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י ממשל טראמפ )כמו גם על ידי קודמיו( כנותן החסות הראשי בעולם ל ידהמשטר האיראני, המוגדר ע
מערך טרור  –מאז כינונו, וביתר שאת מאז שעלתה הסוגיה הגרעינית על הפרק  –לטרור, מטפח בשקדנות 

האד י)אך כולל גם גורמים סוניים, כמו הג' שיעיםלאומי שמורכב בעיקרו מארגונים אסלאמיסטיים -טרנס
מם יעשאותם הקים או שהמפקדה הכללית(  - י, ואף חילוניים, כמו החזית העממיתהאסלאמי הפלסטינ

בא בברית. מערך טרור גלובלי זה עלול לשמש חוד חנית בארגז הכלים ההתקפי של איראן, בתרחיש של 
הסלמה צבאית. כדי לשלול מאיראן מכשיר מסוכן זה ברגעי ההכרעה יש להירתם לפעילות סיכול שיטתית 

 ורחבה ללא דיחוי.
 

 מבוא
 

בהתאם לכך הרפובליקה האסלאמית של איראן רואה בטרור כלי יעיל לקידום מדיניות החוץ שלה. 
השנים שחלפו מאז המהפכה האסלאמית מערך מקיף של רשתות  40-הקימה וטיפחה טהראן בשקדנות ב

להגמוניה אזורית ולהרתיע את לאומיות, באמצעותו היא שואפת לקדם את שאיפתה -טרור טרנס
ינתח את מערך הטרור שהקימה  זהאויבותיה, ובראשן ארה"ב, מלקדם נגדה אופציה צבאית. המחקר ה

הלבנוני בהפעלתו. כמו  חיזבאללהאיראן, את הרקע האידאולוגי שלו, ואת הדומיננטיות של כוחות קודס ו
ואת פרישתו באזור המזה"ת ובזירה  קשרי הטרור שטוותה טהראןאת את הבריתות וממפה כן המחקר 

 הבינ"ל. 
 

 חוד החנית בארסנל ההתקפי של איראן מול ארה"ב ובנות בריתה –לאומי -מערך הטרור הטרנס
 

חרף  –שנשיא ארה"ב טראמפ נראה נחוש בדעתו להימנע משימוש בכוח צבאי נגד איראן  אף על פי
ולהתמקד בחנק המשטר באמצעות סנקציות כלכליות, הוא עלול להיקלע בעל כורחו  –תוקפנותה באזור 

להסלמה צבאית מול טהראן. זו עשויה להתממש אם משמרות המהפכה או אחד מבאי כוחם יהרגו חיילים 
המוצבים באזור, ובכך יחצו את מה שנראה כיום כקו האדום של טראמפ; או  אמריקאיםומטים או דיפל

בחודשים האחרונים  2לחילופין, אם איראן תנקוט צעדים שהם בגדר פריצה לכיוון יכולת גרעינית צבאית.
אכן התפתחו שתי מגמות שמגבירות את הסיכוי לעימות צבאי נגד איראן. ראשית, מסע הלחץ המקסימלי 

היא תקפה  ,לראשונהשל ממשל טראמפ גרר שינוי קונספטואלי באיראן, שמשטרה נתון במצוקה גוברת. 
זיים של חברת ארמקו . היא תקפה את מתקני הנפט המרכ(ללא קבלת אחריות)ישירות את סעודיה 

מתקפות ה בספטמבר. שנית, בניגוד למדיניות ההבלגה בעקבות 14-הסעודית בבקיק ובח'וריס ב
 פיגוע הרחפניםהישראליות נגדה בסוריה החלו משמרות המהפכה לפעול נגד ישראל. הדבר בא לידי ביטוי ב

 24-אם לכך התריע בבאוגוסט. בהת 24-י צה"ל בל ידשתוכנן מהכפר עקרבה שבסוריה, ושסוכל ע
לצד זאת,  3.רף המלחמה"ב געתלבספטמבר דרור שלום, ראש חטיבת המחקר באמ"ן, שישראל מתחילה "
)המתבצע בבסיס של  חיזבאללהאם תוכנית הטילים האיראנית, ובמרכזה פרויקט שיפור הדיוק של טילי 

הארגון ליד נבי שית בלבנון(, לא תרוסן, גוברים הסיכויים לעימות שעלול להתפתח להתלקחות אזורית, 
 כיוון שישראל לא תוכל להשלים עם קיומו של איום ברמה זו.

 
שטהראן טיפחה בשקידה מאז כינון המשטר  –לאומי -בכל הסלמה צבאית כזו, מערך הטרור הטרנס

צפוי להיות חוד החנית בארגז  –במהפכה האסלאמית, וביתר שאת, מאז החל העימות בסוגיה הגרעינית 
 המסמך לאומית.-הביןבזירה אף שהכלים ההתקפי של איראן מול ארה"ב ובנות בריתה באזור, וייתכן 
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ינתח את הקשרים והבריתות שהקימה איראן במשך השנים הללו, ואשר עלולים לשמש אותה כדי  זהה
 ישראל וסעודיה בזירות שונות., לתקוף את אויבותיה, ארה"ב

 
 חזון ייצוא המהפכה והשימוש בטרור ככלי אפקטיבי לקידום מדיניות החוץ

 
האסלאמית, שהינו אחד מעמודי התווך במדיניות החוץ התמיכה בטרור מעוגנת בחזון ייצוא המהפכה 

. חוקת המשטר האסלאמי וכתב ההקמה של משמרות 1979-האיראנית מאז הקמת המשטר האסלאמי ב
המהפכה )משה"מ( מסמיכים את משה"מ לתמוך ב"תנועות שוחרות חופש" כדי לייצא את המהפכה 

הצהיר מהפכתה לכלל עולם האסלאם,  שאפה לייצא אתטהראן אף ש 4האסלאמית אל מחוץ לאיראן.
טהראן תייצא את מהפכתה ש ,באחת ההזדמנויות ,ח'ומיני לאחר הקמת המשטררוחאללה איתאללה ה

 ןהופכים אות ןתוך העדפה לקהילות שיעיות, כיוון שהרכבן החברתי והסמלים הדתיים וההיסטוריים שלה
גם איראן לא הגבילה את ייצוא מהפכתה לשיעים בלבד יותר לקבלת המסר המהפכני. עם זאת,  ותקשוב

תומכת איראן באמצעות ייצוא מהפכתה  העדיפה את האינטרס הלאומי על פני האחווה הדתית.כיוון ש
יה, המקדמים אג'נדה הקרובה יבחוגי אסלאם פוליטי ברחבי העולם, ללא קשר למשקלם באוכלוס

ת. אף שטהראן טוענת כלפי חוץ שהיא מכבדת את ריבונותם של אמריקאי-המהפכנית והאנטילהשקפתה 
כדי להחליפם במשטרים אסלאמיים )ראו למשל  ים במזה"ת, למעשה היא חותרת נגדםיהמשטרים הסונ

איראן מנסה לחזק בקרבן  ,(. לחילופין1985-ובכווית ב 1981-ניסיונות ההפיכה הכושלים בבחריין ב
ות )ראו למשל המעורבות האיראנית בזירה הפוליטית בעיראק, בתימן, אמריקאי-ממשלות או מגמות אנטי

את המשטרים  ,, עלי ח'אמנאיכיום ניגריה ובלבנון(. בהתאם לכך, כח'ומיני בשעתו, כינה גם מנהיג איראןב
כפי שהצהיר ח'אמנאי, התמיכה  5.זור"שטנים הקטנים באהם, יריביה של איראן באזור, "יהסוני

מציעה סיוע איראן לשם כך  6.אמריקאי-האיראנית אינה מוגבלת לשיעים בלבד, אלא לכל גורם אנטי
, ואף לארגוני טרור חילוניים תפיננסי, אימונים וחימוש לקבוצות אסלאם פוליטי שיעיות וסוניות כאח

בלבנון, בחות'ים בתימן ובכוחות "הגיוס  חיזבאללהבהשקפתם. הדבר מתבטא, מחד גיסא, בתמיכתה ב
המפקדה הכללית בעלת  - שעבי(, השיעיים בעיקרם, בעיראק, ובחזית העממית-חשד אל-העממי" )אל

ומאידך גיסא, בנכונות להתגבר על הפער הרעיוני והדתי ועל משקעי  ים;אצל הפלסטינ 7ההשקפה החילונית
 קאעידה-אל סוניםבאפגניסטאן( ולסייע בפועל אפילו לארגונים העבר )כמו רדיפת השיעים בני ההזארה 

 ואף לטאליבן, כפי שינותח להלן. 
 

ידי שליחים  שההנהגה האיראנית בראשותו של ח'ומיני רואה בהפעלת טרור על CIA-קבע ה 1987-כבר ב
, שכללה איראן ופיתחה 1989מאז  ,בתקופת הנהגתו של ח'אמנאי 8כלי יעיל לייצוא המהפכה האסלאמית.

אותה  ות, המשמשניתאיראה התוקפנותלחוד החנית של הפכו את הפעלת רשתות הטרור. הרשתות הללו 
 20-איראניות ניכר כבר ב-ביום פקודה. המשקל הרב שייחס ח'אמנאי לקידום מפעל רשתות הטרור הפרו

דס "להקים יחידות ו, כשישה חודשים לאחר כניסתו לתפקיד המנהיג, כשהטיל על כוחות ק1989בנובמבר 
ס, בראשות אחמד בהתאם להנחיה זו פעלו כוחות קוד 9.ברחבי העולם" חיזבאללהעממיות ומזוינות של 

-קאסם סולימאני, כדי להקים ולטפח רשתות טרור טרנסבראשות ומאז  ,(1997/8–1990)בשנים  וחידי
יצרו ריק פוליטי אשר (, מלחמת האזרחים בסוריה ומשבר דאעש 2011–2003אומיות. מלחמת עיראק )ל
לטובת איראן מיליארדי , שגרפה 2015-מ רשתות טרור וטיפוחן. עסקת הגרעין ן שלהקמתאת  ץאיה

המסגרת הפיקודית בכוחות קודס  בהוצאות המרובות שכרוכות בהפעלתן. הדידולרים, סייעה אף היא לעמ
. כוחות קודס, המדווחים ישירות 190שאחראית על נושא הברחות הנשק והסיוע לכוחות אלה היא יחידה 

של חברות אזרחיות, דתיות,  רבמספר בו איראן בנציגויות הדיפלומטיות שללח'אמנאי, מסתייעים 
אל  10ות שונותליצימכדי להבריח את האמל"ח, את הסיוע הפיננסי ואף פעילי  הומניטריותוכלכליות 

הבריח למרוקו טילי נ"מ  חיזבאללההצהיר שר החוץ של מרוקו ש 2018ארצות היעד. כך למשל, במרץ 
האיראנית באלג'יריה, במסגרת הסיוע לתנועה באמצעות השגרירות  SAM-11-ו SAM-9 מסוג סטרלה,

לשחרור לאומי בחבל סהרה המערבית, חזית הפוליסריו )ראיה נוספת לכך שאיראן אינה בוחלת בתמיכה 
רדיקלי, כל עוד חתרנותו עולה בקנה אחד עם יעדיה האידאולוגיים -חילוני ואף שמאלי-בגורם סוני

 11הרחבים יותר(.
 

איראניות הוא עקרון הגמישות, שמאפשר לטהראן -של רשתות הטרור הפרומאפיין נוסף בתורת ההפעלה 
לשנע גורמים מתוך ארגוני הפרוקסי שלה ממדינה למדינה, בהתאם לצרכיה המשתנים. כך שלבה איראן 

(, ולבקשתה שיגר הארגון לעיראק כוח מובחר כדי שיקים את 2011–2003במלחמת עיראק ) חיזבאללהאת 
ות השיעיות, ידריך אותן ואף יתכנן עבורן את הפיגועים נגד כוחות הקואליציה המערבית )ראו מיליציה

אף  למשימה דומה בתימן. חיזבאללהלהלן(. על בסיס הניסיון המוצלח שנצבר שיגרה טהראן בהמשך את 
ים" י איראן "מגיני המקומות הקדושל ידהשיעיות העיראקיות והאפגניות מכונים ע המליציותשפעילי 

, בשל תפקידם לכאורה בהגנת נג'ף, כרבלא, סאמראא' וכאט׳מין(, למעשה מדובר י חרם-מדאפעאנ)
בשכירי חרב שנכונים למלא את הוראות הפטרון האיראני ולפעול בכל זירה, נגד כל אויב שיתבקשו לתקוף. 

ברו ניסיון לתימן קבוצת פעילים מהמיליציה האפגנית פאטמיון, לאחר שצ 2017-כך שיגרה איראן ב
  12אנצאראללה התימנית, ויעניקו להם סיוע לוגיסטי. מליציתבסוריה, כדי שיאמנו את פעילי 

 



 

 

השיעיות  המליציותשעבי )"הגיוס העממי", ארגון הגג של -ניתן לקבוע שההצהרות של בכירים בחשד אל
להוכיח את נאמנותם לטהראן ומחויבותם לתקוף ישירות  פתנותאשבעיראק( נגד סעודיה משקפות את ה

חק, -אא'ב אהל אלצע מליציתאת סעודיה. בהקשר זה יש לראות איומים כגון זה של קייס ח'זעלי, מפקד 
להגיב באופן חריף נגד הסעודים במענה למה שהוא מתאר כ"תמיכתם בטרור בעיראק", ואזהרתו כי 

רביע )אבו עזרא'יל(, בכיר במערך הלוחם -ההבטחה של איוב אלוכן את  13הממלכה חלשה מקורי עכביש,
 14בית סעוד. שעבי, לשחרר את מכה משלטון-של חשד אל

 
  ישראל לשחקן חשוב בהפעלת רשתות הטרור נגדמשליח איראני  – חיזבאללה

 
 חיזבאללהכמודל המוצלח של חזון ייצוא המהפכה האסלאמית. משמש  חיזבאללה, 1982-מאז הקמתו ב

הצליח להשתלט על הזירה הפוליטית והביטחונית בלבנון, והוא רואה עצמו מחויב להוראות של איראן. 
לפיה ש 2018, ובהן הצהרת נצראללה ממרץ חיזבאללהמחויבות עמוקה זו התבטאה בהצהרות בכירי 

דולה יותר מזו של איראנים רבים... הציות לשליט חכם ההלכה הוא "האמונה שלנו בשלטון חכם ההלכה ג
  15."על המחויבות לחוקה ]הלבנונית[ כמו הציות ל]אמאם[ החסין מחטא וטעות... המחויבות אליו גוברת

 
והוא נכון  16הפך כיום לכוח בינ"ל", חיזבאללהפועל כיום בפריסה עולמית, כמאמר נצראללה " חיזבאללה
רות איראן נגד אויביה בכל זירה ומדינה שח'אמנאי ימצא לנכון. בהתאם לכך הצהיר סגן ילפעול בש

 ,2019בספטמבר  10-, ג'מאל כנעאן, בק"מ צפונית לבירות( 40עמשית )באזור  חיזבאללהאחראי 
לבנון[, -גבול ]סוריהבסוריה, ב הז יהצועד אחרי נצראללה ונכון לפעול בכל מקום, "בין אם יה חיזבאללהש

ברכס מול הלבנון ]הקרוב בחלקו הדרומי לחרמון הישראלי[ או בכל מקום אחר שנצראללה יורה לו 
 חג רות איראן נגד ארה"ב התבטאה בנאוםילפעול בש חיזבאללההמוטיבציה הגוברת של  17.זאת"

ח'אמנאי, ומרכז המחנה היא בו הצהיר כי "מפקד המחנה שלנו הוא האמאם שהעאשוראא' של נצראללה 
הרפובליקה האסלאמית של איראן. אמריקה מנסה לכתר אותה... אנו אומרים לאמאם ח'אמנאי, הוי בן 

 18.האמאם חוסין, לא נשאיר אותך לבד מול אמריקה וישראל"
 

משמש אחד הגורמים החשובים בקידום האמביציה האיראנית להגיע להגמוניה אזורית,  חיזבאללה
לשינוי סדרי יסוד של המערכת העולמית. כחלק מתהליך הפיכתו משליח למרכיב מרכזי  –ובהמשך 

רות משה"מ. במסגרת יתפקידי תיווך בש חיזבאללהאיראני בזירה הגלובלית ביצע -בהפעלת הטרור הפרו
הפיגועים ות שיעיות הנתמכות בידי כוחות קודס, ואף שותף לתכנון מיליציזאת הוא מאמן, מגייס ומממן 

ויד ימינו של קאסם  העיראקי שעבי-חשד אל-מהנדס, סגן מפקד אל-כפי שחשף אבו מהדי אל 19שלהן.
ים בתקופת אמריקאיות השיעיות בעיראק נגד יעדים מיליציתכנן פיגועים עבור ה חיזבאללהסולימאני, 

יה, סגנו טלאל , ובהם רמטכ"ל הארגון דאז עמאד מוע'נחיזבאללהלצד זאת בכירים ב 20מלחמת עיראק.
-לאו תפקיד בכיר, בשת"פ עם סגן מפקד כוחות קודס, עבד אליחמיה ובכיר הארגון עלי מוסא דקדוק, מ

מהדי -ם ובראשן ג'יש אלאמריקאיות השיעיות העיראקיות שלחמו נגד המיליציבהקמת ה ,רזא שהלאי
  21בראשות מוקתדא צדר.

 
השיעיות העיראקיות במהלך מלחמת  המליציותבלט כאשר השתתף באימוני  חיזבאללהתפקיד של ה

בהם פרצו ויכוחים על רקע אתני בין שהיה הכרחי, בין היתר, במקרים  חיזבאללהעיראק. תפקיד זה של 
מהמיליציות השיעיות, כפי שהעידו, למשל, פעילים הערבים ממשה"מ לחניכים הפרסים המדריכים 
ממשיך  חיזבאללה 22במהלך המלחמה. אמריקאיי הצבא הל ידלו בחקירתם עהשיעיות הל מהמליציות

הוא מקיים אימונים בניגריה לפעיליה של התנועה  .לשמש זרוע ארוכה של טהראן, בין היתר באפריקה
איראנית הנשענת על הנוכחות של שיעים לבנוניים בניגריה -האסלאמית של ניגריה, רשת שיעית פרו

  23ובמדינות נוספות במערב אפריקה.
 

רואה עצמו מחויב להצטרף לצד איראן אם תפרוץ מלחמה בינה לבין  חיזבאללהשה הצהיר נצראללה
ים ברחבי יים וישראלאמריקאימסגרת הפיקודית שמיועדת לתכנן, לתאם ולתקוף אינטרסים ה 24ארה"ב.

י ל יד, המבוקש ע, מנגנון פיגועי חו"ל, בראשות טלאל חמיה וסגנו פואד שוכר910העולם היא יחידה 
 לע. אמריקאיםחיילים  241בו נהרגו ש 1983-בבירות ב בבסיס המארינסארה"ב בגין תפקידו הבכיר בפיגוע 

בעצמם, שאביו הפסיק להיפגש עם  חיזבאללהדווח, בנו של חמיה העיד בפני חבריו, בניהם של בכירי המפי 
לאור  25מם יסכנו את חייו.יבכירים בצמרת הארגון מחשש שישראל חדרה לשורות הארגון ופגישותיו ע

השת"פ הצמוד בין קודמו בתפקיד, מוע'ניה, לסולימאני ולח'אמנאי, כפי שהתבטא, בין היתר, בתמונות 
ניתן להקיש שגם טלאל חמיה מקיים יחסי עבודה צמודים עם ח'אמנאי  26שפורסמו לאחר חיסול מוע'ניה,

ולם, כאשר ביצעה או הוכיחה כי בידיה תשתית טרור בזירות מגוונות ברחבי הע 910וסולימאני. יחידה 
אזורים רבים. בשל בים ויהודיים ביבשות ואמריקאיהתכוונה לבצע פיגועי טרור נגד יעדים ישראליים, 

יכול להוציא לפועל פיגוע  חיזבאללהתשתיות הטרור הרבות שהקים ביעדים שונים ברחבי העולם נראה ש
 27טרור כמעט בכל מקום בעולם, כפי שאכן קבע ממשל טראמפ.

 
בהם אותרו פעילות או מזימות טרור של שאכן ניכרת ביבשות ובאזורים רבים  חיזבאללההרגל של  דריסת

-גרמניה, איטליה, בריטניה, צרפת, יוון, קפריסין, בוסניה – אירופההארגון. אזורים אלו כוללים את 



 

 

סוריה, עיראק, תימן, שטחי הרשות הפלסטינית באיו"ש והחמאס ברצועת עזה,  – המזה"תגובינה; והרצ
ניגריה ואוגנדה;  – אפריקהסעודיה, בחריין, איחוד האמירויות, כווית, מצרים, אלג'יריה ומרוקו; 

באמצעות  – רוסיהאזרביג'אן;  – הקווקאזבוליביה, פרו, פנמה, ארגנטינה;  – אמריקה הלטינית
ם, יהודיים יאמריקאיוהונחו לאסוף מודיעין על יעדים  חיזבאללהינים שגויסו לסטודנטים פלסט

מעצריהם של שלושה  28תאילנד, הפיליפינים, סינגפור ומיצר מלאקה. – דרום מזרח אסיהוישראליים; 
על סוף מודיעין יאמשקיע ב חיזבאללהפעילי היחידה בשנים האחרונות בארה"ב משקף את המאמץ ש

-ב חיזבאללהיעדים אסטרטגיים לצורך פיגועים אפשריים בארה"ב ובקנדה. עלי כוראני, שגויס לאודות 
 ,לאחר שאסף 2017-ב האמריקאיותי הרשויות ל יד, נעצר ע2009-ת באמריקאיוקיבל אזרחות  2002

ועל מודיעין לקראת פיגועים אפשריים בשדות התעופה הבינ"ל על שם קנדי בניו יורק  ,חיזבאללהבהנחיית 
כפי  29שם פירסון בטורונטו, מתקנים מודיעיניים וצבאיים בניו יורק, וכן בכירי צה"ל באזור ניו יורק.

ת מלחמה בין ארה"ב עאדמת ארה"ב בעל שעלה מחקירתו של כוראני, הרשתות הללו צפויות לבצע פיגוע 
 2011.31-בלבנון ב חיזבאללהכוראני עצמו עבר הכשרה צבאית ואימוני נשק במחנה אימונים של  30לאיראן.

 2008תחילת  / 2007בשלהי  חיזבאללהדבק, תושב מישיגן שגויס ל-, סאמר אל910פעיל אחר של יחידה 
, עבר בלבנון הכשרה אינטנסיבית בנושא חבלה וכן אימוני אמל"ח, גילוי 2017-ם ביאאמריקי הל ידונעצר ע

אידאולוגית שכללה שיעורי מסירת נפש. -וניעור עיקוב, התנקשויות ופיגוע נגד בניינים, וכן הדרכה דתית
וק ים, ישראליים ופנמיים אפשריים לפיגוע, ולבנגקאמריקאיבין היתר הוא שוגר לפנמה כדי לאתר יעדים 

י פעילים אחרים של הארגון לאחר שהם גילו שהם תחת ל ידשננטש ע חיזבאללהכדי להעלים חומר נפץ של 
, עבר 1996-ב חיזבאללהשפעל בארה"ב, אלכסיי סעב, גויס ל 910הפעיל השלישי של יחידה  32מעקב.

יתר עבור שכללה אימוני אמל"ח וחבלה, וא 2005–2004ושוב בשנים  1999 תהכשרה צבאית בלבנון בשנ
לאחר  2019יעדים אפשריים לפיגוע בבוסטון, ניו יורק וושינגטון. הוא נעצר בניו יורק ביולי  חיזבאללה

אמפייר סטייט,  . בין היעדים שעליהם תצפת סעב היו גשר ג'ורג' וושינגטון, בניין2008-בל אזרחות בישק
 Fenwayוושינגטון בוושינגטון ואצטדיון פנוויי פארק )רות וכיכר הראלד בניו יורק, וכן אנדרטת יפסל הח

Park.ניקולס  2017לאור המידע שעלה מחקירותיהם של כוראני ודבק הזהיר באוקטובר  33( בבוסטון
נחוש להחזיק תשתית טרור בארה"ב  חיזבאללהראסמסן, ראש המרכז הלאומי למאבק בטרור דאז, ש

  34יטי בסל היכולות שלו.שתאפשר לו לבצע פיגועים בארה"ב כמרכיב קר
 

, ככל הנראה באופן מוחלט, את המנהרות, שהיו הנשק חיזבאללהבעקבות מבצע "מגן צפוני" איבד 
האסטרטגי שבאמצעותו התכוון לפלוש לישראל ולכבוש בה רצועת שטח במהלך המלחמה הבאה בחזית 

תוכנית "כיבוש הגליל". לשם  הצפון. עם זאת, לטענת נצראללה, הארגון עדיין מתכוון להוציא לפועל את
לטענת נצראללה, הניסיון שצבר  35מתאמן במתקנים של לוחמת שטח בנוי בבקאע. חיזבאללהכך 

ככל הנראה התוכנית האופרטיבית הנוכחית  36במלחמה בסוריה שדרג את יכולתו לפלוש לגליל. חיזבאללה
היא לחדור לישראל באמצעות פשיטה יבשתית שתתבצע בחסות מכת אש ארטילרית  חיזבאללהשל 

לפיהן מלחמה שלאור האסטרטגיה האיראנית שמגובה בהצהרות של נצראללה,  37מאסיבית לאורך הגבול.
תיתקל בתגובה שתכלול תקיפות נגד  –שבמסגרתה תתנהל מתקפה נגד איראן  –בין איראן לארה"ב 

וככל הנראה ינסה להוציא לפועל את  ,יתקוף במקרה כזה בטילים את ישראל ללהחיזבאצפוי ש 38ישראל,
תוכניתו לכבוש רצועת שטח בצפון ישראל. בנוסף לכך, הצהרת ראש הלשכה המדינית בחמאס, צאלח 

לפיה "חמאס ש, 2019ערורי, שהינו אחראי על פיגועי חמאס בגדה המערבית, בפגישתו עם ח'אמנאי ביולי 
ההגנה הראשון של איראן", מפגינה נכונות של חמאס לתקוף את ישראל אם איראן  רואה עצמה קו

בה נמסרה הצהרת חמאס, בפגישה עם ח'אמנאי, משקפת בעצמה את הציפייה של שהבמה  39תותקף.
האסלאמי, תשתתף באופן פעיל בתרחיש כזה של הסלמה, בתמורה לסיוע  ג'יהאדאיראן שחמאס, בנוסף ל

 א מקבלת מטהראן. הצבאי והפיננסי שהי
 

 אפגניסטן
 

דריסת הרגל האיראנית באפגניסטן, בעיקר באמצעות הסיוע לטאליבן, מעניקה לטהראן אפשרות לתקוף 
במדינה. התמיכה האיראנית בטאליבן  יםאמריקאיהישירות או באמצעות מיליציה אפגנית את הכוחות 

הסיוע הגיב בסנקציות נגד בכירים בכוחות קודס שאחראים על מתן וזה ידועה לממשל טראמפ, 
בו פצעו הטאליבן ש 2019במאי  31-שר החוץ פומפאו האשים את איראן במעורבות בפיגוע ב 40לטאליבן.

אף שהיו על סף מלחמה בשלהי שנות התשעים, על רקע הרדיפה  41ם בקאבול.אמריקאיארבעה חיילים 
תגברו על הברוטלית של בני שבט ההזארה השיעי על ידי הרוב הסוני באפגניסטן, איראן והטאליבן ה

ת לאפגניסטן. כפי אמריקאי, בעקבות הפלישה ה2001משקעי העבר ובאו בברית בלתי כתובה בשלהי 
ונחקר  2002-, שנעצר בפקיסטן בKhairullah Khairkhwa)שהעיד בכיר הטאליבן ח'יראללה ח'ירח'ואה )

נענתה איראן  2001-ם בגוואנטנמו לאחר שמילא תפקיד בכיר במגעים עם איראן, החל מיאאמריקי הל ידע
היחידה בכוחות קודס שאחראית על  42.האמריקאיםלבקשת הטאליבן לספק לה אמל"ח לשימוש נגד 

התמיכה בטאליבן היא גיס אנצאר, שמבסיסיה במשהד ובזאהדאן, סמוך לגבול עם אפגניסטן, אחראית על 
מיישמים  2017-החל מ 43ואף מרחב בטוח למפקדיו במזרח איראן. ,מימון וחימוש הטאליבן מתן הכשרות,

אליו הגיעו ולפיו הטאליבן יקבלו מכוחות קודס סיוע צבאי ופיננסי שכוחות קודס והטאליבן הסכם 
  44ית במחוז המערבי, הראט.אפגנבתמורה לכך שיתקפו את הממשלה ה

 



 

 

היא קריטית.  הפקיסטני, נראה שהתמיכה שאיראן מגישה להם ISI-הי ל ידאף שהטאליבן נתמכים גם ע
והאשימו  45כך תלו שלטונות אפגניסטן את האשם בהתפשטות הטאליבן ופיגועיו במדינה בסיוע האיראני,

את כוחות קודס שהם נוכחים במחוז פראח )במערב המדינה, גובל עם איראן(, במסגרת סיועם המשמעותי 
במסגרת התמיכה בטאליבן, כוחות קודס מקיימים  46ם נגד השלטון המרכזי.לפעילי הטאליבן להילח

נוכחות בעיר האפגנית הראט, הסמוכה לגבול האיראני, ומחזיקים בה מפקדה קדמית. בגין נוכחות זו 
ת נגד אמריקאינהרגו פעילי כוחות קודס בתקיפות נגד הטאליבן. שלושה פעילי כוחות קודס נהרגו בתקיפה 

לטענת התקשורת האפגנית,  2016.47-טאליבן במחוז האפגני פראח, סמוך לגבול האיראני, בבסיסים של ה
שני פעילי כוחות קודס  2019פעילי כוחות קודס אף לוחמים בקרבות של הטאליבן, וכך נהרגו בינואר 

 48שלחמו לצד הטאליבן בקרבות במחוז פריאב )צפון המדינה( עם הכוחות האפגנים הסדירים.
 

 גם ףבעיצוב המדיניות האיראנית באפגניסטן השתקממלאים היום התפקיד הראשי שכוחות קודס 
בהשתתפותו של סגן מפקד כוחות קודס, אסמאעיל קאאני, בשיחות שניהלה המשלחת האיראנית 

עם הטאליבן בקאבול,  2018)בראשות מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, עלי שמח'אני(, בדצמבר 
לצד הערוץ הטאליבני קיימת  49בתמונה של חברי המשלחת שפורסמה בתקשורת האיראנית. שהודלפה

ת פאטמיון, שהקימה כדי מליציי שלה, אפגנאפשרות סבירה שאיראן תוכל להסתייע גם בפעילי הפרוקסי ה
אלף איש לפי  10-בכ 2019מספרם נאמד באפריל  50להגן על משטר אסד. רבים מאנשיה שבו לאפגניסטן.

לאחר הצהרת סולימאני על  – 2017ת פאטמיון, מנובמבר מליציזאת לאור הצהרת  51יות.אפגנהרשויות ה
  52שהיא נכונה להשתתף בקרבות בכל זירה שבה יורה לה ח'אמנאי לפעול. –ניצחון על דאעש 

 
 קאעידה-אל
 

סוני -קאעידה להניח לסכסוך השיעי-למרות ההבדלים האידאולוגיים והדתיים ביניהם הצליחו איראן ואל
שאיראן  אף על פיולהתרכז במאבק נגד האויבים המשותפים: מדינות המערב ובראשן ארה"ב, וסעודיה. 

יד קאעידה, בכיר לשעבר במשה"מ, סע-תפה פעולה עם אלילפיהן היא ששמכחישה בתוקף האשמות 
שבמסגרת הסיוע שהגישה איראן למוסלמים  2019איון לתקשורת האיראנית באפריל יקאסמי, חשף בר

בבוסניה העניקו אנשי משה"מ, שנכחו בבוסניה בכיסוי של הצלב האדום האיראני, הכשרות צבאיות 
י אבן דרך ראשונה בשיתוף הפעולה הקטלנ 53(.5199–2199מלחמת בוסניה ) קאעידה במהלך-לפעילי אל

קאעידה נגד השגרירויות -והמורכב בין שני הצדדים )שידע עליות ומורדות( היה פיגוע התופת שביצע אל
. בהתאם לאחריותה של איראן לפיגוע הזה, היא חויבה 1998באוגוסט  7-ות בקניה ובטנזניה באמריקאיה
ציון דרך נוסף בשת"פ  54לשלם פיצויים למשפחות הנפגעים. 2011בית המשפט בארה"ב בשנת  יל ידע

, כאשר במקביל לתמיכתה בשליחים השיעים העיראקים 2003קאעידה היה במלחמת עיראק -אל-איראן
(, MOISקאעידה בעיראק, באמצעות משרד המודיעין האיראני )-שלה מימנה איראן וחימשה גם את אל

עיראק הופקד בכיר במסגרת השת"פ הזה נגד כוחות הקואליציה ב 55.יםאמריקאיכדי להרוג חיילים 
שיתוף הפעולה בין שני הצדדים  56קאעידה מסוריה לעיראק.-, טלאל חמיה, על הברחת פעילי אלחיזבאללה

-רחו את מנהיג אלירותי הביטחון המקומיים, שאיהותנע בראשית שנות התשעים בסודאן, בשידוך ש
שפרסמה קבעה הוועדה לחקירת אירועי . בדו"ח 1991-שהתגורר זמנית במדינה החל מכקאעידה בן לאדן 

בבקאע בלבנון, לאחר  1993-קאעידה אימוני חבלה באיראן וב-עברו בכירים באל 1992-בספטמבר שב 11
-עלי מוחמד, פעיל אל 57קאעידה בסודאן קודם לכן.-הסכם בלתי רשמי שהושג בדיונים בין איראן לאל

, 1998באוגוסט  7-ות בקניה ובטנזניה במריקאיאקאעידה בשגרירויות ה-שהשתתף בפיגוע של אל ,קאעידה
לדבריו, בן  58שהוא ארגן פגישה בין בן לאדן לעמאד מוע'ניה. אמריקאיהעיד במשפטו בפני בית המשפט ה

בו נהרגו ש 1983-נגד בסיס המארינס בבירות ב חיזבאללהלאדן גילה עניין מיוחד בפיגוע התופת שביצע 
  59איש. 241

 
להם היא מעניקה מקלט. שקאעידה -איראן דוחה בעקביות את בקשת ארה"ב להסגיר לידיה את פעילי אל

בין פעילים אלה יצוינו בכירים בארגון כדוגמת סעד בן לאדן, וכן רשת מרכזית של פעילים שדרכם העביר 
-ראן לאלקאעידה כסף ופעילים מרחבי המזרח התיכון לדרום אסיה, במסגרת הסכם חשאי בין אי-אל

רע יצעו בחסותה פיגועים מחוצה לה. כך איקאעידה השוהים באיראן במעצר בית ב-בכירי אל 60קאעידה.
ם. בעקבות תשדורות אמריקאיאזרחים  8איש, בהם  35קאעידה בריאד שבו נהרגו -, בפיגוע אל2003-ב

אעידה בסעודיה ק-קאעידה השוהים באיראן לבין פעילי אל-בין פעילי אל אמריקאישיירט המודיעין ה
איראנית האזהרה למשלחת  ,ריאן קרוקר, טרם הפיגוע אמריקאיצעו את הפיגוע העביר הדיפלומט הישב

ם יאאמריקי הל ידקאעידה שנתפסו ע-מסמכי אל 61בז'נבה לבל תאפשר טהראן את הפיגוע, אך ללא הועיל.
לאדן, מוכיחים גם הם -בה חוסל בןש, 2011-לאדן באבוטאבאד שבפקיסטן ב-בפשיטה על מחנהו של בן

ים בסעודיה ובמפרץ אמריקאיקאעידה אמל"ח וכסף כדי שיתקפו אינטרסים -שאיראן הציעה לאל
  62הפרסי.

 
בים האדום ובאפריקה באמצעות קשריה הישירים עם  םאמריקאיאיראן יכולה גם לתקוף אינטרסים 

כפי שקבע צוות  63קאעידה, השבאב הסומלי, שהעבירה בעבר אמל"ח איראני לפלסטינים בעזה.-שלוחת אל
מומחים של האו"ם, איראן מסייעת לשבאב הסומאלי להלבין ייצוא פחם, תהליך שגורף מיליוני דולרים 

יש בידי איראן גם מנופים  ,"פ בתחום הטרור בין שני הצדדיםולפיכך נראה שמעבר לשת 64בשנה לשבאב,



 

 

תן כאלו בין איראן לשבאב הסומלי כבר זוהו -. יחסי קחםאמריקאיללחוץ על השבאב לתקוף אינטרסים 
 720שבאב כוח של -, כאשר בתמורה לאמל"ח ולכספים מאיראן שיגר אל2006-במלחמת לבנון השנייה ב

  65.חיזבאללהצד פעילים ללבנון כדי שיילחמו ל
 

 העולם הערבי
 

דרכו תוכל טהראן לתקוף אינטרסים ששלוחותיה של איראן ברחבי המזרח התיכון מהוות כר פורה 
ים באזור זה, בניגוד למדיניותן של הממשלות השונות במדינות אלו. לפי המסתמן, עיראק היא אמריקאי

אירג' מסג'די, השגריר האיראני  ארה"ב.שאמורה, בראייתה של טהראן, לעמוד בקו האש הראשון מול 
איון בשלהי ספטמבר לתקשורת יבבגדאד וסגן מפקד כוחות קודס, הצהיר במפורש על כוונה זו בר

הלבנוני  חיזבאללהשעבי העיראקי, אנצאראללה )החות'ים( בתימן ו-חשד אל-בו איים שאלוהעיראקית, 
דובר משרד ההגנה  66תותקף על ידה. יצטרפו למתקפת הגומלין האיראנית נגד ארה"ב אם טהראן

 האמריקאיםח'פאג'י, הצהיר בתגובה שממשלת עיראק לא תתיר לאיראן לתקוף את -העיראקי, תחסין אל
שיעיות בעיראק, שכפופות לטהראן ולא  מליציותעם זאת, שורה של איומים מצד בכירי  67בעיראק.

, וכן הוראה מפורשת של סולימאני 70נוג'באא'-אל 69גיס בדר, 68שוהדאא',-לבגדאד, ובהם כתאא'ב סיד אל
 יעדיםחק(, לתקיפת -ועצאא'ב אהל אל חיזבאללהכתאא'ב  המליציותלבאי כוחו בעיראק )ככל הנראה 

ות השיעיות העיראקיות לחרוג מהמדיניות מליציים, משקפות את המוטיבציה הגבוהה של האמריקאי
 71יראק, אם סולימאני יורה להן כך.העיראקית ולתקוף את ארה"ב ברחבי ע

 
ים, בין אם ישירות נגד אמריקאיבה צפויה איראן לתקוף אינטרסים שבחריין מהווה זירה נוספת 

כפי  במדינה, כפי שהצהירה, ובין אם באמצעות שלוחותיה השיעיות במדינה. האמריקאיםהבסיסים 
השיעיות הבחרייניות מתאמנות במחנות  המליציותשעולה מחקירותיהם של פעילים שיעים בחריינים, 

ות שיעיות בעיראק, כאשר התמיכה ליצימי ל ידבלבנון, וכן ע חיזבאללהאימונים של משה"מ באיראן, אצל 
אינדיקציה למוטיבציה האיראנית לפגוע באמצעות שליח במתקנים הצבאיים  72רחות נשק.כוללת גם הב

, ניתן למצוא בציוצו של העיתונאי האמריקאיהימיים של ארה"ב בבחריין, ובראשם הצי החמישי 
ת מלחמה י, שבו העלה תמונה של אוני2017האיראני, חוסין דאריליאן, המקורב לחוגי משה"מ, במרץ 

"במציאות שבה המהפכנים של בחריין מתקרבים לאוניות מלחמה של  :מערבית שעגנה בבחריין וכתב
הפרוקסי  73.ארה״ב ומצלמים אותן, אם הם יחזיקו בנשק כבד, יהיה להם פשוט מאוד לתקוף אותן"

-אשתר )הוקמה ב-ית סראיא אלמליציבאמצעותו פועלת איראן לערעור היציבות בבחריין היא שהעיקרי 
, קורא בגלוי למהפכה אלימה שתדיח 2011סנדי, שחוסה באיראן מאז -ה, מרתצ'א אלמליצי(. מנהיג ה2013

חלק מפעיליה הבכירים, כגון אחמד חסן יוסף, פועלים מאיראן כדי לחמוק מגזרי  74ח'ליפה.-את משטר אל
 חיזבאללהיראן ולה לאמליציביטוי נוסף לקשר הישיר של ה 75י שלטונות בחריין.ל ידדין שהוצאו נגדם ע

כדי לתכנן פיגועים,  2011-ה באיראן במליציהתבטא, לטענת שלטונות בחריין, בביקור שערכו בכירים ב
אלף דולר  20בלו מנסראללה יבה קש, 2012-ובפגישה שקיימו עם נסראללה וסגנו נעים קאסם בבירות ב

-ה בליצימובבירות שערכה משלחת של הכדי שימשיכו לבצע פיגועים בממלכה, לצד ביקור נוסף באיראן 
  76למטרות זהות. 2015

 
ואשר  2013-מוח'תאר, שהוקמה ב-ליציה שיעית בחריינית נוספת שנתמכת בידי איראן היא סראיא אלימ

לה של איראן. הזיקה בין יח'ליפה ולהקים מדינה החוסה בצ-חרתה על דגלה להדיח את משטר אל
לאור צעדי המנע מצד שלטונות  77היתר בקבורת פעיליה בקום שבאיראן.ליציה לאיראן התבטאה בין יהמ

ות הללו מיליציהאמל"ח שבידי ה 78בחריין, שמתבטאים בסיכול חלק מניסיונות הברחת הנשק אל בחריין,
אך עדיין נראה שחלקו, ובמיוחד  ,ליציות השיעיות שפועלות בעיראק ובתימןיהמ מזה שלפחות משמעותי 

( מתוצרת איראן, המוכרים היטב לצבאות ארה"ב וישראל מזירות הלחימה בעיראק, EFP) מטעני הקלע
 עלולים להיות קטלניים.  79ורובי צלפים, RPGאפגניסטן, וכן מקלעי בבלבנון ו

 
 –ראללה השיעית בבירה צנעא ובחלקים נרחבים של המדינה אבה שולטת תנועת אנצשהזירה התימנית, 

איראנית נגד אינטרסים -עלולה לשמש כר פורה לפעילות טרור פרו – חיזבאללהבתמיכת כוחות קודס ו
ובמיוחד בים האדום. קאסם סולימאני כבר הצביע פומבית על היכולת הטילית  ,ים בתימןאמריקאי

ש"הים האדום כבר אינו בטוח עבור נוכחות  2018יולי האיראנית במרחב הים האדום בהצהירו ב
ראללה על שתי מיכליות נפט סעודיות צאהצהרת סולימאני באה יממה לאחר מתקפת אנ 80.ם"אמריקאיה

מערבית לנמל חודידה האסטרטגי בדרום הים האדום, שאילצה את סעודיה להפסיק את ייצוא הנפט דרך 
האכוונה האיראנית של פיגועי אנצאראללה נחשפה פומבית עם הצהרתו של  81ימים. 12 הים האדום למשך

, שמשה"מ הם שהורו לחות'ים לבצע את המתקפה ביולי נגד 2018באוגוסט בכיר משה"מ נאצר שעבאני, 
דתית משמעותית על -בנוסף, לאיראן השפעה פוליטית 82.שתי מיכליות הנפט הסעודיות בים האדום

עשרית, -מדובר בשני זרמים שונים בשיעה )האיראנים משתייכים לשיעה התרישלכאורה  אףראללה, אאנצ
הצהיר דובר אנצאראללה, מוחמד עבד  2019לשיעה הזיידית(. בפגישתו עם ח'אמנאי באוגוסט  –והחות'ים 

"אנו רואים בשלטונך המשך של הדרך של נביא האסלאם ושל שלטון אמיר המאמינים  ,סלאם-אל
ת, מייק פומפאו, שאנצאראללה יאאמריקהצהיר מזכיר מחלקת המדינה ה 2019יל באפר 83.]האמאם עלי["



 

 

במסגרתו התחייבה לסגת מנמל חודידה )מוקד מרכזי ועליו חתמה שמסרבת ליישם את הסכם סטוקהולם 
 84להברחות נשק מאיראן( בעקבות אכוונה מאיראן.

 
 85המפקד על פעילות כוחות קודס בתימן.רזא שהלאי, הוא -כפי הנראה, סגן מפקד כוחות קודס, עבד אל

כוחות קודס פועלים בתימן, לטענתו , 2015כפי שהודה סגן מפקד כוחות קודס, אסמאעיל קאא'ני, במרץ 
 חיזבאללהלמרות הכחשותיו של נצראללה, נוכחות  86בדמות סיוע לפצועים. הומניטרי במשימת סיוע

-ערוץ הטלוויזיה הסעודית אלכי הינה מצומצמת לעומת נוכחותו בסוריה. בתימן מתועדת גם היא, אם 
מעבירים הדרכת גרילה, כולל פיגועי  –אבו צאלח, שיח' ג'ואד ומהדי  – חיזבאללהחדת' תיעד את פעילי 

שותף לירי הטילים  חיזבאללהלטענת ממשלת סעודיה,  87.ללה בשטח תימןאהתאבדות, לפעילי אנצאר
 88הבליסטיים מתימן לשטחה.

 
, חיזבאללהטראמפ אכן הטיל סנקציות על אבו עלי טבטבאאי', פעיל בכיר במערך המבצעי של  ממשל

לטענת הקואליציה  89במדינה. חיזבאללהכדי לעמוד בראש צוות ההדרכה של  2015-ששוגר לתימן ב
משתתפים בקרבות בתימן, וכך נהרגו באחד הקרבות של כוחות  חיזבאללהבהנהגת סעודיה, פעילי 

בהתאם לנוכחותם הפיזית בתימן ספגו כוחות קודס  90.חיזבאללהשמונה פעילי  2018הקואליציה ביוני 
שטהראן  אף על פי 92בהם, לטענת משרד ההגנה התימני, מומחים לטילים.ו 91אבידות בתימן חיזבאללהו

 ,זאדה-חאג'י ,באית בתימן הודה מפקד חיל האוויר במשה"ממכחישה רשמית את מעורבותה הצ
וכוחות קודס, באומרו שאיראן  חיזבאללהשילוב הכוחות בין אנצאראללה, בבמפורש  2019בספטמבר 

לאור  93ובפלסטין, שהפכו לקואליציה אחת שפועלת במשותף. חיזבאללהמסייעת למדוכאים בתימן, ב
ות קודס קאא'ני, שברשות החות'ים טילים בליסטיים לטווח השת"פ הזה, נראה שהצהרת סגן מפקד כוח

נשענת על ידע אישי שלו לגבי הברחת האמל"ח הזה  94מטר, 01-21ק"מ בעלי טווח סטייה של  004-005של 
ומעצים את הפוטנציאל המסוכן של הזירה התימנית עבור האינטרסים  ,מאיראן לאנצאראללה

ובמיוחד  –ים. מבין מערכות הנשק שבידי אנצאראללה, נראה שהאמל"ח שמסופק ע"י איראן אמריקאיה
מתוצרת סין )אותו דגם שהטביע את ספינת חיל הים אח"י חנית  C-802ים -הכטב"מים, טילי חוף

לנשק  ףמוסי –רות הנפץ, אשר קרוב לוודאי מסופקות אף הן מאיראן במלחמת לבנון השנייה( וכן סי
ים אמריקאיליציה ממד אסטרטגי קטלני מובהק שיכול לשמש אותה נגד כלי שיט ישברשות המ

  95מנדב.-וישראליים בים האדום ובמיצרי באב אל
 

 סיכום
 

בהדרגה ובשקידה מערך רשתות מאז כינונו של משטר המהפכה האסלאמית הקימה איראן המהפכנית 
איראניות המורכבות מארגוני טרור בני חסותה ובעלי בריתה. המערך הזה מאפשר לה -לאומיות פרו-טרנס

. יש ולקיים נוכחות טרוריסטית גלובלית משמעותית ומקיפה לחלוש על פלטפורמת טרור חובקת עולם
י ל ידן חסות לטרור, כפי שהיא מוגדרת עאפוא יסוד לקביעה כי איראן היא המדינה המובילה בעולם במת

(, 1988–1980עיראק )-הנוכחי )ורוב קודמיו(. איראן צברה ניסיון רב במלחמת איראן אמריקאיהממשל ה
ארבעת הצמתים  –מלחמת האזרחים בסוריה בבמשברי דאעש ו ,(2011–2003מלחמת עיראק )ב

לאומי. בהתבסס -משו גורם משמעותי בפיתוח תורת ההפעלה של מערך הטרור הטרנסיההיסטוריים שש
לאומי מקיף, שישרת אותה בכל תרחיש צבאי נגדה, -על לקחיה, איראן חולשת כיום על מערך טרור טרנס

 ויעמוד לרשותה בהתאם למינון שתקבע. 
 

בארצות  יםכחונהיו ת קודס יעל בסיס תורת ההפעלה שהתגבשה בטהראן, השאיפה האיראנית היא שכוחו
לסייע מקרוב לבאי כוחם לבצע את פעילות כדי  בין אםהיעד, בין אם כדי לפעול בעצמם נגד אויבי איראן ו

כאחד, כאשר הקו המנחה את איראן הוא ביסוס  שיעים וסוניםמערך זה מורכב מארגונים  96הטרור.
ההגמוניה שלה במזה"ת ודריסת הרגל שלה ברחבי העולם, כך שתוכל לאיים בצורה משמעותית על ארה"ב 

כך מנסה איראן להרתיע את ארה"ב מלקדם יוזמה התקפית ושותפותיה בכל תרחיש מלחמתי שהוא. 
ירו "אנו מחויבים להרכיב נוסחת ניצחון על האויב, נראה כי לכך כיוון מפקד משה"מ סלאמי בהצה נגדה.

  97.בכל התרחישים. כיום, עוצמתנו הבינ"ל היא בת תוקף, מוכרת ובעלת פוטנציאל הרתעתי יוצא דופן"
זו תקיפת איראן, אם קראת האפשרות של ל)וישראל( ת של ארה"ב ות האופרטיביוהתוכניהתאם לכך, ב

ד איראן ובעלי סכנה שנשקפת מצשקף גם היבט זה של הל ות, צריכבפרובוקציותתידרש לנוכח ההסלמה 
שיכוון הן להשגה מהירה של נקודת , לאומי משולב-. מודעות זו מחייבת מאמץ רבבריתה ברחבי העולם

טרול נוכחות הטרור בזירות מקדימה לנלות סיכול לפעיוהן  בדן נכסי היסוד של המשטרוהכרעה ואה
 השונות. 
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