
 
  

 قسم الروابط الخارجية والتعاون الدولي

 2005/تشرين األول/ 29 
  

 بعد اختراق أجهزة المخابرات االيرانية
  

 آشف خاليا تجسس وإرهاب تعمل في الداخل والخارج
  

مع آل االحتياطات التي تتخذها المخابرات اإليرانية والسياج األمني السميك الذي تحيكه من حولها وعناصر ها 
المدربة والمنتشره في آل مرافق الحياة للمجتمع االيراني حيث تواجدها في آل المؤسسات العسكرية والدوائر 

المدنية مع هذا آله فأصبح اختراقها بكل سهولة وأن المخابرات اإليرانية ليس بمقدورها التصدي لهذه 
االختراقات األمنية في تشكيالتها وذلك يرجع إلى أمور عدة تمكنا من اآتشافها وليس بمقدورجهاز المخابرات 

 .إال بتغيير النظام من أساسه وليس بتغيير الحكومة أو الوزارات التابعة لها, اإليراني من سد هذه الثغرات مطلقا
تضيف المعلومات األمنية التي وردت إلى المكتب السياسي لمنظمة تحرير األحواز من مصادر وثيقة من داخل 

األحواز أن القيادة اإليرانية مازالت متمسكة برعايتها للجماعات اإلرهابية وأن من بين هذه العناصر والجماعات 
حيث قامت المخابرات االيرانية بتفريقهم على عدة مدن في معسكرات , عناصر قيادية مقربة من بن الدن 

ثم في الوقت . بأخذ بعين االعتبار إمكانيات التواصل تحت قيادة مرآزية موحدة لمنع اختراقهم أمنيا, مختلفة
وبين القيادة ) مخابرات الباسداران ( نفسه إيجاد هيكليــة جديدة تصل بين القيــادة العلنية لهــذه الخاليــا وهــي 

وهناك تم فتح مكاتب خاصة لتجنيد األعضاء الجدد بحيث يفصل المكتب بين ). القـاعـدة ( السرية المرتبطة بــ 
وتشير المعلومات المتوفرة , العناصر المعروفة وبين العناصر السرية على الساحتين الداخلية والخارجية

لعناصرنا األمنية في األحــواز أن هذه القيادة الجديدة مستوحاة من فكرة رئيس جمهورية ايران االسالمية 
وهذه ) الباسيج ( التي اآتسبها من خالل تجاربه لمدة طويلة في مخابرات الباسداران والتعبئة ) احمدي نجــاد ( 

القيادة الجديدة هي المعنية والمسؤولة مباشرة عن هذين التنظيمين وفي شكل خاص بما يتعلق باألعمال 
 .العسكرية والتجسسية وخاصة العمليات التجسسية التي تقوم بها الخاليا السرية في الخارج

  
 :بعض رؤوس الخاليا في الداخل

  
وهي عمدة تجوب المدن والمناطق ! ) أي الجندي المجهول , سرباز آمنام( إطالق على عناصر هذه الخاليا اسم 

وحتى القرى في الداخل وتندس هذه العناصر بحجج مختلفة داخل نسيج المجتمع وفي الدوائر والمؤسسات 
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 .وحتى في المدارس والجامعات والنقابات الحكومية وشبه الحكومية
  

 :والتي تم رصدها حتى اآلن) الجندي المجهول ( اسماء رؤوس الخاليا الداخلية 
  

 .يسكن مدينة األحواز العاصمة, حسين دلفي -1
 .وهم من عناصر الباسيج. في مدينة األحواز العاصمة) شقيق حسين دلفي( علي دلفي  -2
 ).آخر اسفالت ( يسكن مدينة األحواز العصمة في منطقة تسمى . ياسر حميدي -3
  
  

 :في الخارج  بعض رؤوس الخاليا التي مهمتها التجسسية
  

 ومحل عملياتهم في اوروبا) التعبئة( حسين نظري وشقيقه وهم عنصران من الباسيج  -1
 ومحل عملياته التجسسية في أوروبا. اإليرانية) محافظة اصفهان  –مدينة دهكرد ( حسين دهكري  -2
ومحل عملياته التجسسية في .. يتكلم العربية بطالقة) لــــوري (وهو ) شيخ رباط ( غدير المعروف بــ  -3
 ).فنالندا+ السويد + النمسأ + هولندا + البوسنة ( 
 .محل عملياته التجسسية في ألمانيا, )شوشتري ( علي شالباف  -4
 ).هولندا + المانيا + ترآيا ( عملياته التجسسية في   ومحل, يسكن مدينة األحواز العاصمة. جليل نيسي -5
  

لم يتمكن ( تضيف عناصرنا لقد لحظ ضباطا عرب برتب عسكرية آبار وهم من المخابرات , ومن الجدير بالذآر
وهم يترددون على ايران ويتواجدون في المؤسسات التابعة ) من آشف جنسياتهم والدول التي ينتمون اليها

للباسداران والباسيج في معسكرات التدريب التابعة للباسداران والتي يتم فيها تدريب وتجنيد الجماعات اإلرهابية 
 :إذا لم تكون هذه األسماء مستعارة, ومن هؤالء الضباط التي تم رصدهم وهم آألتي

  
 اللواء أحمد الجماع -1
 العقيد محمد عزيز -2
 عبداهللا) ياسر ( النقيب باسم أو  -3
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