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מאפיינים כלליים
.1

מאז נבחר אחמדינז'אד לנשיא באוגוסט  ,2005התרחבו והעמיקו קשריה של איראן עם כמה
ממדינות אמריקה הלטינית ,ובראשן ונצואלה ובוליביה ,וגבר המאמץ המדיני האיראני
לתקוע יתד במדינות אמריקה הלטינית .על פי ממצאים ,שהוצגו בפני הסנט האמריקאי,
תגברה איראן באופן משמעותי את נציגויותיה הדיפלומטיות בוונצואלה ,בוליביה,
ניקראגווה ,אקוודור ,ארגנטינה וברזיל .עוד נמסר ,כי מאז שנת  2005הגדילה איראן את
מספר שגרירויותיה במדינות אמריקה הלטינית מ 5-ל 11-וכמו כן הקימה במדינות
הללו " 17מרכזי תרבות".2

.2

המכנה המשותף ליחסים המתהדקים בין איראן לבין כמה מדינות באמריקה הלטינית הינו
האידיאולוגיה והמדיניות האנטי-אמריקניות והרצון להציב חלופה מהפכנית ראויה
לאימפריאליזם האמריקני .איראן מנצלת קשרים אלה להרחבת דריסת הרגל שלה
באמריקה הלטינית )בין השאר באמצעות חזבאללה( ולביסוס נוכחותה והשפעתה המדינית,
הכלכלית ,התרבותית והדתית .כמו בזירות אחרות ,כך גם באמריקה הלטינית עושה איראן
שימוש
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ומשקיעה

מאמץ
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האידיאולוגיה

האסלאמית-שיעית הרדיקלית לקהילות המוסלמיות המקומיות.

נשיאי וונצואלה ואיראן ,הוגו צ'אבס ואחמדינג'אד ,בפגישה בקראקס
) 9 ,Press TVבינואר (2012

.3

העמקת פעילותה של איראן באמריקה הלטינית מהווה חלק מאסטרטגיה גלובלית של
איראן ,שיעדיה חורגים הרבה מעבר להשגת הגמוניה במזרח התיכון .במסגרת אסטרטגיה
זאת ,איראן ,הרואה עצמה מכותרת ע"י ארה"ב ובעלות בריתה ,המנהלת בנחישות את משבר
הגרעין מול המערב ,חותרת להציב אתגר מהפכני לארה"ב ב"חצר האחורית" שלה,
תוך ניצול יתרונותיה היחסיים מול מדינות וקבוצות אוכלוסייה באמריקה הלטינית:
האידיאולוגיה והרטוריקה האנטי-אמריקניות הנופלות בכמה מדינות על אוזן קשובה; הפטרו-
דולרים בהם ניתן לעשות שימוש פוליטי ותודעתי; ואוכלוסייה מוסלמית ,חלקה שיעית-
לבנונית ,המתגוררת במדינות מפתח באמריקה הלטינית ,ומהווה מאתר נוח לפעילות
תודעתית איראנית עניפה.

2

על פי עדותו של רוג'ר נורייגה בסנט האמריקאי 16 ,בפברואר ) 2012פרוט ראו להלן(.
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האינטרסים והמטרות של איראן ,העומדים מאחורי חתירתה להידוק היחסים עם מדינות
אמריקה הלטינית:
א.

המישור המדיני האסטרטגי :איראן מזהה מפגש אידיאולוגי-מדיני משותף בינה
לבין מספר מדינות באמריקה הלטינית ,העשוי לסייע לה להיחלץ מהבידוד המדיני
המעמיק בו היא מצויה ולחזק את "מחנה ההתנגדות" ,שבהובלתה .איראן גם
רואה באמריקה הלטינית זירה מתאימה להתרסה ואף להצבת אתגר מול ארה"ב
באמצעות פעילות אינטנסיבית בתחומים השונים :הידוק שיתוף הפעולה המדיני
והצבאי עם מדינות אמריקה הלטינית; חדירה כלכלית לאזור ופעילות נרחבת
להפצת האסלאם השיעי ולייצוא המהפכה האסלאמית באמריקה הלטינית.

ב.

המישור הכלכלי :איראן ממקדת את קשריה הכלכליים עם מדינות אמריקה
הלטינית בתחומי האנרגיה והנפט וחותרת להרחיבם ,בין השאר משום שהיא רואה
בהם אמצעי לעקיפת הסנקציות המוטלות עליה .קשריה עם וונצואלה מאפשרים
לה לתאם את מחירי הנפט עם יצואנית נפט גדולה )איראן וונצואלה הינן יצואניות
הנפט הרביעית והחמישית בעולם ,בהתאמה( .זאת ועוד ,לאיראן יש גם עניין לנצל
מחצבי אורניום בוונצואלה ובמדינות נוספות באמריקה הלטינית )ונצואלה
הצהירה בפומבי בשנת  ,2009כי איראן מסייעת לה בגילוי אורניום במדינה( .עם זאת
שיתוף הפעולה הכלכלי בין איראן לאמריקה הלטינית עודנו מוגבל בהיקפו והוא
תופס נתח קטן יחסית מסך הסחר האיראני.

ג.

יצירת תשתית לפגיעה מדינית ביחסים בין ישראל לבין מדינות אמריקה
הלטינית ,דוגמת ניתוק הקשרים הדיפלומטיים של ונצואלה ובוליביה עם ישראל בעת
מבצע "עופרת יצוקה" .זאת ועוד ,הקשרים ההדוקים של איראן עם ונצואלה ומדינות
נוספות יוצרים אווירה ואף תשתית פוליטית-פנימית )המקבלת עידוד מהפעילות
התודעתית האיראנית( ,אשר מעודדת פגיעה בקהילות יהודיות המתגוררות
במדינות אמריקה הלטינית )כמו במקומות נוספים בעולם ,פעמים רבות לא נעשית
אבחנה בין אנטי-ישראליות לבין פגיעה בקהילות היהודיות(.

"החוצה" .כתובת גרפיטי ,שצוירה על ידי אלמונים על קיר בית הכנסת
בקראקס בירת וונצואלה ) רויטרס 31 ,בינואר .2009 ,צילום :קרלוס
גרסיה רווילנס(
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ד.

בניית תשתיות חשאיות של מודיעין וטרור ,המעניקות לאיראן ,באמצעות כוח
קדס וגופים נוספים ,אופציה מבצעית להגיב או ליזום פעילות טרור נגד ישראל
וארה"ב באופן שוטף או ב"יום פקודה" .זאת ,תוך הסתייעות ביכולותיה החתרניות
והטרוריסטיות של חזבאללה ,הממשיכה לגלות פעילות ענפה באמריקה הלטינית
ומגבירה את נוכחותה באזור ,תוך עיסוק נרחב בתחום הפשיעה )סמים ,זיוף כספים
ותחומי פשיעה נוספים(.

מגבלות כוחה המדיני של איראן באמריקה הלטינית
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ביקורו האחרון של נשיא איראן בוונצואלה ) 9בינואר  (2012ובמדינות נוספות
באמריקה הלטינית )ניקראגווה ,קובה ,אקוודור( המחיש את הפער ,שבין השאיפות
האיראניות באמריקה הלטינית לבין מגבלות כוחה המדיני של איראן .הביקור התקיים
על רקע עליית המתח בין טהראן לבין המערב והעמקת בידודה הבינלאומי של איראן .הוא
נועד ,בין השאר ,להפגין את יכולתה של טהראן לקדם את קשריה עם מדינות ,שמחוץ
למזה"ת ,באזור הנתפס כ"חצר האחורית" של ארה"ב ,ובכך לשגר מסר של התרסה ואף
איום בפני ארה"ב .אולם ,בפועל ,לא נחתמו במהלך ביקור זה של נשיא איראן הסכמים
חדשים והביקור אף לווה בביקורת נרחבת של התקשורת המקומית על אי עמידתה
של איראן בהתחייבויות הכלכליות ,שניתנו בעבר למדינות אמריקה הלטינית )מרבית
העסקאות הכלכליות והמסחריות בין המדינות טרם מומשו(.
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מאמציה הענפים של איראן להדק קשריה עם מדינות חשובות נוספות באמריקה
הלטינית ,מעבר לאלו שבהן קנתה דריסת רגל בזכות קשריה עם וונצואלה ,לא הניבו עד
כה הצלחות .כך ,למשל ,היחסים בין איראן לארגנטינה לא שוקמו מאז הפיגועים
בשגרירות ישראל ובאמי"א בשנות התשעים של המאה העשרים )פעולות הטרור הללו עדין
מעוררות מתחים בזירה הארגנטינאית הפנימית(; במאי  2011אילצה בוליביה את וחידי ,שר
ההגנה האיראני ,להפסיק את ביקורו במדינה בעקבות לחץ מדיני שהופעל עליה ע"י
ארגנטינה; מול ברזיל ניכרת התרחקות מאז כניסתה של הנשיאה דילמה לשלטון ויחסיה של
איראן עם קולומביה ומקסיקו מתוחים )איראן מואשמת על ידן בקידום פעילות סמים וטרור
בשטחן( .זאת ועוד ,פעילותה הענפה של איראן באמריקה הלטינית לא הצליחה עד כה
לפגוע באופן משמעותי בקשריהן של המדינות החשובות עם ישראל )למעט
וונצואלה(.

קשרי איראן -ונצואלה
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מאז נבחר אחמדינז'אד לנשיא באוגוסט  ,2005הלכו והתהדקו הקשרים בין איראן
לבין כמה ממדינות אמריקה הלטינית המהפכניות ,המתריסות נגד ארצות הברית
והשפעתה באזור .חזונו היומרני של אחמדינז'אד ,להוביל את המחנה העולמי המתנגד
להגמוניה האמריקנית וליצור סדר עולמי )אסלאמי( חדש ,כמו גם נחישותו לייצא את רעיונות
המהפכה האסלאמית ובשורת האסלאם השיעי לאמריקה הלטינית ,הצטלבו עם תפיסותיו
המהפכניות של הוגו צ'אבס ,נשיא וונצואלה ,ועם השינויים הפוליטיים החברתיים
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והכלכליים ,שהוא מחולל במדינתו ומעבר לה .הוגו צ'אבס ,המוביל מדיניות אנטי-
אמריקאית מתריסה ,הצליח "לשווק" את איראן גם למדינות נוספות באמריקה הלטינית
כמו ניקרגואה ,אקוודור וקובה.
בשנים האחרונות הועמקו באופן משמעותי היחסים המדיניים והכלכליים שבין וונצואלה
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ואיראן .במסגרת זאת נחתמו ביניהן הסכמי שיתוף פעולה רבים בתחומי הכלכלה ,הבנקים,
הנפט והגז .כמו כן הועמקו הקשרים הצבאיים בין שתי המדינות בעקבות הביקור
בקראקס של שר ההגנה האיראני ,מצטפא מחמד נג'אר ,בראש משלחת צבאית )30
באפריל  .(2009בין שתי המדינות אף נחתם מזכר הבנות שנועד לחזק את שיתוף
הפעולה הצבאי ביניהן.
שיתוף הפעולה המדיני והכלכלי ,שבין שתי המדינות ,מצא ביטויו בשני תחומים
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יחודיים:
א.

חיפוש וכריית אורניום :דו"ח ,שפורסם ע"י

Carnegie Endowment for

) International Peaceדצמבר  ,(2008התייחס לשיתוף פעולה אפשרי בין איראן
לוונצואלה בתחום חיפושי אורניום וכרייתו .על פי הדו"ח קיימת הערכה לפיה קיימים
בוונצואלה כ 50,000-טונות של אורניום שלא ניכרה ,ומחבריו מעריכים כי וונצואלה
עלולה לכרות את האורניום עבור איראן .3בדיווח אחר של הגרדיאן ) 26בספטמבר
 (2009נמסר ,כי איראן מסייעת לוונצואלה לחפש אורניום בשטחה באמצעות טיסות
מחקר גיאופיזי וניתוח גיאוכימי של המרבצים .על פי הכתבה מצוי האורניום בחלק
המערבי של וונצואלה ובדרום מזרח מדינת בוליבר.
ב.

בנקאות ושירותים פיננסיים :בשנת  2009נמסר ,כי האיראנים פתחו בוונצואלה בנק
פיתוח בינלאומי בשם  .Banco International de Dessarrolloבנק זה מהווה חברת בת
עצמאית של ה Export Development Bank-של איראן .באוקטובר  2008הטיל
משרד האוצר האמריקאי סנקציות של שני הבנקים הללו .זאת ,משום שהם סיפקו
או ניסו לספק שירותים פיננסיים למשרד ההגנה האיראני ול,Armed Force Logistics -
שתי ישויות איראניות העוסקות בקידום נושא הגרעין.4
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רוג'ר נורייגה ,בעבר דיפלומט במשה"ח האמריקאי וכיום עמית במכון  ,AEIמסר בעדותו בפני
הסנט )פברואר  ,(2012כי איראן סיפקה לצבא ונצואלה מערכות נשק .לדבריו
המערכות הללו מקנות להוגו צ'אבס ,נשיא ונצואלה ,יכולת חסרת תקדים לאיים על
שכנותיה של וונצואלה ובעקיפין גם על ארה"ב) 5פרטים נוספים אודות עדות נורייגה
בסנט האמריקאי אודות פעילות איראן באמריקה הלטינית ראו להלן(.

3

 8 ,Online.wsj.comבספטמבר .2009

4

 8 ,Online.wsj.comבספטמבר .2009

 5בנובמבר  2010ובמאי  2011דיווח העיתון הגרמני  ,Die Weltשוונצואלה ואיראן חתמו על הסכם להפעלה משותפת
של בסיס טילים בוונצואלה .בתגובה מחלקת המדינה האמריקאית טענה ,כי אין בנמצא עדויות התומכות בכך.
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באמריקה הלטינית מתגוררים כמה מיליוני מוסלמים\ ערבים ,מרביתם סונים
ומיעוטם שיעים )שמוצאם מלבנון( ,מהווים את קהל היעד העיקרי של הפעילות התודעתית
האיראנית .בקרב אוכלוסייה זאת בולטות שתי קהילות :האחת ,קהילה שמוצאה מהודו,
אינדונזיה ופקיסטאן ,והשנייה -קהילה ערבית ,שמוצאה מסוריה ,לבנון וארץ ישראל
)פלסטין( ,אשר אבותיה היגרו לאמריקה הלטינית במאות ה 19-וה .20-על אף שבכל אחת
מהמדינות השונות הקהילות המוסלמיות\ערביות אינן מהוות אחוז משמעותי מכלל
האוכלוסייה המקומית ,הן משתייכות למעמד סוציו-אקונומי גבוה יחסית.

.12

שתי הקהילות המוסלמיות\ערביות הגדולות ביותר באמריקה הלטינית מתגוררות בברזיל
ובארגנטינה :בברזיל מתגוררים כמיליון-מיליון וחצי מוסלמים ,כולל כ 10,000-ברזילאים
שהמירו דתם לאסלאם )פחות מאחוז מכלל האוכלוסיה( .בארגנטינה מתגוררים כ700,000-
מוסלמים )כשני אחוזים מכלל האוכלוסיה( ,מרביתם צאצאי מהגרים סורים ולבנונים.6
ריכוזים גדולים של אוכלוסיה מוסלמית מצויים גם בצי'לה ,פרגואי ,פרו ,ונצואלה ,מכסיקו
והאיים הקריביים.

.13

ריכוזי האוכלוסייה המוסלמית באמריקה הלטינית ,בדגש על זו השיעית ,שמוצאה
מלבנון ,מהווים עבור איראן וחזבאללה ,מאתר נוח להקמת תשתיות העוסקות
בחתרנות ,טרור ולעיתים גם בפעילות פלילית .בצד זאת מקיימת איראן גם פעילות
אידיאולוגית ,דתית ,תרבותית וחברתית ענפה בקרב הקהילות המוסלמיות ,המכוונת
להפצת האסלאם השיעי הרדיקלי מבית מדרשו של ח'ומיני .בין סוגי הפעילויות הללו
קיימות זיקות גומלין ,שתיבחנה בעבודה זאת.

.14

לפעילות התודעתית האינטנסיבית ,שמקיימת איראן באמריקה הלטינית ,ביטויים
רבים :מימון הקמת מסגדים ומרכזים תרבותיים ודתיים; תרגום ספרים וחומרים
אידיאולוגיים\דתיים לשפה הספרדית והפצתם באמריקה הלטינית; העברת
הכשרות דתיות-פוליטיות לתושבים מאמריקה הלטינית ,החוזרים למדינותיהם
כשבקרבם מוטמעים האסלאם הקיצוני בצד תפיסות אנטי-אמריקאיות ואנטי-
ישראליות; שיגור אנשי דת איראנים למשימות הטפה דתית והפצת האידיאולוגיה
הח'ומיניסטית באמריקה הלטינית; הקמת ערוץ טלוויזיה בשפה הספרדית הפועל
 24שעות ביממה ) ,HispanTVשהחל לשדר ב 1-בפברואר  7(2012וסיוע בהקמת אתרי
אינטרנט בשפה הספרדית.

 6הנתונים הללו מבוססים עלLieutenant Colonel Curtis C. Connell, (US) Air University, Cadre Paper No. 21: :
)."Understanding Islam and It's Impact on Latin America". (Air University Press, March 2005
 7מחמד חסיני ,שר התרבות והאכוונה האסלאמיים באיראן ,התבטא כי הקמת הערוץ בשפה הספרדית הינו צעד,
שנועד לענות על צרכי איראן במדינות אמריקה הלטינית .לדבריו "העמקת הקשרים עם אמריקה הלטינית
עומדת בראש מעייניה של איראן כיום ...איראן רוצה עוד יותר להרחיב את נוכחותה באזור זה של העולם"
).(ilna.ir

7

ערוץ הטלוויזיה האיראני דובר הספרדית )" :(HispanTVהעמקת הקשרים עם
אמריקה הלטינית עומדת בראש מעייניה של איראן כיום".

חתרנות וטרור
.15

אמריקה הלטינית מהווה זירת פעילות משנית בראייה הכוללת של המשטר
האיראני .הזירות המרכזיות בהן מבצעים האיראנים פעילות חתרנות וטרור בהיקף נרחב הן
עיראק ,סוריה ,לבנון ,הזירה הפלסטינית ,מרכז ודרום מזרח אסיה ,המפרץ הפרסי וסודאן.
אולם חרף זאת ,נתפסת אמריקה הלטינית כזירת פעילות אטרקטיבית עבור איראן
וחזבאללה בתחומי הטרור ,החתרנות והפשיעה .כמו בזירות האחרות ,כך גם
באמריקה הלטינית מובלת פעילות זאת ע"י כוח קדס ושותפים לה גופים נוספים
בממשל האיראני.

.16

הפעילות האיראנית באמריקה הלטינית ,שכמו בזירות אחרות משלבת את יצוא המהפכה עם
טרור ופשיעה ,מעוררת דאגה בוושינגטון ומוצגת לא אחת כאיום על האינטרסים
האמריקאים ,לפחות איום פוטנציאלי .על מידת חומרתו של איום זה ועל משמעויותיו
קיימים חלוקי דעות בקרב חוקרים ,אנשי ממשל והקונגרס ,העוקבים מקרוב אחר
פעילות איראן וחזבאללה באמריקה הלטינית.

.17

בעיה מתודולוגית הניצבת בפני היכולת להעריך את אופיו ומידת חומרתו של האיום
האיראני באמריקה הלטינית הינה הקושי להבחין בין הפעילות החתרנית-תודעתית
הענפה שמקיימת איראן ,לבין הפעילות הטרוריסטית :מחד גיסא ,ניסיון העבר
הוכיח כי פעילות חתרנית-תודעתית )ובתוספת פעילות פלילית( יוצרים תשתית
אנושית העלולה להשתלב בעת הצורך עם פעילות טרוריסטית .מאידך ,עיסוקה
הנרחב של איראן בהפצת הדת המוסלמית-שיעית וייצוא האידיאולוגיה של המהפכה
האסלאמית במדינות אמריקה הלטינית ,אינו מתורגם בהכרח לידי פעילות טרוריסטית,
הגם שטמונים בו סיכונים אחרים לאינטרסים האמריקאים באמריקה הלטינית )כגון,
הטמעת השנאה כלפי ארה"ב ורדיקליזציה של קהילות מוסלמיות המתגוררות באמריקה
הלטינית(.

8
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שרות המחקר של הקונגרס האמריקאי ) (CRSפרסם ב  5בינואר  2012מסמך ,שכותרתו:
8

" . "Latin America: Terrorism Issuesהמסמך נכתב ע"י  ,Mark P.Sullivanמומחה לענייני
אמריקה הלטינית .המסמך מצטט את הדו"ח השנתי של משה"ח האמריקאי בנושא הטרור
)נכון לאוגוסט  (2011הקובע כי " There are no known operational cells of either Al-Qaeda
" .or Hezbollah related groups in the [western] hemisphereעם זאת ציין הדו"ח ,כי תומכים
אידיאולוגיים בדרום אמריקה ובאיים הקריביים ממשיכים להעניק סיוע כספי ומורלי
לאלקאעדה ,חזבאללה וקבוצות אחרות של טרוריסטים ,שמקורם במזה"ת ובדרום
אסיה.
.19

מנגד ,מצויים בארה"ב מומחים לענייני אמריקה הלטינית ,שמייחסים משמעות רבה יותר
לאיומים הנשקפים לאינטרסים של ארה"ב ,כולל לאיום הטרור ,כתוצאה מהפעילות
הענפה של איראן וחזבאללה באמריקה הלטינית .אחד מהם הינו רוג'ר פ .נורייגה,
שהעיד בנושא זה מספר פעמים בקונגרס האמריקאי .בעבר שימש נורייגה שגריר ארה"ב
לארגון מדינות דרום אמריקה ) .(2005-2003כיום משמש רוג'ר נורייגה עמית במכון
 (AEI) American Enterprise Instituteומשתייך לצוות מומחים העוקב אחר פעולות איראן
באמריקה הלטינית.
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ב 16-בפברואר  2012התקיים שימוע בוועדה ליחסי חוץ של הסנט האמריקאי בנושא
" ."Iran's Influence and Activity in Latin Americaבמהלך השימוע הציג רוג'ר נורייגה
בפני חברי ועדת הסנט את עיקרי הממצאים של עבודת צוות ,שעסק באיומים הנשקפים
לארה"ב כתוצאה מפעילות איראן באמריקה הלטינית .להלן עיקרי העבודה כפי
שהוצגו בפני הסנט )ההדגשות הן במקור ,בנוסח העדות כפי שהופיע באתר האינטרנט של
ועדת החוץ של הסנט(:9

"Venezuelan strongman Hugo Chaves and Iranian leader Mahmoud Ahmadinejad are



conspiring to wage an asymmetrical struggle against U.S. security and to abet
Iran's illicit nuclear program. Their clandestine activities pose a clear and present danger
to regional peace and security.
Iran has provided Venezuela conventional weapon systems capable of attacking the



United States and our allies in the region.
Iran has used 30$ billion in economic ventures in Venezuela as means to launder money



and evade international financial sanctions.
Since 2005, Iran has found uranium in Venezuela, Ecuador and other countries



in the region and is conducting suspicious mining operations in some uranium-rich areas.

8

 ) CRS Report for Congressלהלן דו"ח (CRS
)להלן :עדות רוג'ר נורייגה בסנט( Foreign.senate.gov, 16.2.2012

9

9
Two terrorist networks one home-grown Venezuelan clan and another cultivated by



Mohsen Rabbani, a notorious agent of the Qods Force of the Iranian Revolutionary Guards
Corps, proselytize, fund-raise, recruit, and train operatives on behalf of Iran and Hezbollah in
many countries in the Americas.
Hezbollah conspires with drug-trafficking networks in South America as a means



of raising resources and sharing tactics.
The Venezuelan state-owned airline, Conviasa, operates regular service from Caracas to



Damascus and Teheran - providing Iran, Hezbollah, and associated narco-traffickers a
surreptitious means to move personnel, weapons, contraband and other materiel.
.21

פעילויות אלו של איראן באמריקה הלטינית ,ונכונותה של איראן לבצע פיגועי טרור על
אדמת ארה"ב )כפי שהומחש בניסיון לרצוח את השגריר הסעודי בוושינגטון( ,מובילים את
רוג'ר נורייגה למסקנה ,כי"Tehran's activities near our homeland constitute a very :
" .real threat that can no longer be ignoredמול ההערכה המחמירה של משמעות
האיום האיראני ,אשר מצאה ביטוייה במספר עדויות מומחים בקונגרס ,מצויים גורמי ממשל
אמריקאים הסבורים כי השפעתה של איראן באמריקה הלטינית מצומצמת בהרבה וכי
לארה"ב היכולת למזער השפעה זאת.

בחינת דפוסי הפעולה של איראן וחזבאללה באמריקה הלטינית
.22

להלן תיבחן פעילות איראן וחזבאללה באמריקה הלטינית בשלושה תחומים הקשורים
ביניהם בזיקות גומלין:
א.

פרק א' -התחום הטרוריסטי :אמריקה הלטינית כזירה לטרור.

ב.

פרק ב' -התחום הפלילי :מעורבות איראן וחזבאללה בפעילות פלילית ,המשמשת
מקור לרווחים כספיים ומשרתת גם את מישור החתרנות והטרור באמריקה הלטינית.

ג.

פרק ג' -התחום התודעתי-חתרני :ייצוא האסלאם הרדיקלי והדת השיעית וטיפוח
השנאה לארה"ב ובעלות בריתה )בתוכם ישראל( באמריקה הלטינית כחלק מפעילות
איראנית חובקת עולם בתחום התודעתי.

10

פרק א'-התחום הטרוריסטי :אמריקה הלטינית כזירה לטרור
כללי
.23

אמריקה הלטינית מהווה עבור איראן זירה לפעילות טרור ,הנתפסת על ידה כמכשיר
לקידום יעדיה האסטרטגיים .הזרועות האיראנית הייעודיות העוסקות בכך הם כוח קדס
ומיניסטריון המודיעין והביטחון .זרועות אלו מסייעות לחזבאללה ,ומסתייעות בה כ-
 Proxyהמרכזי לבניית תשתיות טרור ולהוצאה לפועל של פעילות טרור .על פי
פרסומים בתקשורת האמריקאית ,הרחיב בשנים האחרונות כוח קדס את פעילותו
במדינות אמריקה הלטינית ,במיוחד בוונצואלה.10
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באפריל  2010הוצג בפני הקונגרס דו"ח בלתי מסווג של משרד ההגנה האמריקאי ,אשר עוסק
בכוח הצבאי של איראן .בדו"ח נמסר ,כי כוח קדס )העוסק בטרור ובחתרנות ברחבי העולם(
הגביר את נוכחותו באמריקה הלטינית ,במיוחד בוונצואלה .בסוף  2011מסרו בכירי
מודיעין אמריקאים לשעבר לכתב הוושינגטון פוסט ,כי נוכחות קציני כוח קדס וגורמי
צבא איראנים בכירים בנציגויות הדיפלומטיות האיראניות ,מגבירה את יכולתה של
איראן לבצע פעולות חשאיות ,לעיתים בשיתוף עם ארגון חזבאללה .11מנגד ,מפקד הפיקוד
הדרומי של צבא ארה"ב ,הגנרל  ,Douglas Fraserציין כי הפעילות האיראנית באמריקה
הלטינית מתמקדת בתחום הדיפלומטי והמסחרי והוסיף ,כי הוא אינו רואה גידול בנוכחות
הצבאית האיראנית באזור.12
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מהן היכולות המבצעיות של איראן וחזבאללה בתחום הטרור במדינות אמריקה
הלטינית? בשנות התשעים של המאה הקודמת הוכיחו השתיים יכולת לא מבוטלת
לבצע פיגועי ראווה נגד יעדים ישראלים :בשנת  1992פוצצה שגרירות ישראל בבואנוס
איירס בידי מכונית נהוגה בידי מחבל מתאבד ) 29הרוגים( .שנתיים לאחר מכון פוצץ בניין
הקהילה היהודית )אמי"א( בדרך פעולה דומה ) 85הרוגים( .מאז ועד היום לא בוצעו
פיגועי טרור ע"י איראן וחזבאללה במדינות אמריקה הלטינית נגד ישראל וכמעט שלא
בוצעו נגד ארה"ב )תשתיות פליליות ורשתות טרור מקומיות היו מעורבים בכמה מקרים
בתכנוני פיגועים על אדמת ארה"ב ,שסוכלו( .להערכתנו ,פעילותן של איראן וחזבאללה
התמקדה בשנים הללו בבניית תשתיות טרור חשאיות במדינות אמריקה הלטינית,
שתופעלנה בבוא העת על פי שיקולי המדיניות האיראנית.
להערכתנו ,תשתית הטרור של איראן במדינות אמריקה הלטינית כוללת מספר
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רבדים :השגרירויות האיראניות ,בהן משרתים להערכתנו פעילים של כוח קדס ואנשי

 .Google.com\hostednews\afp\arcitle ; Washingtonpost.com; 10ראו גם לקט מרכז המידע מה 30-במרץ " :2007כוח
קדס של משמרות המהפכה האיראנים כמכשיר עיקרי של תפיסת ייצוא המהפכה מחוץ לגבולות איראן".
11כתבתו של ג'ובי וואריק ,וושינגטון פוסט 1 ,בינואר .2012
12

דו"ח ) CRSינואר .(2012
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מודיעין

העלולים

לקדם

פעולות

טרור,

כשתתקבל

החלטה

על

כך;13

קהילות

מוסלמיות/ערביות )חלקן שיעיות( אוהדות איראן ,המהוות תשתית אנושית לגיוס
סייענים ,לאיסוף מידע מודיעיני ,להכנות לוגיסטיות לפיגוע ויתכן אף להשתתפות בפיגועי
טרור .גם מעורבותה של איראן בפשיעה עלולה להיות מנוצלת למטרות טרור ,כפי
שהוכח בפרשת סיכול רצח שגריר סעודיה בארה"ב .לתשתיות הקיימות בשטח יש להוסיף
את דפוס הפעולה המוכר במסגרתו משוגרים מחבלים איראנים או פעילי חזבאללה,
מאיראן או מלבנון ,וחוברים לסייענים המקומיים במדינות

בהן מתוכננים

הפיגועים.
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ובאשר לחזבאללה ,הארגון מקיים להערכתנו תשתיות מבצעיות חשאיות במדינות
אמריקה הלטינית .תשתיות אלו מנוצלות באופן שוטף גם לגיוס כספים הנחוצים
לפעילותו של חזבאללה בלבנון )כ"השלמה" לתקציב האיראני( ול"תחזוקה" שוטפת של
רשתות טרור במדינות השונות ,שתופעלנה בבוא העת .מקור כספי חשוב עבור חזבאללה
הינה הפעילות הפלילית שלו ,המתבצעת בשיתוף פעולה עם קרטלי סמים וארגוני
פשיעה מקומיים במדינות אמריקה הלטינית .בולטים קשרי חזבאללה עם קרטלי
סמים במכסיקו ובקולומביה ונוכחותו של חזבאללה באזורי סחר חופשיים בדרום
אמריקה

)כגון

באזור

מ"שולש

הגבולות"

ברזיל-ארגנטינה-פרגוואי

והאי

מרגריטה,

שבוונצואלה(.
ונצואלה כזירה לטרור
כללי
.28

להערכתנו מקיימות איראן וחזבאללה בוונצואלה תשתית חשאית המסייעת
לפעילות טרור .קשריה המדיניים והכלכליים ההדוקים של איראן עם וונצואלה ,וקיומן של
טיסות סדירות בין קראקס לטהראן ודמשק ,מקלים על איראן וחזבאללה לקיים
בוונצואלה פעילות טרור ,שלעיתים משולבת עם פשיעה .את חוד החנית של פעילות
זאת מהווה להערכתנו כוח קדס ,תוך הסתייעות בארגון חזבאללה ובגופים איראנים
נוספים .ונצואלה משמשת גם ,להערכתנו ,כמדינת בסיס ממנה "מייצאים" איראן
וחזבאללה פעילות טרור גם למדינות אחרות באמריקה הלטינית.

 13ב 26-באוקטובר  2011ניתנה עדות בפני בית הנבחרים האמריקאי ע"י מת'יו לוויט ,אודות פעילות הטרור האיראנית על
אדמת ארה"ב .בעדותו הוזכר ,כי מתאם הפעולות נגד הטרור במחלקת המדינה האמריקאית ,העיד בפני הקונגרס לאחר
הפיגוע באמי"א .בעדותו הוא הביע דאגתו מכך ,ששגרירויות איראן באזור אוישו במספר גדול יותר של דיפלומטים
מהנחוץ .הוא העלה את ההשערה ,כי כמה מהם הינם סוכני מודיעין ופעילי טרור.

12
התארגנות ע'אזי נצר אלדין בוונצואלה
.29

סוגיית היכולת המבצעית של חזבאללה בוונצואלה שנויה במחלוקת בקרב מומחים
אמריקאים לאמריקה הלטינית .בעוד שמחמ"ד טוענת ,שכי אין לחזבאללה תאי טרור
מבצעיים בארצות אמריקה הלטינית )דו"ח  ,(CRSמסר רוג'ר נורייגה ,בעדותו בסנט )פברואר
 ,(2012כי בארצות אמריקה הלטינית פועלות לפחות שתי התארגנויות טרור של חזבאללה
ואיראן :אחת מהן מצויה לדבריו בוונצואלה וכוללת תומכים מקומיים של איראן
וחזבאללה והשנייה מופעלת ע"י כוח קדס .רשתות אלו ,לדבריו ,כוללות לפחות 80
פעילים ,הפועלים לפחות ב 12-מדינות באזור .לדבריו ,מוקדי פעילותן של הרשתות הללו
הינם ברזיל ,וונצואלה ,ארגנטינה ,וצ'ילה.
בוונצואלה פועלת התארגנות סייענים מקומיים ,המזוהה עם חזבאללה ,בראשות

.30

14

ע'אזי נצר אלדין )אבו עלי(  .ע'אזי נצר אלדין הינו לבנוני מוסלמי-שיעי ,שהתאזרח
בוונצואלה לפני כ 11-שנים .הוא משמש כדיפלומט בשירות החוץ של ונצואלה ומכהן כאיש
השני בבכירותו בשגרירות ונצואלה בסוריה .15כמו כן הוא שימש )ויתכן ועודנו משמש(
כנשיא המרכז השיעי אסלאמי בקרקאס .את מעמדו הדיפלומטי הוא ניצל בעבר
להעברת תמיכה כספית לחזבאללה ולהעברת פעילי חזבאללה לוונצואלה וממנה.16
.31

ב 18-ביוני  2008הודיע משרד האוצר האמריקאי ,כי הוחלט להקפיא את הנכסים
בארה"ב של שני תושבי וונצואלה :האחד ע'אזי נצר אלדין והשני פוזי כנעאן .ההחלטה
התקבלה  .""for providing financial and other support to Hezlollahכמו כן נאסר על
אזרחי ארה"ב לעמוד בקשרי מסחר עם השניים .דו"ח משרד האוצר קבע כי ע'אזי נצר אלדין
ייעץ לתורמים עבור חזבאללה בנושאי תרומות ואף סיפק להם מספרי חשבונות בנק בהם
ניתן היה להפקיד כספים שיגיעו ישירות לחזבאללה .17דו"ח משרד החוץ האמריקאי מ2010-
אודות הטרור הבינלאומי המשיך להביע דאגה מפעילות גיוס הכספים ,שמבצע
חזבאללה באמריקה הלטינית.18

.32

רוג'ר נורייגה ציין בעדותו בסנט ,כי ע'אזי נצר אלדין מהווה נכס ראשון במעלה
עבור חזבאללה .זאת ,הן בשל קשריו הקרובים עם הוגו צ'אבס ועם שר הפנים ,טארק
אלעיסמי ,והן בשל מעמדו הדיפלומטי בדמשק .לדברי רוג'ר נורייגה ,אחיו של ע'אזי,
עבדאללה נצר אלדין ,חבר לשעבר בקונגרס של וונצואלה ,קשור להתארגנות של אחיו.
הוא מנצל את תפקידו כנשיא הסניף הוונצואלי של פדרציה אסלאמית במדינות אמריקה

14

ראו עבודת מחקר של מרכז המידע על פעילות איראן באמריקה הלטינית )אפריל .(2009
Roger F. Noriega, Commentary, February 2012.

16

ראו עבודת מחקר של מרכז המידע על פעילות איראן באמריקה הלטינית )אפריל .(2009

18

דו"ח .CRS
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15

17

13
הלטינית לשם קיום מגעים עם קהילות מוסלמיות במדינות נוספות באמריקה הלטינית .19כיום
הוא מנהל מבצעים להלבנת כספים ומקיים ומיזמים מסחריים בשיתוף עם חזבאללה
במדינות אמריקה הלטינית .על פי רוג'ר נורגייה ,האח הצעיר עודאי נצר אלאדין

20

אחראי להקמת מרכזי אמונים צבאיים למחצה באי מרגריטה ,שבוונצואלה .הוא נוהג
לגייס אזרחים מוונצואלה באמצעות ועדות מקומיות של תומכים רדיקלים של הוגו צ'אבס
)" ("Circulos Bolivarianosולשגר אותם לאימוני המשך באיראן.
ניצול קו התעופה קראקס-דמשק-טהראן לצרכים מבצעיים
.33

בין איראן לוונצואלה מתקיימות מאז שנת  2007טיסות שבועיות סדירות של חברת
התעופה האיראנית  Iran airושל חברת התעופה של וונצואלה  ,Conviasaהגם
שהתדירות שלהן פחתה בספטמבר  .212010בשנים האחרונות ,מחלקת המדינה של ארה"ב
הביעה את דאגתה מהטיסות הללו .בדו"ח השנתי שלה על הטרור הבינלאומי היא ציינה ,כי
הטיסות הללו נתונות לפיקוח שטחי בלבד של רשויות ההגירה והמכס בוונצואלה.

.34

בפרסומים גלויים נמסר בעבר על התנהלות חריגה בטיסות הללו ,שאינה נהוגה
בטיסות מסחריות רגילות .בין השאר נמסר ,כי כמה מהנוסעים המגיעים לקראקס
מטהראן מופרדים משאר הנוסעים בנמל התעופה ומוכנסים לוונצואלה בנפרד ,ללא
הנוהל השגרתי הנקוט לגבי נוסעים רגילים .22כמו כן דווח על קיום בדיקות קפדניות של
הנוסעים הרגילים בקווים הללו ע"י ממשלות איראן וונצואלה ופיקוח חריג מצידן על דרכונים
ומסמכים ,שבידי הנוסעים.23

.35

להלן שתי דוגמאות קונקרטיות לשימוש מבצעי ,שנעשה בעבר ע"י פעילי טרור
בקווים הללו:
א.

מחסן רבאני ,דמות איראנית בולטת המשלבת פעילות תודעתית וטרוריסטית
באמריקה הלטינית )ראו להלן( ,הגיע לוונצואלה בזהות בדויה בטיסה מטהראן
לקראקס )במהלך שנת  .(2011משם הוא המשיך לברזיל המשמשת מוקד מרכזי
לפעילותו )פרוט ראו להלן( .בכתבה עיתונאית אודות הגעתו של רבאני לברזיל נאמר,

 19על פי רוג'ר נורייגה ,עבדאללה נצר אלדין משמש כנשיא התאחדות אסלאמית בשם"Federation of Arab and " :
 . American entities in Latin America".התאחדות זאת הוקמה ב 1972-על מנת לאחד את המוסלמים באמריקה
הלטינית ,בעיקר כאלו שמוצאם מסוריה ומלבנון .לדברי נורייגה המדובר בגוף התומך במשטרים אנטי-אמריקאים
במזה"ת ובאמריקה הלטינית והוא בעל אופי אנטי-ישראלי.
20

עודאי היה שמו של אחד מבניו של צדאם חסין )נשיא עיראק ,שהוצא להורג(.

21

דו"ח .CRS

22

 14 ,Fox Newsבספטמבר .2010

23

 14 ,Fox Newsבספטמבר .2010

14
כי קו הטיסות מטהראן לקראקס מכונה ע"י אנשי מודיעין בשם " "Aeroterrorמשום
שבאמצעותו מגיעים טרוריסטים חשודים לאמריקה הלטינית.24
ב.

בארה"ב סוכל ב 2007-ניסיון פיגוע טרור של חוליית מחבלים מטרינידאד
בשדה התעופה קנדי ,שבניו יורק .על פי הודעת התובע הכללי של ארה"ב ,עמדו
אנשי החוליה בקשר עם אישים איראנים ובהם גם מחסן רבאני .שלושה מחברי
החוליה נעצרו בטרינידאד ביוני  .2007אחד מהם ,עבד אלקאדר ,שהונחה ליצור קשר
עם האיראניים ,נעצר בהיותו במטוס שאמור היה לטוס לוונצואלה ,משם הוא
התכוון לטוס לאיראן.

האי מרגריטה כמוקד לפעילות פלילית וטרוריסטית
.36

האי מרגריטה ,שבחוף הצפוני של ונצואלה ,שב והוזכר בשנים האחרונות כמוקד
לפעילות פלילית וטרוריסטית ,בה מעורבת חזבאללה .זהו אי קטן ,מאוכלס מאוד,
שמתגוררים בו כ 400,000-תושבים .כ 4,000-מהתושבים הינם מהגרים ערביים ,בעיקר
סורים ולבנונים ,הקשורים מהבחינה התרבותית לארצות מוצאם )נמסר כי ערוצי הכבלים
המקומיים נוהגים לשדר את ערוץ אלג'זירה וערוצים מלבנון ומסוריה( .למרות מספרם הקטן
בקרב כלל האוכלוסייה ,נהנים התושבים הערביים מהשפעה כלכלית רבה באי .הם
מעורים במסחר וברשותם סוכנויות נסיעות ובנקים.

.37

האי מרגריטה הוכרז ע"י שלטונות וונצואלה באזור סחר חופשי והדבר מקל על פעילות
פלילית ענפה המתנהלת בו .בפעילות זו משולב גם ארגון חזבאללה המבוסס בקרב
הקהילה הלבנונית-סורית שבמקום .דיווחים רבים מסרו בעבר על סחר בסמים ,הלבנת
כספים ,איסוף תרומות לארגוני טרור וזיוף מסמכים )כולל דרכונים ,תעודות זהות
ומסמכי מסע עבור פעילי טרור( .חלק מפעילות זאת ,ובכלל זה הברחת סמים ,מכוון
ישירות כלפי ארה"ב.

האי מרגריטה בחופה הצפוני של וונצואלה
)(www.freeweb.com

24

שני אזורי סחר חופשי בוונצואלה )האי מרגריטה(
ובקולומביה )מאיקאו(.

 ,Freerepublic.comהמצטט כתבה של  Anna Mahjar- Barducciאודות פעילותו של מחסן רבאני )(24.6.2011

15
רוג'ה נורייגה ,בעדותו בפני הסנט האמריקאי ) 16בפברואר  ,(2012ציין כי גורמים ביטחוניים,

.38

אנשי אמונו של הוגו צ'אבס ,העניקו בשנים האחרונות "סיוע חומרי" לחזבאללה.
לדבריו האי מרגריטה שבוונצואלה משמש כיום כמקום המקלט וכמרכז העיקרי של
פעילות חזבאללה באמריקה הדרומית והצפונית .הפעילות המתנהלת בו מאפילה
לדברי נורייגה על זו שבאזור "משולש הגבולות" ,שבין ארגנטינה ,ברזיל ופרגוואי )ראו
להלן( .בעדות אחרת של נורייגה בפני בית הנבחרים האמריקאי )יולי  (2011נמסר כי באביב
 2011ניהלו שני פעילי חזבאללה באי מרגריטה הכשרת טרור עבור פעילים ,שהובאו
לשם ממדינות אחרות באזור.25
ארגנטינה כזירה לטרור
כללי
במוקד פעולות הטרור ,שבוצעו ע"י איראן וחזבאללה באמריקה הלטינית ,עומדים שני

.39

פיגועי הראווה בארגנטינה ,שבוצעו בשנות התשעים של המאה הקודמת ע"י מחבלים
מתאבדים .פיגועים אלו הוצאו לפועל בהנחיות שהועברו מאיראן ובעזרת התשתיות
הטרוריסטית הרדומות ,שבנו איראן וחזבאללה בארגנטינה ובמדינות נוספות באמריקה
הלטינית .תשתיות אלו אפשרו להוציא לפועל את שני פיגועי התאבדות הללו בארגנטינה,
בלוח זמנים מהיר יחסית ובהצלחה רבה ,מנקודת המבט של איראן וחזבאללה .זאת
במחיר )נסבל בראייה האיראנית( של סיבוך יחסיה הדיפלומטים של איראן עם ארגנטינה
וחיזוק ה"מוניטין" של איראן כמדינה המייצאת טרור לרחבי העולם.
פיצוץ שגרירות ישראל בבואנוס איירס ע"י מחבל מתאבד )(1992
.40

ב 17-במרץ  1992בשעות הצהריים שוגרה לעבר שגרירות ישראל מכונית תופת נהוגה בידי
מחבל מתאבד .המכונית התפוצצה ליד שער בניין השגרירות וגרמה להריסתו .בפיגוע
התופת נהרגו  29אנשים ונפצעו למעלה מ ,220-ישראלים וארגנטינאים ,ובהם אנשי
משרד החוץ הישראלי ששירתו במקום .ארגון חזבאללה ,שנטל את האחריות לפיגוע תחת
הכינוי )המקובל( "הג'האד האסלאמי" ,טען כי הפיגוע בוצע כנקמה על הריגת מנהיג
חזבאללה ,שיח' עבאס מוסאוי ,בידי צה"ל )אשר נהרג ב 16-בפברואר  ,1992חודש לפני
הפיגוע בארגנטינה(.

.41

במאי  ,1999בתום החקירה הרשמית ,האשים בית המשפט העליון בארגנטינה את
חזבאללה בביצוע הפיצוץ בשגרירות הישראלית בבואנוס איירס והוציא צו מעצר נגד
עמאד מע'ניה ,מפקד הזרוע הצבאית טרוריסטית של חזבאללה )שמצא מותו בדמשק
בשנת  .(2008בדיקת האירוע שנעשתה ע"י ישראל ,שתוצאותיה פורסמו ע"י שר החוץ

 25עדותו של השגריר רוג'ר נורייגה ,עמית ב ,AEI -בבית הנבחרים האמריקאי אודות"Hizbollah in Latin America, :
" .(7.7.2011) Implications for US Homeland Securityהעדות ניתנה בפני The Subcommittee on Counterterrorism
and Intelligence Committee on Homeland Security, U.S House of Representatives.
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לשעבר סילבן שלום ) (2003העלתה ,כי הדרגים הבכירים ביותר בצמרת האיראנית
ידעו על הכוונה לבצע את הפיגוע ואישרו את ביצועו ע"י ארגון חיזבאללה .במסיבת
עיתונאים אמר סילבן שלום" :לישראל ברור היום שחזבאללה ,באמצעות מנגנון פיגועי החוץ
שלו ,בראשות קצין המבצעים עמאד מע'ניה ,הוא זה שהוציא לפועל את הפיגוע הטרור
בשגרירות ישראל בבואנוס איירס.26

בניין השגרירות הישראלית לאחר הפיגוע
)(tags.walla.co.il

אזור השגרירות הישראלית לאחר הפיגוע

בניין השגרירות הישראלית לאחר הפיגוע

פינוי פצועה מהפיגוע בשגרירות ישראל

דיווחי העיתונות הארגנטינאית אודות הפיגוע בשגרירות ישראל

Ynet.co.il

26

17
פיצוץ בניין אמי"א ע"י מחבל מתאבד )(1994
כללי
ב 18-ביולי  1994בשעה ) 0953שעון ארגנטינה( אירע פיצוץ עז בבניין הקהילה היהודית

.42

) ,(AMIAשבבואנוס איירס .כתוצאה מהפיצוץ נהרגו  85אנשים ששהו בבניין הקהילה
היהודית או בסמוך לו מעל ל 300 -אנשים נפצעו בדרגות פציעה שונות.
.43

כתוצאה מהפיצוץ קרס חלק גדול מהבניין ונגרמו נזקים למבנים בסביבתו הקרובה .מחקירת
האירוע התברר כי בסמוך לכניסה לבניין התפוצצה מכונית תופת מסוג "רנו טרפיק"
מסחרית ,נהוגה ע"י מחבל מתאבד .המכונית נשאה עימה על פי ההערכה כ 400-ק"ג
חומרי נפץ .עבודות החילוץ של גופות ההרוגים נמשכו כמה שבועות.

צילומים מבניין אמי"א לאחר הפיצוץ .משמאל :עבודות החילוץ .מימין :המכתש שנפער בכביש
הסמוך לחזית הבניין .ההערכה היא כי המדובר בפיצוץ של כ 400 -ק"ג חומר נפץ.

עיקרי הממצאים של החקירה הארגנטינאית
.44

ב 25-באוקטובר  2006פרסמו התובע הכללי של ארגנטינה )ד"ר אלברטו ניסמאן( יחד עם
תובע נוסף )מריצלו מרטינז בורגוס( את ממצאי הצוות המיוחד שחקר את האירוע .בדו"ח
המיוחד )המשתרע על יותר מ 800-עמודים( ,שעיקריו הוצגו במסיבת עיתונאים ,נקבע באופן
חד משמעי כי ההחלטה לפוצץ את הבניין התקבלה ע"י צמרת המשטר האיראני וכי
ביצוע הפיגוע הוטל על חזבאללה המשמש בידי האיראנים כמכשיר למימוש
מדיניותם.

.45

בעקבות הדו"ח ביקשה התביעה הארגנטינאית מהשופט ד"ר רודלפו קניקולה קורל להוציא
צווי מעצר בינלאומיים נגד שבעה איראנים בכירים ,ופעיל חזבאללה ,שהיו מעורבים
במתקפת הטרור בארגנטינה .בין השבעה הללו ,שחלקם ממלאים כיום תפקידים בכירים
בצמרת המשטר האיראני ,היה גם אחמד וחידי ,המשמש כיום שר ההגנה האיראני ובעת
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הפיגוע ) (1994הוא כיהן כמפקד כוח קדס .יצוין ,כי נגד מנהיג איראן עלי ח'אמנהאי
לא הוצא צו מעצר )מטעמים פוליטיים?( ,על אף ,שהדו"ח של התובע הכללי ציין במפורש
כי גם הוא היה שותף להחלטה בדבר הפיגוע.27
.46

להלן שמותיהם ותפקידיהם של  7בכירי המשטר האיראני ושל פעיל חזבאללה )נכון
לאוקטובר  ,(2006אשר היו מעורבים בפיגוע הטרור בארגנטינה ,שנגדם הוצאו ע"י
הארגנטינאים צווי מעצר בינלאומיים:
א .עלי אכבר רפסנג'אני ,נשיא איראן.
ב .עלי פלחיאן ,שר המודיעין והביטחון באיראן.
ג .עלי אכבר וליאתי ,שר החוץ של איראן.
ד .מחסן רזאי ,מפקד משמרות המהפכה באיראן.
ה .אחמד וחידי ,מפקד כוח אלקדס של משמרות המהפכה.
ו .מחסן רבאני ,כיהן כנספח התרבותי של איראן בבואנוס איירס.
ז .אחמד רזא אסע'רי )או מחסן רנדג'באראן( ,מזכיר שלישי בשגרירות האיראנית
בבואנוס איירס.
ח .עמאד מע'ניה ,ראש מודיעין החוץ של ארגון חזבאללה )הערה :עמאד מע'ניה,
שעמד בראש המערכת הצבאית-טרוריסטית של חזבאללה ,מצא מותו בדמשק
ב.(2008-

 27ברור לחלוטין כי החלטה מעין זאת לא יכולה הייתה להתקבל ללא אישור ה"מנהיג"אולם ,עלי ח'אמנהאי.
דו"ח החקירה של המודיעין הארגנטינאי ) (Cideממרס  2003הטיל את האחריות גם על עלי ח'אמנהאי .אולם מערכת
המשפט הארגנטינית העדיפה שלא לבקש נגדו צו מעצר בינלאומי ,למרות ששמו מוזכר בדו"ח מ 2006-כאחד הבכירים
האיראנים שקיבלו את ההחלטה בדבר פיגוע הטרור בבניין אמי"א .

19
שבעה בכירים איראנים ובכיר בחזבאללה ,שנגדם ביקשה ארגנטינה
להוציא צווי מעצר

.47

ב 10-בנובמבר  2006פרסם התובע הכללי של ארגנטינה בקשת מעצר בינלאומית נגד
השמונה ,שהוגדרו כמי שהיו מעורבים ב"פשע נגד האנושות" .שבועיים לאחר מכן ביקשה
ארגנטינה מהאינטרפול להוציא נגדם צווי מעצר .הוועד המנהל של האינטרפול ,לאחר
ששקל עדויות שהוגשו לו ע"י ארגנטינה ואיראן ,החליט לאמץ את הבקשה .עם זאת,
האינטרפול לא הוציא צו מעצר בינלאומי נגד נשיא איראן לשעבר עלי רפסנג'אני ,נגד שר
החוץ לשעבר ,ויליאתי ,ונגד שגריר איראן בארגנטינה לשעבר ,האדי סולימאנפור ,שנכללו
בבקשה הארגנטינאית ,להערכתנו משיקולים פוליטיים.

.48

בתחילת אפריל  2012פורסם כי קרלוס מנם ,נשיא ארגנטינה לשעבר ,יועמד לדין
באשמה שחיבל בחקירת הפיגוע בבניין אמי"א .התביעה הארגנטינאית במשפטו הצפוי
של מנם טוענת ,כי בשעתו טויחו ראיות בנוגע להשתתפותם של גורמים ארגנטינאים
מקומיים בפיגוע .קונקרטית ,מנם מואשם כי הפעיל לחץ על חואנחוסה גליאנו ,השופט
הפדרלי הממונה על התיק של אמי"א ,כדי שיימנע מלחקור את מעורבותו בפרשה של
אלברטו קאנורה אדול ,איש עסקים סורי-ארגנטינאי )רויטרס ,כמצוטט ע"י הארץ1 ,
באפריל .(2012
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תמצית הדו"ח
.49

28

הדו"ח קובע בוודאות ,כי "ההחלטה לבצע את הפיגוע התקבלה לא ע"י קבוצת מיעוט
מבודדת ,בעלת תפיסה אסלאמית רדיקלית במיוחד ,אלא למעשה מדובר בהחלטה אשר
נדונה בהרחבה ,ושבסופו של דבר התקבלה בקונסנזוס מוחלט ע"י הנציגים הבכירים
ביותר של המשטר האיראני דאז" .להלן עיקרי הממצאים שהופיעו בדו"ח:
א .מסקנת החקירה הינה ,שצמרת המשטר האיראני הטילה על ארגון הטרור
הלבנוני חזבאללה לבצע את הפיגוע נגד בניין הקהילה היהודית אמי"א.
המשטר האיראני ,עשה שימוש בתשתית המבצעית של חזבאללה ,שהינו ארגון
המשמש כלי מבצעי לקידום יעדיה של מדיניות החוץ האיראנית.
ב .הדו"ח אינו מתעלם מכך ,שהפיגוע הטרוריסטי בוצע על רקע סיבות הקשורות גם
לסכסוך המזה"ת )חטיפת מצטפא דיראני והפצצת מחנה אימונים של חזבאללה
בבקעת הלבנון( .אולם ,על בסיס ההוכחות שנאספו ,הדו"ח מגיע למסקנה כי
הגורם המכריע שעמד ביסוד ההחלטה על ביצוע הפיגוע היה החלטתה החד-
צדדית של ממשלת ארגנטינה לבטל חוזים לאספקת חומרים גרעיניים
וטכנולוגיה גרעינית ,אשר נחתמו שנתיים קודם לכך בין ארגנטינה ואיראן.
ג .הדו"ח מפרט את הדרך שבה התקבלה ההחלטה ע"י הצמרת האיראנית.
ההחלטה לביצוע הפיגוע התקבלה ע"י גוף בשם "הועדה לעניינים מיוחדים" ,אשר
היתה מורכבת באותה תקופה מהמנהיג העליון עלי ח'אמנהאי ,עלי רפסנג'אני ,עלי
פלחיאן ועלי וליאתי .ועדה זאת התכנסה ב 14-באוגוסט  1993בעיר משהד
שבאיראן וקיבלה את ההחלטה אודות ביצוע הפיגוע בארגנטינה.
ד .בדו"ח פורטה התשתית המודיעינית הנרחבת שהקים המשטר האיראני בבואנוס
איירס ,שבלעדיה לא ניתן היה לבצע את הפיגוע באמי"א .מאז תחילת שנות
השמונים ,קובע הדו"ח ,החל שירות המודיעין האיראני לבסס בארגנטינה רשת
מודיעין נרחבת ,תוך שימוש בשגרירות איראן ובמרכז התרבות האיראני
בבואנוס איירס .בתשתית זאת שולבו גם "אלמנטים קיצוניים" של הקהילה
המוסלמית בארגנטינה ,בבואנוס איירס ומחוצה לה) .הערה :זוהי דוגמא מאלפת
לזיקה שהייתה ,ושעלולה להיות שוב ,בין הפעילות הטרוריסטית והמודיעינית לבין
הפעילות הדתית-תרבותית של איראן(.
ה .מחסן רבאני שרת בשגרירות ארגנטינה בבואנוס איירס בכיסוי של "היועץ
התרבותי" של שגרירות איראן בארגנטינה .מחסן רבאני השתתף בכינוס משהד

 28פרוט ראו לקט מידע מה 12-בנובמבר  " 2006ארגנטינה שבה ומצביעה על איראן כאחראית לביצוע פיגועי טרור
בשטחה באמצעות חזבאללה :בתום חקירה ממושכת הכריזה המערכת המשפטית בארגנטינה על איראן כאחראית
לפיצוץ בניין הקהילה היהודית בבואנוס איירס )אמי"א( ב .1994-שופט חוקר ארגנטיני הוציא צווי מעצר בינלאומיים
נגד שבעה בכירים איראניים )כולל נשיא איראן לשעבר( ולבכיר חזבאללה )עמאד מע'ניה(".

21
בו הוחלט על הפיגוע .לאחר חזרתו מהפגישה בוצעו העברות כספים )המפורטות
בדו"ח( ,אשר שימשו למימון הפיגוע .בידי הארגנטינאים עדויות רבות כולל תמלילי
האזנה לטלפונים ,המוכיחות את מעורבותו של רבאני בהכנות הלוגיסטיות
לפיגוע .הדו"ח קובע ,כי הניהול הכללי של המבצע נעשה ע"י שר המודיעין
האיראני ,עלי פלחיאן )הערה :להלן תנותח פעילותו התודעתית ,והחתרנית של
מחסן רבאני באמריקה הלטינית ,המתבצעת כיום ממקום מושבו בקום שבאיראן,
לאחר שגורש מארגנטינה(.
ו" .הצוות המבצעי" שביצע את הפיגוע הורכב מאנשי חזבאללה ,שהגיעו
לארגנטינה ב 1-ביולי  .1994עמאד מע'אניה ,ראש מודיעין החוץ של חזבאללה,
היה אחראי להפעלת הצוות המבצעי ולשם כך הוא ביקר בארגנטינה בתחילת
יולי  .1994בידי הארגנטינאים מצויות הקלטות של שיחות טלפון רבות בהן היו
מעורבים עמאד מע'ניה ,ה"צוות המבצעי" של חזבאללה ,פעילי חזבאללה בלבנון
ותשתית חזבאללה ב"משולש הגבולות" בברזיל .29בדיעבד התברר כי ב 18-ביולי,
יום הפיגוע ,נקלטה שיחת הטלפון האחרונה במכשיר הטלפון הנייד של
עמאד מע'ניה ,שהעידה כי המבצע הגיע לסיומו.
ז .ב 18-ביולי  1994בשעה  ,09:53מחבל מתאבד בשם אבראהים מחסן ברו ,ביצע
פיגוע התאבדות באמצעות טנדר "רנו טרפיק" עמוס בכ 400 – 300-ק"ג חומר נפץ
]הערה :משפחת ברו מוכרת כמשפחה שיעית בדרום לבנון ,שכמה מבניה
מעורבים בסחר סמים בינלאומי[ .הפיצוץ גרם לקריסת החזית הקדמית של הבניין
והביא למותם של  85אנשים ולפציעת  .151בדו"ח נאמר ,כי המודוס אופרנדי של
הפיגוע תואם את הפיגוע שבוצע שנתיים קודם לכן נגד שגרירות ישראל
בבואנוס איירס ,שבוצע ע"י חזבאללה.
.50

בדו"ח נמסר ,כי המסמך המלא שהוצג בפני השופט החוקר ,כלל נספח מיוחד שבו נותחו
פיגועי טרור נוספים שהרפובליקה האסלאמית של איראן הייתה מעורבת בהם.
המשותף לפסקי הדין שניתנו ע"י המדינות השונות בהן בוצעו הפגועים הללו הינו שהמשטר
האיראני מארגן ונותן חסות לפעולות טרור ומשתמש באופן שיטתי באלימות ובטרור
כאמצעי להשגת יעדיו .הדו"ח הארגנטינאי מייחס חשיבות מיוחדת לשלושה אירועים
שבהם ,על פי הדו"ח ,חיסל המשטר האיראני את מתנגדיו בגרמניה ,שוויץ וצרפת:
א.

רצח ארבעה כורדים מתנגדי המשטר האיראני במסעדת "מיקונוס" בברלין
) .(17.9.1992פסק דין שניתן ע"י בית המשפט העליון של ברלין תאר בפרטי פרטים
את סידרת הפעולות שהתבצעו ע"י המשטר האיראני ,במעורבות נציגים בכירים של
המשטר.

" 29משולש הגבולות" :מפגש הגבולות של ברזיל ,ארגנטינה ופארגואי .במקום מתגוררת קהילה מוסלמית שיעית גדולה
ובה מצויה תשתית חתרנות וטרור של חזבאללה ושל ארגונים אסלאמיים קיצונים אחרים )פרוט ראו להלן(.
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ב.

רצח שהאפור בח'תיאר ,ראש הממשלה האיראני הגולה ומזכירה הכללי של
תנועת ההתנגדות למשטר האיראני ,יחד עם מזכירו האישי ) .(8.8.1991הרצח
בוצע בקרבת פריס וגם במקרה זה היו בכירי המשטר האיראני אחראים לתכנונו ,הכנתו
וביצועו.

ג.

רצח קאזם רדג'אוי בשוויץ ) .(24.4.1990רדג'אוי היה דיפלומט איראני שכיהן
כשגריר איראן באו"מ והיה גם אחיו של מסעוד רדג'אוי ,ראש ארגון "המג'אהדין
]ח'לק[" המתנגד למשטר האיראני .חקירת השוויצרים העלתה ,כי שרותי המודיעין
האיראנים היו מעורבים ברצח .בעקבות זאת שופט שוויצרי הוציא צו מעצר בינלאומי נגד
שר המודיעין האיראני לשעבר עלי פלחיאן.
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 מעורבות איראן וחזבאללה בפעילות: התחום הפלילי-'פרק ב
פלילית באמריקה הלטינית
איראן
 מעורבת,302012  בינואר18-על פי ממצאים שהוצגו בישיבת הקונגרס האמריקאי ב

.51

"Iran has used :איראן באמצעות שליחיה בפעילות פלילית ענפה באמריקה הלטינית
its proxies in Latin America to raise revenues through illicit activities, including drug and
arms trafficking, counterfeiting, money laundering, forging travel documents, pirating
software and music and providing [safe] haven and assistance to other terrorists transiting
 תשתית העלולה לסייע, להערכתנו,פעילות פלילית זאת יוצרת

.the region".

לאיראן ולחזבאללה להוציא לפועל פיגועי טרור נוספים במדינות אמריקה הלטינית
 כפי שהומחש בפרשת סיכול ניסיון הרצח, לכשתתקבל החלטה על כך,ובארה"ב
.של שגריר סעודיה בארה"ב
 משמשת עבור איראן ארץ מוצא לעסקי, בעלת הברית המרכזית של איראן,וונצואלה

.52

February  במאמרוNorman A. Bailey  כותב על כך.סמים ברחבי אמריקה הלטינית
:31(2012) "Iran's Venezuelan Gateway"
"Drug Trufficking. Iranian involvement in drug trafficking through Venezuela, to
Central America, Mexico, the U.S, the Caribbean and to Europe through West
Africa is both extensive and well documented. The proceeds of this illicit trade are used
to finance further penetration of Iranian interests into the region, as well as to at
least partially fund the terrorist organizations mentioned above. Detailed Drug
Enforcement Agency and United Nations studies have reported on the extensive drug trade
from eastern Venezuela to West Africa and then onward to Europe. Supply for this
pipeline is believed to come from Iranian installations in the delta of the Orinoco
River, where "tuna" boats and other vessels load cocaine from Iranian installations
and then sent upstream. Other narcotics routes through Venezuela similarly channel
cocaine via Santo Domingo (Haiti and the Dominican Republic) to the Gulf Coast of the United
States and the west coast of Florida. Cocaine is also flown or shipped through central
America, particularly Honduras and Guatemala, into Mexico and the U.S. Protection of the
drug trade by the Venezuelan National Guard is so prevalent and notorious [so
that] the Guard is sometimes referred to as an additional drug cartel (Cartel de los Soles,

30

Thomas.loc.gov

Institute of - ופרופסור בInstitute for Global Economic Growth - נורמן ביילי הינו נשיא ה.Foreign affairs.house.gov 31
.(DNI)  בעבר הוא שרת במועצה לביטחון לאומי ובלשכת מנהל המודיעין הלאומי. בוושינגטוןWorld Politics
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)הערה :ההדגשות הן של מרכז המידע .בקטע after the National Guards insignia of rank)".
המצוטט לא מובאות הערות השוליים המצויות במאמר המקורי(.
.53

מספר דיווחים של מומחים אמריקאים ומקסיקנים מהשנים האחרונות ,התמקדו
בסיכונים עבור ארה"ב ,שיוצרים הקשרים הפליליים של חזבאללה עם קרטלי סמים
במקסיקו:
א.

דגלאס פרח ,עיתונאי לשעבר בוושינגטון פוסט ,כיום עמית בכיר בInternational -
 Assessment and Strategy Centerופרופסור באוניברסיטת בראון ,העיד בפני הקונגרס
על פעילות חזבאללה באמריקה הלטינית ) 7ביולי  .(2011פרח ציין בעדותו ,כי
חזבאללה מעורב באופן משמעותי בהברחת קוקאין מאמריקה הלטינית .הוא הוסיף,
כי הארגון פועל גם בגבול מקסיקו ארה"ב .לדבריו ,חזבאללה מספק ]למבריחים
מקסיקנים[ טכנולוגיות בהן התמחה בלבנון המשמשות לבניית מנהרות מתוחכמות
להברחת סמים לאורך הגבול בין מקסיקו לארה"ב.32

ב.

באמצע יולי  2008חשף העיתון המכסיקני אל יוניברסאל ) ,(El (Universalבמהדורת
האינטרנט שלו ,מידע מודיעיני שמקורו ברשות האמריקנית למלחמה בסמים ) .(DEAעל
פי מידע זה ,קרטלי סמים במפרץ מכסיקו ובסינלואה ) ,(SINALOAשולחים את
אנשיהם לאיראן כדי להתאמן אצל משמרות המהפכה האיראניים בהפעלת
מטעני חבלה וירי צלפים .על פי אותם מקורות ,יוצאים המתנקשים ממקסיקו
לוונצואלה ומשם בטיסות היוצאות )של איראן-אייר( מדי שבוע לאיראן .בכמה מקרים
משתמשים הנוסעים בדרכונים של וונצואלה .בכתבה נמסר כי ארצות הברית רואה
באימונים מתקדמים אלה ,המתמקדים בטקטיקה ,לוחמת קומנדו ,מנהיגות ,אמצעי
לחימה וחומרי נפץ ,משום סיכון הן למקסיקו והן לארצות הברית. 33

ג.

בראיון לוושינגטון טיימס ) 27במרץ ,(2009 ,אמר מייקל בראון ,עוזרו לשעבר של
מנהל המבצעים ברשות ללוחמה בסמים בארה"ב ) ,(DEAכי גורמים מכוח קדס ,הזרוע
של משמרות המהפכה האיראניים המסייעת לטרור מחוץ לגבולות איראן,34
החלו לפעול לאחרונה )נכון לשנת  (2009ברחבי אמריקה הלטינית .בראון העריך ,כי
גורמים אלו שולטים ומאכוונים את הפעילות הפלילית של חזבאללה באזור זה.
לדבריו ,חזבאללה משתמש באנשי הפזורה השיעית באמריקה הלטינית כמתווכים וכמי
שחותמים על החוזים עם ראשי קרטלי הסמים .גורמי אכיפת חוק בארה"ב ,המצוטטים
בכתבה של הוושינגטון טיימס ,מדגישים ,כי חזבאללה מעורב בסחר בבני אדם ובסמים
גם באזור "משולש הגבולות" בדרום אמריקה אבל הוא מסתמך יותר ויותר על קרטלים
מכסיקנים החולשים על נתיבי ההברחה לארה"ב .על פי גורמי אכיפת החוק

32

Theamericasreport.com, 12.7.2011

33

 28 http://www.el-universal.com.mxיולי 2008

 34ראו לקט מרכז המידע":כוח קדס של משמרות המהפכה האיראניים כמכשיר עיקרי של תפיסת ייצוא המהפכה מחוץ
לגבולות איראן" ) 30במרץ.(2007 ,
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האמריקאים ,לפי שעה הארגון לא החדיר טרוריסטים לארה"ב דרך הגבול המכסיקני.
עם זאת ,לדבריהם ,התמונה המצטיירת אינה מבשרת טובות.
ד.

35

באוקטובר  2011התפרסם מאמר של רוג'ר נורייגה מה ,AEI -שכותרתו:

"The

" .Mounting Hezbollah threat in Latin Americaבמאמר נכתב ,בין השאר ,כי ביולי
 2010עצרו השלטונות המכסיקאים את ג'מיל נצר בעיר טיחואנה ,בשל ניסיון להקים בה
התארגנות חזבאללה ,שתפעל באזור כולו .עוד נכתב ,כי באפריל  2011ברון סמים
בוונצואלה בשם  Walid Makledאישר בראיון עימו כי ארגון חזבאללה מפעיל מעבדות
קוקאין בוונצואלה בחסות הממשל המקומי.36
.54

דוגמא עדכנית לשימוש המבצעי ,שעשו האיראנים בקשריהם עם קרטלי סמים
במקסיקו ,ניתן למצוא בפרשת סיכול התוכנית של כוח קדס לרצוח את שגריר
סעודיה בארה"ב ) .(2011אחד משני החשודים המרכזיים בתכנון הרצח הינו מנצור
ארבאבסיאר ,בעל נתינות כפולה אמריקאית ואיראנית ,אשר קיבל ממפעילו האיראני
הנחיה לנסות ולגייס סוחר סמים עבור המשימה .לצורך זה יצר ארבאבסיאר קשר עם
חבר ב ,Los Zetas -אחד מקרטלי הסמים הגדולים במקסיקו ,והקטלני ביותר
שבהם .37אותו חבר בקרטל ,ששימש גם מקור של ה ,("CS-1") DEA-נענה לכאורה לפנייתו.
בין מאי ליולי  2011נסע ארבאבסיאר מספר פעמים למכסיקו .הוא התכוון לשלם
לאיש קרטל הסמים  1.5מליון דולרים ואף העביר לו מקדמה של  100,000דולרים בשני
תשלומים.

חזבאללה
כללי
.55

ארגון חזבאללה מנהל פעילות פלילית נרחבת בתחומי הסמים ,זיוף הכספים
ותחומים פליליים נוספים והוא מקיים קשרים הדוקים עם ארגוני פשיעה
בינלאומיים .עיסוקיו הפליליים של חזבאללה ,בלבנון וברחבי העולם ,נועדו לקדם שתי
מטרות חשובות :הראשונה ,ליצור ערוץ עצמאי לגיוס כספים עבור פעילותו בלבנון
)כהשלמה למימון הכספי האיראני(; והשנייה ,מימון פעילותן השוטפת של רשתות
חתרנות וטרור ברחבי העולם .בנוסף לכך ,ההסתייעות בגורמים פליליים מסייעת
לשיפור היכולות המבצעיות-טרוריסטיות של חזבאללה )ובעקיפין של איראן(
באמריקה הלטינית ,ובמקומות נוספים ברחבי העולם .תוצר לוואי נוסף ,שיש לו גם היגיון
אידיאולוגי ,הינו פגיעה )באמצעות שיווק הסמים( במרקם החברתי של ישראל ,ארה"ב
ומדינות והמערב ,כחלק מהמאבק הכולל שמנהלת נגדם איראן.

 35ראו מאמר מאת שרה קרטר ) (Sara A. Carterבוושינגטון טיימס ,שכותרתו Hezbollah uses Mexican drug routs into :
.U.S, March 27, 2009
www.AEI.org
37

ראו מאמר של  ,Thomas Donnellyחוקר ב.(12.10.2011 ,The Weekly Standard) "Quds and Zetas" :AEI-

36
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אמריקה הלטינית במיוחד נתפסת ע"י חזבאללה ,כקרקע פורייה לפעילות פלילית
נרחבת .זאת ,בין השאר ,בשל נגישותו של חזבאללה לאוכלוסייה הלבנונית,
המוסלמית-שיעית ,אשר מתגוררת באמריקה הלטינית וקשריו המקצועיים ההדוקים
)על רקע פלילי( עם קרטלי הסמים במדינות אמריקה הלטינית .שליטתו של חזבאללה
במוקדי "תעשיית הפשע" בבקעת הלבנון מעניקה לו יתרון יחסי נוסף ומאפשרת לו לשלב
בין יכולותיו הפליליות בלבנון לבין אלו שבאמריקה הלטינית ובמדינות נוספות
ברחבי העולם.

.57

בתחום הסמים התמקדה פעילות חזבאללה באמריקה הלטינית ,לפחות בעבר ,בסחר
בקוקאין המתבצע בעיקר בצפון קולומביה ,באזור משולש הגבולות )ראו להלן(
ובוונצואלה .בעשור האחרון היה חזבאללה מעורב בהעברת קוקאין גולמי מאמריקה
הלטינית לבקעת הלבנון לשם זיקוקם ועיבודם )תהליך המתבצע בעשרות מעבדות ביתיות,
בעיקר באזור בעל בכ ,הנשלטות ע"י חזבאללה( .העברת הקוקאין הגולמי לבקעת
הלבנון מתבצעת בנתיבים אוויריים ,יבשתיים וימיים .הסם המעובד מופץ למגוון קהלי
יעד )במזרח התיכון ,אירופה וארה"ב( באמצעות בלדרים וכנופיות מבריחים ,בדרכי האוויר
והיבשה .ישראל מהווה גם היא יעד להפצת סמים בערוצים ,שחלקם הנשלטים ע"י
חזבאללה.

 .58בישיבת הקונגרס האמריקאי ב 18-בינואר  ,2012הוצגו ממצאים אודות פעילות אינטנסיבית
של חזבאללה בסחר סמים והלבנת כספים באמריקה הלטינית .38במסגרת זאת הוזכר
שיתוף הפעולה של חזבאללה עם כנופיות מכסיקניות בהברחת סמים ואנשים
לארה"ב .39בהקשר זה הוצג גם ניסיון הרצח של שגריר סעודיה בארה"ב ,בו ניסו האיראנים
)כוח קדס( להסתייע בכנופיית סמים הפועלת במקסיקו.
אזורי סחר חופשי כמוקד לפעילות פלילית וטרוריסטית
.59

פעילותו הפלילית של חזבאללה מתמקדת במיוחד באזורי סחר חופשי בהם מתגוררת
אוכלוסיה ערבית )חלקה ממוצא לבנוני או סורי( ,הנהנית מהשפעה כלכלית מקומית.
אזורים שכאלה ,בהם מתקיימת פעילות פשיעה ענפה ,העיר  ,Ciudad del Esteשב"משולש
הגבולות" ברזיל-ארגנטינה-פרגואי; האי מרגריטה שבחוף הצפוני של וונצואלה; והעיר
מאיקאו שבקולומביה ,הנמצאת בקרבת הגבול עם וונצואלה ,בחצי האי גואחירה
) .40(Guajiraלהערכתנו ,עלולות התשתיות הפליליות של חזבאללה באזורים הללו
לתמוך בפעילותה הטרוריסטית ,כפי שהדבר הומחש בפרשת הפיגוע בבניין אמי"א

Thomas.loc.gov
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 39ראו מאמרם של רוג'ר נורייגה ו,AEI) "The Mounting Hezbollah threat in Latin America" :Jose R. Cardenas -
אוקטובר .(2011
 40בעיר מאיקאו מתגוררים כ 8,000-ערבים )מתוך אוכלוסיה של  58,000נפש( השולטים על חיי המסחר בעיר .בעבר
דווח ,כי תושבים ערביים רבים תורמים חלק מהכנסותיהם לחזבאללה באמצעות בנקים בוונצואלה ובפנמה ) "Hezbollah
)and Hugo Chavez Radical Islam's Western Foothold", by Samuel Pickell, the University of Kansas,2010
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)דו"חות

ארגנטינאים אודות הפיגוע התייחסו בזמנו לקשר שבין איראן וחזבאללה לבין

סייענים שיעים המתגוררים ב"משולש הגבולות"(.
 .60בשנים האחרונות ,שבו וגברו החששות של ארה"ב מהפעילות של חזבאללה
המתבצעת ב"משולש הגבולות" .אזור זה הינו בעל מסורת ארוכת שנים של הברחות
סמים ואמצעי לחימה ,הברחת סחורות ,זיוף מסמכים ,זיוף כספים ,הלבנת כספים וייצור
ושיווק של סחורות פיראטיות .41ב 2009-פירסם מכון המחקר האמריקאי ראנד דו"ח מקיף
אודות "משולש הגבולות" .הדו"ח קבע כי אזור זה ,שבו מתגוררים שיעים רבים ממוצא לבנוני,
הפך למרכז הפיננסי הגדול ביותר למימון הטרור האסלאמי מחוץ למזרח התיכון ובעיקר
למימון ארגון חזבאללה .לדברי הדו"ח מועברים מאזור זה מידי שנה כ 20-מיליוני דולרים
המיועדים למימון הארגון.42
 .61משרד החוץ האמריקאי שב וציין בדו"חות השנתיים שלו על הטרור ,כי באזור "משולש
הגבולות" יש לחזבאללה ולחמאס תומכים ,העוסקים בגיוס כספים עבורם .אולם דו"ח
משנת  2010קבע ,כי אין מידע המאשר כי לארגונים הללו יש נוכחות מבצעית ) ("Operational
" Presenceבאזור.43
פרשת אימן ג'מעה :מקרה מבחן לפעילות הפלילית הענפה של חזבאללה באמריקה
הלטינית )(2011
 .62ב 23-בנובמבר  2011הוגש בארצות-הברית כתב-אישום נגד ברון הסמים הלבנוני אימן
ג'מעה )שלא בפניו( בעקבות חקירה סמויה של ה .44DEA-בכתב האישום נחשפו פרטים
אודות הקשרים ההדוקים של חזבאללה עם קרטל סמים מכסיקני בשם "לוס זטאס"
) .(Los Zetasמעבר לכך נחשפה בו גם מערכת ענפה של פעילות פלילית של חזבאללה
באמריקה הלטינית וברחבי העולם .בעדות על האיום האיראני באמריקה הלטינית בוועדה
לענייני חוץ של בית הנבחרים האמריקאי ,נמסר ,כי חקירת ה DEA-אודות פרשת אימן
ג'מעה העלתה ,שבכירים בחזבאללה היו מעורבים בהברחת קוקאין מדרום
אמריקה.45
 .63אימן ג'מעה ,ברון הסמים הלבנוני ,הואשם בשיגור משלוחים של עשרות טונות של
קוקאין מקולומביה דרך מכסיקו לארצות הברית במשך שמונה שנים לפחות .הוא גם
הואשם בהלבנת כספים עבור קרטלי סמים הפועלים במכסיקו ,אירופה ובמערב
אפריקה .מייקל ברון ,בכיר לשעבר ב  DEAהאמריקאי ,טען כי פרשת אימן ג'מעה המחישה
41

דו"ח .CRS

42

עיקרי ממצאי דו"ח ראנד ראו עבודת המחקר של מרכז המידע על פעילות ארגון באמריקה הלטינית )אפריל .(2009

43

דו"ח  CRSהמצטט אתU.S. Department of State "Country Reports on terrorism 2009", August 2009 :

44

במסגרת מבצע של ה ,DEA-שכונה "מבצע טיטאן" )(Foreignaffairs.house.gov
Foreignaffairs.house.gov

45
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פעם נוספת את האופן ,שבו חזבאללה מממן את פעילותו באמצעות פעילות
עבריינית.

46

 .64כמה מבני משפחתו של ג'מעה בלבנון ,קולומביה ופנמה היוו חלק מהרשת של הברחת סמים.
ג'מעה קשור גם למשפחת יוסף ,שאחד מבניה היווה איש קשר בקולומביה.

אימן ג'מעה בתמונה שהופצה על-ידי משרד
האוצר האמריקאי )(treasury.gov

47

אסמאעיל מחמוד יוסף) ,ככל הנראה
לבנוני(איש קשר לאימן ג'מעה הפועל
מקולומביה )(treasury.gov

 .65מכתב-האישום עולה כי אימן ג'מעה קיים קשרים הדוקים עם חזבאללה ,וכי שימש איש
קשר בין חזבאללה לקרטלי סמים .הוא אף העביר כספים עבור חזבאללה דרך הבנק
הקנדי-לבנוני )"  ,("The Lebanese Canadian Bankשעל-פי גורמים רשמיים אמריקאיים,
השתמש בו חזבאללה.

48

מכתב האישום עולה כי ג'מעה העביר כספים לחזבאללה לא רק

דרך הבנק הקנדי-לבנוני ,אלא היה אף קשור למספר גופים פיננסיים נוספים בלבנון :חברת
חסן עיאש לחלפנות כספים;  ;New Line Exchange Trustוחברת  SOLMARבלבנון,
49

ככל הנראה כדי להלבין כספים אלה או להעבירם לחזבאללה )ראו להלן מרשם(.

כמו

כן נמסר כי החקירה העלתה ,שמטוס איראני העביר מידי שבוע משלוחי סמים
מוונצואלה לסוריה) 50יתכן ,להערכתנו ,כ"שרות" לעסקי הסמים של חזבאללה(.
 .66הפרשה המחישה גם את השימוש שעושה חזבאללה במערכת הבנקאות הלבנונית.
להלן תרשים זרימה של מעורבות הבנק הלבנוני-קנדי בהלבנת כספי סמים ,תוך קיום
קשרים עם חזבאללה .התרשים ,המתבסס על אנשי ממשל אמריקאים ,התפרסם בניו-יורק
טיימס ב 13-בדצמבר :2011
Youtube.com

46

treasury.gov ; Youtube.com .

47

analysisintelligence.com ;justice.gov. ; youtube.com. ;investigativeproject.org

48

www.treasury.gov; youtube.com.

49

youtube.gov

50
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מרשם של משרד האוצר האמריקאי על קשריו הפליליים של אימן ג'מעה עם מוסדות,
גופים ואישים )(treasury.gov

פרשות פליליות נוספות בהן היו מעורבים פעילי חזבאללה )(2010-2009

30
להלן כמה פרשות פליליות נוספות ,שנחשפו באמריקה הלטינית ,אשר בהן היו מעורבים

.67

פעילי חזבאללה בשנים האחרונות:
א.

באפריל  2009נעצרו  17אנשים ב ,Couracao-שבאיים הקריביים ,בשל מעורבותם
ברשת הברחת סמים ,שפעלה בשיתוף פעולה עם חזבאללה .בין העצורים היו 4
אנשים מלבנון .חשיפת הרשת הביאה לתפיסת שני משלוחי קוקאין במשקל כולל של
 2,000ק"ג.51

ב.

בפברואר  2010נעצרו שלושה לבנונים בעיר סוידאד דל אסטה שב"משולש הגבולות"
באשמת סיוע לחזבאללה .אחד מהם ,אזרח אמריקאי ממוצא לבנוני בשם מוסא עלי
חמדאן ,רכש ציוד גנוב של טלפונים סלולאריים ומשחקי "סוני פלייסטיישן"
אשר היה מיועד להלבנת כספי חזבאללה .השניים הנותרים ,עאמר אלחסני ונמר
עלי זעיתר ,נעצרו בגין אחזקת כמות גדולה של קוקאין ,שנועדה להגיע לארצות-
הברית.

ג.

52

באפריל  2010נעצר ג'מאל יוסף ,פעיל חזבאללה ,בניו-יורק ,באשמת אחזקת 100
רובי סער מסוג  100 ,16-Mרובי  2,500 , AR-15רימונים ,חומרי נפץ ותחמושת .לטענתו,
הנשק ,אשר הוסתר במכסיקו ,נגנב בעיראק בסיוע אחיינו שהינו פעיל
חזבאללה .ג'מאל יוסף עסק בסחר בנשק והיה בעל קשרים לקרטלי סמים ,להם ככל
הנראה סיפק נשק תמורת קוקאין.

ד.

53

ביולי  2010נעצר פעיל חזבאללה בשם ג'מיל נצר במכסיקו .נצר הינו בעל אזרחות
מכסיקנית ועל-פי האשמות שיוחסו לו ,הוא פעל להקים התארגנות ענפה של
חזבאללה במכסיקו כחלק מרשת המתפרשת על-פני כל דרום אמריקה .על-פי העיתון
הכוויתי אלסיאסה ,ג'מיל נצר נהג לנסוע תכופות ללבנון כדי לקבל הוראות בנוגע
להקמת תשתית עבור חזבאללה ומשמרות המהפכה האיראניים.
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A.P ,29 April 2009; guardian.co.uk
52

infosurhoy.com, publicintelligence.info
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terrorismawareness.wordpress.com ,www.nytimes.com , publicintelligence.info
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. publicintelligence.info
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פרק ג'-התחום התודעתי-חתרני :ייצוא רעיונות המהפכה
האסלאמית האיראנית והפצת האסלאם השיעי
כללי
.68

איראן מנהלת בארצות אמריקה הלטינית פעילות תודעתית נרחבת ,לעיתים בעלת אופי
חתרני ,לה היא מקדישה משאבים רבים .פעילות זאת כוללת את ייצוא האידיאולוגיה
של המהפכה האסלאמית האיראנית והפצת הדת השיעית .קהלי יעד עיקריים מהווים
קהילות מוסלמיות סוניות ומוסלמיות שיעיות ,חלקן מורכבות ממהגרים שמוצאם
מסוריה ומלבנון ,המתגוררות באמריקה הלטינית .בנוסף לכך מוקדש מאמץ גם להפצת
האסלאם השיעי בקרב קהילות לא מוסלמיות .אכוונת הפעילות התודעתית מתבצעת
מאיראן בין השאר באמצעות אישים דוברי ספרדית ,המכירים מקרוב את החברה
והפוליטיקה של מדינות אמריקה הלטינית בהם שהו בעבר.
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אחד הבולטים שבקרב האישים הללו הינו
ד"ר מחמד חסן ע'אדירי .הוא כיהן
כשגריר איראן במכסיקו ,ניהל בה פעילות
תודעתית נמרצת ,חזר לאיראן וכיום הוא ממשיך לעמוד בקשר עם משלחות מאמריקה
הלטינית )פרטים עליו ראו להלן( .בראיון לאתר האינטרנט  ,ABNAהמתמקד בפעילות
השיעית ברחבי העולם ,הוא התייחס בהרחבה לשאלה מדוע קיימת באמריקה הלטינית
קרקע נוחה להפצת השיעה באמריקה .55תחילה הוא ציין כי" :בתקופת שהייתי
במקסיקו ,יצרתי קשר ומגע עם שכבות שונות באוכלוסייה ,צעירים ,נערים ומבוגרים,
תלמידים ,סטודנטים ומרצים וכו' .אני מתרשם כי בסך הכול ,באמריקה הלטינית קיימת
קרקע פורייה מאוד להחדרת האסלאם".

.70

בהמשך דבריו התייחס ד"ר ע'אדירי לכמה היבטים הקשורים להפצת האסלאם
באמריקה הלטינית ,המשקפים להערכתנו את עמדת המשטר האיראני בתחום זה:
א" .אמריקה הלטינית נכבשה על ידי האימפריאליזם  ...מיסיונרים נוצריים היו
לצידם של החיילים ,המענים...אלה זיכרונות קשים שנחרטו בזיכרון ההיסטורי .לפיכך,
הקתוליות ,שהיא הדת השלטת במקסיקו ,הוכנסה לשם על ידי אימפריאליזם".
ב...." .האמריקנים מתייחסים בצורה מחפירה אל המהגרים המקסיקנים
והלטיניים ....כל תושבי מקסיקו ,החל מהנשיא ועד האזרח הפשוט ,מביעים מורת
רוח מעניין זה .היחס הרע ]של האמריקאים[ כלפי המהגרים מעורר עלבון עמוק
בלבם של המקסיקנים ותושבי אמריקה הלטינית כלפי ארה''ב .על כן ,עמדות אנטי-
אמריקניות הינן דבר שמאפיין את אמריקה הלטינית".

 .http://abna.ir 55פרטים על תהליך האסלום והשפעתו על מדינות אמריקה הלטינית ראוUnderstanding Islam and its :
Impact on Latin America By Lt. Col Curtis C. Connell, USAF.
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ג...." .ההשפעה התרבותית הנרחבת של ארה''ב באמריקה הלטינית ובמקסיקו] .זוהי[
השפעה שחדרה בדרכים שונות ובאופן טבעי היא מעודדת את התרבות החילונית
ומחלישה את הקנאות הדתית של הלטינים .מצד אחד ,מדובר בנקודה שלילית וזאת
לאור התרבות המושחתת של האמריקנים .מנגד ,העדר קנאות דתית ביחס
לקתוליות ,או החלשות הקנאות הזאת ,סוללת את הדרך לזיקה לאסלאם וקבלת
האסלאם".
.71

התפיסה ,שהוצגה ע"י ע'אדירי ,אכן מיושמת בשטח ,להערכתנו בקנה מידה נרחב .ב-
 16בפברואר  2012דווח לקונגרס האמריקאי ,כי בעשור האחרון הקימה איראן  17מרכזי
תרבות באמריקה הלטינית ,העוסקים בהפצת האסלאם השיעי והאידיאולוגיה
הח'ומיניסטית .56מרכזי התרבות האיראנים מנהלים פעילות תודעתית ובנוסף לכך הם
עלולים גם להוות מעטפת תומכת לפעילות חתרנית וטרוריסטית כפי שהומחש בפרשת
פיצוץ בניין אמי"א .פעילותו האינטנסיבית של מחסן רבאני ,שהיה מעורב במתקפת הטרור
בבניין אמי"א וכיום עוסק בייצוא המהפכה למדינות אמריקה הלטינית ,מהווה דוגמא טובה
לכך.
מחסן רבאני :דמותו של איש דת איראני המקיים פעילות תודעתית ,חתרנית
וטרוריסטית באמריקה הלטינית

מחסן רבאני )(Bornanews

צילום של מחסן רבאני שנלקח מרשימת המבוקשים
האיראנים שפרסמו השלטונות הארגנטינאים
בעקבות דו"ח החקירה של פיצוץ בניין אמי"א

0

כללי
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חוג'ת אלאסלאם מחסן רבאני הינו איש דת איראני שיעי ,שהגיע לארגנטינה בשנת
 .1983הוא התערה בארגנטינה ושימש כשיח' במסגד "תוחיד" בבואנוס איירס .את
מעמדו זה הוא ניצל להקמת רשת מודיעין איראנית בארגנטינה ,שנטלה חלק בהכנות
למתקפת הטרור על בניין אמי"א.

Americasforum.com
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 עבר רבאני לשרת בשגרירות האיראנית בבואנוס איירס )תחת הכותרת1993 בשנת
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של "נספח תרבותי"( ומילא תפקיד מפתח בהכנות הלוגיסטיות והמודיעיניות
 כיום.( פצועים300 - הרוגים ולמעלה מ85) 1994-למתקפת הטרור על בניין אמי"א ב
רבאני מתגורר באיראן ממנה הוא מנהל מערכת ענפה של הפצת האידיאולוגיה
 לשמש גם, להערכתנו,הח'ומיניסטית בקרב מדינות אמריקה הלטינית העלולה
.למטרות חתרנות וטרור
(1994)  מעורבותו של מחסן רבאני בפיצוץ בניין אמי"א:העבר הטרוריסטי
, שפורסם ע"י ד"ר אלברטו ניסמאן,על פי הדו"ח בארגנטינאי העוסק בפיגוע בבניין אמי"א
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 נטל מחסן רבאני חלק בהכנות, יחד עם תובע נוסף,התובע הכללי של ארגנטינה
 הוא גם השתתף בפורום שקיבל את ההחלטה לבצע את.לפיצוץ בניין אמי"א
. להלן כמה קטעים רלבנטיים מהדו"ח.מתקפת הטרור
:(ההכנות לקראת הפיגוע )ההדגשות הן של מרכז המידע
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"Numerous pieces of evidence show that Argentina was infiltrated by Iran’s
intelligence service, which in the mid 1980s began establishing a vast spy network that then
became a complete “intelligence service” that basically comprised the Iranian embassy and its
cultural attache in Buenos Aires; extremist elements that were associated with the
Shiite mosques At-Tauhíd in Floresta, Al Iman in Cañuelas and El Mártir in San
Miguel de Tucumán; the businesses that we refer to as “fronts” – G.T.C. and Imanco;
as well as other radicalized members of the Islamic community, who were in Argentina for the
sole purpose of gathering the information and making the arrangements that paved the way
for realization of the attack on AMIA on the morning of July 18, 1994.
Our report shows that the driving force behind these efforts was Sheik Mohsen
Rabbani, who later became the cultural attache of the Iranian embassy in
Argentina. From the time of his arrival in the country in 1983, Mr. Rabbani began laying
the groundwork that allowed for later implementation and further development
of the spy network referred to above. All of the elements that went to make up this
infrastructure were interlocked, and involved the implementation of an intelligence service
in Argentina that had sufficient capacity to successfully organize the activities that culminated
in the attack. As can be seen when one reads the presentation that was made to the judge
in the case, the bomb explosion at AMIA constituted this culmination.
In our view, the record shows that once the decision had been made to carry out the attack,
the information flow between Iran and its Argentinean embassy substantially increased,
basically via functionaries and diplomatic mail. At the same time, substantial amounts of
money were transferred from Iran to one of the bank accounts held by the
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aforementioned Mr. Rabbani – who was indisputably the leader of the “mullah” regime in
Argentina and perhaps its most representative member from an ideological standpoint – and
involved considerably larger sums than in comparable periods that were assessed.
In this regard, we have proven that soon after Mr. Rabbani’s return to Iran, where, as
previously mentioned, he had been summoned to participate in a meeting during which the
decision was made to carry out an attack against Argentina, and only four months prior to the
crime itself, funds were sent to Mr. Rabbani from Iran amounting to no less than
USD150,812, of which USD94,000 was withdrawn prior to the date of the attack (July 18,
1994), and USD45,588 of which was withdrawn over the course of the two months following
the attack.
Mr. Rabbani’s involvement in preparations for the attack is demonstrated even
more clearly by the incontrovertible documents indicating that during this same period
Mr. Rabbani visited several car rental agencies in Buenos Aires in search of a
utility vehicle similar to the one that was parked outside Calle Pasteur 633 [no. 633
Pasteur Street] a few months later. The various explanations the cleric provided (which were
obtained from various statements, including ones Mr. Rabbani made during a TV program)
were so confused and contradictory that, as can be seen from our present report, they do
little more than confirm that the real reason for his search for a vehicle bore little relationship
to the various explanations Mr. Rabbani provided.
The evidence we analyzed indicates that Mr. Rabbani was in charge of the local
logistics for the attack, while other evidence indicates that the then Iranian minister of
information Ali Fallahijan was in charge of overall coordination of the operation from Iran.
Furthermore, we found that the identical type of work, albeit strictly limited to the operational
aspect of the attack, was realized by the then head of Hezbollah’s foreign affairs department,
Imad Moughnieh. In this regard, reports that were entered in the court record suggest
that Mr. Mougnieh was in charge of establishing the operational group whose task it was to
carry out the attack. The members of this group in all likelihood entered Argentina in early
July 1994, as is shown by the international phone records that were analyzed by our
investigation unit.
 בו,1993  שהתכנס במשהד באוגוסט,הדו"ח עוסק גם בהשתתפותו של רבאני בפורום
 בפגישה זאת התקבלה ההחלטה על ביצוע פיגוע.השתתפה הצמרת האיראנית
:הטרור נגד בניין אמי"א
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The decision to go ahead with the attack was made by the Special Affairs Committee
(Omure Vijeh in Farsi) on August 14, 1993 in the city of Mashad, at which time the
decision was approved by Ali Khamenei, Ali Akbar Rafsanjani, Ali Akbar Velayati
and Ali Fallahijan.
Moreover, two prominent representatives of the Iranian regime that were serving
in Buenos Aires at the time were specifically invited to attend the meeting in
Mashad (hereinafter referred to as the “Mashad meeting”). These parties were
the Shiite cleric Mohsen Rabbani, sheik of the At-Tauhid mosque (and later named
cultural attache of the Iranian embassy in Argentina), and Ahmad Reza Asghari (also
known as Mohsen Randjbaran), who had served in Iran’s renowned Revolutionary
Guard, and at the time was third secretary at the Iranian embassy in Buenos Aires…"57
אכוונת יצוא המהפכה לאמריקה הלטינית מאיראן
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לאחר שנמלט מארגנטינה בעקבות מעורבותו בפיגוע הטרור באמי"א ,הועתק מוקד
פעילותו של רבאני לאיראן .ממקום מושבו באיראן )קום( הוא מאכוון את פעילות
ענפה במדינות אמריקה הלטינית כשמידי פעם הוא מבצע גיחות קצרות לשטח.
בתום חקירת הפיגוע באמי"א ,ובעקבות פנייה פורמאלית של ארגנטינה ,הוכרז מחסן
רבאני כמבוקש ע"י האינטרפול )" .("Red Noticeלפיכך ,מאז נובמבר  2006מוגבל רבאני
בתנועותיו מחוץ לגבולות איראן .על מגבלה זאת התגבר רבאני ע"י טיסות מאיראן
לאמריקה הלטינית )בדגש על ברזיל שם מתגורר אחיו( תוך שימוש בזהות בדויה,
במאפיינים חשאיים ,ותוך ניצול חסינותו הדיפלומטית.
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מעבר לפעילותו התודעתית הענפה ,עליה נעמוד להלן ,ממשיך רבאני ,להערכתנו ,לקיים
קשר עם תשתיות טרור בארצות אמריקה הלטינית .עדות לכך ניתן למצוא בהודעה
לעיתונות שפרסמה לשכת התובע הכללי של ארה"ב ב 21-באוקטובר  ,2011שעסקה
בהרשעת אמאם מטרינדאד בכוונה לבצע פעולת טרור בשדה התעופה קנדי בניו
יורק )ע"י פיצוץ מיכלי דלק וצינור דלק העובר מתחת לשדה התעופה( .יוזמי הפיגוע שלחו
לאיראן את אחד מחברי החוליה ,אדם בשם עבד אלקאדר ,על מנת להיפגש עם אנשי
קשר איראניים ,שאחד מהם היה מחסן רבאני .עבד אלקאדר נעצר בשנת  2007לאחר
שעלה על מטוס ,שהיה בדרכו לוונצואלה ,משם התכוון להמשיך לאיראן.
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כישוריו של רבאני בניהול חתרנות ,טרור ופעילות תודעתית באמריקה הלטינית
מנוצלים גם כיום ע"י המשטר האיראני לשם הפצת האסלאם הרדיקלי והדת
השיעית באמריקה הלטינית .זאת בתוקף תפקידו כראש מכון תרבותי במרכז הדתי

 57פירוט ראו נספח ללקט מידע מה 12-בנובמבר " :2006ארגנטינה שבה ומצביעה על איראן כאחראית לביצוע פיגועי
טרור בשטחה באמצעות חזבאללה :בתום חקירה ממושכת הכריזה המערכת המשפטית בארגנטינה על איראן כאחראית
לפיצוץ בניין הקהילה היהודית בבואנוס איירס )אמי"א( ב .1994-שופט חוקר ארגנטיני הוציא צווי מעצר בינלאומיים
נגד שבעה בכירים איראניים )כולל נשיא איראן לשעבר( ולבכיר חזבאללה )עמאד מע'ניה(".
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שבעיר קום בשם "אנשידה שרק" )בשפה הפרסית :דרכי החשיבה של המזרח( ,העוסק
בייצוא המהפכה האסלאמית והדת השיעית לארצות אמריקה .מכון זה משגר
לאמריקה הלטינית אנשי דת איראנים ,מעביר הכשרות באיראן לפעילים מקומיים מאמריקה
הלטינית ,מפיץ באמריקה הלטינית חומרי תעמולה בשפה הספרדית ומפעיל אתר אינטרנט
בשפה הספרדית.
בנוסף לכך משמש רבאני כיועץ לעניינים בינלאומיים לנשיא האוניברסיטה
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הבינלאומית

אל

מצטפא,

בעיר

בקוםUniversity

International

)Mustafa

.( Al-

האיאתאללה ד"ר מחמד רזא אעראפי ,העומד בראש אוניברסיטה זאת ,התבטא בסוף
פברואר  2012כי לומדים בה  120סטודנטים ממדינות רבות ברחבי העולם וכי היא הפכה
למרכז להפצת "האסלאם הטהור" )קרי ,השיעה בנוסח איראן( ברחבי העולם.
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מחסן רבאני נוהג להיפגש עם משלחות מאמריקה הלטינית המבקרות באיראן.
בפברואר  2012הוא ליווה משלחת שכזאת לפגישה עם מחמד חסיני ,שר התרבות
והאכוונה האסלאמית באיראן .בפגישה שיבח מחמד חסיני את הגידול בקצב
ההתאסלמות של האוכלוסייה באמריקה הלטינית .לדבריו "רוח האסתשהאד"

58

התחזקה בשל העמידה האיתנה של איראן מול המערב .הוא ציין ,כי רבים מהמוסלמים
באדמות האסלאמיות ,כמו פלסטין ולבנון ,מוכנים להקריב את חייהם למען האסלאם
בהשראת עמדתה של איראן .הוא צפה שבעתיד הקרוב יורחבו עוד יותר קשרי איראן
עם אמריקה הלטינית ואמר ,שיש לתרגם לספרדית עוד ועוד ספרים בנושא האסלאם
ולהפיצם במדינת דוברות הספרדית.59

תמונה מפגישתם של רבאני וחסיני עם משלחת מאמריקה
הלטינית )הסוכנות פארס(12.2.2012 ,

 58אסתשהאד ,מות קדושים של מוסלמי למען אללה .המחבל המתאבד ,בטרמינולוגיה של ארגוני הטרור הפלסטינים,
נקרא אסתשהאדי ,קרי -מי שהקריב את חייו במודע למען אללה.
59

פארס 12 ,בפברואר .2012
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מכון "דרכי החשיבה של המזרח"") 60אנדישה שרק"(

הלוגו של מכון "אנדישה שרק"
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מכון "אנדישה שרק" ,שרבאני עומד בראשו ,מאכוון ומנהל פעילות תודעתית נמרצת
במדינות אמריקה הלטינית .בין שאר פעילותיו:
א.

שיגור אנשי דת איראנים צעירים למדינות אמריקה הלטינית להפצת האסלאם
הרדיקלי השיעי נוסח איראן .באחד מהקורסים הללו ,הנמשך שלוש שנים ,לומדים
אנשי דת מגוון קורסים

שיסייעו להם בפעילותם באמריקה הלטינית :השפה

הספרדית ,דתות ותרבויות באמריקה הלטינית ,ומיומנויות להפצת האסלאם
לדוברי השפה הספרדית .חוג'ת אלאסלאם רוחאללה מאהרי,סגן ראש המכון,
פתח בפברואר  2012את ההרשמה לקורס השמיני .61המעוניינים התבקשו להתקשר
למכון

באמצעות

הטלפון

או

לשלוח

בקשה

למועמדות

בדואר

אלקטרוני

).(AmuzehSpanish@gmail.com
ב.

הפצת ספרים בשפה הספרדית למדינות אמריקה הלטינית :ב 7-במרץ  2011דווח
כי המכון שרבאני עומד בראשו ,הוציא לאור בתחילת מרץ ספר בשפה הספרדית,
הכולל את התבטאויותיו החשובות של ה"מנהיג" האיאתאללה עלי ח'אמנהא'י
ופרשנויות לקוראן של בכירי השיעה .לדברי רבאני ,הספרים שמוצאים ע"י המכון
שהוא עומד בראשו מופצים בוונצואלה ,קולומביה ,ברזיל ומדינות נוספות באמריקה
הלטינית.62חוג'ת אלאסלאם רוחאללה מאהרי ,סגן ראש המכון לענייני חינוך ,אמר כי
עשרות אלפי ספרים בשפה הספרדית בנושא האסלאם והמהפכה האסלאמית
של איראן הופצו עד כה באמצעות המכון במדינות הדוברות ספרדית .לספרים
הללו ,לדבריו ,הייתה "השפעה אדירה" על דעת הקהל במדינות הללו.63

60

בתרגום לאנגלית.(Fox News, 12.10.2011) "The Oriental thought Cultural Institute" :

61

ראיון לסוכנות רסא 15 ,בפברואר .2012

63

סוכנות רסא 15 ,בפברואר .2012

Sabadnews.com

62

38
ג.

הקמת אתר אינטרנט בשפה הספרדית :במאי  2011השתתף רבאני בטקס השקת
אתר אינטרנט חדש ,שאותו הוא כינה "האתר האסלאמי הגדול ביותר בשפה
הספרדית" .בטקס ההשקה התייחס רבאני למשימותיו של מכון "אנשידה שרק"
במדינות אמריקה הלטינית :שיגור אנשי דת ותעמולה ,הן איראנים והן מקומיים,
לאזורים שונים במדינות אמריקה הלטינית; קיום השתלמויות בנושאי מדעים ותרבות
עבור אנשי דת הנשלחים למדינות אמריקה הלטינית; הוראת ספרדית לאנשי דת
איראניים; הגשת סיוע למרכזים אסלאמיים ברחבי אמריקה הלטינית; שיתוף פעולה עם
ארגונים איראנים בחו"ל לשם הקמת התארגנויות של פעילים מקומיים; הקמת מרכזים
אסלאמיים ומסגדים חדשים; ניהול עיתון אינטרנטי בשם "הדרך השלישית" שהינו,
לדברי רבאני ,ה"עיתון האסלאמי ]האינטרנטי[ היחידי בעולם".64
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באפריל  2011העניק רבאני ראיון לאתר של המרכזים הדתיים של העיר קום ,בו התייחס
בהרחבה לפעילות התודעתית הענפה שמנהלת איראן באמריקה הלטינית .65בין
השאר אמר רבאני:
א.

קבוצות וארגונים דתיים רבים החלו לפעול במדינות אמריקה הלטינית .כתוצאה
מכך ,מוסלמים וערבים ,במיוחד בברזיל וארגנטינה ,שקודם לכן הסתירו את זהותם,
קיבלו ביטחון ואזרו אומץ להבליט את זהותם האסלאמית .עיתונאים ,סופרים ואנשי
תרבות רבים בארגנטינה ,בקולומביה ובמדינות נוספות באמריקה הלטינית
התאסלמו בשנים האחרונות .לדברי רבאני "המיתוס האמריקאי" התנפץ
במדינות הללו בעוד שעמי האזור מוקירים את איראן.

ב.

איראן שיגרה עד כה מספר אנשי דת בכירים למדינות אמריקה הלטינית )רבאני
מנה שמות של כמה מהם( ,אולם יש לשגר לשם אנשי דת נוספים" .מרכזי תרבות"
אסלאמיים פעילים בצ'ילה ,בוליביה ,קובה ,קולומביה ,אלסלוודור ועוד.
המוסלמים המקומיים רוצים גם ,שיעמדו לרשותם תחנות רדיו וטלוויזיה.

ג.

במדינות אמריקה הלטינית מופצים ספרים על האסלאם והשיעה .יש מקום להוציא
לאור כמויות גדולות יותר של ספרים אלה כדי להפיץ אותם בקרב קבוצות אוכלוסיה
רבות יותר והוא מוסיף" :אנו פנינו למו"לים מקומיים כדי שהם יוציאו לאור את
הספרים שיש להתרכז בהם .אולם איראן פועלת להקמת מרכז בינלאומי משלה
להפצת הספרים "...לדברי רבאני מרכז בינלאומי זה יהיה בקום או אפילו אולי
בביירות" .כרגע אנו עסוקים בהפצת אלפי עותקים של  120ספרים שונים לילדים
על האסלאם ,בשפה הספרדית ,כדי להציג את האסלאם יותר ויותר בפני ילדים
וצעירים במדינות דוברות ספרדית."...

Hawzahnews.com, 27.5.2011.
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Hawzah.net, 1.5.2011

65

39
ד.

צריך להרחיב את קשרי האקדמיה באיראן עם מדינות אמריקה הלטינית .יש
ללמד את תושבי אמריקה הלטינית את השפה הפרסית ואולי גם הערבית.

ה.

"אנחנו הקמנו אתרים שונים בשפה הספרדית למען המטרות שלנו ."...לאור
חופש העיתונות והתקשורת בארגנטינה ,אנו שכרנו שעות רבות של שידור
בתחנות רדיו וטלוויזיה שונות] .כמו כן[ הצלחנו לפרסם מאמרים רבים
בעיתונים מקומיים ...בנוסף לכל אלה ,שכרנו תחנת רדיו שלמה ,שעתה משדרת
ומפיצה את האסלאם."...

ו.

" ...בבוליביה גם כן הקמנו ]תחנת[ רדיו אסלאמית .כמו כן הקמנו בקולומביה
תחנת רדיו אינטרנטית .אנו מתכננים באמצעות מכון "אנשידה שרק" ]שרבאני עומד
בראשו[ להקים עוד תחנת רדיו וטלוויזיה אינטרנטית כדי להפיץ עוד יותר את
דברי האסלאם לדוברי ספרדית" ."...בכוונתנו לקבל את האישורים המתאימים
מהממשלות באזור כדי שנוכל להקים תחנות רדיו וטלוויזיה רשמיות משלנו".

ז.

"יש לציין כי חלקו של מר צ'אבס ]נשיא וונצואלה[ בסלילת הדרך עבור הפעילות
שלנו בכל האזור ,הינו חלק נכבד וחשוב .זאת משום שבתקופה שקדמה למר צ'אבס
מדינות רבות באזור אסרו על הפעילות שלנו .אולם מר צ'אבס עזר לנו רבות ,ועתה אנו
נהנים מתנאים טובים יותר."...

ח.

" ...יש להקים מרכזים להפצת השיעה ולא להסתפק במסגדים ,שערב הסעודית
בונה במדינות אלו ]מדינות אמריקה הלטינית[ .מידת הרגישות של המוסלמים או של
כאלה שהתאסלמו כלפי נושאים כגון פלסטין ,לבנון ,תימן ועוד היא גבוהה ...מוסלמים
אלה מתפללים למען איראן והם אינם רוצים לראות את החברה האיראנית מפולגת."...

הפעלת אנשי דת באמריקה הלטינית ע"י רבאני
ארגנטינה
פעילות תודעתית בארגנטינה
.84

איראן מקיימת בארגנטינה מזה כמה עשורים פעילות תודעתית נמרצת ,חלקה
באכוונת מחסן רבאני שבשנות ה 80-ובמחצית הראשונה של שנות ה ,90-שבמחצית
הראשונה של שנות התשעים של המאה הקודמת פעל בבואנוס איירס וכיום פועל
מאיראן .פעילות זאת מוצאת ביטוייה בהפצת האסלאם השיעי הרדיקלי בארגנטינה,
העמקת ההזדהות עם איראן וחזבאללה והטמעת השנאה לישראל ולארה"ב.
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להלן כמה צילומים הממחישים זאת:

הפגנה בארגנטינה ,שהתקיימה במהלך שנת  2009נגד ישראל:
אחד המפגינים )מימין( לבוש כאיש דת שיעי )איראני( .מפגין
אחר ,משמאל ,לובש חולצה ,שעליה מוטבע הלוגו של חזבאללה
)(mdzol.com

משלחת של ארגון פרו-איראני הפועל בארגנטינה בשםLa :
 Asociación Argentino Islamicaבמהלך ביקור באיראן בשנת
 .2008אנשי המשלחת נושאים את דגלי איראן )מימין( וחזבאללה
)משמאל( )(elrejunteil.wordpress.com

מתוך עמוד השער של הארגון ) La Asociación Argentino Islamicaנכון ל-
 11במרץ  .(2012הקשר לאיראן ברור :בעמוד השער נראים תמונת
האיאתוללה ח'מיני ותמונת הפגנה בארגנטינה בה נישאו דגלי חזבאללה
ונישאה תמונתו של מנהיג הארגון ,חסן נצראללה )(asai.org.ar

.86

על פי עדותו של נורייגה בסנט האמריקאי לפחות שני מסגדים בבואנוס איירס ,מסגד
אלאמאם ומסגד אלתוחיד ,מופעלים ע"י שיח'ים ,שגויסו ע"י רבאני .בראש מסגד
אלאמאם עומד שיח' עבדאללה מדני .המסגד משמש גם כמטה של הAssociation -
 ,Islamicaאחד ממרכזי התרבות האסלאמיים הבולטים באמריקה הלטינית ,שהוקם בשנת
.1990

41

מסגד אלאמאם בבואנוס איירס ) la Mezquita Al-Imam de
 ,(Cañuelasהמשמש גם מרכז תרבותי .מעל הדלת נראה
סמל איראן )(shiatv.net

.87

נורייגה מתאר גם בעדותו את פעילותם של תלמידי רבאני מחוץ לארגנטינה:
א.

שיח' כרים עבד אלבאז ,למד אצל רבאני בקום במשך חמש שנים ובעבר ירש את
מקומו כמי שעומד בראש מסגד אלתוחיד בבואנוס איירס .שיח' זה משמש כיום כאמאם
של המרכז התרבותי האסלאמי בפורטו מונט ,צ'ילה ) Centero Chileno Islamico de
 .66(Cultura de Puerto Monttהשיח' אינו מסתיר אהדתו לארגוני הטרור המזרח
תיכוניים והוא טוען ,כי חזבאללה אינו ארגון טרור אלא "חלק יסודי מההתארגנות
ההרואית העולמית נגד האימפריאליזם הטרוריסטי של ישראל וארה"ב".
עמדותיו אלו הינם פרי ה"חינוך" שרבאני מקנה לתלמידיו מאמריקה הלטינית במהלך
הקורסים המועברים על ידו באיראן.67

ב.

שיח' סוהל אסד ,ארגנטינאי ,שאימץ את האסלאם הרדיקלי בהשפעת רבאני ,מרצה
כיום באוניברסיטאות באמריקה הלטינית ומגייס תומכים צעירים לתפיסותיו .68שיח' זה
קיים ביקור ב Puno-שבפרו ,כאורח הכבוד של " ."Casas de Albaזוהי קבוצת
אקטיביסטים

פולטיים

שהוקמה

בפרו,

לתמיחה

במהפכה

הבוליביאנית

]המהפכה שמוביל הוגו צ'אבס[ ,המקיימת מאבק תודעתי נגד ארה"ב
וישראל.69

66

עדות רוג'ר נורייגה בסנט.

68

עדות רוג'ר נורייגה בסנט.

freerepublic.com, 24.6.2011

67

 .Caribbeannewsnow.com, February 21, 2012 69על פי הכתבה באתר זה קיים חשש ,כי רשתות טרור מיקמו
תשתיותיהן באזור משולש הגבולות בין דרום פרו ,צפון צ'ילה ודרום מערב בוליביה .שכן ,באזורים הללו מצויים
מסגדים ומרכזי תרבות בהשפעה איראנית .יתרה מכך ,איראן מגלה באזור זה פעילות חברתית עניפה )הקמת מרפאות
ומתקני חינוך( ומקיימת את אחת משגרירויותיה הגדולות ביותר באמריקה הלטינית בלה פאז ,בירת בוליביה.
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ברזיל
.88

חשיבות מיוחדת מייחס מחסן רבאני לפעילות בברזיל ,מדינה בעלת אוכלוסיה
מוסלמית גדולה .במקום מושבו בקום שבאיראן הוא נוהג לקלוט קבוצות ברזילאים להם
הוא מעביר "הכשרות דתיות" .על פי השבועון הברזילאי הנפוץ  Vejaמאז שנת  2007ועד שנת
 2011ביקרו באיראן שלוש קבוצות של ברזילאים לשם קבלת הכשרות אלו.70

.89

השבועון הברזילאי  ,Vejaתאר את אחת מההכשרות הללו ,שהועברה בקום ע"י רבאני,
המכונה "הפרופסור" ע"י תלמידיו ,ל 17-אנשים .מתוכם שמונה היו ברזילאים צעירים,
שהמירו דתם לאסלאם ,נשלחו לקום ,וכל הוצאותיהם שולמו ע"י האיראנים .ברשות
תלמידים ברזילאים ,שחזרו מאיראן ,נמצאו )במשתמע ע"י השלטונות הברזילאים( חומרי
הסתה נגד ישראל והיהודים .מאמצי הגיוס הללו ,המהווים מקור דאגה לשלטונות
הברזילאים ,מתמקדים באזורים עניים בברזיל ,שבהם לא מתגוררת כלל אוכלוסיה
מוסלמית.71

רבאני )מסומן בריבוע שחור( מצולם בקום בשנת  2011עם
שמונה ברזילאים ,שהמירו דתם לשיעה
)(interamericansecuritywatch.com

.90

על פי עדותו של נורייגה בסנט האמריקאי ,נוהג רבאני להגיע לברזיל באופן סדיר על מנת
להיפגש שם עם אחיו ,מחמד באקר רבאני רזאוי ,מייסד  Iranian Associationבברזיל,
ארגון העוסק גם בגיוס תלמידים הנשלחים לאיראן .72אחד ממשתתפי הפעולה המרכזיים עם
רבאני הינו שיח' ח'אלד תקי אלדין ,מוסלמי סוני קיצוני מהSao Paulo Guarulhos -
 .mosqueתקי אלדין קשור בפעילות דתית למסגדים שיעים והוא גם משמש כמזכיר הכללי
של ה .Council of the Leaders of the Societies and Islamic Affairs of Brazil -נורייגה

Freerepublic.com, 24.6.2011

70

Freerepublic.com, 24.6.2011

71

Freerepublic.com, 24.6.2011
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טוען גם בעדותו ,כי אותו מסגד בסן פאולו קשור להתארגנות ב"משולש הגבולות" ,שלטענת
משרד האוצר האמריקאי ) (10.6.2004העניק סיוע לוגיסטי לחזבאללה.
.91

מקורות ברזילאים דיווחו ,כי מחסן רבאני הגיע מספר פעמים לברזיל תחת זהות בדויה
במטרה לגייס מתאלסמים חדשים .המשטרה הפדרלית של ברזיל מסרה ,כי באחד מביקוריו
האחרונים בברזיל ,רבאני השתמש בשיטות פעולה שיכלו לגרום ל"משבר דיפלומטי".
לדבריה ,רבאני טס מטהראן לקרקאס ,וונצואלה ,משם נכנס לברזיל באופן בלתי
חוקי .ממשלת וונצואלה הסתירה מהאינטרפול את רשימות הנוסעים באותה טיסה.
בכתבה שעסקה בפרשה זאת נאמר ,כי קו התעופה בין קראקס לטהראן ,המופעל ע"י נתיבי
האויר של איראן ,מכונה ע"י אנשי מודיעין " "Aeroterrorמשום שבאמצעותו מגיעים
טרוריסטים חשודים למדינות אמריקה הלטינית .שירותי הביטחון הברזילאים ,שעקבו
אחרי תנועות רבאני ,תכננו לעצור אותו בברזיל אולם בסופו של דבר הוא הצליח
להימלט.73

.92

איש דת נוסף ,שהוזכר בעדותו של השגריר נורייגה בעדותו בסנט ,הינו השיח' ח'אלד תקי
אלדין ,אסלאמיסט ממסגד גוארולוס ) (Guarulhosבסאו פאולו שבברזיל .הוא קשור
למסגדים

השיעים

באמריקה

הלטינית,

שימש

כיו"ר

"מועצת

ראשי

הקהילות

]המוסלמיות[ ולעניינים האסלאמיים בברזיל" ) the Council of the Leaders of the
 .(Societies and Islamic Affairs of Brazilככל הנמסר בעדות נחשף קשר בין המסגד בסאו
פאולו לרשת ב"משולש הגבולות" ,המספקת סיוע כספי ולוגיסטי נרחב לחזבאללה.

74

סיכום
.93

על משמעות פעילותו של רבאני בברזיל ובארגנטינה עמד ד"ר אלברטו ניסמן ,התובע
הכללי הארגנטינאי ,שחקר את פרשת פיצוץ בניין אמי"א"Rabbani is a serious threat, :
including in Brazil. In Argentina, he spread his vision of radical, extremist, and violent
Islam, which resulted in dozens of casualties during the Buenos Aires terrorist
attacks. Now, based in Iran, he continues to play a significant role in the
.spread of extremism in Latin America"75

73

Freerepublic.com, 24.6.2011; Merco Press (South Atlantic News Agency), 4.4.2011, Freerepublic.com; Anna MahjarBarducci, "Iranian Mullah Responsible for terrorist attacks in Argentina (24.6.2011) ,Freerepublic.com
.americasforum.com
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ד"ר מחמד חסן ע'אדירי אביאנה :דמותו של איש משרד החוץ האיראני העוסק
בפעילות תודעתית באמריקה הלטינית

ד"ר מחמד חסן ע'אדירי אביאנה

כללי
.94

מחמד חסן ע'אדירי אביאנה ,76יליד טהראן ) ,(1953הינו דיפלומט איראני מקצועי ,תומך
המשטר האסלאמי מראשית דרכו ,קיצוני בדעותיו .הוא החל לימודיו באיטליה )פירנצה(
ב ,1971-סיים לימודיו בהצטיינות וקיבל באיטליה תואר דוקטור בארכיטקטורה .מאוחר יותר
הוא עשה תואר נוסף במגמה של ניהול אסטרטגי באוניברסיטה של הביטחון הלאומי
באיראן .הוא פרסם שמונה ספרים אודות האסלאם ,הנצרות ונשים באסלאם )ביניהם ספר
שיצא לאור בשנת  2008בשם " ,"This is Islamבשפה האנגלית והספרדית(.

.95

ע'אדירי הינו תומך קנאי של ח'מיני ושל המשטר האיראני מראשית דרכו .בעת
לימודיו באיטליה בשנות השבעים של המאה הקודמת ,הוא הקים את התאחדות הסטודנטים
האסלאמית ,אליה הצטרפו סטודנטים איראנים שלמדו באיטליה .הקריירה הדיפלומטית שלו
בשרות משרד החוץ החלה מיד לאחר מהפיכת ח'מיני ) .(1979במהלך שרותו במשרד החוץ
הוא שימש ,בין השאר ,כשגריר איראן באוסטרליה ובמכסיקו )הוא דובר ,בין השאר ,את
השפה הספרדית(.

.96

ע'אדירי עדיין משמש כיועץ וכמומחה בכיר בשרות משרד החוץ האיראני .כמו כן
הוא חבר במועצה הבינלאומית של "מכון המחקר של התרבות והחשיבה האסלאמית".
ע'אדירי ממשיך לקיים קשר עם גורמים שונים באמריקה הלטינית .בסוף פברואר 2012
הוא קיבל את פניה של משלחת מאמריקה הלטינית ,שביקרה באיראן ,ושוחח עמה על
האסלאם ועל המהפכה האסלאמית והשפעתה על אמריקה הלטינית.77

Mohammad Hassan Ghadiri Abyabeh
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Ghdiri.ir
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פגישה של מחמד ע'אדירי עם משלחת מאמריקה
הלטינית בסוף פברואר .(Ghadiri.ir) 2012

תפיסת עולמו של מחמד ע'אדירי והתבטאויותיו
.97

ע'אדירי הינו תומך קנאי במשטר האסלאמי בטהראן מראשיתו ובעל תפיסת עולם
רדיקלית .הוא סבור ,כי את תפיסת העולם האסלאמית רדיקלית ואת הדת השיעית
יש "לייצא" למדינות אמריקה הלטינית ע"י המרת דתם של התושבים המקומיים
וחשיפתם לאינדוקטרינציה האיראנית.

מחמד ע'אדירי צועד עם האיאתאללה ח'ומיני,
במקום מגוריו בפרברי פריס בשנת 1979
)(ghadiri.ir

.98

להלן כמה דוגמאות להתבטאויותיו של ע'אדירי בסוגיות שונות:
א.

ע'אדירי היה מועמד מטעם העיר קאשאן בבחירות לפרלמנט ב 2-במרץ ) 2012הוא לא
נבחר( .בראיונות לכלי התקשורת באיראן לקראת הבחירות הדגיש ע'אדירי ,כי "השינוי
בעולם מותנה בהשמדתו של המשטר הציוני".78

Ghdiri.ir, 28.2.2012

78
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ב.

ע'אדירי נאם בכנס ההתעוררות האסלאמית ,שנערך בחסותו של ח'אמנהאי בהשתתפות
משלחות אסלאמיות מרחבי העולם .בנאומו ) 31באפריל  (2011תקף בחריפות את
ערב הסעודית ,על המבזבזת לדבריו את כספי הנפט של "האדמה האסלאמית" .הוא
אף הציע לשנות את שמה ל"ערב המחמדית" במקום ערב הסעודית.79

ג.

ע'אדירי תמך במימוש פסק ההלכה של ח'ומיני בדבר הצורך לרצוח את סלמאן
רושדי .לאחרונה הוא התראיין בנושא זה ) 15בפברואר  (2012וחזר והדגיש ,כי הוא
מאמין ,שח'ומיני צדק וכי יש להוציא להורג את רושדי.80

ד.

ע'אדירי קרא למשטר האיראני להוציא להורג את אמיר מירזאא'י חכמתי ,צעיר
אמריקאי ממוצא איראני החי באיראן ,שנעצר בספטמבר  2011באשמת ריגול ונידון
למוות .זאת ,לדברי ע'אדירי" ,כדי שארה"ב תבין עם מי יש לה עסק" .הוא ציין כי אם
יבחר לפרלמנט ,הוא יפעל להחרפת גזרי הדין נגד כל מי ש"מסייע לאויב" וירחיב
את מעגל אלה שצריך להוציאם להורג

81

)ב 6-במרץ  2012הודיע משרד המשפטים

האיראני על ביטול גזר הדין מוות של אמיר מירזאא'י(.
ה.

ע'אדירי היה תומך נלהב בדיכוי התנועה הרפורמית ע"י המשטר האיראני לפני
שנתיים .הוא כתב עשרות מאמרים נגד התנועה הרפורמיסטית וסבור ,כי יש להתעמת
בצורה תקיפה יותר עם תומכי המחאה נגד המשטר.

הפעילות התודעתית של ע'אדירי במכסיקו :איסלום שיעי ופרשת חוזה טולנטינו
.99

במהלך כהונתו כשגריר במכסיקו ,גילה מחמד ע'אדירי פעלתנות רבה בהמרת דתם
של תושבים מכסיקנים לאסלאם השיעי וייצוא המהפכה האיראנית .הוא עסק
באסלום ,בשיגורם ללמודי דת לאיראן ובביסוס ההשפעה האיראנית במכסיקו .על פי
אחד ממברקי "ויקיליקס" ) (2009היו לע'אדירי בעת כהונתו כשגריר במכסיקו התבטאויות
אנטישמיות .הללו נתפסו כ"בעייתיות" ע"י השלטונות המקומיים והשירותים

החשאיים

המקסיקנים פיקחו מקרוב אחרי פעילותו.82
.100

דוגמא לאופי פעילותו של ע'אדירי במקסיקו הייתה פרשת חוזה טולנטינו .זהו צעיר
מכסיקני ,שנשלח בשנת  2011ללימודי דת בעיר קום ,לאחר שלטענתו העמיד פני
מתאסלם .לדבריו רעיון הנסיעה לאיראן נולד לאחר שפגש בשגרירות האיראנית
במכסיקו את השגריר ע'אדירי .בפגישה ביניהם הוצע לו ללמוד לימודי דת שיעים באיראן
ולשוב למכסיקו כראש מסגד על מנת להפיץ בה את האסלאם.
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טולנטינו הגיע לאיראן ולמד בה לימודי דת שיעים .כמו כן הוא למד על המהפכה
האסלאמית באיראן .הוא למד באיראן יחד עם סטודנטים נוספים מארגנטינה,
בוליביה ,קולומביה ,אקוודור ווונצואלה .הסטודנטים הללו למדו גם כיצד לנהל
מסגדים .אחד ממוריו בקום היה מחסן רבאני .לדבריו הוא נדהם במיוחד מתפיסת
המרטיריות ,הנכונות להקריב את הנפש למען חיי נצח בגן עדן ,שאליה הטיפו מוריו
האיראנים )תפיסה המהווה תשתית תודעתית להפעלת מחבלים לפיגועי התאבדות(.

.102

חוזה טולנטינו טוען ,כי במהלך לימודיו באיראן נחשפה זהותו ע"י האיראנים ,שגילו ציוד
מעקב שנשא ,אך הוא הצליח לברוח חזרה לארצו בסיוע שגרירות מכסיקו באיראן.83

ד"ר ע'אדירי מלמד צעיר מכסיקני ,שהמיר דתו לדת
השיעית ,לקיים תפילה בתקופה שהיה שגריר במכסיקו
)(iranhami.ir
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ד"ר ע'אדירי ,בעת שהיה שגריר איראן במכסיקו ,מעניק
העתק של ספר שחיבר על האסלאם לחוזה
טולנטינו)(forum.internet-haganah.com

