درس اوّل
محمد  شاه
محمد خان تا ّ
حکومت قاجار از آقا ّ
در این درس ابتدا با شکل گیری سلسلة قاجار و سپس با جنگ های ایران و

روس و پیامدهای آن آشنا می شوید .تداوم تالش های استعمارگران ،و جنگ هرات،
َ
ارزنه الروم» بحث پایانی این درس را
از دیگر موضوع های این درس است« .معاهدة
تشکیل می دهد.

بنیاد سلسلۀ قاجار

ایل قاجار 1مانند سایر ایل ها و عشایر بزرگ ایران ،یکی از عوامل مؤثر در تحوالت سیاسی
و اجتماعی ایران به شمار می آید .این ایل از ترکمانان بود و در زمان مغوالن به ایران کوچ کرد .به
توسط شاه اسماعیل ،ایل قاجار در شمار ایل هایی بود که به یاری او
هنگام تشکیل
ٔ
سلسله صفوی ّ
2
جرگه قزلباش ها درآمد.
پرداخت و بعدها در
ٔ
میانه خوبی با قاجاریان نداشت .زیرا آنان
پس از سقوط حکومت صفوی ،نادرشاه افشار ٔ
مدافع حکومت قبلی یعنی حکومت صفوی بودند .پس از مرگ نادرشاه ،قاجارها ،مانند دیگر ایالت
کوشیدند قدرت را در ایران به دست بگیرندّ .اما رهبر قاجارها یعنی ،محمد حسن خان ،جان خود را
محمد خان ،به اسارت کریم خان زند درآمد و
بر سر دستیابی به قدرت ،از دست داد ،و فرزندش ،آقا ّ
حکومت به خاندان زند منتقل شد.
محمد خان از دربار او گریخت ،و سرانجام با غلبه بر لطفعلی خان،
با مرگ کریم خان زند ،آقا ّ
آخرین فرمانروای زند ،حکومت را در کشور به دست گرفت.
واژه ترکی قاج یا قاچ (کاچ) است که از مصدر قاجمک (گیتمک) به معنی فرار کردن می باشد و پسوند «ار»
واژه قاجار برگرفته از ٔ
ٔ .1
نشانه اسم فاعلی آن است .بنابراین واژه (قاج  +ار) به معنی کسی که فرار می کند ،یا کسی که در کوهستان می دود و نیز مرد دونده و به عبارت
روشن تر مردی که تند می دود ،آمده است.
دوره
 .2در جنگ با عثمانی ها نیز ،شاه اسماعیل از یاری قاجارها بهره جست .ر.ک :.نفیسی« ،تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در ٔ
معاصر» ،ج ،١ص    .٢٨
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محمدخان
به این ترتیب ،آقا ّ
سلسله قاجار را در ایران
توانست
ٔ
بنیاد نهد .وی تهران را که در آن
حومه ری بود
زمان روستایی در
ٔ
به پایتختی برگزید .این سلسله
از سال  ١١٧٤تا   ١ ٣٠٤ش،
یعنی قریب  130سال ،بر ایران
فرمانروایی کرد.

آقا محمّد خان مؤسس حکومت قاجاریه

تالش برای اعادۀ حاکمیت ایران بر قفقاز

قاجارها درست در زمانی به قدرت رسیدند که ایران درگیر رقابت های دولت های اروپایی شده بود.
کاترین کبیر امپراتریس روسیه و جانشینان او می خواستند بر گرجستان که تحت حاکمیت مسیحیان بود و
خان نشین های قفقاز که تحت کنترل مسلمانان بود ،استیالی کامل خود را برقرار سازند .درحالی که اینها
محمد خان و قاجاریه ّمدعی آن بود.
سرزمین هایی بودند که زمانی تحت حاکمیت صفویه قرار داشت و آقا ّ
ِ
سلطه روس ها
وی برای اعمال حاکمیت دوباره بر ایالت های شروان و گرجستان که در دوران زند به زیر ٔ
رفته بودند ،دست به تالش هایی زد .یکی از موفّقیت های وی ،بازپس گیری شهر تفلیس از دست روس ها،
2
1
عده ای از همراهانش به قتل رسید.
توسط ّ
در سال  ١١٧٤ش .بود ّ .اما بعد ًا در لشکر کشی به قفقازّ ،
هجوم سیاسی ــ نظامی استعمارگران اروپایی به ایران

محمد خان در قفقاز ،موجب بروز هرج و مرج در نیروی
الف) جنگ های ایران و روس :قتل آقا ّ
زاده او در شرایطی به سلطنت رسید که روسیه با حمله های پی درپی،
نظامی ایران شد .فتحعلی شاه برادر ٔ
دوره اول جنگ های
ابتدا گرجستان و سپس ایالت های دیگر را مورد تاخت و تاز قرار داد ،و باعث بروز ٔ
18

 .1آصف ،همان ،ص .473
 .2در سال  1176ش1212/ق.

فتحعلی شاه ،دومین پادشاه قاجاریه

نامه
ایران و روس شد .این جنگ ها از سال  ١١٨٢تا  ١١٩١ش به درازا کشید ،و به بسته شدن «عهد ٔ
گلستان» 1انجامید .به موجب این عهد نامه ،ایران حاکمیت روسیه را بر والیت هایی که تا آن زمان اشغال
کرده بود به رسمیت شناخت .به این ترتیب ایاالت داغستان و گرجستان و شهرهای باکو ،دربند ،شیروان،
حق کشتی رانی در
قره باغ ،شکّی ،گنجه ،موقان و قسمت باالی طالش ،به روسیه واگذار شد .به عالوهّ ،
رسمیت
دریای خزر ،از ایران سلب گردید ،در برابر ،روسیه نیابت سلطنت عباس میرزا را در ایران به
ّ
شناخت و رساندن او به سلطنت را تع ّهد کرد .این بند که ظاهر ًا امتیازی برای ایران به حساب می آمد ،در
منزله نادیده گرفتن استقالل کشور و به رسمیت شناختن دخالت روسیه در امور داخلی آن بود.
واقع به ٔ
 .1چون این معاهده در روستای گلستان از توابع قره باغ نوشته شد ،به این نام مشهور گردید.
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پایتخت

  قلمرو ایران (در اوایل قاجاریه)

هجوم سیاسی  ــ  نظامی دولت های استعمارگر اروپایی ،زمینه ساز بیداری اسالمی در ایران شد.
سلطه استعماری از قواعد قرآنی و اسالمی مانند
عالمان دین برای مبارزه با نفوذ بیگانگان و مخالفت با ٔ
«قاعده نفی سبیل»« ،جهاد» و «فتوا» بهره بردند .عالمانی همچون آیت اللّه شیخ جعفر نجفی کاشف الغطاء
ٔ
محمد مجاهد ،که مقیم عتبات عالیات بودند ،و مال احمد  نراقی و برخی از علمای ایران
سید ّ
و آیت اللّه ّ
علیه روس ها فتوای جهاد دادند ،و بعضی از آنها خود نیز درجبهه های جنگ شرکت کردند .این امر
موجب شد که مردم ایران و حتی شهرهای نجف و کربال ،مشتاقانه در مناطق اشغالی به مقابله با روس ها
بپردازند و جلوی پیشروی آنان را بگیرند.
عباس میرزا در این جنگ ها از خود شجاعت و کاردانی زیادی نشان دادّ .اما متأسفانه ،به سبب
ضعف و غفلت فتحعلی شاه و دربارش و خیانت انگلستان به ایران ،سرانجام این دوره از جنگ ها ،به
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نفع دولت روسیه و زیان مردم ایران خاتمه یافت.1
معاهده گلستان به آن کشور واگذار شده بود،
بدرفتاری روس ها با ساکنان والیت هایی که طبق
ٔ
معاهده گلستان در
موجب نارضایتی این مردم شد؛ و آنان شروع به دادخواهی کردند .از سوی دیگر،
ٔ
مورد تعیین خط های مرزی بین ایران و روسیه ،مبهم بود .همین مسئله نیز ،موجب دست درازی روس ها
به خاک ایران ،از جمله اراضی اطراف ایروان و آذربایجان شد.
این عوامل سبب بروز جنگ های دوم ایران و روس ،طی سال های  ١٢٠٤تا  ١٢٠٦ش.
محمد هاشم مجاهد ،مردم مسلمان ،مشتاقانه
سید ّ
شد .در ابتدا ،در اثر فتوای علمایی همچون آیت اللّه ّ
وارد جنگ با روس ها شدند ،و عبّاس میرزا موفق شد مناطق بسیاری را از دست دشمن آزاد کند.
روسیه
ّاما بار دیگر خیانت دولت انگلستان و بی کفایتی دربار ایران ،سرنوشت جنگ را به نفع دولت
ٔ
تزاری رقم زد .این دوره از جنگ ها ،با بسته   شدن قرارداد ننگین دیگری به نام «ترکمانچای» خاتمه
نامه گلستان به روس ها واگذار شده بود،
یافت .مطابق این معاهده ،عالوه بر سرزمین هایی که در عهد ٔ
ایروان ،نخجوان و بخشی از دشت مغان نیز از ایران جدا شد و به روسیه تعلق گرفت؛ ایران متعهد
به پرداخت پنج میلیون تومان غرامت به روسیه شد .همچنین ،برقراری حق کاپیتوالسیون یا قضاوت
کنسولی ،بر ایران تحمیل گردید .به موجب این حق ،هرگاه اتباع روسی مقیم ایران مرتکب جرمی
می شدند ،دادگاه های ایران حق رسیدگی نداشتند ،بلکه مراجع قضایی دولت روسیه می بایست به آن
جرم رسیدگی می کردند.
بیشتر بدانید
قاعدۀ نفی سبیل
سبیل در لغت به معنای راه است .این قاعده ریش ٔه قرآنی دارد و از آی ٔه «ولن یجعل ال ّله للکافرین
علی المؤمنین سبیال» «و خداوند هرگز راهی برای تسلط کافران بر مؤمنان قرار نداده است» (سور ٔه
نساء ،آی ٔه  ،)141نشئت گرفته است و حدیث نبوی اعتال (االسالم یعلو و ال یعلی علیه) با آن ربط دارد.
آیات و روایات بسیاری بر این داللت دارند که هرگونه ارتباط و داد و ستدی که موجب تسلط بیگانگان
بر مسلمانان شود ،اعم از سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و نظامی ناروا و مردود است .فقها از این مطلب
تحت عنوان «قاعد ٔه نفی سبیل» یاد می کنند.
 .1ضعف دستگاه اداری کشور نیز در این شکست ها تأثیر داشت زیرا در آن زمان ،بار اصلی جنگ با روس ها بر دوش چهار ایالت
شمالی ایران بود.
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فکر کنید و پاسخ دهید :

چرا روسها خواستار اجرای کاپیتوالسیون در ایران شدند؟

ب) ایران در دام رقابت و توسعهطلبی فرانسه و انگلستان :عالوه بر روسها که توسعهطلبی
و منفعت خواهی آنان ِ
سبب تحمیل جنگ های زیانبار بر ایران شد ،دو دولت فرانسه و انگلیس نیز در
جهت کسب منافع خود در ایران ،با یکدیگر به رقابت پرداختند.
ناپلئون بناپارت ،امپراتور فرانسه ،که از
حمله مستقیم به انگلستان ناتوان بود  ،1قصد
ٔ
داشت با تصرف مستعمره  های انگلیس ،این کشور
مستعمره انگلیس،
را شکست دهد .مهم ترین
ٔ
هندوستان بود؛ که دسترسی به آن ،از راه ایران
امکان پذیر بود .به این منظور ،ناپلئون قرار داد
«فین کن  اشتاین »2را با ایران بست .براساس این
معاهده ،فرانسه متعهد شد که ایران را در جنگ
با روسیه کمک کند .در مقابل ،ایران برای حمله
به متصرفات انگلستان در هند ،با افغان ها و قبایل
هرات و قندهار متحد شود ،و به انگلستان ،اعالن
ناپلئون بناپارت
جنگ دهد .همچنین ،در صورتی که تصمیم ناپلئون
اجازه عبور
بر لشکر کشی به هندوستان قرار گیرد،
ٔ
لشکر او از ایران ،به آن کشور داده شود.
همه استعمارگران به دنبال منافع ،و نه دوستی دایمی با ایران بودند ،پس از آنکه ناپلئون
از آنجا که ٔ
نامه «تیلسیت »3را بست ،تعهدهای خود نسبت به ایران را زیر پا گذاشت؛ و دربار
با تزار روس عهد ٔ
ایران که از حمایت فرانسه نا امید شده بود ،به انگلستان روی آورد.
 .1چون انگلستان یک جزیره و دارای نیروهای دریایی قوی بود ،قدرت دفع هرگونه تهاجم دریایی را داشت.

2. Finkenestein
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3. Tilsit

سد محکمی در برابر تهاجم به مستعمره های خود در هندوستان می دانست،
انگلستان ایران را ّ
و عالقه مند بود که در دربار ایران نفوذ کند .دولت ایران ،با امضای توافق نامه ای با انگلستان درسال
نامه «مجمل»
 ١١٨٧ش ،کوشید که حمایت این کشور را جلب کند .به موجب این توافق نامه که به عهد ٔ
مشهور است ،انگلستان تعهد کرد که هرگاه نیروی نظامی دولت های اروپایی به ایران حمله کنند ،نیروی
نظامی در اختیار ایران قرار دهد ،و یا در عوض آن ،به دولت ایران کمک مالی کند.
مرحله ّاول جنگ ،انگلستان معاهده ای با ایران
در سال ١١٩٠ش ،پس از پیروزی روس ها در
ٔ
عهدنامه «مفصل» معروف شد .این عهدنامه در سال  ١١٩٢ش به امضای فتحعلی شاه
منعقد کرد که به
ٔ
رسید؛ و مفاد آن به گونه ای بود که استقالل ایران را بر باد می داد.
برخی از تعهدهای ایران در این عهدنامه عبارت بودند از:
نماینده انگلیس در اختالف های مرزی خود با روسیه
 . ١قبول َح َکمیت
ٔ
 . ٢خودداری از بستن قرارداد با روسیه یا هر دولت سومی که دشمن انگلیس باشد.
 .٣استخدام نکردن افسر و افراد نظامی برای آموزش سپاه ایران ،از کشورهایی که با انگلستان
روابط دوستانه ندارند.
در برابر ،انگلیس به تعهدات مبهم و پیشامدهای احتمالی ملزم شد .برای مثال:
 . ١اگر دولت ثالثی به خاک ایران تعرض کند ،انگلستان حتی المقدور از کمک و مساعدت به
ایران خودداری نکند.
 . ٢انگلستان از کمک به سرکشان و شاهزادگانی که علیه تاج و  تخت پادشاه قاجار قیام کنند،
خودداری کند.
انگلستان نیز مانند فرانسه ،در مقابل سازشی که با روسیه انجام داد ،به تعهدات خود عمل نکرد.
این کشور نه تنها روابطی دوستانه با ایران برقرار نکرد ،بلکه به منظور جلب دوستی دولت استعماری
روسیه ،مستشاران خود را از ارتش ایران فراخواند؛ از کمک به ایران خودداری کرد ،و داوری سفیر
خود را در پیمان صلح ایران و روسیه ،به ضرر ایران ،بر کشور ما تحمیل کرد.
جنگ هرات

دروازه هندوستان شمرده می شد ،و در آن زمان جزء ایران بود .اما حکمران آنجا،
شهر هرات
ٔ
کامران میرزا ،با تحریک انگلیس ها علیه حکومت مرکزی ایران شورش کرده بود ،و حتی گاهی به مناطق
دیگر ایران دست اندازی می کرد.
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پس از پایان جنگ های ایران و روسیه ،فتحعلی شاه برای جبران ناکامی های خود متوجه شرق
ایران و باز پس گیری هرات شد .فتحعلی شاه ،ولیعهد خود ،عباس میرزا ،را به سوی هرات روانه کرد.
ولی او قبل از انجام مأموریت فوت کرد و فتحعلی شاه نیز پس از زمان کوتاهی درگذشت .روس ها نیز
ایران را در حمله به هرات تشویق می کردند زیرا از سویی با انگلستان رقابت داشتند ،و به خطر افتادن
مستعمره های انگلیس در هند را به مصلحت خود می دانستند ،و از سوی دیگر ،مشغول شدن ایران در
رفته شمالی ،توسط دولت ایران می دانستند.
مایه فراموشی ایالت های از دست ٔ
جنگ هرات را ٔ
پس از مرگ فتحعلی شاه ،محمد میرزا
(فرزند عبا س  میرزا) به پادشاهی رسید.
محمد شاه پس از سرکوب مدعیان سلطنت،
شایسته خود میرزا
صد راعظم خوش نام و
ٔ
ابوالقاسم قائم مقام فراهانی را به قتل رساند.
پس از آن که کامران میرزا حاکم هرات دوباره
محاصره
نافرمانی کرد ،محمد شاه اقدام به
ٔ
هرات کرد.
انگلستان به کمک عامالن خود در
دربار ایران ،تالش زیادی کرد که ایران را
محمد شاه به
از حمله به هرات باز داردّ .
تحریک ها و دخالت های آشکار «مک نیل»
محمد شاه قاجار
سفیر انگلیس ،اعتراض کرد .در پی این
اعتراض ،مک نیل با اعالم قطع روابط ایران
محاصره هرات،
و انگلیس ( ١٢١٧ش) از ایران خارج شد؛ و هشدار داد که در صورت خاتمه نیافتن
ٔ
جنگ بین انگلستان و ایران ،آغاز خواهد شد.
محاصره
ادامه
انگلیسی ها سرانجام
جزیره خارک را اشغال کردند و تهدید کردند که در صورت ٔ
ٔ
ٔ
هرات ،در خاک ایران پیشروی خواهند کرد .محمد شاه که توان رویارویی با انگلیسی ها را در خود
محاصره هرات برداشت.
نمی دید و از جانب روس ها هم ،حمایت عملی دریافت نکرده بود .دست از
ٔ
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بیشتر بدانید
میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی (قائم مقام ثانی)
محمد شاه ،پسر میرزا
میرزا ابوالقاسم قائم مقام ثانی وزیر ّ
عباس میرزا نايب السلطنه و صدر اعظم ّ
عیسی فراهانی مشهور به میرزا بزرگ از رجال بزرگ ادب و سیاست ایران است .وی ّمدتی وزارت
عباس میرزا را بر عهده داشت و پس از مرگ پدرش در سال  ١٢٣٧ق .منصب قائم مقامی نیز به او اعطا
شد .از این تاریخ به بعد ،بیشتر اوقات همراه عباس میرزا بود .در آن ّمدت ،فتحعلی شاه اورا به وزارت و
سرپرستی پسر خود فرخ میرزا نیّر الدوله که حاکم همدان بود ،منصوب کرد.میرزا  ابوالقاسم که از اوایل
دوره دوم جنگ های ایران و روس وارد دستگاه عبّاس میرزا شده بود ،مخالف از سرگیری جنگ با
ٔ
در
وی
بود.
روسیه
محمد شاه به منصب صدارت منصوب شد .اما در حالی که در صدد
سلطنت
ابتدای
ّ
محمد شاه فرمان قتل او را در ماه صفر ١٢٥١ق .صادر کرد .منشآت
انجام اصالحات درمملکت بودّ ،
از جمله آثار قائم مقام فراهانی است.

فکر کنید و پاسخ دهید :

تصرف  هرات    باز     داشتند؟
چرا انگلیسیها ایران را از محاصره و ّ

معاهدۀ دوم ارزنة الروم

1

دوره حکومت صفوی با یکدیگر اختالف داشتند .دولت های
دو کشور ایران و عثمانی ،از ٔ
استعمارگر نیز به این اختالف ها دامن می زدند .چون جنگ بین دو کشور مسلمان را ،به نفع خویش
دوره فتحعلی شاه ،عباس میرزا به
می دانستند .در زمان قاجارها نیز ،این اختالف ها ادامه پیدا کرد .در ٔ
خاک عثمانی لشکر کشی کرد .اما با وجود پیشروی قابل توجه ،این لشکر کشی برای ایران نتیجه ای به
دنبال نداشت ،و دو کشور ،تن به سازش دادند.
در زمان حکومت محمد   شاه ،اختالفهای مرزی بین ایران و عثمانی افزایش یافت ،و درگیریهای
پراکنده ای بین دو کشور روی داد .سر انجام در شهر ارزنة الروم مذاکراتی بین نمایندگان ایران و عثمانی با
نماینده ایران در این مذاکره ها میرزا
حضور نمایندگان روسیه و انگلستان برای حل اختالف ها انجام شد.
ٔ
تقی خان فراهانی امیر نظام بود که بعدها صدراعظم ناصر الدین شاه شد و به «امیر کبیر» مشهور گردید.
عهدنامه اول ارزنة    الروم درسال  ١٢٠٢ش بین نمایندگان ایران و عثمانی به امضاء رسید .با این حال به دلیل عدم تعیین دقیق
.1
ٔ

معاهده دوم ارزنة الروم منجر شد.
مرزهای دو کشورّ ،مدتی بعد مذاکرات دوباره آغاز و سرانجام به امضای
ٔ
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نامه دوم ارزنة  الروم انجامید .به موجب این قرارداد ،ایران از ادعاهای
این مذاکره ها به عهد ٔ
درباره بعضی مناطق ،از جمله سلیمانیه ،دست برداشت .در مقابل ،دولت عثمانی ،حاکمیت ایران
خود
ٔ
بر خرمشهر و ساحل چپ اروند رود ،نیز کشتی رانی در این رودخانه را ،به رسمیت شناخت .عالوه بر
آن ،دولت عثمانی متع ّهد شد که از آزار و اذیت زائران ایرانی عتبات عالیات جلوگیری کند ،و تسهیالت
الزم را برای بازرگانان کشور ما در آن سرزمین ،فراهم آورد.

پرسش های نمونه

عهدنامه گلستان چه بود؟
 .1مفاد
ٔ
دوره دوم جنگ های ایران و روسیه شد؟
 . ٢چه عواملی موجب بروز ٔ
عهدنامه ترکمانچای چه بود؟
 . ٣مفاد
ٔ
 . ٤براساس کاپیتوالسیون ،اتباع دولت روسیه در ایران از چه حقّی برخوردار شدند؟
معاهده فین کن اشتاین چه تع ّهداتی داشتند؟
 . ٥هرکدام از دو دولت فرانسه و ایران براساس
ٔ
 . ٦چرا روس ها ایران را به لشکرکشی به سوی هرات تشویق می کردند؟
نامه دوم ارزنة  الروم چه بود؟
 . ٧مفاد عهد ٔ
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درس دوم
دوران ناصرالدین شاه
دوران ناصرالدین شاه ،چهارمین پادشاه قاجار ،که پنجاه سال به طول انجامید،

موضوع این درس است .در این درس همچنین با سه شخصیت بزرگ دوران معاصر،
یعنی میرزای شیرازی ،امیر کبیر و س ّید جمال الدین اسد آبادی آشنا خواهید شد.

دوران طوالنی سلطنت ناصر الدین شاه با چند
موضوع شناخته می شود:
 . ١قتل صد راعظم دانشمند و ایران دوست،
میرزا تقی خان امیر کبیر ،به تحریک فاسدان و
بدخواهانی که منافعشان به خطر افتاده بود.
 . ٢آشنایی تدریجی گروهی از ایرانیان با
پیشرفت های اروپاییان.
 . ٣واگذاری امتیازات اقتصادی و فرهنگی
به بیگانگان؛ نظیر امتیاز رویتر ،امتیاز التاری و امتیاز
خرید و فروش تنباکو.

ناصر الدین شاه

صدارت امیر کبیر

محمد شاه ،فرزند شانزده ساله اش ،ناصرالدین میرزا ،به سلطنت رسید .او امیر کبیر
پس از مرگ ّ
را به صدارت برگزید.
میرزا تقی خان فراهانی ملقب به امیر کبیر از شخصیت های استقالل طلب و میهن دوست تاریخ
معاصر ایران به شمار می آید .او در دوران زندگی سیاسی خود ،چه قبل از صدارت و چه در زمان
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کوتاه صدارت ،برای حفظ تمامیت ارضی و مبارزه با دخالت بیگانگان ،تالش زیادی کرد .در روزگار
شدت تحت تأثیر دولت های بیگانه ،به ویژه روسیه و انگلیس قرار
او ،سیاست داخلی و خارجی ایران به ّ
داشت ،و کار امیر کبیر در اتخاذ سیاست
مستقل ،بسیار دشوار و تحسین برانگیز بود.
امیر کبیر از مردان بزرگ تاریخ ایران
اراده استوار به اصالح امور
است .او با
ٔ
پرداخت و در مدت سه سال و سه ماه صدارت،
اقدام های بزرگی انجام داد .که به گوشه ای
از آنها اشاره می شود:
 . ١لغو لقب هـای طوالنی و بـی معنی،
کلمه جنـاب ،ح ّتی نسبت به مقام
و اکتفـا به ٔ
صدارت.
میرزا تقی خان امیر کبیر
 .2منـع رشوه خـواری ،و برقـراری
حقوق ثابت برای مأموران دولت.
 . ٣فرستادن شاگردانی به اروپا ،برای
کسب مهارت ها و دانش های جدید.
 . ٤استخـدام معلّمـان و استـادان
خارجی ،به ویژه از کشورهایی غیر از انگلیس
و روس.
ترجمه کتاب ،نشر روزنامه.
.٥
ٔ
مدرسه عالی در تهـران
 . ٦تـأسیس
ٔ
مدرسه دارالفنون؛ که پس از
ارائه طرح
ٔ
و ٔ
برکناری او شروع به کار کرد.
 . ٧جلوگیـری از دخالت نماینـدگان
خارجی در امور داخلی ایران.
مدرسۀ دارالفنون
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1
بابیه.
فتنه ساالر در خراسان ،و ٔ
 .  ٨دفع ٔ
فرقه ّ
 . ٩تقویت ارتش ملی کشور.
توسعه صنعتی ایران.
 .10تالش در جهت استقالل اقتصادی و
ٔ

فکر کنید و پاسخ دهید :

به نظر شما هدف امیر کبیر از مقابله با دخالت نمایندگان دولت های خارجی در
امور داخلی ایران چه بود؟

بیشتر بدانید
یکی از ترفندهای استعمار برای از بین   بردن بنیان های اعتقادی و فرهنگی کشورهای اسالمی،
دوره ناصری ،در
محمد شاه و ٔ
دوره ّ
فرقه بهایی در ٔ
به وجود آوردن فرقه های منحرف مانند مسلک بابی در ٔ
واسطه
فرقه گمراه و منحرف بابیه ،که ابتدا ادعا می کرد باب ،یعنی
ٔ
محمد باب ،رهبر ٔ
سید علی ّ
ایران بودّ .
میان امام   زمان (عج) و مردم است ،در نهایت ّمدعی پیامبری و آوردن دین جدید شد .او پس از آنکه در
توسط علمای شیعه تکفیر گردید .وی در زمان
مجلس مناظره نتوانست از ّادعاهای واهی خود دفاع کندّ ،
قلعه چهریق آذربایجان زندانی بود؛ و پس از سرکوب اغتشاش های بابیان در مازندران
ناصر الدین شاه در ٔ
2
و زنجان ،به دستور امیر کبیر ،به اتفاق یکی از همراهانش ،در میدان صاحب الزمان (عج) تبریز اعدام شد.

واگذاری امتیازات به بیگانگان

کشورهای اروپایی که در اثر انقالب صنعتی به رشد و شکوفایی اقتصادی رسیده    بودند ،به
بازارهای مصرف و مواد اولیه ارزان    قیمت نیاز داشتند .بنابراین ،دولت های استعماری ،روز به روز
برنفوذ خود در کشورهای دیگر می افزودند .دولت ایران ،به ویژه از عهد    ناصر الدین شاه ،که با هزینه های
سرسام آور خوش گذرانی ها و مسافرت های او به اروپا رو به رو بود ،با واگذاری امتیازات به دولت های
استعماری ،سعی در تأمین این مخارج داشت .در زمان او ده ها امتیاز اقتصادی به بیگانگان واگذار شد
نتیجه واگذاری این امتیازات ،ثروت و دارایی
که سهم روسیه و انگلستان بیش از سایر کشورها بود .در ٔ
محمد شاه قاجار بود ،که َعلَم شورش و تجزیه طلبی را در آن ایالت برافراشت.
 .1ساالر؛ پسر آصف الدوله ،والی خراسان در زمان ّ
شورش او تا زمان ناصرالدین شاه ادامه داشت .امیر کبیر با اعزام سپاهیان زیادی ،سرانجام موفق به ختم غائله شد؛ و ساالر و همراهانش به قتل
رسیدند( .ن.ک :بینا ،تاریخ سیاسی و دیپلماسی ایران صص  159و 160؛ همچنین :سپهر ،ناسخ التواریخ ،ج ،٣صص 1097ــ.)١١٠١
 .2آدمیت ،امیرکبیر و ایران ،ص 447؛ خسروشاهی ،اسناد و مدارک درباره بهائی گری ،ج  ،٢ص  ٤٥به بعد؛ شهبازی ،جستارهایی
از تاریخ بهائی گری ،ص .١٣
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ایران (معادن ،جنگل ها ،صنایع ،گمرکات،بنادر،
پشتوانه کشور و متعلق به نسل حاضر
شیالت و )...که
ٔ
و آینده بود به تاراج رفت.
بی تردید افرادی که زیر نفوذ این دولت های
استعماری بودند ،در دادن این امتیاز ها نقشی
چشمگیر داشتند .همچنان که میرزا حسین خان
سپهساالر و میرزا ملکم خان ،عامالن اصلی واگذاری
امتیاز رویتر و امتیاز التاری به دولت استعماری
انگلیس بودند.
از سوی دیگر ،علمای دین که پناهگاه مردم
در مبارزه با بیگانگان بودند ،در ناکام گذاردن
میرزاملکم خان
استعمارگران و عامالن آنان در رسیدن به هدف های
شومشان ،تأثیر بسیار داشتند.
در اینجا به سه امتیاز استعماری رویتر ،التاری و توتون و تنباکو اشاره می شود:
امتیاز رویتر

ایـن امتیاز در زمـان ناصر الـدین شاه ( ١٢٥٠ش١٨٧٢ /.م ).بـا تالش میـرزا حسین خان
سپهساالرصدر اعظم وقت و همکاری میرزا  ملکم خان به یک یهودی به نام بارون جولیوس دو رویتر
کلیه معادن و منابع
واگذار شد .به موجب قرارداد رویترّ ،
حق احداث راه  آهن وتراموا و بهره برداری از ٔ
ایران به جز طال و نقره و سنگ های قیمتی ،نیز بهره برداری از جنگل ها و احداث قنات ها و کانال های
حق صدور همه نوع محصوالت انگلیسی به ایران ،به ّمدت
اداره گمرک ها و ّ
آبیاری به ّمدت هفتاد سال و ٔ
بیست   و  پنج سال به رویتر واگذار شد .در مقابل رویتر تنها مبلغ دویست هزار لیره برای تأمین هزینه های
1
سفر ناصرالدین شاه به اروپا به صورت وام پرداخت کرد.
 .1بعد ًا معلوم شد که میرزا حسین خان سپهساالر ٥٠هزار لیره ،میرزا ملکم خان  ٢٠هزار لیره ،معین الملک  ٢٠هزار لیره و مبالغی نیز

اقبال الملک به عنوان رشوه برای عقد این قرارداد از سوی انگلیسی ها دریافت کرده اند .اعتماد السلطنه ،کتاب خلسه ،ص 103؛ بامداد ،تاریخ

رجال ایران ،صص ٤٠٧ــ.٤١١
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بیشتر بدانید
وقتی خبر اعطای این امتیاز منتشر شد ،شگفتی و حیرت بسیاری را برانگیخت .بهطوری که لردکرزن
درباره این امتیاز نوشت« :عجیبترین امتیازی که
یکی از مأموران امپراتوری انگلیس در هند و خاورمیانه،
ٔ
1
در طول تاریخ نظیر ندارد و به موجب آن ،تمام منابع طبیعی کشوری به یک خارجی تسلیم گشته است».

واگذاری امتیاز رویتر ،اعتراض و مخالفت علما را برانگیخت؛ چراکه درصورت اجرای آن
سلطه کامل انگلستان بر ایران همچون هند فراهم می آمد .آیت اللّه حاج مالعلی کنی ،مجتهد
زمینه ٔ
امتیازٔ ،
بزرگ تهران ،رهبری مخالفان را بر عهده داشت .ایشان عالوه بر امتیاز رویتر ،با میرزا حسین خان
سپهساالر ،صدر اعظم وقت نیز مخالف بود؛ زیرا سپهساالر آشکارا تقلید از قوانین ،اصول زندگی
و مدنیت غربی را در پیش گرفته بود و ناصرالدین شاه را به اجرای سیاست های خود ترغیب می کرد.
روس ها نیز از منافع سرشاری که این قرارداد برای رقیب آنها داشت ،ناراضی بودند و خواستار
لغو آن شدند .سرانجام ناصرالدین شاه مجبور به لغو امتیاز شد .همچنین میرزا حسین خان سپهساالر را
از صدارت برکنار کرد 2.رویتر که امتیاز بزرگی را از دست داده بود به تالش برای جبران این خسارت
پرداخت و در نهایت موفق شد امتیاز بانک شاهنشاهی را به ّمدت شصت سال ،از شاه بگیرد.
برگی از تاریخ

آیتال ّلٰه مالعلی کنی ملقب به رئیسالمجتهدین
( 1184ــ 1267ش ).از عـلمـای معـروف و
مبـارز ایـران در قرن سیزدهم و اوایل قـرن
چهاردهم

وی از شاگردان شیخ مرتضی انصاری بود که
رابطه خوبش بـا دولتمردان عصر ناصری ،از
با وجود
ٔ
سیاستهای دولت در سپردن امور به میرزا ملکمخان
ارمنی و تأسیس فراموشخانه تـوسط وی انتقاد میکرد
و آن را مـوجب ویـرانی دیـن و دولت میدانست.

آیت اللّه حاج مالعلی کنی

قضیه ایران ،ص .421
 .1کرزن ،ایران و ٔ
 .2اسناد وزارت خارجه ،صندوق ١٤؛ یک صد سند تاریخی ،گزارش مشیر الدوله ،صص  ٢١٠و .٢١١
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گرایانه سپهساالر نیز بود و آن را موجب مناهی و
آیت اللّٰه کنی از مخالفان جدی اصالحات غرب
ٔ
محرمات و مخالفت شریعت و دین و برهم خوردن نظم اجتماعی و در نهایت وابستگی و تحتالحمایگی
ایران میدانست .آیت اللّٰه کنی از مخالفان سرسخت قرارداد استعماری رویتر بود و آن را زیانبار
میدانست و با هوشمندی سیاسی تحسینبرانگیزی مقاصد انگلیس را از تحمیل چنین قراردادهای
استعماری افشا میکرد .وی نامههای مختلفی در این زمینه به ناصرالدینشاه نوشت .عاقبت در 1٢
مهر 1267ش در هشتاد و شش سالگی درگذشت و در جوار مرقد حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

به  خاک سپرده شد.

امتیاز التاری

در سال ١٢٦٧ش میرزا ملکم خان (معروف به ناظم الدوله) که خود را از روشنفکران مخالف
استبداد و مدافع قانون می شمرد ،ناصرالدین شاه را قانع کرد که امتیاز تأسیس قمار خانه (التاری) را،
بدون ذکر نام صاحب امتیاز ،به او واگذار کند .در آن امتیاز   نامه شرط شده بود که میرزاملکم خان بدون
اجازه نهایی شاه آن را به کسی انتقال ندهدّ .اما او در ازای دریافت چهل هزار لیره ،آن را به یک کمپانی
ٔ
انگلیسی واگذار کرد .پس از آشکار    شدن امتیاز التاری ،علمای دینی ایران با اعالم حرام بودن التاری
به عنوان یک قمار ،انگلیسی ها را در دستیابی به منافع آن ناکام گذاشتند.
استفاده ملکم خان از این امتیاز شدند ،از همان تاریخ او را از
شاه و دربار نیز وقتی متوجه سوء
ٔ
مهم دولتی محروم کردند و سهام داران شرکت سرمایه گذاری ،ملکم خان را به
ّ
تصدی به کل ّٔیه مقام های ّ
تقلّب و کالهبرداری م ّتهم و از وی به مراجع قانونی شکایت کردند.
بیشتر بدانید
میرزاملکم خان در سال  ١٢٣٧ش به پیروی از لژهای فراماسونری اروپایی ،در ایران اقدام به
تأسیس فراموش خانه (نوع ایرانی فراماسونری) کرد .او با استفاده از موقعیت تدریس در دارالفنون،
عده ای از دانش آموزان آن مرکز را به عضویت فراموش خانه در آورد .ملکم خان ایرانیان را فاقد شعور
می دانست ،و با عبارت هایی زننده و توهین آمیز از مردم ایران سخن می گفت .او معتقد بود که باید بدون
1

هیچ دخل و تصرفی ،در همه چیز از غرب تقلید کرد.

 .1ن.ک :.الگار ،میرزا ملکم خان ،صص ١١٤ــ١٢٠؛ تیموری ،عصر بی خبری ،ص ١٩١؛ مدنی ،تاریخ سیاسی معاصر ایران ،ج،١
صص  ٣٨ــ٣٥؛ کتیرایی ،فراماسونری در ایران ،صص  62ــ.82
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نهضت تحریم تنباکو؛ نخستین حرکت مردمی فراگیر بر ضد استعمار

دوره قاجار به دولت استعماری انگلیس واگذار شد ،انحصار خرید و
یکی از امتیازاتی که در ٔ
فروش توتون و تنباکو 1در داخل و خارج ایران به مدت پنجاه سال بود ،که به یک انگلیسی به نام «تالبوت»
داده شد .ازاین رو ،این قرارداد به «قرارداد تالبوت» مشهور شده است؛ و از آنجا که نام شرکت او
ِ«رژی» بود ،این عهد نامه را رژی نیز می نامند.
  
ناصرالدین شاه این امتیاز را برابر دریافت ساالنه پانزده هزار لیره و ١
ـــــ سود ساالنه ،به تالبوت
٤
واگذار کرده بود .در حالی که دولت عثمانی ،با وجودی که از محصول توتون و تنباکوی کمتری
برخوردار بود ،این امتیاز را برابر دریافت ساالنه هفتصد هزار لیره ،به یک کمپانی خارجی واگذار
کرده بود.
مردم ایران که می دیدند محصول توتون و تنباکوی خود را باید به بهای کمی به بیگانه بفروشند
و برای مصارف داخلی ،دوبـاره آن را به قیمت گزافی بخرند ،شروع به قیـام و اعتراض نسبت به
این قرار داد کردند .این مخالفت ،در شهرهایی مانـند تبریز ،شیراز ،اصفهان و تهران ،به اوج خـود
رسید .عالمان دین ،در شهرهای مختلف رهبری این نهضت را به دست گرفتند .آیت اللّه آقا نجفی
سید علی اکبر فـال اسیری در شیراز ،2آیت اللّه میرزا حسن آشتیانی
اصفهانی در اصفهان ،آیت اللّه ّ
جمله
و     آیت اللّه شیخ فضل اللّه نوری در تهران و آیت اللّه میرزا جواد آقا مجتهد تبریزی در تبریز ،از ٔ
سلطه استعمار انگلیس را به مردم گوشزد کردند .در این میان،
این روحانیون بودند .آنان خطر
ٔ
نماینده میرزای شیرازی ،مرجع بزرگ شیعیان ،در ایران عمل می کرد
شیخ فضل اللّه نوری ،به عنوان
ٔ
و نقش اساسی در گرفتن فتوای تحریم تنباکو از مرجعیت بزرگ شیعه داشت.
سید  جمال الدین اسدآبادی نیز به مخالفت با این قرارداد برخاست ،او در این باره ،نامه ای
ّ
به آیت اللّه میرزای شیرازی که در سامرا بود ،نوشت .سرانجام حکم تاریخی این مجتهد بزرگ و
صاحب نفوذ صادر شد ،و نهضتی بزرگ در سراسر ایران پدید آورد که حتی به درون دربار شاه
توجه داشت که توتون و تنباکو ،از کاالهای مهم بازرگانی آن دوران به حساب می آمد ،و نقش زیادی در اقتصاد کشور بازی
 .1باید ّ

می کرد.
 .2در آن زمان ،اهمیت محصول توتون و تنباکو در فارس بیش از نقاط دیگر ایران بوده است .سید علی اکبر فال اسیری ،در شیراز ،پس
از تجمع مردم در مسجد وکیل ،بر باالی منبر رفت و سخنانی آتشین علیه دولت و صاحب امتیاز آن بیان کرد .در پایان سخنرانی ،شمشیری را از زیر
عبا بیرون آورده و اظهار داشت« :موقع جهاد عمومی است .ای مردم ،بکوشید! من یک شمشیر و دو قطره خون دارم .هر بیگانه ای که برای انحصار
دخانیات به شیراز بیاید ،شکمش را با این شمشیر پاره خواهم کرد» .تیموری ،تحریم تنباکوّ ،اولین مقاومت منفی در ایران ،ص .٦٩
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نیز نفوذ کرد.
حکم مذکور چنین بود:
1

«بسم اللّه الرحمن الرحیم
الیوم ،استعمال تنباکو و توتون ِباَ ِّی
نَحو کان ،در حکم محاربه با امام زمان
2
عج اللّه تعالی فرجه است.

محمد حسن الحسینی».
حررة االحقرّ ،

  آیت اللّه میرزای شیرازی

بیشتر بدانید
خودداری زنان دربار از استعمال تنباکو
اعتمادالسلطنه یکی از شخصیت های مشهور زمان سلطنت ناصر الدین شاه است .یکی از آثار
روزنامه خاطرات نوشته است:
روزنامه خاطرات اوست .او در
اعتمادالسلطنه،
ٔ
ٔ
«طوری مسأله تنباکو  مهم است که حتی اندرون شاه ،به هیچ وجه قلیان نمی کشند .شنیدم شاه
به زنان خودش فرموده بود« :چه کسی قلیان را حرام کرده؟ بکشید  »...یکی از خانم ها عرض کرد:
«همان کسی که ماها را به شما حالل کرده ».شاه فرمود« :من می کشم؛ شما هم بکشید!» یکی از آنان
3
گفت« :تکلیف مردم این نیست که تقلید شما را بکنند».
هم گرایی مسیحیان و یهودیان ایران در حمایت از تحریم تنباکو
رساله دخانیه ،حکم میرزای شیرازی در همان نیم   روز اول تا صد هزار نسخه رسید
بنا به روایت
ٔ
مایه شگفتی ایرانیان و اعجاب خارجیان شد .حتی بانوان و نوکران ناصر الدین  شاه از کشیدن توتون
و ٔ
و تنباکو امتناع کردند ،به طوری که هیچ کس را یارای آن نبود که در خیابان به معامله یا مصرف تنباکو
4
مشغول شود .تا جایی که مسیحیان و یهودیان هم تحریم شرعی را رعایت می کردند.
 .1کربالیی ،قرارداد رژی 1890م یا تاریخ انحصار دخانیات در سال  1309ق ،صص 139ــ.147
ترجمه این حکم چنین است :امروز استعمال تنباکو و توتون به هر شکلی در حکم دشمنی و ستیز با امام زمان عجل اللّه تعالی فرجه است.
.2
ٔ
«روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه» ،ص .781
 .3اعتمادالسلطنه،
ٔ
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 .4هیدجی ،رساله ٔ دخانیه،صص  ٥٢و .٥٣

برگی از تاریخ

سید جمال الدین اسد آبادی
ّ
(١٢١٧ــ  ١٢٧٥ش).

«سیدجمال»
ّ
سید   صفدر ،معروف به ّ
محمدبن ّ
اندیشمند و سخنور بزرگ انقالبی ،و از رهبران
ضد استعماری ملّت های مسلمان در عهد قاجار
ّ
بود .وی در سال  ١٢١٧ش .در اسد آباد همدان
سید جمال ایرانی و شیعه است،
به دنیا آمد .هرچند ّ
ملیت و مذهب او ،برخی عقیده ای دیگر
ولی
درباره ّ
ٔ
سید جمال الدین اسد آبادی ،از آنجا که از
دارندّ .
بنیانگذاران وحدت ملّت های اسالمی بود ،عمد ًا
تشیع خـود را مخفی نگاه
ملیت ایرانی و مذهب ّ
ّ
می داشت.
سید جمال حافظه ای نیرومند داشت؛ و از فلسفه،
ّ
نجوم ،علوم دینی و دانش های زمان خود بهره های فراوان برد .او مسافرت های زیادی به شرق و غرب
مجله العروة الوثقی را انتشار
عالم کرد؛ و در سراسر عمر ،با استبداد و استعمار در مبارزه بود .درپاریس ٔ
داد و در آن ،به سیاست انگلستان در شرق حمله کرد .و به همین دلیل با فشار انگلیسی ها ،دولت فرانسه
مجله او را توقیف کرد!
که ّمدعی دفاع از آزادی عقیده و مطبوعات آزاد بود ٔ
در قاهره ،استانبول ،هند و افغانستان ،با سخنرانی های آتشین خود ،افکار آزادی خواهی را
در بین مردم مسلمان پراکنده ساخت.
تأثیر سخنان او موجب ترور ناصر الدین شاه ،پادشاه
خودکامه قاجار ،توسط میرزا  رضا کرمانی
ٔ
شد.
روزنامه ضیاء الخائفین را به زبان های عربی و انگلیسی منتشر کردّ .اما از
سید جمال در لندن
ٔ
ّ
سوی دولتمردان انگلیسی مورد تعقیب قرار گرفت ،تا آنکه مجبور به ترک خاک اروپا شد.
برجسته عصر ناصری بود که در کنار پیگیری اتحاد
سید جمالالدین اسدآبادی یکی از بیدارگران
ٔ
ّ
اندیشه وی
کانونی
نقطه
داشت.
ویژه
توجه
ایران
در
اسالمی
بیداری
جریان
به
اسالم،
جهان
اسالمی در
ٔ
ٔ
سید جمال هم بر وحدت مسلمانان و هم بر یگانگی دولت های اسالمی تأکید می کرد.
اتحاد اسالم بودّ .
شعار او «بازگشت به اسالم» و «بازگشت به قرآن» برای بازسازی هویت اسالمی مسلمانان بود .وی علت
عقب ماندگی ملت های مسلمان را تفرقه و تعصب و دور شدن از اسالم اصیل می دانست .ح ّتی ارتباط
او با سالطین کشورهای اسالمی نیز به هدف احیای مجد و عظمت مسلمانان و سرزمین های اسالمی
بود؛ اگرچه در این زمینه توفیقی حاصل نکرد.
او عاقبت در سال  ١٢٧٥ش به طور مشکوکی فوت کرد.
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صدور این حکم سبب شد که شاه ناچار به تسلیم گردد؛ و ابتدا امتیاز داخلی دخانیات و سپس
امتیاز خارجی آن ،لغو شد .میرزای شیرازی ،تا زمانی که به وسیله شیخ   فضل اللّه نوری از لغو قرارداد
1
تنباکو مطمئن نشد ،تحریم تنباکو را لغو نکرد.
نهضت تحریم تنباکو موجب انسجام بیشتر مرجعیت شیعه ،علما و مردم متدین ایران شد و
نشان داد که بیداری اسالمی در ایران به بلوغ فکری و سیاسی رسیده است.
این پیروزی بزرگ به رهبری روحانیون ،سبب شد که ضربه ای سخت به استعمارگران و عامالن
داخلی آنان وارد آید؛ و مردم باور کنند که توانایی ایستادگی در برابر استبداد داخلی و استعمار خارجی را
2
طلیعه نهضت مشروطه دانسته اند.
دارند .بسیاری از تاریخ نویسان ،این قیام را سرآغاز بیداری ایرانیان و ٔ
نهضت تحریم تنباکو ،در شرایطی باور نکردنی به بار نشست .آن زمان ،اوج اقتدار امپراتوری
ملکه انگلستان ادعا می کرد که در قلمرو
انگلیس بود؛ گستردگی این امپراتوری به اندازه ای بود که ٔ
کشورش ،آفتاب هرگز غروب نمیکند .در واقع در این نهضت ،مردم ایران توانستند برای نخستین
بار ،در برابر مقتدرترین دولت عالم ،در آن زمان ،ایستادگی کنند ،و آن را وادار به پذیرش
3
خواسته های خود کنند.

 .1حسن زاده ،شیخ فضل اللّه نوری در ظلمت مشروطه ،ص .39

 .2ناظم االسالم کرمانی ،کتاب تاریخ بیداری ایرانیان را با شرح این واقعه آغاز کرده است.

درباره نهضت تحریم تنباکو ،نسخه ای خطی با عنوان :رساله ٔدخانیه و اجازه ٔکمپانی و تلگرافات از شیخ حسن کربالیی برجا  مانده
.3
ٔ

است .همچنین رساله دیگری به همین نام ،تألیف حکیم حاج محمد علی هیدجی به کوشش علی اکبر والیتی در این  باره منتشر شده است.
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پرسش های نمونه

دوره صدارت خود چه اصالحات و اقداماتی انجام داد؟
 .1امیر کبیر در ٔ
 . ٢چرا کشورهای اروپایی در دیگر کشور ها نفوذ می کردند؟
 . ٣براساس قراردادی که با رویتر بسته شد ،چه امتیازاتی به این شخص داده شد؟
 . ٤در داخل و خارج از ایران چه مخالفت هایی علیه امتیاز رویتر ایجاد شد؟
 . ٥امتیاز توتون و تنباکو با چه شرایطی به تالبوت واگذار شد؟ آن را با امتیازی که دولت عثمانی
به یک شرکت خارجی واگذار کرده بود ،مقایسه کنید.
 . ٦چه کسی فتوای تحریم توتون و تنباکو را صادر کرد و این فتوا چه نتیجه ای به دنبال داشت؟

اندىشه و جست و جو

درباره نقش درباریان و عوامل بیگانه در بدبینی ناصرالدین شاه نسبت به امیرکبیر تهیه کنید.
 .1مطلبی
ٔ
 . ٢در مورد «خودکامه بودن» ناصر الدین شاه و تأثیر آن در جلوگیری از انجام اصالحات در
ایران ،مطلبی تهیه کنید.
شیوه جدید ایجاد شد ،مطلبی تهیه کنید.
 . ٣در مورد یکی از مدارسی که در زمان ناصرالدین شاه به ٔ
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