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گزارش

تحريمتنباكوونفیاس�تعمارتوس�طميرزایش�يرازی
تنهايکاتفاقدرقرنس�يزدهمهجرینبود؛بلکهنقطه
آغازينمبارزاتضداستعماریمردمايرانبودكهمحصول

آنانقالبمشروطهوانقالباسالمیاست.
25ارديبهش�تس�الروزصدورفتوایتاريخ�یميرزای
ش�يرازیمرجعوقتش�يعياناس�تكهفرصت50ساله
انگلستانبرایسلطهبرصنعتتوتونوتنباكویايرانرا
ازبينبرد.دراينروزامتيازتنباكوكهبهبيگانگانواگذار

شدهبود،بافشارميرزایشيرازیلغوشد.

 چگونه امتیاز تنباکو به انگلیسی ها واگذار شد؟
دولت انگليس در پی س��فر س��وم ناصرالدين شاه به اروپا در 
سال 1269 هجری شمسی كه به تشويق وزير مختار انگليس 
در ايران، »س��ر هنری درومند ولف« انجام گرفته بود، فرصت 
مناسب را برای كسب امتياز انحصار توتون و تنباكو به دست 
آورد و »م��اژور جرال��د تالبوت« از نزديکان و مش��اوران »لرد 
ساليسبوری« )نخس��ت وزير و وزير خارجه انگليس( را مأمور 
ك��رد تا زمينه انعقاد قرارداد انحصاری توتون و تنباكو با ايران 
را آماده كند. ناصرالدين ش��اه كه برای تأمين هزينه سفرهای 
خود به اروپا با مش��کالت مالی مواجه بود، پس از مراجعت از 
سفر اروپا به ايران قراردادی را با طرف انگليسی به امضا رساند 

كه براساس آن امتياز تجارت توتون و تنباكو به مدت 50سال 
به ماژور جرالد تالبوت اعطا شد. مطابق با اين قرارداد، شركت 
رژی متعهد شده بود كه به  ازای انحصار خريد و فروش توتون 
و تنباكوی ايران به مدت پنجاه سال، ساالنه مبلغ 15هزار ليره 
انگليس به همراه يك چهارم سود خالص خود را به شاه بپردازد. 
ب��ه دنبال اعطای اين امتياز و انعقاد قرارداد، كاركنان خارجی 
به عنوان عوامل كمپانی رژی به ايران آمدند و به بهانه اجرای 
قرارداد در مراكز مهم و نقاط حس��اس كشور مستقر شدند و 

شروع به فعاليت كردند.
 چرا امتیاز تنباکو استعماری بود؟

در س��ال 1269، روزنامه فارس��ی زبان اختر ك��ه در عثمانی 
)تركيه كنونی( منتش��ر می ش��د، طی مصاحبه ای با تالبوت، 
تف��اوت فاحش امتياز دخانيات ايران را با امتيازی كه كمپانی 
رژی از عثمانی گرفته بود، يادآور شد و با انتقادات گسترده از 
دولت، تبعات و پيامدهای قرارداد را برای مردم روشن ساخت. 
توت��ون و تنباكو از مهمترين اقالم تج��اری و صادراتی ايران 
ب��ود و حدود 200 هزار نفر به كش��ت و خري��د و فروش آن 
اشتغال داشتند. بنابراين انحصار خريد و فروش اين محصول 
به يك ش��ركت انگليسی منافع بس��ياری از مردم ايران را به 
خطر می انداخت. نخستين اعتراضات را تاجران دخانيت انجام 
دادند. سپس روحانيون و علما در شهرهای مختلف همچون 

ش��يراز، تبريز و اصفهان به مي��دان آمدند و مقدمات نهضت 
تحريم تنباكو را فراهم آوردند.

 چه کسانی به امتیاز تنباکو اعتراض کردند؟
نخس��تين اعتراض ه��ا را تاج��ران دخانيات آغ��از كردند كه 
تجارت ش��ان مس��تقيماً در معرض تهديد كمپانی رژی بود. 
بدين ترتي��ب در روز 15 اس��فند س��ال 1269 تاجران توتون 
و تنباك��و در حرم ش��اه عبدالعظيم بس��ت نشس��تند و طی 
دادخواس��تی اعالم كردند به هيچ عنوان با شركت رژی كنار 
نخواهند آمد. نخستين اعتراض ها به رهبری روحانيت، توسط 
آيت اهلل س��يد علی اكبر فال اسيری داماد ميرزای شيرازی و از 
علمای برجسته شيراز آغاز ش��د. عليرغم تمام خشونت های 
حکام، مقاومت مردمی ادامه يافت و قيام مردم شيراز به تبريز، 
مش��هد، اصفهان، تهران و ديگر نقاط ايران گس��ترش يافت. 
در تبري��ز، مردم به رهبری آيت اهلل حاج ميرزا جواد آقامجتهد 
تبريزی به مقابله با قرارداد برخاس��تند و ضمن كندن و پاره 
نمودن اعالميه های كمپانی از روی ديوار، از پذيرفتن خارجيان 
نيز خودداری كردند. علمای اصفهان برای اولين بار در منطقه 
خود اس��تعمال دخانيات و تنباك��و را تحريم و كاركنان رژی 
را نجس اعالم كردند، ب��ه اين ترتيب توليدكنندگان تنباكو، 
محصول خود را يا به آتش كشيدند يا بين فقرا تقسيم كردند 
و از معامل��ه با كمپانی رژی خ��ودداری ورزيدند. در اصفهان، 
آيت اهلل آقانجفی اصفهانی دست به ابتکاری زد و با فتوای خود 
و س��اير علمای اصفهان، تنباكو را تحريم نمود. فتوای تحريم 
تنباكو در اصفهان موثر واقع شد و كار كمپانی در آن منطقه 
مختل شد و همين باعث شد تا به دولت شکايت كند. دولت 
تهديد كرد كه اگر علما تس��ليم نشوند و مردم شورش كنند، 

خانه های مردم را به توپ خواهد بست.
در اين ايام س��يد جمال الدين اس��دآبادی ني��ز كه به دعوت 
ناصرالدين ش��اه در تهران به س��ر می برد، ب��ه مخالفت علنی 
ب��ا امتياز پرداخت و در پی صدور اعالميه ای بر در مس��اجد، 
كاروانس��راها و س��فارتخانه ها با اين مضمون كه »به چه حقی 
خريد و فروش تنباكويی كه خريدار و مصرف كننده آن ايرانی 
است به بيگانه واگذار شده است«، از ايران اخراج شد. آيت اهلل 
سيد محمدحسن شيرازی معروف به ميرزای شيرازی از همان 
ابتدا به واس��طه نامه هايی كه از علمای ايران دريافت می كرد 
و از طريق اخباری كه آيت اهلل س��يد علی اكبر فال اس��يری و 
آقامنيرالدين بروجردی اصفهانی به وی می رس��اندند، از اين 
امتياز مطلع ش��ده بود، از اين رو ميرزا رضا، هم زمان با شروع 
ناآرامی در تبريز در 17 تيرماه 1270 هجری شمسی با ارسال 
تلگراف مفصلی به ش��اه، ضمن اشاره به مفاسد اجازه مداخله 
خارجی ه��ا در ايران به اعطای امتيازات نيز توجه نمود و همه 
آن ه��ا را منافی صريح قرآن، نواميس الهيه و اس��تقالل ايران 
خواند. شاه به تلگراف ميرزا پاسخ نداد و برای توجيه اقدامات 
دولت و ذكر داليل اعطای امتياز و مشکالت ناشی از لغو آن، 

ميرزا محمود خان مش��يرالوزرا كارپرداز ايران در بغداد را نزد 
ميرزای ش��يرازی در سامرا فرستاد. در نهايت با مخالفت شاه 
با ملغی كردن امتياز تنباكو، ميرزا رضای شيرازی در فتوايی 
تاريخی، اس��تعمال توتون و تنباكو را در حکم محاربه با امام 
زمان عليه الس��الم اعالم كرد: "بسم اهلل الرحمن الرحيم، اليوم 
استعمال تنباكو و توتون بِأَِی نحٍو كان در حکم محاربه با امام 

زمان صلوات اهلل عليه است."
بالفاصله پس از صدور فتوا، مأموران حکومت موظف شدند كه 
از انتشار اين حکم و آگاهی مردم نسبت به آن ممانعت به عمل 
آورن��د اما اين اقدام حکومت نيز فايده ای نداش��ت و مردم از 
همه اصناف حتی اقليت های مذهبی مبارزه سياسی عليه اين 
قرارداد را يك وظيفه شرعی و تکليفی الهی دانستند و قليان ها 
را شکسته و توتون و تنباكو را به آتش كشيدند. حرم سرای شاه 
نيز از اس��تعمال دخانيات پرهيز كردند. انيس الدوله، سوگلی 

ناصرالدين شاه دستور جمع آوری قليان ها را صادر كرد.
صدور فتوای تحريم توس��ط ميرزای ش��يرازی مرجع تقليد 
شيعيان، تير خالصی بر مقاومت دربار و شاه در برابر اعتراضات 

مردم و روحانيون بود.
 چگونه امتیاز تنباکو لغو شد؟

سرانجام ناصرالدين ش��اه در دستخطی به امين السلطان لغو 
كامل امتياز را اعالم كرد تا وی به آگاهی علما و مردم برساند. 
ولی مخالفان آرام نگرفتند و عزل امين السلطان كه از نظر آنان 
حام��ی امتياز بود و لغو تم��ام قراردادهايی را كه با خارجيان 
منعقد شده بود خواس��تار شدند، به اين ترتيب درنتيجه لغو 
امتياز تنباكو، حکم تحريم تنباكو نيز پس از 55 روز از سوی 

علما لغو شد.
 اثرات تحریم تنباکو چه بود؟

تحريم تنباكو كه منجر به قيام دخانيه شد، اثرات اجتماعی، 
سياس��ی و اقتصادی در ايران داشت. مقابله با سلطنت قاجار 
در تحري��م تنباكو و حضور مردم در صحنه سياس��ی، اولين 
نغمه های جمهوری خواهی را در ايران به وجود آورد؛ به گونه ای 
كه بسياری از پژوهشگران تاريخ معاصر مبدا انقالب مشروطه 

را تحريم تنباكو می دانند.
تحري��م تنباكو در مقابل انحصار تنباكو، اس��تقالل را در برابر 
استعمار قرار داد و در واقع تحريم خط تقابلی را بين استقالل 
كشور و مداخله و نفوذ استثمار به وجود آورد. در كتاب تاريخ 
دخانيه آمده اس��ت كه سفير روس در ميهمانی بزرگی كه در 
آن سفرای كشورها و مامورين و روسای كمپانی رژی حضور 
داش��تند، گفت: »اگر اين مرد مسلم القول )ميرزای شيرازی( 
بنويسد كه تمام امتعه و اجناس كه از فرنگستان حمل و نقل 
می ش��ود به ايران، حالش همين و استعمالش روا نيست بلکه 
مايحتاج مسلمانان بايد مثل سابق از داخل مملکت فراهم شود 
چندي��ن باب بزرگ از تجارت تمامی دول اروپا از اين رهگذر 
بالمره سد خواهد گرديد.« پيش از قيام دخانيه اقتصاد مبتنی 

بر بازار خارجی آنچنان برای مردم ناپسند نبود و حتی برخی 
از تجار برای س��ود بيشتر شعب كمپانی خارجی را در شهرها 
گس��ترش می دادند و يا خود واسطه نفوذ بيگانگان می شدند. 
تحريم تنباكو حداقل اثری كه برجای گذاش��ت، اين بود كه 
كاالی داخلی رواج پيدا كرد. به اعتقاد موسی نجفی پژوهشگر 
تاريخ معاصر تحريم از لحاظ زمان شناس��ی و جامعه شناسی 
ب��ه خوبی عمل ك��رد و تمام معض��الت و واقعيات ملموس و 
سرد جامعه را مدنظر قرار داد و در طول واقعه و قيام تحريم، 
پرده هايی واقعی از روند رو به انحطاط جامعه ترس��يم ش��د؛ 
رون��دی كه اگر ادامه می يافت از هويت، اس��الميت و ايرانيت 
نشانی باقی نمی ماند. در نتيجه می توان گفت انديشه تحريم 
با انديش��ه خودكفايی پيوند داش��ته و نهضت تحريم در سير 
تاريخی خود، به غير از تعميم ابعاد و حوزه نفی، خواه ناخواه 
گام های بعدی را برای رفع نياز از جامعه برداشته است. يکی 
از نتايج مهم جنبش تنباكو تقويت اين فکر بود كه برای رفع 
وابستگی به بيگانگان الزم است وسايل مورد نياز جامعه ايران 
در داخل كشور توليد شود. نهضت تحريم اولين قيام نيرومند 
مردمی بود كه به صورت يك نهضت تمام عيار ظاهر شد؛ به 
طوری كه آحاد ملت از پايتخت تا دورافتاده ترين نقاط كشور 
در آن س��هيم ش��دند. همچنين اين نهضت سرآغاز مبارزات 
ضداس��تعماری و ضداس��تبدادی ملت ايران در دوران معاصر 
اس��ت. نهضت تحريم توانست جايگاه و نقش ديانت را دوباره 
در سياست ايران زنده سازد و زمينه های الزم را برای تحوالت 
بع��دی فراه��م آورد. با توجه به موجی ك��ه از نهضت تحريم 
تنباكو به دوران بعدی رس��يد، می توان گفت اكثر نهضت ها، 
جنبش ها و حركت های اصيل سياس��ی و اجتماعی، متاثر از 
نهضت تحريم بود؛ به طوری كه امام خمينی )ره( رهبر انقالب 
اسالمی فرمودند: »زمينه های انقالب اسالمی را بايد در نهضت 

تحريم تنباكو« جستجو كرد.«
اين نهضت باعث شد كه در ملت ايران احساس هويت و عزت 
پيدا شود. بعد از چند دهه، تلخی قرارداد تركمانچای و ساير 
قراردادهای اس��تعماری در كام مردم به طعم شيرين پيروزی 
تبديل شد. نهضت تحريم اولين قيام نيرومند مردمی بود كه 
به صورت يك نهضت تمام عيار ظاهر شد؛ به طوری كه آحاد 
ملت از پايتخت تا دورافتاده ترين نقاط كش��ور در آن س��هيم 
شدند. نهضت تحريم اولين نهضت عمومی مردم ايران بود كه 
در آن زنان به طور فعال و موثر حضور داشتند. همچنين اين 
نهضت س��رآغاز مبارزات ضداستعماری و ضداستبدادی ملت 
ايران در دوران معاصر اس��ت. اگرچه بسياری از تاريخ نويسان 
روش��نفکر تالش دارند، نهضت مشروطه را آغاز بيداری ايران 
قلمداد كنند، اما تحريم تنباكو نخستين حركت ايران در راه 
بيداری بود؛ به گونه ای كه برخی از تاريخ نويس��ان روش��نفکر 
همچون كس��روی و ناظم االس��الم كرمانی نيز بدين موضوع 

تسنيم اعتراف كرده اند. 

پاسخ به ۵ پرسش درباره نهضتی که 
نقطه آغازین مبارزات ضداستعماری 

مردم ایران است


