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                                                        تاریخ معاصر ایران 

 
 درس اول 

 فکر کنید و پاسخ دهید 

 چرا روس ها خواستار اجرای کاپیتوالسیون در ایران شدند؟

برای حمایت از اتباع مجرم خود در ایران و تحقیر ایرانیان و اثبات برتری روس ها 

 بر آنان 

 

انگلیسی ها ایران را از محاصره و تصرف هرات بازداشتند؟چرا   

زیرا از نظر انگلیس تصرف هرات ، مقدمه تصرف هند توسط روسیه بود و حضور 

ایران در هرات باعث نزدیک شدن روسیه با توجه به نفوذش در ایران به مرزهای 

 هند می شد.
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                                         پرسش های آخر درس اول 

 
 

مفاد عهدنامه گلستان چه بود ؟  -1  

( واگذاری شهرهای گرجستان ، باکو، دربند، قره باغ ، گنجه ، موقان و قسمت باالی  1

 طالش به روسیه و همچنین تمام قسمت های تصرف شده قفقاز 

( محروم کردن ایران از حق کشتیرانی در دریای خزر 2  

میرزا و رساندن او به سلطنت( حمایت از ولیعهدی عباس 3  

چه عواملی موجب بروز دوره دوم جنگ های ایران و روسیه شد  ؟ -2  

( بدرفتاری روس ها با ساکنان والیت هایی که 2( فتوای جهاد علما علیه روس ها 1

( مبهم بودن 4( دادخواهی ساکنان مناطق تصرف شده نزد علما 3تصرف کرده بودند 

ستان خطوط مرزی در عهدنامه گل  

مفاد عهدنامه ترکمانچای چه بود ؟ -3  

(تمامی قفقاز و بخشی از دشت مغان به روسیه تعلق گرفت 1  
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میلیون غرامت جنگی به روسیه  5(پرداخت 2  

(برقرای حق کاپیتوالسیون 3  

براساس کاپیتوالسیون ، اتباع دولت روسیه در ایران از چه حقی برخوردار شدند؟-4  

تعقیب به موجب این حق اتباع روسی اگر مرتکب جرمی در ایران می شدند از 

 دادگاههای ایران معاف بودند و مراجع قضایی روسیه به جرم آنها رسیدگی می کردند. 

هرکدام از دو دولت فرانسه و ایران براساس معاهده فین کن اشتاین چه تعهداتی -5

 داشتند؟

جنگ با روسیه کمک کند در مقابل ایران برای جمله  فرانسه متعهد شد که ایران را در

به هند با افغان ها و قبایل هرات وقندهار متحد شود و اعالن جنگ به انگلیس دهد و 

 اجازه عبور به لشکریان ناپلئون برای حمله به هند از راه ایران دهد. 

  

چرا روس ها ایران را به لشکرکشی به سوی هرات تشویق می کردند؟-6  

زیرا ازسویی به دلیل رقابت با انگلستان درصدد به خطر انداختن هند ،مستعمره مهم 

انگلیس را داشتند واز سوی دیگر مشغول شدن ایران در جنگ هرات باعث فراموش 

 شدن ایالت های از دست رفته شمالی می شد . 

مفاد عهدنامه ارزنۀالروم چه بود ؟-7  

مناطق مثل سلیمانیه دست برداشت .  (ایران از ادعاهای خود دربازه بعضی1  
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(عثمانی حاکمیت ایران رابر خرمشهر و ساحل چپ اروند رود و کشتی رانی در این 2

 رودخانه را به رسمیت شناسد . 

و تسهیالت الزم (عثمانی ها متعهد شوند به زائران ایرانی در خاک عراق آزار نرساند 3

 را برای بازرگانان ایرانی فراهم کنند. 

 

 

 

 

 

 

 

 


