
 کلید تاریخ یازدهم 

به موجب این عهدنامه ایران حاکمیت روسیه بر والیت های گرجستان ، داغستان ، باکو ، گنجه به رسمیت شناخت و نیز  .1

 حق کشتیرانی ایران در دریای خزر سلب شد .  

لغو لقب های طوالنی و بی معنی ، منع رشوه خواری ، فرستادن شاگردانی به اروپا ، استخدام معلمان و استادان خارجی ،   .2

رجمه کتاب و نشر روزنامه ، تاسیس مدرسه عالی در تهران ، جلوگیری از دخالت نمایندگان خارجی در امور داخلی  ت

 کشور . 

از دست رفتن بخش هایی از سرزمین ایران ، غلیه استعمار بر مملکت ، استبداد دستگاه حاکم ، مخالفت های مردم و  .3

 علما با استبداد ، ورود اندیشه های جدید  

بلژیکی کارگزار روسها در امور گمرک با پوشیدن لباس روحانیون و گرفتن قلیان به دست غکس گرفت و همین نوز  .4

 عکس موجب بروز ناراحتی هایی در بین مردم شد .  

برکناری عین الدوله از صدارت ، فراهم کردن زمینه برای بازگشت مهاجران به تهران ، ایجاد عدالتخانه ، تشکیل   .5

 دارلشورا  

م تاجگذاری نمایندگان مجلس را دعوت نکرد ، وقتی متمم قانون اساسی را به او دادند تا امضا کند این کار را هنگا .6

 نکرد .  

پس از فتح تهران ، مجلسی شکل گرفت که به اتفاق آرا محمدعلی شاه را از سلطنت خلع و پسر دوازده ساله اش احمد   .7

 میرزا به شاهی رسید .  

 ارت بر تشکیالت نظامی ، مالی و سیاسی ایران به دست انگلیسی ها انجام میشد . نظبه موجب این قرارداد  .8

 او تسلطش بر ارتش را تثبیت کرد ، و ژاندارمری را از وزارت داخله به وزارت جنگ انتقال داد .  .9

د از سفرش به ترکیه  او ابتدا با زور مردم را وادار کرد کاله لبه داری موسوم به کاله پهلوی را بر سر بگذارند و سپس بع .10

مردان را مجبور کرد کاله شاپو به جای کاله پهلوی بر سر گذارند ، وی همچنین طرح متحدالشکل کردن لباس را به 

 مجلس فرستاد و طرح کشف حجاب در بین زنان را اجرا نمود .   


