
 

 ?הריאיון שחולל סערה: האם משטר האייתוללות באיראן מתחיל להתפורר

, תוקף את משמרות המהפכה עשתה רעש בכל העולם. אבל  הקלטת שבה שר החוץ האיראני, מוחמד זריף

מודיעין   אנשי  משכנע  הגנוז  הריאיון  במדינה,  הזועם  לציבור  הפרנואידית  ההנהגה  בין  ההתחלה:  רק  זו 

אנו חושפים   כעת  האייתוללות.  הסוף של שלטון  פעם שזהו תחילת  מאי  יותר  בכירים בישראל ובמערב 

הנפיצה, בודקים כיצד דלפה באופן מסתורי ומפרטים איך כל זה    קטעים נוספים שטרם פורסמו מההקלטה

 קשור לחידוש השיחות על הסכם הגרעין 
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, אומר כי אפשר לראות בהקלטה, (INSSביטחון לאומי )במכון למחקרי  , מומחה לאיראן  רז צימט ד"ר  

בין אם ההדלפה שלה הייתה מכוונת ובין אם לא, "ניסיון לגלגל הלאה אחריות למה שנתפס בעיני חלקים  

מהשלטון באיראן והציבור ככישלון של המערכת הפוליטית הנוכחית. ברור שהמשמרות הן גורם משמעותי  

בסוף   אבל  ובפוליטיקה,  אם  בכלכלה  העליונה.  והמועצה  חמינאי  המנהיג  זה  ההחלטות  את  שמקבל  מי 

במשמרות המהפכה לא היו מרוצים מהסכם הגרעין ורצו לטרפד אותו, אז למה המנהיג שמזוהה איתם אישר  

 אותו?" 

 ]...[ 

היכולות של זריף הביאו לו כוח רב. "בממשל רוחאני הוא זוכה לתמיכה רחבה והוא אחד השרים הבודדים  

רוחני", אומר   שנות  שמונה  מילא  צימטששימש בתפקיד בכיר לאורך כל  . "דווקא בגלל התפקיד שהוא 

א סדין  בו  רואים  הרדיקלי  מהמחנה  שמגיעים  מי  הגרעין,  נחשב  בנושא  הוא  האלה  הגורמים  בעיני  דום. 

אאוטסיידר שבילה את רוב שנותיו בארה"ב וזה מעורר כלפיו יחס חשדני. הוא מצידו תמיד מקפיד להדגיש 

את היחסים הקרובים עם המנהיג חמינאי ואת העובדה שהוא תמיד גיבה אותו. גם בהסכם הגרעין. אם הוא  

מיליון איש, אבל בסקרי    85ץ. קשה להתייחס כמקשה אחת ל־לא היה זוכה לגיבוי הוא לא היה נשאר שר חו

 דעת הקהל יש תמיכה די נרחבת בציבור האיראני בקו שלו ובהשקפות שלו".  

מסייג שבציבור האיראני הייתה אכזבה שההסכם לא הצליח להביא לשיפור כלכלי, "וזה פגע במעמדו,    צימט

אבל הייתה ועדיין יש תמיכה ברצון העקרוני להגיע להסכמה עם המערב והאמריקאים. השאלה היא מה  

הוא יצליח    יקרה או היה קורה אם הוא היה מודיע על מועמדותו לנשיאות איראן. חלק טוענים שאם יודיע

לגייס תמיכה רחבה, אבל יש כאלו שטוענים שזה שהוא שר חוץ מוצלח לא אומר שהוא יהיה נשיא מוצלח.  

אני   להתמודד  יחליט  אם  גם  הראיון,  של  ההדלפה  בעקבות  להתמודד.  מעוניין  שהוא  מכחיש  עצמו  הוא 

של מועצת שומרי    מתקשה לראות איך מאשרים את המועמדות שלו. כל התמודדות חייבת לעבור אישור

 החוקה. מצד שני, מה שיכול לעורר את הצד הפרגמטי זה מועמדות של אדם כמוהו". 
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