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 شکست انگلیس در امتیازنامه رژی

   

  *رضا زریری

  ۵۶ هرامش ، هنامز

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

   

دارد،  نھضت تنباکو، نھضتی است که تامل در آن، از حقایق الگوھای تحول در جامعه ایرانی پرده برمی

شوند و  در سطحی ملی شناخته می ھای خودجوش مردمی بازیگران اصلی و اھداف غایی حرکت

نھضت تنباکو به لحاظ ابعاد، ملی و از نظر ماھیت دینی بود . گردند باره آشکار می ھای دروغین دراین داعیه

بررسی . ھا با ایران، از سوی دیگر، بود و به قصد اصالح روابط حکومت با جامعه، از یک سو و سایر حکومت

فراوان است که بر کنار از ھیاھوھای روشنفکری، تحرک و پویایی  نھضت تنباکو از آن رو حائز اھمیت

سازد؛ واقعیتی که در انقالب اسالمی ایران  اجتماعی در ایران معاصر را با محوریت مردم و دین آشکار می

گرا  مدار و مردم با کمیت و کیفیت بیشتری بروز نمود و به تاسیس نظام جمھوری اسالمی، نظامی دین

  .ھا را مدنظر قرار داده است ن مقاله تبیین این واقعیتای. انجامید

   

گری، ھزاران چھره آشکار و پنھان دارد که ھمچون تارھای عنکبوت بر تمام جوانب زندگی جوامع  استعمار و سلطه

جویی  ھای اقتصادی و نظامی، ھمکاری، صلح ھا، اغلب با نقاب بشردوستی، کمک این چھره. شود زیر سلطه تنیده می

ھای خطرناک در راه استقالل سیاسی، اقتصادی و  ھای علمی ھمراه است که در عمل به صورت دام ا فعالیتی

ھای گوناگون وجود داشته  ھا، به شکل ترین زمان استعمار از قدیمی. شوند فرھنگی جوامع استعمارشده گسترده می

ھای مشرق زمین، از جمله ھندوستان، به جستجوی  اروپاییان با آگاھی قبلی از ثروت. است و تا امروز ھم ادامه دارد

ھای پرتغالیان با کشف راه دریایی دماغه امید نیک در جنوب افریقا به نتیجه  بار، تالش برای اولین. ھای جدید افتادند راه

و ھا  کشف این راه دریایی، یکی از حوادث مھم تاریخی بود که مقدمه تحوالت جدیدی گردید که شرق در سال. رسید

نیز به سوی ... به دنبال پرتغال، کشورھای دیگر اروپایی مثل اسپانیا، انگلستان، فرانسه و. ھای آینده تجربه کرد قرن

عباس اول صفوی، به منظور برقراری روابط بازرگانی و  کشور استعمارپیشه انگلستان از زمان شاه. شرق روی آوردند

حضور . ھای سیاسی و اقتصادی ایران وارد گردید ه خود، به صحنهفارس ب  اختصاص دادن تجارت خارجی منطقه خلیج

، کمپانی ھند )ملکه انگلستان(م به فرمان الیزابت اول .١٦٠٠انگلستان در ھند و ایران زمانی جدی شد که در سال 

تاسیس این شرکت استعماری، آغاز . شرقی انگلیس برای کنترل و گسترش تجارت انگلستان در شرق تاسیس گشت

در نیمه اول قرن سیزدھم . باشد دار انگلستان در ھندوستان، ایران و دیگر مناطق آسیا می ستیالی طوالنی و ریشها

جانبه در آسیا و افریقا، برای فعال نگه  اندیشه حضور دائمی و ھمه) نیمه اول قرن نوزدھم میالدی(ھجری قمری 

ن و ارزان و توسعه بازار فروش محصوالت صنعتی، بیش از ھای انقالب صنعتی، از طریق مواد اولیه فراوا داشتن چرخ

پیش تقویت شد و به ھمین دلیل، وضعیت جدیدی پیش آمد که ایران نیز مورد توجه جدی کشورھای استعمارگر، به 

انگلستان، که از چند قرن پیش در ھندوستان حضور داشت، در اواخر قرن ھیجدھم و اوایل . ویژه انگلستان قرار گرفت

نگینی که بر تارک «دولتمردان آن کشور، از ھندوستان به عنوان . نوزدھم میالدی، نیروی برتر در ھندوستان گردید قرن

. خواستند ھندوستان را زیر سلطه خود نگه دارند کردند، بنابراین به ھر قیمتی، می ، یاد می»درخشید امپراتوری می
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ام کشورھای ھمسایه ھندوستان به حدی تضعیف شوند که کرد که تم سیاست و نیاز آن روز انگلستان اقتضا می

در این میان، موقعیت ژئوپولتیک، تجارت و ھمسایگی با ھندوستان و . توانایی حمله به ھندوستان را نداشته باشند

این  روابط. ھا، به کانون توجه انگلستان تبدیل کرد روسیه تزاری از عواملی بودند که ایران را، بیشتر از دیگر ھمسایه

شد که  شاه، به دالیل گوناگون به تحمیل قراردادھای نابرابر منجر  کشور با ایران در دوره قاجاریه، از جمله دوره فتحعلی

ویژگی بارز قراردادھای منعقد شده بین دو کشور، . در مراحل بعد، ایران را به اتخاذ موضع انفعالی و ضعیف واداشت

مدت و بلندمدت برای انگلستان، و ھمه  ھا، تمام منافع کوتاه بود و اینکه در آنجانبه بودنشان به نفع انگلستان  یک

ای از ابھام  آور نبود، بلکه در ھاله مفاد مربوط به انگلستان نه تنھا الزام. آور برای ایران لحاظ گردیده بود تعھدات الزام

تاد که با تفسیر قراردادھا، این کشور از عمل تنظیم شده بود که امکان تفسیر و توجیه بیشتری داشت و بارھا اتفاق اف

رفت سلطه استعمار انگلستان در ایران  ھرچه زمان پیش . ھزینه خود نیز به ایران شانه خالی کرد به تعھدات کم

 شاه، آشکارا قراردادھایی بر ایران تر گردید و دیری نپایید که در دوره حکومت محمدشاه و ناصرالدین جانبه تر و ھمه محکم

تحمیل قراردادھای . ناپذیری بر پیکره سیاسی، اقتصادی و تمامیت ارضی ایران وارد آورد تحمیل کردند که ضربات جبران

ھای فراوانی دارد که قسمتی مربوط به طرف استعمارکننده، و بخشی نیز مربوط به  استعماری بر ایران، علل و زمینه

  [1].باشد شونده، یعنی ایران، میساختارھای سیاسی، اقتصادی و نظامی طرف استعمار

ھایی در جھت صدور سرمایه و اخذ امتیازات  ھمزمان با سیر تحمیل قراردادھا و ھمچنین صدور کاال به ایران، کوشش

  [2].آغاز شد

اعطای امتیازات دو رویه داشت، نخست آنکه درباریان با اعمال نفوذ بر واگذاری امتیازات، مبلغ ھنگفتی به جیب 

یگاه داخلی به عبارت دیگر، پا. شدند ھای اقتصاد داخلی مسلط می زدند و دوم اینکه، ممالک بیگانه بر شریان می

. اندیشیدند تا مصالح کشور داری جھانی در ایران، ھمان رجال سیاسی دربار بودند که بیشتر به منافع خود می سرمایه

این گروه برای رشد اقتصادی کشور و بھبود . طلب ایران نیز خواھان اعطای امتیاز به بیگانگان بودند بعضی از رجال اصالح

به عبارت دیگر، این گروه، راز پیشرفت را در . دیدند را در اعطای امتیازات متعدد می کیفیت اقتصاد داخلی، راه چاره

جستند، غافل از اینکه رشد و پیشرفت اقتصادی در گرو امنیت سرمایه و وجود  داری جھانی می ادغام نظام سرمایه

  [3].داران را در دستور کار خود قرار دھد سازمان سیاسی است که منافع تجار و سرمایه

یکی از این امتیازات، امتیازنامه تنباکو . ھای کالن ھمراه بود اعطای امتیازات به استعمارگران ھمیشه با اخذ رشوه

ان شاه به کشور استعمارگر شاه به فرنگ و در قبال اخذ رشوه از سوی اطرافی بود که در پی سفر سوم ناصرالدین

  [4].انگلستان اعطا شد

ھدف از این نوشتار، بررسی ابعاد نظری جنبش تنباکو است که در دو مقوله ذکر حوادث و تحلیل و تفسیر واقعیات 

  .شود مربوط به این جنبش، ارائه می

   

  شاه ه ایران در دوره ناصرالدینجامع

برد و آن تعارض نیز محصول گسترش  شاه از تعارضی درونی رنج می جامعه ایران در اواخر دوره سلطنت ناصرالدین

در عرصه ظاھری اجتماع، تقید به اوامر و نواھی شرع و التزام به مراعات . مناسبات خارجی ایران با ممالک اروپایی بود

جامعه ایران عصر . ھای اجتماع، آشکارا ھویت مذھبی داشتند ای که الیه شد، به گونه ا دیده میاخالق مذھبی آشکار

این داوری، از . کرد این سخن به مفھوم آن نیست که اصول و ضوابط دینی را دولت اجرا می. ای دینی بود قاجار، جامعه

ھا و سیر و سلوک سنتی خود، خویشتن را  شهپایه است، بلکه منظور آن است که آحاد جامعه در پرتو اندی اساس بی
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اگرچه از نظر سیاسی، خالئی . دانستند و فضای فرھنگی جامعه، فضایی دینی بود به مراعات احکام شرع ملزم می

  .شد ھای مردم مشاھده می ماندگی حکومت بود، در بین توده عظیم، که ناشی از عقب

رفتگان  کردگان، خارج داد که گروھی اندک از تحصیل تعارض درونی جامعه ایران و به ویژه تھران، آنجا خود را نشان می

بر اثر گسترش مناسبات خارجی . دادند و کسانی که با اروپاییان حشر و نشری داشتند در جامعه خود را نشان می

حاکمه ایران، تعارض ذاتی بین دو قشر اجتماعی خود را  در بین ھیاتای جدید  شاه و ظھور الیه ایران در دوره ناصرالدین

شدند، اگرچه آشکارا علیه اعتقادات دینی مردم  الیه جدید اجتماعی، که روشنفکر خوانده می. آشکار ساخت

ن ای. طلبیدند کردند، با پذیرش بخشی از دستاوردھای ظاھری اروپا، فرھنگ سنتی را به معارضه می آرایی نمی صف

خان سپھساالر، عامل واگذاری امتیازنامه نافرجام رویتر  شان، در ھیات دولت، میرزاحسین ترین نماینده گروه، که مشھور

باید اوال  بود، بر این گمان بودند که برای تحرک اجتماعی و پیمودن مسیر رشد و ترقی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 

ھا و وارد کردن ایران در نظام مبادالت جھانی  ثانیا از طریق انعقاد امتیازنامه نھادھای سیاسی غرب را در ایران برپا کرد و

اندیشه یادشده، آشکار با مواضع و . داری، این سیر را سرعت بخشید المللی سرمایه و تحکیم مراوده با نظام بین

شرافی و درباری بودند و داران بزرگ که گروھی ا ساالران و زمین ھای دو صنف مغایرت داشت؛ نخست دیوان اندیشه

دیدند؛ و دوم، طیف  ای خود در تعارض می اصالح در ساختار سیاسی ــ اجتماعی کشور را با نظام سنتی و قدرت قبیله

ھا،  علما و مردم دیندار که بر این باور بودند که گسترش مراودات با غرب و پذیرش اصول حیات سیاسی و اجتماعی آن

عالوه . واضح است که طرفداران اصالحات، فرھنگ غرب را درک نکرده بودند. سازد ت میمبانی اعتقادی مردم را سس

ھا و نظارت بر اوامر و نواھی نه از طرف دولت بلکه از طرف مردم اعمال  ای دینی، که رعایت سنت بر این، در جامعه

ز غربیان در امر داد و ستد داخلی، ای ا شد، رواج مظاھر تمدن غرب، امری پذیرفتنی نبود، اما از سویی دیگر، عده می

خانه  تئاتر، تماشاخانه، می. به ویژه در تھران، فعال شده بودند و این امر چیزی نبود که در فرھنگ عام، مورد قبول باشد

اگر فرھنگ تعقل و چند و چون فلسفی در ایران جایی . نگرانی گروھی از مردم بود ترین دل و مراکز فساد، عمده

ھا مواجه  ھای مردم و علما با ھمین جنبه توده. یافتنی بود ھای متجددنمایی، دست ترین راه س، آساننداشت، برعک

طلبید و ناگفته پیداست که برای متجددنمایی،  بودند؛ زیرا این قبیل امور، آشکارا تمامیت اعتقادی مردم را به مبارزه می

شرب خمر در مأل عام و راه یافتن زنان ایرانی به مراکز . دکن نیازی به برھان و اندیشه نیست و صرف تقلید کفایت می

شد  در چنین وضعی، فرھنگ بومی در مخاطره دیده می. گشت ھای نو تعبیر و تفسیر می فحشا از نتایج ظھور اندیشه

 ای از طرف فرنگ در کار است تا ایران را طفیلی فرھنگ شد که توطئه افزود و احساس می و بر ھراس مسلمانان می

  .خود سازد

ھمیشه به جای یافتن راھی برای جلوگیری از نفوذ فرھنگ غرب، بر سست گرفتن آداب و رسوم دینی ابراز تاسف 

این . شد که اگر وضعیت به ھمین منوال پیش رود، اسالم به کلی از میان خواھد رفت بینی می شد و پیش می

  [5].بخشید ھا را امتیازنامه تنباکو، شدت می اندیشه

اعالم شده بود که این سفر . ق برای سومین سفر خود به فرنگ آماده گشت.١٣٠٦شاه در شعبان سال  ناصرالدین

مایل بود بخشی  شاه که باطنا. برای مشاھده ترقیات ممالک اروپایی، به ویژه بازدید از نمایشگاه کاال در پاریس، است

کرد ناامیدکننده  انداز آینده را با وجود وزیرانی که مشاھده می گر باشد، چشم از ترقیات غرب را در کشور ایران نظاره

کرد که غرب فقط از طریق رشد و توسعه اقتصادی به آن مرحله از پیشرفت اجتماعی نایل آمده  او تصور می. دید می

ترین اصالحی در ساختار سیاسی کشور انجام دھد، بر این تصور بود که گویا با  کوی که ھرگز حاضر نبود کوچ. است

توان ایران را به شاھراه سعادت ھدایت کرد، غافل از آنکه بنیاد غرب، حول  ای بدون مسئولیت می ِصرف تشکیل کابینه
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توانست به عمق این مفھوم پی  یشاه ھرگز نم  ناصرالدین. زد مداری، تفکیک قوا و پارلمانتاریسم دور می محور انسان

توانست این نکته را درک کند که  مانده بود و نیز نمی ببرد که آن روی دیگر شکوفایی اقتصادی غرب، استثمار ملل عقب

تواند مبانی فرھنگ و تمدن غرب را بپذیرد و اگر قرار بود راھی برای تعالی  کشوری مثل ایران با فرھنگ ویژه خود نمی

پنداشت که اگر  شاه می. بایست ھویت ملی و ایرانی داشته باشد تصادی جستجو شود، این راه میاجتماعی و اق

انداز تحوالت، اندکی بھبودی حاصل کند، غافل از اینکه  توان امید داشت که چشم وارد امتیازات تجاری با غرب شود، می

د را بیش از رشد و پیشرفت جامعه ایران در نظر ھای خو غرب در مناسبات تجاری، تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه

ترین نفعی  برداری از ذخایر طبیعی ایران، کوچک گرفت و اساسا از طریق عقد امتیازات تجاری و اعطای حق بھره می

ھای  آمد چیزی جز وابستگی سیاسی و اقتصادی قدرت شد، بلکه آنچه از این امتیازات به ارمغان می عاید کشور نمی

  .للی نبودالم بین

بایست سیری  ھا ناممکن بود و برای نیل به آن ھدف، می بدون اخذ بنیادھای فرھنگ غرب، طی طریق در مسیر آن

ھا و بسترھای  یافتنی نبود و محال بود که بدون وجود زمینه شد؛ سیری که در جامعه ایران ھرگز تحقق خاص طی می

ترین تحول سیاسی  شد، کوچک ه انسان متحول میمساعد فکری و فلسفی، که طی آن زاویه نگرش نسبت ب

مداری و  اجتماعی روی دھد، اما در آن وضعیت، ایران ھرگز آمادگی پذیرش مبانی فرھنگ غرب را، که مبتنی بر انسان

ھا بود، نداشت و اساسا بدون زمینه فلسفی درباب تعریف انسان و جامعه، ھیچ تحرکی  آزادی فردی در کلیه عرصه

توانست در ایران محقق شود، زیرا در آن صورت شاه  به وجود آید؛ امری که به لحاظ ذھنی و عینی نمی توانست نمی

کرد و به ھمین  نظر نمی شاه ھرگز از قدرت خود صرف ناصرالدین. داشت بایست از قدرت خودکامه خود دست برمی می

خود را به وزیران انتقال دھد، باز ھم  اگر شاه حاضر بود اندکی از قدرت. دلیل اصالحاتش صورت فرمایشی داشت

بنابراین ایرانیان . شد ھویت فرھنگی و دینی خود را از دست بدھد پیمودن راه غرب میسر نبود؛ زیرا جامعه حاضر نمی

   [6].دیدند ھا نمی ترین سنخیت فرھنگی بین خود و آن نگریستند؛ زیرا کوچک ھمیشه به اروپایی به چشم بیگانه می

   

  اعطای امتیازنامه رژی

کردند و به ھمان  السلطان اصرار می اصغرخان امین ھا در ترغیب ناصرالدین شاه به مسافرت از طریق علی انگلیسی

دادند شاه از طریق آن کشور به غرب  نمیورزیدند، و به ھمین دلیل اجازه  ھا با این سفر مخالفت می نسبت روس

وزیرمختار انگلیس در ایران و عامل (سرھنری دراموند ولف . ھا جلب شد پس از دو ماه، موافقت روس. مسافرت کند

مقدمات سفر را فراھم ساخت و شاه، در حالی که ) داری یھود در این کشور عمده بسط نفوذ محافل سرمایه

کردند، عازم  و جمعی از بزرگان کشور او را ھمراھی می) وزیر انطباعات(اعتمادالسلطنه و ) صدراعظم(السلطان  امین

 ھا برگزار شد که در ھای بسیاری برای آن ھا از ھیات ایرانی به گرمی استقبال کردند و میھمانی انگلیسی [7].سفر شد

نظر  ملکه ویکتوریا برای جلب. شد ھا مطرح می ھا درخواست واگذاری امتیازات اقتصادی به انگلیسی ھمگی آن

به محض اینکه . ھا و ھدایایی اھدا کرد السلطان و اعتمادالسلطنه، به ھر کدام نشان ھمراھان شاه، مثل امین

ق سرھنری دراموند ولف .١٣٠٦تابستان سال  در. ھا مطرح شد ھمراھان شاه فریفته شدند، تقاضای اصلی انگلیسی

وزیر  نخست(تالبوت در زمره نزدیکان سالیسبوری . یکی از دوستان خود، به نام جرالد تالبوت، را به شاه معرفی کرد

ھای آنان به عنوان مھماندار شرکت  از آن به بعد تالبوت ھمراه ھیات ایرانی، در سیاحت. رفت به شمار می) انگلستان

دست آورد و  قیمتی درباره توتون و تنباکوی ایران به وی خود را به اعتمادالسلطنه نزدیک کرد و اطالعات ذی. کرد می

تالبوت با زیرکی تمام برای فھمیدن این موضوع که آیا شاه . بار به اھمیت زایدالوصف اقتصادی آن پی برد برای اولین
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شود ــ به  ــ که معیشت بسیاری از ایرانیان از طریق آن تامین می برداری از چنین کاالی استراتژیکی را حاضر است بھره

توان به این مھم نایل  وی دریافت که با پرداخت مقداری رشوه می. وگو شد السلطان وارد گفت او واگذار کند، با امین

  .آمد

از این راه مقادیر السلطان، به امید دریافت رشوه، مطلب را با شاه در میان نھاد و خاطرنشان ساخت که  امین

برد، مزایای امتیاز را  سرھنری دراموند ولف نیز، که در انگلستان به سر می. بسیاری وجه نقد عاید شاه خواھد شد

  .برای آنان ذکر کرد

او . شاه، که در بازگشت از این سفر مفتون اروپا شده بود، بر آن شد که به نظر خودش کاری انجام دھد ناصرالدین

در این سفر آنچه مالحظه کردیم، تمام نظم و ترقی اروپا، به دلیل این است که قانون دارند، ما ... «: گفتدر جمع رجال 

ایم که در ایران قانون ایجاد نموده، از روی قانون رفتار کنیم، شما بنشینید و قانون  ھم عزم خود را جزم نموده

  »...بنویسید

خان  ھا پیش، میرزایوسف شود، مدت ران با نوشتن قانون حل شاه فراموش کرده بود که اگر بنا بود مشکل ای

ولی شاه قانونخواه نبود، درواقع او ترقی را بدون دست کشیدن از قدرت . مستشارالدوله آن را انجام داده بود

جانبه و فراگیر خود با قانون  توانست بین استبداد ھمه وی نمی. خواست و این امر، شدنی نبود اش می خودکامه

خواست، اما در نھایت آنچه قربانی  پذیرفت یا آن را، در حالی که شاه ھر دو را می فیقی ایجاد کند؛ یا باید این را میتل

  .دید ترین راه را اعطای امتیازات می براین، وی آسان عالوه. کرد، ھویت فرھنگی و دینی جامعه بود می

و سرانجام شرکتی به منظور انحصار امتیاز توتون . زنی نمودتالبوت پس از بازگشت شاه به ایران، با رجال انگلیس رای

  .السلطان آن را به شاه داد مواد امتیازنامه نوشته شد و امین. و تنباکوی ایران تاسیس کرد و بالفاصله روانه تھران شد

این ھر ساله،  لیره پاداش نقد خواھد گرفت و عالوه بر ٢٥٠٠٠صدراعظم به شاه اظھار کرد که بابت امضای قرارداد، 

  [8].ھای کالن دریافت کردند میرزا ھم رشوه السلطان و کامران امین. ھزار لیره عاید او خواھد شد پانزده

. ر تالبوت و شرکای او قرار گرفتق امتیاز توتون و تنباکوی ایران به مدت پنجاه سال در اختیا.١٣٠٨رجب  ٢٨در روز 

ھزار لیره انگلیسی به دولت ایران بپردازند؛  مطابق مواد امتیازنامه، صاحبان امتیاز متعھد شدند که ھر ساله مبلغ پانزده

 [9].زارعان موظف شدند تسھیالت الزم را در اختیار صاحبان امتیاز قرار دھند. اعم از اینکه شرکت ضرر کند یا نفع ببرد

اسباب و لوازم ضروری برای این منظور، از عوارض گمرکی معاف شدند و حمل و نقل توتون و تنباکو بدون اجازه صاحبان 

صدور این کاال، . اکو داده شدشان اجازه حمل توتون و تنب امتیاز ممنوع گشت و فقط به مسافران به اندازه مصرف روزانه

چه در روز عقد قرارداد تعھد شده بود، به مدت پنجاه سال از مالیات معاف شد و کسانی که خالف  به غیر از آن

صاحبان امتیاز . گردید شد، جریمه می شدند و ھرکس که تنباکو نزد او یافت می کردند مجازات می امتیازنامه رفتار می

قوق یا امتیازات خود را به ھر کس که میل دارند منتقل نمایند؛ به شرط اینکه قبال اولیای دولت مختار بودند که تمام ح

ترین شعبه کمپانی اطالع دھند و در یک کالم،  زارعان موظف شدند میزان تولید خود را به نزدیک. ایران را مطلع نمایند

  [10].گذار شدترین محصول تولیدی ایران در آن زمان، کًال به انگلیس وا عمده

ترین امتیازی بود که به بیگانه واگذار شد؛ زیرا این امتیاز با سرنوشت ھزاران زارع و تاجر سر  بخش امتیاز تنباکو، زیان

اندرکاران این محصول ناگھان  دست. داده شد و کار داشت و درواقع نظام معیشت ھزاران خانواده به دست کمپانی

پس از امضای قرارداد . اند متوجه شدند که در امر تولید کاالی خود ھیچ اختیاری ندارند و ھمگی به بیگانه فروخته شده

د در طی این مدت، تالبوت مطابق بند نھم امتیازنامه، کلیه حقوق و امتیازات خو. تا پنج ماه از کمپانی رژی خبری نشد

  [11].را تشکیل داد» ھیات شاھنشاھی دخانیات ایران«را به شرکت دیگری فروخت و این شرکت، 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۶ 
 

   

  ھمکاری کارکنان ایرانی با شرکت رژی 

ھا  نخست بازرگانان بزرگ که تعدادی از آن: گروه بودنداین کارمندان دو . ھزار کارمند ایرانی گرفت کمپانی رژی، پانزده

پا که به عنوان ناظر و بازرس و مامور خرید  ھا رسیدند و دیگری، بازرگانان خرده ھای رژی در شھرستان به وکالت شعبه

شرکت رژی با  [12].کردند تا پنجاه تومان از شرکت، حقوق دریافت می ٢٤گروه نخست از . به خدمت رژی در آمده بودند

سیدعبدالرحیم . رابطه برقرار کرد و برای والیات بزرگ ھم وکالی ایرانی برگزید) ترین ثروتمند ایرانی بزرگ(الضرب  امین

الضرب تقاضا کرد که نزد رئیس  او از امین. نستدا تنھا نقطه امیدواری را مرحمت رژی می) بازرگان کرمانی(التجار  معین

در . الضرب در والیات، نمایندگان رژی ھم بودند گماشتگان امین. رژی وساطت کند تا نماینده شرکت رژی در کرمان باشد

کاشان، سیدعلی نظری طباطبایی؛ در کرمانشاه، محمدعلی اصفھانی؛ در اصفھان، حاج محمد صراف و پسرش آقا 

جھرمی و محمدھادی شیرازی؛ در مشھد،   محمد شفیع شیرازی، ابراھیم قلی در شیراز، حاج محمدجعفر؛ 

، )الضرب گماشته امین(محمدرحیم اصفھانی  الضرب بود؛ و در تبریز، حاج التجار، که برادر کوچک امین ابوالقاسم ملک حاج

  [13].کارکنان رده اول ایرانی رژی بودند

ای که با بازرگانان سرشناس برگزار نمود، نتیجه مذاکرات را  ، در نخستین جلسه)نماینده رژی در تبریز(مستر اوانز 

  [14].مطلوب گزارش کرد

   

  ھا  عملال نخستین عکس

ماھه این توھم را به وجود آورده  سکوت پنج. شد رسید و ھیچ تحرکی در ایران دیده نمی ابتدا اوضاع آرام به نظر می

  . بود که گویا ھیچ خبری در میان نخواھد بود

ین اندک صدای نجواھایی در ا اندک. ھا را به دست بیگانه سپرده است دیدند که شاه مقدرات آن مردم ناباورانه می

ھایی بر در و دیوار شھر تھران نصب گشت که به دستور شاه و توسط  زمینه شنیده شد تا اینکه، اعالمیه

  :اعالمیه بدین شرح بود. اعتمادالسلطنه تھیه شده بود و عالوه بر تھران به سایر شھرھای ایران نیز فرستاده شد

مملکت و تزیید مداخل دولت، اداره تمامی اعالن مھم ــ چون دولت ابد شوکت علیه قاھره محض حفظ منافع «

دخانیات ممالیک ایران را به عھده یک کمپانی معتبر با مکنتی محول فرمودند و چون مستندًا به توفیقه تعالی کمپانی 

ق شروع به اداره امور خواھد نمود، الزم دانسته شد که قبل از وقت، فوایدی که .١٣٠٨مزبور نیز از ابتدای ھذه السنه 

  :تشکیل این کمپانی برای عموم اھالی منظور است، اطالع داده شوداز 

اوال از تشکیل این کمپانی ابدا به زارعین توتون و تنباکو خسارتی واقع نخواھد شد و عالوه بر این، زارعین از ھر 

ابتیاع نموده و وجه آن را جھت منتفع خواھند بود؛ زیرا این کمپانی مثل تجار، تنباکو و توتون را به قیمت عادالنه از زارع 

  ... .نقدا خواھد داد

ثانیا فروشندگان تنباکو یا توتون نیز از این کمپانی نفع خواھند برد؛ زیرا این کمپانی، توتون و تنباکو را بعد از آنکه قابل 

  ... .ھا به مشتریان خواھد فروخت استعمال شود، به واسطه آن

نمایند، از این کمپانی خسارتی وارد نخواھد آمد؛ زیرا کمپانی،  استعمال میثالثا به اشخاصی که توتون و تنباکو 

ھا ھم جنس و  توتون و تنباکو را بدون اینکه مخلوط و مغشوش و مرطوب نماید، قابل استعمال نموده در جعبه و کیسه

ه توتون و تنباکو ھا نوشته شده است، خواھد فروخت، لھذا اشخاصی ک درجه و میزان توتون و تنباکو بر روی آن

  .. .فروشان و نوکرھا رھایی خواھند جست نمایند از دست تقلب تنباکو و توتون استعمال می
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خواھد که حسن نیت و خدمت خود را به اھالی ایران ظاھر سازد، جمعی از این  خاتمه ــ چون این کمپانی می

ھذا با اینکه  یکاری مستخلص خواھد نمود و معاھالی را که صاحب سواد ھستند نسبت به قابلیتشان مواجب داده از ب

اسھام شراکتی کمپانی را در اروپا فروخته، مبالغ الزم کمپانی را جمع نموده است، اگر ایرانیان مایل باشند که اسھام 

شراکتی کمپانی را ابتیاع نموده به کمپانی شریک شوند، کمپانی حاضر است که به قیمت عادالنه روز به آن اشخاص 

  [15]».ھا را شریک بشناسد و در منفعت با خود مستمر سازد ام فروخته، آناسھ

، که برای توجیه امتیازنامه صادر شده بود، بیش از ھمه، دو قشر را حساس کرد؛ اول، علما، از آن حیث  این اعالمیه

کردند و مقاصد دینی و حفظ  امتیازنامه را در چارچوب تسلط اجنبی بر شئونات یک کشور اسالمی ارزیابی میکه این 

از . دیدند دوم، تجار که منافع اقتصادی خود را با خطری عظیم مواجه می. دیدند ھویت دینی جامعه را در مخاطره می

دادند،  کردند و یک پنجم جمعیت کشور را تشکیل می طرفی کسانی که از طریق خرید و فروش تنباکو امرار معاش می

با وجود این در . شدند و بدیھی بود که در زمره مخالفان آن درآیند ناپذیری می با این امتیازنامه، متحمل خسارت جبران

  [16].دادند ھای بحران اقتصادی، بازرگانان ایرانی، ھمکاری با شرکت رژی را بر بیکاری ترجیح می آن سال

شد که فرنگی  احساس می. افزود ھا را ھرچه بیشتر می ھا در جامعه ایرانی، حساسیت سابقه اروپایی ظھور بی

  .کردند ھای خود، مردم را بیشتر بدبین می ھا با فعالیت  تر آنکه بعضی از آن مھم. ایران را فتح کرده است

مردم به . ھا به تاسیس کلیسا اقدام کردند متعاقب امتیازنامه تنباکو، ھزاران فرنگی به ایران وارد شدند، بعضی از آن

نگریستند؛ زیرا دختران  ھا را با دید بدی می خانه توسط آن قدری نسبت به فعالیت غربیان بدبین بودند که تاسیس مریض

البته در معیار . شد شدند و این کارھا منافی شرع تشخیص داده می شغول میحجاب به امر پرستاری م مسلمان، بی

حجابی به مفھوم  حجابی در آن زمان باید با توجه به پوشش مرسوم زنان ایران در ھمان دوران قضاوت کرد وگرنه بی بی

  [17].امروزی، در جامعه ایران عصر قاجار، محلی از اعراب نداشت

کسانی که دغدغه حفظ شریعت، تمامیت ارضی و حفظ . ترین حربه را به دست علما داد تحرکات رژی در ایران، مھم

تعارض ذاتی جامعه که محصول منطبق نبودن . اعتقاد دینی مردم را داشتند، ناگھان با فرصتی تاریخی مواجه شدند

ھمانند گذشته . ی جدید غرب بر فرھنگ دینی جامعه سنتی ایران بود، با حمله به این امتیازنامه آغاز شدخرد سیاس

  .ھای رویتر و التاری، رھبری در دست علما بود در جریان اعتراض به امتیازنامه

   

  بازتاب قرارداد در شیراز

تنباکوی فارس در آن زمان، در زمره . زده شداولین جرقه مخالفت با شرکت رژی با اعزام ماموران کمپانی به فارس 

وضعیت کشت تنباکو در . شد ترین تنباکوی ایران بود و از طرف دیگر، بیشترین تنباکوی کشور در فارس تولید می مرغوب

شیراز، ویژگی خاصی داشت؛ بدین مفھوم که از ھنگام کاشت محصول تا برداشت آن، حدود ھشت تا نه ماه طول 

کرد؛ تا پاییز  کاشت و در اوایل تابستان آن را درو می بایست در ابتدای بھار، محصول خود را می میزارع . کشید می

شد و نھایتا در زمستان،  بندی محصول شروع می شد؛ از ابتدای پاییز تا اوایل زمستان بسته تنباکو باید خشکانده می

  .گشت محصول برای فروش آماده می

کردند و این امر، بار سنگینی بر دوش  ھا را حواله می له، در اوایل بھار مالیاتحاکمان فارس، طبق معمول ھر سا

ای از حکام دو ماه مانده بود به آخر سال، مقداری از مالیات را به دولت مرکزی  عده. گذاشت تجار و کشاورزان می

، برای اخذ وجوه، مردم را تحت محصالن مالیاتی. کردند پرداختند و در اوایل نوروز آن را از دھقانان مطالبه می می

شدند برای تأدیه مالیات معوقه  تا جایی که در بعضی از روستاھا، زارعان ناچار می. دادند شدیدترین فشارھا قرار می
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از این اوضاع، تجار شیرازی و ماموران . پنجم قیمت در اختیار تجار قرار دھند خود، حاصل زمین مرغوب خود را به یک

  [18].رسید تعداد این تجار به بیش از پنجاه تا شصت نفر نمی. شدند می مند حکومت بھره

نماینده (مستر بینز . به دلیل اھمیت شیراز، پس از استقرار کمپانی رژی، اولین ماموران، عازم آن شھر شدند

خود را به آن دیار آغاز کرد، در حالی که چند نفر از ماموران ایرانی ھم او را ھمراھی حرکت ) شرکت در شیراز

کرد که طی آن دستور داده شده بود از نمایندگان کمپانی  وی با خود فرمانی از طرف دولت مرکزی حمل می. کردند می

ل از اینکه فرنگیان وارد شیراز شوند، قب. پذیرایی شود و کمال مساعدت برای حسن اجرای مفاد امتیازنامه به عمل آید

بار در این خطه از ایران  ھای اعتراض برای اولین زمزمه. شایع شده بود که دولت، آن سامان را به فرنگی فروخته است

علمای شیراز ھم، از آنجا که این امر . ھا کسب تکلیف نمودند ای از مردم رو به سوی علما نھادند و از آن عده. آغاز شد

ای از بازرگانان و تجار بزرگ تنباکو، که مستظھر به حمایت  عده. دانستند، اظھار انزجار کردند منافی با منافع دین میرا 

عباس  ھای الزم را برای گسترش شورش مھیا ساختند؛ مثل حاج بیگانه بودند، آشکارا علیه رژی موضع گرفتند و زمینه

ه دستور وزیرمختار روسیه در تھران، ماموریت داشت در امر پیشرفت کار کرد و ب اردوبادی که از دولت روسیه حمایت می

در شیراز، شایع شده بود که اقدامات شرکت رژی موجب خواھد شد صدھا تاجر ورشکسته،  [19].رژی اختالل ایجاد کند

جولیوس . شد بھای تنباکو افزایش خواھد یافت و بیگانگان آن را به ایران خواھند تاخت ین گفته میھمچن. و بیکار شوند

ھا این نبوده  ، با ارسال تلگرافی به بینز دستور داد که به مردم بگوید که ھرگز نیت آن)نماینده رژی در تھران(اورنستین 

استخدام نمایند و اگر کسی مایل نیست استخدام شود، ھا را  خواھند آن است که نان مردم را قطع کنند، بلکه می

او به کارگزار خود در شیراز دستور داد که به اطالع علما برساند . نفع باشد تواند کاری کند که در مساله تنباکو، ذی می

  [20].ھا نابودی شریعت نیست گذارند و ھدف آن جا به اسالم احترام می ھا در ھمه که انگلیسی

باری است که زارع در  وارد خواھد کرد و درواقع این نخستین  شد که شرکت رژی، به ایران سرمایه چنین وانمود می

ھند خرید، اعالم شد که مردم تنباکو را به ھمان قیمت قدیم خوا. برابر عرضه محصول، پول نقد دریافت خواھد نمود

نیز گفته شد صدھا تن کارگر و کارمند ایرانی استخدام . لیکن وزن و جنس آن از طرف کمپانی تعیین خواھد شد

دادند و ماموران کمپانی  ھا را به شھر راه نمی رسید، با وجود این، مردم فرنگی ھا مساعد به نظر می وعده. شوند می

که ماموران  ق، درحالی.١٣٠٨در رمضان سال . کردند بال روز را سپری میدر دروازه قرآن شیراز به حالت معطلی و استق

ھای خود را تعطیل نمودند  جمع کثیری از مردم دکان. در نزدیکی شیراز اقامت داشتند، شور و ھیجان به اوج خود رسید

مرکزی را تقبیح مردم اعمال دولت . اکبر فال اسیری، در مسجد وکیل تجمع کردند اهللا سیدعلی و تحت رھبری آیت

این اعتراض، امری  [21].سید طی سخنرانی پرشوری مخالفت خود را با ورود ھیات انگلیسی به شیراز اعالم کرد. کردند

اساسا، نمایندگان کمپانی از آن رو شیراز را برای آغاز عملیات انتخاب کرده بودند که به لحاظ سنتی، . سابقه بود بی

السلطان که جنوب را  شد؛ به ویژه با وجود حاکمی مثل ظل ھا را شامل می حوزه جغرافیایی و منطقه تحت نفوذ آن

رسید، ولی شورش  تر به نظر می رفت، اجرای امور سھل ھا به شمار می لیسیتحت حکومت خود داشت و دوست انگ

وزیر . نمایندگان شرکت از این قضیه مطلع شدند و ھراسان در بیرون شھر ماندند. شیراز این پندار را نقش بر آب کرد

السلطان نیز  امین. دھد مختار انگلیس در تھران به نزد صدراعظم رفت و از او خواست تا غائله را ھرچه زودتر خاتمه

ھا بود، مامور کرد امنیت شیراز را   الملک را که از یاران انگلیسی یکی از دشمنان دیرینه سید، به نام میرزا رضاخان قوام

ھا بر مردم تاختند و بدین ترتیب شورشیان پراکنده  الملک ماموران خود را به مسجد وکیل گسیل کرد؛ آن قوام. برقرار کند

  [22].اجرا موقتًا فرو نشستشدند و م
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گفتند تا بینز از شھر خارج  علما می. رسید که غائله خاتمه یافته است، اما ماجرا ھمچنان ادامه داشت به نظر می

اینده کنسولگری انگلیس اطالع داد که یا بینز باید از آقا میرزا محمدعلی مجتھد به نم. نشود به مسجد نخواھیم رفت

ھا در   مجتھد گفته بود که با مساله رژی، ایران ُپر از فرنگی خواھد شد و آن. مملکت خارج شود یا جامعه روحانیت

ش به اسیری، بازگشت آرام اکبر فال الملک مالحظه کرد که با وجود سیدعلی قوام. مذھب مردم فساد ایجاد خواھند کرد

  . السلطان، خواستار تبعید او به عراق شد بنابراین طی تلگرافی به امین. شھر ناممکن است

ھا بازار را  آن. ای دیگر به دست کسبه افتاد ترتیب بھانه بدین. اکبر را از راه بوشھر به بصره منتقل کردند سیدعلی

 [23].خواستار بازگرداندن سید به شیراز شدند مردم. اجتماع کردند) چراغ شاه) (ع(تعطیل، و در صحن احمدبن موسی

به دنبال اجرای این . الملک، که از این تجمع ھراسان شده بود، دستور داد که با تیراندازی مردم را متفرق کنند قوام

شورش شیراز، اولین جرقه علیه امتیازنامه رژی بود؛ . کشته و زخمی شدندچراغ  ای از مردم در شاه فرمان، عده

  [24].ای که در خون نشست جرقه

ه او نیز به عراق الدین اسدآبادی بود ک اسیری به عراق، مالقات او با سیدجمال اکبر فال یکی از برکات تبعید سیدعلی

دو سید تبعیدی در بصره به طور مفصل درباره پیامدھای قرارداد رژی و راه مبارزه با آن با یکدیگر صحبت . تبعید شده بود

اکبر، که داماد میرزای شیرازی بود، این  ای مفصل به میرزای شیرازی نوشت و سیدعلی الدین نامه کردند و سیدجمال

ھایی که از ایران رسیده  الدین با اخبار و تلگراف ھای فال اسیری و نامه سیدجمال گزارش [25].نامه را به مقصد رساند

  [26].بود زمینه را برای فتوای تحریم تنباکو فراھم کرد

طلبان متجدد  ای از نویسندگان، ھیچ اثری از اقدام اصالح ــ بر خالف پندار پاره١: جنبش شیراز، متضمن چند نکته بود

ویژه تجار، سخنی  طلبان و جماعت ناراضی مردم ایران، به سخن گفتن از اتحاد بین علما، اصالح. شد در آن دیده نمی

جنبش شیراز، اولین . شد ای بین شھرھای مختلف مشاھده نمی یافته گونه ارتباط سازمان ــ ھیچ٢پایه است؛  بی

اکبر  ــ رھبری جنبش در دست علما بود، ھرچند عالمی غیرمشھور مثل سیدعلی٣ای علیه رژی بود؛  خیزش توده

ای  درست از سوی عدهخان در جنبش شیراز، تحلیلی نا ــ سخن گفت از تاثیر بسزای سیدجمال و ملکم٤اسیری؛  فال

خان، باید خاطرنشان ساخت که  ھای سیدجمال و ملکم عالوه بر تمایزات اصولی اندیشه. از نویسندگان است

ــ ٥ھایی خطاب به میرزای شیرازی نوشت؛  او فقط در بصره نامه. در خیزش علیه رژی، تاثیر چندانی نداشت  سیدجمال

سازد؛ زیرا  حرکت مردم، اقتصادی و سیاسی محض بود، باطل میشورش شیراز این داوری را که گویا انگیزه 

. ھای دینی و دغدغه حفظ ھویت فرھنگی و تمایل به حفظ خلوص جامعه دینی نیز در حد باالیی موثر بود انگیزه

گرفته شد ھای سیاسی، کمترین تاثیر را در خیزش تنباکو داشتند، وجه اقتصادی امتیازنامه از آن رو به باد انتقاد  انگیزه

گشود؛ امری که به سلطه سیاسی منجر  ھای اقتصادی کشور می که راه را برای ورود بیگانه و تسلط بر شریان

  [27].اما دغدغه اصلی، ھمانا دغدغه حفظ تمامیت ارضی ایران و حفظ خلوص دینی جامعه بود. شد می

   

  نشینی رژی بازتاب قرارداد در تبریز و عقب

مردم آن حوالی البته  [28].العمل نشان داد، تبریز بود دومین شھری که در مقابل ھیات اعزامی کمپانی از خود عکس

شد که در امر صادرات چندان  از تولیدکنندگان عمده تنباکو نبودند و فقط در حوالی کردستان، اندکی محصول تولید می

اھمیتی نداشت، لیکن آذربایجان از آن نظر مھم بود که صدور تولیدات توتون و تنباکوی سراسر ایران از آن والیت انجام 

  .شد می
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میرزا جواد آقای مجتھد  حاج. انتشار خبر امتیازنامه رژی، علمای آذربایجان نارضایتی خود را اظھار کردنداز ھمان آغاز 

داد و در مقام خیرخواھی،  ای علیه امتیاز توتون و تنباکو از خود نشان می تبریزی در راس علمای تبریز، تحرک ویژه

وی امتیاز تنباکو را منافی اھداف دین و دولت تلقی . داشت یزعمای دولت را از عمل به تعھدات در برابر رژی بر حذر م

گروسی، که از مخالفان . خان امیرنظام گروسی، پیشکار و والی آذربایجان بود در ھمین ایام، حسنعلی. کرد می

ف از سوی دیگر، ماموران روسیه در آذربایجان، به دلیل اھدا. داد رژی بود، با مردم ھمدلی نشان می  امتیازنامه

ورزیدند و تالشی  گونه تحرکی خودداری نمی ھای استعماری با بریتانیا از ھیچ طلبانه خود، به موازات رقابت توسعه

  .دادند گسترده برای ایجاد شورش از خود نشان می

ره لی ٠٠٠/٧٥٠گزارش داد که ایرانیان سود ساالنه رژی را بالغ بر ) کفیل سرکنسولگری انگلیس در تبریز(رابرت پاتون 

درصد سود خالص از رژی دریافت  ٢٠ھزار لیره به عالوه  گویند که شاه فقط سالی پانزده اند و می انگلیس بر آورد کرده

  .بدیھی بود که مردم، این امتیاز را ظالمانه تلقی کنند. خواھد کرد

مراجعه کردند و درباره  ای از تجار تبعه روسیه، به سرکنسولگری این کشور در وحشت از عواقب امتیازنامه رژی، عده

کنسول در پاسخ اعالم کرد که تکلیف اتباع روسیه را . ھایی نمودند تاثیر امتیازنامه بر حیات اقتصادی خود پرسش

نماینده رژی در تبریز، مصلحت را در آن . شود ھا نمی قرارداد ترکمنچای معلوم کرده است و قرارداد رژی شامل حال آن

  .العملی از خود نشان ندھد بودند، عکس  رد حمایت روسیهدید که علیه تجاری که مو

ای برای تحقق آرمان خود، که ھمانا الغای امتیازنامه رژی بود،  عده. در اواسط تابستان، جنبش مردم تبریز آغاز شد

  .به ایجاد تشکیالتی دست زده بودند و عمال ھدایت مردم را بر عھده داشتند

امیر . افکند در شھر پراکنده شده بود رعب و وحشتی بر دل ماموران انگلیسی میھایی که  ھا و اعالمیه نامه شب

حاضر نبود علیه مردم اقدامی انجام دھد و به سرکوب جنبش دست زند، بنابراین از ) پیشکار آذربایجان(نظام گروسی 

د و بیش از ھمه، ولیعھد قیام مردم، ماموران دولت را مستاصل کرده بو. مقام خود استعفا کرد و به تھران بازگشت

  .برد در بالتکلیفی عجیبی به سر می) میرزا مظفرالدین(

ھای خود را بستند و در اطراف  کردند، دکان ھا را منافی احکام دین تلقی می مردم، که اعطای امتیاز به خارجی

انک در شمال تھران به ق، شاه در ییالق خود واقع در شھرست.١٣٠٩در محرم سال . میرزاجوادآقای مجتھد گرد آمدند

در یکی از روزھا، تلگراف تھدیدآمیزی از سوی مردم . گونه اطالعی نداشت وی از تحوالت آذربایجان ھیچ. برد سر می

تبریز به دست او رسید که در آن از وی خواسته بودند از واگذاری منافع مسلمانان به مسیحیان، که مخالف احکام قرآن 

  [29].گر این تقاضا پذیرفته نشود، خود با اسلحه از حقوق خویش دفاع خواھند کردھستند، خودداری نماید و ا

دولت مرکزی از ترس آنکه مبادا تھدیدات مردم صورت عملی به خود گیرد، از سفیر روسیه خواست که در امر جنبش 

ھا، شرط امنیت در تبریز را الغای امتیازنامه رژی دانستند، از آن طرف عوامل انگلیس، ابقای  اما روس. مداخله کندتبریز 

  [30].امتیازنامه رژی را خواستار بودند

ھا در رقابت استعماری با انگلیس، گوی سبقت را ربوده  آن. ی کردندبردار ھا از شورش تبریز به نفع خود بھره روس

نشینی وادار  توانند حریف را به عقب بودند و برگ برنده را در دست داشتند؛ به ھمین دلیل تالش کردند تا آنجا که می

را با وعده الغای شاه ھم با تالش بسیار موفق شد که مردم . پس اصرار زیادی در الغای امتیازنامه داشتند. کنند

با اینکه به آنان . بار دیگر مردم تبریز سر به شورش برداشتند ق یک.١٣٠٩اما در تابستان . قرارداد، به طور موقت آرام کند

. قول داده شده بود که شرکت در آذربایجان عملیاتی نخواھد داشت، باز ھم مردم قانع نشدند و طغیان را آغاز کردند
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ترتیب در تبریز طغیان جنبه  بدین. د که به مردم دستور داده شده است که مقاومت را ادامه دھنددا ظواھر امر نشان می

  [31].عمومی پیدا کرد

در . م را در دست داشتندــ در این جنبش نیز مثل جنبش شیراز، علما رھبری مرد١: قیام تبریز چند ویژگی داشت

شورش، . اند، در مقابل حکومت مرکزی، علما قرار داشتند تبریز، بر خالف آنچه بعضی از نویسندگان در آثار خود نوشته

ھدف و فاقد رھبری نبود، بلکه از متن شعارھای مردم مشخص بود که مدعی بودند رژی دین و دولت را  حرکتی کور، بی

ــ ٣ــ فقط بعد از جنبش تبریز بود که سخن از الغای امتیازنامه به میان آمد؛ ٢ن باید ملغا شود؛ دھد و بنابرای بر باد می

در شیراز، سخن از . توان مشاھده کرد حضور جدی زنان را در صحنه پیکار اجتماعی، برای اولین بار در تبریز می

آن مقطع تاریخی، دامنه گسترده نارضایتی  نفس شرکت بانوان در امر سیاسی، آن ھم در. مشارکت زنان در میان نبود

داد که دو طیف جداگانه نیروھای فعال در مبارزه سیاسی وجود دارند؛  ــ جنبش تبریز نشان می٤رساند؛  را به اثبات می

آمیز  ای از نیروھای اجتماعی که خشونت و قدرت عمل را به مبارزه مسالمت یکی علما و پیروان آنان و دیگری دسته

ــ سخن گفتن از رھبری تجار در نھضت تبریز جای تردید دارد؛ زیرا اساسا ھیچ حرکت اجتماعی در ٥دادند؛  میترجیح 

مساله انگیزه صرف سیاسی و اجتماعی ھم . تاریخ معاصر ایران بدون مشارکت جدی علما، به نتیجه نرسیده است

علما و مردم با سلطه . لیه رژی نباید مبالغه کردــ درباره دست داشتن روسیه در تحوالت تبریز ع٦پایه است؛  کال بی

. بیگانه بر ارکان سیاسی و اقتصادی کشور مخالف بودند و در این زمینه بین روسیه و انگلیس تفاوتی وجود نداشت

برد  ھای استعماری در جھت اھداف خود بھره می رساند که از تعارضات و رقابت این، ھوشیاری رھبری جنبش را می

ھا، ریشه در تحرکات استعماری روسیه در این سرزمین داشت؛ تحرکاتی که عمدتا  س از بیگانه و دوری از آنوگرنه تر

ھم . صحنه سیاسی آذربایجان را دستخوش آشوب کرده بود؛ معاھدات ترکمنچای و گلستان تنھا شاھد مدعا نبودند

کردند، ولی این دلیل بر آن نیست که بین دو  می برداری ھا در جھت اھداف خود از امکانات موجود بھره مردم و ھم روس

  [32].سویی وجود داشت گروه ھم

   

  ھای میرزای شیرازی نخستین گام

چنان مجاھدتی باید  امر، آنترین تکلیف ھر دیندار، محافظت از آنھاست و در این  دین، حدود و مرزھایی دارد که عمده

این وظیفه در عصر . محقق شود که ھیچ عامل خارج از دین، مجال اختالل در احکام دین و تجاوز به آن را نداشته باشد

پس با پذیرش ھمین مقدمه، . ھای بارز آن ھستند است که مراجع، نمونه) عج(عصر غیبت، بر عھده نایبان حضرت ولی

اجب بود که به فریادرسی مومنان برخیزند و راه نفوذ فرنگیان را مسدود کنند؛ زیرا نفوذ فرنگیان بر نایبان امام، فرض و و

در زمان مورد بحث، زعامت و رھبری . آورد در ارکان اداری کشور، انھدام و اضمحالل اساس شریعت را به ارمغان می

از شاگردان شیخ انصاری بود و پس از وی . اهللا محمدحسین حسینی معروف به میرزای شیرازی بود شیعه با آیت

درگذشت شیخ ھمه علما به اتفاق آرا، به اعلمیت او رای دادند، بدین ترتیب میرزای شیرازی مرجعیت شیعه را پس از 

ق، تلگرافی به شاه و تلگرافی .١٣٠٨بنابراین میرزا به عنوان نایب امام در ذیحجه سال  [33].دار شد شیخ انصاری عھده

السلطنه مخابره کرد و از او خواست بنا بر مقتضیات موقعیت و مقام خود تالش کند تا مردم به  میرزا نایب دیگر به کامران

  :اب به شاه مضمون زیر را در بر داشتتلگراف میرزا خط. ھدف خویش، یعنی الغای امتیازنامه رژی، نایل آیند

ھا خالف رعایت حقوق دین و دولت  نظر به تواصل اخبار به وقوع وقایعی چند که توانی از عرض مفاسد آن... «

ھا با مسلمین و اجرای عمل  دارد که اجازه مداخله اتباع خارجه در امور مملکت و مخالطۀ توده آن است، عرض می

و غیره از جھاتی چند منافی صریح قرآن مجید و نوامیس الھی و موھن استقالل دولت و مخل  آھن بانک، تنباکو و راه
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که واقعه شیراز و قتل و جرح جماعتی از مسلمانان در حرم  نظام مملکت و موجب پریشانی عموم رعیت است، چنان

اهللا به وضع  اکبر سلمه سیدعلی مآب حاج و ھتک حرمت آن بقعه مبارکه و تبعید جناب شریعت) ع(احمدبن موسی

که اگر اولیای دولت قاھره در این امور ترخیص  رجاء واثق از مراحم ملوکانه آن... ناشایست، از نتایج این امور است

اند، مفاسد را باید به احسن وجه تدارک و جناب معظم را که اکنون پناھنده  اند به اتفاق کلمه ملت متعّذر نشده نفرموده

ست، به تالفی این وھن مورد عواطف خسروانه فرمایید تا سبب مزید دعاگویی و امیدواری کافیه به ناحیه مقدسه ا

  [34]».االمر االقدس مطاع، محمدحسن الحسینی. علما و رعایا گردد

السلطان،  شاه رسانده شد، لیکن به جز تنی چند از درباریان و امینمیرزا به  نامه میرزای شیرازی توسط کامران

برد،  ق، در حالی که تبریز در شورشی عظیم به سر می.١٣٠٩محرم سال  ٧در . کسی از مضمون نامه آگاه نگشت

کارپرداز (زرا السلطنه تلگرافی به میرزای شیرازی مخابره کرد و در آن قول داد که از طریق میرزا محمودخان مشیرالو نایب

میرزا محمودخان طی سفری به سامرا، تلگراف شاه را تقدیم میرزا  [35].جواب نامه او را ارسال کند) ایران در بغداد

ای جز اتخاذ سیاست موازنه مثبت  شاه در نامه خود استدالل کرد که برای مقابله با قدرتی مثل روسیه، چاره [36].نمود

نیست و برای اتخاذ این سیاست ھم راھی جز عقد پیمان با دول بزرگ اروپایی که به لحاظ منافع، رویاروی روسیه قرار 

ای جز گام نھادن در وادی ترقی ندارد و ترقی نیز منوط به  ود که ایران چارهشاه ھمچنین گفته ب. داشتند وجود ندارد

خود به میرزا قید کرده بود که از آنجا که تالبوت امتیازنامه را به دیگران   شاه در عین حال در نامه. وجود نقدینگی است

امتیازنامه را داشته باشد، از آنجا که  واگذار کرده است، امکان الغای آن منتفی است و اگر دولت ایران ھم توان الغای

  [37].ھا تومان خسارت بپردازد، با توجه به تھی بودن خزانه، این امر غیرممکن است باید میلیون

را به میرزای شیرازی بقبوالند، ولی میرزا میرزا محمودخان تالش کرد تا این استدالالت به ظاھر منطقی شاه 

میرزا بر این . ھمچنان بر موضع خود پافشاری نمود؛ زیرا نظر وی، نظری شخصی نبود، بلکه مساله حفظ شریعت بود

باور بود که حفظ مراتب اقتدار ملت به عھده دولت است و در ھر معاھده داخلی و خارجی باید منافع ملت لحاظ شده 

اند ناموس ملت و دولت را حفظ کنند و البته در برابر این مخاطرات  اعالم کرد که علمای شریعت موظفمیرزا . باشد

او استدالل کرد که علما حق ندارند مردم و . سکوت نخواھند کرد و حاضر نخواھند شد زیر بار رفتار نامتعارف دولت بروند

در پی آن علمای سرشناس خطاب به . وضاع کناره بگیرنددولت را در گرداب مشکالت به حال خود رھا کنند و خود از ا

اما به رغم تھدید میرزا و مجتھدان . شاه نوشتند که قرآن کریم، مسلمانان را از قبول نفوذ و سلطه کفار منع کرده است

آغاز  دادند و نمایندگان کمپانی رژی، عملیات خود را آشکارا اعتنایی نشان می داخل کشور، دولت مرکزی ھمچنان بی

ابتدا کلیه تجار تنباکو را وادار کردند فرامین کمپانی را اجرا کنند و دستور داده شد که ھیچ کس حق ندارد . کرده بودند

تھدید شد که اگر کسی فرامین شرکت را نادیده بگیرد، مشمول . تنباکو را جز برای مصارف شخصی، خریداری کند

بعضی از خریداران و . برای حسن اجرای مقررات منصوب شدند تعدادی مامور ھم. ھای سخت خواھد شد مجازات

فروشندگان برای اینکه از فرامین شرکت تخلف نکنند و ھرچه زودتر کاالی خود را به فروش برسانند، به سرعت وارد 

  [38].شد ھای مالی و جانبی فراوانی بر مردم وارد عمل شدند، لیکن کلیه اقدامات آنان را ماموران کنترل کردند و ستم

شده از سوی  ھای تعیین قیمت. تر اجناس را ضبط کند کمپانی، وقت را مغتنم شمرد و تصمیم گرفت ھرچه سریع

حکام والیت . ه فروش برسانندھا ناچار بودند جنس خود را به قیمتی نازل ب رژی برای تجار ستمگرانه بود و درواقع آن

شده مخالفتی ابراز  کسی جرات نداشت در برابر نرخ تعیین. کردند شده را پرداخت می تنباکو مردم را وزن، و قیمت تعیین

بر اثر شدت . گرفتند ھای محلی جانب رژی را می داد، حکومت در جاھایی که اختالف و مشاجراتی روی می. کند

مان داد که بدون پرداخت قیمت، احدی حق توقیف تنباکوی تجار را ندارد و اگر کسی ھم نارضایتی، دولت مرکزی فر
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توانستند جنس  بار بود؛ زیرا تجار نمی اما این وضع اسف. تواند مالش را نزد خود نگه دارد راضی به معامله نیست، می

بسیاری از مسلمانان، که فروش تنباکو را به . آورد ای جز خرابی آن به بار نمی خود را بفروشند و انبار کردن کاال، نتیجه

ای دیگر از تجار  عده. کردند دانستند، جنس خود را مخفیانه و به طور رایگان بین فقرا تقسیم می فرنگی ننگ و عار می

 .جا طعمه حریق ساختند تا ناچار نشوند آن را به فرنگی بفروشند ھا اموال خود را یک آن. به اقدامی عجیب دست زدند

ھزار کیسه تنباکوی خود را در انبار نگه داشته بود و حاضر نبود به قیمتی که رژی  یکی از تجار فارس دوازده

فردای . آلود کرد و به آتش کشید ھزار کیسه خود را نفت بنابراین شبانه کلیه دوازده. خواست، جنس خود را بفروشد می

فرنگیان برآشفتند و سوال » .ھمه را یک سره فروختم«: تاجر گفت. آن روز، ماموران رژی برای تحویل کاال مراجعه کردند

: تاجر، فرنگیان را بر سر تل خاکستر برد و گفت» با وصف قدغن کمپانی چگونه و به چه کسی فروختی؟«: کردند

  [39]».اینک دریافت و مواخذه کنید. ھمه را به خدا فروختم«

اینک تنباکوی ھمه در . گذراندند، از ادامه حیات ناامید شدند مردم که سالیان طوالنی از این طریق زندگانی می

شکایت بردند و یک ) عج(د و از مشکالت خود به امام زمان باره به جوش و خروش آمدن مردم یک [40].اختیار فرنگیان بود

میرزا تلگرافی دیگر به تھران . آمد بار دیگر دست به دامان میرزای شیرازی شدند، که نایب آن حضرت به شمار می

ه میرزا، پاسخ نام شاه ھرگز به نامه میرزا پاسخ نگفت و فقط خاطرنشان ساخت که ھمان پیغام کامران. مخابره کرد

  [41].اوست

   

  واقعه اصفھان

. در اصفھان نیز، محور مبارزات از مقوله ضدیت با فرنگی و حفظ تمامیت ارضی، اقتصادی و سیاسی کشور بود

سابقه  پیوستگی مردم بی ھم رھبری علما در جنبش اصفھان تردیدناپذیر است، به عالوه در این جنبش انسجام و به

این منطقه از . بار نغمه تحریم تنباکو از آنجا آغاز شد اھمیت جنبش اصفھان در این نکته نھفته است که برای اولین. بود

کرد،  السلطان، حاکم اصفھان، آشکارا از امتیازنامه رژی حمایت می از آنجا که ظل. دیدگاه دیگری نیز حائز اھمیت بود

 دوستانه ھای انگلیس شد و گرایش تحرکات رژی در اصفھان با حمایت مستقیم ماموران دیوانی حکومت انجام می

ای داشت و از نظر اقتصادی، بستر  از سوی دیگر، انگلیس در اصفھان، موقعیت ویژه. السلطان امری بدیھی بود ظل

به عالوه این شھر، ویژگی دینی داشت و روحانیت آنجا از بسیاری از نقاط . شد عملیات اتباع آن کشور محسوب می

  [42].توانست به آینده امیدوارتر باشد کرد، می ل میپس اگر رژی در این شھر موفقیتی حاص. دیگر قدرتمندتر بود

ابتدا شکایات خود را نزد دولتیان . مردم اصفھان نیز مانند شھرھای بزرگ در مقابل شرکت رژی ایستادگی کردند

زد علمای شھر رفتند و علما به رھبری میرزامحمدتقی معروف به آقا نجفی مطرح نمودند که توجھی نشد، بنابراین ن

از نامه یکی از رجال اصفھان که در دست . دست به ابتکار عمل زدند و تنباکو را تحریم کردند) روحانی قدرتمند اصفھان(

بسیار ظالمانه ) شاه پسر ستمگر(السلطان  ھا در اصفھان به پشتوانه ظل آید که رفتار انگلیسی است، چنین برمی

فرنگی صاحب امتیاز پس از ورود و استقرار، در کمال اقتدار و استقالل بنای ... «: نویسد وی در این نامه می. بوده است

قدغن نمود که تنباکوی مزروعی در بعضی محال و قرا یک آب و در بعضی، : اوال. ھرگونه تحکم بر مسلمانان گذاشت

چنانچه بسیاری از مزارع را که قبال . زمان ضبط تنباکو مصادف شد با فصل باد و باران. هتنباکوی یک چندی عقب افتاد

ھزار تومان  اقال از این تحکم، بیست. ساله، پنجاه من تنباکو بوده، ضبط یک ساله به پانزده من رسیده است میزان ھمه

زارع فقیر از باب . ... را به دیگری نفروشند اند که یک برگ تنباکو قدغن نموده: ثانیا. خسارت به مسلمانان وارد آمد

الشیاطین آگاھی یافته و  فرنگی توسط اخوان. من تنباکو یا کمتر، میان خودشان داد و ستد کردند شدت حاجت، نیم
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این فرنگی با انصاف تا چھل روز در خصوص گذراندن قیمت به این : ثالثا. اند مسلمانان فقیر را صدمات جانی و مالی زده

. مانده به اصطالح زارع گرم شد، یعنی به آفت ارضی تلف شد الوقت نموده تا بسیاری از باقی ته و آن ھفته، دفعھف

ھای بصره که بنای گذرانیدن قیمت شد، چه عرض کنم، تا چه اندازه بر  بعدا از این ھمه سرگردانی و خرابی: رابعا

ل ھمه را به امید محصول و به وعده سر حاصل، قرض گرفته رعیت فقیر که از اول سال تا به حا. مسلمانان اجحاف شد

و به ھزار تالش و تکلف خودی، تا آنجا رسانیده است، حاصل معلوم است تا چه پایه محتاج و معطل پول است، 

ی که مبادا به خفیه، کس... جمع کثیری از مسلمانان را تاکنون به تطمیع اجرت زیاد، چاکر و عمله و دالل گرفته: خامسا

درخصوص . کند غالم معّین کرد، اسب و اسلحه و لوازم داده و به اشد مایمکن از آنان حمایت می. تنباکو بخرد و ببرد

وزن کردن و قیمت بستن تنباکو در این دھات، چه ضررھای فاحشی به مسلمانان زدند و مسلمانان را نه یارای فریادی 

  [43]».بود و نه فریادرسی

بار چنان خشم مردم را برانگیخت که یکی از تجار معتبر اصفھانی کار تاجر شیرازی را  این رفتار تحقیرآمیز و خشونت

این . دالسلطان مبنی بر تحویل توتون و تنباکوی خود، ھرچه که خریده بود، آتش ز وی در مقابل دستور ظل. تکرار کرد

کرد و پایگاه علما را در رویارویی با استبداد و استعمار  رفتار نمادین مردم ایران، امید شاه و شرکت بیگانه را تضعیف می

  .بخشید قدرت می

. بنابراین به دولت شکایت برد [44]فتوای تحریم تنباکو در اصفھان موثر واقع شد و کمپانی در آن منطقه فلج گردید،

اما علما به . ھای مردم را به توپ خواھد بست دولت تھدید کرد که اگر علما تسلیم نشوند و مردم شورش کنند، خانه

  [45].جز یکی دو نفر، بقیه در مقابل این تھدیدھا ایستادگی کردند

. گذارد ــ نقش آقانجفی در جنبش مردم، شکی در رھبری علما باقی نمی١: جنبش اصفھان چند ویژگی داشت

السلطان خطاب به  ــ گفتار ظل٢ھدف و ناشی از احساسات نبود؛  ھدف جنبش نیز مشخص بود، بنابراین حرکتی بی

در بینش سیاسی آن حاکم، مردم گله، و شاه شبان . ص او از نظام حکومت پرده برداشتتجار و تھدید آنان، از تلقی خا

چون و چرا در اوامر او جایز نبود و مردم وظیفه داشتند فقط اطاعت کنند و سوال و جواب محلی از اعراب نداشت، . بود

بارزات فقط امتیازنامه رژی نبود، ــ ھدف م٣ولی علما، جبھه متحد و نیرومندی برای احقاق حقوق عام تشکیل دادند؛ 

گرفت، انتقاد از پر شدن  عالوه بر اینکه رژی و نماینده آن را در برمی) برادر آقانجفی(محمدعلی  بلکه حمالت شیخ

  [46].دانست ھای اصفھان از کاالھای انگلیسی نیز بود؛ به ھمین دلیل کلیه کاالھای انگلیسی را حرام می دکان

   

  بازتاب قرارداد در مشھد

ھای خود را بستند و سر به شورش برداشتند، اما  به دنبال ورود ماموران انگلیسی به مشھد، مردم دکان

عالوه بر کسبه، . دھای خود را بازکنن تنباکوفروشان را متقاعد کرد که دکان) حاکم مشھد(خان صاحب دیوان  فتحعلی

آنان موفق شدند ماموران رژی را ھراسان کنند، به طوری که حاکم مشھد . نیروی عمده حرکت مشھد، طالب بودند

محور اعتراضات، ابتدا رژی بود، اما بعدا شورشیان آشکارا علیه . آنان را ابتدا به ارک و سپس به منزل خود منتقل کرد

ولی جنبش . خواھد ایران را در لوای تجارت مثل ھند تسخیر کند که انگلیس می گفتند دادند و می انگلیس شعار می

. مشھد به دلیل فقدان رھبری دینی قدرتمند نتوانست مانند شیراز، تبریز و اصفھان، قدرت بسیج مردم را افزایش دھد

  [47].تدر سایر شھرھای ایران، مثل قزوین، یزد و کاشان نیز تظاھراتی بر ضد رژی به وقوع پیوس

   

  تھران و تحریم تنباکو
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تھران نیز به دلیل ارتباطات سیاسی و اقتصادی، دارای . ھا و مبارزات، مراکز حکومت، جایگاه اول را دارند در جنبش

اینکه رھبری دینی تھران را عالمی چون میرزاحسن آشتیانی بر کننده در جنبش تنباکو بود؛ به ویژه  جایگاھی تعیین

رفتند و درباره قرارداد رژی با  علمای تھران، تجار بزرگ و کسبۀ جزء، دائم به منزل میرزای آشتیانی می [48].عھده داشت

اهللا  ھا، مالفیض نمودند و از میان آن روحانیان در بین مردم درباره مضرات قرارداد رژی صحبت می. کردند وی رایزنی می

احترامی  کرد؛ به ھمین دلیل به دستور دولت دستگیر، و با بی ھا را بر ضد شاه ایراد می فاضل دربندی، تندترین خطابه

یانی با شاه و صدراعظم مالقات کرد و از پیامدھای میرزای آشت. ھای سامرا پیوست به عراق تبعید شد و به تبعیدی

علمای تھران نیز به تدریج به این . ھا، اثر مستقیم نداشت کدام از این مالقات داد، اما ھیچ ھا تذکر می قرارداد به آن

  [49].نتیجه رسیدند که باید راه علمای اصفھان را در پیش گیرند و استعمال تنباکوی کمپانی را تحریم کنند

   

  فتوای تحریم تنباکو

اهللا فاضل دربندی ــ سه  اسیری، منیرالدین اصفھانی و مالفیض اکبر فال در این زمان، عالوه بر توضیحات سیدعلی

ھا با علما و مردم، مجتھدان  ماموران ایرانی و انگلیسیعالم تبعیدی به سامرا ــ درباره اوضاع ایران و رفتار نادرست 

و تلگراف و اعزام نماینده، وی را از امور ایران   ساکن ایران ھم پیوسته با میرزای شیرازی در تماس بودند و با ارسال نامه

ه رسید که براساس ھمین اطالعات، میرزای شیرازی به این نتیج. کردند ساختند و از وی کسب تکلیف می مطلع می

از طرف دیگر، ھیجان عمومی به حد اعالی خود رسیده بود و . توان قرارداد را لغو کرد در برابر دربار با دیپلماسی نمی

  ھا و مردم بدون پشتوانه علما به این نتیجه رسیده بودند که صدای آن. مردم و علما، ھمه چشم به راه سامرا بودند

این میان، شایع شد که میرزای شیرازی فتوای تحریم تنباکو را صادر کرده و نزد  در. رسد مرجعیت شیعه به جایی نمی

در تھران نیز  [50].انگیز، روان افسرده مسلمانان را طراوتی تازه بخشید این شایعه فرح. علمای اصفھان فرستاده است

متن حکم در تمامی بازار و مساجد و مجامع و سردرھا با . خبر پخش شد که حکم میرزا از سامرا رسیده استاین 

  .این خبر، شور عظیمی در تھران برپا کرد. صدای بلند برای مسلمانان خوانده شد

ن در حکم محاربه با الیوم استعمال تنباکو و توتون بأی نحو کا. بسم اهللا الرحمن الرحیم«: متن حکم میرزا چنین بود

  [51]االحقر ــ محمدحسن الحسینی» .اهللا تعالی فرجه است امام زمان عجل

 ای ــ به این مساله ظاھرا اقتصادی ھویت و اھمیت دینی داده شده؛ به گونه١: حکم تحریم تنباکو چند وجه داشت

این ُبعد حکم، معطوف به سلب . به شمار آمده بود) عج(که ادامه استعمال آن، نوعی ضدیت و ستیز با امام زمان 

آورد؛  ــ نفس تحریم تنباکو شکستی عظیم برای رژی به ارمغان می٢شد؛  مشروعیت سیاسی از دولت ایران نیز می

شده در بازار داخلی با رکود  دادند، تمام محصول عرضه یعنی اگر مردم در برابر حکم آن مرجع از خود اطاعت نشان می

شد، با توجه به ھویت  ــ اگر حکم تحریم به موقع، اجرا می٣کرد؛  شد و اقتصاد تنباکو را از اساس فلج می مواجه می

ھمین ــ نفس ٤داد؛  گرفت و ھمبستگی و اتحاد مردم را در معرض نمایش قرار می دینی آن، سراسر ایران را در بر می

در آن شرایط تاریخی، ھیچ عامل دیگری توان بسیج . رساند حکم، رھبری دینی را در جنبش تنباکو به ثبوت می

گرفتند و از آنجا که مجتھدان  حتی تجار نیز زیر چتر فراگیر آن قرار می. سیاسی نھفته در اعماق جامعه را نداشت

  .شد دستگاه، مطاع شناخته می ایرانی خود به نھاد مرجعیت متصل بودند، حکم نھایی آن

حتی . االول، مساله ھمبستگی مردم تحت رھبری دینی، عینیت یافت روز بعد از انتشار حکم، یعنی روز دوم جمادی

تپه احدی قلیان  سواری شاه در دوشان  در مراسم اسب. لوطیان شھر نیز اطاعت از این حکم را بر خود فرض دانستند

شد، در حرمسرای شاھی نیز کلیه  محسوب می) عج(مرجع تقلید، مخالفت با امام زمان  نکشید، زیرا مخالفت با حکم
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ساختن عملیات رژی را صادر نمود، ولی در الغای کامل آن تردید  به دنبال آن، شاه فرمان متوقف. ھا شکسته شد قلیان

  [52].و تعلل کرد

   

  الغای امتیازنامه رژی

بر حسب «: العماره نصب شد که در آن آمده بود ای بر سردر شمس ق، متن اعالمیه.١٣٠٩جمادی االول  ٢٣شب 

نفس وجود این  [53]».مردم مھیا شوید. االسالم آقای میرزای شیرازی، یوم دوشنبه آتیه جھاد است حکم جناب حجت

ھا، میرزای  اول اینکه به درستی مشخص شده بود که رھبری علما و در راس ھمه آن: اعالمیه دو نکته را در بر داشت

ای که ھر فرمانی از طرف او برای مردم، حکم اطاعت از اوامر شرع را در پی  به گونه. شیرازی، مورد اتفاق مردم است

توان بسیج نظامی و سیاسی را در خود نھفته داشت و درواقع اعالن جھاد، به منزله  دوم آنکه جھاد، باالترین حد. دارد

ھا احکام و  طی آن جنگ. ھای ایران و روس مشخص شده بود تاثیر حکم جھاد در جنگ. حل سیاسی بود ناامیدی از راه

تر  کم جھاد، قضیه تنباکو سریعبار ھم با ح پس این. ای در بسیج مردم دارا بود کننده فتاوی علمای ایران سھم تعیین

  .حل سیاسی داشت کرد و نفس صدور حکم، مفھوم عدول از راه فیصله پیدا می

ھای سفرا و نمایندگان خارجی  وداع مردان با ھمسرانشان، تمھید دولت برای حفظ حرمسرای شاھی و وصول نامه

. اند بود که ھمه، حکم جھاد را جدی گرفته نشین تھران، خود حاکی از آن و نیز گماشتن نگھبان بر منطقه اروپایی

ای با خط خود برای او  بار نامه ای برای توبیخ میرزای آشتیانی قرار داد و برای اولین شاه، این تھدید را زمینه ناصرالدین

میرزای آشتیانی با پاسخ به نامه شاه،  [54].نوشت و ضمن مالمت وی، از دلیل لغو نکردن تحریم دخانیات پرسش کرد

وی اصرار داشت که امتیازنامه تنباکو کامال ملغی اعالم شود و گفت که تا این امر انجام . دلیل غائله تنباکو را شرح داد

شاه از  [55].دھند تیازنامه رضایت نمینگیرد، مردم آرام نخواھند نشست و وی و دیگر علما به چیزی کمتر از الغای ام

السلطنه اعالم کرد که متن فرمان  السلطان و نایب مکاتبه با آشتیانی به مراد خود نرسید و طی دستوری به امین

. ود و تھدید کرد که با مخالفان به شدت برخورد خواھد شدمتوقف ساختن عملیات رژی برای تجار و مردم قرائت ش

عصر روز یکشنبه، میرزای آشتیانی از علمای تھران دعوت کرد که در مساجد و معابر برای مردم سخنرانی کنند و مردم 

را به   فوق  ترتیب مردم تھران دریافتند که شایعه جھاد، کذب محض بوده است و اعالمیه بدین. را به آرامش دعوت نمایند

خواست اختالف بین  دید و در حقیقت می اند؛ زیرا وی ھیچ دلیلی برای جھاد عمومی نمی میرزای آشتیانی نسبت داده

السلطان  شاه نیز به امین. تبعید کندالسلطان از شاه خواست علمای مخالف را  امین [56].ملت و دولت حل و فصل شود

دستور داد که به میرزای آشتیانی دو کار را پیشنھاد کند؛ یا اینکه علنا در مجالس و منابر بر حلیت استعمال تنباکو حکم 

میرزای آشتیانی پاسخ داد که نقض حکم میرزای شیرازی در توان او . بدھد، یا اینکه چند روزی از تھران خارج شود

شایعه خروج میرزا از تھران به سرعت در بین مردم . تا فردای آن روز مھلت خواست تا از تھران خارج شود نیست و

جھت اعالم کردند که با آشتیانی ھمراه خواھند بود، بنابراین دولت احساس خطر  دل و یک پیچید، مردم و علما یک

  [57].کرد

او که از اصرار علما، مبنی بر الغای . تر کرد السلطان، اوضاع را وخیم تدبیری امین ولی بی. شایعه جھاد تکذیب شد

آبادی، که  اما در آن زمان حتی شیخ ھادی نجم. عیار رژی، خشمگین بود، راه را در تبعید میرزای آشتیانی دید تمام

رده بود، اعالم کرد که اگر بنا بر مھاجرت علما به عتبات عالیات باشد، او اول کسی مستقیما در جنبش شرکت نک

ق که قرار .١٣٠٩الثانی  جمادی ٣از صبح روز دوشنبه . کند کشد و با پای پیاده مھاجرت می است که ردا را بر دوش می
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نگلج، که منزل ایشان در آنجا بود، پوش و چوب به دست روانه محله س بود میرزای آشتیانی را تبعید کنند، مردم کفن

  [58].الغربا سر دادند شدند و فریاد یا غریب

شاه دانست که تا امتیازنامه را به طور کامل لغو نکند، آرامش به تھران باز نخواھد گشت، به ھمین دلیل  ناصرالدین

امتیاز دخانیات داخله را که ! السلطان جناب امین«: السلطان نوشت و الغای کامل امتیازنامه را اعالم کرد ای به امین نامه

به تمام علما و حکام و مردم اطالع دھید ... چند روز قبل برداشته بودیم، این روزھا، امتیاز خارجه را ھم موقوف فرمودیم

  [59]».یندکه مطمئن باشند و به رعایا حالی نما

نظر نمایند و زیرکانه  تر، یعنی بانک شاھی، ترجیح دادند از امتیاز تنباکو صرف ھا ھم برای حفظ امتیاز مھم انگلیسی

شد که نه تنھا رژی  این عمل باعث می. ندخساراتی را که متحمل نشده بودند، با استقراض دولت از بانک، تأدیه نمای

شده زودتر از موعد مقرر دست یابد، بلکه انگلیس سیطره بانک شاھی را بر مقدرات اقتصادی و  بینی به منافع پیش

  [60].سیاسی ایران ھرچه بیشتر تحکیم بخشد

   

  تحریم تنباکورفع 

گذشت، دولت و مردم منتظر دستوری از طرف علما بودند تا مساله  چند روزی از اعالم الغای امتیازنامه رژی می

ای برای  السلطان، که از این مساله مضطرب شده بود، نامه امین. حرمت تنباکو مشخص شود، ولی خبری نبود

دھید که مردم قلیان  رژی ملغی شده است چرا اجازه نمیاکنون که «: او با شگفتی پرسید. آشتیانی ارسال کرد

آشتیانی پاسخ داد که حکم تحریم تنباکو را او صادر نکرده است تا آن را بردارد، حکم از آن میرزای شیرازی » بکشند؟

  .است

ست که میرزا حسن آشتیانی طی تلگرافی، خطاب به میرزای شیرازی، الغای امتیازنامه را اعالم کرد و از او خوا

میرزا پاسخ داد که تا به کلی از فرنگی خلع ید نشود، حکم تحریم تنباکو  [61].صراحتا اجازه استعمال تنباکو را صادر نماید

  [62].شود و تا آن زمان حکم حرمت، باقی است وی اعالم کرده بود که خلع ید از رژی باید بر شخص او اثبات. پابرجاست

درست در زمانی که کاسه صبر ھمه لبریز . کشیدند تا حکمی از میرزا برسد و به ماجرا خاتمه دھد ھمه انتظار می

  [63].ی شیرازی به دست آشتیانی رسیدشده بود، متن حکم رفع تحریم تنباکو از میرزا

   

  سخن پایانی

ذکر حوادث و تحلیلی که درخصوص جنبش تنباکو انجام شد، روشن ساخت که صنف تاجر و بازرگان، اگرچه در 

اجتماعی و سیاسی سازماندھی نمایند و فقط در چارچوب توانستند نھضتی  جنبش سھم مھمی داشتند، خود نمی

رفت و کل حیات اجتماعی  طرحی قرار داشتند که ھدف آن طرح، از اغراض سیاسی و اقتصادی صرف، بسی فراتر می

آن طرح، حفظ تمامیت ارضی و اعتقادی مردم بود که علما به طور سنتی در راس آن قرار . گرفت ایران را در بر می

اصطالح روشنفکر ھیچ سھمی نداشتند؛ زیرا اساسا واگذاری امتیازات اقتصادی به  در این جنبش، افراد به. دگرفتن می

در این جنبش به روسیه ھم نباید نقش کلیدی داد، بلکه باید گفت . ساالری مثل سپھساالر رایج نمود بیگانه را دیوان

جنبش متعلق به مردم بود و رھبری علما در این . برداری کرد که روسیه از تحوالت داخلی ایران در جھت منافع خود بھره

  .جنبش انکارناپذیر است

داد، مشروط ساختن مشروعیت نسبی  مایه تحرک مردم و علما را تشکیل می تفکر حاکم بر نھضت تنباکو، که جان

  .حکام به حفظ تمامیت ارضی و جغرافیایی و حراست از باورھا و اعتقادات دینی مردم بود
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با . شد ھب شیعه در دوره قاجار، عاملی مھم در وفاق اجتماعی و ھمبستگی فکری مردم ایران محسوب میمذ

ھمه نتایج سیاسی بود،   توجه به اینکه صدور یک حکم از سوی مرجعیت شیعه، یعنی میرزای شیرازی، متضمن آن

. ی ملی تحت رھبری علما نبودتوان گفت که ھیچ عامل دیگری غیر از تشیع قادر به خلق این ھمه ھمبستگ می

  .خیزش تنباکو، نمادی از مخالفت علما و مردم با واگذاری امتیازات به بیگانه بود

زمان با  نھضت تنباکو، اگرچه اولین نھضت مرجعیت شیعه بر ضد استبداد و بیگانه نبود، اولین تجربه مبارزه ھم

  .استبداد داخلی و استعمار خارجی بود

از طرف دیگر . ای مثبت بود که در جریان انقالب مشروطه توسط عالمان شیعه به کار گرفته شد ربهپیرزوی تنباکو، تج

ای عمیق وارد کارزار شود، ھمچنین  برای انگلیس نیز درس عبرت بود که در مواجھه با کشورھای اسالمی، با تجربه

  .روحانیان بکاھد دربار قاجار به قدرت علما پی برد و از آن به بعد درصدد برآمد از نفوذ

   

  ھا نوشت پی
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