
 

 ادامه مباحث تاریخی

(جلسه پنجم  )مروری بر وقایع عمده در تاریخ ایران      
 

  گذشته، پایه و بنیان حال و آینده است        سوابق است که هر شغل را نظام دهد 

 

آقای دکتر محمد جوادی:  سخنران مهمان    
 

(بوقت  تگزاس ) شب   8  : ساعت   -ژانویه   24   :سه شنبه  

 
Zoom Meeting   

https://us06web.zoom.us/j/81031276656    

 Meeting ID: 810 3127 6656 

 Tuesday January 24, 2023   8:00 pm  Central   Zoom Meeting 
 

 

 

  

 
 

 
 

  
 
 

 
 

non-profit  org. 
(501)( C )( 3 )  

houstonbonyad.com  

اطالعات   تلفن 

(832) 466-8849 

 تلفن پیام گیر

(713) 461- 4726 

 

 فصل پنجم

میالدی 2023سال   
 

سه شنبه ها   
 

 جلسات مجازی 
 در زمینه های

  

 ادبی

 علمی

 عرفانی

 هنری

 فرهنگی 

 اجتماعی

 تاریخی

10125 EMNORA Ln. 

Houston, TX 77080 

 لطفا نظرات و سؤاالت خود را در رابطه با موضوع سخنرانی به پست الکترونیکی زیر ارسال کنید

iricf@bonyadnameh.com 

پیامک را به تلفن  و   8849-466 (832)   بفرستید  

 یادداشت سخنران
 

، زندگی و پادشاهی پنج حاکم از سلسله صفوی مورد بحث و )جلسه چهارم(در برنامه گذشته 
( ، زندگی چهار پادشاه آخر صفوی و ژانویه 42) سه شنبه در پیشبررسی قرار گرفت. در برنامه 

متعاقب آن حکومت افشاریه و زندیه بررسی خواهد شد. خواهیم دید که بدنبال جهالت، جُبن و 
 بی کفایتی آخرین شاه صفوی، ایران بار دیگر دستخوش هجوم قوم دیگری شد.                        
در این نوبت مهاجمین از داخل خاک ایران از افغانستان امروزی به پایتخت حمله ور شدند. 
وقایع ده سال حکومت افغانها بر قسمتی از خاک ایران و همزمانی آن با بیماری وبا و قحطی، 
دوران غمناکی را برای کشور رقم زد ولی باز هم در دل تاریکیها و نا امیدی ها، ستاره ای از شرق 
ایران درخشیدن گرفت. نادر شاه افشار بسرعت افغانها را از ایران بیرون راند و سرزمین های 

( ، میالدی  ۹۳۷۱فوریه   ۴۲) اشغالی توسط عثمانی ، ازبکها و روس ها را پس گرفت و در نبرد کرنال 
 بر محمد شاه گورکانی پادشاه هندوستان که از افغانها حمایت کرده بود غالب آمد.                    
در اروپا، دوران سیصد ساله صفویه، افشاریه و زندیه مصادف با پیشرفتهای اقتصادی، علمی و 
اجتماعی شگفت انگیزی بود که ظهور پروتستانتیسم، رنسانس، سقوط امپراطوری های قدیمی و 

  جایگزینی آنان با قدرتهای استعماری اروپا، انقالب کبیر فرانسه جزئی از آنها میباشد.                 


