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پوختەی کوردی:

ض
خوێندکارییەکا� �
ض
خۆپیشاندانە
ع�اق .1928-1926ز؛ زەمینە و لێکەوتەکا�
ي

ڵ
ڵ
ف
�
ئەگـ پ
ـدا� بەریتانیــادا بــوو ،بــە�م
ـەر� تــا ســا� 1932ز عـ يـراق و حکومەتەکــەی لــە ژێــر ســایەی حاکــى ســیاس و هەژمــوو� ســەربازی ئینتـ ب
ڵ
�
ت
ف
کۆمە�یەتییـ ف
ـو� �
عراقــەوه ،هەنــدێ لــە توێــژه
ـەکا� نــاو کۆمەڵگــەی عـ ي�ـراق لــە چوارچێــوهی جوڵــە و پیشــەی
لەســەرهتای دامەزرانــد� دهوڵــە� نـ ي ي
ـەس سیاســى �
خۆیــان و لــە پەراوێــزی کـ ش
ـدکار� خوێنــدکار فا�
عراقــدا چەندیــن چــاالیک و کاردانــەوه و بزوتنەوهیــان دهســتپێکرد ،بزوتنــەوهی خوێنـ
ي
ي
ي
ڵ
ڵ
کۆمە�یەتییانــەی کــە جێگــەی ي�ترامــان و راڤــەی ي� ش
عـ ي�ـراق بــە تایبــەت لــە شــاری بەغــدا لــە نێــوان ســا� ف� 1932-1926ز ،یەکێکــە لــەو دیــارده
مرووییــە،
ڕ
ڵ
ڵآ
کۆمە�یـ ت
بــە رهچاوکـ ف
ـرد� ئــەو دۆخــە ناجێگـ يـرهی پرۆســەی سیاســى و ئاڵوگــۆڕهکان و دواکەوتــووی ف
دۆ�
ـە� کــە هێشــتا عـ ي�ـراق نــەک وهک و�تێــ�
ي
ڵ
ف
فف
ـەلمێ� ،هــاوکات جو�نەوهیــەك وا دیــاری
ـارهکا� ژمــارهی خوێندنگــە و خوێنــدکاران و مامۆســتایان ئــەم حاڵەتــە دهسـ
اوه� دانەمەزرابــوو ،ئامـ
دامــەزر ي
ڵ
خوێندکاریــش دیســانەوه حاڵەتێــ� هەســتپێکراوی سیاســى وکۆمە�یـ ت
ف
دهبیرێــت ،ئەمــەش بــۆ مـ ي� شـرووی هاوچـ ف
ـەر� ناوچەکــە شایســتەی لێنۆڕیــن
ـە�
ي
ڵ
ڵ
ف
و توێژینەوهیــە .هینــده بەســە کــە بزانرێــت تەنهــا لــە مــاوهی ســا�� 1928-1926ز النیکــەم �
ـدکار� دیــار دهرکەوتــن :یەکــەم:
س جو�نــەوهی خوێنـ
ي
ڵ
ـاندا� پەیوهســت بــە دۆسـ �ـى دهرکـ ف
عراق-ئینگلـ فـر ،دووهم :خۆنیشـ ف
خۆنیشــاندان دژی رێککەوتننامــەی 1926ی �
ـرد� ""ئەنیــس نســو�" نووســەری
ي
ي
ي
ڵ
کتێــى مـ � شـرووی نــاو پرۆگرامـ ف
ـەکا� خوێنــدن ،ســێیەم :خۆنیشــاندان دژی هاتـ فـى "ئەلفرێــد مۆنــدی جــوو" بــۆ عـ ي�ـراق .هەریــەک لــەم جو�نەوانــە جیــا
ي
ب

ڵ
خوێندکاری� ،هاوکات بارگاوین بە ف
يف
سیاسى و هەم کارتێکەر و هەم کارلێکراویشن .ئەم توێژینەوه بەدوای وه�م ئەم پرسیارانەوهیە:
دۆ�
لەوهی
ي
ف
ـۆکارهکا� پشــت بزوتنــەوهی خوێنــدکار� ســەرهتای بنیاتنـ فـا� �
هـ
عراقچیبــوو؟ سیاســەت و سیاســەتوانەکان چ رۆڵێــ� لــەو بزوتنەوهیــەدا گـ ي�ـرا؟ ئایــا
ي
ي
ف
بزوتنەوهیــەك �وشـ تـى بــوو یــان کارتێــ� ســیاس دهسـ تـى سیاســییەکان بــوو؟ ت
ـپۆڕییەکا� بــواری
رهو� توێژینەوهکــە دهچیتــە خانــەی توێژینــەوه نێوپسـ
مرووییەکانیش پشـ تـى بەســتووه بە تیۆرهی "ئامادهســازی ســەرچاوهکان"ی کۆمەڵناس ي� ش
مروو� و بۆ شــیکاری پیدراوه ي� ش
�ش
وو� چارلز
مر ي
کۆمەڵناس ي ي
ڵ
تێــى زۆرتریـ فـى ئــەم دیدگایـ ش
ـەس دهکەونــە نــاو کتێبەکــەی {لــە ئامەدهســازییەوه تــا شــۆڕش} و تایبەتــە بــە راڤــەی بزوتنــەوه کۆمە�یەتییــەکان و جەخــت

ڵ
ڵ
کۆمە�یـ ت
ف
ـە� ئام ـرازی شــیکردنەوهی بــۆ
کتکارهکا� جو�نــەوهکان دهکاتــەوه و وهک دیادردهیــەك
لەســەر هــۆکاری بزوتنــەوهکان و جوڵێنــەر و ســەر
ف
وهس�-شــکارییە کتێبخانەییــە و بــۆ کۆکردنــەوهی پێــدراو و روداوه ي� ش
مرووییەکانیــش
دیاریکــردوون .میتــۆدی توێژینــەوهی بەکارهاتــووش میتــۆدی
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ڵ
پشدهبەسـ تـرێت بــە یاداشــت و ســەرچاوه ي� ش
مرووییــەکان و هــاوکات ئــەو ئەدهبیاتــەی کــە بزوتنــەوه کۆمە�یەتییــەکان شــیکار دهکــەن.
ف
مرووی هاوچەرخ� ،
خۆپیشاندا� خوێندکار� ،تیۆری ئامادهساز� سەرچاوهکان ،ي� ش
وشەکلیلیەکان:
عراق.
ي
ي
ي

مقدمه
ـکلگری دولــت ع ـراق ،در چارچــوب جنبــش هــای اجتمــاع دیگــر و تشــکل¬های ســیاس مشــارکت داشــت
ـجو� در ع ـراق در آغــاز شـ ي
کنــش دانشـ ي
و نقــش خــود را در راســتای کشــمش¬های ســیاس و اجتمــاع ع ـراق ایفــا نمــود .در دهــه اول تاســیس دولــت ع ـراق ،كــه در آن دوره ع ـراق تحــت
قیمومــت انگلیــس بــود ،دانشــجویان عـر تا� ماننــد ش
ق�هــای دیگــر اجتمــاع ،بــه سیاســت اســتعماری انگلیــس و حامیــان او در عـراق نقــش خــود را در
ت
ـجو�
چارچــوب فعالیــات خــود ایفــا نمودنــد و اوج نارضایى¬هــای خــود را در ســه تظاهـرات بــروز دادنــد .بایــد در نظــر گرفــت کــه کنش¬هــای دانشـ ي
ت
در ع ـراق جــزو حرکــت وســیع¬تری بودنــد کــه اغلــب عرا�¬هــا در آن زمــان در قالــب تشــکل¬های گوناگــون اجتمــاع ،ســیاس و اقتصــادی ق ـرار
ـجو� در ع ـراق نــگاه کــرد،
گرفته¬بودنــد و علیــه سیاســت¬های دولــت بریتانیــا حــرت م¬کردنــد .بنابرایــن بایــد در ایــن چارچــوب بــه کنــش دانشـ ي
نــه اینکــه ماننــد جنبش¬هــای مســتقل معــارص نیمــه دوم قــرن بیســتم فرانســه و امریــکا نقــش را ایفــا کــرده باشــند .همانطــور نى¬تــوان کنــش
دانشــجویان عـراق را در ســالهای  1928-1926نادیــده گرفــت و جزئیــات ،عوامــل و نتیجــه آن را فرامــوش کــرد .بنابرایــن بـرای ش
ت�یـ ـ ــح و تحلیــل و
آسیب-شــناس کنــش دانشــجو� در عـراق ،تحقیــق حـ ف
ـارص ،ســه تظاهـرات دانشــجویان را مــورد بــررس قـرار داده کــه در در دوران خــود بخـ شـ� از
ي
برنامه¬هــای دولــت عـراق و فضــای مجــازی بــه ویــژه کتاب¬هــای درس را تحــت تأثـ يـر قـرار داد و و علیــه سیاســت¬های انگلیــس در برابــر دولــت و
مــردم عـراق نقــش خــود را ایفــا کــرد .در تاری ـ ــخ معــارص عـراق آن کنــش هــا بــه نــام هــای زیــر ثبــت شــده اســت( :تظاهـرات دانشــجویان ضــد توافقنامــه
حکومــت عراق-بریتانیــا ،1926تظاه ـرات دانشــجویان  1927پیونــد بــه مســئله اخ ـراج أنیــس نصــوىل ،تظاه ـرات دانشــجویان  1928علیــه الفــرد
مونــد یهــودی)( .الزیــدی ،1978 ،ص)11 .
گ
ـزرك از مترصفــات عثمـ فـا� را زيــر اســتيالى خــود ق ـرار دادنــد .دولــت انگلســتان ب ـراى تأمـ ي ف
ـ�
پــس از جنــگ جهـ فـا� اول انگلســتان و فرانســه ،بخــش بـ
ف
عثما� (بغداد ،برصه و موصل)
منابع گوناگون خود ،در منطقه خليج فارس در  10اوت 1920م كشورى جدید التأسیس را از والیات سه گانه
ف
ـر� اي ـران شــد .بــا گذشــت ســه ســال
بــه نــام ع ـراق ایجــاد کــرد .از آن تاريـ ـ ــخ بــه بعــد كشــور نوبنیــاد ع ـراق ،مـ يـراث دار العثمــا� قدیــم و همســايه غـ ب
ف
ف
ش
ـا� و متحدانــش ،بــرصه ،بغــداد و موصــل را اشــغال نمــود .ايــن واقعــه
ـا� اول ،انگلســتان بــا بهره¬گـ يـري از ضعــف دولــت عثمـ ي
از �وع جنــگ جهـ ي
�آغــازي بـراي شــكل گـ يـري جنبشــهاي ضــد اســتعماري در تاري ـ ــخ معــارص عـراق شــد.
ـا� كــه
انگلي�¬هــا در طــول اشــغال عـراق عـ يـى رغــم وعده-هـ ي ي
ي
ف
ـتها� را در پيــش گرفتنــد كــه باعــث نارضايـ ت يـى شــديد مــردم عـراق (اعــم از عــرب ،کــرد و غـ يـره)
بـراي اســتقالل بــه مــردم ايــن �زمـ يـ� يم¬دادنــد؛ سياسـ ي ي

ـردم در ســال  1920م در عـراق شــد( .کریــى ،1988 ،ص )71 .البتــه دوره (تأســیس دولــت
شــد .ايــن مســئله باعــث شـ
ي
ـكل¬گري قيــام بــزرگ و مـ ي
گ
عـراق) 1920تــا ( 1932کــه ســال اســتقالل عـراق از اســتعمار بریتانیــا اســت) ،دوره پــر کشــمکش و تغیـ يـرات بــزرك در تاریـ ـ ــخ معــارص عـراق اســت،
تأثرگــذاری ایجــاد
ـو� و سیاســت اســتعمارگرایانه بریتانیــا در ایــن کشــور ،مســائل مهــى و حــوادث ي
در ایــن دوره  12ســاله قیمومــت ،عــالوه بــر �کـ ب
ف
شــد کــه باعــث کشــمکش¬های بیشـ تـر شــد ،ماننــد مســئلۀ تمامیــت ار ف
ا� و تشــخیص نهـ يـا� مرزهــای جغـرا� و ســیاس عـراق بــه عنــوان یــک دولــت
تعی�¬نمــودن ملــک فیصــل اول بــه عنــوان اولـ ي ف
جدیــد ،ي ف
ـ� شــاه عـراق در 1921توســط انگلی�¬هــا ،تشــکیل دادن و تغیـ يـر دادن  13کابینــۀ وزارت

در طــول  12ســال قیمومــت بــه علــت ناآرام¬هــا و عــدم ثبــات ســیاس و امـ فـى در آن دوره و امضــا کــردن بیشـ تـر از پنــج توافقنامــه میــان دولــت عـراق
و بریتانیــا ،نارضایـ تـى هــای مــدام تــوده مــردم و تشــکل¬های اجتمــاع و ســیاس عـراق ضــد توافقنامــه هــا و سیاســت هــای انگلیــس کــه جنبش¬هــای
اجتمــاع ماننــد جنبــش دانشــجو� و تظاه ـرات کارگ ـران و قیام¬هــای عشــایری و قیــام بـ ف
ـر� اســتان هــا علیــه حکومــت ع ـراق و بریتانیا(.عامــری،
ي
 ،2009ص)85 .

ت
ـر� اســتعمار گــر و ســتم ســیاس آن علیــه عرا�¬هــا از یــک طــرف و عکــس العمــل
در ایــن میــان مســئله �کــوب اجتمــاع ،ظهــور یــک دولــت غـ ب

جنبش¬هــای اجتمــاع از طــرف دیگــر ،پدیده¬هــای جدیــدی در فضــای ســیاس ایجــاد کــرد و فعالیت¬هــای قدیــى و ســنت¬های سیاســت پیشـ ي ف
ـ�
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ش
دانشجو� در جامعه
حز� به ویژه فعالیت¬های
ي
را پشت � گذاشت و به فعالیت¬های جدید مانند تظاهرات و ایجاد تشکل¬های ق�ی و ب
عـر تا� روی¬آورد.
ت
ـجو� در ایــن ســه ســال در تاریـ ـ ــخ معــارص عـراق ،خــود را در تظاهـرات زیــل بیــان نمونــد و توســط مورخــان عـرا� بــا اســام
البتــه شــالوده کنــش دانشـ ي
زیــر ثبــت شــده¬اند:
.1تظاهرات دانشجویان ضد توافقنامه حکومت عراق-بریتانیا.1926
.2تظاهرات دانشــجویان به علت اخراج¬کردن أنیس نصوىل نویســنده کتاب درس ماده تاری ــخ ،تحت عنوان "تاری ــخ دوله امویان" در 1927م،
که باعث خشــم دانشــجویان و شــیعیان و مراجع آنان در عراق شــد.
.3تظاهرات دانشجویان در برابر آمدن الفرد موند یهودی1928م.
بنابراین مقاله ف
حارص در صدد جواب سؤاالت زیر است:
دانشجو� ایجاد م¬شد؟
 .1چرا تظاهرات
ي

 .2فضای سیاس و اجتماع چه ش
دانشجو� سال-های  1928-1926داشتند؟
نق� در تظاهرات
ي

تأثر جریان¬های سیاس نموده ند؟
 .3چرا و چگونه در دهه اول تأسیس دولت عراق ،دانشجویان تحت ي
ـجو� در آغــاز تشــکیل دولــت عـراق بــه مثابــه یــک جنبــش اجتمــاع مــورد بــررس
اهمیــت ایــن تحقیــق از آن لحــاظ اســت کــه فعالیت¬هــای دانشـ ي

قـرار م¬گـ يـرد ،از ایــن لحــاظ شــناخت و ش
ت�یـ ـ ــح تظاهـرات دانشــجویان م¬توانــد جنبه¬هــای غـ يـر متعــارف جریــان هــای ســیاس و اجتمــاع دهــه
اول تأســیس دولــت عـراق را توضیــح دهــد .عــالوه بــر آن م¬تــوان از ایــن طریــق نقــش دانشــجویان را در کشــمکش¬های ســیاس بیــان کــرد و نقــش
تشــکل¬ها و فضــای ســیاس معــارص تظاهـرات در واکنش¬هــای دانشــجویان مــورد توجــه قـرار گـ يـرد .بــه رغــم آن ،سیاســت¬های �کوب¬گرایانــه

بریتانیــا و حکومــت عـراق در برابــر دانشــجویان توضیــح داده شــود.
هــدف اصــى مقالــه حـ ف
ـارص ،بــررس زمینه¬هــای ســیاس کنــش دانشــجویان و تأثـ يـر و تأثــر در فضــای ســیاس در تظاه ـرات دانشــجویان اســت ،و
ف
ش
ـجو� در میــان
روش تحقیــق در ایــن پژوهــش ،روش توصیــ� تحلیــى اســت بــا تأکیــد بــر شــناخت علــت ،ت�ی ـ ــح و توصیــف آن ســه تظاهـرات دانشـ ي
ســال هــای 1928 -1926م اســت .در ایــن تحقیــق بـرای بــررس داده¬هــا و نتیجه¬گـ يـری ،بــر نظریــه "از بســیج تــا انقــالب" چارلــز تیــى دربــاره کنــش
جمــ� و مفاهیــم کلیــدی ایــن نظریــه در تحلیــل و توصیــف رویدادهــای مربــوط بــه دانشــجویان در ســال هــای  1928-1926تأکیــد شــده اســت.
چارچوب نظری
چارلــز تیــى جامعه¬شــناس تاریـ فـ� در کتــاب (از بســیج تــا انقــالب) ،دربــاره تعریــف �کــوب معتقــد اســت کــه هرگونــه کنـ شـ� توســط گــروه دیگــر
اســت کــه هزینــه کنــش جمــ� مــدع را افزایــش م¬دهــد .کنـ شـ� کــه هزینــه کنــش جمــ� یــک گــروه را کاهــش دهــد ،شــکى از تســهیل اســت( .تیــى،
 ،1388ص)149 .
اگــر قاعــده نظــری تیــى را ب ـرای تحلیــل �کوب¬هــای کــه در ع ـراق دوره تحقیــق حـ ف
ـارص مــورد توجــه ق ـرار گرفته¬شــود ،م تــوان گفــت کــه کنــش
ـجو� در عـراق در میــان ســال هــای 1926م تــا 1928م ،ریشــه¬ها و زمینه¬هــای ایــن کنــش مســتقیم مربــوط بــه فضــای ســیاس عـراق پــس از
دانشـ ي
جنــگ جهـ فـا� اول 1918-1914و دهــه اول تاســیس دولــت نویــن عـراق م شــود .بنابرایــن تمــام زمینه¬هــای منجــر بــه جریان-هــای ســیاس عـراق
تأثرگــذار بودنــد ،چ ـرا کــه بیشـ تـر
ـجو� .1928-1926م نقــش داشــتند و ماننــد عوامــل و متغـ يـرات جامعــۀ ي
ایــن دوره در زمینــه ســازی کنــش دانشـ ي
دانشــجویان بــه مثابــه یــک مــدع و ضــد اســتعماری بــه عنــوان کنشــگر توســط تشــکل¬ها و نخبــگان ســیاس ماننــد یــک ابـزار فشــار ســیاس بــه کار
رفتنــد و آنهــا را در ایــن راســتا بســیج کردنــد .در صفحــات تاری ـ ــخ معــارص عـراق م¬تــوان اســتنباط کــرد کــه هرگونــه �کــوب بیشـ تـری از طــرف بریتانیــا
به مثابه یک اســتعمار در جامعۀ ،باعث واکنش¬های اجتماع ش
ق�ها و طبقه¬های اجتماع در عراق شــده اســت ،و در نهایت این معادله¬ی
گرنــد و تشــکل هــای اجتمــاع و ســیاس عـراق بــه ویــژه
کــه ذکــر شــد بــه عنــوان کلیــدواژه¬ای شــد کــه کنشــگران و رجــال ســیاس توانســتند از آن بهــره ي
ت
نارضایى¬هــا را رونــق دهنــد.
دانشــجویان و تــوده مــردم بــه طــور کى را در راه ضــد اســتعماری بســیج کننــد و
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ـجو� در ع ـراق بــه عنــوان یــک کنــش جمــ� مــدع و ضــد
عــالوه بــر �کوب¬هــای مــدام بریتانیــا و حکومــت تحــت قیمومــت ع ـراق ،کنــش دانشـ ي
اســتعماری نقــش بســیار آشــکاری در کشــمکش¬های ســیاس دهــه اول تأســیس عـراق ایفاکــرد و زمینــه¬ی بـرای جریــان هــای بعــدی و انقالب-هــای
ـ� از ش
دیگــر عـراق فراهــم کــرد ،کنــش دانشــجو� میــان ســالهای  1926تــا 1928م ،بــه مثابــه یــک الگــوی اجتمــاع بـرای بهره¬جسـ ت ف
ق�هــای اجتمــاع
ي
دیگــر بــه عنــوان یــک ابـزار ســیاس در دســت معارضـ ي ف
ـ� ســیاس در ســال هــای بعــد قرارگرفت(.الزیــدی ،1978 ،ص)13 .

البتــه تاکیــد بــر نظریــه جامعــه شــناس تاریـ فـ� چارلــز تیــى دربــاره بســیج و کنــش جمــ� و انتخــاب نظریــه وی بــه عنــوان مفهــوم کلیــدی بـرای تحلیــل
کنــش دانشــجویان بــه ایــن علــت بــود کــه تیــى بــر خالقیــت مــردم عــادی تأکیــد م ورزد ،از طــرف دیگــر اهمیــت زیــادی بـرای تأثـ يـر تغیـ يـرات ســاختاری
ـجو� در
گریزناپذیــر قائــل م شــود( .اســکاچپول ،1388 ،ص )344 .از ایــن لحــاظ م¬تــوان ب ـرای تحلیــل پدیــده اجتمــاع بــه عنــوان کنــش دانشـ ي
ُ
ـجو� خالقیــت و فعالیــت دانشــجویان بــه عنــوان تــوده مــردم و از طــرف دیگــر تغیـ يـرات جدیــد و
عـراق بهــره بــرد ،چـرا کــه از یــک طــرف کنــش دانشـ ي
ـکلگری هویــت دولــت جدیــد و حرکــت نوســازی در جامعــه عـراق نقــش داشــتند و در دهــه
پدیــده کنش¬هــای جمــ� و مشــارکت در سیاســت و شـ ي
اول تأســیس و وجــود اســتعمار انگلیــ� هــم واقعــه گزیرناپذیــر اســت و بایــد تــوده مــردم عـراق بــه ویــژه دانشــجویات بــا الهام¬گرفـ ت ف
ـ� از تشــکل-های
ت
گرنــد.
ســیاس مواضــع خــود را نشــان دهنــد .عــالوه بــر ایــن بیشــر تحقیــق هــای تیــى در عرصــه کنــش هــای جمــ� و جنبــش هــای اجتمــاع قـرار م ي
ـجو� عـراق آن دوره درســت اســت یــک صفحــه اســت از تاری ـ ــخ اجتمــاع امــا علــت و زمینــه و هــدف کنــش کامــال ســیاس
از لحــاظ دیگــر کنــش دانشـ ي
بــود ،و ایــن ســازگاری کامــل بــا نظریــه تیــى دارد ،چــون از تظــر تیــى انقــالب و جنبــش هــای اجتمــاع نــوع اعمــال خشــونت ســیاس ســازمان یافتــه،
آگاهانــه و هدفمنــد از ســوی گــروه هــای محــروم و معـ تـرض علیــه نظــام حاکــم اســت( .تیــى ،1388 ،ص )8 .تیــى معتقــد اســت کــه هــدف کنــش
جمــ� قــدرت ســیاس اســت و تغیـ يـرات در آرایــش قــدرت ،فرصــت هــا و تهدیدهــای رویــاروی رقبــا و مدعیــان قــدرت را تغیـ يـر م دهــد( .اســکاچپول،

 ،1388ص)351 .

()1

ـجو� ســالهای  1928-1926در عـراق ،نظریــه جامعــه شــناس تاریـ فـ� تیــى در
بنابرایــن بـرای فهــم و توصیــف و تحلیــل داده¬هــا دربــاره کنــش دانشـ ي
پژوهــش مــورد توجــه قـرار گرفــت.

کنش جمیع از نگاە چارلز تیل

تیــى یــ� از نویســندگان مشــهور مکتــب «تجهـ فـر یــا بســیج منابــع» اســت ،ایــن رویکرد[مکتــب] در ده  1970رشــد کــرد ،ایــن نــوع نگــرش را آنتـ ف
ـو�
ي
ـکار� و چارلــز تیــى بــه وجــود آوردنــد و رشــد دادنــد ،ایــن نویســندگان بــر "نیازهــای سـ ف
ابرشــال ،ویلیــام گامســن ،مایــر زالــد و جــان مـ ت
ـازما� جنبــش هــای
اجتماع" تأکید داشتند و مطالعه کنش های جم� را استقالل بخشیده و آن را از مبحث رفتارهای جم� جداکردند(.زاهد ،1989 ،ص)25 .
تیــى در بیــان نظریــه خــود م¬گویــد" :برنامــه مــن در اینجــا (کتــاب از بســیج تــا انقــالب) ایــن اســت کــه مفاهیــم و فرضیه¬هــای کى مطالعــه معــارص
یــا تاریـ فـ� مربــوط بــه مــوارد کنــش جمــ� را ترســیم کنــم .بــه بـ ف
ـر� از مشــکالت مطــرح شــده در تحلیــل هــای مارکــس دربــاره تعارضــات ســیاس قــرن
هیجدهــم کــه همچنــان الینحــل مانــده انــد توجــه م کنیــم( ."...تیــى ،1388 ،ص)77 .

ّ
چارلــز تیــى کنــش جمــ� را بــر "رفتــار" جمــ� ترجیــح م دهــد تــا بــر اهمیــت عامــل تأکیــد ورزد ،وی کنــش جمــ� را بــا تحلیــل عــى و تحلیــل غـ يـا� را
ف ّ
ـار� نســبت بــه فــرد یــا گــروه" تلـ تـ� م کنــد .امــا تبیـ ي ف
ـ� عــى کنــش یــک فــرد یــا گــروه را "نتیجــه ينروهــای خـ ب
ـ� غـ يـا� فــرد یــا گــروه را بــه
در بــرم گـ يـرد .تبیـ ي
ف
گرد(.اســکاچپول ,1388 ,ص)346 .
عنــوان کســا� کــه طبــق مجموعــه¬ی از قواعــد ضمـ فـى یــا رصی ـ ــح انتخــاب م کننــد در نظــر م ي

ف
ـ�
ـاع ،توطئه¬هــاي سـ ي
در نظــر او انقــالب هــا ،شــورش هــا ،جنبش¬هــاي اجتمـ ي
ـ� از کنش¬هــاي جمـ ي
ـياس و بســياري از کودتاهــا ،انــواع مختلـ ي
جم� را ،در کتاب مشهورش
تيى توضیح زمينه¬های کنش
تغيري در جامعه صورت
ي
تغير يا ممانعت از ي
هستند که با هدف ايجاد ي
م¬گرند .ي
ي
ـ�" خــود را مطــرح يم کنــد و بــه جزئيــات آن يم پــردازد.
«از بســيج تــا انقــالب» م¬دهــد ،قواعــد و اصــول ي
کى "نظريــه کنــش جمـ ي
او اجـزاء تشــکیل دهنــده کنــش جمــ� را در پنــج پایــه اصــى م بینــد« :منافــع»« ،ســازمان»« ،بســیج»« ،فرصــت» و خــود «کنــش جمــ�» .وی
گ
در کتــاب "از بســیج تــا انقــالب" آن مطلــب را بــررس م¬کنــد کــه چــه چـ ي فـری یــک گــروه را بــه وجــود م آورد و چگونــ� منافــع واقــ� و بــا دوام را
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شناسـ يـا� م¬کند(.اســکاچپول ،1388 ،ص)346 .
ت
ب ـرای توضیــح بیشــر مفاهیــم اصــى نطریــه مذکــور ،دو مــدل را مطــرح م¬کنــد.1 :مــدل جامعــه ســیاس(ن.ک :شــکل شــماره .2 .)1مــدل
يف
ـیج"تجهر"(ن.ک :شــکل شــماره .)2
بسـ
تیــى عنــارص تشــکیل دهنــده مــدل جامعــه ســیاس بــا پنــج جــزء بیــان کــرده اســت :جمعیــت ،حکومــت ،یــک یــا چنــد مــدع ،یــک جامعــه ســیاس و
یــک یــا چنــد ائتــالف.
تیــى در مــدل جامعــه ســیاس ،حکومــت را بــا نقطــه آغــاز شناسـ يـا� م کنــد و ســپس بــه شناسـ يـا� جمعیـ تـى کــه آن حکومــت بــر آن کنـ تـرل یــا ادعــای
ت
ـياس را بــه دو گــروه تقســيم کــرده ،نخســت اعضــاي حکومــت ،ســپس چالشــگران حکومــت.
کنــرل دارد م پــردازد ،در ایــن راســتا مدعيــان قــدرت سـ ي
ش
ـاس از رقابـ ت يـى اســت کــه ميــان مدعيــان (اعضــاء و چالشــگران) جريــان دارد تــا ســهم
در واقــع ،رقابــت اصـ يـى و منشــاء پويـ ي ي
ـا� در الگــوي سـ ي
ـياس نـ ي
ف
ت
ت
ـاس را در درون جمعيــت در
بيشــري از قــدرت حکومـ يـى را در اختيــار داشــته باشــند .از نظــر تيـ يـى ،حکومــت سـ ي
ـازما� اســت کــه ابـزار متمرکــز و اسـ ي
ـا� ميــان
گاه ائتالف¬هـ ي ي
اختيــار دارد .روابــط و چالش¬هــاي ميــان حکومــت ،اعضــاء و چالشــگران ،شــکل دهنــده فضــاي جامعــه سـ ي
ـياس اســت .ي
ف
ف
ـدا� مشـ تـرک اســت( .تیــى ،1388 ،ص)80 .
ـ� بــا اهـ ي
اعضــاء و چالشــگران نـ يـر بوجــود يم آيــد کــه هــدف آنهــا هماهنــگ ســازي کنــش جمـ ي

امــا در بــاره مــدل بســیج شــکل دیگــری مطــرح م¬کنــد (ن.ک :شــکل شــماره  2مــدل بســیج) عنــارص ايــن الگــو عبارتنــد از :منافــع ،ســازمان ،بســيج،
فرصت وکنش جم� .منافع ،مجموعه امتيازات و محروميت¬هاي ت
مشر يك است که ممکن است در اثر تعامالت مختلف با ديگر جمعيت¬ها
ي
ت
بــر جمعيــت مــورد بحــث وارد آيــد .ســازمان ،مـ ي فـران هويــت مشــرک و ســاختار وحــدت بخــش اف ـراد در درون يــک جمعيــت اســت .بســيج ،مـ ي فـران
ت
ف
ـخص اســت.
ـدع جهــت نيــل بــه هــدف مشـ
ـ� يــک مـ ي
ـ� يــک مـ ي
ـ� ،مـ يـران اقدامــات جمـ ي
ـدع قـرار دارد .کنــش جمـ ي
ـ� اســت کــه تحــت کنــرل جمـ ي
منابـ ي
ي
فرصــت ،رابطــه ميــان منافــع جمعيــت و وضعيــت جهــان اط ـراف است(.جامعه¬شــناس" ، )1389 ،ایــن شــکل بیــان م دارد کــه عنــارص تعیـ ي ف
ـ�
کننــده بســیج یــک گــروه ســازمان آن ،منافــع آن در تعامــالت ممکــن بــا یکدیگــر مدعیــان ،فرصت/تهدیــد کنـ ف
ـو� آن تعامــالت و در معــرض �کــوب
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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گ
بــودن گــروه هســتند .ایــن شــکل بیــان م کنــد کــه در معــرض �کــوب بــودن گــروه عمدتــا تابــ� از نــوع منافــع اســت کــه ان گــروه نماینــدك آنهــا را دارد.
و ایــن شــکل مـ فـران کنــش جمــ� را برآینــدی از قــدرت ،بســیج و فرصت¬هــای کنـ ف
ـو� و تهدیــدات متوجــه منافــع آن گــروه م¬داند"(.تیــى،1388 ،
ي
ص)85 .

تأکیــد تیــى بــر منازعــه¬ی ســیاس چنــد پیآمــد مهــم دارد مخصوصــا بـرای ایــن پژوهــش حـ ف
ـارص ،چـرا کــه کنــش دانشــجویان در عـراق میــان ســال هــای
 1926تــا  1928بطــور کالن جنبــه ســیاس داشــت و انگـ ي فـره هــای ســیاس مدعیــان و تشــکل¬های ســیاس ،مــورد توجــه دانشــجویان ق ـرار گرفتــه
ف
ـجو�
بودنــد یــا اینکــه تحــت تأثـ يـر آنهــا بودنــد ،البتــه از طــرف دیگــر ،قــدرت و سیاســت انگلیــس نـ يـر ســبب دیگــری ب ـرای فعالیت-هــای کنــش دانشـ ي
عـراق و حـ تـى م¬تــوان گفــت ایجــاد و ظهــور آن بــه مثابــه یــک کنــش فعالگــر در آن دوره بــود ،از جملــه آن پیامدهــای کــه در ایــن جریــان بــه وجــود
آمــد و تأکیــد بــر منازعــات دارد ،کــه نـ ي فـر قابــل توجــه نظریــه تیــى هــم هســت و بــه نقــش دولــت در هرگونــه مبــارزه¬ی ســیاس تأکیــد م¬ورزد .چــون
مسـ ي ف
ـئول� دولــت بــا اقدامــات خــود ،بارهــا کنش¬هــای جمــ� را بــه خشــونت جمــ� تبدیــل نمودنــد و �کــوب از ابزارهــای آنهــا بــود( .اســکاچپول،
 ،1388ص )366 .بـرای مثــال هنــگام کــه حاکــم ســیاس دولــت بریتانیــا در عـراق و حکومــت تــازه تأســیس شــده عـراق بــه شــدت راهـ بـرد �کــوب را
ت
در نظــر م گرفتنــد و بکارم¬گرفتنــد در برابــر عـرا� هــا در اوایــل تاســیس دولــت ،ایــن امــر منجــر بــه خشــونت هــای جمــ� ماننــد ماننــد قیــام مــردم
ُ
1920م و قیــام کردهــا در شــمال عـراق و تظاهـرات  1924و کنــش هــای متــداوم دانشــجویان در ســال هــای  1926و  1927و  1928شــد.
نطریــه بســیج منابــع تیــى کــه در ایــن پژوهــش بـرای تحلیــل و توصیــف رویدادهــا بــه کار رفتــه اســت یــک نظریــه رابطــه گراســت و تأکیــد او بــر روابــط
ـ� و سـ ي ف
اســت ،در حــاىل کــه جامعــه و فــرد ،بــه ترتیــب دومـ ي ف
گرنــد( .زاهــد ،1989 ،ص)49 .
ـوم� عامــل مــورد بحــث قـرارم ي

دانشجو� عراق
فضای سیاس و زمینه های تظاهرات
ي

پــس از جنــگ اول جهـ فـا� و تأســیس دولــت جدیــد ع ـراق در اوایــل دهــه بیســت قــرن بیســتم ،رجــال ســیاس و روشــنفکران ع ـراق ،آراء مختلــف
و گوناگـ ف
ـو� دربــاره آینــده ع ـراق در نظــر داشــتند ،از جملــه آنهــای کــه بیشـ تـر رایــج بودنــد :آیــا نظــام ســیاس دولــت ع ـراق جمهــوری یــا پادشــاه
باشــد؟ چــه کــ� یــا چــه گــروه حقانیــت فرمانــروا� کشــور را دارد؟ برخــورد بــا انگلیــس و دولتمــردان آن در عـراق چطــور باشــد؟ تمامیــت ار ف
ا� و
ي
ت
مــرز ســیاس عـراق تــا کجاســت؟ بــا یــک کشــور چنــد ملیـ تـى چــه بایــد کــرد؟ اقلیــات و ملیت-هــای ســاکن حــدود عـراق چــه حقــو� در کشــور جدیــد
ف
ف
ـر� باشــد یــا اینکــه یــک هویـ تـى
دارنــد؟ چــه برخــوردی بــا اقلیــات نــارا� و معارضـ يـ� بایــد کــرد؟ آیــا هویــت ســیاس عـراق یــک دولــت مى¬گـر يا� عـ ب
جدیــد چندگانــه را تعیـ ي ف
ـ� تشــخیص کنــد؟ قیــام کردهــا و اشــوری هــا در شــمال عـراق چــه بایــد کارکــرد؟ ایــن مســائل از جملــه مشــکالت ایجــاد شــده و
بحران¬هــای بودنــد کــه چالش¬هــای عمــده¬ای را بـرای دولــت ایجــاد کــرد و بخــش بــزرگ آن مشــکالت هنــوز پابرجــا هســتند(.تریپ ،2006 ،ص.
 )67همانطــور کــه "نیهمــن یاماکوگوز"پژوهشــگر مســائل عـراق معتقــد اســت کــه از ســال 1920م بــه ایــن ســو ،دولــت حاکــم بــر عـراق ،یــک دولــت
ب�¬ریشــه یــا فاقــد پایــگاه اجتمــاع و مقبولیــت فراگـ يـر بــوده اســت و یــک دولت-ملــت فراگـ يـرکــه تجــى نهادیــن و فراگـ يـر همــه گروه¬بندی¬هــای قــوم
و مذهـ بـى باشــد ،شــکل نگرفت(.واعــظ و دیگ ـران ،1397 ،ص)96
ً
عـراق میــان ســال¬های  1920تــا 1932م ،دقیقــا همــان ســال¬های کــه عـراق مســتقیما تحــت قیمومــت انتــداب انگلیــس بــود ،عـراق در ایــن دوره
تغیـ يـرات و تحــوالت عمیـ تـ� را در پیــش گرفــت کــه بـ ف
ـر� از آنهــا اهمیــت زیــادی ب ـرای تحــوالت اجتمــاع و مدرن¬ســازی ع ـراق داشــتند و بخــش

An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020 561
دیگــر از آنهــا تحــوالت بحران¬ســاز بودنــد ،بــدر ایــن میــان تشــکل¬ها و جریان¬هــای ســیاس و مذهـ بـى میــان ایــن ســال¬های �نوشــت ســاز نقــش
ـ�ا� را ایفــا کردنــد کــه ب ـرای جامعــه ع ـر تا� و ش
تاثرگــذار بودنــد ،مبــارزه بــا انگلیــس و سیاســت¬های آن
ق�هــای اجتمــاع و کنش¬هــای جمــ� ي
بـ ف ي
در عـراق شــالوده¬ و نمــاد مى¬گـر يا� و وطن¬دوسـ تـى هــر جنبـ شـ� بــود کــه فعالیــت و مشــارکت و نقــش در جامعــه داشــته باشــد ،بنابرایــن در ایــن
دوره واکنش¬هــای ســیاس در برابــر سیاســت انگلیــس بیشـ تـر بچشــم م¬خــورد و م¬بایســت هــر جنبـ شـ� نارضایـ تـى خــود را در برابــر انگلیــس نشــان
دهــد یــا حــد اقــل بــه ایــن سیاســت ضــد انگلیــ� تظاهــر نمایــد تــا اینکــه مقبولیــت جامعــه مذهـ بـى و اجتمــاع عـراق را بدســت ب�¬آورد .تشــکل¬های

ســیاس و ش
ق�هــای اجتمــاع از طریــق فشــارهای اجتمــاع و تظاهـرات خواســتار برگردانــدن منابــع طبیــ� و �مایــه مــى بودنــد کــه انگلیــس آنهــا را

تأثرگذارتریــن آنهــا در عـراق بـرای انگلیــس نفــت و ژئوپولتیــک عـراق از لحــاظ ســیاس و اقتصــادی بــود کــه
اشــغال نمــوده بــود .مهم¬تریــن منابــع و ي
ُ
اهمیـ تـى چنـ ف
م¬بــرد.
ـدا� از لحــاظ امنیـ تـى و ســیاس در منطقــه داشــت و انگلیــس از آنهــا ماننــد هــر دولــت اســتعماری در کشــوری اشــغال شــده بهــره
(احمــد ،1981 ،ص)55 .
در ایــن دوره در عـراق اختالفــات و اختــالف نظــر میــان تــوده مــردم و دیدگاهــای آنــان ،از طریــق ســازمان¬ها ،ش
ق�هــای اجتمــاع ،گروه¬هــا و تشــکل
هــای ســیاس و اجتماع-عشــایری بیــان م¬شــد ،جامعــه ع ـر تا� جامعــه¬ای نــا همســان پــر از اختالفــات ســیاسّ ،
ملیـ تـى ،مذهـ بـى و اجتمــاع بــود
گری ـهــای درون جامعــه داشــت و هــر گــروه حســب ادعــای خــود مــدع قــدرت بــود یــا حــد اقــل
و هســت ،البتــه ایــن اختالفــات نقــش در حجــم در ي
نى¬خواســت قــدرت محــى خــود را اعــم از قــدرت عشــایری ،اجتمــاع و مذهـ بـى از دســت دهــد و زیــر مقــررات و قوانـ ي ف
ـ� و قــدرت دولــت جدیــد
ُ
التأســیس بــرود .شــاخص¬ترین گروه¬هــای کــه باهــم دیگــر رقابــت داشــتند از لحــاظ اجتمــاع عشــایر و ایــالت عـراق ،مى¬گرایــان عــرب و کردهــای
ـ� در بـ ف
مــى گ ـرا ،آشــوری هــا و ..الــخ بودنــد ،از لحــاظ مذهـ بـى کشــمکش میــان اهــل تشــیع و تسـ ف ف
ـر� مواقــع در اوج خــود بــود .همــه این¬هــا ب ـرای
سـ ت ف
ـاخ� هویــت جدیــد دولــت عـراق مشکل¬ســاز بــود و تأثـ يـر خــود را در فضــای ســیاس عـراق جــا گذاشــت .عــالوه بــر قیمومــت بریتانیــا علیــه عـراق
ت
نارضایى¬هــای آنــان در برابــر سیاســت¬های اســتعمارگرایانه آن در عـراق ،حـ تـى گاه ســازمان¬های دولـ تـى کــه
و �کــوب مــردم توســط بریتانیــا از
شــعار آنــان نـ ي فـر ضــد حکومت¬هــای اســتبدادی بــود ،بــاز خــود آنــان بعــد از رســیدن بــه قــدرت از سیاســت �کوبگـرای پرهـ ي فـر نى¬کردنــد .امــا بیشـ تـر
تأثرگــذار در کنش¬هــای جمــ� مــردم ع ـراق در ایــن ســال¬ها ،قیمومــت انگلیــس علیــه کشــور ع ـراق بــود و ایــن از نهم¬تریــن
از همــه¬ی عوامــل ي
عوامــل بــود کــه باعــث کنــش هــای جمــ� مــدام تــوده مــردم بــود ،بریتانیــا بــه بهانــۀ حفاظــت از منافــع ســیاس-اقتصادی و امنیـ تـى خــود ،قیمومــت را
ت
ت
علیــه عـراق اجـرا کــرد ،امــا بـرای عـرا� هــا ایــن امــر ناعادالنــه و اشــغالگرایانه بــه حســاب م¬آمــد و کشــمکش¬های جدیــدی میــان عـرا� هــا و انگلیــس
را بــه وجــود آورد و مسـ يـر تاری ـ ــخ معــارص را در ایــن کشــور رقــم زد و �آغــاز تاری ـ ــخ معــارص گــر از کشــمکش عـراق شــد(.تریپ ،2006 ،ص32 .و)67
در ســال  1920تــا  1932عر تا�¬هــا ،مــدام مطالب¬شــان را ب ـرای اســتقالل و خودگـ ف
ـردا� کشورشــان بــه شــیوه¬های گوناگــون بیــان کردنــد و از
طریــق تظاه ـرات و کنش¬هــای جمــ� نقــش ســیاس خــود را در عرصــه سیاســت در برابــر انگلیــس ایفــا کردنــد.
م تــوان گفــت جنبــش معــروف  1920م عـراق ،اولـ ي ف
ـ� واكنــش گسـ تـرده مــردم عليــه حاکمیــت انگلیــس در عـراق بــود .نطفــه ايــن جنبــش بــه اشــغال
بغــداد در ســال  1917م 1296 /ش ش�وع شــد ،امــا بعــد از عــدم پایبنــدی انگليــس بــه عهــد خــود (کــه بــه حفــظ اســتقاللیت عـراق تعهــد داده بــود)
ف
ـ� قيــام  1920را عليــه انگليــس مهیــا کــرد .درســت همزمــان بــا فتــح و اشــغال اســتانهاي عـراق ،پـرا
ـا� اول بــود ،زمينه¬هــاي تدريـ ب ي
پــس از جنــگ جهـ ي
ً
ـ� در حــال ارائــه و اجـرا بــود .شــيوه مديريـ ت يـى كــه بــر عـراق تحميــل گرديــد قطعــا شــيوه
کــه شــیوه و ســبک مديريــت و اداره مملكــت بــه شــيوه انگليـ ي
ً
امراتوري بريتانيا در هند بود( .کریى،
تفكر افرادي بود كه مورد حمايت اداره امور هند در انگلستان بودند و الگوي آنان عمدتا همان ساختار پ
ت
ف
ت
بریتا�-هنــدی
نارضایى¬هــای مــردم ،انگلیــس سیاســت �کــوب را انتخــاب کــرد ،در نتیجــه  6000عـرا� و � 500بــاز
 ،1988ص )72 .در برابــر
ت
ت
نارضایى¬هــا بعــدی را بــه دنبــال
کشــته شــدند( .تریــپ ،2006 ،ص )83 .البتــه ایــن قیــام بـرای عـرا� هــا بــه یــک الگــوی ضــد انگلیــس تبدیــل شــد و
آورد ،بــه گونــه¬ای هــر بحـران و مشــکى پیــش م¬آمــد ،انگلیــس را بــه یــ� از عوامــل آن بــه حســاب م¬آوردنــد.
ت
یــ� دیگــر از رویدادهــای کــه نارضایـ تـى مــردم ع ـراق را بــاال ُبــرد ،توافقنامه¬هــای ســال 1924م ،معــروف بــه "معاهــده عرا�-بریتـ فـا�" بــود ،کــه
انگلیــس م¬خواســت ایــن معاهــده را در مجلــس تاســی� ع ـراق بــه تصویــب برســاند .امــا بخــش بــزرگ از تشــکل¬های ســیاس و عشــائر و تــوده
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت

562 HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020
مــردم بــه ایــن امــر نــار ف
ا� نشــان دادنــد و بــه شــدت معاهــده را رد کردنــد .البتــه محتــوی ق ـرار داد دولــت ع ـراق و انگلیــس ،چهــار ضمیمــه را باخــود
گرفته¬بــود ،کــه شــامل شــیوۀ مدیریــت وضــع اقتصــادی ،ســیاس و تعیـ ي ف
ـ� مشــاورین انگلیــس در وزارتخانــه هــای عـراق را در برم¬گرفــت .از نظــر
عر تا�¬هــا ایــن معاهــده حکومــت عـراق را مقیــد م¬ســاخت و راه را بـرای اســتعمار بریتـ فـا� بــاز م¬کــرد تــا آســمان ،زمـ ي ف
ـ� ،نفــت و دیگــر منابــع عـراق
را بــه نفــع خــود مــورد اســتفاده ق ـرارم¬داد .در شــعارهای انگلیــس ،ایــن ق ـرارداد نقشــه¬ای ب ـرای اســتقالل ع ـراق بــود و شــیوۀ و راهکارهــای خــروج
شناخ� آن در عرصه ي ف
تف
تف
ب� الملى توسط سازمان ملل بود .اما رجال سیاس معارض
شناخ� عراق و رسى
عراق از قیمومت بریتانیا و رسمیت
ت
انگلیــس ،جــز تــداوم قیمومــت نفــ� در ایــن ق ـرارداد نى¬دیدنــد ،البتــه همــان امــر باعــث خشــم عرا�¬هــا شــد ،از جملــه دانشــجویان را بــه ســوی
مر�¬یــان آنــان بودنــد کــه دانشــجویان را تشــویق م¬کردنــد تــا شــعارهای را علیــه
تظاهـرات وادار نمــود کــه فاعــالن اصــى ایــن تظاهـرات اســتاد و ب
انگلیــس نشــان دهند(.الزیــدی ،1978 ،ص)16 .
بعــد از ق ـرارداد 1924در ســال هــای  1926و  1927و  1929و  1930دبــاره بــا شــکل هــای مختلــف قراردادهــای دیگــر میــان انگلیــس بریتانیــا بــه
ت
ت
صحنــه ســیاس ع ـراق م امدنــد و خشــم ع ـرا� هــا بیشـ تـر م کردنــد ،تــا نهایتــا در ســال  1930یــک ق ـرارداد جدیــد راه اســتقالل را ب ـرای ع ـرا� هــا
بــاز گذاشــت و در ســال  1932طبــق مقــررات ایــن قـرارداد دیگــه عـراق زیــر انتــداب بریتانیــا خــارج شــد و ماننــد یــک کشــور مســتقل در ســازمان ملــل
شناسـ يـا� شــد .و ایــن جریــان هــای ســیاس بریتانیــا و حکومــت عـراق زمینــه بــودن بـرای کنــش دانشــجویان عـراق ضــد سیاســت بریتانیــا و حکومــت
ع ـراق آن زمــان.

وضعیت آموزش و پرورش در عراق

قبــل از ورود انگلیــس بــه عـراق در جنــگ اول جهـ فـا� ،تمرکــز اهــداف آمــوزش پــرورش ،بیشـ تـر بــر آمــوزش درس¬هــای مذهـ بـى و کتاب¬هــای درس

اغلــب مذهـ بـى بودنــد ،کــه بــر دو بخــش تقســیم شــده بودنــد :نخســت ،مدرســه¬های مذهـ بـى تابــع مســاجد و حوزه¬هــای مذهـ بـى ،و دیگــر مــدارس
ً
ف
مذهى و ســنت¬های
عثما� قبا شــناخته شــده¬بودند .بنابراین فلســفه تعلیم و تربیت در چارچوب ارشــادات
مذهى رســى که توســط دولت
ب
ب
دیرینــه جامعــه بــود ،در راســتای جهــان جدیــد و اصالحـ تـا� کــه در جهــان معــارص رخ داده¬بــود کم¬تــوان بــود .از لحــاظ مــاىل و هزینــه مــدارس ،توســط
ف
عثما� برصه ،بغداد و موصل تقســیم شــده¬بودند
والیان دولت هزینه¬های ماىل پرداخت م¬شــد .بیشـ تـر مدارس رســى در در هر ســه والیات
کــه تقســیمات کشــور منطقــه نـ ي فـر بــه همــان روال بــود و مــدارس و حوزه¬هــای درس در ایــن شــهرها و توابــع آن ایجــاد شــده¬بودند ،ماننــد مــدارس
امــام اعظــم ،ســلیمانیه و علیــه ،در موصــل مــدارس ماننــد پاشــا ،نعمانیــه و خاتــون و غـ يـره ،در بــرصه نـ ي فـر مدرســه حمدانیــه وجــود داشــت.
ب
(المفر�،
،2012ص)250

ت
ف
ـمگری در مــدارس به¬ویــژه مــدارس حکــوم شــکل گرفــت ،اگرچــه
امــا بعــد از کودتــا ســال  1908اتحــاد و تــر� در دولــت عثمــا� ،تحــوالت چشـ ي
ـ� کمـ تـر بــود ،امــا ش
ایــن تحــوالت نســبتا بــه مناطــق ترک¬نشـ ي ف
پی�فـ تـى در عرصــه آمــوزش و پــرورش را ایجــاد کــرد تــا تــا ســال 1913م عــالوه بــر بازشــدن
مــدارس اعــم از دبســتانها و دبرســتانهای پ�انــه و ت
دخرانــه دولـ تـى ،چنــد تــا دانشــکده پــرورش معلمــان و مربیــان و دانشــکده حقــوق بــاز شــد .در کل
ي
گ
دبرســتان و پیشــاهن� در بغــداد ،کرکــوک،
عـراق تــا ســال 1915م 165 ،دبســتان  78از آنهــا در بغــداد 56 ،در موصــل و  31در بــرصه بودنــد .چهــار ي
موصــل و بــرصه وجــود داشــتند(.الدوری ،2010 ،صــص 9و )12و در ســال 1908م بعــد از اعــالم ش
م�وطــه عثمـ فـا� و قانــون اســاس ،دانشــکده
حقــوق تحــت عنــوان (مکتــب حقــوق العثمـ فـا�) در بغــداد تأســیس گردیــد و اولـ ي ف
ـ� دانشــکده در ع ـراق صــورت گرفــت .و در ســال¬های 1922و
1923م نـ ي فـر بنیــاد خانــه معلمــان (دارالمعلمـ ي ف
ـ�) توســط دولــت عـراق تشــکیل شــد و هــدف ایــن خانــه تربیــت معلمــان و مربیــان بـرای مــدارس بــود.
(الهــالىل ،2018 ،ج.1ص 206و )214

امــا بعــد از ســال 1917م ،در اواخــر جنــگ اول جهـ فـا� ،کــه در ایــن دوره دیگــر عـراق تحــت اشــغال انگلی�¬هــا درآمــد ،سیاســت جدیــدی در امــور
آمــوزش و پــرورش درپیــش گرفــت ،تمرکــز انگلی�¬هــا بــرآن بــود ،کــه نخبــگان و جوانــان عـراق را از طریــق کارگاه آمـ ش
ـوزس �یـ ـ ــع کــه حداکـ ثـر آن ســه
مــاه بــود ،معلمــان و مربیــان جدیــد بـرای تدریــس و آمــوزش مــدارس بــه وجــود بیاورنــد و در برابــر همــه معلمــان قدیــم کــه در کارگاه ش�کــت نى¬کردنــد
اخ ـراج م¬شــدند .از طــرف دیگــر ش�وع بــه افتتــاح مــدارس جدیــد کردنــد .ب ـرای مثــال فقــط در ســال 1919م بعــد از اتمــام دو کارگاه آمـ ش
ـوزس ســه
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مــاه و بخشــیدن مــدارک معلــى بــه ش�کــت کننــدگان ،در بغــداد هشــت دبســتان افتتــاح گردید(.الهــالىل ،2018 ،ج.1ص )186در ســال¬های بعــد
از جنــگ اول جهـ فـا� آمــوزش و پــروش عـراق از لحــاظ توجیــه و مدیریــت بــه مثابــه یــک اهــرم بــود کــه حاکــم �بــازی انگلیــس در رأس آن و بعــد از آن
مسئول� سیاس انگلیس در شهرها و مدیران مدرسه در ي ف
يف
پای� اهرم بودند.
ب
(المفر�،2012 ،ص)255
وزارت معارف یا سازمان معارف و دیگر

نقش سیاست ،مل¬گر يا� در تحوالت آموزش و پرورش

در میــان ســال¬های دوره قیمومــت عـراق ،وزارت آمــوزش و پــرورش ( وزاره المعــارف) از ســوی کسـ فـا� اداره م شــد ،کــه بیشـ تـر بــه فکــر بــه کاربــردن
تربیــت بــودن بــه مثابــه یــک اب ـزار ســیاس و ملیـ تـى ،بنابرایــن کتــاب هــای امـ ش
ـوزس و سیاســت هــای تربیـ تـى را بــه گونــه توجیــه م کردنــد کــه خدمــت
عر� یا فرمانروایان آن دوره م کرد .در وزارت معارف کسان مى¬گرای عرب در رأس آنان ساطع الحرصی که متفکرین
نخبه سیاس یا ملیت ب
و مى¬گرایان عرب سوریه ،وجود داشتند و خود حرصی مدیریت کتاب¬های درس را در وزارت معارف در دست داشت ،از اقدامات حرصی
يف
مدرس� و مربیان مى¬گرای عرب در داخل و خارج عراق مانند انیس نصوىل مى¬گرا و اخراج معلمان چون محمد مهدی جواهری
استخدام
ـر� در عـراق ،و اقدامــات دیگــری آن بازنگــری کتاب¬هــای درس ماننــد تاری ـ ــخ و
کــه هماهنــگ بــا سیاســت¬های وی نبــود در تروی ـ ــج مى¬گـر يا� عـ ب

ـر� و وطـ فـى محــور و هــدف کتاب¬هــا بود(المفـ ب
ـر� ،2012،صــص )260-257البتــه عــالوه بــرآن کــه سیاســت
زبــان و غـ يـره بــود کــه مى¬گـر يا� عـ ب

بریتانیــا در وزارتخانــه آمــوزش و پــرورش را م¬بایســت رعایــت کــرد و بــه گونــه¬ای کــه دانشــجویان بــه ســوی ضــد اســتعماری توجیــه نکنــد .بـرای ایــن
کار مسـ ي ف
ـئول� آمــوزش و پــرورش از هیــچ گونــه �کــوب کــردن دانشــجویان پرهـ ي فـر نــى کردنــد .ســاطع الحــرصی کــه ســمت مدیـرکل وزارت آمــوزش
و پــرورش را داشــت و مســتقیم توســط ملــک فیصــل پادشــاه عـراق آن ســمت را گرفتــه بــود ،او بنیانگــذار سیاســت تربیـ تـى و  20ســال مدیــر برنامــه
ریــزی وزارت بــود ،نقــش بســیار بـ ف
ـر� از طریــق
ـ� يا� در شـ ي
ـکلگری کتاب¬هــای درس داشــت .اندیشــه او ایــن بــود کــه یــک هویــت مى¬گ ـر يا� عـ ب

عر�¬بــودن هویــت عـراق را از ایــن طریــق اثبــات کنــد ،در حــال از لحــاظ ملیـ تـى و مذهـ بـى عـراق
وزارت آمــوزش و پــرورش را در عـراق تزریــق کنــد و ب

کشــور چنــد ملیـ تـى بــود .وی بـرای رســیدن بــه اهدفــش ،رابطــه خــو� بــا مسـ ي ف
ـئول� و اداره بریتانیــا در عـراق ایجــاد کــرده بــود و بــا همــه توانمنــدی خــود
ب

ـختگرانه
ـجو� را در � داشــت کــه برخــالف آرمانهــای جدیــد وی و مقــررات انگلیــس عمــل کنــد .م¬تــوان برخــورد سـ
ي
�کــوب و اخ ـراج هــر دانشـ ي
ف
ـجویا� کــه عامــالن اصــى تظاهـرات بودنــد اخـراج کــرد.
وی را در تظاهـرات  1926و  1928مصــداق ایــن ســخن دانســت ،او تمــام معلمــان و دانشـ
(فاضــل)2006 ،
در برابــر نارضایـ تـى هــای دانشــجویان ضــد سیاســت اســتعماری ،سیاســت اداره بریتانیــا در عـراق �کوبگرایانــه و توســط افـراد و �بــاران حکومــت
عـراق و بریتانیــا �کــوب م شــددند .در مدرســه هــای عـراق خشــونت بســیار زیــادی بــه کار م رفــت ،مخصوصــا اگــر دانشــجویان در فعالیــت هــای
ســیاس ش�کــت م کردنــد .البتــه ســازمان هــا و تشــکل هــای ســیاس و معلمــان ضــد و معــارض حکومـ تـى و اســتعماری هــم بودنــد کــه دانشــجویان
را تشــویق م کردنــد .مثــال در مســئله یــک فعــال ســیاس یهــودی الفــرد مونــد  1928بــه ع ـراق امــده بــود ،دانشــجویان نارضایـ تـى خــود را در برابــر
حکومــت و بریتانیــا نشــان دادنــد و خشــم خــود را در برابــر یهــودی هــای ســاکن فلسـ ي ف
ـط� نشــان دادنــد ،امــا در برابــر وزارت کشــور و وزارت آمــوزش و
پــرورش بــه سـ ت
ـخى بــا ایــن تظاه ـرات برخــورد کردنــد  35دانشــجو را اخ ـراج کردنــد و باشــگاه التضامــن را بستند(.الحسـ فـى ،1988 ،ص)153 .
حــاال اگــر بــا دقــت نظریــه "بســیج منابــع" چارلــز تیــى را در نظــر گرفتــه شــود ،م تــوان گفــت طرف¬هــای جامعــه ســیاس ع ـراق از یــک طــرف
ســازمان¬های نــار ف
ا� ،کــه بــه گفتــه تیى(ســازمان بــه معـ فـى دســته¬ای بــودن و شــبکه¬ای بــودن) مجموعــه¬ای اف ـراد کــه دربردارنــده یــک دســته
گرنــد و از هویــت مشـ تـرک و شــبکه¬های داخــى وســیع تــری برخــوردادر باشــند(.تیى ،1388 ،ص)95 .
هســتند و حــس گروه¬بــودن بــه خــود م ي
تغیر
وجود دارند ،از طرف دیگر چالشــگران ،توده مردم(دانشــجویان) ،بســیج و منافع که بهدف رســیدن به آرمان¬ها و رفع محرومیت و ایجاد ي
در حرکت بودندو وجود داشــتند ،تشــکل¬های ســیاس مانند احزاب و باشــگاه ها و ش
ق�های اجتماع مانند دانشــجویان ،کارگران و عشــایر عراق
کــه از محرومیــت خودشــان در منافــع و منابــع عـراق آگاه بودنــد و بــه شــکل گوناگــون نارضایـ تـى هــای خــود را بیــان م¬نمودنــد ،م¬تــوان گفــت کــه
ایــن ش
ق�هــا بودنــد کــه بــه نــوع مــدع کنــش اجتمــاع بــه حســاب م¬آمدنــد و هــدف آنــان ایجــاد تغیـ يـر و رفــع محرومیــت و کاهــش قــدرت ســیاس
انگلیــس بودنــد .از ســوی دیگــر یــک قــدرت �کوبگــر انگلیــس و دولــت عـراق تبعــه آن ،کــه تحــت کنـ تـرل انگلیــس بــود و بــه نفــع آن در کار بــود(از نظــر
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ـختگر وجــود داشــت .اینهــا را م¬تــوان اط ـراف منازعــه در ع ـراق نامیــد کــه در دهــه
چالشــگران و مدعیــان کنــش اجتمــاع) و قــدرت �کوبگــر سـ
ي
بیســت قــرن گذشــته باعــث یــک جنبــش اجتمــاع مــردم عـراق و بــه ویــژه کنــش دانشــجویان و مدارس¬هــا شــد ،در ایــن دوره حداقــل چهــار کنــش و
ـجو� رخ داد .کــه م تــوان مدعیــان و کنشــگران و حامیــان قــدرت و �کوبگـران ایــن حــوادث را بــا "مــدل جامعــه ســیاس"و "مــدل
تظاهـرات دانشـ ي
بســیج" مقایســه کــرد و بیشـ تـر جنبه¬هــا و عوامــل آنهــا توضیــح داده شــود(.ن.ک :شــکل شــماره  1و )2
ـجو� در ســال هــای 1926م1927 ،م1928 ،م ،شــباهت¬های زیــادی بــا هــم دارنــد ،امــا از لحــاظ عوامــل و ایجــاد
البتــه ایــن چهــار کنــش دانشـ ي
واکنــش و پیامدهــای آن مختلــف هســتند ،بنابرایــن بایــد جداگانــه زمینــه هــا و عوامــل آنهــا را مــورد بــررس ق ـرار داد:

دانشجو� سال  1926علیه توافقنامه عراق-انگلیس
 .تظاهرات
ي

چارلــز تیــى معتقــد اســت کــه بــه علــت آنکــه منافــع جمــ� وجــود دارد ،بــر آوردن منافــع فــردی نقــش مهــى در تامـ ي ف
ـ� آن منافــع جمــ� ایفــا م کنــد.
(تیــى ،1388 ،ص )94 .البتــه تغیـ يـرات ســیاس ع ـراق پــس از جنــگ جهـ فـا� اول و وجــود انگلیــس بــه مثابــه یــک اســتعمار از یــک طــرف کــه حــس
ت
محرومیــت را بـرای عرا�¬هــا ایجــاد کــرد و احســاس کردنــد کــه از منابــع خودشــان محــروم شــده¬اند ،از طــرف دیگــر عــالوه بــرآن کــه افـراد جامعــه
منافــع جمــ� هــم دارنــد ،ســازمان¬ها و گروه¬هــای وجــود داشــنتد کــه فضــای ســیاس و تغیـ يـرات نویــن را بســیج م¬کردنــد تــا بــه ســوی یــک کنــش
جمــ� وادار شــوند.
در ســال 1924م ،توافقنامــه¬ای میــان دولــت ع ـراق و انگلیــس بــه امضــا رســید ،بریتانیــا خواســتار بــود تــا بــه زودی ایــن توافقنامــه را در مجلــس
تأســی� ع ـراق تصویــب کنــد ،امــا تصویــب موافقتنامــه بــه علــت فشــارهای جامعــه و تشــکل¬ها بــه تعویــق افتــاد و بعــد از دو ســال در مجلــس
تصویــب شــد .بـرای انگلیــس ایــن توافــق ،جایــگاه اســتعماری او و امتیــازات نفــ� ،بهره¬بــردن از منافــع و منابــع عـراق و برقرارکــردن امنیــت بیشـ تـر
بـرای �بــازان انگلیــس را در عـراق پایگــذاری م¬کــرد .در مقابــل توافقنامــه از دیــدگاه جامعــه عـراق و تشــکل¬های آن ،جــز تبعیــت از انگلیــس ثمــری
برای آنها نداشــت ،این امر احســاس اشــغال کشــور توســط اســتعمار و محرومیت از منابع(منافع) را بیشـ تـر م¬کرد و به طوری به این توافق نگاه
م¬کردنــد کــه یــک امــر نابرابــر اســت میــان یــک دولــت بــزرگ اســتعمار اشــغالگر و یــک کشــور اشــغال شــده ب�¬قدرت(.الزیــدی ،1978 ،ص)15 .
مــدت توافقنامــه مذکــور  25ســال بــود ،کــه بایسـ تـى هــردو طــرف محتــوی توافقتنامــه را اجـرا کننــد .در مـ ت ف
ـ� توافقنامــه امتیــازات نفــت عـراق بــه نفــع
ش�کت¬هــای انگلیــس قرارگرفته¬بــود .همانطــور طبــق مصوبه¬هــای آن ،دولــت انگلیــس م توانــد �بازهــا ،زمـ ي ف
ـ� و آســمان عـراق را در وقــت الزم
ـار� عـراق بــا سیاســت بریتانیــا هماهنــگ و تبعــه آن باشــد.
بــه کار بـ بـرد .همچنــان م¬بایســت سیاســت خـ ب
ایــن باعــث خشــم جامعــه ع ـراق شــد ،در ســال 1926م ،بــه ویــژه دانشــجویان مدرســه¬های بغــداد کــه توســط نخبــگان وتشــویق م¬شــدند،
دانشــجویان در ایــن راســتا تظاه ـرات را راه انداخـ ت ف
ـ� و درخواســت-های خــود را بــه مقامــات دولــت ب ـرای الغــای توافقنامــه رســاندند ،عــالوه بــرآن
درخواســت ویــژه را بــه وزارت آمــوزش و پــرورش تقدیــم نمودنــد کــه در مـ ت ف
ـ� آن خواســتار اخراج¬کــردن گــودال ( )Goodallبودنــد کــه یــک مــدرس
يف
دبرســتان¬های شــهر بغــداد .چ ـرا کــه نامـ بـرده در حـ ي ف
توه�¬آمـ ي فـر و فــش و کلمــات ناشایســته را بــه
ـ� تظاه ـرات الفــاظ
انگلیــ� بــود در یــ� از ي
دانشــجویان و علیــه مــردم ع ـراق و جنبــش مــى ع ـراق بــه کاربــرده بــود .در مقابــل مسـ ي ف
ـئول� وزرات معــارف بــه زودی درخواســت دانشــجویان را
مخصــوص بــه اخ ـراج گــودال را اج ـرا کردنــد و اخ ـراج گردید(.الزیــدی)1978 ،
�کــوب مــردم و حــس محرومیــت آنهــا از منافــع و خودگـ ف
ـردا� از یــک طــرف و قیمومــت و توافقنامــه بریتانیــا از طــرف دیگــر کــه منابــع اقتصــادی و
جغرافیــای عـراق را تحــت تــرصف اداره بریتانیــا قـرار م داد ،باعــث ایــن واکنــش تنــد دانشــجویان بــود .اســتادان و دانشــجویان عـراق بــه مثابــه جــزو
از تــوده مــردم قبــل از هــر گــروه دیگــر ایــن محرومیــت را حــس کردنــد.
علــت اصــى ایــن واکنــش مــردم عـراق بــه طــور کى و مدرســان و دانشــجویان از منظــر نظریــه چارلــز تیــى ،حــس مشـ تـرک محرومیــت مــردم عـراق از
منافــع عـراق بــود ،ایــن یــک نــوع هویــت گــروه مشـ تـرک را بـرای عراقیــان بویــژه ســاخت و از طریــق گــروه بــودن و شــبکه ای بــودن آنــان ،عامــل ایجــاد
سازمان¬ده¬شــدن گــروه بــود ،کــه تشــویق ایــده¬ای ضــد اســتعماری را قبــل از هــر چـ ي فـر واجــب م¬دانســت .گــروه دانشــجویان نـ ي فـر در معــرض
گ
�کــوب بــودن .ایــن گــروه عمدتــا در صــدد منافــع جامعــه عـر تا� بــود ،و بــه گونــه¬ای از جامعــه نماینــدك م-کــرد.
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.2تظاهرات سال 1927م ،به علت اخراج أنیس نصوىل
ـمگر دیگــر دانشــجویان در بغــداد بوجــود آمــد .کــه زمینــه آن بــه ســال¬های قبــى برم¬گــردد ،در ســال 1924م
در ســال  1927یــک فعالیــت چشـ ي
و 1925م ،چهــار مــدرس تحصیــل کــرده دانشــگاه امریــکا در بـ يـروت ،در وزرات معــارف بــه عنــوان مــدرس در عـراق بــا نام¬هــای (أنیــس نصــوىل(، )2
عبــدهللا المشــنوق ،درویــش المقــدادی و جــالل زریــق) اســتخدام شــدند .آن هــا تاریـ ـ ــخ و ریاضیــات را در بنیــاد معلمـ ي ف
ـ� (جــای کــه معلمــان وقــت از
دبرســتان¬های عـراق درس م دادند(.الزیــدی ،1978 ،ص)17 .
انجــا تحصیــل م کردنــد) و در ي

ف
أنیــس نصــوىل ،در اواخــر ســال 1927م ،در بغــداد یــک کتــاب درس ب ـرای مــاده تاریـ ـ ــخ تحــت عنــوان (الدولــه األمویــه � الشــام) نوشــت و توســط
ـ� کتــاب دربــاره قیــام امویــان و قلمــروی آنــان بــود ،ایــن کتــاب جــزو کتــاب هــای درس آمـ ش
وزارت معــارف چــاپ شــد .مـ ت ف
ـوزس بود(.العمــری،1986 ،

ت
ـمگری اهــل تشــییع در ع ـراق و سـ ت
ـنى بــودن آنهــا ،باعــث واکنــش
ص )144 .امــا بــه علــت مذهـ بـى بــودن جامعــه ع ـرا� بــه ویــژه وجــود جامعــه چشـ ي

روحانیــون و جامعــه شــد.
بــه گفتــه عبدالــرزاق حسـ فـى از مورخــان عـراق ،ایــن کتــاب باعــث خشــم اهــل عـراق شــد ،همانطــور کــه اشــاره م¬دهــد علــت فقــط نـ شـ� کتــاب نبــوده،
بلکــه بــه تنــش میــان اموییــان و هاشــمیان برمیگــرده کــه کینــه دیرینــه در ایــن میــان وجــود دارد و بــه دوره¬هــای قبــل از اســالم نـ ي فـر بــرم گــردد ،در طــول
تاریـ ـ ــخ اســالم هــم عـراق بــا هاشــمیان پیونــد داشــته و بــر خــالف امویــان و گرایــش آنــان عمــل کــرده اســت .بعــد از نـ شـ� کتــاب نصــوىل دربــاره امویــان،
دوبــاره ایــن زخــم قدیــم را آتــش زد و باعــث خشــم عشــایر ،مذهبیــان و اهــاىل عـراق شــد .جامعــه شــیعیان عـراق ایــن کتــاب را بــه یــک نــوع توهـ ي ف
ـ� بــه
علویــان م¬دیدند(.الحسـ فـى ،1988 ،ص )88 .از نــگاه آنــان کتــاب أنیــس نصــوىل یــک شــکاف جدیــد میــان اهــل تسـ ف ف
ـ� و تشــیع را در عـراق بوجــود
م آورد(.تریــپ ،2006 ،ص)105 .
در مقابــل نارضایـ تـى و تنفــر اهــل تشــییع از کتــاب ،وزیــر آمــوزش و پــرورش عـراق (عبدالمهــدی المنتفــ�) دســتور اخـراج نصــوىل و حــذف کتــاب در
کتــاب هــای آمـ ش
ـوزس درس را صــادر کرد(.عامــری ،2009 ،ص)94 .
در مقابــل اخـراج نصــوىل ،مدرســان معــارف بغــداد نـ ي فـر موضــع گرفتنــد و بــه تشــویق دانشــجویان پرداختنــد وتــا وزیــر و وزارت را قانــع کننــد کــه تصمیــم
يف
دبرســتان¬ها در  30کانون دوم 1927م ،تظاهرات را در پارک صالحیه
خود را در برابر نصوىل الغا کند .البته دانشــجویان (بنیاد دار
المعلم�) و ي
بغــداد ایجــاد کردنــد و درخواســت الغــاء فرمــان اخ ـراج نصــوىل شــدند ،ایــن تصمیــم وزرات را بــه "�کــوب آزادی اندیشــه" نامیدنــد .در ادامــه
تظاهـرات ،بـ ف
ـر� از روحانیــون خواســتار آن بودنــد کــه دانشــجویان بیانیــه¬ای بـرای وزیــر بنویســند و از ایــن طریــق طلــب خــود را بــه وی برســانند،

گ
در مـ ت ف
ـ� بیانیــه (کــه  17دانشــجو بــه نماینــدك کل دانشــجویان ،آن را امضــا کــرده بودنــد) آمــده بــود کــه دانشــجویان قـرار اخـراج نصــوىل را نــوع از
�کــوب جنبــش فکــری م داننــد و خواســتار برگشــت نصــوىل هســتند(.الزیدی ،1978 ،ص)19 .
در ادامــه تظاه ـرات و رســیدن دانشــجویان بــه ورازت معــارف کــه در صــدد رســاندن پیــام دانشــجویان بــه وزیــر بودنــد ،مسـ ي ف
ـئول� از دانشــجویان
خواســتند کــه تظاهـرات بــه پیایــان برســانند ،امــا دانشــجویان ایــن طلــب را رد کردنــد و در مقابــل پلیــس و کارمنــدان دولــت بــا دانشــجویان درگـ يـر شــدند
ـجو� تبدیــل بــه
و در نهایــت تبدیــل بــه خشــونت جمــ� شــد .هــر دو طــرف خشــونت را اعمــال کردنــد .البتــه بعــد از ایــن ،کــم کــم تظاه ـرات دانشـ ي
یــک فتنــه مذهـ بـى شــد .امــا دانشــجویان از تــرس تبدیــل شــدن تظاهـرات بــه یــک شــکاف بزرگـ تـر مذهـ بـى ،تظاهـرات خیابـ فـا� را پایــان دادن و فقــط در
داخــل مــدارس بــه نارضایـ تـى ادامــه دادنــد .امــا در مقابــل ،وزارت معــارف ،یــک هیئــت بــررس رویدادهــای تظاهـرات و راه حــل مشــکالت را بــه ریاســت
(ســمرفیل) مشــاور انگلیــ� در عـراق و عضویــت چنــد تــا از مسـ ي ف
ـئول� وزرات تشــکیل کــرد .امــا کار و بررس¬هــای هیئــت بــه طــور پیــش م رفــت کــه
فتنــه طائـ فـ� را در عـراق ابـراز م¬کــرد ،تــا اینکــه عامــالن و نماینــدگان دانشــجویان ،امــر را فهمیــدن و تظاهراتشــان بــه پایــان دادند(.عامــری،2009 ،
ص)3( )96 .
ایــن فعالیــت و بســیج دانشــجویان ،از آن لحــاظ قابــل اهمیــت اســت کــه حــس گــروه بــودن افـراد دانشــجویان و همــدىل آنــان بــا اســتاتید خــود ،یــک
نــوع از کار گــروه بــود و ب ـرای مشــارکت بیشـ تـر دانشــجویان در عرصــه سیاســت ماننــد الگــو مانــد .در رخدادهــای بعــدی ،مالحظــه م¬شــود کــه

ت
دانشــجویان در فعالیت¬هــای کــه علیــه اســتعمار انگلیــ� و حکومــت هــای �کوبگــر عـرا� راه افتــاد مشــارکت کردنــد .از همــه مهم¬تــر پدیــدآوردن
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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یــک نــوع دیگــر از جنگیــدن بــا اســتعمار بــود و واکنــش مســالمت آمـ ي فـر بــود برعکــس واکنــش هــای دیگــر آن زمــان.
آن ي ف
چر که دانشجویان را متحد کرد تهدید و �کوب از یک طرف و حس گروه بودن و زمینه اجتماع باعث واکنش دانشجویان شد ،این افراد
ماننــد یــک گــروه بســیج شــدند و بـرای منافــع و مطالــب خودشــان یــک کنــش جمــ� را راه انداختنــد و هزینــه کنــش را هــم دادن .ایــن همــان دیــدگاه
ً
تیــى اســت بـرای صــورت گرفـ ت ف
ـا بــه آن اشــاره شــد.
ـ� یــک کنــش اجتمــاع کــه قبـ

 .3تظاهرات دانشجویان سال 1928م ،در قبال سفر الفرد موند یهودی به بغداد
تغیـ يـرات ســیاس گاه اوقــات عامــل اســاس ،یــک کنــش جمــ� م شــود ،اقدامــات مسـ ي ف
تأثرگــذار
ـئول� و کارمنــدان دولــت بــر کنش¬هــای جمــ� ي
ف
است(.اســکاچپول ،1388 ،ص )366 .بعــد از ش�وع جنــگ اول جهـ فـا� و تأســیس دولــت ع ـراق ،مســئله فلسـ ي ف
گمانه¬ز�¬هــا ب ـرا تأســیس
ـط� و
ـر� نقــش بـ ف
ـ� يا� داشــت .در آن دوره در
دولــت ا�ائیــل و کشــمکش¬های میــان اعـراب و صهونیســت¬ها بــر سیاســت و تــوده مــردم در جامعــه عـ ب
عـراق روزنامه¬هــا ،نخبــگان و تشــکل¬های ســیاس اهمیــت زیــادی بــه الغاکــردن و تندیــد پیمــان بلفــور م¬دادنــد و تالش¬هــای فـر ف
اوا� در ایــن راســتا
انجــام م¬دادنــد .ایــن امــر باعــث از طریــق نخبــگان و بســیج¬کردن تــوده مــردم علیــه تشــکیل دولــت یهــودی در در فلسـ ي ف
ـط� انجــام م¬شــد و از
جملــه آنــان دانشــجویان و بســیج مــدارس بــود .در دهــه اول تأســیس عـراق دانشــجویان عـراق بطــور گوناگــون ،ابـراز همــدىل از طریــق جمــع پــول و
کمــک¬ و همــکاری بــا عرب¬هــای فلسـ ي ف
ـط� کردند(.العمــری ،1986 ،ص)141 .
در ســال 1928م ،میــان شــبکه¬های خـ بـری و رســانه¬های محــى ،خـ بـر ســفر شــخصیت ســیاس یهــودی بــه نــام الفــرد مونــد بــه مناطــق خاورمیانــه
ـمگری در افــکار عمــوم جاگذاشــت .در میــان ش
ق�هــای جامعــه اســاتید و
منتـ شـ� شــد ،عـراق نـ ي فـر جــزو برنامــه مذکــور بــود .خـ بـر ســفر مونــد تأثـ يـر چشـ ي

ً
ـا بــا مسـ ي ف
دانشــجویان ایــن ســفر را بــه یــک توهـ ي ف
ـئول� عـراق هماهنــگ کــرده
ـ� بـرای اعـراب و عـراق نــگاه م¬کردنــد .مونــد بـرای ســفرش بــه عـراق قبـ
بــود و اجــازه ســفر را از پادشــاه عـراق ملــک فیصــل اول ،گرفتــه بــود و فیصــل از او اســتقبال کــرده بــود .البتــه خـ بـر اســتقبال فیصــل از مونــد توســط
توه� ت
تل� شــد ،ف
بر� از نخبگان معارض عر تا� و تشــکل های ســیاس ي ف
يف
نر این ســفر را به یک تهدید برای امنیت عراق اعالم
مى¬گرایان به یک
6فرایــر1928م ،خــود را بـرای اســتقبال بــزرگ
کردنــد و بـرای همــان امــر عراقیــان بـرای تظاهـرات بســیج کردنــد .از طــرف دیگــر یهودیــان عـراق ،در ب
از الفــرد مونــد تهیــه م¬کردنــد و طبــق برنامــه مونــد در 8فرایــر1928م ،وارد عـراق شود(.السـ ف
ـودا� ،1980 ،ص()67 .الربیــ� ،2017،ص)240 .
ب
دانشــجویان البتــه بــا تشــویق احـزاب ســیاس و باشــگاه "تضامن"مى¬گـرا ،بــا شــنیدن ایــن خـ بـر ،بیشـ تـر خشـ ي ف
ـمگ� شــدند .دانشــجویان در مؤسســه
تربیــت معلــم (دار المعلمـ ي ف
دبرســتان هــای بغــداد و دانشــکده حقــوق بـ يـرون آمدنــد و اجتمــاع بــزرگ را بـرای ممانعــت از ســفر مونــد انجــام دادنــد،
ـ�) ،ي
8فرایــر 1928آمــاده ســاختند(.الزیدی ،1978 ،ص)24 .
آن هــا بــه ســوی باشــگاه تضامــن رفتنــد و خــود را بـرای "تظاهـرات بــزرگ" در روز ب
روز 28فرایر ،دانشــجویان خیابان بزرگ رشــید بغداد را گرفتند و شــعارهای پشـ ف
ـتیبا� از فلسـ ي ف
ـط� ،عرب و ضدصهیونیسـ تـى و اســتنکار ســفر موند
ب
را رفــع کردنــد ،ایــن تظاه ـرات ب ـرای دولــت وقــت کــه نخســت وزیــر آن عبدالمحســن ســعدون بــود ،خوش¬آینــد نبــود ،از یــک طــرف باعــث خشــم
ً
انگلیس م¬شــد و از طرف دیگر کابینۀ ســعدون به کابینۀ طرفدار انگلیس در افکار عموم عراق قبا شــناخته شــده بود .بنابراین کارمندان دولت
بــه شــدت از مونــد حمایــت کردنــد ،پلیــس و مأمــوران امنیـ تـى را در حمایــت و حفاظــت از آن ق ـرار داد .از طــرف دیگــر ب ـرای کاهــش خشــم مــردم و
دانشــجویان ،تصمیم گرفت موند را به صورت مخفیانه به مکان مناســب و دور از تظاهرات بفرســتند .و ي ف
هم� کار را کردند و وی را به یک مرکز
ت
نارضایى-هــا ،دولــت خشــونت را اعمــال کــرد و دســتور بسـ ت ف
ـ� ورودی باشــگاه (تضامــن) و
انگلیس¬هــا در بغــداد بدرقــه نمودنــد .امــا بـرای �کــوب
ـتگر
تبعیدکــردن رئیــس باشــگاه یوســف زینــل بــه علــت تشــویق و بســیج دانشــجویان در بغــداد بــه بــرصه را صــادر کــرد .در نهایــت  35دانشــجو را دسـ ي
کــرد و از طریــق نروهــای انتظــام دانشــجویان را �کــوب و تظاهـرات را در همــان روز پایــان داد(.السـ ف
ـودا� ،1980 ،ص)69 .
ي
ـجو� وســیع تــر شــد و روحانیــون و نخبــگان ســیاس نـ ي فـر بــه تظاهـرات پیوســتند و ش�کــت نمودنــد .در مقابــل
امــا در روزهــای بعــدی ،تظاهـرات دانشـ ي
ـتگری روحانیــون را صــادر کــرد و دســتور اخ ـراج کــردن دانشــجویان ش�کــت کننــده را در تظاه ـرات
دولــت وقــت ،دســتور تفریــق متظاهریــن و دسـ ي
هــم صــادر کــرد .روزنامه-هــا نـ ي فـر (ماننــد روزنامه¬هــای النهضــه و شــعب) و حــزب شــعب بــه ریاســت یاسـ ي ف
ـ� الهاشــى ،بــه شــدت تصمیــم دولــت را
مــورد انتقــاد قـرار دادنــد ،حــزب وطـ فـى بــه ریاســت ســعید الحــاج نـ ي فـر از حکومــت عـراق خواســت کــه دســتورات صــادر شــده علیــه متظاهریــن را الغــاء
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کنــد .حکمــت ســلیمان کــه وزیــر دادگسـ تـری وزارت ســعدون بــود از موضــع دولــت ســعدون انتقــاد کــرد و اســتعفاء داد ،اگرچــه نخســت وزیــر اســتعفاء
ســلیمان را نپذیرفــت .در نهایــت بعــد از  3مــاه از تظاهـرات ،دولــت بــا یــک بیانیــه جدیــد تصمیمــات ســابق خــود را الغــا کرد(.السـ ف
ـودا� ،1980 ،ص.
)71
تغیر افکار عموم علیه دولت گردید و یک چالش بزرگ چند ماهه
8فرایر ،از لحاظ اجتماع و سیاس باعث ي
در نتیجه تظاهرات دانشجویان ب
را بـرای آن ایجــاد کــرد .عــالوه بــر آن ،الفــرد مونــد نـ ي فـر بــه صــورت مخفیانــه در مــدت کمـ تـر از یــک هفتــه عـراق را تــرک نمــود.

نتیجه¬گ�ی
ي
در نتیجــه م¬تــوان گفــت محرومیــت اف ـراد از منافــع و منابــع و تغیـ يـرات ســیاس و �کوبگ ـر يا� دولــت از یــک طــرف و ســازمان¬های گوناگــون و
تشــکل¬های عـراق ،از طــرف دیگــر ،نقــش بـ ف
ـ� يا� در بســیج دانشــجویان داشــتند ،دانشــجویان بیشـ تـر بــه عنــوان ابـزار ســیاس مــورد اســتفاده رجــال
ـجو� بطــور کى م¬تــوان اســتنباط کــرد کــه فضــای فضــای ســیاس
ســیاس و تشــکل¬ها قرارگرفته¬انــد .در رخدادهــای مرتبــط بــه تظاهـرات دانشـ ي

نقــش تعیـ ي ف
ـ� کننــده را در کنش¬هــای جمــ� و بســیج تــوده مــردم داشــت..

البتــه بــا اســتناد بــه تحلیــل مفاهیــم ماننــد �کوب/تســهيل ،در رخدادهــای دوره مــورد پژوهــش حـ ف
ـارص ،م¬تــوان گفــت کــه �کــوب و تســهیل دولـ تـى
در قبــال تظاهرکننــدگان ،نقــش در حجــم و شــدت تظاه ـرات را ایجــاد کــرده اســت .اگــر ایــن امــر در نظــر گرفتــه شــود� ،کــوب دولــت انگلیــس و
دولــت عـراق در برابــر دانشــجویان بیشـ تـر علــت افزایــش تظاهـرات گردیــد و فعالیت¬هــای دانشــجویان را بــه مثابــه یــک ابـزار ســیاس مــورد اســتفاده
ســازمان هــا و گــروه هــای ســیاس قـرارداد .خــود �کــوب دولت¬هــای انگلیــس و عـراق در برابــر مــردم ،تحــت عنــوان قیمومــت عـراق و �کوبکــردن
دانشــجویان بطــور ویــژه ،حــس گــروه و بســیج شــدن بـرای تظاهـرات را در عقیــده کنشــگران و دانشــجویان ایجــاد کــرد.
نکتــه قابــل توجــه در ایــن تظاهـرات آن بــود کــه کنــش دانشــجویان در ایــن دوره تاریـ ـ ــخ معــارص عـراق ،بیشـ تـر ســیاس بــود و تحــوالت ســیاس عامــل

گ
گ
ـجو�
اصــى کنش¬هــای جمــ� بــود و دانشــجویان را بســوی تظاه ـرات را وادار نمــود .چ ـرا کــه دانشــجویان ب ـرای زنــدك روزمــره یــا زنــدك دانشـ ي
تظاه ـرات را انجــام ندانــد ،بلکــه یــک کاســه کــردن منافــع خودشــان در عرصــه منافــع جامعــه و تــوده مــردم باعــث شــد در تظاه ـرات ش�کــت کننــد

اگرچــه در ایــن امــر نى¬تــوان نقــش اســاتید و کنشــگران تشــکل¬ها و تشــویق آنــان را نادیــده گرفــت.

حاشیه ها
 .1چارلــز تیــى در ســال  1929تولــد یافتــه و در دانشــگاهای هــاروارد و آکســفورد تحصیــل کــرده اســت .وی در دانشــگاه میشــیگان و مدرســه
جدیــد تحقیقــات اجتمــاع تدریــس کــرده و از جملــه اثارهــای تیــى :از بســیج تــا انقــالب ( ,)1978ســاختارهای بــزرگ ,فرایندهــای کالن و مقایســه
هــای عظیــم( ,)1985فرانســوی سـ ي ف
ـتره جــو( ,)1986انقــالب هــای اروپـ يـا�( ,)1993شــهر هــا و ظهــور دولــت هــا در اروپــا( ,)1994و نابرابــری
پایــدار(( .)1998تیــى ,1388 ,ص)9 .
. 2انیــس زکریــا نصــوىل یــ� از نویســندگان معــروف لبنـ فـا� بــود ,بیشـ تـر بــه بــررس تاریـ ـ ــخ عــرب اهمیــت م داد ,و کتــاب هــای بنــام هــای (هــالل,
المقتطــف و الزه ـرا) را نوشــت .او ابتــدا در اســتان موصــل درس م داد بعــدا بــه بغــداد منتقــل شــد(.العمری ,1986 ,ص)146 .
. 2الفــرد مونــد یــک یهــودی صهیونیســت انگلیــ� بــود ,همچنـ ي ف
ـ� تجــار بــزرگ شــناخته م شــد ,در ســفرهای خــودش اهمیــت زیــادی بــه آرمــان
هــای صهیونیسـ تـى م داد ,مــرد بــا نفــوذ بــود در میــان شــخصیت هــای ســیاس بریتانیــا ,همچنـ ي ف
ـ� دوسـ تـى زیــادی بــا ملــک فیصــل عـراق هــم داشــت.
(الزیــدی ,1978 ,ص)24 .
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