
 بسم رب الشهداءو الصدیقین  
 

هششّطَ دس دّسٍ هحوذػلی شاٍ :دسط پٌجن    

 

الٌاص اتشاُیوی دتیش شِشعتاى هشاغَ:تِیَ کٌٌذٍ   



 محمد علی شاه 

تؼذ اص هظفشالذیي شاٍ ،ّلیؼِذ اّ هحوذ 

تَ هحوذػلی شاٍ ػلی هیشصا ،تاػٌْاى 

. علطٌت سعیذ  

 

اّ اص شاُاى خْدکاهَ ای تْد کَ اص ُواى 

اتتذا ًخْاعت دس تشاتش لاًْى اعاعی ّ 

.  هجلظ شْسای هلی توکیي کٌذ  



 بی اعتنایی های محمدعلی شاه نسبت به نظام مشروطه 

دػْت ًکشدى اص ًوایٌذگاى هجلظ دس 

 هشاعن تاجگزاسی 
اهضا ًکشدى هتون لاًْى اعاعی     



 تدوین متمم قانون اساسی

حمْق ّ تکالیف دّلت ًغثت تَ هلت ّ دس

لاًْى اعاعی اص عخي تَ هیاى  تالؼکظ 

ًیاهذٍ تْد تٌاتشایي الصم تْد هتووی تش اى 

. شْدًْشتَ   

تَ ُویي عثة ، کویغیْى شش ًفشٍ 

هتون )اصًوایٌذگاى هجلظ ،تشای تذّیي 

.تشکیل شذ( لاًْى اعاعی  

 

  



 شیخ فضل هللا نىری 
پیشٌِاد دٌُذٍ اصل دّم 

: هتون لاًْى اعاعی  

ششکت  پٌج ًفش اص هجتِذاى ّ فمِای اعالم آشٌا تَ 

التضاُای صهاى دس هجلظ شْسای هلی ّ ًظاست تش 

 لْاًیي هصْب تا خالف لاًْى اعاعی ّ ششع ًثاشذ 

مشروطه معتقد به 

  مشروعه

ًفْر غشب گشایاى دس ًِضت هششّطَ-1  

   

اص هغیش اعالهی ّ هلی اّلیَ  اًحشاف هششّطَ-2  

علت جداشدنش از 

 صف طرفداران

 مشروطه



 دالیل مخالفت روسیه با نهضت مشروطه ایران 

جلْگیشی اص ًفْر اًگلغتاى             -1  

کوک تَ هحوذػلی شاٍ کَ طشفذاس سّط تْد -2  

  پیشگیشی اص لیام هلت ُای هٌطمَ لفماص تشای گشفتي آصادی-3



 دالیل حمایت انگلستان از مشروطه 

افضایش اػتثاس خْد دس ایشاى ،تشای دعتیاتی تَ هْلؼیتی -1

 تِتش یا تشاتش تا سّعیَ 

تَ لذست سعاًذى هِشٍ ُای اًگلیغی دس دعتگاٍ حاکن  ّ هجلظ -2  

هحافظت اص هشصُای ٌُذّعتاى ّ عایش هغتؼوشات اًگلغتاى دس -3

  هٌطمَ



  روس و انگلیس 1907قرارداد 

خطش افتادى هغتؼوشٍ ُای سّط ّ اًگلیظ دس تَ 

دًیا تْعظ اعتؼواسگش جذیذ ،آلواىدیگش جاُای   

ػلت تغتَ 

  شذى لشاسداد

 چگًْگی لشاسدا د

:ایران را به سه منطقه تقسیم کردند   

هٌطمَ شوال:حْصٍ ًفْر سّعیَ   

هٌطمَ جٌْب :للوشّ ًفْر اًگلغتاى   

هٌطمَ تی طشف ّ هتؼلك تَ ایشاى  :کْیش ّ تیاتاًِای تی آب ّ ػلف   



اقدامات انقالبی مجلس بعد از امضا 

بین روس وانگلیس 1907قرارداد  

اخشاج ًْص 
  تلژیکی اص ایشاى

سد کشدى دسیافت 
ّام اص دّلتِای 

خاسجی ّ تاعیظ 

 تاًک هلی 

سد کشدى لشاسداد 

1907 



 به توپ بستن مجلس 

 الذام ُای اًمالتی هجلظ،تشای دّلتِای اعتؼواسگش ،صًگ خطش

 تْد تَ ُویي دلیل ،تشای عشکْب هجلظ تَ تْافك سعیذًذ ّ ٌُگاهی 

 کَ هحوذ ػلی شاٍ عاختواى هجلظ سا تَ تْپ تغت سّعیَ اص اى 

 حوایت کشدّ لیاخْف سّعی ،فشهاًذٍ ًیشُّای لضاق تَ فشهاى 

 هحوذػلی شاٍ تا ًیشُّای خْد تَ هجلظ حولَ کشد ّ تخشی اص       

. عاختواى هجلظ سا تا گلْلَ ُای تْپ تخشیة کشد   

 

 



 به توپ بستن مجلس
تِاًَ هحوذ ػلی 

شاٍ تشای تَ تْپ 

 تغتي هجلظ 

دس یکی اص خیاتاًِای تِشاى،کالغکَ 

ایشاى هْسد عْءلصذ لشاس گشفت ،ّلی 

.آعیثی ًذیذ  

شاٍ ایي الذام سا تَ هششّطَ خْاُاى    

ًغثت داد ّ ُویي سا تِاًَ عشکْب 

 هجلظ لشاسداد 



 شخصیتهایی که بعد از به توپ بستن مجلس توسط قزاق ها دستگیر و شکنجه وتبعید شدند 

 
 

  عیذ ػثذهللا تِثِاًی عیذ هحوذ طثاطثایی



شدند اعدامشخصیتهایی که به دستور شاه   

 



 استبداد صغیر

پظ اص تَ تْپ تغتي 

هجلظ ،تَ هذت یک 

عال ّ یک هاٍ، اعتثذاد 

تَ جای هششّطیت 

حاکن شذّ هجلظ تغتَ 

ایي دّسٍ سا . شذ 

هی ًاهٌذ اعتثذاد صغیش   



 مقاومت مردم 
 

 

ّ عتاسخاى  هماّهت هشدم تثشیض تَ سُثشی

هاٍ دس تشاتش دشوٌاى  9تَ هذت  تالشخاى

 هششّطَ 

پظ اص تَ تْپ تغتي هجلظ ،هشدم ّػلوا دس داخل 

کشْسّ دس شِشُایی هاًٌذ تثشیض،گیالى ،اصفِاى 

،اصفِاى،لضّیي ُّوذاى  ػلیَ هحوذ ػلی شاٍ لیام 

حوایت هشاجغ ًجف اًاى سا دس ُذفشاى پا تشجا .کشدًذ

ًیشُّای هشدهی اص اصفِاى ّ تختیاسی ّ گیالى   .کشد

 ساُی تِشاى شذًذ



 با سپاس از نگاهتون 

 الٌاص اتشاُیوی 


