
הפתיחה’׳מנתרקהיהסילימאניקאסםשלשחיסזל!מתברר

מסוריה?לחלוסיןלסלקםשנועדהלמתקפההאיראניםחולשתאתלנצלישראלתנסההאם

בתמונות.מתגלגלתדרמה

הפגנותממוקד,חיסול

גרעיניים,איומיםסוערות,

עלובהנגדמתקפת
בסוריהוהזדמנויות

u?בץ
רויסרס,ק8צילומים:

ההדףגלי
׳החיסולשל

תפסהחיסולכאחדומתערפלתמתבהרתהאזוריתהתמונהסולימאני,חיסנלאחרישבועיים

לאהמשטרלשמוח,מוקדםאבלבתולדותיו,הגרועיםהשפלמזמניבאחדהאיראניהמשטראת

ל׳מחדל׳האחראיםהמהפכה,משמרותנגדאלאהמשטרנגדאינןההפגנותובכלל,לקרנס,ע1מד

האחידה׳האבל׳חזיתאתלרסיסיםוניתץולבומרנגלפארסהשהפךהאוקראיני,המטתזהפלת

אםבאמ"ן,מעריכיםהגרעינית׳,׳הנצרהעלהידעםאיראןלעולםלהציגהמשטרשניסה

לנוכחיעזו,האםהיאהשאלהשנתיים.בתוךפצצהבידםתהיההקיטור,במלואהאיראניםיפעלו

צעדיואתומחשבובהתפתחויותבמהלכיםנסראללהחסןצופהבביירותומהבונקרחולשתם
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שהחליטוישראליםבכיריםהיוזאת,ובכל

ישראלאתולהפוךחיוך,בחצירמיזותלשחרר

נפרצוהלשוןסכריהפעולה.עלחתימהלמורשת

סיבותשחסרותולאבולם.ואיןמיליםבשטף

כאלהלהלספקאבלישראל,למדינתלנטורלאיראן

מה?בשבילדקלרטיבי?כמעטדיווחשלמגשעל

י1דעהיהסולימאניאם.2

מילים,מיליובכן,עניין,באותולענייןמעניין
שוחררומידעים,שלחומריםוחומריםתיליםתילי

התנאיםבשלואכןאםודנוהאווירלחללהשבוע

שהגיעהמסכימיםכולםוהאםבסוריה,לתקיפה

כדיבמדינה,האיראנייםהבסיסיםאתלסכלהעת

מהאזור.איראןאתלסלק

ל"יתדאומרלדיון",נושאבכךרואה"לא

המכוןראשגלעדעמוס)מיל,(אלוףהשבוע"
סדרתויו"רבבינתחומי(IPS)ואסטרטגיהלמדיניות

מדיניהביטחוניהאגףראשלשעברהרצליה,כנסי

לאתפעלו.לפעול?"רוציםהביטחון.במשרד

כךכללדברמהבשבילאבלתפעלו,אלרוצים
בנושא".הדיוןלעצםמתנגדאניהרבה?

הקונספטמאחוריהרציונלמהזאת,בכל
סולימאנישל"סילוקועכשיו?בסוריה"תקיפה

חלוןישראלבפניפותחיםשנוצרה,והמציאות
במערכתבכיריםאומריםפעמי",חדהזדמנויות

לשיםכדיהמצב,אתלנצלחייבת"היאהביטחון.

ישראלנגדחזיתולבססלהקיםהאיראנילמאמץקץ

ובעיראק".בסוריה
פיהעלאמץ,הערכתהתפרסמהשלישיביום

מרסןאירועמהווהמהזירהסולימאנישלסילוקו
לתקוףהזדמנותוגםהקרובה,לתקופהומצנן
איראןשלהצבאייםהאתריםעשרותאתבעוצמה
שם.שלהההתבססותבפרויקטולפגועבסוריה,

הפניםבהפגנותעסוקבטהרןשהמשטרבשעהזאת

הגרעין.תוכניתנגדהכבדהאמריקניובלחץ
מספרהאישסולימאני,שלסיכולוספקאין

למנהיגרקבחשיבותומשניבאיראן,שתיים

ת13סיםטר»ם

טראמםעל

בניין,אבניהיוהמיליםאם
אתבאמצעותןלבנותהיהאפשר

היהועודעזריאלי,מגדלישלושת

בינוני.בגודללשכונהעודףנשאר

נש־ופטפטתקשקשתכמהמלל,כמה

פכו

$TS1$נשפכו$TS1$

$DN2$נשפכו$DN2$שסיפקהזוהיאשישראלכךעלהשבוע
העוולה,בןאתלחסלכדילארה"ב,המודיעיןאת
סולימאני.האדון

פרו־רהבבדברימדוברכל,קודםככה,אז

בינציאליים,
$TS1$,פרובינציאליים$TS1$

$DN2$,פרובינציאליים$DN2$ההואהפייטרהזבובאהשמזכירים

לחרושהצלחנויחדאבלקשה,"היהלשור:שאמר
הגדולה,הבריתשארצותספקאיןהשדה".את
ממשלאשלה,המתוחכמותהמודיעיןזרועותעל

ישראל.מדינתשלהמאגייםהמודיעיןבגופיתלויה

מל־סולימאני,חיסולשלוהחלקההנקייההפעולה

מדת

$TS1$מלמדת$TS1$

$DN2$מלמדת$DN2$ארצותרקובות,שינייםלעקירתהקשורשבכל

ישראל.מדינתד"רשלאסיסטנטיתלאהיאהברית

הקנאיםהאדם.לנפשלהביןאפשרעודכאןעד
ב׳בחורינולהתפארשרגיליםישראלבמדינת

המרהיב,בחיסולקרועותבעינייםצפוהאמיצים׳,

שפעםהברית,לארצותהבמהאתלתתוהתקשו

ממשעיניים.מנקריבמבצעיםיוצאתפעםאחר

סולי־אליומצטרףוכעתבגדדי,אלמוגרלאחרונה

מאני,

$TS1$,סולימאני$TS1$

$DN2$,סולימאני$DN2$פנטסטית.פינצטהבפעולת

יודעיםוהכלכסייענית,תפקדהישראלאםגם

מדינותביןמודיעינייםפעולהשיתופישמתקיימים

היוודעעםבכך.לנופףענייןשוםאיןהמערב,

למ־כמעטבישראלההחלטותמקבליירדוהסיכול,

חתרת,

$TS1$,למחתרת$TS1$

$DN2$,למחתרת$DN2$איראןעללכפותסיבהשוםאיןעשו.וטוב
שוםואיןעשתה,שלאפעולהעללישראל,להשיב

המדינהשלהנקמהלמערבולתלהיסחףסיבה

המטורפת.השיעית

גםהאיראני,במשטרקשותהיכהחמינאי,העליון

והדמעותהבכיותדמיתית.מוראליתוגםתפקודית,

נשפכוסולימאני,שלבלווייתוהשליטיםשל

שספגוהאיראניותהתוכניותעלובראשונהבראש

יצרהמהזירה,סולימאנישלהיעלמותוקשה.מכה

אתשניהלההאיראניתבמערכתמדאיגוואקום

בסו־ההתבססותולתימן,לעיראקהמהפכהייצוא

ריה,

$TS1$,בסוריה$TS1$

$DN2$,בסוריה$DN2$לחמאםוהסיועבלבנון,הטיליםדיוקמפעל

בעזה.האיסלאמיוהג׳יהאד

והלוחשבחוטיםהמושךהיהסולימאני

האצילהשלאזוהריכוזית,התנהלותולמחבלים,

היתרוןהיושלו,הווירטואזיותוהיכולותסמכויות,
לחיסרוןהפכוהםחיסולו,עםכעת,שלו.הגדול
מאד,רבהבמידהשהייתההתוכניתשלהגדול

קאסם.האג׳עםמזוהה
שטח,אישוגםעליון,מפקדהיהסולימאני

וקשרים.אנשיםשלואישלו,שנישאיןכריזמט
לרזולוציותירדומיקרו;מאקרושלאישהיההוא

המפקדיםמולוהתנהלבשטח,הבודדהמחבלשל
המוטרףהשיעיהדתיהלהטהמקומיים.והמנהיגים
תקציבישמגייסכזהרוח,קרמפקדהיותועםשלו,

מיליציותשלמתוחכםמערךלהקיםלוסייעוענק,

ואפגני־מפקיסטןמגויסיםהצטרפואליהןשיעיות,

סטן,

$TS1$,ואפגניסטן$TS1$

$DN2$,ואפגניסטן$DN2$ועוד.ואפריקהמלבנוןגםכמו

שלשיורשוהיטביודעיםמהלוויההבכיינים

שנה,22במשךסגנושהיהקאאני,הגנרלסולימאני,

בחזיתותהאנשיםאתמכירשלאאפור,פקידהוא

והמפקדיםהמנהיגיםעםדיבורלואיןהבוערות.

בש־שציינוכמוובעזה.בסוריהבלבנון,בעיראק,

בוע

$TS1$בשבוע$TS1$

$DN2$בשבוע$DN2$,מדברלאאפילושהואהטועניםישנםשעבר

מהותיאלאטכני,רקלאממששהואחיסרוןערבית.

המנ־והבנתהתפקוד,מכלולעלשמשליךוכזה

טליות

$TS1$המנטליות$TS1$

$DN2$המנטליות$DN2$אותושיגרלחינםלאזירה.בכלהמקומית

והעסיקאפגניסטן,כמורחוקות,לזירותסולימאני
באסטרטגיה.לאאופןבשוםבלוגיסטיקה,אותו

אחדבמחירשניים

משמרותמפקדחיסולשלהתודעתייםההדףגלי

המיליציותמנהיגשלחיסולואתעמעמוהמהפכה,

מהתריס.אלמהדיאלעבדהשיעיות,העיראקיות

חיסולמבצעתהבריתארצותהייתהאםספק,אין

מהתריס,אלראשיתפקידמשחקהיהבונפרד,

והמומחיםובעיראק,באיראןהאדמהרועדתהייתה

איראןכולו.התיכוןבמזרחדברשנפלמסביריםהיו
ומקיימת.נקמהמבטיחההייתה

עיראק,גיזרתפיקודאלוףהיהמהונדיסאל
המהפכהייצואבמערךביותרהחשובההאישיות

התיכון,המזרחברחביסולימאנישהקיםהשיעית,
אפשרועזה.תימןועדולבנון,סוריהדרךמעיראק,

שלמרותמהתריס,אלהמזל,חסרלאישלנודרק

חיסולושלהרייטינגהנפשעת,פעילותועלהקבלות

למפקדבצמודיורטשהואמשוםרקלאפס,שאף
המשטרראשיספק,ללאאבלהמהפכה.משמרות

אלשלמיגורומשמעותאתמיידיתהפנימובאיראן

ספגסולימאנישלחייושמפעלוהבינומהונדיס,

אנושה.מכה

יירוטעםשברעלשברהושכרההאבלהשושן

עםולבומרנג,לפארסהשהפךהאוקראיני,המטוס

והמגוש־המקוממותוההכחשותהעלוביםהשקרים

מות

$TS1$והמגושמות$TS1$

$DN2$והמגושמות$DN2$קשות,נסדקהעממיהאבלהמשטר.ראשישל
העו־בעיניהמשטרליצורשניסההאחידהוהחזית

לם,
$TS1$,העולם$TS1$

$DN2$,העולם$DN2$הברית,ארצותנגדמאוחדהאיראניהעםפיועל

התפוררה.סולימאני,שלחיסולובגין

האבל,סביבהדרמטיוציההתמוססהבאחת

אתרל"מזאר",שהפךסולימאני,שלקבורתומקום

המוןידיעלננטשזיכרון,ולוחותנרותעםזיכרון
משמרותעלזועמיםלכיכרות,יצאוהאיראניםהעם.

נשמעובהפגנותהשקרים.עלוכועסיםהמהפכה

א1ריד"ר

"איראןגולדברג:
כדיבסוריה

וכללהישאר,

עלהדיבורים

האיראניםסילוק

לאהםמשם,

חשובאמינים.

בעללהבין,
בסוריההבית

והיארוסיה,הוא

שבעלתמעוניינת

איראן,בריתה,
במדינה"תישאר

E2
שאהוור:סוליד"ר

בעזרתן"איראן,
שלהאדיבה

אירופה,מדינות

ליצורניסתה

עוקףמנגנון

אבלסנקציות,

נכשל.המהלך

בסהרןהממשל
יהבואתתלה

הנפט,בזיכיונות

הפוספסים,הגז,

הנמליםשיקום

והסכמיבסוריה

עיראק,עםהסחר
התפוצץהכל
בפרצוף”לו
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E2
עמ1ס)מיל׳(אל1ף

"תקיפהגלעד:
לסילוקנרחבת

מסוריה?האיראנים

בכךרואהלאאני
רוציםלדיון.נושא

לאתפעלו.לפעול?

תפעלו,אלרוצים?
מהבשבילאבל

הרבה?כךכללדבר

לעצםמתנגדאני

בנושא"הדיון

מינאי,"ח)כמוחמינאינגדרקלאסיסמאות

לחופשי"(,איראןאתשחררלך,תתבייש
שכונהקורס,כוחמפקדסולימאני,נגדגםאלא

בתוךהאמיתי"."האויבלהאמין:לאבהפגנות,
ההפגנותעברוסולימאני,שלחיסולולאחריומיים

במצבברחובות.תמונותיולקריעתאבל,מתהלוכות

מצעדיםהמהפכהבמשמרותחוששיםהנוכחי,

שעלוליםמערביים,ואנטיאמריקנייםאנטינוספים

מיליון83בקרבמעמדםאתולדרדרלהסתבך
האיראנים.

האיראניהמשטראתהיכהסולימאנישלחיסולו

הסנקציותבתולדותיו.הגרועיםהשפלמזמניבאחד
אפקטיביותהברית,ארצותשהטילההכלכליות
אחוזיםמתשעהיותרחתכוהןב־9102איך,ועוד

אתלומרסיימוולאאיראן,שלהלאומימהתוצר

האחרונה.המילה

כלכליתהיחלשותעלמדובראמ"ןבהערכת

עלהפטוריםביטולנוכחאיראןשלמשמעותית

חביותמיליון2.8שלממכירהוירידההנפט,ייצוא

האיראנים.בידיבלבדאלףל004-003ביוםנפט

אירופה,מדינותשלהאדיבהבעזרתן"איראן,

ד"רלנואומרסנקציות",עוקףמנגנוןליצורניסתה

והמפרץאיראןלחקרעזרימרכזראששאהוור,סולי
הואצלח,לא"המהלךחיפה,באוניברסיטתהפרסי,

בזיכיונותיהבואתתלהבטהרןהממשלתקוע".

בסוריה,הנמליםושיקוםהפוספטיםהגז,הנפט,

הכלולמעשהעיראק,עםהסחרבהסכמיגםכמו

בפרצוף.לוהתפוצץ
מוחלשת,איראןשלהיאהנוכחיתהסיטואציה

הטיימינגשהבשילמסביריםהמודיעיןארגוני

דיבי־עודוישמסוריה.איראןולהרחקתלתקיפה

דנדים

$TS1$דיבידנדים$TS1$

$DN2$דיבידנדים$DN2$;מיסטרמהבונקר,שהאישלזכורישמהצד

מולתקיףמהלךבמהלכים,היטבצופהנסראללה,

אתלוויוציאאזהרה,ותמרודמראהלויציבאיראן

ישראל.נגדלפעולהחשק

שאולזמן

ישבנט,גםוטועןהמומחים,טועניםזמן","אין

להתאפסומנסהמבולבלתשאיראןהזמןאתלנצל

מכהאיראןאתהיכהסולימאנישלחיסולועצמה.על

עודנואיראןשלחזונהזמנית.ספק,ללאאבלקשה,

איןתחליף.ישאדםולכלמיליציות,ומקיםבועטחי,

אתויתאיםיתבססיתמקם,שהיורשעדזמןיקחספק,

מידולאסולימאני,שלהגדולותלנעליורגליומידת

והאסטרטגיההמנהיגותשלהגודללסדרייגיעהוא

סבלנותעםעתיקעםהאיראנים,אבלקודמו.של

לברכיים.ירדולאוהםלסגתמתכווניםלאמוכחת,

כולו.העולםעלשמאיימיםלחץמנופילאיראן

מי־סגירתעלבאוויר,שמהדהדהאיראניהאיוםכך

צרי

$TS1$מיצרי$TS1$

$DN2$מיצרי$DN2$,והשי־העולמי,האנרגיהשוקאתשיכההורמוז

מוש

$TS1$והשימוש$TS1$

$DN2$והשימוש$DN2$מיכליותשיירטוהחות׳ים,בתימן,בפרוקסי

העולמי.הסחראתוישבשומנדב,אלבבאבואוניות

יוותרו,לאהאיראניםעליהמתועדפת,מטרה

אתשמוציאהבעיראק,האמריקניתהנוכחותהיא

אסטרטגיביעדמדוברמדעתו.האיראניהמשטר

להגשיםניסהאותוטהרן,שלבמעלהראשון

סולימאני.

עלשמוצביםאמריקנייםהכוחותכל,קודם

אבלטהרן.עלמיידיאיוםמהוויםאיראן,גבול

מטרה,ממוקדתשאיראןלזכורישלכך,מעברהרבה

דרךמאיראן,טריטוריאלי,רצףליצורחותרתוהיא

שלהמזרחילאגןישירהגישהועדולבנון,עיראק,

שלתפיסתהפיעלכךהשיעי,הצירהתיכון.הים

האינטרסיםאתלשרתכדילהירתםחייבאיראן,

שלוהאסטרטגייםהצבאייםהכלכליים,הדתיים,

צבאאנשימ־000,5למעלההשיעית.המדינה

תקועיםבעיראק,המוצביםאמריקניים
ומחבליםאיראןשלבגרונהעצםכמו

ובהשפעההגדולההשיעיתבתוכנית

התיכון.המזרחעלליצורמנסהשהיא
עלכךהאמריקניים,זה,לצד

אתמשרתיםאיראן,שלראייתהפי

הנוכחותללאהישראליים.האינטרסים

אתמשלימהאיראןהייתההאמריקנית,

בח־ישראלמדינתאתלהקיףתוכניתה,

גורת

$TS1$בחגורת$TS1$

$DN2$בחגורת$DN2$בסיסיםפרוקסי,מיליציותשלנפץ

וטילים.רקטותצבאיים,

ה1ראה.3

לקרטנגרפים:
המפותאתשנ1

רביעישביןבלילהבסוריההתקיפה

פישעלבסוריה,4Tבבסיסלחמישי,

טיסכליבידיהתבצעהזריםמקורות

הערכותעםהיטבמתכתבתישראליים,

מנסהשישראלנראההאחרונות.אמ"ן

שלחיסולועםשנוצרהריקאתלנצל

שלרגליהםאתלדחוקכדיסולימאני,

מסוריה.האיראנים

לפניכברסברבנט,הביטחוןשר

אתלשנותחייבתשישראלוחצי,חודש

בדיוןהצפונית.בזירההמשחקכללי

הציגביטחוני,המדיניבקבינטשנערך

מתקפותהכוללתפעולהתוכניתבנט
הכוחותנגדהצבאשלאגרסיביות

בסוריה.האיראניים

המב"מבמסגרת,2014מאז

משקיעההמלחמות(,שבין)המערכה
וטי־רקטותמשלוחיבהשמדתישראל

לים

$TS1$וטילים$TS1$

$DN2$וטילים$DN2$ומשםלסוריהשמשונעיםמדויקים

הצבא,שלהסיזיפיהסיכולללבנון.

שיעיותהמיליציותהתבססותאתמנע

באופןושיבשבסוריה,איראניות
הלוגיסטיהמחנההקמתאתמשמעותי

עיראקביןבגבולבאל־בוכאמל,הגדול
עבורקריטיבמעברמדוברוסוריה.

חופיועדמאיראןהאיראני,היבשתיהמסדרוןיצירת

התיכון.הים
מומחיםגםואומריםבנט,אומרמספיק","לא

בנט,שללדבריומדי".וחלשמדי"מעטצבאיים,

ולאוסיכול,בלימהשלבפעולותתתמידישראלאם

הכוחותלהוצאתאינטנסיביצבאילמאמץתעבור

שלביטחונהאתשמסכניםמהאזוריםהאיראניים

מפלצתבפנירב,לאזמןבעודתעמוד,היאישראל,

שמצוידבלבנוןחיזבאללהלצדהגבול.עלנוספת

חזיתמולישראלתתמודדוטילים,רקטותב־041

בסוריה.גםורקטותמיליציותשל

כוכבי,הרמטכ"לגםשותפיםבנטשללעמדתו

בעיןעיןאתורואיםהםבמטכ"ל.בכיריםולצידו
עםויחדשנוצרה,ההזדמנותאתמזהיםהמצב,את

תתקוףאםלהתפתח,שעלולהלהסלמהמודעיםזה,
בסוריה.האיראניהמערךאתבעוצמהישראל

בסוריהשתקיפהמסכימיםהמומחיםכללא

היתכנות"איןמהאזור.איראןשללסילוקהתביא

גול־אוריד"רהשבוע"ל"יתדאומרסיכוי",ואין

דברג,

$TS1$,גולדברג$TS1$

$DN2$,גולדברג$DN2$לממשללאודרספרבביתלאיראןמומחה

הדי־וכללהישאר,כדיבסוריה"איראןבבינתחומי.

בורים

$TS1$הדיבורים$TS1$

$DN2$הדיבורים$DN2$אמינים.לאהםמשם,האיראניםסילוקעל

והיארוסיה,הואבסוריההביתבעללהבין,חשוב

במדינה.תישאראיראן,בריתה,שבעלתמעוניינת

לרוסיםטובהבסוריה,פועלתאיראןבהמציאות

התי־במזרחלהםהגרנדיוזיותלתוכניותומתאימה

כון

$TS1$התיכון$TS1$

$DN2$התיכון$DN2$,בפרט.ובסוריהבכלל

חולה,מיטההיאסוריהכיגםאולילמה?

ששיתוףלזכור"ישבה.לטפליודעתואיראן
אסראתלהשאירהצליחהרוסי־איראניהפעולה

להנציחומעונייןמהמצבמרוצהופוטיןכסאו,על

מקבל.פוטיןמשהו,רוצהכשפוטיןאותו".
האיראניםגירושעלבנטשלדבריועםמה

"ספיןגולדברג,ד"ראומרפוליטי","רהבמסוריה
חושבבנטאוליאזכלום".מאחוריושאיןפוליטי

המציאותאבלרייטינג,לויביאוהללושהדיבורים

ושלגולדברגשללדעתוכולם,שלפניהםעלתכה

בסוריה.לגורעברוהאיראניםאחרים,רביםמומחים

לעיקנלמעברהפצצה.4
אמ"ןהערכתזוהניצרה;עלידעםאיראן

קבעהדו"חהאיראנית.הגרעיניתלפצצהבאשר
למספיקלהגיעהאיראניםיצליחו,2020סוףעדכי
אורניוםלהעשירימשיכואםלפצצהמועשרחומר

טראמם.ידיעלהגרעיןמהסכםליציאהכהתרסה

תהיההקיטור,במלואהאיראניםיפעלואםלמעשה,

מחזיקיםאינםהאיראניםשנתיים.בתוךפצצהבידם
העשרתבמסלולממשיכיםוהםפלוטוגני,במסלול

מוע־אורניוםכמותמעשיריםשהםתוךהאורניום,

שר

$TS1$מועשר$TS1$

$DN2$מועשר$DN2$פצצות.מספרשללכמותנמוכהברמה

סולימאנישלשחיסולוחשבנובאמת"לא

אלוףאומרהאיראנית",האסטרטגיהאתיעצור
מפקדמרכז,פיקודאלוףלשעברמזרחי,אביבמיל.
שאםאמרהאמץהערכת"אבלועוד.היבשהזרוע

הכוח"("כלעל)דגשהכוחבכליפעלוהאיראנים
אבלשנתיים.בתוךליעדיגיעוהםלפצצה,להגיע

שניכברהללוהשנתייםבהערכתנמצאיםאנחנו

המשמ־אתמביניםהאיראניםשגםמשוםעשורים,

עויות

$TS1$המשמעויות$TS1$

$DN2$המשמעויות$DN2$.אנילהם.להפריעשדואגיםכאלהוישהללו

ממשי,איוםבתורהללוהשנתייםאתלוקחפחות

יותר".הרבהארוךלזמןאותםלהאריךונוטה

אומרשיש",רציונליהכיהואהאיראני"המשטר

מדינתשלמראויבהיאאיראן"אמת,גולדברג.ד"ר

עלהתיאוריםכללדבריו,מפוכח.אויבאבלישראל,

די־הםהגרעיני,הטילהדקעלשילחצוהמטורפים

בורי

$TS1$דיבורי$TS1$

$DN2$דיבורי$DN2$שאיראןשהיאשלי"ההערכהבורים.שלסרק
לאהיאאבלטכניים,צרכיםפיעלאורניוםתעשיר

יפהיודעיםהאיראניםצבאי.גרעיןלהשיגתנסה

העולם.אתעליהםתהפוךגרעיניתשפצצהמאד,

לאהעולם,עםפורהבקשרמעונייניםהםלדעתי

ב־5102".הגרעיןהסכםעלחתמוהםלחינם

ויקדמוחייהם,שגיאתאתהאיראניםיעשואם
30בענו׳המשך
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ההדףגלי
׳החיסול׳של
12מעמיהמשך

ועלוליםבגדול,מהמריםהםשלהם,הגרעיניתהיכולתאת

שנה.ארבעיםבמשךבשיטתיותשבנוכלאתלאבד

טרףטראמםשלהאחרוןהמהלךמורתע,באיראןהמשטר
פעמיםמספרלצפייה.ניתןבלתישהואוהוכיחהקלפיםאת

להחזיקלאיראןיאפשרלאשהואוהודיעטראמפהתבטא
ולנ־טראמפאתלאתגריעזולאושות׳חמינאיגרעיני,בנשק

סות

$TS1$ולנסות$TS1$

$DN2$ולנסות$DN2$איראנית.גרעיניתפצצהמולאותולעמת

"האירא־גולדברג,ד"ראומרומתן",משאשלעניין"הכל

נים

$TS1$האיראנים"$TS1$

$DN2$האיראנים"$DN2$השנישהצדמחכיםהםאבללפצצה,בשעטהמאיימים

עםלהמתיןטובהסיבהלהםויתןקונקרטיות,הצעותעםיבוא

הגרעין.

איית1ל1תכ1לםלא.5
לה־שיצאהאיראנילעםטראמפהנשיאצייץאתכם","אני

פגין

$TS1$להפגין$TS1$

$DN2$להפגין$DN2$.ה"אתכם"מיהםידעלאטראמפשהנשיאאלאברחובות

המערבי,בעולםרביםגםכמוהודבריו.אתכיווןאליהם

עלמשקיףכשהעולםבאיראן.הנעשהאתנכוןמביניםלא

חמינאי,שלבחייומתנקשמישהושתכףבטוחהואההפגנות,

שהעםאלאהתיאוקרטיה.מקוםאתתופסתוהדמוקרטיה

כזו.שאיפהשוםלוואיןדמוקרטיה,מהייודעלאהאיראני

גול־ד"ראומרהללו",מהתקוותמאדרחוקה"המציאות

דברג.

$TS1$.גולדברג$TS1$

$DN2$.גולדברג$DN2$,מתייחסיםרבות,מערביותבמדינותגםכמו"בישראל

המינוחתחתחוסיםשכולםובטוחיםאחת,כמקשהלאיראן

יותר".הרבהמורכבתשהמציאותאלא"אייתולות",

ברא־הקיצוניםתפיסות,שתיביןמאבקמתחוללבאיראן

שותו

$TS1$בראשותו$TS1$

$DN2$בראשותו$DN2$שלבראשותווהפרגמטייםחמינאי,העליוןהמנהיגשל

האיסלאמית.איראןמיהיסביבנסובהעקרוניהוויכוחרוחאני.

תומכיםסולימאני,לו,שהתפוצץהמשנהכוללואנשיו,חמינאי

להסתגרותוחותריםבעולםבוטחיםלאהםמתמדת,במהפכה

האיסלאמיתהמהפכהאתלייצאמבקשיםהקיצוניםאיראנית.

האויביםאתולהרתיענוספות,זירותאליהלספחהחוצה,

עלהאיראניתההתבססות)כמוהפרצוף""בתוךשלהם,בחצר

בהשקעתתומכתהקיצוניתהאידיאולוגיההישראלי(.הגבול
פנימה.באיראןבמקוםחיצוניות,בזירותהאיראניהעםכספי

מע־היאאיראןבולמצבחותרהפרגמטיהמחנהלעומתם,

צמה

$TS1$מעצמה$TS1$

$DN2$מעצמה$DN2$,מחפשיםהפרגמטייםלתוקפנות.קשרבליאבלאזורית

הםמדינות.עםפעולהושיתופילקשריםוחותריםהעולם,את

החיצו־בזירותאיראןשלהמעורבותאתלצמצםמעוניינים

ניות,

$TS1$,החיצוניות$TS1$

$DN2$,החיצוניות$DN2$חמאסלחיזבאללה,והסיועבסוריההנוכחותלרבות

תנאיובהטבתהאיראניבעםלהשקיעאיראןעללדעתם,ועוד.

למיליציותלחיזבאללה,כספיםלהזריםלאאופןובשוםחייו,

כולו.בעולםטרורולעידוד

ללבנוןולאלעזה,לא
וההפ־לקרוס,עומדלאבאיראןהמשטרלשמוח,מוקדם

גנות

$TS1$וההפגנות$TS1$

$DN2$וההפגנות$DN2$ביטויהןהאיסלאמית,הרפובליקהלהפלתחותרותלא

לאבאיראן"ההפגנותהפוליטית.המערכתבתוךלמאבקים

משמרותנגדכוונו"הןגולדברג,אומרהמשטר",נגדכוונו

שלהם".כמחדלנתפסתהמטוסשהפלתהמהפכה,

מוסלמית,מדינהשללמציאותמתנגדלאבאיראןהציבור

ומעונייןהעולם,עםקשררוצההואלהפיכה.חותרלאוהוא
הקיצוניתהמדיניותעלוזועםהמציאותאתקוראהואביציבות.
בחימושחיצוניות,בזירותעתקהוןשללהשקעותשהביאה

אתשגררהבגרעיןובהשקעהתימן,ועדמעיראקמיליציות

החונקות.הסנקציות

העליוןהמנהיגנגדכוונולדיקטטור""מוותהקריאות
בהפגנותכמוהמהפכה.משמרותשלהפטרוןשהואחמינאי,

קריאותנשמעוהקודמות(ובהפגנותהדלק)במחאתהקודמות
חיצו־בזירותשפועליםהמהפכה,משמרותשלהמדיניותנגד

ניות

$TS1$חיצוניות$TS1$

$DN2$חיצוניות$DN2$הפופולריהסלוגןלחינםלאהאיראני.העםחשבוןעל

אתןנשמתיאתללבנון,ולאלעזה"לאהואהללובהפגנות

לאיראן".
זההיההפרגמטי,המחנהשלניצחוןהיההגרעיןהסכם

הסביררוחאניהפרגמטי,המחנהניצחבהןהבחירותלאחר

העולםמולפשרניתמדיניותלנהללולאפשרעליוכילחמינאי

לנהללילאפשרחייב"אתההגרעין.בנושאלהסכםוללכת

יפילו"אחרתלחמינאי,רוחאניאמרפרגמטית",מדיניות

יתקומם".העםאותנו,
שעלתצפוואלבאיראן,בחירותיתקיימוכחודשבעוד

ליברליתרוחלאיראןשיביאדמוקרטגורםיעלההשלטוןכס

אמיתיהואהבחירותשלהאחרוןהמהלךנכון,וחופשית.

הדמהמהלךלדיקטטורה,כיאהזאת,בכלאבללחלוטין,

רצוייםהבלתיהגורמיםאתמנפהמסדרתועדהקודם.מתבצע

שראוייםשוניםגורמיםמכשירהואזלרוץ,להםמאפשרתולא

נמניםעליהםבבחירות.לרוץלהםומאפשרתבקהל,לבוא

ועוד,סוציאליסטייםאיסלאמיסטים,פרגמטיסטיים,גורמים

האיסלא־האוטוריטהבפניראשיהםאתמכופפיםכולםאבל
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