ארגון המודיעין של משמרות המהפכה:
מנגנון המודיעין המרכזי באיראן
מ א ת  :ד " ר ר ז צ ימ ט

 5בנובמבר 2020

ע יק ר י ה ד ב ר ים
ארגון המודיעין של משמרות המהפכה הפך בעשור האחרון למנגנון המודיעין המרכזי ברפובליקה
האסלאמית ,המרכז בידיו סמכויות נרחבות ובעל השפעה גוברת .מערך המודיעין האיראני ,בדומה
למערכים שלטוניים נוספים ברפובליקה האסלאמית ,מתאפיין במאבקי כוחות ,ביריבויות ובכפילות .זאת,
בעיקר בין ארגון המודיעין של משמרות המהפכה הכפוף למנהיג העליון לבין משרד המודיעין ,שהוקם בשנת
 1984וכפוף לנשיא .הכפילויות בתחומי האחריות בין משרד המודיעין לארגון המודיעין של משמרות המהפכה
יצרו חילוקי דעות ומאבקי יוקרה בין שני הגופים ,אף על-פי שבכירים במשטר ובשני הארגונים ניסו בשנים
האחרונות להצניע את עוצמת המחלוקות ביניהם ולהפגין אחדות שורה ,ולו למראית עין ,מבית וכלפי חוץ.

ארגון המודיעין של משמרות המהפכה )אילנ"א 16 ,ביולי .(2020

ארגון המודיעין של משמרות המהפכה במתכונתו הנוכחית הוקם בשנת  ,2009לאחר שעבר שינויים
ארגוניים ומבניים מאז הקמת יחידת המודיעין של משמרות המהפכה ,זמן קצר לאחר המהפכה האסלאמית
) .(1979מאז סוף שנות השמונים ,וביתר שאת בסוף שנות התשעים ובעשור הראשון של המאה ה ,21-התחזק
מעמדו של מודיעין משמרות המהפכה על חשבון מעמדו של משרד המודיעין .ברקע לחיזוק מעמדו ניתן
לציין את המכה ,שספג משרד המודיעין בעקבות חשיפת מעורבותו בפרשת "רציחות השרשרת" של
אינטלקטואלים איראנים בשנות התשעים; מאבקי הכוח בין המנהיג לנשיאים מחמד ח'אתמי ומחמוד
אחמדינז'אד ,שהגבירו את רצונו של המנהיג לחזק את מודיעין משמרות המהפכה ,שאינו נתון לפיקוח מצד
הממשלה והרשות המחוקקת; מהומות  ,2009שהמחישו את הצורך בשליטה משופרת של צמרת המשטר
בראשות המנהיג באמצעי הדיכוי; גלי המחאה ,שפרצו באיראן בשנים האחרונות על רקע המשבר הכלכלי
המחריף; ואת העימות הגובר בין איראן לארצות הברית ובעלות בריתה מאז פרישת הנשיא טראמפ מהסכם
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הגרעין .השדרוג במעמדו של ארגון המודיעין והרחבת משימותיו הם חלק ממגמה כוללת של התחזקות
מעמד משמרות המהפכה ,הממלאים כיום תפקיד משמעותי במערכת הפוליטית ובכלכלה האיראנית.
החל משנת  ,2009לאחר שדרוג אגף המודיעין של משמרות המהפכה ,עומד בראשו איש הדת חסין טאא'ב
) ,(Hossein Taebהנחשב לאחד ממקורבי מנהיג איראן ח'אמנהאי .טאא'ב הצטרף למשמרות המהפכה
בראשית שנות השמונים ,שירת במשך כעשור במשרד המודיעין ובסוף שנות התשעים חזר למשמרות
המהפכה .ב 2008-הוא מונה כמפקד זרוע הבסיג' של משמרות המהפכה ומילא תפקיד מרכזי בדיכוי מהומות
 .2009זמן קצר לאחר דיכוי המהומות מונה לראש ארגון המודיעין .הוא מחזיק בעמדות שמרניות וניציות
המשקפות את הקו הרשמי אותו מתווה מנהיג איראן.

חסין טאא'ב )תאבנאכ 27 ,בינואר .(2020

בדומה למאפייני פעילותם המבוזרת של משמרות המהפכה בעשור האחרון ,פועל גם ארגון המודיעין של
משמרות המהפכה באמצעות מרכזים מודיעיניים הפועלים ב 31-המחוזות ברחבי המדינה .ממידע חלקי
וספוראדי אודות מבנה הארגון עולה ,כי הוא מורכב ממספר מחלקות נושאיות ,שאחראיות לתחומים
מודיעיניים שונים בהתאם למשימות המוטלות על הארגון.
בין משימותיו המרכזיות של ארגון המודיעין של משמרות המהפכה ניתן לציין :סיכול טרור ,סיכול חתרנות
פוליטית ,השתתפות פעילה בדיכוי מחאות ומהומות ,מאבק ב"חדירה תרבותית מערבית" ובעבירות מוסר,
פיקוח ואכיפה במרחב הווירטואלי ,סיכול בדלנות אתנית ו"סטייה דתית" ,סיכול פשיעה חמורה והברחות
ומאבק בשחיתות כלכלית .בשנים האחרונות נוספו לארגון משימות מגוונות ,שחלקן נחשבו בעבר לנחלתו
הבלעדית של משרד המודיעין ,כגון :לכידת מתנגדי משטר בחו"ל ומעצר זרים בעלי אזרחות כפולה לצורך
קידום עסקאות לשחרור אסירים בין איראן למדינות במערב ,או לשם קידום אינטרסים כלכליים שונים .כמו כן
הועמקה מעורבות ארגון המודיעין בדיכוי מתנגדי המשטר ומבקריו מבית.
על פי מספר דיווחים )בלתי מאומתים( גם מערך הסייבר של משמרות המהפכה כפוף לארגון המודיעין.
פיקוד הגנת הסייבר של משמרות המהפכה הוקם בעשור האחרון כדי להגן על מערכות מידע מקומיות מפני
תקיפות סייבר; לפקח על פשיעה מאורגנת ,טרור וריגול בסייבר; לסכל פגיעה בערכי המהפכה; לשדרג את
ביטחון המשתמשים במערכות סייבר וליצור תכנים בסייבר.
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חיזוק מעמדו של הארגון והתרחבות פעילותו לתחומים נוספים הביאו לביקורת ציבורית ופוליטית גוברת על
הארגון ,שכללו טענות בנוגע לניצול לרעה של סמכויותיו ואף למעורבותו במעשי שחיתות ואי-סדרים .חרף
ביקורת זו ,לא זו בלבד שמעמדו לא נפגע אלא שנראה כי המשטר נחוש לחזקו אף יותר ,ככל שגוברים
האתגרים בפניהם ניצבת איראן מבית ומחוץ.

מ ב נה ה מ ס מ ך
מסמך זה כולל את הפרקים הבאים:
הקדמה
אבני דרך בהתפתחות ארגון המודיעין של משמרות המהפכה
יחסי הגומלין בין ארגון המודיעין של משמרות המהפכה לבין משרד המודיעין
קווים לדמותו של חסין טאא'ב ראש ארגון המודיעין של משמרות המהפכה
מבנה משוער של ארגון המודיעין של משמרות המהפכה
משימות ותחומי אחריות של ארגון המודיעין של משמרות המהפכה:
• סיכול טרור
• סיכול חתרנות פוליטית
• השתתפות פעילה בדיכוי מחאות ומהומות
• לכידת מתנגדי משטר בחו"ל
• מעצר זרים בעלי אזרחות כפולה
• מאבק ב"חדירה תרבותית מערבית" ושמירת ערכי המוסר במרחב הפיזי והווירטואלי
• פעילות נגד בדלנות אתנית
• פעילות נגד גילויים של "סטייה דתית"
• סיכול פשיעה חמורה
• סיכול הברחות
• מאבק בשחיתות כלכלית
• מערך הסייבר
• המאבק בקורונה
ביקורת כלפי ארגון המודיעין וטענות למעורבותו בשחיתות ובאי-סדרים

ה ע ר ות מ ת וד ול וג יות
זוהי עבודת מחקר כוללת ,שנכתבה לראשונה ,על ארגון המודיעין של משמרות המהפכה .בעשור
האחרון התפרסמו בעולם מאמרים ספורים אודות קהילת המודיעין האיראנית ,אשר עוסקים באופן חלקי
ומוגבל בארגון המודיעין של משמרות המהפכה .בין הבולטים שבהם ניתן לציין פרופיל נרחב על משרד
המודיעין האיראני ,שהתפרסם בדצמבר  2012על-ידי ספריית קונגרס האמריקאית Iran's Ministry of
) ;(Intelligence and Security: A Profileמאמרו של  Carl Anthony Wegeעל הממסד המודיעיני האיראני,
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שהתפרסם בקיץ  ;(Iran's Intelligence Establishment) 2015ומאמרו של  Udit Banerjeaעל הרחבת
הפעילות המודיעינית של משמרות המהפכה ,שהתפרסם בסתיו Revolutionary Intelligence: The ) 2015
.(Expanding Intelligence Role of the Iranian Revolutionary Guard Corps
בנוסף לכך התפרסמו בשנים האחרונות מספר מחקרים ,שעסקו באופן נרחב בפעילות משמרות המהפכה.
ראויים לציין מחקריהם של  Afshon Ostovar ,Ali Alfonehו ,Saeid Golkar-וכן סקירה אודות משמרות
המהפכה ,שפרסם בשנת  2009מכון ראנד .עם זאת ,גם מחקרים אלה ,שעסקו בהרחבה בהיבטים שונים
של פעילות משמרות המהפכה ,כמעט ולא דנו באופן נקודתי בארגון המודיעין של משמרות המהפכה.
לצורך כתיבת המסמך נעשה שימוש בכלל המחקרים ,שפורטו לעיל ,בתוספת שני סוגי מקורות:
כתבות מזדמנות ,שהתפרסמו בשנים האחרונות באתרי חדשות איראנים ,באתרים המזוהים עם
האופוזיציה האיראנית הגולה ובאתרי חדשות של גופי תקשורת מערביים מובילים בשפה הפרסית,
בעיקר  BBCבפרסית.
עשרות רבות של ידיעות גולמיות ,שהתפרסמו בתקשורת האיראנית אודות פעילות ארגון המודיעין
של משמרות המהפכה בתחומים מגוונים.
מטבע הדברים ,שהמידע הגלוי אודות פעילותו של אחד הארגונים החשאיים ביותר באיראן הוא מזדמן
חלקי ומידת מהימנותו אינה תמיד ברורה .קביעה זאת יפה הן לגבי דיווחים המתפרסמים מטעם המשטר
האיראני ,שנועדו ,לעיתים קרובות ,לצרכי תעמולה והאדרת יכולותיו ,והן לגבי דיווחים המתפרסמים מטעם
האופוזיציה האיראנית וכוללים במקרים רבים מידע כוזב ,שנועד להשחיר את המשטר האיראני .זאת ועוד ,גם
מידת עדכניותו של המידע המתפרסם אודות ארגון המודיעין של משמרות המהפכה לא תמיד ברורה ,בעיקר
לנוכח השינויים המבניים ,שעבר הארגון לאורך השנים .בשל חשאיותו ורגישותו של הארגון ,כוללים חלק
מהדיווחים אודותיו )בעיקר במערב( טעויות עובדתיות .הבעייתיות של העדר מידע אמין וזמין קיימת במיוחד
בכל הקשור למבנה ארגון המודיעין של משמרות המהפכה .ולמרות כל המגבלות הללו ,ניתן בכל זאת
להערכתנו ,על בסיס המידע הקיים ,לאפיין את תחומי פעילותו המרכזיים של ארגון המודיעין ,את
משקלו במנגנוני המודיעין האיראנים ואת המגמות המרכזיות בהתפתחותו לאורך השנים.
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הקדמה
ארגון המודיעין של משמרות המהפכה )ﺳﺎزﻣﺎن اطﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران( הפך בעשור האחרון לסוכנות
המודיעין המרכזית ברפובליקה האסלאמית ,המרכזת בידיה סמכויות נרחבות ובעלת השפעה גוברת.
במערכת השלטונית האיראנית מעורבים גופים רבים בעלי תחומי אחריות חופפים .כפילות מוסדית זו היא
מאפיין בולט של המשטר האיראני המאפשר למנהיג העליון ,המרכז בידיו את עיקר סמכויות ניהול
המדינה ,לעודד תחרות בין מוקדי כוח בעלי סמכויות מקבילות ולמנוע בכך ריכוז עוצמת יתר בידיהם .כך,
למשל ,ניתן להצביע על מעורבות משרד החוץ ,יועצו לעניינים בינלאומיים של מנהיג איראן ,המועצה העליונה
לביטחון לאומי ,המועצה האסטרטגית למדיניות חוץ וכוח קדס של משמרות המהפכה ,כעל מוסדות
המעורבים בגיבוש מדיניות החוץ האיראנית ובהוצאתה לפועל .גם מערך המודיעין האיראני מתאפיין
במאבקי כוחות ,בעיקר בין ארגון המודיעין של משמרות המהפכה הכפוף למנהיג העליון ,עלי ח'אמנהאי ,לבין
משרד המודיעין )وزارت اطﻼﻋﺎت( הכפוף לנשיא )אם כי מינויו של שר המודיעין על-ידי הנשיא כפוף לאישורו
של המנהיג(.

לוגו משרד המודיעין )מימין( ומשמרות המהפכה )משמאל(

באוקטובר  2014הצביעה סוכנות הידיעות פא ְרס ,המזוהה עם משמרות המהפכה ,על  16מוסדות
ממשלתיים )חלקם הוקמו בשני העשורים האחרונים( המעורבים בפעילות מודיעינית .על-פי הכתבה,
התיאום בין סוכנויות המודיעין נתון בידי "המועצה לתיאום מודיעין" )פארס 14 ,באוקטובר  .(2014בהתאם
לחוק משנת  1983במסגרתו הוקם משרד המודיעין ,המועצה לתיאום מודיעין כללה במקור תשעה חברים :שר
המודיעין ,התובע הכללי ,שר הפנים או נציגו ,ראש היחידה לאבטחת מודיעין במשמרות המהפכה ,ראש יחידת
המודיעין במשמרות המהפכה ,ראש היחידה לאבטחת מודיעין בצבא הסדיר ,ראש יחידת המודיעין בצבא
הסדיר ,שר החוץ או נציגו וראש יחידת אבטחת המודיעין בכוחות ביטחון הפנים .המועצה אחראית על עריכת
דיונים והחלפת דעות סביב סוגיות ומשימות מודיעיניות ,חילופי מידע בנוגע לאופן ביצוע המשימות
המודיעיניות על-ידי סוכנויות המודיעין השונות ,קביעת תחומי אחריות לכל אחד מהגופים ,תיאום סוגיות
משותפות לכלל הגופים עם המועצה העליונה לביטחון לאומי ,בחינת הצעות של הכוחות המזוינים בנוגע
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לעניינים מודיעיניים לצורך העברתן לרשות המחוקקת ,קביעת קריטריונים לפעילות סוכנויות המודיעין והקמת
מטה מודיעיני לניהול משברים ומצבי חירום .משרד המודיעין נקבע כסוכנות המודיעינית המרכזית האחראית
לקביעת המטרות ,המשימות והאסטרטגיה של סוכנויות המודיעין השונות )אתר משרד המודיעין 18 ,באוקטובר
.(2014
פעילות המועצה באה לידי ביטוי ,למשל ,במבצע לכידתו )פברואר  (2010של עבד אלמאלכ ריגי
) ,(Abdolmalek Rigiמנהיג הארגון הבדלני הסוני-בלוצ'י ג'נדאללה ) ,(Jundollahזאת כאשר המטוס עליו
היה בדרכו מאיחוד האמירויות לקירגיסטאן הונחת על-ידי שלטונות איראן .פעולה זו חייבה תיאום בין מנגנוני
המודיעין השונים והכוחות המזוינים ,בהם משמרות המהפכה ,משרד המודיעין וחיל האוויר של הצבא )תסנים,
 21בספטמבר .(2018

מעצר עבד אלמאלכ ריגי מנהיג ארגון ג'נדאללה
) 6 ,yjcבאוגוסט .(2020

ארגון המודיעין של משמרות המהפכה פועל במקביל לארגון לאבטחת מודיעין )ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎظﺖ اطﻼﻋﺎت
ﺳﭙﺎه( .ארגון זה ,שהוקם ב 1983-ועבר ,בדומה לארגון המודיעין ,שינויים ארגוניים במהלך השנים ,נושא
באחריות לסיכול ריגול פנימי בתוך משמרות המהפכה ,למניעת חדירה לשורות הארגון ודליפת מידע סודי
מחוץ לאיראן ולאבטחת אישים ,דיפלומטים ,מתקנים רגישים ,טיסות ושדות תעופה .כמו כן ,אחראי הארגון
לפיקוח פוליטי-ביטחוני על חברי משמרות המהפכה ומגן על ביטחונם .בראש הארגון עומד כיום מחמד כאט'מי
) ,(Mohammad Kazemiשכמעט ואינו נחשף באמצעי התקשורת ) 9 ,Iranwire.comבאפריל .(2019

מחמד כאט'מי ,ראש הארגון לאבטחת מודיעין במשמרות המהפכה )פארס 29 ,בינואר .(2017
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במסגרת השינויים הארגוניים ,שבוצעו במשמרות המהפכה בשנת  ,2009מוזגו במסגרת הארגון לאבטחת
מודיעין שלוש יחידות אבטחה :גיס אבטחת המטוסים ,האחראי על אבטחת מטוסים ושדות תעופה; גיס
אנצאר אלמהדי ) ,(Ansar al-Mahdiהאחראי על אבטחת בכירים במשטר ,למעט המנהיג העליון; וגיס ולי אמר
) ,(Vali Amrהאחראי על אבטחת המנהיג .על-פי כמה דיווחים ,גיס ולי אמר פועל באופן עצמאי ואינו כפוף
לארגון לאבטחת מודיעין ) BBCבפרסית 28 ,בדצמבר .(2016

א ב ני ד ר ך ב ה ת פ ת ח ות א ר גון ה מ וד יע ין ש ל מ ש מ ר ות
המהפכה
לאחר המהפכה האסלאמית ) (1979ופירוק ארגון המודיעין וביטחון המדינה של המשטר המלוכני )סאואכ(,
הופקד איסוף המודיעין בידי משמרות המהפכה .בתקופה זו התמקד הארגון באיסוף מודיעין לטובת
המאבק ,שניהל המשטר נגד מתנגדיו הפוליטיים ,בהם ארגון מג'אהדין-י ח'לק )(Mojahedin-e Khalgh
והמפלגה הקומוניסטית )תו ֶּדה( ,שהחלו נרדפים זמן קצר לאחר המהפכה .עובדי יחידת המודיעין של משמרות
המהפכה גויסו מקרב הצעירים המהפכניים והיו כפופים למנהלים בעלי ניסיון בפעילות חשאית נגד המשטר
המלוכני ) 8 ,shahrvand.comבדצמבר  .(2016בתחילה ,פעלה היחידה תחת השם" :יחידת המודיעין
והחקירות" והיא הייתה מעורבת בגיוס לשורות משמרות המהפכה ובזיהוי ובדיכוי פעילות אנטי-מהפכנית.
לאחר מכן ,שונה שמה ל"לשכת המודיעין" והיא הרחיבה את פעילותה המודיעינית והביטחונית
) 9 ,Iranwire.comבאפריל .(2019
בעקבות פרוץ מלחמת איראן-עיראק )ספטמבר  (1980וכניסת משמרות המהפכה למלחמה ,היפנה הארגון
את רוב משאביו המודיעיניים לצרכי המלחמה .כתוצאה מכך ,התעורר צורך לרכז את הפעילות המודיעינית
והביטחונית ,שאינה קשורה לניהול המלחמה ,בידי גוף אחר .בשנת  1984הוקם משרד המודיעין ,שהפך
לגורם המרכזי לאיסוף מודיעין ולסיכול פעילות נגד ביטחון המדינה .עם הקמתו ,הועברו רוב משאבי המודיעין
של משמרות המהפכה לידי המשרד החדש ומודיעין משמרות המהפכה הפך ליחידת מודיעין למבצעים,
שפעילותה התמקדה בעיקר באיסוף מודיעין צבאי תומך במאמצי הלחימה ) 8 ,shahrvand.comבדצמבר
.(2016
מעורבות משמרות המהפכה במשימות ביטחוניות ומודיעיניות ,שאינן צבאיות ,התחדשה בתום המלחמה
) .(1988החל מסוף שנות השמונים נדרשו משמרות המהפכה לתמיכה מודיעינית גם במבצעים של כוח
קדס ,שהוקם בתום המלחמה עם עיראק ,ובמבצעי חיסול של פעילי אופוזיציה איראנים בחו"ל ,בעיקר
במהלך שנות התשעים ) 8 ,shahrvand.comבדצמבר  .(2016על רקע השינויים במשימותיה ,החלה יחידת
המודיעין של משמרות המהפכה לפעול תחת השם "אגף המודיעין של המטה הכללי של משמרות המהפכה"
)משרק ניוז 18 ,במאי .(2019
בסוף שנות התשעים ובעשור הראשון של המאה ה 21-התחזק עוד יותר מעמדו של מודיעין משמרות
המהפכה .לחיזוק מעמדו על חשבון משרד המודיעין תרמה באופן משמעותי המכה ,שספג משרד המודיעין
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בעקבות חשיפת מעורבותו בפרשת "רציחות השרשרת" של אינטלקטואלים איראנים בשנות התשעים.
מעורבות זאת הובילה להתפטרות שר המודיעין ,קרבאן-עלי דרי נג'פאבאדי ) Ghorbanali Dorri
 ,(Najafabadiבשנת  2000ולטיהור המשרד מ"אלמנטים סוררים" .כפיפות משרד המודיעין לנשיא
הרפורמיסטי דאז ,מחמד ח'אתמי ,הגבירה את רצונו של המנהיג ח'אמנהאי לחזק את אגף המודיעין של
משמרות המהפכה ,שאינו נתון לפיקוח של הממשלה והרשות המחוקקת )מג'לס( ,ולהטיל עליו משימות
נוספות ,ובראשן דיכוי מתנגדי המשטר ) 8 ,shahrvand.comבדצמבר .(2016
באוקטובר  2009שודרג אגף המודיעין של משמרות המהפכה והפך לארגון ,לאחר שמוזג עם כמה
יחידות מודיעיניות נוספות במשמרות המהפכה .בראש הארגון הועמד חסין טאא'ב ),(Hossein Taeb
ששימש קודם לכן כמפקד זרוע הבסיג' של משמרות המהפכה .הארגון הוקם על רקע המהומות ,שפרצו בקיץ
 2009ברחבי איראן )"המהפכה הירוקה"( בעקבות טענות האופוזיציה הרפורמיסטית לזיוף תוצאות הבחירות
לנשיאות ביוני  .2009הקמת ארגון המודיעין הקנתה למנהיג איראן ולצמרת האיראנית יכולת שליטה
משופרת באמצעי הדיכוי והפיקוח ,שאינם כפופים לממשלה.
החלשת משרד המודיעין הואצה בעקבות המשבר הפוליטי ,שפרץ ב 2011-בין הנשיא מחמוד אחמדינז'אד
למנהיג ח'אמנהאי .באפריל  2011הודיע הנשיא ,כי קיבל את התפטרותו של שר המודיעין ,חידר מצלחי
) .(Heydar Moslehiזמן קצר לאחר מכן ,פרסם ח'אמנהאי הודעה חריגה ,שבה הביע תמיכה בשר המודיעין
והינחה שעליו לשוב ולאייש את משרתו .חילוקי הדעות בין הנשיא למנהיג הפכו עד מהרה למשבר פוליטי חריף
בצמרת האיראנית והגבירו אף יותר את נחישותו של ח'אמנהאי לחזק את משמרות המהפכה הכפופים לו
באופן ישיר.
במאי  2019מוזג ארגון המודיעין עם האגף למודיעין אסטרטגי של משמרות המהפכה .חסין טאא'ב
נותר לעמוד בראש הארגון .חסין מחקק ) ,(Hossein Mohaqeqששימש קודם לכן כראש האגף למודיעין
אסטרטגי ,מונה לסגנו במקומו של חסין נג'את ) ,(Hossein Nejatשכיהן כסגן ראש הארגון מאז דצמבר 2016
ועבר לשמש כראש האגף לענייני תרבות וחברה במשמרות המהפכה )תסנים 18 ,במאי  18 ,DW ;2019במאי
 .(2019בטקס החילופים הצהיר מפקד משמרות המהפכה ,חסין סלאמי ) ,(Hossein Salamiכי איראן
מנהלת מלחמת מודיעין כוללת עם ארצות הברית ועם "חזית אויבי המהפכה והמשטר האסלאמי",
הכוללת מבצעים פסיכולוגיים ,מבצעי סייבר ,תנועות צבאיות ודיפלומטיה ציבורית וציין ,כי ניתן להביס
את האויב במלחמה זו .הוא ציין ,כי על ארגון המודיעין של משמרות המהפכה מוטלת המשימה לזהות את
האיומים הניצבים בפני איראן ולא להזניח לרגע את ניתוח האסטרטגיה וההתנגדות של ארצות הברית .סלאמי
הוסיף ,כי ארגון המודיעין ישים מעתה דגש מיוחד על ארצות הברית וירחיב את פעילותו גם בחו"ל
)תסנים 18 ,במאי .(2019
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מפקד משמרות המהפכה )משמאל( לצד חסן מחקק ,ממלא-מקום ראש ארגון המודיעין של משמרות המהפכה
)תסנים 18 ,במאי .(2019

השינויים הארגוניים במודיעין משמרות המהפכה התבצעו על רקע העימות המחריף בין איראן לארצות
הברית בעקבות החלטת הנשיא דונלד טראמפ במאי  2018לפרוש מהסכם הגרעין ולאמץ את
"אסטרטגיית מקסימום הלחצים" נגד איראן .בנוסף לכך ,לשינוי המבני קדמה הודעת ארצות הברית
להוסיף את משמרות המהפכה לרשימת ארגוני הטרור של משרד החוץ האמריקאי החל מה 15-באפריל .2019
חיזוק מעמדו של טאא'ב כראש הארגון המשודרג נתפס כעדות נוספת לנחישות המשטר לשפר את המענה
לאתגרים הגוברים מבית ומחוץ ולהגביר את הדיכוי הפנימי על רקע חשש מחידוש המחאה העממית
בשל המשבר הכלכלי המחריף .העיתון ג'האן ניוז ) ,(Jahan newsהעריך בעקבות מיזוג הארגון למודיעין עם
האגף למודיעין אסטרטגי ,כי השינויים המבניים נועדו לשפר את מקצועיות משמרות המהפכה ואת יכולתם
לפעול במסגרת המערכה המודיעינית הכוללת נגד ארצות הברית ולספק מענה משופר לאיומים מצד "שירותי
המודיעין העוינים" ו"הרשתות הביטחוניות האזוריות והעל-אזוריות" המופעלות על-ידם )ג'האן ניוז 19 ,במאי
.(2019
בנובמבר  2019התייחס ממלא-מקום מפקד משמרות המהפכה ,עלי פדוי ) ,(Ali Fadaviלהרחבת משימות
ארגון המודיעין על רקע אירועי המחאה והעימות המחריף בין איראן לארצות הברית ובעלות בריתה .עלי פדוי
האשים את ארצות הברית ,צרפת ,בריטניה ,גרמניה וערב הסעודית במעורבות באירועי המחאה ,שפרצו
ברחבי איראן בנובמבר ") 2019מהומות הדלק"( וציין ,כי מודיעין משמרות המהפכה אחראי לביצוע
משימות מטעם מפקד משמרות המהפכה ומשמש כזרוע אכיפת החוק של הרשות השופטת )משרק ניוז,
 24בנובמבר .(2019
את השדרוג במעמדו של ארגון המודיעין של משמרות המהפכה ואת הרחבת משימותיו ניתן לראות על רקע
המגמה הכוללת של התחזקות מעמדם של משמרות המהפכה ,הממלאים כיום תפקיד משמעותי
במערכת הפוליטית האיראנית ,כמו גם בכלכלה .מינויו של מחמד עלי-ג'עפרי )(Mohammad-Ali Jafari
כמפקד משמרות המהפכה בשנת  2007סימנה שלב חשוב בהגברת מעורבות הארגון בפוליטיקה .בנאום,
שנשא בספטמבר  ,2007הדגיש ג'עפרי ,כי משמרות המהפכה אינם ארגון צבאי חד-ממדי וכי משימתם היא
לשמור על המהפכה ועל הישגיה נגד אויבים מבית .ג'עפרי הגדיר את משמרות המהפכה כארגון שאינו "צבאי
לחלוטין" אלא גם "פוליטי ואידיאולוגי" )המשהרי 29 ,בספטמבר .(2007
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יח ס י ה ג ומ ל ין ב ין א ר ג ון ה מ וד יע ין ש ל מ ש מ ר ות ה מ ה פ כ ה
ל מ ש ר ד ה מ וד יע ין
הכפילויות בתחומי האחריות בין משרד המודיעין לארגון המודיעין של משמרות המהפכה יצרו ,מטבע
הדברים ,חילוקי דעות ומאבקי יוקרה בין שני הגופים .להלן מספר דוגמאות.
ב 24-בפברואר  2017טען סגן ראש ארגון המודיעין במשמרות המהפכה דאז ,חסין נג'את ) Hossein
 ,(Nejatכי הארגון עצר  15טרוריסטים ,שהתכוונו לבצע פיגועים במהלך תהלוכות יום השנה למהפכה
האסלאמית .דבריו הוכחשו תוך זמן קצר על-ידי מקור במשרד המודיעין שטען ,כי המבצע ללכידת החוליה
בוצע במלואו על-ידי משרד המודיעין .המקור הוסיף ,כי משרד המודיעין אחראי גם ללכידתו של עבד אלמאלכ
ריגי ב 2010-ולחילופי האסירים בין איראן לארצות הברית בינואר  ,2016שהתאפשרו בזכות מעצרם של
אזרחים אמריקאים על-ידי שלטונות איראן .הוא ציין ,כי המועצה העליונה לביטחון לאומי גם ביקשה ממשרד
המודיעין לנהל את השיחות ,שהביאו לשחרור נכסים איראנים מוקפאים בגובה  1.7מיליארד דולרים ,אותם
העבירה ארצות הברית לאיראן בשנת  ,2016וכי כל שלב בשיחות נוהל על-ידי נציג משרד המודיעין תוך שיתוף
פעולה עם הבנק המרכזי ולשכת הנשיא וללא מעורבות כלשהי מצד סוכנות מודיעין אחרת )איסנ"א26 ,
בפברואר .(2017
ביוני  2017פרץ עימות נוסף בין שני הגופים בעקבות מתקפת הטילים ,שביצעה איראן נגד עמדות דאעש
בדיר א-זור שבסוריה בתגובה על מתקפת טרור ,שביצע הארגון בטהראן .לאחר התקיפה הצהיר שר המודיעין,
כי משרד המודיעין הוא שאיתר את מקום המפגש של בכירי דאעש ביעד שהותקף והעביר את המיקום ליחידת
הטילים של משמרות המהפכה .בהודעה מטעם משמרות המהפכה ,לעומת זאת ,נמסר ,כי יעדי התקיפה
אותרו על-ידי גורמי השטח של כוח קדס ) BBCבפרסית 15 ,באוקטובר .(2017
ויכוח נוסף בין הארגונים התעורר בעקבות מעצרו של עבד אלרסול דרי אצפהאני )Abdolrasoul Dorri-
 (Esfahaniעל-ידי ארגון המודיעין של משמרות המהפכה .העצור היה רואה חשבון בעל אזרחות כפולה
איראנית-קנדית ,ששימש כיועץ לבנק המרכזי האיראני והיה חבר בצוות המשא ומתן האיראני ,שניהל את
שיחות הגרעין .ב 2016-הוא הואשם בריגול לטובת בריטניה וארצות הברית ובאוקטובר  2017נידון לחמש שנות
מאסר .בעקבות גזר הדין הצהיר שר המודיעין ,מחמוד עלוי ) ,(Mahmoud Alaviכי אין בידי משרד המודיעין
כל הוכחה למעורבותו של אצפהאני בריגול וכי רק האגף לסיכול ריגול במשרד המודיעין מוסמך להכריע
בסוגיות הקשורות בריגול .זאת ,בניגוד לממצאים של ארגון המודיעין של משמרות המהפכה ,שעל בסיסם הוא
נכלא והואשם ) 9 ,The Guardianבספטמבר .(2018
במקרה אחר ,הובילה התערבות מצד ארגון המודיעין של משמרות המהפכה להוכחת חפותו ולשחרורו
ב 2015-של מאזיאר אבראהימי ) ,(Mazyar Ebrahimiשנעצר ביוני  2012בחשד לשיתוף פעולה עם ישראל
ובמעורבות בהתנקשות בחייהם של ארבעה מדעני גרעין איראנים בשנים  .2012-2010בעקבות התערבות
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משמרות המהפכה נחשף ,כי הודאותיו בעבירות שיוחסו לו נגבו בכוח על-ידי חוקרי משרד המודיעין ) Iran
 9 ,Internationalבאוגוסט .(2019
בשנתיים האחרונות נוספה סוגיה נוספת למחלוקת בין ארגון המודיעין של משמרות המהפכה למשרד
המודיעין :מעורבות הארגון בטיפול באיראנים נושאי אזרחות כפולה .ב 2018-הוגש למג'לס דו"ח חקירה
בנוגע לנושאי משרה בכירים באיראן המחזיקים באזרחות כפולה וב"גרין קארד" .הדו"ח ,שהוכן בשיתוף פעולה
בין ארגון המודיעין של משמרות המהפכה ,הרשות השופטת ,התובע הכללי ,כוחות ביטחון הפנים ומשרד החוץ,
עסק בהיבטים שונים של העסקת בעלי אזרחות כפולה במנגנונים ביצועיים .על-פי דיווח בתקשורת האיראנית,
סירב משרד המודיעין לשתף פעולה בהכנת הדו"ח ולא היה מוכן להיענות לבקשת התובע הכללי להגיש
רשימה של נושאי אזרחות כפולה המשמשים בתפקידים ביצועיים )משרק ניוז 13 ,במאי .(2018
חילוקי דעות בין שני הגופים התעוררו גם במהלך חקיקה ,שנועדה להסדיר את סוגיית אזרחותם של ילדים,
שנולדו לנשים איראניות הנשואות לגברים שאינם איראנים .במהלך תהליך החקיקה ,הציע המג'לס להטיל את
האחריות להוצאת אישורים ביטחוניים לילדים אלה על משרד המודיעין .מועצת שומרי החוקה ,לעומת זאת,
המוסמכת לשנות או לפסול חוקים שעברו במג'לס ,דרשה להוסיף את ארגון המודיעין של משמרות המהפכה
כגורם מאשר ) 26 ,www.independentpersian.comבספטמבר  .(2019דרישה זו מספקת עדות נוספת
למאמצי המשטר לחזק את סמכויותיו של ארגון המודיעין.
על רקע הדיווחים בנוגע למאבקי כוח בין משרד המודיעין למשמרות המהפכה ,ניסו בכירים בממשל ,ובכלל
זה בשני ארגוני המודיעין המקבילים ,להצניע בפומבי את עוצמת חילוקי הדעות ולהפגין אחדות שורה,
ולו למראית עין ,מבית וכלפי חוץ:
בפברואר  2017הצהיר סגן ראש ארגון המודיעין ,חסין נג'את ,כי קיים תיאום מלא בין שתי סוכנויות
המודיעין וכי לארגונו אין שום בעיה עם כך שפעולותיו יתפרסמו בשם משרד המודיעין .הוא ציין,
שהמועצה לתיאום מודיעין היא שדנה בחילוקי דעות בין שני הגופים ומיישבת אותם .נג'את הוסיף ,כי
לעיתים מיוחסת פעולה מסוימת לאחת מסוכנויות המודיעין ,אך ברור שמשרד המודיעין ,המשמש
כאחראי על המועצה לתיאום מודיעין ,מעורב גם במשימות של ארגון המודיעין של משמרות המהפכה
)תאבנאכ 27 ,בפברואר .(2017
חודשים ספורים לאחר מכן ,אמר נג'את בריאיון לטלוויזיה האיראנית ,כי משרד המודיעין ומשמרות
המהפכה מקיימים ביניהם קשר טוב בהתאם לחוק הקובע חלוקת אחריות ברורה בין הגופים .הוא ציין,
כי למשמרות המהפכה יש אחריות מודיעינית במסגרת ההגנה על המהפכה וכי הוא ממלא בכך תפקיד
משלים למשרד המודיעין ולמודיעין כוחות ביטחון הפנים .נג'את הוסיף ,כי כאשר יש צורך בתיאום רב
יותר ,הדבר נעשה באמצעות מזכירות המועצה העליונה לביטחון לאומי )תאבנאכ 23 ,בספטמבר
.(2017
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חסין טאא'ב )מימין( ושר המודיעין ,מחמוד עלוי )תסנים 23 ,במאי .(2019

להלן התייחסויות של בכירים במערכות הממשל האיראניות לחילוקי הדעות שבין ארגון המודיעין של משמרות
המהפכה למשרד המודיעין:
בפברואר  2018דחה חבר ועדת המשפט של המג'לס ,מחמד עלי פור-מח'תארי ) Mohammad
 ,(Ali Pourmokhtariאת הביקורת על הכפילות בין משרד המודיעין לארגון המודיעין של משמרות
המהפכה .הוא טען ,כי אילו רק מדינה אחת הייתה עוסקת בריגול נגד איראן ,היה די במנגנון מודיעיני
אחד כדי להתמודד עם האיום ,אך במצב שבו מדינות רבות מפעילות את שירותי המודיעין שלהן
לאיסוף מודיעין על איראן וניסיונות לפגוע בה ,יש צורך בסינרגיה בין כל מנגנוני המודיעין .הוא ציין ,כי
מי שטוען שניתן לסכל ריגול רק באמצעות משרד המודיעין אינו מכיר את הסביבה המודיעינית במדינה
וכי ארגון המודיעין של משמרות המהפכה מסייע למשרד המודיעין ומחזקו .לדבריו ,מלחמת המודיעין
היא מלחמה רצינית ואויבי איראן מנצלים את כל יכולותיהם כדי לפגוע באיראן .איראן חייבת ,לפיכך,
להשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להיאבק במאמצי האויבים )משרק ניוז 14 ,בפברואר
.(2018
במרץ  2018התייחס גם חבר ועדת המג'לס לביטחון לאומי ולמדיניות חוץ ,כמאל דהקאני
) ,(Kamal Dehghaniלחילוקי הדעות בין משרד המודיעין למודיעין משמרות המהפכה ולחלוקת
האחריות ביניהם .הוא ציין ,כי משרד המודיעין פועל במסגרת החוק ויכול להתערב בפשעים הקשורים
לביטחון הלאומי .המאבק בפשעים ביטחוניים ובפעילות של קבוצות טרור ,כדוגמת דאעש ,נמצא
באחריות מודיעין משמרות המהפכה ואם יש למשרד המודיעין מידע בנושאים אלה ,עליו להעבירו לידי
משמרות המהפכה .דהקאני הדגיש ,כי כל טענה בנוגע לחילוקי דעות בין הארגונים משרתת את
האינטרסים של שירותי המודיעין הזרים המעוניינים להשיג מידע על איראן ולפגוע בביטחונה .לדבריו,
הישגי איראן במערכה נגד הטרור ,בהם סיכול ניסיונות לבצע פיגועים מצד דאעש באיראן ,התאפשרו
בזכות שיתוף פעולה בין שתי סוכנויות המודיעין המרכזיות )תסנים 3 ,במרץ .(2018
מפקד משמרות המהפכה ,חסין סלאמי ,נפגש במאי  ,2019זמן קצר לאחר מינויו כמפקד
משמרות המהפכה ,עם שר המודיעין ,מחמד עלוי .הוא הצהיר ,כי שני ארגוני המודיעין מהווים "עיניה
של המהפכה" ומשלימים זה את זה .הוא ציין ,כי קהילת המודיעין האיראנית ,ובמיוחד משרד המודיעין
וארגון המודיעין של משמרות המהפכה ,פועלת מתוך סולידריות ואחווה בביצוע משימותיה המסוכנות.
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בפגישה אמר גם שר המודיעין ,כי קיימים שיתוף פעולה ותיאום טוב בין שני הגופים והביע תקווה
להמשך הסינרגיה ביניהם )איסנ"א 5 ,במאי .(2019
בשנתיים האחרונות הזדרזו ראשי שני הארגונים להביע הערכה הדדית בעקבות הצלחות מודיעיניות-
מבצעיות של עמיתיהם .לאחר לכידתו של העיתונאי ומתנגד המשטר ,רוחאללה זם ) ,(Ruhollah Zamעל-
ידי מודיעין משמרות המהפכה באוקטובר  ,2019בירך שר המודיעין ,מחמוד עלוי ,את מפקד משמרות
המהפכה על המעצר )תאבנאכ 16 ,באוקטובר  .(2019בדומה לכך ,הביע חסין טאא'ב הערכה למשרד
המודיעין בעקבות הודעת המשרד על מעצר  17סוכני  CIAבאיראן ,שפעלו ,לטענת המשרד ,במרכזים רגישים
בתחומי הכלכלה ,הגרעין ,הצבא ,הסייבר והמגזר הפרטי )תאבנאכ 23 ,ביולי  .(2019גם לכידתו של פעיל
האופוזיציה הגולה ,ג'משיד שארמהד ) ,(Jamshid Sharmahdשנעצר על-ידי משרד המודיעין בדרכו
מארצות הברית להודו דרך דובאי בסוף יולי  ,2020זכתה להערכה מצד טאא'ב .שארמהד נעצר בחשד שהכווין
רשת טרור של גורמי אופוזיציה מלוכנים ,שבסיסה בארצות הברית .ראש ארגון המודיעין של משמרות המהפכה
שיבח את משרד המודיעין על המבצע המוצלח ואמר ,כי הוא מעיד על עוצמת קהילת המודיעין האיראנית.
הוא הדגיש את חשיבות התיאום בין גופי המודיעין בהגנה על ביטחון המדינה ועל אזרחיה )פארס 4 ,באוגוסט
.(2020
חרף המאמצים מצד ראשי שני הארגונים להצניע את המחלוקות ביניהם ,יש להניח כי המשך הרחבת
סמכויותיו ומשימותיו של ארגון המודיעין של משמרות המהפכה טומן בחובו פוטנציאל להמשך היריבות
ביניהם ,והתחרות על משאבים ויוקרה ,ואף להעמקת חילוקי הדעות .הרחבת פעילותו של ארגון המודיעין
של משמרות המהפכה עשויה להביא לכפילות ולתחרות מסוימת גם מול כוח קדס של משמרות המהפכה,
שגם לו יחידת מודיעין המשמשת לאיסוף מודיעין הדרוש לתכנון ולביצוע משימותיו .לא מן הנמנע ,כי במסגרת
פעילותו מחוץ לאיראן ,תומך ארגון המודיעין של משמרות המהפכה גם במבצעים של כוח קדס ,אך חלוקת
האחריות בין שני הגופים אינה ברורה לגמרי.

ק ו ו י ם ל ד מ ו ת ו ש ל ח ס י ן ט א א' ב ר א ש א ר ג ו ן ה מ ו ד י ע י ן ש ל
מ ש מ ר ות ה מ ה פ כ ה  ,ח ס ין ט א א ' ב
חג'ת אלאסלאם חסין טאא'ב ) (Hojjat-ul-Islam Hossein Taebנולד בטהראן בשנת  1963בשם חסן
טאא'ב .בתום לימודי התיכון המשיך בלימודי דת בטהראן ,בקום ובמשהד .בשנת  1982הצטרף למשמרות
המהפכה בטהראן ומילא תפקידים בארגון במחוזות קום וח'ראסאן רצ'וי )ח'בר אונליין 1 ,באוקטובר .(2009
לחסין טאא'ב שני אחים :מהדי ועלי ,שניהם אנשי דת .מהדי ,הינו איש דת רדיקלי ומרצה במכללה הדתית
בעיר קום ,המשמש כראש "מטה עמאר" ,מרכז חשיבה המזוהה עם האגף הימני-רדיקלי במחנה השמרני .אח
נוסף שלו ,חסין ) ,Hosseinשעל שמו הוא נקרא( ,נהרג במלחמת איראן-עיראק.
לאחר הקמת משרד המודיעין ב ,1984-הצטרף טאא'ב למשרד ובמחצית שנות התשעים מונה כראש
האגף לריגול נגדי במשרד .במחצית שנות התשעים פוטר מהמשרד ואף נעצר לתקופה קצרה ,לאחר שהואשם
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על-ידי הנשיא דאז ,אכבר האשמי רפסנג'אני ,כי פעל לחשיפת מעורבות ילדיו של הנשיא בשחיתות )רדיו
פרדא 28 ,באוקטובר .(2019
אמיר פרשאד אבראהימי ) ,(Amir Farshad Ebrahimiחבר לשעבר במיליציה האיראנית הרדיקלית
אנצאר-י חזבאללה ) (Ansar-e Hezbollahחשף בשנת  2009פרטים אודות חברי המיליציה וכוחות ביטחון
הפנים שהשתתפו בדיכוי המהומות ונמלט מאיראן .הוא טען באתר האינטרנט שלו ) 27באוקטובר  ,(2012כי
טאא'ב מקורב מאוד לבנו של מנהיג איראן ,מג'תבא ח'אמנהאי ) ,(Mojtaba Khameneiעוד מימי
לימודיהם המשותפים במכללה הדתית בטהראן .הוא ציין ,כי בזכות היכרות זו השתלב טאא'ב בלשכת
המנהיג ,לאחר שסולק על-ידי הנשיא לשעבר רפסנג'אני ממשרד המודיעין ,ומונה תוך זמן קצר לראש אגף
התיאום בלשכת המנהיג .גם אתר חדשות איראני ,המזוהה עם תומכי מנהיג האופוזיציה הרפורמיסטית ,מיר-
חסין מוסוי ) ,(Mir-Hossein Mousaviטען לקשרים קרובים של טאא'ב בלשכת המנהיג .על-פי כתבה ,שפרסם
האתר ביולי  ,2010נחשב טאא'ב למקורב מאוד לח'אמנהאי גם משום שהיה תלמידו הפרטי בשיעורי דת וגם
כיוון ששירת לצד בנו מג'תבא בשנים האחרונות של מלחמת איראן-עיראק והפך לאחד מידידיו הקרובים
)ג'רס 23 ,ו 25-ביולי .(2010
בסוף שנות התשעים שב טאא'ב למשמרות המהפכה ושימש כראש אגף התרבות במטה הכללי של
משמרות המהפכה וכראש הפקולטה לתרבות באוניברסיטת אמאם חוסין המכשירה את אנשי משמרות
המהפכה )ח'בר אונליין 1 ,באוקטובר  .(2009בין  1999ל 2005-שימש כסגן ראש אגף המודיעין במשמרות
המהפכה ,בין  2005ל 2008-שימש כסגן מפקד זרוע הבסיג' של משמרות המהפכה וביולי  2008מונה כמפקד
הבסיג'.

באוקטובר

2009

הוא

מונה

כראש

ארגון

המודיעין

של

משמרות

המהפכה

) 14 ,/https://justice4iran.orgביולי  .(2014בתוקף תפקידו כמפקד הבסיג' מילא טאא'ב תפקיד מרכזי
בדיכוי מהומות  .2009בשנת  2010השית משרד האוצר האמריקאי סנקציות על טאא'ב בגין מעורבותו
בהפרת זכויות אדם באיראן .שנה לאחר מכן הושתו עליו סנקציות גם על-ידי האיחוד האירופי.

חסין טאא'ב )כמפקד הבסיג'( בכינוס של מפקדי בסיג' )מהר 27 ,במאי .(2009

טאא'ב מחזיק בעמדות שמרניות וניציות המשקפות את הקו הרשמי אותו התווה מנהיג איראן
ח'אמנהאי .בנובמבר  2019הזהיר טאא'ב מפני המאמצים האמריקאים לפעול באמצעים שונים נגד איראן
וציין ,כי מטרתה הסופית של ארצות הברית היא להחזיר את איראן לשולחן המשא ומתן כדי לאלצה לחתום על
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הסכמי המשך להסכם הגרעין בתחומי ההגנה והפעילות באזור ולהבטיח בכך את ביטחונה של ישראל )מיזאן
אונליין 14 ,בנובמבר .(2019

חסין טאא'ב משתתף בתהלוכות יום השנה למהפכה )מהר 11 ,בפברואר .(2018

בכנס מפקדי בסיג' בינואר  2020הצהיר טאא'ב ,כי סטייה מדרכה המקורית של המהפכה האסלאמית
ונכונות לפשרה עם האויב תוביל בוודאות לתבוסה .הוא ציין ,כי יש לקדם את איראן ולחזקה כדי שתוכל לנצח
במערכה נגד "ההתנשאות העולמית" )המערב( .טאא'ב הוסיף ,כי אויבי איראן מנסים להישאר באזור
באמצעות שימוש בטקטיקות של "מערכה רכה" ו"מערכה קשה" ,כפי שהדבר ניכר בחיסולו של מפקד כוח
קדס ,קאסם סלימאני ,אך עליהם לדעת ,כי דרכו של נשיא ארצות הברית ,דונלד טראמפ ,תוביל להתמוטטות
"השטן הגדול" ,קרי -ארצות הברית )תאבנאכ 27 ,בינואר .(2020

חסין טאא'ב בתהלוכות יום ירושלים העולמי )משרק ניוז 31 ,במאי .(2019

מ ב נ ה מ ש וע ר ש ל א ר ג ו ן ה מ ו ד י ע י ן ש ל מ ש מ ר ו ת ה מ ה פ כ ה
בדומה למאפייני פעילותם המבוזרת של משמרות המהפכה בעשור האחרון )בעקבות שינויים ארגוניים ,שנעשו
בארגון בעקבות מהומות  ,(2009פועל גם ארגון המודיעין של משמרות המהפכה באמצעות מרכזים
מודיעיניים הפועלים ב 31-המחוזות ברחבי המדינה .בכל מחוז פועלת יחידה מודיעינית בכפיפות לארגון
המודיעין ,שמרכזו בטהראן .פעילות זו נועדה לשפר את יכולת השליטה וההתמודדות מצד הארגון עם
אתגרים ביטחוניים פנימיים בשגרה ובחירום.
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המידע הגלוי אודות מבנה ארגון המודיעין של משמרות המהפכה הוא חלקי ומבוסס על דיווחים מעטים
וספוראדיים ,שמהימנותם ומידת עדכניותם אינן ידועות .בכתבה ,שהתפרסמה בפברואר  2012בבלוג
המזוהה

עם

האופוזיציה

האיראנית,

נחשפו

פרטים

אודות

מבנה

הארגון

) 23 ,http://sepahonline.blogspot.com/2012/02/blog-post_23.htmlבפברואר  ,(2012נכתב ,כי
הכתבה הוכנה בסיוע סג'אד חקפנאה ) ,(Sajjad Haghpanahששירת בעבר בארגון אבטחת המודיעין של
משמרות המהפכה ,אך לא ניתן לאשש את מהימנות המידע או לקבוע את מידת עדכניותו.
על-פי המידע ,שפורט בכתבה ,מורכב מודיעין משמרות המהפכה ממספר מחלקות:
מחלקת איסוף :אחראית לאיסוף מודיעין באמצעים שונים והעברתו בין היחידות הרלוונטיות .איסוף
המודיעין מתבצע באמצעות קבלת מידע מאזרחים )קו טלפון  ;(114איסוף מידע מחברי בסיג',
הפועלים בבסיסים בערים או בסיורים בשכונות ,או מנציגי הבסיג' במשרדי ממשלה; רשת חשאית של
איסוף מודיעין במשרדי ממשלה ,מפלגות פוליטיות ומוסדות שונים; ואיסוף מידע גלוי מעיתונות
ומהאינטרנט.
מחלקת מיפוי :אחראית למיפוי כל הערים ברחבי איראן .תפקידה כולל מיפוי נקודות רגישות,
מבנים גבוהים ונקודות תצפית ,מרכזים כלכליים ,פוליטיים וחברתיים רגישים ,שכונות המועדות
להתקהלויות ולמהומות ,פעילות כנופיות מזוינות ,קבוצות דתיות שונות ,מרכזים דתיים ,בתי מגורים של
בכירים ,שכונות הנחשבות רגישות מבחינת נטיותיהם הפוליטיות של תושביהן ומרכזים בהם מתקיימת
פעילות בלתי-מוסרית.
מחלקה פוליטית :מקבלת ידיעות ממחלקת האיסוף ועוסקת בניתוח ובמחקר של ידיעות אודות
מפלגות פוליטיות ואישים פוליטיים .המחלקה אחראית גם לאיסוף מודיעין בכל ההתארגנויות
והמפלגות הפוליטיות .על בסיס המידע שברשותה ,פונה המחלקה לפעילים פוליטיים ודורשת מהם
שיתוף פעולה .אם הם מסרבים לשתף פעולה ,מגבשת המחלקה תכנית ,שנועדה להפעיל עליהם לחץ,
על בני משפחותיהם ועל מקורביהם .נציגי המחלקה נוכחים בגלוי או בחשאי בישיבות של מושלי
מחוזות ,בכירים במשרדי הממשלה ובאוניברסיטאות.
מחלקת מבצעים :אחראית לתכנון הפעילות הפיזית הדרושה להוצאתם לפועל של מבצעים,
ובכלל זה :מעצרים ,חקירות ,הוצאת צווים לפעילות מודיעינית ,אספקת אמצעי לחימה ,תכנון וארגון
של יחידות מיוחדות ,אספקת לבוש ותחבורה ותכנון ופיקוח של דיכוי הפגנות.
מחלקה חברתית :אחראית למאבק בפשיעה )פעילות כנופיות בערים ,סמים ,משקאות
אלכוהוליים ,בתי בושת ,מעשי גניבה וכיו"ב( ,למעקב אחר מיעוטים דתיים )כולל סונים( ואחר פעילות
באגודות דתיות ובמסגדים ופעילות דתית "סוטה" )מסדרים צופים ,בהאים ,כת השטן( ,למעקב אחר
פעילות ארגונים בלתי-ממשלתיים )למשל ,ארגוני זכויות אדם ופעילים חברתיים( ולסיכול שחיתות
כלכלית ,הברחות והונאה .יש להניח ,כי לנוכח הרחבת פעילות ארגון המודיעין נגד גילויי שחיתות
כלכלית בשנים האחרונות )ראה להלן( ,הוקמה בארגון מחלקה ייעודית לטיפול בתחום זה.
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מחלקת הצטיידות :אחראית לרכש ,להצטיידות ולהכנת צרכים וציוד דרוש ליחידות המודיעין
השונות ,כגון :כלי רכב ומזון.
מחלקת ביטחון ) :(500אחראית לתיאום בין גדודי הבסיג' ,לאבטחת אזורים צבאיים בערים,
לביצוע סיורים ביטחוניים ,להקמת מחסומים ,לעריכת מצעדים צבאיים ,תמרונים ומפגני כוח בערים,
לפיקוח על נשק ,לסיכול הברחות אמצעי לחימה ,לפיקוח על קבוצות מזוינות מתנגדות משטר ,להכנת
תיקים לטיפול בפשיעה מזוינת ,להכנת תיקים למשתתפים בתכנון של הפגנות ,לטיפול משמעתי
בחברי בסיג' ומשמרות המהפכה שביצעו עברות ולהבטחת ביטחונם של בכירים במשטר ,אנשי דת
וחברי בסיג'.
מרכז תיעוד :אחראי לשימור מסמכים ולתיעוד ממוחשב של מידע מודיעיני .המרכז מאובטח פיזית
באופן מיוחד בשל רגישות המידע הנשמר בו.
מרכז טכני :אחראי להכנה וטיפול בציוד האזנה ,צילום ומחשוב והעמדתו לרשות היחידות השונות.
המרכז אחראי גם לפיתוח תיעוד חזותי של הפגנות וזיהוי המשתתפים בהן ,להתקנת מצלמות וציוד
האזנה ולפיקוח ולניטור ערוצים לווייניים.

עץ מבנה של ארגון המודיעין של משמרות המהפכה
) 23 ,post_23.html http://sepahonline.blogspot.com/2012/02/blogבפברואר .(2012

על-פי דיווח אתר האופוזיציה האיראנית סהאם ניוז ) 23בנובמבר  ,(2014פועל במסגרת ארגון המודיעין גם
אגף חקירות ומבצעים פסיכולוגיים בפיקודו של עבדאללה צ'יע'מי ) ,(Abdollah Zeighamiשמונה
לתפקידו על-ידי חסין טאא'ב בשנת  .2013האגף אחראי על הפעלתם של בתי מסתור של משמרות המהפכה
ברחבי איראן.
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עבדאללה צ'יע'מי )סהאם ניוז 6 ,באוקטובר .(2010

מידע נוסף אודות פעילות ארגון המודיעין של משמרות המהפכה נחשף בשנת  2019על-ידי רזא גלפור
) ,(Reza Golpourסופר ופעיל פוליטי ,מקורבו של הנשיא לשעבר מחמוד אחמדינז'אד ובעל קשרים
במשמרות המהפכה ,שנעצר בשנת  2017באשמת ריגול למען ישראל )ניו יורק טיימס 21 ,באוקטובר .(2017
גלפור ,שהוחזק בכלא אוין בטהראן ,העביר במהלך שהותו בכלא מידע ,שמהימנותו אינה ברורה ,אודות
פעילות ארגון המודיעין וחשף את שמותיהם של בכירים וחוקרים בארגון ) 5 ,Iranglobal.infoביולי ,(2019
בהם:
מהדי סידי ) ,(Mehdi Seyyediהמכונה :טאהא ) ,(Tahaראש האגף לסיכול ריגול בארגון
למודיעין.
רוחאללה באזע'נדי ) ,(Ruhollah Bazghandiהמכונה ע'טימי ) ,(Azimiראש האגף לעניינים
מיוחדים בארגון למודיעין.
חמיד מירזאא'י ) ,(Hamid Mirzaeiראש האגף למודיעין חוץ בארגון למודיעין .ב 31-באוקטובר
 2020דיווחו כמה ערוצים איראנים ברשתות החברתיות ,כי מירזאא'י ,שזוהה כראש האגף למודיעין חוץ
בארגון למודיעין )אגף  ,(800מת מקורונה.

חמיד מירזאא'י

עלי-אכבר באונד ) ,(Ali-Akbar Bavandהמכונה מג'תבא באבאא'י ) ,(Mojtaba Babaeiאחראי
האגף לענייני יהודים בארגון למודיעין.
עלי ביגי ) ,(Ali Bigiהמכונה חאג' דאוד ) ,(Hajj Davoudאחראי מודיעין משמרות המהפכה
בטהראן.
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מית'ם אפשארי ) ,(Maysam Afshariהמכונה רג'אאי ) ,(Rajaeiאחראי להעברת מסרים בין
ארגון המודיעין לנאשמים.
חמיד מיר-עמאד ) ,(Hamid Miramadהמכונה סיד חמיד רפיעי ) ,(Seyyed Hamid Rafi'iמנהל
אגף  A-2בכלא אוין ,שנמצא באחריות ארגון המודיעין של משמרות המהפכה.
ג'לאל מהרבאן ) ,(Jalal Mehrabanקצין הקישור של הארגון למודיעין למועצה העליונה לביטחון
לאומי.

מ ש ימ ות ות ח ומ י א ח ר יות א ר ג ון ה מ וד יע ין ש ל מ ש מ ר ות
המהפכה
ס יכ ול ט ר ור
סיכול טרור מהווה את אחת ממשימותיו המרכזיות של ארגון המודיעין של משמרות המהפכה .בשנים
האחרונות הודיע הארגון בכמה הזדמנויות על חשיפת התארגנויות של ארגוני טרור ,ארגוני אופוזיציה ושירותי
מודיעין זרים ,שנועדו לבצע פיגועים בשטח איראן.
בפברואר  2017הודיע ארגון המודיעין על סיכול ניסיון חדירה של פעילי ארגון האופוזיציה מג'אהדין-י ח'לק,
שניסו להיכנס לאיראן לצורך ביצוע פיגועי טרור במהלך תהלוכות יום השנה למהפכה האסלאמית .במקביל
לסיכול זה ,הזהיר סגן ראש ארגון המודיעין ,חסין נג'את ,מפני ניסיונות מצד ערב הסעודית להפעיל מתנגדי
משטר במחוז ח'וזסתאן שבדרום-מערב איראן ובאזורים נוספים )תאבנאכ 23 ,בפברואר  .(2017חוליה נוספת
של חברי מג'אהדין-י ח'לק נלכדה על-ידי מודיעין משמרות המהפכה במחוז פארס ביולי ) 2020משרק ניוז16 ,
ביולי .(2020
לקראת תהלוכות יום השנה ה 40-למהפכה בפברואר  2019הצהיר ראש הארגון ,חסין טאא'ב ,כי ארגון
המודיעין ניצב לצד יתר מנגנוני הביטחון ופועל להבטיח את ביטחונם של האזרחים ,שישתתפו בתהלוכות .הוא
ציין ,כי אויבי האומה האיראנית מיואשים וחסרי אונים לנוכח הפיקוח המודיעיני מצד איראן על שירותי המודיעין
באזור ומחוצה לו ועל "הקבוצות העוינות" המבקשות לפגוע בביטחונה )מהר 10 ,בפברואר .(2019
בראשית אוקטובר  2019חשף ארגון המודיעין מזימה לחסל את מפקד כוח קדס של משמרות המהפכה,
קאסם סלימאני )שחוסל בינואר  2020בעיראק על-ידי ארצות הברית( באמצעות מטען נפץ רב-עוצמה .ראש
הארגון ,חסין טאא'ב ,מסר ,כי שירותי המודיעין של ישראל ומדינה ערבית נוספת )ככל הנראה הכוונה לערב
הסעודית( התכוונו לשגר לשטח איראן חוליה ,שתפעיל מטען במשקל  500ק"ג בסמוך לסלימאני באולם
תפילות במהלך טקס דתי .הוא ציין ,כי החוליה הייתה תחת פיקוח מודיעיני במשך תקופה ארוכה וכי ארגון
המודיעין עקב אחרי כל שלבי תכנון הפיגוע ,ובכלל זה יציאת חברי החוליה לחו"ל לפגישות ואימונים )משרק
ניוז 8 ,באוקטובר .(2019
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חסין טאא'ב מבקר במעבר הגבול בין איראן ועיראק לתיאום אבטחת עולי רגל איראנים למקומות הקדושים
לשיעה בעיראק )משרק ניוז 14 ,באוקטובר .(2019

ס יכ ול ח ת ר נ ות פ ול יט ית
מהומות  ,2009שבעקבותיהן שודרג מעמדו של מודיעין משמרות המהפכה ,הביאו להרחבת פעילות הארגון
מול מתנגדי המשטר מבית ומחוץ .כחלק מאחריותו בתחום סיכול חתרנות פוליטית ודיכוי מתנגדי המשטר
אחראי ארגון המודיעין של משמרות המהפכה על אגף  A-2בכלא אוין ) (Evinהידוע לשמצה בטהראן
המשמש לכליאת אסירים פוליטיים .לפי דוח בינלאומי של  Iran Prison Atlasעל מרכזי מעצר של משמרות
המהפכה בטהראן ,שהתפרסם באפריל  ,2020משמש האגף את משמרות המהפכה כמרכז המעצר המרכזי
בטהראן ) 2 ,Mediumבאפריל .(2020
פעילות ארגון המודיעין לסיכול חתרנות פוליטית כוונה ,לעיתים ,גם כלפי בכירים בממשל ,שנקטו גישה
ביקורתית כלפי מדיניות המשטר .כך ,למשך ,טען התובע הכללי במחוז ח'ראסאן ) (Khorasanבנובמבר
 ,2016כי מודיעין משמרות המהפכה מנע מחבר המג'לס הביקורתי ,עלי מטהרי ) ,(Ali Motahariלשאת נאום
בעיר משהד .דובר משמרות המהפכה ,רמזאן שריף ) ,(Ramazan Sharifהכחיש אומנם את הדיווח ,אך אישר,
כי הארגון שלח מכתב למושל המחוז ולתובע הכללי בדרישה לנקוט בצעדים שיבטיחו ,שנאומו לא יכלול
"הפרות ביטחוניות" לנוכח הצהרותיו בעבר )טהראן טיימס 23 ,בנובמבר .(2016
ערב הבחירות למג'לס בפברואר  2020הזהיר חסין טאא'ב מפני ניסיונות אויבי איראן לחדור למערכת
הפוליטית האיראנית באמצעות הבחירות .בפגישה עם חברי ועדות הפיקוח על הבחירות ,שהתקיימה ב14-
בנובמבר  ,2019אמר טאא'ב ,כי בכוונת ארגון המודיעין של משמרות המהפכה למנוע מ"אנטי-מהפכנים"
וממושחתים להיבחר לפרלמנט .לדבריו ,אויבי איראן חותרים להחדיר את סוכניהם למג'לס ואילו משמרות
המהפכה נחושים למנוע זאת )רדיו פרדא 14 ,נובמבר .(2019
בראשית נובמבר  2020דיווח היומון הרפורמיסטי אעתמאד ) 1 ,Etemaadבנובמבר  ,(2020כי במסגרת
הצעת חוק של המג'לס לשינוי חוק הבחירות לנשיאות ,עלתה הצעה להוסיף את ארגון המודיעין של משמרות
המהפכה למשרד המודיעין ולמספר רשויות נוספות ,כגורם האחראי להגשת דו"ח למועצת שומרי החוקה,
שאחראית לסינון מועמדים בבחירות ,על כשירותם של המועמדים בבחירות .אף כי ההצעה לא אושרה בסופו
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של דבר ,יש בה כדי לשקף את המאמצים מצד חוגים שמרנים באיראן יחזק אף יותר את מעורבות מודיעין
משמרות המהפכה בהליך הבחירות ברפובליקה האסלאמית.
במהלך השנים התפרסמו דיווחים ,שהוכחשו על-ידי ארגון המודיעין ,על מעורבותו במעקב מודיעיני אחר
בכירים בממשל .בפברואר  2019הכחיש דובר משמרות המהפכה ,רמזאן שריף ,טענה של חבר מג'לס ,כי
הארגון הציג בפניו ממצאי האזנה טלפונית של אחד מבכירי המדינה עם סוכן של שירות המודיעין הבריטי,
ה .MI6-הוא ציין ,כי ארגון המודיעין ביקש מועדת המג'לס לביטחון לאומי ולמדיניות חוץ להימנע מכל טענה
והצהרה מסוג זה )מהר 25 ,בפברואר .(2019

ה ש ת ת פ ות פ ע יל ה ב ד יכ וי מ ח א ות ומ ה ומ ות
גלי המחאה העממית ,שפקדו את איראן בסוף -2017תחילת  2018ובסוף  ,2019הביאו למעורבות גוברת של
ארגון המודיעין של משמרות המהפכה בדיכוי ההפגנות .במהלך מהומות הדלק ,שפרצו בנובמבר 2019
ודוכאו על-ידי השלטונות במחיר דמים כבד ,פעל ארגון המודיעין למעצר מנהיגי ההפגנות .לטענת דובר
משמרות המהפכה ,רמזאן שריף ,הצליחו ארגוני המודיעין והביטחון ,ובמיוחד מודיעין משמרות המהפכה,
לעצור את ראשי המהומות שהונהגו ,לדבריו ,על-ידי קבוצות אופוזיציה מלוכניות ,ארגון האופוזיציה מג'אהדין-י
ח'לק וקבוצות בדלניות בתמיכת ארצות-הברית ,ישראל וכמה ממדינות האזור .שריף עדכן ,כי הארגון ביצע
שורת מעצרים של מנהיגי ההפגנות במחוזות טהראן ,אלברז ) (Alborzושיראז ,שהובילו לדיכוי המהומות
)תאבנאכ 20 ,בנובמבר  ;2019משרק ניוז 23 ,בנובמבר .(2019
בפגישה עם משפחתו של מפקד בבסיג' ,שנהרג בעימותים עם מפגינים במהלך מהומות הדלק ,אמר מפקד
משמרות המהפכה ,חסין סלאמי ) ,(Hossein Salamiכי האחראים למותם של אנשי כוחות הביטחון במקומות
מבוקשים על-ידי מודיעין משמרות המהפכה )תאבנאכ 24 ,בנובמבר  .(2019בדצמבר  2019עצר מודיעין
משמרות המהפכה בח'וזסתאן את האחראים לירי לעבר אזרחים וכוחות ביטחון במהלך תקרית חמורה
שארעה במאהשהר ) (Mahshahrבמהלך מהומות הדלק )משרק ניוז 25 ,בדצמבר  .(2019לטענת מפגינים,
משמרות המהפכה פתחו באש לעבר מפגינים שחסמו צומת מרכזית בעיר והרגו כמה עשרות מפגינים.
השלטונות ,לעומת זאת ,הטילו את האחריות על מפגינים חמושים )טהראן טיימס 6 ,בדצמבר .(2019

ל כ יד ת מ ת נגד י מ ש ט ר ב ח ו" ל
במסגרת פעילותו הגוברת של ארגון המודיעין של משמרות המהפכה בתחום הסיכול הפוליטי ניתן לציין באופן
מיוחד את מבצעי לכידתם של מתנגדי משטר בחו"ל .מעורבות הארגון בפעילות זו ,שנחשבה בעבר לנחלתו
הבלעדית של משרד המודיעין ,מעידה בבירור על התרחבות סמכויות הארגון אל מחוץ לגבולות איראן.
בנוסף ללכידתו של מנהיג הארגון הבלוצ'י ,עבד אלמאלכ ריגי ,בשנת ) 2010ראו לעיל( ,שבוצעה ,ככל
הנראה ,בשיתוף פעולה בין משרד המודיעין לארגון המודיעין של משמרות המהפכה ,הוביל ארגון המודיעין
בשנתיים האחרונות מבצעים בודדים נוספים של לכידת מתנגדי משטר מחוץ לאיראן.
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ב 14-באוקטובר  2019הודיע מודיעין משמרות המהפכה על מעצרו של רוחאללה זם ),(Ruhollah Zam
עיתונאי ומתנגד המשטר ,שהתגורר בשנים האחרונות בפריס ונחטף על-ידי ארגון המודיעין עם הגעתו לשדה
התעופה של בגדאד.

מימין :רוחאללה זם לאחר מעצרו )תאבנאכ 15 ,באוקטובר  .(2019משמאל :רוחאללה זם לאחר מעצרו )6 ,yjc
באוגוסט .(2020

רוחאללה זם נודע בעיקר בהפעלת ערוץ הטלגרם אמד ניוז ) ,(Amad Newsשהקים בשנת  2015ומילא
תפקיד משמעותי בארגון גל המחאה ,שפרץ באיראן בשלהי  .2017זמן קצר לאחר לכידתו של רוחאללה זם,
השתלטו משמרות המהפכה על ערוץ הטלגרם שלו ופרסמו בו את ההודעה על לכידתו.

הודעת משמרות המהפכה על מעצרו של רוחאללה זם שפורסמה בערוץ הטלגרם שלו לאחר מעצרו
)מהר 14 ,באוקטובר .(2019

ב 30-באוקטובר  2020דיווחה התקשורת האיראנית ,כי ארגון מודיעין משמרות המהפכה לכד בתורכיה את
חביב כעבי ) ,(Habib Ka'abiמנהיג תנועת המאבק הערבי לשחרור אלאחואז ,ארגון בדלני שמרכזו באירופה
ופועל בקרב המיעוט הערבי במחוז ח'וזסתאן שבדרום-מערב איראן )אלף 31 ,באוקטובר  .(2020ב22-
בספטמבר  2018קיבל הארגון אחריות על פיגוע שבוצע במהלך מצעד צבאי לציון יום השנה למלחמת איראן-
עיראק בעיר אהואז ,בו נהרגו  25בני אדם ,בהם חיילים רבים ממשמרות המהפכה.
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חביב כעבי )אלף 31 ,באוקטובר .(2020

מ ע צ ר זר ים ב ע ל י א זר ח ות כ פ ול ה
בשנים האחרונות מילא ארגון המודיעין של משמרות המהפכה תפקיד מרכזי במעצרם וכליאתם של תיירים,
רובם בעלי אזרחות כפולה ממדינות המערב ,שנעצרו במהלך ביקור באיראן והואשמו בריגול או בפגיעה
בביטחון המדינה .מעצרים אלה נועדו ,לרוב ,לקדם עסקאות לשחרור אסירים בין איראן למדינות במערב
או לקידום אינטרסים כלכליים שונים .בשנים האחרונות נעצרו על-ידי מודיעין משמרות המהפכה עשרות
בעלי אזרחות כפולה.
בין המקרים הבולטים של מעצר תיירים ובעלי אזרחות כפולה:
מעצר שלושה עיתונאים אמריקאים ג'ושוע פתאל ,שיין באוואר ושרה שורד )יולי  .(2019השלושה
הואשמו בכניסה בלתי-חוקית לאיראן למטרת ריגול .באוגוסט  2010שוחררה שורד ובספטמבר 2011
שוחררו שני חבריה בתמורה לשני אזרחים איראנים ,שהוחזקו על-ידי האמריקאים בעיראק )ניו-יורק
טיימס 21 ,בספטמבר .(2011
מעצר כתב וושינגטון פוסט ,ג'ייסון רזאא'יאן; מעצרם של אמיר חכמתי )נעצר באוגוסט ,(2011
וסעיד עאבדיני )נעצר ביולי  .(2012השלושה שוחררו בתמורה לשבעה איראנים ,שהואשמו בהפרת
הסנקציות וחדירה למערכות מחשב אמריקאיות )ניו-יורק טיימס 17 ,בינואר .(2016
מעצר נזנין זגארי-רטקליף ) ,(Nazanin Zaghari-Ratcliffeעובדת סיוע בריטית-איראנית,
בראשית אפריל  2016בשדה התעופה הבינלאומי ע"ש ח'ומיני בטהראן על-ידי מודיעין משמרות
המהפכה של מחוז כרמאן ) (Kermanבאשמת ריגול וטרם שוחררה .לטענת התובע הכללי בכרמאן,
ידאללה מואחד ) ,(Yadollah Movahedזיהה ארגון המודיעין של משמרות המהפכה בשנים
 2015-2014כמה חברים בקבוצה ,שפעלה נגד ביטחון המדינה באמצעות הקמת אתרי אינטרנט
והשקת קמפיינים בתקשורת .לטענתו ,האזרחית הבריטית-איראנית השתייכה לקבוצה זו ,שחלק
מפעיליה פעלו מחוץ לאיראן ) 25 ,Guardianביוני .(2016
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מעצר פריבה עאדלח'ואה ) ,(Fariba Adelkhahחוקרת צרפתית-איראנית באוניברסיטת
פאריס ,ביוני  2019יחד עם אזרח צרפתי נוסף ,ששוחרר כעבור עשרה חודשים .היא נידונה לחמש שנות
מאסר באשמת קשירת קשר נגד הביטחון הלאומי.
מעצר בהדאד אספהבד ) ,(Behdad Esfahbodמהנדס תוכנה איראני-קנדי ,שהתגורר בארצות
הברית ועבד בחברות גוגל ופייסבוק .במהלך ביקור משפחתי שערך בטהראן בינואר  ,2020הוא נעצר
על-ידי מודיעין משמרות המהפכה לאחר מעקב בן יומיים ,באשמת פעילות נגד הביטחון הלאומי
והועבר לכלא אוין .לטענתו ,הוא שוחרר על בסיס הבטחתו להעביר לאיראנים מידע אודות מקום
עבודתו ועמיתיו לעבודה לאחר שובו לארצות הברית .לדבריו ,שלטונות איראן יצרו עמו קשר באמצעות
המדיה החברתית ,לאחר ששב לארצות הברית ,וכאשר לא השיב לפניותיהם ,הם התקשרו לאחותו
המתגוררת באיראן ) BBCבפרסית 18 ,באוגוסט .(2020
מעצר המא הודפר ) ,(Homa Hoodfarאנתרופולוגית קנדית-איראנית ,בפברואר  2016על-ידי
מודיעין משמרות המהפכה בדירה בה שהתה .ביוני  2016הועברה לכלא אוין והואשמה בעברות
ביטחוניות .היא שוחררה בספטמבר ) 2016ניו-יורק טיימס 26 ,בספטמבר  .(2016בכתבה ,שהתפרסמה
באתר השמרני  23) Yjc.irביוני  (2016הוצגה פעילותה המחקרית ,המתמקדת בנשים בחברות
מוסלמיות ,כהוכחה למעורבותה במאמצי החדירה התרבותית של המערב לאיראן .לטענת האתר ,היא
נעצרה על-ידי מודיעין משמרות המהפכה ,לאחר שפעלה "בכיסוי אקדמי" לקידום "תפיסות
פמיניסטיות" ו"שחרור מיני" של נשים מוסלמיות במטרה "להחליש את המבנים הדתיים והאמונות
הדתיות של הנשים המוסלמיות".
בכתבה ,שהתפרסמה באתר  yjc.irבמרץ  2020תחת הכותרת "תפקיד מודיעין משמרות המהפכה בשחרור
מהנדס איראני מהכלא בצרפת" ,ניתן למצוא עדות ברורה למעורבות ארגון המודיעין של משמרות
המהפכה במעצר אזרחים זרים לקידום חילופי אסירים בין איראן למדינות במערב .הכתבה התייחסה
לשחרורו של ג'לאל רוחאללה-נז'אד ) ,(Jalal Ruhoallanejadמהנדס איראני שנעצר בצרפת באשמת
עקיפת הסנקציות ומכירת טכנולוגיות מתקדמות לאיראן ,בתמורה לשחרור האזרח הצרפתי ,רולאנד גבריאל
מרשל ,שנעצר באיראן ביוני  2019ונידון לחמש שנות מאסר .לטענת האתר ,שחרור המהנדס האיראני
התאפשר בזכות מאמצי ארגון המודיעין של משמרות המהפכה ,שהביאו לכך שממשלת צרפת דחתה את
בקשת ההסגרה של האזרח האיראני לארצות הברית 21 ,Yjc.ir) .במרץ .(2020
מעורבות הארגון במעצר אזרחים זרים למטרת מיקוח באה לידי ביטוי גם בפרשת מעצרם של שני אזרחים
אוסטרליים ,מארק פירקין ) ,(Mark Firkinוחברתו ג'ולי קינג ) ,(Jolie Kingביוני  2019באשמת הטסת רחפן
ללא אישור וצילום באזורים צבאיים .הם שוחררו כעבור מספר חודשים במסגרת עסקה בה שחררה אוסטרליה
את רזא דהבאשי ) ,(Reza Dehbashiדוקטורנט איראני באוניברסיטת קווינסלנד שבאוסטרליה ,שנעצר
ב 2018-והואשם בכוונה למכור לאיראן ציוד מכ"ם מתקדם תוך עקיפת הסנקציות .בכתבה ,שהתפרסמה
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באתר משרק ניוז ) 6באוקטובר  ,(2019דווח ,כי שני האוסטרלים נעצרו על-ידי ארגון המודיעין של משמרות
המהפכה כדי לאפשר את שחרורו של המדען האיראני הכלוא.

מ א ב ק ב " ח ד י ר ה ת ר ב ו ת י ת מ ע ר ב י ת " ו ש מ י ר ת ע ר כ י ה מ ו ס ר ב מ ר ח ב ה פ יז י
וה וויר ט וא ל י
במסגרת הרחבת סמכויות ארגון המודיעין של משמרות המהפכה ,הפקיד מנהיג איראן ח'אמנהאי בידי
הארגון את משימת המאבק כנגד "החדירה המערבית" לאיראן .מאמצי אויבי איראן להפעיל "מערכה
רכה" נגד איראן נועדו ,בראיית ח'אמנהאי ,להכשיר את הקרקע להפלת המשטר בכלים ,שאינם רק צבאיים או
כלכליים .החשש מפני מאמצי המערב להגביר את חדירתו הפוליטית ,הכלכלית והתרבותית לאיראן במטרה
לערער את יציבות המשטר גברה אף יותר בעקבות הסכם הגרעין ,שנחתם בין איראן למעצמות המערב בקיץ
 .2015תפיסה זו משתקפת היטב בהצהרות בכירי ארגון המודיעין .בספטמבר  2017הצהיר סגן ראש הארגון
דאז ,חסין נג'את ,כי ארצות הברית שואפת לשנות את מבנה הרפובליקה האסלאמית ולא רק את התנהגותה.
לדבריו ,אויבי הרפובליקה האסלאמית זוממים לשנות את סגנון החיים במדינה ומשתמשים לשם כך בלוויינים
ובאינטרנט )מהר 14 ,בספטמבר .(2017

חסין נג'את )מהר 14 ,בספטמבר .(2017

במהלך כנס בעיר משהד באפריל  2017אמר נג'את ,כי המשך החדירה המערבית מציב בעיה חמורה עבור
איראן .הוא ציין ,כי שוחח עם הנשיא ,חסן רוחאני ,אודות הסכנות הכרוכות באפליקציית טלגרם ,אך הנשיא
השיב לו ,כי אין סיבה להתנגד לכל טכנולוגיה הנכנסת מהמערב )תאבנאכ 22 ,באפריל .(2017
במסגרת פעילות ארגון המודיעין ב"חדירה המערבית" ,ניתן לציין מספר מעצרים ,שבוצעו בשנים האחרונות
על-ידי הארגון של עובדי תעשיית האופנה והדוגמנות .בדצמבר  2016דן בית משפט בשיראז  12עובדי
תעשיית האופנה לתקופות מאסר של חמישה חודשים עד שש שנים באשמת "קידום שחיתות" באמצעות
פרסום תמונות לא מוסריות באינטרנט ,ארגון תצוגות אופנה בסגנון מערבי ,דוגמנות וקידום תרבות מערבית.
חקירה של ארגון "המערכה הבינלאומית לזכויות אדם באיראן" חשפה ,שהפעילות נגד עובדי תעשיית האופנה
התבצעה באמצעות ארגון המודיעין של משמרות המהפכה בשיתוף הרשות השופטת בעקבות הנחייה של
המנהיג העליון להיאבק בחדירה המערבית התרבותית .החקירה העלתה ,כי סוכני מודיעין של משמרות
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המהפכה היו מעורבים בהפחדות ובמעצרים של עובדי תעשיית האופנה ,בעיקר בעיר משהד ,וכן בפעילות
נגד עסקי אופנה בערים קזוין ,אראכ וזאהדאן .אחד העצורים במשהד סיפר ,כי לאחר שפתח סטודיו לצילום
ופרסם בחשבון האינסטגרם שלו תמונות של כמה דוגמניות לצורך קידום העסק ,הגיעו אליו סוכנים ממודיעין
משמרות המהפכה ,עצרו אותו ,החרימו את ציוד הצילום והמחשבים וסגרו את המשרד )12 ,Payvand
בספטמבר .(2016
דוגמא נוספת לפעילות ארגון המודיעין בסיכול עבירות מוסר היא איתור ומעצר של מפעילי בתי בושת,
למשל נעצר מנהלבית בושת באצפהאן ,שפעל בסמוך לאחד המלונות בעיר )תאבנאכ 20 ,בדצמבר .(2019
ארגון המודיעין של משמרות המהפכה נוטל חלק פעיל ומשמעותי במאמצי הפיקוח והאכיפה של משמרות
המהפכה על הרשתות החברתיות .בשנים האחרונות הגביר "המרכז לחקירת פשעים מאורגנים מקוונים"
הפועל במסגרת משמרות המהפכה את פעילות הפיקוח על פשעים מקוונים ברשתות החברתיות .בשתי
הודעות לעיתונות ,שפרסם המרכז בסוף ינואר ובראשית מרץ  ,2015נאמר ,כי משמרות המהפכה הצליחו
לנטר פעילות גולשים ברשתות החברתיות ולחשוף בפני הציבור את הסכנות הכרוכות בשימוש בפייסבוק בכל
הקשור לביצוע פשעים מקוונים ולפעילות בלתי-מוסרית .פעילות משמרות המהפכה הובילה לזיהוים ולמעצרם
של כמה פעילי רשת ,שלטענת הארגון תכננו לפגוע בקודשי האסלאם ,להפיץ תכנים לא-מוסריים ,לעודד
ביצוע פשעים ולפגוע בכבודם של אישים שונים בסיוע ממשלות מערביות )אלף 31 ,בינואר  1 ;2015במרץ
.(2015
בפברואר  2017התייחס סגן ראש ארגון המודיעין ,חסין נג'את ,לפעילות הארגון בתחום האינטרנט ועדכן ,כי
הארגון זיהה  157ערוצי טלגרם ,ששיתפו תמונות וסרטונים בלתי חוקיים .לדבריו ,רוב הערוצים נסגרו
לאחר פניית הארגון למפעיליהם ,בעוד ששמונה מפעילים לא הסכימו להפסיק את פעילות הערוצים ונעצרו
על-ידי מודיעין משמרות המהפכה במסגרת המאבק בשחיתות המוסרית בחברה )תאבנאכ 23 ,בפברואר
.(2017
באפריל  2018נפגשו בכירים בארגון המודיעין של משמרות המהפכה עם חברי מג'לס ודנו עימם בדרכים
להתמודד עם האיומים הנשקפים לאיראן מצד פעילות אויביה באינטרנט .דובר ועדת המג'לס למדיניות חוץ
ולביטחון לאומי ,סיד חסין נקוי חסיני ) ,(Seyyed Hossein Naqavi Hosseiniשנכח בפגישה ,הצהיר ,כי מאחר
שהמרחב הווירטואלי נמצא בשימוש על-ידי ארצות הברית "והמשטר הציוני" ,יש להציל את אזרחי איראן
מציפורניו )מהר 10 ,באפריל  .(2018בדברים ,שנשא ביום השנה למהפכה האסלאמית בפברואר  ,2020אמר
ראש ארגון המודיעין ,חסין טאא'ב ,כי הארגון הצליח להשיג פיקוח טוב על חדירת האויב במרחב הווירטואלי
באמצעות תחבולות מקצועיות ואמצעים מודיעיניים מתוחכמים )המשהרי 12 ,בפברואר .(2020
במסגרת הפעילות במרחב הווירטואלי עצר ארגון המודיעין של משמרות המהפכה מפעילי רשתות
חברתיות ,שהפיצו תכנים אסורים .כך ,למשל ,עצר מודיעין משמרות המהפכה ביולי  2018מפעילי רשתות
חברתיות בסיסתאן-בלוצ'סתאן ,שהואשמו בהפצת ידיעות כוזבות כדי להסית את דעת הקהל ולעורר מהומות
)משרק ניוז 9 ,ביולי  .(2018בדצמבר  2019עצר מודיעין משמרות המהפכה בארדביל שבצפון איראן מנהל
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ערוץ הטלגרם עיאן ניוז ) ,(Ayaan Newsשהואשם בהפצת ידיעות כזב ובהסתה נגד פעילים פוליטיים ,אנשי
תקשורת ומנהלים במחוז )משרק ניוז 30 ,בדצמבר  .(2019ביולי  2020עצר מודיעין משמרות המהפכה מנהל
עמוד אינסטגרם בעיר נהאונד ) (Nahavandשבמחוז המדאן באשמת הפצת סגנון חיים מערבי ותרבות
מערבית בית ) 7 ,yjc.irביולי .(2020

פ ע יל ות נ ג ד ב ד ל נ ות א ת נ ית
סוגיית המיעוטים האתניים-לשוניים ,המהווים כמעט מחצית מאוכלוסיית איראן ומתגוררים בעיקר באזורי
הפריפריה לאורך גבולותיה של המדינה ,מעוררת מזה שנים רגישות בקרב המשטר האיראני החושש מגילויי
בדלנות בקרב בני המיעוטים .ארגון המודיעין של משמרות המהפכה פועל לסיכול בדלנות אתנית במחוזות
השונים.
במסגרת פעילות הארגון ניתן לציין ,למשל את מעצרו של מרצה באוניברסיטה במחוז סיסתאן-בלוצ'סתאן
שבמזרח איראן באשמת הפצת תכנים במרחב הווירטואלי ,שנועדו ,לטענת השלטונות" ,לפגוע באחדות" .על-
פי דיווח בתקשורת האיראנית ,המרצה הפיץ סרטון ,שהכיל תכנים פוגעניים נגד הסונים המרוכזים במחוז
במטרה לזרוע פילוג בין קבוצות אתניות ודתיות ) 26 ,yjc.irבמאי  .(2018ביוני  2020עצר מודיעין משמרות
המהפכה במחוז ארדביל שבצפון איראן מנהיג קבוצת גרילה בדלנית אזרית .לטענת השלטונות ,חברי הקבוצה
הפיצו תעמולה נגד המשטר וניסו לגייס תומכים למאבק מזוין )תאבנאכ 14 ,ביוני .(2020

פ ע יל ות נ ג ד ג יל ויים ש ל " ס ט י ה ד ת י ת "
המשטר האיראני פועל במשך שנים נגד גילויי אסלאם עממי ,אמונות טפלות ,מסדרים צו ּפים ו"כת השטן"
כחלק מהמאמץ שלו לכפות את פרשנותו האקסקלוסיבית ולשמר את מעמד אנשי הדת הממסדיים .כמו
כן ,פועלים השלטונות נגד חברי הדת הבהאית ,שאינם מוכרים כמיעוט דתי רשמי )בשונה מהנוצרים,
מהיהודים ומהזורואסטרים( ונרדפים על-ידי הרפובליקה האסלאמית ככופרים .ארגון המודיעין של משמרות
המהפכה מעורב בשנים האחרונות גם בפעילות זו הנתפסת ,על-ידי המשטר ,כהתרסה תיאולוגית ופוליטית
נגד השלטונות.
במסגרת הפעילות ניתן לציין ,למשל ,את מעצר מנהיג מסדר צו ּפי ו 11-מחברי המסדר על-ידי מודיעין
משמרות המהפכה באצפהאן בקיץ  .2017לטענת השלטונות ,חברי הקבוצה עסקו בהפצת רעיונות הקשורים
לאמונות עממיות ולרפואה טבעית ,שנועדו "להחליש את האמונות הדתיות בחברה" )תסנים 3 ,באוגוסט
 .(2017באוקטובר  2019לכד מודיעין משמרות המהפכה ציוד ובגדים ,שעליהם צוירו סמלים המזוהים ,לטענת
השלטונות ,עם כת השטן בעיר כרג' )תסנים 29 ,באוקטובר .(2019
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תפיסת בגדים וציוד של "עובדי כת השטן" בכרג' )תסנים 29 ,באוקטובר .(2019

בקיץ  2020עצר ארגון המודיעין של משמרות המהפכה במחוז אילאם חברי "קבוצה סוטה" )לא ברור האם
הכוונה לצו ּפים ,לבהאים או ל"כת השטן"(  ,שארגנה מפגשים בלתי-חוקיים והפיצה תכנים במרחב הווירטואלי
הפוגעים בשיעה )תאבנאכ 17 ,ביוני .(2020
ארגון המודיעין היה מעורב גם בחקירת העימותים האלימים ,שפרצו בפברואר  2018בין כוחות הביטחון
בטהראן לחברי המסדר הצו ּפי נעמתאללה גנאבאדי ) ,(Nematollah Gonabadiשמחו מול תחנת משטרה
על מעצר אחד מחבריהם .במהלך העימותים נהרגו חמישה מאנשי כוחות הביטחון ,שלושה מהם נדרסו על ידי
אוטובוס שהיה נהוג בידי אחד מחברי המסדר .באפריל  2019פרסם ארגון המודיעין הודעה על מעצר אחד
המעורבים במותו של חבר הבסיג' ,מחמד חסין חדאדיאן ) ,(Mohammad Hossein Haddadianשנהרג
בהפגנות )מהר 16 ,באפריל .(2019

ס יכ ול פ ש יע ה ח מ ור ה
ארגון המודיעין של משמרות המהפכה פועל לסיכול פשיעה חמורה ומאורגנת .במסגרת פעילותו ניתן
לציין ,למשל ,מעצר חברי קבוצה בעיר תבריז ,שעסקה בהלבנת הון ובסחר בלתי-חוקי במטבע חוץ )תאבנאכ,
 11בדצמבר  ;(2019מעצר רשת לזיוף מסמכים אוניברסיטאיים ותעודות גמר בעיר כרג' ) ,(Karajשעסקה גם
בזיוף דרכונים ומסמכים כספיים שונים )תאבנאכ 20 ,ביוני  ;(2019ומעצר אחד ממנהיגי ארגון פשע בהמדאן
באוגוסט  ,2020בעל אזרחות תורכית ,שנעצר לאחר כניסתו לאיראן בחשד להפצת תמונות של חברי כנופיה
אליה השתייך ברשתות החברתיות לצרכי הפחדה )תאבנאכ 17 ,באוגוסט .(2020

ס יכ ול ה ב ר ח ות
במסגרת הפעילות למניעת סיכול הברחות ,פועל ארגון המודיעין בעיקר באזורי הגבול כדי להבטיח את
הביטחון באזורים אלה .בשנים האחרונות דווח על מקרים רבים בהם סיכל ארגון המודיעין הברחת סחורות,
סמים ,אמצעי לחימה וכיו"ב מאיראן או אליה.
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על מבצעי סיכול ההברחות של ארגון המודיעין נמנו :סיכול העברת חומר נפץ בכרמאן ביולי ) 2016משרק
ניוז 18 ,ביולי  ;(2016סיכול הברחה של יותר מ 250-ק"ג סמים לאירופה ,שהוסתרו במשלוח מזון במכונית
)משרק ניוז 11 ,במרץ  ;(2018לכידת רשת מבריחי דלק ,שאגרה כמויות גדולות של סולר ונפט והבריחה דלק
אל מחוץ למדינה )מהר 4 ,במרץ  ;(2019לכידת רשת מאורגנת להברחת דלק בשווי שמונים מיליון דולרים
למדינות שכנות ,שפעלה באצפהאן תחת השם "כיאן אספאדאנא" ) ,(Kian Espadanaבינואר 2020
)תאבנאכ 31 ,בינואר  ;(2020תפיסת יותר מחמישים אלף ליטרים של משקאות אלכוהוליים במחוז פארס
במרץ  .2020במבצע ,שהתנהל על רקע גל הרעלות משתיית אלכוהול מזויף בעקבות שמועות כי אלכוהול
מסייע נגד קורונה ,נעצרו יצרנים ומפיצים של המשקאות )תאבנאכ 19 ,במרץ  ;(2020חשיפת מאה טון של
קמח מוברח בשני מחסנים באזור תבריז )מהר 28 ,באפריל  ;(2020וסיכול הברחת למעלה מ 2,000-טון של
אבץ ועופרת בשווי כתשעה מיליון דולרים ,שאוחסנו במחסנים בלתי חוקיים של חברה בבנדר עבאס שבדרום-
מערב איראן לצורך הברחתם לחו"ל ) 29 ,yjc.irבספטמבר .(2020

מימין :משלוח סמים שסוכל על-ידי מודיעין משמרות המהפכה בטהראן )משרק ניוז 11 ,במרץ  .(2018משמאל:
חשיפת משקאות אלכוהוליים במבצע של מודיעין משמרות המהפכה בפארס )אירנ"א 19 ,במרץ .(2020

מ א ב ק ב ש ח ית ות כ ל כ ל ית
בשנים האחרונות גברה מעורבותו של ארגון המודיעין של משמרות המהפכה גם במאבק בשחיתות
הנחשבת לאחד המאפיינים הבולטים של המערכות הציבורית ,הפוליטית והכלכלית באיראן .השחיתות
באיראן נובעת ממגוון גורמים ,בהם :סקטור ממשלתי גדול ומנופח ,שליטה נרחבת של מוסדות ממשלתיים
בכלכלה ,משכורות נמוכות במגזר הציבורי המעודדות שחיתות והשפעת המשבר הכלכלי החריף והסנקציות
הכלכליות הבינלאומיות .אף על-פי שמדובר בתופעה המוכרת מזה שנים ,הביקורת הציבורית כלפיה גברה הן
בשל מודעות גוברת להשלכותיה החמורות והן כתוצאה מהחרפת המשבר הכלכלי .ראשי המשטר האיראני
מצהירים כבר שנים על כוונתם ונחישותם להיאבק בשחיתות ,הגם שנחישותו של המשטר ויכולתו למגר את
התופעה מוטלות בספק רב.
ביולי  2016הצהיר חסין טאא'ב ,כי הטיפול בשחיתות המקרו-כלכלית נמצא באחריות ארגון המודיעין של
משמרות המהפכה וכי לארגון היו הצלחות רבות בטיפול בנושא זה בשיתוף פעולה עם הרשות השופטת .דבריו
נאמרו על רקע סערה ציבורית ,שפרצה באיראן במאי  2016בעקבות חשיפת שכרם השערורייתי של מנהלים
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בכירים בחברות ובמוסדות ממשלתיים ,בהם בנקים גדולים ומוסדות בריאות .טאא'ב ציין ,כי בזכות מעורבותו
בפרשת משכורות העתק ,הצליח הארגון להשיב לאוצר המדינה סכומי כסף גדולים .הוא הוסיף ,כי הארגון
ממשיך לעקוב אחר הפרשה וכי החקירה תוביל לצעדים חוקיים נגד האחראים )תסנים 12 ,ביולי  .(2016על-פי
דיווח סוכנות הידיעות מהר ) 28 ,Mehrביולי  ,(2016התערב ארגון המודיעין בפרשה זו בהנחיית הרשות
השופטת והצליח לחשוף פעילות מאורגנת של שחיתות בנקאית .במסגרת פעילות הארגון ,נעצרו מספר
בכירים בבנק מלת ) ,(Mellatבהם מנכ"ל הבנק לשעבר ,עלי רסתגאר ) ,(Ali Rastgarוראש האגף לעניינים
בינלאומיים בבנק.
ביולי  2018הצהיר סגן ארגון המודיעין של משמרות המהפכה ,חסין נג'את ,כי המאבק בשחיתות הכלכלית
הוא אחת המשימות החשובות ביותר של הארגון ,שהגיע ,לדבריו ,לתוצאות מרשימות בתחום זה )תסנים25 ,
ביולי  .(2018בדיון שערך מטה המאבק בשחיתות כלכלית ,בראשות הסגן הראשון של נשיא איראן ,אסחאק
ג'האנגירי ) ,(Eshaq Jahangiriתחת הכותרת" :שחיתות בעידן הסנקציות" ,הגיש נציג ארגון המודיעין דו"ח,
שפירט את האסטרטגיה של הארגון למניעת שחיתות בתנאי סנקציות )תסנים 3 ,ביולי  .(2018בספטמבר 2019
השתתפו נציגי הארגון בדיון במג'לס ,במהלכו מסרו לחברי המג'לס דו"ח מודיעיני על השחיתות הכלכלית
)משרק ניוז 29 ,בספטמבר  .(2019בנובמבר  2019הצהיר ראש אגף התיאום במשמרות המהפכה ,מחמד-רזא
נקדי ) ,(Mohammad Reza Naqdiכי מזה שלוש שנים ,משמרות המהפכה אינם מתמקדים אך ורק בתחום
הצבאי והרחיבו את פעילותם גם לתחום המאבק בשחיתות הכלכלית ) 23 ,dana.irבנובמבר .(2019
במסגרת פעילות הארגון במאבק בשחיתות ניתן להצביע ,למשל ,על חשיפת רשתות ,שהיו מעורבות
בשחיתות בנקאית .בפברואר  2017עדכן סגן ראש הארגון ,חסין נג'את ,כי הארגון הצליח ללכוד שתי רשתות
גדולות ,שנטלו הלוואות מבנקים ולא החזירו את הכספים )תאבנאכ 23 ,בפברואר .(2017
בשנתיים האחרונות דיווחו אמצעי התקשורת באיראן בהרחבה על מעורבות מודיעין משמרות המהפכה
בסיכול שחיתות כלכלית ,למשל :מעצר מנכ"ל חברת פארקים תעשייתיים במחוז קום באשמת שחיתות כספית
)עצר-י איראן 15 ,בדצמבר  ;(2018מעצר שני עובדי המחלקה הכללית לספורט ולצעירים במחוז סמנאן בחשד
למעורבות בשחיתות כספית )תאבנאכ 3 ,בפברואר  ;(2019לכידת חוליה ,שעסקה במתן שוחד בעסקאות
ממשלתיות במרכז הקשור למשרד הנפט במחוז פארס )תאנבאכ 16 ,במרץ  ;(2019חשיפת מעילה בחברת
מסחר פטרוכימית ומעצר כמה ממנהליה )מהר 17 ,במרץ  ;(2019חשיפת שחיתות כספית בחברת גז במחוז
לורסתאן ,שהביאה לפיטורי מנכ"ל החברה )תאבנאכ 28 ,בספטמבר  ;(2019מעצר מנהל ארגון הסהר האדום
לשעבר ,עלי-אצע'ר פיונדי ) ,(Ali-Asghar Payvandiבאשמת שחיתות ואי-סדרים בארגון )תאבנאכ3 ,
בדצמבר  ;(2019מעצר ראש עיריית תבריז לשעבר ,צאדק נג'פי ) ,(Sadegh Najafiושל חבר מועצת העיר
תבריז במסגרת חקירת תיק שחיתות בעירייה )תאבנאכ 2 ,ביוני .(2020
מעורבות הארגון במאבק בשחיתות הכלכלית זכתה להוקרה מצד בכירי המשטר ,המייחסים לו חשיבות רבה
במסגרת המאמצים מצד איראן להיאבק בהשפעתן החמורה של הסנקציות הכלכליות ,שהושתו מחדש על
איראן בעקבות החלטת הנשיא טראמפ לפרוש מהסכם הגרעין במאי  .2018כך ,למשל ,הביע ראש הרשות
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השופטת ,אבראהים ראיסי ,את הערכתו לארגון על מאבקו בשחיתות כלכלית ובנקאית בעקבות מעורבותו
בפעילות ,שהובילה להשבת כספים של בעלי חוב למספר בנקים )אעתמאד 8 ,ביוני .(2020

מ ע ר ך ה ס ייב ר
על-פי מספר דיווחים ,גם מערך הסייבר של משמרות המהפכה כפוף לארגון המודיעין של משמרות
המהפכה ) 20 ,iranfucus.comביוני  ,(2010אף כי אין לכך עדות חד-משמעית .פיקוד הגנת הסייבר של
משמרות המהפכה הוקם בעשור האחרון כדי להגן על מערכות מידע מקומיות מפני תקיפות סייבר ולפקח על
פשיעה מאורגנת ,טרור וריגול בסייבר ,לסכל פגיעה בערכי המהפכה ,לשדרג את ביטחון המשתמשים
במערכות סייבר וליצור תכנים בסייבר.
במסגרת פיקוד הגנת הסייבר פועל מרכז לחקירת פשעי סייבר של משמרות המהפכה ,שהוקם ב2007-
)"צבא הסייבר"( והיה מעורב במבצעי סייבר שונים ,והפרויקט גרדאב ) ,(Gerdabשנועד לזהות גורמים
העומדים מאחורי פעילותם של אתרים "בלתי-מוסריים" .בנוסף פועל במסגרת המערך מטה ח'יבר
) ,(Kheibarפרויקט משותף לאגף הטכני של משרד המודיעין ,לארגון המודיעין של משמרות המהפכה ולמשרד
ההגנה האחראי לביצוע מתקפות סייבר נגד יעדים זרים ) 9 ,Iranwireבאפריל  ;2019אלערביה 15 ,בינואר
.(2017
ניתוח של מכון המחקר  Tech Defenseמשנת  2008העריך ,כי מערך הסייבר של משמרות המהפכה
מעסיק כ 2,400-אנשי צוות .בין יכולות לוחמת הסייבר הנמצאות ברשות משמרות המהפכה ניתן למצוא
פיתוח תוכנות מחשב נגועות על-ידי השתלת קוד זדוני בתוכנות מחשב מזויפות ,פיתוח יכולות חסימה לרשתות
תקשורת מחשבים ורשתות אלחוטיות ,פיתוח קוד מחשב זדוני ,פיתוח כלים לחדירה למחשבים ולרשתות
לאיסוף מודיעין ופיתוח כלים שונים המותקנים במחשבי יעד ומופעלים בצורה מושהית או על-פי פקודה .הדו"ח
לא ציין ,עם זאת ,למי כפוף המערך ) 23 ,www.military.com/defensetechבספטמבר .(2008

ה מ א ב ק ב ק ור ונ ה
בשנה האחרונה סייע ארגון המודיעין של משמרות המהפכה למאמץ הלאומי בהתמודדות עם מגפת
הקורונה ,כחלק ממעורבותם הגוברת של משמרות המהפכה בניהול המשבר .בדומה למצבי חירום בעבר
כגון אסונות טבע ,התאפיין גם משבר זה במעורבות גוברת של משמרות המהפכה בניהולו ובפעולות למניעת
התפשטות הנגיף ולסיוע לנפגעים ,למשל חיטוי רחובות ,הקמת בתי חולים ,ביצוע בדיקות לגילוי הנגיף
ואספקת ציוד רפואי ,לוגיסטיקה וכוח אדם .מעורבותם הגוברת של משמרות המהפכה ,המתאפשרת בזכות
המשאבים הרבים העומדים לרשותם ,נחוצה לא רק כדי להבטיח את האינטרסים הכלכליים של הארגון ,כי אם
גם לשמר בידיהם עוצמה פוליטית במאזן הכוחות הפנימי באיראן ,בעיקר בהתמודדות מול הנשיא ,לשפר את
הדימוי הציבורי שלהם ולהעמיק את חדירתם לחברה המשרתת אינטרסים ביטחוניים הנוגעים ליציבות
המשטר.
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במסגרת מעורבות ארגון המודיעין של משמרות המהפכה במערכה נגד הקורונה ,השתתף הארגון בייצור
ובחלוקה של ציוד רפואי ופעל לסיכול אגירת ציוד רפואי ,מסכות וחומרי חיטוי .באפריל  2020אמר ראש המטה
למאבק בקורונה בטהראן ,עלי-רזא זאלי ) ,(Alireza Zaliכי חומרי חיטוי הועברו בסיוע מודיעין משמרות
המהפכה לצוותים רפואיים בבתי חולים ברחבי איראן .קודם לכן הודיע ראש הועד המנהל של יצרנית חומרי
החיטוי ,כי ארגון המודיעין תמך בהשקת קו הייצור של תמיסות החיטוי וסייעו בחלוקת המוצר .עוד ציין זאלי ,כי
ארגון המודיעין מתכוון להשיק קו ייצור למסכות בהיקף של  250אלף מסכות ביום )אנצאף ניוז 6 ,באפריל
.(2020
במסגרת פעילות הארגון לסיכול אגירה של ציוד חיוני למאבק בקורונה יזם מודיעין משמרות המהפכה
בחודשים האחרונים כמה מבצעים ,שנועדו לחשוף מאגרים אסורים של ציוד .במרץ  2020חשף הארגון מחסן
גדול בדרום טהראן ,ששימש לאגירת ציוד רפואי ,כגון :מסיכות ,כפפות כירורגיות וצינורות יניקה כירורגיים
)תאבנאכ 2 ,במרץ  .(2020במבצעים נוספים נחשף מפעל לייצור חומרי חיטוי מזויפים בצפון טהראן )תאבנאכ,
 3במרץ  ,(2020מצבורים ששימשו להחזקה בלתי חוקית של תרופות וציוד רפואי בטהראן ,ובכלל זה שמונה
מיליון כפפות )תאבנאכ 6 ,במרץ  (2020ולמעלה מ 8,000-ליטרים של אלכוהול לצרכי חיטוי בדירת מגורים
בתבריז )תאבנאכ 10 ,במרץ .(2020

כפפות וחומרי חיטוי מזויפים שהוחרמו במבצע של מודיעין משמרות המהפכה בטהראן )תסנים  3במרץ .(2020

ב יק ור ת כ ל פ י א ר גון ה מ וד יע ין וט ע נות ל מ ע ור ב ות ו ב ש ח ית ות
וב א י -ס ד ר י ם
חיזוק מעמדו של ארגון המודיעין של משמרות המהפכה והתרחבות פעילותו לתחומים נוספים הביאו לביקורת
ציבורית ופוליטית גוברת שנמתחה על הארגון וכללה טענות בנוגע לניצול לרעה של סמכויותיו ולמעורבותו
במעשי שחיתות ואי-סדרים.
בעקבות הקמת ארגון המודיעין והצבת חסין טאא'ב בראשו לאחר מהומות  2009טען חבר המג'לס ,עלי
מטהרי ) ,(Ali Motahariשנחשב לאחד מחברי המג'לס הביקורתיים ביותר בשנים האחרונות כלפי המשטר
ומדיניותו ,כי כאשר ניהול משבר נמסר בידי אדם ,שיש לו היכרות אינטימית גדולה יותר עם אלות מאשר עם
חשיבה והיגיון ,אין להתפלא על אופי התוצאות ) 17 ,IranWire.comבאוקטובר  .(2014מטהרי הזהיר מפני
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הסכנות הכרוכות בהתערבות משמרות המהפכה בענייני מודיעין וטען ,כי כפילות בתחום המודיעיני מהווה
סכנה לקיומה של הרפובליקה האסלאמית .הוא אף הציע ,שטאא'ב יוצג כשר המודיעין או שמשימות מודיעין
משמרות המהפכה יהיו מוגבלות כבעבר לעניינים פנימיים של הארגון ולפעילות נגד קבוצות מתנגדות חמושות
)כלמה 22 ,באוקטובר .(2019
בפברואר  2014הזהיר שר המודיעין ,עלי יונסי ) ,(Ali Younesiמפני פגיעה בסמכויות משרד המודיעין וטען,
כי כאשר אחרים ניסו לבצע את משימותיו המרכזיות של המשרד ,התוצאות היו הרסניות )17 ,Iranwire.com
באוקטובר .(2014
בנובמבר  2014הזהיר האתר הרפורמיסטי סהאם ניוז ) ,(Saham Newsהמזוהה עם מנהיג האופוזיציה
הרפורמיסטית מהדי כרובי ,הנמצא במעצר בית מאז פברואר  ,2011מפני ניסיונות מצד טאא'ב ,לפעול נגד
ממשלת רוחאני .על-פי דיווח באתר ,שמהימנותו אינה ברורה ,פיקח טאא'ב בשיתוף עם בנו של מנהיג איראן,
מג'תבא ח'אמנהאי ,על פרויקט חשאי ,שנועד לפגוע בממשלה ולשתקה באמצעות מערכה תודעתית
ופסיכולוגית ,שנועדה להכפיש את הממשלה ,וגיוס מגזרים שונים באוכלוסייה ובמערכת הפוליטית נגד הנשיא
וממשלתו .על-פי הדיווח ,התלונן הנשיא בפני המנהיג על ניסיונות משמרות המהפכה להדיחו ,אך לא נעשה כל
צעד כדי לעצור את פעילות ארגון המודיעין נגד הממשלה )סהאם ניוז 18 ,בנובמבר  .(2014בדיווח נוסף באתר
) 23בנובמבר  (2014נטען ,כי שנתיים קודם למהומות  2009האזין מודיעין משמרות המהפכה לשיחות של
פעילים רפורמיסטים וניטר את פעילותם באמצעות מערכות חדישות ומתקדמות.

חסין טאא'ב נפגש עם איש הדת הבכיר ,איתאללה עבדאללה ג'ואדי אמלי ) Ayatollah Abdollah Javadi
) (Amoliמהר 28 ,בפברואר .(2018

באפריל  2018מתח חבר המג'לס דאז ,מחמוד צאדקי ) ,(Mahmoud Sadeghiביקורת על מעורבות ארגון
המודיעין של משמרות המהפכה בהפרה בוטה של זכויות אדם .במכתב פומבי ,ששלח צאדקי לחסין טאא'ב,
הוא דרש ממנו לשנות את סגנון ניהולו בטענה ,שהכפופים לו בארגון מתעלמים מהנהלים החוקיים במהלך
חקירות ומתעלמים מזכויותיהם הלגיטימיות של העצורים .צאדקי טען ,כי הוא מקבל תלונות רבות מבוחריו
בנוגע להתנהגות אנשי מודיעין משמרות המהפכה בשלבים השונים של מעצר וחקירות .הביקורת מצד צאדקי
נשמעה על רקע התאבדות האזרח האיראני-קנדי ,כאוס סיד אמאי ) ,(Kavous Seyyed Emamiפעיל איכות
סביבה ,שנעצר בינואר  2018באשמת ריגול ,עם כמה פעילים נוספים ומת בכלא אוין חודש לאחר מכן .לטענת
שלטונות איראן ,הוא שם קץ לחייו ,אך טענה זו נדחתה על-ידי בני משפחתו .במכתבו האשים צאדקי את
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מודיעין משמרות המהפכה בהפרת זכויותיהם החוקיות של נאשמים ,שאינם מורשים להיפגש עם עורכי דין או
עם קרובי משפחותיהם .הוא ציין ,כי הגישה מצד מודיעין משמרות המהפכה כלפי סוגיות פוליטיות וחברתיות
פוגעת קשות בדימוי הציבורי של משמרות המהפכה והלין על כך שהארגון מסרב להשיב לפניות מצד חברי
מג'לס )רדיו פרדא 22 ,באפריל .(2018
בשנים האחרונות הועלו טענות גם בנוגע למעורבות ארגון המודיעין וראש הארגון בשחיתות ובאי-סדרים
ובראשית  2017אף התפרסמו דיווחים אודות מעצר בכירים בארגון המודיעין באשמת מעורבות בשחיתות
כלכלית .דיווחים אלה הוכחשו על-ידי סגן ראש הארגון דאז ,חסין נג'את ,שהגדיר אותם "שקר מוחלט" מצד
אמצעי תקשורת הקשורים לאויבי איראן .נג'את טען ,כי סיכול ריגול במוקדי הכוח של המשטר והמאבק
בקבוצות טרור החותרות לערער את הביטחון במדינה נמצאים בראש סדר העדיפויות ארגון המודיעין של
משמרות המהפכה וכי המאבק ,שהארגון מנהל נגד רשתות שחיתות כלכלית וריגול מסכן את פעילותם של
המושחתים והמרגלים )תאבנאכ 15 ,בינואר .(2017
בשנת  2019התעוררה פרשה חדשה סביב מעורבותם לכאורה של ארגון המודיעין והעומד בראשו במעשי
שחיתות:
מנכ"ל רשות השידור הממלכתית לשעבר ,מחמד סראפראז ),(Mohammad Sarafraz
שהתפטר מתפקידו בשנת  2016לאחר שנה וחצי בתפקיד ,האשים את חסין טאא'ב בניצול לרעה של
סמכויותיו ובפעילות שאינה חוקית .בין היתר ,חשף סראפראז ,כי טאא'ב תכנן והוציא לפועל תכנית
לחיסולה של שהרזאד מירקליח'אן ) ,(Shahrzad Mirgholikhanששימשה כמנהלת קשרים
בינלאומיים בערוץ הטלוויזיה האיראני הממלכתי בשפה האנגלית  Press TVוכמפקחת מיוחדת
ברשות השידור.
מירקליח'אן הייתה נשואה בעבר למפקד במשמרות המהפכה וריצתה חמש שנות מאסר בכלא
אמריקאי ) (2012-2007באשמת מעורבות בניסיון הברחה של אלפי מצלמות ראיית לילה לאיראן
במסגרת עסקה ,שבה היה מעורב בעלה לשעבר ,ותוך עקיפת הסנקציות נגד איראן .עם שובה
לאיראן .התגרשה מירקליח'אן ועברה לעומאן ,לטענתה בעקבות איומים עליה מצד טאא'ב
ובכירים במודיעין משמרות המהפכה .זאת לאחר שחשפה מידע אודות שחיתות בקרב בכירים
במשמרות המהפכה ואיימה לחשוף מידע נוסף בנוגע לבכירים במשטר ולהעברת אמצעי לחימה
איראנים לשלוחיה של איראן בלבנון ,סוריה ,אפגניסטאן ועיראק.
סראפראז ,ששימש כמנהלה של מירקליח'אן ברשות השידור ,נפגש עמה לאחר שעזבה לעומאן ועם
שובו לאיראן האשים את טאא'ב ואת ארגון המודיעין של משמרות המהפכה בפעילות המסכנת
את ביטחון המשטר .הוא טען ,כי שהרזאד הייתה נתונה ללחץ מצד ארגון המודיעין ,שהאשים אותה
בריגול .עוד טען סראפראז ,כי טאא'ב וג'מאל אלדין אברומנד ) ,(Jamaladin Abromandששימש
כראש אגף התיאום במשמרות המהפכה ,אילצו את בנק תוסעה-י תעאון ) (Tose'e ta'avonלפרוש

269-20

35
ממכרז של רשות השידור בשנת  ,2015כדי לאפשר להם להשתתף בו ) 6 ,DWבמאי Radio ,2019
 26 ,Fardaבאפריל  ,2019כלמה 22 ,באוקטובר .(2019
טענותיהם של סראפראז ומירקליח'אן נדחו על-ידי ארגון המודיעין של משמרות המהפכה.
בהתייחס לטענתה של מירקליח'אן ,כי ארגון המודיעין איים עליה בפרסום סרט המתעד קשר בלתי
מוסרי בינה לבין מחמד סראפראז ,טען בכיר בארגון ,כי מודיעין משמרות המהפכה אינו מחזיק באף
תיק אודות קשרים בין השניים )תאבנאכ 7 ,במאי .(2019
באוקטובר  2019האשים מחמד חסין רסתמי ) ,(Mohammad Hossein Rostamiפעיל פוליטי המזוהה עם
הימין הרדיקלי האיראני ,את חסין טאא'ב בהפעלת רשת של עסקים בלתי חוקיים ובהפללת יריבים
פוטנציאליים בפרשיות שחיתות .רסתמי ,שנעצר ב 2016-בחשד שהעביר ידיעות לערוץ הטלגרם האופוזיציוני
הגולה אמד ניוז ) ,(Amad Newsטען ,כי נעצר בשל גילוייו על טאא'ב ועל הרשת שהפעיל .בקובץ קול ,שהעביר
מבית הכלא ,תהה רסתמי כיצד הצליח טאא'ב ,שהועבר מתפקידו במשרד המודיעין ,להפוך לראש ארגון
ביטחוני מקביל ולרכז בידיו עוצמה כה רבה המאפשרת לו להתערב בכל עניין .הוא האשים את טאא'ב ,כי קיים
קשרים עם חברת הנדל"ן יאס ,שפעלה מטעם משמרות המהפכה לעקיפת הסנקציות וזכתה בזיכיונות במספר
גופים ,בהם עיריית טהראן .אחד ממנהלי החברה היה מחמוד סיף ,בעלה לשעבר של שהרזאד מירקליח'אן,
וקשרי החברה עם טאא'ב נחשפו גם על-ידי מחמד סראפראז )רדיו פרדא 28 ,באוקטובר .(2019
גם יועץ הנשיא לשעבר מחמוד אחמדינז'אד ,אספנדיאר רחים משאא'י ),(Esfandiar Rahim Masha'i
הצטרף לביקורת על ארגון המודיעין והעומד בראשו והאשים אותם ב"תפירת תיקים" לו ולמקורבים נוספים של
הנשיא לשעבר .לדבריו ,טאא'ב נפגש עם סגנו של אחמדינז'אד ,חמיד בקאא'י ) ,(Hamid Baqaeiשנעצר
בשנת  2015בחשד לשחיתות ,ודרש ממנו להודות בריגול )כלמה 22 ,באוקטובר .(2019
חרף הביקורת על הרחבת סמכויותיו של ארגון המודיעין של משמרות המהפכה והטענות על מעורבותו
כביכול באי-סדרים ,לא נפגע מעמד הארגון והוא ממשיך לזכות להערכה רבה מצד בכירים במשטר.
בנובמבר  2019השתתף מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי ,עלי שמח'אני ,בכנס של הארגון בטהראן
ושיבח את פעילותו .שמח'אני הצהיר ,כי למנגנוני המודיעין ,ובעיקר לארגון המודיעין של משמרות המהפכה ,יש
תפקיד חשוב ומכריע בהצלחותיה של הרפובליקה האסלאמית מול אויביה .הוא שיבח את ארגון המודיעין
על הצלחתו בסיכול "מזימות" חיצוניות ופנימיות וציין ,כי הניסיון המלחמתי ,המאבק נגד אנטי-מהפכנים מבית
ונגד מבצעים מתוחכמים של שירותי המודיעין הזרים הציבו את מנגנוני המודיעין האיראנים ברמת מוכנות
גבוהה )תאבנאכ 12 ,בנובמבר .(2019
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