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הופמןחיים
במצוקהנמצאתאיראן

שטראמפהסנקציותנוראית.

פטישיםהןהמדינהעלמטיל

למו־שעשוייםאימתניים

טט

$TS1$למוטט$TS1$

$DN2$למוטט$DN2$באיראןלחלוטין.אותה
וסוריהלבנוןעלמסתכלים

להיותיכולשגורלםומבינים

העולםאלופיכנראהשהאיראנים,הסיבהבדיוקזוזהה.
פעולהשיתוףהאחרונהבשנהמקדמיםבהישרדות,
חדשיםלכיווניםפונההםכיונראהדופן,ויוצאאסטרטגי

לגמרי.

שאיראןטיימם'יורקה׳ניועיתוןדיווחשעברבשבוע

שתסלולוביטחונית,כלכליתלשותפותהסכםגיבשווסין

מי־שלבהיקףבאיראןסיניותלהשקעותהדרךאת

ליארדי

$TS1$מיליארדי$TS1$

$DN2$מיליארדי$DN2$.ארה"בשלבמאמציםתפגעהשותפותדולרים

שלו.הגרעיןתכניתבגללהאיראניהממשלאתלבודד
טיימס;יורקה׳ניולידישהגיעהההסכם,טיוטתלפי

הסיניתהמעורבותאתמשמעותיתתרחיבהשותפות

בתמורההאנרגיה.בתחוםכוללבאיראן,רביםבתחומים

פרויקטיםבעשרותסיןשלמשמעותיותלהשקעות
היאוהרכבותהנמליםהתקשורת,הבנקאות,ובתחומי

השניםב־52איראנינפטשלשוטפתאספקהתקבל

גדולה.ובהנחההקרובות
הפ־שיתוףהעמקתאתמתארתגםההסכםטיוטת

עולה
$TS1$הפעולה$TS1$

$DN2$הפעולה$DN2$לדריסתלהביאשעשוימההצדדיםביןהצבאי

שלגבוההאסטרטגיתחשיבותבעלבאזורסינית׳רגל

תר־יהיוולאיראןלסיןהמתגבש,ההסכםלפיארה"ב.

גילים

$TS1$תרגילים$TS1$

$DN2$תרגילים$DN2$במחקרפעולהישתפווהןמשותפים,צבאיים

"להילחםכדיהכלמודיעיןביניהןויחלקונשקופיתוח

גבולות".חוציובפשעיםחוקילאבסחרבטרור,
הפעולהשיתוףאתשיזםמיטיימם',יורקה׳ניולפי

לפניבאיראןביקורבמהלךג׳ינפינג,שיסיןנשיאהיה

חשאייםדיוניםהתקיימוהיוםועדמאזשנים.ארבע

והפיכתההכוונותהצהרתמימושעלהמדינותשתיבין

פריהניבולאהאלההמאמציםאבלביצוע.ברלהסכם

ואסטר־כלכליתתלויהלהיותששהלאשאיראןמפני

טגית

$TS1$ואסטרטגית$TS1$

$DN2$ואסטרטגית$DN2$.בסין
והתעו־בטהרן,נפשעדמיםכנראההגיעוכעתאבל

זה

$TS1$והתעוזה$TS1$

$DN2$והתעוזה$DN2$מעמדעלארה"בעםלהתחרותשלהוהרצוןהסינית

המצוקהלנוכחההיסוסים.עלגברועולמיתמעצמהשל
האמ־הסנקציותבגללאיראן,נמצאתשבההכלכלית

ריקניות

$TS1$האמריקניות$TS1$

$DN2$האמריקניות$DN2$שסיןהקרההמלחמהובשלהקורונה,ומשבר
החליטותחומים,בכמהזועלזולאחרונההכריזווארה"ב

עמוד 1



מוחמדהאיראניהחוץשרהסכם.לנסחוסיןאיראן

הנשיאשלשהקבינטשעבר,בשבועאמרזריףג׳וואד

האחרונים.בחודשיםהצעדאתאישררוחאניחסן

סיןעםהסכםשישהצהירוהאיראניבממשלגורמים

בחו־נוסחהשלוהסופיתושהגרסהלאישור,שממתין

דש

$TS1$בחודש$TS1$

$DN2$בחודש$DN2$.הפרלמנטלאישורהועברלאעדייןההסכםשעבר

לחלקשגרםמהבמדינה,נחשפולאופרטיוהאיראני
גםלסין.לכתמרחיקימוויתוריםלחשושמהאיראנים

ההסכם,פרטיאתחשפולאבשלטוןהגורמיםבבייג׳ין

כך.עלתודיעהסיניתהממשלהמתיברורולא
שיתוףהסכםיתממשאםספק:איןאחדבדבר

לאיראן,סיןביןהמתרקםוהכלכליהאסטרטגיהפעולה
השוקעתהאיראניתלכלכלההצלהגלגליהווההוא
שלמעמדהאתויעציםהאמריקניות,הסנקציותתחת

בנוסף,התיכון.במזרחמעורבותהואתכמעצמהסין
האמריקניהנשיאשלמדיניותועלקשהמכהינחיתהוא
ארה"בשלמעמדהועלהתיכוןבמזרחטראמפדונלד

עלולההסכםיותרהרחוקבעתידעולמית.כמעצמה
ישראל.עללאיים

כמהעלומתפרשברורהואהאיראניהאינטרסגם

נפטלייצאאיראןתוכלההסכםבמסגרתתחומים:

ול־האמריקניות,הסנקציותלמרותגדולותבכמויות

קבל
$TS1$ולקבל$TS1$

$DN2$ולקבל$DN2$לתעשייהגלםחומרישירותים,סחורות,תמורתו
זו,בדרךכל־כך.לההנחוציםהנפטתשתיותושיקום

הסנקציותאתסיןשלבסיועהאיראןעוקפתלמעשה

האמריקניות.
שלבריתלבעלתסיןתהפוךיושלם,וההסכםבמידה

וטוזכותכידועישלסיןהבינלאומית.בזירהגםאיראן

האינטר־האו"ם.שלהביטחוןבמועצתקבועהכחברה

סים

$TS1$האינטרסים$TS1$

$DN2$האינטרסים$DN2$ללחוץלאייתוללותיאפשרובסיןשלההכלכליים
חומריםטכנולוגיות,גםמסיןלקבלתוכלאיראןעליה.

היאכיוםשלה.הצבאיותלתעשיותמתוחכמיםורכיבים

בגללובארה"בבאירופהאלהדבריםלרכושיכולהאינה

הסנקציות.

אמברגושלתוקפויפוגחודשיםכמהבעודבנוסף,

יוכלוואזהאיראניםעלהביטחוןמועצתשהטילההנשק

ספינותמטוסים,כוללכבד,נשקלאיראןלמכורהסינים

צבאיתתקשורתנשק,לייצורטכנולוגיותגםכמווטנקים,

היום.לאיראןשאיןgps־1לווייניותויכולותמוצפנת

על־ידיהודלףהסופיתהטיוטהשלהמלאהנוסח
אישרלאהסיניהחוץמשרדדוברלתקשורת.האיראנים

מתיאמרלאוגםההסכם,שלקיומודבראתהכחישולא

במי־אינטרסישלטהרןהנראה,ככלייחתם.בכללואם

מוש

$TS1$במימוש$TS1$

$DN2$במימוש$DN2$שאינההאיראניתהקהללדעתובשיווקוההסכם

כלכליתלגרורהאיראןאתהופךהואכילקראתו,ששה

סין.של
מהתנאיםעדייןמרוציםאינםכנראהמצדםהסינים

מיליונילהםלספקשאמורההסכם,שלהמסחריים

עםשנים.עשרותבמשךרצפהבמחיריוגזנפטחביות

דבראתלפרסםענייןישלסיןוגםלאיראןגםזאת,

טראמפאתולהשפילארה"בעלללחוץכדיההסכם

לנשיאות.הבחירותערב

ההסכםהאסטרט^:

צבאומרכיביכלכלה

כהדל־הפרסיתבשפהשהתפרסמההטיוטהעל־פי

פה

$TS1$כהדלפה$TS1$

$DN2$כהדלפה$DN2$,כוללת"אסטרטגיתשותפותב"הסכםמדוברבטהרן

סיןתשקיעזובתקופהשנה.25למשךלסיןאיראןבין
תשתיתייםפרויקטיםבכ־001דולרמיליארדכ־004

ומת־המתיישנתוהגזהנפטבתעשייתבעיקרבאיראן,

פוררת

$TS1$ומתפוררת$TS1$

$DN2$ומתפוררת$DN2$בתשתיותוכןזיקוק,בבתיתחזוקההיעדרבשל

ובנקאות.תעופהנמלים,ברזל,מסילותכמואחרות

דולרמיליארד280סיןתשקיעההסכםעל־פי

האחרות.בתשתיותמיליארדו־021הנפטבתשתיות

כלעלומכרזיםבהצעותלעדיפותסיןתזכהבתמורה,

תקבלסיןהאלה.לענפיםהקשורבאיראןחדשפרויקט
שנתיים,עדשלבתשלומיםודחייההנחהאחוזי12גם

ההערכות,על־פילבחירתה.במטבעלשלםתוכלאותם

אחוזים.32לכמעטיגיעסיןתקבלאותןההנחותכלסך

מבחוץ,שלההאנרגיהמצורכי75%היוםמייבאתסין
הואהנפטאבלבעולם.הגדולההאנרגיהיבואניתוהיא

עםההסכםבמסגרתיקבלושהסיניםהתמורותאחתרק

הסי־לכלכלהענקיתתרומהתהיהזויתממש.אםאיראן

נית,

$TS1$,הסינית$TS1$

$DN2$,הסינית$DN2$משתווהבייג׳יןשתקבלהאסטרטגיתהתמורהאבל

עליה.עולהאףואולי
אמו־שסיןהתעופהולשדההברזללמסילותבנוסף

רה

$TS1$אמורה$TS1$

$DN2$אמורה$DN2$חידושאתלידיהסיןתקבלבאיראן,בהםלהשקיע

הפרסי,המפרץשבפתחבג׳סקהימיהנמלוהרחבת

שב־קאשםבאיחופשיסחראזורותנהלתקיםהיא

מיצר

$TS1$שבמיצר$TS1$

$DN2$שבמיצר$DN2$,בעבדאןחופשיסחראזוריותנהלתקיםהורמוז
במקוםאיראן־עיראק,בגבולאל־ערבהשאטשבפתח
ובאזורהפרסי,למפרץנשפכיםוהחידקלהפרתשבו

ביןהגבולותלמפגשסמוךחופשיסחראזורתקיםמאכו

מעניקיםהללוהפרויקטיםוארמניה.אזרבייג׳ןאיראן,

שלהמערביהחלקכללאורךאסטרטגיתנוכחותלסין

ופעי־מודיעינימעקבמשםלנהללהויאפשרואיראן,

לויות
$TS1$ופעילויות$TS1$

$DN2$ופעילויות$DN2$אחרותפעילויותשלבמסווהאחרותביטחוניות

התיכון.המזרחרחביבכל
צבאי,מרכיבגםישהמדינותביןהסודילהסכם

עלוביטחוןצבאאנשיכ־000,5סיןתציבבמסגרתו
בתולדותתקדיםחסריבוויתוריםמדובראיראן.אדמת

יושקעוהמיליארדים400לסינים.ברורוניצחוןאיראן,

הכלכלהעבוריחסיתקטןכסףשנים,25שללתקופה

כמעטלסמכותגםתזכהסיןבעולם.בגודלההשנייה

לנפטגישהתקבללאיראן,השייכיםהאייםעלמלאה

בכלהשפעתהותגדילמשמעותית,בהנחההאיראני

האנרגיה,התקשורת,ענפיכוללבאיראן,התעשייהענפי

היאשסיןכמובןלזכורצריךוהבנקים.והרכבותהנמלים

בעולם.הגדולההנפטיבואניתגם
בעולם,אחרותבמדינותסיןשללהשקעותבדומה

ההודיהאוקיינוסשלהנמליםאחדההשפעה.הרחבתמאפשרתהסיניתהנובחות

ארבעש||םלפניבאיראןמבקרגיינפינג,ש׳?יןנשיאהדרך.אתסלל

ההבנותובמסגרתהתשתיות,לשדרוגגםדואגתהיא

למשךדולרמיליארד120עודהסיניםישקיעושהושגו
להכ־יחליטושהסיניםייתכןזה,במקרהגםשנים.חמש

פיל

$TS1$להכפיל$TS1$

$DN2$להכפיל$DN2$נוספות.שניםלחמשההשקעהאת

חשמולעלהאיראנייםהשלטונותהודיעוחודשלפני

למשהדטהרןביןק"מ900שלבאורךהרכבתמסילת

מסין.כנראהיגיעכשהמימוןהמדינהשבצפון־מזרח

ביןמהיררכבתקוסלילתלממןהסיניםעשוייםבנוסף,

במדינהבגודלההשלישיתהעירואיספהן,קוםטהרן,

לאיראןסיןביןההתקרבותלטהרן.דרומיתששוכנת
צפוייםהסיניםהבריאות.בתחוםגםביטוילידיבאה

בגודלההשנייההעירבמשהד,בית־חוליםהקמתלממן

תושבים.מיליוןמשלושהיותרמתגורריםשבהבאיראן

בתחוםגםמתהדקיםלסיןאיראןביןהקשרים

למשיכתתכניתעלהודיעהאיראןכשממשלתהתיירות,

התיירותאשרתמגבלותהסרתשתכלולסיניים,תיירים

להכניסעשוייםהסיניםהתייריםלמדינה.בכניסה

נתו־לפידולרים.מיליארדישלבשוויזרכסףלאיראן

נים

$TS1$נתונים$TS1$

$DN2$נתונים$DN2$נסיעותמיליון150נערכושנתייםלפניהאו"ם,של

ביעדיםהשאירוהםלמדינה.מחוץסינייםתייריםשל

מיליארד10לעומתדולר,מיליארד277ביקרושבהם

שנה.עשריםלפניבלבדדולר

מבקרים"של"יצואלזהקוראיםכברבאיראן
שמבקריםמתייריםלמדינהזרכסףשלהכנסהכלומר,
כבריגיעהתייריםיצואהבאשבעשורלהיות"יכולבה.

בטמנג׳לידז;אספנדיאראמרהנפט",יצואמהיקףלרבע
בטהרן.כלכליתמחקרחברתמנהל

הואהאמריקנים,אתוגםבמיוחד,שמענייןמהאבל

והצ־הטכנולוגיהפעולהבשיתוףהעוסקבהסכםהפרק

באי.

$TS1$.והצבאי$TS1$

$DN2$.והצבאי$DN2$תקיםבטהרן,שהתפרסמהההסכםטיוטתעל־פי

מהדורהסלולריתהתקשורתרשתאתבאיראןסין

gps^לוויינילרשתנגישותתקבלאיראן,5Gהחמישי

משותפיםאימוניםיתקיימווכן׳באידו;הנקראתהסינית

מחקריםעלגםמדברההסכםהאיראני.ולציהסינילצי
מודיעיניפעולהשיתוףועלמשותפיםצבאיים

נחבאהטכנולוגיהפעולהשיתוףשלהסעיפיםבין

שסיןלכךבמפורששמתייחסבמיוחד,מענייןסעיף

פרויקטדוגמתבסייבר,בהגנהאיראןעםפעולהתשתף
שבייג׳יןהגדולה׳הסינית( הסי(firefire wall)האשקיר׳חומת
ובסייברברשתמקוונותמערכותלשתקכדימפעילה

בנוסף,לסין.עויניםהנחשביםובגופיםבמדינותבכלל
מרכזיתליצרניתסיןבסיועאיראןתהפוךהדיווחיםלפי

מסיןמתקדמותנשקמערכותשלולקנייניתנשקשל
וצוללות.ספינותקרב,מטוסיכולל

וההשלכותאיראןלרשותתועמדהזאתהטכנולוגיה

רקלאתקבלסיןברורות.ישראלשלמבטהמנקודת
המשועב־איראניתאנרגיהותעשייתאיראניתכלכלה

דות

$TS1$המשועבדות$TS1$

$DN2$המשועבדות$DN2$השפעתהלפרושיכולתגםאלארבה,במידהלה

איראןשלהקשריםבאמצעותהתיכוןהמזרחרחביבכל
באזור.

ביןהפעולהשיתופינחתם,לאעדייןשההסכםאף

מתקיימיםהצבאיובתחוםהכלכליבתחוםלאיראןסין
כיוםמוכרתאיראןשנים.כמהכברלמעשההלכה

והציולייצא,להבריחיכולהשהיאהנפטמעטאתלסין

הציעםמשותפיםימייםלתמרוניםספינותשלחהסיני

התמרוןהפרסי.המפרץשבפתחעומאןבמפרץהאיראני
רוסיהאיראן,בהשתתפותהתקייםהאחרוןהצבאיהימי

שעבר.בחורףוסין

עמוד 2



הצדדיםשני

לנצלמבקשים

ההסכםאת

לתקיעת
בעינואצבע

שלטראמם.

האיראנים

מקווים
שהאופציה

אתלעקוף

הסנקציות

האמריקניות
אתתביא

האמריקנים

מחדשלשקול

מדיניותםאת

הנשיא

לשעבר

מחמוד

אחמדינ^־

הצביע

$TS1$אחמדינ^הצביע$TS1$

$DN2$אחמדינ^הצביע$DN2$על

הסכנות

"זושבעסקה:

להיכנסטעות

סודילהסכם

זרהמדינהעם

לשקולמבלי
העםרצוןאת

ואתהאיראני

האינטרסים

המדינה.של

יכירלאהעם

בכך

בטהרןהבריאותמשרדהעיר.החשאייםהמגעיםבפניטריזהציבהסיןנגדהבוטהההודעה

HRiriiri:

התכנית:עיקר?

סחורותתמורותנפט

באיראן,סיןשלהעצומהשההשקעהלהעריך,אפשר
נודערווחית.תהיהלאהראשונות,השניםבחמשלפחות

במטבעההשקעותעבורלסיניםישלמוהאיראניםכי

תשלםסיןבדולרים.ולאהנפטעבורשיקבלויואן,סיני,

וב־סיניותבסחורותבעיקרמקבלתשהיאהנפטעבור

מטבע

$TS1$ובמטבע$TS1$

$DN2$ובמטבע$DN2$התשלומיםאבלבסין.רקלקנותאפשרשבוסיני

לקבלאפשרותתהיהולאיראניםלשנתיים,דחוייםיהיו
אינםשהםחיונייםותרופותמזוןומוצריגלםחומרי

דולרים.להםאיןכיהיוםלקנותיכולים
הרחוק,בעתידרקיגיעהרווחהסיניםמבחינת

והתשתיותלהרוויחיתחילובאיראןכשהפרויקטים

במלואלפעוליתחילוהאייתוללותשלבארצםשיקימו

אסטרטגיהואסיןשלהעיקריהרווחבינתייםהקצב.

שנועדהוהדרך׳׳החגורהליוזמתנותןשהואוהדחיפה

לצדרךכוחשמפעילהעולמיתלמעצמהסיןאתלהפוך

כוחה.אתולהפגיןהשפעתהאתלפרושכדיצבאיכוח

׳החגורהאסטרטגייתשלבבסיסהשעומדהרעיון

הואהאחרונותהשניםבשבעסיןשמפעילהוהדרך׳

אירו־אסיה,בכלואסטרטגיתכלכליתהשפעהלרכוש

אסטרט־במסגרתאירופה.למערבבייג׳יןשביןבשטח

גיה

$TS1$אסטרטגיה$TS1$

$DN2$אסטרטגיה$DN2$במדינותתשתיתבמיזמיעתקסכומיסיןמשקיעהזו

ומהנדסיםפועליםעל־ידישמבוצעיםואפריקה,אסיה

נמצאיםשבהןהמדינותאתמחייביםבמסגרתםסינים.

בוניםשהסיניםהברזלומסילותהתעופהשדותהנמלים,

בהם.קבועהסיניתלנוכחותלהסכים

בנמליםמאחזיםלעצמהלרכושסיןהצליחהכך

ניכרבחלקאחיזהוכןההודי,האוקיינוסחופילאורך

החשוביםגלםחומרייששבהןאפריקהממדינות

הסיני.האטוםלפרויקטזהובכללהסיניות,לתעשיות

לסיןמאפשרתההודיהאוקיינוסשלבנמליםהנוכחות
הגדלשלההצבאיהצינוכחותואתהשפעתהלהרחיב

עםמתנגשתהיאשםהדרומיסיןביםרקלאבמהירות

בואכהההודיבאוקיינוסהשיטבנתיביגםאלאארה"ב,

סואץ.תעלת
נוכחותלקייםלסיניםיאפשראיראןעםההסכם

ועל־ידיהפרסי,המפרץשלהדרומיבפתחאסטרטגית

ברי־ארה"ב,שלהצייםעלפוטנציאליאיוםלהוותכך

טניה

$TS1$בריטניה$TS1$

$DN2$בריטניה$DN2$הנוכחותהפרסי.המפרץבתוךהמשייטיםוצרפת

אפשרותגםלסיןיעניקהפרסיהמפרץחופילאורך

הערביותמהמדינותהנפטמכליותבתנועתלהתערב

ובראשןארה"ב,שלבעלות־בריתההנפט,אתהמפיקות

וכווית.סעודיה

התר־משקףההסכםמכךיותרכאןשישנדמהאך

סה

$TS1$התרסה$TS1$

$DN2$התרסה$DN2$ההולךלעימותבהמשךהברית,ארצותכלפיסינית
התייצבותאסיה.במזרחהמעצמותשתיביןומסלים

הכלכליהלחץאתתקלאיראןשללצדהברורהסינית

לשמשיכולההיאיותר,קיצוניותבנסיבותטהרן.על

סביבהמשטרעםאמריקאי־ישראלילחיכוךנגדמשקל

תיאורטיבתרחישנניח,אםהאיראנית.הגרעיןתכנית

צורךיהיההללו,המהלכיםשלנוספתהסלמהשתיתכן

האפשריתתגובתהאתיותררבהבמידהבחשבוןלקחת

בייג׳ין.של

הפיכתהואמההסכםלהפיקיכולהשסיןנוסףיתרון

הסיניים.והטכנולוגיההכלכלהשלשבויללקוחאיראן

מנקודתאבלברגל.הולךאיננונפשמיליון85שלשוק
הסי־החברותגדול:אחדחיסרוןלהסכםישסיניתראות

ניות

$TS1$הסיניות$TS1$

$DN2$הסיניות$DN2$האמריק־לסנקציותחשופותיהיובאיראןשיפעלו

ניות,

$TS1$,האמריקניות$TS1$

$DN2$,האמריקניות$DN2$חברותעםאוארה"בעםלסחוריוכלושלארקולא

למערכתהגישהמהןשתימנעאלאבארה"ב,הקשורות

הבינלאומיוהמימוןהסליקה

הואאיראןשלמצבההסיניתבראייהכךאוכך

הסיניםכאמור,המדינה".את"לקנותנדירההזדמנות

להשגתמדיניתחולשהלנצלרביםבמקריםנוהגים

ימימשבראתמנצליםהםזהובמקרהמועדפים,תנאים

לה־והזדקקותהאיראןעלהסנקציותוהמשךהקורונה

שקעות

$TS1$להשקעות$TS1$

$DN2$להשקעות$DN2$,לטווחמועדפיםתנאיםלקבלבניסיוןנרחבות

סיניות.חברותעבורארוך

מגיבים,אינםהרשמייםהגורמיםזאת,לעומתבסין,

מוז־לשאלהבתגובהאשרהחוץ,משרדדוברתלמעט

מנת

$TS1$מוזמנת$TS1$

$DN2$מוזמנת$DN2$אמרהטיימס׳יורקב׳ניוהכתבהלגביסיניכתבשל

מדינותעםפעולהלשיתופיחשיבותמייחסת"סיןכי

משיתופישנהניתידידהמדינההינהאיראןאחרות.

ליאיןשפורסמההטיוטהלגביסין.עםנורמלייםפעולה

כך".עלמידעכל

הואבטהרן,הסיניהשגרירעםשנערךבראיון

אזכורמכלנמנעאךהגרעיןהסכםלסוגייתהתייחס

לאוזנייםגםשכוונהזו,קרהתגובהבילטרליהסכםשל

זעם,אףואולינחת,חוסראודותעלמעידהאיראניות,

ואושרוסוכמובטרםהאיראניתלהדלפהביחסבבייג׳ין

ההסכם.פרטי

באיראן:החשש
זרההשתלטות

האמ־הסנקציותשלהחנקמצבתהחילוץלמרות

ריקניות,

$TS1$,האמריקניות$TS1$

$DN2$,האמריקניות$DN2$לאבאיראןהפוליטיקאיםובקרבבציבור

חותריםשהסיניםמהסיבהבדיוקמההסכםמתלהבים

מעוררהואלמעשה,שנים.חמשכברבהתמדהאליו

ג׳וואדמוחמרהאיראניהחוץשרבטהרן.רבההתנגדות

אחריהאיראניבפרלמנטכשהותקףבכךנוכחזריף,

בבייג׳יןשהתקייםההסכםעלומתןמשאמסבבשחזר
חודשים.כמהלפני

שנה,40לפניבמהפכהלשלטוןשעלומאז

במיוחד:גאיםהםבואחדסלוגןישבאיראןלאייתוללות

לה־תמידנהגבטהרןהמשטרמערב".ולאמזרח"לא

תפאר

$TS1$להתפאר$TS1$

$DN2$להתפאר$DN2$אוממזרחבמעצמותובאי־תלותובעצמאותו

שנרקםהחשאיההסכםעםכעת,כינראהאךממערב,

השפעהלקבלעומדתבייג׳יןכינראהוסין,איראןבין

באיראן.מאודגדולה
רשמייםנתוניםעדייןמפרסמתאינהאיראןממשלת

הח־דווקאאבלותכולתה,היקפההעסקה,פרטיעל

שאיות

$TS1$החשאיות$TS1$

$DN2$החשאיות$DN2$פרלמנטחברישלחשדותיהםאתמעוררתהזאת

שלשממשלתוחששםאתבפומבישהביעושמרנים,

סינית,לקולוניהאיראןאתלהפוךמתכוונתרוחאניחסן

לפניאיראןחתמהעליהםההסכמיםאתמזכיריםואף

להעבירלאיראןשגרמוכאלהבהםרוסיה,עםשנהמאה
רוסית.לשליטהגדוליםשטחים

ומזהיריםדומיםהיסטורייםזכרונותמעליםבאיראן

מהאיראניםחלקלמשל,כךהעבר.טעויותעלמחזרה

הקולו־החוזיםלביןסיןעםההסכםביןהשוואהערכו
ניאליים

$TS1$הקולוניאליים$TS1$
$DN2$הקולוניאליים$DN2$האסלא־המהפכהבטרםשנערכוהמשפילים

מית.

$TS1$.האסלאמית$TS1$

$DN2$.האסלאמית$DN2$נאסרפרסשליטהעניקשנה150לפנילמשל,כך

שליטהרויטריוליוסהברוןהבריטילבנקאישאהא־דין

וכרייתמפעליםעלבמדינה,הכבישיםסלילתעלנרחבת

לחלקבתמורהנוספים,וענפיםהטלגרףרשתמשאבים,
לרויטרהכניעהשנה.עשריםשללתקופההרווחיםמן

ידו־אימפריאליסטיםשאפילועדגדולה,כל־כךהייתה

עים

$TS1$ידועים$TS1$

$DN2$ידועים$DN2$השליטהכ"הענקתאותהתיארוקרזוןהלורדכמו

כלשהימדינהמצדאי־פעםשנעשתהביותרהשלמה

זר".לאדם

עומדתשאיראןכךעלשמועותרוחשותהפעםגם

שסוכםכךעלנוספים,ואייםקישהאיאתלסיןלמכור

חייליםכ־000,5שלכוחלהציבתוכלשסיןלכאורה

שהיאהנפטמתקניעללהגןכדיאיראןאדמתעלסינים

מדיניותאתלאיראןשתכתיבזאתתהיהושסיןתבנה,

אתתשעבדשאיראןהואהחששובעיקר,שלה.החוץ

בנפטשתזכהסין,לטובתשניםעשרותלמשךשלההנפט

שהבריטיםכפיהנפטתעשייתעלתשתלטולמעשהזול

שעברה.במאההענףעלהשתלטו

העובדהגםמכעיסהשמרנייםגורמיםאותםאת

אתשמדכאתמדינהעםהסכמיםעלחותמתשאיראן

הזהההסכםמכךפחותולאהמוסלמים,האויגורים

אתשיחזקורבותזכותנקודותלרוחאנילהעניקעלול

לנשיאותהבחירותלקראתהרפורמיסטיותהתנועות

הבאה.בשנה

שא־עדבמחלוקתשנויהכל־כךשהעסקהמסתבר

פילו

$TS1$שאפילו$TS1$

$DN2$שאפילו$DN2$הממשלתייםהתקשורתוכלימהפוליטיקאיםחלק

בעיתוןכותרתלמשל,כךביקורת.עליההביעובאיראן

בעיתוןכתבהלנקה".סריאינה"איראןזעקה:מלי'׳ארמן
למושבהתהפוךאיראן"האםבכותרתשאלה׳חמדלי'

הרס־והרוסיםהסיניםשל"החיוכיםוהזהירה:סינית?",

ניים

$TS1$הרסניים$TS1$

$DN2$הרסניים$DN2$טראמפ.שלהזועףהפרצוףכמובדיוקאיראןעבור

אךדעתם,אתבפתיחותמבטאיםלפחותהאמריקנים
תחתשלהםהאינטרסיםאתמקדמיםוהרוסיםהסינים

ארה"ב,רוסיה,סין,דיפלומטיות.מחמאותשלאצטלה
לאומייםאינטרסיםאחרירודפותהמדינותוכלאירופה

כחמיםאיתןהיחסיםאתלציירניסיוןוכללאיראן,ביחס

משמעות".חסרהוא

הנחשבאיראניפרלמנטחברביגש,אחמאדימחמוד

מפניתקשורתיבראיוןהזהירהשמרניבמחנהלחבר

כחלקלסין"האיראניםבאייםמלאהשליטה"העברת
אחמדינג׳אדמחמודלשעברהנשיאאפילומההסכם.

להסכםלהיכנסטעות"זושבעסקה:הסכנותעלהצביע

האיראניהעםרצוןאתלשקולמבליזרהמדינהעםסודי

כזו".בעסקהיכירלאהעםהמדינה.שלהאינטרסיםואת

"האםהאייתוללות:אלישירותופנההמשיךהוא

להעמידלעצמכםמרשיםשאתםהמדינהבעליאתם
להפסיקכדימהפכהעשינופומבית?למכירהכךאותה
יראהלאאחדשאףוכדימהעם,דבריםשלההסתרהאת

המדינה".כבעלבעצמועוד

בש־ההסכםפרטישהדלפותלהעריךלכןאפשר

בועות

$TS1$בשבועות$TS1$

$DN2$בשבועות$DN2$יתרו־בשיווקלסייעכנראהנועדוהאחרונים

נותיו

$TS1$יתרונותיו$TS1$

$DN2$יתרונותיו$DN2$רוחאני,והנשיאזריףהחוץשרהאיראנילציבור

זכהשהואושובשובמדגישיםההסכם,אתהמקדמים

עליהעליוןהמנהיגשללאישורוסוףסוףשעברבחודש
כשרות׳ו׳חותמתלגיטימציהלושמעניקמהחמינאי,

באיראן.סופית

לחתוםממהריםאינםהסיניםשדווקאנראהכרגע

עםהעימותאתלהחריףשלאכדיכנראהההסכם,על

כנראהעדיףלבייג׳יןלאחרונה.מאודשהתלהטארה"ב

האמ־שלראשםמעלבולנפנףכשוטבהסכםלהשתמש

ריקנים,

$TS1$,האמריקנים$TS1$

$DN2$,האמריקנים$DN2$לעימותלהגיעכךועל־ידיאותולממשמאשר
ארה"ב.עםישירצבאיאףואוליכלכלי

קיומובעצםמשתמשיםהצדדיםשניכאמור,אבל
שלבעינואצבעלתקועכדיהדופןיוצאההסכםשל

מקוויםגםהאיראניםהאמריקני.והממשלטראמפ
בעזרתההאמריקניותהסנקציותאתלעקוףשהאופציה

אתמחדשלשקולהאמריקניםאתלהביאעשויהסיןשל

טראמפמנסהשבאמצעותהלחץ׳׳מקסימוםמדיניות

עמוד 3



הגרעין,בנושאמדיניותהאתלשנותאיראןאתלאלץ
האזורית.והחתרנותהטילים

זרהמהשתלטותמסורתיתחוששים"האיראנים

שהתנגדוכשםבסיןלתלותמתנגדיםהםארצם.על

במאהשלהםהנפטעלבריטיתאמריקניתלהשתלטות

למ־מהמכוןאיראןחוקרצימט,רזד"ראמרהקודמת",

חקרים

$TS1$למחקרים$TS1$

$DN2$למחקרים$DN2$בתקשורתאביב.תלבאוניברסיטתאסטרטגיים"
התלוננושבהםרביםמאמריםהתפרסמוהאיראנית

מייצאיםשהאיראניםלנפטבתמורהשסין,הכותבים

הסחורות,וכיבדולרים,ולאבסחורותמשלמתאליה,

ירודה".באיכותהןסין,מתוצרתמכוניותלמשל

סיןאתבטהרןהבריאותמשרדדוברתקףלאחרונה
בזמןהעבירהשלאבכךאותהוהאשיםבוטה,בצורה

המגפה.התפרצותבתחילתהקורונהנגיףעלמלאמידע

כראוי.התגוננהלאאיראןשבגללההסיבהשזואמרהוא

אלו,טענותעלחזראחמדינג׳אדמחמודלשעברהנשיא
אםגדולהשגיאהתעשהשאיראןואמרההסכםאתתקף

עליו.תחתום
הכ־הוועדהבכינוסשנהחצילפנישנשאבנאום

לכלית

$TS1$הכלכלית$TS1$

$DN2$הכלכלית$DN2$המדינהמזכירהזהירבאתיופיה,האו"םשל

עליהםכיהאיראניהקהלאתפומפאומייקהאמריקני
משטריםשלריקותהבטחותכלפי"חשדניםלהיות

מןותלות".שחיתותעודמייצריםרקהםטוטליטריים.

לאזה־שמעולאבאיראןהשולטיםהאייתוללותהסתם,

רתו

$TS1$לאזהרתו$TS1$

$DN2$לאזהרתו$DN2$שעשוכפיבדיוקלסיניםהמדינהאתמוכריםוהם

באפריקה.אחרותמדינות
עםהסכמיםלעשותמאודשמחיםמצדםהסינים

ובו־אדם,זכויותמהפרותמתעלמיםשהםתוךרודנים,

זזים

$TS1$ובוזזים$TS1$

$DN2$ובוזזים$DN2$ההגמוניהשאיפותאתלקדםכדיארצותיהםאת

שלהם.הגלובלית

הסיניים:החששות

השזחמהעמקתחשש

למדי־במכוןבכירמחקרעמיתאבנטל,אודילדברי

ניות

$TS1$למדיניות$TS1$

$DN2$למדיניות$DN2$המ־שגוברתככלהבינתחומי,במרכזואסטרטגיה

צוקה

$TS1$המצוקה$TS1$

$DN2$המצוקה$DN2$אצלםומתחזקהולךוחיזבללהסוריהאיראן,של

שלושתןכי"ניכרסין.לעברמזרחה׳׳פנייהעלהדיבור
ולט־שמסוגל,העולמית,בזירהעולהכוחבסיןרואות

ענתן

$TS1$ולטענתן$TS1$

$DN2$ולטענתן$DN2$התקדיםחסרמהמשבראותןלחלץמעוניין,אף

האמריקאיות,מהסנקציותשנובעמשבראותן.הפוקד
אתוהביאהנפטמחיריומירידתהקורונהממשבר

אינפ־עםלקריסהולבנוןסוריהאיראן,שלהמטבעות

לציה

$TS1$אינפלציה$TS1$

$DN2$אינפלציה$DN2$בממוצע".כ־%001שלשנתית

משהולאהואבאיראןהתסיסהכימסביר,אבנטל

ביקורתישנהאיראן"בתוךממנו.להתעלםשאפשר
דוגמתשמרנייםבכיריםמצדכוללההסכם,נגדרחבה

עלמותקפתוהממשלהאחמדינג׳אד,לשעברהנשיא
האיראניםלקידומו.במגעיםהציבוראתשיתפהשלא

אייםכמולאומייםנכסיםשלבזול׳מ׳מכירהחוששים

השאהשלהגולהבנואפילואנרגיה.ומקורותונמלים

נשמעתבנוסף,שלהם.הטבע׳אוצרות׳שודמפניהזהיר

למו־סיןשליחסהסוגייתאתלבררמהממשלהדרישה

סלמים

$TS1$למוסלמים$TS1$

$DN2$למוסלמים$DN2$ההסכם".עלחתימהלפניהאויגורים

מהכלשלאכךעלאבנטלאצלחשדשמעלהמה

לאשהסיניםהעובדההיאנכון,בהכרחהואשפורסם

שלמ־היא,"האמתבאיראן.לפרסומיםשותפיםממש

רות

$TS1$שלמרות$TS1$

$DN2$שלמרות$DN2$,שישבכללבטוחלאהסיניםמבחינתהפרסומים

זהאחדמצדרקהסכםעלשומעכשאתההסכם.כזה

ולאמאשרתלאלהסכם,מתייחסתאינהסיןחשדמעלה

שנשא־הסיניהחוץבמשרדדוברתקיומו.אתמכחישה

לה

$TS1$שנשאלה$TS1$

$DN2$שנשאלה$DN2$נמצאותהמדינות"שתיכיבאמירההסתפקהבסוגיה

יחסיהן".לפיתוחבנוגעבקשר
להעמיקמהחששאולינובעתהסינית"העמימות

"מעבראבנטל.מסבירארה"ב",לביןבינההמתיחותאת

ארה"ב,עםהסחרמלחמתאתלהחריףהרצוןלחוסר

כלעלכבדמכשולמהוותהאמריקאיותהסנקציות

כברסיןהסנקציות,לחץתחתבאיראן.סיניתהשקעה

שדהפיתוחדוגמתטהרן,עםגדוליםמפרויקטיםנסוגה

דולהמיליארדחמישהשלבהיקףהדרומיפארםהגז

מי־16שלעתקלהשקעתהתחייבותלאלו,"מעבר

ליארד

$TS1$מיליארד$TS1$

$DN2$מיליארד$DN2$יותרשנוקטתלסין,אופייניתאינהבשנהדולר

מדינותקשיירקעעלסיכונים,גידורשלבמדיניותויותר

להשת־לעתיםהובילואלואםגםחובות,להחזיררבות

לטות

$TS1$להשתלטות$TS1$

$DN2$להשתלטות$DN2$צפוייםאלוקשייםלאומיות.תשתיותעלסינית

שלובמקרההגלובליים,והמיתוןהמשברבצללגבוררק

מכבשתחתונתונהבסחרורנמצאתשכלכלתהאיראן,

מאוד".גבוהסיןמבחינתהוודאותחוסרהסנקציות,

האםמתלבטתהנראהככלעצמהסיןאבנטל,לדברי

ואסטרטגייתמספיקוחזקהבטוחהמניההיאאיראן

"איראןמחיהבכלבאיראןתיושםלאוהדרך׳׳החגורה

הואכושלות",מדינותעםמניסיונהולמדההתפקחה

הכלכלי׳המסדרוןעללמשללהסתכל"אפשרמסביר.

מי־כ־26סיןהשקיעהבו(cpec)הסיני־פקיסטאני׳

ליארד

$TS1$מיליארד$TS1$

$DN2$מיליארד$DN2$.רקלעלותהיהאמורשבמקורפרויקטזהדולר
הלקויותהתשתיותבגללהמוןתפחוהואמיליארד46
בפקיסטן.

בשחי־שקשורותצפתהשלאבבעיותנתקלה"סין

תות,

$TS1$,בשחיתות$TS1$

$DN2$,בשחיתות$DN2$בנוגעגםקייםהזהשהחששמניחאניוטרור.פשע

נפטרוכשותממילאסיניותחברותבנוסף,לאיראן.

עקיפתרקעעלהאחרונהבשנהבוודאימאיראן,מוזל

לקוחותיששלאיראןלאזההאמריקאיות.הסנקציות
בתחוםמתלותלהימנעמבקשתגםסיןבתור.שעומדים

ולאמקורותיהאתלגווןהניתןככלופועלתהאנרגיה

יחידה".ספקיתעללהתבסם

הישראלי:ההיבט

הסיניתהמדיניותשינוי

איךישראל,שלמבחינתהביותרהמעניינתהשאלה
המניעהסינית"בראייהעליה.להשפיעעלולהכזוברית

האיזוןשמירתתוךהמסחרי־כלכלי,הרווחהואלהסכם
ותכליתםהאמירויות,ואיחודהסעודיתערבעםביחסים

הבריתארצותנגדאיראןעםצבאיתבריתיצירתאיננה

במאמרכותביםוישראל",הסעודיתערבנגדלאוכמובן

לאומי.ביטחוןלמחקריהמכוןמומחימיוחד
סיןעבורמועטהזהבמקרהישראלשל"חשיבותה

למעטשיקוליה,בכללבחשבוןנלקחתבהכרחואינה

עלישראליתצבאיתמתקפהשלסינילחששבהקשר

אזוריתמלחמהלהציתהעלולהבאיראן,גרעיןמתקני

רמתאתישקלוהסיניםבאזור.היציבותאתולערער

אםלקדמוויהססוזה,מעיןהסכםלאשרבבואםהסיכון

המשךבשלייפגעוהפיננסיותהשקעותיהםכייחושו

יציבותעללהקריןשדינהמתריסהאיראניתפעילות

מומחיאיראן".שלהפנימיתיציבותהעלוגםהאזור

פעילותשעיקרוזה,שהיבט"ראויכיכותבים,המכון
ומאיימתהאזוריציבותאתהמפרהנמשכתאיראנית

הסיניםהגורמיםמולאלישראלעל־ידייוצגעליה,

הרשמיים".

מודאגמנחם,בןיוניערבים,לענייניהוותיקהפרשן

שצפוישההסכםמכךומסיקהמתגבש,מההסכםמאוד

שסיןכךעללהעידיכולבהחלטלאיראןסיןביןלהיחתם
לבעלתהפכההיאאיראן,כלפימדיניותהאתשינתה
יחסיםלהשישוישראל,אליה,ביחסחשוביםאינטרסים

עמה.יחסיהאתמחדשלבחוןצריכהסין,עםטובים

יותרכעתלהיותישראלתאלץמנחם,בןלדברי

בכלישראלאתהזהירו"האמריקניםהסינים.מולזהירה

לפניבישראל.בהשקעותסיןשללמעורבותהקשור

פומפיאומייקהמדינהמזכירלישראלהגיעחודשיים

כיהמדיניהדרגאתוהזהירהזה,בנושאמיוחדלביקור

להיותעלולותבישראלבהשקעותהסיניתלמעורבות

ארה"ב.עםישראליחסיעלמסוכנותהשלכות

אתלצמצםאולבטלמישראלדורשים"האמריקנים

נמלהפעלתעלסיניתחברהעםחתמהשהיאההסכם

לבחוןוגםברצינות,זאתלשקולצריכהישראלחיפה.
חברותעםפעולהלשיתופיהקשורבכלמדיניותהאת

הנחתתחבורה.ותשתיותטכנולוגייםבתחומיםסיניות

להגיעעלולהכזוטכנולוגיהשכללהיותצריכההעבודה
הסינים".דרךאיראןלידידברשלבסופו

ישראלאתמאלץהחדשהמצבמנחם,בןלדברי

זמפרץהפרם׳שבפתו!בג’םקהימיהנמלוהרחבתו.חידושואתלידיהתקבל?ין

האירא־הגרעיןנגדהחשאיתהמלחמהאתלהאיץ

ני.

$TS1$.האיראני$TS1$

$DN2$.האיראני$DN2$הגרעיןבפרויקטסיןשלהאפשרית"המעורבות
תמרורהיאלהיחתםהצפויההסכםבעקבותהאיראני

המלחמהאתלהאיץאותהומחייבתלישראל,אדום

לת־תיכנסשסיןלפניעודהאיראניבגרעיןהחשאית

מונה

$TS1$לתמונה$TS1$

$DN2$לתמונה$DN2$בפרויקט",איראןשלמסייעתלשותפהותהפוך
להשתמשיכולהישראל"לכאורה,וממשיך:כותב,הוא

אךאיראן,אתלמתןכדיסיןעםשלההטוביםבקשרים

והאיראניםסיכויחסרהדברכיהיאבירושליםההערכה

הגרעינית".הפצצהלעברשועטים

ייחתםההסכםאםישי,בןרוןהפרשןלדבריגם

ראותמנקודתלדאגהסיבהלישראלתהיהוימומש

שהסכםמפני"ראשית,ומודיעינית.צבאיתאסטרטגית,

יכרסםלאיראןסיןביןכאלהבממדיםואסטרטגיכלכלי

וכגורםעולמיתכמעצמהארה"בשלבמעמדהקשות

הנוג־הסעיפיםמימושהתיכון.במזרחדומיננטימשפיע

עים

$TS1$הנוגעים$TS1$

$DN2$הנוגעים$DN2$ומודיעינייםצבאייםפעולהולשיתופילטכנולוגיות

יחדלסכלארה"בשלביכולתהיפגעלטהרןבייג׳יןנגבין

אםבעיקרהאיראנית,הגרעיןתכניתאתישראלעם

יהיהואםהאטומיתהפצצהאל'לפרוץ׳תחליטאיראן

צבאיים".באמצעיםזאתלסכלצורך

׳באידו;הסיניgps^"השימושישי,בןאומרבנוסף,
ביןהמודיעיניהפעולהשיתוףגםכמוהסינית,G5במערכת

באיראן,הנעשהאחרלעקובישראלעליקשולסץ,איראן
מכלהטליםדיוקמערכותאתלשפרלאיראניםויאפשרו

אלובתימןבסוריהבלבנון,בריתםבעליושלשלהםהסוגים

ישראל".ותפעילשמפעילהההגנהאמצעימול

שההסכםאפשרותגם"קיימתטוען,הוא"מאידך",

עלמרסןכגורםדווקאיפעללאיראןסיןביןהמתרקם
לרסןעשויהבייג׳יןישראל.לטובתבעקיפין,וכךהאיראנים
החתרניתפעילותהואתטהרןשלהגרעיניותשאיפותיהאת

שהשקעו־ירצולאשהסיניםמפניהתיכון,המזרחברחבי
תיהם

$TS1$שהשקעותיהם$TS1$
$DN2$שהשקעותיהם$DN2$לטמיוןיירדובאיראןואסטרטגיותהעניותבתשתיות
ישראלביןבסייברבעימותגדל,צבאיבעימותכשייפגעו

איראן.לביןהערביותבריתהובעלותארה"בביןאוואיראן

במצבתהיהאיראןשחלילהגםמעוניינתאינה"סין

אותהשתחייבחובותיה,אתלהחזירתוכללאהיאשבו

הקבועותהחברותשארמוללעומתיתעמדהלנקוט

מת־שאינהגורסתהסיניתהמדיניותהביטחון.במועצת

ערבת

$TS1$מתערבת$TS1$

$DN2$מתערבת$DN2$היאאבלאחרות,מדינותשלהפנימייםבעניינים

איראן.בגללבינלאומילבידודלהיקלעתרצהלא
המ־ההסכם,יתממשוכאשרשאםלהניח,"אפשר

דיניות

$TS1$המדיניות$TS1$

$DN2$המדיניות$DN2$למדיניותהמאודדומהתהיהאיראןכלפיסיןשל

שלהעכשוויתולמדיניותהקוריאהצפוןכלפיסיןשל

הימנעותגורסתהמקריםבשניהמדיניותבסוריה.רוסיה

המעצמהשלהאינטרסיםעודכלבעימותיםממעורבות

עםטוביםוקשריםהידברותישלישראלנפגעים.אינם

ההסכםדברשלבסופואםלנולסייעעשויזהוגםסין,

יתממש".

השחמטמשחקאתבחכמהמשחקים"האיראנים

בפ־דלתותסוגרותוישראלשארה"בברגעהים־תיכוני.

ניהם,

$TS1$,בפניהם$TS1$

$DN2$,בפניהם$DN2$הסנק־אתלעקוףכדיחדשותדרכיםפותחיםהם
ציות

$TS1$הסנקציות$TS1$
$DN2$הסנקציות$DN2$,"להרוויחמנסים"הםמנחם.בןמסכםהאמריקניות

יביאוהקרובותבארה"בהבחירותשתוצאותבתקווהזמן

הידוקאיראן.כלפיהממשלשלביחסמהותילשינויגם

לכןוישראל,ארה"בלרעתהואסיןעםאיראןשלהקשר
עכשיו".כברבהתאםלפעולצריךהמדיניהדרג

נתקלה"?ין
בבעיות

צפתהשלא

שקשורות
בשחיתות,

וטרור.פשע

מניחאני

שהחשש

?Aקייםהזה

לאיראן.עAונב
חברותבנוסף,

ממילאסיניות

נפטרוכשות

מאיראן,מוזל
בשנהבוודאי

האחרונה"
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