 16בנובמבר 2015

ניתוח פרופיל ההרוגים בקרב משמרות המהפכה האיראנים
בסוריה ,שספגו אבידות קשות בחודש האחרון
)עדכני ל 16-בנובמבר (2015
ד"ר רז צימט1

חדר מבצעים משותף סורי-איראני ,שהוקם בחלב ,לקראת מתקפת הצבא הסורי ,שהסתייעה בלוחמים איראנים .למעלה
משמאל נראית כרזה פוסטר בה נראים ח'מיני ,ח'אמנהאי ודמות נוספת בלתי מזוהה .מימין נראה הכתב האיראני,
שדיווח על פעילות חדר המבצעים )פארס 22 ,באוקטובר .(2015

עיקרי המסמך
 .1מאז פרוץ מלחמת האזרחים בסוריה בשנת  2011מוביל כוח קדס של משמרות המהפכה ,בפיקודו
של קאסם סלימאני ,את המאמץ האיראני ,שמטרתו למנוע את נפילת דמשק ומאחזים אסטרטגים בצפון
סוריה לידי המורדים ואת קריסת המשטר הסורי .זאת ,באמצעות סיוע באמצעי לחימה ,הכוונה ,שיגור
יועצים ולוחמים איראנים ,שיתוף פעולה הדוק עם צבא סוריה וכוחות הביטחון הסורים והפעלת ארגונים-
שליחים שיעיים בלחימה בסוריה )פעילי חזבאללה ומסגרות צבאיות של לוחמים שיעים זרים מעיראק,
מאפגניסטאן ומפקיסטאן(.
 .2מעורבותה של איראן בסוריה ,בדומה למעורבותה בעיראק ,בלבנון ובתימן ,התנהלה עד לאחרונה
באמצעות כמה מאות יועצים איראנים וכמה אלפי לוחמים שיעיים המשתייכים למסגרות צבאיות
המופעלות ע"י כוח קדס .עד לאחרונה הנוכחות הצבאית של אנשי משמרות המהפכה על אדמת
סוריה הייתה מצומצמת ונועדה בעיקר למשימות ייעוץ .האיראנים נמנעו מהפעלת יחידות צבא
אורגניות נגד המתקוממים בסוריה ועד לאחרונה לא היו בדרך כלל מעורבים ישירות בלחימה )הגם
שאנשי משמרות המהפכה נקלעו מעת לעת לחילופי אש בין כוחות המשטר הסורי לבין המורדים ומצאו
מותם בסוריה(.

 1בתאום עם חוקרי מרכז המידע למודיעין ולטרור.
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 .3הישגיהם המצטברים של דאעש ,ג'בהת אלנצרה וארגוני מורדים אחרים בצפון מערב סוריה עוררו
בקרב האיראנים ספקות באשר ליכולתו של אסד לשרוד בשלטון לאורך זמן .ספקות אלו חייבו את
איראן להגביר באופן משמעותי את תמיכתה במשטר אסד ,ששליטתו הולכת ומצטמצמת לאזורים
חיוניים בסוריה )"סוריה הקטנה"( .לנוכח מצוקת המשטר הסורי תגברה איראן במחצית ספטמבר 2015
את כוחותיה בסוריה ,ככל הנראה בכ 2,000-1,500-לוחמים ,שחלקם נוטלים חלק פעיל בלחימה .כוח
התגבור ,שהורכב מאנשי משמרות המהפכה ומלוחמים שיעים זרים מאפגניסטאן ומעיראק ,נועד לסייע
לצבא סוריה במתקפה אותה החל לבצע בצפון סוריה בראשית אוקטובר .2015
 .4מתקפת צבא סוריה ,בסיוע לוחמים איראנים ופעילי חזבאללה ובסיוע אווירי רוסי ,החלה ב7-
באוקטובר  .2015לצורך תאום הפעילות הצבאית הוקם באזור חלב חמ"ל משותף סורי-איראני,
שפיקד על הכוחות התוקפים .הלחימה התנהלה במרחבי חמאה ,אדלב וחלב ונועדה ,בראש
ובראשונה ,לשחרר את הלחץ האסטרטגי ,שמפעילים ג'בהת אלנצרה ובעלי בריתו על המאחזים
החיוניים של המשטר הסורי באללאד'קיה ובמישור החוף .נראה ,כי בשלב הראשון נחל הצבא הסורי
הישגים מקומיים אולם בסוף אוקטובר דעכה ההתקפה וארגוני המורדים ,ובכלל זה ג'בהת אלנצרה
ודאעש ,נטלו את היוזמה לידיהם .עתה מתקיימים קרבות באזורים הכפריים ,שמדרום לחלב ,מצפון
לחמאה ובמרחב אדלב ובשלב זה עדיין לא הושגה הכרעה.
 .5הקרבות הקשים בצפון מערב סוריה גרמו לאבידות כבדות בקרב הלוחמים האיראנים :מאז
תחילת המתקפה הקרקעית בצפון סוריה נהרגו לפחות  53איראנים לוחמי משמרות המהפכה
בסוריה )נכון ל 15-בנובמבר  2.(2015מדובר בעליה חדה במספר ההרוגים האיראנים יחסית
לתקופה ,שקדמה למתקפה הקרקעית .מספרם הגדול של ההרוגים האיראנים בפרק זמן קצר
ומשקלם הבולט של הקצינים )ובכללם גם קצינים בכירים( ,מצביע ,להערכתנו ,שלוחמי משמרות
המהפכה נלחמים בחזית המתקפה הקרקעית הנוכחית של צבא סוריה )פרוט שמות ההרוגים,
תמונותיהם ופרטים אישיים עליהם ראו נספח(.

 2ההרוגים האיראנים מכונים ע"י המשטר האיראני "חללי מגני המקום הקדוש" )שהדאא-י מדאפע-י חרםshohada‐ye ,
 .(modafe‐e haramעל שמו של המסגד הממוקם בפרבריה הדרומיים של דמשק ,שבו קבורה על-פי המסורת השיעית זינב,
בתו של האמאם עלי ונכדתו של הנביא מחמד .כינוי זה אינו מקרי ,באשר ההגנה על "המקום הקדוש" נותנת לגיטימציה
דתית למעורבות האיראנית בסוריה .חזבאללה השתמש גם הוא בנימוק דתי דומה להצדקת מעורבותו הצבאית בסוריה.
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מפקד כוח קדס קאסם סלימאני ליד קברו של אחד מלוחמי משמרות המהפכה ,שנהרגו בסוריה
) 14 ,afsaran.irבאפריל .(2015

 .6מניתוח פרופיל ההרוגים האיראנים עולה ,כי רובם המכריע השתייכו ליחידות לוחמות סדירות של
משמרות המהפכה .הדבר מצביע על כך ,שאיראן מבססת כעת את עיקר מעורבותה הצבאית בסוריה
על כוחות אלה על חשבון כוח קדס .מפקד כוח קדס ,קאסם סלימאני ,מוביל אומנם באופן אישי את
המערכה ההתקפית בצפון-מערב סוריה ועוסק בתיאום בין צבא סוריה ,משמרות המהפכה וחזבאללה.
אולם עיקר המאמץ המלחמתי מוטל על לוחמים המשתייכים ליחידות הסדירות במשמרות המהפכה
)רגלים ,שריון וכוחות מיוחדים( .גודלן היחסי של יחידות אלו )לעומת כוח קדס המצומצם יחסית
בהיקפו( מאפשר להן לשגר לוחמים בהיקף גדול יותר לזירת הלחימה ולתת מענה לאילוץ ,שנוצר
לאיראן בסוריה.
 .7פרופיל ההרוגים מעיד גם על משקלם הבולט של לוחמי יחידות מיוחדות בקרב הלוחמים ,שנשלחו
לסוריה .המדובר בחטיבת צאברין ,יחידת האבטחה אנצאר אלמהדי ,חטיבה מוטסת  33וגדוד .154
הדבר מצביע ,להערכתנו ,על מאמץ איראני לשלוח למערכה חיילים מיומנים ביותר בעלי הכשרה
מיוחדת לביצוע משימות מיוחדות ,שאפשר וכוללות ,בין היתר ,איסוף מודיעין .הלוחמים השיעים
הזרים ,ובמיוחד האפגאנים המשתייכים לחטיבת פאטמיון ,ממשיכים להילחם בחזית המתקפה
הקרקעית ולשאת בנטל מרכזי בזירת הלחימה .עם זאת חלקם היחסי בין ההרוגים הצטמצם מאז
תחילת המתקפה של צבא סוריה בשל העלייה החדה במספר ההרוגים האיראנים ממשמרות המהפכה.
.8

האבדות הכבדות ,שסופגים האיראנים בסוריה ,מחייבות את הצמרת האיראנית להסברים,

שיבהירו מהן הסיבות למעורבות הצבאית האיראנית בסוריה ,ומדוע סופגת איראן אבדות כבדות.
לשם כך מנהל המשטר מערכה הסברתית ,שנועדה לגייס את דעת הקהל באיראן לתמיכה במעורבות
בסוריה ולבלום ביקורת אפשרית .מאמצי ההסברה כוללים הדגשת סמלים דתיים שיעים והעלאה על
נס של ערך ההקרבה למען ההגנה על המקומות הקדושים לשיעה בסוריה ,ובראשם קבר אלסת
זינב )נכדתו של הנביא מחמד( ,שמדרום לדמשק )טקטיקה הסברתית בה נקט גם חזבאללה( .נימוק
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נוסף המועלה ע"י בכירים איראנים ,הינו מחויבותה הבסיסית של איראן להמשך התמיכה במשטר
אסד והתועלת ,שמביא משטר זה לאינטרסים האיראנים.
 .9הדיווחים המתרבים על הרוגים איראנים בלחימה בסוריה מתקבלים בציבור האיראני בתגובות
מעורבות .מעקב אחר תגובות גולשים איראנים באתרי החדשות וברשתות החברתיות מעלה ,כי לצד
גילויי צער על מותם של הלוחמים ,מתחילות לעלות תהיות ביחס למספרם הגבוה של ההרוגים ואף
סימני שאלה ראשונים בנוגע לכדאיות המערכה הגובה מחיר אנושי כה כבד .אף ,כי נראה
שהביקורת הציבורית נגד הלחימה בסוריה מצומצמת בשלב זה ,ניתן להניח ,שככל שיגדל מספר
ההרוגים בלחימה ,וככל שתסתבך המעורבות הצבאית האיראנית בסוריה ,כך יגברו ביטויי המחאה
והביקורת הציבורית נגד המשך המעורבות הצבאית האיראנית בסוריה.
 .10האם האבידות הכבדות של איראן בסוריה עשויות לחולל מחלוקת פנימית בצמרת האיראנית
באשר לכדאיותה של האסטרטגיה האיראנית בסוריה? בשלב זה עדיין לא צפו על פני השטח חילוקי
דעות בצמרת האיראנית בנוגע לאסטרטגיה האיראנית בסוריה .אולם דברים ,שאמר לאחרונה מפקד
משמרות המהפכה ,מחמד-עלי ג'עפרי ,עשויים ,לרמז לבקיעים ראשונים בעמדת צמרת המשטר
האיראני בנוגע לעתידו הפוליטי של הנשיא אסד במסגרת הסדר פוליטי עתידי בסוריה .בנאום בפני
הסטודנטים אמר ג'עפרי ,כי באיראן יש בכירים שאינם מבינים מדוע צריכה איראן לגלות רגישות כה
גבוהה ביחס לנשיא אסד ,אשר נהנה מתמיכה רבה ו"ההתנגדות" בסוריה תלויה בו .ג'עפרי לא ציין
מיהם אותם "בכירים" אולם ניתן להניח ,כי שמותיהם ועמדותיהם יחשפו בהמשך ,ככל שתשקע איראן
ב"בוץ הסורי" ותגבר הביקורת הפנימית באיראן.
 .11עבודה זאת כוללת את הפרקים הבאים:
א .פרק א' :מאפייני המעורבות האיראנית בסוריה עד לאחרונה והשינוי שחל בהם.
ב .פרק ב' :פרופיל ההרוגים האיראנים בסוריה.
ג .פרק ג' :השפעת האבדות הכבדות על האסטרטגיה האיראנית בסוריה.
ד .פרק ד' :תגובות בציבור האיראני לנוכח האבדות הכבדות בסוריה.
ה .פרק ה' :הסברים והסברה של המשטר האיראני לנוכח האבידות הקשות בסוריה.
ו.

נספח :פרוט שמות של ההרוגים האיראנים מאז תחילת המתקפה הקרקעית של הצבא

הסורי )נכון ל 16-בנובמבר .(2015
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פרק א' :מאפייני המעורבות האיראנית בסוריה עד לאחרונה
והשינוי שחל בהם
מאפייני המעורבות האיראנית עד לאחרונה
 .1מלחמת האזרחים בסוריה ,שפרצה ב ,2011-הציבה בפני איראן אתגר משמעותי :נפילת משטרו
של הנשיא בשאר אל-אסד עלולה לשלול מאיראן את בעל בריתה האסטרטגי ב"מחנה ההתנגדות"
ולהחליש את מעמדה האזורי .היא גם עלולה להחליש את ארגון חזבאללה הלבנוני ,הארגון-שליח
) (proxyהחשוב והיעיל ביותר של איראן ,כתוצאה מאובדן העורף הלוגיסטי הסורי החיוני להעברת
הסיוע האיראני לארגון ולקשר האיראני עם הארגון.
 .2מאז פרוץ מלחמת האזרחים מוביל כוח קדס של משמרות המהפכה ,בפיקודו של קאסם סלימאני,
את המאמץ האיראני למנוע את נפילת דמשק ומאחזים אסטרטגים בצפון סוריה לידי המורדים ואת
קריסת המשטר הסורי .זאת ,באמצעות סיוע באמצעי לחימה ,הכוונה ,שיגור יועצים מומחים מטעמו,
שיתוף פעולה הדוק עם צבא סוריה וכוחות הביטחון הסוריים והפעלת ארגונים-שליחים בלחימה
)לוחמי חזבאללה ולוחמים שיעים זרים מעיראק ,מאפגניסטאן ומפקיסטאן( .במסגרת זאת גויסו החל
משנת  2012ע"י משמרות המהפכה ,כמה אלפי מתנדבים שיעים מקרב הפליטים האפגאנים
המתגוררים באיראן .האפגאנים ,שגויסו נשלחו ללחימה בסוריה בתמורה לשכר חודשי ולהטבות
נוספות במסגרת צבאית בשם "חטיבת פאטמיון".
 .3בכירים במשמרות המהפכה פירטו בשנים האחרונות את מאפייני הסיוע הצבאי ,שאיראן העניקה
למשטר הסורי .תא"ל חסין המדאני ,היועץ הצבאי האיראני הבכיר בסוריה ,שנהרג ב 8-באוקטובר
 2015סמוך לעיר חלב ,הצהיר במאי  ,2014כי איראן הקימה "חזבאללה שני" בסוריה וכי "מרכזים
תרבותיים" של הבסיג' )ארגון מתנדבים צבאי למחצה הפועל באיראן( פועלים ב 14-מחוזות ברחבי
סוריה .בכנס שנערך בעיר המדאן אמר המדאני ,כי איראן חולקת עם המשטר הסורי את הידע,
שצברה במהלך מלחמת איראן-עיראק וכי מספר קבוצות לתמיכה במשטר הסורי הוקמו ברחבי איראן,
כדי שהמשטר והעם בסוריה יהיו מודעים לתמיכת העם האיראני בהם )פארס; תסנים ניוז 4 ,במאי
.(2014
 .4סגן מפקד משמרות המהפכה ,חסין סלאמי ) ,(Hossein Salamiהתייחס בריאיון מיוחד ,שהעניק
לטלוויזיה האיראנית ) 26באוקטובר  (2015לתחומי הסיוע הצבאי האיראני למשטר אסד .סלאמי ציין,
כי בנוסף לתמיכה הפוליטית ,שאיראן העניקה למשטר הסורי ,היא סייעה לצבא סוריה ברמה
האסטרטגית ,האופרטיבית והטקטית .היא חלקה עם מפקדי הצבא הסורי את ניסיון הלחימה שלה,
סייעה בשיקום הצבא הסורי ,סיפקה הדרכות למפקדי הצבא ברמות השונות והקימה מיליציה עממית
בסוריה הפועלת באותה המתכונת שבה פועל כוח הבסיג' באיראן .תמיכתה של איראן במשטר
הסורי ,ישירות ובאמצעות חזבאללה ,בתוספת רוסיה שהצטרפה בחודשים האחרונים ,מאפשרת
למשטר הסורי בשלב זה להמשיך ולשרוד.
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 .5במקביל לתמיכתה במשטר הסורי פועלת איראן לטיפוח תשתיות טרור ברמת הגולן מול החזית
הישראלית באמצעות התארגנויות טרור מקומיות הפועלות באזור .זאת ,תוך ניצול החלל הריק,
שנוצר בעקבות העדר המשילות של המשטר הסורי )התארגנויות חזבאללה ,התארגנות דרוזית
מקומית ופעילים של הג'האד האסלאמי בפלסטין( .עם זאת העדיפות האסטרטגית הברורה של
איראן ,המתבטאת בסיוע למתקפת צבא סוריה בצפון סוריה ,נתונה עתה לשמר את שרידות המשטר
הסורי ולא להפעלת תשתיות הטרור מרמת הגולן נגד ישראל )עדיפות אשר עלולה להשתנות לנוכח
ההתפתחויות במלחמת האזרחים הסורית(.

השינוי שחל במאפייני המעורבות האיראנית
 .6מעורבותה של איראן בסוריה ,בדומה למעורבותה בעיראק ,בלבנון ובתימן ,התנהלה עד לאחרונה
באמצעות יועצים איראנים וארגונים-שליחים שיעיים בעוד שהיא עצמה נמנעה מלהפעיל יחידות
לוחמות .נוכחותם הצבאית של אנשי משמרות המהפכה על אדמת סוריה נותרה מצומצמת,
האיראנים

נמנעו מהפעלת יחידות צבא אורגניות נגד המתקוממים בסוריה ולא היו בדרך כלל

מעורבים ישירות בלחימה )הגם שאנשי משמרות המהפכה נקלעו ,מעת לעת ,לחילופי אש בין כוחות
המשטר הסורי לבין המורדים ומצאו מותם בסוריה( .כפועל יוצא מכך היו האבידות האיראניות עד
לאחרונה מעטות יחסית והן לא עוררו ביקורת חריגה באיראן ותשומת לב מיוחדת מחוצה לה.
 .7בראשית יוני  2015דיווח האתר הלבנוני אלחדת' ,המזוהה עם חזבאללה ,כי מפקד כוח קדס,
קאסם סלימאני ,קיים ביקור בחזית כדי להתרשם ממצב הלחימה ולגבש אסטרטגיה לבלימת
הארגונים הסונים הרדיקלים .על-פי דיווח זה ,ביקר סלימאני בראש משלחת בכירה של יועצים
צבאיים מאיראן ומחזבאללה באדלב באזור המישורי אלע'אב ,שבצפון מערב סוריה ,כדי לבחון את
הערכות הצבא הסורי ואת הדרכים לבלום את התקדמות ג'בהת אלנצרה ובעלות בריתה מכיוון
אדלב אל עבר לאד'קיה .עוד נמסר ,כי במהלך הביקור מינה סלימאני קצין בכיר במשמרות
המהפכה )ככל הנראה את חסין המדאני( לעמוד בראש קבוצת היועצים הצבאיים בסוריה ולפעול
בשמו בכל הקשור לניהול העניינים הצבאיים בסוריה בשיתוף פעולה עם חזבאללה ועם צבא
סוריה.
 .8הישגיהם המצטברים של דאעש ,ג'בהת אלנצרה וארגוני מורדים אחרים ,הנתמכים בחלקם על-ידי
ארצות-הברית ,תורכיה ,קטר וערב הסעודית ,עוררו בקרב האיראנים ספקות באשר ליכולתו של אסד
לשרוד בשלטון לאורך זמן .הישגי המורדים ,בעיקר בצפון מערב סוריה ,כתוצאה משחיקה מתמשכת
במשאבי המשטר הסורי ,חייבו את איראן להגביר את תמיכתה במשטר אסד ,אשר שליטתו הולכת
ומצטמצמת לאזורים חיוניים בסוריה )"סוריה הקטנה"( .יתכן ,להערכתנו ,שגם להחלטה הרוסית על
המעורבות הצבאית שלה בלחימה בסוריה הייתה השפעה על השיקולים האיראנים .כפועל יוצא מכל
אלה תגברה איראן באופן משמעותי את כוחותיה בסוריה ולוחמיה השתלבו באופן פעיל בקרבות
הקשים נגד ארגוני המורדים בצפון מערב סוריה.
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 .9תגבור הכוחות האיראנים בסוריה בוצע במחצית ספטמבר  2015והוא כלל כ2,000-1,500-
לוחמים .3כוח התגבור ,שהורכב מאנשי משמרות המהפכה ומלוחמים שיעים זרים מאפגניסטאן
ומעיראק ,נועד לסייע לצבא סוריה במתקפה הקרקעית אותה החל בצפון סוריה ב 7-באוקטובר .2015
העיתון הלבנוני אלאח'באר ,בעל הנגישות לחזבאללה ,דיווח ,כי קאסם סלימאני הגיע ב11-
באוקטובר  2015לצפון-מערב סוריה )כמה ימים לאחר תחילת המתקפה של הצבא הסורי( וכי הוא
מפקד על המהלכים ההתקפיים של צבא סוריה בסיוע משמרות המהפכה )אלאח'באר 13 ,באוקטובר
.(2015

קאסם סלימאני מתדרך לוחמים ,ככל הנראה באזור לאד'קיה שבסוריה )פייסבוק 13 ,באוקטובר .(2015

 .10ב 7-באוקטובר  2015פתח צבא סוריה במהלך קרקעי במרחבי חמאה ,אדלב וחלב .מטרת
ההתקפה הינה ,להערכתנו ,לשחרר את הלחץ האסטרטגי ,שמפעילים ג'בהת אלנצרה ובעלי
בריתה )צבא אלפתח( ,על מאחזיו החיוניים של המשטר הסורי באללאד'קיה ובמישור החוף .כמו
כן מכוונת ההתקפה לבסס את שליטתו של המשטר הסורי במרחבי הערים חמץ ,חמאה וחלב.
קונקרטית מכוונת ההתקפה לכבוש בחזרה את אזור אדלב ,שנפל לידי המורדים ,ולהרחיב את שליטת
המשטר הסורי מחלב עד לגבול הסורי-תורכי .מנגד ,נראה לנו כי אלרקה" ,בירת דאעש" ,ואזורי
השליטה של דאעש שממזרח לפרת ובמדבר הסורי ,אינם מהווים בשלב זה יעד למהלך הקרקעי של
צבא סוריה .באזורים הכפריים שמדרום לחלב ,מצפון לחמאה ובמרחב אדלב ,עדיין מתקיימים קרבות
עזים בלי שהושגה הכרעה בשלב זה.

 3על פי סוכנות  14) APבאוקטובר  (2015נשלחו לסוריה כ 1,500-לוחמים איראנים .על פי סוכנות הידיעות רויטרס )27
באוקטובר  (2015נשלחו לסוריה פחות מ 2,000-לוחמים איראנים .אמצעי תקשורת איראנים ,שהתבססו על הערכות שדווחו
בכלי התקשורת המערביים ,התייחסו לכ 2,000-לוחמים איראנים .כלי התקשורת הישראלים דיווחו על כ 3,000-לוחמים )ראו
למשל מעריב 14 ,באוקטובר .(2015
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קאסם סלימאני בעיירה אלחאצ'ר ,שמדרום לחלב ,שם התחוללו קרבות בין צבא סוריה לבין צבא המורדים
)טוויטר 13 ,בנובמבר .(2015

צילום מחדר המבצעים המשותף לסוריה ולאיראן המנהל את המתקפה בדרום חלב
)שידורי הטלוויזיה האיראנית 23 ,באוקטובר .(2015

 .11הדוברים האיראנים ניסו להכחיש או לעמעם את השינוי המהותי שחל באופי במעורבות
האיראנית בסוריה .בכירים איראנים אישרו אומנם ,כי איראן תגברה את כוחותיה בסוריה ,אך
המשיכו לטעון כי המדובר ב"יועצים צבאיים" והכחישו ,שהכוחות האיראנים מעורבים באופן ישיר
בלחימה הקרקעית .כך למשל:
א .סגן שר החוץ האיראני לענייני ערב ואפריקה ,חסין-אמיר עבדאללהיאן ) Hossein Amir
 ,(Abdollahianהצהיר כי "לאיראן אין חיילים הנלחמים בסוריה ,אלא רק יועצים צבאיים הנמצאים
במדינה מוסלמית בהתאם לבקשת ממשלת סוריה לסייע לצבא הסורי במערכה נגד הטרור"
)פארס 3 ,בנובמבר .(2015
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ב .שר ההגנה האיראני לשעבר ,אחמד וחידי ) ,(Ahmad Vahidiהעומד בראש המרכז למחקרי
הגנה אסטרטגיים ,טען ,אף הוא ,בנאום באוניברסיטת אזאד האסלאמית בהמדאן ,כי איראן אינה
מעורבת באופן ישיר בלחימה אלא רק מספקת ייעוץ )פארס 29 ,באוקטובר .(2015
ג .עלי אצע'ר גרג'יזאדה ) ,(Ali Asghar Gorjizadehמפקד יחידת אנצאר אלמהדי )‐Ansar al
 (Mahdiבמשמרות המהפכה ,האחראית לאבטחת בכירים ,אמר בריאיון עיתונאי ,כי משמרות
המהפכה מספקים אך ורק "שירותי ייעוץ" למשטר הסורי .הוא הוסיף ,עם זאת ,כי אם המנהיג
העליון ,עלי ח'אמנהאי ,יורה על כך ,אלפי חיילים איראנים יישלחו ללחימה בסוריה )30 ,yjc.ir
באוקטובר .(2015
ד .עלי שמח'אני ,מזכיר המועצה העליונה ,נשאל על העלייה ,שחלה במספר ההרוגים האיראנים
בסוריה .הוא השיב ,כי מספר ההרוגים הוא "פחות מחמישים" .לדבריו לנוכח החרפת העימותים
הגיוני ,שמספר היועצים האיראנים בסוריה יגדל גם כן )אלעאלם 11 ,בנובמבר .4(2015
משנשאל ,האם איראן תשלח כוחות קרקעיים לסוריה השיב ,כי לסוריה אין מחסור בכוח אדם
והיא מסוגלת להגן על ארצה בעצמה ,לכן איראן לא שלחה ולא תשלח לסוריה כוחות קרקעיים
)איסנא 11 ,בנובמבר .(2015
 .12מספרם הגדול יחסית של ההרוגים האיראנים בפרק הזמן הקצר ,שחלף מאז תחילת המתקפה
הקרקעית של צבא סוריה ,ומשקלם הבולט של הקצינים בכלל והקצינים הבכירים בפרט בקרב
ההרוגים ,מצביעים בעליל ,כי הם אינם בגד יועצים "צבאיים בלבד" .עתה הובהר ,כי אנשי
משמרות המהפכה והמיליציות השיעיות הכפופות להם ,משתתפים באופן פעיל בלחימה ואף
נלחמים בחזית המתקפה הקרקעית הנוכחית של צבא סוריה.

 4תשובתו זאת הייתה נכונה למועד בו נשאל בינתיים על מספר ההרוגים האיראנים והוא עומד כיום על למעלה מחמישים.
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פרק ב' :פרופיל ההרוגים האיראנים בסוריה

כרזה ובה תמונות של  36ההרוגים האיראנים בסוריה נכון ל 5-בנובמבר  .(Maghregh news) 2015מאז נהרגו כחמישה
איראנים נוספים.

מספר ההרוגים האיראנים והפרופיל שלהם עד לאחרונה
 .1החוקר עלי אלפונה ,המתמחה במשמרות המהפכה ,מבצע בשנים האחרונות מעקב שוטף אחר
אבדות משמרות המהפכה בסוריה ובעיראק .באוגוסט  2015העריך אלפונה ,על בסיס דיווחים על
הלוויות לוחמים ,שהתפרסמו בתקשורת האיראנית ,כי מאז ינואר  2013ועד אוגוסט  2015נהרגו
בסוריה  113לוחמים איראנים 121 ,לוחמים אפגאנים )מחטיבת פאטמיון( ועשרים לוחמים
פקיסטאנים )מחטיבת זינביון( ,שפעלו בשירות משמרות המהפכה.
 .2פילוח ההרוגים עד אוגוסט  ,2015שנעשה ע"י עלי אלפונה ,העלה את הממצאים הבאים :שמונה
מבין  113לוחמי משמרות המהפכה האיראנים השתייכו לכוחות היבשה של משמרות המהפכה;
שמונה נוספים זוהו כחברי כוח קדס של משמרות המהפכה; שלושה שירתו במיליציית הבסיג' של
משמרות המהפכה והשתייכותם הארגונית של יתר  94ההרוגים אינה ידועה .רק עשרה מבין ההרוגים
האיראנים זוהו כקצינים.
 .3עלי אלפונה הסיק מניתוח המידע שברשותו ,כי החל מיולי  2014עלה מספר האבדות בקרב
לוחמים המשתייכים לכוחות היבשה של משמרות המהפכה .זאת ,כתוצאה מהחלטה משמרות
המהפכה לתגבר את כוחותיהם בסוריה בלוחמים המשתייכים לכוחות היבשה של הארגון .החלטה זו
התקבלה ,ככל הנראה ,בעקבות אבדות ,שספג כוח קדס של משמרות המהפכה ,שהינו כוח קטן
יחסית ,אשר חייבו שילובם של כוחות "סדירים"

בלחימה5.

Ali Alfoneh, "Shiite Combat Casualties Show the Depth of Iran's Involvement in Syria", Policy Watch 2458, The 5
‐Washington Institute, August 3, 2015, http://www.washingtoninstitute.org/policy‐analysis/view/shiite‐combat
casualties‐show‐the‐depth‐of‐irans‐involvement‐in‐syria.
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פרופיל ההרוגים האיראנים בעקבות תגבור הכוחות האיראנים
בסוריה
 .4בקרבות הקשים ,שמנהל צבא סוריה באזור הכפרי של חלב ובאזורים נוספים בצפון מערב סוריה,
משתתפים לוחמים איראנים בחוד החנית של המתקפה .כפועל יוצא מכך נחלו האיראנים אבדות
קשות .החל מה 8-באוקטובר ) 2015נכון ל 16-בנובמבר  ( 2015נהרגו לפחות  53לוחמים איראנים
ו 15-לוחמים אפגאנים מחטיבת פאטמיון .כמו כן ידוע על לוחמים פקיסטאנים בודדים מחטיבת
זינביון ,שנהרגו במתקפה .זאת ,על פי ספירת שמות ותמונות ההרוגים ,שהופיעו בתקשורת
האיראנית וברשתות החברתיות .להלן מאפייני ההרוגים על בסיס בדיקה שמית שלהם.
 .5קצינים לעומת חוגרים:
א .מבין  48ההרוגים ,עשרים זוהו בוודאות כקצינים .שלושה הרוגים נוספים זוהו בחלק
מהדיווחים כקצינים.
ב .שבעה מבין ההרוגים זוהו כקצינים בכירים )שני תא"לים ,ארבעה או חמישה אל"מים ,אחד
או שני סא"לים( ,6שני קצינים זוהו כרס"נים ועשרה הרוגים נוספים זוהו כקצינים זוטרים בדרגות
סג"מ ,סגן וסרן.
 .6השתייכות ארגונית:
א .ההרוגים השתייכו למגוון רחב של מסגרות ארגוניות לוחמות במשמרות המהפכה )רגלים,
שריון וכוחות מיוחדים(.
ב .ארבעה או חמישה הרוגים השתייכו לחטיבת כוחות מיוחדים צאברין ,שהוקמה בשנת 1998
במטרה לספק יכולת תגובה מהירה מול איומים בגבולותיה של איראן.
ג .לפחות שישה הרוגים השתייכו למיליציית הבסיג'.
ד .חמישה הרוגים השתייכו לחטיבה  8משוריינת )נג'ף אשרף.(Najaf Ashraf ,
ה .שלושה הרוגים השתייכו לגיס רסול אללה ) (Rasoul Allahבטהראן.
ו.

שני הרוגים השתייכו ליחידת האבטחה אנצאר אלמהדי ).(Ansar al‐Mahdi

ז .שני הרוגים השתייכו לגדוד רגלים ) 161אמאם חסין.(Imam Hossein ,
ח .שני הרוגים השתייכו לחטיבת כוחות מיוחדים מוטסת ) 33אלמהדי.(al‐Mahdi ,
ט .הרוגים נוספים השתייכו ליחידות הבאות )הרוג אחד מכל יחידה( :חטיבה משוריינת 21
)אמאם רזא ;(Imam Reza ,דיביזיית ארטילריה  15בח'רדאד ) ;(15th Khordadחטיבה ) 44קמר
 6קיים חוסר בהירות ביחס לדרגותיהם של חלק מהקצינים הן בשל סתירות בין חלק מהדיווחים והן מכיוון שלא ברור האם
דרגתם עליה דווח באמצעי התקשורת ,היא הדרגה אותה נשאו טרם מותם או הדרגה אליה הועלו לאחר מותם.
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בני האשם ;(Qamar Bani Hashem ,יחידת הנדסה קרבית ) 43אמאם עלי ;(Imam Ali ,חטיבה 1
של דיביזיה משוריינת  ;92גדוד יא-זהרא ) (Ya Zahraבחטיבה ) 14אמאם חסין,

Imam

 ;(Hosseinגדוד רגלים ) 14עלי בן אבו-טאלב ;(Ali ibn Abu‐Taleb ,גדוד כוחות מיוחדים 154
)חצ'רת עלי אכבר ;(Hazrat Ali Akbar ,דיביזיה ) 23מחמד רסול אללהMohammad Rasoul ,
 ;(Allahחטיבת ארטילריה ) 12קאא'ם אל-מחמד.(Qaem Al‐Mohammad ,
י.

השתייכותם הארגונית של שאר ההרוגים לא צוינה.

 .7פילוח מוצאם של ההרוגים:
א .עשרה מההרוגים הם ממחוז טהראן.
ב .שמונה מההרוגים הם ממחוז ח'וזסתאן ).(Khuzestan
ג .שבעה מההרוגים הם ממחוז אצפהאן ).(Isfahan
ד .חמישה מההרוגים הם ממחוז המדאן ).(Hamedan
ה .שלושה מההרוגים הם ממחוז פארס ).(Fars
ו.

שניים מההרוגים הם ממחוז ח'ראסאן רזוי ).(Khorasan Razavi

ז .שניים מההרוגים הם ממחוז גילאן ).(Gilan
ח .יתר ההרוגים ,שמקום מגוריהם צוין ,הינם מהמחוזות הבאים )הרוג אחד מכל מחוז( :מזרח
אזרביג'אן ,קזוין ) ,(Qazvinמאזנדראן ) ,(Mazandaranכרמאנשאה ) ,(Kermanshahגולסתאן
) ,(Golestanמרכזי ) ,(Markaziיזד ) ,(Yazdצ'האר מחאל ובח'תיארי ) Chaharmahal va
 ,(Bakhtiariסמנאן ) (Semnanואלבורז )(Alborz
 .8מקום נפילת ההרוגים :רוב ההרוגים )לפחות שלושים הרוגים( נהרגו בסביבות העיר חלב )ככל
הנראה בדרומה( .שלושה מההרוגים נהרגו בסמוך לעיר חמאה ,הרוג אחד במחוז אל-חסכה .לגבי
שני הרוגים קיימים דיווחים סותרים האם נהרגו באזור חלב או באזור קוניטרה .נראה לנו כי הרוגים
נוספים ,שלגביהם אין בידינו מידע על מקום מותם ,נהרגו גם הם באזור שמדרום לחלב ,שם ספג צבא
סוריה מפלה מידי המורדים.
 .9גילאי ההרוגים :גילאי רוב ההרוגים לא צוין ,אך לגבי  11מההרוגים צוין כי היו בני  30-25במותם
ומתמונות ההרוגים נראה ,כי זה היה גם גילם של רוב ההרוגים הנוספים )למעט הקצינים הבכירים
שביניהם(.
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 .10תובנות מרכזיות העולות מפילוח ההרוגים:
א .זירת הלחימה בה נהרגו האיראנים :נראה ,כי מרבית האבדות האיראניות הן באזור הכפרי
שמדרום לחלב ,שם הצליחו ארגוני המורדים ,ובתוכם דאעש וג'בהת אלנצרה ,לבלום את
מתקפת צבא סוריה.
ב .הלוחמים האיראנים נמצאים בחזית ההתקפה הקרקעית :מספרם הגדול של ההרוגים
האיראנים ,ומשקלם הבולט של הקצינים )ובכללם גם קצינים בכירים( ,מצביע ,להערכתנו ,על כך,
שלוחמי משמרות המהפכה נלחמים בחזית המתקפה הקרקעית הנוכחית של צבא סוריה.
ג .משקלם הרב של משמרות המהפכה על חשבון כוח קדס :השתייכות רובם המכריע של
ההרוגים ליחידות לוחמות סדירות של משמרות המהפכה מעידה על כך ,שאיראן מבססת כעת
את עיקר מעורבותה הצבאית בסוריה על כוחות אלה על חשבון כוח קדס .מפקד כוח קדס של
משמרות המהפכה ,קאסם סלימאני ,מוביל אומנם באופן אישי את המערכה ההתקפית
המתנהלת בצפון-מערב סוריה בתיאום בין צבא סוריה ,משמרות המהפכה וחזבאללה .אולם
עיקר המאמץ המלחמתי נישא ,עם זאת ,על כתפי לוחמים המשתייכים ליחידות סדירות
במשמרות המהפכה )רגלים ,שריון וכוחות מיוחדים( .זאת משום שגודלן היחסי מאפשר להן
לשגר לוחמים בהיקף גדול יותר לזירת הלחימה )לעומת כוח קדס המצומצם יחסית בהיקפו(.
ד .משקלן הרב של יחידות מיוחדות :בולט משקלם הבולט של לוחמי יחידות מיוחדות בקרב
הלוחמים האיראנים .המדובר בחטיבת צאברין ,יחידת האבטחה אנצאר אלמהדי ,חטיבה מוטסת
 33וגדוד  .154הדבר מצביע על מאמץ איראני לשלוח למערכה חיילים מיומנים ביותר בעלי
הכשרה מיוחדת לביצוע משימות מיוחדות הכוללות להערכתנו ,בין היתר ,איסוף מודיעין.
ה .עליה במשקלם היחסי של הלוחמים האיראנים ביחס ללוחמים השיעים המופעלים על-ידי
איראן :הלוחמים השיעים הזרים ,ובמיוחד האפגאנים המשתייכים לחטיבת פאטמיון ,ממשיכים
להילחם בחזית המתקפה הקרקעית ולמלא תפקיד חשוב בזירת הלחימה .עם זאת חלקם היחסי
בין ההרוגים הצטמצם,מאז תחילת הלחימה הקרקעית בשל העלייה החדה במספר הלוחמים
האיראנים והדבר מתבטא במספר ההרוגים.
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פרק ג' :השפעת האבידות הכבדות על האסטרטגיה האיראנית
בסוריה
 .1חרף האבדות הכבדות ,שסופגים כוחות משמרות המהפכה בסוריה ,אין ביכולתנו בשלב זה
להצביע על חילוקי דעות משמעותיים במשטר האיראני סביב המעורבות האיראנית בסוריה .מאז
תחילת המתקפה הקרקעית בסוריה שבו בכירים איראנים והדגישו את מחויבות איראן להמשך
התמיכה במשטר אסד .כך למשל ,עלי אכבר ולאיתי ) ,(Ali Akbar Velayatiיועצו של המנהיג העליון
לעניינים בינלאומיים ויו"ר המרכז למחקרים אסטרטגיים של המועצה לקביעת האינטרס של המשטר,
אמר בריאיון לאיסנ"א ) 11באוקטובר  ,(2015כי בשאר אסד מהווה "קו אדום" מבחינת איראן וכי
המערב אינו יכול להציע לו תחליף.
 .2סגן שר החוץ לענייני ערב ואפריקה ,חסין-אמיר עבדאללהיאן ),(Hossein Amir Abdollahian
השמיע עמדה דומה במהלך השיחות הבינלאומיות בנוגע לעתיד סוריה ,שהתקיימו לאחרונה בווינה.
עבדאללהיאן הצהיר ,כי אלה המעוניינים בעזיבת הנשיא אסד יודעים היטב שהעם הסורי לבדו יכול
לקבל החלטות בנוגע לעתידו במסגרת תהליך פוליטי )פארס 29 ,באוקטובר  .(2015בשיחה עם
עיתונאים איראנים הכחיש עבדאללהיאן דיווח ,שהתפרסם בתקשורת המערבית ,לפיו איראן הסכימה
שהנשיא אסד יוותר על כסאו בתום תקופת מעבר בת שישה חודשים .הוא אמר ,כי בזכות מאמציה של
איראן ,הוסרה הצעה לכלול בטיוטת ההסכם ,שהושגה בתום שיחות ווינה ,סעיף בנוגע להדחת אסד
וללוח הזמנים לעזיבתו את השלטון )מהר 31 ,באוקטובר .(2015

סגן שר החוץ ,חסין-אמיר עבדאללהיאן
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 .3חרף הצהרות פומביות אלה ,להערכתנו מחויבות איראן לנשיא אסד באופן אישי אינה מובנת
מאליה ולאבידות ,שסופגת איראן בסוריה עלולה להיות השפעה בהמשך .ניתן להוציא מכלל
אפשרות ,כי הלחימה המתמשכת בסוריה והמחיר האנושי והכלכלי הכבד שהיא גובה מאיראן יחזקו
קולות במשטר האיראני ,במיוחד בממשל הנשיא רוחאני ,בזכות פתרון מדיני למשבר בסוריה,
שיבטיח את האינטרסים החיוניים של איראן ,ובראשם שימור השפעתה במדינה ,גם במחיר נכונות
לוותר על הדרישה לשמר את הנשיא אסד לאורך זמן בתפקידו כנשיא.
 .4דברים ,שאמר לאחרונה מפקד משמרות המהפכה ,מחמד-עלי ג'עפרי ),(Mohammad Ali Jafari
עשויים לרמז לבקיעים ראשונים בצמרת המשטר בנוגע למדיניות איראן בסוריה ,בעיקר בכל
הקשור לעתידו הפוליטי של הנשיא אסד במסגרת הסדר פוליטי עתידי במדינה .בנאום בפני סטודנטים
חברי בסיג' באוניברסיטת טהראן רמז ג'עפרי לחילוקי דעות פנימיים בממשל האיראני בנוגע לפתרון
הנדרש למשבר בסוריה בציינו ,כי יש בכירים שאינם מבינים מדוע איראן צריכה לגלות רגישות רבה
כל כך ביחס לנשיא אסד וטוענים ,כי אין הבדל בין אסד לבין דמות אחרת .הוא ציין ,כי בכירים אלה
אינם מבינים את המצב בסוריה ואינם יודעים ,שלאסד יש תומכים רבים ,שהעם הסורי תומך בו
וש"ההתנגדות" בסוריה תלויה בו )תסנים ניוז 2 ,בנובמבר .(2015

מחמד-עלי ג'עפרי )תסנים ניוז 2 ,בנובמבר .(2015
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פרק ד' :תגובות בציבור האיראני לנוכח האבידות הכבדות
בסוריה
 .1הדיווחים המתרבים על האבידות הקשות ,שסופגת איראן בלחימה בסוריה ,מתקבלים בציבור
האיראני בתגובות מעורבות .מעקב אחר תגובות גולשים איראנים באתרי החדשות וברשתות
החברתיות מעלה ,כי לצד גילויי צער על מותם של הלוחמים ,מתחילות לעלות תהיות ביחס
למספרם הגבוה של ההרוגים ואף סימני שאלה ראשונים בנוגע לכדאיות המערכה הגובה מחיר
אנושי כה כבד.
 .2רוב הגולשים מביעים צער על מות הלוחמים ,המכונים על-ידם על-פי רוב "חללים" )שהידים(,
ומשתתפים בצער משפחותיהם .תגובות צער מתפרסמות לא רק באתרי חדשות הפועלים מתוך
איראן ,אלא גם ברשתות החברתיות המשתפות תגובות של גולים איראנים ,ובהם גם כאלה המזוהים
כמתנגדי משטר .אף כי חלק מהגולשים )ככל הנראה מתנגדי משטר מחוץ לאיראן( מביעים שמחה על
מותם של לוחמי משמרות המהפכה ואף מייחלים להרוגים נוספים ,נראה כי תגובות אלה אינן
משקפות את דעת רוב הציבור האיראני ,והן זוכות לביקורת מצד רבים מהגולשים

ברשת7.

 .3חלק מהגולשים מצדיקים את הלחימה בסוריה .תגובותיהם משקפות הסכמה עם עמדתו
הרשמית של המשטר האיראני הגורסת ,כי מעורבות איראן בסוריה נחוצה כדי למנוע את התקדמות
הארגונים האסלאמיים הסונים הרדיקלים ,ובראשם דאעש ,לעבר גבולות איראן .רבים מהמגיבים
תולים את האחריות למותם של הלוחמים האיראנים בארצות-הברית ובערב הסעודית ,המעניקות סיוע
לאופוזיציה הסורית.
 .4לצד ביטויי הצער מועלות ,עם זאת ,תהיות בנוגע למספר הגבוה של ההרוגים ואף דרישה
לחקור את הסיבות לעליה בכמות האבדות .תהיות אלה מצביעות על כך ,שהציבור האיראני
מתייחס לטענה האיראנית הרשמית ,לפיה הנוכחות האיראנית בסוריה כוללת "יועצים" בלבד וכי
הכוחות האיראנים אינם מעורבים באופן פעיל בלחימה הקרקעית ,בספקנות רבה .בחלק מהתגובות
ניכר חשש מפני הסתבכות איראנית בסוריה בדומה להסתבכות האמריקאית בווייטנאם ובעיראק
ולהסתבכות הרוסית באפגניסטאן.
 .5חלק מהגולשים מציבים סימני שאלה בנוגע להמשך המעורבות האיראנית במתכונתה
הנוכחית .כך ,למשל ,טען אחד הגולשים באתר פרדא ) ,(Farda newsכי איראן אינה צריכה לסכן את
כוחותיה הצבאיים וכי ניתן להסתפק בשליחת נשק וטילים ,שישנו את מאזן הלחימה מבלי לסכן את
חייהם של צעירים איראנים .גולש אחר תהה ,האם אין דרך למנוע ,או לכל הפחות לצמצם ,את מספר
הנפגעים והביע חשש ,כי מותם של צעירים רבים כל כך עלול לפגוע בטווח הרחוק בכוחות המזוינים
האיראנים )פרדא 27 ,באוקטובר .(2015

 7ראה ,למשל ,תגובות גולשים בדפי הפייסבוק של ה BBC -בפרסית ושל רדיו פרדא ,השלוחה בפרסית של קול אירופה
;https://www.facebook.com/radio.farda/posts/10153724447333841
אמריקאי:
במימון
הפועל
החופשית
;https://www.facebook.com/bbcpersian/posts/10153470565092713
.https://www.facebook.com/radio.farda/posts/10153717649718841
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 .6להערכתנו עליה נמשכת במספר ההרוגים עשויה להגביר את הביקורת הציבורית באיראן נגד
המשך התמיכה האיראנית במשטר אסד .ביקורת כזו החלה להישמע עוד בטרם החלה המתקפה
הקרקעית בסוריה ,בעיקר מצד אינטלקטואלים ופעילים פוליטיים באופוזיציה הרפורמיסטית .ב20-
בספטמבר  2015התפרסם באתר הרפורמיסטי רוז אונליין ,הפועל מחוץ לאיראן ,מאמר פרי-עטו של
פעיל זכויות האדם הגולה ,רזא עליג'אני ) .(Reza Alijaniבמאמרו טען עליג'אני ,כי מעמדה של איראן
בעיני הציבור הערבי במזרח התיכון נסדק בשנים האחרונות ,מה שהביא לשחיקת השפעתה האזורית.
הוא תלה זאת ,בין היתר ,בעמדתה של איראן כלפי מלחמת האזרחים בסוריה .התייצבותה לצד אחד
הרודנים האכזריים ביותר באזור ,תמיכתה הפוליטית ,הכספית והצבאית במשטר אסד ,מעורבותה
בשפיכת דמם של אזרחי סוריה ושיגור בעלי בריתה לדיכוי ילדים ,זקנים וצעירים סורים – כל אלה
פגעו ,לדבריו ,קשות בתדמיתה בעיני דעת הקהל באזור ואף הרחיקו ממנה חלק מבעלי בריתה
לשעבר ,כדוגמת חמאס.
 .7למאמרו של עליג'אני קדם באוגוסט  2015מכתב גלוי ,ששלח צאדק זיבאכלאם ) Sadegh
 ,(Zibakalamפרופסור למדע המדינה מאוניברסיטת טהראן ופרשן פוליטי ,לשר החוץ זריף ,שבו קרא
לו לפעול לשינוי מדיניות איראן כלפי סוריה .במכתבו טען זיבאכלאם כי "תליית מדליה מהפכנית על
חזהו של אסד לא תשנה את מהותו" כמשטר מיעוט המדכא את הרוב המוחלט של אזרחיו הסונים.
תלותה האסטרטגית של איראן בסוריה ,הנובעת ממאבקה בישראל ,גרמה לה להתעלם מהמתרחש
בסוריה ומכך שמשטר אסד איבד את הלגיטימיות שלו בקרב כל השחקנים הפוליטיים בעולם הערבי,
תהא זהותם האידיאולוגית אשר תהא .זיבאכלאם הדגיש ,כי בהתנגדותו הנחרצת של אסד לרפורמות
פוליטיות הוא הביא על ארצו כליה והפך אותה במו ידיו לבסיס של ארגוני ג'יהאד מיליטנטיים .איראן,
חתם זיבאכלאם ,לא יכולה לצפות לכבוד ולאהדה בעולם הערבי בשעה שהיא תומכת במיעוט עלאוי
המונה  12אחוזים בלבד מאוכלוסיית סוריה.
 .8במחצית ספטמבר  2015השיקו כמה עשרות פעילים פוליטיים ואינטלקטואלים איראנים מערכה
הסברתית ברשת בקריאה לשים קץ לתמיכת איראן במשטר אסד .הפעילים השיקו דף פייסבוק בשם
" "Sorry, Syriaוהאשימו בו את הנשיא אסד ואת תומכיו ,ובכללם איראן ,באחריות למשבר הפליטים
באירופה.
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 .9בהודעה ,שפרסמו הפעילים ,רובם גולים ,הם גינו את התערבותה ההרסנית של איראן ,ובמיוחד
של כוח קדס של משמרות המהפכה ,במשבר בסוריה .הם קראו לאיראן לכבד את זכויותיהם
הבסיסיות של אזרחי סוריה ,לחדול מכל סיוע כספי ,צבאי ומודיעיני למשטר הסורי ולאפשר את כינונה
של ממשלת מעבר ללא אסד .בהבהרה ,שפרסמו בדף הפייסבוק הדגישו הפעילים ,כי המערכה שיזמו
אינה מפלגתית; הם משתייכים לקבוצות פוליטיות וחברתיות שונות ואף חלוקים בדעתם בנושאים
שונים ,אך שותפים לגינוי הפשעים המבוצעים על-ידי אסד ותמיכתה של איראן בו.
 .10גילויי ביקורת מצד פעילי שמאל איראנים כלפי המשטר הסורי נשמעו אומנם גם בעבר ,במיוחד
לאחר השימוש ,שעשה המשטר בנשק כימי נגד מתנגדיו .ניכר ,עם זאת ,כי החרפת משבר הפליטים
הסורים ,הדיווחים על מצוקתו הגוברת של משטר אסד ותלותו המוחלטת בתמיכתן של רוסיה ואיראן
הביאה להתעוררות מחודשת של הביקורת באיראן על הסיוע לאסד .אף כי לביקורתם של
האינטלקטואלים והפעילים הפוליטיים אין כל השפעה מעשית על מדיניות איראן כלפי סוריה,
המחאה הגוברת נגד הסיוע האיראני לאסד משקפת קולות אחרים בקרב חלקים מהציבור האיראני,
שאינם שבעי רצון מהמתרחש ,בייחוד משום שהדבר בא על חשבון הטיפול במצוקותיהם של אזרחי
איראן וגובה את חייהם של לוחמים איראנים .ביטוי להלך רוח ציבורי זה ניתן היה למצוא כבר
בראשית  ,2013בתגובות הזועמות להצהרתו של איש הדת הרדיקלי ,חג'ת אלאסלאם מהדי טאא'ב
) ,(Hojjat ul‐Islam Mehdi Taebלפיה איראן צריכה לייחס לסוריה חשיבות גדולה יותר מזו שהיא
מייחסת למחוז ח'וזסתאן השוכן לחופי המפרץ הפרסי .הדברים עוררו מחאה ציבורית נרחבת וטאא'ב
אף הואשם

בבגידה8.

 8ראה בהקשר זה" :על איראן להעדיף את סוריה על פני חבל ח'וזסתאן :הצהרת ראש מטה "עמאר" מעוררת תגובות נזעמות",
זרקור לאיראן 17 ,בפברואר .http://www.terrorism‐info.org.il/he/article/20477 ,2013
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 .11ביטוי נוסף לביקורת גוברת נגד הלחימה האיראנית בסוריה ניתן למצוא בדברים ,שאמר לאחרונה
דרשן תפילות יום השישי בפשאמג ) (Pashamagשבמחוז סיסתאן-בלוצ'סתאן בדרום-מזרח איראן,
המאוכלס על-ידי בני המיעוט הבלוצ'י )שרובם משתייכים לאסכולה הסונית באסלאם( .איש הדת פצ'ל
אל-רחמן כוהי ) (Fazl al‐Rahman Kouhiמתח ביקורת על שליחת צעירים בלוצ'ים עניים להילחם
בסוריה והזהיר ,כי מי שייהרג בסוריה לא יזכה לקבורה מוסלמית .אתר אופוזיציה בלוצ'י ,שדיווח על
כך ,מסר כי איש הדת אמר את הדברים בפגישה עם אזרחים בתת-המחוז סרבאז )(Sarbaz
שבסיסתאן-בלוצ'סתאן .לטענת האתר ,איש הדת האשים את משמרות המהפכה כי הם מנצלים את
מצוקתם הכלכלית של צעירים בלוצ'ים כדי לשלוח אותם למלחמה בסוריה בתמורה להטבות כספיות
) 7 ,balochcampaign.comבנובמבר .(2015
 .12בתוך כך דיווח היומון אלשרק אלאוסט ) (al‐Sharq Al‐Awsatהיוצא לאור בשפה הערבית בלונדון
ב 3-בנובמבר  2015על גילויים ראשונים של סרבנות במשמרות המהפכה .על-פי דיווח זה ,העשוי
להיות מגמתי בהיותו משקף כלי תקשורת הנתמך ע"י הסעודים ,בעקבות העלייה במספר ההרוגים
בלחימה ,החלו קצינים במשמרות המהפכה לסרב להישלח לסוריה .העיתון מסר ,כי כמה מפקדים
וקצינים הועמדו לאחרונה לדין בפני בתי דין צבאיים של משמרות המהפכה בגין סירובם לשרת
בסוריה .מהימנות דיווח זה אינה ברורה ואין בידינו בשלב זה עדויות לגילויי סרבנות בקרב לוחמי
משמרות המהפכה.
 .13לסיכום :הביקורת הציבורית באיראן נגד הלחימה בסוריה מצומצמת בשלב זה .אולם סביר ,כי
ככל שיגדל מספר ההרוגים בלחימה ,וככל שתנחל איראן כישלונות צבאיים ומדיניים במעורבותה
בסוריה ,כך יגברו ביטויי המחאה והביקורת הציבורית כנגד המשך המעורבות הצבאית האיראנית
בסוריה.
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פרק ה' :הסברים והסברה של המשטר האיראני לנוכח
האבידות הקשות בסוריה
 .1האבדות הכבדות ,שסופגים האיראנים בסוריה ,מחייבות בכירים איראנים להסברים על רקע
חשש מפני ביקורת גוברת הן בקרב הציבור והן בקרב חוגי הממשל ביחס להעמקת מעורבות משמרות
המהפכה בסוריה .אומנם ,אין להפריז בהשפעת דעת הקהל הפנימית באיראן על תהליך קבלת
ההחלטות בסוגיות אסטרטגיות .אולם המשטר האיראני רגיש ,במידה מסוימת ,לביקורת פנימית גם
בענייני חוץ וביטחון .לפיכך המשטר האיראני חותר לגייס תמיכה ציבורית במערכה המתמשכת
בסוריה ומוצא עצמו נאלץ לתת הסברים לאבידות הקשות בסוריה.
 .2לנוכח העלייה במספר ההרוגים האיראנים מאז תחילת הלחימה הקרקעית העניק חסין סלאמי
) ,(Hossein Salamiסגן מפקד משמרות המהפכה ,ריאיון מיוחד לטלוויזיה האיראנית ) 26באוקטובר
 ,(2015שרובו הוקדש ללחימה בסוריה .בריאיון נאלץ סלאמי להודות ,כי איראן תגברה את "כוחותיה
המייעצים" בסוריה מבחינה כמותית ואיכותית והתייחס לעליה החדה במספר ההרוגים האיראנים .הוא
אמר ,כי מספר ההרוגים הגבוה נובע מכך ש"היועצים" האיראנים אינם יכולים להישאר בחדרים
סגורים אלא חייבים לצאת לשטח כדי להכיר את המציאות בזירת הלחימה טוב יותר ולהגיש סיוע
טוב יותר לכוחות הסורים הלוחמים .הוא טען ,כי מספר ההרוגים אינו גדול ,אך גדול יותר מבעבר.
סלאמי הביע תקווה ,שהפעילות בה החלו הכוחות הסורים בגיבוי אווירי רוסי תוביל "בימים
הקרובים" לשינוי אסטרטגי בזירת הלחימה )תקווה ,שלעת עתה נכזבה(.

חסין סלאמי )דפאע פרס 27 ,באוקטובר .(2015

 .3מסעוד ג'זאא'רי ) ,(Masoud Jazaeriסגן הרמטכ"ל האיראני ,התייחס ,אף הוא ,לעליה במספר
ההרוגים ואמר כי הדבר נובע מנוכחותם של "הכוחות המייעצים" האיראנים בסמוך לזירת הקרבות.
הוא ציין ,כי זהו המחיר ,שאיראן צריכה לשלם כדי לשמר את "מעגלי ההתנגדות באיזור" )איסנ"א1 ,
בנובמבר .(2015
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 .4הצהרות הבכירים האיראנים מלוות במערכה הסברתית ,שנועדה לגייס את דעת הקהל באיראן
לתמיכה במעורבות בסוריה ולבלום ביקורת אפשרית .מאמצי ההסברה כוללים הדגשת סמלים דתיים
שיעים והעלאה על נס של ערך ההקרבה למען הגנת המקומות הקדושים לשיעה בסוריה ,ובראשם
קבר אלסת זינב )נכדתו של הנביא מחמד( מדרום לדמשק.

כרזות תמיכה ב"מגני המקום הקדוש" הלוחמים בסוריה )בלוגים איראנים(

 .5תחילת המתקפה הקרקעית בסוריה התרחשה בסמוך לחודש המוסלמי מחרם ),(Muharram
שבו מציינים השיעים את ימי התאסועא והעאשורא ,שני ימי האבל על מות הקדושים של האמאם
חסין בן-עלי בקרב כרבלאא' במאה השביעית .לסיפור העאשורא יש תפקיד מרכזי בטיפוח תרבות
ההקרבה העצמית באיראן ,וציון ימי האבל בעיצומה של הלחימה הקנה לאירועים בסוריה משמעות
סמלית דתית מיוחדת ,שנוצלה היטב על-ידי ההסברה האיראנית .הרוגי משמרות המהפכה בסוריה
הוצגו בתקשורת האיראנית כ"חללי פעולות )חודש( מחרם" כדי לבסס זיקה בין הלחימה בסוריה ובין
רוח העאשורא וקרב כרבלאא'.
 .6יוזכר ,כי השימוש ברטוריקה דתית שיעית דומה למאפייני ההסברה האיראנית במלחמת איראן-
עיראק .גם במהלך מלחמה זו ) (1988-1980עשה המשטר האיראני שימוש במיתוס כרבלאא' כדי
לדרבן את הציבור לצאת לשדה הקרב ולספק ללוחמים מודל להשראה .הסיסמה ,שחזרה על עצמה
באמצעי התעמולה וביטאה רעיון זה היתה "כל יום הוא עאשורא וכל מקום הוא

כרבלאא'"9.

 .7כחלק מהמאמץ ההסברתי לשבח את נכונות הלוחמים להקריב את חייהם ,החלו אתרי חדשות
איראנים המזוהים עם הימין השמרני לפרסם עדויות מפי קרובי משפחה ומכרים על דמותם של
לוחמים איראנים ,שנהרגו בסוריה .בעדויות אלה מפליגים בני משפחות החללים ומכריהם בשבחם.
כך ,למשל ,פרסמה סוכנות הידיעות פארס ) 31באוקטובר  (2015קטע שמע בו נשמעת אשתו של

 9ראה בהקשר זה :אפרת הראל" ,דת ולאומיות :שאלת הזהות האיראנית בזמן מלחמת איראן-עיראק" ,איראן :אנטומיה של
מהפכה )תל-אביב ,(2009 ,ע"ע .173-148
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מצטפא צדרזאדה ) ,(Mostafa Sadrzadehאחד ממפקדי חטיבת פאטמיון ,שנהרגו לאחרונה בסוריה,
כשהיא מעלה על נס את מות בעלה ומתגאה בו.
 .8התקשורת האיראנית גם פרסמה תוכן נאום ,שנשא לאחרונה קאסם סלימאני ,מפקד כוח קדס
של משמרות המהפכה ,בפני לוחמי משמרות המהפכה בסוריה ,בו שיבח את נכונותם להקרבה
עצמית .בנאום זה ציין סלימאני ,כי בלחימתם בסוריה אין הלוחמים מגנים רק על המקום הקדוש של
קבר זינב בדמשק כי אם על המקומות הקדושים לשיעה ,לאסלאם ולאנושות כולה .הוא הדגיש את
ערך ההקרבה ואמר ,כי כל מי שהולך בדרכם של הלוחמים נחשב לשהיד ,אפילו אם לא מצא את מותו
בשדה הקרב .הוא כינה את הלוחמים בסוריה כ"לוחמי מלחמת קודש" )מג'אהדין( ואמר כי אין
דבר מספק יותר ובעל ערך רב יותר ממות קדושים בשליחות האל ) 2 ,yjc.irבנובמבר .(2015

קאסם סלימאני ) 2 ,miana.irבנובמבר .(2015

 .9לצד הרטוריקה הדתית הדגישו בכירים איראנים גם את חשיבות הלחימה בסוריה עבור
האינטרסים הלאומיים של איראן וההגנה על ביטחונה .עם זאת ,המרחק הרב מזירת הלחימה
לאיראן מקשה על המשטר האיראני להצדיק את הלחימה בסוריה במונחים של הגנה על המולדת
וגבולותיה והוא נדרש איפוא לשים את הדגש על הסברים דתיים .המשטר מודע ,עם זאת ,היטב
למגבלות השימוש ברטוריקה הדתית לבדה ומנסה ,לפיכך ,לשכנע בחיוניות המערכה גם באמצעות
טיעונים הנוגעים לאינטרסים לאומיים .כך ,למשל ,ציין חסין סלאמי ,סגן מפקד משמרות המהפכה,
בריאיון שהעניק לטלוויזיה האיראנית )ראו לעיל( ,כי איראן החליטה להגביר את הסיוע לסוריה ,מכיוון
שאילו הייתה מותירה את סוריה לבדה במאבק נגד "הטרוריסטים" ,היא הייתה מוצאת עצמה נאבקת
נגדם גם במקומות נוספים.
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 .10גם מחסן רזאא'י ) ,(Mohsen Rezaeiמזכיר המועצה לקביעת האינטרס של המשטר ,אמר בטקס
הלווייתו של חסין המדאני ,היועץ הצבאי האיראני הבכיר ,שנהרג בסוריה ,כי לא ניתן להבטיח את
ביטחונה של איראן רק מתוך גבולותיה שלה ,מכיוון שביטחונה קשור לביטחון האיזור כולו )פארס,
 11באוקטובר  .(2015טיעון דומה הועלה על-ידי מחמד-עלי ג'עפרי ) ,(Mohammad Ali Jafariמפקד
משמרות המהפכה ,שהצהיר במהלך טקס קבורתו של המדאני ,כי סוריה מהווה "קו קדמי" בחזית
האסלאמית נגד "ההתנשאות העולמית )קרי ,ארה"ב( והמשטר הציוני" באזור .לדבריו ביטחון
מערב אסיה ,ובכלל זה איראן ,תלוי בסוריה וב"התנגדות" בחזית זו )תאבנאכ 12 ,באוקטובר .(2015
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נספח
פירוט ההרוגים האיראנים מאז תחילת המתקפה הקרקעית של
הצבא הסורי )נכון ל 16-בנובמבר (2015
תא"ל חסין המדאני )(Hossein Hamedani
 יועץ צבאי בכיר בסוריה ואחד המפקדים הבכירים במשמרות המהפכה האיראנים.
 נהרג ב 8-באוקטובר  2015בפאתי העיר חלב .נסיבות מותו המדויקות לא נמסרו.
 המדאני ,בן  ,60היה ממקימי משמרות המהפכה לאחר המהפכה האסלאמית בשנת  .1979לאחר
מלחמת איראן-עיראק שימש כראש מטה כוחות היבשה של משמרות המהפכה ,כסגן מפקד זרוע
הבסיג' של משמרות המהפכה ,כיועץ בכיר למפקד משמרות המהפכה וכמפקד משמרות המהפכה
במחוז טהראן )גיס מחמד רסול אללה(.

תא"ל פרשאד חסוניזאדה )(Farshad Hasounizadeh
 לשעבר מפקד חטיבת כוחות מיוחדים צאברין ,שהוקמה בשנת  1998במטרה לספק יכולת תגובה
מהירה מול איומים בגבולותיה של איראן.
 נהרג ב 12-באוקטובר  ,2015ליד חלב או לפי דיווח אחר ליד העיר חמאה.
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אל"מ חמיד מח'תאר-בנד ) ,(Hamid Mokhtarbandכונה אבו-זהרא )‐Abu
(Zahra
 לשעבר ראש מטה חטיבה ) 1חצ'רת חג'ת (Hazrat Hojjat ,של משמרות המהפכה בדיביזיה
משוריינת  92באהואז.
 ממחוז ח'וזסתאן.
 נהרג ב 12-באוקטובר  ,2015ככל הנראה באיזור העיר חמאה.

)שהיד ניוז 14 ,באוקטובר (2015
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אל"מ )או סא"ל( מחלם ח'יזאב )(Moslem Khizab
 לשעבר מפקד גדוד יא-זהרא ) (Ya Zahraשל חטיבה ) 14אמאם חסין (Imam Hossein ,באצפהאן.
 ממחוז אצפהאן.

עבדאללה באקרי )(Abdollah Baqeri
 ככל הנראה מיחידת האבטחה אנצאר אל-מהדי ) ,(Ansar al‐Mahdiשהוקמה לאחר המהפכה
האסלאמית לאבטחת בכירים במשטר וכן על שדות תעופה .שימש בעבר כאחד משומרי ראשו של
הנשיא לשעבר ,מחמוד אחמדינז'אד.
 נהרג ב 22-באוקטובר  ,2015ליד חלב.
 בן  ,34ממחוז טהראן.
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דולת בהאר ) 27 ,dowlatebaharבאוקטובר (2015

אמין כרימי )(Amin Karimi
 יחידת האבטחה אנצאר אל-מהדי ).(Ansar al‐Mahdi
 נהרג ב 22-באוקטובר  2015ליד חלב.
 ממחוז מזרח אזרביג'אן ,סטודנט במגמת חשמל ,חבר בסיג'.

משרק ) 28 ,(Mashreghאוקטובר 2015

סג"מ חסן אחמדי )(Hassan Ahmadi
 חטיבה משוריינת ) 8נג'ף אשרף.(Najaf Ashraf ,
 נהרג באיזור חלב או באיזור קוניטרה.
 ממחוז אצפהאן.
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)טוויטר 20 ,באוקטובר (2015

סגן כמיל קרבאני )(Komeil Ghorbani
 חטיבה משוריינת ) 8נג'ף אשרף.(Najaf Ashraf ,
 נהרג בחלב.
 ממחוז אצפהאן.

)טוויטר 23 ,באקטובר .(2015

רסול פור-מראד )(Rasoul Pour‐Morad
 מפקד בבסיג' במחוז קזוין.
 בן  ,26ממחוז קזוין ,מהנדס.
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)טוויטר 19 ,באוקטובר .(2015

מהדי עלידוסת )(Mehdi Alidoust
 גדוד ) 17עלי בן אבו-טאלב (Ali ibn Abu‐Taleb ,בעיר קום ).(Qom
 נהרג בחלב.
 בן  ,26ממחוז קום.

) 20 ,hamaseh17.irבאוקטובר .(2015

נאדר חמידי )(Nader Hamidi
 ככל הנראה קצין.
 נפצע ב 12-באוקטובר  2015בחלב או בקוניטרה ומת מפצעיו לאחר מספר ימים.
 ממחוז ח'וזסתאן ).(Khuzestan
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נאדר חמידי עם קאסם סלימאני )עצר-י מא ) 18 ,(Asr‐e maבאוקטובר .(2015

רזא דאמרודי )(Reza Damroudi
 חבר בסיג'.
 נהרג באלחסכה ) (al‐Hasakahב 18-באוקטובר .2015
 בן  ,27ממחוז ח'ראסאן רזוי ) ,(Khorasan Razaviמהנדס )מומחה לחקלאות(.

)משרק ) 20 ,(Mashreghאוקטובר .(2015

מג'תבא כרמי )(Mojtaba Karami
 גדוד כוחות מיוחדים ) 154חצ'רת עלי אכבר (Hazrat Ali Akbar ,בהמדאן ).(Hamedan
 נהרג בחלב.
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 בן  ,29חבר בסיג' ממחוז המדאן.

) 20 ,Dana.irבאוקטובר (2015

מג'יד צאנעי )(Majid Sanei
 גדוד ) 161אמאם חסין (Imam Hossein ,בהמדאן ).(Hamedan
 נהרג באזור חלב.
 חבר בסיג' ממחוז המדאן ,מורה לאומנויות לחימה.

) 20 ,Dana.irבאוקטובר .(2015
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מחמד אסתחכאמי ג'הרמי )(Mohammad Estehkami Jahromi
 חטיבת כוחות מיוחדים מוטסת ) 33אל-מהדי.(al‐Mahdi ,

) 22 ,Qasemsoleimani.irבאוקטובר .(2015

האדי שג'אע )'(Hadi Shoja
 נהרג ב 11-באוקטובר .2015
 בן  ,25חבר בסיג' ממחוז טהראן.

) 22 ,4dangeh.irבאוקטובר .(2015
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רוחאללה עמאדי )(Ruhollah Emadi
 ייתכן בדרגת אל"מ ,טייס מחטיבת כוחות מיוחדים צאברין.
 נהרג ליד חלב ב 24-באוקטובר .2015
 בן  ,35ממחוז מאזנדראן ).(Mazandaran

סג'אד טאהרניא )(Sajjad Tahernia
 נהרג ב 23-או ב 24-באוקטובר  2015ליד חלב.
 ממחוז גילאן ).(Gilan
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סגן מחמד ט'הירי )(Mohammad Zahiri
 חטיבת כוחות מיוחדים צאברין.
 נהרג ב 23-באוקטובר  2015בדרום חלב.
 בן  ,25ממחוז ח'וזסתאן ).(Khuzestan

) 26 ,badriyoon.comבאוקטובר .(2015

סג"מ פויא איזדי )(Pouya Izadi
 חטיבה משוריינת ) 8נג'ף אשרף.(Najaf Ashraf ,
 נהרג ב 26-באוקטובר .2015
 חבר בסיג' ממחוז אצפהאן ).(Isfahan

)שיעה ניוז 27 ,באוקטובר (2015
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סג"מ חמיד רזא דאא'י-תקי )(Hamid Reza Daei Taghi
 חטיבה משוריינת ) 8נג'ף אשרף.(Najaf Ashraf ,
 נהרג ב 26-באוקטובר .2015
 ממחוז אצפהאן ).(Isfahan

)שיעה ניוז 27 ,באוקטובר .(2015

סרן אבו-ד'ר אמג'דיאן )(Abuzar Amjadian
 נהרג ב 24-באוקטובר .2015
 בן  29ממחוז כרמאנשאה ).(Kermanshah

) 27 ,soheilesonghor.irבאוקטובר .(2015
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ג'באר עראקי )(Jabbar Araqi
 ככל הנראה קצין.
 נהרג ב 26-באוקטובר .2015

מחמד רזא עסגרי-פרד )(Mohammad Reza Asgari‐Fard
 ממחוז ח'וזסתאן ).(Khuzestan

מהדי כאא'יני )(Mehdi Kaeeni
 לא התפרסמו פרטיו או תמונתו.
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סג"מ מסלם נצר )(Moslem Nasr
 חטיבה מוטסת .33
 נהרג באזור חלב.
 ממחוז פארס.

מיזאן אונליין ) 28 ,Mizan Onlineבאוקטובר .(2015

סגן חסין ג'מאלי )(Hossein Jamali
 חטיבת כוחות מיוחדים צאברין.
 נהרג ליד חלב.
 בן  ,29ממחוז פארס.

) 29 ,Fasaei.irבאוקטובר .(2015
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(Hojjat Asghari Sharabiani) חג'ת אצע'רי שרביאני
.(Mohammad Rasoul Allah , )מחמד רסול אללה23  דיביזיה
. באוקטובר בחלב24- נהרג ב
. ממחוז טהראן27  בן

(Mohammad Hossein Mirdousti) מחמד חסין מירדוסתי
.( בטהראןMohammad Rasoul Allah)  גיס מחמד רסול אללה

.(2015  באוקטובר31 ,javadghorban‐parsib.alpgroup.ir)
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חמיד רזא פאטמי אטהר )חמיד מומביני( ) Hamid Reza Fatemi Athar,
(Hamid Mombeyni
 נהרג ב 1-בנובמבר .2015
 חבר בסיג' ממחוז ח'וזסתאן ).(Khuzestan

)תסנים ניוז 3 ,בנובמבר .(2015

רס"ן סיד סג'אד חסיני )(Seyyed Sajjad Hosseini
 דיביזיית ארטילריה  15בח'רדאד ) (15th Khordadבאצפהאן ).(Isfahan
 נהרג ב 1-בנובמבר בחלב.
 ממחוז אצפהאן.

)פארס 3 ,נובמבר .(2015
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אל"מ עזתאללה סלימאני )(Ezatollah Soleiamani
 מפקד גדוד קומנדו בחטיבה ) 44קמר בני-האשם (Ghamar Bani Hashem ,בשהרכרד
) (Shahrekordשבמחוז צ'האר מחאל ובח'תיארי ).(Chaharmahal va Bakhtiari
 נהרג בחלב.

עזתאללה סלימאני עם קאסם סלימאני )אבנ"א 2 ,בנובמבר .(2015

אסמאעיל זאהדפור )(Esmail Zahedpour
 ככל הנראה מחטיבת כוחות מיוחדים צאברין.
 נהרג ב 3-בנובמבר  2015בדרום חלב.
 ממחוז גלסתאן ).(Golestan

) 3 ,Rakana.irבנובמבר .(2015
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סג"מ מחסן פאנוסי )(Mohsen Fanousi
 יחידה  43של ההנדסה הקרבית )אמאם עלי (Imam Ali ,שבהמדאן ).(Hamedan
 נהרג ב 3-בנובמבר .2015
 ממחוז המדאן.

) 4 ,badriyoon.comבנובמבר .(2015

רוחאללה קרבאני )(Ruhollah Qorbani
 נהרג ב 4-בנובמבר  2015ליד חלב.
 חבר בסיג' ממחוז טהראן.
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קדיר סרלאכ )(Qadir Sarlak
 גיס מחמד רסול אללה ) (Mohammad Rasoul Allahבטהראן.
 נהרג ב 4-בנובמבר  2015ליד חלב.
 ממחוז טהראן.

מצטפא צדרזאדה )(Mostafa Sadrzadeh
 מפקד גדוד עמאר בחטיבת פאטמיון )אזרח איראני(.
 נהרג ב 23-באוקטובר  2015ליד חלב.
 בן .29

)פארס 24 ,אוקטובר .(2015
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סיד מחמד )מילאד( מצטפוי )(Milad Mostafavi
 גדוד ) 161אמאם חסין.(Imam Hossein ,
 נהרג ב 23-באוקטובר  2015ליד חלב.
 בן  29ממחוז המדאן ).(Hamedan

)פארס 24 ,באוקטובר .(2015

עלי כרימי )(Ali Karimi
 ממחוז מרכזי ).(Markazi
 לא התפרסמו פרטיו או תמונתו.
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אמיר חסין היודי )(Amir Hossein Hivedi
 ממחוז ח'וזסתאן ).(Khuzestan

)טוויטר 5 ,בנובמבר .(2015

אל"מ מחמד חסין עזיז עבאדי )(Mohammad Hossein Aziz Abadi
 חטיבה משוריינת ) 21אמאם רזא.(Imam Reza ,
 ממחוז ח'ראסאן רזוי ).(Khorasan Razavi

סגן מוסא ג'משידיאן )(Mousa Jamshidian
 חטיבה משוריינת ) 8נג'ף אשרף(Najaf Ashraf ,
 נהרג ב 7-בנובמבר 2015
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 ממחוז אצפהאן )(Isfahan
 בן 32

מחמד-חסין ח'אני )(Mohammad Hossein Khani
 חבר בסיג' ,שימש בעבר ראש בסיג' הסטודנטים באוניברסיטת אזאד ) (Azadביזד
 ממחוז יזד
 נהרג ב 7-בנובמבר 2015

סיד אסמאעיל סירתניא )(Seyyed Esmail Sirtania
 גיס מחמד רסול אללה ) (Mohammad Rasoul Allahבטהראן.
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 נהרג ב 7-בנובמבר  2015בדרום חלב.
 בן  ,35ממחוז גילאן ).(Gilan

)טוויטר 8 ,בנובמבר .(2015

מית'ם מדוארי )(Meytham Modvari
 לא התפרסמו פרטיו.

)פארס ניוז 8 ,בנובמבר .(2015
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חג'ת אל-אסלאם עלי תמאם-זאדה )(Hojjat‐ul‐Islam Ali Tamamzadeh
 איש דת מכרג' ).(Karaj
 נלחם במסגרת חטיבת פאטמיון ,אף כי הוא עצמו ממוצא איראני.

)פארס ניוז 8 ,בנובמבר .(2015

רס"ן מחמד טחאן )(Mohammad Tahan
 חטיבת ארטילריה ) 12קאא'ם אל-מחמד.(Qaem Al‐Mohammad ,
 מסמנאן )(Semnan
 נהרג באזור חלב

) 9 ,dana.irבנובמבר(
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חמיד נאמדארי )(Hamid Namdari
 נהרג ב 8-בנובמבר 2015
 לא התפרסמו פרטיו או תמונתו

מסעוד עסגרי )(Masoud Asgari
 נהרג ב 12-בנובמבר  2015באזור חלב
 מטהראן

מחמד-רזא דהקאן )(Mohammad Reza Dehqan
 נהרג ב 12-בנובמבר  2015באזור חלב
 מטהראן
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סיד מצטפא מוסוי )(Seyyed Mostafa Mousavi
 נהרג ב 12-בנובמבר  2015באזור חלב
 בן ) 20ההרוג האיראני הצעיר ביותר עד כה בסוריה( מטהראן

)פרדא ניוז 15 ,בנובמבר(

אחמד אעטאא'י )(Ahmad Ataei
 נהרג ב 12-בנובמבר  2015באזור חלב
 מטהראן
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סגן אימאן ח'זאא'ינז'אד ).(Iman Khazaeinejad
 נהרג ב 14-בנובמבר  2015באזור חלב.
 ממחוז פארס.

) 15 ,badriyoon.comבנובמבר(.

הרוגים מחטיבת פאטמיון
תא"ל מחמד רזא ח'וארי ).(Reza Khavari
 מפקד גדוד אל-זהראא' ) (al‐Zahraבחטיבת פאטמיון.
 נהרג ב 22-באוקטובר  2015באזור חמה.

)שהיד ניוז 3 ,בנובמבר .(2015
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מחמד-עלי חסיני ).(Mohammad Ali Hosseini
 נהרג באיזור אלע'אב.
 בן  18מכרמאן.

)מהר 25 ,באוקטובר .(2015

חידר אנוארי רסתמי ).(Heydar Anvari Rostami
 ממחוז אלברז ).(Alborz

) 27 ,alborz.basij.irבאוקטובר .(2015

ח'אן-עלי יוספי ).(Khanali Yousefi
 נהרג באזור חלב.
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 ממחוז פארס.

סיד עלי חסיני עאלמי ).(Seyyed Ali Hosseini Alemi
 נהרג בחלב.

)תסנים 2 ,בנובמבר .(2015

אבראהים יעקובי ).(Ibrahim Yaqubi
 נהרג באזור חלב.
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)טוויטר 11 ,בנובמבר .(2015

מחמד בראתי ).(Mohammad Barati
 בן  24ממחוז מרכזי ).(Markazi

) 11 ,Sobhemahallat.irבנובמבר .(2015

 כמו כן נהרגו לוחמים אפגאנים הבאים )לא התפרסמו פרטיהם או תמונותיהם(:
 מחמד עלי ח'אדמי )(Mohammad Ali Khademi
 מחמד רחים רחימי )(Mohammad Rahim Rahimi
 יאר מחמד מרדאני )(Yar Mohammad Mardani
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(Seyyed Aref Hosseini)  סיד עארף חסיני
(Nasrollah Mohammad)  נצראללה מחמד
(Eshaq Moradi)  אסחאק מראדי
(Qorban‐Ali Ahmadi) עלי אחמדי- קרבאן
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