
למרות מראית העין של ויכוח פנימי נוקב בין שמרנים למתונים בנוגע להסכם

הגרעין, מדובר בהצגה מבוימת לאוזני הקהילה הבינלאומית. איראן נאנקת תחת

עול הסנקציות, אבל "שומרת על פאסון" ומפרה את הסכם הגרעין בראש

ובראשונה כדי לנהל את המשא והמתן מול ארה"ב מעמדה של כוח. להתקדמות

האחרונה בפרויקט הגרעין אין הסבר זולת ייעוד לשימוש צבאי. 

 

הבחינה המחודשת של הגדרת החות'ים כארגון טרור מערערת את מאזן הכוחות

האזורי. בראש ובראשונה, מהלך זה הוא בבחינת תקיעת אצבע בעין של סעודיה

ואיחוד האמירויות. זהו תמרור אזהרה לישראל, שכן הידיעות על הצעד האמריקאי

התקיימו בד בבד עם חשיפה של כלי טיס בלתי-מאוישים שהציבה איראן בתימן

ואשר מסוגלים להגיע לאילת. 

 

ניתוח עמדות איראן לקראת חידוש המשא והמתן עם ארצות הברית משמעותן

דחייה מוחלטת של כל התנאים שהממשל החדש הציב לה, בראש ובראשונה

הדרישה להרחיב את סדר היום של הסכם הגרעין כך שיכלול גם את מדיניותה

האזורית ותוכנית הטילים שלה.
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ואולם, אפשר שהמאבק הפוליטי
באיראן בעד ונגד ההסכם אינו אלא
מחזה המבוים היטב על פי מתכונת
"שוטר טוב שוטר רע". במלים אחרות,
בכוונת מכוון נוצר רושם שבאיראן
מתקיים מאבק אמיתי בין המתונים
בראשות הנשיא רוחאני (המעוניין במשא
ומתן עם ארה"ב) לקיצוניים בראשות
השמרנים הלוחמניים בפרלמנט האיראני
ומשמרות המהפכה (המעוניינים לסכל את
הסכם הגרעין ושוללים אפשרות של משא
ומתן עם ארה"ב). מנהיג איראן עלי
ח'אמנהאי התבטא במהלך דצמבר בעד
מאמץ להסרת הסנקציות האמריקאיות,
התבטאות שפתחה מלחמת פרשנויות בכלי
התקשורת ובמדיה החברתית בין
"המתונים" ל"קיצוניים" בנוגע לכוונתו
האמיתית של המנהיג. כרגיל, הקיצוניים
האשימו את המתונים בעיוות דבריו של
המנהיג, בעוד המתונים התאמצו לפרשן
את ח'אמנהאי כתומך בעמדתם. אלא
שהמנהיג עלי ח'אמנהאי לעולם מנסח את

דבריו באופן שמאפשר פרשנויות שונות.
המנהיג לעולם אינו מצווה אלא "ממליץ"
ו"מייעץ" כדי לא לקבל אחריות ישירה על

תוצאות החלטה זו או אחרת. 
 

המטרה החשובה מבחינת טהראן היא
הסרת הסנקציות, ולא חזרה להסכם
הגרעין  –  טהראן  נחושה  להגיע  למשא 

איראן ממשיכה להיערך להתבהרות
העמדה הסופית של הממשל החדש
לגביה, אולם היערכות זו מכוונת גם
לבחירות לנשיאות באיראן האמורות
להתקיים ב-18 ביוני השנה. יש לכך
השפעה מסוימת על התנהגותם של
שחקנים פוליטיים בזירה האיראנית

הפנימית. 
 

לכאורה קיימת באיראן מחלוקת נוקבת
בין השמרנים והמתונים בנוגע להסכם
הגרעין – השמרנים מתקיפים את מחנה
הנשיא רוחאני לרבות את שר החוץ  מהמד
ג'ואד זריף על ההסכם הגרעין הכושל

שלא הביא לדעתם שום תועלת לאיראן. 
 

הרושם מחוץ לאיראן הוא שמחלוקת
זאת מתודלקת ביריבות פוליטית –
הויכוח בין השמרנים למתונים אינו באמת
עימות אידיאולוגי טהור אלא בראש
ובראשונה משחק פוליטי. כך, למשל, שר
החוץ  מהמד ג'ואד  זריף מתעתד להציג
את מועמדותו לנשיאות, והצלחה נוספת
בסבב השיחות הבא עם וואשינגטון תהווה
יתרון נוסף במאבק פוליטי זה. אכן,
באיראן מתקיימים מאבקים פוליטיים
אמיתיים על נושאים מסוימים ובגבולות
מסוימים, אולם אין להם ממש השפעה על
הכיוון האסטרטגי של איראן, שעליו

מחליט המנהיג. 
 

https://www.radiofarda.com/a/31011395.html
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/09/29/2413679/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%B7-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://iranintl.com/en/world/hardline-iran-media-slam-distortion-khamenei-%E2%80%98green-light%E2%80%99-speech
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על ההסכם עם איראן, צרפת, גרמניה
ובריטניה, גינו את המאמצים

האיראניים.
 

על אף כל זאת, נראה שאיראן אינה
מתכוונת לדהור ליצירת נשק גרעיני
בסתר – אחרת לא הייתה מדווחת לנציגי
סבא"א על כוונותיה – אלא מעוניינת
להתחיל משא ומתן בעמדת כוח: לא על
שנמוך היכולת האיראנית, אלא על

שימור הסטטוס קוו הקיים.
 

היחס האמריקאי כלפי
החות'ים מערער את מאזן

הכוחות לרעת ישראל
 

במקביל, איראן מסמנת שאין בכוונתה
לוותר במשהו על יכולות הטילים שלה
ועל מעורבותה האזורית. במסגרת זו
ערכו משמרות המהפכה תצוגת תכלית של
שיגור כמה דגמים של טילים לטווח קצר

וארוך.
 

במיוחד, נראה שאיראן עושה מאמצים
להעמיק את אחיזתה בתימן באמצעות
תמיכה בבני בריתה החות'ים. התמיכה
האיראנית בחות'ים מתבטאת באספקת טילים
מדויקים וכטב"מים "מתאבדים" מוגדלי-טווח
המצוידים  במערכות  הנחיה  ודיוק.  הטילים 

ומתן, אם כי המטרה אינה חזרה להסכם
הגרעין בפני עצמו אלא הסרת הסנקציות,

במיוחד הקפאת מנגנון הסנאפבאק.*
 

להתקדמות האחרונה בפרויקט הגרעין
אין הסבר זולת ייעוד לשימוש צבאי –
איראן הודיעה על התחלת ההעשרה של
אוראניום ל-20 אחוז וכן היא עומדת
לייצר מתכת אורניום. על פי הדיווחים של
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית
(סאב"א), איראן מתכוונת להתחיל את
ייצור החומר הזה, הנחשב לחיוני להרכבת
נשק גרעיני. אחוז ההעשרה של אורניום
הדרוש לייצור נשק אטומי הוא 90%,
בעוד איראן רק מכריזה על העשרה של
20%. הסכם הגרעין מגביל את איראן
להעשרה של 3.67%. אלא שאחוז העשרה
של 20% הוא קפיצת מדרגה איכותית
שממנה הדרך ל-90% הרבה יותר קצרה
מאשר הדרך מ-3.67% ל-20%. התקדמותה
של איראן ביצירת מתכת אורניום בשילוב
עם העשרה של 20% תהווה הפרה בוטה
של ההסכם ותסכן את מעט הסיכויים
לשחזר אותו ולחדש את המשא ומתן. אבל
מעל הכל, שני הצעדים האלה שומטים
סופית את הקרקע מטענותיה של טהראן
שלתוכנית הגרעין שלה אין מטרות

צבאיות.
 

זאת  הסיבה  שמדינות  אירופה  שחתמו 

*זהו מנגנון מיוחד של הפעלת סנקציות שנכלל בכמה סעיפים של הסכם הגרעין ב-2015. תכליתו היא שאם איראן תימצא מפרה את
ההסכם, אחת המדינות החתומות על ההסכם (מתוך 5+1) רשאית להגיש תלונה ולדרוש הפעלת סנקציות בדרך אוטומטית, דהיינו ללא
דיונים נוספים באו"ם, ובאופן כזה שאף לא אחת מהחברות הקבועות של מועצת הביטחון לא תוכל להטיל וטו. במקרה דנן, טהראן
דואגת לנטרל כל אפשרות להעניש אותה אותה על הפרות אפשריות בעתיד אם וכאשר תחזור להסכם אחרי הסרת הסנקציות הקיימות.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-12/iran-calls-for-future-nuclear-talks-to-drop-sanctions-

*snapback
 
 

https://www.lesechos.fr/monde/afrique-moyen-orient/leurope-et-les-etats-unis-lancent-des-avertissements-a-un-iran-decomplexe-1281709
https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-europe/major-european-powers-rebuke-iran-over-uranium-metal-plans-idUSKBN29L0H4
https://www.dw.com/en/iran-test-fires-ballistic-missiles-at-hypothetical-enemy-ships/a-56248486
https://www.newsweek.com/iran-suicide-drones-yemen-red-sea-tensions-1561395
https://iranintl.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%88%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%AB%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%85%D9%86-%C2%AB%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%DB%8C%C2%BB-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.wsj.com/articles/iran-nuclear-program-11610564572
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הערים ושדות הנפט של סעודיה ולמרות
שבכל מנשר פומבי של החות'ים ברשתות
החברתיות הם חוזרים על הססמה "מוות
לאמריקה ומוות לישראל".  זהו תמרור
אזהרה לישראל, שכן החות'ים אינם
טורחים להסתיר את הזדהותם עם איראן,
[**] איימו לתקוף את ישראל ואף הציבו
לאחרונה כתבמ"ים שעשויים להגיע לעיר
אילת. הסעודים, סביר להניח, מפרשים
זאת כהסכמה אמריקאית לפעילות

ההתקפית של החות'ים.

 
ניתוח עמדות איראן בנוגע

להסכם הגרעין
 

מגעים בין ממשל ביידן לאיראן
מתקיימים כבר הלכה למעשה – על פי
דיווחים שונים שאושרו בעקיפין, כבר
החלו שיחות לא רשמיות בין צוות ביידן
לנציג האיראני באו"ם מג'יד ת'חת
רואנצ'י עוד לפני שביידן נכנס לתפקידו
באופן רשמי. על פי העיתון הכוויתי
אל-ג'רידה, רואנצ'י הגיע לניו יורק עם
רשימה של שבעה תנאים לשיחות.
המשמעות של שבעת התנאים, המובאים
להלן, היא שאיראן דוחה מראש ובאופן
מפורש את כל תנאיו של צוות ביידן

למשא ומתן עמה.

 

 
 
 
 

והכטב"מים האיראניים פוגעים במטרות
בשטח סעודיה  ותימן. הם גם מהווים
סכנה לישראל בשטחה, ובעיקר

לספינות ישראליות בים סוף.
 

עם זאת, ספק רב אם טהראן תנקוט
צעדים מסלימים מתימן כלפי ישראל
לפני תחילת השיחות עם ארה"ב. מנהיג
איראן מנווט בין הצרכים האידיאולוגיים
של "התנגדות" לארצות הברית, למערב
ולישראל כביטוי למהפכה מתמדת, לבין
הבנה פרגמטית של מגבלות הכוח והצורך

להימנע מהסלמה בלתי-מבוקרת.  
 

החלטת הממשל לבטל כמה סנקציות נגד
החות'ים ובחינה מחדש את הגדרתם
כארגון טרור היא אירוע אסטרטגי שעשוי
לערער את מאזן הכוחות האזורי. בראש
ובראשונה, מהלך זה הוא בבחינת תקיעת
אצבע בעין של סעודיה, בעלת בריתה
המסורתית של ארה"ב, ובמידה מסויימת

גם באמירויות. 
 

סביר שהגישה האמריקאית בנושא
החות'ים ללא ציפייה לתמורה תיתפס
בטהראן כגילוי חולשה אמריקאית או
אף כהסכמה אמריקאית בשתיקה
לפעילותה החתרנית של איראן באזור.
הצעדים האמריקאיים ננקטו למרות

שהחות'ים  תוקפים  בטילים  את  מרכזי 
 
 
 
 

** והם ציינו את יום השנה למותו של מפקד כוח קודס קאסם סולימאני
 
 

https://www.aljarida.com/articles/1611423166997685800/
https://www.arabnews.com/node/1792476/middle-east
https://www.arabnews.com/node/1792476/middle-east
https://www.arabnews.com/node/1792476/middle-east
https://www.nbcnews.com/news/world/biden-administration-suspends-some-sanctions-yemen-rebels-n1255632
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-usa-treasury-idUSKBN29U299
https://www.alkawthartv.com/news/261482


5 2 0 2 1 ר  א ו ר ב פ ב  4

1 ן  ו י ל י ג  , ם כ ח ר  ו ט י נ  

הסכם הגרעין, כפי שמעיד שמו, קשור
לתוכנית הגרעין ואיראן דוחה יצירת
זיקה לכל נושא אחר כגון תוכנית
הטילים שלה או פעילותה האזורית.
כלומר, איראן מתנגדת לשיתוף של
מדינות המפרץ או ישראל במשא

ומתן, בניגוד להצעה של בלינקן

הצטרפות של משתתפים חדשים
להרכב הנושאים והנותנים עם איראן
במסגרת 5+1 עשוי לערב קלפים, מה
גם שההסכם הקודם לא היה יעיל
מבחינתה של טהראן. איראן תמהה על
הצורך לערב משתתפים חדשים ועוד
מקרב המדינות שניסו לשבש את
מהלך המשא והמתן. מעשית,
משמעות הדבר היא התנגדותה של
איראן להשתתפותן של מדינות
המפרץ וישראל במשא ומתן עם
איראן בהתאם לדרישת טוני
בלינקן. בהקשר זה איראן דחתה
באופן רשמי את הדרישה שהעלה
נשיא צרפת עמנואל מאקרון שקבע
שהמשא ומתן עם איראן צריך לכלול

גם את ערב הסעודית.

נושא המחלוקות בין איראן למדינות
האזור הוא עניין ייחודי לאותן מדינות
והוא חייב להיות נדון בנפרד בשיחות
דו-צדדיות או קבוצתיות  בין  מדינות 

.

    

איראן מגדירה את הסכם הגרעין כשלם
שאין להכניס בו שינויים. אם ברצונו
של הממשל לשוב להסכם, עליו לבצע
את כל התחייבויותיו, כולל הסרתן
המלאה של הסנקציות. רק אז תשוב
איראן למחויבויותיה במסגרת ההסכם,

שמהן התנערה. 

כל מחלוקת לגבי נושא כלשהו הקשור
בהסכם הגרעין חייבת להיות נדונה אך
ורק במסגרות הוועדות שהוקמו מזמן
ובכל רמה בהתאם לצורך. גם לטהראן
יש סוגיות בנושא זה: היא רוצה
ערבויות נגד הישנות המקרה שבו צד
אחד עוזב את ההסכם כפי שעשתה
זאת וואשינגטון. כמו כן, איראן
דורשת פיצויים תמורת הנזקים
שנגרמו לה כתוצאה מיציאת ארה"ב
מההסכם. משמעות הדבר היא
שטהראן דוחה בתוקף את הרעיונות
שהעלה לפני כמה ימים אנטוני
בלינקן לגבי הסרה חלקית של
הסנקציות תמורת חזרה מלאה של
איראן להסכם, בעוד ההסרה המלאה
של הסנקציות תהיה במסגרת

ההסכם.

אלה הם תנאיה של איראן (בתרגום ישר.
פרשנות הכתב של אל-ג'רידה באות

מודגשת):
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האידיאולוגיה של המשטר האיראני
תמנע ממנו להתגמש בנקודה הזו, וגם
בעצם העלאת הסוגיה יש משום
התייחסות לאיראן כמעצמה אזורית
וכשחקנית לגיטימית בסכסוך

הישראלי-פלסטיני.
 

סוף 

תוכנית הטילים האיראנית היא קו
אדום, אולם טהראן מוכנה לדון בו
במסגרת הסכמה להגביר את
ההתחמשות באזור, כאשר הסכמה
שכזאת תכלול את כל מדינות האזור,
ובמיוחד ישראל, תחת פיקוח של
האו"ם. טהראן תשתף פעולה במסגרת
של כל הסכם כללי שיכלול יציאת כל
הכוחות הזרים מהמזרח התיכון
והמפרץ. איראן חוששת מתוכניות
הטילים של שכנותיה ושל ישראל
במיוחד לאור העובדה שהאחרונה

מחזיקה בנשק גרעיני. 

עמדתה של איראן בנוגע לבעיה
הפלסטינית הוכרזה מזמן על ידי
המנהיג והיא מתבססת על משאל עם
מטעם האו"ם בנוגע לפלסטין ולישראל
שבו ישתתפו הפלסטינים בתוך
פלסטין ובתפוצות והישראלים
היהודים. כל תוצאה שתתקבל תהיה
מקובלת על איראן. איראן דוחה את
עקרון שתי המדינות – דרישה
מפורשת שהעלה צוות ביידן
במסגרת השיחות המקדימות לא
ברור מדוע האמריקאים העלו

דרישה  זו  מאיראן  -  ברור  כי 

האזור למציאת מסגרת להבנה הדדית
ושימת גבול להתערבות. על כל פנים,
נושא זה לא ייתכן שייכלל במסגרת

הגרעין.
 

 


