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2.5שלבאורךשטחעלהשתרעהאיזורח'וזיסטאן.חבלכל

ק"מ.0.5שלוברוחבק"מ
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הזההאיזורלה.ממזרחהחדשהולעירלנמל)מצפון(ערב
מהם-רחובותשלברשתבנוי,שטחבכלכמומתאפיין,
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שימושבהןועשוהצפותלמניעתשנבנוהעפרסוללותאת
לעיר,המבואותעלשהגןהחיצוניההגנהממערךכחלק
עימן.גםלהתמודדהעיראקייםהכוחותאתחייבוהדבר

מצפוןהעיראקילגבולבמקבילשנמשכוהאלה,הסוללות
5במרחקבעומק,שנמצאהשניהקוקווים.שניכללולדרום,

לנשקלטנקים,ועמדותביצוריםגםכללהראשון,מהקוק"מ
מהשטשהשתרעההגנה,מקוחלקוהיהולארטילריה,נ"ט

אהווז.עדח'וזיסטאןלעומקאל-ערב

הלוחמיםהכוחות
המגןהכוח

כמוהעיר.עלשהגןהאיראניהכוחלגבירביםפרטיםאין
מרכיביםשניהאיראניהכוחכללהלחימה,חזיתותבכל

שלסדיריםלאוכוחותהסדירהצבאשליחידותעיקריים:
שהוקםיחסית,החדשהמזויןהארגון-המהפכה"משמרות"

ניחנוהמשמרותאנשימתנדבים.בסיסעלהמהפכהלאחר
קשהמשימהלכלנכוניםהיוהםגבוה.ובמורלמהפכניבלהט

גםבהןשירתומסוימותבגזרות(עצמיתהקרבהכדיעד
על-ידילהםשניתנותליונים,נשאוהלוחמיםנערים).

והדברעדן,לגןכניסהלהםיקנוכילהםשהבטיחהמשטר,
האישעדוללחימהקיצונייםהקרבהלגילוייכמובןהביא

הלחימה.עוצמתעלמאודהשפיעההזאתהנחישותהאחרון.
שגילוההתנגדותעללהתגברמאודהתקשוהעיראקים

.העירעלבהגנההאלההכוחותבעיקר
ועלהחיצוניההגנהמערךעלאחראיהיההסדירהצבא

בתוךההגנהמערךואילווהמחנה,הנמלכמובולטים,יעדים
המהפכה".משמרות"עלככולורובוהתבססהבנויהשטח

הסדירהצבאשלעתודהכוחותבקרבותהשתתפוכןכמו
מעבדאן.שהגיעו

שריוןביחידתמתוגברתחי"רחטיבתכללהסדירהכוח
לוחמיםאלפיכמהעלנוסףזאתוארטילריה.גדוד)לפחות(

המגןכוחכללהערכות,כמהעל-פיהמהפכה".משמרות"של
הגזרהשלהבכירההאיראניתהמפקדהלוחמים.כ-7,000

והגישהבעבדאןשנמצאההדיוויזיה,הייתהמפקדתכולה
הזרימהוכןולוגיסטיאוויריארטילרי,סיועח'ורמשהרלמגיני
עתודה.כוחות

התוקףהכוח
-עיראקיתמשוריינתדיוויזיההייתהבאחריותכולההגזרה

צה"ל.נגדלהילחםפעמייםנשלחההזאתהדיוויזיה3.דיוויזיה

לחזיתהימיםששתבמלחמתנשלחההראשונהבפעם
בצפוןונשארהבקרבותחלקליטולהספיקהלאאךהירדנית,

ירדןצבאבין)1970(השחורספטמברקרבותעדירדן
חזרהואזלירדן,הסוריתוהפלישההפלסטיניםלמחבלים
הגיעההכיפורים,יוםבמלחמתהשנייה,בפעםלעיראק.
לנראוגדתמולקרבותניהלהרמת-הגולן,לדרוםהדיוויזיה
שהיה3,גיסלמפקדהייתהכפופההזאתהדיוויזיהונסוגה.
דיוויזיות5כללהגיס(ח'וזיסטאןחבלבכלהלחימהעלאחראי

אחרות).בגזרותשפעלוממוכנות,ו-2משוריינות3-
וחטיבהשריוןחטיבת-אורגניותחטיבות2כללההדיוויזיה
הוקצתהשלהנוספתאורגניתשריוןחטיבתכאשרממוכנת,
והיאבח'וזיסטאן;אחרתבגזרהשפעלה1,ממוכנתלדיוויזיה
5.ממוכנתמדיוויזיהשריוןבחטיבתתוגברה
כוחותחטיבתאתללחימההגיסהקצהכךעלנוסף
נוסףזאתקומנדו.וגדודעתודה,כוחשהייתה33,מיוחדים

מתנדביםשלאזרחיתמיליציה(העממיהצבאשלכוחותעל
וסיועומשטרההגבולמשמרכוחותהבעת'),מפלגתחברי
זירתתוגברהבלחימהמתקדםבשלבהאוויר.וחילהיםחיל

משמרמחטיבתמיוחדיםכוחותבגדודגםהלחימה
הגנההייתהשיגרהבעתהעיקריתשמשימתוהרפובליקה,

הכוחהצטרפותבבגדאד.חיונייםמתקניםועלהמשטרעל
שכןהעיראקית,בתקשורתרבהתהודהקיבלהללחימההזה
בקרבעצמוצדאםשלהרבהמעורבותומידתאתביטאההיא
הזה.



כפיחי-3ביסתפסדישימיםהמפחדיו]הכוחותחטיבתט709-מיחץכורעח'ורפשהר.בעירעיראסיחפ"ק

הכוחותוביןהקומנדוכוחותביןהעיקריההבדל
כוחותההפעלה.בתפיסתהואהעיראקיבצבאהמיוחדים

ברמתהמצויותאורגניותמעולהחי"ריחידותהםקומנדו
ובתקופהחטיבה,(והגיסגדוד)(הדיוויזיהפלוגה),(החטיבה
הםהמיוחדיםהכוחותואילוחטיבות),שתיאףמסוימת
חטיבות)3בלבדהכלליהמטהברמתמעולהחי"ריחידת
משמרבמסגרתחטיבותו-3המלחמהבתחילתמטכ"ל

שיועדובמלחמה),יותרמתקדמיםבשלביםהרפובליקה

לגייסותמהמטכ"לוהוקצוביותרהקשותבמשימותלטפל
ספציפיות.למשימותהשונים

הלחימהמהלכי
שלבים:כמהכללההלחימה

והגעתהגבולחצייתא.
העיר.לפאתיהכוחות
בדרוםהנמלכיבושב.
שלהימניהאגף(העיר

העיראקית).ההתקפה
בצפוןדג'מחנהכיבושג.
ההתקפה).שלהשמאליהאגף(העיר
הבנוי),השטח(המגוריםאזוריעלהשתלטותד.

מעבדאן.העירשלסופיוניתוקהמלאטיהורם
מצפוןהעירלכיתורמאמציםכללההעיראקיתהתוכנית

היאכשהמטרהח'וזיסטאן,חלקימיתרולניתוקהומדרום

הכיתור,מאמציייכשלואםכיקבעההתוכניתמגיניה.הכנעת
האויב.כוחותמכללטהרהבמטרהלתוכההכוחותייכנסו

הגבולחציית
)22הגבולבחצייתהחלההזאתבגזרההעיראקיתההתקפה

כבישמובילשממנושלאמג'ה,מוצבבאיזורבספטמבר)

שריוןחטיבתביצעההזההמהלךאתח'ורמשהר.אלהיישר

גדוד5.ממוכנתדיוויזיהשל
קרבניהלשלההמובילהטנקים

גדוד-האיראניהכוחעםקצר
פגע-בטנקיםמתוגברחי"ר
רכביכמהוהשמידטנקיםבשני

עלוהשתלטמ"מ106תול"ר

לראשונהנתפסושםהמוצב,

איראניים.אמצעי-לחימהשלל

שהיוהאיראניים,הכוחות

ההגנהבקוויהעיראקיתההתקפהאתלבלוםאמורים

נטשובמערכיהם,מעמדרבזמןהחזיקולאלעיר,שממערב

האיראניםאחרלדלוקמיהרולאהעיראקים
ריכוזהשלמתלצורךנעצרוהםהנמוגים.

ההתקדמות,המשךלקראתהכוחות
מןבעיקרהשטח,בטיהורהחלוובמקביל

שנפגעוהכליםומןהשלל

י
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חי~רמשהרמעברחתטדםוחרירשרעחשילהפיראטימח

האווירותקיפותהארטילריתהאשגםלאחור.ונסוגואותם
לגרוםהצליחולאהמתקדםהכוחנגדהאיראניםשהפעילו

אותו.בלמוולארבותלאבדותלו
ההגנהקועלמהרהעדהשתלטוהעיראקייםהכוחות

חדרוהעפר,בסוללותפרצותכמההבקיעוהמבוצר,האיראני
שאםהייתה,העיראקיםהערכתהעיר.לפאתיוהתקרבודרכן
יצליחהואהזה,ההגנהקועללהילחםיישארהאיראניהכוח
הצליחובפועלויותר.חודשבמשךהעיראקיהכוחאתלעכב

הזאתהמערכתעלימיםכמהבתוךלהתגברהעיראקים
-הראשוןיעדםאלולהתקרב

ח'ורמשהר.העיר

הצליחוהאלהבקרבות
כמהעודלהשמידהעיראקים

מ"מ106ותול"ריםרק"םכלי

גדולותכמויותעלוהשתלטו
שהושארואמצעי-לחימהשל

בשטח.צוותיהםעל-ידי
העיראקים,המפקדיםלדברי

יכולתגילולאהאיראנים
בבהלה,נסוגוגבוהה,לחימה

שלהםהטנקיםעםהסתתרו
הדרכיםשלאורךבבוסתנים
שנמצאובתיםומאחורי

גילוויותר,ק"מ4שלאפקטיבייםלאמטווחיםירובשטח,
העיראקיים.לכוחותמהרהעדונכנעונמוכהלחימהרוח

הנסוגים.האיראניםאחרלדלוקמיהרולאהעיראקים
המשךלקראתהכוחותריכוזהשלמתלצורךנעצרוהם

השללמןבעיקרהשטח,בטיהורהחלוובמקבילההתקדמות
ותקיפותארטילריתאשתחתזאתכלשנפגעו.הכליםומן

אתמנעוולאיעילותלאהיוהןשאףהאיראנים,שלאוויר
ההתקדמות.המשך

הנמלכיבוש
ח'ורמשהרשלבשעריההעיראקייםהכוחותעמדועתה

דרומית,-האחתזרועות:לשתימתפצליםכוחותיהםכאשר
לעברשהתקדמהוהקומנדו,המיוחדיםהכוחותובראשם
השריון,חטיבתובראשהצפונית,-והשנייההנמל,

היוהזרועותשתימאמצידג'.מחנהלעברשהתקדמה
המורלעלבכךלהשפיעכדיולכיתורההעירלניתוקמכוונים

המהירה.לכניעתםולהביאבעירהאיראנייםהכוחותשל
תתבעבנויבשטחללחימהכניסהכיידעוהעיראקים
היהזהמהלךשלהיעדהצדדים.משנירביםקורבנות
אתבכךולנתקהקארוןשעלהגשריםשלושתעללהשתלט
זרמושדרכועבדאן,האיעםהעיראתשחיברוהדרכים
למגינים.ואספקהתגבורות

הכוחותעל-ידיבספטמברב-30החלהההתקפה
מאחזעללהשתלטהצליחוקשיםקרבותלאחרהמיוחדים.

האיראנייםהכוחותנסוגוזאתובעקבותהעיר,בפאתיראשון
בלהקטןהגשרעללהשתלטהצליחומכןלאחרהעיר.לתוך
העירעלהלחימהלמעשההחלהואזלעיר,בכניסההנמצאנו,

מזושונהאיראניתבהתנגדותלראשונהנתקלוכאןעצמה.
שלכוחותנערכואלהבאזוריםשכןכה,עדנתקלושבה

גבוהותוהקרבהלחימהרוחשגילוהמהפכה",משמרות"
עזהלחימהניהלוהםהסדיר.הצבאמיחידותבשונהמאוד,
עיכבהגםוכמובןרבות,אבידותלעיראקיםשגרמהביותר

הבנויבשטחבקרבות
המיוחדיםהכוחותנאלצו

אתהכירושלא-העיראקיים
ואתהעירשלשכונותיה
הכירושאותםרחובותיה,

אתלהאט-היטבמגיניה
הםנפשבחירוףהתקדמותם.

בטווחיםקשהלחימהניהלו
ומביתלרחובמרחובקרובים
ביוםהתנהלההלחימהלבית.

הדדיות,היוהתקיפותובלילה.
צריכיםהיווהעיראקים

בתיםמחדשלכבושלעיתים
קודםשנכבשוורחובות

התקדמותםאת

חיירמשהרבחרחבפיראטיתצפתן



חיירחשהרפרחובזתבאחדתתקדםעיראקיטח

מחדש.להשתלטבמתקפת-נגדהאיראניםהצליחוושעליהם
הטנקיםאשבסיועהעיראקי,הלחץהצליחדברשלבסופו

לעצמםלבססהצליחווהםהקרב,אתלהכריעוהארטילריה,
הטילושממנומוצק,לבסיסולהופכוהזההשטחעלשליטה

הנמל.איזורלכיבושהתקפתםאת
יחידותכללהכוחמהירה.הייתההנמלאיזורעלההתקפה

טנקיםבגדודמתוגבריםוקומנדומיוחדיםכוחותשל
עלהשתלטותהיההיעד5.דיוויזיהשלשריוןמחטיבת
התגברותתוךהגיעו,הכוחותהקארון.לנהרעדכולוהאיזור

לאיזורהנסוגים,האיראניםשניהלוההשהיהקרבותעל

והסירות,הספינותתיקוןסדנאות
מבוצרלמערךלוהסמוךהמגורים

קשהלחימההתנהלהכאןגםומוגן.
לקומהומקומהלביתמביתמאוד

הפעילוהאיראניםהאיזור.לטיהור
לאבדותשגרמהצלפים,אשכאן
העיראקים.בקרברבות

קושיבפניניצבוהעיראקים

בעיקראיראניים,כוחותכאשרנוסף
לעברנסוגוהמהפכה",מ"משמרות
בנמל,שעגנוהנצורותהספינות
אותןוהפכובהןשנמצאוהצוותיםועלעליהןהשתלטו
המיוחדיםוהכוחותהקומנדוכוחותלחימה.למוצבי

ועלהרציפיםעללהשתלטותקרבותניהלוהעיראקיים
נזהריםכשהםהאיראני,האויבמןלטהרןבמטרההאוניות

ובצוותיהם.השיטבכלילפגועלא
המכסבנייניועלהמחסניםעלהשתלטותהיההבאהיעד

מכשולים,מוקףהיההאיזורהנהרות.למפגשעדשהשתרעו

קר.בנשקקרבותכוללקשה,לחימההתפתחהכאןוגם
שריון,בסיועהתקפות-נגדלבצעפעמיםכמהניסוהאיראנים

העיראקיתוהארטילריההטנקיםאשעל-ידינהדפואך
הכוחותבקרבשפעלוקת"קים,על-ידישאוכוונההמדויקת,
כשהכוחותבאוקטובר,ב-5הסתייםהזההשלבהתוקפים.

כיסיטיהורתוךהקארוןגדתעלשולטיםהעיראקיים

נלכדו,בעירשהיוהאיראנייםהכוחותאיראניים.התנגדות
הלחימה.שלבסופהלהיחלץהצליחוומעטים

דגמחנהכיבושאיזורעםיחדשהפך

שלבטקטיקהפעלוהכוחות
טיהורושטח,עלהשתלטות

שאליומוצק,לבסיםוהפיכתו

שימשוהואנוספיםכוחותהוזרמו
ההתקפהשליציאהכבסיס

מכןשלאחר

הנמללכיבושלקרבותבמקבילכמעט
לכיבושהקרבותלעירמצפוןהתנהלו
הצבאאתבעיקרששימשדג',מחנה
עלהשתרעהמחנההאיראני.הסדיר

חומהמוקףוהיהגדולשטחפני
מ-2יותרוגובההק"מכ-9שאורכה

מקומותבכמההגיערוחבהמטרים;
בבטוןהייתהמבוצרתהחומהלמטר.
ורשתותברזלבגדרותומחוזקתמזוין
עמדותשלמערךהיהמאחוריהנ"ט.

מערךזההיהולארטילריה.נ"טלנשקלטנקים,לחי"ר,הגנה
הגנהקושישמשכדירבות,בושהושקעהיטבמבוצרהגנה
גםהיובמחנההזה.מהכיווןלעיראפשריתחדירהנגד

מגוריםבתילמסוקים,נחיתהאתריכמושונים,מתקנים
וכדומה.לחיילים

המשוריינתהחטיבהעל-ידינוהלההזאתבגזרהההתקפה
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עבדתיןהעירשוכנתשעלזעבדתן,לאירהשמר1'חבץהמחברהאטטרטבירהבש

הכוחותשלבכוחמתוגברתשהייתה5,ממוכנתדיוויזיהשל
ב-12נפתחהלמחנההתקרבותקרבותלאחרהמיוחדים.

טנקיםגדודהמחנה.עלהחטיבההתקפתשחרעםבאוקטובר

מערב.מכיווןפעלאחרטנקיםוגדודצפון,מכיווןתקףאחד
שלמ"מ106ותולר"יםטנקיםכמהנפגעוהפותחבשלבכבר

שניסיונותלאחרזאתבשבי,נלקחווצוותיהםהאיראנים,
האיראניםהצליחו.לאקרבללאהמחנהמגינילכניעתלהביא
שפיזרווהעלוניםמהאוויר,כוחותיהםאתלתספקהצליחו

האיראניםאתלהביאהצליחולאהאווירמןהעיראקים
לחימה.ללאלהיכנע

פרצותשפרצוהנדסה,בכוחותהסתייעהההתקפה
הכוחותאנשיהמחנה.אתהמקיפההפנימיתובגדרבחומה

דרךהחשיכהבחסותפנימהלחדורהצליחוהמיוחדים
קרובסיועתוןמסוימתגזרהעלהשתלטוהאלה,הפרצות

ואיפשרומוצקבסיסיצרוהתוקף,הגדודשלהטנקיםמן
שסולקולאחרפנימה,הםאףלחדורהשריוןלכוחות

הדרךמכאןהאיראנים.על-ידישהוצבוהשוניםהמכשולים
כמהלאחרקצרה.הייתההמחנהעלמהירהלהשתלטות

כיבושאתלהשליםהעיראקיםהצליחוקצריםוקרבותשעות
במחנההאיראניהצבאמכוחותחלקשבמחנה.המתקניםכל

נמלטו.וחלקםנכנעו,
רק"ם,כלי-רבשללהזהבמחנהתפסוהעיראקים

מופעליםהיוהאלההנשקכליאילוועוד.נ"טכליםתותחים,

שלאבוודאיהמשימה,אתלבצעמצליחיםהיואםספקנגדם,
הכוחותהיערכותהחלההזהבשלבזאת.שעשוהזמןבפרק

צפון.מכיווןהעירשלהבנויהשטחלפאתילחדירה

הבנויהשטחעלההשתלטות
שלהמוחלטלכיתורהלמעשההביאדג'מחנהכיבוש

שלהאחרוןהשלבנותרועתההעיראקים,על-ידיח'ורמשהר
איראניכוחעדייןנמצאשבוהמגורים,איזורעלהשתלטות

שעתםהיההזההקרבלהילחם.מוטיבציהלושהייתהגדול,
הצבאשלוהקומנדוהמיוחדיםהכוחותלוחמישלהגדולה

אתגרבפניהזאתבמלחמהלראשונהשעמדוהעיראקי,
שלאלהקרבהונכוןנחושאיראניחיילמולהתמודדותרציני:
המהפכה".משמרות"אנשי-כהעדהכירו

כיוונים:מכמהבמקבילהתקדמוהעיראקייםהכוחות
עלהשתלטותלאחרממזרח,הנמל,כיבושלאחרמדרום,

ההתקדמותדג'.מחנהכיבושלאחרומצפון,הקארון,גדת
הבאות:מהסיבותביותרומדודהזהירהאיטית,הייתה
השטחאתהיטבהכירולאהםטקטי,מודיעיןחסרלכוחות

הגנהמערכימולגםלהתמודדעליהםוהיהמגבלותיו,ואת
העיר.למרכזהגישהדרכיעלששלטומוכנים

טיהורושטח,עלהשתלטותשלבטקטיקהפעלוהכוחות



והואנוספיםכוחותהוזרמושאליומוצק,לבסיסוהפיכתו
הלחימהמכן.שלאחרההתקפהשליציאהכבסיסשימש
מחצרלקומה,מקומהלבית,מביתהתנהלהקשה,הייתה
פעםמדיכאמור,ביצעו,האיראניםלרחוב.ומרחובלחצר

העיראקים.התקדמותעליותרעודשהקשונגד,התקפות
שהכירהאיראני,המגןלכוחשהיההיחסיהיתרוןבשל

הפעילותעללתצפיתהןיותרטובערוךהכוחהיההשטח,את
השוניםהאשבאמצעיהשטחלכיסויוהןהעיראקית
בעיקרעברוהעיראקיםהצלפים.אשעלובדגששברשותו
הכוחותלהתקדמותהחשיכהניצולתוךבלילהללחימה

ולהתקדםהפתעהלהשיגכדיזאתהעיר,לעומקולהחדרתם
הגבילוהראותתנאיזאת,עםנוספים.בתיםעלולהשתלט
התוכניתשלהסופיהיעדהזאת.הפעולהדרךאתלעיתים

הייתהשבוהממשל,ביתעלהשתלטותהיההעיראקית
האסטרטגי,הגשרולידההאיראנית,המפקדהממוקמת

-אלהשלניתוקםלעבדאן.העיקריתהחיבורנקודתשהיה

מלאהולהשתלטותהלחימהלסיוםבעצםיביא-העריכוכך
העיר.על

לזהותצריכיםהיוארטילרית,באששהסתייעוהכוחות,
צלפיהםאתמיקמוהאיראניםעימם.ולהתמודדאויבצלפי

עלטובהשליטההייתהמשםגבוהים,בבנייניםבעיקר
ולפנותם,הרביםבפצועיםלטפלצורךהיהלעיראקיםהשטח.

אשלירותגםהרבוהאיראניםהרבים.ההרוגיםאתגםכמו
נגדוהןעיראקירק"םנגדהן-טאו""וטילימרנ"טים-נ"ט

אלהנ"טחוליותלאתרנדרשווהעיראקיםחי"ר,כוחות

נ"טמסוקיםספורדיתבצורההופיעוכןכמובהן.וללחום

להתמודד.צריךהיהעימםשגםאיראניים,
איסוףבתחוםהעיראקיםהתארגנוהלחימהכדיתוך

שולטים,בתיםעלתצפיותמיקמוהםהיתרביןהמודיעין.
בצדהנעשותשונותהכנותעלהתרעותלקבללהםשאיפשרו
התקפות-נגד,ולביצועכוחותלתגבורבעיקרהאיראני,

לסכלן.ולפעול
שהיההכלא,ביתעלהקרבהיההבולטיםהקרבותאחד
סביבותיו.עלהשולטמבוצרהגנהכמערךשהוכנהמצודה
שכללהוקשה,ממושכתלחימההתנהלההזהבמקום
מסיביתאששםהפעילוהעיראקיםוהתקפות-נגד.התקפות

מוצביאתדברשלבסופושכתשה-וארטילריהנ"ט-
הנצור.הכוחמרביתאתוהשמידההאיראנים
משהבינוהאסטרטגי.הגשרעלהיהבולטנוסףקרב

אתריכזוהםבעיר,שלהםהאחרוןהמאחזזהוכיהאיראנים
כוללהזאת,בגזרהעתבאותהלרכזשיכלוהעתודהכוחותכל

בית-הספרחניכי300שבהןומגוונות,שונותצבאיחידות

מיוחדים,כוחותהמהפכה",משמרות"אנשי300לקצינים,
טנקים.וגדודהצישלנחתיםנוחות

בכלביותרמהקשיםהיוהזהבאיזורשהתנהלוהקרבות
גילוהאיראניםשעות.כ-48ונמשכוהלחימהתקופת

להדוףכדיהתקפות-נגדלבצעוניסוביותרקשההתנגדות
העיראקיתהמתקפהרבה.הצלחהללאאךהעיראקים,את

כחמשנמשכהשחר,עםבאוקטוברב-24שהחלההאחרונה,
והבנייניםהגשרואיזורהמערכה,הוכרעהובהשעות,

יהשחר1יחבפאתיעיראסיחרומהת11צ
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במקבילהעיראקים.על-ידיוטוהרונכבשושבסביבתו
שלידוהגדולוהמסגדהממשלביתלעברטוריםשניהתקדמו
בידיהמקוםנפלקשיםקרבותלאחרהעיר.במרכז

נוספיםבנייניםועלעליוהונפועיראקודגליהעיראקים,
חוסיין.צדאםשלתמונותיוגםכמובסביבתו,
נוספתהתקפהלבצעהאיראניםניסובאוקטוברב-25
שלהטיהורנכשלה.זוגםאךארטילרי,בסיועהגשרבאיזור
ב-26רקהסתייםהזהבאיזורהאיראנייםההתנגדותכיסי

בחסותלברוחהצליחוהאיראניהכוחשרידיבאוקטובר.
לגדהועברוהקארוןאתצלחושבאמצעותןבסירות,החשיכה
הזאת,והארוכההקשההמערכההסתיימהבכךהנגדית.

וחזרתההעירשלכשחרורהמהלךאתשהציגווהעיראקים,
מחמרה.-ערבילשםשמהאתהסבוערבית,עירלהיות

נעיימיאסמאעילהגיסמפקדשלחבאוקטוברב-25
העליון,למפקדוהודיעשבומברק,שהיד")אבו"המכונה(
הניצחוןועלהקרבותסיוםעלהכלליולמטהחוסיין,צדאם

וכיקשה,הייתההמערכהכיהדגישנעיימיהעיראקי.
אתלהפוךמאיראןומנעובגבורהלחמוהעיראקיםהלוחמים
סיוםשנייה.לסטלינגרדהמקום
שלתחילתואתסימןהזההקרב
עבדאן,עלהמצור-הבאהשלב
באוקטובר,11/10בלילכברשהחל
שלאחרתמשוריינתחטיבהכאשר

צליחהמבצעביצעה3דיוויזיה
כמההקארוןנהרשלמוצלח

לח'ורמשהרצפוניתקילומטרים

אתהמחבריםהציריםאתוניתקה
אהווז,(איראןחלקייתרעםעבדאן
ח'ומייני).ובנדרבדירשייח'

תיארוכיבושהלאחרמיידבח'ורמשהרשביקרוכתבים
רק"םבכלימלאיםהיוהעיררחובותהמערכה:תוצאותאת

עלהרבעשןושרופים.פגועיםונג"משיםטנקים-איראניים
היטבניכרוהגשרבאיזורגםשבו.ומהמתקניםהנמלמאיזור
רק"םכלישלגדולהכמותבוונמצאההקשה,הקרבסימני

החל,כיבושהלאחרהעיראתשתפסהעממיהצבאפגועים.
השונים.המכשוליםלסילוקבפעולותהנדסה,כוחותבסיוע

הקרבבשוליהערותכמה
ב-26והסתייםבספטמברב-30החלהעירעלהקרב

)22המלחמהומתחילתימים,27סך-הכול-באוקטובר

ימים.34-בספטמבר)

הכיתור,שלב-שלביםשניכללההעיראקיתהתוכנית

היה,אמורארטילרי,בסיועהשריוןעל-ידיבעיקרשהתבצע

קרה,לאמשזההעיר.לנפילתלהביאהעיראקים,להערכת

ישירים,וקרבותהבנוילשטחחדירה-השנילשלבעברו

העיר.שלהמוחלטלטיהורהעדמגעקרבותלעיתיםשכללו

מפותללאמודיעין,דיללאלמערכההוטלוהכוחות

עלכמובןהקשהוהדברמקדימים,סיוריםוללאמתאימות
אומנםבנוי.בשטחללחימהמוכניםהיולאהכוחותהלחימה.

תורת-לחימה,הייתההעיראקילצבא
עלבעיקרשהתבססה

מעשיניסיוןכללוהיהלאאךאחרים,צבאותשלניסיונם

המלחמה,במהלךוהוטמעהופקהזההלקחהזה.בתחום
שלהםובשיתוף-הפעולההמיוחדיםהכוחותבאימוניבעיקר

וכדומה).ארטילריהשריון,(אחריםכוחותעם

הצבאנכנסהמלחמהשלהראשוניםהימיםבעשרת
רקאךעליהן,והשתלטאיראניותעריםל-17העיראקי

קשה.כהבהתנגדותנתקלבח'ורמשהר
מלחמתגםבאש,ללחימהבמקבילניהלו,האיראנים

העיראקיםהודעותאתוהכחישוהעיראקיםנגדתעמולה

שהייתההמצבתמונתגםכינראהבקרבות.הצלחותיהםעל

ידעולאהאיראנייםהכוחותשכןמדויקת,לאהייתהבידיהם

נמצאיםוהיכןהעיראקיםבידינכבששטחאיזהבדיוק

לאנכנסואיראנייםוכוחותלבלבול,גרםהדברכוחותיהם.

בשבי.ונפלועיראקשבשליטתשטחלתוךבטעותפעם

אףעלהעירמהריסתלהימנעהשתדלוהעיראקים
וההתנגדותהקשההלחימה

באבדות.כךעלושילמוהאיראנית
כנראהנעוצהלכךהסיבה

עירכאללח'ורמשהרבהתייחסות

עירכאלולאועיראקיתערבית

קיימיםזאתלמרותאיראנית.

בעיר.ניכרוםחלקיםהרסעלדיווחים

באמצעיהדגישוהעיראקים

שלהמורלאתשלהםהתקשורת
בהצלחתםהעיקריכמרכיבגיסותיהם

בצדקתם.האמונהואתנחישותםאתרוחם,עוזאתבלחימה,

הגבוההרמתםאתכמבטאותהצלחותיהםאתהציגוהם

הכוחותעלבדגשבלחימהחלקשנטלוהכוחותשל
העולםכלבפניהציגו"מפקדיהםלדבריאשרהמיוחדים,

שלאלקחלימדוהאויבואתאמיתית,יכולתשלדוגמא
הייתההלחימהשזירתהעובדה,אתהדגישוהםיישכח".

והשטחהצבאיהמחנההנמל,איזור-במאפייניהמגוונת
במזרחהראשוניםלמעשהשהםבכךהתגאוהםהבנוי.
אי-הצלחתםמולכזאתבצורהעירלכבוששמצליחיםהתיכון

סואץהעירבקרבותצה"ללמשל,באיזור,אחריםגורמיםשל

הכיפורים.יוםבמלחמת

דבךאמך'ת~הממיר
לאכיאףכבד.מחירהקשהבלחימהשילמוהצדדיםשני

שההערכותהריובציוד,בנפשהנפגעיםעלנתוניםפורסמו

ולצדהרוגיםמאותכמהלפחותהיוהעיראקישבצדהן
לאומספרפצועיםשלגדולמספר-2000לפחותהאיראני

8,000היוהצדדיםלשניקורדסמן,יעל-פי(שבוייםשלגדול

באמצעי-אבדותעלנוסףזאתופצועים),הרוגים12,000עד

איראן,לשליטתחזרהחיורמשהר

TUIהאיראניםמקיימיםהיום
שחרורהלציוןחביבותשנהמדי

לחשיבותכביטויהעירשל
מבחינתםהאירוע
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נבישהאיראןנ"מבעמדתעיראקשחייהם

בעירהאיראניםששילמוהכבדהדמיםמחירובציוד.לחימה
שמהאתלשנותבהחלטהגםביטוילידיבאהזאת

ששילמוהכבדהמחירהדמים".עיר"שפירושולח'ונינשהר,
עללוודאיקרובהשפיעהזההניצחוןעבורהעיראקים
העריםשלכיבושןהמשךלגביעיראקהנהגתהחלטות
שהיו-ודזפולאהווזיעבדאי-ח'וזיסטאןבחבלהמרכזיות
הזאת,בזירההעיראקיתלמתקפההאופרטיבייםהיעדים
המלחמה.סוףעדנכבשולאבפועלואשר

שכונתהבמתקפת-נגדאיראןפתחה1982באפרילב-30
בחבלשניהלהמתקפות-הנגדבמסגרת-אלקודס""
ממטרותיהאחתהדרומי.בחלקוממוקדתכשזוח'וזיסטאן,

איראן.לשליטתוהחזרתהח'ורמשהרשחרורהייתה
מהירה:הייתההזאתבמתקפההאיראניתההתקדמות

מצפוןק"מ15-10שללמרחקכוחותיהםהגיעובמאיב-9
עיראק,משטחח'ורמשהרנותקהבמאי21ב-לח'ורמשהר.

איראןשלהעדיפותעצמה.העירעלהלחימההחלהבובו-22
קרסהמהרהועדשלהן,אתעשוהמתקפהותנופתבסד"כ
המהפכה"משמרות"שלהמחץכוחמולהעיראקיתההגנה

-והאוויריתהארטילרית-הכבדההאשחרףהאיראניים.
ב-בנסיגה.והחלוכוחותיהםהתפוררוהעיראקיםשהפעילו

שלבשליטתהשובהעירמרביתלמעשההייתהבמאי24
המחיראתששילמוהםהעיראקיםהזאתבפעםאיראן.
לדברי(שבוייםשלגדולומספררבותאבדות-יותרהגבוה

מןבלבדקטןחלקשבויים).אלףכ-12ווגנר,קורדסמן
משאיריםכשהםסדורה,לאבצורהלסגתהצליחוהכוחות

הצליחהאיראןרבים.וציודאמצעי-לחימהמאחוריהם
עלהשליטהאתלעצמהלהחזירימיםכמהבתוך

שטחיםלהחזרתיותרמקיףמבצעבמסגרתח'ורמשהר
אבדובכךעיראק.על-ידישנכבשוח'וזיסטאןבחבל

בעקבותהעיראקיםהתפארושבהםוההצלחהההישגים'.
1980.בספטמבר-אוקטוברח'ורמשהרלכיבושהקרב

היוכלאהיוששולםוהמחירבושהושקעהגדולהמאמץ
במתקפות-הנגד,איראןשלהגדולותההצלחותנוכח

אביבבמתקפותלשיאןוהגיעו1981בתחילתכברשהחלו
מקיימיםהיוםועדאיראן,לשליטתחזרהח'ורמשהר1982.

כביטויהעירשלשחרורהלציוןחגיגותשנהמדיהאיראנים
מבחינתם.האירועלחשיבות

הערות
איראן-מלחמתוגנר,ו'ואברהםקורדסמןה'אנתוני1.

תל-אביב,מערכות,מודרנית,מלחמהשללקחיםעיראק
מע,8991'116-114.
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