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כוח "קדס" של "משמרות המהפכה"
האיראניים כמכשיר עיקרי ליישום מבצעי של
תפיסת "ייצוא המהפכה" מחוץ לגבולות איראן
סמל "משמרות המהפכה"

סמל חזבאללה

מימין :סמל "משמרות המהפכה" האיראניים .משמאל :סמל חזבאללה ,ארגון שהוקם
ע"י "משמרות המהפכה" ומופעל ע"י כוח "קדס" .קווי הדמיון ביניהם גלויים לעין:
בשניהם יד האוחזת בהתרסה ברובה סער ,סמל למהפכנות; מעליו פסוקים לוחמניים
מהקוראן המקנים למהפכנות את הצביון האסלאמי רדיקלי; ברקע כדור הארץ הנותן
למסר הלוחמני של האסלאם את המימד הגלובלי; מתחת לרובה מופיע צמח בעל עלים
)סמל לצמיחה? לשלום?( ,שנועדו אולי על מנת לנסות ו"לרכך" את המסר הלוחמני
שבסמלים .מוטיבים דומים בהשראה של איראן וחזבאללה מופיעים גם בסמלים של
ארגוני הטרור הפלסטינים )חמא"ס ,הג'האד האסלאמי בפלסטין ,ועדות ההתנגדות
העממית(.
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באיראן
תפיסת
ייצוא המהפכה
תפיסת ""ייצוא
של הרפובליק
המהפכה"" של
הרפובליקהה האסלאמית
האסלאמית באיראן
 .1השאיפה "לייצא" את המהפכה האסלאמית לכלל החברה המוסלמית
)ואף לחברה האנושית כולה( הנה חלק בלתי נפרד מהפילוסופיה של
האיאתאללה ח'מיני ,מחולל המהפכה האסלאמית באיראן ) .(1979ח'מיני
ותומכיו חתרו להתעלם מההבדלים הדתיים שבין הסונים לשיעים ומהחלוקה
הלאומית ,ושאפו ליצור כוח אסלאמי מהפכני ,אשר בהובלתה של איראן יפעל
למגר את "שורש הרע" -מעצמות העל הגורמות להשחתת העולם ובמרכזן
ארה"ב )"השטן הגדול"( ובעלת בריתה ישראל )"השטן הקטן"( .זאת ,תוך
חתירה בהמשך לביסוסה של דומיננטיות שיעית אסלאמית.
 .2תפיסת "יצוא המהפכה" שימשה ,בראייתם של ח'מיני ושל ממשיך דרכו
ה"מנהיג" עלי ח'אמנאי ,מנוף לקידום האינטרסים האסטרטגיים האיראניים
ובמרכזם השאיפה להגמוניה אזורית וקידום המאבק נגד ישראל והמערב ,תוך
התערבות בענייניהם הפנימיים של מדינות אחרות )לרבות מדינות ערביות\
מוסלמיות השוכנות במזרח התיכון ומחוצה לו(.

המהפכה""
כוח
כוח ""קדס
העיקרית ליישום
זרוע העיקרית
קדס"" ככזרוע
ייצוא המהפכה
ליישום ""ייצוא
 .3כוח "קדס" )"ירושלים"( הינו אחת מחמש הזרועות של "משמרות
המהפכה" האיראניים ,שהינם הגוף הצבאי-בטחוני החזק ביותר באיראן
והמשענת העיקרית של המשטר .הכוח הינו יחידת עילית המונה ,ככל הידוע,
כמה אלפי פעילים .הוא הוקם בתחילת שנות התשעים של המאה העשרים על
מנת ליצור מסגרת ארגונית מסודרת לפעילות המתבצעת ליישום תפיסת
"יצוא המהפכה" מחוץ לגבולות איראן ,והפך בפועל לזרוע החשאית
העיקרית של איראן הפועלת מעבר לגבולותיה.
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סמל "משמרות המהפכה"

"משמרות המהפכה"

 1357שנת המהפכה
האסלאמית באיראן
)(1979

"כוחות היבשה"

מעל ליד האוחזת ברוס"ר מופיע פסוק מהקוראן בערבית" :הכינו כוח לקראתם ככל
שתוכלו) "...חלק מתוך סורה ] 8אלאנפאל[ פסוק  .(60משמעותו של פסוק זה ,המבטא
מיליטנטיות מוסלמית ,הינה קריאה להכנת כוח צבאי לקראת יציאה למלחמה באוייב.

 .4כוח "קדס" עוסק בקשת רחבה של פעילויות חשאיות מעבר לגבולות
איראן .זאת החל מהקמת מערכות חינוך ואינדוקטרינציה וכן תשתיות
אזרחיות התומכות באיראן ובאידיאולוגיה האסלאמית רדיקלית שלה ,ועד
"טיפול" במתנגדי משטר ,בניית והפעלת תשתיות טרור וגרילה חמושות,1
ופעילות חתרנית נגד משטרים ערביים\ מוסלמיים חילוניים ופרו מערביים.

 1פירוט על הפעלת "נשק הטרור" ע"י איראן ראה לקט מידע" :איראן כמדינה תומכת ומפעילות טרור" )אפריל .(2003
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 .5בראש הכוח עומד מאז מרץ  1998תא"ל קאסם סלימאני .2הכוח כולל אגפי
מטה ,מפקדות ייעודיות מיוחדות העוסקות בתחומי התמחות חשאיים
ייחודיים ,ומנהלות אזוריות המופקדות על אזורי אחריות גיאוגרפיים
מוגדרים .פעילי הכוח בולטים בקו האידיאולוגי והמיליטנטי שלהם .הכוח,
הזוכה ליוקרה רבה בקרב צמרת ההנהגה האיראנית ,נהנה ממשאבים רבים,
ומשפיע על תהליך קבלת ההחלטות הביטחוני-אסטרטגי בטהראן ,בעיקר
בסוגיות חוץ רגישות הנוגעות לפעילותה של איראן במדינות כמו עיראק ,לבנון
ואפגניסטן.

מימין :תא"ל קאסם סלימני מפקד כוח "קדס" מאז  1998במדים .משמאל :קאסם סלימני
בראיון טלוויזיוני נדיר בו הוא מספר על אחד מעמיתיו שנהרג במהלך מלחמת איראן -עיראק
)טלוויזיה איראן 18 ,1במרץ(2007 ,

 .6במסגרת המדיניות האיראנית הכוללת של "יצוא המהפכה" משימותיו
הרשמיות של כוח "קדס" כוללות:
א .ביצוע פעולות מיוחדות לאורך גבולות איראן ומחוצה לה.
ב .תמיכה בארגוני טרור ,שהבולט שבהם )וסמל "הצלחת" "ייצוא
המהפכה"( הינו חזבאללה בלבנון.
 2סלימאני הוא המפקד השני של כוח "קדס" .הוא החליף בתפקיד את תא"ל אחמד וחידי ) ,(1998-1990כיום סגן שר ההגנה
האיראני .נגד אחמד וחידי צפוי לצאת צו הסגרה בינלאומי בשל מעורבותו ומעורבות כוח "קדס" בפיגוע בבניין הקהילה
היהודית בארגנטינה )ראו להלן(.
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ג .הפעלת רשתות סייענים ותשתיות טרור "רדומות" במזה"ת וברחבי
העולם.
ד .תמיכה צבאית וכספית בארגוני אופוזיציה אסלאמיים בעולם הערבי\
מוסלמי.
ה .איסוף מידע מודיעיני.
ו .פעילות נגד האופוזיציה האיראנית מחוץ לאיראן.

 .7מכלול משימותיו אלו של כוח "קדס" נועדו לקדם את היעדים
האסטרטגיים של המשטר האסלאמי האיראני בשני תחומים עיקריים:
א .יישום משנתה האידיאולוגית-פוליטית של איראן ,שעיקרם השלטת
ההגמוניה האיראנית בעולם הערבי\אסלאמי" ,שיעיזציה" הדרגתית של
המרחב האסלאמי וחתירה לחיסול מדינת ישראל.
ב .פגיעה בעוצמתה העדיפה של ארה"ב ובאינטרסים האמריקאיים
במזה"ת ובעולם הערבי\ אסלאמי באמצעות חתרנות והפעלת "נשק
הטרור" נגד המערב ותומכיו ,ככל האפשר ללא "טביעת אצבע" איראנית.

 .8כוח "קדס" עוסק בקידום אגרסיבי של משימותיו ,כפי שפורטו לעיל,
בעיקר בכלים המסורתיים של פעילות צבאית בעלת אופי חשאי .בשנים
האחרונות מהווה כוח "קדס" גורם מוביל בניצול תהליך הדמוקרטיזציה
שמנסה ארה"ב להנחיל במזה"ת לשם שיפור מעמדם של ארגוני טרור
)"התנגדות"( ושל מיליציות וגורמים אסלאמיים רדיקליים הנתמכים ע"י
איראן .הדבר נעשה תוך בניית כלים פוליטיים לשם ביסוס ההשפעה
האיראנית לרבות "קניית" תומכים בארצות הערביות השונות .בשנים
האחרונות ניכרת זהירות מצד כוח "אלקדס" שלא להיחשף כמקדם סדר יום
אסלאמיסטי שיעי בלעדי והוא מנסה לבסס אחיזתו גם בקרב אוכלוסיות
סוניות.
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קדס""
של כוח
פעילותו של
מוקדי פעילותו
מוקדי
כוח ""קדס
 .9פעילות כוח "קדס" מתמקדת בשלוש זירות עיקריות במזה"ת :לבנון,
הזירה הפלסטינית ועיראק .במקביל ממשיכה איראן לבנות "תאים רדומים"
להפעלה בעת הצורך ברחבי העולם ,הן באופן עצמאי והן בשיתוף עם
חזבאללה .להלן פירוט.

לבנון
לבנון
 .10לבנון ,הממוקמת גיאוגרפית בליבו של העולם הערבי ,מהווה את ההישג
המרכזי של יישום תפיסת "ייצוא המהפכה" האיראנית .הזירה הלבנונית
נחשבת ל"ספינת הדגל" בפעילות כוח "קדס" ,אותה הוא מנצל כ"זרוע
קדומנית" לקידום המאבק נגד ישראל .הכוח פועל בלבנון באמצעות מפקדה
אזורית המכונה גם "גיס לבנון" .בכל הנוגע לפעילותו בלבנון מקיים כוח
"קדס" שיתוף פעולה נרחב עם המשטר הסורי ומנצל את סוריה כנקודת
מעבר עיקרית למשלוחים של אמצעי לחימה העושים דרכם מאיראן ללבנון.

מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי,
לאריג'אני) ,מימין ( משוחח עם תא"ל
קאסם סלימאני )שני מימין( מפקד כוח
"קדס" בצאתם מפגישה עם נשיא סוריה
בשאר אסד) .טלוויזית איראן20 ,1
בספטמבר (2006

קאסם סלימאני )ראשון מימין( מפקד
כוח "קדס" בצאתו מפגישה עם נשיא
סוריה בשאר אסד )טלוויזית איראן20 ,1
בספטמבר (2006

" .11משמרות המהפכה" עומדים מאחורי הקמת חזבאללה ,כתחליף
וכמתחרה לתנועת השיעית "אמל" ,בעלת האופי הלאומי -חילוני ,שסירבה
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לכפוף עצמה למשטר המהפכה בטהראן .3מאז הקמתו בראשית שנות התשעים
עוסק כוח "קדס" בטיפוח חזבאללה .במהלך השנים הוא הצליח לבסס את
"חזבאללה" כארגון החזק בקרב העדה השיעית ולסייע לו בבניית תשתית
צבאית הכוללת יכולות של מדינה ,החורגות מיכולות ארגון טרור וגרילה.
טיפוחו של חזבאללה נעשתה ,בין השאר ,באמצעות מימון כספי נדיב )כמה
מאות מיליוני דולרים בשנה( ,סיוע בגיבוש תכניות אופרטיביות ,העברת
אמצעי לחימה מגוונים )כולל רקטות בינוניות וארוכות טווח בעלות יכולת
פגיעה בעומק ישראל( והעברת אימונים צבאיים לפעילי הארגון.

"רק }אלה הנמנים עם[ עדת אללה ]קרי-
מחמד ותומכיו[ הם המנצחים"
]סורה ) 5אלמאא'דה( פסוק [56

"חזבאללה"

סמל חזבאללה שעוצב בהשראת סמל "משמרות המהפכה" .למעלה :מוטו אקטיביסטי )על רקע
האיור של יד האוחזת נשק( המוצא ביטויו בפסוק הלקוח מהקוראן " :רק }אלה הנמנים עם[
עדת אללה ]קרי-מחמד ותומכיו[ הם המנצחים" .ברקע כדור הארץ המסמל את המימד הגלובלי
של חזבאללה והאסלאם הרדיקלי.

 .12כוח "קדס" תמך באורח נמרץ ומסיבי בחזבאללה במהלך "מלחמת
לבנון השנייה" )יולי-אוגוסט  (2006ושולב בגופי הפיקוד של הארגון .בתקופה
שלאחר המלחמה הוא ממלא תפקיד חשוב ביותר בשיקומו הצבאי של
חזבאללה המוצא ביטויו ,בין השאר ,בהברחת אמצעי לחימה מאיראן ללבנון.
קאסם סלימני ,מפקד כוח "קדס" ,התייחס בנאום שנשא לרגל "יום ירושלים"

 3חזבאללה הוקם בקיץ  1982ע"י "משמרות המהפכה" האיראנים .ביוני אותה שנה הגיעו ללבנון כ 1500 -אנשי "משמרות
המהפכה" הראשונים ,שנקראו "כוחות מחמד רסול אללה" .על הכוח פיקד מחסן רפיק דוסת ,שבתום תפקידו בלבנון מונה לשר
משמרות המהפכה בממשלת לבנון )מתוך ספרו של שמעון שפירא ,חזבאללה בין איראן ולבנון ,הקיבוץ המאוחד ,(2000 ,עמ'
.98-97
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)שחל ב 20-באוקטובר  (2006למשמעות תוצאות "מלחמת לבנון השנייה"
והשפעתה על הזירה הפלסטינית:
"בעקבות נצחונו של חזבאללה בלבנון נוצא מזרח תיכון חדש ,לא ]מזרח
תיכון[ אמריקאי אלא אסלאמי...במקביל להתגבשותן של קבוצות הג'האד
בפלסטין ,ארגון שיעי בשם חזבאללה בלבנון הצליח לייצא לפלסטין את
המודל של דרך החיים האמונית .חזבאללה מילא תפקיד מרכזי בהפיכת
האבנים של הפלסטינים לטיל...עמידתו ]האיתנה[ של חמא"ס הביאה לחיזוק
4

הביטחון במדינות הערביות אבל לצערנו השליטים הערבים בגדו"...

 .13להלן פירוט כמה מתחומי הסיוע האיראני לחזבאללה בהם מילא כוח
"קדס" תפקיד מרכזי.

ללבנון
לחימה ללבנון
אמצעי לחימה
הברחת אמצעי
הברחת
 .14מרבית אמצעי הלחימה שמקורם באיראן מגיעים לחזבאללה בלבנון דרך
הנתיב האווירי באמצעות כוח "קדס" .אמצעי הלחימה והציוד מועברים
במטוסים איראנים ,הנוחתים בשדה התעופה הבינלאומי בדמשק )בתאום
ושיתוף פעולה עם סוריה( .משם הם מוברחים דרך היבשה לידי חזבאללה
בלבנון.
 .15בשנים שקדמו ל"מלחמת לבנון השנייה" עסקו האיראנים באופן שוטף
בהעברת אמצעי לחימה לחזבאללה תוך ניצול הזדמנויות שנקרו בדרכם :כך
למשל עשה כוח "קדס" שימוש במטוסי מטען איראניים וסוריים )לפחות 9
טיסות( ,שנשאו סיוע הומניטארי לנפגעי רעידת אדמה בבאם )דרום מזרח

 4ראו לקט מידע'" :יום ירושלים' ,הניזום ע"י איראן ,עמד גם השנה בסימן קריאות לחיסולה של ישראל בדרך של
אלימות וטרור .הכרזות ברוח זאת הושמעו בטהראן ,בבירות ,בערי הרצועה והגדה ,באיסטנבול ובלונדון .בלטה
קריאתו של נשיא איראן אחמדי נז'אד להפסקת קיומו של "המשטר הציוני" ואזהרתו למערב מפני "הוריקן" שיצא
מהאזור" ) 2בנובמבר.(2006 ,
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איראן( ,על מנת להעביר באמצעותם ,בדרכם חזרה לסוריה ,ציוד ואמצעי
לחימה בכמויות גדולות עבור "חזבאללה" )דצמבר  -2003ינואר .(2004

ובלבנון
אימון
אימון לפעילי
באיראן ובלבנון
חזבאללה באיראן
לפעילי חזבאללה
 .16כוח "קדס" נוטל חלק מרכזי במערכת אמונים והדרכה המועברת
לחזבאללה במחנות אימונים באיראן ,תוך שימוש בבסיסי ובמתקני "משמרות
המהפכה" .אימונים אלו נועדו להעלאת רמתם המקצועית של פעילי חזבאללה
במגוון מקצועות צבאיים ולהכשירם בתפעול אמצעי הלחימה המתקדמים
שאיראן מספקת להם .במקביל מסייעים אנשי "משמרות המהפכה" בהדרכה
של אנשי חזבאללה גם בלבנון )בעיקר בבסיסים ומתקנים שבבקעת הלבנון(.
 .17אנשי "חזבאללה" עוברים באיראן מערכת מגוונת של אימונים והדרכה,
החל בתמרונים משולבים וכלה בהדרכת ירי טילי נ"ט )כולל טילי "סאגר"
ו"טאו"( וירי טילי נ"מ .דגש מיוחד מושם על הכשרת יחידות "חזבאללה"
המפעילות אמצעי לחימה הנתפסים כאסטרטגיים ,כגון רקטות קרקע-קרקע
לטווח של מעל ל 75-ק"מ ומזלט"ים .יוזכר גם ,כי קציני "משמרות המהפכה"
סייעו ל"חזבאללה" בשיגור ה-מזל"ט לישראל )מתוצרת איראנית( בנובמבר
.2004
 .18שני המחנות המרכזיים המשמשים את כוח "קדס" להכשרת פעילי טרור
זרים הינם מחנה ה"אמאם עלי" בטהראן ומחנה בהונאר השוכן בכרג',
צפונית לטהראן .שני מחבלי "חזבאללה" שנפלו בשבי צה"ל בעת "מלחמת
לבנון השנייה" מסרו בחקירתם ,כי עברו אימונים ע"י פעילי "משמרות
המהפכה" במחנות האימונים בכרג' .אחד מהשניים הינו חסין עלי סלימאן,
מחבל מ"חזבאללה" שהיה מעורב בפעולת חטיפת שני חיילי צה"ל ב 12-ביולי,
שהובילה למלחמה .המחבל סיפר בחקירתו ,כי עבר אימונים באיראן יחד עם
קבוצה של  50-40אנשי "חזבאללה" מלבנון .אנשי הקבוצה נמנעו מהחתמת
דרכוניהם בסוריה או באיראן על מנת לנסות ולהסתיר את יציאתם לאימונים
באיראן.
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חסין עלי סלימאן מחבל מ"חזבאללה" שנתפס ע"י צה"ל ב"מלחמת לבנון השנייה" .המחבל
סיפר על אימונים שעבר באיראן יחד עם  50 -40אנשי חזבאללה ע"י אנשי "משמרות
המהפכה")צילום :דובר צה"ל(

לקראת
והכנתו לקראת
חזבאללה והכנתו
של חזבאללה
הצבאי של
הכוח הצבאי
בניית הכוח
על בניית
פיקוח על
פיקוח
ישראל
עם ישראל
אפשרי עם
עימות אפשרי
עימות
 .19בשש השנים שחלפו מאז נסיגת צה"ל מלבנון ) 24במאי  ,(2000עסק כוח
"קדס" בלבנון בשיפור וביסוס יכולותיו המבצעיות של "חזבאללה" ,תוך
הכנתו לקראת התמודדות אפשרית עם ישראל .אנשי "משמרות המהפכה"
הקימו בדרום לבנון מערך הגנה של "חזבאללה" והפכו אותו לארגון טרור
בעל יכולות של מדינה ,שדמה במבנהו יותר לדיביזיה איראנית מאשר לכוח
של ארגון טרור .תשתית זו של "חזבאללה" נבנתה בפיקוח וייעוץ של אנשי
"משמרות המהפכה" ,שקיימו ביקורים תכופים בדרום לבנון ובכמה
מהמקרים הם אף הגיעו סמוך לגדר הגבול עם ישראל.
 .20עדות לכך ניתן למצוא בדבריו של אחד ממחבלי "חזבאללה" שנלקח בשבי
בעת המלחמה ,אשר סיפר כי לפני כשנה וחצי ,בעת ששמר בעמדה בדרום
לבנון ,ביקרו בעמדה שני איראנים בליווי שני מפקדים ב"חזבאללה" .השבוי
זיהה את אחד משני האיראנים הללו כאיש "משמרות המהפכה" ,אשר הדריך
אותו במהלך אימון נ"מ שעבר באיראן.
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חזבאללה
פעילות חזבאללה
מימון פעילות
מימון
 .21איראן מעמידה לרשות חזבאללה כמה מאות מיליוני דולרים בשנה .סכום
זה משמש למימון הפעילות הצבאית טרוריסטית של הארגון ובכלל זה רכש
אמצעי לחימה ,משכורות ללוחמים ,הכשרת לוחמים והעברת כספים
לתשתיות הטרור ב"שטחים" .בנוסף לכך משמש הסיוע האיראני הנדיב
למימון הוצאותיו הארגוניות ופעילויותיו הענפות של הארגון בתחום החברתי
)הכוללות הפעלת בתי ספר ,בתי חולים ומרפאות ,מוסדות סעד ועוד( ובתחום
ההסברה והאינדוקטרינציה )במסגרתן מפיץ חזבאללה בלבנון את
האידיאולוגיה של המהפכה האסלאמית באיראן ומטפח פולחן אישיות סביב
ה"מנהיג" ,ח'אמנאי(.
 .22האיראנים מעבירים את הכספים ל"חזבאללה" באמצעות "כוח קדס"
ומשרד החוץ )ע"י שגרירויותיו בדמשק ובירות( .כמו כן מועברים תקציבים
ל"חזבאללה" ע"י גופים איראניים ממשלתיים למחצה ,בתוכם קרנות צדקה
הכפופות לח'אמנאי ,להן שלוחות בלבנון.
 .23יצוין ,כי לאחר יציאת צה"ל מ"אזור הביטחון" הוגבר הסיוע הכספי
האיראני ל"חזבאללה" ,הן לשם שיפור יכולותיו הצבאיות והן לשם הגברת
הסיוע שלו לפעילות הטרור הפלסטינית ב"שטחים" .לאחר "מלחמת לבנון
השנייה" העמידו האיראנים לרשות "חזבאללה" משאבים כספיים ניכרים,
להערכתנו בהיקף של כמה מאות מיליוני דולרים ,5לשם שיקום הנזקים
הכבדים שנגרמו בקרב ריכוזי האוכלוסייה השיעית בבירות ובדרום לבנון.

5

חזבאללה התחייב בפומבי לשלם כ 150-מיליון דולר כפיצוי על הרס בתי מגורים ,בעיקר בדרום לבנון ובצ'אחיה
)הפרבר הדרומי השיעי של בירות( .סכומים בסדר גודל שכזה יכול הארגון לקבל אך ורק מאיראן.

12

הפלסטינית
הזירה הפלסטינית
הזירה
 .24כוח "קדס" פועל לעידוד ביצוע פיגועים ולמימונם ,כמו גם הברחות אמצעי
לחימה ל"שטחים" .בנוסף ,הוא מסייע למרבית ארגוני הטרור הפלסטינים
)ג'האד אסלאמי בפלסטין ,חמא"ס ,חזית/ג'בריל( שמפקדותיהן שוכנות
בדמשק .במסגרת זו מסייע הכוח לארגונים הללו בכספים ,אימונים והדרכה,
וכן מגיש סיוע טכני-מבצעי הכולל ידע עבור שיפור אמצעי הלחימה שבידיהם
כולל הכנת מטעני צד רבי עוצמה .פעילות זאת נעשית בשיתוף פעולה עם
משרד המודיעין האיראני ).(MOIS

מטעני צד צורתיים מתוצרת עצמית של החמא"ס בשם "שואז" )להבה בערבית( .המטענים
נחשפו ע"י צה"ל ב 12-בספטמבר  2006בקרבת הציר הראשי ברצועת עזה .מטענים אלו הינם
בעלי כושר חדירה גבוה יותר מהמוכר במטענים שבשימוש ארגוני הטרור הפלסטינים )כושר
חדירה המוערך ביותר מ 200-מ"מ פלדה( .הדבר נובע משיפור באיכות המטענים ומשימוש
בחומרי נפץ אנרגטיים יותר על בסיס ידע טכנולוגי שהועבר ע"י איראן ו/או חזבאללה.

.25

אנשי כוח "קדס" היו מעורבים בשלביה הראשוניים של מערכת הטרור

הפלסטינית )"האנתיפאדה"( בגיוסם של פלסטינים ,שנפצעו בעת מערכת
הטרור ויצאו לאיראן לקבלת טיפול רפואי .במהלך שהותם של הפצועים
באיראן גויסו כמה מהם ע"י פעילי כוח "קדס" ועברו אימונים שנועדו
להכשירם לביצוע פיגועים נגד יעדים ישראליים .כוחות הביטחון
הישראליים עצרו פצועים מיהודה ,שומרון ורצועת עזה שגויסו ע"י
האיראנים ושוגרו ל"שטחים".
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 .26להלן
"קדס":6

מרשם סכמטי של תהליך גיוס פצועים פלסטינים ע"י כוח

קדס""
מרשם סכמטי
מרשם
פצועים פלסטינים
גיוס פצועים
תהליך גיוס
סכמטי ::תהליך
פלסטינים עע""יי כוח
כוח ""קדס
איראן
המטה לתיאום ותמיכה
באנתיפאדה
המהנדס מצטפא פהימי )אבו
סאג'ד(

אשפוז וטיפול בבתי חולים
צבאיים
בית החולים "בקיית אללה"
בית החולים "סיסאן"

"משמרות המהפכה"
כוח "קדס"
אבו מהדי נג'פי
אבו מחמד מנצור

ביצוע שיחות גיוס והעברת
אימונים צבאיים לפצועים
במטרה לגייסם לביצוע פיגועים
נגד יעדים ישראליים

מעצר פצועים שגויסו מיהודה,
שומרון ורצועת עזה ומספר
מגויסים של האיראנים
ב"שטחים" בידי שירות ביטחון
כללי

 .27נראה כי לאחר "מלחמת לבנון השנייה" איראן אף הגבירה את
תמיכתה בארגוני הטרור הפלסטינים ,במסגרת ניסיונה להעמיק
השפעתה על ממשלת החמא"ס .כוח "קדס" מעורב גם בפעילות התמיכה
והאכוונה של חזבאללה בטרור המתבצע ע"י ארגוני הטרור הפלסטינים נגד
ישראל.7
 6פירוט ראו בלקט "מרכז המידע למודיעין ולטרור" ":איראן כמדינה תומכת ומפעילת טרור" )אפריל  ,(2003עמ' 47-43
 7פרוט אודות סיוע חזבאללה לארגוני הטרור הפלסטינים כולל בתקופה שלאחר "מלחמת לבנון השנייה" ראו לקט מידע:
"הטרור נגד ישראל בשנת  :2006נתונים ,מאפיינים ומגמות" ) 6במרס.(2007 ,
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על
הסמלים של
השפעת הסמלים
השפעת
משמרות המהפכה
של ""משמרות
ושל חזבאללה
המהפכה"" ושל
חזבאללה על
הפלסטינים
ארגוני הטרור
סמלי ארגוני
סמלי
הטרור הפלסטינים
 .28המוטיבים של היד המורמת בהתריסה והאוחזת ברובה סער ופסוקים
מיליטאנטיים מהקוראן מופיעים גם אצל ארגוני טרור פלסטינים ,להערכתנו
בהשראה של "משמרות המהפכה" וחזבאללה .השוני המרכזי בין הסמלים
הינם האופי הגלובלי של "משמרות המהפכה" וחזבאללה )סמל כדור הארץ
ברקע( לעומת האופי הפלסטיני -מקומי של ארגוני הטרור הפלסטינים )מפת
פלסטין; דגל פלסטין(.
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סמל "משמרות המהפכה"

הסמל של חזבאללה

פלוגות
ירושלים"
של "הג'האד
האסלאמי
בפלסטין"

פוסטר מוקטן של ה"-חמא"ס" בו
מופיעה הכתובת "חמא"ס" ומעליה יד
אוחזת ברובה סער ופסוק מהקוראן.

פוסטר מוקטן של "הג'האד האסלאמי בפלסטין"
לזכרו של מחמוד טואלבה מפקד "פלוגות ירושלים".
בפוסטר מופיעה הכתובת "פלוגות ירושלים"
)"סראיא אלקדס"( ,הזרוע המבצעית-טרוריסטית
של הארגון ,ומעליה יד אוחזת ברובה סער ופסוק
מהקוראן.

סמל "וועדות ההתנגדות העממית" ובו יד אוחזת ברובה
סער ופסוק מהקוראן.
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עיראק
עיראק
 .29כוח "קדס" של "משמרות המהפכה" מוביל את שיתוף הפעולה עם
ארגונים שונים בעיראק במגמה להעמיק בקרבם את השפעתה של איראן
ולסייע להם במערכה נגד ארה"ב וכוחות הקואליציה .במסגרת שיתוף
פעולה זה הוא מספק מימון ,ציוד ואמצעי לחימה לחלק מהארגונים
)למשל" ,גיס בדר" ו"צבא אלמהדי"( .אמצעי לחימה אלה ,בדגש על מטעני
צד רבי עוצמה ,גרמו למותם של עשרות חיילים מכוחות הקואליציה
המשרתים בעיראק.
 .30בחודשים האחרונים פורסמו בתקשורת המערבית עדויות רבות
)הנסמכות ברובן על מקורות אמריקאיים או בריטיים( לסיוע שמגיש כוח
"קדס" לארגונים השונים בעיראק בדגש על הארגונים השיעים .כך למשל:
א .ב 22-בדצמבר  2006ובתחילת ינואר  2007עצרו כוחות אמריקאים
פעילים איראניים ,ביניהם פעילים של כוח "קדס" בעיראק ,בחשד
למעורבות בפעילות חתרנות וטרור .בין אלה שנעצרו )ושוחררו( היו תא"ל
מחסן שיזרי ,ואל"מ אבו אחמד דורי ,שני בכירים בכוח "קדס" .מספר
פעילים נוספים מכוח "קדס" נעצרו בפשיטה של כוחות ארה"ב במשרד
הקישור האיראני בארביל ,שבצפון איראן .קיימת סברה ,שחטיפתם של
 15אנשי הצי הבריטי תוכננה מראש במטרה להחליפם בקציני "משמרות
המהפכה" וקציני מודיעין שנתפסו ע"י ארה"ב בעיראק.8
ב .בסוף פברואר  2007חשף עיתון בריטי כי מאה רובי צלפים שסיפקה
החברה האוסטרית  Steyr-Mannlicherלאיראן בשנים 2005- 2004
לשימוש נגד מבריחי סמים בגבול אפגניסטאן ,הגיעו לידיהם של גורמי
אופוזיציה שיעים ושימשו לביצוע פיגועים נגד כוחות הקואליציה
בעיראק .רובים אלו הינם בעלי רמת דיוק גבוהה וקליעים )חלקם
9
מיוצרים באיראן( בעלי יכולת לחדור שריון ממרחק קילומטר וחצי.
 8ראו" :סאנדיי טלגראף" )בריטניה( 25 ,במרץ.2007 ,
 9ראו כתבתו של מיקי סגל":אקדח מעשן נגד איראן מוינה לבגדאד?") :אתר  27 , Omediaבפברואר.(2007 ,
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ג .שני מפקדים בכירים מ"צבא אלמהדי" ,מיליציה שיעית בהנהגת
מקתדא צדר ,מסרו לכתב  APכי מאות לוחמים מהמיליציה השיעית
הועברו לאיראן לצורך אימונים ע"י כוח "קדס" .הם ציינו כי איראן
מממנת את העריקים מ"צבא אלמהדי" ) 22 ,APבמרץ.(2007 ,
ד .בתדרוך לעיתונאים )ב 11-בפברואר  (2007חשפו אנשי צבא
אמריקאים בכירים בבגדאד דוגמאות לחומרי נפץ עליהם הופיעו
מספרים סידוריים וכתב איראני .אחד מאנשי הצבא האמריקאיים ציין
כי מקור חומרי הנפץ שהוצגו הינם כוח "קדס" של "משמרות המהפכה"
וציין כי הנחיות לשימוש בנשק הגיעו מרמות גבוהות של הממשל
האיראני .בפשיטה על מאגר נשק שיעי גדול בעיר חלה בדרום עיראק
נמצאו מטעני צד ,בעלי יכולת לחדור שריון ,המיוצרים באיראן .חלק
מהמטענים שנחשפו היו מטעני קלע ,שהסוו בתוך דמויי סלעים מחומר
פלסטי ,המזכירים מטענים בהם השתמש חזבאללה בדרום לבנון נגד
צה"ל .כמו כן נחשפו חיישני אינפרא אדום ,מתקני הפעלה אלקטרוניים
ומידע על חומרי נפץ הייחודיים לאיראן .בפשיטה נתפסו גם  10טילי נ"מ
10
מסוג "סטרלה" שמקורם בסין ואשר נצבעו מחדש ע"י איראן.

מטען צד ככל הנראה מייצור איראני אשר נמצא
בדרום לבנון .מטענים דומים נמצאו בעיראק.

 10מאמרו של מיקי סגל" :סקירת המודיעין השנתית בארה"ב :איראן" )אתר  2 , Omediaבמרץ.(2007 ,
)להלן :סקירת המודיעין השנתית בארה"ב( .ראה גם  26 ,www.globalsecurity.org/org/news/2007בפברואר 2007
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ה .במהלך סקירת המודיעין השנתית בפני ועדת הסנאט ) 27בפברואר,
 (2007נשאל מק'קונל ,העומד בראש המודיעין הלאומי ) Director of
 ,(National Intelligence ,DNIבנוגע לעומק מעורבות כוח "קדס"
בעיראק .תשובתו":אנו יודעים כי איראן מייצרת כלי נשק וכי כוח 'קדס'
של משמרות המהפכה האיראניים אחראי על הבאתם לעיראק".
מק'קונל הוסיף כי סביר שכמות נכבדה מאמצעי הלחימה המגיעה
לעיראק עושה דרכה מסוריה והדגיש בהקשר לכך את שיתוף הפעולה בין
סוריה לאיראן בכל הנוגע לסיוע לחזבאללה .לדבריו 170 ,חיילים
אמריקאים נהרגו כתוצאה מנשק שסופק ע"י כוח "קדס" ומקורו
11
באיראן.
 .31כוח "קדס" ,שוקד כיום על שיפור יכולות גורמים אנטי -אמריקאים
הפועלים בעיראק לבצע פיגועים ,ועוסק גם בהקמת תשתית בעיראק,
שתוכל לבצע פיגועים בעידודה ובאכוונתה של איראן .במקביל ,מקיים
כוח "קדס" עבור המשטר האיראני גם ערוצי קשר עם גורמי הכוח בזירה
הפוליטית ,על מנת להעמיק את השפעת איראן על עיראק ולהחליש את
מעמד ארה"ב במדינה.

בינלאומי
מעורבות כוח
מעורבות
כוח ""קדס
בטרור בינלאומי
קדס"" בטרור
.32

ב 18 -ביולי  1994בבוקר אירע פיצוץ עז בבניין הקהילה היהודית

בארגנטינה )אמי"א( בבואנוס איירס .כתוצאה מהפיצוץ נהרגו  85בני אדם
ששהו במבנה או בסמוך לו וכמאתיים וארבעים איש נפצעו .חלק גדול
מהמבנה קרס ונגרמו נזקים כבדים למבנים בסביבתו הקרובה .הפיצוץ בוצע
באמצעות מכונית תופת בה נהג מחבל מתאבד מחזבאללה .במכונית הוטמנו
מאות ק"ג של יומר נפץ .מתווה דומה של פיגוע ננקט גם בפיגוע נגד שגרירות
ישראל בבואנוס איירס ) 17במרץ (1992 ,בו נהרגו כ 30-אנשים ונפצעו למעלה
מ.( 220-
 11סקירת המודיעין השנתית בארה"ב.
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שרידי מבנה בית הקהילה היהודית )אמי"א( לאחר הפיצוץ

 .33ב 25-באוקטובר  2006פרסמו התובע הכללי של ארגנטינה )ד"ר אלברטו
ניסמאן( יחד עם תובע נוסף )מרצ'לו מרטינז בורגוס( את ממצאי הצוות
המיוחד שחקר את הפיגוע בבניין הקהילה היהודית בבואנוס איירס .בדו"ח
המפורט שפרסמו ,נקבע באופן חד משמעי כי ההחלטה לפוצץ את הבניין
התקבלה ע"י צמרת המשטר האיראני וכי בפיגוע היה מעורב גם מפקד כוח
"קדס" דאז ,אחמד וחידי .ביצוע הפיגוע הוטל ע"י האיראנים על חזבאללה,
המשמש בידם מכשיר למימוש מדיניותם גם מחוץ לתחומי הזירה הלבנונית.
 .34התביעה הארגנטינית ביקשה להוציא צווי מעצר בינלאומיים נגד שבעה
איראנים בכירים ,שהיו מעורבים בפיגוע וביניהם אחמד וחידי ,מפקד כוח
"קדס" באותה עת .השופט הארגנטיני רודלפו קניקולה קורל אימץ )9
בנובמבר (2006 ,את המלצות התביעה והוציא צווי המעצר בינלאומיים.
במקביל ,פנתה ארגנטינה גם לאינטרפול בעניין זה .במרץ  2007החליט הועד
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המנהל של האינטרפול להוציא בקשת הסגרה בינלאומית )" ("Red Noticeנגד
בכיר בחזבאללה )עמאד מע'ניה( ונגד חמישה בכירים איראניים מתוך
הרשימה שהגישה ארגנטינה ,ביניהם גם אחמד וחידי מי שהיה מפקד כוח
"קדס" .12איראן צפויה לערער על כך והדבר ידחה את ההכרעה של
האינטרפול לנובמבר .2007

מפקד כוח "קדס" לשעבר אחמד וחידי :
מבוקש בשל מעורבותו בפיצוץ בנין אמי"א בבואנוס איירס

רשימת המבוקשים ,שפרסמה ארגנטינה .למטה
מימין :אחמד וחידי מי שהיה מפקד כוח "קדס"

 12פירוט ראה לקט "מרכז המידע למודיעין ולטרור"" :בעקבות פנייה של התובע הכללי של ארגנטינה הוציא
האינטרפול צווי הסגרה בינלאומיים נגד חמישה בכירים איראניים ובכיר בחזבאללה בשל מעורבותם בפיגוע בבניין
הקהילה היהודית )אמי"א( בארגנטינה ) 27) "(1994במרץ(2007 ,
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 .35בשנים האחרונות נמנעת איראן ממעורבות ישירה בביצוע פיגועי טרור
בחו"ל על רקע חשש מפגיעה בתדמיתה הבינלאומית .אולם כוח "קדס"
ושרותי המודיעין האיראניים ממשיכים לבנות בבניית "תאים רדומים"
ברחבי העולם ישירות או באמצעות חזבאללה .זאת לשם ביסוס יכולות
מבצעיות שיאפשרו לאיראן לבצע פיגועי טרור בבוא העת ,הן נגד יעדים
מערביים והן נגד יעדים יהודיים/ישראליים ,הן ישירות באופן עצמאי והן ע"י
הפעלת חזבאללה כ"קבלן" לביצוע פיגועי טרור.

