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אפרים קם

לאן מוביל הדו"ח על איראן ?
עתה ,לאחר ששקע מעט האבק על פרסום דו"ח הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בנוגע
לפעילות הגרעינית באיראן ,אפשר לנתח את משמעותו ואת השפעותיו העתידיות .
הדו"ח חשוב הן בהצגת הפרטים והן במסקנותיו .עיקר הפרטים ידועים לקהילות המודיעין
המובילות ,שסיפקו לסוכנות חלק גדול מן הנתונים .ועם זאת ,ריכוז הנתונים העוסקים בהיבטים
הצבאיים של תוכנית הגרעין מרשים ומשקף הבנה עמוקה של התוכנית .לדוגמה ,הדו"ח מציג סימנים
שאיראן מתכוונת לייצר חומר בקיע בעתיד ,ושהיא שולטת בטכנולוגיה להפיכת חומר בקיע לנשק
גרעיני .עם זאת ,חסר בדו"ח מידע מעודכן לגבי חלק ממרכיבי התוכנית ,ובחלק זה הוא נשען פחות
על נתונים ויותר על סימנים :הדו"ח מציין שעד סוף  2003היה מידע מוצק יותר לגבי המרכיבים
הצבאיים של תוכנית הגרעין ,אך לאחר מכן הוא הידלדל .ועדיין ,מסקנת הדו"ח אינה מותירה מקום
לספק :איראן בדרכה לנשק גרעיני.
למסקנה זו יש כמה משמעויות .ראשית ,בכך מסתיים סופית הוויכוח שהתנהל במשך שנים
בין ממשלות ,קהילות מודיעין ומומחים בשאלה אם יש בכוונתה וביכולתה של איראן להגיע לנשק
גרעיני .כבר בשנים האחרונות כמעט לא היו גורמים בינלאומיים שקיבלו את גרסת איראן .הסיפור
נגמר .איראן אמנם מנסה לערער את הלגיטימיות של הדו"ח בטענה שהוא כולל שקרים שסופקו
לסוכנות על ידי אויביה ,אך מותר להניח שתתקשה לשכנע בכך אפילו את ידידיה המעטים.
שנית ,הדו"ח יוצר מרחב פעולה חדש בסוגיית הסנקציות .ברור שהממשל האמריקני
וממשלות אירופיות ינסו לנצל את הדו"ח כדי להטיל סנקציות קשות יותר על איראן  -עדיף באמצעות
החלטת מועצת הביטחון .למרות ההסתייגות שנשמעה במדינות שונות מהאפשרות שישראל תתקוף,
נראה שמדינות המערב ישתמשו באפשרות זו כדי להגביר את הלחץ הן על איראן והן על מדינות
אחרות .כרגיל ,המפתח בעניין זה נמצא בידי רוסיה וסין ,שכבר תמכו ארבע פעמים בהטלת סנקציות
על ידי מועצת הביטחון ,משום שגם להן אין ספק שאיראן חותרת לנשק גרעיני .ואולם צירופן להחלטה
נעשה קשה יותר מפעם לפעם .העובדה שרוסיה הסתייגה הפעם מראש מפרסום הדו"ח אינה
מבשרת טובות .נראה שטווח עמדתן של רוסיה וסין יהיה בין סירוב לתמוך בסנקציות לבין הטלת
סנקציות קלות.
השלב הבא של העיסוק בסנקציות יימשך לפחות חודשים .ברור שחששותיה של איראן גברו,
הן עקב פרסום הדו"ח והן משום שהאופציה הצבאית צצה שוב .ואולם מותר גם להניח שאיראן,
כבעבר ,לא תשנה את עמדתה ,גם אם יוטלו עליה סנקציות קלות נוספות .היא תנסה בעיקר להסתמך
על האפשרות שרוסיה וסין לא ייענו לסנקציות חמורות .היא עשויה להציע רעיונות לחידוש המשא
ומתן  -המשותק זה תקופה ארוכה  -על תוכנית הגרעין שלה .זהו תרגיל אופייני לאיראנים המעוניינים
להרוויח זמן  -ובינתיים לקדם את תוכנית הגרעין .שאלה פתוחה היא אם איראן תנקוט צעדי מחאה
מחושבים מול הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית ,סילוק פקחי הסוכנות משטחה ,למשל ,או
האפשרות הפחות סבירה  -ביטול חתימתה על האמנה למניעת תפוצת נשק גרעיני.
המשמעות הסבירה היא שהדו"ח לא ישנה הרבה .איראן ,המורגלת זה שלושה עשורים
לחיות תחת סנקציות ,החליטה כנראה שהיא מוכנה לשלם את המחיר הכלכלי ,ובלבד שתגיע לנשק
גרעיני או לפחות ליכולת ליצרו .אם יש סיכוי לעצור את התגרענותה של איראן ,הוא נמצא בשילוב בין
סנקציות חמורות להפנמה איראנית שהאופציה הצבאית היא ממשית .כאן יכולה ישראל לתרום:
להדגיש שאם הסנקציות לא יעצרו את איראן ,החלופה עלולה להיות בחירה בין שתי אופציות קשות
מאוד :מהלך צבאי ,על כל הסיכונים החמורים הקשורים בו ,או השלמה עם האפשרות של איראן
הכותב הוא סגן ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי
גרעינית ,שמדינות רבות אינן מוכנות לה.

