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مقاالت

جنگ عراق و ایران؛ درکها و رویکردها
امیر دریابان علی شمخانی
تنظیم :امیرمحمد حکمتیان

چکیده

*

مراسم افتتاحیه دومین دوره اردوی انتقال فرهنگ و تجارب دفاع مقدس ،یکشنبه  1395/02/05در دانشگاه جامع امام
حسین(ع) برگزار شد .در این مراسم ،دریابان علی شمخانی ضمن تشریح مقاطع و مراحل جنگ تحمیلی ،توضیحاتی
را درباره درک فرماندهان از شروع جنگ و رویکردهای موجود پس از جنگ برای دانشجویان بیان کرد .دریابان علی
شمخانی در سخنرانی خود به این موضوعات پرداخت :تلقی جامعه از جنگ ،چگونگی تحلیل و تفسیر جنگ ،اهداف
عراق از حمله به ایران ،نداشتن دریافت صحیح برخی سیاسیون و نظامیان از حمله عراق به ایران ،چگونگی شکلگیری
و رشد سپاه ،عوامل مؤثر در پیروزی یا شکست در جنگ ،و تفکرات موجود در ایران برای مقابله با دشمن متجاوز.
واژگان کلیدی :علی شمخانی ،قائممقام فرماندهی کل سپاه ،انتقال تجارب فرماندهان ،جنگ عراق و ایران،
(ع)
دانشگاه امام حسین

غلطـی اسـت و مـا آن را ایجاد کردیـم؛ چون بحثهای

تلقی جامعه از جنگ

امیـر دریابان علی شـمخانی در ابتدای سـخنرانی خود حماسـی را بـاب کردیـم و از بحث منطقـی کم گفتیم.

بـا زبان نقد راجعبه تلقی جامعـه از جنگ صحبت کرد هـم خاطرهگوییهـا و هـم فیلمسـازیها پـر از اغـراق
و گفـت« :نظامیان نباید عین تلقـیای که در جامعه از و نواقـص و نادرسـتی اسـت .تصویـر درسـتی از چرایی
جنگ وجود دارد را داشـته باشـند .تلقـی عامه مردم از جنـگ ،چرایـی [طرحریـزی و انجام] عملیـات ،چرایی

جنگ این اسـت که یک جنگ در  31شـهریور  1359پیـروزی و شکسـت و چرایـی ارتـش و سـپاه ترسـیم
شـروع شـد و ارتش و سـپاه ایران با ارتش عراق مقابله نکردیـم .برخیهـا رفتارهـای امـروز مـا را میبیننـد و

کردند و  8سـال طول کشـید و شـب عملیات آهنگران بـا رفتارهـای دیروز مـا مقایسـه میکننـد و میگویند
مداحـی کـرد و غیره .ایـن تلقی در جامعـه کام ً
ال تلقی کدام رفتار درسـت اسـت».
* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
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بههمریختـه بـود .ایـران در هیچکـدام از دو قطب نبود

چگونگی تحلیل و تفسیر جنگ

ایشـان در ادامـه دربـاره چگونگـی تحلیـل و تفسـیر و صدام فرصت را غنیمت شـمرد و در سـه سـطح (سه

هـدف) بـه ایـران حملـه کـرد .1 :حداقـل شـبهجزیره

جنـگ ایـران و عـراق گفـت:

«تحلیلکننـدگان بسـته بـه نـوع دسـتگاه فکری ،آبـادان را از ایـران جدا کند .2 .حد وسـط خوزسـتان را

جنـگ مـا را در مقایسـه بـا جنگهـای جهان بررسـی بگیـرد .3 .حداکثـر انقلاب ایران را سـاقط کند.
میکننـد .یکبـار هم در مقایسـه با جنگهـا در ایران

عملیات نظامی عراق مبتنی بر این اهداف سیاسی

(بررسـی ایران در جنگ در طول  200سـال گذشـته) طراحی شد که در جبهه جنوبی ،اشغال خوزستان

بررسـی میکننـد .یکـی هـم میآیـد نفـس جنـگ و مدنظر بود و محور اصلی حمله به ایران از جبهه جنوبی

خـود جنـگ هشتسـاله را بررسـی میکنـد .یکبـار بود .اشغال خوزستان تعیینکننده هر سه هدفی بود
هـم در مقایسـه با دشـمن جنـگ را بررسـی میکنند .که اشاره کردم .توان اصلی عراق در خوزستان متمرکز
تفسـیرها و تحلیلهـای گوناگونی از جنـگ با توجه به بود؛ چون منطق سیاسی داشت .در جبهه میانی
هدف دورسازی بود؛ چون جبهه میانی کمترین

دسـتگاه فکری تحلیلکننـدگان وجـود دارد».

فاصله را با پایتخت عراق داشت و تالش دشمن برای
دورنگهداشتن ایران از بغداد بود و به همین دلیل

مراحل جنگ

آقای شمخانی که در سال  ۵۹فرمانده سپاه خوزستان شهرهای قصرشیرین و سرپل ذهاب را برای دورسازی

بوده است در ادامه سخنرانی خود با تقسیمبندی ایران از بغداد اشغال کرد .هدف در جبهه شمالی،
مراحل جنگ اظهار کرد« :چند مرحله در جنگ درگیرسازی و درگیر نگهداشتن بود .مث ً
ال در کردستان
داشتیم .1 :اشغال .2 .توقف و آزادسازی .3 .تهاجم و آذربایجانغربی واحدهای رزمی ما را زمینگیر کرد.
(تنبیه متجاوز) .یک نفر میآید دوره حمله و اشغال

عراق با  3سپاه و  12لشکر به ایران حمله کرد.

را بررسی میکند ،یک نفر همدوره توقف و آزادسازی ارتش عراق وقتی به دروازه اهواز رسید خاکریز نزد
را تحلیل میکند ،یکی هم میآید تعاقب را در جنگ و مینگذاری نکرد؛ چون معتقد به ادامه بود ،ولی

بررسی میکند .یک بحث هم با چهار مرحلهای بودن وقتی شبیخون زده شد ،خاکریز و موانع ایجاد کرد.
درواقع دشمن در اکثر موارد به اهداف تحمیلی

جنگ سروکار دارد».

رسید ،نه به اهداف مدنظر و مطلوب .توقف دشمن

دو معنا داشت :یکی توقف بهمعنای ادامه حمله یا
اهداف عراق از حمله به ایران
ایـن فرمانـده در ادامـه به چگونگـی آمادهسـازی عراق توقف ارادی ،مث ً
ال در دب حردان و فارسیات عراق
بـرای حمله به ایـران و اهداف آن پرداخـت و دراینباره مینگذاری نکرد؛ دوم توقف بهمعنای پدافند یا توقف

گفـت« :ارتـش عـراق طـی  19مـاه خـود را بـرای اجباری .توقف اجباری دشمن خارج از اراده او و غیر

جنـگ آمـاده کـرد .سـال  1359بحث نظـام دوقطبی از نقشه عملیاتی او بود».
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مقاالت

امیر دریابان علی شمخانی قائممقام فرماندهی کل سپاه در دوران دفاع مقدس ،دانشکده دفاعی دافوس دانشگاه
امام حسین(ع) ،اردیبهشت .1395

نداشتن دریافت صحیح برخی نظامیان و چگونگی شکلگیری و رشد سپاه در جنگ

سیاسیون از حمله عراق به ایران

آقای علی شمخانی که مسئولیت قائممقام فرماندهی

آقای شـمخانی در ادامه با اشـاره به نداشـتن درک و کل سپاه را در دوران دفاعمقدس برعهده داشته

دریافـت مقامات نظامی و کشـوری ایـران از حمله عراق است ،به چند نکته مدیریتی در جنگ اشاره کرد و
درباره چگونگی رشد تدریجی سپاه گفت:

و اهـداف آن اظهار کرد:

«جنگ به وجود آقا محسن مدیون است .سپاه که تیپ
«تلق ــی فرمانده ــان از جن ــگ چ ــه ب ــود؟ تلق ــی
فرماندهـــان از جنـــگ ایـــن بـــود کـــه جنـــگ بـــا نداشت؛ در زمان حمله اص ً
ال تیپ و لشکری نبود .راهاندازی این
عـــراق جنـــگ پاســـگاهی اســـت .فکـــر نمیشـــد سازمان و ساختار در حین دفع تجاوز و یادگیری ،کار بسیار
ک ــه ص ــدام ب ــا ای ــن س ــه ه ــدف ک ــه ع ــرض ش ــد ،سختی است .طراحی یک سازمان که بشود همه را وارد جنگ
جن ــگ را ش ــروع کن ــد ،ل ــذا کس ــی تلق ــی درس ــتی از کند ،کار سادهای نبود .چطور شد که ما بسیج [آقای]مجد
جن ــگ نداش ــت .م ــا ک ــه نظام ــی نبودی ــم ،نظامیه ــا را کردیم بسیج سپاه؟ چطور شد که ما سرباز عادی گرفتیم
قبـــل از جنـــگ تصـــور حملـــه عـــراق را نمیکردنـــد و از آن نیروی مخلص و فداکار درست کردیم؟ شکلگیری
و میگفتنـــد درصـــورت حملـــه ،صـــدام شکســـت گامبهگام سپاه مبتنیبر خطوط پدافندی محدود سپاه بود.
میخـــورد .بنیصـــدر میگفـــت جنـــگ قـــرار سیر مراحل شکلگیری و ریشه [گرفتن] سپاه بسیار سخت و
نیســـت اتفـــاق بیفتـــد و صـــدام حملـــه نمیکنـــد ».پیچیده و بهتدریج بوده است .در دارخوین گردانسازی شروع
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شد و در مرحله بعد آنها را به استانها وصل کردیم و در مرحله شد ،اشغال شروع شد .بهصورت تصادفی شبیخون
بعد آنها را تبدیل به تیپ و لشکر کردیم و سپس انفکاک شکل گرفت و توقف دشمن صورت گرفت .حال آیا
استانی انجام شد و درنهایت رقابت بین استانها نیز شکل جنگ را ادامه بدهیم یا ندهیم؟ ادامه جنگ بعد از
گرفت .شکلگیری این مراحل پر از داستان است».

توقف [دشمن] و آزادسازی یا صلح یا ادامه».

عوامل مؤثر در پیروزی یا شکست در جنگ

تفکرات موجود در ایران برای مقابله با دشمن متجاوز

ما در جنگ گفت:

برای جنگ با عراق سخن گفت و در این زمینه اظهار

آقای شـمخانی همچنین درباره پیروزیها و شکستهای امیر دریابان علی شمخانی از وجود سه تفکر در ایران
«ما در زمین و زمان با ابزار و روشی میجنگیدیم کرد:
که در آن زمان و زمین و روش بر دشمن برتری داشتیم؛

«سه تفکر در ایران درباره جنگ وجود داشت :یک تفکر

و هر زمان این معادله را رعایت نکردیم باختیم .خیال این بود که دربرابر  30تانک دشمن باید  30تانک داشته
میکنید هزیمت آخر جنگ برای همان مقطع است؟ باشیم و برویم به جنگ دشمن؛ تفکر دوم ،جنگ پارتیزانی
خیر ،برای مراحل قبلی است .اینکه از  20گردان در بود و تفکر سوم ،جنگ مردمی و انقالبی .گروه موافق اول
طریقالقدس به  150گردان در بیتالمقدس رسیدیم چهار عملیات ناموفق داشت و طول کشید تا بفهمد این
و همزمان بازسازیهای خودی و انهدام دشمن افزایش روش درستی نیست .گروه دوم هم میگفتند پارتیزانی
یافت؛ اگر غیرازاین میشد دچار عدمالفتح میشدیم .بجنگیم[ .خیلی طول کشید]تا توانستیم ثابت بکنیم که
بین جنگ در مراحل مختلف ،راهبرد و سازمان و اداره این روش جواب نمیدهد و ساختار ندارد؛ این اتفاق راحتی
صحنه ،یک رابطه منطقی وجود دارد که باید روی همه نبود .ما میگفتیم باید جنگ را مردمی کنیم .اگر این اتفاق
آنها منطقی فکر کرد .اگر آن روابط منطقی از تعادل نمیافتاد هنوز عراق اطراف اروند بود .اینکه امام تسلیم نشد،
ل گرفته بود».
برقرار نباشد ،بهطور طبیعی نمیتوانیم پیروز شویم .در برای این بود؛ چون نیروی مردمی شک 
کشور عراق صدام هم رئیسجمهور بود و هم فرمانده

در پایان سخنرانی آقای شمخانی ،چند نفر از

ن نظامی داشتیم که دانشجویان سؤاالتی را مطرح کردند که بیشتر درباره
نظامی .ما در کشور تعدادی یگا 
میجنگیدند و یک گروه سیاسی که کشور را اداره جنگ در سوریه ،حمله عربستان به یمن و اختالفات
میکردند و فاصله باهم داشتند ،لذا ساختار یک نظام ایران و عربستان بود که آقای شمخانی بهصورت
برای پیروزی در جنگ بسیار مهم است .جنگ شروع مختصر به آنها پاسخ داد.
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