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چکیده
قیام  1920یا انقالبی که به «ثوره العشرین» معروف شد ،ا رو دادهدا ممدت رداری
معاصر عراق است .این قیام واکنشی در برابر دولت استعمار انگلستان در عراق پس ا
جنگ جمانی اول و رالشی برا رأسیس دولت اسدالمی مسدتقش شدیعی یدا دسدتکت
نامتعم ،به غرب بود .شیعیان این کشور پس ا «اشغال ش،ن» کشورشان بده رهردر
مراجع و روحانیانی که بیشتر ایرانی بودن ،قیام گستردها در برابر اشدغالگران سدا مان
دادن .،این قیام به استقالل کامش عراق نیانجامی ،امدا در شسسدت سیاسدتها دولدت
استعمار انگلیس و پی،ایی نخستین حسومت ملی در عراق بسیار رأثیر گذارد .چگونگی
شسشگیر این قیدام و چیسدتیس سرچشدمهها و پیآمد،های و چگدونگی رأثیرگدذار
مراجع ایرانی ساکن عترات در رهرر آن قیام ممتررین مسائش مطرح در این مقالهاند.،
اینسه کترجربگی سیاسی محلی در این قیام و چیرگی گستردۀ بریتانیا بدر سیاسدتها
منطقه به ناروانی و عقیت مان،ن قیام انجامی ،مفروض است.
قیام راری سیاسی عراق شیعیان استعمار بریتانیا جنر ها اسالمی.
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* استادیار دانشگاه رازی ،گروه تاریخ ،کرمان،
** استادیار دانشگاه تهران ،گروه تاریخ ،تهران ،ایران.

ایرانsajaddadfar@yahoo.com.
nemati403@yahoo.com

مقدمه

جنگ جهانی اول در آغاز آگوست  1914درگرفت و اواخر اُکتبر همان سال ،هر یک
از کشورهای روسيه ،فرانسه و بریتانيـا ،بـرای جنـگ بـا دوعـت عيمـانی آمـاده شـ ن
(اععزاوی .)254 /8 ،پيش از اینکه بریتانيا به اعالن جنگ با دوعـت عيمـانی بدـردازد ،بـه
نيروهای بریتانيا در بمبئی دستور داد که به سوی آبهای خليج فارس حرکـت کننـ و
در بحرین پهلو گيرن  .پس از اعالن جنگ ،نيروهای بریتانيایی به سوی عراق پيش روی
کردن و ششم نوامبر  25( 1914ذیاعحجه  )1332فاو را گرفتن (بيل .)4 ،رفتن بریتانيـا
به عراق و درخواست جهاد ،واکنش سریع علما و مراجع شيعه را به دنبال داشت؛ چنان
که بهسرعت به تلگراف علمای بصره ،پاسخ دادن و فتواهایی درباره ضـرورت دفـاا از
کشور در برابر هجوم بریتانيا صادر کردن  .آیتاهلل محم کاظم یزدی ،در صحن شـری
معذور از حضور در جبهه واجب دانست که از مال خود ،ساز و برگ نظاميان را فـراهم
کنن  .شيخ مه ی خاعصی نيز در کاظمين بر جهاد اصرار ورزی و فتـوایی دربـاره عـزوم
دفاا از کشورهای اسالمی صادر کرد .او جزوهای به نام «اعحسام اعتبار فی جهاد اعکفـار»
نوشـــت و حکـــم کـــرد صـــرف همـــه امـــوال مســـلمانان در زمينـــه جهـــاد
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

تــا رفــع غاکلــه کفــار واجــب اســت .ســي مهـ ی حيـ ری نيــز بــه جهــاد فتــوا داد و
اجتماا بزرگی در صحن شری

کاظمين بر پا کرد و در آن مردم را به جهاد فراخوانـ .

آیتاهلل ميرزا محم تقی شيرازی در سامرا به وجـوب جنـگ بـا انگليسـیها فتـوا داد و
فرزن ش شيخ محم رضا را برای پيوستن به سي مه ی حي ری گسيل داشت (اعـوردی،
.)127 - 128 /4
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علوی بر منبر رفت و مردم را به دفاا از سرزمينهای اسالمی فراخوان و بر ثروتمن ان

علمای شيعۀ عراق پس از این فتوا همه شهرنشـينان و عشـایر را بـه بسـيج عمـومی
فراخوان ن و آنان را به جهاد تشویق و با سازماندهی افراد و رهبری آنان ،به جبهههای
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بر ض اشغالگری انگلـيس و اوعـين مبـارزات مسـلحانهای بـود کـه تجربـهای مهـم و
مق ماتی برای انقالب بزرگ  1920ميالدی ( 1338ق) به شمار میرفت .جنـبش جهـاد
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جنگ روانهشان کردن  .حرکت جهاد ،اوعين رویارویی مسلحانه علما و روحانيان شـيعه

عراق ،نهم نوامبر؛ یعنی سه روز پس از تصرف فاو و در پی تلگـراف شـماری از علمـا
و بزرگان بصره به مجته ان بزرگ شهرهای مق س آغاز ش  .این جهاد در بيشتر شهرها
و منـاقق فـرات ميانــه و جنـوبی شــکل بسـيج عمــومی بـه خــود گرفـت و شــهرهای
نج  ،کاظمين و بغ اد در آن زمان به مراکز اصلی اجتماا و انتقـال مبـارزان بـه جبهـه
جنگ در بصره ب ل شـ ن  .مجتهـ ان شـيعه ،پيشـوای مجاهـ ان بودنـ کـه برخـی از
سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389

آنان ،بهرغم کهوعت سن خود ،ميـ انهای جنـگ را تـر نمیگفتن .سـي محم سـعي
حبوبی ،شيخ اعشریعه اصفهانی ،سي مصطفی کاشانی ،شيخ عبـ اعکریم جزاکـری ،سـي
محم حي ری ،سي علی داماد و سي محسن حکيم ،از علمـای فعـال در ایـن جنـبش
بودن (شبر .)47 ،جنبش جهاد ،بهرغم کوشـشهای فـراوان علمـا و شـيعيان بـه عللـی
سرانجام در رویارویی با نيروهای مهاجم انگليسی توفيق ن اشت؛ چنانکه با فتح بغـ اد،
تصرف عراق کامل شـ  .گمـان میرفـت کـه مقاومـت مـردم بـهویژه شـيعيان بـا فـتح
رویارویی سخت شيعيان این کشور با اشغالگران انگليسی ش  .این پـژوهش بـا توجـه
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به زمينههای پي ایی انقالب  ،1920تأثيرپذیری آن را از مراجع ایرانـی و پیآمـ هـایش
را برمیرس .

پس از آم ن نيروهای بریتانيایی به بغ اد (یـازدهم مـارس  1917م  1334 /ق) ،دور
تازهای از سياستهای انگليسی در عراق آغاز ش  .این دوره با ابهام دی گاههای انگليس
درباره آین ه عراق و شکل حاکميت بر آن همراه بود .این سياست تا زمان اعالم رسـمی
حاکميت بریتانيا بر عراق پای ار بود (اعحسنی .)31 ،سرانجام بر پایـه اصـل  22معاهـ ه
«تأسيس جامعه ملل» که در کنفرانس صلح پاریس ( 1919م  1337 /ق) تصـویب شـ ،
عراق به قلمرو حاکميت بریتانيا ب ل ش  .فلسطين نيز بر پایه درونمایه کنفـرانس «سـان

مراجع ایرانی و قيام  1920شيعيان عراق

زمينههاي پيدایی ثوره العشرین
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کامل عراق پایان میپذیرد ،اما چن ی پس از این ،انقالب ( 1920ثوره اععشرین) موجب

ریمو» ایتاعيا ( 25آوریل  )1920به دست بریتانيا افتاد و سوریه به فرانسـه واگـذار شـ .

1 . ir percy cox.
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بنابراین ،مسئوعيت عاعی اداره عراق را به سرپرسی کاکس 1و نایـب او سـرهنگ آرنوعـ

تاعبوت ویلسون 1واگذاردن (اعکاتب.)40 ،
بيانيه ژنرال مود 2فرمان ه نيروهای بریتانيایی در عراق برای مـردم اسـتان بغـ اد (19
مارس  1334 / 1917ق) ،از وع هها و تعهـ ات انگلـيس و همپيمانـان اروپـاییاش در
زمان اشغال آنجا به شمار میرود .او در آن بيانيه آورده اسـت انگيسـیها بـرای آزادی
مردم به عراق آم هان نه برای دستدرازی و دشمنی و تحميل قانون بيگانـه را دوسـت
نمیدارن  ،بلکه بای اشراف و نماین گان بغ اد خـود در اداره امـور و جلـب منافعشـان
شرکت کنن (عيسی.)29 ،
ژنرال ویليام مارشال جانشين مود پس از مرگ وی ،در محضر گروهی از نماینـ گان
اشراف و سرشناسان بغ اد و نماین گان اقليتهای دینی ،بر تحقق وع ههایش تأکي کرد
(دوم نوامبر 1918م  1335 /ق) که مهمترین آنها ،بيانيه مشتر انگليس و فرانسه (هفتم
نوامبر  1918م  1335 /ق) بود .این بيانيه پانزدهم همان ماه در بغ اد منتشـر شـ و بـر
ملت در هر یک از سرزمينهای سوریه و عراق ،تأسيس و در این زمينه به مردمان آنهـا
کمک کنن (اعحسنی.)59 - 61 ،
ژنرال مارشال در منشوری (یازدهم نوامبر  1918م  1335 /ق) اعطای آزادیهـایی را
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

به مردم عراق نوی داد .وی دو هفته پيش از این در نامـهای بـه علمـای نجـ  ،هـ ف
دوعت انگليس را اعطای اختيار حاکميت سـرزمينهای اشـغاعی بـه خـود مـردم همـان
سرزمين نوشته بود .انگليسیها تا 1920؛ یعنی هنگام برگزاری کنفـرانس «سـان ریمـو»
پيوسته چنين وع ه میدادن  ،اما بـهرغم ایـن وعـ هها ،پـس از اینکـه «متفقـين» در آن
کنفرانس سرپرستی انگليس را درباره عراق (تحت اعحمایه) پذیرفتن  ،امي مـردم بـرای
فراچنگ آوردن استقالل تام و سریع ،ناامي ش  .این خبر همچون پتکـی بـر سـر مـردم
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پایه آن دو دوعت متعه ش ه بودن حکومتها و ادارات ملی آزاد را با توجه به خواسته

فرود آم و شایعه مان گار ش ن انگليسیها را در عراق دامـن زد .پـس از صـ ور ایـن
بيانيه ،افکار عمومی بغ اد و اماکن مق س نگران ش و مردم در مساج نشستهایی بـر

2. Maud.
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1. Arnold Talbot Wilson.

پا کردن و واعظان و خطيبـان مـردم را بـه شـورش در برابـر انگليسـیها فراخوان نـ
(نفيسی.)119 ،
افزون بر خودداری انگليسیها از وفا به وع ههایشان ،عواملی دیگری بـرای پيـ ایی
زمينههای قيام  1920میتوان برشمرد جنگ جهانی اول و اشـغال عـراق آثـار بـ ی در
زن گی اقتصادی این کشور بر جای نهـاد؛ چنانکـه برداشـت غـالت در 1918مـيالدی
سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389
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سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389

( 1335ق) در سنجش با سالهای قبل ،یک چهارم کاهش یافت .کمبود مواد غـذایی در
دوره اشغال موجب مرگ شمار فراوانی از مردم و حتی نيروهـای اشـغالگر شـ  .آمـار
جانباختگان موصل بر اثر سوء تغذیه در این زمان ،تا دههزار نفر گـزارش شـ ه اسـت.
افزایش بهای کاالها ،گسترش بيماریهای واگيـر بـر اثـر کمبـود مـواد غـذایی و نبـود
به اشت ،نابودی کشاورزی ،صنعت و تجارت کشور ،تسلط شرکتهای بریتانيـایی بـر
تجارت خارجی عراق ،افزایش سه برابری ميزان ماعياتها در مقایسه با دوران عيمانیها
بود (عيسی19 - 24 ،؛ اعوردی.)23 /5 ،
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از سوی دیگر ،نيروهای اشغالگر بـرای اداره عـراق بيشـتر از نيروهـای انگليسـی و
هن ی بهره میبردن و کمتر از عراقیها در این زمينه استفاده میکردن ؛ هفتاد درصـ از
دوره اشغال عراق بسيار فروکاست؛ چنانکه در  534کارگزار دوعتی در  7 ،1920هن ی،
 507انگليسی و تنها بيست عراقی بـود (عيسـی .)24 ،افـزون بـر ایـن ،ویلسـون بـرای
پذیرش کارمن ان ادارات شروط بسيار سختی مانن آشنایی با زبانهای خـارجی تعيـين
کرد و همين موجب بیکاری ش  .آمار این بیکاری پس از بازگشت صـ ها کارمنـ از
ترکيه ،فزونی گرفت و به گسترش ناخرسـن ی مـردم از انگليسـیها انجاميـ (نفيسـی،
.)116

مراجع ایرانی و قيام  1920شيعيان عراق

کارگزاران اداره شهرها در دوره تسلط عيمانیها بر عراق ،بومی بودن  ،اما ایـن آمـار در
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و تغيير نوا و شيوه دریافت آنها نيز در ناخرسن ی مردم از حکومـت انگليسـیها مـثثر

همچنين ناآشنایی انگليسیها به ساختار اجتماعی عراق موجب ش که در اداره ایـن
انگيسیها بر آن بودن تا با اجرا و پيـاده کـردن سياسـتی کـه قـباله در هنـ
آزموده بودن  ،جامعه عراق را اداره کنن  ،در حاعی که به واسطه تفاوت ميان
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کشور به مشکالتی دچار شون  .علی اعوردی در اینباره مینویس

دو جامعه ،مخصوصاه بافـت عشـيرهای و مـذهبی عـراق در ایـن راه موفـق
نش ن (اعوردی.)93 ،

فرمان هان نظامی انگليس همان برخورد اهانتآميزشان را با هن یها ،درباره مردمـان
عراق نيز در پيش گرفتن  ،اما نمیدانستن که بر پایه ادبيات و فرهنگ اجتماعی عربان از
عه باستان تا دوران معاصر ،عزت ،غرور و ذعتناپذیری بسيار مهم شـمرده میشـود و
از دی ـ گاه قــرآن نيــز عــزت تنهــا از آنِ خ ـ ا ،پيــامبرش و مثمنــان اســت .ایــن اصــل
(عزتمن ی) در حيات سياسی عراق و در روابط مردم با انگليسیها بسيار تأثير گـذارد.
حتی گاهی از تأثير درگيری قبقاتی و حتی تأثير دیـن مهمتـر مینمـود؛ بـهویژه اینکـه
انگليسیها مردمان شهر و عشایر را یکسان میپن اشـتن  ،امـا مردمـان شـهرها بـر اثـر
چيرگی بلن م ت بيگانه بر آنان ،اهل سازش و مسامحه ش ه و عشایر عـرب بـه چنـين
رفتاری خو نکرده بودن (اععلوی.)77 ،
عوامل داخلی بر تأثير عوامل خارجی همچون انقالب شری

حسين بر ضـ حاکميـت

عيمانیهــا و قــرت اســتقالل عــرب ،بــه ق ـ رت رســي ن فيصــل در ســوریه ،انقــالب
 1337(1919ق) مصر در برابر استعمار انگلسـتان و کوشـشهای کمـال آتـا تـور در
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

استقالل ترکيه ،تأکي کردهان (اعـوردی .)48 - 49 /5 ،بنـابراین ،در سـالهای  1917تـا
 1920بر اثر ناخرسن ی مردم عـراق از دسـتدرازی بریتانيـا بـه کشورشـان ،در بيشـتر
مناقق آن شکلهای گونـاگونی از جنبشهـای سياسـی و نظـامی مخـاع

بـا اشـغال و

قرتهایش به رهبـریِ نخبگـان و گروههـای وابسـته بـه ایـ کوعوژیها و سياسـتهای
مختل  ،پ ی آم (فياض ،)174 - 177 ،اما مهمتـرین و پردامنـهتری و تأثيرگـذارترین
جنبشی که تا سطح مقاومت سياسی مسلحانه اوج گرفت و تا مرکز و جنوب عراق پيش
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برخی از مورخان تاریخ عراق در بررسی زمينـههای وقـوا انقـالب  ،1920در کنـار

رفت؛ چنانکه شمار فراوانی از مسلمانان شـيعه و اهلسـنت را در برگرفـت و علمـا و
روحانيان مبارز شيعه به ارشاد و رهبری آن پيش آم ن  ،همـان بـود کـه بعـ ها «ثـورة

88

زمينههای این جنبش اسالمی با محـ ودیت جنـبش جهـاد؛ یعنـی بـه دنبـال جنـگ
«اعشعيبه» فراهم آم ؛ چنانکه دی گاه پذیرفته و درونمایۀ دی ارها و کنفرانسهای پی در
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اععشرین» خوان ه ش .

پی شماری از علمای نج

و کربال و رهبران عشـایر در اعشـاميه ،اعناصـریه ،اعشـطره و

دیگر شهرهای واقع در فراتِ ميانه ،آمادگی برای انقالب در برابر انگليسیها و جنگ بـا
آنان بود (االس ی ،)218 ،اما شکل عملی این مقاومت پس از اشغال عراق ،اواخر 1917
و اوایل  ،1918مشخصتر ش  .دو رویداد مهم نيز به شـتاب گـرفتن رونـ مبـارزه بـا
استعمار انگيس و وقوا انقالب  1920انجامي
سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389
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سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389

الف) قیام نجف (مارس تا آوریل )1918

انگليس در اداره نظامی و غيرنظامی عراق اشـغاعی تـا بهـار  1917مـيالدی ،تنهـا بـر
برخی از مراکز شهرهای اصلی در مناقق شماعی دسـت داشـت .از ایـنرو ،شـماری از
شهرها و مناقق بهویژه مناقق عشایرنشين تا  1918از قلمرو اداره نظامی آن بيرون مانـ
(ایرالن  .)61 ،نج

از مناققی بود که از آغاز اشغال ،مرکز اصلی حرکت جهاد به شمار

 ،)1917رهبران محلی اداره امور شهر را در دست داشـتن و آن را «خـود مختـار» اداره
میکردن (اععلوی .)84 ،بنابراین ،دو سـال در وضـعی مسـتقل (از ادارههـای عيمـانی و

89

89

انگليس) به سر میبرد و علما و بزرگان شهر در این وضع روابطی استوار و گسترده بـا
بيشتر نقاط عراق و جهان خارج بهویژه رهبران و رؤسـای عشـایر فـراتِ ميانـه برقـرار
در برابر انگليس ش .
انگليسیها بر این بودن که چيرگی و حاکميت خود را بر نج
معتق بودن هر نرمشی در تحقق این ه ف به تضعي

تحميل کننـ ؛ زیـرا

حاکميت انگليس بر همه منطقه

فرات خواه انجامي (همان .)183 ،از ایـنرو ،بـهرغم تعهـ دوعـت بریتانيـا در بيانيـه
رسمی نوامبر  1914که بر پایه آن پس از پيروزی بـر عيمانیهـا در عـراق ،نمیبایسـت
هيچ پادگان نظامی در شهرهای مذهبی بنياد میکرد ،در آغاز  1918واح ی نظامی برای

مراجع ایرانی و قيام  1920شيعيان عراق

کردن (فياض )189 ،و جایگاه این شهر در نيمه  ،1917موجب پایهگذاری جنبشهـایی
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میرفت و پس از برخورد با حکومت عيمانی و بيرون رانـ ن عوامـل آن از شـهر (مـی

ایجاد پادگان به کوفه فرستاد .ویلسون اعالم کرد که به علت دگرگـون شـ ن اوضـاا و
پيشنهاد کرد پادگانی نظامی در کوفه بر پا شود ( ،)1918امـا پـس از ایـن ،قيـام نجـ

89
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احوال جنگ ،مفاد بيانيه  1914عغو میشود و به همين استناد ،کاکس به دوعت متبـوعش

اشرف صورت پذیرفت (نفيسی.)37 ،
رویدادهای دیگری همچـون گـزینش فـردی بـه نـام حميـ خـان 1بـه نماینـ گی
انگليسیها در نج

و تحریک فه اعهذال رکيس قبيله «عنزه» از قبایل سنیِ پيرو انگـيس

برای ورود به نج

و ایجاد مشکالتی برای ساکنان آن ،بر پيچيـ گی اوضـاا و سـختی

برخوردهای مردم بـا نيروهـای اشـغالگر افـزود .بنـابراین ،زمزمـههای مقاومـت ميـان
روشنفکران مسـلمانِ نجـ

و کـربال ،دميـ ن گرفـت و چنـ نشسـت بـرای بررسـی

گروههای سياسی و عمومی و پیگيری آنها در نج

برگزار ش که شماری از روحانيان

و روشنفکران اسالمی از خانوادههای شهير علمی بر برپایی و ساماندهی آنهـا نظـارت
میکردن  .انجمن شيخ عب اعکریم و شيخ جواد جزاکری ،انجمن آلشـبيب بـا نظـارت و
سرپرستی شيخ محم رضا و شيخ محم باقر اعشبيبی ،انجمن سـادات آلکمالاعـ ین کـه
محم سي و محم تقی کمال اع ین آن را اداره میکردن و انجمن آلصافی به سرپرستی
بودن (اعخليلـی .)370 - 371 ،کوشـش ایـن انجمنهـا ،دو تحـول بـزرگ در جنـبش
مقاومت شيعيان بر ض انگليسـیها پ یـ آورد  .1تأسـيس مجمعـی محرمانـه بـه نـام
«جمعيه اعنهّضه االسالميه» در نوامبر (1917آلمحبوبه)249 - 250 ،؛  .2حرکت آیـتاهلل
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

شيخ محم تقی شيرازی از سامرا و اسـتقرار وی در کـربال بـه درخواسـت اعضـای آن
نشستها بهانگيزه انحصار یافتن رهبری معنوی در او.
جمعيت نهضت اسالمی که سي محم علی بحراععلوم و شيخ جواد جزایری از علمای
برجسته محفلهای سياسی و مردمی و شماری دیگـر از روحانيـان و رجـال سياسـی -
اسالمی آن را تأسيس کرده بودن  ،کميته رهبری قيام به شـمار میرفـت کـه بـا انتشـار
نشریهای دستنویس در روشن کردن ان یشه مردم میکوشي (اعحسنی .)24 ،ه ف این
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سي محم رضا و احم اعصافی اعنجفی ،شاعر معروف ،برخی از این گروهها و انجمنهـا

جمعيت فراخوان ن مردم به مقاومت در برابر انگليس و پاسداشت رهبران دینی ،آزادی
عراق مسلمان از چيرگی انگليسیها و اتحاد مسلمانان در برابر بيگانگان بـود و مردمـان
] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1392.1.9.3.5
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 .1او هن یتبار و از پيروان فرقه اسماعيليۀ ساکن در نج بود .گمان میرود انگيـزه انگليسـیها از گـزینش وی،
فروکاستن واکنشهای اجتماعی در برابر تعيين حاکم سياسی بوده باش که از دی مردم دنباعه همان حاکميت به
شمار میرفت.

فراوانی با توجه به این ه فها ،به این جمعيت گرایي ن و رویارویی بـا انگليسـیها را
تش ی کردن (همان)؛ چنانکه علـوی در اینبـاره مینویسـ «اکيـر رؤسـای نجـ

و

زعمای محلی آن ،به این جمعيت پيوستن (اععلوی .)85 ،جمعيـت نهضـت اسـالمی دو
شاخه داشت
 .1سياسی ،فکری و تبليغی که علما ،روشنفکران و شاعران را در برمیگرفت؛
سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389
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سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389

 .2نظامی که بر پایه مبارزه مسلحانه استوار بود.
این دو جنات در یک سطح نبودن ؛ یعنی علما در جنات سياسی آن جای میگرفتن و
تودههای مردم و زعمای محلی ،در جنات نظامی و مسلّح جای داشتن  .نخسـتين تجربـه
حزبی آنان با مبارزه مسلحانه در عراق همراه ش و قيام نوزدهم مارس  1918نجـ

را

رهبری کردن (همان .)96 ،آغاز این قيام با نخستين سالگرد اشغال بغ اد همزمان بـود.
شاخه نظامی ویليام مارشال را که از افسران انگليسی بود ،بر پایه نقشهای کشت (تـرور
 ،)30اما این کار به واکنش سریع انگليسیها و محاصره شهر نج

انجامي  .انگليسـیها

91
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برای پایان دادن به محاصره شروط سختی مطرت کردن  ،اما رزمن گان و مردم شهر ایـن
شروط را ندذیرفتن  ،بلکه ایستادگی کردن .
قيام آنان و محاصره نجـ  ،در ایـن رویـارویی شـرکت کردنـ (اعحسـنی.)51 - 52 ،
این محاصره  46روز همراه با درگيری و جنگ دنبال ش و ش ت آن و فشـار محاصـره
همــواره افــزایش مییافــت تــا ســرانجام بــر اثــر قــول زمــان محاصــره و ناآمــادگی
مردم ،انقالبيان ناگزیر تسليم شـ ن و محاصـره چهـاردهم مـی  1918شکسـته شـ و
انگليسیها بهسرعت به محاکمههای ظاهری پرداختنـ  .سـيزده تـن از رهبـران قيـام در
فرآین این محاکمات ،به اع ام محکوم ش ن و  170نفر که نُه تَن از اعضـای جمعيـت

مراجع ایرانی و قيام  1920شيعيان عراق

بيش از دههزار عراقی مسلح و بيش از هشـتهزار سـرباز انگليسـی بـرای سـرکوب
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کرد) .ه ف این ترور ،ایجاد جرقه انقالب و کشان ن آن به دیگر مناقق بـود (االسـ ی،

نيز ميانشان بودن  ،تا پایان عمر به هن تبعي ش ن  .آنان در عمل هفت سال در تبعي به
.)86 - 87
حکم اع ام محکومان ،سیاُم می  1918پـيش رویِ گروهـی از روحانيـان و رهبـران

91
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سر بردن  .این م ت تا آن زمان ،بلن ترین زمان تبعي عراقيان به شمار میرفت (اععلوی،

عشایر ،اجرا شـ کـه دو تـن از رهبـران جمعيـت نهضـت اسـالمی بـه نامهـای شـيخ
محم علی بحراععلوم و شيخ جواد جزایری ،به وساقت آیـتاهلل محمـ تقی شـيرازی و
شيخ خزعل به جای اع ام ،به تبعي از عراق محکوم شـ ن (االسـ ی .)348 ،بنـابراین،
نقشه ترور ویليام مارشال دقيق اجرا ش  ،اما قيام نج
یاب  .گمان میرود علت اصلی ضع

نتوانست به هـ فهایش دسـت

مردم نج  ،چن دستگی و نبـود وحـ ت کلمـه

ميان آنـان بـوده باشـ  .همچنـين مراجـع بـزرگ آشـکارا خـود را بـه ایـن مشـکالت
درگير نکردن .
ب) رویارویی سیاسی با همهپُرسی انگلیس (اواخر  1918و اوایل )1919

پس از شکست قيام نج

با توجه به فضای بيناعمللی و مهـم بـودن موضـوا حـق

تعيين سرنوشت ملل ،دوعت انگلستان بر این شـ کـه حضـورش را درمنـاقق اشـغاعی
برنامهای برای نظرخواهی عمومی از مردم عراق فـراهم کنـ و پاسـخ آنـان را بـه سـه
پرسش به دست آورَد
 .1آیا با تشکيل دوعت مستقل عربی تحت اعحمایه دوعت بریتانيا (از والیت موصل تا
خيلج فارس) موافقي ؟
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

 .2آیا میخواهي شریفی عرب بر این دوعت عربی حاکم باش ؟
 .3با فرض پذیرش آن فرد ،چه کسی را ریاست بر این دوعت میپذیری ؟ (اعـوردی،
.)67 /5
همهپرسی دسامبر  1918و ژانویه  1919اجرا ش  .گمـان مـیرود حاکمـان انگليسـی
عراق از آغاز میکوشي ن تا نتيجه همهپرسی به تـأمين منـافع آنهـا بيانجامـ ؛ چنانکـه
ویلسون پس از دریافت تلگراف اجرای همهپرسی از دفتر هنـ  ،رونوشـتی از آن بـرای

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-05-19

توجيه کن  .بنابراین ،از ویلسون ناکب کميسر عـاعی دوعـت بریتانيـا در عـراق خواسـت

همه افسران رابط فرستاد و فرمانهایی درباره چگونگی اجرای همهپرسی به آن پيوست.
وی در فرمان خود به افسرانش نوشته است
92

اگر افسران به پاسخهای داده ش ه اقمينان یافتن میتوانن جلسهای تشـکيل
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فقط پاسخهایی را بدذیری که مورد رضایت ما و مناسب خواسـته ماسـت و

داده ،پاســخها را خالصــه نمــوده و ثبــت کنن ـ و ســدس تع ـ اد زیــادی از
شخصيتها آن را امضا نماین (نفيسی .)102 ،اگر احساس کردن که افکـار
عمومی به رهبری اشخاصی که مـورد مشـورت قـرار میدهيـ بـا نظـر مـا
همآهنگی دارد ،جلسهای تشکيل دهي و برای شرکت در آن از تمام اعيان و
بزرگان دعوت کرده ،سه پرسش قي ش ه در پيام ما را مطـرت نمـوده و بـه
آنها بگویي که پاسخهای آنان برای من (ویلسون) فرستاده میشود و من بـه
سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389
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نوبه خویش برای دوعت انگلستان ارسال میدارم ،وعی اگر احسـاس کردیـ

که افکار عمومی ،به قور روشن به چن دسته تقسـيم شـ ه و گرایشـی بـه
جانب ما ن ارد ،الزم است تشکيل چنين جلسـهای را بـه تعویـق ان اختـه و
جریان را به من اقالا دهي تا دستورات خود را برای شما ارسـال دارم .در

این صورت اگر نتيجه همهپرسی ميبت بـود ،عکساععمـل خـوبی در افکـار
عمومی خواه داشت؛ آن گاه بهتر است در این مورد سن ی نوشته شـود و

نج

نخستين شهری بود که نماین ه حاکم بغ اد آن را برگزی تـا در آن همهپرسـی

93

93

صورت پذیرد .سابقه مذهبی نج

(مه علما و روحانان شيعه) و تأثير آن در تودههای

مردم و مهمتر از اینها ،پيشينه مبارزه علما و مردمش در برابر استعمار انگلـيس ،موجـب
کوشي پيش از اجرای همهپرسـی در دیگـر منـاقق ،بـه آرای سـاکنان نجـ

و قبایـل

پيرامونش در این زمينه آگاه شود .بنابراین ،یازدهم سدتامبر  1918خود به آنجـا رفـت.
(اعحسنی .)70 ،سيزدهم همان ماه اجتماعی با حضور زعمای شهر و (عاعمان و تـاجران
و بيشتر رؤسای عشایر) در داراعحکومه برگزار ش  .همۀ این اعيان و علمـای نجـ

در

آن جلسه جز هادی اعنقيب ،شيعه بودن .
ویلسون در در سخنرانی بلن ی در این نشست ،دوعت انگلستان را عـادل و منصـ

مراجع ایرانی و قيام  1920شيعيان عراق

ش که ویلسون بهویژه به اجرای همهپرسـی در ایـن شـهر توجـه کنـ  .از همـين روی
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افراد بيشتری آن را امضا کنن (همان.)103 ،

خوان و ه فش را در تصرف عراق ،برقراری حکومتی بر پایه آرا مردم دانست (همـان،
عب اعواح سکر و محم رضا اعشبيبی ،سـخن گفتنـ  .گـویی جـز نقيـب کـه خواسـتار
حکمرانی بیقي و شرط انگليس بر عراق بود ،دیگر حاضران اسـتقالل کامـل عـراق را

93
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 .)71پس از سخنرانی ویلسون ،برخی از حاضران در جلسـه همچـون هـادی اعنقيـب،

میخواستن  .عب اعرزاق اعحسنی از مورخان برجسته عراق ،رویدادهای آن نشست را بر
پایه گزارش کسی از حاضران در آن« ،مجبل اعفرعون» خوان ه و در اینباره نوشته است
بع از سـخنان نقيـب ،سـکر و اعشـبيبی در حـاعی کـه نوراعياسـری مـردی
بود محتاط و در حل مشـکالت زرنـگ ،رشـته کـالم را بـه دسـت گرفـت
و گفت به این پرسشهای خطير که سرنوشت آین ه کشـور بـه آن بسـتگی
دارد ،چيزی نيست که فـی اعب اهـه پاسـخ داده شـود .وی از نایـب کميسـر
عاعی خواست که به آنها چن روز مهلت داده شود تـا پرسـشها را مطاععـه
کنن  .فرماندارخواسته آنها را پذیرفت و چن روز به آنها مهلت داد (همـان،
.)71 - 72

پس از این جلسه ،هيئتی به نماین گیِ زعمای نج

برای آگاهی از دی گاه مرجعيـت

اعلی ،با آیتاهلل یزدی دی ار کردن که وی در ایـن مالقـات آشـکارا دربـاره انتخابـات
سياست هستم و اقالعاتم مح ود به حالل و حرام است؛ آنچه را که به صالت مسلمين
است ،انتخاب کني » (اعوردی .)72 /5 ،سکوت یا تردی آیتاهلل یزدی درباره همهپرسـی
موجب ش که انگليسیها و پيروانشان برای تأثيرگذاری در رون همهپرسی به تحرکات
بيشتری دست بزنن  .از همين روی ،هادی اعنقيب نامهای با امضای  21تن از بزرگـان و
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

تاجران نج

فراهم کرد که در آن خواهان سدردن اداره مستقيم عراق به بریتانيـا بودنـ

(همان) .آنان همچنين نشستی را که با حضور اعيان و علمای دینی در منزل نوراعياسری
بهانگيزه بررسی همهپرسی و رسي ن به نظری واح بر پا شـ ه بـود ،بـا توسـل بـه زور
اسلحه بر هم زدن (نفيسی.)105 - 106 ،
بهرغم تالشهای انگليسیها برای تأثيرگذاری بر نتيجه همهپرسی در نج  ،سـران و
بزرگان نج
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سخن گفت و در پاسخ به پافشاری اعضای هيئت تأکي کرد «من شخصی بـیاقالا از

پس از نشستهای فراوان ،سرانجام توافقنامهای امضا کردن که خواسـته

آنان را درباره تأسيس حکومتی عربی اسالمی از مرزهای شماعی موصل تا خليج فـارس
94

برداشت (اعحسنی .)74 ،ميجـر تيلـور ،حـاکم سياسـی منطقـه شـانزدهم دسـامبر (روز
برگزاری نظرسنجی) ،در کربال در جمع زعمای شهر ،پرسشهای نظرسـنجی را مطـرت
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به حاکميت یکی از فرزن ان شری

حسين مقي بـه مجلـس شـورای قانونگـذاری در

کرد که برای تصميمگيری در اینباره سه روز مهلت خواستن و در این زمـان ،نظرهـای
گوناگونی مطرت ش  .کسانی با پيشنهاد انتخاب اميری از خانـ ان قاجـار و گروهـی بـا
انتخاب اميری عيمانی موافق بودن  ،اما مردم سرانجام توافقنامهای را امضا کردن که بـه
حکومتی اسالمی ـ عربی با حاکميت یکی از فرزن ان شری

حسين و مجلس شـورای

قانونگذاری رأی میداد (اعوردی .)75 - 76 ،اعيان و اشراف کـاظمين بـه توافقنامـهای
سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389

دست یافتن که در آن آم ه بود
ما نماین گان توده مردم مسلمان عراق ،عـرب هسـتيم و میخـواهيم کـه در

عراق در کليه سرزمينهایش از شمال موصل تا خليج فارس ،یک حکومـت
عربی اسالمی حاکم باش و یک حاکم مسلمان عرب در رأس آن قرار گيرد
و او یکی از فرزن ان بزرگوار ملک حسين باش که مقي به مجلس شـورای

قانونگذاری باش (اعحسنی.)72 - 73 ،

در آن خواستن که کشوری از موصل در شمال تا خليج فارس در جنوب ،بـه صـورت

95

95

یک کشور عرب درآی و پادشاه مسلمانی از فرزن ان شری

حسين ،شری

حجـاز بـر

آن حکم برانَ و مجلـس قانونگـذاری در بغـ اد (پایتخـت کشـور) در کنـارش باشـ
کربال و کاظمين حکومتی عربی ـ اسالمی میخواستن  ،اما خواستهشان درباره مرزهـای
عراق و ریاست یکی از فرزن ان شری

حسين برای حکومت ج ی یکسـان بـود .بـا

توجه به رون برگزاری همهپرسی« ،اداره قيموميت» بر این بود که نتيجه کار هـ فهای
آنان را تأمين کن  .از اینرو ،تالشهایی صورت گرفت تا افزون بر قومارهای فرسـتاده
که دی گاه بيشتر مردم عراق را در برداشت ،قومارهای ج ی ی بـرای تـأمين نظـر اداره
قيموميت تنظيم شـود .درخواسـتهای ج یـ را بيشـتر شخصـيتهایی فرسـتادن کـه
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(اعوردی .)83 - 84 ،بنابراین ،بيانيه بغ اد خواستار دوعتی عربی بود و بيانيههای نجـ ،
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نماین گان اهل تسنن و تشيع در بغ اد نيز  22ژانویه  1919بيانيهای منتشـر کردنـ و

توافقنامههای نخستين را امضا کرده بودن یـا از شخصـيتهای رده دوم دارای جایگـاه
بنابراین ،هادی اعنقيب و بيست تن از تجار نج

افزون بر بياینه اصلی مـردم نجـ ،

قوماری با درخواست حاکميت مستقيم بریتانيـا عرضـه کردنـ  .جعفـر عطيفـه ،رکـيس

95
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اجتماعی نسبی به شمار میرفتن .

شهرداری کاظمين نيز همراه حسـن اعسـهيل از رؤسـای قبيلـه بنـیتميم و عب اعحسـين
صراف ،امضاهای خود را از قومار نخستين پس گرفتن و قومار دیگری تنظـيم کردنـ
وخواستار حکمرانی انگليس ش ن (همان .)78 ،هفت تن از اشراف در بغ اد قومـاری
در مخاعفت با قومار اول تنظيم کردن و یهودیان نيز در عریضـهای ج اگانـه خواسـتار
ابقای حاکمان انگليسی ش ن ؛ سدس مسيحيان از آنان پيروی کردن (بيل .)389 ،کسانی
از بازرگانــان و شــيوا قبایــل کــربال نيــز چنــين درخواســتهای تنظــيم کردنــ
(p,63

 .)Nakash,همزمــان بــا عرضــه ایــن درخواســتها ،قومارهــای دیگــری از

حاکمان سياسی مناقق مختل

عراق ،در تأیيـ حضـور انگليسـیها در عـراق بـه اداره

قيموميت رسي .
بنابراین ،اداره قيموميت میتوانست این درخواستها را مجوزهای قانونی خود برای
اجرای مقاص ش بشمرَد .فرمانهای ویلسون و دی ارهای خصوصی او با برخی از مردم
موجب فراموش ش ن خواسته واقعی و امي های عراقيان به آین ه شـ  .از آغـاز روشـن
بود که بزرگان کشـور (شـيوا قبایـل و سـاکنان شـهرها) ،بـرای پـا

مانـ ن پرونـ ه

سياسیشان از دی دوعت ،میپذیرفتن هر گزارش نشسـتی را بـا مضـمون وفـاداری بـه
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

انگليسیها و عالقه به حضور آنان در عراق ،امضا کنن ؛ زیـرا بـهخوبی میدانسـتن کـه
امضای آنان بر این گزارشها ،بر پایه فرمان دوعـت مرکـزی بـه افسـران رابـط مجـری
رفران وم ،به آگاهی دوعت مرکزی در بغ اد خواه رسي (نفيسی.)84 ،
باری ،اداره قيموميت سخنان بيشتر مردم را در مخاعفت با حکومت انگليسـیها مهـم
نمیشمرد و به این بهانه که نظر واقعی و خواسته مـردم نيسـت ،از گـزارش نشسـتها
حذف میکرد .برای نمونه ،به خواسـتۀ سـاکنان کـربال دومـين شـهر مـذهبی عـراق در
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بهواسطه افسران رابط سياسی و تالش برای ثبت آرای هواداران انگليسی در همهپرسی،

هيچیـک از گزارشهـا ،اشـارهای نمیشـ ( .)Nakash, p 64-65همچنـين خواسـتههای
ساکنان سامرا چهارمين شهر مذهبی عراق در آنها نمیآم (نفيسی .)84 ،بنابراین ،تالش
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شعلهور ش ن انقالب  1920فراهم کرد ،اما همهپرسی به دو تحول مهم در جامعه شيعی
عراق ( )1920 - 1919انجامي که در اختالف دی گاه گروههای شيعه و اهلسنت بسيار
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اداره قيموميت برای وارونه نُمودن سـيمای واقعـی خواسـتههای مـردم ،زمينـه را بـرای

تأثير گذارد
 .1ميل و شوق علمای شيعه و شریفيان حجاز برای همکـاری بـا یـکدیگر بـر ضـ
پای اری حکومت بریتانيا در عراق
این دو گروه بهرغم خواستههای متفاوتشان با یکدیگر ،توافـق کردنـ کـه بـر پایـه
قاع های مبهم با یکدیگر همکاری کنن ؛ یعنی تشکيل دوعت اسالمی ـ عربـی در عـراق
سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389
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سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389

که اميری عرب مقي به مجلس قانونگذاری ،رهبر آن است .گمان میرود هر یک از دو
قرف ،آن را بر اساس دی گاههای خود تفسير میکرده باش  ،اما علما امي وار بودن کـه
این قاع ه به حذف انگلستان از ساختار سياسی عراق بيانجام  ،شـریفيان آن را فرصـتی
مناسب برای حکومت خود در عراق از قریق انتصاب یکی از فرزن ان شـری

حسـين

به اميری میدانستن  .پس هر دو گـروه بـرای رسـي ن بـه هـ فهای خـودش ،زمـانی
خواستههای مغایرش را با دیگری ،کنار گذارد.
در نظرات عمومی شيعه و اهلسنت
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دست بردن آشـکار اداره قيموميـت در کـار همهپرسـی ،نگرانـی علمـا ،فرهيختگـان
مسلمان و رهبران عشایر فرات ميانه بهویژه عشایر مجاور نجـ

و کـربال را بـه دنبـال

عقبنشينی از دایره درگيری ب ون اظهار نظر صریح درباره همهپرسـی ،زمينـهای بـرای
رسي ن اداره قيموميت به ه فهایش فراهم آورد ،بر این نگرانی و اضطراب میافـزود.
بنابراین ،قبيعی مینمود که افکار عمومی و رهبران دینی و اجتماعی بـه آیـتاهلل شـيخ
محم تقی شيرازی متوجه شود .این توجه از جایگاه برجسته او و آشنایی مردم با رأی و
عقي ـ ه ایشــان دربــاره اوضــاا آن روزگــار سرچشــمه میگرفــت ،امــا آنچــه در ایــن
زمان آیتاهلل شيرازی را به رهبری دینی ـ سياسی نزد مردم ب ل میکرد ،صـ ور فتـوای

مراجع ایرانی و قيام  1920شيعيان عراق

داشت ،اما دی گاه و رفتار منفی آیتاهلل سي محم کاظم یزدی ،مرجعيـت اعلـی کـه بـا
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 .2مطرت ش ن آیتاهلل محم تقی شيرازی در جایگاه مرجع اعلی و ق رتی تأثيرگـذار

شهير او درباره همهپرسی بود .این فتوا ،در پاسخ به پرسـش گروهـی از علمـای نجـ
میتوانيم فرد غير مسلمانی برای حکومت و سلطنت انتخاب نمایيم و یـا اینکـه وظيفـه
ماست که فرد مسلمانی برگزینيم؟ این مطلب را برای ما روشن کنيـ !» (اعحسـنی.)74 ،
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صادر ش  .شـماری از علمـا و رهبـران عشـایر ،در اسـتفتایی از ایشـان پرسـي ن «آیـا

آیتاهلل شـيرازی در پاسـخ ،چنـين فتـوایی صـادر کـرد «هـيچ مسـلمانی حـق نـ ارد،
غيرمسلمان را به فرمانروایی و حاکيمت بر مسلمين انتخاب کن  .بيستم ربيعاالول برابر
با ( »1919/1/23همان).
ایــن فتــوا ،افــزون بــر اینکــه ضــربهای ســنگين بــه پيــروان اداره قيموميــت زد ،از
دی روانشناختی نه تنها در شيعيان که در همه مسـلمانان تـأثير گـذارد؛ زیـرا محتـوای
آن ،با آیاتی از قرآن همآهنگ بود که فرمان میدهن مسلمانان از «اوعواالمر» خود فرمان
بدذیرن  ،نه هيئت حاکمه کافران (نفيسی .)107 ،علمای کربال به استقبال این فتوا رفتنـ
و اعيان شهر ،نشستی برای بررسی اجرای آن برگزار کردنـ  .در ایـن نشسـت کميتـهای
مشخص و مأمور اجرای مصوبات نشسـت شـ  ،امـا انگليسـیها بیدرنـگ شـش نفـر
را از اعضای فعال این کميته دستگير و به هن وستان تبعيـ کردنـ (همـان) .آیـتاهلل
شيرازی در پيامی به درباره تبعي این افراد اعتراض کرد .همچنـين علمـای کـاظمين بـا
را در عراق حرام میدانستن  .آنان در این فتواهـا اعـالم کردنـ هـرکس بـه مانـ گاری
اشغال انگليس در عراق رأی ده  ،از دیـن خـارج میشـود و خـود را از جامعـه قـرد
میکن (بيل.)388 ،
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

پذیرفتگی گسترده فتوای آیتاهلل شيرازی نزد مردم ،در ب ل ش ن او به مرجـع اعلـی
پس از درگذشت آیتاهلل یزدی بسيار تأثير گـذارد .درگذشـت آیـتاهلل یـزدی (سـیام
آوریل  ،)1919جایگاه مرجعيت اعالی آیتاهلل شيرازی را تيبيت کرد (نفيسی.)237 ،
مرجعيت آیتاهلل محمدتقی شيرازي

پس از اینکه آیتاهلل شيرازی ،مرجعيت را به دست گرفت ،دوران تـازه و مهمـی در
تحول مبارزات شيعيان با استعمار انگلستان آغاز ش  .تأثير آیتاهلل شيرازی را در رهبری
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پيروی از فتوای آیتاهلل شيرازی ،فتواهایی صادر کردن که تأسيس حکومت غيراسالمی

مبارزات آنها از این زمان ،به دو دوره متمایز از یکدیگر ميتوان تقسيم کرد

98

پس از درگذشت آیتاهلل یزدی و جایگيری آیتاهلل شيرازی در جایگاه مرجع اعلی،
او برای استواری تأثير رهبری دینی در مخاعفت با قرتهای انگليس ،مقاومـت در برابـر
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 .1زمان مرجعیت ایشان (مِی تا مارس )1919

اشغالگران ،حل برخی از مساکل جنبش مقاومت اسالمی و دفاا از استقاللقلبی عراق،
تالش کرد .او با استوار کردن جایگاه مرجعيت ،رهبری توانمن دینی و سياسی واح ی
ميان شيعيان پ ی آورد .این کار افزون بر ایجاد وح ت نظـر ميـان مجتهـ ان ،در پایـان
دادن به اختالفات عشایر با یکدیگر بسيار مثثر بود .بهرغم شرکت فعاالنـه عشـایر بـه
ویژه عشایر منطقه فرات در جنـبش جهـاد و روابـط اسـتوار رؤسـای آنـان بـا علمـای
سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389

شهرهای مق س در زمان مرجعيت آیتاهلل یزدی ،روشن نبودن دی گاه آنان در برخی از
مساکل موجب ش ه بود که جناتبن ی و دشمنی ميـان عشـایر گسـترش یابـ  .آیـتاهلل
شيرازی برای پایان دادن به این اختالفات و کشمکشها بسيار کوشي (اعحسنی )104 ،و
با برقراری پيون های استوار با شمار فراوانی از رؤسای قبایل ،شرکت فعـال آنـان را در
جنبش مقاومت در برابر انگليسیها ضمانت کرد.
او همچنين در این مرحله به گسترش قرت استقالل عراق و نفی سـلطه انگليسـیها
گرفت پيامی برای شری

حسين بفرست و با آگاه کردن وی از اوضـاا عـراق ،ورود او

99

99

را در این زمينه درخواست کن  .این پيام بسيار مهـم بـود؛ زیـرا نخسـتين سـن دربـاره
رؤیاهای ملی بيشتر ملت عراق به شمار میرفت (اععلوی .)104 - 105 ،متن این پيام را
علمای شيعه سامان داد (اعخليلی )125 ،و محرمانه ميان قبایل مختل

مقيم منطقه فرات

مرکزی توزیع کرد .پس از اینکه شيوا و رهبران قبایل آن را امضا کردن  ،شبيبی مـأمور
رسان ن آن به شری

حسين ش  .شری

حسين نيز در قاعب نامهای به آیتاهلل شيرازی

پاسخ داد و تأکي کرد همه توانش را برای دستیابی مردم عراق به خواستههایشـان بـه
کار خواه گرفت (اعرهيمی.)280 ،
آیتاهلل شيرازی همچنين نامـه دیگـری بـه اميـر فيصـل در دمشـق فرسـتاد و در آن

مراجع ایرانی و قيام  1920شيعيان عراق

شيخ محم رضا شبيبی با نظارت آیتاهلل شيرازی و همکاری شيخ عب اعکریم جزاکری از
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در عرصه عربی و بيناعمللی پرداخت و پس از مشاوره با علما و بزرگان نج  ،تصميم

خواستار پشتيبانی وی از درخواست مردم عـراق دربـاره اسـتقاللقلبی شـ و از سـتم
همين زمان فرزن ش شيخ محم رضا نامهای به وعیعهـ حجـاز ،اميرعلـی بناعحسـين،
فرســتاد و همــان مضــمون را در آن بــازآورد (همــان .)281 - 282 ،همچنــين آیــتاهلل

99
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نيروهای اشغالگر در محافل بيناعمللی از قریق رسانههای جهانی پـرده برداشـت و در

شيرازی و شيخ اعشریعه اصفهانی ،دو نامه به ویلسون ،رکـيس جمهـوری وقـت امریکـا
فرستادن که در نخستين نامهشان تأیيـ اميـر فيصـل را خواسـتن  .فيصـل در کنفـرانس
پاریس به گفتوگو سرگرم بود و در نامه دوم به خواسته ملـت مسـلمان عـراق دربـاره
انتخاب دوعت ج ی و مستقل عربی ـ اسـالمی و داشـتن پادشـاهی مسـلمان مقيـ بـه
مجلس شورای ملی ،اشاره کردن (اععلـوی .)108 ،همچنـين در ایـن دوره مکاتبـات و
مالقاتهایی ميان آیتاهلل شيرازی و ویلسون و دیگر حاکمان سياسی و محلی صـورت
پذیرفت که تالش ایشان برای دفاا از حقوق راستين ملت عراق و استقالل ایـن کشـور
در همه آنها آشکار بود (اعحسنی.)75 - 76 ،
 .2زمان رهبري آیتاهلل شیرازي (مارس  1919تا هفدهم آگوست )1920

ویژگی برجسته این دوره کمابيش چهار ماهه ،ص ور فتوای جهاد و قاقعيـت ایشـان
شيرازی ،اوایل مارس ،فتوایی صادر کرد که بر پایه آن ،کار کردن بـرای اداره قيموميـت
انگليس بر مسلمانان حرام میش (اعکاتب .)46 ،ه ف این فتوا توسعه دامنه مقاومـت و
آمادهسازی زمينه بریا رویارویی فراگير با اشغالگران بود؛ چنـانکـه بـه تحـر تـازهای
جنبش شيعيان انجامي و به دنبال آن ،موجی از استعفا ،سراسر منطقـه فـرات مرکـزی و
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

جنوبی را فراگرفت (نفيسی .)119 ،سدس با راهنماییهای آیـتاهلل شـيرازی و حضـور
شمار فراوانی از علما ،رؤسای عشایر و رهبران فرات ميانه ،نشستی محرمانـه در نجـ
(اواسط مارس )1920برگزار ش و بر بسيج عمومی بر ض اشـغالگران و آمـاده کـردن
مردم برای مقابله با آنان تأکي کرد .آنگاه بهانگيزه تحقق این هـ ف ،شـماری از علمـا،
روحانيان و خطيبان به سوی قبایل فرستاده ش ن (اعحسنی.)162 ،
کمتر از دو ماه از برگزاری این نشست گذشت (دهه سوم آوریل  )1920که سلسـله
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درباره ضرورت قيام و انقالب سراسری بـر ضـ اشـغالگران انگلـيس اسـت .آیـتاهلل

نشستهایی به همت شماری از رؤسای عشایر و رهبران فرات در کربال بـر پـا شـ و
شيخ محم رضا ،فرزن آیتاهلل شيرازی آنها را رهبری میکـرد .هـ ف ایـن نشسـتها،
100

( 1328سوم می  )1920در خانه آیتاهلل شيرازی به ریاست ایشان بـود (همـان- 164 ،
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زمينهسازی برای شرکت بيشتر و برپایی نشست گستردهتر و محرمانهای در نيمه شـعبان

 .)163حاضران در این نشست ،شمار بسياری از علمای شهير نج  ،کـربال و رؤسـای
عشایر بودن و تصميم گرفتن زمينه را برای وقوا انقالبی فراگير بر ض انگليس فـراهم
کنن ؛ نخست خواستههای مردم عراق را در قاعبی مساعمتآميز با فرمان هان انگليسی در
ميان آورن و با فرض خودداری آنان از پذیرش ،به قيام مسلحانه دست بزنن (اعـوردی،
 .)128سدس با حضور آیـتاهلل شـيرازی بـه قـرآن کـریم سـوگن خوردنـ کـه بـرای
سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389
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سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389

پاسخگویی به ن ای دیـن و مـيهن خـود و پيـروی از رهنمودهـای امامشـان آمـادهانـ
(اع راجی.)85 ،

تحقق وح ت عمل ميان مسلمانان شيعه و اهلسنت ،از تحوالت مهم این دوره بـود
که آیتاهلل شيرازی در آن بسيار تأثير گذارد .پيامی در رمضان  1338به شـکل گسـترده
در شهرهای مختل

عراق توزیع ش و مسلمانان را به وح ت و پرهيز از هر اختالفـی

فراخوان  .در بخشهایی از این پيـام آمـ ه اسـت «شـما را از مخاعفـت و مشـاجره بـا
میگردد .شما را به حفظ جان ،مال و آبروی کليه پيروان ادیان و مذاهب در سـرزمينمان

101

101

توصيه مینمایم» (اعکاتب44 ،؛ صير .)97 - 98 ،به دنبال توزیع این پيـام ،نشسـتهـای
مهمی با شرکت رهبران شيعيان و اهلسنت در بغ اد و دیگر شـهرهای مقـ س برگـزار
شــيعيان) و یوســ

اعســوی ی و علــی اعبازرکــان (از اهلســنت) ،در نزدیــک کــردن

دی گاههای شيعيان و اهلسنت ،بسيار تأثيرگذار بودن (نفيسی .)118 - 119 ،همچنـين
اعضای جمعيت سِری «حـرس االسـتقالل» کـه اواخـر  1919در بغـ اد پـ دی آمـ و
شعبههایی در کاظمين ،نج

و حلّه داشت ،در ایجاد اتحـاد ميـان شـيعيان و اهلسـنت

تأثير گذارد .سي محم ص ر ،محم مه ی بصير ،محم باقر شبيبی و جعفر ابوتيمان ،از
برجســتهترین شخصــيتهای شــيعه بودنـ کــه مســلمانان را بــه اتحــاد بــا یــکدیگــر
برمیانگيختن  .شبيبی و ابوتيمان رابط کربال ،نج

مراجع ایرانی و قيام  1920شيعيان عراق

ش و چهار تن از رهبران دو قایفـه؛ یعنـی سـي محمـ صـ ر و جعفـر ابـواعتمن (از
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یکدیگر برحذر میدارم؛ زیرا مضـر بـه اهـ اف شـما و موجـب تضـييع حقـوق شـما

و بغ اد به شمار میرفتن و کوشـش

آشکارترین نماد وح ت شيعه و اهلسنت با یکدیگر ،در مـاجرای برپـایی جشـنهای
ميالد پيامبر (ص) و آیين محرَم  1338را نمود .ميزان اتحاد شيعيان و اهلسنت در این

101
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های ض قيموميت این سه شهر را با یکدیگر همآهنگ میکردن (اعـوردی.)97 - 98 ،

زمان چنان بود که حتی نيروهای اشغالگر از آن به شگفت آم ه بودن  .نقاش در اینباره
مینویس
جاسوسان و نيروهای پليس انگليس از پيون نزدیک شـيعه و اهلسـنت در
شهرهای بغ اد و کاظمين کاماله گيج ش ه بودن ؛ به گونهای که یکی از آنهـا
در گزارش خود نوشت ،چنين پ ی های هرگز تا این تـاریخ سـابقه ن اشـته
است .شيعيان و اهلسنت با این اتحاد چه واقعی یا غيـر واقعـی بـه اعتمـاد
متقابل دست یافتهان (.)Nakash, p 70

اجتماا گستردهای از مسلمانان شيعه و اهلسنت بغ اد در آیين برگزاری جشن ميالد
پيامبر ،با تأکي بر وح ت مسلمانان به تظاهرات گستردهای بر ضـ اشـغالگران دسـت
زدن که جمعيت آیتاهلل سي محمـ صـ ر از علمـای شـيعۀ کـاظمين و شـيخ احمـ
اع اوود از علمای سنیمذهب بغ اد آن را رهبری میکردن  ،اما این تظـاهرات بـا حملـه
مخاع

را تعقيب کرد (اعحسنی.)83 ،

باری ،جنبش مقاومت اسالمی شهرهای شيعه و منطقه فرات ميانـه ،پـس از نشسـت
نيمه شعبان ،گستردهتر ش ؛ پس از این نشست و بع از توسعه دامنه مبارزه در بغ اد به
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

ویژه به دنبال برپایی جشنهای زادروز پيامبر (ص) ،علما و رهبران فرات ميانه بيانيـهای
در همه مناقق فرات منتشر کردن و در آن برپایی انقالب را خواستن (آلمحبوبـه247 ،
  .)246همچنين پس از برخوردهای خشونتبار اشغالگران با مردم در سرکوب ش یاجتماعات و دستگيری رهبران و فعاالن سياسی ـ دینی ،شماری از رهبران و رؤسـای
عشایر ،از آیتاهلل شيرازی ،خواستن که به جواز اسـتفاده از اسـلحه در برابـر نيروهـای
اشغالگر فتوا ب ه  .آیتاهلل شيرازی نيز که اوضاا را برای آغاز رویـارویی سراسـری و
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نيروهای اشغالگر پراکن ه ش و اداره قيموميـت برگـزاری جشـنها را عغـو و رهبـران

انقالب بر ض اشغالگران آماده میدی  ،چنين فتوای صادر کرد
بسم اهلل اعرحمن اعرحيم

102

درخواست حق خود ،به صلح و امنيـت توجـه داشـته باشـن و آنهـا مجـاز
هستن تا اگر انگليس از قبول خواستههای آنان امتناا ورزد ،به زور متوسـل
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احقاق حق بر مردم عراق واجب است و بر مردم واجب است که در ضـمن

شون و از حق خود دفاا کنن (اعحسنی.)103 - 104 ،

این فتوا در خيزش مردم بسيار تأثير گذارد و به مبنایی ب ل ش کـه علمـا و رؤسـای
عشایر بر پایه آن حرکت میکردن و برای رویارویی نظامی با نيروهـای اشـغالگر از آن
کمک میگرفتن .
آغاز انقالب و گسترۀ جغرافيایی آن
سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389
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سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389

به دنبال این فتوا گروهی از مردان مسلح عشيره «اعظوعم» به پایگاه سياسی انگليس در
«اعرمييه» حمله کردن (سیام ژوکن  .)1920این حمله آغاز مقاومـت مسـلحانه بـر ضـ
اشغال نام گرفت و نخستين جرقه انقالب بيستم به شمار آم (اعحسـنی .)224 ،پـس از
این رویداد ،دامنه عمليات نظامی بهسرعت تا بيشتر مناقق فرات ميانه گسترش یافـت.
بع از اعرمييه ،عشایر بوحسان قيام کردن  .نظاميان بریتانيا در منطقه بوحسان برای مقابله
دست قوای بریتانيا بود ،نيروهای آن را بهسختی سرکوب کردن (اعوردی)223 - 224 ،؛
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سدس مردم مناقق شاميه و نج

قيام کردن و به انقالبيان پيوستن  .مبارزه مسلحانه آرام

آرام از منطقهای به منطقه دیگر گسترش مییافت ،اما پيروزی انقالبيان در نبرد رسـتميه
منطقهای به نام قنات رستميه اردو زدن ( 24جوالی) و قوای عشـایر آنـان را محاصـره
کردن  .پس از تاریک ش ن هـوا ،شـبيخون قـوای عشـایر و حملـه سراسـری آنـان بـه
نيروهای بریتانيا آغاز ش و قوای بریتانيا در چن ساعت پراکن ه ش ن  .کمابيش دو سوم
قوای بریتانيا در این نبرد در این منطقه آسيب دی ن (اعحسـنی .)138 ،پيـروزی در ایـن
نبرد ،موجب تقویت روانی عشایر و به دنبال آن ،کربال و بيشتر منـاقق فـرات ميـانی و
پایين آزاد ش  .با آزادسازی مناقق دیوانيه ،حله ،دغاره ،عفـک ،اعمسـيب و قـویرج در

مراجع ایرانی و قيام  1920شيعيان عراق

چشمگير و در گسترش شتابن ۀ مبارزه مسـلحانه تأثيرگـذار بـود .نظاميـان انگليسـی در
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مسلحانه با عشایر آماده نبودن  .عشایر با حملهای ناگهـانی بـه منطقـه«اعمفـرزه» کـه در

ناحيه فرات ميانی ،موج انقالب تا استانهای مرکزی عراق پيرامون بغ اد ،دیاعی ،دیلم و
آیتاهلل شيرازی در این مرحله بـرای دوبـاره کوشـي بـا نوشـتن نامـه بـه ویلسـون،
خواستههای انقالبيان را یادآوری کن و شـروط آتشبـس (عقبنشـينی قـوای بریتانيـا،
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تلعفر پيش رفت.

بازگشت تبعي یان و مذاکره برای اعطای استقالل تام به عراق) بازگو کن  ،اما پاسخ دوم
ویلسون نيز ميبت نبود .آیتاهلل شيرازی همچنين شکایتنامهای به جامعه ملل فرستاد و
در آن خواستههای مردم عراق را مطرت کرد .جنبش شيعيان عـراق در ایـن مرحلـه بـه
رویدادی مصيبتبار دچار ش  .آیتاهلل شيرازی سوم ذیاعحجه  1338بـر اثـر کهوعـت
سن درگذشت (فياض )210 ،و مرجعيت اعلی به شيخ اعشریعه اصـفهانی ،مقـيم نجـ
منتقل ش و به دنبال آن مرکز رهبری انقالب از کربال به نج

رفت و یاران و مشاوران

آیتاهلل شيرازی از این تاریخ به بع آرامآرام تأثير خود را در رهبـری از دسـت دادنـ .
ویلسون از این فرصت بهره برد و در نامهای به شيخ اعشریعه در اینباره تسليت گفت و
م عی ش همه مردم عراق خواهان استمرار حاکميت بریتانيا بر عراقن و بهتر است کـه
از شورشها پایان یابن (همان .)212 - 215 ،بنـابراین ،اختالفـی در صـفوف انقالبيـان
افتاد و مشاوران شيخ اعشریعه دو دسته ش ن ؛ کسانی مانن شيخ عبـ اعکریم جزاکـری و
را ممکن نمیدانستن و کسان دیگری مانن شيخ علی مانع و شيخ باقر شبيبی ،بر مبارزه
تأکي میکردن (اعوردی.)332 - 333 ،
سرانجام دی گاه گروه دوم پذیرفته ش و شيخ اعشریعه در نامه خود بـه ویلسـون بـه
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

رغم رد پيشنهاد صلح ،نوشت که مردم عراق برای به دست آوردن حقوق راستين خـود
تالش میکنن و این قيام ،اغتشاش و شورش به شمار نمیرود (اعحسنی.)217 - 219 ،
شيخ اعشریعه در اعالميهای بـه مـردم عـراق ،بـا تسـليتگویی بـه آنـان ،خواسـت کـه
مبارزهشان را برای دفاا از حقوق خود دنبال کنن  .انقالبيان نيـز در بيانيـهای عمـومی و
«ش ی اعلحن» با پيشنهاد صلح مخاعفت کردن  ،اما آتش اخـتالف بـه صـفوف رؤسـای
عشایر نيز کشان ه ش  .از سوی دیگر ،پس از درگذشت آیـتاهلل شـيرازی و دور شـ ن
مشاوران وی از صحنه رهبری ،ضع
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شيخ جواد جواهری به علت سختی اوضاا و تمام ش ن امکانات ماعی ،پیگيری مبـارزه

فرمان هی واح و پراکن گی حرکتهـا ،فزونـی

گرفت ،اما مبارزه مسلحانه بازنایستاد.
104

انگليس ،در محلی به نام خان نقطه کشت (اععلوی .)77 ،این کار حرکت تازهای در پـی
داشت که از اعرمييه آغاز ش و بهسرعت فرات ميانی و پایيندسـت را فراگرفـت و آرام

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1392.1.9.3.5

در همين دوران شيخ ضاری ،رکيس قبيله زوبع ،کلنل عيچمن را از فرمان هان نظـامی

آرام به سوی فرات باال گسترش یافت؛ چنـانه اعخضـر ،اعشـيوا ،قلعـه سـکر ،دعتـاوه،
بعقوبا ،من عی ،شهربان و خانقين در استان دیاعی آزاد ش ن (فياض .)302 - 303 ،شمار
نظاميان بریتانيا که از هن  ،ایران و عن ن به عراق فراخوان ه ش ه بودن  ،اواخر اگوست به
هشتادهزار نفر رسي ه (همان )330 ،و زمينه مقابله آنان بـا نيروهـای مسـلح و انقالبيـان
فراهم آم ه بود .مرکز فرمان هی بریتانيا نيز از کرنـ کرمانشـاه بـه بغـ اد منتقـل شـ و
سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389

عمليات سرکوب با پا سازی پيرامون بغ اد آغاز و تا سـه مـاه قيـام در سراسـر عـراق
سرکوب ش  .پا سـازی در فـرات اعلـی و اسـتان رمـادی و پيرامـون آن ،در سـدتامبر
صورت گرفت و عمليات پا سازی و سرکوب در اکتبر در منطقه حله ،کربال و نجـ
صورت گرفت و همزمان تغييراتی در فرمان هی قوای بریتانيـا پ یـ آمـ کـه کمـابيش
خرسن ی ظاهری انقالبيان را برآورد؛ سرپرسی کاکس ،فرسـتاده عاعیرتبـه بریتانيـا اول
اکتبر  1920به جای ویلسون به عراق آم (بيل .)111 - 112 ،ایـن ان یشـه ميـان مـردم
است .این شایعه به ان ازهای قوت داشت که برخی از رهبـران انقـالب نيـز از آن تـأثير
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پذیرفتن ؛ چنانکه سي محم علی هبهاع ین شهرستانی در نامهای به کـاکس ،بـا خـوش
آم گویی به وی ،برای او نوشت که ویلسون رفتار خشن و ناعادالنهای بـا مـردم عـراق
ده  .کاکس نيز پس از ورودش ب انجا ،اقالعيهای منتشر کرد و ه ف خود را تأسـيس
دوعت ملی عراق با نظارت بریتانيا خوان و نوشت تا زمـانی کـه برخـی از عشـایر بـه
مبارزه و ستيزهجویی با ما برخاستهان  ،تحقق این ه ف امکانپذیر نيست (اعوردی110 ،
  .)109نيروهای بریتانيا در آغاز پایيز  ،1920به حملهای گسترده بـه مواضـع انقالبيـاندر فرات ميانه دست زدن  .این نبـرد بـيش از یـک مـاه دنبـال و پـس از آن ،حاکميـت
انگليسیها بر منطقه قطعی ش  .نبرد در سماوه به مذاکرات صلح انجاميـ و نماینـ گان
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داشت و از وی خواست ،به خواستههای مردم عراق درباره کسب استقالل ميبت پاسـخ
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عراق شایع بود که کاکس بهرغم ویلسون آدمی منص

و خواهان اعطای حقـوق مـردم

انقالبيان قبایل این منطقه در کشتی به نام «سيخ فالی» با فرمان ه نظامی منطقه به مذاکره
ناحيه ،دیگر مناقق نيز از مبارزه دست کشي ن و انقـالب در عمـل بـا امضـای پيمـانی
درباره توق

جنگ ميان قبایل «بنیاحجيم» و نيروهای انگليسی بيستم نـوامبر  1920بـه
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و مصاعحه نشستن و سالت خود را واگذاردن و پس از توق

مبارزه مسـلحانه در ایـن

پایان رسي (اعرهيمی.)203 ،
عوامل شكست انقالب 1920

دامنه نفوذ این انقالب پنجماهه ،بيشتر مناقق عراق را در برگرفت ،اما سرانجام بر اثر
پارهای از ضع ها ،انقالبيان از نيروهای اشـغالگر شکسـت خوردنـ کـه شـای بتـوان
مهمترین آنها چنين برشمرد
 .1انگليسیها در شش سال اشـغال عـراق پـيش از انقـالب  ،1920بـهدروغ دربـاره
استقالل عراق وع ه میدادن و پایههای ق رتشان را در این کشـور اسـتوار مـیکردنـ .
آنان در برخورداری از دی گاه موافق برخی از حکومتهای محلـی ،عشـایر و رؤسـای
آنان درباره حضورشان در منطقه ،توفيق یافتن و این خود موجب ش کـه انقالبيـان در
انقالب  1920در محاصره همپيمانان انگليس قرار گيرن و در عمل ارتباط آنان با عشایر
انقالب و قبایل ب وی صحرای اعرمادی مانن قبيله عنزه در غرب ،از متح ان انگليس به
شمار میرفتن  .فه بنهذال ،رکيس قبيله عنزه در اوج انقـالب بـه فرمـان انگلـيس بـه
عشایر انقالبی ساکن منطقه هن یه (قلب انقالب) حمله کرد و افزون بر غارت و ویرانی
بسيار ،انقالبيان را بسيار آسيب رسـان  .عشـایر مطـرت ایـن منطقـه بيشـتر در خـ مت
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

اشغالگران بودن  .این دوعت در مناقق شمال و شمال غربـی نيـز بـهرغـم تأثيرپـذیری
انقالبيان از برپایی دوعتی عربی در سوریه به ریاست فيصل ،در درازنای انقـالب ،1920
هرگز انقالبيان را پشتيبانی نکرد ،بلکه در برابر اشغال عراق ساکت مان  .افزون بر اینکـه
انگليسیها با همسو کردن برخـی از قبایـل کـرد زبـان شـمال عـراق همچـون کلهـر و
سنجابی ،آنان را بر ض قبایل انقالبی مجهز کردن  .قبایـل وابسـته بـه اتحـاد در منـاقق
جنوبی نيز بهرغم اینکه مرکز انقالب به شمار میرفت ،با انگليسیها همپيمان ش ن و با

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-05-19

و مردم دیگر مناقق گسست .شيخ خزعـل ،اميـر کویـت و ابنسـعود در منـاقق شـرق

انقالبيان جنگي ن  .بنابراین ،عشایر انقالبی در محاصرهای راهبردی (استراتژیک) گرفتـار
آم ن (آلفرعون402 - 409 ،؛ اعبازرگان.)200 ،
بود .شمار نيروهای انگليسی را در این انقالب  130تا  150هزار نفر (جز قبایـل متحـ
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 .2ناهمآهنگی نيروهای انقالبی با یکدیگر از دیگر عوامـل شکسـت انقـالب 1920

انگليس) نوشتهان  .این افراد افزون بر تجهيزات پيشرفته نظامی چون تانک ،زرهپوش و
توپخانه ،از پشتيبانی نيروهای هوایی و دریـایی برخـوردار بودنـ  .بخـش فراوانـی از
نيروهــای انگلــيس از ســربازان و افســران کــارآزموده و باتجربــه و آگ ـاه از دورههــای
مخصوص نظامی به شمار میرفتن  ،اما نيروهای انقالبی بيشتر از کشاورزان و عشـایری
بودن که هيچ تجربه نظامی ن اشتن ؛ بسياری از آنان نخستين بـار بـا تجهيـزات نظـامی
سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389
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سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389
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همچون تانک وتوپخانه مواجه میش ن  .بر پایه گزارش منابع عيمانی ،تنها سـيزده یـا
چهارده نفر از افسران کاردان تر ميان نيروهای انقالبی حاضـر بودنـ  .بيشـترین آمـار
درباره تفنگهای انقالبيان ،به گزارش منابع انگليسی 59000 ،قبضـه اسـت کـه 43000
قبضۀ آنها ،کهنه و فرسوده بود (اعکاتب49 - 51 ،؛ فياض.)253 ،
 .3ضع

منابع ماعی نيز در شکست انقالب مثثر بود .منابع ماعی انقالب بيشتر از دو

جا تأمين میش

با ایران و هن و دیگر مناقق فرستن ۀ این وجـوه بـرای مجتهـ ان شـيعه عـراق ،بسـيار
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کاهش یافت؛
 .3-2کمکهای برخی از تاجران و شيوا عشایر به انقالبيان که در سنجش با هزینـه
و بر اثر حضور در مي انهای جنگ ،ناگزیر مـیبایسـت کشـاورزی (تنهـا منبـع درآمـ
خانواده انقالبيان) را رها میکردن و تعطيلی زراعت ،بـه پيـ ایی مشـکالتی در زنـ گی
آنان و کاستن از شور و هيجانشان برای دنبال کـردن نبـرد بـا نيروهـای اشـغالگر مـی
انجامي .
انقالب از کمک هيچیک از دوعتهای خارجی بهرهمن نش  .دوعت آعمان که مخاع
سرسخت انگليسیها به شمار میرفت ،در جنگ شکست خورده بود و حکومت روسيه
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های جنگ بسيار ناچيز بود .از سوی دیگر ،نيروهای انقالبی بيشتر دهقان و زارا بودنـ
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 .3-1وجوهات شرعی (خمس و زکات) که پس از آغاز انقالب و قطع ارتباط عراق

نيز بر اثر مشکالت داخلیاش ،به مساکل منطقهای توجه نمیکرد .اوضاا کشورهای هـم
کشورها ناممکن مینمود (اعوردی346 - 351 ،؛ ناظميان.)30 - 31 ،
 .4بيشتر رهبران مذهبی انقالب ،ایرانی بودن و بهخوبی به عربی سخن نمیگفتنـ و
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سایه عراق نيز چنان بود که بر اثر تسلط انگليسیها بر منطقه ،ارتبـاط انقالبيـان بـا ایـن

همين مشکل موجب میش که نتوانن مستقيم با تودههای عراقـی گفـتوگـو کننـ  .از
سوی دیگر ،آیتاهلل محم تقی شيرازی رهبر انقالب ،در اوج انقالب از دنيـا رفـت .دو
ماه پس از این ،همين مشکل درباره جانشين وی آیتاهلل شيخ اعشریعه اصـفهانی تکـرار
ش  .با توجه به جایگاه این دو ،نزد عشایر و رهبری انقالبيان ،مرگ آنان ضربه سـنگينی
به انقالب زد (همان؛ تهرانی.)92 - 95 ،
 .5رهبران مذهبی در شهرهای مق س عراق (کربال ،نج

و کاظمين) مستقر بودن و

در دیگر شهرها پایگاهی ن اشتن و برای برقرای پيون با عشایر و مردم روستاها ،ناگزیر
بودن به این مناقق سفر کنن که با توجه به کارهای علمی و سياسی فراوانشان ،فرصتی
برای این سفرها فراهم نمیآم (ناظميان.)30 - 31 ،
نتيجه

و بــومی بخواننــ کــه از هيجانهــای ملیگرایانــه برآمــ ه از ســوریه همــراه شــ
( ،)Hechter and Kabiri, p 13اما بر پایه دقيقترین دی گاه عراقـی ،چنـين رویدادی نـه
شـورش کـه انقـالب ملیگرایانـه اصـيل بـود .ایـن انقـالب ميـان تالشهـای عقــيم و
شکستخورده عراقيان برای بيرون ران ن حکومت منفور انگليس ،نخستين انقـالب بـه
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

شمار میرود .انگليسیها بيشتر ادعا میکنن که این انقالب در سياست انگلـيس هرگـز
تغييری پ ی نياورد ،اما شواه این ادعا را تأیي نمیکنن  .این قيام برای دوعـت بریتانيـا
به بهای جان بيش از چهارص نفر و کمابيش چهل ميليون پون تمام شـ (ویلـی.)35 ،
افزون بر این ،خيزش یاد ش ه به پاشي گی بسياری از امور م یران اجرایی در سـالهای
اشغال عراق انجامي و چارچوب سياست انگليس را اواخر ایـن دوره درهـم شکسـت.
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انگليســیها بــا شکســت انقــالب  1920تــالش کردنــ آن را شورشــی قبيلــهای

این انقالب به استقالل کامل عراق نيانجامي و اقت ار واقعـی را بـه دسـت مـردم عـراق
نسدرد ،اما توفيق یافت کـه سياسـت اداره امـور هنـ را در انگلسـتان بیاعتبـار کنـ و
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ثوره اععشرین در دی گاههای سياسی انگلستان درباره عراق ،دگرگونیهای بنيادین پ ی
آورد .بنابراین ،نگرشی مهم درباره تشکيل نوعی حکومت محلی در قاعب واح سياسی

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1392.1.9.3.5

همکاری بيشتر مردم عراق را در تأسيس نخستين حکومت ملیشان در پـی آورَد؛ یعنـی

قاکم به خود آغاز ش  .خانم گرترود بيل ،رکيس وقت دفتر نماینـ ه عـاعی انگلسـتان در
عراق که او را مسئول دستگاه اقالعات و امنيت بریتانيا در عراق خوان هان  ،در اینبـاره
ميگوی «نه به فکر حکومت فخيمه انگلستان و نه هيچ کس دیگری خطور میکـرد کـه
چنين آزادی که ما در نتيجه انقالب ( 1920ثوره اععشرین) به اعراب عطـا کـردیم ،داده
شود» (نظمی.)399 ،
سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389
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سال اول ،شماره یکم ،پایيز 1389
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شای برجستهترین دستآورد انقالب این بوده باش که هزینه سياست اداره امور هن
را برای ماعياتدهن گان ،به خود انگلستان بازگردان (مـار .)69 ،حسـن اععلـوی دربـاره
پیآم های انقالب  1920مینویس
مهمترین نتایجی که ثوره اععشرین به بار آورد ،این بود که موفق شـ قـرت
انگليسی ویلسون را که در بـه رسـميت نشـناختن دوعتـی عراقـی خالصـه

میش  ،به شکست بکشان  .این قرت قبـل از وقـوا انقـالب مـوارد زیـر را
 .1هن ی ساختن عراق با کوچ دادن هزاران هن ی به ایـن کشـور و وابسـته
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کردن مق رات و سرنوشت عراق به دوعت هن ؛
 .2اسکان یهودیان مهاجر در عراق تحـت حمایـت انگلسـتان و در کنـارش
 .3تقسيم عراق از قریق ج ا کردن بصره و اعحاق آن به هن تا اینکه خلـيج
فارس ،دریاچهای انگليسی ـ هن ی شود .اشغالگران انگليسـی ،تعـ ادی از
رجال و ماعکين قرفدار خود را در این شهر وادار کردنـ تـا پروتکلـی در
این زمينه تنظيم کنن ؛
 .4واگذار کردن موصل به فرانسه و استفاده از اقليتها برای رسي ن به ایـن
مقصود (اععلوی.)123 ،

اینکه سرنوشت جامعه شيعی عراق و شيوه تعامل آینـ ۀ ایـن جامعـه بـا دوعتهـای

مراجع ایرانی و قيام  1920شيعيان عراق

سيطره بر فلسطين و تب یل آن به یک کشور یهودی نشين؛
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مطرت کرده بود

حاکم بر این کشور روشن ش  ،شای از مهمترین پیآم های انقالب  1920بـوده باشـ ؛
کشور در در عصر حاکميت بریتانيا بر عراق و دورههای پس از آن ،برای کاهش حضور
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یعنی حضور فعال شيعيان در انقالب  1920موجب ش کـه دوعتهـای حـاکم بـر ایـن

شيعيان در عرصههای گوناگون سياسی ـ اجتماعی و اقتصـادی تـالش کننـ ؛ چنـانکـه
بطاقو در اینباره نوشته است
آنچه که در تمام دوره پادشاهی و تا م تها پس از آن به عنوان یـک اصـل
مطرت بود ،این بود که «اعضراکب علشيعه ،اعموت علشيعه و اعمناصب علسـنه؛
ماعيات و مرگ برای شيعه ،اما مناصب حکومتی برای سنّيان» (.)Batatu, P 75

سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392
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