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  6393-6396اسم المحاضرة:       أسباب الثورة الدستورٌة فً إٌران 

  8962السنة : 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

الثورة الدستورٌة فً إٌران : حركة ثورٌة طالبت بالدستور الذي ٌنظم العالقات   

بكل جوانبها فً إٌران , هذه الثورة والتً تسمى أٌضا )المشروطة( لها أسباب 

 وعوامل مختلفة وهً : 

( كصدر أعظم فً 6391-6336دٌن شاه )تعٌٌن عٌن الدولة , صهر مظفر ال -6

, فقد كان متشددا مستبدا قاسٌا مع الفئات االجتماعٌة التً كانت  6391إٌران عام 

 تطالب بالتغٌٌر , ولذلك نمت المعارضة وكافحت للقضاء على هذه االستبدادٌة . 

الصحافة : التً دعت إلى اإلصالح وتغٌٌر الوضع السٌاسً فً إٌران , وكانت  -8

خالل مقاالتها تطالب باقتالع جذور التخلف والتفكك اإلداري , وكان اإلٌرانٌون  من

 ٌقرؤون كتابات المقٌمٌن فً الخارج , والتً حفزتهم إلى التغٌٌر . 

دور المفكر جمال الدٌن األفغانً : الذي أثر كثٌرا فً النهضة اإلٌرانٌة داعٌا  -1

اجاري مما حفزهم إلى الحكم الدستوري إلى التجدٌد وتحرٌر إٌران من االستبداد الق

 , وهو مصلح إسالمً زرع بذور التعاون بٌن كافة االتجاهات الفكرٌة فً إٌران . 

دور السفٌر اإلٌرانً فً لندن مالكوم خان : الذي قاد دورا مؤثرا للتخلص من  -4

-6242االستبداد القاجاري , لكنه عزل من منصبه الختالفه مع ناصر الدٌن شاه )

 .  6239( , وقد أصدر صحٌفة معارضة تسمى )قانون ( عام 6336

دور الجالٌات اإلٌرانٌة فً الخارج : حٌث كان لها دور واضح فً إطالع  -5

اإلٌرانٌٌن على ما كان ٌدور فً البلدان التً ٌقٌمون فٌها من تطورات تتعلق 

 رة . بالدستور , وقٌام اإلٌرانٌٌن بمقارنة بالدهم مع تلك الدول المتطو

دور المعارضة فً المدن اإلٌرانٌة المختلفة : حٌث كان التجار وذوو المهن  -6

وبعض العلماء الذٌن لهم دراٌة بالتنمٌة االقتصادٌة والسٌاسٌة والعلمٌة فً الغرب , 

 فانتفضوا ضد السلطة , ولذلك مثل البازار )السوق( بؤرة التحرك . 



ت ضد امتٌاز التبغ الذي منح لشركة )تالبوت( انتفاضة التبغ )التنباك( : وهذه كان -1

, والتً ساهمت بها أغلب الفئات اإلٌرانٌة بسبب فتوى المرجع فً سامراء والذي 

 حرم التبغ مما أدى إلى إلغاء االمتٌاز . 

دور المساجد والوعاظ داخل المدن : والذٌن مارسوا دورا إعالمٌا واضحا فً  -2

ختلفة التً تتوق إلى الحرٌة وترٌد ان تتنفس عملٌة االتصال بٌن األطراف الم

 التغٌٌر . 

دور األحزاب والجمعٌات السرٌة والعلنٌة : التً كانت تعارض الحكومة  -3

القاجارٌة والتً طالبت بإطالق الحرٌات الفردٌة وتوزٌع األراضً على الفالحٌن 

  وتحدٌد ساعات العمل وتوزٌع الضرائب بشكل عادل وغٌرها من المطالب .

 6395: حول منشورٌا وثورة  6395 -6394الحرب الروسٌة الٌابانٌة عام  -69

فً روسٌا دفعت إٌران باتجاه الثورة , حٌث قلد اإلٌرانٌون الروس فً ثورتهم ضد 

 القٌصر فً روسٌا . 

 كل هذه العوامل هٌأت األذهان الندالع الثورة الدستورٌة فً إٌران .   

 

 

 ٌري , التارٌخ المعاصر إلٌران وتركٌاالمصدر : د. خضٌر البد   

 المحاضرة القادمة : سٌر الثورة الدستورٌة فً إٌران .       

 

 


