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 قاجار دورۀ در ايران خارجی روابطپانزدهم :  درس

 انگلستان و ايران الف(روابط

 کرد: قاجار روانه دربار را سفيرانی پياپی زير، اهداف تحقق منظور انگلستان به

 دارد. باز انگلستان دشمنان و رقيبان با اتحاد از را ايران -1

 کند. استفاده هندوستان حفظ برای دفاعی پايگاه عنوان به ايران از  -2

 آورد. فراهم را کشور اين اقتصادی زمينه وابستگی ايران، بازار بر تسلط با  -3

 گوراوزلی از مهم ترين سفيران انگليسی  در ايران بودند. سر مجمل( داد )قرار هاردفوردجونز سر،ملکم  سِرجان 

 مفصل: قرارداد در دوکشور تعهدات ترين مهم

 ندهد. هندوستان به رفتن برای را خود خاک از عبور اجازه اروپايی کشور هيچ به ايران  -1

 کند. جلوگيری هندوستان به حمله افغانان از ايران -2

 نمايد. نظامی و مالی کمک ايران به انگلستان ايران، به اروپايی کشور حمله يک صورت در -3

 جداسازی: برای دسيسه

 بلوچستان(: و سيستان بخشی از و افغانستان ) ايران شرق های سرزمينهدف انگلستان از جدا کردن  

 بود.  هندوستان مرزهای در سلطه خود نفوذ و تحت ای منطقه ايجاد 

 ماند. باقی ناتمام هرات کارفتح عباس ميرزا ، ناگهانی مرگ با حمله اول ايران  به هرات: 

 کرد. اشغال جزيره خارک را و حمله ايران جنوب به  هرات تصرف از جلوگيری برای انگلستان دوره محمدشاه حمله دوم : در

 به وادار را قاجار و شاه آوردند هجوم خرمشهر و بوشهر به انگليسی نيروهای اما دوباره ،  شاه ناصرالدين حمله سوم: عصر

 .کردند ايران از هرات و افغانستان شدن جدا و معاهده پاريس قبول

 را سيستان و بلوچستان مناطق در های ايرانی سرزمين از هايی بخش هندوستان، غربی مرزهای تثبيت هدف با انگلستان

 نصيب شرقی بخش کرد که تقسيم غربی و شرقی قسمت دو به را سيستان و بلوچستان گلداسميت ژنرال کرد. سپس تصرف

 .شد انگلستان

 اقتصادی: امتيازات اخذ

 بهره آهن، راه احداث حق آن موجب به که بود رويتر امتياز اين امتيازها در دوره سپهساالر، ترين قرارداد رويتر :مهم الف(

اداره  و سال ٠٧ مدت به آبياری های کانال احداث و ها جنگل قيمتی( و های سنگ و نقره و طال جز معادن)به از برداری

 گرديد. واگذار رويتر به سال 2٢ مدت به گمرکات

 برابر در تنباکوی ايران و توتون فروش و خريد انحصار امتياز اروپا، به شاه ناصرالدين سوم سفر ب( قرار داد تالبوت: در

 .شد واگذار به تالبوت سال، ٢٧ مدت به ساالنه سود چهارم يک و ليره هزار پانزده

 روسيه و ايران روابط ب(

 کبير: راهداف پط

  جهانی برتر قدرت يک به روسيه تبديل -1

 هند اقيانوس و فارس خليج گرم و آزاد های آب به يابی دست -2

 .شد کشور دو ميان جنگ، دوره دو بروز باعث گرجستان  و منطقه قفقاز روسيه به نظامی تهاجم 

گلستان انجاميد که به موجب  قرارداد و بستن   روسيه پيروزی به روسيه:به مدت ده سال، و ايران های جنگ اول دور  -1

 تفليس، چون شهرهايی و اران و داغستان گرجستان، واليات شامل ما، ميهن شمالی از نواحی هايی بخش تنها نه آن، 
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 دريای خزر در دريايی نيروی داشتن از ايران بلکه گرديد، واگذار روسيه به … و شيروان شکی، گنجه، دربند، باکو،

 .شد محروم نيز

 روسيه: و ايران های جنگ دوم دور  -2

 داليل شروع:

 عهدنامه گلستان در مرزی خطوط نبودن مشخصالف( 

 بودند. قرارگرفته ها سلطه روس زير که مسلمانی مردم نارضايتیب( 

 گلستان. قرارداد مفاد از مردم ايران نارضايتی و ناخشنودیج(

  جهاد علما فتواید( 

 از: اند عبارت روسيه از ايران نظامی شکست داليل ترين مهم

 ميرزا عباس سپاه از شاه فتحعلی مالی حمايت عدم  -1

 ايران سپاهيان نظامی تجهيزات و تسليحات کمبود  -2

 ميرزا عباس از واليات در حاکم شاهزادگان حمايت عدم و اطاعت عدم  -3

 الدوله آصف مانند ايران سپاه فرماندهان برخی کفايتی بی  -4

 به جبهه ايران روس پاسکيويچ ژنرال آمدن و عثمانی و روسيه های جنگ يافتن پايان  -٢

 مفاد عهدنامه ترکمانچای:

 از بخشی و نخجوان و ايروان شهرهای شده بودند، جدا ايران از عهدنامه گلستان در که شهرهايی و مناطق بر افزودن الف:

 شد. داده روسيه به نيز مغان دشت

قضايی  مصونيت حق ايران، در کشور آن اتباع به و کند پرداخت روسيه به غرامت تومان ميليون ٢ که متعهد شد ب:ايران

 بدهد. کاپيتوالسيون )

 قرار آنان اختيار در عمالً را ايران بازار و اقتصاد که ضميمه عهدنامه ترکمانچای کردند نيز را تجاری قرارداد يک ها ج:روس

 .داد می

 .بود ايران در روسيه اقتصادی و سياسی دخالت و نفوذ افزايش ترکمانچای، قرارداد بلندمدت پيامد

 .شد تعيين روسيه  و ايران  دو ميان مرز اترک آخال رود قرارداد با انعقاد

 دوران در ها روس که امتيازاتی بودند ترين مهم شمال، شيالت و قزاق نيروی تشکيل استقراضی، بانک تأسيس امتيازهای

 .گرفتند ايران از شاه ناصرالدين

 فرانسه و ايران روابط ج(

 به حاضر نيز کالنتر خان ابراهيم حاج و بود رسيده قتل به آقامحمدخان که شد ايران وارد ناپلئون هنگامی اعزامی هيئت

 نشد. آنان مذاکره با

 تعهد نيز شاه فتحعلی و کند نظامی کمک ايران به شد متعهد ناپلئون قرارداد فين کنشتاين در زمان فتحعلی شاه ، مفاد طبق

 نمايد. استفاده هندوستان به حمله برای ايران خاک از دهد اجازه فرانسه به که کرد

 هيئتی شود  واگذار فرانسه به جزيره خارک و کنند ترک را ايران خاک ها انگليسی تا داد دستور اقدام، اولين قاجار در شاه

گرفت. با صلح روسيه و ناپلئون روابط ايران و روسيه  عهده به را ايران سپاهيان نظامی آموزش و آمد ايران به فرانسه از نظامی

 ادامه پيدا نکرد.
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 عثمانی و ايران روابط د(

 شد. منعقد کشور دو ميان اول الروم ارزنة قرارداد عثمانی، درخواست با شاه،  سلطنت فتحعلی اواخر در تنها

 زمينه های تيرگی ايران و عثمانی:

 مرزی اختالفات  -1

 السالم عليهم اطهار ائمه مقابر به ها عثمانی احترامی بی  -2

 کربال در شيعيان کشتار -3

 ايران و عثمانی بسته شد. موضوع آن حل اختالفات مرزی دو کشور بود.  با نمايندگی اميرکبير ميان دوم الروم ارزنة قرارداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


