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"נפעל בחוסר היגיון אם נמשיך לרכז את כוחותינו בכמה ספינות גדולות," 

כותב מפקד המארינס בהנחיותיו החדשות, ובכך מבטל תכנון בן עשרות שנים. ומה יהיה 
עכשיו?

מפקדו החדש של חיל המארינס פרסם סדרת פקודות חדשה וחד משמעית למפקדים 
הכפופים לו, והכריז על מהפך בליבת משימתם האמפיבית של המארינס ובאופן הפעולה 
שלהם ברגע שהם מגיעים לחוף. לאורך מסמך בן 26 עמודים שהועלה גם לרשת, הבהיר 
יכולות  לגמרי  ומחק  המארינס,  לחיל  חדש  נתיב  מתווה  הוא  כי  ברגר  ה.  דייוויד  הגנרל 

ישנות בלא שמץ של סנטימנטליות. 

ברגר, שקיבל את הפיקוד בתחילת יולי הזדרז לפרסם את מסמך הביקורת הנרחב שלו 
לגבי האסטרטגיה האמפיבית של המארינס, וקבע כי הגישה הקיימת, על פיה מעבירים 
את המארינס אל החוף בכלי שיט אמפיביים קטנים ואיטיים או במסוקים, מהווה תוכנית 
"לא מעשית ולא הגיונית" שנדחסה לתוך חיל "שאינו מאורגן, אינו מאומן ואינו מצויד 

כדי לתמוך בכוח הימי" – בלחימה המאומצת של המארינס.

 38 במילים אחרות, ברגר מעמיד בסימן שאלה את דרישתו הידועה של הצי לספק לו 
ספינות אמפיביות שיובילו את אנשי המארינס לקרב.

"זה יהיה לא הגיוני להמשיך ולרכז את כוחותינו על ספינות גדולות אחדות. האויב יבין 
במהירות כי פגיעה מרוכזת )על סיפון הספינה( היא האופציה המועדפת. אנחנו חייבים 
להמיר את החישוב הזה בתכנון חדש של צי קטן יותר, קטלני יותר ופלטפורמות ראויות 

יותר לסיכון."

התפיסה הנהוגה זה עשורים, לפיה יוכלו המארינס לפלס לעצמם דרך אל החוף מספינות 
בחלקים  המציאות.  ידי  על  נחטף  מהחוף  מיילים  עשרות  במרחק  העוגנות  אמפיביות 
רבים של העולם, במיוחד באזור האוקינוס השקט, שם כיסתה סין איים שלמים בקליעים 
כמו  לקבוצות  אפילו  כבר.  זה  מת  הישן  החשיבה  אורח   – תעופה  ובשדות  ספינות  נגד 
 )stand-off( יכולות ממרחק  איזשהן  יש  ידי האיראנים בתימן,  על  הח'וטים, הנתמכים 

שמסוגלות להכאיב.

פרות קדושות מתות כאשר מפקד המארינס משנה כיוון לגבי האמפיביים
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"אנחנו חייבים להשתנות," כתב ברגר. "עלינו להיפטר מהיכולות שקיבלנו בירושה ואשר 
אינן עומדות בדרישותינו לעתיד, חרף יעילותן המבצעית בעבר."

טכנולוגיות  שופעות   Leonardo DRS חברת  של  המוצלחת  פעילותה  שנות  חמישים 
נחשבות ולצידן יכולות שאיפשרו לצבאות ברחבי העולם יתרון בלחימה. 

להלן הצצה קצרה:

לפני חודשים אחדים מחק הצי האמריקאי שתי ספינות אמפיביות מתוכנית התקציב שלו 
לבניית ספינות בשנים 2024-2020, מכאן שדברי הביקורת של ברגר לא היו בגדר הלם 
מוחלט. בתחילת השנה – לפני שמונה כמפקד – התווה ברגר חלק מרעיונותיו בפורום 
למרחקים  אש  כוח  נצטרך  "אנחנו  ואמר  אמפיביות  ספינות  של  הבנייה  תעשיית  של 
או  הים  על  המתבססות  פלטפורמות  ולחסל  מהחוף  או  מספינה  לפעול  שיוכל  ארוכים 
על החוף," על מנת לאפשר לאמפיבים מרחב תימרון נוסף. אבל המסמך החדש שלו 

מרחיק הרבה יותר.

הסגל  ראש  בעבר  ברוז,  כריס  כתב  ברגר,  של  הנחייתו  את  המשבחת  טוויטר  בהודעת 
בוועדת הכוחות המזויינים של הסנאט כי "זהו אחד ממסמכי הביטחון המשובחים ביותר 

שקראתי מזה זמן רב. דמן של הפרות הקדושות מכסה את כולו."

"החשוב  המסמך  את  כינה  הצי,  בנושאי  המתמחה  אנאליסט  מקגראת',  בראיין 
באסטרטגיה  המשותף  המאמץ  מאז  האמריקאי  הימי  בכוח  שעסק  ביותר  והמשמעותי 
הימית של 1980. הוא גדול עד כדי כך, הוא חשוב עד כדי כך." בדיון שבו השתתף ציין כי 
חלק מרישומו של המסמך נעוץ בכך שבהיותו חתום על ידי מפקד המארינס הוא כבר 
נעשה לתורה. "ישנם 180,000 מארינס שידקלמו את הדבר הזה כמות שהוא כל עוד 
הוא מכהן כמפקד... ויהווה סיבה מוצלחת מאין כמוה שגם ה-CNO )מפקד המבצעים 

של הצי( ושר הימייה יצטרפו."

נראה כי טיעוניו של ברגר ימצאו חן בעיניו של מי שעתיד להיות סגן שר ההגנה, דייוויד 
נורקוויסט, שאמר במהלך השימוע שלפני מינויו כי ארה"ב חייבת למצוא דרכים לחדור 
לתוך "השכבה האטומה" של הנשק הסיני באוקיינוס השקט, שמונעת כניסה ומשבשת 
תמרון בשטח. לדבריו, יחפש "השקעות שיאפשרו לכם לשרוד בסביבה הזאת. חפצים 

שמאפשרים להבחין ולהתגונן, וגם להסתתר."

גדעון
Highlight
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אף  עניינים,  סתם  אינם  עליהם  מדברים  ונורקוויסט  שברגר  העניינים  דבר,  של  בסופו 
שהפלטפורמות הימיות והאוויריות הבלתי מאוישות שהצי האמריקאי מנסה ובוחן בוודאי 
יענו על הדרישות בכך שיספקו שרשרת מפגינים לאורך מאות מייל לפני ספינות הצי 
על  לחשיבה  חדשה  דרך  מציג  המסמך  אבל  במחלוקת.  השנויים  באזורים  והמארינס 
שורת בעיות המופיעות כתוצאה מפריסת היכולות הצבאיות מחוץ לגבולותיה של ארה"ב.

ברגר כותב כי "שום ציוד או תוכנית לרכש ביטחוני גדול אינם מגדירים אותנו... וכך איננו 
מוגדרים על ידי איזשהו מבנה ארגוני מסוים – כוח המשימה אוויר קרקע אינו יכול להיות 

הפתרון היחיד שלנו לכל המשברים."

ובמלים אחרות, הגיע הזמן לחשוב ולשנות.

https://breakingdefense.com/2019/07/sacred-cows-die-as-marine-commandant-
changes-course-on-amphibs/
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דוקטרינת מונרו המתיימרת להזהיר מדינות אחרות מלהתערב בענייניו של חצי הכדור 
המערבי, מהווה עדיין – ככל הנראה – עיקרון בסיסי במדיניות החוץ האמריקאית מאז 
המחצית הראשונה של המאה התשע-עשרה. מאז פורסמה, הייתה הרלבנטיות הממשית 
שלה תלויה בנכונות להחיל אותה בכוח, או בקיומו של איזשהו איום ממשי. הנשיא מונרו 
המערבי  הכדור  בחצי  הגדולות  הספרדיות  המושבות  כל  שבה  בתקופה  אותה  פירסם 
היו בעיצומו של התהליך להשגת עצמאותן מספרד. העצמאות שיקפה את העובדה כי 
האימפריה הנפוליונית כבשה ומשלה בחצי האי האיברי מ-1808 ועד 1813 וכך לא סיפקה 
נפוליון  ]כך[ צרפתי. צבאותיו של  בובה  שום הנחייה מטעמה של המולדת, שבה שלט 
סולקו לבסוף על ידי צבאו של הדוכס מוולינגטון ב-1813 בעזרתם האדיבה של לוחמי 
גרילה ספרדיים וסיוע מינימלי מצידם של הצבאות הספרדיים. המונרכיה המושחתת של 
בית בורבון חזרה לשלטון, אבל מבחינתן של המושבות, תקופת העצמאות שבמהלכה 
ויחזרו לחיי  ספרד היתה נתונה לשלטון של נפוליון הייתה מושכת מכדי שיינטשו אותה 

הבטלה והבילויים במדריד.

החשש האמריקאי היה שמא ינצלו המעצמות האירופיות את ההזדמנות ליטול לעצמן 
נתח של טריטוריה הודות לקריסה, וכך הביאו את ההתחרות המטרידה אל חצי הכדור 
היו  לא  פשוט  לארה"ב  בשעתה,  מונרו  דוקטרינת  שהייתה  ככל  מרשימה  המערבי. 
העוצמה הכלכלית או הצבאית כדי להתמודד באיזשהו מאמץ שיבוצע על ידי מעצמה 
אירופית, לחטוף פיסות מחצי הכדור המערבי. מרבית האירופים התייחסו לדוקטרינת 
נכונים  היו  והם  ממשי  צבאי  כוח  עמד  שלרשותם  הבריטים,  כן  לא  אך  בזלזול,  מונרו 
כוונה  שום  להם  הייתה  לא  להם.  לא  קרקע  על  המשתלטים  אירופאים  נגד  להפעילו 
לאפשר לספרד, או לאיזושהי מעצמה אירופית אחרת, להיכנס למדינות שזה אך נעשו 
שני  את  לשמר  האידיאליסטית  לתשוקה  קשר  שום  היה  לא  לעמדתם  אבל  עצמאיות. 
ובוהו של המעורבות האירופית. למעשה, אובדן השליטה  לנוכח התוהו  חלקי אמריקה 
במידה  הבריטי  לייצוא  והדרומית  המרכזית  אמריקה  שוקי  את  פתח  ב-1808  במדריד 
כזאת שהיה זה כעין פיצוי על הסבל שנגרם על ידי צווי ברלין אותם הטיל נפוליון )למעשה, 
הוטל אמברגו על סחורות בריטיות על ידי צרפת ואירופה הכבושה על ידי צרפת – חלק 

דוקטרינת מונרו - מורה דרך לעתיד
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הארי של היבשת( על הכלכלה הבריטית. ואילו לבריטים לא הייתה שום כוונה להפסיד 
את הסחר יקר הערך הזה ולהניח לו לעבור לאיזשהן מעצמות אירופיות שהשתלטו על 

מושבה ספרדית לשעבר. 

הצבאי  כוחה  אך  משגשגת,  כלכלה  לארה"ב  הייתה  ה-19  המאה  של  לאמצעה  סמוך 
נראה שכדאי להתכתש עם האמריקאים בזמן שיש  זאת, לאירופים לא  ובכל  היה דל. 
העותומנית  האימפריה  של  המתמשכת  קריסתה  לנוכח  אחרות  נוחות  אפשרויות 
האזרחים  מלחמת  פרוץ  עם  השתנה  המצב  באסיה.  ובמיוחד  באפריקה  והאפשרויות 
האמריקאית, שאיימה לשסע את ארה"ב. המלחמה לא אפשרה לאמריקאים להתערב 
במזימותיהם של האירופים. במקרה זה, הצרפתים היו משוכנעים – וכך אף פעלו – כי 
והספרדים  ינצח במלחמה. לאחר שנטלו חלק במאמץ המשותף עם הבריטים  הדרום 
את  הצרפתים  ניצלו  חובותיה,  את  לשלם  מקסיקו  את  לאלץ  שנועד   ,1861 בחורף 
היתרון שנוצר בגין המצב הסוער, כדי להפיל את ממשלת מקסיקו. נפוליון השני, קיסר 
צרפת, הציע אז את כתר הקיסר של מקסיקו למקסימיליאן מאוסטריה, שנאות לקבלו 
ב-1864. אבל הקונפדרציה של הדרום נפחה את נשמתה זמן קצר לאחר מכן, והממשל 
האמריקאי השתלט על כל השטח עד הריו גראנדה, הודות לכוחות שהנהיג פיל שרידן. 
ואז נסוגו הצרפתים שהכירו במציאות האסטרטגית, וזנחו את מקסימיליאן שנורה למוות 

על ידי שלטונות הרפובליקה המקסיקנית. 

לשמצה  ידועות  בפעולות  במעורבותה  ארה"ב  המשיכה  הבאים  העשורים  במרוצת 
את  לגביו  ליישם  שניתן  הבא,  ממש  החמור  המקרה  אבל  ההיספאנית,  באמריקה 
חרושצ'וב  ניקיטה  של  מאמציו  ב-1962.  בקובה  הטילים  משבר  היה  מונרו,  דוקטרינת 
להבריח טילים קצרי טווח לקובה ולהציבם שם, גרמו לעימות קשה שהיה עלול להוביל 
למלחמה גרעינית מאסיבית. בסופו של דבר המעצמות נסוגו כאשר הסובייטים הסכימו 
להוציא את הטילים, חרף המאמץ המטורף של פידל קסטרו להתעמת עם האמריקאים 
ולפתוח במלחמה גרעינית. היה, כמובן, שיח רב על דוקטרינת מונרו, אבל ככלות הכל, 
של  שמשטרו  אף  מקובה,  יפונו  הגרעיני  והנשק  שהטילים  לכך  האמריקאים  הסכימו 
קסטרו נותר מחוייב לבעלי בריתם הסובייטים. בסופו של דבר, חרף דוקטרינת מונרו, 

קובה לא הייתה ראויה למלחמה גרעינית. 

ומהי הרלבנטיות של דוקטרינת מונרו למאה ה-21? עכשיו עלינו להכיר בכך שמסמכים 
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של  ואופייה  נכונותה  הוא  שחשוב  מה  נייר.  פיסת  אלא  אינם  ודוקטרינות  דיפלומטיים 
של  היחידה  הרלבנטיות  שכך,  וכיוון  המדובר.  המסמך  מאחורי  שעומדת  הממשלה 
האמצעים  בכל  אותה  לגבות  ארה"ב  ממשלת  של  בנכונותה  נמצאת  מונרו  דוקטרינת 

הנוגעים לדבר.

צ'כוסלובקיה,  של  הרפובליקה  עם  ברית  צרפת  כרתה  ה-20  המאה  של  ה-20  בשנות 
על פיה תגונן עליה במקרה שזו האחרונה תהיה מעורבת במלחמה עם גרמניה. הסכם 
מינכן מספטמבר 1938 הזכור לרע, שבו הסגיר ראש ממשלת צרפת, אדוורד דאלאדייה, 
וכנופיית  היטלר  אדולף  של  המפוקפקים  לחסדיהם  הצ'כים  את  ובפחדנותו,  ברפיונו 
הפושעים שלו, מדגיש במדויק מהי משמעותה של ברית כאשר לאחד השותפים אין שום 
כוונה למלא אחר תנאיה. כעבור שנה, הדבר היחיד שמנע מ"מבקשי השלום" הבריטים 
והצרפתים להתנכר להסכם שלהם עם הפולנים היה העובדה שממשלת בריטניה הייתה 
נופלת אלמלא הופיע ראש הממשלה צ'מברליין בפרלמנט ב-3 בספטמבר 1939 והכריז 

על מלחמה נגד גרמניה הנאצית. 

מידת הצלחתם של האמריקאים לעמוד בהכרזותיהם במהלך מחצית המאה שחלפה 
להסכים  וייטנאמים  הדרום  את  וקיסינג'ר  ניקסון  שיכנעו  ב-1972  מרשימה.  הייתה  לא 
ויתכחשו  יתחרטו  וייטנאמים  שהצפון  במקרה  תמיכה  להם  והבטיחו  שלום  להסכם 
גדולים  אמריקאים  כוחות  יעורבו  לפיה   1964 של  ההבטחה  לאחור,  בראייה  להסכם. 
במלחמה בדרום וייטנאם הייתה טעות הרת אסון המודגשת על ידי אותה ברית למחצה 
בין ארה"ב לבין וייטנאם. עם זאת, התגובה המבישה של הקונגרס והממשל האמריקאים 
ב-1975 כאשר הצפון וייטנאמים צפצפו על ארה"ב בעת שהטנקים שלהם המשיכו לנוע 
דרומה, עדיין מותירה טעם מר בפיו של כותב השורות האלה. בסופו של דבר לא הייתה 
לזה חשיבות, מכיוון שבהיותה מעצמה גדולה, ארה"ב לא סבלה כתוצאה מאיוולתן של 
המדיניות האסטרטגית שלה והכשל באי קיומן של מחויבויותיה. הדברים הקשים שאמרו 
בני אתונה למליאנס בשנת 415 לפני הספירה מהדהדים גם כיום: "החזקים עושים את 

מה שיש להם הכוח לעשות, ואילו החלשים מקבלים מה שעליהם לקבל."

הניסיון לשכנע ולהשפיע על יריבים בזירה הבינלאומית להתנהג באופן שתואם יותר את 
האינטרסים האמריקאים פשוט לא פועל בלעדי הנכונות לגבות את הדקויות עלי-נייר 
בעוצמה. לאותו קו בחול ששרטט הנשיא אובמה בסוריה לא הייתה שום השפעה מפני 
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שהסורים, קרוב לוודאי בהשפעתם של הרוסים, הבינו היטב כי לא תהיה שום תגובה. וכך 
לא הייתה לקו בחול שום השפעה בכלל, חוץ מאשר לשמש ככלימה לממשל חלש שלא 

הבין הרבה לגבי העוצמה הצבאית או הפוליטיקה העלובה של המזרח התיכון. 

ובסופו של דבר מה נותר? אם ישנם בחצי הכדור המערבי עניינים להם נדרשת תגובתה 
של אמריקה, הרי שהדבר החשוב יהיה רק בכך שארה"ב נכונה לגבות את האינטרסים 
אלא  יהיו  לא  מונרו  דוקטרינת  לגבי  ההכרזות  שכל  הרי  מוכנה,  אינה  אם  בכוח.  שלה 

"נישא ברוח".
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בייג'ינג את  ודומה שגינוייה של  ורוסיה,  סין  בין   – – לכאורה  מדברים רבות על הברית 
ה"התערבות" המערבית המניעה את המחאות במוסקבה, מהווים ראיות נוספות לקיומו 
של ציר שכולו אוטוריטאריות. עם זאת, רצונן המשותף של סין ורוסיה לחזור ולטעון כי 
המערב הוא הגורם לבעיותיהן, ולערער את מה שנראה להן כהגמוניה הגלובאלית של 

ארה"ב, אינו יכול לטשטש את המתיחויות הממשיות מאוד במערכת היחסים הזאת. 

מרבית  של  הציפיות  בין  והולך  הגדל  בפער  המדינות  שתי  נאבקות  שלהן,  בדרכן 
־האלמנטים הליברליים והנוטים להתמערבות באוכלוסיותיהן – המוסקבאים המטרופולי

טנים ותושבי הונג קונג. נוח להן – אי אפשר להכחיש זאת – להטיל את האשמה לאירועים 
שאינם  וארגונים  עיתונאים  לצד  הקבוע,  הנאשם  שהן  המערביות,  הביון  סוכנויות  על 
ממשלתיים )NGO( – אם כי אינם מבחינים בהבדל גדול ביניהם. קרוב לוודאי שאחדים 

מבין מעצבי המדיניות בשני הצדדים אפילו מאמינים בכך. 

וממשלות  ליברליות  כלכלות  לשלב  המנסים  המשטרים  ששני  כלל  מפתיע  זה  אין 
חברתית.  בתקשורת  המתוגברת  דמוקרטיה  בסוציאל  לסכנות  מודעים  אוטוריטאריות 
סמואל ג'ונסון כבר טען כי "הפטריוטיות היא מפלטו האחרון של הנבל," אבל היום נראה 

שהיעדר פטריוטיות בא תחתיו.

למעשה, רוסיה זקוקה לסין יותר מאשר סין זקוקה לרוסיה, וכתוצאה מכך מוסקבה זועמת 
בחשאי על בייג'ינג ופוחדת ממנה – ואילו זו שוטמת אותה וסולדת ממנה בתגובה.

שותפתה  היא  סין  הזה.  המשקל  שיווי  חוסר  את  ממחישים  המדינות  בין  הסחר  נתוני 
המסחרית הבכירה של רוסיה; רוסיה היא רק העשירית במדרג הסחר של סין.

לדידם של הסינים, נטייתם של הרוסים לשבור את חוקי המערכת הבינלאומית באופן כה 
גלוי ומפורר היא מועילה – אך בלתי תרבותית. מוסקבה משמשת אותם כשוברת הקרח, 
המפלסת לעצמה את הדרך ברעש גדול בתוך שכבת הקרח ובין רעשי צופרים. הסינים 
סין הדרומי  לים  שמחים להעתיק את הדוגמה הזאת – אפשר לתהות אם חדירותיהם 
היו מושכות יותר תשומת לב וביקורת אלמלא הפרו הרוסים בגלוי את החוק הבינלאומי 

באוקראינה – אך אין פירוש הדבר שעליהם לכבד את צוותה של שוברת הקרח. 

הברית המעושה בין סין ורוסיה - כמה זמן תימשך הידידות המביכה הזאת?

מאת: מארק גליאוטי          
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גלם  לחומרי  כמקור  אלא  כשוק  לא  בוודאי  לרוסיה?  סין  זקוקה  מה  לשם  ועוד,  זאת 
ואנרגיה, החל בעצים וכלה בנפט. לא נחוצה שום ידידות כדי להשיג גישה לשוק. בייג'ינג 
יודעת היטב כי בימים אלה רוסיה זקוקה נואשות למכירות ולמקורות חלופיים למימון – 

היא זקוקה רק לכסף לשם כך.

המו"מ  לנוכח  מעמד  מחזיקה  הייתה  לא  אשליה  שום  זאת.  יודעים  שהרוסים  ברור 
2014, כשבייג'ינג עשתה שימוש ברצונו  הברוטאלי שנעשה לגבי עסקת הגז בנובמבר 

הנואש של ולדימיר פוטין להשיג הסכם כדי לעמוד על המקח בקשיחות נוראה.

ובמדינות שאינן  סין במזרח הרחוק הרוסי  בינתיים מתפשטת השפעתה הכלכלית של 
נתונות עוד לשליטת הסובייטים, ואשר מוסקבה מתייחסת אליהן כתחום ההשפעה שלה. 
אלא שהתחרות היא אסימטרית – מוסקבה מעוניינת בכעין שליטה, מה שאינו מטריד 
ממש את בייג'ינג כל עוד היא מקבלת את העסקאות שהיא מעוניינת בהן – וכך התאפשר 

לכל להעמיד פנים שהדבר לא קורה.
המערב  עם  גיאופוליטית  בתחרות  כבולה  מוסקבה  זאת.  יודעים  וכולם  קורה,  זה  אך 
וזקוקה לכל משאב שתוכל להשיג, ובינתיים בייג'ינג נכללת בזה. זוהי הברית המעושה – 

מבחינת הצורה יותר מאשר המהות. 
בתמרון  ישתתפו  סינים  חיילים  שכ-3,000  לכך  רב  פרסום  ניתן  אשתקד  בספטמבר 
"ווסטוק" לצד הרוסים. אך מוסקבה הרחיקה את הסינים לחלק צדדי של התרגיל, לבל 

ילמדו יותר מדי על יכולותיו של הצבא הרוסי.

בינתיים שיגרו הסינים ספינת ריגול מסוג "דונגדיאו" כדי לברר את מהות פעילותן של 
ספינות מלחמה רוסיות המעורבות בחלק הימי של "ווסטוק", אותו חלק שסין לא הוזמנה 
וכינה  אופיינית  לא  בהתלהבות  פוטין  על  ג'ינפינג  שי  שהרעיף  השבחים  בו.  להשתתף 
אותו "הטוב בידידיי" כאשר נפגשו במוסקבה ביוני, היו למעשה אות למתיחות במערכת 

היחסים, לא שביעות רצון. 

אבל מבחינתה של מוסקבה, האתגר הסיני היה דומה במובנים מסוימים לשינוי האקלים. 
יודעים שזה חמור, אפילו קריטי, אך לא יודעים מה לעשות בעניין, ופוחדים שהאמצעים 
של  הבעיה  כאל  לכך  מתייחסים  לכן  ויקרים.  קשים  יהיו  הזה  האתגר  ידי  על  הנדרשים 
אתמול, אותה חוזרים ודוחים לטובת בעיה מיידית אך גם ניתנת יותר לשליטה, מביקורת 

מצד המערב ועד המחאות ברחובות. 
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כמה זמן תמשך העמדת פנים מרצון זו? ההשקעה הסינית באזור של אגם בייקאל עוררה 
את מחאותיהם של תושבי המקום שהביעו את דאגתם לסביבה לצד זעמם הלאומני. 
עם  בשותפויות  לגמרי  תלויים  נעשו  הרוסי  הרחוק  שבמזרח  בים  שמפעלים  אף  וכך, 

הסינים, ניכרים סימנים לתגובה פוליטית מתעצמת. 

אך בינתיים, אף שאין סבירות שהדבר יגרום לשינוי, מוסקבה מתייחסת לסין כאל משקל 
לנוכח  מדעתם  שיצאו  רבים,  שקלפטוקרטים  פחות  לא  חשוב  המערב.  מול  חיוני  נגד 
האיום בעיצומים מסתייעים בשותפים סיניים ומתווכים שונים כדי "לכבס" ולהעביר את 

הנכסים שהושגו לא ביושר.

אך הכסף לא נשאר בסין. זוהי רק תחנת ביניים בדרך אל המערב, אליו מבקשת עדיין 
עם  עסקיה  כל  שחרף  לרוסיה  ראויה  מטפורה  זו  כספה.  את  להעביר  הרוסית  האליטה 
בייג'ינג, מסכימה עם תפיסתו של עמנואל מקרון הגורס "אירופה משתרעת מליסבון ועד 

וולדיבוסטוק."

https://www.themoscowtimes.com/2019/08/22/russia-and-chinas-cosplay-
alliance-a66973
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מהנדסי אוניות מאשרים "נזק משמעותי" לצוללת "לושאריק"

נציג קונצרן תעשייתי צבאי רוסי אישר לסוכנות טאס כי ללושאריק נגרם נזק משמעותי 
בשריפה שפרצה בה ב-1 ביולי בה נהרגו 14 אנשי צי.

האקוסטית  המערכת  האלקטרוני,  הרדיו  ציוד  ושאת  רציני  לנזק  גרמה  שהאש  "נראה 
האוטומטית לניווט ומערכות הצלת חיים צריך להחליף. אמר המקור שלא הזדהה.

לא ברור מה מידת הנזק שנגרם לשדרת הצוללת – העשויה טיטניום.

הצוללת הפגועה אמורה להיגרר מחצי האי קולה ל-סברודינסק העיר הצבאית הסמוכה 
ל-ארכנגלסק בסתיו הקרוב. עבודות התיקון יעשו במספנת זבזדוצ'קס.

בשדרת  ליקויים  איתור  להעריך  מהצוללת  מים  ישאבו  התיקונים  של  הראשון  בשלב 
התיקונים  תוכנית  תקבע  הבדיקה  תוצאות  פי  על  הפנימיים,  התאים  ובתוך  הטיטניום 

נאמר לטאס.

השריפה בלושאריק פרצה בערב ה-1 ביולי, בין 14 ההרוגים היו שני קצינים בעלי עיטור 
ושני אלופי משנה דרגה שניה. הצוות  גיבור רוסיה, שבעה אלופי משנה דרגה ראשונה 

כלל מספר אנשים הכי מנוסים בצי הרוסי. 

לחזור  מיועדים  היו  הם  פטרבורג.  מסנט  היו  הצוות  יתרת  ממורמנסק.  היו  הרוגים  שני 
לבסיס לאחר אימונים כאשר פרצה האש בחדר הסוללות. לפי הדיווח התרגיל המתוכנן 
היה האחרון לפני משימה מבצעית מתוכננת. הוא נערך במפרץ מוטובסקי ליד חצי האי 

ריבצ'י כ-50 ק"מ מהגבול הנורבגי.

עשן החל לצאת מתא הסוללות כאשר הצוללת התקדמה לקראת היקשרות עם ספינת 
אם גדולה יותר – פודמוסוקובי.

הלושאריק עוגנת בדרך כלל במפרץ אולניה ומופעלת על-ידי הרשות הראשית למחקר 
ים עמוק – המכונה GUGI הכפופה ישירות למטה הכללי.

צבאי  ייעוד  בעלי  קטנים  מתקנים  להסיר  או  להביא  יכולה  הייתה  שהצוללת  מניחים 
הנוחים על קרקעית הים. מתקנים היוצרים רעש כדי לשבש מערכות של צוללות זרות 
קולה לצפון האוקיאנוס האטלנטי. מערכות  רוסיות מפליגות מחצי האי  צוללות  כאשר 
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כור  יש  לצוללת  אויב.  ספינות  ממדחפי  הנובעים  רעשים  לאתר  יכולות  אחרות  האזנה 
גרעיני אחד.

הצוללת היא באורך של 70 מטר ובדרך כלל נישאת על ידי ספינת האם פודמוסוקובי, 
צוללת גדולה בהרבה מדגם דלתא 4.

זה האסון הגדול ביותר של הצי הרוסי מאז 2008. על פי המדיה המקומית לוחות זיכרון 
להרוגי הלושאריק יוצבו ליד לוחות הזיכרון להרוגי הקורסק הצוללת שטבעה בשנת 2000 

ונהרגו בה 118 ימאים.

https://thebarentsobserver.com/en/security/2019/08/ship-engineers-confirm-

significant-damage-wrecked-special-purpose-submarine

צוללת האם פודמוסוקובי
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בריטניה חיסלה את הצי שלה...

לוסי פישר, כתבת לענייני הגנה "טיימס"

מחצית מספינות הצי המלכותי שנועדו להגנת המפרץ יצאו מכלל פעולה

כמחצית מצי הפריגטות והמשחתות של הצי הבריטי יצאה מכלל פעולה בגלל הצורך 
לבצע בהן תיקונים ממושכים. 

משרד ההגנה הבריטי הודה בכך ש-6 פריגטות מתוך 13 הפריגטות שלו מסוג 23 ושלוש 
מתוך 6 המשחתות מסוג 45 אינן כשירות לפעולה. 

הפריגטות עוברות שדרוג מנועים, לצד טיפול שנועד להאריך את משך "חייהן" משום 
אליהן  השנים  ל-20  מעבר  בהן  השימוש  המשך  תהא  בהחלפתן  העיכובים  שמשמעות 

כיוונו. 
המשחתות, שמחיר כל אחת מהן מגיע למיליארד ליש"ט, עוברות עכשיו טיפול תחזוקה 
יסודי, לאחר שבכירי מערכת הביטחון הודו בכך שכלי השיט לא היו מסוגלים להתמודד 

במים החמים, לאחר הבעיות שאירעו במפרץ.

ה"כלל הנהוג הקבוע" מאפשר לכשליש מצי נתון להיות בטיפול תחזוקה שנקבע מראש. 
פירוש הדבר הוא שהאופציות הפתוחות בפני הצי המלכותי להגן על הספנות המסחרית 
ולקדם את נוכחותה באזור שבו לכדה אירן באחרונה מכלית שנשאה את הדגל הבריטי, 
הן מוגבלות משום ש-10 הפריגטות והמשחתות הן ספינות מלחמה חשובות שמספקות 

ביטחון לצי הסוחר.

המלחמה.  ספינות  של  מספרן  לגבי  דאגתם  את  באחרונה  הביעו  ושרים  אדמירלים 
בריטניה התפארה בשנות ה-80 ב-50 פריגטות ומשחתות, וביותר מ-30 ב-2005.

בביטחון  העוסק  אסטרטגיים  למחקרים  הבינלאומי  במכון  בכיר  עמית  צ'יילדס,  ניק 
ימי, אמר כי זמינותן של ספינות בתוך הצי עשויה להשתנות, אבל "הכלל הרגיל הנהוג 
לגבי המספרים האלה קובע כשליש מהכוח שלך נמצא בפעולה, שליש מתחדש לאחר 
בטיפולי  כלל  בדרך  נמצא  וכשליש  למבצעים,  ויציאה  למבצעים  אימונים  או  מבצעים 

תיקונים ובתחזוקה ארוכת טווח". 

שאיפותיה  "לנוכח  הזהיר  אבל  זמינות,  באספקת  מאוד  הצליח  המלכותי  הצי  לדבריו, 
המוצהרות של הממשלה והדרישות שקרוב לוודאי יאמירו... הלחץ יגבר."
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בוריס ג'ונסון יצא בקריאת תמיכה בצי כשנשא דברים בפני חברי הפרלמנט הזוטרים. 

הצי עומד לקבל 8 פריגטות חדשות מדגם 26, הראשונה שבהן תימסר לידיו ב-2027, 
 20 של  בחוזה  זכתה   BAE המיושן.   23 מדגם  הפריגטות  את  להחליף  אמורות  ואלה 
מיליארד ליש"ט למכירת 9 מבין הספינות לאוסטרליה, ואילו קנדה רכשה את הרישיון 

לתכן על מנת שחברה מקומית תוכל לבנות 15 ספינות בשביל הצי הקנדי.

חבר פרלמנט שנכח בפגישה שבה שיבח מנהיג השמרנים החדש את התוכנית לבניית 
ג'ונסון אמר: "בעזרת החוזים הללו הוכחנו שאנחנו  כי  ואת חוזי הייצוא מסר  הספינות 
יכולים למכור ספינות מלחמה ברחבי העולם כולו, וכעת עלינו לבנות יותר ולמכור יותר."

ההגנה  במשרד  בשמחה  תתקבל  מלחמה  ספינות  עוד  לבנות  ג'ונסון  של  התחייבותו 
הבריטי – יידרשו שנים רבות לצורך פיתוחן ובנייתן של הספינות החדשות.

התקפות  הרתיעה  האחרונים  בשבועות  במפרץ  "נוכחותנו  אמר:  ההגנה  משרד  דובר 
את  לקיים  כדי  שותפינו  עם  לעבוד  נמשיך  סוחר.  ספינות  של  נכבד  מספר  על  והגנה 

הנוכחות הגלובאלית הזאת ונמשיך להשקיע ביכולות החדשות." 

https://www.thetimes.co.uk/edition/news/half-navy-s-gulf-defence-ships-out-of-action-
9wxw9rdpz
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ארדואן משחק אותה עם ארה"ב

מאת: סטיבן א. קוק

עם  שלהם  המיוחדת  היחסים  מערכת  לגבי  מוטרדים  האמריקאית  המדיניות  מתווי 
אנקרה – ונשיא תורכיה יודע שזו כבר נפחה את נשמתה. 

– מעצבי מדיניות החוץ, האנאליסטים  יש "התראה אדומה"  דומה שבוושינגטון תמיד 
היה  וכך  ארה"ב.  על  ליפול  עומד  נרחב  אסון  איזשהו  שמא  תמיד  מודאגים  והכתבים 
תורכיה  כי  משוכנעים  היו  רבים  כאשר  אוגוסט  ובתחילת  יולי  של  האחרונים  בשבועות 

תפלוש לצפון מזרח סוריה. 

את  להדוף  כדי  אחרונים  מאמצים  עושה  טראמפ  ממשל  כי  דיווח  פוסט"  ה"וושינגטון 
האסון המתרגש על ארה"ב. האנאליסטים ודיווחי העיתונות התייחסו ל"אינדיקטורים" 
לכך שכוחות הצבא התורכי האדיר עומדים לחצות בהמוניהם את גבולה של סוריה. ואז 

לא אירע שום דבר. 

והראיה  מיומנת מנעה את הפלישה התורכית,  ייתכן בהחלט שדיפלומטיה אמריקאית 
לכך היא ההסכם לגבי צפון מזרח סוריה, עליו חתמו אנשי ממשל תורכיים ואמריקאים 
ניצחונם  את  חוגגים  באנקרה  הממשל  שאנשי  לכך  סיבה  יש  אבל  באוגוסט.  ב-7 
מעטים  שכה  משונה  לעמדתם.  וושינגטון  של  הסכמתה  מהווה  ההסכם  כשלטענתם 
לסוריה  רצ'פ טאייפ ארדואן לפלוש  הביאו בחשבון את האפשרות שאיומיו של הנשיא 
אינם אלא בלוף, טקטיקת מו"מ שהופעלה בכוונת זדון. נשיא תורכיה מיטיב להבין את 
וושינגטון. הוא ידע שיוכל להוציא את כל החבר'ה בוושינגטון ובסביבתה מכליהם באיום 
לבטל את השותפות האסטרטגית שבין ארה"ב ותורכיה – הרעיון שהנחה את מדיניותן 
של שתי המדינות במשך עשרות שנים, לפיו הן חולקות מטרות נרחבות של מדיניות חוץ 
וגם את החזון להגשימן. ארדואן יודע כי השותפות שבקה חיים והוא שמח לנצל אותם 

אמריקאים שאינם מודעים לכך. 

למען הדיוק, המחשבה שהתורכים עלולים לפלוש לסוריה לא הייתה בגדר דמיון בלבד. 
מזרחה  לצפון  להיכנס  התורכי  לצבא  יורה  כי  פעמים  משמונה  פחות  לא  איים  ארדואן 
של סוריה מאז ינואר 2018, ושלוש ההתראות האחרונות התרחשו בין שלהי יולי ותחילת 



     

17        ידיעון מכון "חץ"                                                                                                                                גיליון מס' 82

של  הקיץ  בשלהי  הבטחותיו.  את  המקיים  אדם  הוא  ארדואן  כלל  בדרך   .2019 אוגוסט 
2016 פתחו התורכים במבצע "מגן הפרת" וחצו את הגבול הסורי, ואילו בתחילת 2018 
כבשו חיילי תורכיה – יחד עם לוחמי הצבא הסורי החופשי – את עפרין. מה שחשוב ביותר 
הוא שלתורכים יש מניע. מנהיגים תורכים, תורכים ממוצעים וכמעט כל אנאליסט מערבי 
המטרה   – העממיות  ההגנה  יחידות   –  YPG בשם  המוכר  כורדי  הסורי  הלחימה  שכוח 
של  הפועלים  מפלגת  עם  ישירות  מחובר   – התורכים  של  העתידית  לחדירה  העיקרית 
כורדיסטן, ה-PKK, קבוצת טרוריסטים שמנהלת מלחמה נגד תורכיה זה ארבעה עשורים 

בקירוב. 

ועם זאת, כל ניתוח אובייקטיבי יצביע על כך שיש סיבות משכנעות רבות להאמין כי איומי 
התורכים היו רק העמדת פנים שנועדה לסחוט ויתורים מוושינגטון. ראשית, הפלישה לא 
הייתה נחוצה. השטח המכונה רוג'אבה )כורדיסטן המערבית( בפי הכורדים כבר התפלג. 
תורכיה שולטת בטריטוריה המשתרעת מיאראבולוס במזרח לגבול התורכי במערב. כל 
עוד יישארו שם התורכים – ואין שום סימן לכך שהם מתכוננים לעזוב את המקום – לא 

יוכלו הכורדים ללכד את הארץ שהם רוצים לעשותה מדינתם. 

בזהירות רבה  כלל  דיבורי הרהב של ארדואן, התורכים התנהלו בדרך  כל  שנית, חרף 
בסוריה. אפשר בהחלט להבין את כעסם ופחדם של התורכים מפני הטרור החוצה את 
הגבול, אבל פעולה צבאית גדולה של הצבא התורכי בסוריה עלולה, קרוב לוודאי, לגרום 
שתופעל  האסימטרית  הלחימה  לנוכח  הטרור  להתקפות  יותר  פגיעה  להיות  לתורכיה 
בתגובה על ידי הכורדים. התורכים יכולים להביט בניסיונה האומלל של ישראל בלבנון 
כדי להבין את הסיכונים הגלומים בהתערבות. האיום שהשמיע ארדואן – הצבתם של 
יותר למימוש מאשר ההתערבויות המוגבלות  וקשה  – שונה  לנהר פרת  כוחות ממזרח 
יותר שהתורכים )כשהמיליציות הסוריות הפרו תורכיות מובילות( ביצעו בעבר הלא רחוק. 
אין ספק שלתורכיה יש צבא מתוחכם ורב כישורים, אך הוא מסתכן בכך שייתקע בסוריה 
ובעימות מתמשך עם ה-YPG . הצבא התורכי עדיין לא השתלט על כוחות ה-PKK בתוך 
כי הם מסוגלים להנחית מהלומת-מוות על  יאמינו  תורכיה, האם המתכננים הצבאיים 
ה-YPG בסוריה? קרוב לוודאי שלא, וזהו חלק מהסיבות לכך שהתורכים לא פלשו, וקרוב 

לוודאי שכלל לא התכוונו לפלוש. 

לבסוף, נוכחותה של ארה"ב בצפון מזרח סוריה מועילה לתורכים – היא פשוט מעדיפה 
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בטבלת  ניקוד  עוד  )ולהשיג  באיומיו  להפליג  ארדואן  על  מקל  הדבר  כך.  לפעול  לא 
מספרם  אם  לקרב.  אחד  חייל  ולו  לשלוח  עליו  שיהיה  מבלי  גם  הפנימית(  הפוליטיקה 
הצנוע של הכוחות האמריקאים לא היה נמצא שם, קרוב לוודאי שארדואן היה משמיע 
של  נוכחותה  תורכיה.  את  מגבילה  בסוריה  שהמציאות  משום  לוחמניים  פחות  קולות 
ארה"ב בסוריה היא ניצחון מבחינתו של ארדואן. הוא מצליח להכות את וושינגטון, ואפילו 

לא צריך לממש את הבטחתו החוזרת לפלוש ועדיין נראה חזק. 

כל האפיזודה הזאת חושפת את החיבור המוזר שבו מוצאת את עצמה קהילת מדיניות 
לא  ואף  איננה  שתורכיה  לכך  למכביר  ראיות  שיש  אף  לתורכיה.  בנוגע  בארה"ב  החוץ 
רוצה להיות שותפה אסטרטגית של ארה"ב, יש אנאליסטים ומתווי מדיניות שמעוניינים 
אמורה להיות בעלת חשיבות עצומה  – נואשות – להאמין שההיפך הוא הנכון. תורכיה 
לתחרות בין המעצמות הגדולות עם סין ורוסיה, ועכשיו עם ארה"ב ובעימות נגד אירן. 
הגנה  מערכת  שרכשה  מהעיצומים,  לחמוק  לאירן  שסייעה  מדינה  אותה  בדיוק  זוהי 
אווירית רוסית שתוכננה על מנת שתפיל מטוסים אמריקאים, וכלל לא אמרה דבר לגבי 

מצוקתם של המוסלמים הסונים שנדחקו למחנות עצורים. 

בניסיונותיהם להסביר את מאמצי התורכים לסבך או לערער את המדיניות האמריקאית, 
הקשרים  בהידרדרות  ארה"ב  את  להאשים  המדיניות  ומתווי  האנאליסטים  נוטים 
הבי-לאטרליים, ולעיתים קרובות טוענים כי המנהיגים התורכים עוסקים רק בפוליטיקה 
פנימית ואפשר להתעלם מכך. הדבר מוביל באופן בלתי נמנע להתוויית מדיניות הגובלת 
באבסורד. ארה"ב נהגה כהלכה כשביטלה את השתתפותה של תורכיה בתוכנית מטוסי 
התקיפה המשותפת של ה-F 35 מכיוון שאנקרה רכשה את מערכת ההגנה S- 400 אבל 
באמצעות  ארה"ב  ליריבי  "תגובה  הנקרא  בחוק  כנדרש  תורכיה  את  להעניש  במקום 
סנקציות", העלו מתווי מדיניות אחדים את הרעיון להציע לאנקרה הסכם סחר חופשי 

.S- 400-אם הצבא התורכי לא יפעיל את ה

יש לזכור כי האיומים שהשמיעה תורכיה לאחרונה לפלוש לסוריה צצו בערך באותו זמן 
שהוויכוח על חוק הסנקציות הלך והתלהט. זעמו של ארדואן שינה במהירות את השיח. 
מתווי המדיניות האמריקאיים חיפשו דרכים למנוע מהתורכים לעשות דבר מה שנראה 
כי ממילא אין בכוונתם לעשות. הדבר הופיע בצורת הסכם בן שלושה סעיפים הקורא 
בסרום  משותף  מבצעים  מרכז  לכונן  תורכיה",  של  הביטחון  בבעיות  "לעסוק  לארה"ב 
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מזרחה של תורכיה ולקבוע אזור ביטחון בצפון סוריה. ההשפעה המשוערת של הסכם זה 
תגרום ככל כנראה לארה"ב להיגרר עוד יותר לסוריה ותוך כדי כך להטיל על וושינגטון 
את האחריות לביטחונה של תורכיה. אלה מחויבויות שהתורכים התעניינו בהן מזה זמן 
מה. זה היה הישג יוצא מגדר הרגיל מבחינת ארדואן. נראה שהמנהיג התורכי אינו משחק 

פוקר, אבל נראה שכדאי שיעשה זאת. 

/ttps://foreignpolicy.com/2019/08/15/erdogan-plays-washington-like-a-fiddle-turkey
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השתלבותה של טהרן באסטרטגיה הרוסית-סינית

מאת: פפה אסקובר

איראן ממשיכה למכור נפט, בעיקר לסין

בנקודה  הגיאופוליטי.  השחמט  לוח  על  רוסיה  איראן  של  ממיקומן  ומורכב  מסובך  אין 
שאינן  אף  כבר.  שדיווחתי  כפי   – שותפות  שהן  ברור  עתה,  נמצאים  אנו  שבה  הנפיצה 
ממשיכות  שרוסיה-סין-אירן  הרי  רוסיה-סין,  של  לקישור  בדומה  אסטרטגיות,  שותפות 
להיות המשולש הקריטי בתהליך האינטגרציה המתמשך, הרב שכבתי המתחולל לאורך 

זמן באירו-אסיה. 

ימים אחדים לאחר דיווחנו ב"אסיה טיימס", נטען במאמר שהתבסס על "מקורות בכירים 
מקורבים למשטר האיראני" והיה עמוס בהאשמות חסרות בסיס שנועדו להפחיד, לגבי 
שחיתות וגילה חוסר ידע מוחלט לגבי עניינים צבאיים מרכזיים – כי רוסיה תהפוך את 
נמלי בנדאר אבאס ושבאהאר באיראן לבסיסים צבאיים קדמיים שיוצבו בהם צוללות, 
כוחות מיוחדים "ספצנאז", ומטוסי קרב מדגם SU-57, וכך תושג שליטה במפרץ הפרסי. 

חושפים  היו  לא  האיראני"  למשטר  המקורבים  בכירים  "מקורות  אותם  כי  יצוין  ראשית 
לעולם פרטים כה רגישים לגבי הביטחון הלאומי של המדינה, בוודאי לא בפני התקשורת 
הזרה. אשר לי, אף שביקרתי פעמים אחדות באיראן בעת שדיווחתי בקביעות על איראן 
ל"אסיה טיימס" ואף על פי שהרשויות – בכל הדרגים האפשריים – יודעות היטב מנין אני 
בא, לא עלה בידי לקבל תשובות מאת הגנראלים של חיל המשמר המהפכני האסלמי 
אותן  שיחי,  בני  של  לדבריהם  בקירוב.  כחודש  לפני  ששלחתי  מפורטות  שאלות  ל-16 

שאלות נתפסו כ"רגישות מדי" ו-כן, עניין של ביטחון לאומי. 

שלי  ביותר  הבכירים  המקורות  אחד  במלואו.  נחשף  הדיווח  לצפות,  היה  שניתן  וכפי 
בטהראן שנשאל לגבי אִמתותו השיב בבוטות "בכלל לא". אחרי הכול, החוקה האירנית 
האיראני,  הפרלמנט  המדינה.  אדמת  על  זרים  כוחות  של  הצבתם  מפורשות  אוסרת 
שהתפתח  כפי  ביותר,  חמור  במצב  אלא  שכזאת  פעולה  יאשר  לא  לעולם  המאג'ליס, 

בעקבות תקיפה צבאית מצד ארה"ב.

המשותפים  הצבאיים  התמרונים  ואירן,  רוסיה  שבין  הצבאי  הפעולה  לשיתוף  אשר 
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מצרי  זה  ובכלל  ההודי",  האוקיינוס  של  הצפוני  ב"חלקו  בקרוב  להתקיים  שאמורים 
הורמוז, הם הזדמנות ראשונה מסוגה אי-פעם, שהתאפשרה רק הודות להסכם מיוחד. 

האנאליסט גנאדי נצ'אייב, מתקרב יותר למציאות בציינו כי במקרה ששיתוף הפעולה בין 
רוסיה ואירן יתעצם, תפתח האפשרות ל"התבססות קבע של הצי הרוסי באחד הנמלים 
האירניים, לכשיוקם גם נמל תעופה בסמוך – בדיוק אותו הסדר שסוכם לגבי טארטוס 
והמיימימים בחוף הים תיכוני של סוריה". אך יהיה צורך לעבור דרך ארוכה ועקלקלה כדי 

להגיע לשם. 
וכך אנו מגיעים לשאבאהר, שמציג שאלה מעניינת. שאבאהר היא נמל ימי מים עמוקים, 
במפרץ עומאן, וקורה מרכזית בחזונה של הודו לגבי דרך המשי הזעירה. הודו השקיעה 
הרבה מאוד בשאבאהר, כדי שתהיה מחוברת בכביש מהיר לאפגניסטן ולמרכז אסיה 
ובעתיד במסילת רכבת אל הקווקז. כל זאת כדי שהודו תוכל לעקוף את פקיסטן בכל 

הנוגע לדרכי הסחר.

 Belt-אלא ששאבאהר עשויה להפוך לקישור חשוב של דרכי המשי החדשות או יוזמת ה
and Road. הודו וסין – וגם רוסיה – הן חברות בארגון שיתוף הפעולה של שנחאי, וגם 
אירן תהפוך במוקדם או במאוחר לחברה בו. רק אז תיפתח האפשרות – אולי, והדגש 
על אולי – לצי הרוסי ולצי הסיני לעגון מעת לעת בשאבאהר, אך עדיין לא להשתמש בו 

כבסיס צבאי קדמי. 

אשר לאירן, השותפות האסטרטגית בין רוסיה וסין פועלת במקביל. סין מעדיפה אספקת 
אנרגיה ובייג'ינג אכן מפעילה את לוח השחמט בהתאם. שגרירה של סין לאיחוד האמירויות 
וציין כי בייג'ינג עשויה לשקול את האפשרות ללוות מכליות  העלה באחרונה בלון ניסוי 
זו עשויה להתרחש באורח  ומצרי הורמוז. התפתחות  נפט החוצות את המפרץ הפרסי 
שבינתיים  וושינגטון,  של  "סנטינל"  מבצע  במסגרת   – הגזר  שיטת  פי  על  או   – עצמאי 

הצליח להעלות רק חבר אחד ב"קואליציה של הנכונים" ]והמסכימים[ – בריטניה.

מה שמתרחש עכשיו במפרץ הפרסי הוא הרבה יותר מבדר. כפי שווידאתי זאת בקרב 
סוחרי האנרגיה בדוח'ה בחודש שעבר, הדרישה לנפט עולה בימים אלה על מה שהייתה 

ב-2018. כתוצאה מכך, אירן ממשיכה למכור את מרבית הנפט שלה. 

יוצאת מאירן כשה-transponder מנותק – הנפט מועבר למכלית אחרת בלב  מכלית 
ים, ואחר כך מחליפים את התווית. לדברי אחד הסוחרים "אם אתה מוריד מהשוק שני 
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מיליון – או שלושה מיליון חביות ביום – באמצעות עיצומים על ונצואלה ואירן, ובנוסף על 
כך הקיצוצים של אופ"ק אתה צריך לראות מחיר גבוה יותר."

שבעה  זה  הנמשך  לשפל  קרוב  עדיין   Brent crude של  מחירו  מזה.  גבוה  מחיר  אין 
כ-60 דולר לחבית. פירוש הדבר שאיראן ממשיכה למכור, בעיקר לסין. בלון  חודשים, 
הניסוי הזה שהופעל באיחוד האמירויות יכול בהחלט להיות פעולה של סין המסווה את 

פעילותה הרצופה לרכישת נפט איראני. 

שר החוץ האיראני, ג'אווד זאריף, הוכיח שוב ושוב את גאונותו הדיפלומטית בהטעיית 
הממשל של טראמפ. אבל כל ההחלטות החשובות של אירן מגיעות מהמנהיג העליון, 
האייטולה חמנאי. כך לגבי מעמדה של טהרן ביחס לתמיכה הרב מדרגית מהשותפות 

האסטרטגית של רוסיה וסין. 

מה שהובהר היטב בחודשים האחרונים הוא האופן שבו המשיכה המגנטית של רוסיה-סין 
מושך אליו שחקנים מאירו-אסיה כאירן, כתורכיה וכפקיסטן. אל לנו לשגות: עם כל גאווה 
העצומה של טהרן בעצמאותה הפוליטית, בידיעה כי אירן הינה, ואף תמשיך להיות, קו 

אדום מוחלט לרוסיה-סין יש משום הרגעה.

/https://www.asiatimes.com/2019/08/article/how-tehran-fits-into-russia-china-strategy
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כיבוי אורות בטהרן: הרשויות מתנכלים למנהגים מערביים

מאת: כורוש זיאבארי, ראשט

שבו  תקשורת  ערוץ  מציע  המנחה,  המשפט  ובית  בטהראן,  נסגרות  מסעדות  מאות 
ידווחו האזרחים על "התנהגות בלתי מוסרית".

איראן היא מדינה שבה היבטים רבים של החיים הציבוריים – הממשל, החינוך, יחסי החוץ 
ואפילו אורח החיים של בני אדם נקבעים על פי אידיאולוגיה. הרשויות חוזרות ומטיפות 
דבר  לכל  והתנגדותם  דתיים,  בעקרונות  שבדבקות  החשיבות  על  הרף  ללא  לאזרחים 

שנראה כאילו הושפע על ידי ערכי המערב עודנה בתוקף מאז המהפכה ב-1979.

ממנהגי  המושפע  חיים  לסגנון  הממשלה  של  להתנגדותה  האחרון  מהזמן  כדוגמה 
המערב, הודיעה משטרת טהראן, כי ייאסרו בילויים וחיי לילה בבירה, המונה 8.7 מיליון 
אחד  חצות.  אחר   1 השעה  אחרי  לפעול  יורשו  לא  ומסעדות  חנויות  ועסקים,  תושבים, 
מחברי מועצת העיר אמר כי אזוריהם של חיי הלילה סומנו בחלקים מבירתה של איראן, 
וכי אנשים יוכלו ליהנות ממרכזי הקניות, בתי הקפה והמסעדות שקיבלו אישור עד השעה 

3 לפנות בוקר. 

עם  גרעיני  להסכם  ב-2015  עוד  הסכימה  רוחאני  חסן  הנשיא  של  המתונה  ממשלתו 
ארה"ב, האיחוד האירופי ומעצמות עולמיות אחרות, כדי לסלול את הדרך להתקשרות 
כלכלית עם העולם. בה בעת גילו הרשויות רגישות קיצונית כלפי הפופולאריות הגוברת 
והגיבו  והתנהלות בלתי אסלמית בקרב הציבור, במיוחד הנוער,  של מנהגים מערביים 

בבהילות על מנת להצמית את גל "הפלישה התרבותית" מהמערב.

את  אשתקד  הפר  טראמפ,  דונלד  ארה"ב,  שנשיא  לאחר  התעצם  הזה  הגל  כי  נראה 
ההסכם וחזר והטיל עיצומים על איראן, ולמעשה העניק לאנשי הקו הנוקשה תחמושת 
חדשה נגד רוחאני. הרפובליקה האסלאמית נתונה כיום במלחמה כלכלית ופוליטית עם 
ארה"ב ובמידה מסוימת גם עם האיחוד האירופי, ואינה רוצה ששנים רבות של תעמולה 

נגד המערב יעורערו על ידי ההתנהגות המערבית בבית. 
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משטרת המוסר

"משטרת  תחנות  אל  באיראן  שונות  בערים  נשים  מאות  זומנו  האחרונים  בחודשים 
המוסר" בשל העובדה – כך טענו באוזניהן – שלא חבשו את החיג'אב האסלמי לראשיהן 
כשנהגו – או נסעו – במכונית. משטרת איראן מענישה אותן נשים שמסירות את הצעיפים 
מראשיהן במכוניות, וכאשר מכוניות המשטרה מבחינות בהן הן מקבלות מסרון במכשירי 
ובו מורים להן להתייצב בתחנת משטרה ולהתחייב כי לא יחזרו עוד על  הטלפון שלהן 

ה"עבירה", ולא – יואשמו ויידרשו להתייצב בבית המשפט. 

מפקדה של משטרת טהראן, הגנרל חוסיין ראחימי, הכריז בתחילת יוני כי כוחות המשטרה 
בבירה סגרו 547 מסעדות ובתי קפה משום שלא קיימו את העקרונות האסלאמיים. אחד 

עשר בני אדם נעצרו בקשר לסגירתם. 

גם אם שתיית תה בשעת לילה מאוחרת, כמו גם עישון, ומשחק שש-בש, הם מנהגים 
מקובלים בעולם הערבי, חיי הלילה באיראן נראים כצילום של תרבות המערב. למסעדות 
שמות מערביים, החל ב"ביסטרו פאריס" וכלה ב"מיסטר פ'וד", והרשויות בזות למנהגים 

הללו. 

מטאל"  "הבי  ג'אז,  זה  ובכלל  ללקוחות,  שמשמיעים  המוסיקה  סוג  מזאת,  יתרה 
ו"ראפ" אינו מהסוג המורשה על ידי הממשלה, המוסיקה שמושמעת בטלוויזיה וברדיו 
הממלכתיים. חלק מהם מצליחים אפילו להגיש לאורחים – בסתר – אלכוהול, אף כי זו 

עבירה ברורה על החוק באיראן. 

על  תיגר  קוראים  הממשלה  שבעיני  וצעירות  צעירים  נפגשים  הללו  הבילוי  במקומות 
הנוער המוסלמי הדתי, האדוק, בין שמדובר בלבוש שלהם או בתפיסת עולמם, מנהגיהם 
ותחומי ההתעניינות שלהם. הסיבות לסגירתן של המסעדות הללו, לדבריו של מפקד 
משטרת טהראן, כללו את ה"פרסומים הבלתי קונבנציונאליים שלהם" במרחב הסייבר 

והשמעת "מוסיקה אסורה".

יו"ר בית המשפט להנחיה, דיבר על ערוץ תקשורת שבו ידווחו אזרחי טהראן על תקריות 
של "התנהגות לא מוסרית". מוחמד מהדי האג'מוחאמדי אמר שהאזרחים יכולים לשגר 

מסרונים למספר מסוים ולדווח על מקרים של "עבירות חיג'אב" וסוגים נוספים של 
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"שחיתות חברתית ומוסרית"

ביותר  מעורפלים  המוסר  פשעי  את  השלטונות  של  וההגדרה  איראן  של  החיג'אב  חוקי 
ומעוררים מחלוקת – כך הם מופיעים כנושאי פופולאריים לוויכוח בין פוליטיקאים, אנשי 
אקדמיה ומלומדים שונים. אנשים שמטלפנים או שולחים מסרון כדי לדווח על עבירות 
חיג'אב הם בדרך כלל אזרחים שמרנים, בגיל העמידה, שבעיניהם החיג'אב הוא עיקרון 
חיוני; סטודנטים צעירים שהצטרפו לתנועות אסלאמיות וגם תומכיהם של פוליטיקאים 

הדוגלים בקו נוקשה כמו מחמוד אחמדיניג'אד.

תלבושת  באיזו  אזרחיה  על  לכפות  צריכה  אינה  שפויה  ממשלה  כי  טוענים  מבקריהם 
מיר-חוסיין  נשבע  ב-2009  לנשיאות  הבחירות  מערכת  במרוצת  ייבחרו.  חיים  וסגנון 
לנשיא.  ייבחר  אם  המשטרה  שביצעה  המוסר  לסיורי  קץ  לשים  הרפורמיסט,  מוסאווי, 
בהתמודדות שעוררה ויכוח נרחב, הוא הובס על ידי מחמוד אחמדיניג'אד, שגם כיהן אז 

כנשיא. הוא נתון במעצר בית מאז התנועה הירוקה של 2011.

טהראן בלילה

טהראן, עיר אדירה ובירתה של איראן מזה 233 שנים היא העיר השנייה בגודלה באסיה 
נורי,  לסהר  יותר.  הגדול  המטרופוליני  במרחב  אנשים  מיליון   16 של  וביתם  המערבית, 
בלא  הפנוי  מזמנה  ליהנות  הזדמנות  הם  העיר  של  הלילה  חיי  מטהראן,   31 בת  מורה 
המורכבויות השגרתיות של חיים במטרופולין צפוף שאוכלוסייתו עצומה. לדבריה, יש חיי 
לילה בטהראן, למרות התגובה המחמירה של רשויות האכיפה. "זה לא אומר שאפשר 
3 לפנות בוקר,  2 או  יוצא בשעה  לערוך קניות בשעות האלה ללא קושי, אבל כשאתה 
ופופולאריים מאוד. למרבה  והם אופנתיים  ומשקאות מצוינים מוגשים  ואוכל  בידור  יש 
דוגמאטיים שמתנגדים  הצער, האליטה של מקבלי ההחלטות שלנו מורכבת מאנשים 
לדברי  אמרה.  והנגד,"  הבעד  את  היטב  לשקול  מבלי  מערבי,  צבע  הנושא  דבר  לכל 
המורה, חיי לילה, גם כשהם מצומצמים, יכולים להיות תרופה לחיים הרצופים במתחים 

ודאגות בטהראן. 

"בטהראן אנשים עובדים במשך כל שעות היום ואין להם די זמן לבידור או לקניות. היה 
נהדר אילו רק ניתן היה לקבל אפשרות כזאת אחרי חצות. זו הייתה הנקודה החשובה 

בהצעה של מועצת העיר," אמרה שימה חוסייני, תושבת העיר, בת 22.
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אחרי  או  בערב  החוצה  לצאת  מעדיפים  רבים  ואנשים  נורא,  היום  במשך  החום  "בקיץ 
חצות. אני לא מוצאת שום צידוק להתנגד לרעיון הזה. אנחנו מומחים בהרס רעיונות 

טובים," אמרה. 

משקיפים רבים, באיראן ומחוצה לה, עשויים לראות את מסעה של הממשלה נגד אורח 
החיים וההרגלים של האיראנים במושגים פוליטיים. אבל לדידם של אזרחים מן השורה, 
מדובר ביכולת ליהנות מחופש וחרויות נרחבים יותר, וצמצום ההתערבות בבחירותיהם 
אלא  הממשלה,  על  תיגר  קוראים  בהכרח  אינם  לדיכוי  המתנגדים  האנשים  האישיות. 

תובעים מרחב לחופש אישי. 

https://www.asiatimes.com/2019/07/article/lights-out-tehrans-incessant-
 /clampdown-on-western-habits

הבאזר הגדול - מקום בילוי לאזרחים
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הודו בעקבות מדעני הגרעין שנעלמו

מאת: פיטמבור קאושיק

ואחריה,  השנייה  העולם  מלחמת  במהלך  המבוקשים  הנכסים  בין  היו  הגרעין  מדעני 
והביקוש היה כה עצום שמדינות חזקות ניסו לדחוק אחרות, חזקות לא פחות מהן, ובלבד 

שיצליחו להעביר לידיהן מדענים רבים ככל האפשר.

כאשר אתם נמצאים באחת משלוש מעצמות הגרעין השכנות – אירן, פקיסטן והודו, שכל 
אחת מהן משתדלת שידה תהיה על העליונה ותקדים את השתיים האחרות, מחויב מדען 

גרעין באחריות עצומה ומורכבת. על כן אפשר להעריך שהם פועלים מבין הצללים.  

מדעני הגרעין באירן נדרשו להביא בחשבון איום אישי נוסף. מצרים, בהיותה מעצמה 
ולוחמה  אשם  הטחות  סייבר,  מטחי  של  בסדרה  באירן  התמודדה  קרובה,  גרעינית 
מדומה. אך לא היה זה עניין של אמירות קשות בלבד. מדעני הגרעין של אירן מתו באופן 
קבוע בסדרה של התנקשויות גלויות, שבוצעו לאור היום, ומרביתן שויכו – לפי ההערכה 

– למוסד הישראלי ולדמויות ישראליות מסתוריות אחרות. 

סומנו  הם  כי  הסבורים  יש  ומדומות.  ממשיות   – תקיפות  ספגו  הודו  של  מדעניה  גם 
כמטרה עוד בימיו של "אבי תוכנית הגרעין של הודו", ד"ר הומי ג'האנגיר באבה, מועמד 
רב פעמי לפרס נובל והמנהל המייסד של מכון טאטא למחקר בסיסי. הוא היה מנוסעי 
הצוות   ואנשי  הנוסעים   117 כל  מותם  את  מצאו  שבה  אינדיה",  "אייר  של   101 טיסה 
1966. חוקרי תאונות תלו את האשם  במטוס שהתרסק לתוך המונבלאן, ב-24 בינואר 

להתרסקות בתקשורת לקויה בין תא הקברניט לבין פקחי הטיסה. 

מותו של ד"ר באבה התרחש 13 ימים בלבד לאחר שראש ממשלת הודו דאז, לאל בהדור 
שסטרי, נפטר בנסיבות מסתוריות שלא נחקרו כראוי. ראש הממשלה היה מוטרד לנוכח 
הניסויים הגרעיניים שסין, יריבתה של הודו, ערכה ב-1964, ושאל את באבה אם מדענים 
הודיים יוכלו לבצע ניסוי תת קרקעי. היה זה זמן קצר לאחר שבאבה קבע בפומבי כי הודו 

תהיה מסוגלת לייצר מתקן גרעיני בזמן קצר.  
רוברט קראולי, איש ה-CIA לשעבר, טען בראיון טלפוני עם העיתונאי גרגורי דגלס, כי 
סוכנות הביון המרכזית של ארה"ב היא האחראית ל"חיסולם" של באבה ושסטרי. העתקי 
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השיחות הללו התפרסמו בספרו. 
RTI – הזכות למידע )Right to Information( צ'טאן קוטארי, פנה לבית  פעיל ארגון 
את  שיברר  מיוחד  חקירה  צוות  תקים  שהממשלה  בדרישה  בבומביי  המחוזי  המשפט 
ו-2014. חלק גדול מבין   2010 מותם המסתורי של מדענים ומהנדסי גרעין בין השנים 

מקרי המוות האלה הוגדרו כ"לא מובנים".

ב-2013 מצאו פועלים את  שני המהנדסים הראשיים – ק. ג'וש ואבהיש שיוואם – שנשלחו 
לשרת בצוללת הגרעינית הראשונה של הודו, "אריהאנט", שרועים על פסי הרכבת. הם 
קרוביהם  מתים.  כבר  היו  כשנמצאו  אך  הרכבת,  לגלגלי  מתחת  מדריסה  ניצלו  אמנם 
ציינו כי לא היו עליהם שום סימנים נראים לעין של פגיעה או פציעה, והמשטרה אישרה 
זאת. הועלתה סברה לפיה ייתכן שנהרגו במקום אחר – אולי הורעלו – קודם שהונחו על 
פסי הרכבת, על מנת שמותם ייראה כתאונה או כתוצאה של התאבדות.  משרד ההגנה 
אושרו  ולא  שגרתית,  תאונה  היה  כאילו  למקרה,  בביטול  התייחסו  והתקשורת  ההודי 
חקירות נוספות בעניין. רק המשטרה ה"רגילה" נשלחה לברר את הפרשה – והתוצאה 

לא הייתה חד משמעית.  

העצומה שהוגשה לבית המשפט בבומביי קובעת "בכל מדינה אחרת, רציחתם של שני 
מהנדסים הקשורים לתוכנית אסטרטגית חשובה הייתה מעוררת סערה בתקשורת. אך 
כאשר נתגלתה גופתו של מדען הגרעין לוקאנאתן מאהאלינגם ביוני 2009, ביטלו זאת 

כהתאבדות, והתקשורת ההודית התעלמה מכך." 

2011 נמצאה מי שהייתה מדענית וראש איגוד הנשים המדעניות בהודו, ד"ר  באפריל 
הוכרז  מותה  באבה.  האטום  לחקר  למרכז  סמוך  במעונה,  מתה   ,63 בת  ראו,  אומה 
כהתאבדות, אך בני משפחתה חלקו על החלטה זו, וסברו כי הבדיקה שנעשתה אינה 
נקבעים  כהתאבדות  מסווגים  שאינם  מוות  מקרי  כי  נטען  בעצומה  הדעת.  את  מניחה 

בדרך כלל – למרבה הנוחות – כמקרים "שאין להם הסבר."

דוגמה בולטת היא המקרה של מ. אייר, מהנדס, שנמצא מת בביתו בדרום בומביי. היה 
לו שטף דם פנימי בגולגולת ולדברי קצין המשטרה "ייתכן שהיה תוצאה של איזשהו ניסוי 
חריג". איש לא נעצר. "לאחר הצצה מקדמית פנימה, המשטרה לא הצליחה להבין כיצד 
אייר ספג פציעות פנימיות מבלי שניכרו בו שום חתכים או מכות, וכך התפוגגו החקירות." 

– קובעת העצומה. 
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בכל מקרי המוות הבלתי מוסברים הללו של מדענים ומהנדסים, ניכר במיוחד היעדרן של 
טביעות אצבעות, והדבר מצביע על רמה גבוהה של מקצוענות ומומחיות של אלה שאולי 
המשמשים  אחרים,  חושפניים  סימנים  חסרים  קרובות  לעיתים  בהריגות.  מעורבים  היו 

בדרך כלל את המדענים הפורנזיים כדי להסביר את המיתות ולזהות את האשמים. 

שימוש  עשה  "הרוצח  אייר  של   – הטענה  פי  על   – הרצח  במקרה  כי  מציינת  העצומה 
במפתח משוכפל כדי להיכנס לבית ולחנוק את המהנדס בשנתו. יצוין כי נעשו מאמצים 

מצידם של אחדים מקציני המשטרה החוקרים להציג את המוות כהתאבדות."

על פי הממשלה ההודית במשך תקופה של יותר משלוש שנים, התרחשו תשעה מקרי 
מוות לא טבעיים לפחות של מדענים ומהנדסים במכון BARC, וכן במתקן הגרעיני קייגה. 

שניים מבין אלה נקבעו כהתאבדויות בעוד שהיתר נותרים "ללא הסבר".

העצומה קובעת עוד:

"העניין הדחוף ביותר אינו מי עומד מאחורי הרציחות האלה, אלא חוסר העניין המוחלט 
אין  כיום  שלה.  הסגל  באנשי  לחשובים  הנשקף  הסיכון  את  שמחריף  הודו  ממשלת  של 
למדענים האלה, החיוניים להתפתחות תוכניותיה הגרעינית של הודו, לצורכי אנרגיה או 
ביטחון, שום אבטחה כלל, והדבר כמוהו כהלצה לגבי אנשים שמשתתפים בתוכנית כה 

רגישה."

בין 2009 ו-2013 קיפחו את חייהם 10 מבין העובדים במחלקה לאנרגיה אטומית – חלקם 
נרצחו ואחרים מצאו מותם בשריפות מסתוריות. 

מקרי המוות, שכולם מסתוריים, חוברו על ידי מרכיב משותף אחד: כל קורבנות הרצח, 
לכאורה, היו קשורים לאנרגיה גרעינית. הם היו שונים מכל ההיבטים האחרים, מבחינה 
גיאוגרפית ומוסדית גם יחד. המדענית אומה ראו והעובד ראווי מיול היו אנשי חברת הכוח 
הגרעיני, המדען בן ה-24 מוחמד מוסטפה נמצא מת במרכז למחקר אטומי קאלאפאקם 
כשפרקי ידיו משוסעים. שני חוקרים צעירים אחרים, אומאג סינג ופארתה פראטים באג 
נשרפו למוות במעבדה של BARC שנמסר כי לא היו בה שום חומרים מתלקחים; הקצין 
המדעי הבכיר, ל. מאהאלינגם בן 47 עבד בתחנת הכוח האטומית קאייגה, ואילו מ. אייר 

.BARC היה מהנדס מכני בקבוצת התגובה של

קוטארי טען ב-PIL שלו כי מאות מהנדסי גרעין נשלחו למתקנים גרעיניים שונים ברחבי 
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המדינה ומתו באורח מסתורי ב-15 השנים האחרונות – רבים ממקרי המוות האלה סווגו 
על ידי הרשויות החוקרות כהתאבדויות או כ"מוות בלתי פתור". משפחתו של ראווי מיול 
כי  מציין  קוטארי  מופלגת.  אכפתיות  בחוסר  פעלה  שהמשטרה  וטענה  בדיקה  ביקשה 
מפעל  האחרונות.  השנים   15 במהלך   – פחות  לא   – מוות  מקרי   680 על  דיווח   BARC
המים הכבדים של בארודה דיווח על 26 מקרי מוות, ומפעלים בקוטה ובטוטיקורין דיווחו 
על 30 ו-27 מקרי מוות בהתאמה באותה תקופת זמן. במהלך תקופה זו מתו 92 עובדים 
שהועסקו במרכז אינדירה גנדי למחקר אטומי בקאלאפאקם, וחקירה של מגיש העתירה 
ככלל  בהודו  ההתאבדות  שיעור  התאבדויות.  היו  מיתות  מאותן  שכ-16  העלתה   RTI-ב
7 ל-1000 ופירוש הדבר ששיעור  1 בערך לכל 10,000 בעוד ששיעור המתים הוא  הוא 
ההתאבדויות לעומת מקרי המוות בהודו הוא בערך 1 ל-70. ברור שאחד או שניים מתוך 
האלה  המוות  מקרי  האם  השאלה  נשאלת  התאבדות.  להיות  יכולים  המוות  מקרי   92
נחקרו באופן חפוז, בלתי מכוון או מקרי, או שמא פעלו בעניין איזשהם כוחות חתרניים?  

יתרה מזאת, על שלומם של מדעני הגרעין מעיב איום הרבה יותר גלוי. הסיבה למותם 
של 69 מבין המדענים ב-BARC יוחסה במישרין לסרטן, בעוד שמותם של האחרים נגרם 
על ידי מחלות ממושכות, שלפחות אחדות מהן היו תוצר של חשיפה מתמשכת לקרינה. 
בתשובה לשאלה נוספת קבע BARC כי 70% מבין 3,887 מקרי המוות כתוצאה ממצב 
מיוחסים   )2014-1995( שנה   20 של  במהלכן  אחרים  גרעיניים  ובאתרים  שם  הבריאות 
בינתיים  בהודו.  גרעינית  אנרגיה  מרכזי  ב-19  מסרטן     2,600 מתו  הכול  בסך  לסרטן. 
ובעיות  כרוניות  מחלות  בגלל  בעיקר  אחד,  חודש  של  ממוצע   – עובדים   255 התאבדו 

משפחתיות. 

מעובדיו,   684 החלל  לחקר  ההודי  לארגון  אבדו  שנים,   15 של  תקופה  בתוך  כי  יצוין 
בממוצע 45 מיתות בשנה. 

האפשריים,  הגורמים  כל  לעבר  מצביעים  חשאיות  ובמזימות  בקנוניות  המאמינים 
ISI, המודיעין הבין זרועי של פקיסטן, כאחראים למיתות המסתוריות.  החל ב-CIA ועד 
לשיטתם, לשתי המדינות הללו יש עניין לפגוע בתוכנית הגרעינית ההודית המתפתחת 
כן,  יעשו  אם  המדינה.  של  הכלכלית  והאוטונומיה  הצבא  לגבי  עצומה  שחשיבותה  כיוון 
ימנעו מהודו לגבש את מעמדה כמעצמת על אזורית, אך גם ישמרו את תלותה בארה"ב 

בכל הקשור לצרכיה הגרעיניים. 
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כראיה  נתפסת  ההודיים  השלטונות  של  המזורזות  מהחקירות  השתיקה  בינתיים, 
המתים,  של  לפרסומם  הגלויה  הסלידה  כי  טוענים  הקונספירציה  חסידי  להסתרה. 
ידי  הראויים לכל הפחות לשבחים לאחר מותם בזכות שירותם את האומה, נתפס על 

ממשלת הודו כאמצעי-מנע לאבטחת סודותיה.  

ביניים  ואנשי  כפולים  סוכנים  נגד  קשים  אמצעים  שנקטה  אירן,  של  מהמקרה  בשונה 
וכאן  שתיקה.  על  שומרת  הודו  ישראל,  של  תקיפותיה  את  רם  בקול  וגינתה  ישראלים 

נשאלת השאלה: האם מדעני הגרעין הם משאב אנושי זריק, מתכלה?

האצבעות מופנות הישר לראש הפירמידה. בהיותו מנהיג שהדוקטרינה הבסיסית שלו 
היא לאומיות, ראש הממשלה נארנדרה מודי  מקפיד על העמדת פנים נונשלנטית וכלל 
והתפאר  לו על מדעניה הגוססים של ארצו, אותם הקפיד לשבח. הוא חזר  לא אכפת 
בהתפתחותה המדעית, הטכנולוגית והאירונאוטית של הודו בימי שלטונו. אך הקדושים 
מחתרתית,  לעבודה  חייהם  את  שהקדישו  בשבחם,  דיבר  לא  שאיש  הללו,  המעונים 

ראויים לכל הפחות להספדים המתבקשים ולהכרה בעבודתם. 

/https://www.asiatimes.com/2019/07/opinion/indias-vanishing-nuclear-scientists




