
 
  خواھي جنبش تنباكو؛ سرآغاز مشروطھ

  مقدمھ

شاخص اي بود كھ از میان ي قاجار در طول حیات خود داراي مشكالت عدیده سلسلھ مھ  تر  آنھا، مشكل استبداد و انحطاط اقتصادي از ھ
حت  ھاي ایرانیان از روسیھ رو بھ رو شده نفوذ استعمار انگلیس و از سوي دیگر با شكست قجرھا كھ از یك سو با. بود ستھ ت بودند، پیو

یژه در  در این بین رقابت سنتي انگلیس و. تأثیر بیگانگان قرار داشتند بھ و یران  ناگون در ا یازات گو ست آوردن امت بھ د براي  روسیھ 
یل مسافرت. شاه، بھ اوج خود رسید ناصرالدین دوران شیوه ھاي شاه بھ خارج از كشور كھ اغلب بھ دل جدد و  با ت شنایي وي  ین  آ ھاي نو

مودن داري صورت مي حكومت فراھم ن یل  نھ گرفت، بھ دل یس  ھزی بھ روس و انگل نیز  گي  یازات بزر با اعطاي امت  ً موال سفر، مع ھاي 
 . بود ھمراه

یك  ي كشت تا فروش اعطاي امتیاز انحصار محصول توتون و تنباكوي ایران از مرحلھ بھ  در داخل و خارج كشور بھ مدت پنجاه سال 
نان  ھاي شدید علما، تبعات و پیامدھاي زیادي را در ایران بھ ھمراه داشت و با مخالفت شاه، شركت انگلیسي از سوي ناصرالدین بازرگا

تنباكو از سوي مرجع بزرگ شیعیان میرزا حسن شیرازي،  در این بین حكم تحریم استعمال توتون و. و برخي از دولتمردان مواجھ شد
. از میان برد حكومت بوجود آورد كھ پیامدھاي ناگوار واگذاري امتیاز دخانیات ایران بھ بیگانگان را نظیري علیھ اعتراض عمومي بي

یت) ق.  ھ 1309(خورشیدي  1275توان تحریم تنباكو را كھ در سال  از این رو مي بھ  در پي حكم آ شكل گرفت،  شیرازي  میرزاي  هللا 
بھ  چرا كھ مخالفت با واگذاري امتیاز. آزادي خواھانھ در تاریخ معاصر ایران بھ شمار آورد ھاي عنوان سرسلسلھ جنبش تجارت تنباكو 

ستعمار  خواھان و روحانیون را در كنار مردم بیگانگان، بسترھاي ھمراھي تجدد ستبداد داخلي و ا یھ ا یام عل بھ ق بوجود آورد و آنھا را 
بھ. خارجي ترغیب نمود جار،  مان قا یران در ز ضاع اقتصادي ا مرور اجمالي او ضر ضمن  نابراین در نوشتار حا گي  ب شرح چگون

فت خت و مخال خواھیم پردا تالبوت  بھ  باكو  ما و اوج اعطاي امتیاز انحصار توتون و تن میرزاي  گیري مخالفت عل قش  مي و ن ھاي مرد
نوان مرجع عالي بھ ع مود قدر شیرازي را  خواھیم ن مرور  باكو  بش تن شیع در جن ھان ت باكو. ج یاز تن غو امت گي ل بھ چگون مھ  و  در ادا

مدھا و سي پیا ضمن برر خت و  خواھیم پردا بزرگ  كت  ین حر حانیون و مـردم در ا یداري رو با  پا یت  باكو، در نھا بش تن عات جن تب
 . بخشید گیري، بحث حاضر را خاتمھ خواھیم نتیجھ

  اوضاع اقتصادي ایران در زمان قاجار

جار از صر قا یران در ع شور ا شفتھ ك ضاع آ صادي او حاظ اقت باز مي ل ستبدادي  ظام ا بھ ن شي از آن  كھ بخ شت  كھ اي دا شت  ظام  گ ن
شده  اساس كشور بھ بخش بر این. كرد داري اداره مي اقتصادي را نیز بھ صورت خانخاني، تیولداري و اقطاع سیم  ستقلي تق مھ م ھاي نی

ند، از كاروان راه توانستند ھا مي بود كھ در آن خان شرفت ھاي تجاري را ببند شد و پی نع ر یب موا بدین ترت ند و  باج بگیر جاري را  ھا  ت
شتر. فراھم سازند ستقالل بی با ا ساوي  كزي، م مت مر ضعیف حكو كھ ت ستم  ین سی بھ صورت  بخش در ا یران  بود، ا ستقل  مھ م ھاي نی

ظام  80درآمده بود كھ بیش از  مانده و مبتني بر محصوالت كشاورزي كشوري عقب ساس ن درصد جمعیت آن در روستاھا و ایالت برا
 . بردند رعیتي بھ سر مي ارباب ـ

فراوان  دادند، راه تولیدات كشاورزي خود را بھ رعیت مي داران بزرگ بھره ناچیزي از سھم بر اساس این نظام كھ زمین یدات  ھاي تول
شتي نیز سد مي اقتصادي و پیشرفت بھ معی ً جن كامال صاد  شت و اقت سرمایھ وجود ندا گردش آزاد  كھ  بود گشت؛ چرا  تھ  ین وضع . یاف ا

با مالیات قتي  ستم نابسامان در كشاورزي، و لم و  ضاعف و ظ مراه مي ھاي ھاي م ستاھا  فراوان ھ سفباري را در رو سیار ا شكل ب شد، 
  1.كرد ایجاد مي

كھ در  عدالتي بي در واقع ثر  ھاي اقتصادي، فاصلھ طبقاتي، كاھش دستمزد كارگران و تنزل ارزش پول  مردم مؤ صادي  نارضایتي اقت
ندگان بدیل باف ستي، ت كثر صنایع د مراه زوال ا بھ ھ كار مي بودند،  ناچیزي  ستمزد  براي د كھ  كارگراني  بھ  ھاي  فرش  تنزل ب ند،  كرد

بود، صادرات ایران در یران  یج ا پول را كھ  قره  یان  مقابل بھاي واردات از اروپا و افت وحشتناك قیمت ن مي را در م نارضایتي عمو
بھ  ھاي بنابراین از یك سو جا بھ جایي. مردم افزایش داده بود بود،  اقتصادي و سیاسي كھ در اثر تماس با غرب در ایران بھ وجود آمده 

فوذ 2زد افزون اقتصادي مردم دامن مي نارضایتي روز ضور و ن ناتواني دولت باعث ح ضعف و  گر  سوي دی سترده و از  لك  گ ي مما
موال و دارایي بھ طوري كھ نفوذ انگلستان وروسیھ. قدرتمند اروپایي در ایران شده بود لي  در ایران بھ انحاء مختلف بھ چپاول ا ھاي م

 . بود ایرانیان انجامیده

شتیراني در پا، ك ند و ارو گراف ھ ضي، تل نك استقرا شاھي، با نك شاھن یاز با سیس قزاق امت صار  كارون، تأ خزر، انح شیالت  نھ،  خا
ً بھ روس و... دخانیات و  ند كھ عمدتا یش برد شدن پ ستعمره  مرز م تا  شور را  بود، ك شده  ستان.  انگلیس اعطا  ین انگل ین ب كھ در  در ا
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شت، در دوره درصد صادرات و 50ترین طرف تجاري ایران، بیش از  بھ عنوان بزرگ 1850ي  دھھ ي  واردات ایران را در دست دا
مورد بھره رشتھ 1914تا  1863ي مابین  پنجاه سالھ نیز در  ھایي  سعھ امتیاز خام و تو مواد  صار  یا انح لت برداري  نایي از دو ي زیرب

 . ایران دریافت نمود

، از طریق یكي از اتباع خود بھ نام بارون جولیوس رویتر، امتیاز 1872 شاه بھ فرنگ در سال این كشور در پایان سفر اول ناصرالدین
نھ آھن، احداث راه گراف، كشتیراني در رودخا عادن و جنگل ھا، بھره خطوط تل لتي و برداري از م یاري  ھاي دو ھاي زھكشي و آب كار

نك، . ایران را بھ مدت ھفتاد سال دریافت نمود) احداث قنوات( یاز با گرفتن امت براي  نده  یتر را در آی كھ رو شد  فق  یا مو ھمچنین بریتان
صدر پرداخت رشوه این امتیاز كھ پس از. ھا بر سایرین مقدم سازد ھا و ایجاد كارخانھ ھا، خیابان جاده احداث شاه و  بھ  كالن  اعظم  ھاي 

ساالر(وي  شیرالدولھ سپھ بود و) م شده  گذار  گذار مي وا یتر وا بھ رو یران را  ھم ا نابع م مام م ً ت با بھ تقری كرزون  لرد  سوي  كرد، از 
 . مانند آن را كسي ھرگز ندیده است تعبیر شد كھ» ھا اعطاي سند مالكیت ایران و تسلیم كامل ھمھ منابع یك دولت بھ خارجي«

طاي بھ ھر روي امتیاز رویتر كھ ادامھ گان در دوره ي روند اع بھ بیگان یازات  جارت  امت صار ت یاز انح با امت یت  بود، در نھا جار  ي قا
تون و. و تنباكو ادامھ پیدا كرد توتون یاز انحصار تو یان اعطاي امت كھ در جر فاوت  ین ت ماء و  با ا ھبري عل بھ ر یران  مردم ا باكو،  تن

 . دفاع كردند ي خود روحانیون بھ پا خاستند و از حقوق حقھ

  امتیاز تجارت توتون و تنباكو

بار محمد ي انحصار تجارت توتون و اندیشھ ستین  خان اعتماد تنباكو را نخ سن  عات ناصرالدین ح یر انطبا سلطنھ وز كرد شاه ال طرح  . م
ــوان  1303 االخــر  وي در جمــادي ــھ فصــل و بــا عن ــانون اداره«پیشــنھادي در ن بــھ » انحصــاریھ تنبــاكو و توتــون و متفرعــات آن ي ق

صل السلطنھ در نامھ یك سال بعد اعتماد. توجھي شاه مواجھ گردید بي شاه عرضھ نمود كھ البتھ با ناصرالدین یھ  ي دیگري كھ در سي ف تھ
فوق  علي. تنظیم كرد ي دریافت مالیات از عایدات دخانیات را براي ازدیاد عواید كشور شده بود، مسئلھ قانون  رغم آنكھ ناصرالدین شاه 

بود ـ ھرگز  دار اجراي آن اعظم كھ بھ دستور شاه عھده السلطان ـ صدر میلي امین مخالفت علما و بي را مورد تصویب قرار داد، بھ سبب
  3. تحقق نیافت

شاه صرالدین  سوم نا سفر  پي  سال  سھ سال پس از وقایع فوق و در  پا در  یس در .  ھ 1269بھ ارو تار انگل یر مخ شویق وز بھ ت كھ  ش 
تون و ایران، سرھنري درومند صار تو یاز انح سب امت بھ دست  ولف انجام گرفتھ بود، دولت انگلیس فرصت مناسب را براي ك باكو  تن

شاوران آورد و زمینھ كان و م تالبوت از نزدی لد  سبوري  سازي آن را بھ ماژور جرا ست(لرد سالی یس وزیر و وزیر خارجھ نخ ) ي انگل
غاز ي انحصار تجارت توتون و تنباكو را در شھر برایتون با اعتماد درباره تالبوت نخستین مذاكره. محول كرد پس از   السلطنھ آ كرد و 

فت  ھاي را با دادن وعده السلطان كسب اطالعات كافي در این زمینھ، امین شاه را در ازاي دریا قت  نیز مواف كھ او  كرد  عد  فراوان متقا
  4. نماید ھزار لیره جلب 25ساالنھ 

نھ تأمین ھزی براي  سفرھا ناصرالدین شاه كھ  شكالت   با م پا  بھ ارو خود  پس از  ي  كرد و  قت  یاز مواف طاي امت با اع بود،  جھ  مالي موا
عده) میالدي 1890مارس (ق .  ھ 1307مراجعت بھ ایران در رجب  مك دولت و  با ك داران  سرمایھ اي از قراردادي را با تالبوت ـ كھ 

جب  28بدین ترتیب در  5. منعقد نمود ھزار لیره تأسیس كرده بود ـ 650اي  انگلیسي، كمپاني رژي را با سرمایھ مارس  20 (1307ر
شاه و. تنباكو بھ مدت پنجاه سال بھ تالبوت اعطا گردید امتیاز تجارت توتون و) 1890 سید،  این امتیاز كھ بھ امضاي  سرھنري ولف ر

شت دخانیات ایران و بي داراي پانزده فصل بود كھ حكایت از اختیارات تام تالبوت در امور یران دا لت ا نافع م بھ م نایي  با . اعت طابق  م
پنجاه سال، ساالنھ مبلغ  گردید كھ در ازاي انحصار خرید و فروش توتون و تنباكوي ایران بھ مدت رژي متعھد مي این قرارداد، شركت

 . بھ شاه بپردازد ھزار پوند استرلینگ بھ ھمراه یك چھارم سود خالص خود را 15

ید  كنندگان و فروشندگان بنابراین با انعقاد این قرارداد، تولید باكو با تون و تن فروش تو براي  ست داده و  داخلي نیز استقالل خود را از د
 . گرفتند خارجي اجازه مي از شركت

یت بھ فعال شناختھ  خت مي كمپاني رژي در آغاز بھ صورت نا ـ. پردا مھ  ھم امتیازنا صل ن ستناد ف بھ ا كھ  گامي  یاز را  ھن كھ صاحب امت
گري مي مجاز بھ بھ دی خود  بھ  واگذاري حقوق  خود را  یاز  ـ امت یران«كرد باكوي ا شاھي تن خت،» شركت شاھن ھاي  با مخالفت 6فرو
 . اي از سوي مردم و روحانیون مواجھ شد گسترده

مي انتشار اعالمیھ در این زمان تذكر  باكو را  یاز تن گذاري امت تون و  داد و در اي رسمي از سوي دولت كھ وا ین تو بھ زارع حال  عین 
  7. اي از نارضایتي را دامن زد داد، موج گسترده مي ي خرید عادالنھ و نقدي محصوالت آنھا را تنباكو نیز وعده

یران  اي با تالبوت، تفاوت فاحش امتیاز شد، طي مصاحبھ زبان اختركھ در عثماني منتشر مي ، روزنامھ فارسي1890در سال دخانیات ا
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ضمن شد و  یادآور  بود،  تھ  ماني گرف قرارداد را  را با امتیازي كھ كمپاني رژي از عث مدھاي  عات و پیا سترده از دولت، تب انتقادھاي گ
  8. براي مردم ایران روشن ساخت

حدود دویست با توجھ بھ این مطلب كھ توتون و تنباكو از مھمترین اقالم تجاري و صادراتي بود و  ید و  ایران  بھ كشت و خر تن  ھزار 
بھ بنابراین 9فروش آن اشتغال داشتند، یران را  مردم ا سیاري از  نافع ب سي م شركت انگلی یك  بھ  انحصار خرید و فروش این محصول 

كھ بھ ھمین سبب نخستین اعتراض. انداخت خطر مي ند  غاز كرد یات آ تاجران دخان ني  ھا را  ید كمپا عرض تھد ً در م ستقیما شان م تجارت
  10. الدولھ نزد شاه رفتند و بھ انحصار تجارت تنباكو اعتراض كردند ھمراه امین اي از بازرگانان بھ در آغاز عده. رژي بود

شش اعتراض موجب شد كھ دولت بھ انگیزه این ھھ ي دلجویي از آنان مھلت  فروش  ما براي  یل   اي  تاجران قا باكوي  تون و تن خایر تو ذ
 . خسارات ناشي از واگذاري امتیاز را جبران سازد توانست با این حال مھلت فوق نیز نمي 11. شود

ین روس ین ب كھ در  در ا نیز  قھ ھا  ند و آن را منط عتراض كرد فوق ا یاز  بھ امت شتند  شتغال دا باكو ا شت تن بھ ك ساوجبالغ  قض  ي  نا
  12. ي تركمان چاي خواندند و خواستار لغو آن یا عقد قرارداد مشابھي شدند عھدنامھ

ـ گي  مل فرھن ـ اقتصادي، عوا سي  یل سیا بر دال نیز در بھ ھر روي عالوه  مذھبي  ند   باكو دخیل بود بش تن غاز جن نگ . آ ضور فرھ ح
 . گرفت تبع حضور عیني اجانب در ایران صورت مي استعماري و گسترش فساد، تھاجمي بود كھ بھ

یران آورد 200پس از آنكھ شركت رژي حدود  بھ ا شركت  نان  بھ عنوان كارك یا و مستعمرات آن را  باع دولت بریتان بھ  ھزاراز ات و 
مد ضور. شھرھاي مختلف فرستاد، زنگ ھشدار براي ایرانیان بھ صدا درآ با ح كھ  حدود  چرا  ھا در  سیحي وارد  100آن لغ م ھزار مب

ستان ایران شدند و ضمن بناي كلیسا در مناطق ستاري در بیمار شتند ھا و بي مختلف، دختران ایراني را نیز بھ امور پر جابي وادا در . ح
ند رقص ھایي با انواع وسایل قمار و تھران و اكثر شھرھا مراكز فساد برپا كردند و كافھ عالوه . ھاي محلي و مشروبات الكي پدید آورد

كھ  شیوه بردند و این ھمان رفتند، سوار، اسب، اسلحھ و مزدور اسلحھ بھ دست خود را نیز مي مي ھا ھر جا كھ انگلیسي بر این،  بود  اي 
بھ ظامي  سپس حضور ن شرقي و  ند  پاني ھ ستعمره  انگلیسیان در تصرف ھند و ایجاد كم یت م پاني و در نھا ین كم یت ا فظ امن نھ ح بھا

  13. نمودن ھند بھ كار گرفتھ بودند

با   عالمان دیني را بھ دلیل متزلزل شدن اساس دین و از این رو اقدامات فوق یازات  غایرت امت نھ و م قدرت بیگا سط  ستقالل كشور تو ا
مود)سبیل  ي نفي قاعده(قرآن مجید  باكو ترغیب ن حریم تن بھ ت یاز،. ،  ین امت با ا ما  فت عل لي اصلي مخال قع دلی بھ در وا بر جن فزون  ي  ا

كھ از تجربھ سلطھ تجاري آن و اختالل در نظام بازرگاني كشور، نگراني از نفوذ تدریجي و بود  ني  ي كامل بیگانگان بر ایران  ي كمپا
سي  14. گردید ھند شرقي ناشي مي پاني بھ ھمین سبب مردم مسلمان ایران با این اندیشھ كھ انگلی ني  ھا قصد دارند، كم بھ كمپا رژي را 

 . مخالفت گسترده پرداختند ي خود تبدیل كنند، بھ ھند شرقي و ایران را ھمانند ھند بھ مستعمره

  ھا گیري مخالفت مخالفت علما و اوج

مك  ھایي را بھ اجرا شیعھ بھ سبب تقیدي كھ بھ آیھ نفي سبیل داشتھ و دارد، ھمواره طرح نھاد مرجعیت شور ك ستقالل ك بھ ا كھ  شتھ  گذا
مواره  توانستند در طول تاریخ، علماي شیعھ كھ نمي. كرده است شند، ھ گان با بھ بیگان سلمین  ستگي م لي و واب شاھد فروپاشي اقتصاد م

قدم در جھت مقابلھ یژه با تھدید اقتصاد ملي،  لي و حریص ھاي عم نھ و ت ھاي بیگا ید كاال حریم خر ظیر ت عھ  اي ن ستفاده از امت بھ ا مردم 
جائر را روا مي الخصوص كھ شیعیان با علي15. اند وطني و ملي برداشتھ حاكم  یھ  یام عل یت، ق بر امن عدالت  بھ  دیدگاه ترجیح  ند و  دار

طرفــداري مــردم از علمــا و  ایــن روحیـھ ســبب حمایـت و. آورنــد ســتیزي مضـاعفي را میـان مــردم بوجــود مي روحیــھ ظلم ایــن ترتیــب
یران و روس و حكم  ھاي بارز آن را مي نمونھ روحانیون، بھ عنوان تنھا مأمن و پناھگاه شده است كھ ھاد در جنگ ا تاواي ج توان در ف

 . تنباكو مشاھده نمود تحریم

شت از سوي دیگر جھل و بي جار مي سوادي عمومي كھ ریشھ در استبداد دا كام قا قدامات ح بر ا مردم در برا سكوت  جب  شد، از  و مو
شت تأسیس حوزه اواسط دوره قاجاریھ با حانیون. ھاي دیني در شھرھاي بزرگ تا حد زیادي مرتفع گ گام رو ین ھن ھا  در ا بھ عنوان تن

فھ ھاي ارتباطي منظمي بھ وجود منبع آگاھي بخش بھ ملت ایران، زمینھ گي قیام آوردند كھ این امر در نھایت مؤل ـ فرھن یني  ھاي  ھاي د
نان مي. ساخت گوناگوني را فراھم بھ آ گاھي بخشي  یم  شد، زیرا در واقع حضور علماي دین در كنار مردم موجب آ بھ تعال ھا  مردم تن

شدت اعتراض بھ طوري كھ مخالفت علما. كردند اسالمي و كالم روحانیون توجھ مي بر  مي  با اعطاي امتیاز بھ كمپاني رژي  ھاي مرد
 . امتیاز بھ شمار آورد طلبي روحانیت بر علیھ ي آغاز مبارزه ي آغاز جنبش تنباكو را لحظھ واقع باید نقطھ تأثیر بسزایي گذاشت و در

شد اكبر فال علي سید ھا بھ رھبري روحانیت، توسط از این رو نخستین اعتراض غاز  شیراز آ ستھ  ماي برج عتراض . اسیري از عل ین ا ا
ساجد زمان با كھ ھم بھ  ورود مأموران انگلیسي رژي بھ شیراز بھ تعطیلي بازارھا و اجتماع مردم در م لھ  براي مقاب یم را  ید، رژ انجام
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شونت. باران مردم واداشت گلولھ اسیري و اكبر فال دستگیري و تبعید سیدعلي فت و علیرغم تمام خ مھ یا مي ادا مت مرد كام، مقاو ھاي ح
 . یافت قیام مردم شیراز بھ تبریز، مشھد، اصفھان، تھران و دیگر نقاط ایران گسترش

یت ھبري آ بھ ر مردم  یز،  بھ در تبر یزي  ھد تبر جواد آقامجت میرزا  حاج  مودن  هللا  پاره ن ندن و  ضمن ك ستند و  قرارداد برخا با  لھ  مقاب
با. دیوارھا و معابر عمومي، از پذیرفتن خارجیان نیز خودداري كردند ھاي كمپاني از روي اعالمیھ كھ  مت  مردم تبریز  شونت حكو خ

شعلھ در این بین. مواجھ شدند، بیگانگان را تھدید بھ قتل در روز عاشورا كردند كردن  خاموش  جاد  رژیم براي  بھ ای یام، تصمیم  ھاي ق
نامطلوب. كھ در نھایت از این حربھ نیز سودي نبرد تفرقھ در صفوف روحانیون گرفت ید، مي كمپاني رژي نیز كھ اوضاع تبریز را   د

 . اي در پي نداشت كھ این امر ھم نتیجھ حاضر بھ پذیرش تمام مأموران و كاركنان خود از میان ایرانیان و مسلمانان شد

مد در این میان اصفھان كھ تجار و علماي آن شیخ مح حاج  ھد،  عالم مجا سھ  ھبري  بھ ر شتند  قانجفي(تقي  ھمكاري بیشتري دا شیخ)آ  ،
یات و  علماي اصفھان براي. علي و مالباقر فشاركي بھ مخالفت با قرارداد مزبور پرداختند محمد اولین بار در منطقھ خود استعمار دخان

یا بدین ترتیب تولید. اعالم كردند تنباكو را تحریم و كاركنان رژي را نجس شیدند و  تش ك بھ آ یا  خود را  باكو، محصول  ندگان تن در  كن
ند خودداري ورزید پاني رژي  صفھان. بین فقرا تقسیم كردند و از معاملھ با كم با  حاكم ا ما  كرد، ا مذاكره  ما  با عل كم  ین ح غو ا براي ل

لھ مي  فشار روز افزون. مخالفت آنان روبرو شد بھ بر علما بسیاري از آنان را وادار بھ ترك اصفھان كرد كھ از آن جم ھاجرت  توان  م
  16. شیرازي ھجرت كرده بود الدین بروجردي اصفھاني اشاره نمود كھ شبانھ بھ عراق و نزد میرزاي آقا منیرا

شاه و امین. شد زمان با سایر شھرھا نارضایتي در تھران نیز آشكار ھم با  ھا  ھران بار بزرگ ت سلطان  میرزا حسن آشتیاني از علماي  ال
بل مالقات و طرف مقا تبر و  شاه مع كھ امضاي  نھ  ین بھا بھ ا ین  مضار امتیاز را گوشزد كرد، ولي آنان  بھ ا ست  یس ا نیز دولت انگل
برد، بھ مخالفت  شاه در تھران بھ سر مي آبادي نیز كھ بھ دعوت ناصرالدین  اسد الدین جمال در این ایام سید 17. ھا وقعي ننھادند اعتراض
بھ چھ حقي خرید و «این مضمون كھ  ھا با اي بر در مساجد، كاروانسراھا و سفارتخانھ امتیاز پرداخت و در پي صدور اعالمیھ علني با

  18. ، از ایران اخراج شد»است بھ بیگانھ واگذار شده است ي آن ایراني فروش تنباكویي كھ خریدار و مصرف كننده

اعمال پیشین خود ادامھ  السلطان، ملت را نادان و غیر مطلع از جریانات خواندند و بھ ھا، شاه و امین ناآرامي ھا و رغم تمام مخالفت علي
سل میرزا محمد ن دیدند كھ بھ ي كار را در آ  از این رو علما چاره. دادند بود، متو ساكن  سامرا  كھ در  قت  حسن شیرازي، مرجع تقلید و
 . شوند

  میرزاي شیرازي، صاحب فتواي تحریم تنباكو

مادي حسن بن میرزا میرزا محمد پانزدھم ج شیعھ در  قدر  ماي عالی شیرازي از عل 1230سال   االول محمود بن محمد اسماعیل حسیني 
ــان گشــود.  ھ ــھ جھ ــده ب ــدر خــویش را از. ق در شــیراز دی ــت، پ ــھ  دســت داد و دائــي وي در دوران طفولی اش ســید حســین معــروف ب

ھاي علمیھ شیراز و اصفھان بھ عراق رفت و در  پس از طي مقدمات علوم در حوزه میرزا. دار سرپرستي او گردید االشراف عھده مجد
عازم  ابراھیم صاحب ضوابط هللا سید وي در این ایام در كالس درس آیت. ق وارد كربال شد.   ھ 1259سال  پس از آن  ست و  شركت ج

بھ . الفقاھھ حاضر شد و صاحب انوار ھاي درس علما و اساتیدي چون صاحب جواھر نجف شد و در حوزه پس از فوت صاحب جواھر 
  19. هللا مقامھ الشریف درآمد اعلي سلك شاگردان شیخ انصاري

ند و  ، شیخ مرتضي انصاري دار1281ھنگامي كھ در سال  فاني را وداع گفت، تمام شاگردان شیخ بر تقدم میرزاي شیرازي اتفاق كرد
شیعیان. قدر جھان تشیع برگزیدند عنوان مرجع عالي وي را بھ سال مرجع  سال  وي كھ حدود بیست و سھ  بود، در  ھان  ق .  ھ 1291ج

ھا مي در سامره اقامت گزید و در آنجا بھ تدریس و تعلیم مشغول یان آن ند  گشت و شاگردان بسیاري را تربیت كرد كھ از م بھ آخو توان 
مد سید كاظم مالمح ساني،  یزدي، حاج خرا بائي  كاظم طباط حاج محمد  مداني،  ضا ھ قا ر سین آ شاركي  سبزواري، سـید میرزا ح محمد ف

مد شیرازي و  رضوي، میرزا مح كرد.. .تقي  شاره  ین. ا ثار گران وي ھمچن لھ  آ كھ از آن جم ست  شتھ ا جاي گذا بر  خود  نیز از  ھایي  ب
. آقا وحید بھبھاني اشاره كرد اي بر كتاب معامالت اي بر نجاة العباد و تعلیقھ مبسوط در ابواب مختلف فقھي، حاشیھ توان بھ رساالتي مي

شیعھ .  ھ1312شعبان  میرزاي بزرگ شیرازي كھ سرانجام در روز بیست و چھارم نازع  یت بالم كھ مرجع بر آن ق رحلت كرد، عالوه 
ستعمار را در عھده داشت، یكي از بزرگترین جنبش و عالم اسالم را بر حاكم و ا ساد  یران پایھ ھاي مذھبي علیھ ظلم و ف مود ا . گذاري ن

با ھا از  از این رو آنچنان نام میرزاي شیرازي و جنبش تحریم تنباكو  كردن آن جدا  كھ  ست  شده ا یران عجین  صر ا تاریخ معا با  ھم و 
 . آید نظر مي یكدیگر امري ناممكن بھ

مھ میرزاي شیرزاي از ھمان ابتدا بھ واسطھ ماي ي نا كھ از عل فت مي ھایي  یران دریا سید ا كھ  یق اخباري  فال  كرد و از طر كبر  علي ا
بھ وي مي اسیري و آقا منیرالدین مدھاي آن مطلع بروجردي  باكو و پیا جارت تن صار ت یاز انح ند، از اعطاي امت بود داد سوي . شده  از 

 مظالم شاه بھ میرزاي شیرازي نوشت و در  اي درباره برد، طي نامھ مي آبادي نیز كھ در بصره در تبعید بھ سر الدین اسد جمال دیگر سید
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  20. را كھ علماي دین در دفاع از حقوق مسلمانان دارند، یادآور شد آن مسئولیت بزرگي

شاه،  ق با.  ھ 1308میرزاي شیرازي، ھم زمان با شروع ناآرامي در تبریز در اول ذیحجھ سال  از این رو بھ  صلي  گراف مف ارسال تل
ایران بھ اعطاي امتیازات نیز توجھ نمود و ھمھ آنھا را منافي صریح قرآن،  ھا در ضمن اشاره بھ مضار و مفاسد اجازه مداخلھ خارجي

 . الھیھ و استقالل ایران خواند نوامیس

اقدامات دولت و ذكر دالیل اعطاي امتیاز و مشكالت ناشي از لغو آن، میرزا محمود خان شاه بھ تلگرام میرزا پاسخ نداد و براي توجیھ
سامرا فرستاد شیرازي در  با . مشیرالوزاره كارپرداز ایران در بغداد را نزد میرزاي  بت  ضرورت قرا بھ  شاره  شیرالوزاره ضمن ا م

سیھ ستخالص از رو براي ا پا  قائص و كم دول بزرگ ارو جھ و قشون و رفع ن لزوم تقویت بود بودن  بودن مالیات تزاري،  موھن  ھا، 
شاه و  قرارداد از نظر بي الغاي شدن امضاي پاد ناتواني دولت...اعتبار شمرده  ً از  ین  ، صراحتا فت ا سارات ھنگ یاز و خ سخ امت در ف

 . اقدام سخن گفت

كرد و با این حال میرزا در پاسخ تمام یھ  سلمان تك لت م بھ م ید  قط با ھده « این تشبثات، تنھا بر این نكتھ تأكید كرد كھ ف گر از ع لت ا دو
عاجز نیست گر«و  21»جواب بیرون نتوان آید ملت از جواب حسابي  بر نمي ا ھده  لت از ع ھم  دو بر  خدا آن را  ست  بھ خوا من  ید،  آ

 » .زنم مي

جھ  الوقت، بھ ھاي میرزا ندادند و تصمیم گرفتند كھ با سیاست دفع و دربار، وقعي بھ گفتھ بھ ھر روي شاه ماء را از تو تدریج مردم و عل
گر  مردم و بي وقفھ بھ مسألھ تنباكو منصرف سازند؛ اما دادخواھي بي مي دی صدور تلگرا اعتنایي شاه بھ تلگرام میرزاي شیرزاي سبب 

ین سرانجام وقت. حاصل بود آن نیز بي بھ شاه شد كھ شیرازي  گذراني شاه و اعوان و انصارش در ارائھ پاسخي مت میرزاي  و صحیح، 
 . را بھ صدور حكم تحریم استعمار توتون و تنباكو واداشت

حریم 1309الثاني  اواخر ربیع در باب ت شیرازي در  میرزاي  صفھان  در تھران شایع شد كھ حكمي از  بھ ا یات صادر و  ستعمال دخان ا
ضیح  محمولھ االولي با رسیدن در اوایل جمادي. مخابره شده است ین تو با ا شد  شر  ي پستي بھ تھران صورتي از حكم درمیان مردم منت

كو  هللا بسم«: متن حكم چنین بود. اصلي آن را فقط میرزا حسن آشتیاني مشاھده كرده است ي كھ نسخھ ستعمال تنبا یوم ا الرحمن الرحیم ال
  22» .حسن الحسیني حرره االقل محمد. السالم است  زمان علیھ و توتون باي نحو كان در حكم محاربھ با امام

  لغو امتیاز از صدور حكم تا

ند،  بالفاصلھ پس از صدور فتوا، مأموران حكومت وظیفھ یافتند كھ از انتشار مل آور بھ ع عت  این حكم و آگاھي مردم نسبت بھ آن ممان
شتھ ي با این حال در ھمان نیمھ سر  روز اول كھ حكم بھ دست میرزا آشتیاني رسیده بود، در حدود صد ھزار نسخھ از حكم نو ودر سرا

 . كشور پخش شده بود

ھي  ي اصناف، مبارزه با صدور این فتوا، مردم از ھمھ في ال شرعي و تكلی فھ  یك وظی باكو را  یاز تن سیاسي علیھ قرارداد استعماري امت
شیدند و قلیان دانستند تش ك بھ آ باكو را  تون و تن ستھ و تو ندرونیان. ھا را شك حتي ا ین  ین ب ستعمال  حرم در ا نیز از ا شاھي  سراي شاھن

مع سوگلي ناصرالدین ،»الدولھ انیس«بھ نحوي كھ . دخانیات پرھیز كردند مود آوري قلیان شاه دستور ج شاه . ھا را صادر ن یب  بدین ترت
براي در اندروني خویش نیز شاھد شكستھ شدن قلیان كھ حتي بود،  باكو  تون و تن سرپیچي  ھا و تحریم تو ستورش  سي از د بادا ك كھ م آن

 . داد از نوكران خود دستور آوردن قلیان را نمي اي وارد آید، بھ ھیچ یك نماید و بھ احترامش لطمھ

لل در این حركت ھمگاني و تبعیت آشكار جاد خ ظور ای بھ من كھ  شت  بر آن دا یاي دولت را  تار  مردم از حكم میرزاي شیرازي، اول رف
لي  وعاظ از این رو با مساعدت. ي جعلي بودن حكم را مطرح سازند ي مردم، شایعھ معترضانھ شایعھ جع بھ  السالطین و معممین دربار 

ند و حاج من زد توي دا كاظم بودن ف مد  ند ملك مح ید كرد قزوین تبع بھ  في و او را  كم معر عل ح شأ ج جار را من قدامات. الت ین ا ما ا یز  ا ن
قھ سمت تفر بھ  ناگزیر  بار را  شاه و در شت و  ضایا ندا ند ق یان تأثیري در رو شاند افكني م ما ك شاه و امین. عل ین رو  بھ  از ا سلطان  ال

یز میرزاي آشتیاني روي آوردند و از او ستعمال  خواستند كھ چون او نیز ھمانند میرزاي شیرازي مجتھد است، حكمي بر اباحھ و تجو ا
ماء،. دخانیت صادر كند گر عل شتیاني و دی میرزاي آ ین  یان در این ب شاه و دربار كم    كھ ح ند  نھ گفت ساختند و قاطعا مأیوس  لي  بھ ك را 

بر«آنھا ھمچنین اضافھ كردند كھ . تواند تغییر دھد دیگري نمي میرزاي بزرگ را جز خود او، شخص صالح  كار ا ین  مي ا ید  ن دارد، با
  23» .گیرد نمي این امتیازات باید برگردد و تا برنگردد میرزا آرام... متوقف شود

خرین حربھ جھ آ سھ در نتی شكیل جل بار، ت شاه و در ضور ي  با ح بود اي  ما  یان و عل میرزا حسن . دولت ظیر  فرادي ن كھ ا سھ  ین جل در ا
صریح نجم ھادي آشتیاني و شیخ ید آبادي حضور نداشتند، شاه خواستار حكم حلیت استعمال تنباكو شد كھ با پاسخ  جھ گرد ضران موا . حا

نان  السلطان راه دیگري در پیش گرفت و بھ علما در این میان امین بر از آ كرد و در برا ھد  یاز خوا غو امت ھت ل وعده داد كھ اقداماتي ج

Page 5 of 9

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\ghajar\articles-1\31.html



ً استعمال دخانیات را مجاز اعالم كنند خواست كھ ◌ً یك بدین ترتیب ناصرالدین 24. صریحا كھ از  شفتھ شاه  با اوضاع آ ي داخلي و  سو 
تھ از صدور  ھاي جدي مسئوالن كمپاني و از سوي دیگر با مخالفت ھا دو ھف كھ تن حالي  بود، در  بھ رو  كارگزاران سفارت انگلیس رو

خبر را  ي السلطان در جلسھ گذشت بھ الغاي انحصار داخلھ توتون و تنباكو پرداخت تا امین مي حكم تحریم ین  ما، ا دیگري با حضور عل
فروش مردم مي اعالم نماید كھ از این پس انحصار داخلي لغو شده و ید و  شور خر خل ك نھ در دا خود را آزادا باكوي  تون و تن توانند تو

 . نمایند

صرار امین بر ا ما در برا كھ با لغو انحصار داخلي، عل شتند  ھار دا سلطان اظ كم  ال بھ ح ستند  یات م ستعمال دخان مردم از ا ناع  چون امت
ظر اوست  ي میرزاي شیرازي است، تنھا چاره طالع از ن سب ا بھ وي و ك عھ  بھ. كار مراج خود،  یف از  فع تكل ضمن ر ھا  قع آن در وا

صرار امین سال ا شیرازي ار میرزاي  سخ  لي پا یاز داخ غو امت حاكي از ل مي  سلطان تلگرا ند ال یاز . كرد غو امت عالم ل پس از ا تھ  دو ھف
ھار. بھ تھران ارسال شد داخلي، پاسخ میرزاي شیرازي بھ تلگرام علما یاز، اظ غو امت بھ جھت ل شاه  شكر از  ضمن ت او در این تلگرام 

كھ دست شود امیدواري كرده بود  تاه  یران كو لي از ا بھ ك خارجي  بھ. ھاي  كھ  سخ مزبور  كھ  پا یان را  صلي دولت صود ا جھ مق ھیچ و
ند، باكو بود ستعمال تن مھ 25كرد، تأمین نمي خواھان صدور حكم حلیت ا پي ادا نیز در  باكو را  تون و تن صرف تو مردم از م ناع  ي امت

 . داشت

ند پنداشت از او خواست تا بھ منبر دولت كھ میرزاي آشتیاني را عامل ناآرامي مي عالم ك باكو را ا ستعمال تن بودن ا شاه . برود و حالل 
مام قھوه براي پایان دادن بھ اوضاع شایي ت نھ نامساعد، شدت عمل بیشتري نشان داد و از یك سو فرمان بازگ مود و از  ھا را خا صادر ن

 . مختار كرد) تھران(خروج از دارالخالفھ  سوي دیگر میرزاي آشتیاني را در قلیان كشیدن در مجامع عمومي و یا

  26. ي حركت شد بر مخالفت با حكم میرزاي شیرازي ترجیح داد و آماده درنگ ترك تھران را میرزاي آشتیاني نیز بي

بر خروج از1309االخر  جمادي در سوم بني  شتیاني م میرزاي آ منزل وي در محلھ ، مردم پس از آگاھي از تصمیم  ي  دارالخالفھ در 
یاد مي. كاخ گلستان رفتند سنگلج اجتماع كردند و از آنجا بھ سمت میدان ارگ و ني  زنان پیشاپیش مردان خطاب بھ شاه فر ند و نگرا زد

ھا نسبت بھ بیرون كردن علما از شھر اعالم و تأكید مي خود را ین آن صد دارد د مردم  كردند كھ دولت ق بر  تا فرنگیان  ببرد  ین  را از ب
 . سلطھ یابند

مھ ین در ایـن ایـام زمز بود و اعالمیـھ ھاي ھمچن باال گرفتـھ  ستگاه نـیز  ضمون كـھ  جھـاد علیـھ د بدین م سب حكــم«ھایي  جنـاب  بر ح
شوید ساعت دیگر امتیاز دخانیات لغو نشود، یوم 48االسالم، آقاي شیرازي، اگر تا  حجت بر در » .دوشنبھ آتیھ، جھاد است، مردم مھیا 

 . و دیوار شھرھا نصب شده بود

شت السلطنھ براي ھر روي پیشروي مردم، دربار را وحشت زده كرد و كوشش كامران میرزا نایب بھ بھ . آرام كردن مردم حاصلي ندا
عالم مي» كنیم را بیرون مي ھا فرنگي«ھاي او بھ نیابت از شاه كھ  طوري كھ وعده كھ ا بھ وي  شت،  و یا دستخط شاه خطاب  یاز «دا امت

یان داخلھ را شیدن قل بور در ك مردم مج شتیم و  ھم بردا جھ را  یاز از خار حال امت بودیم،  میرزاي  كھ برداشتھ  كم از جناب  تا ح ستند  نی
ند و در  ھا سبب شد كھ محمد وعده نتیجھ ماندن بي 27. حاصل ماند ، بي»شیرازي برسد علي خان معین نظام، فرمان تیراندازي صادر ك

 . اي كشتھ شوند ھا عده تیراندازي این

ھدایاي شاه كھ براي دلجویي از او فرستاده بود، خودداري ورزید و مردم را بھ استقامت در پي این كشتار، میرزاي آشتیاني از پذیرش
ند جامع فراخوا سجد  ماع در م نھ و اجت سھ. عاقال لھ  گرفتن غائ یان  براي پا شتیاني  خت خون میرزاي آ ضمون پردا بھ م شنھاد  ھاي  پی ب

 . كلیھ امتیازات خارجي را مطرح ساخت مقتولین، مصونیت حاضران در تظاھرات و برچیدن بساط

بھ اطمینان بیشتر در دستخطي بھ امین براي 1309االخر  سرانجام شاه در پنجم جمادي تا وي  كرد  عالم  یاز را ا مل امت غو كا سلطان ل ال
نظــر انــان حــامي امتیـاز بــود ــ و لغــو تمــام  السـلطان ــ كـھ از ولــي مخالفــان آرام نگرفتنــد و عــزل امین. آگـاھي علمـا و مــردم برسـاند

  28. خواستار شدند قراردادھایي كھ با خارجیان منعقد شده بود را

شد 55پس از  ي لغو امتیاز تنباكو، حكم تحریم تنباكو نیز بدین ترتیب درنتیجھ غو  ماء ل سوي عل كارگزاران . روز از  ین  ین ب تھ در ا الب
مت از 60دیدند، بھ ادعاي خسارت پرداختند و خواستار  ثمر مي خود را بي  ھاي خارجي كھ تالش لیره غرا ند  ھزار  یران گردید لت ا دو

ید 50كھ در نھایت توافق بر سر مبلغ  شاه از بانك بدین. ھزار لیره حاصل گرد ظور  سي من ست انگلی كھ در د شاھي  لغ  شاھن بود، مب ھا 
 . نمود دریافت كرد و یك بار دیگر وابستگي ایران را بھ بیگانگان تشدید فوق را بھ عنوان وام

  پیامدھاي جنبش تنباكو
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حال  اگر چھ در ظاھر لغو اعطاي امتیاز تنباكو، موجب پرداخت غرامت و خسارت از سوي دولت ایران بھ طرف انگلیسي شد، با این 
سارتي كرد، خ خت  یران پردا شمار كھ ا بھ  ناچیز  قرارداد،  جراي  شي از ا سارات نا بر خ مد مي در برا كو . آ ضت تنبا ھر روي نھ بھ 

ھا  ي مبارزه، ھمگاني بودن نھضت، اتحاد گروه استیالي بیگانھ، حضور زنان در صحنھ گریزي، مقابلھ با پیامدھاي مھمي نظیر استبداد
بھ... اصناف مختلف و  و لتزام  ضرورت ا مي،  مت مرد ھا مقاو بھ آن گر  كھ ا شت  ید و  را درپي دا كم مرجع تقل یت ح ین، رعا كام د اح

 . ھاي بعدي تاریخ ایران مشاھده خواھیم نمود  نماییم، نتایج مثبت آن را در عرصھ پذیرش فراخوان علما براي مقاومت را نیز اضافھ

شاھي در ستبداد  پس از  واقع جنبش تنباكو اولین مقاومت ھمگاني مردم ایران در برابر بیگانگان و ا یدادھاي  حوادث و رو بر  كھ  بود 
تواي 29. خود تأثیر بسیار نھاد ین ف ین ب بش گسترده  تاریخ در ا یران، نخستین جن حراج ا گیري از  ضمن جلو شیرازي،  میرزاي  ساز 

شت مردمي ند  چرا 30. علیھ سلطھ خارجي را شكل داد و تأثیرات بھ سزایي در تحوالت بعدي ایران گذا یان دریافت پس ایران كھ از آن 
 . است كھ پیروزي بر شاه و بیگانگان امري ممكن

سلطنت را «: نظر نموده بود ي جنبش چنین اظھار ي فوق را شھید مدرس نیز بھ درستي دریافتھ و درباره نكتھ این واقعھ تاریخي، نظام 
شروطیت نمي... سست و از اقتدار انداخت بھ م سید استبداد سلطنتي در ایران بدون توجھ بھ واقعھ دخانیھ،  عھ... ر بود  واق پي  یھ تو دخان

عي از زلزلھ طور طبی شان  كھ سحرگاه مردم تیزھوش خفتھ را بیدار كرد و بھ  ندد، باخبر بھ وقوع بپیو ستي  قب آن بای كھ متعا شدیدي 
  31» .نمود

حریم ین ت گرش جامع ھمچن گري از ن نھ دی باكو نمو ستگي تن حاد و ھمب كھ از ات بود  سالم  ین ا بھ د نھ  شئت  نگرا یت ن با روحان مردم 
چون و. گرفت مي سلطان  ھاد  چرا نمي زیرا مردمي كھ تا آن زمان ھرگز در اوامر  ین ج شتند، در ا كاري را ندا ین  یاراي چن ند و  كرد

مام ملي بھ دستور پیشواي تا آن  مذھبي خود، میرزاي شیرازي شركت كردند و نھضت تنباكو را بھ اعتراضي نسبت بھ ت كھ  یازاتي  امت
 . ھاي خارجي داده شده بود، مبدل كردند ھا و شركت ھنگام بھ كمپاني

سالمي را) ره(امام خمیني  قالب ا كت عظیم ان ھبري حر بزرگ، ر عي  سئلھ كھ خود بھ عنوان مرج شت، م ھده دا یدن  بر ع ھم تن ي در 
براي «: چنین بیان نموده است روحانیت و مردم و فتواي تاریخي میرزاي شیرازي را كرد،  حریم  باكو را ت سامره تن آن مرحوم كھ در 

سطر این كھ یك  شان  باكو، ای ً در اسارت گرفتھ بودند بھ واسطھ قرارداد تن ست ایران را تقریبا حرام ا باكو  كھ تن ستگان . نوشتند  حتي ب
كھ و حرامسراي آن) شاه ناصرالدین(خود آن جائر  ھا تنباكوھایي  ضي جا ستند و در بع جائر ترتیب اثر دادند بھ آن فتوا و قلیانھا را شك

كھ  قیمت آن ھم زیاد بود در میدان آوردند و آتش زدند و شكست دادند آن قرارداد را و لغو ند  ھا دید چیزي و آن ین  یك چن شد قرارداد و 
سي كند و قراردادي كھ مابین شاه جائر و نویسد و یك ملت قیام مي عراق یك كلمھ مي یك روحاني پیرمرد در كنج دھي از دھات ھا  انگلی

  32» .زند و یك قدرت این طوري دارد او بوده است، بھ ھم مي

  گیري نتیجھ

یھ براي تھ یران  كام ا كھ ح ضایي  فت در ف بالغ ھنگ یازات بي راني گذ خوش ي م خود، امت پایي  سفرھاي ارو گان  ھا و  بھ بیگان شماري 
ین كشور را دچار نا امني اقتصادي مي دادند و مي با ا شیرازي  میرزاي  ظیر  گي ن حانیون بزر لھ  شیوه كردند، رو بھ مقاب مداري  ي زما

 . امتیازھاي گوناگون ممانعت بھ عمل آوردند پرداختھ و با برخورداري از حمایت عمومي، از اعطاي

میز جنبش تنباكو كھ نمونھ یژه اي موفقیت آ ند و خود را مرھون پیو پیروزي  ست،  یران ا صر ا تاریخ معا مي در  كت عمو یك حر ي از 
شاه  در واقع جنبش تنباكو كھ در نھایت بھ انقالب مشروطھ و. رھبران مذھبي و مردم بود لدین  امضاي فرمان مشروطیت توسط مظفرا

سو. بار دیگر پیوند دیرپاي روحانیت اصیل و مردم را نشان داد ھجري شمسي انجامید، یك 1285قاجار در سال  یك  كھ از  ند  ین پیو ا
بھ عنصر  ھاي مشروعیت سلطنت را متزلزل ساختھ بود، از سوي دیگر اقتدار سیاسي روحانیت را پایھ نیز افزایش داد و روحانیت را 

تحریم  هللا شیرازي مبني بر بھ طوري كھ پس از فتواي آیت. استعمار و استبداد مبدل كرد  ھاي مردمي علیھ اصلي ھدایت كننده مقاومت
كھ از آن ست؛  شتھ ا قش دا یران ن سي ا لھ مي تنباكو، روحانیت در تمام امور اجتماعي و سیا ضت  جم یت در نھ ضور روحان بھ ح توان 

سفید انجمن مشروطھ، ملي شدن صنعت نفت، مخالفت با الیحھ قالب  با ان ھاي ایالتي و والیتي، مخالفت با الیحھ كاپیتوالسیون، مخالفت 
 . اشاره نمود...  ، رھبري انقالب اسالمي، حوادث پس از انقالب و42خرداد  15شاه و مردم، واقعھ 

یت بر رھبري روحان یایي  سرزمین در  بر این اساس نھضت تنباكو از یك سو سند گو ین  ھد ا مردم متع ستگي  مت و ھمب بارز و مقاو م
با ھاي اسالمي و پاسداري از ارزش مراه  ستعماري و ھ ضد ا ماھیتي  با  ھاي  انگیزه دفاع از استقالل و آزادگي است؛ و از سوي دیگر 

 . نموده است اسالمي، نقش مھمي در تاریخ معاصر ایران و بیداري مردم این سرزمین ایفا

  شعیب بھمن
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 : ھا نوشت پي

 . 24ـ 8، صص 1352 تبریز، ابن سینا، اقتصادي و اجتماعي مشروطیت ایران، زمینھ نیا،  رحیم رئیس. 1

 . 105 ، ص1377تھران، انشتارات قلم،  ھاي انقالب ایران، ترجمھ عبدالرحیم گواھي، كدي، ریشھ نیكي آر. 2

 . 22ـ  11، صص 1361جیبي،  ھاي ابراھیم تیموري، تحریم تنباكو، اولین مقاومت منفي در ایران، كتاب. 3

صدر اعظم روش ھاي انگلیس و روسیھ از میالدي دولت 19در قرن . 4 شاه و  گاني،  ھاي مختلفي مانند نفوذ در شخص  ھاي وي، بازر
ھره امتیازات، اعطاي وام گرفتن یران ب خود در ا سلطھ  سترش  فوذ و گ مال ن براي اع ید  ند مي ھا و تھد شاه . برد صرالدین  در عصر نا
مده نوان ع بھ ع ناچیزي  لغ  یازات در ازاي مب سال حق ترین امت براي  مرد  ند دولت بھ چ شوه  خت ر با پردا یاز و  خذ االمت مادي ا ھاي مت

 . گردید مي

قم حسین بن علي اصفھاني: براي مطالعھ بیشتر در این خصوص رجوع كنید بھ یان،  یھ، تصحیح رسول جعفر تاریخ دخان یي،  : كربال
 . 65ـ 62، صص 1377الھادي، 

 . 27پیشین، ابراھیم تیموري، ص . 5

یران  فـیروز كــاظم. 6 باره1914 ــ 1864زاده، روس و انگلیـس در ا شي در مھ ، پژوھ سم، ترج ھران، : ي امپریالی میري، ت منوچھـر ا
 . 233ـ  232، صص 1354 ھاي جیبي، كتاب

 . 40ـ  39پیشین، ابراھیم تیموري، صص . 7

 . 71ـ 68بن علي اصفھاني كربالیي، صص  پیشین، حسین. 8

 . 13، ص 1360رژي، تھران،  ي فریدون آدمیت، شورش بر امتیاز نامھ. 9

 . 48، ص 1338پژوه، تھران،  ادوارد گرانوبل براون، انقالب ایران، ترجمھ احمد. 10

 . 18پیشین، فریدون آدمیت، ص . 11

 . 93، ص 1373بازرگانان در داد و ستد با بانك شاھي و رژي تنباكو، تھران،  ھما ناطق،. 12

 . 31ص  ،1382دفتر نشر معارف، : قم از نویسندگان، انقالب اسالمي و چرایي و چگونگي رخداد آن، جمعي. 13

نھ. 14 كھ زمی شرقي  ند  پاني ھ سلطھ كم قاره ھاي  شبھ  بر  یس  ستعماري انگل قرن  ي ي ا یم  یك و ن بھ  یك  طول نزد ند را در  ـ 1800(ھ
ند، علما را نسبت بھ فراھم كرده بود،) 1947 شور بود صاد ك گرفتن اقت ست  یران و در د بھ ا یان  مل ورود اروپای مقامات دولتي كھ عا

 . ساخت بدبین مي

. 19، ص 1، ج1362تھران،  اكبر سعیدي سیرجاني، ایرانیان، تصحیح علي االسالم كرماني، تاریخ بیداري ناظم: ھمچنین رجوع كنید بھ

 . 76، ص 1377كویر، : نژاد، رسائل مشروطیت، تھران زرگري حسین غالم. 15

 . 108ـ  104اصفھاني كربالیي، صص  بن علي پیشین، حسین. 16

 . 84ـ 83پیشین، ابراھیم تیموري، صص . 17

1359هللا گلكار، تھران،  سیف خوف و وحشت، بھ كوشش حمید سیاح و رضا سیاح، خاطرات حاج سیاح، دوره علي بن محمد محمد. 18
 . 331ـ  329، ص 
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بھ براي مطالعھ بیشتر در مورد زندگي. 19 ید  جوع كن شیرزاي ر شیخ: میرزاي  شیرازي،  میرزاي  ندگاني  ني، آقا بزرگ شرح ز تھرا
 . 1362   میقات، ترجمھ حمید تیموري، تھران،

 . 66ـ  58، صص 1333 تھران، حسین مصدقي، رضا زنجاني، تحریم تنباكو، محمد. 20

 . 93ـ  90صص  كربالیي، بن علي اصفھاني پیشین، حسین. 21

 . 118ـ  117ھمان، صص . 22

 . 132 ـ 125ھمان، صص . 23

 . 23ـ 22، صص 1االسالم كرماني، ج  ناظم پیشین، . 24

 . 150علي اصفھاني كربالیي، ص  بن پیشین، حسین. 25

، 1361 برادر ناصرالدین شاه، تصحیح عبدالحسین نوائي، تھران، : آراء میرزا ملك ، شرح حال عباس)آرا ملك(عباس میرزا قاجار . 26
 . 186ـ  185صص 

 . 239ـ  237، صص 1363تا،  دنیاي كتاب، بي: تھران عباس اقبال آشتیاني،: ژوانس فووریھ، سھ سال در دربار ایران، ترجمھ. 27

 . 173ـ  172كربالیي، صص  بن علي اصفھاني پیشین حسین. 28

گاه بخت ھا و جنبش حركت ھاي مكتب اقتصاد اسالمي بر نمونھ دیگر تأثیر آموزه. 29 یك بن جاد  بھ ای یا  ھاي انقالبي، مربوط  مائي و  آز
جاد . مطرح شد 1889شاه بھ اروپا در سال  ایران بود كھ در آن ھم در جریان سومین مسافرت ناصرالدین كشي در قرعھ حق ای اعطاي 

كھ  كشي در ایران، با مخالفت آزمایي و یا قرعھ یك بنگاه بخت فت  صورت گر تدیني  فراد م ً از طرف ا ضا كھ بع شد  بھ رو  وسیعي رو 
 . گردید در نھایت نیز شاه مجبور بھ لغو امتیاز مزبور. دانستند دستورھاي قرآن حرام مي قماربازي را بھ حسب

 . 1356مقامي، تھران،  ي شاھرخ قائم ایران ترجمھ براي مطالعھ بیشتر در این خصوص رجوع كنید بھ نیكي كدي تحریم تنباكو در

 . 250، ص 1377تاریخ تحوالت اجتماعي ایران، ترجمھ احمد تدین، تھران، رسا،  جان فورن، مقاومت شكننده. 30

 . 139 ـ 134، صص 1373موسي نجفي و رسول جعفریان، سده تحریم تنباكو، تھران، امیركبیر، . 31

  .28/8/1359در مورخھ ) ره(صحیفھ نور، سخنراني امام خمیني . 32
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