מדיניותהגרעיןהאיראנית:
רציונל,יעדיםודרכיפעולה

[חלוףחצייוכלכמהפנההאסלאמיתמצויהכיוסאיראן [אחתתתקופותיה הקשות[יותר [ -ין לחץ[ין-
לאומיסביבסוגייתהגרעיןלדיןנוגחותאמריקנית [גלגבולותיה,שהיא[עיניהאיוםקיומיפוטנציאלי,בתוך
נךמוסיפה טהראן,נכל הנראה,לפתח ולקדם  -תחת מעטה שלתונניתגרעיןאזרחית רחבתהיקף -
תוננית חשאיתלפיתוח נשקגרעיני,המיועדת להקנות להיכולת הרתעהויכולתלהקריןדימוי מעצמתי,
תוכניתהגרעיןהפנהמוקדלדיוןסוער[תוךאיראן,אך l~p'Wשלהדיוןאינו[POIWלל[שאלהאםלפתחנשק
גרעיני,אלאניצדישלנהוגמוללחציהקהילההבין-לאומיתנדילהשיג אתהפצצה[דרךהטונהביותר,ללא
סננה של[ידודמדיניושלמהלךנוחנינגדה
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1
ומרגזאסיהשמצפוןלאיראן.ראוילצייןכיבדידותה של
מבוא
המשטר האסלאמיבאיראןמצויכיום באחתמתקופותיו איראן במרחב שבוהיא שוכנתאינה מצב חדש .כך גם
הקשות ביותר :הוא נתון ללחץבין-לאומי כבד ,שאותו היהבימים שבהם מצפון שלטה ברית-המועצות על כל
הרפובליקות של מרכז אסיה
מובילות שלוש המעצמות של
ושל הקווקז ,ממערב שלט
האיחוד האירופי (גרמניה,
סדאם חוסיין וממזרח
בריטניה וצרפת) .אלה מנסות
למעשה נתונה טהראן תחת כתר
שכנים
להניא את איראן בדרך אמריקני סביבכלגבולותיה:כיום ישנה הטליבאז.

א~רמומץשברמ,תיהעשדה

נ(,ח'תאמר'קניתהן בעיראק
ן]-אפגני()טןי שכנותה שלאיראן
ממערב וממזרח,הן במפרץ הפרסי
ן[דרןם שם משייטותספינותהצי
החמישי האמריקני והןבמדינות
הקווקז,מרגזאסיה שמצפוןלאיראן

גבוהות עלול לשמש כחומר
הבקיע הדרוש לייצור פצצה
גרעינית .גםמכיווןוושינגטון
נשמעים שוב ושוב איתותי
הממשל'
את
עוצמתו הצבאיתנגד המשטר
האסלאמי ,אם זה לא ישים קץ למאמציולייצר נשק
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גרעיני.
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האיומים האלה מקבלים משנה
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תיקף כאשר מקבלי ההחלטות
בטהראד בוחנים את מצבם הגיאו-
אסטרטגי .למעשה נתונה טהראן
תחת כתר אמריקני סביב כל
גבולותיה :כיום ישנה נוכחות
אמריקניתהןבעיראקובאפגניסטן,
שכנותיה שלאיראן ממערבוממזרח,
הן במפרץ הפרסי בדרום ,שם

משייטות ספינות הצי החמישי
האמריקני ,והן במדינות הקווקז

בהעדי

'ז'יח!':נב:מוג

החילונית .מאחר שבמרבית
התחומיםישלאיראןולסוריה
אינטרסים סותרים,היו כבר

מישכיניאיתו
המירז'
,
מ
.
מ
"שאה קובעת
בשם "הזוג

תפיסתהביטחוןהלאומית של
איראןכיעליה לקדםמדיניותביטחוןהגנתית ,המבוססת
על יכולת הרתעה אסטרטגית ,שכן רק יכולת כזאת
תאפשר לה להתמודד עם האיומים המתרבים מולה -
רובםאיומים שלגורמים החזקים ממנה בהרבה (ברית-
המועצותבעבר;ארצות-הבריתובריטניהבהווה).יכולת
הרתעה אסטרטגית  -מעריכים האיראנים  -תחפה
במידה מסוימת על נחיתותה הצבאית ותקרין דימוי
מעצמתיכלפי חוץ.
לכן מוסיפה טהראן  -לפחותכפי שעולהמגילויי
הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית בשנתיים
האחרונות  -להסתירמעיני הקהילההביל-לאומית את
מה שנראה בהמשך קידומה שלתוכנית צבאית חשאית

לפיתוח נשקגרעיני.

כיוס בוחנתאיראןהיטב את התנהלותה של ארה"ב
מול מדינות "סוררות" אחרות במרחב .על-פי תפיסת
האיראנים ,מעמדה ותדמיתה של ארצם נעים בתווך
שבין המודל הצפון-קוריאני לבין המודל העיראקי.
הנחת העבודה שלבכיריההיאכימדינהשיש להיכולת
הרתעה אמינה ,דוגמת צפון-קוריאה ,תוכל להתמודד
עםאיומיםאמריקניים .זאת בעודשעיראק,כפי שכבר
הוכח ,נתפסהבעיני האמריקנים כמדינה חלשה ,ללא
כליכולת הרתעה.
הלחץ שבושרויהאיראן החל לתת אתאותותיוגם
בזירה הפנימית באיראן ,ברובדי המשטר האסלאמי
ובשכבותהאינטלקטואלים ,שבקרבםניצתהדיוןהפנימי
בין המחנות השונים ,שאותםנהוגלהגדיר במונחים של
"רפורמיסטים" ושל "שמרנים" .אלה הראשונים נוטים
לנקוטגישהפרגמטיתיותרנוכחהדרישות המופנותכלפי
איראןמצדהקהילההבין-לאומית .עםזאת חשובלהדגיש
כי השיח הציבורי באיראן בסוגיה הזאת עוסק בשאלה
כיצדעלאיראן להתמודד עםלחציהקהילההבין-לאומית
ולא בשאלה אםכדאילהמשיך לפתחתוכניתגרעין.בנוגע
לשאלת הכדאיותקיים קונסנזוסאיראני מקירלקיר.
בהמשך המאמר אנסה לתאר את שורשי החתירה
האיראניתלפצצה ,תוךשימת דגשעלמקומו שלהגרעין
בתפיסתהביטחוןהלאומית שלאיראן .בחלקוהשני של
המאמר אנסהלהציג אתהדיוןהפנימי המרתק שמתנהל
באיראן בשנה האחרונה בכל
הנוגע לדרכה הגרעינית מול

הולכיםומפנים את מקומםלאינטרסים שלהמדינה,וזאת
באופן המשפיע עלאופי התנהלותה של טהראן במצבי
משבר ,שבהם היא מגלה פרגמטיות ,דוגמת התנהלותה

בסוגייתהגרעין.
מדיניותהביטחון שלאיראןמביאהבחשבוןשנינתוני
יסודקבועים:בעודשאיראן " -הענקהכלוא"  -מחויבת
להגן על קו גבול ארוך במיוחד ,כשלרשותה עומד צבא
נחות יחסית מול האיומים החיצוניים ,הרי שמבחינת
הדימוי העצמי שלה היא שואפת לשמר ולהרחיב את
מעמדה כמעצמהאזורית.
בשנות ה ,80-כמהשנים לאחרעלייתו לשלטון של
חומייני ,הציבה לעצמה איראן יעד אסטרטגי :להשיג
אמצעי לחימה אמינים ,שיהיה בהם כדי להרתיע את
אויביה.היעד הזה הפךלדחוף אףיותרבעקבותהשימוש
שעשתה עיראק בנשקכימי במהלך מלחמתה באיראן
( - )1988-1980מה שחיזק את התחושה באיראןכי
עליהלשאוף להשגתיכולת הרתעהאסטרטגית באמצעות

נשקגרעיני.
כפי שכברצוין ,השאיפה להשגת נשקגרעיני  -על
אף שנידונה רק במובלעבזירה הפוליטית באיראן ,שכן

פורמלית מודה טהראן רק במאמציה להשיג אנרגיה
גרעינית "למטרות שלום"  -משותפת לכלל הזרמים
הפוליטיים באיראן  -הן לשמרניםוהןלרפורמיסטים.
התפיסה הזאת נובעת מתחושתהאיום המלווה את
דרג מקבלי ההחלטות באיראן
בעשוריםהאחרונים  -תחושה

הקהילה הבין-לאומית  -דיון ברית ה ,80-כמהשנים לאחר
שמאפשר לבחון את מידת עלייתולשלטון שלחומייני ,הציבה
הכמיהה האיראנית להשגת
אנסה לעצמהאיראןיעדאסטרטגי :להשיג
יכולת גרעינית .לבסוף
לנתחכיצדעתידה טהראןלנהוג אמצעי לחימהאמינים,שיהיה בהם
נדי להרתיע אתאויביה .היעד הזה
אל מול הלחץהבין-לאומי.
הפךלדחוף אףיותר בעקבות
שורשיה של
תוכנית השימוש שעשתה עיראק בנשקכימי
הגרעין האיראנית
במהלך מלחמתהבאיראן
מאזפלישתהמונגולים לתחומה

במאה ה - 13-התמקדה
תפיסתהביטחוןהלאומית שלאיראן בחששמפניפלישה
לשטחה .החשש הזה גבר במהלך המאה ה ,20-עת פלשו
המעצמות למדינה ,ועיצב למעשה  -לצד אתגרים
חיצוניים נוספים  -את מדיניות הביטחון האיראנית,
השואפת לשמר בראש ובראשונה אתהישרדות המשטר
ואת שלמותה הטריטוריאלית שלהמדינה.
נפילת השאהועלייתו של המשטר האסלאמישינו
באופן חלק אתיעדיה ואתמטרותיה שלתפיסתהביטחון
הלאומית ,כפי שהתהוותה מתחילת המאה ה .20-אם
ניתן היה להבחין בעשור הראשון לחייה של המדינה
הצעירהבמדיניות אלימהיותר של"יצוא המהפכה" -
מדיניות שנועדה לשרת את האינטרס המהפכני ,הרי
שמתחילת שנות ה 90-נראהכיהאינטרסים של המהפכה

שעוצבה לאור קשת איומים

רחבה ומשתנה שניצבה בפניה
החל מהאיום העיראקי
ההיסטורי ,עבור דרך האיום
הסובייטי וכלה באיום
האמריקני שלהימים האלה.זהו
הבסיס העיקרי לתפיסת
הביטחון הלאומית המסורתית
עוד מימי השאה ,שנועדה
בעיקר ליצור יציבות אזורית
מקסימלית .היא לא נועדה
למלא אך ורק אתיעד העל של המהפכה  -הישרדות
המשטר  -אלא לשמר ,בדומה למדיניות השאה ,את
הישרדות המדינה.
שימו לב לרעיון הזהה המונח בבסיס דבריהם של
שני האישים האיראנים שלהלן:

"אם משנה כלשהי באזור תשיגיכולתגרעינית,
יהיה על איראן להשיגיכולת דומה" .השאה מוחמד
רז'אפהלויבריאיון למוחמדחסנייןהייצל ()1975
"באותו היום החשוב ביותר ,שבויצטייד עולם
האסלאםבנלי הנשקהמצויים ברשותישראל,תיקלע
האסטרטגיה המתנשאת (שלארה"ב  -המחבר)למבוי
סתום...
מאחר שהשימוש בפצצת אטום אחת נגד

ג:תס כ

("טט*ן אפ עולפ האסלאפ".
האשפירפיג'אני ,יו"ר הפועלה
לקביעתהאינטרסים ( 14בדצמבר

בוניפ את הכורגאיראן

)2001

כנדיניוו 7הגרעין
האיראנית  -לקראת
התנגשות או המשך
שיתוף הפעולה?

הלחץהבין-לאומי המופעלעלאיראן
כבר קרוב לשנתיים רק חידד את
המצוקה הגיאו-אסטרטגית שבה
שרויה איראן עוד מימי השאה .זו
גברה מאוד עםעלייתו של המשטר
האסלאמי לשלטון  -בשלהבדידות
שכפה על עצמו המשטר החדש
מתוקף האידיאולוגיה האסלאמית
הרדיקלית שלו  -והחריפה עם
הפיכתה של המערכתהעולמיתלחד-
קוטבית ,שבה ארה"ב היא ההגמון.
לכך יש להוסיף גם את מגמת
ההיחלשות שלבעליבריתההאזוריים
נךאהכ ,טהראן-בטסי,נה להתמודדעם סביבתה האלימה
שלאיראן  -סוריה והחזבאללה.
,כל ,לחפותבמידה מסוימתעלנחיתותה הצבאית-תוסיף
לכןבראהכי טהראן -בניסיונה
לולדםולפתחפרויקטגרעיןהכוללמרכיב שלתוכנית
ן
ה
מ
י
ל
א
ה
ה
ת
ב
י
ב
ס
עם
להתמודד
וכדי
חשאיתלפיתוח נשקגרעיני
לחפותבמידה מסוימת על נחיתותה
הצבאית  -תוסיף לקדם ולפתח
אסטרטגיתבאמצעותיכולתגרעינית החלהכבר בתקופת
פרויקטגרעין הכוללמרכיב שלתוכנית חשאיתלפיתוח
השאה ,ומכאן שהיא טבועה למעשה בראייתה
נשקגרעיני.
הביטחונית-אסטרטגיתכיעדלאומיראשוןבמעלה.כלומר
חשוב לחזור ולהדגיש :השאלה כיום באיראן אינה
אםיש לפתח את "הפצצה" גם נוכח הלחץהבין-לאומי ,יעדיה המקוריים של תוכניתהגרעין הצבאית לאיועדו
מלכתחילה נגד ישראל ,אלא כוונו
אלא כיצד להסוות ולהסתיר
כלפי איומים אזוריים אחרים,
את מגמותיה החשאיות,
דוקא המכשולים שבהם
ובראשם ברית-המועצותועיראק.
בתחום הנשקהגרעיני ולשמר
השאיפהלהשיגיכולת הרתעה
ניתקלה במהלך התקופה
באותה העת את מרכיבי
אסטרטגיתהיאלאומית ומושרשת
התוכנית האזרחית ,שמהווים
ה
י
ל
ע
שהתעל
ה
נ
ו
ר
ח
א
ה
ץ
ח
ל
ה
,
של "נךעה
בכסוייתירנ'
לק,יומה של תוננ,ת הגיעה לחד'למת'כניתההגרעינית-
,במיחדהאיומים מצד ארה"ב
רפיימיסטי ואפילו משטר פרו
הצבאית.
העצימו את שאיפתה שלמערבי באיראן יוסיפו לראות
"הפצצה האטופ*תהיא
בהשגת היכולת הגרעינית יעד
בגדו חובה עבשנו .ההגנה
איךאן להשיג את הפצצה
לאומי ,ולו נשל הסביבה האלימה
שלנו אינה אפקטיבית
שבהשוכנתאיראן.לכן רואהכיום
בשייה מספקת ב(עזיה...
המשטר האסלאמי בקידומה של התוכנית נכס הרתעה
אנו מתכוונים להגביר אפ הינושך שלנו בל עוד
הישראליםבוניםא"צההגנה שלהםואס אוסק pw)nאסטרטגי ראשון במעלה ופרויקטשיכוללהיות בעתיד
מפתחמרכזילהישרדותו ולשלמותההטריטוריאלית של
האטוס* שלפם" .ג'ואד לאריג'אני ,בניר במחנה
איראן.
י 27 ,בדצמבר )2000
וושמרני
י
ר
י
ב
י
ב
ל
לדעתי ,דווקא המכשולים שבהם נתקלה במהלך
כאמור ,החתירה האיראנית להשגת יכולת הרתעה

גילה

התקופה האחרונה והלחץ שהופעל עליה לחדול
מתוכניתה הגרעינית  -ובמיוחד האיומים מצד ארה"ב
 העצימו את שאיפתה שלאיראןלהשיג את הפצצה.כיום מנסה טהראן לתמרןבין אילוצי המערכת הבין-
לאומית תוךהסתייעותבמדיניות "דרךהביניים" שהיא
נוקטת באופן מסורתי נוכח מצבי מצוקהאזורייםובין-

ואף שבה והצהירהכיאין בכוונתה להשיג נשקגרעיני.
לכן אם תצהירכי בידה יכולת גרעינית  -בין אם
באמצעות ניסוי גרעיני ובין אם באמצעות הצהרות
פומביות  -היא תימצא בדומה למצב שבו נמצאתכיום

צפון-קוריאה :תחת סיכון גובר להטלת סנקציות נגדה
או אףכיעד למהלכיםכוחניים.
לאומיים.
התיאורהזה מעלה שאלותרבותבנוגעלעתידהמרוץ
האיראניאחרי הפצצה,שאליההיאצפויהלהגיע ,כנראה,
איראן מנסה לנטרל איומים פוטנציאליים ולצאת
כבר בשנים הקרובות ,ובמיוחד בנוגע להשלכות
ברווח מכל הצדדים,קרי לקדם את תונניתההגרעינית,
אך בו בזמן להימנע ממצב שלבידודבין-לאומי דוגמת
המהותיות הנובעות מכך בעבור מדינת ישראל .בראש
זה שבו מצויה כיום צפון-קוריאה.
ובראשונה נשאלת השאלהכיצדתנהג
היא עושה זאת בעיקר באמצעות
אירגון מגורענת :האם תשמור על
תמרוניםשונים שנועדו לאפשר לה השאלהכיוםבאיראןאינה
עמימות גרעינית? האם תהיה עורף
להרוויחזמן.
אסטרטגי גרעיני לסוריה או אף
אםיש לפתח את "הפצצה"
אומנם
תפרוס מטרייה גרעינית על
לממדןהבזסמוןגייישתחהשגריעביון,ת גםנוכח הלחץהבין-לאומי,
רבהבעיני אירא
החזבאללה ועל ארגוני הטרור
א
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דהיינוהיאמעוניינת מאוד להשלים
הפלסטיניים? נראהכי השאלות האלה
את הפרויקט מהר ככל האפשר ,אך את מגמותיה החשאיות
ושאלותרבותאחרותייוותרופתוחות
לפחותבעתיד הנראהלעין.
יחד עם זאת המשטר האסלאמי בתחום הנשקהגרעיני
ומנהיגו חמנאי אינם נבחרים,
וראייתםהיא ארוכת טווח.במילים
אחרות,בעוד שהאופק שלפוליטיקאיבמדינהדמוקרטית הערות
 .1ברצוני להודות לד"ראמילי לנדאו ממרכז יפה למחקרים
הוא לרוב כאורך הקדנציה שלו ,טהראן מביטה על
אסטרטגיים שליד אוניברסיטת תל-אביב על הערותיה
התפתחות תוכניתה הצבאית ועל המנשולים הנקרים
והארותיה שתרמו רבות למאמר.
בדרכה בהסתכלות ארוכת טווח .לכן על אף השאיפה
" .2פרוטוקול הפיקוח הנוסף" הוא נספח לאמנה לאי-הפצת
האיראניתלסיים את פרויקטהגרעין מהר ככל האפשר
נשק גרעיני (1קא) ,שעליו חתמה איראן ב 18-בדצמבר
לאור הלחץ המופעלעליה,דחייהבלתינמנעתבתוכניתה
 .2003מטרת הפרוטוקולהיא לפקחבאופןקפדנייותרעל
הגרעינית כתוצאה מאילוץחיצוני רק יעכב אותה ,אך
מתקניההגרעיניים של המדינה החותמת .עד כה הצטרפו
לאיעצור אותה בדרךליעדה האסטרטגי.
לפרוטוקול פחות מחמישית מהחברות באמנה .להרחבה
ראו באתר של הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית
המצבהזה מאפשרלאיראן לראותדווקא בממדהזמן
(סבא"א)www.iaea.org :
גורםהפועל לטובתה עם התמשכותם שלהדיוניםבזירת
 .3הוויכוחבסוגייתהגרעין התנהל גם בפרלמנט  -המג'לס
האו"םבנוגעלעתידההגרעיני,בעודשתוכניתה הצבאית
 בטהראן .בנאום שנשא שם שר החוץחראזי הוא דחההחשאיתמוסיפהלקרוםעורוגידים .למעשה ,באפשרותה
אתהדרישההבין-לאומית לחתוםגםעלהפרוטוקולהנוסף
להוסיף למתוח הלכה למעשה את קו שיתוף הפעולה
של האמנה לאי-הפצת נשקגרעיני ,בטענהכי אירגון לא
עם הקהילה הבין-לאומית גם בתקופה הנוכחית ,שבה
תקבלעל עצמההתחייבויותנוספותכלעוד מוטלותעליה
הגבלות (בתחום הסחר  -במיוחד בכל הנוגע לאפשרות
הלחץ המופעל עליה הולך וגובר ,בעוד שהיא ממשיכה
לייבאציוד שניתן להשתמש בו בתעשייתהגרעין) .קודם
לשמורבדבבדעלכללי המשחקהקיימים במערכת
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הארגוןהאיראנילאנרגיהאטומיתוסגןהנשיא,
לאומית .מדוברבכלליםהמעניקים ,למעשה,לגיטימציה
אקא-זאדה ,והביע חששכי גם אם תחתום איראן על
לפיתוחה שלתוכניתגרעיןאזרחית,שבצילה חוסה,כפי
הפרוטוקול הנוסף ,לא תניח לה ארה"ב ותדרוש ממנה
הנראה,תוכניתגרעין צבאית.
צעדים נוספים.
 .4מצוטט מתוך האתר www.fas.org
לכן נראהכי כל עוד לא תשיג איראן את יכולת
ההרתעה המיוחלת,היא תוסיף לשמור למראיתעין על
כלליה של האמנה לאי-הפצת נשקגרעיני (לתא) ועל
כללי המשחק הקיימים מול הקהילה הבין-לאומית .עם
זאת ,אםאיראןתשיגיכולתגרעינית,כפי הנראה לקראת
תוםהעשור  -יכולת שתאפשרלהלהתמודדעםאתגרים
חיצוניים  -היא תימצאבדילמה :מחדגיסאהיא תשאף
להקריןדימוי הרתעתיאמין,וייתכן אףגלוי במידת מה
ן
(מדיניות של עמימות?) מאידך גיסא ,טהראן ,בניגוד
לישראל ,חתומה על האמנהלאי-הפצתו של נשקגרעיני
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