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 לרשותה על מנת לעצור את חתימת יםהעומדלהשתמש בכל הכלים המדיניים צריכה  ישראל

 .לייצר נשק גרעיני היכולת ן עםאטהראת משאיר אשר  הסכם עם איראןה

 הלב תשומת במוקד .האיראנית הגרעין תכנית של גורלה על במערכה מכריע בשלב כעת נמצאים אנחנו

 השאלה .איראן לבין ,הברית ארצות ובראשן, המעצמות בין התכנית עתיד על ומתן המשא עומד

 פעילותה על הגבלות של מדוללת שורה עצמה על לקבל איראן תסכים האם היא הפרק על העומדת

 במילים. כיום עליה המוטלות המגוונות הסנקציות של מדורגת להסרה בתמורה ,הגרעין בתחום

 פי על לאיראן יידרשו דשיםוח כמה כלומר ,האיראני הגרעיני הסף רוחב יהיה מה היא השאלה ,אחרות

 גרעיני נפץ מתקן עבור צבאית לרמה מועשר אורניום של מספקת כמות להשיג - יושג אם - ההסכם

 שאיש ,והתחייבויותיה להכרזותיה בניגוד ,גרעיני נשק לייצר תחליט אם ,לנשק להפכו כך-ואחר ראשון

 .ואמינות חשיבות להן מייחס לא הכי בלאו

 תוכל שאיראן הצנטריפוגות מספר זה ובכלל זו לשאלה התשובה את יקבעו פרמטרים של רב מספר

 החומר כמות ,ההעשרה רמת ,הפעלתן ואופי ביניהן החיבור צורת ,הצנטריפוגות סוג ,להפעיל להמשיך

 מאפייני ,המותר למלאי מעבר המועשר בחומר ייעשה ומה זמן נקודת בכל בידיה שיהיה המועשר

 מתקן ובראשם האיראניים החשאיים המתקנים עתיד ,האורניום העשרת בתחום והפיתוח המחקר

 עליה הפיזית התשתית תטופל וכיצד המפורקות בצנטריפוגות ייעשה מה ,בקום קרקעי התת ההעשרה

 הדיווח אופי ,באראק הכור ובראשם הפלוטוגני המסלול את המרכיבים האלמנטים עתיד ,מורכבות הן

, זו פעילות של האפשריים הצבאיים הממדים על בדגש ,הגרעין בתחום בעבר פעילותה על איראן של

 המגבלות על ,ההסכם יהיה בו הזמן משך ,הבליסטיים הטילים פיתוח בתחום שיוטלו ההגבלות סוג

 הפעולה שיתוף על המגבלות ,ההסכם יישום על והבקרה הפיקוח מאפייני ,תוקף-בר ,איראן על בו שיש

 .הסנקציות הסרת ואופן אחרות מדינות עם הגרעין בתחום איראן של



 ואת מדיניותם את משקף אלה בפרמטרים לטפל יש בו לאופן במערכה המעורבים הצדדים של היחס

 הגורמים של המדיניות את אפרט .במערכה האחרים השחקנים מדיניות את מבינים הם שבה הדרך

 מתנהל שסביבם לפרמטרים ביחס גישתם את ובהתאם ,וישראל הברית ארצות ובראשם ,העיקריים

 בנויה המסגרת .זו חשובה בשאלה הדיון מתנהל בה המסגרת את לבחון ראוי כן לפני אך ,הדיון

 מתמונת ,גורלה על המערכה של וההיסטוריה האיראנית הגרעין תכנית של הקיימת המצב מתמונת

 ההחלטות קבלת במוקדי המנהיגים של העולם ומתפישת והאזורית לאומית-הבין במערכת המצב

 .התכנית לעתיד הרלבנטיים

 השקעה של שנים ושבע עשרים של תולדה היא היום האיראנית הגרעין תכנית של המצב תמונת

-ב קצר זמן פרק להוציא ,ישראל מצד בעיקר - גיסא מאידך בלימה מאמצי ושל ,גיסא מחד איראנית

 כך ואחר להאיץ תחילה איראן את הביא אמריקני צבאי איום בגיבוי אירופי לחץ כאשר 2005-2003

 יותר רצינית לאומית-בין התגייסות של - 2012 מאז - שנים ושלוש ,ההתקדמות קצב להאטת להסכים

 בכל אך ,מדי מוגבל ובהיקף מדי מאוחר שהגיעה התגייסות - התכנית של ההתקדמות קצב להאטת

 מבחינת המלאה הכוס חצי .בתכנית העיסוק של הנוכחית המתכונת את לעצב כדי די בה היה זאת

 זרים מומחים של סיוע בעזרת תכופות לעתים ,האלה השנים במהלך הצליחו שמדעניה היא איראן

 חלק גם הנראה וככל ההעשרה ,הטילאות בתחומי חיוני ידע ולהשיג רבות טכניות משוכות על להתגבר

 שמדינאיה בשעה זאת .3 שהאב טילי על והרכבתו הנשק לבנית הנדרשות מהטכנולוגיות מבוטל לא

 ולפיה ,אפשרית בלתי כמעט נראתה שבעבר ,מציאות לבסס כדי ,המערבית הרפיסות את לנצל השכילו

 פעילה גרעין תכנית של קיומה עם להשלים מוכנה ,הברית ארצות ובמיוחד ,לאומית-הבין המערכת

 מדינת היא איראן בה מציאות עם להשלים מוכנה כלומר ,גרעיני נשק לעבר זינוק המאפשרת ,באיראן

 מנובמבר )JPOA", (המשותפת הפעולה תכנית”ב .פורמאלית לגיטימציה לכך לתת ואף גרעינית סף

 אורניום להעשיר לה יתיר האיראנית הגרעין תכנית בעניין קבע שהסכם העיקרון התקבל 2013

 לאיראנים וניתן ;כזה אזרחי צורך לה שאין שברור למרות ,המעשיים האזרחיים לצרכיה בהתאם

 לא ובנוסף ,בקום המתקן ובהפעלת ההעשרה בתחום והפיתוח המחקר מפעילות בחלק להמשיך היתר

 הביטחון מועצת להחלטות מוחלט בניגוד ,זאת כל .שלה הבליסטיים הטילים במערך טיפול על הוסכם

 פעילותה על מידע ממתן מתחמקת ,הטילים מערך את לפתח ממשיכה איראן לפיכך .תקפות שעדיין

 בעל מדגם צנטריפוגות אלפים כתשעת באמצעות אורניום להעשיר ממשיכה ,הנשק בתחום והישגיה

 נוספות צנטריפוגות אלפים כעשרת של מערך על שומרת ,בקום במתקן כולל ,יחסית נמוכה תפוקה

 לפתח ממשיכה ,יותר מתקדם מסוג וחלקן סוג מאותו רובן ,פעילות אינן הן אך הושלמה שהתקנתן

 בידיה לשמור וממשיכה ,הצורך בשעת להפעיל תוכל אותן ,שונים מסוגים מתקדמות צנטריפוגות

 ממאמץ כמחצית שהם( אחוזים וחצי כשלושה של לרמה מועשר אורניום של טון וחצי כשבעה

 בקיע חומר לספק ,אחוז לתשעים העשרה השלמת לאחר ,המאפשרים )צבאית לרמה ההעשרה

 .אטום פצצות חמש-לכארבע

 למאתיים קרוב הצטברו איראן בידי .יותר אף חמור היה המצב שנתיים לפני מסוימים בממדים ,אמת

 ),צבאית לרמה להעשיר מהמאמץ אחוזים וחמישה שבעים( אחוז לעשרים מועשר אורניום של ג"ק



-הבין המערכת של ובהיתר בהסכמה מתבצעת היא כיום ואילו חוקית בלתי הייתה פעילותה אז אבל

 ספורים חדשים במרחק כיום נמצאת שאיראן היא זו מצב תמונת של המעשית המשמעות .לאומית

 הדרושות יכולות ומשמרת ,ראשון גרעיני נפץ מתקן לייצור המספיקה בכמות בקיע חומר מייצור

 הסנקציות מהשפעת ,והולכת פוחתת במידה כי אם ,סובלת היא זאת עם ,גרעיני נשק לייצור

 .המערב עליה שהטיל הכלכליות

 שהחלה מאז שנים ושבע עשרים שעברו למרות ,גרעיני נשק עדיין אין שלאיראן העובדה כי לומר ניתן

 הטענות לכן .ישראל של ממאמציה גם מבוטלת לא במידה נובעת ,כזה בנשק להצטייד במאמץ

 בבחינת היא גרעיני נשק השגת לעבר להתקדם האיראנית ההצלחה עצם כאילו פעם מידי הנשמעות

 שנים לפני כבר גרעיני נשק איראן בידי היה ,הישראלית הפעילות אלמלא .מגוחכות הן ,ישראלי כישלון

 רבות שנים גם גרעיני נשק לאיראן יהיה שלא להניח ניתן ,הישראלית לפעילות הודות ,כן על יתר .רבות

 .הישראליות הציפיות על עונה שאינו הסכם יושג אם גם וזאת .קדימה

 האיראנים החלו מאז לכת ומרחיקות רבות תמורות עברה והאזורית לאומית-הבין המצב תמונת

 בזירה העיקריים הגורמים כל עבור התכנית לבלימת המאמץ חשיבות למרות .הגרעין תכנית בקידום

 משותפת עמדה הצגת תוך ,האיראני הגרעין מול משותפת פעולה על וההסכמה ,לאומית-הבין

 המעצמות ראו לא מעולם ,ומתן למשא השותפות שש בין בעמדות הפערים את לכאורה המטשטשת

 .אחרים ואזוריים לאומיים-בין שיקולים מעל העומדת עליונה חשיבות בעל יעד התכנית בסיכול

 שהוא הדיכוי ,קיצוניותו למרות ,בטהראן המסוכן המשטר החלפת של יעד מהצבת נמנעו הן ,לפיכך

 והעולמי האזורי הסדר לשינוי ומחויבותו ,ובחתרנות בטרור העמוקה מעורבותו ,עמו בני כלפי מפעיל

 דוגמת ,אחרים לאינטרסים המערב ידי-על ניתנה שכזו עליונה חשיבות. ישראל מדינת של ולחיסולה

 במחיר האזורית היציבות הבטחת ,הנפט זרימת הבטחת ,רוסיה עם היחסים ניהול ,בטרור המלחמה

 הפער יותר עוד התרחב "האסלאמית המדינה" נגד והמערכה האזורית הטלטלה רקע על .ועוד מינימלי

 האיראניות לשאיפות בהתייחסות באזור הפרגמטיים הכוח גורמי לבין המעצמות בין המשמעותי

 הפרגמטיים האזוריים שהגורמים בעוד .האזוריים האיומים תמונת לבין בינן והקשר הגרעין בתחום

 להעמקת מקפצה שלה הגרעין ובתכנית ,המהפכני האסלאמיסטי מהמחנה מרכזי חלק באיראן רואים

 אפשרית שותפה ,באיראן רואות - הברית ארצות ובהן - שהמעצמות הרי ,שלה האזורית ההגמוניה

  ם.כלכליי ואינטרסים יציבות לקדם ובמאמץ האסלאמית קיצוניות-באולטרה במאבק

 של העולם תפיסת ,כאמור ,הוא הנוכחית המערכה מתנהלת בה המסגרת של השלישי המרכיב

 בלעדי כמעט ככלי בהידברות מאמינים ,אובמה הנשיא ובראשם ,המערב מנהיגי ת.ההחלטו מקבלי

 ושל ככלל המוסלמים של טיעוניהם בצדקת להכיר שיש סבורים הם ת.דעו בחילוקי לטיפול

 באשר ההוכחה שחובת ומשוכנעים ,רבות שנים במשך בהם ופגע התנכל שהמערב ,בפרט האיראנים

 לגישתם בהתאם .המערב על ובראשונה בראש חלה ומתן למשא הצדדים של הכוונות לכנות

 לעומת .להערכה וראויים בבסיסם דומים ושאיפות ערכים האדם בני שלכל מאמינים הם הליברלית

 כי מאמינים ,מהפכנית איראנית-ולאומית אסלאמית שליחות תחושת חדורי ,איראן מנהיגי ,זאת

 מיצוי תוך ותעוזה כוחנות ,ערמה של שילוב באמצעות העולמי בסדר מקיף שינוי לקדם עליהם



 באופן ערכים נעדר שהמערב ומשוכנעים ,להם מספקת המרוסנת המערבית שהגישה הפעולה חופש

 אינן איראן לבין המעצמות בין שהשיחות היא התוצאה ו.של הבכורה למעמד ראוי ואיננו מוחלט

 הם האיראנים ך.להפ אלא ביניהם האמיתיים הכוחות יחסי את שמשקפים במאפיינים מתנהלות

 מהססים ,האיראנים את לרצות מנסים והמערב האמריקנים ואילו ,היום סדר את שמכתיבים

 ידי-על יואשמו שמא ומודאגים ,בהם לדון תסרב שאיראן חוששים שהם בנושאים תביעות להעלות

 ת.בשיחו רצינות בחוסר האיראנים

 העמדה התפתחות אל בהצצה ודי ההסכם על המאבק מתנהל הזו הבעייתית המסגרת בתוך

 הסכימו כמה עד לראות כדי ולהפעיל להמשיך תוכל שאיראן הצנטריפוגות מספר בסוגית האמריקנית

 שבתחילת בעוד ן.טהרא מצד כלשהיא לתמורה שזכו בלי ,עמדותיהם את להגמיש האמריקנים

 המספר עלה שמאז הרי ,1,000-500-כ קרי ,צנטריפוגות של סמלי מספר על האמריקנים דיברו השיחות

 לעומת האיראנים ך.מכ למעלה לא אם ,6,000ל ע עומד כבר הוא וכיום ,4,500-ך לכ ואחר 3,000-ל

 ליגד זה ושמספר צנטריפוגות 7,500-ב לקרו בידיהם לשמור להם שיתאפשר בתביעתם דבקים זאת

 לדרוש ממשיכים האמריקנים אם ברור לא במקביל. ההסכם של היישום תקופת סוף עד 190,000-ל

 של למשנהו אחד משלוח בין המצטברת סמלית לכמות מעבר מועשר חומר באיראן יישאר שלא

 והתשתית שיפורקו הצנטריפוגות גורל לגבי עמדתם ומה ,לאיראן מחוץ אל שיופק המועשר החומר

 ,ההסכם למשך הקשור בכל כבעבר תקיפים אינם האמריקנים כי גם נראה .כיום מונחות הם עליה

 והממוגן) לשעברי (החשא באתר לקיים לאיראן שיותר הפעילות לסוג ,ביצועו על הפיקוח למאפייני

 ,באראק הכור למאפייני ,)לפרקו המוצדקת התביעה על ויתרו כבר שהאמריקניםם (בקו היטב

 את לחשוף איראן על יהיה בה למידה ,כבדים מים על להתבסס שימשיך מתעקשים שהאיראנים

 הניסויים פעילות מאפייני על 2014ר בספטמב ישראל שחשפה מידער (בעב הנשק בתחום פעילותה

-חד באופן הקשורים ניסויים אלה היו כי שהבהיר ,ין’בפרצ בבסיס הגרעין בתחום האיראניים

 על בהסכם המגבלות לשאלת ,)אמריקנית התייחסות לשום זכה לא ,גרעיני נשק לפיתוח משמעי

 בתחום זרות מדינות עם איראן קשרי על והפיקוח ,באיראן צנטריפוגות של והפיתוח המחקר מאמץ

 ת.נחרצ וסרבנות נוקשות מגלה איראן האלה התחומים בכל כמעט ן.הגרעי

 איראן את לשמור היא מטרתם כי האמריקניות להצהרות שבניגוד היא אלה עמדות של המשמעות

 תוכל ,כעת המתגבש ההסכם פי על ,שבפועל הרי ,גרעיני למתקן בקיע חומר מהשגת שנה לפחות

 מה ה.תושמדנ לא התשתיות אם במיוחד ,בהרבה קצר זמן תוך הנראה ככל זה יעד להשיג איראן

 ולא ,הפיכים הם המגבילים הצעדים מידה באיזו הוא ההעשרה בתחום הפריצה משך את שיקבע

 יכולה שאיראן היכולות באמצעות צבאית ברמה מועשר אורניום כמות לייצר יידרש זמן כמה

 שמרגע בהנחה וכמובן ,בידה לשמור לאיראן שיותר ביכולות אפילו ,מקום מכל .ולקיים להמשיך

 ההצהרות כיצד ברור לא ,נוספות העשרה תשתיות במהירות תשקם היא לגרעין לפרוץ ההחלטה

 ועדיף מהסף לפחות שנה של במרחק איראן את השומר כזה הוא טוב הסכם לפיהן ,האמריקניות

 של האחרונות ההצעות עם אחד בקנה עולות ,רע הסכם שיהיה מאשר כלל הסכם יהיה שלא

 ניסיון סמך על - שיניחו או ,בכך יסתפקו האיראנים אם ברור לא עדיין ,כך גםן. לאירא האמריקנים



 ,הפומביות להצהרותיהם בניגוד ,מוכנים יהיו האמריקנים כי - קוריאה צפון ושל שלהם העבר

 לראות הממשל של הנכונות בדמות לכך סימנים למצוא יכולים בהחלט הםר. יות עוד לכת להרחיק

 של להצהרותיו כהיענות וזאת ,ההסכם להשלמת היעד כתאריך מרץ סוף את ולא יוני סוף את

 סנקציות לאמץ שלא ,איגנשיוס דייויד ,לממשל והמקורב הבכיר הפרשן של בקריאה ן;אירא מנהיג

 מצד ביקורת להשתיק הממשל של ובמאמץ ,שנקבע בזמן הסכם יושג לא אם גם מידי באופן נוספות

 ל.וישרא הקונגרס

 עם ההתמודדות של הרבות השנים לאורך האמריקני הממשל לבין ישראל בין הדעות לחילוקי הרקע זהו

 של הצטיידותה מניעת של משותף בסיסי יעד המדינות לשתי דבר של שביסודו אף י.האיראנ האיום

 לאיראן הוויתורים משמעות לגבי שונה תפיסה המדינות לשתי יש לכך שמעבר הרי ,גרעיני בנשק איראן

 הדרך בין משמעותי פער גם יש לפיכך .איראן של האזורי תפקידה לגבי שונה ותפיסה ,הגרעין בתחום

 לבין האייתולות משטר בין להפריד שצריך הסף לרוחב ביחס מטרתה את מגדירה מהן אחת כל שבה

 ולגבי ,שהוגדר היעד את להשיג כדי להפעיל שראוי והכלים האסטרטגיה לגבי ניכר הבדל ,הגרעיני הנשק

 ישראל ואילו גרעיני נשק להשיג מאיראן למנוע שואפת הברית ארצות ו.השגת של החשיבות מידת

 ם.עצו הבדל זהו - גרעיני נשק לייצר יכולת ממנה למנוע שואפת

 של לחיסולה להביא שואפת הנוכחי המשטר תחת איראן ,ישראל בראיית ,האיום לתפיסת באשר

 תיכון מזרח לעצב במאמציה מרכזי כמרכיב וזאת ,מגוונות בדרכים היהודי העם של הלאום מדינת

 בסיס שיהפוך תיכון מזרח - להשפעתה ונתונים אליה המקורבים קיצוניים גורמים ידי-על הנשלט

 אך ,אלה מאמצים של ישיר לקידום חיונית גרעיני נשק השגת י.העולמ הסדר לשינוי חתירתה לגיבוי

 ,איראן של המעצמתי למעמדה באשר משדרת שהיא העקיפים במסרים גם רבה משמעות לה יש

 בסדר מרכיבים למוטט וליכולתה וישראליים אמריקניים לחצים עם בהצלחה להתמודד ליכולתה

 נשק של תפוצה למניעת האמנה כדוגמת ,הנוכחיות המעצמות עליונות את להנציח שנועדו ,העולמי

 התיכון במזרח גרעיני חימוש למרוץ תגרום גרעיני לנשק להתקרב איראנית הצלחה ,כן על יתר י.גרעינ

 הפרו שלא ממדינות העשרה יכולת שלילת להצדיק יהיה אפשר-אי שכן ,יציבות חוסר של בתקופה

 ,הפרגמטיים המשטרים את מאוד תחליש והיא ,איראן כמו NPT-ה אמנת את ומתמשך בוטה באורח

 לאור ת.בלעדי ביטחונית כמשענת הברית לארצות ההתייחסות של בתבונה ספק מטילים כיום שכבר

 מהמעלה אסטרטגית משמעות בעל איום גרעיני נשק להשיג איראנית ביכולת ישראל רואה זאת

 אשר כל לעשות היא ומדיניותה ,קיומית משמעות בעל איום לכלל להתפתח עלול אשר ,הראשונה

 לבין איראן בין שיפריד הסף רוחב ,אחרות במילים ו.כז יכולת להשיג מאיראן למנוע כדי ביכולתה

 כזה נשק להשיג איראני ניסיון סיכול לאפשר כדי מספיק גדול ,מאוד גדול להיות צריך גרעיני נשק

 סיכוי שאין משום גרעיני לנשק ולפרוץ לנסות טעם שאין בכך תכיר עצמה איראן שגם וכדי ,מועד בעוד

 סיכונים נטילת המצדיק ,אדום קו ישראל בראיית הוא זה סף של משמעותי צמצום ך.בכ להצליח

 ו.למנע כדי משמעותיים

 ,מוגבלת איראן עם השיחות על במישרין להשפיע ושיכולתה לאומית-בין מעצמה שאיננה פי-על-אף

 ה.כול המערכה על במישרין להשפיע מסוגלת היא שבאמצעותן משמעותיות יכולות לישראל יש



 את ,והמבצעים המחקר ,האיסוף בתחומי המודיעיניות היכולות את ובראשונה בראש כוללות אלה

 ,חשיבות רבי לאומיים-בין גורמים עם הקשרים את ,והצבאיות החשאיות המבצעיות היכולות

 והנחישות הרצינות ואת ,האיום חומרת את דומה באופן הרואים ,האמריקני הקונגרס ובמרכזם

 כשהן בעיקר ,למשמעותיות בנושא התבטאויותיה את ההופכות ,האיראני בהקשר לה המיוחסות

 האיסופיות היכולות למשל כך ".איראן מר"כ בעולם הנתפס ,נתניהו ,הממשלה ראש מפי מושמעות

 מאפייני את והבינה האיום התפתחות על שהתריעה הראשונה להיות לישראל אפשרו והמחקריות

 האיראני בגרעין המאבק את להציב לה ואפשרו ,והגרעין ק"הטק בתחומי האיראנית הפעילות

 הפעולה לשיתוף זרים גורמים שייחסו החשיבותי. לאומ-הבין היום סדר על חשוב במקום

 בהובלת המערביים השותפים של המצומצם למועדון כניסה לכרטיס הפכה ישראל עם המודיעיני

 הקו" לנאום ,מקרה ובכל ,שונות חשאיות סיכול פעולות לישראל מייחסים זרים דיווחים ה.המערכ

 ,המערכה על מכרעת השפעה הייתה םו"הא של הכללית העצרת בפני הממשלה ראש של" האדום

 מעבר אחוז עשרים של ברמה מועשר אורניום של מצבירה להימנע איראן את הוביל שהוא משום

 הפער את הממשלה ראש הבהיר בו ,כך אחר שנה ם"באו הנאום גם ו.בנאומ ציין שנתניהו לכמות

 חשיבות רב היה ,כנשיא רוחאני לבחירת ביחס האמריקנית הגישה לבין הישראלית הגישה בין

 של סנקציות להטיל לאומית-הבין מהנחישות ניכר חלק כי גם לציין יש .המערכה מאפייני בעיצוב

 שנתפס מה נוכח ,נגדה צבאי כוח להפעיל לא ישראל את לשכנע מהצורך נבע איראן על ממש

 שהצליחה זו הייתה ,צרפת עם פעולה שיתוף באמצעות ישראל וכי ,הישראליים האיומים כרצינות

 עשרים של לרמה המועשר האורניום מלאי על תוותר שאיראן להתעקש המעצמות את לשכנע

 לא האמריקני שהממשל למרות ,2013 מנובמבר "המשותפת הפעולה תכנית" במסגרת אחוזים

 איראן הייתה ,הישראלית הפעילות אלמלא. לכך תסרב שאיראן שסבר מאחר ,כך על התעקש

 ם.היו להשגתו יותר הרבה קרובה והייתה שנים מספר לפני גרעיני נשק משיגה

 של אסטרטגיה השנים אורך לכל הייתה האיראנית הגרעין תכנית מול הישראלית האסטרטגיה

 עולמו תפיסת את ישנה האיראני שהמשטר כלשהו סיכוי שיש האמינה לא מעולם ישראל .כפיה

 לתכנית בהקשר שאיפותיו על לוותר ויסכים מדיניותו את שישנה כדי ולכן ,מרצונו יעדיו ואת

 סנקציות ,מדיניים לחצים ,סיכול פעולות של שילוב באמצעות ,עליו זאת לכפות יש ,הגרעין

 להעמיד טעם אין ולכן ,גרעיני נשק להשיג סיכוי לו שאין לו שיבהירו ,אמין צבאי ואיום כלכליות

 הלהשג ניתן שאינו יעד להשיג כדי ,חריפה כלכלית מצוקה ולסבול המשטר שרידות את בסכנה

 בהשגתו הכרוך המחיר ,להשגה ניתן היעד אם שגם האיראני למשטר להבהיר ישראל שאפה למצער

 המשך את מצדיק אינו ההימור גובה כי עד ,המשטר שרידות מבחינת גבוה כה להיות עלול

 האולטימטיבי הפתרון כי ,שלה הכוללת מהאסטרטגיה כחלק ,ישראל סברה במקביל ם.המאמצי

 חלום אינו זה כי מעריכה והיא ,מערבי-פרו פרגמטי במשטר האיראני המשטר החלפת הוא לבעיה

 המועמד סוחף ברוב נבחר בהן 2013-ב באיראן הבחירות ותוצאות 2009ץ קי אירועי נוכח באספמיה

 ליפול סופן אידיאולוגיות דיקטטורות ישראל בראיית .ביותר כפרגמטי הציבור ידי-על שנתפס

  ת.מבי מלחצים כתוצאה



 המערכת רתימת עם יחד ,ישירים ולחצים פעולות של בשילוב צורך רואה הישראלית האסטרטגיה

 הישירות הפעולה ליכולות שמעבר בתחומים לחצים להפעלת ,הברית ארצות ובעיקר ,לאומית-הבין

 עם ובפרט ,האיראנית בסוגיה הברית ארצות עם הפעולה שיתוף מהווה זה רקע על .ישראל של

 לחשיבות מעבר זאת ת.הישראלי באסטרטגיה וחיוני יסודי מרכיב ,האמריקני הממשל

  ל.ישרא של לאומי-הבין ולמעמדה לביטחונה הברית ארצות עם היחסים של העליונה האסטרטגית

 וכדי האיראנית הגרעין תכנית לבלימת ביותר הטובה הדרך הוא אלה לחצים שילוב ישראל בראיית

 משום זאת ה.בהפעלת מעוניין אינו שאיש ,הצבאית האופציה את לממש צורך יהיה שלא להבטיח

 לא ואף הברית ארצות של העוצמה מול להתמודד שמסוגלת כמי עצמה רואה איננה שאיראן שברור

 צורך שיהיה הסיכוי פוחת כך יותר אמין שהאיום ככל .לישראל מייחסת שהיא הצבאיות היכולות מול

 ם.משמעותיי לוויתורים תסכים שהיא הסיכויים גוברים כך איראן על הלחץ שגובר וככל ,להפעילו

 הקונגרס ובראשם ,במערכה המעורבים האחרים מהגורמים לכמה גם רבה במידה משותפת זו ראיה

 על הלחצים שמידת ברור ,זו גישה פי על ,הנוכחי בעיתוי ת).הרפובליקני המפלגה רק ולאי (האמריקנ

 טקטי תמרון מהלך זהו איראן מבחינת .הדיונים לשולחן אותה להביא כדי רק מספיקה איראן

 במאמץ דבקות אלא ,מדיניות לשנות אמיתית כוונה מאחוריו אין ,הלחצים את להקל שמטרתו

 יהאזור המעמד ביסוס ותוך לגיטימי באופן והפעם הגרעיני הסף לקצה קרוב שאפשר כמה להתבסס

 באופציה והאיום המדיני הבידוד ,הכלכליים הלחצים של משמעותית בהחרפה צורך יש ,לפיכך

 על ולוותר באחרונה דיבר עליה" ההירואית הגמישותת "א לגלות אמנאיח' את לשכנע כדי ,הצבאית

 תממש אם ,צבאית בפעולה האמריקני האיום - 2012-ו 2003, 1998י אירוע .הצבאית הגרעין תכנית

 עדות הם (טהראן של מידית להתקפלות שהביא הורמוז במצרי בשיט פגיעה של הרעיון את איראן

 מועשר אורניום של נוספות כמויות מצבירת ההימנעות גם כמו ,כעת גם זה בכיוון פעולה של לחיוניות

 ם".האדו הקו" נאום אחרי אחוז עשרים של לרמה

 קלינטון תחת גם אבל ,אובמה בתקופת במיוחד - האמריקני לממשל), ולקונגרסל (לישרא בניגוד

 ומתפיסת שונה עולם מתפיסת ,כאמור ,הנובעת ,בתכלית שונה אסטרטגיה - בוש תחת פחותה ובמידה

 סביר במרחק איראן את לשמור אחד מצד .מורכבת היא המטרה ,האמריקנים בראיית .שונה איום

 את ירתיע בהכרח לא אבל ,לייצרו איראני ניסיון של כוחנית בלימה שיאפשר מרחק קרי ,גרעיני מנשק

 את לייצב למאמץ איראן את לרתום שני ומצד ,כזה נשק לעבר לפרוץ האפשרות מבחינת איראן

 לתפקידה לגיטימציה מתן באמצעות ,זה לצורך משמעותי מחיר לה לשלם נכונות תוך ,התיכון המזרח

 שינוי את מעשי באורח שמקדמת כמי להיתפס עניין אין הברית לארצות מכך כנגזר .באזור המרכזי

 מוגבל שפתים מס בתשלום מסתפקת והיא ,ולישראל הברית לארצות עוינותו למרות ,באיראן המשטר

 על מטרת הברית לארצות יש ,לכך מעבר .האכזרי המשטר מפני באיראן האדם זכויות על להגנה

 זו מטרה .להסלמה להביא פוטנציאל להם שיש איראן נגד ישראליים כוח מהלכי למנוע והיא ,נוספת

 .הגרעיני הנשק מהשגת איראן בלימת של המטרה כמו כמעט חשובה



 אפילו או רק איננה האיראנית הגרעין בתכנית הטמון האיום עם להתמודד האמריקני הממשל של הדרך

 לה ולהציע מולטילטרלית במסגרת או/ו במישרין עמה להידבר דווקא אלא ,איראן על לאיים ,בעיקר

 יפגע שהדבר מחשש ,האיראנית הטילים תכנית נגד בנחישות מלפעול קלינטון ממשל נמנע ,כך .פיתויים

 הגרעין תכנית על ממש של סנקציות מלאמץ נמנע בוש ממשל ש;רגי בעידן מוסקבה עם ביחסים

 אמנם שפסל ,אובמה וממשל ,ם"האו של הביטחון מועצת של לוקס דה בסנקציות והסתפק האיראנית

 ,)זה עוועים לרעיון תומכים בתוכו שהיו למרותת (התכני של ההכלה אופציית את מעמיקה בחינה לאחר

 נגד ונאבק )גרעיני נשק לייצור פריצה של האדום לקו מעבר( משמעותיים אדומים קווים להצבת התנגד

 מה את מרשים באופן ביצע לאמצן עליו משנכפה כי אף ,הכלכליות הסנקציות החרפת של מהלך כל

 ,2012 במרץ SSSSS -ה ממנגנון האיראניים הבנקים לסילוק התנגד הממשל .לרצונו בניגוד ,שהוחלט

 ,והקונגרס האירופים בלחץ להתקפל נאלץ אך ,2012 בינואר הקונגרס שהטיל לסנקציות נחרצות והתנגד

 להקלות הממשל הסכים "המשותפת הפעולה תכנית" במסגרת .ישראל מצד ברור לעידוד שזכו

 לאיראנים ינעם אלה הקלות של המתוק שהטעם ,יסוד כל כמשוללת שהוכחה ,מחשבה מתוך בסנקציות

 הנחה זוהי .להשיגן כדי לכת מרחיקי לוויתורים מוכנים ויהיו נוספות להקלות ישתוקקו שהם כך כדי עד

 להציג לאיראן התמריץ את הפחיתו רק ההקלות ובפועל ,היריב על הגיונך הטלת של טעות המשקפת

 .העבור צידוקים ולחפש במדיניותו לדבוק וממשיך ,בטעות להודות מסרב הממשל אך ,ויתורים

 גם .ישראלית פעולה למנוע במאמץ כאמור התמקדה ישראל מול הממשל של הפעולה תיאסטרטגי

 ריקה מילה הייתה שבתחילה ",השולחן על האופציות כל" ולפיה הנוסחה את הממשל אימץ כך לשם

 שלה הצבאית האופציה את ברצינות מלבחון להימנע ישראל את לשכנע הממשל בראיית הצליחה ולא

 משתמש באיראן אמיתית דאגה ליצור לא שכדי משהסתבר במיוחד ,זאת שיאפשרו יכולות ולבנות

 פעולה תכניות להכין הממשל נאלץ ברירה בלית .ישראליות לאזנים ורק אך כמעט זו בנוסחה הממשל

 חיוניות אלה .האיראני הגרעיני באיום לטיפול המתאימות עצמו משל יכולות ולבנות ממש של צבאיות

 ההתחייבות ברצינות ישראל את לשכנע כדי והן ,הנשק לעבר לפרוץ תנסה שאיראן למקרה הן

 י.גרעינ בנשק איראן של הצטיידות למנוע האמריקנית

 המשטר עם ההידברות עצם היא ,ישראל לריסון גם הממשל את שמשמשת נוספת מרכזית פעולה דרך

 בעת ובה ,בידו לאחוז נאלץ שהממשל המקל ניצול תוך ,לאיראן פיתויים הצגת אפשרה היא .האיראני

 פעולה הדעת על להעלות אין שהרי ,הישראלי הצבאי האיום של הרלוונטיות את רבה במידה נטרלה

 ,הישראלי האדום הקו את חוצה איננה איראן שבו ,הסכם שיושג לאחר או שיחות כדי תוך ישראלית

 רוחאני בחירת בעקבות החלה לא שההידברות להדגיש יש ם.ההסכ לפרטי מתנגדת ישראל אם גם

 חדשים שבעה קרי ,2013 בינואר כבר החל הנוכחיות לשיחות שהביא והמהלך ,לכן קודם רב זמן אלא

 החדש הנשיא של יותר הפרגמטית הגישה בין קשר כל היה לא כלומר .לתפקידו נכנס שרוחאני לפני

 ם.האמריקני ידי-על ההידברות רעיון מימוש לבין

 הסדרת – עניין של לגופו הקשורים משיקולים הן ,השיחות להצלחת עליונה חשיבות מייחס הממשל

 בלי להשיג היה שניתן ביותר הטוב הקביל כהסדר לפחות או כהישג ידו-על שיוצג באופן הבעיה

 לפתור וצריך שניתן אמונתו לצדקת כהוכחה ,קרי ,עקרוניים משיקולים והן ,להסלמה להיגרר



 ,שינה הוא ,השיחות כישלון את למנוע כדי .הידברות ובאמצעות דיפלומטיות בדרכים סכסוכים

 שוב הקפיד ,בעבר וביה מניה ידו-על נדחות שהיו עמדות ואימץ ,לבקרים חדשות עמדתו את ,כאמור

 למנהיג מכתב שיגר עצמו שהנשיא כך כדי עד הדברים והגיעו ,האיראנים שיחו בבני לפגוע לא ושוב

 למימוש בדרכו ניצבים מכשולים שני ו.עמדותי את להגמיש ממנו ביקש בו האיראני העליון הרוחני

 גם יסרבו שהאיראנים לכך להביא עלולה איראן מול מפגין שהוא ההססנות ,ראשית - יעדו

 ושנית ,בסוגיה איראן בתוך הדעות חילוקי נוכח השאר בין ,הנוכחיות הלכת מרחיקות להצעותיו

 הממשל כעת מרכז ,לפיכך ם.ההסכ את לטרפד ליכולתם באשר נואש אמרו טרם והקונגרס ישראל

 הלחץ את יגביר שלא אמנם מבטיח הוא לאיראנים ה.אל מכשולים בשני בטיפול מאמציו את

 בהכרח איננו מרץ סוף של היעד תאריך כי - אמנאי’ח של ההצהרה בעקבות - רומז וכבר עליהם

 היא הנוכחית שההצעה רושם בטהראן ליצור מנסה בעת בה אך ,ההסכם מסגרת לסיכום מועד

 המנסים ,שלו הרפובליקנית ההנהגה ובמיוחד ,והקונגרס ישראל מול ואילו ,האחרונה ההצעה

 כלפי בעיקר המופנה ,לחצים מכבש מפעיל הוא ,הבעייתי ההסכם לטרפוד אחרון למאמץ לחבור

 ומנסה ענייניים ולא פוליטיים משיקולים המונעים ככאלה מהלכיהם את המציג ,הממשלה ראש

 .הקונגרס דרך ההסכם את להעביר צורך יהיה שלא להבטיח

 אינם והאמריקנים ,איראן עם השיחות את המנהלות המדינות משש חלק איננה אמנם ישראל

 ,בשיחות ומרכזית מובהקת עניין בעלת בהיותה אך ,ומתן במשא עמדותיהם לגבי עמה מתייעצים

 ידי-על ובראשונה בראש ,בדיעבד שוטף באופן ומתן המשא בהתפתחות ידן-על מעודכנת היא

 .השש עמדת גיבוש לצורך ,ומתובנותיה שלה המודיעיני מהידע לתרום ויכולה ,הברית ארצות

 העולה הסכם להשגת נוצלו לו רצון שבעת הייתה ובוודאי ,כשלעצמן לשיחות מתנגדת איננה ישראל

 כמוצדקות הוכחו השיחות ממתכונת ישראל של חששותיה ,בפועל אבל ,מטרותיה עם אחד בקנה

 .עליה מקובל להיות יכול שאינו להסכם להגיע כדי מנוצלות והשיחות

 ובראשונה בראש נמצא הכדור .הקרובים בשבועות הצפויות הקשות ההכרעות ערב העניינים מצב זהו

 הממשל .בטהראן בצמרת הכוחות משחק של התוצאה תהיה מה לדעת אפשר-ואי ,איראן בידי

 נרתע איננו זה בהקשר וכמנהגו ,גבוה במחיר כן אבל ,מחיר בכל לא ,בהסכם מאוד מעוניין האמריקני

 מבינה), ממשלתה ראש במיוחד(ו ישראלו. ל תפריע שלא כדי ,להרתיעה ולנסות ישראל את מלתקוף

?" החיפזון מה" אובמה הנשיא של לתהייתו המענה וזהו ,לא לעולם או עכשיו של במצב ומדובר שייתכן

 להשיג לממשל לאפשר כדי ,איראן על הלחץ את להגביר מאמציה את ולקדם להמשיך נחושה והיא

 ת.הדמוקרטי המפלגה עם ואפילו הנשיא עם ביחסים מתח הוא המחיר אם גם ,יותר טוב הסכם

 ,הדרך אורך לכל מבפנים התכנית גורל על המאבק את שליווה כמי ן?נכו נוהג הממשלה ראש האם

 חסרונות של ממשקלם להמעיט שאין למרות ,חסרונותיו על עולים המהלך של שהיתרונות לי נראה

 ,אחרון מפלט של צעד היא בקונגרס ההחלטות קבלת בתהליכי שההתערבות היא אמת .אלה

 את לה להיגרם שעלול בנזק הכרה מתוך וזאת ,הדיונים אורך לכל בו מלהשתמש נמנעה שישראל

 באמצעים גם שימוש לעשות הצדקה שיש נראה ודחיפותו האיום חומרת נוכח אולם. אותו תממש

 להפעיל האם לשאלה הדבר דומה .יותר מאוחר שיפורים מקצה יהיה לא הנראה ככל הרי .חריגים



 לא הממשל האם לשאול מקום יש ,זאת ובכל .הכיפורים יום מלחמת ערב המיוחדים האמצעים את

 חדה תשובה אין זו לשאלה .יועיל לא והנאום" הרכבת את כבר איחרנו" שבו למצב לגרום הצליח

 סנטורים של בהתנגדות בהתחשב ,בעבר הממשלה ראש נאומי של האפקטיביות נוכח אבל ,וברורה

 ,איראן ידי-על העסקה באימוץ הכרוך הסיכון חומרת ונוכח ,המתבשלת לעסקה רבים דמוקרטיים

 בהגברת לתמוך מהם כמה לשכנע הממשלה ראש של בידו יעלה הביקורת שלמרות הנמנע מן זה אין

 למנוע יוכלו סנטורים ושבעה שישים .בהמשך טובה עסקה ולהשיג לנסות כדי ,כעת איראן על הלחץ

 סוף עד טובה עסקה על יוסכם לא אם הסנקציות להחרפת שתקרא מותנית חקיקה על נשיאותי וטו

 ס.הקונגר לאישור ההסכם את להעביר הנשיא את ולחייב ,מרץ

 למערכת יחלחל הוא אם ספק אך ,נגרם כבר המדינות ראשי בין היחסים במערכת החרפה של הנזק

 מערכת זוהי דבר של בסופו .בקשרים משמעותית שיפגע באופן הצדדים שני של הממסדים בין היחסים

 החשיבות את והמשקף ,הצדדים לשני מאוד המועיל ועמוק הדוק פעולה שיתוף מתקיים שבמסגרתה

 את ומנגד ,היחידה המעצמתית בריתה בעלת עם האסטרטגיים לקשרים מייחסת שישראל העצומה

 אולי היא הנשיא של היעלבותו ל.ישרא מדינת של לביטחונה הברית ארצות של העמוקה המחויבות

 להתנתק הממשל של יכולתו וחוסר ,ישראליים גורמים מצד ביקורת לכל שלו הרגישות נוכח ,אותנטית

 בבחירות הרפובליקאים לימין התייצב הממשל שבראיית פוליטי כיריב הממשלה ראש את מתפיסתו

 את לטרפד הממשל של יכולתו את להגביר שנועד כגימיק נראית היא מכך פחות לא אך ,האחרונות

 לעניין קשורה הממשלה ראש עם להיפגש לא ההחלטה גם .ישראל ושל הקונגרס של המשותף המהלך

 למישהו תגרום ,האיראני בנושא שתתמקד ,כזו שפגישה שמאמין סביר אדם שום אין שהרי ,זה

 של מקרה פה נוצרו. נתניה של הבחירות למסע מתגייס אובמה שהנשיא לחשוב בישראל מהבוחרים

 הגרעין תכנית עתיד על הגורליות השיחות של הזמנים לוח לבין הבחירות בין זמנים סמיכות

 עסקה למנוע כדי שברשותה הכלים כל מהפעלת תימנע ישראל כך שבשל הגיוני זה ואין האיראנית

 יכולתו כמיטב לפעול מכהן ממשלה ראש חייב נתון זמן בכל שהרי ,חובתה זו ,להפך .עבורה מסוכנת

 .המדינה של ביטחונה לחיזוק

 מול המונים הפגנת קיום של אפשרות לבחון ניתן ,חריגים צעדים בוחנים כבר אם ,כך או כך

 .ישראל לביטחון המסוכנים צעדים לאמץ שלא מהממשל בדרישה בישראל הברית ארצות שגרירות

 אין האיראני שבעניין שתבהיר ,הציוניות המפלגות כל נציגי ישתתפו שבה הפגנה להיות יכולה זו

 .הישראלי בציבור ממש של דעות חילוקי
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 .למחקרים אסטרטגיים
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