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تاریخ ایران

زندگی روزمره در دوره طاعون
کتاب »زندگــی روزمره در دوره 
طاعون« نوشته جوزف پی. برن 
با ترجمه یاســر پوراسماعیل به 
همت انتشــارات نــگاه به چاپ 

رسیده است.
با آغاز قرن بیست ویکم، خودمان 
را در جهانــی می  یابیم که در آن 
بیماری در کمین بیشــتر مردم 

نشسته است. در کشورهای نسبتا کم توسعه  یافته آفریقایی، 
ایدز، ماالریا و ویروس عجیب  و غریب تر ابوال قربانیان زیادی 
را به کام مرگ می فرستد و ظاهرا تعداد بسیار کمی از مردم 
کامال ایمن اند. در آمریکا و اروپا که به مراتب ثروتمندترند و 
از پیشرفت فناورانه بیشــتری برخوردارند، مردم از بیماری 
قلبی، دیابت و ســرطان می ترسند. در پشــت جلد کتاب 
می خوانیم: »آدمی در طول تاریخ همه گیری های زیادی را 
از سر گذرانده؛ بیماری های خاصی که برای مدتی محدود 
بین جماعتی بزرگ شــایع می شــد، امــا همه گیری های 
نســبتا اندکی به پاندمی رســیده اند. یکی از مهیب ترین 
پاندمی ها طاعون سیاهی است که 3قرن دنیای مسلمانان 
و مســیحیان را در هم کوفــت. این همه گیــری تا قرن ها 
در اروپا قربانی گرفــت و در اواخر قرن هفدهــم از اروپا به 
آفریقای شــمالی و خاور نزدیک رفت و تا قرن نوزدهم در 
آن ســرزمین ها جا خوش کرد. اما تاریخ نشــان داده بشر 
سخت جان برخطرهای عظیم ناشی از طبیعت و غریزه های 
تاریک خویش فائق آمده است؛ پس »کاری انسانی است« 
که بر فجایع گذشته تامل کنیم، همزمان که برحال متزلزل 

و آینده نامعلوم مان می اندیشیم«.
کتاب زندگی روزمره در دوره طاعــون در 12فصل و ۵۸۴ 

صفحه، با قیمت 1۴۵هزار تومان منتشر شده است.

کتاب سالم اول
کتاب »سالم اول« نوشته یکی از 
مورخان تاریخ ساز آمریکایی به نام 
باربارا تاکمن اســت. این کتاب 
تاریخی، نمایشی دقیق و اصیل از 
انقالب آمریکا را ترسیم می کند.

باربارا تاکمن در کتاب سالم اول، 
انقالب آمریــکا را از دیدگاه اروپا 

توصیف می کند. 
تاکمــن،  بــزرگ  اســتعداد 

استعدادی که وی را از بسیاری از مورخان متمایز می کند، 
توانایی او در نوشــتن تاریخ به عنوان یــک روایت فکری 
و پیونــددادن حقایق متراکــم و به هم پیوســته در یک 
چارچوب همیشه در حال رشد اســت که لزوما براساس 
تقویم نیست، اما همیشــه دقیقا در همان جایی به پایان 

می رسد که قرار بوده باشد. 
در این کتــاب، هدف نبــرد یورک تاون اســت و تاکمن 
نتیجه گیری قاطع از وقایع را در پی درک صحیح مسائل 
بین المللــی در اروپا و روابط بین انگلیس و مســتعمرات 
خود می داند که شــامل جنگ تجاری هلنــد و انگلیس، 
خصومت های انگلیس و فرانســه، درگیری های سیاسی 
در انگلستان و شرایط جدید انگلیسی ها در قرن هجدهم 
می شــود. تاکمن در نیمه اول کتاب خود تقریبا با تمرکز 
انحصاری بر ســمت اروپایی، مســائلی را از دریاســاالر 
انگلیســی ســر جورج بریگز رودنی، ژنرال انگلیسی لرد 
کورنوالیس، و دریاساالر د گراس فرانسوی توصیف می کند 
و در نهایت یک دیــدگاه تازه و خیره کننــده به خواننده 

ارائه می دهد.
نشــر ماهی این کتاب 3۴۴صفحه ای را با ترجمه حسن 

افشار به بهای 1۴0هزار تومان منتشر کرده است.

ایران در جنگ جهانی دوم
مجموعــه »تاریخ ایران: 
روایتی دیگر« انتشارات 
ققنوس، به دبیری بهزاد 
کریمی، شــامل بررسی 
ســیر تحــوالت تاریخ 
ایران است با نگاهی تازه 
و با اتکا بــر منابع معتبر 
و روش هــای مقبول در 
پژوهش هــای تاریخی. 

ویژگی اصلی این مجموعه داشتن نگاهی همه جانبه، 
فرهنگی و انتقادی به رویدادهای تاریخ ایران در عرصه 
ایران فرهنگی و در تالش اســت تاریخ را نه به قصد 
ماندن در گذشته و نه برای تفاخر و تحقیر در حال، بلکه 
برای ساختن آینده ای روشن روایت کند. »ایران در 
جنگ جهانی دوم«، نوشته شیدا صابری، جلد چهارم 
این مجموعه اســت که به وضعیت ایــران در جنگ 
جهانی دوم می پردازد. این کتاب در ۴فصل به روایت 
اوضاع ایران در جنگ جهانی دوم، بی طرفی و ناگزیر 
طرفداری از یکی از طرف های درگیر و پیامدهای آن 
می پردازد. فصل اول درباره شروع جنگ جهانی دوم 
در اروپاست. فصل دوم به اوضاع سیاسی و اجتماعی 
ایران در جنگ جهانی دوم می پردازد. فصل سوم به 
استعفای رضاشاه، اوضاع ایران پس از خروج او و انتقال 
سلطنت به محمدرضا شاه می پردازد و در فصل چهارم 
به نتایج جنگ جهانی دوم در ایران پرداخته می شود.

انتشارات ققنوس این کتاب 1۵۴صفحه ای را به بهای 
2۵هزار تومان منتشر کرده است.

تجارت ابریشم ایران اذعان نمی کند، اما خوشحالی 
خود را نیز از این مسئله پنهان نمی دارد. کاشت توتون 
در چند سال بعد با انعقاد قرارداد رژی، پای انگلیسی ها 

را به ایران باز کرد!

پیش درآمد قرارداد رژی
در 12شعبان1306، ناصرالدین شاه برای سومین 
بار راهی سفر فرنگ شد. انگلیسی ها در این سفر، 
بیش از پیش در پذیرایی شاه و همراهان کوشیدند. 
تمام همراهان شاه از دست ملکه ویکتوریا، مفتخر 
به نشــان های مخصوص شــدند. امین السلطان، 
صدراعظم ناصرالدین شــاه، بزرگ ترین نشــان 
انگلســتان را دریافت کرد. احتیاج مالی شاه برای 
ادامه مسافرت فرنگ، زمینه  بسیار مناسبی به دست 
سیاستمداران انگلیس داد. به گفته دکتر فووریه 
فرانسوی که در آن هنگام به عنوان طبیب مخصوص 
ناصرالدین شاه بود؛»این امتیاز دخانیات که بدون 
یک رشوه کالن در حدود 2 میلیون به دست نیامده، 
در 21مارس1۸90 ]2۸رجــب1307[ به امضا 
رسیده است... .« دولت انگلستان برای مصونیت از 
خطرات احتمالی، این امتیاز را به نام یکی از اتباع 

خود به نام »ماژور تالبوت« زد.

تأسیس خانه های فساد در ایران
توسط کمپانی رژی

از ترفندهای استعمارگران برای سلطه بر مسلمانان، 
رواج فساد و جدایی آنها از دین اسالم بود. همین روش 
بود که اندلس را که سال ها در تسخیر مسلمانان قرار 
داشت، از دســت آنها خارج کرد. مسیحیان شمال، 
قراردادهایی را با حاکمان مسلمان بستند و طبق آن، 
آزادانه به ایجاد تفریح گاه و مدرســه و انجام تجارت 
بین مسلمانان پرداختند. در مدارس خود به فرزندان 
مسلمان، افکار دینی مسیحیت را القا می کردند و با 
به گردش درآوردن دختران زیباروی مســیحی در 
تفریح گاه ها، جوانان مسلمان را به آنجا می کشاندند و با 
ترویج خرید و فروش مشروبات الکلی، مردم مسلمان را 
از اعتقادات دینی خود دور می ساختند و به این طریق، 
فساد را در تمام پیکره جامعه اسالمی رسوخ دادند و آن 
را از درون تهی کردند! آنها با استفاده از این شیوه، توان 
مقاومت را از آنان گرفتند. در آغاز سال130۸ه.ق دولت 
اعالمیه ای را در شهرهای مختلف ایران منتشر کرد که 
اختیار خرید و فروش تنباکو را به کمپانی انگلیسی 
واگذار کرده است. این کمپانی ابتدا باغی را در تهران 
خرید و اطراف آن را همچون قلعه  ای نظامی، دیوار بلند 
و قطور کشید و ساختمانی استوار در وسط آن ساخت 
و در مدت کوتاهی، عده زیادی از انگلستان به عنوان 
کارکنان کمپانی، به ایران ســراریز شدند. به نوشته  
شیخ حسن کربالیی در کتاب قرارداد رژی1۸90م، 
17 ماه پس از انعقاد قرارداد، هیأتی شامل دویست هزار 
زن و مرد از فرنگیان، وارد ایران می شوند؛»ایران بازار 
درست و حسابی فرنگی گردید. هر جا می رفتی فرنگی. 
خانه فرنگی، دکان فرنگی، بازار فرنگی، کوچه فرنگی. 
بالجمله این جماعت فرنگیان، بی هیچ توانی و تعطیلی، 
رشته تباه مقصد اصلی خودشــان را پیش گرفته، با 
استقالل هرچه تمام تر، آغاز مرحله پیمایی نمودند....« 
عالوه بر بازگشایی دکان ها و حضور دختران فرنگی، 
جمعی از زنان بازیگر و... را به ایران آوردند ؛ »در همین 
طهران که پایتخت اسالم است، چندین مهمانخانه 
گشــوده بودند، که در خانه به خط جلی مهمانخانه 
نوشته شده بود و در آنجا از هر باب لهو و لعب و هر قسم 
مسکرات فراهم داشته، مسلمان را به مهمانی طلبیده 
و به اندازه پولشان پذیرایی می نمودند. درمجموع بازار 
و گذرهای طهران، شــاید زیاده بر 100دکان خمر و 
مسکر فروشی باز شده که مسلمانان عالنیه و بر مال 
خمر خریده و می خورند... .« وی در ادامه به تأسیس 
چندین کلیسا، دعوتخانه و مدرسه اشاره می کند که 
در آن مبلغان مســیحی به تبلیغ دین خود در میان 

مسلمانان می پردازند.

 قرارداد رژی و واکنش علما
حدود یک پنجم جمعیت ایران، مخارج زندگی خود 
را از راه کشت و زرع توتون و تنباکو تأمین می کردند و 
ازهمین رو نمی توانستند، در مقابل تسلط بیگانگان بر 
امرار معاش خود ساکت باشند. در پی انتشار خبر ورود 
نمایندگان کمپانی به شهرهای مختلف ایران، موجی 
از اعتراضات از ســوی مردم و بازاریان شکل گرفت. 
به دلیل رابطه نزدیک و تنگاتنگی که بین طبقات مردم 
و علما وجود داشت، مردم به روحانیون متوسل شدند 
تا با رهبری آنها وارد مبارزه و قیام عمومی شوند. در 
شــیراز اعتراض مردم و اجتماع آنها در اطراف خانه 
علما سبب شد تا دولت مرکزی فرمان تبعید آیت اهلل 
سیدعلی اکبر فال اسیری را، به حاکم شیراز دهد. درج 
این خبر اعتراض و اجتماع مردم را گسترده تر کرد و 
در حرم شاهچراغ اجتماع کردند که توسط نیروهای 

حکومت هدف گلوله قرار گرفتند. 
در تبریز مردم پس از اطالع از امضای قرارداد رژی، به 
همراه علمای این شهر در تلگرافی به شاه خواستند 
تا امتیاز مســلمانان را به عیســویان نفروشد! عالوه 
بر این تلگرام، درهای شــهر را بــه روی نمایندگان 
کمپانی بســتند. مردم اصفهان به رهبری روحانی 
قدرتمند شهر یعنی آیت اهلل میرزا محمدتقی معروف 
به آقانجفی، به مقابله با اقدامات شرکت رژی پرداختند 
و پیشاپیش دست به ابتکار عمل زده و تنباکو را تحریم 
کردند. رفتار عمال شــرکت رژی در اصفهان، بسیار 
تحقیرآمیز و خشونت بار بود. یکی از تجار معروف و 
معتبر اصفهانی، در مقابل دستور ظل السلطان مبنی 
بر تحویل توتون و تنباکوی خود، هر چه را که خریده 

بود، آتش زد!

الیوم استعمال توتون و تنباکو...
مــردم و علمای شــهرهای ایــران کــه از اقدامات 
خود نتیجــه ای نگرفتند، از آیــت اهلل العظمی میرزا 
محمدحسن شیرازی درخواست کمک کردند. در پی 
آن ایشان در تلگرافی به شاه، خواستار توضیح در مورد 
عقد قرارداد رژی شد. ناصرالدین شاه با فرستادن یک 
نماینده به نزد میرزا، سعی در توجیه این واقعه داشت، 
اما با شــروع برخورد مأموران دولتی با مردمی که از 
دست شرکت رژی عاصی شده بودند، این فقیه وارسته 
حکم معروفش را با تلگراف برای علمای شــهرهای 
مختلف ارســال کرد، که »الیوم، استعمال توتون و 
تنباکو بای نحو کان، در حکم محاربــه با امام زمان 
)عجل اهلل تعالی فرجه( است. محمد حسن الحسینی.« 
مردم پس از شنیدن این حکم، به خیابان ریختند و 
قلیان و چپق های خود را شکسته و آتش زدند. حتی 
»انیس الدوله« از زنان ناصرالدین شاه، که زنی مؤمن و 
واقف بزرگی بود، دستور داد تا خدمه همه قلیان های 
قصر را بشکنند و آتش بزنند! او در مقابل اعتراض شاه 
مبنی بر اینکه: چه کسی گفته که این قلیان ها را جمع 
کنی؟ جواب داد: همان که مــن را به تو حالل کرده! 
شرکت رژی و سفارت انگلستان در برابر مقاومت علما 
و مردم، اقداماتی را همچون عوام فریبی و رشوه دادن 
به تعدادی آخوند درباری، برای کشیدن قلیان در تکیه 
دولت انجام دادند که تأثیری بر اراده مردم نداشت. از 
این رو سفارت و نماینده رژی مجبور شدند تا از شاه 
بخواهند که روحانیون نماینده میرزای شیرازی را، از 

شهرها به عتبات تبعید کند! 

پیشتازی زنان در قیام تنباکو
در پی درخواست نماینده کمپانی رژی، ناصرالدین شاه 
طی نامه ای به آیت اهلل آشتیانی اعالم کرد:»یا بمان و به 
باالی منبر برو و قلیان بکش، یا از تهران خارج شو...« 
آیت اهلل آشتیانی هم با درخواست یک روز مهلت برای 
جمع کردن وسایلش، راه دوم را انتخاب کرد. فردای 
آن روز از مقابل خانه آیت اهلل آشتیانی، همهمه و فریاد 
زنانی به گوش رسید که بر چادرهای خود گل مالیده 
بودند و با شیون فریاد می زدند: »یا غریب الغربا / می رود 
سرور ما.« کم کم به تعداد زنان معترض اضافه شد و 
کمی بعد زنان تظاهرکننده درحالی که فریاد می زدند: 
»وا محمدا...«، »از این پس فرنگی بر مرده هایمان نماز 
خواهد خواند« و »فرنگی عقد دختران و پســرانمان 
را خواهد بســت«، ابتدا به طرف بازار و پس از بستن 
مغازه های بازاریان، از آنجا به کاخ گلستان رفتند. وقتی 
مردان شور و هیجان زنان را دیدند، با آنها همراه شدند.  
مردم ضمن شــعار علیه ناصرالدین شاه، بر در بزرگ 
کاخ می کوبیدند! وساطت نایب الســلطنه برای آرام 
کردن مردم، نتیجه ای نداشت. شلیک گلوله مأموران 
حکومتی به طرف مردم و کشته شدن چند نفر، خشم 
و فریادهای معترضان را بیشــترکرد! در این هنگام 
ناصرالدین شاه که بقای سلطنتش را در خطر می دید، 
مجبور شد فرمان تبعید آیت اهلل آشتیانی از تهران و 
قرارداد رژی را لغو  کند.  با برچیده شدن شعبات کمپانی 
رژی در شهرهای ایران، میرزای شیرازی در تلگرافی به 

علما، حکم تحریم تنباکو را برداشت.

فرجام سخن
از جنبه های مهــم نهضت تحریــم تنباکو، حضور 
زنان در صحنه مبارزه بود که بــا انگیزه دفاع دینی 
و بیگانه ستیزی و برای نخســتین بار در تاریخ ایران 
به وقوع پیوست. روشــنفکرانی که بر نقش زنان در 
نهضت مشروطه اصرار می ورزند، ترجیح داده اند تا در 
این فقره، کامال ساکت بمانند! از دیگر نمودهای این 
حرکت، می توان به اتحاد گروه ها و اصناف از جمله: 
علما، تاجران و حتی روشــنفکران، در اجرای حکم 
تحریم و پیروی از آیت اهلل میرزای شیرازی اشاره کرد، 
که حتی در حرمسرای شاه نیز اثر گذاشت و به عنوان 
نخستین حرکت گســترده و موفقیت آمیز، در برابر 

قدرت مطلق حکومت شکل گرفت.

 از این پس فرنگیان 
بر مرده هایمان نماز خواهند خواند!

جستارهایی در حاشیه و متن رویداد تاریخی تحریم تنباکو

سید جمال الدین اسدآبادی و ابطال قرارداد رژی
حق را باید گفت... 

از دوران ســلطنت قاجار، تالش های اســتعمار برای سلطه 
بر کشــورمان فزونی گرفت. اگر از جدایــی بخش هایی از 
ایران و تغییر جغرافیــای آن بگذریــم، دولت های روس و 
انگلیس از بی کفایتی پادشاهان ایران استفاده می کردند تا 
با قراردادهای مختلف دولت را تضعیف کنند و تحت کنترل 
خود در بیاورند. ازجمله این قراردادها رویترز، تالبوت )رژی( 
و بعدها 1919 بود. نکته ای که از بررسی مقابله ملت ایران با 
انعقاد این قراردادها به دست می آید، بصیرت عالمانی است 
که از زمانه خود جلوتر بوده و نیز مردمی که گوش به فرمان 

علما سپرده اند. 
اولین ســندی که در تأیید این ســخن دیده می شود، نامه 
آیت اهلل العظمــی حاج مالعلی کنی از روحانیون برجســته 
دوره قاجار به ناصرالدین شــاه، درباره قرارداد رویترز است؛ 
قراردادی که به گفته لرد کرزن، هنگامی که امتیاز آن منتشر 
شد، مندرجات آن حاکی از تسلیم کامل و خارق العاده همه 
منابع صنعتی یک کشور به بیگانگان بود و تا به امروز در هیچ 
مستعمره ای سابقه نداشته  است! حاج مال علی کنی در این 
نامه، به نیکی اهداف استعماری انگلیس را تبیین می کند و 
در گوشه ای از آن، به این پرسش می پردازد: »کمپانی هند، 
تمام هند به آن وسعت و مکنت را، به خریداری و تملک یک 
جریب زمین مخصوص سکونت خود برد. کمپانی معاصر ما 
با تصرف آن همه اراضی متعلقه به راه آهن، استحقاق انتفاع 
جمیع معادن و رودخانه ها و اراضی، با حق به کارواداشــتن 

جمیع کارکنان از رعایا، چگونه ایران را نبرد و چرا نبرد؟...«
چند سالی از لغو این قرارداد نگذشته بود که سفر دیگر شاه به 
فرنگ، منجر به انعقاد قرارداد رژی شد. در آن مقطع مصلحانی 
چون سیدجمال الدین اسدآبادی، پیش تر از اجرا شدن آن در 
ایران، زوایای پنهان آن را درک کرده و ضررهای آن را برای 

کشور برمال کرده اند. 
آنچنان که وی در نامه خود به آیت اهلل العظمی حاج سیدمیرزا 
حسن حسینی شیرزای، مقام مرجع تقلید شیعیان جهان را با 
عباراتی همچون: »ای ستون خیمه دین،  ای زبان گویای شرع 
مبین، حاج میرزا حسن شیرازی« مورد تکریم قرار می دهد 
و در ادامه اینطور اتمام حجت می کند: »حق را باید گفت،تو 
مثل جان در تن همه مسلمانان دمیده ای، هیچ کس جز در 
پناه تو نمی تواند برای نجات ملت برخیزد و آنها نیز به غیر از 

تو اطمینانی ندارند...«. 

این بیدارگر شرق، اهداف استعمار را در قرارداد رژی، اینگونه 
بیان می کند: »منابع ثروت مملکت ایران معادن، راه ها از اهواز 
تا تهران، کاروانسراها، مزارع و بساتین حتی قهوه خانه ها را به 
اجانب فروخته است. بانک ها را در اختیار کفار، یعنی دشمنان 
اسالم قرار داده است. مرداب های رشت و نهرهای مازندران و 
راه ها از بندر انزلی تا خراسان و مزرعه ها و باغ ها و مهمانخانه ها 
همه و همه را، به بیگانگان با قیمت بسیار پایین داده است که 
این کار هم خیانت است و هم سفاهت.  ای حجت اسالم! شما 
اگر امروز برای کمک به این امت قیام نکنید و اقدامی در جهت 
ایجاد وحدت و اتحاد ملت ایران انجام ندهید و ســلطنت و 
حکومت را از دست این شاه فاجر نستانید، حوزه اسالم به کلی 
زیرسیطره بیگانگان قرار می گیرد و آنها مطابق امیال پست 
خود، آنچه را که دلشان می خواهد، انجام می دهند. بدانید که 
اگر شما از این فرصت استفاده نکنید و جلوي حرکت دشمنان 
اسالم را نگیرید، بیگانگان بر آنها مسلط شوند، به طوری که با 
وجود شما در میان این ملت، نام نیکی از شما در اوراق تاریخ 

باقی نخواهد ماند...«! 
او در کنار برمال کردن مواضع اســتعماری قرارداد رژی، به 
استبداد نیز توجه می کند و ناصرالدین شاه را فردی سست 
عنصر و بد ســیرت معرفی می کند که توانایی اداره کشــور 
را نــدارد و آن را به زمامداری ناالیق یعنــی علی اصغر خان 
امین السلطان محول کرده است. سیدجمال در انتهای نامه 
نوید می دهد: »من این نامه را به محضر شما نوشتم و می دانم 
که خداوند بزرگ با دست شــما، جریانی را برای دفع نقشه 
دشمنان اســالم و تامین عزت و عظمت اسالم پیش خواهد 
آورد...«. حاصل تالش ســیدجمال الدین اسدآبادی و سایر 
علما و روحانیون، خروش آیت اهلل العظمی میرزای شیرازی با 
فتوای معروف خود در ماجرای تنباکو، برای لغو قرارداد رژی 
و آغاز مقابله  روحانیت با استعمار و استبداد بود که نهایتا به 

نهضت تاریخی مشروطیت منجر شد.

فاطمه موسوی؛ تاریخ پژوهنگاه

سیدجمال الدین حسینی اسدآبادی

مریم صادقی پری
روزنامه نگار گزارش

از اوایل دوره قاجار که پای وزارت آدمیرالی بریتانیا 
به آب های خلیج فارس باز شــد و آغاز تسلط بر 
جزایر ایرانی خلیج فارس را  دید تا دخالت در عزل 
و قتل قائم مقام فراهانی صدراعظم دانشمند ایران 
و رقم زدن سرنوشت مشابه برای فرزندخوانده 
و دست پرورده اش امیرکبیر و جداسازی هرات 
از ایران، چهره واقعی اســتعمار پیر برای مردم 
ایران آشکار شده بود. انگلستان در دوره پنجاه 
ساله ناصری تالش کرد تا در پوشش قراردادهای 
اقتصادی، کشــور ایران را به قبضه کامل خود 
درآورد. در این مقــال گوشــه ای از اقدامات 
استعمارگرانه انگلیس، در ماجرای قرارداد رژی 
و پیامدهای آن در ایــران را، مورد کنکاش قرار 

داده ایم.

ورود لردکرزن به ایران
»لرد کرزن« سال ها قبل از اینکه به عنوان سفیر بریتانیا 
در ایران مشغول کار شود، در پوشش خبرنگار روزنامه 
تایمز سفری به ایران داشــت. او در آن زمان، جوان 
بیست و چند ســاله ای بود که از راه روسیه و شمال 
ایران، وارد استان خراسان شــد و شهر به شهر سفر 
کرد. او بعدها ماحصل این سفر را، در دو جلد کتاب به 
نام »ایران و قضیه ایران« به چاپ رساند. در آن دوران 
انگلستان، تمام خاک کشور هندوستان را به اشغال 
خود درآورده بود. خود او درباره این موضوع در صفحه 
296 کتابش آورده است: »سیاست بریتانیا در خطه 
خراسان این است که مصالح انگلستان و افغانستان را 
در آنجا مصون سازد و به هیچ وجه تغییری را در وضع 
کنونی ایران نپذیرد و به خصوص ناظر و نگران آزادی 
راه هایی باشد که برای پیشــرفت تجارت انگلستان 
ضرورت کامل دارد و اگر آن راه ها به جای دوســت 
در دست قدرتی بیگانه باشد، خطر نمایانی از لحاظ 

هندوستان خواهد بود... .«

کاشت توتون و خشخاش، به جای درخت توت
انگلستان از زمانی که توانست هندوستان را به قبضه 
خود درآورد، با اســتفاده از منابع و کارگران هندی، 
به یکی از تولیدکنندگان پارچه ابریشــم در جهان 
تبدیل شد. در آن زمان کشورهایی مانند: چین، ایران 
و اندونزی، مهم ترین رقیب های تجاری انگلســتان 
محسوب می شدند. کرزن درکتاب ایران و قضیه ایران 
به این مسئله اشاره می کند؛»ســرجان شیل وقتی 
که وزیر مختار بریتانیا بود در سال1۸۵0 نوشت که 
ابریشم کاالی عمده تجارت ایران است، به خصوص 
در تجارت خارجی که در نتیجه او را قادر می ســازد 
تا بهای قســمتی از واردات خــود را پرداخت کند. 
او اشــاره به اقداماتی کرد که تجار انگلیســی برای 
بهبود این محصول کرده بودند، اما به واسطه سستی 
ایرانیان و اکراه آنها در تغییر دادن طرز کار کهنه خود، 
زحمات ایشان بی نتیجه ماند. در سال1۸6۴ که بنا بر 
مندرجات جداول، مقدار محصول به حد اعال بود، برای 
نخستین بار دچار آفت گشت تا سال1۸69 لطمات 
این آفت به قدری سنگین شد که قیمت محصول را به 
یک خمس مقدار ۵سال قبل از آن تنزل داد و تجارت 
ابریشم گیالن، هیچ وقت بعد از آن آفت زدگی رونق 

سابق را باز نیافت... .«
لرد کرزن در ادامه، به جایگزینی کاشت توتون، زیتون 
و خشخاش به جای درخت توت اشاره می کند؛ »در 
سال1۸7۵ از لحاظ آزمایش، به کاشت توتون اقدام 
و از کاشــتن زیتون رودبار در نزدیک رشت حمایت 
شد و در این مرکز محصول ابریشم، زراعت خشخاش 
به مقادیر کلی جای ابریشم را گرفت و نتیجه کار هم، 
بسیار درخشان بود... .« او در ادامه رونق مجدد تجارت 
ابریشم در ایران را، مورد تردید می داند! گر چه کرزن 
به طور مستقیم، به دخالت دولت انگلستان در نابودی 

از جنبه هــای مهــم نهضــت تحریــم 
تنباکو، حضور زنــان در صحنه مبارزه 
بود که بــا انگیزه دفــاع دینــی و بیگانه 
ســتیزی و برای نخســتین بار در تاریخ 
ایران به وقوع پیوســت. روشنفکرانی 
که بر نقش زنان در نهضت مشروطه 
اصــرار می ورزنــد، ترجیــح داده انــد تا 
در این فقــره کامال ســاکت بمانند! از 
دیگر نمودهای ایــن حرکت، می توان 
بــه اتحــاد گروه هــا و اصنــاف از جمله 
علمــا، تاجــران و حتــی روشــنفکران، 
در اجــرای حکــم تحریــم و پیــروی از 

آیت هللا میرزای شیرازی اشاره کرد 
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ســید جمال الدیــن اســدآبادی در نامــه خــود 
بــه میــرزای شــیرازی، در کنــار برمال کــردن 
مواضع استعماری قرارداد رژی، به استبداد 
نیز توجــه می کنــد و ناصرالدین شــاه را فردی 
سســت عنصر و بــد ســیرت معرفــی می کنــد 
کــه توانایــی اداره کشــور را نــدارد و آن را بــه 
زمامــداری ناالیــق یعنــی علی اصغرخــان 

امین السلطان محول کرده است


