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                                                                                                  محل مهر یا امضاء مدیر                                               راهنمای تصحیح ردیف

رتیب ت هایی که تا آن زمان اشغال کرده بود به رسمیت شناخت. به این ه موجب این عهدنامه، ایران حاکمیت روسیه را بر والیتب 1

شکّی، گنجه، موقان و قسمت باالی طالش، به روسیه باغ،  ایاالت داغستان و گرجستان و شهرهای باکو، دربند، شیروان، قره

یران میرزا را در ا واگذار شد. به عالوه، حق کشتیرانی در دریای خزر، از ایران سلب گردید، در برابر، روسیه نیابت سلطنت عباس

 .به رسمیت شناخت

خان به یک اعظم وقت و همکاری میرزاملکمبـا تالش میـرزا حسین خان سپهساالرصدر هایـن امتیاز در زمـان ناصر الـدین شا 2

 کلیه از برداریآهن وتراموا و بهره  حق احداث راه یهودی به نام بارون جولیوس دو رویتر واگذار شد. به موجب قرارداد رویتر،

برداری از جنگلها و احداث قناتها و کانالهای آبیاری به مدت  ایران به جز طال و نقره و سنگهای قیمتی، نیز بهره منابع و معادن

 پنج سال به رویتر واگذار شد. و مدت بیست به ایران، به انگلیسی محصوالت نوع همه صدور حق و هاگمرکهفتاد سال و اداره 

مخالفت های مردم و علما با  -استبداد دستگاه حاکم -تمملک بر استعمار یبهغل -از دست رفتن بخشهایی از سرزمین ایران 3

 .استبداد و استعمار

ای به مجلس شورا افزایش حضور آمریکایی ها و مستشاران و نظامیان آنها در ایران، دولت حسنعلی منصور، ضمن تقدیم الیحه 4

ت خواست مصونیکه قبالً در دولت علم تنظیم و تصویب شده بود، برای مستشاران و نظامیان آمریکایی و خدمتکاران آنها، در

 انیانایر تحقیر موجب و بودند شده قائل ها روس برای بار اولین برای ترکمانچاینظیر حق استعماری که در معاهده  قضایی کرد

 د.ش ملغی بلشویکی انقالب از بعد که بود شده

 هاها و کتابروزنامه سفرنامه 5

الحمایگی ایران از سوی دولت تحتداشته شد، موجب شکلگیری سیستممحتوای این قرارداد که در ابتدا کامالً محرمانه نگه  6

شد، زیرا به موجب آن، نظارت بر تشکیالت نظامی، مالی و سیاسی ایران، منحصرا در اختیار مستشاران انگلیسی  انگلیس می

 .گرفت قرار می

میان مردم متداول کرد اما پس از بازگشت از سفر  رضاشاه ابتدا با به کارگیری زور، کاله لبه دار موسوم به کاله پهلوی را در 7

ترکیه، به تقلید از آتاتورک دستور داد که کاله پهلوی نیز ممنوع و منسوخ شود و اعالم کرد: از این پس مردان باید کاله شاپو 

 .بر سر بگذارند

، اما نمایندگان مجلس شورای ملّی را از اشراف و نمایندگان دولت های خارجی برای شرکت در این مراسم دعوت به عمل آورد 8

بی اعتنایی بعدی محمدعلی شاه نسبت به نظام مشروطه  .دعوت نکرد. این، اولین بی ّاعتنایی محمدعلی شاه به مجلس بود

 .رخ داد. هنگامی که متمم قانون اساسی تقدیم او شد، از امضای آن خودداری کرد ،هنگام امضای متمم قانون اساسی مشروطه

 طور موقت حل و فصل شد و پیش از امضای پیمان سعدآباد، اختالفات مرزی ایران با سه کشور همسایه با حکمیت انگلستان به 1

ولت پوشی دهایی از شرق ایران به افغانستان و چشمحکومت رضاشاه ناگزیر از، بخشیدن ارتفاعات کوه آرارات به ترکیه، بخش

برخی از مورخان معتقدند که رضاشاه به دلیل تعهدهایی که شخصاً  همین سبب، د شد. بهروند روا ایران از حق حاکمیت خود بر

 .ضی ایران را نادیده گرفتابه دولت انگلستان داشت، تمامیت ار

 فرانسه و روسیه گزینه ب و گزینه ج میرزای شیرازی. 11
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