
واقعه و رویداد مهمتاریخردیف

ٍفات آیت اهلل العظوی حاج عیس حغیي تزٍجززی1340 فروردیه 110

تصَیة لاًَى اًجوي ّای ایالتی ٍ ٍالیتی1341مهر 216

            لغَ لاًَى اًجوي ّای ایالتی ٍ ٍالیتی(جمعه) 1341 آذر 38

         اعالم اًمالب عفیس(چهارشنبه) 1341 دی 419

تظاّزات هززم زر تْزاى1341بهمه 52

اعالم عشای عوَهی زر عیس ًَرٍس1342 فروردیه 61

تْاجن رصین پْلَی تِ هجلظ عَگَاری زر هسرعِ فیضی1342ِ فروردیه 72

عرٌزاًی تاریری حضزت اهام زر رٍس عاشَرا زر هسرعِ فیضی1342ِ خرداد 813

ٍ لیام هلت ایزاى زر اعتزاض تِ آى (ط)زعتگیزی حضزت اهام ذویٌی1342خرداد 915

آسازی اس سًساى ٍ تاسزاشت ذاًگی اهام ذویٌی1342 مرداد 1011

تیز تاراى عیة حاج رضایی تراعز هرالفت تا شاُ ٍ حوایت اس اهام1342 آبان 1111

آسازی اهام ذویٌی اس تاسزاشت ذاًگی1343فروردیه 1217

تصَیة لاًَى واپیتَالعیَى1343 مرداد 133

پایساری اهام ذویٌی زر تزاتز واپیتَالعیَى1343آبان 144

تثعیس حضزت اهام ذویٌی تِ تزوی1343ِآبان 1513

1343بهمه 161
اعسام اًمالتی حغٌعلی هٌصَرًرغت  ٍسیز ٍلت ایزاى زر هماتل هجلظ شَرای هلی تَعظ هحوس ترارایی، 

اس اعضای ّیات ّای هؤتلفِ اعالهی
حولِ تِ هحوسرضا پْلَی زر واخ هزهز تَعظ عزتاس شْیس رضا شوظ آتازی1344 فروردیه 1721

(چهارشنبه) 1344 خرداد 1826
ـ  ًیه ًضاز)            چْارتي اس جاًثاساى ّیأتْای هؤتلفِ اعالهی  تِ زعت رصین   (ترارایی ـ اهاًی ـ  ّزًسی  

.پْلَی تِ شْازت رعیسًس

تغییز هحل تثعیس اهام ذویٌی تِ ًجف اشزف1344 مهر 1913

زرگذشت هشىَن جْاى پْلَاى ترتی1346 دی 2017

1349 خرداد 2120
ُ ّای رصین پْلَی تِ زلیل عزفساری اس آیت اهلل  ِ گا شْازت آیت اهلل هحوسرضا ععیسی زر سًساى ٍ شىٌج

ذویٌی تَعظ عاٍان

(چهارشنبه) 1350 اردیبهشت 228
                   وارگزاى وارذاًِ جْاى چیت وزج وِ تزای احماق حك ذَز لیام وززُ تَزًس تَعظ ارتش 

.لتل عام شسًس

.          آیت اهلل حغیي غفاری زر سًساى رصین پْلَی تِ شْازت رعیسًس (شنبه) 1353 دی 237

(شنبه) 1356 خرداد 2415
 عالِ رصین پْلَی تِ زلیل فغاز ٍ عسم وارآیی زٍلتش اعتعفا ًوَز 13            اهیزعثاط َّیسا ًرغت ٍسیز 

ٍ جوشیس آهَسگار تِ عٌَاى ًرغت ٍسیز

(احتواال تِ ٍعیلِ عاٍان رصین عاغَت)ٍفات هزهَس زوتز علی شزیعتی زر ذارج اس وشَر 1356 خرداد 2529

شْازت فزسًس اهام حاج عیس هصغفی ذویٌی1356 آبان 261

(شنبه) 1356 دی 2717
ِ ای تحت عٌَاى  ایزاى ٍ اعتعوار »             همالِ رٍسًاهِ اعالعات تِ هٌاعثت عالزٍس عیاُ وشف حجاب همال

تِ للن احوس رشیسی هغلك ٍ تَّیي تِ اهام« عزخ ٍ عیاُ

        عىظ العول هززم تزاتز همالِ اعالعات(یک شنبه) 1356 دی 2818

      لیام ذًَیي هززم لن(دوشنبه) 1356 دی 2919

     لیام هززم تثزیش(شنبه) 1356 بهمه 3029

   لیام هززم یشز(پنج شنبه) 1357 فروردیه 3110

بسمه تعالی
جدول رویدادهای مهم قبل از انقالب
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.              حجت االعالم شید احوس وافی ذغیة هشَْر زر اثز تصازف وشتِ شس(شنبه) 1357 تیر 3231

            زرگیزی ذًَیي زر اصفْاى ٍ اعالم حىَهت ًظاهی زر ایي شْز(شنبه) 1357 مرداد 3321

             اعالم حىَهت ًظاهی تَعظ زٍلت آهَسگار(چهارشنبه) 1357 مرداد 3425

                    فاجعِ عیٌوا روظ آتازاى(شنبه) 1357 مرداد 3528

             عمَط زٍلت جوشیس آهَسگار   تشىیل زٍلت شزیف اهاهی(یک شنبه) 1357 شهریور 365

ُ پیوایی عیس فغز(دوشنبه) 1357 شهریور 3713              را

          جوعِ عیاُ(جمعه) 1357 شهریور 3817

         سلشلِ عثظ(شنبه) 1357 شهریور 3925

.     هٌشل اهام ذویٌی زر عزاق تَعظ پلیظ ایي وشَر هحاصزُ گززیس (یک شنبه) 1357 مهر 402

.   حشب رعتاذیش وِ تَعظ رصین پْلَی تأعیظ شسُ تَز هٌحل گززیس(دوشنبه) 1357 مهر 413

      ّجزت اهام ذویٌی اس عزاق تِ وَیت(دوشنبه) 1357 مهر 4210

         ّجزت اهام ذویٌی اس عزاق تِ پاریظ(پنج شنبه) 1357 مهر 4313

(دوشنبه) 1357 مهر 4417
      تغییز هىاى اهام ذویٌی اس پاریظ تِ زّىسُ ًَفل لَشاتَ   زٍلت فزاًغِ اس فعالیت ّای عیاعی آیت اهلل 

.ذویٌی جلَگیزی هی ًوایس

.غاس گززیس          اعتصاب واروٌاى هغثَعات زر عزاعز وشَر آ(چهارشنبه) 1357 مهر 4519

(دوشنبه) 1357 مهر 4624
 شْزیَر عشای عوَهی 17تِ هٌاعثت چْلن شْسای .         رصین پْلَی هغجس جاهع وزهاى را تِ آتش وشیس

.اعالم شس

   اعتصاب واروٌاى صٌعت ًفت(شنبه) 1357 مهر 4729

.    آیت اهلل عالماًی اس تٌس رصین پْلَی آساز شسًس(دوشنبه) 1357 آبان 488

.         ارتش وٌتزل تأعیغات ًفتی وشَر را زر زعت گزفت(چهارشنبه) 1357 آبان 4910

(شنبه) 1357 آبان 5013
.               تظاّزات زاًش آهَساى ٍ زاًشجَیاى زر هماتل زاًشگاُ تْزاى تِ ذان ٍ ذَى وشیسُ شس

.آیت اهلل هفتح اس سًساى آساز گززیس

(دوشنبه) 1357 آبان 5115
تشىیل زٍلت .    آتاى اعالم گززیس13       اعتعفا ٍ عمَط واتیٌِ شزیف اهاهی زر پی حَازث ذًَیي 

ًظاهی تِ ًرغت ٍسیزی صًزال اسّاری

.    فزیاز اهلل اوثز تز فزاس تاهْا،  عزاعز وشَر را فزا گزفت(جمعه) 1357 آذر 5210

      رٍسّای ذًَیي زر هشْس همسط(دوشنبه) 1357 دی 5311

.ـ  شاّپَر ترتیار تِ عوت ًرغت ٍسیز هٌصَب شس.  زٍلت ًظاهی اسّاری عمَط وزز(شنبه) 1357 دی 5416

. تِ زعتَر اهام ذویٌی شَرای اًمالب تشىیل گززیس(شنبه) 1357 دی 5523

         شاُ رفت(سه شنبه) 1357 دی 5626

ُ پیوایی هیلیًَی هززم ایزاى اعالم گززیس(جمعه) 1357 دی 5729 .          اصَل جوَْری اعالهی زر را

.         شَرای علغٌت وِ تزای حفظ رصین علغٌتی زر ایزاى تشىیل شسُ تَز هٌحل گززیس(سه شنبه) 1357 بهمه 583

(چهارشنبه) 1357 بهمه 594
          تزای جلَگیزی اس حضَر اهام ذویٌی زر تیي هززم ایزاى ارتش فزٍزگاُ هْزآتاز را تِ اشغال 

.زرآٍرز

. رٍس فزٍزگاّْای وشَر را تغت3        زٍلت ترتیار (پنج شنبه) 1357 بهمه 605

..   تحصي رٍحاًیَى هثارس زر زاًشگاُ تْزاى زر اعتزاض تِ تغتي فزٍزگاّْا آغاس شس(شنبه) 1357 بهمه 617

       فزٍزگاُ تزای ٍرٍز اهام ذویٌی تاسگشایی شس(دوشنبه) 1357 بهمه 629

             هأهَر ارتش زر ذیاتاًْای تْزاى(چهارشنبه) 1357 بهمه 6311

(پنج شنبه) 1357 بهمه 6412
 ثاًیِ حضزت اهام ذویٌی پظ اس پاًشزُ عال تثعیس پای تز ذان ایزاى 30 زلیمِ ٍ 27 ٍ 9           عاعت 

.گذاشتٌس

ُ ّای هرتلف هززم تا اهام ذویٌی(جمعه) 1357 بهمه 6513 ِ ی زرگیزی ّای شسیس زر شْز ّای وشَر(ط)زیسار گزٍ ؛ ازاه
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ُ ی اٍ اس عَی اهام تِ ّواى عوت(شنبه ) 1357 بهمه 6614 اعتعفای شْززار تْزاى ٍ اًتصاب زٍتار

(یک شنبه) 1357 بهمه 6715
اعتصاب واروٌاى ًرغت ٍسیزی؛ تاسزاشت تغیاری اس ٍسراء ٍ وارهٌساى عالی رتثِ زٍلت تِ جزم فغاز هالی 

ٍ عَءاعتفازُ اس تیت الوال تَعظ زٍلت ترتیار

(ط) اًتراب هٌْسط هْسی تاسرگاى تِ ًرغت ٍسیزی زٍلت هَلت اس عَی اهام ذویٌی(دو شنبه) 1357 بهمه 6816

(سه شنبه) 1357 بهمه 6917
تظاّزات گغتززُ تِ حوایت اس تاسرگاى زر عغح وشَر؛ حذف عَگٌس ٍفازاری تِ شاُ اس هزاعن لغن 

عزتاسی؛ ذزٍج صًزال ّایشر اس ایزاى

«واًال تلَیشیًَی اًمالب»؛ آغاس وار (شْیس شیزٍزی)عزفساراى ترتیار زر ٍرسشگاُ اهجسیِ (چهارشنبه) 1357 بهمه 7018

(پنج شنبه) 1357 بهمه 7119
ُ پیوایی هززم ایزاى زر حوایت اس زٍلت هَلت اًجام شس ٍتیعت ًیزٍی َّایی ارتش تا حضزت .            را

اهام

(جمعه) 1357 بهمه 7220

اعالم .زعت تِ تظاّزات سزًس ( شْیس شیزٍزی)      عزفساراى لاًَى اعاعی تا تجوع زر اعتازیَم اهجسیِ 

عیاعت ّا ٍ ٍظایف زٍلت هَلت تَعظ هٌْسط هْسی تاسرگاى؛ زرگیزی شسیس هیاى ّوافزاى ٍ 

زاًشجَیاى ًیزٍی َّایی تا افزاز گارز جاٍیساى

(شنبه) 1357 بهمه 7321

ِ ذاًِ ًیزٍی َّایی ٍ شست یافتي زرگیزی هغلحاًِ هززم ٍ ًظاهیاى؛ اًتشار هتي  زعت یاتی هززم تِ اعلح

فتَای اهام هثٌی تز تاعل تَزى لغن ٍفازاری ارتشیاى تِ شاُ؛ اعالم هٌع عثَر ٍ هزٍر اس عاعت چْار ٍ عی 

ُ ی هاًسى هززم زر ذیاتاى ّا؛ پیَعتي ًیزٍی زریایی ٍ  زلیمِ عصز تَعظ ارتش شاُ؛ اًتشار حىن اهام زرتار

َّایی تِ هززم

(دوشنبه) 1357 بهمه 7422
اعالم .         تْزاى صحٌِ جٌگ ذًَیي هغلحاًِ تیي هززم ٍ عزتاساى عزفسار رصین پْلَی گززیسُ اعت

 عالِ شاٌّشاّی ٍ پیزٍسی اًمالب اعالهی ایزاى2500تی عزفی ارتش؛ عمَط حىَهت 


