
תקציר  

הן הצבא והארגון הפוליטי שעזר ליצור את המהפכה  משמרות המהפכה האסלאמית באיראן (להלן: משמרות המהפכה)

הגנת המהפכה  על והן אמונות 1979האסלאמית תחת אייטולה רוהולה חומייני לאחר המהפכה האיראנית בשנת 

במהלך השנה הראשונה לאחר המהפכה, משמרות המהפכה היו עסוקים בהתנגדויות פנימיות לרפובליקה והרפובליקה. 

האיסלאמית החדשה. עם פרוץ מלחמת איראן משמרות המפכה הפנו את תשומת ליבן למלחמה  1980עיראק בספטמבר -

ל ממשלה שבעיקרה הייתה על המשטר. סדאם חוסיין, נשיא עיראק דאז אשר שלט ע אשר איימועם כוחות חיצוניים 

שרובה שיעית, ראה את המדיניות של הרפובליקה האיסלאמית החדשה  ת המדינהסונית וחילונית, השולטת באוכלוסיי

כאיום על כוחו. אחרי שנה של החמרה מתמדת ביחסים בין איראן ועיראק, וחודש של עימותים לאורך הגבול בין שתי 

והחלו המתקפה אווירית על בסיסים איראניים ב המדינות, כוחות עיראקים פלשו לאיראן , 1980בספטמבר,  22 -

את תחילתה של מלחמת איראן בזאת מסמנים עיראק. -  

, כאשר כוחות איראניים עצרו את ההתקדמות וכבשו 1981כוחות עיראקיים התקדמו לתוך איראן עד תחילת שנת 

יראק. איראן רדפה את הכוחות הפולשים לתוך עיראק חזרה, בפרק זמן של שנה, את הטריטוריה אשר נכבשה על ידי ע

. היא 1988, אבל לא הצליחה לכבוש שטחים רבים בעיראק. המלחמה המשיכה עד לקיץ של שנת 1982בקיץ של שנת 

הסתיימה ב של מועצות הביטחון של האומות המאוחדות, אשר הכריזה  598, כאשר החלטה 1988באוגוסט,  20 -

ניצח בה.  לא . אף אחד מהצדדים למלחמההפסקת אש, נכנסה לתוקף  

***  

בוחנת את משמרות המהפכה ואת מלחמת איראןזו  עבודת דוקטורט (להלן: המלחמה או ) 1980-1988עיראק (-

: כיצד הם תיעדו, ניתחו, המלחמה באמצעות ניתוח האופן שבו משמרות המהפכה כתבו את ההיסטוריה שלהסכסוך) 

העבודה מתבססת על חומרים כתובים בנוגע למלחמה אשר פורסמו עלוייחסו משמעויות מסויימות לסכסוך.  ידי מספר -

מחלקות של משמרות המהפכה, אך בעיקר על ידי המרכז ללימודי המלחמה ומחקרה. עבודת הדוקטורט עוסקת בתקופה -

, ועושה שימוש בחומרים 1988באוגוסט  המלחמהלבין סוף  1979בפברואר  שבין ניצחון המהפכה האסלאמית באיראן

אשר פורסמו על . 1981ידי משמרות המהפכה החל משנת -  



אחד הדברים אשר מצביעים באופן ברור על החשיבות של המלחמה למשמרות המהפכה זה כמות החומר שהם פרסמו 

. מחקרם של משמרות המהפכה האת ההיסטוריה של , דבר המייצג את מאמציהם לתעד, לעצב, וללמודלהבנוגע 

המרכז ופרסומיהם בנוגע למלחמה הינם פרוייקט משמעותי ומרשים. האלמנט שנמצא בליבת הפרוייקט נעשה על ידי 

(בשמו כיום: המרכז להגנה קדושה תיעוד ומחקר).  ללימודי המלחמה ומחקרה  

***  

עבודת הדוקטורט מנתחת את ההיטוריה של המלחמה על בחינת ארבע שאלות מרכזיות: פי משמרות המהפכה על ידי -

) כיצד משמרות המהפכה מתארים את 2) כיצד משמרות מהפכה מסבירים את מהלך ותוצאת המלחמה (פרק שני); (1(

) כיצד משמרות המהפכה מתארים את תפקידם 3מערכת היחסים בין המלחמה למהפכה האיסלאמית (פרק שלישי); (

בו הרפובליקה האיסלאמית התמודדה במלחמה (פרק רביעי); ובמלחמה ובאופן ש ) מהי פילוסופיית ההיסטוריה של 4( -

משמרות המהפכה (פרק ראשון וחמישי). שאלות מחקר אלה עומדות בבסיס עבודת מחקר זו ועולות בחלקן מהדרך 

ים את ההצדקה למחקר שבה החומרים הקיימים היום מתארים את משמרות המפכה ואת המלחמה. גורמים אלו מהוו

לאופן כתיבת ההיסטוריה בנושא. החדש המוצע בעבודת מחקר זו ומדגימים כיצד היא תתרום   

ראשית, מחקרים קיימים עונים על שאלות המחקר הנ"ל באופן חלקי, בלתי ישיר או כלל לא עונים. אפילו כאשר מחקר 

המוגבל לנושא הכללי של המחקר ומטרתו. שנית,  ות המחקר, הוא עושה זאת באופןלמסויים מציע מידע הנוגע לשא

מחקרים קיימים אינם מנסים להבין את המלחמה מנקודת מבטם של משמרות המפכה. אף כי לעיתים מחקרים מתארים 

את תפקידם של משמרות המהפכה במלחמה, הם אינם (ואף אינם מנסים) להבין את הנושאים שהעסיקו את משמרות 

ים הקיימים אינם עושים שימוש בפרסומים של משמרות המהפכה, אשר מהווים את המקור המהפכה. שלישית, המחקר

החשוב ביותר לשם הבנת הייצוגים של משמרות המהפכה במלחמה.   

אכן, פרסומיהם של משמרות המהפכה כמעט לא זכו להתייחסותם של חוקרים. העובדה שפרסומים אלו נזנחו עד כה 

יכולה להיות מוסברת בכמה דרכים. ראשית, מחקרים רבים של המלחמה פורסמו לפני שפרסומיהם של משמרות 

לאיראן. זאת ועוד, ופן נרחב מחוץ המהפכה היו זמינים. שנית, פרסומיהם של משמרות המהפכה לא היו זמינים בא

ישנם מעט מאוד אזכורים לפרסומים של משמרות המהפכה במחקרים הקיימים עד כה,  כך שלסטודנטים להיסטוריה 



קשה לדעת על קיומם. עובדה זו מתחזקת לאור הדרך הפופולרית להסתכלות על משמרות המהפכה כצבא אידיאולוגי 

ורעב משמרות המהפכה נכתבו בשפה הפרסית, שפה אותה אני קוראת ברמה מתקדמת, כוח. לסיום, כל המקורות של -

    אחרים אשר כותבים גם הם על איראן.   חוקרים להבדיל מהרבה

לסיכום, מחקרי תורם להיסטוריה הכתובה על ידי העלאת ומתן מענה לשאלות חדשות על מנת לספק ניתוח של נושא 

של מלחמת איראןבו חוקרים לא עסקו עד כה, ההיסטוריה  עיראק על- פי משמרות המהפכה, על- ידי חקירת המלחמה -

מנקודת ראות חדשה, זו של משמרות המהפכה; ועל ידי ניתוח חומרים בהם לא נעשה שימוש על- ידי חוקרים אחרים, -

, אשר עונים באופן מפורש על שאלות המחקר. החומרים אשר פורסמו על ידי משמרות המפכה  


