
 

درس دوم تاریخ معاصر   

 دوران ناصرالدین شاه 

تهیه وتنظیم ،الناز ابراهیمی  

 ،دبیرتاریخ  شهرستان مراغه

 



ناصرالدین شاه   

 سومین شاه ناصرالدین شاه  
قاجار،پنجاه سال سلطنت کرد   

 

 درزمان او امتیازات زیادی   

به روس و انگلیس داده شد   

 

 قتل صدراعظم اودستور  
دانشمندخود،امیر کبیررا صادر 

 کرد

   

 درزمان او ایرانیان به تدریج 
با پیشرفت های اروپاییان شدند 

   



امیر کبیر   

ملقب به امیر کبیر ازمردان تقی خان فراهانی میرزا 

اعظم او سه سال و سه ماه صدر . بزرگ تاریخ است

او در زمان صدرات خود اقداماتی .شاه بود ناصرالدین

رو برای اصالح امور کشوروکوتاه کردن دست 

.استعمارگران  انجام داد   

اقدامات او به ضرر استعمارگران، شاهزادگان و 

دربایان ،مهدعلیا مادر ناصرالدین شاه تمام می شد 

بنابراین ذهن شاه را نسبت به ایشان بدگمان کردن و 

ابتدا دستور برکناری و سپس دستور قتل او را ازشاه 

گرفتند و در حمام فین کاشان به عمر این مرد بزرگوار 

.خاتمه دادند  



بعضی از اقدامات امیر کبیر در دوران صدارت  

 

ترجمه کتاب و 
 نشر روزنامه

 

جلو گیری از 
دخالت 

نمایندگان 
خارجی در امور 

 داخلی ایران 

استخدام معلمان خارجی 
به غیر از انگلیس و 

 روس 
لغو لقب های 

طوالنی و اکتفا 

 به کلمه جناب

تاسیس مدرسه 

 دارلفنون 

فرستادن شاگردانی 

به اروپا برای 

یادگیری دانش های 

  جدید



تصاویری از مسافرت ناصرالدین شاه به اروپا   



انقالب صنعتی   

:انقالب صنعتی   

 استفاده از نیروی ماشین به جای نیروی دست 
  

:عوامل مورد نیاز برای صنعتی شدن   
 مواد اولیه

 سرمایه 

 بازار مصرف 

 نیروی متخصص 

 نیروی انسانی ارزان 
 

انقالب صنعتی چه 

پیامدهای مثبت ومنفی 

می تونست داشته 

 باشه



گسترش استثمار وبهره کشی از 
کارگران   

گسترش استعمارو غارت سرزمین 
های آسیایی و افریقایی   

بعد منفی پیامدهای انقالب صنعتی   



 امتیاز رویتر

 امتیاز التاری 

 تالبوت 

مهم ترین امتیازات واگذارشده به انگلیسی ها در زمان 

قاجار   

عامالن اصلی 

واگذاری رویتر و 

 التاری 

میرزا حسین خان 

 میرزا ملکم خان  سپهساالر



امتیاز رویتر   

با تالش ناصرالدین شاه درزمان 

میرزاحسین خان سپهساالر و میرزا 

 بارون جولیوس دو رویترملکم خان به 

 واگذار شد 

واگذاری حق احداث راه اهن و تراموا -  

بهره برداری از کلیه معادن و منابع ایران به جزءطال ونقره و سنگهای قیمتی -  

سال70بهره داری از جنگل ها و احداث قنات و کانالهای آبیاری به مدت -  

  سال25ادارگمرکات و حق صدورهمه نوع محصوالت انگلیسی به ایران ،به مدت -

امتیازات 

واگذارشده به 

 رویتر

هزار لیره برای تامین هزینه های سفر ناصر الدین شاه به اروپا  200پرداخت   

تعهدات 

 رویتر 



:مخالفان داخلی   

مردم وروحانیون 
به رهبری حاج 

 مالعلی کنی

:مخالف خارجی   

 روسیه 

چون سود فراوان 
برای رقیبش 

. داشت  

رویترامتیاز تاسیس 
بانک شاهنشاهی 

رو ،بعد از از دست 
دان امتیازش،به 

سال از  60مدت 
 شاه ایران گرفت 

امتیاز رویتر   سرانجام امتیاز 

 لغو امتیاز 



امتیاز التاری  

در طی سفز واصزالذیه شاٌ بٍ اريپا کٍ مىجز بٍ دیذار يی با ملکٍ 
يیکتًریا شذ ضیافتُایی بٍ افتخار شاٌ ایزان تزتیب دادوذ کٍ در  

وطقُای مفصّلی دربارٌ ديستی ایزان ي اوگلیس ایزاد ضیافتُا ایه 
ملکم . شذ کٍ بًسیلٍ میزسا ملکم خان بٍ فارسی تزجمٍ گزدیذ

خان در طی ایه دیذار تًاوست با تقذیم َذایایی بٍ شاٌ ي 
امتیاس التاری را بٍ اسم یکی اس اعضای سفارت ایزان ، َمزاَاوش 

.بگیزددر لىذن   
 

ٌ ای اس سًدا گزان وسبتاً وادرست را تشًیق بٍ تشکیل    پس اس آوکٍ ملکم خان عذ
مبلغ چُل َشار لیزٌ  امتیاس را بٍ ، بالفاصلٍ ومًد « گذاری ایزانشزکت سزمایٍ »

 بٍ آن شزکت فزيخت

امتیاز تاسیس قمار 

(التاری)خانه   

علمای دینی ،با اعالم حرام 

بودن التاری به عنوان یک 

قمار ،نگذاشتند انگلیسی ها 

به این امتیاز در ایران دست 

 یابند  



( عهدنامه رژی )امتیاز تالبوت  

:موضوع امتیاس   
انحصار خزید وفزوش توتون وتنباکو در داخل واگذاری 

  سال50وخارج کشور به یک انگلیسی به نام تالبوت به مدت 

 

 

امتیاسشزایط واگذاری   
هشار لیزه ویک چهارم سود ساالنه  15دریافت ساالنه    

 
هشار لیزه واگذار کزده  700درحالی که عثمانی درقبال دریافت 

 بود و اس محصول کمتزی نسبت به ایزان بزخورداربود 
 تالبوت 



در شهرهای مختلف عالمان دینی   
هردم   

نباکو  توتوى وت ینکه هحصول  ا به خاطر 
هی  نگلستاى  ا به  به قیوت کن  اید  ب را

ا قیوت گزاف هی خریدند  ب بعد  فروختند   

مخالفان امتیاز تالبوت   

 شورش مردم 

شیخ فضل هللا 

نوری ،نماینده 

میرزای شیرازی 

 در ایران 
میرزا حسن 

 آشتیانی 



  ،نخستین حرکت مردمی فراگیر علیه استعمارتحریم تنباکو 

تسلیم شدن ناصرالدین شاه  در برابرمردم و لغو امتیاز داخلی وخارجی دخانیات -   

 

انسجام بیشتر مرجعیت شیعه،علماومردم متدین-  

 

وارد کردن ضربه ی سخت به استعمارگران و عامالن داخلی آنها بخصوص انگلستان  -  

 

.رسیدن مردم به این باور که توانایی ایستادگی در برابر استبداد واستعمار را دارند -  

نتایج فتوای 

 تحریم تنباکو 



 

 آرزوی موفقیت برای تک تک عزیزان دارم 

 

باشید،ابراهیمی  موفق   

 


