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(قَام السلطٌِ)احوس قَام   



هطیط السٍلِ:ًفط ٍسط    



(تیوَض تاش) ػبسالحسیي ذاى سطزاض هؼظن  



 ػلی اکبط زاٍض



 سلیواى هیطظا اسکٌسضی



 هحوس ػلی فطٍغی



(آتاتَضک) هصطفی کوال پاضا   



 ضید ذعػل





(1908)اضزضیط جی   



( 1310) هستَفی الووالك اظ ًرست ٍظيطاى ػصط ضضاضاُ زض فطٍزگاُ زٍضاى تپِ   



( 1310) هستَفی الووالك اظ ًرست ٍظيطاى ػصط ضضاضاُ ّوطاُ با اػضای ذاًَازُ زض فطٍزگاُ زٍضاى تپِ   



 صٌؼت ًفت زض آغاظ حکَهت سلسلِ پْلَی



 هحوس ػلی فطٍغی اظ ًرست ٍظيطاى ػصط پْلَی اٍل ٍ زٍم



زض کٌاض ضضا اضفغ( تیوَض تاش)زض جوغ بعضگاى؛ ػبسالحسیي سطزاض هؼظن  



 کوال آتاتَضک



زض آذطيي ضٍظّای حیات( قَام السلطٌِ ) احوس قَام   



زض اٍاذط ػوط( قَام السلطٌِ ) احوس قَام   



1300زاضٍذاًِ ، سال   



 تیوَضتاش ضٍ زض ضٍی ٍلیؼْس ضضاذاى



 تیوَضتاش ٍظيط زضباض ضضاضاُ



بٌای قسين زضٍاظُ قطآى هٌسَب بِ ػضس السٍلِ زيلوی بَزُ ٍ ًسرِ قطآى بِ ذط ثلث ػالی  
 هٌسَب بِ ابطاّین سلطاى فطظًس ضاّطخ تیوَضی زض اتاق باالی آى قطاض زاضت



 ضضاذاى زض جوغ قعاق ّای پیطیي ٍ ًظاهیاى کٌَى



اظ ًحَُ آهَظش هسلسل افطاز تحت فطهاى ذَز  ( فطهاًسُ آتطياز تْطاى)باظزيس ضضاذاى پْلَی 
هطتضی يعزاى پٌاُ. 2ضضاذاى پْلَی . 1  



هحوسصازق کَپال. 2ضضاذاى پْلَی . 1باظزيس ضضاذاى پْلَی ٍظيط جٌگ اظ يك هاًَض ًظاهی   



( 130۵) قَای ضضاذاى پْلَی زض يکی اظ پازگاًْای ضطقی کطَض   



ِ ّايطاى اظ چپ :  فطظًساى ضضاذاى ٍ تاج الولَک بِ ّوطاُ زٍ ًفط اظ گواضت
 هحوسضضا پْلَی، ضوس پْلَی، اضطف پْلَی ٍ ػلیطضا پْلَی



 تطکیل هجلس هَسساى هجلس بطای اًتقال سلطٌت اظ قاجاض بِ پْلَی



 ػلی اکبط زاٍض ٍظيط ػسلیِ ػصط ضضاضاُ



تیوَضتاش زض کٌاض ٍلیؼْس قسم هی ظًس. هطاسن تاجگصاضی ضضاذاى زض کاخ گلستاى  



 اضغال پااليطگاُ آبازاى تَسط ًظاهیاى اًگلیسی



تقی ظازُ سفیط کبیط ايطاى زض اًگلستاى بِ  ٔ  ًاهِ
 قَام جْت تبطيك ذتن غائلِ آشضبايجاى



ضًٍَضت تلگطاف احوس قَام ضئیس الَظضا بِ ضجاع الولك حاکن باذعض 
ٍ اػالم اػعام پٌج ّعاض قعاق بِ ذطاساى جْت سطکَبی کلٌل 

پسیاى با ّوکاضی حکام ذطاساى، ساالضذاى بلَچ، سطزاض ضجاع، 
 سطزاض ًصط



تقسيط ًاهِ ای اظ ططف هحوس ػلی فطٍغی بِ يکی اظ پیص آٌّگاى   



 استؼفاًاهِ فطٍغی


