ההדלפות בנושא הפעילות נגד איראן לא יגרמו לה להרהר מחדש במדיניות הגרעין
איראן ,למרבה הצער ,לא תעצור את פרויקט הגרעין שלה .להפך ,זה רק עלול להוביל להסלמה ולתגובה
איראנית ,שקשה לעת עתה לחזות כיצד תיראה ומתי והיכן תתממש
אבי יששכרוף 17.4.21 /
[]...
ד"ר רז צימט ,מומחה לאיראן מהמכון למחקרי ביטחון לאומי  ,מבדיל בין ההדלפות הקשורות למערכה
הימית בין ישראל לבין איראן ,לבין אלה העוסקות בפעולות נגד פרויקט הגרעין.
"לגבי המ ערכה הימית ,מהרגע שבו הנושא יצא החוצה זה מחייב תגובה מצדם וצריך להבין זאת .כל עוד
הפגיעה באוניות איראניות נשמרה בחשאי ,זה העניק להם מרחב תמרון מסוים .אולם מהרגע שזה בחוץ ,זה
מחייב תגובה .יש כמובן את הסוגיה של 'מי אחראי להדלפות' .כלומר ,אם האיראנים מקבלים את הגרסה
שמי שעומד מאחורי ההדלפות זה האמריקאים ,הם אולי מאתרים פה פער מסוים בין ישראל לארה"ב".
צימט המשיך" :אבל בסופו של דבר ,האיראנים לא עושים הבחנה בין ישראל לארה"ב .הנחת העבודה
הבסיסית של האיראנים היא שמה שנעשה על ידי הישראלים מקבל את ברכת הדרך והאור הירוק
האמריקאי".
הוא הסביר כי "בסוגיית הגרעין ,קשה עדיין לקבוע כיצד זה ישפיע ובעיקר על השיחות בווינה .יש לכאורה
שתי אפשרויות קצה  -אחת מהן היא פרישה של האיראנים מהשיחות .וישנן כבר כעת קריאות של רדיקלים
באיראן שאומרות שאין מה לנהל מו"מ 'תחת אש' .אולם הקו המובי ל כרגע באיראן הוא להמשיך בשיחות".
"הבעיה היא שאנחנו מתקשים להבין עד כמה האיראנים רוצים לחזור בכלל להסכם הגרעין" ,הוסיף" .הנחת
העבודה היא שהם רוצים ,אבל לא להוטים ולא בהכרח כרגע .בסופו של דבר הצלחת המהלך בווינה כרוכה
בהתגברות על פערים גדולים בין העמדה האמריקאית לאיראנית".
"התגובה האיראנית על הפגיעה בפרויקט הגרעין שלהם קשורה לדבר אחד  -הרצון שלהם ,אם יש כזה,
לחזור להסכם הגרעין ולהביא להסרת הסנקציות .אם איראן תגיע להסכמות עם ארה"ב והמעצמות ,יהיה
להם נוח לקחת את הזמן ,לא להגיב ,לשקם את נתנז ולראות מה יקרה .אלא ששוב  -לא בטוח שהם רוצים
בכלל בהסכם כזה".
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