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בכירי הצבא אי נם מרבים ל התבטא באיו ם הגרעין האירא ני אבל עושה
רושם כי שעון החול שהול ך ואוזל במרוץ של טהרן לאטום משחר ר את
הסכר .סגן הרמטכ"ל האלוף הראל הגדיר את תכנית הגרעין של איראן
כ"איום מספר  1עבור ישראל" ,כלשונו" .אנו מעדיפים פתרון מדיני
לסוגיית הגרעין ,אך עלינו להיות ערוכים למגוון אפשרויות התגובה"

סגן הרמטכ"ל ,האלוף דן הראל ,אמר אמש )א'( כי איראן מנהלת מזה שנים
מאמץ שנועד לאפשר לה יכולת גרעינית כבר בתחילת העש ור הקרוב " .מרוץ
החימוש הגרעיני של ט הרן נמשך  ,למרות הניסיונות הב ינלא ומי ים לעצור
אותה ,ותוך שהיא משתמש ת בהו נאה על מנת להגיע להישגים בתחום זה",
אמר הראל.

האלוף הראל הוסיף כי מההערכות השנתיות של צה"ל עולה שאירא ן מהווה
את פוטנ ציאל האיום הראשו ן במעלה עבור המדינה .עוד אמר כי "ישראל
הצהירה בעבר שהיא מעדי פה למצוא פתרון מדיני לסוגיית הגרעין האירא ני,
אולם עליה להיות ערוכה לכל מגוון אפשרויות התגובה".

"חשש אמיתי ממטריה גרעינית שתספק איראן לאויבי ישראל"
לדברי האלוף הראל ,האיומים העומדים מול ישראל במעגלים השונים
התגברו בתקופה האחרונה ,והמכנה המשותף היא איראן ,המחברת את
הציר הרדיקלי " .החשש הוא לא רק מפצ צה גרעינ ית אלא גם ממטריה
גרעינית שתספק איראן לארגוני הטרור" ,אמר הראל.

"שוו לעצמכם שארגוני הטרור מקבלים חסות גרעינית איראנ ית שתשפיע על
המצב במזרח התיכון ,ומה הייתה יכולה להי ות השפעתה של ה תמיכה הזו
על כל אחד מן העימו תים שחווינו ולצערנו הרב אנ ו אמורים חוות בעתיד",
דברי סגן הרמטכ"ל.

את הדברים נשא הראל בכינוס של מנהלי הכספים הראשיים במשק ,שנערך
דווקא בבסי ס צה "ל ,בשיתוף עם האג ודה למען החייל .זאת כאות הזדהות עם
פרוייקט "אמץ לוחם" שמפעילה האג ודה ,ובמסגרתו מאמצים גופים כלכליים
במשק לוחמים בצה"ל.
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