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 مقدمه

مي جنبش و هاي اجتماعي در معناي وسيع آن، و در هر زمينه توانند در هر جامعه

ج. ندداي از زندگي اجتماعي به وقوع بپيو شاخه و زيراگر هايي نظامامعه را به نظام

و زيرنظام تواند در همه نظام تقسيم كنيم، جنبش اجتماعي مي ها اتفاق افتد؛ مانند ها

و آن... جنبش صنعتي، جنبش هنري، جنبش اقتصادي چه بيشتر از همه شهرت دارد اما

و اجتماعي است نمايد، جنبشو در اذهان جلوه مي از اين جنبش. هاي سياسي آن ها

به. باشند، از اهميت بسياري برخوردارند تغييرات اجتماعيءتوانند منشا جهت كه مي

در. عبارتي هر جا جنبش موفقي اتفاق افتاده، به دنبال آن تغييري حاصل گشته است

مي جهان امروز، جنبش شناسيم كه موجد تغييراتي در سطح جهان هايي اجتماعي

كه نين جنبشهمچ. اند؛ مانند جنبش صنعتي بوده هايي مانند جنبش زنان وجود دارند

يكي از موضوعاتي كه در مورد. امكان تغيير جهان در همين سطح را در خود دارند

و توجه برخي از محققان اين حوزه را به خود جنبش هاي اجتماعي داراي اهميت است

ا هاييو شيوهمنظور از چنته، ابزار.ستجلب كرده است، موضوع چنته يا خزانه جنبش

مي است كه جنبش اجتماعي در هر دوره با استفاده از آن به عنوان. زند ها دست به عمل

هاي اعتراضي از شكلي اجتماعي نظر بيفكنيم، اين شيوهها مثال، اگر به جنبش

ا پرچين و قدام سياسيشكني به عنوان شكل غالب در اروپاي قرن هيجدهم، تحول يافته

ت و ميتينگ تبديل شده استدر مقاطع بعدي به و راهپيمايي ت اين تغييرا. ظاهرات

مي معموالً و شيوه به صورتي آرام انجام مي هاي پيشين نيز تا مدت گيرد . آورند ها دوام

و شيوهميمقاله حاضر، در قدام سياسيا) هاي چنته(هاي كوشد سير تحول ابزار و بسيج

م. تنباكو مشخص سازد نهضتايران را در مياين كند به شيوة پسيني از طريق قاله سعي

ا و تنباكو، چنته مردمي كنش نهضتدر قدام سياسياحصاي اشكال گوناگون بسيج

ا چنان. جمعي را مشخص كند و قدام كه در اين مطالعه خواهد آمد ذيل اشكال بسيج

و شيوهسياسي ا، شش گونه ابزار و شيوه قدام سياسيي اي بسيج احصو سه گونه ابزار

و سعي شده ويژگي و مورد شناسايي قرار گرفته است و مشخصه شده به ها هاي هركدام

و توضيح داده شوند .صورت جداگانه دسته بندي
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و شيوه جنبش را هاي اجتماعي ابزار بنا به شرايط زمان خود هاي عمل خود

مي انتخاب مي و تغيير و شيوه. دهند كنند 1چنته يا خزانه ها را به عنوان تيلي اين ابزارها

و نيز به عنوان مورخ اجتماعي،. كند جنبش معرفي مي تيلي به عنوان جامعه شناس

هاي اجتماعي در اروپا برخي از آثار خود سيري از تحول در چنته را در تاريخ جنبش

ا. دهد نشان مي مكاناتي كه محيط تيلي معتقد است كه محيط جغرافيايي، شرايط سياسي،

م و عوامليدر اختيار ما گيري از موارد خاصي از چنتهي از اين قبيل در بهرهگذارد

مؤ جنبش ص 1389تيلي،(ثر هستند هاي اجتماعي به عنوان مثال در تاريخ اروپا،.)84،

ميدر زماني كه معترضان اروپاي ديدند، به پرچين شكني ي، زمينداران را در مقابل خود

ميبه  آن عنوان ابزاري براي اعتراض روي و با حمله به منافع زميندارن، را آوردند ها

ع. كردند تخريب مي نوان آماج شناخته شد، شيوه اقدام سياسي نيز هنگامي كه دولت به

ن و به صورت از اين زمان بود كه تظاهرات وارد.ي خياباني در آمدها مايشتغيير كرد

شد چنته جنبش ).27-62، صص 1385تيلي،( هاي اجتماعي

در غرب ظهور 1750اد تيلي، جنبش اجتماعي بدان صورتي كه پس از سال به اعتق

و مهم سه عنصر بود :كرد، حاصل تركيب ابداعي

هد. الف و سازمان يافته براي طرح ادعاهايي در مقابل مقامات ف تالش عمومي پايدار

مي( ؛)نامد تيلي اين را پويش يا كمپين

و ايجاد انجمن: سياسي زير هاي كنش هايي از ميان شكل استخدام تركيب.ب ها

شب هاي عمومي، رژه هاي داراي مقاصد خاص، ميتينگ ائتالف هاي رسمي،

به رات، تهيه دادخواست، صدور بيانيهها، تظاه ها، راهپيمايي داري زنده هايي

آن رسانه و يا انتشار و چاپ جزوات ها در آن رسانه هاي جمعي مجموعه(ها،

چنمتنوع اين اقدامات  ميرا ؛)نامد ته جنبش اجتماعي

و عمومي.ج . از سوي شركت كنندگان 2WUNCنمايش هماهنگ

يا به بيان ديگر، ابزارها شكل جنبش(با توجه به اين مطالب، چنته يا خزانه جنبش

ميو شيوه مي)گيرد هايي كه به كار و در شناخت، بخشي از آن جنبش محسوب شود

. يك جنبش اجتماعي داراي اهميت است
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و شيوه ل تفكيك هستند، در اين هاي جنبش از يكديگر قاب اگر چه در عمل ابزارها

و شيوه توان مقاله نمي آن تمايز دقيقي بين ابزارها و هر كدام از به ها قائل شد ها را

شب. رسي قرار دادصورت جداگانه مورد بر ي بسيج در نامه از ابزارها به عنوان مثال،

جنش جنبش اجتماعي محسوب مي و پخش شب نامه شيوه عملكرد بش محسوب ود

مي.شود مي آن اين دو در ارتباط با هم معنا و متمايز كردن . ها امكانپذير نيست يابند

تنها به تفكيك ميان بنابراين، اگرچه در عنوان اين تفكيك آمده است، در مقام بررسي،

و اقدام سياسي مي بسيج . شود اكتفا

ت.1  نباكوتاريخ تحليلي نهضت

و تجارت تنباكو يكي از بخش هاي عمده اقتصاد دوره فعاليت مربوط به توليد

و فروش ناصرالدين شاه محسوب مي و حدودا يك پنجم مردم ايران از طريق خريد شد

ص1361مدني،(كردند تنباكو امرار معاش مي به).21، اما در سفر سوم ناصرالدين شاه

در هنگام توقف در انگلستان، پيشنهادهايي در زمينه).ق1306(.م1889اروپا در آوريل 

و امين از جمله اين پيشنهادها. السلطان صدراعظم كردند گرفتن امتيازهاي جديد به او

و تنباكوي ايران بود در. امتياز توتون (م1980آوريل8در نتيجه شاه امتياز).ق 1307.

و صادرات تنباكو را به مدت  15هزار ليره پيشكش، ساالنه25سال در مقابل50فروش

و يك چهارم سود خالص به شركت تالبوت واگذار كرد كه به امتياز رژي هزار ليره

و نفع صاحب امتياز بودند. معروف است پيرو. از پانزده فصل امتيازنامه همه به صرفه

مي اين ماده خو ها همه زمينداراني كه توتون توليد د را به كردند دستور داده شده بود كه

و و در غير اين صورت جريمه يا زنداني خواهند شد نمايندگي كمپاني معرفي كنند

و به دارنده و يا فروش خودسرانه توتون نيز ممنوع شده بود حق پنهان كردن ي امتياز

در. داده شده بود كه خودش هر قيمتي كه بخواهد براي محصوالت توتون معين كند

ايران موظف شد كه براي تسهيل فعاليت شركت از هيچ ضمن بر طبق قرارداد، دولت

از. اقدامي حتي زور كوتاهي ننمايد تا بدين ترتيب اعتبار كمپاني را افزايش دهند

توان به كاركنان كمپاني اشاره كرد كه نسبت به افراد ايراني عواقب اين كار براي مثال مي

).63ص،1376 براون،( كردند با خشونت رفتار مي
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مي گانان كه به عنوان بخشي از گروهبازر شدند هاي مخالف قرارداد رژي محسوب

و در اين زمينه دست به اعتراضاتي  از همان ابتدا مخالف خود را با قرارداد اعالم كردند

مي. زدند آن براي نمونه ها توان به بازرگانان تنباكو فروش فارس اشاره كرد كه در ميان

كمي بزرگترين تجار ايراني ديده به هايه انحصار دخانيات زيانشد جبران ناپذيري

مي آن هم.زد ها و با رجوعبنابراين از  تار ارائه راهخواس به علما ان اوايل بيكار ننشستند

 آبراهاميان،(حلي شدند كه اقدام سياسي عليه انعقاد قرارداد مذبور، نتيجه نهايي آن بود

ص 1389 ،94.(

تا.ق 1308بدين ترتيب در زمستان ، وقتي كه مأمورين انگليسي كمپاني رژي

به نزديكي شهر شيراز رسيدند جمع كثـيري از مردم شهر دكان و بازار را بسته، ها

و هدايت حاج سيد علي اكبر فال اسيري در مسجد وكيل شيراز جمع شدند . رهبري

در گفته .د او منتهي گشتثر بود، به تبعيمؤ مردم شيراز كامالً هدايتهاي فال اسيري كه

بيدر همين زمان تجار شيراز ،حرمتي نسبت به عالم برجسته شيراز در اعتراض به

و ماموران دولتي تحريك اعتراض خود را آشكار كردند؛ مردم را عليه انگليسي ها

و تمام دكان و بازارها را بسته براي تحصن به شاه چراغ كه محل زيارت نمودند ها

اما دولت در واكنش، براي سركوب جنبش توسط سوار. شدند شيرازيان بود، روانه

و تعدادي از آن حكومت شيراز فرداي قتل عام. ها را كشت بهارلو به قتل مردم پرداخت

با مردم، نمايندگان كمپاني را كه مدت ها از ترس مردم در خارج از شهر منتظر بودند

و تشريفات بسياري وارد شهر كردند در پي اين اقدام.)68-69تا،بي زنجاني،( استقبال

و تهران  اعتراضات مردم به كل شهرهاي ايران از جمله تبريز، اصفهان، مشهد، قزوين، يزد

و راهنمايي علماي ديني چون ميرزا جواد اقدام سياسي. سرايت كرد در تبريز به رهبري

شدآقا مجتهد تبريزي با ارسال تلگراف اعتراضي عليه قرارداد انحصار دخا .نيات آغاز

در اصفهان نيز مردم به رهبري علماي ديني به خصوص با هدايت سيد محمد تقي

مرحوم آقا. هاي كمپاني مقاومت كردند معروف به آقا نجفي قاطعانه در برابر برنامه

د نجفي از جمله روحانيون شريعت مداري بود كه هيچ ين را گونه انحرافي در

را برنمي و اين انحصار برتابيد مي سرزمين سلطه كفار رهبري،( كرد هاي اسالمي قلمداد

كه ظل السلطان فرزند ارشد ناصرالدين شاه با تهديدات با اين).95-122صص،1387
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ها را بستند گسترده سعي در خاموش كردن جنبش را داشت، اما مردم در اصفهان مغازه

آقا نجفي فتواي تحريم حتي در اين مرحله از اعتراضات،.و دست به اعتراض زدند

و استعمال دخانيات را صادر كرد وآن دسته از مسلمانان اصفهان كه در  و فروش خريد

و ديني از آقا نجفي پيروي مي و فروش تنباكو مسائل شرعي كردند به فتواي او از خريد

و اعتراضاتي هم در برخي نقاط شهر گزارش شد -14، 1363صفايي،( دست كشيدند

و در چند شهر ديگر نيز اعتراضاتي به پا عالوه ). 13 و اصفهان، شيراز، مشهد بر تبريز

و در يزد هم مردم به رهبري علما براي لغو قرارداد رژي. شد از جمله در سمنان

ص 1373كرباليي،( اي را انجام دادند اعتراضات پراكنده ،80.(

ن اعتراضات پراكنده ايالت رو. گذاشتهاي مختلف، بر تصميم دولت تأثيري از اين

رهبران مذهبي از ميرزاي حسن شيرازي كه مرجع تقليد شيعيان در آن زمان بود، 

به اكبر فال اهللا سيد علي آيت. خواستند كه به اقدامات دولت اعتراض كند اسيري كه

و آقاي منير  و وضعيت را برايش تشريح نمود عراق تبعيد شده بود، با او تماس گرفت

ع در نتيجه. لماي اصفهان، براي كسب تكليف از ايشان به سامره رفتالدين نماينده

آن ميرزاي شيرازي نامه 1308ذي حجه19درتاريخ  و در اي به ناصر الدين شاه نوشت

ق و مخالفت خود را با رار داد انحصار تنباكو به رفتار سوء دولت با علما اعتراض نمود

.اعالم كرد

پرداز دولت كه در بغداد مقيم بود، ماموريت اما كارشاه به اين نامه پاسخي نداد،

ميرزاي شيرازي در برابر توضيحات قانع. يافت كه ميرزا را از منافع قرارداد مطلع سازد

و نامه وي نشد و از او خواست تا به نمايندگي از اي به ميرزا حسن شيرازي نوشت

از ميرزا حسن آشتياني، معروفترين. عليه قرارداد اقدام كند رهبر مذهبي تهران، يكي

و ديگر مجتهدين كه رهبري ديني ايالت مختلف را بر عهده داشتند، به  شاگردان او

را وارد عمل شدند عنوان رهبران داخلي راال. سازمان دادندو مردم گار اين موفقيت

:دهند چنين توضيح مي

در« اين اعتراض نقش بنابراين منبع اصلي مخالفت با انحصار، در سامره بود؛ اما

و مردم ايران، به خصوص در پايتخت به همان اندازه مهم بود ، 1369الگار،(»علما

).213ص
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و تالش كرد تا تحريم را بشكند اما تمام. در مقابل كمپاني نيز به شاه شكايت برد

بي تالش آن. فايده بود ها و شاه تالش كردند تا به توافق دست يابند؛ اه در نتيجه كمپاني

و نظام تجارت داخلي را بر عهده دامنه فعاليت هاي كمپاني را به صادرات محدود كردند

كامران ميرزا، ميرزا. تجار ايراني گذاشتند؛ اما اين سياست، اعتراضات را كاهش نداد

و از او خواست تا تحريم را بشكند؛ اما  حسن آشتياني را به قصر خويش دعوت كرد

اي الدين شاه نامه در نتيجه ناصر). 120- 121، صص 1373يي، كربال( پاسخ او منفي بود

او تند براي و به دستور داد تا براي شكستن تحريم، در مالء عام ميرزاي آشتياني فرستاد

ص 1358تيموري،( قليان بكشند؛ يــا در غير اين صورت تهران را ترك كند ،135 .(

خود را براي خروج از تهران ميرزا حسن آشتياني.ق1309روز سوم جمادي الثاني 

اش مانع رفتن وي شدند، بازار ساخت كه پيروان او با تجمع در اطراف خانه آماده مي

و حدود  و شعارهايي عليه نفر معترض، اطراف كاخ شاه 4000بسته شد گرد آمدند

در همين موقع، امام جمعه تهران در مسجد شاه بر منبر رفت. حكومت سر دادندسران 

ط را. داد به سخنراني پرداختاري از قراررفدو به زنان معترض، فريادهاي خويش

و عليه او شعار دادند كامران ميرزا از مردم خواست تا محل را ترك. متوجه او كرده

و او به داخل كاخ گريخت فشار مردم اعتراض. كنند اما مردم به او حمله ور شدند

شد كننده بيشتر شد؛ به حدي كه به نگهبان كاخ ضان چند نفر از معتر. فرمان آتش داده

و علما با اين سياست كه دو روز بعد در مسجد شاه تجمع خواهند كرد، كشته شدند

به. مردم را پراكنده نمودند به اين ترتيب، ناصر الدين شاه متقاعد شد كه ديگر قادر

آ حمايت از قرارداد نمي شتياني باشد؛ يك انگشتري به رسم هديه براي ميرزاحسن

و قول داد تا قرارداد را فسخ كند در نهايت).160-163، صص 1373كرباليي،( فرستاد

و در تاريخ  از 1270بهمن6شاه قرارداد را بر هم زد ميرزاي شيرازي طي تلگرافي

.مردم خواست تا به سركارهاي عادي خويش باز گردند
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و شيوهسي.2  در نهضت تنباكوهاي بسيجر تحول ابزارها

و منبر.2-1  مسجد

مؤهايي كه در شكل از جمله مهمترين كانون و تقويت اقدام سياسي مردم ثر گيري

و منابر بودند به دليل ماهيت سياسي دين اسالم، مسجد به عنوان كانون. بود، مساجد

و نشيب اسالم فعاليت و اجتماعي، نقش مهمي را در تاريخ پرفراز هاي ديني، سياسي

و تاريخ پرحادثه اين. داشته است آن نقش به ويژه در تشييع به علت سرنوشت ويژه ي

در واقع. هاي حاكم، از اهميت بيشتري برخوردار است هاي فراوان آن با نظامو درگيري

و منابر ظرفيت و نفوذي در خود توجه داشتند كه محدوديت مساجد هاي هاي ويژه

آن روزنامه و نشريات نيز بر به. نبودها قابل اطالق ها براي همين است كه روحانيت

. خوبي توانست از اين طريق در اين نهضت ايفاي نقش نمايد

و مسجد به عنوان نهادي سازمان دهنده كه ميان اعضاي جامعه ارتباط برقرار نموده

م در ماه رمضان سال براي مثال. گري داشت كند، توان باالي بسيجيشرايط بسيج را مهيا

ها كه ماموران رژيم به نزديكي شهر شيراز رسيدند تعدادي از تجار مغازه زماني.ق1308

و بي و از مردم خواستند كه در برابر ظلم هم. عدالتي ايستادگي كنندو دكان را بستند مردم

و به رهبري حاج سيد علي اكبر فال اسيري كه به  در اين مبارزه ميدان را خالي نگذاشته

و تدبيرش در ميان مردم شهرت داشت به سمت مسجد وكيل شيراز واسطه شجاعت

و درآن ص 1358تيموري،(جا جمع شدند حركت كردند ،52.(

از. فال اسيري در شيراز نقش رهبري را برعهده گرفته بود به اين ترتيب كه بعد

و كمپاني كرد در. رفتن به منبر حمالت شديدي را متوجه دولت اين اقدام فال اسيري

مي واقع مبارزه و دولت محسوب و سراسري مردم ايران عليه كمپاني از جدي شود كه

و منبر امكان پذير شد :وي در سخنراني در مسجد چنين اظهار كرد. طريق مسجد

و« موقع جهاد عمومي است اي مردم بكوشيد جامه زنان نپوشيد من يك شمشير

به هر بيگانه. دو قطره خون دارم شيراز بيايد شكمش اي كه براي انحصار دخانيات

و به حالت گريان منبر را ترك كرد تيموري،( را با اين شمشير پاره خواهم كرد

ص 1358 ،53.(
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اگر چه اعتراضات شيراز با شدت عمل حكومت تا حدي خاموش شد اما توانست

مي. به ديگر شهرهاي ايران سرايت كند در از جمله توان به شهر تبريز اشاره كرد كه

دست به اعتراض گسترده زدند تا حدي اين اعتراضات نتيجه برابر شركت

آن. هاي آقا مجتهد تبريزي عليه كمپاني رژي در منابر بود سخنراني آذربايجان شرقي در

و در مقايسه با ساير استان زمان از استان از هاي ثروتمند كشور بود ها از جمله فارس

از15در تاريخ).148ص، 1385سيد امامي،(دوضعيت بهتري برخوردار بو اوت يكي

:نمايندگان انگليس در تبريز چنين گزارش كرد

حاجي ميرزا يوسف آقا مجتهد در دوازدهم ماه جاري به مخالفت جدي با رژي«

و از جمله گفت كه كفار در امر معامالت تنباكو به اين جا بر منبر سخن گفت

آن آمده و هر مسلماني كه به و معدوم الدم است ها پيوسته باشد اند » كافر

).98-97، صص 1358تيموري،(

و روحانيون مؤدر اصفهان نيز وضع به همين منوال بوده است ثري را ايفا نقش

مي. نمودند :نويسد در اين زمينه ابراهيم تيموري چنين

هاي اصفهان نيز از شهرهايي هست كه درآن موقع مردمش براي لغو رژي كوشش«

ع و بايد گفت در بين علما ايران علما اصفهان اولين شايان تقديري به مل آوردند

و به مقاومت منفي دسته و فروش دخانيات را منع كردند اي بودند كه خريد

ص 1358تيموري،( پرداختند ،278.(

به اين ترتيب كه علما به رهبري آقا نجفي در اصفهان مخالفت با رژي را از

و با سخنراني بهه مساجد آغاز كردند اي اعتراضي، مردم را عليه كمپاني تحريك

و آن و. ها را به مقاومت منفي با شركت رژي فراخوندند نافرماني در واقع تحريم خريد

و استعمال دخانيات در اين شهر در نتيجه هاي روحانيوني اين دست سخنراني فروش

رالدين شاه تلگرام حالي به ناص كه موفق نشدند عرض در مشهد نيز تجار بعد از اين. بود

آنان تمام شب را به همراهي. بزنند تصميم گرفتند در مسجد گوهرشاد جمع شوند

مي علمايي و با سخنرانيگفتن كه برايشان سخن آند در مسجد گذراندند ها بيشتر هاي

و مبارزه با انحصار گرديدند آماده .ي مقاومت
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 روزنامه.2-2

ب همان طور كه آشكار است عوامل بيداري سيج مردمي در جريان شكل گيريو

و شيوه. تنباكو زيادند نهضت كه اما در اين ميان انتشار روزنامه از جمله ابزار اي بود

در به عبارتي روزنامه. در ايران گرديد موجب تحول ژرف انديشه به نهضت ها تنباكو

و شيوه ها عليه تودهي بسيج، نقش بسيار مهمي را در برانگيختن عنوان نخستين ابزار

را شاه و اخبار به جامعه، اذهان عمومي برعهده داشتند كه با سرازير كردن اطالعات

آن آماده و وي پرداختن به مسائل جامعه مهيا كردند ها را از حالت انفعالي بيرون كشيده

وا فضاي انديشه و كنكاش و مشاركتي جامعه را به پويايي و بستر آفرينندگي داشتند

و اقشار عمومي را عليه وضع ابتذال نظام در مسائل روز جامعه مردمي ي خود گسترانده

.شوراندند قاجاري

ي دسته جمعي مطبوعات ايراني، به هنگام واگذاري انحصار ترديد اولين مبارزه بي

و توتون به يك شركت انگليسي آغاز شد  موقعي كه دولت قرارداد را امضاء كرد. تنباكو

و به مطبوعا برخي از و شرايط آن را به تفصيل چاپ كردند و اصول ت متن مذاكره

.ق1307ا قانون بود كه در ساله مهمترين اين روزنامه. شدت به دولت حمله كردند

مي).م1889( و صاحب امتياز آن ميرزا ملكم خان ناظم در لندن انتشار و مدير يافت

وي.م1890به اين ترتيب كه در ژوئيه. الدوله بود اين روزنامه از واگذاري ميراثدر،

و همچنين به نظام حكومتي  مسلمانان به ماجراجويان بيگانه به طور كلي شكوه كرد

و  قاجار با لحن تندي انتقادات جدي وارد ساخت؛ او اين نظام را استبدادي دانست

ص 1356كدي،( بود بايد سيستم حكومتي تغيير كندمعتقد  ،67.(

هاي مردم را برضد اقدامات استبدادي اين زمان اكثريت توده روزنامه ديگري كه در

اين.شدمي روزنامه اختر بود كه در استانبول منتشر،كرد ناصرالدين شاه بسيج مي

و حكومت استبدادي ناصرالدين شاه به چاپ  روزنامه مقاالتي در انتقاد از قرارداد تنباكو

و به داخل كشور ارسال  آنكه هر كدا نمودرسانيد وم از ها نقش مهمي را در تهييج

و شيوه اين مقالت در واقع نقش بسيج. برانگيختن مردم برعهده داشتند ي گري ابزار

و به همين خاطر به صورت اجمالي در زير به هر كدام فوق را به وضوح نشان مي دهند

مي از آن . كنيم ها اشاره
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خواهان با لحن شديدي به امتيازديمقاله اول در ماه نوامبر منتشر شد كه در آن آزا

ها اين مقاله در روزنامه صباح به زبان تركي توسط عثماني. تنباكو حمله كرده بودند

بول مورخ روزنامه اختر چاپ استان13نوشته شده بود كه ترجمه فارسي آن در شماره

با(.ق1308سال ربيع االول27سه شنبه  شد).م 1890نوامبر11برابر اين مقاله. منتشر

مي بعد از اين و شركت رژي اشاره كند، نشان كه اجماال به مفاد قراردادنامه مابين ايران

مي دهد كه صاحب امتياز با توجه به تخمين مي بايست سود هاي ناظر كل گمركات،

باي ساالنه ويژه مي هزار ليره به دست 500اي برابر و همچنين اضافه آن آورد چه كند كه

د ميعايد و كم است ولت ايران سپس با مقايسه شركت رژي در ايران. شود بسيار ناچيز

سازد كه اين شركت در ايران از سود بيشتري با شركت رژي در عثماني خاطر نشان مي

مقاله در پايان به مضرات قرارداد كه در صورت اجرايي شدن. برخوردار خواهد بود

تذ مي و دولت شود، ميتواند دامنگير مردم و آزادي كر را دهد و روحانيون ايران خواهان

صص1358تيموري،( كند به مبارزه با آن دعوت مي ،36-33.(

در مقاله منتشر گرديد موجب شد تا ناصرالدين شاه.م1891ژانويه13دوم كه

در اين مقاله، نگارنده در ابتدا با نشان دادن وضعيت. ورود آن را به ايران ممنوع كند

و ترقيات اقتصادي مطلوب  داخلي كشورهاي همسايه به خصوص، پيشرفت آموزشي

مي آن در. كند با مقايسه، به روشن كردن وضعيت داخلي كشور ايران بپردازد ها سعي

بي كند ريشه حقيقت نگارنده با طرح اين مسئله سعي مي و در هاي فساد عدالتي را

).54-55، صص 1373كرباليي،( كشورمان تبيين كند

با قرارداد دهند كه در ابتدا انتقاد مخالفان نه صرفاً محتواي مقاالت فوق نشان مي

و تنباكو، بلكه با بي با نظام استبدادي حكومت قاجار برخاسته است اما كالً قانوني

اندكي بعد از اخراج سيد جمال الدين اسدآبادي، مخالفت با دولت رفته رفته هرچه 

و بسيج تودهبيشتر متوجه قضيه امتياز تن و روزنامه اختر در بيداري ها نقش باكو شد

ي در اين زمان روزنامه اختر مقاله معروف خود را درباره. تري بر عهده گرفت اساسي

جريان به اين شكل بوده كه وقتي تالبوت صاحب امتياز. امتياز تنباكو به چاپ رسانيد

در طول اقامت.ل توقف كردرژي از انگلستان عازم ايران شد چند روزي در استانبو

وي تالبوت در استانبول مدير روزنامه اختر بعد از قرار مالقات موفق شد مصاحبه اي با
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و توتون ايران«اين مصاحبه تحت عنوان. به عمل آورد »سخني چند در انحصار تنباكو

اواخر ژانويه(.ق 1308جمادي االخر سال9مورخ23اي در شماره به صورت مقاله

شد).م1981 به.منتشر اين مقاله پس از گزارش گفتگوي نويسنده مقاله با تالبوت،

مي زيان در هايي اشاره و تاجران كند كه به محض اجرا شدن قرارداد دامنگير زارعان

و دولت تركيه از انحصار تنباكو. گردد ايران مي سپس به مقدار منافعي كه دولت ايران

و اين عايدشان مي د گردد ولت عثماني در مقايسه با دولت ايران منافع بيشتري كه

مي حاصل مي مي كند و اصول قرارداد را زير سوال صص 1358تيموري،( كشد پردازد ،

39-37.(

و مقاالتي كه در باال اشاره كرديم همگي نشان از استفاده به اين ترتيب اين مقاله

ازمؤ و شيوه ثر و ابزار مخالفان زماني. سي مردم ايران دارداقدام سياي نويني در بسيج

در كه ديدند در نتيجه و سياسي كشور ي اجراي قرارداد انحصار، استقالل اقتصادي

و شيوه،افتدمي مخاطره يار دارند به تنوير افكار هايي كه در اخت تصميم گرفتند با ابزارها

و از مردم در اين عمومي  . راستا كمك بگيرندبپردازند

هشبنام.2-3

ها به بيداري يكي ديگر از ابزارهايي كه مخالفين در نهضت تنباكو با استفاده از آن

در مهمترين ويژگي مهم شبنامه. ها بودند مردم كوشيدند شبنامه ها سرعت گردش آن

و موضوع ديگر استناد به شبنامه و صحبت دست مردم كه ها در محافل هاي روزانه بود

.عمومي داشتندنقش بسزايي در تنوير افكار 

به در نخستين شبنامه هايي كه براي مخالفت با قراردادهايي كه حكومت ايران

آن كرد نقش سيدجمال بيگانگان واگذار مي ها بسيار مشهود الدين اسدآبادي در انتشار

و در ماه آوريل است؛ نوشته و تهران در اواخر مارس و نشان كه در تبريز هايي بي نام

س مياز طرف پيروان با لحن اسالمي كه سيد جمال به كار شد تماماً يد جمال پخش

و كساني كه منشا بيشتر افرادي،ها بودند صدور اين شبنامهءبرده، نوشته شده بودند

ص 1356كدي،( بودند كه در سفر اخير وي به ايران مجذوبش شده بودند عالوه).81،

ميي براين، سيد جمال الدين بعداز مالقات با سيدعل به برد اكبر كه در بصره به سر
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در.ي خود را در مخالفت با سياست امتياز بخشي دولت به شيراز نوشت اصرار او نامه

اين نامه در حقيقت سيدجمال نابودي كشور را به خاطر فروش آن به بيگانگان نزديك

شيرازي پيش بيني كرده ولي راه چاره را در اين دانسته كه علما فقط با رهبري ميرزاي 

سيد جمال زماني كه به لندن رفت اين نامه را چاپ. توانند اوضاع را كنترل نمايند مي

و براي دوستان ايراني ملك زاده،( اش فرستاد تا آن را به صورت پنهاني پخش كنند كرد

صص1ج، 1362 ،130-128.(

و تنباكو، معتر ضان تبريزي به عالوه در برانگيختن مردم عليه امتياز انحصار توتون

ها به عنوان ابزاري بسيج به اين ترتيب كه شبنامه. نقش بسيار مهمي را بازي كردند

ص1ج،1360، كهن(مردمي در اين شهر انتشار بيشتري داشت  ،141.(

به اين ترتيب زماني كه خبر حركت نمايندگان كمپاني رژي به تبريز رسيد مردم

و ديو شبانه آگهي و به جاي آن هايي كه كمپاني به در ارها چسبانده بود را پاره كردند

و طرفدارانش انتشار دادند نوشته ها بسيار متن شبنامه. هايي توهين آميز به ضد كمپاني

و در بسياري صراحتاًيدتهد از مردم جهت مبارزه با كمپاني دعوت به عمل آمده آميز

آن. بود با به عنوان نمونه در برخي از كمپاني بخواهد وارد معامله ها آمده بود كه هركس

و يا به همكاري با آن و در ضمن از مردم دعوت شده،ها بپردازد شود كشته خواهد شد

:در اين شبنامه آمده بود. بود كه در اين اقدام همراهي الزم را داشته باشند

كه لعنت بر فرنگي. لعنت بر كسي كه يك مثقال تنباكو به فرنگيان بفروشد« هايي

لعنت بر ... ها را مي كشيم ما اول فرنگي. عادت كفار را بر ما تحميل كنند بخواهند

).34-35، صص 1360آدميت،(»پدر كسي كه اين اعالن را پاره كند

و تعداد شبنامه همان طور كه مالحظه مي ها در جنبش ضد رژي تبريز كنيم شدت

و اين احتماالً ه دليل موقعيتب نسبت به بقيه شهرها گسترش بيشتري داشته است

و بقيه شهرهاي آن بود كه هم و جغرافيايي تبريز جوار با كشورهايي همچون عثماني

هاي مردم ترك زبان هاي مترقي از طريق تماس انديشه. روسيه تزاري قرار داشتند

و اعتراض  و تركيه علت اصلي آگاهي مردم تبريز آذربايجان با آذربايجان روسيه

خواهان ها را آزادي در واقع بسياري از اين شبنامه.د بوده استها به قراردا گسترده آن

و منتشر كردند، محتوايشان برداشت از مطالب روزنامه ايراني چاپ مي هاي در تبعيد



و بابك احمدپور تركماني 190  دكتر علي مرشدي زاد، دكتر عباس كشاورز شكري

و تا آن ي قانون ها با مقاالت روزنامه جا كه لحن بسياري از شبنامه شده در خارج بود

ميب انجمنهاي بدون امضاء را اغل اين مكتوب. يكي بود كه هاي مخفي منتشر كردند

.خوهان خارج داشتند ارتباط بسيار مناسبي با آزادي

به طور كلي انتشار روزنامه در زمان نهضت تنباكو گسترش چنداني نداشت؛ از اين

با اين وجود. مه يكي از مهمترين وسايل ارتباطي در خدمت جنبش بود رو صدور شبنا

ها به صورت دستنويسمه خدمت مخالفان، بيشتر شبنا به دليل نبود وسايل چاپ در

و پخش مي مي تكثير و همين امر مانعي جزئي ايجاد به شدند كرد تا معترضان نتوانند

و سريع آن در انتشار گسترده و منابر البته. تنباكو مبادرت ورزند نهضتها فقط مساجد

مؤ نهضتدركه اي بودند بسيج تودههاي ترين كانون فعالبه عنوان  ثر تنباكو به صورت

و كمپاني رژي بسيج مي .كردندو كارا، مردم را عليه دولت

و شيوه.3  هاي اعتراض در نهضت تنباكو ابزارها

و عرض.3-1  حال ارسال نامه، تلگراف

و هم زمان با ورود نماينده آغاز كار شركتي انگليسي كمپاني رژي يعني تالبوت

و مخالفت).م1891(.ق1308رژي در سال  هايي از مردم با امتياز هاي گروه اعتراضات

و نارضايتي عمومي در شكل و كنار كشور شروع شد هاي گوناگون تنباكو از گوشه

و كمپاني آشكار گرديد و تجار، مخالفت خود را با قرارداد. اعتراض به دولت روحانيون

ا و و كمپاني انگليس از طريق نوشتن نامه براي شاه حال به دربار رسال عرضدولت

. داشتندابراز 

و عرض و ارسال تلگراف ترين حال در نهضت تنباكو به عنوان ابتدايي نامه نگاري

او مسالمت بود كه بسياري آغاز آن را به تاجران شهر قدام سياسيآميزترين شكل از

به. اند تهران نسبت داده محض بدين صورت كه در تهران بسياري از تاجران تنباكو

و فروش تنباكو توسط شركت انگليسي، سعي كردند در ابتدا با  اطالع از انحصار خريد

ا ارسال نامه و دوري خودز انجام هرگونه عمل خشونت آميز، نارضايتيهاي اعتراضي
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و آن به اين. ها نيز با ترتيب اثر دادن مشكل را حل نمايند را به گوش دربار رسانده

.ي تجار تهران جهت لغو قرارداد مزبور به دربار ارسال گرديدترتيب چندين نامه از سو

:نويسدمي»تحريم تنباكو در ايران«در اين باره نيكي كدي در كتاب

كه« ... در ماه مارس يك خبررسان مخفي ايراني به سفارت انگليس اطالع داد

و عريضهشصت نفر از تجار تنباكو در خانه ملك التج به ار انجمن كرده اي

ناصرالدين شاه نوشتند با اين پيشنهاد كه بابت تنباكو ماليات بپردازند تا مبلغي بيش 

در. از حق امتياز عايد او سازند و6سپس و داد ستدگران تنباكو مارس كليه تجار

و عريضه... در مسجد شاه گردآمدند اي به ناصرالدين شاه نوشتندو تجمع گشته

شدكه آنان مطيع كمپاني انگليسي نخ ص 1356كدي،(»واهند ،65.(

و بيان اعتراض با اين شيوه مسالمت آميز مختص تاجراني كامالً اما ارسال نامه

هاي زيادي از شهرهاي ديگر كشور نيز به دربار ارسال در آن زمان نامه. شهر تهران نبود

آن. گرديد مي به جا نيز در اقدام يكي از اين شهرها تبريز بود كه تاجران هماهنگ دست

و.ي مزبور زدند نشان دادن نارضايتي به شيوه با توجه به آمارهايي كه از نويسندگان

و علماي شهر تبريز به دربار سه نامه شاهدان آن دوره منتشر شده، ظاهراً از سوي تجار

شها ارسال گشته كه هر كدام با لحني تندتر نسبت به نامه اه را در صورتي پيشين،

از ادامه نيكي. هاي استعماري تهديد به ساقط كردن حكومتش كردند سياستي حمايت

:ي اعتراضات تبريز مي نويسدهكدي در ادامه دربار

ي اعتراضات به شهر تبريز رسيد علماي شهر به خصوص آقا زماني كه دامنه«

و اي با تصويب امير نظام به ناصرالدين شاه فرست اعظم نامه مجتهد تبريزي مجتهد اد

ي رژي از او ناراضي به وي اطالع داد كه تمام مردم آذربايجان به سبب قضيه

پشتيباني كند او نخواهد توانستو چنانچه ناصرالدين شاه از رژي هستند

و از بروز شورش ، صص 1356كدي،(»ها بيمناك است پاسخگوي نظم ايالت باشد

98-97.(



و بابك احمدپور تركماني 192  دكتر علي مرشدي زاد، دكتر عباس كشاورز شكري

مي همان به صراحت شخص شاه را مورد دگاننويسنشود طور كه در اين متن ديده

و او را به صورت آشكار نسبت به سياست اش مورد هاي خارجي خطاب قرار داده

ا بنابراين اگرچه اين شيوه. هجوم قرار دادند آميزي دارد ولي شكل مسالمت قدام،ي

و نامه مي محتواي اين نامه مي هاي بعدي نشان با رژيم سلطنتيتوانند دهند كه چقدر را

. چالش جدي مواجه سازند

و علماي آذربايجاني ساير شهرها نيز . از اين روش استفاده نمودندعالوه بر تجار

اي مبتني بر درخواست فسخ توان به تجار شهر اصفهان اشاره كرد كه نامه از جمله مي

،1ج، 1361مدني،( قرارداد توسط امام جمعه به امين السطان، نخست وزير وقت دادند

از).35ص به گزارش غير مستقيم برخي نويسندگان، شروع اعتراضات در اصفهان بعد

و دريافت پاسخ منفي از وي دچار تحول اساسي گرديد چرا  ارسال نامه به امين السلطان

و پاسخ متوجه شدند كه شيوه سريعاً ايشانكه  ي فوق الذكر در شرايط فعلي آن دوره

يعني لغو قرارداد،را در نيل به مقصود نهاييتواند كارايي الزم تند حكومت نمي

اي بود كه از طرف تجار اصفهانيي فوق تنها نوشته به عبارتي نامه. داشته باشد،انحصار

.در اعتراض به قرارداد تنباكو به دربار ارسال گرديد

ها، ارسال تلگرام به دربار نيز به عالوه در برخي موارد از اين گونه اعتراض

اين ابزار در واقع بيشتر از سوي معترضان خارج از كشور در روند. است گزارش شده

مي بندي كلي به طوري كه در يك تقسيم. تنباكو مورد استفاده قرار گرفت نهضت توان تر

و عرض به ارسال نامه و ارسال تلگرام را خارج از كشور نسبت حال را به داخل كشور

مو. داد ميك ربوط به اعتراض ميرزاي شيرازي نسبت به قرارداد رد استفاده از ابزار فوق

و مخالفت زماني كه خبر اعتراض. باشد مزبور مي ها به سامره رسيد ميرزاي شيرازي ها

و پيشواي بزرگ شيعيان در تلگرافي به شاه كجروي دولت وقت را در بيگانه پرستي

و قرارداد انحصار را ضد اسالمي فروشي به باد انتقاد وطن و پيشنهاد كرد گرفت خواند

.كه عذر شركت را بخواهند
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و مرز آسيب ان قراردادبه طور كلي روش مخالف پذيري در اين مرحله آزمون حد

و نيز   گران عمدتاً در ضمن كنش. ها بود قابليت خودشان در بسيج كردن تودهدولت

و تجار بودند د. روحانيون و شاه ر اينو همان طور كه اشاره كرديم واكنش دولت

و در مقابلبي،مرحله از آغازين انقالب و در برخي موارد تهديدآميز بود اعتنايي

مي مخالفان عمدتاً و رژيم و ميانه روانه بود و معتدل توانست با اين عاري از خشونت

م با تهديد از طرف با اين وجود همين برخوردهاي توأ. به آساني كنار بيايدها قداما

و مطالباتشان بكشندث نشد كه مخالفين دست از درخواستحكومت نه تنها باع ها

ا بلكه در برابر رژيم استبدادي روش مبارزه ،ها قدامي جديدي را آغاز كردند كه اين

زد نهضتي نويني از مبارزات را در تاريخ مرحله كه تر از همه اين؛ مهمتنباكو رقم

براي قاجاريي به حكومت هاي اعتراض دسته جمعي به صورت ارسال نامه اقدام

ي مردمي كنش جمعي قرار تنباكو وارد چنته ستين بار در تاريخ ايران در نهضتنخ

قرار تماعي نيز مورد استفادهاج-هاي سياسيو از آن به بعد در بيشتر اقدامگرفت

.گرفت

و تحصن.3-2  بست نشيني

ب و در حصارشده اين واژه در لغت نشيني بست.ن استمعناي پناه گرفتن در قلعه

و مقدس،  در ابتدا به مفهوم پناه بردن افراد مجرم يا مغضوب يا مظلوم به مكان محترم

 خاص ديگري هاي به تدريج در مكانو براي دادخواهي يا مصون ماندن از تعرض بود

و بيشتر در قالب اين شيوه شد وليمي انجام نيز به مرور زمان مفهوم متمايزي پيدا كرد

شدو در معناي تحصن به معناي امروزي سياسي اعتراض به طور كلي.ظاهر

و شيوه بست و تحصن يكي ديگر از ابزارها در نشيني تنباكو نهضتهاي مبارزه بود كه

در اين دوره، بست سيدجمال نشيني مهمترين بست. از سوي مخالفان به كار گرفته شد

د در. روي داد.ق1308سالر الدين اسدآبادي در حرم حضرت عبدالعظيم بود كه وي

و با افشاگري سياست طول هفت ماه بست، جلساتي برگزار مي هاي قاجار به انتقاد كرد
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و شايد اين اولين بستي باشد كه نه تنها به عنوان پناهگاهي جهت از آن مي پرداخت،

حفظ جان از آن استفاده شد بلكه محلي براي برگزاري اجتماعاتي در اعتراض به 

و اين دگرگوني در هدف بست نشينان، بست را به مفهوم تحصن سيا ست شاه بود،

ن.)299-301صص،1369 الگار،( نزديك ساخت هاي بست يز واژهدر اين مقاله

و تحصن به تبع از معناي يكساني كه هر دو واژه در طول زمان كسب كردند،  نشيني

.مترادف برخوردارند

به كه پيام اعتراضات اوليه در نهضت تنباكو نيز بعد از آن و علما نسبت ي مردم

و مثبت دريافت و عوامل انعقاد اين قرارداد، پاسخ بايسته انحصار تنباكو از جانب شاه

و  و معتقد به خالف بودن اين قرارداد به چاره انديشي و مبارز نكرد، معترضان مصمم

و در نهايت تفكر براي يافتن راهكارهاي تداوم مبارزه تا نيل به مقصود نهايي برخاستند

در. تاكتيك جديدي به نام بست نشيني را اتخاذ كردند و بست نشيني  نهضتتحصن

به تنباكو به عنوان شيوه و مقاومت بود كه از سوي مخالفان در برابر حكومت ي مبارزه

و همانطور كه در باال اشاره كرديم در حقيقت يكي از روش هايي است كار گرفته شد

د ن ناصرالدين شاه حرم حضرت در زما.ر تاريخ مبارزات ايران مسبوق به سابقه بودكه

قم)س(معصومه و حرم حضرت عبدالعظيم سه بست مهم بود؛)ع(حرم امام رضا،در

 حرم حضرت عبدالعظيم به سبب نزديكي به پايتخت قاجاريان، اهميت خاصي داشت

آن كه چهره چنان ميجا را براي پناه هاي سرشناسي در اين دوره،. كردند جستن انتخاب

و برخي از مساجد مكان بست اي براي هاي ويژه نشستن در مساجد نيز رواج داشت

و مسجد نو در شيراز بست .)34ص،1341 قدسي،( نشيني داشتند، از جمله شاه چراغ

مي،خانم شل ص 1368ل،يش( داند بست نشيني را در ارتباط به عمل نشدن قانون ،

و ترك مخالفان هم با آگاهي از اين امر تالش كردند تا با بستن مغازه).116 ها

و تجمع در مكان محيط دولت آشكار هاي خاص مخالفت خود را با اقدامات هاي كاري

و دولت در ايران«ي مزبور در كتابي شيوه الگار در باره. سازند :نويسدمي»دين
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آخ بست« و منازل علما، و بسته نشيني در مساجد رين پناهگاه در برابر دولت بود

و به دنبال آن فلج شدن موقت زندگاني شهري به دست بازرگانان،  شدن بازار

ص 1369الگار،(»دستاويز قدرتمندي براي اعمال فشار بود ،310.(

دست به تحصن زد شهر،تنباكو اولين شهري كه در نشان دادن اعتراض نهضتدر

و زماني كه دول. شيراز بود ت به اعتراضات مردم شيراز در الغاي قرارداد وقعي نگذاشت

و تبعيد برخي رهبران مخالف پرداخت، معترضين بر آن شدند تا حتي به دستگيري

مؤاع و بسياري از تاجران با شنيدن. ثرتري اعالم كنندتراضات خود را به شكل گسترده

و مردم را عليه انگليسي خبر دستگيري فال اسيري، روحاني مخالف قرارداد انحصار، ها

و در اعتراض مغازه با جمعهاآن. هاي خود را بستند ماموران دولتي تحريك نمودند

و و اكثيري از مردم حضرت احمد ابن الشاني عظيم اگويان به سمت امامزاده سالما

آنموسي كه معروف به  و در تيموري،( جا بست نشستند شاه چراغ است حركت كردند

).51ص،1358

آميز ماموران دولتي به پاياني خشونتي حمله اگرچه تحصن مردم شيراز در نتيجه

در رسيد اما اين به معناي شكست بست و نهضتنشيني ادامه ديگر در شهرهاينبود

از مشهد شهر ديگري بود كه مخالفان شكل مبارزه به صورت بست. يافت نشيني را بعد

علت تحصن مردم اين بود كه صاحب ديوان، والي. شكست تحصن شيراز برگزيدند

و تاجر را با تهديد به مجازات خراسان همه افراد ذي هاي ربط به كمپاني، اعم از زارع

و فروش تنباكو را  سنگين وادار به تعهدي كرده بود كه بدون اجازه كمپاني حق خريد

به. نداشته باشند و مجتهدين معروف شهر و پشتيباني اگرچه در اين شهر علما هدايت

و برخي از ساير كسبه از برگزاري تحصن نپرداختند با اين هاي همه تجار تنباكو فروش

و با گروهي از مردم در صحن مطهر حضرت ثامن شهر از همان آغاز مغازه ها را بستند

آن)ع(االئمه و در شب همان روز هم، اين گروه علي رغم. جا بست نشستند گردآمدند

خ و پادرمياني بعضي از مجتهدان در صحن حرم به تحصن اقدامات شونت بار حاكمان

ص 1363صفائي،( خود ادامه دادند با انتشار خبر تحصن تجار در شهر مشهد،).43،
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آن ناآرامي فرداي. ها را آرام كرد هايي در شهر ايجاد شد اما حكمران خراسان به زودي

به همراه واعظ سبزواري، ميرزا عبدالرحمن بسياري از مردم) دوم ربيع االول( آن روز

و دسته مدرس، سيد محمود كالتي پيش اي از طالب به همراه زنان چوب در دست نماز

و افزايش فشار بر حكومت در جهت الغاي قرارداد انحصار  براي حمايت از متحصنين

م اما اين حمايت. در مسجد گوهرشاد بست نشستند و تحصن ردم ها هم كارساز نبودند

ت و خونمشهد در پي تلگرام و بدون خشونت اما اين. ريزي به پايان رسيد هديدآميز شاه

. به معناي پايان مبارزه با قرارداد انحصار تنباكو در مشهد نبود

با وقوع اين رويدادها موج دوم انقالب به راه افتاد كه موجب شد ائتالف انقالبيون

تج گسترده و و عالوه بر علما همان طور. ار بيشتر مردم عادي را نيز در بربگيردتر شود

و مغازه كه ديديم در مشهد تعداد زيادي از مردم در خيابان و ها جمع شدند ها را بستند

هايي از مردم عادي به جمعو در شيراز گروه. حتي به نمايندگان شاه حمله بردند

و نيروهاي مخالف در بيشتر شهرهاي ايران وضعيت فوق حاكم. متحصنين پيوستند بود

در. با اين روش جديد مبارزه موجي از اعتراضات را به راه انداختند موج دوم انقالب

و شدت گسترده آن: تر بود قياس با موج اول آن از لحاظ دامنه هم اول كه مردمان عادي

و تجار پيوستند؛ دوم آن و به علما  هاي انقالبي كه فعاليت وارد ائتالف انقالبي شدند

آن تقريباً هم كه برخوردهاي خشونت به تمام شهرهاي ايران سرايت كرد؛ سوم به(بار

شد) صورت محدود .مشاهده

در به هر حال برپايي تحصن و نهضتها با تنباكو، بدون رسيدن به مقصود

و گاهاً و مخالفان قاجارآميز ماموران هاي خشونت با واكنش تهديدها به پايان رسيد

وي اعتراض به دليل اين اين نوع شيوه دريافتند كه كه هم قابليت همراهي اكثريت افراد

و نيز از سوي ديگر با واكنش شديد دولت روبرو مي ،گردد اقشار جامعه را ندارد

.تواند حكومت را با چالش جدي در جهت لغو قرارداد مواجه سازد نمي
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 تحريم.3-3

بدر نهضت تنباكاز اشكال غالب مبارزه تحريم ميهو به شمار آيد كه مخالفين

آن دنبال بي نتيجه ماندن اعتراضاتشان نسبت به الغاي قرارداد انحصار تنباكو با استفاده از

. فصل جديدي از مبارزات را عليه تصميمات استبدادي حكومت قاجاري آغاز كردند

ميي جديد حمالت مردمي شيوه بارهكسروي در :نويسد عليه كمپاني رژي چنين

و آن اين« از علما يك راه ديگري انديشيدند و مردم را كه به كمپاني كاري ندارند

و اين بود كه ميرزاي شيرازي حكم به حرام بودن  و قليان باز دارند، كشيدن چپق

و چپق داد ص 1378كسروي،(»قليان ،52.(

و تهديد از سوي  بعد از اعتراض تجار اصفهان پيرامون الغاي قرارداد انحصار

و براي پايان دادن به كار ظل السلطان حاكم شهر، علماي شهر اصفهان وارد عمل شدند

مسلمانان ايران بالمره از استعمال دخانيات ممتنع«شركت رژي چاره را در آن ديدند كه 

و ستد اين اجناس در مملكت يكسره مسدود گردد ، 1373كرباليي،(»كنند تا باب داد

ازي آغاز تحر درباره).56ص و تنباكو سوي مردم اصفهان در گزارشي كه يم توتون

تاد، نسبت به رفتار علماي براي شاه فرس 1309ربيع الثاني19السلطان به تاريخ ظل

و آقا باقر فشاركي، آقا نجفي، برادرش-اصفهان :نويسدمي آقا محمد علي

و خانه نمي] السلطانظل[اين غالم« و مسجد چه دانست در منبر وميشان گويند

و در مجلس درس چه مذاكره مي نمايند؟ در اين سه جا كشيدن قليان را حرام

و نوكر  و حامي فرنگي را واجب القتل و زرع تنباكو را حرام اندر حرام كشت

).22-23ص،1363صفائي،(»ها را نجس العين اعالم كردند وبستگان آن

و اقد امات مصرانه او در جهت از سوي ديگر ميرزاي شيرازي در واكنش شاه

در. هاي شركت رژي در تلگرافي مبارزه جدي خود را اعالم كرد اجراي سياست وي

 با صدور فتوايي هرگونه استفاده از تنباكو را ممنوع اعالم كرد 1270اواسط آذر ماه سال 

شد).12ص،1362، كرماني( :متن آن به شرح زير در سراسر كشور منتشر
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ا-الرحيمبسم اهللا الرحمن« و توتون باي نحو كان در حكم ستعمال اليوم تنباكو

».محاربه با امام زمان است

 حرره االحقر محمد حسن الحسيني

و قليان در پي انتشار اين حكم، مردم بي ها را در ميادين درنگ دست به كار شدند

و دست از تدخين بردا دكان. جمع كرده آتش زدند . شتندهاي تنباكو فروشي را بستند

دكتر)116ص، 1361ملك آرا،( اين اقدام صريح عمومي باعث شگفتي همه شد

:نويسد فوريه كه در همان روز وصول حكم به گوش او رسيده بود در گزارش خود مي

و بر مردم امر شده كه براي برچيدن كمپاني از استعمال« فتوايي از عتبات رسيده

ان. دخانيات خودداري كنند تمام توتون. ضباط تمام رعايت شده استاين فتوا با

و تمام قليان فروشان دكان در هاي خود را بسته و احدي نه هاي خود را برچيدند

و نه در ميان نوكران شاه در اندرون او لب به دخانيات نمي فوريه،(»زدند شهر

ص 1363 ،231.(

ا گزارش دكتر فوريه نشان از آغاز شكل تازه به اين ترتيب. قدام سياسي دارداي از

و كه مخالفان به صورت سرتاسري با حكم تحريم كااليي كه در انحصار بيگانگان بو د

ا حكومت نيز به حمايت از آن مي و نقطه قدامپرداخت، دست به ي مقابل سياسي زدند

و نظام سياسي قرار دادند در واقع با اين تحريم كل نظام تجارت. خود را حكومت

و  هيچ تاريخ نگاري از آغاز اجراي حكم تحريم هيچ نوع استفاده از تنباكو متوقف شد

و تجار نقش برجسته. تنباكو را گزارش نكرده است .اي داشتند در اين خصوص علماء

و گذشت زمان دامنه براي. گشتتري تحريم لحظه به لحظه گسترده با تداوم مبارزه

م ردمان عادي گرديد بلكه دامنه تحريم مثال اثر حكم نه تنها باعث تحريم تنباكو در ميان

و سراي ناصرالدين شاه نيز رسيد كه طي آن زنان حرم به حرم سرا به غالمان

و سرچيق خدمتان دستور دادند كه سرقليان پيش و براي اطالع ها ها را بشكنند

).106ص،1358تيموري،( ناصرالدين شاه جلوي در خوابگاهشان بريزند
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كه به نظر مي و دستگيري برخي از تحريم نهضتبا تهديد رهبران جارقارسد

و حتي در برخي مواقع انجام خشونت عليه آن ها قصد پايان دادن به تحريم كنندگان

ي اما در نهضت تنباكو اين آخرين شيوه. ريزي كرده بود سرتاسري تنباكو را برنامه

و سركوب بتوان آن را بدون اعتراضي مخالفان در برابر حكومت نبود كه با تهديد

از. رسيدن به هدفش كه پايان دادن به انحصار است، از بين برد به اين ترتيب اين شكل

به23در تاريخ روز جمعه قدام سياسيا جمادي االول با توسل مخالفان به تظاهرات

يعني زماني كه حكومت تصميم به تشديد فشارها بر رهبران جنبش؛رسد پايان مي

و كنشيم مي گران جنبشگيرد به تصميم بر تغيير شيوه اعتراض و مبارزات را گيرند

.كشانند خيابان ها مي

اي واكنش توده.3-4

ا تظاهرات يكي ديگر از شيوه كه عالم نارضايتيهاي در نهضت تنباكو بود

ليتره در تعريف. معترضان براي تحت فشار گذاشتن دولت به برگزاري آن پرداختند

ا تعريف» گردهمايي براي ظاهر ساختن يك نيت سياسي«ولين بار آن را تظاهرات، براي

و نمايش افكار عمومي است؛ چرا. كرد طبق اين تعريف تظاهرات، شكل فيزيكي عقيده

ص 1383ژوديت،( دهد كه اراده ملت را به خود ملت نشان مي عالوه بر ). 157،

هاي ديگري نيز مشخصه هايي كه طبق تعريف ليتره براي تظاهرات برشمرديم ويژگي

مواردي همچون. وجود دارد كه هر تظاهرات به طور طبيعي بايد از آن برخوردار باشد

و ايدئولوژي سردادن شعارهاي دسته و حمل پالكاردهايي كه هدف جمعي

مي تظاهركنندگان در آن .گردد ها تجلي

د اعتراضي به شاه هاي پاياني نهضت تنباكو ما نيز تقريباً به اين ترتيب در سال

بو. ايم شكل باال بوده خودد كه مردم ايران براي نشان دادن نارضايتياين اولين باري

ج به اگرچه مقامات. معي انتخاب كردندتظاهرات را به عنوان شكل كنش قاجار آن را

و معمول كنش سياسي به رسميت نمي عنوان شكل با هاي قانوني اين وجود، شناختند
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شد در نهضتنخستين تظاهرات به اين ترتيب كه در واكنش به سياست. تنباكو برگزار

و نتيجه ندادن شيوه تهديد آميز مبارزه، هاي مسالمت آميز شاه نسبت به رهبران نهضت

و دولت به صورت حضور در  و جدي را عليه حكومت مخالفان حمالت شديد

تو. ها آغاز كردند خيابان و تنباكو در تاريخ روز يك هفته بعد از لغو داخلي امتياز تون

و سوم جمادي االول سال  و.ق1309جمعه بيست شركت، تحت فشار مردم

و مسئله حل تحريم را  سياستمداران خارجي مجبور شد كه به دولت ايران مراجعه كند

مي. خواستار شود گيرد كه با تحت فشار ناصرالدين شاه در برابر اين فشارها تصميم

.آشتياني به اين غائله پايان دهد گذاشتن مجدد ميرزاي

ميهمين امر و گسترده خشمگين شود تا مخالفان دليلي تر مطالبات خود را طلب تر

و مقدمات برگزاري يك تظاهرات  با. را تدارك ببينندرگزبنمايند تظاهرات اين روز

و دعوت آن شد ها از مردم حركت طالب در. جهت جلوگيري از مهاجرت ميرزا آغاز

به داران دكان سخ به اين دعوت مغازهپا و همراه مردمان عادي هاي خويش را بستند

زنان پيشاپيش مردان. سمت منزل ميرزاي آشتياني، محل شروع تظاهرات روانه شدند

و فريادهاي به تظاهرات اعتراضي دست  و به سمت كاخ شاهنشاهي حركت كردند زدند

و جمعيت هرلحظه مغازه.دخويش را در آسمان تهران طنين افكن كردن ها بسته شدند

مي.تر گرديد نسبت به لحظه گذشته انبوه :نويسد كرماني

مي تمام مغازه« شود طوري كه در شهر به اين بزرگي حتي يك مغازه باز ها بسته

،1ج، 1362كرماني،(»نفر معترض اطراف كاخ شاه گردآمدند 4000و حدود. نبود

).141ص

اين تظاهرات در مواجهه با نگهبانان كاخ، شكل خشونت اما طولي نكشيد كه

ن و چند كشته شدگاني تعداد درباره. فر از معترضان كشته شدندآميزي به خود گرفت

و شاهدان آمارهايي كه تقريباً .د را گزارش كردندنزديك به هم بودن آن روز نويسندگان

و اعتماد السلطن براي مثال هه تعداد كشتهفوريه و وزير مختار فت تن آوردهها را اند
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مي انگليس ده«: نويسد در گزارش ده روز پس از حادثه حاال اطالع يافتيم كه دست كم

ص 1360آدميت،(»تن كشته شدند ،125.(

شعارهايي كه در اين تظاهرات از سوي تظاهركنندگان سر داده شدند عبارت بودند

را«،»نيا علي، يا حسي«،»وا اسالما، وا شريعتا«: از علماي ما رابيرون كنند، اموات ما

و دفن كنند ص 1363فوريه،(»فرنگيان كفن ،239.(

هاي بنياديني را كه در ايران سده نوزدهم روي داده بود، اين بحران، دگرگوني

و نشان  ميآشكار ساخت و محلي به داد كه اعتراضات محدود عمومي نهضتيتواند

به. تبديل شود از در واقع اعتراض و تنباكو نخستين بخش امتياز انحصار توتون

و قاجارآميز مردم ايران در تاريخ معاصر بود كه منجر به شكستي موفقيت مبارزه

م در پايان به طور.نسبت به الغاي همه جانبه امتياز انحصار تنباكو گرديد ردمموفقيت

به رغم بروز مشخص اگر بخواهيم درباره تظاهرات سخن بگوييم به گواه تاريخ 

ي قابل دسترسي براي بيان ادعاهاي جمعي ناگهاني آن در نهضت تنباكو، تظاهرات شيوه

و همان ي نبوده ك مورد تظاهرات در كل فرايند نهضتطور كه مالحظه كرديم تنها

به همچنين همين مورد نيز تمام ويژگي. گزارش شده است هايي را كه يك تظاهرات

تظاهراتي كه مردم براي لغو. كرد باشد را با خود حمل نمي معناي امروزي بايد داشته

و تنباكو به راه انداختند در حقيقت يك اقدام ابتكاري محسوب  قرارداد انحصار توتون

ي اعتراض به چنته كنش اجتماعي مردم ايران افزوده شد كه باعث شد تا اين شيوه مي

و پايان نهضتط. شود تظاهرات به عنوان شيوه معمول تنباكو، وري كه پس از موفقيت

.هاي سياسي ايران درآمد در مطالبات سياسي ساير جنبش

 ممانعت از ورود كارگزاران شركت رژي.3-5

هايي كه مخالفان با توسل بدان در جهت لغو قرارداد انحصار يكي ديگر از شيوه

و تنباكو تالش كردند، ممانعت از ورود نمايندگاني بود كه شركت رژ ي براي توتون

آن اجراي برنامه و روستاهاي سراسر كشور كرده بود هاي خود، . ها را روانه شهرها

مخالفان كه نتوانسته بودند با آشكار ساختن مضرات قرارداد انحصار، دولت را از ادامه

و ارعاب؛همكاري با كمپاني منصرف سازند اين بار تصميم گرفتند تا با تهديد
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از اين رو در بيشتر شهرهاي. به عامل قرارداد حمله كنند ماًنمايندگان كمپاني، مستقي

هيچ امن نشان دادن شهرها، شرايط را طوري فراهم كردند كه موقتاً كشور، مخالفان با نا

با اين حال.ت وارد شدن به شهرها را پيدا نكنندأيك از نمايندگان كمپاني جر

ه .مين شيوه، مقاومت خود را ادامه دادندشهرهايي نيز بودند كه تا پايان لغو قرارداد با

و تبريز به عنوان دو شهر مهم مخالف قرارداد در يك تقسيم بندي كلي، شيراز

در.ي فوق را در مبارزه با كمپاني آغاز كرد انحصار، شيوه مردمان اين دو شهر كه

هاي بيشتري را نسبت به ساير شهرهاي كشور صورت به اجرا گذاشتن انحصار، آسيب

ميم . بار زدند خشونت دست به واكنش ظاهراً شدند سريعاً توجه

و تجارتي كه براي دو شهر فوق مهم بودند، آشكار است در نتيجه ي شرايط كشت

به. كه اعتراضات بوجود آمده از آن نيز بس متفاوت از شهرهاي ديگر خواهد بود

و گستره عبارتي مي اي توان شكل، شدت، دوام ن دو شهر بسياري اعتراضات را در

ي اعتراض به صورت براي نمونه شيوه. متفاوت از ساير شهرهاي كشور در نظر گرفت

شه نهضتممانعت از ورود كارگزاران شركت رژي در طول رهاي شيراز تنباكو فقط در

در تبريز تنها مردم اين شهر بودند كه تا لغو قرارداد نمايندگان.و تبريز مشاهده گرديد

و گسترهشركت را راه  و مبارزاتشان از دوام .ي بيشتري برخوردار بود ندادند

بازرگانان تنباكو فروش به محض مطلع شدن از ورود نمايندگان، با در شيراز

و روحانيون مخالفت خود را اعالم كردند هاآن. همراهي كردن بسياري از مردمان عادي

و اعالم اين ن رژي را به محض ورود به كه نمايندگا با تجمع در مسجد وكيل شيراز

شيخ حسن كرباليي در كتاب تاريخ. شهر خواهند كشت، مبارزشان را آغاز كردند

مي دخانيه درباره :نويسدي واكنش مردم شيراز نسبت به اجراي قرارداد انحصار تنباكو

مر« دم شيراز انتشار گرفته؛ خلق قبل از ورود فرنگيان، اين خبر ميان عموم

علماي بلد. از هر سوي بر سر علماي اعالم بلد شورش نمودند زدة شيراز دهشت

و دولت از پذيرفتن اين گونه تكليف شاق دولت كه منافي  نيز به صالح دين

و ملك  اين شد كه بدين جهت. بود، اظهار گرانباري كردند)و دين(مقاصد ملت

و گرامي دو لت را حكومت شيراز تا چند روز ممكن نشد كه مقدم مهمانان عزيز
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و تشريفات استقبال ورود آن ها را فراهم سازد؛ لهذا فرنگيان حسن پذيرايي نموده

ص 1373كرباليي،(»...تا چندي دور از بلد اقامت گزيدند ،90.(

در تبريز علما به همراهي اكثر تجار. تر بود اما در تبريز اوضاع از شيراز نيز آشفته

و مردمان عادي پس از اطالع در تنباكو فروش از امضاي قرارداد، اعتراضات خود را

با ها تقريباًآن. قالب تهديد تمامي عوامل اجراي قرارداد آغاز كردند و يا با مسلح شدن

در. آميز ديگري از اين قبيل، از ورود كارگزاران شركت ممانعت كردند اقدامات تهديد

ا جراي قرارداد به داخل واقع مردم تبريز تصميم گرفته بودند كه با راه ندادن عوامل

اگرچه هيچ گونه اقدام. شهر، انحصار را همان ابتدا، قبل از شروع از بين ببرند

بار عيني از سوي معترضان در تبريز مشاهده نشد اما همين تهديدها توانست خشونت

.حكومت مركزي را از اجراي قرارداد در تبريز منصرف سازد

 هاي شركت رژي پاره كردن اعالن.3-6

هايي كه مخالفان در نهضت تنباكو، اعتراض خودشان را در برابر از ديگر راه

دري پاره كردن اعالن انحصار آشكار ساختند، مبارزه به شيوه هايي بود كه شركت رژي

و اماكن عمومي نصب كرده بود جهت تبليغات فعاليت . هاي خود به ديوارهاي منازل

عمومي در يك اقدام فوري دست به تبليغات شركت در ابتدا براي همراه سازي افكار

و حوزه گسترده هاي خود را بر روي تكهي فعاليت اي زد؛ به اين ترتيب كه اهداف

و در سراسر شهر پخش كردند اما مخالفان كه به هيچ وجه راضي. كاغذهايي نوشته

هاي نبودند شركت فعاليت خود را آغاز نمايد تصميم گرفتند كه با پاره كردن اعالن

ي در اين ميان تبريز تنها شهري بود كه مبارزه با شيوه. ها بپردازند شركت به مقابله با آن

فوريه فرانسوي طبيب مخصوص ناصرالدين. فوق را در برابر شركت رژي آغاز كرد

:هاي خود چنين آورده است شاه در يادداشت

جا« و آندر تبريز اعالنات كمپاني دخانيات را از ديوارها كنده ها را اعالناتي

ص 1363فوريه،(»اند انقالبي چسپانده ،165.(
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هاي مورخان آن دوره ثبت شده، معترضان هايي كه در اكثر نوشته طبق گزارش

و تمام آگهي تبريزي تقريباً هاي شركت رژي را از همان موقع تكثير در شهر كنده

كه در يكي از اعالن. هاي خود را نصب نمودند اعالن اوت29همين طور در هايي

اند كه چنانچه ها تهديد شده گزارش شده، آمده بود كه كارمندان ايراني رژي در اعالن

آنءاستعفا و بسياري از ص 1356كدي،( دادندءها استعفا ندهند كشته خواهند شد ،

در اگرچه دامنه).121 به نهضتي اعتراض به شكل فوق و نسبت تنباكو فراگير نبوده

ش را ها كمتر مورد استفاده يوهساير ي مخالفان واقع شد، اما همين شيوه نيز آنچنان ترسي

هايو كارگزاران شركت رژي افكند كه هرگز نتوانستند برنامه حكام قاجاردر دل

.مدنظرشان را به مرحله اجرا درآورند

 بندي جمع

و شواهدي كه در اين تحقيق آورديم نشان دهنده ابي شكل موارد و گيري زارها

مخالفان كه نخستين بار. باشدمي.ق1270و.ق1269هاي سالطيهاي اعتراض شيوه

سياسي با نهضت تنباكو آغاز كردند؛-اجتماعي هاي اقداماعتراضات خود را در شكل 

و با توسل به انواع شيوه هاآن.، مبارزات سياسي خود را آشكار ساختندابزارها ها

و عرضها اعتراضات خود با شيوه و تحصن، ارسال نامه حال، تحريم،ي بست نشيني

و ممانعت از ورود نمايندگان اي، پاره كردن اعالم تظاهرات توده هاي شركت رژي

ي مخالفان در اين نهضتي مبارزه ترين شيوه تحريم كه اصلي. شركت نشان دادند

به رفت توانايي بسيار بااليي در به چالش كشيدن نظام سياسي بشمار مي وقت داشت؛

ترين شكل اعتراض در نهضت تنباكو معرفي توان آن را به عنوان غالب طوري كه مي

. هاي مبارزه به صورت محدودتري در اختيار مخالفان قرار گرفتند ولي ساير شيوه. كرد

و نه چندان در طول نهضت تنباكو تنها يك مورد تظاهرات آن هم به صورت ابتدايي

و اكثر بست نشينينزديك به معناي امر ها با شدت عمل حكومت وزي گزارش شد

.سركوب شدند
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ها، هاي اجتماعي در ايران، روزنامه هاي جنبش با اين وجود از نخستين روز

و ديگر رسانه شبنامه و منابر وظيفه ها راي بسيج توده هاي سنتي از قبيل مساجد ها

و فعاليت آن را مورد ارزيابيي جنبش را اعالم هاي آينده برعهده گرفتند، فعاليت كردند

و شيوه شكل. قرار دادند ها با نهضت تنباكو جهت بسيج تودهها گيري نخستين ابزارها

و شبنامه در شكل روزنامه و منابر اگرچه سطح سواد جامعه. ها آغاز گرديد ها، مساجد

با نوشتن مقاالتاي گري توده در دوران نهضت تنباكو نسبتا پايين بود، با اين حال بسيج

هنگامي كه مخالفان از قرارداد انحصار تنباكو آگاهي يافتند،. ها آغاز گرديد در روزنامه

با انتشار مقاالتي در ارتباط با مضرات اصلي قرارداد، مردم را به مبارزه دعوت سريعاً

.نمودند

ها يادداشت

1. Repertoire 
2.WUNC مخفف چهار كلمه ارزشمندي(worthiness) وحدت ،(unity) تعداد ،(number) و

.است (commitment)تعهد

 كتابنامه
 انتشارات پيام: تهران،شورش بر امتيازنامه رژي،)1360( آدميت، فريدون

و دولت در اين،)1369( الگار، حامد ترجمه ابوالقاسم،نقش علما در دوره قاجاريه: دين
 انتشارات توس:تهران،سري

و ادبيات ايران،)1376( براون، ادوارد : تهران،2و1ج،ترجمه محمد عباسي. تاريخ مطبوعات
 انتشارات معرفت

:، تهرانترجمه علي مرشدي زاد،1768-2004هاي اجتماعي جنبش،)1389(تيلي، چارلز
)ع(دانشگاه امام صادق

)ره(يخمين پژوهشكده امام: تهران،ترجمه علي مرشدي زاد،از بسيج تا انقالب،)1385( همو
و انقالب اسالمي

 انتشارات اميركبير: تهران،جنبش تنباكو اولين مبارزه منفي در ايران،)1358(تيموري، ابراهيم
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و تجدد«،)1387(رهبري، مهدي و ستيز ميان سنت  دانش،»روحانيت، انقالب مشروطه
 شماره اول،سال چهارم،سياسي

 موسسه انتشارات فراهاني: تهران،تحريم تنباكو،)تابي( زنجاني، محمد رضا
ني: تهران،ترجمه عباس مخبر،افكار عمومي،)1383( ژوديت، الزار  نشر

 شماره سوم،دانش سياسي،»هاي هويت قوميت از منظر سياست«،)1385(سيد امامي، كاووس
كب: تهران،ترجمه حسين ابوترابيان،خاطرات ليدي شيل،)1368( شيل، مري يرانتشارات امير

 انتشارات جاويد: تهران،اسناد سياسي در دوران قاجار،)1363( ابراهيم،صفايي
 انتشارات علمي: تهران،ترجمه عباس اقبال،سه سال در دربار ايران،)1363(فوريه

 انتشارات ابوريحان: تهران،كتاب خاطرات من يا تاريخ صد ساله،)1341(قدسي، اعظم
انتشارات: تهران،ترجمه شاهرخ قائم مقامي،اكو در ايرانتحريم تنب،)1356( كدي، نيكي
 زندگي

و رسول جعفريان،تاريخ دخانيه،)1373( كرباليي، شيخ حسن : تهران،به كوشش موسي نجفي
 انتشارات امير كبير

 انتشارات آگاه: تهران،تاريخ بيداري ايرانيان،)1362( كرماني، ناظم السالم
س،)1360( كهن، گوئل  نشر آگاه: تهران،2و1ج،انسور در مطبوعات ايرانتاريخ

دفتر انتشارات:قم،3و2و1ج،تاريخ سياسي معاصر ايران،)1361( مدني، سيد جالل الدين
 اسالمي


