
 خواھي جنبش تنباكو؛ سرآغاز مشروطه
 مقدمه 

اي بود كـه از میـان آنھــا، مشــكل اسـتبداد و  ي قاجار در طول حیات خود داراي مشكالت عديده سلسله
قجرھا كه از يك سو با نفوذ استعمار انگلیس و از سوي ديگر با . تر بود انحطاط اقتصادي از ھمه شاخص

قرار داشـتند شكست در ايـن . ھاي ايرانیان از روسیه رو به رو شده بودند، پیوسته تحت تأثیر بیگانگـان 
يژه در دوران  یازات گونـاگون در ايــران بــه و بین رقابت سنتي انگلیس و روسیه براي به دسـت آوردن امت

ھاي شاه به خارج از كشور كه اغلب به دلیـل آشـنايي وي  مسافرت. شاه، به اوج خود رسید ناصرالدين
ھاي سـفر،  گرفـت، بـه دلیــل فـراھم نمـودن ھزينـه داري صــورت مي ھاي نــوين حكومـت با تجدد و شیوه

 .معموالً با اعطاي امتیازات بزرگي نیز به روس و انگلیس ھمراه بود
ي كشت تا فروش در داخل و خـارج كشـور  اعطاي امتیاز انحصار محصول توتون و تنباكوي ايران از مرحله

شـاه، تبعـات و پیامـدھاي زيـادي را در  به مدت پنجاه سال به يك شركت انگلیسـي از ســوي ناصرالدين
در ايـن . ھاي شديد علما، بازرگانان و برخي از دولتمردان مواجه شد ايران به ھمراه داشت و با مخالفت

بین حكم تحريم استعمال توتون و تنباكو از سوي مرجع بزرگ شیعیان مـیرزا حسـن شـیرازي، اعـتراض 
يران بـه  عمومي بي یات ا یه حكومـت بوجـود آورد كـه پیامـدھاي نـاگوار واگـذاري امتیـاز دخان نظیري عل

 .بیگانگان را از میان برد
هللا  در پـي حكــم آيـت) ق.  ھ 1309(خورشــیدي  1275تـوان تحـريم تنبــاكو را كــه در ســال  از ايــن رو مي

ھاي آزادي خواھانه در تاريخ معاصر ايران به  میرزاي شیرازي شكل گرفت، به عنوان سرسلسله جنبش
ــان، بســترھاي ھمراھــي . شــمار آورد ــه بیگانگ ــاز تجــارت تنبــاكو ب ــذاري امتی ــا واگ ــت ب ــه مخالف چــرا ك

ستعمار  تجدد یه اسـتبداد داخلـي و ا خواھان و روحانیون را در كنار مردم بوجود آورد و آنھا را به قیـام عل
مان قاجـار، . خارجي ترغیب نمود بنابراين در نوشتار حاضر ضمن مرور اجمالي اوضاع اقتصادي ايران در ز

به شرح چگونگي اعطاي امتیاز انحصار توتـون و تنبـاكو بـه تـالبوت خـواھیم پرداخـت و مخالفــت علمـا و 
قـدر جھــان تشـیع در  ھاي مردمي و نقش مـیرزاي شـیرازي را بـه عنــوان مرجـع عالي گیري مخالفت اوج

باكو و پايـداري روحـانیون و مـردم در . جنبش تنباكو مرور خواھیم نمود در ادامه به چگونگي لغو امتیاز تن
ــا  ايــن حركــت بــزرگ خــواھیم پرداخــت و ضــمن بررســي پیامــدھا و تبعــات جنبــش تنبــاكو، در نھايــت ب

 .گیري، بحث حاضر را خاتمه خواھیم بخشید نتیجه
 

 اوضاع اقتصادي ايران در زمان قاجار
اي داشــت كــه بخشــي از آن بــه نظــام  كشــور ايــران در عصــر قاجــار از لحــاظ اقتصــادي اوضــاع آشــفته

لداري و اقطـاع استبدادي باز مي داري اداره  گشـت كـه نظـام اقتصـادي را نــیز بـه صـورت خانخـاني، تیو
ھــا  ھــاي نیمــه مســتقلي تقســیم شــده بــود كــه در آن خان بــر ايــن اســاس كشــور بــه بخش. كــرد مي
بدين ترتیـب موانــع رشـد و پیشـرفت  ھاي تجاري را ببندنـد، از كاروان توانستند راه مي ھـا بـاج بگیرنـد و 

كه تضـعیف حكومـت مركـزي، مسـاوي بـا اسـتقالل بیشـتر . تجاري را فـراھم سـازند در ايـن سیسـتم 
شاورزي  ھاي نیمه مستقل بود، ايـران بـه صــورت كشـوري عقب بخش تني بـر محصـوالت ك مانـده و مب

باب ــ رعیــتي بـه سـر  80درآمده بود كه بیش از  درصد جمعیت آن در روستاھا و ايالت براساس نظام ار
 .بردند مي

سھم تولیــدات كشـاورزي خـود را بــه رعیـت  بر اساس اين نظام كـه زمیـن بزرگ بھـره نــاچیزي از  داران 
كه گــردش آزاد سـرمايه  ھاي تولیدات فراوان اقتصادي و پیشرفت نیز سد مي دادند، راه مي گشت؛ چرا 

بود ته  ضع نابسـامان در كشـاورزي، وقـتي بـا . وجود نداشت و اقتصاد كامالً جنبـه معیشـتي ياف ايـن و
سیار اسـفباري را در روسـتاھا  ھاي فراوان ھمراه مي ھاي مضاعف و ظلم و ستم مالیات شـد، شـكل ب

 1.كرد ايجاد مي
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پول كــه در   عدالتي در واقع بي ھاي اقتصادي، فاصله طبقاتي، كاھش دسـتمزد كـارگران و تـنزل ارزش 
مراه زوال اكــثر صـنايع دسـتي، تبـديل بافنــدگان فــرش بــه  نارضايتي اقتصادي مـردم مؤثـر بودنـد، بـه ھ

كردند، تـنزل بھــاي صـادرات ايــران در مقابـل بھـاي واردات از  كارگراني كه براي دستمزد ناچیزي كار مي
اروپا و افت وحشتناك قیمت نقره كه پول رايج ايـران بـود، نارضــايتي عمومـي را در میــان مـردم افزايـش 

ھاي اقتصادي و سیاسي كه در اثر تماس بــا غــرب در ايـران بـه  بنابراين از يك سو جا به جايي. داده بود
ني  2زد وجود آمده بود، به نارضايتي روز افزون اقتصادي مـردم دامــن مـي ضعف و ناتوا و از سـوي ديگـر 

فوذ . ي ممالـك قدرتمنـد اروپـايي در ايـران شـده بـود دولت باعث حضور و نفوذ گسترده كه ن بـه طــوري 
 .ھاي ملي ايرانیان انجامیده بود انگلستان وروسیه در ايران به انحاء مختلف به چپاول اموال و دارايي

ــا، كشــتیراني در كــارون، تأســیس  ــك استقراضــي، تلگــراف ھنــد و اروپ ــك شاھنشــاھي، بان ــاز بان امتی
ً به روس و انگلیس اعطا شده بـود، كشـور را تـا ... خانه، شیالت خزر، انحصار دخانیات و  قزاق كه عمدتا

تـرين طـرف  بـه عنـوان بزرگ 1850ي  در اين بین انگلستان كـه در دھــه. مرز مستعمره شدن پیش بردند
صادرات و واردات ايـران را در دسـت داشـت، در دوره 50تجاري ايران، بیـش از  ي  ي پنجـاه سـاله درصـد 

ي زيربنايـي  برداري يا انحصار مواد خام و توسعه رشته امتیازھايي نیز در مورد بھره 1914تا  1863 مابین
 .از دولت ايران دريافت نمود

، از طريق يكي از اتبـاع خـود بـه نـام 1872شاه به فرنگ در سال  اين كشور در پايان سفر اول ناصرالدين
بـرداري از  ھا، بھره آھـن، خطـوط تلگـراف، كشـتیراني در رودخانـه بارون جولیوس رويتر، امتیاز احـداث راه

نوات(ھاي دولتي و كارھاي زھكشي و آبیاري  معادن و جنگل ايـران را بـه مـدت ھفتــاد سـال ) احداث ق
ھـا،  ھمچنین بريتانیا موفق شد كه رويتر را در آينده براي گرفتن امتیـاز بانـك، احـداث جاده. دريافت نمود

پس از پرداخـت رشـوه. ھا بر سايرين مقدم سازد ھا و ايجاد كارخانه خیابان كالن بـه  اين امتیاز كه  ھاي 
نابع مھـم ايـران را بـه ) مشیرالدوله سپھساالر(اعظم وي  شاه و صدر ً تمـام م با واگذار شـده بـود و تقري

نابع يـك «كرد، از سوي لرد كرزون به  رويتر واگذار مي مه م اعطاي سند مالكیت ايران و تسلیم كامل ھ
 .تعبیر شد كه مانند آن را كسي ھرگز نديده است» ھا دولت به خارجي

بود، در نھايـت بــا  ي روند اعطاي امتیازات به بیگانگـان در دوره به ھر روي امتیاز رويتر كه ادامه ي قاجـار 
با اين تفاوت كه در جريان اعطاي امتیاز انحصار توتـون . امتیاز انحصار تجارت توتون و تنباكو ادامه پیدا كرد

 .ي خود دفاع كردند و تنباكو، مردم ايران به رھبري علماء و روحانیون به پا خاستند و از حقوق حقه
 

 امتیاز تجارت توتون و تنباكو
السلطنه وزيـر انطباعـات  حسن خان اعتماد ي انحصار تجارت توتون و تنباكو را نخستین بار محمد انديشه

ي  قـانون اداره«پیشنھادي در نه فصل و بـا عنـوان  1303 االخر  وي در جمادي. شاه مطرح كرد ناصرالدين
كه البتــه بـا بي بــه ناصرالدين» انحصاريه تنباكو و توتون و متفرعـات آن توجھـي شـاه  شـاه عرضــه نمـود 

ي ديگــري كــه در ســي فصــل تھیــه شــده بــود،  الســلطنه در نامــه يــك ســال بعــد اعتماد. مواجــه گرديــد
یات را بــراي ازديـاد عوايـد كشـور تنظیـم كــرد مسئله رغم آنكـه  علـي. ي دريافت مالیات از عايـدات دخان

السـلطان ـ  میلـي امین ناصرالدين شاه قانون فوق را مورد تصويب قرار داد، به سبب مخالفت علما و بي
 3. دار اجراي آن بود ـ ھرگز تحقق نیافت اعظم كه به دستور شاه عھده صدر

ش كــه بـه .  ھ 1269سه سال پس از وقايع فوق و در پي سفر سوم ناصرالدين شاه بـه اروپـا در سـال 
یس فرصـت  ند ولــف انجـام گرفتــه بـود، دولـت انگل تشويق وزير مختار انگلیس در ايران، سـرھنري دروم

ست آورد و زمینه سـازي آن را بـه مـاژور جرالـد  مناسب را براي كسب امتیاز انحصار توتون و تنباكو بـه د
تـالبوت . محول كرد) ي انگلیس وزير و وزير خارجه نخست(تالبوت از نزديكان و مشاوران لرد سالیسبوري 

السـلطنه آغـاز كـرد و  ي انحصار تجارت توتون و تنباكو را در شھر برايتون با اعتماد نخستین مذاكره درباره
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ھاي فراوان متقاعد كرد كـه او  السلطان را با دادن وعده پس از كسب اطالعات كافي در اين زمینه، امین
 4. ھزار لیره جلب نمايد 25نیز موافقت شاه را در ازاي دريافت ساالنه 

ي خود به اروپا با مشـكالت مـالي مواجـه بــود، بـا اعطـاي   سفرھا ناصرالدين شاه كه براي تأمین ھزينه
قراردادي را با ) میالدي 1890مارس (ق .  ھ 1307امتیاز موافقت كرد و پس از مراجعت به ايران در رجب 

ھـزار  650اي  داران انگلیسي، كمپــاني رژي را بــا سـرمايه اي از سرمايه تالبوت ـ كه با كمك دولت و عده
امتیـاز تجـارت ) 1890مـارس  20 (1307رجـب  28بدين ترتیب در  5. لیره تأسیس كرده بود ـ منعقد نمود

اين امتیاز كه به امضاي شاه و سرھنري ولـف . توتون و تنباكو به مدت پنجاه سال به تالبوت اعطا گرديد
اعتنـايي بـه  رسید، داراي پانزده فصل بود كه حكايت از اختیارات تام تالبوت در امور دخانیــات ايـران و بي

گرديد كه در ازاي انحصار خريـد و  مطابق با اين قرارداد، شركت رژي متعھد مي. منافع ملت ايران داشت
ھزار پونـد اسـترلینگ بـه ھمـراه يـك  15فروش توتون و تنباكوي ايران به مدت پنجاه سال، ساالنه مبلغ 

 .چھارم سود خالص خود را به شاه بپردازد
كنندگان و فروشندگان داخلـي نــیز اسـتقالل خـود را از دسـت داده و  بنابراين با انعقاد اين قرارداد، تولید

 .گرفتند براي فروش توتون و تنباكو بايد از شركت خارجي اجازه مي
ھنگـامي كـه بـه اسـتناد فصـل نھــم . پرداخـت كمپاني رژي در آغاز به صورت ناشناخته بـه فعالیـت مي

شركت «كردـ امتیاز خود را به  كه صاحب امتیاز را مجاز به واگذاري حقوق خود به ديگري مي امتیازنامه ـ
اي از سـوي مـردم و روحـانیون مواجـه  ھاي گسـترده با مخالفت 6فروخت،» شاھنشاھي تنباكوي ايران

 .شد
داد و در عیـن  اي رسمي از سوي دولت كه واگذاري امتیاز تنباكو را تذكر مي در اين زمان انتشار اعالمیه

داد، مــوج  ي خريــد عادالنــه و نقــدي محصــوالت آنھــا را مــي حــال بــه زارعیــن توتــون و تنبــاكو نــیز وعــده
 7. اي از نارضايتي را دامن زد گسترده
ماني منتشـر مي1890در سال اي بـا تـالبوت،  شـد، طـي مصـاحبه ، روزنامه فارسي زبان اختركـه در عث

بود، يـادآور شـد و  ته  یازي كـه كمپـاني رژي از عثمـاني گرف تفاوت فاحش امتیاز دخانیات ايران را با امت
 8. ضمن انتقادھاي گسترده از دولت، تبعات و پیامدھاي قرارداد را براي مردم ايران روشن ساخت

بــا توجــه بــه ايــن مطلــب كــه توتــون و تنبــاكو از مھمــترين اقــالم تجــاري و صــادراتي ايــران بــود و حــدود 
يد و فــروش ايــن  9ھزار تن به كشت و خريد و فـروش آن اشـتغال داشـتند، دويست بنـابراين انحصـار خر

بـه ھمیــن سـبب . انـداخت محصول به يك شركت انگلیسي منافع بسیاري از مردم ايران را به خطر مي
ً در معرض تھديد كمپـاني رژي  نخستین اعتراض ھا را تاجران دخانیات آغاز كردند كه تجارتشان مستقیما

الدوله نزد شاه رفتند و به انحصـار تجـارت تنبــاكو اعــتراض  اي از بازرگانان به ھمراه امین در آغاز عده. بود
 10. كردند

اي بـراي فـروش ذخايـر   ماھه ي دلجويي از آنان مھلت شش اين اعتراض موجب شد كه دولت به انگیزه
نیز نمي 11. توتون و تنباكوي تاجران قايل شود توانسـت خسـارات ناشـي از  بـا ايـن حـال مھلـت فـوق 

 .واگذاري امتیاز را جبران سازد
قه  در اين بین روس یاز فـوق  ھا نیز كــه در منط به امت ي سـاوجبالغ بـه كشــت تنبــاكو اشـتغال داشـتند 

ي تركمان چاي خواندند و خواستار لغو آن يا عقد قرارداد مشابھي  اعتراض كردند و آن را ناقض عھدنامه
 12. شدند

 مـذھبي نـیز در آغـاز جنبـش تنباكــو  به ھر روي عالوه بر داليل سیاسي ـ اقتصادي، عوامل فرھنگـي ــ
حضور فرھنگ استعماري و گسترش فساد، تھاجمي بود كه به تبع حضور عیني اجانب در . دخیل بودند

 .گرفت ايران صورت مي
نان  200پس از آنكه شركت رژي حـدود  ستعمرات آن را بـه عنـوان كارك ھـزاراز اتبـاع دولـت بريتانیـا و م
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چرا كه بـا . شركت به ايران آورد و به شھرھاي مختلف فرستاد، زنگ ھشدار براي ايرانیان به صدا درآمد
ناطق مختلـف،  100حضور آنھا در حدود  ھزار مبلغ مسیحي وارد ايران شدند و ضمن بنــاي كلیسـا در م

در تھـران و اكـثر شــھرھا . حجابي واداشتند ھا و بي دختران ايراني را نیز به امور پرستاري در بیمارستان
نواع وسـايل قمــار و رقص مراكز فساد برپا كردند و كافه با ا ھـاي محلـي و مشـروبات الكـي پديـد  ھايي 

رفتند، سوار، اسب، اسلحه و مزدور اسلحه بـه دسـت  ھا ھر جا كه مي انگلیسي عالوه بر اين، . آوردند
اي بود كه انگلیسیان در تصرف ھند و ايجاد كمپاني ھند شـرقي  بردند و اين ھمان شیوه خود را نیز مي

و سپس حضور نظامي به بھانه حفظ امنیت اين كمپاني و در نھايت مستعمره نمودن ھند به كار گرفته 
 13. بودند

 عالمان ديني را به دلیل متزلزل شدن اساس دين و استقالل كشور توسط قدرت  از اين رو اقدامات فوق
سبیل ي نفي قاعده(بیگانه و مغايرت امتیازات با قرآن مجید  در واقـع . ، بـه تحـريم تنبـاكو ترغیــب نمـود) 

گاني كشـور،  دلیلي اصلي مخالفت علما با اين امتیاز، افزون بر جنبه ي تجاري آن و اختالل در نظام بازر
بر ايــران بـود كــه از تجربـه نگراني از نفوذ تدريجي و سلطه ي كمپــاني ھنـد شـرقي  ي كامـل بیگانگـان 

ھا قصـد دارنـد،  به ھمین سبب مردم مسلمان ايران با اين انديشه كـه انگلیسـي 14. گرديد ناشي مي
ند ھنـد بـه مسـتعمره ي خـود تبـديل كننـد، بـه  كمپاني رژي را به كمپاني ھند شـرقي و ايـران را ھمان

 .مخالفت گسترده پرداختند
 

 ھا گیري مخالفت مخالفت علما و اوج
ھايي را به اجـرا  نھاد مرجعیت شیعه به سبب تقیدي كه به آيه نفي سبیل داشته و دارد، ھمواره طرح

توانستند شاھد  در طول تاريخ، علماي شیعه كه نمي. گذاشته كه به استقالل كشور كمك كرده است
له بـا تھديـد  به بیگانگـان باشـند، ھمـواره در جھـت مقاب فروپاشي اقتصاد ملي و وابستگي مسـلمین 

اي نظیر تحريم خريد كاالھاي بیگانـه و تحـريص مـردم بـه اسـتفاده از  ھاي عملي ويژه اقتصاد ملي، قدم
یت، قیـام  علي15. اند امتعه وطني و ملي برداشته الخصوص كه شیعیان با ديدگاه ترجیح عـدالت بـر امن

جائر را روا مي یه ظلم علیه حاكم  به ايـن ترتیــب روح سـتیزي مضـاعفي را میـان مـردم بوجـود  دارنـد و 
اين روحیه سبب حمايت و طرفداري مردم از علما و روحانیون، به عنوان تنھا مـأمن و پناھگـاه . آورند مي

توان در فتاواي جھاد در جنگ ايران و روس و حكم تحـريم تنباكـو  ھاي بارز آن را مي شده است كه نمونه
 .مشاھده نمود

سوادي عمومي كه ريشه در استبداد داشت و موجـب سـكوت مــردم در برابـر  از سوي ديگر جھل و بي
تا  شد، از اواسط دوره قاجاريه با تأسیس حوزه اقدامات حكام قاجار مي ھاي ديــني در شـھرھاي بـزرگ 
به عنـوان تنھـا منبـع آگـاھي بخـش بـه ملـت ايـران، . حد زيادي مرتفع گشت در ايـن ھنگـام روحـانیون 

ھـاي  ھاي ديني ـ فرھنگـي قیام ھاي ارتباطي منظمي به وجود آوردند كه اين امر در نھايت مؤلفه زمینه
به آنـان . گوناگوني را فراھم ساخت نار مـردم موجـب آگـاھي بخشـي  در واقع حضور علماي ديـن در ك

به طوري كه مخالفت علما . كردند شد، زيرا مردم تنھا به تعالیم اسالمي و كالم روحانیون توجه مي مي
يد  با اعطاي امتیاز به كمپاني رژي بر شدت اعتراض سزايي گذاشـت و در واقـع با ھـاي مردمـي تـأثیر ب

 .طلبي روحانیت بر علیه امتیاز به شمار آورد ي آغاز مبارزه ي آغاز جنبش تنباكو را لحظه نقطه
اسـیري از علمـاي برجسـته  اكبر فال علي ھا به رھبري روحانیت، توسط سید از اين رو نخستین اعتراض

زمان با ورود مأموران انگلیسي رژي به شیراز به تعطیلـي بازارھـا و  اين اعتراض كه ھم. شیراز آغاز شد
اسـیري و  اكبر فال اجتماع مردم در مساجد انجامید، رژيم را براي مقابله به دستگیري و تبعید سـیدعلي

فت و قیـام مـردم  علیرغم تمام خشونت. باران مردم واداشت گلوله ھاي حكام، مقاومت مردمي ادامه يا
 .شیراز به تبريز، مشھد، اصفھان، تھران و ديگر نقاط ايران گسترش يافت
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هللا حاج میرزا جواد آقامجتھد تبريزي به مقابله با قرارداد برخاستند و ضمن  در تبريز، مردم به رھبري آيت
ھاي كمپــاني از روي ديوارھــا و معــابر عمومــي، از پــذيرفتن خارجیــان نیــز  كنــدن و پــاره نمــودن اعالمیــه

مردم تبريز كــه بـا خشـونت حكومـت مواجـه شـدند، بیگانگـان را تھديـد بـه قتـل در روز . خودداري كردند
قه در صـفوف  در اين بین رژيم براي خاموش كردن شعله. عاشورا كردند ھاي قیام، تصمیم بــه ايجـاد تفر

كمپاني رژي نیز كـه اوضـاع تبريـز را نـامطلوب . روحانیون گرفت كه در نھايت از اين حربه نیز سودي نبرد
 حاضر به پذيرش تمام مأموران و كاركنان خود از میان ايرانیان و مسلمانان شد كه اين امـر ھـم  ديد، مي

 .اي در پي نداشت نتیجه
عالم مجاھـد، حـاج  در اين میان اصفھان كه تجار و علماي آن ھمكاري بیشتري داشتند به رھبري سه 

. علي و مالباقر فشاركي به مخالفت با قرارداد مزبور پرداختنــد ، شیخ محمد)آقانجفي(تقي  شیخ محمد
باكو را تحـريم و كاركنــان رژي را  یات و تن ین بـار در منطقـه خـود اسـتعمار دخان علماي اصفھان براي اول

كنندگان تنباكو، محصول خود را يا به آتش كشیدند و يا در بین فقرا  بدين ترتیب تولید. نجس اعالم كردند
ما . تقسیم كردند و از معامله با كمپاني رژي خودداري ورزيدند غو ايـن حكــم بـا عل حاكم اصفھان براي ل

فزون بـر علمـا بســیاري از آنـان را وادار بـه تـرك . مذاكره كرد، اما با مخالفت آنان روبـرو شـد فشـار روز ا
صفھاني اشـاره نمـود كـه  تـوان بـه مھـاجرت آقــا منیرا اصفھان كرد كه از آن جمله مي الـدين بروجـردي ا

 16. شبانه به عراق و نزد میرزاي شیرازي ھجرت كرده بود
میرزا حسن آشتیاني از علماي بزرگ تھران . زمان با ساير شھرھا نارضايتي در تھران نیز آشكار شد ھم

كه امضـاي  بارھا با شاه و امین نه  السلطان مالقات و مضار امتیاز را گوشزد كرد، ولــي آنـان بـه ايـن بھا
در ايـن ايـام  17.  ھـا وقعــي ننھادنـد شاه معتبر و طرف مقابل نیز دولـت انگلیـس اســت بـه ايـن اعتراض

برد، به مخالفـت علنــي  شاه در تھران به سر مي آبادي نیز كه به دعوت ناصرالدين  الدين اسد جمال سید
سراھا و سـفارتخانه با امتیاز پرداخت و در پي صدور اعالمیه ھا بــا ايـن مضـمون  اي بر در مساجد، كاروان

گذار  به چه حقي خريد و فروش تنباكويي كه خريدار و مصرف كننده«كه  نه وا ي آن ايراني است به بیگا
 18. ، از ايران اخراج شد»شده است

نادان و غـیر مطلـع از جريانـات  ھـا، شـاه و امین ھا و ناآرامي رغم تمام مخالفت علي لت را  السـلطان، م
كار را در آ  از ايـن رو علمــا چـاره. خواندند و به اعمال پیشین خود ادامـه دادنـد ن ديدنـد كـه بـه مـیرزا  ي 

 .حسن شیرازي، مرجع تقلید وقت كه در سامرا ساكن بود، متوسل شوند محمد
 

 میرزاي شیرازي، صاحب فتواي تحريم تنباكو
قدر شـیعه در  میرزا محمد حسن بن میرزا محمود بن محمد اسماعیل حسیني شیرازي از علمــاي عالی

شود.  ھ 1230 االول سال  پانزدھم جمادي ھان گ وي در دوران طفولیـت، پـدر . ق در شــیراز ديــده بـه ج
. دار سرپرسـتي او گرديــد االشراف عھــده اش سید حسین معروف به مجد خويش را از دست داد و دائي

 1259ھاي علمیه شـیراز و اصـفھان بـه عـراق رفــت و در سـال  میرزا پس از طي مقدمات علوم در حوزه
ابراھیم صاحب ضوابط شركت جست  هللا سید وي در اين ايام در كالس درس آيت. ق وارد كربال شد.   ھ

ھــاي درس علمــا و اســاتیدي چــون صــاحب جواھــر و صــاحب  و پــس از آن عــازم نجــف شــد و در حوزه
هللا مقامـه  پس از فوت صاحب جواھر بـه سـلك شـاگردان شـیخ انصـاري اعلـي. الفقاھه حاضر شد انوار

 19. الشريف درآمد
، شیخ مرتضي انصاري دار فاني را وداع گفت، تمام شاگردان شیخ بر تقـدم 1281ھنگامي كه در سال 

ند میرزاي شیرازي اتفاق كردند و وي را به عنوان مرجـع عالي وي كـه حـدود . قـدر جھـان تشـیع برگزيد
ق در سامره اقامـت گزيـد و در آنجـا بـه .  ھ 1291بیست و سه سال مرجع شیعیان جھان بود، در سال 

كه از میــان آنھـا مي یت كــرد  تـوان بـه آخونـد  تدريس و تعلیم مشغول گشت و شاگردان بسیاري را ترب
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میرزا حسـین  آقـا رضـا ھمــداني، حـاج محمد كاظم طباطبائي يزدي، حاج كاظم خراساني، سید مالمحمد
مد سبزواري، سید وي ھمچنیـن آثـار . اشـاره كـرد... تقي شـیرازي و  محمد فشاركي رضوي، مـیرزا مح

تـوان بـه رسـاالتي مبسـوط در ابـواب  بھايي نیز از خود بر جاي گذاشته اسـت كــه از آن جملــه مي گران
 .اي بر كتاب معامالت آقا وحید بھبھاني اشاره كرد اي بر نجاة العباد و تعلیقه مختلف فقھي، حاشیه

ق رحلت كرد، عالوه بر آنكـه .  ھ1312میرزاي بزرگ شیرازي كه سرانجام در روز بیست و چھارم شعبان 
ھـاي مـذھبي علیـه  مرجعیت بالمنازع شیعه و عالم اسالم را بر عھده داشت، يكي از بزرگترين جنبش

از اين رو آنچنان نام میرزاي شیرازي و جنبش . گذاري نمود ظلم و فساد حاكم و استعمار را در ايران پايه
تحريم تنباكو با ھم و با تاريخ معاصر ايران عجین شده است كه جدا كردن آنھا از يكديگر امـري ناممكـن 

 .آيد به نظر مي
كـرد و از طريــق  ھايي كـه از علمـاي ايـران دريافــت مي ي نامـه میرزاي شیرزاي از ھمان ابتدا به واسطه

دادنـد، از اعطـاي امتیـاز  علي اكـبر فــال اسـیري و آقـا منیرالــدين بروجـردي بـه وي مي اخباري كه سـید
آبادي نیز كــه در  الدين اسد جمال از سوي ديگر سید. انحصار تجارت تنباكو و پیامدھاي آن مطلع شده بود

 مظـالم شـاه بــه مـیرزاي شـیرازي نوشــت و در آن  اي دربـاره بـرد، طـي نامـه بصره در تبعید به سـر مي
 20. مسئولیت بزرگي را كه علماي دين در دفاع از حقوق مسلمانان دارند، يادآور شد

ق با ارسال .  ھ 1308از اين رو میرزاي شیرازي، ھم زمان با شروع ناآرامي در تبريز در اول ذيحجه سال 
ھـا در ايــران بــه اعطـاي  تلگراف مفصلي به شاه، ضمن اشاره به مضار و مفاسد اجـازه مداخلـه خارجي

 .امتیازات نیز توجه نمود و ھمه آنھا را منافي صريح قرآن، نوامیس الھیه و استقالل ايران خواند
طاي امتیـاز و مشـكالت  يل اع براي توجیـه اقـدامات دولـت و ذكـر دال شاه به تلگرام میرزا پاسخ نداد و 
ناشي از لغو آن، میرزا محمود خان مشیرالوزاره كارپرداز ايران در بغداد را نزد میرزاي شیرازي در سـامرا 

مشیرالوزاره ضمن اشاره به ضرورت قرابت با دول بزرگ اروپا براي استخالص از روسیه تـزاري، . فرستاد
ھــا، مــوھن بــودن الغــاي قــرارداد از نظــر  بــودن مالیات لــزوم تقويــت بودجــه و قشــون و رفــع نقــائص و كم

ً از نــاتواني دولــت در فســخ امتیــاز و خســارات ...اعتبــار شــمرده شــدن امضــاي پادشــاه و  بي ، صــراحتا
 .ھنگفت اين اقدام سخن گفت

لت مسـلمان  به م با اين حال میرزا در پاسخ تمام اين تشبثات، تنھا بر اين نكته تأكید كرد كه فقط بايد 
اگـر «و  21»دولت اگر از عھده جواب بیرون نتوان آيد ملـت از جـواب حسـابي عـاجز نیسـت«تكیه كرد و 

 » .زنم آيد، من به خواست خدا آن را بر ھم مي دولت از عھده بر نمي
الوقت، بـه  ھاي میرزا ندادند و تصمیم گرفتند كه با سیاست دفع به ھر روي شاه و دربار، وقعي به گفته

وقفــه مــردم و  تــدريج مــردم و علمــاء را از توجــه بــه مســأله تنبــاكو منصــرف ســازند؛ امــا دادخواھــي بي
حاصـل  اعتنايي شاه به تلگرام میرزاي شیرزاي سبب صدور تلگرامي ديگر به شاه شد كه آن نیز بي بي
گذراني شاه و اعوان و انصارش در ارائه پاسخي متین و صــحیح، مـیرزاي شـیرازي را  سرانجام وقت. بود

 .به صدور حكم تحريم استعمار توتون و تنباكو واداشت
مي از مـیرزاي شـیرازي در بـاب تحـريم اسـتعمال  1309الثاني  در اواخر ربیع در تھران شايع شد كه حك

ي پسـتي بـه  االولي با رسیدن محموله در اوايل جمادي. دخانیات صادر و به اصفھان مخابره شده است
ي اصلي آن را فقط میرزا حســن  تھران صورتي از حكم درمیان مردم منتشر شد با اين توضیح كه نسخه

هللا الرحمن الرحیم الیوم اسـتعمال تنبـاكو و  بسم«: متن حكم چنین بود. آشتیاني مشاھده كرده است
ــا امــام زمــان علیه ــه ب ــاي نحــو كــان در حكــم محارب حســن  حــرره االقــل محمد. الســالم اســت  توتــون ب

 22» .الحسیني
 

 از صدور حكم تا لغو امتیاز
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بالفاصله پس از صدور فتوا، مأموران حكومت وظیفه يافتند كه از انتشار اين حكم و آگاھي مردم نسبت 
مه ي روز اول كــه حكـم بـه دسـت مـیرزا آشــتیاني  به آن ممانعت به عمل آورند، با اين حال در ھمان نی

 .رسیده بود، در حدود صد ھزار نسخه از حكم نوشته ودر سراسر كشور پخش شده بود
ي اصناف، مبارزه سیاسي علیه قـرارداد اسـتعماري امتیــاز تنبـاكو را يـك  با صدور اين فتوا، مردم از ھمه

تش كشـیدند وظیفه شرعي و تكلیفي الھي دانستند و قلیان در . ھا را شكسته و توتون و تنباكو را به آ
ھیز كردنـد اين بین حتي اندرونیان حرم بـه نحـوي كـه . سراي شاھنشاھي نیز از استعمال دخانیــات پر

بـدين ترتیـب شـاه كـه . ھا را صادر نمـود آوري قلیان شاه دستور جمع ، سوگلي ناصرالدين»الدوله انیس«
ھا و تحريم توتون و تنباكو بود، براي آنكه مبـادا  حتي در اندروني خويش نیز شاھد شكسته شدن قلیان
خود دسـتور  كسي از دستورش سرپیچي نمايد و به احترامش لطمه اي وارد آيد، به ھیچ يك از نوكــران 

 .داد آوردن قلیان را نمي
اين حركت ھمگاني و تبعیت آشكار مردم از حكم میرزاي شیرازي، اولیاي دولت را بر آن داشـت كــه بــه 

از ايـن رو بـا . ي جعلي بودن حكـم را مطـرح سـازند ي مردم، شايعه منظور ايجاد خلل در رفتار معترضانه
محمـد كاظـم  السالطین و معممین دربار به شايعه جعلي بودن فتوي دامـن زدنـد و حاج مساعدت وعاظ

تأثیري در رونـد . التجار را منشأ جعل حكم معرفي و او را به قزوين تبعید كردند ملك نیز  اما اين اقـدامات 
از ايــن رو شــاه و . افكني میــان علمــا كشــاند قضــايا نداشــت و شــاه و دربــار را نـاگزير بــه ســمت تفرقــه

میرزاي شـیرازي  امین السلطان به میرزاي آشتیاني روي آوردند و از او خواستند كه چون او نیز ھماننـد 
در اين بین میرزاي آشتیاني و ديگـر . مجتھد است، حكمي بر اباحه و تجويز استعمال دخانیت صادر كند

 شاه و درباريان را به كلي مأيوس ساختند و قاطعانه گفتند كه حكم میرزاي بزرگ را جز خـود او،  علماء،
مي«آنھا ھمچنین اضافه كردند كـه . تواند تغییر دھد شخص ديگري نمي صالح بـر ن دارد، بايـد  ايـن كــار ا

 23» .گیرد اين امتیازات بايد برگردد و تا برنگردد میرزا آرام نمي... متوقف شود
در ايــن جلسـه كـه . اي با حضور دولتیان و علما بود ي شاه و دربار، تشكیل جلسه در نتیجه آخرين حربه

یت  ھادي نجم افرادي نظیر میرزا حسن آشتیاني و شیخ آبادي حضور نداشتند، شاه خواسـتار حكـم حل
السـلطان راه ديگـري در  در اين میان امین. استعمال تنباكو شد كه با پاسخ صريح حاضران مواجه گرديد

پیش گرفت و به علما وعده داد كه اقداماتي جھت لغو امتیاز خواھد كرد و در برابر از آنــان خواسـت كـه 
ً استعمال دخانیات را مجاز اعالم كنند ◌ً شـاه كــه از يــك سـو بـا اوضــاع  بدين ترتیب ناصرالدين 24. صريحا

سفارت انگلیــس  ي داخلي و از سوي ديگر با مخالفت آشفته ھاي جدي مسئوالن كمپاني و كـارگزاران 
گذشت به الغاي انحصار داخلــه توتـون و  روبه رو بود، در حالي كه تنھا دو ھفته از صدور حكم تحريم مي

ي ديگري با حضور علما، اين خبر را اعالم نمايد كه از اين پس  السلطان در جلسه تنباكو پرداخت تا امین
توانند توتون و تنباكوي خود را آزادانه در داخل كشور خريد و فــروش  انحصار داخلي لغو شده و مردم مي

 .نمايند
السلطان اظھار داشتند كه چون امتناع مردم از استعمال  با لغو انحصار داخلي، علما در برابر اصرار امین

ي كار مراجعه به وي و كسـب اطــالع از نظـر  دخانیات مستند به حكم میرزاي شیرازي است، تنھا چاره
غو امتیــاز  در واقع آنھا ضمن رفـع تكلیــف از خـود، بــه اصـرار امین. اوست السـلطان تلگرامـي حـاكي از ل

دو ھفته پس از اعـالم لغــو امتیـاز داخلــي، پاسـخ مـیرزاي . داخلي پاسخ میرزاي شیرازي ارسال كردند
او در اين تلگرام ضمن تشكر از شاه به جھت لغـو امتیــاز، . شیرازي به تلگرام علما به تھران ارسال شد

پاسـخ مزبـور كــه بـه ھیــچ . ھاي خارجي به كلي از ايران كوتاه شود اظھار امیدواري كرده بود كه دست
باكو بودنـد، تـأمین نمي  25كــرد، وجه مقصود اصلي دولتیان را كه خواھان صدور حكم حلیت استعمال تن

 .ي امتناع مردم از مصرف توتون و تنباكو را نیز در پي داشت ادامه
بودن  دولت كه میرزاي آشتیاني را عامل ناآرامي مي پنداشـت از او خواسـت تـا بـه منـبر بـرود و حـالل 
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شاه براي پايان دادن به اوضاع نامساعد، شدت عمل بیشتري نشـان داد . استعمال تنباكو را اعالم كند
ھا را صـادر نمـود و از سـوي ديگـر مـیرزاي آشـتیاني را در  خانـه و از يك سو فرمان بازگشايي تمام قھوه

 .مختار كرد) تھران(قلیان كشیدن در مجامع عمومي و يا خروج از دارالخالفه 
ي  درنگ ترك تھران را بر مخالفــت بـا حكـم مـیرزاي شـیرازي تـرجیح داد و آمـاده میرزاي آشتیاني نیز بي

 26. حركت شد
ــر خــروج از 1309االخر  در ســوم جمــادي ، مــردم پــس از آگــاھي از تصــمیم مــیرزاي آشــتیاني مبــني ب

ي سنگلج اجتماع كردند و از آنجا به سمت میــدان ارگ و كــاخ گلسـتان  دارالخالفه در منزل وي در محله
زدند و نگراني خود را نسبت به بیرون كــردن علمـا  زنان پیشاپیش مردان خطاب به شاه فرياد مي. رفتند

كردند كه دولت قصد دارد دين آنھا را از بین بــبرد تـا فرنگیـان بـر مـردم سـلطه  از شھر اعالم و تأكید مي
 .يابند

كه  ھاي جھاد علیه دستگاه نیز باال گرفته بود و اعالمیه ھمچنین در اين ايام زمزمه ھايي بدين مضـمون 
ساعت ديگر امتیاز دخانیـات لغـو نشـود،  48االسالم، آقاي شیرازي، اگر تا  بر حسب حكم جناب حجت«

 .بر در و ديوار شھرھا نصب شده بود» .يوم دوشنبه آتیه، جھاد است، مردم مھیا شويد
السـلطنه بـراي آرام  به ھر روي پیشروي مردم، دربار را وحشـت زده كـرد و كوشـش كـامران مـیرزا نايب

عده. كردن مـردم حاصـلي نداشـت طوري كـه و ھـا را بـیرون  فرنگي«ھاي او بـه نیابـت از شـاه كـه  بـه 
كه برداشـته بـوديم، «داشت،  و يا دستخط شاه خطاب به وي كه اعالم مي» كنیم مي امتیـاز داخلـه را 

حال امتیاز از خارجه را ھم برداشتیم و مردم مجبور در كشیدن قلیان نیستند تـا حكـم از جنــاب مـیرزاي 
ندن وعــده بي 27. حاصل ماند ، بي»شیرازي برسد مد نتیجه ما ین  ھا سـبب شـد كـه مح علي خـان مع

 .اي كشته شوند ھا عده نظام، فرمان تیراندازي صادر كند و در اين تیراندازي
بود،  شتار، مـیرزاي آشـتیاني از پـذيرش ھـداياي شـاه كـه بـراي دلجويـي از او فرسـتاده  در پي ايــن ك

سجد جـامع فراخوانـد مـیرزاي آشـتیاني . خودداري ورزيد و مردم را به استقامت عاقالنه و اجتمـاع در م
بھـاي مقتـولین، مصـونیت حاضـران در  براي پايان گرفتن غائله سـه پیشـنھاد بـه مضـمون پرداخـت خون
 .تظاھرات و برچیدن بساط كلیه امتیازات خارجي را مطرح ساخت

السـلطان لغـو  بـراي اطمینـان بیشـتر در دسـتخطي بـه امین 1309االخر  سرانجام شاه در پنجم جمادي
ولـي مخالفـان آرام نگرفتنـد و عـزل . كامل امتیاز را اعالم كــرد تــا وي بـه آگــاھي علمـا و مـردم برسـاند

السلطان ـ كه از نظر انان حامي امتیاز بود ـ و لغو تمام قراردادھايي كـه بـا خارجیـان منعقـد شـده  امین
 28. بود را خواستار شدند
ماء لغـو شـد 55ي لغو امتیاز تنباكو، حكم تحريم تنباكو نیز پـس از  بدين ترتیب درنتیجه . روز از ســوي عل

ديدند، به ادعاي خسارت پرداختند و  ثمر مي ھاي خود را بي البته در اين بین كارگزاران خارجي كه تالش
يت توافـق بـر سـر مبلـغ  60خواستار  ھـزار لـیره  50ھزار لیره غرامت از دولت ايـران گرديدنـد كــه در نھا

ھا بـود، مبلـغ فـوق را بـه  شاھنشــاھي كـه در دسـت انگلیسـي بدين منظور شاه از بانك. حاصل گرديد
 .عنوان وام دريافت كرد و يك بار ديگر وابستگي ايران را به بیگانگان تشديد نمود

 
 پیامدھاي جنبش تنباكو

يران بـه  اگر چه در ظاھر لغو اعطاي امتیاز تنباكو، موجـب پرداخـت غرامـت و خسـارت از سـوي دولـت ا
در برابـر خسـارات ناشـي از اجـراي  طرف انگلیسي شد، با اين حال خسـارتي كـه ايـران پرداخـت كـرد،

گريزي، مقابلــه  به ھر روي نھضت تنباكو پیامدھاي مھمي نظیر استبداد. آمد قرارداد، ناچیز به شمار مي
ھا و اصناف مختلــف  ي مبارزه، ھمگاني بودن نھضت، اتحاد گروه با استیالي بیگانه، حضور زنان در صحنه

را درپي داشت كه اگر به آنھا مقاومت مردمي، ضرورت التزام به احكـام ديــن، رعايـت حكـم مرجـع ... و 

Page 8 of 12 

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-2\128.htm



صه ھاي بعـدي   تقلید و پذيرش فراخوان علما براي مقاومت را نیز اضافه نمايیم، نتايج مثبـت آن را در عر
 .تاريخ ايران مشاھده خواھیم نمود

در واقع جنبش تنباكو اولین مقاومت ھمگاني مردم ايران در برابر بیگانگان و استبداد شاھي بود كــه بـر 
ھاد سـاز مـیرزاي شـیرازي،  در ايـن بیـن فتــواي تاريخ 29. حوادث و رويدادھاي پس از خود تـأثیر بسـیار ن

ضمن جلوگیري از حراج ايران، نخستین جنبش گسـترده مردمـي علیـه ســلطه خـارجي را شــكل داد و 
كه پـیروزي بـر  30. تأثیرات به سزايي در تحوالت بعدي ايران گذاشت چرا كه از آن پس ايرانیان دريافتند 

 .شاه و بیگانگان امري ممكن است
ايـن «: ي جنبش چنین اظھار نظر نموده بود ي فوق را شھید مدرس نیز به درستي دريافته و درباره نكته

استبداد سلطنتي در ايران بدون توجه بـه ... واقعه تاريخي، نظام سلطنت را سست و از اقتدار انداخت
واقعه دخانیه توپي بود كه سحرگاه مـردم تـیزھوش خفتـه را ... رسید واقعه دخانیه، به مشروطیت نمي

مود » .بیدار كرد و به طور طبیعي از زلزله شديدي كه متعاقب آن بايستي به وقوع بپیوندد، باخبرشان ن
31 

نگرانه به دين اسالم بــود كــه از اتحـاد و ھمبسـتگي  ھمچنین تحريم تنباكو نمونه ديگري از نگرش جامع
یت نشـئت مي زيـرا مردمـي كــه تـا آن زمـان ھرگـز در اوامـر سـلطان چـون و چـرا . گرفـت مردم با روحان

كردند و ياراي چنین كاري را نداشتند، در اين جھاد ملي به دستور پیشواي مذھبي خـود، مـیرزاي  نمي
شیرازي شركت كردند و نھضت تنباكو را به اعتراضـي نسـبت بــه تمـام امتیـازاتي كــه تـا آن ھنگـام بــه 

 . ھاي خارجي داده شده بود، مبدل كردند ھا و شركت كمپاني
قالب اسـالمي را بــر عھـده ) ره(امام خمیني  كه خود به عنوان مرجعي بزرگ، رھبري حركـت عظیـم ان

ي در ھم تنیدن روحانیت و مردم و فتواي تاريخي میرزاي شیرازي را چنیـن بیـان نمــوده  داشت، مسئله
ً در اسارت گرفته بودنـد «: است آن مرحوم كه در سامره تنباكو را تحريم كرد، براي اين كه ايران را تقريبا

ستگان خـود آن جائـر . به واسطه قرارداد تنباكو، ايشان يك سطر نوشتند كه تنباكو حرام اسـت حـتي ب
و حرامسراي آن جائر ترتیب اثر دادند به آن فتوا و قلیانھا را شكستند و در بعضي جاھا ) شاه ناصرالدين(

تنباكوھايي كه قیمت آن ھم زياد بود در میدان آوردند و آتش زدند و شكست دادنـد آن قـرارداد را و لغـو 
شد قرارداد و يك چنین چیزي و آنھا ديدند كه يك روحاني پیرمرد در كنج دھي از دھات عراق يـك كلمــه 

ھم  كند و قراردادي كه مابین شاه جـائر و انگلیسـي نويسد و يك ملت قیام مي مي ھا بـوده اسـت، بـه 
 32» .زند و يك قدرت اين طوري دارد او مي
 

 گیري نتیجه
ھا و سفرھاي اروپايي خود، امتیازات  راني گذ ي مبالغ ھنگفت خوش در فضايي كه حكام ايران براي تھیه

كردنـد، روحـانیون بزرگـي نظیـر  دادند و كشور را دچار نا امـني اقتصـادي مي شماري به بیگانگان مي بي
شیوه مي، از  میرزاي شیرازي با ايـن  ي زمامــداري بـه مقابلـه پرداختــه و بـا برخـورداري از حمايـت عمو

 .اعطاي امتیازھاي گوناگون ممانعت به عمل آوردند
ست، پــیروزي خـود  جنبش تنباكو كه نمونه اي موفقیت آمیز از يك حركت عمومي در تاريخ معاصر ايران ا

يت بـه انقـالب . ي رھـبران مـذھبي و مـردم بـود را مرھون پیوند ويــژه در واقــع جنبــش تنبـاكو كـه در نھا
ھجـري شمسـي  1285مشروطه و امضاي فرمان مشروطیت توسـط مظفرالــدين شـاه قاجـار در سـال 

ھاي  اين پیوند كه از يك سـو پايـه. انجامید، يك بار ديگر پیوند ديرپاي روحانیت اصیل و مردم را نشان داد
مشروعیت سلطنت را متزلزل ساخته بود، از سوي ديگر اقتدار سیاسي روحانیــت را نـیز افــزايش داد و 

بـه . ھاي مردمي علیه استعمار و استبداد مبدل كـرد  روحانیت را به عنصر اصلي ھدايت كننده مقاومت
باكو، روحانیــت در تمــام امـور اجتمـاعي و  طوري كه پس از فتواي آيـت هللا شـیرازي مبـني بـر تحـريم تن
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یت در نھضـت مشـروطه،  سیاسي ايران نقش داشته است؛ كه از آن جملـه مي تـوان بـه حضـور روحان
ھاي ايالتي و واليتي، مخالفت با اليحه كاپیتوالسیون،  ملي شدن صنعت نفت، مخالفت با اليحه انجمن

پس از 42خـرداد   15مخالفت با انقالب سفید شاه و مردم، واقعـه  ، رھـبري انقـالب اسـالمي، حـوادث 
 .اشاره نمود... انقالب و 

یت مبـارز و مقاومـت و ھمبسـتگي  ھبري روحان بر اين اساس نھضت تنباكو از يك سو سند گويايي بر ر
ھاي اسالمي و دفــاع از اسـتقالل و آزادگـي اسـت؛ و از  مردم متعھد اين سرزمین در پاسداري از ارزش

ھـاي اسـالمي، نقـش مھمـي در تـاريخ معاصـر  سوي ديگر با ماھیتي ضد استعماري و ھمراه با انگیزه
 .ايران و بیداري مردم اين سرزمین ايفا نموده است
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