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לפתוחשאיפהעלטראמפשלוהמפתיעותהאחרונותהצהרותיומנגד,האפשרי
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איראןבירתטהרן,וחששות.בציפיות

הנחרציםמהלכי1בעקבותכלכליתשקיעהשלשניםארבעאחרי

חואניידןשלשניצחוןשמאמיניםמיבאיראןישננראמם,הנשיאשל

לכךנערכיםבך1וםהאפשרי:ביותרהטובבותבחיש

רייךיונתן

רייךיונתן
המתוקשרתהפגישה

ביןחודשלפנישהתקיימה
נודבנימיןהממשלהראש

דונלדארה"בלנשיאניהו

היתההסגלגלבחדרטראמפ

המפגשיםכלכמוידידותית

הסכםהאישים.ביןהקודמים

מדשאתעליוםבאותושנחתםהאמירויותעםהשלום

ושניהמפגש,עלחגיגיתאווירההשרההלבןהבית

מופגנת.בידידותזהעלזהמחמאותהרעיפוהמנהיגים

כשה־קרהזההאירוע.עלהעיבקטןאחדרגעאבל

נשיא

$TS1$כשהנשיא$TS1$

$DN2$כשהנשיא$DN2$יריבואתהתקשורתמצלמותמולתקףטראמפ

לכנותנוהגשהואכפיהישנוני""ג׳וביידן,ג׳והדמוקרטי

המדיניותאתימשיךהואייבחראםכיוהאשיםאותו,

הזהשבשלבאלאאיראן.כלפיאובאמהשלהרופסת

לעומתכיוהצהירמשמעות,רבתאמירההנשיאהוסיף
מהירמו"מלכונןיפעלהואבשניתייבחרהואאםביידן,

מהבחירות.חודשבתוךאיראןעם

נתניהוהממשלהראששלבפניוזעלאשריראף

כיקרהזהאםלדעתקשההדברים,אתאמרכשטראמפ

המפתיעה,ההצהרהבתוכןמועדמבעודעודכןנתניהו

אוכךהפנים.בהעמדתכהרגלוהצטייןפשוטשהואאו

הבחירותאחריכימלמדתטראמפשלהכרזתואחרת,

ביןכיוון,לשנותהאיראניתהסוגיהעשויההמתקרבות
לביידןיפסידהואאםוביןבשניתייבחרהנשיאאם
הכרזתומאזאיראןמולהמתמשךהקיפאוןהדמוקרט.

קודמו,חתםעליוההסכםממתווהנסיגהעלהנשיאשל

חדשיםאתגריםשיציבומו"מבנסיונותלהתחלףעשוי

ישראל.בפני

האיראניבנושאהנשיאשלמהלכיולפילשפוטאם

ולקוותלשאוףאמורהשישראלהריהאחרונות,בשנים

בש־גםהסגלגלהחדראתלאיישימשיךשטראמפלכך

נים

$TS1$בשנים$TS1$

$DN2$בשנים$DN2$.נגדהסנקציותהחרפתאתהובילטראמפהבאות

נקלעלאחרונהורקהבינלאומית,הקהילהכלמולאיראן
האמברגותוקףהארכתעלהבטחוןמועצתמוללעימות

האייתוללות.משטרעלהכלכלי

)במיל׳(משנהאלוףלאחרונהשחיברדו"חלפיאך
ואסטרטגיהלמדיניותבמכוןבכירחוקראבנטל,אודי

מת־אותההחרךמדיניותבהרצליה,הבינתחומיבמרכז

כוון

$TS1$מתכוון$TS1$

$DN2$מתכוון$DN2$ישראלאתלהציבעשויהייבחראםלהובילטראמפ

ביידן.ייבחרלובושתעמודמזהפחותלאבעייתיבמצב

וע־טהרןעםלהסכםלהגיעלהוטאבנטל,סבורטראמפ,

לול
$TS1$ועלול$TS1$

$DN2$ועלול$DN2$המעודכן.הגרעיןהסכםתנאיעללהתפשרכךלשם
תהיהאבנטל,סבורכזה,במקרההנשיאשלמטרתו

הנובל,פרסלוועדתגםואולילעולם,להוכיחהיתרבין
ולהגיעשלוהבחירותהבטחתאתלממשמסוגלשהוא
כזועסקהישווקטראמפבמהירות.איראןעםלהסכם

גםאובאמה,הנשיאשלההסכםלעומתדרמטיכשיפור

הליקוייםאתמהותיבאופןתתקןלאהיאבפועלאם
שלופיתוחמחקרההגבלה,תפוגתבהסכם:החמורים

תכניתעלפיקוחוסמכויותמתקדמות,צנטריפוגות

הנשק.

כפולאתגר

שתיתקלביידן,מצדפייסניתממדיניותבשונה
שהתרחשכפיגלויהישראליתבהתנגדותהנראהככל

אתיעמידטראמפשלפשרניהסכםאובאמה,בתקופת

לצאתתתקשההיאשכןבהרבה,מורכבבמבחןישראל

מרחיקיפרו־ישראליםמהלכיםעלשחתוםנשיאנגד
והסכ־הגולןברמתהכרההשגרירות,העברתכמולכת

מי

$TS1$והסכמי$TS1$

$DN2$והסכמי$DN2$שלחמתםועלאפםעלערבמדינותעםנורמליזציה

בריתם.ובניהפלסטינים

ביידןשלמניעיהםהבינתחומי,המרכזדו"חעל־פי
להובילעשוייםשניהםאךשוניםאיראןמולוטראמפ

המרכ־השיקולטראמפ,שלבמקרהאיראן.עםלהסכם

זי

$TS1$המרכזי$TS1$

$DN2$המרכזי$DN2$לאחראיראןעםלהסכםהגעהעלהכרזותיומאחורי

עםלהשליםיתקשוהאיראניםכיההנחההואהבחירות

אמריקאיחרםשלנוספותשניםארבע

צריכהרקאיראןכיהזדמנותבכלמכריזמצדוביידן

אתתסירשארה"בכדיהגרעיןלהסכםלצייתלחזור

עלאיראןעםלמו"טותשובטראמפ,שהחזירהסנקציות
עלולהביידןשמציגהאסטרטגיהההסכם.תוקףהארכת
המקו־הגרעיןלהסכםהאמריקניהממשלאתלהחזיר

רי,

$TS1$,המקורי$TS1$

$DN2$,המקורי$DN2$ומתקרבים,הולכיםסעיפיושלהפקיעהשתאריכי

שוויתרואחרילחזמנופיבהיעדרשםאותוולתקוע

הסנקציות.מנוףעללפחותחלקית

מדינותעםמרבילתיאוםחותרגםביידןבנוסף,

ולכןטראמפכמולבידודלהיקלעלאכדיאירופה,
בהסכםהחד־משמעיתמתמיכתןמושפעלהיותצפוי

המקוריהגרעין

לאחרמידגישהלשנותהיאאףעשויהמצדהאיראן

אבנטלמעריךנבחר,טראמפשבובתרחישהבחירות.

לשול־חזרהמזחילהלהימנעהאיראניהמשטריבקש,

חן

$TS1$לשולחן$TS1$

$DN2$לשולחן$DN2$יותרסבירולחיץ.כחלשאותושיציגבאופןהמו"ט

כך,במו"מ.שלוהמיקוחעמדתאתלחזקיבקששהוא

וזהירמדורגבאופןהמשטרהפרהחולפתשבשנהלאחר

ייתכןבוטים,ממהלכיםונמנעהגרעיןהסכםאתיחסית
לצבורכדיההפרותו׳איכות׳היקףאתירחיבשהוא

במזרחלהסלמהלהובילאףעלולוהואלמו"ט,קלפים

התיכון.
תגיציבבטהרןשהמשטרסבירינצח,ביידןאםגם

סמ־הסרהלמשלכמוהמו"מ,לשולחןחזרהעלמחיר

לית

$TS1$סמלית$TS1$

$DN2$סמלית$DN2$ייכנסובהמשךאירופי.אשראיקואוסנקציותשל

הג־להסכםלציותאיראןשלחזרהעללמו"טהצדדים

רעין.

$TS1$.הגרעין$TS1$

$DN2$.הגרעין$DN2$איראןשלחריגותיהלאורמאתגרבמו"טמדובר
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צנטריפוגותשלוהפיתוחקרהמחבתחוםמההסכם

שנצברידעלאחורמגלגליםיךברורכשלאקדמותמת

בתחום.

לביידןמחכהטהרן

מו"מעלאמפהנשיאשלההתבטאותמרות

אתלראותוציםהיוטהרןשבספקיןאןעםמואץ

'ידמג"רמשוכנעהבאהבשנהבןהלביתנכנסיידן

וןמכמטעםבסקירהווארדסיטתברמאוניפיזאדה

הואבהמשךיאנבממנה'מידה'באהשהוטון

מוחוןיצמייחליםאןבאתוללותהאייכיייןמצ

אתשיסירקווהבארה"בבבחירותטימוקרהדמד

עיןהגלהסכםויחזורהסנקציות

שלתוללותשהאייתרביובותהטוהמתנותחת

סיטואציהפיזאדהסבורלקבליכוליםאן

נמצאטהרןהמשטרארה"בנשיאפךהויידן'ובה

אןוכלכלתסיפיננפוליטימשברתוךמוקגעכר

טלהוהאבלציהאישיעוריקריסה.סףעלמצאת

מאודקשהמתהממשלההזמניםכלבשיאינמצאים

בויותחייבהתמודקשהשמתודאיבובדיהלעולשלם

עדחמורכההפךאןבאהכלכליהמצבתריויקרות

ממיתקוממותהתמפנימזהיריםבכיריםמיםגומה

האסלאמית.ליקהפוהרוהתמוטטות

וזקוקהישרדותבמצבנמצאתוללותהאיימשטר

ואיצודחועללשמורעלמנתמזומניםנואשות

אמפהנשיאשלתובטרםועךודהולךהנפט

אןעלהאמריקניותהסנקציותאתדשמחטיל

עלפיביום.נפטחביותמיליוןמשניתריוהמדינהייצאה

אלף07עלכיוםמדואיצשיעוראחרוניםדיווחים

במהירותמאבדהריאלמטבעגםבדבלביוםחביות

כומער

הזהחץהלמןניכרשיעורטהרןיםהמנהמבחינת

בבחירותינצחיידן'ובובמקרהפגמולהיותיכול

קשורתאמצעימעשהארה"בלנשיאותבותקר

בגמייחליםאןבאשוניםפוליטיקאיםייםהממשל

אשליהסףעלמיותטיאופליםומגהזולאפשרותוי

כיהכריזהסלארי''מרדוםתוןכותרתמשלכך

."אמפדעיכתמולפופולריותברצויידן"ב

מוהדגההמפמדמועברלשעהנשיאסגןאם

מןבותכינראהבמברבנובבחירותינצחאכןקרטית

גההמפמצעפתרלהצפויותתוללותהאיישלהבעיות

ממנועיןהגלהסכםארה"באתלהחזירהתחייבכבר

יכולתלהשיגאןלאשיאפשרייםכשנתפנייצאה

שנים.מהתוךיתמשמעותמבצעיתגרעינית

הסרהגםכנראהמןטוןנגושבוהממשלשינוי

אןעלשהוטלוהסנקציותכללאאםביתמר

המשטרלאוצרדולריםמיליארדישלמחודשתמהוז

משאביםשוביעלושיאפשרשפעהאיראני

חלקוןהתבמזרחבותהיציחוסרהלהבותבוירים

המהפכהמשמרותחיזוקודאיבויתועלוהכספיםמן

האיראניתבאיתהצעהההשפהפצתעלאמוןגון

מןעיראקיהבמיוחדאזורוההעולםחבי

בנוןול

הצלהגלגל

גםבותטוחדשותיהווהבארה"בהממשלשינוי

הסוריהנשיאבמיוחדבאזוראןשלתהחסובניעבור

הסכםכבדכלכליחץחתהנמצאאסדבאשר

מדשעמשקבדהמשטרעבורגםהצלהקרשיהעין

עשרותהשקיעהאןשאפניהתמוטטותבפניאז

ריקולהזבחייםתואולשמורכדישנהמדייארדיםמיל

המבוהלבאסדמרץריקת

מספיקהטילוניותריקהאמהסנקציותכהעד

ביםקציקצץתםאותוללותהאייעלחץ

עלפישונות.ומיליציותטרורגוניבארשליחיהםשל

אינםגוניםארתםאומפעיליביםשוניםדיווחים

המשיךעליהםשמקשהמהרבמןמזהמשכורותלים

חםאמרלו"חלףהזהב"תורטהרןמעןחםיל

מסטיייורק'ניויההשיעיותהמיליציותחתבא

כסףמספיקיןאןלאלעולם.ישובלא"הואוהוסיף

נו".לשלם

היפיםלימיולשובבהחלטיכולהזהבתור

יכולהיהתהשובאןנשיאפוךיידן'ובוקרה

חיזהשוניםחיהושלהשיעיםיהבאואתחזק

תריושלוהקונגלומרטמן'יםהחותבנוןבאללה

שלהדגלחתהפועלותבעיראקמיליציותבעיםמאר

שלספיתוהכבאיתהצהתמיכהללאאשעבי'.'אלחשד

ודיכוליםאינםפשוטגוניםארתםמאוביםאן

"אנסראללהחסןבללהחיזמנהיגשהודהכפי

ההכנסותבללהחיזקציבשתבדההעוגביוייחנו

כליואוכליםיםשותחנושאנמהכלשלווההוצאות

אןלאודכלאןמאיעמגהכלוהרקטותהנשק

ממנהמקבליםחנושאנמובדיוקכסףישנוכסףיש

כךישראלעללאייםכדימשתמשיםחנובהםטילים

ימנעלאחוקשוםנושלהכסףאתממנהמקבליםחנו

תו".אולקבלמאתנו

יידןשלחוןיצנוסףוןתרתוללותהאיימבחינת

בכסףמושיהיההכספיםמתושידבבחירות

באכזריותבכוחאןבאהפנימיתההתנגדותלדיכוי

לשלםגםלהםיאפשרתריוולקציבתריובה

המהפכהרעיונותאתלקדםמשטרהנאמניםדיקלים

העליוןהמנהיגשלידטוןהמשךאתולהבטיח

'אמנאיעלי

לקראתגשיםנרבהחלטתוללותשהאייספקין

הבחירותאחרידולהפייהבצימקרובויעקבובמברנו

דששנשיאמשוכנעיםהםפיזאדהמסכםבארה"ב

להםיעניקאמהאוקודםהנשיאמובדיוקבארה"ב

להבטיחכדינואשותזקוקיםהםלוההצלהגלגלאת

היכולתטונםשלהמשךואתתםישר

השאיפותואתעיןהגתכניתאתולקדםמשיך

כולווהעולםוןהתהמזרחחביברשלהםטיותריאליס

ציפיותמנמיכים

מייחליםטהרןשבכהלהערשותפיםכולםלאאך

שלמקיףמניתוחבבחירות.טימוקרחוןיצבהכרח

מילאוחוןמחקריוןמכקרמחעמיתמטצי

האיראניםהקולותחזקוהתונהלאחרלןלהיאנבממנו

ממששלהבדליןשאטענהציפיותמיךקוראים

בליקניתפוהרגהמפהדמוקרטיתגההמפין

ארצותפרישתמאזחויההוכיאןפיכלדתן

חדשומאודשויקעיןהגמהסכםהברית

הבריתארצותלנשיאותהבחירותמועדשקרבככל

יהןכובהשלאןבאייןברגומטצייין

ושידעיןהגהסכםידעליהןתוצאושלשריות

הקהלדעתקרילנוכחלמערב.טהרןיןומתןהמשא

סיכוייוכיאןבאכהההערגוברתהבריתבארצות

חוץשריךביוניעלובבחירותלנצחיידן'ושל

שלסיכוייוכיוןזריף'ואדחמדמוהאיראני

יתמשמעותחתובבחירותלנצחאמפונלדשיא

מחמישיםגבוהיםעדייןהםהאחרוניםחודשים

אחוזים.

בבחירותיידןחוןאיראניםפרשניםמהלדעת

אןיןומתןהמשאושידרךהדאתולעשוי

אוקםעיןהגהסכםאתחיותולההבריתלארצות

מההדמוקרטיתגההמפשלהמצעטיוטת

המצעזהירה.מיותטילאופמקורהבחירותלקראת

מהסכםושאמפהנשיאהחלטתעלביקורתתח

אתמנועפתהמועדרךכדלהסכםלחזורקוראעיןהג

אמריקאימאמץושוללגרעיניבנשקאןטיידותהצ

אןבאמשטרשינוילקידום

"רמייםבינלאוייניםלענהפרשןיךמשל

תוןפרשנותמידאסבאונדאוד

יהיהבבחירותיידןינצחאםכימלי'ןי'אטימי

הצדדיםשניאתולהשיבעיןהגלהסכםלחזורניתן

פיוכליהםבויומחוי

קוראיםהקולותכאמורמתחזקיםזאתמתלעו

ומתןהמשאושידלאפשרותבנוגעציפיותמיך

יידןחוןיצשלישגםעיןהגהסכםוהחייאת

יןממששלהבדליןסיםגואלהקולותבבחירות.

מדתןבעבליקניתפוהרגהמפהדמוקרטיתגההמפ

פרישתמאזשאירעוחויההוכיאןפי

72תוחיומאודשויקעיןהגמהסכםהבריתצות

סוימובאסהאיראניחוץמשרדברהצהירביולי

אינהאןכישלוהשבועיתתונאיםהעיבתבמסי

בארצותגותמפאולאישיםבהבותחשימייחסת

הממשליםכלמולהתםהתנהלאופןאלאהברית

ינובליקניםפואודמוקרטיםאםיןאמריקאים

פיהעוינות

שאלהבסימןהסכם

אןבאהשמרניאגףעםהמזוהיםקשורתאמצעי

לשינויפיההצאתבסיסחסרתלבכמשאלתגוהצי

במקרהאןפיכלהאמריקאיתחוץבמדיניותמהותי

שהתפרמערכתמאמרבבחירות.יידןחוןיצשל

גההמפמצעסוםפרבעקבותאן''כיההרדיקליתון

יידןתנאייןהבדלכליןכיתבהדמוקרטית

אמפהנשיאשליוישותיןעיןהגלהסכםזרה

גההמפמצעשגםכךעליעתון

תכניתעלהמגבלותאתלהרחיבמאמציםמצדדטית

פרמשועיןבהסכםולכלהאיראניתעיןהג

שלהאזוריתתהעילולהטיליםלתכניתגםייחסותהת

ועציומימהלהצהרותתוןחסייהתכןמואן

ולהימנעאןעלחץבלהמשיךאוקריידןשל

טווח.וךוארכוללהסכםלהשגתעדהסנקציותמהסרת

בבושהארהגרעיניהכורמתקניםלשנילפחותהמספיקבקיעחומרבידיה

עמוד 2



טראמפ

לשווקינסה
כוחובכל

הכליםובכל

העומדים

עסקהלרשותו
כשיפורכזו

לעומתדרמטי

ההסכם

הנשיאשל

אובאמה׳גם

בפועלאם

תתקןלאהיא

מהותיבאופן

הליקוייםאת
החמורים

בהסכם

ברורלכולם

עלכ׳לגמרי

לקדםמנת
ומתןמשא
למצוארצוי

לסייעדרכים

לאיראן,
לאבדבלי

מנוףאת

הסנקציות.

שכךיתכן
להנהגהיוגש

האיראנית,

המעדיפה

פתרון
דיפלומטי,
לרדתסולם

מהעץ

המ־שתיביןמשמעותייםהבדליםאיןכיהטענה

פלגות

$TS1$המפלגות$TS1$

$DN2$המפלגות$DN2$האס־הרפובליקהכלפיביחסןהבריתבארצות

לאמית

$TS1$האסלאמית$TS1$

$DN2$האסלאמית$DN2$החוגיםבקרבבעיקרשנים,מזהבאיראןרווחת

גםנשמעיםשלאחרונהאלאוהרדיקלים.השמרנים

באיראןהפרגמטיהמחנהעםהמזוהיםחוגיםבקרב

להשיגיאפשרביידןניצחוןכילאפשרותבנוגעספקות

משמעותית.מדיניתהתקדמות

לאכי׳שרק׳הרפורמיסטיהיומוןהעריךלמשל,כך,

המוצהרתכוונתוחרףהגרעיןלהסכםלשובפשוטיהיה

קשייםמספרעלהצביעהעיתוןכן.לעשותביידןשל

חדש.ולהסכםומתןהמשאלחידושבדרךעיקריים

הזמניםלוחותאתמחדשלהגדירהצורךראשית,

שנית,עוד.רלוונטייםושאינםהגרעיןבהסכםשנקבעו

אתגםעתידיבהסכםלכלולהבריתארצותשלרצונה

באזוראיראןופעילותהטווחארוכיהטיליםסוגיית

הח־הנשיאכניסתביןהקצרההזדמנויותחלוןשלישית,

דש

$TS1$החדש$TS1$

$DN2$החדש$DN2$איראןלנשיאותלבחירות(2021)ינוארהלבןלבית

ממשלהשללכינונהלהביאשעלולות,(2021יוניאו)מאי

הסנאטמצדהצפויהההתנגדותורביעית,שמרנית.

הנוכחית.במתכונתוהגרעיןלהסכםלחזרההאמריקאי

רבותהזדמנויותהיוהאחרונותהשניםוחצי"בשלוש

שינויים.בולהכניסניתןאףוהיההגרעיןהסכםלשמירת

היומון.סיכםאלה",הזדמנויותאיבדנוהצערלמרבהאך

זי־אחמדוהאינטלקטואלהעיתונאיהמשטר,מבקר

דאבאדי,

$TS1$,זידאבאדי$TS1$

$DN2$,זידאבאדי$DN2$להסכםלחזורלסיכויבנוגעספקהואאףהביע

הרווחשל"האשליההכותרתתחתדעהבטורהגרעין.

זידא־טעןאיראן",עבורבבחירותביידןג׳ושבניצחון

באדי

$TS1$זידאבאדי$TS1$

$DN2$זידאבאדי$DN2$מבוססתאינההדמוקרטיםשלהאסטרטגיהכי

בשינוימותניתאלאתנאי,ללאהגרעיןלהסכםחזרהעל

האסלאמית.הרפובליקהשלוהחוץהפניםמדיניות

בהקצנהמשטר
להפיגדרךלמצואמעוניינתתהיהאיראןהנהגתאם

לס־ביידןניצחוןעשויהברית,ארצותעםהמתיחותאת

פק

$TS1$לספק$TS1$

$DN2$לספק$DN2$מעוניינתהיאאיןאםאךזאת.לעשותהזדמנותלהם

משמ־הבדלשאיןמשוםיסייע,לאכזהניצחוןגםבכך,

עותי

$TS1$משמעותי$TS1$

$DN2$משמעותי$DN2$הדמוקרטיתהמפלגהשלוהדרישותהחששותבין
הפרשןגםהרפובליקנית.המפלגהלעומתאיראןכלפי
בהשל־ספקהטילעבדי,עבאסהרפורמיסטיהפוליטי

כותיו

$TS1$בהשלכותיו$TS1$

$DN2$בהשלכותיו$DN2$איראן.עבורביידןניצחוןשלהחיוביות

הב־שישסבוראינוכיעבדי,אמרעיתונאיבריאיון

דל

$TS1$הבדל$TS1$

$DN2$הבדל$DN2$מדיניותכיצייןואףלביידן,טראמפביןמשמעותי

מסוימותמבחינותהייתההתיכוןבמזרחטראמפהנשיא

חתרלאשהואמשוםהדמוקרטים,שלזופניעלעדיפה

באזור.ישירהצבאיתלהתערבות

באיראןהנשמעיםמהקולותחלקלהסביראמנםניתן

כצעדהבריתבארצותהבחירותלקראתציפיותלהנמיך

לק־טהרןשלהמיקוחעמדתאתלשפרשנועדטקטי,
ראת

$TS1$לקראת$TS1$
$DN2$לקראת$DN2$הברית.ארצותעםומתןהמשאשלאפשריחידוש

למשאמיקוחקלפיבידיהלשמרברוראינטרסלאיראן

בעמדתשנתונהכמיעצמהלהציגולאעתידיומתן

בחירתועלובונהביידןשללניצחונומייחלתחולשה,

בשניםעליהשהופעלהלחץאתמעליהלהסירכדי

האחרונות.

הבחי־לקראתוהזהירההמפוכחתהגישהזאת,עם

רות

$TS1$הבחירות$TS1$

$DN2$הבחירות$DN2$גםבאיראן,גוברתהכרהמבטאתהבריתבארצות

הגרעין,בהסכםבעברשתמכופרגמטייםחוגיםבקרב
דרךפריצתבהכרחמבשראינוביידןשלניצחוןכי

הניבשלאמההסכם,האכזבהתרמהזולהכרהמדינית.

כלכלית,מבחינההרצויותהתוצאותאתאיראןבראיית
שהתפרשהמההסכם,טראמפהנשיאפרישתובעיקר

שלהמסורתיתלטענתוכהוכחהבאיראןרביםבעיני

ארצותעללסמוךניתןלאכיח׳אמנאי,עליאיראן,מנהיג

ללחוץבידיהתירוץרקמהווההגרעיןתכניתוכיהברית,
משטהלשינויהקרקעאתלהכשירעל־מנתאיראןעל

הפרגמטייםהחוגיםגםכיוםנוטיםאלובנסיבות

בנוגעיותרוריאליסטיתספקניתגישהלאמץבאיראן

ההקצנהתהליכילאורבמיוחדהגרעין,הסכםלעתיד
בשנתייםהאיראניתהפוליטיתהמערכתאתהמאפיינים

הבחירותתוצאותעלגםלהשפיעועשוייםהאחרונות
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בנתנאזהגרעיניהכורהאורנtl;ום.העשרתאתלהפסיקמתנוונתלא

איראןכיהדברמשמעותאיןאיראן.לנשיאותהקרובות

בא־הבחירותלאחרומתןהמשאלשולחןמלשובתימנע

רצות

$TS1$בארצות$TS1$

$DN2$בארצות$DN2$,הפחות,לכללה,יאפשרהדבראםבמיוחדהברית

בסנקציות.הקלה
ומתןהמשאלשולחןלשובהאםאיראןהחלטת

שתוגשהאמריקאיתבהצעההדברים,מטבעתלויה,

והאינ־השיקוליםבמכלולוכןהבחירות,לאחרלאיראן

טרסים

$TS1$והאינטרסים$TS1$

$DN2$והאינטרסים$DN2$בטהרןההנהגהעל־ידישייבחנוכפיהאיראנים
הבחי־לאחרכוללתאסטרטגיהגיבושתהליךבמסגרת

רות

$TS1$הבחירות$TS1$

$DN2$הבחירות$DN2$המש־המסויגתבגישהזאת,עםהברית.בארצות

תקפת

$TS1$המשתקפת$TS1$

$DN2$המשתקפת$DN2$לחזקכדיישהבחירותלקראתהאיראניבשיח
אינוהדמוקרטיהמועמדשלניצחוןגםכיההערכה,את

אתוכמהכמהאחתועלומתן,המשאחידושאתמבטיח

ומשופהחדשהסכםשלהשגתו

זהירעימות

המ־חוקרימצייניםבאיראןהציפיותהנמכתלמרות

כון,

$TS1$,המכון$TS1$

$DN2$,המכון$DN2$מצעדיםונמנעזהירותמפגיןהאיראניהמשטרכי

בידודהעקבלעצמורושםשהואבהישגלפגועהעלולים

שלאוכדיהבינלאומית,הקהילהמולהבריתארצותשל

יורקה׳ניובאיראן.לפגועעילהטראמפלנשיאלהעניק
המנהיגכימודיעינימידעעלבהתבססדיווח,אףטיימס׳

פעו־לנקיטתיוזמותבלםח׳אמנאי,עליהאיראניהעליון

לות
$TS1$פעולות$TS1$

$DN2$פעולות$DN2$סייבהמתקפותלמעטהברית,ארצותנגדישירות

הודעתהלאורשבעתייםבולטתהאיראניתהזהירות

שהטילההסנקציותכלמבחינתכיהברית,ארצותשל

הסכםבעקבותובוטלואיראןעלהביטחוןמועצתבעבר

אורניוםהעשרתנשק,מכירותשלבתחומיםהגרעין,

הממשלבספטמברמ־91החלתקפותטילים,ופיתוח

ש־31אףלסנקציות,לצייתהבינלאומיתמהקהילהדרש

שאינווגרסולמהלךהתנגדוהביטחוןמועצתחברות

וושינגטון.שלבסמכותה
הצפויהפקיעתולקראתהדרישה,אתלממשכדי

חתםבאוקטובר,ב־81איראןעלהנשקאמברגושל

הטלתשמשמעותםצוויםשורתעלטראמפהנשיא

"שלוקחיםהגורמיםכלעלושניוניותישירותסנקציות
לאספ־חומריתמבחינהתורמתאשרפעילותבכלחלק

קת

$TS1$לאספקת$TS1$

$DN2$לאספקת$DN2$ישירבאופןהןולהעברתו,למכירתוציוד,אואמל"ח

בשמה".אושימושהעבוראליהמאיראןעקיף,באופןוהן

הגורמיםלביןהממשלביןהעימותמתנהלכשברקע

אירופהמדינותובראשםהרלוונטיים,הבינלאומיים

וצרפת,גרמניהבריטניה,הגרעיןלהסכםהשותפות

והןהסנקציותחידושאתמקבלותשאינןהודיעושכבר

אתלהפסיקמתכוונתלאאיראןהגרעין,בהסכםדבקות

בת־הקשורותהפעילויותשארואתהאורניוםהעשרת

כנית

$TS1$בתכנית$TS1$

$DN2$בתכנית$DN2$,מנהלתכברוהיאההסכם,שלהפרהתוךהגרעין

נשק.רכישתעלרוסיהעםשיחות
אולםזאת,למנועינסהמצדוהאמריקאיהממשל

למוסקבהוושינגטוןביןהעכורההיחסיםמערכת
הנשיאאתולהביךלנסותאותןתעודדרקולבייג׳ין

לנשיאות.הבחירותלפניטראמפ

במקבילאךארה"ב,מולזהירותמפגינהאמנםאיראן
חומרבידיהשלה:הגרעיןתכניתאתלקדםממשיכה

וזמןגרעיניים,מתקניםלשנילפחותהמספיקבקיע
משמ־התקצרכך,עלתחליטאםגרעינילנשקהפריצה

עותית;

$TS1$;משמעותית$TS1$

$DN2$;משמעותית$DN2$מואץהמתקדמותהצנטריפוגותופיתוחמחקר
שאירעהפיצוץעקבבמידת־מהמעוכבהואאםגם

ממשיכהבבד,בדהצנטריפוגות.במתקן2020ביולי

ובהתבסמותהבליסטייםהטיליםתכניתבפיתוחאיראן

התיכון.המזרחברחביאחיזתה

באווירפשרה

מולוימצאבמכון,מצייניםאמריקאי,ממשלכל

הקורונהפגעיובצירוףקשה,הכלכלישמצבהאיראן
שאיראןאלאמחמיר.אףהואהסנקציותנזקיוהצטברות
מרגישהוהיאנפגעכבודההמצב,עםלהתמודדלמדה

להאמיןניתןלאוגורסשבשח׳אמנאיוכפירומתה,כי
הברית.לארצות

בחירותלפניחודשיםמספרשתימצאאיראןזו

כשהשמרנים,2021ביונילהתקייםהאמורותלנשיאות,

מועמדלהציבישאפוהפרלמנטעלהשתלטושכבר

הבריתארצותעםהמשבראתוינצלולתפקיד,שלהם

יותרהמתוניםאתלנגחכדי

ומתןמשאלקייםתרצהאםשאףאיראןתהיהזו
ערבויותתדרושהיאהסנקציות,להסרתלהביאבמטרה

יוכללאעתידיאמריקאיממשלכלכישיבטיחוחזקות

בקונגרס.אישורןלמשלשיושגו,להבנותלהתכחש

לוותרמתכוונתאינהאיראןהגרעינית,לסוגיהומעבר

בחתירהדבקההיאהיתרוביןהתיכון,במזרחנכסיהעל

מעיראק.האמריקאיםהכוחותליציאתלהביא
לנשיאותהמועמדיםשניבעמדותהפעריםלמרות

ג׳ווגםטראמפממשלגםכיהואהרושםהברית,ארצות

אובאמה,ממשלבוגריעםנמנים)שרובםויועציוביידן

כימביניםאיראן(עםומתןהמשאאתבעברשניהלו

ובסבי־ומתן,משאדרךרקאפשריתתהיהדרךפריצת

רות

$TS1$ובסבירות$TS1$

$DN2$ובסבירות$DN2$הדיוניםלשולחןתגיעולאתיכנעלאאיראןגבוהה

תמורה.ללא

לה־תידרשהיאהבחירותלאחרכיברור,לאיראן

כריע

$TS1$להכריע$TS1$

$DN2$להכריע$DN2$ניכרתבהחרפההסתכנותלביןומתןמשאבין

להיותעלוליםשמחיריההברית,ארצותעםבעימות

שלממשלעםכיתקווהכנראהשוררתבטהרןכבדים.

סבירמנגנוןאודותעללהבנהלהגיעיותרקליהיהביידן

ומתן.המשאלחידושמבחינתה

אתלהדאיגשאמורולביידן,לטראמפהמשותף

הבלתימהמלחמותארה"באתלחלץהרצוןהואישראל,

הכו־יציאתתהליכיאתולהאיץהתיכון,במזרחנגמרות

חות

$TS1$הכוחות$TS1$

$DN2$הכוחות$DN2$באחדאבנטל,מסבירמדובר,מהאזורהאמריקנים

במערכתלקונצנזוסשנחשביםהבודדיםהנושאים

ישראלשעלהיא,המשמעותהמפולגת.האמריקנית

ממשלעםהקיימיםהשיחערוציאתעתהכברלשדרג

בסוגייתביידןשלהחוץמדיניותצוותועםטראמפ

איראן.
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מניתוח
השיקולים
האמריקאיים
והאיראניים
שניכיעולה
היוהצדדים
מעדיפים
להגיע
אלאלשיח
שבנקודת
הנוכחיתהזמן
עמדות
הפתיחה
רחוקותשלהם
ובעיקרמזוזו
משקפות
אמוןחוסר
הדדי

מצעגם
המפלגה
הדמוקרטית
מצדד
במאמצים
אתלהרחיב
עלהמגבלות
הגרעיןתוכנית
האיראנית
לכלולוקורא
בהסכם
משופרגרעין
התייחסות
לתוכניתגם
הטילים
ולפעילותה
שלהאזורית
איראן

יעהגכדימאמץמקדצריכהטלאבנסבורישראל

הנוגעבכלחרשיהנשיאעםאשמרלהסכמו

ישראלצריכהכןמוטהרןעםמו"משלהגזרהלות

הסכםשלהחולשותיקוןעלעקשתמתשארה"בוודא

ישראלאתלהשאירמתכוונתולאהמקוריעין

לשובלשקולצריכהישראלהבעיהעםבדמודד

הסכםשלליקוייאתמפורטבאופןבפומבייש

בילההמומיקהדינמנועכדיבוקןרשנדמהעיןהג

הבינלאומית.למערכתאןיןרעהקה

גםאמפשגםנראהבהןשנוצרובותבנסי

גםטהרןעםלהסכמיםבילושיולפשרותחותריםיידן

העשרהאפסשלמדהמעברמעלחשובצריכהישראל

עדיפויותסדרישכוללתתריומורכבתמדהלעאן

זמנייםחלקייםוהסדריםגזריםמקלותיןשילוב

וכךאןמולהכוללהאסטרטגיהמאזןאתשישפרו

טוןנגושבוהממשלעליעתריוטובסיכוייש

והגזרהמקל

איזועםלהחליטנדרשתטלאבנמסכםישראל

עלעקשתמתיאהאםחיות.מוכנהיהתהיאקה

גםהאזורייםביםבמרכישמטפלתכוללתקה

תריווךאריהיהעליהשהמיקוחמרותעיןהגבתחום

האםיןילופלחאובתיןשתכניתמן

לאאךבדבלגרעיןתמקדשמבהסכםתתמיא

באזאןשליתהבעייתתהיומדינמטפל

רךהדעלהיעשראלרשתילבסוף

צעיםאמואילולכתחיקלהרוכנהיהתהלהיכןעד

אןעםרעהקהסכלכדילנקוטוכנהיה

כזומןאם

וקריגםסבוריםשראלביגםהבריתבארצות

ודערךלהיובלאומיבטחוןריחקוןהמכ

יןחילומתןשאהאפשרייםשיםלתרחימועד

וביראןעםותימבעההחרפהלהמשךפשרות

יאשהדיםהצעאתיןאןכילאפשרותעיקר

ערךלהיששלהעיןהגניתדוםלקינוקטת

טיוקרהדמדהמועחריבאםכיפשרותגם

עדיםהחאתלנצלאןבקשות

פיקלזוקחיצונייםקיהלכיםלקדםכדיהשבעתו

ידיההמיקוח

אחריאליתשרוהיריקאיתהאמדיניותהמבוש

יךוןמכיםסכמבריתצותירותבח

וםקסימדיניותרותכיחהההנעלבססלה

יאשהוהצעדיםהגרעיןבתכניתאןמתמתחץ

לאהאפשריהפריצהמןלקיצורתהאומקדמיםנוקטת

אתיאלהבכדימועצהחריףהכלכליבמשברדי

תמורה.ללאהדיוניםחןלשולאן

יעהכלכליהמשברכיסושגראלהשלתםקוו

וישבונכזאןבאמשטרלשינוייאושיתהליכים

וסיהסיןועאןשאלאפשרותגםיערך

הנוכחית.תהיומדינתתמיד

לכפותהבריתארצותשלוהיכולתהנחישותמנגד

תמיכהללאגםביותקטיכלכליותסנקציות

מיקוחקלףוזהואמפממשלמיחולאומית

כלנצלויצטרךחרשיאמריקאיממשלשכלחשוב

להסכםילשיומתןמשאמוכנהאינהאןוד

טווח.וךוארפרמשו

דרכיםואמצוירצומתןמשאלקדםעלמנתאך

תכןייהסנקציות.מנוףאתלאבדבליאןלאייע

וןתרפההמעדיהאיראניתלהנהגהיוגששכך

עליקלשכךאפשרכןמועץמהלרדתסולםמטי

יהפושומצדפעולהשיתוףייסהבריתארצות

יות

יםניהאיראיםריקאיהאליםיקהשוחנית

יחהגיעדיפיםהיודיםהצשניכיעולה

חהתידותיתוכחמןדתאלא

אמוןוסרותשקפבעיקרזוזוותוקרחשלהם

שההפריעקביטיקרהואטהרןמבחינתאשרהדדי

אםטיוקרשלגםההסכםיתקארי

לנסותתוימהפהאפשרככלנעלהימצטרךחר

מומקודתריווצלחהואכיולהוכיח

ופיםמשצטרךשלכלכן

האפשרככלשמעותיוריפיגכדייםימהקי

שלוטווחבשאלתובפרטעיןהגהסכםתנאי

בהטיהאלטרוהפיקוח.לנשקפריצהמיכולתחק

קדמותהתהמשךיאהקיימיםבנתוניםומתןמשאוש

טוןנגושבהןבותבנסיעיןהגבתכניתאןשל

מנקיטתנזהרתבןהלבביתהיושבלזהותקשרבלי

כוח.מהלכי

גואמבאחריאןחדשעידן
גואמברלפוגידהקרובאשוןביום

פניאןלאנשקמכירותעלהטילהחוןעצת

עדשפעלהארה"בשליהמחאוחרףשנה

הסרתעםתוקפואתיךארעלמנתוןחרגע

שאותןנשקמערכותושאןתורשהגואמבר

לעשותכדיאךחהללאברבעלהשיגביקשה

כלכלייםשאביםיסניםהאירארשוזאת

אתשמחדדמהשגתםבהגעכריםקששהם

הבאשלהמדיניותיהתהמההשאלהבותחשי

אןעלהסנקציותייתבסובארה"ב

בימחקריוןהמכשלפהמקיסקירהפי

כילהניחסבירבהמשךיאנבנהמילאוחון

מאזוסיהמרבעיקרנשקושדיףאן

במשונההראהנשקקיתהייתה09ות

מטוסייכללוותהבקשמתברשיוכישלהעלה

ותקדמיריתוונהותערכומS-03וחוי

S-004.

רוניםהאחוריםהעבשניכיזכוריש

נשקותעסקאצעוגואמברלתהטנילפגם

בעיקרוסיהאןיןבדבלמעטותגדולות

שמחרמאאןשלהכלכלייםשייהעקב

בשניםדרדרלהיוסיףאןאישלהכלכליצבה

טילעשויריקאיהאשלוהותרונהא

ניחלהתראןלאינשקקיותספעלסנקציות

תצומצם.האיראניתכשהריכולתשגם

וארפבאןבאהאסלאמיתהפכההממאז

לרניכריםיםבקשאןאיצימאמקלונת

ותהמעצמבשווקיייםאיכומהאמצעיוש

אןירשלרייקהעורריקאיהאהשוק

חרלאמידיהפננסגרהשאהקופתבתלנשק

הןאףנעוירופיותלותהפכההמ

אןלאאיכותינשקמלספק

08בשנותחהנוקיתספתהיילאוסיהגם

חמתנהלההתבןשברמתקודהמאהשל

מוגבלותכמויותוסיהקהאיראןעיראק

אזתהייוסיהשרמשוםהןאןלאנשקשלבד

שהמשטרמשוםוהןלעיראקנשקשלעיקריספק

בעיניושנתפסהוסיהפיכלחשדנותילההאיראני

אןלאהעיקריותהנשקקיותספטוריהיסכאיום

ריאהקופוןוצסיןהיופהקותהבאו

המשטרעיראקאיראןחמתתוםעם

משוםהןזאתוסיה.פיכלתוישאתהאיראני

והאיוםהתמוטטוסיהברטימונקושהמשטר

אןשאמשוםהצטמצםאןפיכליןקר

אלהבמקוםייםאיכומהלאמצעיקהנזק

משנותוסיהרלנשקתחליףיהולאחמהבדו

העיקריתהנשקקיתלספוסיהתהנעשואילך09

ועדקרבממטוסיחבתחומיםוןמגואןשל

צוללות.

מעקלהנתאןלאוסיהמרהנשקקתאספ

תונהתהייוסיהחתבותמשתיצורים

מהאמצעילספקשלאאמריקאיםללחצים

יעדיםיסכנושאלהמחששאןלאייםאסטרטג

וסיהבהםהימיםעברוייהוהשאמריקאים.

יהחוקומדיניותבותמסימוכנהתהיי

מענקהפךיםשלעתטווחוךארבאשראינשק

אמצעייהללקוחכאשר09שנות

לאאועכבתמתתהייקהקשהבמטבעלום

בדוראןשלקשההכלכלימצבהמתממשת

גדולות.נשקעסקאותממןעליהקשהוןחר

תרוואןנאלצההאחרוניםהעשוריםבשני

אתלדחותאושלהכשהרמתכניותניכרחלקעל

עבורלשלםתהיכוליהשלאמשוםועןיצ

קשהאןשלהכלכלימצבהכיוםהחדשות.רכות

דיעלעליהוטלושההסנקציותעקבתראף

יהבססותבהתיההשאמפממשל

מגידיעלתהלכלכלמוהחמוריםוהנזקים

ונהקופת

צותשבוןבחיאלהבצריכהגםאןיר

למנועבמגמהכלכלייםלחציםתפעילברית

אןלאייםאסטרטגמהאמצעיאספ

וחברותמדינותעלסנקציותבהטלתתאייםזהלל

עיללהעשויהאמריקאיהממשלכןשיעשו

אןבידיאלהמהשאמצעימשוםאלהצים

וןהתבמזרחאמריקאיםביעדיםפגועול

הבריתארצותשלתהבבעלותשיפגמשום

לשיישמשואוהסעודיתוערבישראלאשן

במפרץהשיטוש

סיןאווסיהאתיעעשויזהחץ

אןלאבעיינשקקתמאספלהימנעלהןרום

המהפכהמאזהאירופיותהמדינותגביגםוכך

מנעוונהבריתארצותבעקבותכוהלהאסלאמית

אןלאמשמעותייקףאיכותינשקמלספק

האפשאתחוןאויוןמכמצייניםמנגד

פוןמצאומסיןגםאןלאנשקקתאספשלרות

אןלאבותחשונשקקיותספהיויהןריאהקו

תהחובמידהעיראקאיראןחמתקופת

בהשופקיתתהייסיןיהחרשלאור

הטיליםבתחוםמיהאוויריבתחוםאן

ירדהתריוחרמאואךהטילים.בתחוםריאהקופון

תפסהוסיהשרמשוםגםנשקקיותספבותןחשי

צבאיתעשיהחהאןשאמשוםגםמןמקואת

תהקוהזדקאתמהמצביםבתחומיםמשתפרת

ריאהקופוןולסין

אינואןלאמסיןנשקקתלאספהסיכויפיכך

ביניהןפעולהשיתוףתכןייאךגבוהכיוםנראה

לשיתוףההסכםבמסגרתמהאמצעיבפיתוח

הפרקעלכיוםמדביניהןאסטרטגיפעולה

האיראניהפרלמנטלהשתלטהספיקוהשמרנים
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