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افشاريه و زنديهافشاريه و زنديه

 ظهور سرداری از ايل افشار
پس از سقوط اصفهان به دست افغانان و قتل شاه سلطان حسين صفوی، اوضاع ايران 
کامالً  آشفته شد. نيروهای نظامی روسيه قسمت هايی از مناطق شمالی و ارتش عثمانی بخش هايی 
کردند. جزاير و سواحل جنوبی ايران نيز مورد تجاوز  از غرب و شمال غرب ايران را اشغال 



صحنۀ يکی از جنگ های نادر با دشمنان  ۲۱  



١ــ ايل افشار آن زمان در منطقٔه ابيورد در شمال خراسان مستقر بود.

و غارت برخی قبايل عرب قرار گرفت. در داخل کشور نيز تعدادی از حاکمان و سران قبايل مدعی 
استقالل شدند. ايران به شدت در معرض بی ثباتی، هرج و مرج و خطر تجزيه قرار گرفت. 

تهماسب دوم، شاهزادهٔ صفوی، تالش کرد با جمع آوری نيرو، شورشيان افغان را از پايتخت بيرون 
براند. او حتی از حکومت های عثمانی و روسيه نيز تقاضای کمک کرد اما نتيجه نگرفت تا اينکه سرداری 
از ايل افشار۱ به نام نادر به او پيوست. اين سردار جسور و شجاع افشاری، طّی چندين جنگ، افغان ها 
را شکست داد و متواری کرد. (جزئيات لشکرکشی های نادر را به دقت بر روی نقشه مالحظه کنيد.) پس 
از آن، نادر به عنوان فرماندهٔ سپاه سرگرم بيرون راندن ديگر اشغالگران از ايران شد. روس ها پيش از برخورد 
نظامی، نواحی اشغالی را ترک کردند و حتی نادر را در جنگ با عثمانی ياری دادند، اما خصومت و جنگ 

با امپراتوری عثمانی تا سال ها ادامه يافت.

 نادر بر تخت سلطنت
نادر پس از مدتی، تهماسب دوم را که مدعی جانشينی پدرش شاه سلطان حسين بود، به بهانٔه 

  ۲۲  
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 کاخ خورشيد، متعلق به دورۀ افشاريان، واقع در کالت در شمال شهر مشهد 

او  جای  به  را  صفوی  خاندان  از  ديگری  خردسال  شاهزادٔه  و  برکنار  عثمانی،  امپراتوری  از  شکست 
نشاند. نادر، سرانجام بزرگان کشور را به تشکيل شورايی فرا  خواند و اين شورا او را به پادشاهی ايران 

برگزيد.
در نتيجٔه رشادت و اقدامات نظامی نادر، سرزمين ما يکپارچگی و وحدت خود را حفظ کرد. او 
بحرين، قندهار، خوارزم و بخارا را از دست مدعيان خارج کرد و اين مناطق را به قلمرو ايران بازگرداند. 
در جنگ های خارجی، نادر موفق به فتح هند و تصرف دهلی شد. پادشاه هند پس از اين شکست، 

جواهرات گرانبهای زيادی از جمله الماس های «دريای نور» و «کوه نور» را تقديم نادر شاه کرد.

 افشاريان پس از نادرشاه
پس از آنکه نادر توسط تعدادی از سردارانش به قتل رسيد، دوباره اوضاع ايران آشفته شد. مدعيان 
متعددی سر برآوردند و هر کدام بر بخشی از ايران تسلط يافتند. از ميراث نادر، فقط خراسان به شاهرخ، نؤه 
نابينای او رسيد. شاهرخ تا هنگامی که توسط آقا محمدخان قاجار برکنار شد، در مشهد حکومت می کرد.

  ۲۳  



 زنديان بر مسند قدرت
در اوضاع و احوال آشفته و نا  آرام بعد از نادر که سران ايالت مختلف مشغول جنگ قدرت 
بودند، کريم خان، رئيس ايل زند، بر ديگر رقيبان پيروز شد. او بيشتر نواحی جنوب، مرکز، شمال و 
غرب ايران را تحت تسلط خود درآورد و شيراز را به پايتختی برگزيد.کريم خان به منظور اينکه  نشان 
دهد فقط خدمتگزار مردم است، به جای عنوان پادشاه، لقب وکيل الرعايا را برای خود برگزيد. او 
برای صلح و آرامش اهميت زيادی قائل بود و در دوران حکومت خويش، تا حّد امکان کوشيد از ادامٔه 

دشمنی و جنگ جلوگيری کند.

 جانشينان کريم خان
پس از مرگ کريم خان، افراد خاندان او بر سر قدرت با يکديگر به ستيز پرداختند. درگيری های 
دست يابی  و  بر زنديه  پيروزی  برای  را  قاجار  ايل  تا  داد  فرصت  محمدخان  آقا  به  کريم خان،  جانشينان 
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آقا  به دست  زنديه  فرمانروای  آخرين  لطفعلی خان،  قتل  و  شکست  با  سرانجام  کند.  بسيج  حکومت  به 
محمدخان، حکومت زنديان به پايان رسيد.

 اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ايران در دوران افشاريه و زنديه
وقوع جنگ های داخلی و خارجی از هنگام تصرف اصفهان توسط افغان ها تا پايان حکومت 
بروز  موجب  کشور،  بی ثبات  و  جنگی  شرايط  بود.  کرده  تلخ  و  تيره  ايران  مردم  بر  را  زندگی  زنديان، 
تجارت  و  دامداری  کشاورزی،  شد.فعاليت های  متعددی  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  مشکالت 
دچار رکود شد. ميزان ماليات و عوارض برای تأمين هزينه های جنگ افزايش پيدا کرد. بسياری از 
دانشمندان و علما به دليل آزار و اذيت افغانان و بی اعتنايی و بدرفتاری نادرشاه نسبت به آنان، به کربال 
عصر  در  البته  شد.  تعطيل  متعددی  علمئه  حوزه های  و  مدارس  نتيجه،  در  و  کردند  مهاجرت  نجف  و 
کريم خان به سبب برقراری نسبی امنيت و آرامش، زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دوباره رونق 

گرفت و بناهای مهمی از جمله بازار و مسجد وکيل در شيراز ساخته شد.

شيراز ــ بازار وکيل
  ۲۵  



        
کريم خان زند وکيل الرعايا   ۲۶  



  ۲۷  



١ــ جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنيد.
الف) کريم خان زند به جای عنوان پادشاه، لقب ……… را برای خود برگزيد.

ب) شهر ……… پايتخت حکومت زنديه بود.
شرح  افغان ها  دست  به  اصفهان  تصرف  از  بعد  را  ايران  سياسی  اوضاع  ٢ــ 

دهيد.
٣ــ نادر چگونه به سلطنت رسيد؟

٤ــ چرا اوضاع اجتماعی و اقتصادی ايران در دوران افشاريه نابسامان بود؟
٥  ــ گزينه های مرتبط را به هم وصل کنيد.

ــ لطفعلی خان زند ــ فاتح هندوستان 
ــ نادر شاه افشار ــ مؤسس حکومت زنديه 
ــ کريم خان زند ــ آخرين فرمانروای زنديه 
ــ شاهرخ افشار  

فعاليت تکميلیفعاليت تکميلی

ـ نظامی ايران در دوران افشاريه و زنديه را با دوران  ــ موقعيت و اوضاع سياسیـ 
صفويه مقايسه کنيد.

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

  ۲۸  

پرسش و جست و جو



پس از قرون وسطی۱ دورٔه تازه ای در تاريخ اروپا پديد آمد که به «قرون جديد» معروف است. 
از حدود سال ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ ميالدی را قرون جديد می گويند. علّت اين نامگذاری آن است که در 
اين زمان وضع مذهبی، سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در اروپا نسبت به قبل تغييرات مهمی 
کرد و عصر جديدی در تاريخ اين قاره آغاز شد. قرون جديد تقريباً همزمان با تاريخ ايران در دوره های 
صفويه، افشاريه و زنديه است. در اينجا، به  طور خالصه با برخی از تحوالت اين دوره از تاريخ اروپا 

آشنا می شويد.

اروپا در آغاز قرون جديد؛ اين نقشه را با نقشۀ امروزی اروپا مقايسه کنيد.

اروپا در قرون جديد
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  ۲۹  ١ــ به دورٔه زمانی ميان ٥٠٠ تا ١٥٠٠ م. در تاريخ اروپا قرون وسطی گفته می شود.



تحوالت مذهبی: در قرون وسطی، رهبران مسيحيت کاتوليک که در رأس آنها «پاپ» قرار 
اجتماعی، فرهنگی  سياسی،  بودند و در تمام امور  تعاليم حضرت مسيح (ع) فاصله گرفته  داشت ، از 
و حتی اقتصادی نقش مهمی داشتند. به تدريج، افکار جديدی شکل گرفت و افرادی پيدا شدند که 
مخالف و معترض سلطٔه بی چون و چرای کليسا و پاپ بودند و اصالحاتی را پيشنهاد می کردند. اين 
افراد را پروتستان، يعنی اعتراض کننده ناميدند. اين تحوالت باعث شکل گيری مذهب پروتستان و 

بروز جنگ های مذهبی شديدی در اروپا شد.
رشد علم و صنعت و پيدايش استعمار: از ديگر ويژگی های قرون جديد، پيشرفت علوم تجربی 
و توسعٔه اختراعات در اروپا بود. اروپاييان که قبالً دانش های بسياری را از مسلمانان فراگرفته بودند، 
در اين زمان به دليل تحوالت فکری وفرهنگی، قدم در راه پيشرفت علمی و صنعتی نهادند. در اواخر 

انقالب صنعتی و جايگزينی ماشين به جای نيروی انسانی در توليد و حمل و نقل   ۳۰  



قرون جديد (قرن ١٨م.)، اختراعات صنعتی رشد يافت و ماشين ها و ابزارهای جديد جای کارگاه ها و 
وسايل دستی را گرفت. ميزان توليد کاالها چند برابر شد و در نتيجه، تجارت گسترش يافت. اين تحول، 
«انقالب صنعتی» نام گرفت. با وقوع انقالب صنعتی، توجه کشورهای اروپايی به سوی مناطقی از جهان 
که دارای مواّد اّولئه صنعتی يا بازار مصرف برای کاالهای توليد شده در اروپا بودند، جلب شد و همين 
امر به تدريج زمينٔه استعمارگری اروپاييان را فراهم کرد. اسپانيا و پرتغال اّولين کشورهای استعمارگر 

بودند،سپس انگلستان، فرانسه و ديگر کشورهای اروپايی به جمع دولت های استعمارگر اضافه شدند.
تحوالت اجتماعی و سياسی: در قرون جديد، تغييراتی نيز در زمينٔه نقش مردم در سرنوشت 
سلطنت  از  انگلستان،  حکومت  هفدهم  قرن  در  مثالً  شد؛  ايجاد  حکومت ها  با  آنها  رابطٔه  و  خودشان 

استبدادی که در آن پادشاه همه کارٔه کشور بود، به سلطنت 
مشروطه تبديل و دارای مجلس نمايندگان شد. در اواخر 
قرن هجدهم نيز ساکنان امريکا عليه سلطٔه انگلستان دست به 
شورش زدند و به استقالل رسيدند. همچنين، مردم فرانسه بر 
ضّد حکومت لويی شانزدهم قيام کردند و موفق به برکناری 
گرفت.  نام  فرانسه»  کبير  «انقالب  قيام  اين  شدند.  او 
امپراتوری مسلمان عثمانی نيز که تا قرن هجدهم قدرتی مهم 
در آسيا و اروپا محسوب می شد، بر اثر توطئه و تهاجم نظامی 
دولت های اروپايی ضعيف شد و قسمت هايی از قلمرواش را 

لويی شانزدهمدر اروپا از دست داد.

پاريس  شهر  باستيل در  زندان  تصرف 
  ۳۱  توسط انقالبيون



١ــ قرون جديد شامل چه زمانی از تاريخ  اروپاست؟
٢ــ منظور از «انقالب صنعتی» چيست؟

جديد  قرون  اجتماعی  ــ  سياسی  تحوالت  جزء  زير  موارد  از  يک  کدام  ٣ــ 
نيست؟ 

الف) استقالل امريکا
ب) انقالب کبير فرانسه

پ) برقراری سلطنت استبدادی در انگلستان
٤ــ ميان اجزای کدام گزينه رابطه ای وجود ندارد ؟

الف) انقالب صنعتی ← گسترش استعمار
ب) تحوالت مذهبی ← جنگ های مذهبی

پ) انقالب صنعتی ← استقالل امريکا

پرسش و جست و جو

فعاليت تکميلیفعاليت تکميلی

ــ تحوالت علمی، اقتصادی و سياسی ــ اجتماعی اروپا را در قرون جديد در 
چند سطر خالصه کنيد.

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
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تإسيس سلسلۀ قاجار و هجوم دولت های استعمارگر به ايرانتإسيس سلسلۀ قاجار و هجوم دولت های استعمارگر به ايران

 پادشاهی آقا محمدخان
ايل قاجار يکی از ايل های بزرگ ترک 
بود که همراه با مغوالن به ايران آمد و در دورٔه 
صفويه در استرآباد (گرگان) ساکن شد. پس 
از قتل نادرشاه، رئيس ايل قاجار قصد داشت 
زند  کريم خان  از  اما  يابد،  سلطه  نادر  قلمرو  بر 
کريم خان،  رسيد.  قتل  به  و  خورد  شکست 
فرزند او، آقا محمدخان  را به عنوان گروگان به 
شيراز برد. پس از مرگ کريم خان، آقا محمدخان 
به  را  خود  سرعت  به  و  کرد  فرار  شيراز  از 
رساند. وی  مرکز ايل قاجار  استرآباد (گرگان) 
را  خود  مخالفان  و  برادران  مدتی،  اندک  در 

آقا محمدخان قاجارمطيع ساخت.

سپس آمادٔه رويارويی با نيرومندترين رقيب خويش يعنی لطفعلی خان زند شد و به اين منظور، به 
شيراز حمله کرد. خان زند به مقابله با او پرداخت اّما چون نيروی کافی نداشت، ناچار به کرمان رفت 
و در اين شهر سنگر گرفت. آقا محمدخان، اين شهر را در محاصره گرفت و پس از تصرف شهر، عدٔه 
زيادی از مردم کرمان را کشت و جمعی را نابينا کرد. سپس لطفعلی خان زند را در قلعٔه بم دستگير کرد 

و به قتل رساند. 

٥

جم
س پن

در

  ۳۳  



آقا محمد خان پس از تسلط بر بخش های وسيعی از ايران، به منظور برقراری دوبارهٔ حاکميت ايران 
بر منطقٔه قفقاز، به گرجستان۱ لشکر کشيد و شهر تفليس را تسخير کرد. وی پس از بـازگشت از لشکرکشی 
بـه گـرجستان، بـه سال ۱۱۷۴ش. در تهران، کـه آن زمان روستايی در حومٔه شهر ری بود، تاج بر سر نهاد 
و رسماً سلسلٔه قاجاريه را پايه گذاری کرد. آقا محمدخان پس از مدتی، به قصد سرکوبی امرای گرجستان 

برای دومين بار عازم قفقاز شد. در همين سفر بود که توسط دو تن از خدمتکارانش کشته شد.

 پادشاهی فتحعلی شاه و تهاجم دولت های اروپايی به ايران پادشاهی فتحعلی شاه و تهاجم دولت های اروپايی به ايران
پس از قتل آقا محمدخان، برادرزادٔه او به نام باباخان، خود را از شيراز به تهران رساند و به 

تخت سلطنت نشست و خود را فتحعلی شاه ناميد.

ايران در اوايل حکومت 
قاجاريه

تاشکند

بخارا

خيوه

درياچۀ
آرال

دريای خزر

روسيه

گرجستان گنجه

تبريز

قزوين

تهران
مشهد

استرآباد (گرگان) هرات

همدان

عثمانی

يزد

بوشهرکرمان
اهواز

شيراز

اصفهان

خليج فارسدريای عمان

بندرعباس

مرز ايران 
دراوايل قاجاريه
پايتخت

شهرهند

خارک

کيش قشم
بوموسی

رگ تنب کوچک و ب

١ــ در آن زمان گرجستان بخشی از ايران بود.

تفليس

ايروان

قفقاز

قندهار
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مناطق  ديگر  به  اروپايی  کشورهای  توجه  موجب  صنعتی  انقالب  که  خوانديد  چهارم  درس  در 
جهان برای کسب منافع اقتصادی شد. در زمان حکومت فتحعلی شاه، سه دولت استعمارگر آن زمان 
يعنی فرانسه، انگلستان و روسيه به کشور ما هجوم آوردند. هريک از آنها می کوشيد تا ضمن سلطه بر 
ايران، مانع از نفوذ ديگری نيز بشود، در نتيجه، ايران عرصٔه رقابت سياسی، نظامی و اقتصادی آنها 

قرارگرفت. 
به  موفق  انگلستان  قاجار،  دورٔه  از  پيش  مدت ها  از  ايران:  در  فرانسه  استعماری  اهداف 
سلطه بر هندوستان شده بود و در اين زمان، هند بزرگ ترين مستعمرٔه انگلستان بود. در ابتدای سلطنت 
فتحعلی شاه، فرانسه تحت رهبری ناپلئون ُبناپارت به شدت با انگلستان و روسيه رقابت داشت. ناپلئون 
درصدد بود با خارج کردن هند از چنگ انگلستان، ضمن توسعٔه مستعمرات خود، رقيب خود را نيز 
ضعيف کند. ايران مناسب ترين راه برای رسيدن فرانسه به هند بود؛ از اين رو، ناپلئون درصدد برقراری 

رابطٔه دوستانه با حکومت قاجار برآمد.

  ۳۵  فتحعلی شاه قاجار بر تخت سلطنتفتحعلی شاه قاجار بر تخت سلطنت



هم زمان با اين تحّوالت، روس ها نيز اقدام به پيشروی در خاک ايران کردند؛ از اين رو، روسيه دشمن 
مشترک ايران و فرانسه محسوب می شد. فتحعلی شاه که در مقابله با روسيه ناتوان بود، پيشنهاد دوستی 
فرانسه را پذيرفت. سرانجام، قراردادی۱ بين ايران و فرانسه منعقد شد. براساس اين قرارداد، حکومت 
ايران متعهد شد به فرانسه اجازه دهد از خاک ايران به سوی هندوستان لشکرکشی کند و فرانسه نيز تعهد 
کرد که تجهيزات نظامی به ايران بدهد و ايران را در مقابل روسيه ياری کند. اما اندکی بعد، ناپلئون با روسيه 

پيمان دوستی بست و به قول های خود عمل نکرد و حکومت قاجار را در برابر روسيه تنها گذاشت.
اهداف استعماری انگلستان در ايران: ناتوانی فتحعلی شاه و پای بند  نبودن ناپلئون به تعهداتش 
در برابر ايران، فرصت مناسبی برای انگلستان پيش آورد تا نفوذ خود را در ايران افزايش دهد. اين 

کشور به دو دليل خواهان رابطه با ايران بود:

F) بود. nkenste n) ١ــ نام اين قرارداد فين ِکنشتاين

اروپا در زمان ناپلئون

نروژ سوئد
دانمارک

بريتانيادريای شمال
لندن

مادريد

اسپانيا

اقيانوس اطلس

غال
پرت ايتاليا

امپراتوری فرانسه

رم
هی پادش
ناپل

پادشاهی

سوئيس

عثمانی قسطنطنيه
امپراتوری

دريای سياه

دريای مديترانه
امپراتوری فرانسه
سرزمين های زير سلطه ناپلئون
کشورهای متحد فرانسه
کشورهای مستقل
پايتخت کشورها

امپراتوری اتريش
وين

لهستان

پروس
برلين

ايالت های آلمانی

امپراتوری روسيه

پاريس

ک
التي

ی ب
دريا مسکو

لئون در سال ۱۸۱۲
رحملۀ ناپ

مسي
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 ١ــ جلوگيری از نفوذ فرانسه و روسيه به هند از طريق ايران 
٢ــ در اختيار گرفتن بازارهای ايران

شاه ايران نيز که درگير جنگ با روسيه بود، درصدد برآمد تا با انگلستان مجددًا رابطه برقرار 
کند؛ بنابراين، نمايندگان سياسی و نظامی انگلستان به ايران آمدند. پس از مدت ها بحث و گفت وگو، 
قراردادی به نام  عهدنامۀ مفّصل ميان دو کشور به امضا رسيد. طبق اين قرارداد، ايران تعهد کرد که 
به رقيبان انگلستان اجازه ندهد از خاکش برای حمله به هندوستان استفاده کنند. انگلستان نيز پذيرفت 
که کمک های مالی و نظامی در اختيار ايران قرار دهد. اين قرارداد نيز در عمل نتيجه ای برای ايران 
نداشت؛ زيرا انگلستان با روسيه به طور پنهانی روابط دوستانه برقرار کرده بود و بنابراين، از کمک به 
ايران خودداری کرد و آن  کشور هم مثل فرانسه به قول خود عمل نکرد و فقط در پی منافع خود بود.

هجوم نيروهای روسی به شهر ايروان در جريان جنگ های ايران و روس

  ۳۷  



تجاوز نظامی روسيه به ايران: حملٔه ارتش روسيه به مرزهای شمالی کشور ما، مهم ترين 
مسئلٔه حکومت قاجار بود. روس ها که از ديرباز به خاک ايران طمع داشتند، در دورهٔ فتحعلی شاه به دليل 

ناتوانی نظامی و سياسی حکومت ايران، درصدد برآمدند اهداف خود را محقق سازند.
روسيه با بهانه کردن تمايل حاکم گرجستان برای پيوستن به 

روسيه، به قلمرو ايران در قفقاز (غرب دريای خزر) تجاوز 
کرد. فتحعلی شاه از فرانسه و انگلستان درخواست 

سرانجام،  نگرفت.  نتيجه ای  اما  کرد،  کمک 
سپاهيان ايران به فرماندهی عباس ميرزا، وليعهد 

  ۳۸  



ثبت نام برای حضور داوطلبانه در جبهۀ مقابله با تجاوز روسيه ثبت نام برای حضور داوطلبانه در جبهۀ مقابله با تجاوز روسيه 
به سرزمين های شمالی ايرانبه سرزمين های شمالی ايران

فتحعلی شاه، از مقابله با ارتش روسيه عاجز ماندند و با تشويق انگلستان، بين دو کشور قرارداد صلحی 
به نام عهدنامۀ گلستان امضا شد. به موجب اين قرارداد، ايالت های گرجستان و داغستان و شهرهای 

باکو و گنجه به روسيه واگذار شد.
شکست از روسيه، ايرانيان را خشمگين کرد. چند سال بعد با فتوای جهاِد علما، مردم ايران با 
شور و شوق بسيار درصدد پس گرفتن مناطق از دست رفته برآمدند. جنگی که رخ داد، در ابتدا ايرانيان 
به پيروزی های مهمی دست يافتند، اما باز هم بر اثر سياست های نادرست حکومت قاجار و پای بند 
نبودن انگلستان به تعهداتش در برابر ايران، سپاه ايران شکست خورد. نتيجٔه اين شکست، 
امضای قرارداد ترکمانچای بود که براساس آن، تمام سرزمين های ايران در شمال 

رود ارس به تصرف روسيه درآمد.
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١ــ در قرارداد ميان ايران و فرانسه در زمان فتحعلی شاه، چه تعهداتی بيان شده بود؟
با  رابطه  خواهان  آنها  و  بود  انگليسی  استعمارگران  توجه  مورد  ايران  چرا  ٢ــ 

ايران بودند؟
٣ــ تعهدات ايران و انگليس در عهدنامٔه ُمفّصل چه بود؟

٤ــ چرا کشورهای فرانسه و انگليس به تعهدات خود با ايران عمل نکردند؟
و  محمدخان  آقـا  دورٔه  در  ايران  تـاريخ  رويـداد  مهم تـرين  شما،  نظر  بـه  ٥  ــ 

فتحعلی شاه قاجار کدام رويداد است؟ چرا؟
٦ــ جدول زير را کامل کنيد:

اهداف استعماری در ايراناهداف استعماری در ايراندولت های اروپايیدولت های اروپايی
…….......……… الحاق مناطق شمالی ايران به خاک خودالحاق مناطق شمالی ايران به خاک خود…

………….................………انگلستانانگلستان …
…….......……… عبور از خاک ايران برای تصرف هندعبور از خاک ايران برای تصرف هند…

پرسش و جست و جو

ــ هدف ها و اقدامات استعماری دولت های انگلستان، روسيه و فرانسه رادر ايران 
(دوران سلطنت فتحعلی شاه) دسته بندی و مقايسه کنيد.
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..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

فعاليت تکميلیفعاليت تکميلی
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