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ايران در زمان احمد شاه و جنگ جهانی اّولايران در زمان احمد شاه و جنگ جهانی اّول
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 اوضاع کشور در دورۀ نيابت سلطنت 
پس از به سلطنت رسيدن احمدشاه، چون وی به سّن قانونی نرسيده بود رئيس ايل قاجار نيابت 
تعدادی  کشور  نظامی  و  مالی  امور  ادارٔه  برای  مجلس  زمان،  اين  در  گرفت.  به عهده  را  او  سلطنت 
کارشناس از کشورهای آمريکا و سوئد را به خدمت گرفت. دولت های روسيه و انگلستان مخالف اين 
اقدام بودند؛ به همين دليل،  روسيه با تهديدهای شديد خواستار اخراج کارشناسان آمريکايی از ايران 
شد. مجلس در برابر فشار روس ها تسليم نشد اّما دولت با تعطيل کردن مجلس، خواستٔه روس ها را 
پذيرفت. پس از تعطيل شدن مجلس، روسيه در شمال و انگلستان در جنوب کشور دست به تجاوز و 
ظلم و ستم زدند. از جمله اينکه روس ها عده ای از اهالی خراسان و آذربايجان را به دار آويختند و مرقد 

حضرت امام رضا (ع) را به گلوله بستند.
 

 پادشاهی احمدشاه 
او  کرد.  تاج گـذاری  رسماً  و  رسيد  قانونی  سن  بـه  احمدشاه  ش.   ١٢٩٣ سال  در  سرانجام 
شديد  اختالفات  اين،  بر  عالوه  نداشت.  مهمی  نقش  کشور  امور  ادارٔه  در  و  بود  فردی  کم    تجربه 
موجب  ايران،  داخلی  امور  در  انگلستان  و  روسيه  آشکار  دخالت های  و  مشروطه خواهان 

آشفتگی وضع کشور شده بود. 

احمدشاه قاجار

زمان حکومتنام شاه

(١٢١٠ــ١٢١١ق)١ــ آقا محمد خان
ـ  ١١٧٥ ش) (١١٧٤ ـ

(١٢١١ــ١٢٥٠ق)٢ــ فتحعلی شاه
(١١٧٥ــ١٢١٣ش)

(١٢٥٠ــ١٢٦٤ ق)٣ــ محمد شاه
(١٢١٣ــ ١٢٢٦ش)

(١٢٦٤ــ١٣١٣ ق)٤ــ ناصرالدين شاه
ـ  ١٢٧٥ش) (١٢٢٦ـ

(١٣١٣ــ١٣٢٤ق)٥  ــ مظفرالدين شاه
ـ  ١٢٨٥ش) (١٢٧٥ـ

(١٣٢٤ــ١٣٢٧ق)٦  ــ محمد علی شاه
ـ   ١٢٨٧ش) (١٢٨٥ـ

(١٣٢٧ــ١٣٤٤ق)٧ــ احمد شاه
(١٢٨٧ــ ١٣٠٤ش)

ـ  ۱۳۰۴ش) شاهان قاجار(۱۲۱۰ـ ۱۳۴۴ق   /۱١٧٤
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در اين ميان، گروه هايی از مردم که خواهان استقالل کشور و اصالح امور بودند، به مبارزه عليه 
ميرزاکوچک  محمدتقی خان ِپسيان و  برخاستند. شيخ محمدخيابانی،  وابستگان آنها  بيگانگان و 

جنگلی از جملٔه رهبران اين گروه ها بودند. 

 تشديد رقابت های استعماری و جنگ جهانی اّول تشديد رقابت های استعماری و جنگ جهانی اّول 
استعماری  رقـابت های  عـرصٔه  قـرن  ١٩م .  جهان  در  اروپايی:  جـديد  قـدرت هـای  ظهور 
دولت های انگلستان، روسيه و فرانسه بود اما در اوايل قرن ٢٠ م. قدرت های جديدی همچون آلمان، 
ـ مجارستان سربرآوردند و با کشورهای سابق برای به دست آوردن مستعمرات  ايتاليا و امپراتوری اتريشـ 

و کسب منافع اقتصادی به رقابت پرداختند. 
توافق روسيه و انگلستان برای تقسيم ايران: به دنبال ظهور قدرت های استعمارگر جديد 

در اروپا، دولت های انگلستان، فرانسه و روسيه تصميم گرفتند به رقابت های خود پايان دهند. 
به همين منظور، انگلستان و روسيه قراردادی به نام «قرارداد ١٩٠٧» را منعقد و براساس آن، 
ايران رابه سه منطقه تقسيم کردند: قسمت های شمالی ايران منطقٔه نفوذ روسيه، جنوب شرقی ايران، 

منطقٔه نفوذ انگلستان و مرکز ايران منطقه بی طرف شناخته شد. 

شيخ محمد خيابانی٭ ميرزا کوچک خان جنگلی
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از  بخشی  نبودند  حاضر  اروپا  قديمی  استعمارگر  قدرت های  که  آنجا  از  اّول:  جهانی  جنگ 
صف آرايی  يکديگر  مقابل  در  طرف  دو  کنند،  واگذار  اروپا  نوظهور  قدرت های  به  را  خود  مستعمرات 
کردند. در يک طرف آلمان، ايتاليا١ و اتريش ــ مجارستان قرار داشتند که به اتحاد مثلث يا متحدين 
يا  مثلث  اتفاق  به  که  بودند  گرفته  قرار  فرانسه  و  روسيه  انگلستان،  ديگر  سوی  در  و  شدند  معروف 

متفقين مشهور شدند. 

١ــ يک سال پس از شروع جنگ، ايتاليا از صف متحدين خارج شد و به متفقين پيوست.

نقشۀ تقسيم ايران به سه منطقه براساس قرارداد ١٩٠٧
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در سال ١٩١٤ م.جنگ جهانی اّول ميان 
درگرفت.  اروپايی  کشورهای  از  گروه  دو  اين 
ابتدا متحدين به پيروزی هايی دست يافتند اما در 
نهايت، متفقين در جنگ پيروز شدند. طّی چهار 
کشته،  انسان  ميليون ها  اّول  جهانی  جنگ  سال 
به بار  زيادی  ويرانی های  و  شدند  آواره  يا  زخمی 

آمد. 
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روسيه
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اتريش ــ مجارستان

ايتاليا

دريای مديترانه

آلمان

سوئيس
فرانسه

پاريس
بلژيک

لندنهلند
انگلستان

برلين
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دانمارک

دريای شمال
سوئد

نروژ فنالند

اقيانوس اطلس

ال     اسپانيا    
رتغ
پ

اروپا در جنگ جهانی اول
 کشورهای اتحاد مثلث
    کشورهای اتفاق مثلث
      کشورهای بی طرف
      حداکثر پيشرفت آلمان ها
      جبهۀاتفاق مثلث

     پايتخت کشورها 

استفاده از هواپيمای جنگی برای 
نخستين بار در جنگ جهانی اّول 

اروپا در زمان جنگ 
جهانی اّول

آلبانی

٭
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ايران در جنگ جهانی اّول: با وجودی که در ابتدای جنگ جهانی اّول، دولت ايران اعالم 
آغاز  از  بعد  سال  يک  انگلستان  و  روسيه  گرفتند.  ناديده  را  ايران  بی طرفی  متفقين  اما  کرد،  بی طرفی 
جنگ جهانی اّول، توافق کردند که ايران را به دو منطقٔه شمال و جنوب تقسيم کنند. هر دو کشور، 
مناطق تحت نفوذ خود را اشغال کردند تا از نفوذ متحدين در ايران جلوگيری کنند و از تمامی منابع و 

امکانات ايران به سود خويش در جنگ بهره گيرند. 
گرچه حکومت قاجار اراده و توان ايستادگی در برابر اشغالگران را نداشت، اما گروه هايی از 
مردم در نواحی جنوبی ايران مانند تنگستانی ها و دشتستانی ها به رهبری رئيسعلی دلواری در برابر 

متجاوزان ايستادند و با ايثار و از خود گذشتگی ضربه های سختی به نيروهای انگليسی وارد کردند.
بر اثر اين جنگ،بسياری از مردم ايران به خاطر سياست انتقال آذوقه،توسط نيروهای روسی و 

انگليسی گرفتار قحطی شدند و جان سپردند. 

افسران انگليسی مستقر در ايران 
در دوران جنگ جهانی اول 

مردم قحطی زدۀ ايران در دوران 
جنگ جهانی اول
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١ــ نتيجٔه تهديد روس ها مبنی بر اخراج کارشناسان آمريکايی از ايران چه بود؟ 
٢ــ چرا پس از تاج گذاری احمدشاه اوضاع کشور آشفته تر شد؟ 

٣ــ قيام هايی نظير قيام ميرزاکوچک جنگلی يا شيخ محمد خيابانی به چه منظوری 
صورت گرفت؟ 

٤ــ چرا انگلستان و روسيه در قرارداد ١٩٠٧ تصميم به تقسيم ايران گرفتند؟ 
٥ــ علت اصلی بروز جنگ جهانی اّول چه بود؟ 

٦ــ دربارٔه سرانجام ميرزاکوچک جنگلی گزارشی بنويسيد. 
٧ــ جدول زير را کامل کنيد:

اتفاق مثلثاتفاق مثلثاتحاد مثلثاتحاد مثلث

………......………………......………
………......………………......………
………......………………......………

پرسش و جست و جو

فعاليت تکميلیفعاليت تکميلی

ــ  علت اصلی بروز جنگ جهانی اول را بررسی کنيد.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................
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 تالش انگلستان برای سلطۀ کامل بر ايران 
در اواخر جنگ جهانی اّول، انقالبی١ در روسيه رخ داد و دولت جديد اين کشور، نيروهايش 
خود  اشغال  به  را  روسيه  اشغال  تحت  نواحی  سرعت  به  انگليسی  نيروهای  کرد.  خارج  ايران  از  را 
درآوردند. انگلستان در صدد بود با سوء استفاده از موقعيت پيش آمده، ايران را به طور کامل زير سلطٔه 
خود درآورد؛ به همين منظور، قراردادی را موسوم به قرارداد ١٩١٩ با وثوق الدوله، نخست وزير 

ايران، منعقد کرد. 
براساس قرارداد ١٩١٩، ايران از لحاظ نظامی، سياسی و اقتصادی به طور کامل به انگلستان 
شيخ  و  مدرس  آيت الّله  نظير  آزادی خواه  و  مبارز  شخصيت های  مخالفت  اثر  بر  می شد.  وابسته 
محمدخيابانی، قرارداد مذکور به نتيجه نرسيد. بعد از اين مخالفت ها، دولت انگلستان تصميم گرفت 

از طريق اجرای کودتای نظامی، حکومتی وابسته به خود در ايران برسر کار آورد. 

 کودتای ١٢٩٩ 
انگليسی ها برای اجرای سياست استعماری جديد خود، سّيدضياء الّدين طباطبايی٢ و رضاخان٣ 
را درنظر گرفتند. آنان درصدد برآمدند تا سيدضياء را به عنوان نخست وزير به احمدشاه تحميل کنند؛ بدين 
منظور، در سوم اسفند سال ١٢٩٩ نيروهای تحت فرمان رضاخان از قزوين به تهران آمدند و احمدشاه را 
وادار کردند تا سيدضياء را به نخست وزيری منصوب کند. رضاخان نيز به عنوان فرماندهٔ کّل قوا تعيين شد. 

اين اّولين گام انگلستان برای تشکيل حکومت موردنظر خود در ايران بود. 

سقوط حکومت قاجار و تأسيس سلسلۀ پهلویسقوط حکومت قاجار و تأسيس سلسلۀ پهلوی

١ــ در نوامبر ١٩١٧،مردم روسيه از طريق انقالب، حکومت تزاری را سرنگون کردند و به دنبال آن حکومتی کمونيستی بر سرکار آمد. 
پس از آن، روسيه به «اتحاد جماهير سوسياليستی شوروی» تغيير نام داد. 

٢ــ سيدضياء الدين طباطبايی در آن زمان مدير روزنامٔه رعد بود و به دولت انگلستان گرايش داشت.
٣ــ رضا خان در آن زمان با درجٔه سرهنگی (ميرپنج) فرمانده تيپ قزاق بود.

۱۰۱۰

هم
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٭ احمدشاه، رضاخان و تعدادی از 
کارگزاران حکومتی

ميدان توپخانه (امام خمينی کنونی) شهر تهران در دوران رضاشاه 

يد؟
دان

می 
آيا 

حکم می کنم [بيانيۀ رضا خان پس از کودتا] 
بايد  تهران  شهر  اهالی  تمام  اّول:  مادٔه 

ساکت و مطيع احکام نظامی باشند. 
مادٔه دوم : حکومت نظامی در شهر برقرار 
و از ساعت هشت بعدازظهر، غير از افراد نظامی 
و پليس مأمور انتظامات شهر  ، کسی نبايد در معابر 

عبور کند. 
قـوای  طرف  از   کــه   سوم:  کسانی  مادٔه 
نظامی  و  پليس مظنون  به  مخّل آسايش و انتظامات 
واقع شوند، فورًا جلب و مجازات سخت خواهند 

شد. 
مادٔه چهارم: تمام روزنامه جات … اوراق 
مطبوعه تا موقع تشکيل دولت به کلی موقوف و به 
حسب حکم و اجازه که بعد داده خواهد شد بايد 

منتشر شوند. 
                               رئيس  ديويزيون  (لشکر)  قزاق  اعليحضرت 
                                  اقدس شهرياری و فرماندٔه کل قزاق ــ رضا
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 تغيير سلطنت 
رضا خان در سال ١٣٠٢ ش. با پشتيبانی انگلستان نخست وزير شد. پس از آن، فعاليت وسيعی 

را با هدف تصاحب کامل قدرت آغاز کرد. 
بی کفايتی حکومت قاجار و گسترش ناامنی و هرج و مرج در کشور موجب نااميدی و نارضايتی 
مردم از احمدشاه شده بود. رضاخان و طرفدارانش از اين شرايط نهايت استفاده را بردند. او خود را 

مردی وطن پرست، اصالح طلب و حافظ امنيت معرفی کرد.
دکتر  و  مدرس  آيت الله  شديد  مخالفت  وجود  با  ملی  شورای  مجلس   ١٣٠٤ آبان  در  سرانجام 
مجلس  بعد  اندکی  سپرد.  خان  رضا  به  را  موقت  حکومت  و  کرد  برکنار  را  قاجار  احمدشاه  مصدق، 

مؤسسان١ با تغيير قانون اساسی، سلطنت ايران را به رضاخان واگذار کرد.
رضاشاه در اوج قدرت: دوران پادشاهی رضا شاه، اوج سخت گيری و ديکتاتوری در تاريخ 
معاصر ايران است. حکومت رضا شاه از طريق ارتش و نيروی پليس، جوی از خفقان، ترس و سرکوب 
حتی  نداشتند،  تبعيد  يا  زندان  اعدام،  از  غير  سرنوشتی  رژيم  مخالفان  و  منتقدان  بود.  آورده  به وجود 

دوستان و حاميان شاه نيز از سوء ظن و خشم او در امان نبودند٢.
تمامی مقام های حکومتی اعم از اعضای هيئت دولت و نمايندگان مجلس شورای ملی، تابع و 

مطيع شخص شاه بودند و در ادارٔه امور کشور اختياری از خود نداشتند. 
سياست مذهبی رضاخان قبل از سلطنت و در دوران سلطنت: رضاخان قبل از رسيدن به 

١ــ مجلس مؤسسان: مجلسی بود که برای تغيير قانون اساسی تشکيل می شد.
٢ــ عبدالحسين تيمورتاش، علی اکبر داور و سردار اسعد بختياری که نقش مؤثری در به قدرت رسيدن رضاخان داشتند، بعدها مورد 

خشم و غضب شاه قرار گرفتند و به دستور او نابود شدند.

٭ رضا خان در ميان جمعی از فرماندهان نظامی
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پادشاهی، سعی در جلب حمايت روحانيت داشت و حتی به ديدار روحانيان قم می رفت و خود را درنظر 
آنان فردی ديندار معرفی می کرد. وی با اين کار توانست حمايت گروه هايی از مردم را به سوی خود 
جلب کند. اما زمانی که به سلطنت رسيد، دين را مانع پيشرفت کار خود دانست. از جمله اقدامات او 
در اين زمينه، وادار کردن زنان به کنار گذاشتن حجاب بود که با مقاومت مردم و درگيری آنان با مأموران 
رضاخان روبه رو شد. از آن جمله، قيام خونين مردم مشهد در مسجد گوهرشاد در سال ١٣١٤ ش. بود 
که به گلوله بستن مسجد و کشتار جمع زيادی از مردم منجر شد. اين گونه اقدامات و سرکوبگری ها موجب 
شد تا کارهای ديگر رضاشاه نظير ايجاد دانشگاه و احداث راه آهن نيز مورد استقبال مردم قرار نگيرد؛

 زيرا آنها نيز در جهت منافع بيگانگان بود؛ از جمله، احداث راه آهن جنوب به شمال کشور به درخواست 
انگليسی ها و برای انتقال تجهيزات و مقابلٔه احتمالی با روسيه صورت گرفت. 

شهادت آيت الّله مدّرس
به  دست  خويش  حيات  طول  در  که  بود  بزرگی  علمای  جمله  از  مدّرس  سيدحسن  آيت الّله 
مبارزه ای پی گير با استبداد و استعمار زد. پس از فتح تهران و گشايش دوبارٔه مجلس شورای ملی، 
مراجع نجف که مدّرس را شخصيتی صاحب صالحيت در امور مذهبی و سياسی می دانستند، به او و 
چندتن ديگر مأموريت دادند تا طبق متمم قانون اساسی به عنوان مجتهد طراز اول در جلسات مجلس 
مردم  مدرس،  مردمی  شخصيت  شدن  آشکار  با  باشند.  داشته  نظارت  آن  مصّوبات  بر  و  کنند  شرکت 

شهيد آيت الله سيدحسن مدرس

شهر تهران در چند دوره ايشان را به عنوان نمايندٔه خود 
تمام  در  مدرس  کردند.  انتخاب  ملی  شورای  مجلس  در 
بيگانگان به  استبداد و نفوذ  نمايندگی خود، با  دوره های 
کرد.  حمايت  مردم  حقوق  از  همه جا  و  پرداخت  مبارزه 
پس از به قدرت رسيدن رضاشاه، مدرس که می دانست 
به  سخت  وی  با  رسانده اند  قدرت  به  را  او  انگليسی ها 
رضاشاه  دستور  به  جهت،  همين  به  برخاست؛  مخالفت 
تبعيد  دستگير و به خواف١  شبانه در خانه اش  مدرس را 
و  تبعيد  تحمل  اندی  و  سال  نُه  از  بعد  مدرس  کردند. 
رضاشاه  دستور  به  ش.   ١٣١٦ درسال  سرانجام  زندان، 

به شهادت رسيد. 
١ــ در استان خراسان رضوی 
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١ــ دولت انگلستان برای تسلط کامل بر ايران دردوران بعد از جنگ جهانی اول، 
چه اقداماتی انجام داد؟ 

٢ــ قرارداد ١٩١٩ چه پيامدی برای ايران به دنبال داشت؟ 
٣ــ انگيزه و هدف دولت انگلستان از کودتای ١٢٩٩ چه بود؟ 

٤ــ تأثير شرايط سياسی و اجتماعی ايران در به قدرت رسيدن رضا خان را شرح 
دهيد.

٥  ــ رضاخان چگونه به سلطنت رسيد؟ 
٦    ــ سياست مذهبی رضاخان را قبل از رسيدن به سلطنت و در دوران سلطنت 

مقايسه کنيد. 
٧ــ حوادث مهّم ايران را که در اين درس خوانديد، به ترتيب بنويسيد. 
٨  ــ فعاليت های سياسی و مبارزات شهيد مدرس را در سه سطر بنويسيد.

پرسش و جست و جو

فعاليت تکميلیفعاليت تکميلی

ــ نقش عوامل خارجی و داخلی را در سقوط حکومت قاجار و به قدرت رسيدن 
رضا شاه بررسی کنيد.

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