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ّذف از دخالت رٍس ٍ 
 هحوذعلی شاُ هتون لاًَى اساسی اًگلیس در ًْضت هردم

تِ تَج تستي هجلس ٍ 
1907لرارداد  الذاهات هجلس اٍل استثذاد صغیر  

 هماٍهت هردم

 فْرست هطالب درس





 هحودعلی شاُ
پادشاّی هحوذعلی شاُ            هخالف حکَهت هشرٍطِ: هرگ هظفرالذیي شاُ  

 نشانه های مخالفت محمدعلی شاه با مشروطه

 دعَت ًکزدى ًوایٌذگاى هجلس بِ جشي تاجگذاری

 خَدداری اس اهضای هتون قاًَى اساسی

بِ ًخست ٍسیزی( هخالف هشزٍطِ)اًتخاب اهیي السلطاى   



 :علت تذٍیي هتون

 رفع ًَالص لاًَى اساسی ًَشتِ شذُ در زهاى هظفرالذیي شاُ

 (هشخص ًثَدى حمَق ٍ تکالیف دٍلت ٍ هلت ًسثت تِ ّن)

 :ًَری در هتون لاًَى اساسی... ًمش شیخ فضل ا

هجتْذ تر هصَتات هجلس تا   5ًظارت : تصَیة اصل دٍم هثٌی تر
 .لَاًیي ترخالف اسالم ًثاشذ

 .تا فشار هردم ٍ علوا هجثَر تِ اهضای هتون شذهحوذعلی شاُ 

 هتون قاًَى اساسی





 علل جدایی شیخ فضل اهلل ًَری از صف هشرٍطِ خَاّاى

 ٍ هلیت اًحراف هشرٍطِ از اسالم

 هشرٍطِ اعوال ًفَر غرب گرایاى در ًْضت

 اختالفات پس از تدٍیي هتون قاًَى اساسی هشرٍطِ

علل پریشاًی کشَر پس از تدٍیي هتون 
 قاًَى اساسی

 هخالفت هحوذعلی شاُ تا ًظام هشرٍطِ

 اختالفات درًٍی هشرٍطِ خَاّاى 

 ًتیجِ

 .شیخ فضل اهلل ًَری خَاستار هشزٍطِ هشزٍعِ شذ



 ٍاکٌش کشَر ّای خارجی ًسبت بِ هشرٍطِ ایراى

 مخالف روسیه

ترس از نفور انگلستان در میان مطروطه خواهان -  

(طرفذار روس)کمک به محمذعلی ضاه  -  

 
ترس از گسترش افکار انقالبی از ایران به قفقاز روسیه -  

 موافق انگلیس

افسایص اعتبار خود در ایران -  

به قذرت رسانذن مهره های انگلیسی در دستگاه حاکم و مجلس -  

محافظت از مرزهای هنذوستان -  



 1907قرارداد 

 (ي تا يساطت فراوسه)ريس ي اوگلیس : میان
 

جهت جلًگیری از قدرت يحدت دي رقیة ي رفع اختالفات، : علت
 گرفته آلمان

 
 ريسیهمحل وفًذ : شمال                                                

 تی طرف: مرکسته سه قسمت            ایرانتقسیم 
 محل وفًذ اوگلیس: جىًب                                                

www.Win2

Farsi.com  

  



 ًقشۀ تقسین ایراى
 .م 1907بر اساس قرارداد  

 رٍسیِ

 بی طرف

 اًگلیس



 اقداهات هفید هجلس اٍل

1907رد قزارداد   

 هوٌَعیت گزفتي ٍام اس خارج

 تالش بزای تشکیل باًک هلی

 اخزاج ًَس بلژیکی اس ایزاى

 هجلس اٍلالذاهات پیاهذ 

 ٍ اًگلیس        تَافق بزای سزکَبی هجلس ضزر بِ هٌافع رٍسیِ
 رضایت اًگلیس تا سکَتش

 حوایت رٍسیِ از تِ تَج تستي هجلس



  بِ تَپ بستي هجلس  ٍ استبداد صغیر

 (کِ آى را الذام هشرٍطِ خَاّاى داًست)سَءلصذ تِ جاى هحوذعلی شاُ : بْاًِ

 تعذ از ترٍر اهیي السلطاى تَسط یکی از هشرٍطِ خَاّاى                                          

 تعطیلی هجلس اٍل                                 پیاهد بِ تَپ بستي هجلس 

 آغاز دٍرُ استثذاد صغیر

 دستگیری هشرٍطِ خَاّاى  

 تْثْاًی -طثاطثایی... اآیت تثعیذ

هیرزا جْاًگیرخاى صَراسرافیل،  اعذام 

 هلک الوتکلویي ٍ سیذ جوال ٍاعظ

ترخی ًوایٌذگاى تحت پٌاٌّذگی  

 تحمیة تِ سفارت اًگلیس                                                                      

 رٍسیِ   تشَیكتِ    تَپ بستي هجلس بِ 

 (فرهاًذُ ًیرٍی لساق)لیاخَف رٍسی کوک تا 

 هحوذعلی شاُ دستَرتِ  



 هلک الوتکلویي (صَراسزافیل)هیزسا جْاًگیزخاى شیزاسی

 هیرزا علی اصغر خاى اهیي السلطاى  

 سیذجوالذیي ٍاعظ اصفْاًی

 سیذحسي تمی زادُ

 هحوذعلی شاُ لیاخَف رٍسی شیخ فضل اهلل ًَری



 هقاٍهت هردم در برابر استبداد هحودعلی شاُ
تالرخاى -هماٍهت ستارخاى : تثریس  

خراساًیهحوذ کاظن ... آیت ا -1                                                                                    

آیت اهلل سیذ عثذاهلل هازًذراًی -2هراجع تملیذ حاهی هشرٍطِ ایراى            

ایت اهلل حاج هیرزا حسیي خلیل تْراًی -3                                                                                    
 

هشرٍطِ از َّادار شذى ًیرٍّای هردهی فراگیر شذى لیام تِ شْرّای دیگر                   راّی 

  هحوذعلی شاُ تِ سفارت رٍسیِ پٌاٌّذگیتْراى                       تِ طرف گیالى  ٍتختیاری  ،اصفْاى

(استثذاد صغیر)حکَهت استثذادی پایاى                                                                                                                                                      

 

 پارک اتابک هیالدیدر سذُ ًَسدّن  شویزاى سرگٌذُ ساختواى باغ سفارت رٍسیِ در هٌطقِ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 ستارخاى سزدار هلی لیاخَف رٍسی

ِ خَاّاى دستگیزشذُ در باقزخاى ساالر هلی  گزدى ّابا غل ٍسًجیز بز دستاى ٍ  باغ شاُ شواری اس هشزٍط

 هحوذعلی شاُ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%B4%D8%A7%D9%87_(%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)




 

 گروه اترخی متىسطه دو استان خراسان رضىی
1399مهرماه   
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