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 (1288-1293دوره دوّم مشروطه ) عنوان:

 

 اهداف یادگیری

آشنایی دانش آموزان با مهمترین حوادث و رویدادهای تاریخ ایران در دوره دّوم مشروطه)میان سال های 

 ه.ش(1293تا  12۸۸

 

 

 

 انتظارات از دانش آموزان :

 درس : از دانش آموزان عزیز انتظار می رود پس از تدریس و مطالعه این

 چگونگی برکناری محمدعلی شاه و روی کار آمدن احمدشاه را بیان نمایند. -1

 زمینه های اختالفات و درگیری مشروطه خواهان را تحلیل و بررسی نمایند. -2

عوامل موثر بر دخالت بیگانگان در امور داخلی ایران را تبیین و نتایج و پیامدهای این دخالت ها را  -3

 شرح نمایند.

 جنگ جهانی اوّل و دسته بندی کشورهای درگیر در این جنگ را بدانند.زمان شروع  -4

موضِع گیری ایران در قبال این جنگ و دالیل اهمّیت ایران برای کشورهای درگیر جنگ را بیان  -5

 کنند.

 پیامدها و تاثیراتِ جنگ جهانی اوّل برکشور را شرح نمایند. -6

 6درسِ: 

         

 طرّاح:علی بحرینی          

 بسمه تعالی

 معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

 دفتر آموزش متوسطه نظری

 تاریخ درس دبیرخانه راهبری کشوری

 بوشهر تولید شده در استان 

 محتوای نوشتاری

 معاصر ایران  تاریخ کتاب 

 1399-1400 تحصیلیسال 

اوضاع کشور پس از فرار محمد علی 

شاه و تسخیر تهران بوسیله مشروطه 

 ه.ش(12۸۸خواهان )

اختالفات مشروطه خواهان و 

شهادتِ شیخ فضل اهلل نوری 

 وبیشتر شدن اختالفات
 

 و انگلیس روسیه های مداخله

 ایران بر سلطه تداوم برای 

قبل و بعد از شروع جنگ 

 ش(1293اول)
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 بیان نمایند.دالیل و عوامل ایجاد انحراف در نهضت مشروطه را  -7

زمینه های شروع یکّه تازی انگلستان در ایران در اواخر جنگ جهانی اوّل و مهیّا شدن شرایط برای  -۸

 به قدرت رسیدن رضاخان)که در درس بعد خواهیم خواند( را بداند.

 

 منابع مطالعاتی پیشنهادی : 

چاپ اول، تهران،  (، ملک زاده، مهدی، انتشارات سخن،3،2،1تاریخ انقالب مشروطیت ایران)ج  -1

13۸3. 

ی، به اهتمام علی اکبر سعیدی سیرجانی، انتشارات اریخ بیداری ایرانیان؛ ناظم االسالم کرمانت -2

 .1376پیکان، تهران،

 .1363، احمد، انتشارات امیر کبیر، تهران، تاریخ مشروطه ایرانیان؛ کسروی -3

 .1379وس، چاپ اول تهران، تاریخ انقالب مشروطه ایران، تقی زاده، سید حسن، انتشارات فرد -4

 .1361(، دولت آبادی، یحیی، انتشارات فردوسی، چاپ سوم، تهران، 2و 3حیات یحیی) ج  -5

 ،اختناق ایران، شوستر، مورگان، ترجمه ابوالحسن موسوی شوستری، تهران -6

 

 

 نکات مهم درس:

 داخلی: های و اختالف مشروطه انقالب در جدید جریان گرفتن قدرتالف(: 
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با فتح تهران بوسیله مشروطه خواهان، مجلسی از بزرگان و سران و اعیان و نمایندگان سابق تشکیل شد که    

 طبقِ تصمیِم آنها: 

محمّدعلی شاه ُمستبد و مخالف مشروطه برکنار و احمد میرزا؛ ولیعهد و فرزند دوازده ساله او به پادشاهی 

 انتخاب شد.

 

   

 

با تشکیل دولت جدید و نفوذِ برخی مخالفانِ مشروطه در ُپست و مقام های دولتی و ورود کسانی مانند سّید 

ها مانند حسن تقی زاده ی غرب گرا به مجلس، زمینه اعتراض و ناخشنودی مشروطه خواهان از جمله تبریزی 

 ستارخان و باقرخان فراهم شد.

 

محمد علی شاه 

 قاجار
 اه قاجار()ششمین ش

 احمدمیرزا

 )احمدشاه( قاجار
آخرین شاه هفتمین و )

 قاجار(
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 نوری اهلل فضل شیخ شهادتب( 

با وجود پیروزی مشروطه خواهان و انتظارِ مجازاتِ مخالفینِ مشروطه از جمله محمدعلی شاه قاجار، اما تنها    

و قانون اساسی برپایه اسالم، به دار مجازات کشیده شد، شیخ  "مشروطه مشروعه"کسی که به جرمِ دفاع از 

 فضل اهلل نوری بود.

و حمایت از وی و اصرار برخی نمایندگان مبنی بر پناهنده  با وجود درخواست سفارت روس برای پناهندگی 

 شدن به سفارت بیگانه، ایشان تاکید داشتند :

و اینچنین شیخ فضل اهلل سرانجام  "حاضرم صد مرتبه زنده شوم و کشته شوم، امّا پناهنده به اجنبی نشوم  "  

 به دار آویخته شد. 

 

  

 اعمال مشروطه خواهان به شمار می رود. اعدام شیخ فضل اهلل یکی از فجیع ترین 

برخی ها اعدام او را انتقام استعمار از روحانیت برای شکست در نهضت تحریم تنباکو و پیشگیری از تکرار 

 مقاومت می دانند.

 خواهان مشروطه میان درگیری و اختالف پ( تشدید
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و درگیری میان مشروطه خواهان با تشکیل  بعد از اعدام شیخ فضل اهلل و تشکیل دوره دوّم مجلس، اختالف    

 شّدت گرفت. "اعتدالیون"و  "دموکرات"دو حزب 

 

      

       = 

 

 

 

با شدّت گرفتن درگیری ها، بسیاری از جمله آیت اهلل بهبهانی توسّط دموکرات ها ترور شد و برخی از دمکرات 

 ها نیز ترور شدند.

 بیگانگان مداخلۀ و مشروطه نوپای ت( مجلس

مجلسِ دوره ی دوّم، برای اصالحِ امورِ دادگستری و ژاندارمری، چند کارشناس از فرانسه و سوئد و برای   

 اصالحِ امور دارایی و خزانه داری؛ مورگان شوسترِ آمریکایی را استخدام نمود.

  

ا روسیه و با اقدامات آنها از جمله مورگان شوستر، امور اقتصادی کشور تا حدودی سرو سامان گرفت، امّ 

ه.ش، طی اخطاری ایران را تهدید به 1290انگلیس که نمی خواستند امور ایران سر و سامان بگیرد در سال 

 اجرای درخواست خود نمودند که اگر درخواست آنها عملی نشود، ایران را اشغال خواهند نمود. 

 

 دمکرات ها :    سید حسن تقی زاده

سیاست  از دین جداییاعتقاد و اندیشه : 

 و تهی کردن مشروطه از جنبه دینی
 

 اعتدالیون :  طباطبایی و بهبهانی

اعتقاد و اندیشه: دین و مذهب سدّی 

 مقابل ظلم و بی عدالتیدر 
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 خواسته های روسیه از ایران چنین بود:   

 ایران اخراج شود. مورگان شوستر آمریکایی از-1

 ایران حق ندارد بدون اجازه و موافقت روس و انگلیس کارشناس خارجی استخدام کند.-2

 هزینه نگهداری نیروهای روسیه در ایران را دولت ایران باید بپردازد. -3

 

  

 

               

 

 

 

 

 

 

 

اخطار روسیه به ایران در سال 

ه.ش،  نتایج و پیامدهایی برای 1290

 ایران داشت، از جمله    =

ورود نیروهای روسیه به شمال ایران و اشغال و کشتار در  -1

 ( در مشهدآن مناطق  و تخریب بارگاه امام رضا)ع

ایجاد بحران در کشور بین مجلس و دولت بر سر -2

 پذیرفتن یا نپذیرفتن تهدیدِ روس ها

تعطیلی مجلس دوّم و تظاهرات مردم جلوی مجلس با  -3

و دعوت علماء از جمله آیت اهلل  "مرگ یا استقالل"یا شعار 

 خراسانی به مقاومت مردم در مقابل بیگانگان
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 تصویر ثقه االسالم تبریزی که بوسیله روس ها به شهادت رسید.(   ه.ش اعدام شدند(1290ی از مجاهدان تبریزی که بوسیله روس ها در محرم سال جمع)

استفاده از فرصتِ اختالف در ایران، آذربایجات تا خراسان را گرفته و به کشتار و تخریب  سرانجام روس ها با   

 پرداختند.

.م 1907انگلیسی ها نیز مناطق جنوبی را تسخیر کردند و ایران را وادار نمودند تا سیاست خود را با قراردادِ    

 تطبیق نماید.

  

 شروع جنگ جهانی اوّل( شاه ) احمد گذاری ث( تاج

 

   

 تصویر مربوط به زمان تاج گذاری احمدشاه                                تصاویر مربوط به جنگ جهانی اول                

 

 
 چند روز بعد از تاج گذاری احمدشاه و شروع دوره سّوم مجلس  

 

ه.ش / 1293شروع جنگ جهانی اول در سال 

 .م 1914
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گانگان به ایران با شروع جنگ جهانی اوّل، نه پادشاهِ جوان و نه مجلِس جدید، نتوانستند مانع از هجوم بی  

 شوند. 

 طرفی ایران بی اعالن و اول جهانی ج( جنگ

   

پراتوری .م جنگ میان متّفقین)روسیه، انگلیس و فرانسه( و متّحدین)آلمان و ام1914ه.ش/1293در سال  

 مانی( آغاز شد.مجارستان و عث -اُتریش

 

 دولت ایران نسبت به جنگ جهانی اوّل، اعالم بی طرفی کرد.  

 

انی همسایه پیوستن عثم "و همچنین به دلیل  "موقعیّت حسّاس ایران برای نیروهای درگیر جنگ "به دلیل   

.م، 1915دادِ مخفیانه ، اهمیت موقعیّت ایران بیشتر شد و روسیه و انگلیس با توافقِ قرار"غربی ایران به متّحدین

 ایران را میان خود تقسیم و سپس اشغال نمودند.

علی دلواری ان روسیه در شمال و انگلیس در جنوب به سرکوب قیام های مردمی مانند قیام رئیسدر این زم  

 و عشایر تنگستانی پرداختند و دخالت های زیادی در امور مجلس و کشور می نمودند.

 

 ه.ش در روسیه انقالب شد.1296.م / 1917در اواخر جنگ جهانی اوّل و در سال 
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 در روسیه شکست خورد و نیروهای روسیه از ایران خارج شدند. 1بیون بلشویکیحکومت تزار در مقابل انقال

 

س بعد خواهیم با خروج روس ها از ایران، فرصت یکّه تازی انگلیسی ها در ایران فراهم شد که چنانچه در در

 خواند، این امر زمینه قدرت گرفتن رضاخان در ایران را فراهم نمود.

 چکیده و خالصه درس:

 

و روی  کنارزدن محمدعلی شاه، بوسیله مشروطه خواهان و شکست و ه.ش12۸۸فتح تهران در سالاز  بعد   

ری بین اختالف و جبهه گیشروع شد که در این دوره به تدریج  دوره دّوم مشروطهکار آوردن احمدشاه، 

ری از آنان شد. بیشتر و منجر به ترور و کشتار بسیا اعدام شیخ فضل اهلل نوریبویژه بعد از  مشروطه خواهان

جنوب ایران را  وشمال بهره برده و  بیگانگان)روس و انگلیس( از این فرصت برای تسلّط بر ایراندر این اثنا، 

یز ادامه داشت. نو به اقدامات و دخالت های خودسرانه در کشور پرداختند که تا بعد از جنگ جهانی اول  اشغال

، فرصت ز ایران.م و خروج روس ها ا1917وقوع انقالب در روسیه در سالم در اواخر جنگ جهانی اول، با سرانجا

 و اجرای سیاست های آنها در ایران فراهم شد.  یکّه تازی انگلیسبرای 

 پرسش های نمونه

   سواالت صحیح و غلط :

 غ( -زینه های صحیح و غلط را مشخص کنید.)ص گ-1       

 غ   -ه دوم مشروطه با فتح تهران بوسیله مشروطه خواهان شروع می شود.  ص  الف( دور   

                                                             
منظور اکثریت حزب کارگران ) لشویک یا بلشویسم در روسی به معنی اکثریتب- 

 سوسیال د  م  وکراتیک روسیه در جریان انقالب 1917.م (1 


