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 خالصه درس:

پس اص هشگ هحوذضاُ،فشصًذش ًاصشالذیي هیشصا کِ دس تثشیض ٍلیؼْذًطیي تِ سش هی تشد ، تا کوک صذساػظن تشخستِ خَد هیشصا 

اهیشکثیش تٌْا حذٍد سِ سال ػْذُ داس ًطست.خَسضیذی دس تْشاى تِ تخت سلطٌت  1221تقی خاى اهیشکثیش دس سال 

پایاى دادى تِ ضَسش ّای حسي خاى ساالس پسش الْیاسخاى ،  اٍاص پیطاهذّای هْن دٍساى صذاست صذاست تَد.

ساصی سًٍق  اسلحِ صٌؼت تِ ٍتَد ستصا تِ ساهاًذّی ٍ دادى ًظن ،اهیشاص خولِ دیگش اقذاهات .الذٍلِ تَد  آصف

 حزف تشای اٍ فشهاى تِ تَاى هی آًْا ی خولِ اص کِ داد اًدام ًیض فشٌّگی اصالحات ٍ اقذاهات اهیشکثیش.داد

 استفادُ تٌْایی تِ خٌاب لقة اص ًیض ٍی خَد تشای حتی داد دستَس اٍ.کشد اضاسُ ّا ًگاسی ًاهِ دس اضافی ّای لقة

 اص. دّذ ساهاى دٍلت کاسکٌاى دسآهذ تِ ٍ تگیشد سا خَاسی سضَُ خلَ کشد تالش چٌیي اهیشکثیشّن. ضَد

 .تَد داسالفٌَى تاسیس اٍ دیگش اقذاهات

 :سٍیتش اهتیاص

 ٍ ٍقت اػظن سپْساالسصذس خاى حسیي هیشصا تالش تا.( م 1٧12./ ش 12٢0)  ضاُ الذیي ًاصش صهاى دس اهتیاص ایي

 سٍیتش، قشاسداد هَخة تِ. ضذ ٍاگزاس سٍیتش دٍ خَلیَس تاسٍى ًام تِ یَْدی یک تِ خاى هلکن هیشصا ّوکاسی

 ًیض قیوتی، ّای سٌگ ٍ ًقشُ ٍ طال خض تِ ایشاى هٌاتغ ٍ هؼادى کلیِ اص تشداسی تْشُ ٍ ٍتشاهَا آّي ساُ احذاث حق

 حق ٍ ّا گوشک اداسُ ٍ سال ّفتاد هذت تِ آتیاسی ّای کاًال ٍ ّا قٌات احذاث ٍ ّا خٌگل اص تشداسی تْشُ

 تٌْا سٍیتش هقاتل دس. ضذ ٍاگزاس سٍیتش تِ سال پٌح ٍ تیست هذت تِ ایشاى، تِ اًگلیسی هحصَالت ًَع ّوِ صذٍس

 .کشد پشداخت ٍام صَست تِ اسٍپا تِ ضاُ ًاصشالذیي سفش ّای ّضیٌِ تأهیي تشای لیشُ ّضاس دٍیست هثلغ

 :التاسی اهتیاص

 هذافغ ٍ استثذاد هخالف فکشاى سٍضي اص سا خَد کِ( الذٍلِ ًاظن تِ هؼشٍف) خاى هیشصاهلکن ش 12٢1 سال دس

 صاحة ًام رکش تذٍى سا،( التاسی) خاًِ قواس تأسیس اهتیاص کِ کشد قاًغ سا ضاُ ًاصشالذیي ضوشد، هی قاًَى

 تِ سا آى ضاُ ًْایی ی اخاصُ تذٍى خاى هلکن هیشصا کِ تَد ضذُ ضشط ًاهِ اهتیاص آى دس. کٌذ ٍاگزاس اٍ تِ اهتیاص،

 اص پس. کشد ٍاگزاس اًگلیسی کوپاًی یک تِ سا آى لیشُ، ّضاس چْل دسیافت اصای دس اٍ اهّا. ًذّذ اًتقال کسی

 دس سا ّا اًگلیسی قواس، یک ػٌَاى تِ التاسی تَدى حشام اػالم تا ایشاى دیٌی ػلوای التاسی، اهتیاص ضذى آضکاس

 ضذًذ، اهتیاص ایي اص خاى هلکن ی استفادُ سَء هتَخِ ٍقتی ًیض دستاس ٍ ضاُ.گزاضتٌذ ًاکام آى هٌافغ تِ یاتی دست
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 سشهایِ ضشکت داساى سْام ٍ کشدًذ هحشٍم دٍلتی هْن ّای هقام ی کلّیِ تِ تصذّی اص سا اٍ تاسیخ ّواى اص

 .کشدًذ ضکایت قاًًَی هشاخغ تِ ٍی اص ٍ هتّْن تشداسی کالُ ٍ تقلّة تِ سا خاى هلکن گزاسی،

 :استؼواس ضذ تش فشاگیش هشدهی حشکت ًخستیي تٌثاکَ؛ تحشین ًْضت

 ٍ تَتَى فشٍش ٍ خشیذ اًحصاس ضذ، ٍاگزاس اًگلیس استؼواسی دٍلت تِ قاخاس ی دٍسُ دس کِ اهتیاصاتی اص یکی

 ًقص ٍ آهذ، هی حساب تِ دٍساى آى تاصسگاًی هْن کاالّای اص تٌثاکَ، ٍ تَتَى کِ داضت تَخِّ تایذ) تٌثاکَ

 تِ اًگلیسی یک تِ کِ تَد، سال پٌداُ هذت تِ ایشاى خاسج ٍ داخل دس.( کشد هی تاصی کطَس اقتصاد دس صیادی

 اٍ ضشکت ًام کِ خا آى اص ٍ است؛ ضذُ هطَْس «تالثَت قشاسداد» تِ قشاسداد ایي سٍ، اصایي. ضذ دادُ «تالثَت» ًام

 .ًاهٌذ هی ًیض سطی سا ػْذًاهِ ایي تَد، «سِطی»

 ٍاگزاس تالثَت تِ ساالًِ، سَد( چْاسم یک) ٍ لیشُ ّضاس پاًضدُ ساالًِ دسیافت تشاتش سا اهتیاص ایي ضاُ ًاصشالذیي

 ایي تَد، تشخَسداس تشی کن تٌثاکَی ٍ تَتَى هحصَل اص کِ ٍخَدی تا ػثواًی، دٍلت کِ حالی دس. تَد کشدُ

 .تَد کشدُ ٍاگزاس خاسخی کوپاًی یک تِ لیشُ، ّضاس صذ ّفت ساالًِ دسیافت تشاتش سا اهتیاص

 هصاسف تشای ٍ تفشٍضٌذ تیگاًِ تِ کوی تْای تِ تایذ سا خَد تٌثاکَی ٍ تَتَى هحصَل دیذًذ هی کِ ایشاى هشدم

 هخالفت، ایي. کشدًذ داد قشاس ایي تِ ًسثت اػتشاض ٍ قیام تِ ضشٍع تخشًذ، گضافی قیوت تِ سا آى دٍتاسُ داخلی،

 سّثشی هختلف ضْشّای دس دیي، ػالواى. سسیذ خَد اٍج تِ تْشاى، ٍ اصفْاى ضیشاص، تثشیض، هاًٌذ ضْشّایی دس

 دس اسیشی فال اکثش سیّذػلی اهلل آیت اصفْاى، دس اصفْاًی ًدفی آقا اهلل آیت. گشفتٌذ دست تِ سا ًْضت ایي

 اکثش سیذػلی. است تَدُ ایشاى دیگش ًقاط اص تیص فاسس دس تٌثاکَ ٍ تَتَى هحصَل اّویت صهاى، آى دس) ضیشاص

 ٍ دٍلت ػلیِ آتطیي سخٌاًی ٍ سفت هٌثش تاالی تش ٍکیل، هسدذ دس هشدم تدوغ اص پس ضیشاص، دس اسیشی، فال

 خْاد هَقغ: »داضت اظْاس ٍ آٍسدُ تیشٍى ػثا صیش اص سا ضوطیشی ساًی، سخي پایاى دس. کشد تیاى آى اهتیاص صاحة

 دخاًیات اًحصاس تشای کِ ای تیگاًِ ّش. داسم خَى قطشُ دٍ ٍ ضوطیش یک هي! تکَضیذ هشدم، ای. است ػوَهی

 اهلل فضل ضیخ اهلل آیت ٍ آضتیاًی هیشصاحسي اهلل آیت. «کشد خَاّن پاسُ ضوطیش ایي تا سا ضکوص تیایذ، ضیشاص تِ

 خطش آًاى. تَدًذ سٍحاًیَى ایي ی خولِ اص تثشیض، دس تثشیضی هدتْذ آقا هیشصاخَاد اهلل آیت ٍ تْشاى دس ًَسی

 ی ًوایٌذُ ػٌَاى تِ ًَسی، اهلل فضل ضیخ هیاى، ایي دس. کشدًذ صد گَش هشدم تِ سا اًگلیس استؼواس ی سلطِ

 اص تٌثاکَ تحشین فتَای گشفتي دس اساسی ًقص ٍ کشد هی ػول ایشاى دس ضیؼیاى، تضسگ هشخغ ضیشاصی، هیشصای

 .داضت ضیؼِ تضسگ هشخؼیت

 

 



 :ّای ًوًَِپشسص 

 داد؟ انجام اقداماتی و اصالحات چه خود صدارت ی دوره در کبیر امیر  ۱

 صذارت.  مقام ً اکتفا تو کلمو ی جناب، حتّی نسثت تو . لغٌ لقة ىای طٌالنی ً تی معنی،1

 حقٌق ثاتت ترای مأمٌران دًلت.  ترقراری . منع رشٌه خٌاری، 2ً

 کسة ميارت ىا ً دانش ىای جذیذ.. فرستادن شاگردانی تو ارًپا، ترای 3

 ً رًس. انگلیس تو ًیژه از کشٌرىایی غیر از خارجی،  . استخذام معلّمان استادان4

 
 کردند؟ می نفوذ ها کشور دیگر در اروپایی کشورهای چرا  2

به. بودند رسيده اقتصادی شکوفايی و رشد به صنعتی انقالب اثر در که اروپايی کشورهای  
 .داشتند نياز قيمت ارزان اوليه مواد و مصرف بازارهای

 
 شد؟ داده شخص این به امتیازاتی چه شد، بسته رویتر با که قراردادی براساس  ٣
 منابع و معادن کليه از برداری بهره و وتراموا آهن راه احداث حق رويتر، قرارداد موجب به

 کانال و ها قنات احداث و ها جنگل از برداری بهره نيز قيمتی، های سنگ و نقره و طال جز به ايران
 به انگليسی محصوالت نوع همه صدور حق و ها گمرک اداره و سال هفتاد مدت به های آبياری

 شد. واگذار رويتر به سال پنج و مدت بيست به ايران،
 
 شد؟ ایجاد رویتر امتیاز علیه هایی مخالفت چه ایران از خارج و داخل در  ٤

آن به و بودند ناراضی داشت پی در ها آن رقيب برای قرارداد اين که سرشاری منافع از ها روس  
 امتياز اين با شديدی های مخالفت نيز کشور داخل در. شدند آن لغو خواستار و کردند اعتراض

 مخالفت رويتر قرارداد با شدت به کنی علی مال حاج هللا آيت تهران، بزرگ مجتهد صورت گرفت؛
 کرد.

 عثمانی دولت که امتیازی با را آن شد؟ واگذار تالبوت به شرایطی چه با تنباکو و توتون امتیاز  ٥
 .کنید مقایسه بود، کرده واگذار خارجی شرکت یک به
 

ناصرالدين شاه اين امتياز را برابر دريافت ساالنه پانزده هزار ليره و )يک چهارم( سود ساالنه، به تالبوت واگذار کرده بود. در 
عثمانی، با وجودی که از محصول توتون و تنباکوی کم تری برخوردار بود، اين امتياز را برابر دريافت ساالنه حالی که دولت 

 .کرده بود هفت صد هزار ليره، به يک کمپانی خارجی واگذار
 
 دنبال به ای نتیجه چه فتوا این و کرد صادر را تنباکو و توتون تحریم فتوای کسی چه  ٦

صدور اين حکم سبب شد که شاه ناچار به تسليم گردد؛ و ابتدا امتياز داخلی دخانيات و سپس امتياز ميرزای شيرازی.؟داشت

خارجی آن، لغو شد. ميرزای شيرازی، تا زمانی که به وسيله شيخ فضل هللا نوری از لغو قرارداد تنباکو مطمئن نشد، تحريم 
 تنباکو را لغو نکرد.

 

 شرقی آذربایجان


