
 «به نام حق»

 ی تاریخ معاصرمنبع مطالعه

ی قاجار تا زوال آن در پایان قرن سیزدهم از وقایع ایران از قدرت گرفتن سلسلهخوانید شرحی کلی سالم دوستان عزیز؛ متنی که می

تا عالوه بر سیر وقایع در تاریخ سیاسی  تالش بر این بوده بندی شده امای سلطنت شاهان تقسیمبا اینکه متن بر اساس دوره است.

پوشانی دارد های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این دوران نیز آشنا شوید. بخش قابل توجهی از متن با کتاب شما همایران، با زمینه

با حجمی کمتر  و این جزوه به این نیت آماده شده که در فرصت کمی که برای امتحان در اختیار دارید، یک متن یکدست و روان

 از کتاب را مطالعه کنید. پس لطفا با دقت بخوانید و مطلبی را جا نیندازید.

 

 ی قدرت گرفتن آقامحمدخان قاجارایران در آستانه                                            

 

 ها و عشایرایلزندگی ایل عمده بود.  15دادند، شامل درصد از جمعیت را تشکیل می 25-30قبایل و ایالت که در مجموع بیش از 

شد به دام وابسته بود و الزم بود همواره برای یافتن شرایط اقلیمی مناسب برای دام، کوچ کنند. هر ایل از چندین طایفه تشکیل می

از مقامات انگلیسی،  و نَسَب و خانواده در آن اهمیت فراوانی داشت. ایالت در عمل کامالً خودگردان و مستقل بودند، به بیان یکی

های سرشناس و همچنین وابسته خان قشقایی را منصوب کند، اما دایره انتخاب او محدود به خانوادهتوانست ایلشاه در حرف می

   ها در مورد خان بود. به نظر مساعد این خانواده

بزرگ ایران، یکی از عوامل موثر در تحوالت سیاسی و ها و عشایر ایل قاجار مانند سایر ایلها، ایل قاجار بود. یکی از این خانواده

هایی بود که به یاری آید. به هنگام تشکیل سلسله صفوی توسط شاه اسماعیل، ایل قاجار در شمار ایلاجتماعی ایران به شمار می

بی با قاجاریان نداشت. ی خوها درآمد. پس از سقوط حکومت صفوی، نادرشاه افشار میانهی قزلباشاو پرداخت و بعدها در جرگه

زیرا آنان مدافع حکومت قبلی یعنی حکومت صفوی بودند. پس از مرگ نادرشاه قاجارها مانند دیگر ایالت کوشیدند قدرت را 

در ایران به دست بگیرند. اما رهبر قاجارها یعنی محمدحسن خان جان خود را بر سر دستیابی به قدرت از دست داد و فرزندش 

  زند درآمد و حکومت به خاندان زند منتقل شد.خاناسارت کریمآقامحمدخان به 

خان، آخرین فرمانروای زند، حکومت با مرگ کریمخان زند، آقامحمدخان از دربار او گریخت، و سرانجام با غلبه بر لطفعلی

وی تهران را که در آن زمان  ی قاجار را در ایران بنیاد نهد.به این ترتیب آقامحمدخان توانست سلسله کشور را به دست گرفت.

 ی ری به پایتختی برگزید.روستایی در حومه



 آقامحمدخان؛ تثبیت قدرت

 

هجری شمسی تهران به به پایتختی برگزید و تقریبًا  1165ایل قاجار در واقع به تدریج کشور را به تسخیر خود درآورد و در سال 

شد که القابی به واسطه وزرا، درباریان، میرزاها، و اشراف اعمال می یک قرن بر ایران حکومت کرد. حاکمیت قاجار در پایتخت

 داشتند؛ القابی که همچون دارایی اشخاص، قابل خرید و فروش بود.« الممالک»و « الدوله»، «السلطنه»چون 

کردند. در تمامی کومت میها، اربابان، تجار و مجتهدین حمحلی، خان اعیانشاهان قاجار اما بر سایر مناطق کشور با استفاده از  

افراد بانفوذ ها، پادشاهان قاجار عمالً هیچ نهاد حکومتی به معنای واقعی نداشتند و برای اداره امور رعایا)مردم عادی(، فقط به دوره

 دهایی روی کاغذ بودند و وجود خارجی نداشتنها صرفاً اسممحلی در شهرها و مناطق مختلف کشور متکی بودند. وزارتخانه

های همسایه بود. او با کرد، درگیری با امپراتوریدر مدت سلطنتش درگیر خود  که آقامحمدخان را هاییترین چالشمهمیکی از 

 ها شد.، وارد جنگ با روسرفته را دوباره به ایران برگرداندهای از دستاین هدف که سرزمین

ها رفته بودند، دست به ان که در دوران زند به زیر سلطه روسهای شروان و گرجستوی برای اعمال حاکمیت دوباره بر ایالت

ای ی قفقاز توسط عدهها بود، اما بعداً در لشکرکشگیری شهر تفلیس از دست روسهای وی، بازپسهایی زد. یکی از موفقیتتالش

 از همراهانش به قتل رسید.

   

 

 شاه؛ فتحعلی

 

ی او در شرایطی به سلطنت رسید شاه برادرزادهقتل آقامحمدخان در قفقاز موجب هرج و مرج در نیروی نظامی ایران شد. فتحعلی

ی اول وتاز قرار داد و باعث بروز دورههای دیگر را مورد تاختدرپی، ابتدا گرجستان و سپس ایالتهای پیکه روسیه با حمله

سال به درازا کشید و ایرانیان را با ناتوانی و ضعف خود و همچنین عدم کفایت دولت  9ها جنگ های ایران و روس شد. اینجنگ

 بود. گلستانی های اول ایران و روس عهدنامهی جنگرو ساخت. نتیجهمرکزی برای مواجهه با یک نیروی مهاجم خارجی، روبه

 ی گلستان:طبق عهدنامه

 که تا آن زمان اشغال کرده بود به رسمیت شناخت.هایی ایران حاکمیت روسیه را بر والیت 

 رانی در دریای خزر از ایران سلب گردید.حق کشتی 

 میرزا را در ایران به رسمیت شناخت.در مقابل، روسیه نیابت سلطنت عباس 

 

 



نارضایتی این مردم شد، ی گلستان به آن کشور واگذار شده بود، موجب هایی که طبق معاهدهها با ساکنان والیتبدرفتاری روس

های مرزی بین ایران و روسیه مبهم بود. ی گلستان در مورد تعیین خطو آنان شروع به دادخواهی کردند. از سوی دیگر معاهده

 ها به خاک ایران، از جمله اراضی اطراف ایروان و آذربایجان شد.درازی روسهمین مسأله نیز موجب دست

میرزا موفق شد مناطق بسیاری را از دست دشمن آزاد کند، دوم ایران و روس شد؛ با اینکه عباسهای این عوامل سبب بروز جنگ

ها با بسته کفایتی دربار ایران، سرنوشت جنگ را به نفع دولت روسیه تزاری رقم زد. این دوره از جنگخیانت دولت انگلستان و بی

 طبق عهدنامه ترکمانچای: خاتمه یافت. ترکمانچایشدن قرارداد ننگین دیگری به نام 

 .ایروان، نخجوان و بخششی از دشت مغان نیز از ایران جدا شد و به روسیه تعلق گرفت 

 ایران متعهد به پرداخت پنج میلیون تومان غرامت به روسیه شد. 

 یا قضاوت کنسولی بر ایران تحمیل گردید. 1برقراری حق کاپیتوالسیون 

 

                                                
بایست های ایران حق رسیدگی نداشتند، بلکه مراجع قضایی دولت روسیه میشدند دادگاهبه موجب این حق هر گاه اتباع روی مقیم ایران مرتکب جرمی می 1

 کردند.به آن جرم رسیدگی می

 قلمرو ایران در اوایل قاجاریه



توانیم صرفاً به ها که همگی به  ضرر ایران بوده است، نمیها و ختم شدن آن به این عهدنامهبرای فهم بهتر دالیل وقوع این جنگ

های دیگر در منطقه را نیز در نظر بگیریم. کفایتی شاه قاجار و ناتوانی سپاهیان بسنده کنیم و الزم است شرایط بیرونی و درگیریبی

های انگلستان و شروع استعمار، هندوستان که در همسایگی جنوب شرقی ایران قرار داشت، به یکی از ییبا شروع کشورگشا

های انگلستان تبدیل شد. هندوستان، سرزمینی پهناور با ذخایری سرشار، موضوع رقابت سایر کشورهای اروپایی ترین مستعمرهمهم

ی های روس، انگلیس و فرانسه شده بود. به هر صورت همههایی میان دولتیهمچون فرانسه نیز بود و منجر به قراردادها یا درگیر

دیدند یا حتی چشم امید داشتند که این سرزمین را نیز ی عبور برای رسیدن به هندوستان میها، ایران را همچون منطقهاین قدرت

ی کشورگشایی و رقابت بر سر اجار مصادف شد با دورهتدبیری شاه قبه هندوستان پیوند زده و از منابع آن بهره ببرند. در واقع بی

 از سوی کشورهای اروپایی. منابع جهان

توان استراتژیک بودن این منطقه و همچنین رقابت بر سر آن را بهتر فهمید. شهر ای که برای هرات پیش آمد، میدر مورد مسأله

ها علیه حکومت میرزا، با تحریک انگلیسکمران آنجا، کامرانجزء ایران بود. اما ح هرات دروازه هندوستان بود و در آن زمان

 کرد.اندازی میمرکزی ایران شورش کرده بود، و حتی گاهی به مناطق دیگر ایران دست

گیری هرات شد. های خود متوجه شرق ایران و بازپسشاه برای جبران ناکامیهای ایران و روسیه، فتحعلیپس از پایان جگ

شاه نیز پس میرزا را به سوی هرات روانه کرد. ولی او قبل از انجام مأموریت فوت کرد و فتحعلییعهد خود، عباسشاه، ولفتحعلی

کردند زیرا از سویی با انگلستان رقابت داشتند، و به ها نیز ایران را در حمله به هرات تشویق میاز زمان کوتاهی درگذشت. روس

دانستد، و از سوی دیگر مشغول شدن ایران در جنگ هرات را د را به مصلحت خود میهای انگلیس در هنخطر افتادن مستعمره

 دانستند.ی شمالی توسط دولت ایران میرفتههای از دستی فراموشی ایالتمایه

 

 

 محمدشاه

 

سلطنت، در فکر میرزا( به پادشاهی رسید. محمدشاه پس از سرکوب مدعیان شاه، محمدمیرزا)فرزند عباسپس از مرگ فتحعلی

اقدام به محاصره هرات کرد. انگلستان به کمک عامالن خود در  برای جلوگیری از  میرزا حاکم هرات بود وهای کامراننافرمانی

ها ی خود، انگلیسیدربار ایران، تالش زیادی کرد که ایران را از حمله به هرات بازدارد. در نهایت در راستای عملی کردن خواسته

روی خود وی در خلیج فارس، جزیره خارک را اشغال کردند و تهدید کردند که در صورت ادامه محاصره هرات، به پیشربا پیش

ها هم، حمایت دید و از جانب روسها را در خود نمیدر خاک ایران ادامه خواهند داد. محمدشاه که توان رویارویی با انگلیسی

 ات برداشت.عملی دریافت نکرده بود، دست از محاصره هر



 

 ناصرالدین شاه

 

شاه، چهارمین پادشاه قاجار، ناصرالدیناش به سلطنت رسید. سالهمیرزا فرزند شانزدهپس از مرگ محمدشاه، پسرش ناصرالدین

که نتایج عینی و ملموس آن  ی ایران آغاز شدی او موجی از تغییرات در جامعهپنجاه سال بر ایران سلطنت کرد. همزمان با دوره

 به بار نشست. و از طریق جنبش مشروطه  در دوره شاه بعدی 

o :صدارت امیرکبیر 

به عنوان صدراعظم خود انتخاب کرد؛ انتخابی که منجر موجی از تغییرات توسط امیرکبیر آغاز شد. ناصرالدین شاه امیرکبیر را 

فظ تمامیت ارضی و مبارزه با دخالت بیگانگان. امیرکبیر در مدت سه سال های این صدراعظم برای حای از تالششد به مجموعه

 خوانید:که بعضی از موارد آن را در ادامه می هایی انجام دادصدارت اقدام

 معنی های طوالنی و بیلغو لقب -1

 خواری، و برقراری حقوق ثابت برای مأموران دولتمنع رشوه -2

 های جدیدها و دانشبرای کسب مهارتفرستادن شاگردانی به اروپا،  -3

 استخدام معلمان و استادان خارجی، به ویژه از کشورهایی غیر از انگلیس و روس -4

 ترجمه تاب، نشر روزنامه -5

 ی دارالفنون؛ که پس از برکناری او شروع به کار کرد.ی طرح مدرسهتأسیس مدرسه عالی در تهران و ارائه -6

 نمایندگان خارجی در امور داخلی ایرانجلوگیری از دخالت  -7

 تقویت ارتش ملی کشور -8

 قتل امیرکبیر

o های اروپاییانآشنایی تدریجی گروهی از ایرانیان با پیشرفت: 

آموزی به خارج از ایران اعزام شاه و به واسطه صدارت امیرکبیر، گروهی از جوانان ایرانی برای تحصیل و علمدر دوران ناصرالدین

ی میرزا در مواجهه با نیروهای اروپایی و روس به این دیدگاه دست یافت که ادارهشدند. البته این ایده از زمانی آغاز شد که عباس

ادی متخصص و کارآزموده دارد. اگرچه او این راه را شروع کرد و چندین نفر را به اروپا فرستاد، اما مجالی برای کشور نیاز به افر

های مورد تر ادامه داد و هر سال تعدادی دانشجو برای تحصیل در رشتهن ایده نداشت؛ بعدها امیرکبیر این مسیر را جدیگسترش ای

ای با غرب به وجود آمد که هم جریان علم و مهارت و هم وع این حرکت، راه ارتباطی تازهنیاز کشور را به اروپا فرستاد. با شر

 را به داخل ایران منتقل کرد.  های اجتماعی و سیاسیجریان اندیشه



به طور کلی تأسیس دارالفنون، تحصیل برخی دانشجویان در خارج از ایران و ورود علوم جدید به مرور تغییراتی را در تفکر 

بخشی به عموم قوت گرفت و جریان آگاهیها ها و راه اندازی روزنامهگیری انجمنوهی از ایرانیان به وجود آورد که با شکلگر

 مردم نیز آغاز شد.

o :واگذاری امتیازات اقتصادی به بیگانگان 

ن مسأله باعث شد این اقدام در های بیگانه را کاهش دهد، اما چندیکرد تا وابستگی خود به دولتدولت قاجار به تدریج تالش می

رو شده بود و اشتیاقش به آوری روبهآمیز نباشد. ناصرالدین شاه پس از اولین سفر خود به اروپا با جهان شگفتنهایت موفقیت

ل ی کشور تحمیی زیادی که به خزانهجمعی شاه و دربارش عالوه بر هزینهسفرهای دوباره افزایش یافته بود؛ این سفرهای دسته

 گذاشت. ای جدی برای بهبود وضعیت باقی نمیآورد و ارادهی امور مهم را به حالت تعلیق درمیکرد؛ عمالً ادارهمی

برابر  6ها، در عرض مدت کوتاهی شد، به دلیل مشکالت داخلی روساز طرف دیگر قیمت کاالهایی که از روسیه وارد ایران می

دولتی ورشکسته تبدیل شد، با ی مثل نان و قند و شکر به وجود آورد. دولت قاجار به شد و موجی از تورم را در کاالهای اساس

 هایی عظیم.بدهی

کشورهای اروپایی که در اثر انقالب صنعتی به رشد و شکوفایی اقتصادی رسیده بودند، به بازارهای مصرف و  ین موقعیت،در هم

افزودند؛ در همین روز بر نفوذ خود در کشورهای دیگر میبهی استعماری روزهاقیمت نیاز داشتند. بنابراین دولتمواد اولیه ارزان

ها پیشنهادهایی را برای حل مشکل مالی های خارجی فراهم کرده بود. آنبرای دولت ، فرصتی ویژههای مالی ایرانبین بحران

از این امتیازات را مرور ت دریافت کنند. دو مورد دولت قاجار ارائه دادند؛ یعنی اینکه در ازای پرداخت پول، امتیازاتی را از دول

 کنیم:می

 امتیاز رویتر: -1

آهن و تراموا و شاه به شخصی به نام رویتر واگذار شد. به موجب قرارداد رویتر، حق احداث راهاین امتیاز در زمان ناصرالدین

های آبیاری به مدت هفتاد سال و اداره ها و کنالاحداث قناتها و برداری از جنگلبرداری از کلیه معادن و منابع ایران و بهرهبهره

سال به رویتر واگذار شد. در مقابل رویتر تنها مبلغ  25ها و حق صدور همه نوع محصوالت انگلیسی به ایران به مدت گمرک

واگذاری امتیاز رویتر اعتراض و های سفر ناصرالدین شاه به اروپا به صورت وام پرداخت کرد. لیره برای تأمین هزینههزار دویست

ی سلطه کامل انگلستان بر ایران همچون هند فراهم مخالفت مردم و علما را برانگیخت، چرا که در صورت اجرای آن امتیاز، زمینه

ام ها داشت، ناراضی بودند و خواستار لغو آن شدند. سرانجها نیز از منافع سرشاری که این قرارداد برای رقیب آنآمد. روس

 ناصرالدین شاه مجبور به لغو امتیاز شد.

 

 



 امتیاز توتون و تنباکو: -2

ی قاجار به دولت استعماری انگلیس واگذار شد، انحصار خرید و فروش توتون و تنباکو در داخل و یکی از امتیازاتی که در دوره

این رو، این قرارداد به قرارداد تالبوت مشهور داده شد. از « تالبوت»خارج ایران به مدت پنجاه سال بود که به یک انگلیسی به نام 

 این امتیاز به قیمتی ناچیز واگذار شده بود.  شده است.

دیدند محصول توتون و تنباکوی خود را باید به بهای کمی به بیگانه بفروشند و برای مصارف داخلی دوباره آن مردم ایران که می

ض نسبت به این قرارداد کردند. این مخالفت در شهارهایی مانند تبریز، شیراز، را به قیمت گزافی بخرند، شروع به قیام و اعترا

ی استعمار انگلیس را به مردم گوشزد کردند. در نهایت حکم میرزای شیرازی، اصفهان و تهران به اوج خود رسید.علما خطر سلطه

شاه ناچار به لغو این امتیاز شد. این اعتراض دیننفوذ بود، نهضتی بزرگ در ایران پدید آورد و ناصرالکه مجتهدی بزرگ و صاحب

 شود.های اجتماعی مردم در مخالفت با تصمیم دولت در تاریخ معاصر ایران محسوب میهمگانی، از اولین حرکت

در  ی مهم این است که اگرچه این امتیازها لغو شد، زمینه برای واگذاری برخی امتیازهای دیگر فراهم شد؛ امتیازهایی کهنکته

امتیاز حفاری نفت، امتیاز تأسیس بانک با اختیار چاپ اسکناس و امتیاز ساخت جاده  بلندمدت اهمیتی قابل توجه داشتند، از جمله

 و تلگراف در جنوب.

میرزا سال سلطنت مستبدانه، در سالگرد تاجگذاری خود به تیر گلوله به قتل رسید. مظفرالدین 50شاه سرانجام پس از ناصرالدین

 رزند و ولیعهد او برای آغاز سلطنت از تبریز عازم تهران شد.ف

 

 

 مظفرالدین شاه

 

رفته اعتراض خود نسبت به حکومت قاجار را آشکار کردند. ترور شاه، مردم رفتهی سلطنت ناصرالدیندر اواخر دوره

ای استبدادی فرصتی برای نت خود با شیوهشاه در پنجاه سال سلطی همین نارضایتی عمومی بود. ناصرالدینشاه، نمونهناصرالدین

شاه، فردی نسبتاً سالخورده و بیمار بود و توانایی سروسامان دادن به امور ابراز نظر مخالفان باقی نگذاشته بود. جانشین او مظفرالدین

 را به او سپرد. الدوله را که فردی مستبد بود به عنوان صدراعظم انتخاب کرد و اداره مملکت کشور را نداشت. او عین

ترین اتفاقاتی که در تاریخ معاصر آن، نیاز است ترین اتفاق در این دوران آغاز نهضت مشروطه است؛ شاید یکی از مهممهم

 کنیم:های تدریجی و بلندمدت نهضت مشروطه را بررسی میها، علل و پیامدهای آن را درک کنیم. ابتدا زمینهزمینه

 رزمین ایرانهایی از ساز دست رفتن بخش -1

های استعمارگر روس ی دولتهایی بود که به وسیلهتن سرزمینیکی از دالیل نارضایتی مردم از حکومت قاجار، از دست رف

 و انگلیس از ایران جدا شده بودند



 غلبه استعمار بر مملکت -2

هایی در آسیا، آفریقا، و قاره آمریکا کردند و کشورهای استعمارگر اروپایی از قرن شانزدهم میالدی شروع به اشغال سرزمین

ی ی خود درآوردند. ایران نیز به دالیل موقعیت ویژهزیر سلطه تا اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم کشورهای متعددی را

 جغرافیایی و برخورداری از منابع سرشار مواد اولیه، مورد توجه کشورهای استعمارگر قرار گرفت. 

 ی بیگانگان بر مملک را فراهم کرده بود. بارزترینی سلطهورزی و فساد مالی درباریان، زمینهضعف حکومت قاجار و طمع

هایی که شاهان قاجار از کشورهای شد. عالوه بر آن قرضی این وضعیت، امتیازهای متعددی بود که به خارجیان داده مینتیجه

 ی بیشتر استعمارگران بر مملکت شد. گرفتند، موجب سلطهبیگانه می

 استبداد دستگاه حاکم -3

ها از میان شاهزادگان اکمان ایالتحکومت قاجار بر بنیاد استبداد متکی بود و قدرت در دست شاه و اراده او متمرکز بود. ح

ها به این طریق بود که این کردند. روش انتصاب حاکمان ایالتشدند و ر منطقه خود مانند یک شاه عمل میانتخاب می

ند. این نوع واگذاری گرفتهای سنگین ثابت سالیانه به طور کامل در اختیار شاهزادگان قرار میها در ازای دریافت مالیاتایالت

 شد.ها بود؛ بدین گونه فشار مالیاتی کمرشکنی بر مردم تحمیل میشبیه به فروش ایالت

 های جدید؛ ورود اندیشهبخشیشدت گرفتن جریان انتقاد و آگاهی -4

خواهی های فکری و آزادیکردند، دوران تحولعصری که در آن شاهان سلسله قاجار با خودکامگی بر مردم حکومت می

ایرانیان نیز به طور مستقیم و یا  برقرار شده بود.« مشروطه»عدادی از کشورها، حکومت هایی از جهان بود، و در تدر قسمت

 ها و رویدادهای فراگیر قرار داشتند.غیرمستقیم تحت تأثیر این نهضت

های مختلف نظیر اعزام دانشجو به خارج، سفرهای درباریان و خواهی به ایران، به شکلهای ورود تفکر مشروطهزمینه

ها و ها، مسافرتسیاستمداران به خارج، و مهاجرت برخی از ایرانیان به کشورهای مختلف فراهم شد. دستاورد معاشرت

دند، از راه انتشار های ایرانی که با کشورهای پیشرفته در تناس بوگردان و دیپلماتهای مهاجران، دانشجویان، جهانمأموریت

 شد.ها و سخنان آنان به جامعه منتقل میها، و در خالل نامهها و چاپ کتابروزنامه

 هاهروزنام -لفا

 آثار روشنفکران -ب

برخی از این  ور سازد.ای در انبار باروت نارضایتی مردم بیفتد و انقالبی را شعلههایی، کافی بود تا جرقهدر شرایطی با چنین زمینه

 کنیم:دهنده را بررسی میها و حوادث شتابجرقه

 ماجرای نوز بلژیکی -1



ز بلژیکی بود. موسیو نوز بلژیکی، که طبق قرارداد گمرکی ایران ، ماجرای نوطیتدهنده جنبش مشرویکی از حوادث شتاب

رفت. این ها در امور گمرک ایران بود، با لباس روحانیان و در حالی که قلیان دست داشت، عکس گو روسیه کارگزار روس

 عکس در کنار نارضایتی مردم از وضعیت واگذاری گمرک، واکنش زیادی به وجود آورد

 اجرای بانک استقراضی روسم -2

ها در محل یک قبرستان متروک، ساختمان بانک روسی را بنا نهادند. مردم از این اقدام ود مخالفت عمومی، روسبا وج

اعتنایی به کار خود ادامه دادند ها با بی، بنابراین یک اعتراض عمومی عمومی شکل گرفت، اما روسها ناخشنود بودندروس

 ام را متوقف کرد.تا جایی که یک شورش عمومی از سوی مردم، این اقد

 فلک شدن بازرگانان -3

شد. در اثر جنگ روس و ژاپن در دوران قاجاریه برخی از کاالهای مورد نیاز مردم مانند نفت، کبریت و قند از روسیه وارد می

های اعتراض مردم را برافروخت. به دنبال آزار و اذیت بازرگانان در مسجد شاه مجلسی بزرگ نرخ قند افزایش یافت و شعله

 مع به تشنج کشیده شد و مأموران به جان مردم افتادند.برپا شد. این تج

 مهاجرت صغری -4

مهاجرت روحانیون و مردم به شهرری و تحصن در صحن حضرت عبدالعظیم به مهاجرت صغری مشهور است. این مهاجرت 

اندن علما الدوله برای بازگردشد. عینی این مهاجران افزوده میی اتحاد نیروهای ضداستبداد بود. هر روز بر عدهاولین مرحله

 :ها به شرح ذیل بودترین آن خواستهه که متوسل شد، نتیجه نگرفت. مهمو مهاجران به هر شیو

 های مردم و برقراری عدالت در جامعهخانه در همه شهرها برای رسیدگی به شکایتایجاد عدالت -

 نون اسالمیاعمل به ق -

 

 هاجرت کبریم -5

الدوله به آنان وعده دروغین داده و در پی آن است که هنوز مدت زیادی از بازگشت مهاجران نگذشته بود که معلوم شد عین

های انقالبی دیگر را بگیرد. با ایجاد اختالف در میان آنان و دستگیری، تبعید و زندانی کردن رهبران قیام، جلوی حرکت

الدوله را به او یادآور شد. اما این اعتنایی عینهای مردم و بینامه نوشت و خواسته شاهمظفرالدینبه اهلل طباطبایی چند بار آیت

الدوله دستور دستگیری و تبعید شیخ محمد واعظ را داد، بین ها توجه نکرد. وقتی عینه آنها یا به دست شاه نرسید و یا بنامه

ن ای به نام سید عبدالحمید، به شهادت رسید. اینتیجه، چند نفر مجروح شدند و طلبهمردم و سربازان درگیری پیش آمد و در 

گیری بیشتر پرداخت و تهران حالت حکومت نظامی به خود گرفت. الدوله به سختحادثه خشم مردم را برانگیخت. عین

آنان عملی شود. اما رهبران مردم ، پس از بحث و تبادل  هایهایشان بروند تا خواستهالدوله از علما خواست که به خانهعین



تر از مهاجرت های دولت، به شهر قم مهاجرت کنند. این مهاجرت که گستردهنظر تصمیم گرفتند این بار در اعتراض به اقدام

 معروف شد.« هاجرت کبریم»قبل بود، به 

 تحصن در سفارت انگلیس -6

 . در روایتی آمده است: ای در باغ سفارت انگلیس گرد آمدند و به بست نشستندخواهان به قم، عدهبه موازات مهاجرت عدالت

رسید دولت پیروز شده است. شهر در دست نیروهای نظامی پس از تیراندازی، به نظر می

رسید زارها در اشغال سربازان بود و به نظر میی مهاجرت کرده بودند. باهبران مردمربود. 

خواهان چاره هیچ جای امن  پناهگاهی وجود ندارد. در چنین اوضاع و احوالی، مشروطه

ند در شد نشینی دیدند. معترضین بعد از اینکه مطمئنرا در توسل به سنت دیرینه بست

رساند، به تدریج در باغ سفارت تحصن کردند ها آسیبی نمیسفارت انگلستان کسی به آن

 هزار نفر رسید. 14کنندگان به تا جایی که تعداد تحصن

 

 

 پیروزی نهضت و تشکیل مجلس شورای ملّی

 ها عبارت بودند از:ترین این خواستهن خواسته های معترضان اعالم آمادگی کرد. مهمگیری نهضت، حکومت برای شنیدبا اوج

 الدوله از صدارتبرکناری عین -1

 فراهم کردن زمینه برای بازگشت مهاجران به تهران -2

 خانهایجاد عدالت -3

 تشکیل دارالشورا)مجلس نمایندگان( -4

 1285مرداد  14الدوله را عزل کرد و فرمان تشکیل مجلس شورای ملی را در های مردم شد. او عینشاه تسلیم خواستهمظفرالدین

نامه انتخابات نوشته و انتخابات برگزار شد و نمایندگان کنندگان، تحصن را رها کردند و به شهر بازگشتند. نظامصادر کرد. تحصن

خواهان به تدوین قانون اساسی پرداختند و آن را به امضای مشروطهرای ملی حاضر شدند. ی مجلس شودر اولین دوره

 شاه رساندند. شاه ده روز پس از امضای قانون اساسی درگذشت.مظفرالدین

 

 

 

 

 



 

 محمدعلی شاه

 

 

ی شاه یکی از شاهان خودکامهمحمدعلیشاه به سلطنت رسید. میرزا با عنوان محمدعلیشاه، ولیعهد او، محمدعلیبعد از مظفرالدین

گذاری جشن تاج 1285در  28خواست در برابر قانون اساسی و مجلس شورای ملّی تمکین کند. او در ی قاجار بود که نمیدوره

های خارجی برای شرکت در این مراسم دعوت به عمل آورد، اما نمایندگان مجلس برپا کرد و از اشراف و نمایندگان دولت

شاه به مجلس بود؛ او نمایندگان مجلس را برای دخالت در امور کشور اعتنایی محمدعلی. این اولین بیای ملی را دعوت نکردشور

 دانست.و مشورت در سیاست الیق نمی

شاه با مجلس آغاز شد که سرانجام وی مجلس را به توپ بست. اما این تنها مشکل نظام پس از این ماجرا، کشمکش محمدعلی

 پردازیم:تر پیش رو داشت، که به شرح آن میهای اساسیی مشروطه نبود. بلکه این نظام دشواریه تولدیافتهتاز

 هاتدوین متمم قانون اساسی و شدت گرفتن اختالف

دولت های زیاد بود و در آن از حقوق و تکالیف شاه به نام قانون اساسی تنظیم شد، دارای ضعفقانونی که در زمان مظفرالدین

. حین تدوین قانون اساسی، شدنسبت به ملت و بالعکس سخن به میان نیامده بود. بنابراین الزم بود متممی بر آن نوشته و تکمیل می

 خواهان درگیر اختالفات درونی شدند.مشروطه

 شاه از امضای متمم قانون اساسیخودداری محمدعلی

طه در هنگام امضای متمم قانون اساسی مشروطه رخ داد. هنگامی که متمم قانون شاه نسبت به نظام مشرواعتنایی بعدی محمدعلیبی

هایی که از شهرهای مختلف به شاه اساسی تقدیم او شد، از امضای آن خودداری کرد. نهایتاً به دلیل اعتراضات مردم و تلگراف

 شاه به ناچار متمم قانون اساسی را امضا کرد. زدند، محمدعلی

 روس و انگلیس 1907قرارداد 

ها و ها را وادار به رفع اختالفهای شدیدی که میان روس و انگلیس در ایران وجود داشت، موضوع جدیدی آنبا وجود رقابت

توافق در مورد ایران کرد. این موضوع جدید حضور آلمان به عنوان یک قدرت جدید در صحنه سیاست جهان بود. با در خطر 

ها را کنار ها اختالفس و انگلیس در جاهای دیگر دنیا، توسط استعماگر جدید یعنی آلمان، آنهای روقرار گرفتن مستعمره

، ایران را بین خود تقسیم کردند. بر اساس این قرارداد روس و انگلیس ایران را به سه منطقه 1907گذاشتند و به موجب قرارداد 



ی نفوذ انگلیس و قسمت سوم که شامل کویرها و نوب حوزهی جی نفوذ روسیه، منطقهی شمال حوزهتقسیم کردند: منطقه

 طرف و متعلق به ایران شناخته شد.ی بی، منطقهآب و علف بودهای بیبیابان

 اقدام انقالبی مردم و مجلس

اطالع امضا شدف سفیران روس و انگلیس رسماً دولت ایران را از آن قرارداد باخبر کردند. به محض  1907پس از اینکه قرارداد 

 ها نوزها شکل گرفت و نمایندگان مجلس به اتفاق آرا قرارداد را رد کردند.عالوه بر اینمردم، هیجان عمومی علیه این دولت

های استعمارگر زنگ خطر هایا نقالبی برای دولتران در دست او بود، اخراج کردند. این اقدامبلژیکی را که پست مهم مالی ای

های استعماری آنان جریان داشت. به همین دلیل برای سرکوب مجلس به توافق رسیدند و هنگامی بود؛ زیرا در جهت خالف هدف

 کرد و انگلیس نیز با سکوت خود به آن رضایت داد. شاه ساختمان مجلس را به توپ بست، روسیه از آن حمایتکه محمدعلی

 به توپ بستن مجلس و استبداد صغیر

وزیری که شاه انتخاب کرده شاه و مجلس، پس از امضای متمم قانون اساسی همچنان ادامه یافت. نخستکشمکش بین محمدعلی

قصد قرار گرفت ، ولی آسیبی ندید. شاه این اقدام را های تهران مورد سوءبود ترور شد، چندی بعد خود شاه نیز در یکی از خیابان

یعنی دو سال  1287خواهان نسبت داد و به همین بهانه تصمیم گرفت مجلس را برای همیشه تعطیل کند. بنابراین در تیر به مشروطه

ر کرد. لیاخوف روسی، شاه با تشویق سفارت روسیه دستور حمله به مجلس شورای ملی را صادپس از استقرار مشروطه، محمدعلی

های شاه با نیروهای خود به مجلس حمله کرد و بخشی از ساختمان مجلس را با گلولهفرمانده نیروهای قزاق به فرمان محمدعلی

نگاران مخفیانه اعدام خواهان دستگیر، تعدادی تبعید و حتی برخی از روشنفکران و روزنامهتوپ تخریب کرد. بسیاری از مشروطه

  شدند.

 «و فتح تهران مقاومت مردم»

را تا حدی تجربه « مطلقه»خواهان که مجلس، انتخاب نمایندگان و از بین رفتن قدرت مدتی بعد از تعطیلی مجلس، مردم و مشروطه

ت را در شهرهای مختلف آغاز کردند. مقاومت مردم در تبریز، فارس، اصفهان و سایر شهرها کرده بودند، دوباره موجی از اعتراضا

هایت نیروهای مردمی هوادار مشروطه همگی راهی تهران شدند و سرانجام در ن سخت با نیروهای شاه منجر شد؛ درای ه مبارزهب

شاه به ، یعنی یک سال پس از به توپ بسته شدن مجلس، هواداران مشروطه به تهران رسیدند و با پناهنده شدن محمدعلی1288تیر 

 به پایان رسید.سفارت روسیه، حکومت استبدادی او 



العاده، مرکب از سران و رؤسای مجاهدان، شاهزادگان، اعیان و وکالی سابق مجلس شورای ملی پس از فتح تهران مجلسی فوق

ی او، احمدمیرزای ولیعهد، به مقام سلطنت برگزیده سالهشاه از سلطنت خلع و پسر دوازدهتشکیل شد و به اتفاق آرا، محمدعلی

 السلطنه انتخاب شد.ه سن قانونی نرسیده بود، شاهزاده عضدالملک، بزرگ خاندان قاجار، به عنوان نایبشد. چون احمدشاه ب

 

 

 

 

 احمد شاه

 

 مجلس نوپای مشروطه و مداخله بیگانگان

داری کل، یک فرانسوی ای کارشناس از آمریکا برای اصالح اداره دارایی و خزانهطبق تصمیم دوره دوم مجلس شورای ملی، عده

ترین چهره در بین آنان بود و چند سوئدی برای ژاندارمری استخدام شدند. مورگان شوستر آمریکایی، معروفبرای دادگستری 

ها کرد. این اقدام او که دار در امور مالی و گمرکهایی دامنهکه با اختیارهای وسیعی که مجلس به او داد، شروع به انجام اصالح

ش، روسیه طی 1290روس و انگلیس را سخت عصبانی کرد. بنابراین در سال شد، سبب منظم شدن دستگاه اقتصادی کشور می

ال ایران خواهد پرداخت. هایش عمل نشود به اشغاخطاری به دولت ایران تهدید کرد اگر چهل و هشت ساعت به خواسته

 های روسیه به این شرح بود:درخواست

 متوقف و او از ایران اخراج شود. های مورگان شوستراقدام -1

 گلیس، از استخدام اتباع خارجی در ایران خودداری شود.بدون موافقت روس و ان -2

 ت کند.هزینه نگهداری قوای روسیه در ایران را دولت ایران پرداخ -3

ساعته، روسیه بالفاصله نیروهای خود را به داخل خاک ایران اعزام کرد. اخطار روسیه بحرانی بزرگ  48رسیدن مهلت  با به پایان

در کشور ایجاد کرد. بین مجلس و دولت، بر سر پذیرفتن یا رد کردن آن، اختالف افتاد. هیجان عمومی و احساسات مردمی اوج 

 گرفت.

وزیر، از ترس اشغال پایتخت، تسلیم شد و مجلس شورای ملی را السلطنه، نخسته را رد کرد ولی صمصاممجلس اخطار روسی

ی کشور مانع از آن شد تا مجلس ها در ادارههای آنو انگلستان و دخالت های روسجویی دولتمنحل کرد. بدین ترتیب سلطه

ه قدام، انبوکشور اقدام موثری انجام شد. به دنبال این انوپای مشروطه بتواند برای سروسامان دادن به اوضاع اداری، مالی و نظامی 



به مجلس حمله کردند. علمای مذهبی مردم را به مقاوممت « یا مرگ یا استقالل»با شعار تظاهرکنندگان مردمی، به خصوص زنان، 

 دعوت کردند.

سرکوب کردند؛ از آذربایجان تا خراسان ز و مشهد را به سختی های مقاومت تبری، کانونآمدهدستها با استفاده از فرصت بهروس

 اشغال کردند. 1907نیروهای خود را مستقر ساختند و منطقه زیر نفوذشان را طبق قرارداد 

 1291ی زیر نفوذ خود، قوایی از هندوستان وارد جنوب ایران کرد. سرانجام نیز در سال در این زمان انگلیس نیز برای اشغال منطقه

 تطبیق دهند. 1907دولت ایران را مجبور کردند تا سیاست خود را با اصول قرارداد  گر،این دو کشور سلطه

 گذاری احمدشاهتاج

گذاری و مجلس شورای ملی دوره سوم شروع به کار کرد، جنگ جهانی اول درگرفت؛ ز پس از آنکه احمدشاه قاجار  تاجچند رو

 اما شاه جوان و مجلس جدید نتوانستند ایران را از هجوم بیگانگان در امان نگاه دارند.

 

 طرفیجنگ جهانی اول و اعالن بی

-های فرانسه، انگلستان و روسیه در مقابل آلمان و امپراتوری اتریشش جنگ جهانی اول میان دولت1293م/1914در سال 

 برداری از شرایطزده و در اشغال نیروهای بیگانه بود و توان بهرهمجارستان آغاز شد. ایران از نظر سیاسی و اقتصادی کشوری بحران

این کار موفقیتی به دست نیاورد؛ زیرا موقعیت حساس ایران  طرفی کرد ولی درجنگ را نداشت. دولت ایران اعالن سیاست بی

 برای نیروهای درگیر جنگ مهم بود.

های روس و انگلیس شرط اصلی انتخاب توافق سفارت هایتردند، ولی درنکدر این دوران دولت را به ظاهر شاه و مجلس تعیین می

ها خروج سربازان خود ، حکومت تزاری روسیه در مقابل انقالب بلشویکی شکست خورد و روس1917ر وزیر بود. در اکتبنخست

  تاز میدان سیاست ایران شد.از ایران را آغاز کردند؛ بنابراین انگلیس یکه

 

 


