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 (٩٩١١ کودتای تا مشروطه انقالب ايران)ز در انگلستان و روسيه های دخالتنوزدهم:   درس

 ايران مشروطه انقالب و انگلستان و روسيه

 مشروطه: انقالب با روسيه داليل مخالفت

 ورزيد. می دشمنی حکومت مشروطه و خواهی آزادی انديشه هرگونه به نسبت و بود استبدادی روسيه حکومت  -1

 روس ها که بر آنها  نفوذ  داشتند. شد، می دربار و شاه قدرت و شدن اختيارات محدود موجب مشروطه انقالب چون -2

  .بودند نگران انگلستان دولت به خواهان مشروطه وابستگی و گرايش از روسی دولتمردان  -3

 مشروطه: برابر از انگلستان داليل حمايت 

 می داد. سوق خود استعماری منافع جهت آنها را مشروطه، انقالب  رهبران در نفوذ طريق انگلستان از 

 :٩١۹۱ قرارداد

 روسيه و انگلستانبين: 

  متحدانش و آلمان يافتن قدرت از علت: ترس 

 هدف: پايان بخشيدن به اختالفات خود در ايران 

 طرف. بی منطقه و انگليس نفوذ منطقه تحت روسيه، نفوذ تحت می شد: منطقه تقسيم منطقه سه به مفاد: ايران

 بيگانگان: تجاوزهای و نوپا مشروطۀ

 تبريز ثقة در ها بود؛ روس ايران در ها روس و ها انگليسی حضور تجاوزکارانه نوپا، مشروطه مشکل ترين اساسی و ترين مهم

 توپ به را رض)ع( امام مشهد،گنبد در و کردند اعدام بودند، برخاسته آنها با مخالفت به که را ديگر ای عده و تبريزی االسالم

 بستند.

 فراهم آوردند. را ملی شورای مجلس بازگشايی مقدمات :فاتحان تهران برای حل مشکالت  نخست گام 

 اول ايران در جنگ جهانی

 بين: انگلستان و روسيهم. 9191قرارداد 

 ايران، در عثمانی و آلمان نفوذ از جلوگيری هدف: برای

 نيروهای خود در ايرانمفاد: افزودن 

پيشنهاد تشکيل دولت موقت  خواهان، مشروطه از جمعی پايتخت، های دروازه تا روسيه نيروهای پيشروی دنبال به

 ملی را ارائه دادند.

 دولت موقت ملی:

مذهبی( با  های شخصيت و وزيران ملی، شورای مجلس نمايندگان از تشکيل دهندگان: مهاجران به کرمانشاه)تعدادی

 عثمانی و حمايت آلمان

 سقوط ملی دولتموقت عثمانی، سپاه شکست و کرمانشاه به متفقين نيروهای هجوم دليل سقوط دولت موقت ملی: با

 .شدند پراکنده آن اعضای و کرد
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 : اشغالگران برابر ايستادگی در

 و جنگيدند متجاوز نيروهای با قطره خون آخرين تا دلواری رئيسعلی فرماندهی به دشتستان تنگستان و دليران 

تمام  شهامت و شجاعت با کازرونی ديوان ناصر رهبری به نيز کازرون مردم .کردند وارد آنها بر ضربات سختی

 .شدند انگليسی نيروهای روياروی «جهاد نبرد» ارتش بر سنگينی تلفات

 انگلستان جديد های نقشه و روسيه انقالب

 ايران:در  روسيه اُکتُبر تأثير انقالب

 شد. به کشورشان روس سپاهيان بازگشت باعث  -1

 داد. گسترش ايران مناطق شمالی در را خود نظامی حضور بالفاصله وضع، از اين استفاده با انگليس استعمارگر دولت  -2

 بودند، آورده دست به که چرای نظامی و چون بی تسلط وجود با و خود رقيب در غياب تا بودند صدد در ها انگليسی -3

 .کنند تأمين را خود اقتصادی  سياسی قراردادهايی،منافع انعقاد با

 م. ٩١٩١ قرارداد

 الدوله وثوق وزيری:  نخست دوره 

 گرفتن با ايران و شد می ها واگذار انگليسی به کشور سراسر در را شوسه ههای را و راه آهن ايجاد امتياز آن اساس برمفاد: 

 در سپرد. می انگليسی فرماندهان و کارشناسان مأموران و به را ايران ارتش و دارايی به مربوط امور اداره ،انگلستان از وام

 .گرفت می قرار انگلستان کامل سلطه و نفوذ تحت رسمی طور ايران به قرارداد، اين اجرای صورت

 که در تبريز قيام کرد.. همچنين شيخ محمد خيابانی  داشت قرار مدرس اللّه ،آيت اين مخالفان مخالفان اين قرارداد:رأس

 ش:٩٩١١کودتا سوم اسفند 
 برآمد ايران حکومت صدد تغيير در خود، اهداف به يابی دست برای انگلستان دولت هدف: 

 نسايد انگليسی ، رضا خان  وآيرو طباطبايی سيدضياءالدين عامالن کودتا: 

 و کشور حفظ برای تهران، سوی به رضاخان نظامی حرکت که کرد چنين القا شاه احمد به سايد بهانه برای احمد شاه: آيرون

 است. ضروری سلطنت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


