
 האיראנית: הגרעיןמדיניות
 פעולה ודרכי יעדיםרציונל,

 ]ין- לחץ ]ין - ]יותר הקשות תתקופותיה ]אחת איראן כיוס מצויה האסלאמית כמהפנה יוכל חצי]חלוף
 בתוך פוטנציאלי, קיומי איום ]עיניה שהיא גבולותיה, ]גל אמריקנית נוגחות לדין הגרעין סוגיית סביבלאומי
 - היקף רחבת אזרחית גרעין תוננית של מעטה תחת - ולקדם לפתח הנראה, נכל טהראן, מוסיפהנך

 מעצמתי, דימוי להקרין ויכולת הרתעה יכולת לה להקנות המיועדת גרעיני, נשק לפיתוח חשאיתתוננית
 נשק לפתח אם ]שאלה ]לל POIW אינו הדיון של l~p'W אך איראן, ]תוך סוער לדיון מוקד הפנה הגרעיןתוכנית
 ללא ביותר, הטונה ]דרך הפצצה את להשיג נדי הבין-לאומית הקהילה לחצי מול לנהוג יש ניצד אלאגרעיני,
 נגדה נוחני מהלך ושל מדיני ]ידוד שלסננה

 ט' סנןןי

 של בדידותה כי לציין ראוי לאיראן. שמצפון אסיהומרגז 1מבוא
 גם כך חדש. מצב אינה שוכנת היא שבו במרחבאיראן מתקופותיו באחת כיום מצוי באיראן האסלאמיהמשטר
 כל על ברית-המועצות שלטה מצפון שבהם בימיםהיה שאותו כבד, בין-לאומי ללחץ נתון הוא ביותר:הקשות
 אסיה מרכז שלהרפובליקות של המעצמות שלושמובילות
 שלט ממערב הקווקז,ושל )גרמניה, האירופיהאיחוד
 וממזרח חוסייןסדאם כתר תחת טהראן נתונהלמעשה מנסות אלה וצרפת(.בריטניה
 שכנים בהעדיהטליבאז. ישנה כיום גבולותיה: כל סביבאמריקני בדרך איראן אתלהניא

 ב:מוג'ז'יח!':נ בעיראק הן אמר'קניתנ,)ח'ת שברמ,תיהעשדהא~רמומץ
 שבמרבית מאחרהחילונית. איראן של ה שכנותן[-אפגני)(טןי כחומר לשמש עלולגבוהות
 ולסוריה לאיראן ישהתחומים הפרסי במפרץ הן וממזרח,ממערב פצצה לייצור הדרושהבקיע
 כבר היו סותרים,אינטרסים הצי ספינות משייטות שםן]דרןם וושינגטון מכיוון גםגרעינית.
 "הזוג בשם איתו שכינימי במדינות והן האמריקניהחמישי איתותי ושוב שובנשמעים

 הממשל'נסס

 קובעת "שאה מ.מ,המירז' לאיראן שמצפון אסיה ,מרגזהקווקז את להפע.י
 של הלאומית הביטחוןתפיסת המשטר נגד הצבאיתעוצמתו

 המבוססת הגנתית, ביטחון מדיניות לקדם עליה כיאיראן נשק לייצר למאמציו קץ ישים לא זה אםהאסלאמי,
 כזאת יכולת רק שכן אסטרטגית, הרתעה יכולת עלגרעיני.

 )ברית- בהרבה ממנה החזקים גורמים של איומיםרובם ההחלטות מקבלי כאשרתיקףא1שעי'1' - מולה המתרבים האיומים עם להתמודד להתאפשר משנה מקבלים האלההאיומים ,,,,,,,,.,,"4,'],,,1,"),,("ל,1,,,
 תחפה - האיראנים מעריכים - אסטרטגיתהרתעה טהראן נתונה למעשהאסטרטגי. , ,.,,.,ן,,,,,,:י.,,,,,.ין,ז,, יכולת בהווה(. ובריטניה ארצות-הברית בעבר;המועצות הגיאו- מצבם את בוחניםבטהראד''"(,ך]111יי',

 דימוי ותקרין הצבאית נחיתותה על מסוימתבמידה כל סביב אמריקני כתרתחת
 חוץ. כלפימעצמתי נוכחות ישנה כיוםגבולותיה:
 את הביל-לאומית הקהילה מעיני להסתיר -האחרונות שם בדרום, הפרסי במפרץהןןש בשנתיים אטומית לאנרגיה הבין-לאומית הסוכנות וממזרח, ממערב איראן של שכנותיהן מגילויי שעולה כפי לפחות - טהראן מוסיפהלכן ובאפגניסטן, בעיראק הןאמריקנית

 חשאית צבאית תוכנית של קידומה בהמשך שנראהמה החמישי הצי ספינותמשייטותן31
 גרעיני. נשקלפיתוח הקווקז במדינות והןהאמריקני,!



 ארה"ב של התנהלותה את היטב איראן בוחנתכיוס
 תפיסת על-פי במרחב. אחרות "סוררות" מדינותמול

 בתווך נעים ארצם של ותדמיתה מעמדההאיראנים,
 העיראקי. המודל לבין הצפון-קוריאני המודלשבין
 יכולת לה שיש מדינה כי היא בכיריה של העבודההנחת
 להתמודד תוכל צפון-קוריאה, דוגמת אמינה,הרתעה

 שכבר כפי שעיראק, בעוד זאת אמריקניים. איומיםעם
 ללא חלשה, כמדינה האמריקנים בעיני נתפסההוכח,
 הרתעה. יכולתכל

 גם אותותיו את לתת החל איראן שרויה שבוהלחץ
 האסלאמי המשטר ברובדי באיראן, הפנימיתבזירה

 הפנימי הדיון ניצת שבקרבם האינטלקטואלים,ובשכבות
 של במונחים להגדיר נהוג שאותם השונים, המחנותבין

 נוטים הראשונים אלה "שמרנים". ושל"רפורמיסטים"
 כלפי המופנות הדרישות נוכח יותר פרגמטית גישהלנקוט
 להדגיש חשוב זאת עם הבין-לאומית. הקהילה מצדאיראן
 בשאלה עוסק הזאת בסוגיה באיראן הציבורי השיחכי

 הבין-לאומית הקהילה לחצי עם להתמודד איראן עלכיצד
 בנוגע גרעין. תוכנית לפתח להמשיך כדאי אם בשאלהולא

 לקיר. מקיר איראני קונסנזוס קיים הכדאיותלשאלת
 החתירה שורשי את לתאר אנסה המאמרבהמשך
 הגרעין של מקומו על דגש שימת תוך לפצצה,האיראנית
 של השני בחלקו איראן. של הלאומית הביטחוןבתפיסת
 שמתנהל המרתק הפנימי הדיון את להציג אנסההמאמר
 בכל האחרונה בשנהבאיראן
 מול הגרעינית לדרכההנוגע
 דיון - הבין-לאומיתהקהילה

 מידת את לבחוןשמאפשר
 להשגת האיראניתהכמיהה
 אנסה לבסוף גרעינית.יכולת
 לנהוג טהראן עתידה כיצדלנתח
 הבין-לאומי. הלחץ מולאל

 תוכנית שלשורשיה
 האיראניתהגרעין

 לתחומה המונגולים פלישתמאז
 התמקדה - ה-13במאה
 פלישה מפני בחשש איראן של הלאומית הביטחוןתפיסת
 פלשו עת ה-20, המאה במהלך גבר הזה החששלשטחה.
 אתגרים לצד - למעשה ועיצב למדינה,המעצמות
 האיראנית, הביטחון מדיניות את - נוספיםחיצוניים
 המשטר הישרדות את ובראשונה בראש לשמרהשואפת

 המדינה. של הטריטוריאלית שלמותהואת
 שינו האסלאמי המשטר של ועלייתו השאהנפילת

 הביטחון תפיסת של מטרותיה ואת יעדיה את חלקבאופן
 אם ה-20. המאה מתחילת שהתהוותה כפיהלאומית,

 המדינה של לחייה הראשון בעשור להבחין היהניתן
 - המהפכה" "יצוא של יותר אלימה במדיניותהצעירה
 הרי המהפכני, האינטרס את לשרת שנועדהמדיניות

 המהפכה של האינטרסים כי נראה ה-90 שנותשמתחילת

 וזאת המדינה, של לאינטרסים מקומם את ומפניםהולכים
 במצבי טהראן של התנהלותה אופי על המשפיעבאופן
 התנהלותה דוגמת פרגמטיות, מגלה היא שבהםמשבר,
 הגרעין.בסוגיית

 נתוני שני בחשבון מביאה איראן של הביטחוןמדיניות
 מחויבת - הכלוא" "הענק - שאיראן בעוד קבועים:יסוד
 צבא עומד כשלרשותה במיוחד, ארוך גבול קו עללהגן
 שמבחינת הרי החיצוניים, האיומים מול יחסיתנחות
 את ולהרחיב לשמר שואפת היא שלה העצמיהדימוי
 אזורית. כמעצמהמעמדה

 של לשלטון עלייתו לאחר שנים כמה ה-80,בשנות
 להשיג אסטרטגי: יעד איראן לעצמה הציבהחומייני,
 את להרתיע כדי בהם שיהיה אמינים, לחימהאמצעי
 השימוש בעקבות יותר אף לדחוף הפך הזה היעדאויביה.
 באיראן מלחמתה במהלך כימי בנשק עיראקשעשתה

 כי באיראן התחושה את שחיזק מה -)1988-1980(
 באמצעות אסטרטגית הרתעה יכולת להשגת לשאוףעליה
 גרעיני.נשק

 על - גרעיני נשק להשגת השאיפה צוין, שכברכפי
 שכן באיראן, הפוליטית בזירה במובלע רק שנידונהאף

 אנרגיה להשיג במאמציה רק טהראן מודהפורמלית
 הזרמים לכלל משותפת - שלום" "למטרותגרעינית

 לרפורמיסטים. והן לשמרנים הן - באיראןהפוליטיים
 את המלווה האיום מתחושת נובעת הזאתהתפיסה

 באיראן ההחלטות מקבלידרג
 תחושה - האחרוניםבעשורים
 איומים קשת לאורשעוצבה
 בפניה שניצבה ומשתנהרחבה
 העיראקי מהאיוםהחל

 האיום דרך עבורההיסטורי,
 באיום וכלההסובייטי
 זהו האלה. הימים שלהאמריקני
 לתפיסת העיקריהבסיס
 המסורתית הלאומיתהביטחון

 שנועדה השאה, מימיעוד
 אזורית יציבות ליצורבעיקר

 נועדה לא היאמקסימלית.
 הישרדות - המהפכה של העל יעד את ורק אךלמלא

 את השאה, למדיניות בדומה לשמר, אלא -המשטר
 המדינה.הישרדות
 של דבריהם בבסיס המונח הזהה לרעיון לבשימו

 שלהלן: האיראנים האישיםשני

 גרעינית, יכולת תשיג באזור כלשהי  משנה"אם
 מוחמד השאה דומה". יכולת להשיג איראן עליהיה
 )1975( הייצל חסניין למוחמד בריאיון פהלוירז'א

 עולם יצטייד שבו ביותר, החשוב היום"באותו
 תיקלע ישראל, ברשות המצויים הנשק בנליהאסלאם

 נגד אחת אטום בפצצת שהשימוש מאחרסתום... למבוי  המחבר( - ארה"ב )של המתנשאתהאסטרטגיה

 לאחר שנים כמה ה-80,ברית
 הציבה חומייני, של לשלטוןעלייתו
 להשיג אסטרטגי: יעד איראןלעצמה
 בהם שיהיה אמינים, לחימהאמצעי
 הזה היעד אויביה. את להרתיענדי

 בעקבות יותר אף לדחוףהפך
 כימי בנשק עיראק שעשתההשימוש

 באיראן מלחמתהבמהלך



כ ס :תג  גאיראן הכור אתבוניפ 
 האסלאפ". עולפ  אפ)"טט*ן
 הפועלה יו"ר  רפיג'אני,האשפי
 בדצמבר )14 האינטרסיםלקביעת
)2001

 הגרעיןכנדיניוו7
 לקראת -האיראנית
 המשך אוהתנגשות
 הפעולה?שיתוף
 איראן על המופעל הבין-לאומיהלחץ
 את חידד רק לשנתיים קרובכבר

 שבה הגיאו-אסטרטגיתהמצוקה
 זו השאה. מימי עוד איראןשרויה
 המשטר של עלייתו עם מאודגברה

 הבדידות בשל - לשלטוןהאסלאמי
 החדש המשטר עצמו עלשכפה
 האסלאמית האידיאולוגיהמתוקף

 עם והחריפה - שלוהרדיקלית
 לחד- העולמית המערכת שלהפיכתה
 ההגמון. היא ארה"ב שבהקוטבית,

 מגמת את גם להוסיף ישלכך
 האלימה סביבתה עם  להתמודד בטסי,נה - טהראן כ,נךאה האזוריים בריתה בעלי שלההיחלשות

 תוסיף - הצבאית נחיתותה על מסוימת במידה  לחפות,כל, והחזבאללה. סוריה - איראןשל
ן

 תוכנית של מרכיב הכולל גרעין פרויקט ולפתחלולדם בניסיונה - טהראן כי  בראה  לכן
 גרעיני נשק לפיתוחחשאית וכדי האלימה סביבתה  עםלהתמודד
 נחיתותה על מסוימת במידהלחפות
 ולפתח לקדם תוסיף -הצבאית
 בתקופת כבר החלה גרעינית יכולת באמצעותאסטרטגית לפיתוח חשאית תוכנית של מרכיב הכולל גרעיןפרויקט
 בראייתה למעשה טבועה שהיא ומכאןהשאה, גרעיני.נשק

 כלומר במעלה. ראשון לאומי כיעד הביטחונית-אסטרטגית אינה באיראן כיום השאלה ולהדגיש: לחזורחשוב
 יועדו לא הצבאית הגרעין תוכנית של המקורייםיעדיה הבין-לאומי, הלחץ נוכח גם "הפצצה" את לפתח ישאם
 כוונו אלא ישראל, נגדמלכתחילה ולהסתיר להסוות כיצדאלא
 אחרים, אזוריים איומיםכלפי החשאיות, מגמותיהאת

 ועיראק. ברית-המועצותובראשם שבהם המכשוליםדוקא ולשמר הגרעיני הנשקבתחום
 הרתעה יכולת להשיגהשאיפה התקופה במהלךניתקלה מרכיבי את העתבאותה
 ומושרשת לאומית היאאסטרטגית עליה שהתעל ,הלחץהאחרונה שמהווים האזרחית,התוכנית

 - הגרעינית מת'כניתהלחד'ל הגיעה תוננ,ת שללק,יומה
 "נךעה של גילה ירנ'בכסויית

 פרו משטר ואפילורפיימיסטי ארה"ב מצד האיומים,במיחדהצבאית.
 לראות יוסיפו באיראןמערבי של שאיפתה את העצימו- היא האטופ*ת"הפצצה

 יעד הגרעינית היכולתבהשגת הפצצה את להשיגאיךאן ההגנה עבשנו. חובהבגדו
 האלימה הסביבה נשל ולולאומי, אפקטיבית אינהשלנו
 כיום רואה לכן איראן. שוכנתשבה ב)עזיה... מספקתבשייה
 הרתעה נכס התוכנית של בקידומה האסלאמיהמשטר עוד בל שלנו הינושך אפ להגביר מתכווניםאנו

 בעתיד להיות שיכול ופרויקט במעלה ראשוןאסטרטגי pw)n אוסק ואס שלהם ההגנה א"צ בוניםהישראלים
 של הטריטוריאלית ולשלמותה להישרדותו מרכזימפתח במחנה בניר  לאריג'אני, ג'ואד שלפם".האטוס*
איראן. 2000( בדצמבר  27 ,  לבי-בי-רייוושמרני

 במהלך נתקלה שבהם המכשולים דווקאלדעתי, הרתעה יכולת להשגת האיראנית החתירהכאמור,



 לחדול עליה שהופעל והלחץ האחרונההתקופה
 ארה"ב מצד האיומים ובמיוחד - הגרעיניתמתוכניתה

 הפצצה. את להשיג איראן של שאיפתה את העצימו-
 הבין- המערכת אילוצי בין לתמרן טהראן מנסהכיום

 שהיא הביניים" "דרך במדיניות הסתייעות תוךלאומית
 ובין- אזוריים מצוקה מצבי נוכח מסורתי באופןנוקטת

לאומיים.
 ולצאת פוטנציאליים איומים לנטרל מנסהאיראן

 הגרעינית, תונניתה את לקדם קרי הצדדים, מכלברווח
 דוגמת בין-לאומי בידוד של ממצב להימנע בזמן בואך
 צפון-קוריאה. כיום מצויה שבוזה
 באמצעות בעיקר זאת עושההיא

 לה לאפשר שנועדו שוניםתמרונים
 זמן.להרוויח

 חשיבות יש הזמן לממדאומנם
 הגרעין, בסוגיית איראן בעינירבה
 להשלים מאוד מעוניינת היאדהיינו
 אך האפשר, ככל מהר הפרויקטאת
 האסלאמי המשטר זאת עםיחד

 נבחרים, אינם חמנאיומנהיגו
 במילים טווח. ארוכת היאוראייתם
 דמוקרטית במדינה פוליטיקאי של שהאופק בעודאחרות,
 על מביטה טהראן שלו, הקדנציה כאורך לרובהוא

 הנקרים המנשולים ועל הצבאית תוכניתההתפתחות
 השאיפה אף על לכן טווח. ארוכת בהסתכלותבדרכה

 האפשר ככל מהר הגרעין פרויקט את לסייםהאיראנית
 בתוכניתה נמנעת בלתי דחייה עליה, המופעל הלחץלאור

 אך אותה, יעכב רק חיצוני מאילוץ כתוצאההגרעינית
 האסטרטגי. ליעדה בדרך אותה יעצורלא

 הזמן בממד דווקא לראות לאיראן מאפשר הזההמצב
 בזירת הדיונים של התמשכותם עם לטובתה הפועלגורם
 הצבאית שתוכניתה בעוד הגרעיני, לעתידה בנוגעהאו"ם
 באפשרותה למעשה, וגידים. עור לקרום מוסיפההחשאית
 הפעולה שיתוף קו את למעשה הלכה למתוחלהוסיף

 שבה הנוכחית, בתקופה גם הבין-לאומית הקהילהעם
 ממשיכה שהיא בעוד וגובר, הולך עליה המופעלהלחץ
 הבין- במערכת הקיימים המשחק כללי על בבד בדלשמור
 לגיטימציה למעשה, המעניקים, בכללים מדוברלאומית.
 כפי חוסה, שבצילה אזרחית, גרעין תוכנית שללפיתוחה
 צבאית. גרעין תוכניתהנראה,
 יכולת את איראן תשיג לא עוד כל כי נראהלכן
 על עין למראית לשמור תוסיף היא המיוחלת,ההרתעה
 ועל )לתא( גרעיני נשק לאי-הפצת האמנה שלכלליה
 עם הבין-לאומית. הקהילה מול הקיימים המשחקכללי
 לקראת הנראה כפי גרעינית, יכולת תשיג איראן אםזאת,
 אתגרים עם להתמודד לה שתאפשר יכולת - העשורתום

 תשאף היא גיסא מחד בדילמה: תימצא היא -חיצוניים
 מה במידת גלוי אף וייתכן אמין, הרתעתי דימוילהקרין
 בניגוד טהראן, גיסא, מאידך עמימות?( של)מדיניות
 גרעיני נשק של לאי-הפצתו האמנה על חתומהלישראל,

הערות
 למחקרים יפה ממרכז לנדאו אמילי לד"ר להודות ברצוני1.

 הערותיה על תל-אביב אוניברסיטת שלידאסטרטגיים
 למאמר. רבות שתרמווהארותיה

 לאי-הפצת לאמנה נספח הוא הנוסף" הפיקוח "פרוטוקול2.
 בדצמבר ב-18 איראן חתמה שעליו )1קא(, גרעינינשק
 על יותר קפדני באופן לפקח היא הפרוטוקול מטרת2003.

 הצטרפו כה עד החותמת. המדינה של הגרעינייםמתקניה
 להרחבה באמנה. מהחברות מחמישית פחותלפרוטוקול

 אטומית לאנרגיה הבין-לאומית הסוכנות של באתרראו
 www.iaea.org)סבא"א(:

 המג'לס - בפרלמנט גם התנהל הגרעין בסוגיית הוויכוח3.
 דחה הוא חראזי החוץ שר שם שנשא בנאום בטהראן.-
 הנוסף הפרוטוקול על גם לחתום הבין-לאומית הדרישהאת
 לא אירגון כי בטענה גרעיני, נשק לאי-הפצת האמנהשל

 עליה מוטלות עוד כל נוספות התחייבויות עצמה עלתקבל
 לאפשרות הנוגע בכל במיוחד - הסחר )בתחוםהגבלות
 קודם הגרעין(. בתעשיית בו להשתמש שניתן ציודלייבא
 הנשיא, וסגן אטומית לאנרגיה האיראני הארגון יו"ר נאםלכן

 על איראן תחתום אם גם כי חשש והביעאקא-זאדה,
 ממנה ותדרוש ארה"ב לה תניח לא הנוסף,הפרוטוקול

 נוספים.צעדים
 www.fas.org האתר מתוך מצוטט4.
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 גרעיני. נשק להשיג בכוונתה אין כי והצהירה שבהואף
 אם בין - גרעינית יכולת בידה כי תצהיר אםלכן

 הצהרות באמצעות אם ובין גרעיני ניסויבאמצעות
 כיום נמצאת שבו למצב בדומה תימצא היא -פומביות

 נגדה סנקציות להטלת גובר סיכון תחתצפון-קוריאה:
 כוחניים. למהלכים כיעד אףאו

 המרוץ לעתיד בנוגע רבות שאלות מעלה הזההתיאור
 כנראה, להגיע, צפויה היא שאליה הפצצה, אחריהאיראני

 להשלכות בנוגע ובמיוחד הקרובות, בשניםכבר
 בראש ישראל. מדינת בעבור מכך הנובעותהמהותיות

 אינה באיראן כיוםהשאלה
 "הפצצה" את לפתח ישאם
 הבין-לאומי, הלחץ נוכחגם
 ולהסתיר להסוות כיצדאלא
 החשאיות מגמותיהאת

 הגרעיני הנשקבתחום

 תנהג כיצד השאלה נשאלתובראשונה
 על תשמור האם מגורענת:אירגון
 עורף תהיה האם גרעינית?עמימות

 אף או לסוריה גרעיניאסטרטגי
 על גרעינית מטרייהתפרוס

 הטרור ארגוני ועלהחזבאללה
 האלה השאלות כי נראההפלסטיניים?

 פתוחות ייוותרו אחרות רבותושאלות
 לעין. הנראה בעתידלפחות


