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زمان 
 میالدی

زمان 
 پایتخت رویدادھا پادشاه سلسلھ ھجری

دیااکو ھفت قبیلھ آریایی را در شھر  دیا اکو
 .ھگمتانھ متحد میکند

   فره ورتیش
   ھوخشتره

حدود 
 تا ٧٢٠
٥٥٠ 

پیش از 
 میالد

 مادھا  

   آژی دھاگ

 ھگمتانھ

 کورش
 فتح بابل و دادن اجازه -از بین بردن مادھا 

 – فتح لیدی -برای ساخت معبد بھ یھودیان 
 انتشار –استقرار حکومت بزرگ پارسی 
 منشور حقوق بشر

کمبوجیھ پسر کورش بھ سلطنت می رسد،  کمبوجیھ
 فتح مصر

 گئومات

، گئومات مغ خود را بھ در نبود کمبوجیھ
جای بردیا برادر کمبوجیھ معرفی می کند و 
بھ حکومت می رسد و کمبوجیھ نیز دور از 

گئومات مردم را مجبور بھ . وطن می میرد
 .پذیرفتن دین خودش می کند

 داریوش

فتنھ گئومات توسط داریوش و متحدان 
خاموش می شود، شورش ھای مختلف در 

شوند، ایرانیان در کشور فرو نشانده می 
ماراتن از یونانیان شکست می خورند، 
داریوش دستور شروع بھ ساخت تخت 

جمشید را می دھد، ایران در زمان داریوش 
قدرتمند می شود و سیستم ھایی مثل مثل 

تقسیم کشور بھ چند استان متفاوت و پست 
 . برای اولین بار بھ کار می افتند) چاپار(

 خشایارشاه

ھ یونان حملھ می کند و یونانیان ایران ب
برای بھ دست آوردن فرصت بیشتر برای 

ساخت یک نیروی دریایی بزرگ، سپاھی را 
بھ تنگھ ترموفیل می فرستند تا سپاه بزرگ 

سپاه خشایار شاه . خشایارشاه را معطل کند
پس از صرف وقت برای شکست دادن آن 
سپاه در کنار جزیره ساالمیس بھ جنگ 

 رود اما در جنگ دریایی یونانیان می
ساالمیس شکست سختی از یونانیان 

 . میخورد

 تا ٦٧٥
٣٣٠ 

قبل از 
 میالد

 ھخامنشیان  

اردشیر 
درازدست، 

خشایارشاه دوم، 

 ھخامنشیان بھ تدریج ضعیف می شوند

شوش، 
ھگمتانھ، 
سارد، 
تخت 
 جمشید



سغدیان، داریوش 
دوم، اردشیر 
دوم، اردشیر 
 سوم، ارشک

 داریوش سوم

علی رغم مقاومت ھایی مانند مقاومت 
 سرانجام آریوبرزن در نقاط مختلف کشور،

اسکندر مقدونی بھ کمک یونانی ھا و 
مقدونی ھا ایران را فتح می کند و تخت 

جمشید را آتش می زند، پایان کار 
 ھخامنشیان

 تا ٣٣٤
١٢٦ 

قبل از 
 میالد

 سلوکیان  

سلوکوس 
اول، دوم 

، ...و
آنتیوخوس 
... اول، دوم و

 ...و

سلوکیان، یونانیان جانشین اسکندر بودند 
 را وادار بھ قبول فرھنگ کھ مردم ایران

 .یونانی و استفاده از زبان یونانی می کردند
 سلوکیھ

 اشک اول
پارت ھا بھ رھبری اشک اول حکومت 

کوچکی را در مقابل سلوکیان یونانی تشکیل 
   .می دھند 

٢٤٨ 
قبل از 
میالد تا 
٢٢٦ 
 میالدی

 اشکانیان  
اشک دوم، 

 ...سوم و

مت اشکھای بعدی سلوکیان بھ باالخره بھ ھ
 در این -طور کامل از ایران پاک می شوند 

دوران جنگ ھایی میان ایران و روم 
صورت می گیرد کھ اکثرا بھ سود ایران بھ 

در یکی از معروف ترین . پایان می رسند
این جنگ ھا کراسوس سردار رومی کھ 
برای فتح کل ایران بھ راه افتاده بود، 

نا سردار ایرانی می شکست سختی از سور
مرزھای ایران در زمان اشک نھم . خورد

بھ بیشترین حدود خود در طول تاریخ 
سواران پارتی در . اشکانی رسیدند

تیراندازی مشھور بودند و می توانستند بر 
 . روی اسب، بھ ھر جھتی تیراندازی کنند

نیسا، صد 
 دروازه

   
اردشیر       

 بابکان

یم اردشیر از نوادگان ساسان بر پایھ ی تعال
زردشتی در ایران شورش می کند و آخرین 

اشک را از پا در می آورد و سلسلھ 
ساسانیان خود . ساسانی را تشکیل می دھد

 .را جانشینان ھخامنشیان معرفی می کردند

  

 شاپور اول      

شاپور اول، در مقابل والریانوس امپراتور 
والریان . روم بھ پیروزی بزرگی می رسد

پور برای تحقیر او، از اسیر می شود و شا
او بھ عنوان چھارپایھ ای برای سوار شدن 

 .بر اسبش استفاده می کند

  

      

ھرمز اول، 
بھرام اول، 
بھرام دوم، 
بھرام سوم، 
نرسی، ھرمز 

 دوم

    

شاپور دوم       
 )ذواالکتاف(

در حملھ ای سخت اعراب را شکست می 
دھد و بھ روایتی کتف آنان را سوراخ می 

 .کند
  

 تا ٢٢٦
٦٤٢ 
 میالدی

 ساسانیان  
اردشیر دوم، 
شاپور سوم، 
بھرام چھارم، 

انقراض روم غربی بر اثر حملھ قبایل 
 تیسفون وحشی



یزدگرد، بھرام 
بھرام (پنجم 
، یزدگرد )گور

دوم، ھرمز 
سوم، پیروز، 

 بالش

      قباد اول
 )دوره اول(

در زمان قباد آیین مزدک گسترش زیادی 
تا جایی کھ خود قباد نیز بھ .  کندپیدا می

آیین مزدکی در می آید و مزدکی را آیین 
آیین مزدکی توسط . کشور اعالم می کند

. مزدک پسر بامداد گسترش پیدا می کند
تعالیم مزدکی آیین ھا و دستورات مشکلی 
داشتھ اند و شبیھ بھ تعالیم کمونیستی بوده 

 .اند

  

 زاماسب
ست قباد بھ زامسب برای مدتی سلطنت از د

گفتھ می شود کھ زاماسب . منتقل می شود
 .مرد عادلی بوده است

  

      قباد اول
 )دوره دوم(

در این دوران وقتی قباد دوباره بھ سلطنت 
رسید بھ خاطر ترس از قدرت موبدان عالقھ 

 چندانی بھ آیین مزدکی نشان نداد 
  

خسرواول 
 )انوشیروان(

روان، معروف بھ پس از قباد، انوشی
انوشیروان دادگر کھ وزیر دانایش 

یا بزرگمھر نام ) بوذرجمھر(بوزرجمھر 
در زمان . داشت بھ سلطنت رسید

انوشیروان کتاب کلیلھ و دمنھ از ھند بھ 
انوشیروان . ایران آورده و ترجمھ شد

ھمچنین مزدکیان را قلع و قمع کرد و آنان 
) ص(مپیامبر اسال. را اعدام و یا زندانی کرد

 .در این دوران متولد می شود

  

     ھرمز چھارم

      

 خسروپرویز

باربد موسیقیدان ایرانی در این دوره زندگی 
ھجرت پیامبر از مکھ بھ مدینھ در . می کرد

خسروپرویز نامھ . دوران خسروپرویز بود
پیامبر بھ او برای دعوت بھ اسالم را پاره 

بھرام در دوران خسرو بھرام ششم یا . کرد
چوبین کھ یک ژنرال ارتش بود حکومت را 
از شاه گرفت و خسروپرویز بھ روم شرقی 
گریخت و امپراتور روم، بھ او کمک کرد و 
حکومت را از بھرام باز پس گرفت و بھ او 

پس از این کھ شاه جدید روم شاه قبلی . داد
را کشت وبھ حکومت رسید،خسروپرویز بھ 

 او کمک خونخواھی از امپراتوری کھ بھ
کرده بود، قسمتھایی از روم را اشغال کرد 

 .اما دوباره آنھا را از دست داد

  

  

      

قباد دوم، 
اردشیر 
سوم، 

شیرویھ، 
ملکھ 

پوراندخت، 
 ھرمز پنجم

    

یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی بود  یزدگرد سوم      
  . کھ در سن جوانی بھ حکومت رسید



 ایران در زمانی کھ او بھ حکومت رسید،
اعراب . وضعیت آشفتھ ای قرار داشت

نیز پس از مدتی حملھ بھ ایران را 
بین یزدگرد و عمر در این . شروع کردند

دوران نامھ ھایی نیز رد و بدل شد و 
سرانجام سپاه ایران بھ فرماندھی رستم 
فرخزاد در محل قادسیھ از سپاه اعراب 

بھ زودی . مسلمان شکست خورد
اب فتح شد و ایرانیان تیسفون توسط اعر

یزدگرد کھ . بھ تدریج بھ اسالم گرویدند
فراری شده بود بھ دست فردی ناشناس 

 .در نواحی مرو کشتھ شد

  

قرن اول 
و دوم 
ھجری 
 قمری

امویان و 
 عباسیان

خلفای اموی 
 و عباسی

پس از خالفت عمر، عثمان و حضرت 
، امویان حکومت کرده و پس )ع(علی 

د، عباسیان بھ کمک از چندی ضعیف شدن
و ایرانیان ) بھزادان(ابومسلم خراسانی 

، خالفت را بھ )سیاه جامگان(ھمیار او 
دست آوردند اما بعد ابومسلم را کشتند و 

حکومتی ظالم تر از امویان بھ وجود 
بعدھا قیام ھایی از جملھ قیام . آوردند

المقنع نیز علیھ عباسیان صورت گرفت 
 .کھ سرکوب شد

دمشق، 
 دبغدا

طاھر 
 ذوالیمینین

طاھر از سرداران مامون بود کھ در 
. خراسان حکومتی مستقل تشکیل داد

طاھر در چند جنگ خوارج را شکست 
طاھر بھ تدریج سیستان و ماورا . داد

النھر را نیز تصرف کرد و آن مناطق را 
قیام سرخ جامگان بھ . امن و آرام کرد

ابک خرمدین در آذربایجان علیھ رھبری ب
خالفت عباسی در ھمان زمان صورت 

ھنچنین مازیار نیز در این دوران . گرفت
در طبرستان قیام کرد کھ توسط طاھریان 

 .سرکوب شد

  

نیمھ اول 
قرن 
سوم 
 ھجری

 طاھریان

امیران دیگر 
تا محمدبن 
 طاھر

حکومت طاھریان در زمان محمد بن 
طاھر توسط یعقوب لیث صفاری سرکوب 

 .شد

 نیشابور

 داعی کبیر
  

 اواسط
قرن 
سوم 
 ھجری

 علویان
 ناصر کبیر

بودند و ) ع(علویان از نسل امام حسن 
 حکومت تشکیل  در طبرستان و دیلم

علویان بھ دست سامانیان نابود . دادند
 می شوند

 آمل

یعقوب لیث 
 صفاری

 سرکوب -انقراض طاھریان توسط یعقوب
عقوب با خلیفھ عباسی  جنگ ی–خوارج 

 و شکست از او
  

نیمھ دوم 
قرن 
سوم 
 ھجری

 صفاریان
 عمرولیث

جنگ با امیر اسماعیل سامانی بر اثر 
 اسارت عمرولیث توسط –توطئھ خلیفھ 

 پس از –خلیفھ و قتل او در زندان بغداد 
او صفاریان بھ طور ضعیفی حکومت 

 .کوچکی در اختیار داشتند

 زرنگ

امیران 
 سامانی
   اسماعیل

قرن 
چھارم 
 ھجری

 سامانیان
امیران 
 سامانی

 –نی چون جیھانی و بلعمی وزیرا
بزرگانی چون رودکی، ابوعلی سینا، 

 قدرت گرفتن تدریجی –ابوریحان بیرونی 
 سپھساالران

 بخارا

قرن   
چھارم 

 اصفھان   مرداویج آل زیار



 وشمگیر
 آل زیار بھ –حملھ سامانیان بھ آل زیار 

خود را از جز گرگان ھمھ متصرفات 
 .دست می دھند

علی، حسن، 
 احمد

شکست دادن خلیفھ عباسی و بھ زندان 
 افکندن او

کمک بھ عمران و آبادانی کشور و  عضد الدولھ
 ساخت و ساز و کمک بھ کشاورزان 

چھارم 
 ھجری

 آل بویھ

سایر امیران 
 تجزیھ و ضعف حکومت آل بویھ آل بویھ

  

   آلپتکین

 زندگی بابا –گسترش حکومت غزنوی  سبکتکین
 طاھر عریان

سلطان 
محمود 
 غزنوی

فتح سرزمین ھای بازماندگان صفاریان 
 – تصرف قسمتی از قلمرو آل بویھ –

 وزارت حسنک –حملھ محمود بھ ھند 
 زندگی ابوالقاسم فردوسی –وزیر 

 طوسی سراینده شاھنامھ

  

اواسط 
قرن 

چھارم تا 
اواسط 
قرن 
جم پن

 ھجری

 غزنویان

سلطان 
 مسعود

 شکست از –قتل حسنک وزیر 
 سلجوقیان در جنگ دندانقان

 غزنین

 طغرل

پیروزی بر مسعود غزنوی در جنگ 
 - براندازی بقایای آل زیار -دندانقان 

 تایید توسط خلیفھ -براندازی آل بویھ 
عمید الملک و ابوالقاسم  وزارت –بغداد 

  زندگی ناصرخسرو قبادیانی–جوینی 

 آلب ارسالن
در ) بیزانس(پیروزی بر روم شرقی 

جنگ مالزگرد و اسیر کردن امپراتور 
  وزارت خواجھ نظام الملک–روم 

 ملکشاه

مرزھای سلجوقی از چین تا ترکیھ 
اجھ  وزارت خو-امروزی پیش می رود 

 – تاسیس مدارس نظامیھ –نظام الملک 
دوران قدرت حسن صباح سردستھ 

اسماعیلیان آن زمان در غرب در قلعھ 
 تھیھ تقویم جاللی توسط خیام و –الموت 

رسمی شدن تاریخ ھجری شمسی در 
کشور در کنار تاریخ ھجری قمری کھ 

بعدھا دوباره تا زمان رضاخان فراموش 
 شد 

  سرکشی ھای داخلیسرکوب سلطان سنجر

١٠٥٥ 
تا 

١١٩٤ 
 میالدی

اواسط 
قرن 

پنجم تا 
اواخر 
قرن 
ششم 
 ھجری

 سلجوقیان

شاھان دیگر 
 سلجوقی

 تجزیھ حکومت –قدرت گرفتن اتابکان 
 تھاجم قراختاییان، غزھا و –سلجوقیان 

 زندگی شھاب الدین –خوارزمشاھیان 
 سھروردی، شیخ اشراق

نیشابور، 
اصفھان، 
 بغداد

قطب الدین 
   محمد

اتسز، 
ارسالن، 
  سلطانشاه،
 تکش

 )گنجھ ای(زندگی نظامی گنجوی 

١٠٩٤ 
تا 

١٢٣١ 
 میالدی

قرن 
ششم و 
اوایل 
قرن 
 ھفتم

 خوارزمشاھیان

تصرف سرزمین قراختاییان و ھمسایھ  سلطان محمد
 غارت کاروان مغول –شدن با مغوالن 

در شھر مرزی اترار، مطالبھ قاتلین از 
طرف چنگیز، مخالفت سلطان محمد بھ 

 حملھ –خواست ترکان خاتون مادرش 

سمرقند، 
 گرگانج



ر سلطان محمد بھ مغوالن بھ ایران، فرا
 –جزیره آبسکون در دریای مازندران 

 زندگی عطار نیشابوری

 جالل الدین
جنگ ھا و تعقیب و گریز ھای طوالنی 
جالل الدین با سپاھیان مغول و مقاومت 
 در برابر چنگیز در شھرھای مختلف

 چنگیز خان ناشغال مغوال

حملھ بھ نواحی مختلف ایران و قتل و 
کشتار فراوان و آتش زدن کتابخانھ ھا 

 چنگیز در پایان عمر متصرفاتش –... و
را بھ فرزندانش جوچی، تولوی، اکتای و 

 جغتای می سپارد 
سرکوب اسماعیلیان، انقراض عباسیان،  ھالکو

 ساخت رصدخانھ مراغھ
اباقا، تکودار، 

ارغون، 
 گیخاتو، بایدو

 زندگی موالنا جالل الدین –زندگی سعدی 
 محمد بلخی رومی مشھور بھ مولوی

 غازان
 وزارت خواجھ –مسلمان شدن غازان

رشید الدین فضل اهللا ھمدانی در دربار 
 غازان

محمد (الجایتو 
 )خدابنده

 زندگی عبید –گرایش مغوالن بھ تشیع 
 نیزاکا

١٢٥٩ 
تا 

١٣٣٥ 
 میالدی

نیمھ اول 
قرن 

ھفتم تا 
نیمھ اول 

قرن 
 ایلخانان ھشتم

 –قتل خواجھ رشید الدین فضل اهللا  ابوسعید
 سقوط ایلخانیان

تبریز، 
 سلطانیھ

  
اواسط 
قرن 
 ھشتم

دولت ھای 
محلی و ھرج 

 و مرج 
 حکام محلی

حکومت سربداران در این دوره بود کھ 
تعالیم اولیھ آن بھ وسیلھ شیخ خلیفھ 

گسترش یافت و پس از آن کھ او را بھ 
 بھ دار آویختند و گفتند او خود، خود را
دار آویختھ، شیخ حسن جوری، 

پس از . شاگردش، راھش را ادامھ داد
آن، قیام مردم باشتین رخ داد و مردم بھ 
رھبری وجیھ الدین مسعود و عبدالرزاق، 

شیخ حسن جوری را از زندان آزاد و 
. حکومت سربداران را تشکیل دادند

سربداران بعدا بھ دست تیمور از بین 
 .رفتند

  

  

 تیمور لنگ
تیمور کھ خود را از بستگان چنگیز معرفی 

می کرد، در سھ یورش سھ سالھ و پنج سالھ 
و ھفت سالھ بھ ایران حملھ کرد و ایران را 

  زندگی حافظ شیرازی–تصرف کرد 

 شاھرخ
بھ سفارش ھمسر بنای مسجد گوھرشاد 
 زندگی بایسنقر –شاھرخ، گوھرشاد آغا 

 فرزند شاھرخ 

 الغ بیک

 زندگی –ساخت رصدخانھ سمرقند 
 قیام –عبدالرحمان جامی شاعر فارسی گوی 

مارتین لوتر و رنسانس و بھ وجود آمدن 
فرقھ پروتستان در مسیحیت و آغاز قرون 

 زندگی افرادی چون لئوناردو –جدید 
 یوتون و پاسکال در اروپاداوینچی، ن

 ١٣٨٤ 
 ١٥٠٠تا 

 میالدی

اواخر 
قرن 

ھشتم و 
قرن نھم 
 ھجری

 تیموریان

سلطان حسین 
 اضمحالل تیموریان بایقرا

    ھرات
از زمان (

 )شاھرخ

 ١٥٠١ 
 ١٧٢٢تا 

 میالدی

 تا ٩٠٧
١١٣٥ 
ھجری 

سلطنت شاه اسماعیل صفوی از نوادگان  اسماعیل صفویان
شیخ صفی اردبیلی با پشتیبانی ترکان 

 اعالم شیعھ بھ عنوان -قزلباش در تبریز
 پیروزی بر  - پایتختی تبریز –مذھب رسمی 

تبریز، 
قزوین، 
 اصفھان



آق قویونلو ھا کھ خود قبال قراقویونلو ھا را 
 – پیروزی بر ازبکان –نابود کرده بودند 

جنگ چالدران با عثمانی و شکست ایران در 
 مرگ اسماعیل –آن بھ خاطر نداشتن توپ 

 اوج قدرت اسپانیا در –بر اثر بیماری حصبھ
 اروپا

 تھماسب اول
 جنگ با عثمانی و – بر ازبکان پیروزی 

 –سرانجام انعقاد قرارداد صلح آماسیھ 
 گسترش مذھب پروتستان در اروپا 

 اسماعیل دوم

 د خدابندهمحم

 سلطنت اسماعیل –ھرج و مرج در حکومت 
دوم پسر طھماسب و محمد خدابنده برادر 

 – زندگی محتشم کاشانی –اسماعیل دوم 
 حکومت اکبر شاه گورکانی در ھند

 شاه عباس

سفر برادران شرلی بھ ایران و تاسیس 
 –کارخانھ ھای توپ سازی بھ کمک آنھا 

 انتقال پایتخت ایران از –پیروزی بر ازبکان 
 جنگھای بیست و سھ -قزوین بھ اصفھان 

 –سالھ ایران و عثمانی و پیروزی ایران
) بندرعباس(رھایی بحرین و ھرمز و گمبرون

 ساخت عالی قاپو و سی و –الاز دست پرتغ
 زندگی میرعماد، کمال الدین -...سھ پل و

بھزاد، رضا عباسی، شیخ بھایی، میرداماد، 
تاسیس کمپانی –مالصدرا، عالمھ مجلسی 
 ھند شرقی

شاه صفی، 
شاه عباس 
دوم، شاه 
 سلیمان

 حکومت لوئی –کشفیات علمی گالیلھ 
  کشف قانون–چھاردم و اوج اقتدار فرانسھ 

 جنگ –جاذبھ توسط نیوتون در انگلستان 
داخلی انگلستان و پیروزی الیور کرامول و 
تاسیس جمھوری کھ تنھا تا زمان مرگ او 

 – حکومت پتر کبیر در روسیھ –پایدار بود 
آغاز بھ ساخت بنای تاج محل در ھند بھ 

 دستور شاه جھان

 قمری

شاه سلطان 
 حسین

 حملھ محمود –شورش افغانھا در ھرات 
 شکست سپاه صفوی از –افغان بھ ایران 

 محاصره اصفھان و قحطی شدید –افغانھا 
 تسلیم تاج سلطنت بھ محمود –در اصفھان 

 -توسط شاه سلطان حسین و غارت اصفھان
صفویان سالھا بعد تنھا اسما حکومت می 

شاھھای بعدی . کردند یا نایب السلطنھ بودند
صفوی، شاه تھماسب دوم، شاه عباس سوم، 
 میر سید محمد و شاه اسماعیل سوم ھستند

 تصرف قسمت ھای شمالی –غارت کشور  محمود افغان
   تا ١٧٢٢ ایران توسط روس ھا

١٧٢٩ 
 میالدی

١١٣٥ 
تا 

١١٤٢ 
 ھجری

 افغان ھا
 اشرف افغان

 -قتل محمود توسط اشرف پسرعمویش
شکست اشرف از نادر و کشتھ شدن در راه 

 فرار در بلوچستان 

 اصفھان

 ١٧٣٦ 
 ١٧٥٠تا 

 میالدی

١١٤٨ 
تا 

١١٦١ 
ھجری 
 قمری

 افشاریان
نادر شاه 
افشار و 
 جانشینانش

قدرت گرفتن نادر بھ عنوان سردار سپاه 
 -بیرون راندن افغان ھا-تھماسب دوم صفوی

عزل حکومت از تھماسب دوم و دادن آن بھ 
پسرش شاه عباس سوم بھ بھانھ جنگ 
در خودسرانھ تھماسب با عثمانی و شکست 

 – نیابت سلطنت نادر و شکست عثمانی -آن
سلطنت نادر در –خروج روسھا از ایران 

 فتح قندھار و خوارزم و -شورای دشت مغان
جنگ کرنال با محمد شاه گورکانی –بخارا 

ھند بھ بھانھ تحویل ندادن افغانیان فراری و 
 قتل -گرفتن کوه نور و دریای نور از ھندیان 

 مشھد



  -خاطر تندخوییش نادر توسط سپاھیانش بھ 
حکومت کوتاه علیقلی خان عادلشاه، ابراھیم 
خان و شاھرخ کھ در دوران قدرت نابینا نیز 

 شد در مشھد

 کریم خان زند

غلبھ کریم خان از سران سپاه نادر بر 
مدعیان دیگر مانند آزاد خان افغان در جنگ 

 بھ اسارت –و محمدحسن خان قاجار خشت 
 قدرت کریم خان تحت –بردن آقا محمد خان 

نام وکیل الرعایا و دادن نام پادشاه بھ 
 جنگ با عثمانی و فتح –اسماعیل سوم 

 سرکوب میر مھنا کھ در منطقھ –بصره
خارک با اخراج ھلندی ھا بھ قدرت رسیده 

 اختراع ماشین بخار و انقالب صنعتی -بود 
 - استقالل آمریکا –لستان و اروپادر انگ

 ادامھ حکومت کوچک شاھرخ در مشھد

 ١٧٥٠  
 ١٧٩٥تا 

 میالدی

١١٧١ 
تا 

١٢٠٩ 
ھجری 
 قمری

 زندیھ

لطفعلی خان 
 زند

 -انقالب کبیر فرانسھ علیھ لوئی شانزدھم  
پس از ادعای  حکومت کوتاه لطفعلی 

سلطنت توسط عموھایش، صادق خان و زکی 
 خان

 شیراز

 تا ١٧٩٥
١٧٩٧ 

١١٧٤ 
تا 

١١٧٦ 
 آقا محمد خان 

ا محمد خان کھ پس از شکست پدرش فرار آف
محمدحسن خان از کریم خان در قلعھ کریم 

 پیوستن بھ قومش در –خان زندانی شده بود
 –و غلبھ بر برادرانش ) گرگان(استرآباد 

غلبھ بر لطفعلی خان بھ خاطر خیانت حاج 
 تعقیب –ابراھیم خان کالنتر بھ لطفعلی 

لطفعلی در کرمان و بم و محاصره این دو 
ر و قتل عام فجیع مردم کرمان و شھ

 جنگ با حاکم –سرانجام قتل لطفعلی 
 کشتھ شدن –گرجستان و قتل عام در تفلیس 

بھ دست دو تن از خدمتکارانش کھ قرار بود 
فردا کشتھ شوند در راه دومین سفرش بھ 

 تفلیس

  

 تا ١٧٩٧
١٨٣٤ 

 تا ١١٧٦
١٢١٣ 

 قاجاریھ

 فتحعلی شاه

از رفتن فتحعلی برادرزاده آقامحمدخان 
شیراز بھ تھران و سلطنتش بھ کمک حاج 

 غلبھ بر علی قلی خان –ابراھیم خان کالنتر 
 در آب جوش –عمویش و سایر مخالفان 

 –انداختن و قتل حاج ابراھیم خان کالنتر 
 –سفارت سر جان ملکم انگلیسی در ایران 

 عمل –قرارداد دوستی ایران با انگلیس 
ملھ نکردن انگلیس بھ قول ھایش پس از ح

 کمک جستن ایران از ناپلئون –روسیھ 
 قرارداد فین کن اشتاین -بناپارت در فرانسھ 

با فرانسھ کھ طبق آن فرانسھ بتواند از راه 
ایران بھ ھند نیرو بفرستد و ایران از فرانسھ 
اسلحھ و کمک در برابر روسیھ دریافت کند 
و فرستادن ژنرال گاردان بھ ایران در ھمین 

کردن فرانسھ بھ عھدش بھ  عمل ن-  راستا
خاطر بستن عھدنامھ دوستی تیلسیت با 
روسیھ و بازگشت ژنرال گاردان در میان 

 دوستی دوباره ایران –جنگ ایران و روسیھ 
و انگلیس با فرستادن سر ھارفوردجونز بھ 

 تھران



ایران و بستھ شدن عھدنامھ مجمل کھ بھ 
موجب یک بند آن انگلستان در مقابل حملھ 

ایی بھ ایران، ایران را کشورھای اروپ
 آمدن سر گور اوزلی -پشتیبانی می کند

ھمراه میرزا بوالحسن خان ایلچی کھ نماینده 
ایران در انگلستان بود بھ ایران و عدم 

ھمکاری انگلیس و معطل کردن ایرانی ھا تا 
زمان پایان جنگ اول ایران و روسیھ و 

سپس امضای قرارداد جدیدی بھ نام عھدنامھ 
با انگلیس کھ طبق آن ایران در ی مفصل 

حفظ ھند و انگلیس در تسلیحات یکدیگر را 
 عمل نکردن انگلیس بھ –یاری کنند 

 حملھ  -عھدنامھ بھ خاطر دوستی با روسیھ 
روسیھ بھ ایران در راستای عمل بھ وصیت 

 –پطر کبیر برای رسیدن بھ آبھای گرم 
شکست سخت سپاه ایران بھ سرکردگی 

 نبردھای دیگر  صالندوز وعباس میرزا در ا
و فتح تبریز توسط روسھا و قرارداد گلستان 
و ا زدست دادن گرجستان و گنجھ و شیروان 

 جنگ دوم ایران و روس بھ –... و باکو و
تحریک روسیھ از یک سو و فتوای علما از 
سوی دیگر و علی رغم مخالفت قائم مقام، 

 شکست سپاه ایران بھ –وزیر شاه با جنگ 
ھی عباس میرزای ولیعھد در اثر کمی فرماند

قوا و نبود امکانات و دسیسھ ھای انگلیسی 
ھا و شکست در جنگ مھم اصالندوز علی 
رغم پیروزی ھای اولیھ و امضای قرارداد 
ترکمانچای و از دست دادن ارمنستان و 

 قرارداد آخال با دولت –  ...آذربایجان و 
روسیھ کھ بھ موجب آن قسمت ھایی از 

خراسان و ترکمنستان بھ روسیھ شمال 
ماجرای زورگویی گریبادوف -واگذار می شد 

روسی در ایران و ریختن مردم بھ خیمھ اش 
 اعتراض روسھا بھ قتل گریبادف –و قتل او 

و عذرخواھی ھیئت ایرانی بھ ریاست 
 مرگ عباس میرزا، ولیعھد -خسرومیرزا 

 فتحعلی شاه قبل از رسیدن بھ پادشاھی
  

 تا ١٨٣٤
١٨٤٨ 

 تا ١٢١٣
 محمد شاه   ١٢٢٦

سلطنت محمد شاه فرزند عباس میرزا بھ کمک 
میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراھانی و سرکوب و 

کور کردن علی شاه عمویش کھ در تھران مدعی 
 توسط   قائم مقام، صدر اعظم،  قتل-سلطنت بود 

محمد شاه علی رغم سوگندی کھ در حرم امام 
 –رزا پدرش خورده بود رضا برای عباس می

 امضای -) آقاسی ( صدر اعظمی میرزا آغاسی 
قرارداد ارزنھ الروم با عثمانی و تعیین مرزھای 
دو کشور پس از تالش ھای سھ سالھ میرزا تقی 

 کور –خان امیرکبیر بھ عنوان نماینده ایران
 طغیان کامران -کردن خسرو میرزا برادر شاه 

ات توسط  محاصره ھر–میرزا والی ھرات 
محمدشاه و ترک محاصره تحت فشار انگلیسی 

 ھا

  



 تا ١٨٤٨
١٨٩٦ 

 تا ١٢٢٦
١٢٧٥ 

ناصرالدین 
 شاه

 –سلطنت ناصرالدین شاه فرزند محمدشاه 
امیر (صدارت اعظمی میرزا تقی خان فراھانی 

 وقوع فتنھ –، فرزند آبدارچی قائم مقام )کبیر
سید علی محمد باب و سرانجام تیرباران او بھ 

 ظھور میرزا حسینعلی نوری –تور امیرکبیر دس
ملقب بھ بھاء در ادامھ فتنھ بابیھ و بھ وجود 

 تاسیس مدرسھ -آمدن مذھب دروغین بھاییت 
 انتشار روزنامھ –دارالفنون توسط امیرکبیر 

وقایع اتفاقیھ توسط امیرکبیر کھ بعدھا بھ دولت 
 اصالحات اقتصادی و –علییھ تغییر نام یافت 

 خلع صدارت امیرکبیر بھ –رکبیر سیاسی امی
در واقع (تحریک مادر شاه جھان خانم مھد علیا 

مھد علیای دوم، چون مھد علیای اول ماه رخسار 
، میرزا آقاخان نوری )خانم مادر فتحعلی شاه بود

 گرفتن حکم قتل امیرکبیر از –و انگلیسی ھا 
ناصرالدین شاه در حال مستی و قتل امیر کبیر با 

 پس از دو سال صدارت اعظمی در زدن رگ او
 – صدارت میرزا آقاخان نوری–حمام فین کاشان 

ظھور سید جمال الدین اسدآبادی و تعالیم ضد 
استعماری او در ھند، ایران، مصر و غیره و 

 تصرف ھرات -سرانجام تبعیدش بھ عثمانی 
توسط ایران و اشغال خارک و بوشھر و 

بھ این خرمشھر توسط انگلیسی ھا در اعتراص 
 امضای قرارداد –کار بھ خاطر منافعشان در ھند 

پاریس میان ایران و انگلستان کھ افغانستان را 
 جدایی منطقھ ترکمنستان از –مستقل می شناخت 

 جنگ – جدایی قسمت پاکستان از ایران –ایران 
داخلی آمریکا میان ایاالت شمالی و جنوبی بر 

 شمالی سر الغای بردگی کھ سرانجام بھ پیروزی
 اعطای امتیاز -ھا و الغای برده داری انجامید 

رویتر کھ بھ موجب آن راه آھن و معادن و جنگل 
ھا و گمرک ایران و چند چیز دیگر بھ انحصار 

رویتر یھودی انگلیسی در می آمد و لغو قرارداد 
 قرارداد –بر اثر مخالفت ھای روحانیون و مردم 

ت انگلیسی کھ توتون و تنباکو میان ایران و تالبو
تنباکوی ایران را برای تالبوت منحصر می کرد و 
در مقابل پانزده ھزار لیر انگلیس و یک چھارم 
سود ساالنھ از سوی تالبوت بھ ایران داده می 
شد، مخالفت مردم و میرزا حسن شیرازی و 

 فتوای تحریم توتون و  میرزا حسن آشتیانی و
دم و تنباکو توسط میرزای شیرازی و اطاعت مر

 قتل ناصرالدین شاه –سرانجام لغو قرارداد 
توسط میرزا رضای کرمانی شاگرد سید جمال 

 الدین اسدآبادی

 تا ١٨٩٦
١٩٠٦ 

 تا ١٢٧٥
١٢٨٥ 

مظفرالدین 
 شاه

سلطنت مظفرالدین شاه بیمار پس از مدتی 
 مسموم شدن سید جمال –طوالنی والیت عھدی 

دت او الدین اسدآبادی در استانبول عثمانی و شھا
 انعقاد قرارداد نفت دارسی کھ نفت آینده ایران –

 -را برای شصت سال بھ دارسی انگلیسی می داد 
بھ چوب بستن عده ای از بازرگانان بھ خاطر 

 اعتراض مردم و تحصن در حرم –گرانی قند 
شاه عبدالعظیم معروف بھ مھاجرت صغری و 
طلب ساخت عدالتخانھ و عزل عین الدولھ و 

 تسلیم –بلژیکی و اجرای احکام اسالممسیو نوز 
 قیام دوباره مردم و قتل –دولت و پایان تحصن 

طلبھ ای بھ نام سید عبدالحمید و مھاجرت عده 
ای از روحانیون بھ قم معروف بھ مھاجرت کبری 



 فشار مردم و سرانجام صدور فرمان –
 مصادف با ١٢٨٥ش. ه  مرداد١٤مشروطیت در 

 و عزل عین ق. ه١٣٢٤ جمادی الثانی ١٤
 صدراعظمی نصراهللا خان مشیرالدولھ بھ –الدولھ

مرگ مظفرالدین شاه ده –جای صدر اعظم قبلی 
 روز پس از امضای قانون اساسی

 تا ١٩٠٦
١٩٠٩ 

 تا ١٢٨٥
 محمدعلی شاه   ١٢٨٧

تدوین متمم قانون اساسی و بند نظارت پنج 
مجتھد بر مصوبات مجلس کھ پیشنھاد شیخ فضل 

 صور اسرافیل توسط   چاپ –اهللا نوری بود
میرزا جھانگیر خان صور اسرافیل و چاپ 

امتناع شاه از -مقاالت عالمھ دھخدا در آن 
امضای متمم و سرانجام امضای آن پس از 

 سوء قصد نافرجام بھ جان –اعتراضات فراوان 
 بھ توپ بستن مجلس توسط لیاخوف و -شاه 

انحالل مجلس و تبعید آیت اهللا طباطبایی و 
ھبھانی و غارت مشروطھ خواھان و قتل میرزا ب

جھانگیر خان صور اسرافیل و ملک المتکلمین 
در باغشاه و تبعید دھخدا و آغاز استبداد صغیر 

 محاصره – قیام ستارخان و باقرخان در تبریز–
تبریز توسط سپاه عین الدولھ و ترک محاصره 

 فتح تھران و شورای –پس از چند ماه 
 –ینی احمدشاه بھ جای پدرش بھارستان و جایگز

 سالی  تبعید محمدعلی شاه بھ روسیھ با مقرری
این مقرری پس از آن کھ مدتی (صدھزار تومان 

بعد محمدعلی شاه با کمک ترکمن ھا برای پس 
گرفتن سلطنت بھ ایران بازگشت و شکست خورد 

 بھ نفت رسیدن نخستین چاه نفت –) قطع شد
 ١٢٨٧د  خردا٥ایران در مسجدسلیمان در 

  



 تا ١٩٠٩
١٩٢٥ 

 تا ١٢٨٧
 احمد شاه ١٣٠٤

انتخاب احمدشاه برای سلطنت و اعدام شیخ فضل 
 امضای -  اهللا در دادگاه محاکمھ مخالفان مشروطھ

 کھ طبق آن شمال ایران بھ روسیھ ١٩٠٧قرارداد 
و جنوب بھ انگلیس داده می شد و مرکز بی طرف 

ب کمی  نیابت سلطنت عضدالملک بھ سب  -می ماند 
 دعوت مورگان شوستر آمریکایی و –سن احمدشاه 

 نیابت سلطنت –یالمارسن سوئدی بھ ایران 
 تعطیل و انحالل مجلس توسط –ناصرالملک 

 تجاوز –ناصرالملک و اخراج مورگان شوستر 
روسیھ و انگلیس بھ ایران و بھ گلولھ بستن حرم 

توسط روس ھا و مقاومت ھای مردم ) ع(امام رضا 
 در مقابل انگلیسی ھا از جملھ مقاومت در جنوب

 –رئیسعلی دلواری در ناحیھ تنگستان و دشتستان
سلطنت احمدشاه و والیت عھدی محمد حسن 

) ١٩١٨ تا ١٩١٤( وقوع جنگ جھانی اول –میرزا
بھ بھانھ قتل ولیعھد اتریش در بوسنی میان آلمان، 
اتریش مجارستان، ایتالیا بھ عنوان دول محور یا 

 انگلیس، فرانسھ و روسیھ بھ عنوان متحدین و
متفقین، یک سال پس از شروع جنگ ایتالیا بھ 
متفقین پیوست و عثمانی بھ متحدین پیوست، 

کشورھایی مانند رومانی و صربستان و یونان نیز 
 –با متفقین و بلغارستان نیز با متحدین بودند 

اشغال ایران توسط انگلستان در جنوب و روسیھ در 
 انقالب روسیھ علیھ تزار ھا و خروج  وقوع–شمال

 سلطھ کامل انگلیس بر –نیروھای روس از ایران 
 پیروزی پایانی متفقین و اجالسی بین سران - ایران 

متفقین در ورسای برای تقسیم غنایم و تعیین آینده 
 شکست مبارزه وثوق الدولھ برای –ی جھان 

 کھ مبنی بر تحت الحمایھ انگلستان ١٩١٩قرارداد 
ن ایران بود و نخست وزیری مشیرالدولھ پیرنیا شد
 پایان جنبش دموکرات آذربایجان با قتل شیخ –

 کودتای سید ضیاءالدین -محمد خیابانی در تبریز 
سھ ( طباطبایی و رضاخان در ایران در سوم اسفند 

 نخست وزیری سیدضیاء و کابینھ – ١٢٩٩) حوت 
 سیاه و فرماندھی کل قوای رضا خان میرپنج و

 حمایت عارف قزوینی و عشقی –وزارت جنگ او 
 ترک ایران توسط ژنرال آیرونساید –از سیدضیاء 

 برکناری سید ضیاء توسط احمد شاه و –انگلیسی 
بھ کمک رضاخان و دستور احمد شاه بھ تبعید 

 بھ دار آویختھ شدن -سیدضیا بھ خارج از کشور 
دکتر حشمت و تنھایی میرزا کوچک خان و تشکیل 

وری سرخ گیالن تحت حمایت روسیھ جمھ
 پایان شورش ژاندارمری خراسان بھ -کمونیستی 

رھبری کلنل محمد تقی خان پسیان در زمان دولت 
 نخست وزیری سردار سپھ -قوام السلطنھ 

 پایان قیام میرزا کوچک خان و بریدن -)رضاخان(
سر او پس از مدتی تعقیب و گریز نیروھای دولتی 

 قتل اشتباھی –تن از یارانش و میرزا و یکی دو 
واعظ قزوینی بھ جای ملک الشعرای بھار از طرف 

 قتل میرزاده عشقی –عوامل رضاخان سردارسپھ
 نقشھ رضاخان برای برقراری –توسط رضاخان 

 سیلی بھرامی –جمھوری و مخالفت مدرس و علما 
 اعتراضات وسیع - در جلسھ علنی مجلس بھ مدرس

 ریتمردم و پایان داستان جمھو
  

زمان 
 میالدی

زمان 
 رویدادھا نخست وزیر شاه سلسلھ ھجری



محمدعلی 
            فروغی

 –) ذکاءالملک ( 
 ١٣٠٥ تا ١٣٠٤

تاجگذاری رضا خان میرپنج بر تخت 
طاووس پس از رای مجلس موسسان 

ود و کھ در تکیھ دولت تشکیل شده ب
 انتخاب نام پھلوی برای رضاشاه 

حسن 
       مستوفی

مستوفی (
 –) الممالک

  ١٣٠٦ تا ١٣٠٥
  

  

مھدیقلی 
 (      ھدایت

) مخبر السلطنھ 
 تا ١٣٠٦ –

١٣١٢ 

زندانی شدن تیمورتاش وزیر دربار و 
قدرت دوم کشور و قتل او در زندان بھ 
 وسیلھ ی آمپول ھوای پزشک احمدی

 الملک ذکاء
 –فروغی 

 ١٣١٤ تا ١٣١٢

 تغییر نام بین -تاسیس دانشگاه تھران
بھ )  Persia(الممللی کشور از پرشیا 

 – قتل سردار اسعد بختیاری -ایران
 سفر رضاشاه بھ ترکیھ

محمود 
 (          جم

 –) مدیرالملک 
 ١٣١٨ تا ١٣١٤

اجرای قانون کشف حجاب کھ بھ موجب 
 حجاب بودند، آن زنان ملزم بھ نداشتن

در راستای محدودیت ھای قبلی کھ 
داشتن لباس متحدالشکل و کاله پھلوی 

را برای مردان اجباری می کرد و 
داشتن لباس روحانی را منوط بھ 
داشتن مجوز از وزارت معارف و 
معرفی نامھ از دو مرجع معتبر می 

 تعقیب و گریز مردم و آژان ھا –نمود 
 –ب و سرانجام عملی شدن کشف حجا

 کھ پس از آن  فرار آیرم رئیس نظمیھ
کھ فھمید کھ بھ زودی کشتھ خواھد 
شد، بھ آلمان گریخت و پس از آن 

اگرچھ رضاخان تالش ھا کرد تا او را 
با طمع و وعده بھ ایران برگرداند تا 
نابودش کند، آیرم فریب نخورد و در 

 قلع و قمع گروه –آلمان باقی ماند 
ه و سھ تن و کمونیستی معروف بھ پنجا

محکوم کردن پنجاه و یک تن از آنان 
 ازدواج ولیعھد محمدرضا با فوزیھ –

 قتل –خواھر ملک فاروق مصری 
 –فرخی یزدی در زندان با آمپول ھوا 

فرستادن علیم الدولھ برای قتل نصرت 
الدولھ بھ وسیلھ قھوه قجری و جان 

 حبس –سالم بھ در بردن نصرت الدولھ 
 اتاق گل گرفتھ تا نصرت الدولھ در یک

 آغاز جنگ جھانی دوم با –مرگ او 
   حملھ آلمان بھ لھستان

١٩٢٥ 
تا 

١٩٤١ 

 آذر ٢٥
 تا ١٣٠٤
٢٥ 

شھریور 
١٣٢٠ 

 رضا شاه پھلوی

احمد متین دفتری 
 تا ١٣١٨ –

١٣١٩ 

 پایان کار تاسیس –تاسیس رادیو ملی 
 آغاز نزدیکی –راه آھن شمال تا جنوب 

روابط رضاخان با آلمان و نارضایتی 
 سرانجام –انگلستان از این موضوع 

فتری توسط رضاخان برکناری متین د
بھ سفارش انگلیسی ھا و آمریکایی ھا 

 بھ خاطر ھمکاری با آلمان



 –منصور الملک 
 ١٣٢٠ تا ١٣١٩

 فوت پروین –فوت کمال الملک نقاش 
 ضعف رضا خان بھ خاطر –اعتصامی 

ھمراھی با آلمانی ھا و از دست دادن 
 حملھ آلمان بھ –پشتیبانی انگلیسی ھا 

ران توسط متفقین  اشغال ای–  شوروی
 تبعید –و پایان سلطنت رضاخان 

رضاخان بھ جزیره موریس و مدتی بعد 
 ژوھانسبورگ

ذکاء الملک 
 ١٣٢٠ -فروغی 

وارد کار شدن فروغی بھ درخواست 
رضاخان برای بھ سلطنت رساندن 

 محمدرضا فرزند رضاشاه 
 –علی سھیلی 

 ١٣٢١ تا ١٣٢٠
  

         احمد قوام
) قوام السلطنھ( 

- ١٣٢١ 

ھمکاری قوام با آمریکایی ھا برای دور 
 ١٧ بلوای نان در روز –کردن انگلیس 

آذر کھ بھ تحریک دربار صورت گرفت 
و با غارت شدن قصر قوام توسط مردم 

 برخورد تند قوام بعد از –پایان یافت 
و توقیف ھمھ روزنامھ شلوغی نان 

 ھای کشور
 –علی سھیلی 

    ١٣٢٣ تا ١٣٢١

 -محمد ساعد 
١٣٢٣ 

  

سھام السلطان 
 تا ١٣٢٣ –بیات 

١٣٢٤ 
  

 -حکیم الملک 
١٣٢٤ 

 تشکیل –پایان جنگ جھانی دوم 
سازمان ملل متحد با پایان گرفتن جنگ 

 توسط متفقین

 -صدراالشراف 
١٣٢٤ 

ھ دموکرات آذربایجان توسط تشکیل فرق
سید جعفر پیشھ وری و ایجاد 

خودمختار آذربایجان با عقاید شدید پان 
ترکیسم و با حمایت ضمنی توده ای ھا 

 اتحاد بین خودمختار –و شوروی 
آذربایجان و جمھوری کردستان کھ بھ 
 دست کوملھ کردستان ساختھ شده بود

 -حکیم الملک 
١٣٢٤ 

  

١٩٤١ 
تا 

١٩٧٩ 

٢٥ 
شھریور 
 تا ١٣٢٠

 بھمن ٢٢
١٣٥٧ 

محمد رضا   
 شاه

 –نھ قوام السلط
 ١٣٢٦ تا ١٣٢٤

قدرت گرفتن آمریکا در ایران با روی 
 ھمکاری نزدیک –کار آمدن قوام 

مظفر فیروز فرزند نصرت الدولھ با 
 تشکیل حزب دموکرات توسط –قوام

قوام برای بھ دست گرفتن بیشتر قدرت 
 گفتگوھای – سفر قوام بھ روسیھ –

با استالین ) قوام السلطنھ(جناب اشرف 
فق روسیھ برای خروج و سرانجام توا

 ضعف –نیروھای ارتش سرخ از ایران 
خودمختار آذربایجان پس از خروج 

نیروھای ارتش سرخ و حملھ ارتش بھ 
نیروھای فرقھ دموکرات آذربایجان و 

 پایان –انحالل خودمختار آذربایجان



 وقوع جنگ میان ھند –قوام السلطنھ 
 و پاکستان 

 –حکیم الملک 
 ١٣٢٧ تا ١٣٢٦

 -ترور مھاتما گاندی رھبر ملی ھند 
وقوع جنگ میان اعراب و اسرائیل بھ 

دلیل مخالفت اعراب با بھ رسمیت 
 شناختھ شدن کشور اسرائیل

عبد الحسین 
 ١٣٢٧ -ھژیر 

 بازگشت –ن و ژنو سفر شاه بھ لند
 کاشانی از تبعید... آیت ا

 –محمد ساعد 
 ١٣٢٩ تا ١٣٢٧

ترور نافرجام شاه بھ دست ناصر فخر 
آرایی و کشتھ شدن ضارب بھ دست 

 رای نیاوردن قرارداد نفتی –محافظین 
پیشنھادی گس گلشاییان میان ایران و 

 تاسیس جبھھ ملی –انگلیس در مجلس 
 تبعید -ایران توسط مصدق و یارانش 

 انتخابات –کاشانی بھ لبنان ... آیت ا
 ترور –پرتقلب دوره شانزدھم 

عبدالحسین ھژیر توسط حسن امامی از 
 – اعدام حسن امامی –فداییان اسالم 

 تصمیم بھ –سفر شاه بھ آمریکا 
برگزاری دوباره انتخابات در تھران بھ 

 –ات مردم و مصدق خاطر اعتراض
 –سقوط دولت ساعد با قتل ھژیر 

 افتتاح مجلس سنا
  

 -منصورالملک 
١٣٢٩ 

 رای اول –برگزاری دوباره انتخابات تھران 
 رای نیاوردن –تھران بھ دکتر مصدق 

 -دوباره قرارداد گس گلشاییان در مجلس
کاشانی از تبعید لبنان و ... بازگشت آیت ا
ردن جنازه رضاخان بھ  آو–استقبال مردم 

 ایران

سرلشکر 
حاجعلی رزم آرا 

- ١٣٢٩ 

نخست وزیری رزم آرا بھ اصرار آمریکا و 
 مخالفت –انگلیس و علی رغم مخالفت شاه 

 اعتصاب –مصدق و کاشانی با رزم آرا 
عمومی علیھ رزم آرا و تھدید رزم آرا بھ قتل 

 ترور رزم آرا –توسط یک طلبھ جوان 
اسبی از یاران نواب صفوی توسط خلیل طھم

 و عضو فداییان اسالم 

        

 –حسین عالء 
 تا ١٣٢٩
١٣٣٠ 

اعالمیھ معروف نواب صفوی خطاب بھ 
ھوالعزیز، زمامداری ملت مسلمان در : عالء

فورا . خور صالحیت تو و امثال تو نیست
 تصویب ملی –برکناری خود را اعالم کن 

کردن صنعت نفت در کمیسیون نفت بھ 
 مصدق ریاست 



دکتر محمد 
 –مصدق 
 تا ١٣٣٠
١٣٣١ 

رای شاه بھ نخست وزیری مصدق از روی 
 فوت محمدتقی بھار معروف بھ ملک –اجبار 
 رای – رای اعتماد مجلس بھ مصدق –الشعرا 

 خلع ید –مجلس بھ ملی شدن صنعت نفت 
 –انگلیسی ھا در پاالیشگاه ھای نفتی ایران 

 –ر انگلیس تحریم جھانی نفت ایران تحت فشا
سفر مصدق بھ نیویورک و دفاع از ایران و از 
ملی شدن نفت و بر علیھ انگلستان در مجمع 

 مذاکره مصدق و –عمومی سازمان ملل 
 –ترومن رئیس جمھور آمریکا در واشنگتن 

مذاکره مصدق و مک گی معاون وزیر امور 
خارجھ آمریکا و توافق آنھا برای کمک مالی 

یدار مصدق از مصر در  د–آمریکا بھ ایران 
راه بازگشت از آمریکا و استقبال مردم مصر 

 انتخاب چرچیل بھ نخست وزیری در -از او 
 عزل مک گی از مقامش در –انگلستان 

 برگزاری انتخابات –وزارت خارجھ آمریکا 
 سفر –مجلس ھفدھم ھمراه با تقلب و درگیری 

مصدق بھ الھھ و دفاع او در مقابل اتھامی کھ 
تان بھ خاطر ملی کردن صنعت نفت بھ انگلس

 -  بازگشت مصدق بھ ایران –دولت زده بود 
درخواست مصدق از شاه برای گرفتن اختیار 
وزارت جنگ برای دفع آشوب و مخالفت شاه 

  استعفای مصدق –

 -قوام السلطنھ 
١٣٣١ 

اعالمیھ تند قوام در رادیو برای تھدید 
المیھ  اع– موج اعتراضات مردم –مخالفان 
 تیر و ریختن ٣٠کاشانی در روز ... آیت ا

مردم بھ خیابان ھا و پایان دولت سھ روزه 
 رای دادگاه الھھ بھ نفع مصدق در –قوام 

  تیر٣٠روز 

دکتر محمد 
 –مصدق 
 تا ١٣٣١
١٣٣٢ 

نخست وزیری دوباره مصدق این بار با 
قدرت بیشتر و در اختیار داشتن وزارت 

 اختالف – روسیھ مرگ استالین در–جنگ 
مصدق و کاشانی بھ خاطر چند انتخاب 

مصدق در کابینھ کھ این اختالف تا پایان 
 نامھ مصدق بھ چرچیل برای –باقی ماند 

پس گرفتن پولھای بلوکھ شده ایران در 
بانک ھای انگلیس و دریافت خسارت بھ 

 اخراج کارکنان –خاطر توقف فروش نفت
جواب سفارت انگلیس در ایران پس از بی 

 انتخاب –ماندن نامھ مصدق بھ چرچیل 
 –آیزنھاور بھ ریاست جمھوری در آمریکا 

 اسفند ٩کودتای علیھ دولت مصدق در روز 
کھ با رسیدن افشارطوس رئیس شھربانی و 

 ربوده شدن –افرادش نافرجام ماند 
 اختالفات مصدق با -افشارطوس و قتل او 

 تن از ١٠٠ استعفای حدود –مجلس 
ن طرفدار دولت یا بی طرف مجلس نمایندگا

 رفراندوم مصدق در سطح کشور برای –
... انحالل مجلس ھفدھم علی رغم نظر آیت ا

کاشانی و سرانجام انحالل مجلس بھ رای 
اکثریت مردم با وجود ایراد ھایی کھ بر این 

 و ٢٣ دو کودتای نافرجام –رفراندوم بود 
 مرداد کھ ھردو توسط حزب توده ٢٥

فرار شاه بھ شھر –ه و لو رفتند شناختھ شد
 مرداد توسط زاھدی ٢٨ کودتای –رم ایتالیا 

و افرادی مانند شعبان جعفری و ھمراھانش 
  غارت خانھ نخست وزیر و پایان کار –



سرلشکر فضل 
 –زاھدی ... ا

 تا ١٣٣٢
١٣٣٣ 

 محاکمھ دکتر مصدق –بازگشت شاه از فرار 
بھ سھ سال در دادگاه نظامی و محکومیت او 

زندان و بعد از آن تبعید بھ ملک خانوادگی 
 سفر ریچارد نیکسون –خود در احمد آباد 

 –معاون ریاست جمھوری آمریکا بھ ایران 
درگیری در دانشگاه تھران و کشتھ شدن سھ 

شریعت رضوی، : تن از دانشجویان معترض
 اعدام دکتر فاطمی –بزرگ نیا و قندچی 

دکتر مصدق کھ وزیر امور خارجھ تندروی 
در روزھای فرار شاه بیشترین سخنان را 

 امضای قرارداد نفتی –علیھ شاه می زد 
کنسرسیوم کھ دست خارجی ھا را بیش از 
ھر زمان دیگری برای غارت کردن نفت 

 توافق شوروی با –ایران باز می گذاشت 
 ایران برای دادن بدھی ھایش بھ ایران 

 –حسین عال 
 تا ١٣٣٤
١٣٣٦ 

ور جمال عبدالناصر در مصر و محبوبیت ظھ
 تشکیل پیمان –فراوان او در میان اعراب 

دفاعی بغداد زیر نظر انگلستان متشکل از 
ایران، عراق، پاکستان و ترکیھ کھ در مقابل 
تھدید منافع انگلستان در منطقھ توسط جمال 

 تاسیس مدرسھ –عبدالناصر انجام می شد 
 در  شرکت عال–علوی در ھمین دوران 

... مجلس ختم مصطفی کاشانی فرزند آیت ا
کاشانی در مسجد سپھساالر برای جذب او و 

شلیک گلولھ مظفر ذوالقدر از اعضای 
فدائیان اسالم کھ بھ او نخورد و تالش 

ذوالقدر برای قتل او با چاقو نیز بی ثمر ماند 
 ملی شدن کانال سوئز در مصر بھ رھبری  –

ائیل و جمال عبدالناصر و حملھ اسر
 دستگیری -انگلستان و فرانسھ بھ مصر 

 –نواب صفوی و سایر اعظای فداییان اسالم 
کاشانی و محکومیت او ... دستگیری آیت ا
 اعدام نواب صفوی و -  بھ حبس انفرادی

 پایان دوره زندان مصدق و انتقال –یارانش 
 او بھ احمدآباد

        

دکتر منوچھر 
 ١٣٣٦ –اقبال 
 ١٣٣٩تا 

ن سازمان امنیت و اطالعات قدرت گرفت
 –بھ ریاست تیمور بختیار ) ساواک(کشور 

خارج شدن عراق از پیمان نظامی بغداد پس 
از تبدیل رژیم سلطنتی این کشور بھ 

جمھوری و تغییر نام پیمان نظامی بغداد بھ 
پیمان سنتو و قرار گرفتن آمریکا در راس 

 دستگیری خسرو روزبھ از آخرین –پیمان 
 –ای فعال ایران در آن زمان کمونیست ھ

خرید اسلحھ بھ مقدار زیاد از کشورھای 
 قرار گرفتن ایران در –خارجی توسط شاه 

مقابل شوروی و مصر و بھ عنوان حافظ 
 ظھور پاتریس  –منافع آمریکا در منطقھ 

 مبارزه فیدل کاسترو و –لومومبا در کنگو 
 طالق شاه از ثریا و -چھ گوارا در کوبا 

 تالش شاه برای –و با فرح دیبا ازدواج ا
کھ بھ سفارش آمریکا " اصالحات ارضی"

بروجردی با ... انجام می شد و چون آیت ا
آن مخالفت کرد، از مفاد آن بھ قدری کاستھ 

شد و متنش بھ قدری تغییر کرد کھ بھ 
 صورت قانونی بی اثر در آمد



جعفر شریف 
 ١٣٣٩ –امامی 
 ١٣٤٠تا 

...  فوت آیت ا–ھ ایران سفر ملکھ الیزابت ب
بروجردی و تشییع جنازه و سوگواری وسیع 

 نامھ تسلیت شاه برای آیت –مردم برای او 
سید محسن حکیم در نجف کھ نشان ... ا

دھنده تمایل شاه برای انتقال مرجعیت شیعھ 
از قم بھ نجف و در کل بھ خارج از کشور 

 تشکیل نھضت آزادی توسط مھندس –بود 
طالقانی و دکتر سحابی ... ت ابازرگان و آی

 کھ در واقع انشعابی مذھبی از جبھھ ملی بود
  

        

 –علی امینی 
 تا ١٣٤٠
١٣٤١ 

نخست وزیری امینی بھ خواست آمریکایی ھا 
 انحالل مجلس –و علی رغم مخالفت شاه 

 محاکمھ و دستگیری بسیاری –انتصابی بیستم
از عوامل دربار در حکومت و رسوایی ھای 

 میتینگ بزرگ جبھھ ملی در –ی دربار مال
جاللیھ و سخنرانی سنجابی، شاپور بختیار، 
داریوش فوھر و حسیبی و در آخر یورش 

 –کاشانی ...  فوت آیت ا–پلیس و درگیری 
فرار تیمور بختیار رئیس ساواک از کشور 
پس از آن کھ شاه تصمیم بھ برکناری او 

 سرانجام اجرای اصالحات ارضی در –گرفت 
یران بھ شکلی کھ کندی رئیس جمھور ا

 آمریکا می خواست با وجود مخالفت ھا



 –علم ... اسدا
 تا ١٣٤١
١٣٤٢ 

 تبلیغ –وقوع زلزلھ سنگین در بوئین زھرا 
 تصمیم بھ –الیحھ انجمن ھای ایالتی و والیتی 

برگزاری رفراندوم اصول ششگانھ انقالب شاه 
ق اصالحات ارضی، ح:و ملت یا انقالب سفید

رای برای زنان، ملی کردن جنگلھا، سھیم 
 –... کردن کارگران در سود کارخانھ ھا و
 تحریم –تحریم رفاندوم توسط حوزه علمیھ قم

رفراندوم توسط نھضت آزادی و احزاب و 
 یورش پلیس بھ اجتماع –اصناف مختلف 

مخالفان اصول ششگانھ و ضرب و شتم آیت 
اه بھ  سفر ش–خوانساری سخنران مراسم ... ا

قم کھ با تدارکات نظامی شدید از ترس یورش 
اما ھنگام ورود شاه . مردم انجام شده بود

مردم بھ تدبیر امام خمینی و حوزه علمیھ از 
 سخنرانی تند شاه در –خانھ ھا بیرون نیامدند 

 برگزاری –" ارتجاع سیاه"قم و حملھ او بھ 
 حملھ –رفراندوم و تصویب اصول ششگانھ 

اک بھ مدرسھ فیضیھ و درگیری مامورین ساو
 حملھ –شدید مامورین و طالب در آنجا 
 اعالمیھ –مامورین بھ مدرسھ طالبیھ تبریز 

سید محسن حکیم در دعوت بھ ... آیت ا
 ابراز –علمای ایران برای مھاجرت بھ عراق 

 –حکیم ... موافقت دربار با اعالمیھ ی آیت ا
مخالفت امام خمینی با مھاجرت و پخش 

میھ ای با این مضمون کھ شاه اگر حسن اعال
نیت دارد، باید مسببین حادثھ مدرسھ فیضیھ 

 وقوع چند مورد درگیری در –را دستگیر کند 
محرم و سخنرانی معروف امام خمینی در روز 

 –عاشورا و نصیحت بھ شخص شاه 
 –دستگیری چند تن از مخالفان و روحانیان 
ھم دستگیری امام خمینی در نیمھ شب پانزد

 تظاھرات شدید مردم در تھران و قم –خرداد 
 - اعالم حکومت نظامی –و سایر شھرھا 

برخورد مسلحانھ ماموران شاه و قتل عده 
زیادی از کفن پوشانی کھ خواستار آزادی امام 

خمینی بودند و از ورامین بھ سمت تھران 
 ١٣٤٢ خرداد ١٥حرکت کرده بودند در روز 

ز دوستان  دستگیری طیب حاج رضایی ا–
شعبان جعفری و از دستھ داران بزرگ جنوب 
شھر کھ بھ علت کمک بھ برگزاری تظاھرات 

 خرداد دستگیر شد و سرانجام در آبان ١٥
 ترور جان اف کندی رئیس - اعدام شد ١٣٤٢

 جمھور آمریکا 

حسنعلی 
 –منصور 
 تا ١٣٤٢
١٣٤٣ 

بازگشت امام خمینی از خانھ تحت نظر در 
 سخنرانی مشھور امام خمینی –تھران بھ قم 

 در روز چھارم آبان و اعالم خطر وی  در قم
و اعتراض ... بھ مردم و ارتش و روحانیون و

بھ الیحھ کاپیتوالسیون یا مصونیت قضایی 
 دستگیری امام خمینی در روز –آمریکاییان 

 – آبان و تبعید وی بھ خارج از کشور١٣
ز ترور حسنعلی منصور توسط محمد بخارایی ا

 پنھان –اعضای جمعیت موتلفھ اسالمی 
داشتن خبر قتل او توسط شاه تا روز ششم 

 بھمن کھ سالگرد انقالب سفید بود



        

امیر عباس 
 –ھویدا 
 تا ١٣٤٣
١٣٥٦ 

 –ترور نافرجام شاه توسط رضا شمس آبادی 
بازگشت دکتر علی شریعتی از پاریس و آغاز 
 فعالیت ھای او در داخل کشور پس از یک

 –دستگیری موقت در مرز ترکیھ و ایران 
 مرگ مرموز –فوت دکتر محمد مصدق 

 -غالمرضا تختی کشتی گیر صاحب نام ایران 
قدرت گرفتن تدریجی بھاییان و آزادی بیشتر 

 دستگیری اعضای حزب ملل اسالمی –آنھا 
کھ گروھی مسلح بودند و قصد ایجاد حکومت 

ران با  جدا شدن بحرین از ای–اسالمی داشتند 
موافقت شاه و در مقابل ضمیمھ شدن دو تنب 

و ابوموسی بھ ایران کھ خود از قبل جزء 
درگیری بین –خاک ایران محسوب می شدند 

 جنگ شش روزه بین –ھند و پاکستان 
کشورھای عرب مصر و سوریھ و اردن از 
یک سو و اسرائیل بھ پشتیبانی آمریکا از 
ات سوی دیگر کھ بھ شکست سنگین و پرتلف

 غرق شدن مشکوک -نیروھای عرب انجامید 
 فوت جالل آل –صمد بھرنگی در رود ارس 

 برگزاری پرخرج جشن ھای دوھزار و -احمد 
 –پانصد سالگی رژیم شاھنشاھی در ایران 

 بین ١٩٧٣وقوع جنگ رمضان یا جنگ اکتبر 
اعراب و اسرائیل کھ طی آن مصر قسمت 
 ھایی از صحرای سینا را باز پس گرفت و

سپس انور سادات در جریان مصالحھ خود با 
اسرائیل بھ وساطت جیمی کارتر رئیس 

جمھور آمریکا صحرای سینا را بھ طور کامل 
 بھ رسمیت شناختھ شدن امارات -پس گرفت 

لشکرکشی ھای نیروھای –متحده عربی 
ایرانی بھ ظفار در یمن و چند منطقھ دیگر 
برای دفاع از حکومت ھای استبدادی تحت 

 کودتای آمریکایی علیھ –لطھ آمریکا س
سالوادور آلنده در شیلی و روی کار آمدن 

 مطلع شدن شاه از ابتالی او –ژنرال پینوشھ 
 ادامھ -بھ بیماری سرطان لنف در اتریش 

 قطع حمایت –خریدھای نظامی سنگین شاه 
شاه از مصطفی بارزانی رھبر شورشیان کرد 

ل ھمھ  انحال–عراق و دوستی شاه با عراق 
 –احزاب کشور و تشکیل حزب رستاخیز 

دادگاه جنجالی خسرو گلسرخی و حاضر نشدن 
او بھ اظھار ندامت در تلویزیون و سرانجام 

 دستگیری شریف واقفی و قتل او –اعدام او 
 گروگان گرفتھ شدن –زیر شکنجھ ساواک 

جمشید آموزگار و چند وزیر دیگر اوپک 
ای آزادی توسط چریکی بھ نام کارلوس کھ بر

فلسطین می جنگید و سرانجام آزاد شدن 
 تبدیل تاریخ ایران بھ –آموزگار در الجزایر 

تاریخ شاھنشاھی کھ بر اساس آن، مبدا 
تاریخ، سال بھ سلطنت رسیدن کورش بود بھ 

نحوی کھ دوھزار و پانصدمین سال آن 
 اعتراض –مصادف با آغاز سلطنت شاه باشد 
مت بھ این علمای قم و رضایت ظاھری حکو

کھ ھر دو تاریخ ھجری شمسی و شاھنشاھی 
 درگیری –در کشور وجود داشتھ باشند 

دانشجویان با ساواک و حملھ شبانھ ساواک 
بھ خوابگاه دانشجویان دانشگاه تھران و 
حملھ بھ خانھ افرادی کھ بھ مخالفت با 

 آذر سال ١٦حکومت مظنون بودند در روز 



تر علی  مرگ ناگھانی و مشکوک دک– ١٣٥٦
 ریاست جمھوری جیمی -شریعتی در لندن 

کارتر از حزب دموکرات در آمریکا بھ جای 
جرالد فورد و نرم تر شدن سیاست ھای شاه 

در اثر فشارھای دولت جدید آمریکا کھ 
سرانجام بھ عزل ھویدا و نخست وزیری 

 قطع پی در پی برق در –آموزگار انجامید 
رکناری  ب–کشور و کم شدن سھم برق صنایع 

ھویدا تحت فشار آمریکا بھ خاطر تظاھرات 
 ھای پی در پی مردم

  



جمشید 
 -آموزگار
 تا ١٣٥٦
١٣٥٧ 

ماجرای جشن ھنر شیراز و اعتراضات 
 فوت ناگھانی سید مصطفی –وسیع مردم

خمینی فرزند بزرگ امام خمینی و چاپ 
آگھی ھای تسلیت و برگزاری مجالس 

اپ مقالھ  چ–ترحیم در شھرھای مختلف 
توھین آمیز روزنامھ اطالعات نسبت بھ 

 تظاھرات و درگیری ھای –امام خمینی 
 بھمن ٢٩ دی در قم و ١٩خونین روز 

در تبریز کھ بھ مناسبت چھلمین روز 
اعالم – دی بود ١٩درگذشت شھدای 

نوروز بھ عنوان عزای ملی از طرف 
شلوغی –مردم بھ پیروی از امام خمینی 

ان و سپس در و تظاھرات در اصفھ
شھرھای دیگر و اعالم حکومت نظامی 

 آتش –در اصفھان و چند شھر دیگر 
سوزی در سینما رکس آبادان و کشتھ 

 انداختن این –شدن بیش از سیصد نفر 
حادثھ بھ گردن گروه ھای مذھبی توسط 
حکومت و بھ گردن حکومت توسط مردم 

  سقوط دولت آموزگار–

جعفر شریف 
 -امامی 
١٣٥٧ 

 دادن آزادی –لغای تاریخ شاھنشاھی ا
 –ھای سیاسی و بستن قمارخانھ ھا 

دستگیری چند تن از سرمایھ داران 
 ناپدید شدن مشکوک –منسوب بھ دربار

امام موسی صدر رھبر شیعیان لبنان در 
 راھپیمایی یک میلیونی در تھران –لیبی 

 کشتار – شھریور، عید فطر ١٣در روز 
یدان ژالھ در وسیع تظاھرکنندگان در م

 شھریور معروف بھ جمعھ سیاه ١٧روز 
 پیام - زلزلھ ویرانگر در شھر طبس –

مخفیانھ صدام برای شریف امامی کھ در 
آن گفتھ شده بود کھ اگر دولت ایران 
بخواھد صدام می تواند ترتیب کشتھ 

 –شدن امام خمینی در عراق را بدھد 
ترک عراق توسط امام خمینی بھ مقصد 

 –سکان در نوفل لوشاتو پاریس و ا
دادن مھلت یک ھفتھ ای بھ دولت برای 
آزاد کردن مطبوعات توسط روزنامھ 
 –نگاران و اعتصاب در پایان این مھلت 
سرانجام عقب نشینی دولت و آزادی 

 آزادی گسترده –کامل مطبوعات 
... زندانیان سیاسی از جملھ آیت ا

 پیام شاه برای ملت مبنی بر –طالقانی 
 پیام انقالب ملت ایران را شنیده  این کھ

 است

        

ارتشبد  
غالمرضا 

 -ازھاری 
١٣٥٧ 

آغاز جدی شعارھای یکپارچھ مردم بر 
 تاکید –روی بام ھا بر علیھ رژیم 

ازھاری بر این کھ صداھا از نوار بوده 
 تظاھرات گسترده در روزھای –است 

 تاسوعا و عاشورا 



شاپور بختیار 
–١٣٥٧ 

 فرار –یار از جبھھ ملیطرد شدن بخت
 دی و شادی ٢٦شاه از ایران در روز 
 رد و بدل شدن –مردم در خیابان ھا 

پیام ھای متعدد میان شورای انقالب و 
بختیار برای استعفای بختیار یا تسلیم 
حکومت بھ امام خمینی توسط او و بی 

 بھ تعویق انداختھ –نتیجھ ماندن آنھا 
نی بھ شدن پی در پی بازگشت امام خمی

 خارج شدن آمریکایی ھا از –کشور 
 بھمن ١١ایران بھ دستور کارتر در روز 

 باالخره اجاره ھواپیمای دربست –
ایرفرانس بھ ایران توسط فردی بھ نام 
دستمالچی و بازگشت امام خمینی بھ 
 –کشور و استقبال بی نظیر مردم از او 
حرکت از فرودگاه بھ بھشت زھرا و 

ستقرار امام خمینی  ا–سخنرانی در آنجا
 استعفای شھردار –در مدرسھ علوی 

 حکم تشکیل دولت موقت –تھران 
 ١٥بازرگان توسط امام خمینی در روز 

 بیعت ھمافران نیروی ھوایی با –بھمن 
 درگیری ھای – بھمن ١٩امام در روز 

شدید نظامی میان ھمافران نیروی 
ھوایی و مردم با گارد شاھنشاھی و 

 و ھوانیروز در روز فرمانداری نظامی
 بھمن و مسلح شدن ٢١ و ٢٠ھای 
 اعالمیھ بیطرفی ارتش در روز –مردم 
 – فتح رادیو و تلویزیون – بھمن ٢٢

سرانجام پیروزی انقالب و پایان کار 
 بھمن ٢٢سلطنت پھلوی در روز 
١٣٥٧ 

تاریخ 
 میالدی

تاریخ 
رئیس  رھبر ھجری

 رویدادھا نخست وزیر جمھور

بھمن   ١٩٧٩
١٣٥٧ 

 آبان  تا
١٣٥٨ 

امام 
  بازرگان ______ خمینی

 )دولت موقت(
 ھمھ پرسی –تشکیل کمیتھ ی انقالب 

% ٩٨برای جمھوری اسالمی و رای 
 ١١مردم بھ جمھوری اسالمی در روز 

 - تشکیل سپاه پاسداران –فروردین 
 –تشکیل کمیتھ ی امداد امام خمینی 

برگزاری اولین نماز جمعھ تھران بھ 
 شھادت استاد –طالقانی .. .امامت آیت ا

 ریاست جمھوری –مرتضی مطھری 
صدام حسین در عراق پس از استعفای 

 ھمھ پرسی برای قانون -حسن البکر 
اساسی مصوب در مجلس خبرگان کھ بر 
پایھ پیش نویس قانون اساسی بود کھ 
اندکی قبل نوشتھ شده بود و رای مردم 

 فوت – ١٣٥٨ آذر سال ١٢بھ آن در 
 درگیری در  –طالقانی ... آیت ا

کردستان و جنگ سپاه با آنھا و مقاومت 
دکتر چمران در پاوه و سرانجام شکست 

 تسخیر سفارت آمریکا در –شورشیان



   موقت

 تا ١٩٧٩
١٩٨٠ 

 ١٣٥٨آبان 
 بھمن  تا

١٣٥٨ 
 شورای انقالب

پس از استعفای دولت موقت، شورای 
انقالب کھ تا آن زمان موضعی کلی تر از 

ھ اداره دولت داشت، رسما مشغول ب
 – شھادت دکتر محمد مفتح –کشور شد 

اغتشاش حزب خلق مسلمان در تبریز و 
 سرکوب آنان

 تا ١٩٨٠
١٩٨١ 

بھمن 
 تا ١٣٥٨

خرداد 
١٣٦٠ 

ابوالحسن 
 بنی صدر

محمد علی 
 رجایی

برگزاری انتخابات ریاست جمھوری کھ 
بنی صدر و جالل الدین فارسی رقبای 
اصلی آن بودند و احمد مدنی، حسن 

بی، کاظم سامی، داریوش فروھر، حبی
صادق قطب زاده، صادق طباطبایی و 
 – محمد مکری نیز در آن حضور داشتند 

شایع شدن سخنانی مبنی بر ایرانی االصل 
نبودن جالل الدین فارسی و افغانی بودن او 
و کناره گیری جالل الدین فارسی و رقابت 

حسن حبیبی با بنی صدر و سرانجام 
 – صدر در انتخابات پیروزی قاطع بنی

انتخاب رجائی بھ نخست وزیری بھ 
پیشنھاد حزب جمھوری اسالمی و پس از 

احمد (دو پیشنھاد ناپذیرفتھ بنی صدر
 برگزاری انتخابات –) خمینی و میرسلیم

 و ١٣٥٨دوره اول مجلس در اسفند 
 -  ١٣٥٩تشکیل مجلس در ھفتم خرداد 

 و آغاز ١٣٥٩تعطیلی دانشگاه ھا در بھار 
 ناکامی آمریکا برای آزاد –الب فرھنگیانق

کردن گروگان ھا با ھواپیما و ھلی کوپتر 
 –از راه کویر بھ علت وقوع طوفان شن 

 آغاز حملھ –فوت شاه مخلوع در مصر 
 ٣١نظامی عراق بھ ایران در روز 

 کھ بھ ھشت سال جنگ ١٣٥٩شھریور 
برای حل   میانجی گری الجزایر –انجامید 

ا و باالخره آزادیشان مسئلھ ی گروگان ھ
 روز و تعھد آمریکا برای ٤٤٤پس از 

آزاد کردن پول ھای بلوکھ شده ایران در 
 طرح عدم کفایت –بانکھای آمریکا 

سیاسی رئیس جمھور در مجلس و رای 
نمایندگان بھ آن و برکناری بنی صدر پس 
 از عزل رسمی وی توسط امام خمینی

١٩٨١ 
خرداد تا 
مرداد 
١٣٦٠ 

  است جمھوریشورای ری
محمد بھشتی، محمدعلی ( 

رجایی و اکبر ھاشمی 
 )رفسنجانی

 -انحالل رسمی جبھھ ملی درون کشور 
 سوء –شھادت مصطفی چمران در جبھھ

 –خامنھ ای ... قصد بھ جان آیت ا
شھادت دکتر بھشتی رئیس قوه قضاییھ 

 تن دیگر در دفتر حزب جمھوری ٧٢و 
اسالمی بر اثر انفجار بمب توسط 

... دین خلق و جایگزینی آیت امجاھ
موسوی اردبیلی در شورای ریاست 
 جمھوری بھ جای شھید بھشتی

١٩٨١ 
مرداد تا 
شھریور 
١٣٦٠  

محمد علی 
 رجائی

محمد جواد 
 باھنر

فرار بنی صدر بھ ھمراه چند تن از 
 انفجار بمب در –سران مجاھدین خلق 

ساختمان نخست وزیری توسط منافقین 
 اھنرو شھادت رجایی و ب

  

١٩٨١ 
شھریور 
تا مھر 
١٣٦٠   ______ 

... آیت ا
محمدرضا 
 مھدوی کنی

  



 تا ١٩٨١
١٩٨٩ 

 تا ١٣٦٠
١٣٦٨ 

سید ... آیت ا
علی خامنھ 

 ای

میرحسین 
 موسوی

ندادن رای اعتماد بھ دکتر علی اکبر 
والیتی توسط مجلس کھ پیشنھاد شخص 
رئیس جمھور بود و انتخاب میرحسین 

 ترور آیت –موسوی بھ نخست وزیری 
اشرفی ...  ترور آیت ا–دستغیب ... ا

 فاش شدن طرح کودتایی –اصفھانی 
علیھ نظام جمھوری اسالمی توسط 

حزب خلق مسلمان در تبریز و با حمایت 
شریعتمداری و با ھمکاری ... آیت ا

... صادق قطب زاده کھ با اعتراف آیت ا
شریعتمداری بھ آگاھی از وجود کودتا و 

ضای کودتا در اعتراف سایر اع
تلویزیون و اعدام صادق قطب زاده 

فتح خرمشھر کھ توسط   –پایان گرفت 
 ٣عراقی ھا اشغال شده بود در روز 

 طی عملیات بیت المقدس ١٣٦١خرداد 
 انحالل رسمی – ناآرامی در کردستان –

حزب توده در کشور پس از یک سلسلھ 
دستگیری سران حزب توده و اعتراف 

 جملھ نورالدین بسیاری از آنان از
کیانوری، محمدعلی عمویی، احسان 

طبری و ناخدا ابراھیم افضلی در 
 –تلویزیون بھ تالش برای براندازی 

 – ١٣٦٢بازگشایی دانشگاه ھا در آذر 
 – ١٣٦٣انتخابات دور دوم مجلس در 

خامنھ ای بھ ... انتخاب دوباره آیت ا
 قرارداد – ١٣٦٤ریاست جمھوری در 

د اسلحھ میان ایران و مخفیانھ برای خری
آمریکا و آمدن مخفیانھ مک فارلین از 
طرف ریگان بھ ایران در یک ھواپیمای 
حمل اسلحھ برای رساندن پیام ھایی بھ 

 افشای آمدن مک -حکومت ایران 
فارلین بھ ایران توسط مقامات ایرانی بر 

 –اثر بروز اختالفاتی میان دو طرف 
ی حملھ سربازان سعودی بھ حجاج ایران

در ھنگام مراسم برائت از مشرکین حج 
 پایان فعالیت حزب –١٣٦٦سال 

 ایجاد مجمع –جمھوری اسالمی 
تشخیص مصلحت نظام بھ فرمان امام 

 انتخابات سومین دوره مجلس –خمینی
 نامھ امام خمینی خطاب بھ – ١٣٦٧در 

گورباچف و ھشدار بھ او از فروپاشی 
 حکم –قریب الوقوع نظام کمونیستی 

اد و واجب القتل بودن سلمان ارتد
رشدی توسط امام خمینی بھ خاطر 

نوشتن کتاب آیات شیطانی کھ بھ اسالم 
 پرتاب –و پیامبر اسالم اھانت کرده بود 

موشک توسط ناوھای آمریکایی در 
خلیج فارس بھ ھواپیمای مسافربری 

 ٢٩٧ایرانی ایرباس و کشتھ شدن 
 از ٥٩٨ قبول قطعنامھ –مسافر آن 

 کھ بھ ١٣٦٧ تیر ٢٩ران در جانب ای
 اجرای عملیات –منزلھ پایان جنگ بود 

فروغ جاویدان توسط مجاھدین خلق کھ 
طی عملیات مرصاد کھ توسط نیروھای 

ایران انجام گرفت با تلفات بسیار 
 ایجاد آتش –سنگین شکست خوردند 



 ٢٩بس کامل میان ایران و عراق در 
 وفات محمد حسین – ١٣٦٧مرداد 

زی مشھور بھ شھریار در بھجت تبری
 تشکیل شورای - ١٣٦٧شھریور 

...  عزل آیت ا–بازنگری قانون اساسی 
 فوت –منتظری از قائم مقامی رھبری 

 ١٣٦٨ خرداد ١٤امام خمینی در شب 
پس از یک بیماری کوتاه مدت در سن 
ھشتاد و ھفت سالگی و مراسم تشییع 
جنازه وسیع و بی سابقھ وی در تھران 

خامنھ ای بھ عنوان ... ت ا انتخاب آی–
رھبر جدید توسط مجلس خبرگان 

 برگزاری ھمھ پرسی اصالح –رھبری 
قانون اساسی و رای مردم بھ آن و 
حذف مقام نخست وزیری از سیستم 

 ضعف نظام –حکومتی کشور 
کمونیسیتی در زمان گورباچف و ریزش 
دیوار برلین و سرانجام استعفای او و 

 قدرت گرفتن یلتسین

یخ تار
 میالدی

تاریخ 
 رویدادھا رئیس جمھور رھبر ھجری

١٩٨٩ 
 ١٩٩٧تا 

 تا ١٣٦٨
١٣٧٦ 

... آیت ا
سید علی 
خامنھ 
 ای

اکبر ھاشمی 
 رفسنجانی

آزادی اولین گروه از اسیران ایرانی جنگ در 
فروپاشی نظام کمونیستی –عراق بھ کشور 

 سفر چاوشسکو دیکتاتور رومانی بھ –شوروی 
 از ایران بھ کشورش ایران کھ پس از بازگشت

 تصرف -توسط مردم سرنگون و سپس اعدام شد 
کویت توسط عراق و بازپس گرفتھ شدن آنجا 

 استیضاح و برکناری ایرج فاضل –توسط آمریکا



 – انتخابات مجلس چھارم –وزیر بھداشت 
انتخابت ریاست جمھوری و انتخاب شدن ھاشمی 

  انتخابات مجلس پنجم–رفسنجانی برای دور دوم 

 تا ١٩٩٧
٢٠٠٥  

 تا ١٣٧٦
 سید محمد خاتمی ١٣٨٤

 ١٣٧٦ خرداد ٢پیروزی خاتمی در انتخابات روز 
با بیش ازبیست میلیون رای در برابر رقیب اصلی 
خود علی اکبر ناطق نوری و رقبای دیگر، محمد 

 استیضاح –محمدی ری شھری و رضا زواره ای 
عبداهللا نوری وزیر کشور توسط مجلس پنجم و 

 ترور داریوش – ١٣٧٧ری او در بھار برکنا
 و ١٣٧٧فروھر و ھمسرش پروانھ فروھر در آذر 

چند قتل دیگر در ھمان دوره کھ بھ قتل ھای 
 پخش مستقیم جلسھ –زنجیره ای شھرت یافتند 

دادگاه غالمحسین کرباسچی شھردار تھران از 
تلویزیون کھ سرانجام بھ پنج سال حبس و چند 

 استیضاح عطاءاهللا –جریمھ دیگر محکوم شد 
مھاجرانی وزیر فرھنگ و ارشاد اسالمی توسط 

 و آوردن رای اعتماد ١٣٧٨مجلس در اردیبھشت 
توسط مھاجرانی و باقی ماندن وی در مسئولیتش 

در دوران ) اسالمی( خودکشی سعید امامی –
بازداشت بھ وسیلھ داروی نظافت، سعید امامی از 

رونده قتل معاونین وزارت اطالعات بود کھ در پ
 توقیف روزنامھ –ھای زنجیره ای دست داشت 

پرتیراژ سالم کھ صاحب امتیاز آن محمد موسوی 
 تظاھرات دانشجویان دانشگاه –خوینی ھا بود 

تھران کھ از قضیھ تعطیلی روزنامھ سالم شروع 
شد و بھ تدریج گسترده شد و حملھ شبانھ عده ای 

ویان بھ کوی دانشگاه تھران و ضرب و شتم دانشج
 زندانی شدن – ١٣٧٨ تیر ١٨در خوابگاه ھا در 

 جنجال بر سر –عبداهللا نوری وزیر سابق کشور 
چاپ مقالھ ای در نشریھ موج کھ توھین بھ امام 

 برگزاری –محسوب شده بود ) عج(زمان 
انتخابات مجلس ششم و رای مردم بھ جناح اصالح 

 ترور سعید –طلب و نزدیک تر بھ خاتمی 
فعاالن جناح اصالح طلب توسط فردی حجاریان از 

بھ نام سعید عسگر و زنده ماندن سعید حجاریان 
 برگزاری – استعفای مھاجرانی وزیر ارشاد –

دادگاه و محاکمھ افرادی از جملھ اکبر گنجی بھ 
جرم شرکت در کنفرانسی در برلین کھ با نام 

 سقوط ھوماپیمای  –  کنفرانس برلین مشھور شد
ان و چند تن از نمایندگان حامل رحمان دادم

 انتخابات ریاست جمھوری و انتخاب  –  مجلس
دوباره خاتمی با بیش از بیست و یک میلیون رای 

 حملھ آمریکا بھ افغانستان – ١٣٨٠ خرداد ١٨در 
 و نشاندن ١٣٨٠و براندازی رژیم طالبان در مھر 

حامد کرزای بھ عنوان رئیس دولت انتقالی 
می حزب نھضت آزادی  انحالل رس–افغانستان 

 آغاز حملھ آمریکا و انگلیس بھ –توسط حکومت 
عراق و براندازی رژیم صدام حسین و فتح این 

 اعطای –١٣٨١کشور در آخرین روز ھای سال 
 میالدی بھ شیرین ٢٠٠٣جایزه صلح نوبل سال 

 ادامھ یافتن کار ساخت نیروگاه ھستھ ای –عبادی 
ت ھای بوشھر بھ کمک روسیھ علی رغم مخالف

 –آمریکا و و با وجود محدودتر کردن فعالیت ھا 
رد صالحیت نامزدھای اصالح طلب در انتخابات 
دور ھفتم مجلس توسط شورای نگھبان و کاھش 

 و رای آوردن گروه  مشارکت مردم در انتخابات
 استعفای برخی –ھای متمایل بھ جناح محافظھ کار

بات از نمایندگان مجلس ششم در فاصلھ بین انتخا



 مجلس ھفتم و شروع بھ کار آن

       
   

   
  ١٣٧٨ بھنود، مسعود، از سید ضیا تا بختیار، تھران، جاویدان، -١
   
  ١٣٨٠، سرزمین جاوید، تھران، نگارستان کتاب، ... منصوری، ذبیح ا-٢
   
ھ رشتھ ادبیات و سال سوم آموزش متوسط) ٢( دفتر برنامھ ریزی و تالیف کتاب ھای درسی، تاریخ ایران و جھان -٣

   ١٣٨١علوم انسانی، تھران، شرکت چاپ و نشر کتاب ھای درسی ایران، 
   
 دفتر برنامھ ریزی و تالیف کتاب ھای درسی، تاریخ سال دوم دوره راھنمایی تحصیلی، تھران، شرکت چاپ و نشر -٤

  ١٣٨١کتاب ھای درسی ایران، 
   
  ١٣٨٠قنوس،  آکوریک، جیمز، رنسانس، آزیتا یاسائی، تھران، ق-٥
   
  ١٣٧٩ ناردو، دان، امپراتوری ایران، مرتضی ثاقب فر، تھران، ققنوس، -٦
   
  ١٣٨٢، تھران، نادر، )تاریخ شفاھی ایران( الجوردی، حبیب، خاطرات دکتر مھدی حائری یزدی-٧
   
  ١٣٨١، تھران، جامعھ ایرانیان، )گفتگو و نقد ھرموز کی با احسان نراقی( کی، ھرموز، آن حکایت ھا-٨
   
  ١٣٨١ قوچانی، محمد، جمھوری مقدس، تھران، نقش و نگار، -٩
   

  ١٣٨١ سرشار، ھما، خاطرات شعبان جعفری، تھران، ثالث، - ١٠
   

   
11- Islamic Republic Of Iran Broadcasting (IRIB) website 
  
12- Iranian Cultural Heritage Organization website 
  
13- Qajar princely families' website 
  
14- Iranian's history on this day website 
  
15- Hyper History online 
  
16- Kessler associate website 
  
17- Family of man website 
  
18- Aviny.com 
  
19- Iran chamber society website  

   
   

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:برگرفتھ از وبالگ   
 

iranian-history.persianblog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

com.Persianblog.ehradMarhadeF.www 
  سید معزالدین شاکری


