
  احمدرضا صدری
روزه�ای اکن�ون، مصادف اس�ت ب�ا س�الروز ترور 
ناصرالدین شاه قاجار به دس�ت میرزا رضا کرمانی. 
هم از ای�ن روی بازخوانی مختصات دوره 50 س�اله 
س�لطنت وی، بهن�گام و مفی�د می نمای�د. در یک 
جمع بندی کلی، باید اذعان داشت که دوران طوالنی 
حکومت ناصری، مقطعی ای است که دولت انگلستان 
با تمامی ت�اش خویش، کوش�ید تا نف�وذش را در 
ارکان هیئت حاکمه ایران کامل کند. با این همه و با 
وجود تمامی تاش های ای�ن امپراطوری، این پروژه 
برون داد دلخواه آنان را نداشت و همین امر، موجب 
گشت که انگلستان با شروع نهضت مشروطیت، به 
سرمایه گذاری برای در اختیار گرفتن آن بپردازد و 
مانع از به نتیجه رسیدن این حرکت مردمی گردد. در 
مقال پی آمده، تاش شده است که با استناد به برخی 
تحلیل ها، اقدامات مهم جریان نفوذ در دوره این شاه 
پرآوازه قاجار، مورد خوانش قرار گیرد. تحلیل های 
مورد اش�اره، در تارنمای مؤسس�ه مطالعات تاریخ 
معاصر ایران آمده اس�ت. امید آنک�ه تاریخ  پژوهان 
معاصر و عم�وم عاقه مندان را مفی�د و مقبول آید.

  
   چرایی و چگونگی فزون خواهی انگلستان در 

ایران در دوره قاجاریه
قبل از ورود به بحث، مناسب است که در نگاهی کالن، 
علل اهمیت ایران برای دولت انگلستان در دوران قاجاریه، 
قدری شفاف گردد. برخی این حساسیت بریتانیا بر ایران 
را به رقابت این دولت با روسیه مرتبط دانسته اند. عده ای 
دیگر نیز، بر این باورند که وجود منافع اصلی انگلستان 
در هندوستان، موجد اتخاذ این سیاست ها در ایران شد. 
به هر روی بیش و پیش از همه این موارد، باید به موقعیت 
ممتاز کشورمان در منطقه نظر داشت که شاهراه حوادث 
و وقایع سیاسی در این بخش از جهان به شمار می رود. 
زهرا سعیدی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در این باره 
تحلیلی به شرح ذیل دارد: »دوره قاجار را از نظر تحوالت 
خارجی، می توان دوره جدیدی دانست که رویدادهای 
خارجی آن، بسیار متفاوت از دوره های پیشین بود. در 

این دوره ایران با بازیگران خارج��ی متعددی از جمله 
انگلی��س مواجه بود ک��ه بازیگردان اصلی بس��یاری از 
امور داخلی ایران بود. انگلیس به دلیل رقابت سیاس��ی 
و استعماری خود با روسیه، سیاس��ت های متفاوتی را 
نسبت به این کشور اعمال نمود و در این راستا، توانست 
امتیازات متعدد سیاس��ی، اقتصادی و نظامی بسیاری 
کسب کند. دولت انگلستان در سراسر قرن نوزدهم، در 
رقابت سیاسی با روسیه بود. عامل رقابت دو کشور، منافع 
استعماری و حفاظت از آن در برابر دسترسی هر یک از 
طرفین، به منافع استعماری یکدیگر بود. منافع اصلی 
انگلستان در هندوستان قرار داشت. انگلستان همواره 
نگران بود که روسیه از طریق کش��ور هایی چون ایران، 
منافع استعماری این کش��ور را با خطر مواجه سازد و از 
آنجا که مسئله پیشروی روسیه در ایران و آسیای مرکزی 
برای انگلستان خطری جدی به حساب می آمد، انگلیس 
تصمیم گرفت از ایران به عنوان کشوری حائل استفاده 
کند و مانع از پیشروی روسیه به سمت هندوستان گردد. 
در این طرح ایران، به عنوان دولت حائل در برابر پیشروی 
و توس��عه طلبی فزاینده روسیه به س��وی هندوستان، 
از اهمیت اس��تراتژیکی خاصی برای بریتانیا برخوردار 
شد. این کشور با اس��تفاده از قدرت نظامی در رسیدن 
به هدف های دیپلماتیک و استراتژیکی خویش در نیمه 
سده نوزدهم، تفوق تجاری خود را در ایران تثبیت نمود. 
بدین ترتیب انگلستان به طور رس��می، وارد معادالت 
سیاسی ایران شد. هم از این  روی، طی این مدت، یعنی 
آغاز قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیس��تم که این رقابت به 
طول انجامید، ساخت قدرت سیاسی ایران تحت تأثیر 
رقابت دو کشور به خصوص انگلیس قرار گرفت. یکی از 
مصادیق تالش دولت انگلستان برای بسط نفوذ خود در 
ایران، حمایت از فرقه بابیه و بهائیه بود. فرقه بهائیت در 
دوره قاجار و محمدشاه آغاز شد. به طور کلی در این دوره، 
فرقه های ساختگی زیادی رشد کردند که بسیاری از آنها 
محصول شرایط سیاس��ی آن دوره و تحریک مستقیم 
کش��ورهای خارجی به خصوص انگلیس بود. چنانچه 
در خالل جنگ جهانی دوم نیز، ش��اهد پیدایش فتنه 
اسماعیلیه در یزد، فتنه افغان  ها و حمله امیر خوارزم به 

خراسان هس��تیم که این فتنه  ها نیز بیشتر به تحریک 
انگلیس بود، ت�ا ذه�ن اولی�ای دولت ای�ران را از ای�االت 
شمالی دور دارند و به مس��ائل داخلی مشغول کنند. بر 
این اساس فرقه بهائیت هم با همین حربه و به حمایت 
و تحریک مستقیم انگلیس به وجود آمد. در این رابطه 
از آنجا که انگلیس وحدت مذهب��ی مردم ایران را خطر 
بزرگی برای خود می دانس���ت، ک�وش��ش کرد ت�ا ب�ا 
ای�جاد ف�رقه های م�ذهبی مختلف، وحدت اس��المی 
مردم را به تفرقه مبدل سازد. بیراهه نیست اگر گفته شود 
انگلیس، یکی از عوامل اصلی در عقب ماندگی ایران در 
دوره قاجار بود. گرچه عوامل داخلی در ایران به خصوص 
ساخت سیاس��ی قاجاریه، مبتنی بر ساخت متمرکز و 
غیردموکراتیک بود، اما انگلیس نیز با اس��تفاده از این 
خأل، به تشدید این وضعیت دامن زد و با کسب بسیاری 
از امتیازات سیاسی و اقتصادی، انحصار بسیاری از امور 

داخلی ایران را به خود اختصاص داد.«
  میرزا تقی خان فراهانی، قربانی نفوذ در مقطع 

ناصری
در دوران سلطنت ناصری، مقاومت هایی جدی در داخل 
و خارج از حکوم��ت نیز در برابر نفوذ انگلس��تان وجود 
داش��ت که ظهور زنده یاد میرزا تقی خان امیرکبیر، در 
زمره آنهاست. او در مدت کوتاه صدارت خویش کوشید 
که دست عوامل آشکار و پنهان این دولت را از امور خرد 
و کالن مربوط به اداره کشور کوتاه کند و تا سر حد امکان 
حاکمیت را ملی سازد. این رویکرد نهایتاً موجب گشت 
که عوامل بیگانه در ایران به اندیش��ه حذف او بیفتند، 
امری که نهایتاً تحقق یافت! رضا س��رحدی، پژوهشگر 
تاریخ معاصر ای��ران، درباره رویکرده��ای امیرکبیر در 
دوران صدارت، چنین آورده است: »بعد از شکست های 
ایران از روسیه و عقد معاهده های نابرابر با دول خارجی؛ 
یعنی از اواخر عهد فتحعلی ش��اه، نفوذ روس و انگلیس 
به قدری در ایران زیاد ش��ده بود ک��ه کمتر کاری بدون 
اجازه و صوابدید دو کش��ور انجام  می شد. این نفوذ تنها 
در مسائل سیاسی مش��هود نبود، بلکه نمایندگان یاد 
ش��ده حتی در امور ش��خصی افراد ایرانی نیز مداخله 
می کردند. شاه و وزرا می بایست میل و اراده وزیرمختار 

فرآیند نفوذ در ای�ران دوره قاجار، به 
موانعی ش�اخص برخورد ک�ه یکی از 
مهم  ترین آنه�ا صدور فت�وای تحریم 
تنباکو از س�وی آیت اهلل میرزاحس�ن 
شیرازی بود. انگلیسی ها در آن مقطع، 
به ناگاه خود را در برابر قدرت جدیدی 
یافتن�د ک�ه ت�ا آن دوره، درب�اره آن 
ذهنیت چندانی نداشتند! اقدام قاطع 
مرجعیت شیعه در آن زمان، موجب شد 
که بخشی از بضاعت تبلیغی بریتانیا، 
معطوف ب�ه تخری�ب این نهاد ش�ود، 
رویکردی که تا هم اینک نیز ادامه دارد!
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دوران ناصری، مقطع تاش فزاینده دولت انگلستان برای بسط نفوذ در ایران

 عهدنامه پاریس  به مثابه 
مکمل معاهدات گلستان و ترکمنچای!
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 به بهانه انتشار خاطرات فرهنگی 
و سیاسی علی اکبر کوثری

فراز هایی از تاریخچه 
وزارت فرهنگ

   شاهد توحیدی
اث��ری ک��ه هم این��ک 
در معرف��ی آن س��خن 
م��ی رود، یک��ی از کتب 
مؤسس��ه  منتش��ره 
مطالع��ات تاریخ معاصر 
ای��ران، در ح��وزه تاریخ 
ش��فاهی معاص��ر ایران 
اس��ت. این گفت و شنود 
بلند نیز چون دیگر مجموعه های منتشره از سوی 
این ناشر، توس��ط مرتضی رس��ولی پور، پژوهشگر 
تاریخ معاصر ای��ران صورت گرفته اس��ت. وی در 
دیباچه ای بر این مصاحبه مطول، در بازشناساندن 
ش��خصیتی که خاط��رات وی را اخذ ک��رده و نیز 
مهم  ترین سرفصل های این گفت وگو، چنین آورده 
اس��ت: »ش��ادروان علی اکبر کوثری، یکی دیگر از 
فرهنگیان پیشین و دانش آموخته دانشسرای عالی 
بود که تمام مدت خدمات اداری خود را در وزارت 
فرهنگ گذراند. خدم��ت او از معاون��ت کتابخانه 
دانشسرای عالی در 1317 آغاز شد. در سال 1319 
از س��وی اداره کل انتش��ارات و تبلیغات به مشهد 
اعزام گردید و از 1324، ریاست فرهنگ مازندران 
و مدتی بعد با حفظ سمت، ریاست فرهنگ گرگان 
و ریاس��ت فرهنگ شهس��وار را تا 1327 به عهده 
گرفت. ریاس��ت فرهنگ گیالن، ریاس��ت فرهنگ 
خوزس��تان، مأموریت به امریکا در سال 1333 به 
مدت 100 روز، خدمت در اداره فرهنگ خراسان، 
مدیریت کل فرهنگ اس��تان تهران، مأموریت سه 
ماهه به سوئیس به منظور اداره نمایشگاه آثار هنری 
تمدن ایران، رای��زن فرهنگی ایران و سرپرس��تی 
مدارس ایرانی در عراق، عضویت در ش��ورای عالی 
اداری وزارت آموزش و پرورش، سرپرستی مدارس 
ایرانی در ترکیه و سرپرس��تی م��دارس ایرانی در 
امارات متحده عربی، از مشاغل دیگر وی در وزارت 
فرهنگ بود. کوثری در مدت اقامت ش��ش س��اله 
خود در عراق، درخصوص تع��داد مدارس ایرانی و 
ش��مار دانش آموزان این م��دارس در عراق، کتابی 
با عنوان »تاریخچه فرهنگ ایران در کش��ور عراق 
از 1285 تا 1345 خورش��یدی « در س��ال 1346 

تألیف کرد و نشان داد که اوالً این مدارس با همت 
ایرانیان احداث گردیده و جنبه دولتی ندارد و ثانیاً 
بسیاری از سیاستمداران عراقی همچون محمد باقر 
بالط - که مدتی وزیر دربار خاندان فیصل در عراق 
بود، یا نوری سعیدف، نخست وزیر و توفیق وهب- از 

دانش آموختگان این مدارس بودند.
علی اکبر کوثری ضمن بیان خاطرات خود، از سوابق 
مدارس قدیم و بررسی اوضاع اجتماعی - سیاسی 
ای��ران در اواخ��ر دوره قاجاریه و اوای��ل دوره رضا 
ش��اه، ماجرای جمهوریخواهی مشروطیت و تغییر 
سلطنت، کالج البرز و نحوه اداره آن در زمان دکتر 
جردن و دکتر مجتهدی، تأسیس  دانشگاه تهران، 
دانشسرای عالی، جش��ن هزاره فردوسی، فعالیت 
سیاسی دانشجویان در دوره رضاشاه و نیز تحوالت 
وزارت فرهنگ در ادوار مختلف اشاره کرده و سپس 
به نقد سیاس��ت های فرهنگی گذش��ته و عملکرد 
ش��ماری از رجال مؤثر در عرصه تحوالت فرهنگی 
عصر پهلوی، پرداخته اس��ت. گفت وگوی پیش رو 
از خرداد تا پایان تیر 1377، در هش��ت جلس��ه و 
جمعاً به مدت 15 س��اعت، در منزل نامبرده انجام 
گرفته است. این گفت وگو قباًل در شماره های 13 
و 14 فصلنام��ه تاریخ معاصر ایران، س��ال 4 بهار و 
تابس��تان 1379 به چاپ رسیده اس��ت کوثری در 
س��ال های پایان عمر خوی��ش از ناراحتی ریه رنج 
می برد و خانه نشین شده بود. منزل او در این اواخر، 
محفل دوس��تان قدیم��ی اش بود و ب��ا آنکه رمقی 
در توان نداش��ت، با گش��اده رویی از همه پذیرایی 
می کرد. مصاحبت با او در مدت چند سالی که توفیق 
برخورداری از محضرش را یافته بودم، همواره برایم 
مغتنم بود. او س��رانجام در پی ی��ک دوره طوالنی 
بیم��اری، در یازدهم بهمن 1380 در 89 س��الگی 
جان به جان آفرین تسلیم کرد و در قطعه 80 ردیف 

120 بهشت زهرای تهران به خاك سپرده شد.«

روس و انگلیس را مانند وحی منزل و قانون جاری 
محترم و مطاع می دانس��تند! تا آنجا که وزیری که 
تحت حمایت این دو کش��ور قرار می گرفت و اوامر 
آنان را اجرا می ک��رد، اگر مرتکب هر خالف قاعده و 
بی عدالتی  می شد، از تعرض مصون بود! امیرکبیر از 
مداخله هر ذینفوذی در کارهای دولتی، خشمناك 
بود و در مرحله اول از دوره زمام��داری خود -که با 
وساطت مصرانه کلنل فرنت، کاردار سفارت انگلیس 
در باب میرزا آقاخان نوری مصادف گردید- به تمام 
قدرت کوشید راه مداخالت غیرقانونی نمایندگان 
خارجی را در کاره��ای داخلی ای��ران که برخالف 
جمیع قوانین بین المللی بود، ببندد و کم وبیش از 
ایشان زهرچشمی بگیرد، تا با اعمال نفوذهای بیجا 
کارهای داخلی این مملکت را فلج نکنند. بیگانگان 
در مقابله با سیاست امیرکبیر و معامله با او دانستند با 
مردی سر و کار دارند که به  هیچ  وجه از سنخ حاجی 
میرزا آقاسی نیست. در قضیه مسئله خراسان و فتنه 
ساالر در ایام محاصره مش��هد، نمایندگان روس و 
انگلیس خود را به میان انداختند تا بین ساالر و امیر 
کار را به وجهی به مصالحه بگذرانند. امیر این طرز 
خواباندن یک مسئله داخلی را برای خود نوعی خفت 
می ش��مرد و از همین رو زیر بار نرف��ت. او دیده بود 
که مداخله خارجیان در کاره��ای ایران از حدودی 
که با حیثیت مملکت سازش داشته باشد، گذشته 
است، بنابراین پیش��نهاد نمایندگان دولتین را رد 
کرد. او حتی گفت که اگر آشنا کردن مردم مشهد 
به وظایفشان با سخت گیری بسیار هم همراه باشد، 
او این حالت را بر تصرف شهر به وساطت خارجیان 
ترجیح می دهد. امیر در معامله با نمایندگان خارجی 
مقیم تهران، نه تنها با منته��ای غرور ملی و مناعت 
قومی برخورد می کرد، بلکه به وسیله مأموران مخفی 
و خبرنگاران مخصوص، غالباً از مقاصد ایشان از پیش 
اطالع می یافت و به این ترتیب عالج بسیاری از وقایع 
را قبل از وقوع می کرد. ضمناً چنان رعب و احتیاطی 
در دستگاه توطئه و مداخله خارجیان انداخته بود 
که ایشان را از اقدام به بسیاری از حرکات بی قاعده 
بازمی داش��ت. به همین علت نمایندگان خارجی، 
هیچ کدام از طرز عمل و اراده امیر راضی و مس��رور 
نبودند و مکرر از او شکایت می کردند و در شکست 
کار او می کوشیدند. همین نمایندگان پس از آنکه 
دست امیر از کار کوتاه شد و جان او در معرض خطر 
افتاد، چون باطناً دریافته بودن��د که او مردی دزد و 
بی کفایت نبود و آلت دست سیاست یک دولت دیگر 
نمی شد و هر چه می خواس��ت و می کرد جز خیر و 
سعادت و ترقی و صالح ایران منظوری دیگر نداشت، 
برای حف��ظ ظاهر و آب��روی خود به حمای��ت از او 
برخاستند و تالش کردند، نشان دهند در حفظ جان 
او می کوش��ند، غافل از آنکه کج رفتاری های سابق 
بعضی از ایشان، کار خود را کرده بود و دشمنان امیر 
که به تقویت و جانبداری پاره ای از سفارتخانه  ها باقی 
مانده و مستظهر شده بودند، دیگر نمی گذاشتند که 
آب رفته به جوی باز آید و خصم زمین خورده دوباره 

برخیزد و تیشه به ریشه ایشان زند.«
  عهدنام�ه پاری�س، محم�ل نفوذ بیش�تر 

انگلستان در دربار ایران
بی تردید انعق��اد عهدنام��ه پاریس را می ت��وان از 
س��رفصل های مهم اس��تیالی انگلس��تان بر ایران 
قلمداد نمود. پس از بسته شدن این قرارداد بود که 
نفوذ دولت انگلستان بر دربار ایران جهشی بلند یافت 
و افزایشی قابل توجه پیدا کرد. بسیاری از محققان 
تاریخ قاجار، این معاهده را به لحاظ آثار تخریبی آن 
با قرارداد هایی چون گلستان و ترکمنچای مقایسه 
کرده اند که با مروری بر محتوای آن، داوری صحیحی 
به نظر می رسد. محمدرضا چیت سازیان، پژوهشگر 
تاریخ معاصر ایران، در باب زمینه ها و پیامدهای بسته 
شدن این عهدنامه، چنین می نویسد: »پس از تصرف 
هرات در افغانستان توس��ط قوای ناصرالدین شاه، 
دولت انگلستان که از این امر خشمگین بود و آن را 
مغایر با سیاست ها و منافع ملی خود تلقی می کرد، 
به ایران اع��الن جنگ داد. بهانه انگلیس��ی ها برای 
حمله به ایران و آغاز جنگ، نقض سند 1853 بود. 
در آغاز جنگ، ناوگان انگلس��تان در خلیج فارس، 
مرکب از هش��ت کش��تی جنگی و تعدادی ناوگان 
بخاری و بادی، ب��ه ایران تجاوز و جزی��ره خارك را 
تصرف کردند. به این ترتی��ب و در عرض چند ماه، 
نیروهای نظامی انگلس��تان توانس��تند خرمشهر و 
اهواز را تصرف کنند و به سوی کارون رهسپار شوند. 
بدین  ترتیب پس از چند ماه درگیری ش��دید میان 
نیروهای ایرانی و انگلیسی، در نهایت سربازان ایرانی 
شکست خوردند! ازاین رو مذاکراتی برای صلح آغاز 
شد که به عقد معاهده پاریس در فرانسه، بین ایران و 
انگلیس انجامید. به موازات این حوادث، سیدسعید، 
پادشاه عمان به تحریک انگلیسی ها، به بندرعباس 
حمله نمود و دولت ایران در موقعیت بسیار نامساعد 
و خطرناکی قرار گرفت. دولت های روسیه و فرانسه 
که مایل به شکست کامل و از بین رفتن حاکمیت 
کشور نبودند، هنگامی که مش��اهده کردند کشور 
تاب مقاومت در برابر هجوم ارتش انگلیس را ندارد، 
به ناصر الدین شاه پیش��نهاد میانجیگری دادند و به 
صورت خاص به او توصیه کردن��د که هر چه زودتر 
ارتش خود را از هرات فراخواند. ناصرالدین شاه نیز 
که دید یارای مقابله با انگلستان را ندارد و نمی تواند 
به یارگیری بین المللی و مساعدت دیگر کشور ها نیز 
تکیه نماید، به نیروهای ایرانی دستور داد مبارزه را 
کنار گذارند و راه تس��لیم در پیش گیرند. از طرف 
دیگر انگلیسی ها نیز، چاره ای جز انعقاد صلح با ایران 
نداشتند. طبق عهدنامه ای که در مارس سال 1857 
بین طرفین به امضا رسید، صلح بین دو دولت برقرار 
گردید و انگلیسی ها متعهد شدند جنگ برضد ایران 
را متوقف کنند و نیروهای نظامی شان را ظرف مدت 
کوتاهی، از تمامی نقاط کش��ور خارج س��ازند و در 
امور ایران دخالت نکنند و اس��رای جنگی ایران را 
آزاد س��ازند. همچنین بریتانی��ا از جمیع امتیازات 

تجاری و به خصوص امتیاز حق قضاوت کنس��ولی 
یا کاپیتوالس��یون که روس��یه از آن برخوردار بود، 
بهره مند گردد. در مقابل دولت ایران پذیرفت تمامی 
نیروهای خود را ظرف سه ماه، از هرات و افغانستان 
بیرون برد، در امور آن کشور دخالت نکند، هیچ گونه 
ادعایی نسبت به تمامیت ارضی و مسئله حاکمیت 
بر خاك این کش��ور نداشته باش��د. مهم تر از همه، 
تهران اس��تقالل هرات و افغانس��تان را به رسمیت 
شناس��د و هنگام اختالف بین ایران و افغانس��تان، 
دولت ایران حق میانجیگری را به لندن بسپارد، دو 
دولت حق امتناع کنسولگری در شهرهای یکدیگر 
را به رسمیت شناسند و با امیر عمان قراردادی امضا 
و بندر چابهار و بندرعباس به مدت 20 سال، به این 
امیرنش��ین واگذار گردد! این معاهده، دست ایران 
را به صورت کلی از دخالت در حوادث افغانس��تان 
کوتاه کرد و باعث افزایش نفوذ انگلس��تان در دربار 
ای��ران و برقراری نوع��ی موازنه با روس ه��ا گردید. 
بنابراین، هرات به کلی از ایران جدا شد و افغانستان 
نیز با عنوان استقالل یابی، از ایران استقالل پیدا کرد. 
عهدنامه پاریس، ضربه ش��دیدی بر پیکر استقالل 
سیاس��ی و اقتصادی ایران وارد ک��رد و بر اثر آن که 
تبعاتش کمتر از معاهدات گلس��تان و ترکمنچای 
بین ایران و روس��یه نبود، قلمرو حکومتی ایران به 
کمترین حد متصرفات خود رسید! در واقع معاهده 
پاریس، به نوعی تکمیل کننده دو عهدنامه گلستان 
و ترکمانچای بود، که توسط دول استعمارگر بر ایران 
تحمیل شد و با آن، بخش های قابل توجهی از خاك 
کشورمان از دست رفت. به عبارت ساده تر می توان 
گفت عهدنامه پاریس همانند عهدنامه های گلستان 
و ترکمانچای، به نوعی بازتاب رقاب��ت دو ابرقدرت 
روس و انگلستان در ایران دوران معاصر و به صورت 

خاص دوران پادشاهان قاجار بود.«
  تحریم تنباکو، آوردگاه مواجهه مرجعیت 

شیعه با نفوذ
همانگونه که در بخش های پیشین این مقال اشارت 
رفت، فرآیند نفوذ در ای��ران دوره قاجار، به موانعی 
ش��اخص برخورد که یکی از مهم  ترین آنها، صدور 
فتوای تحریم تنباکو از سوی آیت اهلل العظمی میرزا 
حسن شیرازی بود. انگلیسی ها در آن مقطع، به ناگاه 
خود را در برابر قدرت جدیدی یافتند که تا آن دوره، 
درب��اره آن ذهنیت چندانی نداش��تند! اقدام قاطع 
مرجعیت ش��یعه در آن مقطع، موجب گش��ت که 
بخشی از بضاعت تبلیغی بریتانیا معطوف به تخریب 
این نهاد گردد، رویکردی که ت��ا هم اینک نیز ادامه 
دارد! محمد توحیدی چافی، پژوهشگر تاریخ معاصر 
ایران، ابعاد نهضت تحریم را به ش��رح ذیل تحلیل 
کرده اس��ت: »هنگامی که ناصرالدین شاه قاجار در 
رجب 1307ق، پس از بازگشت از سومین سفر خود 
از اروپا، قرارداد جنجالی خود را با تالبوت و کمپانی 
رژی انگلیس منعقد می کرد و امتیاز تجارت توتون 
و تنباکو را از مرحله کشت تا پایان به مدت 50 سال 
به وی واگذار می کرد، هرگز گمان نمی کرد مردم و 
روحانیانی که وی آنها را فضول، یاغی، اشرار و الواط 
می خواند، سنگ بنای نهضتی را بگذارند که شالوده 
اقتدارطلبی وی را و چه بس��ا ج��ان او و نیز طومار 
سلطنت خاندان وی را در هم بپیچند. قیام تنباکو، 
اگرچه متوجه نفوذ اقتصادی بیگانه بود، در حقیقت 
ظلم داخلی و اصالح نظام سیاسی و نیز جلوگیری 
از س��لطه فرهنگی، سیاس��ی و اجتماعی بیگانه را 
نیز نش��انه رفته بود، به ویژه که کارگزاران کمپانی 
در آغاز، بیش��تر از اروپاییان و کشورهای مستعمره 
بودند که همراه کار اقتصادی، تالش مجدانه ای را نیز 
جهت ایجاد پایگاه های دینی و فرهنگی آغاز کرده 
بودند که از جمله مهیا کردن بسیاری از زیربنا های 
خوشگذرانی و نیز فعالیت های تبلیغی از مصادیق 
آن بود. به تعبیر حامد الگار »انگلیسی  ها مانند یک 
کشور مغلوب به ایران قدم گذاشتند، آنان مأموران 
خود را به هر محله ای فرس��تادند، ب��ا اتباع ایران به 
خش��ونت رفتار می کردند و در هیچ جا به حکومت 
اعتنایی نمی کردند .« به این ترتیب به نظر می رسد 
مردم ایران به رهبری روحانیان و در تعامل با رجال 
آگاه و روزنامه ها، این قرارداد را در برابر ایمان دینی، 
غرور ملی و منافع اقتصادی کشور خود دانستند و با 
آن به مقابله برخاستند و همین جرقه ها، آموزه های 
تازه ای را پیش راه آن��ان نهاد که حرکت های بعدی 
آنان را ب��ا صالبت کرد. حقیقت این اس��ت که قیام 
تحریم تنباکو یک تحول ریش��ه دار فکری و عملی، 
برای انقالب مشروطه ایجاد کرد. مردم دریافتند که 
اگر همه منابع اجتماعی خود را با هم به کار گیرند، 
پیروزی بر اس��تبداد داخلی و استعمار خارجی نیز 
ممکن خواهد بود. جنبش تنباکو به تعبیری، عصر 
بی خبری یا بی حرکتی ایرانی��ان را جراحی کرد و 
مبارزه مردم را که از سوی بسیاری از نخبگان خارج و 
داخل سال  ها پیگیری  می شد، وارد جریانی ریشه دار 
و اصیل کرد و به تعبیر خود میرزای شیرازی، پیروزی 
جنبش موجب » اعالی کلمه ملت « شد. این پیروزی 
اسطوره شکست ناپذیری حاکمیت را فرو ریخت، به 
تعبیر مرحوم مدرس » واقع��ه دخانیه توپی بود که 
سحرگاه، مردم تیزهوش خفته را بیدار کرد و به طور 
طبیعی از زلزله شدیدی که متعاقب آن بایستی به 
وقوع بپیوندند باخبرشان نمود. « جنبش تنباکو برای 
تحول خواهانی که پیش از آن از طریق منبر، روزنامه، 
تألیف رساله و کتاب، نامه نگاری به شاه در راه محدود 
کردن قدرت و خودکامی در ایران قدم برمی داشتند، 
راهی نو و اندیشه ای پویا در مسیر بیداری و مبارزه 
گشود. به تعبیر ادوارد براون در کتاب انقالب ایران، 
» واقعه تنباکو را باید مبدأ تاریخ بیداری و آغاز مرحله 
نو ایران در حوادث اجتماعی دانست! « و خالصه اینکه 
جنبش تنباکو نخستین جنبش گسترده مردم ایران 
در تحوالت و حوادث کالن تاریخ معاصر ایران بود که 
پایه گذار فکری و عملی بسیاری از قیام  ها و حوادث 
نوساز بعد از خود، همچون نهضت مشروطیت و ملی 

شدن نفت گردید!«

در ی�ک جمع بندی کل�ی بای�د اذعان 
داش�ت ک�ه دوران طوالن�ی حکوم�ت 
ناصرالدین ش�اه قاجار، مقطعی  اس�ت 
که دول�ت انگلس�تان با تمام�ی تاش 
خویش کوش�ید تا نف�وذش را در ارکان 
هیئت حاکم�ه ایران کامل کن�د. با این 
همه و با وج�ود تمام�ی تاش های این 
امپراطوری، این پروژه برون  داد دلخواه 
آن�ان را نداش�ت و همی�ن ام�ر موجب 
ش�د که انگلس�تان ب�ا ش�روع نهضت 
مش�روطیت، ب�ه س�رمایه گذاری برای 
در اختیار گرفتن آن بپ�ردازد و مانع به 
نتیجه رسیدن این حرکت مردمی شود
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   مرتضی رسولی پور پژوهشگر تاریخ معاصر ایران


