
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 (21) انقالب اسالمي ايران پس از بررسي رخدادهاي

 1378-انقالب بيست و يکم سال

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

  پژوهشگر: دارابي

 

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش



 

1 
 

 فـهرسـت مـطالـب

 صفحـــه                                                                                                                                    عنـــوان 

 
 2..............................................................................................................................................................................................مقدمه 

 3 ................................................................................................................... 1378 –اهم رخدادهاي سال بيست و يکم  انقالب 

 4 ....................................................................................................................................................................امنيتي –سياسي 

 4 ........................................................................................................................................................غائله کوی دانشگاه تهران 

 5 .............................................................................................................................................................انتخابات مجلس ششم 

 6 ........................................................................................................................................................ترور شهید صیاد شیرازی 

 6 ...........................................................................................................................................................................ترور حجاریان 

 7 ................................................................................................................................................................دادگاه عبداله نوری 

 8 ..............................................................................................................................................فعالیت رسمی حزب کارگزاران 

 8 ...................................................................................................................المجالس اسالمی در تهرانبرگزاری اجالس بین 

8 ............................................................................................................................................................................اقتصادي 

 8 .............................................................................................................................کشف مخازن عظیم میدان نفتی آزادگان 

 8 .......................................................................................................................خارک یمیبرداری از متانول دوم پتروشبهره 

 9 ...................................................................................................................................قرارداد پرحاشیه با شرکت نفتی شل 

 9 .............................................................................................................................رانیا یاژیبرداری از شرکت فوالد آلبهره 

9 ............................................................................................................................................................فرهنگي و اجتماعي 

  9 .........................................................................................................................................یانتظام یرویمأمور ن  36شهادت 

 9 ............................................................................................................................................رسانیاجرای دو طرح بزرگ آب 

 10 ...................................................................................................................................................وقوع دو حادثه غیر مترقبه 

 10 ...............................................................................................................یاهداء نشان افتخار یونسكو به نهضت سوادآموز 

 10.....................................................................................................................................................................................بنديجمع 

 

 



 

2 
 

 

 

 مقدمه 

 

 

شود. این انقالب در چهار دهه گذشته با مسائل و حوادث امسال، انقالب اسالمی ایران چهل ساله می بهمن

و عظمت انقالب در حال گوناگونی مواجه شده و دستاوردهای بسیاری به همراه داشته است. برای فهم قدرت 

های منحصر به فرد آن، بلكه وقایعی که از سر گذرانده گیری و ویژگیهای شكلحاضر، نه تنها شناخت زمینه

این شماره به  1ساله انقالب را بررسی کنیم. 40نیز ضروری است. بر این اساس بنا داریم در چهل شماره تاریخ 

( اختصاص دارد. غائله کوی دانشگاه تهران مهمترین 1378تحوالت و مسائل ایران در سال بیست و یكم انقالب )

است. ترور شهید صیاد شیرازی و نیز سعید حجاریان و برگزاری انتخابات مجلس ششم از  1378حادثه سال 

 پردازیم. می 1378ترین وقایع ایران در سال همآید. در ادامه به مدیگر حوادث مهم این سال به شمار می
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  امنيتي  –سياسي 

  غائله کوی دانشگاه تهران 

برخي  1رساند. تصويب به «مطبوعات قانون اصالحیه» عنوان با را طرحي 1378اوايل تیر  پنجم، مجلس فرهنگي کمیسیون

 در اين خصوص وادار نمايند. در همین راستا روزنامه خود تصمیم از نشینيعقب را به تالش کردند مجلس مطبوعات

از ) امامي به سعید مطبوعات قانون اصالح طرح آن در که کرد منتشر را شده بنديطبقه و اي سرّينامه تیرماه 15 «سالم»

 جرم اطالعات، روزنامه سالم به اين اقدام غیرقانوني و با شکايت وزارت . در پيشدنسبت داده  ،(ايهاي زنجیرهعوامل قتل

 .شد توقیف شده بنديطبقه اسناد انتشار

ها و به ويژه دانشگاه هاي همسو با روزنامه سالم به اين موضوع، جو سیاسي کشور و به تبع آن جو دانشگاهواکنش روزنامه

 کوي خوابگاهي مجموعه در دانشجويان از تعدادي دقیقه، پنج و چهل و 22 ساعت تیر شامگاه هفدهم تهران را ملتهب کرد.

 انتظامي، نیروي حضور شدند. با خارج دانشگاه کوي کردند و با سردادن شعار از غیرقانوني شروع به راهپیمايي تهران دانشگاه

 ها نیرويشدند. با تشديد درگیريبا پلیس درگیر  دانشجويان از تعدادي اما برگشتند، کوي داخل به دانشجويان اغلب

 کارگر، خیابان به مشرف هايبامپشت و کوي در مستقر نقابدار افراد در اين شرايط 2.شد دانشگاه کوي مجتمع وارد انتظامي

 .بودند امنیتي و انتظامي نیروهاي تحريک و دانشجويان تهییج درصدد شعارهاي ساختارشکن، سردادن و سنگ پرتاب با

با اين  .شود کوي خارج از داد دستور انتظامي نیروي استان ضمن بررسي حادثه، به تأمین ( شورايتیر18بعد )صبح روز 

 کوي محوطه از يافتهسازمان هاييگروه ديگر در بین دانشجويان کوي، بار سیاسي هايچهره حال و به رغم حضور برخي

 کوي اطراف در مستقر انتظامي نیروهاي با عمومي، اموال به وارد کردن خسارت ضمن کارگر خیابان شدند و در خارج

در اثناي اين بحران، محمد معین، وزير علوم و آموزش عالي استعفا کرد، اما رئیس جمهور با رد اين  3درگیر شدند. دانشگاه

                                                           
 مطبوعات قانون در اصالحاتي مطبوعات، کنترل هدف با مجلس اکثريت. شد در مجلس پنجم تصويب 1378 تیر 16 و 15طرح اصالح قانون مطبوعات  . کلیات1

 عضويت به نیز...  و علمیه هايحوزه و اسالمي تبلیغات سازمان مانند ديگر فرهنگي نهادهاي نمايندگان تا کردند ترگسترده را نظارت هیئت ترکیب و ايجاد

 اسالمي، انقالب اسناد )مرکز شد. بیشتر حکم در صدورقاضي  قدرت و يافت مشورتي حالت زيادي حدود تا منصفه هیئت رأي آن بر عالوه .درآيند نظارت هیئت

 (http://www.irdc.ir پنجم، مجلس در مهم واقعه شش

 به حمله بود، اسالمي جمهوري در قبولي غیرقابل حادثه. کرد دارجريحه مرا قلب تلخ، حادثه اين"اظهار داشتند: مردمي ديدار تیرماه در 21 انقالب . رهبر 2

 دانشجويان چهـ  کشور اين جوانان. نیست قبول قابل اسالمي نظام در وجههیچ به جماعت، نماز هنگام در يا شب در خصوص به جمعي، يک مسکن و مأوا و منزل

 و سخت بسیار من براي باشد، فهم در اشتباه و ناراحتي و اضطراب مايه هامجموعه اين براي که چیزي هرگونه و هستند من فرزندان ـ دانشجويان غیر چه و

 آنان با بايد کنند،مي تخلف اسالمي جمهوري نظام در که کساني. آن غیر در چه انتظامي، نیروي لباس در چه. کندنمي فرق بوده، کسي هر. است سنگین

 ناروايي و خطا بسیار کار دانشجويي، جوان محیط در هم آن است، استراحت حال در خود خانه در که کسي است، نکرده تخلفي که کسي اما بشود، برخورد

 براي شودنمي مجوزي و بهانه دادند، شعارهايي و زدند هاييحرف و شدند خارج دانشگاه کوي از نفر دويست يا نفر صد اينکه. است گرفته انجام او به نسبت

 آيد،مي میان در انتظامي نیروي مقدس نام کهوقتي خصوص به بدهند، انجام ناروايي کارهاي و بشوند محیط آن وارد نامي هر با و لباس هر در کساني، اينکه

 درست را حادثه بروند و بشود تحقیق حادثه اين اطراف که کردم تأکید من البته .... شودمي ترسخت قضیه بشود، بدنام انتظامي نیروي بشود موجب که عملي

 ".بسنجند

 . 23/4/1397خبرگزاري فارس،  . 3
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 ابعاد يافت ماموريت ملي امنیت عالي شوراي در ويژه اياستعفا دستور پیگیري حادثه را صادر کرد. بدين ترتیب کمیته

  1.دهد قرار بررسي مورد را موضوع

 داخل"هاي اطراف کوي دانشگاه، برخي دشمنان به تعبیر مقام معظم رهبري طي چند روز با گسترش آشوب به خیابان

 کردند خیال کردند. ... تبديل نظام ضدّ  شعارهاي به دانشجويي، شعارهاي از را شعارها و شدند اينها )دانشجويان( صفوف

 - ايران ملت عظیم و اصلي نیروي آن - بسیج که هم بعد ... .شد وارد قدرت با انتظامي نیروي اما اند؛برده پیش را کار که

 2".کردند مچاله را دشمن کنند، مچاله که کاغذي مثل قاطع، طوربه و شد وارد اسالمي انقالب پاسداران سپاه سازماندهي با

ها بر تهران خاتمه داد، اما پیامدهاي اين حادثه تا سال دانشگاه کوي به جنجال تیرماه، 23 سراسري هرچند راهپیمايي

گران کاهش درآمدهاي نفتي، ايجاد شبکه جهاني جنگ رواني علیه نظام معادالت سیاسي کشور تاثیر گذاشت. برخي تحلیل

هاي هاي جاسوسي در داخل کشور را از زمینههاي امنیتي و قضايي و تقويت شبکهاسالمي، تالش در جهت تضعیف دستگاه

 3اند.بروز اين آشوب قلمداد کرده

  انتخابات مجلس ششم 

 26. شد در دو مرحله برگزار 1379ارديبهشت  16و  1378 بهمن 29اسالمي،  شوراي مجلس دوره ششمین انتخابات

 853انتخابات شرکت کردند تا از میان شش هزار و دهي در اين درصد واجدان شرايط راي 67میلیون نفر، يعني بیش از 

 بودن مخدوش انتخابات، امر در مجريان غیرقانوني دخالت نگهبان، شوراي نگاه از 4نفر را به مجلس بفرستند. 290داوطلب،

 انتخاباتي، هايتعرفه روي مهر وجود عدم داوطلبان، آراي کردن زياد و کم انتخابیه، هايحوزه بعضي در رأي هايصندوق

 تبلیغات کانديداها، علیه مؤثر گسترده تبلیغات مسئول، غیر افراد اختیار در و هامکان در انتخاباتي هايتعرفه مکرر شدن پیدا

خطاهاي  و از تخلفات اولیه، صورتجلسه با هاصندوق مجدد شمارش تطابق عدم رأي، اخذ زمان در خاص کانديداي نفع به

 درخواست شوراي به اما وارد عمل شد، نگهبان شوراي علیه ايرسانه فضاي تخلفات اين با اعالماين دوره از انتخابات بود. 

 5.شد تأيید انتخابات نتیجه ايشان، اختیارات به توجه با و انقالبمعظم  رهبراز  نگهبان

 و تهران آرا قاطع اکثريت سازندگي کارگزاران اسالمي و انقالب مجاهدين جبهه مشارکت، سازمان اين انتخابات، در

در ششمین دوره انتخابات مجلس  .دادند تشکیل را( اکثريت) خرداد دوم و فراکسیون اختصاص خود به را هاشهرستان

درصد آرا را کسب و به مجلس  25نماينده تهران در همان دور اول توانستند حداقل  30 شوراي اسالمي، نخستین بار همه

هزار راي کسب  709میلیون و  31نفر در مجموع  30. ايننظیر بوددر عمر جمهوري اسالمي بيراه يابند. رويدادي که 

                                                           
 انقالب پاسداران سپاه اطالعات حفاظت سازمان ريیس- رضايي مرتضي کشور، کل بازرسي سازمان ريیس -ريیسي ابراهیم آقايان کمیته شامل اعضاي . 1

- ظريفیان غالمرضا اسالمي، انقالب پاسداران سپاه اطالعات اداره یسئر- وحیدي احمد تهران، استان نظامي دادسراي دادستان- فراتي عباسعلي اسالمي،

 علي نظر زير اطالعات، وزارت نماينده - شفیعي جمال و کشور وزارت معاونان از بلنديان غالمحسین و زادهتاج مصطفي عالي، آموزش و فرهنگ وزير نماينده

 .دهد قرار بررسي مورد را دانشگاه کوي بروز واقعه در موثر عوامل و حوادث تا شدند مستقر دبیرخانه محل در ملي امنیت عالي شوراي دبیرخانه عضو ربیعي

 8/5/1378نمازجمعه،  هايخطبه در . بیانات 2

 1397تیر  17 . پايگاه مرکز اسناد انقالب اسالمي؛ 3

4  .  https://www.moi.ir/portal/File/ShowFile.spx?ID=017447e1-bce 3-4045 -b0b9-c7d739f585f9 

 http://revolution.pchi.ir مطالعات و پژوهشهاي سیاسي،موسسه  تحصن، تا تقلب از ششم مجلس کارنامه بازکاوي اسالمي، صادق . محمد 5
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از حوزه انتخابیه تهران  که نیز نيرفسنجا هاشمي ...اآيت 1راي بود( 926هزار و  501کردند. )اين رقم در مجلس پنجم 

 آرا )ايشان ابتدا در رتبه سي و بعد از بازشماري آرا در رتبه بیستم قرار گرفت( نتايج شدن مشخص با نامزده شده بود،

 در بود، شده و سوم سي تهران، آرا شمارش در که راست جناح اول نفر حدادعادل، غالمعلي ديگر سوي داد. از انصراف

 گشايش يافت.  1379يافت. دوره ششم مجلس، هفتم خرداد  راه مجلس به و شد بیست و هشتم آرا نفر بازشماري

 ترور شهید صیاد شیرازی 

 در ايران را شوکه کرد. شهید صیاد شیرازي که 1378در نخستین روزهاي سال  شیرازي صیاد علي خبر ترور سپهبد

 کردستان، در انقالب ضد 1358 سال غائله در انقالب، پیروزي از پس داشت، بسزايي نقش ارتش انقالبي نیروهاي سازماندهي

 مهمي نقش چمران دکتر شهید همراه به پاکسازي اين استان در و شد برگزيده کشور غرب شمال عملیات فرماندهي به

در دوران دفاع مقدس، الشهداء جهت هماهنگي ارتش و سپاه سید حمزه قرارگاه اندازيبا راه ايشان همچنین .نمود ايفا

که فرماندهي نیروي زمیني ارتش و عضويت در  شیرازي صیاد شهید. آورد ارمغان به ايران براي را بزرگي هايپیروزي

 شوراي عالي دفاع را در کارنامه خود دارد، نقش مهم و محوري در عملیات مرصاد بر عهده داشت. امیر دالور ارتش، بامداد

شد و  ترور تهران در واقع اشمسکوني منزل درب مقابل رفتگر، پوشش در 2منافقین عوامل وسیله به 1378 فروردين 21

 که روزي از حق مردان ديگر مانند"امیر سپهبد صیاد شیرازي  رهبر معظم انقالببه فیض شهادت نائل آمد. به فرموده 

 خوزستان داغ هايداشتند و سرزمین دست روي بر خدا راه در نثار براي را خود جان و سر همواره نهادند انقالب راه در قدم

 هايجبهه و بوده شجاع و مصمم و نهاد پاک انسان اين فداکاري و آمادگي شاهد سالها کردستان، برافراشته هايگردنه و

 3.است کرده حفظ او گذشتگي خود از و رشادت از خاطره صدها مقدس دفاع

 را شیرازي صیاد شهید در ترور منافقین اصلي دلیل اسالمي، جمهوري ارتش زمیني نیروي امیر پوردستان، فرمانده سابق

 .شدند متحمل بزرگوار شهید اين فرماندهي و تدابیر اثر در مرصاد عملیات در گروه اين که دانست ايضربه و شکست

  ترور حجاریان 

 به ورود که قصد حالي شد. سعید حجاريان درنائب رئیس شوراي اسالمي شهر تهران، ترور  1378در آخرين روزهاي سال 

ترور  .مجروح شد گردن و صورت سر، ناحیه از و گرفت قرار مسلح فرد چند سوءقصد داشت، مورد شهر را شوراي ساختمان

 بود، تحت تاثیر قرار داد. که هنوز درگیر انتخابات حجاريان، معروف به تئوريسین اصالحات، فضاي سیاسي کشور را 

در  اسالمي انقالب معظم هاي سیاسي براي استفاده از اين فرصت در جهت حذف رقبا، رهبربه تالش برخي چهرهبا توجه 

 و قبل هفته ترور ي حادثه "کردند: صادر به موضوع را قاطع و سريع رسیدگي دستور رئیس جمهور، به خطاب اينامه

                                                           
 1379هاي مجلس شوراي اسالمي، ارديبهشت . مهدي محسنیان راد، بررسي آماري نتايج انتخابات مجلس ششم در تهران، مرکز پژوهش 1

 تشخیص مجمع و رهبري نهاد دفتر به شد منافقین مدعي ماه گروهکرخ داد. نیمه بهمن 1378. يکي ديگر از اقدامات تروريستي منافقین در بهمن سال  2

 منافقین سوي از و گرفت صورت تهران جامي و عصر ولي هايخیابان حد فاصل که کور زنيخمپاره و تروريستي عملیات در اين .است کرده حمله نظام مصلحت

)پايگاه خبري تحلیلي مطالعات  مجروح شدند، يک نفر نیز جان خود را از دست داد رهگذران و کارگران از هفت نفر ، شد گذارينام " تهران قیام " عملیات نام با

 .(http://www.habilian.ir، 1385 /16/11)هابیلیان(،  تروريسم

 21/1/1378، شیرازي صیاد علي سپهبد شهادت پي در تسلیت . پیام 3
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 جنابعالي که است شايسته روآن از و است کشور امنیت يآينده از اينجانب نگراني موجب امروز، تا پیراموني قضاياي برخي

 جديت و سرعت با فرمائید دستور کشور امنیت شوراي و کشور و اطالعات هايوزارت همچون مسؤول هايدستگاه به

 ايزنجیره قتلهاي يپرونده مانند نیز قضیه اين که هست آن بیم .باشند جنايت عوامل تعقیب و کشف جستجوي در بیشتري

 مسؤول پيدرپي را هیئتهايي جنابعالي که اين با قتلها موضوع در .گردد انگیزشايعه و مبهم موضوعي به تبديل و داردامنه

 شودمي مشاهده نیز قضیه اين در شد، ابهام و ترديد فضاي ايجاد و شايعات بروز موجب موضوع، نشدن تمام کرديد، پیگیري

 عالوه که اندرسانده آنجا به را تعهديبي. اندپردازي شايعه و آفرينيالتهاب سرگرم بشدت هاقلم و هازبان برخي متأسفانه که

 يعني بسیج و سپاه حتي و اعتماد مورد و مسؤول سازمانهاي حتي دلیل،بي اتهامهاي با اشخاص، و افراد از آوردن نام بر

 با تواندمي امنیت و قضايي دستگاه کدام ياآشفته فضاي چنین در .اندبرده سؤال زير را ملي امنیت حافظ ترينمطمئن

 خیال با جنايتکار عناصر که است آن موجب غوغاگري و جوسازي اين کند؟ قیام خود مسؤولیت به اعصاب، بر تسلط و دقت

 زنندمي دامن جو اين به که کساني اظهارات به نسبت اينجانب خاطر همین به و بمانند پنهان قانون چشم از بتوانند راحت

 پرونده در ايکنندهقانع ينتیجه به معیني مدت در که فرمائید موظف را شده ياد مسؤوالن است شايسته .نیستم خوشبین

 1".يافت خواهد کاهش اينجانب يدغدغه و نگراني صورت اين در برسند، حادثه

 عسگر تشکیل شد. به حکم دادگاه، سعید 1379ارديبهشت  رسیدگي به اين پرونده، ضاربان، دادگاه دستگیري و شناسايي با

 مجازات به 2شفیعي ابوالقاسم و حجاريان، سعید ترور در مباشرت طريق از کشور امنیت علیه اقدام واسطه به اول رديف متهم

  3.شد محکوم حبس سال 15

 

 نوری  ...دادگاه عبدا 

االسالم بود. حجت 1378نوري، وزير کشور دولت اول اصالحات، موضوع ديگري در فضاي سیاسي سال  ...محاکمه عبدا

نوري که با استیضاح مجلس پنجم، وزارت کشور دولت اصالحات را ترک کرده بود، به عنوان مديري مسئول روزنامه خرداد 

 گذاربنیان به اهانت مذهبي، مقدسات و اسالم حکاما به جلسه دفاع از خود به جرم اهانت شش از در دادگاه حاضر شد و پس

 جمهوري مقدس نظام علیه تبلیغي عمومي و فعالیت اذهان تشويش يا غیر به اضرار منظور به اکاذيب اسالمي، نشر جمهوري

. شد محکوم «نقدي جزاي ريال میلیون پانزده و روزنامه وليئمديرمس از انفصال سال پنج زندان، سال پنج» اسالمي به

پس از درگذشت برادرش که نماينده مجلس بود و در پي درخواست نمايندگان مجلس شوراي 1381نوري آبان سال  ...عبدا

 4اسالمي از رهبر معظم انقالب، از زندان آزاد شد.

                                                           
 پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري 28/12/1378کشور، امنیت آينده از نگراني ابراز و اخیر ترور پرونده پیگیري براي جمهور رئیس به . نامه 1

 بود. شده ترور وي گروه و عسگر سعید وسیله به حجاريان سعید از پیش ماه يک که خمیني امام امداد يکمیته اقتصادي مجتمع معادن بخش عالي . مشاور2

 اقدام اتهام به مقدمي محمدعلي سوم رديف متهم و شیراز زندان در حبس سال 10 به مرتضي به معروف مجیدي سیدمحسن دوم رديف متهم . همچنین3

 فروش و نگهداري جرم به مقصودي صفر چهارم رديف متهم. شدند محکوم کرمانشاه زندان در حبس سال 7 به حجاريان ترور در معاونت و کشور امنیت علیه

 (28/2/1378)ايسنا، . شدند محکوم حبس سال 3 به قاچاق سالح از استفاده و نگهداري جرم به پورچالويي علي پنجم رديف متهم و حبس سال 4 به سالح

 25/7/1378 اسالمي، انقالب از پس مشهور محاکم بر مروري فارس، . خبرگزاري 4
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   فعالیت رسمی حزب کارگزاران 

( مجوز فعالیت دريافت کرد. آقايان 1374چهار سال بعد از اعالم موجوديت )در سال  «ايران سازندگي کارگزاران حزب»

 طبا،هاشمي سیدمصطفي امرالهي، مهاجراني، رضا ...سیدعطاءا رفسنجاني، هاشمي محمد نوربخش، محسن کرباسچي،

 رفسنجاني هیئت موسس حزب بودند. اين هاشمي رفسنجاني و فائزه هاشمي علي مرعشي و سیدحسین نجفي، محمدعلي

 تشکیل را ايران سازندگي کارگزاران حزب مرکزي شوراي نخستین مؤسس، هیئت انتخاب به نفر 12 اضافه به نفره 10 جمع

 بازخواني به و کردند درک را موجود وضع اصالح لزوم که بودند گروهي نخستین شايد ": معتقدند هاکارگزاراني .دادند

 1."زدند دست موجود مشکالت از انباشتي با نسبت در خود گفتمان

 تهران در اسالمی المجالسبین اجالس برگزاری 

 .شد در تهران برگزار 1378 خرداد 27 اسالمي، هايهمکاري سازمان عضو کشورهاي مجالس اتحاديه تاسیسي کنفرانس

شرکت کردند.  اسالمي همکاري سازمان عضو کشور 45 مجالس مشاوران و نمايندگان از نفر 200 از کنفرانس بیش اين در

 شورا اسالمي اصل تحقق از پشتیباني و آن، تحکیم تمدني گوناگون هايجنبه بر تاکید با اسالم واالي اصول ترويج و معرفي

 هايپارلمان و مجالس میان ثمربخش و گسترده هماهنگي و همکاري براي چارچوبي ارائه عضو، کشورهاي تمام در

عدالت و عدم مداخله در امور داخلي  اساس بر صلح استقرار جهان، ملل میان هماهنگي روحیه تقويت عضو، کشورهاي

دارد:  اصلي رکن چهار اسالمي همکاري سازمان عضو کشورهاي مجالس کشورهاي عضو از اهداف اين اتحاديه است. اتحاديه

نماينده  15 از اجرايي متشکل کمیته اتحاديه(، )شوراي عمومي کمیته عضو، کشورهاي مجالس روساي کنفرانس )نشست

 2دارد. قرار تهران در آن دبیرخانه که مقر اتحاديه( و تروئیکاي نمايندگان اضافه به عضو چهار جغرافیايي منطقه )هر

 

 

  اقتصادي 

  کشف مخازن عظیم میدان نفتی آزادگان 

 سروک، شامل تولیدي اليه چهار تاکنون شد. کشف 1378 سال در چاه دومین حفر با آزادگان میدان عظیم مخازن مجموعه

 کیلومتري 80 در ايران، غربي جنوب در آزادگان میدان است. شده شناسايي آزادگان میدان در فهلیان و گلدوان کژدمي،

 میدان اين گستره در اکتشافي چاه اولین دارد. قرار عراق و ايران مرز مجاورت در سوسنگرد، شهر نزديکي در و اهواز غرب

  3شد. حفر 1355 سال در نفتي

 خارک پتروشیمی دوم از متانول برداریبهره 

                                                           
 http://www.kargozaran.netايران، سازندگي کارگزاران حزب رساني اطالع . پايگاه 1

  29/10/1392 ملت، خانه خبرگزاري . 2

 http://aogc.ir/HomePage.aspx?TabID=1&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR . شرکت نفت و گاز اروندان، 3
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 میاني هايحلقه ادامه طبیعي، منابع رفت هدر از افتتاح شد. جلوگیري 1378متانول دوم پتروشیمي خارک اسفند سال 

 زيست محیط آلودگي کاهش و درآمد ارزي ايجاد پتروشیمي، محصوالت صادرات افزايش افزوده، ارزش تولید و نفت فرآوري

  .1اهداف احداث اين کارخانه بودخارک از  جزيره در

  قرارداد پرحاشیه با شرکت نفتی شل 

 شل انگلیسي شرکت و ايران نفت ملي شرکت بین 1378 آبان 23 نوروز و سروش نفتي هايمیدان توسعه طرح قرارداد

 بشکه هزار 90 و سروش میدان از نفت بشکه هزار 100 ماهه، 45 دوره در بايستشل مي شرکت قرارداد، طبق .شد منعقد

 ايران کند، برطرف را نفت از زدايينمک جمله از ايراد چند نشد موفق با اين حال شل که .کند تولید نوروز میدان از نفت

 .کرد ترک ،تحريم و سیاسي مسائل خاطر به را

 ایران  آلیاژی فوالد برداری از شرکتبهره 

 هايکارخانه ترينمدرن از و غرب آسیا و ايران در آلیاژي فوالد انواع تولیدکننده ترينبزرگ ايران، آلیاژي فوالد شرکت 

 نفت سازي،ماشین خودروسازي، صنايع در شرکت اين محصوالت. رسید برداريبهره به 1378 سال دنیا، آلیاژي فوالد تولید

 2.دارد وسیع کاربرد ويژه صنايع ساير و جراحي و پزشکي لوازم ساخت ريلي، نیروگاهي، ابزارسازي، پتروشیمي، و گاز و

 

  فرهنگي و اجتماعي 

  مأمور نیروی انتظامی  36شهادت   

 است. مأموران 1378شهادت تعداد زيادي از ماموران نیروي انتظامي در استان سیستان و بلوچستان از حوادث تلخ سال 

 هرمزگان استان جاسک منطقه در ضربتي عملیاتي در را دارقاچاقچیان سابقه يکي از ،78 سال اواسط انتظامي نیروي

 در گورناک، منطقه در را سالح قبضه چندين و مخدرمواد از بزرگي محموله شد متهم در بازجويي مدعي. کردند دستگیر

 پلیس مأمور 36 ماهآبان 12. دهد نشان مأموران به را محموله اين جاي توانداست و مي کرده مخفي سرباز شهرستان حوالي

 قصد کهزماني. شدند، اما محموله ادعايي را نیافتند گورناک منطقه راهي متهم، به همراه ايرانشهر، شهرستان موادمخدر

 سال19شدند و همگي به شهادت رسیدند. با گذشت  گرفتار متهم( برادر سرکردگي )به اشرار شبیخون در بازگشت داشتند،

 3دستگیر شد. 1397فاجعه تیرماه عامل اين  سرانجام گورناک، تلخ حادثه از

 رسانیاجرای دو طرح بزرگ آب 

انتقال  .رسید برداريبهره به 1378 اسفندماه آغاز شده بود، 1373يزد که شهريور  شهر به رودزاينده آب انتقال نخست فاز

 شود بعد از هفت سال، شهريوراز آن ياد مي غرب آسیا آبرساني طرح رود به تبريز نیز که به عنوان بزرگترينآب زرينه

                                                           
 http://www.pidmco.ir. شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشیمي،  1

 https://www.iasco.ir،  ايران آلیاژي فوالد شرکت رساني اطالع پايگاه . 2

 1397تیر  16. همشهري،  3
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 در کردن جايگزين با هدف تبريز به رودزرينه آبرساني خط غیرعامل پدافند به پايان رسید. شايان ذکر است طرح 1378

 1.است شده آغاز 1394 سال از اصلي خط براي حادثه بروز مواقع

 وقوع دو حادثه غیر مترقبه 

کشته شدند.  نفر 80 از و وقوع سیل، بیش 1378 در شهر نکاي مازندران در اوايل مردادهاي مستمر بارندگي پي در

حاشیه رودخانه  تخريب زراعي، هايزمین به منطقه هايجنگل تبديل همچون محیطيزيست هايانگاريسهل کارشناسان

 1378 ارديبهشت 16ر استان فارس نیز شهر کازرون د. اندبیان کرده سیل را از داليل تشديد ماسه و شن رويهبي برداشت و

 نفر زخمي شدند.  100نفر کشته و  20لرزيد. بر اثر اين زلزله بیش از 

 سوادآموزی نهضت به یونسكو افتخار نشان اهداء  

را دريافت  بشا آديسه مالکوم جايزه اي،مکاتبه خدمات طرح ارائه و طراحي خاطر به 1378 سال نهضت سوادآموزي ايران در

که براي افرادي که امکان آموزش  رودمي شمار به سواد از پس هايبرنامه ارتباطي شبکه ايمکاتبه خدمات کرد. طرح

 1377نیز جايزه نوما، در سال  1379و  1369کند. نهضت سوادآموزي در سال فراهم مي آموزشي حضوري را ندارند، فرصت

 2را دريافت کرد.  آيسسکو افتخار ديپلم و جايزه 1382و در سال  يونسکو سازمان افتخار نشان

 

 بنديجمع 
تیر کوي دانشگاه که در معادالت داخلي و خارجي  18بیست و يکمین سال انقالب اسالمي پر از حادثه بود. عالوه بر غائله 

تر کرد. ترور شهید پرونده اين سال را در تاريخ انقالب خاص 1378گذاشت، وقوع دو ترور در آغاز و پايان سال  تاثیر کشور

ها فضاي سیاسي و امنیتي کشور هاي معروف نظامي و سیاسي کشور تا مدتصیاد شیرازي و نیز سعید حجاريان از چهره

اي بود تا مخالفان نظارت استصوابي بر شدت تبلیغات خود ز بهانهرا تحت تاثیر قرار داد. برگزاري انتخابات مجلس ششم نی

علیه شوراي نگهبان بیافزايند. استیضاح وزير پرحاشیه فرهنگ و ارشاد اسالمي و نیز محاکمه مدير مسئول روزنامه خرداد 

ها را بیشتر ضاي رسانهمامور نیروي انتظامي در درگیري با اشرار اهمیت داشت، اما ف 36هم هر چند کمتر از خبر شهادت 

استان کشور، تدوين  20هاشمي شاهرودي به رياست قوه قضائیه، آغاز خشکسالي در ... ابه خود مشغول کرد. انتصاب آيت

نظام در خصوص برنامه پنجم توسعه، منابع طبیعي، آب، معدن و  کلي هايسیاستهاي مقابله با تهاجم فرهنگي و سیاست

اي و مرگ يکي از هاي زنجیرهبود. در اين سال پیگیري پرونده قتل 1378اقوام و مذاهب از ديگر رخدادهاي مهم سال 

 شد.عوامل اصلي اين حادثه يعني سعید امامي همچنان موضوع مهمي محسوب مي

                                                           
 25/6/1397باشگاه خبرنگاران جوان،  . 1

 http://www.lmoiran.ir آموزي سواد نهضت سازمان رساني اطالع پايگاه . 2

http://www.lmoiran.ir/
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هايي در عرصه اقتصادي کسب شد و چندين طرح زيربنايي به رغم کاهش درآمدهاي نفتي کشور، موفقیت 1378در سال 

نخستین  در عرصه خارجي نیز روابط با عربستان بهبود يافت به طوري که رئیس جمهور ايران براي برداري رسید.به بهره

 انقالب اسالمي به اين کشور سفر کرد.  بار بعد از


