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محّمدحسين خوشنويس

انقالب مردم عراق بر ضد اشغالگران 
انگليسی از نگاه بحرالعلوم

چکيده 

ثورة العشرین، در تابستان 1۹2۰ میالدي، با تظاهرات گسترده مردم عراق علیه اشغال این 

کشــور توسط نیروهای انگلیسی آغاز شد. گروه های شیعه و سنی در عراق، در این انقالب 

با یکدیگر همکاری خوبی داشــتند. همچنین طوایف و قبایل و توده های شهری و افسران 

عراقی در ســوریه، به کمک مردم عراق آمدند. هدف از این انقالب، اســتقالل عراق از زیر 

یوغ استعمار پیر یعنی انگلیس و تأسیس دولت عربي در عراق بود. اما با وجود پیروزي  های 

اولیه، در اواخر اکتبر 1۹2۰  میالدي، با وفات رهبر انقالب یعنی »میرزامحمدتقی شیرازی«، 

انگلیس توانســت انقالب را در هم بشکند. در طول انقالب 1۹2۰ میالدي، شورش دیگری 

را کردها در شــمال عــراق برپا کردند که رهبری اش را »شــیخ محمود برزنجی« بر عهده 

داشت. مرحوم آیت اهلل سیدمحمدصادق بحرالعلوم، که خود از شاهدان عینی آن روزهاست، 

مشــاهدات خویش را نقل می کند. در این نوشتار ثورة العشرین در منظر این عالم برجسته 

حوزه علمیه نجف و مستند بر کتاب »الیومیات« ارائه مي گردد.

کلیدواژهها: ســیدمحمدصادق بحرالعلوم، مردم عراق، میرزا محمدتقي شیرازي، ثورة 

العشرین .
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مقدمه 

مرحوم ســيدمحمدصادق بحرالعلوم در نوشته هايش به اين امر اشاره می کند که عراق، به 
دليل داشــتن معادن عظيم نفت و ارزش سوق  الجيشی، مورد سوء استفاده انگليس قرار گرفته 
است. از اولين روزی که ارتش انگلستان وارد عراق شد، قصدش غارت ثروت  و نفت عراق 
بود؛ ولی آنها طمع کاری استعماری را زير لباس خوش پوش استقالل مخفی می کنند؛  طوری که 
فرمانــده ارتش انگليس می گويد: »ما برای آزاد کــردن مردم عراق آمده ايم، نه فتح و تصرف 
عراق«. اين انقالب، اولين انقالب مسلحانه ضد استعماری در منطقه خاورميانه است. از آثار 
اين انقالب تضعيف قدرت اســتعماری انگلستان در ايران بود و به حّق، نهضت ملی ايران را 
بايد دنباله رو انقالب 1920 عراق دانست. ميرزامحمدتقی شيرازی، با تأسيس مجلس انقالب 
و انجمن های محلی بر اســاس قوانين اسالمی، توانست اولين حکومت اسالمی معاصر را در 
شــهر کربال برپا کند. اما با وفات ايشان و شکست انقالب 1920 و سخت گيري انگليسی ها 
اين حکومت پايدار نماند. با شــروع جنگ جهانــی اول، انگليس  به بهانه جلوگيری از نفوذ 
آلمان از دهانه شــط العرب، با تمام سازوبرگ نظامی پيشرفته اش به عراق حمله کرد. دخالت 
نظامی انگليس، نه فقط خالف تمام موازين بين المللی بود؛ بلکه ســلطه و اســتيالی کفار بر 
سرزمين های اسالمی به شمار مي آمد. »ميرزامحمدتقی شيرازی«، معروف به ميرزای دوم، نقش 

مهمی در هدايت و رهبری و بيداری مردم ايفا کرد.

 بحرالعلوم و کتاب اليوميات

ســيدمحمدصادق بحرالعلوم، در دهه اول ذی قعده 1315 قمري در خانواده ای معروف به 
علم و تقوا در شــهر نجف اشرف متولد شــد. خواندن و نوشتن و مقدمات دروس حوزوی 
را نزد پدر، و معانی و بيان را نزد پســرعموی پدرش، عاّلمه ابوصالح ســيدمهدی بحرالعلوم 
)م.1335ق(، و اصول و فقه را نزد عاّلمه شيخ شــکر بغــدادی )م.1357ق(، که آن روزها در 
نجف زندگی می کرد، خواند. پــس از اتمام فقه و اصول، در درس خارج »ميرزای نائينی« و 
»سيدابوالحســن اصفهانی«، و در درس تفسير »شــيخ محمدجواد بالغی«، و در درس درايه و 
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رجال »سيدابوتراب خوانساری« شرکت کرد. او همچنين خود را به حلقه درس »آيت اهلل العظمی 
سيدمحسن حکيم« رسانيد. سيدمحمدصادق در بخشی از شرح حال خويش می نويسد:

بــا اينکه در تنگنای مالی بــودم، از کودکی به جمع آوری کتاب عالقه داشــتم. 

کتابخانه ای ترتيب دادم و حتی به برخی آثار نفيس خطی نيز دســت پيدا کردم و 

پنجاه کتاب خطی را با دستخط خودم بازنويسی کردم و در اين بين، خودم استفاده ها 

کردم. چاپ بيشتر آنها بانی پيدا کرد و در نجف به زيور طبع آراسته شد. بسياری 

از آنها را نيز تحقيق نمودم و تعليقه زدم.

سيدمحمدصادق سال 1367 قمري، در دوره ملک فيصل دوم، به پيشنهاد وزارت دادگستری 
عراق، حاکم شرع محاکم در عراق هم بود. مدت شش سال قاضی شهر عماره و نواحی اطراف 
بود. ســپس به دعوت مردم بصره و موافقت دولت، به آن سامان رفت و مدت هفت سال نيز 
در آنجا به قضاوت پرداخت. وی با وجود اينکه مجتهد بود، هيچ گاه به فتوای خودش حکم 
صادر نمی کرد؛ بلکه هر مســئله ای که برايش پيش می آمد، از حضرت آيت اهلل سيدمحســن 
حکيم می پرسيد و طبق فتوای او حکم صادر می کرد. سال 1380 قمري قانونی با عنوان »احوال 
شخصيّه« در کشور عراق تصويب شد که تمام قضات ملزم به رعايت آن شدند. بحرالعلوم که 
مغايرت بســياری از مواد آن قانون با فتاوای صريح علمای شيعه را مالحظه کرد و از طرفي، 
ملزم به اجرای قانون بود، از منصب قضاوت استعفا داد )حسينی اشکوري، 1434ق، ص12(. 
در زمان »عبدالکريم قاســم« او را به بازگشت به منصب قضاوت فراخواندند؛ ولی نپذيرفت. 
او پس از کناره گيری از کار قضاوت، به زادگاهش نجف اشــرف بازگشت و فعاليت فرهنگی 
و تحقيقی خود را ادامه داد. نتيجه 24 ســال قضاوت در محاکم شرعی نيز نگارش شش جلد 
کتاب در باب قضاوت و اصول آن بود. ســيدمحمدصادق پس از يک  سال اقامت در سوريه 
و لبنان، ســال 1354 قمري به نجف اشــرف بازگشت و در درس خارج آيت اهلل سيدمحسن 
حکيم شرکت جست و از محضر وی بهره های علمی و اخالقی فراوانی برد. در دهه هفتم و 
هشتم حيات سيدمحمدصادق است که برخی بزرگان مانند آيت اهلل حکيم و آيت اهلل بروجردی 
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و شــيخ آقابزرگ تهرانی و عالمه سيدعبدالحسين شرف الدين و عالمه امينی  رضوان اهلل عليهم 
رحلت می کنند. 

سيدمحمدصادق درباره عالمه امينی و کتاب الغدير می نويسد: 
از کتاب الغدير تا کنون يازده جلد در ايران چاپ و منتشــر شــده و بقيه مجلدات 

نُه گانه آن، هنوز مخطوط اســت و عالمه به فرزندش شيخ رضا امينی، مدير کتابخانه 

امير مؤمنان7، وصيت کرده بود که اين مجلدات باقی مانده را زير نظر بنده، تحقيق 

کرده و چاپ کند و ما در ســوريه در کتابخانه شخصی، جلسه ای به همين منظور 

گذاشتيم و تحقيق سه جلد آن انجام شد؛ ولی شيخ رضا مجبور شد به سال 1392 قمري 

به ايران و تهران برود و چاپ آن ســه جلد و تحقيق و چاپ بقيه مجلدات مخطوط، 

متوقف ماند. از خداوند متعال خواستاريم توفيقی عنايت کند تا به چاپ الغدير تا جلد 

بيستم موفق بشويم.

کتاب يوميّات يا همان روزنگار، به همت عالمه سيدمحمدرضا جاللی در دو مجلد به سيره 

و روزگار عالم مجاهد سيدمحمدصادق بحرالعلوم پرداخته است. اين کتاب را آستان مقدس 

حضرت اباالفضل العباس7 و انتشارات دارالکفيل در شهر کربال به چاپ رسانده است. تاريخ 

چاپ اول، ربيع االول 1440 قمري اســت. مؤلف در جلد اول اين کتاب، که در 585  صفحه 

نگاشته شده است، پس از شرح حال مختصری از سيدمحمدصادق بحرالعلوم و خانواده اش، 

سال های زندگی اين عالم بزرگوار را به چند دهه تقسيم مي کند و در هر دهه، نامه نگاری ها و 

روزنوشت های اين عالم بزرگوار از حوادث و اتفاقاتی که پيرامونش رخ داده است، به ترتيب 

تاريخ می آورد. در يکی از حوادث مصادف با دهه ســوم زندگی اين عالم برجســته است که 

ثورة العشرين را به قلم ايشان ترسيم مي کند که اين انقالب، به رهبری آيت اهلل شيخ محمدتقی 

شيرازی بود و سال 1920 ميالدی مصادف با سال 1338 قمري به پيروزی رسيد. در اين مقاله، 

ترجمه همين بخش از نوشته های آيت اهلل بحرالعلوم آمده است.
در جلد دوم اين کتاب نيز، که بالغ بر هفتصد صفحه اســت، چند بخش آمده. در بخش 
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اول، فهرســتی از اعــالم و تواريخ و اماکن و اجازات، و نامه ها و دفاتر که ســيد بحرالعلوم 
در نوشــته هايش آورده، جمع آوری شــده و بخش دوم کتاب نيز در قالب لواحق، مربوط به 
تصاويری از دستخط آيت اهلل بحرالعلوم و تصاويری از دوران جوانی و ميان سالی ايشان است. 
همچنين تصاويری از دست نوشــته ها و اجازات علما به سيد بحرالعلوم و اشعاری از سيد و 
ديگر علما و بخشــی از زندگی نامه خودنوشتة سيد بحرالعلوم آمده است. در بخش سوم نيز 

تصاويری از نامه های مبادله شده ميان سيد بحرالعلوم و ديگران آمده است.

ريشه های انقالب 

ثورة العشــرين از ماه شــوال 1338 قمري کليد خورد و علت وقوعش اين بود که مردم 
عراق قبل از جنگ انگليس با عثمانی، فرصتی يافتند تا به اســتقالل کامل برسند و آزادی شان 
را از راه مســالمت آميز به دست آورند تا اينکه دولت عراق، جنگ عمومی اعالم کرد و عراق 

به اشغال انگليس درآمد.
در اين وقت بود که مردم عراق، به دست آمدن اهداف مشروعشان را در گرو انقالب عليه 
دولت انگليس، آن هم به دســت خودشــان ديدند. پس از پايان جنگ انگليس و عثمانی در 
ســال 1337 قمري، دولت عراق اعالم کرد که می خواهد آزادی را به مردم عراق برگرداند و 
شکست ها را جبران کند و مقدمات صلح و آرامش عمومی را فراهم سازد و سرفصل شعارش 
را هم بازگرداندن آزادی به مردم قرار داد. دو دولت انگليس و فرانسه در بيانيه مشترکی اعالم 
کردند که به دولت عراق در رســيدن به اســتقالل و آزادی کامل، کمک خواهند کرد. گويا 
نمی دانســتند که خودشان مانع اند و به اين ترتيب، اوضاع به مدت سه سال با آرامش و امنيت 
پيش رفت تا اينکه دولت عراق در عمل، کمکی نديد و حقوقش را در معرض نابودی ديد و 
از عهده ماليات های سنگينی که قباًل از دادن آنها باکی نداشت، برنيامد و مدتی هم که به آنها 
وعده داده شــده بود، به درازا کشيد و درجه داران لشکر، شاهد پايمال شدن حقوقشان بودند 
و می ديدند که همين اســتقالل نيم بند هم در حال ازبين رفتن اســت. پس تصميم گرفت که 
حقوق طبيعی و مشروعش را مطالبه، و به حکومت اشغالگر يادآوری کند که فرصت عمل به 
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قول هايی که داده است، سر آمده و اين تقاضا را به شکل قانونمند دنبال کند. ولی درجه داران 
انگليسی، به شدت با اين درخواست مقابله کردند و هيچ انگيزه اي براي اين کار نداشتند؛ مگر 
زيرپاگذاشتن وعده هايی که در کمک به خواسته های مشروع مردم داده بودند و تمام تالششان 

را در جهت ازبين بردن حقوق مردم به کار گرفتند. 

از همين رو، اوراقی را که به انگليسی چيزهايی در آن نوشته شده بود، برای گروه هايی از 

عرب ها فرســتادند که آنها خيال کنند اينها اوراق خوداظهاری ماليات دولت بر زراعت است 

و از بزرگان طوايف خواســتند که آن اوراق را امضا کنند. بعدها روشــن شد که محتوای اين 

کاغذها، اعتراف به قيموميت دولت انگليس بر عراق است و جماعتی از عرب ها به اين اعتراف 

آشکارا اعتراض کردند. 

فعاليت درجه داران انگليسی شدت گرفت و جمعی از اين عرب ها و گروه هايی از سادات 

و علمای عراق و از آن ميان، شــيخ محمدرضا، فرزند مرحوم آيت اهلل شيخ محمدتقی شيرازی 

حائری، و برخی بزرگان را به زندان انداختند. آنها رؤســای طوايف را به هم بسته بودند و به 

شکلی بسيار اهانت آميز و زشت، از اين سو به آن سو می کشيدند. 
درجه داران انگليسی به خانه های برخی شيوخ و بزرگان قبايل هجوم بردند و هرچه را در 
آنجا بود، به آتش کشــيدند و تعدادی از مردان و زنان و کودکان بي گناه را کشتند و حيوانات 
را از بين بردند و اين حوادث تأسف بار، هيچ سببی نداشت مگر انديشه آزادی و مطالبه به حّق 
حقوق انســانی؛ با اينکه اين سرکوب شــدگان، از ملتزم ترين مردم به حفظ امنيت عمومی و 
آرامش بودند. سپس درجه داران کوشيدند تا کساني را که از آنها برمی آمد برای مطالبه حقوق 
غصب شدة مردم پيش افتند و کاری کنند، بترسانند و آنها را به تالفی تهديد می کردند و اينکه 
سپاه را به حرکت درخواهند آورد و برای آن بيچارگان، پناهگاهی نبود که به آن پناه بياورند؛ 
مگر اتفاق نظر و همدســتی با يکديگر برای اينکه يد واحده بشــوند و اين تنگناي نظامی را 
با حفظ فضای مســالمت آميز و اصرار بر حفظ امنيت عمومــی، برطرف کنند؛ ولی نظاميان 
انگليســی، گويا هيچ مأموريتی جز سرکوب معترضان نداشتند. پس هر وقت گروه انقالبيون 
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از آنها دور می شدند، آنها را تحت تعقيب قرار می دادند و اسب های درجه داران انگليسی ميان 
مردم و توپ خانه های نظامی عراق حرکت کرده، جوالن می دادند و آنها را تحريک می کردند 
که راهشان را باز کنند و امنيت را مراعات، و آرامش را حفظ کنند؛ ولی به آنها توجهی نمی شد. 
آنها پاسخ همراه با آرامش مردم را با تندی و عصبانيت می دادند و با سالح هايی که در دست 

داشتند، راهشان را باز می کردند و با اينکه راهشان باز بود، با تندی به آنها هجوم مي بردند.

طي چند روز، خون های زيادی ريخته، و مناطق و شهرهای زيادی ويران شد و حرم ها و 

مساجد و مشاهد مشرفه مورد هتک حرمت قرار گرفت؛ تا حدی که انسانيت و شرافت را به 

گريه وا می دارد. يکی از اين بی احترامی ها اين بود که آنها وارد روستای »ديالب« شدند و به 

دنبال خانواده پيرمردی سنی می گشتند. تعداد خانواده او دوازده نفر بودند. آنها شيخ را کشتند 

و کودکان را ســر بريدند و زنان را شــکم دريدند و جنينشان را سر بريدند و آنها را به روی 

سينه مادرانشان رها کردند.
در موردي ديگر، آنها روســتايی به نام روستای حضرت حمزه7 را هدف توپ خانه های 
خويش قرار دادند تا اينکه همه آن را تخريب کردند و ســاکنان روستا با اولين شليک توپخانه 
فرار نمودند و به طور هول آميزی به سمت جزيره حرکت کردند؛ مردان و زنانی که اموالشان و 
حيواناتشان را رها کردند و در روستا غير از پيرها و کودکان و نوزادان، که تعدادشان از هفده نفر 
تجاوز نمی کرد، ديگر شخصی باقی نماند و به محض اينکه نيروهای انگليسی وارد اين روستا 
شــدند، اين بيچارگان را به قتل رســاندند و هرچه را از زيورآالت و درهم و دينار و حيوانات 
بود، غارت کردند و هر آنچه را از اثاث منزل نمی توانستند ببرند، شکستند و از حيز انتفاع خارج 
ساختند و به اين ميزان از جنايت های زننده و مصيبت های دردناک بسنده نکردند. آنها حتی به 
حرم نمادين حضرت حمزه7 هم سه توپ شليک کردند و بخشی از آن را تخريب نمودند و 
پنجره های ضريح را کندند و صندوق داخل ضريح را جدا کردند و ضريح و صندوق را شکستند. 
همچنين هرچه در بنا بود، مثل لوسترها و چهل چراغ ها را شکستند و به اين هم بسنده نکردند؛ 

بلکه تعدادی قرآن موجود در اين مکان و تعدادی کتاب دعا را سوزاندند. 
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آنها مثل چنين کاری را با روســتای خضر7 و با حرم نمادين آن حضرت، و همچنين با 
حرم نمادين طفالن مسلم بن عقيل7 نيز انجام دادند و آن را به تلی از خاک تبديل کردند. در 
ضمن، نظاميان انگليسی با هواپيمای بمب افکن، مسجد کوفه را کوبيدند و مؤمنان زيادی را در 
آن به خاک و خون کشيدند و اتفاقات ديگری از جنايات دردناک که اگر بخواهيم همه آنها را 

بشماريم و قلم فرسايی کنيم، نياز به بزرگ ترين کتاب جهان خواهد بود.
خالصه، وقتی مردم عراق نشانه های بی مهری حکومت اشغالگر را ديدند و اينکه حکومت 
انگليسی، به ناشنوايی وانمود مي کند و به مطالبات مشروع مردم بي اعتناست و توجهی ندارد 
و از طرفي خود انگليسی ها به ساکت کردن مردم و سرکوب ايشان با نيروی نظامی اقدام کرده 

بودند، آنها خود را برای دفاع از زندگی و ديانتشان آماده کردند؛ درحالی که می گفتند:  
َفم حيلُة اُلضطّر إاّل ُركوُبا َفإن َل يُكن غرُي الِسنّة َمرَكبًا     

اگر برای سواری، مرکبی غير از نيزه نيست؛ پس به ناچار انسان مضطر، بايد سوار 

آن بشود.

آغاز قيام 

مردم از اشغالگران خشمگين شدند و آنها را از بسياری از شهرها آن هم طي زمان کوتاهی 
بيرون کردند. اين در حالی بود که مردم از قبل آماده نشده بودند و آمادگی نداشتند؛ به همين 
دليل سينه هايشان را هدف آتش انگليسی ها قرار دادند و نيت ها بر اين امر گره خورده بود که 
هيچ بخشــی از سرزمين عراق جدا نشود؛ مگر اينکه خون پاک مردم بر آن ريخته شود و آن 
زمين، لباس ارغوان به تن کند و آن قطعه از زمين ها را رها نکنند؛ مگر با پيکرهای جداجدا و 

با صدای بلند فرياد بزند: 
أو الفناُء هناَک اخلرُي ُمغتنَم إّما انتصاٌر به َمعنی الياةِ َلنا      

پيروزی يا با زندگانی برای ما رقم می خورد يا با نيستی که خيری ارزشمند است.

جنگ ميان آنها شدت گرفت و کشت و کشتار ميان دو طرف زياد شد. مجموع کشته های 
دو طرف، افزون بر ده هزار بود و از نيروهای ارتش انگليس نيز افرادی کشته، و نزديک پانصد 
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نفر اسير شدند که برخی، سرباز و برخی، درجه دار بودند و مردم، حدود ده توپخانه سنگين به 
غنيمت گرفتند. توپ های سنگين و مسلسل های بسيار و بمب های دستی و سه ماشين زرهی 
و همچنين يکی از اين ماشين ها بر اثر برخورد با توپ سنگين، به دست مردم افتاد. در ضمن، 

توپ های به غنيمت گرفته شده، در رودخانه فرات از بين رفت.
با تمام اينها، خداوند اراده ازلی و ابدی و خواست حتمی اش بر اين تعلق گرفت که دشمن 
را شکســت دهد و مراد او هرگز از اراده اش تخلف نمی کند. خداوند متعال می فرمايد: }َو إذا 

م ِمن دونِه ِمن واٍل{. )رعد: 11(
َ
أراد اهلُل بقوٍم ُسوءاً فال مردَّ ُل َو ما ل

خداوند برای اين پيروزی، اسبابی مقرر فرمود که مهمترينش فساد زياد و هتک حرمت هايی 
بود که انگليســی ها انجام دادند؛ زيرا خدای سبحان و متعال، اراده اش بر اين امر تعلق گرفته 
است که وقتی فساد گروهي زياد شود و محّرمات خدا هتک شود و درباره اين هتک حرمت ها 
حد الهی جاری نگردد، خدا بر آنها نشــانه ای پس از نشــانه ظاهر می کند و اگر نشانه ها مؤثر 
نيفتد، عذابی از ســوی خويش می فرســتد و کسانی را بر ايشان مسلط می کند که در برابرش 

قدرت دفاعی ندارند. پس خدای متعال، علمش وسيع است و اعتراضی به حکم او نيست.

عوامل شکست 

از عوامل شکســت مردم عراق در برخی عرصه ها اين بود که دنبال کار را نمی گرفتند و 
آن را نيمه کاره رها مي ساختند؛ تا جايي که همين امر، موجب ناراحتی امير مؤمنان علي7 را 
فراهم کرده بود. همچنين از ديگر عوامل شکســت، اختالفات طايفه ای ميان برخی گروه های 
مردم بود که به هر بهانه ای مثل رياســت به وجود می آمد و مردم را از توجه به مسائل مهم تر 

و دشمن مشترک باز می داشت.
ارتش انگليس هم وقتی به اين دو دستگی ها پي برد، فرصت را غنيمت شمرد و با اسب و 
توپخانه و ماشــين های زرهی و هواپيما به سمت پل هنديه حرکت کرد و اين، در تاريخ 29 
محــرم 1339  قمري بود. در اين هنگام، مردم مقاومــت کردند و با اين حمله، تعداد کمی از 
جوانان، چند ساعتی را پايداری کردند؛ ولی وقتی فهميدند که ديگر بيش از اين قدرت دفاع و 
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مقابله ندارند، در هم شکستند. آنها از پل هنديه عبور کردند و با نفت و هيزم زيادی که روی 
آن ريختند، پل را سوزاندند تا دشمن عبور نکند؛ ولی اين آتش شعله ور نشد و پل نسوخت. 
ارتش انگليس وقتی اين اوضاع را ديد، به سرعت از پل عبور کرد و عراقی ها زمان کوتاهی در 
برابر آنها مقاومت کردند و با اينکه هم ضعيف بودند و هم تعدادشان کم بود، وقتی ديدند اين 
کارها فايده ندارد، به نحو بسيار خفت باری شکست را متحمل شدند و فرار کردند. دشمن نيز 
با بمب و توپ آنها را هدف قرار داد و بسياری از ايشان را کشت؛ تا جايی که برخی پيکر ها 
به دســت دشمن افتادند و مردم نمی توانستند آنها را از چنگ انگليسی ها خارج کنند و برای 

چند روز همان طور روی زمين افتاده بودند.

وقتی ارتش انگليس از پل عبور کرد، وارد روستای طويريج شد و شروع کرد به تخريب و 

سوزاندن و غارت و کشتن کوچک و بزرگ، مطيع و مجرم و به هيچ کس رحم نکردند؛ بلکه 

حتی اشــخاص بی دفاع را نيز کشتند. گروهی از ارتش انگليس، به سمت خانه های مسلمانان 

رفتند و شروع به سوزاندن تمام خانه هايی کردند که سر راهشان بود؛ آن هم با اسباب و اثاث و 

هر کسی را در آن خانه ها می يافتند، از زن و کودک و پير می کشتند و به هيچ کس رحم نکردند. 

در اين بين نيز برخی از ترس ارتش انگليس، سر به بيابان گذاشتند و فرار کردند؛ تا جايی که 

مادرها کودکشــان را در گهواره رها ســاختند و فرار می کردند تا خود را نجات دهند و شايد 

هم بچه ها را با خود بر می داشتند و چند قدمی می بردند؛ ولی آنها را در صحرا می انداختند تا 

بارشان سبک شود و فرار کنند و دشمن به آنها دست پيدا نکند. مردم از شهرهای مختلف، به 

طرف دو شهر مقدس نجف و کربال حرکت کردند تا در پناه اين دو حرم در امان باشند؛ آن هم 

پس از کشته های زيادی که دادند و بيابان ها از پيکرهای بی جان ايشان پُر شده بود.
شيخ محمدعلی، فرزند مرحوم شيخ يعقوب نجفی حّلی، می نويسد: »مردم از ظلم دشمن، 
هيچ گاه ايمنی پيدا نمی کنند تا اينکه به حامی ضعيفان پناهنده شوند و آيا به غير از حيدر کرار، 
حمايت کننده ای هست که مردم از زنده و مرده به او پناه می آورند«. او در ابيات ديگری، دست 

به دامن حضرت مهدی] می شود و برای ايشان چنين ندبه می کند: 
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پس چه کسی شکايت ما را به نزد مهدی صاحب الزمان] می برد که از سختی اين 

شکايت، نزديک است کوه ها از هم بپاشد.  ای امام مهدی، تا ِکی اين هتک حرمت ها 

را می بينی و تحمل می کنی؟ آيا راضی می شوی که ظالمين ميان ما امرونهی کنند و 

مشرکين، توحيد را زير پا بگذارند؟

ارتش انگليس، به سوی کوفه آمد و با هر کسی روبه رو می شدند، او را می کشتند. درجه دار 
انگليسی با هر موجود زنده ای که مواجه می شد، او را می کشت. وقتی ارتش انگليس به کوفه 
رسيد، ارتشی های محاصره شدة انگليسی در آن منطقه، آزاد شدند و شروع کردند به تخريب و 
سوزاندن و غارت کردن و کشتن هر کسی که بر سر راهشان بود؛ تا جايی که نيمی از کوفه را 
تخريب کردند و بيشتر نخل ها را سر بريدند و درختان زيادی قطع کردند و اين شيوه، عادت 
ايشــان شد که وارد هر روستايی می شدند، همين کار را می کردند و گاه تمام يک روستا را با 

تخريب و سوزاندن، به طور کلی نابود می کردند.
ارتش انگليس، سوار بر اسب ها و با سگ هايشان وارد مسجد کوفه و سهله شدند و بناهای 
اين دو مســجد را هدف ضربات و صدمات زيادی قرار دادند و برخی اماکن آنها را تخريب 
کردند و می خواســتند وارد ضريح حضرت مسلم بن عقيل7 بشوند؛ ولی مردم از اين کار 
ممانعت کردند و آنها چند روزی را در دو مســجد باقی ماندند و سپس از آنجا بيرون رفتند. 
آنها تمام اين کارها را براي تحقير مســلمانان انجام دادند؛ با اينکه می دانستند برای مسلمانان، 

چيزی کشنده تر از وارد شدن کّفار به مساجدشان نيست.
اين حوادث، ترس را به جان ارتش عراق انداخت و همين از اسباب متفرق شدن سپاه 
عراقــی بود؛ با اين حال، مردم تمام ماه صفر را مقاومت کردند. وقتی مردم دريافتند که اين 
مقاومت ها بی نتيجه يا کم اثر اســت، از رؤسای طوايف کســب تکليف کردند و آنها نيز به 
دليل اختالف نظر، به دو دسته تقسيم شدند. گروهی نماينده ای به سوی حاکم انگليسی در 
عراق فرســتادند و امان نامه خواستند و اعالم صلح کردند. دشمن اين درخواست را از آنها 
پذيرفت؛ ولی شروطی مثل تحويل سالح و پرداخت غرامت جنگی و حق توّحش به ارتش 
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انگليس را براي آنها قرار داد.
گروهی از مردم، که درخواســت صلح نداشتند، به شهرهای اشغال نشده فرار کردند؛ زيرا 
می دانستند که به آنها امان داده نخواهد شد و حکومت انگليس آنها را احضار می کند و قصد 
دســتگيری ايشان را دارد؛ چون آنها فرماندهان اين انقالب بودند و آنها بودند که عراقی ها را 

برای قيام و مقاومت تشويق می کردند.

گروهی از ارتش انگليس، به ســوی کربال حرکــت کردند و جلوتر از آنها هواپيماهای 

 جنگنده به پرواز درآمدند و کربال را در محاصره شــديدی قرار دادند. دور تا دور کربال را 

سيم خاردار کشيدند و از ورود و خروج منع می کردند و شروع کردند به تخريب خانه های 

کســانی که فرار کرده يا در حال بازگشــت بودند و شــايد در اين بيــن، برخی خانه های 

بی گناهان نيز تخريب شــد. ارتش انگليس شــروع به جمع آوری اســلحه از اهالی کربال و 

دســتگيری اشــخاص متهم و مظنون به فرماندهی انقالب کرد. آنهــا نزديک پانزده نفر را 

دســتگير کردند که برخی، عالم و برخی، رئيس طايفه ای بودند و محاصره را بر مردم شهر، 

تنگ تر و تنگ تر کردند و اين محاصره، شــش روز طول کشــيد. ارتش انگليس در چهارم 

ربيع االول به سمت نجف حرکت کرد و نجف را در مقايسه با کربال در محاصره شديدتری 

قرار دادند و تمام کارهايی را که در کربال انجام داده بودند، به گونه اي شــديدتر در نجف 

تکرار کردند و اين کار بر اهالی نجف، بســيار گران آمد. ارتش انگليس، بين مردم و آب، 

فاصله انداخت تا آنچه می خواســتند و در نظر داشــتند، انجام و قطعی شــود. آنها برخی 

رؤســای انقالب، از جمله شيخ حسن، فرزند آيت اهلل شيخ الشريعه، و شيخ جواد، از نوادگان 

مرحوم صاحب جواهر را دســتگير کردند. ورود ارتش انگليس، هم زمان با ورود ده فروند 

هواپيمای جنگی به آسمان نجف بود. 
ســَیجری.عَلیهم.ما.َجری.علی.الروس.ُمذ.َدخلوا.للّرضاأال.ما.لطائرة.اإلنگلیزتحوم.علی.قّبة.المرتَضی

اين ابيات ســيدمحمدصادق، اشــاره دارد به گرفتاري فرماندهان روسی مهاجم به حرم 
امام رضا7 و شباهت آن به محاصره نجف که 24 روز طول کشيد تا اينکه در روز جمعه 
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28 ربيع االول 1339 قمري، اين محاصره برداشــته شد. همچنين قيام مردم نجف در رجب 
و شعبان سال 1333 قمري يعنی پنج سال قبل از ثورة العشرين عليه انگليس را نبايد ناديده 
گرفت و فراموش کرد و در حقيقت، قيام مردم نجف عليه عثمانی، که به طرد آنها از نجف 
اشرف و ضعف ايشان انجاميد، مقدمه ای شد برای به پيروزی رسيدن مردم عراق بر اساس 
و پايه اشــغال و اشغالگری در پنج ســال بعد عليه انگليس. محاصره 45 روزة مردم نجف 
توسط انگليس به بهانه دفاع از عثمانی هم اثری نداشت و نجفی ها اين محاصره را شکستند 
و انگليسی ها را مجبور به عقب نشينی از شهر نجف کردند و پس از آن، انگليسی ها جرئت 
نزديک شــدن بــه نجف را پيدا نکردند؛ تا جايی که تــا آن روز، انگليس در نجف نماينده 
رســمی نداشت و اين شــهر را تا چند سال خود مردم و حاکم بومی اداره مي کردند. مردم، 
فرصت دخالت را از انگليسی ها گرفتند و حاکم انگليسی در نجف، به نام »کاپيتان مارشال«، 
در صبح سه شــنبه از ماه جمادی الثانی 1336 قمري به قتل رسيد. شبيه اين استقالل خواهی، 
پس از نجف در شهرهای ديگر مثل کربال و حّله در سال 1334 قمري رخ داد و به ضعيف 
شدن هرچه بيشــتر دولت عثمانی و اشغالگران انگليسی کمک کرد. به خدا پناه می بريم از 
اين حادثه بزرگ که تمام مسلمانان را درگير ساخت؛ حادثه ای که با ابعاد فراوان و ضررهای 
جبران ناپذيری همراه بود و از همه مصيبت بارتر، رحلت آيت اهلل شــيخ محمدتقی شــيرازی 
در شب چهارشنبه، سوم ذی حّجه 1338 قمري، و رحلت شيخ الشريعه در هشتم ربيع الثانی 
1339 قمري بود. من گمان می کنم که انگليس، روی آرامش را در عراق نديد و نمی بيند و 
اين انقالِب هر چند ناقص، پايانی بر اين اشــغالگری بود. انگليسی ها پس از اينکه در عراق 
طرفی نبســتند و شکست خوردند، وارد ايران شدند و بر بيشتر شهرهای ايران تسلط يافتند 
و آنها را به ويرانی کشــاندند؛ به ويژه شــهرهايی مانند رشت و قزوين، و بيشتر اهالی اين 
شــهرها را کشــتند. اما در آنجا نيز پس از مدتی رو به ضعف نهادند و شکست ها يکی پس 
از ديگری نصيبشان شد. با اينکه آنها از آالت جنگی مثل توپ و هواپيما و مسلسل و بمب 
و ماشــين های زرهی چيزی کم نداشتند و امکاناتشــان قابل شمارش نبود، اصرار عراقی ها 
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و ايرانی ها و پافشــاری بر احقاق حقوق از دست رفته شان و مسئول دانستن حکومت هايشان 
در قبال اين حقوق، اثر خود را گذاشــت. امروز، عراقی ها همچنان حکومتشان را به فعاليت 
بيشــتر تشويق می کنند؛ به ويژه مردم بغداد که از حکومت، خواهان آزادی کامل در چاپ و 
نشــر منشورات و جرايد و روزنامه هســتند و روزبه روز به اين تجمعات در بغداد، افزوده 
می شــود و حکومت نيز در همين روزها به دنبال تدارکاتی برای اصالح اين امر اســت و 
من گمان نمی کنم که به اين سرعت اين فراز و نشيب ها تمام می شود؛ زيرا عراقی ها دست 
به دســت هم داده اند تا به اهداف عالی خود، که آزادی و اســتقالل کامل است، دست پيدا 
کنند. »به ظاهر، اين انقالب ها و تجمعات، در ديگر کشــورهای اســالمی نيز منتشر خواهد 
شد«. از خداوند متعال خواستارم که اين امر را برای مسلمانان آسان کند و با ظهور قائم آل 
محمد]، کمکی به ايشــان برساند؛ فرجی که »َيمُل االرَض قسطًا و َعدالً بعد ما ُملئت ُظلًم و 

ُجورًا«؛ به حق محمد و اهل بيت پاکش!

نتيجه گيری

بنابر اظهارات صائب مرحوم بحرالعلوم و آنچه وي مشــاهده کرده است، مهم ترين کار 
انگيســی ها در اين مسير، نسل کشی، از بين بردن زيرســاخت های عراق و سپردن امور به 
دســت ُعمالشــان در عراق بود؛ چنان که آنها يک قرن کامل بر عراق سيطره داشتند و تمام 
امکانــات عراق را نابود، و آبادانی هايش را به ويرانــی تبديل، و علما و بزرگانش را تبعيد 
کردنــد و حکومت طايفه ای را دوباره راه انداختند و بر شــيعيان هجمه بردند؛ تا جايی که 
چيزی برای آنها باقی نگذاشتند و با اين همه، بر آنها منّت می نهادند که ما بوديم اين چيزها 
را به شــما بر گردانديم! اما تجربه دو قرن اخير، نشان داده است که نه به قول استعمارگران 
می تــوان اعتماد کرد و نه آنها در عمل، کاری را به نفع مســلمين انجام می دهند. بنابراين، 
هرگونه اعتماد به غرب، اشتباهی بزرگ است که کمترين اثر آن در دوره معاصر، اين بود که 
انقالب بزرگ مردم عراق در ســال 1920  ميالدي را به شکست کشانيد و موجبات دخالت 

بيشتر انگليس در عراق را فراهم کرد.
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