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  مركز مطالعات دفاع استراتژيك بي خشونت



اي برونمرزي شامل پژوهشگران، مترجمان،  مركز مطالعات دفاع استراتژيك بي خشونت يك مركز مجازي است كه شبكه

رويج و آموزش كنش بي خشونت به عنوان هدف مشترك اين گروه ت. اند نويسندگان و كوششگران مدني در آن گرد آمده

  .مؤثرترين راه براي ايجاد تغيير اجتماعي است

بي خشونت را بررسي و منتشر كنيم؛ و با پژوهش و تحليل تاكتيكهايي كه در گذشته  ٔهدف ما اين است كه انواع تاكتيكهاي مبارزه

  ه.شي آنها نتيجه گيري كنيماند، در مورد اثربخ در ايران و ديگر نقاط جهان به كار گرفته شده

كنشهاي بي خشونت را از سراسر جهان در اين تارنماي  ٔهاي گوناگوني در باره افزون بر مطالب و تحقيقات منتشر شده در اينجا، فيلم

رس همگان هايي از كانالهاي تلوزيوني ماهواره در دست همچنين به زودي اين منابع را طي رشته برنامه. اينترنتي قرار خواهيم داد

شبكة ما برون مرزي است و از كمك افراد و پژوهشگران بي شماري از ايران و همچنين كشورهاي ديگر بهره . خواهيم گذاشت

.برد مي  
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جمعي حاصل اتحاد  .ريخ معاصر ايران عليه حكومت استاجنبش تنباكو نخستين اعتراض جمعي و سازمان يافته در ت       

و سرانجام كشاورزان تنباكو و مردم عادي كه در پس  گرا ، مخالفين سلطنت ، روحانيون ، بازاريان ناهمگون، اصالح طلبان غرب

چنين توده مردمي در مبارزه قبل از جنبش تنباكو سابقه نداشت در تاريخ ايران تا  .تسلط بيگانگان رامي ديدند ار تنباكوپرده انحص

ه ب ،بتوانند دولت را شكست دهند اين پيروزي مردم را كه باور نمي كردند .حصول نتيجه در صحنه باقي بمانند مشاركت كنند و تا

وزي البته در پير. سياسي مصمم تر كرد در پيگيري مطالبات ،خصوص وقتي كه پاي منافع يك قدرت خارجي نيز در ميان باشد

 كامران ميرزا نايب السلطنه و امينروس وانگليس و نيز جنگ قدرت درون حاكميت بخصوص بين  ديگري چون رقابتعوامل 

پردازيم بهتر است به عقب تنباكو ب به جنبش "كه مشروحا آنقبل از. به آن اشاره خواهيم كرد  لسلطان نيز دخالت داشتند كه بعداًا

با  چرا كه امتياز رژي در پيوندي تنگاتنگ  .توسط ناصرالدين شاه بيندازيم ات داده شدهبرگرديم و نگاهي مختصر به تاريخچه امتياز

  .بقيه امتيازات داده شده است

امتيازي كه پس از علني شدن حتي محافل اروپائي را در . باشد ز رويترشايد خفت بارترين امتياز داده شده در تاريخ ايران امتيا       

نك به رويتر داده تاسيس با ، كشتيراني و، آبياري، حفر قنواتاحداث راه آهن ،تمامي معادن تياز تقريباًدر اين ام .فرو برد حيرت

لطنت را به رويتر س چنان طمعكارانه و يك جانبه تنظيم شده بودكه مخالفين به حق معتقد بودندكه انگار شاه حقوقزتياام .شده بود 

تنها پس از سفر به پطرز بورگ و ديدن عمق ز دستگاه دولت شروع شد و شاه نخستين زمزمه هاي مخالفت ا .تفويض كرده است

خطر كرده  او كه براي نخستين بار براي سلطنت خود احساس .به عمق فاجعه پي برد بود كه ها و عكس العمل آنان نارضايتي روس

دولت انگليس كه بيم  .به حالت تعليق در آوردآن را  ،عملي نبودن امتيازتحت عنوان شرايط فوق العاده و ،بود در برگشت به تهران

  .نكرد مخالفتي، ها بود شورش داخلي داشت و نيز نگران عكس العمل روس

كه بعدها در زادگاهش او را  "ولف دروموند"با ورود وزير مختار جديد انگليس 1888بيست و پنج سال بعد يعني درسال        

ادي داد و ستد و سرمايه گزاري را به ولف شاه را تحت فشار گذاشت تا آز. ي گرم شديدند بازار امتيازخواهنامپدرامپرياليسم 

 شاه كه.  هاي جديد هموار كندجي راه را براي امتيازخارشراكت دادن ايرانيان و سرمايه گزاران  رسميت بشناسد تا از اين طريق با

شاه فرماني صادر كرد كه  .نشاند انجام نظر خود را بركرسيولف سر .امتياز رويتر بود مقاومت ميكرد هنوز انديشناك پي آمدهاي

 بي هيچ پروائي بتوانند در كل مملكت محروسه ايران كمپاني و يا نهادهاي ديگري براي راهآن به همگان اين حق داده شد كه  در

  ود كارون را براي انگليس ، ولف امتياز كشتيراني در رپس از صدور فرمان.  ا تاسيس كنندسرمايه ه صنعت و كار سازي ،سازي

  به پياده كردن جنوب بپردازند و  ها امكان داد تا به سازماندهي ايالت به انگليس ،اين امتياز گذشته از افزايش دادو ستد.  گرفت
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ه سه ماه امتياز بانك شاهي بود ك ،اين دوره مهمترين امتياز. ن امكان بخشنددر نزديكي شهرهاي ايرادر صورت لزوم نيروهاي خود 

  .عنوان يك نهاد مادر راه را بر امتيازهاي مهم ديگري از جمله تنباكو گشوده امضا شد و ب پس از امتياز كارون

امتياز تنباكو . انگليس آغاز شداكرات در مورد امتياز تنباكو درد و مذولف در سفر شاه به انگليس  تالبوت را به او معرفي كر       

 ميقرار  .كند به كمپاني انگليسي واگذار مي را به مدت پنجاه سالبر توليد،  فروش و صادرات تنباكوطارت انحصار كامل در زمينه ن

دولت انگليس گرچه .  د را پس از كسر مخارج به دولت ايران پرداخت كنندسوبيست وپنج درصداز و رپوندالنه پانزده هزاشود سا

بسياري از ناظران  .انعقاد قرار داد بودود ولي ولف بطور قطع زمينه سازاصلي گونه نقشي را انكار نمهررسما پس از شكست امتياز 

روسيه اقدامات تهاجمي ولف را در اخذ امتياز از دولت ايران در دراز مدت زمان و حتي سفير وقت انگليس در سياسي بي طرف آن

سفير انگليس در اسپانيا شد در محافل سياسي بعدها كه ولف  .نستند و ثابت شد كه حق هم دارنددا نفع مصالح انگليس نميه ب

  .زودي جبل الطارق را ازدست خواهيم داده انگليس اين شوخي مطرح بود كه با سفير شدن ولف ب

  

  ها آغاز نا آرامي

كردند موضوع امتياز را علني نكنند و شاه نيز دستور داد اطالعاتي از  ها كوشش مي دهد كه آن گزارش اوليه ولف نشان مي

زبان به انتقاد از شاه روحانيون . شود در مساجد آغاز مي  1890 ونگي قرار داد درز نكند ،  زمزمه هاي نارضائي ابتدا در رمضانچگ

در عريضه اي  .كنند راني مايحتاج عمومي سرزنش ميخاطر گه صدر اعظم را ب ،خصوص امين السلطانه گشايند و ب نش ميو اطرافيا

نت به وزير االسلطنه دستور پيگيري مي دهد و اه شود و شاه در فرماني به نايب گوئي از امين السلطان ميبدون امضا به شاه نهايت بد

  . كند اعظم را زير سئوال بردن اقتدار شاه تلقي مي

با اقض شدت از صدر اعظم انتقاد مي كند و قرار داد رژي را در تنه بوتزوف وزير مختار جديد روسيه در مالقات باشاه ب       

لكم خان كه در خارج منتشر روزنامه قانون م .ر داد رژي آگاهي چنداني ندارندهنوز مردم از ابعاد قرا. داند اي ميعهدنامه تركمان چ

دانست درشرايط آن  ملكم كه مي .مين به دست غير مسلمانان ميداندمسل ياز به بيگانگان را سپردن سرنوشتدادن امت شود، مي

را متقاعد  مي كرد روحانيت كه كوشش ابودساله ،كارگيري مذهب عملي نيسته ن و بون دخالت روحانيوتغيير سياسي بدروزهيچ 

  .و و منطبق با قوانين اسالمي استبلكه كامال  هم س خواهي و دموكراسي نه تنها هيچ منافاتي با اسالم  ندارد كند كه آزادي

سود خا لص رژي ازامتياز تنباكو را حداقل پانصد هزار پوند برآورد مي  ،دديگري كه در استانبول منتشر مي شاختر روزنامه        

  .ر تركيه بسيار ناعادالنه مي داندكند و سهم ايران را ناچيز و قرار داد را در مقايسه با امتياز مشابه د

هاي خود بطور كلي به امتياز دادن رابطه با امتياز رژي هنوز اصالح طلبان و روشنفكران ايراني در نوشته عليرغم مقاله اختردر       

ه جاي كلي گوئي مي شوند و ب حساسيت مردم نسبت به امتياز رژي ست كه متوجها 1891حمله مي برند و از زمستان به خارجي 

  .كنند خود را متمركز بر امتياز رژي مي و تمام حمالت  شعار واحدي پيدا كرده

شاه متقاعد مي شود كه  .آن او به وطن فروشي متهم مي شود كند كه در ا دريافت ميشاه نامه اي بدون امض  1891در زمستان        

رسوائي از ايران  تحت الحفظ و با رادهد او مينوشته و دستوراين نامه را سيد جمال الدين كه در شاه عبدالعظيم بست نشسته است 

 يلي بود كه ميرزا رضا كرماني پنج سال بعد شاه را به قتلعملي كه خشم طرفداران سيدجمال را برانگيخت و يكي از دال. اخراج كنند

  .رساند
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سادگي افكار ه مطرح كردن مسائلي كه ب .مشخص استدر نامه هاي بدون امضا و اعالميه ها خط فكري سيد جمال كامال        

اندك اندك مملكت را كامال به  ،و تحت عنوان امتيازهاي مختلف اند چوب حراج به مملكت زده. هيجان مي آوردعمومي را به 

در نامه  .اختياري در مملكت خودشان ندارند شد كه ديگر ها خواهد وشت ملت ايران مانند هنديسرن. كنند ميغيرمسلمانان واگذار

ن عاقبت ايزها را دشمنان اسالم مي خوانند وكنندگان امتيارواگذا نوشته مي شود، به روحانيون و مراجع تقليد خطاب هائي كه

  .خدا مي دانند ها را استيالي غير مسلمانان بر سرزمين هاي اسالمي و مخا لفت با نص كالم واگذاري

پيش بيني مي كند كه رژي . ب انحصار تنباكو را بررسي مي كندعواقمشروح طلب روزنامه اختر اين بار به طورسومين م       

فروخت و بقيه را صادر قيمت گزاف به خرده فروشان داخلي خواهد ان به قيمت اندكي خواهد خريد و به و را از كشاورزتنباك

 .ن تنباكو به جيب خارجي ها مي روددر نتيجه صادر كنندگان تنباكو از كار بيكار مي شوند و دسترنج كشت كارا. خواهد كرد

  .كنداكو در افكار عمومي ايجاد مي روزنامه اختر دست به دست ميگردد و موج سنگيني عليه امتياز تنب

علت عمق مخالفت ايرانيان با امتياز تنباكو در مقايسه با ساير امتيازها اين بود كه اين انحصار مستقيما زندگي روزمره آنها را        

شدند و طبقه نيرومند تجار كه منافعشان را از دست رفته مي از عاقبت كسب و كار خود بيمناك  كاران  كشت .يدكش به چالش مي

هازير پوست مذهبيون  آزاديخواهان و اصالح طلبان كه براي پيشرفت مقاصدشان سال. و روحانيون را به صحنه آوردند ديدند،  علما

  .دست آوردنده رفته بودند،  اين بار فرصت درخشاني براي خانه تكاني سياسي در كشور ب

شاه و امين السلطان در  .  شود ميبه شاه داده اعتراض به رژي توسط امين الدوله ب تجاردرعريضه اي از جان 1891در بهار       

جلسه هيئت دولت هر نوع اعتراض به رژي را ممنوع مي كنندو بخصوص از وزيران ميخواهند كه در حمايت از رژي موضع واحدي 

  .داشته باشند  تا مخالفين متقاعد شوند كه انحصار برگشت ناپذير است

مي كنند كه حاضرند بر تنباكو  ديند و طي عريضه اي به شاه پيشنهاك التجار گرد هم مي آاي از تجار تنباكو در خانه مل عده       

شود و چند روز بعد عده اي از تجار و  ماليات بپردازند و بر طبق برآورد آنها سود حاصله بيشتر از د رآمددولت از انحصار مي

رژي  ربه شاه اعالم مي كنند كه آنها به هيچ عنوان زير با عبدالعظيم متحصن ميشوند و در نامه اي فروشندگان تنباكو در حضرت

  .ز تاريكي از وضعيت ارائه مي كنندها نيز در گفتگو با شاه چشم اندا روس .روند نمي

مردان مي گذارد ولي بسياري از آنها كه نگران  اوضاع شده و طي جلسه اي انحالل امتياز را به مشورت با دولتشاه نگران        

  .ف رژي هستند مخالفت ميكنندرن رشوه هاي پرداخت شده از طپس داد

نوشتن قانون  ما به .نداردمملكت ما از معدود كشورهاي آسيائي است كه قانون   "ملكم خان در روزنامه قانون مي نويسد        

ملكت بدون مشاركت علما ممكن مسپس نتيحه ميگيرد كه هيچ تغييري در   .بايد قوانين اسالمي را اجرا كنيم. جديد نياز نداريم

ه او همچنان پيگيرانه مي كوشد روحانيون را به صف اول مخالفين بكشاند و صف بندي مخالفين و موافقين انحصار راب. نيست

شاه ورود روزنامه قانون به كشور را ممنوع مي كند و ملكم و طرفداران او .  صورت صف بندي مسلمانان در مقابل كفار در بياورد

  .خائنين به وطن مي نامد را

اينكه اين مبحث را ادامه بدهيم الزم است در مورد انجمن ها كه گرچه قبل از واقعه تنباكووجود داشتند ولي باشروع قبل از       

و و روحانيون دور هم جمع مي شدند  ي بودند كه روشنفكران، بازاريانانجمن ها محافل. داد آنها افزايش يافت بپردازيمجنبش تع

ه صورت ب هماين انجمن ها  .آمدند هاي هم فكر گرد هم مي در هر انجمن طبعا گروه .دادند مسائل جامعه را مورد بحث قرارمي

  في عموما متشكل از روشنفكران انجمن هاي مخ .مردان نيز عضو بودند در انجمن هاي علني بعضي از دولت .مخفي و هم علني بودند
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سازماندهي اصلي در چاپ و نشر اعالميه ها و انتشار روزنامه   .غييرات و تحول در كشور را داشتندروياي تالح طلباني بودند كه و اص

در اين انجمن بسياري از ديوان ساالران  .قانون وابسته به انجمن آدميت بودمثال روزنامه  .مدتا كار همين انجمنهاي مخفي بودع

ن ها در تحوالت سياسي ايران از پيروزي در ماجراي تنباكو نقش اين انجمپس . اصالح طلب حكومت نيز مخفيانه عضو بودند

   .ينك برميگرديم به بحث نا آراميهاا .   روشنگري و فعاليت هاي سياسي آنان به انقالب  مشروطيت انجاميدر شد وحاصل تپررنگ 

شد و  تهديد آميز براي مقامات دولت ارسال مي نامه هاي. دش عليه رژي چاپ  شده و در سطح وسيعي توزيع مي اعالميه هايي       

شاه كه ردپاي سيد جمال الدين و ملكم خان را در اعالميه و نامه ها مي ديد . كاري با عوامل رژي برحذر مي داشتآنها را از هم

در ماه رمضان   .بودند بازداشت شدگان حاج سياح  جزء  ميرزا رضا كرماني و. ي از نزديكان اين دو نفر را داددستو بازداشت تعداد

آنها را متهم به واگذاري مملكت به كفار كردند،  نخستين . ن دولت را مورد حمله قرار دادندروحانيون در منابر با شديد ترين لح

 .يت و تندروهاي ضد حكومت بروز كردنشانه از بروز اتحاد بين روحان

و براي فروش هاي مختلف و اعالم شش ماه مهلت به كشتكاران تنباكبا ورود نمايندگان رژي به شهر  1891در نيمه بهار        

بودند كه فروش تنباكو به رژي  مخالفين انحصار كشتكاران را قانع كرده .  شد� نا آراميها وارد مرحله جديدمحصول خود به رژي، 

حكومت مي وه مقابله با عوامل رژي يدند آمادضررو زيان نخواهد بود و كشاورزان كه تنها ممر در آمد خود را در خطر مي دجز

يت و بازار هميشه اوال  بدليل وابستگي به تجار و بده بستاني كه بين روحان. ه سه دليل مختلف به جنبش پيوستروحانيت اما بشدند، 

ار ضرر و زيان تقيماً  دچثانيا بدليل اينكه بخشي از روحانيت به دليل كشت و كار تنباكو در زمين هاي وقفي مس. وجود داشته است

  .تعداد زيادي از ماموران انگليسي به شهرها و تماس مردم با خارجيان را نمي پسنديدند وروداين كه  ميشد و ثالثاً

در مجالس مذهبي با شور  ،اسيري از روحانيون مخالف فالسيد علي اكبر. ليه رژي در شيراز اتفاق افتادنخستين حركت جدي ع       

تبعيد سيدعلي اكبر موجي . شاه دستور تبعيد او را صادر كردت ميكرد و بدليل نفوذي كه بر عامه مردم داشت فراوان عليه رژي صحب

برگشت  روحانيون و مردم جلوي تلگرافخانه اجتماع كردند و طي تلگراف شديد اللحني تقاضاي. آوردبه وجود شيراز از نا آرامي در

ولي امين السلطان او را   ،ران شد و از امين السلطان خواست سيد علي اكبر را برگرداندشاه طبق معمول نگ   .سيد علي اكبر را نمودند

ه شيراز اوضاع را ورود نماينده محلي رژي ب. متقاعد كرد كه هر نوع كوتاه آمدن در مقابل روحانيت آنها را جري تر مي كند

    .پيچيده تر كرد

اع زيادي از مردم اجتم تعداد. است  ر انگليسي بودهافر خوشامد  كبر به خاطدر بين مردم شايع شد كه اخراج سيد علي اك       

گرچه شيراز . يت متفرق شدندو جمعچندين نفر كشته    .فارس دستور شليك به جمعيت را دادوالي  .كرده و عليه رژي شعار دادند

از طرف ديگر كشتكاران  .نيز از رفتن منع كردند و مردم راآرام شد ولي روحانيون در اعتراض به كشتار به مساجد نرفته   موقتاً

 لمالقات او در بصره با سيد جماقيم تبعيد شيخ علي اكبر به عراق ، از تبعات غير مست. ش تنباكو به رژي را بايكوت كردندفرو

ه شيخ علي اكبر داد تا شيرازي مرجع اعظم  آن زمان را بميرزاي در اين مالقات بود كه سيد جمال نامه معروف خود به . الدين بود

ميرزاي شيرازي   .بود از اشتباهات بزرگ حكومت بود تبعيد و آزار شيخ علي اكبر كه از بستگان ميرزاي شيرازي  .بدهد به شيرازي

 نقاط مختلف ايران و نيز مشاهده بنا به اعتقادات خود كمتر در سياست دخالت ميكرد ولي شكوائيه  هاي پي در پي  روحانيون از 

  .اقتدار مرجعيت خود استفاده كندشد كه از  ي عدالتي كه در حق شيخ علي اكبر روا داشته بودند، سببب

  . شترتباط زيادي با دنياي خارج داتبريز به علت نزديكي با تركيه ا. تبريز مخالفت با رژي باال ميگيرددر   1891در تابستان        
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م و نفوذ حاج ميرزا جواد آقا از مجتهدين بنام هبي مردگرايشات مذ. شت تنباكو بسيار رايج فوذ روسها در آنجا بسيار زياد بود و كن

براي نخستين بار در ميدان مركزي شهر اعالميه اي . ايده آل براي مخالفين رژي مي كندتبريز را شهري  ،آذربايجان و مخالف رژي

حاجي ميرزا يوسف آقا مجتهد پا را فراتر ميگذارد و  .شوندمكاري كنند تهديد به مرگ  مينصب ميشود و كساني كه با رژي ه

اعالم مي كند چون قرار داد رژي مصداق كامل مسلط كردن كفار بر جان و مال مسلمين است،  هر مسلماني كه با آنها همكاري 

  .كند كافر و مستحق مرگ است

متقاعد كند كه در قرار داد رژي مصالح مملكت رعايت شده شاه تصميم ميگيرد نماينده اي به تبريز بفرستد تا مخالفين را        

از كشاورزان با سود كه رژي متعهد است كه تنباكو را  خصوصه ب .سود كشاورزان خواهد بوده است و اجراي آن در نهايت ب

انفجار است و جان اروپائيان اي به شاه مي نويسد كه تبريز آماده  والي تبريز كه خود به مخالفين تمايل دارد طي نامه .عادالنه بخرد

شاه بار ديگر به فكر انحالل قرار داد مي افتد ولي .  در خطر است و شاه نماينده نفرستد مگر اينكه او حامل پيام انحالل امتياز باشد

ب سرتاسر امين السلطان معتقد است كه امتياز تنباكو بهانه است و هدف مخالفين شخص شاه است و اگر كوتاه بيايد امواج انقال

ن مقامات استان را وادار مي ارمنياشود وترس ازقتل عام اروپائيان و آماده شورش مسلحانه مي تبريز عمالً  .فرا مي گيرد مملكت را

شاه طي تلگرافي بسيار حساب شده تعهد اصولي خود را براي انحالل اعالم ميكند ولي . خامت اوضاع را به تهران اطالع دهندكند و

اين تلگراف كه توسط امين السلطان تنظيم . دن ميزان غرامت مينمايدامتياز را موكول به مذاكره با رژي و روشن ش انحالل رسمي

مسئول رژي طي اطالعيه اي تعليق موقتي امتياز را در  .لفين و نيز آرام كردن تبريز بودمخافريب  شده بود در حقيقت برا ي

مخالفين . پيش آمد كه انحصار لغو شده است و بدنبال آن آرامش به تبريز بازگشت آذربايجان اعالم كرد و اين تصور براي مردم

ار خبر انحالل را به شهرهاي ايران مخابره كردند و امين السلطان مجبور شد واليان استانهاي مختلف را در جريان واقعيت قضايا قر

  .اجراي امتياز با رژي همكاري نماينددهد و از آنها بخواهد كماكان در

 ان رانامه ميرزاي شيرازي به شاه عليرغم لحن محترمانه اش بازتاب نظرات سيد جماالدين است و در آن امتياز دادن به خارجي       

 مي فرستد بدون نظر ميرزا به كربالهيئتي را كه شاه براي تغيير . ه انحالل قرارداد تشويق ميكنددر تضاد با قرآن ميداند و شاه را ب

ميرزاي شيرازي و رساني كه  در ايران بي سابقه بود، بين مرجع اعظم به بركت وجود تلگراف هماهنگي و اطالع . يگرددنتيجه باز م

اعتراضي در شهرها بهره نيز از تلگراف براي هماهنگي  عمليات  ها ن و انجمناصالح طلبا. ه وجود آمده بودمجتهدين شهرستانها ب

اين درخواست موج  .رژي خريد وفروش نكنند ار تنباكو خواست كه تعهد كنند بدون اجازهدر مشهد والي استان از تج .مي بردند

مساعد نگرفتند در حرم سپس از مجتهدين درخواست كمك كردند و وقتي جواب آنها ابتدا از والي و. ها كشاند مردم را به خيابان

ق انداخت ولي شاه طي فرماني اجراي رژي را شش ماه به تعوي. شدروز بعد بازار بسته شد و خيابانها مملو از جمعييت . متحصن شدند

با . نظامي توانست شهر را  آرام كندكارگيري نيروي ه والي استان تنها با تهديد ب .تقاضاي لغو انحصار را داشتند ومخالفين قانع نشده 

لطان ل السظامي ظتهديد سركوب ن .ي به وقوع پيوستهاي جديد نزديك شدن مهلت شش ماهه فروش تنباكو در اصفهان نا آرامي

حتي يك تاجر عمده انبار تنباكوي خود را ها را شكستند و تنباكور را نجس اعالم كرد و مردم قليان ،آقا نجفي مجتهد .اثري نبخشيد

ت كه آنها آقا نجفي كاركنان رژي را كافر و نجس خواند و از مردم خواس درادامه نا آراميها،. به آتش كشيد تا تحويل رژي ندهد

ديني براي تحريم و مبارزه با  واينا آرامي اصفهان از نظر اينكه براي نخستين بار از فت .ه ندهندهاي عمومي را مكان بهرا

  .يت است، حائز اهمبود استفاده شدهانحصار
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ارزه در سراسر شهرهاي ايران مب.  مجتهدين اصفهاني از ميرزاي شيرازي خواستند كه از فتواي تحريم و بايكوت حمايت كند       

مال تنباكو را حرام و در اين فتوا استع .رازي منتشر ميشودبه اوج خود نزديك ميشد،  در تهران فتواي معروف منسوب به ميرزاي شي

ي مي دارشبهاتي در مورد اين فتوا وجود دارد و ميرزاي شيرازي از تاييد و تكذيب آن خود گرچه  .حكم محاربه با امام زمان ميداند

. ر از استعمال تنباكو دست ميكشندرا مي شكنند و حتي زنان شاه و مستخدمين دربا ها مردم قليان  .كند ولي اثر آن بهت آور است

حتي  .مال كندكه حداقل در مال عام تنباكو استع شد باكو در ايران فراگير بود، كمتر كسي ديده ميبا آنكه در آن زمان اعتياد به تن

 .با انحالل اختالف نظر وجود داشتدر ميان روحانيت در تهران در رابطه  .اقليت هاي مذهبي نيز تحريم را رعايت مي كردند

اني كه با امين السلطان دوستي داشت و به انگليس ها نزديك بود و ت ميكردند ولي اقليتي به رهبري بهبهاكثريت از انحالل حماي

از صدور فتوا اين گروه بشدت منزوي شدند و اكثريت به پس  .از رژي حمايت مي كردند ،ز رژي بودحتي متهم به رشوه گرفتن ا

ون ناراضي دولتيان از روحاني.  رهبري سيد حسن آشتياني كه صحنه گردان اصلي اعتراضات بود بشدت مورد توجه مردم واقع شدند

امين السلطان قول داد كه قرارداد را منحل كند   .ه عذر خواستكسالت از حضور در جلسآشتياني بعلت  .براي گفتگو دعوت كردند

  دولت انگليس با توجه به عملكرد حيرت انگيز فتوا به اين نتيجه رسيده بود كه ادامه  .كه پس از انحالل تحريم لغو شودمشروط بر اين

كمپاني  .تحت فشار بگذارد ،در خواستي فعاليت رژي امكان پذير نمي باشد،  بنابراين كوشش ميكرد رژي را براي تعديل غرامت

شاه و  .نستشدت غير منطقي ميداه مبلغي كه دولت انگليس آن را ب .ه سال سود پيش بيني شده را داشتتقاضاي غرامتي معادل پنجا

يزان غرامت از مرفتند انحصار داخلي را لغو كنند ولي انحصار صادرات را كماكان به رژي واگذار كنند تا امين السلطان تصميم گ

آشتياني اين پيشنها را .  آشتياني اين تصميم را مطرح كردندمجددا با روحانيون و اين بار با حضور در جلسه اي  .درخواستي بكاهند

همزمان با تالش امين السلطان براي حفظ انحصار صادرات تنباكو،  تالش  .وع انحصاري را خالف قانون دانستنپذيرفت و هر ن

نخست وزير انگليس .  خصوص نايب السلطنه و ظل السلطان براي سر نگوني دولت او شروع شده بوده يه رقباي او بهماهنگي از ناح

هر قيمتي كه شده نگذارد كه دولت امين السلطان سقوط كند و هشدار ه خواهد كه ب طي تلگرافي از وزير مختار خود در ايران مي

  .انگليس قرباني نشوددهد كه براي نجات كمپاني منافغ دراز مدت  مي

تبريز بار  .ر برداشتن تحريم بي اثر ميمانددر نشست ديگري در خانه نايب السلطنه تالش دولتيان براي متقاعد كردن مخالفين د       

  .ديگر نا آرام مي شود و مردم كه مي بينند كاركنان رژي سركار خود حاضر مي شوند و عده دولتيان را فريبي بيش نمي دانند

كه ظرف دو روز امتياز رژي  اعالميه اي در تهران منتشر شد كه در آن تهديد شده بود در صورتي  1891در آخرين روزهاي        

صحت  گرچه اين موضوع .رزاي شيرازي نسبت داده شده بوداين فرمان جهاد به مي .لغو نشود مسلمين موظف به جهاد مي باشند

هيئت هاي نمايندگي اروپائي  .هاي مقيم ايران بسيار عميق بود جامعه خارجي ميانرخصوص ده الميه بنداشت ولي آثار رواني اين اع

خشم خود را از رژي پنهان نمي كردند و علت اصلي اين بحران را طمع كمپاني و نيز بي خردي ولف وزير مختار سابق انگليس مي 

  .دانستند

 ات پي درپي شاه در دو سال گذشته، بي تدبيري امين السلطان و سياستاشتباه در سخناني كه بگوش شاه هم رسيد، بوتزوف       

تهديد كرد كه اگر جهاد آغاز شود دولت روسيه براي بازگرداندن آرامش به ناچار نيروهاي  او .ن دانستهاي انگليس را عامل بحرا

كرده و امين اعالم  امل انحصار را فوراًكرد انحالل ك خود را وارد خاك ايران خواهد كرد و به عنوان راه حل به شاه پيشنهاد

   .ن از دولت در خواست حفاظت كردندكردند و خارجيا بسياري از ايرانيان در خفا خود را براي جهاد آماده مي .السلطان را عزل كند
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  فرمان جهاد لغو شده و  شاه و امين السلطان قول دادند كه انحصار را كامالً چه داخلي و چه صادرات را لغو كنند مشروط بر آنكه

دليل اينكه مي دانستند فرمان جهاد از طرف ميرزاي ه سادگي پذيرفتند به روحانيون لغو جهاد را ب .تحريم تنباكو برداشته شود

  .شيرازي صحت ندارد و اين عمل ترفندي بسيار موثر از ناحيه انجمن هاي مخفي بود تا دولت را وادار به تسليم نمايند

 سپري شد باآرامشروز موعود جهاد .و آرامش بطور موقت به شهر بازگشتسرانجام انحالل كامل قرار داد را اعالم كرد شاه        

ين رتبزرگ. ي از فرمان لغو تحريم نبودميرزاي شيرازي طي تلگرافي از شاه تشكر كرد ولي اثر  .و شاه انتظار لغو تحريم را داشت

فريفت و از طرف ديگر در درون اردوگاه  نميديگر مخالفين را  ،هاي مختلف و فرمان مشكل شاه و دولت اين بود كه وعده ها

همه امتيازات در اي اصرار داشتند حال كه شاه در موضع ضعف است سطح خواسته ها را باالتر برده و لغو  مخالفين عده

  .ران خارج شودتحريم را بر دارد و يا از ته د ياشاه به آشتياني اولتيماتوم دا  1892در روزهاي اول سال . دستوركارقرارگيرد

بازار  .به نشانه حمايت از او جمع شدند منزل آشتياني ه علما درهم  روز بعد تقريباً  .ان خارج مي شومآشتياني جواب داد كه از تهر

ب السلطنه به طرف مردم مامورين به دستورناي. به شعار دادن عليه شاه پرداختندها  بسته شد و موج جمعيت خشمگين در خيابان

ولي  ،شاه دستور خود براي اخراج آشتياني را پس گرفت .سادات كشته شدندزجمله چند تن اهفت ياهشت نفراز. تيراندازي كردند

 گشت و بسياري از خارجي شايعه جهاد دو باره دهان به دهان مي  .ت گرفته و عليه شاه شعار ميدادندمردم جنازه ها را بر سردس

ا مستاصل و دم، شاه رجريان شورش مرها ازدستورات در اقسرپيچي فرمانده روسي قز .ت زده تهران را ترك كردندي وحشها

بها به  پرداخت خونآشتياني كه پس از شورش در موضع قوي تري قرار داشت سه خواسته مخالفين را  .آسيب پذير كرده بود

  .ت داده شده به خارجي ها عنوان كرديه رژي و لغو كليه امتيازاخانواده كشته شدگان، بخشودگي و عدم مجازات فعالين عل

چشم پوشيد ولي خواستار آن شد آشتياني از خواسته سوم  .ي شرط سوم را قابل قبول ندانستشرط اول را پذيرفت ول وشاه د       

ها  وزير مختار انگليس كه دست روس .و ترك فعاليت رژي را اعالم كند انحالل انحصار  نماينده رژي در ايران رسماًستين ارنكه 

  .ترك فعاليت رژي را اعالم كند رسماًديد به ارنستين فشار آورد تا  ميبسياري از نا آرامي روزهاي اخير را در

هاي  آشتياني با استناد به يكي از تلگرام  .ياني را براي لغو تحريم قانع كنداعالميه ارنستين، امين السلطان توانست آشتپس از       

  .تحريم را لغو كرد  ،ميرزاي شيرازي كه چنانچه انحصار لغو گردد مردم مجاز به استعمال دخانيات خواهند بود

همكاري و هماهنگي  .عيت را در سياست ايران بسيار پررنگ كردجه خصوص مرتنباكو نقش روحانيت و بپيروزي جنبش        

 تركيب اين اتحاد از گروه .وزي را براي ملت به ارمغان آوردختلف نخستين پيرهاي مخالف با سليقه هاي سياسي م سابقه گروه بي

  .كار گرفته شد و جواب داده هاي نا همگون بار ديگر در انقالب مشروطيت ب

ان فقط  انحالل قرار داد رژي بوده است ولي توفيق امين السلطشواهد بعدي نشان داد كه خواسته هاي ميرزاي شيرازي فراتر از       

يابي به خواسته هاي بيشتر از جمله لغو  اوضاع مانع از دست در شكاف انداختن بين مخالفين و نيز فشار روسها براي آرام كردن

ها را غير  ها موضوع امتياز دادن به خارجي هر صورت پيروزي جنبش تنباكو تا مدته ب .متيازات داده شده به خارجيان شدتمامي ا

 .ها بود ها در سياست ايران و نيز افزايش نفوذ روس بسيار مهم واقعه تنباكو كاهش شديد نفوذ انگليس از پي آمدهاي .ممكن كرد

ها موقعيت  تر يعني روس امين السلطان همانطور كه در سياست ايران هميشه معمول بوده است با چرخش به سمت قدرت قوي

  .نيون متحدين نيرومندي در بين اين طبقه پيدا كردلرزان خود را تحكيم كرد و با گشاده دستي در پرداخت به روحا
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%  �با بهره  ا دولت انگليساين مبلغ ر .ن قرار گرفتانجام پانصد هزار پوند غرامت مورد توافق طرفيها مذاكره سر پس از ماه      

مطبوعات انگليس   .ريافت كردكشورهاي خارجي دهاي پي درپي شد كه ايران از اين وام سرانجام شروع قرض .به ايران وام داد

به نظر نويسندگان اين مطالب كل  .آن را شرم آوردانستند ،ضمن حمله به دولت انگليس به علت پشتيباني از رژي در اخذ غرامت

مخارج رژي در ايران بيش از سيصد هزار پوند نبوده و بخش اعظم اين مخارج نيز رشوه هائي بوده است كه به مقامات مملكت براي 

  .نعقاد قرار داد پرداخت شده است ا

روشنفكران و اصالح طلبان آن روز ايران سالها تقاضاي شروع  كه از موارد قابل ذكر ديگر در باره پي آمد جنبش تنباكو اينست

يداد اصالحات درون حكومتي را از دولتمردان و ديوانساالران ميكردند ولي با پيروزي جنبش تنباكو تغيير جهت داده و در هر رو

فرقه حتي ميرزا آقا خان كرماني كه منسوب به  .و بخصوص مرجعيت را جلو بيندازندسياسي كوشش ميكردند روحانيون عالي رتبه 

   .اختر از پيشگامي روحانيت دفاع مي كرد با روحانيت ميانه خوبي نداشت در سر مقاله هاي روزنامه  د و اصالًازلي بو

  

  بي خشونتنهضت تنباكو و مبارزه 

در تاريخ مبارزات سياسي ايران هر گاه روحانيت بطور يك پارچه وارد عمل شده و اختالف سياسي را مقابله حكومت با اسالم        

خصوص حكومت قاجاريه كه از اوان تاسيس براي ه ب .براي بكارگيري خشونت لرزيده استدست و دل حكومت اد كرده، قلمد

ها، در شهرهاي شيراز،اصفهان و  دولت در آغاز نا آرامي .بر شانه روحانيت گذاشته بودسر  پيدا كردن مشروعيت مردمي هميشه

 ها مجدداً ها پس از چندي نا آرامي عمق نارضايتي دليله بولي  مشهد خشونت نشان داد و موفق به برقراري آرامش  نسبي نيز شد

نهضت ران معترضين هوشمندانه توانستند رهب. ميكرد ود از خشونت بيشتر خودداريشاه كه نگران شورش عمومي بشد و شروع مي

اين شعار محوري توده مردم را به صحنه . ي اسالم و كفركنندروئسته اصلي آن لغو امتياز رژي بود،  تبديل به روياتنباكو را كه خوا

. طرف مقابل گرفت ت اعمال خشونت را ازراي نهضت به ارمغان آورد كه عمالً  فرصكشيد و چنان ريشه هاي عميق مردمي ب

 تقريباًراين صف بندي روحانيون عليه يكديگز روحانيون طرفدار خود را داشتند ودردولتيان ني جالب است كه درروياروئي تنباكو،

  .و لعاب مذهبي نهضت بيشتر شد رنگورود ميرزاي شيرازي به جناح مخالفين اين توازن را بهم زد و   .توازن بر قرار بود

الع رساني بسيار شبكه اط. سياسي روز مورد بحث قرار ميگرفتهائي بود كه مسائل  معدود مكانقاجاريه مساجد جزء  در دوره       

، ، سياست هاي تعيين شده چه در انجمن هاي مخفي و چه توسط سران مخالفينه اي كه سرتاسر كشور را در برمي گرفتگسترد

ها و افشا  مساجد بزرگترين پايگاه مخالفين بود و بيشتر روشنگري عمالًشد وراي مردم توضيح داده ميروحانيون در منابر ب توسط

دولتيان نيز بخاطر حرمتي كه براي مساجد قائل بودند كمتر مساجد را مورد هجوم قرار ميدادند . گرفت ها در آنجا  صورت مي گري

   .يه حكومت استفاده مي كردندخود علمسالمت جويانه  و بهمين دليل مردم همواره از مساجد براي اعتراض هاي

معترض در  مردم ظلم ديده يا .ردبست نشيني و تحصن نيز در تاريخ ايران سابقه اي طوالني در اعتراضات مسالمت جويانه دا       

ريم را اين ح  مي نشستند و دولتيان نيز معموالً در سفارت خانه هاي خارجي بست ،هاي مقدس و به ندرت مكانامام زاده ها يا ساير

گرچه اين قانون عموميت نداشت به عنوان مثال چندي قبل از واقعه  .با بست نشينان اجتناب ميكردند رعايت ميكردند و از برخورد

نخستين حركت .  تنباكو به دستور شاه سيد جمال الدين را كه در شاه عبدالعظيم بست نشسته بود دستگير كرده و او را تبعيد كردند

باكو با بست نشيني تعدادي از تجار در شاه عبدالعظيم آغاز شد و بعد ها تحصن هاي متعدد در شهرهاي مختلف اعتراضي جنبش تن

  .ايران در طول  جنبش، بخشي از حركات اعتراضي مردم بود
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سابقه اين حركت  .راضات سياسي در تاريخ ايران داردخصوص تعطيل كردن بازار سابقه اي ديرينه در اعته مغازه ها و ببستن        

گردد و بطور كلي بستن بازار در درگيري هاي سياسي در ايران چنان همواره معمول  ها قبل از جنبش تنباكو برمي سياسي به سال

در طول مبارزات تنباكو نيز بستن مغازه ها و تعطيل بازار در شهرها ي مختلف  .دماسنج التهاب سياسي عمل مي كندبوده كه مانند 

  .ا تكرار شدايران باره

افتاده بود بيشترين بهره را برده و اسي بود كه از تلگراف  كه تازه در شهرها ي ايران به كارجنبش تنباكو نخستين اعتراض سي       

تلگراف امكانات وسيعي براي  .ها استفاده ميشد ها براي مبارزه با نفوذ خارجي نيز براي اولين بار بود كه از اختراع خارجي

  .عمليات در اختيار رهبران جنبش قرار دادهماهنگي 

روزنامه ها  تنباكوتا قبل از جنبش  .رهنگ روزنامه خواني در كشور بوديكي از مهمترين دستاوردهاي جنبش تنباكو اشاعه ف       

ها و نيز تيراژ  آنها تعداد روزنامه  زمان با جنبش، هم .شد نظريات دولت را منعكس مي كردند منتشر مي  عدود كه عمدتاًبه تعداد م

  .اي يافت افزايش بي سابقه

سر . شدند ميشور و توسط انجمن هاي مخفي منتشرآن زمان قانون و اختر بودند كه هر دو در خارج از كدو روزنامه تاثيرگذار       

هاي اختر توسط ميرزا شد و سر مقاله  هاي قانون توسط ملكم خان و در انتقاد از حكومت و امتيازهاي خارجي نوشته مي مقاله

يش از هر نوشته ديگري ابعاد دو مقاله اختر پيرامون امتياز تنباكو ب .ان حال و هواي قانون نگاشته مي شدآقاخان كرماني در هم

 كه ر داد رژي در تركيه نشان داداين مقاالت با مقايسه قرار داد رژي در ايران و قرا .تنباكو را به مردم شناساند امتيازخفت بار

اين مقاالت  .د تنظيم كنندچگونه مقامات كمپاني با رشوه دادن به برخي از دولتيان توانسته بودند  قرار دادي يك طرفه به نفع خو

  .چنان خشم شاه را بر انگيخت كه دستور جلوگيري از انتشار اين دو روزنامه را در ايران داد

 .بود كه در جنبش تنباكو بروز كردن و انتشار شب نامه ها نيز از پديده هائي به دولتيايه نويسي، نامه هاي بدون امضاء اعالم       

به شاه و دولتيان  مه هاي بدون امضاءنا .كار انجمن هاي مخفي بودصورت سازمان دهي شده عمدتاه ه ها بپخش اعالميه ها و شب نام

شب نامه ها نيز كم و بيش همان محتواي نامه ها را   .ا به وطن فروشي و ضديت با اسالم، تهديد آميز نيز بودضمن متهم كردن آنه

  .شد كار كرده بود انجام ميه داشت ولي توزيع آنها بسيار منظم بود و گاه بوسيله پست كه به تازگي در تهران شروع ب

دث تا ثيري جدي طوالني داشت و حداقل در يك مورد برروند حواهاي عمومي نيز سابقه  ها و مكان نصب اعالميه در ميدان       

اين اعالميه فضاي بسيار پر تنشي در  .زاي شيرازي شده بود و صحت نداشتاعالميه اي كه تهديد به حكم جهاد از طرف مير .داشت

  .تهران به وجود آورد و از عوامل مهم تسليم دولت بود

شروع  .اكو گسترش بي سابقه اي يافتتنب عريضه نويسي از دير باز در ايران براي دادخواهي رواج داشته است ولي در واقعه

ها براي  و عريضه هاي متعدد كه از مجتهدين و روحانيون شهرستان تنباكو به شاه آغاز شداعتراضات با عريضه تجار و كشتكاران 

كار ه بسالحي بود كه در اين جنبش  تحريم برنده ترين.  شد از عوامل مهم در جذب ميرزا به جنبش بود ميرزاي شيرازي ارسال مي

ي فروش تنباكو امغازه ه .خريد و فروش تنباكو متوقف گرديدنه تنها مصرف كه  پس از صدور فتواي معروف ميرزا،. رفته شدگ

و حتي در يك مورد يك تاجر  حصول خود به رژي  خودداري كردندكاران تنباكو از فروش م بسته شد و بسياري از كشت

بسياري از مردم از  تحريم فقط منحصر به تنباكو نبود، اين .كشيد و به رژي نفروختا به آتش اصفهاني  انبار تنباكوي خود ر

استعمال  .تحريم در شيوه پردازش فتوا بود البته بايد توجه داشت عامل مهم موفقيت .با بانك شاهي نيز خودداري كردندكاركردن 

  استفاده . آن روز ايران دست و دل هر مسلماني را مي لرزاند جرمي بود كه در جامعه مذهبي را محاربه با امام زمان دانستن، تنباكو
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محرم و رمضان و يا ديگر  هاي  ها بود كه درماه سال .ضت تنباكو نبودمنحصر به نهاعتراضات مسالمت آميز يمراسم عزاداري برااز

ه ها باين گرد هم آئي  .ي پرداختندمدند و به عزاداري مآهاي مقدس مذهبي مردم گرد هم مي  مكاندر مساجد و روزهاي عزاداري

جالب است در هر شهري كه دولت  .براي انتقاد از دولتمردان مي شد خصوص كه از نوعي مصونيت برخوردار بود،  محيطي مناسب

  .با فرارسيدن روزهاي عزاداري اوضاع دوباره از كنترل خارج مي شد آرامش برقرار كند، شد موفق مي

من ها در مبحث قبلي به اجمال اشاره شد ولي از نظر تا ثير عميقي كه انجمن ها نه تنها در نهضت تنباكو گرچه در مورد انج       

  .بلكه در انقالب مشروطيت نيز گذاشتند الزم است نحوه شكل گيري و كاركرد آنها را مفصل تر بررسي كنيم

ولي  موضوعات مشخص مانند شعر و فلسفه و تاريخ بودندهدف مطالعه  تخصصي و با  انجمن ها عمدتاًاز نهضت تنباكو  قبل       

هدف . آشنا با غرب تشكيل شد  نجمن توسط  نخبگان سياسي و عمدتاًتعداد زيادي ا و شروع دوران بيداري ايرانيان، در پايان قرن

منافع ملي،  استقالل،مليت، مفاهيمي مانند . ن و ايحاد تحول در آن بودها  بررسي سيستم حكومتي در ايرا اصلي تشكيل اين انجمن

عضويت در انجمن ها ئي كه هدف دگرگوني بنيادي در سيستم  .ها به فرهنگ سياسي ايران آمد از درون اين انجمن حاكميت ملي،

مخفي  خواهي در سيستم حكومتي ادامه حكومت سنتي قاجاريه را تهديد ميكرد،نو  دليل اينكهه ب  .داشتند مخفي بودحكو متي ايران 

بعضي از اعضاي فعال اين انجمن ها ازلي بودند كه البته .  بود تقيههب شيعه يعني عقايد البته ادامه سنت ديرينه مذ ري و انكاركا

خواه داخل  بازاريان و نيروهاي ترقيانجمن هاي علني تركيبي ازروحانيون آزاديخواه، . اشتندد اعتقادات خود را مخفي نگاه مي

و خواستار شروع اصالحات از باال يعني از طرف  حكومت موجود بود الحات در چهارچوبنجمن ها اصتالش اين ا  .ولت بودندد

  .دولت بودند

به جنبش صنعت چاپ . افكار و عقايد خود را تبليغ كنندگسترش  صنعت چاپ  در ايران به اين انجمن ها فرصت داد كه        

چه در ايران اتفاق افتاد در مقياس  هم فكر خود را جذب كنند و در حقيقت آنهاي سياسي در اروپا اين امكان را داد تا گروههاي 

ته تر به فعاليت پس از پيروزي جنبش تنباكو اين انجمن ها كار آزموده تر و پخ .تجربه اروپا در قرن هيجدهم بودكوچكتر تكرار 

  .احزاب سياسي تبديل شدند پس از پيروزي انقالب مشروطيت تعدادي از اين انجمن ها به. خود ادامه دادند

شد منعكس  ميكه توسط ملكم خان درلندن منتشر روزنامه قانون .عروف ترين انجمن هاي آن زمان استانجمن آدميت از م       

اثر از جنبش اين مورد مت خود ون رابطه مردم و حكومت بوده وبحث هاي اوليه اين انجمن پيرام .ن انجمن بودكننده نظريات اي

خصوص در جريان ه انجمن مخفي ب .هاي علني و مخفي بوده است انجمن آدميت داراي بخش .بوده است " جهان انسانيت" اروپائي

  .  انقالب مشروطيت بسيار فعال بود 

ر و اهزاده هاي قاجاند كه از روحانيون و تجار گرفته تا شنميدان انجمن مخفي را پنجاه و هفت نفراعضاي كميته انقالبي يا هما       

انان و برنامه انجمن ها در جنبش تنباكو و انقالب مشروطيت از صحنه گرد كه آنماحصل . داشتنددر آن عضويت  ازلي و زردشتي

انجمن ها در تاريخ ايران از اين نظر اهميت دارند كه نخستين هسته هاي دموكراسي خواهي و نگاهي دو باره به  .ريزان اصلي بودند

  .پيدا كردن نقشي براي مردم در حكومت بودندساختار حكومتي ايران و 
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نقش پيشتازي دادن  .دد خواهي را به ايران سرازير كردامواج تج  كه ماهيت خارجي ستيزي داشت ولي عمالً اين جنبش با اين       

  .سياست ايران به جا گذاشتي در به علما از طرف روشنفكران گرچه تاكتيكي حساب شده بود ولي بعدها تاثيرات ناخواسته و عميق

اريه و يا حداقل ساقط كردن سلطنت ناصرالدين ده از روحانيت براي بر اندازي قاجهدف اصلي نخبگان سياسي آن دوره استفا       

 از روحانيت و ميرزا آقا خان عمالًخواهاني چون سيد جمال، ملكم خان  جالب است كه آزادي .شاه بود ولي روحانيت زير بار نرفت

  د كه اوالًقه اين بودليل اين عدم عال .اي نشان ندادند مي خواستند كه وارد صحنه شده و قدرت را در دست بگيرد ولي مراجع عالقه

 .ضعيف روحانيت مي دانستندمراجع بزرگ آن دوره اعتقادي به ورود روحانيت به سياست نداشتند و آن را در دراز مدت باعث ت

جنبش تنباكو .  شريك بدون مسئوليت در قدرت بود نت رابطه اي تنگاتنگ داشت و عمالًبا سلط بخش اعظم روحانيت  ثانياً

ين باور راه را بر هم  .وزي بر حكومت عملي استنيروهاي خفته سياسي در كشور را بيدار كرد و مردم عادي باور كردند كه پير

تر نشد و كشاورزان به آنچه مورد وضع به عمالًجنبش، گر چه پس از پيروزي . يعني انقالب مشروطيت گشود پيروزي بزرگتر

ولي مردم در نگاهي دوباره نا كار آمدي و فساد  نرسيدند و نفوذ خارجي با توجه به وام هاي پي در پي بيشتر هم شد نظرشان بود

نداشت كمپاني بتواند امتياز  ، امكانسادگي اين نكته جا افتاد كه اگر طمع و فساد دولتيان نبوده حكومت را هدف قرار دادند و ب

  .تنباكو را كسب كند

. ائل نبودآن هيچ نقشي براي آنها ق از قبل اعتراض مسالمت آميز ملت ايران عليه حكومتي بود كه تاجنبش تنباكو نخستين        

  .نخستين بار بود كه زبان زور در سياست ايران جواب نداد  .جنبش، تجربه دردناكي براي حكومت بود
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