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 درس هجدهم: انقالب مشروطیت ایران

 صغرا: مهاجرتتقاضاهای  مهاجران در  ترین مهم

 عدالت برقراری و مردم های شکايت به رسيدگی برای همه شهرها در خانه عدالت ايجاد  -1

 شخصی مالحظات از دور به و دقيق طور به اسالمی قوانين به کردن عمل  -2

 تهران حکومت از الدوله عالء عزل  -3

 کبرا مهاجرت

علت، به مهاجرت  همين به و بود قبل مهاجرت از تر مهم مسافت، نظر از هم و گستردگی نظر از هم چون، مهاجرت اين 

 خود در جان حفظ برای نفر هزاران قم،به دليل ترس و بالتکليفی به تهران علمای و مردم از ای عده رفتن شد.با کبری معروف

 شوند. جمع انگلستان سفارت باغ

 انقالبیون: های خواسته ترین مهم
 صدراعظم  الدوله عين برکناری  -1

  تشکيل دارالشورا و خانه عدالت ايجاد -2

  تهران، به مهاجران بازگشت برای زمينه کردن فراهم -3

 ت مردم:ساقدامات مظفرالدین شاه در برابر درخوا

 کرد، برکنار کار از را الدوله( مستبد)عين صدراعظم قدم، اولين در  -1

 را صار کرد.  مشروطيت فرمان مرداد  1۱ در سپس  -2

 شد. تدوين  اساس قانون بعد، کمی  -3

 .گرديد تشکيل ملی شورای مجلس  -۱

 مشروطیت و شاه محمدعلی

گذاری  تاج مراسم به را مجلس نمايندگان حتی و گرفت پيش در را مشروطيت با مخالفت راه به سلطنت رسيدن از پس وی

 .نکرد دعوت خود

 صغير استبداد دورۀ و مجلس بستن توپ به

 چون مشروطيت طرفداران .داد قرار خواهان مشروطه سرکوب برای ای به طرف خود را بهانه  محمدعلی شاه،  پرتاپ نارنجک 

جای  به استبداد ديگر بار ترتيب، بدين .خوردند شکست های دليرانه مقاومت وجود با نداشتند، را الزم سازماندهی اسلحه و

 شد. ناميده «صغير استبداد »دوره کشيد، طول ماه يک و سال يک که دوره اين نشست و مشروطيت

 شاه محمدعلی علیه ملی قیام

 حرکت کردند.و به سوی تهران اعالم شاه محمدعلی با را خود گيالن مخالفت ومردم  بختياری عشاير نيز اصفهان تبريز،  مردم

 درآوردند. تصرف به را تهران دولتی، نيروهای شکست با آنها .کردند.

 احمدشاه پادشاهی

 :تهران بهارستان تصميمات اجتماع ميدان 

 مديره برگزيده شدند. هيئت عنوان  به را نفر 22 کشور، اداره موقت الف: برای

 . نشاندند خردسال محمدعلی شاهرا بر  تخت سلطنت فرزند ميرزا، ب:احمد

 نيابت سلطنت به قاجار ايل رئيس الملک عضد بود، نرسيده بلوغ سن به سلطنت هنوز به انتصاب هنگام در احمدشاه ج: چون

 شد. منصوب
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 نوری اللّه فضل شیخ

 بر زمان علمای نفر از پنج می بايستی اصل اين براساس رسيد تصويب به وی اصرار و پيشنهاد با اساسی قانون متمم دوم اصل

 .کنند نظارت مجلس مصوبات

 : نوری اللّه فضل های شيخ درخواست 

 شود. نوشته مشروعه لفظ مشروطه، لفظ از بعد نامه مجلس نظام در (1

 شود. افزوده نامه نظام بر فصول شورا مجلس بر مجتهدين از هيئتی مراقبت و مقدس شرع با مجلس قوانين مطابقت (2

 پاره آن، اسالميت و مشروعيت حفظ منظور به اند، نوشته دول غربی قوانين روی از را مجلس نامه اساسی نظام چون (3

 شود. انجام آن در علما نظر مطابق اصالحات و تغييرات ای

 آن نتایج و خواهی مشروطه جنبش

  .است ايران مردم عموم بيداری آگاهی از ميزان برای گواه بهترين مشروطه از بعد لهای سا شعر و ادبيات 

 ملموس نهضت مشروطه: و عملی دستاوردهای

  ملی شورای تشکيل مجلس  -2مشروطه                   سلطنت به مطلقه سلطنت تبديل -1

 آزاد مطبوعات گسترش-۱                    دولت هيئت اساسی تشکيل قانون تدوين -3

 از جلوگيری و خزانه سلطنتی حذف )نظيراقتصادی اصالحات  -6احزاب                                و ها تشکيل انجمن-5

 حکام( و شاهزادگان های نامشروع استفاده

  مشروطه انقالب ناکامی عوامل
 برکشور سلطه دوباره برای استبدادی حکومت طرفداران تالش -1

 خواهان مشروطه ميان دستگی چند و نظر اختالف بروز -2

 داخلی ايران امور در انگلستان و روسيه های دخالت  -3

 ايران خاک به اول جهانی جنگ آتش سرايت  -۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


