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.درآمد



در پس ازسقوط حکومت صفویه نا
یان شاه افشار میانه خوبی با قاجار

زیرا آنان مدافع حکومت.نداشت
.ودندقبلی یعنی حکومت صفویه ب



ی خان برلطفعلبا مرگ کریم خان زند آغا محمدخان از دربار گریخت وسرانجام با غلبه 
.حکومت کشور را به دست گرفتزندیهآخرین فرمانروای 

ان وی تهران را که درآن زم. آغامحمدخان توانست سلسله قاجار را در ایران بنیاد نهد
.  روستایی درحومه ری بود به پایتختی برگزید



ت قاجارها درست در زمانی به قدرت رسیدندکه ایران درگیر رقاب
وسیه کاترین کبیرامپراتریس ر.های     دولت های اروپایی شده بود

وجانشینان او     می خواستند بر گرجستان که تحت حاکمیت
انان بود مسیحیان بود وخان نشین های قفقاز که تحت کنترل مسلم

هایی درحالیکه اینها سرزمین.استیالی کامل خود را برقرارسازند
بودندکه زمانی تحت حاکمیت صفویه قرارداشت وآغامحمدخان

.وقاجاریه مدعی آن بودند

قازتالش برای اعاده حاکمیت ایران برقف





ان نظامی استعمارگران اروپایی به ایر-هجوم سیاسی

:جنگ ایران و روس(الف
عهدنامه به درازا کشیدوبه بسته شدن .ش1191تا1182این جنگ ها ازسال

.انجامیدگلستان
مان به موجب این عهدنامه ایران حاکمیت روسیه را بروالیت هایی که تا آن ز

رجستان اشغال کرده بود به رسمیت شناخت به این ترتیب ایاالت داغستان وگ
االی وشهرهای باکو ،دربند، شیروان، قره باغ، شکی، گنجه، موقان وقسمت ب

ان بعالوه حق کشتی رانی در دریای خزر از ایر. طالش به روس ها واگذار شد
ه رسمیت در برابر روسیه نیابت سلطنت عباس میرزا را در ایران ب.سلب گردید

.شناخت و متعهد شد وی را به سلطنت برساند



ایران          تان به متاسفانه به سبب ضعف وغفلت فتحعلی شاه ودربارش وخیانت انگلس
.افتمه یسرانجام این دوره از جنگها به نفع دولت روسیه وزیان مردم ایران خات

لستان بدرفتاری روس ها باساکنان والیت هایی که طبق معاهده ی گ
روع به آنها واگذار شده بود موجب نارضایتی این مردم شد وانان ش
یین به دادخواهی کردندازسوی دیگر معاهده ی گلستان در موردتع
ب خط های مرزی بین ایران وروس مبهم بود همین مساله نیز موج

دست درازی روس ها به خاک ایران ازجمله اراضی اطراف ایروان 
.وآذربایجان شد



دشترکمانچایجنگ دوم ایران وروس منجربه عهدنامه 

بهانگلستدرعهدنامهکههاییسرزمینبرعالوهمعاهدهاینمطابق
زانیزمغانازوبخشینخجوانوایروانبودشدهواگذارهاروس
بهمتعهدایرانگرفتتعلقروسیهوبهشدجداایران

یبرقرارچنینهم.شدروسیهبهغرامتتومانمیلیون5پرداخت
بهردیدگتحمیلبرایرانکنسولیقضاوتیاکاپیتوالسیونحق

جرمیمرتکبایرانمقیمروسیاتباعهرگاهحقاینموجب
قضاییمراجعبلکهنداشتندرسیدگیحقایراندادگاهایمیشدند

.کردندمیرسیدگیجرمآنبهبایستمیروسیهدولت



:انایران در دام رقابت وتوسعه طلبی وفرانسه وانگلست

اینبراساس.شدبستهاشتاینکنفینیعهدنامهوفرانسهایرانبین
کندکمکروسیهباجنگدرراایرانکهشدمتعهدفرانسهمعاهده

هافغانادرهندباانگلستانمتصرفاتبهحملهبرایایراندرمقابل
همددهجنگاعالنانگلستانمتحدشودوبهوقندهارهراتوقبایل

وستانهندبهبرلشکرکشیناپلونتصمیمکهدرصورتیچنین
.شودکشوردادهانبهعبورلشکراوازایرانقرارگیرداجازه





ان پس ازپیروزی روس ها درمرحله اول جنگ انگلست.ش1190درسال
داین معروف شمفصلمعاهده ای با ایران منعقد کرد که به عهدنامه 

ه به امضای فتحعلی شاه رسید ومفاد ان ب.ش1192عهدنامه درسال
.گونه ای بود که استقالل ایران رابربادمیداد

.بسته شدتیلستبین فرانسه وروسیه عهدنامه 
تان انگلس.مشهور استمجملبه موجب این توافق که به عهدنامه 

مله تعهدکردکه هرگاه نیروی نظامی دولت های اروپایی به ایران ح
ولت کنند نیروی نظامی در اختیارایران قراردهدویادرعوض ان به د

ایران کمک مالی کند



:المثدربرابرانگلیس به تعهدات مبهم وپیش امدهای احتمالی ملزم شد برای
زکمک اگردولت ثالثی به خاک ایران تعرض کند انگلستان حتی المقدور ا-1

.ومساعدت به ایران خودداری نکند
ادشاه انگلستان ازکمک به سرکشان وشاهزادگانی که علیه تاج وتخت پ-2

.قاجارقیام کنند خودداری کند

:برخی از تعهدات ایران در این عهدنامه عبارت بودند از
قبول حکمیت نماینده انگلیس در اختالف های مرزی خود باروسیه -1
.باشدخوداری ازبستن قرارداد باروسیه یاهردولت سومی که دشمن انگلیس-2
هایی استخدام نکردن افسروافراد نظامی برای اموزش سپاه ایران ازکشور-3

.که با انگلستان روابط دوستانه ندارند



جنگ هرات

یبراشاهفتحعلیروسیه.ایرانجنگهایازپایانپس
ریگیوبازپسایرانشرقخودمتوجههایناکامیجبران
میرزارابسویولیعهدخودعباسشاهشدفتحعلیهرات
کردفوتماموریتازانجاماوقبلکردولیروانههرات

هاروس.درگذشتکوتاهیاززماننیزپسشاهوفتحعلی
وییکردندزیراازسمیتشویقهراتبهرادرحملهنیزایران

هایمرهمستعخطرافتادنوبهداشتندرقابتانگلستانبا
درهندانگلیس



معاهده ی دوم ارزنه الروم
ه نماینده ی ایران درمعاهده ی دوم ارزنه الروم میرزا تقی خان معروف ب

روسیه گان بوددرشهرارزنه الروم بین نمایندگان ایران وعثمان باحضور نمایندامیرکبیر
وم این مذاکره ها به عهدنامه دوم ارزنه الر.وانگلستان برای حل اختالف ها انجام شد

ازجمله انجامیدبه موجب این قراردادایران از ادعاهای خود درباره بعضی مناطق
ل چپ حسلیمانیه دست برداشت درمقابل دولت عثمانی حاکمیت ایران برخرمشهروسا

عثمانی ران دولتاروند رودنیز کشتی رانی در این رود خانه را به رسمیت شناخت عالوه ب
ت الزم وتسهیالمتعهدشد که از ازار واذیت زاءران ایرانی عتبات عالیات جلوگیری کند 

.رابرای بازرگانان کشورما دران سرزمین فراهم اورد





دروازه هندوستان شمرده می شد شهرهرات
.ودران زمان جزء ایران بود

بینمرزیاختالفمحمدشاهحکومتدرزمان
.یافتافزایشوعثمانیایران

جانخانمحمدحسنرهبرقاجارهایعنی
دادازدستقدرتبهیابیخودرابرسردست

خانکریماسارتبهمحمدخاناقاوفرزندش
.درآمدزند



:نمونه سوال
1.مفاد عهدنامه ترکمن چای را ذکر کنید ؟
2.ردید؟عهد نامه تیلسیت بین کدام کشور های ذیل منعقد ک
فرانسه وروس. روس وانگلیس            ج.ایران وانگلیس          ب.الف-

.  مهم ترین دروازه هندوستان شمرده می شد. ........... 3-
.  مفاد معاهده دوم ارزنه الروم را بنویسید.4-
.چه عواملی سبب بروز جنگهای دوم ایران وروس شد.5-



پایان


