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ر  تا اشغال ايرانهای بخش اولپرسش ود استعما   : ا و
  . كاپيتوالسيون به چه معناست و در ايران چگونه و چندبار به اجرا درآمد و چگونه از بين رفت؟١

ت از   يون عبارت اـس ور ديگري را براي اي  معاهدهكاپيتوالـس كه به موجب آن بيگانگان حق اقامت در كـش
يل   ي"و از برخي حقوق و مزاياي  كنند  ميخود تحـص اـص وند ميمند  بهره "اختـص وع ـش . در ايران اين موـض

ت  كـس د، ولي هيچ وقت تحقق نيافت. در دوره قاجار و در پي ـش فوي مطرح ـش ر ـص براي اولين بار در عـص
ول  ايران در جنگ با   د. در اين قرارداد و به موجب فـص يه قرارداد تركمانچاي به ايران تحميل ـش و   ٧روـس

هاي انگليس و فرانسه آن، قانون مـصونيت قـضايي مـستـشاران روـسي به ايران تحميل و پس از آن دولت  ٨
ــال  ــيون را ـبه ايران تحمـيل نمودـند. ـتا ـباالخره در سـ و ش. اين ـقانون در ايران لغ ١٣٠٦نيز ـكاپيتوالسـ

محمدرضــا شــاه به آمريكا رفت و مورد اســتقبال گرم مقامات آمريكايي ١٣٤٣در تيرماه    گرديد 
هاي نظامي آمريكا، قرار گرفت. در مســـائلي كه مورد بحث و تبادل نظر طرفين قرار گرفت اعطاي كمك

اه از آمريكا ،  اليحه منوط به وضـع مقررات قضـايي و مصـونيت نظاميان آمريكا شـد. پس از بازگشـت ـش
اي تشكيل داد و اليحه العادهمجلس سنا جلسه فوق١٣٤٣مزبور در مجلس ـسنا طرح ـشد. در ـسوم مرداد  

كاپيتوالسـيون را تصـويب كرد سـرانجام با پيروزي انقالب به پيشـنهاد هيات وزيران و تصـويب شـوراي 
براي هميشـه و به ، حق كاپيتوالسـيون و امتيازات و ملحقات آن  ١٣٥٨ارديبهشـت   ٢٣انقالب در تاريخ  

  طور نهايي لغو شد 

  . رويكرد گرايش به غرب به چه داليلي و چگونه شكل گرفت؟٢

انهدـستگاه اي و تحقيقاتي غرب طي دو قرن گذـشته در يك هماهنگي كامل، ـسعي در هاي آموزـشي، رـس
اند داـشته  اثبات برتري نژادي، اعتقادي، ارزـشي و روـشي و در نتيجه برتري فكري، فرهنگي و تمدني خود

كفايتي و نداشـــتن ژن لياقتي، بيو همزمان عده اي مرعوب و مزدور با تمام امكانات درصـــدد اثبات بي
ــرق برآمده ــعه يافتگي ملل ش ــتبداد حاكميت   -١اند. داليل گرايش به غرب:  توس ــاد و اس ورود   -٢فس

والت فرهنگي   تعماري غرب   -٣محـص لطه اـس تراتژي ـس ي و اداري    -٤اـس عف و ركود   -٥نظام آموزـش ـض
  علمي

  هاي اساسي جنبش مشروطيت چه سرانجامي داشت؟ چرا؟ . گفتمان٣

خواهي و نفي سلطه خارجي بودند. هاي اـساـسي جنبش مـشروطيت شامل حاكميت قانون، عدالتگفتمان
اي ديگر، مردم از رســيدن به شــرايط ســوزي عدهاي و فرصــتطلبي عدهاما به داليلي از جمله فرصــت

  روم باقي ماندند.مطلوب مح

  را منعقد كردند؟ ١٩٠٧ها و در چه شرايطي قرارداد . چه دولت٤
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هاي داخلي دو قدرت بزرگ اـستعماري روـسيه و انگليس با اين در جريان وقايع اـستبداد ـصغير و درگيري
توجيه كه رشــد روز افزون آلمان ممكن اســت منافع آنان را در منطقه مورد تهديد قرار دهد تصــميم 

تند تا ايران را بين خود تقـسيم كنند. ايران را به ـسه منطقه ـشمال، جنوب و منطقه مـشترك تقـسيم گرف
ــي ايران را از بين ببرند و در عمل آن را در جغرافياي  ــتقالل و تماميت ارضـ كردند تا به اين ترتيب اسـ

ديگر سـياسـي به منطقه كوچكي به وسـعت يك هشـتم مسـاحت فعلي كشـور تبديل كنند و به عبارت  
  ايران را از نقشه جغرافيايي جهان حذف نمايند.

ع و ديدگاه ٥ ل. از مواـض يخ فـض هيد چه مي دانيد؟ علت برخورد هاي ـش يخ ـش اهللا نوري معروف به ـش

  با وي چه بود؟

اي نـسبت به اـستقالل، عدالت و حاكميت اـسالم داـشت. در اعتقاد بينانهـشيخ ـشهيد ديدگاه عميق و واقع
ي رهايي از ســتم و اجتناب از آشــوب و بي بند وباري بود. او درباره مشــروعيت مجلس او آزادي به معنا

معتقد بود كه آراي مجلسـيان بايد با نظارت و تنفيذ فقيه همراه شـود تا مشـروعيت ديني داشـته باشـد  
تر ناظر به جنبه روطه بيـش يخ به مـش عارها بوانتقادهاي ـش طالحات و ـش د. هاي وارداتي و ايهام و ابهام اـص

تعمار خارجي بود.  تبداد داخلي و اـس وي بر خالف تبليغات از آخوندهاي درباري نبود بلكه از مخالفان اـس
ــت در زمان عده ــيتش پرداختند، در نتيجه نتوانس ــخص اي به تحريف ســخنان او و جمعي به تخريب ش

او را به   ١٢٨٨هاي مشـكوك و منحرف را افشـا كند در هشـتم مرداد  حيات خود آنچنان كه بايد جريان
  جرم ضديت با مشروطه دستگير و در نهم مرداد به اعدام محكوم كردند و او را به دار آويختند. 

  كنيد؟هاي ديني و ملي را چگونه تحليل و ارزيابي مي. علل عدم موفقيت جنبش٦

ناخت واقعيت  -١ عف ـش ئله اصـلي: ـض رايط و تمركز بربي توجهي به مـس  ها و عدم تحليل همه جانبه ـش
ســلطه اســتعماري:   -٢معلول، موجب شــد تصــميم قاطعي براي از بين بردن علت اصــلي اتخاذ نشــود. 

ها، غارت و چپاول ثروت ملي و هاي اســالمي در گوشــه و كنار كشــور، انحراف جنبشســركوب نهضــت
ــد.  ــتعمار بود كه مانع پيروزي مردم و تحقق اهداف آنان ش ــور، برخي از اقدامات اس عدم -٣تجزيه كش

ازماندهي نيروهاي مبارز: اـستراتژي حـضور فعال و آگاهانه مردم پيش و پس از پيروزي، تـضمين كننده ـس 
ضـــعف آگاهي و بينش   -٤تر و تداوم آن اســـت اما اين رويكرد مورد توجه قرار نگرفت. پيروزي ســـريع

ي و اجتماعي مر ياـس طح آگاهي ـس ديد ـس وادان و غلبه فقر ـش ي: به علت محدود بودن با ـس ياـس دم به ـس
  شدت پايين بود.

  . مواضع انگليس و روسيه در قبال جنبش مشروطيت و رويدادهاي پس از آن چه بود؟٧

روس و انگليس هر يك تالش داـشتند نهـضت را از مـسير اـسالمي خود خارج كنند تا در ـصورت پيروزي، 
فارت انگليس محل ود. به همين دليل ـس تعماري آنها نـش رفت و آمد و   خطري متوجه منافع و اهداف اـس

ن عده ت تحـص نان كه در روز اول پنجاه نفر بود به تدريج به بيـس د. تعداد متحـص ته ـش ر وابـس اي از عناـص



  همانند يك اُستاد ياد بگيريد! – اُستادانه                                                       

4 
 

www.ostadaneh.com 
info@ostadaneh.com 

ايران   –كرمان   

يد و حتي عده اي از دولتي اري علما، با وجود هزار نفر رـس رانجام با پافـش تند. ـس ها هم به اين جمع پيوـس
ـــيت رهبران و بـياـهاي دوـلت براي تفرـقهتالش  ــخصـ ـــعارـهاي انحرافي، ـناگـهان افكني و تخرـيب شـ ن شـ

ــته ــليم خواس ــاه تس ــروطيت، عزل عينمظفرالدين ش الدوله و تاســيس هاي مردم گرديد و فرمان مش
ادر و در چهاردهم مرداد   دت مورد   ١٢٨٥عدالتخانه را ـص ميم به ـش تبداد پايان داد. اين تـص به دوران اـس

ــوگند ياد كرده بود ــاه س ــتقبال انگليس قرار گرفت. محمدعلي ش ــروطيت مخالفت نكند و   اس كه با مش
مجلس را منحل نســازد اما پس از مدت كوتاهي به كمك عوامل و نيروهاي روســي با مردم و مجلس به 

ور   ١٢٨٧جنگ پرداخت. در دوم تير   اع كـش غول بحث درباره اوـض در حالي كه نمايندگان در مجلس مـش
تند ـش  ربازان روس مجلس را محاصـره و آن را به توپ بـس ماري از نمايندگان كشـته و تعدادي بودند، ـس

  دستگير شدند. 

  روسيه در ايران چه بود؟ ١٩١٧. آثار و پيامدهاي انقالب اكتبر ٨

يه در اكتبر   تي روـس ياليـس يه پايان   ١٢٩٦(  ١٩١٧با وقوع انقالب ـسوـس ش) كه به حكومت تزارها در روـس
نيروهاي خود را از شمال ايران بيرون بردند. ها به سبب سرگرم شدن به مشكالت داخلي خود،  داد، روس 

ها كه در صحنه سياسي اين حوادث زمينه را براي سلطه انحصاري انگليس در ايران فراهم كرد. انگليسي
رقيب مانده بودند ـسياـست خارجي خود را تغيير دادند. پس از انقالب بلـشويكي و تـشكيل اتحاد ايران بي

قو ياليـستي ـشوروي و ـس وـس هايي داـشت. مرز ط امپراطوري تزارها، روابط با ايران فراز و نـشيبجماهير ـس
گيري اهداف ســلطه جويانه طوالني مشــترك، وابســتگي اقتصــادي به روســيه، قراردادهاي تحميلي، پي

هاي گرم خليج فارس و اقيانوس هند، ترويج و تبليغ كمونيسـم و شـوروي، اسـتراتژي دسـترسـي به آب
دي همكاري با انگليس، از مشــكالت ســياســت خارجي ايران در اين دوران با باالخره رقابت و در موار

  همسايه شمالي بود.

  دانيد؟. از آثار و پيامدهاي فروپاشي امپراطوري عثماني در خاورميانه و ايران چه مي٩

آسـياي ،  هاي عربيسـرزميناي از جهان دربرگيرنده  ها چون ابرقدرتي بر گوشـهامپراتوري عثماني سـال
غير ت در  فرمانبالكانو  ـص كـس يد و جاي جنگ جهاني اولروا بود. با ـش ، امپراتوري عثماني فرو پاـش

ور  داد. پس از فروپاـشي امپراتوري عثماني و پتركيهخود را به   ، اين نواحي جمهوري تركيهيدايش كـش
وريه،  ورهايي مانند عراق، ـس تقل گرديدند. كـش يم يا مـس اً تقـس ورهاي پيروز در جنگ بعـض ت كـش به دـس

  ان، اردن و فلسطين.لبن

  چه بود؟ ١٢٩٩ها، چگونگي و عوامل مؤثر در كودتاي سوم اسفند . زمينه١٠

ــلـطه بر ايران، حفظ يكـپارچگي و اجراي برـناـمه  ــر مقـتدر، دوـلت انگليس براي سـ ـهاي خود ـبه ـيك عنصـ
ســت هويت و ســرســپرده نياز داشــت. براي تحقق اين اهداف، انجام كودتا و تشــكيل دولتي كامال دبي

نشــانده در دســتور كار قرار گرفت. در اجراي تصــميم لندن براي اجراي كودتا، ســفارت و عوامل آن به 
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بررسـي، مشـاوره و گزينش افراد پرداختند. به پيشـنهاد آيرون سـايد، رضـاخان انتخاب شـد تا كودتا به 
يه نيروها دـستور داده ـشود و به كلمقدمات كودتا فراهم مي  ١٢٩٩دـست او به اجرا درآيد. از اواخر بهمن 

فند نيروهاي تحت مي وم اـس رانجام در ـس گر قزوين در راه تهران مقاومتي نكنند. ـس ود كه در مقابل لـش ـش
ــاخان بدون هيچ گونه مقاومتي وارد تهران مي ــغال فرماندهي رض ــاس را اش ــوند و تمامي مراكز حس ش

  كنند.مي

ا در ايران ـبه ويژه در دوران پهلوي ـچه اي اـهداف ـهاي داخلي و منطـقه. جنـبه١١ انـي امپراطوري بريـت

  بود؟ علل موفقيت و يا ناكامي استعمار انگليس در راه رسيدن به اين اهداف را تحليل كنيد. 

دولت انگليس براي ـسلطه بر ايران، انجام كودتا و تـشكيل دولتي كامال دـست نـشانده در دـستور كار خود 
رضـاخان به نمايندگان بريتانيا به   ١٣٠٢خان به سـلطنت رسـيد. در اسـفند قرار داد. به اين ترتيب رضـا

جمهوري خواهد شــد ولي الزم   ١٣٠٣عنوان قدرت مســلط و ذينفع اطالع داد كه رژيم ايران در نوروز  
نظمي هراـسان ـشوند. زيرا اين موـضوع از ها در حين اين تغيير رژيم از بروز هرگونه بينيـست كه انگليـسي

ـشد.  ـشهيد مدرس در مجلس به ـشدت با اين طرح مخالفت كرد و ن اطالعاتي پي گيري ميطرف ـسازما
اهداف واقعي انگليس را افـشا ـساخت كه موجب ـشكـست طرح ـشد. رـضاخان كه وـضع را آـشفته و مخالف 

هاي مبارز و بيني ديد، ناگهان دسـتور داد كه ديگر كسـي در اين باره صـحبت نكند. در غياب گروهپيش
ــت ــداس ــماري از عوامل انگليس ض ــر كردند كه با توجه به آن نيازي به بيانيه  ١٣٠٤عماري، ش اي منتش

تشـكيل مجلس مؤسـسـان ديده نشـد و در واقع تغيير سـلطنت نهايي شـد. بالفاصـله محمدعلي فروغي 
 ١٣٠٤وزيري منـصوب، و در پانزدهم آذر  فراماـسون معروف و طراح ـسلـسله پهلوي و مدافع آن به نخـست

مؤـسـسان تـشكيل ـشد و تغيير موادي از قانون اـساـسي تـصويب گرديد. در راـستاي ـسلطه اـستعمار   مجلس
هاي مورد نظر آنها آغاز ـشد. ـسازي براي اجراي ـسياـستانگليس، پس از اـستقرار حكومت كودتايي، زمينه

اقتصــادي،   -هاي اداريزدايي، احياي فرهنگ ايران باســتان، گســترش فرهنگ غرب، ســياســتاســالم
  سياسي و پيمان سعدآباد. -هاي امنيتيسياست

ــياءالدين طباطبايي به عنوان نمونه١٢ ــته را . عملكرد ســيدض اي از جريان بيمار روشــنفكر وابس

  چگونه تحليل مي كنيد؟ سرانجام چنين جرياني چه شد؟

ــاختن افكار عمومي با تبليغ فراوا  ــد منحرف س ــياء كه مورد حمايت كامل انگليس بود به قص ــيدض ن س
ا براي  ١٩١٩قرارداد  ده بود، لغو كرد، ـت اـن درس عمال متروك ـم ت اهللا ـم ت افرادي چون آـي ه هـم ه ـب را ـك

اي ملي و ضــدانگليســي نشــان دهد. ســرپوش نهادن بر نقش انگلســتان در كودتا، دولت خود را كابينه
ــياء و تندروي ــيدض ــازي س يس كه از هاي او موجي از مخالفت را عليه وي برانگيخت. دولت انگلظاهرس

ياء از  يدـض اخان حمايت كند و ـس ميم گرفت كه از رـض اخان آگاه بود، تـص ياء و رـض يدـض اختالف ميان ـس
  مسند قدرت كنار گذاشته شد و با حمايت انگليس به فلسطين رفت.
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ل١٣ يخ فـض هيد ـش هيد مدرس، ـش ع ـش ه و اهللا نوري و آيت.موقعيت و مواـض اني را مقايـس اهللا كاـش

  گيري كنيد. نتيجه

تآيت ياـس ت. اهللا مدرس از ابتداي دوره چهارم مجلس به مخالفت با ـس ها و مداخله هاي انگليس برخاـس
ــعي در ترور  ١٩١٩او پرچـمدار و رهبر مـخالـفت ـبا قرارداد   بود ـبه گوـنه اي ـكه وي را تـهدـيد كردـند و سـ

ي شـخصـيت وي داشـتند. او با كودتاي انگليس به سـركردگي رضـاخان به رغم سـكوت يا حمايت بعـض 
گاه در مقابل اقدامات رضـــاخان لوحان مخالفت كرد و به افشـــاي ماهيت جريان پرداخت و هيچســـاده

ل يخ فـض كوت نكرد. ـش روطيت را اهللا نوري معتقد بود نفوذ افكار غربـس گرا و دخالت عوامل خارجي، مـش
ــود و ـبه همين ـخاطر ـبا  ــده موازين ديني در آن مورد توـجه واقع نشـ موازين منحرف كرده و موـجب شـ

دق، آيت تعفاي دكتر مـص ت. پس از اـس روعه تأكيد داـش روطه مـش رعي انطباق كامل ندارد او بر مـش اهللا ـش
كاـشاني براي جلوگيري از توقف روند نهـضت ملي ـشدن نفت و ـسوءاـستفاده دـشمن، مردم را به قيام عليه 

لح ملي و اجتناب از دهنده عمق بينش و درك مصــاقوام و حمايت از مصــدق فراخواند. اين اقدام نشــان
  مسائل فردي و شخصي توسط وي بود.

  گيري شود. با قرارداد دارسي مقايسه و نتيجه ١٣١٢. قرارداد نفتي ١٤

ت كه   ي قراردادي اـس ي يا امتيازنامه دارـس يقرارداد دارـس ال  ويليام ناكس دارـس با دولت   ١٩٠١در ـس
تخراج  ايران اف و اـس ا كرد تا به اكتـش اه مظفرالديناز طرف ايران   در ايران بپردازدنفتامـض ، ـش
الدين غفاري) قرارداد را امضـــا (نظام الممالكمهندس و  ميرزا نصـــراهللا مشـــيرالدوله،  الســـلطانامين

مـسجد ميالدي در منطقه    ١٩٠٨مه    ٢٦از هفت ـسال، ـسرانجام در   ـشركت نفت دارـسي، پس  كردند 
ليمان يد.  ـس ال  به نفت رـس ركت نفت ايران و انگليس به دولت ايران اطالع  ١٣١١در ـس داد كه حق   ـش

الـسهم دولت ايران بابت عايدات نفت در ـسال قبل فقط ـسيـصد و دو هزار ليره شده است، در حالي كه در 
ــال  اين تقلـيل ـفاحش مورد اعتراض ـعاـيدات ايران از اين ـباـبت چـهار برابر اين مبلغ بود  ١٣١٠سـ

ــاه نيز   ــد اما ش ــاه لغو ش ــتور ش ــي طبق دس فهميد كه بايد قرارداد دولت ايران قرار گرفت. امتياز دارس
بســته شــد. طبق معمول اين   ١٣١٢جديدي را بپذيرد. ايرانيان ابتكار عمل را از دســت دادند و قرارداد  

قرارداد به عنوان يك پيروزي جلوه داده شــد در حالي كه شــكســتي مفتضــحانه بود. نكات مهم قرارداد 
ا  ٢٧مدت باقي مانده قرارداد از    -١جديد عبارت بودند از:  د.   ٦٠ل به  ـس ال تمديد ـش هم ايران از   -٢ـس ـس

كليه اموال شركت كه پس از پايان قرارداد اوليه به ايران تعلق   -٣بيني ـشده قبلي كمتر شد. ميزان پيش
ي بود.  مي ركت انگليـس ش يك چهارم قرارداد   -٤گرفت، در قرارداد جديد متعلق به ـش منطقه تحت پوـش

ــي بود، اما تمام مناطق مورد بهره دولت انگليس   -٥برداري و داراي ذخاير نفتي را دربر مي گرفت.  دارس
  ظاهرا خود را از جريان قرارداد كنار كشيد و تمامي ادعاها و خسارات ايران از بين رفت.

   ؟دانيد. از سياست خارجي دوران رضاشاه چه مي١٥


