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قیام تنباکو و اقتدار مرجعیت
حجتاالسالم والمسلمین عدرالكریمپاکنیابدریزى


*

مقدمه

 24اردیبهشت ،مصادف با روز لغو امتیاز تنبیاکو توسیط مرجیع عالیقیدر جهیان تشییع ،جنیا
میرزای شیرازی بزرگ و یکی از ورقهای زرین تاریخ خدمات مرجعیت شیعه ،بیه اییران و عیالم
اسالم است .در طوط تاریخ مرجعیت شیعه در تحیوالت مهیم اجتمیاعی ی سیاسیی ،جایگیاهی
مقتدرانه و تحسینبرانگیز داشته و استقالط و عزت کشورهای شیعهنشین را تضیمین کیرده اسیت.
پاسداری از استقالط فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،یکی از برکات مقیام واالی مرجعییت اسیت.
روحیه ظلمستیزی و سلطهناپذیری مراجع ،آثار فراوانی در ملتهای شیعه داشته است .ریشه این
عزت و اقتدار به استمرار نیابت از امام زمان

و بقای آن در طوط دوران غیبت ،اخال

توأم بیا

عمل ،پیوند عمی الهی ،روحیه ظلمستیزی و سلطهناپذیری آنان و نیز به ارتباط تنگاتنگ با میردم
بر میگردد .در این فرصت به نکاتی در این رابطه میپردازیم.
برکات مرجعيت

از برکات این جایگاه مقدس ،نقش مرجعیت و روحانیت شیعه در استقالط کشیورهای اسیالمی
است .قیام مالعلی کنی علیه قرارداد رویتر در زمان ناصرالدین شیاه ،فتیوای مییرزای شییرازی در
ماجرای تنباکو ،نقش میرزا محمدتقی شییرازی در مقابیل سیلطه انگلیسییهیا در کشیور عیراق،
اقدامات آیتالله کاشانی در جریان نهضت ملی ،نقش امام خمینی در نجیات کشیور اییران از
سلطه بیگانگان و امروزه نقش مقام معظم رهبری در مقابل استکبار جهانی و مقاومیت آییتاللیه
* استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و مبلغ نیبه دفتر تبلیغات اسالمی.
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سیستانی در عراق ،نمونههایی از این حقیقت انکارناپذیر است.
از بارزترین نمونههای نقیش مرجعییت در حفیظ اسیتقالط و منیافع ملیی در جامعیه اسیالمی،
مدیریت حوادث کشور عراق و حفظ استقالط آن توسط مرجع بزرگوار حضرت آیتالله العظمیی
سیستانی است .تبعیت مردم عراق از حضرت آیتالله العظمی سیسیتانی در مبیارزه بیا داعیش و
پیروی از حکم جهاد ،منجر به شکست و نابودی داعش از این کشور شد؛ در حیالی کیه داعیش
مورد حمایت همه قدرتهای استکباری جهان و عوامل دستنشانده آنها بیود .بنیابراین در هیر
کشوری که مرجعیت شیعه قدرت و نفوذ داشته باشد و مردم هیم در پییروی کوتیاهی نکننید ،آن
کشور در حفظ استقالط و پاسداری از منافع ملی خود موف خواهد بود .در این باره حتیی احمید

کسروی ،یکی از سرسیتترین میالفان دین و روحانیت زبیان بیه اعتیراف گشیوده اسیت 1.در

حقیقت رمز پیروزی این قیامها ،حضور روحانیون و مراجع به عنوان پیشتازان مبارزه بیا اسیتبداد و
استعمار در دط جامعه و برخورد نزدیک آنها با مصائب و معیشت مردم بود .امیام خمینیی بیا
تجلیل از اقدام با شکوه مراجع شیعه میفرماید
همیشه علما و زعمای اسالم ،ملت را نصیحت و به حفظ آرامش دعوت میکردنید .خیلیی
از زمان میرزای بزرگ ،مرحوم حاج میرزا محمد حسن شیرازی نگذشیته اسیت .ایشیان بیا
اینکه یک عقل بزرگ متفکر بود و در سامره اقامت داشت ،در عین حالی که نظرشان آرامش
و اصالح بود؛ لکن وقتی مالحظه کردند برای کیان اسالم خطر پیش آمده است و شاه جائر
آن روز میخواهد به وسیله کمپانی خارجی ،اسالم را از بین ببرد؛ ایین پیرمیرد کیه در ییک
شهر کوهک نشسته و سیصد نفر طلبیه بیشیتر دورش نبیود ،ناهیار شید سیلطان مسیتبد را
نصیحت کند .مکتوبات او هم محفوظ است .آن سلطان گوش نمیداد و با تعبیرات سیوء و
بیادبی به مقام شامخ عالم بزرگ روبهرو شد تا آنجایی که آن عالم بزرگ مجبیور شید ییک
کلمه بگو ید که استقالط ایران برگردد .استقالط عراق نییز مرهیون فتیوای مییرزای مجاهید،
مرحوم میرزا محمدتقی شیرازی است .اگر ایشان نبود ،عراق از بین رفته بود ...تمام ممالک
اسالمی ،مرهون این طایفه هستند .اینهایند که تا به حاط استقالط ممالک اسالمی را حفظ
کردهاند .این ذخایر هستند که همیشه با نصیحت خود ،مردم سرکش را خیاموش کیردهانید.
در عین حاط روزی که ببینند اسالم در معرض خطر است ،تا حد امکان کوشش مییکننید.
 .1احمد کسروی؛ تاریخ هجده ساله آذربایجان؛
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اگر با نشر مطالب شد ،با گفتگو شد ،با فرستادن اشییا
هستند قیام کنند.

1

َ
شید ف ِبهیا؛ و اگیر نشید ،ناهیار

در اینجا دو نمونه از برکات مقام مرجعیت در مسائل مهم سیاسی ذکر میشود
الف .حاج مالعلی کنی و نجات ایران

نمونهای از مهمترین نقش مرجعیت در تاریخ ایران ،اقدام باشیکوه حیاج مالعلیی کنیی ،مرجیع
بزرگ عصر قاجار در رابطه با قرارداد ننگین رویتر است .در هیجیدهم جمیادیالثیانی  1289ق.
قراردادی میان ناصرالدین شاه و نماینده بارون ژولیوس دورویتر ی سرمایهدار انگلیسیی ی بیه امضیا
رسید که در صورت اجرا ،انگلستان از نظر اقتصادی و سیاسیی بیه طیور کامیل بیر اییران تسیلط
مییافت .این امتیاز که کشور را در اندک زمانی تحت استعمار بریتانیا قرار میداد ،از نمونیههیایی
بود که میتوان آن را کودتای اقتصادی نامید .کارگردان اصلی و بانیان پشت پرده در اعطای امتیاز،
دو روشنفکر بیخردی بودند که به موجب غر باوری و مطامع شیصی ،کشور را بیه سراشییبی
هالکت و سقوط کشاندند .این دو خائن ،مییرزا حسیین خیان سپهسیاالر (مشییرالدوله) و مییرزا
ملکم خان ناظمالدوله بودند که با اخذ رشوه کالن ،زمینه اعطای تمیام ثیروت و منیابع طبیعیی و
اقتصادی کشور را به یک سرمایهدار خارجی فراهم کردند.
به موجب این قرارداد امضا شده ،تبسیس راهآهن از دریای خزر تا خلییج فیارس افیزون بیر حی
تصرف همه زمینهای واقع در مسیر ،دایر کردن راهآهن شیهری ،بهیرهبیرداری از همیه معیادن از
جمله زغاط سنگ ،نفت و آهن و ُسر  ،بهرهبرداری از جنگلهای ملی در سراسر کشور و وصوط
انحصاری حقوق گمرکی و به عبارتی همه منابع ثروت ملی اییران بیه رویتیر واگیذار شید« .لیرد
کرزن» این امتیاز را هنین توصیف میکند «وقتی که متن این قرارداد منتشر گردید ،نفس اروپا از
حیرت بند آمد؛ زیرا تا آخر تاریخ در صحنه معامالت بینالمللی هنین امری سیابقه نداشیت کیه
پادشاهی تمام ثروتهای زمینی ،زیرزمینی و همه منابع طبیعی و پیولی و اقتصیادی کشیورش را
بدینسان مفت و دربست ،در اختیار یک سرمایهدار خارجی گذاشته باشد».

2

حاج مالعلی کنی با رهبری مبارزه علیه امتیاز رویتر ،افکار عمومی مردم را در جهیت لغیو امتییاز
 .1سید روح الله خمینی؛ صحیفه امام؛ ج،1

. 114

 .2جمعی از نویسندگان؛ گلشن ابرار ،ج ،1
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هدایت کرد .نامه اعتراضآمیز و کوبنده او به شاه ،سند زنیده تیزبینیی و آگیاهی آن مرجیع شییعه
است و قدرت تشییص و توانایی درک مسائل پیچیده سیاسی او را بر همگیان روشین مییکنید.
نفوذ کالم و اقتدار مردمی حاجی کنی ،سیبب خییزش و حرکیت میردم بیه پایتییت شید .سییل
خروشان ملت ،آماده عمل به دستور مرجیع شیجاع خیویش شیدند و بیرای انجیام تکلییف ،از
هیچگونه جانفشانی و مجاهدت درییغ نورزیدنید .لغیو امتییاز و برکنیاری محمید حسیین خیان
سپهساالر از صدراعظمی ،دو خواستهای بود که علما و مردم بر آن اصرار داشتند؛ بیدان حید کیه
پس از بازگشت ناصرالدین شاه از سفر اروپا و به محی

پییاده شیدن از کشیتی و ورود بیه بنیدر

انزلی ،استقباطکنندگان درباری ،بیداری و خیزش مردم به رهبری روحانیون را گزارش دادنید و بیه
او فهماندند که اگر صدراعظم همراه شما وارد تهران شیود ،شیورش عظیمیی در پایتییت بیر پیا
خواهد شد .از این رو شاه ،سپهساالر را از مقام صیدراعظمی عیزط کیرد و خیود رهسیپار تهیران
گردید .سپس در دهه آخر رمضان  1290ق .بطالن قرارداد به طور رسمی اعالن شید و سیرانجام
تالش مرجع بزرگ شیعه ،حاج مالعلی کنی و حمایت و حضور مردم وظیفهشناس جامیه عمیل
پوشید و ورقی زرین بر تاریخ پرافتیار مرجعیت شیعه و پیوند امیت بیا روحانییت افیزوده شید و
اقتدار علمای متعهد را آشکار کرد.

1

ب .فتوای انقالبی ميرزای دوم

محمدتقی شیرازی معروف به میرزای دوم یا مییرزای کوهیک ،از مراجیع تقلیید و رهبیر سیاسیی
نهضت استقالططلبی عراق در قرن سیزدهم و ههاردهم قمری است .از معیروفتیرین اقیدامات
این مرجع انقالبی ،صدور فتوا با مضمون وجو نبیرد بیا انگلیسییهاسیت .ایشیان در فتیوایش
نوشت
من برای استقالط عراق ،فرزند و کلیه کسانی را که در نزدم عزیز و گرامی بودند ،فدا کیردم.
اینک آمادهام که جان خود را که همه دارایی من است ،فدا کنم؛ اما شما! هنانچه انگلسیتان
بر غصب حقوق تان اصرار دارد و به جنگ و مقابله با شما برخاسته است ،واجب اسیت بیا
تمام قدرت از خود دفاع کنید و تن در دادن و تسلیم شدن در مقابل آنان حرام است.

 .1همان .

قیام تنباکو و اقتدار مرجعیت 227 

پس از انتشار نامه میرزای شیرازی ،میان عشایر و انگلیسیها جنگ سیتی در گرفت 1.این قیام به
«ثور العشرین» معروف شد .محققان ،نقش علما و روحیانیون بیهو ییژه تیبثیر مییرزا محمیدتقی
شیرازی را در انقال 1920م .عراق بسیار مهم و حیاتی ارزیابی کردهاند 2.گیر هیه ایین قییام بیا
رحلت میرزای دوم در  13ذیالحجه 1338ق در هشیتاد سیالگی 3در کیربال ناتمیام مانید و بیه

اهداف اصلیاش نرسید 4،اما هزینه سنگینی بر انگلیس به عنوان اشغالگر کشیور عیراق تحمییل
کرد.

5

ميرزای شيرازی

سید محمد حسن حسینی ،معروف به میرزای شیرازی فرزند میرزا محمیود در  15جمیادیاالوط
ساط  1230ق در فضایی علمی و معنوی در شییراز متولید شید .وی در سیاط  1281ق و بعید از
رحلت شیخ انصاری 23 ،ساط منصب خطیر مرجعیت را عهدهدار گردید .میرزا با انتقیاط حیوزه
علمیه تشیع از شهر نجف به شهر سنینشین سامرا ،در اتحیاد مسیلمانان گیام مهمیی برداشیت.
اخال

و ریاستگریزی ،تیزبینی و دوراندیشی ،شجاعت ،ح پذیری و همدردی با محیرومین،

از ویژگیهای بارز این مرجع بزرگ بود.
این پرهمدار علم و عمیل و میرد سیاسیت و دیانیت و فقاهیت ،در سیاط  1312ق ،در سین 82
سالگی درگذشت و پیکر مقدس او را به نجف حمل کردنید و در کنیار در طوسیی حیرم امیام
علی

به خاک سپردند.

6

قيام تنباکو ،مصداق نفی سبيل

سلطه دشمن بر جامعه اسالمی و مسلمانان ،طب «قاعده نفی سبیل» از نظر فقه اسالمی ،امیری
نارواست و هر گونه ارتباطی که باعیک افیزایش و گسیترش نفیوذ غییر مسیلمانان و بیگانگیان در
 .1عبدالحلیم الرهیمی؛ تاریخ جنبش اسالمی در عراق؛ ترجمه جعفر دلشاد؛
 .2محمد صادقی تهرانی؛ تاریخ انقالب اسالمی  ۱۹۲۰عراق؛

.198

.38

 . 3بر اساس برخی از منابع وی مسموم شد و در اثر مسمومیت به شهادت رسید.
 .4محمد محسن آقا بزرگ تهرانی؛ الذریعه؛ ج،13
ترجمه جعفر دلشاد؛

71؛ عبدالحلیم الرهیمی؛ تقاریخ جنقبش اسقالمی در عقراق؛

.183

 .5جویس ان.ویلی؛ نهضت اسالمی شیعیان عراق؛ ترجمه مهوش غالمی؛
 .6عباس قمی؛ الکنی و االلقاب؛ ج ،3
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جامعه اسالمی گردد؛ به گونهای که آنان بتوانند در امیور مسیلمین دخالیت کننید ،ممنیوع تلقیی
میشود.
ْ
َ
قاعده «نف ِی َسبیل» قاعدهای فقهی است که هر گونه تسلط کافر بر مسیلمان را ممنیوع مییکنید.
برای اثبات این اصل ،به آیه  141سوره نساء استناد شده است که خداوند میفرماید
ْ

َ
ْ َ
يج َعل
« َو لن

ُ ْ
ُاف ِر َين ََ َلى ْال ُمؤ ِم ِن َين َس ِبي خداوند هیچگاه برای کافران نسبت به مؤمنان ،راه تسلط قیرار
الله ِلل ِ
نداده است».

واگذاری امتیاز خرید و فروش توتون و تنباکو در داخل و خارج کشور ایران به کمپیانی سیاختگی
«رژی» ،یکی از مصادی بارز تسلط کفار به کیان مسلمین و امتیازی ظالمانه بود .طیرف اصیلی
این قرارداد ،دولت انگلیس بود که در پوشش کمپانی «رژی» و شیصی به نام «میاژور تیالبوت»
میفی شده بود .در آن زمان یکپنجم مردم ایران ،به کار کشیت و زرع و خریید و فیروش تنبیاکو
مشغوط بودند و واگذاری این امتیاز ،به منزله واگذاری ح حیات یکپنجم مردم ایران به انگلیس
بود.
اجازه دادن به انگلیسیها برای استیدام و وارد کردن افراد مسلح ،تحت نظر گرفتن تمامی راهها و
بازرسی تمامی کاالها ،گویای پیامدهای فاجعهانگیز و دردنیاک ایین قیرارداد ننگیین و ذلیتبیار
است؛ بهو یژه آنکه در هنگام اجرای آن ،انگلیسیها با وارد کردن دختیران و زنیان فاسید و برپیایی
جلسات و مراسم عفتستیز ،میکوشیدند تا باورهای میردم را متزلیزط کننید .در واقیع واگیذاری
امتیاز تنباکو فقط یک وابستگی اقتصادی نبود؛ بلکه هجمیهای فرهنگیی و عقییدتی بیر مرزهیای
ایمان و معنو یت و خداباوری ایران اسالمی بیود .توجیه بیه همیه جوانیب ایین حادثیه تیارییی،
توطئهها و نقشههای از قبل طراحی شده استعمار را در قیرن سییزدهم علییه ملیت اییران بیر میال
میسازد.
اولین واکنش نسبت به این امتیاز استعماری ،قیام مردم شیراز بود .رهبر آنیان روحیانی برجسیته و
مجاهد نستوه ،مرحوم فاط اسیری بود که آن قیام به تبعید ایشان و شیهادت برخیی از میردم منجیر
شد .در تبریز مردم مسلمان به رهبری آیتالله مجتهد تبریزی به پا خاسته و با تلگیراف تنیدی بیه
ناصرالدین شاه قاجار ،اعتراض و خشم خود را منعکس نمودند .مردم خراسان به پییروی از حیاج
شیخ محمدتقی بجنوردی و آیتالله سید حبیب مجتهد شهیدی و دیگیر عالمیان آن دییار ،علییه
امتیاز تنباکو شورش نموده و از ورود افیراد کمپیانی «رژی» بیه مشیهد جلیوگیری کردنید .میردم
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اصفهان را آیتالله آقیا نجفیی و آییتاللیه محمید بیاقر فشیارکی و آقیا منیرالیدین ،علییه شیاه و
استعمارگران بسیج نمودند .در تهران آیتالله میرزا حسن آشتیانی و آیتالله شیخ فضلالله نیوری
ی که از شاگردان برجسته میرزای شیرازی بودند ی رهبری خیزش مردمی را بیه دسیت گرفتنید و بیا
اشارههای میرزای شیرازی ،هجوم گستردهای علیه شاه و همدستانش آغاز کردند.
میرزای شیرازی ،مرجع بزرگ شیعیان جهان در سیامرا در دو نوبیت اعتیراض خیود را نسیبت بیه
واگذاری امتیاز تنباکو به عامل بیگانه ،با تلگراف به ناصرالدین شاه اعالم نمود و با شمردن مفاسد
و پیامدهای ننگین اینگونه امتیازات ،از او خواست به جیای اعتمیاد بیه بیگانگیان اسیالمسیتیز و
دشمنان قسمخورده ملت ایران ،به مردم مسلمان تکیه کند و کشور را بیه خارجییان نفروشید .وی
تمام راههای الزم را در تنو یر افکار دولت مردان ایران نسبت به فرجام ذلیتآور ایین قیرارداد طیی
کرد ،ولی با کماط تبسف هیچگونه پاسخ مثبتی دریافت نکرد.

1

فتوای حماسهساز

میرزای شیرازی پس از آنکه پاسخ مثبتی از شاه دریافت نکرد ،بیه نییروی مقتیدر مرجعییت و بیا
عنایت و فضل پروردگار ،فتوای جاودانه خود را با توجه به مبانی اعتقادی و فقهی شیعه ،از جملیه
َ
قاعده نفی سبیل اینگونه نگاشت «بسم الله الرحمن الرحیم .الیوم ،استعماط توتون و تنباکو ِبیای
نحو کان ،در حکم محاربه با امام زمان صلواتاللهعلیه اسیت» 2.ایین فتیوای بیه ظیاهر سیاده و
ٍ
کوتاه ،موجهای آشفته را به طوفانی سهمگین تبدیل کرد و رژیم غفلتزده را در آستانه سقوط قرار
داد .امواج آن ،هنان سنگرهای دشمن را درنوردید که حتیی شیاه در خانیهاش نییز از آن در امیان
نماند .هنگامی که ناصرالدین شاه در حرمسرای خود دستور آوردن قلیان را داد ،هییچ کیس اعتنیا
نکرد و هون از اطاق خود بیرون آمد ،زنان را مشیغوط شکسیتن قلییانهیای سیلطنتی دیید .امیام
خمینی میفرماید
ایشان یک سطر نوشت که تنباکو حرام است؛ حتی بستگان خود آن جائر هیم و حرمسیرای
خود آن جائر هم ترتییب اثیر دادنید بیه آن فتیوا و قلییانهیا را شکسیتند .در بعضیی جاهیا
تنباکوهایی که قیمت زیاد داشت ،در میدان آوردند و آتش زدند و شکست دادند آن قیرارداد
 .1عبدالرحیم عقیقی بیشایشی؛ فقهای نامدار شیعه؛ شرح حاط میرزای شیرازی ،
 .2همان،
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و لغو شد قرارداد .یک همچو هیزی را اینها دیدند که یک روحانی پییرمیرد در کینج ییک
دهی از دهات عراق (سامره) یک کلمه مینو یسد و یک ملت قیام میکنید و قیراردادی [را]
که مابین شاه جائر و انگلیسیها بوده است ،به هم میزنید و ییک قیدرت ایین طیوری دارد
روحانیت.

1

بعد از صدور فتوا ،شاه و عوامل استعمارگران به تکاپو افتادند و به دنبیاط راه هیارهای مییگشیتند.
جلسات متعدد و تهدیدهای بسیار و پیشنهاد رشوه و هدیه از طرف دربار به علما سودی نبیشیید
و آنان را به نادیده گرفتن فتوای مرجع تقلید وادار نکیرد .بیاالخره جمعییت میؤمن بیا اجتمیاع در
مسجد بزرگ بازار تهران (مسجد امام) به طرف دربیار حرکیت کیرد و عیدهای در اثیر تیرانیدازی
عوامل شاه ،به شهادت رسیدند .قلیانها شکسته شد و استعماط و خرید و فروش تنبیاکو و توتیون
به وضع میاطرهآمیزی افتاد و فشار بیش از حد ملت مسلمان ایران ،دولت ناصری را وادار به لغیو
قرارداد با کمپانی «رژی» کرد .به این ترتیب نقشه گسترده استعمارگران انگلییس بیرای تسیلط بیر
ایران ،نقش بر آ شد و بار دیگر نقش مرجعیت در نجات ملتهای مسلمان بر همگیان آشیکار
شد.
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