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 چكيده
خـصوص پـس از تغيـير اوضـاع           رآمدي است بر تحوالت سياسي تاريخ معاصر عراق به دمقاله حاضر 

كه در اين   1963 قرن بيستم تا سقوط جمهوري عبدالكريم قاسم در سال  50 سياسي اين كشور از دهه 
هاي متوسط شهري، عشاير و دانشجويان با گرايش به    خصوص گروه دوره طبقات مختلف مردم عراق به

. دنبال كسب مطالبات خـود بودنـد        هاي كشورهاي خاورميانه به   گام با ديگر جنبش احزاب سياسي هم
به مطالبات مـردم و     )  1958 ـ  1921 (هاي وابسته به خاندان سلطنتي هاشمي      غفلت و عدم توجه دولت

بار آورد كـه    هاي سنگيني را براي خاندان سلطنتي به برداري احزاب معارض از اين مطالبات، هزينه بهره
مـساله اصـلي مقالـه      .  بود  1958 ترين آن، تسريع در براندازي خاندان هاشمي و قتل عام آنان در   مهم

، حوادث مربوط به آن و واكنش هيات حاكمه عـراق   1952 حاضر، افزون بر بيان چگونگي وقوع انتفاضه 
روش مـورد نظـر در ايـن        .  گيري از حوادث مشابه خواهد بود     كارهايي براي پيش در قبال آن، ارايه راه

باشد و نتيجه مورد نظر      ـ تحليلي و با استفاده از منابع مربوط به تاريخ سياسي عراق مي مقاله، توصيفي
گيري از حوادث آينـده و برخـورد          آن، شناخت حوادث تاريخ معاصر عراق با هدف حل مساله و پيش    
 .مناسب با آنهاست نه برخورد تاكتيكي و پاك كردن صورت مساله

 گيري از انتفاضه ، پيش1952   هاي سياسي، اجتماعي، انتفاضه عراق، جنبش: كليدي واژگان 
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 مقدمه
هـاي    بديهي است كه وقوع حوادث سياسي و اجتماعي در هر كشوري بدون پيشينه و زمينـه       

هـاي    و در ادامـه حركـت    2012 از سال . عراق نيز از اين قاعده مستثني نيست. باشد وقوع آن نمي
نـشين عـراق ازجملـه االنبـار          هاي سـني   خصوص در استان مردمي در شمال آفريقا و خاورميانه به

اين حركت كه به ظاهر از بركناري و فـرار       .  فريادهاي اعتراضي عليه دولت نوري مالكي شنيده شد
يكي از معاونان رياست جمهوري عراق آغاز و به استعفاي برخي از اعضاي حزب ائتالف قانوني اياد      

مردمي شـامل عـشاير و      مداران را به فراست انداخت تا از نيروي         عالوي منجر شد، برخي سياست
طلبانـه    بـرد اهـداف ظـاهرا اصـالح         بـراي پيـش     »الـشارع «طبقات متوسط شهري بـه اصـطالح     

ايـن حادثـه هرچنـد بـا        .  رو كنند   هاي قومي و مذهبي روبه     برداري و دولت كنوني را با چالش  بهره
بـرداري    موضوع مقاله حاضر متفـاوت اسـت، امـا در يـك مـورد شـباهت دارد كـه همـان بهـره                       

 .باشد مداران و احزاب معارض از نيروي عشاير در كنار ساير طبقات مردم مي سياست
ـال       استفاده از نيروي قبايل و عشاير عراق به جهت غلبه جمعيتي آنان بـه      ـا و     رغـم گذشـت س ه

ها در تاريخ معاصـر عـراق از سـوي احـزاب و               هاي فشار به دولت  تغييرات جمعيتي آنان يكي از اهرم
 . داشت رنگ كردن و محو قدرت عشاير جز دوره حكومت بعث بوده كه سعي در كم مداران به سياست

هـاي حـضور قبايـل و عـشاير عـراق و سـران آنهـا در                   تاريخ معاصر عراق مملو است از صحنه     
هـاي    ، قيـام  1920 هايي همچون ثوره العـشرين در         هاي مختلف داخلي و خارجي؛ مانند قيام عرصه

و   1959 و قيـام سـرهنگ شـواف در           1936 و    1935 هـاي     مسلحانه عشاير فرات ميانـه در سـال       
اين روند پس از كنـار  .  برداري خاندان هاشمي و معارضان آن از قدرت قبايل و عشاير اين كشور بهره

هاي مسلحانه و روي آوردن به حضور سياسـي در قالـب تـشكيل احـزاب و ورود بـه                  گذاشتن قيام
طـوري كـه حاميـان و مخالفـان           كسوت نمايندگي از سوي رهبران قبايل و عشاير ادامه داشت، بـه    

هـا بـه      يكـي از ايـن صـحنه      .  برداري از قدرت آنان برآمدنـد    داليل مختلف سعي در بهره حكومت به
گردد كه در بروز آن برخي علل داخلي و خارجي دخالت داشـتند      باز مي 1952 انتفاضه نوامبر سال 

هـا    و فرصت مناسبي براي احزاب معارض بود تا با استفاده از حضور طبقات مختلف مردم در خيابان 
ايـن  .  فرياد براندازي خاندان هاشمي را سر داده به اهداف سياسي خود دست يابنـد        )  قدرت الشارع(
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افـزون بـر ايـن،      .  پـردازد   ها و شرايط منجر به وقوع اين حادثه و نتيجه آن مي مقاله به بررسي زمينه
كارهايي براي جلوگيري از حوادث مشابه خواهد پرداخت تا دولت كنوني عـراق بـا اتخـاذ          بيان راه به

 .مداران و احزاب معارض گردد، مانع شود برداري سياست آنها، از وقوع حوادثي كه موجب بهره

 مردم عراق 1952 انتفاضه نوامبر 
ـان،               را مي   1952 انتفاضه نوامبر  توان عرصه همكاري دانشجويان، احـزاب سياسـي آشـكار و پنه

 )267 ،    1992 شاكر، (الوطني الديموقراطي، االستقالل، جبهه الشعبيه المتحده هاي قومي مانند  گروه
در اين واقعه نـسل جـوان و تعليـم          .  و مردم شهرهاي مختلف براي ايجاد تغييرات فراگير قلمداد كرد  

ديده از طبقه متوسط كه راهي شهرها شده بودند به همراه ساير اقشار، بيشترين نقش را ايفا كـرده و      
السلطنه تقاضاي حل     در مقابل، برخي از سران عشاير براي حفظ سلطنت و از سر خيرخواهي از نايب     

ـارجي دخالـت              1952 در بيان علل وقوع انتفاضـه   .  مشكالت را داشتند دو دسـته علـل داخلـي و خ
ـاروق در مـصر در ژوئيـه             ترين علل خارجي مي داشتند كه از مهم توان به براندازي حكومـت ملـك ف

ـاز جنبـش         1952  ـاثير آن در آغ ـلطنتي در عـراق             توسط افسران جوان و ت ـام س ـاي برانـدازي نظ ه
 .ظاهر اصالحي نوري سعيد ياد كرد در زمينه علل داخلي نيز بايد از اقدامات به. كرد اشاره

 حوادث منجر به قيام
پـس از اسـتعفاي نـوري سـعيد از            1952 نوامـبر   /  حوادث معروف به انتفاضه تشرين الثاني     

ژوئـن    12 وزيري مصطفي العمري در      و آغاز نخست 1952 ژوئن  10 در وزيري  يازدهمين نخست
وزيـري    در نخـست    1952 هرچنـد انتفاضـه     .  وقوع پيوسـت    به)  263 -265 ، 1992 شاكر،( 1952 

وي در دوره يازدهميـن     .  ارتباط با اقدامات افرادي مانند نوري سعيد نبود      العمري رخ داد، ولي بي
توان آنها را در بـروز       تر بود و مي وزيرش، دو اقدام مهم انجام داد كه از ديگر اقداماتش مهم نخست

وزيري العمري دخيل دانست، يكي جريان ماليم ملي كـردن صـنعت نفـت         حوادث دوره نخست
مجلس العمـران، مجلـس     (  »هيات عمران«و ديگري، تاسيس )  678   -2677 ، 1378 النگريك، (

 راه انـداختن تـوان زراعـتي عـراق          كه با هدف توسعه و بهبود زيربنايي عراق، تجهيز و به  )  االعمار
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لونكريـك  (درصد از درآمد نفت به آن        70 با اختصاص  )428 ، 2010 ؛ سويدي، 202 ، 1380 مار، (
و پاسخ بـه نارضـايتي اجتمـاعي و اقتـصادي بـود، امـا نظـرات                  )109 ،  2009 و فرانك ستوكس، 

مثال النگريگ از كارگزاران انگليـس در عـراق         .  مختلفي راجع به اين هيات يا مجلس وجود داشت 
هيـات عمـران يـك دولـت         «:نويـسد   ها در اين مورد، مي      اي به نارضايتي برخي از عراقي  در اشاره

آمـد، بـه نظـر برخـي ديگـر و اكثـر               غيرقابل تغيير در درون دولت بـود و از آن خوشـشان نمـي           
داد كـه پيـش از ايـن          خارجي از لحاظ مالحظات سياسي، نويد ثبات، كارآيي و آزادي مي       ناظران
 )283 ، 1989 ؛ بينروز، 657 ، 1378 النگريگ، ( ».نداشت سابقه

البداهه نبودند و ريشه      هاي منتهي به سلطنت، في   و حتي حوادث سال 1952 بنابراين انتفاضه 
وزيران از جمله نوري سـعيد داشـتند كـه         ها و اقدامات داخلي و خارجي برخي نخست در سياست

خـصوص    هنـوز مـردم و بـه        »هيـات عمرانـي   «هـاي     ها در قالب طـرح      رغم انجام برخي برنامه    به
هـاي توسـعه      دليـل مخالفـت مالكـان بـا برنامـه           انداز روشني را به     توانستند چشم   كشاورزان، نمي

رغم اقـدامات بـه ظـاهر اصـالحي،           به.  پيش روي خود مشاهده كنند    )207 ، 1380 مار، (اقتصادي
همچنان پا برجا بودنـد؛ اعـتراض كـشاورزان بـه تـصويب               1952 مشكالت در چند ماه اول سال      

خصوص از مناطق جنـوب بـه بغـداد و بـصره          نفع مالكان، افزايش مهاجرت روستاييان به قوانين به
، عدم جلوگيري از احتكار غـالت و نـاتواني در جلوگـيري از صـادرات آن،                  )279 ،  1989 بينروز،  (

مساله فلسطين و فعاليت حزب كمونيـست و برگـزاري ناسـالم انتخابـات مجلـس نماينـدگان و                    
طلبان به مجلس همراه با اعتراض و خشم دانشجويان و احـزاب، مـشابه            دنبال آن ورود سلطنت به

وي .  وزيـري نـوري سـعيد بودنـد         و دوره نخست    1952 ترين مسائل سال      از عمده  1948 خيزش 
   )403 ، 2001 ابوطبيخ، (. استعفاء داد 1952 سرانجام در ژوئن 

 نقش احزاب معارض در برپايي قيام
هيـات  «ها مبـني بـر ثبـات و كـارآيي             احزاب مخالف حكومت برخالف عقيده برخي خارجي

، بـا مـشاهده     )658 ،  1378 النگريـگ،   (و نويد ورود به دوره افزايش ثروت از قبـل نفـت           »عمران
داليلـي همچـون      ، به 1951 و    1950 هاي    در سال   )213 ، 1989 بينروز، (افزايش درآمدهاي نفتي 
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هاي مردم، افزايش كنترل خارجي       از خواسته  »هيات عمران«حضور مشاورين خارجي، دور شدن 
توجهي يا كوتـاهي دولـت از اجـراي اصـالحات مفيـد و             و بي )178 ، 1380 مار، (بر اقتصاد كشور 

السلطنه خواهان اقدامات سريع در اجـراي       هايي به نايب با ارسال نامه 1952 سودمند، از نيمه سال 
هـا را درخواسـت       ها و اضـطراب     هاي شكايت  اصالحات سياسي، اقتصادي و اجتماعي و محو زمينه

: نويـسد   هاي معترضان مـي   در مورد خواست محاضرات في تاريخ العراق المعاصرمؤلف .  كرده بودند
سياسي، احزاب خواهان تعديل قانون اساسي به شكلي كـه منـافع مـردم را در پيـش                در زمينه«

سـازي    ها بر طبـق قـانون اساسـي، پـاك          الغاء حق پادشاه در عزل وزرا و دادن آزادي.  گيرد، شدند
عراق و بريتانيا از ديگـر مـوارد در زمينـه          گير و الغاي معاهده دستگاه دولت از عناصر فاسد و رشوه

. اقتصادي آنان خواهان اصالح واقعي زندگي اقتصادي با الغاي اقطـاع بودنـد       در زمينه.  سياسي بود
محدودسازي مالكيت اراضي كشاورزي، دادن حقوق بر اساس قانون اساسي و توزيع اراضي امـيري  

كشاورزان و بهبود زندگي براي مبارزه با گراني، آزادسازي اقتصاد ملي از بند و سـيطره بيگانـه و                به 
هاي   هايي كه در خدمت عموم مردم باشد تا صنايع ملي جان بگيرند، ازجمله درخواست     تأمين طرح

در زمينه اجتماعي، درخواسـت الغـاي نظـام دعـاوي عـشايري و نظـام مـشيخت،                   .  اصلي آنان بود 
هـاي    ترين درخواست   گذاري براي تامين اجتماعي و اهتمام به امور بهداشتي و فرهنگي از مهم قانون

هـا بودنـد      هـا و اضـطراب      بنابراين آنان خواهان حذف زمينه شكايت )3 ، 2012 المولي، . (احزاب بود
رغم حل برخي مشكالت،    ها به كه به عقيده النگريگ، زمينه شكايت)  272 تا،  النظمي و ديگران، بي(

البته يكـي از   )  668 ، 1378 . (مساله هميشگي حقوق ارضي منتفق در جنوب عراق و ديگر جاها بود
هـا، معتقـد اسـت كـه برخـي            اعضاي اين مجلس با اعتراف به نـواقص در اجـراي برخـي برنامـه           

  )47 ، 1968 الجليلي، (. اعتراضات، سياسي و برخي ديگر از روي جهل بود
. مـداران سـاخت     السلطنه را مجبور به تشكيل جلسه با شركت سياست      اعتراضات احزاب، نايب

وي با تاييد بر مطالبات معترضان و تاكيد بر اينكه برخي رهبران احزاب نيز در ايجاد وضع موجـود    
دخالت داشته، اظهار نمود تغييرات بايد بر اساس قانون اساسي انجام شود، وي همچنين وعده داد      

.مـداران مـشورت كنـد       هاي آنان، بايد با رهـبران احـزاب و سياسـت            كه براي عمل به درخواست   
   )330  -331 ، 2001 الخماسي، (
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بـا هـدف افزايـش        1952 چندي نگذشت كه اعتـصاب كـارگران بنـدر بـصره در سـوم اوت                
پافشاري احزاب در انجـام اصـالحات را     )  179 ، ص 1380 مار، (ها  دستمزدها به رهبري كمونيست

كننده نبوده و وقتي مشاهده كردنـد         السلطنه چندان قانع   و پي بردند كه پاسخ نايبدوچندان كرد 
كه وي رغبت چنداني به اجراي اصالحات اساسي ندارد، فرصت ميان پايان دوره مجلس و اعـالن          

وزير را غنيمـت شـمرده، اعـالم كردنـد انتخابـات روز دوم                تشكيل مجلس جديد از سوي نخست 
را تحريم خواهند كرد؛ زيرا به اعتقاد آنان مجلس محـل تجمـع طرفـداران دربـار و                  1952 نوامبر 

هايي بوده كه موافق تغيـيرات نيـستند و طرفـدار وضـع موجـود                 حاميان منافع بورژواها و فئودال 
دادنـد، از     از سوي ديگر، احزاب معارض كه هيچ فرصتي را براي مقابله با دربار از دست نمي    . هستند

هـاي داروسـازي و شـيمي بـا هـدف تغيـيرات آموزشـي،                 اعتراضات صنفي دانـشجويان دانـشكده   
برداري سياسي كرده، از آن بـه دربـار فـشار آوردنـد و بـا وارد كـردن شـعارهاي سياسـي در                        بهره
پـس از آن، مطالبـات صـنفي        .  كردنـد   هاي خود را دنبـال مـي        هاي دانشجويان، سياست   پيمايي راه

هاي عمومي همراه با تحوالت       دانشجويان به مطالبات سياسي مانند اصالحات براي صيانت از آزادي  
   )374 -375 و  273 النظمي و ديگران، (. جهاني با تاكيد بر انتخابات مستقيم تبديل گشت

 گسترش قيام
دولت نيز پس از گسترش تظاهرات شهرهاي بغداد، نجف، كربال، حله، ديوانيه، ناصريه و بـصره  
در حمايت از دانشجويان، تصميم به نشست اضطراري براي جلوگيري از تشديد اوضاع و گسترش       

ترين موضـوع   مهم.  اعتراضات به ديگر مناطق گرفت و قرار شد به برخي مطالبات پاسخ مثبت دهد
مورد بحث، چگونگي برگزاري انتخابات بود كه موافقـان و مخالفـان برگـزاري روش مـستقيم يـا                   

الـسلطنه و     در ادامه جلسه، موضوع پايان دوره جانشيني نايب      .  غيرمستقيم درباره آن سخن گفتند
پيـش آمـد كـه بعـد از جـر و بحـث ميـان برخـي حاضـران بـا                        آغاز سلطنت ملك فيصل دوم    

   )332 -334 ، 2001 الخماسي، (. دست نيامد گيري و گاليه به اي جز دل السلطنه، نتيجه نايب
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 اقدامات سركوبگرانه دولت
الـسلطنه    با اشاره نايـب     1952 نوامبر  22 مصطفي العمري كه نتوانسته بود آرامش برقرار كند، در 

الخماسـي،  (وزيري راضـي كنـد،        استعفا كرد، ولي نتوانست برخي از سياستمداران را به قبول نخست   
ـاب رييـس سـتاد ارتـش بـه               از اين رو در فاصله استعفاي نخـست     )  335 -336 ، 2001  وزيـر و انتخ
ـار شـعارهاي      السلطنه بـراي اوليـن      نايب.  وزيري، پليس هم توانايي برقراري آرامش را نداشت    نخست ب

. بنابراين از ارتش براي برقراري آرامش اسـتفاده كـرد         .  براندازي سلطنت و برقراري جمهوري را شنيد
و برقراري جمهـوري      1952 شعارهاي براندازي سلطنت متأثر از سقوط نظام سلطنتي مصر در ژوئيه     

نوامبر در بغداد، رييس ستاد ارتـش، نورالديـن           22 با اوج گرفتن تظاهرات در    .  توسط افسران آزاد بود
ـا ايـن             23 محمود در  نوامبر مامور تشكيل اولين دولت نظامي و بازگرداندن امور به حالت اوليه شد، ب

بـه تعبـير ابـوطبيخ،      .  آميزي نداشته باشد كه مورد مخالفت قرار گرفت     شرط كه ارتش رفتار خشونت
ـا صـدور         نخست.  بود 1936 شرايط، يادآور روزهاي كودتاي بكر صدقي در سال  وزير جديد بالفاصله ب

وقمـع    ها، به قلع    نوامبر و استقرار واحدهايي از ارتش در خيابان 23 فرمانِ حكومت نظامي در بغداد در 
پس از آن، فعاليت احـزاب      .  آور استفاده كرد    بار از گاز اشك  ارتش براي اولين.  تظاهركنندگان پرداخت

بازداشـت تعـداد بـسياري از       .  هاي احزاب توقيف شدند     روزنامه به اضافه روزنامه 17 سياسي ممنوع و 
شـمار    وزيـر بـه     شهروندان، سياستمداران و رهبران احزاب مخالف از ديگر اقدامات سركوبگرانه نخست 

 ) 375 ؛ النظمي و ديگران، 338 ،  2001 الخماسي، . (رفت مي
طـور    شـد، بـه     بار سر داده مـي      از نكات جالب توجه در تظاهرات، شعارهايي بود كه براي اولين   

. خواهان پادشاهي به سبك انگليـس بودنـد       »  حكومت كن ولي سلطنت نكن    «مثال آنان با شعار  
شدگان بود كه نـشان       عضو حزب ايراني توده در ميان بازداشت   80 نكته ديگر وجود )  58 الكيالي، (

 )180 ، 1380 مار، . (از وسعت نفوذ و سرايت حوادث ايران به عراق مي داد
گـيري از وقـايع آينـده از          ابوطبيخ از سران معروف عشاير با ترس از سقوط سـلطنت و پيـش    

نويسد كه برخي از سران عشاير مناطق دجلـه، فـرات و عمـاره             واكنش سران عشاير به اوضاع، مي
نوامبـر    29 همراه نمايندگان مناطق عشايري در دو مجلـس نـواب و اعيـان بـه دعـوت وي در                 به

گردهم آمده و در مورد خطر سقوط سلطنت هاشمي به رايزني پرداختند، پس از دو روز مشورت،         
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وزير را به وي گوشـزد كردنـد و از        السلطنه رفته و عواقب خطرناك اقدامات نخست هياتي نزد نايب
. هـا برگردانـد     وي خواستند كه به مطالبات مردم و احـزاب گـردن نهـاده و ارتـش را بـه پادگـان              

  )404 -405 ، 2001 ابوطبيخ، (

 نشيني تاكتيكي حاكميت عقب 
گرانـه و اسـتمرار       السلطنه نيز با مشاهده ناكامي دولت در اقـدامات سـركوب            به هر روي، نايب
گيري مطالباتشان، به اراده مردم گردن نهـاد و بـا صـدور فراميـني، اجـراي                    مقاومت مردم در پي  

 1952 دسـامبر     16 در    6 هـا بـه شـماره         يكـي از فرمـان    .  هاي آنان را در پيش گرفـت     درخواست
پـس از   .  رسيدگي به اجراي انتخابات بود كه برگزاري آن را از غيرمستقيم به مـستقيم تغيـير داد          

نواحـي تـشكيالت اداري، تنظيـم       نامه اجرايي انتخابـات جديـد در پنـج فـصل شـامل                 آن، آيين 
مـاده    68   هـاي مربوطـه و در         هاي انتخاباتي، شرايط كانديدا شدن، نمايندگي و مجـازات      فهرست

براي سيزدهمين دوره مجلس در نظر گرفتـه     1953 ژانويه  17 صادر و اولين انتخابات مستقيم در 
در مجلس جديد طرفـداران نـوري       )338 ، 2001 ؛ الخماسي، 274   -276 النظمي و ديگران، (.  شد

دست آوردند و پـس از اسـتعفاي          كرسي را به    138 كرسي از مجموع     100 كاران  سعيد و محافظه
مـار،  (.  دسـت گرفتنـد     مداران قدرت را بـه     وزيري، يك بار ديگر سياست نورالدين محمود از نخست

اينكه تـدوين قـانون       هاي مردم مي داد و     از عملي نشدن خواستهاين موضوع نشان  )181 ، 1380 
كرد؛ زيرا تهيه قوانين و اجراي آنهـا در دسـت دربـار و         اي از مشكالت احزاب باز نمي در عراق، گره

از سوي ديگر، شكاف ميان حاكميـت و مـردم چنـدان          .  طرفدارانش بود و نظارتي بر كار آنان نبود
  .زياد بود كه اصالح قانون انتخابات قادر به پر كردن آن نبود

گـيري از     اقدام هيات حاكمه به انجام برخي اصالحات از جمله اصالح شيوه انتخابات براي پيـش      
وقـوع    بـه مانند سوريه، لبنان، اردن، مـصر و ايـران        بروز حوادثي بود كه در ديگر كشورهاي خاورميانه 

ـاقط و حكومـت            به.  پيوسته بود ـانوني را س طور مثال، شيشكلي در سوريه در ماه آخر از سال دولت ق
از حكومـت     در لبنان شيخ بشاره الخوره پس از مقاومت احزاب در برابـر وي      .  نظامي تشكيل داده بود

ـانون اساسـي مجـدداً بـه حكومـت رسـيد            پـس از وي كميـل شـمعون        .  استعفا كرد، اما برخالف ق
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الخوري معتقد بود كه انگليس در بركناري وي نقـش داشـت، در اردن و بـرخالف                .  رسيد رياست به
در قدس ترور شد و ملك طالل        1951/7/20 ملك عبداهللا در . رفت اهداف انگليس كه امور پيش مي
ـايي سـقوط          در مصر نيز ملك فاروق به. به جايش بر اريكه قدرت نشست ـام فئودالـي و پاش همراه نظ

در ايران نيز حوادثي كه منجر به ملـي شـدن نفـت             )  174   -175 ،  1982 بلوس و فيتز جرالد،  . (كرد
ـان عـراق نـيز از تـرس            )  329 ،  2001 الخماسي،. (توسط مصدق شد، در جريان بود      از اين رو، حاكم

بيني و جلوگيري از افتادن به ورطه سقوط، انجام برخـي اصـالحات را      تغييرات سريع و غيرقابل پيش
ـات،    نظر مي از سوي ديگر، به .در پيش گرفتند رسد تاكيد و اصرار احزاب معارض به تغيير شيوه انتخاب
يابي نمايندگان طرفدار خود به مجلس بود تا هم از اين طريق در برابر اقدامات دولـت          اميد آنان به راه

ـا      هاي خود را اجرا كنند؛ زيرا آنان اميدي به انتخاب نخست      هايي نشان داده، هم برنامه واكنش وزيـر ي
هاي دربار باشد، نداشتند و تنها راه آنان از طريق مجلس بود، اما اصالحات         وزيري كه مخالف سياست

 .دولتي نيز چنان نبود كه بتواند از سقوط سلطنت در آينده نزديك جلوگيري كند

 هاي پاياني سلطنت سال
كه حزب بعث به آن اشاره كـرده، ماننـد فـرار            هرچند پس از اولين انتخابات مستقيم، به داليلي 

احزاب متعلق به بورژواها از صحنه، عدم تشكل كشاورزان و كارگران و عدم آمادگي آنان براي حركتي 
 ،)65 -66 ،    1979 سـوداني،   (انقالبي، خارج شدن تظاهرات از اهداف حقيقي مردم و دخالـت ارتـش      

، 1952 پس از انتفاضـه     .  نظم تاحدودي در كشور برقرار و اوضاع نسبتا آرام شد، اما نظم پايداري نبود     
ـاع سياسـي           مدت كوتاهي نخست بار و به جميل مدفعي براي ششمين وزير شد كه در اين مدت، اوض

نفع حاكميت نبود و اعتصاب كارگران، دانشجويان و اعتراض كـشاورزان، برقـراري حكومـت          كشور به
. دادنـد   اش را تـشكيل مـي    هاي دوره ترين شاخصه ها مهم هاي احزاب و آزادي نظامي، تعطيلي فعاليت

، يازده  )341 ،  2001 الخماسي،  (، نه نفر  1958 تا    1953 هاي   در فاصله سال )341 ، 2001 الخماسي، (
وي دو  .  جز نوري سعيد، بيش از يك سال دوام نياوردند  وزيري رسيدند كه همگي آنها به بار به نخست

وزير شـد     براي دوازدهمين و سيزدهمين بار نخست       1957 تا ژوئن   1954 دوره پشت سر هم از اوت 
وزيـري در عهـد       تـرين دوره نخـست      كه دوازدهمين دوره وي طوالنـي     )213 -214 ، 1989 بينروز، (
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وزيريش، انحالل مجلـس و حـزب        ترين اقدام در دوره دوازدهم نخست مهم.  رفت شمار مي سلطنت به
. با هدف وحدت صفوف احزاب در مقابل حركت كمونيستي بـود            »االتحاد الدستوري«نام  خودش به

اي به ملـك      هايشان، طي نامه وزيران پيشين در اعالم برنامه بار و برخالف روش نخست وي براي اولين
پرسي   هاي آينده خود را اعالم و سپس آن را به شكلي منتشر كرد كه بيشتر به همه فيصل دوم برنامه

سياست داخلي وي بيش از اينكه قابل اجرا باشد، بيشتر مصرف داخلـي بـراي كـسب آراء        .  شبيه بود
كرد و موجب بدتر شدن وضعيت  تنها طرحي كه نوري سعيد براي اصالح كشاورزي دنبال مي.  داشت

فتحـي  (.  ميان واجدان شـرايط بـود     )  حكومتي(شد، تقسيم اراضي كشاورزي اميريه        سران عشاير مي
   )136 -139 ، 127 ، 1992 صفوه، 

رخ داد، رسـيدن ملـك فيـصل بـه سـن              1953 اتفاق مهمي كه در شرايط بحراني كشور در       
قانوني در دوم مه و انتقال رسمي قدرت به وي بود كه توانست پادشاهي را به دسـت گـيرد، ولـي        

السلطنه پيشين و وليعهد كنوني يعنـي         اش، نايب   گيري  تجربگي، خجالتي بودن و گوشه دليل بي به
مداران مبني بـر      دست داشت و توصيه برخي سياست  صورت غيررسمي تمام كارها را به عبداالله به

گيري را نپذيرفت، در صورتي كه اوضاع كشور نااميدكننده و بحراني بود و احزاب و مـردم از              كناره
بنـابراين وي    )181 ،  1380 ؛ مار،   171 -173 ، 169 ، 165 ، 2001 فرج، (.  وي دلگير و ناراحت بودند

 ,Sharabi)  .همچنان مرد شماره يك باقي مانـد    1958 كه مرد شماره يك حاكميت بود، تا سال 

با امتناع از دادن قدرت حقيقي به ملك فيصل و يا تربيـت شـاه جـوان بـا         عبداالله  (153 ,1962
، 1380 مـار،   (.  اش، بدنام و رسوا كرد      آموزش وظايفش، سلطنت را تضعيف و با كارهاي پشت پرده  

تروتبيك، سفير وقت انگليس، واكنش مردم نسبت به پايان دوره نيابت سلطنت عبداالله را           )189 
كشور با پايان يافتن نيابت سلطنت خوشـحال بـود،      «:  چنين منعكس كرده بود 1953 در گزارش 

 )342 ، 2001 الخماسي، ( ».السلطنه از دير زماني رو به كاهش بود در حالي كه محبوبيت نايب

 1952 آموزي از انتفاضه  تجربه
در تاريخ معاصر عراق معلول حوادث داخلـي و           1952 گونه كه گفته شد، انتفاضه نوامبر   همان

توان از شدت يا نقش برجسته يكي در مقايسه با ديگري سخن گفت، اما       خارجي بود، هرچند نمي
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هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و شـرايط خـارجي ازجملـه       برآيند شرايط داخلي عراق در زمينه
حوادث سوريه، اردن، لبنان، ايران و مصر باعث بروز انتفاضه و سرانجام، تسريع در برانـدازي رژيـم          

هاي طرفدار وي بسيار تالش نمودند تا با پاسخ موقت       السلطنه و دولت سلطنتي شده، هرچند نايب
 . به مطالبات مردم و احزاب معارض، از روند اعتراضات كاسته، چند سالي به عمر سلطنت بيفزايند

و حوادث كنونـي عـراق كـه تقريبـا از          1952 اي ميان حوادث منجر به انتفاضه  با نگاه مقايسه
هاي مردم شمال آفريقا و خاورميانه معروف به بيداري اسـالمي يـا               و در ادامه جنبش 2012 سال 
و حـوادث     1952 هايي از تشابه در عوامـل منجـر بـه انتفاضـه             توان رگه العربي آغاز شده، مي ربيع

توان گفت عواملي كه احزاب مخالف دولت كنوني را وا داشـته      كنوني را يافت؛ در زمينه داخلي مي
نمايي آنها به براندازي دولت فكر كنند، مربوط به گذشته بـوده و تـاكنون         برداري يا بزرگ تا با بهره

نيافتگي مناطق، عدم تخـصيص درآمـدهاي نفـتي در        مشكالت اقتصادي، توسعه.  اند نيز رفع نشده
هـاي بـاالي ارتـش بـه         جهت توسعه مناطق، از سوي ديگر، شيعي كردن ارتش و اختصاص پست

نشين و اتهام سـنيان بـه تمايـل        افراد شيعه، عدم تخصيص بودجه كافي براي توسعه مناطق سني
 .آيند شمار مي ترين عوامل داخلي مربوط به حوادث كنوني به بيش از حد مالكي به ايران از عمده

تـوان بـه تاثيـر        افزون بر آنچه گفته شد، در زمينه عوامل منجر به حـوادث اخـير عـراق مـي               
. هاي مردمي كشورهاي عربي اشاره كرد كه همچون موج، ايـن كـشورها را در بـر گرفـت                 حركت

هاي مردم اين كشورها با يكديگر متفاوت است، اما در ماهيـت، ايجـاد تغييـر                اگرچه بافت حركت
بـا ايـن    .  هايـشان قـرار داده اسـت        اوضاع و شرايط بوده كه مـردم و احـزاب را رو در روي دولـت              

 . ها نيز با يكديگر متفاوتند فرض كه آغاز و جرقه هريك از اين حركت پيش
تر نگاه كنيم، حوادث كنوني عراق از فرار معاون رييس جمهور عراق، طارق       اگر بخواهيم جزيي

پـس از آن    .  الهاشمي، به اتهام دست داشتن در انفجارهاي تروريستي، به كردستان عراق آغاز شـد   
نـشين    تـرين اسـتان سـني       خصوص االنبار به عنوان بـزرگ      ها و به هاي سني در برخي استان گروه

توان در دو مرحله مورد بررسي قـرار داد؛      حوادث االنبار را مي.  دست گرفتند عراق، ابتكار عمل را به
طلبانـه و     روزي مردم االنبار به حمايـت از الهاشـمي همـراه بـا شـعارهاي اصـالح                   تجمعات شبانه 

درخواست از بغداد براي پاسخ به مطالبات مردمي، ايستادگي در مقابل نيروهـاي بغـداد و سـپس           
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اما رخنـه   .  شمار آورد   ترين موارد مرحله اول به      توان از عمده  سر دادن شعارهاي ضدحكومتي را مي
هاي افراطي ضدشيعي در ميان مردم، سردادن شعارهاي ضد ايـران، پوشـش خـبري                برخي گروه

هاي عربي مانند الجزيره و العربيه، خبر از تغيير صـحنه صـرفا           اجتماعات مردم از سوي خبرگزاري
عامـل ديگـري    .  داد  طلبانه به سوي آشوب و اضطراب در عراق را مي مردمي و حزبي و اغلب اصالح

المللي تبديل كرد، موضوع جنگ داخلـي سـوريه و      كه روند حوادث عراق را از جنبه داخلي به بين
هاي افراطي سني ماننـد جبهـه النـصره و            تر شدن آتش جنگ در اين كشور با ورود گروه      ور شعله

ها و نياز به باز گذاشتن راه كمـك بـه معارضـان سـوري از               داعش و حمايت عربستان از اين گروه
 . طريق استان االنبار عراق بود

ـامي مـي           داد،   موضوع ديگري كه نشان از تغيير اوضاع در عراق و استحاله اوضاع از سياسي به نظ
هاي سياسي و حتي برخي نمايندگان مجلس عراق با مسئوالن امنيتي عربـستان            ارتباط برخي گروه

ـارس گـزارش داده اسـت، اعـتراض               بود، به ـاي فراكـسيون      طور مثال و طبـق آنچـه خبرگـزاري ف ه
گيري آنها از مجلس عراق و اظهارات احمد العلواني، نماينده مجلس اين كشور،         و كناره  »المتحدون«

كـني حـزب بعـث، در         ويژه آنكه عاليه نصيف، عضو كميته ريـشه   تواند دليلي بر اين مدعا باشد، به مي
ـاه   گفت زاده   وگو با پايگاه خبري عراقي السومريه از كشف پيامكي در تلفن همراه العلواني، خطاب به ش

ـات عربـستان سـعودي، خـبر داده و گفتـه بـود شـماري از                        بندر بن سلطان، رييس سازمان اطالع
مداران عراقي، ارتباط تنگاتنگي با برخي از كشورهاي منطقه دارند و كشورهايي نظير قطـر و         سياست

 .كنند عربستان، مبالغ هنگفتي براي حمايت از آنها هزينه مي
. جـي .  ان.  اس«نصيف در اين خصوص توضيح داده بـود كـه العلوانـي، يـك خـودرو حـاوي              

هـاي    هـا و كنفـرانس      در اختيـار داشـت تـا فعاليـت          »]دستگاه برقراري ارتباط زنده تلويزيونـي     [
وي همچنيـن يگـاني از      .  كرد را كامال تحت پوشـش خـبري قـرار دهـد            مطبوعاتي كه برگزار مي

عنوان محافظ در اختيـار داشـت و چنيـن امكانـاتي، جـز از طريـق تدابيـر                      نيروهاي القاعده را به  
وي تاكيد كرده بود پيامكي وجود دارد كه از سوي العلوانـي بـه      .  المللي قابل دسترسي نيستند بين

كنـد رافـع العيـساوي، وزيـر          بندر بن سلطان فرستاده شده و حاوي اطالعاتي است كه ثابت مـي         
. انـد   مستعفي دارايي، و ديگر نمايندگان پارلمان، پيش از اتخاذ تصميم استعفا، به عربـستان رفتـه             
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گيرنـد تـا در رونـد         وي با بيان اينكه اين افراد براي اتخاذ چنين تصميماتي از عربستان دستور مي 
خواهند با اين كار عمليات نظامي دولت        سياسي عراق اختالل ايجاد كنند، خاطرنشان كرد آنها مي

كه اجراي اين عمليات بـه       حالي عراق عليه تروريسم را يك عمليات ضد اهل سنت جلوه دهند، در
 .ها منجر شده است بازگشت آرامش نسبي به بغداد و ديگر استان

 كارهاي جلوگيري از حوادث مشابه راه
. كار با هدف جلوگيري از بروز حوادث رابطه مستقيم با شناخت علل بروز حـوادث دارد   ارايه راه

هاي   گيري از حوادث جاري در عراق، نسخه       گران براي پيش تاكنون از سوي كارشناسان و پژوهش
كارها بيشتر درباره نحـوه اداره و         اند، البته اين راه     متعددي ارايه شده است كه سود چنداني نداشته

 .تقسيم عراق بوده است
كارها بايد نكاتي مد نظر قرار گيرند و سؤاالت متعددي مطرح شـوند مبـني بـر         در بررسي راه 

هـا و احـزاب معـارض بـه صـورت             اينكه منشاء حادثه چيست و از كجا آغاز شده است؟ آيا گـروه   
اند؟ آيا حمايـت      تعيين شده و با حمايت داخلي يا خارجي قيام كرده    خودجوش يا با برنامه از پيش

داخلي موجب استمرار قيام شده است؟ آيا براي تداوم قيام، نيازي بـه حمايـت خـارجي هـست؟             
كنند؟ چه عواملي موجب تداوم حـوادث       هاي خارجي چه سودي از تداوم حوادث كسب مي قدرت
كـار    اند؟ اين سؤاالت و ديگر سؤاالت نياز به بررسي دقيقي دارد تـا پـس از آن بتـوان بـه راه                شده

 .گيري كرد مناسبي براي پايان بخشيدن به مسأله دست يافت يا از حوادث مشابه پيش

 گيري نتيجه
هاي وسيعي از مردم      مردم عراق با مشاركت بخش     1952 بنا بر آنچه گفته شد، انتفاضه نوامبر 

رنج ديده اين كشور، افزون بر نمايش قدرت شارع در اعالم مطالبات خود، تغيير جامعـه عـراق در        
هاي نظامي عشاير عليه استبداد خاندان هاشمي و عوامل استعمار انگليـس        مسير تحول از فاز قيام

عنـوان   در اين كشور مانند نوري سعيد به فاز سياسي، تأثيرپذيري از تحوالت سياسي خاورميانه، به
 . شد دهنده به براندازي رژيم سلطنت تلقي مي يكي از عوامل مهم سرعت
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السلطنه و سياستمداران طرفدار وي با درك ناقص از مطالبات مردم و عدم       اي كه نايب انتفاضه
توانايي در برقراري ارتباط ميان حوادث اطراف خود تالش نمودند تا بـا ظاهرسـازي بـه مطالبـات          
مردم و احزاب معارض پاسخ موقتي داده، اصالحات صوري انجام داده، از روند اعتراضـات بكاهنـد          

هاي منتهي به پايان سـلطنت        آنان نتوانستند در سال   .  اما فقط چند سالي به عمر سلطنت افزودند
هـا و رفتـار غيرانـساني بـا           از خشم نهفته در ضمير مردم عراق و ارتش بكاهند؛ چرا كه غارت كاخ   

تريـن    از مهـم    1958 السلطنه و نـوري سـعيد و مثلـه كـردن آنهـا در انقـالب سـال                  اجساد نايب
 . هاي انعكاس خشم فروخورده مردم عراق بود صحنه

نشين عليـه    هاي سني خصوص در استان نگارنده معتقد است كه وقوع حوادث اخير در عراق به
 1952 هاي پرآشوب تاريخ معاصر عـراق از جملـه انتفاضـه نوامـبر           دولت نوري مالكي، يادآور سال

امنيتي شنيده نشود و برخـي    اگر صداي مردم درگير مشكالت متعدد ازجمله اقتصادي و بي.  است
بـار    اي همراه شده، بر پيچيدگي اوضـاع بيفزاينـد، نتـايجي بـه        هاي منطقه احزاب معارض با قدرت
ها هزينه بايد صرف كرد تا اوضاع آرام گردد و خالف گفتـه نـوري مـالكي،       خواهد نشست كه سال
گـاه آن را از ذهـن         ها هيـچ    به قدرت رسيدن توهمي است كه بعثي    ...  «:  حادث شود كه گفته بود

كنند اوضاع همانند دوران عبدالرحمن عارف و عبدالكريم قاسـم            اند و آنها فكر مي خود پاك نكرده
 )20 ، 1390 اخبار عراق، (» ... .است كه آن را سرنگون كنند
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