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 2007הרצליה אולמרט בכנס נאום 

 הגדרה

הגרעין ( מוקדש במלואו לאיום 24/01/07) 2007 ראש ממשלת ישראל, אהוד אולמרט, בכנס הרצליה  םנאו
 על ישראל. האיראני

 רקע
של ראש הממשלה  מו. נאובשנים האחרונות הוא נאום המדיניות השנתי של ראשי הממשלה בישראל 'נאום הרצליה'

( להטיל סנקציות 23/12/06) 1737ת מועצת הביטחון של האו"ם החלטו ניאיראה ןאיום הגרעירקע יתן על אולמרט נ
לאומית וסירובה של -ןקהילה הביאיראן לומתן בין -משאההחלטה התקבלה לאחר כשלון הכלכליות על איראן. 

 .תוכניתה הגרעיניתן להקפיא את אירא

 תוכן הנאום
את מבטא ממשלת ישראל, והיום של ראש סדר בהאיראני הגרעין רט את איום אולממציב ראש הממשלה אומו בנ

האיראני איום ה; )ב( קיומי על ישראלאיום הגרעין האיראני הוא )א(.  :כלפי האיום האיראניהתפיסה הישראלית 
 .  לאומית-משותף לישראל ולקהילה הביןגלובלי איום )ג( איראן היא כולל גרעין וטרור; לישראל 

לדברי  מהווה איום קיומי על מדינת ישראל. איום האיראניה – איום קיומי על ישראלן האיראני הוא הגרעי ◼
 .אולמרט, ישראל לא תוכל להשלים עם איום קיומי עליה מצד איראן

אופי צבאי, ומתבטא בשני הוא בעל איראני על ישראל האיום ה –כולל גרעין וטרור האיום האיראני לישראל  ◼
למערך ההתנגדות במאבקו נגד ישראל משטחי לבנון והרשות האיראנים והסיוע  התמיכה)א( ערוצים: 

  .  צבאית להעשרת אורניום ובניית יכולת גרעיניתגרעינית )ב( פיתוח תוכניות  ;הפלסטינית

מדבריו של ראש הממשלה אולמרט עולה  – לאומית-משותף לישראל ולקהילה הביןגלובלי איום איראן היא  ◼
לאומית כאחד, עם זאת מבחינת ישראל -אותו מציבה איראן מטריד את ישראל והקהילה הביןהאיום כי 

 . מדובר באיום ראשון במעלתו

 נקודות נוספות
ה של לכל אורך הנאום, מדגיש ראש ממשלת ישראל את תפקיד – טיפול באיום האיראניללאומי -ביןמענה  ◼

וזאת עדיף לאומית הוא -ןיפלומטי של הקהילה הבילאומית בטיפול באיום האיראני. פתרון ד-ןהקהילה הבי
 1כלכליים.לחצים מפני  ניתאיראפגיעות ההלאור 

פעולה על מנת לשמור על לעצמה חופש שומרת במסגרת תפיסה זו ישראל  – תחופש הפעולה הישראלי ◼
ניתנת העדפה אולם, בזכותה לחופש פעולה, ולא תהסס להשתמש . ישראל האינטרסים החיוניים שלה

 דיפלומטית לעת עתה.אופציה הל

 סוף.    
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