
  خرمشهر فتح
 *فراحسانی حسین والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 ویـژهبـه ،غرب سیاسی حیثیت به ایضربه چنانآن ،9441 سال در ایران مردم شکوهمند پیروزی
 اسـتکبار ،روازاین .برد نام «زلزله» عنوان به آن از ،اسرائی  وقت وزیرنخست که کرد وارد ،آمریکا
 تجهیـز و تشـویق ایـران بـا جنـگ بـه را تکریتی صدام داخلی، هایافروزیآتش بر افزون جهانی
 .9 :کـرد تقسیم مرحله سه به توانمی نگاه یک در را خرمشهر آزادی تا تیمیلی جنگ فرایند نمود.
 ثامن :همانند موفقی هایعملیات که خرمشهر آزادی تا عزل از .6 صدر؛بنی عزل تا جنگ شروع

   خرمشهر. آزادی .4 گرفت؛ انجام مرحله این در ،المبین فت  و القد، طریق ،ئمهاأل
 هشـت دفـاع عطـف نقطـه و ویژه اهمیت حایز مشهرخر آزادی چرا که است این ،اساسی سؤال
 کنیم.می بررسی بخش سه طی را پرسش این به پاسخ شد؟ ساله

 خرمشهر فتح اهمیت .الف

 پیـروزی کلیـد منزله به ،خرمشهر» نوشت: خرمشهر فت  اهمیت مورد در تایمز فاینشنال روزنامه
 خطر به را آمریکا مناف  ،نطقهم در تیولی هرگونه» نوشت: نیز تایمز آنجلس لو، 1.«است جنگ

 2.«زد خواهد هم به منطقه در را آمریکا دوستان آرامش ایران، پیروزی .اندازدمی

 و سـری  تیـول سـبب و بـود فـراوان اهمیـت حـایز مختلف جهات از خرمشهر، فت  ،تردیدبی
                                                           

 نویسنده و پژوهشگر. *
 ، نشانی: 9414/ 4/4تاریخ: ، 89913119. خبرگزاری جمهوری اسالمی، کد خبر: 1

 .49، ش 9484. مجله گلبرگ، خرداد 2
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 سـتاد رئـیس و دفاع وزیر کهگونههمان زیرا ؛شد خارج و داخ  سیاسی میاف  نگرش در شگر 
 کـرده تبـدی  نفوذ غیرقاب  دژی به ،اشغال از پس هاعراقی را خرمشهر ،کرده توصیف مصر ارتش
 نـوع از منفجـره مـواد ُتـن سـی بـا عراقـی فرمانـده دستور به نخست خرمشهر آنکه چه 1.«بودند

 طـرح از ،رزمندگان نفوذ از ممانعت جهت ،آن پدافند برای ،سپس و شد تخریب کامالا  ،تیانتی
 بتوانـد ایـران اگـر» گفـت:می اطمینـان بـا صدام ،روازاین .دگردی استفاده سوئز کانال در اسرائی 

 .«دهممی آنها به را بصره کلید من ،بگیرد پس را خرمشهر
 نفس به اعتماد سبب ،رزمندگان ویژهبه ،مردم آحاد روحیه تقویت بر افزون پیروزی این همچنین،

 ُبعـد در و گشـت قـوی مواضـ  اتخاذ و سیاسی میاف  در نقش ایایف برای نظام داخ  والننمس
 شـد باعث و کرد نوینی مرحله وارد را جنگ که گذاشت تأثیر المللیبین سط  در چنان ،خارجی

 موضـ  بـه ،تهـاجم موضـ  از و بکنند را خود کار حساب استعماری، هایقدرت سایر و آمریکا
 ند.بیاور روی دفاع

  خرمشهر فتح عوامل .ب

   ند:اعبارت آنها از برخی که بود ارذتأثیرگ ومادی معنوی متعدد عوام  ،خرمشهر فت  در
 الهی نصرت .1

 دسـت بـه کـه بود غیبی امداد و الهی معجزه بلکه نبود؛ عادی لهنمس یک خرمشهر، فت  تردیدبی
ْمِْ كم ْ» شریفه آیه ،«کثرت» بر «قّلت» برتری با و خورد رقم اسالم رزمندگان توانای  َقلیَلـةْ  ِفَئـةْ  ن 

ْ ِنْبِْ كثیَرةْا ِفَئةْا َغَلَب   هِْ ِإذ   و هارسـانه در خرمشـهر فت  خبر وقتی جهت، بدین گشت. متجلی 2«الل 
 خمینـی امـام که بود اسا، همین بر ساخت. زدهبهت را اسالم دشمنان ،شد پخش مطبوعات

 بلکـه ؛نبـود عـادی لهنمسـ یـک خرمشهر، فت » فرمود: یا و «.کرد آزاد خدا را خرمشهر» فرمود:
 جانـب،ایـن» نوشت: فرستاد، خرمشهر فت  مناسبت به که پیامی در ایشان 3«بود. طبیعت مافوق

 دسـت کـه مسـل  سلیشور قوای و اسالم فرزندان از ،«عندالّله من اال النصر ما» آنکه به یقین با
                                                           

 . پایگاه اینترنتی مؤسسه شهید سردار حسن باقری، نشانی:1
12 83
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 چنگ از را ـ ءالفدا لمقدمه حنااروا ـ االعظم الّله بقیة کشور و آمد بیرون آنان آستین از حق قدرت
 ...آورد بیـرون خوارند،جهان آمریکای خصوصاا  ابرقدرتان، دست در هاییآلت که خوارآدم گرگان
ـا یـا» :فرمود که است خداوند وعده این از برگرفته امام پیام 1.«کنممی تشکر َُ ـذیَنْ َأی ْ آَمُنـوا ال   ِإن 

ُصُروا هَْ َتن  كم ْ الل  ُصر  ْیَثبِّْ َوْ ین  داَمكم ْ     کنیـد، یاری را خدا دین اگر اید!آورده ایمان که کسانی ای 2؛َأق 
ْ َوْ» فرمود: دیگر آیه در یا و «دارد.می استوار را هایتانگام و کندمی یاری را شما ُصَرن  ـهُْ َلین  ْ الل   َمـن 

ُصُرهُْ ْ ین  هَْ ِإن   .کنـدمی یاری ،برخیزند او یند یاری به که را کسانی خداوند قطعاا  و 3؛َعزیزْ  َلَقِوی الل 
   «است. ناپذیر شکست و قوی ،خداوند

 را اسالم رزمندگان مالئکه هزار سه با که دید بدر جنگ در توانمی را تعالی حق یاری دیگر نمونه
ْ أَْ:»فرمود و کرد پشتیبانی ْ یكِفیكم ْ َلن  كم ْ َأن  كم ْ یِمد  ْ ِبَثلَثةِْ َرب  َملِئكـةِْ ِمَنْ آالف   وعـده ،سسـپ ،4«.ال 

 نیـز 5مالئکـه هـزار پـنج بـا یعنـی ،آن از بیشـتر ،بگیریـد پیش در را «مقاومت و تقوا» اگر که داد
 آزادسـازی جمله از ایم؛بوده شاهد را الهی نصرت بارها نیز خودمان عصر در .شویدمی پشتیبانی
 بـه ،بودند بخوا در همه که هنگام آن یا و یافت تیقق غیبی امدادهای پرتو در که است خرمشهر

 و داخلـی گـرانفتنـه و دش سرنگون طبس صیرای در آمریکا پیشرفته هواپیماهای پروردگار، مدد
 .گردیدند سرکوب خارجی

  ریزیبرنامه .2

 فـت  شـد سبب و است زدنیمثال ،عملیات این در ارتش و سپاه فرماندهان همدلی و هماهنگی 
 تفـاهم، از سرشـار یجّو  در ،متقاب  هاییهمکار این گردد. مقد، دفاع عطف نقطه ،خرمشهر

 آورد. ارمغان به ملت برای را پیروزی و انجامید گذشته سوء تبلیغات و توهمات از بسیاری رف  به
   گوید:می سپاه و ارتش بین اتیاد و همکاری خصوص در رزمندگان از یکی

 در گذاشـتند را شـیرازی صـیاد تیمسـار برادر و رضایی میسن سردار برادر دست امام حضرت»
 بـا و صـیبت بـدون امـام بیندازند. تفرقه ارتش و سپاه بین خواستندمی شیاطین چون ؛هم دست

                                                           
 .641. همان، ص  1
 .1. سوره میمد، آیه  2
 .30. سوره حج، آیه  3
 .963عمران، آیه . سوره آل 4
 .964عمران، آیه . سوره آل5
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   1«بیندازند. اختال  شما بین نگذارید که کردند القا را معنا این تبسم، و لبخند
   داد: گزارش عملیات هماهنگی وهشی از شگفتی اظهار با فرانسه خبرگزاری

   2«.برخوردارند غیرمترقبه و آوربهت انسجام یک از که کردند ثابت انایر مسل  نیروهای»
 رهبری و مدیریت .3

 کلیدی نقش جنگ رهبری و مدیریت در ،ملی دفاع عالیشورای رئیس و جمهور رئیس ،تردیدبی
 شـد، تفـویض ایخامنـه اللهآیت به امام تفویض و ملت آرای با فوق عنوان که زمانی از دارند.
ـِرُفْ» شـریفه آیـه و شـد دمیـده رزمنـدگان در ایتـازه روح و گرفـت سروسامان اهجبهه  فـی َتع 

م ْ ُِ َرةَْ ُوُجوِه عیم َنض   کـه بـود لـهمعظم رهبـری و مـدیریت بـا یافـت. تجلی آنان سیمای در 3«الن 
 سـرانجام و گردیـد طراحی ،المقد،بیت و المبینفت  ،القد،طریق ،ئمهاألثامن پیروز عملیات

 شد. آزاد مشهرخر
  مردم فداکاری .4

 روز 35 ،خـالی دسـتانی با تیمیلی جنگ شروع با انآن وطنانهم دیگر و خرمشهر دفاعبی مردم
 هـایپایمردی تمـام وجـود بـا امـا ؛کردند ایستادگی بعث رژیم تهاجم و هاحمله شدیدترین زیر

 سـایر هماننـد آنـان امـا ؛آمـددر متجـاوز نیروهای اشغال به 9441 آبان چهارم در شهر این آنان،
 امـام قـاط  فرمان آنکه تا ؛نداشتند آرامش هرگز ،خرمشهر گیریبازپس برای اسالم غیور فرزندان
 و دمید رزمندگان همه کالبد در را ایتازه روح ،«شود آزاد باید خرمشهر» اینکه بر مبنی خمینی

 خـویش مقتـدای فرمان رساندنانجام به برای را خود همت تمام ،گذشته از ترراسخ عزمی با آنها
 کردند. آزاد الهی امداد با را خرمشهر ،سرانجام و بستند کارهب

 رزمندگان ایثارگری و طلبیشهادت روحیه .5

 خـدا و معنویـت سـوی بـه را مردمـان هـایدل کـه بود پیامبران هایانقالب جنس از ما انقالب
 اخـالص طبـق در را خـود هسـتی تمـام دگانرزمنـ کـه بـود عاملی ترینمهم ،این و کرد هدایت

                                                           
 .61/08/9416اریخ  ، ت38114رسانی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، کد: . پرتال پژوهشی و اطالع1
 . 38، ص مقدس دفاع عملیات سمبل خرمشهر فتح. علیرضا سجادی، 2
 .63. سوره مطففین، آیه 3
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 آمـده 1کـریم قـرآن از آیـاتی در یافتنـد. حضـور هاجبهه در خودگذشتگی از و ایثار با و گذاشتند
 طـرق به را آنان خداوند ،باشند داشته هاجنگ در را «صبر» و «تقوا» ویژگی دو مؤمنان اگر است:

 و «ایثـار» روحیـه و دهـدمی خـدایی نـگر عملیـات به ،تقوا و ایمان کرد. خواهد یاری مختلف
 شـهادت یا پیروزی و بخشدمی قوت را «رشادت و شهامت» و سازدمی فزون را «طلبیشهادت»
َدی» به نی  را َنیین ِإح  ُحس     کند.می معرفی 2«ال 

 پیـروزی علـت مـورد در تایمز آنجلس لو، روزنامه که بود روشن قدر آن ،مذکور عام  دو تأثیر
 روحیـه ایرانیـان داشـت. برتـری عـراق بر ،ایران نظامی استراتژی» :نوشت خرمشهر فت  در ایران
 هایشـانسرزمین آزادی بـرای انقالبـی شـوقی با و دارند شهادت به می  و خودگذشتگی از و ایثار
 3«.جنگندمی

 قـدرت و ایمـان» 4مسـلم پاکسـتانی مجلـه و ،«طلبیشهادت» روحیه نیز اشپیگ  آلمانی مجله
 بـه خرمشهر در» گوید:می عراقی فرماندهان از یکی دانست. ایران هایپیروزی عام  را «روحی
 دفـاعی سیسـتم صـر  کـه دالری هامیلیون بود. کرده حیرانم که بودم دیده معجزاتی خود چشم

 5«شد. کوبیده هم در اسالم رزمندگان «استوار   ایمان» با راحتیبه ،بودیم کرده خرمشهر

 رمشهرخ فتح ورداره .ج

 تنهـا نه ،خرمشهر دادن دست از با عراق .بود صدام غرور کلید و سیاسی مانور گاهتکیه ،خرمشهر
 ایضـربه نآمـدوارد ضـمن بلکـه ،داد دسـت از مـذاکره برای را گاهشتکیه و شکست غرورش

 دنیـا هایابرقـدرت کالسـیک جنـگ میاسـبات تمام ،عراق ارتش بر جبران غیرقاب  و نندهکفلج
   .گرفت قرار سقوط سراشیبی در صدام و دش دگرگون

 درخشـانی آثـار نظـامی و سیاسـی ،مادی معنوی، همچون: مختلف جهات از ،خرمشهر آزادی
 کنیم.می اشاره نمونه چند به فق  ،اینجا در که داشت

                                                           
 .10؛ سوره یوسف، آیه 964و  960عمران، آیه . سوره آل 1
 .46. سوره توبه، آیه  2
 ، نشانی: 4/4/9414، تاریخ 89913119. خبرگزاری جمهوری اسالمی، کد:  3
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 معنوی موفقیت .1

  بود. «توانیممی ام» و «خودباوری» روحیه تزریق ،خرمشهر فت  معنوی دستاورد ترینمهم
 هرگـاه ایـران اخیـر سیصدسـاله تاریخ در بدانیم ما که شودمی روشن وقتی خرمشهر فت  اهمیت
 ،ایران ازخاک مهمی قسمت دادن دست از بر عالوه ،داده ُرخ دیگری کشور هر و ایران بین جنگی
 بـدی ت «بینیخودکم» به ایرانیان «باوری خود» و شد تهدید نیز مردم دینی و ملی شرافت و هویت

 از ملت اقشار تمام وجود در ،«توانیمنمی ما» و بینیخودکوچک روحیه دیگر، سوی از و بود شده
 هـایجنـگ در ایـران هایشکسـت .بود دوانده ریشه عادی مردم تا نخبگان و درباریان و شاهان
 بسـیار بلکـه ،کرد منتزع را ایران سرزمین از عظیمی بخش تنها نه ،هاانگلیسی و هارو، با متعدد

 سیاسی و فرهنگی تسل  برای را زمینه و آورد در دشمنان تسخیر به نیز را ایرانیان ،روحآن از ترمهم
 هـاغربی» که بود کرده ایجاد آنان در را باور این و نمود تیمی  ایران ملت بر صنعتی و اقتصادی و
 خرمشـهر فت  و ،سو یک از ایران مردم انقالب پیروزی اما ؛«کنندمی عم  و فهمندمی بهتر ما از
 کـه را «تـوانیممی مـا» و «بـاوری خـود» روحیـه و کـرد دگرگون را وضعیت این ،دیگر سویی از

 بازگرداند. ایرانیان و ایران به ،است ملت یک سرمایه ترینبزرگ
  مادی موفقیت .2

 از رمربـ کیلومت 4300 از بـیش آزادی و خرمشـهر نظـامی اشـغال ماه 91 به دادنپایان بر افزون
 در را ایـران دیپلماسـی مـانور قـدرت و نظامی و سیاسی اعتبار و حیثیت ،سو یک از ،ایران خاک
 انرژی انتقال کنترل امکان و کرد مسل  فار، خلیج بر را ایران ،دیگر سوی از و داد افزایش جهان

 بیشـتر یدرآمـدها کسـب و ایران نفت فروش برای زمینه و دنمو فراهم اسالمی جمهوری برای را
   یافت. بهبود

 سیاسی موفقیت .3

 از ؛داشـت فراوانـی و بـدی بی آثار نیز تبلیغاتی و سیاسی عرصه در ،خرمشهر فت  عظیم حماسه
   جمله:

 و عـراق سیاسـی مـانور قـدرت سـلب و ایـران قدرت نمایش سبب ،خرمشهر فت  :افزاییقدرت ـ
 شـورای امنیـت، شـورای ،ملـ  زمانسـا :نظیر دنیا، سیاسی میاف  در اسالمی انقالب دشمنان

 حـّق  کـه شـدند مجبـور آن حامیـان و عراق و شد غیرمتعهدها کنفرانس و فار، خلیج همکاری
 نگـاه ،خرمشهر آزادی از پیش تا» کهدرحالی ؛بپذیرند را اسالمی جمهوری نوپای نظام حاکمیت



   30۷  خرمشهر فتح تبليغی: هایمناسبت

 جـز راهی و ندارد عراق برابر رد چندانی قدرت ،ایران گویا که بود ایگونهبه ایران به کشورها دیگر
 1«.نیست رویش پیش دشمن شرای  پذیرش

 نظـر از ویـژهبـه سیاسی، عدبُ  در نظام تثبیت سبب ،خرمشهر فت  :ایـران المللیبین جایگاه افزایش ـ
 بـدون کـه اسـت برخـوردار نظـامی از ایـران که کرد تزریق جهان به را نگاه این و شد المللیبین

 هایمکانیسـم تیقـق و طـرح به قادر حسا،، و خطیر شرای  در خارجی، هایقدرت به اتکای
 و ]داد[ ارتقـا را ایران المللیبین اعتبار و جایگاه» ،نگاه این است؛ نظامی ـ سیاسی پیچیده و مهم

 پیـروزی به ،رزمندگان و مردم .برد باال ایران در را ملی روحیه و نمود دشوارتر عراق برای را شرای 
 بـاره ایـن در ایخامنـه اللـهآیـت حضـرت انقالب، معظم رهبر 2.«بودند شده یدوارام جنگ در

   فرماید:می
 افریقـایی کشـور یک جمهور رئیس .شد عو  دنیا و برگشت ورق ،گرفتیم را خرمشهر ما وقتی»

 ،خرمشـهر در پیـروزی بـا شما گفت: من به ،شدمی میسوب دنیا برجسته هایشخصیت از که
 3«کند.می نگاه دیگری چشم با شما به دنیا ،امروز و کردید و ع را هامعادله
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