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 منشور والیت

 
 

با این همه تبلیغات، با این همه تالشی که انجام داده است، با این آمریکا 

ای که در دنیا راه انداخته، نتوانسته روی نسل جوان  رسانه امپراتوری خبری و

طلبی آنها را نتوانسته  ی مقاومت آنها را و استقالل کشور ما اثر بگذارد؛ روحیه

کنند؟  نمی ها چرا درک آمریکایی. بله، این یک واقعیّتی است، ..ضعیف کند

د؟ بد کردید، کنن نمی فهمند، چرا درک -از خودشان را چرا نمیها  نفرت ملّت

جویی کردید به این کشورها، به این مردم   عمل زشت انجام دادید، سیطره

اهانت کردید، ]لذا[ از شما متنفّرند. مردم عراق حق دارند از شما متنفّر 

باشند، مردم سوریه حق دارند از شما متنفّر باشند، کشورهای دیگر هم 

بدانند. آن کسانی که گرایش رو به افول است؛ همه این را آمریکا جور.  همین

اساس  ی بی ها سازش کنیم، بیخودی نقشه آمریکاییبه این دارند که برویم با 

هم مربوط به آمریکا عوامل افول ؛ رو به افول استآمریکا کشند؛  می پایه و بی

امروز و دیروز نیست که حاال یکی بخواهد بیاید عالجش کند؛ مربوط به طول 

ها دچارش شدند، عامل  آمریکایین وضعیّتی که تاریخ ]است[. عامل ای

اش  بلندمدّت است؛ اینها در طول تاریخ وضعیّتی را به وجود آوردند که نتیجه

شدنی نیست. این سنّت الهی است، اینها  ها عالج همین است و به این آسانی

به اینکه افول کنند، زایل بشوند اند  به اینکه ساقط بشوند، محکوماند  محکوم

 .ی قدرت جهانی صحنهاز 

ر دانشاي  گزیده (1397بهمن  12آموزان و دانشجویان ) از بیاانت مقام معظم رهبري رد دیدا  





 

 

 سخن  ناشر  

ایاالت متحده آمریکا در مقایسه با بسیاری از کشورها از قدمت تاریخی برخوردار نیست اما 

این تاسیس از زمان متعاقب آن  حضور توسعه طلبانه مهاجران اروپایی وشروع از زمان تاریخ آن 

. از منظر است بودهاه همری زیادهای  فراز و نشیببا کنون  تا ،میالدی 1776کشور در سال 

و ها  ا مملو از موفقیتصنعتی و اقتصادی تاریخ ایاالت متحده آمریکآموزشی، علمی، 

اریخ آمریکا ت ؛و سیاسی، نظامی حقوق بشری، دموکراسیاجتماعی، اما از منظر دستاوردهاست

و  ، کودتاکشی بومیان، خشونت، جنگ داخلی، تجاوز عدالتی، نسل آکنده از تبعیض نژادی، بی

 . مداخله در امور دیگر کشورهاست

 اگر. نیست آمریکا منفور دولت قدر به دنیا در دولتی هیچ امروز: »معتقدندمقام معظم رهبری 

 برائت روز عنوان به را روزی یک و کنند جرأت دیگرهای  دولت و ما ی منطقههای  دولت امروز

 کنید، ییراهپیما یدیبیا روز این در بگویند مردم به و کنند آمریکا معین دولت از نفرت و

خوی ، بحثیکی از دالیل این تردید  بی«. افتاد خواهد اتفاق دنیا در تاریخ ییراهپیما ترین بزرگ

در  خود راحتی آمریکا این قوه ذهنی پلید . باشد می پنداری آمریکا در تاریخ-برتراستکباری و 

غصب اراضی مردمان بومی  ها، علیه سیاه پوستان و دیگر اقلیت مند نظامداری، تبعیض نژادی  برده

این ، پس از جنگ جهانی دومویژه ه بنیز  در خارج از آمریکا .و کشتار آنها نشان داده است

تروریستی های  و تقویت گروه ایجاد ها، وزیجنگ افرکودتاها، در چهره خود را خوی استکباری 

 علیه دیگر کشورها نشان داده است. و کاربرد تروریسم دولتی  نابرابرهای  تحریماعمال تکفیری، 

از تاریخ المللی آمریکا  بینهای  توسط رسانهکه ای  در بازنمایی رسمی و رسانهبا وجود این، 

و گردد  می مستوراین کشور بنیگی  و همچنین بیآمریکا شود، اعماق تاریک تاریخ  می ن کشورای

دروغ بودن آنها بر همگان مشهود  که امروز آمریکاییهای  تنها دستاوردها و باصطالح ارزش

شود. در چنین شرایطی، نگاه کرونولوژیک به رویدادهای تاریخی آمریکا از منظر  می است، تبلیغ

 حال در امپراتوری»آن را  آمریکایی شهیر اندیشمند «چامسکی نوآم»این کشور که معرفی 

 کند. می پیدابیشتری اهمیت  ،نامد می «سقوط

با طرح رویدادهای و به تحوالت تاریخی آمریکا خودداری  یتحلیل زشکتاب حاضر از پردا

درباره تاریخ آمریکا خود های  اساس برداشت برمخاطبان تا تالش کرده است  این کشورتاریخ 

 «کوی مک آلفرد»نظیر  آمریکاییاندیشمندان  که چرا برخی از پاسخ دهندو  دبپردازن قضاوتبه 



 

 

 

 

 

 روزشمار تاریخ ایاالت متحده آمریکا        ب

 

 

 ابرقدرت عنوان به آمریکا متحده ایاالت مرگ افول و معتقدندویسکانسین  دانشگاه استادمورخ و 

 د؟کن می تصور یهرکس که باشد آن از تر سریع مراتب به تواند می جهانی

 ،باشد می در کشورمانمطالعات آمریکا حوزه  از کارشناسان برجستهکه ر ضحانویسنده اثر 

تا  1508تحوالت آمریکا از سال  دربارهشمار  روز واطالعات دقیق  ارایه بادر این اثر ارزشمند 

جمهوری اسالمی ایران  داخلی و برون مرزیهای  رسانهاز سویی  است کردهتالش  2021پایان 

در جامع فارسی منبع لعات آمریکا به یک پژوهشگران مطامندان و  عالقهنیز  از سویی دیگرو 

 تاریخ آمریکا دسترسی داشته باشند.رویدادهای  حوزه

های  متناسب با نیاز شبکهپیش  سالدو از  «کاربردی برون مرزی صداوسیماهای  پژوهش»

های کشورها و جوامع هدف  مناسبتمتناسب با تهیه اطلس  همچنین رادیویی و تلویزیونی،

 متحده ایاالت تاریخ شمار روز»کتاب  و دستور کار قرار داده استرزی را در برون مهای  رسانه

 .گردد می منتشر این چارچوبدر نیز « آمریکا

آمادگی دارد که برای کمک به  http://arc.irib.irبه آدرس های کاربردی  انتشارات پژوهش

ای و  و رسانه مرزی با محوریت دیپلماسی عمومی های برون تولید محتوای علمی در حوزه

ها را به  آثار مرتبط با این زمینهی  همهالملل و  یاست، ارتباطات و حقوق بینمطالعات روابط، س

مرزی ارتباط داشته باشند و  های برون موضوعی رسانههای   که با مأموریت چاپ برساند

 د.گرد تأمیناز سوی متقاضیان  نیزهای مالی آن  هزینه
 دکتر احمد کاظمی

 سیما و های کاربردی معاونت برون مرزی صدا نشر پژوهش

 1400 اسفند

                                    



 

 

 پیشگفتار 

یافته از استعمار  شد. این کشور استقالل تاسیس 1776ژوئیه در روز چهارم آمریکا ایاالت متحده 

س، به قدرتی سال، از یک جمهوری کوچک در سواحل اقیانوس اطل 200تر از  بریتانیا، در کم

شود و برای  می جهانی بدل شد؛ قدرتی که اکنون، حضورش در سرتاسر کره زمین احساس

 کند. می تسلط بر فضا نیز برنامه ریزی

اکتشافات و اختراعات است  ها، ها، ابتکارات، نوآوری تاریخ ایاالت متحده مملو از موفقیت

درعین حال در  اند. شتهداای  توجه که هر یک، در پیشرفت و رفاه جامعه بشری، نقشی در خور

است  گری و کودتا علیه دیگران داری، اشغال کشی، برده شور، جنگ، خونریزی، نسلکتاریخ این 

 شود. همین تضاد نیز، تاریخ ایاالت متحده را جذاب و پندآموز کرده است. می به کرات دیده که

وری سریع و گذرا به این قصد دارد، مر« روزشمار تاریخ ایاالت متحده آمریکا»کتاب 

توان از تاریخ ایاالت متحده سخن گفت و توجهی به  نمی تاریخ داشته باشد. با این حال،

به همین تحوالت ما بین ورود نخستین مهاجران اروپایی تا روز استقالل این کشور نداشت. 

ها  که پای اروپاییقرنی  .شود می آغازقرن شانزدهم از این کتاب،  و پیشینه تاریخی سرآغازدلیل، 

 نامیده شده، باز شد.آمریکا به سرزمینی که بعدها ایاالت متحده 

 به مراتب تاریخی آید، می خشی از شمال آن به شمارکه ایاالت متحده بآمریکا البته قاره 

دیرینه شناسی و باستان شناسی، از حضور  از قرن شانزدهم میالدی دارد. تحقیقاتتر  کهن

ل، به دلیل کمبود اسناد سرزمین از هزاران سال پیش حکایت دارد. با این حادر این ها  انسان

تاریخ نگاری مردمان این سرزمین از ورود کریستف بیشتر تاریخ بومیان آمریکا،  بارهمکتوب در

در کتاب آمریکا شمار تاریخ ایاالت متحده  از این رو، روز شود. می آغازآمریکا کلمب به قاره 

 سال بعد، یعنی سال 245حدود شود و به  می پیش از تاسیس این کشور آغاز سال 268حاضر از 

 شود.  می ختم 2021

 همه «روزشمار تاریخ ایاالت متحده آمریکا»که در کتاب  باید به این نکته مهم اشاره کرد

ی آن وقایع و برخی به دلیل کم اهمیتزیرا تحوالت و اتفاقات مهم این کشور ذکر نشده است. 

برای و به دلیل فرعی بودن موضوع  همبرخی  وخط زده شده وانندگان ایرانی برای خ حوادث

نیز از  وقایع و رخدادها برخی چه بسا واند شده   کنار گذاشته جلوگیری از قطورتر شدن کتاب،

 است. و یا ازقلم افتاده چشم نویسنده دور مانده



 

 

 

 

 

 روزشمار تاریخ ایاالت متحده آمریکا        ث

 

 

، از آمریکاییغیر  دانش پژوهانای تاب، برید برخی از رخدادهای ذکر شده در این کالبته شا

شدن در تاریخ ایاالت متحده ندارند، خسته کننده تر  به عمیقای  جمله خوانندگان ایرانی که عالقه

مهم است، در این روز  ها آمریکاییی باشد. با این حال، تالش شده آن بخش از اتفاقاتی که برا

 تمام حوادث مرتبط با تاریخ آمریکا اگر ،آمریکایی یک فرد از نظر چه بسا ذکر شود؛ شمار

 یافت. می ارزش دو چندان شد این کتاب می ذکردر این روز شمار باجزئیاتش 

اطالعات  بتوان کتابی نیست که با مطالعه آن، «روزشمار تاریخ ایاالت متحده آمریکا»کتاب 

ایاالت  تاریخ خصوصدر  برکسی پوشیده نیست که .وردلی از تحوالت این کشور بدست آتحلی

 بر اثر این بی گمان .ترجمه شده استو  رسیده به چاپ متعددیهای  کتابتا کنون متحده، 

کمک  درباره تاریخ آمریکاو پژوهشگران عالقه مندان سطح دانش و اطالعات عمومی  افزایش

 .خواهد کرد

نخبگان سیاسی، سیاستمداران، محققان علوم  به «روزشمار تاریخ ایاالت متحده»کتاب 

خود به حوادث های  تصمیمات یا نوشته ها، در تحلیل دارندکه قصد ای  جتماعی و فعاالن رسانها

بخشی از دست کم  تاسال اخیر ایاالت متحده بپردازند کمک خواهد کرد  500الت و تحو

 کنند.کسب این کتاب مصور اطالعات مورد نیاز خود را با مراجعه به 

تحوالت سیاسی، اقتصادی و ا یشتر بب «ت متحدهروزشمار تاریخ ایاال»بخش عمده کتاب 

و  وقایعترین  مهم، در کنار این تحوالت ،افزون براین است.مرتبط اجتماعی این کشور 

 . درکانون توجه قرار گرفته استنیز رخدادهای فرهنگی، علمی و ورزشی ایاالت متحده 

 همان گونهتهیه کرد اما ای  گانهتوان روزشمار جدا می برای هر کدام از موارد فوق الذکر، البته

دربرگیرنده تمامی اتفاقات و تحوالت مهم فقط گفته شد، کتاب حاضر،  نیز از این پیشتر که

 کشوری به ابعاد ایاالت متحده نیست. 

ویژه شناخت سیاست ه کنونی دولت ایاالت متحده، بهای  شناخت سیاست نکته پایانی اینکه

فریبنده  از مواردسیر تحوالت تاریخی آن، ناقص و در برخی خارجی این کشور بدون اطالع از 

مرتبط با  یکرزوایای تابه ویژه  ایاالت متحده تاریخی پیشینه ضرورت دارد که است. از این رو،

مباحث علوم سیاسی و مندان به  القهعتوجه مورد بیش از پیش  ،این کشور حوادث و رخدادهای

 قرار گیرد. الملل روابط بین



 

 

 

 

 

  جپیشگفتار    

 

 

یک صد سال پیش به یک قدرت جهانی بدل  از تقریبا ایاالت متحده،این است که  واقعیت

رقدرت نظام یکی از دو اب به عنوانخود را  شده و بعد از جنگ جهانی دوم در نیمه قرن گذشته،

، شناخت روابط بین الملل بدون شناخت ایاالت متحده و شناخت است. لذا نشان داده بین الملل

 ین شناخت تاریخ و تحوالت داخلی این کشور اگر غیر ممکن نباشد، بسایاالت متحده بدو

 دشوار خواهد بود.

در هفت  «روزشمار تاریخ ایاالت متحده آمریکا»کتاب ف مشخصی اهداچنین دیدگاه و با 

 است. شدهگردآوری، ترجمه و نگارش فصل  28بخش و مشتمل بر 
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 لاوصل ف

 قرن شانزدهم  

تعلق آمریکا و قدیمی ترین کلونی در سرزمینی که بعدها به ایاالت متحده  ناولی :1508 -

1 «کاپرا»گرفت، در 
3 «پونس دی لئون»توسط فردی به نام  2«پورتوریکو»در  

 تاسیس شد. 

را کشف کرد. این نخستین مواجه کاشفان اروپایی  4«فلوریدا»منطقه « پونس دی لئون» :1513 -

 ا ایاالت متحده نامیده شد. با سرزمینی بود که بعده

که اکنون از را کرد، سواحلی  می که برای دولت فرانسه کار 5«ژیوانی دی ورازینو» :1524 -

 شوند، کشف کرد.  می شناخته 7«کارولینای شمالی»تا  6«مین»

8 «هرناندو دی سوتو» :1541 -
را کشف و ادعای اسپانیا در داخل  9«سی سی پی می رودخانه» 

 کرد. مطرح را  آمریکای شمالی

د و نموفرانسه را به مقصد دنیای جدید ترک  ،مهاجر 150به همراه  10 «ژان ریبولت» :1562 -

نامیده شد،  13«کارولینای جنوبی»را در مکانی که بعدها  12 «جزیره پاریس» 11«چارلزفورت»

 بعد رها و متروکه شد. ها  تاسیس کرد. این کلونی سال

                                                           
1
 - Caparra 

2
 - Puerto Rico 

3
 - Ponce de Leon 

4
 - Florida 

5
 - Giovanni da Verrazzano 

6
 - Maine 

7
 - North Carolina 

8
 - Hernando de Soto 

9
 - Mississippi River 

10
 - Jean Ribault 

11
 - Charlesfort 

12
 - Parris Island 

13
 - South Carolina 
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در مکانی که بعدها  2«رودخانه سنت جانز»در ساحل ا ر 1«کارولینفورت »فرانسه  :1564 -

 3 «پدرو منندز دی آویلس»توسط  1565این قلعه در سال  .فلوریدا نامیده شد، تأسیس کرد

 به تصرف در آمد. 

4 «آگوستینسنت »دریاساالر پدرو منندز دی آویلس،  :1565 -
ن مسکن اولیرا در فلوریدا که  

 آید، تأسیس کرد. می الت متحده آینده به شمارموفق اسپانیایی/ اروپایی در ایا

در شمال شرقی آمریکا مشتمل از چند قبیله بومیان  5 «کنفدراسیون ایروکوا» :1570دهه  -

 ایاالت متحده آینده تشکیل شد. 

ملکه برای  ،شناخته شد 7«کالیفرنیا»که بعدها را سرزمینی  6 «فرانسیس دریک» :1579 -

آلبیون »آن منطقه را  فرود آمد و 8 «خلیج دریک»در ریک به تصرف در آورد. دانگلستان 

9 «جدید
 کرد. گذاری  نام 

دنیای ن شهرک انگلیسی در اولیکه را  11 «روانوک»نشین  ، مستعمره10«سر والتر رالی» :1585 -

 آید، تأسیس کرد. می جدید به شمار

12 «ویرجینیا دیر» :1587 -
ن کودک اولی متولد شد. از او به عنوننشین روانوک مهاجر در 

 شود که در دنیای جدید متولد شد.  می شناخته شده انگلیسی یاد

ایاالت متحده نامیده شد، گذاشتند. این افراد، سرزمینی که بعدها پا به ها  ن آسیاییاولی :1587 -

 کالیفرنیا شدند.در  13 «خلیج مورو»اسپانیایی وارد های  ملوانان فیلیپینی بودند که با کشتی

آغاز شد که در  14«آرمادا»موسوم به اسپانیا علیه ناوگان دریایی ها  نبرد انگلیسی یناول :1588 -

افزایش . این جنگ، و کاهش نفوذ آنان در دنیای جدید انجامیدها  نهایت به شکست اسپانیایی

 را در پی داشت. آمریکا در قاره ها  نفوذ انگلیسی

                                                           
1
 - Fort Caroline 

2
 - St. Johns River 

3
 - Pedro Menéndez de Avilés 

4
 - Augustine 

5
 - Iroquois Confederacy 

6
 - Francis Drake 

7
 - California 

8
 - Drake's Bay 

9
 - New Albion 

10
 - Sir Walter Raleigh 

11
 - Roanoke 

12
 - Virginia Dare 

13
 - Morro Bay 

14
 - The Spanish Armada 



 

 

 فصل دوم

 قرن هفدهم  

 2«نیوانگلند»انگلیسی بود که در سواحل نظامی ین اول 1 «نولدبارتلویمو گوس»کاپیتان  :1602 -

 فرود آمد.

 اکتشافاتی در نیوانگلند انجام داد.  3 «جورج ویموث» :1603 -

در لندن تاسیس شد و پادشاه انگلستان منشور سلطنتی را  4 «شرکت سهامی ویرجینیا» :1606 -

 برای اقامت در دنیای جدید اعطا کرد.

ست که آمریکادر قاره  می انگلیسینشین دامهاجربه عنوان نخستین  5 «جیمز تاون» :1607 -

 نهاده شد.1607در تاریخ  بنیانش

ویرجینیا »توسط شرکت  ،مدت کوتاهی عمر کردکه  6 «مستعمره نشین پاپام» :1607 -

 تأسیس شد. (Maine)میندر 7 «پلیموث

ز کرد. وی شدیدی بربه دلیل زمستان سخت و کمبود مواد غذایی قحط جیمزتاوندر  :1609 -

   شود. می یاد 8 «دوره قحطی»واقعه به عنوان این از 

 بنیان گذاشته شد. ها  اسپانیایی طتوس 10«نیومکزیکو»در  9«سانتافه» :1610 -

 تاسیس کردند.  11«منهتن»در جزیره  آمریکایییک مرکز تجاری با بومیان ها  هلندی :1612 -

                                                           
1
 - Bartholomew Gosnold 

2
 - New England 

3
 - George Weymouth 

4
 - Virginia Company 

5
 - Jamestown 

6
 - Popham Colony 

7
 - The Virginia Company of Plymouth 

8
 - The Starving Time 

9
 - Santa Fe 

10
 - New Mexico 

11
 - Manhattan 
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 کرد. را مطرح  1 «جدیدهلند »بر منطقه ادعای مالکیت هلند  :1614 -

توتون به عمل آورد. این کشت،  3«ویرجینیا»موفق شد در جیمزتاون  2 «جان رالف» :1614 -

 آینده مهاجران اروپایی را تضمین کرد. 

درصد از جمعیت ساحل  90تقریبا که دو سال به طول انجامید، آبله بیماری  :1617 -

 را به کام مرگ کشاند.  4«ماساچوست»

وارد  ،تانانگلسمتعلق به ن بردگان آفریقایی در سرزمین آمریکای شمالی نخستی :1619 -

 جیمزتاون شدند. 

به عنوان نخستین نهاد دموکراتیک برای برگزیدن قانونگذاران  5 «مجلس برگیسس» :1619 -

  منتخب در آمریکای شمالی انگلیس، در جیمزتاون تاسیس شد.

 رسید.  امضاءبه جران انگلیسی میان گروهی از مها 6 «فالور می پیمان» :1620 -

کمپانی »در مکانی که به ماساچوست شهرت یافت، توسط  7 «مستعمره پلیموث» :1620 -

 تاسیس شد.  8 «پلیموث

   توسط مهاجران انگلیسی آغاز شد.در ویرجینیا  بومیاننسل کشی  :1622 -

ینیا به مستعمره پادشاه انگلستان اساسنامه شرکت سهامی ویرجینیا را لغو کرد و ویرج :1624 -

 سلطنتی انگلستان تبدیل شد. 

به  هابنیان گذاشت که بعدرا  10«آمستردام جدید» 9 «هند غربی هلند»شرکت  :1624 -

 تغییر نام داد. 11«نیویورک»

                                                           
1
 - New Netherland 

2
 - John Rolfe 

3
 - Virginia 

4
 - Massachusetts 

5
 - House of Burgesses 

6
 - Mayflower Compact 

7
 - Plymouth Colony 

8
 - The Plymouth Company 

9
 - The Dutch West India Company 

10
 - New Amsterdam 

11
 - New York 
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 فالور می ی پیمانامضاء

 تاسیس شد.  1 «خلیج ماساچوست»نشین مهاجر :1628 -

2 «ناوگان وینتروپ» :1630 -
 ساچوست رسید. نشین خلیج مامهاجربه  

 تاسیس شد.  3«نوبوست»شهر  :1630 -

 تاسیس شد. 4«مریلند»استان  :1632 -

 .از مستعمره خلیج ماساچوست تبعید شد ،واعظ 5 «راجر ویلیامز» :1634 -

 س شد . یتاس 7 «توماس هوکر»توسط  6«کانیتکت»مهاجرنشین  :1636 -

 ر ویلیامز تاسیس شد. توسط راج 9 «استان پالتیشن»و  8«رودآیلند»مهاجرنشین  :1636 -

 تاسیس شد. در ماساچوست  10«کالج هاروارد» :1636 -

 تاسیس شد.  11 «مستعمره نیوهاون»: 1637 -

در نیوانگلند نشینان انگلیسی و قبیله بومیان پیکوت مهاجرمیان  12«جنگ پیکوت» :1638 -

 پایان یافت. 

                                                           
1
 - Massachusetts Bay Colony 

2
 - Winthrop Fleet 

3
 - Boston 

4
 - Maryland 

5
 - Roger Williams 

6
 - Connecticut 

7
 - Thomas Hooker 

8
 - Rhode Island 

9
 - Colony of Rhode Island and Providence Plantations 

10
 - Harvard College 

11
 - New Haven Colony 

12
 - Pequot War 
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 تاسیس شد.  3«ه دالوررودخان»در جنوب  2 «پیتر مینوت»توسط  1«سوئدنیو»نشین مهاجر :1638 -

 رسید.  امضاءبه  4 «توافقنامه جامع مستعمره نیوهاون» :1639 -

اجرایی شد و پادشاهی انگلستان مجلس ویرجینیا را به  5«نیتکتافرامین جامع ک» :1639 -

 رسمیت شناخت. 

 تمام عیار بدل شد. های  به جنگ 6 «فرانسه و ایرکویسهای  جنگ» :1640 -

 تاسیس شد.  7 «انگلندکنفدراسیون نیو» :1643 -

 مسیحی در نظرهای  مذهبی را برای برخی از فرقه تساهلکه  8 «قانون مدارای مریلند» :1649 -

 گرفت، به تصویب رسید.  می

 در پی جنگ داخلی انگلستان، ویرجینیا اقتدار پارلمان انگلستان را تأیید کرد.  :1651 -

 ادغام شد. 9«هلندنیو»مهاجرنشین نیوسوئد در مهاجرنشین  :1655 -

 
 انگلستانگانه  مهاجرنشینان سیزده

                                                           
1
 - New Sweden 

2
 - Peter Minuit 

3
 - Delaware River 

4
 - Fundamental Agreement of the New Haven Colony 

5
 - Fundamental Orders of Connecticut 

6
 - French and Iroquois Wars 

7
 - New England Confederation 

8
 - Maryland Toleration Act 

9
 - New Netherland 



 

 

 

 

 

 9بخش اول/ فصل دوم: قرن هفدهم    

 

 

 وارد نیوانگلند شدند. 1 «کواکرها»نخستین گروه از فرقه  :1656 -

 درگرفت. آمریکایینشینان انگلیسی و گروهی از بومیان مهاجرمیان  2«جنگ درخت هلو»:1655 -

 اییآمریکنشینان هلندی و گروهی از بومیان مهاجرمیان  3 «اسوپوسهای  جنگ» :1659 -

 درگرفت. 

 را اعطا کرد. استان کارولینادر مهاجرنشین منشور تاسیس پادشاه انگلستان  :1663 -

 اشغال شد. ها  از سوی انگلیسی 4 «هلند –جنگ انگلیس »آمستردام در دومین  نیو :1664 -

و نیویورک به عنوان مستملکات انگلستان تاسیس  5«نیوجرسی»های  مهاجرنشین :1664 -

 شدند. 

 به عنوان مجموع قوانین نیویورک منتشر شد.  6 «وانین دوکق» :1665 -

 به انگلستان واگذارشد.  7 «پیمان بریدا»طی نیوهلند  :1667 -

 قانون اساسی جامع کارولینا به اجرا گذاشته شد.  :1669 -

 نیتکت به اجرا گذاشته شد. ادر ک 8 «قوانین آبی» :1672 -

 را کشف کردند.  11«ایلینوی»سرزمین  10 «جاکوس مارکویت»و  9 «لوئیس ژولیت» :1672 -

 انگلستان واگذار شد. ه می بیبه طور دا 12 «پیمان وستمنستر»ی امضاءهلند با نیو :1674 -

 در نیوانگلند آغاز شد و به مدت یک سال ادامه یافت. 13 «جنگ شاه فلیپ» :1675 -

14 «اعالمیه مردم ویرجینیا»با نگارش  :1676 -
 افتاد. علیه مقامات محلی، شورش به راه  

مهاجرنشین شورش علیه مقامات محلی در کارولینای شمالی در گرفت. استان مین از  :1677 -

 خلیج ماساچوست جدا شد. 

                                                           
1
 - Quakers 

2
 - Peach Tree War 

3
 - Esopus Wars 

4
 - The Second Anglo-Dutch War 

5
 - New Jersey 

6
 - The Duke's Laws 

7
 - Treaty of Breda. 

8
 - Blue Laws 

9
 - Louis Jolliet 

10
 - Jacques Marquette 

11
 - Illinois 

12
 - Treaty of Westminster 

13
 - King Philip's War 

14
 - Declaration of the People of Virginia 
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نشینان کارولینای جنوبی به نابودی قبیله مهاجرو  1 «وستو»جنگ میان قبیله بومیان  :1679 -

 وستو انجامید. 

  خلیج ماساچوست جدا شد.مهاجرنشین از  2«همشایرنیو»با فرمان پادشاه انگلستان، استان  :1679 -

را از پادشاه انگلستان دریافت  4«پنسیلوانیا»مهاجرنشین فرمان تاسیس  3 «ویلیام پن» :1681 -

 کرد. 

 و دره رودخانه 6«رودخانه اوهایو»دره  5 «سیور دی ال ساله ،رابرت کاویلر - رنه» :1682 -

را به نام  7«خلیج مکزیک»نجا تا سی سی پی را کشف و مالکیت سرزمین حد فاصل آ می

 پادشاه فرانسه اعالم کرد. 

را منتشر کرد که پیش زمینه تشکیل  8 «چارچوب حکومت پنسیلوانیا»سند ویلیام پن  :1682 -

 را فراهم آورد. در این مهاجر نشین حکومت با دو مجلس 

 بنیان گذاشته شد.  9«فیالدلفیا»شهر  :1682 -

نشین فرانسه در تگزاس تاسیس و در سال مهاجرعنوان به  10«سنت لوئیسفورت » :1685 -

 رها شد. 1688

سی  می ان در پایین درهییبه عنوان نخستین مکان استقرار اروپا 11«آرکانزاس»ایستگاه  :1686 -

 بنیان گذاشته شد.  ،سی پی

 میان نیروهای فرانسوی و هلندی آغاز شد.  12 «جنگ ویلیام شاه» :1688 -

 100به تصویب رساند که را  13 «منشور حقوق انگلستان»اعالمیه پارلمان انگلستان  :1689 -

 بدل شد.  14 «منشور حقوق ایاالت متحده»سال بعد به الگویی برای تصویب 

                                                           
1
 - Westo 

2
 - New Hampshire 

3
 - William Penn 

4
 - Pennsylvania 

5
 - René-Robert Cavelier, Sieur de La Salle 

6
 - Ohio River 

7
 - Gulf of Mexico 

8
 - Frame of Government of Pennsylvania 

9
 - Philadelphia 

10
 - Fort St. Louis 

11
 - Arkansas 

12
 - King William's War 

13
 - The English Bill of Rights 

14
 - The United States Bill of Rights 



 

 

 

 

 

 11بخش اول/ فصل دوم: قرن هفدهم    

 

 

 در بوستون شورش به راه افتاد.  :1689 -

از سوی پارلمان انگلستان به تصویب رسید که آزادی دینی  1 «1688قانون مدار » :1689 -

 در نظر گرفت.ها  انگلیسی محدودی را برای کلیه

 در شهر بوستون به چاپ رسید.  ،انگلستانمهاجرنشینان نخستین روزنامه در  :1690 -

2 «محاکمات جادوگری سیلم» :1692 -
آغاز شد که در آن تعداد زیادی از افراد به اتهام  

 افسونگری در ماساچوست و مناطق اطراف، محاکمه و به اعدام محکوم شدند. 

 در ویرجینیا تاسیس شد.  3 «ویلیام و مریکالج » :1693 -

 کشت برنج در استان کارولینا رایج شد.  :1693 -

مهاجرنشینان پایان داد و وضعیت ها  با هلندی به جنگ شاه ویلیام 4 «پیمان ریزویک» :1697 -

 تثبیت کرد.  ،را بر اساس تقسیم بندی پیش از جنگ

 را ممنوع کرد. آمریکا  مهاجرنشینانصادرات پشم از  5 «قانون پشم» :1699 -

 ان آزاد دستور داده شد ویرجینیا را ترک کنند.سیاه پوستبه  :1699 -

 
 میلمحاکمات جادوگری س

                                                           
1
 - Toleration Act 1688 

2
 - Salem Witch Trials 

3
 - College of William & Mary 

4
 - The Treaty of Ryswick 

5
 - The Wool Act 



 

 



 

 

 فصل سوم

 قرن هجدهم  

کالج »در کانیتکت تاسیس شد. این مرکز بعدها به  1«مدرسه دانشگاهی در سایبروک» :1701 -

 تبدیل شد.  2 «ییل

 شد.  اپنسیلوانیا جداز  3«دالور»مهاجرنشین  :1701 -

 نشینیان سلطنتی تبدیل شدند. مهاجربه  5«جرسی شرقی»و  4«جرسی غربی» :1702 -

 در بوستون منتشر شد.  6 «خبرنامه»می به نام ینخستین روزنامه با چاپ دا :1704 -

 مسلح شوند.  ،استان کارولینا به بردگان اجازه دارد در زمان جنگ :1704 -

 را در ویرجینیا تصویب کرد. داری  برده س فرامینسیگورمجلس ب :1705 -

 آغاز شد.  7 «بومیان توسکارورا»نبرد کارولینای شمالی با قبیله  :1711 -

 گذاشتند. قیام در نیویورک سر به  اروپایی ضد جنایات سفید پوستان بردگان :1712 -

 توسط فرانسویان بنیان گذاشته شد.  8«نیواورلئان» 1718 -

 .کردبردگان، مجموعه قوانین را تصویب های  له با توطئهویرجینیا برای مقاب :1723 -

نشینان انگلیسی و کنفدراسیونی از فرانسویان و برخی از مهاجرمیان هایی  رشته جنگ :1725 -

به ها  ، به پایان رسید. این درگیریه بودکه از سه سال پیش شروع شدآمریکا قبایل بومی 

 شهرت یافت.  9 «جنگ دامر»

                                                           
1
 - The Collegiate school at Saybrook 

2
 - Yale College 

3
 - Delaware 

4
 - West Jersey 

5
 - East Jersey 

6
 - the News-Letter 

7
 - The Tuscarora people 

8
 - New Orleans 

9
 - Dummer's War 
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 این منطقه را به پادشاه انگلستان فروختند.  ،ان کارولینامالکان است :1729 -

 تاسیس شد.  1«جورجیا»استان  :1732 -

 2 «استونقیام »به نام حادثه بردگان در استان کارولینای جنوبی سرکوب شد. این قیام  :1739 -

 شهرت دارد. 

یام او درباره آغاز کرد. پمهاجرنشینان سرتاسر  سفرهای خود را در 3 «جورج وایتفیلد» :1739 -

روزمره مسیحیان با خدا بود که مورد استقبال عمومی قرار گرفت. این حرکت به  ارتباط

 شهرت یافت.  4«نخستین بیداری بزرگ»عنوان 

به منظور تشویق مهاجرت به مستعمرات و منظم سازی مراحل  5«قانون کاشت» :1740 -

  .تصویب شد ،تابعیت استعماری

6«ایندینزی نبرد کارتاگنا د» :1740 -
خود را نشینان مهاجرآغاز شد و برای نخستین بار،  

  .نامیدند 7 «آمریکایی»

 را تصویب کرد.  8«قانون سیاهان»کارولینای جنوبی  :1740 -

 در نیویورک سرکوب شد.  ،بردگان و گروهی از سفیدپوستان فقیر علیه قوانین محلی قیام :1741 -

به  ،جانشینی پادشاهی اتریش شروع شده بود که در اروپا بر سر 9«جنگ شاه جورج» :1744 -

 ادامه یافت.  1748کشیده شد. این جنگ تا سال آمریکا در سرزمین ا ه مستعمرات اروپایی

 تاسیس شد. در نیوجرسی  10«دانشگاه پرینستون» :1746 -

 را لغو کرد. داری  : استان جورجیا ممنوعیت برده1749 -

12«گ هفت سالهجن»که به  11«جنگ فرانسه و بومیان» :1754 -
شهرت یافت، میان نیروهای  

از  و برخی از قبایل بومیانوی قوای فرانسسو و  از یکنشینان انگلیسی مهاجرانگلیسی و 

 آغاز شد. سوی دیگر،

                                                           
1
 - Georgia 

2
 - The Stono Rebellion 

3
 - George Whitefield 

4
 - The First Great Awakening 

5
 - The Plantation Act 

6
 - Battle of Cartagena de Indias 

7
 - Americans 

8
 - The Negro Act of 1740 

9
 - King George's War 

10
 - Princeton University 

11
 - French and Indian War 

12
 - The Seven Years' War 



 

 

 

 

 

 15بخش اول/ فصل سوم: قرن هجدهم    

 

 

 ه کرد. یرا ارا 2«اتحادیه مستعمرات»پیشنهاد تشکیل  ،برای نخستین بار 1«کنگره آلبانی» :1754 -

 تاسیس شد.، در نیویورک فرمان سلطنتی پادشاه انگلستانبر اساس  3«دانشگاه کلمبیا» :1754 -

4«ویلیام هنری فورت»: 1757 -
در مرز نیویورک با کبک فرانسه که در اختیار نیروهای  

  انگلیسی بود، به محاصره نیروهای فرانسوی در آمد.

 «فورت دوکیننبرد »و  5«فرونتیسفورت نبرد »:1758  -
 ست. ساله به وقوع پیو در میانه جنگ هفت6

  شد.گذاری  سیاهان در ویرجینیا پایه 7«بابتیست»ین کلیسای اول: 1758 -

: با تصرف کبک، ارتش بریتانیا در جنگ هفت ساله به پیروزی رسید و جنگ میان 1759 -

 به پایان رسید. در آمریکای شمالی فرانسویان و ها  بریتانیایی

. بر اساس این پیمان، دادیان به جنگ هفت ساله پا رسماً 8 «پیمان پاریس» :1763مه  10 -

و مایملک  کردخود در آمریکای شمالی را به بریتانیا واگذار های  فرانسه اغلب سرزمین
  واگذار شد.به اسپانیا  9«لوئیزیانا»فرانسه در غرب 

را آمریکا مرز غربی مستعمرات بریتانیایی در  ،اعالمیه سلطنتی پادشاه بریتانیا :1763اکتبر  7 -
  تعیین کرد. ،آمریکایینشینان با بومیان مهاجری از درگیری برای جلوگیر

با هدف افزایش درآمد دولت بریتانیا بر روی واردات  10«قانون شکر» :1764آوریل  5 -
 در پارلمان بریتانیا به تصویب رسید.  ،به آمریکا محصول شکر

ون، مستعمرات ن قانیبریتانیا رسید. اپارلمان به تصویب  11«قانون ارز» :1764سپتامبر  1 -

 کرد.  می بریتانیا را از انتشار پول کاغذی منع

برای ارسال  را تصویب کرد. این قانون 12«قانون تمبر»پارلمان بریتانیا  :1765مارس  22 -

کرد. در پی اجرای این قانون،  می مالیات دریافت ها آمریکایی، از و مرسوالتها  نامه

 نیا رخ داد. در مناطق مختلف مستعمرات بریتاهایی  شورش

                                                           
1
 - Albany Congress 

2
 - Union of Colonies 

3
 - Columbia University 

4
 - Fort William Henry 

5
 - Battle of Fort Frontenac 

6
 - Battle of Fort Duquesne 

7
 - Baptist 

8
 - The Treaty of Paris 

9
 - Louisiana 

10
 - The Sugar Act 

11
 - The Currency Act 

12
 - The Stamp Act 
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 ،را تصویب کرد. بر اساس این قانون 1«قانون تقسیم»پارلمان بریتانیا  :1765مارس  4 -

سربازان بریتانیایی تهیه  ایبررا مستعمرات ملزم شدند که مسکن، غذا و سایر مواد الزم 

 .شکل گرفتدر برابر این قانون ی یها مقاومت ،کنند. در اکثر مستعمرات

رجینیا قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن، دریافت مالیات مجلس وی :1765مه  29 -

  .اعالم شدپذیر  امکان ،فقط از سوی نهادی که منتخبین ویرجینیا در آن حضور داشته باشند

با تصویب  2 «کنگره قانون تمبر» درمهاجرنشین بریتانیایی  9از  ینمایندگان :1765اکتبر  10 -

 قانون تمبر را لغو کنند.کردند که لمان بریتانیا درخواست از پادشاه و پار ،ای اعالمیه

باطل کرد اما همزمان، طی پارلمان بریتانیا قانون نامحبوب تمبر را  :1766مارس  18 -

آمریکا ای اعالم داشت از اختیار وضع قوانین و مقررات برای مستعمرات بریتانیا در  اعالمیه

  برخوردار است.

 
 تصویب قانون تمبر

شدت آمریکا درگیری میان اهالی ناراضی مستعمرات با ماموران دولتی بریتانیا در  :1766 -

 گرفت. 

                                                           
1
 - The Quartering Act 

2
 - The Stamp Act Congress 



 

 

 

 

 

 17بخش اول/ فصل سوم: قرن هجدهم    

 

 

1 «قوانین تاونزند» :1767 ژوئن 29 -
داری  وزیر خزانه 2 «چارلز تاونزند»که بر گرفته از نام  

های  ید. بر اساس این قوانین، محدودیتبریتانیا بود، در پارلمان این کشور به تصویب رس

با هدف افزایش درآمد بریتانیابه ها  آمریکاییجاری و گمرکی بر فعالیت کسب و کار مالی، ت

 اجرا گذاشته شد.

گذاری  مجالس قانون ،دولت بریتانیا به فرمانداران بریتانیایی دستور داد :1768آوریل  -

و  4 «جان آدامز»توسط بازدارند. این متون  3 «آدامزهای  بخشنامه»ید یمستعمرات را از تا

روهی از همفکران وی در مجلس ماساچوست علیه قوانین تاونزند به نگارش درآمده بود. گ

اگر مجلس ماساچوست از چنین درخواستی استنکاف  ،دولت بریتانیا همچنین دستور دارد

، همشایرکرد، دادگاه عمومی را منحل کند. با وجود درخواست دولت لندن، مجالس نیو

  را تصویب کردند. آدامزای ه کانیتکت و نیوجرسی، بخشنامه

برای ارعاب معترضان  توپ 50مسلح به  5 «اچ ام اس رامنی»، بریتانیاییناو جنگی  :1768مه  -

 ، به بندر بوستون اعزام شد. به قوانین مالیاتی بریتانیا

فرماندار ماساچوست در پی خودداری مجلس این مستعمره نشین از رد  :1768 ژوئیه -

 عمومی را منحل کرد.  بخشنامه آدامز، دادگاه

در بوستون و نیویورک، تجار تصمیم گرفتند تا زمان لغو قوانین تاونزند،  :1768 اوت -

 کاالهای انگلیسی را تحریم کنند. 

که خود را خواستند ای در بوستون از اهالی شهر  در جلسه آمریکاییمعترضان  :1768سپتامبر  -

پتامبر، ناوهای جنگی بریتانیا وارد بندر در برابر قوای انگلیسی مسلح کنند. در اواخر س

بوستون شدند و سپس دو هنگ پیاده نظام انگلیسی برای برقراری نظم، در این شهر به طور 

 م مستقر شدند. یدا

گلدن »در جریان تیراندازی نیروهای بریتانیایی به سمت معترضین در  :1770ژانویه  19 -

 ی شدند. چندین تن کشته و زخمدر شهر نیویورک،  6«هیل

                                                           
1
 - The Townshend Acts 

2
 - Charles Townshend 

3
 - Adams' circular letter 

4
 - John Adams 

5
 - HMS Romney 

6
 - Golden Hill 
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تعدادی از اهالی بوستون با سربازان انگلیسی درگیر شدند و سربازان بدون  :1770مارس  5 -

وق، به سمت جمعیت معترض تیراندازی کردند. فدریافت دستور حمله از سوی افسران ما

پنج تن از اهالی شهر کشته  دست کم شهرت یافت، 1 «کشتار بوستون»در این حادثه که به 

تیراندازی سربازان را باره فرماندار ماساچوست دستور تحقیق در این کشتار،در پی  شدند.

 صادر کرد و با این دستور، آرامش موقتا به شهر بازگشت. 

 
 ها  آمریکاییجورج سوم، پادشاه بریتانیا در زمان شورش 

2 «ساموئل آدامز» :1772 -
ن سیزده ران انقالبیوسرا برای ایجاد ارتباط میان  3 «کمیته مکاتبات» 

 ایجاد کرد.  ،بریتانیایی در آمریکامهاجرنشین 

تجارت درختان کاج سفید  به دلیلدرگیری میان مستعمره نشینان و مقامات بریتانیایی  :1772 -

 معروف شد. 4 «شورش کاج سفید»به نام  رخ داد. این درگیری

اچ ام اس »یسی با کشتی انگل آمریکاییدر جریان درگیری میان میهن پرستان  :1772 ژوئن 9 -

کرد، کشتی به آتش  می و رودآیلند اجرا 6«نیوپورت»که مقررات دریایی را در  5 «گسپی

 معروف شد.  7 «ماجرای گسپی»کشیده شد. این واقعه به 

                                                           
1
 - Boston Massacre 

2
 - Samuel Adams 

3
 - The Committees of Correspondence 

4
 - Pine Tree Riot 

5
 - HMS Gaspee 

6
 - Newport 

7
 - Gaspee Affair 
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1 «انجمن واتاگا» :1772 -
استقالل خود را از امپراتوری  ،2«تنسی»به همین نام در ای  در منطقه 

 . کردبریتانیا اعالم 

 . شدآغاز  3 «نیویورک گازته»انتشار  :1773یل آور 22 -

. این قانون بر خرید و فروش کردرا تصویب  4 «قانون چای»پارلمان بریتانیا  :1773مه  10 -

 . کردچای به عنوان نوشیدنی اصلی مردم مستعمرات، مالیات جدیدی وضع 

5 «انجمن پسران آزادی در نیویورک»نشریه  :1773دسامبر  15 -
 منتشر شد. 

، آمریکاییبومیان های  گروهی از اهالی شهر بوستون با پوشیدن لباس :1773دسامبر  16 -

چای را های  تجاری بریتانیایی در بندر شهر شدند و تعدادی از جعبههای  شبانه وارد کشتی

 . شهرت یافت 6 «جشن چای بوستون»به ین واقعه ابه دریا ریختند. 

مستعمره های  اساچوست در لندن به دلیل آشوب، نماینده م7 «بنجامین فرانکلین» :1774 -

 . گرفتاز سوی پارلمان بریتانیا مورد بازخواست قرار آمریکا نشینان در 

8 «قانون بندر بوستون»پارلمان بریتانیا  :1774مارس  31 -
را در واکنش به واقعه جشن چای  

 بوستون و برای مجازات شورشیان به تصویب رساند. 

را به تصویب رساند. این قانون،  9 «قانون اجرای عدالت»بریتانیا پارلمان  :1774مه  20 -

 را افزایش داد. آمریکاییانگلیسی در برابر شورش مستعمرات های  صالحیت قضایی دادگاه

 ،به تصویب پارلمان بریتانیا رسید. این قانون 10 «قانون حکومت ماساچوست» :1774مه  20 -

و این سرزمین کرد لیج ماساچوست را لغو خمهاجرنشین تاسیس خصوص در  1691منشور 

 را زیر نظر مستقیم پادشاهی بریتانیا قرار داد.

 در پارلمان بریتانیا به تصویب رسید.  «قانون تقسیم»دومین  :1774 ژوئن 2 -

                                                           
1
 - The Watauga Association 

2
 - Tennessee 

3
 - New-York Gazeteer 

4
 - The Tea Act 

5
 - Association of the Sons of Liberty in New York 

6
 - Boston Tea Party 

7
 - Benjamin Franklin 

8
 - Boston Port Act 

9
 - Administration of Justice Act 

10
 - Massachusetts Government Act 
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 ستونوواقعه جشن چای ب

 

مهاجرنشین با حضور نمایندگان دوازده  1«ای نخستین کنگره قاره» :1774سپتامبر  5  -

اکتبر در شهر پنسیلوانیا تشکیل شد. این کنگره در واکنش به  26سپتامبر تا  5 اییآمریک

اقدامات قهری فرمانداران و نظامیان بریتانیایی، تصمیماتی اتخاذ کرد. عمده این تصمیمات 

و ارسال  ها آمریکاییانتشار فهرستی از شکایات و  عبارت بودند از تحریم کاالهای انگلیسی

 پادشاه بریتانیا.  ،سوم نامه برای جورج

قانون حکومت ماساچوست را  در ماساچوست2 «سوفولک»ان شهرستان سر :1774سپتامبر  9 -

 رد کردند. 

مریلند به دلیل نقض تحریم  4«آناپولیس»در بندر  3 «پگی استوارت»کشتی  :1774اکتبر  19 -

شده بود، به آتش  به اجرا گذاشتهها  علیه انگلیسی معترضانتجاری با بریتانیا که ازسوی 

 شهرت یافت.  5 «مهمانی چای آناپولیس»کشیده شد. این واقعه به 

برای جورج سوم، پادشاه  آمریکاییاز جانب مستعمره نشینان ای  نامه ایتشک :1774اکتبر  26 -

به نگارش در ای  از سوی اعضای نخستین کنگره قارهدادخواست بریتانیا ارسال شد. این 

 کرد.  می را از دولت لندن بیانهایی  آمده بود و درخواست

                                                           
1
 - The First Continental Congress 

2
 - Suffolk 

3
 - Peggy Stewart 

4
 - Annapolis 

5
 - Annapolis Tea Party 
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نیوجرسی به کاروان حامل محموله چای  1 «گرینویچ»روستای اهالی  :1774دسامبر  22 -

شد، حمله کردند و آنها را به آتش کشیدند. این واقعه به  می که به فیالدلفیا حملها  انگلیسی

  شود. می شناخته 2 «مهمانی چای گرینویچ»عنوان 

و  3«لگزینگتون نبرد»در پی محاصره بوستون از سوی نظامیان انگلیسی،  :1775آوریل  19  -

4 «کنکوردنبرد »
نشین خلیج ماساچوست میان میهن مهاجردر شهرهایی به همین نام در  

های  ها به عنوان نخستین جنگنبرد و قوای بریتانیایی درگرفت. این آمریکاییپرستان 

که به پیروزی مهاجرنشینان  وردکلگزینگتون و کن دو جنگدر . شهرت یافتندآمریکا استقالل 

 . کشته شدندبریتانیایی  70و حدود  آمریکایی 50حدود ، انجامید

نیا برای جابجایی انبار یدر پی اجرای دستور فرماندار بریتانیایی ویرج :1775آوریل  20 -

واقعه »به که گرفت صورت  آمریکاییباروت، درگیری میان نظامیان انگلیسی و میهن پرستان 

   یافت.شهرت  5«باروت

6«تیکوندیروگا فورت» :1775مه  10 -
به تصرف  آمریکاییدر نیویورک توسط شبه نظامیان  

 درآمد. 

7«دومین کنگره قاره ای» :1775مه  10 -
 در فیالدلفیا آغاز به کار کرد. 

شبه  متشکل از واحدهای 8«ارتش قاره ای»به ایجاد ای  : دومین کنگره قاره1775 ژوئن 14 -

از ویرجینیا را به عنوان فرمانده کل  9«جورج واشنگتن»نظامی در اطراف بوستون رای داد و 

 تغییر نام داد.  10«ارتش ایاالت متحده»بعدها به ای  این ارتش منصوب کرد. ارتش قاره

در ادامه جنگ بر سر محاصره بوستون میان قوای امپراتوری بریتانیا و  :1775 ژوئن 17 -

رخ داد که به نبرد  11«بانکر»های  در نزدیکی تپه ی، نبرد خونینیکاییآمرشورشیان 

 تن کشته شدند.  350معروف شد. در این نبرد از طرفین حدود  12«بانکرهیل»

                                                           
1
 - Greenwich 

2
 - Greenwich Tea Party 

3
 - Battles of Lexington 

4
 - Battles of Concord 

5
 - Gunpowder Incident 

6
 - Fort Ticonderoga 

7
 - Second Continental Congress 

8
 - Continental Army 

9
 - George Washington 

10
 - United States Army 

11
 - Bunker 

12
 - Battle of Bunker Hill 
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جورج واشنگتن برای فرماندهی نیروهای تحت امر خود در جنگ با قوای  :1775 ژوئیه  2 -

 ماساچوست شد.  1«کمبریج»وارد  ها، انگلیسی

 
 وردکلگزینگتون و کنای نبرده

را  2«اعالمیه علل و ضرورت به دست گرفتن اسلحه»ای  دومین کنگره قاره :1775 ژوئیه  6 -

سالح به  ،در جنگ انقالبی آمریکامهاجرنشین صادر کرد که در آن توضیح داد چرا سیزده 

  ؟اند دست گرفته

جورج سوم، را برای  3«دادخواست شاخه زیتون»دومین کنگره قاره ای،  :1775 ژوئیه  8 -

مهاجرنشینان برای جلوگیری از جنگ میان را ها  تا آخرین تالشارسال کرد پادشاه بریتانیا 

 .دهدو قوای بریتانیایی انجام  آمریکایی

علیه قوای بریتانیایی در ای  نخستین عملیات نظامی ارتش قاره :1775نوامبر تا دسامبر  -

4 «کمپین برف»عملیات به  انجام گرفت. اینآمریکا مستعمرات جنوبی 
 معروف شد. 

ویرجینیا صادر مستعمره ، فرماندار 6 «لرد دانمور»از سوی 5 «اعالمیه دانمور» :1775نوامبر  7 -

در جنگ شد. در این اعالمیه به بردگان وعده داده شد اگر علیه اربابان سفیدپوست خود که 

  شوند. می آزاد قلمدادد، به عنوان افراد کنن، شورش ببودندقوای امپراتوری با 

                                                           
1
 - Cambridge 

2
 - Declaration of the Causes and Necessity of Taking Up Arms 

3
 - Olive Branch Petition 

4
 - Snow Campaign 

5
 - Dunmore's Proclamation 

6
 - Lord Dunmore 
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را تاسیس کرد. این یگان بعدها  1«تفنگداران قاره ای»کنگره قاره ای، یگان  :1775نوامبر  10 -

 وجود آورد. ه را ب 2«تفنگداران دریایی ایاالت متحده»

3«هنری ناکس» :1775دسامبر  5 -
را از ها  پنجاه و نه توپ به غنیمت گرفته شده از بریتانیایی 

 1776ژانویه  24روز طول کشید و در  56وستون حمل کرد. این سفر به مدت نیویورک به ب

 با موفقیت به پایان رسید.

 

 

                                                           
1
 - Continental Marines 

2
 - United States Marine Corps 

3
 - Henry Knox 



 

 



 

 

 بخش دوم

 قرن نوزدهمآغاز تا بعد از استقالل 



 

 



 

 

 اولفصل 

 1770دهه  

1776  

، بندر آمریکاییدرجریان درگیری میان قوای بریتانیایی و شبه نظامیان  :1776ژانویه  1 -

 نیا به آتش کشیده شد. یویرج در 1«نورفولک»

آمریکا را در دفاع از ضرورت استقالل  3 «عقل سلیم»مقاله  2 «توماس پین» :1776ژانویه  10 -

 منتشر کرد. 

4 «نبرد پل موریس کریک» :1776فوریه  27 -
 درگرفت. و قوای بریتانیا  ها آمریکاییمیان  

 درگرفت.ی بریتانیا و قوا ها آمریکاییمیان  5 «نبرد ناسائو» :1776فوریه  3 -

در بوستون را تخلیه  6 «ارتفاعات دورچستر»با ادامه نبردها، قوای بریتانیایی  :1776مارس  4 -

 کردند. 

 : ارتش بریتانیا شهر بوستون را تخلیه کرد. 1776مارس  17 -

در شهر فیالدلفیا برگزار شد. در این نشست،  7«یلوانیاسکنفرانس استان پن» :1776 ژوئن 18 -

ه اعالم استقالل استان پنسیلوانیا از امپراتوری بریتانیا و اعالن بسیج عمومی علیه اعضا ب

 رای دادند. ها  انگلیسی

 در گرفت.و قوای بریتانیا  ها آمریکاییمیان  8«نبرد جزیره سالیوان» :1776 ژوئن 28 -

                                                           
1
 - Norfolk 

2
 - Thomas Paine 

3
 - Common Sense 

4
 - Battle of Moore's Creek Bridge 

5
 - Battle of Nassau 

6
 - Dorchester Heights 

7
 - Pennsylvania Provincial Conference 

8
 - Battle of Sullivan's Island 
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مریکا آترین ناوگان دریایی بریتانیا که تا آن زمان در سواحل شرقی  بزرگ :1776 ژوئیه 3 -

و نیوجرسی  2«بروکلین» ،1«جزیره استاتن»سواحل در تشکیل شده بود، عملیات جنگی را 

 آغاز کرد. 

 را تصویب کرد.از بریتانیا آمریکا دومین کنگره قاره ای، اعالمیه استقالل  :1776 ژوئیه 2 -

   منتشر شد. 3 «اعالمیه استقالل ایاالت متحده» :1776 ژوئیه4 -

 آغاز شد. و قوای بریتانیا  ها آمریکاییمیان  4 «نگ آیلندنبرد ال» :1776 اوت 27 -

5 «کنفرانس صلح جزیره استاتن» :1776سپتامبر  11 -
در قالب یک نشست غیر رسمی میان  

با هدف پایان دادن سریع به جنگ برگزار  آمریکایینمایندگان امپراتوری بریتانیا و نمایندگان 

 شد.

 آغاز شد.و قوای بریتانیا  ها آمریکاییمیان  6«ارلمنبرد ارتفاعات ه» :1776سپتامبر  16 -

های  آتش سوزی بزرگ نیویورک که تا صبح روز بعد ادامه داشت، بخش :1776سپتامبر  21 -

ل ئو، هر یک، دیگری را مسآمریکاییو انقالبیون بریتانیایی نابود کرد. مقامات را وسیع شهر 

 این آتش سوزی مهیب معرفی کردند.

 
 1776 ژوئیه 4درآمریکا استقالل ایاالت متحده  اعالمیهصدور 

                                                           
1
 - Staten Island 

2
 - Brooklyn 

3
 - United States Declaration of Independence 

4
 - Battle of Long Island 

5
 - Staten Island Peace Conference 

6
 - Battle of Harlem Heights 
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1«ناتان هیل» :1776سپتامبر  22 -
 ،به جرم جاسوسی از ارتش بریتانیاای  از سربازان ارتش قاره 

 شود. می یادآمریکا دستگیر و اعدام شد. از هیل به عنوان یکی از قهرمانان انقالب 

 آغاز شد.و قوای بریتانیا  ها آمریکاییمیان  2«نبرد جزیره والکور» :1776اکتبر  11 -

 آغاز شد. و قوای بریتانیا  ها آمریکاییمیان  3«سفیدهای  نبرد دشت» 1776اکتبر  29 -

 آغاز شد. و قوای بریتانیا  ها آمریکاییمیان  4«نبرد ترینتون» :1776دسامبر  26 -

1777 

 ها آمریکایین ، میاشامل چندین نبرد در مناطق مختلف 5«جنگ فورج» :1777ژانویه تا فوریه  -

 آغاز شد.  و قوای بریتانیا

 ،آمد نمی بریتانیا به شمارسیزده گانه مهاجرنشینان که یکی از  6«ورمونت» :1777 ژوئیه 8 -

را ممنوع اعالم کرد. داری  جمهوری کرد و در قانون اساسی خود، بردهتاسیس اعالم 

را داری  آید که برده می ربه شماآمریکا ورمونت به عنوان نخستین ایالت از ایاالت متحده 

 ممنوع کرد. 

شهر فیالدلفیا به اشغال قوای امپراتوری بریتانیا درآمد. این شهر به دلیل  :1777سپتامبر  26 -

 آمریکاییای، از اهمیت فراوانی نزد انقالبیون  و دومین کنگره قاره ناولیبرگزاری 

 برخوردار بود.

 آمریکایییی از سوی نیروهای ای بریتانیاقو 7«گانبردهای ساراتو»در  :1777سپتامبر تا اکتبر  -

 .محاصره شدند

به عنوان نخستین قانون اساسی حکومت مشترک  8«اصول کنفدراسیون» :1777نوامبر  15 -

به تصویب رسید. اصول کنفدراسیون در ای  مستعمرات سیزده گانه، در دومین کنگره قاره

 ین شد.جایگز 9«قانون اساسی ایاالت متحده»با  1789سال 

                                                           
1
 - Nathan Hale 

2
 - Battle of Valcour Island 

3
 - Battle of White Plains 

4
 - Battle of Trenton 

5
 - Forage War 

6
 - Vermont 

7
 - Battles of Saratoga 

8
 - Articles of Confederation 

9
 - Constitution of the United States of America 
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1778  

میان ایاالت متحده و فرانسه به  2«پیمان اتحاد»و  1«پیمان دوستی و تجارت» :1778فوریه  6 -

 رسید.  امضاء

فرانسه به عنوان نخستین کشور جهان، ایاالت متحده را به رسمیت  :1778فوریه  14 -

 شناخت. 

تانیا و کشتی جنگی نخستین برخورد نظامی دریایی میان ناوگان دریایی بری :1778آوریل  20 -

 .پیوستبه وقوع  ،آمریکای شمالیهای  در خارج از آب ها آمریکایی

 
 ای گتن، فرمانده ارتش قارهنژنرال جورج واش

  خارج شد.قوای بریتانیایی اشغال با حمله ارتش امریکا، از فیالدلفیا  :1778 ژوئن -

را به تصرف درآورد. این  3 «ااوانس»ناوگان دریایی بریتانیا موفق شد بندر  :1778دسامبر  29 -

 در جنوب ایاالت متحده بود.  بریتانیاهای  عملیات سرآغاز موفقیت

1779 

به بریتانیا اعالن  ،ها آمریکاییامپراتوری اسپانیا در حمایت از جنگ استقالل  :1779 ژوئن 16 -

 جنگ کرد. 

 آغاز شد. ریتانیا میان ارتش ایاالت متحده و قوای ب 4«نبرد تریون» :1779 ژوئیهتا  ژوئن -

                                                           
1
 - Treaty of Amity and Commerce 

2
 - Treaty of Alliance 

3
 - Savannah 

4
 - Tryon's raid 
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و ناوگان امپراتوری بریتانیا،  آمریکاییهای  در نبرد دریایی، میان کشتی :1779سپتامبر  23 -

 متحمل شکست سنگینی شدند.  ها آمریکایی

1780 

دادگاهی را برای رسیدگی به اموال توقیف شده از  ،کنفدراسیون : کنگره1780ژانویه  15 -

 تشکیل داد. بریتانیایی های  و محمولهها  کشتی

حدود هشت هزار نیروی بریتانیایی از نیویورک وارد کارولینای جنوبی  :1780فوریه  26 -

 شدند. 

را تصرف کرد.  1 «شارلوت فورت»پس از دو هفته محاصره،  قوای اسپانیا :1780 مارس 14 -

را در  توانست نیواورلئان می بود کهها  شارلوت آخرین پست مرزی بریتانیاییفورت 

را از نواحی غربی فلوریدا غربی ها  انای اسپانیا تهدید کند. سقوط این قلعه، بریتانیاییلوئیزی

 دور کرد. 

توسط قوای بریتانیایی پایان  2«چارلستون»به محاصره ایاالت متحده ارتش  :1780آوریل  2 -

 داد. 

نای در کارولی طلبانو سلطنت ایاالت متحده میان ارتش  3 «نبرد واکسهواس» :1780مه  29 -

 جنوبی درگرفت.

ایاالت متحده در شمال و بریتانیا آمریکا میان به جنگ  4 «نبرد اسپرینگفیلد» :1780 ژوئن 23 -

  پایان داد.

که  6«ناظر مالی»به عنوان کنفدراسیون از سوی کنگره  5 «رابرت موریس» :1780 ژوئن 27 -

 سمتی معادل نخست وزیر بود، انتخاب شد. 

                                                           
1
 - Fort Charlotte 

2
 - Charleston 

3
 - Battle of Waxhaws 

4
 - Battle of Springfield 

5
 - Robert Morris 

6
 - Superintendent of Finance 



 

 



 

 

 فصل دوم

 1780دهه  

1781  

در اعتراض به وضعیت دستمزدها، در ای  گروهی از سربازان ارتش قاره :1781ژانویه  1 -

 طول انجامید. به چندین هفته کردند. این شورش پنسیلوانیا شورش 

 به اجرا گذاشته شد.  ها، ید ایالتیاصول کنفدراسیون با تا :1781مارس  1 -

1«بانک آمریکای شمالی» :1781مارس  31 -
 تاسیس شد.  

1782 

ایاالت مجلس عوام بریتانیا با به رسمیت شناختن غیر رسمی استقالل  :1782فوریه  27 -

 رای داد.  ها آمریکاییآمریکا، علیه ادامه جنگ با متحده 

ایاالت و نمایندگان اسناد مقدماتی صلح میان نمایندگان امپراتوری بریتانیا  :1782نوامبر  30 -

 رسید.  امضاءبه آمریکا متحده 

 
 امین فرانکلین از بنیانگذاران ایاالت متحده آمریکابنج

                                                           
1
 - Bank of North America 
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 قوای بریتانیا بندر چارلستون در کارولینای جنوبی را تخلیه کرد.  :1782دسامبر 14 -

آخرین درگیری نظامی میان ارتش بریتانیا و ارتش ایاالت متحده در  :1782دسامبر  27 -

 نیوجرسی به وقوع پیوست.

1783 
 پایان داد. 2 «جنگ انقالبی آمریکا»به  1 «ریسپیمان پا» :1783سپتامبر  3 -

ارتش بریتانیا شهر نیویورک را تخلیه کرد و ژنرال جورج واشنگتن به  :1783نوامبر  25 -

  شهر شد.این همراه ارتش قاره ای، وارد 

 استعفا داد. ای  جورج واشنگتن از فرماندهی کل ارتش قاره :1783دسامبر  23 -

1784 

 رسید. کنفدراسیون ید کنگره یبه تا ن پاریسپیما :1784ژانویه  14 -

 توسط کههایی  سرزمینی ،داشت مقرر 3«1784 سرزمینی سال فرمان» :1784آوریل  23 -

بومی  ساکنان از قبالً و واگذار متحده ایاالت به جداگانههای  ایالت توسط یا پاریس معاهده

های  ایالت به و هایار شفرو برای کنگره توسط ،گردد خریداری است قرار یا شده خریداری

 . شود تقسیم آینده

 دایر کرد. 4«آالسکا»خود را در مهاجرنشین روسیه نخستین  :1784سپتامبر  22 -

1785 
رسید. بر اساس این قانون،  به تصویب کنگره 5«1785 سرزمینی سال قانون» :1785مه  20 -

 برداری نقشه تمسیس صادر شد و پاریس معاهده از آمده دست بههای   زمین اجازه فروش

 گردید. ایجاد از زمین عمومی

                                                           
1
 - The Treaty of Paris 

2
 - The American Revolutionary War 

3
 - The Land Ordinance of 1784 

4
 - Alaska 

5
 - The Land Ordinance of 1785 
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 1783ی پیمان صلح پاریس در سال امضاء

جان آدامز به عنوان نخستین سفیر ایاالت متحده با جورج سوم، پادشاه  :1785 ژوئن 1 -

 بریتانیا مالقات کرد. 

 دالر ایاالت متحده به عنوان پول رایج کشور اعالم شد. :1785 ژوئیه 6 -

1786 

علیه وضعیت وخیم  1«دانیل شیز»گروهی از دهقانان در ماساچوست به رهبری  :1786پائیز  -

 شهرت یافت.  2«شورش شیز»این واقعه به . دشورش کردناقتصادی 

ه یدر شهر آناپولیس گرد آمدند تا با اراها  نمایندگان تعدادی از ایالت :1786سپتامبر  11 -

را برطرف ها  ع تجاری پیش روی ایالتپیشنهادهایی برای اصالح اصول کنفدراسیون، موان

  دربر نداشت.ای  شهرت یافت که البته نتیجه 3 «کنوانسیون آناپولیس»کنند. این نشست به 

1787 

برای بحث بر سر تدوین قانون اساسی  4«کنوانسیون قانون اساسی»نشست  :1787مه  25 -

تا اواخر ماه سپتامبر و  جدید ایاالت متحده در شهر فیالدلفیا آغاز به کار کرد. این نشست

  .کار خود ادامه دادتنظیم قانون اساسی ایاالت متحده به 

                                                           
1
 - Daniel Shays 

2
 - Shays' Rebellion 

3
 - Annapolis Convention 

4
 - Constitutional Convention 
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از سوی کنگره صادر شد. این فرمان، قلمروی  1«فرمان شمالی غربی» :1787 ژوئیه 13 -

های  گانه و سرچشمه پنجهای  تا دریاچه 2«آپاالچیهای  کوه»جدیدی را حد فاصل غرب 

قرار داد. این منطقه وسیع، نخستین سرزمینی آمریکا االت متحده رودخانه اوهایو در اختیار ای

 . درآمدکشور دولت این به تصرف بود که بعد از استقالل ایاالت متحده، 

قانون اساسی ایاالت متحده را تصویب کرد و به عنوان نخستین  ،دالور :1787دسامبر  7 -

 ایالت کشور شناخته شد. 

نون اساسی ایاالت متحده را تصویب کرد و به عنوان دومین قا ،پنسیلوانیا :1787دسامبر  12 -

 ایالت کشور شناخته شد. 

قانون اساسی ایاالت متحده را تصویب کرد و به عنوان سومین  ،نیوجرسی :1787دسامبر  18 -

 ایالت کشور شناخته شد. 

1788 

چهارمین قانون اساسی ایاالت متحده را تصویب کرد و به عنوان  ،جورجیا :1788ژانویه  2 -

 ایالت کشور شناخته شد. 

قانون اساسی ایاالت متحده را تصویب کرد و به عنوان پنجمین  ،کانیتکت :1788ژانویه  9 -

 شد. ته خاایالت کشور شن

قانون اساسی ایاالت متحده را تصویب کرد و به عنوان ششمین  ،ماساچوست :1788فوریه  6 -

 ایالت کشور شناخته شد. 

و به عنوان هفتمین  قانون اساسی ایاالت متحده را تصویب کردد، مریلن :1788آوریل  28 -

 ایالت کشور شناخته شد. 

قانون اساسی ایاالت متحده را تصویب کرد و به عنوان  ،کارولینای جنوبی :1788مه  23 -

 هشتمین ایالت کشور شناخته شد. 

ه عنوان نهمین قانون اساسی ایاالت متحده را تصویب کرد و ب ،همشایرنیو :1788 ژوئن 21 -

 ایالت کشور شناخته شد. 

                                                           
1
 - Northwest Ordinance 

2
 - The Appalachian Mountains 
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و به  یرسما قانون ،همشایرنیوایالت قانون اساسی ایاالت متحده با تصویب  :1788 ژوئن 21 -

 اجرا گذاشته شد. 

 
 قانون اساسی ایاالت متحدهکنوانسیون نشست 

 قانون اساسی ایاالت متحده را تصویب کرد و به عنوان دهمین ،نیایویرج :1788 ژوئن 25 -

 ایالت کشور شناخته شد. 

قانون اساسی ایاالت متحده را تصویب کرد و به عنوان یازدهمین  ،نیویورک :1788 ژوئیه 26 -

 ایالت کشور شناخته شد. 

و موجودیت استعفا داد ای  قارهاز ریاست کنگره  1«سایروس گرفین» :1788نوامبر  2 -

 پایان یافت.ای  حکومت کنگره قاره

مارس  5ین انتخابات مجلس نمایندگان ایاالت متحده آغاز و تا نخست :1788نوامبر  24 -

 به طول انجامید. 1789

 1789نخستین انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده آغاز و تا ژانویه  :1788دسامبر  15 -

 به طول انجامید. 

1789 

یورک مقر کنگره در نیوکنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد. ن دوره اولی :1789مارس  4 -

 تعیین شده بود. 

                                                           
1
 - Cyrus Griffin 
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 تاسیس شد. 1«دیوان عالی فدرال ایاالت متحده» :1789مارس  4 -

با به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای نخستین مجلس نمایندگان ایاالت  :1789آوریل  1 -

 دند. متحده، مقامات مجلس انتخاب ش

 
 آمریکاجمهوری ایاالت متحده رئیس جورج واشنگتن نخستین 

به حد نصاب رسیدن اعضای نخستین مجلس سنای ایاالت متحده، با  :1789آوریل  6 -

 . شدندمقامات این مجلس انتخاب 

را  2 «انتخاب کنندههای  هیات»، آرای ایاالت متحدهجلسه مشترک کنگره  :1789آوریل  6 -

و جورج واشنگتن به عنوان برنده بدون رقیب نخستین انتخابات ریاست کرد شمارش 

 معرفی شد.  ،جمهوری ایاالت متحده

جمهوری رئیس به عنوان معاون ، انتخاب کنندههای  رای هیاتبا جان آدامز  :1789آوریل  6 -

 معرفی شد.

جمهوری ایاالت متحده، سوگند رئیس جان آدامز به عنوان نخستین معاون  :1789 آوریل 21 -

 یاد کرد. 

حده در جمهوری ایاالت مترئیس جورج واشنگتن به عنوان نخستین  :1789آوریل  30 -

 . یاد کردنیویورک سوگند  3 "فدرال هال"

                                                           
1
 - Supreme Court of the United States 

2
 - The Electoral College 

3
 - Federal Hall 
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1«1789قانون تعرفه » :1789 ژوئیه 4 -
به عنوان نخستین قانون مصوب کنگره ایاالت متحده با  

 به تصویب رسید.  ،تلهدف رونق تولید در کشور و افزایش درآمدهای دو

 تاسیس شد. 2«وزارت خارجه ایاالت متحده» :1789 ژوئیه 27 -

 تاسیس شد.  3«وزارت جنگ ایاالت متحده» :1789 اوت 7 -

 تاسیس شد. 4«ایاالت متحدهداری  وزارت خزانه» :1789سپتامبر  11 -

ایاالت متحده داری  به عنوان نخستین وزیر خزانه 5«الکساندر هامیلتون» :1789سپتامبر  11 -

 کرد.  کارش را آغاز

 . کارش را آغاز کردت متحده هنری ناکس به عنوان نخستین وزیر جنگ ایاال :1789سپتامبر  12 -

6«1789قانون قضایی » :1789سپتامبر  24 -
به تصویب کنگره رسید. این قانون، تشکیالت  

 . وجود آورده بدادگستری ایاالت متحده را 

 10این  برای قانون اساسی ایاالت متحده تصویب کرد.را متمم  10کنگره  :1789سپتامبر  25 -

 شهرت یافتند. همتمم به منشور حقوق ایاالت متحد

ش کار 8«دادستان کل ایاالت متحده»به عنوان نخستین  7«ادموند راندولف» :1789سپتامبر  26 -

  کرد. را آغاز

 
 1789تصویب منشور حقوق در سال 

                                                           
1
  - The Tariff Act of 1789 

2
 - United States Department of State 

3
 - United States Department of War 

4
 - United States Department of the Treasury 

5
 - Alexander Hamilton 

6
 - Judiciary Act of 1789 

7
 - Edmund Randolph 

8
 -  Attorney General 
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 تاسیس شد. 1«وزارت دادگستری ایاالت متحده» :1789سپتامبر  26 -

ایاالت متحده  3«لی فدرالدیوان عارئیس »به عنوان نخستین  2«جان جی» :1789اکتبر  19 -

 سوگند یاد کرد. 

کرد و به عنوان ایالت  تاییدکارولینای شمالی قانون اساسی ایاالت متحده را  :1789نوامبر  21 -

 دوازدهم کشور شناخته شد. 

1790 

را در  4 «سخنرانی وضعیت اتحاد»جورج واشنگتن نخستین  جمهوررئیس  :1790ژانویه  8 -

 . کردیاالت متحده ایراد شهر نیویورک، مقر دولت ا

ایاالت متحده نخستین جلسه خود را در شهر نیویورک فدرال دیوان عالی  :1790فوریه  1 -

 برگزار کرد. 

 نخستین سرشماری جمعیت ایاالت متحده آغاز شد. :1790مارس  1 -

به عنوان نخستین وزیر امور خارجه ایاالت متحده  5«توماس جفرسون» :1790مارس  22 -

 از کرد.کارش را آغ

 تاسیس شد.  6 «سیستم ثبت اختراعات ایاالت متحده» :1790آویل  10 -

 درگذشت.آمریکا انقالب سران بنجامین فرانکلین از  :1790آوریل  17 -

7 «فرمان جنوب غربی» :1790مه  26 -
جنوب غربی را در جنوب رودخانه های  سرزمین 

 اوهایو برای ایاالت متحده در نظر گرفت.

ید کرد و به عنوان ایالت سیزدهم یآیلند قانون اساسی ایاالت متحده را تارود :1790مه  29 -

سیزده گانه بریتانیا بود که به مهاجرنشینان کشور شناخته شد. این ایالت آخرین ایالت از 

 ایاالت متحده پیوست. 

                                                           
1
 - United States Department of Justice 

2
 - John Jay 

3
 - Chief Justice of the United States 

4
 - State of the Union address 

5
 - Thomas Jefferson 

6
 - The United States patent system 

7
 - Southwest Ordinance 
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و داری  : توماس جفرسون وزیر امور خارجه، آلکساندر هامیلتون وزیر خزانه1790 ژوئن 20 -

1 «ز مدیسونجیم»
 نماینده ایالت ویرجینیا در مجلس نمایندگان به اختالفات خود پایان دادند 

ون موافقت کرد که در روند مدیسشهرت یافت. در این مصالحه،  2 «1790مصالحه »که به 

ایالتی به دولت فدرال، سخت گیری کمتری انجام شود و های  بازپس گیری بدهی دولت

برای ساخت پایتخت  3 «پوتوماک»یرفت که بخشی از شمال منطقه هامیلتون نیز پذ ،متقابال

 فدرال درنظر گرفته شود. 

مجلس نمایندگان به ایجاد مکان جدیدی برای ساخت پایتخت فدرال رای  :1790 ژوئیه 10 -

 مثبت داد. 

 
 جمهوری ایاالت متحده آمریکارئیس جمهوری و دومین رئیس جان آدامز، نخستین معاون 

رودخانه پوتوماک را به حوزه  ،رسید. این قانون امضاءبه  4 «مقر قانون» :1790 ژوئیه 16 -

5 «بخش کلمبیا»عنوان 
 کرد و آنجا را پایتخت ایاالت متحده درنظرگرفت. گذاری  نام 

 6 «خدمات کسب درآمد ایاالت متحده»با تصویب قانون جدید تعرفه، اداره  :1790سپتامبر  4 -

 تاسیس شد. 

                                                           
1
 - James Madison 

2
 - Compromise of 1790 

3
 - Potomac 

4
 - The Residence Act 

5
 - The District of Columbia 

6
 - The United States Revenue Cutter Service 



 

 



 

 

 فصل سوم

 1790 دهه 

1791 

 دومین دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.  :1791مارس  4 -

د کرد و به عنوان چهاردهمین ییتا اورمونت قانون اساسی ایاالت متحده ر :1791مارس  4 -

 ایالت کشور شناخته شد. 

 بخش کلمبیا به عنوان پایتخت دولت فدرال تاسیس شد. :1791مارس  3 -

 یتخت ایاالت متحده آغاز شد. ساخت پا :1791مارس  9  -

 به ثبت رساند. را اختراع قایق بخار  1 «جان فیچ» :1791 اوت 26 -

 جمهوری مستقر، نامگذاری شد. رئیس واشنگتن دی سی بر اساس نام  :1791سپتامبر  9 -

متمم نخست قانون اساسی ایاالت متحده به  10مرکب از  ،منشور حقوق :1791دسامبر  15 -

 سید و اجرایی شد.رها  ایالت تایید

1792 

2«قانون خدمات پستی» :1792فوریه  20 -
وجود آورد، ه را ب 3«اداره پست ایاالت متحده»که  

 جورج واشنگتن رسید.جمهور رئیس ی امضاءبه 

5«ضرابخانه ایاالت متحده» 4«قانون ضرب سکه»با تصویب  :1792آوریل  2 -
 تاسیس شد.  

                                                           
1
 - John Fitch 

2
 - The Postal Service Act 

3
 - The United States Post Office Department 

4
 - The Coinage Act 

5
  - The United States Mint 
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نحوه تقسیم بندی در میان  ربارهمصوبه کنگره د جورج واشنگتنجمهور رئیس  :1792آوریل  5 -

 کرد.  می جمهوری، مصوبه کنگره را وتورئیس نمایندگان سنا را وتو کرد. این نخستین بار بود که 

1«کاپیتان رابرت گری» :1792مه  11 -
را در سواحل اقیانوس آرام در  2«رودخانه کلمبیا» 

 شناخته شد، کشف کرد.  4«اورگان»و  3«واشنگتن»های  که بعدها به ایالتای  منطقه

5«توافقنامه باتن وود» :1792مه  17 -
 امضاءاوراق سهام در نیویورک به ها  لمیان تعدادی از دال 

6«بازار سهام نیویورک»رسید و 
 تاسیس شد. 

پانزدهمین ید کرد و به عنوان یقانون اساسی ایاالت متحده را تا 7«کنتاکی» :1792 ژوئن 1 -

 ه شد. ایالت کشور شناخت

9« کریستف کلمب»در سیصدومین سالگرد ورود  8 «روز کلمبوس»نخستین  :1792اکتبر  12 -
 

 جشن گرفته شد. کبه دنیای جدید، در شهر نیویور

کاخ »به  1818، که پس از سال 10«مارت اجرایی ایاالت متحدها»سنگ بنای  :1792اکتبر  13 -

 گشت، گذاشته شد. معروف 11 «سفید

 ین انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد.دوم :1792نوامبر  2 -

جورج واشنگتن برای دومین بار به ریاست جمهوری ایاالت متحده  :1792دسامبر  3 -

 برگزیده شد.

1793 

کره غربی، با بالن از  به عنوان نخستین فرد در نیم 12«پیر بالنشارد -ژان» :1793ژانویه  9 -

جورج جمهور رئیس . در مراسم پرواز بالنشارد، وجرسی پرواز کردیفیالدلفیا به سمت ن

 و تعدادی از اعضا دولت حضور داشتند.  واشنگتن

                                                           
1
 - Robert Gray 

2
 - Columbia River 

3
 - Washington 

4
 - Oregon 

5
 - The Buttonwood Agreement 

6
 - The New York Stock Exchange 

7
 - Kentucky 

8
 - Columbus Day 

9
 - Christopher Columbus 

10
 - The United States Executive Mansion 

11
 - The White House 

12
 - Jean-Pierre Blanchard 
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 امارت اجرایی ایاالت متحده که بعدها به کاخ سفید شهرت یافت

به ، بردگان فراری بارهبه عنوان نخستین قانون در 1«قانون بردگان فراری» :1793فوریه  12 -

 ید. رسایاالت متحده تصویب کنگره 

با کابینه خود را جورج واشنگتن در مقام ریاست جمهوری، نخستین جلسه  :1793فوریه  25 -

 برگزار کرد.

 گند یاد کرد. وسجمهوری رئیس به عنوان برای دومین بار جورج واشنگتن  :1793مارس  4 -

 جمهوری سوگند یاد کرد. رئیس معاون جان آدامز به عنوان  :1793مارس  4 -

 ین دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد. سوم :1793مارس  4 -

طرفی در جنگ میان بریتانیا و  جورج واشنگتن اعالمیه بیجمهور رئیس  :1793آوریل  22 -

 کرد.  امضاءفرانسه را 

جورج واشنگتن سنگ بنای شهر واشنگتن را به عنوان جمهور رئیس  :1793سپتامبر  18 -

 پایتخت ایاالت متحده بر زمین گذاشت. 

2«جان هنکوک» :1793اکتبر  8 -
 درگذشت.آمریکا ران انقالب ساز  

سنگ بنای دانشگاه کارولینای شمالی به عنوان قدیمی ترین دانشگاه ایالتی  :1793اکتبر  12 -

 گذاشته شد.آمریکا 

3 «الی ویتنی» :1793اکتبر  28 -
 اختراع ماشین پنبه چینی را به ثبت رساند. 

واشنگتن به فیالدلفیا سفر کرد تا پایان اپیدمی تب زرد  جورججمهور رئیس  :1793نوامبر  9 -

 ، اعالم کند. ه بودرا که به مرگ حدود پنج هزار تن انجامید

                                                           
1
 - The Fugitive Slave Act 

2
 - John Hancock 

3
 - Eli Whitney 



 

 

 

 

 

 روزشمار تاریخ ایاالت متحده آمریکا       46

 

 

1794 

 سنای ایاالت متحده با حضور مردم برگزار شد. نخستین جلسه عمومی  :1794فوریه  11 -

های ون نادولت ایاالت متحده فرمان ساخت شش ناو جنگی را که نخستی :1794مارس  27 -

 جنگی نیروی دریایی بودند، صادر کرد. 

دولتی و محلی های  شهروند خشمگین و مسلح پنسیلوانیایی ساختمان 500 :1794 ژوئیه 17 -

را به آتش کشیدند. این اعتراضات در پی اعمال مالیات بر برخی از کاالهای ساخت داخل از 

ا گذاشته شده بود. از این جمله ویسکی با هدف افزایش درآمدهای دولت فدرال به اجر

 شود.  می یاد 1«شورش ویسکی»واقعه به عنوان 

بیش  2«1792قانون شبه نظامیان »جورج واشنگتن با توسل به جمهور رئیس  :1794 اوت 7 -

  برای سرکوب شورشیان به غرب پنسیلوانیا اعزام کرد.ظامی فدرال را هزارن 12از 

1795 

 اساسی ایاالت متحده تصویب شد. یازدهمین متمم قانون :1795فوریه  7 -

 چهارمین دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.  :1795مارس  4 -

3«پیمان جی» :1795 ژوئن 24 -
باقی مانده میان های  تنشبه در سنا به تصویب رسید و  

استقالل پایان داد. نام رسمی این پیمان های  امپراتوری بریتانیا و ایاالت متحده پس از جنگ

به دلیل  4«بین پادشاهی بریتانیا و ایاالت متحده آمریکا ،تجارت و ناوبری ،معاهده دوستی»

 به پیمان جی شهرت یافت .  ،ی این پیمان توسط جان جی به نمایندگی از ایاالت متحدهامضاء

مرکب از  6«کنفدراسیون غربی»میان ایاالت متحده و  5«پیمان گرینویل» :1795 اوت 2 -

 پایان داد.  7«جنگ شمال غربی بومیان»رسید و به  امضاءبه آمریکا ل بومیان تعدادی از قبای

                                                           
1
 - Whiskey Rebellion 

2
 - The Militia Acts of 1792 

3
 - Jay Treaty 

4
 - The Treaty of Amity, Commerce, and Navigation, Between His Britannic Majesty and the United 

States of America 
5
 - The Treaty of Greenville 

6
 - The Western Confederacy 

7
 - Northwest Indian War 
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رسید و مرزهای  امضاءمیان ایاالت متحده و اسپانیا به  1«پیمان مادرید» :1795اکتبر  27 -

 مشترک میان ایاالت متحده و مستعمرات اسپانیا را تعیین کرد. 

دیوان عالی فدرال ایاالت متحده رئیس به عنوان دومین  2«جان روتلیج» :1795دسامبر  15 -

 سوگند یاد کرد.

1796 

فدرال ایاالت متحده لی دیوان عارئیس به عنوان سومین  3«ور الیسورثاولی» :1796مارس  8 -

 سوگند یاد کرد. 

 
 آمریکاقاره صاحبان اصلی  ،بومیان

 پیوست. کشور تنسی به عنوان شانزدهمین ایالت به  :1769 ژوئن 1 -

 را از بریتانیا دریافت کرد.  4«دیترویت»متحده، بر اساس پیمان جی، ایاالت  :1796 ژوئیه  11 -

 .خود را منتشر کرد 5 «خطابه خداحافظی»جورج واشنگتن جمهور رئیس  :1796سپتامبر  17 -

ل ایحزبی در کشور و درگیر شدن در مسبروز اختالفات باره دردر این خطابه، واشنگتن 

 هشدار داد. ،خارجی

                                                           
1
 - Treaty of Madrid 

2
 - John Rutledge 

3
 - Oliver Ellsworth 

4
 - Detroit 

5
 - George Washington's Farewell Address 
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انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد و هیچ یک از سومین  :1796ر نوامب 2 -

 انتخاب کننده نرسیدند.های  نامزدها به حد نصاب آرای هیات

میان ایاالت متحده و حاکم تریپولی در شمال آفریقا به  1«پیمان تریپولی» :1796نوامبر  4 -

آسیب های  رسانی به کشتی نی و امدادرسید. این پیمان با هدف تامین امنیت کشتیرا امضاء

 شد.  امضاءدر دریای مدیترانه  آمریکاییدیده 

انتخاب کننده در نشستی، جان آدامز را به عنوان دومین های  اعضای هیات :1796دسامبر  7 -

 جمهوری ایاالت متحده برگزیدند.رئیس 

1797 
 تحده سوگند یاد کرد. جمهوری ایاالت مرئیس به عنوان دومین جان آدامز  :1797مارس  4 -

ایاالت متحده جمهوری رئیس دومین معاون توماس جفرسون به عنوان  :1797مارس  4 -

 سوگند یاد کرد.

 پنجمین دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد. :1797مارس  4 -

 2«یو اس اس یونایتد استیت»نخستین کشتی نیروی دریایی ایاالت متحده با نام  :1797مه  10 -

 د. یهره برداری رسبه ب

1798 

 متمم یازدهم قانون اساسی، جنبه قانونی گرفت.  :1798ژانویه  8 -

جدا شده از کارولینای شمالی و های  از زمین 3«سی سی پی می قلمرو» :1798آوریل  7 -

 . انجامیدمناقشه میان ایاالت متحده و اسپانیا . این اقدام به وجود آمده جورجیا ب

 تاسیس شد. 4«ت دریاداری ایاالت متحدهوزار» :1798آوریل  30 -

کارش به عنوان نخستین وزیر دریاداری ایاالت متحده  5«بنجامین استودرت» :1798 ژوئن 18 -

 . را آغاز کرد

 . گرفتشده درنمیان ایاالت متحده و جمهوری فرانسه جنگی اعالن  :1798 ژوئیه 7 -

                                                           
1
 - Treaty of Tripoli 

2
 - USS United States 

3
 - The Mississippi Territory 

4
 - United States Department of the Navy 

5
 - Benjamin Stoddert 
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ر کنگره تصویب شد و به رئیس د 1«قانون حمایت از تجارت ایاالت متحده» :1798 ژوئیه 9 -

  جمهوری اجازه داد از نیروی نظامی علیه فرانسه استفاده کند.

 تاسیس شد.  2«تفنگداران دریایی ایاالت متحده» :1798 ژوئیه 11 -

انتشار  به اجرا گذاشته شد که بر اساس آن، چاپ، 3«بیگانگان و فتنهقانون » :1798 ژوئیه 14 -

 جرم فدرال اعالم شد.  ،دولت ایاالت متحدهباره ب دریا بیان اظهارات دروغ یا مخر

بیمارستان خدمات » 4«قانون کمک به دریانوردان بیمار و معلول»با تصویب  :1798 ژوئیه 16 -

 آید.  می به شمار 6«سپاه خدمات بهداشت عمومی ایاالت متحده»پیشگام تاسیس شد که  5«دریایی

با هدف استقرار این  8«چروکی ردمانم»متحده ومیان ایاالت  7«پیمان تلیکو» :1798اکتبر 2 -

 رسید.  امضاءبه  ،در تنسی آمریکاییگروه از بومیان 

را که  9«قطعنامه کنتاکی و ویرجینیا»مجلس قانونگذاری کنتاکی، نخستین  :1798نوامبر  16 -

قانون »توسط توماس جفرسون به نگارش در آمده بود، به تصویب رساند. در این قطعنامه، 

برای مخالفت با مصوبات ها  مغایر قانون اساسی اعالم و بر حق ایالت «نگان و فتنهبیگا

 شد.  خالف قانون اساسی تاکید

را که از  «قطعنامه کنتاکی و ویرجینیا»دومین مجلس قانونگذاری ویرجینیا  :1798دسامبر  24 -

 سوی جیمز مدیسون به نگارش درآمده بود، تصویب کرد.

1799 

ل از ئورا با هدف بازداشتن شهروندان غیرمس 10«قانون لوگان»کنگره  :1799ژانویه  30 -

گرفته شده بود  11«جورج لوگان»خارجی به تصویب رساند. نام این قانون از های  با دولت

  به شکل غیر رسمی قصد داشت میان ایاالت متحده و فرانسه مذاکرات صلح برقرار سازد.

                                                           
1
 - The Act Further to Protect the Commerce of the United States 

2
 - The United States Marine Corps 

3
 - The Alien and Sedition Acts 

4
 - The Relief of Sick and Disabled Seamen Act 

5
 - The Marine Hospital Service 

6
 - United States Public Health Service Commissioned Corps 

7
 - The Treaty of Tellico 

8
 - The Cherokee Nation 

9
 - The Kentucky and Virginia Resolutions 

10
 - Logan Act 

11
 - George Logan 
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مسلحانه در میان کشاورزان هلندی پنسیلوانیا آغاز شد. شورش مالیاتی  :1799فوریه  7 -

به نام را افزایش داده بود و فردی ها  دولت فدرال برای تامین هزینه جنگ با فرانسه، مالیات

شورش »با برپایی جلسات اعتراضی، شورش را سازماندهی کرد. این واقعه به  1«جان فریز»

  شهرت یافت. 2«فریز

ه جنگ با فرانسه، یک ناو جنگی فرانسوی به تصرف نیروی دریایی در ادام :1799فوریه  9 -

 ایاالت متحده در آمد. 

 ششمین دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد. :1799مارس  4 -

 را ممنوع اعالم کرد. داری  ایالت نیویورک برده :1799مارس  29 -

خانه خود در تحده در جمهوری ایاالت مرئیس جورج واشنگتن، نخستین  :1799دسامبر  14 -

 ایالت ویرجینیا درگذشت.  3«مونت ورنون»

1800 

پیش نویس  کرد. این متن، تاییدرا  5«1800گزارش » 4«مجلس عمومی ویرجینیا» :1800ژانویه  7 -

دی انفرابود که توسط جیمز مدیسون به نگارش در آمده بود و در آن، بر حاکمیت ای  قطعنامه

   تاکید شده بود. «بیگانگان و فتنه قانون»یاالت متحده و علیه ذیل قانون اساسی اها  ایالت

رای گیری برای انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده آغاز شد که تا  :1800آوریل  -

 اعالم نشد. 1801اواخر اکتبر ادامه داشت و نتایج آن تا فوریه 

 کتابخانه کنگره ایاالت متحده بنیان گذاشته شد.  :1800آوریل  24 -

تاسیس شد. این نخستین ایاالت متحده با حکم کنگره  6«ایندیانا قلمرو» :1800مه  7 -

 وجود آمد. ه شمال غربی بقلمروی بود که از قلمرویی 

جمهور جان آدامز فرمان عفو شرکت کنندگان در شورش فریز را رئیس  :1800مه  21 -

 صادر کرد. 

                                                           
1
 - John Fries 

2
 - Fries's Rebellion 

3
 - Mount Vernon 

4
 - The Virginia General Assembly 

5
 - The Report of 1800 

6
 - Indiana Territory 
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د را که اکنون شمال شرق ایالت ایالت کانیتکت قلمروی ذخیره غربی خو :1800 ژوئیه 10 -

 شمال غربی افزوده شود. قلمروی به دولت فدرال واگذار کرد تا به  ،اوهایو است

نتایج دومین سرشماری ایاالت متحده اعالم شد. در این سرشماری، جمعیت  :1800 اوت 4 -

زار تن ه 890هزار تن اعالم شد که از این تعداد  300میلیون  5ایاالت متحده اندکی بیش از 

 برده بودند. 

ایالت ویرجینیا به  2«ریچموند»در  1«گابریل پرواسر»بردگان به رهبری قیام  :1800 اوت 30 -

برده دیگر دستگیر و در  23دلیل بدی آب و هوا به تعویق افتاد. گابریل مدتی بعد به همراه 

 اکتبر به دار آویخته شد. 10

رسید و جنگ اعالن  امضاءده و فرانسه به پیمان صلح میان ایاالت متح :1800سپتامبر  30 -

 . یافت شده دو کشور پایان ن

 چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد. :1800اکتبر  31 -

 
 جمهوری ایاالت متحدهرئیس توماس جفرسون، سومین 

قر اجرایی جمهوری ایاالت متحده در مرئیس جان آدامز به عنوان نخستین  :1800نوامبر  1 -

 که بعدها به کاخ سفید شهر یافت، اقامت گزید. 

کنگره ایاالت متحده نخستین جلسه خود را در شهر واشنگتن دی. سی  :1800نوامبر  17 -

 برگزار کرد. 

                                                           
1
 - Gabriel Prosser 

2
 - Richmond 



 

 



 

 

 

 

 

 

 بخش سوم

 نیمه اول قرن نوزدهم
 



 

 



 

 

 اولفصل 

 1800دهه  

1801 

1«یسونویلیام هنری هر»جان آدامز، جمهور رئیس  :1801ژانویه  10 -
را به عنوان نخستین  

  ایندیانا معرفی کرد.قلمروی فرماندار 

در انتخابات  2«آرون بور»پس از رقابت نزدیک میان توماس جفرسون و  :1801فوریه  -

جمهوری بعدی و بور را رئیس ریاست جمهوری، مجلس نمایندگان، جفرسون را به عنوان 

 جمهوری بعدی انتخاب کرد. رئیس به عنوان معاون 

دیوان عالی ایاالت متحده منصوب رئیس چهارمین به عنوان  3 «جان مارشال» :1801فوریه  4 -

 شد.

 شهر واشنگتن دی.سی تحت اداره قضایی کنگره ایاالت متحده درآمد. :1801فوریه  27 -

جمهوری ایاالت متحده سوگند یاد رئیس به عنوان سومین توماس جفرسون  :1801مارس  4 -

 کرد. 

ایاالت متحده سوگند یاد جمهوری رئیس سومین معاون آرون بور به عنوان  :1801مارس  4 -

  کرد.

 .دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کردهفتمین  :1801مارس  4 -

با حمله نیروهای پاشای تریپولی به کنسولگری ایاالت  4«بربر اولجنگ » :1801مه  10 -

 آغاز شد.در شمال آفریقا متحده 

                                                           
1
 - William Henry Harrison 

2
 -  Aaron Burr 

3
 - John Marshall 

4
 - The First Barbary War 
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1802  

وست »در  1«نظامی ایاالت متحده دانشکده»با تاسیس ایاالت متحده کنگره  :1802مارس  16 -

 نیویورک موافقت کرد.  2«نتیپو

های  سیستم دادگاه 3«1802قانون قضایی »با تصویب ایاالت متحده کنگره  :1802آوریل  19 -

 سازماندهی کرد. دوباره فدرال را 

شمال غربی را قلمروی زی اوهایو از جداسا 4«1802قانون توانمندسازی » :1802آوریل  30 -

های  قلمرویآینده از در جدید های  برای تشکیل ایالت شرایط رامجاز اعالم کرد؛ اقدامی که 

 . هموار کردغربی 

 در وست پوینت افتتاح شد.  دانشکده نظامی ایاالت متحد :1802 ژوئیه 4 -

1803 

االت متحده رهسپار پاریس شد تا به نمایندگی از دولت ای 5«مونروجیمز » :1803ژانویه  30 -

امکان خرید منطقه نیواورلئان مذاکره کند. در پایان این مذاکرات، ایاالت متحده رخصوص د

  لوئیزیانا را از فرانسه خریداری کرد.

ل ودیوان عالی ایاالت متحده اص 6«ماربری علیه مدیسون»در پرونده  :1803فوریه  24 -

 .را تعیین کردرسیدگی قضایی 

 اوهایو به عنوان هفدهمین ایالت پذیرفته شد.  :1803رس ما 1 -

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.هشتمین  :1803مارس  4 -

 درگذشت. آمریکا انقالب  سرانساموئل آدامز از  :1803اکتبر  2 -

 کرد.  تاییدخرید لوئیزیانا از فرانسه را ی ایاالت متحده سنا :1803اکتبر  20 -

                                                           
1
 - United States Military Academy 

2
 - West Point 

3
 - The Judiciary Act of 1802 

4
 - The Enabling Act of 1802 

5
 - James Monroe 

6
 - Marbury v. Madison 
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 منطقه خریداری شده از فرانسه ،لوئیزیانا

لوئیزیانا که وسعتی دو برابر کل ایاالت متحده داشت، رسما از قلمروی  :1803نوامبر  30 -

 سوی فرانسه تحویل نماینده دولت ایاالت متحده داده شد. 

1804 

 را ملغا اعالم کرد. داری  نیوجرسی به عنوان آخرین ایالت شمالی، برده :1804فوریه  15 -

 تاسیس شد. 1«اورلئانقلمروی » :1804 مارس 26 -

جمهور رئیس به دستور  3«ویلیام کالرک»و  2«مروئیتر لوئیس»سفر اکتشافی  :1804مه  14 -

 سی سی پی آغاز شد.  می غرب رودخانههای  جفرسون برای اکتشاف سرزمینتوماس 

کساندر جمهوری و الرئیس در جریان دوئل خونین میان آرون بور، معاون  :1804 ژوئیه 11 -

که بر سر اختالفات شخصی انجام گرفت، همیلتون  پیشینداری  -همیلتون، وزیر خزانه

   و روز بعد درگذشت. شد زخمی

 پنجمین انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد. :1804نوامبر  2 -

و  5«سوک»میان ایاالت متحده و سران قبایل  4«پیمان سنت لوئیس» :1804نوامبر  3 -

 7«ویسکانسین»بعدی ایلینوی و های  از غرب ایالتای  رسید و منطقه امضاءبه  6«کواکیمیس»

                                                           
1
 - Orleans Territory 

2
 - Meriwether Lewis 

3
 - William Clark 

4
 - The Treaty of St. Louis 

5
 - Sauk people 

6
 - Meskwaki 

7
 - Wisconsin 
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ه گذاشته شد. اختالفات بعدی بر سر کنترل این سرزمین به اتحاد درا در کنترل ایاالت متح

ایاالت متحده و بریتانیا شد. همچنین،  1812بومیان با بریتانیا انجامید و زمینه ساز جنگ 

 ریشه در این اختالفات داشت.  1832در سال  1«یاهجنگ شاهین س»

کنترل سنا را در اختیار گرفت و  2«دموکراتیک – جمهوری خواهحزب » :1804نوامبر  30 -

 آغاز شد.  4«ساموئل چیس»قاضی  3«دادگاه استیضاح»

 رسید. توماس جفرسون در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی  :1804دسامبر  3 -

1805  

 تاسیس شد.  5«میشیگانلمرو ق» :1805ژانویه  11 -

 تاسیس شد. 6«لوئیزیاناقلمرو » :1805مارس  3 -

ایاالت متحده جمهوری رئیس به عنوان برای دومین بار توماس جفرسون  :1805مارس  4 -

 سوگند یاد کرد. 

ایاالت متحده جمهوری رئیس چهارمین معاون به عنوان  7«جورج کلینتون» :1805مارس  4 -

  د.سوگند یاد کر

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.نهمین  :1805مارس  4 -

در تفنگداران دریایی ایاالت متحده به همراه بربرها به شهر درن تریپلی  :1805آوریل  27 -

 معروف شد.  8«نبرد درن». این واقعه به دحمله کردنشمال آفریقا 

لی در شمال آفریقا به ونشین تریپبربر بین ایاالت متحده و پاشا  اولجنگ  :1805 ژوئن 4 -

 پایان رسید. 

در ادامه اکتشافات سرزمینی در غرب، کاروان لوئیس و کالرک به اقیانوس  :1805نوامبر  7 -

 آرام رسیدند.

                                                           
1
 - Black Hawk War 

2
 - The Democratic-Republican Party 

3
 - Impeachment Trial 

4
 - Samuel Chase 

5
 - Michigan Territory 

6
 - Louisiana Territory 

7
 - George Clinton 

8
 - Battle of Derne 
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1806  

فدرال ایاالت متحده به عنوان نخستین بزرگراه  1«جاده ملی»مجوز ساخت  :1806مارس  29 -

 صادر شد. 

2«قانون عدم واردات»االت متحده ایکنگره  :1806آوریل  18 -
را تصویب کرد. هدف از این  

 آمریکاییدریانوردان  حاکمیت طرفی و محترم داشتن قانون واداشتن بریتانیا به حاکمیت، بی

 در دریاهای آزاد بود. 

به اتهام خیانت بازداشت شد. اتهام جمهوری رئیس آرون بور، معاون سابق  :1806فوریه  19 -

از لوئیزیانا و مکزیکو برای ایجاد یک کشور مستقل هایی  جداسازی بخشوی، تالش برای 

  عنوان شد.

1807 

کنگره ایاالت متحده قانونی را برای ممنوعیت واردات بردگان به هر بندر یا  :1807مارس  2 -

 تصویب کرد.  ،مکانی در صالحیت ایاالت متحده از هر کشور یا مکان خارجی

 گره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.دوره کندهمین  :1807مارس  4 -

 
 برده داری، تجارتی پر سود در جنوب آمریکا

 یک ناوجنگی بریتانیایی را توقیف کرد.  ،آمریکایییک کشتی  :1807ژوئن  22 -

                                                           
1
 - The National Road 

2
 - Non-Importation Act 
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نخستین سرویس قایق بخار ایاالت متحده در مسیر شهر نیویورک به شهر  :1807 اوت 17 -

  آغاز به کار کرد. 2«رودخانه هودسون»بر روی  1«آلبانی»

 آرون بور از اتهام خیانت تبرئه شد.  :1807سپتامبر  1 -

را در اوج جنگ در اروپا  3«قانون تحریم اقتصادی»ایاالت متحده کنگره  :1807دسامبر  22 -

 کرد. تصویب گذاشتند،  نمی علیه کلیه کشورهایی که به حاکمیت ایاالت متحده احترام

1808 

به تصویب رسیده بود،  1807که در سال  4«نوعیت واردات بردهقانون مم» :1808ژانویه  1 -

 اجرایی شد. 

از پنسیلوانیا کشف شد. این کشف، هایی  در بخش 5«آنتراسیت»ذغال سنگ  :1808فوریه  11 -

  لقب گرفت.آمریکا سرآغاز انقالب صنعتی 

 پنجمین انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد. :1808نوامبر  4 -

 جیمز مدیسون در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد. :1808امبر دس 7 -

1809  

 تاسیس شد.  6«ایلینویقلمرو » :1809فوریه  3 -

7«رابرت فولتون» :1809فوریه  11 -
 اختراع کشتی بخار را به ثبت رساند.  

قدرت دولت فدرال از قدرت  ،دیوان عالی فدرال در حکمی اعالم کرد :1809فوریه  20 -

 باالتر است. ها  یالتدی اارانف

 ایاالت متحده سوگند یاد کرد.جمهوری رئیس جیمز مدیسون به عنوان چهارمین  :1809مارس  4 -

 جمهوری سوگند یاد کرد. رئیس جورج کلینتون به عنوان معاون  :1809مارس  4 -

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.یازدهمین  :1809مارس  4 -

                                                           
1
 - Albany 

2
 - Hudson River 

3
 - Embargo Act 

4
 - Act Prohibiting Importation of Slaves 

5
 - Anthracite 

6
 - Illinois Territory 

7
 - Robert Fulton 
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1810 

1 «جمهوری غرب فلوریدا» :1810سپتامبر  23  -
 از اسپانیا اعالم استقالل کرد.  

 جمهوری غرب فلوریدا را به خود ضمیمه کرد.  ،ایاالت متحده :1810 اکتبر 27 -

                                                           
1
 - Republic of West Florida 



 

 



 

 

 فصل دوم

 1810دهه  

1811 

خوان باتیستا د الس »شورش علیه حکومت اسپانیا در تگزاس به رهبری  :1811ژانویه  22 -

 آغاز شد.  1«کاساس

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.دوازدهمین  :1811مارس  4 -

که بعدها ایالت واشنگتن نامگذاری ای  بریتانیا ادعای مالکیت خود بر منطقه :1811ژوئیه  9 -

 شد، اعالم کرد. 

 
 آمریکاجمهوری ایاالت متحده رئیس جیمز مدیسون، چهارمین 

                                                           
1
 - Juan Bautista de las Casas 
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1«یکانونبرد تیپ»یلیام هنری هریسون در و فرماندهیه قوای ایاالت متحده ب :1811نوامبر  7 -
 

2«تکامسه»به رهبری آمریکا گروهی از قبایل بومیان 
 را شکست دادند.  

1812 

 سی سی پی آغاز به کار کرد.  می نخستین کشتی بخار در رودخانه :1812ژانویه  10 -

3«بوستون گازت»روزنامه  :1812مارس  26 -
در تشریح تالش فرماندار ماساچوست برای  

کرد منتشر رای گیری به منظور پیروزی مجدد در انتخابات، کاریکاتوری را های  غییر حوزهت

4«جریمندری»از عبارت که در آن 
بر گذاری  انتخاباتی با هدف اثرهای  به معنی تغییر حوزه 

 استفاده شده بود. نتایج انتخابات 

اجرا  علیه بریتانیا به روزه را 90ری جمهور جیمز مدیسون تحریم تجارئیس  :1812آوریل  4 -

 شت .گذا

سمت درگذشت.  ایاالت متحده جمهوریرئیس جورج کلینتون، معاون  :1812آوریل  20  -

 خالی ماند. 1813مارس  4تا معاونت ریاست جمهوری 

 لوئیزیانا به عنوان هجدهمین ایالت پذیرفته شد.  :1812آوریل  30 -

 ت جمهوری ایاالت متحده منتشر شد. به عنوان سرود ریاس 5«سئیسالم بر ر» :1812مه  8 -

جمهور جیمز مدیسون از کنگره ایاالت متحده خواست با اعالن جنگ رئیس  :1812 ژوئن 1 -

 . کندموافقت  ،علیه بریتانیا

که ای  کشور، منطقههای  در پی پذیرفته شدن لوئیزیانا به عنوان یکی از ایالت :1812 ژوئن 4 -

 تغییر نام داد.  6«میسوریقلمرو »به  شد، می لوئیزیانا نامیدهآن پیش از 

 میان ایاالت متحده و امپراتوری بریتانیا آغاز شد.  7«1812جنگ » :1812 ژوئن 18 -

ها  از جنوب کانادا را در جنگ با بریتانیاییهایی  بخش ها آمریکاییقوای  :1812 ژوئیه، 12 -

 تصرف کردند. 

                                                           
1
 - Battle of Tippecanoe 

2
 - Tecumseh 

3
 - Boston Gazette 

4
 - Gerrymander 

5
 - Hail to the Chief 

6
 - Missouri Territory 

7
 - The War of 1812 
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به  آمریکایی، از سوی فرمانده در ایلینوی بدون جنگ 1«دیترویت فورت» :1812 اوت 16 -

 م شد. یقوای بریتانیایی تسل

 د. کرنیروی دریایی ایاالت متحده دو ناو جنگی بریتانیا را تصرف  :1812اکتبر  9 -

 هفتمین انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد. :1812اکتبر  10 -

جمهوری ایاالت متحده به  جیمز مدیسون برای بار دوم در انتخابات ریاست :1812نوامبر  5 -

 د. یپیروزی رس

  تشکیل شد.میسوری قلمرو  :1812دسامبر  7 -

 مقابلدر نبرد دریایی در سواحل برزیل، ناوگان جنگی ایاالت متحده،  :1812دسامبر  29 -

 . ی رسیدپیروزبه ها  بریتانیایی

 
   1812و بریتانیا در سال آمریکا جنگ 

1813 

ایاالت متحده جمهوری رئیس به عنوان رای دومین بار بجیمز مدیسون  :1813مارس  4 -

 سوگند یاد کرد. 

ایاالت متحده جمهوری رئیس پنجمین معاون به عنوان  2«آلبریج گری» :1813مارس  4 -

  سوگند یاد کرد.

                                                           
1
 - Fort Detroit 

2
 - Elbridge Gerry 
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 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.سیزدهمین  :1813مارس  4 -

شهر  به شهر یورک )ها  جنگ با بریتانیایینیروهای ایاالت متحده در  :1813آوریل  27 -

 د. یدنند و آنجا را به آتش کشدتورنتوی کنونی در کانادا( یورش بر

نیروهای بریتانیایی را در شمال کانادا شکست دادند. در  ،قوای ایاالت متحده :1813اکتبر  5 -

 کشته شد.  ،یتانیابربا ران بومیان متحد سنامیده شد، تکاسمه از  1«نبرد تیمز»این جنگ که به 

سربازان بریتانیایی و بومیان متحد آنان تهاجم به خاک ایاالت متحده را در  :1813دسامبر  18 -

   ایالت نیویورک با موفقیت آغاز کردند.

 در ایالت نیویورک را به آتش کشیدند. 2«بوفالو»سربازان بریتانیایی شهر  :1813دسامبر  30 -

1814  

5«رد استیک»با قبیله  4«آندرو جکسون»، 3«جنگ کریک» در جریان :1814ژانویه  22 -
وارد  

 نبرد شد. 

 جکسون بومیان کریک را شکست داد.  ونیروهای تحت امر آندر :1814مارس  27 -

6«دنسبورگنبرد بال»قوای بریتانیا در  :1814 اوت 24 -
نظامیان ایاالت متحده را در مریلند  

به سمت واشنگتن دی.سی باز شد. با تصرف ها  و راه برای پیشروی بریتانیاییشکست دادند 

شهر از جمله ساختمان های  اختمانبسیاری از سها  پایتخت ایاالت متحده، بریتانیایی

 جمهوری را به آتش کشیدند. رئیس مقر کنگره و همچنین، اقامتگاه  7«کاپیتول»

 نیا شد. در ویرجینیا بدون جنگ تسلیم قوای بریتا 8«الکساندریا»شهر  :1814 اوت 28 -

را شکست دادند ها  بریتانیایی ،آمریکایی، قوای 9«نبرد دریاچه شامپلین»در  :1814ر بسپتام 11 -

 . ندشتو آنان را به عقب نشینی به سمت کانادا وادا

                                                           
1
 - Battle of the Thames 

2
 - Buffalo 

3
 - Creek War 

4
 - Andrew Jackson 

5
 - The Red Sticks 

6
 - Battle of Bladensburg 

7
 - Capitol 

8
 - Alexandria 

9
 - Battle of Lake Champlain 
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1«مک هنری فورت»ارتش بریتانیا  :1814تامبر سپ 13 -
2«بالتیمور»در  

را بمباران کرد. اما  

به نفع ایاالت متحده بود.  1812ه عطفی در جنگ نقط 3«بالتیمورنبرد »در ها  ناکامی بریتانیایی

پرچم »شعر برای سرودن  4«فرانسیس اسکات کی»موفقیت در این نبرد، الهام بخش 

 به سرود ملی ایاالت متحده بدل شد. بعد ها  سالکه بود  5«پرستاره

 پایان داد.  6«فورت اری»قوای بریتانیا به محاصره  :1814سپتامبر  21 -

 در فلوریدا را تصرف کرد.  7«پنساکوال»جکسون شهر روآند :1814نوامبر  7 -

جمهوری در اثر عارضه قلبی درگذشت. سمت رئیس آلبریچ گری، معاون  :1814نوامبر  23 -

 خالی ماند.  1817مارس  4تا معاونت ریاست جمهوری 

 را برگزار کردند. 9«کنوانسیون هارتفورد» 8«مریکاآ حزب فدرالیست»اعضای  :1814دسامبر  15 -

رسما جنگ میان ایاالت متحده و امپراتوری  ،10«پیمان گنت»ی امضاءبا  :1814 دسامبر 24 -

 بریتانیا به پایان رسید. 

1815 

قوای بریتانیا را در نیواورلئان شکست داد. به دلیل  ،نیروهای آندرو جکسون :1815ژانویه  8 -

تحده و بریتانیا با تاخیر طوالنی به اطالع پیمان صلح میان ایاالت م امضاءبعد مسافت، خبر 

ی امضاءنظامی طرفین رسید و به همین دلیل جنگ عمال تا مدتی پس از های  برخی از یگان

 پیمان صلح، همچنان در جریان بود. 

 ایالت نیوجرسی مجوز تاسیس نخستین خط آهن را صادر کرد.  :1815فوریه  6 -

تحده و ان گنت با هدف صلح میان ایاالت مپیم ی ایاالت متحدهسنا :1815فوریه  15 -

 ید کرد. یامپراتوری بریتانیا را تا

                                                           
1
 - Fort McHenry 

2
 - Baltimore 

3
 - Battle of Baltimore 

4
 - Francis Scott Key 

5
 - The Star-Spangled Banner 

6
 - Fort Erie 

7
 - Pensacola 

8
 - American Federalist Party 

9
 - Hartford Convention 

10
 - Treaty of Ghent 
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 جنگ میان ایاالت متحده و امپراتوری بریتانیا عمال پایان یافت. :1815فوریه  17  -

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.چهاردهمین  :1815مارس  4 -

وان قدیمی ترین سازمان هنری در ایاالت به عن 1«انجمن هاندل و هایدن» :1815دسامبر  25 -

دهد، نخستین اجرای خود را در بوستون  می خود ادامههای  متحده که همچنان به فعالیت

 انجام داد.

1816  

در فیالدلفیا تاسیس شد. این  2«کلیسای متودیست اپیسکوپال آفریقایی» :1816آوریل  11 -

 ساهای سفیدپوستان استقالل یافت.نخستین بار بود که یک کلیسا به شکل رسمی از کلی

جدید را به تصویب رساند تا از تولید های  تعرفهایاالت متحده کنگره  :1816آوریل  27 -

با در برابر ورود کاالهای ارزان قیمت بریتانیایی که در پی پایان جنگ  آمریکاییمحصوالت 

 د. کنسرازیر شده بود، جلوگیری آمریکا به سمت بریتانیا 

وضعیت با هدف تعیین آمریکا پیمان سنت لوئیس با تعدادی از قبایل بومیان  :1816 اوت 24 -

 رسید.  امضاءبه  ،اسکان آنان

 هشتمین انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد. :1816نوامبر  1 -

 در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید.  مونروجیمز  :1816نوامبر  1 -

 
 آمریکاجمهوری ایاالت متحده رئیس ، پنجمین جیمز مونرو

                                                           
1
 - The Handel and Haydn Society 

2
 - African Methodist Episcopal Church 
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 ایندیانا به عنوان نوزدهمین ایالت پذیرفته شد.  :1816دسامبر  11 -

1817 

بالتیمور به نخستین شهر ایاالت متحده تبدیل شد که در آن، چراغ گاز در  :1817فوریه  7 -

 نصب شد. ها  خیابان

ی پی را تصویب کرد. سی س می قلمروقانون تقسیم ایاالت متحده کنگره  :1817مارس  3 -

1«آالباماقلمرو »سی سی پی پیش نویس قانون اساسی را منتشر کرد،  می ن کهآپس از 
شکل  

 . گرفت

ایاالت متحده سوگند یاد جمهوری رئیس پنجمین به عنوان  مونروجیمز  :1817مارس  4 -

 کرد. 

2«دانیل تامپکینز» :1817مارس  4 -
ت متحده ایاالجمهوری رئیس ششمین معاون به عنوان  

  سوگند یاد کرد.

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.پانزدهمین  :1817مارس  4 -

 افتتاح شد.  کانیتکتدر آمریکانخستین مدرسه برای افراد ناشنوا در  :1817آوریل  15 -

د و بر اساس ش امضاءمیان ایاالت متحده و بریتانیا  3«باگوت -پیمان راش» :1817آوریل  29 -

 گانه به توافق رسیدند. پنجهای  ین برای کاهش حضور نظامی در اطراف دریاچهآن، طرف

 در نیویورک آغاز شد.  4«رییکانال ا»ساخت  :1817 ژوئیه 4 -

میان قوای ایاالت متحده و قبایل بومیان در  5«جنگ سمینول»نخستین  :1817نوامبر  20 -

 فلوریدا آغاز شد. 

 بیستمین ایالت جدید پذیرفته شد.  سی سی پی به عنوان می :1817دسامبر  10 -

1818 

 آندرو جکسون در ادامه جنگ سمینول وارد فلوریدای اسپانیا شد.  :1818مارس  15 -

                                                           
1
 - Alabama Territory 

2
 - Daniel D. Tompkins 

3
 - Rush–Bagot Treaty 

4
 - Erie Canal 

5
 - Seminole War 
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کنگره ایاالت متحده طرح پرچم کشور را تعیین کرد. بر اساس مصوبه  :1818آوریل  4 -

در نظر گرفته ها  ستاره به نشانه ایالت 20خط قرمز و سفید و  13کنگره، بر روی این پرچم 

روی های  ، یک ستاره به ستاره. همچنین، مصوب شد به ازای افزوده شدن هر ایالتشد

 پرچم ایاالت متحده افزوده شود. 

سیاست توسعه اعتباردهی خود را تغییر داد و از وام  1«بانک ایاالت متحده» :1818 ژوئیه  11 -

پرداخت کنند. این  کبه بان خود راهای  گیرندگان در سراسر کشور خواست به سرعت بدهی

 در ایاالت متحده انجامید. سیاست در نهایت شش ماه بعد به آشوب مالی 

تاسیس شد. این نهاد قدیمی ترین آکادمی  2«آکادمی مناظره دانیل وبستر» :1818 ژوئیه  16 -

 دهد.  می ادبیات دبیرستانی ایاالت متحده است که هنوز به فعالیت خود ادامه

را با هدف خرید  3«پیمان توسکالوسا»رخصوصآندرو جکسون مذاکره د :1818اکتبر  18 -

4«ملت چیکاسوا»متعلق به های  زمین
در تنسی و جنوب غربی کنتاکی آغاز کرد. این اقدام  

 معروف شد.  5«معامله جکسون»جکسون به 

6«1818پیمان »ایاالت متحده و بریتانیا  :1818اکتبر  20 -
ین پیمان، کردند. بر اساس ا امضاءرا  

7«دریاچه وودز»درجه تعیین شد که  79خط مرزی دو کشور بر روی مدار 
های  کوه» را به 

 معروف شد.  9«زاویه شمال غربی»کرد. این سرزمین به عنوان  می وصل 8«راکی

 ایلینوی به عنوان بیست و یکمین ایالت پذیرفته شد.  :1818دسامبر  3 -

1819 

ده مالی ایاالت متحده از راه رسید. این بحران به نخستین بحران عم :1819ژانویه  2 -

10«1819وحشت »
 معروف شد.  

                                                           
1
 - Bank of the United States 

2
 - Daniel Webster Debate Society 

3
 - Treaty of Tuscaloosa 

4
 - Chickasaw Nation 

5
 - Jackson Purchase 

6
 - Treaty of 1818 

7
 - Lake of the Woods 

8
 - Rocky Mountains 

9
 - Northwest Angle 

10
 - The Panic of 1819 
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 ستاره 13نخستین پرچم ایاالت متحده با 

دانشگاه » ایاالت متحده،جمهوری پیشین رئیس ، توماس جفرسون :1819ژانویه  25 -

 را تاسیس کرد.  1«ویرجینیا

2«تالماجمتمم » مجلس نمایندگان ایاالت متحده :1819 فوریه 15 -
پذیرش  خصوصرا در 

به ممنوعیت پذیرفت. بر اساس این متمم، پذیرش میسوری میسوری به عنوان ایالت جدید 

جیمز تالماج ». این پیشنهاد که از سوی ، منوط شددر این ایالت در حال تاسیسداری  برده

3«پسر
 انجامید.  4«مصالحه میسوری»در نهایت به شد، مسیری را گشود که  ارایه 

5«اونیس -پیمان آدامز»سرزمین فلوریدا را طی ، اسپانیا :1819 فوریه 22 -
به ایاالت متحده  

 واگذار کرد. این واگذاری دو سال بعد به اجرا گذاشته شد. 

 تاسیس شد.  6«آرکانزاسقلمرو » :1819 مارس 2 -

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.شانزدهمین  :1819مارس  4 -

 دیوان عالی فدرال رای به قانونی بودن بانک ایاالت متحده داد .  :1819 مارس 6 -

 به عنوان نخستین کشتی با قدرت بخار عرض 7«اس اس ساوانا»ی تکش :1819 مه 22 -

 به بریتانیا رسید.  ،ژوئن22در اقیانوس اطلس را طی کرد و 

8«جمهوری تگزاس» :1819 ژوئن 23 -
م گرفتن از از مکزیک را با الهاخود اعالمیه استقالل  

 منتشر کرد.  اعالمیه استقالل ایاالت متحده

                                                           
1
 - University of Virginia 

2
 - Tallmadge Amendment 

3
 - Tallmadge Amendment 

4
 - Missouri Compromise 

5
 - Adams–Onís Treaty 

6
 - Arkansas Territory 

7
 - SS Savannah 

8
 - Republic of Texas 
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به عنوان نخستین دانشگاه نظامی خصوصی ایالت متحده  1«دانشگاه نورویچ» :1819 اوت 6 -

 در ورمونت تاسیس شد. 

 . انداخت چین لنگر ل کشتی جنگی ایاالت متحده در سواح نخستین :1819 نوامبر 3 -

 وان بیست و دومین ایالت پذیرفته شد. به عن 2«آالباما» :1819 دسامبر 14 -

برای جلوگیری از را  3«گشت تجارت بردگان آفریقا»ایاالت متحده  :1819 دسامبر 14 -

 کرد. تجارت برده در سواحل آفریقای غربی تاسیس 

1820 

در ن واز شهر نیویورک به سمت فری تا آمریکاییپوست  سیاه 80حدود  :1820فوریه  6 -

 تا زندگی جدیدی را در این منطقه برای خود فراهم کنند.  عزیمت کردند سیرالئون

مصالحه میسوری به قانون بدل شد. بر اساس این مصالحه، میسوری به  :1820مارس  3 -

 36 مدار در شمالداری  بردهدار به ایاالت متحده پیوست و در مقابل، عنوان یک ایالت برده 

شمالی های  ایالتتالش مصالحه میسوری  اعالم شد.به استثنای میسوری ممنوع و نیم درجه 

 متوقف کرد. ،را برای جلوگیری از گسترش برده داری

 به عنوان بیست و سومین ایالت پذیرفته شد.  (Maine)مین :1820مارس  15 -

قلمرو و  شمال غربیقلمرو قیمت زمین را در  4«1820قانون زمین » :1820آوریل  24 -

 ترغیب کند.  ،یدی را برای اسکان در این مناطقکاهش داد تا مهاجرنشینان جد میسوری

 نهمین انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد. :1820نوامبر  1 -

 برای بار دوم در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید.  مونروجیمز  :1820نوامبر  1  -

                                                           
1
 - Norwich University 

2
 - Alabama 

3
 - African Slave Trade Patrol 

4
 - Land Act of 1820 



 

 

 فصل سوم

 1820دهه  

1821 

 سوگند یاد کرد.جمهوری رئیس به عنوان برای دومین بار  مونروجیمز  :1821مارس  4 -

  جمهوری سوگند یاد کرد.رئیس دانیل تامپکینز به عنوان معاون  :1821مارس  4 -

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.هفدهمین  :1821مارس  4 -

 میسوری به عنوان بیست و چهارمین ایالت پذیرفته شد.  :1821 اوت 10 -

1822 

ت متحده مناطق غرب فلوریدا و شرق فلوریدا را با یکدیگر ادغام کرد ایاال :1822مارس  30 -

 تاسیس شد.  1«فلوریداقلمرو »و 

در ایالت کارولینای  بردگان قیامم تالش برای ایجاد ابه اته 2«دنمارک وسی» :1822 ژوئیه 2 -

 به دار آویخته شد.  ،جنوبی

بدل شد،  3«نفرانسیسکوسا»یک کشتی انگلیسی در مکانی که بعدها به  :1822 اوت 22 -

 لنگر انداخت. 

1823 

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.هجدهمین  :1823مارس  4 -

 درگرفت. 5«آریکارا»بین ایاالت متحده و بومیان  4«جنگ آریکارا» :1823 اوت 9 -

                                                           
1
 - Florida Territory 

2
 - Denmark Vesey 

3
 - San Francisco 

4
 - Arikara War 

5
 - Arikara 
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حمله یک خرس خاکستری با میسوری قلمرو یک تاجر خز در  ،1«هیو گلس» :1823 اوت 23 -

ای  تا خود را به قلعهکرد مایل را در طبیعت طی  200و با وجود جراحت فراوان،  دمواجه ش

 برانگیخت. در بین مردم  معجزه آسای این مرد هیجان زیادی را یافتگی برساند. ماجرای نجات

( نخستین سفر خود را به 3«مورمون»ین آی)بنیانگذار  2«جوزف اسمیت» :1823سپتامبر  22 -

به فرمان ای  فرشتهنیویورک آغاز کرد؛ جایی که به نوشته وی،  4«چسترمن»مکانی در نزدیک 
 را به وی نشان داد.)کتاب مقدس پیروان مورمون(  5«صفحات طالیی»محل دفن  ،خداوند

جدید های  سرفصلدر سخنرانی در کنگره،  مونروجیمز جمهور رئیس  :1823دسامبر  2 -

ساس این چارچوب، دولت ایاالت متحده سیاست خارجی ایاالت متحده را تشریح کرد. بر ا
ملزم شد از ورود به مناقشات اروپا خودداری و در مقابل، از مداخالت کشورهای اروپایی 

 معروف شد. 6«مونرودکترین »به  ،. این اصولکندجلوگیری آمریکا در امور قاره 

برای  8«کلمنت کالرک مور»منتسب به  7«مالقات با سنت نیکالس»شعر  :1823دسامبر  23 -

 نخستین بار منتشر شد.

1824  

، وزیر جنگ و 10«جان کالهون»توسط  9«اداره امور بومیان ایاالت متحده» :1824مارس  11 -

 شد.  اسیستایاالت متحده، کنگره  تاییدبدون 

از چروکی از کنگره ایاالت متحده خواست ردمان مرئیس  11«جان راس» :1824آوریل  15 -
رابطه سنتی سفیدپوستان جلوگیری کند. این درخواست،  توسطها   چروکیسرزمین تصرف 

 و سفیدپوستان را تغییر داد.بومیان بین 

ه برای استقرار قبایل بومیان ب 12«ایندین قلمرو»آرکانزاس تقسیم شد و قلمرو  :1824مه  26 -

 وجود آمد.

                                                           
1
 - Hugh Glass 

2
 - Joseph Smith 

3
 -  Mormonism 

4
 - Manchester 

5
 - Golden Plates 

6
 - Monroe Doctrine 

7
 - A Visit from St. Nicholas 

8
 - Clement Clarke Moore 

9
 - U.S. Bureau of Indian Affairs 

10
 - John C. Calhoun 

11
 - John Ross 

12
 - Indian Territory 
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 انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد.دهمین  :1824اکتبر  24 -

جکسون آرای مردمی  روآند ،در انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده :1824اکتبر  26 -

 بدست آورد. 1«ینسی آدامزیجان کو»بیشتری از 

به دلیل این که هیچ کدام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری موفق  :1824دسامبر  1 -

انتخاب انتخاب کننده را کسب نمایند، وظیفه های  نشدند حد نصاب آرای اعضای هیات

 جمهوری جدید برعهده مجلس نمایندگان ایاالت متحده گذاشته شد. رئیس 

 
 آمریکاجمهوری ایاالت متحده رئیس ینسی آدامز، ششمین یجان کو  

1825 

رئیس آدامز را به عنوان  کویینسی مجلس نمایندگان ایاالت متحده جان :1825فوریه  9 -

شد که هیچ یک از نامزدهای انتخابات  تهگرفجمهوری جدید برگزید. این تصمیم پس از آن 

 را بدست آورد. انتخاب کنندههای  آرای الزم هیات،ریاست جمهوری موفق نشده بود

جمهوری ایاالت متحده سوگند رئیس ششمین آدامز به عنوان  کویینسی جان :1825مارس  4 -

 یاد کرد. 

یاالت متحده سوگند اجمهوری رئیس معاون هفتمین جان کالهون به عنوان  :1825مارس  4 -

  یاد کرد.

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.نوزدهمین  :1825مارس  4 -

                                                           
1
 - John Quincy Adams 
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سرزمین خود را به ایاالت متحده واگذار آمریکا از بومیان  1«ملت کانسا» :1825 ژوئن 3  -

 کرد. 

 2«ه ایریدریاچ»نیویورک را به ایالت آلبانی در شهر افتتاح شد و  : کانال ایری1825اکتبر  26 -

 متصل کرد.

1826  

 ،4«شورای ملی کریگ»میان ایاالت متحده و  3«پیمان واشنگتن»ی امضاءبا  :1826ژانویه  24 -

 بیشتری از سوی بومیان به ایالت جورجیا واگذار شد. های  زمین

با هدف ترغیب اصالحات از جمله الغای  5«انجمن اعتدال آمریکا» :1826فوریه  13 -

 حق رای به زنان، در بوستون بنیان گذاشته شد. و اعطای داری  برده

 جمهوری ایاالت متحده درگذشت.رئیس جان آدامز، دومین  :1826 ژوئیه  4 -

 جمهوری ایاالت متحده درگذشت. رئیس توماس جفرسون، سومین  :1826 ژوئیه  4 -

تین بندر نیویورک را ترک کرد تا به عنوان نخس 6«یو اس اس وینسنس»: ناو 1826سپتامبر  3 -

 کشتی جنگی ایاالت متحده، کره زمین را دور بزند. 

تالش کردند با جدا  7«تگزاس مکزیک»مهاجرنشین در  یها آمریکایی :1826دسامبر  21 -

 با نامرا منطقه از زیر حاکمیت دولت مرکزی مکزیک، حکومت جدیدی این سازی 

 شود. می یاد 9«دونیافرشورش »وجود آورند. از این واقعه به عنوان ه ب 8«دونیاجمهوری فر»

1827 

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.بیستمین  :1827مارس  4 -

                                                           
1
 - Kansa Nation 

2
 - Lake Erie 

3
 - Treaty of Washington 

4
 - Creek National Council 

5
 - American Temperance Society 

6
 - USS Vincennes 

7
 - Mexican Texas 

8
 - Republic of Fredonia 

9
 - Fredonian Rebellion 
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حکم داد که کاالهای  1«براون علیه مریلند»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1827مارس  12 -

اصلی تحت صالحیت فدرال هستند و بنابراین، مشمول مقررات های  وارداتی در بسته بندی

 گیرند.  نمی رارایالتی ق

در  2«ورنالژفریدم »به نام آمریکا پوستان  سیاهنخستین نشریه متعلق به  :1827مارس  16 -

 شهر نیویورک منتشر شد. 

 با حمایت آندرو جکسون در بالتیمور تاسیس شد.  3«حزب دموکراتیک مریلند» :1827مه  21 -

 به پایان رسید.  5«باگووین»با شکست قبیله  4«باگوجنگ وین» :1827سپتامبر  3  -

1828 

6«حزب دموکراتیک» :1828ژانویه  8 -
 تاسیس شد.  ،شود می که به حزب دموکرات نیز شناخته 

7«چروکی فونیکس»روزنامه  :1828فوریه  21 -
ن نخستین روزنامه متعلق به بومیان ابه عنو 

 منتشر شد. آمریکا 

را به نفع ها  این تعرفه ،جدیدی به تصویب رسید. منتقدانای  قوانین تعرفه :1828مه  19 -

نفرت های  تعرفه»و نام آن را  به ضرر اقتصاد کشاورزی جنوب معرفی کردندو صنعت شمال 

 . گذاشتند 8«انگیز

به عنوان نخستین حزب کارگری در ایاالت متحده،  9«حزب مردان کارگر» :1828 اوت 11 -

 در شهر فیالدلفیا تاسیس شد.

 ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد. انتخاباتیازدهمین  :1828اکتبر  31 -

رئیس  ،آدامز کویینسی آندرو جکسون در انتخابات ریاست جمهوری، جان :1828دسامبر  3 -

 جمهوری ایاالت متحده را شکست داد. 

                                                           
1
 - Brown v. Maryland 

2
 - Freedom's Journal 

3
 - Maryland Democratic Party 

4
 - Winnebago War 

5
 - Winnebago 

6
 - Democratic Party 

7
 - CherokeePhœnix 

8
 - Tariff of Abominations 

9
 - Working Men's Party 



 

 

 

 

 

 روزشمار تاریخ ایاالت متحده آمریکا       7۸

 

 

 
 آمریکاجمهوری ایاالت متحده رئیس جکسون، هفتمین  وآندر

های  را در محکومیت تعرفهی ا جمهوری مقالهرئیس معاون  ،جان کالهون :1828دسامبر  19 -

 که در ماه مه به تصویب کنگره ایاالت متحده رسیده بود، منتشر کرد.  نفرت انگیز

1829 

ایاالت متحده سوگند یاد جمهوری رئیس هفتمین آندرو جکسون به عنوان  :1829مارس  4 -

 کرد.

 جمهوری سوگند یاد کرد.رئیس جان کالهون به عنوان معاون  :1829مارس  4 -

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.بیست و یکمین  :1829ارس م 4 -

های  سو و سیاهان و برده از یکها  در پی رقابت بر سر شغل میان ایرلندی :1829 اوت 15 -

اوهایو، شورش بزرگی به راه افتاد که یک هفته به  1«سینسناتی»آزاد از سوی دیگردر شهر 

 طول انجامید. 

1830 

را به تصویب رساند. این قانون امکان واداشتن  2«قانون جابجایی بومیان»کنگره  :1830مه  28 -

 قبایل بومیان از مناطق جنوب غربی ایاالت متحده را فراهم کرد. 

نخستین پیمان با بومیان چروکی برای جابجایی آنان در چارچوب قانون  :1830سپتامبر  27 -

 رسید.  امضاءجابجایی بومیان به 

                                                           
1
 - Cincinnati 

2
 - Indian Removal Act 



 

 

 فصل چهارم

 1830دهه  

1831 

داری  را که یک روزنامه ضد برده 2«تورالیبر»روزنامه  1«ویلیام لوید گاریسون» :1831ژانویه  1 -

 بود، در بوستون منتشر کرد. 

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.بیست ودومین  :1831مارس  4 -

ت جورجیا رد شد. چروکی در پرونده شکایت علیه ایال ردماندادخواست م :1831مارس  18 -

 متهم شده بود.ها  در این دادخواست، مجلس ایالتی جورجیا به اقداماتی علیه منافع چروکی

 جمهوری ایاالت متحده درگذشت.رئیس پنجمین  ،مونروجیمز  :1831 ژوئیه  4 -

دست  در ویرجینیا آغار شد که به مرگ  3«نات ترنر»به رهبری ها  برده قیام :1831 اوت 21 -

  د.یدپوست انجامسفی 55 کم

  بردگان، دستگیر و محاکمه شد. قیامنات ترنر به اتهام راه انداختن  :1831اکتبر  30 -

 بردگان، به دار آویخته شد.  قیامنات ترنر به جرم رهبری  :1831نوامبر  11 -

1832 
بومیان چروکی حق دارند از  ،دیوان عالی فدرال در حکمی اعالم کرد :1832مارس  3 -

 برخوردار شوند.ها  لتتی فدرال در برابر اقدامات ایااقدامات حفاظ

آمریکا از قبایل بومیان  یمیان ایاالت متحده و گروه 4«جنگ شاهین سیاه» :1832آوریل  6 -

 آغاز شد.  5«شاهین سیاه»به رهبری 

                                                           
1
 - William Lloyd Garrison 

2
 - The Liberator 

3
 - Nat Turner 

4
 - The Black Hawk War 

5
 - Black Hawk 
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برای انتخاب نامزد حزب در انتخابات ریاست  1«مجمع ملی دموکرات»: 1832مه  21 -

 رد. این نخستین مجمع ملی حزب دموکرات بود که برگزار شد.جمهوری آغاز به کار ک

پس از آمریکا نویسنده و پدر ادبیات کوتاه  ،سیاستمدار 2«واشنگتن ایروینگ» :1832مه  21 -

 هفت سال اقامت در اروپا، به ایاالت متحده بازگشت.

ان ایراد نخستین سخنرانی عمومی خود را در دفاع از حقوق زن 3«جان نیل» :1832 ژوئیه  4 -

 کرد. 

برای تاسیس ایاالت متحده را جمهور آندرو جکسون مصوبه کنگره رئیس  :1832 ژوئیه  10 -

 وتو کرد.  4«دومین بانک ایاالت متحده»

 راکی عبور کرد. های  نخستین واگن قطار از کوه :1832 ژوئیه  24 -

 جنگ شاهین سیاه با شکست قبایل بومیان پایان یافت.  :1832 اوت 27 -

 انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد.دوازدهمین  :1832امبر نو 2 -

 جکسون در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید. رو آند :1832نوامبر  2 -

کنندگان اعالمیه  امضاءآخرین بازمانده از جمع  5«چارلز کارول کارولتون» :1832نوامبر  14 -

 سالگی درگذشت.  95در آمریکا استقالل 

 
 1832در سال  آمریکاییبومیان درگیری نژادی بین ایاالت متحده و  جنگ شاهین سیاه

                                                           
1
 - 1832 Democratic National Convention 

2
 - Washington Irving 

3
 - John Neal 

4
 -Second Bank of the United States 

5
 - Charles Carroll of Carrollton 
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. کردلغو را  1832و  1828های  مصوب سالهای  تعرفه 1«مصوبه ابطال» :1832نوامبر  24 -

مخالف آنها  کردند و می شمالی قلمدادهای  را به نفع ایالتها  جنوبی، این تعرفههای  ایالت

جنوبی های  شمالی صنعتی و ایالتهای  اختالفات میان ایالت ها، عرفهبودند. لغو این ت

 کشاورزی را شدت بخشید تا این که در نهایت به جنگ داخلی کشیده شد.

استعفا کرد. وی نخستین معاون هوری ست جممعاون ریاجان کالهون  :1832دسامبر  28 -

معاونت سمت  د.جمهوری ایاالت متحده بود که از سمت خود کناره گیری کررئیس 

  خالی ماند. 1833مارس  4تا ریاست جمهوری 

1833 

 سوگند یاد کرد. جمهوری رئیس به عنوان برای دومین بار جکسون رو آند :1833مارس  4 -

ایاالت متحده جمهوری رئیس معاون هشتمین به عنوان  2«مارتین ون بورن» :1833مارس  4 -

  سوگند یاد کرد.

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.بیست و سومین  :1833مارس  4 -

جمهوری ایاالت متحده با قطار به رئیس ون به عنوان نخستین سجکرو آند :1833 ژوئن 6 -

 سفر رفت. 

1834 

سناتور ایاالت متحده نامگذاری  4«هنری کلی»رسما توسط  3«حزب ویگ» :1834آوریل  14 -

 شد.

 ایندین قلمروبه روز شد و  5«بومیانقانون ارتباط و تجارت »ششمین  :1834 ژوئن 30 -

 اجرایی شد.

در نیویورک شروع شد و یک هفته به داری  برده لغو حامیان ضدشورش  :1834 ژوئیه  7 -

 با مداخله قوای فدرال فروکش کرد. . این شورش طول انجامید

                                                           
1
 - Ordinance of Nullification 

2
 - Martin Van Buren 

3
 - Whig Party 

4
 - Henry Clay 

5
 - Indian Trade and Intercourse 
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 تاسیس شد.  1«دفتر امور بومیان» :1834 ژوئیه  29 -

1835 

جکسون برای نخستین بار رو جمهور آندرئیس  ،الم کرددولت فدرال اع :1835ژانویه  8 -

 تکرار نشد. در تاریخ ایاالت متحده بدهی ملی را پرداخت کرد. این اتفاق دیگر 

جکسون در ساختمان کنگره ایاالت متحده ناکام رو جمهور آندرئیس ترور  :1835ژانویه  3 -

ریچارد »بود که از سوی  جمهوری ایاالت متحدهرئیس ماند. این نخستین تالش برای ترور 

 انجام گرفت.  2«لورنس

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.بیست و چهارمین  :1835مارس  4 -

میشیگان بر سر شهر قلمرو اقدامات خصمانه میان ایالت اوهایو و  :1835مارس  31 -

 انجامید.  4«جنگ تولیدو»به  3«تولیدو»

 شد. منتشر گزاس از مکزیک اعالمیه استقالل ت :1835دسامبر  20 -

 قبیله سمینول و قوای ایاالت متحده آغاز شد.  بین 5«دومین جنگ سمینول» :1835دسامبر  28 -

سی  می در شرقها  سرزمین چروکی ،6«پیمان اکوتای جدید»ی امضاءبا  :1835دسامبر  29 -

 سی پی به ایاالت متحده واگذار شد. 

1836 

برای  آمریکاییسیاستمدار و نویسنده معروف  7«دیوی کراکت»سرهنگ  :1836ژانویه  5 -

  .شدمنطقه جدایی طلب مکزیک تگزاس، وارد این در  ها آمریکاییکمک به 

 حزب ویگ نخستین مجمع ملی خود را در نیویورک برگزار کرد. :1836فوریه  3 -

 را به محاصره 9«سنت آنتونو»در  8«ایستگاه مبلغان آالمو»قوای مکزیکی  :1836فوریه  23 -

که از سوی  یتگزاسجدایی طلبان درگرفت. در این نبرد،  10«نبرد آالمو»درآورد و 

                                                           
1
 - Office of Indian Affairs 

2
 - Richard Lawrence 

3
 - Toledo 

4
 - Toledo War 

5
 - The Second Seminole War 

6
 - Treaty of New Echota 

7
 - Davy Crockett 

8
 - Alamo Mission 

9
 - San Antonio 

10
 - Battle of the Alamo 
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شدند، شکست خوردند و سرهنگ دیوی کراکت  می یبانیتپشمنطقه ساکن در  ها آمریکایی

 کشته شد. 

را به ثبت رساند که به نام وی شهرت ای  اختراع اسلحه 1«ساموئل کولت» :1836فوریه  25 -

 یافت.

2«1836مجمع »تگزاس در واشنگتن دی سی، های  نمایندگانی از کمیته :1836مارس  1 -
را  

 برگزار کردند. 

 استقالل تگزاس از مکزیک را اعالم کرد.  ،«1836مجمع » :1836مارس  2 -

 

 
 ی طلبان تگزاسی و قوای مکزیکینبرد آالمو میان جدا

 یک به پایان رسید. ومت مکزکمیان جدایی طلبان تگزاسی و ح «جنگ آالمو» :1836مارس  6 -

 تگزاس تجارت برده را ممنوع اعالم کرد.  :1836مارس  17 -

دیوان عالی فدرال ایاالت متحده رئیس به عنوان پنجمین  3«تانیبی. راجر » :1836مارس  28 -

 گند خورد.سو

 را تاسیس کرد.  4«ویسکانسینقلمرو »ایاالت متحده کنگره  :1836آوریل  20 -

 به عنوان بیست و پنجمین ایالت پذیرفته شد. آرکانزاس  :1836 ژوئن 15 -

 جمهوری ایاالت متحده درگذشت.رئیس جیمز مدیسون چهارمین  :1836 ژوئن 28 -

                                                           
1
 - Samuel Colt 

2
 - Convention of 1836 

3
 - Roger B. Taney 

4
 - Wisconsin Territory 
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عالی در جریان رسیدگی به پرونده بازگرداندن دو زن برده فراری در دادگاه  :1836 اوت 1 -

فراری دادند تا در برده را های  شورشی به پا شد و تماشاچیان دادگاه، زن ،ایالت ماساچوست

 برده دار قرار نگیرند. های  معرض استرداد به ایالت

منتخب در  آمریکاییپوست  سیاهبه عنوان نخستین  1«الکساندر تویالیت» :1836اکتبر  15 -

 . درآمدبه عضویت مجلس نمایندگان ایالت ورمونت  ،یک سمت عمومی

 ت متحده برگزار شد.انتخابات ریاست جمهوری ایاالسیزدهمین  :1836نوامبر  2 -

 مارتین ون بورن در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید.  :1836دسامبر  7 -

2«کالج زنان جورجیا» :1836دسامبر  23 -
به عنوان نخستین کالج مخصوص زنان در ایاالت  

 متحده تاسیس شد. 

1837 

 میشیگان به عنوان بیست و ششمین ایالت پذیرفته شد.  :1837ژانویه  26 -

رئیس از سوی سنای ایاالت متحده به عنوان معاون  3«ریچارد جانسون» :1837فوریه  8 -

 جمهوری انتخاب شد. 

به عنوان نخستین موسسه آموزش عالی  4«موسسه جوانان رنگین پوست» :1837فوریه  25 -

 در فیالدلفیا تاسیس شد.  ،برای رنگین پوستان ایاالت متحده

ایاالت متحده سوگند جمهوری رئیس هشتمین عنوان  مارتین ون بورن به :1837مارس  4 -

 یاد کرد. 

ایاالت متحده جمهوری رئیس معاون نهمین ریچارد جانسون به عنوان  :1387مارس  4 -

  سوگند یاد کرد.

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.بیست و پنجمین  :1837مارس  4 -

وب مالی به راه افتاد و میزان بیکاری به نیویورک، آشهای  با ورشکستگی بانک :1837مه  10 -

 باالترین حد رسید.

                                                           
1
 - Alexander Twilight 

2
 - Georgia Female College 

3
 - Richard Johnson 

4
 - The Institute for Colored Youth 
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 جمهوری ایاالت متحده آمریکارئیس هشتمین  ،مارتین ون بورن

در  2«شورش خیابان براود»به  1«یانکی ها»و ها  درگیری نژادی میان ایرلندی :1837 ژوئن 11 -

 بوستون انجامید. 

3«انجمن عیسی»نخستین کالج  :1837 ژوئیه  31 -
)یسوعی یا ژزوئیت( در جنوب تاسیس  

 شد. 

از سوی داری  برده لغویک چاپخانه دار طرفدار  4«جویالیجاه پی. الو» :1837نوامبر  7 -

 هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. داری  ان بردهمتعصب

1838 

برای نخستین بار اختراع تلگراف را به اطالع عموم  5«ساموئل مورس» :1838ژانویه  6 -

 رساند. 

6«سیندی ریجون»و  «جوزف اسمیت» :1838ژانویه  12 -
از ها  ران جنبش دینی مورمونساز  

 اوهایو به میسوری پناه بردند.

 دست کم جابجایی اجباری قبیله چروکی آغاز شد که در نهایت به مرگ  :1838مه  26  -

 . معروف است. 7«دنباله اشک»ا عنوانجابجایی بز افراد این قبیله انجامید. این چهار هزار تن ا

                                                           
1
 - Yankees 

2
 - Broad Street Riot 

3
 - Jesuit 

4
 - Elijah P. Lovejoy 

5
 - Samuel Morse 

6
 - and Sidney Rigdon 

7
 - Trail of Tears 
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1«آیواقلمرو » :1838 ژوئن 12 -
 وجود آمد. ه ب 

برای جابجایی از ایندیانا به  2«ملت پوتاواتومی»به دنبال واداشتن اعضای  :1838سپتامبر  4 -

تن در طول راه از بیماری یا راهپیمایی طاقت فرسا جان باختند. این  900کانزاس، حدود 

3«وتاواتومیپدنبال مرگ »واقعه به 
 شود. می اختهشن 

 18 دست کم به دنبال حمله بومیان به سفیدپوستان مهاجر در شرق تگزاس،  :1838اکتبر  5 -

معروف شد که از جمله آخرین  4«کشتار کیلوگ»ند. این واقعه به دتن از مهاجران کشته ش

 رفت.  می حمالت بومیان به سفیدپوستان در این منطقه به شمار

نیز برای ها  را صادر کرد. مورمونها  وری فرمان اخراج مورمونفرماندار میس :1838اکتبر  27 -

 فرار از آزار و اذیت ساکنان میسوری، به ایلینوی پناه بردند. 

1839 

سی سی  می به عنوان نخستین دانشگاه غرب رودخانه 5«دانشگاه میسوری» :1839فوریه  11 -

 پی، در ایالت میسوری تاسیس شد. 

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد. بیست و ششمین :1839مارس  4 -

1840 

6«ویلکسچارلز »کاپیتان  :1840ژانویه  19 -
و مالکیت شت بر روی قطب جنوب پا گذا 

7«لند ویلکس»را که به ای  منطقه
 . کردبرای ایاالت متحده اعالم  ،دوش می شناخته 

تن  109شته و تن ک 317 ،بزرگ در ایالت میسوری طوفاندر جریان یک  :1840مه  7  -

 زخمی شدند. 

 انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد.چهاردهمین  :1840اکتبر  30 -

 ویلیام هنری هریسون در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید. :1840نوامبر  7 -

 

                                                           
1
 - Iowa Territory 

2
 - Potawatomi Nation 

3
 - Potawatomi Trail of Death 

4
 - Killough massacre 

5
 - University of Missouri 

6
 - Charles Wilkes 

7
 - Wilkes Land 



 

 

 فصل پنجم

 1840دهه  

1841  

ای به درازا کشاندن مذاکرات بر 1«اطاله مذاکرات»برای نخستین بار از شیوه  :1841فوریه  18 -

 در سنای ایاالت متحده استفاده شد. 

ایاالت متحده سوگند جمهوری رئیس نهمین ویلیام هنری هریسون به عنوان  :1841مارس  4 -

 یاد کرد. 

 
 آمریکاجمهوری ایاالت متحده رئیس ویلیام هنری هریسون، نهمین 

 

ایاالت متحده سوگند جمهوری رئیس  معاوندهمین به عنوان  2«جان تایلر» :1841مارس  4 -

  یاد کرد.

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.بیست و هفتمین  :1841مارس  4 -

                                                           
1
 - Filibuster 

2
 - John Tyler 
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دیوان عالی فدرال ایاالت متحده در پرونده مربوط به شورش در کشتی  :1841مارس  9 -

فته اند، به طور که کنترل کشتی را به دست گرپوستانی  سیاه ،اعالم کرد 1«داستیآم»اسپانیایی 

 و باید آزاد شوند.اند  غیرقانونی به بردگی کشانده شده

ویلیام هنری هریسون یک ماه پس از تصدی ریاست جمهوری ایاالت  :1841آوریل  4 -

متحده در اثر ابتال به بیماری سینه پهلو درگذشت. وی کوتاه ترین دوره ریاست جمهوری را 

 در ایاالت متحده داشته است. 

 جمهوری ایاالت متحده،رئیس نهمین  هریسون،در پی مرگ ویلیام هنری  :1841 آوریل 4 -

رئیس با انتخاب تایلر به عنوان  .جمهوری سوگند یاد کردرئیس دهمین تایلر به عنوان جان 

 خالی ماند. 1845مارس  4 تا ریاست جمهوری تجمهوری، سمت معاون

را منتشر کرد به  3«خیابان مورگهای  قتل»داستان کوتاه  که2«ادگار آلن پو» :1841آوریل  20 -

 شود. می ترین داستان کارآگاهی شناخته -عنوان قدیمی

دومین بانک ایاالت »دوباره جمهوری جان تایلر مصوبه تاسیس رئیس  :1841 اوت 16 -

 انجامید.  اعضای حزب ویگاعتراض را وتو کرد. این اقدام به  «متحده

1842 

 رای نخستین بار به خاک جمهوری تگزاس حمله کردند. نیروهای مکزیک ب :1842مارس  5 -

طال کشف شده است. با انتشار در کالیفرنیا اعالم شد که برای نخستین بار  :1842مارس  9 -

 . آغاز شدآمریکا این خبر، دوران تب طال در غرب 

 ،کاراییبدر جزایر داری  برده لغودر فیالدلفیا به دنبال برگزاری رژه جشن  :1842 اوت 1 -

در را ای  شورش سه روزهگرفت که انجام داری  طرفداران استمرار بردهاز سوی ای  حمله

 . به دنبال آوردشهر 

مرز مشترک ایاالت متحده و کانادا در  ،4«آشبورتون -پیمان وبستر»ی امضاءبا  :1842 اوت 9 -

 راکی تعیین شد. های  شرق کوه

                                                           
1
 - Amistad 

2
 - Edgar Allan Poe 

3
 - The Murders in the Rue Morgue 

4
 - Webster–Ashburton Treaty 
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1843 

 الت متحده آغاز به کار کرد.دوره کنگره ایابیست و هشتمین  :1843مارس  4 -

نخستین قطار از میسوری به مقصد اورگان در ساحل اقیانوس آرام به حرکت  :1843مه  22 -

  مد.در آ

الحاق تگزاس به ایاالت متحده یک اقدام جنگی  ،دولت مکزیک اعالم کرد :1843 اوت 23 -

 قلمداد خواهد شد. 

 
 یکاجمهوری ایاالت متحده آمررئیس جان تایلر، دهمین 

از سوی عمده کشورهای اروپایی به رسمیت شناخته  1«پادشاهی هاوایی» :1843نوامبر  28 -

 شد. 

1844 

ترین توپ دریایی جهان، شش تن از جمله وزیر  در جریان انفجار بزرگ :1844فوریه  28 -

 کشته شدند. ایاالت متحده خارجه و وزیر نیروی دریایی 

به همراه برادرش توسط یک ها  نبش مورمونجوزف اسمیت بنیانگذار ج :1844 ژوئن 27 -

 معترض مسلح در ایلینوی کشته شد. 

 نخستین پیمان دیپلماتیک میان ایاالت متحده و امپراتوری چین منعقد شد.  :1844 ژوئیه  3 -

                                                           
1
 - Kingdom of Hawai`i 
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 با تصویب قانونی، ورود یا اقامت هرگونه برده در اورگان ممنوع شد.  :1844 ژوئیه  25 -

 انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد.ن پانزدهمی :1844نوامبر  1 -

1«جیمز پولک» :1844دسامبر  4 -
 در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید.  

1845 

 کنگره ایاالت متحده پیوستن تگزاس به کشور را تصویب کرد.  :1845فوریه  28 -

 کرد.  امضاءمتحده را  جمهوری جان تایلر قانون پیوستن تگزاس به ایاالترئیس  :1845مارس  1 -

 فلوریدا به عنوان بیست و هفتمین ایالت پذیرفته شد.  :1845مارس  3 -

رئیس کنگره ایاالت متحده برای نخستین بار وتوی مصوبه کنگره از سوی  :1845مارس  3 -

 جمهوری را باطل کرد. 

 اد کرد.ایاالت متحده سوگند یجمهوری رئیس یازدهمین جیمز پولک به عنوان  :1845مارس  4 -

 جمهوری سوگند یاد کرد.رئیس معاون یازدهمین به عنوان  2«جورج داالس» :1845مارس  4  -

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.بیست و نهمین  :1845مارس  4 -

 ،اکثریت اهالی جمهوری تگزاس به قانون اساسی رای دادند که در آن :1845اکتبر  13 -

 ت متحده در نظر گرفته شده بود. به ایاال جمهوریپیوستن این 

 
 1848تا  1836های  جمهوری تگزاس در خالل سال

                                                           
1
 - James K. Polk 

2
 - George M. Dallas 
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 وجمهوری جیمز پولک خطاب به کنگره تاکید کرد که دکترین مونوررئیس  :1845دسامبر  2 -

باید به اجرا گذاشته شود و ایاالت متحده به سمت غرب توسعه یابد. این نظریه به عنوان 

 شد. گذاری  نام 1«مانیفست سرنوشت»

 تگزاس به عنوان بیست و هشتمین ایالت پذیرفته شد.  :1845دسامبر  29 -

1846 

 قلمرو»مجلس نمایندگان ایاالت متحده به توقف شراکت با بریتانیا بر سر  :1846ژانویه  4 -

 پایان داد.  2«اورگان

 د. را آغاز کردن 3«یوتا» مورمون مهاجرت به سمت متعصبانبسیاری از :1846فوریه  11 -

4«مکزیک -جنگ آمریکا» ،مرزی با مکزیک در تگزاسهای  درگیریبا  :1846آوریل  26 -
 

 . شدآغاز 

ن نبرد بزرگ با مکزیک، اولیفرمانده نیروهای ایاالت متحده در  5«زاخاری تیلور» :1846مه  8 -

 و در خاک تگزاس شکست داد. 6«رودخانه ریو گرانده»را در شمال ها  قوای مکزیکی

 به مکزیک اعالن جنگ داد. رسما ایاالت متحده  :1846مه  13 -

 از مکزیک اعالم کرد. استقالل خود را  7«جمهوری کالیفرنیا» :1846 ژوئن 14 -

 کردند. شورش مهاجر در کالیفرنیا، علیه مکزیک  یها آمریکایی :1846 ژوئن 15 -

راکی تا ای ه کوهحد فاصل از درجه  49مدار  ،8«پیمان اورگان»ی امضاءبا  :1846 ژوئن 16 -

 مرز ایاالت متحده و کانادا تعیین شد.  ،9«تنگه خوان دو فوکا»

با دستور دولت ایاالت متحده، نظامیان این کشور در کالیفرنیا روند الحاق  :1846 ژوئیه  8 -

بود که  10 «نبرد مونتری»بخشی از این سرزمین به ایاالت متحده را آغاز کردند. این عملیات 

 اس جریان داشت. در کالیفرنیا و تگز

                                                           
1
 - Manifest Destiny 

2
 - Oregon Territory 

3
 - Utah 

4
 - Mexican–American War 

5
 - Zachary Taylor 

6
 - Rio Grande  Rever  

7
 - California Republic 

8
 - Oregon Treaty 

9
 - Strait of Juan de Fuca 

10
 - Battle of Monterey 
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 آمریکاجمهوری ایاالت متحده رئیس جیمز ناکس پولک، یازدهمین 

 به عنوان بیست و نهمین ایالت پذیرفته شد.  1«آیووا» :1846دسامبر  29 -

1847 

به نبردها میان ایاالت متحده و مکزیک در کالیفرنیا  2«پیمان کاهوئینگ» :1847ژانویه  13 -

 پایان داد. 

ارتش مکزیک را  ،3«نبرد بونا ویستا»قوای پنج هزار نفره ایاالت متحده در  :1847فوریه  22 -

 نیرو داشت، شکست داد.  ها آمریکاییکه سه برابر 

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.سی امین  :1847مارس  4 -

تهاجم به خاک مکزیک را  4«وراکروز»نیروهای ایاالت متحده در حوالی  :1847مارس  9 -

 ز کرد. آغا

ر جورج واشنگتن و بنجامین ینخستین تمبر پستی ایاالت متحده با تصو :1847 ژوئیه  1 -

 فرانکلین منتشر شد. 

زائر مورمون را به دره  148ماه مسافرت،  17بعد از  5«بریگهام یونگ» :1847 ژوئیه  24 -

 بنیان گذاشته شد.  6«سالت لیک سیتی»رساند و در یوتا دریاچه نمک 

                                                           
1
 - Iowa 

2
 - Treaty of Cahuenga 

3
 - Battle of Buena Vista 

4
 - Veracruz 

5
 - Brigham Young 

6
 - Salt Lake City 
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با را  2«جنگ کایوس» ها آمریکاییدر اورگان،  1«ویتمن قتل عام»در پی  :1847 نوامبر 29 -

 . کردندبومیان منطقه آغاز 

1848 

از طال، هجوم به کالیفرنیا برای یافتن و استخراج طال هایی  با کشف رگه :1848ژانویه  24 -

 آغاز شد. 

جمهوری رئیس ستین در گرامی داشت نخ 3«یادبود واشنگتن»بنای ساخت  :1848ژانویه  31 -

 تکمیل شد. ایاالت متحده در شهر واشنگتن دی.سی 

میان ایاالت متحده و مکزیک، جنگ  4«پیمان گوادالوپه هیدالگو»ی امضاءبا  :1848فوریه  2 -

وسیعی از شمال مکزیک که بعدها تعدادی از های  بین دو کشور به پایان رسید و بخش

 در آمد. این کشور به تصرف  ،در آن تاسیس شدایاالت متحده های  ایالت

 جمهوری ایاالت متحده درگذشت.رئیس آدامز، ششمین  کویینسی جان :1848فوریه  23 -

 ساخت کانال آبی میان ایلینوی و میشیگان تکمیل شد.  :1848آوریل  23 -

 
 مناطق جدا شده از مکزیک با پیمان گوادالوپه هیدالگو

                                                           
1
 - The Whitman massacre 

2
 - Cayuse War 

3
 -  Washington Monument 

4
 - Treaty of Guadalupe Hidalgo 
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 ایالت پذیرفته شد. سی امین ویسکانسین به عنوان  :1848مه  29 -

در بوفالوی نیویورک برگزار شد و حق رای  1«حزب آزادی»مجمع ملی  :1848 ژوئن 14 -

 گردید. مطرح زنان به عنوان یکی از اهداف انتخاباتی این حزب 

در نیویورک  2«مجمع سنیکا فالز»نخستین مجمع حامی حقوق زنان در  :1848 ژوئیه  19 -

 تشکیل شد. 

 اورگان تشکیل شد.  قلمرو :1848 اوت 14 -

نخستین کالج پزشکی برای زنان، در شهر بوستون ماساچوست آغاز به کار  :1848نوامبر  1 -

 کرد. 

 انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد.شانزدهمین  :1848نوامبر  7 -

زاخاری تایلر در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید. این نخستین  :1848نوامبر  7 -

در یک روز  ها، نتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده بود که انتخابات در تمامی ایالتا

 برگزار شد. 

1849 

3«الیزابت بلکویل» :1849ژانویه  23 -
به عنوان نخستین پزشک زن در ایاالت متحده، از  

 دانشگاه فارغ التحصیل شد. 

ساحل غربی ایاالت  می میان ساحل شرقی واینخستین خط کشتیرانی د :1849فوریه  28 -

متحده با ورود یک کشتی از مبدا نیویورک به مقصد خلیج سانفرانسیسکو راه اندازی شد. 

 روز به درازا کشید.  21چهار ماه و  ،آمریکازدن نیمه جنوبی قاره  راین سفر با دو

 شد.  اسیست 4«مینه سوتاقلمرو » :1849مارس  3 -

 تاسیس شد. 5«داخله ایاالت متحدهوزارت » :1849مارس  3 -

                                                           
1
 - Liberty Party 

2
 - Seneca Falls Convention 

3
 - Elizabeth Blackwell  

4
 - Minnesota Territory 

5
 - United States Department of the Interior 
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 آمریکاجمهوری ایاالت متحده رئیس زاخاری تایلر، دوازدهمین 

را تصویب کرد که بر اساس آن، ضرب سکه طال  1«قانون ضرب طال»کنگره  :1849مارس  3 -

 مجاز اعالم شد. 

ایاالت متحده سوگند جمهوری رئیس عنوان دوازدهمین زاخاری تایلر به  :1849مارس  4  -

  .یاد کرد

2«میالرد فیلمور» :1849مارس  4 -
ایاالت متحده جمهوری رئیس معاون عنوان دوازدهمین به  

 سوگند یاد کرد.

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.سی و یکمین  :1849مارس  4 -

 غاز به کار کرد. آایاالت متحده داخله به عنوان نخستین وزیر  3«توماس اوینگ» :1849مارس  8 -

یان درگیری خونین میان مهاجران تازه وارد و ساکنان قدیمی منطقه در جر :1849مه  20 -

4«شورش آستور پاالس»این رخ داد که به . شدنددهها تن کشته و زخمی  ،منهتن نیویورک
 

انقالب های  از جنگپیش شورش شهری در ایاالت متحده  ینخونین ترمعروف گشت، 

 قابله با حوادث مشابه در آینده شد.و موجب تقویت گسترده پلیس شهری برای مبود آمریکا 

 جمهوری ایاالت متحده درگذشت.رئیس جیمز پولک، یازدهمین  :1849 ژوئن 15 -

 درگذشت. آمریکاییادگار آلن پو، نویسنده  :1849اکتبر  7 -

 رسید.  تاییدقانون اساسی کالیفرنیا به  :1849نوامبر  13 -

                                                           
1
 - Gold Coinage Act 

2
 - Millard Fillmore 

3
 - Thomas Ewing 

4
 - Astor Place Riot 
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1850 

را که شامل پنج الیحه جداگانه بود،  1«1850مصالحه » ،سناتور هنری کلی :1850ژانویه  29 -

آزاد و های  شد که از تشدید اختالفات میان ایالت ارایهه با این هدف حمعرفی کرد. این مصال

مرزهای ؛ در آمده طی جنگ با مکزیک بکاهدبرده دار بر سر مناطق به تصرف های  ایالت

 دربارهان دهد و مقررات به تنش بر سر موضوع بردگان فراری پای ؛مکزیک را ترسیم کند

 تجارت برده را تعیین کند.

درگیری میان مهاجران مورمون و بومیان در منطقه یوتا، جنگ در بروز با  :1850فوریه  8 -

 .گرفت

روز، دو  10منتشر شد و طی  3«ناتانیل هاوثورن»به قلم  2«داغ ننگ»کتاب  :1850مارس  16 -

 .سیدهزار و پانصد نسخه از آن به فروش ر

رسید و بر  امضاءمیان ایاالت متحده و بریتانیا به  4«بالور –پیمان کالیتون » :1850آوریل  19 -

اساس آن، دو کشور موافقت کردند که به طور مشترک از نیکاراگوئه در آمریکای مرکزی 

استفاده نمایند و به طور انفرادی ادعایی را بر کانال پیشنهادی میان دو اقیانوس اطلس و آرام 

  نیکاراگوئه مطرح نکنند. ،از خاک

  .جمهور زاخاری تایلر درگذشترئیس  :1850 ژوئیه  9 -

 جمهوری ایاالت متحده،رئیس در پی مرگ زاخاری تایلر، دوازدهمین  :1850 ژوئیه  9 -

با تصدی مقام ریاست جمهوری سوگند یاد کرد. رئیس سیزدهمین میالرد فیلمور به عنوان 

 خالی ماند. 1853مارس  4ت ریاست جمهوری تا جمهوری توسط فیلمور، سمت معاون

 کالیفرنیا به عنوان سی و یکمین ایالت پذیرفته شد.  :1850سپتامبر  9 -

5«یوتاقلمرو » :1850سپتامبر  9 -
 تاسیس شد.  

 موافقت کرد.  6«نیومکزیکوقلمرو »کنگره با ایجاد  :1850سپتامبر  9 -

                                                           
1
 - Compromise of 1850 

2
 - The Scarlet Letter 

3
 - Nathaniel Hawthorne 

4
 - Clayton-Bulwer Treaty 

5
 - Utah Territory 

6
 - New Mexico Territory 
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را برای هایی  را که سخت گیری 1«1850قانون بردگان فراری »کنگره  :1850سپتامبر  18 -

جنوبی و مجازات آنان در نظر گرفته بود، تصویب های  جلوگیری از فرار بردگان از ایالت

برای کمک به فراری دادن بردگان از ایاالت برده دار به ها  تالش ،متعاقب این قانونکرد. 

قطار »به شکل گیری ها  آزاد شمالی یا حتی کانادا شدت گرفت. این تالشهای  طرف ایالت

 انجامید.  3«هریت توبمن»به رهبری افرادی همچون  2«زیرزمینی

4«ادوارد رالف می» :1850اکتبر  28 -
 سیاهدر مجمع قانون اساسی ایندیانا به نفع حق رای  

 سخنرانی کرد.پوستان 

 

 

 

                                                           
1
 - Fugitive Slave Act of 1850 

2
 - Underground Railroad 

3
 - Harriet Tubman 

4
 - Edward Ralph May 



 

 



 

 

 بخش چهارم

 نیمه دوم قرن نوزدهم

 



 

 



 

 

 اولفصل 

 1850دهه  

1851  

 در اورگان، از میان دو نام بوستونایالت ای تعیین نام یک شهر جدید در بر :1851ژانویه  23 -

اعالم نام پورتلند برنده ه شد و انداختسکه ایالت مین، در  1«پورتلند»ایالت ماساچوست و 

 اورگان، پورتلند تعیین شد . ایالت نام شهر جدید در شد. این گونه، 

 متحده آغاز به کار کرد.دوره کنگره ایاالت سی و دومین  :1851مارس  4 -

در مجمع اصالح قانون اساسی ویرجینیا، حق رای برای تمام مردان سفید  :1851 اوت 1 -

 پوست به تصویب رسید. 

 درگذشت. آمریکایینویسنده  2«کوپر فنیمور جیمز » :1851سپتامبر  14 -

 
 جمهوری ایاالت متحده آمریکارئیس سیزدهمین میالرد فیلمور، 

                                                           
1
 - Portland 

2
 - James Fenimore Cooper 
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  بنیان گذاشته شد. 1«یویورک تایمزن»روزنامه  :1851سپتامبر  18  -

برای نخستین بار در ایاالت  3«هرمان ملویل»به قلم  2«موبی دیک»کتاب  :1851نوامبر  14 -

 متحده منتشر شد. 

1852 

4«کلبه عمو تام»کتاب  :1852مارس  20 -
برای نخستین بار در  5«هریت بیچر استو»به قلم  

شمالی های  در ایالتداری  گسترش احساسات ضد برده این کتاب به بوستون منتشر شد.

  کرد.زیادی کمک آمریکا 

در زیر  ،سناتور هنری کلی به عنوان نخستین سیاستمدار ایاالت متحدهجسد  :1852 ژوئیه  1 -

 دفن شد.  6«)موسوم به کاپیتول( گنبد ساختمان کنگره»

سخنرانی مشهور خود  ،داری هاز رهبران جریان ضد برد 7«فردریک داگالس» :1852 ژوئیه  5 -

 نیویورک ایراد کرد. 9«روچستر»شهر در  8 «آمریکاییداری  ریاکاری برده»عنوان  بارا 

  انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد.هفدهمین  :1852نوامبر  2 -

10«فرانکلین پیرس» :1852نوامبر  2 -
از حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری به  

 رسید.  پیروزی

1853 

جمهوری منتخب به همراه خانوده اش دچار حادثه رئیس  ،فرانکلین پیرس :1853ژانویه  6 -

 جمهوری منتخب در این حادثه کشته شد. رئیس ساله  11ست شد و پسر وقطار در ماساچ

 جدا شد.  اورگانقلمرو از  11«واشنگتن قلمرو» :1853مارس  2 -

                                                           
1
 - The New York Times 

2
 - Moby-Dick 

3
 - Herman Melville 

4
 - Uncle Tom's Cabin 

5
 - Harriet Beecher Stowe 

6
 - United States Capitol rotunda 

7
 - Frederick Douglass 

8
 - The Hypocrisy of American Slavery 

9
 - Rochester 

10
 - Franklin Pierce 

11
 - Washington Territory 
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ایاالت متحده سوگند جمهوری رئیس چهاردهمین  فرانکلین پیرس به عنوان :1853مارس  4 -

 یاد کرد.

ایاالت متحده جمهوری رئیس معاون سیزدهمین به عنوان  1«ویلیام کینگ» :1853مارس  4 -

  سوگند یاد کرد.

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.سی و سومین  :1853مارس  4 -

ر اثر بیماری سل در ایالت آالباما جمهوری درئیس ویلیام کینگ، معاون  :1853آوریل  18 -

کینگ در دوره کوتاه  خالی ماند. 1857مارس  4تا ریاست جمهوری . سمت درگذشت

   معاونت ریاست جمهوری فرصت نکرد هیچ اقدام سیاسی انجام دهد.

فرمانده ناوگان جنگی ایاالت متحده وارد خلیج ایدو ژاپن شد.  2«متیو پری» :1853 ژوئیه  8 -

 . انجامید آمریکاییتجار ژاپن به روی درهای به بازگشایی این اقدام 

 در شهر نیویورک افتتاح شد.  3«نمایشگاه ملل صنعتی» :1853 ژوئیه  14 -

به همراه گروهی عازم تصرف مناطقی از خاک مکزیک در  4«الکروویلیام » :1853اکتبر  15 -

 کالیفرنیا شدند. 

هزار کیلومتر مربع از  77حدود  ،ط راه آهنایاالت متحده برای احداث خ :1853دسامبر  30 -

 و غرب رودخانه ریوگرانده را از مکزیک خریداری کرد.  5«رودخانه گیال»جنوب های  زمین

1854 

معرفی  7«نبراسکاقلمرو »را برای تشکیل ای  الیحه 6«استیون داگالس»سناتور  :1854ژانویه  4 -

برانگیخت و به تصویب داری  برده لمسای خصوصرا در ای  عمدههای  ین الیحه بحثکرد. ا

 انجامید.  8«نبراسکا –قانون کانزاس »

 تگزاس از طریق تلگراف به بقیه ایاالت متحده متصل شد.  :1854فوریه  14 -

                                                           
1
 - William R. King 

2
 - Matthew Perry 

3
 - The Exhibition of the Industry of All Nations 

4
 - William Walker 

5
 - Gila River 

6
 - Stephen Douglas 

7
 - Nebraska Territory 

8
 - Kansas–Nebraska Act 
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در بندر هاوانا در کوبا که در آن زمان زیر نظر اسپانیا  آمریکایییک کشتی  :1854فوریه  28 -

وجود ه را در روابط ایاالت متحده و اسپانیا بهایی  شد، توقیف شد. این حادثه تنش می اداره

 آورد. 

شهر  در 1«مدرسه وایت الیت» در نبراسکا –مخالفان قانون کانزاس  :1854مارس  20 -

 را تاسیس کردند.  3«جمهوری خواهحزب »ایالت ویسکانسین،  2«ریپون»

 
 جمهوری ایاالت متحده آمریکارئیس ، چهاردهمین فرانکلین پیرس

را با امپراتوری  4«عهدنامه کاناگوا»تیو پری، فرمانده ناوگان ایاالت متحده، م :1854رس ما 31 -

تجارت با ایاالت متحده روی  بردو بندر ژاپن ، این عهدنامهبر اساس . رساند امضاءژاپن به 

 .شدباز 

5«آنتونی برنز» :1854مه  24 -
عد به ب زکه یک برده فراری بود، در بوستون بازداشت شد و چند رو 

 داری را برانگیخت.  برده لغوطرفدار های  دار ویرجینیا استرداد شد. این اقدام خشم گروه ایالت برده

در پی بروز شورش در چین، هیات دیپلماتیک ایاالت متحده با ناو جنگی  :1854مه  27  -

 وارد شهر نانجینگ شد.

                                                           
1
 - Little White Schoolhouse 

2
 - Ripon 

3
 - Republican Party 

4
 - Convention of Kanagawa 

5
 - Anthony Burns 
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1«کانزاسقلمرو »این قانون، نبراسکا به اجرا در آمد. بر اساس  -قانون کانزاس :1854مه  30 -
 

وجود آمدند؛ مصالحه میسیوری کنار گذاشته شد و به ساکنان این دو ه نبراسکا بقلمرو و 

 تصمیم بگیرند. داری  آزاد یا ممنوع بودن برده بارهسرزمین اجازه داده شد که خودشان در

انی معروف ردر سخن آمریکایینویسنده و فیلسوف  2«هنری دیوید ثورو» :1854 ژوئیه  4  -

ایاالت در سرتاسر داری  خواهان اقدامی علیه برده 3«درماساچوستداری  برده»عنوان  باخود 

 شد. متحده 

خواه در شهر جکسون ایالت میشیگان  نخستین مجمع ملی حزب جمهوری :1854 ژوئیه  6 -

 برگزار شد. 

 را بمباران کرد.  ناوگان دریایی ایاالت متحده بخشی از خاک نیکاراگوئه :1854 ژوئیه  13 -

4«والدن»کتاب  :1854 اوت 9 -
  .به قلم هنری دیوید ثورو منتشر شد 

یکی از  5«الکوتا»نبراسکا توسط افراد قلمرو در  آمریکاییگروهی از نظامیان  :1854 اوت 19 -

 انجامید.  7«سو اولجنگ »این واقعه در نهایت به آغاز . شدند کشته 6«سو»قبایل 

. در این سند از دولت ایاالت به طور مخفیانه تدوین شد 8«ست اوستندمانیف» :1854اکتبر  9 -

. این سند مناقشات بگیرد، از اسپانیا ممکنکوبا را از هر طریق  ،خواسته شده بودمتحده 

 برانگیخت. آمریکا در داخل و خارج از فراوانی را 

10«پیوریا»در شهر  9«آبراهام لینکلن» :1854اکتبر  16 -
 -ی، علیه قانون کانزاسدر ایالت ایلینو 

 شهرت یافت.  11«سخنرانی پیوریا»نبراسکا سخنرانی کرد. این سخنرانی به 

درهیات داری  به عنوان یک فرد طرفدار برده 12«یلدجان ویکینس ویتف» :1854نوامبر  29 -

. این رخداد سرآغاز یافتبه مجلس نمایندگان ایاالت متحده راه ، کانزاسقلمرو  نمایندگی

                                                           
1
 - Kansas Territory 

2
 - Henry David Thoreau 

3
 - Slavery in Massachusetts 

4
 - Walden 

5
 - Lakota 

6
 - Sioux 

7
 - First Sioux War 

8
 - Ostend Manifesto 

9
 - Abraham Lincoln 

10
 - Peoria 

11
 - Peoria speech 

12
 - John Wilkins Whitfield 
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شهرت  1«کانزاس خونین»د که به جنگ داخلی در ایاالت متحده انجامید و به حوادثی بو

 یافت.

1855  

را  2«نیروی شترسوار ایاالت متحده»هزار دالر،  30کنگره با تخصیص حدود  :1855مارس  3 -

 تاسیس کرد. کشور، برای استفاده در مناطق کویری جنوب غرب 

 ت متحده آغاز به کار کرد.دوره کنگره ایاالسی و چهارمین  :1855مارس  4 -

نتاکی برگزار شد. گروه زیادی از حامیان قلمرو کن انتخابات در اولی :1855مارس  30 -

و وارد کردند عبور دو ایالت از مرز  ،میسوری برای شرکت در این انتخاباتاز داری  برده

 ند. دکنتاکی ش قلمرو

از هایی  خود در بخشهای  زمین ،، بومیان3«پیمان کوئینولت»ی امضاءبا  :1855 ژوئیه  1  -

 واشنگتن را به ایاالت متحده واگذار کردند. قلمرو 

داری  حمایت از برده با هدفقوانینی را  کانزاسقلمرو گذاری  مجلس قانون :1855 ژوئیه  2 -

 تصویب کرد. 

 منتشر شد.  5«والت ویتمن» 4«علفهای  برگ»مجموعه شعر  :1855 ژوئیه  4 -

شهر  کاتولیک درهای  و آلمانیها  پروتستان به ایرلندیآشوبگران  در حمله :1855 اوت 6 -

6«لوئیزویل»
 شهرت یافت.  7«دوشنبه خونین»تن کشته شدند. این رخداد به  22کنتاکی، ایالت  

8«نبرد توپینیش کرک»در  :1855اکتبر  5 -
از گروهی از بومیان شکست  آمریکاییقوای  

 . ندخورد

                                                           
1
 - Bleeding Kansas 

2
 - U.S. Camel Corps 

3
 - Quinault Treaty 

4
 - Leaves of Grass 

5
 - Walt Whitman 

6
 - Louisville 

7
 - Bloody Monday 

8
 - Battle of Toppenish Creek 
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در جزیره  ها آمریکاییی ایاالت متحده برای حفاظت از منافع ناوگان دریای :1855اکتبر  28 -

انجامید. آمریکا نظامی انجام داد که به مرگ یک ملوان و دو تفنگدار دریایی  عملیاتفیجی 

 این نخستین عملیات نظامی ایاالت متحده در این جزیره بود. 

 در کانزاس رخ داد. داری  خونین میان مخالفان و طرفداران بردههای  درگیری :1855نوامبر  21 -

1856 

جمهور فرانکلین پیرس در پی درگیری خونین میان مخالفان و رئیس  :1856ژانویه  24 -

در این ( داری  )نظام مبتنی بر نفی برده 1«دولت آزاد»یک ، در کانزاسداری  حامیان برده

 سرزمین اعالم کرد. 

نامزد انتخابات ریاست جمهوری برای نخستین بار یک  2«آمریکاییحزب » :1856فوریه  18 -

جمهوری پیشین بود که از حمایت جنبش رئیس را معرفی کرد. این فرد میالرد فیلمور، 

دار بود. به ربرخو «در برابر مهاجران تازه واردتر  ی با اصالت قدیمیها آمریکایی»اجتماعی 

 شد.  می گفته 3«نمی دانم»این جنبش، مرام 

های  در کانزاس، گروهداری  میان هواداران و مخالفان بردهها  به دنبال درگیری :1856مه  21 -

 . ندبه آتش کشیدآن را و  کرده  اشغالرا  4«الرنس»شهر  ،حامی برده داری

در سالن  6«چارلز سامنر»عضو مجلس نمایندگان به سناتور  5«پیترسون بروکز» :1856مه  22 -

ب و شتم قرار داد زیرا سناتور سنای ایاالت متحده حمله کرد و وی را با عصا مورد ضر

ی ظحمالت لف ،در کانزاسداری  سامنر در پی حوادث خونین میان هواداران و مخالفان برده

 بر زبان رانده بود. ها  تندی را علیه جنوبی

به گروهی از طرفداران داری  برده لغو در پی حمله گروهی از هواداران افراطی :1856مه  24 -

قتل عام »کانزاس کشته شدند. این واقعه به  7«بخش فرانکلین»برده داری، پنج تن در 

 معروف شد.  8«پوتاواتومی

                                                           
1
 - Free-State 

2
 - American Party 

3
 - Know-Nothings 

4
 - Lawrence 

5
 - Preston Brooks 

6
 - Charles Sumner 

7
 - Franklin County 

8
 - Pottawatomie Massacre 
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را در داری  نیروهای ضد برده داری، هواداران برده ،1«نبرد بلک جک»در  :1856 ژوئن 2 -

 کانزاس شکست دادند. 

 
 پیش از آغاز جنگ داخلیداری  ضد بردههای  قیامسرکوب 

جمهوری فرانکلین پیرس از پذیرش رئیس ، ها موکراتدر مجمع ملی د :1856 ژوئن 6 -

 در انتخابات ریاست جمهوری خودداری کرد. دوباره برای شرکت  ینامزد

 شد.  کارمشغول به  ،به عنوان نخستین کاراگاه خصوصی زن 2«کیت وارن» :1856 اوت 23 -

در  3«کوسواملت چی»ی توافقی میان دولت ایاالت متحده و بومیان، امضاءبا  :1856 اوت 30 -

 وجود آمد. ه ایندیانا ب قلمرو

 انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد.هجدهمین  :1856نوامبر  4 -

رئیس میالرد فیلمور،  ،در انتخابات ریاست جمهوری 4«جیمز بوکانن» :1856نوامبر  4 -

ه را شکست داد و ب "دانم نمی "جمهوری پیشین و نامزد حزب ویگ و جنبش اجتماعی 

خواه  نامزد حزب تازه تاسیس جمهوری 5«جان فرمونت»پیروزی رسید. در این انتخابات، 

 نیز شکست خورد. 

1857 

تغییر نام داد، در  6«دانشگاه گالودت»نخستین کالج ناشنوایان که بعدها به  :1857فوریه  3 -

 تاسیس شد.  سیشهر واشنگتن دی.

                                                           
1
 - Battle of Black Jack 

2
 - Kate Warne 

3
 - Chickasaw Nation 

4
 - James Buchanan 

5
 - John C. Frémont 

6
 - Gallaudet University 
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  .ایاالت متحده سوگند یاد کردجمهوری رئیس  پانزدهمینبوکانن به عنوان جیمز  :1857مارس  4 -

ایاالت متحده جمهوری رئیس معاون چهاردهمین به عنوان  1«جان برکینریج» :1857مارس  4 -

  سوگند یاد کرد.

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.سی و پنجمین  :1857مارس  4 -

رای داد  2«سکات علیه سانفورددِرد ا»دیوان عالی فدرال در پرونده مشهور  :1857مارس  6 -

توانند  نمی  بردهسیاهان و  شهروند ایاالت متحده نیستند ،برده یا حتی سیاهان آزاد که سیاهان

ایاالت متحده را به سمت جنگ که  این حکمکنند. شکایت ها  به دادگاه ،برای آزادی خود

 جاری بود.  ،1868متمم چهاردهم قانون اساسی در سال اجرای تا زمان ، داخلی سوق داد

 نخستین آسانسور در شهر نیویورک آغاز به کار کرد.  :1857مارس  23 -

 3«جنگ یوتا» ،با درگیری میان مهاجران مورمون و قوای دولتی در یوتا :1857 ژوئیه  18 -

  آغاز شد.

یوتا از قلمرو در یک سری حمالت خونین به مهاجران تازه وارد به  :1857سپتامبر  11 -

های  قتل عام کوه»تن از مهاجران کشته شدند. این رخداد به  120بیش از  ها، نجانب مورمو

 شهرت یافت. 4«میدوز

شهر  6«پارک مرکزی»مسیر تکمیل  5«روستای سنیکا»با اخراج آخرین ساکن  :1857اکتبر  1 -

 نیویورک هموار شد. 

 12از ها  رسید. بانکبحران مالی از راه  ،در شهر نیویورکها  با تعطیلی بانک :1857اکتبر  13 -

 خود را از سر گرفتند.های  دسامبر، فعالیت

1858  

و  8«سلطان پنبه»سنای ایاالت متحده از ایده  در 7«جیمز هنری هاموند»سناتور  :1858مارس  4 -

معتقد ها  جنوبی، سخن گفت. در ایده سلطان پنبهداری  برای دفاع از برده 9«نظریه طبقه پست»

                                                           
1
 - John C. Breckinridge 

2
 - Dred Scott v. Sanford 

3
 - Utah War 

4
 - Mountain Meadows massacre 

5
 - Seneca Village 

6
 - Central Park 

7
 - James Henry Hammond 

8
 - King Cotton 

9
 - Mudsill Theory 
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شمالی ایاالت متحده و همچنین، کشورهای اروپایی به های  یع ایالتبودند که وابستگی صنا

برده دار جنوبی، آنان را وادار خواهد کرد که به جدایی احتمالی های  محصول پنیه ایالت

نیز وجود بردگان  از فدراسیون ایاالت متحده تن دهند. نظریه طبقه پستجنوبی های  ایالت

 کرد.  می ه را ضروری قلمدادبرای رفاه و سعادت طبقات مرفه جامع

 
 آمریکاایاالت متحده جمهوری رئیس پانزدهمین  ،بوکاننجیمز 

 کرد.  امضاءرا  1 «پیمان یانکتون سو» ،ایاالت متحده با بومیان داکودتا :1858آوریل  19 -

 مینه سوتا به عنوان سی و دومین ایالت پذیرفته شد.  :1858آوریل  11 -

سخنرانی ی که به ونکلن با ایراد سخنرانی در سنای ایالتی ایلیآبراهام لین :1858 ژوئن 16 -

برای کسب کرسی سنای را  جمهوری خواهشهرت یافت، نامزدی حزب  2«خانه تقسیم شده»

 ایاالت متحده پذیرفت. 

پیمان »میان ایاالت متحده و ژاپن که به  3«پیمان دوستی و تجارت» :1858 ژوئیه  29  -

 شد. امضاءدو )توکیوی امروزی( یدر خلیج ا شود می نیز شناخته 4«هریس

ن رئیس جمهوری ایاالت متحده، کابل تلگراف جدید اقیانوس جیمز بوکان :1858 اوت 16 -

 اطلس را با تبادل سالم با ملکه ویکتوریا، پادشاه بریتانیا افتتاح کرد. 

                                                           
1
 - Yankton Sioux Tribe 

2
 - House Divided 

3
 - Treaty of Amity and Commerce 

4
 - Harris Treaty 
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 ب جمهوریزحن دور از هفت دور مناظرات میان آبراهام لینکلن، نامزد یاول :1858 اوت 21 -

خواه با استفان داگالس، سناتور ایلینوی در سنای ایاالت متحده و نامزد حزب دموکرات 

  برگزار شد.

به بیمارستان تفنگداران دریایی نیویورک  1«جزیره استاتن»حمله اهالی با  :1858سپتامبر  1 -

 آغاز شد.  2«نجنگ قرنطینه جزیره استات»واقع در این جزیره که به قرنطینه شهرت یافته بود، 

1859 

 ن به عنوان سی و سومین ایالت پذیرفته شد. ااورگ :1859فوریه  14 -

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.سی و ششمین  :1859مارس  4 -

-  

در  مناقشه مرزی میان ایاالت متحده و بریتانیا بر سر جزایر سنت ژوان :1859 ژوئن 15 -

 .یافتشهرت  3«جنگ خوک»که به رفت گ

 ایاالت متحده آغاز شد.های  نخستین مسابقه بیسبال بین دانشگاه :1859 ژوئیه  1 -

از پنسیلوانیا به ای  در منطقه 4«ادوین دریک»نخستین چاه حفر شده توسط  :1859 اوت 27 -

 در پنسیلوانیا آغاز شد.  نفتاستخراج و رسید نفت 

 قیامبرای ایجاد داری  برده لغودار رهبر شبه نظامیان طرف 5«جان براون»تالش  :1859اکتبر  16 -

  ایالت ویرجینیا ناکام ماند. 6«اسلحه خانه هارپر فری»علیه نظام برده داری، در 

7«رابرت ای. لی»نیروهای تحت امر سرهنگ  :1859اکتبر  18 -
بر شبه نظامیان در ویرجینیا  

 . پیروز شدندکردند،  می مبارزهداری  که علیه بردهجان براون 

 درگذشت.  آمریکایینویسنده  8«روینگیواشنگتن ا» :1859ر نوامب 28 -

 جان براون به جرم شورش اسلحه خانه هارپر فری به دار آویخته شد. :1859دسامبر  2 -

                                                           
1
 - Staten Island 

2
 - Staten Island Quarantine War 

3
 - Pig War 

4
 - Edwin Drake 

5
 - John Brown 

6
 - Harpers Ferry Armory 

7
 - Robert E. Lee 

8
 - Washington Irving 
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1860 

 145 ،در شهر لورنس ایالت ماساچوستای  در پی فروریختن کارخانه :1860ژانویه  10 -

 کارگر جان باختند.

1«اتحادیه کوپر»در جمع اعضای  نلآبراهام لینک :1860فوریه  27 -
سخنرانی معروفی را ایراد  

لینکلن را در های  شهرت یافت. این سخنرانی که دیدگاه 2«سخنرانی اتحادیه کوپر»کرد که به 

تشریح کرد، در پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری نقش داری  ارتباط با موضوع برده

 مهمی داشت.

3«جنگ پایوت» :1860مه  6 -
در یوتا آغاز  4«پایوت شمالی»قوای ایاالت متحده و بومیان  میان 

 شد.

جان »و  نمود نخستین مجمع ملی خود را برگزار 5«حزب اتحاد قانون اساسی» :1860مه  9 -

 را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد.  6«بل

ریاست جمهوری خواه در انتخابات  نامزدی حزب جمهوری ،آبراهام لینکلن :1860مه  18 -

 را پذیرفت. 

سربازان ارتش ایاالت متحده به همراه شبه نظامیان، بومیان پایوت شمالی را  :1860 ژوئن 2 -

 در نبرد نهایی شکست دادند. 

7«بیداری گسترده»ان موسوم به جمهوری خواهمیان گروهی از  :1860 اوت 25 -
که خواهان  

ستفان داگالس که حامی حق تعیین با طرفداران سناتور ا ،تقویت هویت شمالی بودند

 د، در مناطقی از ایالت ایلینوی درگیری خونین رخ داد.دنبوها  ایالتاز سوی داری  برده

 9«دریاچه میشیگان»بر روی  8«لیدی الگین»یک کشتی مسافربری به نام  :1860سپتامبر  7 -

 تن از سرنشینان آن غرق شدند. 400دچار حادثه شد و 

                                                           
1
 - Cooper Union 

2
 - Cooper Union speech 

3
 - Paiute War 

4
 - Northern Paiute people 

5
 - Constitutional Union Party 

6
 - John Bell 

7
 - Wide Awakes 

8
 - The Lady Elgin 

9
 - Lake Michigan 
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  انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد.دهمین نوز :1860نوامبر  6 -

این نخستین  آبراهام لینکلن در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید. :1860نوامبر  6 -

 خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده بود. پیروزی نامزد حزب جمهوری

تجزیه، طرحی را  یی کشور از بحرانبا هدف رها 1«جان کریتندن»سناتور  :1860دسامبر  18  -

 شهرت یافت. 2«الحه کریتندنصم»کرد که به  ارایه

، از ایاالت متحده جدا برده دار کارولینای جنوبی به عنوان نخستین ایالت :1860دسامبر  20 -

 شد. 

 که را 3«اعالمیه جدایی کارولینای جنوبی از اتحادیه»کارولینای جنوبی  :1860دسامبر  24 -

 المیه استقالل ایاالت متحده بود، منتشر کرد. مشابه اع

 

 
 آمریکابرده دار از ایاالت متحده های  اعالمیه جدایی ایالت

 

                                                           
1
 - John J. Crittenden 

2
 - Crittenden Compromise 

3
 - South Carolina Declaration of Secession 



 

 



 

 

 فصل دوم

 1860دهه 

1861 

 رای داد.ایاالت متحده ایالت دالور به جدا نشدن از  :1861ژانویه  3 -

 شد.ایاالت متحده جدا سی سی پی از  می :1861ژانویه  9 -

 شد.ایاالت متحده جدا فلوریدا از  :1861ژانویه  10 -

 شد.ایاالت متحده جدا آالباما از  :1861ژانویه  11 -

از سوی قوای  1«نسپیک فورت»التی فلوریدا خواستار تسلیم نیروهای ای :1861ژانویه  12 -

 شدند. فدرال

 شد.ایاالت متحده جدا جورجیا از  :1861ژانویه  18 -

2«جفرسون دیویس» :1861ژانویه  21 -
 سناتوری ایاالت متحده استعفا داد.از  

3«دستورالعمل جدایی» :1861ژانویه  21 -
ایاالت که خواهان جدایی از هایی  از سوی ایالت 

 تهیه شد.، بودند متحده

 شد.ایاالت متحده جدا لوئیزیانا از  :1861ژانویه  26 -

 سی و چهارم پذیرفته شد.ایالت کانزاس به عنوان  :1861ژانویه  29 -

 شد.ایاالت متحده جدا تگزاس از  :1861فوریه  1 -

 4«مجمع مونتگمری»نمایندگانی از شش ایالت جدا شده از ایاالت متحده در  :1861فوریه  4 -

 با یکدیگر دیدار کردند. ،در شهر مونتگمری ایالت آالباما

                                                           
1
 - Fort Pickens 

2
 - Jefferson Davis 

3
 - Ordinance of Secession 

4
 - Montgomery Convention 



 

 

 

 

 

 روزشمار تاریخ ایاالت متحده آمریکا       116

 

 

1«کنفدراسیون ایاالت آمریکا»قانون اساسی موقت  :1861فوریه  8 -
جدا های  به تصویب ایالت 

 رسید.ایاالت متحده ز شده ا

جفرسون دیویس با رای مجمع مونتگمری به ریاست جمهوری موقت  :1861فوریه  9 -

 رسید.آمریکا کنفدراسیون ایاالت 

به تصویب رساند که بر  راای  مجلس نمایندگان ایاالت متحده قطعنامه :1861فوریه  11  -

 ن شد.تضمیها  در ایالتداری  در موضوع بردهنکردن دخالت  اساس آن،

مراسم تحلیف ریاست  ،جفرسون دیویس در مونتگمری ایالت آالباما :1861فوریه  18 -

 را برگزار کرد. آمریکا جمهوری موقت کنفدراسیون ایاالت 

جمهوری منتخب به طور پنهانی وارد شهر واشنگتن رئیس  ،آبراهام لینکلن :1861فوریه  23 -

بی نتیجه ماند ور وی در شهر بالتیمور دی.سی شد. این تصمیم پس از آن که تالش برای تر

 .گرفته شد 

 تاسیس شد. 2«کلرادو قلمرو» :1861فوریه  28 -

3«سرزمین نوادا» :1861مارس  2 -
 تاسیس شدند. 4«سرزمین داکوتا»و  

ایاالت متحده سوگند جمهوری رئیس شانزدهمین آبراهام لینکلن به عنوان  :1861مارس  4 -

 . یاد کرد

ایاالت متحده جمهوری رئیس معاون پانزدهمین به عنوان  5«ل حاملینهانیبا»: 1861مارس  4 -

  سوگند یاد کرد.

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.سی و هفتمین  :1861مارس  4 -

 . معرفی شدآمریکا پرچم کنفدارسیون ایاالت  :1861مارس  4 -

 گذاشته شد.به اجرا آمریکا قانون اساسی کنفدراسیون ایاالت  :1861مارس  11 -

در کارولینای جنوبی، جنگ  6«سامتر فورت»به ها  با حمله قوای جنوبی :1861آوریل  12 -

  .در ایاالت متحده آغاز شدداخلی 

                                                           
1
  - Confederate States of America 

2
 - Colorado Territory 

3
 - Nevada Territory 

4
 - Dakota Territory 

5
 - Hannibal Hamlin 

6
 - Fort Sumter 
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 آمریکاجمهوری ایاالت متحده رئیس آبراهام لینکلن، شانزدهمین 

 سامتر به محاصره قوای کنفدراسیون درآمد. فورت :1861آوریل  14 -

 شد. ایاالت متحده جدا یرجینیا از و :1861آوریل  17 -

تا فرماندهی ارتش داد رابرت ای. لی از ارتش ایاالت متحده استعفا  :1861آوریل  20 -

 برعهده بگیرد.را در جنگ با ارتش فدرال ویرجینیا 

 سی شد . . دی وارد شهر واشنگتنایاالت متحده ارتش  :1861آوریل  25 -

را برای مقابله  1«قاعده قرار احضار زندانی»نکلن آبراهام لیجمهور رئیس  :1861آوریل  27 -

 به حال تعلیق در آورد.ها  با شورش جنوبی

 شد.ایاالت متحده جدا آرکانزاس از  :1861مه  6 -

 شد.ایاالت متحده جدا تنسی از  :1861مه  7 -

آمریکا شهر ریچموند در ایالت ویرجینیا به عنوان پایتخت کنفدراسیون ایاالت  :1861مه  8 -

 اب شد.انتخ

ایالت  2«سنت لوئیس»با افراد غیر نظامی در شهر ایاالت متحده نیروهای  :1861مه  10 -

 انجامید.  تن 100و زخمی شدن نفر  28میسوری درگیر شدند که به مرگ 

                                                           
1
 - habeas corpus 

2
 - St. Louis 
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ملکه ویکتوریا اعالمیه بی طرفی بریتانیا در جنگ داخلی ایاالت متحده را  :1861مه  13 -

 صادر کرد. 

ی بی طرفی خود را در جنگ داخلی اعالم کرد و این وضعیت تا سوم کنتاک :1861مه  20 -

 سپتامبر که نیروهای کنفدراسیون وارد این ایالت شد، ادامه یافت. 

 شد.ایاالت متحده جدا کارولینای شمالی از  :1861مه  20 -

1«نبرد کوریکس فورد» :1861 ژوئیه  13 -
 در ویرجینیا آغاز شد. 

2«بول ران نبرد نخست» :1861 ژوئیه  21 -
ستین پیروزی قوای کنفدراسیون بر قوای که نخ 

 در ویرجینیا آغاز شد. ،بوداتحادیه در جنگ داخلی 

پایتخت ایالت میسوری توسط نیروهای  ،پس از تصرف شهر جفرسون :1861 ژوئیه  22 -

کنوانسیون قانون اساسی میسوری تشکیل جلسه داد و فرماندار طرفدار جدایی  ،اتحادیه

  برکنار و فرماندار طرفدار اتحادیه را به جای وی جایگزین کرد. طلبان را

را به تصویب رساند که در آن عنوان شد ای  کنگره ایاالت متحده قطعنامه :1861 ژوئیه  25 -

داری  لغو برده موضوع و نهآمریکا ایاالت متحده شورشی بر سر حفظ های  جنگ علیه ایالت

 است.آغاز شده 

جنگ، برای نخستین بار مالیات های  االت متحده برای تامین هزینهدولت ای :1861 اوت 5 -

 بردرآمد را به اجرا گذاشت.

 شالق زدن در ارتش ایاالت متحده ممنوع شد.  :1861 اوت 5 -

سی سی پی، قوای کنفدراسیون به  می ن نبرد بزرگ در غرب رودخانهاولیدر  :1861 اوت 10 -

 پیروزی رسید. 

 تحت کنترل درآورد.را  3«رود تنسی»دهانه در جنگی خونین، ادیه قوای اتح :1861سپتامبر  6 -

در دومین نبرد  4«ادوارد بیکر»نیروهای اتحادیه تحت فرماندهی سرهنگ  :1861اکتبر  21 -

بزرگ جنگ، در برابر نیروهای کنفدراسیون شکست خورد. در این جنگ بیکر، دوست 

 نزدیک آبراهام لینکلن، کشته شد.

                                                           
1
 - Battle of Corrick's Ford 

2
 - First Battle of Bull Run 

3
 -Tennessee River 

4
 - Edward Baker 
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 1861 – 1865کا آمریجنگ داخلی 

 رای داد. ایاالت متحده مجلس ایالتی میسوری به جدایی از  :1681اکتبر  30 -

شد، اما  امضاءتوسط فرماندار ایاالت متحده الیحه جدایی میسوری از  :1861اکتبر  31 -

 نیروهای اتحادیه کنترل اکثریت قریب به اتفاق میسوری را به دست آوردند.

را به فرماندهی ارتش  1«جورج مک کلیالن» ،آبراهام لینکلن جمهوررئیس  :1861نوامبر  1 -

 اتحادیه انتخاب کرد. 

انتخاب آمریکا به ریاست جمهوری کنفدراسیون ایاالت دیویس جفرسون  :1861نوامبر  6 -

 شد.

نبرد »در  2«س اس. گرانتاولیس»نیروهای اتحادیه به فرماندهی ژنرال  :1861نوامبر  7 -

دراسیون را تصرف کردند اما با رسیدن نیروهای کمکی یک اردوگاه کنف 3«بلمونت

 .ندکنفدراسیون، قوای اتحادیه به عقب نشینی مجبور شد

ناوگان دریایی ایاالت متحده یک کشتی بریتانیایی را متوقف و دو نماینده  :1861نوامبر  8 -

 بریتانیا انجامید.  کنفدراسیون را بازداشت کردند. این اقدام به تنش دیپلماتیک میان ایاالت متحده و

میسوری را به عنوان دوازدهمین ، آمریکامتحده کنگره کنفدراسیون ایاالت  :1861نوامبر  28 -

 ایالت کنفدراسیون پذیرفت.

 پذیرفته شد.آمریکا کنتاکی به عضویت کنفدراسیون ایاالت  :1861دسامبر  10 -

                                                           
1
 - George B. McClellan 

2
 - Ulysses S. Grant 

3
 - Battle of Belmont 
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1862 

 حده درگذشت.جمهوری ایاالت مترئیس جان تایلر، دهمین  :1862ژانویه  18 -

 ناو جنگی آهنین ایاالت متحده به آب انداخته شد. نخستین :1862ژانویه  30 -

در  1«هنری فورت»گرانت با تصرف  سروهای اتحادیه به فرماندهی اولیسنی :1862فوریه  6 -

 . دست یافتندخود در جنگ  بزرگایالت تنسی به نخستین پیروزی 

جمهوری شش ساله کنفدراسیون ایاالت  جفرسون دیویس سوگند ریاست :1862فوریه  22 -

 را ایراد کرد. آمریکا 

 . ندقوای کنفدراسیون از میسوری بیرون رانده شد :1862مارس  7 -

از بازگرداندن بردگان فراری به  ،دولت فدرال به ارتش دستور داد :1862مارس  13 -

کنار  1850مصوب سال  اربابانشان خودداری کند. با این تصمیم، قانون بردگان فراری

 گذاشته شد.

قلمرو قوای اتحادیه موفق شد از یورش نیروهای کنفدراسیون به  :1862مارس  28 -

 د. کننیومکزیکو جلوگیری 

با نزدیک شدن قوای اتحادیه به شهر ریچموند پایتخت  2«نبرد یورک تاون» :1862آوریل  5 -

 کنفدراسیون آغاز شد. 

 شد.اعالم ی. سی ممنوع در شهر واشنگتن دداری  برده :1862آوریل  16 -

درآورد و دسترسی  فرا به تصردر ایالت لوئیزیانا  نیواورلئانقوای اتحادیه شهر  :آوریل 25 -

 سی سی پی را تضمین کرد.  می به

اداره امور کشاورزی ایاالت »آبراهام لینکلن قانون تاسیس جمهور رئیس  :1862مه  15 -

"«وزارت کشاورزی»را که بعدها به  3«متحده
 کرد.  امضاءییر نام داد، تغ 4

کرد. بر اساس  امضاءرا  5«قانون منازل رعیتی»آبراهام لینکلن جمهور رئیس  :1862مه  20 -

خانه و مزرعه  ،گرفت تا در آن می قرار تقاضا کنندگاندولتی در اختیار های  این قانون، زمین

 برای خود ایجاد کنند. 

                                                           
1
 - Fort Henry 

2
 - Battle of Yorktown 

3
 - the United States Bureau of Agriculture 

4
 - Department of Agriculture 

5
 - Homestead Act 
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 را برعهده گرفت. 1«ارتش ویرجینیا شمالی»ژنرال رابرت ای. لی فرماندهی  :1862 ژوئن 1 -

در ایالت  2«ممفیس»شهر با عقب نشینی قوای کنفدراسیون، قوای اتحادیه  :1862 ژوئن 6 -

 تنسی را تحت کنترل در آورد. 

به دلیل رسوایی اوراق  4«کانزاس هوزیر امور داخل» ،3«جان وینتر رابینسون» :1862 ژوئن 12 -

بود آمریکا ار شد. رابینسون نخستین مقام ایالتی در تاریخ قرضه محکوم و از این سمت برکن

 برکنار شد. یتمحکومپس از و استیضاح در دادگاهکه 

 
 آمریکادار جنوبی  بردههای  جمهوری کنفدراسیون ایالترئیس جفرسون دیویس، 

ایاالت متحده متعلق به های  را در سرزمینداری  ، بردهایاالت متحده کنگره :1862 ژوئن 19 -

 غیر قانونی اعالم کرد.

کارش را به عنوان نخستین وزیر کشاورزی ایاالت متحده  5«ایزاک نیوتون» :1862 ژوئیه  1 -

 کار کرد.  آغاز

کرد. این  امضاءرا  6«قانون خط آهن پاسفیک»آبراهام لینکلن جمهور رئیس  :1862 ژوئیه  1 -

 را فراهم کرد. ای  قانون، ساخت نخستین خط آهن بین قاره

                                                           
1
 - Army of Northern Virginia 

2
 - Memphis 

3
 - John Winter Robinson 

4
 - Secretary of State of Kansas 

5
 - Isaac Newton 

6
 - Pacific Railway Acts 
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"قانون اجاره موریل لند"آبراهام لینکلن جمهور رئیس  :1862 ژوئیه  2  -
کرد. بر اساس  امضاءرا  1

 دولتی برای آموزش علوم کشاورزی و مکانیک فراهم شد.های  این قانون، امکان اعطای زمین

 جمهوری ایاالت متحده درگذشت.رئیس مارتین وان بورن، هشتمین  :1862 ژوئیه  24 -

آفریقایی -گروهی از افراد برجسته آمریکایی آبراهام لینکلن باجمهور س رئی :1862 اوت 14 -

. در این دیدار که نخستین دیدار یک رئیس جمهوری ایاالت متحده با چنین  ددیدار کر

بود، لینکلن پیشنهاد کرد سیاه پوستان به آفریقا یا آمریکای مرکزی مهاجرت کنند، اما گروهی 

 ر جلسه رد شد.این پیشنهاد از سوی حاضرین د

جنگ »درگیری میان قوای ایاالت متحده و بومیان الکوتا در مینه سوتا به  :1862 اوت 17 -

 انجامید. 2«داکوتا

شکست سنگینی را به قوای  3«جنگ دوم بول ران»قوای کنفدراسیون در  :1862 اوت 28 -

 کرد. تحمیل اتحادیه 

ست سنگین قوای اتحادیه در راهام لینکلن پس از شکبآجمهور رئیس  :1862سپتامبر  2 -

جنگ دوم بول ران، با اکراه ژنرال جورج مک کلیالن را برای بار دیگر به فرماندهی کل 

 ارتش منصوب کرد. 

هزار نیرو برای  55با  ،قوای کنفدراسیون به فرماندهی ژنرال رابرت ای. لی :1862سپتامبر  5 -

شدند و  شمالیهای  وارد خاک ایالت از ویرجینیا ،با عبور از رودخانه پوتوماکنخستین بار 

 به مریلند رسیدند. 

قوای اتحادیه در خونین ترین روز تاریخ ایاالت متحده تا آن زمان، قوای  :1862سپتامبر  17  -

 5«نبرد آنتیتام»مریلند شکست داد. در این نبرد که به  4«شارپسبورگ»کنفدراسیون را در 

 دند. هزار تن در یک روز کشته ش 22شهرت یافت، 

ترین فاجعه  در فیالدلفیا، بزرگ 6«اسلحه خانه الیگینی»در اثر انفجار در  :1862سپتامبر  17 -

 غیر نظامی در طول دوران جنگ داخلی ایاالت متحده رخ داد. 

                                                           
1
 - Morrill Land Grant Act 

2
 - Dakota War 

3
 - Second Battle of Bull Run 

4
 - Sharpsburg 

5
 - Battle of Antietam 

6
 - Allegheny Arsenal 
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آبراهام جمهور رئیس از سوی  1«اعالمیه آزادی بردگان »بیانیه مقدماتی  :1862سپتامبر  22 -

 لینکلن صادر شد.

 قوای کنفدراسیون به کنتاکی را متوقف کردند. حمله  ،نیروهای اتحادیه :1862اکتبر  8 -

که مورد  3«تونکاوا»چند صد تن از اعضای قبیله  ،2«قتل عام تونکاوا»در  :1862اکتبر  24 -

 حمایت قوای کنفدراسیون بودند، از سوی گروه بزرگی از بومیان که از اتحادیه حمایت

 کردند، قتل عام شدند.  می

های  آبراهام لینکلن نقشه تصرف ریچموند، پایتخت ایاالتجمهور رئیس  :1862نوامبر  14 -

 کرد.  تاییدرا آمریکا  جنوبی

 
 جنوبی در دوران جنگ داخلیهای  ژنرال رابرت ای. لی، فرمانده ارتش ایالت

آبراهام لینکلن در سخنرانی وضعیت اتحاد در کنگره ایاالت جمهور رئیس  :1862دسامبر  1 -

 حده، بار دیگر بر آزادی بردگان تاکید کرد. مت

 تالش ارتش اتحادیه برای تصرف ریچموند، پایتخت کنفدراسیون :1862دسامبر  13 -

 بعد از تلفات سنگین، کنار گذاشته شد. جنوبی( آمریکاهای  )ایاالت

ویرجینیای غربی را که با آبراهام لینکلن فرمان ایجاد جمهور رئیس  :1862دسامبر  31  -

 کرد.  امضاءوجود آمده بود، ه سیم ویرجینیا به دو بخش بتق

                                                           
1
 - Emancipation Proclamation 

2
 - Tonkawa massacre 

3
 - Tonkawa 
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1863 

آبراهام لینکلن فرمان دوم اعالمیه آزادی بردگان را صادر کرد جمهور رئیس  :1863ژانویه  1 -

 ایالت عضو کنفدراسیون تاکید شده بود. 10که در آن، بر آزادی بردگان در 

 در آوردند. خود را تحت کنترل 1«اسرودخانه آرکانز» ،قوای اتحادیه :1863ژانویه  11  -

 تاسیس شد. 2«آریزوناقلمرو » :1863فوریه  24 -

 کرد.  امضاءرا  3«قانون بانکداری ملی»آبراهام لینکلن جمهور رئیس  :1863فوریه  26 -

 تاسیس شد.  4«آیداهو قلمرو» :1863مارس  3 -

اقب آن، شورش یک به اجرا گذاشته شد و متع 5«قانون ثبت نام )در ارتش(» :1863مارس  3 -

 گرفت. فرا ، نیویورک را در اعتراض به این قانونای  هفته

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.سی هشتمین  :1863مارس  4 -

ن اولیدر متعلق به نیروی دریایی ارتش اتحادیه  6«جورجیانا»ناو جنگی  :1863مارس  19 -

 غرق شد.  ،کارولینای جنوبی تایالدر رلستون ماموریت خود برای اعمال قرنطینه علیه بندر چا

، بودند زنانکه اغلب از نفر هزار 5به دنبال افزایش قیمت نان در ریچموند،  :1863آوریل  2 -

 شورش به پا کردند.

از قوای کنفدراسیون  که چهار روز به طول انجامید، 7«نبرد چانسیلورسویل»در  :1863مه  1 -

 کشته شدند. نفر هزار  17هزار تن و از قوای اتحادیه  13

 هنگ داوطلبان پنجاه و چهارم پیاده نظام»به نام آفریقایی -آمریکایینخستین هنگ  :1863مه  28

در ایالت بوستون شهر قوای کنفدراسیون،  ضدبرای شرکت در جنگ  8«ماساچوست

 ماساچوست را ترک کرد. 

 پذیرفته شد. ویرجینیای غربی به عنوان سی و پنجمین ایالت  :1863 ژوئن 20 -

                                                           
1
 - Arkansas River 

2
  Arizona Territory 

3
 - National Banking Act 

4
 - Idaho Territory 

5
 - Enrollment Act 

6
 - SS Georgiana 

7
 - Battle of Chancellorsville 

8
 - the 54th Massachusetts Volunteer Infantry 
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که سه آمریکا ن بزرگ ترین نبرد در جنگ داخلی ابه عنو 1«نبرد گیتیسبرگ» :1863 ژوئیه  1 -

 23 قوای کنفدراسیون وهزار تن از  28. در این نبرد خونین، آغاز شد  ،روز به طول انجامید

 . شدندقوای اتحادیه کشته هزار تن از 

سی سی  می رودخانههای  ار منطقه سرچشمهقوای اتحادیه برای نخستین ب :1863 ژوئیه  9 -

 پی را تحت کنترل در آورد.

مخالفت با اعزام اجباری به سربازی، در شهر نیویورک شورش سه روزه را  :1863 ژوئیه  13 -

لقب گرفته آمریکا . این بدترین شورش در تاریخ انجامیدتن  120به پا کرد که به مرگ 

 است. 

رگ، ژنرال رابرت ای. لی نامه استعفای خود از فرماندهی وبعد از نبرد گتیسب :1863 اوت 8 -

آمریکا جمهوری کنفدراسیون ایاالت رئیس ارتش کنفدراسیون را برای جفرسون دیویس، 

 خودداری کرد. استعفای ژنرال لی ارسال کرد اما دیویس از پذیرش 

 ی کنفدراسیونکه به نفع قوا 2«ویلیام کوانتریل»شبه نظامیان تحت فرمان  :1863 اوت 21  -

مرد و پسر را در شهر لورنس کانزاس قتل عام کردند. این حادثه  200جنگیدند، حدود  می

شمالی بازتاب بسیار منفی های  ایالتیکی از هولناک ترین حوادث جنگ داخلی بود که در 

 داشت. 

ج در خار آمریکاییین موسسه آموزش عالی اولبه عنوان  3«کالج رابرت» :1863سپتامبر  16 -

  از ایاالت متحده، در استانبول ترکیه تاسیس شد.

روز »آبراهام لینکلن آخرین پنجشنبه ماه نوامبر را به عنوان  جمهوررئیس  :1863اکتبر  3 -

 تعیین کرد.  4«شکرگزاری

 نخستین آزمایش موفقیت آمیز زیردریایی در ایاالت متحده انجام شد. :1863اکتبر  15 -

رگ وتیسبر جمع نظامیان ارتش اتحادیه در گلینکلن دراهام آب جمهوررئیس  :1863نوامبر  19 -

5«رگوتیسبسخنرانی گ»که به  کردپنسیلوانیا، سخنرانی معروف خود را ایراد 
 . یافتشهرت  

                                                           
1
 - Battle of Gettysburg 

2
 - William Quantrill 

3
 - Robert College 

4
 - Thanksgiving Day 

5
 - Gettysburg Address 
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 رگوتیسبنرانی معروف آبراهام لینکلن در گسخ

1864 

رتش یک زیردریایی کوچک کنفدراسیون نخستین کشتی جنگی متعلق به ا :1864فوریه  17 -

 اتحادیه را غرق کرد. 

س گرانت را به فرماندهی کل ارتش ساولیآبراهام لینکلن،  جمهوررئیس  :1864مارس  9 -

 منصوب کرد. ایاالت متحده 

را تصویب کرد که در آن  1«1864قانون ضرب سکه »کنگره ایاالت متحده  :1864آوریل  22 -

 ضرب شود.  2«ایمان داریم به خدا»عبارت  ،رایج کشورهای  مقرر شد بر روی کلیه سکه

3«ارتش پوتوماک» :1864مه  7 -
روی به سمت جنوب  گرانت، پیش اولیسستحت فرماندهی  

 را آغاز کرد. 

4«ویلیام تیکامسه شرمن»حمله ارتش اتحادیه به فرماندهی ژنرال  :1864مه  13 -
به سمت  

 در جورجیا آغاز شد.  5«آتالنتا»شهر 

 اسیس شد. ت 6«مونتاناقلمرو » :1864مه  26 -

                                                           
1
 - Coinage Act of 1864 

2
 - In God We Trust 

3
 - Army of the Potomac 

4
 - William Tecumseh Sherman 

5
 - Atlanta 

6
 - Montana Territory 
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آغاز شد. در این نبرد، در ایالت پنسیلوانیا  1«سبورگرتپ»شهر محاصره  :1864 ژوئن 9 -

گرانت و نیروهای کنفدراسیون به فرماندهی  اولیسسنیروهای اتحادیه به فرماندهی ژنرال 

 ژنرال رابرت ای. لی برای آخرین بار با یکدیگر جنگیدند. 

به عنوان آرامستان نظامیان ایاالت متحده تاسیس  2«ونرلینگتآملی گورستان » :1864 ژوئن 15 -

 شد. 

روی  هدر آالباما را ب 3«موبیل»نیروی دریایی ارتش اتحادیه موفق شد بندر  :1864 اوت 5 -

ببندد. این بندر یکی از آخرین بنادر جنوب بود که به محاصره دریایی ها  رفت و آمد کشتی

 قوای اتحادیه در آمد.

 . تشدید کردبه شهر آتالنتا در جورجیا را  تاتحادیه حمال ارتش :1864 اوت 31 -

قوای کنفدراسیون پس از چهار ماه محاصره آتالنتا از سوی قوای اتحادیه،  :1864سپتامبر  1 -

 شهر را تخلیه کرد. 

 ارتش اتحادیه به فرماندهی ژنرال شرمن وارد شهر آتالنتا شد.  :1864سپتامبر  2  -

 عنوان سی و ششمین ایالت پذیرفته شد.نوادا به  :1864اکتبر  31 -

 انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد.بیستمین  :1864نوامبر  8 -

 . دوباره دست یافت آبراهام لینکلن در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی :1864نوامبر  8 -

شد. در این دریا آغاز راهپیمایی قوای تحت فرمان ژنرال شرمن به سمت  :1864نوامبر  15 -

 . حرکت کردندعملیات، قوای اتحادیه، شهر آتالنتا را به آتش کشیدند و به طرف جنوب 

دیوان عالی فدرال ایاالت رئیس به عنوان ششمین  4«سالمون پی. چیس» :1864دسامبر  15 -

 متحده سوگند یاد کرد. 

 داد.  تنسی شکستایالت ارتش اتحادیه، قوای کنفدراسیون را در  :1864دسامبر  15 -

ارتش اتحادیه به فرماندهی ژنرال شرمن، پس از راهپیمایی ویرانگر از  :1864دسامبر  21 -

 . کرددر جورجیا را تصرف  5«ساوانا»آتالنتا به سمت جنوب، بندر 

                                                           
1
 - Petersburg 

2
 - Arlington National Cemetery 

3
 - Mobile 

4
 - Salmon P. Chase 

5
 - Savannah 
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1865  

 ژنرال رابرت ای. لی به فرماندهی کل ارتش کنفدراسیون منصوب شد.  :1865ژانویه  31 -

 کرد.  باطلرا داری  اجرا گذاشتن قانون اساسی جدید، بردهتنسی با به  :1865فوریه  22 -

 را تاسیس کرد.  1«شده اداره امور افراد آزاد»ایاالت متحده کنگره  :1865مارس  3 -

 سوگند یاد کرد. جمهوری رئیس به عنوان برای دومین بار آبراهام لینکلن  :1865مارس  4 -

جمهوری سوگند یاد رئیس معاون  شانزدهمینبه عنوان  2«آندرو جکسون» :1865مارس  4 -

 کرد. 

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.سی و نهمین  :1865مارس  4 -

به عنوان سرباز پوستان  سیاهبا استفاده از آمریکا ایاالت موتلفه کنفدراسیون  :1865مارس  13 -

 در ارتش موافقت کرد. 

 آخرین بار تشکیل جلسه داد. برایایاالت متحده کنگره کنفدراسیون  :1865مارس  18 -

به همراه آمریکا ت جمهوری کنفدراسیون ایاالرئیس  ،جفرسون دیویس :1865آوریل  2 -

اعضای کابینه، شهر ریچموند را که پایتخت کنفدراسیون بود، ترک کرد. روز بعد، ارتش 

 اتحادیه، وارد شهر شد.

چموند، پایتخت کنفدراسیون گرانت، ری ساولیس ارتش اتحادیه به فرماندهی :1865آوریل  3 -

 را به تصرف درآورد.آمریکا ایاالت 

در آمریکا ایاالت فرمانده کل نیروهای کنفدراسیون  ،ژنرال رابرت ای. لی :1865آوریل  9 -

شد و جنگ فرمانده ارتش اتحادیه  ،گرانت ساولیس تسلیم ژنرال 3«دادگاه آپاماتو»محل 

 سید. به پایان رآمریکا داخلی در ایاالت متحده 

در شهر  4«تئاتر فورد»آبراهام لینکلن در هنگام حضور در جمهور رئیس  :1865آوریل  14 -

، برده دار جنوبیهای  ایالتطرفدار هنرپیشه  5«جان ویلکس بوث»واشنگتن دی.سی از سوی 

 مورد سو قصد قرار گرفت و زخمی شد.

                                                           
1
 - Freedmen's Bureau 

2
 - Andrew Johnson 

3
 - Appomattox Court House 

4
 - Ford's Theatre 

5
 - John Wilkes Booth 
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  .سو قصد، درگذشت آبراهام لینکلن در اثر زخم ناشی ازجمهور رئیس  :1865آوریل  15 -

 جمهوری ایاالت متحده،رئیس در پی مرگ آبراهام لینکلن، شانزدهمین  :1865آوریل  15 -

با ریاست جمهوری  جمهوری سوگند یاد کرد.رئیس هفدهمین آندور جانسون به عنوان 

 خالی ماند. 1869سمت معاونت ریاست جمهوری تا مارس  ،آندور جانسون

 
 1865آوریل  14ترور آبراهام لینکلن در 

به همراه آمریکا جمهوری کنفدراسیون ایاالت رئیس جفرسون دیویس،  :1865آوریل  18 -

 در کارولینای شمالی شد.  1«شارلوت»وارد شهر  ،هزار سربازو تعدادی از اعضای کابینه 

سربازان جان ویلکس بوث، قاتل آبراهام لینکلن که از سوی گروهی از  :1865آوریل  26 -

اصابت و در اثر  به دام افتادمتحده تحت تعقیب بود، در مزرعه در ویرجینیا  ارتش ایاالت

 کشته شد. ،از جانب بوستون کوربتای  گلوله

سی سی پی  می مسافر در رودخانه 300یک کشتی بخار با دو هزار و  :1865آوریل  27  -

ش اتحادیه اسرای جنگی ارت بیشتر آنها ازکه نفر 800در این حادثه، هزار و  . شدمنفجر 

 بودند، کشته شدند. 

سی سی پی و شرق لوئیزیانا  می در آالباما،آمریکا ایاالت فرمانده ارتش کنفدراسیون  :1865مه  4 -

 سی سی پی پایان یافت.  می به فرمانده ارتش اتحادیه تسلیم شد و مقاومت کنفدراسیون در شرق

برای آخرین بار آمریکا ت ایاالجمهوری کنفدراسیون رئیس جفرسون دیویس،  :1865مه  5 -

با اعضای کابینه خود در شهر واشنگتن جورجیا دیدار کرد و متعاقب آن، حکومت 

 منحل شد. آمریکا کنفدراسیون ایاالت 

                                                           
1
 - Charlotte 
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ایالت  1«اروینویل»جفرسون دیویس توسط قوای اتحادیه در نزدیکی شهر  :1865مه  10 -

 جورجیا بازداشت شد. 

 2«پنسیلوانیاخیایان »ه به مناسبت پایان جنگ داخلی، در نیروهای ارتش اتحادی :1865مه  23 -

 در شهر واشنگتن دی.سی رژه افتخار برگزار کردند. 

 4«گالوستون»فرمانده ارتش اتحادیه وارد شهر 3«گوردون گرانجر»ژنرال  :1865 ژوئن 19 -

 تگزاس شد و اهالی را از اعالمیه آزادی بردگان مطلع کرد. هر ساله این روز به عنوان

 شود. می جشن گرفته 5«جونتینت»

در  6«تاوسون فورت»در آمریکا ایاالت ارتش کنفدراسیون گروه از ین آخر :1865 ژوئن 23 -

 تسلیم قوای اتحادیه شد. ایندیاناقلمرو 

 7«سرویس مخفی ایاالت متحده»حفاظت از مقامات کشور به نام پلیس  :1865 ژوئیه  5 -

 تاسیس شد.

به دار گروه ترور آبراهام لینکلن پس از محاکمه در دادگاه، چهار عضو  :1865 ژوئیه  7 -

زنی بود که توسط مقامات  اولین ،8«ماری سورات»آویخته شدند. یکی از این چهار تن، 

 پا برجا ماند.  1953د تا سال رفدرال اعدام شد و این رکو

روندان شه به اتهام جنایات جنگی علیه نظامیان و 9«چمپ فرگوسن» :1865سپتامبر  26 -

شود که در ایاالت  می ی یادنخستین فردبه عنوان وی از آویخته شد. -طرفدار اتحادیه به دار 

   جنایات جنگی، مجازات شد.جرم به متحده 

را در کالیفرنیا لرزاند و بیش از  10«خلیج سان فرانسیسکو»پر قدرت، ای  زلزله :1865اکتبر  8 -

 د. شهزار دالر خسارت به منطقه وارد  500

                                                           
1
 - Irwinville 

2
 - Pennsylvania Avenue 

3
 - Gordon Granger 

4
 - Galveston 

5
 - Juneteenth 

6
 - Fort Towson 

7
 - The U.S. Secret Service 

8
 - Mary Surratt 

9
 - Champ Ferguson 

10
 - San Francisco Bay 



 

 

 

 

 

 1۳1    1۸60: دهه دوم بخش چهارم/ فصل

  

 

 
 آمریکاجمهوری ایاالت متحده رئیس سون، هفدهمین انآندرو ج

به تصویب رسید. بر اساس این متمم سیزدهم قانون اساسی ایاالت متحده  :1865دسامبر  18 -

 اعالم شد. و بندگی غیر ارادی به جز مجازات یک جرم، ممنوع داری  برده ،متمم

1«س کالنککوکال»گروه  :1865دسامبر  24 -
از کهنه سربازان ارتش  توسط تعدادی 

با  تاین گروه، مخالفتشکیل وجود آمد. هدف از ه کنفدراسیون در ایالت تنسی ب

بخشی و شهرت یافت  2«بازسازی»که به بود دولت فدرال پس از جنگ داخلی های  سیاست

 بود. آزادی بردگانشامل  ،از آن

1866 

را که نخستین  3«1866نی قانون حقوق مد»کنگره ایاالت متحده الیحه  :1866مارس  13 -

تصویب کرد. این الیحه  بود،پوستان  سیاهفدرال برای حفاظت از حقوق گذاری  اقدام قانون

جمهوری را در رئیس مارس وتو کرد و کنگره وتوی  27در  انسونآندرو ججمهور رئیس را 

 آوریل باطل کرد.  9

 10الت مین، دو تن کشته و در اثر آتش سوزی گسترده در شهر پورتلند ای :1866 ژوئیه  4  -

ترین حادثه آتش سوزی شهری ایاالت متحده  بی خانمان شدند. این حادثه بزرگنفر هزار 

 . آمد می به شمارتا آن زمان 

                                                           
1
 - The Ku Klux Klan 

2
 - Reconstruction  

3
 - Civil Rights Act of 1866 
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استیناف ایاالت های  تعداد دادگاه 1«استیناف های  قانون دادگاه»با تصویب  :1866 ژوئیه  23 -

 قاضی تعیین شد.  7درال ایاالت متحده حوزه و تعداد اعضای دیوان عالی ف 9متحده 

تنسی به عنوان نخستین ایالت پس از پایان جنگ داخلی، بار دیگر به  :1866 ژوئیه  24 -

 .پیوستایاالت متحده 

) ژنرال پنج ستاره( را در نیروهای  2«سپهبد»کنگره ایاالت متحده، درجه  :1866 ژوئیه  25 -

 گرانت اهدا شد.  ساولیس ژنرالمسلح تعیین کرد و نخستین درجه سپهبدی به 

در کنگره، سیستم متریک برای وزن و  3«1866قانون متریک »با تصویب  :1866 ژوئیه  28 -

 اندازه در ایاالت متحده در نظر گرفته شد. 

خواهان رادیکال در کنگره با  با امید آشتی جمهوری 4«مجمع اتحادیه ملی» :1866 اوت 14 -

 آغاز به کار کرد.  ،ئیس جمهور آندرو جانسون در فیالدلفیار بازسازیموسوم به های  سیاست

جانسون به طور رسمی پایان جنگ داخلی ایاالت  وجمهور آندررئیس  :1866 اوت 20 -

 متحده را اعالم کرد. 

 موسوم بههای  آندرو جانسون برای جلب حمایت از سیاستجمهور رئیس  :1866 اوت 27 -

ر انتخابات ریاست جمهوری، ایراد و کسب نامزدی حزب دموکرات د بازسازی

 مختلف کشور آغاز کرد. های  را در ایالتهایی  سخنرانی

 
 س کالنکنژادپرستان کوکال

                                                           
1
 -Judicial Circuits Act 

2
 - General of the Army 

3
 - Metric Act of 1866 

4
 -  National Union Convention 
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زب حآندرو جانسون، جمهور رئیس سراسری ها  با وجود سخنرانی :1866نوامبر  5 -

 به پیروزی قاطع دست یافت.ای  خواه در انتخابات میاندوره جمهوری

1867 

اوهایو و در ایالت  2«سینسیناتی»شهر میان  1«جان ای. روبلینگ»پل معلق  :1867ژانویه  1 -

 . بودطوالنی ترین پل معلق جهان در آن زمان، کنتاکی افتتاح شد که در ایالت  3«کلیولند»شهر 

 در منطقه کلمبیا حق رای اعطا شد. پوست  سیاهبه مردان  :1867ژانویه  8 -

 ی و هفتمین ایالت پذیرفته شد. نبراسکا به عنوان س :1867مارس  1  -

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.چهلمین  :1867مارس  4 -

هزار دالر از  200به قیمت هفت میلیون و را  آالسکاایاالت متحده منطقه  :1867مه  28 -
 . کردروسیه خریداری 

4«جزیره میدوی»ایاالت متحده کنترل  :1867سپتامبر  30  -
 را در دست گرفت .م در اقیانوس آرا 

هزار دالری دولت فدرال، ایاالت  200با نقد شدن چک هفت میلیون و  :1867اکتبر  18 -

 متحده رسما آالسکا را تحت کنترل گرفت. 

بومی منطقه جنوبی سران میان دولت ایاالت متحده و  5«پیمان مدیسین لوژ» :1867اکتبر  21 -
در  7«رزروهای  زمین»به نطقه بومیان این م ،رسید که بر اساس آن امضاءبه  6«دشت بزرگ»

 شدند.  می منتقل 8«اوکالهما»غرب 

چارلز دیکنز نویسنده معروف بریتانیایی در های  نخستین اثر از نوشته :1867دسامبر  2 -
 نیویورک به روی صحنه تئاتر رفت . 

1868 

را  9«استانتونادوین » ،رو جانسونآندجمهور رئیس سه روز پس از آن که  :1868فوریه  24  -

رای  47رای موافق در برابر  126برکنار کرد، مجلس نمایندگان با  10«وزارت جنگ»از سمت 

                                                           
1
 - John A. Roebling 

2
 - Cincinnati 

3
 - Cleveland 

4
 - Midway Island 

5
 - Medicine Lodge Treaty 

6
 - Great Plains 

7
 - Indian Reservation 

8
 - Oklahoma 

9
 - Edwin M. Stanton 

10
 - Secretary of War 
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جمهوری رئیس جمهوری رای مثبت داد. جانسون نخستین رئیس مخالف به استیضاح 

 ایاالت متحده است که استیضاح شد. 

در رو جانسون آندر جمهورئیس دادگاه رسیدگی کننده به پرونده استیضاح  :1868مارس  5 -

 سنای ایاالت متحده آغاز به کار کرد. 

با یک رای بیشتر، به تبرئه جمهوری ایاالت متحده رئیس دادگاه استیضاح  :1868مه  16 -

 جانسون رای مثبت داد. رو آند

1«یادبودروز » :1868مه  30 -
به منظور گرامیداشت کشته شدگان در جنگ، برای نخستین بار  

 برگزار شد. 

 جمهوری ایاالت متحده درگذشت.رئیس جیمز بوکانن، پانزدهمین  :1868 ئنژو 1 -

فلوریدا، آالباما، لوئیزیانا، جورجیا، کارولینای شمالی و کارولینای جنوبی  :1868 ژوئن 25  -

 بار دیگر به ایاالت متحده پیوستند. 

 تاسیس شد. 2«وایومینگقلمرو » :1868 ژوئیه  25 -

هم قانون اساسی ایاالت متحده به اجرا درآمد. بر اساس این متمم چهارد :1868 ژوئیه  28 -

تضمین شد و تمامی این افراد زیر چتر قانون در ها  آفریقایی-آمریکاییمتمم، شهروندی 

 ایاالت متحده قرار گرفتند. 

اعالم استقالل کردند؛ اما  3«پورتوریکو»گروه کوچکی از شورشیان در  :1868سپتامبر  23 -

 شکست خوردند.  ،ورشیان در مقابل شبه نظامیان محلیهفته بعد، این ش

نخستین اختراع خود را که یک ثبت کننده الکتریکی رای  4«توماس ادیسون» :1868اکتبر  28 -

 بود، به ثبت رساند.

 انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد.بیست و یکمین  :1868نوامبر  3 -

 در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید.  گرانت ساولیس ژنرال :1868نوامبر  3  -

                                                           
1
 - Memorial Day 

2
 - Wyoming Territory 

3
 - Puerto Rico 

4
 - Thomas Edison 
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های  قبیلهحمله به گروهی از افراد  1«جورج آرمسترانگ کاستر»سرهنگ  :1868نوامبر  27 -

کردند، آغاز کرد. در این حمله،  می رزرو زندگیهای  را که در زمین 2 «نآ شای»پوستان  سرخ

 آغاز شد. 3«یتانبرد رودخانه واش»کشته شدند و  نآ شایعضو قبیله  103

رئیس جمهور آندرو جانسون به همه شورشیان جنگ داخلی عفو بدون  :1868دسامبر  25 -

 قید و شرط اعطا کرد. 

1869 

، از فعاالن مدافع برابری خواه حقوق زنان، به 4«الیزابت کدی استانتون» :1869ژانویه  20 -

 نخستین زن در مقابل کنگره ایاالت متحده شهادت داد. انعنو

جمهوری کنفدراسیون ایاالت رئیس اتهام خیانت به جفرسون دیویس،  :1869فوریه  15 -

 منتفی شد. آمریکا 

ایاالت متحده سوگند جمهوری رئیس عنوان هجدهمین گرانت به  ساولیس :1869مارس  4 -

 . یاد کرد

 . کرد  جمهوری سوگند یادرئیس معاون هفدهمین به عنوان  5«اسکایلر کولفکس» :1869مارس  4 -

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.چهل و یکمین  :1869مارس  4 -

 در نیویورک آغاز به کار کرد.  6«مریکاآموزه تاریخ طبیعی » :1869آوریل  6 -

را در  8«انجمن ملی حق رای زنان» 7«سوزان آنتونی»تون و نالیزابت کدی استا :1869مه  15 -

 نیویورک تاسیس کردند. 

9«ان وسلی هایتج» :1869 ژوئن 15 -
 اختراع پالستیک را به ثبت رساند.  

، وحشت مالی بازار طالمعامالت در  10«گولد –رسوایی فیسک »در پی  :1869سپتامبر  24  -

11«جمعه سیاه». این رخداد به ایاالت متحده را در برگرفت
 شهرت یافت.  

                                                           
1
 - George Armstrong Custer 

2
 - Cheyenne 

3
 - Battle of Washita River 

4
 - Elizabeth Cady Stanton 

5
 - Schuyler Colfax 

6
 - The American Museum of Natural History 

7
 - Susan B. Anthony 

8
 - National Woman Suffrage Association 

9
 - John Wesley Hyatt 

10
 - The Fisk-Gould Scandal 

11
 - Black Friday 
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 جمهوری ایاالت متحده آمریکارئیس گرانت، هجدهمین  ساولیس

 جمهوری ایاالت متحده درگذشت.رئیس فرانکلین پیرس، چهاردهمین  :1869اکتبر  9 -

حق رای را به زنان اعطا کرد. این یکی از نخستین قوانین  وایومینگقلمرو  :1869دسامبر  10 -

 در ایاالت متحده بود که چنین حقی را برای زنان در نظر گرفت. 

1870 

 نیویورک آغاز شد.هر در ش 1«پل بروکلین»عملیات ساخت  :1870ژانویه  3 -

 تاسیس کرد. را  3«نفت استاندارد»شرکت  2«جان دیویس راکفلر» :1870ژانویه  10 -

برای نخستین بار کاریکاتوری از خر برای نشان دادن حزب دموکرات در  :1870ژانویه  15 -

4«هارپر»هفته نامه 
 حزب دموکرات در نظر گرفته شد.  نمادخر به عنوان به چاپ رسید. بعدها  

 پیوست.ایاالت متحده ویرجینیا بار دیگر به  :1870ژانویه  26 -

متمم پانزدهم قانون اساسی ایاالت متحده به تصویب رسید. این متمم، حق  :1870فوریه  3 -

 را تضمین کرد. آفریقایی -آمریکاییرای مردان 

 تاسیس شد. 5«خدمات ملی هواشناسی» :1870فوریه  9  -

                                                           
1
 - Brooklyn Bridge 

2
 - John D. Rockefeller 

3
  - Standard Oil 

4
 - Harper's Weekly 

5
 - National Weather Service 
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فوریه در انتخابات  14دارای حق رای شدند. در  یوتا قلمروزنان در  :1870فوریه  12 -

نخستین به عنوان به پیروزی رسید. وی  1«سراپ یانگ فورد»شهرداری سالت لیک سیتی، 

متعلق به ایاالت متحده( به پیروزی رسید، های  )در یکی از سرزمیندر یک انتخابات که زن 

 .شود می شناخته

سی سی پی به پایان رسید و این ایالت بار دیگر به  یم کنترل نظامی ایالت :1870فوریه  23 -

 اتحادیه پیوست.

 خواه به عنوان سناتور ایالت از حزب جمهوری 2«هیرام رودس ریویلس» :1870فوریه  25 -

عضو کنگره ایاالت متحده به پوست  سیاهسی سی پی سوگند یاد کرد . وی نخستین  می

 آید.  می شمار

در ایالت کارولینای شمالی توسط  4«گراهام»کمیسر شهر  ،3«وویات اوتال» :1870فوریه  26 -

) شکنجه و مرگ بدون انجام تشریفات  5«لینچ "در میدان شهر  نس کالکگروه کوکال

، رو شده ب که با چنین سرنوشتی روپوست  فرد سیاهنخستین به عنوان شد. وی دادگاهی( 

 شود. می شناخته

  پیوست.ت متحده تگزاس بار دیگر به ایاال :1870مارس  30 -

 6«ایاالت متحده وزارت دادگستری»کنگره ایاالت متحده به قانون تاسیس  :1870 ژوئن 22  -

 رای داد. 

 کریسمس به عنوان یک تعطیلی فدرال در ایاالت متحده اعالم شد. :1870 ژوئن 26 -

، کنگره روزهای تعطیلی فدرال ) شامل روز آغاز سال جدید، روز استقالل :1870 ژوئن 28 -

روز شکرگذاری و روز کریسمس( را تعیین کرد که در آن، کارگران فدرال از تعطیلی 

 برخودار خواهند بود.

 وزارت دادگستری ایاالت متحده تاسیس شد. :1870 ژوئیه  1  -

                                                           
1
 - Seraph Young Ford 

2
 - Hiram Rhodes Revels 

3
 - Wyatt Outlaw 

4
 - Graham 

5
 - lynched 

6
 - United States Department of Justice 
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بار دیگر آمریکا ایالت جورجیا به عنوان آخرین عضو کنفدراسیون ایاالت  :1870 ژوئیه  15 -

 .فرو پاشیدکنفدارسیون رسما تحده پیوست و به ایاالت م

ایالت وایومینگ به پیروزی رسید . وی به در انتخابات  1«لوئیزا آن سوین» :1870سپتامبر  6  -

 شود. می به پیروزی رسید، شناخته ایاالت متحده در یک انتخابات ی کهنخستین زن

 

                                                           
1
 - Louisa Ann Swain 



 

 

 فصل سوم

 1870دهه  

1871  

 حده آغاز به کار کرد.دوره کنگره ایاالت متچهل و دومین  :1871مارس  4 -

فرماندار کارولینای شمالی برکنار شد. وی نخستین  ،1«ویلیام هولدن» :1871مارس  22  -

 فرماندار در ایاالت متحده است که با استیضاح از سمت خود عزل شد.

کرد. این  امضاءرا  2«نکال کوکالکسقانون »گرانت  ساولیس جمهوررئیس  :1871آوریل  20 -

ن یا دیگر س کالکرال اجازه داد تا مانع اقدامات مجرمانه گروه کوکالقانون به دولت فد

  سیاهان باشد.طرفدار برتری سفید در بر خورد با های  گروه

کره در شبه جزیره گروهی از تفنگداران دریایی ایاالت متحده به مناطقی از  :1871 ژوئن 10 -

 شرق آسیا حمله کردند.

 
 کبروکلین در نیویورل پُآغاز ساخت 

                                                           
1
 - William Holden 

2
 - Ku Klux Klan Act 
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از اطراف دریاچه میشیگان، هایی  گسترده در بخشیهای  سلسله آتش سوزی :1871اکتبر  8 -

 هزار بی خانمان برجای گذاشت. 100بیش از 

جنوبی در های  ژنرال رابرت ای. لی، فرمانده نیروهای کنفدراسیون ایالت :1871 اکتبر 12 -

 دوران جنگ داخلی آمریکا، درگذشت.

لس  1«تانوچاینا»نفره از اوباش در  500چینی توسط گروه مهاجر  18 :1871اکتبر  24 -

 آنجلس کشته شدند. 

سازمان رای حزب رئیس  ،3«تویدرئیس »معروف به  2«ویلیام توید» :1871اکتبر  27 -

و به فساد سیاسی وی در  گردید رشوه خواری بازداشتدموکرات در شهر نیویورک به اتهام 

  این شهر پایان داده شد.

با هدف دفاع از حق آزادی سالح، در نیویورک  4«انجمن ملی تفنگ» :1871نوامبر  17 -

 تاسیس شد. 

1872 

 در شهر نیویورک افتتاح شد.  5«موزه هنر متروپولیتن» :1872فوریه  20 -

6«پارک ملی یلوستون» :1872مارس  1 -
 به عنوان نخستین پارک ملی جهان تاسیس شد.  

 اع ترمز هوایی راه آهن را به ثبت رساند. اختر 7«جورج وستینگهاوس» :1872مارس  5 -

 درگذشت. ساموئل مورس، مخترع کد مورس :1872آوریل  2 -

به عنوان نخستین زن در ایاالت متحده، برای انتخابات  8«لاویکتوریا ووده» :1872مه  10 -

 ریاست جمهوری نامزد شد. 

کرد که بر اساس  امضاءرا  9«1872قانون عفو » گرانت اولیسس جمهوررئیس  :1872مه  22 -

تن از حامیان و طرفداران کنفدراسیون ایاالت  500آن، حقوق مدنی برای تمامی افراد جز 

 به اجرا گذاشته شد. آمریکا 

                                                           
1
 - Chinatown 

2
 - William M. Tweed 

3
 - Boss Tweed 

4
 - National Rifle Association 

5
 - Metropolitan Museum of Art 

6
 - Yellowstone National Park 

7
 - George Westinghouse 

8
 - Victoria Woodhull 

9
 - Amnesty Act of 1872 
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 انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد.بیست و دومین  :1872نوامبر  5 -

جمهوری به پیروزی گرانت برای بار دوم در انتخابات ریاست  اولیسس :1872نوامبر  5 -

 رسید. 

سوزان آنتونی، از فعاالن حق رای زنان، در اقدامی خالف قانون، برای  :1872نوامبر  5 -

دالر محکوم شد که آن  100نوامبر به پرداخت  18نخستین بار در انتخابات رای داد. وی در 

 را هرگز پرداخت نکرد.

جریب از شهر را نابود  65دود حبوستون طی دو روز  در آتش سوزی بزرگ :1872نوامبر  9 -

 میلیون دالر خسارت برجای گذاشت.  60کرد و 

، فرمانداری آمریکاییپوست  سیاهبه عنوان نخستین  1«پی.بی.اس. پینچبک» :1872دسامبر  9 -

 یک ایالت از ایاالت متحده )ایالت لوئیزیانا( را برعهده گرفت. 

1873 

میان ارتش ایاالت متحده و  2«جنگ مودوک» نخستین نبرد شدید در جریان :1873ژانویه  17 -

 آغاز شد.آمریکا بومیان گروهی از 

نخستین ماشین تایپ را به بازار عرضه  3«ای. رمینگتون و پسران»شرکت  :1873مارس  1 -

 کرد. 

را تصویب کرد که بر اساس آن، ارسال هرگونه  4«قانون کامستوک»کنگره  :1873مارس  3 -

 د. شممنوع آمیز از طریق پست  زشت یا تحریک کتاب ناپسند،

 سوگند یاد کرد. جمهوری رئیس به عنوان برای دومین بار گرانت  اولیسس :1873مارس  4 -

جمهوری سوگند یاد رئیس معاون هجدهمین به عنوان  5«هنری ویلسون» :1873مارس  4 -

 کرد. 

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.چهل و سومین  :1873مارس  4 -

                                                           
1
 - P. B. S. Pinchback 

2
 - Modoc War  

3
 - E. Remington and Sons 

4
 - Comstock Law 

5
 - Henry Wilson 
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اجرایی شد. بر اساس این قانون، ضرب سکه دو  1«1873قانون ضرب سکه » :1873ریل آو 1 -

 فلزی )نقره و طال( کنار گذاشته شد و استاندارد طال در سراسر کشور به اجرا درآمد.

کالن و  کوکالکسخواه برده توسط شبه نظامیان  چند ده جمهوری :1873آوریل  13 -

از این ایالت لوئیزیانا قتل عام شدند.  2«کالفاکس» طرفدار برتری سفید، در شهرهای  گروه

 شود. -یاد می 3«قتل عام کالفاکس»واقعه به عنوان 

 
 سوزان آنتونی از پیشگامان جنبش برابرخواهی زنان در ایاالت متحده

به پایان  آمریکاییبومیان گروهی از جنگ موداک میان ارتش ایاالت متحده و  :1873 ژوئن 4 -

 رسید. 

با سقوط ارزش بازار سهام نیویورک، بازارهای مالی سراسر ایاالت متحده  :1873مبر سپتا 18 -

 از راه رسید.  4«رکود طوالنی»به  عروفم 1873دچار بحران شد و رکود سال 

گروهی از زنان در اعتراض به مصرف مشروبات الکلی، در شهر نیویورک  :1873دسامبر  15 -

 انجامید. 5«اتحادیه اعتدال زنان مسیحی»سیس رژه برگزار کردند و این اقدام به تا

کارآفرین، سرمایه گذار و موسس دانشگاه و بیمارستان  6«جانز هاپکینز“ :1873دسامبر  24 -

  ز، درگذشت.نجانز هاپکی

                                                           
1
 - The Coinage Act of 1873 

2
 - Colfax 

3
 - Colfax Massacre 

4
 - Long Depression 

5
 - Woman's Christian Temperance Union 

6
 - Johns Hopkins 
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1874 

 به شهر نیویورک ضمیمه شد. 1«برانکس»منطقه  :1874ژانویه  1  -

دیوان عالی فدرال ایاالت متحده  رئیسبه عنوان هفتمین  2«موریسون ویت» :1874مارس  4 -

 سوگند یاد کرد. 

 جمهوری ایاالت متحده درگذشت.رئیس میالرد فیلمور، سیزدهمین  :1874مارس  8 -

ایاالت متحده  میباغ وحش فیالدلفیا به عنوان نخستین باغ وحش عمو :1874 ژوئیه  1 -

 افتتاح شد. 

، برای نخستین بار پس از سال حزب دموکرات در انتخابات میاندوره ای :1874نوامبر  4  -

 مجلس نمایندگان را در اختیار گرفت.های  ، اکثریت کرسی1860

خواه را در قالب کارتونی  هفته نامه هارپر برای نخستین بار حزب جمهوری :1874 وامبرن 7 -

خواه مورد استقبال  حزب جمهوری نماداز فیل به تصویر کشید. با این اقدام، فیل به عنوان 

 رار گرفت.عمومی ق

به عنوان یک حزب سیاسی ملی مستقل و با هدف  3«حزب گرین بک» :1874نوامبر 25 -

 تاسیس شد.  1873حمایت از کشاورزان آسیب دیده از رکود اقتصادی سال 

سفر رسمی خود به  ،5«هاوایی»پادشاه کشور پادشاهی  ،4«آشاه کاالکائو» :1874نوامبر  28 -

 فرانسیسکو آغاز کرد. ایاالت متحده را با ورود به سان

1875 

را تصویب کرد که بر اساس آن، تبعیض نژادی  یکنگره ایاالت متحده قانون :1875مارس  1 -

 در اماکن عمومی و ایفای وظایف هیات منصفه، ممنوع شد.

را به تصویب رساند که بر اساس  6«1875قانون پیج »کنگره ایاالت متحده  :1875مارس  3 -

 به خاک ایاالت متحده محدود شد.این نخستین اقدام قانونی فدرالآن، مهاجرت زنان چینی 

 آید.  می محدود سازی مهاجرت به ایاالت متحده به شماربرای 

                                                           
1
 - The Bronx 

2
 - Morrison Waite 

3
 - The Greenback Party 

4
 - KingKalākaua 

5
 - Hawaii 

6
 - The Page Act of 1875 
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 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.چهل و چهارمین  :1875مارس  4 -

به عنوان  ،کلیسای کاتولیک نیویورکاسقف  ،1«جان مک کلوسکی» :1875مارس  15 -

 تین کاردینال در ایاالت متحده معرفی شد.نخس

  جمهوری ایاالت متحده درگذشت.رئیس آندرو جانسون، هفدهمین  :1875 ژوئیه  31 -

سمت جمهوری در اثر سکته قلبی درگذشت. رئیس معاون  ،هنری ویلسون :1875نوامبر  22 -

 خالی ماند. 1877مارس  4تا معاونت ریاست جمهوری 

1876 

 بالتیمور ایالت مریلند تاسیس شد. شهر در  2«نشگاه جانز هاپکینزدا» :1876فوریه  22 -

 اختراع تلفن را به ثبت رساند. ،3«الکساندر گراهام بل» :1876مارس  7 -

 
 1873سقوط بازار سهام نیویورک در سال 

از شهر نیویورک وارد  ،ساعت 83پس از طی ای  قطار سریع السیر بین قاره :1876 ژوئن 4  -

 و در کالیفرنیا شد.سان فرانسیسک

خواه به عنوان نامزد انتخابات ریاست  از حزب جمهوری 4«زفورد هیرراد» :1876 ژوئن 1 -

 جمهوری معرفی شد.

ن، آ در پی درگیری میان ارتش ایاالت متحده و بومیان قبایل سو و شای :1876 ژوئن 17 -

5«جنگ گل سرخ»
 آغاز شد.  مونتاناقلمرو در  

                                                           
1
 - John McCloskey 

2
 - Johns Hopkins University 

3
 - Alexander Graham Bell 

4
 -  Rutherford B. Hayes 

5
 - Battle of the Rosebud 



 

 

 

 

 

 145    1۸70: دهه سوم بخش چهارم/ فصل

  

 

1«اجراهای تام سایرم»داستان  :1876 ژوئن 24 -
برای  آمریکایینویسنده  2«مارک تواین»به قلم  

به شکل  1876در ماه دسامبر نخستین بار در یک مجله بریتانیایی به چاپ رسید. این داستان 

 کتاب در ایاالت متحده منتشر شد. 

قوای ارتش ایاالت متحده به فرماندهی سرهنگ جورج آرمسترانگ کاستر  :1876 ژوئن 25 -

 ن شکست خورد.آ در برابر بومیان قبایل سو و شای 3«نبرد لیتل بیگ هورن»در 

از حزب دموکرات به عنوان نامزد انتخابات ریاست  4«ساموئل تیلدن» :1876 ژوئن 27 -

 جمهوری معرفی شد. 

باشکوهی در سراسر های  به مناسبت صدمین سالگرد استقالل آمریکا، جشن :1876 ژوئیه  4 -

 ار شد. ایاالت متحده برگز

 کلرادو به عنوان سی و هشتمین ایالت پذیرفته شد.  :1876 اوت 1 -

منطقه غرب و قهرمانان عامه در ها  از هفت تیرکش 5«یلد بیل هیکاکاو» :1876 اوت 2 -

 پوکر، در داکوتا به قتل رسید.  یدر جریان منازعه بر سر بازآمریکا 

ترین انجمن کتابخانه  ترین و بزرگ دیمیبه عنوان ق 6«انجمن کتابخانه آمریکا» :1876اکتبر  6 -

 بنیان گذاشته شد.  فیالدلفیاشهر جهان، در 

 انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد.بیست و سومین  :1876نوامبر  7 -

در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، ساموئل تیلدن از حزب  :1876نوامبر  7 -

های  ی هیاتخواه موفق نشدند حد نصاب آرا جمهوری فورد از حزبرراد هیزدموکرات و 

 د و نتیجه انتخابات تا سال بعد مشخص نشد.کننانتخاب کننده را کسب 

سیاسی به زندان  فسادجرم توید که به رئیس معروف به  ،ویلیام توید :1876نوامبر  23 -

دستگیر و به دیگر بار انداخته شده بود و پس از فرار از زندان، به اسپانیا پناه برده بود، 

 نیویورک بازگردانده شد.

                                                           
1
 - The Adventures of Tom Sawyer 

2
 - Mark Twain 

3
 - Battle of the Little Bighorn: 

4
 - Samuel J. Tilden 

5
 - Wild Bill Hickok 

6
 - American Library Association 
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در نبرد لیتل  آمریکاییبه تالفی شکست ارتش ایاالت متحده از بومیان  :1876نوامبر  25  -

سنگینی و تلفات  ن شدند و خساراتآ وارد روستاهای قبیله شایآمریکا قوای  ،بیگ هورن

 بومیان وارد کردند.را به 

جان تن  300لن تئاتر در بروکلین نیویورک، حدود در آتش سوزی یک سا :1876دسامبر  5 -

 .باختند

1877  

نبرد »از رهبران بومیان قبیله الکوتا برای آخرین بار در  1«اسب دیوانه» :1877 ژانویه 8 -

 با ارتش ایاالت متحده به جنگ پرداخت. 2«کوهستان گرگ

ری ایاالت جمهورئیس سیاسی، به عنوان  هدر یک مصالح یزه فوردرراد :1877مارس  2 -

رقیب وی، ساموئل تیلدن، در انتخابات هفتم نوامبر سال متحده معرفی شد؛ در حالی که 

 آرای مردمی بیشتری کسب کرده بود .  1876

 ایاالت متحده سوگند یاد کرد.جمهوری رئیس عنوان نوزدهمین به  یزهد فوررراد :1877مارس  4 -

 جمهوری سوگند یاد کرد. رئیس معاون  نوزدهمینبه عنوان  3«رویلیام ویل» :1877مارس  4 -

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.چهل و پنجمین  :1877مارس  4 -

 ایاالت متحده در ایالت ماساچوست راه اندازی شد. نخستین خط تلفن  :1877آوریل  15 -

 
 جمهوری ایاالت متحده آمریکارئیس ، نوزدهمین هیزفورد رراد

                                                           
1
 - Crazy Horse 

2
 - Battle of Wolf Mountain 

3
 - William A. Wheeler 
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، از رهبران بومیان قبیله الکوتا برای جلوگیری از ادامه آزار و 1«هگاو نشست» :1877مه  5 -

 اذیت سربازان ارتش ایاالت متحده، به همراه گروهی از افراد قبیله، به کانادا پناه برد.

برای پرهیز از گرسنگی اعضای قبیله آمریکا از رهبران بومیان ، اسب دیوانه :1877مه  6 -

  سکا به قوای ایاالت متحده تسلیم کرد.، خود را در نبرا2«اوگالال سو»

و گروهی از بومیان میان قوای ایاالت متحده  3«نبرد وایت برد کانیون» :1877 ژوئن 17 -

 ایداهو آغاز شد. قلمرو در آمریکا 

های  مریلند به شورش در شهر بالتیمور ایالت شورش کارگران خط آهن بالتیمور و اوهایو :1877 ژوئیه  16 -

رئیس سبورگ ایالت پنسیلوانیا کشیده شد. برای فرونشاندن این اعتراضات گسترده کارگری، رتکارگری در پ

 مناطق آشوب زده اعزام کرد. به نیروهای فدرال را  هیزفورد ررادجمهور 

میان قوای ارتش ایاالت متحده و گروهی از بومیان که از  4«نبرد بیگ هول» :1877 اوت 9  -

 .کردند، درگرفت می اریرزرو خوددهای  عزیمت به زمین

ز مقاومت در برابر نگهبانان پس ا آمریکاییاسب دیوانه، از رهبران بومیان  :1877سپتامبر  5 -

 در نبراسکا، کشته شد.  5«رابینسون فورت»

  گرامافون را اعالم کرد.توماس ادیسون اختراع دستگاه  :1877نوامبر  21 -

 منتشر شد. 6«ن پستواشنگت»نخستین شماره روزنامه  :1877دسامبر  6 -

1878 

 به عنوان نخستین روزنامه دانشگاهی ایاالت متحده، منتشر شد. 7«ییل نیوز» :1878ژانویه  28 -

رسید. بر اساس این قانون، قدرت دولت فدرال  امضاءبه  8«قانون قدرت مناطق» :1878 ژوئن 18 -

 متحده محدود شد.  داخلی در ایاالتهای  دخالت در سیاستبه منظور برای استفاده از ارتش 

 هزار و پانصد تن را به کام مرگ کشاند.  4اپیدمی تب زرد در نیواورلئان، بیش از  :1878 ژوئیه 12 -

                                                           
1
 - Sitting Bull 

2
 - Oglala Sioux 

3
 - Battle of White Bird Canyon 

4
 - Battle of Big Hole 

5
 - Fort Robinson 

6
 - The Washington Post 

7
 - The Yale News 

8
 - Posse Comitatus Act 



 

 

 

 

 

 روزشمار تاریخ ایاالت متحده آمریکا       14۸

 

 

، در پوست سیاهبه عنوان نخستین هنرمند )خواننده(  1«ماریا سلیکا ویلیامز» :1878نوامبر  18 -

 کرد.هنر نمایی کاخ سفید 

1879  

به اجرا گذاشته شد. بر اساس این قانون، برای  2«انواع قانون ازسرگیری» :1879ژانویه  1  -

 با طال برابر اعالم شد. ها  نخستین بار بعد از جنگ داخلی، ارزش چاپی اسکناس

کرد که بر اساس آن، به  امضاءقانونی را  هیزفورد رجمهوری رادرئیس  :1879فوریه  15 -

 درال ایاالت متحده به بحث بگذارند.را در دیوان عالی فهایی  وکالی زن اجازه داده شد پرونده

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.چهل و ششمین  :1879مارس  4 -

 توماس ادیسون نخستین المپ الکتریکی کاربردی را با موفقیت آزمایش کرد.  :1879اکتبر  22 -

را ی ا توماس ادیسون برای نخستین بار روشنایی المپ الکتریکی رشته :1879دسامبر  31 -

 برای عموم به نمایش گذاشت.

1880 

3«واباش»شهر :1880مارس  31 -
ایندیانا به نخستین شهر در جهان تبدیل شد که از  تدر ایال 

 استفاده کرد.ها  انبالکترونیکی در سطح خیاهای  چراغ

 
 اسب دیوانه از رهبران بومیان آمریکا

                                                           
1
 - Marie Selika Williams 

2
 - The Specie Resumption Act 

3
 - Wabash 
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 50یعت این کشور را بالغ بر نتایج سرشماری جمعیت در ایاالت متحده، جم :1880 ژوئن 1 -

 میلیون و یک صد هزار تن اعالم کرد. 

 انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد.بیست و چهارمین  :1880نوامبر  2 -

 در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید.  1«جیمز گارفیلد» :1880نوامبر  2 -

ایاالت متحده با حفر چاه، به نفت رسید، ادوین دریک، نخستین فردی که در  :1880نوامبر  9 -

 درگذشت.

                                                           
1
 - James Garfield 



 

 



 

 

 فصل چهارم

 1880دهه  

1881 

را تاسیس  1«شرکت تلفن اورینتال»توماس ادیسون و الکساندر گراهام بل،  :1881ژانویه  25 -

 کردند.

 مشروبات الکلی را ممنوع کرد. مصرف کانزاس به عنوان نخستین ایالت،  :1881فوریه  19 -

ایاالت متحده سوگند یاد جمهوری رئیس بیستمین مز گارفیلد به عنوان جی :1881مارس  4 -

 .کرد

 جمهوری سوگند یاد کرد. رئیس اون بیستمین معبه عنوان  2«چستر آرتور» :1881مارس  4 -

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.چهل و هفتمین  :1881مارس  4 -

 تاسیس شد. آمریکا صلیب سرخ  :1881مه  21 -

قصد سوء جمهور جیمز گارفیلد، در شهر واشنگتن دی.سی مورد رئیس  :1881 ئیه ژو 2 -

  قرار گرفت و زخمی شد.

آمریکا غرب منطقه از سرشناس ترین ششلول بندهای  3«بیلی د کید» :1881 ژوئیه  14 -

 توسط کالنتر منطقه کشته شد. 

ونتانا آخرین افراد خود م 4«بوفورد فورت»رهبر بومیان سو در  ،ستهگاو شک :1881 ژوئیه  20 -

 را تسلیم قوای ایاالت متحده کرد. 

                                                           
1
 - Oriental Telephone Company 

2
 - Chester A. Arthur 

3
 - Billy the Kid 

4
 - Fort Buford 
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 جمهوری ایاالت متحده آمریکارئیس جیمز گارفیلد، بیستمین 

جمهور جیمز گارفیلد، در اثر عفونت ناشی از سوء قصد در ماه رئیس  :1881سپتامبر  19 -

 .درگذشت ،ژوئیه

 جمهوری ایاالت متحده،یس رئدر پی مرگ جیمز گارفیلد، بیستمین  :1881سپتامبر  19 -

سمت معاونت  جمهوری سوگند یاد کرد.رئیس بیست و یکمین عنوان به  چستر آرتور

  خالی ماند. 1885مارس  4ریاست جمهوری تا 

 منتشر شد.  1«لس آنجلس تایمز»نخستین شماره روزنامه  :1881دسامبر  4 -

1882 

ویس سرشناس ایرلندی برای شرکت نامه ن شاعر و نمایش ،2«اسکار وایلد» :1882ژانویه  1  -

 در یک رشته سفر ادبی، وارد ایاالت متحده شد.

رئیس در دادگاه به اتهام ترور و قتل جیمز گارفیلد،  3«یتیوچارلز گ» :1882ژانویه  5 -

 جمهوری ایاالت متحده، محکوم شد.

حده زوجات در ایاالت متدر کنگره، تعدد  4«قانون ادموندز»با تصویب  :1882مارس  22  -

 غیرقانونی اعالم شد.

                                                           
1
 - Los Angeles Times 

2
 - Oscar Wilde 

3
 - Charles J. Guiteau 

4
 - Edmunds Act 
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در کنگره به تصویب رسید. این نخستین قانون عمده  1«قانون محرومیت چینی» :1882مه  6 -

 آید. می محدودسازی ورود مهاجران جدید به ایاالت متحده به شمار

جمهوری وقت ایاالت رئیس به جرم قتل جیمز گارفیلد،  یتیوچارلز گ :1882 ژوئن 30 -

 شد. متحده به دار آویخته

 نخستین رژه روز کارگر در شهر نیویورک برگزار شد.  :1882سپتامبر  5 -

1883 

شیوه توزیع اصالح با هدف  ،2«پندلتونکشوری قانون اصالح خدمات » :1883ژانویه  16 -

م، یدر سیستم غنا .گردد می به قانون تبدیل ،3«میسیستم غنا»و حذف کشوری مقامات 

تگی افراد، بین حامیان و طرفداران احزاب پیروز در دولتی بدون توجه به شایسهای  سمت

 .ودش می انتخابات، توزیع

برای مقابله با ضد انحصار را وانین آالباما به عنوان نخستین ایالت، ق :1883فوریه  23 -

 به اجرا گذاشت.بزرگ های  انحصارطلبی شرکت

 رد.دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کچهل و هشتمین  :1883مارس  4 -

پارک ایالتی »فرماندار ایالت نیویورک، قانون احداث  ،4«گراور کلیولند» :1883آوریل  30 -

 کرد. امضاءرا  5«گارااآبشار نی

 سال عملیات ساختمانی، افتتاح شد. 13پل بروکلین نیویورک پس از  :1883مه  24 -

 در –ل ، در یک سمت دولتی فدرابه عنوان نخستین زن 6«مری هویت» :1883سپتامبر  5 -

  .شد منصوب –داری  خزانه وزارت

را مغایر قانون  7«1875قانون حقوق مدنی »دیوان عالی فدرال بخشی از  :1883اکتبر  15 -

داد بر اساس نژاد،  می خصوصی اجازههای  اساسی اعالم کرد زیرا این قانون به شرکت

 اجرا کنند. را تبعیضاتی 

                                                           
1
 - Chinese Exclusion Act 

2
 - The Pendleton Civil Service Reform Act 

3
 - The Spoils System 

4
 - Grover Cleveland 

5
 - Niagara Falls State Park 

6
 - Mary F. Hoyt 

7
 - Civil Rights Act of 1875 
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 یاالت متحده آمریکاجمهوری ارئیس چستر آرتور، بیست و یکمین 

 منجر شد. پوست  سیاهویرجینیا به قتل چهار  1«دانویل»نژادی در های  قیام :1883نوامبر  3  -

آمریکا خطوط آهن ایاالت متحده و کانادا، پنج منطقه زمانی را برای قاره  :1883نوامبر  18 -

 د. نکجلوگیری ای  منطقههای  اختالل میان تعداد زیادی ساعتتا از  درنظر گرفت

1884 

کارگری های  فدراسیون اتحادیه»هشت ساعت کار در روز برای کارگر از سوی  :1884مه  1 -

 اولاعالم شد. به این مناسبت، روز  2«ی در ایاالت متحدهرکارگهای  سازمان یافته و اتحادیه

 شود.  می ماه مه به عنوان روز کارگر در اغلب کشورهای جهان شناخته

در نیویورک هدیه مردم فرانسه به مردم آمریکا،  ،3«مجسمه آزادی»ی سنگ بنا :1884 اوت 5  -

 گذاشته شد.

 انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد.بیست و پنجمین  :1884نوامبر  4 -

گراور کلیولند از حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی  :1884نوامبر  4 -

 رسید. 

 به اتمام رسید. 4«نای یادبود واشنگتنب»ساخت  :1884دسامبر  6 -

                                                           
1
 - Danville 

2
 - Federation of Organized Trades and Labor Unions in the United States 

3
 - Statue of Liberty 

4
 - The Washington Monument 
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1885 

را منتشر کرد.  2«میانگین صنعتی داو جونز»نخستین نسخه از  1«چارلز داو» :1885فوریه  16  -

رو  شرکت خط آهن و دو صنعت پیش 12بود و میانگین دالری سهام  62.76این شاخص 

 داد.  می را نشان آمریکایی

را در  3«فینی ماجراهای هاکلبر»، کتاب آمریکاییه مارک تواین، نویسند :1885فوریه  18 -

 منتشر کرد. آمریکا 

 در نیویورک تاسیس شد.  4«تلفن و تلگراف آمریکا»شرکت  :1885مارس  3 -

ایاالت متحده جمهوری رئیس بیست و دومین گراور کلیولند به عنوان  :1885مارس  4 -

 سوگند یاد کرد. 

جمهوری رئیس معاون بیست و یکمین ان به عنو 5«توماس هندریکس» :1885مارس  4 -

 سوگند یاد کرد. 

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.چهل و نهمین  :1885مارس  4 -

 قطعات مجسمه آزادی از فرانسه وارد بندر نیویورک شد.  :1885 ژوئن 17 -

ا به ، اختراع یک وسیله رپوست سیاهبه عنوان نخستین زن  6«سارا گود» :1885 ژوئیه  14 -

 ثبت رساند. 

 جمهوری ایاالت متحده درگذشت.رئیس گرانت، هجدهمین  ساولیس :1885 ژوئیه  23 -

سفید پوست به کارگران چینی در  کاران در پی حمله گروهی از معدن :1885سپتامبر  2 -

تن زخمی و تعداد زیادی، از شهر  15کشته،  نفر 28ر وایومینگ، د 7«راک اسپرینگ»

 اخراج شدند. 

معاونت سمت  جمهوری درگذشت.رئیس توماس هندریکس، معاون  :1885امبر نو 25 -

 خالی ماند. 1889مارس  4تا ریاست 

                                                           
1
 - Charles Dow 

2
 - Dow Jones Industrial Average 

3
 - Adventures of Huckleberry Finn 

4
 - American Telephone and Telegraph (AT&T) 

5
 - Thomas A. Hendricks 

6
 - Sarah E. Goode 

7
 - Rock Springs 
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1886 

 شورش ضد مهاجران چینی در سیاتل واشنگتن به راه افتاد.  :1886فوریه  6 -

 تن کشته شدند.  20سی سی پی،  می درپوستان  سیاهدر حمله به  :1886مارس  17 -

پوست  سیاهبه عنوان نخستین کشیش کاتولیک  1«ن تولتونآگوستی» پدر :1886آوریل  24 -

 در واتیکان مستقر شد.  آمریکایی

شهر  2«هایمارکت»مه در  4در پی اعتصاب گسترده در ایاالت متحده که در  :1886مه  1 -

هشت ساعت کار کارفرمایان را به پذیرش اجرای شیکاگو به اوج رسید، کارگران توانستند 

 . ر کنندوادادر روز 

3«یت پمبرتونتجان اس»دکتر داروساز  :1886مه  8 -
نوشابه گازداری را اختراع کرد که  

 نامیده شد. 4«کوکاکوال»

 درگذشت. آمریکاییشاعر  5«نسونیامیلی دیک» :1886مه  15 -

 
 آمریکامجسمه آزادی، هدیه فرانسویان به مردم 

 6«ا کانتی علیه خط آهن پاسفیک جنوبیسانتا کالر»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1886مه  17 -

 خط آهن همان حقوقی را دارند که افراد زنده از آن برخودار هستند. های  رای داد که شرکت

در کاخ سفید ازدواج کرد. وی  7«فرانسیس فلسوم»جمهور گراور کلیولند با رئیس  :1886 ژوئن 2 -

 ست جمهوری، ازدواج کرد.جمهوری ایاالت متحده است که در زمان تصدی ریارئیس تنها 

                                                           
1
 - Augustine Tolton 

2
 - Haymarket 

3
 - John stith Pemberton 

4
 - Coca-Cola 

5
 - Emily Dickinson 

6
 - Santa Clara County v. Southern Pacific Railroad 

7
 - Frances Folsom 
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2«آپاچی»رهبر قبیله بومیان  1«جرونیمو»سال جنگ، سرانجام  30پس از  :1886سپتامبر  4 -
به  

 همراه افراد قبیله، خود را به ارتش ایاالت متحده در آریزونا تسلیم کرد. 

 کرد. رونمایی مجسمه آزادی از جمهور گراور کلیولند در بندر نیویورک، رئیس  :1886اکتبر  28 -

 جمهوری ایاالت متحده درگذشت.رئیس چستر آرتور، بیست و یکمین  :1886نوامبر  18 -

1887 

کشور را در  3«پرل هاربر» ،دادسنای ایاالت متحده به نیروی دریایی اجازه  :1887ژانویه  20 -

 هاوایی اجاره کند. پادشاهی 

 ،صنعت راه آهن به منوط با هدف تنظیم مقررات 4«قانون تجارت بین ایالتی» :1887فوریه  4 -

 به تصویب کنگره رسید. 

با هدف سامان دادن به شیوه اسکان قبایل بومیان در سرزمین  5«قانون داوز» :1887فوریه  8 -

 جمهور گراور کلیولند رسید. رئیس ی امضاءبه  ،هایشان

  .دختر ناشنوا و نابینا را آغاز کرد 7«هلن کلر»آموزش  6«آنا سالیوان» :1887مارس  3 -

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.پنجاهمین  :1887مارس  4 -

ی أر 9«سوزان سالتر»در کانزاس برای سمت شهرداری  8«آرگونیا»اهالی شهر  :1887آوریل  4 -

 آید.  می دادند. وی نخستین شهردار زن یک شهر در ایاالت متحده به شمار

1888 

 ر واشنگتن دی.سی تاسیس شد.هر شد 10«انجمن ملی جغرافیا» :1888ژانویه  13 -

تجاری های  در پی کوالک گسترده در سواحل شرقی ایاالت متحده، فعالیت :1888مارس  11 -

 . باختندتن جان  400و بیش از  شد متوقف

                                                           
1
 - Geronimo 

2 - Apache 
3
 - Pearl Harbor 

4
 - Interstate Commerce Act 

5
 - Dawes Act 

6
 - Anne Sullivan 

7
 - Helen Keller 

8
 - Argonia 

9
 - Susanna M. Salter 

10
 - The National Geographic Society 
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1«حقوق زنانکنگره »سوزان آنتونی، از فعاالن برابری حقوق زنان،  :1888مارس  25 -
را در  

وجود آمد. این ه ب 2«شورای بین المللی زنان»و در پی آن شهر واشنگتن دی.سی افتتاح کرد 

 خواهانه حقوق زنان از اهمیت فراوانی برخوردار است. روز در جنبش برابری

 رای داد. 3«سرزمین رزرو بومیان فورت بلکنپ»کنگره به تاسیس  :1888مه  1 -

یا تاسیس یک نهاد کارگری، در آتالنتای جورج 4«انجمن ملی ماشین سازی» :1888مه  5 -

بنجامین »خواه آغاز به کار کرد و در آن،  مجمع ملی حزب جمهوری :1888 ژوئن 19 -

5«هریسون
نامزدی سمت معاونت ریاست  6«لوی مورتون»نامزدی ریاست جمهوری و  

 جمهوری را پذیرفتند. 

ز توانند جزیی ا نمی را افرادی کهها  جمهور گراور کلیولند چینیرئیس  :1888سپتامبر  8 -

 باشند، خطاب کرد. آمریکا ملت 

دیوان عالی فدرال ایالت متحده رئیس به عنوان هشتمین  7«ملویل فولر» :1888اکتبر  8 -

 سوگند یاد کرد. 

 شد.  افتتاحبنای یادبود واشنگتن به طور رسمی  :1888اکتبر  9 -

 
 مریکاجمهوری ایاالت متحده آرئیس گراور کلیولند، بیست و دومین و بیست و چهارمین 

                                                           
1
 - Congress for Women's Rights 

2
 - International Council of Women 

3
 - Fort Belknap Indian Reservation 

4
 - International Association of Machinists 

5
 - Benjamin Harrison 

6
 - Levi Morton 

7
 - Melville Fuller 
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 انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد.بیست و ششمین  :1888نوامبر  6 -

جمهور گراور کلیولند در انتخابات ریاست جمهوری اکثریت آرای رئیس  :1888نوامبر  6 -

ه انتخاب کنندهیات دست آورد اما به این دلیل که از کسب حد نصاب آرای ه مردمی را ب

 بات شکست خورد.ناتوان ماند، در انتخا

1889 

  تاسیس شد. 1«ایاالت متحدهکشاورزی وزارت » :1889فوریه  15 -

رساند که بر  امضاءرا به  2«قانون فعال سازی»جمهور گراور کلیولند رئیس  :1889فوریه  22 -

 پذیرفته شدند. ها  اساس آن، داکوتای شمالی، داکوتای جنوبی، مونتانا و واشنگتن به عنوان ایالت

کنگره، دریای برینگ را به عنوان منطقه مهم، زیر کنترل ایاالت متحده قرار  :1889مارس  2 -

 .داد

ایاالت متحده جمهوری رئیس بیست و سومین بنجامین هریسون به عنوان  :1889مارس  4 -

 سوگند یاد کرد.

جمهوری سوگند یاد رئیس معاون بیست و دومین لوی مورتون به عنوان  :1889مارس  4 -

 کرد. 

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.پنجاه و یکمین  :1889س مار 4 -

صاحب در ی بهای  آوریل، رقابت برای تصاحب زمین 22در ظهر روز  :1889آوریل  22 -

بعدی مشتاقان زمین در مناطق بکر ایاالت های  اوکالهما آغاز شد. این سرآغاز رقابتقلمرو 

 آید.  می متحده به شمار

کشتی جنگی ایاالت متحده و سه کشتی جنگی آلمان پیش از آغاز درگیری  سه :1889مه  15 -

"آسامو"بر سر جزیره 
شدید غرق شدند. این حادثه به آتش  طوفاندر پی  ،در اقیانوس آرام 3

 و آلمانی انجامید.  آمریکاییبس اجباری میان قوای 

تن  200و هزار و در پی تخریب یک سد خاکی در غرب پنسیلوانیا، بیش از د :1889مه  31 -

 کشته شدند. 

                                                           
1
 - United States Department of Agriculture 

2
 - Enabling Act 

3
 - Samoa 
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در مایل  14نخستین خط طوالنی انتقال برق در ایاالت متحده به طول  :1889 ژوئن 3 -

 اورگان راه اندازی شد.

 در شهر نیویورک منتشر شد.  1«وال استریت ژورنال»نخستین شماره  :1889 ژوئیه  8  -

در شهر  2«مریکاییآکنفرانس بین المللی کشورهای »نخستین نشست  :1889اکتبر  2 -

 واشنگتن دی.سی افتتاح شد. 

داکوتای شمالی و داکوتای جنوبی به ترتیب به عنوان سی و نهمین و  :1889نوامبر  2 -

 پذیرفته شدند. ها  چهلمین ایالت

 مونتانا به عنوان چهل و یکمین ایالت پذیرفته شد.  :1889نوامبر  8 -

 ن ایالت پذیرفته شد. واشنگتن به عنوان چهل و دومی :1889نوامبر  11 -

یک زن روزنامه نگار، سفر دور دنیا را با هدف طی کردن طی  ،3«لی بلیین» :1889نوامبر  14 -

برای نگارش ، نویسنده معروف فرانسوی روز آغاز کرد. این سفر الهام بخش ژول ورن 80

 بود. رمان معروف دوردنیا در هشتاد روز

جنوبی های  جمهوری کنفدراسیون ایالت رئیسجفرسون دیویس، تنها  :1889دسامبر  6 -

 در دوران جنگ داخلی، درگذشت.آمریکا 

1890 

 به عنوان نخستین زن، در کاخ سفید مشغول به کار شد.  4«نگرآلیس س» :1890ژانویه  2 -

 تاسیس شد.  5«کارگران متحد معادن»اتحادیه  :1890ژانویه  22 -

  روز به پایان رساند. 72طی سفر به دور دنیا را  «لی بلیین» :1890ژانویه  25 -

6«انجمن ملی حق رای زنان آمریکا» :1890فوریه  18 -
 تاسیس شد.  

7«اوکالهماقلمرو » :1890مه  2 -
 تاسیس شد. 

                                                           
1
 - The Wall Street Journal 

2
 - International Conference of American States 

3
 - Nellie Bly 

4
 - Alice Sanger 

5
 - United Mine Workers 

6
 - National American Woman Suffrage Association 

7
 - Oklahoma Territory 
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بزرگ به اجرا های  علیه انحصارطلبی شرکت 1«قانون ضد انحصار شرمن» :1890ژوئیه  2 -

 گذاشته شد.

 لت پذیرفته شد.یداهو به عنوان چهل و سومین ایاآ :1890 ژوئیه 3 -

 وایومینگ به عنوان چهل و چهارمین ایالت پذیرفته شد.  :1890 ژوئیه 10 -

به عنوان نخستین زندانی، با صندلی الکتریکی در زندانی در  2«ویلیام کملر»: 1890 اوت 6 -

 نیویورک اعدام شد. 

 درگذشت. به طور ناگهانی  آمریکاییشاعر ایرلندی تبار  3«جان بویلی اوریلی» :1890اوت 10 -

پوستان و  از رهبران بومیان قبیله الکوتا در درگیری میان سرخ ،گاو نشسته :1890دسامبر  15 -

 ماموران دولتی، کشته شد. 

در منطقه  آمریکاییبومیان در تالش برای خلع سالح قوای ایاالت متحده  :1890دسامبر  29 -

تعداد زیادی زن و  از جمله عضو قبیله الکوتا 153در داکوتای جنوبی،  4«هر زانوی زخمین»

 شود. می یاد 5«کشتار زانوی زخمی»از این واقعه به عنوان  .ددنکرقتل عام را کودک 

 

                                                           
1
 - Sherman Antitrust Act 

2
 - William Kemmler 

3
 - John Boyle O'Reilly 

4
 - Wounded Knee Creek 

5
 - Wounded Knee Massacre 



 

 



 

 

 فصل پنجم

 1890دهه  

1891 

1«قانون کپی رایت بین المللی»ایاالت متحده کنگره  :1891مارس  3 -
 را تصویب کرد.  

 آغاز به کار کرد. دوره کنگره ایاالت متحدهپنجاه و دومین  :1891مارس  4 -

 11و  یک گروه از لینچ کنندگان به زندانی در نیواورلئان حمله کردند :1891مارس  14 -

 .کشتندایتالیایی را که در پرونده قتل یک کالنتر بی گناه شناخته شده بودند، 

 
 جمهوری ایاالت متحده آمریکارئیس بنجامین هریسون، بیست و سومین 

در  2«جنگل ملی شوشون»ل ملی ایاالت متحده به نام نخستین جنگ :1891مارس  30 -

 وایومینگ تاسیس شد.

                                                           
1
 - International Copyright Act 

2
 - Shoshone National Forest 
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 درگذشت. آمریکاییهرمان ملویل نویسنده و شاعر  :1891سپتامبر  28 -

 در کالیفرنیا افتتاح شد. 1«دانشگاه استانفورد» :1891اکتبر  1 -

1892 

2«جزیره الیس» :1892ژانویه  1 -
 تحده را آغاز کرد. در نیویورک پذیرش مهاجران به ایاالت م 

جمهوری پیشین به عنوان تعطیلی عمومی در رئیس راهام لینکلن، بتولد آ :1892فوریه  12  -

 ایاالت متحده درنظرگرفته شد.

 درگذشت. آمریکاییشاعر  ،: والت ویتمن1892مارس  26 -

 تأسیس شد. 3«شرکت جنرال الکتریک» :1892آوریل  15 -

ع محیط زیست در سان فرانسیسکوی کالیفرنیا تاسیس نهاد مداف 4«بوسیرا کل» :1892مه  28 -

 شد. 

که یک هشتم میراث آفریقایی داشت و از پوست روشن  ،5«هومر پلسی» :1892 ژوئن 7  -

در ایالت بوسی برخودار بود، به دلیل نشستن بر روی صندلی مخصوص سفیدپوستان در اتو

پلسی علیه »جنجالی موسوم به  لوئیزیانا، دستگیر شد. این اقدام در نهایت به طرح پرونده

 شد.منجر  6«فرگوسن

در  7«فوالد هوماستید»درجریان درگیری میان اعتصاب کنندگان کارخانه  :1892 ژوئیه  6 -

 تن کشته شدند.  10پنسیلوانیا و کارگران اعتصاب شکن اعزامی از نیویورک و شیکاگو، 

 ثبت رساند. توماس ادیسون، اختراع تلگراف دوطرفه را به  :1892 اوت 9 -

روز »به نشانه چهارصدمین سالگرد یادبود کریستف کلمب که در تعطیالت  :1892اکتبر  12 -

به نشانه وفاداری  9«تعهد تابعیت»شد، برای نخستین بار قرائت  گرامی داشته 8«کلمبوس

 در مدارس به اجرا گذاشته شد.  ،شهروندان به ایاالت متحده و پرچم آن

                                                           
1
 - Stanford University 

2
 - Ellis Island 

3
 - General Electric Company 

4
 - Sierra Club 

5
 - Homer Plessy 

6
 - Plessy v. Ferguson 

7
 -  Homestead Steel 

8
 - Columbus Day 

9
 - Pledge of Allegiance 
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 انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد.هفتمین بیست و :1892نوامبر  8 -

جمهوری پیشین بر رئیس گراور کلیولند،  ،در انتخابات ریاست جمهوری :1892نوامبر  8 -

جمهوری مستقر به پیروزی رسید تا دومین دوره غیر متوالی رئیس بنجامین هریسون، 

 ریاست جمهوری خود را آغاز کند. 

 آغاز به کار کرد.  1«ووگ» مجله :1892دسامبر  17  -

1893 

ملکه »دولت به سرنگونی  در هاوایی آمریکاییتفنگداران  نظامی مداخله :1893ژانویه  17 -

 .انجامیدهاوایی  2«وکاالنیا لیلی

 جمهوری ایاالت متحده درگذشت.رئیس ، نوزدهمین هیزفورد ردرا :1893ژانویه  17 -

در شهر واشنگتن  3«آمریکاییدانشگاه » ،هبا مصوبه کنگره ایاالت متحد :1893فوریه  24 -

 دی.سی تاسیس شد. 

ایاالت متحده جمهوری رئیس بیست چهارمین گراور کلیولند به عنوان  :1893مارس  4 -

 سوگند یاد کرد.

جمهوری رئیس معاون بیست و سومین به عنوان  4«دالی استیونسونآ» :1893مارس  4  -

 سوگند یاد کرد. 

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.مین پنجاه و دو :1893مارس  4 -

سراسر در با سقوط ارزش سهام در بازار بورس نیویورک، بازارهای اقتصادی  :1893مه  5 -

 شدند. رکود دچار  ایاالت متحده

تن از  22در پی فروریختن ساختمان تئاتر فورد در شهر واشنگتن دی.سی،  :1893 ژوئن 9 -

 ارت جنگ کشته شدند.وز دانکارمنازجمله تعدادی 

مفهوم سرحد در »سخنرانی معروف خود به نام  5«فردریک جکسون ترنر» :1893 ژوئیه  12 -

کرد. ترنر در این سخنرانی به  ارایهدر شیکاگو  7«انجمن تاریخ آمریکا»را در  6«تاریخ آمریکا

                                                           
1
 - Vogue 

2
 - Queen Liliuokalani 

3
 - American University 

4
 - Adlai E. Stevenson 

5
 - Frederick Jackson Turner 

6
 - The Significance of the Frontier in American History 

7
 - American Historical Association 
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 ادیویژه روحیه آزه اهمیت توسعه سرزمینی در شکل گیری فرهنگ سیاسی ایاالت متحده ب

 خواهی مردم این کشور پرداخت.

 در شیکاگو آغاز به کار کرد.  1«پارلمان جهانی ادیان» :1893سپتامبر  11 -

نخستین خودرو با سوخت بنزین در ایاالت متحده، در شهر  :1893سپتامبر  21 -

 ماساچوست به گردش درآمد. 2«اسپرینگفیلد»

 شدند. زنان در کلرادو از حق رای برخوردار  :1893نوامبر  7 -

1894 

 در کلرادو آغاز شد.  3«کریپل کریک»اعتصاب کارگران معدن  :1894ژانویه  7 -

نخستین راهپیمایی اعتراضی ثبت شده توسط افراد بیکار شده، از اوهایو  :1894مارس  25 -

 4«کوب کوکسییج»به سمت واشنگتن دی.سی آغاز شد. این راهپیمایی اعتراضی که توسط 

مه وارد واشنگتن  اولو به ارتش کوکسی شهرت یافت؛ روز سازماندهی و رهبری شد 

  دی.سی شد.

اعتصاب کارگران معادن قیر، موجب تعطیلی گسترده در سراسر ایاالت  :1894آوریل  21 -

 متحده شد. 

 اعتراضات کارگری در کلیولند ایالت اوهایو به آشوب کشیده شد.  :1894مه  1 -

 الجزایر هاوایی اعالم موجودیت کرد. ع جمهوری هاوایی در مجم :1894 ژوئیه  4 -

مجلس های  کنگره، اکثر کرسیای  خواهان در انتخابات میاندوره جمهوری :1894نوامبر  6 -

 نمایندگان را تصاحب کردند.

                                                           
1
 - The World Parliament of Religions 

2
 - Springfield 

3
 - Cripple Creek 

4
 -  Jacob Coxey  sr. 
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 از سوی ماموران پلیسآمریکا در سرکوب تظاهرات کارگری 

1895  

 رده داری، درگذشت. ب لغوفردریک داگالس، از رهبران سرشناس جنبش  :1895فوریه  20 -

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.پنجاه و چهارمین  :1895مارس  4 -

 مسایل دیوان عالی فدرال در جریان رسیدگی به یک پرونده با موضوع  :1895مه  27 -

. با را تنظیم کندها  تجارت بین ایالتمناسبات دولت فدرال حق دارد حکم داد که کارگری 

  در شیکاگو قانونی شد.اعتصاب کارگران خطوط آهن وب سرک این حکم،

آمریکا، سخنرانی معروف پوستان  سیاهچهره با نفوذ  1«بوکر تی. واشنگتن» :1895سپتامبر  18 -

سیاه پوستان در جنوب، قواعد  ،ایراد کرد. بر اساس این مصالحهرا  2«مصالحه آتالنتا»به 

 سفید پوستان نیز در جنوب تضمین بل،پذیرفتند و در مقا می سیاسی سفید پوستان را

آموزش مقدماتی و تشریفات قانونی را  کردند که سیاه پوستان اجازه داشته باشند می

 فراگیرند. 

1896 

 یوتا به عنوان چهل و پنجمین ایالت پذیرفته شد. :1896ژانویه  4 -

روش مجلس ایالتی نیویورک قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، ف :1896مارس  23 -

 . شدمحدود ها  هتلفقط به مشروبات الکلی در روزهای یکشنبه 

                                                           
1
 - Booker T. Washington 

2
 - Atlanta Compromise 
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جدا اما »دیوان عالی فدرال در پرونده موسوم به پلسی علیه فرگوسن دکترین  :1896مه  18 -

سیاست جدایی نژادی در بعد به پایه اصلی های  اعالم کرد. این حکم در سالرا  1«برابر

  بدل شد.ایاالت متحده 

کشته  تن 255میسوری  ایالتسنت لوئیس  درشهر بندری شدید طوفانش وز :1896مه  27 -

آمریکا تاریخ  طوفانپرخسارت ترین  طوفان. این خسارت برجای گذاشتمیلیون دالر  10و 

 رفت.  می تا آن زمان به شمار

که بعدها امپراتوری  2«فورد»نخستین وسیله چهارچرخه موتوری شرکت  :1896 ژوئن 4 -

 مورد استفاده قرار گرفت. به ارمغان آورد،  3«نری فورده»عظیمی را برای 

 م درگذشت.ایچر استو نویسنده رمان کلبه عمو تهریت ب :1896 ژوئیه  1 -

برای پذیرش نامزدی ها  در مجمع ملی دموکرات 4«ویلیام جنینگز برایان» :1896 ژوئیه  9 -

را ایراد  5«یب طالصل»عنوان  باحزب در انتخابات ریاست جمهوری، سخنرانی معروف خود 

کرد. برایان در این سخنرانی پایان دادن به استاندارد طال را خواستار شد و از سیستم دو 

 فلزی طال و نقره برای ضرب سکه حمایت کرد. 

 انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد.بیست و هشتمین  :1896 نوامبر 3 -

گز ویلیام جنین»خواه با شکست دادن  ب جمهوریاز حز 6«لیینویلیام مک ک» :1896نوامبر  3 -

 دموکرات، در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید.  باز حز «برایان

ستاره و نوارهای »به نام را مارش ملی ایاالت متحده  7«جان فلیپ سوزا» :1896دسامبر  25 -

 تنظیم کرد.  8«ابدی

1897 

ایاالت متحده جمهوری رئیس و پنجمین  بیستنلی به عنوان یویلیام مک ک :1897مارس  4 -

 . سوگند یاد کرد

                                                           
1
 - Separate but Equal 

2
 - Ford 

3
 - Henry Ford 

4
 - William Jennings Bryan 

5
 - Cross of Gold 

6
 - William McKinley 

7
 - John Philip Sousa 

8
 - Stars and Stripes Forever 
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جمهوری رئیس معاون بیست و چهارمین به عنوان  1«ت هوبارتگر» : 1897مارس  4 -

 سوگند یاد کرد. 

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.پنجاه و پنجمین  :1897مارس  4 -

 ستون آغاز شد. نخستین دوره از مسابقات دو ماراتن بو :1897آوریل  19 -

ن، هشت ساعت کار روزانه ددر پی اعتصاب گسترده اتحادیه کارگران معا :1897 ژوئن 1 -

 برای کارگران معادن به اجرا گذاشته شد. 

در ایالت  3«لدزورانسوم ا»توسط  2«لدزموبیلوا»شرکت خودروسازی  :1897 اوت 21  -

 میشیگان تاسیس شد. 

وان نخستین متروی زیر زمینی در آمریکای شمالی متروی بوستون به عن :1897سپتامبر  1 -

 افتتاح شد. 

 ساختمان کتابخانه کنگره ایاالت متحده افتتاح شد.  :1897نوامبر  1 -

1898 

هاوانای کوبا منفجر و غرق شد. در در بندر  4«یواس اس مین»ناو جنگی  :1898فوریه  15 -

لیت این انفجار را ئوحده، مسافکار عمومی در ایاالت متتن کشته شدند.  266این حادثه، 

  دو کشور شعله ور شد. بین جنگ ،نهایتکرد و در متوجه اسپانیا 

انفجار در کشتی  بارهات نیروی دریایی ایاالت متحده درنتایج تحقیقاعالن  :1898مارس  28 -

 درخصوصافکار عمومی  موجب جریحه دار شدنجنگی یواس اس مین در هاوانای کوبا 

 . شداسپانیا 

ا رعلیه اسپانیا  جمهور ویلیام مک کینلی قطعنامه مشترک کنگرهرئیس  :1898آوریل  20  -

 کرد.  امضاء

 محاصره بنادر کوبا از سوی ناوگان نیروی دریایی ایاالت متحده آغاز شد.  :1898آوریل  21 -

 ایاالت متحده رسما به اسپانیا اعالن جنگ داد.  :1898آوریل  25 -

                                                           
1
 - Garret Hobart 

2
 - Oldsmobile  

3
 - Ransom E. Olds 

4
 - USS Jose 



 

 

 

 

 

 روزشمار تاریخ ایاالت متحده آمریکا       170

 

 

میان ناوگان دریایی ایاالت متحده و قوای اسپانیایی در فیلیپین، در نخستین نبرد  :1898مه  1 -

 اسکادران دریایی اسپانیا در خلیج مانیال در فیلیپین منهدم شد. 

 
 جمهوری ایالت متحده آمریکارئیس ، بیست و پنجمین ویلیام مک کینلی

پورتوریکو، در نخستین نبرد میان ارتش ایاالت متحده و قوای اسپانیایی در  :1898مه  12 -

 بمباران شد.  1«سن خوزه»شهر 

سن خوان در نزدیکی شهر سانتیاگو در کوبا های  بلندی آمریکایینیروهای  :1898 ژوئیه  1 -

 در آوردند.  خود را به تصرف

را  کاراییبنیروی دریایی ایاالت متحده، اسکاداران دریایی اسپانیا در دریای  :1898 ژوئیه  3 -

 منهدم کرد. 

 خود اعالم کرد. خاک ایاالت متحده مجمع الجزایر هاوایی را ضمیمه  :1898 ژوئیه  7 -

 ت متحده در آمد.الشهر سانتیاگو در کوبا به تصرف ارتش ایا :1898 ژوئیه  17 -

 درآورد. خود ایاالت متحده، پورتوریکو را به اشغال  :1898 ژوئیه  25 -

 یایی در کوبا پایان یافت. نبرد میان ارتش ایاالت متحده و قوای اسپان :1898 اوت 13 -

کارولینای شمالی تالش کردند در  2«نگتونیویلم»شورشیان سفیدپوست در  :1898نوامبر  10 -

 شورشی علیه سیاه پوستان، دولت ایالتی را سرنگون کنند. 

                                                           
1
 - San Juan 

2
 - Wilmington 
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جنگ »رسید و به  امضاءمیان ایاالت متحده و اسپانیا به  1«پیمان پاریس» :1898دسامبر  10 -

 پایان داد.  2«ااسپانی -آمریکا

 در اقیانوس آرام به ایاالت متحده واگذار شد.  3«گوام»جزیره  :1898دسامبر  23 -

1899 

 درآورد.خود را در اقیانوس آرام به تصرف  4«جزایر ویک»ایاالت متحده  :1899ژانویه  17 -

 در شهر مانیل فیلیپین آغازها  فیلیپین در پی بروز خصومتو آمریکا جنگ  :1899فوریه  4 -

 شد. 

میان ایاالت متحده و اسپانیا برای پایان دادن به جنگ میان  «پیمان پاریس» :1899فوریه  6  -

 سنای ایاالت متحده رسید.  تاییددو کشور به 

فیلیپین، ساموا، گوام و پورتوریکو در پی اجرا شدن پیمان پاریس در  :1899فوریه  10  -

 . نداختیار ایاالت متحده گذاشته شد

اخذ رای در انتخابات فدرال های  کنگره ایاالت متحده با به کارگیری ماشین :1899فوریه  14 -

 موافقت کرد.

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.پنجاه و ششمین  :1899مارس  4 -

، فرمانده ناوگان دریایی آسیایی نیروی دریایی ایاالت 5«جورج دیوئی» :1899مارس  24 -

ویژه پیروزی قاطعانه بر ناوگان دریایی اسپانیا ه ب ،نگ با اسپانیابه پاس خدماتش در ج متحده

6«دریابد نیروی دریایی ایاالت متحده»در فیلیپین، به درجه 
ارتقا یافت. دیوئی تنها فردی در  

 است.  شدهای  -چنین درجهموفق به دریافت که  باشد می تاریخ ایاالت متحده

با ورود به یک میخانه در شهر  7«صرف الکلنهضت مخالفت با م»حامیان  :1899ژوئن  7 -

 مشروبات الکلی را شکستند. های  در ایالت کانزاس، بطری 8«اوکیو»

                                                           
1
 - Treaty of Paris 

2
 - Spanish–American War 

3
 - Guam 

4
 - Wake Island 

5
 - George Dewey 

6
 - Admiral of the US Navy 

7
 - Temperance movement 

8
 - Kiowa 
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1«نیو ریچموند»سهمگین در  طوفان :1899 ژوئن 12 -
کشته و بیش از  117ایالت ویسکانسین  

 مجروح برجای گذاشت. 200

متحده، در شهر شیکاگو راه  در ایاالتنخستین دادگاه اطفال و کودکان  :1899 ژوئیه  17 -

 اندازی شد. 

در مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری مونترال کانادا  2«لوریتمارشال » :1899 اوت 10 -

مسابقات جهانی، به جایگاه  که دربود  آمریکاییپوست  سیاهقهرمان جهان شد. وی نخستین 

 . یافتنخست دست 

 
 و اسپانیاآمریکا جنگ 

در اثر ، در ایاالت متحدهعنوان قربانی تصادف اتومبیل به  3«بلیسهنری » :1899سپتامبر  13 -

 کشته شد.  ،ه موتورییبا یک وسیله نقل دامتص

معاونت ریاست سمت  جمهوری درگذشت.رئیس معاون  ،ت هوبارتگر :1899نوامبر  21 -

 خالی ماند. 1901مارس  4تا جمهوری 

1900  

"زسیاست درهای با"ایاالت متحده  :1900ژانویه  2 -
را برای تشویق تجارت با چین اعالم  4

 کرد. 

                                                           
1
 - New Richmond 

2
 - Major Taylor 

3
 - Henry H. Bliss 

4
 - The Open Door Policy 
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 نخستین اتوبوس برقی در شهر نیویورک راه اندازی شد.  :1900ژانویه  2 -

 اعالم کرد.  نفر میلیون 70اداره آمار ایاالت متحده، جمعیت این کشور را حدود  :1900ژانویه  3 -

السکا را تحت کنترل جمهوری ایاالت متحده، آرئیس ویلیام مک کینلی،  :1900ژانویه  8 -

 قوانین نظامی قرار داد.

کرد که بر  تاییدمیان انگلستان و آلمان را 1899سنای ایاالت متحده پیمان  :1900ژانویه  14 -

 انگلستان ادعای خود بر جزایر ساموا را پس گرفته بود.  ،اساس آن

دگی مجلس به دلیل تعدد زوجین، از تصدی نماین 1«بریگهام روبرتز» :1900ژانویه  17  -

 نمایندگان ایاالت متحده باز ماند. 

 در تگزاس استقالل خود را از مکزیک اعالم کردند.  2«یاکی»بومیان قبیله  :1900ژانویه  17 -

 ایاالت متحده و بریتانیا برای احداث کانال کشتیرانی از خاک نیکاراگوئه :1900فوریه  5 -

 کردند. امضاء توافقنامه

که خود یک دیویس  توسط دوایت 3«دوایت دیویس»جام  اولین دوره :1900فوریه  9 -

 .تنیسور بود با مسابقه ایاالت متحده آمریکا و بریتانیا برگزارشد

دو کشتی متعلق به ایاالت متحده برای حفاظت از منافع ایاالت متحده در  :1900مارس  5  -

 دند. جریان اختالف میان نیکاراگوئه و کاستاریکا راهی منطقه آمریکای مرکزی ش

در کنگره، واحد پول ایاالت متحده بر  4«قانون استاندارد طال»با تصویب  :1900مارس  15 -

 پایه استاندارد طال قرار گرفت . 

 . تاسیس شد 5«هاواییقلمرو » :1900آوریل  30 -

 تن کشته شدند.  200در جریان انفجار در یک معدن در یوتا،  :1900مه  1 -

 کشته شدند.  نفر 365در نیوجرسی، ای  زی در اسکلهدر جریان آتش سو :1900 ژوئن 30 -

در پی آن به راه افتاد  قیامنژادی در نیواورلئان لوئیزیانا آغاز شد. این  قیام :1900 ژوئیه  25 -

درپی شلیک به یک پلیس سفیدپوست، آفریقایی -آمریکاییکارگر  6«رابرت چارلز»که 

                                                           
1
 - Brigham H. Roberts 

2
 - Yaqui 

3
 - Dwight F. Davis 

4
 - Gold Standard Act 

5
 - Hawaii Territory 

6
 - Robert Charles Riots 



 

 

 

 

 

 روزشمار تاریخ ایاالت متحده آمریکا       174

 

 

به پوست شهر  اهالی سیاهعلیه را ای  همتواری شد و سفیدپوستان شهر، حمالت سازمان یافت

 . راه انداختند

بین شش تا دوازده هزار  1«وستونالگ»سهمگین در منطقه  طوفاندرجریان  :1900سپتامبر  8  -

 آید.  می شمار طبیعی در تاریخ ایاالت متحده به وفان، مرگبارترین حادثهطتن کشته شدند. این 

متحمل شکست  آمریکاییبا قوای جریان جنگ  جنگجویان فیلیپینی در :1900سپتامبر  13 -

 سنگینی شدند. 

 انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد.بیست و نهمین  :1900نوامبر  6 -

ات خواه در انتخاب جمهوری و نامزد حزب جمهوریرئیس  ،ویلیام مک کینلی :1900نوامبر  6 -

رات به پیروزی رسید. میزان مشارکت گز برایان از حزب دموکریاست جمهوری، بر ویلیام جنین

 آید.  می درصد اعالم شد که یک رکورد در نوع خود به شمار 73در این انتخابات 

 

 

                                                           
1
 - Galveston 



 

 

 :بخش پنجم

 قرن بیستم اولنیمه 

 

 



 

 



 

 

 اولفصل 

 1900دهه 

1901 

 ایالت تگزاس کشف شد. از نفت در مناطقی  :1901ژانویه  10 -

 غاز به کار کرد. آ هاواییقلمرو نخستین جلسه مجلس  :1901فوریه  20 -

به تصویب رساند. را کوبا درخصوص  1«متمم پالت»ایاالت متحده  ،کنگره :1901مارس  2 -

از این جزیره  آمریکاییبر اساس این متمم، حقوق قانونی کوبا در ازای خروج نیروهای 

 محدود شد. 

تاسیس  2«متحدهشرکت فوالد ایاالت »با ادغام چند کمپانی فوالد سازی،  :1901مارس  2  -

 شد. 

 سوگند یاد کرد. جمهوری رئیس ویلیام مک کینلی به عنوان  :1901مارس  4 -

جمهوری رئیس معاون بیست و پنجمین به عنوان  3«تئودور روزولت» :1901مارس  4 -

 سوگند یاد کرد. 

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.پنجاه و هفتمین  :1901مارس  4 -

جمهوری ایاالت متحده رئیس نجامین هریسون، بیست وسومین ب :1901مارس  13 -

 درگذشت. 

 .قرار گرفتکوبا تحت الحمایه ایاالت متحده  :1901 ژوئن 12 -

 تاسیس شد.  4«حزب سوسیالیست آمریکا» :1901 ژوئیه  29 -

                                                           
1
 - The Platt Amendment 

2
 - United States Steel Corporation 

3
 - Theodore Roosevelt 

4
 - Socialist Party of America 
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 دست کم اعتصاب گسترده کارگران کمپانی فوالد ایاالت متحده به اخراج  :1901 اوت 10 -

 گر انجامید. هزار کار 14

در شهر بوفالو  یجمهور ویلیام مک کینلی در جریان بازدید از نمایشگاهرئیس  :1901سپتامبر  6 -

 قرار گرفت. سوء قصدمورد  1«لئون چولگوش»ایالت نیویورک از سوی یک آنارشیست به نام 

میان امپراتوری چین و هشت کشور ائتالفی از جمله  2«پروتکل باکسر» :1901سپتامبر  7 -

 رسید . امضاءایاالت متحده به 

جمهور ویلیام مک کینلی در پی جراحات ناشی از شلیک گلوله رئیس  :1901سپتامبر  14 -

 درگذشت. ها، تروریست

جمهوری ایاالت رئیس بیست و پنجمین  در پی مرگ ویلیام مک کینلی، :1901سپتامبر  14 -

با  سوگند یاد کرد. جمهوریرئیس بیست و ششمین ، تئودور روزولت به عنوان متحده

مارس  4تا  انتخاب تئودور روزولت به ریاست جمهوری، سمت معاونت ریاست جمهوری

  خالی ماند.1905

 
 جمهوری ایاالت متحده آمریکارئیس تئودور روزولت، بیست و ششمین 

پوستان  سیاه ، رهبر معنوی«بوکر تی. واشنگتن»جمهور تئودور روزولت، رئیس  :1901اکتبر  16  -

در  ها آمریکاییرا به کاخ سفید دعوت کرد. این اقدام روزولت موجب اعتراض شدید  ریکاییآم

 . انجامیدها  در برخی از این ایالتنژادی های  خشونتبه جنوبی شد و های  ایالت

                                                           
1
 - Leon Czolgosz 

2
 - Boxer Protocol 
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 قاتل ویلیام مک کینلی با صندلی الکتریکی اعدام شد.  ،«لئون چولگوش» :1901اکتبر  29 -

تصویب رساند که بر اساس آن،  ایالتی آالباما قانونی را بهمجلس  :1901نوامبر  28 -

 دهندگان ملزم به شرکت در امتحان سواد شدند.  رای

1902 

 تلفن بیسیم را اختراع کرد.  1«ناتان استوبلیفیلد» :1902ژانویه  3 -

در ایستگاه مرکزی  ناشی از آندر پی اختالل در حرکت قطارها و تصادف  :1902ژانویه  8 -

 تن کشته شدند. 17 ،نیویورکخط آهن 

میلیون دالری  10ترویج تحقیقات علمی با کمک  با هدف 2«بنیاد کارنگی» :1902ژانویه  28 -

3«آندرو کارنگی»
 گذاشته شد.  بنیاندر شهر واشنگتن دی.سی  

را به دلیل  4«شرکت اوراق بهادار شمال»رئیس جمهور تئودور روزولت  :1902فوریه  18 -

 ار شرمن تحت پیگرد قانونی قرار داد.نقض قانون ضد انحص

نخستین سالن سینما در ایاالت متحده، در شهر لس آنجلس کالیفرنیا آغاز به  :1902آوریل  2 -

 کار کرد. 

 تاسیس شد. 5«تگزاکو»شرکت نفتی  :1902آوریل  7 -

 کوبا استقالل خود را از ایاالت متحده اعالم کرد.  :1902مه  20 -

ه را بآمریکا ایالت منطقه غرب  17شبکه آبیاری در  6«ای نیولندزقانون احی» :1902 ژوئن 17 -

 وجود آورد.

به اجرا گذاشته شد. بر اساس این قانون، ایاالت  7«قانون ارگانیک فیلیپین» :1902 ژوئیه  1  -

متحده با تشکیل یک مجلس سفلی در فیلیپین در صورت پایان جنگ در این مجمع الجزایر 

 موافقت کرد. 

 فیلیپین پایان یافت. و آمریکا جنگ  :1902 ژوئیه  2 -

                                                           
1
 - Nathan Stubblefield 

2
 - The Carnegie Institution 

3
 - Andrew Carnegie 

4 - Northern Securities Company 
5
 - Texaco 

6
 - Newlands Reclamation Act 

7
 - The Philippine Organic Act 
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را در شهر نیویورک  یی خودسیستم تهویه هوااولین طرح  1«ویلیس کاریر» :1902 ژوئیه  17 -

 . راه اندازی کرد

 جمهوری ایاالت متحده، یک خودرو را هدایت کرد. رئیس  تئودور روزولت :1902 اوت 22 -

 115ایالت آالباما،  2«بیرمنگام»یسا در شهر در جریان درگیری در یک کل :1902سپتامبر  19 -

 کشته شدند.  نفر

 کارگران اتحادیه معادن پایان یافت.  هاعتصاب پنج ماه :1902اکتبر  21 -

یک روزنامه با چاپ کاریکاتوری، الهام بخش خلق کارتون و عروسک  :1902نوامبر  16 -

 ت متحده اشاره داشت.جمهوری وقت ایاالرئیس  ،شد که به تئودور روزولت 3«تدی خرسه»

1903  

در تاریخ ایاالت متحده،  باربرای نخستین  4«اعتصاب اوکسنارد»در جریان  :1903فوریه  11 -

 کارگری از اعضای نژادهای مختلف تشکیل شد. های  اتحادیه

 تاسیس شد. 5« ایاالت متحده و کاربازرگانی وزارت » :1903فوریه  14  -

 را برای همیشه به ایاالت متحده اجاره داد. 6«اناموخلیج گوانت»کوبا  :1903فوریه  23 -

به عنوان نخستین هتل اختصاصی زنان در ایاالت  7«هتل مارتا واشنگتن» :1903مارس  2 -

 متحده، در شهر نیویورک افتتاح شد. 

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.پنجاه و هشتمین  :1903مارس  4 -

داد در پاناما یک کانال  می که به ایاالت متحده اجازه 8«رانه –پیمان هی » :1903مارس  14 -

سوی سنای از پس از مدتی مذکور کشتیرانی احداث کند، در کنگره به تصویب رسید. پیمان

 کلمبیا رد شد. 

                                                           
1
 - Willis Carrier 

2
 - Birmingham 

3
 - Teddy Bear 

4
 - The Oxnard Strike 

5
 - U.S Department of Commerce and Labor 

6
 - Guantanamo Bay 

7
 - Martha Washington Hotel 

8
 - Hay–Herrán Treaty 
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پلیس سفیدپوست توسط یک فرد سیاه پوست در شهر در پی قتل یک  :1903 ژوئیه  6 -

 نژادی به راه افتاد.  اعتراضاتدت سه روز در ایالت ایندیانا، به م 1«ایونسویل»

ایاالت متحده، پاناما استقالل خود را از کلمبیا اعالم کرد. با این شویق با ت :1903نوامبر  4 -

 هموار شد.  ها آمریکاییاقدام، راه برای احداث کانال پاناما توسط 

 
 1903احداث کانال پاناما در سال 

 قالل پاناما را به رسمیت شناخت.ایاالت متحده است :1903 نوامبر 13 -

پیمان احداث کانال پاناما میان ایاالت متحده و کشور تازه تاسیس پاناما به  :1903 نوامبر 18 -

 رسید.  امضاء

کارولینای شمالی به با نخستین وسیله موتوری پرنده، در  2«رویل رایتا» :1903دسامبر  17 -

 شود.  می ک از ساخت هواپیما قلمدادپرواز در آمد. این رخداد به عنوان نخستین مدر

 تن کشته شدند.  600در پی آتش سوزی در یک سالن تئاتر در شیکاگو،  :1903دسامبر  30 -

1904 

میلیون دالر، کنترل کانال پاناما را در دست  10ایاالت متحده با پرداخت  :1904فوریه  23 -

 گرفت. 

                                                           
1
 - Evansville 

2
 - Orville Wright 
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 آغاز کرد.  ارتش ایاالت متحده ساخت کانال پاناما را :1904مه  4 -

 المپیک در سنت لوئیس میسوری افتتاح شد. مسابقات ورزشی سومین دوره  :1904 ژوئیه  1 -

 د.شتأسیس ، در سانفرانسیسکو است 2«بانک آمریکا»سلف که  1«بانک ایتالیا» :1904اکتبر  17 -

 انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد.سی امین  :1904نوامبر  8 -

خواهان در انتخابات ریاست  نامزد جمهوری ،جمهور تئودور روزولترئیس  :1904نوامبر  8 -

 د. ش پیروزها  نامزد دموکرات 3«آلتون پارکر»جمهوری بر 

نیویورک  4«زیمامیدان ت»شب سال جدید در برای نخستین بار، جشن  :1904دسامبر  31 -

 برگزار شد.

1905 

 سوگند یاد کرد.  جمهوریرئیس عنوان به برای دومین بار تئودور روزولت  :1905مارس  4 -

جمهوری سوگند رئیس معاون بیست و ششمین به عنوان  5«سربنکچارلز ف» :1905مارس  4 -

 یاد کرد. 

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.پنجاه و نهمین  :1905مارس  4 -

باطل  دیوان عالی فدرال در حکمی، قانون هشت ساعت کار نیویورک را :1905آوریل  6 -

 اعالم کرد. 

 تن زخمی شدند.  416تن کشته و  21در جریان اعتصابات کارگری در شیکاگو،  :1905آوریل  6 -

 ساخت الس وگاس در نوادا آغاز شد.  :1905مه  15 -

 د. کردنیک اتحادیه کارگری رادیکال تاسیس  ،6«کارگران صنعتی جهان» :1905 ژوئن 24  -

را که  9«جنبش نیاگارا» ،8«تروتیر مونروویلیام »و  7«یسدبلیو.ای.بی. دو بو» :1905 ژوئن 11 -

  کردند.تاسیس بود، ان سیاه پوستیک سازمان مدنی مدافع حقوق 

                                                           
1
 - Bank of Italy 

2
 - Bank of America 

3
 - Alton B. Parker 

4
 - Times Square 

5
 - Charles W. Fairbanks 

6
 - Industrial Workers of the World 

7
 - W. E. B. Du Bois 

8
 - William Monroe Trotter 

9
 - Niagara Movement 
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نخست  2«کاتسورا تارو»وزیر جنگ ایاالت متحده با  1«فتارد تاواویلیام ه» :1905 ژوئیه  29 -

3«کاتسورا –فت اه تتوافقنام»این مذاکره که به های  وزیر ژاپن گفت و گو کرد. یادداشت
 

 ی تسلطشد که ایاالت متحده ادعاعنوان جنجال به پا کرد زیرا چنین ها  معروف شد، سال

 ر شبه جزیره کره را پذیرفته است.بژاپن 

4«پیمان پورتسموث»تئودور روزولت، جمهور رئیس گری  با میانجی :1905سپتامبر  5 -
 رایب 

 امضاءزی امپراتوری ژاپن انجامیده بود، به پایان دادن به جنگ ژاپن و روسیه که به پیرو

 رسید. 

 48کشته و  نفر 19ترین حادثه تصادف قطار در شهر نیویورک،  در بزرگ :1905سپتامبر  11 -

 تن زخمی شدند. 

موفق شدند برای نخستین بار با هواپیمای خود نیم ساعت  5«رایت»برادران  :1905اکتبر  5 -

 پرواز کنند. 

1906 

6 «آپتون سینکلر» :1906فوریه  26 -
 را منتشر کرد.  7«جنگل»رمان معروف  

 
 برادران رایت، از پیشگامان صنعت هوانوردی

 سوزان آنتونی، از پیشگامان جنبش حقوق زنان درگذشت. :1906مارس  13 -

                                                           
1
 - William Howard Taft 

2
 - Katsura Taro 

3
 - Taft–Katsura Agreement 

4
 - Treaty of Portsmouth 

5
 - Wright 

6
 - Upton Sinclair 

7
 - The Jungle 
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بخش وسیعی از سانفرانسیسکو را تخریب کرد که به مرگ  که زلزله مهیبی :1906آوریل  18 -

 . خسارت برجای گذاشتمیلیون دالر  350و انجامید هزار تن  300نی خانما بیو  هزار تن 3

به کرد. این قانون  امضاءرا  1«قانون عتیقه»تئودور روزولت جمهور رئیس  :1906 ژوئن 8 -

عمومی با ارزش تاریخی یا های  از برخی از زمینداد بهره برداری  می رئیس جمهور اجازه

 حفاظتی را محدود کند.

قانون مواد غذایی خالص »و  2«قانون بازرسی گوشت»کنگره ایاالت متحده  :1906 ژوئن 30 -

 را تصویب کرد. 3«و دارویی

 ایاالت متحده تاسیس شد.  4«سازمان غذا و دارو» :1906 ژوئن 30 -

از کوبا  جمهوریرئیس در پی ناتوانی دولت کوبا در سرکوب شورشیان،  :1906 اوت 23 -

 اعزام کند. امی به این کشورقوای نظ کرد ایاالت متحده درخواست

تعدادی از کسب و تن کشته شدند و  27 ،نژادی در آتالنتا قیامدر پی  :1906سپتامبر  22  -

 از بین رفت.  پوستان کارهای سیاه

کوهی در ایالت وایومینگ  ،5«برج شیاطین»تئودور روزولت جمهور رئیس  :1906سپتامبر  24 -

 د. را به عنوان نخستین بنای ملی اعالم کر

دانش آموزان ژاپنی  ،هیات مدیره مدارس دولتی سانفرانسیسکو دستور داد :1906اکتبر  11 -

بحران ژاپن  میان ایاالت متحده و نژادی آموزش ببینند. این تصمیم،در مدارس جداگانه 

 د.دیپلماتیک ایجاد کر

پاناما، به برای بازدید از مراحل ساخت کانال  تئودور روزولتجمهور رئیس  :1906نوامبر  9 -

آمریکا جمهوری مستقر در رئیس این کشور سفر کرد. این برای نخستین بار بود که یک 

  شد. می خارجبرای انجام یک سفر رسمی، از ایاالت متحده 

به دلیل ایفای نقش در پایان دادن به جنگ  تئودور روزولتجمهور رئیس  :1906دسامبر  10 -

 وبل شد. میان روسیه و ژاپن، برنده جایزه صلح ن

                                                           
1
 - Antiquities Act 

2
 - Meat Inspection Act 

3
 - Pure Food and Drug Act 

4
 - Food and Drug Administration (FDA) 

5
 - Devils Tower 
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1907 

از رهبران سرشناس جنبش کارگری در ایاالت متحده، به ریاست  ،1«دنیل توبین» :1907ژانویه  1 -

  وی بود.سال در اختیار  45مت تا این سبرگزیده شد؛  2«المللی برادری تیمسترز اتحادیه بین»

ت متحده راه به سنای ایاالآمریکا به عنوان نخستین بومی  3«چارلز کریتس» :1907ژانویه  23 -

 یافت. 

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.شصتمین  :1907مارس  4 -

 100ل اعالم کردند طی یک سال، بیش از یک میلیون و ئومقامات مس :1907آوریل  17 -

 در نیویورک شدند که باالترین میزان تا آن زمان بود.  «جزیره آلیس»مهاجر خارجی وارد 

 نوردی در ارتش ایاالت متحده تاسیس شد. لشگر هوا :1907 اوت 1 -

در شهر واشنگتن دی.سی گذاشته  4«کلیسای ملی واشنگتن»سنگ بنای  :1907سپتامبر  29 -

 تکمیل شد.  1990سال در شد. این بنا 

در پی سقوط شدید ارزش سهام در بازار بورس نیویورک  1907بحران مالی  :1907اکتبر  22 -

 ایشان، آغاز شد. ه برداشتن سپردهبرای ها  و هجوم مردم به بانک

، یک 1907سرمایه داران بزرگ وال استریت برای پایان دادن به بحران مالی  :1907اکتبر  24 -

سیستم فدرال »میلیون دالری تاسیس کردند؛ اقدامی که به ایجاد  25صندوق سرمایه گذاری 

 انجامید. 5«رزرو

با  1907مالی حران ف کاهش اثرات ببا هدجمهور تئودور روزولت رئیس  :1907نوامبر  3 -

متعلق  7«فوالد ایاالت متحده»در شرکت  6«شرکت ذغال سنگ، آهن و راه آهن تنسی»ادغام 

 موافقت کرد.  8«جی. پی. مورگان»به 

اوکالهما قلمرو در یکدیگر ادغام شدند و  اوکالهماقلمرو ایندین و قلمرو  :1907نوامبر  16 -

  .وجود آوردنده را ب

                                                           
1
 - Daniel J. Tobin 

2
 - International Brotherhood of Teamsters 

3
 - Charles Curtis 

4
 - Washington National Cathedral 

5
 - Federal Reserve System 

6
 - Tennessee Coal, Iron and Railroad Company 

7
 - U.S. Steel 

8
 - J. P. Morgan 
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 کارگر کشته شدند.  362در انفجار معدن در ایالت ویرجینیای غربی،  :1907ر دسامب 6 -

 1«ناوگان بزرگ سفید»ماموریت ناوگروه دریایی ایاالت متحده معروف به  :1907دسامبر  16 -

برای سفر به دور دنیا آغاز شد. این ماموریت با هدف نمایش قدرت دریایی ایاالت متحده به 

 م گرفت. دیگر کشورهای جهان انجا

 تن کشته شدند. 239در ایالت پنسیلوانیا  یمعدن نفجارثر ادر ا :1907دسامبر  19 -

1908  

 مجلس ایالتی جورجیا، قانون ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی را تصویب کرد.  :1908ژانویه  1 -

تن  170پنسیلوانیا  2«بوئیرتاون»در پی آتش سوزی در یک سالن تئاتر در  :1908ژانویه  13 -

برای تقویت ایمنی بناهای عمومی در برابر خطرات ها  این حادثه، درخواستته شدند. کش

 ناشی از آتش سوزی را در سرتاسر ایاالت متحده افزایش داد. 

 اداره امور شبه نظامیان در وزارت جنگ تاسیس شد.  :1908فوریه  12 -

 ورود مهاجران ژاپنی به ایاالت متحده محدود شد.  :1908فوریه  18 -

3«اداره تحقیقات» :1908 ژوئیه  26 -
تغییر  4«آی بی اف –اداره تحقیقات فدرال »که بعدها به  

 نام داد، تاسیس شد. 

 را در بر گرفت. نژادی، اسپرینگفیلد ایلینویهای  قیام :1908 اوت 14 -

به  هاشرکت خودروسازی را بنیان گذاشت که بعد 5«ویلیام دورانت» :1908سپتامبر  16 -

6«زجنرال موتور»
 د.معروف گردی 

را که پرفروش ترین خودرو در ایاالت  7«مدل فورد تی»هنری فورد خودروی  :1908اکتبر  1 -

 متحده بوده است، به بازار روانه کرد. 

 انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد.سی و یکمین  :1908نوامبر  3 -

                                                           
1
 - The Great White Fleet 

2
 - Boyertown 

3
 -  Bureau of Investigation 

4
 - Federal Bureau of Investigation (FBI) 

5
 - William C. Durant 

6
 - General Motors 

7
 - Ford Model T 
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تخابات ریاست جمهوری اهان در انخو نامزد جمهوری ،ارد تافتاوویلیام ه :1908نوامبر  3 -

 نینگز برایان به پیروزی رسید.بر ویلیام ج

 
 خودروی فورد مدل تی

و خالفکاران معروف منطقه غرب آمریکا، در بدنام از دزدان  1«بوچ کسیدی» :1908نوامبر  7 -

 جریان درگیری با ماموران پلیس در کشور بولیوی کشته شد. 

1909 

آمریکا ایاالت متحده کوبا را ترک کردند. این نیروها از زمان جنگ نظامیان  :1909ژانویه  28 -

 . بودند شده مستقر کوبا در ،اسپانیا –

انجمن ملی برای توسعه » ،به مناسبت صدمین سالروز تولد آبراهام لینکلن :1909فوریه  12 -

 بنیان گذاشته شد.  2«ای سی پی(ای  ان) رنگین پوستان

ایاالت جمهوری رئیس بیست و هفتمین تافت به عنوان  ردوااویلیام ه :1909مارس  4 -

  متحده سوگند یاد کرد.

جمهوری سوگند یاد رئیس معاون بیست و هفتمین به عنوان  3«جیمز شرمن» :1909مارس  4 -

 کرد. 

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.شصت و یکمین  :1909مارس  4 -

                                                           
1
 - Butch Cassidy 

2
 - National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) 

3
 - James S. Sherman 
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برای نخستین بار در جهان، هواپیمای جنگی  آمریکالشکر هوانوردی ارتش  :1909 اوت 2 -

  خریداری کرد.

نیروی دریایی ایاالت متحده یک پایگاه دریایی در بندر پرل هاربر هاوایی  :1909نوامبر  11  -

 تاسیس کرد. 

 عازمشدید در نیکاراگوئه، دو ناو جنگی ایاالت متحده های  در پی ناآرامی :1909نوامبر  18 -

 آن کشور شد. 

1910 

1«پیشاهنگی پسران آمریکا»سازمان جوانان  :1910وریه ف 8 -
 تاسیس شد. 

 . ادامه داشتهفده ماه معدن ایالت پنسیلوانیا  65اعتصاب کارگران معدن در  :1910مارس  9 -

مجلس( را رئیس سخنگوی مجلس نمایندگان ) خواهان قدرت  جمهوری :1910مارس  19 -

 مجلس کاهش دادند.  های بر انتخاب اعضای کمیتهگذاری  برای تاثیر

 درگذشت.  آمریکایینویسنده  ،مارک توآین :1910آوریل  21 -

 را تاسیس کرد.  2«اداره معادن ایاالت متحده»کنگره  :1910مه  16 -

 درگذشت. آمریکایینویسنده  4«او. هنری»معروف به  3«ویلیام سیدنی پوتر» :1910 ژوئن 5 -

5«جیمز جفریس»در پی شکست  :1910 ژوئیه  4 -
 6«جک جانسون»زن سفید پوست از  مشت 

نژادی سرتاسر  اعتراضاتمشت زن سیاه پوست در مسابقات مشت زنان سنگین وزن، 

 ایاالت متحده را فراگرفت.

واشنگتن، آیداهو و مونتانا را های  از ایالتهایی  آتش سوزی گسترده بخش :1910 اوت 20 -

 در برگرفت . 

 تن کشته شدند.  21لس آنجلس تایمز،  در انفجار بمب در ساختمان :1910اکتبر  1 -

                                                           
1
 - Boy Scouts of America 

2
 - United States Bureau of Mines 

3
 - William Sydney Porter  

4
 - O. Henry 

5
 - James J. Jeffries 

6
 - Jack Johnson 
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جایی بار میان دو شهر دیتون و کلمبوس در ه ب ن پرواز هوایی برای جااولی :1910نوامبر  7 -

 ایالت اوهایو انجام گرفت.

دیوان عالی فدرال ایاالت رئیس به عنوان نهمین  1«ادگار داگالس وایت» :1910دسامبر  19 -

 متحده سوگند یاد کرد. 

 

                                                           
1
 - Edward Douglass White 



 

 



 

 

 فصل دوم

 1910دهه  

1911 

 فرود آمد. 1«یواس اس پنسیلوانیا»نخستین هواپیما بر روی عرشه  :1911ژانویه  18 -

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.شصت و دومین  :1911مارس  4 -

شرکت استاندارد اویل را مغایر با قانون ضد فعالیت دیوان عالی فدرال،  :1911مه  15  -

 نحالل آن داد.و حکم به ا دانستتراست 

 435این مجلس را به های  مجلس نمایندگان با تصویب قانونی، تعداد کرسی :1911 اوت 8  -

 به اجرا گذاشته شد.  1913عدد افزایش داد. این قانون از سال 

به ای  که بعدها جایزه آمریکاییروزنامه نگار و نویسنده  ،2«جوزف پولیتزر» :1911اکتبر  29 -

 ذشت.نام وی ایجاد شد، درگ

 
 جمهوری ایاالت متحده آمریکارئیس وارد تافت، بیست و هفتمین اویلیام ه

                                                           
1
 - USS Pennsylvania 

2
 - Joseph Pulitzer 
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1912 

 نیومکزیکو به عنوان چهل و هفتمین ایالت پذیرفته شد.  :1912ژانویه  6 -

 آریزونا به عنوان چهل و هشتمین ایالت پذیرفته شد.  :1912فوریه  14 -

1«اس تایتانیک ار ام»کشتی مسافربری اقیانوس پیما  :1912آوریل  14 -
یخ زده های  در آب 

 اقیانوس اطلس در مسیر انگلستان به نیویورک، غرق شد. 

 تن از بازماندگان کشتی تایتانیک وارد بندر نیویورک شدند. 706 :1912آوریل  19 -

حادثه غرق شدن کشتی تایتانیک را  ربارهسنای ایاالت متحده تحقیقات د :1912آوریل  19 -

 آغاز کرد. 

 . تاسیس شد 2«آالسکاقلمرو » :1912مه  17 -

 از پیشگامان ساخت هواپیما درگذشت. 3«ویلبر رایت» :1912مه  30 -

 تفنگداران دریایی ایاالت متحده وارد کوبا شدند.  :1912 ژوئن 5 -

جمهوری رئیس وارد تافت، اخواه، ویلیام ه مجمع ملی حزب جمهوری :1912 ژوئن 18 -

، یاست جمهوری برگزید. در این مجمعدر انتخابات رایاالت متحده را به عنوان نامزد حزب 

 جمهوری پیشین درگرفت. رئیس رقابت شدیدی میان تافت و تئودور روزولت، 

فرماندار نیوجرسی را به  ،4«ویلسون وودرو»مجمع ملی حزب دموکرات،  :1912 ژوئن 25  -

 عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری برگزید. 

در پی درخواست حکومت نیکاراگوئه، به این کشور نیروی  ،ایاالت متحده :1912 اوت 4 -

 . اعزام کردنظامی 

 خواهان با فاصله گرفتن از مواضع سنتی حزب جمهوری گروهی از جمهوری :1912 اوت 5 -

شد، تاسیس کردند.  می نیز شناخته 6«حزب بول موس»را که به  5«خواه حزب ترقی»خواه، 

 ن نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. این حزب، تئودور روزولت را به عنوا

                                                           
1
 - RMS Titanic 

2
 - Territory of Alaska 

3
 - Wilbur Wright 

4
 - Woodrow Wilson 

5
 - Progressive Party 

6
 - Bull Moose Party 
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انتخاباتی در میلواکی ایالت های  تئودور روزولت در جریان رقابت :1912اکتبر  14 -

 قرار گرفت و زخمی شد.  "جان شرانک"ویسکانسین، هدف گلوله

جمهوری ایاالت متحده چند روز پیش از رئیس جیمز شرمن، معاون  :1912اکتبر  30 -

مارس  4تا معاونت ریاست جمهوری سمت  بات ریاست جمهوری درگذشت.برگزاری انتخا

 خالی ماند. 1913

 انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد.سی و دومین  :1912نوامبر  5 -

رئیس تافت،  ارداودموکرات با غلبه بر ویلیام هویلسون، نامزد حزب  وودرو :1912نوامبر  5 -

در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید.  ،خواه جمهوری و نامزد حزب جمهوری

خواه متمایل شد  بخش عمده پایگاه رای تافت، به سمت تئودور روزولت، نامزد حزب ترقی

 و وی بیش از تافت رای آورد. 

1«الیوت روت»سناتور :1912دسامبر  10 -
 ل دادگاه جهانی،یبه دلیل ایفای نقش در جریان تشک 

 . شدصلح نوبل به دریافت جایزه  موفق

1913 

ایستگاه قطار ترین  شهر نیویورک به عنوان بزرگ 2«ترمینال بزرگ مرکزی» :1913فوریه  1 -

 در جهان، افتتاح شد. 

 
 1909در سال  نجمن ملی برای توسعه رنگین پوستانتاسیس ا

                                                           
1
 - Elihu Root 

2
 - Grand Central Terminal 
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داد  می شانزدهمین متمم قانون اساسی ایاالت متحده که به دولت اجازه :1913فوریه  3 -

 رسید.  تاییدات بر درآمد از شهروندان کسب کند، به مالی

نمایشگاه آثار هنری در شهر نیویورک افتتاح شد. این مکان  1«آرموری شو» :1913فوریه  17 -

 به محلی برای نمایش برخی از تاثیرگذارترین آثار نقاشی در قرن بیستم بدل شد. 

3«الیس پال»دهی با سازمان 2«سوارکاران حق رای زنان»رژه  :1913مارس  3 -
و در حالی که  

کرد، در شهر واشنگتن  می سوار بر اسب سفید در جلوی صف حرکت 4«اینز میلهولند»

 دی.سی برگزار شد. 

ایاالت متحده جمهوری رئیس بیست و هشتمین به عنوان  وودرو ویلسون :1913مارس  4 -

  سوگند یاد کرد.

جمهوری سوگند رئیس معاون شتمین بیست و هبه عنوان  5«توماس مارشال» :1913مارس  4 -

 یاد کرد. 

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.شصت و سومین  :1913مارس  4 -

دو وزارت خانه به ، «ایاالت متحده  وزارت بازرگانی و کار»با تقسیم  :1913مارس  4 -

 س شد. تاسی 7«ایاالت متحده  وزارت کار»و  6«ایاالت متحده  وزارت بازرگانی»های  نام

 کرد. کارش را آغازبه عنوان نخستین وزیر بازرگانی  8«ردفیلدسی . ویلیام » :1913مارس  5 -

ش را به عنوان نخستین وزیر کار ایاالت متحده کار 9«ویلیام بی. ویلسون» :1913مارس  6 -

 کرد.  آغاز

 درگذشت.داری  برده لغوهریت توبمن، از فعاالن جنبش  :2013مارس  10 -

ایالت  10«دیتون»در پی چهار روز بارندگی مداوم در مناطق اطراف شهر  :1913مارس  25 -

 هزار خانه از بین رفت .  20و بیش از شدند تن کشته  360اوهایو، 

                                                           
1
 - Armory Show 

2
 - Woman Suffrage Procession 

3
 - Alice Paul 

4
 - Inez Milholland 

5
 - Thomas R. Marshall 

6
 - U.S. Department of Commerce 

7
 - U.S. Department of Labor 

8
 - William C. Redfield 

9
 - William B. Wilson 

10
 - Dayton 
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 درگذشت. ،کارآفرین و سرمایه دار بزرگ نیویورکی ،جی. پی. مورگان :1913مارس  31 -

این بر اساس . رسید تاییدهفدهمین متمم قانون اساسی ایاالت متحده به  :1913آوریل  8 -

 ، انتخاب سناتورها با رای مستقیم شهروندان هر ایالت تعیین شد. متمم

متر  241به عنوان بلندترین ساختمان جهان با  ،1«ساختمان وولورث» :1913آوریل  24 -

سال بعد همچنان دارنده مقام  17ارتفاع، در شهر نیویورک افتتاح شد. این ساختمان تا 

 ن ساختمان جهان بود. نخست بلندتری

میلیون دالر از سوی جان دیویس راکفلر در شهر  100با اهدای  2«بنیاد راکفلر» :1913مه  14 -

 نیویورک تاسیس شد. 

در نبرد با  3«جان پرشینگ»قوای ایاالت متحده به فرماندهی ژنرال  :1913 ژوئن 15 -

 فیلیپین به پیروزی رسیدند. 

 36.7فارنهایت ) درجه 134در کالیفرنیا به  4«دره مرگ»وا در دمای ه :1913 ژوئیه  10 -

 . بود 2004باالترین رکورد دمای هوا در ایاالت متحده تا سال این سیوس( رسید؛ سل

به ما اساخت کانال پان، عملیات ویلسون وودروجمهور رئیس با حضور  :1913اکتبر  10 -

 . رسیدپایان 

جان تن  250بیش از  ،5«بزرگهای  دریاچه»اطراف  زمستانی طوفاندر پی  :1913نوامبر  7 -

 . باختند

 به عنوان نهاد تنظیم کننده پولی ایاالت متحده، تاسیس شد.  6«فدرال رزرو» :1913اکتبر  23 -

1914 

با قوای ارتش مکزیک در جریان  آمریکاییدر پی درگیری میان ملوانان  :1914آوریل  9 -

روابط  ،7«ویکتوریانو هوئرتا »تاتوری ژنرال انقالب مردم این کشور علیه حکومت دیک

به مدت شش  آمریکایینظامیان  ،متعاقب آندیپلماتیک ایاالت متحده و مکزیک قطع شد و 

                                                           
1
 - Woolworth Building 

2
 - The Rockefeller Foundation 

3
 - John J. Pershing 

4
 - Death Valley 

5
 - The Great Lakes 

6
 - Federal Reserve 

7
 - Victoriano Huerta 
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 2«واقعه تامپیکو»این تحوالت به را به اشغال در آوردند.  1«وراکروز»از بندر هایی  ماه بخشی

 شهرت یافت.

 
 وری ایاالت متحده آمریکاجمهرئیس ویلسون، بیست و هشتمین  وودرو

 

تن  24در پی حمله گارد ملی ایالت کلرادو به کارگران اعتصابی معادن،  :1914آوریل  20 -

   کشته شدند.

از کنگره درخواست کرد که با واکنش  وودرو ویلسونجمهور رئیس  :1914 آوریل 20 -

 موافقت کند. « واقعه تامپیکو»نظامی به 

راکروز مکزیک را به واز بندر هایی  بخشایاالت متحده نیروی دریایی  :1914آوریل  21 -

 در آورد.  تصرف خود

 کرد. امضاءویلسون، بیانیه اعالم روز مادر را  وودروجمهور رئیس  :1914مه  14 -

ار گذاشته در منزل یک آنارشیست در شهر نیویورک کی که نفجار بمبااثر در :1914 ژوئیه  4 -

 قتل دیویس راکفلربود.گذاری  ترین اهداف این بمبمهم  چهار تن کشته شدند. ،شده بود

 برای گرامی 3«اتحادیه ضد نظامی گری»به دعوت نفر هزار  5بیش از  :1914 ژوئیه  11 -

کشته خود نیزداشت یاد آنارشیستی که قصد داشت جان دیویس راکفلر را به قتل برساند و 

 شد، در نیویورک تجمع برگزار کردند. 

                                                           
1
 - Veracruz 

2
 - Tampico Affair 

3
 - Anti-Militarist League 
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در ارتش ایاالت متحده تشکیل شد و برای نخستین بار  1«اه سیگنالسپ» :1914 ژوئیه  18 -

 وضعیت مشخصی برای خدمات هوایی در نظر گرفته شد. 

( فعالیت بازار بورس نیویورک اولدر پی شروع جنگ در اروپا )جنگ جهانی  :1914 اوت 1 -

 متوقف شد. 

 رد. طرفی خود را در جنگ اروپا اعالم ک ایاالت متحده بی :1914 اوت 4 -

 افتتاح شد.  آمریکاییبا عبور یک کشتی  ،کانال پاناما :1914 اوت 15 -

2«قانون کمیسیون فدرال بازرگانی»با تصویب  :1914سپتامبر  26 -
در کنگره ایاالت متحده،  

 تاسیس شد.  3«کمیسیون فدرال بازرگانی»

 4«ال رزروبانک فدر»، «1913قانون فدرال رزرو »تصویب از  یک سال پس :1914نوامبر  16 -

 تجاری خود را آغاز کرد. های  ایاالت متحده فعالیت

 نیروهای ارتش ایاالت متحده از بندر وراکروز مکزیک خارج شدند.  :1914نوامبر  23 -

خود های  فعالیت لاوبازار بورس نیویورک که در پی آغاز جنگ جهانی  :1914دسامبر  12 -

 را متوقف کرده بود، دوباره آغاز به کار کرد. 

را  5«قانون مالیات بر مواد مخدر هریسون»وودرو ویلسونجمهور رئیس  :1914دسامبر  17 -

عضو مجلس نمایندگان گرفته شد  6«فرانسیس بورتون هریسون»کرد. نام این قانون از  امضاء

 .ه بودکرد ارایهکه برای نخستین بار چنین طرحی را 

1915  

 با اعطای حق رای به زنان مخالفت کرد.  مجلس نمایندگان ایاالت متحده :1915ژانویه  12 -

تاسیس شده بود، به  1790کنگره ایاالت متحده، گارد ملی را که در سال  :1915ژانویه  28 -

 نیروهای مسلح تعیین کرد. های  عنوان یکی از شاخه

                                                           
1
 - The Signal Corps 

2
 - Federal Trade Commission Act 

3
 - Federal Trade Commission (FTC) 

4
 - Federal Reserve Bank 

5
 - Harrison Narcotics Tax Act 

6
 - Francis Burton Harrison 
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 -یکسسنت کروپل » ،گذاری جاسوسان آلمانی تالش کردند با بمب :1915فوریه  2 -

1«رووبوانس
به نابودی پل  ی کهان ایاالت متحده و کانادا را منهدم کنند. تالشدر مرز می 

 نیانجامید اما خسارت سنگینی را وارد کرد. 

 در لس آنجلس به نمایش درآمد.  2«تولد یک ملت»فیلم  :1915فوریه  8 -

 در شهر واشنگتن دی.سی گذاشته شد. 3«بنای یادبود لینکلن»سنگ بنای  :1915فوریه  12 -

آژانس ملی هوانوردی و »که بعدها به  4«کمیته رایزنی ملی هوانوردی آمریکا» :1915مارس  3 -

 تغییر نام داد، تاسیس شد.  5«فضا

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.شصت و چهارمین  :1915مارس  4 -

یک فروند زیردریایی نیروی دریای ایاالت متحده در هاوایی غرق شد و  :1915مارس  25 -

 ن باختند. تن جا 23

6 «لوسیتانیاار ام اس »کشتی مسافربری  :1915مه  7 -
ورک به طرف بریتانیا یکه از مقصد نیو 

در حرکت بود، توسط یک قایق آلمانی مورد هدف قرار گرفت و غرق شد. در این حمله، 

 تن جان خود را از دست دادند.  198هزار و 

نظر بر سر چگونگی واکنش ایاالت نینگز برایان در پی اختالف ویلیام ج :1915 ژوئن 9 -

 ا، از سمت وزارت امور خارجه استعفا کرد. یانتیسمتحده به غرق شدن کشتی مسافربری لو

آزمون سواد برای انجام  7«گوین علیه ایاالت متحده»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1915 21 -

 شرکت در انتخابات را مغایر با قانون اساسی اعالم کرد. 

هزار  900ریشتر، جنوب شرقی کالیفرنیا را لرزاند و  5.5به شدت ای  زلزله :1915 ژوئن 22 -

 برجای گذاشت. دالر خسارت 

                                                           
1
 - Saint Croix-Vanceboro Railway Bridge 

2
 - The Birth of a Nation 

3
 - Lincoln Memorial 

4
 - National Advisory Committee for Aeronautics (NACA) 

5
 - National Aeronautics and Space Administration (NASA) 

6
 - RMS Lusitania 

7
- Guinn v. United States 
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 آلمانیهای  پس از شلیک اژدر از سوی زیردریایی لوسیتانیاکشتی مسافربری ار ام اس 

 تن غرق شدند.  844با غرق شدن یک کشتی مسافربری در نزدیکی شیکاگو،  :1915  نژوئ 24 -

که در هائیتی  آمریکاییهای  ایاالت متحده، برای حفاظت از منافع شرکت :1915 ژوئیه  8 -

 کرده بودند، این کشور را به اشغال در آورد. گذاری  سرمایه

 کشته برجای گذاشت.  275طوفان در آتالنتا  :1915 اوت 5 -

شکل  را بهدر مکزیک  1«ونوستیانو کارآنسا»ایاالت متحده حکومت  :1915اکتبر  19 -

 به رسمیت شناخت.  2«دوفاکتو»

ویلیام جوزف »توسط « کالن کوکالکس»دومین جنبش نژادپرستی  :1915نوامبر  27 -

 در جورجیا بنیان گذاشته شد.  3«سیمونز

1916 

درجه  44ایالت مونتانا، طی یک روز دمای هوا از  4«براونینگ»در منطقه  :1916ژانویه  24 -

( درجه سلیسوس 48.8سیوس به منفی درجه سل 6.7هایت ) درجه فارن 56 فارنهایت به منفی

 سقوط کرد. این بیشترین تغییر درجه هوا طی یک روز بوده است. 

 ،5«براشبر علیه خط آهن یونیون پاسفیک»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1916ژانویه  24 -

 کرد.  تاییدمالیات بر درآمد را 

                                                           
1
 - Venustiano Carranza 

2
 - de facto 

3
 - William Joseph Simmons 

4
 - Browning 

5
 - Brushaber v. Union Pacific Railroad 
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انقالب سران از  1«پانچو ویال»ه فرماندهی گروهی از نیروهای مکزیکی ب :1916مارس  8 -

  آمریکاییتن از نظامیان  12مکزیک به شهر کلمبوس ایالت نیومکزیکو حمله کردند و 

 .کشتندرا 

هزار نیرو را برای تعقیب پانچو ویال به مرز  12وودرو ویلسونجمهور رئیس  :1916مارس  15 -

 ت متحده نیز وارد خاک مکزیک شد. یک هنگ از ارتش ایاالهمزمان، .  کرد اعزامبا مکزیک 

برای نخستین بار هواپیماهای جنگی ایاالت متحده بر فراز خاک کشور  :1916مارس  16 -

در تعقیب نیروهای پانچو آمریکا تا به قوای زمینی  نددر مکزیک به پرواز درآمد ،دیگری

 ویال کمک کنند. 

به اشغال  کاراییبا در دریای ارتش ایاالت متحده کشور جمهوری دومینیکن ر :1916مه  5 -

 در آورد.

، پایتخت جمهوری دومینیکن را به 2«سانتا دومینیگو» ،ارتش ایاالت متحده :1616 ژوئیه  1 -

 در آورد.  تصرف خود

3«ویلیام بوئینگ» :1916 ژوئیه  15 -
به شرکت بوئینگ  هاشرکتی را تاسیس کرد که بعد 

 شهرت یافت. 

 42مب در سانفرانسیسکو در جریان برگزای مراسم رژه، در پی انفجار ب :1916 ژوئیه  22 -

 تن کشته شدند. 

 آن نتیجه منفجر کردند که دررا  یماموران آلمانی در یک انبار مهمات بمب :1916 ژوئیه  30 -

 کشته شدند.  نفرهفت 

 تشکیل شد.  4«شورای دفاع ملی» :1916 اوت 24 -

را  5«ملیهای  خدمات پارک»یس قانون تاس وودرو ویلسونجمهور رئیس  :1916 اوت 15 -

 کرد.  امضاء

 را تصویب کرد.  6«مختاری فلیپین قانون خود»کنگره ایاالت متحده  :1916 اوت 29 -

                                                           
1
 - Pancho Villa 

2
 - Santo Domingo 

3
 - William Boeing 

4
 - Council of National Defense 

5
 - National Park Service 

6
 - Philippine Autonomy Act 
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به عنوان نخستین قانون محدودکننده کودکان کار  1«اوئن –قانون کیتینگ » :1916سپتامبر  1 -

 اساسی، لغو شد. به تصویب رسید. این قانون دو سال بعد به دلیل مغایرت با قانون

اداره حمل و نقل ایاالت » 2«1916قانون تجارت دریایی سال »با تصویب  :1916سپتامبر  7  -

  تأسیس شد . 3«متحده

در  ،نخستین کلینیک کنترل بارداری در ایاالت متحده 4«مارگارت سانجر» :1916اکتبر  16 -

ع توزیع وسایل ضد روز بعد به اتهام نقض قانون من 9د. وی کرشهر نیویورک را دایر 

 بارداری دستگیر شد. 

 انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد.سی و سومین  :1916نوامبر  7 -

5«چارلز هیوز» ،نامزد حزب دموکرات با اختالف نزدیک وودرو ویلسون :1916نوامبر  7  -
 

 را در انتخابات ریاست جمهوری شکست داد.  خواه -جمهورینامزد حزب 

6«ژانت رانکین» :1916ر نوامب 7 -
از مونتانا به عنوان نخستین زن به مجلس نمایندگان ایاالت  

 متحده راه یافت. 

ایاالت متحده پیشنهاد آلمان برای دریافت غرامت ده هزار پوندی بابت هر  :1916نوامبر  21 -

 را رد کرد. لوسیتانیا  یک از قربانیان کشتی غرق شده

 درگذشت.آوای وحش و گرگ دریا های  کتاب آمریکاییویسنده ن 7«جک لندن» :1916نوامبر  22 -

شهری های  پستدیگر  سمت شهردار و ها، هفت زن در انتخابات شهرداری :1916دسامبر  5 -

از این رخداد به عنوان یک ها  ی ایالت اورگان تصاحب کردند. روزنامه 8«اوماتیال»را در 

 انقالب یاد کردند.

1917  

در دفاع از حق رای زنان، در مقابل کاخ سفید  9«ان خاموشننگهبا»ه گرو " 1917ژانویه  10 -

 تظاهرات کردند. 

                                                           
1
 - Keating–Owen Act 

2
 - Merchant Marine Act of 1916 

3
 - U.S. Shipping Board 

4
 - Margaret Sanger 

5
 - Charles E. Hughes 

6
 - Jeannett Rankin 

7
 - Jack London 

8
 - Umatilla 

9
 - The Silent Sentinels 
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نمایش در منطقه اجرا کندگان از سرشناس ترین شکارچیان و  1«بوفالو بیل» :1917ژانویه  10 -

 گذشت.  درآمریکا غرب 

ردند. کگذاری  بمببه در نیوجرسی اقدام ای  جاسوسان آلمانی در منطقه :1917ژانویه  11 -

شود، از جمله دلیل ورود ایاالت  می یاد 2«انفجار کینگزلند»این رخداد که از آن به عنوان 

 آید.  به شمار می اولمتحده به جنگ جهانی 

در یک سخنرانی، برقرای صلح بدون  وودرو ویلسونجمهور رئیس  :1917ژانویه  22  -

 پیروزی را در اروپا خواستار شد. 

میلیون  25در جوار جزیره پورتوریکو به مبلغ  3«هند غربی دانمارک»جزایر  :1917ژانویه  25 -

تغییر  4«جزایر ویرجین ایاالت متحده»این منطقه سپس به  دالر به ایاالت متحده فروخته شد.

 نام داد.

انقالب مکزیک  سرکردگانایاالت متحده به عملیات تعقیب پانجو ویال، از  :1917ژانویه  28 -

 پایان داد. 

نیروهای تحت فرماندهی ژنرال پرشینگ از خاک مکزیک به درون خاک  :1917یه ژانو 30 -

  ایاالت متحده عقب نشینی کردند.

ایاالت متحده در پی بروز اختالف با برلین بر سر جنگ در اروپا، روابط  :1917فوریه  3 -

 دیپلماتیک با آلمان را قطع کرد. 

برای رد قانون جدید را  لسونوودرو ویجمهور رئیس وتوی  ،کنگره :1917فوریه  5 -

بر سر ورود مهاجران جدید، بویژه از آسیا در را بیشتری های  مهاجرتی که محدودیت

 نظرگرفته بود، باطل کرد. 

ها  در پی افزایش بهای مواد غذایی به دلیل بروز جنگ فراگیر در اروپا، شورش :1917فوریه  17 -

 رک را فراگرفت و تا چند روز ادامه داشت.و اعتراضات خیابانی به رهبری زنان، شهر نیویو

به اطالع سفیر ایاالت متحده در لندن رسیده شد که وزیر امور خارجه  :1917فوریه  24 -

ارسال کرده سفیر این کشور در مکزیکوسیتی برای را ای  آلمان در ماه ژانویه تلگرام محرمانه

                                                           
1
 - Baffalo Bill 

2
 - Kingsland Explosion 

3
 - Danish West Indies 

4
 - US Virgin Islands 
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نگ مکزیک علیه ایاالت متحده، پیشنهاد شده بود در ازای اعالن جرمز است. در این تلگرام 

آمریکا امپراتوری آلمان به مکزیک کمک خواهد کرد تا تگزاس، نیومکزیکو و آریزونا را از 

موجی از شود،  می یاد 1«تلگرام زیمرمن»که از آن به عنوان بحران پس بگیرد. این ماجرا 

   نفرت علیه آلمان را در ایاالت متحده به همراه آورد.

 را به اطالع عموم رساند.« تلگرام زیمرمن»دولت ایاالت متحده، مفاد  :1917مارس  1 -

به ساکنان پورتوریکو، شهروندی  ،در کنگره 2«قانون جونز»با تصویب  :1917مارس  2 -

 ایاالت متحده اعطا شد. 

ایاالت متحده  جمهوریرئیس به عنوان برای دومین بار  وودرو ویلسون :1917مارس  4 -

  سوگند یاد کرد.

 جمهوری سوگند یاد کرد. رئیس توماس مارشال به عنوان معاون  :1917مارس  4  -

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.شصت و پنجمین  :1917مارس  4 -

 را محدود کرد. « اطاله مذاکرات» دربارهسنای ایاالت متحده قواعد  :1917مارس  8 -

خواست با اعالن جنگ به آلمان از کنگره  وودرو ویلسونجمهور رئیس  :1917آوریل  2 -

 موافقت کند.

   شد. اولایاالت متحده به آلمان اعالن جنگ داد و وارد جنگ جهانی  :1917آوریل  6 -

رئیس ویلسون،  وودرودر کنگره، به  3«قانون خدمات انتخابی»با تصویب  :1917 آوریل 18 -

  به اجرا گذارد.سرباز اجباری را مصوبه جمهوری ایاالت متحده اختیار داده شد که 

جنوب آلمانی در های  با ناوچه آمریکایینخستین برخورد نظامی ناوهای  :1917آوریل  19 -

 بریتانیا به وقوع پیوست .

اهدا شد. این جوایز براساس وصیت جوزف  4«جوایز پولیتزر»نخستین  :1917 ژوئن 4 -

 ان برگزیده اهدانگاران و نویسندگ به روزنامه آمریکایینگار معروف  پولیتزر روزنامه

 شود.  می

 خدمت سربازی اجباری در ایاالت متحده آغاز شد.  :1917 ژوئن 5 -

                                                           
1
 - Zimmermann Telegram 

2
 - Jones Act 

3
 - Selective Service Act 

4
 - Pulitzer Prizes 



 

 

 

 

 

 روزشمار تاریخ ایاالت متحده آمریکا       204

 

 

 تن کشته شدند.  168در پی انفجار در یک معدن در مونتانا،  :1917 ژوئن 8  -

با هدف  1«قانون جاسوسی»، اولدر پی ورود ایاالت متحده به جنگ جهانی  :1917 ژوئن 15 -

 دشمن، به تصویب رسید.  طاری توسجلوگیری از جاسوسی و خرابک

نژادی  اعتراضات ،به دنبال یک درگیری کارگری در سنت لوئیس ایلینوی :1917 ژوئیه  1 -

 تن انجامید.  250به راه افتاد و به مرگ 

های  قیام سرکوب در اعتراض به ،رنگین پوستان پیشرفتانجمن ملی برای  :1917 ژوئیه  28 -

کشتار سیاهان در تگزاس و تنسی، تظاهرات سکوت در نژادی در سنت لوئیس و همچنین 

 شهر نیویورک برگزار کرد. 

 150 ،2«کمپ لوگان»در  سیاه پوستدرپی برخورد نژادی با یک سرباز  :1917 اوت 23 -

کردند و با پلیس و مقامات نظامی در  سرباز خشمگین به سمت هوستون تگزاس حرکت

غیرنظامی کشته  15سرباز و  4 3«هیوستون یامق» جریان این اعتراضات. دردرگیر شدندشهر 

به اعدام  وتشکیل شد آمریکا ترین دادگاه نظامی تاریخ  ، بزرگاین قیام نژادیشدند. متعاقب 

 . صادر شدرای  معترضسرباز  19

 به زنان در ایالت نیویورک حق رای اعطا شد. :1917نوامبر  7  -

زنان به اتهام ایجاد سد معبر در تعدادی از اعضای جنبش حق رای  :1917نوامبر  14 -

 ویرجینیا بازداشت شدند. 

برای نخستین بار ناوهای جنگی ایاالت متحده موفق شدند یک زیردریایی  :1917نوامبر  17  -

 امپراتوری آلمان را در سواحل ایرلند به تصرف در آورند. 

پلیس  9سکانسین، در پی انفجار بمب در اداره پلیس میلواکی در ایالت وی :1917نوامبر  24 -

سپتامبر  11تا  ،ضربه به پلیس ایاالت متحده در یک حادثهترین  کشته شدند. این بزرگ

 آید.  می به شمار 2001

آلمانی های  در پی حمله زیردریایی 4«کوب جونزییو اس اس ج»شکن ناو :1917دسامبر  6 -

ایاالت متحده در . این نخستین تلفات نیروی دریایی  دخدمه آن جان باختن 66غرق شد و 

 آید.  می به شمار لاوجنگ جهانی 

                                                           
1
 - Espionage Act 

2
 - The Camp Logan 

3
 - Houston Riot 

4
 - USS Jacob Jones 
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 . داد جنگ اعالن مجارستان –ایاالت متحده به امپراتوری اتریش  :1917دسامبر  7 -

 تن کشته شدند.  52در حادثه تصادف قطار در ایالت کنتاکی،  :1917دسامبر  20 -

وها و امکانات ویلسون با هدف انتقال موثرتر نیر وودروجمهور رئیس  :1917دسامبر  26 -

اداره راه آهن ایاالت »مورد نیاز برای جنگ، اغلب خطوط راه آهن ایاالت متحده را تحت 

 قرار داد.  1«متحده

1918 

اصول چهارده گانه برای دنیای پس از جنگ  وودرو ویلسونجمهور رئیس  :1918ژانویه  8 -

 کرد.  ارایهرا  اولجهانی 

 
 اولروپا برای شرکت در جنگ جهانی در حال عزیمت به ا آمریکاییسربازان 

مبتال به آنفوالنزای اسپانیایی در پادگانی در کانزاس  آمریکایینخستین سرباز  :1918مارس  4 -

 شناسایی شد.

 کنگره، مناطق زمانی در ایاالت متحده را تعیین کرد.  :1918مارس  19 -

لفیا و واشنگتن نخستین سرویس پست هوایی در جهان میان نیویورک، فیالد :1918مه  15 -

 دی.سی برقرار شد. 

قانون »در  مذکورعالوه بر موارد به تصویب رسید و  2«1918قانون فتنه سال » :1918مه  16 -

هرگونه اظهارنظر در راستای تضعیف روحیه جمعی و حمایت لفظی « 1917جاسوسی سال 

 د. اعالم شاز دشمنان ممنوع 

                                                           
1
 - United States Railroad Administration 

2
 - Sedition Act of 1918 
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تن زخمی  200تن کشته و بیش از  86 ،در تصادف دو ترن در ایندیانا :1918 ژوئن 22 -

 شدند. 

 کشته شدند.  نفر 101در حادثه قطار در تنسی،  :1918 ژوئیه  9 -

به عنوان نخستین زن وارد یگان تفنگداران دریایی ایاالت  1«جانسون می اوپا» :1918 اوت 13 -

 متحده شد. 

وای مکزیک در منطقه با ق 2«نبرد آمبوس نوگالس»نیروهای ایاالت متحده در  :1918 اوت 27 -

در خاک کشورشان در طول جنگ  ها آمریکایی. این تنها نبرد درگیر شدندمرزی آریزونا 

 بود.  اولجهانی 

و در  3«میهیل –نبرد سنت »نیروهای اعزامی ایاالت متحده به اروپا در  :1918سپتامبر  12 -

 دادند، به پیروزی رسیدند. که به طور مستقل علیه قوای آلمانی در فرانسه انجام ای  تنها حمله

کشته  نفر 100در نیوجرسی، بیش از  در کارخانه مهمات سازی یدر انفجار :1918اکتبر  4 -

 شدند و تامین مهمات برای جنگ در اروپا دچار وقفه شد. 

 تن کشته برجای گذاشت. 100زلزله شدید در پورتوریکو  :1918اکتبر  11  -

 کشته شدند.  نفر 453ایالت مینه سوتا،  4«تککلو»شهر  در آتش سوزی مهیب در :1918اکتبر  12 -

 353در نزدیکی آالسکا، ای  برخورد یک کشتی مسافربری با صخره در اثر :1918اکتبر  25 -

 تن کشته شدند. 

 کشته شدند.  نفر 93در یکی از بدترین تصادفات شهری در شهر نیویورک،  :1918نوامبر  1 -

 پایان یافت.  اوللمان و متحدانش به قوای متفقین، جنگ جهانی با تسلیم ارتش آ :1918نوامبر  11 -

 ایاالت متحده درگذشت. های  مورمونبنیان گذار کلیسای جوزف اسمیت،  :1918نوامبر  19 -

در کنفرانس صلح پاریس، با  برای شرکت وودرو ویلسونجمهور رئیس  :1918دسامبر  4 -

هوری ایاالت متحده به اروپا به جمرئیس اروپا شد. این نخستین سفر یک  عازمکشتی 

 آید.  می شمار

                                                           
1
 - Opha May Johnson 

2
 - Battle of Ambos Nogales 

3
 - Battle of Saint-Mihiel 

4
 - Cloquet 
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1919 

جمهوری ایاالت متحده رئیس تئودور روزولت، بیست و ششمین  :1919ژانویه  6 -

 درگذشت. 

زخمی برجای  150کشته و  21انفجار در کارخانه مالس در بوستون  :1919ژانویه  15 -

 گذاشت. 

متحده که تولید و فروش مشروبات هجدهمین متمم قانون اساسی ایاالت  :1919ژانویه  16 -

 به تصویب نهایی رسید. الکلی را ممنوع اعالم کرد، 

 ایاالت متحده استقالل لهستان را به رسیمت شناخت. :1919ژانویه  22  -

 هزار کارگر آغاز شد. 65اعتصاب سراسری در سیاتل با شرکت  :1919فوریه  6 -

ان نیروهای فدرال از سوی دادستان اعتصاب سراسری در سیاتل با فراخو :1919فوریه  11 -

 کل ایالت واشنگتن پایان یافت. 

ایالت اورگان مالیات بر بنزین را برقرار کرد. این نخستین اقدام از این نوع  :1919فوریه  25 -

 در ایاالت متحده بوده است. 

را به عنوان پارک ملی  1«نیونگرند ک»ه ایاالت متحده بخش عمده کنگر :1919فوریه  26 -

 الم کرد. اع

 
 آمریکاممنوعیت تولید و فروش مشروبات الکلی در 

                                                           
1
 - Grand Canyon 
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 بارهالحاتی درصا 1«شینیک علیه ایاالت متحده»در پرونده دیوان عالی فدرال  :1919مارس  3 -

 اعمال کرد.  1917قانون جاسوسی سال 

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.شصت و ششمین  :1919مارس  4 -

جانبازان توسط تعدادی از  ، یک سازمان غیرانتفاعی2«آمریکاییژیون ل» :1919مارس  15 -

 جنگی ایاالت متحده تاسیس شد. 

اجباری در طول  یخدمت سرباز دربارهنظر  اظهار دلیلبه  3«یوجین دبس» :1919آوریل  13 -

 ، راهی زندان شد. اولجنگ جهانی 

 ت متحده آغاز شد. در ایاالها  متوالی آنارشیستهای  بمب گذاری :1919آوریل  30 -

طی برخورد نیروهای پلیس با اعتراضات کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر  :1919مه  1 -

  زخمی شدند. نفر 40در شهر کلیولند اوهایو دو تن کشته و 

نژادی در چارلستون ایالت کارولینای جنوبی، سه مرد سیاه پوست  قیامدر پی  :1919مه  1 -

 آتی منجر شد.های  نژادی در هفتههای  سلسله درگیریه ب ،حادثهکشته شدند و این 

 استقالل فنالند را به رسمیت شناخت.  ،ایاالت متحده :1919مه  9 -

ین پرواز ترانس آتالنتیک را از اولیک هواپیمای نیروی دریایی ایاالت متحده  :1919مه  16 -

 جام داد. ان 5«آزور»به مقصد لیسبون و با توقف در جزایر  4«نیوفاندلند»مبدا 

 حق رای مجلس نمایندگان، متمم نوزدهم قانون اساسی را که برای زنان :1919 ژوئن 4 -

 و به سنا ارجاع داد. نمود تصویب  ،است تضمین کرده

از نظامیان « پانچو ویال»به دنبال تیراندازی نیروهای تحت فرماندهی  :1919 ژوئن 15 -

وارد خاک مکزیک شدند و به ریکا آمهنگ ارتش  ،مکزیکی به داخل خاک ایاالت متحده

 مبادرت کردند. « پانچو ویال»تعقیب 

 رسما پایان یافت.  اولی پیمان ورسای، جنگ جهانی امضاءبا  :1919 ژوئن 28  -

بات الکلی در سراسر ایاالت متحده وممنوعیت تولید، فروش و مصرف مشر :1919 ژوئیه  1 -

 آغاز شد. 

                                                           
1
 - Schenck v. United States 

2
 - American Legion 

3
 - Eugene V. Debs 

4
 - Newfoundland 

5
 - Azores 
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 شیکاگو آغاز شد. نژادی در  اعتراضات :1919 ژوئیه  27 -

 درگذشت. ،آندره کارنگی، کارآفرین و سرمایه گذار بزرگ :1919 اوت 11 -

، جناح چپ این حزب «حزب سوسیالیست آمریکا»در پی انشعاب در  :1919 اوت 31 -

 را تاسیس کرد.  1«حزب کمونیست کارگری آمریکا»

حزب »توسط گروهی از اعضای چپ  2«حزب کمونیست آمریکا» :1919سپتامبر  1 -

 شد. ستاسی« سوسیالیست آمریکا

 کشته برجای گذاشت.  600طوفان در فلوریدا  : 1919سپتامبر  10 -

 اعتصاب سراسری صنایع فوالد در ایاالت متحده آغاز شد.  :1919سپتامبر  22 -

نژادی شهر های  قیام ،سیاه پوستدر پی شکنجه و اعدام یک متهم  :1919سپتامبر  28 -

 ا را فراگرفت. ایالت نبراسک 3«اوماها»

 از بدن وی فلج شد. هایی  دچار سکته شد و بخش وودرو ویلسونجمهور رئیس  :1919اکتبر  2 -

را با  5«قانون ولستد»موسوم به  4«قانون ملی منع مشروبات الکلی»کنگره  :1919اکتبر  28 -

 جمهوری تصویب کرد. رئیس وجود وتوی 

در پی بروز  آمریکاییهای  و آنارشیست ها گسترده کمونیستهای  دستگیری :1919نوامبر  7 -

 نفرهزار  10شهر ایاالت متحده آغاز شد و بیش از  250انقالب بلشویکی روسیه، در بیش از 

الکساندر »شود. در آن زمان،  می یاد6«حمالت پالمر»بازداشت شدند. از این رخداد به عنوان 

و ها  رخورد با سازماندادستان کلی ایاالت متحده بود و وی هدایت ب 7«میچل پالمر

 سوسیالیست و کمونیست را برعهده داشت. های  چهره

در شهری به همین نام در ایالت  8«قتل عام سنتریلیا»که به ای  در واقعه :1919نوامبر  11 -

کشته شدند و رهبر محلی سازمان « آمریکاییلژیون »واشنگتن رخ داد، چهار تن از اعضای 

 ویخته شد. کارگران صنعتی جهان به دار آ

                                                           
1
 - Communist Labor Party of America 

2
 - Communist Party of America 

3
 - Omaha 

4
 - The National Prohibition Act 

5
 - Volstead Act 

6
 - Palmer Raid 

7
 - Alexander Mitchell Palmer 

8
 - Centralia Massacre 
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سنای ایاالت متحده از تصویب پیمان ورسای خودداری کرد. این پیمان  :1919نوامبر  19 -

 گاه به تصویب کنگره ایاالت متحده نرسید. هیچ

ویلسون به دلیل ایفای نقش در تاسیس جامعه ملل  رودوجمهور ورئیس  :1919دسامبر  10 -

 دریافت جایزه صلح نوبل شد.  موفق به

1920  

 در دور جدید برخورد با حامیان و فعاالن سوسیالیست و کمونیست در :1920یه ژانو 2 -

 در شهرهای مختلف ایاالت متحده بازداشت شدند.  نفرمریکا، چهار هزار آ

 537هزار و  21میلیون و  106در سرشماری جدید، جمعیت ایاالت متحده  :1920ژانویه  5 -

  اعالم شد. نفر

 نماینده منتخب سوسیالیست را به مجلس راه نداد.  5نیویورک مجلس ایالتی  :1920ژانویه  7 -

متمم هجدهم قانون اساسی ایاالت متحده در ممنوعیت تولید، فروش و  :2020ژانویه  17 -

 بات الکلی به اجرا گذاشته شد. ومصرف مشر

 
 تظاهرات فعاالن حق رای زنان در آمریکا

 مخالفت کرد.  1«جامعه ملل»ین کشور به سنای ایاالت متحده با پیوستن ا :1920ژانویه  19 -

2«مدنی آمریکاهای  اتحادیه آزادی» :1920ژانویه  19 -
 تاسیس شد.  

                                                           
1
 - League of Nations 

2
 - American Civil Liberties Union (ACLU) 
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1«اتحادیه زنان رای دهنده» :1920فوریه  14 -
 تاسیس شد.  

 اولدولت ایاالت متحده کنترل خطوط راه آهن را که در طول جنگ جهانی  :1920مارس  1 -

 خصوصی بازگرداند. های  در دست گرفته بود، به شرکت

 پیمان ورسای خودداری کرد.  تایید ازسنای ایاالت متحده  :1920مارس  19 -

 در ایندیاناپولیس برگزار شد.  2«لیگ ملی سیاهان»نخستین بازی بیسبال در  :1920مه  2 -

ایالت مینه سوتا، سه  3«دولوث»گروهی از نژادپرستان سفید پوست در شهر  :1920 ژوئن 15 -

 را از زندان بیرون کشیدند و آنان را به دار آویختند. زندانی سیاه

روینگ یا»گروهی از نژادپرستان سفید پوست در شهر پاریس ایالت تگزاس،  :1920 ژوئیه  6 -

 بودند، به دار اولرا که از کهنه سربازان جنگ جهانی  5«هرمان آرتور»و برادرش  4«آرتور

 اجسادشان را سوزاندند.  آویختند و

نخستین رادیوی تجاری در ایاالت متحده کار خود را در دیترویت ایالت  :1920 اوت 20 -

 میشیگان آغاز کرد. 

6«لیگ ملی فوتبال» :1920 اوت 20 -
 تاسیس شد. آمریکا  

نوزدهمین متمم قانون اساسی ایاالت متحده برای تضمین حق رای زنان به  :1920 اوت 26 -

  تصویب رسید.

ب در مقابل ساختمان جی.پی مورگان در شهر نیویورک، انفجار یک بم :1920سپتامبر  16 -

 زخمی برجای گذاشت.  400کشته و  38

 سی و چهارمین انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد. :1920نوامبر  2 -

در انتخابات ریاست  جمهوری خواهنامزد حزب  7«وارن هاردینگ»سناتور  :1920نوامبر  2  -

8«جیمز کاکس»جمهوری، 
رماندار دموکرات ایالت اوهایو را در انتخابات ریاست جمهوری ف 

 شکست داد. در این انتخابات، زنان برای نخستین بار از حق رای برخوردار شده بودند. 

                                                           
1
 - League of Women Voters 

2
 - Negro National League 

3
 - Duluth 

4
 - Irving Arthur 

5
 - Herman Arthur 

6
 - National Football League 

7
 - Warren G. Harding 

8
 - James M. Cox 



 

 



 

 

 فصل سوم

 1920دهه  

1921 

ایاالت متحده جمهوری رئیس بیست و نهمین وارن هاردینگ به عنوان  :1921مارس  4 -

 .سوگند یاد کرد

 جمهوری سوگند یاد کرد. رئیس معاون بیست و نهمین به عنوان  1«کلوین کولیج» :1921مارس  4 -

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.شصت و هفتمین  :1921مارس  4 -

را تصویب کرد. با تصویب این قانون،  2«قانون سهمیه اضطراری»کنگره  :1921مه  19 -
 یاالت متحده در نظر گرفته شد. ان به امهاجربرای ورود ملی بندی  سهمیه

نژادی در تاریخ ایاالت متحده، های  در یکی از گسترده ترین خشونت :1921مه  31 -
تن را به قتل رساندند.  36ی ایالت اوکالهما 3«توسال»نژادپرستان سفیدپوست در شهر 

 250 تن خبر دادند . در این حمله گسترده، هزار و 300تا  100آمارهای غیررسمی، از مرگ 
  به زندان افتادند. 4«آفریقایی-آمریکایی»هزار  6و بیش از  شد خانه تحریب

به طور رسمی  ،ی قطعنامه مشترک کنگرهامضاءجمهور هاردینگ با رئیس  :1921 ژوئیه  2  -

 به جنگ ایاالت متحده با آلمان، اتریش و مجارستان پایان داد. 

دهمین هوری سابق ایاالت متحده به عنوان جمرئیس  ،وارد تافتاویلیام ه :1921 ژوئیه  11  -

دیوان عالی فدرال سوگند یاد کرد. وی تنها فرد در تاریخ ایاالت متحده بوده است که رئیس 

 . است داشته برعهده را – قضایی شاخه و اجرایی شاخه –ریاست بر دو شاخه حکومت 

                                                           
1
 - Calvin Coolidge 

2
 - Emergency Quota Act 

3
 - Tulsa 

4
 - African Americans 
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آالباما پس از  تیاالام ایک کشیش کاتولیک در شهر بیرمنگ ،1«جیمز کویلی» :1921 اوت 11 -

اجرای خطبه عقد مخفیانه میان یک عروس سفید با یک داماد پوتوریکویی، از سوی عضوی 

 کالن هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.  کوکالکساز گروه 

به عنوان نخستین رستوران  2«کستل وایت»رستوران همبرگر فروشی  :1921سپتامبر  13  -

 ایالت کانزاس آغاز به کار کرد.  3«ویچیتا»ر شهر غذای فوری در جهان، دای  زنجیره

) آتش بس میان دول متفق با آلمان و  4«روز آتش بس»در مراسم  :1921نوامبر  11 -

توسط  5«بنای سربازان گمنام»( در گورستان ملی آرلینگتون، اولمتحدانش در جنگ جهانی 

 جمهور وارن هاردینگ افتتاح شد. رئیس 

 
 جمهوری ایاالت متحدهرئیس و نهمین وارن هاردینگ، بیست 

کرد. این  امضاءرا  6«تاونر –قانون شپارد »رئیس جمهور وارن هاردینگ  :1921نوامبر  23 -

 کرد. قانون، بودجه فدرال را برای مراقبت از زایمان و نوزادان تأمین 

ن، چهار بریتانیا و ژاپ ،فرانسه ،در توافق چهارجانبه شامل ایاالت متحده :1921دسامبر  13 -

 کردند. تاییدکشور وضعیت موجود در اقیانوس آرام را 

                                                           
1
 - James Coyle 

2
 - White Castle 

3
 - Wichita 

4
 - Armistice Day 

5
 - Tomb of the Unknowns 

6
 - Sheppard–Towner Act 
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1922  

 . جان باختندتن  89 ،ترین بارش برف در شهر واشنگتن دی.سی در بزرگ :1922ژانویه  28 -

شامل ایاالت متحده، بریتانیا، ایتالیا،  1«پیمان خلع سالح دریایی پنج قدرت» :1922فوریه  7 -

  رسید. امضاءژاپن و فرانسه به 

باره دیوان عالی فدرال شکایت علیه اجرای متمم نوزدهم قانون اساسی در :1922فوریه  24 -

 را رد کرد. 2«لسر علیه گارنت»حق رای زنان در پرونده 

به کار  3«یو اس اس النگلی»نخستین ناوهواپیمابر ایاالت متحده به نام  :1922مارس  20 -

 گرفته شد. 

 ر شهر واشنگتن دی.سی افتتاح شد. بنای یادبود لینکلن د :1922مه  30 -

 جمهور وارن هاردینگ نخستین سخنرانی رادیویی را ایراد کرد. رئیس  :1922 ژوئن 14 -

لیتوانی و لتونی را در شرق  ،ایاالت متحده استقالل سه کشور استونی :1922 ژوئیه  28 -

 اروپا به رسمیت شناخت. 

 ذشت.الکساندر گراهام بل، مخترع تلفن درگ :1922 اوت 2 -

به عنوان نخستین سناتور زن به سنای ایاالت متحده راه  4«ربکا التمیر فلتون» :1922اکتبر  3 -

 البته وی فقط یک روز عضو سنا بود . یافت. 

1923 

ایالت فلوریدا آغاز شد و یک هفته  5«رزوود»ان در شهر سیاه پوستکشتار  :1923ژانویه  1 -

کشته شدند و شهر تقریبا به آفریقایی -یکاییآمر 300حدود  ،ادامه داشت. در این کشتار

 آتش کشیده شد. 

اعالم  6«ت سینگ تیندگاایاالت متحده علیه با»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1923فوریه  5 -

) از مناطق شبه قاره هند(  9«پنجابی» 8«سیک»به این دلیل که یک  7«سینگ تیند گاتبا»کرد 

 تواند شهروندی ایاالت متحده را کسب کند.  نمی است، سفید پوست به شمار نمی آید و

                                                           
1
 - Five Power Naval Disarmament Treaty 

2
 -  Leser v. Garnett 

3
 - USS Langley 

4
 - Rebecca Latimer Felton 

5
 - Rosewood  

6
 - United States v. Bhagat Singh Thind 

7
 - Bhagat Singh Thind 

8
 - Sikh 

9
 - Punjabi 
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 تاسیس شد.  1«موسسه حقوق آمریکا» 1923فوریه  23 -

 منتشر شد.  2«تایم»نخستین شماره مجله  :1923مارس  2 -

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.شصت و هشتمین  :1923مارس  4 -

درسی مدارس عمومی با های  ابفرماندار اوکالهما قانون منع خرید کت :1923مارس  23 -

کرد. این نخستین قانون ضد داروین  امضاءرا  3«چارلز داروین»نظریه تکامل  ارایهمحتوای 

 آید.  می در ایاالت متحده به شمار

را  5«رنربرادران وا»شرکت فیلمسازی  4«وارنر»چهار تن از اعضای خانواده  :1923آوریل  4 -

 تاسیس کرد. 

 مشرف به لس آنجلس نصب شد. های  بر روی تپه 6«هالیوود»ه معروف نوشت :1923 ژوئیه  13 -

 .جمهور وارن هاردینگ درگذشترئیس  :1923 اوت 2  -

جمهوری ایاالت رئیس در پی درگذشت وارن هاردینگ، بیست و نهمین  :1923 اوت 2 -

با ریاست جمهوری سوگند یاد کرد. رئیس سی امین کالوین کولیج به عنوان  متحده،

 خالی ماند.  1925مارس  4کالوین کولیج، سمت معاونت ریاست جمهوری تا جمهوری 

هفت ناوشکن نیروی دریایی ایاالت متحده در سواحل کالیفرنیا با یکدیگر  :1923سپتامبر  8 -

 برخورد کردند. 

 در شهر نیویورک آغاز شد.ها  اعتصاب چاپخانه :1923سپتامبر  18 -

 در نیوجرسی برگزار شد.آمریکا یدانی برای زنان نخستین مسابقه دوم :1923سپتامبر  29  -

7«والت دیسنی»شرکت فیلمسازی  :1923اکتبر  16  -
 شد.  تاسیس 

 تاسیس شد.  8«اتحادیه مقاومت در برابر جنگ» :1923اکتبر  19 -

  

                                                           
1
 - The American Law Institute 

2
 - Time 

3
 - Charles Darwin 

4
 - Warner 

5
 - Warner Bros. 

6
 - Hollywood 

7
 - Walt Disney 

8
 - War Resisters League 
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1924 

ایالت نوادا به عنوان نخستین ایالت از گاز برای اعدام محکومین به اعدام  :1924ژانویه  7 -

 د. استفاده کر

جمهوری ایاالت متحده رئیس ویلسون، بیست و هشتمین  ود روو :1924فوریه  3 -

 درگذشت.

 تاسیس شد.  1(«بی ام ای  و کار ) کسب های  المللی ماشین  شرکت بین» :فوریه 14 -

جمهوری ایاالت متحده، از کاخ رئیس کالوین کولیج به عنوان نخستین  :1924فوریه  22 -

 ام داد.سفید سخنرانی رادیویی انج

 تن کشته شدند.  172در حادثه معدن در ایالت یوتا،  :1924مارس  8 -

 در لس آنجلس تاسیس شد.  2«متروگلدین مایر»شرکت فیلمسازی  :1924آوریل  16 -

 منصوب شد. « به ریاست اداره تحقیقات 3«جی. ادگار هوور» :1924مه  10 -

را  4«1924بومیان سال  قانون شهروندی»جمهور کالوین کولیج، رئیس  :1924 ژوئن 2 -

تصویب کرد. بر اساس این قانون، به بومیان متولد قلمروی ایاالت متحده، شهروندی این 

 کشور اعطا شد. 

را به عنوان نامزد انتخابات  5«جان دیویس»مجمع ملی حزب دموکرات،  :1924 ژوئن 24  -

 ریاست جمهوری معرفی کرد. 

 
 االت متحده آمریکاجمهوری ایرئیس ، سی امین کالوین کولیج

                                                           
1
 - International Business Machines Corporation   (IBM) 

2
 - Metro Goldwyn Mayer (MGM) 

3
 - J. Edgar Hoover 

4
 - Indian Citizenship Act of 1924  

5
 - John Davis 
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فیلیپینی و  16درپی درگیری نژادی میان کارگران فیلیپینی و اهالی هاوایی،  :1924سپتامبر  9 -

 شود. می یاد 1«هپقتل عام هاناپ»واقعه به عنوان  پلیس محلی کشته شدند. از این 4

 سی و پنجمین انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد. :1824نوامبر  4 -

ان در انتخابات ریاست جمهوری، جان جمهوری خواهکولیج، نامزد  نکالوی :1924وامبر ن 4 -

 را شکست داد. ها  دیویس، نامزد دموکرات

به فرمانداری ایالت وایومینگ انتخاب شد. وی نخستین زن  2«نیلی تیلور رز» :1924نوامبر  4 -

 این کشور برگزیده شد. های در تاریخ ایاالت متحده است که به فرمانداری یکی از ایالت

1925  

 سوگند یاد کرد. جمهوری رئیس کالوین کولیج به عنوان  :1925مارس  4 -

 جمهوری سوگند یاد کرد. رئیس معاون سی امین به عنوان  3«زچارلز دوی» :1925مارس  4 -

برای نخستین بار از رادیو تحلیف ریاست جمهوری ایاالت متحده مراسم  :1925مارس  4 -

 پخش شد. 

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.شصت و هفتمین  :1925مارس  4 -

کشته برجای  700طوفان سهمگین در میسوری، ایلینوی و ایندیانا قریب به  :1925مارس  18 -

 گذاشت. 

آموزش تکامل داروین در کتب درسی دانش  4«قانون باتلر»با تصویب  :1925مارس  21 -

 . آموزان در ایالت تنسی ممنوع شد

به  6«اف. اسکات فیتزجرالد» اثر نویسنده معروف،  5«گیتسبی بزرگ»کتاب  :1925آوریل  10 -

 چاپ رسید. 

، معلم زیست شناسی به دلیل تدریس نظریه تکامل داروین در 7«سجان اسکوپ» :1925مه  5 -

 کالس درس، در ایالت تنسی بازداشت شد. 

                                                           
1
 - Hanapepe Massacre 

2
 - Nellie Tayloe Ross 

3
 - Charles G. Dawes 

4
 - Butler Act 

5
 - The Great Gatsby 

6
 - F. Scott Fitzgerald 

7
 - John Scopes 
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 ، تاسیس شد. رودر زمینه ساخت خود 1«شرکت کرایسلر» :1925 ژوئن 6 -

هزار دالر خسارت برجای  150مونتانا، بیش از ایالت زلزله مهیب در  :1925 ژوئن 27 -

 گذاشت.

کشته برجای  13سواحل مرکزی ایالت کالیفرنیا، وقوع زلزله مهیب در  :1925 ژوئن 29 -

 گذاشت. 

س، جان اسکوپس در دادگاه به دلیل تدریس نظریه تکامل در کالس در :1925 ژوئیه  21  -

 دالر جریمه شد. 100گناهکار شناخته و 

بانکدار نیویورکی به دلیل ایفای نقش در تنظیم  2«چارلز گیتس دویز» :1925دسامبر  10 -

بود،  1925غرامت جنگی آلمان پس از جنگ جهانی دوم که زیربنای پیمان لوکارنو در سال 

 د. را دریافت کرجایزه صلح نوبل 

1926  

نخستین موشک با سوخت مایع را در ایالت  3«وداردروبرت گ» :1926مارس  16 -

 ماساچوست آزمایش کرد. 

سناتور ایووا و  4«اسمیت بروکهارت»سنای ایاالت متحده به برکناری  :1926آوریل  12 -

بروکهارت به مدت یک سال سناتوری را در اختیار  رای داد. 5«دانیل استیک»جایگزینی 

 داشت. 

را به تصویب رساند که بر اساس آن، اعطای  6«جارت هواییقانون ت»کنگره  :1926مه  12   -

 مدرک به خلبانان و هواپیماها تنظیم شد. 

تست »)یک سازمان غیرانتفاعی آموزشی( نخستین آزمون  7«کالج برد» :1926 ژوئن 23 -

 را برگزار کرد. ها  دانشگاه را برای ورود به 8«تیای  اس -ارزیابی تحصیلی

                                                           
1
 - Chrysler Corporation 

2
 - Charles Gates Dawes 

3
 - Robert Goddard 

4
 - Smith W. Brookhart 

5
 - Daniel F. Steck 

6
 - Air Commerce Act 

7
 - The College Board 

8
 - Scholastic Assessment Test (SAT) 



 

 

 

 

 

 روزشمار تاریخ ایاالت متحده آمریکا       220

 

 

 تاسیس شد.  1«ن ملی وکالی دادگستری کانو» :1926 ژوئیه  26 -

 کشته برجای گذاشت.  100فلوریدا را درنوردید و  ،طوفان سهمگینی :1926سپتامبر  18 -

سرشناس های  از رهبران جنبش کارگری و از چهره 2«یوجین دبز» :1926اکتبر  20 -

 آمریکا، درگذشت. های  سوسیالیست

ایاالت متحده درنظر های  راه و آزادها  گراهبرای بزرگذاری  سیستم شماره :1926نوامبر  11 -

 گرفته شد. 

استودیو  24به  3مجهز «سی بی ان –شرکت پخش ملی »شبکه رادیویی  :1926نوامبر  15  -

 شروع به کار کرد. 

دولت نیکاراگوئه برای غلبه بر جنگ داخلی در این کشور از ایاالت  :1926دسامبر  23 -

در آمریکا پی این درخواست، تفنگداران دریایی متحده درخواست کمک نظامی کرد. در 

 نظامی انجام دادند.  عملیاتنیکاراگوئه 

1927 

نخستین خط تلفن دو سوی اقیانوس اطلس میان دو شهر نیویورک و لندن  :1927ژانویه  7 -

 دایر شد. 

تغییر  5«کمیسیون فدرال ارتباطات»ا به هکه بعد 4«کمیسیون فدرال رادیو» :1927فوریه  23 -

 رادیویی را آغاز کرد. های  ام داد، تنظیم فرکانسن

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.هفتادمین  :1927مارس  4 -

مه نیز ادامه داشت، بر زندگی  5که تا  پی سی سی می سیل بزرگ رودخانه :1927 آوریل 22 -

ملی در تاریخ ترین بالی طبیعی  هزار تن اثر منفی برجای گذاشت. این رخداد، بزرگ 700

 شد.  می تا آن زمان محسوبآمریکا 

ن زندان فدرال برای زنان در یاولبه عنوان  6«موسسه صنعتی فدرال زنان» :1927 آوریل 30  -

 ایاالت متحده افتتاح شد.

                                                           
1
 - National Bar Association 

2
 - Eugene V. Debs 

3
 - National Broadcasting Company (NBC) 

4
 - Federal Radio Commission 

5
 - Federal Communications Commission 

6
 - Federal Industrial Institute for Women 
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با عقیم سازی اجباری افراد دارای  1«باک علیه بل»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1927مه  2 -

 کرد. معلولیت ذهنی موافقت 

جایزه » تاسیس شد.« به )اسکار(معروف  2«آکادمی علوم و هنرهای سینمایی» :1927مه  11 -

  شود. می هرساله به بهترین آثار صنعت سینما اهدا آکادمیاین 

 3«بث» در منطقهای  توسط یک مقام محلی ناراضی در مدرسهگذاری  بمب :1927مه  18 -

 که اغلب کودک بودند. انجامیدتن  45ایالت میشیگان به کشته شدن 

برای نخستین بار بدون توقف برفراز اقیانوس اطلس از  4«چارلز لیندبرگ» :1927مه  20 -

در پاریس  5«روح سنت لوئیس»شهر نیویورک به پرواز در آمد و با هواپیمای خود به نام 

 به زمین نشست.

 .زار شددر نیویورک برگبرگ درژه باشکوهی به افتخار چارلز لین :1927 ژوئن 13 -

در انتخابات ریاست جمهوری  ،جمهور کالوین کولیج اعالم کردرئیس  :1927 اوت 2 -

 شرکت نخواهد کرد. 

 
 گ، نخستین فردی که برفراز اقیانوس اطلس بدون توقف پرواز کردچارلز لیندبور

 50تن کشته و  80درجریان طوفان سهمگینی در سنت لوئیس، قریب به  :1927سپتامبر  29 -

 شدند.  زخمی نفر

                                                           
1
 - Buck v. Bell 

2
 - Academy of Motion Picture Arts and Sciences 

3
 - Bath 

4
 - Charles Lindbergh 

5
 - Spirit of St. Louis 
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آمریکا با استقبال گسترده در سرتاسر  1«آوازه خوان جاز» فیلم سینمایی  اکران :1927اکتبر  6 -

 صامت پایان داد. های  و به عصر فیلم شدهمراه 

دسون که ابه عنوان نخستین تونل در زیر رودخانه ه 2«تونل هوالند» :1927نوامبر  13 -

 ند، افتتاح شد. ک می نیوجرسی و شهر نیویورک را به هم متصل

 کشته برجای گذاشت. 26، پیتزبورگانفجار در تاسیسات گاز  :1927نوامبر  14  -

شرکت  ،«فورد مدل تی»سال تولید بی وقفه خودروی  19 پس از :1927دسامبر  2 -

 را روانه بازار کرد.  3«فورد مدل ای» خودروسازی فورد 

گارد ساحلی ایاالت »ی متعلق به در پی بروز حادثه برای یک زیردریای :1927دسامبر  17 -

 تمامی خدمه آن غرق شدند. 4«متحده

1928  

کنفرانس پان »جمهور کالوین کولیج در ششمین نشست سران رئیس  :1928ژانویه  16 -

جمهوری ایاالت متحده در رئیس در هاوانا شرکت کرد. این آخرین حضور یک  5«آمریکن

 بود.  2016کوبا تا سال 

ین برنامه تلویزیونی از لندن و از فراز اقیانوس اطلس، در نیویورک نخست :1928فوریه  8 -

 دریافت شد. 

 تن کشته شدند.  400 ،در پی فروریختن سدی در کالیفرنیا :1928مارس  12  -

برای ریاست جمهوری، با یک  جمهوری خواهانتخابات مقدماتی حزب  :1928آوریل  10 -

انتخابات( مقدماتی »)ه شد. این اتفاقات به خیابانی همراهای  خشونت وها  سری بمب گذاری

اشاره داشت که طرفین درگیر، علیه ها  شهرت یافت. آناناس هم به نارنجک 6«آناناسی

 کردند.  می یکدیگر استفاده

                                                           
1
 - The Jazz Singer 

2
 - Holland Tunnel 

3
 - Ford Model A 

4
 - United States Coast Guard 

5
 - Pan-American Conference 

6
 - Pineapple Primary 
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1«هواپیمای دیوانه»انیمیشن کوتاه  :1928مه  15 -
نی به نمایش درآمد. در زتولید استودیوی دی 

 دیده شد.  2«میکی موس»این انیمیشن برای نخستین بار 

 کارگر کشته شدند.  200در انفجار معدنی در پنسیلوانیا، قریب به  :1928مه  19  -

حکم داد  3«مستد در برابر ایاالت متحدهاول»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1928 ژوئن 4 -

مکالمات تلفنی خصوصی شنود شده توسط مأموران فدرال بدون تأیید قضایی، ناقض 

 چهارم و پنجم قانون اساسی نیستند.  های متمم

فرماندار نیویورک از سوی مجمع ملی حزب دموکرات به  ،4«آلفرد اسمیت» :1928 ژوئن 29 -

عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد. وی نخستین کاتولیک در تاریخ ایاالت 

 متحده است که از سوی یکی از احزاب اصلی این کشور برای کسب سمت ریاست

 معرفی شد.   یرجمهو

 ایاالت متحده نیروهای نظامی خود را از چین خارج کرد.  :1928 ژوئیه  25  -

 کشته برجای گذاشت. 500طوفان سهمگین در فلوریدا، دو هزار و  :1928سپتامبر  16 -

 سی و ششمین انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد. :1828نوامبر  6 -

در انتخابات ریاست جمهوری،  جمهوری خواهنامزد حزب  5«هوور هربرت» :1928نوامبر  6 -

 . را شکست داد« آلفرد اسمیت»بر 

 7«سد هوور»ا به هکه بعد 6«سد بولدر»کنگره ایاالت متحده با ساخت  :1928دسامبر  21 -

 تغییر نام داد، موافقت کرد. 

1929 

یافت، هفت گانگستر رقیب  شهرت 8«کشتار روز ولنتاین»که به ای  در واقعه :1929فوریه  14 -

 رهبر باند خالفکاران شیکاگو، در این شهر کشته شدند.  ،9«آل کاپون»

                                                           
1
 - Plane Crazy 

2
 - Mickey Mouse 

3
 - Olmstead v. United States 

4
 - Alfred E. Smith 

5
 - Herbert Hoover 

6
 - Boulder Dam 

7
 - Hoover Dam 

8
 - St. Valentine's Day Massacre 

9
 - Al Capone 
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کیلومتر به عنوان  11از به طول بیش  1«پل عوارضی خلیج سانفرانسیسکو» :1929مارس  2 -

   طوالنی ترین پل جهان، افتتاح شد.

ایاالت متحده سوگند جمهوری رئیس سی و یکمین هربرت هوور به عنوان  :1929مارس  4 -

 یاد کرد.

گند یاد وجمهوری سرئیس معاون سی و یکمین به عنوان  2«چارلز کورتیس» :1929مارس  4 -

 کرد. 

  دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.هفتاد و یکمین  :1929مارس  4 -

 
 جمهوری ایاالت متحده آمریکارئیس هربرت هوور، سی و یکمین 

ت بان ایرلندی که در خدمت شورشیان مکزیکی بود، در چند عملیایک خل :1929آوریل  2 -

، به اشتباه طی چند روز، چند منطقه مرزی در ایالت کهوایی علیه نیروهای دولتی مکزی

وارد کرد. این  آمریکاییونا را بمباران کرد و خسارات جانی و مالی به شهروندان زآری

نخستین حمله هوایی خارجی به خاک ایاالت  اقدامات به اشتباه انجام گرفت، اما به عنوان

    شد.ثبت متحده 

شته ک 128ت و انفجار بمب در کلینیکی در شهر کلیولند ایالت اوهایو نش :1929مه  15 -

 برجای گذاشت. 

                                                           
1
 - San Francisco Bay Toll-Bridge 

2
 - Charles Curtis 
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به معروف شد،  1«اسکار» زکه بعدها به جوای« جوایز آکادمی»نخستین  :1929مه  16 -

  .گردیدطا برگزیده سال اعهای  هنرپیشگان و فیلم

 مرگبار، دستگیر شدند. های  آل کاپون و محافظان وی به دلیل حمل سالح :1929مه  17 -

موضوع منع مشروبات الکلی در ایاالت برای بررسی 2«کمیسیون ویکرشام» :1929مه  20 -

 متحده آغاز به کار کرد. 

داد که صلح  حکم 3«ایاالت متحده علیه شویمر»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1929مه  27 -

طلبی ) خودداری از در دست گرفتن اسلحه برای دفاع از ایاالت متحده( دلیل کافی برای رد 

 شود.  می صالحیت در دریافت تابعیت شهروندی ایاالت متحده قلمداد

همسر  6«جسی دی پریست»ایاالت متحده از  5«اولبانوی » 4«لو هوور» :1929 ژوئن 12  -

مجلس نمایندگان در قرن بیستم، در مراسم  سیاه پوستعضو  نخستین ،7«اسکار دی پریست»

 رسمی صرف چای کاخ سفید پذیرایی کرد. 

به دوی مارتون خود از شهر نیویورک تا شهر سانفرانسیسکو  8«تو فانکوا» :1929 ژوئن 16 -

 روز پایان داد.  183مایل طی  165به مسافت چهار هزار و 

9«روجنگ کریست»متحده در مکزیکوسیتی، ت با همکاری سفیر ایاال :1929 ژوئن 21  -
که  

 میان شورشیان و قوای دولتی در غرب مکزیک در جریان بود، به پایان رسید. 

خلق  10«آزمایشگاه تلفن بل»تصاویر رنگی تلویزیون در برای نخستین بار،  :1929 ژوئن 27 -

  شد.

 یمی ترین و بزرگبه عنوان قد 11«رژه و پیک نیک باد بلینکن» نخستین  :1929 اوت 11 -

 ان ایاالت متحده، در شیکاگو برگزار شد. سیاه پوستترین رژه 

                                                           
1
 - Oscars  

2
 - Wickersham Commission 

3
 - United States v. Schwimmer 

4
 - Lou Hoover 

5
 - First Lady 

6
 - Jessie De Priest 

7
 - Oscar De Priest 

8
 - Otto E. Funk 

9
 - Cristero War 

10
 - Bell Telephone Laboratories 

11
 - Bud Billiken Parade and Picnic 
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برای تقسیط  آمریکاییاقتصاددان  2«اوئن یانگ»که از سوی  1«طرح یانگ» :1929 اوت 31 -

تهیه شده بود،  اولمیلیارد دالری جنگ جهانی  26آلمان بابت غرامت جنگی های  بدهی

 مورد پذیرش قرار گرفت. 

 تکرار نشد.  1954واحد رسید؛ رقمی که تا نوامبر  381.17به جونز وشاخص دا :1929مبر سپتا 3 -

انجامید، به  3«رکود بزرگ»سقوط شاخص سهام وال استریت که به بروز  :1929اکتبر  24 -

 30قریب به  ،وقوع پیوست . طی چند روز، با سقوط ارزش سهام در بازار بورس نیویورک

 از بین رفت.  ،برابر بودجه دولت فدرال 10دل میلیارد دالر دارایی معا

رسوایی »ایاالت متحده به اتهام اختالس در داخله وزیر  ،4«آلبرت فال» :1929اکتبر  25  -

که به فروش ذخایر نفتی نیروی دریایی ایاالت متحده بدون برگزاری مزایده  5«دم تاتیپ

بود که در آمریکا جمهوری یس رئه شد. وی نخستین عضو کابینه تمربوط بود، گناهکار شناخ

 زمان تصدی مقام دولتی به زندان افتاد. 

 در نیویورک افتتاح شد.  6«موزه هنرهای مدرن» :1929نوامبر  7 -

در  8«ویندزور»که دیترویت در ایالت میشیگان را به شهر  7«پل آمباسادور» :1929نوامبر  15 -

9«انتاریو»استان 
 کند، افتتاح شد.  می کانادا متصل 

 بر فراز قطب جنوب به پرواز درآمدند.  آمریکایینخستین گروه از خلبانان  :1929نوامبر  29 -

جمهور هربرت هوور در کنگره اعالم کرد که شوک در بازارهای رئیس  :1929دسامبر  3 -

 زده است. آسیب ، به اقتصاد ایاالت متحده به شدتسهام

 –پیمان بریان »یل ایفای نقش در به دل 10«فرانک بی. کالرک»سناتور  :1929دسامبر  10 -

 آمیز  صلح طریق از را منازعات تمام ،شدند متعهد کننده امضاء کشورهای آن در که 11«کالرک

شد؛  رد ها ملت سیاست برای یابزار  عنوان به جنگ به شدن متوسل آن در و کنند حل

  .دگردیدریافت جایزه صلح نوبل  مفتخر به

                                                           
1
 - Young Plan 

2
 - Owen D. Young 

3
 - Great Depression 

4
 - Albert B. Fall 

5
 - Teapot Dome scandal 

6
 - Museum of Modern Art 

7
 - Ambassador Bridge 

8
 - Windsor 

9
 - Ontario 

10
 - Frank Billings Kellogg 

11
 - Kellogg–Briand Pact 
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1930  

 در کالیفرنیا را دربرگرفت.  1«واتسونویل»نژادی شهر های  قیام: 1930ژانویه  19  -

دیوان عالی فدرال ایاالت رئیس به عنوان یازدهمین  2«یوزنزهاچارلز ایو» :1930فوریه  24 -

 متحده سوگند یاد کرد. 

 نخستین غذای منجمد شده در ماساچوست به بازار وارد شد. :1930مارس  6 -

 
 1929ی سقوط ارزش سهام در سال هرج و مرج در بازارهای مالی در پ

 جمهوری ایاالت متحده درگذشت.رئیس ویلیام تافت، بیست و هفتمین  :1930مارس  8 -

 در شهر نیویورک آغاز شد.  3«ساختمان امپایر استیت»عملیات احداث  :1930مارس  17 -

مرغ سوخاری »نخستین رستوران  4«هارلند دیوید سندرز»سرهنگ  :1930مارس  20 -

 در ایالت کنتاکی افتتاح کرد.  6«کوربین شمالی»را در شهر  5«کنتاکی

سینمایی بر اساس سن، جنسیت، مذهب های  درجه بندی سختگیرانه فیلم :1930مارس  31 -

 و خشونت به اجرا گذاشته شد. 

 کشته برجای گذاشت. 320 7«ندامتگاه اوهایو»آتش سوزی در  :1930آوریل 21 -

                                                           
1
 - Watsonville 

2
 - Charles Evans Hughes 

3
 - Empire State Building 

4
 - Harland David Sanders 

5
 - Kentucky Fried Chicken 

6
 - North Corbin 

7
 - Ohio Penitentiary 
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را با هدف تنظیم  1«پیمان دریایی لندن»یتانیا و ژاپن ایاالت متحده، بر :1930آوریل  22 -

 رساندند.  امضاءجنگی به های  مقررات مربوط به ساخت ناوها و زیردریایی

2«ساختمان کرایسلر»احداث  :1930مه  20 -
به پایان رسید. این ساختمان نخستین بنای ساخته  

 آمد.  می متر( به شمار 305شده با ارتفاع بیش از هزار پا )

 رای داد.  3«اداره فدرال مواد مخدر»کنگره به ایجاد  :1930 ژوئن 14 -

قانون »معروف به  4«1930قانون تعرفه سال »جمهور هربرت هوور رئیس : 1930 ژوئن 17 -

 رساند.  امضاءبه  آمریکاییرا با هدف حمایت گسترده از تولیدات  5«یاوله –تعرفه اسموت 

واالس فرد »از سوی آمریکا امی حقوق مسلمانان گروه ح 6«ملت اسالم» :1930 ژوئیه  4 -

 در دیترویت ایالت میشیگان تاسیس شد.  7«محمد

10«ماریون»در شهر 9«آبرام اسمیت»و  8«توماس شیپ» :1930 اوت 7 -
در ایالت ایندیانا به دار  

های  آخرین افرادی بودند که در ایالتجزء  آفریقایی،-آمریکایی فردآویخته شدند. این دو 

   شدند. آویختهدار به ایاالت متحده  شمالی

ایالت  رادیو از برای اولین بار انتخابات سناتوری ایاالت متحدههای  رقابت :1930نوامبر  4 -

 پخش شد. آمریکا  یلینوای

میلیون  150جمهور هربرت هوور در کنگره درخواست تخصیص رئیس  :1930دسامبر  2 -

شور را مطرح کرد. این درخواست با هدف بیکار در سراسر کها  میلیون رایدالر کمک ب

 مقابله با اثرات ویرانگر رکود بزرگ در ایاالت متحده مطرح شد.

 

                                                           
1
 - London Naval Treaty 

2
 - Chrysler Building 

3
 - Federal Bureau of Narcotics 

4
 - Tariff Act of 1930 

5
 - Smoot-Hawley Tariff Act 

6
 - – Nation of Islam 

7
 - Wallace Fard Muhammad 

8
 - Thomas Shipp 

9
 - Abram Smith 

10
 - Marion 



 

 

 فصل چهارم

 1930دهه  

1931  

 کرد.  ارایهتوماس ادیسون آخرین درخواست برای ثبت یک اختراع را  :1931ژانویه  6  -

عنوان سرود ملی ایاالت فرانسیس اسکات کی به پرچم پرستاره سروده  شعر :1931مارس  3 -

 متحده تعیین شد.

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.هفتاد و دومین  :1931مارس  4 -

 ایالت نوادا قمار را قانونی اعالم کرد. :1931مارس  17 -

به اتهام تجاوز به دو دختر سفید پوست در قطاری  1«اسکاتسبرو»برادران  :1931مارس  25 -

برادر به عنوان یکی از  9ین ت و سپس محاکمه شدند. محاکمه ادر آالباما، بازداش

 عدالت در نظام قضایی ایاالت متحده به شمار رویکرد دوگانه بههای  ترین نمونه شاخص

 شدند.  اعدام، بود سال 12که تر  آید. تمامی این برادران به جز برادر کوچک می

ایتالیایی در شهر  -آمریکاییمافیایی های  میان گروه 2«جنگ کاستالماره» :1931آوریل  15  -

 ورک به پایان رسید و شهر میان پنج خانواده مافیایی تقسیم شد. ینیو

 جمهوری اسپانیا را به رسیمت شناخت.  ،ایاالت متحده :1931آوریل  22 -

 احداث ساختمان امپایر استیت در شهر نیویورک به پایان رسید.  :1931 مه 1 -

ی مرکزی، با هدف کاهش بحران مالی در اروپاهربرت هوور  جمهوررئیس  :1931 ژوئن 20 -

3«مهلت قانونی هوور»اعالمیه 
را صادر کرد که بر اساس آن، برای بازپرداخت غرامت جنگی  

 ، مهلت بیشتری در نظر گرفته شده بود. اولآلمان در جنگ جهانی 

                                                           
1
 - Scottsboro 

2
 - Castellemmarese War 

3
 - Hoover Moratorium 
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زندان  سال11تی به به جرم فرار مالیا آمریکاییآل کاپون گانگستر معروف  :1931اکتبر  17 -

 محکوم شد. 

 ، درگذشت.آمریکاییتوماس ادیسون، مخترع بزرگ  :1931اکتبر  18 -

 افتتاح شد. 2«دسونارودخانه ه»بر روی  1«پل جورج واشنگتن» :1931اکتبر  24 -

رئیس  4«ی باتلرانیکالس مور»فعال اجتماعی به همراه  ،3«جین آدامز» :1931دسامبر  10 -

 د. را دریافت کرمشترکا جایزه صلح نوبل  5«صلح بین المللموقوفه کارنگی برای »

1932  

به عنوان نخستین زن، به عضویت سنای ایاالت متحده  6«هیتی کاراوی» :1932ژانویه  12 -

فقط به مدت یک روز عضو سنای  1922در اکتبر  درآمد. البته پیش از وی، ربکا التمیر فلتون

 سال کرسی سناتوری را در اختیار داشت.  13به مدت « هیتی کاراوی»ایاالت متحده بود اما 

دولت های  با هدف تامین منابع مالی برای پروژه 7«شرکت بازرگانی مالی»:1932فوریه  2 -

 ایالتی، در شهر واشنگتن دی.سی تاسیس شد.های  فدرال و دولت

 
 1930تکمیل ساختمان امپایر استیت در سال 

                                                           
1
 - George Washington Bridge 

2
 - Hudson River 

3
 - Jane Addams 

4
 - Nicholas Murray Butler 

5
 - Carnegie Endowment for International Peace 

6
 - Hattie W. Caraway 

7
 - Reconstruction Finance Corporation 
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 ایالت نیویورک افتتاح شد.  1«لیک پالسید»المپیک زمستانی در  :1932فوریه  4 -

فرزند چارلز لیندنبرگ، خلبان مشهور در حوالی  2«چارلز لیندنبرگ جونیور» :1932مارس  1 -

 منزل ربوده شد. 

به دنبال درگیری میان کارگران بیکار شده صنایع خودروسازی در  :1932مارس  7 -

 دند. میشیگان و نیروهای پلیس، چهار تن کشته ش 3«دیربورن»

هفته پس از دزدیده شدن، در نزدیکی خانه پیدا  10جسد پسر چارلز لیندنبرگ  :1932مه  12 -

 شد. 

در اعتراض به تاخیر پرداخت  اولتعدادی از کهنه سربازان جنگ جهانی  :1932مه  29 -

 شهر واشنگتن دی.سی شدند.  وارد ،از سوی ارتش نظامیهای  پاداش

برای نخستین بار مالیات بنزین در  1932رال در سال در بودجه دولت فد :1932 ژوئن 6  -

 ایاالت متحده به مبلغ یک سنت به ازای یک گالن بنزین تعیین شد. 

میانگین شاخص داوجونز در بازار بورس نیویورک به پایین ترین میزان در  :1932 ژوئیه  8 -

 واحد ایستاد.  41.22رسید و بر روی عدد « رکود بزرگ»دوران 

جمهور هربرت هوور به ارتش دستور داد که پاداش نظامی را به رئیس  :1932 ژوئیه  28  -

پرداخت کند. روز بعد، کهنه سربازان معترض پس از  اولکهنه سربازان جنگ جهانی 

 معوقه، واشنگتن دی.سی را ترک کردند. های  دریافت پاداش

  در لس آنجلس افتتاح شد. 1932المپیک تابستانی سال  :1932 ژوئیه 30 -

 سی و هفتمین انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد. :1932نوامبر  8 -

فرماندار نیویورک و نامزد حزب دموکرات در  ،4«فرانکلین روزولت» :1932نوامبر  8 -

 .را شکست داد جمهوری خواهنامزد حزب  هربرت هوورانتخابات ریاست جمهوری 

1933  

 در خلیج سانفرانسیسکو آغاز شد.  5«دروازه طالیی پل»عملیات احداث  :1933ژانویه  5  -

                                                           
1
 - Lake Placid 

2
 - Charles Lindbergh, Jr 

3
 - Dearborn 

4
 - Franklin D. Roosevelt 

5
 - Golden Gate Bridge 



 

 

 

 

 

 روزشمار تاریخ ایاالت متحده آمریکا       2۳2

 

 

با استقالل  ،جمهور هربرت هووررئیس کنگره ایاالت متحده برخالف نظر  :1933ژانویه  17 -

 فیلیپین موافقت کرد. 

روز »نهایی رسید و  تاییدمتمم بیستم قانون اساسی ایاالت متحده به  :1933ژانویه  23 -

 منتقل شد. مارس به بیستم ژانویه  از چهارم 1«تحلیف ریاست جمهوری

جمهور رئیس ایالت فلوریدا  3«میامی»در شهر  ،تالش کرد 2«جوزپه زانگارا» :1933فوریه  15 -

آنتون »در این حادثه  منتخب، فرانکلین روزولت را مورد سوء قصد قرار دهد که موفق نشد.

  ، شهردار شیکاگو به شدت زخمی شد و در ششم مارس درگذشت.4«سرمیک

به پایان  5«قانون بلین»کنگره با تصویب قطعنامه مشترک موسوم به  :1933فوریه  17  -

 ممنوعیت مشروبات الکلی در ایاالت متحده رای داد. 

نخستین شناور طراحی شده به عنوان ناوهواپیمابر نیروی دریایی ایاالت  :1933فوریه  25 -

 متحده در ویرجینیا به آب انداخته شد. 

 د. مردم همراه شبا استقبال گسترده،  6«کینگ کنگ»فیلم سینمایی  اکران:1933مارس  2 -

جمهوری رئیس عظیم چهار های  پیکرهشامل  7«یادبود ملی مونت راشمور» :1933مارس  3 -

 ایاالت متحده که بر روی کوه حکاکی شده اند، افتتاح شد. 

ایاالت متحده ی جمهوررئیس سی و دومین فرانکلین روزولت به عنوان  :1933مارس  4  -

این مراسم، آخرین مراسم تحلیف ریاست جمهوری ایاالت متحده در تاریخ  سوگند یاد کرد.

 آید. می چهار مارس به شمار

جمهوری سوگند رئیس معاون سی و دومین به عنوان  8«جان نانس گارنر» :1933مارس  4 -

 یاد کرد. 

 آغاز به کار کرد.دوره کنگره ایاالت متحده هفتاد و سومین  :1933مارس  4 -

جمهوری، رئیس به عنوان نخستین زن عضو کابینه  9«فرانسیس پرکینز» :1933مارس  4 -

 وزارت کار را برعهده گرفت. 

                                                           
1
 - Inauguration Day 

2
 - Giuseppe Zangara 

3
 - Miami 

4
 - Anton Cermak 

5
 - Blaine Act 

6
 - King Kong 

7
 - Mount Rushmore National Memorial 

8
 - John Nance Garner 

9
 - Frances Perkins 
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، فرمان توقف «رکود بزرگ»جمهور فرانکلین روزولت برای غلبه بر رئیس  :1933مارس  5 -

تحده را صادر کرد. این و هرگونه نقل و انتقال بانکی در ایاالت مها  هرگونه فعالیت بانک

 شهرت یافت، سیزدهم مارس به پایان رسید.  1«تعطیالت بانکی»تصمیم که به 

و  کردرا تصویب 2«نیودیل»ایاالت متحدهروزه، کنگره  100در یک جلسه ویژه  :1933مارس  9 -

 .هاى اجتماعى و اقتصادى براى تمامى کارگران در کشور تضمین شد بدین وسیله اقدامات و قدم

میلیون  40کشته و  120سهمگین در منطقه لس آنجلس، قریب به ای  زلزله :1933مارس  10  -

 . برجای گذاشتدالر خسارت 

درباره رادیویی خود های  جمهور فرانکلین روزولت نخستین سخنرانیرئیس  :1933مارس  12 -

 آمریکاییاده خانوها  غلبه بر آن را برای میلیونهای  و راه تشریح مشکالت ناشی از رکود بزرگ

 معروف شد.  3«کنار شومینه )خودمانی(های  گپ»به ها  آغاز کرد. این مجموعه سخنرانی

 
 جمهوری ایاالت متحده آمریکارئیس فرانکلین روزولت، سی و دومین 

رکود »اضطراری دولت روزولت برای غلبه بر های  در واکنش به برنامه :1933مارس  15 -

 درصد افزایش نشان داد.  15یک روز شاخص سهام داوجونز طی « بزرگ

سپاه غیرنظامی »ی فرمان اجرایی، امضاءجمهور فرانکلین روزولت با رئیس  :1933آوریل  5 -

جوان بیکار در سراسر ها  را با هدف ایجاد شغل برای میلیون 4«حفاظت از محیط زیست

 کشور، ایجاد کرد. 

                                                           
1
 - Bank Holiday 

2
 - New Deal 

3
 - Fireside Chats 

4
 - Civilian Conservation Corps 
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فرمان اجرایی، نگهداری طال  جمهور فرانکلین روزولت با صدوررئیس  :1933آوریل  5  -

 توسط شهروندان ایاالت متحده را غیرقانونی اعالم کرد. 

درباره فروش آبجو هشت ماه پیش از الغای متمم هجدهم قانون اساسی  :1933آوریل  7 -

 ممنوعیت فروش مشروبات الکلی، در ایاالت متحده قانونی اعالم شد. 

پولی های  برای ضرب سکه و تنظیم سیاستایاالت متحده از استاندارد طال  :آوریل 19 -

 خارج شد. 

 انتخاب شد. « ضرابخانه ایاالت متحده»رئیس نیلی تیلور رز به عنوان نخستین  :1933مه  3 -

با هدف تشویق کشاورزان به خودداری از کشت  1«قانون تعدیل کشاورزی» :1933مه  12 -

 اجرایی شد. ها، افزایش قیمتبرای برخی محصوالت 

را با هدف  2«سازمان عمران دره تنسی»جمهور فرانکلین روزولت، رئیس  :1933مه  18 -

 متعدد در اطراف دره تنسی ایجاد کرد. های  و کارخانههای  احداث نیروگاه

ر در ارسید و مقرر شد که اوراق بهاد امضاءبه  3«قانون اوراق بهادار فدرال» :1933مه  27 -

 د. به ثبت برس« سیون فدرال بازرگانیکمی»

 در نیوجرسی افتتاح شد. 4«اتوسینما»نخستین  :1933 ژوئن 6 -

 تاسیس شد.  5«اداره گارد ملی» :1933 ژوئن 15 -

برای انجام کودتای مخفی توسط گروهی از سرمایه  6«اسمیدلی باتلر»تالش  :1933 ژوئیه  1 -

 داران بزرگ وال استریت و طرفداران فاشیسم علیه رئیس جمهور فرانکلین روزولت ناکام

 در کنگره ایاالت متحده فاش کرد. ای  کمیتهاین موضوع را در  1934 ماند. باتلر در سال

یک فروند هواپیمای بوئینگ در اثر انفجار بمب در ایندیانا سقوط کرد. این  :1933اکتبر  10 -

 شود.  می نخستین حادثه خرابکاری در خطوط هوایی تجاری در ایاالت متحده قلمداد

را  7«آلکاتراز»پادگان انضباطی ارتش ایاالت متحده در  ،زارت دادگستریو :1933اکتبر  12 -

 برای ایجاد یک زندان فدرال خریداری کرد. 

                                                           
1
 - Agricultural Adjustment Act 

2
 - Tennessee Valley Authority 

3
 - Federal Securities Act 

4
 - drive-in theater 

5
 - National Guard Bureau 

6
 - Smedley Butler 

7
 - Alcatraz 
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سرشناس آلمانی به عنوان پناهنده وارد ایاالت  نفیزیکدا 1«نیآلبرت انیشت»:1933اکتبر  17 -

 متحده شد. 

که به منظور  2«یات عمرانیاداره عمل»از  ،رئیس جمهور فرانکلین روزولت :1933نوامبر  8 -

 ایجاد شغل برای بیش از چهار میلیون بیکار تشکیل شده بود، رونمایی کرد.

های  و بخششد طوفان بسیار قوی گرد و غبار از داکوتای جنوبی آغاز  :1933نوامبر  11 -

 خسارت زیادیایاالت متحده را دربرگرفت. این طوفان شن،  3«غرب میانه»وسیعی از منطقه 

 اورزان وارد کرد. به کش

 روابط دیپلماتیک برقرار کردند. اتحاد جماهیر شوروی ایاالت متحده و  :1933نوامبر  16 -

با اجرایی شدن متمم بیست و یکم قانون اساسی ایاالت متحده، متمم  :1933دسامبر  5 -

 بات الکلی در سرتاسر کشور برچیده شد.وو ممنوعیت مصرف مشر باطلهجدهم 

1934  

در « رزرو فدرال»کلیه ذخایر طالی در  ،4«قانون ذخیره طال»اجرای ا ب :1934 ژانویه 30 -

 قرار گرفت. « داری وزارت خزانه»اختیار 

بر اساس این قانون،  و به اجرا درآمد 5«داوف مک –قانون تیدینگز » :1934مارس  24 -

ل این جزیره در جزیره فیلیپین برقرار شد و زمان استقال 6«مشترک المنافع فیلیپین»وضعیت 

 تعیین کرد.  1944از ایاالت متحده را سال 

، زوج سارق 8«کالید بارو»و  7«بانی پارکر»قتل دو کارگر پمپ بنزین توسط  :1934آوریل  1 -

 یافت. ای  بازتاب گستردهها  و خالفکار در تگزاس، در روزنامه

 شد.  اعتصاب گسترده کارگران بارانداز در سان فرانسیسکو آغاز :1934مه  9  -

وسیعی از مرکز ایاالت های  بخش ،شنهای  یکی از گسترده ترین طوفان :1934مه  11 -

 متحده را در برگرفت. 

                                                           
1
 - Albert Einstein 

2
 - Civil Works Administration 

3
 - Midwest 

4
 - Gold Reserve Act 

5
 - Tydings–McDuffie Act 

6
 - Philippine Commonwealth 

7
 - Bonnie Parker 

8
 - Clyde Barrow 
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درپی درگیری بانی پارکر و کالید بارو با ماموران پلیس در لوئیزیانا، این زوج  :1934مه  23 -

 قانون شکن، کشته شدند. 

کرد.  امضاءرا  1«مبادله اوراق بهادار قانون»رئیس جمهور فرانکلین روزولت  :1934 ژوئن 6 -

 تأسیس شد. 2«کمسیون بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده»با این قانون، 

)کارگران جریان تیراندازی ماموران پلیس به سمت اعتصاب کنندگان  در :1934 ژوئیه 5 -

 در سانفرانسیسکو، دو تن کشته شدند. (بارانداز

 3«ویلیام النگر»لت داکوتای شمالی، حکم به برکناری دیوان عالی ایا :1934 ژوئیه  17  -

فرماندار این ایالت و تعیین معاون وی به عنوان فرماندار جدید داد. النگر پیش از آن، 

 استقالل ایالت داکوتای شمالی را اعالم کرده بود. 

 ایاالت متحده به اشغال نظامی هائیتی پایان داد.  :1934 اوت 15 -

 134ر اثر آتش سوزی در یک کشتی مسافربری در سواحل نیوجرسی، د :1934سپتامبر  8  -

 تن کشته شدند. 

 
 1930در دهه آمریکا طوفان شن درمنطقه غرب میانه 

در جریان عبور جمعی از هواداران حزب دموکرات از مقابل منزل یک مقام  :1934نوامبر  5 -

ب برگزاری انتخابات، ایالت پنسیلوانیا در ش 4«کالیریس»در شهر  جمهوری خواهمحلی 

 کشته شدند. ها  تن از دموکرات 5تیراندازی رخ داد و 

                                                           
1
 - Securities Exchange Act 

2
 - U.S. Securities and Exchange Commission 

3
 - William Langer 

4
 - Kelayres 
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1935 

دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد. این نخستین هفتاد و چهارمین  :1935ژانویه  3 -

  شد. می دوره آغاز به کار کنگره بود که به جای چهارم مارس، در سوم ژانویه تشکیل

در دادگاه به جرم ربودن پسر چارلز لیندبرگ، به اعدام  1«تمنپد هاریچار» :1935فوریه  13 -

 محکوم شد. 

 پرواز هواپیماها برفراز کاخ سفید ممنوع اعالم شد.  :1935فوریه  22 -

وسیعی از شرق های  طوفان بزرگ شن معروف به یکشنبه سیاه بخش :1935آوریل  14 -

 . دهم نوردینیومکزیکو و کلرادو و غرب اوکالهما را در 

اداره »جمهور فرانکلین روزولت، رئیس ی فرمان اجرایی از سوی امضاءبا  :1935مه  6 -

 بیکار، تاسیس شد. ها  با هدف ایجاد شغل برای میلیون 2«توسعه کار

 3«شرکت ماکیان شیچتر علیه ایاالت متحده» دیوان عالی فدرال در پرونده  :1935مه  27 -

روزولت به  که یکی از ارکان اصلی برنامه نیودیل 4«قانون فدرال احیای صنعتی»حکم داد که 

 آمد، مغایر قانون اساسی ایاالت متحده است.  می شمار

از ایالت لوئیزیانا طوالنی ترین نطق را به مدت بیش  5«هیوی النگ»سناتور  :1935 ژوئن 12 -

 ادامه یافت. نیز ژوئنساعت ایراد کرد که تا روز سیزدهم  15از 

با هدف تامین کار و تحصیالت برای جوانان و  6«داره ملی جوانانا» :1935 ژوئن 26 -

 نوجوانان تاسیس شد. 

 تصویب شد.  7«قانون ملی روابط کارگری» :1935 ژوئیه  5 -

با هدف تامین شغل برای نویسندگان بیکار،  8«پروژه فدرال نویسندگان» :1935 ژوئیه  27 -

 تاسیس شد. 

 کرد.  امضاءرا  9«امنیت اجتماعیقانون »روزولت، جمهور فرانکلین رئیس  :1935مارس  14 -

                                                           
1
 - Richard Hauptmann 

2
 - Works Progress Administration 

3
 - Schechter Poultry Corp. V. United States 

4
 - National Industrial Recovery Act 

5
 - Huey Long 

6
 - National Youth Administration 

7
 - National Labor Relations Act 

8
 - Federal Writers' Project 

9
 - Social Security Act 
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را در واکنش به تشدید  1«1935طرفی سال  قانون بی»کنگره ایاالت متحده  :1935 اوت 31 -

 سیاسی در اروپا تصویب کرد. این نخستین اقدام در تصویب مجموعه قوانین بیهای  تنش

 آید.  می به شمار 1930طرفی ایاالت متحده در دهه 

کشته برجای گذاشت. این از قوی  423طوفان سهمگین در فلوریدا بیش از  :1935بر سپتام 2 -

 . آید می به شمارکه با سرزمین اصلی ایاالت متحده برخورد کرده هایی  ترین طوفان

زیانا مورد سو یمرکز ایالت لوئ ،2«باتون روژ»سناتور هیوی النگ در شهر  :1935سپتامبر  8 -

  قصد قرار گرفت و زخمی شد.

 را افتتاح کرد. « سد هوور»جمهور فرانکلین روزولت رئیس  :1935سپتامبر  30 -

3«صنعتیهای  کنگره سازمان» :1935 نوامبر 9 -
به عنوان یکی از نهادهای مهم کارگری در  

 ایاالت متحده تاسیس شد. 

 تاسیس شد. 4«سیاه پوستشورای ملی زنان » :1935دسامبر  5 -

1936 

به عنوان یک گروه طرفدار آلمان نازی،  5«آمریکایی -آلمانی فدراسیون» :1936مارس  19 -

 در نیویورک تاسیس شد. 6«فریتز جولیوس کان»توسط 

، 1932و قتل پسر چارلز لیندنبرگ در سال ریچارد هاپتمن به جرم ربودن  :1936آوریل  3 -

 در زندان اعدام شد. 

 ای گذاشت. کشته برج 216سی سی پی،  می طوفان سهمگین در :1936آوریل  5 -

 کشته برجای گذاشت.  203طوفان سهمگین در جورجیا،  :1936آوریل  6 -

 تاسیس شد.  7«کمیته سازماندهی کارگران فوالد» :1936 ژوئن 7 -

 منتشر شد. 9«مارگارت میچل»به قلم  8«بربادرفته»کتاب  :1936 ژوئن 10 -

                                                           
1
 - Neutrality Act of 1935 

2
 - Baton Rouge 

3
 - Congress of Industrial Organizations 

4
 - National Council of Negro Women 

5
 - German American Bund 

6
 - Fritz Julius Kuhn 

7
 - Steel Workers Organizing Committee 

8
 - Gone with the Wind 

9
 - Margaret Mitchell 
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 تشکیل شد.  1«کمیسیون دریایی ایاالت متحده» :1936 ژوئن 29 -

در المپیک برلین برنده نشان  آمریکایی سیاه پوستدونده  2«نزوجسی او» :1936 اوت 3 -

 متر شد.  100طالی دو 

در ایالت کنتاکی به  3«رینی بته»باره آخرین اعدام در مالعام در ایاالت متحده، در :1936 14 -

 اجرا گذاشته شد. 

 
 1935افتتاح سد هوور در سال 

 بات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد.سی و هشتمین انتخا :1936نوامبر  3 -

فرانکلین روزولت، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری  :1936نوامبر  3 -

 . را شکست دادان جمهوری خواهنامزد  4«آلف الندن»

اعتصاب نشسته را در  5«سازیو کارگران متحد خودر»اعضای اتحادیه  :1936دسامبر  29 -

 ت میشیگان آغاز کردند. ایال 6«فلینت»شهر 

1937 

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.هفتاد و پنجمین  :1937ژانویه  3 -

                                                           
1
 - United States Maritime Commission 

2
 - Jesse Owens 

3
 - Rainey Bethea 

4
 - Alf Landon 

5
 - United Auto Workers 

6
 - Flint 



 

 

 

 

 

 روزشمار تاریخ ایاالت متحده آمریکا       240

 

 

سوگند یاد کرد. جمهوری رئیس به عنوان برای دومین بار فرانکلین روزولت  :1937ژانویه  20 -

 شد. می این برای نخستین بار بود که مراسم تحلیف ریاست جمهوری در بیستم ژانویه برگزار

 جمهوری سوگند یاد کرد. رئیس جان نانس گارنر به عنوان معاون  :1937ژانویه  20 -

جمهور فرانکلین روزولت طرح افزایش تعداد اعضای دیوان عالی رئیس  :1937فوریه  5 -

 فدرال را اعالم کرد. 

ای پیامدهباره که در 2«جان اشتاین بک»به قلم  1«و آدم هاها  موش»کتاب  :1937فوریه  6 -

 رکود بزرگ بود، منتشر شد. 

از  3«کارگران متحد اتومبیل سازی»اتحادیه با به رسمیت شناخته شدن  :1937فوریه  11 -

 اعتصاب کارگران پایان یافت.  ،«جنرال موتورز»سوی شرکت 

قرارداد « فوالد ایاالت متحده»با شرکت « کمیته سازماندهی کارگران فوالد» :1937مارس  2 -

 کرد.  امضاء چانه زنی مشترک

در سمت آفریقایی -آمریکاییبه عنوان نخستین  4«ویلیام هنری هاستی» :1937مارس  26 -

 قاضی فدرال، معرفی شد. 

مدرسه نیو »در بدترین فاجعه در مدارس ایاالت متحده، انفجار گاز در  :1937مارس  18 -

6«نیو لندن»در شهر  5«لندن
 ه شدند. دانش آموز و معلم کشت 295در ایالت تگزاس،  

را مطابق با « قانون ملی روابط کارگری»دیوان عالی فدرال در حکمی،  :1937آوریل  12 -

 قانون اساسی ایاالت متحده اعالم کرد.

 36که ساخت آلمان بود، در نیوجرسی سقوط کرد و  7«هیندنبرگ»کشتی بالن  :1937مه  6 -

 کشته برجای گذاشت. 

نفتی جهان، های  ترین شرکت و مالک بزرگجان دی. راکفلر، کارآفرین  :1937مه  23 -

 درگذشت. وی نخستین فردی بود که ثروتش به یک میلیارد دالر رسید. 

                                                           
1
 - Of Mice and Men 

2
 - John Steinbeck 

3
 - United Automobile Workers 

4
 - William Henry Hastie 

5
 - New London School 

6
 - New London 

7
 - Hindenburg 
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در سانفرانسیسکو بر روی رفت و آمد عابرهای پیاده باز « پل دروازه طالیی» :1937مه  27 -

جمهور فرانکلین روزولت با فشار یک دگمه در واشنگتن دی.سی، رئیس شد. روز بعد، 

 وز عبور و مرور خودورها از روی پل را صادر کرد. مج

جمهور فرانکلین روزولت برای رئیس سنای ایاالت متحده به پیشنهاد  :1937 ژوئیه  22  -

 افزایش اعضای دیوان عالی فدرال رای داد. 

 آالباما اتهام تجاوز علیه برادران اسکاتسبرو را رد کرد.  :1937 ژوئیه  24 -

 به خدمت گرفته شد.  1«یو اس اس یورتاون»هواپیمابر ناو :1937سپتامبر  20 -

2«قانون مالیات بر ماریجوانا» :1937اکتبر  1 -
 به اجرا گذاشته شد.  

را که به جمهور فرانکلین روزولت در شیکاگو، سخنرانی معروفی رئیس  :1937اکتبر  5 -

3«سخنرانی قرنطینه»
عمال قرنطینه خواهان اآمریکا جمهوری رئیس شهرت یافت، ایراد کرد.  

دهند و در عین حال، بر ادامه  می را در جهان رواجها  علیه کشورهایی شد که خصومت

د. از این سخنان به عنوان جهت گیری علیه دارند شسیاست انزواطلبی ایاالت متحده تاکید 

 آلمان نازی، ایتالیای فاشیستی و امپراتوری ژاپن یاد شد. 

4«اشتنداشتن و ند»کتاب  :1937 اکتبر 15 -
5«ارنست همینگوی»به قلم  

 منتشر شد.  

ها  متعلق به ایاالت متحده توسط ژاپنی 6«یایو اس اس پان»کشتی جنگی  :1937دسامبر  12 -

موجی از اعتراضات را علیه امپراتوری ژاپن در ایاالت  ،در سواحل چین غرق شد. این حادثه

 متحده برانگیخت. 

را به عنوان  7«سفید برفی و هفت کوتوله»یمیشن انی زنکمپانی وال دی :1937دسامبر  21 -

 نخستین انیمیشن ناطق به نمایش درآورد. 

8«آرتور توسکانینی» :1937دسامبر  25 -
نخستین اجرای زنده  ،فونیمارکستر سای  رهبر افسانه 

جمهور فرانکلین روزولت این رئیس از جمله آمریکا تن در ها  را از رادیو انجام داد. میلیون

 ا از رادیو شنیدند. اجرا ر

                                                           
1
 - USS Yorktown 

2
 - Marijuana Tax Act 

3
 - Quarantine Speech 

4
 - To Have and Have Not 

5
 - Ernest Hemingway 

6
 - USS Panay 

7
 - Snow White and the Seven Dwarfs 

8
 - Arturo Toscanini 
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1938 

با  نام دارد 1«مارچ دیمیز» فلج کودکان که اکنون بنیاد نقایص هنگام تولد بنیاد :1938ژانویه  3 -

 جمهور فرانکلین روزولت افتتاح شد. رئیس هدف مبارزه با فلج اطفال توسط 

 ند. تن کشته شد 58در کالیفرنیا،  2«سانتا آنا»در پی طغیان رودخانه  :1938مارس  3 -

 منتشر شد.  3«سوپرمن»های  نخستین سری از کتاب :1938آوریل  18 -

اعالم  4«پکینزشرکت خط آهن ایری علیه تام»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1938آوریل  25 -

 فدرال برای ایجاد قانون عمومی فدرال قدرت کافی ندارند. های  کرد دادگاه

برای ایجاد یک پیمان ضد آلمان اهیر شوروی اتحاد جمایاالت متحده پیشنهاد  :1938مه  12 -

 نازی را رد کرد. 

 به خدمت گرفته شد.  5«یو اس اس اینترپرایز»ناوهواپیمابر  :1938مه  12 -

7«سازمان هواپیمایی کشوری» ،6«کشوری قانون هوانوردی»ی امضاءبا  :1938 ژوئن 23 -
 

 تاسیس شد. 

جمهور فرانکلین رئیس ی امضاءبه  8«یقانون موادغدایی، دارویی و آرایش» :1938 ژوئن 25 -

 روزولت رسید. 

تا همه رسید در جنگ داخلی اسپانیا به توافق  9«کمیته عدم مداخله» :1938 ژوئیه 5 -

اکثر داوطلبان خارجی  از سویداوطلبان خارجی را از این جنگ خارج کند. این توافق 

آلمان و های  اما دولت شد لاستقبا، به ویژه توسط بریتانیا و ایاالت متحده خواه جمهوری

 . گرفتندایتالیا آن را نادیده 

                                                           
1
 - March of Dimes 

2
 - Santa Ana 

3
 - Superman 

4
 - Erie Railroad Co. v. Tompkins 

5
 - USS Enterprise 

6
 - Civil Aeronautics Act 

7
 - Civil Aeronautics Authority 

8
 - Food, Drug and Cosmetic Act 

9
 - Non-Intervention Committee 
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 آمریکاییارنست همینگوی، نویسنده 

هزار و  27درفرانسه، ایاالت متحده فقط با پذیرش  1«کنفرانس اویان»در  :1938 ژوئیه  6 -

پناهجوی یهودی که از آزار و اذیت یهودی ستیزی به دنبال مکان امنی بودند، موافقت  370

 . ندرا نپذیرفتای  در حالی که هیچ یک از کشورهای اروپایی تعهد مشابه ؛کرد

2«وارد هیوزاه» :1938 ژوئیه  14 -
ساعته به دور  91رکورد پرواز با هواپیما را با طی پرواز  

 دنیا، شکست. 

3«پل هزار جزیره» :1938 اوت 18 -
کند، توسط  می که ایاالت متحده و کانادا را به هم متصل 

 ر فرانکلین روزولت افتتاح شد. جمهورئیس 

سفیر ایاالت متحده در پاریس در سخنانی اعالم کرد که  4«ویلیام بولیت» :1938سپتامبر  4 -

این سخنان به  اند. ایاالت متحده و فرانسه همواره در جنگ و صلح با یکدیگر متحد بوده

  اتحاد ایاالت متحده با فرانسه در صورت بروز جنگ در اروپا تعبیر شد.

از سخنرانی ویلیام ها  جمهور فرانکلین روزولت، تفسیر روزنامهرئیس  :1938سپتامبر  9 -

و فرانسه در جنگ و صلح با آمریکا  ،گفته بود که را بولیت سفیر ایاالت متحده در فرانسه

یکدیگر متحد خواهند بود، رد کرد. روزولت اظهار داشت که صد درصد اشتباه است که 

شود و کامالً روشن  می هیتلر ملحقآدلف ر شرایطی به بلوک ضد ایاالت متحده تحت ه

 ایاالت متحده بی طرف خواهد ماند. ،ساخت در صورت حمله آلمان به چکسلواکی

                                                           
1
 - Evian Conference 

2
 - Howard Hughes 

3
 - Thousand Islands Bridge 

4
 - William Bullitt 
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 کشته برجای گذاشت.  300 1«نیوانگلند»طوفان سهمگینی در منطقه  :1938سپتامبر  21 -

 نیا در سخنانی، با محکومچرچیل رهبر حزب محافظه کار بریتا وینستون :1938اکتبر  16 -

با کشورهای غرب اروپا برای رویارویی با  ،از ایاالت متحده خواست پیمان مونیخ کردن 

 آدلف هیتلر آماده شود. 

 دستمزد، در ایاالت متحده الزم االجرا شد.  دست کم تعیین  :1938اکتبر  24 -

کنگره »ریاست  را به 2«جان لوئیس»کارگری، های  اعضای اتحادیه :1938نوامبر  18 -

 انتخاب کردند. « صنعتیهای  سازمان

1939 

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.هفتاد و ششمین  :1939ژانویه  3 -

 راهپیمایی بزرگی از هواداران آلمان نازی را با آمریکایی -فدراسیون آلمانی :1939فوریه  20 -

 ر کرد. نیویورک برگزا 3«ونمیدان مدیس»هزار تن در  20شرکت 

در مقابل بنای آفریقایی -آمریکاییخواننده سرشناس  ،4«ماریان آندرسون» :1939آوریل  9 -

هزار مخاطب آواز خواند. پیش از آن، اجرای این برنامه توسط  75یادبود لینکلن برای 

دختران »به دنبال مخالفت در شهر واشنگتن دی.سی 5«سالن قانون اساسی»آندرسون در 

از ایاالت متحده  اولبانوی  ،7«النور روزولت»لغو شد و به همین دلیل نیز  6«انقالب آمریکا

 عضویت در این تشکل استعفا کرد. 

 منتشر شد. « جان اشتاین بک»به قلم 8«خشمهای  خوشه»کتاب  :1939آوریل  14 -

جوی یهود از اروپا بود،  پناه 900که حامل  9«اس اس سنت لوئیس»کشتی  :1939 ژوئن 4 -

مسیرش را تغییر داد تا  "گوستاور شرودر"کاپیتان کشتی  .فت در فلوریدا پهلو بگیردازه نیااج

 .بیابد گاهیبرای پناه جویان آلمانی پناه

                                                           
1
 - New England 

2
 - John L. Lewis 

3
 - Madison Square 

4
 - Marian Anderson 

5
 - Constitution Hall 

6
 - Daughters of the American Revolution 

7
 - Eleanor Roosevelt 

8
 - The Grapes of Wrath 

9
 - SS St. Louis 
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جمهور رئیس ی چند فیزیکدان از جمله آلبرت اینشتن برای امضاءبه ای  نامه :1939 اوت 2 -

آلمان نازی ابراز نگرانی ای  هستههای  فعالیت درباره آن فرانکلین روزولت ارسال شد که در 

جمهوری ایاالت متحده خواسته شد که اقدامات مشابه را رئیس شده بود. در این نامه، از 

 منجر شد. آمریکا انجام دهد؛ روندی که در نهایت به ساخت سالح اتمی از سوی 

 . مردم همراه شدبا استقبال گسترده،  1«اوز جادوگر شهر»فیلم اکران  :1939 اوت 15 -

طرفی خود را در  در پی آغاز جنگ جهانی دوم در اروپا، ایاالت متحده بی :1939سپتامبر  5 -

 این جنگ اعالم کرد. 

 د.پخش شاز تلویزیون  2«آمریکاییفوتبال »برای نخستین بار یک مسابقه  :1939سپتامبر  30 -

 3«متحدهخدمات گمرکی ایاالت »به اداره  ،رئیس جمهور فرانکلین روزولت :1939نوامبر  4 -

طرفی در جنگ، به کشورهای غیر درگیر جنگ در ازای  دستور داد تا ضمن رعایت بی

 فروشد و اجازه حمل آن را صادر نماید. ه دریافت پول نقد، سالح ب

را در شهر « بنای یادبود جفرسون»جمهور فرانکلین روزولت سنگ رئیس  :1939نوامبر  15 -

 زمین گذاشت. واشنگتن دی.سی بر

ت میچل رابر اساس کتابی به همین نام به قلم مارگ فیلم سینمایی بربادرفته :1939ر دسامب 15 -

. این فیلم با چهار ساعت، طوالنی ترین فیلم سینمایی بود مردم همراه شد با استقبال فراوان

 که تا آن زمان به نمایش درآمده بود. 

1940 

کشته برجای  209پی،  سی سی می آتش سوزی در یک کلوپ شبانه در :1940آوریل  23  -

 گذاشت. 

ایالت کالیفرنیا  5«سان برناردینو»در شهر  4«مک دونالد»نخستین شعبه رستوران  :1940مه  15 -

 تاسیس شد. 

جمهور فرانکلین روزولت در نشست مشترک کنگره، درخواست تامین رئیس  :1940مه  16 -

 ا درخواست کرد. هزار هواپیما ر 50میلیون دالری برای ساخت ساالنه  900اعتبار 

                                                           
1
 - The Wizard of Oz 

2
 - American football 

3
 - United States Customs Service 

4
 - McDonald's 

5
 - San Bernardino 
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 استقبال گسترده از نمایش فیلم بربادرفته

 امضاءرا  1«قانون توسعه نیروی دریایی»رئیس جمهور فرانکلین روزولت  :1940 ژوئیه  14 -

 درصدی تناژ نیروی دریایی ایاالت متحده بود. 11افزایش از این قانون، کرد که هدف 

به عنوان  2«ویلکی  لوئیس وندلی » ،جمهوری خواهدر مجمع ملی حزب  :1940 ژوئن 24 -

 نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد. 

برای سومین بار به  : مجمع ملی حزب دموکرات، فرانکلین روزولت را1940ژوئیه   15 -

 عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد؛ اقدامی که تا پیش از آن سابقه نداشت. 

از فرماندهان ارتش ایاالت متحده در جنگ جهانی اول،  گ: ژنرال جان پرشین1940اوت  4 -

در سخنانی، برای حفاظت از قاره آمریکا، اتحاد با بریتانیا را خواستار شد. همزمان، چارلز 

 لیندنبرگ در تجمع بزرگ انزواطلبان در شیکاگو سخنرانی کرد. 

حاتی خبری شد. بر : توافق ایاالت متحده و بریتانیا برای همکاری تسلی1940سپتامبر  2  -

بریتانیایی در های  فروند ناو جنگی برای اسکورت کشتی 50اساس این توافق، ایاالت متحده 

ساله برخی از مستملکات خود در اقیانوس  99اختیار لندن گذاشت و لندن نیز با اجاره 

 موافقت کرد. اطلس شمالی و اقیانوس 

                                                           
1
 - Naval Expansion Act 

2
 - Wendell Lewis Willkie 
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رئیس ی امضاءبه  1«1940سال  قانون آموزش و خدمات انتخابی» :1940سپتامبر  16 -

، چنین قانونی ی نخستین بار بود که در زمان صلحجمهور فرانکلین روزولت رسید. این برا

 شد.  می تصویب

به دنبال تشدید اختالفات سیاسی و تجاری میان ایاالت متحده و  :1940سپتامبر  26 -

 اعمال کرد.  امپراتوری ژاپن، واشنگتن تحریم صادرات محصوالت فلزی به ژاپن را

دان به خدمت قرعه کشی قانون آموزش و خدمات انتخابی برای فراخوان مر :1940اکتبر  29 -

 گتن دی.سی برگزار شد. نشزیر پرچم؛ در شهر وا

 سی و نهمین انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد. :1940نوامبر  5 -

در انتخابات ریاست جمهوری بر  فرانکلین روزولت، نامزد حزب دموکرات :1940نوامبر  5 -

. این برای نخستین بار در را شکست جمهوری خواهنامزد حزب  ،ویلکی لوئیس وندلی

 شد.  می فردی برای سومین بار به ریاست جمهوری برگزیدهتاریخ ایاالت متحده بود که 

 . جان باختندتن در منطقه غرب میانه  144در پی کوالک شدید،  :1940نوامبر  11 -

حکم داد که میثاق  2«هانسبری علیه لی»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1940نوامبر  12 -

 نژادی قابل نادیده گرفتن هستند. های  نامه

 
 پیروزی فرانکلین روزولت در انتخابات ریاست جمهوری برای سومین بار

                                                           
1
 - Selective Training and Service Act of 1940 

2
 - Hansberry v. Lee 
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و عدم  آمریکابه عنوان یک تشکل حامی انزواطلبی  1«کمیته نخست آمریکا» :1940دسامبر  4 -

  دخالت در جنگ در اروپا تاسیس شد.

وام و »در چارچوب برنامه  ،جمهور فرانکلین روزولت اعالم کردرئیس  :1940دسامبر  17 -

کمک تسلیحاتی در قالب وام یا  ،به کشورهایی که با آلمان نازی در جنگ هستند 2«اجاره

 خواهد کرد.  ارایهاجاره 

 درگذشت.  آمریکاییسنده معروف اسکات فیتزجرالد نوی :1940دسامبر  21 -

اعالم آمریکا جمهور فرانکلین روزولت در نطقی خطاب به مردم رئیس  :1940دسامبر  29 -

 . شوددر جهان بدل  3«زرادخانه دموکراسی»کرد که ایاالت متحده باید به 

 

                                                           
1
 - America First Committee 

2
 - Lend-Lease 

3
 - Arsenal of Democracy 



 

 

 فصل پنجم

  1940دهه  

1941 

 از به کار کرد.دوره کنگره ایاالت متحده آغهفتاد و هفتمین  :1941ژانویه  3 -

جمهور فرانکلین روزولت در سخنرانی سالیانه در نشست مشترک رئیس  :1941ژانویه  6 -

کنگره بر چهار آزادی شامل آزادی بیان، آزادی در پرستش خداوند، آزادی از قید احتیاج و 

 شهرت یافت.  1«سخنرانی چهار آزادی»آزادی از ترس تاکید کرد. این اظهارات به 

 شد. ارایهطرح وام و اجاره برای تصویب از سوی دولت به کنگره  :1941ژانویه  10 -

کلیه متولدین در پورتوریکو از این تاریخ به بعد به عنوان شهروندان ایاالت  :1941ژانویه  13 -

 متحده شناخته شدند. 

سوگند یاد کرد. این برای  جمهوریرئیس فرانکلین روزولت به عنوان  :1941ژانویه  20 -

ایاالت متحده را در دست گرفته بود. ریاست جمهوری مقام روزولت بود که  سومین بار

بیش از دو دوره این سمت را در آمریکا پیش از آن هیچ کدام از روسای جمهوری 

 .اختیار نداشتند

جمهوری سوگند یاد رئیس معاون سی و سومین به عنوان  2«هنری واالس» :1941ژانویه  20 -

 کرد. 

رلز لیندنبرگ در جلسه شهادت در کنگره، مذاکره با آدلف هیتلر برای چا :1941ژانویه  23 -

 پیمان بیطرفی را خواستار شد. 

                                                           
1
 - Four Freedoms speech 

2
 - Henry A. Wallace 
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سفیر ایاالت متحده در توکیو به واشنگتن اطالع داد که  1«وجوزف گر» :1941ژانویه  27 -

 حمله هواپیماهای جنگی ژاپن برای حمله غافلگیرانه به بندر پرل هاربر در بارهشایعاتی را در

 هاوایی شنیده است.

 تاسیس شد.  آمریکاییبا هدف آموزش نیروهای  2«سازمان خدمات متحده» :1941فوریه  4 -

 مجلس نمایندگان ایاالت متحده طرح وام و اجاره را تصویب کرد.  :1941فوریه  8 -

چرچیل، نخست وزیر بریتانیا در یک سخنرانی از ایاالت متحده  وینستون :1941فوریه  9 -

 ی کمک به بریتانیا در جنگ با آلمان نیروی نظامی اعزام کند. خواست برا

 سنای ایاالت متحده طرح وام و اجاره را تصویب کرد.  :1941مارس  8 -

کرد. با این اقدام،  امضاءجمهور فرانکلین روزولت، قانون وام و اجاره را رئیس  :1941مارس  11 -

 دین در جنگ با آلمان نازی قرار دهد. اجازه یافت اقالم نظامی در اختیار متحآمریکا دولت 

3«گالری ملی هنر» :1941مه  17  -
 جمهور فرانکلین روزولت افتتاح شد. رئیس توسط  

مرکز هاوایی شد تا در  4«هونولولو»تاکیو یوشیکاوا جاسوس ژاپن وارد  :1941مارس  27 -

  مورد ناوگان دریایی ایاالت متحده در این مجمع الجزایر اطالعات کسب کند.

ایتالیایی و دانمارکی که در بنادر ایاالت متحده پهلو  ،آلمانیهای  کلیه کشتی :1941مارس  30 -

 گرفته بودند، توقیف شدند. 

ایاالت متحده از حق دفاع نظامی از جزیره گرینلند در شمال اقیانوس اطلس  :1941آوریل  9 -

 برخوردار شد. 

یی ایاالت متحده و ناوگان دریایی نظامی نیروی دریا برخوردنخستین  :1941آوریل  10 -

 د. مشاهده شآلمان نازی 

ات نظامی در اختیار زایاالت متحده در چارچوب قانون وام و اجاره تجهی :1941آوریل  15 -

 چین قرار داد. 

نخستین راهپیمایی هواداران خود را در شهر « کمیته نخست آمریکا» :1941آوریل  23 -

 لز لیندنبرگ یکی از سخنرانان اصلی بود. نیویورک برگزار کرد و در آن، چار

                                                           
1
 - Joseph Grew 

2
 - United Service Organization 

3
 - National Gallery of Art 

4
 - Honolulu 
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جمهور فرانکلین روزولت از موضع چارلز لیندنبرگ در قبال جنگ رئیس  :1941آوریل  25 -

واحد ذخیره نیروی هوایی »کرد. متعاقب آن نیز لیندنبرگ چند روز بعد از  در اروپا انتقاد

 استعفا کرد.  1«ایاالت متحده

 به نمایش در آمد.  3«اورسن ولز»ساخته  2«همشهری کین»فیلم  :1941مه  1 -

ساخت جنگ های  برای تامین هزینه 4«اوراق قرضه جنگ ای  سری»نخستین  :1941مه  1 -

 افزارها منتشر شد. 

آلمانی در های  نخستین کشتی متعلق به ایاالت متحده توسط زیردریایی :1941مه  21 -

 نزدیکی سواحل برزیل غرق شد. 

فرانکلین روزولت وضعیت اضطراری نامحدود ملی در کشور  رئیس جمهور :1941مه  27 -

 اعالم کرد.

 آلمان و ایتالیا در ایاالت متحده توقیف شدند.های  کلیه اموال دولت :1941 ژوئن 14 -

آلمان و ایتالیا در ایاالت متحده تعطیل شدند و به های  کلیه کنسولگری :1941 ژوئن 16 -

 خاک ایاالت متحده را ترک کنند.  ژوئیه  10د تا دستور داده شها  کارکنان این کنسولگری

5«ایاالت متحدهارتش  نیروی هوایی» :1941 ژوئن 20 -
 تاسیس شد.  

 تلویزیونی تجاری موافقت کرد. های  با تاسیس شبکه« کمیسیون فدرال ارتباطات» :1941 ژوئیه  1 -

الی فدرال ایاالت دیوان عرئیس به عنوان دوازدهمین  6«ن اف. استونهارال» :1941ژوئیه  3 -

 متحده سوگند یاد کرد.

  گذاشته شد. آمریکایینیروهای بر عهده بریتانیا سوی لیت دفاع از ایسلند از مسئو :1941 ژوئیه  7 -

جمهور رئیس  ،در پی اشغال منطقه هندوچین فرانسه توسط قوای ژاپنی :1941 ژوئیه  26 -

 ده را توقیف کرد. در ایاالت متحها  فرانکلین روزولت کلیه دارایی ژاپنی

در فیلیپین  آمریکاییبه فرماندهی نیروهای  7«داگالس مک ارتور»ژنرال  :1941 ژوئیه  26 -

 جمهور فرانکلین روزولت دستور داد ارتش فیلیپین ملی شود.رئیس منصوب شد. 

                                                           
1
 - U.S. Army Air Corps Reserve 

2
 - Citizen Kane 

3
 - Orson Welles 

4
 - Series E "War Bonds" 

5
 - United States Army Air Forces 

6
 - Harlan F. Stone 

7
 - Douglas MacArthur 
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حمله  باخانه یانگ تسه چین دیک ناو جنگی متعلق به ایاالت متحده در رو :1941 ژوئیه  30 -

 عذرخواهی کرد. ،. ژاپن روز بعد بابت این حادثهمواجه شداهای ژاپنی هواپیم

ین روزولت صادرات سوخت هواپیما از نیمکره غربی را جمهور فرانکلرئیس  :1941 اوت 1 -

 جز برای بریتانیا و متحدانش، ممنوع اعالم کرد. 

، چرچیلوینستون جمهوری ایاالت متحده و رئیس فرانکلین روزولت،  :1941 اوت 9 -

با یکدیگر دیدار کردند. در  در کانادا ند و البرادوردلنخست وزیر بریتانیا در منطقه نیوفون

1«منشور آتالنتیک»جریان این دیدار، 
مبتنی بر اصول چهارده گانه ویلسون و حق تعیین  

 تدوین شد. ها  سرنوشت ملت

به ر دریایی آلمانی،یک زی ،طرفی ایاالت متحده در جنگ با وجود اعالم بی :1941سپتامبر  4 -

این رخ داد، تنش میان دو کشور را شدت  کرد وشلیک  آمریکایییک ناو جنگی سوی 

 بخشید. 

 
 1941ی منشور آتالنتیک در سال امضاءچرچیل پس از وینستون فرانکلین روزولت و 

در « کمیته نخست آمریکا»چارلز لیندنبرگ در جریان راهپیمایی هواداران  :1941سپتامبر  11 -

و یهودیان را عامل کشانده ها  دولت روزولت، بریتانیایی ،در ایالت آیووا 2«سیندس مو »شهر 

شدن پای ایاالت متحده به جنگ معرفی کرد. این سخنان محکومیت گسترده علیه لیندنبرگ 

 را به همراه داشت. 

                                                           
1
 - Atlantic Charter 

2
 - Des Moines 
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اتحاد و  در کنفرانس مسکو، نمایندگان سه کشور ایاالت متحده، بریتانیا :1941سپتامبر  29 -

اضطراری های  با یکدیگر دیدار کردند. در این دیدار، ایاالت متحده با کمکجماهیر شوروی 

 موافقت کرد. اتحاد جماهیر شوروی به 

ملوان  11 ،1«یو اس اس کرن»آلمانی به ناو های  در پی حمله زیردریایی :1941اکتبر  17 -

 تحده در جنگ جهانی دوم به شمارکشته شدند. این نخستین تلفات ارتش ایاالت م آمریکایی

 آید.  می

در قالب  کجمهور فرانکلین روزولت با اعطای یک میلیارد دالر کمرئیس  :1941اکتبر  30 -

 موافقت کرد. اتحاد جماهیر شوروی طرح وام و اجاره به 

روسای جمهوری ایاالت های  مجسمهاحداث  ،سال فعالیت 14پس از  :1941اکتبر  31 -

 متوقف شد.  ملی مونت راشمور متحده در یادبود

آمریکا،  2«ن جیمزیو اس اس روب»آلمانی به ناو های  در حمله زیردریایی :1941اکتبر  31 -

 تن از ملوانان نیروی دریایی ایاالت متحده کشته شدند.  100

در صورتی که ایاالت  ،نخست وزیر بریتانیا اعالم کرد ،چرچیل وینستون :1941نوامبر  10 -

 پن وارد جنگ شود، بریتانیا بالفاصله وارد جنگ با ژاپن خواهد شد. متحده با ژا

برای انجام مذاکرات صلح میان ژاپن و  کوروسو دیپلمات ژاپنی-سابورو :1941نوامبر  14 -

 ایاالت متحده وارد واشنگتن دی.سی شد. 

ژاپن به واشنگتن اطالع داد که  ، سفیر ایاالت متحده در توکیوورجوزف گ :1941نوامبر  17 -

 در تدارک حمله غافلگیرانه به پرل هاربر در هاوایی است. 

در قابل طرح را فرانسه آزاد منطقه ایاالت متحده ارسال تجهیزت نظامی به  :1941نوامبر  24 -

 وام و اجاره آغاز کرد. 

 ،کرد که بر اساس آن امضاءجمهور فرانکلین روزولت فرمانی را رئیس  :1941نوامبر  26 -

 . شدتعیین « روز شکرگزاری»نبه ماه نوامبر به عنوان چهارمین پنجش

تنظیم توافق با ژاپن  درباره، وزیر امور خارجه ایاالت متحده 3«کوردل هال» :1941نوامبر  26 -

 داد. اولتیماتوم

                                                           
1
 - USS Kearn 

2
 - USS Reuben James 

3
 - Cordell Hull 
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گروهی از جوانان، رفت و آمد در بزرگراهی در شمال کالیفرنیا را متوقف  :1941نوامبر  27 -

 از شمال ایالت کالیفرنیا را اعالم کردند. هایی  در بخش 1«ایالت جفرسون»و تاسیس 

برای کلیه نیروهای نظامی ایاالت متحده در آسیا و اقیانوس آرام هشدار  :1941نوامبر  27 -

 شد.  دادهجنگی 

 ایالت جفرسون در کالیفرنیا اعالم موجودیت کرد. :1941دسامبر  4 -

امپراتور هیروهیتو، امپراتور ژاپن  از صاجمهور فرانکلین روزولت شخرئیس  :1941دسامبر  6 -

 . کرددرخواست صلح 

حمله  پرل هاربر در هاواییبه  پیمای ژاپنی در صبح هفتم دسامبر،صدها هوا :1941دسامبر  7 -

افسر و  300و ناوگان دریایی ایاالت متحده را نابود کردند. در این حمله بیش از دو هزار و 

کشته شدند و تعدادی از ناوهای جنگی پهلوگرفته در  ملوان نیروی دریایی ایاالت متحده

 بندر، نابود شدند. با این حمله، ایاالت متحده وارد جنگ جهانی دوم شد. 

جمهور فرانکلین روزولت ساعاتی پس از سخنرانی در جلسه رئیس  :1941دسامبر  8  -

کرد. از این  امضاءمشترک کنگره ایاالت متحده، مصوبه اعالن جنگ به امپراتوری ژاپن را 

 شود.  می یاد 2«سخنرانی پرل هاربر»سخنرانی به عنوان 

ناکام  3«جزیره ویک»تالش قوای ژاپنی را برای تصرف آمریکا ارتش  :1941دسامبر  11  -

 گذاشت. 

آلمان و ایتالیا به ایاالت متحده اعالن جنگ دادند. متقابال نیز ایاالت  :1941دسامبر  11 -

 ا اعالن جنگ داد. متحده به آلمان و ایتالی

 مجارستان و رومانی به ایاالت متحده اعالن جنگ دادند.  :1941دسامبر  12 -

به عنوان فرمانده کل ناوگان دریایی ایاالت  4«ارنست کینگ»آدمیرال  :1941دسامبر  20 -

 متحده معرفی شد. 

دگان برای تصرف جزیره ویک نتیجه بخش بود و پاها  دومین تالش ژاپنی :1941دسامبر  23 -

 در این جزیره پس از یک نبرد شدید سقوط کرد.  آمریکایینیروهای 

                                                           
1
 - State of Jefferson 

2
 - Pearl Harbor Speech 

3
 - Wake Island 

4
 - Ernest King 
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چرچیل، نخست وزیر بریتانیا برای نخستین بار در نشست  وینستون :1941دسامبر  26 -

 مشترک کنگره ایاالت متحده سخنرانی کرد. 

 
 به پرل هاربر و ورود ایاالت متحده به جنگ جهانی دومها  حمله ژاپنی

1942 

 های جدید برای صرفه جویی در فوالد، ممنوع شد. وفروش خودر :1942ه ژانوی 1 -

1«نبرد باتان»قوای ایاالت متحده و فیلیپین  :1942ژانویه  1 -
 را آغاز کردند.  

 تایلند به ایاالت متحده اعالن جنگ داد. :1942ژانویه  25 -

ایرلند مستقر وارد اروپا شدند و در شمال  آمریکایینخستین نیروهای  :1942ژانویه  26 -

 شدند. 

 -آمریکایی و توقیف جمهور فرانکلین روزولت فرمان بازداشترئیس  :1942فوریه  2 -

که  کرد امضاءفرمانی را درآن ایام  وی همچنین د.رک امضاءآنان را  اموال و توقیفها  ژاپنی

ر را در سواحل غربی برای دفاع در برابای  بر اساس آن، ارتش ایاالت متحده مناطق ویژه

 تاسیس کرد. ها  و در سواحل شرقی برای دفاع در برابر آلمانیها  ژاپنی

را  2«اداره حمل و نقل جنگ»جمهور فرانکلین روزولت فرمان تاسیس رئیس  :1942فوریه  7 -

 کرد.  امضاء

 رسید.  تاییددر ایاالت متحده به  ،تغییر ساعات در آغاز تابستان :1942فوریه  8 -

                                                           
1
 - Battle of Bataan 

2
 - War Shipping Administration 
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قوای خود  ،هور فرانکلین روزولت به ژنرال مک آرتور دستور دادجمرئیس  :1942فوریه  22 -

 را از فیلیپین خارج کند. 

به مخازن سوخت ارتش ایاالت متحده در سواحل  ژاپنهای  زیردریایی :1942فوریه  23 -

 .وارد شد جزئیکالیفرنیا حمله کردند که خسارت 

1«صدای آمریکا»شبکه رادیویی  :1942فوریه  24 -
 کرد.  آغاز به کار 

را  2«شبه جزیره باتان»و فیلیپینی در  آمریکاییقوای ژاپنی حمله به نیروهای  :1942آوریل  3 -

 آغاز کردند. 

 شدند. ها  و ژاپنی در فیلیپین تسلیم ژاپنی آمریکاییآخرین قوای  :1942مه  6 -

 به قانون تبدیل شد.  3«ایجاد سپاه کمکی زنان »الیحه  :1942مه  15 -

به نیروی دریایی ایاالت متحده ملحق آفریقایی -آمریکاییتین دریانوردان نخس :1942مه  20 -

 شدند. 

که سه روز به طول انجامید،  4«نبرد میدوی»نیروی دریایی ایاالت متحده در  :1942 ژوئن 4 -

 را دفع کرد. 5«میدویهای  آب سنگ»به منطقه ها  حمله ژاپنی

6«جزایر آلیوتین»قوای ژاپنی به  :1942 ژوئن 7 -
 ر آالسکا حمله کردند. د 

 با هدف تمرکز بخشیدن به تبلیغات جنگ تاسیس شد.  7«دفتر اطالعات جنگ» :1942 ژوئن 13 -

 تاسیس شد.  8«دفتر خدمات استراتژیک» :1942 ژوئن 13 -

 در ایالت نیویورک شلیک کردند.  9«فورت استیونس»ژاپن به های  زیردریایی :1942 ژوئن 21 -

از سواحل  ،آلمانی دستور دادهای  دهی ارتش آلمان به زیردریاییسرفرمان :1942 ژوئیه  19 -

ایاالت متحده در اقیانوس اطلس عقب نشینی کنند. علت این تصمیم، به کارگیری سیستم 

 بود.  آمریکا جنگیهای  ناوکارآمد دفاعی 

                                                           
1
 - Voice of America 

2
 - Bataan Peninsula 

3
 - Women's Auxiliary Army Corps 

4
 - Battle of Midway 

5
 - Midway Atoll 

6
 - Aleutian Islands 

7
 - Office of War Information 

8
 - Office of Strategic Services 

9
 - Fort Stevens 
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 1«ن تفنگداران دریایی ایاالت متحدهیگان ذخیره زنا»قانون تاسیس  :1942 ژوئیه 30 -

 شد.  امضاء

تصرف منطقه  برای ،در جنگ ها آمریکایی نیروهای تهاجمی نخستین حمله :1942 اوت 7 -

 آغاز شد.  3«جزایر سلیمان»در  2«گوادالکانال»

 شش آلمانی به جرم خرابکاری، در شهر واشنگتن دی.سی اعدام شدند.  :1942 اوت 8 -

ژاپنی خسارات سنگینی دیدند  دو ناوهواپیمابر 4«نبرد جزایر سانتا کروز»در  :1942اکتبر  26 -

 غرق شد.  آمریکاییو یک ناوهوپیمابر 

شمال »در منطقه  5«عملیات مشعل»و بریتانیایی در  آمریکایینیروهای  :1942نوامبر  8 -

 فرود آمدند.  6«آفریقای فرانسه

نیروی دریایی ایاالت متحده با وجود تحمل  7«نبرد گوادالکانال»در پایان  :1942نوامبر  15 -

 ارات سنگین، توانست منطقه گوادالکانال را همچنان در کنترل نگه دارد. خس

با استقبال گسترده در شهر نیویورک  8«کازابالنکا»فیلم استقبال از نمایش  :1942نوامبر  26 -

 . چشمگیر بود

 491آتش سوزی در یک کلوب شبانه در شهر بوستون ایالت ماساچوست  :1942نوامبر  28 -

 . کشته برجای گذاشت

 ره بندی قهوه در ایاالت متحده به اجرا گذاشته شد. یج :1942نوامبر  29 -

 جیره بندی بنزین در ایاالت متحده به اجرا گذاشته شد.  :1942دسامبر  1 -

که به ساخت بمب اتمی از سوی ایاالت متحده  9«نهتنپروژه م»در ادامه  :1942دسامبر  2 -

فیزیکدان معروف در دانشگاه شیکاگو توانست  ،10«انریکو فرمی»انجامید، تیمی به سرپرستی 

وجود آورد. این دستاورد ه خود پایدار را بای  هستهای  برای نخستین بار واکنش زنجیره

 جمهور فرانکلین روزولت رسید. رئیس بالفاصله به اطالع 

                                                           
1
 - United States Marine Corps Women's Reserve 

2
 - Guadalcanal 

3
 - Solomon Islands 

4
 - Battle of the Santa Cruz Islands 

5
 - Operation Torch 

6
 - French North Africa 

7
 - Battle of Guadalcanal 

8
 - Casablanca 

9
 - Manhattan Project 

10
 - Enrico Fermi 
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کشته  26در ایالت پنسیلوانیا  1«یپائلیکوآ»سقوط یک بهمن در منطقه  :1942دسامبر  22 -

 ی گذاشت. برجا

1943 

در  2«جی روبرت اوپنهایمر»به مدیریت « پروژه منهتن»آزمایشگاه مخفی  :1943ژانویه  1 -

 را آغاز کرد. بمب اتمی  یومکزیکو تولیددر ایالت ن 3«لس آالموس»

 
 به جبهه اروپا آمریکاییاعزام خلبانان 

 کار کرد. و هشتمین دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به  هفتاد :1943ژانویه  3 -

 ایاالت متحده و بریتانیا از حقوق سرزمینی در چین صرف نظر کردند.  :1943ژانویه  11 -

چرچیل نخست وزیر   جمهوری ایاالت متحده ورئیس فرانکلین روزولت  :1943ژانویه  14 -

با یکدیگر دیدار کردند. این برای نخستین بار بود که  راکشبریتانیا در کازابالنکا در کشور م

   داد. می جمهوری ایاالت متحده با هواپیما مسافرت انجام رئیس

 آغاز به فعالیت کرد.  4«یو اس اس ایندیپندنت»ناوهواپیمابر  :1943ژانویه  14 -

                                                           
1
 - Aliquippa 

2
 - J. Robert Oppenheimer 

3
 - Los Alamos 

4
 - USS Independence 
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1«پنتاگون»احداث ساختمان  :1943ژانویه  15 -
ترین ساختمان اداری جهان  به عنوان بزرگ 

  ایالت ویرجینیا تکیمل شد. 2«آرلینگتون»در 

نخستین اجرای  آمریکاییدان و نوازنده معروف  موسیقی 3«دوک الینگتون» :1943یه ژانو 23 -

 شهر نیویورک انجام داد.  4«کارنگی هال» خود را در 

 در اروپا منصوب شد.  به فرماندهی نیروهای متفقین 5«دوایت آیزنهاور»ژنرال  :1943فوریه  11 -

به قوای  6«اروین رومل»هی ژنرال در پی حمله قوای آلمانی به فرماند :1943فوریه  14 -

 در جنگ شد.  بزرگین شکست اولمتفقین در تونس، ایاالت متحده متحمل 

7«یو اس اس لگزینگتون»ناو هواپیمابر  :1943فوریه  17 -
 به خدمت گرفته شد.  

موافقت کردند که دفتر  آمریکاییفیلمسازی های  مدیران استودیوی :1943فوریه  20 -

 را سانسور کند. ها  داشته باشد فیلماطالعات جنگ اجازه 

 به خدمت گرفته شد.  8«یو اس اس پرینستون»ناو هواپیمابر  :1943فوریه  25 -

 تن جان خود را از دست دادند.  74اثر انفجار معدن در ایالت مین،  رد :1943فوریه  27 -

کاروان  9«نبرد دریای بیسمارک»قوای ایاالت متحده و قوای استرالیا در  :1943مارس  2 -

 را غرق کردند. ها  دریایی ژاپنی

جزیره »د در یانجام می در نبردی که پنج روز به طول آمریکایینیروهای  :1943مارس  8 -

 حمله قرار گفتند.  هدفدر اقیانوس آرام  10«بوگنویل

در دویستمین سالگرد تولد توماس جفرسون  11«بنای یادبود جفرسون» :1943آوریل  13 -

 افتتاح شد. 

با هدف بیرون راندن قوای ژاپنی از جزایر آلیوتین در  آمریکایینیروهای  :1943مه  11 -

 آالسکا، حمله خود را آغاز کردند. 

                                                           
1
 - The Pentagon 

2
 - Arlington 

3
 - Duke Ellington 

4
 - Carnegie Hall 

5
 - Dwight D. Eisenhower 

6
 - Erwin Rommel 

7
 -  USS Lexington 

8
 - USS Princeton 

9
 - Battle of the Bismarck Sea 

10
 - Bougainville Island 

11
 - Jefferson Memorial 
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جمهوری ایاالت رئیس  ،با حضور فرانکلین روزولت 1«کنفرانس تریدنت» :1943مه  12  -

 چرچیل، نخست وزیر بریتانیا در شهر واشنگتن دی.سی آغاز به کار کرد.   متحده و

چرچیل، نخست وزیر بریتانیا در جلسه مشترک کنگره ایاالت متحده  وینستون :1943مه  19 -

 سخنرانی کرد. 

 به خدمت گرفته شد.  2«یو اس اس بانکر هیل»ناو هواپیمابر  :1943مه  23 -

در شرق لس آنجلس به ها  مکزیکی -آمریکاییدرگیری میان پرسنل نظامی  :1943مه  31 -

  روز به طول انجامید. 10شد و  منجر 3«شورش زوت سوئیت»

ایالت  4«بیومونت»درگیری نژادی میان سیاهان و سفید پوستان در شهر  :1943 ژوئن 15 -

 تگزاس رخ داد و سه روز به طول انجامید . 

 درگیری نژادی به مدت سه روز رخ داد.  ،در دیترویت ایالت شیکاگو :1943 ژوئن 20  -

 آفریقا فرود آمدند.  لدر شما یکاییآمربخشی از نیروهای  :1943 ژوئن 22 -

 میان قوای ایاالت متحده و قوای ژاپن آغاز شد.  5«نبرد خلیج کوال» :1943 ژوئیه  6 -

لشکر »حمله متفقین به جزیره سیسیل واقع در سرزمین اصلی ایتالیا، توسط  :1943 ژوئیه  10 -

 شد. و تعدادی از چتربازان متفقین آغاز 6«پیاده ارتش ایاالت متحده 45

7«گوموراعملیات » :1943 ژوئیه  24 -
آلمان توسط  8«هامبورگ»با بمباران شدید شهر 

، بریتانیایی و کانادایی آغاز شد. تا پایان این عملیات در ماه نوامبر، آمریکاییهواپیماهای 

 هزار خانه ویران شد.  280از غیرنظامیان کشته و نفرهزار  30بیش از 

 به خدمت گرفته شد.  9«یو اس اس کابوت»ابر ناو هواپیم :1943 ژوئیه  24 -

و ها  فروند بمب افکن نیروی هوایی ایاالت متحده، بمباران پاالیشگاهها  ده :1943 اوت 1 -

 ذخایر سوخت رومانی را آغاز کردند. 

                                                           
1
 - Trident Conference 

2
 - USS Bunker Hill 

3
 - Zoot Suit Riots 

4
 - Beaumont 

5
 - Battle of Kula Gulf 

6
 - U.S. Army 45th Infantry 

7
 - Operation Gomorrah 

8
 - Hamburg 

9
 - USS Cabot 
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 نیویورک را در برگرفت. 1«هارلم» شهر قدیمی و تاریخینژادی، های  قیام :1943 اوت 1 -

چرچیل، وینستون جمهوری ایاالت متحده و رئیس روزولت،  فرانکلین :1943 اوت 14 -

نخست وزیر بریتانیا به میزبانی ویلیام لئون مک کنزی کینگ، نخست وزیر کانادا در کنفرانس 

 گر دیدار کردند. ید کواردانت در کبک کانادا با یک

 به خدمت گرفته شد.  2«یو اس اس اینترپید»ناو هواپیمابر  :1943 اوت 16 -

و بریتانیایی برای تصرف جزیره سیسیل  آمریکاییعملیات مشترک نیروهای  :1943 اوت 17 -

 با موفقیت به پایان رسید. 

کشته برجای  55ایالت تگزاس  3«هوستون»آتش سوزی در هتلی در شهر  :1943سپتامبر  7  -

 گذاشت. 

در جنگ  ژنرال دوایت آیزنهاور، تسلیم شدن ایتالیا به نیروهای متفقین :1943سپتامبر  8 -

 جهانی دوم را رسما اعالم کرد. 

 نیروهای ایاالت متحده وارد شهر ناپل ایتالیا شدند.  :1943اکتبر  1 -

 آغاز به کار کرد.  4«)ای بی سی(آمریکا بنگاه خبرپراکنی »  :1943 اکتبر 12 -

در جزیره بوگنویل در مجمع الجزایر سلیمان فرود  ییآمریکاتفنگداران  :1943نوامبر  1 -

 . دنآمد

برق های  پس از پرواز از بریتانیا، نیروگاه آمریکاییدهها فروند بمب افکن  :1943نوامبر  16  -

 در منطقه تحت اشغال آلمان در نروژ را بمباران کردند. 

 به خدمت گرفته شد.  5«یو اس اس باتان»ناو هواپیمابر  :1943نوامبر  17 -

در  6«جزایر گیلبرت»ارتش ژاپن در  زیر آتش سنگین آمریکایینیروهای  :1943نوامبر  20 -

 اقیانوس آرام فرود آمدند. 

چرچیل،  وینستون ،جمهوری ایاالت متحدهرئیس فرانکلین روزولت،  :1943نوامبر  22 -

ملی جمهوری چین با هدف حکومت رئیس چک،  -نخست وزیر بریتانیا و چیانگ کای

 دیگر دیدار کردند.کنفرانس قاهره با یک هماهنگی در جنگ در اقیانوس آرام، در

                                                           
1
 - Harlem 

2
 - USS Intrepid 

3
 - Houston 

4
 - The American Broadcasting Company (ABC) 

5
 - USS Bataan 

6
 - Gilbert Islands 
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چرچیل،  وینستونجمهوری ایاالت متحده، رئیس  ،فرانکلین روزولت :1943نوامبر  28  -

در کنفرانس تهران با اتحاد جماهیر شوروی نخست وزیر بریتانیا و ژوزف استالین، رهبر 

ران سه کشور موافقت کردند که جبهه دوم را در سدر این نشست، یکدیگر دیدار کردند. 

 لیه قوای آلمان بگشایند. اروپا ع

 به خدمت گرفته شد.  1«یو اس اس هورنت»ناو هواپیمابر  :1943نوامبر  29 -

با کاهش شدید میزان بیکاری در ایاالت متحده به دلیل اقتصاد جنگی،  :1943دسامبر  4 -

جمهور فرانکلین روزولت اداره توسعه کار را تعطیل کرد. این تصمیم به عنوان پایان رئیس 

 شروع شد، تلقی گردید. 1929رکود بزرگ که در اکتبر  رسمی

 
 روزولت در نشست سران متفقین در کنفرانس تهران

 به خدمت گرفته شد.  2«یو اس اس سن جسینتو»ناو هواپیمابر  :1943نوامبر  15  -

 ژنرال دوایت آیزنهاور به فرمانده عالی متفقین در اروپا منصوب شد. :1943دسامبر  24 -

1944  

 را آغاز کردند.  3«جزایر مارشال»نیروهای ایاالت متحده تهاجم به  :1944انویه ژ 30 -

 به خدمت گرفته شد.  4«یو اس اس فرانکلین»ناو هواپیمابر  :1944ژانویه  31 -

                                                           
1
 - USS Hornet 

2
 - USS San Jacinto 

3
 - Marshall Islands 

4
 - USS Franklin 



 

 

 

 

 26۳    1940: دهه پنجم بخش پنجم/ فصل

  

 

 نیروهای ایاالت متحده جزایر مارشال را به تصرف در آوردند.  :1944فوریه  3 -

انتخابات »برگزاری  1«اسمیت علیه آلرایت»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1944آوریل  3 -

جنوبی های  فقط رای دهندگان سفید پوست در برخی از ایالت ،را که در آن 2«مقدماتی سفید

 حق رای داشتند، ممنوع اعالم کرد. آمریکا 

بورس تحصیلی به داشجویان  ارایهبا هدف  3«صندوق متحد کالج سیاهان» :1944آوریل  25  -

 شد. سیاه پوست، تاسیس 

بریتانیا تن از نیروهای ارتش ایاالت متحده در یک تمرین نظامی در  750 :1944آوریل  28 -

 کشته شدند. 

 به خدمت گرفته شد.  4«روگایو اس اس تیکوند»ناو هواپیمابر  :1944مه  8 -

شش زیردریایی ژاپنی را غرق کرد. این عملیات  5«یو اس اس انگلند»ناوشکن  :1944مه  31 -

 آید.  می در قرن بیستم به شمارها  عملیات شکار زیردریایی بی نظیرترین

گروهی از شناورهای نیروی دریایی ایاالت متحده یک زیردریایی آلمانی را  :1944 ژوئن 4 -

به تصرف در آورند. این نخستین بار بعد از قرن نوزدهم بود که یک شناور دریایی دشمن 

 آمد.  می درآمریکا بر روی آب به تصرف نیروی دریایی 

در شمال  و بریتانیایی برای آماده سازی حمله به نرماندی آمریکاییچتربازان  :1944 ژوئن 5  -

 فرانسه، در این منطقه فرود آمدند. 

از سرباز متفقین هزار  150 با فرود 7«روز دی»معروف به  ،6«رماندینبرد ن» :1944 ژوئن 6 -

ترین  آغاز شد. متفقین در بزرگدر سواحل نرماندی فرانسه  آمریکاییجمله سربازان 

برای دفاع در ها  که آلمانتاریخ، به سرعت دیوار آتالنتیک را  خاکی –آبی عملیات نظامی 

 روی کردند.  فرانسه پیشو به داخل ند شکست، دبرابر حمله از سوی دریا احداث کرده بودن

 را به تصرف درآوردند. در اقیانوس آرام  8«سایپان»جزیره  ،آمریکایینیروهای  :1944 ژوئن 15 -

                                                           
1
 - Smith v. Allwright 

2
 - White primary 

3
 - United Negro College Fund 

4
 - USS Ticonderoga 

5
 - USS England 

6
 - Battle of Normandy 

7
 - D-Day 

8
 - Saipan 
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در نورماندی  لو –با عقب راندن قوای آلمان، شهر سنت  آمریکایینیروهای  :1944 ژوئن 15 -

 را به تصرف در آورند. 

با هدف نظم بخشیدن به نظام مالی پس  1«کنفرانس مالی و پولی ملل متحد» :1944 ژوئیه 1 -

 ه کار کرد. ایالت نیوهمشایر آغاز ب 2«برتون وودز»از جنگ، در شهر 

 در ایالت 3«هارتفورد»در جریان آتش سوزی در یک سیرک در شهر  :1944 ژوئیه 6 -

کودک  100که یکی از بدترین حوادث در تاریخ ایاالت متحده عنوان شده است، « کانیتکت»

 جان باختند. 

 در پی انفجار در یک کشتی مملو از مهمات جنگی در بندری در کالیفرنیا، :1944 ژوئیه  17 -

 ملوان و افراد غیر نظامی کشته شدند.  320

فرانکلین روزولت برای چهارمین بار از سوی حزب دموکرات به عنوان  :1944 ژوئیه  19 -

هری »نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد. در مجمع ملی حزب دموکرات نیز 

 به عنوان نامزد سمت معاونت ریاست جمهوری معرفی شد.  4«ترومن

با  اوت 10تا  در جزیره گوام فرود آمدند و نبرد آمریکایینیروهای  :1944 ژوئیه  21 -

 پیروزی ارتش ایاالت متحده به پایان رسید. 

 به خدمت در آمد. 5«یو اس اس بنینگتون»ناو هواپیمابر  :1944 اوت 6 -

  کرد. ارایهرا  6«1هاروارد مارک » با نامخود  رایانه بی ام نخستین ای  شرکت :1944 اوت 7 -

 آمریکاییمسافربری ژاپن توسط یک فروند زیردریایی  -یک فروند کشتی باری  :1944 اوت 22 -

 دانش آموز کشته شدند.  767غیرنظامی از جمله  484غرق شد. در جریان این حمله هزار و 

 8«آبوویل»زن سیاه پوست را در  ، یک7«رسی تایلر»شش مرد سفید پوست  :1944سپتامبر  3  -

ر کیفرخواست ول از صدمسئوربودند و به وی تجازو کردند. خودداری مقامات  ایالت آالباما

 آورد.  وجودبه ها  آفریقایی- آمریکاییای را در میان  علیه متجاوزین، اعتراض گسترده

                                                           
1
 - United Nations Monetary and Financial Conference 

2
 - Bretton Woods 

3
 - Hartford 

4
 - Harry Truman 

5
 - USS Bennington 

6
 - Harvard Mark 1 

7
 - Recy Taylor 

8
 - Abbeville 
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 به خدمت درآمد.  1«ال -یو اس اس شانگری»ناو هواپیمابر  :1944سپتامبر  14 -

2«راندولفیو اس اس » ناو هواپیمابر :1944اکتبر  9 -
 به خدمت درآمد. 

 
 در هنگام پیاده شدن در ساحل نرماندی فرانسه آمریکاییسربازان 

و نیروهای فیلیپینی علیه قوای  آمریکاییبا شرکت نیروهای  3«نبرد لیته» :1944اکتبر  20 -

 اشغالگر ژاپنی در فیلیپین آغاز شد. 

را تصرف کردند. این نخستین  شهر آخن در غرب آلمان ،آمریکایینیروهای  :1944اکتبر  21 -

 شهر آلمانی بود که به کنترل ارتش ایاالت متحده در آمد. 

ترین نبرد دریایی تاریخ، نیروی دریایی ایاالت متحده و نیروی دریایی  در بزرگ :1944اکتبر  23  -

 در فیلیپین، ناوگان دریایی امپراتوری ژاپن را شکست دادند.  4«نبرد خلیج لیته»استرالیا در 

 چهلمین انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد. :1944نوامبر  7 -

بات فرانکلین روزولت نامزد حزب دموکرات برای چهارمین بار در انتخا :1944نوامبر  7 -

از حزب  5«توماس دیویی»ریاست جمهوری به پیروزی رسید. در این انتخابات، روزولت، 

 را شکست داد.  جمهوری خواه

 به خدمت درآمد.  6«هوم ریچاردیو اس اس بون»ناو هواپیمابر  :1944بر نوام 26 -

                                                           
1
 - USS Shangri-La 

2
 - USS Randolph 

3
 - Battle of Leyte 

4
 - Battle of Leyte Gulf 

5
 - Thomas E. Dewey 

6
 - USS Bon Homme Richard 
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فیلیپینی در  ، استرالیایی وآمریکاییبا مشارکت قوای  1«ونبرد میندور» :1944دسامبر  13 -

 فیلیپین آغاز شد. و جزیره میندور

فت فرمانده نیروی زمینی ارتش ایاالت متحده به دریا ،2«جورج مارشال» :1944دسامبر  16 -

درجه ژنرال پنج ستاره مفتخر شد. وی نخستین فردی بود که در خالل جنگ جهانی دوم 

 کرد.  می را دریافتای  چنین درجه

در شهر باستون در مرز آلمان و بلژیک به  آمریکاییقوای مدافع  :1944دسامبر  22 -

یان درخواست آلمانی برای تسلیم شدن پاسخ منفی دادند و نبرد سنگینی در این شهر م

های  در این شهر، موفقیت ها آمریکاییپیروزی پس از نیروهای متخاصم درگرفت. 

 . شدنیروهای متفقین  نصیبچشمگیری 

در آمریکا درپی درگیری میان نظامیان سفید پوست و سیاه پوست ارتش  :1944دسامبر  24  -

کی از جدی ترین ی قیام دو روزهنژادی رخ داد. این  اعتراضاتدر جزیره گوام،  3«آگانا»شهر 

 در خالل جنگ جهانی دوم بود. آمریکا نژادی در ارتش  اعتراضات

در شیکاگو به روی  5«تنسی ویلیامز»اثر  4«باغ وحش شیشه ای»نمایشنامه  :1944دسامبر  26 -

 صحنه رفت. 

1945 

 و نهمین دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.  هفتاد :1945ژانویه  3 -

سوگند یاد کرد. این چهارمین جمهوری رئیس فرانکلین روزولت به عنوان  :1945 ژانویه 20 -

 دوره ریاست جمهوری فرانکلین روزولت بود. 

جمهوری سوگند یاد رئیس معاون سی و چهارمین ترومن به عنوان  یهر :1945ژانویه  20 -

 کرد.

ین فرد بعد به جرم فرار از خدمت، اعدام شد. وی نخست 6«ادی اسلوویک» :1945ژانویه  31 -

 بود که به چنین مجازاتی محکوم شد. آمریکا از جنگ داخلی 

                                                           
1
 - Battle of Mindoro 

2
 - George C. Marshall 

3
 - Agana 

4
 - The Glass Menagerie 

5
 - Tennessee Williams 

6
 - Eddie Slovik 
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چرچیل،  وینستونو  جمهوری ایاالت متحدهرئیس فرانکلین روزولت،  :1945فوریه  2 -

 در شوروی با یکدیگر دیدار کردند.  یالتادر شهر نخست وزیر بریتانیا 

آزاد ین را از تصرف ارتش ژاپن در فیلیپ 1«مانیل»، شهر آمریکایینیروهای  :1945فوریه  3 -

 . نددکر

 ،جمهوری ایاالت متحدهرئیس کنفرانس یالتا با شرکت فرانکلین روزولت،  :1945فوریه  4 -

آغاز اتحاد جماهیر شوروی رهبر  ،چرچیل، نخست وزیر بریتانیا و ژوزف استالین وینستون

 شد و یک هفته به طول انجامید.

در اقیانوس آرام وارد شهر  آمریکاییرمانده نیروهای ژنرال مک آرتور، ف :1945فوریه  7  -

 مانیل در فیلیپین شد. 

و فیلیپینی بار دیگر شبه جزیره باتان در فیلیپین را به  آمریکایینیروهای  :1945فوریه  16 -

 تصرف در آوردند. 

نبرد »، 2«ایووجیما»در جزیره  آمریکاییهزار نیروی  30با فرود آمدن  :1945فوریه  19 -

 آغاز شد.  3«جیماایوو

با تصرف قله کوه در جزیره ایووجیما، پرچم  آمریکاییگروهی از سربازان  :1945فوریه  23 -

، به شکل گسترده در ایاالت متحده آمریکاایاالت متحده را برافراشتند و عکس نصب پرچم 

. مدتی بعد، عکس در جنگ جهانی دوم بدل گشتآمریکا ل پیروزی بمنتشر شد و به سم

گرفته شد، برنده جایزه  5«جو رزینتال»که توسط  4«راشته شدن پرچم بر فراز ایووجیمابراف»

 پولیتزر شد. 

                                                           
1
 - Manila 

2
 - Iwo Jima 

3
 - Battle of Iwo Jima 

4
 - Raising the Flag on Iwo Jima 

5
 - Joe Rosenthal 
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 ایووجیمادر جزیره آمریکا برافراشته شدن پرچم 

جمهور فرانکلین روزولت در آخرین نطق خود در نشست مشترک رئیس  :1945مارس  1  -

 کنگره، توافقات کنفرانس یالتا را تشریح کرد. 

 به طور کامل، شهر مانیل در فیلیپین را آزاد کردند.  آمریکایینیروهای  :1945ارس م 3 -

خانه راین در منطقه ریماگن، د با تصرف پلی بر فراز رو آمریکایینیروهای  :1945مارس  7 -

 ورود به بخش اصلی خاک آلمان را آغاز کردند. 

در « یو اس اس فرانکلین»مابر در پی بمباران هواپیماهای ژاپنی، ناو هواپی :1945مارس  19 -

 ملوان و خدمه ناو غرق شدند.  800نزدیکی سواحل ژاپن غرق شد. در این حمله حدود 

در جزیره اوکیناوا به عنوان نخستین جزیره  آمریکاییبا فرود آمدن قوای  :1945آوریل  1 -

 آغاز شد.  1«نبرد اوکیناوا»اصلی ژاپن،

در آلمان را آزاد کردند. این گاه مرگ اهردوف اردو آمریکایینیروهای  :1945آوریل  4 -

 افتاد.  ها آمریکاییبود که به دست ها  -نخستین اردوگاه مرگ نازی

 .جمهور فرانکلین روزولت درگذشترئیس  :1945آوریل  12 -

جمهوری ایاالت رئیس در پی درگذشت فرانکلین روزولت، سی و دومین  :1945آوریل  12 -

با ریاست وگند یاد کرد. سجمهوری رئیس سی و سومین هری ترومن به عنوان متحده، 

 خالی ماند. 1949ژانویه  20ترومن، سمت معاونت ریاست جمهوری تا  جمهوری

                                                           
1
 - Battle of Okinawa 
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و روسی در جنگ با ارتش آلمان در رودخانه البه واقع  آمریکایینیروهای  :1945آوریل  25 -

1«روز البه»در این کشور به هم رسیدند. از این رخداد به عنوان 
 شود.  می ادی 

 ملل متحد در سانفرانسیسکو آغاز شد. سازمان مذاکرات برای تاسیس  :1945آوریل  25 -

شهروند  6در ایالت اورگان، ای  در پی بمباران توسط یک بالن ژاپنی در منطقه :1945مه  5 -

بودند که در خالل جنگ جهانی  آمریکاییکشته شدند. این افراد تنها شهروندان  آمریکایی

 خاک ایاالت متحده جان باختند. دوم در

متفقین تسلیم بی قید و شرط آلمان را پذیرفتند و جنگ جهانی دوم در اروپا به  :1945مه  8 -

 پایان رسید. 

پن آماده تسلیم شدن اجمهور هری ترومن اطالع داده شد که ژرئیس به  :1945 ژوئیه  8  -

 را حفظ کند. است در صورتی که این کشور بتواند حکومت امپراتوری خود 

در  2«ترینیتی»را با نام رمز خود ایاالت متحده نخستین آزمایش اتمی  :1945 ژوئیه  16 -

 کرد.  غازصحرایی در ایالت نیومکزیکو آ

اتمی علیه ژاپن را های  جمهور هری ترومن دستور استفاده از بمبرئیس  :1945 ژوئیه  21 -

 صادر کرد. 

د بمب افکن نیروی هوایی ایاالت متحده به در پی برخورد یک فرون :1945ژوئیه  28 -

 تن کشته شدند. 14ساختمان امپایر استیت، 

پیروز در جنگ علیه آلمان، از کشورهای ن سرابا حضور  کنفرانس پوتسدام :1945 ژوئیه  17 -

جمهوری ایاالت متحده در شهر پوتسدام آلمان آغاز به رئیس جمله با حضور هری ترومن، 

 کار کرد. 

در اثر برخورد اژدر دریایی شلیک شده از  3«یو اس اس ایندیاناپولیس»ناو  :1945 ژوئیه  30 -

ملوان  900ملوان از  600یک زیردریایی ژاپنی در دریای فیلیپین غرق شد. در پی این حمله 

 ناو جان خود را از دست دادند.

                                                           
1
 - Elbe Day 

2
 - Trinity 

3
 - USS Indianapolis 
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 جمهوری ایاالت متحده آمریکارئیس هری ترومن، سی و سومین 

را بر سر مردم شهر هیروشیمای  1«پسر کوچک»بمب اتمی  ،االت متحدهای :1945 اوت 6 -

 هزار تن در 150تا  70ژاپن پرتاب کرد. در نخستین حمله اتمی به یک شهر در تاریخ بشر، 

 شوک بزرگی را به جهان واردکرد.  ،جا کشته شدند. استفاده از این بمب

و سوار بر ناو از کنفرانس پوتسدام جمهور هری ترومن در هنگام بازگشت رئیس  :1945 اوت 7 -

 . واهد کردخ استفادهاز بمب اتمی  اعالم کرد که علیه ژاپن به طور رسمی 2«ااوتیو اس اس »

 کرد.  تاییدسنای ایاالت متحده منشور ملل متحد را  :1945 اوت 8 -

 را بر فراز شهر ناکازاکی ژاپن پرتاب 3«مرد چاق»ایاالت متحده بمب اتمی  :1945 اوت 9 -

 هزار تن در جا کشته شدند.  80تا  40به ژاپن آمریکا کرد. در دومین حمله اتمی 

خبر تسلیم مقدماتی این کشور را به متفقین  1945اوت  14، در ژاپندولت  :1945 اوت 14 -

ژاپن  بی قید و شرط تسلیمهیتو طی نطقی در رادیو،  هیرو امپراتوراعالم کرد. فردای آن روز 

. بدین ترتیب جنگ میان ایاالت متحده و امپراتوری ژاپن به پایان رساندرا به اطالع مردم 

 آغاز شد. ها آمریکاییرسید و دوران اشغال ژاپن توسط 

شبه جزیره کره را به دو بخش ، اتحاد جماهیر شورویایاالت متحده و  :1945 اوت 17 -

 شمالی و جنوبی تقسیم کردند. 

                                                           
1
 - Little Boy 

2
 - USS Augusta 

3
 - Fat Man 
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به  1«یو اس اس میسوری»ه ناو شاپن بر روی عرنمایندگان امپراتوری ژ :1945سپتامبر  2 -

طور رسمی، قرارداد تسلیم شدن ژاپن به ژنرال داگالس مک آرتور، فرمانده کل نیروهای 

کردند. بدین ترتیب جنگ در اقیانوس آرام و همچنین  امضاءدر اقیانوس آرام را  آمریکایی

   جنگ جهانی دوم پایان یافت.

شوروی اتحاد و نیروهای  بخش جنوبی شبه جزیره کره یکاییآمرنیروهای  :1945سپتامبر  8 -

درجه را اشغال کردند. این مدار بعدها به مرز کره  38بخش شمالی کره در دو سوی مدار 

 شمالی و کره جنوبی بدل شد. 

و ها  آن در دیگر آژانسهای  دفتر خدمات استراتژیک منحل و بخش :1945سپتامبر  20 -

 ادغام شد. ها  سازمان

متحده به همراه نخست وزیران  تجمهوری ایاالرئیس هری ترومن،  :1945نوامبر  15 -

2«کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل»تشکیل بریتانیا و کانادا 
 را خواستار شد.  

 سنای ایاالت متحده به ورود این کشور به سازمان ملل متحد رای مثبت داد.  :1945دسامبر  4 -

به دلیل ایفای نقش متحده وزیر امور خارجه پیشین ایاالت  ،«کوردل هال» :1945دسامبر  10 -

 . را دریافت کردجایزه صلح نوبل آمریکا در بلوک صلح در قاره 

3«جورج پاتن»ژنرال  :1945دسامبر  21 -
از قهرمانان ارتش ایاالت متحده در هر دو جنگ  

 و دوم در اثر جراحت وارده ناشی از تصادف اتومبیل، درگذشت. اولجهانی 

1946  

را با هدف  5«کمیته عادالنه استخدام»طرح تاسیس  4«دنیس چاوز»سناتور  :1946ژانویه  17 -

کرد. این طرح در پی اعمال اطاله مذاکرات در سنا به  ارایهرفع تبعیض در محل کار را 

 تصویب نرسید. 

 وست. پی6«فدراسیون کارگران آمریکا»به « کارگران متحد معادن»اتحادیه  :1946ژانویه  25 -

                                                           
1
 - USS Missouri 

2
 - U.N. Atomic Energy Commission 

3
 - George S. Patton 

4
 - Dennis Chávez  

5
 - Fair Employment Practice Committee 

6
 - American Federation of Labor 
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 آمریکاهیروشیما پس از بمباران اتمی از سوی 

1«گروه اطالعات مرکزی» :1946ژانویه  29  -
به  1947تاسیس شد. این آژانس در سال  

 تبدیل شد.  2«آژانس اطالعات مرکزی»

 4«باتسبورگ»در شهر آفریقایی -آمریکاییکهنه سرباز  3«ایساک وودارد» :1946فوریه  12 -

بی توسط مامور پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفت. این حادثه، ایالت کارولینای جنو

 داشت.آمریکا بازتاب فراوانی در سطح 

جمهور هری ترومن با اعالم لغو مزایای قابل پرداخت به سربازان رئیس  :1946فوریه  18  -

قانون احیا سال » ،جنگیدند می فیلیپینی که در طول جنگ جهانی دوم برای ایاالت متحده

 کرد. امضاءرا  5«1946

اعتصاب کارگران شرکت جنرال الکتریک در شهر فیالدلفیای ایالت  :1946فوریه  28 -

 پنسیلوانیا با دخالت نیروهای پلیس به آشوب کشیده شد. 

 کالج ویست»نخست وزیر سابق بریتانیا در سخنانی در  ،چرچیل وینستون :1946مارس  5 -

 8«پرده آهنین»ی برای نخستین بار از عبارت در ایالت میسور 7«فولتون»در شهر  6«مینستر

 برای توصیف شرایط اروپا پس از پایان جنگ جهانی دوم استفاده کرد. 

                                                           
1
 - Central Intelligence Group 

2
 - Central Intelligence Agency (CIA) 

3
 - Isaac Woodard 

4
 - Batesburg 

5
 - Rescission Act of 1946 

6
 - Westminster College 

7
 - Fulton 

8
 - Iron Curtain 
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در یوگسالوی را به رسمیت  "جوزف بروز تیتو"ایاالت متحده حکومت  :1946آوریل  18 -

 شناخت. 

حکم صادره  1«علیه ایاالت متحده ژیروارد»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1946آوریل  22 -

صادر شده بود، لغو کرد. در  1929را که در سال « ایاالت متحده علیه شویمر»در پرونده 

دیوان عالی فدرال حکم داده بود که خودداری افراد از « ایاالت متحده علیه شویمر»پرونده 

لب صالحیت آنان ستواند موجب  می دست گرفتن اسلحه برای جنگ در راه ایاالت متحده

 افت شهروندی ایاالت متحده شود. در دری

در سانفرانسیسکو فرار  2«ندامتگاه فدرال آلکاتراز»شش زندانی تالش کردند از  :1946مه  2 -

 3«نبرد آلکاتراز»کنند که ناموفق ماندند. این اتفاق به شورش در آلکاتراز انجامید که به 

 شهرت یافت. 

 ا با موفقیت به فضا پرتاب کرد. ر 4«2-وی»ایاالت متحده نخستین موشک  :1946مه  10 -

 تاسیس شد.  5«انجمن بسکتبال آمریکا» :1946 ژوئن 6  -

دیوان عالی فدرال ایاالت رئیس به عنوان سیزدهمین  6«فرد ام. وینسون» :1946 ژوئن 24 -

 متحده سوگند یاد کرد. 

 فیلیپین از ایاالت متحده مستقل شد.  :1946 ژوئیه  4 -

به عنوان نخستین  8«مادر کابرینی»معروف به  7«اویر کابرینیفرانسیس ژ» :1946 ژوئیه  7 -

از سوی کلیسای کاتولیک به عنوان قدیس معرفی شد. این افتخار به دلیل  آمریکاییشهروند 

 جویان جنگی به وی اعطا شد.  در کمک به پناه« مادر کابرینی»های  تالش

به عنوان یکی  10«بنجامین اسپاک»اثر  9«کتاب عقل سلیم مراقبت از کودک» :1946 ژوئیه  14 -

 در ایاالت متحده، به چاپ رسید.  قرن بیستم چندین بارهای  از پرفروش ترین کتاب

 ایاالت متحده نخستین آزمایش اتمی زیر آب را در اقیانوس آرام انجام داد.  :1946 ژوئیه  25 -

                                                           
1
 - Girouard v. United States 

2
 - Alcatraz Federal Penitentiary 

3
 - Battle of Alcatraz 

4
 - V-2 

5
 - Basketball Association of America 

6
 - Fred M. Vinson 

7
 - Frances Xavier Cabrini 

8
 - Mother Cabrini 

9
 - The Common Sense Book of Baby and Child Care 

10
 - Benjamin Spock 
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در قالب  نخستین نمایش کمدی خود 2«سلوئی جری»و  1«دین مارتین» :1946 ژوئیه  25 -

 در ایالت نیوجرسی آغاز کردند.  3«آتالنتیک سیتی»یک تیم را در 

از اوباش ) شکنجه و به دار آویختن ( گروهی  ها آخرین لینچیکی از در  :1946 ژوئیه  25 -

 . و آزار به دار آویختند پس از شکنجهرا آفریقایی -آمریکایییک زوج  ،در ایاالت متحده،

جمهور هری رئیس توسط  4«1946انون انرژی اتمی سال ق»ی امضاءبا  :1946 اوت 1 -

 تاسیس شد.  5«کمیسیون انرژی اتمی ایاالت متحده»ترومن، 

درباره روابط  راای  گزارش محرمانه مشاور کاخ سفید ،6«کالرک کلیفورد» :1946سپتامبر  24 -

ر این د کهکرد  ارایهترومن هری با اتحاد جماهیر شوروی به رئیس جمهور ایاالت متحده 

 . اکید شده بودتایاالت متحده از سوی شوروی  7«سیاست مهار» گزارش برضرورت

شهر نیویورک برگزار  8«النگ آیلند»نخستین جلسه سازمان ملل متحد در  :1946اکتبر  19 -

 شد. 

بررسی وضعیت حقوق با هدف رئیس جمهور هری ترومن  :1946دسامبر  5 -

 کرد. در ایاالت متحده تأسیس  را 9«کمیته ریاست جمهوری حقوق مدنی»شهروندی

 کشته برجای گذاشت.  119آتش سوزی در هتلی در آتالنتا  :1946دسامبر  7 -

فعال مسیحی،   11«جان مت»فعال امور زنان به همراه  ،10«امیلی گرین بالچ» :1946دسامبر  10 -

 . را مشترکا دریافت کردندجایزه صلح نوبل 

 در کنفرانس هاوانا آغاز شد.  آمریکاییجنایتکار های  نازماساجالس سران  :1946دسامبر  22  -

نوادا افتتاح شد. با افتتاح این ایالت  13«الس وگاس»در  12«هتل فالمینگو» :1946دسامبر  26 -

 روند تبدیل الس وگاس به پایتخت قمار جهان آغاز شد. کازینو، –هتل 

                                                           
1
 - Dean Martin 

2
 - Jerry Lewis 

3
 - Atlantic City 

4
 - Atomic Energy Act of 1946 

5
 - United States Atomic Energy Commission 

6
 - Clark Clifford 

7
 - Containment 

8
 - Long Island 

9
 - President's Committee on Civil Rights 

10
 - Emily Greene Balch 

11
 - John Mott 

12
 - Flamingo Hotel 

13
 - Las Vegas 
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1947  

 ز به کار کرد.هشتادمین دوره کنگره ایاالت متحده آغا :1947ژانویه  3 -

اتحاد جماهیر برای اروپای شرقی و آمریکا صدای های  پخش برنامه :1947ژانویه  17 -

 آغاز شد. شوروی 

 
 آمریکادر لیگ بیسبال  سیاه پوستبینسون، نخستین بازیکن روجکی 

 گانگستر معروف شیکاگو، درگذشت.  ،آل کاپون :1947ژانویه  25 -

ن موجودات زنده شامل گیاه و حشرات را با موشک ایاالت متحده نخستی :1947فوریه  20 -

 به فضا پرتاب کرد.  1«2-وی»

 ایاالت متحده پایگاه نظامی خود در کازابالنکا را به فرانسه تحویل داد.  :1947فوریه  28 -

 کشته برجای گذاشت.  111انفجار در یک معدن در کالیفرنیا  :1947فوریه  25 -

 عنوان نخستین وزیر دفاع ایاالت متحده آغاز به کار کرد.  به 2«جیمز فورستال» :1947مارس  28 -

3«جکی روبینسون» :1947آوریل  1 -
قرار  4«بروکلین داجرز»بیسبال با تیم ای  بازیکن افسانه 

از لیگ بیسبال  مطرحبا یک تیم آفریقایی -آمریکاییکرد. این نخستین قرارداد یک  امضاءداد 

 به بعد بود. 1880دهه 

                                                           
1
 - V-2 

2
 - James Forrestal 

3
 - Jackie Robinson 

4
 - Brooklyn Dodgers 
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  هنری فورد، مالک خودرو سازی فورد درگذشت. :1947آوریل  7 -

 کشته برجای گذاشت. 181طوفانی سهمگین در تگزاس، اوکالهما و کانزاس  :1947آوریل  9 -

با هدف به چالش کشیدن  2«نخستین سوار آزادی»یا  1«مسافرت آشتی» :1947آوریل  9 -

کنگره »به همت آمریکا  جنوبیهای  بین ایالتی در ایالتهای  قوانین تفکیک نژادی در اتوبوس

 آغاز شد. 3«برابری نژادی

لیگ اصلی »در آفریقایی -آمریکاییجکی روبینسون به عنوان نخستین  :1947آوریل  15 -

4«بیسبال
 بازی کرد.  

انفجار یک کشتی باری حامل نیترات آمونیاک در بندر شهر تگزاس ایالت  :1947آوریل  16 -

هزار تن انجامید. در این انفجار مهیب،  5از و زخمی شدن بیش  نفر 581تگزاس به مرگ 

 نفر هرگز پیدا نشد.  113بلوک از شهر نابود شد و جنازه  20

5«برنارد باروخ» :1947آوریل  16 -
جمهور هری ترومن، روابط ایاالت متحده و رئیس مشاور  

6«جنگ سرد»در دوران پس از جنگ جهانی دوم را اتحاد جماهیر شوروی 
 نامید.  

 تن کشته شدند.  170در پی سونامی ناشی از زلزله در آالسکا،  :1947مه  6 -

جمهور هری ترومن مصوبه کنگره ایاالت متحده برای پرداخت کمک رئیس  :1947مه  22 -

میلیون دالری به ترکیه و یونان را با هدف حفظ این دو کشور در برابر گسترش نفوذ  400

 شهرت یافت.  7«دکترین ترومن»به کرد. این اقدام بعدها  امضاءاحزاب کمونیستی 

برای را خود  8«طرح مارشال»وزیر امورخارجه ایاالت متحده  ،جورج مارشال :1947 ژوئن 5 -

 کرد.  ارایهبازسازی اروپای بعد از جنگ مشارکت ایاالت متحده در 

جمهور هری رئیس سنای ایاالت متحده در پی مجلس نمایندگان، وتوی  :1947 ژوئن 23  -

 10«هارتلی –فت اقانون ت»موسوم به  9«1947سال  قانون مدیریت روابط کار»اره دربترومن 

                                                           
1
 - Journey of Reconciliation 

2
 - First Freedom Ride 

3
 - Congress of Racial Equality 

4
 - Major League Baseball 

5
 - Bernard Baruch 

6
 - Cold War 

7
 - Truman Doctrine 

8
 - Marshall Plan 

9
 - Labor Management Relations Act of 1947 

10
 -Taft-Hartley Act  



 

 

 

 

 277    1940: دهه پنجم بخش پنجم/ فصل

  

 

های  اتحادیه نفوذ و قدرت محدودسازی هدف با هارتلی –فت ارا باطل کرد. قانون ت

 . بود شده تصویب کارگری

 امضاءرا  1«قانون جانشینی ریاست جمهوری»جمهور هری ترومن، رئیس  :1947 ژوئیه  18  -

3«سناموقت رئیس »و  2«مجلس نمایندگانرئیس »اس این قانون، کرد. بر اس
بعد از معاون  

 جمهوری قرار گرفتند. رئیس جمهوری در صف جانشینان رئیس 

کرد.  امضاءرا  4«1947قانون امنیت ملی سال »جمهور هری ترومن رئیس  :1947 ژوئیه  26 -

7«شورای امنیت ملی» ،6«ستاد مشترک ارتش»، 5«وزارت دفاع»ی این قانون، امضاءبا 
و آژانس  

 اطالعات مرکزی تاسیس شدند. 

لوتونیوم برای ساخت به توانایی شکافت پ ،ایاالت متحده اعالم کرد :1947 اوت 29 -

 اتمی دست پیدا کرده است. های  نیروگاه

 تغییر نام داد.  8«اداره امور بومیان» دفتر امور بومیان به  :1947سپتامبر  17 -

 وزارت دفاع ایاالت متحده تاسیس شد.  :1947سپتامبر  18 -

 آژانس اطالعات مرکزی آمریکا، سیا، تاسیس شد.  :1947سپتامبر  18 -

 تاسیس شد. آمریکا شورای امنیت ملی  :1947سپتامبر  18 -

نیروی »با انحالل نیروی هوایی ارتش ایاالت متحده، یگان جدیدی به نام  :1947سپتامبر  18 -

 یس شد. تاس 9«هوایی ایاالت متحده

از هند جدا شده بود، روابط به تازگی ایاالت متحده با پاکستان که  :1947اکتبر  20 -

 دیپلماتیک برقرار کرد. 

تن از  10شهادت ندادنطی مصوبه ای،  متحده مجلس نمایندگان ایاالت :1947نوامبر  24 -

را  10«یندگانمجلس نما آمریکایی غیرهای  کمیته فعالیت»در برابربرجسته هالیوود های  چهره

                                                           
1
 - Presidential Succession Act 

2
 - Speaker of the House 

3
 - President Pro Tempore of the Senate 

4
 - National Security Act of 1947 

5
 - Department of Defense 

6
 - Joint Chiefs of Staff 

7
 - National Security Council 

8
 - Bureau of Indian Affairs 

9
 - United States Air Force 

10
 - House Un-American Activities Committee 
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در فهرست  ها، به اتهام ارتباط با کمونیست نفر 10نام این قلمداد کرد و « توهین به کنگره»

  فیلم سازی هالیوود برای قطع همکاری با آنان، قرار گرفت.های  کمپانیو در اختیار سیاه 

دلیل ایفای نقش در اقدامات  به1«خدمات دوستان آمریکاییکمیته » :1947دسامبر  10 -

  .را دریافت کردندشردوستانه، به همراه یک موسسه دیگر بریتانیایی مشترکا جایزه صلح نوبل ب

 ساخته شد.آمریکا ترانزیستور الکتریکی در شرکت تلفن و تلگراف  :1947دسامبر  22 -

1948 

 از پیشگامان ساخت هواپیما، درگذشت.  2«ور رایتاولی» :1948ژانویه  30 -

را « صدای آمریکا»پارازیت انداختن بر روی امواج یر شوروی اتحاد جماه :1948فوریه  1  -

 آغاز کرد. 

 ،حکم داد 3«مک کولوم علیه شورای آموزش»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1948مارس  8 -

 تدریس علوم دینی در مدارس دولتی، ناقض قانون اساسی ایاالت متحده است.

از سوی وزارت  این باند، تاسیس شد. 4«فرشتگان جهنم»باند موتورسوران  :1948مارس  17 -

 .دگردی دادگستری به عنوان یک سازمان جنایتکارانه قلمداد

کرد. بر اساس این طرح،  امضاءجمهور هری ترومن طرح مارشال را رئیس  :1948آوریل  3 -

میلیارد دالر کمک اقتصادی در اختیار تعدادی از کشورهای اروپایی برای  15ایاالت متحده 

 جنگ جهانی دوم قرار داد. های  یرانیبازسازی و

کرد و به  امضاءرا  5«آمریکاییسازمان کشورهای »ایاالت متحده منشور  :1948آوریل  30 -

 عضویت این سازمان درآمد. 

 را به رسمیت شناخت. رژیم اسرائیل  ،ایاالت متحده :1948مه  14 -

کرد. بر اساس این  را تصویب 6«557قانون عمومی »کنگره ایاالت متحده  :1948مه  26 -

 برای کمک به نیروی هوایی ایاالت متحده تأسیس شد. 7«گشت هوایی مدنی»قانون، 

                                                           
1
 - American Friends Service Committee 

2
 - Orville Wright 

3
 - McCollum v. Board of Education 

4
 - Hells Angels 

5
 - Organization of American States 

6
 - Public Law 557 

7
 - Civil Air Patrol 
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 در کالیفرنیا به پایان رسید. 1«رصدخانه پالومار»عملیات ساخت  :1948 ژوئن 3 -

 به فضا پرتاب کرد.  را ایاالت متحده نخستین میمون سوار بر موشک فضاپیما :1948 ژوئن 11 -

با کوه در  2«یونایتد ایرالینز»در پی برخورد یک فروند هواپیمای مسافربری  :1948 ژوئن 14  -

 تن کشته شدند.  43ایالت پنسیلوانیا، 

، اتحاد جماهیر شورویبه دنبال محاصره بخش غربی برلین توسط ارتش  :1948 ژوئن 24 -

 کمک رسانی به شهروندان این شهر را آغاز کرد. عملیات ایاالت متحده هدایت 

، اتحاد جماهیر شورویدر پی تشدید تنش در روابط ایاالت متحده و  :1948 ژوئیه  20  -

 ،هری ترومن برای دومین بار در زمان صلح، فراخوان سربازی را اعالم کرد. پیش از آن

نخستین مورد فراخوان سربازی در زمان صلح، در زمان ریاست جمهوری فرانکلین روزولت 

 . اعالم شده بود 1940در سال 

 
 به مردم برلین آمریکاییامدادرسانی هواپیماهای 

ی یک فرمان اجرایی، جدایی نژادی در امضاءجمهور هری ترومن با رئیس  :1948 ژوئیه  26 -

 ارتش ایاالت متحده را لغو کرد. 

هشتادم جمهور هری ترومن درخواست تشکیل جلسه ویژه کنگره رئیس  :1948 ژوئیه  26 -

شهرت  3«جلسه روز شلغم». این جلسه به دو هفته ادامه یافتکه به مدت را مطرح کرد 

 یافت که برگرفته از ادبیات عامیانه ایالت میسوری بود. 

                                                           
1
 - Palomar Observatory 

2
 - United Air Lines 

3
 - Turnip Day Session 
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اتحاد جماهیر و جاسوس آمریکا عضو حزب کمونیست  1«الیزابت بنتلی» :1948 ژوئیه  31 -

 شهادت داد.  مجلس نمایندگان آمریکاییغیرهای  کمیته فعالیتدر برابر شوروی 

های  جلسه کمیته فعالیت سردبیر ارشد مجله تایم در ،2«ویتاکر چمبرز» :1948 اوت 3 -

را به عضویت در یک سازمان زیرزمینی متعلق  3«هیزالجر »مجلس نمایندگان،  آمریکاییغیر

 به حزب کمونیست ایاالت متحده متهم کرد.

ن جلسه تلویزیونی مجلس نمایندگان نخستی آمریکاییغیرهای  کمیته فعالیت :1948 اوت 25  -

 برگزار کرد.  هیزخود را بین ویتاکر چمبرز و الجر 

تن و  20در ایالت پنسیلوانیا موجب مرگ  4«دونورا»آلودگی هوا در شهر  :1948اکتبر  26 -

از ساکنان این منطقه شد. این حادثه به  نفرایجاد مشکالت تنفسی برای بیش از هفت هزار 

 شود.  می ناشی از آلودگی هوا در ایاالت متحده شناخته حوادثعنوان یکی از مرگ آورترین 

 چهل و یکمین انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد. :1948نوامبر  2 -

نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری توماس  ،هری ترومن :1948نوامبر  2 -

 . را شکست داد جمهوری خواهدیویی نامزد حزب 

را به اتهام دوبار دروغگویی،  هیزوزارت دادگستری ایاالت متحده، الجر  :1948دسامبر  15 -

 مجرم شناخت. 

1949 

 و یکمین دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد. هشتاد :1949ژانویه  3 -

 کشته برجای گذاشت.  72طوفان شدید زمستانی در منطقه غرب میانه  :1949ژانویه  4 -

از ای  هری ترومن در نشست مشترک کنگره، مجموعه جمهوررئیس  :1949ژانویه  5 -

با هدف ارتقا وضعیت اقتصادی و اجتماعی را  5«معامله منصفانه»پیشنهادها در قالب 

 کرد.  ارایه شهروندان

 سوگند یاد کرد. ایاالت متحده  جمهوریرئیس هری ترومن به عنوان  :1949ژانویه  20 -

                                                           
1
 - Elizabeth Bentley 

2
 - Whittaker Chambers 

3
 - Alger Hiss 

4
 - Donora 

5
 - Fair Deal 
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ایاالت جمهوری رئیس معاون سی و پنجمین ن به عنوا 1«لبن بارکلیآ» :1949ژانویه  20 -

 سوگند یاد کرد. متحده 

 تلویزیونی برگزار شد. های  برنامهدرباره « جایزه امی»نخستین مراسم اعطای  :1949ژانویه  25 -

بعد از انجام نخستین پرواز بدون توقف به دور آمریکا یک فروند هواپیمای  :1949مارس  2 -

 . در تگزاس به زمین نشست ،دنیا

دفاعی، های  جمهوری و وزیر دفاع بر سر برنامهرئیس در پی اختالفات میان  :1949مه  28 -

 جیمز فورستال، نخستین وزیر دفاع ایاالت متحده، از سمت خود کناره گیری کرد. 

سازمان »رسید و  امضاءدر واشنگتن دی.سی به  2«پیمان آتالنتیک شمالی» :1949آوریل  4 -

 تاسیس شد.  3«)ناتو(پیمان آتالنتیک شمالی 

 منتشر کرد.  5«مانتلی ریوو» را در نشریه  4«چرا سوسیالیسم؟»ن مقاله یآلبرت انیشت :1949مه  1  -

با تشدید روند کمونیست هراسی در ایاالت متحده، اسامی برخی از  :1949 ژوئن 8 -

 یاعضا عنوان بهای  بی اف –اداره تحقیقات فدرال سرشناس کشور در فهرست های  چهره

 . گرفت قرار کمونیست حزب

 از بخش جنوبی شبه جزیره کره خارج شدند.  آمریکاییآخرین نظامیان  :1949 ژوئن 29 -

 که پیش از آن به عنوان وزارت جنگ شناخته 6«تشکیالت امنیت ملی» :1949 اوت 10  -

 تغییر نام داد.  شد به وزارت دفاع می

 سیس شد. تا 7«ستاد مشترک ارتشرئیس »دفتر  :1949 اوت 16 -

 رفته درگذشت.  باد مارگارت میچل، نویسنده کتاب بر :1949 اوت 16 -

تن از همسایگان خود را  13کهنه سرباز جنگ جهانی دوم،  ،8«هوارد اونره» :1949سپتامبر  5 -

ایالت نیوجرسی با اسلحه به قتل رساند. این حادثه به عنوان یکی از  9«کامادن»در شهر 

 شود.  می ایاالت متحده شناختهجمعی در های  نخستین قتل

                                                           
1
 - Alben W. Barkley 

2
 - North Atlantic Treaty 

3
 - North Atlantic Treaty Organization (NATO) 

4
 - Why Socialism? 

5
 - Monthly Review 

6
 - National Military Establishment 

7
 - Chairman of the Joint Chiefs of Staff 

8
 - Howard Unruh 

9
 - Camden 
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 رهنی برای خریدهای  ف گسترش وامبا هد 1«1949قانون مسکن سال » :1949سپتامبر  15  -

اقتصادی های  عمده برنامههای  عمومی اجرایی شد. این قانون یکی از بخشهای  ساخت خانه

 بود.  2«معامله عادالنه»جمهور هری ترومن موسوم به رئیس و اجتماعی 

1950 

در ایالت آیووا به  4«دونپورت»در شهر  3«مرسی بیمارستان»آتش سوزی در  :1950ژانویه  7  -

 . انجامیدبیمار  41مرگ 

دو میلیون دالر از یک خودروی حمل پول در بوستون ایالت  ،دزد 11 :1950ژانویه  17 -

 ماساچوست سرقت کردند. 

در بریتانیا اعتراف کرد که به  ، مهاجر و فیزیکدان آلمانی5«س فوکسوکال» :1950ژانویه  24 -

ایاالت متحده و ای  تسلیحات هسته بارهمدت هفت سال اطالعات محرمانه تحقیقات در

 داده است.  می قراراتحاد جماهیر شوروی بریتانیا را در اختیار 

جمهور هری ترومن در واکنش به نخستین آزمایش بمب اتمی از رئیس  :1950ژانویه  31  -

 ، دستور ساخت بمب هیدروژنی را صادر کرد. 1949در سال شوروی  اتحاد جماهیرسوی 

 هنرپیشه معروف هالیوود، 6«اینگرید برگمن»افشای خبر فرزند نامشروع  :1950فوریه  4 -

 را در ایاالت متحده به راه انداخت.ای  خشم گسترده

مور در سخنانی، اعالم کرد که در وزارت ا 7«جوزف مک کارتی»سناتور  :1950فوریه  9 -

این سخنان دور جدیدی از  اند. کمونیست مشغول به کار شدهها   خارجه ایاالت متحده، ده

 به راه انداخت. آمریکا کمونیست هراسی را در 

جهان را به سمت  ،به راه افتادن جنگ اتمی ،ن هشدار داردیآلبرت انیشت :1950فوریه  12  -

 نابودی کامل سوق خواهد داد. 

                                                           
1
 - Housing Act of 1949  

2
 - Fair Deal 

3
 - Mercy Hospital 

4
 - Davenport 

5
 - Klaus Fuchs 

6
 - Ingrid Bergman 

7
 - Joseph McCarthy 
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 ها کمونیستهمکاری با ونین به نمظسیدگی به اتهام برای رجلسات کنگره 

حامل  36 -نیروی هوایی ایاالت متحده یک فروند هواپیمای بمب افکن ب :1950فوریه  13 -

چهار فروند بمب اتمی را در غرب کانادا از دست داد. این نخستین حادثه برای تسلیحات 

 آید. می اتمی در جهان به شمار

نود و هشتمین عنصر شیمیایی را کشف و به نام  1«کالیفرنیا دانشگاه» :1950مارس  17  -

 نامگذاری کرد.  2«کالیفرنیوم»

برنده جایزه شعر  ،آفریقایی-آمریکاییبه عنوان نخستین  3«گوندولین بروکس » :1950مه  1 -

 پولیتزر شد. 

که  4«کمیته ویژه سنای ایاالت متحده برای بررسی جرم در تجارت بین ایالتی» :1950مه  11 -

شهرت یافته بود، جلسات  6«کمیته کفارو»به  5«استیس کفاور» این کمیته رئیس نام  دلیلبه 

 آغاز کرد. استماع خود را 

 در هاوایی فوران کرد.  7«نا لواوما»کوه آتشفشانی  :1950 ژوئن 1 -

                                                           
1
 - University of California 

2
 - Californium 

3
 - Gwendolyn Brooks 

4
 - United States Senate Special Committee to Investigate Crime in Interstate Commerce 

5
 - Estes Kefauver. 

6
 - Kefauver Committee 

7
 - Mauna Loa 
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دکترین  1«سوئیت علیه پینتر»دیوان عالی فدرال ایاالت متحده در پرونده  :1950 ژوئن 5 -

 را در نظام آموزشی مدارس به چالش کشید. « ا اما برابرجد»

های  گزارشی از نفوذ کمونیسم در شبکه :سرخهای  کانال»عنوان  باگزارشی  :1950 ژوئن 22 -

به عنوان ای  تن از فعالین رسانهها  منتشر شد. در این گزارش، نام ده 2«و تلویزیونی رادیو

 حامیان کمونیست مطرح شد. 

 38نیروهای کمونیستی کره شمالی با عبور از مرز تعیین شده در مدار  :1950 ژوئن 25 -

 کنترل ایاالت متحده بود، شدند.  دردرجه، وارد کره جنوبی که 

جمهور هری ترومن به نیروهای نظامی ایاالت متحده دستور داد به رئیس  :1950 ژوئن 27 -

 نند.کره شمالی کمک کهای  قوای کره جنوبی در برابر یورش کمونیست

 قوای کره شمالی، شهر سئول در کره جنوبی را تصرف کردند. :1950 ژوئن 28  -

در منطقه مسکونی در  29-در پی سقوط یک فروند هواپیمای بمب افکن ب :1950 اوت 5 -

 تن زخمی شدند.  68کشته و  نفر 17کالیفرنیا،

تولیدات دفاعی و  رسید. این قانون، شیوه امضاءبه  3«قانون تولید دفاعی» :1950سپتامبر  8 -

 فعال در حوزه دفاعی را ترسسیم کرد. های  با شرکتها  داد عقد قرار

نیروهای ائتالف در جنگ کره به فرماندهی ژنرال داگالس مک آرتور  :1950سپتامبر  15 -

 را علیه قوای کره شمالی آغاز کردند.  4«ونئنبرد اینچ»

 5«ایاالت متحده برای امنیت ملیی ها اهداف و برنامه»سند محرمانه  :1950سپتامبر  30 -

و  شد توسط وزارت خارجه و وزارت دفاع ایاالت متحده تهیه 6«68ان اس سی »به موسوم 

من قرار گرفت. این سند، یکی از مهم ترین اسناد امنیت روجمهور هری ترئیس در اختیار 

 آمد.  می ملی و سیاست خارجی ایاالت متحده در دوران جنگ سرد به شمار

 گرایان پورتوریکو علیه حاکمیت ایاالت متحده بر این جزیره آغاز شد.  قیام ملی :1950اکتبر  30 -

                                                           
1
 - Sweatt v. Painter 

2
  - Red Channels: The Report of Communist Influence in Radio and Television 

3
 - Defense Production Act 

4
 - Battle of Incheon 

5
 - United States Objectives and Programs for National Security 

6
 - NSC 68 
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جمهور هری ترومن را در رئیس دو ملی گرای پورتوریکویی تالش کردند  :1950نوامبر  1 -

 واشنگتن دی.سی ترور کنند. این تالش ناکام ماند. 

یک جت نیروی  ،نده در تاریخجنگهای  در نخستین جنگ هوایی جت :1950نوامبر  8  -

 د. لو سرنگون کراهوایی ایاالت متحده دو جت متعلق به کره شمالی را در نزدیکی رودخانه ی

به عنوان نخستین گروه حامی حقوق همجنسگرایان در  1«جامعه ماتاچین» :1950نوامبر  11 -

 ایاالت متحده تاسیس شد. 

تن  323گسترده ایاالت متحده، ای ه برف در بخشدر پی بارش شدید  :1950نوامبر  24 -

 جان باختند. 

و نیروهای ائتالف  ندقوای جمهوری خلق چین وارد شبه جزیره کره شد :1950نوامبر  26 -

 . دندجنوبی کره جنوبی عقب رانهای  به رهبری سازمان ملل و ایاالت متحده را تا بخش

را به سمت مناطق شمالی قوای کره شمالی و چین  ،نیروهای سازمان ملل :1950نوامبر  29 -

 شبه جزیره کره عقب راندند. 

 تاسیس شد.  2«شورای ملی کلیساهای مسیحی ایاالت متحده» :1950نوامبر  29 -

 ،در آسیا تهدید کرد آمریکاییفرمانده نیروهای  ،ژنرال داگالس مک آرتور :1950نوامبر  30 -

 از سالح اتمی در جنگ کره استفاده خواهد کرد. 

شورای قیمومیت سازمان ملل به دلیل ایفای نقش رئیس ، 3«بانچ رئیرالف » :1950دسامبر  10 -

 . دشجایزه صلح نوبل مفتخر به دریافت گری این سازمان در قبال بحران فلسطین  میانجیدر 

به عنوان خاخام آمریکا به عنوان نخستین زن در تاریخ 4«پائوال آکرمن: »1950دسامبر  12 -

 معرفی شد. 

                                                           
1
 - Mattachine Society 

2
 - National Council of the Churches of Christ in the USA 

3
 - Ralph Johnson Bunche 

4
 - Paula Ackerman 
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 در جنگ کره ریکاییآمسربازان 

 تاسیس شد.  1«دفتر بسیج دفاعی» :1950دسامبر  16 -

                                                           
1
 - Office of Defense Mobilization 



 

 

 بخش ششم

 نیمه دوم قرن بیستم



 

 



 

 

 اولفصل 

  1950دهه  

1951 

 هشتادو دومین دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد. :1951ژانویه  3 -

ادبیات،  نوبل آمریکایینویسنده و نخستین برنده  ،1«سنکلر لوئیس» :1951ژانویه  10 -

 درگذشت. 

 شدند. زخمی  نفر 500و  تن کشته 85در تصادف قطار در نیوجرسی،  :1951فوریه  6 -

نهایی رسید. با این  تاییدمتمم بیست و دوم قانون اساسی ایاالت متحده به  :1951فوریه  27 -

 متمم، دوره ریاست جمهوری به دو دوره متوالی چهار ساله محدود شد. 

 آغاز شد.  2«آل استار ان بی ای»بسکتبال های  ن دوره بازی: نخستی1951مارس  2 -

، زوج یهودی کمونیست به اتهام جاسوسی برای 3«اتل و ژولیوس روزنبرگ» :1951مارس  6 -

 به شوروی، در مقابل دادگاه قرار گرفتند. آمریکا انتقال اطالعات تسلیحات اتمی 

، در جنگ کره در مقابل آمریکاییل نیروهای سازمان ملل به فرماندهای ژنرا :1951مارس  7 -

 داوطلبان چینی وارد جنگ شدند. 

اتحاد جماهیر شوروی اتل و ژولیوس روزنبرگ به جاسوسی برای  :1951مارس  29 -

محکوم به اعدام شدند. حکم اعدام این زوج یهودی و کمونیست، پنجم آوریل به اجرا 

 گذاشته شد. 

                                                           
1
 - Sinclair Lewis 

2
 - NBA All-Star Game 

3
 - Ethel and Julius Rosenberg 
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همجوشی حرارتی »بار، بمب اتمی با شیوه  ایاالت متحده برای نخستین :1951آوریل  7 -

را در جزایر مارشال در اقیانوس آرام آزمایش کرد. این آزمایش، بخشی از  1«هسته ای

 بود که در آن، سه بمب از این نوع منفجر شد.  2«عملیات گلخانه»

را از فرماندهی نیروهای  آرتور جمهور هری ترومن، ژنرال مکرئیس  :1951آوریل  11 -

 در شرق دور برکنار کرد.  ییآمریکا

 مذاکرات آتش بس در جنگ کره، در شهر کاسونگ کره شمالی آغاز شد.  :1951 ژوئیه  10  -

 ایالت ایلینوی را در برگرفت .  3«سیسرو»نژادی شهر قیام  :1951 ژوئیه  11 -

 ادن بنای یاولیافتتاح شد. این  4«بنای یادبود ملی جورج واشنگتن کارور» :1951 ژوئیه  14 -

 د. ش می تجلیلآفریقایی -آمریکاییبود ملی ایاالت متحده بود که در آن از یک 

از هایی  خشسانسور ببا  6«دیوید لین»ساخته 5«الیور تویست»سرانجام فیلم  :1951 ژوئیه  30 -

به شکل کامل در  1970یهودی ستیزی، به نمایش درآمد. این فیلم تا سال  بهانه فیلم به

 ایش درنیامد. ایاالت متحده به نم

پیمان »ایاالت متحده، استرالیا و نیوزلند پیمان دفاع جمعی موسوم به  :1951سپتامبر  1  -

7«آنزوس
 کردند.  امضاءرا  

کشور از جمله ایاالت متحده پیمان صلح را با ژاپن در سانفرانسیسکو  48 :1951سپتامبر  8 -

8«جنگ پاسفیک»و به طور رسمی  ندرساند امضاءبه 
 فت. پایان یا 

رسید. بر اساس این پیمان،  امضاءبه  9«ژاپن –پیمان امنیتی ایاالت متحده » :1951سپتامبر  8 -

بعد از پایان دوران اشغال ژاپن، در این کشور باقی  ،اجازه داده شد آمریکاییبه نیروهای 

 بمانند. 

 م کرد. جمهور هری ترومن پایان جنگ با آلمان را به طور رسمی اعالرئیس  :1951اکتبر  24 -

                                                           
1
 - Thermonuclear fusion 

2
 - Operation Greenhouse 

3
 - Cicero 

4
 - George Washington Carver National Monument 

5
 - Oliver Twist 

6
 - David Lean 

7
 - ANZUS Treaty 

8
 - Pacific War 

9
 - Japan-U.S. Security Treaty 
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 ایاالت متحده در صحرای نوادا برگزار شد. ای  نخستین رزمایش هسته :1951نوامبر  1 -

ان توسط حکومت ایاالت متحده به سیاه پوستنسل کشی  ضدطوماری  :1951دسامبر  17 -

 سازمان ملل تحویل داده شد. 

 جهان در ایالت آیداهو افتتاح شد.  نخستین نیروگاه اتمی :1951دسامبر  20 -

جنگ جهانی دوم در های  زمان اجرای طرح مارشال برای بازسازی ویرانی :1951دسامبر  31 -

 اروپا منقضی شد. 

1952 

برای نخستین بار در جهان، یک قلب مصنوعی در بدن یک بیمار در ایاالت  :1952فوریه  6  -

 متحده کار گذاشته شد. 

 کرد.  تاییدسنای ایاالت متحده پیمان صلح با ژاپن را  :1952مارس  20  -

کشته برجای  200سی سی پی،  می طوفان در بخش جنوبی دره رودخانه :1952مارس  21 -

 گذاشت. 

در انتخابات ریاست جمهوری نامزد  ،اعالم کردترومن  جمهور هریرئیس  :1952مارس  29 -

 نخواهد شد. 

ه تیوپ کمپانی علیاند  یانگستون شیت»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1952آوریل  8 -

جمهور هری ترومن در ملی کردن کلیه کارخانجات فوالد رئیس اختیارات  1«ساییر

ایاالت متحده را محدود کرد. این تصمیم اندکی پیش از آغاز اعتصاب صنایع فوالد 

 اعالم شد. 

 به پرواز درآمد.  52 -نخستین هواپیمای بمب افکن ب :1952آوریل  15 -

صلح با ژاپن به اجرا درآمد و اشغال خصوص در پیمان سانفرانسیسکو  :1952آوریل  28  -

 این کشور توسط ایاالت متحده پایان یافت.

 ، درگذشت.آمریکاییسرشناس های  از فیلسوف 2«جان دیویی» :1952 ژوئن 1 -

 ایجاد شد. 3«نیروهای ویژه نیروی زمینی ایاالت متحده» :1952 ژوئن 19 -

                                                           
1
 - Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer 

2
 - John Dewey 

3
 - United States Army Special Forces 
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در ایاالت متحده  1«ان مشترک المنافعحکومت خودگرد»پورتوریکو به یک  :1952 ژوئیه  25 -

  تبدیل شد.

2«دانشگاه مینه سوتا»نخستین عمل جراحی قلب باز در  :1952سپتامبر  2 -
 انجام شد. 

 ایاالت متحده نخستین بمب هیدروژنی را در جزایر مارشال آزمایش کرد.  :1952نوامبر  1 -

 متحده برگزار شد. چهل و دومین انتخابات ریاست جمهوری ایاالت :1952نوامبر  4 -

در انتخابات ریاست جمهوری  جمهوری خواهنامزد حزب دوایت آیزنهاور  :1952نوامبر  4 -

 . را شکست دادنامزد حزب دموکرات  3«ادالی اسستیونسون»

4«نس امنیت ملیاآژ» :1952نوامبر  4 -
 ایاالت متحده تاسیس شد.  

 ایاالت هوایی نیروی 124 –در پی سقوط یک فروند هواپیمای سی  :1952دسامبر  20 -

 . شدند کشته تن 86 واشنگتن، ایالت در متحده

1853 

 و سومین دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد. هشتاد :1953ژانویه  3 -

 هیدروژنی عالم کرد که ایاالت متحده یک بمبجمهور هری ترومن ارئیس  :1953ژانویه  7 -

 آزمایش کرده است. 

ایاالت متحده جمهوری رئیس سی و چهارمین آیزنهاور به عنوان  تایدو :1953ژانویه  20 -

 سوگند یاد کرد.

جمهوری سوگند رئیس معاون سی و ششمین به عنوان  5«ریچارد نیکسون» :1953ژانویه  20 -

 یاد کرد. 

                                                           
1
 - self-governing commonwealth 

2
 - University of Minnesota 

3
 - Adlai Stevenson 

4
 - National Security Agency 

5
 - Richard Nixon 
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 آمریکاجمهوری ایاالت متحده رئیس دوایت آیزنهاور، سی و چهارمین 

مک »به عنوان تمثیلی از دوران  2«آرتور میلر»اثر  1«مایشبوته آز»نمایشنامه  :1953ژانویه  22 -

به ریاست ای  در کمیتهها  )دوران محاکمات افراد مظنون به همکاری با کمونیست 3«کارتیسم

 بر روی صحنه رفت .  4«برادوی»زف مک کارتی در سنا( در جوسناتور 

س روزنبرگ که به جرم جمهور دوایت آیزنهاور از عفو اتل و ژولیورئیس  :1953فوریه  11 -

 به اعدام محکوم شدند، خودداری کرد. اتحاد جماهیر شوروی جاسوسی برای 

ت سانسور ادبیات در ایاالت متحده را تاسیس ئایالت جورجیا نخستین هی :1953فوریه  19 -

 کرد. 

 تاسیس شد.  5«تماعیجوزارت بهداشت،آموزش و رفاه ا» :1953آوریل  11 -

به عنوان نخستین وزیر بهداشت، آموزش و رفاه  6«کالپ هوبیاویتا » :1953آوریل  11 -

 اجتماعی آغاز به کار کرد. 

 کشته برجای گذاشت. 114طوفان در تگزاس  :1953مه  11 -

را در صحرای نوادا  7«اتمیتوپخانه »، ن و آخرین باراولیایاالت متحده برای  :1953مه  25 -

 آزمایش کرد. 

                                                           
1
 - The Crucible 

2
 - Arthur Miller 

3
 - McCarthyism 

4
 - Broadway 

5
 - Department of Health, Education, and Welfare 

6
 - Oveta Culp Hobby 

7
 - Nuclear Artillery 
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 کشته برجای گذاشت.  115یگان طوفان در ایالت میش :1953 ژوئن 8 -

 ال» از استفاده سیا –آمریکا آژانس اطالعات مرکزی  1«دفتر خدمات فنی» :1953 ژوئن 9 -

ت را بر که تحقیقا 3«ترااول کی  ام »را به عنوان یک ماده مخدر مصنوعی در پروژه  2«دی اس

 داد، آغاز کرد.  می روی انسان انجام

وزنبرگ، زوج یهودی و کمونیست به جرم جاسوسی اتل و ژولیوس ر :1953 ژوئیه  19 -

 اعدام شدند. اتحاد جماهیر شوروی برای 

ی قرارداد آتش بس میان ایاالت متحده، جمهوری خلق چین، کره امضاءبا  :1953 ژوئیه  27 -

 شمالی و کره جنوبی، جنگ کره پایان یافت. 

 زگشتند. اسرای جنگی ایاالت متحده در جنگ کره به کشور با :1953 اوت 5 -

در ایران،  4«آژاکس عملیات» اجرای با سیا –آمریکا آژانس اطالعات مرکزی  :1953 اوت 19 -

بر تخت دوباره  نجام داد و محمدرضا شاه پهلوی رامحمد مصدق کودتا ا یعلیه دولت قانون

 پادشاهی نشاند. 

 فروند کشتی را که در طول جنگ جهانی دوم از 380ایاالت متحده  :1953 اوت 20 -

 داد.  پستصرف کرده بود، به آلمان غربی ها  آلمانی

حکم داد که  5«راملی علیه ایاالت متحده»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1953سپتامبر  9  -

که قصد تأثیرگذاری بر هایی  غیر مستقیم در ایاالت متحده از طریق توزیع کتاب 6«البی گری»

 شود.  نمی ل مقررات کنگرهعقاید را دارند، یک موضوع عمومی است و مشمو

دیوان عالی فدرال ایاالت متحده رئیس به عنوان چهاردهمین  7«ارل وارن» :1953اکتبر  5 -

 سوگند یاد کرد. 

میان ایاالت متحده و کره جنوبی در واشنگتن دی.سی  8«پیمان دفاع متقابل» :1953اکتبر  10 -

 رسید.  امضاءبه 

                                                           
1
 - Technical Services Staff 

2
 - LSD 

3
 - MKULTRA 

4
 - Operation Ajax 

5
 - Rumely v. United States 

6
 - Lobbying 

7
 - Earl Warren 

8
 - Mutual Defense Treaty 
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 منتشر شد.  2«ری برادبوری»اثر  1«451فارنهایت »کتاب  :1953اکتبر  19 -

شورای  2/162رئیس جمهور دوایت آیزنهاور به طور رسمی سند محرمانه  :1953اکتبر  30 -

ایاالت ای  هستههای  زرادخانه سالح، امنیت ملی را تصویب کرد . در این سند آمده بود

 متحده باید برای مقابله با تهدید کمونیست حفظ و گسترش یابد.

» جمهور دوایت آیزنهاور در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی رئیس  :1953دسامبر  8 -

 را ایراد کرد.  3«اتم برای صلح

: جورج مارشال، وزیر امور خارجه پیشین ایاالت متحده به دلیل ایفای 1953دسامبر  10 -

طرح مارشال با هدف بازسازی اروپا پس از جنگ جهانی دوم، به دریافت  ارایهنقش در 

 ح نوبل نائل آمد. جایزه صل

را پس از هشت سال اشغال، به ژاپن پس  4«جزایر آمامی»ایاالت متحده  :1953دسامبر  25 -

 داد.

1954 

به  5«یو اس اس ناتیلوس»نخستین زیردریایی اتمی ایاالت متحده به نام  :1954ژانویه  21 -

 آب انداخته شد. 

در اتحاد جماهیر شوروی فرانسه و وزرای خارجه ایاالت متحده، بریتانیا،  :1954ژانویه  25 -

برای جنگ کره و جنگ هندوچین شرکت هایی  کنفرانس برلین با هدف یافتن راه حلی

 کردند. 

 400جمهور دوایت آیزنهاور پس از اجرایی شدن پرداخت کمک رئیس  :1954فوریه  10 -

 در این کشور هشدار داد. گذاری  سرمایهباره در ،میلیون دالری به ویتنام

ایالت  6«پیتزبورگ»نخستین واکسیناسیون گسترده علیه فلج اطفال، در شهر  :1954وریه ف 23 -

 پنسیلوانیا آغاز شد. 

                                                           
1
 - Fahrenheit 451 

2
 - Ray Bradbury 

3
 - Atoms for Peace 

4
 - Amami Islands 

5
 - USS Nautilus 

6
 - Pittsburgh 
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 ایران، نخستین تجربه سازمان سیا قانونی کودتا علیه دولت

چهار ملی گرای پورتوریکویی در صحن مجلس نمایندگان ایاالت متحده  :1954مارس  1 -

 ماموران امنیتی بازداشت شدند.  از سویکردند. ضاربین  آتش گشودند و پنج تن را زخمی

در سنا برای بررسی اتهامات متقابل  1«کارتی مک –جلسه استماع ارتش » :1954مارس  16 -

 ارتش ایاالت متحده و سناتور جوزف مک کارتی به یکدیگر برگزار شد. 

را  2«دومینو نظریه»جمهور دوایت آیزنهاور در یک نشست خبری، رئیس  :1954آوریل  7 -

یا هندوچین با دامان کمونیسم  غرب آسیابرای توصیف خطرات ناشی از سقوط کشوری در 

 را مطرح کرد. 

 با وجودایاالت متحده  ،جمهور ریچارد نیکسون اعالم کردرئیس معاون  :1954آوریل  16 -

  خودداری متحدین، ممکن است سربازان خود را به هندوچین اعزام کند.

حضور باره سناتور جوزف مک کارتی جلسه استماع تحقیق در :1954آوریل  22 -

 حده را آغاز کرد. در نیروی زمینی ارتش ایاالت متهای  کمونیست

 به خدمت گرفته شد.  707نخستین هواپیمای مسافربری بوئینگ  :1954مه  14 -

حکم داد که  3«براون علیه هیات آموزشی»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1954مه  17 -

 جداسازی نژادی در مدارس، مغایر قانون اساسی ایاالت متحده است. 

                                                           
1
 - Army–McCarthy hearings 

2
 - Domino Theory 

3
 - Brown v. Board of Education 
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 به تعهد تابعیت ایاالت متحده افزوده شد.  1«زیر سایه خداوند»کلمه  :1954 ژوئن 14 -

 گواتماال در سیا –آمریکا کودتای نظامی با هدایت آژانس اطالعات مرکزی  :1954 ژوئن 17 -

 . داد رخ

معادل احد مایل را برای مسافت در نظر گرفت. یک مایل ایاالت متحده و :1954 ژوئن 1 -

 متر تعیین شد.  852هزار و 

در ایاالت متحده به نام یو اس اس ناتیلوس ای  نخستین زیردریایی هسته :1954سپتامبر  30 -

 داده شد.  قرارنیروی دریایی ارتش  اختیار

 نخستین رادیو ترانزیستوری معرفی شد.  :1954اکتبر  18 -

بنای یادبود جنگ تفنگداران دریایی »جمهور دوایت آیزنهاور از رئیس  :1954بر نوام 10 -

که یادآور برافراشته شدن پرچم ایاالت  3«بنای یادبود ایوجیما»موسوم به  2«ایاالت متحده

« گورستان ملی آرلینگتون»متحده در جزیره ایوجیما در دوران جنگ جهانی دوم بود، در 

 رونمایی کرد. 

 ترین بندر پذیرش مهاجران در جزیره الیس در بندر نیویورک تعطیل شد. اصلی :1954نوامبر 12 -

داوجونز در بازار بورس نیویورک برای نخستین بار به شاخص میانگین  :1954نوامبر  23 -

 رسید. « رکود بزرگ»پیش از  درها  باالترین رقم در مقایسه با اوج قیمت

در ایالت آالباما، یک زن ای  ب سنگ با سقف خانهدر اثر برخورد یک شها :1954نوامبر  30 -

 شد.  می کشته شد. این نخستین بار بود که یک انسان در اثر برخورد یک شی فضایی کشته

س آنجلس افتتاح شد. این نخستین بار بود که در ل 4«هتل هایت»نخستین  :1954دسامبر  1 -

 شد.  می یک هتل در کنار فرودگاه ساخته

را متهم کرد با اتخاذ نای ایاالت متحده، سناتور جوزف مک کارتی س :1954دسامبر  2 -

   و به همین دلیل، وی را محکوم کرد. موجب بی آبرویی سنا شده است ،اقداماتی

میان ایاالت متحده و جمهوری چین  5«چین –آمریکا پیمان دفاع متقابل » :1954دسامبر  2 -

 رسید.  امضاء)تایوان( به 

                                                           
1
 - under God 

2
 - United States Marine Corps War Memorial 

3
 - Iwo Jima memorial 

4
 - Hyatt Hotel 

5
 - Sino-American Mutual Defense Treaty 
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 ستین پیوند کلیه در شهر بوستون ایالت ماساچوست انجام شد.نخ :1954 دسامبر 23  -

1955  

 و چهارمین دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد. هشتاد :1955ژانویه  3 -

تاالر »در آفریقایی -آمریکاییبه عنوان نخستین خواننده « ماریان آندرسون» :1955ژانویه  7 -

 . کرد یهنر نمایشهر نیویورک  1«اپرای متروپولیتن

مجهز به کالهک  2«موشک بالستیک قاره پیما»پنتاگون اعالم کرد قصد دارد  :1955ژانویه  22 -

  اتمی تولید کند.

از نظامیان  ،جمهور دوایت آیزنهاور اجازه دادرئیس کنگره ایاالت متحده به  :1955ژانویه  28 -

 فاده کند. برای محافظ از جزیره فورمز در برابر جمهوری خلق چین است آمریکایی

گرایان  ناوگان هفتم نیروی دریایی ایاالت متحده به جمهوری چین )ملی :1955فوریه  10 -

گرایان چینی و ساکنان جزایر تاچن را به تایوان  چینی حاکم بر تایوان( کمک کرد ارتش ملی

 منتقل کنند. 

را به  ییآمریکاجمهور دوایت آیزنهاور نخستین گروه از مشاوران رئیس  :1955فوریه  12 -

 ویتنام جنوبی اعزام کرد. 

در شهر مونتگمری آفریقایی -آمریکایی، دختر پانزده ساله 3«کلودت کلوین» :1955مارس  2 -

ایالت آالباما حاضر نشد صندلی خود را در اتوبوس به یک زن سفیدپوست تحویل دهد. این 

د. سال بعد، اقدام موجب شد تا وی با ضرب و شتم به قسمت انتهای اتوبوس منتقل شو

شکایت کرد که در نهایت به رای غیر قانونی اعالم  4«برودر علیه گیلی»کلوین در پرونده 

 انجامید. ها  اتوبوسنژادی تفکیک شدن 

 ، دانشمند فیزیک و برنده جایزه نوبل فیزیک درگذشت.نیآلبرت انیشت :1955مارس  14 -

 5«ه شرکت گلس گلنشاوکمیسر علی»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1955مارس  28 -

 موضوع مالیات بردرآمد حکم صادر کرد. رخصوص د

                                                           
1
 - Metropolitan Operain 

2
 - Intercontinental Ballistic Missiles (ICBMs) 

3
 - Claudette Colvin 

4
 - Browder v. Gayle 

5
 - Commissioner v. Glenshaw Glass Co. 
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 ایالت کالیفرنیا افتتاح شد.  2«آنهایم»در شهر  1«نی لندزدی» :1955 ژوئیه  17 -

 نخستین نیروگاه اتمی در ایالت آیداهو به بخش خصوصی فروخته شد.  :1955 ژوئیه  17 -

ی فرماندار رسید. بر امضاءایالت ایلیونی به در  3«قانون سوگند وفاداری» :1955 ژوئیه  18 -

عمومی ملزم شدند یا به ایالت ایلینوی و ایاالت های  ، کلیه کارمندان بخشناساس این قانو

 متحده سوگند وفاداری ایراد کنند یا مشاغل خود را از دست بدهند. 

سه در کنفرانس بریتانیا و فران اتحاد جماهیر شورویران ایاالت متحده، س :1955 ژوئیه  18 -

 گر دیدار کردند. یدر شهر ژنو سوئیس با یکد ژنو

 پرواز به نوادا در بار نخستین برای متحده ایاالت 2 –هواپیمای جاسوسی یو  :1955 اوت 1 -

 . آمد در

4«امریکن ایرالینز»در پی سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری شرکت  :1955 اوت 4 -
در  

 دمه کشته شدند. تن مسافر و خ 30ایالت میسوری، 

کشته و یک میلیارد دالر  200طوفان در منطقه شمال شرقی ایاالت متحده،  :1955 اوت 19 -

 خسارت برجای گذاشت. 

ساله سیاه پوست به اتهام تهدید یک زن سفید  14نوجوان  5«امت تیل» :1955 اوت 28 -

ت این نوجوان شد. قاتالن سفیدپوس اعدام ،سی سی پی می در ایالت 6«مانی»پوست در شهر 

 سیاه پوست از سوی اعضای هیات منصفه که همگی سفید بودند، تبرئه شدند.

تصادف رانندگی، در  اثر هنرپیشه سرشناس هالیوودی در 7«جیمز دین» :1955سپتامبر  30 -

 سالگی درگذشت.  24

 8«زنیونایتد ایرالی»انفجار بمب ساعتی در یک فروند هواپیمای باری شرکت  :1955نوامبر  1 -

 . انجامیدخدمه  5مسافر و  39بر فراز ایالت کلرادو به مرگ 

                                                           
1
 - Disneyland 

2
 - Anaheim 

3
 - Loyalty Oath Act 

4
 - American Airlines 

5
 - Emmett Till 

6
 - Money 

7
 - James Dean 

8
 - United Airlines 
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بین ایالتی در ایاالت متحده ممنوع های  نژادی در قطارها و اتوبوس تفکیک :1955نوامبر  5 -

 اعالم شد. 

به اتهام سرپیچی از تحویل یک صندلی در  ،، زن سیاه پوست1«روزا پارکس» :1955دسامبر  1  -

 پوست در مونتگمری ایالت آالباما بازداشت و زندانی شد.  ر سفیداتوبوس شهری به یک مساف

کنگره »و « فدراسیون کار آمریکا»دو سازمان کارگری بزرگ شامل  :1955دسامبر  5  -

های  و کنگره سازمان آمریکافدراسیون کار »با یکدیگر ادغام شدند و « صنعتیهای  سازمان

 آوردند.  پدیدرا  2«صنعتی

 
 ارکس، پس از خودداری از بلند شدن در اتوبوسی در مونتگمریبازداشت روزا پ

و دیگر  4«مارتین لوتر کینگ جونیور»توسط  3«انجمن بهبود مونتگمری» :1955دسامبر  5 -

شهری مونتگمری تاسیس های  ان در جریان تحریم اتوبوسسیاه پوستشیشان برای کمک به ک

 شد. 

بدل شد که طی یک سال  آمریکاییرکت جنرال موتورز به نخستین ش :1955دسامبر  31  -

 یک میلیارد دالر درآمد کسب کرد. 

                                                           
1
 - Rosa Parks 

2
 - American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL–CIO) 

3
 - Montgomery Improvement Association 

4
 - Martin Luther King Jr 



 

 

 

 

 

 ۳01    1950: دهه اول بخش ششم/ فصل

  

 

1956 

 کشته برجای گذاشت. 30تصادف قطار در لس آنجلس  :1956ژانویه  22  -

اعالم ها  جمهور دوایت آیزنهاور با وجود ابتال به برخی از بیماریرئیس  :1956فوریه  29 -

 . خواهد کردشرکت  "یگریک بار د در انتخابات ریاست جمهوری بعدی ،کرد

مانیفست »موسوم به ای  نامهی امضاءتن از اعضای کنگره با  100حدود  :1956مارس  12 -

که « براون علیه هیات آموزشی»مخالفت خود را با حکم دیوان عالی فدرال در پرونده  1«جنوبی

 . نمودندان نژادی در مدارس را مغایر قانون اساسی ایاالت متحده اعالم کرده بود، بی کیکتف

 شاهزاده موناکو ازدواج کرد.  3«رینر سوم»با  آمریکاییهنرپیشه  2«گریس کیلی» :1956آوریل  19  -

4«کلیسای متحد متدودیست» :1956مه  2 -
دهد  می به زنان اجازه ،در ایاالت متحده اعالم کرد 

ا نژادی ر تفکیکبه شکل کامل به کسوت روحانیت درآیند. این کلیسا همچنین پایان 

 خواستار شد. 

اعالم کرد که جدایی « برودر علیه گیلی»دادگاهی در ایالت آالباما در پرونده  :1956 ژوئن 4 -

 مغایر با قانون اساسی ایاالت متحده است. ها  نژادی در اتوبوس

های  در کمیته فعالیت آمریکایینویس مشهور  آرتور میلر، نمایشنامه :1956 ژوئن 21 -

 ندگان برای ادای شهادت حاضر شد. مجلس نمای آمریکاییغیر

روانکاو آلمانی  5«ویلهلم ریچ»نوشته شده توسط های  با حکم دادگاه، کتاب :1956 ژوئن 26 -

 که به شیادی پزشکی متهم شده بود، در ایاالت متحده سوزانده شد. 

هنرپیشه معروف هالیوودی با آرتور میلر نمایشنامه  6«مرلین مونرو» :1956 ژوئن 29 -

 س ازدواج کرد. سرشنا

 امضاءرا  7«قانون فدرال کمک بزرگراهی»جمهور دوایت آیزنهاور رئیس  :1956 ژوئن 29 -

 وجود آورد. ه را در ایاالت متحده ب 8«بین ایالتیهای  سیستم بزرگراه»کرد. این قانون 

                                                           
1
 - Southern Manifesto 

2
 - Grace Kelly 

3
 - Rainier III 

4
 - United Methodist Church 

5
 - Wilhelm Reich 

6
 - Marilyn Monroe 

7
 - Federal Aid Highway Act 

8
 - Interstate Highway System 
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ا دو فروند هواپیمای مسافربری بر فراز دره گرند کانیون در ایالت آریزونا ب :1956 ژوئن 30 -

کشته شدند. این حادثه که  نفر 128یکدیگر برخورد کردند و در پی سقوط هر دو هواپیما، 

حادثه تصادم هوایی تا آن زمان بود، به تغییرات گسترده در سیستم کنترل هوایی در بدترین 

 ایاالت متحده منجر شد. 

ی بر فراز پنهانبه صورت برای نخستین بار و  2-هواپیمای جاسوسی یو :1956 ژوئیه  4  -

 به پرواز درآمد. اتحاد جماهیر شوروی 

 تن کشته شدند.  19در پی آتش سوزی در پاالیشگاهی در ایالت تگزاس،  :1956 ژوئیه  29 -

کرد که بر  امضاءجمهور دوایت آیزنهاور قطعنامه مشترک کنگره را رئیس  :1956 ژوئیه 30 -

ار ملی ایاالت متحده در نظر گرفته به عنوان شع 1«ما به خدا ایمان داریم»اساس آن، عبارت 

 شده بود. 

در پی تصادف رانندگی، در  آمریکایینقاش سرشناس  2«جکسون پوالک» :1956 اوت 11 -

 نیویورک درگذشت. 

یک گروه از نیروی دریایی ایاالت متحده در قطب جنوب، ساخت  :1956اکتبر  31 -

طقه مسکونی کره زمین است، ترین من را که جنوبی 3«اسکات –ایستگاه جنوبگان آمونسن »

 آغاز کردند. 

 منتشر شد.  آمریکاییشاعر معروف  5«آلن گینزبرگ»اثر  4«زوره»کتاب شعر  :1956نوامبر  1 -

 چهل و سومین انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد. :1956نوامبر  9 -

ت ریاست جمهوری، در انتخابا جمهوری خواهدوایت آیزنهاور، نامزد حزب  :1956نوامبر  6 -

  بر آدالی استیونسون، نامزد حزب دموکرات پیروز شد.

نژادی در  تفکیک، «برودر علیه گیلی»ل در پرونده دیوان عالی فدرا :1956نوامبر  13 -

شهر ایالت آالباما را مغایر قانون اساسی اعالم کرد. با این حکم دادگاه، تحریم های  اتوبوس

 پایان یافت. ها  آفریقایی-آمریکاییاز سوی مونتگمری آالباما های  اتوبوس

                                                           
1
 - In God We Trust 

2
 - Jackson Pollock 

3
 - Amundsen–Scott South Pole Station 

4
 - Howl 

5
 -  Allen Ginsberg 
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در منطقه بروکلین شهر نیویورک  1«سینما پارامونت»انفجار بمب در مقابل  :1956دسامبر  2 -

 زخمی برجای گذاشت. 9

1957  

بازار بورس سانفرانسیسکو و بازار بورس لس آنجلس در یکدیگر ادغام  :1957ژانویه  2 -

 وجود آوردند. ه ب را 2«بازار بورس ساحل پاسفیک»شدند و 

 هشتادو پنجمین دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد. :1957ژانویه  3 -

جمهور دوایت آیزنهاور در نشست مشترک کنگره، حمایت ایاالت رئیس  :1957ژانویه  5 -

را مورد تاکید قرار داد. این اتحاد جماهیر شوروی در برابر  غرب آسیامتحده از کشورهای 

 شهرت یافت. 3«دکترین آیزنهاور»به نظریه 

و تعدادی « مارتین لوتر کینگ»توسط  4«یان جنوبحکنفرانس رهبران مسی» :1957ژانویه  10 -

  تاسیس شد.آفریقایی -آمریکاییشیشان ز کا

ایاالت متحده جمهوری رئیس به عنوان برای دومین بار دوایت آیزنهاور  :1957ژانویه  20 -

 سوگند یاد کرد. 

ایاالت جمهوری رئیس به عنوان معاون برای دومین بار ریچارد نیکسون  :1957ه ژانوی 20 -

 سوگند یاد کرد. متحده 

 
 مارتین لوترکینگ جونیور، رهبر جنبش حقوق مدنی آمریکا

                                                           
1
 - Paramount Theater 

2
 - Pacific Coast Stock Exchange 

3
 - Eisenhower Doctrine 

4
 - Southern Christian Leadership Conference 
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رک به اتهام شهر نیویو 2«بمب ساز دیوانه»معروف به  1«جورج متیسکی» :1957ژانویه  22 -

 مورد بمب گذاری، بازداشت شد.  30

راننده یک  3«ویلی ادواردز»کالن  کوکالکساعضای گروه نژادپرست  :1957ژانویه  23 -

 کامیون را از پلی بر فراز رودخانه آالباما به پایین پرت کردند و وی را به قتل رساندند. 

تن کشته  72در پی آتش سوزی در یک خانه سالمندان در ایالت میسوری،  :1957فوریه  17 -

 شدند. 

های  از رهبران اتحادیه 4«هوفا جیمی»ای  بی اف –اداره تحقیقات فدرال  :1957مارس  13  -

 کارگری را به اتهام اختالس، بازداشت کرد. 

 درگذشت.  آمریکاییجوزف مک کارتی، سناتور  :1957مه  2 -

 تاسیس شد. 5«کلیساهای متحد مسیحی» :1957 ژوئن 25 -

 درگذشت. یآمریکایکمدین معروف  6«الیور هاردی» :1957 اوت 7 -

ایاالت متحده به مدت دو سال  ،جمهور دوایت آیزنهاور اعالم کردرئیس  :1957 اوت 21 -

 اتمی را متوقف خواهد کرد. های  آزمایش

« اطاله مذاکرات»طوالنی ترین سخنرانی  7«م تورموندرواست»سناتور دموکرات  :1957 اوت 28 -

 قوق مدنی در سنا ایراد کرد.دقیقه در مخالفت با قوانین ح 18ساعت و  24را به مدت 

 9«گارد ملی ایاالت متحده»فرماندار آرکانزاس از  8«اورویل فایوباس» :1957سپتامبر  4  -

در برابر مخالفت نژادپرستان برای آفریقایی -آمریکاییدانش آموز  9از  ،کردخواست در

این  محافظت نماید.10«دبیرستان مرکزی لیلتل راک»درس مختلط های  حضور بر سر کالس

جنبش حقوق مدنی »شناخته شدند و نقش مهمی در  11«لیتل راک 9» دانش آموزان به عنوان 

 بازی کردند.  12«آمریکا

                                                           
1
 - George Metesky 

2
 - Mad Bomber 

3
 - Willie Edwards 

4
 - Jimmy Hoffa 

5
 - United Church of Christ 

6
 - Oliver Hardy 

7
 - Strom Thurmond 

8
 - Orville Faubus 

9
 - National Guard of the United States 

10
 - Little Rock Central High School 

11
 - Little Rock Nine 

12
 - American Civil Rights Movement 
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 منتشر شد.  2«جک کرواک»اثر  1«در جاده»کتاب  :1957سپتامبر  5 -

کمیسیون حقوق مدنی ایاالت » 3«1957قانون حقوق مدنی سال »با اجرای  :1957سپتامبر  9 -

 شد.  ایجاد 4«متحده

جمهور دوایت آیزنهاور نیروهای گارد ملی را برای حفاظت از رئیس  :1957سپتامبر  24 -

دبیرستان »درس مختلط در های  به منظور حضور در کالسآفریقایی -آمریکاییدانش آموزان 

 اعزام کرد. « مرکزی لیتل راک

وزیر دارایی کشور  ،5«کومال آگبلی گبدمه»رئیس جمهور دوایت آیزنهاور از  :1957اکتبر  10 -

خدمات به این وزیر آفریقایی سر باز  ارایهانی در ایالت دالور از رغنا به این دلیل که رستو

 زد، عذرخواهی کرد.

نخستین افسر ارتش ایاالت متحده از  6«هنک کرامر»سروان نیرو زمینی  :1957اکتبر  21 -

  بود که در این کشور کشته شد. نیروهای ویژه اعزامی به ویتنام

 از سران مافیا در شهر نیویورک ترور شد.  7«آلبرت آناستازیا» :1957اکتبر  25 -

8«تویوتا»نخستین خودروهای ژاپنی از شرکت خودروسازی  :1957اکتبر  31 -
برای فروش در  

 ایاالت متحده وارد این کشور شد.

 درمعلق  به عنوان طوالنی ترین پل ه بیگ مکب معروف9«مکیناک» پل معلق :1957نوامبر  1  -

 . شد افتتاح ایاالت متحده میشیگان ایالت

 جمهور دوایت آیزنهاور دچار سکته مغزی شد. رئیس  :1957نوامبر  25 -

شکست با نخستین تالش ایاالت متحده برای ارسال موشک به فضا  :1957دسامبر  6 -

 د.مواجه ش

 

                                                           
1
 - On the Road 

2
 - Jack Kerouac 

3
 - Civil Rights Act of 1957 

4
 - United States Commission on Civil Rights 

5
 - Komla Agbeli Gbdemah 

6
 - Hank Cramer 

7
 - Albert Anastasia 

8
 - Toyota 

9
 - Mackinac Bridge 
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1958 

قه قهرمانی شطرنج ایاالت در مساب ،آمریکاییساله  14نوجوان  1«بابی فیشر» :1958ژانویه  8 -

 متحده برنده شد. 

حکم داد که  2«ناولیسازمان وان علیه » دیوان عالی فدرال در پرونده  :1958ژانویه  13 -

نوشتن مطالب همجنسگرایانه غیر قانونی نیست. این برای نخستین بار بود که دیوان عالی 

 کرد.  می م صادرفدرال در موضوع مربوط به همجنسگرایان یا دگرباشان جنسی حک

در  3«لومبی»کالن و اعضای قبیله بومیان  کوکالکسمیان گروه نژادپرست  :1958ژانویه  18 -

 یاد 4«پاند هیزنبرد »ایالت کارولینای شمالی درگیری رخ داد. از این درگیری خونین به عنوان 

 شود.  می

را به طور موفقیت ای  یک ماهوارهتوانست بار ایاالت متحده برای نخستین  :1958ژانویه  31 -

 بود. 5« 1اکسپلورور » آمیز در مدار زمین قرار دهد. نام این ماهواره 

در جریان برگزاری رزمایش هوایی  6«تایبی بمب»وژنی به نام ریک بمب هید :1958فوریه  5 -

 به بیرون از هواپیما پرت و در دریا گم شد.  ،ی ایالت جورجیا- 7«ساوانا»در منطقه 

 27ایالت کنتاکی،  8«ستونسبرگپر»ی تصادف اتوبوس مدرسه در شهر درپ :1958فوریه  28 -

مدرسه در ایاالت متحده های  تن کشته شدند. این حادثه یکی از بدترین حوادث اتوبوس

 بوده است. 

                                                           
1
 - Bobby Fischer 

2
 - One, Inc. v. Olesen 

3
 - Lumbee 

4
 - Battle of Hayes Pond 

5
 - Explorer 1 

6
 - Tybee Bomb 

7
 - Savannah 

8
 - Prestonsburg 
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 در حال ورود به دبیرستانی در شهر لیتل راک به همراهی گارد فدرال سیاه پوستآموزان  دانش

فروند بمب اتمی به طور اتفاقی از هواپیمایی بر فراز ایالت کارولینای  یک :1958مارس  11  -

جنوبی به بیرون پرت شد. در اثر برخورد این بمب با خانه مسکونی، تعدادی مجروح شدند 

 اما انفجار اتمی رخ نداد. 

ارتش  واپیمای مسافربری با یک فروند جتدر پی برخورد یک فروند ه :1958آوریل  21 -

 تن کشته شدند.  49حده در نزدیکی شهر الس وگاس در ایالت نوادا، ایاالت مت

بین ایاالت متحده و کانادا به  1«فضای آمریکای شمالی فرماندهی دفاع هوا» :1958مه  12 -

 رسید. امضاء

در جریان دیدار از کاراکاس، پایتخت ونزوئال، گروهی از تظاهرکنندگان ضد  :1958مه  13 -

 حمله کردند. آمریکا وری جمهرئیس ل ریچارد نیکسون، معاون به خودروی حام آمریکایی

به عنوان یکی از بناهای تاریخی ایالت کالیفرنیا، درهای خود  2«کاخ هرست» :1958 ژوئن 2 -

 روی بازدیدکنندگان باز کرد. ه را ب

نخست وزیر سرنگون شده مجارستان در  ایاالت متحده، اعدام ایمره ناجی :1958 ژوئن 17 -

را به شدیدترین لحن، محکوم کرد . این موضع ایاالت متحده، در روابط این  1957سال 

 تنش ایجاد کرد. اتحاد جماهیر شوروی کشور با 

 رسید.  امضاءواشنگتن به  در 3«پیمان دفاع متقابل ایاالت متحده و بریتانیا» :1958 ژوئیه  3 -

                                                           
1
 - North American Aerospace Defense Command 

2
 - Hearst Castle 

3
 - US–UK Mutual Defence Agreement 
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گدار دریایی ایاالت متحده وارد در پی بحران سیاسی در لبنان، پنج هزار تفن :1958 ژوئیه  15 -

 گرای این کشور محافظت نمایند. بیروت شدند تا از دولت غرب

 را تاسیس کرد.  1«ناسا –سازمان ملی هوا و فضا »کنگره ایاالت متحده  :1958 ژوئیه  29 -

به عنوان نخستین وسیله ساخت بشر « یو اس اس ناتیلوس»زیردریایی اتمی  :1958 اوت 3 -

 ال عبور کرد. از زیر قطب شم

3«والدیمیر ناباکف»اثر  2«لولیتا»کتاب  :1958 اوت 18 -
 روسی – آمریکایینویسنده معروف  

 . شد منتشر

 امضاءرا  4«1958قانون فدرال هوایی سال »جمهور دوایت آیزنهاور رئیس  :1958 اوت 23 -

مانی منتقل شد امور هوایی در ایاالت متحده به ساز، کلیه اختیارات نکرد. با اجرای این قانو

 تغییر نام داد.  5«سازمان فدرال هوایی»که مدتی بعد به 

 اتمی در منطقه اقیانوس اطلس را آغاز کرد. های  ایاالت متحده آزمایش :1958 اوت 27 -

 کشته برجای گذاشت.  48تصادف قطار در ایالت نیوجرسی  :1958سپتامبر  15 -

 دانش آموز کشته شدند.  90در شیکاگو، در پی آتش سوزی در دبیرستانی  :1958دسامبر  1  -

 7«رابرت ولش جونیور»توسط  6«جان بریج سوسایتی»تشکل دست راستی  :1958دسامبر  9  -

 تاسیس شد. 

پخش شد.  8«اسکور»جمهور دوایت آیزنهاور از سوی ماهواره رئیس پیام  :1958دسامبر  19 -

سکور یک روز پیش از آن به فضا آید. ا می به شمارای  این نخستین پیام ارتباطاتی ماهواره

 پرتاب شده بود. 

1959 

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.ششمین  و هشتاد :1959ژانویه  3 -

                                                           
1
 - National Aeronautics and Space Administration (NASA) 

2
 - Lolita 

3
 - Vladimir Nabokov 

4
 - Federal Aviation Act of 1958 

5
 - Federal Aviation Administration 

6
 - John Birch Society 

7
 - Robert W. Welch, Jr. 

8
 - SCORE 
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 آالسکا به عنوان چهل و نهمین ایالت پذیرفته شد. :1959ژانویه  3 -

ت را به رسمی ایاالت متحده حکومت جدید کوبا به رهبری فیدل کاسترو :1959ژانویه  7 -

 شناخت.

1«تایتان»نخستین موشک بالستیک قاره پیمای  :1959فوریه  6  -
در  2«کیپ کاناورال»در پایگاه  

 ایالت فلوریدا به فضا پرتاب شد. 

هفت خلبان را برای بدل شدن به نخستین فضانوردان  ،ناسا اعالم کرد :1959آوریل  9 -

3«هفت عطارد»ایاالت متحده برگزیده است. این هفت تن به 
 هرت یافتند. ش 

 اعتصاب سراسری در صنایع فوالد ایاالت متحده آغاز شد.  :1959 ژوئیه  15 -

جمهور ریچارد نیکسون در حاشیه برپایی نمایشگاهی در رئیس معاون  :1959 ژوئیه  24 -

گفت و گوهای فی اتحاد جماهیر شوروی نخست وزیر  4«نیکیتا خروشچف»مسکو، با 

 شهرت یافت.  5«مناظرات آشپزخانه»گوها به البداهه انجام داد. این گفت و 

 هاوایی به عنوان پنجاهمین ایالت پذیرفته شد.  :1959 اوت 21 -

 در میان استقبال گسترده عمومی به نمایش درآمد. 6«بن هور»فیلم سینمایی  :1959نوامبر  18 -

 امضاءپیمانی را اتحاد جماهیر شوروی کشور از جمله ایاالت متحده و  12 :1959دسامبر  1 -

ی از حضور رکردند که بر اساس آن، قطب جنوب یک منطقه علمی درنظرگرفته شد که باید عا

 آید.  می نظامی باشد. این نخستین توافق کنترل تسلیحاتی در دوران جنگ سرد به شمار

1960 

در انتخابات ریاست جمهوری نامزد  ،اعالم کرد 7«جان اف کندی»سناتور  :1960ژانویه  2 -

 خواهد شد.

در  8«و امنیتی میان ایاالت متحده و ژاپن متقابلهای  پیمان همکاری» :1960ژانویه  19 -

 رسید.  امضاءواشنگتن دی.سی به 

                                                           
1
 - Titan 

2
 - Cape Canaveral 

3
 - Mercury Seven 

4
 - Nikita Khrushchev 

5
 - kitchen debate 

6
 - Ben-Hur 

7
 - John F. Kennedy 

8
 - Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan 
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به  3«بتیسکف تریسته»سوار بر زیردریایی  2«دان والش»و  1«ژاک پیکارد» :1960ژانویه  23 -

 متری رسیدند.  916ر و هزا 10در اقیانوس آرام فرو رفتند و به عمق  4«گودال ماریانا»درون 

کارولینای در ایالت  5«گرینزبورو»شهر در چهار دانشجوی سیاه پوست  :1960فوریه  1 -

خوری مخصوص  غذایک پیشخوان جداگانه نشسته خود را در برابر  نتحصشمالی 

 ارایه یخدماتبه این چهار دانشجو آغاز کردند. اگرچه  6«وولورث»سفیدپوستان در فروشگاه 

های  نسرآغاز تحصاین رویداد بنشینند. پیشخوان یافتند همچنان پشت اجازه آنان نشد، اما 

بود آمریکا جنوبی ها  غذاخوری در ایالتهای  نشسته برای برچیدن تبعیض نژادی در سالن

 بعد منجر شد. های  طی هفته 7«نشسته گرینزبوروهای  نتحص»که به 

، «نشسته گرینزبورو نتحص»رداری از با الگو ب سیاه پوستدانشجویان  :1960فوریه  13 -

ایالت  8«نشوویل»شهر های  نژادی در رستوران تفکیکرا در اعتراض به ای  مشابههای  نتحص

 تنسی آغاز کردند. 

 ایالت کالیفرنیا افتتاح شد. 9«اسکوا ولی»در  1960المپیک زمستانی سال  :1960فوریه  18 -

را به ویتنام  آمریکاییسرباز  500ار و سه هز ،ایاالت متحده اعالم کرد :1960مارس  6 -

 جنوبی اعزام خواهد کرد. 

 کشته شدند. نفر 61در پی سقوط هواپیمای مسافربری در ایالت ایندیانا،  :1960مارس  17 -

حق اختراع لیزر را به  11«چارلز هارد تونیس»و  10«آرتور لئونارد شووالو» :1960مارس  22 -

 ثبت رساندند. 

به فضا  12«1-تیروس»نخستین ماهواره هواشناسی را به نام  ،متحده ایاالت :1960آوریل  1 -

 پرتاب کرد. 

                                                           
1
 - Jacques Piccard 

2
 - Don Walsh 

3
 - Bathyscaphe Trieste 

4
 - Mariana Trench 

5
 - Greensboro 

6
 - Woolworth 

7
 - Greensboro sit-ins 

8
 - Nashville 

9
 - Squaw Valley 

10
 - Arthur Leonard Schawlow 

11
 - Charles Hard Townes 

12
 - TIROS-1 
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آمریکا  2 -، هواپیمای جاسوسی یواتحاد جماهیر شورویبا شلیک یک موشک  :1960مه  1 -

 خلبان آن دستگیر شد.  1«گری پاورز»بر فراز شوروی سرنگون و 

 کرد.  امضاءرا  2«1960نی سال قانون حقوق مد»جمهور دوایت آیزنهاور رئیس  :1960مه  6 -

به عنوان نخستین ساخته دست بشر، کره  3«یو اس اس تریتون»زیر دریایی  :1960مه 10 -

 زمین را به شکل کامل در زیر دریا طی کرد. 

 ،از دوایت آیزنهاوراتحاد جماهیر شوروی نیکیتا خروشچف، نخست وزیر  :1960مه  16 -

بر فراز آمریکا پرواز هواپیماهای جاسوسی  تبجمهوری ایاالت متحده خواست بارئیس 

 خاک شوروی، عذرخواهی کند. 

 
 آمریکایی 2-وروی با سرنگونی هواپیمای جاسوسی یوو شآمریکا  بینتشدید تنش 

به سمت یک  موشکی اتحاد جماهیر شوروییک فروند هواپیمای جنگنده  :1960 ژوئیه  1 -

اتحاد جماهیر شوروی  لدر شما 5«بارنتزدریای »بر فراز  4«47-آر بی »فروند هواپیمای 

 درآمدند. ها  شلیک کرد. در پی سقوط هواپیمای آمریکا، دو خدمه آن به اسارت روس

با افزوده شدن آالسکا و هاوایی به ایاالت متحده، پرچم جدید این کشور با  :1960 ژوئیه  4 -

 ستاره رونمایی شد.  50

                                                           
1
 - Gary Powers 

2
 - Civil Rights Act of 1960 

3
 - USS Triton 

4
 - RB-47 

5
 - Barents Sea 
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هارپر »ا خمیرمایه نقد تبعیض نژادی به قلم ب 1«کشتن مرغ مقلد»کتاب  :1960 ژوئیه  11 -

 منتشر شد.  2«لی

سناتور جان اف کندی در مجمع ملی حزب دموکرات در شهر لس آنجلس  :1960 ژوئیه  13 -

 به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد. 

در « وولورث»نشسته در فروشگاه های  نی تحصرپس از برگزاها  هفته :1960 ژوئیه  25 -

در ایالت کاورلینای شمالی، سرانجام مدیران فروشگاه به چهار دانشجوی « گرینزبورو»شهر 

مخصوص سفیدپوستان، غذا فروختند. این رخداد، های  سیاه پوست متحصن، در مکان

 دستاورد مهم در جنبش حقوق مدنی توصیف شد. 

از سوی مجمع جمهوری ایاالت متحده رئیس ریچارد نیکسون، معاون  :1960 ژوئیه  28  -

 ان به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد. خواه جمهوریملی 

ایاالت متحده های  رهبر انقالب کوبا در واکنش به اعمال تحریم ،ل کاسترودیف :1960 اوت 6 -

 و دیگر مالکان خارجی را ملی اعالم کرد.  ها آمریکاییعلیه کوبا، دارایی 

اتحاد که بر فراز  2-ورز خلبان هواپیمای جاسوسی یومحاکمه گری پا :1960 اوت 17 -

 سرنگون شد، در مسکو آغاز شد. جماهیر شوروی 

در دادگاهی در مسکو به  ،آمریکا، خلبان هواپیمای سرنگون شده گری پاورز :1960 اوت 19 -

 سال زندان محکوم شد. 10به ، اتحاد جماهیر شورویجرم جاسوسی علیه 

 کشته برجای گذاشت.  50لوریدا طوفان در ف :1960 اوت 29  -

جمهوری نامزدهای حزب دموکرات و  ،جان اف کندی و ریچارد نیکسون :1960سپتامبر  26 -

در انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده، نخستین مناظره زنده تلویزیونی در تاریخ  خواه

 را برگزار کردند. آمریکا 

رای نخستین بار ایده بیاست جمهوری جان اف کندی، نامزد انتخابات ر :1960اکتبر  14 -

 کرد.  حرا مطر 3«سپاه صلح»

                                                           
1
 - To Kill a Mockingbird 

2
 - Harper Lee 

3
 - Peace Corps 
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خود ای  در نخستین مسابقه حرفه 2«محمدعلی» معروف به 1«کاسیوس کلی» :1960اکتبر  29 -

 ایالت کنتاکی به پیروزی رسید.  3«لوئیسویل»در رشته مشت زنی، در 

 متحده برگزار شد. چهل و چهارمین انتخابات ریاست جمهوری ایاالت :1960نوامبر  8 -

جان اف کندی نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری بر  :1960نوامبر  8 -

سالگی، جوان  43به پیروزی رسید. کندی در  جمهوری خواهریچارد نیکسون، نامزد حزب 

 ترین فردی بود که در انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده به پیروزی رسیده بود. 

نژادی در  تفکیککشمکش سیاسی بر سر حذف سیاست ها  از هفته پس :1960نوامبر  14 -

کودک سیاه پوست تحت تدابیر امنیتی ماموران پلیس وارد  4«رودی بریجز»مدارس، 

 پوست سفیددر ایالت لوئیزیانا شد که تمامی دانش آموزان آن  در نیواورلئان،ای  مدرسه

 الت لوئیزیانا پایان داد.نژادی در مدارس ای تفکیکبودند. این اقدام به 

 درگذشت. آمریکاییبازیگر  ،5«کالرک گیبل» :1960نوامبر  16 -

 درگذشت. آمریکایینویسنده  ،6«ریچارد رایت» :1960نوامبر  28 -

میلیون دالر کمک به جمهور دوایت آیزنهاور با پرداخت یک رئیس  :1960دسامبر  2 -

 ترک کرده بودند، موافقت کرد. ایی که کشورشان را به مقصد فلوریدابپناهندگان کو

جدایی نژادی در  7«بوینتون علیه ویرجینیا»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1960دسامبر  5 -

 حمل و نقل عمومی را غیر قانونی اعالم کرد. 

نژادی در  تفکیکدیوان عالی فدرال برخالف رای دادگاه فدرال، قوانین  :1960دسامبر  12 -

 کرد. توصیفقانون اساسی ایاالت متحده با ر ایالت لوئیزیانا را مغای

دو فروند هواپیمای مسافربری بر فراز شهر نیویورک، در پی برخورد  :1960دسامبر  16  -

 بر روی زمین کشته شدند.  نفر 6بر روی هوا و  تن128

که در بندر  8«یو اس اس کانستلیشن»در پی آتش سوزی در ناو هواپیمابر  :1960دسامبر  19 -

 تن کشته شدند.  50، بودحال ساخت  در نیویورک

                                                           
1
 - Cassius Clay 

2
 - Muhammad Ali 

3
 - Louisville 

4
 - Ruby Bridges 

5
 - Clark Gable 

6
 - Richard Wright 

7
 - Boynton v. Virginia 

8
 - USS Constellation 



 

 



 

 

 فصل دوم

 1960دهه  

1961 

 هفتمین دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.  و هشتاد :1961ژانویه  3 -

ایاالت متحده روابط دیپلماتیک و  ،جمهور دوایت آیزنهاور اعالم کردرئیس  :1961ژانویه  3 -

 کند.  می کنسولی خود با کوبا را قطع

جمهور دوایت آیزنهاور در سخنرانی خداحافظی ریاست جمهوری رئیس  :1961نویه ژا 17 -

 بر کشور هشدار داد.  1«صنعتی -نظامیهای  مجتمع»تسلط باره در

ایاالت متحده جمهوری رئیس سی و پنجمین جان اف کندی به عنوان  :1961ژانویه  20 -

 سوگند یاد کرد.

گند وجمهوری سرئیس معاون سی و هفتمین وان به عن 2«لیندون جانسون» :1961ژانویه  20  -

 یاد کرد. 

 شمالی کارولینای در اتمی بمب دو حامل 52 –یک فروند بمب افکن ب  :1961ژانویه  24 -

 . کرد برخورد زمین با

                                                           
1
 - military-industrial complex 

2
 - Lyndon B. Johnson 
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 جمهوری ایاالت متحده آمریکارئیس جان اف کندی، سی و پنجمین 

 

مصاحبه زنده مطبوعاتی اعالم  جمهور جان اف کندی در نخستینرئیس  :1961ژانویه  25 -

در آمریکا هواپیمای سرنگون شده  دیک فروناسیر دو خدمه اتحاد جماهیر شوروی کرد که 

 شمال شوروی را آزاد کرده است. 

به عنوان پزشک خود را  1«اولژانت تر» ،جمهور جان اف کندیرئیس  :1961ژانویه  26  -

جمهوری ایاالت رئیس به سمت پزشک  انتخاب کرد. این برای نخستین بار بود که یک زن

 شد.  می متحده منصوب

ایاالت متحده یک شامپانزه را با موشک به فضا فرستاد تا زمینه برای  :1961ژانویه  31 -

 فرستادن انسان به فضا هموار شود. 

را  2«1-مینتمنت »ایاالت متحده نخستین موشک بالستیک قاره پیمای  :1961فوریه  1 -

 زمایش کرد. آ

ایالت  4«برکلی»در  3«الرنسیوم»و سومین عنصر شیمیایی به نام  : صد1961 فوریه 14 -

 کالیفرنیا کشف شد. 

                                                           
1
 - Janet G. Travell 

2
 - Minuteman - 1 

3
 - Lawrencium 

4
 - Berkeley 
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هشدار داد از اتحاد جماهیر شوروی جمهور جان اف کندی به رئیس  :1961فوریه  15 -

 کنگو در آفریقا خودداری کند. امورمداخله در 

در آمریکا ربری خطوط هوایی در پی سقوط یک فروند هواپیمای مساف :1961فوریه  15 -

 تن کشته شدند.  73بلژیک، 

کمک به کشورهای  ادعایجمهور جان اف کندی سپاه صلح را با رئیس  :1961مارس  1 -

 فقیر و توسعه نیافته تاسیس کرد. 

پرتغال های  علیه سیاست 1«شورای امنیت سازمان ملل»ایاالت متحده در  :1961مارس  13 -

 در آفریقا رای داد. 

میان ایاالت  2«اتحاد برای پیشرفت»جمهور جان اف کندی طرح رئیس  :1961مارس  13 -

 را مطرح کرد.  3«آمریکای التین»متحده و کشورهای 

رسید. بر اساس  تاییدمتمم بیست و سوم قانون اساسی ایاالت متحده به  :1961مارس  29 -

در  ،جازه داده شدپایتخت ایاالت متحده ا ،به ساکنان شهر واشنگتن دی.سی ،این متمم

 انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. 

به عنوان یک پیمان بین المللی در  4«کنوانسیون منع مصرف مواد مخدر» :1961مارس  30 -

 رسید. امضاءشهر نیویورک به 

 –آمریکا با طراحی آژانس اطالعات مرکزی  5«عملیات خلیج خوک ها» :1961آوریل  17  -

 به کوبا انقالبی حکومت تا شد گذاشته اجرا به کوبا در تبعیدی های کوبایی شرکت با و سیا

 برای را بزرگی بحران و خورد شکست آوریل 19 روز در عملیات این. شود کشیده زیر

 . آورد پدید متحده ایاالت دولت

خود های  ان و سفیدپوستان طرفدار برابری نژادی مسافرتسیاه پوستتعدادی از  :1961مه  4 -

سواران »به شهرهای جنوبی ایاالت متحده آغاز کردند. این اقدام به عنوان  با اتوبوس را

جنوبی به رای دیوان های  شهرت یافت و هدف از آن، این بود که میزان پایبندی ایالت 6«آزادی

 ل و نقل عمومی مشخص شود. معالی فدرال در رد سیاست جدایی نژادی در سیستم ح

                                                           
1
  - United Nations Security Council 

2
 - Alliance for Progress 

3
 - Latin America 

4
 - Single Convention on Narcotic Drugs 

5
 - Bay of Pigs Invasion 

6
 - Freedom Riders 
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به مدار  ،2«مرکوری»، در برنامه فضایی آمریکایین نخستین به عنوا 1«آلن شپارد» :1961مه  5 -

 زمین فرستاده شد. 

در ایالت آالباما، بمب  3«آنیستون»در شهر « سواران آزادی»در یک اتوبوس  :1961مه  14 -

دست ساز منفجر شد. تعدادی از فعاالن جنبش حقوق مدنی نیز توسط اعضای گروه 

 خوردند. کالن به سختی کتک  کوکالکسنژادپرست 

نژادی علیه قوانین جدایی نژادی، در ایالت آالباما حکومت های  در پی ناآرامی :1961مه  21  -

 نظامی اعالم شد. 

م سی سی پی هنگا می در ایالت 4«جکسون»در شهر « سواران آزادی»اعضای  :1961مه  24 -

 پیاده شدن از اتوبوس، به اتهام بر هم زدن آرامش جامعه بازداشت شدند.

جمهور جان اف کندی پس از نشست مشترک کنگره، اعالم کرد که رئیس  :1961مه  25 -

، انسان را برای راه رفتن بر روی ماه، به فضا خواهد 1960ایاالت متحده تا پایان دهه 

 بود. 5«برنامه آپولو»فرستاد. این سخنان سرآغاز شروع 

هوری فرانسه در جمرئیس جمهور جان اف کندی با شارل دوگل، رئیس  :1961مه  31 -

 پاریس دیدار کرد. 

 و برنده جایزه نوبل ادبیات درگذشت. آمریکاییارنست همینگوی، نویسنده  :1961 ژوئیه  2 -

جمهور جان اف کندی در وین با نیکیتا خروشچف، نخست وزیر رئیس  :1961 ژوئیه  4 -

 درخصوصمذاکره کرد. محور این مذاکرات، آینده آلمان و مباحث اتحاد جماهیر شوروی 

 . را در بر می گرفت اتمیهای  خلع سالح و آزمایش

عضو  7«ای.اچ. هرست»فعال مدافع حق رای توسط  ،6«هربرت لی» :1961سپتامبر  25 -

 سی سی پی کشته شد.  می مجلس نمایندگان ایالتی

                                                           
1
 - Alan Shepard 

2
 - Mercury 

3
 - Anniston 

4
 - Jackson 

5
 - Apollo program 

6
 - Herbert Lee   

7
 - E. H. Hurst 
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 ها در عملیات خلیج خوکآمریکا شکست 

ر نظامی را به ویتنام جنوبی هزار مشاو 18جمهور جان اف کندی رئیس  :1961نوامبر  18 -

 اعزام کرد. 

حامل  آمریکاییهای  بالگردجنگ ایاالت متحده در ویتنام با ورود نخستین  :1961دسامبر  11 -

 رسما آغاز شد. ، پایتخت ویتنام جنوبیپرسنل نظامی به سایگون 400

1962 

 تاسیس شد.  1«یگان ویژه نیروی دریایی ایاالت متحده» :1962ژانویه  1 -

 شدید ایاالت متحده علیه صادرات کوبا به اجرا گذاشته شد. های  تحریم :1962وریه ف 3 -

دولت ایاالت متحده هرگونه مبادله تجاری میان ایاالت متحده و کوبا را  :1962فوریه  7 -

 ممنوع اعالم کرد. 

جاسوس  2«رودلف آبیل»با آمریکا گری پاورز، خلبان هواپیمای جاسوسی  :1962فوریه  10 -

 در برلین مبادله شدند.  روس،

یک بازدید برای اولین بار آمریکا جمهوری رئیس همسر  3«ژاکلین کندی» :1962فوریه  14 -

 تلویزیونی از کاخ سفید برگزار کرد. 

در مدار زمین قرار  آمریکاییبه عنوان نخستین فضانورد  4«جان گلن» :1962فوریه  20 -

 گرفت.

                                                           
1
 - United States Navy SEALs 

2
 - Rudolf Abel 

3
 - Jacqueline Kennedy 

4
 - John Glenn 
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انجمن ملی بسکتبال »بازی بسکتبال در مسابقات  در یک 1«ویلت چمبرلین» :1962مارس  2  -

 امتیاز بدست آورد و رکورد زد.  100 2«آی بی ان –

های  حکم داد که دادگاه 3«کربیکر علیه »دیوان عالی فدرال در پرونده  :1962مارس  26 -

 قانونگذاری رای دهند. های  توانند به تغییر کرسی می فدرال

اجبار در برگزاری نیایش  4«انجل علیه ویتالی»در پرونده  دیوان عالی فدرال :1962 ژوئن 25 -

 دینی در مدارس را مغایر قانون اساسی ایاالت متحده اعالم کرد. 

5«کلیسای لوترین در آمریکا» :1962 ژوئن 28 -
 از ادغام چند کلیسای لوترین تاسیس شد.  

در  7«راجرز»شهر در  6«والمارت»ای  زنجیرههای  نخستین شعبه فروشگاه :1962 ژوئیه  2 -

 ایالت آرکانزاس افتتاح شد. 

 ایاالت متحده نخستین ماهواره ارتباطات تجاری را در مدار زمین قرار داد.  :1962 ژوئیه  10 -

 ایاالت متحده آخرین آزمایش اتمی در اتمسفر زمین را انجام داد.  :1962 ژوئیه  17 -

از خانه اش سالگی  36در  ییآمریکاجسد مرلین مونرو، هنرپیشه سرشناس  :1962 اوت 5 -

 پیدا شد. در لس آنجلس 

سی  می دانشگاه»در آفریقایی -آمریکاییبه عنوان نخستین  8«جیمز مریدیت» :1962اکتبر  1 -

 و تحت حفاظت ماموران امنیتی فدرال ثبت نام کرد.  9«سی پی

 ذاشت. کشته برجای گ 46طوفان غیر معمول در ساحل شمال غربی آمریکا،  :1962اکتبر  12 -

عکسبرداری هایی  هواپیماهای جاسوسی ایاالت متحده بر فراز کوبا، از مکان :1962اکتبر  14 -

قصد دارد در آنجا موشک مستقر سازد. این اتحاد جماهیر شوروی داد  می کردند که نشان

منجر شد و جهان را تا یک شوروی رخداد، به بحران شدیدی در روابط ایاالت متحده و 

 ی پیش برد. قدمی جنگ اتم

                                                           
1
 - Wilt Chamberlain 

2
 - National Basketball Association (NBA) 

3
 - Baker v. Carr 

4
 - Engel v. Vitale 

5
 - Lutheran Church in America 

6
 - Wal-Mart 

7
 - Rogers 

8
 - James Meredith 

9
 - University of Mississippi 
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اتحاد د که ر سخنرانی زنده تلویزیونی خبر داجمهور جان اف کندی درئیس  :1962اکتبر  22 -

 در کوبا موشک مستقر کرده است. جماهیر شوروی 

در پی اعالم محاصره دریایی کوبا از سوی ایاالت متحده، ساعاتی پیش از  :1962اکتبر  28 -

در جریان بحران موشکی کوبا، ماهیر شوروی اتحاد جشروع درگیری میان ایاالت متحده و 

اتمی این های  حامل موشکهای  دستور داد کشتیشوروی نیکیتا خروشچف، نخست وزیر 

د. با این تصمیم، وقوع یک جنگ اتمی میان دو نکشور از حرکت به سمت کوبا خودداری کن

 ابرقدرت منتفی شد. 

اری ایالت کالیفرنیا شکست خورد. وی ریچارد نیکسون در انتخابات فرماند :1962نوامبر  7 -

این آخرین مصاحبه مطبوعاتی من است و شما دیگر ریچارد » :در جمع خبرنگاران گفت

 .«نیکسون را نخواهید داشت که به او لگد بزنید

سابق ایاالت متحده و از فعاالن جنبش حقوق اول النور روزولت، بانوی  :1962نوامبر  7 -

 زنان، درگذشت.

های  برای خارج کردن موشکاتحاد جماهیر شوروی ر واکنش به تصمیم د :1962نوامبر  20 -

خود را از ترکیه های  خود از کوبا، ایاالت متحده نیز مخفیانه به مسکو وعده داد موشک

 خارج خواهد کرد. با این تصمیم، بحران موشکی کوبا به پایان رسید.

 شد. اعتصاب مطبوعات شهر نیویورک آغاز  :1962دسامبر  8  -

فعال ضد جنگ به دلیل ایفای نقش در  ،1«ینگاولکارل پ لینوس» :1962دسامبر  10 -

 د. شبه دریافت جایزه صلح نوبل مفتخراتمی های  ضد آزمایشهایی  تالش

                                                           
1
 - Linus Carl Pauling 
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 و شوروی بر سر استقرار موشک در کوباآمریکا رویارویی 

ست خورده دولت کوبا، صدها تبعیدی شرکت کننده در عملیات شک :1962دسامبر  24 -

 . باز گرداندرا در ازای دریافت مواد غذایی، به ایاالت متحده ها  خلیج خوک

1963 

 و هشتمین دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد. هشتاد :1963ژانویه  3 -

1«مونالیزا»نقاشی  :1963ژانویه  8 -
در « گالری ملی هنر»در  2«لئوناردو داوینچی»شاهکار  

ن بار و آخرین بار بود که این اثر بی اولیمایش گذاشته شد. این برای واشنگتن دی.سی به ن

 . گذاشته شدنمایش  بههمتای هنری در ایاالت متحده 

. واالس در نطق آغازین فرمانداری شدفرماندار ایالت آالباما  3«جورج واالس» :1963ژانویه  14 -

 ی نژادی برای همیشه . گفت: جدایی نژادی در حال حاضر، جدایی نژادی در فردا و جدای

 5«دانشگاه کلمسون»وارد آفریقایی -آمریکاییدانشجوی  ،4«هاروی گانت» :1963 ژانویه 28  -

در ایالت کارولینای جنوبی شد؛ ایالتی که به عنوان آخرین ایالت از جدایی نژادی در مراکز 

 د. رک می آموزشی مقاومت

                                                           
1
 - Mona Lisa 

2
 - Leonardo da Vinci' 

3
 - George Wallace 

4
 - Harvey Gantt 

5
 - Clemson University 



 

 

 

 

 

 ۳2۳    1960: دهه دوم بخش ششم/ فصل

  

 

 یری شهروندان خود را با کوبا غیر قانونایاالت متحده معامالت مالی و تجا :1963ژانویه  8 -

 اعالم کرد. 

 تاسیس سیا –آمریکا آژانس اطالعات مرکزی  1«بخش عملیات داخلی» :1963فوریه  11 -

 . شد

منگام آالباما، صدها معترض از جمله ر: در جریان درگیری نژادی در بی1963مارس  2 -

 بازداشت شدند.  زن و کودک ینچند

 ،حکم داد 2«گیدون علیه وینرایت» الی فدرال در پرونده دیوان ع :1963مارس  18 -

کیفری برای متهمانی که توانایی پرداخت های  ایالتی موظف هستند در پروندههای  دادگاه

 مشاوره دهند. ،هزینه وکالی خود را ندارند

زندان فدرال آلکاتراز در جزیره آلکاتراز در خلیج سانفرانسیسکو تعطیل  :1963مارس  21 -

به جای دیگری  3«رابرت اف کندی»زندانی آخر این زندان به دستور دادستان کل  27شد. 

 ند.منتقل شد

 روز پایان یافت.  114اعتصاب مطبوعات نیویورک بعد از  :1963مارس  31 -

آالباما ام رمنگیکنفرانس رهبری مسیحیان جنوب از کارزار ب شرکت کنندگان :1963آوریل  3 -

 حمایت کردند.ن اعتصابات نشسته در جریاعلیه جدایی نژادی 

خدمه آن جان  112در جریان غرق شدن یک زیردریایی اتمی آمریکا،  :1963آوریل  10  -

 باختند. 

مارتین لوتر کینگ به همراه تنی چند از رهبران جنبش حقوق مدنی به  :1963آوریل  12 -

 د.دنش ام ایالت آالباما بازداشتمنگاتهام برپایی تظاهرات بدون مجوز، در بیر

4«اماز زندان بیرمنگای  نامه»بیانیه مارتین لوتر کینگ  :1963آوریل  16 -
 را منتشر کرد.  

با استفاده از  که در پی حمله ارتش ویتنام جنوبی به تظاهرکنندگان بودایی :1963 ژوئن 3 -

خود را به های  کمک ،ایاالت متحده تهدید کرد صورت گرفت مواد شیمیایی ضعیف شده

 م جنوبی قطع خواهد کرد. دولت ویتنا

                                                           
1
 - Domestic Operations Division 

2
 - Gideon v. Wainwright: 

3
 - Robert F. Kennedy 

4
 - Letter from Birmingham Jail 
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جورج واالس، فرماندار ایالت آالباما شخصا مانع ورود دو دانشجوی  :1963 ژوئن 11 -

1«جیمز هود»های  به نامآفریقایی -آمریکایی
برای  3«دانشگاه آالباما»به  2«ویویان مالون»و  

ندار جان اف کندی به گارد ملی دستور داد از فرامین فرماجمهور رئیس ثبت نام شد. 

 واالس را ندهند. های  سرپیچی کنند و اجازه مانع تراشی

سخنرانی »ه به کجمهور جان اف کندی در یک اظهار نظر تاریخی رئیس  :1963 ژوئن 11 -

 شهرت یافت، قول داد به جدایی نژادی در کشور پایان دهد.  4«حقوق مدنی

از رهبران جنبش حقوق  کهنه سرباز ارتش ایاالت متحده و 5«مدگار اورز» :1963 ژوئن 12 -

 6«بایرون د ال بکویت»سی سی پی ترور شد. قاتل وی،  می ایالت« جکسون»مدنی در شهر 

 در دادگاه محکوم شد. 1994در سال 

 7«مدرسه بخش آبینگتون علیه شیمپ»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1963 ژوئن 17 -

یر قانون اساسی ایاالت قرائت کتاب مقدس به دستور مقامات دولتی در مدارس را مغا

 متحده اعالم کرد. 

را با  8«راهپیمایی دیترویت به سوی آزادی»رهبران جنبش حقوق مدنی  :1963 ژوئن 23 -

هزار تن  125شور، در شهر دیترویت با شرکت بیش از کهدف اعتراض به جدایی نژادی در 

 ن بود.ترین راهپیمایی در ایاالت متحده تا آن زما ار کردند. این بزرگزگرب

یک آلمان و با دموکراتدر پی احدات دیوار برلین از سوی دولت جمهوری  :1963 ژوئن 26 -

جمهور جان اف کندی با سفر به برلین غربی و ایراد رئیس ، اتحاد جماهیر شورویاشاره 

9« .من یک برلینی هستم»به زبان آلمانی گفت:  ،یک سخنرانی تاریخی
 

ان نوعی کد پستی در ایاالت متحده به اجرا گذاشته به عنو 10«زیپ کد» :1963 ژوئیه  1 -

 شد. 

                                                           
1
 - James Hood 

2
 - Vivian Malone 

3
 - University of Alabama 

4
 - Civil Rights Address 

5
 - Medgar Evers 

6
 - Byron De La Beckwith 

7
 - Abington School District v. Schempp 

8
 - Detroit Walk to Freedom 

9
 - Ich bin ein Berliner 

10
 - ZIP codes 
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جمهوری این رئیس ماموران پلیس مخفی ویتنام جنوبی به ریاست برادر  :1963 ژوئیه  7 -

کردند، درگیر  می را گزارشها  با روزنامه نگاران که تجمعات اعتراض آمیز بودایی کشور، 

 ضروب کردند. را م آمریکاییشدند و چند تن از روزنامه نگاران 

پیمان منع جزئی آزمایش »و بریتانیا اتحاد جماهیر شوروی ایاالت متحده،  :1963 اوت 5 -

 کردند.  امضاءرا  1«ای  هسته

تی ایاالت متحده از دولت ویتنام جنوبی، دولت کندی به یدر پی نارضا :1963 اوت 21 -

یتنام جنوبی، دولت دستور دارد با کمک به کودتا در و سفارت ایاالت متحده در سایگون

 جدید بر سر کار بیاورد. 

بنای یادبود لینکلن در شهر واشنگتن های  مارتین لوتر کینگ بر روی پله :1963 اوت 28 -

را خطاب به  2«من رویایی دارم»دی.سی مهم ترین و تاریخی ترین سخنرانی خود مشهور به 

3«ل و آزادیراهپیمایی به سمت واشنگتن برای شغ»هزار شرکت کننده در  250
ایراد کرد.  

 ترین تجمعی بود که تا آن زمان در ایاالت متحده برپا شده بود.  این بزرگ

آالباما، چهار بیرمنگام تیست در شهر پکلیسای بادر پی انفجار بمب در  :1963سپتامبر  15 -

 کشته شدند. آفریقایی -آمریکاییکودک 

نخستین گزارش خود را  4«زنان کمیسیون ریاست جمهوری بررسی وضعیت» :1963اکتبر  1 -

 جمهور جان اف کندی ارسال کرد. رئیس برای 

به همراه گروه موسیقی خود آفریقایی -آمریکاییخواننده و نوازنده  5«سام کوک» :1963اکتبر  8 -

  پس از تالش برای رزرو اتاق در هتل مخصوص سفیدپوستان در لوئیزیانا بازداشت شدند.

رس عمومی شیکاگو با هدف اعتراض به سیاست جدایی نژادی تحریم مدا :1963اکتبر  22 -

 در مدار عمومی این شهر آغاز شد. 

در ایالت ایندیانا،  6«ایندیاناپولیس»در پی انفجار گاز در نمایشگاهی در شهر  :1963اکتبر  31 -

 تن کشته شدند.  74

                                                           
1
 - Partial Nuclear Test Ban Treaty 

2
 - I Have a Dream 

3
 - March on Washington for Jobs and Freedom 

4
 - Presidential Commission on the Status of Women 

5
 - Sam Cooke 

6
 - Indianapolis 
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یت، ورهر دیتدر شآمریکا از رهبران جنبش حقوق مدنی  1«مالکوم ایکس» :1963نوامبر  10 -

سیاه مبارزه های  ضرورتباره را در 2«پیام به ریشه ها»عنوان با سخنرانی تاریخی خود 

 ایراد کرد. آمریکا ان پوست

در  3«داالس»شهر های  جمهور جان اف کندی هنگام عبور از خیابانرئیس  :1963نوامبر  22 -

بیمارستان درگذشت.  در ،و ساعاتی پس از آن هدف اصابت گلوله قرار گرفتایالت تگزاس 

 نیز کشته شد.فرماندار تگزاس  4«جان کانلی»در جریان این ترور، 

جمهوری ایاالت رئیس سی و پنجمین  ،در پی کشته شدن جان اف کندی :1963نوامبر  22 -

با ریاست کرد.  جمهوری سوگند یادرئیس به عنوان سی و ششمین لیندون جانسون متحده، 

 خالی ماند.  1965ژانویه  20معاونت ریاست جمهوری تا  جمهوری لیندون جانسون، سمت

در ساختمان کنگره ایاالت متحده مراسم تشییع جنازه جان اف کندی  :1963نوامبر  24 -

 برگزار شد. 

های  متهم به قتل جان اف کندی در مقابل دوربین 5«لی هاروی اسوالد» :1963نوامبر  24 -

 در داالس کشته شد.  6«ک روبیج»تلویزیونی، توسط های  شبکه فیلمبرداری

 
 مارتین لوترکینگ« من یک رویا دارم»سخنرانی 

                                                           
1
 - Malcolm X 

2
 - Message to the Grass Roots 

3
 - Dallas 

4
 - John B. Connally 

5
 - Lee Harvey Oswald 

6
 - Jack Ruby 



 

 

 

 

 

 ۳27    1960: دهه دوم بخش ششم/ فصل

  

 

های  جمهور لیندون جانسون تاکید کرد که ایاالت متحده به حمایترئیس  :1963نوامبر  24 -

 خود از ویتنام جنوبی ادامه خواهد داد. 

. مدارس سراسر جنازه جان اف کندی در گورستان ملی آرلینگتون دفن شد :1963نوامبر  25 -

آمریکا جمهوری مقتول رئیس ایاالت متحده به احترام کندی تعطیل شدند و مراسم تدفین 

 تلویزیونی در سراسر جهان به نمایش درآمد. های  توسط شبکه

 بارهرا برای تحقیق در 1«کمیسیون وارن»جمهور لیندون جانسون رئیس  :1963نوامبر  29 -

 ترور جان اف کندی تشکیل داد. 

تن جان  81در پی سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری در ایالت مریلند،  :1963دسامبر  8 -

 باختند. 

1964 

در  جمهوری خواهحزب به عنوان نامزد  اعالم کرد 2«بری گلدواتر»سناتور  :1964ژانویه  3 -

 انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهد کرد. 

خستین سخنرانی خود در نشست جمهور لیندون جانسون در نرئیس  :1964ژانویه  8 -

 را اعالم کرد.  3«جنگ علیه فقر»مشترک کنگره موسوم به وضعیت اتحاد، سیاست 

در جریان درگیری مسلحانه بین سربازان ایاالت متحده و غیرنظامیان  :1964ژانویه  9 -

به  ،قکشته شدند. این اتفا آمریکاییسرباز  4پانامایی و  21پانامایی در منطقه کانال پاناما، 

 د.تبدیل شیک بحران بزرگ 

که در مدار زمین قرار گفت اعالم  آمریکایی فضانورد جان گلن، نخستین :1964ژانویه  17 -

 برای کسب کرسی سناتوری ایالت اوهایو از حزب دموکرات نامزد خواهد شد.  ،کرد

بر اساس رسید.  تاییدمتمم بیست و چهارم قانون اساسی ایاالت متحده به  :1964ژانویه  23 -

غیر قانونی  ،4«مالیات رای»، نفی حق رای شهروندان به دلیل ناتوانی از پرداخت ناین قانو

 اعالم شد. 

                                                           
1
 - Warren Commission 

2
 - Barry Goldwater 

3
 - War on Poverty 

4
 - poll tax 
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یک فروند هواپیمای جت آموزشی نیروی هوایی ایاالت متحده هنگام  :1964ژانویه  28  -

اصابت موشک ضد هوایی قرار گرفت و سرنگون شد. در  هدفپرواز بر فراز برلین شرقی، 

 کشته شدند.  آمریکایین حادثه سه خدمه هواپیمای ای

تحریم مدارس عمومی شهر نیویورک با هدف دستیابی به ادغام سازی  :1964فوریه  3 -

 نژادی، به اجرا گذاشته شد. 

1«بیتلز»گروه موسیقی انگلیسی  :1964فوریه  7  -
با استقبال دوستداران خود وارد شهر  

 نیویورک شد.

 
 ر داالس تگزاسترور جان اف کندی د

حکم داد که  2«ویزبری علیه سندرز»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1964فوریه  17 -

 انتخابیه کنگره باید به لحاظ جمعیتی تقریبا با هم برابر باشند. های  حوزه

سانی »کاسیوس کلی در مسابقات قهرمان سنگین وزن مشت زنی جهان  :1964فوریه  25 -

 بعد نام خود را به محمد علی تغییر داد. ید. وی مدتشهرمان جهان را شکست داد و ق 3«لیستون

جمهور لیندون جانسون اعالم کرد ایاالت متحده موفق به ساخت رئیس  :1964فوریه  29 -

کیلومتر در ساعت(  200هواپیمایی با سرعت بیش از دو هزار مایل در ساعت )سه هزار و 

 شده است. 

ن اتحادیه کارگری در دادگاه به جرم نقض قوانین جیمی هوفا از رهبرا :1964مارس  4 -

 فدرال، محکوم شد. 

                                                           
1
 - The Beatles 

2
 - Wesberry v. Sanders 

3
 - Sonny Liston 



 

 

 

 

 

 ۳29    1960: دهه دوم بخش ششم/ فصل

  

 

قصد دارد یک حزب ملی مخصوص  ،مالکوم ایکس در نیویورک اعالم کرد :1964مارس  8 -

 سیاهان تاسیس کند. 

حکم داد که بر  1«نیویورک تایمز علیه سالیوان»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1964مارس  9 -

سیاسی های  ون اساسی ایاالت متحده، سخنرانی در انتقاد از شخصیتقان اولاساس متمم 

 قابل سانسور نیست.

 مالکوم ایکس ملت اسالم را ترک کرد.  :1964مارس  12 -

جک روبی در دادگاه به اتهام قتل لی هاروی اسوالد قاتل جان اف کندی  :1964مارس  14 -

 گناهکار شناخته شد. 

ریشتر در منطقه  9.2ه تاریخ ایاالت متحده که با قدرت ترین زلزل در بزرگ :1964مارس  27 -

 تن جان باختند. 125رخ داد،  2«جنوب مرکز آالسکا»

چپگرای  رجمهورئیس  و گوالرتائتای مورد حمایت ایاالت متحده، ژدر کود :1964مارس  31 -

 . کرد ر مردم حکومتسال ب 24وری به روی کار آمد که و یک حکومت دیکتات شد برزیل برکنار

در یک سخنرانی در شهر کلیولند ایالت اوهایو خطاب به  مالکوم ایکس :1964آوریل  3 -

کنند در غیر این  استفادهتاکید کرد که از حق رای خود در انتخابات ها  آفریقایی-آمریکایی

 شهرت یافت.  3«رای یا سالح»صورت شاید استفاده از سالح ضروری شود. این سخنرانی به 

رئیس جمهور لیندون جانسون در نیویورک و نیکیتا خروشچف نخست  :1964آوریل  20 -

را به منظور قطع تولید مواد الزم برای هایی  وزیر اتحاد جماهیر شوروی در مسکو، برنامه

 اعالم کردند.ای  هستههای  ساخت سالح

نخستین تظاهرات بزرگ دانشجویی ضد جنگ ویتنام همزمان در نیویورک و  :1964مارس  2 -

 انسیسکو برپا شد. سانفر

از فعاالن جنبش حقوق مدنی، در  5«چارلز ادی مور»و  4«هنری هیزکیا دی» :1964مارس  2 -

کالن ربوده و کشته شدند.  کوکالکسسی سی پی توسط اعضای گروه نژادپرست  می ایالت

 چند ماه بعد بقایای سوخته شده این دو تن پیدا شد. 

                                                           
1
 - New York Times Co. v Sullivan 

2
 - South Central Alaska 

3
 - The Ballot or the Bullet 

4
 - Henry Hezekiah Dee 

5
 - Charles Eddie Moore 
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سرنشین آن  44ری در کالیفرنیا سقوط کرد و تمام یک فروند هواپیمای مسافرب :1964مه  7 -

کشته شدند. اداره تحقیقات فدرال در گزارشی اعالم کرد که خلبان و کمک خلبان هواپیما 

 توسط یک مسافر با گلوله به قتل رسیده بودند. 

پیش ثبت های  مرد جوان در نیویورک، در اعتراض به جنگ ویتنام کارت 12 :1964مه  12 -

 بود. هایی  ش را سوزاندند. این نخستین مورد از سوزاندن چنین کارتنام در ارت

میکروفون مخفی در  40بیش از  ،وزارت امور خارجه ایاالت متحده خبر داد :1964مه  19  -

 دیوارهای سفارت ایاالت متحده در مسکو جاسازی شده است.

اتحاد به آمریکا  به جرم انتقال اسناد محرمانه دولت 1«جورج جان گسنر» :1964 ژوئن 9 -

 در دادگاه محکوم شد.جماهیر شوروی 

به الیحه حقوق مدنی ، روز اطاله مذاکرات 75سنای ایاالت متحده پس از  :1964 ژوئن 10 -

 رای داد. 

 
 جمهوری ایاالت متحده آمریکارئیس لیندون جانسون، سی و ششمین 

در تول ایاالت متحده جمهوری مقرئیس برادر  ،2«ادوارد کندی»سناتور  :1964 ژوئن 19 -

 جریان حادثه سقوط هواپیما زخمی شد. در این حادثه، خلبان هواپیما کشته شد. 

سه عضو کنگره  5«جیمز چانی»و  4«آندرو گودمن» ،3«مایکل شوورنر» :1964 ژوئن 21 -

سی  می در ایالت 6«کالن کوکالکسسفید های  شوالیه»برابری نژادی از سوی گروه نژادپرست 

 داشتند.  دستاز ماموران محلی نیز در این قتل . برخی نددیرس  و به قتل ندشد دهسی پی ربو

                                                           
1
 - George John Gessner 

2
 - Edward Kennedy 

3
 - Michael Schwerner 

4
 - Andrew Goodman 

5
 - James Chaney 

6
 - White Knights of the Ku Klux Klan 
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 امضاءرا  1«1964قانون حقوق مدنی سال »جمهور لیندون جانسون رئیس  :1964 ژوئیه  2  -

 کرد. این قانون هرگونه جداسازی نژادی در ایاالت متحده را غیر قانونی اعالم کرد. 

هزار نیروی دیگر به ویتنام جنوبی اعزام کرد. با این  5حده ایاالت مت :1964 ژوئیه  27 -

 هزار تن رسید.  21مستقر در جنگ ویتنام به  آمریکاییتصمیم، تعداد نظامیان 

یو اس اس سی. ترنر »و  2«یو اس اس مدوکس»های  به نام آمریکاییدو ناو  :1964 اوت 2 -

تند. حادثه خلیج تونکن، ایاالت در ویتنام مورد حمله قرار گرف 4«خلیج تونکن»در  3«جوی

 متحده را بیش از پیش درگیر جنگ ویتنام کرد. 

گودمن و چیمز چانی، از فعاالن حقوق مدنی که  واجساد مایکل شوونر، آندر :1964 اوت 4 -

 ، پیدا شد. کشته شده بودند ژوئننژادپرست در ماه های  سی سی پی توسط گروه می در

در  آمریکاییاران ویتنام شمالی را به تالفی حمله به ناوهای ایاالت متحده بمب :1964 اوت 5 -

 خلیج تونکن آغاز کرد. 

جمهور رئیس به  5«قطعنامه خلیج تونکن»کنگره ایاالت متحده با تصویب  :1964 اوت 7 -

، ویتنام شمالی آمریکاییدر برابر حمالت به نیروهای  تاد اد  لیندون جانسون اختیارات جنگی

 را بمباران کند. 

 حزب دموکراتیک آزادی»فعال حقوق مدنی و نایب رئیس  ،6«فانی لو هامر» :1964 اوت 22 -

مجمع ملی حزب دموکرات سخنرانی کرد. در پی های  در کمیته اعتبارنامه ،7«سی سی پی می

که همگی سفیدپوست بودند، را سی سی پی  می هیات نمایندگی ایالتهامر، این سخنرانی، 

 د.یبه چالش کش

مجمع ملی حزب دموکرات به مدت چهار روز در آتالنتیک سیتی ایالت  :1964 اوت 24 -

نیوجرسی آغاز به کار کرد. در پایان این نشست، لیندون جانسون به عنوان نامزد انتخابات 

به عنوان نامزد سمت معاونت ریاست جمهوری  8«هربرت هامفری»ریاست جمهوری و 

 معرفی شدند. 

                                                           
1
 - Civil Rights Act of 1964 

2
 - USS Maddox 

3
 - USS C. Turner Joy 

4
 - Gulf of Tonkin 

5
 - Gulf of Tonkin Resolution 

6
 - Fannie Lou Hamer 

7
 - Mississippi Freedom Democratic Party 

8
 - Hubert Humphrey 
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 1960در جریان جنگ ویتنام در دهه  ریکاییآمافزایش حضور سربازان 

آفریقایی -آمریکایینژادی سه روزه در فیالدلفیا که میان های  قیامدر جریان  :1964 اوت 28 -

 تن بازداشت شدند.  770تن زخمی و بیش از  340ساکن شهر و نیروهای پلیس رخ داد، 

ایاالت متحده، به جرم جرمی غیر از قتل در  دلیلبه  1«جیمز کوبورن» :1964سپتامبر  4 -

 دزدی، در آالباما اعدام شد. 

 نخستین گزارش ترور جان اف کندی را منتشر کرد. ، کمیسیون وارنر :1964سپتامبر  27 -

سه هزار فعال دانشجویی در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، خودروهای پلیس را  :1964اکتبر  1 -

ثبت نام های  را که کارت یافراد به محاصره در آورند. ماموران پلیس در تالش بودند

زدند، دستگیر کنند. مقاومت دانشجویان در نهایت به شکل  می سربازی اجباری خود را آتش

2«جنبش آزادی بیان برکلی»گیری 
 انجامید . 

 جمهوری ایاالت متحده درگذشت. رئیس هربرت هوور، سی و یکمین  :1964اکتبر  20 -

 800به همراه  آمریکایی 60دموکراتیک کنگو شورشیان در جمهوری  :1964اکتبر  27 -

 بلژیکی را به گروگان گرفتند. 

در « موزه تاریخ طبیعی آمریکا»قیمتی بی همتا از های  از سنگای  مجموعه :1964اکتبر  29 -

 شهر نیویورک به سرقت رفت.

                                                           
1
 - James Coburn 

2
 - Berkeley Free Speech Movement 



 

 

 

 

 

 ۳۳۳    1960: دهه دوم بخش ششم/ فصل

  

 

جمهور لیندون جانسون در یک کمپین انتخاباتی در شهر نیویورک، رئیس  :1964اکتبر  31 -

 مطرح کرد.  ها آمریکاییرا با هدف بهبود زندگی  1«جامعه بزرگ»ده وع

نیروی هوایی های  در پی حمله نیروهای ویتنام شمالی به یکی از پایگاه :1964نوامبر  1 -

 ینو چند شدند کشته آمریکاییارتش ایاالت متحده در ویتنام جنوبی، تعدادی از سربازان 

 فروند هواپیما نیز آسیب دیدند. 

 چهل و پنجمین انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد. :1964وامبر ن 3 -

بری  ،نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ،لیندون جانسون :1964نوامبر  3 -

 ان را شکست داد. جمهوری خواهگلدواتر، نامزد 

اسیسات نظامی را در پایگاه و ت 95 ،وزارت دفاع ایاالت متحده اعالم کرد :1964نوامبر  19 -

 تعطیل خواهد کرد. آمریکا مناطق مختلف 

اعضای شورای امنیت ملی ایاالت متحده طرح تشدید بمباران ویتنام شمالی  :1964نوامبر  28 -

 کردند.  ارایهجمهور لیندون جانسون رئیس را به 

برکلی دانشجوی معترض به جنگ ویتنام را در دانشگاه  800پلیس بیش از  :1964دسامبر  3 -

 نشسته شکل داده بودند.  ندر کالیفرنیا بازداشت کرد. این دانشجویان تحص

یض عبه دلیل ایفای نقش در مبارزات علیه تبمارتین لوتر کینگ جوینور  :1964دسامبر  10 -

چنین جایزه که وی جوان ترین فردی بود د. شجایزه صلح نوبل به دریافت مفتخر نژادی، 

 کرد.  می مهمی را دریافت

در لس  یدر متلآفریقایی -آمریکاییسام کوک، خواننده و آهنگ ساز  :1964دسامبر  11 -

 آنجلس کالیفرنیا با شلیک گلوله به قتل رسید. 

چه گوارا به نمایندگی از مردم کوبا در سخنانی در مجمع عمومی  :1964دسامبر  11 -

دولت ایاالت  های سازمان ملل در شهر نیویورک، حمالت لفظی شدیدی را متوجه سیاست

 متحده کرد.

                                                           
1
 - Great Society 



 

 

 

 

 

 روزشمار تاریخ ایاالت متحده آمریکا       ۳۳4

 

 

 
 ی قانون حقوق مدنی توسط لیندون جانسونامضاء

 1«متل هارت آتالنتا علیه ایاالت متحده»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1964دسامبر  14 -

د نباید جداسازی نژادی را به اجرا دهن می ارایهحکم داد، موسساتی که خدمات عمومی 

 بگذارند.

1965 

 و نهمین دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد. شتاده :1965انویه ژ 3 -

در نشست « وضعیت اتحاد»جمهور لیندون جانسون در سخنرانی رئیس  :1965ژانویه  4 -

 تاکید کرد. «جامعه بزرگ»مشترک کنگره ایاالت متحده، بر تعهد خود برای اجرای برنامه 

 سوگند یاد کرد. جمهوری رئیس نوان به عبرای دومین بار لیندون جانسون  :1965ژانویه  20 -

جمهوری سوگند رئیس معاون سی و هشتمین هربرت هامفری به عنوان  :1965ژانویه  20 -

 یاد کرد. 

 مالکوم ایکس در منهتن نیویورک ترور شد.  :1965فوریه  21 -

 3«ادموند پتوس»بر روی پل  2«سلما»صدها مامور پلیس ایالت آالباما در شهر  :1965مارس  7 -

ان حمله کردند . این حادثه که یکی از سیاه پوستراهپیمایی بدون خشونت مدافعان حق رای  به

 شهرت یافت.  4«یکشنبه خونین»آید، به  می به شمارآمریکا حواث مهم در جنبش حقوق مدنی 

                                                           
1
 - Heart of Atlanta Motel v. United States 

2
 - Selma 

3
 - Edmund Pettus 

4
 - Bloody Sunday 



 

 

 

 

 

 ۳۳5    1960: دهه دوم بخش ششم/ فصل

  

 

تفنگدار دریایی ایاالت متحده به ویتنام جنوبی اعزام  500حدود سه هزار و  :1965مارس  8 -

 وارد جنگ ویتنام شد. ، آمریکا جنگ جونخستین گروه روه به عنوان گشدند. این 

لما به ان برای راهپیمایی از شهر سسیاه پوستدومین تالش فعاالن حق رای  :1965مارس  9  -

مارس روی آن رخ  7«یکشنبه خونین»که حادثه  «ادموند پتوس»شهر مونتگمری بر روی پل

ن لوتر کینگ نیز حضور داشت و وی دستور توقف داد، متوقف شد. در این راهپیمایی، مارتی

 و بازگشت به سلما را صادر کرد. 

در  2«برترپنداران سفید»از رهبران جنبش حقوق مدنی توسط  1«جیمز ریب» :1965مارس  9 -

 شهر سلمای آالباما مورد ضرب و شتم قرار گرفت و دو روز بعد در بیمارستان درگذشت. 

دانشجویان علیه کمیته هماهنگی »فعاالن تن از  600ر روی پلیس ب :1965مارس  16 -

 کرده بودند، آتش گشود. تظاهرات ایالت آالباما در مونتگمری که  3«خشونت

فعال حقوق مدنی در برابر دادگاه شهر مونتگمری ایالت  1500بیش از  :1965مارس  17  -

 آالباما تظاهرات کردند. 

واکنش به خشونت پلیس علیه فعاالن  جمهور لیندون جانسون دررئیس  :1965مارس  17 -

4«1965قانون حق رای سال »حقوق مدنی در شهر سلمای ایالت آالباما، الیحه 
را به کنگره  

 در مجلس نمایندگان به ژوئیه  10مه در سنا و روز  26کرد. این الیحه روز  ارایه

 تصویب رسید.  

رانس رهبران مسیحی کنف»یک قاضی فدرال در حکمی اعالم کرد که  :1965مارس  18 -

ان سیاه پوستاجازه دارند راهپیمایی سلما تا مونتگمری را برای حمایت از حق رای « جنوبی

 ند. نبرگزار ک

حقوق رهبران جنبش مارتین لوتر کینگ به همراه بیش از سه هزار تن از  :1965مارس  21 -

 رپا کنند. موفق شدند از سلما به مونتگمری در ایالت آالباما راهپیمایی ب ،مدنی

به  5«3-جیمینی»ناسا موفق شد برای نخستین بار دو انسان را با فضاپیمای  :1965مارس  23  -

 مدار زمین بفرستد. 

                                                           
1
 - James J. Reeb 

2
 - White supremacists 

3
 - Student Nonviolent Coordinating Committee 

4
 - Voting Rights Act of 1965 

5
 - Gemini 3 
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هزار تن از فعاالن جنبش حقوق مدنی  25مارتین لوترکینگ به همراه  :1965مارس  25 -

وارد مرکز  تواستند طی چهار روز، با موفقیت، مسیر سلما به مونتگمری را طی نمایند و

 ایاالت آالباما شوند. 

یک زن خانه دار که به دعوت مارتین لوتر کینگ در  1«ویوال لیوزو» :1965مارس  25 -

سلما به مونتگمری شرکت کرده بود، توسط اعضای گروه نژادپرست های  راهپیمایی

 کالن کشته شد. کوکالکس

ن معترض، در شهر هزار ت 25تظاهرات علیه جنگ ویتنام با شرکت  :1965مارس  17 -

 واشنگتن دی.سی برگزار شد. 

نیکن، یبرای جلوگیری از نفوذ کوبا در جمهوری دوم آمریکایینظامیان  :1965آوریل  28  -

 وارد خاک این کشور شدند. 

2«اد وایت» :1965 ژوئن 3  -
 در فضا راهپیمایی کرد.  آمریکاییبه عنوان نخستین  

 –ساختمان وزارت دفاع ایاالت متحده  : تظاهرات ضد جنگ در مقابل1965 ژوئن 16 -

 . شد برگزار – پنتاگون

 متحده ایاالت هوایی نیروی 135 –در پی سقوط یک فروند هواپیمای سی  :1965 ژوئن 25 -

 تن از مسافران و خدمه کشته شدند.  85در جزیره اوکیناوای ژاپن، 

 
 مالکوم ایکس، از رهبران جنبش حقوق مدنی آمریکا

                                                           
1
 - Viola Liuzzo 

2
 - Ed White 



 

 

 

 

 

 ۳۳7    1960: دهه دوم بخش ششم/ فصل

  

 

 تاسیس شد.  1«اداره خدمات علوم محیط زیست» :1965 ژوئیه  13 -

در جنگ  آمریکاییجمهور لیندون جانسون اعالم کرد تعداد نظامیان رئیس  :1965 ژوئیه  28 -

 هزار تن افزایش خواهد داد.  125هزار تن به  75ویتنام را از 

ا ر 2«1965قانون امنیت اجتماعی سال »جمهور لیندون جانسون رئیس  :1965 ژوئیه  30 -

 65بیمه درمانی فدرال برای شهروندان باالی برنامه )  3«مدیکر»کرد . با این قانون  امضاء

)برنامه بیمه درمانی فدرال برای افراد کم  4«یدکمدی»( و و افراد کمتر با ناتوانی جسمی سال

جامعه »رفاهی در چارچوب طرح های  بخشی از برنامهها  این برنامهایجاد شدند. بضاعت( 

 جمهور لیندون جانسون بود.رئیس  «بزرگ

کرد.  امضاءرا « 1965قانون حق رای در سال »رئیس جمهور لیندون جانسون  :1965 اوت 6 -

تبعیض آمیز رای گیری علیه های  با این قانون، آزمایش سواد آموزی و سایر روش

 ی آفریقایی غیرقانونی اعالم شد.ها آمریکایی

 کشته برجای گذاشت.  53ی آرکانزاس انفجار در پایگاه موشک :1965 اوت 9 -

5«واتس»در محله آفریقایی -آمریکاییدرپی درگیری پلیس با یک جوان  :1965 اوت 11 -
 

شش روز به  واتساعتراضات نژادی سراسر شهر را در برگرفت. های قیام شهر لس آنجلس، 

در جریان  کار گرفتند کهبه هزار مامور  14طول انجامید و مقامات برای سرکوب معترضان، 

 خسارت به شهر وارد شد. دالرمیلیون  40تن کشته شدند و بیش از  34 ها، سرکوب

تفنگداران دریایی ایاالت متحده نخستین عملیات زمینی خود در جنگ  :1965 اوت 18 -

 را آغاز کردند.  6«عملیات استارلیت»ویتنام موسوم به 

فعال حقوق مدنی در آالباما به قتل یک روحانی و  7«جاناتان میریک دانیلز» :1965 اوت 20 -

 رسید.

 تاسیس شد.  8«وزارت مسکن و توسعه شهری» :1965سپتامبر  9 -

                                                           
1
 - Environmental Science Services Administration 

2
 - Social Security Act of 1965 

3
 - Medicare 

4
 - Medicaid 

5
 - Watts 

6
 - Operation Starlite 

7
 - Jonathan Myrick Daniels 

8
 - Department of Housing and Urban Development 
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تواند به  می هر فردی که بخواهد ،رهبر کوبا اعالم کرد ،فیدل کاسترو :1965پتامبر س 28 -

 ایاالت متحده مهاجرت کند. 

رد که بر اساس آن، سهمیه ک امضاءجمهور لیندون جانسون قانونی را رئیس  :1965اکتبر  3 -

 بندی ملی برای پذیرش مهاجران کنار گذاشته شد. 

 نخستین گروه از پناهجویان کوبایی وارد ایاالت متحده شدند.  :1965اکتبر  10 -

در مخالفت با دخالت ایاالت متحده در جنگ  1«جنبش کارگری کاتولیک» :1965اکتبر  15 -

 به راه انداخت.  تجمعات ضد جنگ در منهتن نیویورک ،ویتنام

تظاهرات ضد جنگ علیه دخالت ایاالت متحده در جنگ ویتنام با حضور  :1965اکتبر  16 -

 گر کشورهای جهان برگزار شد. یو دآمریکا هزار تن، در شهرهای مختلف  100بیش از 

پا ارتفاع به عنوان یکی از بناهای مشهور ایاالت  630با  2«طاق دروازه»بنای  :1965اکتبر  28 -

 ایالت میسوری افتتاح شد. 3«سنت لوئیس»تحده در شهر م

 هزار تن در واشنگتن دی. سی برگزار شد.  25تظاهرات ضد جنگ با شرکت  :1965اکتبر  30 -

 
 سرکوب خونین سیاهان در جریان راهپیمایی حق رای در شهر سلما در ایالت آالباما

                                                           
1
 - Catholic Worker Movement 

2
 - Gateway Arch 

3
 - St. Louis 
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ایاالت متحده در جنگ ویتنام، در در اعتراض به مداخله  1«نورمن موریسون» :1965نوامبر  2 -

 مقابل ساختمان پنتاگون خودسوزی کرد. 

که قصد دارند ها  ایاالت متحده و کوبا توافق کردند که آن گروه از کوبایی :1965نوامبر  6 -

 ترک کنند، با هواپیما پرواز کنند. آمریکا کشورشان را به مقصد 

به دلیل خدماتش در جنگ ویتنام به  آمریکاییپزشک  ،2«الرنس جوئل» :1965نوامبر  8  -

ایاالت  3«افتخار مدال» اسپانیا –آمریکا د که پس از جنگ ش  بدلآفریقایی -آمریکایینخستین 

 د.رک  متحده را دریافت

سینسیناتی،  در پی سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری در نزدیکی شهر :1965نوامبر  8 -

 تن کشته شدند.  58

شمالی شرقی ایاالت متحده به های  از ایالتهایی  قطع برق، بخشدر پی  :1965نوامبر  9 -

 ساعت در خاموشی فرو رفتند.  14مدت 

در اعتراض به جنگ « جنبش کارگری کاتولیک»عضو  4«راجر آلن الپورت» :1965نوامبر  9 -

 در شهر نیویورک خودسوزی کرد. ویتنام، در مقابل ساختمان سازمان ملل 

مواجه عمده میان نیروهای ارتش ایاالت متحده و قوای ویتنام  نخستین :1965نوامبر  14 -

 آغاز شد.  5«نبرد ال درانگ»شمالی در 

 ها هزار معترض ضد جنگ در برابر کاخ سفید تجمع کردند.  ده :1965نوامبر  27 -

 ،جمهور لیندون جانسون اطالع دادرئیس وزارت دفاع ایاالت متحده به  :1965نوامبر  27 -

کمونیست تحت حمایت ویتنام شمالی در های  ) چریکها  6«ویت کنگ»ر برای پیروزی ب

هزار تن  400هزار تن به  120در جنگ از  آمریکاییجریان جنگ ویتنام( باید نیروهای 

 افزایش یابد. 

 تحریم نفتی علیه رودزیا در قاره آفریقادر اعمال بریتانیا  وایاالت متحده  :1965دسامبر  17 -

 . متحد شدند

                                                           
1
 - Norman Morrison 

2
 - Lawrence Joel 

3
  - Medal of Honor 

4
 - Roger Allen LaPorte 

5
 - Battle of the Ia Drang 

6
 - Viet Cong 
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1966 

اعتصاب فراگیر حمل و نقل عمومی در شهر نیویورک در اعتراض به آغاز به  :1966ژانویه  2 -

 . ادامه داشتژانویه  13، شروع شد و تا جمهوری خواهشهردار  1«جان لیندسی»کار 

از فعاالن حقوق مدنی به ضرب گلوله در شهر  2«سامی یانگ جونیور» :1966ژانویه  3 -

آفریقایی بود که به  - آمریکایی. وی نخستین دانشجوی جان باختایالت آالباما  3«توسکی»

 کشته شد. انسیاه پوستدر دفاع از حقوق مدنی هایی  دلیل فعالیت

در نیروی هوایی ایاالت متحده  4«بلکبرد 71-اس آر»هواپیمای جاسوسی  :1966ژانویه  11 -

 به کار گرفته شد.

تا زمان رفع  آمریکایینظامیان  ،الم کردجمهور لیندون جانسون اعرئیس  :1966ژانویه  12 -

 خطر تهاجم کمونیسم، در ویتنام باقی خواهند ماند. 

آفریقایی، برای تصدی یک -آمریکاییبه عنوان نخستین  5«رابرت ویور» :1966ژانویه  13 -

 .شد معرفی – شهری توسعه و مسکن وزیر –سمت در کابینه 

 ایاالت هوایی نیروی 52 –هواپیمای ب  در جریان برخورد یک فروند :1966ژانویه  17  -

هواپیمای باری بر فراز اسپانیا، عالوه بر کشته شدن تعدادی خدمه، سه  فروند یک با متحده

فروند بمب هیدروژنی از هواپیما به بیرون پرتاب شد. از این سه بمب، دو بمب در خشکی 

وژنی در داخل ربمب هیدافتاد که موجب انفجار غیر اتمی شد و بمب سوم در دریا افتاد. 

نخستین  6«کارل براشر»با عملیات پیچیده غواصی پیدا شد و در جریان آن عملیات پای یا در

 ارتش ایاالت متحده قطع شد. آفریقایی -آمریکاییغواص 

                                                           
1
 - John V. Lindsay 

2
 - Sammy Younge Jr 

3
 - Tuskegee 

4
 - SR-71 Blackbird 

5
 - Robert C. Weaver 

6
 - Carl Brashear 
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 تظاهرات ضد جنگ ویتنام

، تصمیم ویتنام اعزام کرد. با این هزار سرباز دیگر به 8ایاالت متحده حدود  :1966ژانویه  18 -

  افزایش یافت . نفرهزار  190در جنگ ویتنام به آمریکا تعداد نظامیان 

در  2«الیوت سی»و  1«چارلز باسیت»های  به نام آمریکاییدو فضانورد  :1966فوریه  28 -

 سانحه هوایی در سنت لوئیس ایالت میسوری کشته شدند.

ویتنام را به شکل قابل  نیروهای خود در جنگ ،ایاالت متحده اعالم کرد :1966مارس  8 -

 توجهی افزایش خواهد داد. 

 ضد جنگ در ایاالت متحده برپا شد. تظاهرات سراسری :1966مارس  26 -

 کرد. امضاءرا  3«قانون یکسان سازی زمان»جمهور لیندون جانسون رئیس  :1966آوریل  13 -

 فزایش یافت.هزار تن ا 250در جنگ ویتنام به  آمریکاییتعداد سربازان  :1966آوریل  29 -

 ها هزار معترض ضد جنگ در مقابل کاخ سفید تجمع کردند.  ده :1966آوریل  15 -

 ضد جنگ ویتنام را ایراد کرد. مارتین لوتر کینگ نخستین سخنرانی  :1966مارس  16 -

له نظامی ایاالت متحده به کوبا، در این کشور مفیدل کاسترو در پی احتمال ح :1966مه  28 -

 کرد.  حکومت نظامی اعالم

ساخت ایاالت فضا پیمای به عنوان نخستین  4« 1-سوروایور»فضاپیمای  :1966 ژوئن 2  -

 متحده بر روی کره ماه فرود آمد. 

                                                           
1
 - Charles Bassett 

2
 - Elliot See 

3
 - Uniform Time Act 

4
 - Surveyor 1 
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جیمز مردیت از فعاالن حقوق مدنی هنگام شرکت در راهپیمایی اعتراض  :1966 ژوئن 6  -

 . سی سی پی هدف گلوله قرار گرفت اما کشته نشد می آمیز ضد نژادپرستی در

 یامیلیون دالر خسارت برج 100شته و تن ک 16طوفان سهمگین در کانزاس  :1966 ژوئن 8 -

 گذاشت. 

حکم داد که پلیس باید  1«میراندا علیه آریزونا»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1966 ژوئن 13 -

 شان آگاه کند.  یاز حقوق قانون را پیش از بازجویی از مظنونین، آنان

پایتخت ویتنام شمالی و  ،پیماهای ارتش ایاالت متحده بمباران هانویهوا :1966 ژوئن 29 -

 را آغاز کردند. شهر هایفونگ 

 در واشنگتن دی.سی تاسیس شد.  2«سازمان ملی برای زنان» :1966 ژوئن 30 -

 کرد.  امضاءرا  3«قانون آزادی اطالعات»جمهور لیندون جانسون رئیس  :1966 ژوئیه  4 -

که هدف آن، کسب  برابری نژادی از برنامه کاری جنبش قدرت سیاهکنگره  :1966 ژوئیه  4 -

بود، حمایت کرد. این اقدام با انتقاد شدید ها  آفریقایی-آمریکاییحق تعیین سرنوشت برای 

 مارتین لوتر کینگ مواجه شد. 

 ایالت اوهایو آغاز شد.  4«کلیولند»نژادی در شهر  اعتراضات :1966 ژوئیه  18 -

 بر فراز کوبا ناپدیده شده است.  2-هواپیمای جاسوسی یو ،مقامات اعالم کردند :1966 ژوئیه  28 -

در شهر  6«دانشگاه تگزاس»شلیک به سمت جمیعت در ا ب 5«چارلز ویتمن» :1966 اوت 1 -

   را زخمی کرد. نفر 32را کشت و  نفر 14، 7«آستین»

                                                           
1
 - Miranda v. Arizona 

2
 - National Organization for Women 

3
 - Freedom of Information Act 

4
 - Cleveland 

5
 - Charles Whitman 

6
 - University of Texas 

7
 - Austin 
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  1965آنجلس در سال  نژادی در منطقه واتس شهر لسقیام 

 در شهر نیویورک آغاز شد.  1«مرکز تجارت جهانی»عملیات ساخت  :1966 اوت 5 -

مارتین لوتر کینگ در جریان برگزاری یک راهپیمایی اعتراضی در شهر  :1966 اوت 5 -

 حمله اوباش قرار گرفت. هدفشیکاگو با سنگ 

 تن کشته شدند. 42در پی سقوط هواپیمای مسافربری بر فراز ایالت نبراسکا،  :1966 اوت 6 -

 ایالت میشیگان آغاز شد.  2«النسینگ»نژادی در شهر  اعتراضات :1966 اوت 7 -

در یک کنفرانس خبری در « بیتلز»از خوانندگان گروه موسیقی  3«جان لنون» :1966 اوت 11 -

 ، عذرخواهی کرد. "هستیمتر  حبوبما از مسیح هم م" بود گفته این جمله که به دلیل بیانشیکاگو 

جلس نمایندگان به منظور تحقیق م آمریکاییغیرهای  کمیته فعالیتجلسه  :1966 اوت 16 -

 کمکها  غیر قانونی خود، به ویت کنگهای  شد با فعالیت می که گفته ها آمریکاییباره در

تن  50کنند، آغاز شد. فعالین ضد جنگ، در این جلسه درگیری به راه انداختند و پلیس  می

 از آنان را بازداشت کرد.

 تاسیس شد. 4«کارگران متحد کشاورزی آمریکا»اتحادیه  :1966 اوت 22  -

جمهوری نامزد  ،6«چارلز پرسی»ساله  21دختر 5«والری پرسی»جنازه  :1966سپتامبر  18 -

 پیدا شد.  پدریانتخابات سناتوری ایالت ایلینوی در خانه  خواه

                                                           
1
 - World Trade Center 

2
 - Lansing 

3
 - John Lennon 

4
 - United Farm Workers of America 

5
 - Valerie Percy 

6
 - Charles H. Percy 
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 وارد بازار شد. 1«شورولت کامارو»خودروی  :1966سپتامبر  29  -

ای  ایستگاه تولید هسته»یک راکتور در با از کار افتادن سیستم خنک کننده،  :1966اکتبر  5 -

 جزئی شد.مشکل در میشیگان دچار  2«انریکو فرمی

لیگ فوتبال »و  3«لیگ ملی فوتبال»شامل  ،آمریکاییبا ادغام دو لیگ فوتبال  1966اکتبر  21 -

 تاسیس شد. « یگ ملی فوتبالل»محبوب ترین لیگ ورزشی ایاالت متحده به نام  ،4«آمریکایی

در خلیج  5«یو اس اس اوریسکانی»در پی آتش سوزی در ناوهواپیمابر  :1966اکتبر  26 -

 تن کشته شد.  44تونکن، 

هزار کوبایی  123اجرا گذاشته شد. با این قانون به  هب 6«قانون تعدیل کوبا» :1966نوامبر  2 -

 را مطرح کنند.  درخواست شهروندی ایاالت متحده ه شد کهاجازه داد

بعد از دوران آفریقایی -آمریکاییبه عنوان نخستین 7«ادوارد بروک» :1966نوامبر  8 -

 جنگ داخلی، به سنای ایاالت متحده راه یافت. « بازسازی»

به عنوان فرماندار ایالت آمریکا   جمهوری خواههنرپیشه  8«رونالد ریگان» :1966نوامبر  8 -

 کالیفرنیا انتخاب شد. 

حکم داد که مجلس  9«باند علیه فلوید»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1966بر دسام 5 -

به وی بازگرداند. باند به دلیل اظهارات  را 10«جولیان باند»نمایندگان جورجیا باید کرسی 

از سوی اکثریت اعضای مجلس نمایندگان از کسب کرسی خود در این مجلس  جنگ،

و چهارم قانون اساسی ایاالت  اولهای  ستناد به متمممحروم شد. دیوان عالی فدرال با ا

 متحده، اقدام مجلس نمایندگان جورجیا را غیر قانونی اعالم کرد. 

 درگذشت.  آمریکاییی، فیلمساز زنوالت دی :1966دسامبر  15 -

                                                           
1
 - Chevrolet Camaro 

2
 - Enrico Fermi Nuclear Generating Station 

3
 - The National Football League (NFL) 

4
 - The American Football League (AFL) 

5
 - USS Oriskany 

6
 - Cuban Adjustment Act 

7
 - Edward Brooke 

8
 - Ronald Reagan 

9
 - Bond v. Floyd 

10
 - Julian Bond 
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1967 

 رد. رونالد ریگان، هنرپیشه سابق به عنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا سوگند یاد ک :1967ژانویه  2 -

 نودمین دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد. :1967ژانویه  3 -

جمهوری رئیس تل جان اف. کندی، اتل لی هاروی اسوالد، قاجک روبی، ق :1967ژانویه  3 -

 . در گذشتپیشین ایاالت متحده در زندان 

ر دلتای به همراه ارتش ویتنام جنوبی عملیات نظامی د آمریکایینظامیان  :1967ژانویه  6 -

 مکونگ را آغاز کردند. 

از طرفداران جداسازی نژادی به عنوان فرماندار ایالت  1«لستر مدوکس» :1967ژانویه  11 -

 جورجیا سوگند یاد کرد. 

به عنوان نخستین فرد، فرآیند سرما زایی را با هدف  2«جیمز بدفورد»دکتر  :1967ژانویه  12  -

 حفظ حیات در آینده انجام داد. 

مخفیانه های  نیویورک تایمز گزارش داد که ارتش ایاالت متحده آزمایش :1967ه ژانوی 14 -

 جنگ میکروب را انجام داده است. 

گولدن »در ها  4«هیپی»به عنوان یکی از تجمعات  3«نیا-هیومن بی»مراسم  :1967ژانویه  14 -

6«تابستان عشق»سانفرانسیسکو برگزار شد. این مراسم مقدمه برپایی  5«گیت پارک
بود که در  

عمومی به خوشگذرانی، موسیقی، مصرف موادمخدر و ها  ها هزار تن در مکان آن ده

 ضد جنگ در مناطق مختلف ایاالت متحده مشغول شدند. های  فعالیت

رسما به عنوان نخستین وزیر حمل و نقل ایاالت متحده  7«آلن اس. بوید» :1967ژانویه  16 -

 کرد.  کارش را آغاز

های  در اثر آتش گرفتن موشک آپولو در هنگام پرواز، سه فضانورد به نام :1967ژانویه  27 -

 کشته شدند.  10«راجر چافی»و  9«اد وایت» ،8«گاز گریسام»

                                                           
1
 - Lester Maddox 

2
 - James Bedford 

3
 - Human Be-In  

4
 - Hippie 

5
 - Golden Gate Park 

6
 - Summer of Love 

7
 - Alan S. Boyd 

8
 - Gus Grissom 

9
 - Ed White 

10
 - Roger Chaffee 
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 1«ماورای جوپیمان فضای »و بریتانیا اتحاد جماهیر شوروی ایاالت متحده،  :1967ژانویه  27 -

 کردند.  امضاءرا 

 تاسیس شد.  2«کاانجمن بسکتبال آمری» :1967فوریه  2 -

شد. این متمم شیوه  تاییدمتمم بیست و پنجم قانون اساسی ایاالت متحده  :1967فوریه  10 -

 یا برکناری وی را تعیین کرد.  ،جمهوری در صورت ناتوانیرئیس جانشینی 

3«احترام»ترانه  :1967فوریه  14 -
4«آریتا فرانکلین»با صدای 

و از  سیاه پوستخواننده زن  

 منتشر شد.  بش حقوق مدنیجنهای  چهره

5«جیم گریسون» :1967فوریه  18 -
ترور جان اف  دربارهدادستان نیواورلئان تحقیقاتی را  

 کندی آغاز کرد که پس از سه سال، با اعمال فشار دولت فدرال کنار گذاشته شد. 

اتحاد جماهیر شوروی سوتالنا آلیلوایوا دختر جوزف استالین، رهبر پیشین  :1967مارس  9 -

 عزیمت کرد. آمریکا به  از طریق سفارت ایاالت متحده در دهلی نو،

 گورستان ملی آرلینگتون منتقل شد.جنازه جان اف کندی به آرامگاه وی در  :1967مارس  14 -

 تلویزیونی در ایاالت متحده آغاز شد.های  اعتصاب سیزده روزه شبکه :1967مارس  29 -

 تاسیس شد.  6«متحدهوزارت حمل و نقل ایاالت » :1967آوریل  1 -

مارتین لوتر کینگ در یک تجمع مذهبی در شهر نیویورک، جنگ ویتنام را  :1967آوریل  4 -

 محکوم کرد. 

هزار تن در راهپیمایی ضد جنگ ویتنام در شهر سانفرانسیسکو  10بیش از  :1967آوریل  14 -

 شرکت کردند. 

 ،خدمت سربازی انجامن، از محمد علی )کلی( مشت زن سنگین وزن جها :1967آوریل  28 -

 خودداری کرد. 

در شهر  8«پریسیال بیولیو»با  آمریکاییخواننده سرشناس  ،7«الویس پریسلی» :1967مه  1 -

 الس وگاس ازدواج کرد. 

                                                           
1
 - Outer Space Treaty 

2
 - American Basketball Association 

3
 - Respect 

4
 - Aretha Franklin 

5
 - Jim Garrison 

6
 - United States Department of Transportation 

7
 - Elvis Presley 

8
 - Priscilla Beaulieu 
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 «حزب پلنگان سیاه»اعضای مسلح  :1967مه  2 -
در اعتراض به تصویب قوانین محدود کننده 1

 یفرنیا تجمع کردند. للتی کاحمل سالح، در مقابل ساختمان کنگره ایا

دانشگاه »را که هم اکنون  2«کالج ایالتی چنی»چهارصد دانشجو، ساختمان اداری  :1967مه  6 -

 به شمارها  آفریقایی-آمریکایی قدیمی ترین موسسه آموزش عالیو است  3«چنی پنسیلوانیا

 کردند. ، تصرف آید می

کرد،  می را در مدارس دولتی تنسی ممنوعقانون باتلر که آموزش تکامل انسان  :1967مه  18 -

  لغو شد.

 به عنوان آخرین فرد، در کلرادو و در اتاق گاز اعدام شد.  4«لوئیس مونگ» :1967 ژوئن 2 -

در جریان جنگ شش روزه با کشورهای  رژیم اسرائیلهواپیماهای جنگنده  :1967 ژوئن 8 -

دریایی ایاالت متحده حمله کردند. متعلق به نیروی  5«یو اس اس لیبرتی»عربی، به ناو جنگی 

 تن زخمی شدند.  141تن کشته و  34در این حمله 

6«حزب مستقل آمریکا» :1967 ژوئیه  8 -
 تاسیس شد. 

 
 در جریان جنگ شش روزهآمریکا به ناو جنگی  رژیم اسرائیلحمله هواپیماهای 

                                                           
1
 - Black Panther Party 

2
 - Cheney State College 

3
 - Cheyney University of Pennsylvania 

4
 - Luis Monge 

5
 - USS Liberty 

6
 - American Independent Party 
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قوانین  ،حکم داد 1«الوینگ علیه ویرجینیا»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1967 ژوئن 12 -

 ایالتی ممنوعیت ازدواج بین نژادی، مغایر قانون اساسی ایاالت متحده است. 

برای کسب کرسی آفریقایی -آمریکاییبه عنوان نخستین  2«تورگود مارشال» :1967 ژوئن 13 -

 قاضی دیوان عالی فدرال معرفی شد. 

به مدت سه  ،م موسیقیبه عنوان یک رویداد مه 3«جشنواره پاپ مونتری» :1967 ژوئن 16 -

 روز در کالیفرنیا برگزار شد. 

اتحاد جمهور لیندون جانسون با الکسی کاسیگین نخست وزیر رئیس  :1967 ژوئن 23 -

 نیوجرسی دیدار کرد.  4«گالسبور»در جماهیر شوروی 

5«بوفالو»در شهر  نژادی پنج روزه قیامدر جریان  :1967 ژوئن 26 -
 دست کم ایالت نیویورک،  

 ن دستگیر شدند. ت 200

 به اجرا گذاشته شد. آمریکا نخستین قانون اساسی منطقه ساموای  :1967 ژوئیه  1 -

ایالت نیوجرسی آغاز شد و به مدت  6«نیوآرک»نژادی در شهر های  قیام :1967 ژوئیه  12 -

 پنج روز ادامه یافت . 

 ته شدند. تن کش 37در پی شورش در یک زندان در ایالت فلوریدا،  :1967 ژوئیه  16 -

در ایالت ویسکانسین جدایی خود را از ایاالت متحده از  7«وینکون»شهر  :1967 ژوئیه  21 -

های  طریق جنگ اعالم کرد. علت این تصمیم، وجود نداشتن این شهر در هیچ یک از نقشه

 رسمی موجود عنوان شد. البته روز بعد، این جدایی لغو شد.

سرکوب یکی از بدترین و گسترده ترین  در یشیگاندر دیترویت ایالت م :1967 ژوئیه  23 -

 از سوی ماموران پلیس زخمی تن 350 وکشته  تن 43 آفریقایی-آمریکایینژادی های  قیام

ابتدا از خیابان  قیام. از آنجا که این تخریب گردیدساختمان  1400 . افزون بر اینندشد

 یافت.  شهرت« شورش خیابان دوازهم»دوازدهم دیترویت شروع شد، به 

                                                           
1
 - Loving v. Virginia 

2
 - Thurgood Marshall 

3
 - Monterey Pop Festival 

4
 - Glassboro 

5
 - Buffalo 

6
 - Newark 

7
 - Winneconne 
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ایالت نیویورک شورش به راه افتاد که در آن دو تن  1«روچستر»در شهر  :1967 ژوئیه  23 -

 معروف شد. 1967رش در اتفاقاتی بود که به تابستان داغ وشاز چندین  کشته شدند. این یکی

در خلیج  2«یو اس اس فورستال»انفجار و آتش سوزی در ناو هواپیمابر  :1967 ژوئیه  29 -

  تن منجر شد. 164ر ویتنام به مرگ تونکن د

 آغاز شد.  ایالت ویسکانسین 3«میلواکی»نژادی در شهر  قیام :1967 ژوئیه  30 -

 پایتخت ایاالت متحده کشیده شد.  ،سراسری به واشنگتن دی. سیهای  قیام :1967 اوت 1 -

 یک فروند هواپیمای جنگی ایاالت متحده ،جمهوری خلق چین اعالم کرد :1967 اوت 21 -

 را به دلیل نقض حریم هوایی چین، سرنگون کرده است. 

ون ایالت تدر آرلینگ 5«حزب نازی آمریکا»رهبر  4«جورج لینکلن راکوول» :1967 اوت 25  -

 ویرجینیا ترور شد. 

قاضی به عنوان نخستین « تورگود مارشال»سنای ایاالت متحده به  :1967 اوت 30 -

 . ی دادرادیوان عالی فدرال آفریقایی -آمریکایی

از هایی  را در بخش 6«عملیات سوئیفت»تفنگداران دریایی ایاالت متحده  :1967سپتامبر  4 -

 . انجامید آمریکاییسرباز  114 بیش کشته شدنویتنام آغاز کردند که به 

دیوان عالی آفریقایی -آمریکاییبه عنوان نخستین قاضی « تورگود مارشال» :1967اکتبر  2 -

 وگند یاد کرد. فدرال ایاالت متحده، س

پیشنهادات کنگره  ،وزیر امور خارجه ایاالت متحده اعالم کرد 7«دین راسک» :1967اکتبر  12 -

 است. نتیجه برای صلح در ویتنام به دلیل مخالفت ویتنام شمالی بیآمریکا 

ایالت کالیفرنیا به جرم مسدود کردن ورودی  8«اوکلند»سی و نه نفر در شهر  :1967اکتبر  16 -

 ستقرار نظامی در این شهر، دستگیر شدند.مرکز ا

 ها هزار تن از معترضان به جنگ، در شهر واشنگتن دی.سی راهپیمایی کردند.  ده :1967اکتبر  21 -

                                                           
1
 - Rochester 

2
 - USS Forrestal 

3
 - Milwaukee 

4
 - George Lincoln Rockwell 

5
 - American Nazi Party 

6
 - Operation Swift 

7
 - Dean Rusk 

8
 - Oakland 
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را در اعتراض به  1«راهپیمایی به سمت پنتاگون»هزاران معترض ضد جنگ  :1967اکتبر  27 -

 ادامه جنگ ویتنام برپا کردند. 

 
 ایاالت متحده آمریکا سیاه پوستن قاضی ، نخستیتورگود مارشال

و ارتش ویتنام شمالی در نزدیکی مرز  آمریکاییمیان نظامیان  2«نبرد داک تو» :1967نوامبر  3 -

 کامبوج آغاز شد. در این نبرد، ایاالت متحده با تلفات سنگین به پیروزی رسید. 

کنی عمومی سال سخن پراقانون پخش »جمهور لیندون جانسون رئیس  :1967نوامبر  7  -

 تاسیس شد.  4«شرکت پخش سخن پراکنی عمومی»کرد . با این قانون،  امضاءرا  3«1967

در انتخابات شهرداری کلیولند ایالت اوهایو انتخاب شد.  5«کارل استوکس» :1967نوامبر  7 -

است که به مقام شهرداری یکی از شهرهای عمده ایاالت آفریقایی -آمریکاییوی نخستین 

 سید.متحده ر

پایتخت کامبوج از سوی ویت  ،سه اسیر جنگی ایاالت متحده در پنوم پن :1967نوامبر  11 -

 شدند.آمریکا از رهبران جنبش چپگرا و ضد جنگ در  6«تام هیدن»آزاد و تحویل ها  کنگ

از وزارت دفاع ایاالت متحده استعفا کرد. علت  7«رابرت مک نامارا»:1967نوامبر  29 -

جمهور لیندون جانسون با رئیس ، از سوی مطبوعات، مخالفت استعفای مک نامارا

                                                           
1
 - March on the Pentagon 

2
 - Battle of Dak To 

3
 - Public Broadcasting Act of 1967 

4
 - Corporation for Public Broadcasting 

5
 - Carl B. Stokes 

6
 - Tom Hayden 

7
 - Robert McNamara 
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جنگ ویتنام از جمله توقف بمباران ویتنام شمالی و واگذاری باره وزیر دفاع درهای  توصیه

 جنگ به نیروهای ویتنام جنوبی عنوان شد.

در انتخابات مقدماتی  ،اعالم کرد 1«یوجین مک کارتی»دموکرات سناتور  :1967نوامبر  30 -

 جمهور لیندون جانسون رقابت خواهد کرد. رئیس ست جمهوری سال آینده با ریا

شاعر و بنجامین اسپاک، پزشک و نویسنده به دلیل شرکت  ،آلن گینزبرگ :1967دسامبر  5 -

 در اعتراضات ضد جنگ ویتنام بازداشت شدند. 

 کشته شدند.تن  46بر فراز رودخانه اوهایو،  2«پل نقره ای»در پی سقوط  :1967دسامبر  15 -

در بازار بورس نیویورک  آمریکاییبه عنوان نخستین زن  3«موریل سیبرت» :1967دسامبر  28 -

 صاحب یک کرسی شد.

1968 

در ضیافت ناهار در حضور  آمریکایی، خواننده و هنرپیشه 4«ارتا کیت» :1968ژانویه  19 -

 د.انتقاد کرجنگ ویتنام از جمهور، رئیس ر سهم

حامل چهار بمب اتمی در گرینلند  52-روند هواپیمای بمب افکن بیک ف :1968ژانویه  21 -

 اتمی منفجر نشدند.های  کدام از بمب سقوط کرد. در این حادثه، هیچ

کره شمالی یک فروند ناو جنگی ایاالت متحده را توقیف کرد. پیونگ  :1968ژانویه  23 -

مشغول جاسوسی علیه این لی، شماساحلی کره های  این ناو با ورود به آب ،یانگ اعالم کرد

 کشور بوده است. 

و  آمریکاییرا علیه نیروهای  5«تتعملیات عید »نیروهای ویت کنگ  :1968ژانویه  30 -

 ویتنام جنوبی آغاز کردند. 

سایگون، پایتخت ویتنام در سربازان ویت کنگ به سفارت ایاالت متحده  :1968ژانویه  31 -

توسط دو پلیس نظامی ایاالت متحده که ا ه حمله کردند. فرماندهان ویت کنگ جنوبی

، نیروهای ند. متعاقب آندش  در مقابل دروازه ورودی سفارت بودند، کشته مشغول نگهبانی

                                                           
1
 - Eugene McCarthy 

2
 - Silver Bridge 

3
 - Muriel Siebert 

4
 - Eartha Kitt 

5
 - Tet Offensive 
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 در پشت بام سفارت فرود آمدند و بقیه سربازان ویت کنگ آمریکاییهوابرد 

 را کشتند. 

های  در خیابان رئیس پلیس ملی ویتنام جنوبی یک افسر ویت کنگ توسط :1968فوریه  1 -

از این اعدام  1«ادی آدامز»که سایگون با شلیک مستقیم گلوله به مغز، اعدام شد. عکسی 

و اعتراضات ضد جنگ در ایاالت متحده را گرفت، به شکل گسترده در جهان منتشر شد 

 شد.  1969 سال برنده جایزه پولیتزرشعله ورتر ساخت. این عکس همچنین 

در ها  درگیری میان فعاالن حقوق مدنی و ماموران گشت بزرگراه در جریان :1968فوریه  8 -

 در ایالت کارولینای جنوبی، سه دانشجوی کالج کشته شدند.  2«اورنجبرگ»شهر 

زباله در ممفیس ایالت تنسی دو تن ه ان جمع کنندسیاه پوستدرپی اعتصاب  :1968فوریه  12 -

 کشته شدند. 

 در سطح یک ایالت، در فلوریدا آغاز شد.  نخستین اعتصاب معلمان :1968فوریه  19 -

کمیسیون »مشهور به  3«کمیسیون مشاوره ملی در زمینه اختالالت مدنی» :1968فوریه  29 -

 منتشر کرد. 1967 نژادی در سالهای  قیامدالیل  خصوصگزارش نهایی خود را در  4«کرنر

ت ایالدر ها  وکراتدمجمهور لیندون جانسون در انتخابات مقدماتی رئیس  :1968مارس  12 -

نیوهمشایر به سختی سناتور ضد جنگ، یوجین مک کارتی را شکست داد ؛ رخدادی که 

 در ایاالت متحده بر سر جنگ ویتنام را تشدید کرد. ها  شکاف

غیرنظامی ویتنام جنوبی را در  500حدود  آمریکاییگروهی از نظامیان  :1968مارس  16  -

شود و  می شناخته 5«الی می قتل عام»واقعه به عنوان  عام کردند. این جنوب این کشور قتل

انتشار خبر آن، موجی گسترده از اعتراضات ضد جنگ را در داخل و خارج از ایاالت متحده 

 به راه انداخت و به نقطه عطفی برای پایان جنگ ویتنام بدل شد. 

وری از حزب انتخابات ریاست جمههای  سناتور رابرت کندی وارد رقابت :1968مارس  16  -

 دموکرات شد. 

                                                           
1
 - Eddie Adams 

2
 - Orangeburg 

3
 - National Advisory Commission on Civil Disorders 

4
 - Kerner Commission 

5
 - My Lai massacre 
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ت ایاالت در جریان درگیری پلیس لندن با تجمع کنندگان علیه مداخال :1968مارس  17 -

 نیز بازداشت شدند.  فرن 200زخمی و بیش از  فرن 90 ،متحده در ویتنام

 
 جریان جنگ ویتنامقتل یک مخالف دولت ویتنام جنوبی در 

 کرد. را لغو دالر ذخیره طالی پشتیبان  کنگره ایاالت متحده لزوم :1968مارس  18  -

انتخابات ریاست های  جمهور لیندون جانسون اعالم کرد در رقابترئیس  :1968مارس  31 -

 شرکت نخواهد کرد.  1968جمهوری سال 

را در  1«من به باالی کوه رسیده ام»مارتین لوتر کینگ سخنرانی معروف  :1968آوریل  3 -

2«معبد ماسون»
 یالت تنسی ایراد کرد. در شهر ممفیس ا 

مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش مدنی ایاالت متحده و برنده جایزه صلح  :1968آوریل  4 -

 کینگ در زمان مرگشهر ممفیس ایالت تنسی ترور و کشته شد.  3«متل لورن»نوبل در 

آمریکا به عنوان قاتل رهبر جنبش حقوق مدنی  4«جیمز ارل ری»سال سن داشت.  39

 معرفی شد. 

                                                           
1
 - I've Been to the Mountaintop 

2
 - Mason Temple 

3
 - Lorraine Motel 

4
 - James Earl Ray 
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نژادی سرتاسر ایاالت متحده را های  قیامپی مرگ مارتین لوتر کینگ،  در :1968آوریل  4 -

 دربرگرفت و تا چند روز ادامه یافت. 

یک  ،سناتور رابرت کندی ساعاتی پس از اطالع از ترور مارتین لوتر کینگ :1968آوریل  4 -

ولیس ایالت ایندیانا در شهر ایندیاناپ ،سخنرانی در ستایش رهبر مقتول جنبش حقوق مدنی

 آید.  می ایراد کرد که یکی از مهم ترین سخنرانی وی به شمار

و پلیس اوکلند، « حزب پلنگان سیاه»به دنبال درگیری مسلحانه میان اعضای  :1968آوریل  6 -

 ساله کشته شد.  17یک نوجوان 

ایالت « ریچموند» دو انفجار ناشی از گاز و مواد اشتعال زا در انباری در شهر :1968آوریل  6 -

 کشته برجای گذاشت.  41ایندیانا 

هزار تن از جمله  300تشییع جناره مارتین لوتر کینگ با حضور مراسم  :1968آوریل  9 -

 جمهوری ایاالت متحده برگزار شد. رئیس معاون  ،هربرت هامفری

 کرد.  اءامضرا  1«1968قانون حقوق مدنی سال »جمهور لیندون جانسون رئیس  :1968آوریل  11 -

در شهر نیویورک، در اعتراض به ادامه جنگ  2«دانشگاه کلمبیا»دانشجویان  :1968آوریل  23 -

 اداری را به تصرف درآوردند و دانشگاه را به تعطیلی کشاندند. های  ویتنام، ساختمان

3«خدمات انتخابی»کاتولیک ضد جنگ با ورود به اداره  9 :1968مه  17 -
آژانس مستقل  - 

در ایالت مریلند، اوراق سربازی افراد  4«کاتونسویل» شهر در –مشمولین سربازی نظارت بر 

شهرت  5«کاتونسویل 9»مشمول را در اعتراض به جنگ ویتنام به آتش کشیدند. این افرد به 

 یافتند. 

 یک فروند زیردریایی نیروی دریایی ایاالت متحده که با پیشران اتمی کار :1968مه  22 -

 خدمه زیردریایی غرق شدند.  99و در این رخداد، کرد، غرق شد  می

 درگذشت.  آمریکایینویسنده نابینا و ناشنوای هلن کلر،  :1968 ژوئن 1 -

                                                           
1
 - Civil Rights Act of 1968 

2
 - Columbia University 

3
 - Selective Service 

4
 - Catonsville 

5
 - The Catonsville Nine 



 

 

 

 

 

 ۳55    1960: دهه دوم بخش ششم/ فصل

  

 

، 2«اندی وارهول»فمینیست رادیکال به سمت های  ، از چهره1«والری سوالنس» :1968 ژوئن 3 -

 یافت. اما وارهول از مرگ حتمی نجات  ،هنرمند و نقاش سبک پاپ تیراندازی کرد

مقدماتی انتخابات ریاست های  کندی در جریان رقابت اف سناتور رابرت :1968 ژوئن 5 -

 به عنوان ضارب معرفی شد.  3«سیرحان سیرحان»جمهوری، در شهر لس آنجلس ترور شد. 

و نامزد انتخابات ریاست  پیشینجمهوری رئیس رابرت کندی، برادر  :1968 ژوئن 6 -

 قصد قرار گرفته بود، درگذشت.  جمهوری که روز قبل مورد سوء

پایان و این جزایر  4«جزایر بونین»سال، به اشغال  23ایاالت متحده پس از  :1968 ژوئن 26 -

 را به ژاپن پس داد.

ایالت اوهایو  در کلیولند 5«فرد ایوانز»شبه نظامیان سیاه پوست به رهبری  :1968 ژوئیه  23 -

 به طول انجامید. با پلیس درگیر شدند. این درگیری پنج روز 

ریچارد نیکسون به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری از سوی مجمع  :1968 اوت 5 -

 معرفی شد.  جمهوری خواهملی حزب 

تفنگداران آفریقایی -آمریکاییبه عنوان نخستین  6«جیمز اندرسون جونیور» :1968 اوت 21 -

 دریایی ایاالت متحده نشان افتخار دریافت کرد. 

مجمع ملی حزب دموکرات برای معرفی نامزد انتخابات ریاست جمهوری  :1968 اوت 22 -

در شیکاگو آغاز به کار کرد. در این مجمع که هفت روز به طول انجامید، هربر هامفری به 

عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد. در این مدت نیز درگیری ماموران پلیس 

 اوضاع شهر را به هم ریخت. با تظاهرکنندگان خشمگین ضد جنگ، 

                                                           
1
 - Valerie Solanas 

2
 - Andy Warhol 

3
 - Sirhan Sirhan 

4
 - Bonin Islands 

5
 - Fred Evans 

6
 - James Anderson, Jr 
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 تشییع جنازه مارتین لوترکینگ جونیور، رهبر جنبش حقوق مدنی آمریکا

در اعتراض به برگزاری  1«زنان رادیکال نیویورک»عضو گروه فمینیستی  150 :1968سپتامبر  7 -

ایالت نیوجرسی تجمع کردند. این « آتالنتیک سیتی»در شهر  2«دختر شایسته آمریکا»مراسم 

 شود.  می جمع به عنوان سرآغاز موج دوم جنبش فمینیستی در ایاالت متحده شناختهت

دارنده مدال افتخار جنگ جهانی دوم در پی سقوط  3«کیث وار»ژنرال  :1968سپتامبر  13 -

 در ویتنام کشته شد.  بالگرد

ی و ارتش ویتنام جنوب آمریکاییبا مشارکت نیروهای  4«عملیات سیلوردس» :1968اکتبر  8 -

 در دلتای مکونگ آغاز شد. 

اب کرد. این نخستین ماموریت آپولو ترا به فضا پر 7-ناسا فضاپیمای آپولو :1968اکتبر  11 -

 فضا برنامه تلویزیونی پخش کردند. زبه همراه فضانوردان بود و این فضانوردان ا

یگر به ویتنام هزار نیروی نظامی د 24 ،وزارت دفاع ایاالت متحده اعالم کرد :1968اکتبر  14  -

 شود. می اعزام

تومی »های  متر المپیک مکزیکوسیتی به نام 200دوی  سیاه پوستدو قهرمان  :1968اکتبر  16 -

طال و برنز بر روی سکوی قهرمانی، های  پس از دریافت مدال 6«جان کارلوس»و  5«اسمیت

                                                           
1
 - New York Radical Women 

2
 - Miss America 

3
 - Keith L. Ware 

4
 - Operation Sealords 

5
 - Tommie Smith 

6
 - John Carlos 
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ر، روی ی این کشولهنگام پخش سرود م ،در اعتراض به تبعیض نژادی در ایاالت متحده

 باال بردند. 1«قدرت سیاه»خود را به رسم شعار های  خود را برگرداندند و دست

سابق ایاالت  اولو بانوی  پیشینجمهوری رئیس ژاکلین کندی، همسر  :1968اکتبر  20 -

 ثروتمند معروف یونانی ازدواج کرد.  2«آریستوتلس اوناسیس»متحده با 

ن با استناد به پیشرفت در مذاکرات صلح رئیس جمهور لیندون جانسو :1968اکتبر  31 -

نوامبر دستور توقف کامل بمباران هوایی، دریایی و  اولاز  ،اطالع داد ها آمریکاییپاریس به 

 ویتنام شمالی را صادر کرده است.ای  توپخانه

 چهل و ششمین انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد. :1968نوامبر  5 -

ان در انتخابات ریاست جمهوری، جمهوری خواهارد نیکسون نامزد ریچ :1968نوامبر  5 -

 و جورج واالس نامزد مستقل را شکست داد. ها  هربرت هامفری نامزد دموکرات

را با هدف از بین  3«عملیات شکار کماندو»نیروی هوایی ایاالت متحده  :1968نوامبر  11 -

س آغاز کردند. در جریان این در داخل خاک کشور الئوها  بردن راه تدارکاتی ویت کنگ

به طول انجامید، بیش از سه میلیون تن بمب بر فراز مردم این  1972عملیات که تا سال 

منطقه از الئوس فرو ریخت تا راه دسترسی ارتش ویتنام شمالی به ویتنام جنوبی از طریق 

 خاک الئوس قطع شود. 

 کند.  می ن دختر را نیز پذیرشدانشجویا ،اعالم کرد 4«دانشگاه ییل» :1968نوامبر  14 -

در ایالت ویرجینیای  5«فارمینگتون»درجریان انفجار در معدن در منطقه  :1968نوامبر  20 -

 تن کشته شدند. 78غربی، 

پان »چهار مرد گروگانگیر، یک فروند هواپیمای مسافربری خط هوایی  :1968نوامبر  24 -

ربودند و به هاوانا در  7«للی ج اف کیفرودگاه بین الم»را از  281به شماره پرواز  6«ام

 کوبا بردند. 

                                                           
1
 - Black Power 

2
 - Aristotle Onassis 

3
 - Operation Commando Hunt 

4
 - Yale University 

5
 - Farmington 

6
 - Pan Am 

7
 - JFK International Airport 
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های  ماه به اتهام ورود به آب 11که برای  آمریکاییخدمه ناو جنگی  :1968دسامبر  23 -

 ساحلی و جاسوسی از کره شمالی زندانی شده بودند، آزاد شدند. 

ه گرد کره برای نخستین بار ب 8-در ماموریت آپولو آمریکاییفضانوردان  :1968دسامبر  24 -

 را نیز رویت کنند. 1«سمت پنهان ماه»توانستند ها  ماه گشتند و به عنوان نخستین انسان

1969  

 نود و یکمین دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد. :1969ژانویه  3 -

به عضویت مجلس  سیاه پوستبه عنوان نخستین زن  2«شرلی چیزم» :1969ژانویه  3 -

 ده در آمد. نمایندگان ایاالت متح

ایاالت متحده جمهوری رئیس سی و هفتمین ریچارد نیکسون به عنوان  :1969ژانویه  20 -

 سوگند یاد کرد.

 جمهوری سوگند یاد کرد. رئیس معاون سی و نهمین به عنوان  3«اسپیرو آگنیو» :1969ژانویه  20  -

 100نیا، بیش از در کالیفر 4«سانتا باربارا»در پی نشت نفت نزدیک شهر  :1969ژانویه  28 -

ترین حادثه نشت نفت در خاک ایاالت  شد. این بزرگ می به کانالی سرازیرت فهزار بشکه ن

در  6«گیلورد نیلسون»از سوی سناتور  5«روز زمین»متحده تا آن زمان بود و زمینه ساز معرفی 

 شد.  1970سال 

                                                           
1
 - Far side of the Moon 

2
 - Shirley Chisholm 

3
 - Spiro Agnew 

4
 - Santa Barbara 

5
 - Earth Day 

6
 - Gaylord Nelson 
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 ایاالت متحده آمریکاجمهوری رئیس ریچارد نیکسون، سی و هفتمین 

 اعالم شد.  نفرمیلیون  200جمعیت ایاالت متحده  :1969فوریه  5 -

تینکر علیه مدرسه جامعه مستقل بخش دیس »دیوان عالی فدرال در پرونده  :1969فوریه  24 -

تمم نخست قانون اساسی ایاالت متحده باید در زمان ثبت نام در محکم داد که  1«مونیس

 اجرا گذاشته شود. به مدارس عمومی 

سیرحان سیرحان در دادگاهی در لس آنجلس اعتراف کرد که سناتور رابرت  :1969 مارس 3 -

 کندی را به قتل رسانده است. 

جیمز ارلی ری در دادگاهی در ممفیس ایالت تنسی، اتهام خود برای ترور  :1969مارس  10 -

 این اتهام را رد کرد.  هامارتین لوترکینگ را پذیرفت. وی بعد

 به پایان رسید.  2«ماه نورد»برای آزمایش موفقیت آمیز  9-ت آپولوماموری :1969مارس  13 -

 جمهوری ایاالت متحده درگذشت. رئیس دوایت آیزنهاور، سی و چهارمین  :1969مارس  28 -

در  3«تیکدموکرایک جامعه دانشجویان برای »چند صد دانشجوی عضو  :1969آوریل  9 -

را  4«دانشگاه هاروارد»نام، ساختمان اداری نژادی و ادامه جنگ ویتهای  اعتراض به نابرابری

                                                           
1
 - Tinker v. Des Moines Independent Community School District 

2
 - Lunar Module 

3
 - Students for a Democratic Society 

4
 - Harvard University 
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زخمی و نزدیک  نفر 45تصرف کردند . در جریان درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس، 

 تن نیز دستگیر شدند. 200به 

در شهر سنت لوئیس ایالت میسوری  1«رابرت آر»یک نوجوان با نام مستعار  :1969مه  15 -

نخستین فرد شناخته وی  مشخص شد 1984. در سال درگذشتای  در اثر بیماری ناشناخته

 شده مبتال به ایدز در آمریکای شمالی بوده است. 

فرود انسان های  برای انجام آخرین آزمایش 10-ت هشت روزه آپولویمامور :1969مه  26 -

 بر روی کره ماه به پایان رسید. 

با یک ناو استرالیایی  2«فرانک ای. ایوانس» آمریکاییدر پی برخورد ناوشکن  :1969 ژوئن 3 -

 کشته شدند.  آمریکاییملوان  74در دریای چین جنوبی، 

جمهوری ویتنام رئیس  3«نگویان وان تیو»جمهور ریچارد نیکسون با رئیس  :1969 ژوئن 8 -

هزار نظامی  25جنوبی در جزیره میدوی دیدار کرد. در این دیدار، نیکسون اعالم کرد که 

 ز ویتنام خارج خواهد کرد. را تا سپتامبر ا آمریکایی

 درگذشت. آمریکا از رهبران سندیکاهای کارگری  ،جان لی. لوئیس :1969 ژوئن 11 -

در شیکاگو آغاز به « دانشجویان برای یک جامعه دموکراتیک»مجمع ملی  :1969 ژوئن 18 -

یا اصطالحا  4«ودر اندرگراند»کار کرد . در این مجمع، جناح چپ رادیکال موسوم به 

را در دست گرفت. اداره « دانشجویان برای یک جامعه دموکراتیک»کنترل تشکل  5«نودرم»

را به دلیل مواضع افراطی چپگرایانه و ضد « ودر اندرگراند»تحقیقات فدرال، اف بی آی، 

تروریست های  سیاسی در زمره گروههای  جنگ و همچنین به کارگیری خشونت در فعالیت

 داخلی قرار داده بود.

دیوان عالی فدرال ایاالت رئیس به عنوان پانزدهمین  6«وارن ای. برگر» :1969 ژوئن 23 -

 متحده سوگند یاد کرد. 

                                                           
1
 - Robert R 

2
 - Frank E. Evans 

3
 - NguyễnVănThiệu 

4
 - Weather Underground 

5
 - Weatherman 

6
 - Warren E. Burger 



 

 

 

 

 

 ۳61    1960: دهه دوم بخش ششم/ فصل

  

 

در پی درگیری میان نیروهای پلیس با گروهی از همجنسگرایان در شهر  :1969 ژوئن 28  -

شهرت یافت. این شورش به عنوان  1«شورش استونوال»نیویورک، شورش درگرفت که به 

گرباش گرایان در ایاالت متحده خواهانه همجنسگرایان و د ش برابریبنقطه شروع جن

 شود.  می شناخته

 از ویتنام بیرون کشیده شدند.  آمریکایینخستین نظامیان  :1969ژوئیه  8 -

هزار دالری به طور رسمی از  10هزار و  5هزار،  ،500های  اسکناس :1969ژوئیه  14 -

 چرخش خارج شدند. 

بر روی کره ماه، آغاز ها  برای فرود آمدن نخستین انسان 11-ریت آپولومامو :1969ژوئیه  16 -

» و  3«باز آدلین» ،2«نیل آرمسترانگ»شد. سه سرنشین این سفر تاریخی عبارت بودند از: 

 4«مایکل کالینز

برادر جان اف کندی و رابرت کندی که هر دو ترور شده  ،5«ادوارد کندی» :1969ژوئیه  18 -

 ه رانندگی در ایالت ماساچوست شد.بودند، دچار حادث

بر روی ماه نشست و نیل آرمسترانگ به عنوان نخستین  11-و اولماه نورد  :1969ژوئیه  20  -

میلیون  650انسان در تاریخ بشر، بر روی سطح ماه قدم برداشت. برآورد شده است بیش از 

 ند. انسان بر روی کره زمین این لحظه تاریخی را از تلویزیون تماشا کرد

سالگی  38برادر کوچک مارتین لوترکینگ، در سن  6«ای. دی. کینگ»  :1969ژوئیه  21 -

درگذشت . علت مرگ وی که همچون برادرش، از فعاالن جنبش حقوق مدنی بود، غرق 

 تصادفی در استخر عنوان شد.

 

                                                           
1
 - Stonewall riots 

2
 - Neil Armstrong 

3
 - Buzz Aldrin 

4
 - Michael Collins 

5
 - Edward M. Kennedy 

6
 - A.D. King 
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 بر روی کره ماه آمریکاییفرود فضانورد 

به همراه سه سرنشین  11-بر روی کره ماه، آپولو با پایان ماموریت قدم زدن :1969ژوئیه  24 -

 ، به طرف کره زمین حرکت کرد. دخو

ایاالت متحده انتظار دارد متحدان  ،جمهور ریچارد نیکسون اعالم کردرئیس  :1969ژوئیه  25 -

دکترین »این کشور در آسیا، وظیفه تامین امنیت خود را برعهده بگیرند. این سخنان به عنوان 

 جنگ ویتنام را آغاز کرد.  2«ویتنامی شدن»رت یافت و روند شه 1«نیکسون

 جمهور ریچارد نیکسون در سفری اعالم نشده، وارد ویتنام جنوبی شد. رئیس  :1969 ژوئیه  30 -

، وزیر امور خارجه ایاالت متحده به طور پنهانی با همتای 3«هنری کیسینجر» :1969 اوت 4 -

برای صلح را راه حلی  ،رد. این دو تن تالش کردندخود از ویتنام شمالی در پاریس دیدار ک

 در جنگ ویتنام بیابند که موفق نشدند. 

رومن »)همسر  5«شارون تیت» 4«چارلز منسون»اعضای یک فرقه به رهبری  :1969 اوت 9 -

با چاقو و  کارگردان هالیوود( را که هشت ماهه باردار بود، به همراه دوستانش، 6«پوالنسکی

شهرت یافت و اعتقاداتی همچون  7«خانواده منسون»کردند. این فرقه به نام اسلحه قتل عام 

 جنگ نژادی میان سیاهان و سفیدپوستان و حاکمیت منسون بر جهان داشت. 

                                                           
1
 - Nixon Doctrine 

2
 - Vietnamization 

3
 - Henry Kissinger 

4
 - Charles Manson 

5
 - Sharon Tate 

6
 - Roman Polanski 

7
 - Manson Family 
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با حضور برخی از سرشناس ترین خوانندگان و  1«فستیوال ووداستاک» :1969 اوت 15 -

 موسیقی پاپ، در نیویورک آغاز شد. های  گروه

سی  می با درجه پنج به عنوان قدرتمندترین طوفان، سواحل 2«طوفان کامیال» :1969 اوت 17 -

ای گذاشت. خسارات این طوفان بالغ بر یک و نیم جکشته بر 250سی پی را در نوردید و 

 میلیارد دالر برآورد شد. 

 نخستین دستگاه خودپرداز بانکی در شهر نیویورک به کار گرفته شد. :1969سپتامبر  2  -

می »غیر نظامی ویتنامی در روستای  109جرم قتل به  3«ویلیام کالی»سروان  :1969پتامبر س 5 -

 به شش فقره قتل متهم شد. « الی

دادگاه رسیدگی به اتهامات هشت متهم پرونده برهم زدن مجمع ملی  :1969سپتامبر  24 -

یا  4«شیکاگو هشت»، آغاز شد. این دادگاه به 1968حزب دموکرات در شیکاگو در سال 

شهرت یافت که در نهایت علیه فعاالن ضد جنگ، حکم صادر کرد . احکام  5«شیکاگو هفت»

 این دادگاه مورد فرجام خواهی قرار گرفت و مجازات محکومین تغییر کرد. 

گارد ملی برای مقابله با تجمع کنندگان معترض به دادگاه پرونده موسوم به  :1969اکتبر  9 -

اگو فراخوانده شدند. نیروهای گارد ملی با معترضان درگیر و به شهر شیک« شیکاگو هشت»

 شهرت یافت.  6«روزهای خشم»شهر تا چند روز دچار آشوب شد. این اتفاقات به 

، سریالی در ایاالت متحدههای  یکی از معروف ترین قاتل7«زودیاک قاتل» :1969اکتبر  11 -

ا این که زودیاک قاتل از دو سال یک راننده تاکسی را در سانفرانسیسکو به قتل رساند. ب

سریالی را شروع کرده بود، اما قتل راننده تاکسی در سانفرانسیسکو، سر های  پیش قتل

 وصدای زیادی به راه انداخت. هویت واقعی زودیاک قاتل هیچگاه مشخص نشد. 

کمیته ملی بسیج برای پایان دادن به جنگ » صدها هزار تن به دعوت  :1969اکتبر  15 -

 در سرتاسر ایاالت متحده علیه جنگ تظاهرات برگزار کردند.  8«نامویت

                                                           
1
 - Woodstock Festival 

2
 - Hurricane Camille 

3
 - William Calley 

4
 - Chicago Eight 

5
 - Chicago Seven 

6
 - Days of Rage 

7
 - The Zodiac Killer 

8
 - National Mobilization Committee to End the War in Vietnam 
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جمهور ریچارد نیکسون در یک سخنرانی رادیو و تلویزیونی خطاب رئیس  :1969نوامبر  3 -

به مردم آمریکا، از آنچه وی اکثریت خاموش خواند، خواست تا در همبستگی با جنگ 

 ایت کنند.دولت حمهای  ویتنام به وی بپیوندند و از سیاست

در  الی می ، خبرنگار مستقل، طی مقاله ای، داستان قتل عام1«سیمور هرش» :1969نوامبر  12 -

ویتنام را منتشر کرد. این مقاله بر اعتراضات ضد جنگ در داخل و خارج از ایاالت متحده 

 افزود. 

خورد گر بریددر دریای بارنتس با یک و روسی آمریکاییدو زیردریایی  :1969نوامبر  15  -

 کردند. 

چند صد هزار معترض، علیه جنگ ویتنام در شهر واشنگتن دی.سی  :1969نوامبر  15 -

 شهرت یافت.  2«راهپیمایی علیه مرگ»تظاهرات آرام برگزار کردند. این تظاهرات به 

مذاکرات کنترل تسلیحات اتحاد جماهیر شوروی نمایندگان ایاالت متحده و  :1969نوامبر  17 -

 را در هلسینکی، پایتخت فنالند آغاز کردند.  3«1سالت »موسوم به ای  هیک هستژاسترات

 
 از ویتنام آمریکاییخروج نخستین سربازان 

 4«پوستان از همه قبایل سرخ»که خود را آمریکا گروهی از فعاالن بومی  :1969نوامبر  20 -

فدرال به  ایاالت متحده و واداشتن دولتهای  نامیده بودند، برای جلب توجه به سیاست

                                                           
1
 - Seymour Hersh 

2
 - March Against Death 

3
 - SALT I 

4
 - Indians of All Tribes 
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 ماه به اشغال درآوردند. 18را برای  1«جزیره آلکاتراز»رعایت تعهدات در قبال بومیان آمریکا، 

 آمد.  می دولت فدرال به شمارهای  این جزیره در خلیج سانفرانسیسکو بخشی از زمین

جمهور ریچارد نیکسون با ازاکو ساتو نخست وزیر ژاپن در شهر رئیس  :1969نوامبر  21 -

کردند که براساس آن، ایاالت متحده جزیره اوکیناوا را تا  امضاءتوافقی را  تن دی سیواشنگ

در اختیار را به ژاپن بازگرداند و در مقابل، ژاپن پایگاه نظامی در این جزیره  1972سال 

 .قرار دهد  آمریکا

ا از جان لنون، عضو گروه موسیقی بیتلز، در اعتراض به حمایت بریتانی :1969نوامبر  25  -

 ایاالت متحده در جنگ ویتنام، مدال افتخار امپراتوری بریتانیا را پس داد. 

بار پس از پایان جنگ جهانی دوم، در ایاالت متحده قرعه  برای نخستین :1969دسامبر  1 -

 کشی برای اعزام مردان به سربازی برگزار شد. 

 نجام شد. در این پروازا 747نخستین پرواز هواپیمای مسافربری بوئینگ  :1969دسامبر  2 -

 اغلب، خبرنگاران و عکاسان حضور داشتند . 

در پی « حزب پلنگان سیاه»از اعضای  3«مارک کالرک»و  2«فرد همپتون» :1969دسامبر  4 -

 تعقیب و گریز ماموان پلیس شیکاگو با شلیک گلوله کشته شدند.

1970  

« شیکاگو هفت»نده موسوم به اتهام شورش علیه متهمان پرو ،هیات منصفه :1970فوریه  18 -

در ها  کرد. این افراد پیش از این به تالش برای به آشوب کشاندن مجمع ملی دموکرات درا ر

 متهم شده بودند. 1968سال 

ساخته شده و قرار بود در « ودرمن»بمبی که توسط اعضای گروه چپگرای  :1970مارس  6 -

د و سه عضو این سازمان را به کام یک رژه نظامی در نیوجرسی کارگذاشته شود، منفجر ش

 مرگ کشاند.

افسر را به جرم تالش برای  14نیروی زمینی ارتش ایاالت متحده  :1970مارس  17 -

 الی در ویتنام، محکوم کرد.  می پنهانکاری در ارتباط با قتل عام

                                                           
1
 - Alcatraz Island 

2
 - Fred Hampton 

3
 - Mark Clark 
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در شهر  1«اداره پست ایاالت متحده»کارگران ای  اعتصاب دو هفته :1970مارس  18 -

آغاز شد و به سرعت به دیگر مناطق ایاالت متحده سرایت کرد. در پی اعتصاب  نیویورک

جمهور ریچارد نیکسون از ارتش برای رئیس از کارکنان این اداره،  نفرهزار  300بیش از 

 توزیع مرسوالت پستی استفاده کرد. 

عالم شهردار سانفرانسیسکو ا 2«ژوزف آلیوتو»نخستین روز زمین از سوی  :1970مارس  21 -

 شد. 

را با  3«قانون سالمت عمومی سیگار کشیدن»جمهور ریچارد نیکسون رئیس  :1970آوریل  1 -

 کرد.  امضاءتلویزیونی های  هدف ممنوعیت پخش تبلیغات سیگار در شبکه

 به سمت ماه آغاز شد.  13-ماموریت آپولو :1970آوریل  11 -

منفجر شد. در پی این حادثه،  13-یک مخزن اکسیژن در فضاپیمای آپولو :1970آوریل  13 -

 فضاپیما به طرف زمین برگشت و چهار روز بعد به زمین رسید. 

آغاز ها  تجاوز نظامی ایاالت متحده به کامبوج برای جنگ با ویت کنگ :1970آوریل  29 -

 اهرات ضد جنگ در سراسر ایاالت متحده شدت گرفت. ظشد. در پی این رخداد، ت

بابی »های  گی به اتهامیددر برابر ساختمان محل دادگاه رس نفرچندین هزار  :1970مه  1 -

دیگر عضو این حزب  5«اریکا هیوجین»و « حزب پلنگان سیاه» ، یکی از دو بنیانگذار4«سیل

 تکت تجمع کردند. یناایالت ک در شهر نیوهاون

گارد در اوهایو در پی تیراندازی ماموران  6«دانشگاه ایالتی کنت»چهار دانشجوی  :1970مه  4 -

 تن دیگر 9ملی اوهایو به سمت معترضان علیه حمله ایاالت متحده به کامبوج، کشته و 

 زخمی شدند.

دپرستان سفید پوست ایک جوان سیاه پوست در پی حمله نژ 7«هنری مارو» :1970مه  11  -

 ایالت کارولینای شمالی کشته شد.  8«آکسفورد»در شهر 

                                                           
1
 - United States Postal Service 

2
 - Joseph Alioto 

3
 - Public Health Cigarette Smoking Act 

4
 - Bobby Seale 

5
 - Ericka Huggins 

6
 - Kent State University 

7
 - Henry Marrow 

8
 - Oxford 
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دانشگاه »منیتی به سمت دانشجویان معترض در در پی تیراندازی ماموران ا :1970مه  14 -

 تن زخمی شدند.  12سی سی پی، دو تن کشته و  می در ایالت 1«ایالتی جکسون

به عنوان نخستین زنان در ایاالت  3«الیزابت هوسینگتون»و  2«هیز می آنا» :1970 ژوئن 11 -

 متحده درجه ژنرالی را در ارتش کسب کردند. 

را که  4«1970قانون متمم حق رای سال »ریچارد نیکسون  جمهوررئیس  :1970 ژوئن 22 -

 کرد.  امضاءسال کاهش داد،  18سن رای را به 

به تصویب  1964سنای ایاالت متحده قطعنامه خلیج تونکن را که در سال  :1970 ژوئن 24 -

داد از نیروی  می جمهوری ایاالت متحده اجازهرئیس رسانده بود، لغو کرد. این قطعنامه به 

 امی در برابر تهاجمات در ویتنام استفاده کند. نظ

 نیروی زمینی ارتش ایاالت متحده از کامبوج عقب نشینی کرد.  :1970 ژوئن 28 -

کانتینر حاوی گاز اعصاب را در نزدیک باهاما  400ایاالت متحده بیش از  :1970 اوت 17 -

 غرق کرد. 

مه نگار در جریان برپایی یک فعال حقوق مدنی و روزنا 5«روبین ساالزار» :1970 اوت 29 -

 تظاهرات ضد جنگ در لس آنجلس با شلیک گلوله گاز اشک آور پلیس کشته شد. 

د هواپیمای مسافربری چهار فرون 6«جبهه مردمی آزادی فلسطین »اعضای  :1970سپتامبر  6 -

 به مقصد نیویورک را در بروکسل، فرانکفورت و زوریخ روبودند. 

هنرپیشه  7«جین فوندا»مایی ضد جنگ با حضور افرادی همچون یک راهپی :1970سپتامبر  7 -

 ایالت پنسیلوانیا برگزار شد.  8«ولی فورج»هالیوود و فعال اجتماعی در 

در  10«راک اندرل»نوازنده سرشناس گیتار در سبک  9«جیمی هندریکس» :1970سپتامبر  18 -

 سالگی درگذشت . 27

                                                           
1
 - Jackson State University 

2
 - Anna Mae Hays 

3
 - Elizabeth P. Hoisington 

4
 - Voting Rights Act Amendments of 1970 

5
 - Rubén Salazar 

6
 - Popular Front for the Liberation of Palestine 

7
  - Jane Fonda 

8
 - Valley Forge 

9
 - Jimi Hendrix 

10
 - Rock and roll 
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در  1«دانشگاه ایالتی ویچیتا»عضای تیم فوتبال مای حامل ادر پی سقوط هواپی :1970اکتبر  2 -

 اغلب بازیکنان کشته شدند.  ،ایالت کلرادو

از نیروهای  نفرهزار  40 ،جمهور ریچارد نیکسون اعالم کردرئیس  :1970اکتبر  12 -

 کند. می را از ویتنام خارج آمریکایی

ی از شهرهای یک فروند هواپیمای نیروی هوایی ایاالت متحده در یک :1970اکتبر  21 -

طراری انجام داد. در بین ضرود افاتحاد جماهیر شوروی ارمنستان  سوسیالیستی  جمهوری

چند روز بعد اجازه دادند سرنشینان ها  سرنشینان این هواپیما، دو ژنرال حضور داشتند. روس

 را ترک کنند. شوروی هواپیما، خاک 

موفق شدند در کنگره به پیروزی ی ا در انتخابات میاندورهها  دموکرات :1970نوامبر  3  -

 چشمگیری دست یابند. 

ایاالت متحده کنترل پایگاه هوایی در دلتای مکونگ را به ارتش ویتنام  :1970نوامبر  4 -

 جنوبی واگذار کرد. 

به شکایت ایالت ماساچوست  ،دیوان عالی فدرال ایاالت متحده اعالم کرد :1970نوامبر  9 -

خواهد کرد. این ایالت در شکایت خود گفته بود که قانون جنگ ویتنام رسیدگی نباره در

دهد که درخواست اعزام به جنگ  می اساسی ماساچوست به شهروندان این ایالت اجازه

 ویتنام را رد کنند. 

 نفر 75در پی سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری در ویرجینیای غربی،  :1970نوامبر  14 -

 کشته شدند.  2«دانشگاه مارشال»وتبال بازیکن و مربی تیم ف 37از جمله 

میلیون  155جمهور ریچارد نیکسون از کنگره خواست با پرداخت رئیس  :1970نوامبر  18 -

 دالر کمک به کامبوج موافقت کند. 

عملیات حمله به زندان  ،با هدف آزادی اسرای جنگی آمریکایینیروهای  :1970نوامبر  21 -

 آزاد شدند. آمریکاییدر پایان این عملیات تمامی اسرای  سون تای در ویتنام را آغاز کردند.

 آغاز به کار کرد.  3«انس حفاظت محیط زیست ایاالت متحدهژآ»:1970دسامبر  2 -

                                                           
1
 - Wichita State University 

2
 - Marshall University 

3
 - United States Environmental Protection Agency 
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ش در به دلیل ایفای نق آمریکاییت شناس زیس ،1«نورمن ارنست بورالک» :1970دسامبر  10 -

 .شدجایزه صلح نوبل  دریافت موفق بهکشاورزی موسوم به انقالب سبز، های  پیشرفت

متر، افتتاح  417در نیویورک با ارتفاع « مرکز تجارت جهانی»برج شمالی  :1970دسامبر  23 -

 شد. این ساختمان در آن زمان بلندترین ساختمان جهان لقب گرفت. 

 امضاءرا  2«قانون ایمنی و بهداشت شغلی»جمهور ریچارد نیکسون رئیس  :1970دسامبر  29  -

 کرد.

 
 دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک های برج

 

                                                           
1
 - Norman Ernest Borlaug 

2
 - Occupational Safety and Health Act 



 

 



 

 

 فصل سوم

 1970دهه  

1971  

به اجرا گذاشته شد. بر اساس این قانون،  1«قانون تعطیالت دوشنبه یکنواخت» :1971ژانویه  1  -

 شود. می همیشه در دوشنبه برگزار ،روز تولد واشنگتن و چندین روز تعطیل دیگر فدرال

 ره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.نود و دومین دو :1971ژانویه  3 -

چارلز منسون و سه عضو زن از گروه وی موسوم به خانواده منسون به  :1971ژانویه  25 -

 ، محکوم شدند. 1969جرم جنایت در سال 

 امضاءرا  2«پیمان بستر دریا»و بریتانیا اتحاد جماهیر شوروی  ،ایاالت متحده :1971فوریه  11 -

 ممنوع شد. ها  در بستر اقیانوسای  آن، استقرار تسلیحات هستهکردند که بر اساس 

بمب در سرویس بهداشتی ساختمان کنگره ایاالت متحده منفجر شد.  یک :1971مارس  1 -

 لیت این انفجار را برعهده گرفت. مسئو ودرمن گروه چپگرای رادیکال

 شکست داد.  محمد علی )کلی( را ،در مسابقات مشت زنی 3«جو فریزر» :1971مارس  8 -

الی ویتنام و  می سروان ویلیام کالی به جرم ارتکاب نسل کشی در روستای :1971مارس  29 -

جمهور ریچارد رئیس غیرنظامی، به حبس ابد محکوم شد. وی پس از مداخله  22قتل 

 آزاد شد.  1974نیکسون، در سال 

ات کلیه زندانیان مجاز ،1972چارلز منسون به اعدام محکوم شد. در سال  :1971آوریل  9 -

 محکوم به اعدام در کالیفرنیا به حبس ابد تبدیل شد.

                                                           
1
 - Uniform Monday Holiday Act 

2
 - Seabed Treaty 

3
 - Joe Frazier 
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 –سوان علیه هیات آموزشی شارلوت »دیوان عالی فدرال در پرونده  :1971آوریل  20 -

باشد که موجب جدایی ای  مدارس باید به گونههای  تعیین اتوبوس ،حکم داد 1«برگمکلن

 نژادی در مدارس نشود. 

ن در سانفرانسیسکو هزار ت 250در واشنگتن دی.سی و  نفرنصد هزار : پا1971آوریل  24 -

 م تظاهرات برپا کردند. ناعلیه جنگ ویت

دولت فدرال را در شهر واشنگتن های  فعالیت ،فعاالن ضد جنگ تالش کردند :1971 مه 3 -

ها هزار تن از معترضان که اغلب آنان زنان بودند، توسط نیروهای  دی. دسی مختل کنند. ده

 پلیس و واحدهای نظامی بازداشت شدند. 

 کهنه سربازان جنگ ویتنام تظاهرات ضد جنگ برگزار کردند.  :1971 ژوئن 1 -

در پی برخورد یک فروند هواپیمای مسافربری و یک جت جنگنده نیروی  :1971 ژوئن 6 -

 تن کشته شدند.  50هوایی ایاالت متحده برفراز کالیفرنیا، 

 ده به تحریم علیه چین پایان داد.ایاالت متح :1971 ژوئن 10 -

یورک تایمز انتشار اسناد محرمانه جنگ ویتنام را آغاز کرد . این اسناد به نیو :1971 ژوئن 13 -

 شهرت یافتند.  2«پنتاگونهای  برگه»

3«لمون علیه کورتزمن»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1971 ژوئن 28 -
عبارت »در مورد  

4«تشکیل
از متمم نخست قانون اساسی ایاالت متحده ای  یل به جملهحکم داد .عبارت تشک 

کند. بر اساس حکم دیوان عالی فدرال،  می اشاره دارد که دولت را از تشکیل دین رسمی منع

 نقض شود.  عمل کنند که قاعده عبارت تشکیلای  به گونهها  مدارس نباید در آزمون

 5«نیویورک تایمز علیه ایاالت متحدهشرکت »دیوان عالی فدرال در پرونده  :1971 ژوئن 30 -

پنتاگون از سوی نیویورک های  به ادامه انتشار اسناد محرمانه جنگ ویتنام موسوم به برگه

 تایمز رای داد. این حکم، درخواست دولت فدرال برای توقف انتشار این اسناد را رد کرد. 

 در پاریس پیدا شد.  7«دورز د»خواننده گروه موسیقی  6«جیمز موریسون»جسد  :1971 ژوئیه  3  -

                                                           
1
 - Swann v. Charlotte-Mecklenburg Board of Education 

2
 - Pentagon Papers 

3
 - Lemon v. Kurtzman 

4
 - Establishment Clause 

5
 - The New York Times Co. v. United States 

6
 - Jim Morrison 

7
 - The Doors 
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نهایی رسید. این  تاییدمتمم بیست و ششم قانون اساسی ایاالت متحده به  :1971 ژوئیه  5 -

 سال کاهش داد.  18سال به  21متمم، سن رای را از 

متر افتتاح شد.  415برج جنوبی مرکز تجارت جهانی در نیویورک با ارتفاع  :1971 ژوئیه  19 -

 جهان در آن زمان بود.  این دومین برج بلند

کند.  می رابطه دالر با طال را قطع ،جمهور ریچارد نیکسون اعالم کردرئیس  :1971 اوت 15 -

طال  پشتوانه به رارزش دال ،بدین ترتیب ایاالت متحده سیستم برتون وودز را که در آن

 تضمین شده بود، کنار گذاشت. 

 تن کشته شدند.  111مسافربری در آالسکا،  در پی سقوط یک فروند هواپیمای :1971سپتامبر  4 -

چند  نیویورک آغاز شد. در پایاندر  1«آتیکا»شورش در زندان فوق امنیتی  :1971سپتامبر  9 -

در جریان  حمله کردند.زندان و گارد ملی ایاالت متحده به این  ی، پلیس ایالتروز شورش

 کشته شدند. گروگان  10از جمله نفر  42 این حمله،

 درکه در جریان قیام مردم مجارستان  2«زینتیجوزف میند»کاردینال  :1971امبر سپت 28 -

به سفارت ایاالت متحده در بوداپست پناه برده بود، اجازه یافت مجارستان را  1956سال 

 ترک کند. 

ی ایالت فلوریدا  4«اورالندو»در شهر  3«نی ورلدزوالت دی»مجتمع تفریحی  :1971اکتبر  1 -

 افتتاح شد. 

برای بررسی فساد در ساختار پلیس، در  5«کمیسیون نپ»جلسات استماع  :1971اکتبر  18 -

 شهر نیویورک آغاز شد. 

 700هزار و  196در ویتنام به  آمریکاییتعداد نظامیان  ،پنتاگون اعالم کرد :1971اکتبر  29 -

 به بعد بوده است.  1966ترین میزان از ژانویه  نییرسیده است که پا نفر

 5ترین آزمایش اتمی زیر زمینی خود را با قدرت  ایاالت متحده بزرگ :1971بر نوام 6 -

 مگاتن در آالسکا انجام داد. 

                                                           
1
 - Attica 

2
 - József Mindszenty 

3
 - Walt Disney World 

4
 - Orlando 

5
 - Knapp Commission 
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، تعداد 1972فوریه سال  اولجمهور ریچارد نیکسون اعالم کرد تا رئیس  :1971نوامبر  12 -

 را از ویتنام خارج خواهد کرد.  آمریکاییهزار سرباز  45

به عنوان نخستین ساخته دست بشر، به طور موفقیت  1«9مارینر »فضانورد  :1971نوامبر  13 -

 آمیز در مدار مریخ قرار گرفت . 

 را تولید کرد.  3«ریزپردازنده»نخستین  2«اینتل»شرکت  :1971نوامبر  15 -

 تاسیس شد.  درکالیفرنیا 4«حزب لیبرترین» :1971دسامبر  11 -

1972 

فضاپیماهای رفت و »ستور توسعه برنامه جمهور ریچارد نیکسون درئیس  :1972ژانویه  5 -

 را صادر کرد.  5«برگشت

مجلس نمایندگان اعالم کرد در  سیاه پوستنخستین زن « شرلی چیزم» :1972ژانویه  25 -

 انتخابات ریاست جمهوری نامزد خواهد شد. 

کرد. در پی این تصمیم، لغو دیوان عالی ایالت کالیفرنیا، حکم اعدام را  :1972فوریه  18 -

 مامی احکام اعدام، به حبس ابد تغییر کرد. ت

جمهور ریچارد نیکسون سفر از پیش اعالم نشده به جمهوری خلق رئیس  :1972فوریه  21 -

 رهبر این کشور دیدار کرد.  ،6«مائو تسه تونگ»چین را به مدت هشت روز آغاز و با 

از آمریکا ست ران حزب کمونیسفعال اجتماعی و از  ،7«آنجال دیویس» :1972فوریه  23 -

 زندان آزاد شد. 

                                                           
1
 - Mariner 9 

2
 - Intel 

3
 - Microprocessor 

4
 - Libertarian Party 

5
 - Space Shuttle 

6
 - Mao Zedong 

7
 - Angela Davis 
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 دیدار ریچارد نیکسون و مائو تسه تونگ در پکن

مذاکره کنندگان ویتنام شمالی در اعتراض به حمالت هوایی ایاالت متحده  :1972فوریه  24 -

 به آن کشور، از مذاکرات صلح پاریس خارج شدند.

ای غربی به مرگ نشت لجن ذغال سنگ در معدنی در ایالت ویرجینی :1972فوریه  26 -

 د. انجامی نفر125

با هدف سفر به ماورای منظومه شمسی به فضا  1«10پایونیر »فضاپیمای  :1972مارس  2 -

 پرتاب شد. 

موزان در نیویورک، چهار برخورد یک قطار با اتوبوس دانش آدر پی  :1972مارس  26 -

 کودک دانش آموز کشته شدند. 

کشور دیگر،  70و حدود اتحاد جماهیر شوروی  ایاالت متحده به همراه :1972آوریل  10 -

 امضاءبیولوژیک های  را با هدف ممنوع ساختن سالح 2«بیولوژیکهای  کنوانسیون سالح»

 کرد. 

ایاالت متحده بمباران شهرهای  ،به دنبال حمله نیروهای ویتنام شمالی :1972آوریل  16 -

 هانوی و هایفونگ در ویتنام شمالی را از سر گرفت. 

 درگذشت.ای  با نفوذ اداره تحقیقات فدرال، اف بیرئیس « جی . ادگار هوور» :1972مه  2 -

                                                           
1
 - Pioneer 10 

2
 - Biological Weapons Convention 
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بندر هایفونگ در ویتنام گذاری  جمهور ریچارد نیکسون دستور مینرئیس  :1972مه  8 -

 شمالی را صادر کرد. 

سال اشغال، از جانب ایاالت متحده به ژاپن پس  27جزیره اوکیناوا پس از  :1972مه  15 -

 . داده شد

1«آرتور هرمن برمر»فرماندار آالباما توسط  ،جورج واالس :1972مه  15 -
در ایالت مریلند  

 مورد سوء قصد قرار گرفت و زخمی شد.

و مالقات اتحاد جماهیر شوروی جمهور ریچارد نیکسون برای دیدار از رئیس  :1972مه  22 -

 ران این کشور وارد مسکو شد.سبا 

در پایگاه  2«فراکسیون ارتش سرخ»در انفجاربمبی که  یآمریکایسه سرباز  :1972 می 24 -

 در آلمان غربی کار گذاشته بودند، کشته شدند.  آمریکایینیروهای 

 کنترل تسلیحاترا با هدف  3«1سالت پیمان »جمهور ریچارد نیکسون رئیس  :1972مه  26 -

  کرد. امضاءسکو مدر اتحاد جماهیر شوروی رهبر  ،با لئونید برژنف ،راهبردی

 تن منجر شد.  240سیل در ایالت داکوتای شمالی به مرگ  :1972 ژوئن 9 -

کشته برجای  120در سواحل شرقی ایاالت متحده،  4«طوفان اگنس» :1972 ژوئن 14 -

 شت. ذاگ

پنج مامور استخدام شده از سوی کاخ سفید در جریان دستبرد به هتل  :1972 ژوئن 17 -

5«واترگیت»
ستقرار کمیته ملی حزب دموکرات بود، دستگیر در واشنگتن دی.سی که محل ا 

شدند. انتشار این خبر سرآغاز رسوایی واترگیت و استعفای ریچارد نیکسون از ریاست 

  جمهوری ایاالت متحده شد.

ستاد کارکنان رئیس  6«اچ. آر. هالدمن»جمهور ریچارد نیکسون و رئیس  :1972 ژوئن 23 -

از ادامه ای  سازمان سیا به منظور واداشتن اف بیکاخ سفید مذاکراتی را برای استفاده از 

                                                           
1
 - Arthur Herman Bremer 

2
 - Red Army Faction 

3
 - SALT I treaty 

4
 - Hurricane Agnes 

5
 - Watergate 

6
 - H. R. Haldeman 
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ورود غیر قانونی به هال واترگیت انجام دادند. این مذاکرات در نوارهای  باره تحقیقات در

 صوتی ضبط شدند. 

کرد که در آن،  امضاءجمهور ریچارد نیکسون دستورالعملی را رئیس  :1972 ژوئن 23 -

 افت کننده از بودجه فدرال ممنوع اعالم شد. تفکیک جنسیتی در کلیه مراکز آموزشی دری

به ویتنام  را ون اعالم کرد هیچ سرباز جدیدیسجمهور ریچارد نیکرئیس  :1972 ژوئن 28  -

 اعزام نخواهد کرد. 

هرگونه مجازات اعدام  1«فرمن علیه جورجیا»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1972 ژوئن 29 -

کلیه احکام اعدام به مجازات  ،ه اعالم کرد. با این حکمرا مغایر با قانون اساسی ایاالت متحد

 حبس ابد تغییر کرد. 

 فروخت. اتحاد جماهیر شوروی میلیون دالر غالت به  750ایاالت متحده  :1972 ژوئیه  8 -

ایالت فلوریدا آغاز به کار  2«میامی بیچ»مجمع ملی حزب دموکرات در  :1972 ژوئیه  10 -

که خواهان خروج فوری و کامل نظامیان  3«جورج مک گاورن»کرد. در این مجمع، سناتور 

 از ویتنام جنوبی بود، به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد. آمریکایی

 
  ، محل استراق سمع از حزب دموکرات به دستور ریچارد نیکسونهتل واترگیت

به ها  آفریقایی-آمریکایی از ،مقامات بهداشتی ایاالت متحده اذعان کردند :1972 ژوئیه  25 -

در پی  اند. ط به بیماری سفلیس استفاده کردهوبگاهی در تحقیقات مرآزمایشهای  عنوان نمونه

                                                           
1
 - Furman v. Georgia 

2
 - Miami Beach 

3
 - George McGovern 
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شروع شده بود و به مرگ  1930که از دهه  1« تحقیقات سفلیس تاسکیگی»اعالم این خبر، 

از بدنام ترین انجامیده بود، متوقف شد. این تحقیقات یکی آفریقایی -آمریکایی 120بیش از 

 آید.  می در زمینه اخالق پزشکی به شمارآمریکا های  پرونده

 نامزد سمت معاونت ریاست جمهوری از حزب ،2«توماس ایگلتون»سناتور  :1972 اوت 1 -

برد و سه بار برای معالجه در  می دموکرات پس از این که فاش کرد از افسردگی رنج

 تخابات ریاست جمهوری کنار رفت.انهای  بیمارستان بستری شده ، از رقابت

 زمینی ارتش ایاالت متحده از ویتنام خارج شدند.  یآخرین واحدهای نیرو :1972 اوت 12 -

نژادی های  قیامبه مناسبت هفتمین سالگرد  3«واتستکس»جشنواره موسیقی  :1972 اوت 20 -

ار تن هز 100منطقه واتس درلس آنجلس، برگزار شد. در این جشنواره موسیقی بیش از 

 شرکت کردند. 

ریچارد نیکسون را برای دومین بار به  جمهوری خواهمجمع ملی حزب  :1972 اوت 21 -

 عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. 

ساعت در منطقه بروکلین  17به مدت  4«نهتنچیس م»چندین کارمند بانک  :1972 اوت 22 -

به  1973در  5«بعد از ظهر سگی»در فیلم  قی،شهر نیویورک به گروگان گرفته شدند. این اتفا

 نمایش درآمد. 

بابی فیشر در مسابقات جهانی در کشور ایسلند، بوریس اسپاسکی شطرنج  :1972سپتامبر  1 -

قهرمان جهان بدل شد. از این مسابقه به  آمریکاییباز روس را شکست داد و به نخستین 

 بر شطرنج جهان پایان داد. ها  ساله روس 24شود که به سلطه  می یاد 6«مسابقه قرن»عنوان 

ی ایالت کالیفرنیا،  7«ساکرامنتو»در جریان برگزاری یک نمایش هوایی در  :1972سپتامبر  24 -

فروشی برخورد  نید و با یک دکه بستاد  یک فروند جت جنگنده کنترل خود را از دست

 کشته شدند. سالبزرگ 11کودک و  12. در این حادثه، کرد

                                                           
1
 - Tuskegee Syphilis Study 

2
 - Thomas Eagleton 

3
 - Wattstax 

4
 - Chase Manhattan 

5
 - Dog Day Afternoon 

6
 - Match of the Century 

7
 - Sacramento 
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ار. سارجنت »انتخاباتی، های  در پی کنار رفتن توماس ایگلتون از رقابت :1972 اکتبر 8 -

 به عنوان نامزد سمت معاونت ریاست جمهوری از حزب دموکرات معرفی شد.  1«شریور

که  2«یواس اس کیتی هاوک»نژادی در ناو هواپیمابر  اعتراضدر جریان یک  :1972اکتبر  12 -

 ملوان زخمی شدند. 100در خلیج تونکن حضور داشت، 

حکم داد که  3«بیکر علیه نلسون»ت مینه سوتا در پرونده الدیوان عالی ای :1972اکتبر  15  -

 قوانین ایالتی مبتنی بر جلوگیری از ازدواج دو همجنس، مطابق با قانون اساسی است. 

راز عضو مجلس نمایندگان ایاالت متحده بر ف ،4«هلی بوگز»هواپیمای حامل  :1972اکتبر  16 -

 ایالت آالسکا ناپدید شد. بقایای این هواپیما هیچگاه پیدا نشد. 

 آمریکاییدر لیگ فوتبال آفریقایی -آمریکاییجکی رابینسون، نخستین  :1972اکتبر  24 -

 درگذشت. 

جمهوری ایاالت متحده پس از رئیس هنری کیسینجر، مشاور امنیت ملی  :1972اکتبر  26  -

 د که صلح در جنگ ویتنام قابل دسترسی است.سفر به ویتنام جنوبی اعالم کر

تأمین اجتماعی های  جمهور ریچارد نیکسون قانونی را برای افزایش هزینهرئیس  :اکتبر 30 -

 کرد.  امضاءمیلیارد دالر  5.3به میزان 

 زخمی شدند. نفر 300تن کشته و  45در پی تصادف قطار در شیکاگو،  :1972اکتبر  30 -

 فتمین انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد.چهل و ه :1972نوامبر  7 -

در انتخابات ریاست جمهوری  جمهوری خواهریچارد نیکسون نامزد حزب  :1972نوامبر  7 -

 بر جورج مک گاورن نامزد حزب دموکرات پیروز شد. 

لیت جنگ به دولت ویتنام مسئوایاالت متحده در ادامه سیاست واگذاری  :1972نوامبر  11 -

 را به این کشور واگذار کرد.  5«النگ بین»اداره پایگاه بزرگ دریایی  ،بیجنو

میانگین سهام داوجونز در بازار اوراق بهادار نیویورک برای نخسیتن بار از  :1972نوامبر  14 -

 هزار واحد فراتر رفت . 

                                                           
1
 - R. Sargent Shriver 

2
 - USS Kitty Hawk 

3
 - Baker v. Nelson 

4
 - Hale Boggs 

5
 - Long Binh 
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 52 -ایاالت متحده برای نخستین بار یک فروند هواپیمای بمب افکن ب :1972نوامبر  22 -

 خود را در جنگ از دست داد. این اتفاق در جریان جنگ ویتنام رخ داد. 

عقب نشینی  بارهاز این پس هیچ اطالعیه عمومی در ،کاخ سفید اعالم کرد :1972نوامبر  30 -

نخواهد شد زیرا سطح نیروهای نظامی درحال حاضر  ارایهنیروهای ایاالت متحده از ویتنام 

 .هزار نفر کاهش یافته است 27به 

در پی سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری در مسیر واشنگتن دی.سی به  :1972دسامبر  8 -

 تن کشته شدند. 45شیکاگو، 

پیدا شد. هانت یکی  1«هوارد هانت»هزار دالر پول نقد در کیف همسر  10 :1972دسامبر  8 -

های  تگاهاز مامورانی بود که غیرقانونی وارد هتل واترگیت در واشنگتن دی.سی شده و دس

 شنود در مقر کمیته ملی حزب دموکرات کار گذاشته بود. 

های  آخرین فضانوردی بود که در جریان ماموریت 2«یوجین سرنان» :1972دسامبر  14  -

 آپولو، بر سطح کره ماه راه رفت. 

هوایی ویتنام شمالی را با های  ف پالمه نخست وزیر سوئد، بمباراناوال :1972دسامبر  24 -

ارتش آلمان نازی مشابه توصیف کرد. در پی این اظهارات، ایاالت متحده روابط های  بمباران

 دیپلماتیک خود را با سوئد قطع کرد. 

را در ای  بمباران هوایی ویتنام شمالی در روز کریسمس، انتقادات گسترده :1972دسامبر  25 -

  جمهور ریچارد نیکسون کرد.رئیس داخل و خارج از ایاالت متحده متوجه 

 جمهوری ایاالت متحده درگذشت.رئیس هری ترومن، سی و سومین  :1972دسامبر  26 -

 تن کشته شدند. 101در پی سقوط یک هواپیمای مسافربری در فلوریدا،  :1972دسامبر  29 -

1973 

 نود و سومین دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد. :1973ژانویه  3 -

در  ،به عنوان نخستین برنامه سرگرمی ،لی در هاواییکنسرت الویس پریس :1973ژانویه  14 -

سرتاسر جهان به نمایش گذاشته شد. گفته شد کسانی که این کنسرت را از تلویزیون دیدند 

 بیشتر از کسانی بوده است که فرود ماه نوردهای آپولو بر ماه را دیده بودند. 

                                                           
1
 - Howard Hunt 

2
 - Eugene Cernan 
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وجه به پیشرفت در روند جمهور ریچارد نیکسون اعالم کرد با ترئیس  :1973ژانویه  15 -

 مذاکرات صلح، حمالت تهاجمی به ویتنام را متوقف کرده است. 

ایاالت متحده یس جمهور ئبه عنوان ربرای دومین بار ریچارد نیکسون  :1973ژانویه  20 -

 سوگند یاد کرد. 

 جمهوری سوگند یاد کرد. رئیس اسپیرو آگنیو به عنوان معاون  :1973ژانویه  20 -

ممنوعیت سقط جنین را لغو  1«رو علیه وید»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1973ژانویه  22 -

 کرد . 

 جمهوری ایاالت متحده درگذشت. رئیس ، سی و ششمین لیندون جانسون :1973ژانویه  22 -

 
 تظاهرات موافقین و مخالفین سقط جنین در آمریکا

در ویتنام حاصل شده صلح  ،جمهور ریچارد نیکسون اعالم کردرئیس  :1973ژانویه  23 -

 است.

ی پیمان صلح پاریس، مداخله ایاالت متحده در جنگ ویتنام به امضاءبا  :1973ژانویه  27 -

 پایان رسید. 

نخستین اسرای جنگی ایاالت متحده در جنگ ویتنام از سوی ویتنام شمالی  :1973فوریه  11 -

 آزاد شدند. 

 اهش یافت. درصد ک 10ارزش دالر ایاالت متحده  :1973فوریه  13 -

                                                           
1
 - Roe v. Wade 
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ایاالت متحده و جمهوری خلق چین موافقت کردند که دفاتر ارتباطی در  :1973فوریه  22 -

 خاک دو کشور ایجاد کنند. 

1«آمریکاییجنبش بومیان » :1973فوریه  27 -
در ایالت داکوتای جنوبی را 2«ووندید نی»شهر  

 اشغال کردند. 

ای  مله سارقان هتل واترگیت در نامهاز ج 3«جیمز دبلیو مک کورد جونیور» :1973مارس  23 -

پرونده سکوت کنند.  بارهتا دراند  اعتراف کرد که وی و سایر متهمان تحت فشار قرار گرفته

به عنوان رئیس کل عملیات جاسوسی در مقر  پیشیندادستان کل  4«جان میچل»مک کورد از 

 کمیته ملی حزب دموکرات در هتل واتر گیت نام برد.

 ویتنام را ترک کردند.  آمریکاییآخرین سربازان  :1973مارس  29 -

 مرکز تجارت جهانی در نیویورک رسما افتتاح شد.  -

جان »جمهور ریچارد نیکسون اعالم کرد رئیس در ادامه رسوایی واترگیت،  :1973آوریل  30 -

دادستان کل به همراه  6«ریچارد کلیندینست»مشاور کاخ سفید اخراج شده است و  5«دین

  اند. ارمندانش استعفا دادهبرخی از ک

بلندترین  1998در شیکاگو به پایان رسید. این برج تا سال  7«برج سیرز»ساخت  :1973مه  3 -

 برج جهان بود. 

 نخستین ایستگاه فضایی ایاالت متحده به فضا پرتاب شد.  8«اسکای لب» :1973مه  14 -

آزمایش »با تأسیس  9«فرنیامیلر علیه کالی»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1973 ژوئن 21 -

 برای تعیین مصادیق فحاشی موافقت کرد. 10«میلر

 12«حنجره عمیق»فردی که در رسوایی واترگیت با نام  ،11«مارک فلیت» :1973 ژوئن 22 -

 بازنشسته شد. ای  شناخته شد، از اداره تحقیقات فدرال، اف بی

                                                           
1
 - American Indian Movement 

2
 - Wounded Knee 

3
 - James W. McCord Jr. 

4
 - John Mitchell 

5
 - John Dean 

6
 - Richard Kleindienst 

7
 - Sears Tower 

8
 - Skylab 

9
 - Miller v. California 

10
 - Miller test 

11
 - W. Mark Felt 

12
 - Deep Throat 
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رسوایی  بارهادت درجان دین، مشاور سابق کاخ سفید برای ادای شه :1973 ژوئن 25 -

 واترگیت در مقابل کمیته سنا حاضر شد. 

1«ایاالت متحده  اداره مبارزه با مواد مخدر» :1973 ژوئیه  1 -
 تاسیس شد.  

را تصویب کرد. با این قانون،  2«قانون آموزش معلولین»کنگره ایاالت متحده  :1973 ژوئیه  2 -

 در سطح فدرال آغاز شد.  3«آموزش ویژه»شیوه 

در سنت  4«مرکز ملی سوابق پرسنلی»آتش سوزی بخشی از ساختمان  :1973 ئیه ژو 12 -

 لوئیس ایالت میسوری را از بین برد. 

کمیته واترگیت سنای »دستیار سابق کاخ سفید به  ،5«الکساندر باترفیلد» :1973 ژوئیه  16 -

بالقوه همین متکه رئیس جمهور ریچارد نیکسون مخفیانه مکالمات داد اطالع  6«ایاالت متحده

 را ضبط کرده است.رسوایی واترگیت 

 درگذشت. آمریکاییرزمی کار و بازیگر  7«بروس لی» :1973 ژوئیه  20 -

 8«فرودگاه لوگان»در پی برخورد یک فروند هواپیمای مسافربری با دیواره  :1973 ژوئیه  31 -

 تن از سرنشینان هواپیما کشته شدند.  90 ،بوستون

حده به بمباران هوایی کامبوج پایان داد. با این اقدام، عملیات نظامی ایاالت مت :1973 اوت 5 -

 سال به پایان رسید.  12ایاالت متحده در جنوب شرق آسیا بعد از 

 9«و پینوشهاوت»با حمایت ایاالت متحده، در شیلی کودتا رخ داد و ژنرال  :1973سپتامبر  11 -

 خود، قدرت را در دست گرفت. را سرنگون کرد و  10«سالوادور آلنده» قانونی دولت

 11«آی تی تی»در اعتراض به نقش شرکت « ودر اندرگراند»گروه چپگرای  :1973سپامبر  28 -

 در کودتای شیلی، در ساختمان این شرکت بمب منفجر کرد.

                                                           
1
 - United States Drug Enforcement Administration 

2
 - Education of the Handicapped Act 

3
 - Special Education 

4
 - National Personnel Records Center 

5
 - Alexander Butterfield 

6
 - United States Senate Watergate Committee 

7
 - Bruce Lee 

8
 - Logan Airport 

9
 - Augusto Pinochet 

10
 - Salvador Allendecommits 

11
 - ITT 
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با استعفای اسپرو آگنیو، از سمت معاون ریاست جمهوری استعفا کرد.  :1973اکتبر  10 -

   خالی ماند. 1973دسامبر  6ت ریاست جمهوری تا اسپیرو آگینو، سمت معاون

 «الیوت ریچاردسون»جمهور ریچارد نیکسون از رئیس  :1973اکتبر  20  -
دادستان کل ایاالت 1

پرونده واترگیت را برکنار کند. دادستان  3«دادستان ویژه» 2«آرچیبالد کاکس»متحده خواست 

رابرت »استعفا کرد. در پی این اقدام، کل با این درخواست مخالفت و به همراه معاون خود، 

مقام سوم در دادستانی ایاالت متحده، نهایتا کاکس را از سمت دادستان ویژه پرونده  ،4«بورک

شهرت یافت، زمینه را برای  5«قتل عام شنبه شب»واترگیت برکنار کرد. این اتفاقات که به 

 استیضاح ریچارد نیکسون فراهم ساخت. 

را به  6«لئون جاورسکی»رت بورک، کفیل دادستانی کل ایاالت متحده راب :1973نوامبر  1 -

 عنوان دادستان ویژه پرونده واترگیت منصوب کرد. 

قطعنامه » بارهجمهور ریچارد نیکسون دررئیس کنگره ایاالت متحده وتوی  :1973نوامبر  7 -

ت متحده اختیارات روسای جمهوری ایاال ،را باطل کرد. با این تصمیم 7«اختیارات جنگی

 جنگ و ادامه آن، کاهش یافت.  عبرای شرو

 
 کودتا در شیلی با حمایت دولت آمریکا

                                                           
1
 - Elliot Richardson 

2
 - Archibald Cox 

3
 - Special Prosecutor 

4
 - Robert Bork 

5
 - Saturday Night Massacre 

6
 - Leon Jaworski 

7
 - War Powers Resolution 
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 1«قانون مجوز ساخت خط لوله ترانس آالسکا»جمهور ریچارد نیکسون رئیس  :1973نوامبر  16 -

 ی این قانون، امکان احداث خطوط نفت و گاز در آالسکا فراهم شد. امضاءکرد. با  امضاءرا 

 18جمهور ریچارد نیکسون از وجود وقفه رئیس وکیل  2«جی. فرد بوژارد» :1973ر نوامب 21 -

 در یکی از نوارهای ضبط شده در کاخ سفید در ارتباط با پرونده واترگیت خبر داد. ای  دقیقه

رئیس به عنوان معاون  3«جرالد فورد»مجلس نمایندگان ایاالت متحده به  :1973دسامبر  6 -

 جمهوری رای داد. 

 جمهوری سوگند یاد کرد. رئیس معاون چهلمین فورد به عنوان  دجرال :1973دسامبر  6 -

هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه ایاالت متحده به همراه یک سیاستمدار  :1973دسامبر  10 -

به دریافت موفق و نظامی ویتنام شمالی به دلیل ایفای نقش در پایان دادن به جنگ ویتنام 

 . شدجایزه صلح نوبل 

های  همجنسگرایی را از فهرست بیماری 4«انجمن روانپزشکی آمریکا» :1973دسامبر  15 -

 روانی خارج کرد. 

 به تصویب کنگره ایاالت متحده رسید. 5«در معرض خطرهای  قانون گونه» :1973دسامبر  28 -

1974  

 500سلیم رئیس جمهور ریچارد نیکسون با استناد به امتیاز اجرایی خود، از ت :1974ژانویه  4 -

 نوار و سند که توسط کمیته واترگیت سنا درخواست شده بود، خودداری کرد.

ف صرو صرفه جویی در م غرب آسیادر پی بحران انرژی به دلیل جنگ در  :1974ژانویه  6 -

 تابستانی در ایاالت متحده به اجرا گذاشته شد. های  سوخت، چهار ماه زودتر، ساعت

یکی از کسانی که غیر قانونی وارد هتل واتر گیت  6«لیدی جی. گوردون» :1974ژانویه  30 -

شد، در دادگاه به  می شناخته 7«کاخ سفیدهای  لوله کش»شده بود و به عنوان یکی از اعضای 

 محکوم شد.  ،جرم نقض قانون و ورود غیر قانونی به هتل

                                                           
1
 - Trans-Alaska Pipeline Authorization Act 

2
 - J. Fred Buzhardt 

3
 - Gerald Ford 

4
 - American Psychiatric Association 

5
 - Endangered Species Act 

6
 - G. Gordon Liddy 

7
 - White House Plumbers 
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نشست در « وضعیت اتحاد»جمهور ریچارد نیکسون در سخنرانی رئیس  :1974ژانویه  30 -

 مشترک کنگره گفت که یک سال واترگیت تمام شده است. 

آمریکا مهم های  از روزنامههایی  وارث نوزده ساله شبکه ،1«پاتریشیا هرست» :1974فوریه  4  -

 ربوده شد. 2«هم زیستیارتش آزادیبخش »کالیفرنیا توسط اعضای  ،آپارتمان خود در برکلیدر 

 شد.  می عنوان یک گروه تروریست چپگرا شناختهاین گروه از سوی مقامات امنیتی، به 

یک فروند هواپیما را برباید و آن را به کاخ  ،تالش کرد 3«ساموئل بایک» :1974 فوریه 22  -

 جمهور ریچارد نیکسون کشته شود. رئیس سفید بکوبد تا 

هفت مقام پیشین کاخ سفید به دلیل نقش در رسوایی واترگیت و به جرم  :1974مارس  1 -

 ه برای جلوگیری از اجرای عدالت، محکوم شدند. توطئ

 به اوپک –اغلب کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت  :1974مارس  18 -

 د. دادن پایان ژاپن و اروپا متحده، ایاالت علیه خود ماه پنج تحریم

را در آمریکا ایالت  13سهمگین، های  خرین گردباد از مجموعه طوفانآ :1974آوریل  3 -

 کشته برجای گذاشت.  310وردید و ن

رسما جلسه بررسی روند  4«کمیته قضایی مجلس نمایندگان ایاالت متحده» :1974مه  9 -

 جمهور ریچارد نیکسون را آغاز کرد. رئیس استیضاح 

حمله کردند « ارتش آزادیبخش هم زیستی»ماموران پلیس لس آنجلس به مقر  :1974مه  17 -

 . و شش عضو این گروه را کشتند

مادر مارتین لوتر کینگ، در کلیسایی در شهر  5«آلبرتا ویلیامز کینگ» :1974 ژوئن 30 -

 آتالنتای ایالت جورجیا کشته شد. 

جمهور رئیس  ،دیوان عالی فدرال در حکمی با اکثریت آرا اعالم کرد :1974 ژوئیه  24 -

ری کند و به تواند از تحویل نوارهای صوتی پرونده واترگیت خوددا نمی ریچارد نیکسون

 وی دستور داد این نوارها را تحویل دهد. 

                                                           
1
 - Patricia Hearst 

2
 - Symbionese Liberation Army 

3
 - Samuel Byck 

4
 - House of Representatives Judiciary Committee 

5
 - Alberta Williams King 
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کمیته قضایی مجلس نمایندگان ایاالت متحده پس از سه روز بحث و  :1974 ژوئیه  30 -

جمهور ریچارد نیکسون را تصویب کرد. در این مواد، رئیس بررسی، مواد سه گانه استیضاح 

امتناع از تحویل اسناد درخواست  نیکسون به انسداد عدالت، عدم رعایت قوانین و نهایتا،

 شده، متهم شد. 

رئیس جمهور ریچارد نیکسون با اچ. آر. هالدمن رئیس متن نوارهای مکالمه  :1974 اوت 5 -

انجام شده بود، منتشر شد. در این  1972 ژوئن 23وقت ستاد کارکنان کاخ سفید که در روز 

ند، نیکسون و هالومن در حال شهرت یافته بود 1«اسلحه تازه شلیک شده»نوارها که به 

 مانع بخواهند سیا –آمریکا مذاکره بر سر این موضوع بودند که از آژانس اطالعات مرکزی 

 بین از موجب نوارها، این متن افشای. شوند واترگیت پرونده درای  بی اف تحقیقات ادامه

 . شد کنگره در نیکسون ازها  حمایت رفتن

جمهور رئیس خواه کنگره از جمله بری گلدواتر با  هوریران جمساز  نفرسه  :1974 اوت 7 -

بانی یریچارد نیکسون در کاخ سفید دیدار کردند. آنان به نیکسون اطالع دادند که وی از پشت

کافی برای رهایی از دادگاه استیضاح در سنا برخوردار نیست. گلدواتر به نیکسون پیشنهاد 

 داد از مقام ریاست جمهوری استعفا دهد. 

جمهور ریچارد نیکسون اعالم کرد آماده است که از مقام ریاست رئیس  :1974 اوت 8 -

 جمهوری ایاالت متحده استعفا دهد. 

ریچارد نیکسون برای رهایی از خطر برکناری در دادگاه استیضاح پرونده  :1974 اوت 9 -

خ ایاالت متحده از سمت خود جمهوری تاریرئیس واترگیت در سنا، به عنوان نخستین 

 گیری کرد.  کناره

                                                           
1
 - smoking gun 
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 استعفای ریچارد نیکسون از ریاست جمهوری در پی رسوایی واترگیت

جمهوری ایاالت رئیس در پی استعفای ریچارد نیکسون، سی و هفتمین  :1974 اوت 9 -

 جمهوری سوگند یاد کرد. رئیس سی و هشتمین جرالد فورد، به عنوان متحده، 

 درگذشت. آمریکایییاستمدار چارلز لیندنبرگ، خلبان و س :1974 اوت 26 -

جمهور سابق را در رئیس جمهور جرالد فورد، ریچارد نیکسون، رئیس  :1974سپتامبر  8 -

، از جمله در ارتباط با پرونده واترگیت، اش هرگونه اتهامی در دوران ریاست جمهوری خصوص

 عفو کرد. 

شکسته شد. این اتفاق ور ،به دلیل فساد و سومدیریت 1«بانک ملی فرانکلین» :1974اکتبر  8 -

 آمد.  می ترین ورشکستگی بانکی در ایاالت متحده تا آن زمان به شمار بزرگ

اصالح مالی خصوص جمهور جرالد فورد قانون جدیدی را در رئیس  :1974اکتبر  15 -

به نمایش در های  کرد. این قانون با هدف برطرف کردن ضعف ءامضاءانتخاباتی های  کمپین

 اترگیت به اجرا گذاشته شد. آمده از رسوایی و

به طور داوطلبانه در برابر کنگره  ،رئیس جمهور جرالد فورد موافقت کرد :1974اکتبر 17 -

جمهوری پیشین شهادت رئیس شود تا زیر ادای قسم، در مورد عفو ریچارد نیکسون،   حاضر

 باری بوده است که رئیس جمهوری مستقر چنین کرده است. اولیندهد. این 

جورج »محمد علی )کلی( در مسابقات جهانی مشت زنی در کینشازای زئیر،  :1974بر اکت 30 -

 هفت سال عنوان قهرمان جهان را پس گرفت .را شکست داد و بعد از  1«فورمن

                                                           
1
 - Franklin National Bank 
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به پیروزی قابل توجهی دست یافتند. ها  دموکراتدر انتخابات میاندوره ای،  :1974نوامبر  5  -

 شد.  جمهوری خواهن نامزدهای سنگی سترسوایی واتر گیت موجب شک

علیه  ،انحصارطلبیهای  وزارت دادگستری ایاالت متحده به اتهام فعالیت :1974نوامبر  20 -

 شکایت کرد. « تیاند  ای تی»شرکت 

جمهوری رئیس به عنوان معاون  2«نلسون راکفلر»به  ،سنای ایاالت متحده :1974دسامبر  10 -

 رای داد. 

معاون ریاست جمهوری سوگند و یکمین  چهلکفلر به عنوان نلسون را :1974دسامبر  19 -

 یاد کرد. 

آمریکا روزنامه نیویورک تایمز، جاسوسی داخل آژانس اطالعات مرکزی  :1974دسامبر  21  -

 . کرد فاش را سیا –

نگهداری خصوصی طال در ایاالت متحده که توسط های  محدودیت :1974دسامبر  31 -

 به اجرا گذاشته شده بود، برداشته شد. 1933فرانکلین روزولت از سال 

1975 

در پرونده رسوایی واترگیت  3«جان ارلیخمن»جان میچل، اچ.آر. هالدمن و  :1975ژانویه  1 -

 در دادگاه محکوم شدند. 

4«قوانین شواهد فدرال»کنگره ایاالت متحده  :1975ژانویه  2 -
 کرد.  تاییدرا  

 ایاالت متحده آغاز به کار کرد. نود و چهارمین دوره کنگره :1975ژانویه  3 -

                                                                                                                                           
1
 - George Foreman 

2
 - Nelson Rockefeller 

3
 - John Ehrlichman 

4
 - Federal Rules of Evidence 
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 جمهوری ایاالت متحده آمریکارئیس جرالد فورد، سی و هشتمین 

نکتیکت را برعهده گرفت. وی اسمت فرمانداری ایالت ک 1«اال گراسو» :1975ژانویه  8 -

نخستین زن در تاریخ ایاالت متحده است که بدون این که جانشین شوهرش شده باشد، به 

 انتخاب شد. آمریکا های  از ایالتفرمانداری یکی 

جمهور جرالد فورد، معاون خود، نلسون راکفلر را به ریاست کمیته رئیس  :1975ژانویه  8 -

 . کرد منصوب سیا –ا ریکاستفاده داخلی آژآنس اطالعات مرکزی آمءبررسی سو

رجه در ساختمان اصلی وزارت خا« ودر اندرگراند»گروه چپگرای رادیکال  :1975ژانویه  29 -

 در شهر واشنگتن دی.سی بمب گذاشت. 

 به دلیل ادامه بحران انرژی، زمان آغاز ساعات تابستانی دو ماه زودتر آغاز شد.  :1975فوریه  23 -

 بنیانگذار گروه ملت اسالم درگذشت.  ،2«الیجاه محمد» :1975فوریه  25 -

 . شد آغاز «آالسکا –سیستم خط لوله ترانس »عملیات احداث  :1975مارس  9 -

نیروی هوایی ایاالت متحده در جریان  5 -یک فروند هواپیمای ترابری سی :1975 آوریل 4 -

ورود نیروهای ویتنام شمالی به سایگون، پایتخت از تخلیه شهروندان ویتنام جنوبی پیش 

 تن کشته شدند.  138سقوط کرد و در این حادثه  ،ویتنام جنوبی

 را تاسیس کرد.  4«وسافتمایکر»شرکت  3«یتسگبیل » :1975 آوریل 4  -

                                                           
1
 - Ella Grasso 

2
 - Elijah Muhammad 

3
 - Bill Gates 

4
 - Microsoft 
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سایگون، پایتخت ویتنام جنوبی با ورود نیروهای ویتنام شمالی سقوط کرد  :1975آوریل  30 -

ن ودر سفارت ایاالت متحده در سایگ آمریکاییو جنگ ویتنام به پایان رسید. آخرین پرسنل 

سفارت، با  به همراه تعدادی اندک از شهروندان ویتنام جنوبی در آخرین لحظات از پشت بام

  در جهان داشت.ای  بازتاب گسترده ،ها آمریکاییفرار کردند. انتشار تصاویر فرار  بالگرد

را در  1«اس اس مایاگاز»نیروهای خمرهای سرخ در کامبوج کشتی تجاری  :1975مه  12 -

 بین المللی تصرف کردند.های  آب

سوی خمرهای سرخ  آزاد سازی کشتی تجاری اس اس مایاگاز که ازبرای  :1975مه  15 -

صرف شده بود، تفنگداران دریایی ایاالت متحده وارد عملیات شدند. در این کامبوج به ت

 کشته شدند.  آمریکایی 38عملیات، 

و  سیا منتشرهای  استفادهءگزارش خود را درباره سو 2«کمیسیون راکفلر» :1975 ژوئن 10  -

 کرد.  ارایهاطالعات  را به کمیته نظارت مشترک کنگره در زمینههایی  توصیه

اتحاد جماهیر یک فروند فضاپیمای ایاالت متحده و یک فروند فضاپیمای  :1975 ژوئیه  17 -

 یفضایهای  برای نخستین بار، در فضا به یکدیگر متصل شدند. این آغاز همکاریشوروی 

 آید.  می مشترک دو کشور به شمار

های  ای. لی، فرمانده ارتش ایالتجمهور جرالد فورد، ژنرال رابرت رئیس  :1975 اوت 5 -

سال پس  105وق شهروندی وی را بعد از جنوبی در جنگ داخلی را عفو کرد و تمامی حق

 به ژنرال بازگرداند.  ،از مرگ

جمهور رئیس  ،یک پیرو چارلز میسون زندانی، تالش کرد ،3«لینیت فروم» :1975سپتامبر  5 -

این  ،فرنیا ترور کند که توسط ماموران امنیتیجرالد فورد را در شهر ساکرامنتو ایالت کالی

 تالش خنثی شد. 

تالش هایش برای ایجاد مدارس مذهبی در  دلیلبه  4«الیزابت سیتون» :1975سپتامبر  14  -

  قدیس معرفی شد. آمریکاییقرن هجدهم، از سوی کلیسای کاتولیک به عنوان نخستین 

                                                           
1
 - SS Mayaguez  

2
 - Rockefeller Commission 

3
 - Lynette Fromme 

4
 - Elizabeth Seton 
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سارا جین »قصد که توسط  ءین سوجمهور جرالد فورد از دومرئیس  :1975سپتامبر  22 -

 بود، نجات یافت. طراحی شده در سانفرانسیسکو  1«مور

های  با ورود به رقابت ،رونالد ریگان، فرماندار سابق کالیفرنیا اعالم کرد :1975نوامبر  20 -

 . کردجمهور جرالد فورد رقابت خواهد رئیس با  ،انتخابات ریاست جمهوری

را با هدف تشویق استفاده از  2«قانون تبدیل متریک»ت متحده کنگره ایاال :1975دسامبر  23 -

 گیری متریک، تصویب کرد.  معیارهای اندازه

 
  در سایگونآمریکا از بام سفارت  ها آمریکاییخروج 

3«فرودگاه الگاردیا»انفجار بمب در  :1975دسامبر  29 -
کشته برجای  11در نیویورک  

 گذاشت.

1976 

جمهور جرالد فورد به رئیس ین مور به جرم تالش برای ترور سارا ج :1976ژانویه  15 -

 حبس ابد محکوم شد. 

در  4«دبیرستان اسکامبیا»نژادی در  قیامحدود دو هزار دانش آموز در یک  :1976 فوریه 5 -

ایالت فلوریدا با یکدیگر درگیر شدند. در این درگیری که چهار ساعت به  5«پنساکوال»شهر 

 ش آموز آسیب دیدند.دان 30طول کشیده شد، 

                                                           
1
 - Sara Jane Moore 

2
 - Metric Conversion Act 

3
 - LaGuardia Airport 

4
 - Escambia High School 

5
 - Pensacola 
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عهده آفریقایی -آمریکاییبه عنوان نخستین  1«کلیفورد الکساندر جونیور» :1976فوریه  11 -

 شد.  2«مقام غیرنظامی نیروی زمینی در وزارت دفاع ایاالت متحده»دار سمت 

تن  26غال سنگ در ایالت کنتاکی، ذدر پی دو انفجار طی دو روز در معدن  :1976مارس  9 -

 د. کشته شدن

توان دستگاه تنفس مصنوعی را  می ،دیوان عالی ایالت نیوجرسی حکم داد :1976مارس  31  -

 ،پروندهکه به کما رفته بود و زندگی نباتی داشت، جدا شود. این  3«کارن آن کوینالن»از 

 آورد. بارو اخالق پزشکی به  4«ترحمدلیل مرگ به »حق مرگ، رباره مباحث فراوانی را د

6«استیو جابز»توسط  5«ی اپلرایانه شرکت » :1976آوریل  1 -
 تاسیس شد.  7«استیو وازناک»و  

 کرد.  امضاءرا  8«انتخابات فدرالهای  قانون رقابت»جمهور جرالد فورد، رئیس  :1976مه  11 -

 کشته شد.  10«آریزونا ریپابلیک»خبرنگار روزنامه  9«دان بولیز»در انفجار بمب،  :1976 ژوئن 2 -

 تن کشته شدند.  11 ،یداهوآدر ایالت  11«سد تیتون»ر پی تخریب د :1976 ژوئن 5 -

سفیر تازه منصوب شده ایاالت متحده در لبنان،  12«فرانسیس ملوی جونیور» :1976 ژوئن 16 -

 در بیروت ترور شد. 

صدها  آمریکایینظامیان  ،در پی کشته شدن سفیر ایاالت متحده در لبنان :1976 ژوئن 20 -

  یروت به سوریه منتقل کردند.گردشگر خارجی را از ب

دومین نشست سران گروه هفت کشور صنعتی جهان در پورتوریکو آغاز به  :1976 ژوئن 27 -

 کار کرد. 

                                                           
1
 - Clifford Alexander, Jr. 

2
 - Secretary of the United States Army 

3
 - Karen Ann Quinlan 

4
 - Euthanasia 

5
 - Apple Computer 

6
 - Steve Jobs 

7
 - Steve Wozniak 

8
 - Federal Election Campaign Act 

9
 - Don Bolles 

10
 - Arizona Republic 

11
 - Teton Dam 

12
 - Francis E. Meloy, Jr 
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حکم داد که مجازات  1«گرگ علیه جورجیا»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1976 ژوئیه  3 -

ر قانون اساسی ایاالت اعدام ذاتاً ظالمانه و غیرمعمول نیست و یک نوع مجازات قابل قبول د

 آید.  می متحده به شمار

مین سالگرد صدور اعالمیه استقالل ایاالت متحده در سراسر این ا دویست :1976 ژوئیه  4 -

 کشور برگزار شد. 

هزار تن در  50تظاهراتی را با حضور  2«حزب سوسیالیست پورتوریکو» :1976 ژوئیه  4 -

 ل این جزیره شد. شهر فیالدلفیا برگزار کرد و خواهان استقال

در شهر  3«دانشکده نیروی دریایی ایاالت متحده»نخستین کالس زنان در  :1976 ژوئیه  6 -

 ایالت مریلند تشکیل شد.  4«آناپولیس»

را به عنوان نامزد انتخابات  5«جیمی کارتر»مجمع ملی حزب دموکرات،  :1976 ژوئیه  15 -

 ریاست جمهوری معرفی کرد. 

در  6«چاوچیال»توبوس حامل بیست و شش دانش آموز مدرسه یک ا:1976 ژوئیه  15 -

ساعت  16پس از ها  گروگان. شدنددر یک معدن گرفتار سرنشینان آن و شد کالیفرنیا ربوده

 خود را آزاد کردند. پسر و دو همدست صاحب معدن به جرم این جنایت دستگیر شدند.

 ان دو کره کشته شدند. در منطقه غیر نظامی می آمریکاییدو سرباز  1976 اوت 18 -

جرالد فورد را به عنوان نامزد انتخابات  ،جمهوری خواهمجمع ملی حزب  :1976 اوت 19 -

 ریاست جمهوری معرفی کرد. 

و پینوشه، اوتسیاستمدار و اقتصاد دان شیلیایی به دستور  7«اورالندو لیتیلر» :1976سپتامبر  21 -

 در واشنگتن دی.سی ترور شد.  ،دیکتاتور شیلی

مدت حق چاپ را در ایاالت متحده برای  8«1976قانون کپی رایت سال » :1976اکتبر  19 -

 سال دیگر تمدید کرد.  20

                                                           
1
 - Gregg v. Georgia 

2
 - Puerto Rican Socialist Party 

3
 - United States Naval Academy 

4
 - Annapolis 

5
 - Jimmy Carter 

6
 - Chowchilla 

7
 - Orlando Letelier 

8
 - Copyright Act of 1976 
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سی سی پی،  می در اثر غرق شدن یک فروند کشتی مسافربری در رودخانه :1976 اکتبر 20 -

 باختند.تن جان  78

 ه برگزار شد.چهل و هشتمین انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحد :1976نوامبر  2 -

 .داد را شکست جیمی کارتر در انتخابات ریاست جمهوری جرالد فورد  :1976نوامبر  2 -

1«جنوب عمیق»کارتر نخستین فردی از منطقه 
بود که بعد از جنگ داخلی به ریاست  

 جمهوری ایاالت متحده رسید.

ایاالت  سنایعضو التین تبار  5توسط  2«کنگرههای  پانیکهیزفراکسیون » :1976دسامبر  8 -

 متحده تاسیس شد.

شهردار شیکاگو درگذشت. در زمان مرگ، دیلی به مدت  ،3«ریچارد دیلی» :1976دسامبر  20 -

 سال شهردار این شهر بود. 21

1977  

 نود و پنجمین دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد. :1977ژانویه  3 -

امی ایالت فلوریدا برف بارید. این در شهر می ،با وجود هوای استوایی :1977ژانویه  19 -

 نخستین بار در تاریخ این شهر بود که مردم شاهد بارش برف بودند. 

ایوا »جمهو جرالد فورد در آخرین روز ریاست جمهوری خود، رئیس  :1977ژانویه  19 -

را عفو کرد. این شخص در دوران جنگ  5«رز توکیو»معروف به  4«توگوری دی آگوینو

سال  ندچ یو. کرد می پخش آمریکاییرادیویی علیه نظامیان های  وکیو برنامهجهانی دوم در ت

 بعد هنگام ورود به خاک ایاالت متحده بازداشت و زندانی شد. 

ایاالت متحده سوگند جمهوری رئیس سی و نهمین جیمی کارتر به عنوان  :1977ژانویه  20 -

 یاد کرد.

 جمهوری سوگند یاد کرد. رئیس معاون ل و دومین چهبه عنوان  6«والتر ماندیل» :1977ژانویه  20 -

                                                           
1
 - Deep South 

2
 - Congressional Hispanic Caucus 

3
 - Richard J. Daley 

4
 - Iva Toguri D'Aquino 

5
 - Tokyo Rose 

6
 - Walter F. Mondale 
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 جمهوری ایاالت متحده آمریکارئیس جیمی کارتر، سی و نهمین 

 جمهور جیمی کارتر، منتشر کنندگان اسناد جنگ ویتنام را عفو کرد. رئیس  :1977ژانویه  21 -

 تن کشته شدند.  11در پی حادثه قطار در شیکاگو،  :1977فوریه  4 -

نصب شده  747در حالی که بر روی یک بوئینگ  1«اینترپرایز»شاتل فضایی  :1977فوریه  18 -

 در کالیفرنیا انجام داد.  2«پایگاه نیروی هوایی ادواردز»در  پرواز آزمایشی خود را ناولیبود 

دوازده مسلمان مسلح سه ساختمان را در واشنگتن دی. سی تصرف کردند  :1977مارس  9 -

گرفته شدند. این به گروگان نفر  130و بیش از  جان باختک نفر ، یاین اقدام در نتیجهکه 

 گیری دو روز بعد پایان یافت. گروگان

تن  165ایالت کنتاکی،  3«ساوتگیت»: در پی آتش سوزی در باشگاهی در شهر 1977 مه 28 -

 کشته شدند. 

، دو و ماموران پلیس شهر شیکاگوها  به دنبال درگیری میان پورتوریکویی :1977 ژوئن 4 -

 نژادی در این شهر به راه افتاد. های  قیامروز 

، قاتل مارتین لوتر کینگ از زندانی در ایالت تنسی فرار «جیمز ارلی ری» :1977 ژوئن 10 -

 دستگیر شد. دوباره کرد. وی سه روز بعد 

ملزم به صرف بودجه پزشکی برای ها  دیوان عالی فدرال حکم داد که ایالت :1977 ژوئن 20 -

 ن انتخابی نیستند.سقط جنی

                                                           
1
 - Enterprise 

2
 - Edwards Air Force Base 

3
 - Southgate 
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در اعتراض به اقدامات ضد همجنسگرایانه در  نفرهزار  200حدود  :1977 ژوئن 26 -

 سانفرانسیسکو راهپیمایی کردند.های  خیابان

ساعت خاموشی برق در شهر نیویورک، آشوب و غارت این  25در پی  :1977 ژوئیه  13 -

 شهر را فراگرفت . 

 تن کشته برجای گذاشت.  75ایالت پنسیلوانیا،  ازهایی  سیل در بخش :1977 ژوئیه  19 -

ترا در سنای ایاالت متحده برگزار اولجلسه استماع رسیدگی به پرونده ام کی  :1977 اوت 3 -

تاثیرات مواد مخدر باره در سیا –آمریکا آژانس اطالعات مرکزی تحقیقات  ابشد. این پرونده 

 .مرتبط بودبر روی انسان  «ال اس دی»

 تاسیس شد. 1«وزارت انرژی ایاالت متحده» :1977 اوت 4 -

به صورت به عنوان نخستین وزیر انرژی ایاالت متحده  2«جیمز شلزینگر» :1977 اوت 6 -

 . رسمی کارش را آغاز کرد

سالگی  42شد، در  می شناخته 3«رولاند  پادشاه راک»الویس پریسلی که به  :1977 اوت 16 -

این خواننده سرشناس  مراسم خاکسپاری وی در هزار تن از هواداران 75از درگذشت. بیش 

 در شهر ممفیس ایالت تنسی شرکت کردند. 

اژدهای »در پی تیراندازی میان باندهای تبهکاری آسیایی در رستوران  :1977دسامبر  4  -

کشته شدند. از این واقعه به عنوان  فرشهر سانفرانسیسکو، پنج نهای  در محله چینی 4«طالیی

 شود.  می یاد« طالیی قتل عام اژدهای»

ایاالت  ،رسید که بر اساس آن امضاءمیان ایاالت متحده و پاناما پیمانی به  :1977مبر سپتا 7 -

 کرد.  پاناما را به کشور پاناما واگذارمتحده کنترل کانال 

، پیمان عدم اتحاد جماهیر شورویکشور از جمله ایاالت متحده و  15 :1977سپتامبر  21 -

 کردند.  امضاءتمی را اشاعه تسلیحات ا

 را تصویب کرد.  5«جامعه دوبارهگذاری  سرمایهقانون »: کنگره ایاالت متحده 1977اکتبر  12 -

                                                           
1
 - United States Department of Energy 

2
 - James Schlesinger 

3
 - king of rock and roll 

4
 - Golden Dragon 

5
 - Community Reinvestment Act 
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 تن کشته شدند.  39در ایالت جورجیا،  1«سد کلی بارنیس»در پی حادثه در  :1977نوامبر  6 -

2«هاروی میلک: »1977نوامبر  8 -
 3«ناظر شهر» در انتخابات در شهر سانفرانسیسکو به عنوان 

بود که در انتخابات یکی از شهرهای  آمریکاییبرگزیده شد. وی نخستین همجنسگرای 

 بزرگ ایاالت متحده، سمتی را برعهده گرفت. 

میان نیویورک و لندن  4«کنکورد»نخستین خط هوایی پرواز با هواپیمای  :1977نوامبر  22 -

 برقرار شد. 

دانشگاه »بسکتبال  ممسافربری حامل اعضای تی هواپیمایدر پی سقوط  :1977دسامبر  13  -

 تن کشته شدند. 14 ،5«ایونسویل

 درگذشت.  آمریکاییبازیگر و کارگردان  ،6«چارلی چاپلین» :1977دسامبر  25 -

1978  

تغییرات  که به تصویب رسید. قانونی 7«1978قانون حق کپی رایت سال » :1978ژانویه  1 -

 وق نشر در ایاالت متحده ایجاد کرد. را در قوانین و مقررات حقای  عمده

 شناخته 9«تاج سنت استفان»را که به  8«تاج مقدس مجارستان»ایاالت متحده  :1978ژانویه  6 -

 ها آمریکاییشود، به مجارستان پس داد. این تاج در جریان جنگ جهانی دوم به دست  می

 افتاده بود. 

                                                           
1
 - Kelly Barnes Dam 

2
 - Harvey Milk 

3
 - City Supervisor 

4
 - Concorde 

5
 - University of Evansville 

6
 - Charlie Chaplin 

7
 - Copyright Act of 1976 

8
 - Holy Crown of Hungary 

9
 - Crown of St. Stephen 
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 747ینک فضاپیمای رفت و برگشت اینترپرایز بر روی یک بوئ

کشته  51بزرگ، های  و اطراف دریاچه 1«دره اوهایو»طوفان زمستانی در  :1978ژانویه  25 -

 برجای گذاشت. 

خون »ایاالت متحده که به ای  زنجیرههای  یکی از قاتل 2«ریچارد چیس» :1978ژانویه  28 -

 شهرت داشت، دستگیر شد. « آشام ساکرامنتو

انی شدید در منطقه نیوانگلند و اطراف شهر در پی بروز طوفان زمست :1978 فوریه 5 -

 میلیون دالر خسارت برجای ماند. 520تن کشته شدند و  100نیویورک، تقریبا 

 مذاکرات سنای ایاالت متحده برای نخستین بار از رادیو پخش شد. :1978فوریه  8 -

باره ا دراحکامی ر 3«استامپ علیه اسپارکمن»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1978مارسی  28 -

 عقیم سازی غیر ارادی و مصونیت قضایی صادر کرد. 

جمهور جیمی کارتر اعالم کرد که تولید بمب نوترونی را که موجب رئیس  :1978آوریل  7 -

 اندازد.  می شود، به تعویق می و حفظ کلیه بناهاها  مرگ انسان

ما به دولت پاناما تا سنای ایاالت متحده پیمان واگذاری کنترل کانال پانا :1978آوریل  18  -

 را تصویب کرد.  1999دسامبر سال  31

زنان نیروی زمینی ارتش های  و تمام واحد شد منحل 4«سپاه ارتش زنان» :1978آوریل  28 -

 د.گردیمردان ادغام های  ایاالت متحده در واحد

                                                           
1
 - Ohio Valley 

2
 - Richard Chase 

3
 - Stump v. Sparkman 

4
 - Women's Army Corps 
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یک مامور  1«دانشگاه نورث وسترن»در پی انفجار بمب در بخش امنیتی  :1978مه  25  -

 یتی زخمی شد. امن

نخستین قمارخانه و کازینوی شرق ایاالت متحده در شهر آتالنتیک سیتی  :1978مه  26 -

 ایالت نیوجرسی افتتاح شد. 

 2«دانشگاه کالیفرنیا علیه بیکر ریجنس»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1978 ژوئن 28 -

قانون وضوع را که این م، اما کردمنع ها  سهمیه بندی را در پذیرش دانشگاههای  سیستم

 . تایید کردگیرد،  در نظر میها  اقلیتبرای را هایی  اساسی برنامه

رئیس جمهور جیمی کارتر پس از فاش شدن این که در منطقه آبشارهای  :1978 اوت 2 -

 سمی تخلیه شده است، یک وضعیت اضطراری بی سابقه اعالم کرد.های  نیاگارا زباله

جمهور جیمی رئیس با حضور  رژیم اسرائیل ان مصر و پیمان صلح می :1978سپتامبر  17 -

و انور سادات  رژیم اسرائیل توسط میناخیم بگین نخست وزیر  3«کمپ دیوید»کارتر در 

 رسید.  امضاءجمهوری مصر به رئیس 

با یک فروند  727در پی برخورد یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ  :1978سپتامبر  25 -

 تن کشته شدند.  144 هواپیمای کوچک خصوصی،

مجوز  ،کرد که بر اساس آن امضاءرا ای  جمهور جیمی کارتر الیحهرئیس  :1978اکتبر  10 -

از رهبران جنبش برابرخواهی حقوق  ،ضرب سکه یک دالری با تصویری از سوزان آنتونی

 زنان صادر شده بود. 

بر اساس آن تولید کرد که  امضاءرا ای  جمهور جیمی کارتر الیحهرئیس  :1978اکتبر  14 -

 در ایاالت متحده مجاز اعالم شد.  ،آبجو در منازل

را  4«هاوکینز –قانون اشتغال کامل همفری »رئیس جمهور جیمی کارتر  :1978اکتبر  27 -

کرد. اهداف از این قانون، اشتغال کامل، رشد تولید، ثبات قیمت و تعادل تجارت و  امضاء

 بودجه عنوان شده بود. 

                                                           
1
 - Northwestern University 

2
 - Regents of the University of California v. Bakke 

3
 - Camp David 

4
 - Humphrey–Hawkins Full Employment Act 
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را رد کردند. این  1«ابتکار بریگز»طرحی موسوم به ای دهندگان کالیفرنیایی ر :1978نوامبر  7 -

 کرد. می گرا در مدارس را ممنوع طرح، به کارگیری معلمان همجنس

جیم »ترین خودکشی جمعی تاریخ به دستور  در بزرگ آمریکایی 909 :1978نوامبر  18  -

در آمریکای جنوبی، جان باختند. ر کشور گویان د سیاسی –رهبر یک فرقه مذهبی  2«جونز

، از کالیفرنیا به ل یک شهر آرمانی، مدتی پیش از آنجونز اعضای این فرقه را برای تشکی

 گویان منتقل کرده بود.

شهردار سان فرانسیسکو و هاروی میلک، ناظر  ،3«جورج موسکونی» :1978نوامبر  27  -

گرایی بود که در  ن همجنسنخستیترور و کشته شدند. میلک  4«دن وایت»شهری توسط 

 انتخابات به یک سمت در یکی از شهرهای بزرگ ایاالت متحده برگزیده شده بود. 

را در  5«لوفت هانزا»شش مرد یک فروند هواپیمای باربری خطوط هوایی  :1978دسامبر  11  -

 نیویورک ربودند.« فرودگاه جی اف کی»

 
 آمریکادیوید  در کمپرژیم اسرائیل مصر و سازش ی پیمان امضاء

                                                           
1
 - Briggs Initiative 

2
 - Jim Jones 

3
 - George Moscone 

4
 - Dan White 

5
 - Lufthansa 
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قتل متهم شده بود،  33قاتل سریالی شیکاگو که به  ،1«جان وین گیسی» :1978دسامبر  22 -

 دستگیر شد. 

1979 

 ایاالت متحده و جمهوری خلق چین روابط کامل دیپلماتیک برقرار کردند.  :1979ژانویه  1 -

 د.نود و ششمین دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کر :1979ژانویه  3 -

 پهلوی، محمدرضاشاه واداشتن هدف با «2هایزر رابرت» آمریکایی ژنرال:  1979 ژانویه 4 -

 .شد تهران وارد کشور، از خروج برای ایران شاه آخرین

در ایالت کالیفرنیا  4«سن دیگو»در شهر ای  در مدرسه 3«برندا آن اسپنسر» :1979ژانویه  29 -

 انش آموز را زخمی کرد. تیراندازی کرد و دو عضو هیات علمی و هشت د

های  سفیر ایاالت متحده در افغانستان توسط اعضای گروه 5«آدلف دابز» :1979فوریه  14 -

افراطی به گروگان گرفته شد. دابز مدتی بعد در جریان تیراندازی میان گروگان گیران و 

 ماموران پلیس، کشته شد. 

ایالت  6«تری مایل آیلند»در یکا آمراتمی های  ترین حادثه نیروگاه بزرگ :1979مارس  29 -

 پنسیلوانیا رخ داد. 

 کشته برجای گذاشت.  42طوفان در تگزاس  :1979آوریل  10 -

در شهر واشنگتن  8«آکادمی ملی علوم»در  7«نیشتبنای یادبود آلبرت ان» :1979آوریل  22 -

 دی.سی افتتاح شد. 

شهردار لس  ،موسکونیدر پی صدور حکم دادگاه دن وایت، قاتل جورج  :1979مارس  21 -

آنجلس و هاروی میلک، مقام همجنسگرای این شهر، همجنسگرایان در لس آنجلس شورش 

 کردند. 

                                                           
1
 - John Wayne Gacy 

2
 - Robert Huyser 

3
 - Brenda Ann Spencer 

4
 - San Diego 

5
 - Adolph Dubs 

6
 - Three Mile Island 

7
 - Albert Einstein Memorial 

8
 - National Academy of Sciences 
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در شیکاگو، یک فروند  1«فرودگاه بین المللی اوهر»در حادثه هوایی در  :1979مه  25 -

 و شد انفجار دچار فرودگاه باند روی از برخاستن هنگام 10 –هواپیمای مسافربری دی سی 

 آن تا متحده ایاالت تاریخ در هوایی حادثه مرگبارترین این. گذاشت برجای کشته تن 271

 . آید می شمار به زمان

کودک شش ساله نیویورکی ناپدید شد و پرونده وی به یکی از  2«ایتان پات» :1979مه  25 -

اساس بررسما اعالم شد که  2001در سال بدل شد . آمریکا قتل در های  مهم ترین پرونده

سال بعد از قتل، قاتل به قتل ایتان پات  33قتل رسیده و  اسناد متقن کودک یاد شده به

  .ه استاعتراف کرد

اتحاد جماهیر شوروی جمهور جیمی کارتر و لئونید برژنف، رهبر رئیس  :1979 ژوئن 18 -

 کردند.  امضاءرا با هدف محدود سازی تسلیحات استراتژیک، در وین  3«2سالت »پیمان 

بی ای  سربازان گارد ملی نیکاراگوئه، دو تن از خبرنگاران شبکه تلویزیونی :1979 ژوئن 20 -

 سی را به قتل رساندند. 

ین بخشنامه کمک مخفی به مخالفان رژیم اولرئیس جمهور جیمی کارتر  :1979 ژوئیه  3 -

 کرد. امضاءطرفدار شوروی در افغانستان را 

نخستین قانون حقوق مدنی همجنسگرایان را شورای شهر لس آنجلس  :1979 ژوئیه  8 -

 تصویب کرد. 

، دیکتاتور نیکاراگوئه استعفا داد و به میامی 4«آناستاسیو سوموزا دوایله» :1979 ژوئیه  17 -

 فلوریدا فرار کرد. 

5«11پایونیر »فضاپیمای  :1979سپتامبر  1 -
 به سیاره زحل رسید.  

هزار تن در  200اتمی در ایاالت متحده،  ترین راهپیمایی ضد در بزرگ :1979سپتامبر  23 -

 شهر نیویورک تظاهرات کردند. 

 به ایاالت متحده آغاز شد. 6«پاپ ژان پل دوم»سفر شش روزه  :1979اکتبر  1 -

                                                           
1
 - O'Hare International Airport 

2
 - Etan Patz 

3
 - SALT II 

4
 - Anastasio Somoza Debayle 

5
 - Pioneer 11 

6
 - Pope John Paul II 
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 تاسیس شد.  1«وزارت آموزش ایاالت متحده» :1979اکتبر  17 -

ش آزادیبخش ارت»و « حزب پلنگان سیاه»از اعضای سابق  2«آساتا شکور» :1979نوامبر  2 -

 و به کوبا رفت . وی در کوبا پناهندگی سیاسی گرفت. شد از زندان آزاد  3«سیاه

4«حزب کارگران کمونیست»پنج عضو  :1979نوامبر  3 -
در جریان تظاهرات علیه گروه  

کالن، از سوی اعضای این گروه در شهر گرینزبرو در ایالت کارولینای  کوکالکسنژادپرست 

 شمالی کشته شدند. 

)النه  چند هزار معترض ایرانی از جمله تعدادی از دانشجویان وارد سفارت :1979نوامبر  4 -

 را به گروگان گرفتند.  آمریکایی 53ایاالت متحده در تهران شدند و  جاسوسی(

مقدماتی حزب دموکرات برای های  در رقابت ،اعالم کرد 5«تد کندی»سناتور  :1979نوامبر  7 -

 یاست جمهوری با جیمی کارتر رقابت خواهد کرد. معرفی نامزد انتخابات ر

 
 در تهرانآمریکا )النه جاسوسی(  سفارتتسخیر 

اتحاد حمله اتمی  بارهدر 6«مرکز هشدار فرماندهی ملی نظامی»های  رایانه :1979نوامبر  9 -

هشدار دادند. بالفاصله پس از مشخص شدن اشتباه در اعالم هشدار، جماهیر شوروی 

 عادی بازگشت.  وضعیت به حالت

                                                           
1
 - United States Department of Education 

2
 - Assata Shakur 

3
 - Black Liberation Army 

4
 - Communist Workers Party 

5
 - Ted Kennedy 

6
 - Alternate National Military Command Cen 
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در  آمریکا )النه جاسوسی(اعضای سفارت  گیری گروگانادامه به دنبال  :1979نوامبر  12  -

 کرد.  ءامضاءجمهور جیمی کارتر، فرمان ممنوعیت خرید نفت از ایران را رئیس تهران، 

کلیه اموال  12170 1«فرمان اجرایی»ی امضاءجمهور جیمی کارتر با رئیس  :1979نوامبر  14 -

 گیری، توقیف کرد.  ایاالت متحده به دلیل ادامه بحران گروگانهای  ران را در بانکای

 سفارتهای  را از بین گروگانآفریقایی -آمریکاییگروگان زن و  13ایران  :1979نوامبر  17 -

 ایاالت متحده در تهران، آزاد کرد.  )النه جاسوسی( 

کارش ن وزیر آموزش ایاالت متحده به عنوان نخستی 2«شلری هاوفستدلر» :1979نوامبر  30 -

 کرد.  را آغاز

یازده تن در جریان برگزاری یک کنسرت موسیقی در شهر سینسیناتی  :1979دسامبر  3 -

 ایالت اوهایو کشته شدند. 

در برابر مارک آلمان به پایین ترین میزان در آمریکا برابری دالر ارزش  :1979دسامبر  3 -

 ادامه یافت.  1987وضعیت تا پنجم نوامبر  تاریخ ) تا آن زمان رسید( و این

1980 

تحریم غالت را  3«کمیسیون اروپا»جمهور جیمی کارتر به توصیه رئیس  :1980ژانویه  4 -

 اعمال کرد. اتحاد جماهیر شوروی علیه 

جمهور جیمی کارتر الیحه تخصیص یک و نیم میلیارد دالر وام به رئیس  :1980ژانویه  7 -

 کرد.  امضاءنجات این شرکت خودروسازی از ورشکستگی  شرکت کرایسلر را برای

زندانی کشته و بیش از  33در جریان شورش در زندان ایالتی نیومکزیکو،  :1980فوریه  2 -

 زندانی نیز زخمی شدند.  100

در ایالت نیویورک  4«لیک پالسید»المپیک زمستانی در های  سیزدهمین بازی :1980فوریه  13 -

 آغاز شد. 

 ران مافیای شهر فیالدلفیا در همین شهر ترور شد. ساز  5«آنجلو برونو» :1980مارس  21 -

                                                           
1
 - Executive Order 

2
 - Shirley Hufstedler 

3
 - European Commission 

4
 - Lake Placid 

5
 - Angelo Bruno 
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جمهور جیمی کارتر اعالم کرد ایاالت متحده شرکت در المپیک رئیس  :1980مارس  21 -

 کند.  می تابستانی مسکو را تحریم

ایالت جورجیا رونمایی  2«آلبرت کانتی»در  1«راهنمای جورجیاهای  سنگ» :1980مارس  22 -

ده راهنما به هشت زبان زنده و چهار زبان باستانی، نوشته شده ها  شد. بر روی این سنگ

 است. 

های  در پی سقوط ارزش نقره، در بازارهای مالی ایاالت متحده تالطم :1980مارس  27 -

 شود.  می یاد 3«پنجشنبه نقره ای»شدیدی رخ داد. از این روز به عنوان 

گیری در تهران، ایاالت متحده روابط دیپلماتیک خود  گروگان با ادامه بحران :1980آوریل  7 -

 به اجرا گذاشت. را اقتصادی علیه این کشورهای  را با ایران قطع کرد و تحریم

به ایاالت متحده آغاز شد. این مهاجرت که به ها  مهاجرت گروهی کوبایی :1980آوریل  15 -

مانی که ایاالت متحده و کوبا توافقی اکتبر، ز 31شهرت یافت، تا روز  4«کشتی نجات ماریل»

 را با یکدیگر انجام دادند، ادامه یافت. 

( النه جاسوسی) در سفارت آمریکاییگیران  عملیات نجات گروگان :1980آوریل  24 -

طوفان شن و آغاز شد. روز بعد به دلیل  5«عملیات پنجه عقاب»ایاالت متحده در تهران با نام 

شکست خورد. در این علمیات، این عملیات  ها آمریکایی بالگردی برا غیر منتظره بروز حادثه

رسوایی بزرگی برای  بدین ترتیب و هشت نیروی ویژه ارتش ایاالت متحده کشته شدند

 . رقم خوردآمریکا دولت 

 درگذشت. آمریکاییفیلمساز  6«آلفرد هیچکاک» :1980آوریل  29 -

وزارت بهداشت و خدمات »و به منحل « وزارت بهداشت، آموزش و رفاه» :1980مه  4 -

به  1979نیز در سال « وزارت بهداشت، آموزش و رفاه»تبدیل شد. بخش آموزش  7«انسانی

 تبدیل شده بود. « وزارت آموزش»

                                                           
1
 - Georgia Guidestones 

2
 - Elbert County 

3
 - Silver Thursday 

4
 - Mariel boatlift 

5
 - Operation Eagle Claw 

6
 - Alfred Hitchcock 

7
 - Department of Health and Human Services 
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ستین وزیر بهداشت و خدمات انسانی به عنوان نخ 1«پاتریشیا روبرت هریس» :1980مه  4 -

 کرد.  کارش را آغاز

 
 در ایرانریکا آم عملیات پنجه عقابشکست 

به جرم قتل درجه دوم زندانی شده بود، پس  1911که در سال  2«گایدل اولپ» :1980مه  7 -

روز، از زندان آزاد شد. وی رکوردار طوالنی ترین مدت  245سال و  68از طی محکومیت 

 محکومیت را در میان زندانیان دارد.

 4«خلیج تامپا»بر روی  3«ی ویپل سان شاین اسکا»در پی برخورد یک کشتی با  :1980مه  9 -

تن که عمدتا سوار بر اتوبوسی بودند، به دریا پرت شدند و جان  35در ایالت فلوریدا، 

 باختند. 

یک  5«آرتور مک دافی»دادگاهی در میامی ایالت فلوریدا چهار پلیس را در قتل  :1980مه  17 -

 ر شهر میامی منجر شد. نژادی سه روزه د قیامتبرئه کرد. این حکم به  سیاه پوستجوان 

فشان، از بین رفت ایالت واشنگتن در اثر انفجار آتشدر  6«کوه سنت هلن»قله  :1980مه  18 -

های  بخش فشانی، بیش از سه میلیارد دالر بهشته برجای گذاشت. این انفجار آتشک 57و 

 وسیعی از این ایالت خسارت وارد کرد. 

                                                           
1
 - Patricia Roberts Harris 

2
 - Paul Geidel 

3
 - Sunshine Skyway Bridge 

4
 - Tampa Bay 

5
 - Arthur McDuffie 

6
 - Mount St. Helens 
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حقوق مدنی توسط فردی نژادپرست به نام از فعاالن  1«ورنون جوردن» :1980مه  29  -

 ترور و به سختی زخمی شد.  2«فرانکلین اولجوزف پ»

 )سی ان ان( رسما آغاز به کار کرد.  3«شبکه خبری کابلی» :1980 ژوئن 1 -

سناتور تد کندی در تعدادی از انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری از حزب  :1980 ژوئن 3 -

برنده شد اما وی موفق نشد آرای الزم را برای کسب عنوان دموکرات از جمله در کالیفرنیا 

 نامزد نهایی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری بدست آورد.

 250کشته،  5بزرگ، های  طوفان سهمگین در نبراسکا و اطراف دریاچه :1980 ژوئن 3 -

 جای گذاشت. رمیلیون دالر خسارت ب 300زخمی و 

 درگذشت.  آمریکایینویسنده  4«هنری میلر» :1980 ژوئن 7 -

را زخمی کرد . « یونایتد ایرالینز»شرکت رئیس  ،5«پرسی وود» ،انفجار بمب :1980 ژوئن 10 -

های  ضد پیشرفتکه فردی چپگرا و  7«بامبریونا»معروف به  6«تد کزینسکی»این بمب توسط 

 بود، کارگذاشته شده بود.  فن آوری

در واکنش به حمله شوروی به افغانستان، رئیس جمهور جیمی کارتر  :1980 ژوئن 27 -

ساله را به ثبت نام در یک پیش نویس نظامی در  20و  19کرد که مردان  امضاءرا ای  اعالمیه

 کرد.  می زمان صلح ملزم

، رونالد ریگان، فرماندار سابق کالیفرنیا را جمهوری خواهمجمع ملی حزب  :1980 ژوئیه  16 -

 جمهوری معرفی کرد.  به عنوان نامزد انتخابات ریاست

مجمع ملی حزب دموکرات، جیمی کارتر را به عنوان نامزد انتخابات  :1980 اوت 14  -

 ریاست جمهوری معرفی کرد. 

با هدف مقررات زدایی از خطوط راه آهن در  8«قانون تغییر دهنده راه آهن» :1980اکتبر  14 -

 ایاالت متحده تصویب شد. 

                                                           
1
 - Vernon Jordan 

2
 - Joseph Paul Franklin 

3
 - The Cable News Network (CNN) 

4
 - Henry Miller 

5
 - Percy Wood 

6
 - Theodore Kaczynski 

7
 - Unabomber 

8
 - Staggers Rail Act 
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 خابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد.انتچهل و نهمین  :1980نوامبر  4 -

در انتخابات ریاست جمهوری بر  جمهوری خواهرونالد ریگان، نامزد حزب  :1980نوامبر  4 -

جمهور جیمی کارتر دقیقا رئیس جیمی کارتر، نامزد حزب دموکرات پیروز شد. شکست 

 اد. در تهران رخ د آمریکا کارکنان جاسوسیگیری  یک سال بعد از گروگان

 85در الس وگاس،  1«هتل و کازینوی ام جی ام»در پی آتش سوزی در  :1980نوامبر  21  -

 تن کشته شدند.

در  2«مارک دیوید چاپمن»، خواننده معروف با شلیک گلوله «جان لنون» :1980دسامبر  8 -

 شهر نیویورک کشته شد.

ن و مسئولیت زیست قانون جامع پاسخگویی، جبرا»کنگره ایاالت متحده  :1980دسامبر  11 -

 را تصویب کرد.  3«1980محیطی سال 

                                                           
1
 - MGM Grand Hotel and Casino 

2
 - Mark David Chapman 

3
 - Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980 



 

 



 

 

 فصل چهارم

 1980دهه  

1981 

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.نود و هفتمین  :1981ژانویه  3 -

در تهران توافق  آمریکاییگروگان  52ایاالت متحده و ایران برای آزادی  :1981ژانویه  19 -

 کردند. 

ایاالت جمهوری رئیس چهلمین جمهوری رئیس د ریگان به عنوان رونال :1981ژانویه  20 -

 .متحده سوگند یاد کرد

معاون ریاست چهل و سومین به عنوان  1«جورج هربرت واکر بوش» :1981ژانویه  20 -

 جمهوری سوگند یاد کرد. 

 
 آمریکاجمهوری ایاالت متحده رئیس رونالد ریگان، چهلمین 

                                                           
1
 - George H. W. Bush 
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 52جمهوری جدید ایاالت متحده، رئیس مراسم تحلیف دقایقی پیش از  :1981ژانویه  20 -

 در آلمان شدند. آمریکا در تهران آزاد و رهسپار پایگاه نظامی  آمریکاییگروگان 

 کشته تن هشت وگاس، الس در کازینو –در اثر آتش سوزی در هتل  :1981فوریه  10 -

 . شدند

سه تکنسین کشته  1«یارفت و برگشت کلمب»در جریان آزمایش فضاپیمای  :1981مارس  19 -

 و پنج تن نیز زخمی شدند. 

ایالت آالباما « موبیل»در شهر ساله  19آفریقایی  -آمریکایی 2«مایکل دونالد» :1981مارس  21 -

 شد.  توسط کوکالکس کالن اعدام

جمهور رونالد ریگان در بیرون هتلی در شهر واشنگتن دی.سی رئیس  :1981مارس  30 -

مورد سو قصد قرار گرفت و زخمی شد. در این حمله، دو  3«جان هینکلی جونیور»توسط 

 مامور امنیتی و مشاور مطبوعاتی کاخ سفید نیز زخمی شدند. 

فضاپیمای رفت و برگشت کلمبیا به فضا پرتاب شد و دو روز بعد به زمین  :1981آوریل  12 -

 برگشت. 

در  پنج مرد همجنسگرا ،گزارش داد 4«مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها» :1981 ژوئن 5 -

که فقط در بیماران با سیستم مبتال شده اند یک نوع نادر از ذات الریه به شهر لس آنجلس 

ایمنی ضعیف دیده شده است. این گزارش، نخستین گزارش از بیماری ایدز در ایاالت 

 آید.  می متحده و جهان به شمار

ای  بی اف –داره تحقیقات فدرال را در اای  عده ،5«موریس ادوین رابرت» :1981 ژوئن 29 -

 مسلحانه، درگیری ساعت سه از پس. گرفت گروگان به جورجیا فدرال ساختمان در

 . شد کشته گروگانگیر و یافتند نجاتها  گروگان

را به عنوان نخستین زن  6«ساندرا دی اوکانر»جمهور رونالد ریگان، رئیس  :1981 ژوئیه  7 -

 ایاالت متحده معرفی کرد.  برای عضویت در دیوان عالی فدرال

                                                           
1
 - Space Shuttle Columbia 

2
 - Michael Donald 

3
 - John Hinckley, Jr. 

4
 - Centers for Disease Control and Prevention 

5
 - Morris Edwin Robert 

6
 - Sandra Day O'Connor 
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کانزاس »در  1«هتل هایت ریجنسی»در پی سقوط دو پل عابر معلق در  :1981 ژوئیه  17 -

 تن کشته شدند. 114در ایالت میسوری،  2«سیتی

هزار پرسنل اعتصابی کنترل پرواز را  11جمهور رونالد ریگان حدود رئیس  :1981 اوت 5 -

 ر سرپیچی کردند، اخراج کرد. پس از این که از دستور بازگشت به کا

بر فراز آمریکا دو فروند هواپیمای جنگنده  ،دو فروند هواپیمای جنگی لیبی :1981 اوت 19 -

، هواپیماهای لیبیایی آمریکاییهواپیماهای  ،را رهگیری کردند و متعاقب آن 3«خلیج سیدرا»

 ند.کردرا سرنگون 

 سال زندان محکوم شد.  20ه تل جان لنون بامارک دیوید چاپمن، ق :1981 اوت 24 -

در پی انفجار بمب در پایگاه نیروی هوایی ایاالت متحده در شهر  :1981 اوت 31 -

 تن زخمی شدند.  20در آلمان غربی،  4«رامشتاین»

از  ،، نقاش معروف اسپانیایی6«پابلو پیکاسو»به قلم  5«گرنیکا»تابلوی  :1981سپتامبر  10 -

پیکاسو و در های  یکی از معروف ترین نقاشی ،ن نقاشینیویورک به مادرید منتقل شد. ای

 آید.  می ضد جنگ به شمارهای  عین حال، یکی از تاثیرگذارترین نقاشی

در تاریخ ایاالت  نخستین زنعنوان ساندرا دی اوکانر با رای سنا به  :1981سپتامبر  25 -

 .درآمددیوان عالی فدرال به عضویت  ،متحده

کرد که بر  امضاءرا ای  هور رونالد ریگان دستورالعمل محرمانهجمرئیس  :1981نوامبر  23 -

سیا اجازه یافت به ضد انقالبیون نیکاراگوئه موسوم  -آژانس اطالعات مرکزی ،اساس آن

 7«کنترا-بحران ایران»به کنترا کمک کند. این تصمیم، سرآغاز بحرانی بود که بعدها به 

 معروف شد.

مذاکراتی را در ژنو اتحاد جماهیر شوروی ت متحده و نمایندگان ایاال :1981نوامبر  30 -

 اتمی میانبرد در اروپا آغاز کردند. های  سوئیس با هدف کاهش موشک

                                                           
1
 - Hyatt Regency Hotel 

2
 - Kansas City 

3
 - Gulf of Sidra 

4
 - Ramstein 

5
 - Guernica 

6
 - Pablo Picasso 

7
 - Iran-Contra scandal 
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 تاسیس شد.  1«جامعه اطالعاتی آمریکا» :1981دسامبر  4 -

 4«بریگارد سرخ»ایتالیا توسط  3«ورونا»در شهر  2«جیمز دوزیر»ژنرال  :1981دسامبر  5 -

 .گروگان گرفته شد

 5«تریور باربیک»: محمد علی )کلی( در آخرین مسابقه مشت زنی خود به 1981دسامبر  11 -

 باخت.

متولد  6«الیزابت جوردن کار» به نام  آمریکایینخستین نوزاد لوله آزمایش  :1981دسامبر  28 -

 شد.

1982 

گتن در پی برخورد یک فروند هواپیمای مسافربری با یک پل در شهر واشن :1982ژانویه  13 -

 کشته برجای گذاشت. 78سقوط کرد و  7«پوتوماک»دی.سی، هواپیما به داخل رودخانه 

هوای به شدت یخ زده قطبی، شمال ایاالت متحده را فراگرفت و برودت  :1982ژانویه  17 -

 شود. می شناخته 8«یکشنبه سرد»درجه زیر صفر رساند. این اتفاق به عنوان  30هوا را به 

 آمریکاییحمله واحدهای ضد تروریستی ایتالیا به محل نگهداری ژنرال با  :1982ژانویه  28 -

 از اعضای گروه افراطی بریگارد سرخ دستگیر شدند. نفر  42و شد وی آزاد جیمز دوزیر، 

 تاسیس شد. 9«ادوبی سیستم»شرکت نرم افزاری :1982فوریه  28 -

 حمایتها  تروریستایاالت متحده پس از اعالم این که دولت لیبی از  :1982مارس  10 -

 کند، تحریم علیه شرکت نفت لیبی را برقرار ساخت.  می

ملکه باتریس به عنوان نخستین پادشاه هلند، در کنگره ایاالت متحده  :1982آوریل  21 -

 سخنرانی کرد. 

                                                           
1
 - United States Intelligence Community 

2
 - James L. Dozier 

3
 - Verona 

4
 - Red Brigades 

5
 - Trevor Berbick 

6
 - Elizabeth Jordan Carr 

7
 - Potomac 

8
 - Cold Sunday 

9
 - Adobe Systems 
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جمهور ایاالت متحده رئیس به عنوان نخستین رونالد ریگان جمهور رئیس  :1982 ژوئن 8 -

 ن بریتانیا سخنرانی کرد. در جلسه مشترک پارلما

هزار تن در تظاهرات ضد تسلیحات اتمی در شهر  750جمعیتی بالغ بر  :1982  نژوئ 12 -

های  نیویورک شرکت کردند. در این تظاهرات گسترده، تعدادی از خوانندگان و هنرپیشه

 داشتند.  حضورنیز  آمریکاییسرشناس 

ساله توسط دو کارگر سفید  27ی تبار چین آمریکایییک  ،1«وینسنت چین» :1982 ژوئن 19 -

2«هایلند پارک»پوست در 
و شتم قرار گرفت و چهار روز بعد ب ایالت میشیگان مورد ضر 

کردند که چین، یک ژاپنی است و به وی به علت نقش  می درگذشت. این دو کارگر تصور

 حمله کردند.آمریکا ژاپن در سقوط رونق صنعت خودروی 

 
 اتمی در آمریکا های تظاهرات ضد سالح

مسافر و  146در پی سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری در لوئیزیانا،  :1982 ژوئیه  9 -

 هشت تن بر روی زمین جان باختند. 

در پی تشدید جنگ داخلی در لبنان، تفنگداران دریایی ایاالت متحده وارد  :1982 اوت 25 -

 بیروت شدند. 

                                                           
1
 - Vincent Chin 

2
 - Highland Park 
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قانون مالیات و  »یگان با کنگره بر سر الیحه جمهور رونالد ررئیس  :1982سپتامبر  3  -

1«1982مسئولیت مالیاتی سال 
دولتی را های  و افزایش هزینهها  که کاهش چشمگیر مالیات 

 . به توافق رسید ،آورد می به بار

کرسی مجلس  27کنگره، ای  در انتخابات میاندوره جمهوری خواهحزب  :1982نوامبر  2 -

 کرات واگذار کرد. نمایندگان را به اکثریت دمو

درصد رشد، به  4.25میانگین داوجونز در بازار اوراق بهادار نیویورک با  :1982نوامبر  3  -

 سال قبل رسید. 9باالترین میزان طی 

 در شهر واشنگتن دی.سی افتتاح شد.  2«بنای یادبود کهنه سربازان جنگ ویتنام» :1982نوامبر  13  -

را که به  4«تریلر»آلبوم  آمریکاییخواننده سرشناس  ،3«مایکل جکسون» :1982نوامبر  30 -

 پرفروش ترین آلبوم موسیقی تبدیل شد، منتشر کرد. 

 به عنوان نخستین فرد، یک قلب مصنوعی دریافت کرد.  5«بارنی کالرک» :1982دسامبر  2  -

نخستین اعدام به شیوه تزریق مواد سمی در ایاالت متحده، در تگزاس  :1982دسامبر  7 -

 شد.  انجام

1983 

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.نود و هشتمین  :1983ژانویه  3 -

در  6«نیروگاه اتمی سالم»مشکل فنی در سیستم خاموش کردن اتوماتیک  :1983فوریه  23 -

 ایالت نیوجرسی بروز کرد. 

ر آن از یک کمیسیون ویژه کنگره ایاالت متحده گزارشی را منتشر کرد که د :1983فوریه  24 -

 ی ژاپنی تبار در طول جنگ جهانی دوم انتقاد شد. ها آمریکایینحوه بازداشت جمعی 

را با هدف  7«ابتکار دفاع استراتژیک»جمهور رونالد ریگان طرح رئیس  :1983مارس  23 -

 کرد. این طرح به طرح جنگ ستارگان شهرت یافت.  ارایهنصب سیستم ضد موشکی در فضا 

                                                           
1
 - Tax Equity and Fiscal Responsibility Act 

2
 - Vietnam Veterans Memorial 

3
 - Michael Jackson 

4
 - Thriller 

5
 - Barney Clark 

6
 - Salem Nuclear Power Plant 

7
 - Strategic Defense Initiative 
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با  2«25موتون »در برنامه  1«مونواک»رقص مایکل جکسون به نام اجرای  :1983مارس  25 -

میلیون تن به طور مستقیم از  400پوشش گسترده جهانی مواجه شد. این رقص را بیش از 

 تلویزیون تماشا کردند. 

کشته برجای  63انفجار بمب در سفارت ایاالت متحده در بیروت  :1983آوریل  18 -

 گذاشت. 

یوری »در ایالت مین از سوی ای  دانش آموز مدرسه ،3«انتا اسمیتسام» :1983آوریل  25 -

به این کشور دعوت شد. این دعوت پس از آن اتحاد جماهیر شوروی رهبر  ،4«آندروپف

در نامه  آمریکاییانجام گرفت که آندروپوف نامه سامانتا اسمیت را خواند . این دانش آموز 

 د. نوشته بوای  جنگ هسته بارهخود از وحشت در

 94از ایالت کالیفرنیا را لرزاند و هایی  ریشتر بخش 6.2به قدرت ای  زلزله :1983مه  2 -

 میلیون دالر خسارت برجای گذاشت.  10زخمی و بیش از 

کردند که براساس آن،  ءامضاءو ایاالت متحده توافقی را رژیم اسرائیل لبنان،  :1983مه  17 -

 شد.  می از لبنان خارجرژیم اسرائیل 

این روز را اعالم کرد.  5«روز ملی کودکان گمشده»جمهور رونالد ریگان رئیس  :1983مه  25 -

مصادف بود با چهارمین سالگرد گم شدن ایتان پات، کودک شش ساله نیویورکی که در روز 

 گم شد.  1979مه  25

 11 ،انفجار در یک کارگاه غیر مجاز ساخت مواد آتش بازی در ایالت تنسی :1983مه  27 -

 ته و یک زخمی برجای گذاشت. کش

 6«ویلیامزبرگ»نهمین نشست سران گروه هفت کشور صنعتی جهان در شهر  :1983مه  28 -

 ایالت ویرجینیا آغاز به کار کرد. 

 به عنوان نخستین ساخته دست بشر از منظومه شمسی بیرون رفت . « 10پایونیر » :1983 ژوئن 13 -

                                                           
1
 - Moonwalk 

2
 - Motown 25 

3
 - Samantha Smith 

4
 - Yuri Andropov 

5
 - National Missing Children's Day 

6
 - Williamsburg 
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فضاپیمای رفت و »با  آمریکاییزن  دخستین فضانوربه عنوان ن 1«سالی راید» :1983 ژوئن 18 -

 به فضا رفت.  2«برگشت چلنجر

میلیارد دالر  3.8کشته و  22سواحل تگزاس را در نوردید و  3«طوفان آلیسیا» :1983 اوت 18 -

 خسارت برجای گذاشت. 

فضاپیمای رفت »با آفریقایی -آمریکاییبه عنوان نخستین  4«گویون بلوفورد» :1983 اوت 30 -

 به فضا رفت. « و برگشت چلنجر

یک فروند هواپیمای مسافربری خط هوایی کره، با شلیک موشک از یک  :1983سپتامبر  1  -

تن از  269 ،سرنگون شد. در این حادثهاتحاد جماهیر شوروی فروند هواپیمای جنگنده 

عضو مجلس نمایندگان ایاالت متحده کشته شدند. مقامات  5«لری مک دونالد»جمله 

 اعالم کردند این هواپیما بدون مجوز وارد حریم هوایی شوروی شده بود. وی شور

برنده تاج آفریقایی -آمریکاییبه عنوان نخستین  6«ونسا لین ویلیامز» :1983سپتامبر  17 -

 شد.  7«دختر شایسته آمریکا»

ه کشت 241در مقر تفنگداران دریایی ایاالت متحده در بیروت، گذاری  بمب :1983اکتبر  23 -

 برجای گذاشت.

 .کرداشغال  را کاراییبکوچک در دریای  کشورگرانادا  ،یاالت متحدهرتش اا :1983اکتبر  25 -

ی فرمانی، سومین دوشنبه ماه ژانویه را امضاءجمهور رونالد ریگان با رئیس  :1983نوامبر  2 -

 نامگذاری و آن را تعطیل فدرال اعالم کرد.  8«روز مارتین لوتر کینگ»به عنوان 

                                                           
1
 - Sally Ride 

2
 - Space Shuttle Challenger 

3
 - Hurricane Alicia 

4
 - Guion S. Bluford 

5
 - Larry McDonald 

6
 - Vanessa Lynn Williams 

7
 - Miss America 

8
 - Martin Luther King Jr. Day 
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 اشغال کشور کوچک گرانادا توسط ارتش آمریکا

تصمیم خود را برای رقابت در انتخابات مقدماتی  1«جسی جکسون»کشیش  :1983نوامبر  3 -

 ریاست جمهوری از حزب دموکرات اعالم کرد. 

جمهوری ایاالت متحده در پارلمان رئیس رونالد ریگان به عنوان نخستین  :1983نوامبر  11 -

 د. ژاپن سخنرانی کر

در  ،در میان اعتراضات گستردهایاالت متحده  2«کروز»های  نخستین موشک :1983نوامبر  13 -

 بریتانیا مستقر شدند. 

از نیروی دریایی ایاالت متحده بر فراز  3«بابی گودمن»هواپیمای ستوان  :1983دسامبر  4 -

 نیروهای سوریه به اسارت گرفته شد.از سوی لبنان سرنگون شد و وی 

جسی جکسون برای آزادی ستوان بابی گودمن که هواپیمای وی بر فرار  :1983بر دسام 29 -

 لبنان سرنگون شده بود، به سوریه سفر کرد. 

1984 

 ایاالت متحده و واتیکان روابط کامل دیپلماتیک را از سر گرفتند.  :1984ژانویه 10  -

 . ایاالت متحده نیروهای خود را از بیروت بیرون آورد :1984فوریه  26 -

                                                           
1
 - Jesse Jackson 

2
 - Cruise 

3
 - Bobby Goodman 
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ایستگاه سازمان سیا در بیروت، به رئیس  ،1«ویلیام فرانسیس باکلی» :1984مارس  16 -

 گروگان گرفته شد و مدتی بعد در اسارت کشته شد. 

بر سر استفاده از  ،جمهور رونالد ریگان از جامعه جهانی خواسترئیس  :1984آوریل  4 -

 ممنوعیت اعمال کند.  ،تسلیحات شیمیایی

اعالم کرد شرکت در المپیک تابستانی در لس آنجلس را جماهیر شوروی اتحاد  :1984مه  8 -

 کند.  می تحریم

میلواکی »های  بین تیمایاالت متحده طوالنی ترین بازی تاریخ لیگ برتر بیسبال  :1984مه  8 -

ساعت و  8 طی روز و کل 2آغاز شد. این بازی در طی  3«شیکاگو وایت ساکس»و  2«بریورز

 دقیقه انجام شد. 6

در پی بارش شدید باران و جاری شدن سیل در شهر تولسا در ایالت  :1984مه  27 -

 تن کشته شدند.  14اوکالهما، 

در بخش  4«اصالح و تربیت مکلنبورگ»شش زندانی محکوم به اعدام در مرکز  :1984مه  31 -

ت متحده ار در تاریخ ایاالایالت ویرجینیا فرار کردند. این اتفاق برای نخستین ب 5«مکلنبورگ»

 . همه زندانیان فراری دستگیر و اعدام شدند.رخ داد

برنده عنوان تاج آفریقایی -آمریکایینخستین زن  ویلیامز،لین ونسا  :1984 ژوئیه  23  -

نیمه برهنه خود، با استعفا از این سمت، های  در اعتراض به چاپ عکس« دوشیزه آمریکا»

 است که چنین اقدامی انجام داد. « مریکادوشیزه آ»تاج خود را پس فرستاد. وی نخستین 

 المپیک تابستانی در لس آنجلس افتتاح شد.  :1984 ژوئیه  28  -

رئیس جمهور رونالد ریگان هنگام آزمایش میکروفون برای اظهارات  :1984 اوت 11  -

کرده ام  امضاءهموطنان من، من خوشحالم که امروز به شما بگویم قانونی را "رادیویی گفت 

اتحاد دقیقه بمباران  5کند. ما در عرض  می یه را برای همیشه غیرقانونی اعالمکه روس

 به همراه آورد. ای  گستردهها  پخش این سخنان، واکنش "کنیم. می را آغازجماهیر شوروی 

                                                           
1
 - William Francis Buckley 

2
 - Milwaukee Brewers 

3
  Chicago White Sox 

4
 - Mecklenburg Correctional Center 

5
 - Mecklenburg 
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نامیده شد، در شهر  2«اوشو»که بعدها  1«باگیوا شری راجنیش»گروه پیروان  :1984 اوت 29 -

ملیات بیوتروریستی را علیه اهالی و مقامات محلی شهر آغاز کردند. داالس ایالت اورگان، ع

ترین عملیات بیوتروریستی در تاریخ ایاالت متحده بود که در آن، بیش  این نخستین و بزرگ

 تن مسموم شدند.  700از 

کشته برجای  24 ،انفجار بمب در مقابل سفارت ایاالت متحده در بیروت :1984سپتامبر  20 -

 گذاشت. 

 به عنوان نخستین فضانورد زن آمریکا، در فضا راهپیمایی کرد.  3«کاترین سولیوان» :1984اکتبر  11 -

 ، اعدام شد.1962به عنوان نخستین زن بعد از سال  4«ولما بارفیلد» :1984نوامبر  2 -

  انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد.پنجاهمین  :1984نوامبر  6 -

جمهوری،  در انتخابات ریاست جمهوری خواهنالد ریگان نامزد حزب رو :1984نوامبر  6  -

 داد. شکست والتر ماندیل، نامزد حزب دموکرات را 

شهروندی ایاالت متحده به ویلیام پن، بنیانگذار  ،سال 250پس از تقریبا  :1984نوامبر  28 -

 ایالت پنسیلوانیا اعطا شد. 

1985 

 ه ایاالت متحده آغاز به کار کرد.دوره کنگرنود و نهمین  :1985ژانویه  3 -

ایاالت متحده جمهوری رئیس به عنوان برای دومین بار رونالد ریگان  :1985ژانویه  20 -

 گند یاد کرد.وس

جمهوری رئیس به عنوان معاون برای دومین بار جورج هربرت واکر بوش  :1985ژانویه  20 -

 سوگند یاد کرد. 

با هدف کمک به قحطی  آمریکاییوانندگان برخی از سرشناس ترین خ :1985ژانویه  28 -

 را ضبط کردند.  5«ما جهان هستیم»آهنگ معروف  ،زدگان آفریقا

                                                           
1
 - Bhagwan Shree Rajneesh 

2
 - Osho 

3
 - Kathryn D. Sullivan 

4
 - Velma Barfield 

5
 - We Are the World 
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از  ،1«سید محمد حسین فضل اهلل»تالش ماموران سازمان سیا برای ترور  :1985 مارس 8 -

شده، ناموفق ماند. اما در گذاری  مراجع شیعیان لبنان در بیروت با استفاده از خودروی بمب

 تن زخمی شدند.  200تن کشته و  80ین بمب گذاری، ا

، خبرنگار خبرگزاری آسوشیتدپرس در بیروت به گروگان 2«تری اندرسون» :1985مارس  16 -

 آزاد شد.  1991گرفته شد. وی در چهار سپتامبر 

 
 المپیک تابستانی لس آنجلسهای  افتتاح بازی

ه مقر یک گروه برتری طلب سفید ماموران امنیتی محاصره چهار روز :1985آوریل  19 -

 . نددر ایالت آرکانزاس را آغاز کرد 3«میثاق، شمشیر و بازوی ارباب »پوست به نام 

اعظم آلمان غربی در رصد ،جمهور رونالد ریگان به همراه هلموت کهلرئیس  :1985مه  5 -

زمان مامور ارشد پلیس مخفی آلمان در  59که کرد  راسمی در گورستانی در آلمان شرکتم

دفن شده بودند. این اقدام ریگان با  در این گورستان ،معروف به اس اس ،جنگ جهانی دوم

 الت متحده همراه شد. ایادر داخل ای  اعتراضات گسترده

اتهاماتی را علیه سران پنج خانواده مافیایی در شهر ای  اف بی ،پلیس فدرال :1985مه  11  -

 نیویورک مطرح کرد. 

به اتهام انتقال اطالعات طبقه بندی شده نیروی  ،4«نتونی واکر جونیورجان آ» :1985مه  19 -

 ، دستگیر شد.اتحاد جماهیر شورویدریایی ایاالت متحده به 

                                                           
1
 - Sayyed Mohammad Hussein Fadlallah 

2
 - Terry Anderson 

3
 - The Covenant, The Sword, and the Arm of the Lord 

4
 - John Anthony Walker Jr. 
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 ایکشته برج 76و نیویورک،  سهمگین در اوهایو، پنسیلوانیاهای  گردباد :1985مه  31 -

 گذاشت. 

در مسیر آتن  1«تی دبلیو ای»ی شرکت هوایی ر: یک فروند هواپیمای مسافرب1985 ژوئن 14 -

 لبنانی ربوده شد. های  توسط گروه ،به رم

جمهوری در جریان عمل رئیس جورج هربرت واکر بوش، معاون  :1985 ژوئیه  13 -

جمهور رونالد ریگان، به مدت هشت ساعت به عنوان کفیل ریاست رئیس ی حجرا

 جمهوری خدمت کرد.

کریستیا مک »جمهوری اعالم کرد رئیس عاون جورج هربرت واکر بوش، م :1985 ژوئیه  19 -

 رود. می به عنوان نخستین معلم به فضا 2«آلوف

یک کشتی دوران امپراتوری اسپانیا در سواحل فلوریدا پیدا شد که بقایای  :1985 ژوئیه  20 -

 طال و نقره وجود داشت. های  سکهشامل میلیون دالر  400در آن گنجی به ارزش 

تن کشته  137وط یک فروند هواپیمای مسافربری در تگزاس، در پی سق :1985 اوت 2 -

 شدند. 

تن  31در پی سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری در ایالت ویسکانسین،  :1985سپتامبر  6 -

 کشته شدند. 

ها  یک فروند کشتی تفریحی در دریای مدیترانه توسط گروهی از فلسطینی :1985اکتبر  7 -

 کشته شد.  3«هوفرگ لئون کلین»به نام  آمریکاییاد، یک مسافر شد. در جریان این رخ د ربوده

کشته برجای گذاشت. این حادثه، بدترین  300رانش زمین در پورتوریکو  :1985اکتبر  7 -

 رانش زمین در آمریکای شمالی لقب گرفت.

دو بمب پستی در سالت لیک سیتی ایالت یوتا که به طور جداگانه پست  :1985اکتبر  15  -

 دند، دو کشته برجای گذاشت. شده بو

اتحاد جماهیر جمهور رونالد ریگان و میخائیل گورباچف رهبر رئیس  :1985نوامبر  19 -

 برای نخستین با در ژنو با یکدیگر دیدار کردند. شوروی 

                                                           
1
 - TWA 

2
 - Christa McAuliffe 

3
 - Leon Klinghoffer 
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نامه خود را به موسسه  جمهور رونالد ریگان حق تالیف زندگیرئیس  :1985نوامبر  26 -

 مبلغ سه میلیون دالر فروخت. این رقم یک رکود عنوان شد. به 1«رندوم هاس»انتشاراتی 

2«ای هسته  جنگ از جلوگیری برای پزشکان المللی بین سازمان » :1985دسامبر  10 -
به دلیل  

به دریافت جایزه صلح موفق ایفای نقش در آگاهی بخشی به پیامدهای ویرانگر جنگ اتمی، 

 . شدنوبل 

روند هواپیمای مسافربری برفراز استان نیوفوندلند در پی سقوط یک ف :1985دسامبر  12 -

 کشته شدند.  آمریکاییشهروند  248کانادا، 

یک  ،4«چارلز گولدمارک»یک راستگرای افراطی،  3«دیوید لوئیس رایس» :1985دسامبر  24 -

ایالت  5«سیاتل»وکیل حقوق مدنی را به همراه بعضی از اعضای خانواده وی، در شهر 

 6«جنبش هویت مسیحی»ساند. رایس مدعی شد که تحت تاثیر تفکرات واشنگتن به قتل ر

کرد وی با یهودیان و  می این وکیل حقوق مدنی را به قتل رسانده است زیرا تصور

 ارتباط دارد. ها  کمونیست

 در روآندا کشته شد.  آمریکاییجانورشناس معروف  ،7«دیان فوسی» :1985دسامبر  27 -

1986 

التین تبار با  آمریکاییبه عنوان نخستین  8«انکلین چانگ دیازفر» :1986ژانویه  12  -

 فضاپیمای کلمبیا به فضا رفت. 

 . دبرگزار ش« روز مارتین لوتر کینگ جونیور»نخستین تعطیالت فدارل  :1986ژانویه  20 -

یه پس از حرکت به سمت فضا، ثان 73اپیمای رفت و برگشت چلنجر فض :1986ژانویه  28 -

نخستین  ،ن حادثه تراژدیک، هفت فضانورد از جمله کریستیا مک آلوفمنفجر شد. در ای

 معلم فضانورد کشته شدند. 

                                                           
1
 - Random House 

2
 - International Physicians for the Prevention of Nuclear War 

3
 - David Lewis Rice 

4
 - Charles Goldmark 

5
 - Seattle 

6
 - Christian Identity Movement 

7
 - Dian Fossey 

8
 - Franklin Chang Díaz 
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جمهور رونالد ریگان سخنرانی سالیانه در نشست مشترک کنگره رئیس  :1986ژانویه  28  -

 ایاالت متحده را به دلیل حادثه انفجار فضاپیمای چلنجر، یک هفته به تعویق انداخت. 

 سال، پیمان منع نسل کشی را تصویب کرد. 37سنای ایاالت متحده پس از  :1986فوریه  19 -

 ت کرد. قدر تلویزیون موافسنا  سنای ایاالت متحده با پخش آزمایشی مذاکرات :1986فوریه  27  -

 
 انفجار فضاپیمای رفت و برگشت چلنجر

مای چلنجر بخشی از قطعات منفجر شده فضاپی ،نیروی دریایی ایاالت متحده :1986مارس  9 -

 را که داخل آن اجساد هفت فضانورد کشته شده قرار داشت، از عمق دریا بیرون کشید. 

در انفجار بمب در باشگاه تفریحی در برلین غربی که محل تجمع سربازان  :1986آوریل  5  -

 ل این انفجار معرفی شد. مسئوتن زخمی شدند. دولت لیبی  230بود، سه تن کشته و  آمریکایی

دو شهر لیبی  ،نیروی هوایی ایاالت متحده، تریپولی و بنغازیهای  جنگنده :1986یل آور 15 -

 تن کشته شدند.  15 دست کم را بمباران کردند. در این عملیات، 

هزار جلد کتاب  400در آتش سوزی در کتابخانه عمومی لس آنجلس،  :1986آوریل  29 -

 خسارت دید. 

ای جمع آوری پول به منظور کمک به گرسنگان و بی میلیون نفر بر 6.5تقریبا  :1986مه  25 -

 از شهر نیویورک تا النگ بیچ کالیفرنیا یک زنجیره انسانی تشکیل دادند. ها، خانمان
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به جرم انتقال غیرقانونی اطالعات محرمانه نظامی ایاالت  1«جاناتان پوالرد» :1986 ژوئن 4 -

 در دادگاه محکوم شد.  ،رژیم اسرائیلمتحده به 

 حادثه انفجار فضاپیمای چلنجر منتشر شد. باره در 2«کمیسیون راجرز»گزارش  :1986 نژوئ 9 -

ایالت اوکالهما به  4«ادموند»کارمند اداره پست در شهر  ،3«پاتریک شریل» :1986 اوت 20 -

 تن از همکاران خود تیراندازی و سپس خودکشی کرد.  14سمت 

 82ی مسافربری بر فراز ایالت کالیفرنیا، در حادثه هوایی برای یک هواپیما :1986 اوت 31  -

 تن کشته شدند. 

یک فروند هواپیمای مسافربری در مسیر بمبئی به نیویورک، ربوده شد. در  :1986سپتامبر  5 -

 کشته شدند.  آمریکاییتن از جمله چند  21جریان این هواپیماربایی 

به کار کرد. این برنامه، اوپرا در سطح ملی آغاز  5«اوپرا وینفری شو»برنامه  :1986سپتامبر  8 -

 در جهان بدل ساخت. ها  وینفری را به یکی از موثرترین شخصیت

دیوان عالی فدرال رئیس به عنوان شانزدهمین  6«ویلیام رنکوئیست» :1986سپتامبر  26 -

 ایاالت متحده سوگند یاد کرد.

 ا با هدف ساماندهیر 7«نیکالس -قانون گلدواتر»جمهور رونالد ریگان رئیس  :1986اکتبر  1 -

کرد. این عمده ترین تغییرات در ساختار وزارت  امضاءوزارت دفاع ایاالت متحده  دوباره

 آمد.  می به بعد به شمار 1947دفاع ایاالت متحده از سال 

پایتخت  ،جمهور رونالد ریگان با میخائیل گورباچف در ریکیاویکرئیس  :1986اکتبر  11 -

 ایسلند دیدار کرد. 

 برگزار شد.  کجشن صدمین سالگرد احداث مجسمه آزادی در شهر نیویور :1986ر اکتب 28 -

د، ایاالت متحده به طور مخفیانه سالح به ایران مدعی شیک روزنامه لبنانی  :1986نوامبر  3 -

 . کرده استدر لبنان کمک  آمریکاییایران به آزادی هفت گروگان  ،فروخته است و در مقابل

                                                           
1
 - Jonathan Pollard 

2
 - Rogers Commission 

3
 - Patrick Sherrill 

4
 - Edmond 

5
 - The Oprah Winfrey Show 

6
 - William Rehnquist 

7
 - Goldwater-Nichols Act 
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کنترل سنای ایاالت متحده را در انتخابات  ،پس از شش سالها  اتدموکر :1986نوامبر  4 -

 دست گرفتند. به ای  میاندوره

 به طور رسمی به قلمروی ایاالت متحده پیوست .  1«جزایر ماریانای شمالی» :1986نوامبر  4 -

عضو شورای امنیت ایاالت متحده اسناد فروش سالح به  ،2«ور نورثاولی» :1986نوامبر  21 -

 و انتقال پول آن به شورشیان کنترا در نیکاراگوئه را از بین برد. ایران 

برنده  ،سالگی به عنوان جوان ترین مشت زن 20در  3«مایک تایسون» :1986نوامبر  22 -

 شد.  شناخته عنوان جهانی سنگین وزن

دادستانی کل ایاالت متحده اعالم کرد که سود حاصل از فروش مخفیانه  :1986نوامبر  25 -

 ه به ایران به طور غیرقانونی به شورشیان کنترا در نیکاراگوئه منتقل شده است.اسلح

از مقامات  فرجمهور رونالد ریگان کمیسیویی را با شرکت چند نرئیس  :1986نوامبر  26 -

 این. دهد می تشکیل کنترا–برای بررسی رسوایی ایران 4«جان تاور»سابق دولت از جمله 

در این ماجرا دخالت  ،شهرت یافت. همزمان، ریگان اعالم کرد 5«کمیسیون تاور» به کمیسیون

 نداشته است. 

 
 و شوروی در ریکیاویک ایسلندآمریکا ران سدیدار 

                                                           
1
 - Northern Mariana Islands 

2
 - Oliver North 

3
 - Mike Tyson 

4
 - John Tower 

5
 - Tower Commission 
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نویسنده و فعال سیاسی که تاپایان زندگی اش سفیرصلح  ،1«الی ویزل» :1986دسامبر  10 -

هولوکاست عای باره اددر یآگاهی بخشبه دلیل  موضوع حقوق بشر بود، سازمان ملل در

 .شدبه دریافت جایزه صلح نوبل موفق 

 140کشته و  97در پورتوریکو،  2«دوپونت پالزا هتل»آتش سوزی در  :1986دسامبر  31 -

 زخمی برجای گذاشت. 

1987  

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.صدومین  :1987ژانویه  3 -

 ل جراحی پروستات قرار گرفت. جمهور رونالد ریگان تحت عمرئیس  :1987ژانویه  5 -

ایالت پنسیلوانیا در یک کنفرانس داری  وزیر خزانه 3«ار. باد داویر» :1987ژانویه  22 -

 خبرها، به خود شلیک و خودکشی کرد. های  مطبوعاتی و در مقابل دوربین

از ایالت تگزاس به زیر سیل هایی  بخش ،در جریان بارش بسیار شدید باران :1987فوریه  9 -

 اعالم شد.  1967ت. این شدیدترین سیل در این ایالت بعد از سال رف

 را ریگان رونالد جمهوررئیس  کنترا، –رسوایی ایران رباره کمیسیون تاور د :1987فوریه  26 -

 . تقبیح کردلیل ناتوانی در کنترل کارمندانش، د به

خطاب به  کنترا-ایران رسوایی خصوص رئیس جمهور رونالد ریگان، در :1987 مارس 4 -

مردم آمریکا گفت که اقدامات وی در قبال ایران برای معامله اسلحه در برابر آزادی 

 برهم خورده است.ها  گروگان

جمهوری رئیس  ،4«کورت والدهایم» ،وزارت دادگستری ایاالت متحده :1987آوریل  27 -

  معرفی کرد. 5«بیگانه نامطلوب» ،ها اتریش را به دلیل سابقه همکاری با نازی

رقابت برای کسب گردونه از  ،به دلیل رسوایی اخالقی 6«گری هارت»سناتور  :1987مه  8 -

 نامزدی انتخابات ریاست جمهوری از حزب دموکرات خارج شد. 

                                                           
1
 - Eliezer "Elie" Wiesel 

2
 - Dupont Plaza Hotel 

3
 - R. Budd Dwyer 

4
 - Kurt Waldheim 

5
 - undesirable alien 

6
 - Gary Hart 
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یو اس »  آمریکاییدر پی شلیک موشک از سوی دو جنگنده عراقی به کشتی  :1987مه  17 -

 تن کشته شدند.  37در خلیج فارس،  1«اس استارک

 800سانفرانسیسکو با حضور حدود  پنجاهمین سالگرد افتتاح پل گلدن گیت :1987مه  24 -

 هزار تن در این شهر برگزار شد. 

اتحاد جمهور رونالد ریگان در سفر به برلین غربی، خطاب به رهبر رئیس  :1987 ژوئن 12 -

 برچینید.آقای گورباچف، این دیوار را  :و با اشاره به دیوار برلین گفتجماهیر شوروی 

احکام قضایی ایالت  2«ادواردز علیه اگویالرد»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1987 ژوئن 19 -

ممنوعیت تدریس نظریه تکامل در مدارس عمومی این ایالت را مغایر با  خصوصلوئیزیانا در

 قانون اعالم کرد.

یت در دیوان را برای عضو 3«رابرت بورک»جمهور رونالد ریگان، رئیس  :1987 ژوئیه  1  -

عالی فدرال معرفی کرد. نامزدی این فرد از سوی سنای ایاالت متحده رد شد. بورک 

نخستین فردی بود که تا آن زمان، نتوانست موافقت سنا را برای عضویت در دیوان عالی 

 فدرال جلب کند. 

ت نزدیکی دیترویت در ایالدر پی سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری در  :1987 اوت 16 -

 تن کشته شدند.  156میشیگان، 

پاپ ژان پل دوم در لس آنجلس با رهبران ادیان و مذاهب در ایاالت  :1987سپتامبر  15 -

 متحده دیدار کرد. 

تلویزیونی ورود خود به های  واعظ مذهبی برنامه ،4«پت رابرتسون» :1987سپتامبر  17 -

 اعالم کرد.  را جمهوری خواهانتخابات ریاست جمهوری از حزب های  رقابت

ارزش سهام در بازارهای مالی ایاالت متحده و سپس در سراسر جهان  :1987اکتبر  19 -

 شود.  می یاد 5«دوشنبه سیاه»سقوط کرد. از این روز به عنوان 

                                                           
1
 - USS Stark 

2
 - Edwards v. Aguillard 

3
 - Robert Bork 

4
 - Pat Robertson 

5
 - Black Monday 
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دو به ناوگان نیروی دریایی ایالت متحده در خلیج فارس در تجاوز نظامی  :1987اکتبر  19 -

 . ران شدنداین دو سکو وی سکوی نفتی ایران

سنای ایاالت متحده برای نخستین بار نامزدی یک قاضی برای عضویت در  :1987اکتبر  23 -

رابرت بروک را  ژوئیه جمهور رونالد ریگان در ماه رئیس دیوان عالی فدرال را رد کرد. 

 برای عضویت در این نهاد معرفی کرده بود. 

 ،رک گزارشی را منتشر کردند که در آنسنا و مجلس نمایندگان به طور مشت :1987نوامبر  18 -

 . شد معرفی کنترا –ل نهایی در رسوایی ایران مسئوجمهور رونالد ریگان به عنوان رئیس 

 تن کشته شدند.  43در پی سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری در کالیفرنیا،  :1987دسامبر  7 -

الد ریگان و میخائیل توسط رون 1«میانبردای  پیمان نیروهای هسته» :1987دسامبر  8 -

در شهر واشنگتن اتحاد جماهیر شوروی روسای جمهوری ایاالت متحده و  ،گورباچف

 رسید.  امضاءدی.سی به 

1988 

ترین فرقه لوتری  تأسیس شد و بزرگ 2«کلیسای انجیلی لوتری در آمریکا» :1988ژانویه  1 -

 را در ایاالت متحده ایجاد کرد.

مجری  3«دن رتر»معاون رئیس جمهوری و  ،اکر بوشجورج هربرت و :1988ژانویه  25 -

 -در یک مصاحبه تلویزیونی جنجالی بر سر نقش بوش در رسوایی ایران سی بی اس  شبکه

 کنترا درگیر شدند.

                                                           
1
 - Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty 

2
 - Evangelical Lutheran Church in America 

3
 - Dan Rather 
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 کنترا –کمیته رسیدگی به رسوایی ایران 

درخواست  ،بودها  مجلس نمایندگان ایاالت متحده که در کنترل دموکرات :1988فوریه  3 -

میلیون دالری به شورشیان کنترای نیکاراگوئه را  36جمهور رونالد ریگان برای کمک ئیس ر

  رد کرد.

که به همراه نیروهای سازمان ملل بر روند آتش  1«ویلیام هیگینز»سرهنگ  :1988فوریه  17 -

 کرد، ربوده شد. وی مدتی بعد کشته شد.  می بس در جنوب لبنان نظارت

فورت »نیروی زمینی ایاالت متحده در پایگاه  بالگردد دو فروند در پی برخور:1988مارس  8 -

 تن کشته شدند.  17در ایالت کنتاکی،  2«کمپبل

در ارتباط با رسوایی  3«جان پویندکسر»و دریادار « الیور نورث»سرهنگ  :1988مارس  16 -

 به اتهام توطئه برای کالهبرداری از ایاالت متحده متهم شدند.  کنترا–ایران

فرماندار ایالت آریزونا در دادگاه استیضاح محکوم و از  4«اون میچام» :1988ریل آو 4 -

 فرمانداری برکنار شد. 

                                                           
1
 - William R. Higgins 

2
 - Fort Campbell 

3
 - John Poindexter 

4
 - Evan Mecham 
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در جریان گشت زنی در خلیج فارس  1«یو اس اس ساموئل بی. رابرتز»ناو  :1988آوریل  14 -

 با یک مین دریایی برخورد کرد. 

یو اس اس ساموئل »به برخورد ناو نیروی دریایی ایاالت متحده در واکنش  :1988آوریل  18 -

با یک مین دریایی در خلیج فارس، به یک فروند شناور دریایی و یک سکوی « بی. رابرتز

 نفتی ایران حمله کرد. 

 2«هندرسون»شهر یک انفجار بزرگ در کارخانه تولید سوخت جامد موشک در  :1988مه  4 -

 در منطقه شد.ای  گستردهباعث خسارات در ایالت نوادا 

شد و  می در حادثه برخورد یک خودرو که توسط یک راننده مست رانده :1988مه  14 -

تن کشته شدند. این  27در ایالت کنتاکی،  3«کارولتون»اتوبوس مدرسه در نزدیکی شهر 

 در ایاالت متحده تا آن زمان بود. ای  خونبارترین تصادف جاده

که مأموران حکم داد  4«یا علیه گرینوودکالیفرن»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1988مه  16 -

 دور انداخته شده نیازی به دستور بازرسی ندارند.های  پلیس برای جست و جوی زباله

در اتحاد جماهیر شوروی جمهور رونالد ریگان در جریان سفر به رئیس  :1988مه  31 -

 دانشگاه دولتی مسکو سخنرانی کرد. 

حکم داد که  5«ونساولموریسون علیه »ونده دیوان عالی فدرال در پر :1988 ژوئن 29 -

 م مقامات اجرایی تحقیق کنند.ایجر خصوصویژه اجازه دارند در های  دادستان

های  یک فروند هواپیمای مسافربری ایران بر فراز آبدر اقدامی جنایتکارانه  :1988 ژوئیه  3 -

 290مامی سرنگون شد و ت 6«یو اس اس وینسنس»از ناو  یخلیج فارس با شلیک موشک

 سرنشین آن کشته شدند. 

فدراسیون بین المللی فوتبال، ایاالت متحده را به عنوان میزبان جام جهانی  :1988 ژوئیه  4 -

 انتخاب کرد.  1994

                                                           
1
 - USS Samuel B. Roberts 

2
 - Henderson 

3
 - Carrollton 

4
 - California v. Greenwood 

5
 - Morrison v. Olson 

6
 - USS Vincennes 
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را به عنوان نامزد  1«مایکل دوکاکیس»مجمع ملی حزب دموکرات،  :1988 ژوئیه  20 -

 انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. 

سفیر ایاالت متحده در پاکستان در جریان سقوط هواپیمای  ،2«آرنولد رافل»  :1988 اوت 17 -

 جمهوری پاکستان، کشته شد.رئیس  3«محمد ضیاالحق»حامل 

جورج هربت واکر بوش را به عنوان  ،جمهوری خواهمجمع ملی حزب  :1988 اوت 18 -

 نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. 

ناسا فضاپیماهای رفت و برگشت به فضا را از سر گرفت. ناسا پرتاب  :1988سپتامبر  29 -

 پس از انفجار چلنجر متوقف کرده بود. را  پرواز این فضاپیماها 

ساختمان جدید سفارت ایاالت  ،جمهور رونالد ریگان اعالم کردرئیس  :1988اکتبر  27 -

 شود. می تخریب ها، استراق سمع روسهای  متحده در مسکو به دلیل کشف دستگاه

 انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد.پنجاه ویکمین  :1988نوامبر  8 -

در انتخابات ریاست  جمهوری خواهجورج هربرت واکر بوش، نامزد حزب  :1988نوامبر  8 -

 جمهوری بر مایکل دوکاکیس، نامزد حزب دموکرات پیروز شد. 

کرد که بر اساس آن، حکم  ضاءامجمهور رونالد ریگان قانونی را رئیس  :1988نوامبر  18 -

 اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر که مرتکب قتل شده باشند، در نظر گرفته شد. 

 . شد رونمایی B-2از نخستین نمونه بمب افکن  :1988نوامبر  22 -

سفر رسمی به ایاالت اتحاد جماهیر شوروی میخائیل گورباچف رهبر  :1988دسامبر  12 -

 متحده را آغاز کرد. 

 ،اعالم کردرهبر سازمان آزادیبخش فلسطین  ،پس از آن که یاسر عرفات :1988دسامبر  14 -

 آغازسازمان این کند، ایاالت متحده خبر داد مذاکره با  می ومکمحدر فلسطین را ها  خشونت

 شود. می

 پان امریکن که بر فراز روستایدر انفجار بمب در هواپیمای خط هوایی  :1988دسامبر  21 -

 کشته شدند.  آمریکاییشهروند  178از جمله  281 رخ داد، اسکاتلند 4«الکربی»

                                                           
1
 - Michael Dukakis 

2
 - Arnold Raphel 

3
 - Muhammad Zia-ul-Haq 

4
 - Lockerbie 
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1989 

 اجرایی شد.  1«کانادا –توافق تجارت آزاد ایاالت متحده » :1989ژانویه  1 -

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.صدو یکمین  :1989ژانویه  3 -

جنگنده لیبی را برفراز خلیج نیروی هوایی ایاالت متحده دو های  جنگنده :1989ژانویه  4 -

 سرنگون کردند.  سیدرا

ایاالت جمهوری رئیس چهل و یکمین جورج هربرت واکر بوش به عنوان  :1989ژانویه  20 -

 متحده سوگند یاد کرد.

 
 جورج هربرت واکربوش، چهل و یکمین رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا

جمهوری سوگند یاد رئیس معاون هارمین چهل و چبه عنوان  2«دان کوئیل» :1989ژانویه  20 -

 کرد. 

به ریاست کمیته ملی حزب دموکرات انتخاب شد. وی  3«ران براون» :1989فوریه  10 -

بود که ریاست کمیته ملی یکی از دو حزب عمده ایاالت متحده آفریقایی -آمریکایینخستین 

 گرفت.  می را بر عهده

کلیسای »خستین زن، به سمت اسقف به عنوان ن 4«باربار هریس» :1989فوریه  11  -

 برگزیده شد.  5«اپیسکوپال ایاالت متحده آمریکا

                                                           
1
 - Canada–United States Free Trade Agreement 

2
 - Dan Quayle 

3
 - Ron Brown 

4
 - Barbara Harris 

5
 - Episcopal Church in the United States of America 
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در مدار قرار  1«سیستم موقعیت یابی جهانی»ماهواره  24ن ماهواره از اولی :1989فوریه  14 -

 گرفت.

در دولت رونالد ریگان، به  مشاور سابق امنیت ملی ،2«رابرت مک فارلین» :1989مارس  3 -

 20به دو سال زندان و پرداخت  ،کنترا -ایران رسوایی ن کنگره در رابطه با گمراه کردجرم 

 هزار دالر جریمه نقدی محکوم شد.

وسیعی از منطقه شمال های  و تغییرات آب و هوایی، بخشدر پی طوفان  :1989مارس  13 -

 شرقی ایاالت متحده در خاموشی فرو رفت. 

تهاجمی های  بوش واردات برخی سالحجمهور جورج هربرت واکر رئیس  :1989مارس  14 -

 به ایاالت متحده را ممنوع کرد.

 تاسیس شد. 3«وزارت امور کهنه سربازان ایاالت متحده» :1989مارس  15 -

به عنوان نخستین وزیر امور کهنه سربازان ایاالت متحده  4«اد دروینسکی» :1989مارس  15 -

 آغاز به کار کرد. 

افشاکنندگان تخلفات دولتی  ،صویب کرد که بر اساس آنکنگره قانونی را ت :1989مارس  22 -

 مورد حفاظت قرار گیرند. 

در آالسکا،  5«اکسون والدز»شرکت در تاسیسات نفتی پی مشکالتی در  :1989مارس  24  -

 به مناطق اطراف نشت کرد. هزار بشکه نفت  240بیش از 

انتخاب شد. وی نخستین آمریکا به ریاست لیگ ملی بیسبال  6«بیل وایت» :1989آوریل  1 -

 یک لیگ مهم ورزشی در ایاالت متحده انتخاب شد. رئیس بود که به عنوان آفریقایی -آمریکایی

آغاز شد. این اعتصاب پس  7پیتستونسنگ  اعتصاب کارگران شرکت ذغال :1989آوریل  14 -

 ماه حقوقی دریافت نکرده بودند.  14از آن شروع شد که کارگران 

                                                           
1
 - Global Positioning System 

2
 - Robert McFarlane 

3
 - United States Department of Veterans Affairs 

4
 - Ed Derwinski 

5
 - Exxon Valdez 

6
 - Bill White 

7
 - Pittston Coal strike 
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در  ،هزار تن در حمایت از سقط جنین در ایاالت متحده 300ش از بی :1989آوریل  9 -

 شهر واشنگتن دی.سی راهپیمایی کردند. های  خیابان

 کشته برجای گذاشت.  47 1«یو اس اس ایووا»انفجار در ناو  :1989آوریل  19 -

 سه در کنترا –یور نورث را در پرونده رسوایی ایران اولهیات منصفه دادگاه،  :1989مه  4 -

 . شناخت مجرم ،اتهام

 اعتصاب معلمان مدارس لس آنجلس آغاز شد.  :1989مه  15 -

 کند.  می اعالم کرد از ریاست مجلس نمایندگان کناره گیری 2«جیم رایت» :1989مه  31 -

 جمهور جورج هربرت واکر بوش مصوبه کنگره را برای افزایش رئیس  :1989 ژوئن 13 -

 دالر وتو کرد.  دالر در هر 4.55دستمزدها به  دست کم

حکم داد که  3«تگزاس علیه جانسون»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1989 ژوئن 21 -

قانون اساسی  اولآتش زدن پرچم ایاالت متحده از حمایت اصل آزادی بیان در متمم 

 برخوردار است. 

ا ه حکم داد که ایالت 4«پنری علیه النف»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1989 ژوئن 24  -

 که عقب ماندگی ذهنی دارند، اعدام کنند. را ساله  16های  توانند قاتل می

 5«وبستر علیه خدمات بهداشت باروری»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1989 ژوئیه  3 -

 تفویض کرد. ها  اختیارات بیشتری برای محدود کردن سقط جنین به ایالت

تن کشته  112مسافربری در ایووا،  در پی سقوط یک فروند هواپیمای :1989 ژوئیه  19 -

 شدند. 

از سوی دادگاه به جرم انتشار ویروس  6«رابرت تاپان موریس جونیور» :1989 ژوئیه  26 -

ی و ارقانون کالهبرد»ی، محکوم شد. وی نخستین فردی است که براساس ارایانه 

 در دادگاه محکوم شد.  7«رایانه استفاده از ءسو

                                                           
1
 - USS Iowa 

2
 - Jim Wright 

3
 - Texas v. Johnson 

4
 - Penry v. Lynaugh 

5
 - Webster v. Reproductive Health Services 

6
 - Robert Tappan Morris, Jr. 

7
 - Computer Fraud and Abuse Act 
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را  1«1989ن اصالح، بازیابی و اجرای موسسات مالی سال قانو»کنگره  :1989 اوت 5  -

ناموفق های  میلیارد دالر کمک مالی برای پس اندازها و وام 166تصویب کرد. این قانون، 

 فراهم کرد.

تن دیگر  15عضو مجلس نمایندگان ایاالت متحده به همراه  ،2«مایکی لیالند» :1989 اوت 7 -

 دند. در سقوط هواپیما در اتیوپی کشته ش

را به عنوان  3«اولکالین پ»جمهور جورج هربرت واکر بوش، ژنرال رئیس  :1989 اوت 10 -

بود آفریقایی -آمریکایینخستین  اولستاد مشترک ارتش ایاالت متحده معرفی کرد. پرئیس 

  شد. می که برای تصدی چنین سمتی معرفی

 ،بروکلین نیویورک در سیاه پوستنوجوان  4«یوسف هاکینز»در پی قتل  :1989 اوت 23 -

 ی ایتالیایی تبار آغاز شد. ها آمریکاییو ها  آفریقایی-آمریکاییدرگیری نژادی میان 

یک ماهواره تلویزیونی  5«مک دونالد داگالس»یک موشک متعلق به شرکت  :1989 اوت 27 -

متعلق به یک شرکت منتقل کرد. این نخستین بار بود که یک موشک مدار زمین به را 

 موله را به فضا حمل کرد. مح ،خصوصی

جمهور جورج هربرت واکر بوش در نخستین سخنرانی تلویزیونی رئیس  :1989سپتامبر  5 -

جنگ علیه »میلیون دالر بودجه برای  900میلیارد و  7 ،پیشنهاد دادآمریکا خود برای ملت 

 اختصاص یابد.  6«مواد مخدر

ارولینای جنوبی، هفت میلیارد دالر با سواحل ک 7«طوفان هوگو»برخورد  :1989سپتامبر  21 -

 خسارت برجای گذاشت. 

ترین عملیات کشف مواد مخدر در تاریخ، ماموران مبارزه با  در بزرگ :1989سپتامبر  29 -

میلیون دالر پول نقد در انبارهای مختلفی در لس آنجلس  12تن کوکائین و  21مواد مخدر 

 را کشف کردند.

                                                           
1
 - Financial Institutions Reform, Recovery, and Enforcement Act of 1989 

2
 - Mickey Leland 

3
 - Colin Powell 

4
 - Yusef Hawkins 

5
 - McDonnell Douglas 

6
 - War on Drugs 

7
 - Hurricane Hugo 
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 ارکنان شرکت بوئینگ اعتصاب کردند. از ک نفر هزار 55 :1989اکتبر  4 -

 از واعظین مذهبی تلویزیونی به جرم کالهبرداری محکوم شد.  1«جیم بیکر» :1989اکتبر  5 -

. این به تصویب رسید 2«1989قانون حفاظت از پرچم مصوب سال »کنگره  :1989اکتبر  12  -

افزود. بر  «انسونتگزاس علیه ج»به حکم دیوان عالی فدرال در پرونده هایی  قانون متمم

تواند به عنوان آزادی بیان  می اساس حکم دیوان عالی فدرال، آتش زدن پرچم ایاالت متحده

 قلمداد شود. 

کشته  63ریشتری، منطقه ساحل سانفرانسیسکو را لرزاند و  6.9زلزله  :1989اکتبر  17 -

 . برجای گذاشت. این زلزله حدود شش میلیارد دالر نیز خسارت مالی وارد کرد

شرکت نفتی »چندین آتش سوزی مهیب در تاسیسات مجتمع شیمیایی  :1989اکتبر  23 -

 زخمی برجای گذاشت.  314کشته و  23تگزاس  4«پاسادنا»در شهر  3«فیلیپس

در انتخابات فرمانداری ایالت ویرجینیا به پیروزی رسید.  5«داگالس ویلدر» :1989نوامبر  7 -

 که به این سمت دست یافت. بود آفریقایی -آمریکاییوی نخستین 

دالر در هر  3.35دستمزد فدرال از  دست کم کنگره ایاالت متحده با افزایش  :1989نوامبر  8 -

 دالر موافقت کرد.  4.25ساعت به 

لهستان در نشست مشترک کنگره  7«جنبش همبستگی»رهبر  6«لخ والسا» :1989نوامبر  15 -

 ایاالت متحده سخنرانی کرد. 

تیم ملی فوتبال ایاالت متحده برای نخستین بار به مسابقات جام جهانی  :1989نوامبر  19 -

 فوتبال راه یافت. 

رهبر  ،جمهور هربرت واکر بوش در دیدار با میخائیل گورباچفرئیس  :1989دسامبر  3 -

 در جزیره مالت، پایان جنگ سرد میان دو کشور را اعالم کردند. اتحاد جماهیر شوروی 

                                                           
1
 - Jim Bakker  

2
 - Flag Protection Act of 1968 

3
 - Phillips Petroleum Company 

4
 - Pasadena 

5
 - Douglas Wilder 

6
 - Lech Walesa 

7
 - Solidarity movement 
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جمهوری رئیس  ،1«مانوئل نوریگا»ظامیان ایاالت متحده برای سرنگونی ن :1989دسامبر  20 -

 این کشور را اشغال کردند.  ،پاناما

1990  

ژنرال مانوئل نوریگا، مرد قدرتمند پاناما از قدرت سرنگون شد و خود را به  :1990ژانویه  3 -

 که این کشور را اشغال کرده بودند، تسلیم کرد.  آمریکایینیروهای 

 
 آمریکال پاناما توسط ارتش اشغا

شهردار واشنگتن دی.سی به جرم نگهداری مواد مخدر 2«ماریون باری» :1990ژانویه  18 -

 بازداشت شد. 

، با تبرئه همه متهمان به در کالیفرنیا 3«مک مارتین»دادگاه پیش دبستانی  :1990ژانویه  18 -

 اتهام آزار و اذیت کودک به پایان رسید.

 دو به کنترا –یکی از متهمان پرونده رسوایی ایران  ،4«یچارد سیکوردر» :1990ژانویه  24 -

 . شد محکوم زندان سال

در پی سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری بر فراز منطقه النگ ایلند  :1990ژانویه  25 -

 تن کشته شدند.  73ایالت نیویورک، 

                                                           
1
 - Manuel Noriega 

2
 - Marion Barry 

3
 - McMartin 

4
 - Richard Secord 
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نرانی خود تحت ت واکر بوش در نخستین سخرجمهور جورج هربرئیس  :1990ژانویه  31 -

اتحاد در نشست مشترک کنگره اعالم کرد که ایاالت متحده و « وضعیت اتحاد»عنوان 

 ، نیروهای نظامی خود را در اروپا به شکل قابل توجهی کاهش خواهند داد. جماهیر شوروی

مک دونالد در مسکو افتتاح شد. این ای  زنجیرههای  نخستین شعبه رستوان :1990 ژانویه 31 -

اتحاد جماهیر پایان جنگ سرد میان ایاالت متحده و های  به عنوان یکی از نشانهاقدام 

 قلمداد شد. شوروی 

حاضر در لیگ اصلی بیسبال به دلیل اختالف در پرداخت های  مالکان تیم :1990فوریه  9 -

 اعالم کردند. برای چند روز خود را های  دستمزدها، توقف فعالیت

جراح کل »سمت  ،به عنوان نخستین زن اسپانیایی تبار 1«آنتونیو نوولو» :1990مارس  9 -

 را برعهده گرفت.  2«ایاالت متحده

کشته برجای  87آتش سوزی در یک باشگاه غیر قانونی در شهر نیویورک،  :1990مارس  25 -

 گذاشت. 

را برای  3«تی وی مارتی»شبکه تلویزیونی های  ایاالت متحده پخش برنامه :1990مارس  27 -

 . ز کردکوبا آغا

پس از ها  را سال 4«مدال طالی کنگره»جمهور هربرت واکر بوش رئیس  :1990ژانویه  28 -

برلین  1936اهدا کرد. جونز در المپیک  آمریکایی سیاه پوستمرگ جسی اونز، به این دونده 

  .ه بودشد 100در مقابل آدلف هیتلر برنده مسابقه دو 

 . شد محکوم اتهام، پنج در کنترا –وایی ایران جان پویندکسر در پرونده رس :1990آوریل  7 -

ت واکر بوش با نمایندگان چندین کشور و رجمهور جورج هربرئیس  :1990آوریل  17 -

  .گرمایش زمین گفت و گو کردباره سازمان بین المللی در کاخ سفید دیدار و در

ربوده شده بود،  1987را که در سال  5«رابرت پولهی»گیران لبنانی،  گروگان :1990آوریل  23 -

 آزاد کردند.

                                                           
1
 - Antonia Novello 

2
 - Surgeon General of the United States 

3
 - TV Martí 

4
 - Congressional Gold Medal 

5
 - Robert Polhill 
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 در مدار زمین قرار گرفت.  1«هابل»تلسکوپ فضایی  :1990آوریل  25 -

به عنوان طوالنی ترین نمایش در تاریخ  2«یک خط گروه کر»نمایش  :1990آوریل  28 -

 بار اجرا، به پایان رسید.  6137برادوی بعد از 

ربوده شده بود،  1986را که در سال  3«فرانک رید»گیران لبنانی،  گروگان :1990آوریل  30 -

 آزاد کردند. 

در آستانه مذاکرات سیاسی میان ایاالت متحده و دولت فیلیپین برای تعیین  :1990مه  13 -

پایگاه هوایی »در نزدیک  آمریکاییدر فیلپین، دو نظامی آمریکا نظامی های  سرنوشت پایگاه

 ند.مسلح کشته شدهای  در این کشور توسط گروه 4«کالرک

 
 و شوروی در مالت و اعالم پایان جنگ سرد میان دو ابرقدرتآمریکا  سراندیدار 

توقف تولید تسلیحات شیمیایی  بارهدراتحاد جماهیر شوروی ایاالت متحده و  :1990مه  19  -

 به توافق رسیدند.

دیدار از ایاالت متحده را اتحاد جماهیر شوروی میخائیل گورباچف، رهبر  :1990مه  30 -

 از کرد. آغ

اتحاد جمهور جورج هربرت واکر بوش و میخائیل گورباچف، رهبر رئیس  :1990 ژوئن 1 -

های  را با هدف پایان دادن به تولید سالح 5«پیمان تسلیحات شیمیایی»جماهیر شوروی 

 کردند.  امضاءشیمیایی و نابودی آنان 

                                                           
1
 - Hubble 

2
 - A Chorus Line 

3
 - Frank Reed 

4
 - Clark Air Base 

5
 - Chemical Weapons Accord 
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، قانون فدرال 1«ایچمنایاالت متحده علیه »دیوان عالی فدرال در پرونده  :1990 ژوئن 11 -

 اعالم کرد.  یرا ملغآمریکا غیر قانونی بودن آتش زدن پرچم  درخصوص 1989سال 

کروزان علیه مدیر اداره بهداشت ایالت »دیوان عالی فدرال در پرونده  :1990 ژوئن 25 -

بهداشتی های  دستورالعمل مراقبت نبوددر صورت  ،به مقامات دولتی اجازه داد 2«میسوری

 پایان دادن به زندگی، در این خصوص مداخله کنند. بارهدر

جمهور جورج هربرت واکر بوش بر اجرای وعده انتخاباتی خود رئیس  :1990 ژوئن 26  -

 افزایش نخواهد یافت، بار دیگر تاکید کرد. ها  مبنی بر این که مالیات

زاس اجالس سران هفت کشور صنعتی جهان در هیوستون تگشانزدهمین  :1990 ژوئیه  9 -

 آغاز شد. 

ی دارای ها آمریکاییقانون »جمهور جورج هربرت واکر بوش رئیس  :1990 ژوئیه  26 -

کرد. هدف از این قانون، رفع تبعیضات علیه افراد دارای معلولیت جسمی  امضاءرا  3«معلولیت

 بود. 

هزار خانه در  40آتش سوزی در یک نیروگاه برق به خاموشی بیش از  :1990 ژوئیه  28 -

 د. انجامیاگو شیک

 عراق به کویت را قویا محکوم کرد.  حمله ایاالت متحده :1990 اوت 2 -

عضو مجلس نمایندگان ایاالت متحده را  4«فلوید فلیک»فدرال های  دادستان :1990 اوت 2 -

 به کالهبرداری و فرار مالیاتی متهم کردند. 

متحده برای تحریم  ایاالت متحده به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل :1990 اوت 6 -

 گسترده عراق به دلیل تجاوز به کویت، رای مثبت داد. 

در ایالت  5«تیرانوسوروس رکس»سالم ترین نمونه از اسکلت دایناسور  :1990 اوت 12 -

 داکوتای جنوبی کشف شد. 

 تن کشته شدند.  29در سهمگین ترین طوفان در منطقه شیکاگو،  :1990 اوت 28 -

                                                           
1
 - United States v. Eichman 

2
 - Cruzan v. Director, Missouri Department of Health 

3
 - Americans with Disabilities Act 

4
 - Floyd H. Flake 

5
 - Tyrannosaurus rex 
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اتحاد جمهور جورج هربرت واکر بوش و میخائیل گورباچف، رهبر رئیس  :1990سپتامبر  9 -

برای بررسی بحران خلیج فارس در پی اشغال کویت توسط عراق، در جماهیر شوروی 

 هلسینکی، پایتخت فنالند با یکدیگر دیدار کردند. 

سالگی به عنوان جوان ترین فرد، برنده مسابقه  19در  «پیت سمپراس» :1990سپتامبر  9 -

 شد. 1«اوپن آمریکا» تنیس

 بهجمهور جورج هربرت واکر بوش در سخنان تلویزیونی خطاب رئیس  :1990سپتامبر  11 -

برای بیرون راندن سربازان عراقی از کویت، به نیروی نظامی متوسل  ،تهدید کردآمریکا ملت 

 خواهد شد. 

ربی و آلمان شرقی و نمایندگان ایاالت متحده به همراه نمایندگان آلمان غ :1990سپتامبر  12  -

توافقنامه اتحاد دو آلمان را  ،، فرانسه و بریتانیااتحاد جماهیر شورویسه کشور دیگر شامل 

 کردند.  ءامضاء

ستاد رئیس  3«مایکل دوگان»وزیر دفاع ایاالت متحده، ژنرال  2«دیک چنی» :1990سپتامبر  17 -

 کرد.  رکنارببمباران عراق، خصوص وی هوایی را به دلیل بحث علنی درنیر

را  1996المپیک تابستانی سال های  کمیته بین المللی المپیک میزبانی بازی :1990سپتامبر  18 -

 به شهر آتالنتا اعطا کرد. 

اف. دبلیو. دی »جمهور جورج هربرت واکر بوش در کاخ سفید با رئیس  :1990سپتامبر  24 -

ن سفر ریس جمهوری جمهوری آفریقای جنوبی دیدار کرد. این نخستیرئیس  4«کالرک

 آمد. می به شمار 1945آفریقای جنوبی به ایاالت متحده پس از سال 

سال در شهر واشنگتن  83بعد از  5«کلیسای جامع ملی واشنگتن»ساخت  :1990سپتامبر  29 -

 دی.سی به پایان رسید. 

های  در پی اختالف نظر میان کاخ سفید و کنگره بر سر تنظیم بودجه، فعالیت :1990اکتبر  6 -

 دولت فدرال برای یک روز متوقف شد.

                                                           
1
 - US Open 

2
 - Dick Cheney 

3
 - Michael Dugan 

4
 - F. W. de Klerk 

5
 - Washington National Cathedral 
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 نوازنده و رهبر ارکستر سنفونیک درگذشت.  1«لئونارد برینستاین» :1990اکتبر  14 -

جمهور جورج هربرت واکر بوش مصوبه کنگره را در ارتباط با نفی رئیس  :1990اکتبر  22 -

 تبعیض شغلی وتو کرد. 

 ویب کرد. را تص 2«قانون هوای پاک»کنگره  :1990اکتبر  27 -

قانون مصالحه بودجه سال »جمهور جورج هربرت واکر بوش رئیس  :1990نوامبر  5 -

، بوش وعده زیش یافت. در حالی که پیش از اینافها  کرد که بر اساس آن، مالیات امضاءرا 

 را افزایش نخواهد داد.ها  داد بود مالیات

4«میئر کاهان»خاخام  :1990نوامبر  5 -
 5«جنبش کاخ»جریان دست راستی به نام  بنیانگذار یک 

 در شهر نیویورک با شلیک گلوله کشته شد. 

در انتخابات میاندوره ای، برتری خود در هر دو مجلس کنگره ها  دموکرات :1990نوامبر  6 -

 را افزایش دادند. 

در انتخابات به عنوان شهردار واشنگتن دی. سی پیروز  6«شارون پریت کلی» :1990نوامبر  6 -

بود که به شهرداری یکی از شهرهای مهم ایاالت آفریقایی -آمریکاییشد. وی نخستین زن 

 متحده برگزیده شد. 

استفاده از  بارهشورای امنیت سازمان ملل در 678ایاالت متحده به قطعنامه  :1990نوامبر  29 -

 ت رای مثبت داد. ینیروی نظامی برای واداشتن عراق به خروج از کو

در پی برخورد دو فروند هواپیمای مسافربری بر روی باند فرودگاه  :1990دسامبر  3 -

 یت، هشت مسافر کشته شدند. ودیتر

مافیایی نیویورک به اتهام قتل و های  یکی از خانوادهرئیس  7«جان گوتی» :1990دسامبر  11 -

 آدم ربایی بازداشت شد.

 

                                                           
1
 - Leonard Bernstein 

2
 - Clean Air Act 

3
 - Omnibus Budget Reconciliation Act of 1990 

4
 - Meir Kahane 

5
 - Kach movement 

6
 - Sharon Pratt Kelly 

7
 - John Gotti 



 

 

 فصل پنجم

 1990دهه  

1991 

 کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.دوره صد و دومین  :1991ژانویه  3 -

وزیر امور  2«طارق عزیز»وزیر امور خارجه ایاالت متحده با  1«جیمز بیکر» :1991ژانویه  9 -

عراق دیدار کرد تا راه حلی برای خروج نظامیان این کشور از کویت بیابد. این  هخارج

 مذاکرات شکست خورد. 

امه آزاد سازی کویت با استفاده از زور را کنگره ایاالت متحده قطعن :1991ژانویه  12 -

 تصویب کرد. 

عملیات »حمله نظامیان ایاالت متحده به عراق برای آزادسازی کویت با  :1991ژانویه  17 -

3«طوفان صحرا
 آغاز شد.  

دهها هزار تن در اعتراض به جنگ در خلیج فارس، در شهر واشنگتن  :1991ژانویه  26 -

 دی.سی تظاهرات کردند. 

                                                           
1
 - James Baker 

2
 - Tariq Aziz  

3
 - Operation Desert Storm 
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 به عراق با هدف آزادسازی کویتآمریکا له حم

تن کشته  34در پی برخورد دو فروند هواپیما بر فراز فرودگاه لس آنجلس،  :1991فوریه  1 -

 شدند. 

را از کمک به بیماران برای  1«جک کورکیان»یک دادگاه میشیگان، دکتر  :1991فوریه  5  -

 خودکشی منع کرد. 

، وارد عربستان سعودیایاالت متحده با عبور از مرز نیروهای زمینی ارتش  :1991فوریه  7 -

 خاک کویت شدند تا ارتش عراق را از آن کشور بیرون برانند. 

یک انبار زیرزمینی را در بغداد منهدم کرد که در آمریکا دو بمب لیزری  :1991فوریه  13 -

 کودک کشته شدند.  130عراقی از جمله  314جریان آن، 

پیشنهاد روسیه برای آتش بس در جنگ خلیج فارس موافقت کرد.  عراق با :1991فوریه  22 -

ارتش عراق از  خروجایاالت متحده این پیشنهاد را رد کرد اما اعالم داشت که در صورت 

 ساعت، حمالتی علیه نظامیان عراقی انجام نخواهد داد.  24کویت طی 

در  عربستان سعودیبخشی از یک موشک اسکاد عراقی به پایگاه نظامی  :1991فوریه  25 -

تن زخمی شدند. این  99کشته و  آمریکایینظامی  29ظهران اصابت کرد. در این حمله، 

 در جنگ با عراق بود.  آمریکاییتلفات نظامیان یکی از بزرگ ترین اقدام، 

 صدام حسین خروج نیروهای عراقی از کویت را اعالم کرد.  :1991فوریه  26 -

                                                           
1
 - Jack Kevorkian 
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 رج دبلیو بوش، آزادی کویت را اعالم کرد. جمهور جورئیس  :1991فوریه  27 -

توسط تعدادی پلیس  سیاه پوست 1«رادنی کینگ»ویدئوی کتک خوردن  :1991مارس  3 -

 پوست در لس آنجلس منتشر شد. سفید

 تن کشته شد.  25در پی سقوط یک فروند هواپیما در ایالت کلرادو  :1991مارس  3 -

از خلیج فارس آمریکا هزار نظامی  540وج پایان جنگ با عراق، خر پس از:1991مارس  10 -

 آغاز شد. 

با  2«اکسون»شرکت نفتی  ،وزارت دادگستری ایاالت متحده اعالم کرد :1991مارس  13  -

 پرداخت یک میلیارد دالر غرامت بابت نشت نفت در آالسکا موافقت کرده است. 

دنی کینگ در چهار افسر پلیس شهر لس آنجلس به دلیل ضرب و شتم را :1991مارس  15 -

 روز سوم مارس، متهم شدند. 

و شش تن دیگر  3«جان هینز»در پنسیلوانیا، سناتور  بالگرددر پی سقوط یک  :1991آوریل  4 -

 کشته شدند. 

تن را در یک فروشگاه لوازم الکترونیکی در شهر  41چهار فرد مسلح،  :1991آوریل  4 -

ر جریان حمله نیروهای پلیس برای آزادی در ایالت کالیفرنیا به گروگان گرفتند. د ساکرامنتو

 و گروگانگیرها کشته شدند. ها  تعدادی از گروگان ها، گروگان

تن دیگر در یک سانحه سقوط هواپیما  22سناتور سابق جان تاور به همراه  :1991آوریل  5 -

 کشته شدند. 

ورک از سه برای نخستین بار میانگین شاخص داوجونز در بازار سهام نیوی :1991آوریل  17 -

 هزار واحد فراتر رفت. 

در پی شلیک گلوله از سوی ماموران پلیس به سمت یک مرد السالوادوری،  :1991مه  5 -

 تن دی.سی به راه افتاد. نگشنژادی در شهر وااعتراضات 

ملکه الیزابت دوم به عنوان نخستین پادشاه بریتانیا، در کنگره ایاالت متحده  :1991مه  16 -

 کرد.  سخنرانیآمریکا 

                                                           
1
 - Rodney King 

2
 - Exxon 

3
 - John Heinz 
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 به اتهام تجاوز، بازداشت شد. زنی  مشتقهرمان  ،مایک تایسون :1991 ژوئیه  22 -

رئیس جمهور جورج هربرت واکر بوش و میخائیل گورباچف، رئیس  :1991 ژوئیه  31 -

را با هدف کاهش تسلیحات  1«1استارت »پیمان اتحاد جماهیر شوروی جمهوری 

 کردند.  امضاءاستراتژیک، 

کشته  25لینای شمالی وآتش سوزی در یک کارخانه چوب بری در کار :1991سپتامبر  3 -

 برجای گذاشت.

که به مدت چهار روز  2«سی و پنجمین سمپوزیوم ساالنه تالیهوک» در :1991سپتامبر  8 -

مرد مورد تجاوز  7زن و  83توسط نیروی هوایی ایاالت متحده در الس وگاس برگزار شد، 

 بدل شد. آمریکا به رسوایی بزرگ برای ارتش  جنسی قرار گرفتند. این اتفاق

شده  برکنارجمهوری رئیس دادگاه رسیدگی به اتهامات مانوئل نوریگا،  :1991سپتامبر  16 -

 پاناما، در ایاالت متحده آغاز شد. 

های  در رقابت ،فرماندار دموکرات آرکانزاس اعالم کرد 3«بیل کلینتون» :1991اکتبر  2 -

 شرکت خواهد کرد.  انتخابات ریاست جمهوری

ایالت تگزاس  5«کیلین»تن را در رستورانی در شهر  24 4«جورج هنارد» :1991اکتبر  16 -

 بود.  2007کشت و سپس خودکشی کرد. این مرگبارترین تیراندازی در ایاالت متحده تا سال 

 ته شدند. تن کش 25در کالیفرنیا،  6«زاوکلند هیل»در جریان آتش سوزی در منطقه  :1991اکتبر  20 -

یک نژادپرست طرفدار برتری سفید، با وجود کسب حمایت  ،7«دیوید دوک» :1991نوامبر  5 -

گسترده رای دهندگان سفیدپوست، در انتخابات فرمانداری ایالت لوئیزیانا از نامزد 

 شکست خورد. ها  دموکرات

ی لیبی را به و بریتانیایی دو تن از ماموران اطالعات آمریکاییمقامات  :1991نوامبر  14 -

 دخالت در سرنگونی هواپیمای مسافربری بر فراز الکربی متهم کردند. 

                                                           
1
 - START I 

2
 - 35th Annual Tailhook Symposium 

3
 - Bill Clinton 

4
 - George Hennard 

5
 - Killeen 

6
 - Oakland Hills 

7
 - David Duke 
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پس از هفت سال اسارت در لبنان،  آمریکاییتری آندرسون، روزنامه نگار  :1991دسامبر  4 -

 آزاد شد. 

به بندر پرل هاربر که موجب ورود ها  مراسم پنجاهمین سالگرد حمله ژاپنی :1991دسامبر  7 -

 تحده به جنگ جهانی دوم شد، در سراسر این کشور برگزار شد. ایاالت م

1992 

الت متحده اجمهوری ایرئیس ت واکر بوش به عنوان نخستین رجورج هرب :1992ژانویه  1  -

 د. ردر پارلمان استرالیا سخنرانی ک

جمهور جورج دبلیو بوش در جریان ضیافت شام نخست وزیر ژاپن رئیس  :1992ژانویه  8 -

 تلویزیونی غش کرد. های  در مقابل دوربین در توکیو،

این کشور به هدف  ،جمهوری روسیه اعالم کردرئیس ، 1«بوریس یلتسین» :1992ژانویه  26 -

 اتمی پایان خواهد داد. های  ت متحده با موشکگیری ایاال

میلیاردر اهل تگزاس اعالم کرد به عنوان نامزد مستقل، در  2«راس پرو» :1992مارس  18 -

 کند.  می ات ریاست جمهوری شرکتانتخاب

به عنوان آخرین نبردناو نیروی دریایی ایاالت « یو اس اس میسوری» :1992مارس  31 -

متحده از رده خارج شد. قرارداد تسلیم امپراتوری ژاپن در جنگ جهانی دوم بر روی این 

 رسید.  ءامضاءنبردناو به 

ک به اتهام قتل محکوم و مدتی بعد به جان گوتی از سران مافیا در نیویور :1992آوریل  2  -

 حبس ابد فرستاده شد. 

میلیون دالر خسارت  100ها زخمی و حدود  زلزله در سواحل کالیفرنیا، ده :1992آوریل  25 -

 برجای گذاشت.

ه دادگاه، چهار پلیس شهر لس آنجلس را از اتهام اعمال فهیات منص :1992آوریل  29 -

در شهر لس آنجلس  اعتراض گستردهبه  ،د. این تصمیمخشونت علیه رادنی کینگ، تبرئه کر

 کشته و بیش از یک میلیارد دالر خسارت برجای گذاشت.  53انجامید که 

                                                           
1
 - Boris Yeltsin 

2
 - Ross Perot 
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در شهر  1«دبیرستان لیندهورست»گیری در  در جریان تیراندازی و گروگان :1992مه  1  -

 چهار تن کشته و نه تن زخمی شدند.  ایالت کالیفرنیا 2«یوهورستاول»

سال بررسی توسط  202بعد از متمم بیست و هفتم قانون اساسی ایاالت متحده  :1992مه  5 -

یا کاهش حقوق اعضای کنگره تا به اجرا درآمد. بر اساس این متمم، افزایش  ها، ایالت

  تشکیل دوره جدید کنگره، ممنوع شد.

روسای جمهوری ایاالت جورج هربرت واکر بوش و بوریس یلتسین،  :1992 ژوئن 17 -

کردند.  امضاءرا با هدف کاهش تسلیحات استراتژیک ای  سیون روسیه بیانیهدرامتحده و ف

 . منجر شد 3«2استارت »به  هابعد سنداین 

سال  40جمهور برکنار شده پاناما در دادگاه میامی به رئیس ، مانوئل نوریگا :1992 ژوئیه  10 -

 زندان محکوم شد. 

ت، بیل کلینتون را به عنوان نامزد انتخابات مجمع ملی حزب دموکرا :1992 ژوئیه  16 -

 ریاست جمهوری معرفی کرد. 

جورج هربرت واکر بوش را به عنوان  جمهوری خواهمجمع ملی حزب  :1992 اوت 20 -

 نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. 

 26کشته و  65 . این طوفانجنوب فلوریدا را درنوردید 4«طوفان آندرو» :1992 اوت 24 -

 لیارد دالر خسارت برجای گذاشت.می

در فضا آفریقایی -آمریکاییبه عنوان نخستین زن  5«می جمیسون» :1992سپتامبر  12 -

 راهپیمایی کرد. 

                                                           
1
 - Lindhurst High School 

2
 - Olivehurst 

3
 - START II 

4
 - Hurricane Andrew 

5
 - Mae Jemison 
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 میلیارد دالر خسارت 26طوفان آندرو با 

 انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد.پنجاه و دومین  :1992نوامبر  3 -

ینتون با شکست جورج هربرت واکر بوش در انتخابات ریاست بیل کل :1992نوامبر  3 -

 جمهوری ایاالت متحده به پیروزی رسید. 

شورای امنیت سازمان ملل اعزام نیروهای حافظ صلح به فرماندهی ایاالت  :1992دسامبر  3 -

 متحده به سومالی را تصویب کرد. 

 وارد سومالی شدند.  آمریکایینیروهای  :1992دسامبر  4 -

از سناتوری ایالت داکوتای شمالی استعفا داد تا یک کرسی  1«کنت کنراد» :1992مبر دسا 5 -

دیگر از همین ایالت را در اختیار بگیرد. وی تنها عضو سنای ایاالت متحده در تاریخ است 

 دو کرسی سنا را در اختیار داشته است. ،که در یک روز

1993  

 متحده آغاز به کار کرد. دوره کنگره ایاالتصدو سومین  :1993ژانویه  3 -

جورج هربرت واکر بوش و بوریس یلتسین، روسای جمهوری ایاالت  :1993ژانویه  3 -

 امضاءرا با هدف کاهش تسلیحات استراتژیک  2متحده و فدراسیون روسیه پیمان استارت 

 کردند.

، یک محکوم به اعدام، در ایالت 1965برای نخستین بار پس از سال  :1993ژانویه  5 -

 شنگتن با طناب، به دار آویخته شد. وا

                                                           
1
 - Kent Conrad 
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بازرسان بین المللی  در فعالیتدولت عراق های  به دنبال مانع تراشی :1993ژانویه  19 -

به سمت  آمریکاییسازمان ملل برای خلع سالح این کشور، چهار فروند موشک 

یت کارخانجات اسلحه سازی عراق شلیک شد. در پی این رخ داد، دولت عراق با ادامه فعال

 بازرسان تسلیحاتی موافقت کرد. 

ایاالت متحده جمهوری رئیس چهل و دومین نتون به عنوان یبیل کل :1993ژانویه  20  -

 سوگند یاد کرد.

گند یاد ومعاون ریاست جمهوری سچهل و پنجمین به عنوان  1«ل گورا» :1993ژانویه  20 -

 کرد. 

 در آمریکاانس اطالعات مرکزی بیرون ساختمان آژ 2«میر ایمال کاسی» :1993ژانویه  25 -

 ایالت ویرجینیا تیراندازی کرد و دو کارمند این سازمان را کشت.  3«النگلی»

را به عنوان نخستین زن برای  4«جانت رنو»جمهور بیل کلینتون، رئیس  :1993فوریه  11 -

 تصدی سمت دادستانی کل ایاالت متحده معرفی کرد. 

تجارت  رکزشده در پارکینگ برج شمالی می گذار یک خودروی بمب :1993فوریه  26 -

کشته و بیش از هزار تن نیز زخمی  نفریورک منفجر شد. در این حادثه شش جهانی در نیو

 شدند. 

به اتهام مشارکت در قاچاق  5«دیوید کورش»ماموران فدرال برای دستگیری  :1993فوریه  28 -

در  7«واکو»در اطراف شهر  6«دیانمقر دیوی»غیر قانونی، به های  مواد مخدر و اختفای سالح

ایالت تگزاس حمله کردند. در این حمله، چهار مامور فدرال و پنج عضو دیویدیان کشته 

 روزه این منطقه آغاز شد.  51شدند و محاصره 

در ساختمان گذاری  بمب بهنون ، مظ8«محمد سالمه» ،مقامات اعالم کردند :1993مارس  4 -

  اند. را بازداشت کرده مرکز تجارت جهانی در نیویورک

                                                           
1
 - Al Gore 

2
 - Mir Aimal Kasi 

3
 - Langley 

4
 - Janet Reno 

5
 - David Koresh 

6
 - Branch Davidian 

7
 - Waco 

8
 - Mohammad Salameh 
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رادنی کینگ در دادگاه علیه چهار مامور پلیس لس آنجلس که علیه وی  :1993مارس  9 -

 رفتارهای خشونت آمیز داشتند، شهادت داد. 

 
 جمهوری ایاالت متحده آمریکارئیس نتون، چهل و دومین یبیل کل

نخستین زن، به مقام  سنای ایاالت متحده، جانت رنو به عنوان تاییدبا  :1993مارس  11 -

 دادستانی کل رسید. 

 تن جان باختند.  184 دست کم ، آمریکادر طوفان قطبی بی سابقه در شرق  :1993مارس  13 -

، ماموران فدرال به داخل مقر دیویدیان در واکو روز محاصره 51پس از  :1993مارس  19 -

در این حمله،  انجامید.آتش گرفتن محل استقرار اعضای گروه دیویدیان  هحمله کردند که ب

 ش دیوید کشته شدند. تن از جمله کور 76

نیروی هوایی ایاالت متحده موظف شد اجازه دهد که زنان به عنوان  :1993آوریل  28 -

 خلبانان هواپیماهای جنگی فعالیت کنند. 

تالش  به بهانهداد را موشکی به بغ هجمهور بیل کلینتون فرمان حملرئیس  :1993 ژوئن 27 -

جمهوری سابق ایاالت متحده رئیس ن کشور برای ترور جورج هربرت واکر بوش، ای دولت

 در کویت را صادر کرد. 
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در یک شرکت حقوقی در سانفرانسیسکو هشت تن را با  1«جیان فری» :1993 ژوئیه  1 -

اسلحه کشت و سپس خودکشی کرد. این اتفاق به اقدامات جدید قانونی برای کنترل اسلحه 

 حده انجامید. در ایاالت مت

استخدام را در قبال  2«نپرس و نگو»جمهور بیل کلینتون سیاست رئیس  :1993 ژوئیه  19 -

 همجنسگرایان در ارتش ایاالت متحده اعالم کرد. 

دادگاه فدرال دو تن از چهار پلیس لس آنجلس را به جرم نقض حقوق مدنی  :1993 اوت 4 -

 رادنی کینگ، به زندان محکوم کرد. 

 دومین پارلمان مذاهب جهان در شیکاگو آغاز به کار کرد.  :1993 سپتامبر 4 -

و تشکیالت خودگردان فلسطین در شهر  رژیم اسرائیلمیان سازش توافق  :1993سپتامبر  13 -

رهبر سازمان آزادیبخش  ،3«یاسرعرفات»رسید. در این مراسم،  امضاءواشنگتن دی.سی به 

 دست دادند. اسرائیل  رژیمنخست وزیر  4«اسحاق رابین»فلسطین با 

و شبه نظامیان در  آمریکاییدر جریان درگیری شدید میان نیروهای  :1993اکتبر  3 -

 و بیش از هزار سومالیایی کشته شدند. آمریکاییموگادیشو، پایتخت سومالی، هجده 

برای نظارت بر اجرای تحریم تجاری دولت جمهور بیل کلینتون رئیس  :1993اکتبر  16 -

 کرد. اعزامجزیره به این  شش ناوجنگی ،نظامی هائیتی

به  ی آراء بیشترتعیین سرنوشت، با اندک همه پرسیمردم پورتوریکو در  :1993نوامبر  18 -

 در وضعیت مشترک المنافع با ایاالت متحده رای دادند. ن باقی ماند

در شهر  5«)اپک(  پاسفیک -اقتصادی آسیاهای  همکاری»اجالس سران  :1993نوامبر  18 -

 یاتل آغاز به کار کرد. س

 –توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی »ایاالت متحده به  نسنا، پیوست :1993نوامبر  20  -

 کرد.  تاییدرا  6«نفتا

                                                           
1
 - Gian Ferri 

2
 - Don't ask, don't tell 

3
 - Yasser Arafat 

4
 - Yitzhak Rabin 

5
 - Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 

6
 - North American Free Trade Agreement (NAFTA) 
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های  قانون محافظت از خشونت ناشی از سالح»جمهور بیل کلینتون رئیس  :1993نوامبر  30 -

ها  ز طریق بررسی سوابق مشتریا کمریرا با هدف تقویت نظارت بر فروش سالح  1«بردلی

دستیار رونالد ریگان گرفته شده بود  ،2«جیمز اسکات بردلی»کرد. نام این قانون از  ءامضاء

جمهور وقت ایاالت متحده، زخمی و سپس در اثر رئیس که در جریان ترور ناموفق 

 معلولیت ناشی از گلوله، درگذشت.

1994 

لتسین، روسای جمهوری ایاالت متحده و بیل کلینتون و بوریس ی :1994ژانویه  14 -

کردند که براساس آن، به هدف گیری  ءامضاءرا در کرملین هایی  فدراسیون روسیه توافقنامه

ران دو کشور ساتمی کشور دیگر پایان داده شد. همچنین های  دو کشور از سوی موشک

 نابودی تسلیحات اتمی مستقر در اوکراین به توافق رسیدند. باره در

 کشته برجای گذاشت.  57زلزله در ساحل لس آنجلس در کالیفرنیا  :1994ژانویه  17 -

اتحاد جماهیر شوروی همسرش به جرم جاسوسی برای  و 3«آلدریچ ایمز» :1994فوریه  22 -

 متهم شدند. 

 
 کورش دیوید به مقر هواداران ای  حمله خونین ماموران اف بی

                                                           
1
 - Brady Handgun Violence Prevention Act 

2
 - James Scott Brady 

3
 - Aldrich Ames 
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ایاالت متحده چهار فروند جنگنده متعلق به  16-یک فروند هواپیمای اف :1994فوریه  28 -

 جنگ بوسنی و هرزگوین سرنگون کرد. صربستان را در جریان اعمال منطقه پرواز ممنوع در 

تعدادی از دانش آموزان یهودی بر روی پل بروکلین در نیویورک مورد  :1994مارس  1 -

 یک تن کشته شد.  ،حمله قرار گرفتند و در این حمله

 از سومالی خارج شدند.  آمریکایینظامیان  :1994مارس  15 -

در  1«پایگاه نیروی هوایی پاپ»در پی برخورد دو هواپیمای نظامی بر فراز  :1994مارس  23 -

 تن کشته شدند.  24ایالت کارولینای شمالی 

 3«نیروانا»آهنگ ساز و خواننده اصلی گروه موسیقی  2«کورت کوبین»جنازه  :1994آوریل  8 -

 قات نشان داد این فرد خودکشی کرده بود. پیدا شد. تحقی

 ایاالت متحده درگذشت.  یجمهوررئیس سی و هفتمین ریچارد نیکسون،  :1994آوریل  22 -

دبیرستان » ،ترین آتش سوزی در مدارس ایاالت متحده در بزرگ :1994آوریل  25 -

4«برنسوویل
خسارت  میلیون دالر 15در شهر برنسوویل ایالت مینه سوتا در آتش سوخت و  

 برجای گذاشت.

سابق ایاالت متحده و همسر سابق جان  اول، بانوی 5«ژاکلین کندی اوناسیس» :1994مه  19 -

 سالگی درگذشت.  64اف کندی، در 

مقابل خانه  در 7«رونالد گلدمن»و  6«نیکول براون سیمپسون»های  جنازه :1994 ژوئن 12 -

همسر سابق نیکول به اتهام قتل  ،8«وناو.جی. سیمپس»سیمپسون پیدا شد. در پی این اتفاق، 

 محاکمه شد که در نهایت از این اتهام تبرئه شد. 

 آغاز شد. آمریکا مسابقات جام جهانی فوتبال در  :1994 ژوئن 17 -

کشته و یک میلیارد دالر  32طوفان استوایی در شمال شرق ایاالت متحده  :1994 ژوئن 30 -

 خسارت برجای گذاشت. 

                                                           
1
 - Pope Air Force Base 

2
 - Kurt Cobain  

3
 - Nirvana 

4
 - Burnsville High School 

5
 - Jacqueline Kennedy Onassis 

6
 - Nicole Brown Simpson 

7
 - Ronald Goldman 

8
 - O.J. Simpson 
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 شد.  تاسیس 2«جف بزوس»توسط  1«آمازون»رکت ش :1994 ژوئیه  5  -

کنیون »چهارده آتش نشان در جریان تالش برای خاموش کردن آتش منطقه  :1994 ژوئیه  6 -

 جان باختند.  3«جنوبی

در پی برخورد یک جنگنده نیروی هوایی ایاالت متحده با یک فروند  :1994سپتامبر  8 -

 تن کشته شدند.  132در ایالت پنسیلوانیا،  پیتزبورگالمللی  هواپیمای مسافربری در فرودگاه بین

را به بخش جنوبی  یک فروند هواپیمای سبک 4«فرانک یوجین کوردیر» :1994سپتامبر  12 -

 کاخ سفید کوبید و در جریان آن، کشته شد. 

 5«تهاجمیهای  ممنوعیت فدرال سالح»جمهور بیل کلینتون قانون رئیس  :1994سپتامبر  13 -

سال ممنوع اعالم  10برای مدت ها  تولید این گونه سالحرد که بر اساس آن، ک ءامضاءرا 

 د. ش

قانون خشونت علیه زنان مصوب سال »جمهور بیل کلینتون رئیس  :1994 سپتامبر 13 -

 کرد . امضاءرا  6«1994

، به قدرت 7«ژان برتراند آریستید»بازگرداندن برای  آمریکایینظامیان  :1994سپتامبر  19 -

  را اشغال کردند. هائیتی

در پی تهدید شورای امنیت سازمان ملل متحد و ایاالت متحده، عراق  :1994اکتبر  15 -

 نیروهای خود را از پشت مرزهای کویت به عقب راند. 

در پی تیراندازی در کاخ سفید، بازداشت شد.  8«فرانسیسکو مارتین دوران» :1994اکتبر  29 -

 مهور بیل کلینتون متهم شد. جرئیس این فرد به تالش برای ترور 

جنوب شرقی ایاالت های  و ایالت یبئکارادر دریای  9«طوفان گوردون» :1994نوامبر  8 -

 متحده خسارات سهمگینی برجای گذاشت. 

                                                           
1
 - Amazon 

2
 - Jeff Bezos 

3
 - South Canyon 

4
 - Frank Eugene Corder 

5
 - Federal Assault Weapons Ban 

6
 - Violence Against Women Act of 1994 

7
 - Jean-Bertrand Aristide 

8
 - Francisco Martin Duran 

9
 - Hurricane Gordon 
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ان کنترل هر دو مجلس کنگره را جمهوری خواه ،ای در انتخابات میاندوره :1994نوامبر  8 -

ان به چنین جمهوری خواهسال اخیر بود که  40 به دست آوردند. این برای نخستین بار طی

حاصل شد، به  1«گینگیریچ ثنیو»یافتند. این موفقیت که با هدایت می پیروزی قاطعی دست 

2«یجمهوری خواهانقالب »
 ت. شهرت یاف 

3«جورج دبلیو بوش» :1994نوامبر  8 -
 در انتخابات فرمانداری ایالت تگزاس به پیروزی رسید.  

دولت کلینتون با اعطای یک بسته کمک  ،به دنبال بحران مالی در مکزیک :1994دسامبر  19 -

 میلیارد دالری به این کشور موافقت کرد.  50مالی 

رسوایی »جمهور بیل کلینتون و همسرش در رئیس نقش باره تحقیقات در :1994دسامبر  19 -

تر در دوران آغاز شد. این رسوایی مربوط به پروژه ساختمان سازی وایت وا 4«وایت واتر

 فرمانداری بیل کلینتون در ایالت آرکانزاس بود. 

1995  

در این دوره،  دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.صدو چهارمین  :1995ژانویه  3 -

، کنترل هر دو مجلس کنگره را در 1953ان برای نخستین بار پس از سال جمهوری خواه

 دست گرفتند. 

میلیارد دالری  20هور بیل کلینتون برای پرداخت وام اضطراری جمرئیس  :1995ژانویه  31 -

 به مکزیک، از اختیارات ریاست جمهوری استفاده کرد. 

ن شاخص داوجونز در بازار سهام نیویورک برای نخستین بار از عدد یمیانگ :1995فوریه  23 -

 هزار واحد گذشت.  4

 نور ایالت کلرادو آغاز به کار کرد. ترین فرودگاه ایاالت متحده در د بزرگ :1995فوریه  27 -

با یک  5«نورمن تاگارد»به نام  آمریکاییبرای نخستین بار یک فضانورد  :1995مارس  14 -

 موشک روسی به فضا فرستاده شد. 

                                                           
1
 - Newt Gingrich  

2
 - Republican Revolution 

3
 - George W. Bush 

4
 - Whitewater scandal 

5
 - Norman Thagard 
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سی سی پی متمم سیزدهم قانون اساسی ایاالت متحده را تصویب و به  می :1995مارس  16  -

 کرد.  تاییدرسما را داری  برده لغو ،آمریکا آخرین ایالتعنوان 

را تصویب ها  مجلس نمایندگان طرح کاهش چشمگیر مالیات افراد و شرکت :1995آوریل  5 -

 کرد. 

در جریان انفجار بمب در ساختمان فدرال شهر اوکالهماسیتی در ایالت  :1995آوریل  19 -

رین حادثه ت کودک کشته شدند. این بزرگ 19پلیس فدرال و  8تن از جمله  168اوکالهما، 

1«تیموتی مک وی »تروریستی در تاریخ ایاالت متحده بود و 
به طراحی  2«تری نیکولس»و  

 متهم شدند. گذاری  اجرای این بمب

، یک البی گر را در 3«گیلبرت موری»یونابامبر، با ارسال یک بمب پستی،  :1995آوریل  24 -

 ساکرامنتو در ایالت کالیفرنیا به قتل رساند.

 
 بمب در ساختمان فدرال در اوکالهماسیتیانفجار 

در اوکالهماسیتی، بخشی گذاری  جمهور بیل کلینتون در واکنش به بمبرئیس  :1995مه  20 -

 از خیابان پنسیلوانیا در اطراف کاخ سفید در شهر واشنگتن دی.سی را مسدود اعالم کرد. 

جار بمب آسیب دیده بود، بقایای ساختمان فدرال اوکالهماسیتی که در اثر انف :1995مه  23 -

 تخریب شد.

                                                           
1
 - Timothy McVeigh 

2
 - Terry Nichols 

3
 - Gilbert Murray 
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یک فروند جنگنده نیروی هوایی ایاالت متحده که در عملیات نظارت بر منطقه  :1995 ژوئن 2  -

 ممنوع برفراز خاک کشور بوسنی و هرزگوین بود، با موشک هدف قرار گرفت.  زوارپ

یستگاه فضایی برای نخستین بار به ا 1«آتالنتیس»فضاپیمای رفت و برگشت  :1995 ژوئن 29 -

 روسیه متصل شد.  2«میر»

 3«اعمال ناشایست در مقابل قانون حفاظت از کودکان»کنگره ایاالت متحده  :1995 ژوئیه  5 -

 پورنوگرافی به تصویب رساند. های  را با هدف کنترل و نظارت بر فیلم

با عضو مجلس نمایندگان  ،4«بیل ریچاردسون»در جریان مذاکره میان  :1995 ژوئیه  23 -

 بازداشت شده به اتهام جاسوسی در عراق، آزاد شدند.  آمریکاییصدام حسین در بغداد، دو 

 در شهر واشنگتن دی.سی افتتاح شد.  5«بنای یادبود کهنه سربازان جنگ کره» :1995 ژوئیه  27 -

را که چند ماه قبل  6«بیانیه یونابامبر»واشنگتن پست و نیویورک تایمز،  :1995سپتامبر  19 -

 ته شده بود، منتشر کردند. نوش

در ساختمان مرکز تجارت جهانی نیویورک گذاری  تن به توطئه برای بمب 10 :1995اکتبر  1 -

 ، متهم شدند. 1993در سال 

لوئیس »با دعوت امت اسالم به رهبری  7«راهپیمایی یک میلیون مرد» :1995اکتبر  16 -

 در شهر واشنگتن دی.سی برگزار شد.  8«فراخان

 9«فاکس ریور گرو»قطار با یک اتوبوس مدرسه در شهر  کدر پی برخورد ی :1995ر اکتب 25 -

 دانش آموز کشته شدند.  7

درگیر در جنگ یوگسالوی، در شهر دیتون های  مذاکرات صلح میان طرف :1995نوامبر  1 -

 ایالت اوهایو آغاز شد.

                                                           
1
 - Atlantis 

2
 - Mir 

3
 - Child Protection and Obscenity Enforcement Act 

4
 - Bill Richardson 

5
 - Korean War Veterans Memorial 

6
 - Unabomber manifesto 

7
 - Million Man March 

8
 - Louis Farrakhan 

9
 - Fox River Grove 
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بر سر تصویب ها  ان و دموکراتجمهوری خواهدر پی بروز اختالف میان  :1995نوامبر  14 -

 این دولت به مدت شش روز متوقف شد. های  بودجه دولت فدرال، فعالیت

قانون تعیین سیستم ملی بزرگراه مصوب سال »رئیس جمهور بیل کلینتون  :1995نوامبر  28 -

مایل در ساعت در  55به حداکثر سرعت مجاز  ،کرد و بر اساس آن ءامضاءرا  1«1995

 . خاتمه داده شدها  بزرگراه

 یک دولت موقت در تگزاس اعالم کرد.  2«گروه جمهوری تگزاس» :1995دسامبر  13 -

دولت فدرال در پی بروز اختالف میان کاخ سفید و کنگره بر های  فعالیت :1995دسامبر  16 -

 ت. داشسر تدوین بودجه، به تعلیق در آمد و تا ششم ژانویه سال بعد ادامه 

1996  

زمستانی در تاریخ ایاالت متحده، بیش های  ی از بدترین طوفاندر جریان یک :1996ژانویه  7 -

 شمالی شرقی جان باختند. های  تن در اثر سرما و یخ زدگی در ایالت 150از 

 ،ایاالت متحده در مورد رسوایی وایت واتر اولبانوی  3«هیالری کلینتون» :1996ژانویه  26 -

 مقابل هیات منصفه، شهادت داد. 

 ارت ایاالت متحده در آتن، پایتخت یونان هدف گلوله خمپاره قرار گرفت. سف :1996فوریه  15 -

 تن کشته شدند.  11در پی حادثه قطار در مریلند،  :1996فوریه  16 -

در شهر فیالدلفیا در ای  هان در مسابقهجقهرمان شطرنج  4«گری کاسپاورف» :1996فوریه  17 -

 د. را شکست دا 5«دیپ بلو» رایانه ایالت پنسیلوانیا 

ی ها آمریکایینیروی هوایی کوبا دو فروند هواپیمای متعلق به های  جنگنده :1996فوریه  24 -

 د. دنکوبایی تبعیدی را بر فراز خاک این کشور سرنگون کر

و مقامات  6«فریمن مونتانا»روزه میان جریان ضد دولتی  81یک جدال  :1996مارس  25 -

  ایالت مونتانا آغاز شد. 7«جردن»فدرال شهر 

                                                           
1
 - National Highway System Designation Act of 1995 

2
 - Republic of Texas group 

3
 - Hillary Clinton 

4
 - Garry Kasparov 

5
 - Deep Blue 

6
 - Montana Freemen 

7
 - Jordan 
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تن دیگر در جریان  34وزیر بازرگانی ایاالت متحده به همراه  1«ران براون» :1996آوریل  3  -

 نظامی با کوه در کرواسی کشته شدند.  737برخورد یک فروند هواپیما بوئینک 

ف به یونابامبر در کلبه چوبی در ایالت مونتانا ومعر 2«تئودور کازینسکی» :1996آوریل  3 -

 دستگیر شد. 

 ءامضاءرا  3«1996قانون حق وتو مصوب سال »رئیس جمهور بیل کلینتون  :1996ل آوری 9 -

پس از داد.  می کرد که به رئیس جمهوری ایاالت متحده حق وتوی خط به خط قوانین را

 این قانون را خالف قانون اساسی اعالم کرد.  دیوان عالی فدرالمدتی 

اکسیژن در بخش بار یک های  کپسولدر پی انفجار ناشی از آتش سوزی در  :1996مه  11 -

 تن کشته شدند.  110فلوریدا،  فرازفروند هواپیمای مسافربری بر 

با تسلیم ای  و ماموران اف بی« فریمن مونتانا»روزه بین گروه  81درگیری  :1996 ژوئن 13 -

 شدن اعضای آن گروه در مونتانا پایان یافت . 

عربستان  4«الخبر»در شهر  آمریکایینظامیان  در پی انفجار بمب در پایگاه :1996 ژوئن 25 -

 و یک نظامی سعودی کشته شدند.  ییآمریکانظامی  19 ،سعودی

تن کشته  230در جریان سقوط هواپیمای مسافربری بر فراز نیویورک،  :1996 ژوئیه  17 -

 شدند. 

 مسابقات المپیک تابستانی در شهر آتالنتا آغاز شد.  :1996 ژوئیه  19 -

5«پارک مرکزی المپیک»در جریان انفجار بمب در  :1996 ژوئیه  27  -
دو تن  ،در شهر آتالنتا 

 تن زخمی شدند.  111کشته و 

                                                           
1
 - Ron Brown 

2
 - Theodore Kaczynski 

3
 - Line Item Veto Act of 1996 

4
 - Khobar 

5
 - The Centennial Olympic Park bombing 
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 راهپیمایی مسلمانان به دعوت گروه امت اسالم در واشنگتن

را به عنوان نامزد انتخابات  1«باب دال» خواه جمهوریمجمع ملی حزب  :1996 اوت 15 -

 ریاست جمهوری معرفی کرد. 

از  آمریکاییبا صدور اعالمیه ای، خروج نیروهای نظامی  2«اسامه بن الدن» :1996 اوت 23 -

 را خواستار شد. عربستان سعودی 

قانون مسئولیت شخصی و »جمهور بیل کلینتون برنامه رفاه اجتماعی رئیس  :1996 اوت 26 -

 کرد.  امضاءرا  3«کاریهای  فرصت

کلینتون را به عنوان نامزد انتخابات ریاست  مجمع ملی حزب دموکرات، بیل :1996 اوت 29 -

 جمهوری معرفی کرد. 

تسلیحاتی، تالش های  با وجود کارشکنی عراق بر سر ادامه بازرسی :1996سپتامبر  3 -

ایاالت متحده برای جلب رضایت شورای امنیت سازمان ملل به منظور اقدام نظامی علیه 

 عراق ناکام ماند. 

شهر اربیل را در کردستان عراق هدف قرار  ،ایاالت متحدههای  موشک :1996سپتامبر  3 -

 د. دندا

را در  4«اتمیهای  پیمان جامع منع آزمایش»جمهور بیل کلینتون رئیس  :1996سپتامبر  24 -

 کرد.  ءامضاءسازمان ملل 

                                                           
1
 - Bob Dole 

2
 - Osama bin Laden 

3
 - Personal Responsibility and Work Opportunity Act 

4
 - Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty 
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 1«قانون آزادی اطالعات الکترونیکیهای  اصالحیه»جمهور بیل کلینتون رئیس  :1996اکتبر  2 -

 کرد. امضاءرا 

 پنجاه و سومین انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد. :1996نوامبر  5 -

نامزد حزب دموکرات با شکست دادن باب دال، نامزد حزب  ،بیل کلینتون :1996نوامبر  5 -

 ، در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید. جمهوری خواه

شهروند افتخاری ایاالت متحده اعطا نشان ار، راهبه نیکوک 2«مادر ترزا»به  :1996نوامبر  16 -

 شد. 

 کشته برجای گذاشت.  26طوفان یخ در شرق ایاالت متحده،  :1996نوامبر  25  -

 3«آزادی اطالعات الکترونیکیهای  قانون متمم»جمهور بیل کلینتون رئیس  :1996دسامبر  2 -

 کرد.  امضاءرا 

نخستین خودروی برقی جهان را به شرکت خودروسازی جنرال موتورز،  :1996دسامبر  6 -

 کرد. ارایهبازار 

1997 

 صدو پنجمین دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد. :1997ژانویه  3 -

ایاالت متحده جمهوری رئیس به عنوان برای دومین بار بیل کلینتون  :1997ژانویه  20 -

 سوگند یاد کرد. 

 جمهوری سوگند یاد کرد. رئیس ان معاون به عنوبرای دومین بار ل گور ا :1997ژانویه  20 -

به جرم کشتن دو نفر در مقابل مقر سازمان سیا در سال  4«میر قاضی» :1997ژانویه  23 -

 ، به اعدام محکوم شد. 1993

 نفریک در جریان تیراندازی یک فرد بر فراز برج امپایر استیت نیویورک،  :1997فوریه  23  -

 را کشت و شش تن دیگر را زخمی کرد.

                                                           
1
 - Electronic Freedom of Information Act Amendments 

2
 - Mother Teresa 

3
 - Electronic Freedom of Information Act Amendments 

4
 - Mir Qazi 
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، مامور اداره تحقیقات فدرال، اف بی آی، در پرونده 1«ارل ادوین پیتس» :1997فوریه  28 -

 ، گناهکار شناخته شد. اتحاد جماهیر شورویفروش اسرار محرمانه به 

شبیه  بارهه تحقیق دربودجه فدرال را برای هرگون ،رئیس جمهور بیل کلینتون :1997مارس  4 -

 سازی انسانی ممنوع اعالم کرد.

 اقدام به دیگو کالیفرنیا در سن 2«دروازه بهشت»تن از اعضای فرقه  39 :1997مارس  26  -

  .کردندجمعی دسته خودکشی 

 میلیارد دالر خسارت بر جای گذاشت. 2سیل در مینه سوتا  :1997آوریل  18 -

 در شهر واشنگتن دی.سی افتتاح شد.  3«بنای یادبود فرانکلین دالنور روزولت» :1997مه  2 -

 کرد. تاییدرا  1970دولت ایاالت متحده وجود جنگ مخفی در الئوس در دهه  :1997مه  15 -

آزمایش بیماری  درخصوصپیش ها  جمهور بیل کلینتون از تحقیقاتی که دههرئیس  :1997مه  16 -

 و خانوادهایشان عذرخواهی کرد.  آنهاانجام شده بود، از  سیاه پوستسفلیس بر روی مردان 

ترین  پیشینه دار عنوان ماه حضور در سنا به 10سال و  41ند با وم تورموراست :1997مه  25 -

 شد.  شناختهعضو سنای ایاالت متحده 

تیموتی مک وی در دادگاهی در دنور ایالت کلرادو در توطئه انفجار مرگبار  :1997 ژوئن 2 -

  بمب در ساختمان فدرال اوکالهماسیتی گناهکار شناخته شد.

گارد ساحلی ایاالت متحده در ساحل کالیفرنیا،  بالگردقوط یک در پی س :1997 ژوئن 8 -

 چهار تن کشته شدند. 

ساختمان فدرال به جرم قتل و توطئه انفجار بمب در  تیموتی مک وی :1997 ژوئن 13 -

 اوکالهماسیتی به مرگ محکوم شد.

که با پیوستن روسیه به گروه هشت  –بیست و سومین اجالس گروه هفت  :1997 ژوئن 20 -

  در شهر دنور ایالت کلرادو آغاز به کار کرد. –شهرت یافت 

مایک تایسون، قسمتی از گوش حریف خود،  ،در جریان مسابقه مشت زنی :1997 ژوئن 28 -

 ند. را با دندان کَ 4«اوندر هالیفیلد»

                                                           
1
 - Earl Edwin Pitts 

2
 - Heaven's Gate 

3
 - Franklin Delano Roosevelt Memorial 

4
 - Evander Holyfield 
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 را بر روی سطح سیاره مریخ قرار داد.  1«پثفایندر»ناسا، وسیله نقلیه  :1997 ژوئیه  4 -

در هنگام فرود در جزیره گوام متعلق ای  یک فروند هواپیمای مسافربری کره :1997 اوت 6 -

 سرنشین آن کشته شدند.  229به ایاالت متحده، سقوط کرد و تمام 

در ایالت میسوری، دو  2«پرلی»در شهر ای  در جریان تیراندازی در مدرسه :1997اکتبر  1 -

 دختر دانش آموز کشته شدند. 

در شهر واشنگتن دی.سی یک تجمع بزرگ  3«پرومایس کیپیرز»مسیحی  گروه :1997اکتبر  4 -

 چند صد هزار نفری برگزار کردند. 

میلیون  17در دومین سرقت بزرگ از بانک در تاریخ ایاالت متحده، بیش از  :1997اکتبر  4 -

 در شهر شارلوت ایالت کارولینای شمالی دزدیده شد.  4«لومیس فارگو بانک»دالر از 

اوجونز در بازار بورس نیویورک در پی بحران اقتصاد جهانی، ارزش سهام د :1997 اکتبر 27 -

 ف شد. روت درصد سقوط کرد. این روز به دوشنبه سیاه معهف

ویورک، برای نخستین بار در طی با سقوط ارزش سهام در بازار بورس نی :1997اکتبر  28 -

 یک میلیارد دالر سهام از بین رفت. ،روز یک

 6«کامیونیکیشنزای  ام سی»و  5«وردکام»های  دو شرکت بزرگ مخابراتی به نام :1997نوامبر  10 -

وجود ه را ب 7«وردکامای  ام سی» میلیارد دالر در یکدیگر ادغام شدند و شرکت  37به مبلغ 

 ترین ادغام دو شرکت در تاریخ ایاالت متحده بوده است.  آوردند. این بزرگ

در ساختمان مرکز گذاری  بمببه عنوان مغز متفکر  8«رمزی یوسف» :1997نوامبر  12 -

 در دادگاه گناهکار شناخته شد.  ،1993تجارت جهانی در سال 

در  10«وست پادوکا»در شهر  9«دبیرستان هیث»در جریان تیراندازی در  :1997دسامبر  1 -

 ایالت کنتاکی، سه تن کشته شدند. 

                                                           
1
 - Pathfinder 

2
 - Pearl 

3
 - Promise Keepers 

4
 - Loomis Fargo Bank 

5
 - WorldCom 

6
 - MCI Communications 

7
 - MCI WorldCom 

8
 - Ramzi Yousef 

9
 - Heath High School 

10
 - West Paducah 
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1«جودی ویلیامز» :1997دسامبر  10 -
به  موفق جنگیهای  قش در مبارزه با مینبه دلیل ایفای ن 

 . شددریافت جایزه صلح نوبل 

1998 

ایالت کالیفرنیا های  و مشروب فروشیها  استعمال سیگار در کلیه رستوران :1998ژانویه  1 -

 ممنوع اعالم شد. 

در ساختمان مرکز تجارت جهانی گذاری  رمزی یوسف به جرم بمب :1998ژانویه  8 -

 به حبس ابد محکوم شد.  1993نیویورک در سال 

 جمهور بیل کلینتون را به آزار جنسی متهم کرد. رئیس  2«پائوال جونز» :1998ژانویه  17 -

جمهور بیل کلینتون در برنامه تلویزیونی هرگونه رابطه جنسی با رئیس  :1998ژانویه  26 -

 کاخ سفید را رد کرد.  پیشین، کارآموز 3«لوینسکیمونیکا »

ایاالت متحده در یک برنامه تلویزیونی،  اولیالری کلینتون، بانوی ه :1998ژانویه  27 -

 توصیف کرد. ها  حمالت به شوهرش را توطئه دست راستی

 
 کی، کارآموز کاخ سفیدنسیبیل کلینتون و مونیکا لو

شرکت خودروسازی فورد اعالم کرد شرکت خودروسازی ولوو را به  :1998ژانویه  28 -

 کند.  می ر خریداریقیمت شش و نیم میلیارد دال

                                                           
1
 - Jody Williams 

2
 - Paula Jones 

3
 - Monica Lewinsky 
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ایالت آالباما،  امگمن ریانفجار بمب در یک کلینیک سقط جنین در شهر ب :1998ژانویه  29 -

 یک کشته و چند زخمی برجای گذاشت. 

تله های  ایتالیا با کابل شمالیک فروند هواپیمای نظامی ایاالت متحده در  :1998فوریه  3 -

 تن شد.  20کابین برخورد کرد و موجب مرگ 

در تگزاس اعدام شد. وی نخستین زن اعدامی در ایاالت  1«کارال فی توکر» :1998 فوریه 3 -

و نخستین زن اعدامی در ایالت تگزاس بعد از پایان جنگ داخلی  1984متحده بعد از سال 

 آید.  می به شمارآمریکا در 

ه در سال گرایان را ک قانون حقوق همجنس «مین»رأی دهندگان در ایالت  :1998فوریه  10 -

ایالتی تبدیل شد که چنین قانونی را  ناولیتصویب شده بود، لغو کردند و این ایالت به  1997

 کرد.  می رها

2«حق وتوی جزئی»دادگاه فدرال  :1998فوریه  12 -
جمهوری را که بر اساس آن، رئیس  

ساسی داد، مغایر قانون ا می جمهوریرئیس امکان وتوی بخشی از لوایح مصوب کنگره را به 

 ایاالت متحده اعالم کرد. 

پرست حامی نظریه جدایی نژادی به اتهام توطئه برای انتشار  دو نژاد :1998فوریه  18 -

 بازداشت شدند.  ،بیولوژیکی در متروی شهر نیویورکهای  سالح

3«ملت آریان»راستگرای دو عضو گروه  :1998فوریه  19 -
به اتهام دراختیار داشتن غیر قانونی  

 سیاه زخم، بازداشت شدند.  کالعاده خطرنا ماده فوق

اقدام نظامی علیه عراق، صدام  دربارهتهدید ایاالت متحده و بریتانیا  در پی :1998فوریه  20 -

داد بازرسان بین المللی تسلیحات،  می حسین با سازمان ملل به توافقی دست یافت که اجازه

 خود در عراق را از سر بگیرند. های  بازرسی

 4«اونکیل علیه خدمات فراساحلی ساندونر»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1998مارس  4 -

می تواند در مواردی که دو طرف «قوانین فدرال ممنوعیت آزار جنسی حین کار »، حکم داد

                                                           
1
 - Karla Faye Tucker 

2
 - line-item veto 

3
 - Aryan Nations 

4
 - Oncale v. Sundowner Offshore Services 
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از یک جنس هستند، به اجرا گذاشته شود. این تصمیم در پی شکایت یک مرد به دلیل آزار 

 اتخاذ شد. جنسی از سوی همکاران مرد وی 

نیروهای ایاالت متحده مستقر در خلیج فارس واکسن سیاه زخم را در  :1998مارس  10 -

 برابر حمالت احتمالی دریافت کردند. 

در  1«جونزبرو»در جریان تیراندازی میان دو نوجوان در دبیرستانی در شهر  :1998مارس  24 -

 تن زحمی شدند.  10تن کشته و  5ایالت آرکانزاس، 

اعالم کردند که قصد دارند با ادغام در  3«رز گروپاولتر»و  2«سیتی گروپ» :1998 آوریل 7 -

 . تاسیس کنندسیتی گروپ، را  ،ترین شرکت خدمات مالی جهان یکدیگر، بزرگ

 کشته برجای گذاشت.  32طوفان مهیبی سواحل ایالت آالباما را در نوردید و  :1998آوریل  8 -

را علیه هند هایی  اتمی از سوی هند، ایاالت متحده تحریمدر پی انجام آزمایش  :1998مه  13 -

 . اعمال کرد

 ایالت مختلف 20کل های  وزارت دادگستری و داد ستاندولت فدرال به همراه  :1998مه  18 -

 ، به اتهام تالش برای ایجاد انحصار در بازار شکایت کردند. مایکروسافتعلیه شرکت 

 فتند. رفلوریدا مورد حمله قرار گ پنج کلینیک سقط جنین در :1998مه  21 -

توانند  می یک قاضی فدرال حکم داد که ماموران سرویس مخفی ایاالت متحده :1998مه  22 -

 ، در برابر هیات منصفه عالی شهادت دهند.لوینسکیدر پرونده رسوایی مونیکا 

به جرم مشارکت در انفجار بمب در ساختمان فدرال 4«مایکل فورتیر» :1998مه  27 -

 سال زندان محکوم شد.  12کالهماسیتی به او

اقتصادی های  در پی انفجار بمب اتمی از سوی پاکستان، ایاالت متحده تحریم :1998مه  28 -

 را علیه پاکستان اعمال کرد. 

در ساختمان گذاری  به اتهام مشارکت در بمب 5«تری نیکولس» :1998 ژوئن 4 -

 شد. به حبس ابد محکوم  1993اوکالهماسیتی در سال 

                                                           
1
 - Jonesboro 

2
 - Citicorp 

3
 - Travelers Group 

4
 - Michael Fortier 

5
 - Terry Nichols 
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 2«جاسپر»را در شهر  سیاه پوست، یک مرد 1«جیمز برد» ،پرست سفید سه نژاد :1998 ژوئن 7 -

 کیلومتر بر روی زمین کشیدند تا کشته شود.  20ایالت تگزاس به عقب یک وانت بستند و 

حکم داد که  3«کلینتون علیه شهر نیویورک»دیوان عالی فدرال در پرونده  :1998 ژوئن 25 -

 مغایر قانون اساسی ایاالت متحده است.  4«1996جزئی مصوب سال  قانون وتوی»

در کودکی  کردند می که ادعا یمرد 9به  ،اسقف اعظم داالس موافقت کرد :1998 ژوئیه  10 -

 غرامت پرداخت شود.  میلیون دالر 23 د،انجنسی قرار گرفته مورد آزار توسط یک کشیش 

با حمله به ساختمان کنگره ایاالت متحده  5«رراسل یوجین وستون جونیو» :1998 ژوئیه  24 -

 و تیراندازی، دو افسر پلیس را به قتل رساند .

، کارآموز سابق کاخ سفید در ازای همکاری با هیات منصفه لوینسکیموینکا  :1998 ژوئیه  28 -

 جمهور بیل کلینتون، مصونیت قضایی دریافت کرد. رئیس در پرونده رسوایی اخالقی 

لسالم تانزانیا و اایاالت متحده در دارهای  انفجار بمب همزمان در سفارتخانه :1998 اوت ا 7 -

القاعده در  سرکرده با اسامه بن الدن،ها  کشته برجای گذاشت. تروریست 224نایروبی کنیا 

 ارتباط بودند. 

رئیس جمهور بیل کلینتون، در شهادت ضبط شده اذعان کرد که رابطه  :1998 اوت 17 -

با مونیکا لوینسکی کارآموز سابق کاخ سفید داشته است. وی همچنین در  ی نامناسبینسج

خصوص یک سخنرانی تلویزیونی که در سطح ملی پخش شد، اعتراف کرد که مردم را در 

 رابطه جنسی خود با لوینسکی گمراه کرده است.

کشور این های  در سفارتخانهمتعدد های  گذاری بمبایاالت متحده به تالفی  :1998 اوت 20 -

در تانزانیا و کنیا، اهداف متعلق به القاعده در افغانستان و همچنین، یک کارخانه شیمیایی در 

 حمله موشکی قرار داد.  هدفسودان را 

                                                           
1
 - James Byrd  

2
 - Jasper 

3
 - Clinton v. City of New York 

4
 - Line Item Veto Act of 1996 

5
 - Russell Eugene Weston Jr. 
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 1998درسال در کنیا و تانزانیاآمریکا های  انفجار بمب در سفارت خانه

س ایر بر فراز کانادا در جریان سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری سوئی :1998سپتامبر  2 -

 تن کشته شدند.  229که از شهر نیویورک به پرواز در آمده بود، 

بنیان  3«سرگئی برین»و  2«لری پیج»توسط  1«گوگل»ی ارایانه شرکت  :1998سپتامبر  4 -

 گذاشته شد. 

را تصویب کرد. این قانون  4«قانون آزادسازی عراق»کنگره ایاالت متحده  :1998سپتامبر  29 -

برای سرنگونی صدام حسین در عراق و جایگزینی آن  ،داد می ولت ایاالت متحده اجازهبه د

 با حکومت برآمده از نهادهای دموکراتیک تالش کند. 

را  5«قانون تمدید مدت حق نسخه برداری سونی بونو»کنگره ایاالت متحده  :1998اکتبر  7 -

 سال در نظر گرفت.  20از تصویب کرد که بر اساس آن، حق نسخه برداری را برای بیش 

گذاری  از جمله بمبگذاری  به شش توطئه بمب 6«اریک رابرتز رودولف» :1998اکتبر  14  -

 متهم شد.  ،1996در پارک المپیک آتالنتا در سال 

به فضا  7«دیسکاوری»سالگی با فضاپیمای رفت و برگشت  77جان گلن در  :1998اکتبر  29 -

 نخستین 1962آن زمان به فضا رفته بود. گلن در سال  رفت. وی پیرترین فردی بود که تا

 بود که در مدار زمین قرار گرفت.  آمریکایی فضا نورد

                                                           
1
 - Google 

2
 - Larry Page 

3
 - Sergey Brin 

4
 - Iraq Liberation Act 

5
 - Sonny Bono Copyright Term Extension Act  

6
 - Eric Robert Rudolph 

7
 - Discovery 
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یک ورزشکار سابق در رشته کشتی کج در انتخابات به ، 1«جسی ونچورا» :1998نوامبر  3  -

 فرمانداری ایالت مینه سوتا برگزیده شد. 

جمهور رئیس ن در جریان برگزاری استیضاح کمیته قضایی مجلس نمایندگا :1998نوامبر  5 -

 . تا پاسخ دهد ال را برای کلینتون ارسال کردوس 81، لوینسکیبیل کلینتون بر سر رسوایی 

دو شرکت خودرو سازی دایملر بنز و شورولت با یکدیگر ادغام شدند و  :1998نوامبر  12 -

 وجود آوردند. ه را ب 2«شورولت -دایملر»شرکت 

جمهور بیل کلینتون فرمان حمله موشکی به عراق را در واکنش به رئیس  :1998نوامبر  13 -

 این کشور بر سر فعالیت بازرسان بین المللی تسلیحاتی صادر کرد. های  کارشکنی

یضاح تکمیته قضایی مجلس نمایندگان ایاالت متحده جلسات استماع اس :1998نوامبر  19 -

 آغاز کرد.  لوینسکییکا جمهور بیل کلینتون را بر سر رسوایی مونرئیس 

 خصوصدادگاهی در افغانستان تحت کنترل طالبان، اسامه بن الدن را در  :1998نوامبر  20 -

 گناه اعالم کرد.  در کنیا و تانزانیا بیآمریکا های  در سفارتخانهها  بمب گذاری

 3«بانکرس تراست»میلیارد دالری برای خرید  10دویچه بانک از معامله  :1998نوامبر  30 -

 وجود آمد.ه ترین موسسه مالی جهان ب خبر داد و بدین ترتیب بزرگآمریکا 

میلیارد و  73شرکت نفتی اکسون اعالم کرد شرکت نفتی موبیل را به قیمت  :1998دسامبر  1 -

به عنوان  4«موبیل –اکسون »کند. با این تصمیم، شرکت نفتی  می میلیون دالر خریداری 700

 متحده به لحاظ بودجه، تاسیس شد. دومین شرکت بزرگ ایاالت 

 جمهور بیل کلینتون فرمان حمله موشکی به عراق را صادر کرد. رئیس  :1998دسامبر  16 -

جمهور بیل کلینتون در مجلس نمایندگان ایاالت رئیس الیحه استیضاح  :1998دسامبر  19 -

به سنا  سکیلوین امتحده به تصویب رسید و پرونده اتهامات وی در ماجرای رسوایی مونیک

 ارجاع داده شد. 

عراق اعالم کرد به سمت هواپیماهای نظامی ایاالت متحده که بر فراز  :1998دسامبر  26 -

 در شمال و جنوب این کشور به پرواز درآیند، شلیک خواهد کرد. « پرواز ممنوع»مناطق 

                                                           
1
 - Jesse Ventura 

2
 - Daimler-Chrysler 

3
 - Bankers Trust 

4
 - Exxon-Mobil 
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1999  

 گذاشت.  کشته برجای 68بارش سنگین برف در ویسکانسین و ایلینوی  :1999ژانویه  2 -

 صدو ششمین دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد. :1999ژانویه  3 -

جمهور بیل کلینتون در سنا آغاز رئیس دادگاه رسیدگی به پرونده استیضاح  :1999ژانویه  7 -

 به کار کرد. 

ترین اکتشافات مواد مخدر در تاریخ ایاالت متحده، یک  در یکی از بزرگ :1999ژانویه  21 -

 حامل چهار هزار کیلو کوکائین در تگزاس کشف و توقیف شد. کشتی 

گناه  جمهور بیل کلینتون را در پرونده استیضاح، بیرئیس دادگاه سنا،  :1999فوریه  12 -

 اعالم کرد. 

، یک حامی نژادپرست سفید، به جرم ربودن و کشتن 1«جان ویلیام کینگ» :1999فوریه  23 -

را  سیاه پوست، گناهکار شناخته شد. کینگ، این وستسیاه پجیمز بیرد جونیور، یک جوان 

 به عقب وانت بست و سه کیلومتر بر روی زمین کشید تا کشته شود.

، یک شهروند آلمانی را که در یک سرقت 2«کارل الگراند»ایالت آریزونا  :1999فوریه  24 -

های  تالشرکت داشت، به اعدام محکوم کرد. این حکم با وجود اشم ،مسلحانه منجر به مرگ

، چند اعدامبرای جلوگیری از و قرار موقت این دیوان آلمان در دیوان بین المللی دادگستری 

  اجرا شد.روز بعد 

دیوان عالی فدرال ایاالت متحده حکم اعدام تیموتی مک وی به جرم  :1999مارس  8 -

 کرد.  تایید، 1995در سال را در ساختمان اوکالهماسیتی گذاری  بمب

 جریان در متحده ایاالت هوایی نیروی 117 –یک فروند هواپیمای اف  :1999مارس  27 -

 . شد سرنگون صربستان هوایی دفاع سامانه توسط کوزوو، جنگ در مشارکت

هزار  10برای نخستین بار شاخص داوجونز در بازار سهام نیویورک از  :1999مارس  29 -

 واحد عبور کرد. 

میلیارد دالر  100به  مایکروسافتفزایش سهام ثروت بیل گیتس در پی ا :1999آوریل  8 -

 رسید. 

                                                           
1
 - John William King 

2
 - Karl LaGrand 
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دبیرستان »در  2«دیالن کلیبولد»و  1«اریک هریس»های  دو نوجوان به نام :1999آوریل  20 -

3«کلمباین
 دانش آموز و یک معلم را به قتل 12و  ردهک  در ایالت کلرادو اقدام به تیراندازی 

ادثه خونین ترین حادثه تیراندازی در سپس خودکشی کردند. این ح ینضارب ند.درسان 

 تا آن زمان بود. آمریکا مدارس 

 کشته برجای گذاشت.  38طوفان سهمگین در اوکالهما  :1999مارس  3 -

 
 تیراندازی خونین در دبیرستان کلمباین در ایالت کلرادو

را منتشر کرد که  4«روبرت گزارش کاکس»مجلس نمایندگان ایاالت متحده  :1999مه  25 -

 داد. می چین از ایاالت متحده طی دو دهه قبل را شرحای  زئیات جاسوسی هستهج

 11در پی سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری بر فراز ایالت آرکانزاس،  :1999 ژوئن 1 -

 تن کشته شدند. 

جورج دبلیو بوش، فرماندار ایالت تگزاس اعالم کرد در انتخابات ریاست  :1999 ژوئن 12 -

 نامزد خواهد شد.  جمهوری خواهجمهوری از حزب 

سه قتل عام  6«نازی نیو»های  یک عضو گروه ،5«بنجامین ناتانیل اسمیت» :1999 ژوئیه  2 -

 ، آغاز کرد. نژادی و قومیهای  اقلیتدر ایلینوی و ایندیانا با هدف قرار دادن روزه را 

                                                           
1
 - Eric Harris 

2
 - Dylan Klebold 

3
 - Columbine High School 

4
 - Cox Report 

5
 - Benjamin Nathaniel Smith 

6
 - neo-Nazi 
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 ،1«ی جونیورجان اف کند»سقوط یک فروند هواپیمای سبک،  سانحه در  :1999 ژوئیه  16 -

 جان باختند. زنش خواهر و  جمهوری پیشین ایاالت متحده به همراه همسررئیس پسر 

پس از کشتن اعضای خانواده اش، در شرکتی در  2«مارک او. بارتون» :1999 ژوئیه  29  -

تن از همکارانش را نیز کشت. وی در  12کرد،  می آتالنتای ایالت ویرجینیا که در آن کار

 کرد.  نهایت خودکشی

یک تن کشته و  3«مرکز جامعه یهودیان لس آنجلس»در جریان تیراندازی در  :1999 اوت 10 -

 پنج تن نیز زخمی شدند. 

 5«فورت وورث»در کلیسایی در در تیراندازی  4«لری جین آشبورک» :1999سپتامبر  15 -

 را زخمی و سپس خودکشی کرد.  فرتگزاس، هفت ن

مخالفت  6«اتمیهای  پیمان منع جامع آزمایش»ا پیوستن به ایاالت متحده ب :1999اکتبر  13  -

 کرد. 

در پی سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری خط هوایی مصر بر فراز ایالت  :1999اکتبر  31 -

 تن کشته شدند.  217ماساچوست، 

در شهر هونولولو، مرکز ایالت  7«زیراکس»در تیراندازی در ساختمان شرکت  :1999نوامبر  2 -

 ، هفت تن کشته شدند. هاوایی

سازمان »تظاهرات ضد جهانی شدن در حاشیه برگزاری نشست سران  :1999نوامبر  30 -

در شهر سیاتل ایالت واشنگتن، با مداخله ماموران پلیس، به خشونت  8«تجارت جهانی

 کشیده شد. 

را به  منعقده، کنترل کامل کانال پاناماهای  ایاالت متحده براساس پیمان :1999دسامبر  31 -

 دولت پاناما واگذار کرد. 

                                                           
1
 - John F. Kennedy  

2
 - Mark O. Barton 

3
 - Los Angeles Jewish Community Center 

4
 - Larry Gene Ashbrook 

5
 - Fort Worth 

6
 - Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) 

7
 - Xerox 

8
 - World Trade Organization 
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2000 

به ارزش  2«تایم وارنر»ادغام با شرکت  ،اعالم کرد 1«آنالینآمریکا »شرکت  :2000ژانویه  10 -

به تا آن زمان ترین ادغام دو شرکت در جهان  میلیارد دالر انجام خواهد شد. این بزرگ 162

 رفت.  می شمار

الین »اعالم کرد که ماموران گارد ساحلی باید  دادستانی ایاالت متحده :2000ژانویه  12 -

آمده بود، به پدرش آمریکا را که از طریق خویشاوندانش به شکل غیر قانونی به  3«گونزالس

 در کوبا برگردانند.

در ایالت نیوجرسی سه  4«دانشگاه ستون هال»آتش سوزی در خوابگاه  :2000ژانویه  19 -

 کشته و تعدادی مجروح برجای گذاشت.

در پی سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری خط هوایی آالسکا بر فراز  :2000ژانویه  31 -

 تن کشته شدند.  88اقیانوس آرام، 

انفجار یک بمب دست ساز روبروی ساختمان بورس اوراق بهادار  :2000فوریه  11  -

 زخمی برجای گذاشت. ها  نیویورک در وال استریت، ده

عضو سابق گروه پلنگان، پس از یک درگیری  5«المینجمیل عبداهلل ا» :2000مارس  20 -

 مسلحانه در آتالنتا در ایالت جورجیا، که به کشته شدن معاون کالنتر منجر شد، دستگیر شد.

دیوان عالی فدرال آمریکا با نادیده گرفتن ابتکار اصلی دولت کلینتون در  :2000مارس  21  -

که دخانیات را به عنوان یک ماده مخدر اعتیاد زمینه مبارزه با استعمال دخانیات، قانونی را 

 آور تشخیص داده بود، فاقد صالحیت اعالم کرد. 

به نقض  6«مایکروسافتایاالت متحده علیه »در پرونده  مایکروسافتشرکت  :2000آوریل  3 -

 قوانین ضد انحصار متهم شد. 

                                                           
1
 - America Online 

2
 - Time Warner 

3
 - Elián González 

4
 - Seton Hall University 

5
 - Jamil Abdullah Al-Amin 

6
 - United States v. Microsoft 
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ساله را از  6، کودک ن گونزالساالی مأموران فدرال، ،در یک حمله مسلحانه :2000آوریل  22 -

پدرش در واشنگتن دی. سی تحویل دادند . با این اقدام، یکی به خانه نزدیکانش در میامی، 

 از جنجالی ترین دعواهای حضانت در تاریخ ایاالت متحده به پایان رسید.

 همجنس را مشمول حقوق مدنی قرار داد. های  ایالت ورمونت، زوج :2000آوریل  25 -

در پنسیلوانیا، تیراندازی  پیتزبورگبا انگیزه نژادی در  1«ریچارد باومهمرز» :2000آوریل  28 -

 کرد و پنج تن را به قتل رساند. 

 ن گونزالس به همراه پدرش به کوبا برگشت. االی :2000 ژوئن 28 -

، جورج دبلیو بوش را به عنوان نامزد جمهوری خواهمجمع ملی حزب  :2000 اوت 3 -

 رفی کرد. انتخابات ریاست جمهوری مع

به عنوان نامزد انتخابات ریاست  رال گور امجمع ملی حزب دموکرات،  :2000 اوت 17 -

 جمهوری معرفی کرد. 

در بندر عدن در  2«یو اس اس کول»درجریان حمله عوامل القاعده به ناو  :2000اکتبر  12 -

 تن نیز زخمی شدند.  39کشته و  آمریکاییملوان  17کشور یمن، 

ری و نامزد سناتوری ایاالت ، فرماندار دموکرات ایالت میسو3«مل کارنهان» :2000اکتبر  16 -

 ، سه هفته پیش از برگزاری انتخابات، در جریان سقوط یک فروند هواپیما کشته شد. متحده

 
 حمله القاعده به ناو یو اس اس کول در بندر عدن

                                                           
1
 - Richard Baumhammers 

2
 - USS Cole 

3
 - Mel Carnahan 
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کیم »ه گفت و گو با وزیر امور خارجه ایاالت متحد 1«مادلین آلبرایت» :2000اکتبر  23 -

 را آغاز کرد. رهبر کره شمالی  2«جونگ ایل

 پنجاه و چهارمین انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد. :2000نوامبر  7 -

در انتخابات ریاست  جمهوری خواهنامزد حزب  ،جورج دبلیو بوش :2000نوامبر  7 -

ن انتخابات تاریخ ایاالت متحده جمهوری، آل گور، نامزد حزب دموکرات را در نزدیک تری

انتخاباتی موجب شد نتیجه نهایی چند هفته بعد های  شکست داد؛ با این حال، طرح شکایت

  رسما اعالم شود.

هیالری کلینتون در انتخابات سناتوری ایاالت متحده از ایالت نیویورک به  :2000نوامبر  7 -

تحده بود که در یک انتخابات، تاریخ ایاالت م اولپیروزی رسید. وی نخستین بانوی 

 دست آورد. ه توانست منصبی را ب

مل کارنهان سه هفته پس از مرگ، در انتخابات سناتوری ایاالت متحده از  :2000نوامبر  7 -

فرماندار میسوری  ،3«راجر ویلسون» ،ایالت میسوری، برنده انتخابات اعالم شد. متعاقب آن

مل کارنهان را برای ، بیوه 4«جین کارنهان»ه بود، که در پی مرگ مل کانهان جانشین وی شد

 تصدی کرسی سناتوری ایالت میسوری در سنای ایاالت متحده معرفی کرد. 

بازشماری ماشینی آرای انتخابات ریاست جمهوری در ایالت فلوریدا به دلیل  :2000نوامبر  8 -

 نزدیک بودن آرای نامزدها، آغاز شد. 

متحده، استقالل جمهوری فدرال یوگسالوی را به رسمیت  دولت ایاالت :2000نوامبر  12 -

 شناخت. 

جمهوری مستقر ایاالت متحده از رئیس بیل کلینتون به عنوان نخستین  :2000نوامبر  16 -

 ویتنام دیدار کرد. 

 تاییدل برگزار کننده انتخابات را از مسئودیوان عالی فلوریدا در حکمی، مقامات  :2000نوامبر  17 -

 ادامه یابد. ها  ابات ریاست جمهوری هفتم نوامبر منع کرد و دستور داد بازشمارینتایج انتخ

                                                           
1
 - Madeleine Albright 

2
 - Kim Jong Il 

3
 - Roger Wilson 

4
 - Jean Carnahan 
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رای انتخابات ریاست جمهوری های  دیوان عالی فدرال حکم داد که برگه :2000دسامبر  8 -

 بازشماری شود.  یدست ه صورتدر سرتاسر ایالت ب

حکام دیوان عالی ایالت  ،1«بوش علیه گور»دیوان عالی فدرال در پرونده  :2000دسامبر  12 -

فلوریدا در خصوص مناقشه بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری را باطل کرد. با این 

تصمیم، بازشماری آرا در ایالت فلوریدا متوقف شد و جورج دبلیو بوش، نامزد حزب 

رسما به عنوان برنده در انتخابات ریاست جمهوری در ایالت فلوریدا اعالم  جمهوری خواه

 شکست در انتخابات را پذیرفت . ها، ل گور، نامزد دموکراتا ،. در پی آنشد

 128پس از  ،اعالم کردآمریکا ، غول خرده فروشی در 2«مونتگمری وارد» :2000دسامبر  28 -

 دهد.  می سال فعالیت، به کار خود پایان

 امضاءرا  3« کیفری دیوان بین المللی»جمهور بیل کلینتون اساسنامه رئیس  :2000دسامبر  31 -

 کرد.

 

                                                           
1
 - Bush v. Gore 

2
 - Montgomery Ward 

3
 - International Criminal Court 

 

 

 

 
 



 

 



 

 

 بخش هفتم

 قرن بیست و یکم اولنیمه 

 

 

 



 

 



 

 

 اولفصل 

 2000دهه  

2001 

 صدو هفتمین دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد. :2001ژانویه  3 -

آنالین و تایم وارنر و آمریکا غام دو شرکت دکمیسیون فدرال تجارت با ا :2001ژانویه  11  -

 موافقت کرد.  1«وارنر ای او ال تایم»شرکت  تاسیس

رئیس  ،را به تئودور روزولت« مدال افتخار»جمهور بیل کلینتون رئیس  :2001ژانویه  16 -

 اطاع داد، رخ 1898 سال در که اسپانیا –آمریکا جمهوری پیشین به دلیل خدماتش در جنگ 

 . کرد

ت متحده ایاالجمهوری رئیس چهل و سومین جورج دبلیو بوش به عنوان  :2001ژانویه  20 -

 سوگند یاد کرد.

گند یاد وجمهوری سرئیس معاون چهل و ششمین دیک چنی به عنوان  :2001ژانویه  20 -

 کرد. 

2«یو اس اس گرینویل»زیردریایی  :2001فوریه  9 -
 در نزدیکی هاوایی غرق شد.  

هوایی را با هدف  تنیروی هوایی ایاالت متحده به همراهی بریتانیا حمال :2001فوریه  16 -

 علیه این کشور انجام دادند.  ،کار انداختن سیستم دفاع هوایی عراقاز 

، سال جاسوسی برای روسیه 15اتهام  بهای  مامور اف بی ،3«روبرت هانسن» :2001فوریه  18 -

 بازداشت شد. 

                                                           
1
 - AOL Time Warner 

2
 - USS Greeneville 

3
 - Robert Hanssen 
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آغاز  1«بنای یادبود ملی اوکالهماسیتی»موزه انفجار بمب اوکالهماسیتی در  :2001فوریه  19 -

 به کار کرد. 

 
 جمهوری ایاالت متحده آمریکارئیس جورج دبلیو بوش، چهل و سومین 

تغییرات آب و  بارهدولت بوش خروج ایاالت متحده از پروتکل کیوتو در :2001مارس  28 -

 هوایی را اعالم کرد. 

را بر آمریکا یک جنگنده نیروی هوایی چین، یک هواپیمای شناسایی ارتش  :2001آوریل  1 -

 ند. دروز در چین زندانی ش 10به مدت  آمریکاییاند. خدمه هواپیمای فراز چین به زمین نش

 سیاه پوستساله  19نوجوان  2«تیموتی تامسن»در پی تیراندازی به سمت  :2001آوریل  7 -

 نژادی سینسیناتی را در بر گرفت. های  قیامتوسط پلیس سینسیناتی و کشته شدن وی، 

 یفضایی، با یک فضاپیمای روسگردشگر ستین به عنوان نخ 3«دنیس تیتو» :2001آوریل  28 -

 . سفر کردبه فضا 

به حزب دموکرات رفت و  جمهوری خواهاز حزب  4«جیم جیفوردز»سناتور  :2001 ژوئن 5 -

به حزب دموکرات  جمهوری خواهاز حزب  اکثریت سنای ایاالت متحده ،با این تصمیم

 واگذار شد. 

                                                           
1
 - Oklahoma City National Memorial 

2
 - Timothy Thomas 

3
 - Dennis Tito 

4
 - Jim Jeffords 
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و ها  باعث طغیان رود خانه تگزاس ایالت ونهیوست در استواییهای  باران – 2001 ژوئن 5 -

 خسارت دالر میلیارد 5 از بیش و کشته 22 سیل، این .جاری شدن سیلی سهمگین شد

 . گذاشت برجای

قانون رشد اقتصادی و تخفیف مالیاتی »جمهور جورج دبلیو بوش، رئیس  :2001 ژوئن 7 -

 کرد. امضاءرا  1« 2001 سال

در ساختمان فدرال اوکالهماسیتی در گذاری  جرم بمب تیموتی مک وی به :2001 ژوئن 11 -

 اعدام شد.  ،1993سال 

آتش سوزی بزرگی در  ،قطار در تونلی در شهر بالتیمور سانحه وقوع یک  :2001 ژوئیه  18 -

 شهر ایجاد کرد. 

مجلس نمایندگان ایاالت متحده استخراج نفت در منطقه حیات وحش قطب  :2001 اوت 2 -

 کرد.  تایید شمال در آالسکا را

بودجه فدرال برای تحقیقات  ،جمهور جورج دبلیو بوش اعالم کردرئیس  :2001 اوت 9 -

 شود. می بنیادین محدودهای  سلول بارهدر

در پی انحالل شرکت  ،وزارت دادگستری ایاالت متحده اعالم کرد :2001سپتامبر  6 -

 کند.  می کمتری فکرهای  به اتهام نقض قوانین ضد انحصار نیست و به مجازات مایکروسافت

به دو فروند هواپیمای مسافربری ربوده شده توسط عوامل گروه القاعده،  :2001سپتامبر  11 -

دوقلوی مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک برخورد کردند . متعاقب آن، یک های  برج

ت فروند هواپیمای ربوده شده دیگر، در واشنگتن دی.سی به ساختمان وزارت دفاع ایاال

متحده برخورد کرد. هواپیمای مسافربری دیگری، با شلیک سامانه ضد هوایی، بر فراز ایالت 

. دولت ایاالت ندکشته شد نفرپنسیلوانیا سرنگون شد. در این حوادث بیش از سه هزار 

 را آغاز کرد.  2«جنگ علیه تروریسم»است، تروریستی  این که این اقدامات اعالمبا متحده، 

های  برخی از شبکه سیاه زخم بهآغشته به سم کشنده های  سال نامهار :2001سپتامبر  18 -

 آورد. وجود  را در سرتاسر ایاالت متحده به و ترس خبری، موجی از وحشت

                                                           
1
 - Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act of 2001 

2
 - War on Terrorism 
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حمله ایاالت متحده به افغانستان با هدف سرنگونی حکومت طالبان و  :2001اکتبر  7  -

 بازداشت سران القاعده در این کشور، آغاز شد. 

برای برخی از سناتورهای ایاالت  سیاه زخم پستی حاوی سم کشندههای  بسته :2001کتبر ا 9 -

 کشف شد.  ،متحده

 
 دوقلوی مرکز تجارت جهانی نیویورک در روز یازدهم سپتامبرهای  حمله به برج

 1«قانون میهن پرستی ایاالت متحده آمریکا»جمهور جورج دبلیو بوش رئیس  :2001اکتبر  26 -

 کرد.  امضاءتغییرات در قوانین امنیتی و ضد تروریستی  را با هدف

در پی سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری در هنگام برخاستن از روی  :2001نوامبر  12 -

 تن کشته شدند.  260 2«فرودگاه بین المللی جان اف. کندی»باند 

الت متحده، س از جنگ جهانی دوم، رئیس جمهوری ایابرای اولین بار پ :2001نوامبر  13 -

داد هر خارجی مظنون به  می نظامی اجازههای  کرد که به دادگاه ءامضاءفرمان اجرایی را 

 ارتباط با اقدامات تروریستی یا اقدامات برنامه ریزی شده علیه ایاالت متحده را محاکمه کند. 

 پنج روز پس از لغو پیشنهاد خرید هشت میلیارد 3«انرون»شرکت نفتی  :2001دسامبر  2 -

ترین ورشکستگی تاریخ ایاالت  دالری، اعالم ورشکستگی کرد. ورشکستگی انرون بزرگ

 متحده بوده است. 

                                                           
1
 - USA PATRIOT Act 

2
 - John F. Kennedy International Airport 

3
 - Enron 
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1«جان والکر لیندی»عضو طالبان به نام  آمریکاییمقامات اعالم کردند یک  :2001دسامبر  3 -
 

 را در افغانستان بازداشت کردند. 

را به دست داشتن در حمالت  2«ذکریا موسوی» ،دولت ایاالت متحده :2001دسامبر  11 -

 تروریستی یازدهم سپتامبر متهم کرد. 

پیمان ضد »جمهور جورج دبلیو بوش خروج ایاالت متحده از رئیس  :2001دسامبر  13 -

میان ایاالت متحده و اتحاد جماهیر شوروی  1972را که در سال  3«بالستیکهای  موشک

 منعقد شده بود، اعالم کرد. 

در هنگام پرواز در یک هواپیمای  4«ریچارد رید»ش یک مسافر به نام تال :2001دسامبر  22 -

مسافربری از مقصد پاریس به مبدا بوستون برای انفجار بمب کار گذاشته شده در کفشش 

 خنثی شد. 

می وضعیت تجاری با ایاالت متحده یجمهوری خلق چین عادی سازی دا :2001دسامبر  27 -

 را اعالم کرد. 

2002  

ساله یک فروند هواپیمای سبک را به  15یک دانش آموز  5«چارلز بیشاپ» :2002ژانویه  2 -

ساختمانی در شهر تامپا در ایالت فلوریدا کوبید. این اقدام، ترس از تکرار حمالت 

 سپتامبر را زنده کرد.  11تروریستی 

با را که  6«ماند نمی قانون هیچ کودکی جا»جمهور جورج دبلیو بوش رئیس  :2002ژانویه  8 -

 کرد.  امضاءهدف تسهیل تحصیل کودکان فقیر به تصویب رسیده بود، 

 7«ری -کمپ ایکس»در جنگ افغانستان به  هنخستین زندانی بازداشت شد :2002ژانویه  11  -

 در جزیره کوبا وارد شد.  8«گوانتانامو»در پایگاه نیروی دریایی ایاالت متحده در خلیج 

                                                           
1
 - John Walker Lindh 

2
 - Zacarias Moussaoui 

3
 - Anti-Ballistic Missile Treaty 

4
 - Richard Reid 

5
 - Charles Bishop 

6
 - No Child Left Behind Act 

7
 - Camp X-Ray 

8
 - Guantanamo 
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 حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر به افغانستان در پیآمریکا حمله 

، خبرنگار وال استریت ژورنال در پاکستان ربوده شد. 1«دنیل پرل» :2002ژانویه  23 -

 ربایندگان، وی را متهم کردند که مامور سازمان سیا بوده است. 

لیانه وضعیت اتحاد در ور جورج دبلیو بوش در سخنرانی ساجمهرئیس  :2002 ژانویه 29 -

 خواند. 2«محور شرارت»ره ایاالت متحده، عراق، ایران و کره شمالی را جلسه مشترک کنگ

دانیل پرل، خبرنگار وال استریت ژورنال که در پاکستان به گروگان گرفته  :2002فوریه  1 -

 شده بود، به قتل رسید. 

 المپیک زمستانی در سالت لیک سیتی ایالت یوتا افتتاح شد.  :2002فوریه  8  -

عضو  500را که به مرگ بیش از  3«عملیات آناکوندا» آمریکایییان نظام :2002مارس  1 -

 طالبان و القاعده در افغانستان انجامید، آغاز شد. 

در پرونده غرق کردن پنج و در هیوستون تگزاس  4«آندریا یاتیس» :2002مارس  12 -

 ، گناهکار شناخته و به حبس ابد محکوم شد. 2001 ژوئنفرزندش در ماه 

چهار نظامی کانادایی در پی شلیک اشتباه موشک از یک فروند هواپیمای  :2002آوریل  17 -

 در افغانستان کشته شدند. آمریکا جنگی نیروی هوایی ارتش 

جمهور جورج دبلیو بوش برای استخراج نفت از رئیس سنا با برنامه  :2002آوریل  19 -

 مناطق حفاظت شده حیات وحش در آالسکا مخالفت کرد. 

                                                           
1
 - Daniel Pearl 

2
 - axis of evil 

3
 - Operation Anaconda 

4
 - Andrea Yates 
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جمهوری سابق ایاالت متحده برای دیدار با فیدل کاسترو رئیس  ،جیمی کارتر :2002مه  12 -

از جمع روسای جمهوری سابق ایاالت متحده بود که پس از  یفرد تنها وارد کوبا شد. کارتر

 کرد.  می به این کشور سفر ،کوبا 1959انقالب سال 

راق، کوبا، لیبی، کره ایران، عای  در بیانیهوزارت خارجه ایاالت متحده  :2002مه  21  -

 شمالی،سودان و سوریه را به عنوان حامیان تروریسم معرفی کرد. 

عضو گروه نژادپرست  ،1«بابی فرانک چری» ،ام آالباماگنرمیهیات منصفه در ب :2002مه  22 -

 گناهکار شناخت.  1963کالن را در قتل چهار کودک در سال  کوکالکس

بین ایالتی بر روی رودخانه آرکانزاس در شرق برخورد یک قایق با پل  :2002مه  26  -

 کشته برجای گذاشت. 14 ،اوکالهما

در پی انفجار بمب در مقابل کنسولگری ایاالت متحده در شهر کراچی  :2002 ژوئن 14 -

 پاکستانی کشته شدند.  شهروند 12پاکستان، 

 جمهوررئیس دیک چنی، معاون ریاست جمهوری در پی عمل جراحی  :2002 ژوئن 29 -

برای چند ساعت کفالت ریاست جمهوری ایاالت متحده را برعهده  ،جورج دبلیو بوش

 گرفت. 

در فرودگاه بین المللی لس  ،یک مهاجر مصری 2«هشام محمد هدایت» :2002 ژوئیه  4 -

 این اقدام را تروریستی توصیف کردند.  ،آنجلس تیراندازی کرد و دو تن را کشت. مقامات

به دشمن و  کبه اتهام کم آمریکاییمعروف به طالبان  ،کر لیندیجان وال :2002 ژوئیه 15 -

 کار شناخته شد.  تالش برای انفجار بمب در یک هواپیمای مسافربری، گناه

ترین  اعالم ورشکستگی کرد. این بزرگ 3«وردکام»مخابراتی شرکت  :2002 ژوئیه  21 -

 آید.  یم ورشکستگی یک شرکت مخابراتی در تاریخ ایاالت متحده به شمار

 اعالم ورشکستگی کرد.  4«یو اس ایرویز»شرکت  :2002 اوت 12 -

با شرکت هزاران  ،2001سپتامبر  11نخستین سالگرد حمالت ترریستی  :2002سپتامبر  11 -

 تن، در شهرهای نیویورک و واشنگتن گرامی داشته شد. 

                                                           
1
 - Bobby Frank Cherry 

2
 - Hesham Mohamed Hadayet 

3
 - WorldCom 

4
 - US Airways 
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و جامعه  از سازمان ملل ،جمهور جورج دبلیو بوش در سخنانیرئیس  :2002سپتامبر  12 -

جهانی درخواست کرد یا برای برطرف کردن خطر عراق، در کنار ایاالت متحده بایستند یا 

 کنار بروند تا این کشور و متحدانش، اقدام صحیح را انجام دهند. 

جمهوری اجازه داد در رئیس به  ،کنگره ایاالت متحده با تصویب یک قطعنامه :2002اکتبر  2 -

 علیه عراق استفاده کند.  صورت لزوم، از نیروی نظامی

مجوز جنگ با  1«قطعنامه عراق»با تصویب  ،مجلس نمایندگان ایاالت متحده :2002اکتبر  10 -

 عراق را صادر کرد. 

، مجوز جنگ با عراق را «قطعنامه عراق»با تصویب  ،سنای ایاالت متحده :2002اکتبر  11 -

 صادر کرد.

را که بر اساس آن، « قطعنامه عراق» جمهور جورج دبلیو بوش،رئیس  :2002اکتبر  16  -

 کرد.  امضاءکنگره ایاالت متحده مجوز جنگ با عراق را صادر کرده بود، 

قتل سریالی در  10پس از ارتکاب  3«لی بوید مالوو»و  2«جان آلن محمد» :2002اکتبر  24 -

 مختلف با استفاده از تفنگ دوربین دار، بازداشت شدند. های  ایالت

به همراه خانواده و اعضای دفترش در جریان سقوط  4«پال ولستون»سناتور  :2002اکتبر  25 -

 یک فروند هواپیما بر فراز ایالت مینه سوتا، کشته شد. 

ان در انتخابات میاندوره ای، اکثریت هر دو مجلس جمهوری خواه :2002نوامبر  5 -

 نمایندگان و سنا را بدست آوردند.

 کرد.  امضاءرا  5«قانون امنیت داخلی»بلیو بوش هور جورج دجمرئیس  :2002نوامبر  25 -

 تاسیس شد. 6«ایاالت متحده وزارت امنیت داخلی» :2020نوامبر  25 -

 یونایتد ایرالینز، دومین شرکت بزر گ هواپیمایی جهان اعالم ورشکستگی کرد.  :2002دسامبر  9 -

ل ایفای نقش در جمهوری پیشین ایاالت متحده به دلیرئیس جیمی کارتر،  :2002دسامبر  10 -

 . را دریافت کردگسترش دموکراسی و حقوق بشر جایزه صلح نوبل 

                                                           
1
 - Iraq Resolution 

2
 - John Allen Muhammad 

3
 - Lee Boyd Malvo 

4
 - Paul Wellstone 

5
 - Homeland Security Act 

6
 - United States Department of Homeland Security 
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2003 

 صدوهشتمین دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد. :2003ژانویه  3 -

در پی سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری بر فراز ایالت کارولینای  :2003ژانویه  8 -

 تن کشته شدند.  21شمالی، 

  آغاز به کار کرد.امنیت داخلی به عنوان نخستین وزیر  1«تام ریج» :2003ژانویه  24 -

چند کشور از متحدان ایاالت متحده از اقدام این کشور برای حمله  سران :2003ژانویه  30 -

 به عراق حمایت کردند. 

فضاپیمای رفت و برگشت کلمبیا در هنگام بازگشت به جو زمین، منفجر شد  :2003فوریه  1 -

 آن کشته شدند.  دهفت فضانور و تمامی

، وزیر امور خارجه ایاالت متحده در جلسه شورای امنیت سازمان اوللین پاک :2003فوریه  5 -

 کرد.  ارایهملل متحده، اسنادی را برای اثبات وجود تسلیحات کشتار جمعی در عراق 

 ،آیلنددر ایالت رود 2«وست وارویک»آتش سوزی در یک کلوپ شبانه در  :2003فوریه  20 -

 تن را گرفت.  100جان 

این کشور در ترکیه های  پایگااستفاده ایاالت متحده از  درباره پارلمان ترکیه :2003مارس  1 -

 برای حمله به عراق مخالفت کرد. 

جمهور جورج دبلیو بوش در نشست مشترک با سران بریتانیا، رئیس  :2003مارس  16 -

 اولتیماتومبه عراق تا روز هفدهم مارس  ،وس اطلسجزایر آزور در اقیان راسپانیا و پرتغال د

 د. باشجنگ  منتظرخلع سالح را بپذیرد یا یا داد تا 

جمهور جورج دبلیو بوش به عراق هشدار داد یا صدام حسین و رئیس  :2003مارس  17 -

 پسرانش خاک عراق را ترک کنند، یا جنگ آغاز خواهد شد. 

ه به عراق با بمباران شدید بغداد و دیگر حمله نظامی ایاالت متحد :2003مارس  20 -

 شهرهای این کشور آغاز شد. 

                                                           
1
 - Tom Ridge 

2
 - West Warwick 
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 آمریکاتوسط ارتش اشغال عراق 

در کویت،  آمریکایییک سرباز مسلمان در کمپ نیروهای  1«حسن اکبر» :2003مارس  23 -

 قتل رساند. به دو سرباز را 

 . اشغال کردند ، فرودگاه بین المللی بغداد راآمریکایینیروهای  :2003آوریل  3 -

 نبرد برای تصرف بغداد آغاز شد. :2003آوریل  3 -

ارتش ایاالت متحده، کنترل کامل بغداد را در دست گرفت و رژیم بعث  :2003آوریل  9 -

 عراق به ریاست صدام حسین، سرنگون شد. 

محل تولد صدام حسین، با ورود ارتش ایاالت متحده،  ،شهر تکریت عراق :2003آوریل  13 -

 رد. سقوط ک

شیمیایی های  جمهور جورج دبلیو بوش، سوریه را به توسعه سالحرئیس  :2003آوریل  13 -

 متهم کرد. 

2«جی گارنر»ژنرال بازنشسته  :2003آوریل  21 -
 اداره غیرنظامی عراق را برعهده گرفت.  

خلیج  1991نیروهای این کشور که از جنگ  ،ایاالت متحده اعالم کرد :2003آوریل  29 -

 مستقر شده بودند، خاک این کشور را ترک خواهند کرد.  عربستان سعودیفارس در 

                                                           
1
 - Hasan Akbar 

2
 - Jay Garner 
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یو اس اس آبراهام »جمهور جورج دبلیو بوش بر روی عرشه ناوهواپیمابر رئیس  :2003مه  1 -

جمهوری رئیس ، پایان عملیات بزرگ در جنگ با عراق را اعالم کرد. پشت سر 1«لینکلن

 «ماموریت به اتمام رسید.»روی آن نوشته شده بود  نصب شده بود کهای  ایاالت متحده پارچه

میلیارد دالر  350سال،  10طی  ،جمهور جورج دبلیو بوش اعالم کردرئیس  :2003مه  28 -

 شود.  می اعمال ،تخفیف مالیاتی

در پارک مرکزی المپیک شهر آتالنتا گذاری  مبه بمظنون ب ،2«اریک رودولف» :2003مه  31 -

 بازداشت شد. ،1996در 

میلیون  37) اسپانیایی تبارها( را با ها  پانیکهیز ،اداره آمار ایاالت متحده :2003 ژوئن 19 -

 ان، اعالم کرد. سیاه پوستترین اقلیت نژادی کشور و بیشتر از  جمعیت، بزرگ

 4«یض مثبتعتب»از  3«گروتر علیه بولینگر»دیوان عالی فدرال در پرونده  :2003 ژوئن 23 -

 حمایت کرد. ها  برای ثبت نام دانشگاه

قانون مجازات  5«لورنس علیه تگزاس»دیوان عالی فدرال در پرونده  :2003 ژوئن 26 -

 یر قانون اساسی اعالم کرد. غاهمجنسگرایی را م

سی  می در 7«الکهید مارتین»در کارخانه اسلحه سازی  6«داگالس ویلیامز» :2003 ژوئیه  8 -

 شی کرد. سی پی تیراندازی و شش تن را کشت و سپس خودک

خبرنگار واشنگتن پست، نام یک مامور عملیاتی سازمان  8«رابرت نوواک» :2003 ژوئیه  14 -

 کشتار جمعی عراق فاش کرد کههای  را در ارتباط با موضوع سالح 9«والری پلیم»سیا به نام 

 به یک رسوایی بزرگ در ایاالت متحده انجامید. 

پسران صدام حسین، دیکتاتور سرنگون  ،اییآمریکدر پی حمله نیروهای  :2003 ژوئیه  22 -

 شده عراق کشته شدند. 

                                                           
1
 - USS Abraham Lincoln 

2
 - Eric Rudolph 

3
 - Grutter v. Bollinger 

4
 - Affirmative Action 

5
 - Lawrence v. Texas 

6
 - Douglas Williams 

7
 - Lockheed Martin 

8
 - Robert Novak 

9
 - Valerie Plame 
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قانون اساسی جدیدی را  1«چروکی اوکالهماملت  » قبیلهرای دهندگان  :2003 ژوئیه  26 -

 در نظر گرفته شد.  «اوکالهما»نام بدون « ملت چروکی»قبیله  ،تصویب کردند که در آن

در ایالت  3«ایری»یل دهنده پیتزا در یک تحو ،2«برایان داگالس ولز» :2003 اوت 28 -

با بمبی که به گردن او بسته شده بود، کشته شد. ولز قبل از انفجار این بمب از  ،پنسیلوانیا

 راه، دور مجبور شده بود یک بانک را سرقت کند.

جمهور جورج دبلیو بوش از کنگره ایاالت متحده درخواست کرد با رئیس  :2003سپتامبر  7 -

 یارد دالر بودجه برای جنگ در افغانستان و عراق موافقت کند. میل 87تخصیص 

از ارتباط صدام ای  هیچ نشانه ،جمهور جورج دبلیو بوش اعالم کردرئیس  :2003سپتامبر  17 -

 پیدا نشده است.  2001سپتامبر  11حسین یا حمالت 

ایالت کالیفرنیا  در انتخابات فرمانداریستاره هالیوود  4«آرنولد شوارتزینگر» :2003اکتبر  7 -

 پیروز شد. 

 تن کشته شدند.  11در پی تصادم دو کشتی در استاتن آیلند،  :2003اکتبر  15 -

هزار هکتار از  280آتش سوزی در منطقه سن دیگو در ایالت کالیفرنیا،  :2003اکتبر  25  -

 کشته برجای گذاشت. 14را نابود کرد و ها  جنگل

اساچوست، قوانین ضد همجنسگرایان را مغایر قانون دیوان عالی ایالت م :2003نوامبر  18 -

 اساسی تشخیص داد.

 جمهور جورج دبلیو بوش در اوج تظاهرات ضد جنگ، وارد لندن شد. رئیس  :2003نوامبر  18 -

شورش حامیان صدام حسین در شهر تکریت عراق با حمالت گسترده  :2003دسامبر  13  -

 ، سرکوب شد. آمریکایینیروهای 

                                                           
1
 - Cherokee Nation of Oklahoma 

2
 - Brian Douglas Wells 

3
 - Erie 

4
 - Arnold Schwarzenegger 
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 نتانامو در کوبا، محل نگهداری زندانیان القاعدهزندان گوا

دولت فرانسه به درخواست سفارت ایاالت متحده در پاریس به ایرفرانس  :2003دسامبر  24 -

دستور داد تا چندین پرواز بین فرانسه و ایاالت متحده را به دلیل نگرانی از عملیات 

 تروریستی لغو کند.

گاوی شیوع یافته است.  بیماری جنون ،عالم شددر ایالت واشنگتن ا :2003دسامبر  24 -

 وع اعالم کردند. منتعدادی از مشتریان خارجی گوشت گاو آمریکا، واردات این محصول را م

2004 

 بر روی مریخ فرود آمد.  1«سپریت»مریخ نورد  :2004ژانویه  4 -

 بر روی مریخ فرود آمد. 2«اوپورچونیتی»مریخ نورد  :2004ژانویه  24 -

ای  هیچ نشانه ،2003سازمان سیا اعتراف کرد پیش از حمله به عراق در سال  :2004فوریه  3 -

 از وجود تسلیحات کشتار جمعی در این کشور یافت نشده بود. 

سگرایان را آغاز نازدواج همج زمقامات شهرداری لس آنجلس صدور مجو :2004فوریه  12 -

 کردند.

سفر به های  یبی را لغو کرد و محدودیتایاالت متحده ممنوعیت سفر به ل :2004فوریه  26 -

 سال به پایان رساند. 23این کشور را پس از 

                                                           
1
 - Spirit مه     

2
 - Opportunity 
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 کار 1«یو اس ای بلک واتر»شرکت امنیتی ی که برا آمریکاییچهار  :2004مارس  31 -

 عراق کشته و مثله شدند.  2«فلوجه»در شهر  ،کردند می

بشر توسط زندانبانان  تصویری از موارد نقض حقوقهای  نخستین گزارش :2004آوریل  28 -

 منتشر شد.  آمریکاییهای  در رسانه ،عراق 3«ابوغریب»در زندان  آمریکایی

یک گروه که  ازسوی ،در عراق آمریکایییک پیمانکار غیرنظامی  ،4«نیک برگ» :2004مه  12 -

 در ) برگ(را  سر بریده و فیلم ویدئویی آن ربوده واست کرد با القاعده مرتبط  می ادعا

تالفی جویی در برابر نقض حقوق بشر در  رااین اقدام ها  تروریست .دکرگذاری  بارت اینترن

 . کنند می زندان ابوغریب عراق توصیف

 ایالت ماساچوست، ازدواج همجنسگرایان را قانونی اعالم کرد.  :2004مه  17 -

در ساختمان فدرال گذاری  تری نیکولس به جرم مشارکت در بمب :2004مه  26 -

 در دادگاه محکوم شد.  ،1993سیتی در سال اوکالهما

 در شهر واشنگتن دی. سی افتتاح شد.  5«بنای یادبود ملی جنگ جهانی دوم» :2004مه  29 -

 جمهوری ایاالت متحده درگذشت. رئیس چهلمین رونالد ریگان،  :2004 ژوئن 5 -

 6«سی آیلند»اجالس سران گروه هشت کشور صنعتی جهان در سی امین  :2004 ژوئن 8 -

 ایالت جورجیا آغاز به کار کرد. 

در ساختمان فدرال اوکالهماسیتی در گذاری  تری نیکولس به جرم بمب :2004 ژوئن 11 -

 ، به اعدام محکوم شد. 1993سال 

معروف به کمیسیون  7«کمیسیون ملی حمالت تروریستی به ایاالت متحده» :2004 ژوئن 16 -

 2001مالت تروریستی روز یازدهم سپتامبر ح باره نخستین گزارش خود را در ،سپتامبر 11

 را منتشر کرد. 

 نیروهای نظامی ائتالف در عراق، قدرت را به حکومت محلی واگذار کرد.  :2004 ژوئن 28 -

                                                           
1
 - Blackwater USA 

2
 - Fallujah 

3
 - Abu Ghraib 

4
 - Nick Berg 

5
 - National World War II Memorial 

6
 - Sea Island 

7
 - National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States 
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های  ریختن برج سنگ بنای ساخت بنای مرکز تجارت جهانی در محل فرو :2004 ژوئیه  4 -

 دوقلو در منهتن نیویورک گذاشته شد. 

را به عنوان نامزد انتخابات  1«جان کری»مجمع ملی حزب دموکرات،  :2004 ژوئیه  26 -

 ریاست جمهوری معرفی کرد. 

در  ،1992در سال  روپس از طوفان آندای  در قوی ترین طوفان حاره :2004 اوت 13 -

 تن کشته شدند.  14فلوریدا 

یویورک، در شهر ن جمهوری خواهملی حزب گره همزمان با آغاز به کار کن :2004 اوت 29 -

 وی تظاهرات کردند.  جمهوری خواههزارتن علیه جورج دبلیو بوش و دولت  200بیش از 

، جورج دبلیو بوش را به عنوان نامزد جمهوری خواهمجمع ملی حزب  :2004سپتامبر  2 -

 انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد.

 گذاشت. جای  کشته بر 25آالباما  لدر سواح 2«ایوان طوفان» :2004سپتامبر  16 -

 کشته برجای گذاشت.  92طوفان ایوان در لوئیزیانا  :2004سپتامبر  23 -

تن کشته  13در پی سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری بر فراز میسوری،  :2004اکتبر  20 -

 شدند. 

جنبش حقوق مدنی  ترور شده به مارتین لوتر کینگ جونیور، رهبر کشته :2004اکتبر  25 -

 مدال طالی کنگره اعطا شد.  3«تا اسکات کینگکور» ،و همسرشآمریکا 

های  گروه تروریستی القاعده در شبکه سرکرده ،ویدئویی از اسامه بن الدن :2004اکتبر  29 -

وی ایاالت متحده را به اجرای یک عملیات تروریستی دیگر  ،پخش شد که در آنای  ماهواره

 تهدید کرد.  2001سپتامبر  11نظیر حادثه 

 پنجاه و پنجمین انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد. :2004نوامبر  2 -

، با شکست جان کری، نامزد جمهوری خواهنامزد حزب  ،جورج دبلیو بوش :2004نوامبر  2 -

 حزب دموکرات، در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید. 

 ز کردند.نبرد دوم در فلوجه عراق را آغا آمریکایینیروهای  :2004نوامبر  7 -

                                                           
1
 - John Kerry 

2
 - Hurricane Ivan 

3
 - Coretta Scott King 
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، چندین تن عربستان سعودیروریستی در شهر جده در جریان حمله ت :2004دسامبر  6  -

 کشته شدند. 

در شهر موصل آمریکا عراقی به پایگاه نظامی  معترضاندر پی حمله  :2004دسامبر  21 -

 تن کشته شدند.  22عراق، 

 37 دست کم ا، جنوب شرقی آسی به دنبال وقوع سونامی قدرتمند در :2004دسامبر  26 -

 کشته شدند.  آمریکاییشهروند 

2005 

 صدو نهمین دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد. :2005ژانویه  3 -

ت واکر بوش و رجورج دبلیو بوش با دعوت از جورج هرب یجمهوررئیس  :2005ژانویه  3 -

ست برای بیل کلینتون، روسای جممهوری سابق ایاالت متحده به کاخ سفید از آنان خوا

 به دولت ایاالت متحده کمک کنند.  ،امدادرسانی به قربانیان سونامی مرگبار جنوب شرق آسیا

ایاالت متحده جمهوری رئیس به عنوان برای دومین بار جورج دبلیو بوش  :2005ژانویه  20 -

 سوگند یاد کرد. 

وگند یاد سبه عنوان معاون ریاست جمهوری برای دومین بار دیک چنی  :2005ژانویه  20 -

  کرد.

 تن زخمی شدند.  200تن کشته و  11در پی تصادف دو قطار در کالیفرنیا،  :2005ژانویه  26 -

برای حفاظت خود در برابر حمالت ایاالت متحده،  ،کره شمالی اعالم کرد :2005فوریه  10 -

 به سالح اتمی دست یافته است. 

 کرد.  آغاز به کار 1«یوتیوپ»سایت اینترنتی  :2005فوریه  15 -

سال را که  18اعدام افراد  2«روپر علیه سیمونز»دیوان عالی فدرال در پرونده  :2005مارس  1 -

 در زمان ارتکاب جرم زیر این سن بودند،غیر قانونی اعالم کرد. 

در کلیسایی در ایالت ویسکانسین، تیراندازی کرد و هفت  3«تری راتزمن» :2005مارس  12 -

 ی کرد. تن را کشت . ضارب سپس خودکش

                                                           
1
 - YouTube 

2
 - Roper v. Simmons 

3
 - Terry Ratzmann 
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دچار  1990که از سال  1«تری شیاوو»دادگاه تجدید نظر با قطع لوله غذا  :2005مارس  23 -

 زندگی نباتی شده بود، مخالفت کرد و اجازه مرگ بر اثر ترحم )اتانازی( را نداد. 

برای  آمریکاییفاش کرد که بازجویان و زندانبانان  2«نیوزویک»هفته نامه  :2005آوریل  30 -

  اند. قرآن را در برابر آنان پاره کرده ،ومت زندانیان اسالمگرایشکستن مقا

یک نارنجک دستی در کنار محل سخنرانی جورج دبلیو بوش در شهر تفلیس  :2005مه  10 -

 در کشور گرجستان پیش از انفجار، کشف شد. 

در جریان رسوایی وی همان فردی است که اعالم کرد  3«دبلیو مارک فیلت»  :2005مه  31 -

اترگیت، اطالعات محرمانه را در اختیار خبرنگاران واشنگتن پست قرار داده بود. در آن و

 شد. گفته می 4«حنجره عمیق»زمان به این فرد 

ساخت نخستین هواپیمای تهاجمی بدون سرنشین جهان در شرکت اسلحه  :2005 ژوئن 2 -

 آغاز شد.  5«نورتروپ گرومان»سازی 

پیمان تجارت آزاد آمریکای مرکزی »به آمریکا حده پیوستن کنگره ایاالت مت :2005 ژوئن 30 -

 را تصویب کرد.  6«نیکنیدوم جمهوری –

سواحل خلیج مکزیک را درنوردید. در پی شکسته شدن  7«طوفان کاترینا» :2005 اوت 29 -

وسیعی از این شهر به زیر آب رفت. در جریان های  بخشی ،اورلئان -نیوآب بندهای شهر 

تن کشته  800و هرج و مرج در شهر و مناطق اطراف، بیش از هزار و چند روز بحران 

میلیارد دالر خسارت به عنوان ویرانگر ترین طوفان تاریخ  108شدند. طوفان کاترینا با 

 شود.  می شناختهآمریکا 

هنگامی که  9«ارتش مردمی بوریکوا»رهبر  8«فلیبرتو اوجیدا ریوس» :2005سپتامبر  23 -

 در تالش برای بازداشت وی در خانه اش در پورتوریکو بودند، کشته شد.  ای ماموران اف بی

                                                           
1
 - Terri Schiavo 

2
 - Newsweek 

3
 - W. Mark Felt 

4
 - Deep Throat 

5
 - Northrop Grumman 

6
 - The Dominican Republic–Central America Free Trade Agreement (CAFTA) 

7
 - Hurricane Katrina 

8
 - Filiberto Ojeda Ríos 

9
 - Boricua Popular Army 



 

 

 

 

 

 روزشمار تاریخ ایاالت متحده آمریکا       500

 

 

 
 ترین طوفان تاریخ آمریکاویرانگرطوفان کاترینا، 

هزار تن و همزمان با 150تظاهرات گسترده ضد جنگ عراق با حضور  :2005سپتامبر  24 -

 دیگر مناطق جهان، در شهر واشنگتن دی. سی برگزار شد. 

 12 وکشته  97 این طوفان .سواحل تگزاس را در نوردید 1«طوفان ریتا» :2005سپتامبر  24  -

 میلیارد دالر خسارت برجای گذاشت. 

عضو نیروهای ذخیره ارتش ایاالت متحده به دلیل  ،2«لیندی اینگلند» :2005سپتامبر  26 -

 مشارکت در رسوایی زندان ابوغریب، در دادگاه محکوم شد. 

رهبر اکثریت مجلس نمایندگان ایاالت متحده توسط هیات  3«تام دیلی» :2005سپتامبر  28 -

 منصفه دادگاه فدرال تگزاس به توطئه جنایی متهم شد.

دیوان عالی فدرال ایاالت متحده رئیس هفدهمین به عنوان  4«جان رابرتز» :2005سپتامبر  29 -

 سوگند یاد کرد. 

که در پخش کردندفغانستان را در ا آمریکاییتصاویری از سربازان ها  رسانه :2005اکتبر  1 -

 . شود می سوزانده آمریکاییامیان ظجسد دو عضو گروه طالبان توسط ن ،آن

قیمت مسکن به طور غیرمنتظره افزایش حباب مسکن ایاالت متحده ترکید و  :2005اکتبر  1 -

 .کردمتوقف شد و شروع به کاهش 

                                                           
1
 - Hurricane Rita 

2
 - Lynndie England 

3
 - Tom DeLay 

4
 - John Roberts 
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تن  20 ،رجیا در نیویورکدر پی واژگونی یک کشتی تفریحی در دریاچه جو :2005اکتبر  2 -

 جان باختند. 

 اعتراضدر شهر تولدو ایالت اوهایو که به ها  نازیوئندر جریان تجمع  :2005اکتبر  15 -

 نفر دستگیر شدند. 114نژادی انجامید، 

به دنبال بمباران دو روستا در نزدیکی شهر رمادی در عراق توسط  :2005اکتبر  16 -

 غیرنظامی کشته شدند.  70های ارتش ایاالت متحده، بالگرد

میلیارد دالر خسارت برجای  29کشته و  23در فلوریدا  1«طوفان ویلما» :2005اکتبر  24 -

 گذاشت. 

روزا پارکس، زنی که با بلند نشدن از روی اتوبوسی در شهر مونتگمری  :2005اکتبر  24 -

سالگی  92ر مقاومت سیاهان در جریان جنبش حقوق مدنی بدل شد، د نمادایالت االباما به 

ره گدرگذشت. وی نخستین زن در تاریخ ایاالت متحده است که در زیر گنبد ساختمان کن

 ایاالت متحده دفن شد. 

کشته شده  آمریکاییتعداد سربازان  ،وزارت دفاع ایاالت متحده اعالم کرد :2005اکتبر  26 -

 در جنگ عراق به دو هزار تن رسید. 

جمهوری رئیس ستاد کارکنان دفتر معاون رئیس  2«یلوئیس اسکوتر لیب» :2005اکتبر  28 -

لیاتی سیا )والری پلیم( از مقام نام یک مامور عم افشایایاالت متحده در پی مواجه با اتهام 

 . برکنار شدخود 

 کشته برجای گذاشت.  25طوفان در ایالت کنتاکی  :2005نوامبر  6 -

خود را به دلیل نشت اطالعات واشنگتن پست، باب وودوارد، خبرنگار  :2005نوامبر  20 -

 . ردنام یک مامور عملیاتی سیا )والری پلیم( سرزنش کباره در

بعد از  آمریکاییوزارت دفاع ایاالت متحده اعالم کرد نخستین گروه نظامیان  :دسامبر 23 -

 کنند.  می برگزاری انتخابات در عراق، خاک این کشور را ترک

  

                                                           
1
 - Hurricane Wilma 

2
 - Lewis "Scooter" Libby 
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2006  

 معدنچی جان باختند.  12ای غربی، یمعدنی در ایالت ویرجین در پی حادثه در :2006ژانویه  3 -

 رسید.  1990ت متحده به باالترین میزان بعد از سال المیزان تورم در ایا :2006ژانویه  13 -

یک قاضی فدرال در ایالت مریلند، قانون منع ازدواج همجنسگرایان را  :2006ژانویه  20 -

 م کرد. مغایر با قانون اساسی ایاالت متحده اعال

 آتش سوزی مشکوک، سه کلیسای کوچک در آالباما را از بین برد.  :2006فوریه  3 -

جمهوری ایاالت متحده در جریان شکار در رئیس دیک چنی، معاون  :2006فوریه  11  -

 جنوب تگزاس، به یکی از همراهان خود تیراندازی و وی را زخمی کرد. 

درصد  14.5قیمت مسکن با  ،حده اعالم کردوزارت بازرگانی ایاالت مت :2006فوریه  16  -

 سال اخیر رسیده است. 33رشد به باالترین میزان طی 

توسط فعاالن ضد ای  تظاهرات گسترده در سومین سالگرد جنگ عراق، :2006آوریل  29 -

 جنگ در نیویورک برگزار شد. 

ه هوایی گروه القاعده شاخه عراق در حملسرکرده  1«ابومصعب الزرقاوی» :2006 ژوئن 7 -

 ارتش ایاالت متحده کشته شد. 

در مناطق گذاری  هفت تن را به ظن تالش برای بمبای  ماموران اف بی :2006 ژوئن 23 -

 مختلف ایاالت متحده بازداشت کردند. 

در هواپیماهای گذاری  تن را به ظن تالش برای بمب 21پلیس لندن  :2006 اوت 10 -

 کرد.  مسافربری به مقصد ایاالت متحده بازداشت

تن  50یک فروند هواپیمای مسافربری بر فراز ایالت کنتاکی سقوط کرد و  :2006 اوت 27 -

 کشته شدند. 

را  3«آمیش»پنج دختر از گروه قومیتی  ،ساله 32یک مرد  2«چارلز کارل رابرتز» :2006اکتبر  2 -

 ی کرد. شدر پنسیلوانیا به قتل رساند و سپس خودکای  در مدرسه

                                                           
1
 - Abu Musab al-Zarqawi 

2
 - Charles Carl Roberts 

3
 - Amish 
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میلیون دالر  650سایت یوتیوپ را به قیمت یک میلیارد و  ،شرکت گوگل :2006اکتبر  10 -

 خریداری کرد. 

هزار خانه را  400طوفان زمستانی در منطقه بوفالوی ایالت نیویورک برق  :2006اکتبر  12 -

 تن شد.  13قطع کرد و موجب مرگ 

دو مجلس کنگره  موفق شدند کنترل هرای  در انتخابات میاندورهها  دموکرات :2006نوامبر  7 -

 ایاالت متحده را بدست آورند. 

 اقتصاددان و برنده نوبل اقتصاد درگذشت. 1«میلتون فریدمن» :2006نوامبر  16 -

 انجام شد.  35-نخستین پرواز موفقیت آمیز هواپیمای جنگنده اف :2006دسامبر  15 -

 رسید.  جمهوریرئیس ی امضاءبه  2«قانون پاسخگویی و بهبود پست» :2006دسامبر  20 -

 جمهوری ایاالت متحده درگذشت.رئیس سی و هشتمین جرالد فورد،  :2006دسامبر  26 -

2007  

 صدو دهمین دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد. :2007ژانویه  3 -

به ریاست مجلس نمایندگان ایاالت  ،به عنوان نخستین زن 3«نانسی پلوسی» :2007ژانویه  4 -

 متحده برگزیده شد. 

 زده ایاالت متحده در جریان نبرد با تروریسم، مناطقی انهواپیماهای جنگ :2007انویه ژ 9 -

 سومالی را بمباران کردند. 

4«آیفون»مدیر عامل شرکت اپل، از نخستین گوشی تلفن همراه  ،استیو جابز :2007ژانویه  9 -
 

 رونمایی کرد. 

                                                           
1
 - Milton Friedman 

2
 - Postal Accountability and Enhancement Act 

3
 - Nancy Pelosi 

4
 - iPhone 
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 ه آمریکامجلس زن در تاریخ ایاالت متحدرئیس نانسی پلوسی، نخستین 

سرباز دیگر به  500هزار و  21جمهور جورج دبلیو بوش از اعزام رئیس  :2007ژانویه  10 -

 عراق خبر داد. 

سفارت ایاالت متحده در آتن با یک راکت مورد حمله قرار گرفت که  :2007ژانویه  12 -

 خسارت جانی برجای نگذاشت. 

و شبه نظامیان عراقی در شهر  ییآمریکادر جریان درگیری میان نظامیان  :2007ژانویه  28 -

 تن کشته شدند.  300نجف عراق، 

از تصمیم خود برای نامزدی در انتخابات ریاست  1«باراک اوباما»سناتور  :2007فوریه  10 -

 جمهوری خبر داد. 

جمهوری ایاالت متحده از پایگاه رئیس معاون  ،همزمان با دیدار دیک چنی :2007فوریه  27 -

کشته برجای گذاشت اما  27حمله توسط عوامل طالبان،  افغانستان، یکدر  2«بگرام»هوایی 

 آسیبی وارد نشد. آمریکا جمهوری رئیس به معاون 

 3«دانشگاه ایالتی و موسسه پلی تکنیک ویرجینیا»در جریان تیراندازی در  :2007آوریل  16 -

زی با وجود عامل این تیراندا 4«هویی چو-سانگ»تن کشته شدند.  32لت ویرجنیا، ادر ای

                                                           
1
 - Barack Obama 

2
 - Bagram 

3
 - Virginia Polytechnic Institute and State University 

4
 - Seung-Hui Cho 
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خود را به شکل قانونی خریداری کند. این های  سالح، سابقه بیماری روانی توانسته بود

 به راه انداخت.آمریکا فراوانی را حول موضوع کنترل سالح در های  حادثه خونبار، بحث

را تصویب کرد. این  1«قانون متیو شپرد»مجلس نمایندگان ایاالت متحده  :2007مه  3 -

بود که مجلس نمایندگان قانونی را در ارتباط با حقوق همجنسگرایان به رای نخستین بار 

 گذاشت. 

 چهار تن به ظن تالش برای حمالت تروریستی در نیویورک بازداشت شدند.  :2007 ژوئن 2 -

جمهوری ایاالت متحده در پی عمل جراحی جورج رئیس معاون  ،دیک چنی :2007 ژوئیه  22 -

 هوری را برعهده گرفت. مت و نیم، سمت کفالت ریاست جدبلیو بوش، به مدت دو ساع

سی سی پی در مینیاپولیس ایالت مینه  می در پی سقوط پلی بر روی رودخانه :2007 اوت 1 -

 تن کشته شدند.  13سوتا، 

کالهک اتمی را  6در حالی که  52 -یک فروند هواپیمای بمب افکن ب :2007 اوت 30 -

طرف لوئیزیانا به پرواز در آمد. در زمان شروع پرواز،  کرد، از داکوتای شمالی به می حمل

 اتمی در هواپیما اطالع نداشتند. های  مقامات از وجود این کالهک

هفت تن را در یک مهمانی در ایالت ویسکانسین با شلیک  2«تیلر پیترسون» :2007اکتبر  7  -

 گلوله کشت و سپس خودکشی کرد. 

نوامبر ادامه یافت، موجب از بین  9الیفرنیا که تا آتش سوزی در جنوب ک :2007اکتبر  20 -

 منزل و جابجایی یک میلیون تن شد.  600رفتن بیش از هزار و 

رژیم اسرائیل با هدف پایان دادن به منازعه اعراب و  3«کنفرانس آناپولیس» :2007نوامبر  27  -

 در آناپولیس ایالت مریلند آغاز شد. 

 ه پیمان تجارت آزاد با پرو را تصویب کرد. سنای ایاالت متحد :2007دسامبر  4 -

به وزارت امور خارجه ای  گروهی از فعاالن قبیله بومیان الکوتا در نامه :2007دسامبر  20 -

 را اعالم کردند.  4«جمهوری الکوتا»جدایی این ملت از ایاالت متحده و تاسیس  ،ایاالت متحده

                                                           
1
 - Matthew Shepard Act 

2
 - Tyler Peterson 

3
 - Annapolis Conference 

4
 - Republic of Lakotah 
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2008  

اقتصادی را پیشنهاد داد  ه گشایشش یک بستجمهور جورج دبلیو بورئیس  :2008ژانویه  18 -

ها  زوج؛ مالیاتدالر به ازای هر  1600دالر به ازای هر فرد و  800که بر اساس آن، 

 بازگردانده شود. 

بازارهای سهام در سرتاسر جهان در پی وحشت از بروز رکود اقتصادی در  :2008ژانویه  21 -

 کشور، سقوط کردند.  متحده به دلیل وجود بحران مسکن در این تایاال

بروز رکود اقتصادی در ایاالت متحده،  باره درهایی  در پی انتشار گزارش :2008فوریه  5 -

 ارزش سهام در بازارهای مالی نیویورک سقوط کرد. 

 میلیارد دالر را تصویب کرد.  170سنا بسته احیای اقتصادی به ارزش  :2008فوریه  7 -

شهر  زمایدادی، یک بمب کوچک در میدان تبامدر نخستین ساعات  :2008مارس  6 -

 نیویورک منفجر شد اما به کسی آسیب نرساند. 

کالیفرنیا به عنوان دومین ایالت پس از ماساچوست، ازدواج همجنسگرایان را  :2008مه  15 -

 قانونی اعالم کرد. 

و در کالیفرنیا بخش وسیعی از آرشی 1«استودیوی یونیورسال»آتش سوزی در  :2008 ژوئن 1 -

 را از بین برد. ها  و آهنگها  اصلی فیلمهای  نسخه

برای انتخابات ها  درون حزبی دموکراتهای  سناتور باراک اوباما در رقابت :2008 ژوئن 3 -

تاریخ ایاالت متحده بود که آفریقایی -آمریکاییریاست جمهوری برنده شد. وی نخستین 

ر انتخابات ریاست جمهوری از موفق شد نامزدی یکی از دو حزب اصلی را برای شرکت د

 آن خود کند. 

 محکوم کرد. به شدت اقدام روسیه در حمله به گرجستان را  ،ایاالت متحده :2008 اوت 15  -

مجمع ملی حزب دموکرات، باراک اوباما را به عنوان نامزد انتخابات ریاست  :2008 اوت 28 -

ز سوی یکی از دو حزب بود که اآفریقایی -آمریکاییجمهوری معرفی کرد. وی نخستین 

 عرفی شد. ن نامزد انتخابات ریاست جمهوری مبه عنواآمریکا اصلی 

                                                           
1
 - Universal Studios 
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را به عنوان  1«جان مک کین»، سناتور جمهوری خواهمجمع ملی حزب  :2008سپتامبر  4 -

 نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. 

ر کشور، کنترل دو نهاد دولت ایاالت متحده با هدف غلبه بر بحران مالی د :2008سپتامبر  7 -

 را برعهده گرفت.  3«فردی مک»و  2«فنی می»های  مالی به نام

ترین موسسات  به عنوان یکی از بزرگ 4«لمن برادرز»گذاری  بانک سرمایه :2008سپتامبر  15 -

 اعتباری وال استریت در پی بحران مالی در بخش مسکن، اعالم ورشکستگی کرد. 

به عنوان نخستین فضاپیمای بخش  5«1اسپکس ایکس فالکون »فضاپیمای  :2008سپتامبر  28 -

 خصوصی در مدار زمین قرار گرفت. 

 
 اعتباری در اوج بحران اقتصادیات ورشکستگی موسس

در ادامه بحران مالی در بخش مسکن آمریکا، ارزش سهام داوجونز در  :2008سپتامبر  29 -

 واحد سقوط کرد.  777بازار سهام نیویورک 

را با  6«قانون اضطراری ثبات اقتصادی»جمهور جورج دبلیو بوش رئیس  :2008اکتبر  3 -

میلیارد  700کرد. این قانون یک بسته  ءامضاءهدف مقابله با پیامدهای وخیم بحران مالی 

 فراهم کرد.  «مسموم موسسات اعتباریهای  وام»دالری را برای خرید 

                                                           
1
 - John McCain 

2
 - Fannie Mae 

3
 - Freddie Mac 

4
 - Lehman Brothers 

5
 - SpaceX Falcon 1 

6
 - Emergency Economic Stabilization Act 
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2«رالینزنورثوست ای»با  1«دلتا ایرالینز» :2008اکتبر  29 -
ترین شرکت حمل  ادغام شد و بزرگ 

 و نقل تجاری را بوجود آورد. 

 پنجاه و ششمین انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد. :2008نوامبر  4 -

نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری، جان مک  ،باراک اوباما :2008نوامبر  4 -

جمهوری منتخب رئیس داد و به نخستین  را شکست جمهوری خواهکین، نامزد حزب 

 تاریخ ایاالت متحده بدل شد. آفریقایی -آمریکایی

ورود این  در خصوصدر پی انتشار گزارش رسمی دولت ایاالت متحده  :2008دسامبر  1 -

 واحد سقوط کرد.  680کشور به رکود اقتصادی، ارزش سهام داوجونز در بازار سهام نیویورک 

2009 

 -ییکه به مرگ این جوان آمریکا 3«اسکار گرانت»تیراندازی پلیس به سمت  :2009ژانویه  1  -

 .ا گردیداعتراضات نژادی در شهر اوکلند ایالت کالیفرنیموجب آفریقایی منجر شد، 

 صدو یازدهمین دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد. :2009ژانویه  3 -

در هر دو ها  تحده با برتری دموکراتکنگره یکصد و یازدهم ایاالت م :2009ژانویه  6  -

 مجلس آغاز به کار کرد. 

طی چهار ماه اخیر، دو میلیون شغل  ،وزارت کار ایاالت متحده گزارش داد :2009ژانویه  9 -

 از دست رفته است. 

در پی از کار افتادن موتورهای هواپیمای مسافربری پس از بلند شدن از  :2009ژانویه  15 -

پیما بر روی سطح رودخانه هودسون فرود آمد. در این نیویورک، هوا فرودگاه الگاردیا در

 حادثه، هیچ یک از مسافران هواپیما آسیب ندیدند.

4«سیرکویت سیتی» :2009ژانویه  16 -
دومین شرکت خرده فروشی ایاالت متحده اعالم  

 . ندشعبه آن تعطیل شد 567ورشکستگی کرد و تمامی 

                                                           
1
 - Delta Air Lines 

2
 - Northwest Airlines 

3
 - Oscar Grant 

4
 - Circuit City 
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ایاالت متحده جمهوری رئیس چهل و چهارمین ه عنوان باراک اوباما ب :2009ژانویه  20 -

در تاریخ ایاالت متحده بود که به چنین آفریقایی -آمریکایینخستین وی  سوگند یاد کرد.

 سمتی دست یافت.

 جمهوری سوگند یاد کرد. رئیس معاون چهل و هفتمین به عنوان  «جو بایدن» :2009ژانویه  20 -

امو طی یک نک اوباما فرمان اجرایی تعطیلی زندان گوانتاجمهور بارارئیس  :2009ژانویه  22 -

 کرد.  امضاءسال را 

فرماندار ایالت ایلینوی استیضاح و از مقام خود خلع  ،1«چویراد بالگوی» :2009ژانویه  29 -

 شد. وی نخستین فرماندار یک ایالت بود که با استیضاح، برکنار شد. 

تاریخ آفریقایی -آمریکاییستین دادستان کل وان نخبه عن 2«اریک هولدر» :2009فوریه  3 -

 ایاالت متحده، آغاز به کار کرد. 

با یک ماهواره نظامی روسیه بر فراز آمریکا یک فروند ماهواره خصوصی  :2009فوریه  10 -

 آالسکا با یکدیگر برخورد کردند. 

مسافر  49در پی سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری در ایالت نیویورک،  :2009فوریه  12 -

 جان باختند. 

 
 ایاالت متحده آمریکا سیاه پوستجمهور رئیس باراک اوباما، چهل و چهارمین و نخستین 

                                                           
1
 - Rod Blagojevich 

2
 - Eric Holder 
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هزار نیروی اضافی به افغانستان  17جمهور باراک اوباما، فرمان اعزام رئیس  :2009فوریه  18 -

 را صادر کرد. 

 2«تگارد کاپیتال منجمنتوس»گذاری  مدیر شرکت سرمایه 1«جیمز نیکلسون» :2009فوریه  25 -

 بازداشت شد.  3«پونزی»به دلیل از بین بردن سرمایه سرمایه گذاران به شیوه 

 62در جریان بحران مالی،  ،اعالم کرد 4«جیی آ ای»ای  شرکت بزرگ بیمه :2009مارس  2 -
میلیارد دالر ضرر متحمل شده است و دولت فدرال برای جلوگیری از ورشکستگی آن، با 

 میلیارد دالری به آن موافقت کرد.  30مک پرداخت ک

سیاست دولت بوش را برای محدود سازی  ،جمهور باراک اوبامارئیس  :2009مارس  9 -
درعین بنیادین را کنار گذاشت و های  مالی دولت فدرال به تحقیقات سلولهای  اعطای کمک

 شبیه سازی انسان انجام شود. دهد نکه اجازه  قول داد حال

وال استریت در پرونده گذاران  ترین سرمایه از بزرگ 5«برنی مدوف» :2009مارس  12 -

 رسوایی مالی، در دادگاه گناهکار شناخته شد. 

در جریان  آمریکاییهای  فدرال رزرو طی گزارشی اعالم کرد خانواده :2009مارس  13 -
  اند. درصد از ثروت خود را از دست داده 18 دست کم  ،2008بحران مالی سال 

با وجود گرفتاری در بحران مالی،  ،اعالم کرد« جیای  ای»ای  شرکت بیمه :2009مارس  15  -

جمهور باراک اوباما، رئیس کند.  می پاداش پرداختمیلیون دالر پاداش به مدیران ارشد  450

 این رفتار را طمع ورزی خواند. 

 لغو کرد. ، مجازات اعدام را نیومکزیکو به عنوان پانزدهمین ایالت :2009مارس  18 -

ایالت کارولینای شمالی، وارد یک  7«کارتاژ»در شهر  6«رابرت استوارت» :2009مارس  29 -
 خانه سالمندان شد و هشت تن را به قتل رساند. 

دیوان عالی ایالت آیووا، ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان را مغایر با قانون  :2009آوریل  3 -

ل شد که ازدواج یبدت ی، آیووا به سومین ایالتاساسی ایاالت متحده اعالم کرد. بدین ترتیب

 گرایان را قانونی اعالم کرد.  همجنس

                                                           
1
 - James Nicholson 

2
 - Westgate Capital Management 

3
 - Ponzi 

4
 - AIG 

5
 - Bernie Madoff 

6
 - Robert Stewart 

7
 - Carthage 
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ایالت  1«متونهبینگ»ی جمعی در مرکز مهاجرت شهر در پی تیرانداز :2009آوریل  3  -

تن کشته و چهار تن زخمی شدند. ضارب که یک شهروند ویتنامی بود، پس  13نیویورک، 

 از تیراندازی، خودکشی کرد. 

 در ایالت ورمونت، ازدواج همجنسگرایان آزاد اعالم شد.  :2009آوریل  7 -

پیوندد  می به حزب دموکرات جمهوری خواهاز حزب 2«آرلین اسپکتر»سناتور  :2009آوریل  28 -

 گیرند.  می کرسی سنا، اکثریت را در دست 50با کسب ها  دموکراتو با این تصمیم، 

در افغانستان برکنار  آمریکاییاز فرماندهی نیروهای  3«دیوید مک کرنان»ژنرال  :2009مه  11 -

شد. وی بعد از ژنرال داگالس مک آرتور که در جریان جنگ کره از فرماندهی جنگ برکنار 

 شد، در حین نبردهای نظامی، سمت خود را از دست داد. 

داد،  می آخر بارداری انجامهای  پزشکی که سقط جنین را در ماه ،4«جورج تیلر» :2009مه  31 -

 ایالت کانزاس به قتل رسید. یدر کلیسایی در شهر ویچیتا

مسلمان در بیرون از یک پایگاه  آمریکایی، یک 5«عبدالحکیم مجاهد محمد» :2009 ژوئن 1 -

تیراندازی کرد و یک سرباز  ایالت آرکانزاس 6«لیتل راک»نظامی ارتش ایاالت متحده در شهر 

 را کشت و یک سرباز دیگر را زخمی کرد. 

 ازدواج همجنسگرایان در ایالت نیوهمشایر قانونی اعالم شد.  :2009 ژوئن 3 -

 تن کشته شدند. 9در پی تصادف در متروی شهر واشنگتن دی.سی،  :2009 ژوئن 22 -

 سالگی درگذشت.  50مایکل جکسون، ستاره موسیقی پاپ، در  :2009 ژوئن 25 -

، از سوی جان 2008مهوری سال که در انتخابات ریاست ج 7«سارا پلین» :2009 ژوئیه  3 -

به عنوان نامزد سمت معاونت ریاست جمهوری  جمهوری خواهمک کین، نامزد حزب 

 دهد.  می معرفی شده بود، اعالم کرد از فرمانداری ایالت آالسکا استعفا

                                                           
1
 - Binghamton 

2
 - Arlen Specter 

3
 - David McKiernan 

4
 - George Tiller 

5
 - Abdulhakim Mujahid Muhammad 

6
 - Little Rock 

7
 - Sarah Palin 
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شود این مراسم  می مراسم تشییع جنازه مایکل جکسون برگزار شد. گفته :2009 ژوئیه  7 -

تشییع جنازه در دوران کنونی در جهان است که دو نیم  های ن مراسمتری یکی از بزرگ

 میلیارد انسان در سراسر جهان، آن را از تلویزیون به طور زنده مشاهده کردند. 

به عنوان سناتور  1«آل فرانکلین»بعد از هشت ماه بازشماری آرای انتخابات،  :2009 ژوئیه  7 -

 سی سی پی سوگند یاد کرد.  می ایالت

را که به طور غیر  آمریکاییکیم جونگ ایل، رهبر کره شمالی دو روزنامه نگار  :2009 اوت 4 -

قانونی وارد این کشور شده و زندانی شده بودند؛ عفو کرد. این اقدام پس از آن انجام گرفت 

 جمهوری سابق ایاالت متحده به پیونگ یانگ سفر کرده بود. رئیس که بیل کلینتون، 

پانیک دیوان عالی فدرال سهیبه عنوان نخستین قاضی زن  2«رویایا سوتومسون» :2009 اوت 8 -

 سوگند یاد کرد. 

سال  18ربوده شده بود، بعد از  1991زنی که در سال 3«جیسی لی دوگارد» :2009 اوت 26 -

 توانست از زندانش فرار کند. 

کالهبرداری  ترین وزارت دادگستری ایاالت متحده پایان رسیدگی به بزرگ :2009سپتامبر  2 -

در آن درگیر بود،  4«فایزر»در سیستم بهداشت و درمان تاریخ کشور را که شرکت دارویی 

 میلیون دالر غرامت خاتمه یافت. 300این پرونده با پرداخت دو میلیارد و  اعالم کرد.

و کاهش ها  نخستین راهپیمایی فعاالن راستگرای حامی کاهش مالیات :2009سپتامبر  12 -

 در شهر واشنگتن دی سی 5«پروژه دوازدهم سپتامبر»ولت در اقتصاد، موسوم به مداخالت د

جنبش تی »نیز انجام گرفت. هواداران آمریکا برگزار شد. همزمان تظاهراتی در دیگر مناطق 

 حضور داشتند. ها  نیز در این راهپیمایی 6«پارتی

                                                           
1
 - Al Franken 

2
 - Sonia Sotomayor 

3
 - Jaycee Lee Dugard 

4
 - Pfizer 

5
 - 9/12 Project 

6
 - Tea Party Movement  
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 تظاهرات طرفداران جنبش تی پارتی

جمهوری ایاالت متحده، ریاست رئیس وباما، به عنوان نخستین باراک ا :2009سپتامبر  24  -

برعهده گرفت. وی در این نشست بر تعهد ایاالت را نشست شورای امنیت سازمان ملل 

متحده برای مقابله با تغییرات آب و هوایی و همچنین چندجانبه گرایی و عدم اشاعه 

 تسلیحات اتمی در جهان تاکید کرد. 

 ایالت پنسیلوانیا آغاز به کار کرد.  پیتزبورگشست سران گروه بیست در شهر ن :2009سپتامبر  24 -

 حکم صدور پی در فرانسوی –کارگردان لهستانی  1«رومن پوالنسکی» :2009سپتامبر  27 -

 . شد بازداشت سوئیس در متحده، ایاالت در دستگیری

 ژوئنمیزان پس از درصد و باالترین  10نرخ بیکاری در ایاالت متحده به  :2009اکتبر  1 -

 رسید.  1983

پیشگیری از  ،شپرد و جیمز بیردقانون متیو »جمهور باراک اوباما رئیس  :2009اکتبر  28 -

را با هدف جلوگیری از نفرت پراکنی بر اساس جنسیت، گرایش  2«م ناشی از نفرتیجرا

 کرد.  ءامضاءجنسی، هویت جنسی یا معلولیت 

یاالت ا، افسر روانپزشک نیروی زمینی ارتش 3«حسن نیدال مالک»سرگرد  :2009نوامبر  5 -

تن را کشت. این بدترین  13تیراندازی کرد و  4«فورت هوود»متحده در پایگاه نظامی 

 بود که تاکنون رخ داده بود. آمریکا تیراندازی جمعی در یکی از پایگاه نظامی ارتش 

                                                           
1
 - Roman Polanski 

2
 - Matthew Shepard and James Byrd Jr. Hate Crimes Prevention Act 

3
 - Nidal Malik Hasan 

4
 - Fort Hood 
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توقف اجرای حکم اعدام دیوان عالی فدرال ایاالت متحده با درخواست  :2009نوامبر  9 -

را به ده نفر  2002دوربین دار در سال های  که با تفنگ یجان آلن محمد، یکی از دو قاتل

 چند روز بعد اعدام شد. جان آلن  ،ند، مخالفت کرد. در پی این تصمیمه بودرساند  قتل

بین  جمهور باراک اوباما به دلیل ایفای نقش در تقویت دیپلماسیرئیس  :2009دسامبر  10 -

 د. شبه دریافت جایزه صلح نوبل  موفق المللی

در سینماها به نمایش درآمد و به پرفروش ترین  1«آواتار»فیلم سینمایی  :2009دسامبر  18 -

 م تاریخ سینما بدل شد.لفی

یک عضو القاعده نیجریه در از سوی گذاری  تالش تروریستی برای بمب  :2009دسامبر  25 -

 پرواز به مقصد دیترویت، خنثی شد.  هواپیمای مسافربری در حال

 2010 

 ازدواج همجنسگرایان در ایالت نیوهمشایر قانونی اعالم شد.  :2010ژانویه  1 -

میلیون دالر برای  100جمهور باراک اوباما اعالم کرد ایاالت متحده رئیس  :2010ژانویه  14 -

وی از بیل کلینتون و  گسترده زلزله شدید هائیتی اختصاص خواهد داد.های  بازسازی ویرانی

برای کمک ها  جورج دبلیو بوش، روسای جمهوری سابق ایاالت متحده دعوت کرد به تالش

 به مردم هائیتی بپیوندند. 

سیتیزن یونایتد علیه کمیسیون فدرال »دیوان عالی فدرال در پرونده  :2010ژانویه  21 -

و موسسات  ها، ی شرکتسیاسهای  هزینهبرای محدودیت اعمال حکم داد که  2«انتخابات

 متمم نخست قانون اساسی ایاالت متحده است. با مغایرها  اتحادیه

آغاز به کار کرده بود، نخستین مجمع  2009جنبش تی پارتی که در سال  :2010فوریه  5 -

 ملی خود را در ایالت تنسی برگزار کرد. 

سیون ملی مسئولیت کمی»ی فرمانی، امضاءجمهور باراک اوباما با رئیس  :2010فوریه  18 -

 را تشکیل داد.  3«مالی و اصالحات

                                                           
1
 - Avatar 

2
 - Citizens United v. Federal Election Commission 

3
 - National Commission on Fiscal Responsibility and Reform 
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به ممنوعیت خدمت زنان در  ،نیروی دریایی ایاالت متحده رسما اعالم کرد :2010فوریه  23 -

 پایان خواهد داد. ها  زیردریایی

قانون حمایت از بیماران و »مجلس نمایندگان ایاالت متحده الیحه  :2010مارس  21 -

1«رفهمقرون به صهای  مراقبت
 را تصویب کرد. «اوباماکِر»موسوم به  

مقرون های  قانون حمایت از بیماران و مراقبت»جمهور باراک اوباما رئیس  :2010مارس  23 -

درمانی ارزان قیمت را برای شهروندان های  کرد. این قانون که بیمه ءامضاءرا « به صرفه

 ت. شهرت یاف 2«راوباماکِ»کند، به قانون  می فراهم آمریکایی

جمهور باراک اوباما به رئیس ان از جمهوری خواهکنترل  درایالت  14 :2010مارس  23 -

در  درمانی ارزان قیمت موسوم به اوباماکر شکایت کردند.های  دلیل تصویب قانون بیمه

  به این شکایت پیوستند.ها  بعد، تعداد دیگری از ایالتهای  ماه

اتهام تالش برای کشتار ماموران پلیس یا افراد  عضو یک گروه میلیشیا به 9 :2010مارس  28 -

 غیر نظامی، بازداشت شدند. 

معدنچی کشته  25در پی انفجار در یک معدن در ایالت ویرجینیای غربی،  :2010آوریل  5 -

 شدند. 

در خلیج مکزیک  3«بریتیش پترولیوم»انفجار در تاسیسات نفتی شرکت  :2010آوریل  20 -

و فاجعه زیست محیطی نفت خام در تاریخ ایاالت متحده ترین نشت  موجب بروز بزرگ

 شد. 

آریزونا قانون سختگیرانه ضد مهاجرتی را برای جلوگیری از ورود  تایال :2010آوریل  23 -

مهاجران غیرقانونی به تصویب رساند. تصویب این قانون با واکنش فراوان در داخل و خارج 

 از ایاالت متحده همراه شد. 

 یمز شهر نیویورک منفجر شد. اشده در میدان تگذاری  خودروی بمبیک  :2010مه  1 -

 نشاخص داوجونز در بازار بورس نیویورک هزار واحد سقوط کرد. این بیشتری :2010مه  6 -

 آید.  می به شمارآمریکا سقوط ارزش سهام در یک روز در تاریخ 

                                                           
1
 - Patient Protection and Affordable Care Act 

2
 - Obamacare 

3
 - The British Petroleum Company 
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 امنیت شورای 1929 شماره قطعنامه شرکایش، همراهی به متحده ایاالت:  2010 ژوئن 9 -

 موضوع در ایران اسالمی جمهوری قراردادن فشار تحت برای را متحد ملل سازمان

 .رساند تصویب بهای  هسته آمیز صلحهای  فعالیت

تن را به ظن جاسوسی برای روسیه  10وزارت دادگستری ایاالت متحده  :2010 ژوئن 28 -

 بازداشت کرد. 

به جاسوسی برای روسیه متهم شده بودند، در ای  تن که از سوی اف بی 10 :2010 ژوئیه  8 -

 دادگاه به جرم خود اعتراف کردند. 

ت نفت از تاسیسات نفتی شرکت بریتیش پترولیوم در خلیج مکزیک نش :2010 ژوئیه  15 -

زیست های  رعایت استانداردعدم که به دلیل قطع شد. این حادثه،  ،روز تالش 56بعد از 

 دگی نفتی را در تاریخ ایاالت متحده رقم زد. گسترده ترین آلومحیطی بود، 

 را منافقین گروهک نام تروریستی، گسترده سوابق وجود با متحده ایاالت:  2010 ژوئیه 18 -

 .کرد خارج تروریستیهای  گروه فهرست از

 به 1«قانون اصالح وال استریت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان» :2010 ژوئیه  21 -

 اک اوباما رسید. جمهور باررئیس ی امضاء

 آخرین نیروهای رزمی ارتش ایاالت متحده خاک عراق را ترک کردند.  :2010 اوت 19 -

جمهور باراک اوباما، پایان عملیات رزمی ارتش ایاالت متحده در رئیس  :2010 اوت 31 -

 عراق را اعالم کرد. 

 
 آمریکاترین حادثه زیست محیطی تاریخ  نشت نفت در خلیج مکزیک، بزرگ

                                                           
1
 - Wall Street Reform and Consumer Protection Act 
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زخمی  6کشته و  7کالیفرنیا،  1«سان برونو»انفجار در خط لوله گاز در  :2010سپتامبر  9 -

 برجای گذاشت. 

به یک دریافت کننده « مدال افتخار»برای نخستین بار بعد از جنگ ویتنام  :2010سپتامبر  11 -

 جنگاقداماتش در طول دلیل  این مدال را به  2«سالواتوره گیونتا»زنده اهدا شد. گروهبان 

 افغانستان دریافت کرد.

سرشناس اسالم ستیز در ایاالت های  از چهره 3«تری جونز»کشیش  :2010سپتامبر  11 -

قرآن صرف  دناز تصمیم خود برای سوزان ،متحده در پی اعتراضات گسترده اعالم کرد

 نظر کرده است. 

ر سر برنامه بها  رو بحثسنای ایاالت متحده با تصویب قانونی، به ج :2010سپتامبر  21 -

 پایان داد. آمریکا استخدام همجنسگرایان در ارتش خصوص در « نپرس، نگو»

کرد که دو بسته ارسالی از یمن به ایاالت  تاییدجمهور باراک اوباما رئیس  :2010اکتبر  29 -

 حاوی مواد منفجره بوده است.  ،متحده

را مجلس نمایندگان کثریت ا رایای  ان در انتخابات میاندورهجمهوری خواه :2010نوامبر  2 -

 به شمار 1948از سال ای  تغییر حزبی در انتخابات میاندوره ترین این بزرگآوردند. دست به 

 آمد.  می

میلیارد دالر از  600برای کمک به رشد اقتصادی،  ،فدرال رزرو اعالم کرد :2010 نوامبر 4  -

 کند.  می اوراق قرضه را خریداری

نپرس » پرکشمکشی فدرال ایاالت متحده اعالم کرد در موضوع دیوان عال :2010نوامبر  12 -

 کند.  نمی دخالت« و نگو

نخستین اسناد محرمانه دیپلماتیک دولت  4«ویکی لیکس»سایت افشاگر  :2010 نوامبر 28 -

 ایاالت متحده را منتشر کرد. 

                                                           
1
 - San Bruno 

2
 - Salvatore Giunta 

3
 - Terry Jones 

4
 - WikiLeaks 
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ز تخفیف مالیاتی، مجو 2010سال  قانون»جمهور باراک اوباما رئیس  :2010دسامبر  17 -

 کرد.  ءامضاءرا  1«مجدد بیمه بیکاری و ایجاد شغل

منتشر شد. این آمار، رشد جمعیت  2010آمار سرشماری جمعیت سال  :2010دسامبر  21 -

درصد اعالم کرد که کمترین میزان رشد  9.7 ،2000را در مقایسه با آمار سال آمریکا 

 جمعیت بعد از دوران رکود بزرگ عنوان شد. 

 کرد.  ءامضاءرا « نپرس و نگو»جمهور باراک اوباما مصوبه رئیس  :2010دسامبر  22 -

 کرد.  تاییدبا روسیه را  2«پیمان استارت»سنای ایاالت متحده  :2010دسامبر  22  -

 

                                                           
1
 - Tax Relief, Unemployment Insurance Reauthorization, and Job Creation Act of 2010 

2
 - START Treaty 



 

 

 فصل دوم

 2010دهه  

2011 

 صدو دوازدهمین دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد. :2011ژانویه  3 -

ایاالت متحده برای نخستین بار با صدای بلند در صحن قانون اساسی  :2011ژانویه  6 -

 مجلس نمایندگان قرائت شد. 

ایالت آریزونا تیراندازی کرد  2«توسان»در شهر  1«جراد لی الفنر»فردی به نام  :2011ژانویه  8 -

ن ت 14عضو مجلس نمایندگان ایاالت متحده به همراه  ،3«گابی گیفوردز»و در این اقدام، 

 کشته شدند.  ،قاضی فدرال 4«جان رل»ش تن از جمله دیگر زخمی و ش

مجلس نمایندگان ایاالت  جمهوری خواهتام دیلی، رهبر سابق اکثریت  :2011ژانویه  10 -

 متحده به جرم پولشویی به سه سال زندان محکوم شد. 

درمانی ارزان قیمت موسوم های  قانون بیمه 5«راجر وینسون»قاضی فدرال  :2011ژانویه  31 -

 قانون اساسی ایاالت متحده اعالم کرد. با اوباماکر را مغایر به 

رئیس پیشین کارکنان ستاد کاخ سفید در دولت رئیس ، 6«راحم امانوئل» :2011فوریه  22 -

 جمهور باراک اوباما در انتخابات شهرداری شیکاگو پیروز شد. 

                                                           
1
 - Jared Lee Loughner 

2
 - Tucson 

3
 - Gabby Giffords 

4
 - John Roll 

5
 -  Roger Vinson 

6
 - Rahm Emanuel 
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پرواز، بر  آخرین بازگشت از فضاپیمای رفت و برگشت دیسکاوری در :2011فوریه  24 -

 ت.سروی زمین نش

کاخ سفید و کنگره بر سر الیحه بودجه به توافق رسیدند و مانع تعطیلی  :2011آوریل  8 -

 دولت فدرال شدند. های  فعالیت

کشته  43وقوع یک طوفان سهمگین در منطقه غرب میانه ایاالت متحده  :2011آوریل  14 -

 برجای گذاشت. 

برای نخستین بار در تاریخ،  1«پوروزاند   استاندارد»موسسه اعتبارسنجی  :2011آوریل  18 -

عمومی این های  اعتبار بلند مدت ایاالت متحده را به دلیل چشم انداز نگران کننده بدهی

 کشور، از باثبات به منفی تغییر داد.

کشته برجای  340گسترده در جنوب شرقی ایاالت متحده های  طوفان :2011آوریل  25 -

 گذاشته است. 

جمهور باراک رئیس بر اصالت شهروندی درباره  در پی پخش شایعاتی :2011وریل آ 27 -

داد در شهر هونولولو در ایالت هاوایی  می اوباما، وی برگه گواهی تولد خود را که نشان

  متولد شده است، منتشر کرد.

در حمله نیروهای طالبان در افغانستان، هشت سرباز و یک پیمانکار  :2011آوریل  27 -

 کشته شدند.  ریکاییآم

گروه القاعده  ا اعالم کرد که اسامه بن الدن، سرکردهجمهور باراک اوبامرئیس  :2011 مه 2 -

در خاک پاکستان کشته و جسد وی از بین برده ای  به منطقه آمریکاییدر حمله تکاورهای 

 شده است. 

و نامزد انتخابات  3«المللی پول صندوق بین»رئیس ، 2«انگ -تراسسنیک ایدوم» :2011مه  14 -

 تجاوز به یک خدمتکار در هتلی در نیویورک متهم شد. ریاست جمهوری فرانسه به

                                                           
1
 - Standard & Poor's 

2
 - Dominique Strauss-Kahn 

3
 - International Monetary Fund 
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 القاعده سرکردهاسامه بن الدن،  ه شدنتماشای عملیات کشت حالدر آمریکا مقامات دولت 

مردمی در جهان های  جمهور باراک اوباما در سخنانی در حمایت از قیامرئیس  :2011مه  19 -

 1967عالم کرد از تشکیل یک کشور فلسطینی بر اساس مرزهای پیش از جنگ عرب ا

 کند.  می پشتیبانی

 کشته برجای گذاشت.  158طوفان در ایالت میسوری  :2011مه  22 -

پس 2«اوپرا شو»مجری سرشناس تلویزیونی به برنامه معروف  1«اوپرا وینفری» :2011مه  25 -

 سال اجرا، پایان داد.  25از 

برای کسب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری از  ،اعالم کرد 3«میت رامنی» :2011 ژوئن 2 -

 انتخاباتی خواهد شد. های  وارد رقابت جمهوری خواهحزب 

، سناتور ایالت کارولینای شمالی و نامزد انتخابات ریاست 4«جان ادواردز» :2011 ژوئن 3 -

 . ت انتخاباتی متهم شداعانجمهوری به سوء استفاده مالی از 

ایاالت های  مغز متفکر حمله تروریستی به سفارتخانه 5«فاضل عبداهلل محمد» :2011 ژوئن 8 -

 در سومالی کشته شد.  1998متحده در کنیا و تانزانیا در سال 

در پی تشدید نبردها در لیبی میان نیروهای دولتی و مخالفان معمر قذافی،  :2011 ژوئن 16 -

شورای امنیت سازمان ملل،  1973برای اجرای قطعنامه نیروهای هوایی ارتش ایاالت متحده 

 مناطقی از خاک لیبی را بمباران کردند. 

                                                           
1
 - Oprah Winfrey 

2
 - Oprah Show 

3
 - Mitt Romney 

4
 - John Edwards 

5
 - Fazul Abdullah Mohammed 
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جرم از جمله به  17، فرماندار سابق ایالت ایلینوی به ارتکاب چیویراد بالگو :2011 ژوئن 27 -

جمهور باراک اوباما در سنای ایاالت متحده رئیس فروش گذاشتن صندلی خالی مانده 

 محکوم شد. 

بر اداره  1«رابرت مولر»افزایش دوره ریاست سنای ایاالت متحده به  :2011 ژوئیه  27  -

 سال، رای داد. 10به بیش از  –ای  اف بی –تحقیقات فدرال 

کرد  ءامضاءرا  2«2011قانون کنترل بودجه سال » ،جمهور باراک اوبامارئیس  :2011 اوت 2 -

 می دولت فدرال فروکش کرد. عموهای  و بحران مالی بر سر افزایش سقف بدهی

عمومی دولت فدرال، برای های  با ادامه بحران مالی بر سر تعیین سقف بدهی :2011 اوت 5 -

، رتبه اعتباری ایاالت متحده از سوی موسسه اعتبارسنجی 1917نخستین بار پس از سال 

 کاهش یافت.  4«پالسای  ای»به  3«ایای  ای»پورز از اند   استاندارد

در پی اصابت موشک شلیک شده از سوی نیروهای طالبان به سمت یک  :2011 اوت 6 -

این عمده ترین تفنگدار دریایی ایاالت متحده کشته شدند.  20ناتو در افغانستان،  بالگرد

به افغانستان در آمریکا در یک رخداد واحد از زمان آغاز حمله  آمریکاییتلفات نیروهای 

 آمد.  می به شمار 2001سال 

 10کشته و بیش از  55در سواحل شرقی ایاالت متحده  5«طوفان آیرین» :2011 اوت 28 -

 میلیارد دالر خسارت برجای گذاشت.

موزه ملی و بنای یادبود »سپتامبر،  11در دهمین سالگرد حادثه تروریستی  :2011سپتامبر  11 -

 در شهر نیویورک افتتاح شد.  6«یازدهم سپتامبر

اقتصادی و فساد مالی در نظام های  در اعتراض به نابرابری هزاران نفر :2011سپتامبر  17 -

اقتصادی ایاالت متحده به سمت ساختمان بازار اوراق بهادار در وال استریت شهر نیویورک 

 بود. 7«تسخیر وال استریت»راهپیمایی کردند. این اقدام سرآغاز شکل گیری جنبش اجتماعی 

                                                           
1
 - Robert Mueller 

2
 - Budget Control Act of 2011 

3
 - AAA 

4
 - AA+ 

5
 - Hurricane Irene 

6
 - 9/11 National Memorial & Museum 

7
 - Occupy Wall Street 
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حضور همجنسگرایان در باره در« نپرس و نگو»مقامات ارتش به سیاست  :2011سپتامبر  20 -

 ارتش ایاالت متحده پایان دادند. 

به کاروانی در یمن، آمریکا در حمله هواپیماهای بدون سرنشین ارتش  :2011سپتامبر  30 -

 کشته شد.  عربستان سعودیالقاعده شبه جزیره  سرکرده شعبه 1«العولقی انور»

تن بر روی  700داران جنبش تسخیر وال استریت، در جریان راهپیمایی هوا :2011اکتبر  1 -

 پل بروکلین شهر نیویورک بازداشت شدند. 

 سالگی درگذشت. 56استیو جابز، بنیانگذار شرکت اپل در  :2011اکتبر  5 -

را علیه چین به دلیل دستکاری دولت این هایی  سنای ایاالت متحده تحریم :2011اکتبر  11 -

 رساند.  کشور در واحد پول چین به تصویب

 فرمانده  2«جوزف کنی»نظامی را برای بازداشت  100دولت ایاالت متحده  :2011اکتبر  14 -

 به اوگاندا اعزام کرد.  3«ارتش مقاومت لرد»

پاسفیک )اپک( در -آسیا اقتصادی های همکاری اجالس سران سازمان :2011نوامبر  12 -

 هونولولوی ایالت هاوایی آغاز به کار کرد. 

 
 طرفداران جنبش تسخیر وال استریت در نیویورکتظاهرات 

این  4«170-آر کیو»پهپاد  ده شدندرخواست ایاالت متحده برای بازگردان :2011دسامبر  13 -

 د. شرد  تهراناز سوی خاک ایران به زمین نشانده شده بود، که در کشور 

                                                           
1
 - Anwar al-Awlaki 

2
 - Joseph Kony 

3
 - Lord's Resistance Army 

4
 - RQ-170 
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در آمریکا جنگ  اعالم شد که از عراق، آمریکاییبا خروج آخرین نظامیان  :2011دسامبر  18 -

 عراق پایان یافت. 

2012  

حکم داد که زندانیان  1«مینسی علیه پوالرد»دیوان عالی فدرال در پرونده  :2012ژانویه  10 -

از  ،توانند با استناد به متمم هشتم قانون اساسی ایاالت متحده نمی ،مورد آزار قرار گرفته

 خصوصی شکایت کنند.های  زندان

در ایالت ایلینوی به شکل تصادفی بخار رادیواکتیو  2«وگاه اتمی بایروننیر» :2012ژانویه  30 -

 متصاعد کرد. 

در هتلی در لس  آمریکاییخواننده سرشناس  3«ویتنی هیوستون»جسد  :2012فوریه  11 -

 آنجلس پیدا شد. 

هواپیمای گذاری  به جرم تالش برای بمب 4«عمر فاروق عبدالمطلب» :2012فوریه  16 -

 قصد دیترویت، به حبس ابد محکوم شد. مسافربری از م

هفت بر فراز مرز کالیفرنیا و آریزونا،  بالگرددر جریان برخورد دو فروند  :2012فوریه  22 -

 تفنگدار دریایی ایاالت متحده کشته شدند. 

توسط آفریقایی -آمریکاییساله غیرمسلح  17، نوجوان 5«تریوان مارتین» :2012فوریه  26 -

موجی از اعتراضات فلوریدا به ضرب گلوله کشته شد. این قتل، در  6«جورج زیمرمن»

 به همراه آورد. آمریکا گسترده را در محکومیت خشونت علیه سیاهان در 

کودک را در  9زن و  4غیرنظامی از جمله  17 7«روبرت بلیز»گروهبان  :2012مارس  11 -

 نزدیک شهر قندهار افغانستان به قتل رساند. ای  منطقه

تاجر روس به جرم قاچاق اسلحه برای شورشیان چپگرای  8«ویکتور بوت» :2012آوریل  5 -

 سال زندان محکوم شد.  25کلمبیا به 

                                                           
1
 - Minneci v. Pollard 

2
 - Byron nuclear power plant 

3
 - Whitney Houston 

4
 - Umar Farouk Abdulmutallab 

5
 - Trayvon Martin 

6
 - George Zimmerman 

7
 - Robert Bales 

8
 - Victor Bout 
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سرویس مخفی ایاالت متحده که در جریان محافظت از برخی از ماموران  :2012آوریل  12 -

ب جمهور باراک اوباما هنگام بازدید از کلمبیا، در این کشور حضور داشتند، مرتکرئیس 

تن از اعضای  9وجود آوردند. مدتی بعد ه شدند و یک رسوایی بزرگ بها  استخدام روسپی

 شدند.  سرویس مخفی اخراج شان، از این  سرویس مخفی به جرم تخطی از وظایف

 نخستین مجوز استفاده از خودروهای خودران به شرکت گوگل داده شد. :2012مه  7  -

از  ،جمهوری مستقر در ایاالت متحدهرئیس نخستین باراک اوباما به عنوان  :2012مه  9  -

 ازدواج همجنسگرایان در این کشور حمایت کرد. 

سی و هشمین اجالس سران هشت کشور صنعتی جهان در شهر شیکاگو در  :2012مه  18 -

 ایالت ایلینوی آغاز به کار کرد.

 و آغاز به کار کرد. ناتو در شیکاگ –اجالس سران سازمان پیمان آتالنتیک شمالی  :2012مه  20 -

جمهور باراک اوباما اعالم کرد ایاالت متحده اخراج مهاجران رئیس  :2012 ژوئن 15 -

 کند.  می غیرقانونی را متوقف

قانون مناقشه  ،1«آریزونا علیه ایاالت متحده»دیوان عالی فدرال در پرونده  :2012 ژوئن 25 -

 ن اساسی ایاالت متحده اعالم کرد. قانوبا برانگیز ضد مهاجرتی ایالت آریزونا را مغایر 

فدراسیون ملی مشاغل مستقل علیه »دیوان عالی فدرال در پرونده  :2012 ژوئن 28 -

را  «راوباماکِ»موسوم به « صرفه به مقرونهای  مراقبت و بیماران از حفاظت قانون» 2«سبلیوس

 مطابق با قانون اساسی ایاالت متحده تشخیص داد. 

د. وی نخستین کرتوهین به کنگره متهم به را  «اریک هولدر»آمریکا کنگره  :2012 ژوئن 28 -

 دادستان کل ایاالت متحده است که در چنین وضعیتی قرار گرفت. 

 تن جان باختند.  19در پی وزش بادهای شدید تابستانی در شرق ایاالت متحده،  :2012 ژوئیه  2  -

در ایالت کلرادو،  3«آرورا»در شهر  در جریان تیراندازی جمعی در سینمایی :2012 ژوئیه  20 -

به  ،در هنگام نمایش فیلم 4«جیمز هلمز»تن زخمی شدند. ضارب به نام  70تن کشته و  12

 سمت تماشاگران تیراندازی کرد. 

                                                           
1
 - Arizona v. United States 

2
 - National Federation of Independent Business v. Sebelius 

3
 - Aurora 

4
 - James Holmes 
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اوک »در شهر ها  برترپندار در معبد سیک یک سفید 1«وید مایکل پیج» :2012 اوت 5 -

 شش تن را به قتل رساند. ایالت ویسکانسین تیراندازی کرد و  2«کریک

ماروین لی »ین به نام یایالت تگزاس حکم اعدام فردی با ضریب هوشی پا :2012 اوت 8 -

توانست مانع اجرای حکم  می م کرد؛ در حالی که ضریب هوشی پایین ویالرا اع 3«ویلسون

 اعدام شود.

ق اختراع، به را به دلیل نقض ح 4«سامسونگ»دادگاهی در کالیفرنیا، شرکت  :2012 اوت 24 -

 پرداخت یک میلیارد دالر خسارت به شرکت اپل محکوم کرد. 

 82ماه گذاشت در  هنیل آرمسترانگ، نخستین انسانی که پا بر روی کر :2012 اوت 25 -

 سالگی درگذشت.

، میت رامنی را به عنوان نامزد انتخابات جمهوری خواهمجمع ملی حزب  :2012 اوت 30 -

 ریاست جمهوری معرفی کرد. 

مجمع ملی حزب دموکرات باراک اوباما را به عنوان نامزد انتخابات ریاست  :2012سپتامبر  6 -

 جمهوری معرفی کرد. 

کنسولگری ایاالت متحده در شهر بنغازی شبه نظامیان ضدآمریکایی به  :2012سپتامبر  11 -

به همراه در لیبی آمریکا سفیر  5«جی. کریستوفر استیونس». در این حمله، کردند لیبی حمله 

، در 1979که بعد از سال ست آمریکااستیونس نخستین سفیر  کشته شد.دو تفنگدار دریایی 

 . ه استزمان ماموریت کشته شد

کشته برجای  50مال شرقی ایاالت متحده شدر منطقه 6«طوفان سندی» :2012اکتبر  29  -

 گذاشت. 

 ت متحده برگزار شد.پنجاه و هفتمین انتخابات ریاست جمهوری ایاال :2012نوامبر  6 -

ا  باراک اوباما، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ب :2012نوامبر  6 -

 به پیروزی رسید.  جمهوری خواهمیت رامنی، نامزد حزب  شکست

                                                           
1
 - Wade Michael Page 

2
 - Oak Creek 

3
 - Marvin Lee Wilson 

4
 - Samsung Electronics 

5
 - J. Christopher Stevens 

6
 - Hurricane Sandy 
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شهروندان ایالت مین در یک همه پرسی به قانونی شدن ازدواج  :2012نوامبر  6 -

ین ایالتی است که این نوع ازدواج را با رای مردم، همجنسگرایان رای مثبت دادند. مین نخست

 قانونی اعالم کرد. 

مردم پورتوریکو به تبدیل شدن این سرزمین به یک ایالت از ایاالت متحده  :2012نوامبر  6 -

 رای مثبت دادند. ایالت شدن پورتوریکو به رای مثبت کنگره نیز نیاز دارد. 

لیوم پذیرفت بابت خسارات ناشی از نشت عظیم شرکت نفتی بریتیش پترو :2012نوامبر  15 -

 ایاالت متحده بپردازد. داری  میلیارد دالر به وزارت خزانه 4.5نفت در خلیج مکزیک، 

سوریه را به  مسلح شورشیان ،با نقض منشور سازمان ملل ایاالت متحده، :2012دسامبر  11 -

 عنوان دولت قانونی این کشور به رسمیت شناخت. 

در شهر  2«مدرسه سندی هوک»در جریان تیراندازی جمعی در  1«اآدام النز» :2012دسامبر  14 -

کودک را کشت. این دومین کشتار بزرگ در  20تن از جمله  27، ایالت کنتیکت 3«نیوتاون»

 بود. 2007ویرجینیاتک در سال  دانشگاه مراکز آموزشی ایاالت متحده بعد از تیراندازی در

 
 ه سندی هوک در ایالت کنتیکتتیراندازی خونین در مدرس

و جهان به آمریکا ترین بازار بورس  بازار بورس نیویورک به عنوان بزرگ :2012دسامبر  20 -

 فروخته شد.  4«جال اکسچنتاینترکونتین»شرکت 

                                                           
1
 - Adam Lanza 

2
 - Sandy Hook Elementary School 

3
 - Newtown 

4
 - IntercontinentalExchange 
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2013  

 در آمریکایی دهندگان مالیات تخفیف قانون»جمهور باراک اوباما رئیس  :2013ژانویه  2 -

کرد و با این اقدام، از سقوط ایاالت متحده به پرتگاه مالی به دلیل  ءامضاءرا  1«2012 سال

 . شدجلوگیری آمریکا عمومی دولت فدرال های  ناتوانی از پرداخت اصل و فرع بدهی

 صدو سیزدهمین دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد. :2013ژانویه  3 -

ایاالت متحده جمهوری رئیس عنوان به برای دومین بار باراک اوباما  :2013ژانویه  20  -

 سوگند یاد کرد. 

ایاالت متحده جمهوری رئیس ه عنوان معاون برای دومین بار بجو بایدن  :2013ژانویه  20 -

 سوگند یاد کرد. 

آمریکا جمهوری رئیس جمهوری و معاون رئیس باراک اوباما و جو بایدن،  :2013ژانویه  21 -

حلیف ریاست جمهوری را در برابر ساختمان کنگره یک روز بعد از ادای سوگند، مراسم ت

 برگزار کردند. 

نبرد را های  وزارت دفاع ایاالت متحده ممنوعیت حضور زنان در صحنه :2013ژانویه  24 -

 لغو کرد. 

به جرم مشارکت در عملیات تروریستی بمبئی هند در سال  2«دیوید هدلی» :2013ژانویه  24 -

 .سال زندان محکوم شد 35به  2008

در یکدیگر « آمریکن ایرالینز»و شرکت ورشکسته « یو اس ایرویز»شرکت  :2013فوریه  14 -

 ترین شرکت حمل و نقل هوایی را بوجود آوردند.  ادغام شدند و بزرگ

گروهبان ارتش ایاالت متحده به اتهام درز دادن اطالعات  3«چلسی منینگ» :2013فوریه  28 -

 لیکس، در دادگاه محکوم شد.  محرمانه نظامی به سایت افشاگر ویکی

ایگاه نظامی در ایالت نوادا، هفت پدر جریان یک تمرین نظامی در  :2013مارس  18  -

 تفنگدار دریایی ارتش ایاالت متحده کشته شدند. 

                                                           
1
 - American Taxpayer Relief Act of 2012 

2
 - David Headley 

3
 - Chelsea Manning 
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بالستیک را که امکان هدف قراردادن های  کره شمالی اعالم کرد که موشک :2013مارس  29 -

را  B-2های  افکن نیز بمبآمریکا کند. دولت  می ، آزمایشخاک اصلی ایاالت متحده را دارد

 به شبه جزیره کره اعزام کرد. 

در زمان برگزاری مسابقه دو ماراتن در شهر بوستون، بمبی دست ساز  :2013آوریل  15  -

تن را زخمی کرد. این انفجار تروریستی توسط دو  260ه تن را کشت و سمنفجر شد و 

 انجام گرفت.  2«تیمورلنگ سارنایف»و  1«جوهر سارنایف»های  تبار به نام یبرادر چچن

برای برخی از اعضای کنگره ایاالت  شته به سمّارسال چندین نامه آغ :2013آوریل  16 -

 متحده آغاز شد. 

 15در پی انفجار در کارخانه تولید کودشیمیایی در غرب ایالت تگزاس،  :2013آوریل  17 -

 تن زخمی شدند.  160تن کشته و 

ممنوعیت طوالنی عضویت همجنسگرایان در آمریکا سازمان پسران پیشاهنگ  :2013مه  23 -

 این سازمان را لغو کرد. 

در کالیفرنیا، شش تن کشته  3«کالج سانتا مونیکا»در جریان تیراندازی جمعی در  :2013 ژوئن 7 -

 منزل کشته بود. اندازی، پیش از آن، پدر و برادرش را در رضارب این تی 4«جان زواهری»شدند. 

قتل تریوان مارتین،  بارهجورج زیمرمن در دادگاه از کلیه اتهامات وارده در :2013 ژوئیه  13 -

 تبرئه شد.  سیاه پوستنوجوان 

غیرنظامی افغان در مارس  16گروهبان سابق رابرت بیلز به جرم کشتار  :2013 اوت 23 -

 به حبس ابد محکوم شد.  2012

متحده و فدارسیون روسیه بر سر خلع سالح شیمیایی سوریه  ایاالت :2013سپتامبر  14 -

 توافق کردند. 

تن  12به دنبال تیراندازی جمعی در پایگاه دریایی واشنگتن دی. سی،  :2013سپتامبر  16 -

 نام داشت. 5«آرون الکسیس»کشته شدند. ضارب 

                                                           
1
 - Dzhokhar Tsarnaev 

2
 - Tamerlan Tsarnaev 

3
 - Santa Monica College 

4
 - John Zawahri 

5
 - Aaron Alexis 
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عمومی دولت،  های به دنبال اختالف بر سر تنظیم بودجه و تعیین سقف بدهی :2013اکتبر  1 -

اکتبر به طول  16دولت فدرال ایاالت متحده تعطیل شد. این تعطیلی تا روز های  فعالیت

 کشید.

ترین تسویه حساب با دولت  در بزرگ 1«جی پی مورگان چیس»بانک  :2013نوامبر  19 -

 میلیارد دالر غرامت بپردازد. 13اطالعات غلط مالی،  ارایهفدرال ایاالت متحده پذیرفت بابت 

در افغانستان  بالگرددر جریان سقوط یک فروند  آمریکاییشش نظامی  :2013دسامبر  17 -

 کشته شدند. 

2014  

عهده دار سمت ریاست فدرال رزور ایاالت متحده شد. وی  2«جانت یلن» :2014فوریه  3 -

 آید.  می نخستین زن در این سمت به شمار

دستمزد  دستکم فرمان اجرایی،  جمهور باراک اوباما با صدوررئیس  :2014فوریه  12 -

 دالر افزایش داد.  10.10دالر به  7.25گران فدرال را از رکا

تن  3ود در ایالت تگزاس، یراندازی در پایگاه نظامی فورت هدر جریان ت :2014آوریل  2 -

 کشته شدند. 

 
  انفجار بمب در جریان برگزاری دوی ماراتن بوستون

                                                           
1
 - JPMorgan Chase 

2
 - Janet Yellen 



 

 

 

 

 

 5۳1    2010: دهه دوم بخش هفتم/ فصل

  

 

برترپنداران در مرکز یهودیان  یک طرفدار سفید ،1«جونیور فریزر گلن میلر» :2014آوریل  13 -

 . کشتایالت کانزاس تیراندازی کرد و سه تن را  2«اورلند پارک»شهر 

های  ایالت میشیگان آغاز شد. با ورود آب 3«فلینت»بحران آب شرب شهر  :2014آوریل  21 -

 ن نیز جان باختند. ت 15و شدند هزار تن مسموم  12سمی به منابع آب شرب شهر، بیش از 

دیوان عالی فدرال اصالحیه قانون اساسی ایالت میشیگان را که در آن،  :2014آوریل  22 -

شغلی و عقد قراردادهای پیمانکاری های  اعمال تبعیض مثبت در آموزش عمومی، فرصت

 ممنوع اعالم شده بود، حمایت کرد. 

علیه روسیه با هدف گرفتن جدید را های  دولت ایاالت متحده تحریم :2014آوریل  28 -

 جمهوری روسیه به اجرا گذاشت. رئیس ، 4«والدیمیر پوتین»و افراد نزدیک به ها  شرکت

 ، وزیر امور کهنه سربازان در پی بروز رسوایی در وزارتخانه5«اریک شینسکی» :2014مه  30 -

 د. دا ء، استعفااش

اسارت طالبان در افغانستان  سال در 5که به مدت  6«بوئی برگدال»گروهبان  :2014مه  31  -

 بود با پنج زندانی زندان گوانتانامو مبادله شد. 

دستمزد کارگران را به ساعتی  دستکم شورای شهر سیاتل در ایالت واشنگتن  :2014 ژوئن 2 -

 آمد.  می دالر افزایش داد که باالترین میزان در ایاالت متحده به شمار 15

مشاور نظامی را برای کمک به  300 ،وباما اعالم کردجمهور باراک ارئیس  :2014 ژوئن 19 -

 کند.  می افراطی، به این کشور اعزامهای  دولت عراق در نبرد با گروه

از مصاحبه ای  که در آن، صحنه 7«مصاحبه»اکران فیلم کمدی پیونگ یانگ  :2014 ژوئن 25 -

 د. کراعتراض به شدت  با رهبر کره شمالی را به نمایش گذاشته بود،

ن درگذشت. ای 8«آبوال»در اثر ابتال به ویروس خطرناک  آمریکایینخستین  :2014 ژوئیه  25 -

بود. انتشار این خبر، موجی از نگرانی ایاالت  شخص پیش از آن سفری به نیجریه کرده

 متحده را دربرگرفت. 

                                                           
1
 - Frazier Glenn Miller Jr 

2
 - Overland Park 

3
 - Flint 

4
 - Vladimir Putin 

5
 - Eric Shinseki 

6
 - Bowe Bergdahl  

7
 - The Interview 

8
 - Ebola 
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جمهور باراک اوباما قانونی را تصویب کرد که براساس آن دسترسی رئیس  :2014 اوت 7 -

رت امور کهنه سربازان به منابع مالی کافی به منظور خدمات رسانی به کهنه سربازان را وزا

 کرد.  می تضمین

جمهور باراک اوباما برای جلوگیری از پیشروی گروه تروریستی داعش به رئیس  :2014 اوت 8 -

 کرد.  سمت اربیل، مرکز کردستان عراق، فرمان بمباران هوایی مناطقی از خاک این کشور را صادر

در پی غیر مسلح آفریقایی -آمریکاییساله  18جوان  ،1«مایکل براون» :2014 اوت 9  -

ایالت میسوری کشته شد. این قتل  2«فرگوسن»از سوی یک مامور پلیس در شهر تیراندازی 

  د.شاعتراضات گسترده ضد تبعیض نژادی در ایاالت متحده موجب 

سالگی  63رشناس و برنده جایزه اسکار در هنرپیشه س 3«رابین ویلیامز» :2014 اوت 11 -

 خودکشی کرد. 

در سوریه به گروگان گرفته شد و داعش  آمریکاییخبرنگار  4«جیمز فولی» :2014 اوت 19 -

 هوایی آمریکا، وی را سربرید.های  به تالفی بمباران

  –آمریکاییخبرنگار  5«استیو سوتلوف»داعش ویدئویی از سر بریدن  :2014سپتامبر  2 -

 ی را منتشر کرد. رائیلاس

 کشورهای عربی، به بهانه مقابله با با پشتیبانی برخی ازایاالت متحده  :2014سپتامبر  22 -

 . از خاک سوریه را آغاز کردهایی  ، بمباران بخشداعش

های  ساختمان جدید مرکز تجارت جهانی شهر نیویورک در مکان برج :2014نوامبر  3 -

 فروریخته افتتاح شد.  دوقلوی

سرباز رزمی ارتش  پانصدجمهور باراک اوباما فرمان بازگشت هزار و رئیس  :2014نوامبر  7 -

 ایاالت متحده به عراق برای مبارزه با داعش را صادر کرد. 

 ،کلیسای جامع در واشنگتن دی سی از پنج گروه مسلمان دعوت کرد :2014نوامبر  14 -

 نخستین نماز را در یک کلیسا برگزار کنند. 

                                                           
1
 - Michael Brown 

2
 - Ferguson 

3
 - Robin Williams 

4
 - James Foley 

5
 - Steven Sotloff 
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را  آمریکایی، یک امدادگر 1«پیتر کاسیگ»گروه داعش ویدئوی سربریدن  :2014وامبر ن 16  -

 منتشر کرد. 

، 2«ویلسون دارن» کردن متهم برای کافی شواهد ،شد اعالم آن که از پس :2014نوامبر  24 -

 اتعتراضا ندارد، وجودآفریقایی -آمریکاییساله  18ن، جوان وافسر پلیس در قتل مایکل برا

به آتش کشیده  فرگوسن در ساختمان 12 تظاهرات ایندر. شد آغاز میسوری سنفرگو در

 از بزرگ شهرهای به دیگر همچنین اعتراضات. شدند تن از معترضان بازداشت 29 شد و

 .تداش ادامه هفته کشیده شد و تا یک آنجلس لس و نیویورک جمله

، 3«اریک گارنر»سران قاتل متهم نکردن افدر پی تصمیم هیات منصفه برای  :2014دسامبر  4 -

 این شهر را در برگرفت.ها  وستی که توسط پلیس شهر نیویورک کشته شد، ناآرامیپ مرد سیاه

اعمال شکنجه در باره در سنای ایاالت متحده گزارشی را درها  دموکرات :2014دسامبر  9  -

  منتشر کردند. ،تروریستی مظنوناندوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش علیه 

ازاعمال شکنجه توسط  سناهای  دموکرات انتقادی در پی انتشار گزارش :2014دسامبر  10 -

 شدگان بازداشت آخرین آزادی دستور اوباما ، دولتآمریکاماموران آژانس اطالعات مرکزی 

 عملیات سال، 13 از کرد. بدین ترتیب پس صادر را افغانستان در 4«پروان بازداشتگاه»

 .یافت پایان آمریکاییتوسط نیروهای  کشور این رد نگهداری زندانیان

جمهور باراک اوباما فرمان عادی سازی روابط با کوبا و لغو رئیس  :2014دسامبر  17 -

 اعمال شده بود.  1961سال  زکه اهایی  علیه این کشور را صادر کرد؛ تحریمها  تحریم

 را از افغانستان خارج کردند. نیروهای رزمی خود ایاالت متحده و بریتانیا  :2014دسامبر  28 -

2015 

 دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد.  ینصدو چهاردهم :2015ژانویه  3 -

                                                           
1
 - Peter Kassig 

2
 - Darren Wilson 

3
 - Eric Garner 

4
 - Parwan Detention Facility 
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 «جان سیاهان ارزش دارد»تظاهرات طرفداران جنبش 

اداره پلیس شهر نیویورک اعالم کرد برای نخستین بار در تاریخ فعالیت این  :2015فوریه  14 -

 قتلی در این شهر رخ نداده است.  روز هیچ 12اداره، طی 

 1«آزمایشگاه کاسپراسکای»مسکو به نام در یک شرکت امنیت شبکه مستقر  :2015فوریه  16 -

 کند.  می در سراسر جهان جاسوسی رایانه ها  از میلیونآمریکا  فاش کرد که آژانس امنیت ملی

ه تصمیم دولت باراک علی رژیم اسرائیلنخست وزیر  ،2«بنیامین نتانیاهو» :2015مارس  3 -

با جمهوری اسالمی ایران، در کنگره ایاالت متحده سخنرانی ای  اوباما برای مذاکرات هسته

آمریکا را در روابط هایی  کرد. این سخنرانی که بدون هماهنگی با کاخ سفید ایراد شد، تنش

 .ایجاد کردرژیم اسرائیل و 

ق سازمان سیا به اتهام درز اطالعات سابرئیس ، 3«دیوید پترائوس»ژنرال  :2015فوریه  3 -

 محرمانه، در دادگاه گناهکار شناخته شد. 

رئیس به ایران هشدار دادند که ای  با ارسال نامه جمهوری خواهسناتور  47 :2015مارس  9 -

 کنار بگذارد. را با تهران ای  تواند هرگونه توافق هسته می بعدی ایاالت متحده جمهور

در پی شلیک گلوله یک آفریقایی -آمریکاییمرد غیرمسلح  4«اسکاتوالتر » :2015آوریل  4  -

 پوست کشته شد. لحظه تیراندازی توسط یک دوربین، فیلمبرداری شد.  مامور پلیس سفید

                                                           
1
 - Kaspersky Lab 

2
 - Benjamin Netanyahu 

3
 - David Petraeus 

4
 - Walter Scott 
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، رهبر کوبا در نشست سران 1«رائول کاسترو»جمهور باراک اوباما و رئیس  :2015آوریل  11  -

 وابط میان ایاالت متحده و کوبا را اعالم کردند. در پاناما، عادی سازی ر آمریکاییکشورهای 

ایاالت متحده تصمیم خود را برای نامزدی در  سیاستمدارهیالری کلینتون،  :2016آوریل  12 -

 اعالم کرد.  2016انتخابات ریاست جمهوری سال 

ت کشورهای حامی جمهور باراک اوباما نام کوبا را از فهرسرئیس  :2015آوریل  14 -

 کوبا هموار شود. سازی روابط میان ایاالت متحده و  تا راه برای عادیج کرد تروریست خار

آفریقایی -آمریکایی، جوان غیر مسلح 2«گری فردی»در اعتراض به مرگ  :2015آوریل  25 -

نژادی در این کشور به وقوع اعتراضات در شهر بالتیمور ایالت مریلند، آوریل  19در روز 

 پیوست. 

در مقام دادستان کل آفریقایی -آمریکاییبه عنوان نخستین زن  3«تا لینچلور» :2015آوریل  27 -

 ایاالت متحده سوگند یاد کرد. 

از  موهن دو مرد مسلح به نمایشگاهی در ایالت تگزاس که کاریکاتورهایی :2015مه  3 -

حضرت محمد )ص( را به نمایش گذاشته بود، حمله کردند که هر دو با شلیک گلوله 

  .کشته شدندماموران پلیس 

نزدیک شهر فیالدلفیا در ایالت ای  درجریان خروج یک قطار از ریل در منطقه :2015مه  12 -

 تن زخمی شدند.  200تن کشته و  8پنسیلوانیا، 

در جریان مسابقه دو ماراتن بوستون در گذاری  جوهر سارنایف به جرم بمب :2015مه  15  -

 ، به اعدام محکوم شد. 2013سال 

هیالری کلینتون،  الکترونیکیهای  پُستوزارت خارجه ایاالت متحده انتشار  :2015مه  22 -

در شهر بنغازی لیبی آمریکا وزیر خارجه وقت در زمان وقوع حمله تروریستی به کنسولگری 

هایی  مشخص شد که کلینتون بخشی الکترونیکیهای  پُسترا آغاز کرد. در جریان انتشار این 

آمریکا بعد به یک جنجال سیاسی در های  ت. این موضوع در ماهاز آنها را از بین برده اس

 بدل شد. 

                                                           
1
 - Raúl Castro 

2
 - Freddie Gray 

3
 - Loretta Lynch 
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 کشته برجای گذاشت.  17سیل شدید در تگزاس و اوکالهما  :2015مه  23 -

تشدید تدابیر سختگیرانه بر سر جمع  به منظورجمهور باراک اوباما، رئیس  :2015 ژوئن 2 -

قانون آزادی ایاالت » آمریکااطالعاتی آوری اطالعات الکترونیکی و اینترنتی توسط نهادهای 

 کرد.  ءامضاء را 1«متحده آمریکا

در انتخابات ریاست جمهوری  ،تاجر نیویورکی اعالم کرد ،2«دونالد ترامپ» :2015 ژوئن 16 -

 شرکت خواهد کرد.  جمهوری خواهاز حزب  2016

ت ایالت ان در شهر شارلوسیاه پوستدر جریان تیراندازی در کلیسای  :2015 ژوئن 17 -

دیلون »کشته شدند. ضارب یک نژادپرست به نام  سیاه پوستنمازگزار  9کارولینای جنوبی، 

 بود.  3«روف

وزارت دفاع ایاالت متحده اعالم کرد در واکنش به مداخله نظامی روسیه  :2015 ژوئن 23 -

  در مناطقی از شرق اروپا مستقر خواهند شد.آمریکا در اوکراین، تسلیحات سنگین ارتش 

دیوان عالی فدرال ایاالت متحده طی حکمی اعالم کرد که قانون اساسی،  :2015 ژوئن 26 -

 کند.  می ازدواج همجنسگرایان را تضمین

جمهور باراک اوباما برقراری کامل روابط دیپلماتیک ایاالت متحده با رئیس  :2015 ژوئیه  1 -

در ها  زگشایی سفارتخانهکوبا را اعالم کرد. دو کشور همچنین موافقت خود را برای با

 پایتخت یکدیگر اعالم کردند. 

 

                                                           
1
 - USA Freedom Act 

2
 - Donald Trump 

3
 - Dylann Roof 
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 و کوبا در پاناماآمریکا دیدار روسای جمهوری 

 

 700میلیارد و  18شرکت بریتیش پترولیوم موافقت خود را برای پرداخت  :2015 ژوئیه  2 -

داری  ، به وزارت خزانه2010میلیون دالر بابت غرامت نشت نفت در خلیج مکزیک در سال 

 االت متحده اعالم کرد. ای

مناقشه، سرانجام ها  مجلس نمایندگان ایالتی کارولینای جنوبی پس از هفته :2015 ژوئیه  10 -

جنوبی در زمان جنگ داخلی، از محوطه این های  با برداشتن پرچم کنفدراسیون ایالت

 مجلس و انتقال آن به موزه موافقت کرد. 

 5+1در قالب مذاکرات  رگ از جمله ایاالت متحدهبزهای  ایران و قدرت :2015 ژوئیه  14  -

ایران کاهش بر اساس برجام، به توافق رسیدند.  صلح آمیز تهرانای  بر سر برنامه هسته

بزرگ با برداشته شدن های  خود را پذیرفت و در مقابل، قدرتای  هستههای  فعالیت

 ایران موافقت کردند. های  تحریم

در ایالت تنسی،  1«چاتانوگا»ازی در یک پایگاه نظامی در شهر در پی تیراند :2015 ژوئیه  16 -

 پنج تفنگدار دریایی کشته شدند.

سال، سفارت ایاالت متحده در هاوانا و سفارت کوبا در  54پس از  :2015 ژوئیه  20 -

 واشنگتن باز شدند. 

 های آلودگیجمهور باراک اوباما برنامه سوخت پاک را برای کاهش رئیس  :2015 اوت 3 -

 تولید برق ایاالت متحده اعالم کرد. های  کربنی نیروگاه

مجری خبر هنگام اجرای برنامه زنده تلویزیونی مورد حمله  2«الیسون پارکر» :2015 اوت 26 -

 قرار گرفت و با شلیک گلوله کشته شد. ضارب ساعاتی بعد خودکشی کرد. 

 شد.  به ایاالت متحده آغاز 3«پاپ فرانسیس»سفر  :2015سپتامبر  22 -

تن  9 ،در ایالت اورگان 4«آمپووا کامیونیتی کالج»در جریان تیراندازی در  :2015اکتبر  1 -

 کشته شدند. 

                                                           
1
 - Chattanooga 

2
 - Alison Parker 

3
 - Pope Francis 

4
 - Umpqua Community College 
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نیروی هوایی ارتش ایاالت متحده بیمارستانی را در شهر قندوز های  جنگنده :2015اکتبر  3 -

 افغانستان بمباران کردند. این اقدام با اعتراض گسترده جهانی مواجه شد. 

سوری را در جنگ با نیروهای مخالف شبه نظامیان  ، دولت اوباما اعالم کرد :2015تبر اک 9 -

 دهد.  می داعش آموزش

ایاالت متحده به حضور نظامی خود  ،جمهور باراک اوباما اعالم کردرئیس  :2015اکتبر  15 -

 خاتمه خواهد داد.  2017در افغانستان تا پایان سال 

را تصویب کرد.  1«اطالعات سایبریگذاری  قانون اشتراک»تحده سنای ایاالت م :2015اکتبر  27 -

 اطالعات سایبری با دولت، مصونیت داد. گذاری  بابت به اشتراکها  این قانون به شرکت

تن  14در پی یک حمله تروریستی در شهر سن برناردینو ایالت کالیفرنیا،  :2015دسامبر  2 -

تاشفین »و  2«سیدرضوان فاروق»های  نام یک زوج پاکستانی بهها  کشته شدند. تروریست

 بودند.  3«مالک

ان برای ریاست جمهوری خواهدونالد ترامپ، نامزد انتخابات مقدماتی  :2015دسامبر  7 -

در پی حمالت تروریستی در شهرهای سن برناردینو و پاریس اعالم کرد در  2016جمهوری 

 تحده را ممنوع خواهد کرد. صورت پیروزی در انتخابات، ورود مسلمانان به ایاالت م

2016 

های  تحریمآمریکا از سوی ایران، دولت ای  به دنبال اجرای توافق هسته :2016ژانویه  16 -

 علیه جمهوری اسالمی را کنار گذاشت. ای  هسته

جمهور رئیس سال سن، با  106، فعال حقوق مدنی با 4«ویرجینیا مک الرن» :2016فوریه  18 -

فید دیدار کرد. وی مسن ترین فرد شناخته شده است که از کاخ سفید باراک اوباما در کاخ س

 کرده بود. بازدید 

در شهر  «کالن کوکالکس»پرست  در جریان راهپیمایی اعضای گروه نژاد :2016فوریه  27 -

 آنهایم کالیفرنیا، سه تن با چاقو زخمی و چند تن دیگر نیز دستگیر شدند.

                                                           
1
 - Cybersecurity Information Sharing Act 

2
 - Syed Rizwan Farook 

3
 - Tashfeen Malik 

4
 - Virginia McLaurin 
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علیه دونالد ترامپ، نامزد انتخابات درون حزبی در جریان تظاهرات  :2016مارس  11  -

ان برای انتخابات ریاست جمهوری در شهر شیکاگو، چهار تن زخمی و پنج جمهوری خواه

 بازداشت شدند.  نفر

گروه تروریستی داعش که در جریان سرکردگان از  1«ابوعمر الشیشانی» :2016مارس  14 -

 ه بود، جان باخت. در سوریه زخمی شدآمریکا بمباران هواپیماهای 

جمهور باراک اوباما برای دیدار با همتای کوبایی خود، وارد هاوانا رئیس  :2016مارس  21 -

 بازدیداز کوبا  1928جمهور ایاالت متحده بود که بعد از سال رئیس شد. اوباما نخستین 

 کرد. 

تن  35و در مسیر نیویورک به ساوانا، دو تن کشته قطار  سانحه در پی  :2016آوریل  3 -

 زخمی شدند. 

از سوی پاپ فرانسیس به واتیکان دعوت شد.  2«برنی سندرز»سناتور  :2016آوریل  8 -

سندرز نخستین نامزد انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری ایاالت متحده بود که از سوی 

 واتیکان برای دیدار با پاپ دعوت شد. 

بنای یادبود »ایاالت متحده از جان کری به عنوان نخستین وزیر خارجه  :2016آوریل  11 -

 دیدار کرد.  3«صلح هیروشیما

ایاالت متحده اعالم کرد تصویر هریت توبمن، از داری  وزارت خزانه :2016آوریل  20 -

ین تصویر آندرو زدالری جایگ 20های  در قرن نوزدهم بر روی اسکناسداری  فعاالن ضدبرده

 شد. جمهوری پیشین ایاالت متحده خواهد رئیس جکسون، 

 سالگی درگذشت.  57در  آمریکاییخواننده سرشناس  4«پرینس» :2016آوریل  21 -

نخستین کشتی مسافربری میان ایاالت متحده و کوبا پس از قریب به نیم قرن، به  :2016مه  1 -

 حرکت در آمد. 

                                                           
1
 - Abu Omar al-Shishani 

2
 - Bernie Sanders 

3
 - Hiroshima Peace Memorial Museum 

4
 - Prince 
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 2016درگیری میان هواداران نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 

، رهبر گروه طالبان 1«مال اختر منصور»در افغانستان، آمریکا در حمله هوایی  :2016مه  21 -

 کشته شد. 

 ایاالت متحده به تحریم تسلیحاتی ویتنام پایان داد.  :2016مه  22 -

بازرس کل وزارت امور خارجه ایاالت متحده اعالم کرد، هیالری کلینتون در  :2016مه  25 -

های  پُسترورهای تجاری برای ارسال زمان تصدی مقام وزیر امور خارجه، با استفاده از س

اداری، قوانین را نقض کرده است. اعالم این خبر، دردسرهای سیاسی برای  الکترونیکی

 آورد.  وجودکلینتون و کمپین انتخاباتی وی به 

جمهوری ایاالت متحده، از شهر رئیس باراک اوباما به عنوان نخستین  :2016مه  27 -

 ویران شده بود، بازدید کرد. ها آمریکاییبا بمباران اتمی  1945هیروشیمای ژاپن که در سال 

 محمد علی کلی، قهرمان سنگین وزن مشت زنی جهان، درگذشت. :2016 ژوئن 3 -

رلندو اودر جریان تیراندازی در یک کلوپ شبانه همجنسگرایان در شهر  :2016 ژوئن 12  -

ل، این مسئواشت. مقامات نام د 2«عمر متین»تن کشته شدند. مهاجم  49ایالت فلوریدا، 

 اقدامات تروریستی داخلی توصیف کردند. زمره تیراندازی را در 

کردند  نتعدادی از نمایندگان دموکرات در صحن مجلس نمایندگان تحص :2016 ژوئن 23 -

تا مجلس را وادار نمایند با رای گیری در مورد طرح جدید کنترل سالح موافقت کند. این 

 مطرح شده بود. رلندو اوتیراندازی مرگبار در باشگاه شبانه شهر درخواست در واکنش به 

                                                           
1
 - Mullah Akhtar Mansour 

2
 - Omar Mateen 
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برترپنداران در شهر  در جریان زد و خورد میان حامیان و مخالفان سفید :2016 ژوئن 26 -

 تن زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.  10ساکرامنتوی ایالت کالیفرنیا، 

در ارتش را لغو ها  مت تراجنسیتیمقامات ارتش ایاالت متحده ممنوعیت خد :2016 ژوئیه  1 -

 کردند. 

جان سیاهان ارزش »در جریان برگزاری تظاهرات اعتراضی از سوی جنبش  :2016 ژوئیه  7 -

مامور  5در شهر داالس ایالت تگزاس، فردی به سمت ماموران پلیس تیراندازی کرد و  1«دارد

ملی های  ان گروهنام داشت که از حامی 2«میکا خاویر جانسون»پلیس را کشت. ضارب 

سپتامبر  11از حادثه  پسآمریکا گرایان سیاه بود. این حمله خونبارترین حادثه برای پلیس 

 توصیف شد.  2001

سه مامور پلیس در جریان تیراندازی در شهر باتون رژ ایالت لوئیزیانا  :2016 ژوئیه  17 -

 کشته شدند. 

ترامپ را به عنوان نامزد  ، دونالدجمهوری خواهمجمع ملی حزب  :2016 ژوئیه  21 -

 انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. 

مجمع ملی حزب دموکرات، هیالری کلینتون را به عنوان نامزد انتخابات  :2016 ژوئیه  28 -

ریاست جمهوری معرفی کرد. کلینتون نخستین زنی بود که از سوی یکی از دو حزب بزرگ 

 شد.  می ت جمهوری معرفیایاالت متحده به عنوان نامزد انتخابات ریاس

های  تن از سرنشینان یک بالون هوای گرم در جریان برخورد با کابل 16 :2016 ژوئیه  30 -

ترین حادثه از  برق فشار قوی در اطراف شهر آستین ایالت تگزاس کشته شدند. این بزرگ

 این نوع در تاریخ ایاالت متحده بوده است. 

سال،  50ان ایاالت متحده و کوبا پس از حدود نخستین پرواز تجاری می :2016 اوت 30 -

 برقرار شد. 

جمهور وقت رئیس رونالد ریگان،  نافرجامترور عامل جان هینکلی،  :2016سپتامبر  10 -

 به دلیل مشکالت پزشکی، از زندان آزاد شد.  حبس،سال  35ایاالت متحده پس از 

                                                           
1
 - Black Lives Matter 

2
 - Micah Xavier Johnson 
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در آمریکا ان دریایی ارتش یک بمب دست ساز در کنار پایگاه تفنگدار :2016سپتامبر  17 -

 نیوجرسی منفجر شد. 

 به عنوان بزرگ 1«آفریقایی ها -آمریکاییموزه ملی تاریخ و فرهنگ » :2016سپتامبر  24 -

 در شهر واشنگتن دی. سی افتتاح شد. آمریکا موزه تاریخ سیاهان 

قانون عدالت »ره درباجمهور باراک اوباما رئیس کنگره ایاالت متحده وتوی  :2016سپتامبر  28 -

را باطل کرد. این قانون به خانواده قربانیان حادثه تروریستی  )جاستا( 2«علیه حامیان تروریسم

 اعالم جرم کنند. عربستان سعودی دهد علیه شهروندان  می اجازه 2001سپتامبر  11

 کرد. متهم ها  کمیته ملی دموکراتهای  رایانهدولت اوباما روسیه را به هک  :2016اکتبر  7 -

جمهوری واشنگتن پست ویدئویی از یک مکالمه دونالد ترامپ، نامزد  :2016اکتبر  7 -

پیش در توهین به زنان به زبان آورده ها  ان در انتخابات ریاست جمهوری را که سالخواه

 برپا کرد. آمریکا در  راای  گستردهبود، منتشر کرد. انتشار این ویدئو، جنجال سیاسی 

 جمهور باراک اوباما جزئیات برنامه اعزام انسان به کره مریخ را اعالم کرد. ئیس ر :2016اکتبر  11 -

اورنج »در  جمهوری خواهزا در ساختمان مرکز حزب  یک بمب آتش :2016اکتبر  15 -

 ایالت کارولینای شمالی منفجر شد اما به کسی آسیب نرسید.  3«کانتی

ه به کنگره خبر داد که پرونده استفاده اداره تحقیقات فدرال ایاالت متحد :2016اکتبر  28 -

در انتخابات ریاست جمهوری از ها  و نامزد دموکرات پیشینهیالری کلینتون، وزیر خارجه 

ای  د. این اقدام اف بی آی، جنجال سیاسی گستردهکن می سرورهای تجاری را بار دیگر بررسی

 ه به راه انداخت. را در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایاالت متحد

 پنجاه وهشتمین انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار شد. :2016نوامبر  8 -

ا در انتخابات ریاست جمهوری ب جمهوری خواهنامزد حزب  ،دونالد ترامپ :2016نوامبر  8  -

هیالری کلینتون، نامزد حزب دموکرات به پیروزی رسید. ترامپ نخستین فردی بود  شکست

لیت دولتی یا نظامی، به ریاست جمهوری ایاالت متحده مسئون انجام هیچ گونه که بدو

 شد.  می برگزیده

                                                           
1
 - National Museum of African-American History and Culture 

2
 - Justice Against Sponsors of Terrorism Act 

3
 - Orange County 
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در حمله نیروهای پلیس به تجمع مسالمت آمیز فعاالن زیست محیطی که  :2016نوامبر  20 -

 تن زخمی شدند.  300علیه خطوط لوله نفت در مناطق حفاظت شده داکوتا تجمع کرده بودند، 

به دانشجویان  1«عبدالرزاق علی آرتان»در جریان حمله یک نوجوان به نام  :2016نوامبر  28 -

ضارب تحت  ،آمریکایی مقامات از نظر، یازده تن زخمی شدند. 2«دانشگاه دولتی اوهایو»

 . دست به چنین جنایتی زده استتاثیر گروه تروریستی داعش 

 1979ایاالت متحده از سال جمهور منتخب رئیس دونالد ترامپ نخستین  :2016دسامبر  2 -

این در شرایطی است که  جمهوری جزیره تایوان تلفنی صحبت کرد.رئیس به بعد، با 

این اقدام،  .داشتندنبه این سو با یکدیگر تماس تلفنی 1979روسای جمهور دو کشور ازسال 

 با اعتراض شدید دولت جمهوری خلق چین همراه شد. 

اعالم کرد که روسیه در جریان برگزاری  (سیا)آمریکا کزی آژانس اطالعات مر :2016دسامبر  9 -

 انتخابات ریاست جمهوری نوامبر، به نفع ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ دخالت کرده بود. 

در اقدامی بی سابقه، دولت اوباما از وتوی قطعنامه پیشنهادی شورای  :2016دسامبر  23 -

یهودی نشین در های  ه دلیل احداث شهرکب رژیم اسرائیلامنیت سازمان ملل در محکومیت 

 اشغالی فلسطین خودداری کرد. های  سرزمین

به دلیل را دولت اوباما علیه برخی از مقامات سیاسی و اطالعاتی روسیه  :2016دسامبر  29 -

ایاالت متحده،  2016جمهوری دخالت این کشور در جریان برگزاری انتخابات ریاست 

 کرد. تحریم 

2017 

 صدو پانزدهمین دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد. :2017ژانویه  3 -

جامعه اطالعاتی ایاالت متحده یک گزارش غیر طبقه بندی شده را منتشر  :2017ژانویه  6 -

جمهور این کشور به رئیس کرد که بر اساس آن، دولت روسیه و شخص والدیمیر پوتین، 

به نفع دونالد ترامپ، نامزد برنده از  و 2016دخالت در انتخابات ریاست جمهوری سال 

 متهم شد.  ،جمهوری خواهحزب 

                                                           
1
 - Abdul Razak Ali Artan 

2
 - Ohio State University 



 

 

 

 

 

 روزشمار تاریخ ایاالت متحده آمریکا       544

 

 

 تکاوران توسط آمریکایی ملوان 10 حامل آمریکایی جنگی قایق فروند دو:  2017 ژانویه  12 -

 ایران سرزمینی های آب به غیرقانونی ورود دلیل به اسالمی انقالب پاسداران سپاه دریایی

 .شدند دستگیر

جمهور باراک اوباما سه روز پیش از پایان دوره ریاست جمهوری، رئیس  :2017ژانویه  17 -

انتقال اسناد دولتی ایاالت متحده به سایت افشاگر ویکی لیکس  دلیلچلسی منینگ را که به 

 به زندان محکوم شده بود، مورد عفو قرار داد. 

ت متحده ایاالجمهور رئیس چهل و پنجمین دونالد ترامپ به عنوان  :2017ژانویه  20 -

 سوگند یاد کرد.

معاون ریاست جمهوری سوگند چهل و هشتمین به عنوان  1«مایک پنس» :2017ژانویه  20 -

 یاد کرد. 

 
 جمهور ایاالت متحده آمریکارئیس دونالد ترامپ، چهل و پنجمین 

در اعتراض به مراسم تحلیف  2«راهپیمایی زنان»قریب به سه میلیون تن در  :2017ژانویه  21 -

ست جمهوری دونالد ترامپ، در سراسر ایاالت متحده تظاهرات کردند. این گسترده ترین ریا

  محسوب می شد.تظاهرات زنان و حامیان حقوق زنان در تاریخ ایاالت متحده 

                                                           
1
 - Mike Pence 

2
 - Women's March 
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ی فرمان اجرایی، خروج ایاالت امضاءجمهور دونالد ترامپ با رئیس  :2017ژانویه  23 -

 را اعالم کرد.  1«مشارکت فراپاسفیک»متحده از پیمان 

 ءامضاءاز فرامین اجرایی را به ای  مجموعه ترامپجمهور دونالد رئیس  :2017ژانویه  25 -

از منابع دولتی به طرح احداث دیوار  تواند می وزارت امنیت داخلیرساند که بر اساس آن، 

 مرزی با مکزیک استفاده کند. 

 20یورک برای نخستین بار از شاخص سهام داوجونز در بازار بورس نیو :2017ژانویه  25 -

 هزار واحد فراتر رفت. 

، دونالد ترامپجمهور رئیس شده از سوی  امضاءبراساس فرامین اجرایی  :2017ژانویه  27  -

ورود اتباع هفت کشور مسلمان شامل ایران، عراق، لیبی، سومالی، سودان و یمن و همچنین 

شد. اجرای این فرامین ریاست  جویان سوری به خاک ایاالت متحده ممنوع اعالم پناه

 آورد.  وجودایاالت متحده به های  جمهوری، موجی از هرج و مرج را در فرودگاه

کفیل وزارت دادگستری ایاالت  2«سالی یتس»جمهور دونالد ترامپ، رئیس  :2017ژانویه  30 -

جمهور در خصوص موضوعات رئیس متحده را به دلیل خودداری از اجرای دستورات 

 ، اخراج کرد. مهاجرتی

کرد. این تصمیم پس از  تاییدرا به عنوان وزیر آموزش  3«بتسی دی وس»سنا  :2017فوریه  7 -

رای موافق  50رای داد و بن بست  «دی وس»سنا به نفع رئیس آن حاصل شد که مایک پنس، 

ای رای مخالف را شکست. این برای نخستین بار در تاریخ ایاالت متحده بود که بر 50در برابر 

 سنا از رای طالیی خود استفاده کرد. رئیس جمهور و رئیس یک عضو کابینه، معاون  تایید

ناشی های  در پی رسواییآمریکا ، مشاور امنیت ملی دولت 4«مایکل فلین» :2017فوریه  13 -

  ، برکنار شد.2016از مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 

با فرمان اجرایی، سیاست استقالل انرژی را با  د ترامپدونالجمهور رئیس  :2017مارس  28 -

 کرد.  ءامضاءهدف افزایش تولید ذغال سنگ در ایاالت متحده 

                                                           
1
 - Trans-Pacific Partnership 

2
 - Sally Yates 

3
 - Betsy DeVos 

4
 - Michael Flynn 
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از مشاوران اصلی خود در دوران  1«استیو بنن»جمهور دونالد ترامپ، رئیس  :2017آوریل  5 -

 انتخاباتی را از شورای امنیت ملی برکنار کرد. های  رقابت

از تسلیحات  دولت سوریه استفاده با ادعایجمهور دونالد ترامپ رئیس  :2017آوریل  6 -

 فرمان حمله موشکی به این کشور را صادر کرد.  ،شیمیایی علیه شورشیان

 «هوایی انفجار» به معروفای  هسته غیر بزرگ بمب ایاالت متحده یک :2017آوریل  13 -
2، 

برای  پرتاب کرد. این افغانستان گروه تروریستی داعش در شرقهای  تونل نابودی را برای

 .شد می استفاده یک عملیات رزمی در سالح این از بود که نخستین بار

جمهور دونالد ترامپ در شهر رئیس در جریان درگیری حامیان و مخالفان  :2017آوریل  15 -

 تن بازداشت شدند.  21برکلی ایالت کالیفرنیا، 

جمهور رئیس از سوی  (ای اف بی)یقات فدرال اداره تحقرئیس ، 3«جیمز کومی» :2017مه  9 -

 دونالد ترامپ اخراج شد. 

پیشین اداره تحقیقات رئیس وزارت دادگستری ایاالت متحده رابرت مولر،  :2017مه  17 -

ایاالت  2016را به عنوان بازرس ویژه پرونده رسیدگی به دخالت روسیه در انتخابات  فدرال

 متحده معرفی کرد. 

الد ترامپ نخستین سفر خارجی خود در مقام ریاست جمهوری ایاالت دون :2017مه  20 -

میلیارد دالر  350 قراردادهایی به ارزش در این سفر،. دانجام دا عربستان سعودی بهمتحده را 

 توافق تسلیحاتی بود.،آنمیلیارد دالر  110شد که  امضاء

ان در قطاری در ایالت در جریان یک حمله نژادپرستانه به چند مسافر مسلم :2017مه  26  -

 اورگان، دو تن زخمی شدند. 

ایاالت متحده از پیمان آب وهوایی  ،جمهور دونالد ترامپ اعالم کردرئیس  :2017 ژوئن 1 -

 پاریس خارج خواهد شد. 

                                                           
1
 - Steve Bannon 

2
 - GBU-43/B Massive Ordnance (MOAB) 

3
 - James Comey 
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از اعضای ارشد اکثریت مجلس نمایندگان ایاالت متحده  1«استیو اسکالیز» :2017 ژوئن 14 -

اما  گرفترگزاری یک مسابقه ورزشی، هدف تیراندازی قرار به همراه دستیارش در جریان ب

 به در برد.  سالم جان

اتمی از سوی کره شمالی، های  در پی انتشار اخباری مبنی بر تولید کالهک :2017 اوت 8 -

مواجه خواهد شد اگر « آتش و خشم»جمهور دونالد ترامپ اعالم کرد این کشور با رئیس 

 ایاالت متحده را تهدید کند. 

 حذفراستگرا و نژادپرست در اعتراض به تصمیم مقامات برای های  گروه :2017 اوت 12 -

جنوبی در دوران جنگ های  مجسمه ژنرال رابرت ای. لی، فرمانده ارتش کنفدراسیون ایالت

ایالت ویرجینیا، در این شهر تجمع کردند.  2«شارلوتزویل»داخلی از مکانی عمومی در شهر 

 ن نژادپرستان و مخالفان در این شهر، یک زن کشته شد. در جریان درگیری میا

 تحریم طریق از آمریکا دشمنان با مقابله قانون» ترامپ، دونالد جمهور رییس:  2017 اوت 2 -

 و ایران اسالمی جمهوری روسیه، علیهها  تحریم تشدید هدف با را 3«کاتسا» به موسوم  «ها

 .کرد ءامضاء شمالی کره

جمهور دونالد ترامپ در پی فشار افکار عمومی، خشونت نژادپرستان در رئیس  :2017 اوت 14 -

 که به مرگ یک زن انجامیده بود، محکوم کرد.  را حوادث شهر شارلوتزویل در ایالت ویرجینیا

کاخ  ست ارشداستراتژی »جمهور دونالد ترامپ، استیو بنن را از سمت رئیس  :2017 اوت 18 -

 برکنار کرد.  4«سفید

                                                           
1
 - Steve Scalise 

2
 - Charlottesville 

3
 - CounteringAmerica’sAdversariesThroughSanctions Act  - CAATSA 

4
 - White House Chief Strategist 
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 2017در اوت  در شهر شارلوتزویلنژادپرستان و مدافعان برابری نژادی درگیری 

 

 خسارت سنگینی را به ایالت تگزاس و شهر هوستون وارد کرد.  1«طوفان هاروی» :2017 اوت 25 -

 خسارات سنگینی به جزره پورتوریکو وارد کرد.  2«طوفان ماریا» :2017سپتامبر  20 -

روی جمعیتی در کنسرت موسیقی در شهر الس وگاس بر  3«استفان پادوک» :2017اکتبر  1 -

تن نیز زخمی شدند. این  869تن را به قتل رساند. در این تیراندازی،  59آتش گشود و 

 حادثه مرگبارترین حادثه تیراندازی جمعی در تاریخ ایاالت متحده لقب گرفت. 

ک هفته به طول ایالت کالیفرنیا که یهای  در جریان آتش سوزی در جنگل :2017اکتبر  8 -

 تن جان باختند.  35کشید، 

سازمان  یاسرائیلدر اعتراض به رفتارهای ضد ،ایاالت متحده اعالم کرد :2017اکتبر  12 -

 شود.  می این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد خارجاز یونسکو، 

 ترور جان اف کندی، و اسناد محرمانه دربارهنده وقریب به سه هزار پر :2017اکتبر  26 -

 جمهور وقت ایاالت متحده برای عموم منتشر شد. رئیس 

تن از  26در کلیسایی در ایالت تگزاس تیراندازی کرد و  4«دوین کلی» :2017نوامبر  5 -

 عبادت کنندگان را به قتل رساند. 

                                                           
1
 - Hurricane Harvey 

2
 - Hurricane Maria 

3
 - Stephen Paddock 

4
 - Devin Kelley 
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به عنوان نخستین فرد تراجنسیتی در انتخاباتی در ایالت  1«مئدانیکا رو» :2017نوامبر  7 -

 روزی رسید. ویرجینیا به پی

را  2«2017قانون مشاغل و کاهش مالیاتی مصوب »سنای ایاالت متحده  :2017دسامبر  2 -

ترین قانون کاهش مالیاتی بعد از دوران ریاست جمهوری رونالد  بزرگبه تصویب کرد. این 

 لقب گرفت.  1980ریگان در دهه 

ایاالت  ،د اعالم کردجمهور دونالد ترامپ در سخنانی در کاخ سفیرئیس  :2017دسامبر  6 -

 شناسد.  می به رسمیترژیم اسرائیل ( را به عنوان پایتخت اشغالی متحده شهر اورشلیم )قدس

2018  

در پی مخالفت سنای ایاالت متحده با تصویب بودجه دولت فدرال،  :2018ژانویه  20 -

 دولت ایاالت متحده متوقف شد. های  فعالیت

در  3«دبیرستان مارجوری استونمن داگالس»جمعی در  در جریان تیراندازی :2018فوریه  14 -

 تن کشته شدند.  17ایالت فلوریدا،  4«پارکلند»شهر 

تبعه روسیه به اتهام دخالت در  13بازرس ویژه، رابرت مولر برای  :2018فوریه  16  -

 ایاالت متحده اعالم جرم کرد.  2016انتخابات ریاست جمهوری 

 درگذشت.  آمریکاییاز مبلغین تلویزیونی سرشناس  5«بیلی گراهام» :2018فوریه  21 -

 10و  25نیوم به ترتیب یجمهور دونالد ترامپ بر واردات فوالد و آلومرئیس  :2018مارس  1 -

 درصد تعرفه اعمال کرد. 

جمهور دونالد ترامپ دعوت کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی برای رئیس  :2018مارس  9 -

 مالقات با وی را پذیرفت. 

جمهور دونالد رئیس از سوی آمریکا  ه، وزیر امور خارج6«رکس تیلرسون» :2018ارس م 13 -

 رکنار شد. بترامپ 

                                                           
1
 - Danica Roem 

2
 - Tax Cuts and Jobs Act of 2017 

3
 - Marjory Stoneman Douglas High School 

4
 - Parkland 

5
 - Billy Graham 

6
 - Rex Tillerson 
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 به سوریه را صادر کرد.  یموشک حملهجمهور دونالد ترامپ دستور رئیس  :2018آوریل  13 -

با ایران را ای  جمهور دونالد ترامپ خروج ایاالت متحده از توافق هستهرئیس  :2018مه  8 -

علیه ایران ای  هستههای  ی فرمانی، تحریمامضاءجمهور آمریکا، همزمان با رئیس م کرد. اعال

 را بازگرداند. 

دانش آموز و دو معلم کشته  8در تگزاس، ای  در جریان تیراندازی در مدرسه :2018مه  18 -

 شدند. 

به تجاوز  از تهیه کنندگان بزرگ صنعت سینما در هالیوود 1«هاروی وینستاین» :2018مه  25  -

 و آزار جنسی زنان متهم شد. 

جمهوری ایاالت متحده با رهبر کره رئیس دونالد ترامپ، به عنوان نخستین  :2018 ژوئن 11 -

 شمالی، کیم جونگ اون، در سنگاپور دیدار کرد.

 خارج 2«شورای حقوق بشر سازمان ملل»از  ،ایاالت متحده اعالم کرد :2018 ژوئن 19  -

 شود.  می

چند صد زن معترض به قوانین سختگیرانه مهاجرتی، در تجمعی در برابر  :2018 ژوئن 28 -

 ساختمان سنای ایاالت متحده در شهر واشنگتن دی.سی بازداشت شدند. 

 
 و کره شمالیآمریکا  سراننخستین دیدار 

                                                           
1
 - Harvey Weinstein 

2
 - United Nations Human Rights Council 
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در شهر آناپولیس ایالت  1«کاپیتال»در جریان تیراندازی در اتاق خبر روزنامه  :2018 ژوئن 28 -

 تن کشته شدند.  5یلند، مر

جمهور دونالد ترامپ با والدیمیر پوتین، همتای روس خود در شهر رئیس  :2018 ژوئیه  16 -

 هلسینکی، پایتخت فنالند دیدار کرد. 

 بدل شد.  ،شرکت اپل به نخستین شرکت با دارایی یک تریلیون دالر در جهان :2018 اوت 2 -

ملکه »سرشناس و از فعاالن حقوق مدنی که به  خواننده 2«آرتا فرانکلین» :2018 اوت 16  -

 سالگی درگذشت.  76در  ،شهرت داشت 3«سول

جان مک کین، نامزد شکست خورده انتخابات  جمهوری خواهسناتور  :2018 اوت 25 -

 سالگی درگذشت.  81در  ،2008ریاست جمهوری سال 

واشنگتن پست در  شهروند سعودی و مقاله نویس روزنامه 4«جمال خاشقچی» :2018اکتبر  2 -

هایی  ، تنشفجیع در شهر استانبول ترکیه به قتل رسید. این قتلعربستان سعودی کنسولگری 

 به دنبال آورد.  عربستان سعودیو آمریکا را در روابط 

 د.شتاسیس  5«حزب اتحاد» :2018اکتبر  14 -

رئیس ما، از جمله باراک اوباآمریکا سیاسی های  برای تعدادی از چهره :2018اکتبر  24 -

رئیس بنیاد ، 6«سوجورج سور»و  پیشینخارجه امور جمهور پیشین، هیالری کلینتون، وزیر 

مشابهی که برای های  انفجاری ارسال شد. در روزهای بعد، بستههای  بسته سوسور

 دیگر ارسال شده بود، کشف شد. های  چهره

تن  11ایالت پنسیلوانیا،  رگپیتزبودر شهر ای  درجریان تیراندازی در کنیسه :2018اکتبر  27 -

 از یهودیان کشته شدند. این اتفاق به عنوان یک اقدام خونین یهودی ستیز معرفی شد.

نظامی ارتش ایاالت متحده برای نظارت و کنترل مرزی برای جلوگیری  800 :2018اکتبر  29 -

 از ورود مهاجران غیرقانونی، به مرز با مکزیک اعزام شدند. 

                                                           
1
 - The Capital 

2
 - Aretha Franklin 

3
 - The Queen of Soul 

4
 - Jamal Khashoggi 

5
 - Alliance Party 

6
 - George Soros 
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کنترل مجلس نمایندگان را ها  کنگره، دموکراتای  ر انتخابات میاندورهد :2018 نوامبر 6 -

 بدست آوردند . 

سومالیایی تبار به عنوان نخستین زن محجبه در تاریخ ایاالت  1«ایلهان عمر» :2018نوامبر  6 -

 متحده، به کنگره راه یافت. 

هفته به طول  ایالت کالیفرنیا که سههای  آتش سوزی گسترده در جنگل :2018نوامبر  8 -

 تن را گرفت.  91انجامید، جان 

جمهور دونالد ترامپ به جرم رئیس وکیل شخصی  2«مایکل کوهن» :2018نوامبر  29 -

آمریکا، در دادگاه گناهکار  2016دروغگویی به کنگره در پرونده دخالت روسیه در انتخابات 

 شناخته شد. 

جمهوری ایاالت متحده رئیس  جورج هربرت واکر بوش، چهل و یکمین :2018نوامبر  30 -

 رگذشت.د

جمهور دونالد ترامپ برای رئیس در پی اختالف نظر بر سر تصمیم  :2018دسامبر  20 -

از سمت وزیر دفاع ایاالت متحده  3«جیمز متیس»از سوریه،  آمریکاییکاهش نیروهای 

 داد.  ءاستعفا

به دلیل ناتوانی کنگره از  از دولت فدرال ایاالت متحدههایی  فعالیت بخش :2018دسامبر  22  -

 تصویب بودجه دولت، تعطیل شد. 

2019  

 صدو شانزدهمین دوره کنگره ایاالت متحده آغاز به کار کرد. :2019ژانویه  3 -

جمهور دونالد ترامپ برای مصالحه بر سر تدوین بودجه، رئیس با موافقت  :2019ژانویه  25 -

 ه پایان رسید.روز ب 35طوالنی ترین تعطیلی دولت فدرال پس از 

نیروهای پیمان »ایاالت متحده از  ،جمهور دونالد ترامپ اعالم کردرئیس  :2019فوریه  1 -

 شود.  می خارج 4«میان بردای  هسته

                                                           
1
 - Ilhan Omar 

2
 - Michael Cohen 

3
 - Jim Mattis 

4
 - Intermediate-range Nuclear Forces treaty (INF) 
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در پی اتهامات وارده مبنی بر آزار جنسی  1«تئودور مک کاریک»اسقف  :2019فوریه  16 -

متحده بود  سای کاتولیک در ایاالتکودکان، از کلیسا اخراج شد. وی بلندپایه ترین مقام کلی

 شد.  می می، از کلیسا اخراجکه به اتهام چنین جرای

 2020در انتخابات ریاست جمهوری سال  ،سناتور برنی سندرز اعالم کرد :2019فوریه  19 -

 نامزد خواهد شد. 

 جمهور دونالد ترامپ در هانوی، پایتخت ویتنام با کیم جونگ اونرئیس  :2019فوریه  27 -

 برای دومین بار دیدار کرد.  ،بر کره شمالیره

خط لوله کی »جمهور دونالد ترامپ دستور ادامه عملیات احداث رئیس  :2019مارس  30  -

را صادر کرد. احداث این خط لوله انتقال نفت از کانادا به خلیج مکزیک با اعتراض  2«استون

 گسترده فعاالن محیط زیست همراه شده بود. 

حکم داد که دولت  3«باکلو علیه پریسیتی»یوان عالی فدرال در پرونده د :2019آوریل  1 -

 به اعدام نیست. محکومین  رایاعدام بدون درد بجرای اایاالت متحده موظف به 

عملیات از این کشور  توقف حمایتمجلس نمایندگان ایاالت متحده به  :2019آوریل  4 -

نخستین بار بود که مجلس نمایندگان با  علیه یمن رای داد. این برایعربستان سعودی نظامی 

، علیه یکی از 1973استناد به قطعنامه اختیارات جنگی ریاست جمهوری مصوب سال 

جمهور دونالد رئیس داد. با تصویب این مصوبه در سنا،  می رایآمریکا مداخالت نظامی 

  ترامپ آن را وتو کرد.

ایاالت متحده، سپاه پاسداران  ،جمهور دونالد ترامپ اعالم کردرئیس  :2019آوریل  8 -

دهد. این برای نخستین بار  می تروریستی قرارهای  انقالب اسالمی ایران را در فهرست گروه

 و رسمی یک کشور را گروه ترویستیکه ایاالت متحده بخشی از نیروهای مسلح  است

 د. نام می

داخله روسیه در گزارش تحقیقات رابرت مولر، بازرس ویژه پرونده م :2019آوریل  18  -

ایاالت متحده منتشر شد. در این گزارش، روسیه به  2016انتخابات ریاست جمهوری 

                                                           
1
 - Theodore Edgar McCarrick 

2
 - Keystone Pipeline 

3
 - Bucklew v. Precythe 
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متهم شد اما همزمان اعالم شد که این دخالت در نهایت در آمریکا دخالت در انتخابات 

 پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات اثری نداشته است. 

 
 جهدالفات بر سر تدوین بوپی اخت دولت فدرال درهای  تعطیلی فعالیت

به وسیله پهپاد را در تاریخ ها  شرکت گوگل نخستین سرویس تحویل بسته :2019آوریل  23 -

 ایاالت متحده راه اندازی کرد. 

نامزد آمریکا  2020در انتخابات ریاست جمهوری  ،جو بایدن اعالم کرد :2019آوریل  25 -

رکت کننده در یک انتخابات ریاست خواهد شد. با این تصمیم، رکورد بیشترین نامزد ش

 نامزد شکسته شد. 20جمهوری در تاریخ ایاالت متحده با 

درصد اعالم کرد؛  3.8وزارت کار ایاالت متحده میزان بیکاری در کشور را  :2019مه  3 -

 سال اخیر.  49کمترین میزان طی 

را  لوبال هاوکاز نوع گ آمریکاییجمهوری اسالمی ایران یک فروند پهپاد  :2019 ژوئن 20 -

اعالم کردند که این پهپاد به طور غیرقانونی وارد حریم هوایی  سرنگون کرد. مقامات ایران

که این پهپاد در مدعی بودند ها  آمریکاییشده بود؛ در حالی که  ایران جمهوری اسالمی

 در منطقه تنگه هرمز در پرواز بود.  آزادهای  حریم آب

ی فرمان اجرایی، آیت اهلل سید علی امضاءلد ترامپ با جمهور دونارئیس  :2019 ژوئن 24 -

 خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی ایران را تحریم کرد. 

جمهور دونالد ترامپ در جریان بازدید از مرز مشترک کره جنوبی و رئیس  :2019 ژوئن 30 -

اون، طرف، وارد خاک کره شمالی شد و با کیم جونگ  کره شمالی، با عبور از منطقه بی
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جمهور رئیس رهبر این کشور برای سومین بار دیدار کرد. این نخستین بار بود که یک 

 . گذاشت می پا بر خاک کره شمالیآمریکا 

سال، دونالد ترامپ به عنوان نخستین  70برای نخستین بار طی قریب به  :2019 ژوئیه  4 -

 1«نشنال مال»حاضر در برای جمعیت آمریکا جمهوری ایاالت متحده در روز استقالل رئیس 

 شهر واشنگتن دی.سی سخنرانی کرد. 

از ای  به اتهام راه اندازی شبکه آمریکایییک ثروتمند  2«جفری اپستین» :2019 ژوئیه  6 -

 افراد سرشناس، بازداشت شد. جمعیت روسپی گری برای دختران زیر سن قانونی 

 مجازات اعدام برای محکومین ،وزارت دادگستری ایاالت متحده اعالم کرد :2019 ژوئیه  25 -

 فدرال بار دیگر از سر گرفته خواهد شد.های  دادگاه

تن  23در ایالت تگزاس،  3«ال پاسو»در جریان تیراندازی جمعی در شهر  :2019 اوت 3  -

 کشته شدند.

دو عضو  4«رشیده طلیب»و  «ایلهان عمر»به  روادیداز دادن رژیم اسرائیل  :2019 اوت 15 -

اشغالی فلسطین خودداری کرد. این برای های  برای ورود به سرزمینآمریکا  مسلمان کنگره

 داد.  نمی روادیدآمریکا به اعضای کنگره رژیم اسرائیل نخستین بار بود که 

خرید جمهور دونالد ترامپ برای رئیس دانمارک مخالفت خود را با پیشنهاد  :2019 اوت 16 -

 گروئلند را رد کرد.  جزیره

برای نخستین بار یک نماینده رسمی به کنگره ایاالت « ملت چروکی» قبیله :2019سپتامبر  3  -

 متحده اعزام کرد. 

رئیس بازرس کل جامعه اطالعاتی به کنگره ایاالت متحده اطالع داد که  :2019سپتامبر  9 -

، همتای اوکراینی خود گفته 5«میر زیلینسکییدوال»جمهور دونالد ترامپ در تماس تلفنی با 

به اوکراین، کی یف باید آمریکا ه در ازای موافقت با پرداخت کمک مالی دولت است ک

، پسر جو بایدن، نامزد انتخابات ریاست جمهوری 6«هانتر بایدن»های  فعالیت دربارهاطالعات 

                                                           
1
 - National Mall 

2
 - Jeffrey Epstein 

3
 - El Paso 

4
 - Rashida Tlaib 

5
 - Volodymyr Zelensky 

6
 - Hunter Biden 
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از حزب دموکرات را در اختیار کاخ سفید قرار دهد. افشای این موضوع، به آمریکا  2020

 ر ایاالت متحده انجامید. یک رسوایی سیاسی بزرگ د

را از سمت مشاور امنیت  1«جان بولتون»جمهور دونالد ترامپ، رئیس  :2019سپتامبر  10 -

 ملی کاخ سفید برکنار کرد. 

غیرنظامی افغان  30از استان ننگرهار افغانستان، هایی  در پی بمباران بخش :2019سپتامبر  19 -

 کشته شدند.

پرونده  ،مجلس نمایندگان ایاالت متحده اعالم کردرئیس نانسی پلوسی،  :2019سپتامبر  24 -

جمهوری رئیس جمهور دونالد ترامپ بر سر موضوع تماس تلفنی وی با رئیس استیضاح 

 اوکراین، در مجلس نمایندگان بررسی خواهد شد. 

هوایی در جریان برگزاری و تن از معترضان به تغییرات آب  70حدود  :2019سپتامبر  28 -

 راضی در ایالت نیوهمشایر بازداشت شدند. تجمعات اعت

طوالنی ترین اعتصاب کارگران شرکت خودروسازی جنرال موتورز به پایان  :2019اکتبر  25 -

 رسید. 

گروه  سرکرده 2«ابوبکر البغدادی» ،جمهور دونالد ترامپ اعالم کردرئیس  :2019اکتبر  27 -

 اکتبر کشته شده است.  26وز داعش در عملیات نیروهای ویژه ارتش ایاالت متحده در ر

جمهور رئیس استیضاح با بررسی پرونده مجلس نمایندگان ایاالت متحده  :2019اکتبر  31 -

  موافقت کرد.دونالد ترامپ 

عربستان هوایی نیروی دانشجوی محمد سعید شمران در جریان تیراندازی  :2019دسامبر  6 -

  کشته شدند. در فلوریدا آمریکاییسعودی، پنج نظامی 

درصد،  3.5با کاهش نرخ بیکاری به  ،وزارت کار ایاالت متحده اعالم کرد :2019دسامبر  6 -

 سال اخیر رسیده است.  50ین ترین میزان طی کشور به پایمیزان بیکاری در این 

جمهور رئیس علیه وارده دو اتهام با تایید مجلس نمایندگان ایاالت متحده  :2019دسامبر  18 -

 ،سو استفاده از قدرت و مانع تراشی بر سر اجرای وظایف کنگرهره دربادونالد ترامپ 

 د. تصویب کر را جمهوررئیس استیضاح 

                                                           
1
 - John Bolton 

2
 - Abu Bakr al-Baghdadi 
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برای نخستین بار در تاریخ ایاالت متحده، یک دهه بدون وجود رکود  :2019دسامبر  19  -

 رسد.  می اقتصادی، به پایان

 –مکزیک  –متحده  پیمان ایاالت»مجلس نمایندگان ایاالت متحده  :2019دسامبر  19 -

 را که جایگزین پیمان نفتا شده بود، به تصویب رساند.  1«کانادا

به عنوان ششمین شاخه ارتش ایاالت  2«نیروی فضایی ایاالت متحده» :2019دسامبر  20 -

 متحده تاسیس شد. 

که به  آمریکاییچند هزار عراقی در اعتراض به حمالت هوایی نیروهای  :2019دسامبر  31 -

 در بغداد تظاهرات کردند. آمریکا منجر شده بود، در برابر سفارت ها  ادی از عراقیمرگ تعد

2020 

به مناطق مختلف آمریکا خشمگین از حمالت هوایی ارتش های  عراقی :2020ژانویه  1 -

 عراق، در برابر سفارت ایاالت متحده در بغداد تجمع کردند. 

قاسم  پهبد حاج امپ، کاروان حامل سجمهور دونالد تررئیس به دستور  :2020ژانویه  3 -

 هدف سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران در فرودگاه بغداد

 و حمله پهپادی قرار گرفت. در جریان این حمله تروریستی، سپهبد حاج قاسم سلیمانی

شان ز همرزمان اابومهدی المهندس معاون سازمان الحشد الشعبی عراق به همراه هشت نفر 

  به شهادت رسیدند. 

 که در عراقآمریکا عین االسد در پی حمله موشکی ایران به پایگاه نظامی  :2020ژانویه  8 -

نظامی آمریکایی دچار  110در پاسخ به تروریسم دولتی آمریکا صورت گرفت، دستکم 

 حدود دو سال بعد به این آمار اذعان کرد. ی شدند. پنتاگون زآسیب مغ

غیر الزام آور، ای  تصویب قطعنامه طیمجلس نمایندگان ایاالت متحده  :2020نویه ژا 9 -

 جمهوری این کشور را از اقدام نظامی علیه ایران بدون اطالع کنگره منع کرد. رئیس 

برای نخستین بار پس از رکود بزرگ  ،وزارت کار ایاالت متحده اعالم کرد :2020ژانویه  10 -

 شاغل در کشور از تعداد مردان شاغل پیشی گرفته است.  ، تعداد زنان1930در دهه 

                                                           
1
 - United States–Mexico–Canada Agreement (USMCA) 

2
 - United States Space Force (USSF) 
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جمهور دونالد ترامپ در سنای ایاالت متحده آغاز رئیس دادگاه استیضاح  :2020ژانویه  16 -

 به کار کرد. 

1«19-کووید»مبتال به بیماری  آمریکایینخستین شهروند  :2020ژانویه  21 -
مرکز »از سوی  

 شناسایی شد.  2«کنترل و پیشگیری از بیماری ها

جمهوری ایاالت متحده در رئیس دونالد ترامپ به عنوان نخستین  :2020ژانویه  24 -

 راهپیمایی سالیانه مخالفان سقط جنین شرکت کرد. 

 19-جمهور دونالد ترامپ برای مقابله با شیوع بیماری کوویدرئیس  :2020ژانویه  29 -

  تشکیل داد. 3«نیروی ویژه ویروس کرونا در کاخ سفید»

را  4«کانادا –مکزیک  –پیمان ایاالت متحده »جمهور دونالد ترامپ رئیس  :2020ژانویه  29 -

 کرد.  ءامضاء

جمهور دونالد ترامپ برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا رئیس  :2020ژانویه  31 -

 سفر برای اتباع خارجی که از چین دیدار کرده بودند، وضع کرد. های  محدودیت

رئیس مجلس نمایندگان پس از سخنرانی سالیانه رئیس انسی پلوسی، ن :2020فوریه  4 -

رئیس جمهور دونالد ترامپ در کنگره، متن نطق وی را در برابر دیدگان همگان پاره کرد. 

رئیس جمهور ترامپ نیز پیش از شروع سخنرانی، برخالف رویه معمول، از دست دادن به 

  مجلس نمایندگان خودداری کرد.

جمهوری ایاالت متحده در سنا، اتهامات وارده به رئیس دادگاه استیضاح  :2020فوریه  5 -

  دونالد ترامپ را رد و وی را تبرئه کرد.

                                                           
1
 - COVID-19 

2
 - Centers for Disease Control and Prevention 

3
 - White House Coronavirus Task Force 

4
 - United States–Mexico–Canada Agreement (USMCA) 
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 در سنا  ی برائت دادگاه استیضاح دونالد ترامپرأ

جمهور دونالد رئیس به محکومیت  «میت رامنی» جمهوری خواهسناتور  :2020فوریه  5  -

مثبت داد. وی نخستین سناتور در تاریخ ایاالت متحده است  ترامپ در دادگاه استیضاح رای

 جمهور هم حزبی خود، رای داد. رئیس که در دادگاه استیضاح علیه 

 رای داد.  «تعدد زوجات» سنای ایالتی یوتا به جرم زدایی از :2020فوریه  19 -

حد وا 1190در پی هراس از شیوع ویروس کرونا، شاخص سهام داوجونز  :2020فوریه  7 -

تا آن ( سقوط کرد که بیشترین سقوط ارزش سهام طی یک روز در تاریخ درصدی 4.4کاهش )

 بود. زمان 

دولت ترامپ و گروه طالبان برای پایان دادن به جنگ افغانستان،  :2020فوریه  29 -

 کردند.  ءامضاءرا در دوحه قطر ای  توافقنامه

در ایاالت متحده و در ایالت  نخستین بیمار مبتال به ویروس کرونا :2020فوریه  29 -

 واشنگتن، درگذشت. 

میلیون دالری را برای مقابله با  300میلیارد و  8سنای ایاالت متحده بسته  :2020مارس  5 -

جمهور دونالد ترامپ این مصوبه کنگره را روز بعد رئیس شیوع ویروس کرونا تصویب کرد. 

 د. کر ءامضاء

ر ابتال به ویروس کرونا جان باختند. این نخستین دو تن در فلوریدا در اث :2020مارس  6 -

 مورد از مرگ بیماران در خارج از منطقه ساحل غربی ایاالت متحده بود. 
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در روزی که به دوشنبه سیاه شهرت یافت، شاخص داوجونز در واکنش به  :2020مارس  9 -

یشترین میزان ب این گسترده از شیوع ویروس کرونا، دو هزار واحد سقوط کرد کههای  نگرانی

درصد کاهش یافت که از سال  30سقوط تا آن زمان توصیف شد. همزمان، بهای نفت خام 

 بی سابقه بود.  ،به بعد 1991

 در افغانستان آغاز شد.  آمریکاییکاهش نیروهای  :2020مارس  9 -

جمهور دونالد ترامپ رئیس با شیوع گسترده ویروس کرونا در اروپا،  :2020مارس  11 -

 روزه را برای ورود مسافران از اروپا اعالم کرد.  30سفر  ممنوعیت

درصد سقوط  9.5در پی سقوط جهانی بازارهای بورس، شاخص داوجونز  :2020مارس  12 -

 کرد. 

جمهور دونالد ترامپ همزمان با اعالم وضعیت فوق العاده ملی در رئیس  :2020مارس  13 -

 دالری را اعالم کرد. میلیارد  50، یک بسته کمک اپی شیوع ویروس کرون

 در پی شیوع ویروس کرونا، مدارس در سراسر ایاالت متحده تعطیل شدند.  :2020مارس  16 -

ترین سقوط  هزار واحد سقوط کرد که بزرگ 3شاخص داوجونز حدود  :2020مارس  16 -

ارزش سهام در طی یک روز در تاریخ ایاالت متحده عنوان شد. این اتفاق در پی وحشت 

 عالم گیری کرونا رخ داد. عمومی از 

کاخ سفید و سنای ایاالت متحده بر سر تصویب یک بسته دو تریلیون  :2020مارس  25 -

 به توافق رسیدند. این بزرگ 19-دالری با هدف مقابله با پیامدهای ناشی از بیماری کووید

 ترین بسته کمک اقتصادی در تاریخ ایاالت متحده تا آن زمان بود. 

 280 و طی فقط یک هفته، سه میلیون ،وزارت کار ایاالت متحده اعالم کرد :2020مارس  26 -

ترین  از بین رفته است. این بزرگ 19-هزار فرصت شغلی به دلیل شیوع بیماری کووید

 در تاریخ این کشور تا آن زمان توصیف شد.آمریکا سقوط در بازار کار 

به کشور نخست جهان در تعداد  ،اایاالت متحده با پیشی گرفتن از ایتالی :2020آوریل  11 -

 بدل شد.  19-جان باختگان از بیماری کووید

و قلمروهای این ها  برای نخستین بار در تاریخ ایاالت متحده، تمامی ایالت :2020آوریل  11 -

د. این تصمیم پس از اوج گیری بحران ناشی از شیوع دنکشور وضعیت فوق العاده اعالم کر

 ویروس کرونا اتخاذ شد. 
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به  آمریکاییمیلیون  22طی یک ماه،  ،وزارت کار ایاالت متحده اعالم کرد :2020آوریل  16 -

ترین لطمه به بازار کار  دلیل شیوع ویروس کرونا، مشاغل خود را از دست دادند. این بزرگ

 توصیف شد. 1930پس از دوران رکود بزرگ در دهه 

 
 19-ری کوویدقرنطینه سراسری در ایاالت متحده در پی شیوع بیما

قیمت نفت خام ایاالت متحده برای نخستین بار به زیر صفر دالر در هر  :2020آوریل  20 -

 بشکه سقوط کرد. 

جورج »، پلیس مینیاپولیس با قرار دادن زانوی خود بر گلوی 1«درک چاووین» :2020مه  25 -

رساند. انتشار  را در مقابل دیدگان عابرین در خیابان به قتل سیاه پوست، این مرد 2«فلوید

 د.گسترده نژادی در سرتاسر ایاالت متحده شاعتراضات باعث ویدئویی از صحنه مرگ فلوید، 

 نفرهزار  100از  به بیش تعداد جان باختگان از ویروس کرونا در ایاالت متحده :2020مه  27  -

 یشتر بود. کره و ویتنام نیز بهای  در جنگ ها آمریکایی. این رقم از مجموع کشته شدگان رسید

اعتراضات نژادی در واکنش به مرگ جورج فلوید، به سراسر ایاالت متحده  :2020مه  30  -

 1968دی به ترور مارتین لوتر کینگ در سال اکشیده شد. این اعتراضات بعد از اعتراضات نژ

 بی سابقه توصیف شد. 

و ها  سمهمج تعدادی ازفلوید  جبه مرگ جور اعتراضاتدر پی تشدید  :2020 ژوئن 26 -

دونالد ترامپ  تخریب شد.داری  بردهو نمادهای تاریخی های  مربوط به شخصیتهای  یادمان

 کرد.  امضاءفرمان اجرایی ها  و یادمانها  فرمان مجازات تخریب کنندگان این مجسمهبا هدف 

                                                           
1
 - Derek Chauvin 

2
 - George Floyd 
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های  عالمت پرچم کنفدراسیون ایالت حذفسی سی پی با  می ایاالت :2020 ژوئن 30 -

بود آمریکا سی سی پی آخرین ایالت  می ایالتی موافقت کرد. موبی از روی پرچدار جن برده

 که چنین تصمیمی را اتخاذ کرد. 

جمهور دونالد رئیس در پی تشدید اعتراضات نژادی به مرگ جورج فلوید،  :2020 ژوئیه  22 -

 خبر داد.  ترامپ از اعزام نیروهای فدرال به شهرهایی که مقامات آنان از حزب دموکرات بودند،

به دلیل شرایط بحرانی ناشی از  ، جمهور دونالد ترامپ پیشنهاد دادرئیس  :2020 ژوئیه  30 -

رای مدت ، انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده ب19-شیوع گسترده بیماری کووید

 فتد.بیتعویق  مشخصی به

تایوان سفر  ت و خدمات انسانی ایاالت متحده بهشوزیر بهدا 1«الکس آزار» :2020 اوت 5 -

سال اخیر، از تایوان  40کرد. وی بلندپایه ترین مقام دولت ایاالت متحده بود که طی 

 کرد.  می بازدید

مجمع ملی حزب دموکرات، جو بایدن را به عنوان نامزد انتخابات  :2020 اوت 20  -

را به عنوان نامزد معاونت ریاست جمهوری معرفی  2«کاماال هریس»ریاست جمهوری و 

بود که به عنوان نامزد معاونت ریاست جمهوری آفریقایی -آمریکاییهریس نخستین  کرد.

  شد. می معرفی

 
 تظاهرات گسترده ضد تبعیض نژادی در اعتراض به مرگ جورج فلوید

                                                           
1
 - Alex Azar 

2
 - Kamala Harris 
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آن از های  داراییارزش بدل شد که آمریکا شرکت اپل به نخستین شرکت  :2020 اوت 19 -

 گذشت.دو تریلیون دالر 

در  2«نوشاک»در شهر  سیاه پوست 1«کوب بلیکجی»در پی تیراندازی و قتل  :2020 اوت 23  -

 نژادی، سرتاسر این شهر را در برگرفت . های  قیامایالت ویسکانسین، 

، دونالد ترامپ را به عنوان نامزد انتخابات جمهوری خواهمجمع ملی حزب  :2020 اوت 27 -

 ریاست جمهوری معرفی کرد. 

هزار  200 مرز اد جان باختگان از ویروس کرونا در ایاالت متحده ازتعد :2020سپتامبر  22 -

 . نفر گذشت

و در بیمارستان  مبتال 19-جمهور دونالد ترامپ به بیماری کوویدرئیس  :2020اکتبر  1 -

 بستری شد. 

 3«گریچن ویتمر»شبه نظامی را به اتهام تالش برای ربودن  13ای  اف بی :2020اکتبر  8 -

 بازداشت کرد.  ،ت میشیگان و سرنگونی دولت ایالتیفرماندار دموکرا

 ایاالت متحده برگزار شد.  جمهوری پنجاه و نهمین انتخابات ریاست :2020نوامبر  3 -

ساعاتی پس از آغاز شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری در  :2020نوامبر  3 -

ای گیری پستی، جمهور دونالد ترامپ با تکرارغیرقانونی بودن ررئیس شرقی، های  ایالت

 اعالم پیروزی کرد. 

 ایاالت متحده رسما خروج خود از پیمان آب و هوایی پاریس را اعالم کرد.  :2020نوامبر  4 -

انتخاب کننده، اعالم شد که جو های  با به حد نصاب رسیدن آرای هیات :2020نوامبر  7 -

 جمهوری بعدی ایاالت متحده خواهد بود. رئیس بایدن 

جمهور دونالد ترامپ در اعتراض به نتایج رئیس چند هزار تن از طرفداران  :2020نوامبر  14 -

 انتخابات ریاست جمهوری، در شهر واشنگتن دی.سی تظاهرات کردند. 

پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست  ،جمهور دونالد ترامپرئیس  :2020نوامبر  15 -

 است.  شدهب جمهوری را رد و بار دیگر تاکید کرد که در انتخابات تقل

                                                           
1
 - Jacob Blake 

2
 - Kenosha 

3
 - Gretchen Whitmer 
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 خارج شد.  1«پیمان آسمان باز»ایاالت متحده از  :2020نوامبر  22  -

احیای اقتصاد را برای مقابله  یمیلیارد دالر 900کنگره ایاالت متحده بسته  :2020دسامبر  1 -

 به تصویب رساند.  19-با پیامدهای بیماری کووید

 
 2020برگزاری انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال 

جمهور دونالد ترامپ در شهر رئیس در جریان برپایی تظاهرات حامیان  :2020سامبر د 12 -

 واشنگتن دی.سی، تعدادی با شلیک گلوله و چاقو زخمی شدند. 

 300به بیش ازتعداد جان باختگان از ویروس کرونا در ایاالت متحده  :2020دسامبر  14 -

 . هزار نفر رسید

 مجوز گرفت.  19-برای مهار بیماری کووید 2«امودرن»واکسن شرکت  :2020دسامبر  18 -

میلیارد  300کنگره ایاالت متحده بسته کمک اقتصادی دو تریلیون و  :2020دسامبر  21 -

 تصویب کرد.  19-دالری را برای مقابله با پیامدهای بیماری کووید

شده در شهر نشویل ایالت تنسی منفجر شد و گذاری  یک خودروی بمب :2020دسامبر  25 -

 عدادی زخمی شدند. ت

 

                                                           
1
 - Open Skies Treaty 

2
 - Moderna 



 

 

 فصل سوم

 2020دهه  

2021 

جمهور دونالد ترامپ با حمله به ساختمان کنگره رئیس گروهی از هواداران  :2021ژانویه  6 -

وارد آن شدند و برای ساعاتی، این ساختمان را به اشغال درآوردند. در جریان  ،ایاالت متحده

  پلیس جان باختند.سه از جمله  پنج نفراین حمله، 

کشمکش شدید انتخاباتی، کنگره ایاالت متحده، نتایج آرای ها  پس از هفته :2021ژانویه  6 -

جو بایدن و کاماال نمود و  تاییدرا  2020الکترال در انتخابات ریاست جمهوری های  هیات

جمهوری بعدی ایاالت رئیس جمهوری و معاون رئیس به عنوان  رسما ،هریس به ترتیب

جمهور دونالد ترامپ شکست در انتخابات رئیس سرانجام در پی آن، . ندشدمتحده معرفی 

 ریاست جمهوری را پذیرفت. 

رئیس جمهور اجتماعی، در واکنش به حمله هواداران های  تعدادی از شبکه :2021ژانویه  7 -

  بستند. صفحه توئیتر ترامپ را ان کنگره ایاالت متحدهمبه ساخت دونالد ترامپ

ی حمله به ساختمان کنگره ایاالت متحده، مجلس نمایندگان اتهامات در پ :2021ژانویه  13 -

. این برای نخستین دانستجمهور دونالد ترامپ در پرونده استیضاح را وارد رئیس وارده به 

جمهور، دوبار استیضاح شد. رای مجلس رئیس بار در تاریخ ایاالت متحده بود که یک 

یک هفته پیش از پایان دوره ریاست جمهوری  جمهور ترامپ،رئیس نمایندگان به استیضاح 

 وی انجام گرفت. 

هزار  400مرز  باختگان از ویروس کرونا در ایاالت متحده از تعداد جان :2021ژانویه  19  -

 . گذشت نفر
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جمهوری ایاالت متحده سوگند رئیس جو بایدن به عنوان چهل و ششمین  :2021ژانویه  20 -

وی نخستین در مراسم تحلیف جانشین خود، سر باز زد. یاد کرد. دونالد ترامپ از شرکت 

جمهور رئیس لیف مراسم تحبه بعد،  1869از سال بود که ایاالت متحده جمهوری رئیس 

 کرد.  می بعدی را تحریم

جمهوری ایاالت متحده رئیس کاماال هریس به عنوان چهل و نهمین معاون  :2021ژانویه  20 -

تاریخ ایاالت متحده است که سمت معاونت ریاست  سوگند یاد کرد. وی نخستین زن در

  دست آورد.ه جمهوری را ب

 
 جمهور ایاالت متحدهرئیس جو بایدن، چهل و ششمین 

میلیارد دالری دولت برای  900کنگره ایاالت متحده به طرح یک تریلیون و  :2021فوریه  5 -

 د. اقتصادی ضد پیامدهای شیوع کرونا رای مثبت داهای  تامین برنامه

ایاالت متحده در سنا  پیشینجمهور رئیس دادگاه استیضاح دونالد ترامپ،  :2021فوریه  9 -

 آغاز به کار کرد. 

جمهوری سابق ایاالت متحده را رئیس دادگاه استیضاح سنا، دونالد ترامپ،  :2021فوریه  13 -

اتور، سن 57از اتهامات وارده از سوی مجلس نمایندگان تبرئه کرد. در رای گیری سنا، 

. اما به این دلیل که تعداد موافقین محکومیت ترامپ دانستنداتهامات مطرح شده را وارد 

  جمهور سابق از دومین دادگاه استیضاح رهایی یافت.رئیس کمتر از حد نصاب الزم بود، 
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کمیته »مجلس نمایندگان ایاالت متحده اعالم کرد رئیس نانسی پلوسی،  :2021فوریه  15 -

با الگو گرفتن از کمیته تحقیق حادثه یازدهم  «شورش ششم ژانویه علیه کنگره بارهتحقیق در

 تشکیل خواهد شد.  2001سپتامبر سال 

 دست کم وسیعی از ایاالت متحده، های  وفان زمستانی در بخشدر پی ط :2021فوریه  13 -

 در اثر سرما جان باختند.  نفر 58

مان آب و هوایی پاریس بازگشت. این تصمیم ایاالت متحده بار دیگر به پی :2021فوریه  19 -

 شد.  گرفتهروز پس از خروج رسمی این کشور از این پیمان مهم بین المللی  100حدود 

هزار  500 به بیش ازباختگان از ویروس کرونا در ایاالت متحده  تعداد جان :2021فوریه  22 -

تحده در سرتاسر جهان به ایاالت مهای  جمهور جو بایدن، پرچمرئیس . به دستور رسید نفر

 روز نیمه افراشته شدند.  5مدت 

 1«2021مصوب سال آمریکا قانون برنامه نجات »جمهور جو بایدن رئیس  :2021مارس  10 -

 کرد.  ءامضاءمیلیارد دالر را  900به میزان یک تریلیون و 

 نفرهشت در جریان تیراندازی در سالن زیبایی و ماساژ در شهر آتالنتا،  :2021مارس  16 -

 کشته شدند. 

سیاه پولیس در ایالت مینه سوتا، یک جوان یک پلیس در حومه شهر مینیا :2021آوریل  11 -

نژادی در مناطقی از ایاالت  اعتراضاترا با شلیک گلوله به قتل رساند. این رخداد به  پوست

 شد. منجر متحده در روزهای بعد 

وی  قتلرم قتل جورج فلوید، مردی که در دادگاه به ج 2«درک چاورین» :2021آوریل  20 -

در سال گذشته در ایاالت متحده به همراه را نژادی گسترده  اعتراضاتتوسط این پلیس، 

 آورده بود، محکوم شد. 

 نفرهزار  600 مرزتعداد جانباختگان از ویروس کرونا در ایاالت متحده از  :2021 ژوئن 15 -

 گذشت. 

ی رسوایی جنسی، در پ ،دار ایالت نیویورک اعالم کردفرمان ،3«کومو وآندر» :2021 اوت 10 -

 کند.  می گیری از سمت خود کناره

                                                           
1
 - American Rescue Plan Act of 2021 

2
 - Derek Chauvin 

3
 - Andrew Cuomo 
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از  آمریکاییهزار نظامی پنج جمهور جو بایدن دستور خروج رئیس  :2021 اوت 14 -

با اجرای این دستور، طالبان تقریبا تمامی مناطق افغانستان به جز افغانستان را صادر کرد. 

 . کابل را در کنترل گرفت

 
 کاماال هریس، نخستین معاون زن ریاست جمهوری ایاالت متحده

در اطراف فرودگاه کابل در  کار گذاشته شده در جریان انفجار بمب :2021 اوت 26 -

 آمریکاییکشته شدند. این انفجار در حالی رخ داد که نظامیان  آمریکایینظامی  13افغانستان، 

 د. به سرعت در حال خروج از افغانستان بودن

ساله  20از طریق فرودگاه کابل، جنگ  آمریکاییبا خروج آخرین نظامیان  :2021 اوت 30 -

 شود، رسما پایان یافت.  می شناختهآمریکا ایاالت متحده در افغانستان که طوالنی ترین جنگ 

ویژه در ه در منطقه شمال شرقی ایاالت متحده، ب 1«وفان اداط»در جریان  :2021سپتامبر  2 -

 تن جان باختند.  45یویورک، ایالت ن

مجسمه ژنرال رابرت ای. لی، فرمانده ارتش کنفدراسیون برده دار جنوبی  :2021سپتامبر  8 -

 شد. چیده در جنگ داخلی ایاالت متحده، بر

 ایاالت متحده «کندی»فضایی  پایگاهرا از چهار فضانورد غیر نظامی  ناسا :2021سپتامبر  16 -

شرکت متعلق به  9فالکون های  با موشک ،ایالت فلوریدا «رالکیپ کاناو»واقع درآمریکا، 

 .فرستادبه فضا  2«اسپیس ایکس»

                                                           
1
 - Hurricane Ida 

2
 - SpaceX 



 

 

 

 

 

 569    2020: دهه سوم بخش هفتم/ فصل

  

 

 در ایاالت متحده از تعداد جان 19-باختگان از بیماری کووید تعداد جان :2021سپتامبر  20 -

 فراتر رفت.  1918باختگان از بیماری آنفوالنزای اسپانیایی در سال 

هزار تن عبور  700ختگان از ویروس کرونا در ایاالت متحده از با تعداد جان :2021اکتبر  1 -

 کرد. 

را  1«زیرساخت هاگذاری  قانون مشاغل و سرمایه»جمهور جو بایدن رئیس  :2021نوامبر  15 -

 کرد.  ءامضاء

جمهوری ایاالت متحده در پی انجام عمل رئیس کاماال هریس، معاون  :2021نوامبر  19 -

جو بایدن، حدود یک ساعت و نیم، کفالت ریاست جمهوری  جمهوررئیس  2«کلونوسکوپی»

یک بود که  ایاالت متحده را برعهده گرفت. این برای نخستین بار در تاریخ ایاالت متحده

و فرماندهی کل نیروهای  ریاست جمهوریهای  لیتمسئوبرای مدت کوتاهی، عهده دار  ،زن

 این کشور شد.  مسلح

ساله را از اتهامات وارده به دلیل قتل  18، جوان 3«ی ریتینهوسکیل»دادگاه،  :2021نوامبر  19  -

تبرئه  2020نوشای ایالت ویسکانسین در سال ر جریان اعتراضات نژادی در شهر کیک نفر د

ایاالت متحده و  پیشینجمهور رئیس کرد. این حکم با استقبال گسترده دونالد ترامپ، 

 هواداران وی همراه شد. 

 جریان برگزاری رژه خیابانی به مناسبت فرارسیدن جشن کریسمس در :2021نوامبر  21 -

، یک خودرو به عمد وارد جمعیت شد و شش در ایالت ویسکانسین 4«واکوشا»در شهر 

 تن را کشت. 

 نفر هزار 800باختگان از ویروس کرونا در ایاالت متحده از  تعداد جان :2021دسامبر  12 -

 گذشت.

 

                                                           
1
 - Infrastructure Investment and Jobs Act 

2
 - Colonoscopy 

3
 - Kyle Rittenhouse 

4
 - Waukesha 
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 در افغانستانآمریکا ساله  20از فرودگاه کابل و پایان جنگ  ییآمریکاخروج آخرین سربازان 

 

 

 



 

 

 کتابشناسی 

مترجم: حمید رواسانی، ناشر: امیرکبیر،  ،سیاهای  توطئه ،آلنآرنتونل، داوید ژوبر، کووالسون، لوسین  -

  1365چاپ اول، سال 

ن، چاپ اول، سال مترجم: غالمحسین قره گوزلو، ناشر: توس ،سرخپوستان آمریکا ،الیوت، آرنولد -

1361 

 1397ناشر: پل، چاپ اول، سال  ،سیاست و حکومت در آمریکا ،رحیمی، علیرضا آقا -

روزنامه ایران،  انتشاراتیصفایی، ناشر: موسسه  ،مترجم: فاطمه محرر ،دشمن مردم ،آکاستا، جیم -

 1399چاپ اول، سال 

  ی ش ژوه پ  ت اون ع مترجم: م ،رد س  گ ن ج از  س پآمریکا   ات اطالع:  ی ل م  ی ن اام ن  ،گ ری ک ، دراث زن آی -

 1383، چاپ اول سال ( ع)ر اق ب  ام ام  ده ک ش دان ، ناشر:( ع)ر اق ب  ام ام  ده ک ش دان

ایاالت متحده محمد رضا شجاعی،  ،؛ شجاعیمی طالب، جعفری یوسف، شاه قلعه، صفی الهابراهی -

 1393اپ اول، سال ناشر: آیین محمود، چ ،آمریکا و خلیج فارس

ناشر: موسسه فرهنگی  (1) جلد ،برآورد استراتژیک ایاالت متحده آمریکا ،ابوالفتح، امیرعلی -

 1382مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، چاپ دوم، سال 

اشر: موسسه فرهنگی ، نالبی و البی گر در آمریکا ،مترجم: روزنتال آلن، احمدی لفورکی، بهزاد -

 1386لعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، چاپ اول، سال مطا

مولفان سال  :مترجم: محمد رفیعی مهر آبادی، ناشر ،سیاهان آمریکاهای  تاریخ جنبش ،ادوم، اسین -

 1363 چاپ اول

  ای وره ش ک درها  ت وم ک ح ر ی ی غ ت آمریکا و  ده ح ت م  االت ای:  ان ت دوس وط ق س ،استانی لند، مارتین -

مترجم: بدرالزمان شهبازی، ناشر: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه،  ، ی ارج خ

 1378چاپ اول، سال 
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مترجم: علی بهفروز، ناشر: صمدیه،  ،تاریخ معاصر آمریکاهای  ناگفته، کوزنیک، پیتر، استون، الیور -

 1397چاپ اول، 

مترجم: سید حسین صفایی، ناشر:  ،حقوق ایاالت متحده آمریکا نهادهای اساسی ،استون، فریدیناند -

 1388فرانکلین، چاپ اول، سال 

 1400ناشر: شاه چراغ، چاپ اول، سال  ،آمریکا از ظهور تا افول ،اسالمی جهرمی، جمال الدین -

 1395مترجم: عبدالوهاب احمدی، ناشر: آگه، چاپ اول، سال ، جنگ داخلی در آمریکا ،امور، فرید -

 1397مترجم: شاپور اعتماد، ناشر: فرهنگ معاصر، چاپ اول، سال  ،فرمان و دیوان ،درسن، پریان -

 1383مترجم: بیژن اشتری، ناشر: مهد فرهنگ، چاپ اول، سال  ،جرج و لورا ،اندرسن، کریستوفر -

ناشر: نشر مستعلی، چاپ اول،  ،در آمریکاداری  تاریخ برده ،انوری راد، مهدی، انوری هوشنگ راد -

 1400سال 

  1388نگاه، چاپ اول، سال  :مترجم: ابوالحسن تهامی، ناشر ،جسارت امید ،اوباما، باراک -

  1387مترجم: ریتو بحری، ناشر: نشر در دانش بهمن، چاپ اول، سال  ،رویاهای پدرم ،اوباما، باراک -

  1399حسین رزاق، ناشر: مون، چاپ اول، سال  مترجم، امیر ،سرزمین موعود ،اوباما، باراک -

 1397مترجم: علی سالمی، ناشر: مهراندیش، چاپ هفدهم، سال  ،شدن ،اوباما، میشل -

مترجم: ع. ناصری، ناشر: نور، چاپ اول، سال  ،یلئیهودی آمریکا و اسراهای  سازمان ،اوبراین، لی -

1369 

ر: مترجم: علی سالمی و محسن صالحی اصیل، ناش ،رویاپردازی آمریکاییاوسنوس، اوان جو بایدن،  -

 1399نشر نون، چاپ اول، سال 

مترجم: علیرضا کوهکن، ناشر:  ،اقوام مختلف در تاریخ نوین ایاالت متحده آمریکا ،اولسون، جیمز -

 1397ویهان، چاپ اول، سال 

 1399مترجم: روح اهلل عبدالملکی، ناشر: دیدمان، چاپ اول، سال  ،تجزیه آمریکا ،بارکلی، اف.اچ -

مترجم: مهدی حقیقت خواه، ناشر ققنوس،  ،اری آمریکا و قانون اساسی آنبنیانگذ ،لیدیا بجورنلوند، -

  1384چاپ دوم، سال 

 خوارزمی، چاپ اول :مترجم: سروش حبیبی، ناشر ،تاریخ اجتماعی سیاهان آمریکا ،بنجامین براولی، -

- ،1354  

سال خوارزمی، چاپ دوم،  :مترجم: محمد قاضی، ناشر ،فاجعه سرخپوستان آمریکا ،براون، دی -

1367 
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 پژوهشی آموزشی مترجم: امید قیدی، ناشر: مرکز ،نگاهی به جغرافیای آمریکا ،بردسال، استیون -

 1392، چاپ اول، سال  شیرازی صیاد سپهبد شهید

محمد رخشنده، ناشر: امیرکبیر، چاپ  م:مترج ،ر اص ع م  ی ردگ ب اد ی ن ب: ا ک ری آم  م س اری ت ی ل ی م ،برزی، عفیف -

 1368اول، سال 

مترجمان: سعید حاجی ، چشم انداز استراتژیک آمریکا و بحران قدرت جهانی ،برژینسکی، زیبیگنیو -

 1392ناشر: میزان، چاپ اول، سال ، ناصری، فرید الدین حسینی

مطالعات سیاسی و بین  دفتر :مترجم: مرضیه ساقیان، ناشر ،قدرت و اصول ،برژینسکی، زیبیگنیو -

 1380المللی وزارت امور خارجه، چاپ اول سال 

مترجم: فواد ایزدی و محمد حیدری، ناشر: سروش، چاپ  ،آمریکا نگاهی از درون ،برمن، موریس -

 1394اول، سال 

مترجم: معصومه علی محمدی، ناشر: شیرازه کتاب  ،سیاست در آمریکا: قدم اول ،بروگن، پاتریک -

 1399سال  ما، چاپ اول،

نهان، چاپ اول، سال  مترجم: حسین زارعی، ناشر راز ،روسای جمهور آمریکا ،وایت بالسینگام، -

1395 

 :مترجمین: علیرضا جباری و عباس کمال زاده، ناشر ،زندگی نامه خودنوشت ،بوش، جورج دبلیو -

 1393نشر قطره، چاپ اول، سال 

سید حامد رضیئی، ناشر دفتر مطالعات سیاسی و  مترجم: ،گروه فکر ،بوشر، استفان و روایو، مارتین -

 1387بین المللی وزارت امور خارجه، چاپ اول سال 

  1399نگاه، چاپ اول، سال  :مترجم: محمد خجسته، ناشر ،آنچه در اتاق اتفاق افتاد ،بولتون، جان -

مهرآبادی،  مترجم: غالمرضا علی بابایی و محمد رفیعی ،روابط آمریکا و شوروی ،بویل، پیتر تاریخ -

 1386ناشر: دفتر مطالعات وزارت امورخارجه، چاپ اول، سال 

مترجم: محمد معماریان، ناشر: امیرکبیر، چاپ اول، سال  ،بنیادهای قرن آمریکا ،پارمار، ایندرجیت -

1400 

 1388، ناشر: الهدی، چاپ اول، سال محافظه کاران آمریکا شناخت نو ،پاک آئین، محسن -

سیمای پارسا، چاپ : مترجم: علی پاک سرشت، ناشر ،آمریکا، اورشلیم جدید ،پایپر، مایکل کالینز -

 1395اول، سال 
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مترجم: مهدی ناصح جو و فاطمه  ،آمریکا متحده ایاالت در یلئاسرا سلطه و نفوذپتراس، جیمز،  -

 1389نهان، چاپ اول، سال:  میرصانع، ناشر: راز

مترجم: کریم میرزایی،  ،آمریکا  ول اف و  ی ارج خ ط بروا  ورای ش:  درت ق  ای ه ه ای سپرالف، جیمز،  -

 1371رسا، چاپ اول، سال:  ناشر:

 1394، ناشر: سخنوران، چاپ اول، سال آمریکا و تروریسم هسته ایپورحسن، ناصر،  -

مترجم: مرتضی حبیبی، ناشر: منوچهری،  ،سفرهای دریایی آمریکا به شرقاسکار،  پولین، چارلز -

 1386چاپ اول، سال 

رجم: عزیز کیاوند، ناشر: ، مترویی بزرگ نبرد اقتصادی آینده ژاپن، اروپا وآمریکا رویاتارو، لستر،  -

 1375دیدار، چاپ اول، سال 

 1399مترجم: عباس اقدسی، ناشر: کویر، چاپ اول، سال  ،تشییع در آمریکا ،تاکیم، لیاقت -

ناشر: علوم نوین، چاپ اول، مترجم: پرویز علوی،  ،سیاست و حکومت در آمریکا ،تامسون، الکس -

 1394سال 

مترجم: سید حسین صفایی، ناشر: دانشگاه تهران، چاپ  ،حقوق ایاالت متحده آمریکا ،نک، آندرهت -

 1348اول، سال 

سال  ،مترجم: احمد عظیمی بلوریان، ناشر: رسا، چاپ اول، آمریکا پس از جهانگشایی، تد، امانوئل -

1383 

 1397شمشاد، چاپ اول سال : مترجم: فاطمه قربانپور، ناشر ،فاق افتادآنچه واقعا ات ،ترامپ، دونالد -

مترجم: محمد خجسته، ناشر: نگاه، چاپ اول، سال  ،خیلی زیاد، اما همیشه ناکافی ،ترامپ، مری -

1399 

توحید و فرانکلین، : ترجمه: احمد شریعت، ناشردیوان عالی کشور آمریکا جانسون، جرالد وایت،  -

  1343چاپ اول، سال 

مترجم: عباس کاردان  ،(21)امپریالیسم نظامی آمریکا در قران  مصائب امپراتوری ،جانسون، چالمرز -

موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران،  :و حسن سعیدی کالهی خیابان، ناشر

 1384چاپ اول سال 

پژوهشکده مطالعات  مترجم: محمد کمال سروریان، ناشر: ،آمریکا و اسالم سیاسی ،جرجس، فواز -

 1382راهبردی، چاپ اول سال 
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مترجم: هرمز همایون پور،  ،ا ه ی ن طی س ل ف و ، ل ی رائ اس ، ده ح ت م  االت ای:  ت وش رن س  ث ل ث م، چامسکی، نوآم -

 1369-1371ناشر: آگه، چاپ اول، سال 

مترجم:  ،کراسیسوء استفاده از قدرت و حمله به دمو ایاالت شکست خورده؛ ،چامسکی، نوآم -

 1387یعقوب نعمتی و روجنی ناشر: جام جم، چاپ اول، سال 

 1387مترجم: آسوده نوین، ناشر: اطالعات، چاپ اول، سال  ،هژمونی یا بقا ،چامسکی، نوآم -

مترجم: بهروز جندقی، ناشر: عصر رسانه،  ،یازده سپتامبر و حمله آمریکا به عراق ،چامسکی، نوآم -

 1381چاپ اول، سال 

مترجم: صالح ماجدی و فرزاد ممدوحی، ناشر:  ،مبانی تفکر روسای جمهوری آمریکا ،ی، سلیمحسن -

  1374اطالعات، چاپ اول، سال 

مترجم: پرویز امیدوار، ناشر: نشر نی،  ،اقتصاد سیاسی نظامی گری آمریکا ،حسین زاده، اسماعیل -

 1389چاپ اول، سال 

 1384: وزارت امور خارجه، چاپ دوم، سال ناشر ،ایاالت متحده آمریکا ،حمیدی نیا، حسین -

ناشر: دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم،  ،اسالم و مسلمانان در آمریکا ،خداقلی پور، محمود -

 1379چاپ اول، سال 

 1395ناشر: نجوای قلم چاپ اول، سال  ،انتخابات در آمریکا، خوش چشم داود و رضا پور مسعود -

مترجم: نوری آریان، ناشر:  ،نفوذ صهیونیسم در دولت آمریکا ،ندرآلکسا دادیانی، لیونل و کیسلر -

 1361عطایی، چاپ اول، سال 

  ان ازم مترجم: رحیم قاسمیان، ناشر: س ،تحوالت سیاسی در ایاالت متحده ،دنیس یان ،کاربی شر -

 1369، چاپ اول، سال  ی الم اس  الب ق ان  وزش آم و  ناشر

مترجم: پرویز علوی، ناشر:  ،کنند؟ می بر آمریکا حکومت چه کسانی ،دامهوف، جورج ویلیام -

 1351فرخی، چاپ اول، سال 

مترجم: حسن نورائی بیدخت، ناشر: کویر، چاپ  ،یس جمهورئآمریکا انتخاب یک ر ،درو، الیزابت -

 1371اول، سال 

سال  نشر پیله، چاپ اول، :مترجم: لیال نوری، ناشر ،آمریکا تحت لوای سوسیالیسم ،دسوزا، دینش -

1399 

 مقدم مراغه ای، ناشر: فرانکلین، مترجم: رحمت اهلل ،تحلیل دموکراسی در آمریکا ،دوتوکیل، آلکسی -

 1347سال 
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مترجم: محمود حبیبی و خشایار دیهیمی،  ،آیا دموکراسی در آمریکا ممکن است؟ ،دورکین، رونالد -

  1392ناشر: مینوی خرد، چاپ اول، سال 

 و  م ل ع ر ی ش ب  ری ن ه  ی گ ن ره ف  ه س وس مترجم: احمد مرعشی، ناشر: م ،نتاریخ وستر ،دیویس، ویلیام -

 1378، چاپ اول، سال  ادب

 1390ناشر: میزان، چاپ اول، سال  ،سیاست خارجی آمریکا در افغانستان ،دهشیار، حسین -

 1384سرایی، چاپ اول، سال  :ناشر ،نو محافظه کاران و سیاست خارجی آمریکا ،دهشیار، حسین -

مترجم: علی  ،آمریکا  ادی ص ت اق  ول اف  ی اس ی س  ای ه ه ش ری:  ان اب ت  اب ت آف  ه ای س در ،دیتریش، ویلیام -

 1378ایثاری کسمایی، ناشر: کیهان، چاپ اول، سال 

مترجم: مجتبی زرین پناه، ناشر: قصیده سرا، چاپ اول، سال  ،کتاب سیاه کاخ سفید ،دیتل، ویلهلم -

1384 

معین، چاپ : مترجم: مهرداد معینی، ناشر ،آمریکا بدون نقاب ،باری و رابین، جودیت کولپ رابین، -

 1398اول، سال 

  1389مترجم: علیرضا اعیاری، ناشر: اطالعات، چاپ اول، سال ،داستان ناگفته عراق، ریتر، اسکات -

هوش، : فراشرحیاتی، ن مترجم: مهرنوش پیر ،کنگره آمریکا: شرحی بسیار مختصر ،ریچی، دونالد -

 1396چاپ اول، سال 

مترجم: مریم اصغرپور و حوا میر محمدیان، ناشر:  ،آمریکاداری  اتاق جنگ در خزانه ،زاراته، خوآن -

 1397پندار تابان، چاپ اول، سال 

ادیب مصطفوی،  مترجم: حسین معادی و محمود معلم، ناشر: ،آمریکا و جهان فردا ،زکریا، فرید -

 1389چاپ اول: سال 

مترجم: فاطمه شفیعی آمریکا  روایتی دیگر از تاریخ مردم ،رویای آمریکایی ،، هاواردزین -

 1389سروستانی، ناشر: هالل، چاپ اول، سال 

  1390کتاب آمه، چاپ اول، :ناشر ،مترجم: مانی صالحی عالمه ،تاریخ آمریکا ،هاوارد زین، -

اشر: مجلس افروز، چاپ اول، ن، نقش مذهب در سیاست خارجی آمریکاساداتی نژاد، سید محمد،  -

 1400سال 

 1397مترجم: سهیال ماهرنیا، ناشر: تیسا، چاپ اول، سال  ،انقالب ما ،سندرز، برنارد -

مترجم: لطف اهلل میثمی، ناشر: صمدیه، چاپ اول، سال  ،رویای برتری آمریکایی ،سوروس، جورج -

1385 
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مترجم: مسعود صابری ناشر:  ،یکاآمر در سیاسی حقوق برای مبارزه تاریخ از فصلی ،سیگل، لری -

 1388طالیه پرسو، چاپ اول، سال 

 سایان، چاپ اول  :ناشر ،تاریخ مصور ایاالت متحده آمریکا ،شفیعی سروستانی، فاطمه -

ت دفتر امترجم: محمد رفیعی مهرآبادی، انتشار ،دیپلماسی آمریکا در قرن بیستم، شلزینگر، رابرت -

  1379ت امور خارجه، چاپ اول، سال مطالعات سیاسی و بین المللی وزار

سیاست  شورای روابط خارجی و تراست مغزهای امپراتوری: ،شوب، لورنس اچ و مینتر، ویلیام -

 1366اطالعات چاپ دوم، سال  مترجم: منصور آسیم و علی رضائی، ناشر: ،خارجی آمریکا

ابراهیم  مترجم: ،کاتاریخ ایاالت متحده آمری آمریکا چگونه آمریکا شد:شوئل، فرانک لوئی،  -

 1385 امیرکبیر، چاپ اول :صدیقانی، ناشر

 1386مهر، چاپ اول، سال  ناشر: کوشا ،2000آمریکا و خاورمیانه بعد از  ،شهسواری فرد، شهره -

ناشر: کانون اندیشه جوان، چاپ اول، سال ،دموکراسی و نظام انتخاباتی آمریکا ،صادقی، احمد -

1394 

 1330چاپ اول، سال  ،ناشر: تابان،کشورهای متحده آمریکاتاریخ  ،عامری، سلطان محمد -

ناشر: ،مجازی های امپراتوری و نرم قدرت:  آمریکا مجازی استعمار ،عاملی، سید سعید رضا -

 1393امیرکبیر، چاپ اول، سال 

 زهرانی و علیرضا مترجم: مصطفی ،معه و فرهنگ در ایاالت متحده آمریکاجا ،فابرینی، سرگیو -

 1387قربان پور، ناشر: میزان، چاپ اول، سال 

 1394ناشر: خرسندی، چاپ اول، سال ، نظامی آمریکا در جهانهای  پایگاه ،فتحی پور، مسعود -

 1387سال ناشر: فرهنگ صبا، چاپ اول،  ،جنبش دانشجویی در آمریکا ،فتوره چی، نادر -

رجم: مجتبی امیری وحید، ناشر: نشری نی، چاپ اول، ، متآمریکا بر سر تقاطع، فوکویاما، فرانسیس -

 1386سال 

 1387سال  ،مترجم: شهریار خواجیان، ناشر اختران، چاپ اول ،تئوکراسی آمریکایی ،فیلیپس، کوین -

ناشر: راشدین، چاپ اول  :اساختار و عملکرد کنگره ایاالت متحده آمریک زینالی، صادق و دیگران، -

 1394سال 

امیرکبیر، چاپ اول، سال  :مترجم: مهناز باقری، ناشر ،تاریخ اسالم در آمریکا ،قانعی بصیری، کامبیز -

1396 

 1400ناشر: فرآیین، چاپ اول، سال  ،آمریکا و بنیادگرایی اسالمی، قنبری، محمد -
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 1365پ اول، سال ناشر: نوین، چا، ترورهای سیاسی در آمریکا کاترل، جان، -

مترجم: جمال هاشمی، ناشر: شرکت سهامی  ،اخالقی رو به زوال ماهای  ارزش ،کارتر، جیمی -

 1386انتشار، چاپ اول، 

 ،بهانی، ناشر: ققنوس، چاپ اول مترجم: فاطمه حسینی روزجنگ داخلی آمریکا،  ،کاریک، جیمز -

 1389سال 

 اصغر نیاکوئی و علی مترجمان: سیدامیر ،تحلیلی بر سیاست خارجی آمریکا ،کافمن، جویس پی -

 1398حیدر بنی زهره ناشر: دانشگاه گیالن، چاپ اول، سال  ستوده،

 ،لناگفته رابطه پنهان ایاالت متحده و اسرائیداستان  :ارتباط خطرناک ،کاکبورن، اندرو ولسلی -

 1391مترجم: محسن اشرفی، ناشر: اطالعات، چاپ دوم، سال 

 نوحدانی، احمدی مترجم: سیروس ها، و ابرقدرتها  : افول امپراتورییکاتاریخ آمر ،کال، توماس -

 1400یوسفی، ناشر: پشتیبان، چاپ اول، سال  مهدی

 1363مترجم: جمشید ارجمند، ناشر: ابتکار چاپ اول، سال  ،چهره عریان آمریکا کان، روژه، -

زمان خدایی، ناشر: معتبر، مترجم: محمد ،فارس آمریکا در خلیجاستراتژیکی منافع کاوری، بنجامین  -

 1388چاپ اول، سال 

منوچهری، چاپ : مترجم: محمد امین جندقیان بیدگلی، ناشر ،سته اهر روز فوق العاد ،کری، جان -

 1398اول سال 

 1381دنیای کتاب، چاپ اول سال  :ناشر ،تاریخ پیدایش آمریکا ،کسروی، احمد -

 1393فرهنگی، چاپ اول، سال  و علمی ناشر ناشر: شرکت ،گذری بر تاریخ آمریکا ،کشوری، اصغر -

مترجم: اصغر  ،سیاست خارجی آمریکا، الگو و روند ،اوجین آر ویتکف، ،کگلی، چارلز دبلیو -

 1382دستمالچی، ناشر: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، چاپ اول، سال 

کیوان افخمی نیا، مترجم:  ،با ترور( )جنگ داخلی آمریکا دشمنان علیه همه آرتور چارلز،کالرک،  -

 1384، چاپ اول سال روشنگران و مطالعات زنان: ناشر

 1387مترجم: اسداهلل امرایی، ناشر: اطالعات، چاپ اول، سال  ،زندگی من در سیا ،کالریج، دوان -

 1384مترجم: بیژن اشتری، ناشر مهد فرهنگ، چاپ اول، سال  ،یک زندگی ،کلینتون، بیل -

اندیش، چاپ دوم،  مترجم: فریبا جعفری نمینی، ناشر: نسل نوآنچه اتفاق افتاد هیالری کلینتون،  -

1396 

 1382مهد فرهنگ، چاپ اول، سال  :، مترجم: بیژن اشتری، ناشرزندگی من ،کلینتون، هیالری -
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 1397، نشر: شهید کاظمی، چاپ اول:تاریخ مستطاب آمریکاو دیگران،  صادقکوشکی، محمد  -

 1380ی شمس، ناشر: فیروزه، چاپ اول، سال یمترجم: یح ،یاست پردازی و نیرنگس ،کولمن، جان -

، مهر اندیش :شرنمترجم: علی سالمی،  ،:حقیقت، دروغ و رهبرییک وفاداری باالتر ،کومی، جیمز -

 1397چاپ اول 

: غرب شناسی، اراتشانتمترجم: گروه ترجمه غرب شناسی،  ،پایان عصر آمریکا ،کویچان، چارلز -

  1383ول، سال چاپ ا

 ر ش ن  ون ان مترجم: عبدالصاحب یادگاری، ناشر: ک ،امپرالیسم آمریکا در خاورمیانه ،کویلن، مایلز -

 1368، چاپ اول، سال  ی الم اسهای  ه ش دی ان

: موسسه مترجم: ابوالقاسم راه چمنی، انتشارات، 21یکا در قرن دیپلماسی آمر ،کیسینجر، هنری -

 1383ران، چاپ دوم، سال ات بین المللی ابرار معاصر تهقیقفرهنگی مطالعات و تح

ناشر:  ،مترجم: خلیل شیرغالمی ،آمریکا و جهان در مخاطره ما گردد می جنگل باز ،کیگن، رابرت -

  1399موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، چاپ اول، سال 

 ،57پردیس مترجم: سهیل روحانی، ناشر:  ،یلئو اسراجانبداری روابط سری آمریکا  ،گرین استیون -

 1368چاپ اول، سال 

 1387مترجم: غزل آرین، ناشر: نشر در دانش بهمن، چاپ اول سال  ،ردخِ بر یورش ،لاگور،  -

چاپخش،  :مترجم: محمود ریاضی، ناشر،آمریکا و جهان سوم: انقالب و دخالت،گیرلینگ، جان -

  1360چاپ اول، سال 

 1397کویر، چاپ اول، سال  :مترجم: وحید فراهانی راد، ناشر ،دولت پنهانک، الفگرن، مای -

 1388: نشر البرز، چاپ اول، سال انتشاراتمترجم: میترا معتضد،  ،میشل اوباما ،الیت فوت، الیزابت -

ترابی، ناشر: دفتر  مترجم: شهرام ، ده ح ت م  االت ای  گ ن ره ف و  ه ع ام ج: ا ک ری آم  دن ش  ه ت اخ س، لودتکه، لوتر -

 1380مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه، چاپ اول، سال 

مترجم: سوزان میرفندرسکی، ناشر: نشر نی، ، اسراری ناگفته یک جنگها  جنگ بوش، لوران، اریک -

 1382چاپ اول، سال 

 ر مورد آینده:آنچه تاریخ دمیرند می چگونهها  دموکراسی ،زیبالت، دانیل و لویتسکی، استیون -

کتاب پارسه، چاپ بنگاه ترجمه و نشرمترجم: سیامک دل آرا و اعظم ورشوچی فرد، ناشر:  ،گوید می

 1397اول، سال 
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ققنوس، چاپ دوم، سال  :مترجم: سهیل سمی، ناشر ،تاریخ برده داری ،ماخت، نورمن و هال، مری -

1386  

: انتشاراتمحمد شریفی نعمت آباد،  مترجم: ،آمریکاسرخپوستان های  اسطوره، ماریوت، آلیس لی -

 1392نون، چاپ اول، سال  نشر

، مترجم: حسن مجابی، ناشر:بعث، چاپ اول، خشمگین ترین سیاه پوست آمریکا هیلی، الکس، -

1392 

 1329ناشر: دانشگاه تهران، چاپ اول، سال ،انقالب و استقالل آمریکامجیر شیبانی، نظام الدین  -

ناشر:  ،قدرت سایبری و ایاالت متحده آمریکا ش جاوید، مهدی،آسای و علیپور، فریده محمد -

 1397اپ اول، سال چیبان، تپش

انتشارات سلمان ، ناشر: 2035جایگاه انرژی خاورمیانه برای آمریکا تا سال  ،مدنی، سید مهدی -

 1396، چاپ اول، سال آزاده

عباس آبادی، ناشر:  مترجم: علیمراد احمدی و همایون ،سیاست و جامعه آمریکا ،مکی، دیوید -

 1391دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه، چاپ اول، سال 

 1382نشر دیگر موسئسه مترجم: شهریار خواجیان، ناشر:  ،سفیدپوستان ابله ،مور، مایکل -

 1383اقبال، چاپ دوم، سال : مترجم: نجفقلی معزی، ناشر ،تاریخ آمریکا ،موروا، آندره -

 1390مترجم: عباس محمد کریمی، ناشر: سبزان، چاپ اول:  ،کاانقالب آمری ،موری، استورات -

چاپ  ،ناشر: تراشه دانش ،مترجم: ابراهیم دادک ،کند؟ می چه کسی آمریکا را کنترل ،مولن، مارک -

 1398اول، سال 

ن، چاپ ویس تهرامترجم: سعید عظیما، ناشر:  ،گذرد؟ می آمریکا چههای  در زندان ،، جسیکاهفورمد -

 1363اول سال 

 1382مترجم: سیما ناصری صالح آباد، ناشر: سیاست، فصل اول، سال  ،فریب بزرگمیسان، تی یری،  -

 ناشر: بنیاد فرهنگی پژوهشی غربشناسی، چاپ اول، مترجم:، نخبگان قدرت ،میلز، چارلز رایت -

 1388سال  فرهنگ مکتوب، چاپ اول: موسسه

ترجم: عبدالمعبود انصاری، ناشر: شرکت م ،نقدی بر جامعه شناسی آمریکایی ،، چارلز رایتزمیل -

 1381، سال سوم سهامی انتشار، چاپ

 1399ناشر: گنج حضور، چاپ اول، سال ، نون پاتریوت ایاالت متحده آمریکاقا ،نادری، علیرضا -
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مترجم: مهدی حقیقت خواه، ناشر: ققنوس، چاپ اول، سال  ،جنبش زنان در آمریکا ،ناردو، جان -

1395 

ققنوس، چاپ دوم، سال  انتشارات:مترجم: مهدی حقیقت خواه،  ،میه استقالل آمریکااعال ،دان ناردو، -

1386 

 1395مترجم: غالمرضا علی بابایی، ناشر: اختران، چاپ اول، سال  ،پایان قرن آمریکا؟ ،نای، جوزف -

مترجم: پرویز  ،آمریکا متوسط طبقه نجات برای نبردی: است مبارزه وقت اکنون ،وارن، الیزابت -

 1399وی، ناشر: یارا، چاپ اول، سال خسر

مترجم: محمد قاضی و ملک ناصر نوبان، ناشر: آروین،  ،تاریخ مردمی آمریکا، واسرمن، هاروی -

 1373چاپ اول سال 

مترجم: رضا  ،گروه فشار اسراییل و سیاست خارجی آمریکا ،جان شایمر،فان  و مروالت، است -

 1388چاپ اول سال روز،  کامشاد، ناشر فرزان

مترجم: سیروس فیضی، ناشر: مرکز اسناد انقالب  ،افول قدرت آمریکا  ،س وری م  ل وئ ی ن م ای ، ن ای ت رس وال -

 1399اسالمی، چاپ اول، سال 

مترجم: قربانعلی گنجی، ناشر:  ،سیاست و حکومت در ایاالت متحده آمریکا، وایل، ام. جی. سی -

 1384قومس، چاپ اول، سال 

مترجم: فاطمه شاداب، انتظارات ققنوس، چاپ اول، سال تحده آمریکا ایاالت م ،وب، مارکوس -

1383  

 1397، چاپ اول، سال کتاب نشر اخترانموسسه مترجم: میالد فشتمی، ناشر:  ،ترس ،وودوارد، باب -

  1387اطالعات، چاپ اول، سال  :مترجم: فریدون دولتشاهی، ناشر ،حکومت انکار ،وودوارد، باب -

نشر لبیب،  :انتشاراتو سمیه پیروز،  جبلی مترجمین: مهناز مظاهری ،حملهطرح  ،وودوارد، باب -

 1384چاپ اول، سال 

 1395نگاه، چاپ اول، سال  :مترجم: عباسقلی غفاری فرد، ناشر ،مرد مرموز ،وودوارد، باب -

 1392نشر قطره، چاپ اول، سال  :انتشاراتمترجم: نیلوفر قدیری،  ،نبردهای اوباما ،وودوارد، باب -

 1396، چاپ اول، سال نسل نو :، ناشرفاطمه باغستانیمترجم:  ،آتش و خشم ،ولف، مایکلو -

: احمد انمترجم ،بحران اقتصادی آمریکا و پیامدهای جهانی آن، پس لرزه و دیگران، ویدمر، دیوید -

 1390عظیمی بلوریان و علی حبیبی، ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول، سال 
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فکر و شکست سیاست خارجی آمریکا های  سکوت کانون ،کالرک، جاناتان ر، استفان وهالپ -

 1388: خرسندی، چاپ اول، سال انتشاراتمترجم: نادر پورآخوندی، 

، دیگران: محمدرضا گلشن پژوه و انمترجم ،هویت در آمریکاهای  چالش ،هانتینگتون، ساموئل -

 1383معاصر تهران، چاپ اول، سال  ناشر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار

، مترجم: عسگر قهرمانپور بناب، ناشر: کیسینجر و سیاست خارجی آمریکا ،ام یوسی  هانهیماکی، -

 1389خرسندی، چاپ اول، سال 

کالم، فرید جواهر  مترجم: ،داخلی جنگ آمریکا در جمهوری رئیس لینکلن آبراهام ،هاوگن، برندا -

 10ناشر: ققنوس، چاپ اول، سال 

مترجم:  ،آمریکا متحده ایاالت آمریکا علیه شهروندان جاسوسی ویسکف مارتین، ،کاترین هربیگ، -

 1394فارابی، چاپ اول، سال  فنون و علوم دانشکده :انتشاراتمحمد عباسی، 

نشر میلکان،  انتشارات:حسن رضوی، مترجم: پگاه فرهنگ مهر و سید  ،حقایق ناگفته ،هریس، کاماال -

 1399چاپ سوم، سال 

نشر ادیان، موسسه  :ناشر ،علی جنتی مترجم: ،آمریکا  رای ادگ ی ن ب و  ت س ی ون ی ه ص  ت ی ح ی س م ،رضاهالل،  -

 1383چاپ اول، سال 

 1367مترجم: رضا سندگل، ناشر محراب قلم، چاپ اول، سال  ،راکفلرها ،هوفمن، ویلیام -

   ی گ ن ره ف  ه س وس مترجم: صفالدین گچی، ناشر: م ،آمریکاهای  کیسینجر و استراتژی ،امین هویدی، -

 1378سال  ،، چاپ اول ه ن ری آف

 تکاپو، علم :ناشر ،، مترجم: حشمت اهلل کامرانی:آنچه بر مردم آمریکا گذشتما مردم ،وئوبرمن، له -

 1360چاپ اول سال 
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