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  شمشيرهای قادسيه در بغداد

 روزبه پارساپور: نويسنده 

برای جنايتکار بزرگ قرن شمشيرهای قادسيه نام بنايی است در مرکز شهر بغداد که به دستور صدام حسين تکريتی 

بر ايرانيان    نبرد قادسيه يکی از نبردهايی است که موجب پيروزی اعراب. نشان دادن پيروزی بر ايرانيان ساخته شد

مادی و نظامی که با حمايت  حسين برای خلق جنايتی ديگر به نام قادسيه شماره دو صدام.زمان ساسانی شده است 

. صادر نمود پهلوی فرمان يورش به ايران را پس از سقوط سلطنت محمدرضا شاه  عملی شدو اتحاديه عرب غرب 

در زمان را يستان س طبرستان و ،نهاوند  ،جلوال  ، دهاهزار ايرانی در نبردهای استخرقادسيه شماره يک کشتار ص

بر  را درر جنگ هشت ساله هزار جوان ايرانی دها پادشاهی ساسانيان موجب شده بود و قادسيه شماره دو شهادت صد

ل عراق بر نقش يز رسمًا بر تماين ١٣۵٩در خرداد ماه سال  رهبر خودکامه و متجاوز عرب نيصدام حس.داشت

ى يكايهمان برجسته امريك ميدار با يليج فارس صحه گذارد و در دش در منطقه خاورميانه و به ويژه خيژاندارمى خو

  :آه نامش فاش نشد، گفت

عدن خالص خليج گاههاى شوروى در يد تا از شر پايآن ش، ما را آمك نمىيگاههاى خويبجاى پاآمريکا چرا «

 )١(»م؟يشو
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به نقش عراق در منطقه  ١٣۵٩د ماه در مردا) ٢(تورينس مونين سايستيى روزنامه آريكايسنده امرينو» ام دواليليو«

  :سدينو قًا اشاره دارد و مىيكا به عراق دقيل امريو تما

ران شود، از اعتراض به ين ايانه جانشيت آننده در خاورميروى تثبيك نيل است عراق بعنوان يكا آه مايامر«

 )٣(».اى فرانسه به عراق خوددارى آرده است هاى هسته فروش

كا به عراق را در سال يل امريل تمايدال» سوداگرى مرگ«ى در آتاب يكايمحقق مشهور امر )۴(»مرمنيت. آر. آنت«

 :سدينو بررسى آرده و مى ١٣۵٩

آرد آه مانع  و قدرت او تلقى مى امام خمينیروى متعادل آننده ينسكى، صدام را نيبه بعد، برژ ١٩٨٠از اواسط سال «

است ير سيين تغياز ا. ن جا آغاز شديكا نسبت به صدام از هميمرالت دوستانه ايتما. توسعه شوروى در منطقه است

. ل مشاوران آارتر آامًال فرق داشتنديل صدام با داليكا نسبت به عراق در بغداد به گرمى استقبال شد، البته داليامر

رد، او رهبر يبپذادگرا يران تندرو و بنيكا نقش عراق را به عنوان آنترل آننده اين معتقد بود آه اگر امريصدام حس

ت ياالت متحده از اقدام وى حمايران، ايدى نداشت آه در صورت حمله به ايصدام ترد .اى عرب خواهد شديمقبول دن

  )۵(».خواهد آرد

 

هرج و مرج را در خود که با سياست های غلط (منطقه از آمريکا  هژمونیکه چراغ سبز را برای رويای صدام 

جنگ  را بر ضد ايران آغاز  زه عمده پان عربيسمیيبا سه انگگرفته بود ) غان آورده استبسياری از کشورها به ارم

  :کرد 

رويايی که هرگز در  .و يکپارچگی کشورهای عربی منطقه بود جهان عرب  یآسب رهبر یتالش برازه اول يانگ

به  .نی بودند عملی نبوددست نشانده قدرتهای جهانزد رهبران هرزه عربی که هريک به نوعی محسوس و نامحسوس 

 ید و انزوايويمان آمپ ديپ یو امضا جمال عبدالناصرمرگ شکست های پی در پی اعراب در برابر اسرائيل و دنبال 

آشور خود در  یهاييآه بتواند با استفاده از امكانات و توانا یتيشده بود، شخص یمصر، جهان عرب دچار خالء رهبر

ن يصدام حس. دين خالء را پر بنمايل اير اعراب در قبال اسرائيجبران تحقوحدت جهان عرب و  یجهت آرمانها

ه ين جنگ را جنگ قادسين خاطر نام ايد و به هميرا آسب نما یتين موقعيران چنيدر جنگ با ا یروزيدوار بود با پيام

  .ل اسالم باشديها از اعراب مسلمان در اوايرانيادآور شكست ايد تا ينام
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عراق پنج هزار "با عنوان  ۴/٧/٧٩مورخ  ۵۶٢شود در شماره  یم عراق منتشر ميله رژيآه بوس الفباء یمجله دولت

  :سدينو ین ميدامن زده و چن یرانين عرب و ايبه تضاد ب "يیارويسال رو

ان يسلجوق یرهايآند و ت یستادگيستم ايورش تاتارها در قرن دهم و قرن بياند آه عراق در برابر  اعراب، عادت آرده

ررس يجهان عرب آه در ت یاند آه عراق نگهبان منطقه شرق عادت آرده .ستم متوقف آنديان را در قرن بيماليو ع

و  یشرق یاستوار و با ثبات در مرزها یعراق از پنج هزار سال تاآنون در خط اول نبرد، گام ...دشمن است، باشد

  .ن مرزها بوده استيپرتحرك در غرب ا یبازو

  

عراق و تمدن بين النهرين در حدود دو  که بودندته ميشد که تاريخ نگاران به روشنی آگاه در حالی گفاين توهمات 

 همچنين. يران باستان محسوب ميشده هزار سال بخشی از ايران بزرگ بوده است و بابل ساليان دراز مرکز تجاری ا

مذهب ايرانی در شمال و  مدن وت ايتخت امپراتوری ساسانی بوده است و اثرات فرهنگ وتيسفون مدائن بغداد نيز پ

کاخهای باشکوه هترا  .مرکز عراق به روشنی حکايت از وابستگی های ملی و دينی اين مناطق با ايران بزرگ دارد

تجزيه خاکهای ايران بزرگ و اقوام که يادگار شاهان مقتدر اشکانی ايران است در عراق امروزه دليلی ديگر بر 

   .)از سوی خدا داد به معنی داده شده+بغ(نام بغداد نيز ايرانی است.مختلف اش توسط متجاوزان است 

  

 به ظاهر شود، تنها پس از سقوط امپراتوری ترکان عثمانی شکل يک کشور می چه که امروز کشور عراق ناميده آن

د تمدن در روزگاران دورتر نيز اين منطقه محل برآمدن و سپس تجمع چن. را به خود گرفت مستقل با مرزهای کنونی

ساسانی  های ميانرودان تا نفوذ و گسترش امپراتوری ها و قدرت از برآمدن تمدن: دوران خود بوده رقيب و بزرگ

   .گرفته تا دوران خلفای اسالمی و سپس امپراتوری عثمانی

 

ق هايی از عرا بخش ها در پايان جنگ جهانی اول، استعمار بريتانيا قيموميت پس از شکست عثمانی ١٩٢١در سال 

استقالل خود را از نيروهای بريتانيايی اعالم  عراق سرانجام ١٩٣٢را در دست گرفت و در سال ) بغداد و بصره(

 .کرد

شود بايد بيشتر به گذشته  می چه که امروز عراق و ايران ناميده برای رديابی اشتراکات تاريخی و فرهنگی، ميان آن

 .ريزد بازگشت به گذشته مرزهای کنونی درهم می در اينشود که  اما پيچيدگی بحث آنجا آغاز می. بازگشت
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ترسيم خطوط امروزی به گرد  های جديد و در اين معنا، گاه سعی در گنجاندن جغرافيای تاريخی رويدادها در محدوده

های سياسی  رويدادها در قالب و شکلی امروزين، استفاده های فرهنگی و تمدنی گذشته و از آن مهمتر بازسازی حوزه

 .است و تبليغاتی را به همراه داشته

يکی از وحشت تاريخی و ملی و دينی مناطق شمالی و مرکزی عراق با ايران بزرگ وابستگی های چندين هزار ساله 

و با ايران و گسترش فرهنگ ايرانی رقدرتها جهانی بود که احتمال پيوستگی دگرباره اين مناطق های رژيم بعث و اب

 .خواب شبانه مقامات عربی و آمريکايی و انگليسی را به کابوسی وحشتناک تبديل ميکردناطق در آن مباورهای دينی 

شما در «: ديگو یم» هيپادگان قادس«با عنوان  ١٨/٣/۵٩در  یك پادگان نظامين در مراسم افتتاح يصدام حسهمچنين 

ه ينجا نه تنها نام قادسيشما در ا. آند یم یه رهبريد آه شما را به مفهوم قادسيدار یش روين مكان انقالب خود را پيا

ثار را همانگونه آه صفت يگذشت و ا یواال یشما آمادگ. ديشتن داريز با خويد بلكه شرف و مفهوم آنرا نيرا برخود دار

از عراق آزاد  یپاسدار ید و تنها برايبود، دارا هست یهن عربيم یامت عرب و تمام يین در رهايه نخستيمردان قادس

   .ديآن ینممبارزه 

 

 یاسيخ سين در تاريك مرحله نويمصادف با  نيدن صدام حسيد آه به قدرت رسيگو یها م یاز بعث یكي» نيام«دآتر 

و جهان عرب  فارسج يك در سطح خلينده نزدين جهت قدرتمند شده بود و در آيان عراق از چندين ميعراق بود و در ا

صدام » هيقادس«د آه يگو یاز رهبران بعث عراق م یكي فرح اسيال. در شرف انجام بود یاز جانب و ینقش مهم

نده را از نو بنا نهاده يان گذشته و آيآه پل م یخيك رهبر تاريتا در چشم جهان عرب به عنوان  یو یبود برا یتيموقع

   .گر سازد مردم گشوده است خود را جلوه ینده را به سويآ یو درها

  

 :سدينو ین ميبر او چنجمال عبدالناصر رهبر پان عربيسم منطقه ر يو تاث نيصدام حس یدر شرح زندگ ید خدوريمج

رد و با يگ یر نظر ميناصر را ز یل بود آارهاين در مصر در دانشكده حقوق قاهره مشغول تحصيآه صدام حس یزمان

 یرا باز یآموزد آه چگونه نقش و یآند و م یاد مي ینگرد، برخالف رهبران بعث از ناصر به خوب یدقت به آنها م

  .ك مقلد آورآورانه نباشديآند  یم یآند و سع یم یرويناصر پ یش و خطايوه آزماياو از ش. آند

 

كسون به عنوان ژاندارم منطقه انتخاب شده ين نين بود آه با استفاده از سقوط شاه آه براساس دآتريزه دوم صدام ايانگ

آند و  یخالء سقوط شاه را پر نموده و نقش ژاندارم منطقه را در حفظ منافع غرب باز رانيبر ا یروزيبود، بتواند با پ
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در  یها نشان دهد آه تضاد منافع با آنها نداشته و اقدام وييكايآرد به امر یآه قبًال اتخاذ م يیكايرغم موضع ضدامر یعل

با سخنانی غلط و تحريک مالقات با صدام بعد از  ینسكيباشد تا بدان حد آه رژ یكا در منطقه مياهداف امر یراستا

  : قرار ميدهدش يستاآميز صدام حسين ديکتاتور بزرگ را مورد 

 یاسالم یجمهور یا منطقه یاستهاين مرحله سينكه در ايبا توجه به ا» .ميابي ینم یكا و عراق تضادين منافع امريما ب«

آننده  یك عامل موثر بازدارنده و خنثيد را به عنوان ن تالش آرد آه خويكا بود صدام حسيامر یاستهايدر تضاد با س

  .ران در سطح منطقه نشان دهدياقدامات ا

 

دولت عراق آه دو ماه بعد از  یك گزارش از جلسات سريكا با اشاره به يتور چاپ امرينس مونين سايستيروزنامه آر

رامون نقش شاه و روابط آن با يپ یرسآن جلسه بعد از بحث و بر در«: سدينو یم  ل شده بود،يم شاه تشكيسقوط رژ

ن يران با از بيا یم نوپايج فارس مطرح شد آه در حال حاضر رژيخل یكا در دفاع از منافع غرب و ژاندارمريامر

است آه با استفاده  ین نقش نخواهد بود و عراق تنها آشوريقادر به انجام اتا مدتها آن  یسات اصليرفتن ارتش و تاس

سرعت و مداومت انجام  دقت،   ،یزير د با برنامهين آار بايد و ايجاد شده را پر نمايتواند خالء ا یت مين موقعياز ا

نه از هر جهت فراهم است، لذا يله عراق زميد بوسيك جديتيت ژئوپوليك موقعيجاد يا یده حزب بعث برايبه عق. رديگ

   .شود یم یمنتهران يك ضربه موثر به شكست ايران با وارد آوردن يبه ا یحمله نظام

  

در . شده بودايران  پادشاهتوسط ر يالجزا ١٩٧۵قرارداد  یبود آه شخصًا در امضا یريزه سوم صدام جبران تحقيانگ

ت يمورد حما داشت ودر شمال عراق  دولت عراق در جنگ با آردهای ايرانی نژادآه  یبه دنبال مشكالت١٩٧۵سال 

به امضاء قرارداد  یالملل نيو ب یداخل یمهور عراق تحت فشارهاج سين معاون رئيصدام حس ، شاه قرار داشتند

ر شده و اين قرارداد را لکه ننگی در تاريخ اعراب يان تحقين جريآرد آه در ا یتن در داد و همواره احساس مالجزاير 

بود  یا بهانهن علت درصدد يبد. دين احساس حقارت را جبران نمايبود آه بتواند ا ین مترصد فرصتيبنابرا. ميدانست

 به روز قبل از آغاز جنگ ١٩٨٠سپتامبر  ١٧بود آه در  ین آاريد و ايرا باطل اعالم نما١٩٧۵ قانونی آه قرارداد

ران يآه حاآمان ا یاز زمان: م گفتين تصمين در مورد ايصدام حس. صورت داد یالعاده مجمع مل ك اجالس فوقيدر 

ا يو  یمال یبانيعراق چه به صورت پشت یله مداخله در امور داخلين معاهده را از آغاز در دست گرفتند بوسيا

 ۶آنم آه معاهده  یمن به شما اعالم م... آرد ین مياند، همانطور آه شاه چن مختلف نقض آرده یها از گروه یحاتيتسل

  )۶(.باشد یم یره از طرف ما ملغيالجز١٩٧۵مارس 
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نيز از ديگر ی که از ريشه و بنيان درستی برخودار نبودند همچنين بحث های صدور انقالب و وحشت کشورهای عرب

و عقده های تاريخی برای اين حمله وجب گرديد صدام از همه بهانه ها عواملی بود که آتش جنگ را تقويت ميکرد و م

ام به بحث جزاير سه گانه ايرانی در خليج فارس يکی ديگر از مواردی بود که از سوی صد.بر عليه ايران استفاده کند

به  خليج فارس یخواستار واگذار کردن جزاير هميشه ايرانگستاخانه جنگ مطرح ميشد و او عنوان داليل آغاز 

   !!!بود منطقه کشورهای عربی

  

عراق حمله سرانجام هيچ کدام يک از درخواست های نامشروع و پان عربيستی عراق از طريق قانونی اجرايی نشد و 

نفر در مرزهای  ١٨٩٧بالغ بر  ۵٩تا شهريور  ۵٧در فاصله بهمن . آغاز کرد ١٣۵٩به ايران را رسما در شهريور 

ها بمب گذاری، مين گذاری، عمليات نامنظم و تجاوزهای  عراقی. نفر اسير شدند ٨۵۵و  به شهادت رسيدندايران 

   .مرزی شان را خيلی زودتر از آن چه شروع جنگ می دانيم، شروع آردند

  

به دبير کل وقت سازمان ملل متحد نوشت، ادعا کرد که عمليات  ١٣۵٩مهرماه  ۴ه به تاريخ ای ک صدام حسين در نامه

برای دفاع از منافع حياتی » دفاع پيشگيری«به اجراء درآمد،  ١٣۵٩شهريور  ٣١نظامی ارتش عراق که از تاريخ 

ومی سازمان ملل متحد مجمع عم ٢٣١۴قطعنامه شماره  ۵در حالی که طبق پاراگراف اّول بند . عراق بوده است

هيچ نوع دليلی دارای هر ماهيتی که باشد اعم از سياسی، اقتصادی، نظامی و يا غيره «، ١٩٧۴آوريل  ١٢مصوبه 

  »تواند مجوزی برای تجاوز باشد نمی

 

به جز سوريه و (در نهايت جنگ تحميلی با حمايت همه کشورهای متحجر و دست نشانده عربی منطقه خليج فارس 

رهبری و پشتيبانی ميشد و غرب نيز از کمک های مادی و نظامی خود به صدام از هيچ کمکی دريغ ) الجزايرليبی و 

هزار  ٣٣۵هزار کشته و  ٢١٣با آمار رسمی دولتی ايران و اتحاديه عرب بر ضد ايران عراق  تحميلیجنگ .نميکرد

که البته آمار غير رسمی آمار  ارد کرده استهزار اسير و هزار ميليارد دالر خسارت بر جامعه ايران و ۴٠معلول و 

هزار هکتار  ۴٠٠ميليون و  ٢در حال حاضر، . شهدای ايران را تا مرز يک ميليون نفر نيز پيش بينی نموده اند 

که خسارت های مالی و جانی بسياری بر مردم بيگناه ايران وارد ساخته اراضی ايران همچنان آلوده به مين است 

  .است
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فرمان  دهشتناک خوداعمال اين برای يادبود صدام حسين  ،بعثی ها در خلق قادسيه دوم يات جنايتکارانه در حين عمل

دو سال قبل از . (آغاز شد ١٣۶۵ساخت شمشيرهای قدسيه از سال . داد  بغداد را بنای شمشيرهای قاديسه به ساخت 

ان و فرم هر دست را طراح شکل. ون آمده اند و شامل دو دست انسان است که از خاک بير) پايان جنگ ايران و عراق

هر دست نيز شمشيری به شکل کمان در دست دارد که در نوک . از روی دستان خود صدام طراحی کرده است غربی

   .کار انگليسی و آلمانی ساخته شد اين بنا پس ازطراحی توسط دو پيمان. شود به شمشير ديگر وصل می

  

در . ايرانی کشته شده در جنگ را در اطراف آن قرار دادند ۵٠٠٠هخود و اجساد پس از ساخت، به دستور صدام  کال

ها را نيز با سيمان به  خود بعضی از کاله. سوراخی در آن ايجاد کردند ها نيز با شليک يک گلوله، خود هر يک از کاله

اضر اين بنا در منطقه حفاظت در حال ح !دها چسباندند تا در موقع رژه سربازان عراقی لگد مال شو جاده زير شمشير

حمله به . قرار دارد و سندی بر وقاهت و تجاوزگری و نژاد پرستی رژيم های عربی دارد ) منطقه سبز(شده بغداد 

ايران يکی از اسناد جنايات اوست و در کارنامه ننگين اين رهبر بزرگ عربی کشتار بيش از صدهزار کرد عراقی 

. شيمايی ضد بشری برای شهروندان کشور خود و همسايگانش نيز وجود دارد در حلبچه و استفاده از بمب های

نيز هنوز از يادها نرفته  آغاز جنگ خليج فارسهمچنين حمله به کويت و اشغال اين کشور و حمله به نفت کشها و 

 .است
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  :بن مايه ها

  

نامبرده احتماًال  فرد.1359/3/27برابر  1980ژوئن  17مز لندن، يتا م بعث در آجا قرار دارد؟ياآنون رژ) 1

 .است نسكى بودهيبرژ

2 (Christian Science Monitor 

 .1359/5/9برابر  1980جوالى  31» تورينس مانين سايستيآر«ى يكايه امريام دوال، نشريليو) 3

4 (Kenneth .R.Timmer man  

  . 164و 163ص  1373ن، انتشارات رسا، چاپ اّول تهران ياحمد تد» سوداگرى مرگ«مرمن، يت. آر. آنت) 5

 اثر دکتر منوچهر محمدی  ، علل و بروز جنگ) 6

 


