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פרופ׳ אוחאל ר״כמן
איראן .הבעיה שלהעולם
לתקוף:
I$1ST$ענש $1ST$שנע־ עלולהלקום ,אפוא ,אימפריה מוסלמיתרדיקלית
בינלאומי ללוחמה בטרור
מהלך כנס
שתפיץ את בשורת הג׳יהאדהאיסלאמי.
רך במרכז הבינתחומי הרצליה קראו חלק מן
תשתיות
המומחים למתקפה ישראלית נגר
ran
לנוכח זאת ,התקפה אטומית על ישראלעלולה
לסכל את התעצמותה של איראן ואת יעדיה האס־
$TS1$האסטרטגיים$TS1$.
הגרעין של איראן .הדעותבעניין זהחלוקות ,אך
מתקפה כזו תהיהיעילה נגד
$DN2$האסטרטגיים $DN2$.ספק אם
טרטגיים.
ידוע שבין מקבלי ההחלטות בישראל יש המצדדים
האינטרסים שלהעולם החופ־
$TS1$החופשי$TS1$
באפשרותזו .בעוד
מערכות ההגנה נגדטילים שלישראל ,ובעיקר
שתמחק את איראן
היאעלולהלגרום תגובת נגד
$DN2$החופשי $DN2$מחייבים מתקפה כזו ,תהיה זו טעות אם ישראל
שי
מדממת
מהמפה.למעשה ,קיומה שלישראל ,אמנם
תיטול המשימה על עצמה.
משרת את האינטרסים של איראן משום
ותחת מצור,
למטעמאיואולהתגרען
התחושות האנטי־שיעיות של הסונים
שכך מוסטות

I$2ND$ענש$2ND$

זה אינטרם מ״ח של
ארה״ב ,מחנות
אינטרס מיידי של ארה״ב ,מדינות המפרץ ,אירו־
$TS1$אירופה$TS1$
אירופהורוםיה יותר מאשר של
$DN2$אירופה $DN2$ורוסיה יותר מאשר שלישראל .ניתן לצפות
פה
ישראל .לא אנחנו צריכיםלתקוף
שארה״בתובילקואליציה לבלימת
לפעולה

נגד היהודים.

מניעת

הפיכתה

של

איראןלמעצמה גרעינית היא

עוצמתה העתי־
$TS1$העתידית$TS1$

דית
$DN2$העתידית$DN2$

של

התיאוקרטיה

האיראניתשעלולהלהעצים

השמדת כל התשתיות הגרעיניות של
מהלך מורכב שהצלחתו
$DN2$התקפה $DN2$כזועלולה לאחד את איראן ,המפולגת כיום ,על איראן .כדילשכנע את ההנהגה והציבורבישראל
קפה
שלאלתקוף את איראן ,חשוב כי ארה״ב תכריז ,כפי
תחת מנהיגה הנוכחי .בעקבות מתקפהשלנו תבואנה,
ישלהניח ,שנים של מלחמה .המלחמה תיתפש כל־
$TS1$כלגיטימית$TS1$
שעשתה במהלך המלחמה הקרה ,כי מתקפה גרעינית
כמתקפה על ארה״ב.
על ישראל כמוה
נמשכת,
הבינלאומי .מלחמה
המשפט
$DN2$כלגיטימית $DN2$לפי
גיטימית
אפילו בעצימות נמוכה ,תכביד מאוד עלישראל.
טילים שישוגרו מעת לעת נגדנועלולים לשבש
מכיוון שישראל לא אמורהלתקוף ומעצמות העו־
$TS1$העולם$TS1$
פעילות כלכלית ותיירותית במשך זמן רב .יעדים
$DN2$העולם $DN2$נמנעות מכך,ישראל ,עםבעלות בריתה ,צריכות
לם
העולם.ואפילו אם המ־
$TS1$המתקפה$TS1$
ישראליים יותקפו ברחבי
האיראנים
$DN2$המתקפה$DN2$תצליח ,בתוך כמה שניםיוכלו
תקפה
לפתח אסטרטגיהלהתמודדות עם איראןגרעינית.
לשקם אתהיכולות הגרעיניות ואזעלולה לבוא צוללותישראליות נוספות ,המצוירותבטיליםבעלי
במפרץ הפרסי,
המשייטות
מתאימים,
ראשי נפץ
מתקפה אטומיתשעלולה להיחשב על ירם
מצידם
כצעד מנעחיוני.
עשויות לשמש גורם מרתיע .בכל עימות עתירי עם
אסטרטגית ,בי־
$TS1$ביכולתה$TS1$
חיזבאללה או חמאם ,אין להתחשב,
שהחשש מאיראן
$DN2$ביכולתה$DN2$הגרעינית של איראן .אסור
כולתה
נראה כי מאמץ ייצור פצצת האטום מצידם לא
ימנע מאיתנו מיצוי כל אפשרויות ההגנה העצמית
מול האויבים הקרובים .ספק רב אם איראן תסתכן
המטרה העיקרית היא,
נועד להשמיד אתישראל.
במלחמה אטומית בשל מלחמה מקומית.
כפי הנראה ,לספקלאיראן מטרייה גרעינית שתא־
$TS1$שתאפשר$TS1$
תשתית
ההתנגדות למתקפה ישירה נגד
$DN2$שתאפשר $DN2$לה השתלטות על מרבית מאגרי הנפט
פשר
עצם
בעולם.
$TS1$משטרים $TS1$הגרעין של איראן אינה שוללת סוגים שונים של
מהפכות פנימיות והפלת מש־
איראן עשויהליזום
המשטר האיראני.
$DN2$משטרים $DN2$בעיראק ,בכוויית ובמדינות המפרץ .בהיעדר פעולות מבצעיות של ישראל נגד
טרים
להתערבות צבאית
כל עוד איראן תומכת ,באמצעות נשק ובאמצעות
פלישה איראנית לא תקוםעילה
וחיזבאללה ,וכל עוד המ־
$TS1$המנהיג$TS1$
במטרות חמאס
זרה ,ובכל מקרה יעמדו כוחות כאלה בפני איום
הדרכה,
$DN2$המנהיג $DN2$האיראני קוראבגלוי להשמדתישראל ,הופכת
נהיג
בגרימת מלחמהגרעינית .השליטה במקורות הנפט
בתוצאות
מדינה זולגורם המעורב בסכסוך ונושא
תקנהלאיראן מקורות כספיים משמעותיים והשפ־
$TS1$והשפעה$TS1$
איראן היא

רחוקהמלהיות וראית .הת־
$TS1$התקפה$TS1$

עה
$DN2$והשפעה$DN2$

עצומה על

מדינות

המזרח

הרחוקועל

אירופה.

את גל הג׳יהאד
האיסלאמי .למרבה הצער,
מדיניותה

אחריותו.

הנוכחית

של

ארה״ב

מסתייגת

נראה כי

ממתקפה

