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Περίληυη

Ζ παξνχζα κειέηε επηδηψθεη λα παξνπζηάζεη ηελ πνξεία ηνπ Ηξάλ απφ ηελ
επαλάζηαζε ηνπ 1979, έσο ηηο κέξεο καο, κέζα απφ δχν δηαθξηηέο αιιά
παξάιιεια ζηελά ζπλπθαζκέλεο νπηηθέο. Ζ πξψηε αθνξά ηηο δηκεξείο
ζρέζεηο ηνπ Ηξάλ κε άιια θξάηε θαη ε δεχηεξε ηε δηαρείξηζε ηνπ δεηήκαηνο
ηεο αλάπηπμεο ηνπ ππξεληθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Σερεξάλεο απφ ηε δηεζλή
θνηλφηεηα. Μέζα απφ ηελ κειέηε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, θαζψο θαη
ηελ απνδειηίσζε ηεο ζρεηηθήο αξζξνγξαθίαο, επηρεηξείηαη κία – θαηά ην
δπλαηφλ – ζθαηξηθή θαη ηζηνξηθά αθξηβήο απνηίκεζε ηεο πνξείαο κίαο
ρψξαο ζηνλ ρξφλν θαη ζην ζχγρξνλν πνιηηηθφ γίγλεζζαη.
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Διζαγφγή

Ζ αλά ρείξαο εξγαζία έρεη ζθνπφ λα πξνζεγγίζεη ην Ηξάλ κέζα απφ ηελ
ηζηνξηθή ηνπ εμέιημε, εμεηάδνληαο ηηο ηζνξξνπίεο κε ηνπο ”αληηπάινπο” θαη ηνπο
“ζπκκάρνπο” ηνπ. Παξάιιεια, ζα επηρεηξεζεί λα αλαδεηρζνχλ νη ιφγνη θαη ε πνξεία
αλάπηπμεο ηνπ ππξεληθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη νη πξννπηηθέο πνπ
αλνίρζεθαλ κεηά ηελ ζπκθσλία κε ηελ δηεζλή θνηλφηεηα γχξσ απφ ην ηδηαίηεξα
αθαλζψδεο απηφ ζέκα. Αλ ζπλεπψο ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο
κειέηεο είλαη ν βαζκφο αιιειεμάξηεζεο ηνπ ππξεληθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Ηξάλ κε
ηελ δηεζλή ζέζε ηεο ρψξαο, ε ζπκβνιή ηεο ζε επηζηεκνληθφ επίπεδν επειπηζηεί λα
είλαη ε επαξθήο θαη ηεθκεξησκέλε παξνπζίαζε φισλ ησλ πηπρψλ απηήο ηεο ζρέζεο.
Ζ Ηζιακηθή Γεκνθξαηία ηνπ Ηξάλ ή Πεξζία, φπσο ήηαλ ε αξραία νλνκαζία
ηεο, είλαη κηα ρψξα πινχζηα ζε ηζηνξία θαη πνιηηηζκφ. Ζ γεσγξαθηθή ηεο ζέζε κε ην
ηδηαίηεξν γεσπνιηηηθφ ηεο βάξνο, νη θπζηθνί ηεο πφξνη θαζψο θαη ην έλδνμν παξειζφλ
ηεο, ηελ θαζηζηνχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα ζην δηεζλέο ζθεληθφ θαη πξσηίζησο ζηελ
επξχηεξε Μέζε Αλαηνιή.1 Ο πξσηαγσληζηηθφο ξφινο ηεο Σερεξάλεο επηηπγράλεηαη
θαη κέζσ ηεο ππξεληθήο ηζρχνο πνπ επέκεηλε λα αλαπηχζζεη, παξά ηηο δηεζλείο
αληηδξάζεηο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. 2 ήκεξα ην Ηξάλ, κεηά απφ κηα καθξά
πεξίνδν θπξψζεσλ θαη απνκνλσηηζκνχ, δηεθδηθεί μαλά ηνλ ξφιν ηνπ ζηελ παγθφζκηα
θνηλφηεηα, σο παξάγνληαο ζηαζεξφηεηαο ζηελ ηαξαγκέλε Μέζε Αλαηνιή. Ο ξφινο
ηνπ απηφο δπζρεξαίλεηαη, εμαηηίαο ησλ ηδηαίηεξα ζχλζεησλ ηζνξξνπηψλ, θαζψο, ζα
κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη απνηειεί «ζξεζθεπηηθή κεηνλφηεηα» ζηε γεσγξαθηθή
ηνπ πεξηνρή, σο θξάηνο ζηηηψλ ζε κία ζνπληηηθή Μέζε Αλαηνιή.
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Γηα κία εξκελεία ησλ γεγνλφησλ απφ ηελ νπηηθή ηεο ηξαληθήο πιεπξάο, βι. ελδεηθηηθά, Ali
Muhammad Naqavi, Islam and Nationalism, (Islamic Propagation Organization)∙ RoshndelJalil, Oil
and Strategy, Beyond The U.S.-U.K. Operation in the Persian Gulf” ζην “The Iranian Journal of
International Affairs”,(The Institute for Political and International Studies). Δπίζεο, γηα κία πξνζέγγηζε
ηεο πνιηηηθήο ηνπ Ηξάλ κέζα ζην δηεζλέο πιαίζην, βι. ελδεηθηηθά, Darioush Bayandor, Iran and the
CIA- The Fall of Mosaddeq Revisited, (New York, 2010)∙ Abrahamian Ervand, Iran Between two
Revolutions, (New Jersey, 1982)∙ Khan Saira, Iran and Nuclear Weapons, Protracted conflict and
proliferation, (Taylor & Francis e-Library, 2009)∙ Glenn E. Curtis and Eric Hooglund (ed.), Iran: a
Country Study, (Library of the Congress, Washington DC, 2008).
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Γηα κία ζπλνιηθή απνηίκεζε, βι. ελδεηθηηθά, Βηβή Κεθαιά - Υαξάιακπνο Σζαξδαλίδεο (επίκ.), Ιπάν:
Πολιηική, Οικονομία, Διεθνείρ και Πεπιθεπειακέρ Σσέζειρ, (Αζήλα, 2014)∙ Υάνπαξλη Ρφηδεξ, “Ιπάν και
κπίζη: Πςπηνικέρ θιλοδοξίερ και η αμεπικανική απάνηηζη”, Δθδφζεηο ΚΦΜ, (Λνλδίλν,2004).
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Μηα αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία πξηλ ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1979, ζα βνεζήζεη λα
θαηαλνήζνπκε ηηο ζπλζήθεο, εληφο ησλ νπνίσλ απηή έιαβε ρψξα θαζψο θαη ηελ
πνξεία πξνο ηελ δεκηνπξγία ελφο ζενθξαηηθνχ θαζεζηψηνο απνκνλσκέλνπ απφ ηελ
δηεζλή θνηλφηεηα. Θα πξνζπαζήζνπκε λα δνχκε θαηά πφζν επεξέαζαλ ηελ πνιηηηθή,
ηελ ζηξαηησηηθή θαη ηελ θνηλσληθή πνξεία ηνπ ηξαληθνχ θξάηνπο ν νθηαεηήο (19801988) πφιεκνο κε ην Ηξάθ θαη νη δηαρξνληθέο ζπγθξνχζεηο κε ηελ ανπδηθή Αξαβία
θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. πγρξφλσο ζα εμεηάζνπκε ηηο ζρέζεηο ηνπ Ηξάλ κε ηελ
πξία θαη ηελ Υεδκπνιάρ, πνπ ζεσξνχληαλ πάληα ζχκκαρνί ηνπ, θαη αλ κέζα ζε απηή
ηελ πνιπεηή δηαδξνκή ππήξμαλ πεξίνδνη, θαηά ηηο νπνίεο δηαηαξάρζεθαλ απηέο νη
ζρέζεηο ή πάγυζαν γηα ράξε ησλ παγθφζκησλ ηζνξξνπηψλ. Πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ
ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη πνηα ε ζρέζε ηνπ ζηελ πνξεία ησλ ρξφλσλ κε ηηο Ζλσκέλεο
Πνιηηείεο; Πψο θαζφξηζε ην ππξεληθφ ηνπ πξφγξακκα ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηηο
ππεξδπλάκεηο αιιά θαη κε άιια θξάηε; Πνηα ε ζρέζε πνπ είρε κε ηνπο ζπκκάρνπο θαη
αληηπάινπο ηνπ θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο; Ζ απάληεζε ζε αληίζηνηρα εξσηήκαηα,
ζπληζηά έλα εγρείξεκα ζχλζεην, αιιά παξάιιεια θαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ γηα ηνλ
ζχγρξνλν κειεηεηή.
Σν

πξψην

θεθάιαην

είλαη

αθηεξσκέλν

ζηελ

ηζηνξία

ηνπ

Ηξάλ.

Παξαθνινπζψληαο ηελ πνξεία ηνπ απφ ηελ επνρή ηεο δηαθπβέξλεζεο απφ ηνλ άρε
έσο ηελ επηθξάηεζε ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1979, κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ ην λέν
πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν επηθξάηεζε ην ζενθξαηηθφ θαζεζηψο ππφ ηνλ Αγηαηνιιάρ
Υνκετλί. Σν ρξνληθφ ηεο Δπαλάζηαζεο θαη ησλ γεγνλφησλ πνπ αθνινχζεζαλ,
επηηξέπεη κία πξψηε πξνζέγγηζε ηνπ αλαγλψζηε ζηηο ηδηαίηεξεο ηζνξξνπίεο, πνπ
αλαπηχρζεθαλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη ηελ θξίζε ζηηο ζρέζεηο ηνπ Ηξάλ κε
πξψελ ζπκκάρνπο.
Σν δεχηεξν θεθάιαην απνηππψλεη ηε δνκή ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ
Ηξάλ, κε αλαθνξέο ζην χληαγκα, ηελ πνιηηεηαθή θαη πνιηηηθή εγεζία θαη ηνπο
ζεζκνχο. Παξάιιεια, εηδηθφ ππνθεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ ηξαληθή θνηλσλία, κε
εζηίαζε ζηνλ ξφιν ηεο γπλαίθαο κεηά ην 1979 θαη ηελ κεηαβνιή ησλ ζπλζεθψλ.
Σέινο, πεξηγξάθεη ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο, εκκέλνληαο ζηηο ζπλέπεηεο
ησλ δηεζλψλ θπξψζεσλ θαη ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Ηξάλ κεηά απφ απηέο.
Σν ηξίην θεθάιαην ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ ηνπ Ηξάλ κε
ρψξεο πνπ απνηεινχλ παξαδνζηαθνχο θίινπο ή αληηπάινπο ηνπ. Ζ επηινγή ησλ
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ρσξψλ έγηλε κε θξηηήξην ηελ ζεκαζία, πνπ έρνπλ νη ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο γηα ην Ηξάλ,
είηε πξφθεηηαη γηα ζπκκάρνπο ηνπ, είηε φρη. Ζ αλάιπζε επηθεληξψλεηαη, θαηά θχξην
ιφγν ζηελ αληηπαξάζεζε κε ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηελ ανπδηθή Αξαβία, αιιά
θαη ζηελ επηξξνή ηνπ Ηξάλ ζηηο ζπκκαρηθέο ηνπ ρψξεο, φπσο ε πξία θαη ν Λίβαλνο.
Σν ηέηαξην θεθάιαην, παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ην ρξνληθφ ηνπ ππξεληθνχ
πξνγξάκκαηνο ηνπ Ηξάλ, ηνπο ζηφρνπο ηεο Σερεξάλεο θαη ηηο αληηδξάζεηο απφ
γεηηνληθά θξάηε θαη κεγάιεο ππξεληθέο δπλάκεηο. Παξάιιεια, θαηαγξάθνληαη νη
επηβιεζείζεο θπξψζεηο απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα θαη ε πνξεία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ
κέρξη θαη ηελ ηειηθή ζπκθσλία ηεο Λσδάλλεο ην 2015. Σν θεθάιαην θιείλεη κε κία
απνηίκεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ελ ιφγσ ζπκθσλίαο θαη κία πξνβνιή ησλ ελδερφκελσλ
θηλδχλσλ απφ κία πηζαλή λέα εθηξάρπλζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ Ηξάλ-ΖΠΑ.
Ζ κεζνδνινγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, βαζίζηεθε ζηελ κειέηε ηεο
ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, θαζψο θαη ηεο ηδηαίηεξα εθηελνχο δηεζλνχο αξζξνγξαθίαο ζε
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ηνλ Σχπν. Ο ζπλδπαζκφο ηεο απνηίκεζεο πνπ
πξνζθέξνπλ ηα έξγα πνπ επηθεληξψλνπλ ζηελ δηαρξνληθή πνξεία ηνπ Ηξάλ θαη ηεο
αλάιπζεο ηεο δψζαο πξαγκαηηθφηεηαο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ην ππξεληθφ
πξφγξακκα απφ ηε ζχγρξνλε αξζξνγξαθία, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε
θαηαλφεζε ησλ ιεπηψλ ηζνξξνπηψλ θαη λα αλαδείμεη ζεκαληηθέο πηπρέο ηνπ
εμεηαδφκελνπ ζέκαηνο.
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Πρώηο Κεθάλαιο
Ιζηορικό πλαίζιο

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε αλίρλεπζε ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ, πνπ
επηθξαηνχλ ζην Ηξάλ ηνπ ζήκεξα, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξίαο,
ησλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηαθπκάλζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ θαη ηεο
δπλακηθήο πνπ απηέο πξνζέδσζαλ ζηε ρψξα. Μέζα απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ
γεγνλφησλ, ησλ πξσηαγσληζηψλ θαη ηεο επίδξαζήο ηνπο ζηελ θνηλσλία ηνπ Ηξάλ,
κπνξεί θαλείο επρεξέζηεξα λα θαηαλνήζεη ηηο αηηίεο βαζηθψλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ
ηνπ. ε απηφ ην πιαίζην, ζα επηρεηξεζεί ζηε ζπλέρεηα ε απνηχπσζε ησλ βαζηθψλ
ηνκψλ ζηελ ηζηνξία ηνπ ζχγρξνλνπ Ηξάλ, κε εζηίαζε ζηελ πεξίνδν Παριαβί θαη ηελ
επνρή κεηά ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1979.
1.1 Σο Ιράν ζηον 20ο αιώνα
Ζ Πεξζηθή απηνθξαηνξία, κηα απφ ηηο αξραηφηεξεο ηνπ θφζκνπ, ηδξχζεθε απφ
ηνλ βαζηιηά Κχξν ηνλ 5ν αηψλα π.Υ.. Ζ ιέμε Ηξάλ έρεη ηλδνπεξζηθέο ξίδεο θαη
ζεκαίλεη ε γε ηεο Αξίαο θπιήο. Ζ πνιπηάξαρε ηζηνξία ηεο πεξηνρήο ζρεηίζηεθε κε
ηηο βιέςεηο κεγάισλ απηνθξαηνξηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ εκπνξηθψλ δξφκσλ θαη ηνπ
πινχηνπ ηεο. Έηζη ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ, νη Πέξζεο ήιζαλ αληηκέησπνη κε ην
ζηξαηφ ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, ηνπ Βπδαληίνπ θαζψο θαη άιισλ απηνθξαηνξηψλ
πην πξφζθαηα, φπσο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη ηεο Ρσζίαο. Οη Πέξζεο αζπάζηεθαλ
ην Ηζιάκ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ ζητηηθφ ηνπ θιάδν, πηνζεηψληαο έθηνηε κηα δχζπηζηε
ζηάζε απέλαληη ζηνπο ζνπλίηεο γείηνλέο ηνπο.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα,
αλαβίσζεο

ηεο

πεξζηθήο

απηνθξαηνξίαο

ην Ηξάλ έπαςε λα ηξέθεη ειπίδεο
θαη

μεθίλεζε

κία

πξνζπάζεηα

εθζπγρξνληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ηελ απαηηνχκελε ηζρχ πνπ ζα ηνπ
επέηξεπε λα αλαδεηρζεί ζε κείδνλα παξάγνληα ζην ρψξν ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, αλ φρη
ηεο δηεζλνχο ζθελήο. ε απηφ ζπλέβαιε ν ζπλδπαζκφο ηνπ ελεξγεηαθνχ πινχηνπ,
θαζψο είραλ ήδε αλαθαιπθζεί ζεκαληηθά θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ, θαη ηνπ
αηζζήκαηνο αλσηεξφηεηαο, ην νπνίν πήγαδε απφ ηε δφμα ηνπ παξειζφληνο. Σελ ίδηα
ζηηγκή νη θπιεηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο δηαθνξέο, θαζψο θαη ε ίδηα ε γεσγξαθηθή ηνπ
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ζέζε, απνκφλσζαλ ην Ηξάλ, ην νπνίν παξά ηαχηα ζπλέρηδε λα ειπίδεη ζηελ απηφλνκε
παξνπζία θαη επηβνιή επί ησλ αληηπάισλ ηνπ.3
Ζ ηζηνξία ηνπ ζχγρξνλνπ Ηξάλ μεθηλά ην 1925, φηαλ ν ηδξπηήο ηεο λέαο
δπλαζηείαο Ρεδά Υαλ Παριαβί αλέηξεςε κε πξαμηθφπεκα ηελ παξαθκάδνπζα
δπλαζηεία ησλ Καδάξσλ θαη θπβέξλεζε ην Ηξάλ επί δεθαέμη ρξφληα. Ο άρεο Παριαβί
εγθαηλίαζε κηα πεξίνδν κεηαξξπζκίζεσλ (θπξίσο ζην ζηξαηφ, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε
λνκνζεζία) θαη ζηαδηαθήο απηνλφκεζεο απφ ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο. Παξάιιεια, ν
εζληθηζκφο αλήρζε ζε θπξίαξρε ηδενινγία, εγθαηληάδνληαο κηα πεξίνδν πνιηηηθήο
ηξαλνπνίεζεο θαη νκνγελνπνίεζεο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο θάζε απφθιηζε ήηαλ
θαηαδηθαζηέα. 4 Ζ κνλαξρία Παριαβί ήηαλ έλα πεξίεξγν είδνο κνλαξρίαο, ρσξίο
πξαγκαηηθέο ξίδεο ζηελ παξάδνζε θαη ηδξχζεθε κεηά ηελ απνηπρία εγθαζίδξπζεο
δεκνθξαηίαο.5 Χζηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, νη εκπνξηθέο
ζρέζεηο ηνπ Ηξάλ κε ηε Γεξκαλία πξνθάιεζαλ ηελ αλεζπρία ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο
θαη ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, νη νπνίεο ηειηθψο ην θαηέιαβαλ, ππνρξεψλνληαο ην άρε
Παριαβί ζε παξαίηεζε. Σν 1941 ζηελ εμνπζία αλήιζε ν γηφο ηνπ, Μσράκεη Ρεδά
Παριαβί, ν νπνίνο δηνίθεζε ηε ρψξα κέρξη ην 1979, έρνληαο σο φξακα έλα θξάηνο
παξεκβαηηθφ, ην νπνίν αθελφο ζα νξγάλσλε έλα ζχζηεκα πξφλνηαο γηα ηνπο πνιίηεο
θαη αθεηέξνπ ζα απνθηνχζε εγεκνληθφ πεξηθεξεηαθφ ξφιν.6
Μεηά ην ηέινο ηνπ Β‟ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, ηα βξεηαληθά ζηξαηεχκαηα
απνρψξεζαλ απφ ην Ηξάλ ηεξψληαο επαθξηβψο ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ είραλ ζέζεη,
ελ αληηζέζεη κε ηα ζνβηεηηθά. Δληνχηνηο, ζηα επφκελα ρξφληα νη ζρέζεηο Ηξάλ Βξεηαλίαο επηδεηλψζεθαλ ιφγσ ηεο πνιηηηθήο ηεο Αγγιντξαληθήο Δηαηξείαο
Πεηξειαίνπ, ε νπνία θαηείρε ην κνλνπψιην εθκεηάιιεπζεο ησλ πεηξειαηνπεγψλ ηνπ
Ηξάλ. Ζ βξεηαληθή θπβέξλεζε, πνπ δηέζεηε κεηνρέο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο, απνθφκηδε
ζεκαληηθά έζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πινχηνπ ηεο αζηαηηθήο ρψξαο θαη
επεδίσθε εμαθνινπζεηηθά ηελ επέκβαζε ζηελ εζσηεξηθή ηεο πνιηηηθή. ηηο αξρέο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1950, ε ηξαληθή θπβέξλεζε επηρείξεζε λα αληηδξάζεη εζληθνπνηψληαο
ηηο πεηξειαηνπεγέο ηνπ, σζηφζν ε ελέξγεηα απηή ηελ νδήγεζε ζε αδηέμνδν, θαζψο ε
Βξεηαλία επέβαιε εκπάξγθν ζηηο εμαγσγέο πεηξειαίνπ ηνπ Ηξάλ.
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(Αζήλα, 2010).
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Βηβή Κεθαιά-Υαξάιακπνο Σζαξδαλίδεο, ν.π.
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πγθεθξηκέλα, ζηα ηέιε ηνπ 1951, κεηά ηε δνινθνλία ηνπ Πξσζππνπξγνχ
Ραδκάξα, πξσζππνπξγφο εμειέγε ν Μσράκεη Μνζαληέθ, αξρεγφο ηνπ Δζληθνχ
Μεηψπνπ, ν νπνίνο θπβέξλεζε έσο ην 1953. Σα εζληθηζηηθά θεξχγκαηά ηνπ είραλ
κεγάιε απήρεζε ζηνπο ζθιεξνππξεληθνχο Ηξαλνχο, σζηφζν νη αθξαίεο ηνπ πνιηηηθέο
γξήγνξα εγθαηαιείθζεθαλ θαζψο βξέζεθε παγηδεπκέλνο απφ ηελ αδηάιιαθηή ηνπ
ζηάζε. 7 Ο Μνζαληέθ είρε ζέζεη σο πξφηαγκα ηελ κεηαξξχζκηζε ηνπ θξαηηθνχ
κεραληζκνχ, βξέζεθε φκσο αληηκέησπνο κε έληνλεο αληηδξάζεηο απφ ην εμσηεξηθφ,
θπξίσο ιφγσ ηεο απφθαζεο εζληθνπνίεζεο ηνπ πεηξειαίνπ ηεο ρψξαο. Αληηζέησο,
ζην εζσηεξηθφ, ε θίλεζε απηή αχμεζε ηε δεκνηηθφηεηα ηνπ Μνζαληέθ. 8 ην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα ελεπιάθεζαλ θαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο νη νπνίεο παξά ηελ
αξρηθή ηνπο πξφζεζε λα πξνζεγγίζνπλ ην Ηξάλ, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ζην δπηηθφ
ζηξαηφπεδν, ηειηθά επέιεμαλ λα ζηεξίμνπλ ηνπο Βξεηαλνχο.
Ο Μνζαληέθ ήξζε ζε ξήμε κε ην άρε, νη δπλάκεηο ηνπ νπνίνπ ζε ζπλεξγαζία
κε ηελ ακεξηθαληθή CIA θαη ηε βξεηαληθή SIS, νξγάλσζαλ ην επνλνκαδφκελν ζρέδην
«Αίαο» (Operation TPAJAX), γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ. 9 Σν ελ ιφγσ ζρέδην αλ θαη
παξνπζηάζηεθε σο κηα απφπεηξα δηάζσζεο ηνπ Ηξάλ απφ ηε ζνβηεηηθή επηξξνή, ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ κία πξνζπάζεηα δηαζθάιηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ δπηηθψλ
δπλάκεσλ επί ησλ πεηξειατθψλ απνζεκάησλ ηνπ Ηξάλ. ε θάζε πεξίπησζε, φκσο, δελ
ζα πξέπεη λα παξαγλσξίδεηαη θαη ην εηδηθφ βάξνο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ ζηηο
απνθάζεηο ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο.
Σν πξαμηθφπεκα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 16ε Απγνχζηνπ ηνπ 1953
θαηέιεμε ζε απφιπην θηάζθν, σζηφζν ηξείο κέξεο αξγφηεξα, έπεηηα απφ πνιχσξε
πνιηνξθία ηεο θαηνηθίαο ηνπ, ν Μνζαληέθ ζπλειήθζε.
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Σν ζπγθεθξηκέλν

πξαμηθφπεκα θαζηέξσζε ηνλ ξφιν ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ σο θχξηνπ ζπκκάρνπ
θαη πξνζηάηε ηνπ θαζεζηψηνο Παριαβί, απνζνβψληαο παξάιιεια θάζε πηζαλφηεηα
ζνβηεηηθήο επηξξνήο. Σν πξαμηθφπεκα ηνπ 195311 ζεκαηνδφηεζε κία απφ ηηο πξψηεο
θαη πιένλ επηηπρεκέλεο απφπεηξεο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ λα επεξεάζνπλ
θαηαιπηηθά ηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή θαη ηελ δηεζλή ζέζε θξαηψλ πνπ ηεινχζαλ ππφ
ηελ επηξξνή ηνπο. Γελ είλαη ηπραίν πσο αθνινχζεζε κηα ζρέζε αγάπηρ και μίζοςρ
7
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8

κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ, πάληα κε γλψκνλα θαη κνριφ πίεζεο ην πεηξέιαην θαη ηνλ
παξάγνληα ηεο γεσπνιηηηθήο.
ηελ εμνπζία επαλήιζε ν άρεο, ππνζηεξηδφκελνο απφ ηηο ΖΠΑ, ν νπνίνο
θαηαγγέιζεθε γηα ηελ θνζκηθή, αιιά άθξσο δηεθζαξκέλε εμνπζία ηνπ. Σελ πεξίνδν
κεηαμχ ηεο επηζηξνθήο ηνπ ζην Ηξάλ ην 1953 θαη ηεο δεχηεξεο θπγήο ηνπ ην 1979
επηδίσμε κηα ζεηξά κεηαξξπζκίζεσλ, ηε ιεγφκελε «Λεπθή Δπαλάζηαζε»,
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πξνζπαζψληαο έηζη λα αλαδείμεη ην Ηξάλ ζε αμηφινγε ζηξαηησηηθή θαη βηνκεραληθή
δχλακε. Παξάιιεια, πεξηφξηζε ηνλ απνκνλσηηζκφ ηεο ρψξαο εηζάγνληαο δπηηθά
πξφηππα ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηψλ, πνιιά απφ ηα νπνία δελ κπνξνχζαλ λα
γίλνπλ απνδεθηά απφ έλα κεγάιν ηκήκα κηαο εμαηξεηηθά ζπληεξεηηθήο θνηλσλίαο.
Ύςηζηνο ζηφρνο ηεο πνιηηηθήο ηνπ ήηαλ λα αλαδείμεη ην Ηξάλ ζην κέγηζην βαζκφ θαη
απηφ ζα ην πεηχραηλε κέζσ ηνπ πεηξειαίνπ. ηα ρξφληα ηεο κνλαξρίαο ηνπ ε
νηθνλνκία γλψξηζε αλάπηπμε θαη νη πσιήζεηο πεηξειαίνπ απμήζεθαλ.
Παξά ηαχηα, ζηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ, ε θπβεξλεηηθή δηαθζνξά, ην
θιίκα ηξνκνθξαηίαο πνπ είραλ επηβάιεη νη θξαηηθέο κπζηηθέο ππεξεζίεο θαη ε
πξνθιεηηθή ζπζζψξεπζε πινχηνπ ζηα ρέξηα κίαο κηθξήο κεηνςεθίαο, ζε ζπλδπαζκφ
κάιηζηα κε ηνλ πξνθιεηηθφ ηξφπν δσήο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ άρε νδήγεζαλ
ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο ζε ιατθή εμέγεξζε. Ζ αληίδξαζε ζηε
ζπζζσξεπκέλε νξγή
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θαη ηελ θαηαπίεζε ηνπ ιανχ εθθξαδφηαλ κε ζπλερείο

δηαδειψζεηο θαη απεξγίεο, ζε ζεκείν πνπ παξαηεξήζεθαλ ειιείςεηο αγαζψλ πξψηεο
αλάγθεο, εμαηηίαο θαη ηεο πηψζεο ησλ πσιήζεσλ πεηξειαίνπ.
Ζ θπβέξλεζε δελ θαηάθεξε λα νκαινπνηήζεη ηελ θαηάζηαζε θαη μεθίλεζαλ νη
ζπιιήςεηο πςειφβαζκσλ ζπλεξγαηψλ ηνπ άρε. Γηαθνξεηηθέο νκάδεο ηνπ ιανχ
ελψζεθαλ κε κνλαδηθφ ζθνπφ λα δηψμνπλ ηνλ άρε θαη λα θαηαζηξέςνπλ φ,ηη
αληηπξνζψπεπε ηελ εμνπζία ηνπ. ηηο αξρέο ηνπ 1979 ε θπγή ηνπ άρε έδεηρλε πηα
κνλφδξνκνο. 14 Γχν βδνκάδεο αξγφηεξα επέζηξεςε ζηελ Σερεξάλε ν Αγηαηνιιάρ
Υνκετλί, χζηεξα απφ δεθαπέληε ρξφληα εμνξίαο, αλαιακβάλνληαο ηελ δηαθπβέξλεζε
ηεο ρψξαο.15 Μαδί κε ηνλ άρε, ε ηξαληθή θνηλσλία απψιεζε ηνλ θνζκηθφ ραξαθηήξα
12
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θαη ηελ εμσζηξέθεηα ηεο θαη ην Ηξάλ κεηαηξάπεθε ζε έλα ζενθξαηηθφ, εζσζηξεθέο
θαη απζηεξά πεηζαξρεκέλν θξάηνο ,πνπ ππάθνπγε ζε αθξαίεο ηζιακηθέο νξγαλψζεηο.

1.2 Η Δπανάζηαζη ηοσ 1979
ην δεκνςήθηζκα πνπ δηεμήρζε ζηηο 31 Μαξηίνπ 1979 εγθξίζεθε ην λέν
χληαγκα 16 θαη ην Ηξάλ αλαθεξχρζεθε Ηζιακηθή Γεκνθξαηία. ηελ εγεζία ηνπ
θξάηνπο ζα βξηζθφηαλ ν παλίζρπξνο Αλψηαηνο Ζγέηεο ηεο Δπαλάζηαζεο, ζέζε πνπ
κέρξη ηνλ ζάλαηφ ηνπ ην 1989 θαηείρε ν Αγηαηνιιάρ Υνκετλί.17 χληνκα ε Ηξαληθή
Δπαλάζηαζε

κεηαηξάπεθε

ζε

ηζιακηθή

επαλάζηαζε

θαη

πέξαζε

ζηε

ξηδνζπαζηηθή/αθξαία ηεο θάζε. ην δηάζηεκα 1979-82 ν Υνκετλί θαη νη νπαδνί ηνπ
αγσλίζηεθαλ γηα λα παγηψζνπλ ηε ζέζε ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο νπνηαδήπνηε κέζνδν
πξνθεηκέλνπ λα εμνληψζνπλ ηνπο πνιηηηθνχο ηνπο αληηπάινπο, νη νπνίνη
εθπξνζσπνχζαλ νηηδήπνηε είρε απνκείλεη απφ ην παιηφ θαζεζηψο θαη απεηινχζε ην
ππάξρνλ. Δμαλάγθαζαλ ζε παξαίηεζε θαη θπγή ηνλ εθιεγκέλν πξφεδξν Μπάλη αληξ,
εμφλησζαλ ηηο νξγαλψζεηο ησλ καξμηζηψλ-ηζιακηζηψλ θαη ζπλέηξηςαλ ην Σνπληέρ
(ην ηξαληθφ θνκκνπληζηηθφ θφκκα). Πνιιέο εθθαζαξίζεηο έγηλαλ ζηηο δπλάκεηο
αζθαιείαο θαη ηηο έλνπιεο δπλάκεηο, θάηη πνπ επεξέαζε δξακαηηθά ην αμηφκαρφ
ηνπο.18
ην πιαίζην, ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ λα ζπζπεηξψζεη ηνπο Ηξαλνχο γχξσ απφ ηελ
πνιηηηθή ηνπ, ν Υνκετλί ππνζηήξημε ηνπο θαλαηηθνχο νπαδνχο ηνπ πνπ ηνλ Ννέκβξην
ηνπ 1979 είραλ θαηαιάβεη ηελ πξεζβεία ησλ ΖΠΑ ζηελ Σερεξάλε ζπιιακβάλνληαο
θαη θξαηψληαο δεθάδεο Ακεξηθαλνχο σο νκήξνπο. Οη δηπισκαηηθέο πξνζπάζεηεο ηεο
Οπάζηγθηνλ γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ νκήξσλ απέβεζαλ άθαξπεο θαη αλαγθάζηεθε
λα ιάβεη πην δξαζηηθά κέηξα, επηβάιινληαο θπξψζεηο ζην Ηξάλ, φπσο εκπάξγθν ζε
ηξαληθά πξντφληα θαη δέζκεπζε ησλ ηξαληθψλ ινγαξηαζκψλ ζε ακεξηθαληθέο
ηξάπεδεο.19 Ζ ιχζε δφζεθε κε ηελ πκθσλία ηνπ Αιγεξίνπ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1981,20
κε ηελ δέζκεπζε πσο νη Ζ.Π.Α. δε ζα αλακεηγλχνληαλ μαλά ζε ζηξαηησηηθά ή
16
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πνιηηηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζην Ηξάλ. Ζ θαηάιεμε ηεο δηπισκαηηθήο θξίζεο
ζεσξήζεθε απνηπρία ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ζπλέβαιε ζηελ ήηηα
ηνπ Κάξηεξ ζηηο επφκελεο πξνεδξηθέο εθινγέο.
ηηο 22 επηεκβξίνπ 1980, ν Ηξαθηλφο πξφεδξνο αληάκ Υνπζετλ,
εθκεηαιιεπφκελνο ηελ κεηαβαηηθή θαηάζηαζε πνπ βξηζθφηαλ ην Ηξάλ θαη έρνληαο
βάιεη σο ζηφρν λα γίλεη ην Ηξάθ ζεκαληηθή πεξηθεξεηαθή δχλακε ζηελ πεξηνρή
επηηέζεθε ζην Ηξάλ. ηξαηεγηθφ ηνπ ζηφρν απνηεινχζε ν πιήξεο έιεγρνο ηνπ δηαχινπ
αη Αι Αξάκπ θαη ε θαηαζηξνθή ησλ κεγάισλ δηπιηζηεξίσλ ηνπ Ακπαληάλ θαη ηνπ
ιηκέλα ηνπ Υνξακζάξ. 21 Μήιν ηεο έξηδνο αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο ήηαλ ε
θπξηαξρία ηνπ πισηνχ δηαχινπ αη Δι Αξάκπ. Πξφθεηηαη γηα κηα ηεξάζηηα πδάηηλε
αξηεξία, ζηελ νπνία ζπλελψλνληαη νη δπν κεγάινη πνηακνί ηνπ Ηξάθ, ν Σίγξεο θαη ν
Δπθξάηεο, θαηαιήγνληαο ζην κπρφ ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ. Ζ ζηξαηεγηθή ζεκαζία
ηεο αξηεξίαο είλαη ηεξάζηηα, θαζψο απηφο πνπ ηελ θαηέρεη ειέγρεη φρη κφλν ηα
ηεξάζηηα πδάηηλα απνζέκαηα, αιιά θαη ηα απνζέκαηα ησλ πεηξειαίσλ ηνπ Πεξζηθνχ
Κφιπνπ.
Ο πφιεκνο δηήξθεζε νθηψ ρξφληα θαη νδήγεζε ζηελ δξακαηηθή απνδπλάκσζε
ηεο νηθνλνκίαο ησλ δχν θξαηψλ θαη ηελ απψιεηα πεξίπνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ
πνιηηψλ. Αλ θαη κεηά ην 1985 ν Υνπζεΐλ δήηεζε απφ ηνλ Υνκετλί εθερεηξία, ν Ηξαλφο
εγέηεο αξλήζεθε κε απνηέιεζκα ηελ ζπλέρηζε ησλ ερζξνπξαμηψλ κέρξη ην 1988.
Μεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, ην Ηξάλ πξνζπάζεζε λα νξζνπνδήζεη κε ηελ βνήζεηα
ησλ κνπιάδσλ πνπ πξνζέθεξαλ πνιιά πξνλφκηα ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ “Μαξηχξσλ”.22
Παξάιιεια, ην απζηεξά Ηζιακηθφ θαζεζηψο ζπλέρηζε λα εγείηαη ηνπ θξάηνπο θαη κε
ηνλ θαηξφ παγίσζε ηελ ζέζε ηνπ.

1.3 σμπεράζμαηα κεθαλαίοσ
Καηά ηελ πξψηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, ην Ηξάλ απνηέιεζε ζεκαληηθφ θξίθν
ζηηο ζρέζεηο ηεο Γχζεο κε ηελ Μέζε Αλαηνιή, κε γεσπνιηηηθή βαξχηεηα ζην πιαίζην
ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ. Ζ ζηήξημε πνπ παξαζρέζεθε ζην θαζεζηψο Παριαβί απφ ηηο
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο, πξνθάιεζε έληνλεο αληηδξάζεηο ζην
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http://www.rizospastis.gr/story.do?id=954232
http://www.lifo.gr/team/sansimera/51597
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εζσηεξηθφ Ηξάλ, πνπ ηειηθά νδήγεζαλ ηνλ άρε ζηελ εμνξία. Ζ Δπαλάζηαζε ηνπ
1979, ζπληζηά γηα ηελ ηζηνξία ηνπ Ηξάλ θαη νιφθιεξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο γεγνλφο
θνκβηθήο ζεκαζίαο. Ζ Σερεξάλε θαηέζηε βαζηθφο δξψλ ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ κε
ηζρχ θαη επηξξνή θαη ε δπλακηθή ηεο έδεηρλε πιένλ λα είλαη ηθαλή λα πξνθαιέζεη
ηζρπξέο αλαηαξάμεηο ζε παγησκέλεο ηζνξξνπίεο.
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Γεύηερο Κεθάλαιο
Πολιηική, κοινφνία, οικονομία

Σν ηδηφηππν ζενθξαηηθφ θαζεζηψο ηνπ Ηξάλ εηζήγαγε λέεο δνκέο ζην πνιηηηθφ
θαη θνηλσληθφ θαηεζηεκέλν ηεο ρψξαο, αλαηξέπνληαο ηελ έσο ηφηε εηθφλα ηεο. Σν λέν
χληαγκα, εκπλεπζηήο ηνπ νπνίνπ ππήξμε ν Αγηαηνιιάρ Υνκετλί, βαζηδφηαλ ζηελ
ελζσκάησζε ηνπ ηζιακηθνχ λφκνπ ζηελ πνιηηηθή δσή. Σν επηβιεζέλ θαζεζηψο
έπιεμε θαηά θχξην ιφγν ηηο γπλαίθεο, ηε ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσλία θαη ηνλ ξφιν ηνπο
εληφο θαη εθηφο νηθνγέλεηαο, εληείλνληαο ην ράζκα κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ζηε ρψξα.
Σέινο, παξαθάησ ζα επηζεκαλζνχλ νη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο ζχγθξνπζεο ηεο
ρψξαο κε ηζρπξνχο παίθηεο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, θαη νη επηπηψζεηο ησλ
θπξψζεσλ πνπ επηβιήζεθαλ ζηελ Σερεξάλε.

2.1 Πολιηειακή και πολιηική δομή
Ζ Ηζιακηθή Γεκνθξαηία ηνπ Ηξάλ απνηειεί έλα ζενθξαηηθφ θξάηνο κεηά ηελ
αλαηξνπή ηνπ ηειεπηαίνπ άρε θαη ηελ επηθξάηεζε ηνπ Αγηαηνιάρ Υνκετλί ην 1979.
Ο Αγηαηνιάρ Υνκετλί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμνξίαο ηνπ, απφ ην 1964 σο ην 1979,
αξρηθά ζηελ Σνπξθία θαη έπεηηα ζην Ηξάθ θαη ηε Γαιιία, ηειεηνπνίεζε ηελ εξκελεία
ηνπ ηζιακηθνχ λφκνπ. χκθσλα κε ηνλ ίδην, ηθαλφο θπβεξλήηεο είλαη απηφο πνπ
κπνξεί λα εξκελεχζεη θαιχηεξα ην Κνξάλη θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπ Μσάκεζ, ψζηε λα
κπνξεί λα είλαη δίθαηνο ζηηο απνθάζεηο ηνπ. Βαζηθφ ξφιν ζηελ δηνίθεζε ηνπ ηξαληθνχ
θξάηνπο νθείινπλ λα έρνπλ πξφζσπα πνπ γλσξίδνπλ θαιά ηε λνκνζεζία θαη κπνξνχλ
λα ηελ εθαξκφζνπλ. Γη απηφ θαη ν Αλψηαηνο Ζγέηεο εθιέγεηαη απφ κηα νκάδα
λνκηθψλ, γλσζηή θαη σο πλέιεπζε ησλ Δκπεηξνγλσκφλσλ.
Σν χληαγκα ηνπ Ηξάλ πξνβιέπεη ηελ χπαξμε θνηλνβνπιίνπ, πνπ νλνκάδεηαη
Ηζιακηθή πκβνπιεπηηθή πλέιεπζε. Όινη νη λφκνη ηνπ θξάηνπο, φκσο, νθείινπλ λα
εγθξίλνληαη απφ ην πκβνχιην ησλ Φξνπξψλ, πνπ απνηειείηαη απφ δψδεθα λνκηθνχο,
νη νπνίνη νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ φηη ηεξείηαη ν ηζιακηθφο λφκνο. Σν 1989
ηδξχζεθε απφ ηνλ Υνκετλί ην πκβνχιην θνπηκφηεηαο κε αξκνδηφηεηεο λα
κεζνιαβεί ζε

ηπρφλ δηαθσλίεο ησλ δχν παξαπάλσ ζσκάησλ θαη λα ιεηηνπξγεί
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ζπκβνπιεπηηθά σο ηνλ Αλψηαην Ζγέηε. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ Υνκετλί θαη

ηνπ

Υακελετ ήηαλ ε ηθαλφηεηα επίηεπμεο ησλ απαξαίηεησλ ηζνξξνπηψλ κεηαμχ ησλ
νκάδσλ εμνπζίαο.23
Ο Αλψηαηνο Ζγέηεο είλαη αξρεγφο ηνπ θξάηνπο, αξρηζηξάηεγνο, θαη έρεη ππφ
ηελ επνπηεία ηνπ ηηο κπζηηθέο ππεξεζίεο θαη ηηο ππεξεζίεο αζθαιείαο. ηα θαζήθνληά
ηνπ πεξηιακβάλεηαη ν δηνξηζκφο θαη ε απνκάθξπλζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο δηθαηνζχλεο
θαη ησλ θξαηηθψλ ΜΜΔ. Δπίζεο, νξίδεη έμη απφ ηα δψδεθα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ησλ
Κεδεκφλσλ. Δίλαη ζπλεπψο ζαθέο, φηη ν Αλψηαηνο Ζγέηεο ζπγθεληξψλεη ζεηξά
ζεκαληηθψλ εμνπζηψλ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ηνλ θαζηζηνχλ θεληξηθφ παξάγνληα ηεο
πνιηηηθήο δσήο ηνπ Ηξάλ, ελψ ηνπ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επεκβαίλεη ζε θαίξηα
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Ηξάλ είλαη εθιεγκέλνο απφ ηνλ ιαφ. ηα θαζήθνληά ηνπ
ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αξρεγία ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο – εθηφο απφ ζέκαηα πνπ
άπηνληαη απεπζείαο ζηνλ Αλψηαην Ζγέηε – ν δηνξηζκφο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ,
ε επίβιεςε ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο ηεο αθνινπζνχκελεο
θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο. Όινη νη ππνςήθηνη πξφεδξνη πξηλ ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα
πξέπεη πξψηα λα έρνπλ εγθξηζεί απφ ην πκβνχιην ησλ Κεδεκφλσλ.24
Ζ ζεηεία ηεο Ηζιακηθήο Κνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο είλαη ηεηξαεηήο θαη
απαξηίδεηαη απφ 290 βνπιεπηέο.25 Οη ππνςήθηνί ηεο εγθξίλνληαη απφ ην πκβνχιην
ησλ Κεδεκφλσλ θαη κεηαμχ ησλ θαζεθφλησλ ηεο είλαη ε έγθξηζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ, θαη ε επηθχξσζε δηεζλψλ ζπλζεθψλ. Ζ πλέιεπζε ησλ
Δκπεηξνγλσκφλσλ απνηειείηαη απφ 86 θιεξηθνχο πνπ εθιέγνληαη απφ ηνλ ιαφ θαη
έρνπλ νθηαεηή ζεηεία. Σν ζψκα ησλ Δκπεηξνγλσκφλσλ εθιέγεη ηνλ Αλψηαην Ζγέηε,
αθνχ πξψηα ηα κέιε ηνπ ίδηνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην πκβνχιην ησλ Κεδεκφλσλ. Σν
πκβνχιην ησλ Κεδεκφλσλ έρεη θνκβηθφ ραξαθηήξα, απνηειείηαη απφ δψδεθα άηνκα
ηα νπνία κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ, λα εγθξίλνπλ ή λα απνξξίςνπλ ηνπο λένπο
λφκνπο. Αλ θάπνηνο λφκνο είλαη αληίζεηνο κε ηνλ ηζιακηθφ λφκν παξαπέκπεηαη ζηελ
Βνπιή γηα αλαζεψξεζε.
23

Βι ζρεηηθά, http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/who-rules-iran-the-structureof-power-in-the-islamic-republic
24
Γηα κία ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Ηξάλ βι. Wilfried Buhta, Who Rules Iran?
The Structure of Power in the Islamic Republic, (Washington Institute for Near East Policy and Konrad
Adenauer Stiftung, 2000).
25
Wilfried Buhta, ν.π., ζζ. 58-64
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Σν Πξνεδξηθφ ζχζηεκα ηνπ Ηξάλ ζπλδπάδεη ηηο αδπλακίεο 26 ηεο πξνεδξηθήο
θαη ηεο πξσζππνπξγηθήο δηαθπβέξλεζεο. Απνζηνιή ηνπ Αλψηαηνπ Ζγέηε είλαη ε
δηαζθάιηζε ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο, αιιά έρνληαο ζπγθεληξψζεη πάλσ ηνπ πνιιέο
εμνπζίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιχπινθε δνκή ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο δελ
κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ επειημία πνπ ρξεηάδεηαη έλα ηφζν κεγάιν θξάηνο γηα ηελ
δηαθπβέξλεζή ηνπ.
2.2 Κοινφνία
Ζ θνηλσλία ζην Ηξάλ είλαη έλλνηα ζπλπθαζκέλε κε ην θξάηνο. Σα δηθαηψκαηα
ησλ γπλαηθψλ, βξίζθνληαη ππφ ηελ πίεζε ηεο ζξεζθείαο, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο απνηειεί
ηελ βάζε φινπ ηνπ πνιηηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ηξαληθνχ θξάηνπο.27
Θα πξέπεη φκσο λα επηζεκαλζεί, παξάιιεια, φηη κεηά ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1979 ε
πξφζβαζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε έρεη ζεκαληηθά βειηησζεί, ελψ ζχκθσλα
κε ηα ζρεηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ην πνζνζηφ ησλ εγγξάκκαησλ γπλαηθψλ απμήζεθε
απφ 35% ην 1979, ζε 52% ην 1986 θαη πιένλ βξίζθεηαη θνληά ζην 100% γηα ηηο
ειηθίεο κέρξη 24 εηψλ.28

29

Αληίζηνηρα, παξά ην γεγνλφο φηη ηα πνζνζηά αλεξγία ησλ γπλαηθψλ είλαη
ζρεδφλ δηπιάζηα απφ ησλ αλδξψλ, νη γπλαίθεο απνηεινχλ πεξίπνπ ην 1/3 ησλ
γηαηξψλ, ην 60% ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ην 80% ησλ δαζθάισλ ζηελ ρψξα.
Μεηά ηελ πξνεδξία Αρκαληηλεηδάλη, έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα απφ ηελ πιεπξά
ησλ γπλαηθψλ, πνπ έρνπλ θαηαθέξεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθινγέο θαη λα θαηαιάβνπλ
26

http://www.irantracker.org/basics/political-structures-iran
Βι. ζρεηηθά, Sedghi Hamideh, Women and Politics in Iran: Veiling, Unveiling, and Reveiling,
(Cambridge University Press, New York, 2007)
28
http://thediplomat.com/2013/09/the-slow-rise-of-irans-women/
29
http://www.prb.org/Publications/Reports/2003/EmpoweringWomenDevelopingSocietyFemaleEducati
onintheMiddleEastandNorthAfrica.aspx
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ζέζεηο ζην ηξαληθφ θνηλνβνχιην.30 Ζ πξφζβαζε ησλ γπλαηθψλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ
λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο ρψξαο, αλ θαη δελ κεηαβάιεη ηελ γεληθφηεξε εηθφλα,
απνηειεί έλα βήκα πξνφδνπ. Παξάιιεια, φκσο, ε άξλεζε ηνπ θαζεζηψηνο λα δερζεί
ππνςεθηφηεηεο γπλαηθψλ γηα ηελ πξνεδξία ηεο ρψξαο, επηβεβαηψλεη ηηο παγησκέλεο
αληηιήςεηο θαη ηηο δηαθξίζεηο πνπ ζπλερίδνπλ λα αλζίζηαληαη.
2.3 Οικονομία
Σν 2016, ην αθαζάξηζην εζληθφ πξντφλ (ΑΔΠ) ηνπ Ηξάλ, αλεξρφηαλ πεξίπνπ
ζηα 400 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε έλα θξάηνο κε πιεζπζκφ 80 εθαηνκκπξίσλ
θαηνίθσλ. Δίλαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε νηθνλνκία ζηε Μέζε Αλαηνιή, κεηά ηελ
ανπδηθή Αξαβία θαη ειέγρεη ην 7% ηνπ παγθφζκηνπ νξπθηνχ πινχηνπ, ν νπνίνο
αλάκεζα ζε άιια πεξηιακβάλεη πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην, ραιθφ, ςεπδάξγπξν θαη
ζίδεξν. Οη δηεζλείο θπξψζεηο γηα ην ππξεληθφ πξφγξακκα επηβξάδπλαλ ηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, εθηνμεχνληαο ηνλ πιεζσξηζκφ ζην 25% θαη
ππνβαζκίδνληαο ην ηξαληθφ λφκηζκα (ξηάι )θαηά 50%.
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Δίλαη πάλησο ραξαθηεξηζηηθφ, φηη παξά ηηο θπξψζεηο ησλ Ζ.Π.Α. κεηά ηελ
Δπαλάζηαζε ηνπ 1979, ε νηθνλνκία ηνπ Ηξάλ θαηάθεξε λα αλαπηπρζεί ηα ρξφληα πνπ
αθνινχζεζαλ. Αληηζέησο, κεηά ηηο θπξψζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ ην 2006, επιήγεζαλ βαζηθνί ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, φπσο ην
ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, νη εμαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ, πεηξειαίνπ θαη ε λαπηηιία. Ζ
θαηάζηαζε επηδεηλψζεθε κεηά ην 2012 θαη ηελ επηβνιή λέσλ θπξψζεσλ πξνο ηελ
θεληξηθή ηξάπεδα ηεο ρψξαο. Απηφ νδήγεζε ζηνλ απνθιεηζκφ ηεο ηξαληθή νηθνλνκίαο
απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο, πεξηνξίδνληαο ηελ ξνή μέλσλ θεθαιαίσλ πξνο ην Ηξάλ. Ζ
απψιεηα εζφδσλ απφ ην πεηξέιαην πξνθάιεζε κείσζε ησλ δεκφζησλ επελδχζεσλ κε
απνηέιεζκα ν πιεζσξηζκφο λα θηάζεη ην 40%, 32 θάηη πνπ ζπλεπαγφηαλ αχμεζε
ηηκψλ ζε φια ηα αγαζά θαη πεξαηηέξσ ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο. Ζ ζηαδηαθή άξζε
ησλ δηεζλψλ θπξψζεσλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αλάθακςε ηεο ηξαληθήο νηθνλνκίαο
θαη ηελ εθ λένπ δηακφξθσζε ηεο ηζνξξνπίαο δπλάκεσλ ζηε Μέζε Αλαηνιή.

2.4 σμπεράζμαηα κεθαλαίοσ
Ζ πνιηηεηαθή θαη πνιηηηθή δνκή ηνπ Ηξάλ, ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε
επειημίαο θαζψο ηζρπξέο αληίξξνπεο δπλάκεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάδνπλ
ηελ ιεηηνπξγία ηεο. ε απηφ ην πιαίζην, ε πξνζσπηθφηεηα θαη ε δπλακηθή ηνπ
εθάζηνηε Αλψηαηνπ Ζγέηε, κπνξεί λα απνδεηρζεί θαηαιπηηθή γηα ηελ ζπλνιηθή
ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηεχκαηνο θαη ηελ ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζείηαη ζηηο εμσηεξηθέο
ζρέζεηο ηεο ρψξαο. Ζ αιιειέλδεηε πνξεία ηεο νηθνλνκηθήο δσήο κε ηελ αληίζηνηρε
πνξεία ηνπ ππξεληθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο ρψξαο θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπ ζηηο δηεζλείο
ηεο ζρέζεηο, θαζφξηζαλ ηελ ζέζε ηεο ζηνλ παγθφζκην ράξηε.

32

http://www.foreignaffairs.gr/articles/70594/masoud-movahed/epanekkinontas-tin-oikonomia-toy-iran
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Σρίηο Κεθάλαιο
Γιεθνής θέζη ηοσ Ιράν

Οη δηκεξείο ζρέζεηο ηνπ Ηξάλ κε γεηηνληθέο ηνπ ρψξεο θαη ηηο κεγάιεο
δπλάκεηο, απνηειεί έλα ηδηαίηεξα θξίζηκν ζηνηρείν, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή ε
ζέζε ηνπ ζην δηεζλέο πεδίν. Σν θεθάιαην πνπ αθνινπζεί επηρεηξεί λα θαιχςεη ηα
βαζηθά ζεκεία ησλ ζρέζεσλ ηεο Σερεξάλεο κε ζπγθεθξηκέλα θξάηε, πνπ δηαρξνληθά
κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηνπο ζπκκάρνπο ή ηνπο αληηπάινπο ηνπ Ηξάλ. Οη ζπκκαρίεο
ηνπ Ηξάλ κε ρψξεο, φπσο ε πξία ή ν Λίβαλνο ζρεηίζηεθε ζηα ρξφληα πνπ
κεζνιάβεζαλ απφ ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1979, ηφζν ζε ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο φζν θαη
ζηνλ παξάγνληα ησλ γεσπνιηηηθψλ ηζνξξνπηψλ. ε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ε
αληηπαιφηεηα κε θξάηε φπσο ην Ηξάθ θαη ε ανπδηθή Αξαβία ζρεηίδεηαη κε
ελεξγεηαθά δεηήκαηα θαη ηελ επηδίσμε επηβνιήο ζηα θξάηε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο,
ελψ αληηζέησο, ην Ηζξαήι αλαγλσξίδεη ζην Ηξάλ ηελ κεγαιχηεξε απεηιή γηα ηελ ίδηα
ηνπ ηελ ππφζηαζε. Ηδηαίηεξε κλεία γίλεηαη ζην παξαθάησ θεθάιαην ζηηο ζρέζεηο
Ηξάλ-ΖΠΑ θαη ηελ δηαθχκαλζή ηνπο πξηλ θαη κεηά ηελ ηνκή ηνπ 1979. Οη αλαθνξέο
ζηα θξάηε ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Δπξψπεο, κπνξνχλ λα δψζνπλ κία ζθαηξηθφηεξε
εηθφλα ηεο επηξξνήο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ Ηξάλ κε άιιεο ρψξεο.

3.1 σρία
Ζ πξία θαη ην Ηξάλ ήηαλ αλέθαζελ ζηξαηεγηθνί ζχκκαρνη θαη παξά ηηο
δηαθνξέο ηνπο ε πξία είλαη ν ζηελφηεξνο ζχκκαρφο ηνπ Ηξάλ. ηνλ νθηαεηή πφιεκν
ε Γακαζθφο ππνζηήξημε ην Ηξάλ, ελφο κε-αξαβηθνχ θξάηνπο, θάηη πνπ πξνθάιεζε
έθπιεμε

ζηηο

αξαβηθέο

ρψξεο

θαη

απνκφλσζε

πεξαηηέξσ

ην

Ηξάθ.

Ζ

αιιεινυπνζηήξημε ησλ δχν θξαηψλ ζρεηηδφηαλ θαη κε ην γεγνλφο φηη είραλ θνηλνχο
ερζξνχο, φπσο ην Ηζξαήι, ην Ηξάθ θαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Ζ αιιαγή ηνπ
θαζεζηψηνο ην 1979, ζήκαλε γηα ηνλ πξφεδξν ηεο πξίαο Υαθέδ αι Άζαλη, φηη πιένλ
κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ην Ηξάλ σο αληίβαξν ζηηο θαθέο ζρέζεηο κε ην Ηζξαήι
θαη ην Ηξάθ. Αληίζηνηρα, ην Ηξάλ ζεσξνχζε ηελ πξία ζεκαληηθφ ζχκκαρν
πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηελ επηξξνή ηνπ ζηνλ Λίβαλν. Γελ έπαημαλ πνηέ ξφιν ζηηο
18

ζρέζεηο ηνπο νη ζξεζθεπηηθνί θαη πνιηηηθνί παξάγνληεο πνπ ηνπο ρψξηδαλ, παξφιν
πνπ ε πξία ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηνλ εκθχιην ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ζεσξνχληαλ έλα
εμσζηξεθέο θαη θνζκηθφ θξάηνο θαη ην Ηξάλ κηα δπζπξφζηηε ηζιακηθή δεκνθξαηία.
Μεηά ην 2000 πνπ ηελ πξνεδξία ηεο πξίαο αλέιαβε ν Μπαζάξ αι Άζαλη, νη
δηκεξείο ζρέζεηο ησλ δχν ζπκκάρσλ βειηηψζεθαλ. 33 Σν Ηξάλ ζηήξηδε ζηξαηησηηθά
θαη νηθνλνκηθά ηνλ Άζαλη, θάηη πνπ δελ έθαλαλ άιιεο αξαβηθέο ρψξεο. Πνχιεζε
ζηξαηησηηθφ πιηθφ ζηελ πξία θαη επέλδπζε κεγάια πνζά ζηελ ζπξηαθή νηθνλνκία,
ζηνρεχνληαο ζηελ κεγαιχηεξε δπλαηή επηξξνή ηνπ ζηελ ρψξα θαη ηελ επξχηεξε
πεξηνρή. Ζ ζπκκαρία ησλ δχν θξαηψλ ζπλερίζηεθε κε ηελ εθινγή ηνπ Ρνπραλί, κε
άμνλεο αλαθνξάο ηα ακνηβαία νθέιε θαη ηε ζηηηηθή ηνπο παξάδνζε.
Ζ παξαπάλσ παξαδνρή, επηβεβαηψζεθε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπξηαθνχ
εκθπιίνπ πνιέκνπ. Σν Ηξάλ ζηεξίδεη νηθνλνκηθά θαη κε ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ ηα
ζηξαηεχκαηα πνπ κάρνληαη ζηε πξία34 θαη πνιιέο θνξέο έρεη θαηεγνξεζεί γηα ηελ
ζηξαηησηηθή ζηήξημε πνπ παξέρεη πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηελ εμνπζία ν Μπαζάξ
Αι Άζαλη. Όηαλ ε εμέγεξζε εμειίρζεθε ζε εκθχιην πφιεκν, αλάκεζα ζηα ζχκαηα
ήηαλ θαη αξθεηνί Ηξαλνί ζηξαηηψηεο θαη αμησκαηνχρνη.

35

Καζψο ν πφιεκνο

ζπλερηδφηαλ, ην Ηξάλ έπξεπε λα θάηζεη ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηαηί ζε
απηφλ ηνλ πφιεκν έπαηξλαλ κέξνο θαη ζχκκαρνί ηνπ, φπσο ε Υεδκπνιάρ.
Ζ παξέκβαζε ηεο Σερεξάλεο ζην ζπξηαθφ δήηεκα είλαη θαζνξηζηηθή, φρη κφλν
γηα ηελ πξία, αιιά θαη ην ίδην ην Ηξάλ. Μεηά απφ ρξφληα απνκνλσηηζκνχ θαη
εζσζηξέθεηαο, ζπλεξγάζηεθε κε ηελ Ρσζία, πξνζέθεξε ζεκαληηθή ζηξαηησηηθή θαη
νηθνλνκηθή βνήζεηα ζηε Γακαζθφ, θαη δηαπξαγκαηεχηεθε – καδί κε ηελ Ρσζία –
απέλαληη ζηελ ανπδηθή Αξαβία, κε ζθνπφ ηελ έλσζε ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ ζηε
πξία, ψζηε λα βξεζεί εηξελεπηηθή ιχζε γηα ηελ πεξηνρή.

33

Γηα ηηο ζρέζεηο ησλ δχν θξαηψλ, βι. ελδεηθηηθά, http://www.understandingwar.org/report/iranianstrategy-syria
34
https://en.wikipedia.org/wiki/Iranian_involvement_in_the_Syrian_Civil_War
35
ρεηηθά κε ηελ εκπινθή ηνπ Ηξάλ ζηνλ ζπξηαθφ εκθχιην θαη ηελ ζηφρεπζή ηνπ, βιέπε ελδεηθηηθά
https://www.gatestoneinstitute.org/9406/iran-soldiers-syria
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3.2 Λίβανος
Ζ ηδηαίηεξα ζηελή ζρέζε πνπ δηαηεξεί ην Ηξάλ κε ηνλ Λίβαλν έρεη ηηο ξίδεο ηεο
ζηελ επνρή ηνπ Υνκετλί.36 Ο Αλψηαηνο Ζγέηεο ηνπ Ηξάλ εθηίκεζε ηελ ζηξαηεγηθή
ζεκαζία γηα ηηο ηζνξξνπίεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, απφ έλα άλνηγκα ζηνπο ηίηεο ηνπ
Ληβάλνπ, παξέρνληάο ηνπο νηθνλνκηθή θαη πλεπκαηηθή ζηήξημε. Ο πνιπεηήο εκθχιηνο
πφιεκνο, πνπ είρε μεθηλήζεη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, αλάκεζα ζε
ρξηζηηαλνχο θαη κνπζνπικάλνπο, νδήγεζε ζε δηραζκφ ηνπ πιεζπζκνχ, απνδπλάκσζε
ηεο ηζρχνο ηνπ θξάηνπο θαη εμφλησζε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ. Μάιηζηα, νη επηζέζεηο ηεο
PLO απφ ηα εδάθε ηνπ Ληβάλνπ ζε ζηφρνπο ηνπ Ηζξαήι, έδσζαλ ην πξφζρεκα ζην
Σει Αβίβ, νδεγψληαο ηηο ζρέζεηο ησλ δχν γεηηνληθψλ θξαηψλ ζηα άθξα. Οη ζπλζήθεο
θαηλφηαλ πσο ήηαλ νη θαηάιιειεο ψζηε λα αλαπηπρζνχλ ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηθέο
νξγαλψζεηο, φπσο ε Υεδκπνιάρ, πνπ αξγφηεξα ζα έπαηδαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ Ληβάλνπ.
Ζ Υεδκπνιάρ είλαη ζηηηηθή νξγάλσζε πνπ κε ηα ρξφληα αλέπηπμε θαη πνιηηηθή
δξάζε. Ηδξχζεθε κεηά ηελ ηζξαειηλή εηζβνιή ζηνλ Νφηην Λίβαλν ην 1982 κε άκεζν
ζηφρν ηελ εθδίσμε ησλ ηζξαειηλψλ δπλάκεσλ απφ ηα ιηβαληθά εδάθε, θαη
ζηεξίρζεθε νηθνλνκηθά θαη ζηξαηησηηθά, ηφζν απφ ηελ Σερεξάλε, φζν θαη απφ ηελ
Γακαζθφ. Δίλαη κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθφ, φηη ζηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ε πξία,
δηαδξακάηηζε θπξίαξρν ξφιν ζηα εζσηεξηθά ηνπ Ληβάλνπ, αλαπηχζζνληαο
ζηξαηησηηθή παξνπζία. Οη ζρέζεηο κεηαμχ Ηξάλ θαη Ληβάλνπ ήηαλ πάληα θαιέο θαη
ζπκκαρηθέο. Οη δχν ρψξεο είραλ θνηλφ ερζξφ ην Ηζξαήι θαη βαζηθφ ζχκκαρν ζηελ
πεξηνρή ηε πξία ηνπ Μπαζάξ αι Άζαλη, θαη απηφ ηηο έθαλε λα αθνινπζνχλ θνηλή
γξακκή ζηε ράξαμε ηεο εμσηεξηθήο ηνπο πνιηηηθήο. Δπίζεο, ε Υεδκπνιάρ, αλ θαη
δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Ληβαλέδνπο, ζπληεξήζεθε θαη ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηνπο
Ηξαλνχο. Ζ κνξθή ηεο αξρηθά ήηαλ αλεπίζεκε, αιιά ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ιφγν
ζηελ δηαθπβέξλεζε ηνπ θξάηνπο θαη ζεσξείηαη απφ ηνπο ηξαλνχο επίζεκν φξγαλν ηεο
ιηβαλέδηθεο πνιηηείαο γηα απηφ θαη αζθεί επίζεκα πνιηηηθή.37
Σν Ηξάλ αλέθαζελ εθηηκνχζε φηη ε αληίζηαζε ηνπ Ληβάλνπ ζα ήηαλ ην θιεηδί
γηα ηελ αζθάιεηά ηνπ θαη νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζα κπνξνχζαλ λα ηνπ
36

Γηα κία ελδηαθέξνπζα απνηίκεζε ησλ ζρέζεσλ Ηξάλ Ληβάλνπ απφ ηελ πιεπξά ησλ ΖΠΑ, πνπ
γξάθηεθε κέζα ζηελ δεθαεηία ηνπ 1980, βι. Thomas Collelo, Henry Smith, Lebanon a Country Study,
(Library of the Congress, Washington DC, 1989).
37
Γηα ηελ Υεδκπνιάρ, βι. Δλδεηθηηθά, http://www.cfr.org/lebanon/hezbollah-k-hizbollahhizbullah/p9155
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εμαζθαιίζνπλ ηελ ζηαζεξφηεηα πνπ ζέιεη θαη ηνλ ζεβαζκφ απφ ηελ πιεπξά ησλ
Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. Οη ζπλερείο βέβαηα ζπγθξνχζεηο
κε ην Ηζξαήι θαη νη εζσηεξηθέο έξηδεο ελφο αλειέεηνπ δηραζκνχ πνπ ζπληεξείηαη εδψ
θαη δεθαεηίεο, έρνπλ νδεγήζεη ηελ ρψξα ζε νηθνλνκηθή εμάξηεζε απφ ην Ηξάλ θαη ηελ
γεηηνληθή πξία.
Παξά ηαχηα, ε ζπλεξγαζία ησλ δχν πιεπξψλ, Ηξάλ θαη Υεδκπνιάρ δελ
πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ νηθνλνκηθή θαη ζηξαηησηηθή ζηήξημε απφ ηελ πιεπξά ηεο
Σερεξάλεο. Οη θαιέο δηκεξείο ζρέζεηο εγγπήζεθαλ ηελ ζηήξημε ηνπ Ληβάλνπ ζην
ππξεληθφ πξφγξακκα ηνπ Ηξάλ. Αλ θαη ν Λίβαλνο απείρε απφ ηελ ςεθνθνξία ηνπ
2011 γηα ην δήηεκα ηνπ ππξεληθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Σερεξάλεο, δήισζε ηελ
ζηήξημή ηνπ ζην δηθαίσκα ηνπ Ηξάλ λα έρεη ηνλ έιεγρν ησλ ππξεληθψλ γηα εηξεληθή
ρξήζε, αξθεί λα ππάξρνπλ εγγπήζεηο. Μεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ ππάξρεη θψδηθαο
ζπλεξγαζίαο θαη ζπλελλφεζεο. Σν κελ Ηξάλ ζηνρεχεη ζηε ζηήξημε ηνπ ππξεληθνχ ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ν δε Λίβαλνο ζηε ζπλερή ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Σερεξάλε.
Παξάιιεια, ε δηαξθήο αληηπαξάζεζε ησλ δχν ρσξψλ κε ην Ηζξαήι θαζηζηά ηελ
κεηαμχ ηνπο ζρέζε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ζηελ ινγηθή ο εσθπόρ ηος εσθπού μος είναι
θίλορ μος.

3.3 Ρφζία
Σν Ηξάλ θαη ε Ρσζία κε αθνξκή ηνλ πφιεκν ζηε πξία έρνπλ θάλεη πνιιά
βήκαηα πξνφδνπ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη

ην Ηξάλ επέηξεςε ζηελ ξσζηθή

αεξνπνξία λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ βάζε Shahid Nojeh γηα λα βνκβαξδίζεη εδάθε ηεο
πξίαο πνπ ειέγρνληαλ απφ αληηθπβεξλεηηθέο νκάδεο. Απηή ε αηθληδηαζηηθή θίλεζε,
ήιζε ζε αληίζεζε κε ηελ αξρή ηνπ «νχηε Αλαηνιή, νχηε Γχζε» θαη απνηειεί ηελ πην
ζεκαληηθή ζηξαηησηηθή παξέκβαζε πνπ είρε ην Ηξάλ απφ ην 1979.38
Σν Ηξάλ ήηαλ πάληα επηθπιαθηηθφ απέλαληη ζηελ Ρσζία αιιά αλαγθαδφηαλ
ελίνηε λα δείμεη θαιέο πξνζέζεηο γηαηί ε νβηεηηθή Έλσζε ήηαλ ην αληίπαιν δένο ησλ
Ζ.Π.Α., πνπ γηα ην Ηξάλ απνηεινχζαλ πάληα ηελ κέγηζηε απεηιή. 39 Με αθνξκή ηνλ
πφιεκν ζηε πξία, ην Ηξάλ επεδίσθε ηελ ελίζρπζε ησλ ζπκκαρηψλ ηνπ, ψζηε λα
απνθηήζεη εθ λένπ ηερλνγλσζία ζηα νπιηθά θαη ππξεληθά ζπζηήκαηα θαη λα
38

Mohsen Μ. Milani, «Άβνιε πκκαρία Ρσζίαο- Ηξάλ», Foreign Affairs, 07.09.2016
Βηβή Κεθαιά - Υαξάιακπνο Σζαξδαλίδεο (επηκ.), Ιπάν: Πολιηική, Οικονομία, Διεθνείρ και
Πεπιθεπειακέρ Σσέζειρ, Αζήλα, 2014.
39
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μεθηλήζεη ην ππξεληθφ ηνπ πξφγξακκα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην Ηξάλ νξγάλσζε ηελ
πξνζέγγηζή ηνπ κε ηελ Ρσζία, ε νπνία απφ ηελ πιεπξά ηεο αλαγλσξίδεη ζηαζεξά ην
Ηξάλ σο βαζηθφ θξίθν γηα ηελ πεξαηηέξσ εκπινθή ηεο ζηελ Μέζε Αλαηνιή.
3.4 Υώρες Αθρικής
Πνιινί εγέηεο αθξηθαλψλ ρσξψλ έρνπλ ζηεξίμεη δεκφζηα ην ππξεληθφ
πξφγξακκα ηνπ Ηξάλ. Μία απφ ηηο ηζρπξφηεξεο αξαβηθέο δπλάκεηο ζηελ βφξεηα
Αθξηθή είλαη ε Αιγεξία, νη δηκεξείο ζρέζεηο ηεο νπνίαο κε ην Ηξάλ δελ ήηαλ
αδηαηάξαθηεο θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Καηά ηελ δεθαεηία ηνπ ‟90 νη ζρέζεηο
ησλ δχν θξαηψλ θινλίζηεθαλ, ιφγσ ηεο ζηήξημεο, πνπ παξείρε ε Σερεξάλε ζην
Ηζιακηθφ Μέησπν σηεξίαο, κία νξγάλσζε πνπ αληηπνιηηεπφηαλ κε ζζέλνο ηελ
θπβέξλεζε ηνπ Αιγεξίνπ. Αλ θαη απηή ε ζηήξημε πνηέ δελ επηβεβαηψζεθε απφ ην
Ηξάλ, ε πξνζπάζεηά ηνπ λα επεθηείλεη ηελ επηξξνή ηνπ ζε ηζιακηθέο νξγαλψζεηο θαη
ζηελ πεξηνρή ηνπ Μαγθξέκπ, είρε βάζε θαη ζαθή ζηφρεπζε. Μεηά ην 2000 θαη ηα δχν
θξάηε, γλσξίδνληαο ην ζπκθέξνλ ηνπο, θξφληηζαλ λα βειηηψζνπλ ηηο δηκεξείο ηνπο
ζρέζεηο. 40 Ζ Αιγεξία ππνζηήξηδε πσο ην Ηξάλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ επίιπζε
πεξηθεξεηαθψλ πξνβιεκάησλ θαη λα θέξεη ζηαζεξφηεηα ζηνλ ηζιακηθφ θφζκν,
απνηειψληαο βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ ηζνξξνπία δπλάκεσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή.
Σν 2008, ν πξσζππνπξγφο ηεο Αιγεξίαο Ahmed Ouyahia ζηήξημε ην δηθαίσκα
ηνπ Ηξάλ γηα «εηξεληθή ππξεληθή ηερλνινγία» θαη ην Ηξάλ αληαπέδσζε ζε απηφ
πξνζθέξνληαο ππξεληθή ηερλνγλσζία. Ο πξφεδξνο Αρκαληηλεηδάλη κε επίζθεςή ηνπ
ην 2007 ζηελ Αιγεξία,41 δήισζε πσο ην ηξαληθφ θξάηνο ήηαλ έηνηκν λα άξεη φια ηα
εκπφδηα, πξνθεηκέλνπ ε ζπλεξγαζία ησλ δχν ρσξψλ λα είλαη ζηελή θαη λα
αλαπηπρζνχλ πην εχθνια νη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Ζ δέζκεπζε ηεο
Σερεξάλεο πινπνηήζεθε άκεζα, θάηη πνπ απνδείρζεθε απφ ηνλ δηπιαζηαζκφ ηνπ
δηκεξνχο εκπνξίνπ κέζα ζην επφκελν δηάζηεκα θαη ηελ βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο
ησλ δχν ρσξψλ ζηνπο ηνκείο ηνπ εκπνξίνπ, ηεο βηνκεραλίαο, ηεο γεσξγίαο θαη ηεο
ελέξγεηαο.
Ηδηαίηεξε βαξχηεηα, ιφγσ ηεο γεσπνιηηηθήο αμίαο ηεο ζέζεο ζην ιεγφκελν
θέξαο ηεο Αθξηθήο, ζηα λφηηα ηνπ θφιπνπ ηνπ Άληελ έρεη ε νκαιία, νη ζρέζεηο ηεο
40
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νπνίαο κε ην Ηξάλ ππήξμαλ ηδηαίηεξα ηεηακέλεο, ιφγσ ηεο ζηήξημήο, πνπ ε Σερεξάλε
θαηεγνξήζεθε φηη παξείρε ζηελ Έλσζε Ηζιακηθψλ Γηθαζηεξίσλ.42 Πξφθεηηαη γηα κία
αθξαία ηζιακηζηηθή νξγάλσζε, πνπ ην 2006, απέθηεζε ηνλ έιεγρν ηεο πξσηεχνπζαο
ηεο ρψξαο, Μνγθαληίζνπ. Σν Ηξάλ θαηεγνξήζεθε απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε, φηη
πξνζέθεξε φπια ζηνπο αληάξηεο θαη ηνπο εθνδίαδε δηαξθψο κε λάξθεο, εθηνμεπηέο
ππξαχισλ θαη άιιν ζηξαηησηηθφ πιηθφ. Ζ Ηξαληθή Ηζιακηθή Γεκνθξαηία δελ
παξαδέρηεθε ηίπνηα απφ ηα παξαπάλσ θαη αξλνχκελε ηηο θαηεγνξίεο ζπλέρηζε ηελ
ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ επίζεκε θπβέξλεζε ηεο νκαιίαο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ
Κφιπνπ ηνπ Άληελ. Ζ δηκεξήο ζηξαηησηηθή ζπλεξγαζία γηα ηελ αζθάιεηα ησλ
ηξαληθψλ πινίσλ απφ ηνπο αληάξηεο θαη ηνπο πεηξαηέο, είλαη ρξφληα θαη ζθνπφο ηνπ
Ηξάλ είλαη λα πξνζηαηέςεη ηε λαπηηιία ηνπ θαη ειέγμεη ηελ ζαιάζζηα νδφ πνπ πεξλάεη
απφ ηνλ Κφιπν ηνπ Άληελ.
Ζ Νφηηα Αθξηθή είλαη ππνζηεξηθηήο ηνπ Ηξάλ ζην ζέκα ηεο ππξεληθήο
ελέξγεηαο. 43 Σν 1997 ν πξφεδξνο ηεο Ννηίνπ Αθξηθήο, Νέιζνλ Μαληέια είρε
πξνηείλεη πψιεζε ηερλνγλσζίαο απφ ην Ηξάλ αιιά ε πξφηαζε απηή δελ
πξαγκαηνπνηήζεθε πνηέ. Απφ ην 2008 ε Νφηηα Αθξηθή ππνζηεξίδεη ην δηθαίσκα ηνπ
Ηξάλ γηα εηξεληθή ππξεληθή ηερλνινγία, αηηνχκελε απφ ηελ Γηεζλή Κνηλφηεηα λα ην
αληηκεησπίδεη ηζφηηκα θαη λα ζηακαηήζνπλ νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ην Ηζξαήι λα
απεηινχλ δηαξθψο ηελ Σερεξάλε. Ζ νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ
δελ ζηακαηά φκσο ζην ζέκα ηεο ελέξγεηαο. Σν Ηξάλ έρεη αλαιάβεη έξγα 4 δηο.
δνιαξίσλ ζηελ πεξηνρή αθνχ θαηαζθεπάδεη δηπιηζηήξηα, εξγνζηάζηα πεηξνρεκηθψλ
θαη δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο. πλεπψο νη πνιχπιεπξεο δηκεξείο εκπνξηθέο ζρέζεηο,
ιεηηνπξγνχλ σο επηζηέγαζκα κίαο επξχηεξα ζηελήο ζπλεξγαζίαο, αθνχ ην Ηξάλ έρεη
απνθηήζεη έλαλ ηζρπξφ ζχκκαρν θαη ε Νφηηα Αθξηθή δεκηνπξγεί ππνδνκέο γηα έλα
ζχγρξνλν θξάηνο. 44
Δθηφο απφ ηε Νφηηα Αθξηθή, ζχκκαρνο ηνπ Ηξάλ ζην ππξεληθφ δήηεκα είλαη
θαη ην νπδάλ. Έρεη ππνζηεξίμεη δεκφζηα ην ππξεληθφ ηνπ πξφγξακκα θαη έρεη
δειψζεη πσο ζα είλαη πάληα ζην πιεπξφ ηνπ Ηξάλ. Σν νπδάλ απνηειεί θεληξηθφ
θνκκάηη ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ Ηξάλ θαη κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ έρνπλ
ππνγξαθεί παξαπάλσ απφ ηξηάληα ζπκθσλίεο πνπ αθνξνχλ, φρη κφλν ην εκπφξην,
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αιιά θαη ηνλ ζηξαηφ θαη ζέκαηα ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ. Παξάιιεια, ην Ηξάλ έρεη
αλαιάβεη θαη άιια έξγα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ην νπδάλ, φπσο ε επεμεξγαζία λεξνχ
θαη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

3.5 αοσδική Αραβία
Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη θαλείο λα αληηιεθζεί ηηο εμαηξεηηθά ζχλζεηεο
ηζνξξνπίεο αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ, ζα πξέπεη λα αλαηξέμεη θαηά
θχξην ιφγν ζηηο ζρέζεηο Ηξάλ-ανπδηθήο Αξαβίαο. Δδψ θαη αηψλεο αλάκεζα ζηηο δχν
πιεπξέο θπξίαξρε εζηία ηξηβήο απνηέιεζε ε δνγκαηηθή εκκνλή ζηηο κεηαμχ ηνπο
ζξεζθεπηηθέο δηαθνξέο.45 Σν ζρίζκα κεηαμχ νπληηψλ θαη ηηηψλ έρεη νδεγήζεη ζε
πνιέκνπο θαη ζξεζθεπηηθέο ζπγθξνχζεηο πνπ ππνθξχπηνπλ ηελ δηαρξνληθή βαζηθή
ζηφρεπζε ησλ δχν πιεπξψλ γηα θπξηαξρία ζηελ Μέζε Αλαηνιή. Ζ νπληηηθή
πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο πεξηνρήο επέηξεπε
δηαρξνληθή παξνπζία θαη πξσηνθαζεδξία ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο ζε απηέο. Δμαίξεζε
ζπληζηνχλ ε πξία θαη ν Λίβαλνο πνπ βξίζθνληαη ππφ ηελ ζθέπε ηνπ ηηηηθνχ Ηξάλ,
δεκηνπξγψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ κηα εμαηξεηηθά δχζθνιε ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ δχν
πιεπξψλ. Αλ φκσο νη ζξεζθεπηηθέο δηαθνξέο απνηεινχζαλ απιά ηελ αθνξκή ηεο
ζχγθξνπζεο, ε επηζπκία γηα ηελ θπξηαξρία ζηνλ ηζιακηθφ θφζκν ζπληζηά κε
βεβαηφηεηα ηελ βαζηθή αηηία.
Ζ έληαζε ζηηο ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ έιαβε λέεο δηαζηάζεηο κεηά ηελ αλαηξνπή
ηνπ άρε θαη ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ ζενθξαηηθνχ θαζεζηψηνο ππφ ηνλ Υνκετλί. Καζ‟
φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ν πφιεκνο κεηαμχ ηνπ ζνπληηηθνχ Ηξάθ ηνπ
αληάκ Υνπζεΐλ θαη ηνπ ζηηηηθνχ Ηξάλ, έζεζε εθ λένπ ην δήηεκα ησλ ηζνξξνπηψλ
κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ Κφιπνπ.46 Σν Ρηάλη, ππφ ηελ ηζρπξή παξνπζία ηνπ βαζηιηά
Φάρλη, επέιεμε λα εκπιαθεί ελεξγά ζην πιεπξφ ηεο Βαγδάηεο, φπσο θαη άιιεο
ζνπληηηθέο ρψξεο ηεο πεξηνρήο. Ζ δηαηήξεζε απηνχ ηνπ πνισηηθνχ θιίκαηνο κεηαμχ
ησλ δχν ηζρπξψλ θέληξσλ εμνπζίαο, απνηέιεζε ην βαζηθφ γλψξηζκα ησλ επφκελσλ
εηψλ, πνπ θνξπθψζεθε κεηά ηελ ακεξηθαληθή εηζβνιή ζην Ηξάθ θαη ηελ πηψζε ηνπ
θαζεζηψηνο Υνπζετλ. Ζ εγθαζίδξπζε θπβέξλεζεο κε ζηηηηθή πιεηνςεθία ζην – θαηά
ηα άιια – ζνπληηηθφ Ηξάθ, ηθαλνπνίεζε κελ ην Ηξάλ, εμνξγίδνληαο φκσο ηελ θξαηαηά
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ανπδηθή Αξαβία. Οη θφβνη ηεο δεχηεξεο ζρεηίδνληαλ κε ηε δπλαηφηεηα πνπ πιένλ
δηλφηαλ ζηελ Σερεξάλε λα ζπγθξνηήζεη ην ιεγφκελν ζηηηηθφ ηφμν ζηνλ Βνξξά, κία
ζπκκαρία δειαδή κεηαμχ Ηξάλ, Ηξάθ, πξίαο θαη Ληβάλνπ.
Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ν εκθχιηνο πφιεκνο ζηε πξία επξφθεηην λα ζέζεη ζε λέεο
βάζεηο απηή ηελ ηζηνξηθή δηακάρε. Ζ νηθνλνκηθή θαη ζηξαηησηηθή ζηήξημε ηνπ
θαζεζηψηνο Άζαλη απφ ην Ηξάλ θαη ε ελίζρπζε ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη αξγφηεξα ησλ
αληαξηψλ απφ ην Ρηάλη, κεηέηξεςε ηελ ζχγθξνπζε ζε έλαλ πφιεκν κε δηεζλείο
πξνεθηάζεηο. Παξάιιεια, νη εηθαζίεο γηα ελίζρπζε απφ ηελ πιεπξά ησλ ζνπληηψλ,
αθφκε θαη αθξαίσλ ηζιακηθψλ νξγαλψζεσλ λαξθνζέηεζαλ ηηο φπνηεο πξνζπάζεηεο
εμεχξεζεο κίαο νδνχ ζπλελλφεζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο πξίαο.
Μεηά ην 2011, άιισζηε, ε ανπδηθή Αξαβία έρεη επηιέμεη ηελ άκεζε εκπινθή ζε
φζεο ρψξεο ηεο ρεξζνλήζνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κε ζηηηηθέο κεηνλφηεηεο,
επηδηψθνληαο λα απνηξέςεη θάζε πηζαλή αληίζηνηρε αληίδξαζε ζην εζσηεξηθφ ηεο. Ζ
ζηξαηησηηθή εκπινθή ηεο ζηνλ εκθχιην ηεο Τεκέλεο,47 πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη ηε
ζνπληηηθή θπβέξλεζε έλαληη ησλ ζηηηψλ αληαξηψλ, ζπλερίδεηαη ελψ ιίγα ρξφληα
λσξίηεξα ε θαηαζηνιή ησλ δηαδειψζεσλ ζηηηψλ ζην Μπαρξέηλ ην 2011 έγηλε θαη
πάιη κε ζεκαληηθή ζπλδξνκή ησλ δπλάκεσλ ηνπ Ρηάλη. 48 ηηο αξρέο ηνπ 2016, ε
εθηέιεζε ηνπ ζηίηε θιεξηθνχ Nimr al- Nimr πξνθάιεζε λέν σζηηθφ θχκα πνπ
θπξηνιεθηηθά ζάξσζε ηηο ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ. Αλ γηα ηελ Σερεξάλε ν Nimr ήηαλ
έλα ζεκαληηθφο αγσληζηήο θαηά ηνπ θαζεζηψηνο ησλ ανχλη, γηα ην Ρηάλη ν ελ ιφγσ
θιεξηθφο πξνζσπνπνηνχζε ηνπο δηαρξνληθνχο θφβνπο ηνπ, γηα έκκεζε – αιιά
θαζνξηζηηθή – εκπινθή ηνπ Ηξάλ ζηα ηνπ νίθνπ ηνπ.49 Ζ δηαθνπή ησλ δηπισκαηηθψλ
ζρέζεσλ, σο επαθφινπζν ησλ ζπγθξνχζεσλ κε αθνξκή ηελ εθηέιεζε ηνπ Nimr, πνπ
έθηαζαλ κέρξη ηελ επίζεζε έλαληη ηεο πξεζβείαο ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο ζηελ
Σερεξάλε, ππνγξακκίδεη ηελ φμπλζε ηεο έληαζεο αλάκεζα ζε δχν θξάηε, ηα νπνία
ζχκθσλα κε ηνλ αλαιπηή Ακπάο Καληίκ ηνπ John Hopkins Univeristy: «Αλαδεηνχλ
αθνξκή γηα ζχγθξνπζε».50
3.6 Ιζραήλ
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Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο κνλαξρίαο ησλ Παριαβί νη ηξαλνηζξαειηλέο ζρέζεηο
δηήλπζαλ κηα θηιηθή πεξίνδν, ρσξίο εληάζεηο θαη αληηπαιφηεηεο θαζψο ε πνιηηηθή ηνπ
Ηξάλ παξέκελε θηινδπηηθή. Άιισζηε, ην Ηξάλ ήηαλ ε δεχηεξε κνπζνπικαληθή ρψξα
πνπ αλαγλψξηζε ην Ηζξαήι σο θπξίαξρν θξάηνο, κεηά ηελ Σνπξθία. Παξάιιεια, ην
Σει Αβίβ εθηηκνχζε ζπλνιηθά, φηη φπνηνο δελ ήηαλ Άξαβαο ζα κπνξνχζε λα είλαη
ζχκκαρφο ηνπ. Σα πξάγκαηα φκσο άιιαμαλ ξηδηθά κεηά ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1979
θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ Αγηαηνιιάρ Υνκετλί, νπφηε νη κεηαμχ
ηνπο ζρέζεηο δηεξξάγεζαλ νξηζηηθά θαη έθηνηε δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί, θηλνχκελεο
θπξηνιεθηηθά πάλσ ζε ηελησκέλν ζρνηλί. Ζ ηξαληθή θπβέξλεζε δηέθνςε θάζε
δηπισκαηηθή θαη εκπνξηθή ζρέζε κε ην Ηζξαήι, παχνληαο κάιηζηα λα ην αλαγλσξίδεη
πηα θαη σο θξάηνο.
Σν Σει Αβίβ απφ ηελ πιεπξά ηνπ έπαςε λα εκπηζηεχεηαη ην Ηξάλ εθηηκψληαο,
φηη ρξεκαηνδνηεί ηελ Ηζιακηθή Οξγάλσζε Υακάο θαη ηελ Υεδκπνιάρ ζηα βφξεηα
ζχλνξά ηνπ κε ηνλ Λίβαλν νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ην Ηζξαήι επζχλνληαη γηα ηελ
αλάπηπμε απηνχ πνπ ην ίδην νλνκάδεη εμηξεκηζκφ εληφο ησλ πεξηνρψλ ηεο
παιαηζηηληαθήο Αξρήο. Παξάιιεια, νη ζρέζεηο Σερεξάλεο-Γακαζθνχ θαη ε ζηαζεξή
ελίζρπζε ηνπ – ερζξηθνχ πξνο ην Ηζξαήι – θαζεζηψηνο Άζαλη, ζπληζηνχλ έλαλ
αθφκε ιφγν ελίζρπζεο ηεο κεηαμχ ηνπο έληαζεο. Αθφκα θαη ν πξφεδξνο Υαηακί, πνπ
ζεσξείηαη κεηαξξπζκηζηήο, ραξαθηήξηζε ην Ηζξαήι παξάλνκν θξάηνο θαη παξάζηην
αιιά εγγπήζεθε γηα ηνπο Δβξαίνπο ηνπ Ηξάλ αζθάιεηα, δειψλνληαο πσο ζα
πξνζηαηέςεη απηή ηελ ζξεζθεπηηθή κεηνλφηεηα. Σν 2011 ε Υεδκπνιάρ εθηφμεπζε
ξνπθέηεο ζην βφξεην Ηζξαήι, γεγνλφο πνπ αθνινπζήζεθε απφ ζεηξά βνκβηζηηθψλ
επηζέζεσλ, πνπ νδήγεζαλ ηνλ ηζξαειηλφ πξσζππνπξγφ Νεηαληάρνπ λα θαηεγνξήζεη
ην Ηξάλ θαη ηελ Υεδκπνιάρ σο ππνθηλεηέο θαη νξγαλσηέο ηνπο.
Σν Ηζξαήι, έρνληαο ζην πιεπξφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο δελ δείρλεη πξφζπκν
λα αιιάμεη ζηάζε, θάηη πνπ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί αβίαζηα θαη γηα ηελ πιεπξά ηνπ
Ηξάλ. Παξ‟ φιν πνπ νη ζρέζεηο ηνπο μεθίλεζαλ επνίσλα, ε αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο ην
1979 θαη ε απνκφλσζε ηνπ Ηξάλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιηηηθή ηνπ Ηζξαήι ζην
Παιαηζηηληαθφ, ζπληζηνχλ ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία έρεη νηθνδνκεζεί απηή ε
εμαηξεηηθά επηζθαιήο ηζνξξνπία κεηαμχ δχν εθ ησλ ηζρπξφηεξν παξαγφλησλ ζηελ
Μέζε Αλαηνιή.
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3.7 Ηνφμένες Πολιηείες
Οη ζρέζεηο ηνπ Ηξάλ κε ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο απφ ην 1979 σο ζήκεξα ππήξμαλ
εμαηξεηηθά

δχζθνιεο

θαη

πνιχπινθεο

απνηειψληαο

κία

απφ

ηηο

βαζηθέο

πξνηεξαηφηεηεο γηα ηηο εγεζίεο ησλ δχν ρσξψλ. Πξνθεηκέλνπ, φκσο, λα εθηηκεζεί ην
ζχλνιν κίαο πνξείαο δεθαεηηψλ, είλαη ζθφπηκε κία αλαθνξά ζηελ πξντζηνξία απηήο
ηεο ζρέζεο θαη ηηο εηδηθέο ηζνξξνπίεο πνπ ηελ ραξαθηήξηδαλ δηαρξνληθά. Γείρλεη
κάιινλ νμχκσξν, αιιά έλα απφ ηα πξψηα ζχκαηα ηνπ αγψλα γηα ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ
ηνπ Ηξάλ ήηαλ έλαο Ακεξηθαλφο. Δπξφθεηην γηα ηνλ Howard Baskerville,51 ν νπνίνο
δίδαζθε σο λένο θαζεγεηήο ζην ζρνιείν ηεο ακεξηθαληθήο απνζηνιήο ζην Σακπξίδ.
Παξά ηελ αληίζεζε ηνπ Ακεξηθαλνχ πξνμέλνπ ζηελ πφιε, ν ίδηνο απνθάζηζε λα
ζπκκεηάζρεη ζηνλ αγψλα γηα ηελ απφδνζε πληάγκαηνο ζηνπο Ηξαλνχο ζην πιαίζην
ηεο Πεξζηθήο Δπαλάζηαζεο (1905-1911) κε απνηέιεζκα λα ράζεη ηε δσή
πξνζπαζψληαο λα ζπάζεη ηνλ απνθιεηζκφ ηεο πφιεο απφ ηνλ βαζηιηθφ ζηξαηφ
πξνθεηκέλνπ λα κεηαθέξεη ηξφθηκα ζηνπο θαηνίθνπο. ην πξφζσπν ηνπ Baskerville
πνιινί Ηξαλνί ζπλέρηδαλ ζηα επφκελα ρξφληα λα αλαγλσξίδνπλ ηελ αληηαπνηθηαθή
πνιηηηθή ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζε αληίζεζε κε ηελ βξεηαληθή πνιηηηθή.
Οη ηζνξξνπίεο φκσο απηέο επξφθεηην λα αλαηξαπνχλ θαηά ηξφπν δξακαηηθφ ην
1953, φηαλ νη βξεηαληθέο κπζηηθέο ππεξεζίεο θαη ε CIA ζα εθδηψμνπλ ηνλ
Γεκνθξάηε πξσζππνπξγφ Μνζαληέθ θαη ζα επηβάιινπλ ηνλ άρε Παριαβί κε
πξαμηθφπεκα πνπ έιαβε ρψξα ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1953. Ζ κνλαξρία ηνπ ζηεξίρηεθε
ζηηο ακεξηθαληθέο δπλάκεηο, πνπ είραλ κφληκε επηξξνή ζηελ πνιηηηθή πνπ αζθνχζε,
κία

πνιηηηθή

απφιπηεο

θξαηηθήο

θαηαζηνιήο

θαη

επηβνιήο

επί

θάζε

αληηπνιηηεπφκελεο θσλήο52. Ζ ακεξηθαληθή πνιηηηθή, φκσο, δχζθνια ζα κπνξνχζε λα
εξκελεπζεί απνθνκκέλε απφ ην επξχηεξν πιαίζην ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ. Ηδηαίηεξεο
γεσπνιηηηθήο ζεκαζίαο, ζην καιαθφ ππνγάζηξην ηεο θξαηαηάο νβηεηηθήο Έλσζεο,
ην Ηξάλ – πέξα απφ ην ηδηαίηεξα πινχζην ππέδαθφο ηνπ – απνθηνχζε πιένλ γηα ηηο
ΖΠΑ ραξαθηήξα θξίζηκνπ θξίθνπ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο ηνπο, ηφζν ζε
πεξηθεξεηαθφ φζν θαη ζην επξχηεξν δηεζλέο πιαίζην.
Αθήλνληαο κεγάιν θελφ νη Βξεηαλνί, ηφζν ε Ακεξηθή φζν θαη ε νβηεηηθή
Έλσζε, ζεσξνχζαλ ην Ηξάλ θαη ηελ ανπδηθή Αξαβία ππεχζπλεο ρψξεο γηα ηελ
51

Βι. ζρεηηθά, https://iranian.com/History/Aug98/Baskerville/letter.html
Βι. ζρεηηθά, Richard W. Cottam, “Human Rights in Iran under the Shah”, Case Western Reserve
Journal of International Law (12/1),1980,
http://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1913&context=jil
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αζθάιεηα ηνπ Κφιπνπ. Ο ζρέζεηο ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ άρε κε ηηο Ζλσκέλεο
Πνιηηείεο δελ παξέκεηλαλ αδηαηάξαθηεο ζηα επφκελα ρξφληα. Παξά ηαχηα, ε πςειή
ζεκαζία πνπ ζπλέρηδε λα δίλεη ε Οπάζηγθηνλ ζηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ηνπ θηιηθνχ
πξνο απηή θαζεζηψηνο ηεο Σερεξάλεο, έδεηρλε λα παξαθάκπηεη ηηο φπνηεο ελζηάζεηο
γηα ηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ Παριαβί θαη ηελ θαηαπάηεζε ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ. Δπί πξνεδξίαο Νίμνλ, κάιηζηα, ν άρεο πέηπρε ηελ ζηήξημε ηεο
ιεγφκελεο πνιηηηθήο ησλ δχν ππιψλσλ, πνπ θαζηζηνχζε ην Ηξάλ θαη ηελ ανπδηθή
Αξαβία ππεχζπλεο ρψξεο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ζηελ Μέζε Αλαηνιή,
εληζρχνληαο φκσο ζηελ πξάμε ηνλ ξφιν ηεο Σερεξάλεο.
Αλαληίξξεηα, ζεκείν θακπήο ζηηο ζρέζεηο ησλ δχν πιεπξψλ απνηέιεζε ε επηβνιή
ηεο ηζιακηθήο επαλάζηαζεο θαη ε ζπλαθφινπζε θαηάιεςε ηεο ακεξηθαληθήο
πξεζβείαο απφ Ηξαλνχο θνηηεηέο.53 Ζ νκεξία 50 Ακεξηθαλψλ δηπισκαηψλ γηα 444
εκέξεο θαη ε αδπλακία επηηπρνχο παξέκβαζεο γηα ηελ δηάζσζή ηνπο, έγηλε θεληξηθφ
ζέκα ηεο ακεξηθαληθήο πνιηηηθήο αηδέληαο θαη ζηηγκάηηζε ηελ πξνεδξία Κάξηεξ. ε
επίπεδν ζπκβνιηζκψλ, φκσο, ε νκεξία ηνπ 1979 ζπληζηά γηα ηηο ΖΠΑ ηελ απαξρή
κίαο λέαο ηζνξξνπίαο πνπ ελείρε θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε.
Καηά ηελ δηάξθεηα δηαθπβέξλεζεο ηνπ Υνκετλί, νη ζρέζεηο ησλ δχν θξαηψλ ήηαλ
ηεηακέλεο. Οη Ηξαλνί δελ δηθαηνιφγεζαλ πνηέ φηη νη Ζ.Π.Α. πξνζέθεξαλ άζπιν ζηνλ
άρε. Υξεζηκνπνίεζαλ ην πνιηηηθφ Ηζιάκ γηα λα εδξαηψζνπλ ηε ζέζε ηνπο θαη λα
θεξδίζνπλ ηελ ιατθή ζηήξημε ηνπ κνπζνπικαληθνχ θφζκνπ. Άιισζηε, ε έκκεζε
ζηήξημε πνπ παξείρε ε Οπάζηγθηνλ ζην θαζεζηψο Υνπζεΐλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
πνιέκνπ Ηξάλ-Ηξάθ εθηξάρπλε αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο ηζνξξνπίεο. Μεηά ηνλ ζάλαην
ηνπ Υνκετλί, ην Ηξάλ εηζήιζε ζε ηξνρηά απνδπλάκσζεο θαη απνκφλσζεο θαζψο ηα
ζελάξηα λα θπξηαξρήζεη ζηελ πεξηνρή απνκαθξχλνληαλ θαη ην ίδην ην θαζεζηψο
πξνζπαζνχζε λα βξεη ηα παηήκαηά ηνπ.
Ζ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ηνλ Αιί Υακελεΐ θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηνλ Υαζεκί
Ραθζαληδαλί ραξαθηεξίδεηαη απφ κία πξνζπάζεηα επαλαθνξάο ηνπ Ηξάλ ζε ξφιν
ππνινγίζηκνπ πεξηθεξεηαθνχ παίθηε. ηφρνο ηνπο, ε επηζηξνθή ηεο Σερεξάλεο σο
δχλακεο κε ξφιν ζηελ Μέζε Αλαηνιή θαη, κέζσ ηνπ ππξεληθνχ ηνπ πξνγξάκκαηφο
ηεο, ππνινγίζηκε δχλακε γηα ηηο Ζ.Π.Α. Ζ ζηάζε φκσο ηνπ Ηζξαήι έζηξεςε εθ λένπ
ηελ Ακεξηθή ελάληηα ζην Ηξάλ κε απνηέιεζκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1990 νη πξνεδξίεο Μπνπο θαη Κιίληνλ λα εθαξκφζνπλ ζθιεξέο νηθνλνκηθέο θπξψζεηο
53

Γηα ηελ επίζεκε εθδνρή ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζρεηηθά κε ηελ νκεξία ησλ Ακεξηθαλψλ
δηπισκαηψλ ην 1979, βι. https://history.state.gov/departmenthistory/short-history/iraniancrises
28

απνθιείνληαο ην Ηξάλ απφ ηνλ ελεξγεηαθφ ράξηε θαη απαγνξεχνληαο ζε ακεξηθαληθέο
εηαηξίεο λα αγνξάζνπλ πεηξέιαην απφ ην Ηξάλ ή λα θάλνπλ κεγάιεο επελδχζεηο ζε
ηξαληθφ έδαθνο, κε ηελ αηηηνινγία πσο ε Σερεξάλε ππνζηήξηδε ηελ ηξνκνθξαηία.
Μεηά ηελ επίζεζε ηεο 11εο επηεκβξίνπ ε ζηάζε ηνπ Ηξάλ απέλαληη ζηηο
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο άιιαμε. Δίλαη ην πξψην θξάηνο πνπ θαηαδίθαζε δεκφζηα ηελ
ηξνκνθξαηία, ζηξεθφκελν αλνηθηά ελαληίνλ ηεο Αι Κάηληα θαη άπισζε ρείξα θηιίαο
πξνο ηελ Ακεξηθή. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ επφκελνπ δηαζηήκαηνο, παξαηεξείηαη
έληνλε πξνζπάζεηα λα μαλαβξεζνχλ νη

ηζνξξνπίεο θαη ελψ ην Ηξάλ αξρίδεη λα

πηζηεχεη πσο μεθηλά κηα λέα επνρή γηα ηηο Ηξαλνακεξηθαληθέο ζρέζεηο, ιίγνπο κήλεο
αξγφηεξα ν πξφεδξνο Μπνπο ην θαηαηάζζεη καδί κε ην Ηξάθ θαη ηελ Βφξεηα Κνξέα
ζηηο ρψξεο πνπ απνηεινχλ «ηνλ άμνλα ηνπ Καθνχ».54 θνπφο ηεο Οπάζηγθηνλ ήηαλ
λα απνδπλακψζεη ην Ηξάλ θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη σο δνξπθφξν ζηελ επξχηεξε
πεξηνρή.
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Ζ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή φκσο ηνπ Μαρκνχλη Αρκαληηλεηδάλη(2005-20213) δελ
άθελε ηέηνηα πεξηζψξηα. Απφ ηελ αξρή ηεο δηαθπβέξλεζήο ηνπ ελαληηψζεθε ζηελ
Γχζε θαη έδσζε βαξχηεηα ζηε αλάπηπμε ηνπ ππξεληθνχ πξνγξάκκαηνο κε
απνηέιεζκα ην πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ λα ηνπ επηβάιιεη θπξψζεηο. Οη
δειψζεηο ηνπ πσο ε επίζεζε ηεο 11εο επηεκβξίνπ ήηαλ «θαηαζθεχαζκα ησλ
54

http://millercenter.org/president/speeches/speech-4540
http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2016/01/graphics-iran-sanctions-and-nuclear-deal
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Ζ.Π.Α.»,56 ε επζχλε πνπ επέξξηςε ζηελ Ακεξηθή γηα ηνπο πνιέκνπο ζην Ηξάθ θαη ην
Αθγαληζηάλ , ε ζηήξημε πνπ έδεημε ζηελ Παιαηζηίλε, ππνζηεξίδνληαο ηελ δηεμαγσγή
ειεχζεξσλ εθινγψλ καδί κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ππξεληθνχ πξνγξάκκαηνο
απνκάθξπλαλ θάζε επθαηξία γηα απνθαηάζηαζε ησλ ηξαληθψλ ζρέζεσλ κε ηελ
Ακεξηθή θαη νδήγεζαλ θαη πάιη ηελ ρψξα ζηελ απνκφλσζε θαη ηνλ δηεζλή
απνθιεηζκφ. Ζ άξλεζή ηνπ λα δερζεί ηηο επξσπατθέο πξνηάζεηο θαη λα ζπλαηλέζεη
ζηηο ππνδείμεηο ηνπ ΟΖΔ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηαθζνξά, ηελ απάηε θαη ηελ
θαηάρξεζε εμνπζίαο, ηνπ ζηέξεζαλ ηελ επαλεθινγή ηνπ ην 2013. Ο λένο κεηξηνπαζήο
πξφεδξνο Υαζάλ Ρνραλί άλνημε κηα λέα ζειίδα ζηηο ζρέζεηο κε ηελ Οπάζηγθηνλ. Ζ
πνιηηηθή ηνπ ππήξμε δηαιιαθηηθή, πηζηεχνληαο ζηελ εμεχξεζε ιχζεο κέζσ ηεο
δηπισκαηίαο. Άιισζηε, ε πξνζέγγηζή ηνπ
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κε ηνλ Ακεξηθαλφ πξφεδξν Οκπάκα

απέδεημε ηελ απνθαζηζηηθή ζηξνθή ηεο πνιηηηθήο ηνπ πξνο κία πξνζπάζεηα
ππέξβαζεο ηεο ακνηβαίαο θαρππνςίαο, πξνθεηκέλνπ λα αλνίμεη θαη πάιη ν δξφκνο ησλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ην ηξαληθφ ππξεληθφ πξφγξακκα.

3.8 Δσρφπαχκά κράηη
Ζ ζρέζε ηνπ Ηξάλ κε ηηο επξσπατθέο ρψξεο είρε πνιιέο δηαθπκάλζεηο θαη
αλαηξνπέο. Βαζηθφο παξάγνληαο, πνπ επηδξά ζηελ δηακφξθσζε ησλ ηζνξξνπηψλ –
πέξα απφ ηηο πξνθαλείο δηεζλείο ζπλζήθεο – κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη είλαη ε
ζηξαηεγηθή πνπ επηιέγεη ν εθάζηνηε πξφεδξνο ηεο Ηξαληθήο Γεκνθξαηίαο. Αλ κε
άιια ιφγηα, ε Σερεξάλε πξνθξίλεη ηελ ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξψπε, ηδηαίηεξα φζνλ
αθνξά ηελ πνξεία ηνπ ππξεληθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη ππξεληθέο βιέςεηο ηεο
Σερεξάλεο απνηέιεζαλ ζηα πξνεγνχκελα ρξφληα βαζηθφ ζθφπειν ζηηο ζρέζεηο ηεο κε
ηε Μεγάιε Βξεηαλία, ηε Γαιιία θαη ηελ Γεξκαλία πνπ αθνινπζνχλ θνηλή εμσηεξηθή
πνιηηηθή ζην ζέκα ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ ΝΑΣΟ.
Αλάινγε ακθηζβήηεζε, φκσο, έρεη δηαηππσζεί θαηά θαηξνχο θαη αλαθνξηθά
κε ηηο πνιηηηθέο ηζνξξνπίεο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Σν 2009, ν Γάιινο πξφεδξνο
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Λνπθάο Καηξαηδήο, «Ηξάλ-ΖΠΑ: Μία ζρέζε αγάπεο θαη κίζνπο», Κέληξν Γεσπνιηηηθψλ
Αλαιχζεσλ, 30.09.2013.
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Νηθνιά αξθνδί ακθηζβήηεζε ηε λνκηκφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ ηξαληθψλ
εθινγψλ, ππνζηεξίδνληαο πσο ε εθινγή ηνπ Αρκαληηλεηδάλη επήιζε κεηά απφ έλα
«βεινχδηλν πξαμηθφπεκα». Ζ ζθιεξή γξακκή ηνπ Παξηζηνχ απέλαληη ζηελ
θπβέξλεζε Αρκαληηλεηδάλη ζπλερίζηεθε ην επφκελν δηάζηεκα, μεπεξλψληαο αθφκε
θαη ηελ θξηηηθή πνπ αζθείην απφ ηελ Οπάζηγθηνλ. Βαζηθή επσδφο ηεο πνιηηηθήο
αξθνδί ήηαλ ε αλεζπρία κίαο επξχηεξεο αλάθιεμεο ζηελ πεξηνρή, κεηά απφ έλα
πηζαλφ επεηζφδην κεηαμχ Ηξάλ θαη Ηζξαήι, πνπ αηζζαλφηαλ λα απεηιείηαη απφ ηελ
ζηξαηεγηθή ηνπ ηξαλνχ πξνέδξνπ.58 Σν ίδην πίζηεπε θαη ε γεξκαλίδα θαγθειάξηνο,
Άλγθεια Μέξθει, ε νπνία δελ ζπλεράξε πνηέ ηνλ λενεθιεγέληα πξφεδξν, αθνχ
ζεψξεζε ακθίβνιε θαη
αθνινπζνχκελεο

ηελ

γεξκαληθήο

εθινγή ηνπ.
πνιηηηθήο,

Υαξαθηεξηζηηθφ, άιισζηε,
έλαληη

ηεο

ζθιεξήο

ηεο

γξακκήο

Αρκαληηλεηδάλη, ήηαλ πσο πξνζέθεξε άζπιν ζε αληηθξνλνχληεο Ηξαλνχο.
Ζ πνιηηηθή ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ έλαληη ηνπ Ηξάλ ππήξμε θαηά ηα ηειεπηαία
ρξφληα εμαηξεηηθά ζχλζεηε θαη πνιιέο θνξέο αληηθαηηθή. Δλψ ηα επξσπατθά θξάηε
έδεηρλαλ λα επηδηψθνπλ κία δηπισκαηηθή ιχζε, πνπ ζα επέηξεπε ηελ αλαζέξκαλζε
ησλ ζρέζεσλ θαη ηελ πξφνδν ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γχξσ απφ ην ππξεληθφ
πξφγξακκα ηνπ Ηξάλ, ε επηινγή ηεο πηνζέηεζεο ζθιεξψλ θπξψζεσλ απεηινχζε
πνιιέο θνξέο ηελ πξαγκάησζε απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο. Οη ηξεηο κεγάιεο επξσπατθέο
ρψξεο πξνζέθεξαλ κηα ζεηξά απφ νηθνλνκηθά θίλεηξα ζην Ηξάλ, ψζηε λα πεηχρνπλ
ηελ αλάζρεζε ηνπ ππξεληθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ κεηαμχ ηνπο ζπκθσλία απέηπρε
γηαηί ην Ηξάλ δελ επέδεημε ηελ απαηηνχκελε ζπλεξγαζία, φζνλ αθνξά ηελ ππξεληθή
ηνπ δξαζηεξηφηεηα θαη πξνθαιψληαο αθφκε απζηεξφηεξεο θπξψζεηο απφ ηελ
επξσπατθή πιεπξά. Ζ Δπξψπε επαλήιζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010 πξνηείλνληαο
ηξνπνπνίεζε ηνπ ππξεληθνχ πξνγξάκκαηνο θαη επαλεμέηαζε ησλ κέηξσλ
παξαθηλψληαο ζε απηφ ην παηρλίδη εμνπζίαο θαη ην πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Ο ξφινο ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο Γαιιίαο, ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο
Μεγάιεο Βξεηαλίαο, καδί κε απηφλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηελ επίηεπμε ηεο
ηειηθήο ζπκθσλίαο γηα ηα ππξεληθά πνπ ππνγξάθεθε ζηελ Λσδάλε ην 2015,
επηβεβαηψλεη κε ηνλ πιένλ μεθάζαξν θαη ζαθή ηξφπν ηελ ηζρχ ηνπ επξσπατθνχ
παξάγνληα ζηελ ηζνξξνπία δπλάκεσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.
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3.9 σμπεράζμαηα κεθαλαίοσ
Ζ επηζήκαλζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ Ηξάλ (θηιηθψλ θαη κε) κε κία ζεηξά απφ
ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη παγθφζκην επίπεδν, επηηξέπεη κία –
θαηά ην δπλαηφλ πιήξε – απνηίκεζε ηεο ζέζεο ηνπ ζην δηεζλέο πιαίζην. Υσξίο
ακθηβνιία, ην ηεηακέλν θιίκα κε κία ζεηξά θξαηψλ θαη ε επηξξνή πνπ αζθεί
παξαδνζηαθά ε Σερεξάλε ζε άιιεο πεξηθεξεηαθέο δπλάκεηο, ηελ θαζηζηνχλ
απξφβιεπην, αιιά ζίγνπξα ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή. Σέινο, ε
εμέηαζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ Ηξάλ κε ζπγθεθξηκέλα θξάηε, ζπληζηά
απαξαίηεην βήκα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζηάζεο ηνπο ζε ζρέζε κε ην ππξεληθφ
πξφγξακκά ηνπ, ζηνηρείν θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ζέζε ηνπ ζην δηεζλέο ζθεληθφ
θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα.
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Σέηαρηο Κεθάλαιο
Ιράν και πσρηνικά

θνπφο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη ε αλίρλεπζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Ηξάλ πίζσ
απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ππξεληθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη ν ξφινο πνπ έπαημε ε
απεηιή ηεο ρξήζεο ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο γηα κε εηξεληθνχο ζθνπνχο ζηηο ζρέζεηο
ηνπ κε άιια θξάηε. Ζ απφθαζε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο λα επηβιεζνχλ θπξψζεηο
ζηελ Σερεξάλε, φμπλε ηηο αληηπαξαζέζεηο θαη επλφεζε ηελ άλνδν ζηελ εμνπζία ηνπ
Ηξάλ αθξαίσλ θαη ιατθηζηηθψλ θσλψλ θαηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000.
Παξάιιεια, ε δηαξθήο – αλνκνιφγεηε – απεηιή ηεο ρξήζεο ππξεληθψλ απφ ην Ηξάλ
ιεηηνχξγεζε σο εθβηαζκφο απέλαληη ζε ηζρπξνχο παίθηεο ηεο πεξηνρήο, ζπληειψληαο
ζηελ απνκφλσζε ηνπ Ηξάλ. Μέζα απφ ην ρξνληθφ απηήο ηεο αληηπαξάζεζεο, κπνξεί
θαλείο λα παξαθνινπζήζεη κία πνξεία πιήξε αλαηξνπψλ θαη αληηπαξαζέζεσλ.

4.1 Σο πσρηνικό πρόγραμμα ηοσ Ιράν
Ζ ππξεληθή ζηξαηεγηθή απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ θεθάιαην ησλ
ζχγρξνλσλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Μεηά ηνλ Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν, ε θχζε ησλ
ππξεληθψλ φπισλ άιιαμε άξδελ ηηο δηεζλείο ζρέζεηο, ζηξαηησηηθέο θαη πνιηηηθέο. ην
πιαίζην ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ θαη
ησλ ζπκκάρσλ ηνπο – Ζλσκέλεο Πνιηηείεο/ΝΑΣΟ θαη νβηεηηθή Έλσζε/χκθσλν
Βαξζνβίαο αληίζηνηρα – είρε σο ζεκείν αλαθνξάο ηελ επηθξάηεζε επί ηνπ αληηπάινπ
ζην επίπεδν ησλ ππξεληθψλ εμνπιηζκψλ. Αλ φκσο ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο κεηά ην
ηέινο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ, νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηφλ ηνλ αληαγσληζκφ
πεξηνξίδνληαλ ζηα ηζρπξά κφληκα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ (ΖΠΑ,
Μεγάιε Βξεηαλία, ΔΓ, Γαιιία θαη ιίγα ρξφληα αξγφηεξα Κίλα), ζηα επφκελα
ρξφληα αληίζηνηρε ηερλνινγία αλέπηπμαλ θαη άιιεο πεξηθεξεηαθέο δπλάκεηο φπσο ε
Ηλδία, ην Παθηζηάλ, ε Βφξεηα Κνξέα, ελψ εηθαζίεο ππάξρνπλ γηα αληίζηνηρα
πξνγξάκκαηα θαη απφ ην Ηζξαήι.
πλεπψο, ζην λέν παγθνζκηνπνηεκέλν πιένλ, πεξηβάιινλ, ε δηάδνζε ηεο
ηερλνινγίαο ησλ ππξεληθψλ θαη ησλ βαιιηζηηθψλ ππξαχισλ ζεκαίλεη φηη, φιν θαη
πεξηζζφηεξνη δξψληεο είλαη ζε ζέζε λα απνθηήζνπλ ππξεληθέο δπλαηφηεηεο. Ζ
33

θιηκαθνχκελε έληαζε κεηαμχ ηεο Βφξεηαο Κνξέαο θαη ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο
επαλέθεξε ζην πξνζθήλην ηε ζπδήηεζε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πιαλήηε θαη ηελ
απνηξνπή ηεο ππξεληθήο απεηιήο. ήκεξα, παξά ην γεγνλφο φηη ελλέα θξάηε
παγθνζκίσο δηαζέηνπλ ππξεληθά φπια, ζχκθσλα κε ηε πλζήθε Με Γηαζπνξάο ησλ
Ππξεληθψλ Όπισλ (ΝΣΡ), κφλν ε Κίλα, νη ΖΠΑ, ε Ρσζία, ε Γαιιία θαη ην Ζλσκέλν
Βαζίιεην αλαγλσξίδνληαη φηη θαηέρνπλ ππξεληθά φπια θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
θαηαζθεπάδνπλ ππξεληθνχο εθξεθηηθνχο κεραληζκνχο59.
Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ππξεληθψλ φπισλ είλαη νη ηεξάζηηεο
θαηαζηξνθέο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ άιισζηε φηη ν
παγθφζκηνο ζπγθινληζκφο απφ ηηο επηζέζεηο ζηελ Υηξνζίκα θαη ην Ναγθαζάθη, πνπ
νδήγεζαλ ζηελ ηειηθή ζπλζεθνιφγεζε ηεο Ηαπσλίαο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1945,
παξακέλεη έληνλνο παξά ηα εμήληα ρξφληα πνπ έρνπλ κεζνιαβήζεη. χκθσλα κε ηνλ
πνιηηηθφ ξεαιηζκφ, ζε έλα άλαξρν πεξηβάιινλ ηα θξάηε επηδηψθνπλ λα απνθηήζνπλ
ππξεληθά φπια γηα λα εληζρχζνπλ ηελ αζθάιεηά ηνπο. Με άιια ιφγηα, ηα ππξεληθά
φπια κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηξεπηηθά, πξνθεηκέλνπ ην θξάηνο πνπ ηα θαηέρεη
λα κελ δερζεί επίζεζε απφ θάπνην άιιν θξάηνο, ππφ ηνλ θφβν ησλ πξσηνθαλψλ
ζπλεπεηψλ ησλ πηζαλψλ αληηπνίλσλ. πλεπψο, ην ζηξαηεγηθφ θίλεηξν θαη ην θίλεηξν
ηεο απνηξνπήο απνηεινχλ απφ ηα πην ζεκαληηθά θίλεηξα γηα ηε δηαζπνξά ησλ
ππξεληθψλ φπισλ60.
ηελ πεξίπησζε ηνπ Ηξάλ, ε ππξεληθή ηνπ θηινδνμία ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ
έλλνηα ηεο αζθάιεηαο ηφζν ζην πεξηθεξεηαθφ φζν θαη ζην παγθφζκην πεξηβάιινλ.
Μεηά ηελ Ηξαληθή Δπαλάζηαζε ην αζηαζέο πεξηβάιινλ ηεο επξχηεξεο Μέζεο
Αλαηνιήο θαη ε αληηπαιφηεηα κε ηελ Γπηηθή ππεξδχλακε, νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε
ηνπ ηξαληθνχ ππξεληθνχ πξνγξάκκαηνο. Παξά ηαχηα ν ζρεδηαζκφο ηνπ ελ ιφγσ
ππξεληθνχ πξνγξάκκαηνο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί απνθιεηζηηθφ πξντφλ ηεο Ηξαληθήο
Δπαλάζηαζεο, θαζψο νη πξνζπάζεηέο ηνπ Ηξάλ λα απνθηήζεη ππξεληθή ελέξγεηα
αλάγνληαη ζηελ πεξίνδν ηεο κνλαξρίαο ηνπ άρε Ρεδά Παριαβί, νπφηε βαζηθφο
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ηελ ελ ιφγσ πλζήθε ζπκβαιιφκελν κέξνο είλαη θαη ην Ηξάλ.
Γηα κία ζπλνιηθή αλάιπζε ηνπ Φπρξνχ πνιέκνπ θαη ηεο ζέζεο ησλ ππξεληθψλ εμνπιηζκψλ ζε
απηφλ, βι. Υαηδεβαζηιείνπ, ν.π.,
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ζηφρνο ηεο ρψξαο ήηαλ λα αλαδεηρζεί ζε εγεκνληθή πεξηθεξεηαθή δχλακε ζηνλ
Πεξζηθφ Κφιπν θαη ηελ επξχηεξε Μέζε Αλαηνιή.61
Οη ππξεληθέο θηινδνμίεο ηνπ Ηξάλ ζνξχβεζαλ ηε δηεζλή θνηλφηεηα θαηά ηε
δεθαεηία ηνπ 1990, σζηφζν ε αλεζπρία γηα ηε δηεζλή αζθάιεηα εληάζεθε ηδηαηηέξσο
κεηά ην 2000, παξά ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο Σερεξάλεο, φηη ην ππξεληθφ πξφγξακκα
πξννξηδφηαλ κφλν γηα εηξεληθνχο ζθνπνχο. Καηά ην πξφζθαην παξειζφλ ην ίδην ην
Ηξάλ παξαδέρζεθε πσο έρεη αλαπηχμεη πξφγξακκα εκπινπηηζκνχ νπξαλίνπ, πνπ κε ηε
απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ απφθηεζε ππξεληθνχ νπινζηαζίνπ. πλεπψο
ην βαζηθφ θίλεηξν ησλ ππξεληθψλ θηινδνμηψλ ηνπ Ηξάλ απνηέιεζε ην δήηεκα ηεο
αζθάιεηαο ζε έλα αζηαζέο θαη εμαηξεηηθά επηζθαιέο γηα ην ίδην πεξηθεξεηαθφ θαη
δηεζλέο πεξηβάιινλ. Σν πξψην ζηάδην ηνπ ηξαληθνχ ππξεληθνχ πξνγξάκκαηνο,
δειαδή απφ ην 1947 κέρξη θαη ηελ Ηξαληθή Δπαλάζηαζε 1979, ζρεηίδεηαη κε ηελ
πξνζπάζεηα ηνπ Ηξάλ λα απνθηήζεη ππξεληθά φπια, ελ γέλεη γηα ιφγνπο αζθαιείαο
θαη εηδηθφηεξα ιφγσ ησλ παξαηεηακέλσλ ζπγθξνχζεσλ κε ην Ηζξαήι, απφ ην 1947
θαη κε ην Ηξάθ απφ ην 1950.
Απφ ην 1979 θαη έπεηηα, νη ζπλζήθεο γηα ην Ηξάλ κεηαβιήζεθαλ θαζψο ζηελ
νκάδα ησλ αληηπάισλ πξνζηέζεθαλ θαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Ο πφιεκνο Ηξάλ-Ηξάθ
θαζπζηέξεζε ηελ αλάπηπμε ηνπ ππξεληθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Σερεξάλεο, σζηφζν
απφ ην ηέινο ηηο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 θαη έπεηηα ε λέα εγεζία ππφ ηνλ Υακελεΐ ηνπ
έδσζε λέα ψζεζε. ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ζην πιαίζην ηεο πνιπεηνχο
αληηπαξάζεζεο κε ηηο Ζ.Π.Α., ην Ηξάλ ππνζηήξημε ζζελαξά ην ππξεληθφ ηνπ
πξφγξακκα ζηεξηγκέλν ζηελ ζεσξία ηεο πεξηθεξεηαθήο δχλακεο πνπ θαιείην λα έξζεη
αληηκέησπε κε κία παγθφζκηα ππεξδχλακε. Σν 1990, ν πφιεκνο ηνπ Κφιπνπ θαη ν
εγεηηθφο ξφινο ησλ ΖΠΑ ζε απηφλ, έθαλαλ ην Ηξάλ λα επαλαμηνινγήζεη ηελ κεγάιε
απνηξεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ ππξεληθψλ.62Απφ ην 2000 θαη έπεηηα ε επηζπκία ηνπ λα
απνθηήζεη ππξεληθά φπια θάλεθε λα είλαη εληνλφηεξε. Σν 2003 – κεηά ηελ
ακεξηθαληθή εηζβνιή ζην Ηξάθ – εμνπδεηεξψζεθε έλαο πεξηθεξεηαθφο πφινο έληαζεο
γηα ηελ Σερεξάλε θαη πιένλ ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο ζηξάθεθε ζρεδφλ
απνθιεηζηηθά έλαληη ηεο Οπάζηγθηνλ. Ζ πεξίνδνο απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο
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αθαηάπαπζηεο πξνζπάζεηεο ηνπ Ηξάλ λα αλαπηχμεη ην ππξεληθφ ηνπ πξφγξακκα θαη
ηελ επηζεηηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ σο πξνο απηφ.63

4.2 Σο τρονικό ηοσ πσρηνικού προγράμμαηος
Σν Ηξάλ εγθαηλίαζε ην ππξεληθφ ηνπ πξφγξακκα ηε δεθαεηία ηνπ 1950, κεηά
απφ ζπκθσλία ηνπ άρε κε ηνλ Ακεξηθαλφ πξφεδξν Ατδελράνπεξ, ζην πιαίζην ηεο
πξφηαζεο «Atoms for Peace». 64 Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε έζεζε ηηο βάζεηο γηα ην
ηξαληθφ ππξεληθφ πξφγξακκα κέζσ ηεο παξνρήο βαζηθήο ππξεληθήο ηερλνινγίαο θαη
εθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα, ην 1957 νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ζην πιαίζην ηνπ
θαζεζηψηνο ηεο κε ζηξαηησηηθήο ππξεληθήο ζπλεξγαζίαο, ζπκθψλεζαλ λα
παξάζρνπλ ζηελ Σερεξάλε έλαλ αληηδξαζηήξα ππξεληθήο έξεπλαο θαζψο θαη
ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Γχν ρξφληα αξγφηεξα, ν άρεο ίδξπζε
ζηελ Σερεξάλε ην Κέληξν Ππξεληθψλ Δξεπλψλ (TNRC).65
Σν 1967, ην Ηξάλ ππέγξαςε ηε πλζήθε γηα ηε Με Γηάδνζε ησλ Ππξεληθψλ,
δεζκεπφκελν φηη δελ ζα απνθηνχζε ππξεληθά φπια.66Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ν άρεο
ηδξχεη ηνλ Οξγαληζκφ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο ηνπ Ηξάλ,67 ν νπνίνο ππέγξαςε ζπκθσλίεο
κε ρψξεο φπσο, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ε Γαιιία, ε Γπηηθή Γεξκαλία, ε Νακίκπηα
θαη ε Νφηηα Αθξηθή. ην πιαίζην ελφο επξχηεξνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ε
Σερεξάλε έζεζε σο ζηφρν, ηελ παξαγσγή πεξίπνπ 23.000 κεγαβάη ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο απφ κηα ζεηξά ππξεληθψλ ζηαζκψλ κέζα ζε είθνζη ρξφληα. ην πιαίζην
απηνχ ηνπ ζηφρνπ, αθνινχζεζαλ κηα ζεηξά απφ ζπκβάζεηο κεηαμχ ηνπ Ηξάλ θαη ησλ
ππξεληθψλ πξνκεζεπηψλ ζηελ Δπξψπε θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο.
ηα ηέιε ηεο δεθαεηία ηνπ ‟70 νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο άξρηζαλ λα αλεζπρνχλ
φηη ίζσο ην Ηξάλ ηξέθεη θηινδνμίεο γηα ππξεληθά φπια. Μεηά ηελ Ηξαληθή
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Δπαλάζηαζε νη Ακεξηθαλνί απέζπξαλ ηε ζπκθσλία πνπ είρε γίλεη κε ην Ηξάλ
δηαθφπηνληαο

ηελ

παξνρή

εκπινπηηζκέλνπ

νπξαλίνπ

γηα

ηνλ

εξεπλεηηθφ

αληηδξαζηήξα ηεο Σερεξάλεο. Ζ νκεξεία ησλ Ακεξηθαλψλ δηπισκαηηθψλ ππαιιήισλ
απνηέιεζε ηελ αηηία ηεο πιήξνπο δηαθνπήο ηεο ππξεληθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ
Ηξάλ θαη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Έθηνηε θαη κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ε ηξαληθή
εγεζία έδεημε λα πεξηνξίδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ππξεληθνχ
πξνγξάκκαηνο ηεο ρψξαο.
Παξάιιεια, θαη ν πφιεκνο Ηξάλ-Ηξάθ (1980-1988)άιιαμε ηνλ ηξφπν ζθέςεο
ηνπ Ηξάλ φζνλ αθνξά ην ππξεληθφ ηνπ πξφγξακκα. Σν γεγνλφο φηη ν αληάκ Υνπζεΐλ
επηδίσμε ηελ αλάπηπμε ππξεληθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ρψξα ηνπ θαη
ρξεζηκνπνίεζε ρεκηθά φπια ζηνλ πφιεκν κε ην Ηξάλ, νδήγεζε ηνλ Αγηαηνιιάρ
Υνκετλί ζηελ απφθαζε γηα κπζηηθή επαλεθθίλεζε ηνπ ππξεληθνχ πξνγξάκκαηνο.
ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ „80, ν Ακπληνχι Καληίξ Υαλ ν «παηέξαο» ηνπ
πξνγξάκκαηνο ππξεληθψλ φπισλ ηνπ Παθηζηάλ, πσιεί ζην Ηξάλ, ηε Βφξεηα Κνξέα
θαη ηε Ληβχε ηερλνινγία εκπινπηηζκνχ ηνπ νπξαλίνπ ηνπ, δεκηνπξγψληαο λέα
δεδνκέλα πνπ επξφθεηην λα κεηαβάιινπλ ηηο ηζνξξνπίεο ηζρχνο θπξίσο ζε
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.
Σε δεθαεηία ηνπ ΄90, παξά ην ηέινο ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ, δφζεθε ηδηαίηεξε
ζεκαζία ζην ππξεληθφ πξφγξακκα απφ ηελ ηξαληθή εγεζία, θαζψο ε ρψξα
εμαθνινπζνχζε λα βξίζθεηαη ζε αληηπαιφηεηα κε ηηο ΖΠΑ. Οη Ακεξηθάλνη
ζεσξνχζαλ φηη ην Ηξάλ απνηεινχζε έλα θξάηνο πνπ ήηαλ απνθαζηζκέλν λα ζέζεη ζε
θίλδπλν ηελ πεξηθεξεηαθή ζηαζεξφηεηα. Σν 1995 ην Ηξάλ αλαθνίλσζε φηη ζα
ππέγξαθε ζπκβφιαην 800 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ κε ηε Ρσζία, πξνθεηκέλνπ λα
νινθιεξψζεη ηελ θαηαζθεπή ελφο αληηδξαζηήξα ειαθξνχ χδαηνο ζην Μπνπζέξ,
εληφο ηεζζάξσλ εηψλ. Μεηά απφ πνιιέο θαζπζηεξήζεηο, ην έξγν νινθιεξψζεθε ην
2010.
Δλ ησ κεηαμχ, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο έπεηζαλ άιιεο ρψξεο (Αξγεληηλή, Ηλδία,
Ηζπαλία, Γεξκαλία θαη Γαιιία) λα απαγνξεχζνπλ ηελ πψιεζε ππξεληθήο ηερλνινγίαο
ζην Ηξάλ. Σν 1996 ν Μπηι Κιίληνλ ππέγξαςε έλα λνκνζρέδην γηα ηελ επηβνιή
θπξψζεσλ ζε μέλεο εηαηξείεο κε επελδχζεηο ζην Ηξάλ θαη ηε Ληβχε, θαζψο ππήξρε ε
εθηίκεζε φηη ην Ηξάλ πξνζπαζνχζε θξπθά λα νηθνδνκήζεη ππξεληθφ νπινζηάζην.
Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ν Ηξαλφο Πξφεδξνο Μνράκαλη Υαηακί θαηά ηε δηάξθεηα
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επίζθεςήο ηνπ ζηε ανπδηθή Αξαβία, εμέθξαζε ηελ αλεζπρία ηνπ ζρεηηθά κε ην
πξφγξακκα ππξεληθψλ φπισλ ηνπ Ηζξαήι θαη ππνζηεξίδεη ηελ ηδέα κηαο ειεχζεξεο
απφ ππξεληθά φπια Μέζε Αλαηνιή.
ηηο αξρέο ηνπ 2000 κηα νκάδα αληηθξνλνχλησλ ζην Ηξάλ, νη Μνπηδαρεληίλ
Υαιθ, απνθαιχπηνπλ έγγξαθα γηα έλα παξάλνκν ππξεληθφ πξφγξακκα. Οη Ζλσκέλεο
Πνιηηείεο θαηεγνξνχλ ηελ Σερεξάλε γηα επηδίσμε θαηαζθεπήο ή απφθηεζεο φπισλ
καδηθήο θαηαζηξνθήο. Σφηε ην Ηξάλ ζπκθσλεί γηα ηηο επηζεσξήζεηο απφ ηε IAEA,
ελψ παξάιιεια ππνγξάθεη κηα ζπκθσλία κε ηε Ρσζία γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο
πινπνίεζεο ηνπ ππξεληθνχ ζηαζκνχ ζην Μπνπζέξ. Σειηθψο, νη επηζεσξεηέο
εληφπηζαλ πςειά πνζνζηά εκπινπηηζκέλνπ νπξαλίνπ ζην εξγνζηάζην ηνπ Ναηάλδ,
γεγνλφο πνπ αλάγθαζε ην Ηξάλ λα ην παξαδερηεί θαη έπεηηα απφ ζπλνκηιίεο κε ηε
Βξεηαλία, ηε Γαιιία θαη ηε Γεξκαλία, λα δερηεί απζηεξφηεξεο δηεζλείο επηζεσξήζεηο
ησλ ππξεληθψλ ηνπ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη λα αλαζηείιεη ηελ παξαγσγή
εκπινπηηζκέλνπ νπξαλίνπ.
Σν 2005ν Μαρκνχλη Αρκαληηλεηδάλη εθιέγεηαη πξφεδξνο ππνζηεξίδνληαο
ζζελαξά ηελ αλάπηπμε ηνπ ππξεληθνχ πξνγξάκκαηνο, παξά ηηο απαγνξεχζεηο ηνπ
πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Μεηά ηελ θαηάξξεπζε ησλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηνπο Δπξσπαίνπο θαη Ακεξηθαλνχο αμησκαηνχρνπο, ην Ηξάλ
ζπλερίδεη ηνλ εκπινπηηζκφ νπξαλίνπ, ελψ ε IAEA εγθξίλεη έλα ςήθηζκα γηα λα
θαηαγγείιεη ην ππξεληθφ πξφγξακκα ηνπ Ηξάλ ζην πκβνχιην Αζθαιείαο. Σνλ
επφκελν ρξφλν, ν πξφεδξνο Αρκαληηλεηδάλη μεθηλά επηζήκσο ηε ιεηηνπξγία ελφο
εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο βαξέσο χδαηνο ζην Αξάθ, δίλνληαο ζην Ηξάλ ηε δπλαηφηεηα
απφθηεζεο πινπησλίνπ (θαχζηκν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ππξεληθά φπια).
Σν Γεθέκβξην ηνπ 2006, ην πκβνχιην Αζθαιείαο εγθξίλεη νκφθσλα ηηο
θπξψζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ηξαληθνχ ππξεληθνχ πξνγξάκκαηνο. Οη
ελ ιφγσ θπξψζεηο απαγφξεπαλ ηελ εηζαγσγή θαη ηελ εμαγσγή πξψησλ πιψλ θαη
ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ εκπινπηηζκφ νπξαλίνπ θαη ζηελ παξαγσγή
βαιιηζηηθψλ ππξαχισλ. Γχν ρξφληα αξγφηεξα, νη δηεζλείο ζπλνκηιίεο ζρεηηθά κε ηηο
ππξεληθέο θηινδνμίεο ηνπ Ηξάλ θαηαιήγνπλ ζε αδηέμνδν, ελψ ην Ηξάλ κε έγγξαθφ ηνπ
αληηηίζεηαη ζηηο δηεζλείο απαηηήζεηο γηα ηε δηαθνπή ηνπ εκπινπηηζκνχ νπξαλίνπ. Οη
μέλεο κπζηηθέο ππεξεζίεο ηζρπξίδνληαλ φηη ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη
ην Ηξάλ νηθνδνκεί κηα κπζηηθή κνλάδα εκπινπηηζκνχ νπξαλίνπ βαζηά κέζα ζε έλα
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βνπλφ. Μάιηζηα, αμησκαηνχρνη ησλ ακεξηθαληθψλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ ππνζηήξηδαλ
φηη ην Ηξάλ ζα ρξεηαδφηαλ ηνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν, ίζσο θαη πέληε, πξνθεηκέλνπ λα
αλαπηχμεη ηελ πιήξε ηθαλφηεηα αλάπηπμεο ππξεληθψλ φπισλ. ε ζπλέρεηα ησλ
απνθαιχςεσλ, επηζεσξεηέο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ δειψλνπλ γηα πξψηε θνξά φηη
έρνπλ εθηελή ζηνηρεία –πξφζθαηα αιιά θαη ηνπ παξειζφληνο – γηα απφξξεηεο
δξαζηεξηφηεηεο Ηξαλψλ ζηξαηησηηθψλ λα δεκηνπξγήζνπλ ππξεληθή θεθαιή68.
Σνλ Ηνχλην ηνπ 2010, ην πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ
επηβάιιεη ηέηαξην γχξν θπξψζεσλ θαηά ηνπ ππξεληθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Ηξάλ.
Απηή ηε θνξά νη θπξψζεηο ζηνρεχνπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζηξαηησηηθψλ αγνξψλ θαη
ησλ εκπνξηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο
Φξνπξνχο ηεο Δπαλάζηαζεο, νη νπνίνη ειέγρνπλ ην ππξεληθφ πξφγξακκα.

Σν

πκβνχιην Αζθαιείαο απαηηεί επίζεο απφ ηηο ρψξεο λα επηζεσξνχλ ηα πινία ή ηα
αεξνπιάλα πνπ θαηεπζχλνληαη απφ ή πξνο ην Ηξάλ εάλ ππνπηεχνληαη απαγνξεπκέλν
θνξηίν. Παξάιιεια, απαγνξεχηεθε ην Ηξάλ λα επελδχεη ζε ππξεληθά εξγνζηάζηα
εκπινπηηζκνχ, νξπρεία νπξαλίνπ θαη ζρεηηθέο ηερλνινγίεο άιισλ ρσξψλ, ελψ ην
πκβνχιην Αζθαιείαο ζπγθξφηεζε κηα επηηξνπή γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
εθαξκνγήο.
Σνλ επφκελν ρξφλν, νη Γπηηθέο δπλάκεηο ιακβάλνπλ ζεκαληηθά κέηξα
πξνθεηκέλνπ λα απνθιείζνπλ ην Ηξάλ απφ ην δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα,
αλαθνηλψλνληαο ζπληνληζκέλεο θπξψζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θεληξηθή ηξάπεδα ηεο
ρψξαο θαζψο θαη ηηο εκπνξηθέο ηεο ηξάπεδεο. Δπηπιένλ νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο
επηβάιινπλ θπξψζεηο ζε εηαηξείεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ππξεληθή βηνκεραλία ηνπ
Ηξάλ, θαζψο θαη ζηηο βηνκεραλίεο πεηξνρεκηθψλ θαη πεηξειαίνπ. Ζ Γηεζλήο
Οξγάλσζε Αηνκηθήο Δλέξγεηαο παξνπζίαζε απνδείμεηο φηη «ην Ηξάλ έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ αλάπηπμε κηαο ππξεληθήο
ζπζθεπήο». Όκσο, παξά ην ζεηηθφ θιίκα, νη ζπλνκηιίεο κεηαμχ ηνπ Ηξάλ θαη ησλ έμη
παγθφζκησλ δπλάκεσλ δελ ζεκείσζαλ ζεκαληηθή πξφνδν. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ε
Ρσζία, ε Κίλα, ε Βξεηαλία, ε Γαιιία θαη ε Γεξκαλία επηζπκνχζαλ ην πάγσκα ηεο
παξαγσγήο εκπινπηηζκέλνπ νπξαλίνπ. Παξάιιεια, νη Ηξαλνί δεηνχζαλ ραιάξσζε
ησλ επαρζψλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ πνπ ηνπο είραλ επηβιεζεί θαζψο θαη ηελ
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αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπο γηα εκπινπηηζκφ. Οη ρψξεο ζπκθσλνχλ λα
ζπλαληεζνχλ εθ λένπ, σζηφζν νη πεξαηηέξσ ζπλνκηιίεο επηβξαδχλζεθαλ κεηά απφ
έλα λέν θχθιν ζθιεξψλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ θαη ηε δήισζε ηνπ Γηεζλή
Οξγαληζκνχ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην Ηξάλ δελ είρε ζεκεηψζεη
θακία πξφνδν σο πξνο ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζε νξηζκέλεο «χπνπηεο» πεξηνρέο.
Μέζα ζην 2012, νη εμαγσγέο πεηξειαίνπ ηνπ Ηξάλ κεηψζεθαλ ηνπιάρηζηνλ
θαηά 40% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Δλ ησ κεηαμχ, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο
επέβαιαλ πην απζηεξέο θπξψζεηο, κε ζηφρν ηηο δχν κεγαιχηεξεο εμαγσγηθέο
βηνκεραλίεο ηνπ Ηξάλ: ηνλ ηνκέα ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ πεηξνρεκηθψλ πξντφλησλ,
θαη ην εκπνξηθφ λαπηηθφ ηνπ. Έπεηηα απφ κήλεο ζθιεξψλ θπξψζεσλ ην λφκηζκα ηνπ
Ηξάλ (ξηάι) ράλεη ζρεδφλ ην ήκηζπ ηεο αμία ηνπ. ηε ζπλέρεηα, ν Αγηαηνιιάρ Υακελεΐ
δήισζε φηη ε ρψξα ηνπ δελ επηδηψθεη ηελ απφθηεζε ππξεληθψλ φπισλ, σζηφζν
ζπκπιήξσζε φηη εάλ ην Ηξάλ απνθαζίζεη πνηέ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο, θακία
παγθφζκηα δχλακε δε ζα κπνξνχζε λα ην ζηακαηήζεη. ηηο 26 Φεβξνπαξίνπ ηνπ
2013, εθπξφζσπνη ηνπ Ηξάλ ζπλαληψληαη κε αληηπξνζσπείεο απφ ηηο Ζλσκέλεο
Πνιηηείεο, ηε Ρσζία, ηελ Κίλα, ηε Βξεηαλία, ηε Γαιιία θαη ηε Γεξκαλία ζην
Καδαθζηάλ, εληνχηνηο νη ζπλνκηιίεο θαηαιήγνπλ ρσξίο θάπνηα εηδηθή ζπκθσλία.
Οη ηηκέο ησλ βαζηθψλ αγαζψλ είραλ απμεζεί έσο θαη 60% ιφγσ ηεο πηψζεο
ηεο αμίαο ηνπ ξηάι, γεγνλφο πνπ νδήγεζε πνιινχο Ηξαλνχο λα εθνδηαζηνχλ κε είδε
πξψηεο αλάγθεο. Οη νηθνλνκνιφγνη ππνζηήξηδαλ πσο απηφο ν πιεζσξηζκφο ήηαλ ην
απνηέιεζκα ελφο ζπλδπαζκνχ ησλ ζνβαξψλ δπηηθψλ θπξψζεσλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο
θαθνδηαρείξηζεο ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Ηξάλ. ηηο 22 Μαΐνπ ηνπ 2013, ε IAEA
αλαθνίλσζε φηη ην Ηξάλ έρεη ζεκεηψζεη ζεκαληηθή πξφνδν ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ
ππξεληθνχ πξνγξάκκαηνο, παξφιν πνπ νη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηε Γχζε δελ ήηαλ
επηηπρεκέλεο. Δληνχηνηο, ε θπβέξλεζε Οκπάκα ζπλέρηζε λα θιηκαθψλεη ηηο θπξψζεηο
θαηά ηνπ Ηξάλ.
ηηο 15 Ηνπλίνπ ηνπ 2013, εθιέγεηαη κε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ζην αμίσκα
ηνπ πξνέδξνπ ν Υαζάλ Ρνπραλί, έλαο κεηξηνπαζήο θαη δηαιιαθηηθφο θιεξηθφο ν
νπνίνο ηάζζεηαη ππέξ ηεο κεγαιχηεξεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο θαη πξνζπαζεί λα
απεγθισβίζεη ην Ηξάλ απφ ηελ νηθνλνκηθή απνκφλσζε. Ο Ρνπραλί αληηθαζηζηά, ζηηο
λεπξαιγηθέο ζέζεηο, ηνπο ζθιεξνππξεληθνχο κε πεξηζζφηεξν δηαιιαθηηθνχο. Ο λένο
Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ, Μνράκελη Σζαβάλη Εαξίθ, έλαο δηπισκάηεο κε ακεξηθαληθή
40

κφξθσζε

θαη

θαηαλφεζε

γηα

ηε

Γχζε,

θαζίζηαηαη

ππεχζπλνο

γηα

ηηο

δηαπξαγκαηεχζεηο. ηελ έθζεζε ηεο IAEA νη επηζεσξεηέο αλαθέξνπλ φηη ην Ηξάλ
έρεη επηβξαδχλεη ηε ζπζζψξεπζε ηνπ εκπινπηηζκέλνπ νπξαλίνπ. Σν επηέκβξην, ν
πξφεδξνο Ρνπραλί ιακβάλεη κηα επηζηνιή απφ ηνλ Ακεξηθαλφ νκφινγφ ηνπ Μπαξάθ
Οκπάκα, πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ νη εληάζεηο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Λίγεο κέξεο
αξγφηεξα, ν Ηξαλφο πξφεδξνο, ζε νκηιία ηνπ ζηα Ζλσκέλα Έζλε, θεξχηηεη ηελ αλνρή
θαη ηελ θαηαλφεζε, επηθξίλεη σο κνξθή βίαο ηηο δπηηθέο θπξψζεηο θαη ηνλίδεη φηη ηα
ππξεληθά φπια δελ έρνπλ θακία ζέζε ζην κέιινλ ηνπ Ηξάλ. Δλ ζπλερεία, νη δχν
πξφεδξνη ζπλνκηινχλ ηειεθσληθψο ζέηνληαο κηα βάζε γηα ηε ζπκθσλία. Ζ ζπλνκηιία
απηή, ήηαλ ε πξψηε άκεζε επαθή ησλ δχν ρσξψλ κεηά ην 1979.
ηηο 11 Ννεκβξίνπ, ε IAΔA δήισζε φηη ην Ηξάλ είλαη ζχκθσλν λα επηιχζεη
φια ηα εθθξεκή δεηήκαηα κε ηελ ππεξεζία, θαη λα επηηξέςεη ηελ πξφζβαζε απφ
δηεζλείο επηζεσξεηέο ζηηο δχν βαζηθέο ππξεληθέο εγθαηαζηάζεηο. Ζ πξφζβαζε, φκσο
δελ ζα ίζρπε γηα ε ζηξαηησηηθή βάζε Parchin, ηελ νπνία επηζεσξεηέο πξνζπαζνχζαλ
λα επηζθεθηνχλ επί κήλεο. ε έθζεζε ηεο ε IAEA αλαθέξεη φηη γηα πξψηε θνξά κεηά
απφ ρξφληα, ππήξραλ ελδείμεηο φηη νη Ηξαλνί έρνπλ πεξηνξίζεη ζηελ ππξεληθή ηνπο
επέθηαζε. Απφ εθεί θαη έπεηηα μεθίλεζαλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηε ζεκειίσζε ηεο
πκθσλίαο γηα ην Ππξεληθφ Πξφγξακκα ηνπ Ηξάλ
ηηο 14 Ηνπιίνπ 2015, νη P5 + 1, ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην Ηξάλ θαηέιεμαλ
ζην Κνηλφ Οινθιεξσκέλν Πξφγξακκα Γξάζεο (JCPOA)
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, πξνθεηκέλνπ λα

δηαζθαιηζηεί φηη ην ππξεληθφ πξφγξακκα ηνπ Ηξάλ ζα πθίζηαηαη απνθιεηζηηθά γηα
εηξεληθνχο ζθνπνχο. ηηο 18 Οθησβξίνπ ε JCPOA ηέζεθε ζε ηζρχ θαη νη
ζπκκεηέρνληεο άξρηζαλ λα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
δεζκεχζεσλ ηνπο. Χζηφζν ε 16ε Ηαλνπαξίνπ 2016, ζεκαηνδνηεί ηελ Ζκέξα
Δθαξκνγή ηνπ JCPOA. ε απηή ηελ ηζηνξηθή εκέξα, ε Γηεζλήο Οξγάλσζε Αηνκηθήο
Δλέξγεηαο επηβεβαίσζε φηη ην Ηξάλ έρεη εθαξκφζεη ηα βαζηθά κέηξα70.
Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ε ελ ιφγσ ζπκθσλία ζεσξείηαη επίζεο ε αξρή κηαο
ζπκθηιίσζεο κεηαμχ Οπάζηγθηνλ θαη Σερεξάλεο, 35 ρξφληα κεηά ηε δηαθνπή ησλ
δηκεξψλ δηπισκαηηθψλ ηνπο ζρέζεσλ. Ζ επαλαπξνζέγγηζε απηή, αλεζχρεζε ηνπο
69
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παξαδνζηαθνχο ζπκκάρνπο ησλ Ακεξηθαλψλ, ηε ανπδηθή Αξαβία θαη ην Ηζξαήι,
θαζψο θνβνχληαη ηελ επηξξνή ηεο ζηηηηθήο δχλακεο ζηελ πεξηνρή.

4.3 Μεηά ηη ζσμθφνία
Ζ πκθσλία ηεο Λσδάλλεο ηνλ Μάξηην ηνπ 2015 θαηέζηεζε εθ λένπ ην Ηξάλ
ζεκαληηθφ παίθηε ζηε δηεζλή ζθελή, επαλαπξνζδηνξίδνληαο ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηηο
Ζ.Π.Α θαη ηηο ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, άλνημε ν δξφκνο γηα
ηελ άξζε ησλ θπξψζεσλ πνπ αθνξά ζην ππξεληθφ πξφγξακκα θαη ην εκπάξγθν ησλ
φπισλ ηνπ Ηξάλ, δίλνληαο λέα ηξνπή ζηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο
ρψξαο θαη αλαηξέπνληαο θαηεζηεκέλεο ηζνξξνπίεο. Άκεζν επαθφινπζν ήηαλ ε
έληνλε δπζθνξία ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο, ηνπ Ηζξαήι θαζψο θαη θχθισλ ζην
εζσηεξηθφ ηνπ Ηξάλ, πνπ εμέθξαδαλ ηελ ακθηζβήηεζή ηνπο γηα ηηο ζπλέπεηέο ηεο.
Παξάιιεια, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ελαληηψζεθαλ ζηελ πνιηηηθή ηεο ανπδηθήο
Αξαβίαο, θαηαγγέιινληαο φηη ρξεζηκνπνηνχζε ηνλ πφιεκν ζηελ Τεκέλε γηα λα πιήμεη
ην Ηξάλ θαη ζπγρξφλσο ¨ηξνθνδνηνχζε¨ ηνπο ζνπλίηεο ηδηραληηζηέο. Οπφηε ην ζηηηηθφ
Ηξάλ βξέζεθε εμ αληηθεηκέλνπ πην θνληά ζηελ πνιηηηθή ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ζε
κία ελ δπλάκεη αλαδηάηαμε ηεο ηνπηθήο ζθαθηέξαο.71 ε θάζε πεξίπησζε, πάλησο ε
δεκηνπξγία απηνχ ηνπ άηππν ζηηηηθνχ ηφμνπ πνπ ζα έρεη σο επηθεθαιήο ην Ηξάλ θαη
ζα απνηειείηαη απφ ην Ηξάθ, ηε πξία θαη ηνλ Λίβαλν, δελ έπαπε λα πξνμελεί
πεξεηαίξσ αλαζθάιεηα ζε ηνπηθφ, αιιά θαη δηεζλέο επίπεδν.
Ζ Γηεζλήο Κνηλφηεηα έπαςε ζηαδηαθά λα βιέπεη ην Ηξάλ κε ηφζε θαρππνςία
γηαηί ζαλ θξάηνο δεζκεχηεθε ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ ππξεληθψλ θη
έηζη ε άξζε ησλ θπξψζεσλ επέηξεςε ηελ ιεηηνπξγία ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο κφλν
γηα εηξεληθνχο ζθνπνχο. Ζ άκεζε εθπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ δεζκεχζεσλ απφ ηελ
πιεπξά ηεο Σερεξάλεο θαη ε ζπλαθφινπζε θαηαζηξνθή ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ
εμνπιηζκνχ ηνπ, επέηξεςε ηελ επηζηξνθή ηεο ρψξαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Σα έζνδα
απφ ηελ πψιεζε πεηξειαίνπ θαη ηελ ζηαδηαθή αχμεζε ηεο παξαγσγήο επέηξεςαλ ζην
Ηξάλ ηνλ ζρεδηαζκφ λέσλ έξγσλ ππνδνκήο θαη ηελ αγνξά αεξνζθαθψλ θαη ηελ
απνδέζκεπζε πεξίπνπ 30 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
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Π. Παπαθσλζηαληίλνπ, «Ζ πκθσλία πνπ αιιάδεη ηε Μέζε Αλαηνιή». Η Καθημεπινή, 5.10.2015
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ηνπ πνπ είραλ δεζκεπηεί ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν72. Ο ηξαλφο πξφεδξνο Υαζάλ Ρνραλί
έθαλε ιφγν γηα ρξπζή ζειίδα ζηελ ηζηνξία ηεο ρψξαο ηνπ ζεκεηψλνληαο: «Ζ
ππξεληθή ζπκθσλία δελ είλαη ελάληηα ζηα ζπκθέξνληα θακίαο ρψξαο. Οη θίινη ηνπ
Ηξάλ είλαη επραξηζηεκέλνη θαη νη αληίπαινί ηνπ δελ πξέπεη λα αλεζπρνχλ. Σν Ηξάλ δελ
απνηειεί απεηιή γηα θακηά ρψξα αιιά θνκίδεη κήλπκα εηξήλεο, ζηαζεξφηεηαο θαη
αζθάιεηαο ζηελ πεξηνρή θαη ζηνλ θφζκν».
Παξ‟ φιεο φκσο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ απφ ηηο Ζ.Π.Α θαη ηελ Μεγάιε
Βξεηαλία ππάξρνπλ θάπνηεο ρψξεο πνπ παξακέλνπλ επηθπιαθηηθέο απέλαληη ζηε λέα
επνρή πνπ επηδηψθεη λα μεθηλήζεη ην Ηξάλ. Ζ θπβέξλεζε ηεο Γαιιίαο θαίλεηαη λα
παξαθνινπζεί ζηελά ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο λέαο ππξεληθήο ζπκθσλίαο θαη
κνηάδεη λα κελ πηζηεχεη πσο είλαη εθηθηή ε ηήξεζή ηνπο απφ ην ηξαληθφ θξάηνο. Μαδί
κε ην Ηζξαήι πνπ δελ έρεη πεηζζεί πσο ην Ηξάλ ζα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππξεληθέο ηνπ
εγθαηαζηάζεηο κφλν γηα εηξεληθνχο ζθνπνχο αιιά πσο πξνζπαζεί λα θεξδίζεη
ρξφλν73 θαη ππνζηεξίδεη φηη πάληα ζα πιαλάηαη ε ηήξεζε ή κε ηνπ πξνγξάκκαηνο,
γηαηί απψηεξνο ζθνπφο ηνπ Ηξάλ είλαη λα απνζηαζεξνπνηήζεη ηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο
Αλαηνιήο θαη λα θπξηαξρήζεη ζε απηήλ.
ηηο ζρέζεηο κεηαμχ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ-Ηξάλ ππήξραλ πνιιά ζέκαηα πνπ
έπξεπε λα ιπζνχλ, ην έλα εμαξηηφηαλ ζε έλαλ βαζκφ απφ ην άιιν θαη νη νηθνλνκηθέο
δηαηάμεηο, ε άξζε ηνπ εκπάξγθν θαη νη βιέςεηο πνπ είραλ θαη νη δχν πιεπξέο γηα ηελ
ζπλέρηζε ή φρη ηνπ ππξεληθνχ πξνγξάκκαηνο, θαζφξηζαλ ην απνηέιεζκα θαη ηνπο
φξνπο ηεο εηξεληθήο ζπλχπαξμήο ηνπο ζην δηεζλέο ζθεληθφ. Σν Ηξάλ επηζπκνχζε ηελ
άκεζε άξζε ησλ θπξψζεσλ θάηη πνπ νη Ζ.Π.Α. δελ ζεσξνχζαλ πξψηε
πξνηεξαηφηεηα. Σειηθά, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Κίλαο θαη ηεο Ρσζίαο απνθαζίζηεθε
ε ζηαδηαθή

άξζε θαη πάληα ππφ ηελ επίβιεςε ηεο JCPO ε νπνία αλέιαβε λα

βεβαηψζεη πσο ηα ππξεληθά πνπ ππάξρνπλ ζην Ηξάλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ

κφλν

εηξεληθνχο ζθνπνχο. Σν Ηξάλ πίζηεπε πσο κε ηελ άξζε ηνπ εκπάξγθν θαη ηελ
ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο ζα κπνξέζνπλ ζηαδηαθά λα επηζηξέςνπλ φια ζηνπο
θαλνληθνχο ξπζκνχο θαη ζα παξαθακθζεί κηα ηζηνξία 36 ρξφλσλ, γεκάηε ερζξφηεηα
θαη θαρππνςία, ζε αληίζεζε κε ηελ Ακεξηθή πνπ πίζηεπε πσο ε ζηαδηαθή άξζε ησλ
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κέηξσλ ζα ήηαλ επλντθφηεξε γηα ηελ κεηάβαζε ζηε λέα επνρή θαη πσο ην Ηξάλ κφλν
ηφηε ζα ππνρξεσλφηαλ λα ππαθνχζεη θαη λα ηεξήζεη πιήξσο ηελ ζπκθσλία.
ε θάζε πεξίπησζε, ε πνξεία ηεο ζπκθσλίαο ζπλερίδεη λα ηειεί ππφ ηελ
αίξεζε πηζαλψλ αλαηξνπψλ θαη νπηζζνρσξήζεσλ απφ πιεπξάο ηνπ Ηξάλ, θάηη πνπ ζα
κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ηε απφθαζε γηα ιήςε λέσλ δηεζλψλ θπξψζεσλ. ε απηφ ην
πιαίζην, νη δηαξθείο έιεγρνη θαη ε ζπλερήο επηηήξεζε θξίλνληαη απφ φινπο ηνπο
εκπιεθφκελνπο θνξείο ππνρξεσηηθνί, κπνξνχλ φκσο λα πξνμελήζνπλ θαζπζηέξεζε
ζηελ νξηζηηθή απαιιαγή ηεο Σερεξάλεο απφ ην ζχλνιν ησλ δηεζλψλ θπξψζεσλ. Σν
Ηξάλ δε ζέιεη πηα λα απνινγείηαη γηα ην παξειζφλ θαη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο είλαη
εκθαλίδνληαη

πξφζπκεο

λα

ζπκβηβαζζνχλ

κε

απηφ,

πάληα

ζέηνληαο

σο

πξναπαηηνχκελν ηελ ηήξεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ ζην κέιινλ.

4.4 σμπεράζμαηα κεθαλαίοσ
Σν ππξεληθφ πξφγξακκα ηνπ Ηξάλ απνηειεί βαζηθφ θξίθν ζηηο ζρέζεηο ηεο
ρψξαο κε ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηηο ππφινηπεο ππξεληθέο δπλάκεηο.

Ζ

επηζθφπεζε κίαο πνξείαο πνπ μεθηλά ζηα πξψηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα θαη
θνξπθψλεηαη ζε έλα ηειείσο δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ ζηηο κέξεο καο, επηηξέπεη ηελ
αλάδεημε ησλ παξαγφλησλ πνπ επέβαιαλ ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή θαη ησλ ζπλεπεηψλ
ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ηξάλ. Ζ ηειηθή επίηεπμε ηεο ζπκθσλίαο ηεο Λσδάλλεο ην
2015, δείρλεη λα ραξάζζεη έλαλ ελαιιαθηηθφ δξφκν, επηηξέπνληαο ηελ εθ λένπ έληαμε
ηνπ Ηξάλ ζην δηεζλέο ζθεληθφ. Ζ απεηιή, παξά ηαχηα, κίαο πηζαλήο αλαηξνπήο ησλ
ζπκθσλεζέλησλ, επηθξέκαηαη.
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σμπεράζμαηα

Μεηά απφ 36 ρξφληα δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη δηαθπκάλζεσλ ζηηο ζρέζεηο ηνπ
Ηξάλ κε ηε δηεζλή θνηλφηεηα, αλνίγεη έλα λέν παξάζπξν ζηελ κεηαμχ ηνπο
επηθνηλσλία. Απφ ηελ Ηξαληθή Δπαλάζηαζε, ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ λένπ θαζεζηψηνο
θαη ηελ νκεξία ησλ ακεξηθαλψλ δηπισκαηψλ ζηελ ηξαληθή πξεζβεία, έρεη
κεζνιαβήζεη πνιχο θαηξφο. Ζ εζσζηξέθεηα ηνπ Ηξάλ επί Υνκετλί ην έζηξεςε ελάληηα
ζηελ Ακεξηθή θαη ζε φιεο ηηο θπξίαξρεο δπλάκεηο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ. Ο πφιεκνο κε
ην Ηξάθ απνηέιεζε ηξνρνπέδε γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ θαη ηελ πξνβνιή ηνπ ζην δηεζλέο
ζθεληθφ. Δλψ είρε φια ηα ερέγγπα γηα λα παίμεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ πεξηνρή
ηεο Μέζεο Αλαηνιήο αιιά θαη ζηελ δηεζλή ζθαθηέξα, ην Ηξάλ πηνζέηεζε έλαλ ξφιν
πνπ δελ ηαίξηαδε νχηε κε ηελ γεσπνιηηηθή ηνπ ζέζε, νχηε ζηελ κέρξη ηφηε πνξεία ηνπ
πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ εμσζηξέθεηα, δηπισκαηία, αίγιε ελφο θξάηνπο πνπ
ζεσξνχληαλ θνζκνπνιίηηθν θαη απνηεινχζε θαη πφιν έιμεο γηα ηνπο γείηνλέο ηνπ θαη
φρη κφλν.
Καζψο πεξλνχζαλ νη δεθαεηίεο θαη ην Ηξάλ βπζηδφηαλ, δψληαο κε ηνπο
εθηάιηεο ηνπ θαη απνκνλσκέλν απφ ηελ δηεζλή θνηλφηεηα, ε Δπξψπε ζέιεζε λα ην
πξνζεγγίζεη ην 2003 κε αθνξκή ην δήηεκα ησλ ππξεληθψλ. Οη δχν πιεπξέο
ζπκθψλεζαλ ην 2004, αιιά νη φπνηεο ζπκθσλίεο δελ είραλ δηάξθεηα θαζψο ε άλνδνο
ζηελ εμνπζία ηνπ πξνέδξνπ Αρκαληηλεηδάλη νδήγεζε ζε νπηζζνδξφκεζε θαη εθ λένπ
απνκνλσηηζκφ. Ζ θπβέξλεζε ηνπ ελαληηψζεθε ζε φπνηνλ επηρεηξνχζε λα πξνζεγγίζεη
ην Ηξάλ γηα λα ζηακαηήζεη ηελ παξαγσγή ππξεληθψλ θαη ηα βήκαηα πξνφδνπ γηα
ζπλεξγαζία κε άιινπο παίθηεο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο ήηαλ ειάρηζηα. Ο ηφηε
γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο, Υαζάλ Ρνπραλί, επερείξεζε
αξρηθά παξαζθεληαθά θαη κεηά ηελ εθινγή ηνπ αλνηθηά, λα βάιεη ην θξάηνο ζε λέα
ηξνρηά θαη λα ρηίζεη εμ αξρήο ηελ ζρέζε ηνπ κε ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, θεξδίδνληαο
εθ λένπ ηελ ζέζε πνπ αλαινγνχζε ζηελ ρψξα ηνπ ζηε δηεζλή ζθελή.
Σίπνηα απφ ηα δχν δελ ήηαλ εχθνιν. Τπάξρνπλ πιένλ πην ηζρπξέο δπλάκεηο
ζηνλ θφζκν, πνπ κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ πνηά ζα κπνξνχζε λα είλαη ε ζέζε ηνπ Ηξάλ.
Καη απηφ εμαξηάηαη απφ ην πψο ζα ρεηξηζηεί ην ζέκα ησλ ππξεληθψλ. Ζ άξζε ησλ
θπξψζεσλ, αξρηθά βειηίσζε ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηελ Οπάζηγθηνλ, φκσο απαηηεί ζπλερή
πξνζπάζεηα απφ ην Ηξάλ γηα λα πείζεη ηνπο πάληεο πσο ηεξεί ηελ ζπκθσλία.
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πγρξφλσο, φκσο, ζε ηνπηθφ επίπεδν εληζρχεηαη ε ζέζε ηνπ έλαληη ηεο ανπδηθήο
Αξαβίαο, ε νπνία δείρλεη λα ηεικαηψλεη κε ηελ εκπινθή ηεο ζηνλ πφιεκν ζηελ
Τεκέλε θαη ηηο εζσηεξηθέο ηεο ηξηβέο. Δπηπιένλ ε ζπξηαθή θξίζε έρεη θνζηίζεη ζηελ
Ρσζία, πνπ ζεσξείηαη ρξφληα ζχκκαρνο ηνπ Ηξάλ, ζέηνληαο ζε λέεο βάζεηο ηελ κεηαμχ
ηνπο ζρέζε θαη ηελ επηξξνή ηεο ζηελ Μέζε Αλαηνιή.
Παξ‟ φια απηά κε ηελ αθνινπζνχκελε απφ ηελ θπβέξλεζε Οκπάκα πνιηηηθή
θαη ηελ άξζε ησλ θπξψζεσλ νη δχν ρψξεο πέξαζαλ ζε κηα πεξίνδν πνπ σο πξφηαγκα
είραλ ζέζεη ηελ εχξεζε ιχζεσλ γηα φζα ηηο ρψξηδαλ, φπσο ην ππξεληθφ πξφγξακκα,
κε πξνυπφζεζε βεβαίσο ηελ ηήξεζε φζσλ πξνβιέπεη ε ζπκθσλία ηεο Λσδάλλεο. Με
ηελ εθινγή ηνπ λένπ ακεξηθαλνχ πξνέδξνπ ην 2016 ππάξρεη έληνλνο ζθεπηηθηζκφο
θαη αλαζθάιεηα φηη κπνξεί λα βξεζνχκε κπξνζηά ζε κία ζπλνιηθή κεηαβνιή ησλ
δεδνκέλσλ, πνπ ίζρπαλ κέρξη ηψξα. Οη πξφζθαηεο αλαθνηλψζεηο ηνπ Νηφλαιλη
Σξάκπ, πνπ απαγνξεχνπλ ηελ είζνδν ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, πνιηηψλ πνπ
πξνέξρνληαη απφ κνπζνπικαληθά θξάηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Ηξάλ,
νδήγεζαλ αληίζηνηρα θαη ηελ Σερεξάλε ζηε ιήςε αλάινγσλ απνθάζεσλ. Ο ππνπξγφο
εμσηεξηθψλ Μνράκελη Σδαβάλη Εαξίθ κε δειψζεηο ηνπ ππνζηήξημε, πσο ε απφθαζε
Σξάκπ είλαη «κεγάιν δψξν ζηνπο εμηξεκηζηέο».74 Δίλαη ινγηθφ λα ζθεθηνχκε πσο κε
ηέηνηεο απνθάζεηο ε ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ ηνπ Ηξάλ δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη
δεδνκέλε θαη ε ζπκθσλία ηεο Λσδάλλεο ίζσο λα κελ είλαη επαξθήο γηα

λα

δηαηεξεζεί ε ζηαζεξφηεηα ζηελ πεξηνρή. Ο Σξάκπ ζα πξέπεη λα ζηαζκίζεη ην
επξχηεξν ζπκθέξνλ θαη λα πξνθξίλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί ε Σερεξάλε λα
παίμεη έλαλ επνηθνδνκεηηθφ ξφιν γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο εηξήλεο ζηελ Μέζε
Αλαηνιή, θαζηζηψληαο ην Ηξάλ ζχκκαρφ θαη ππνινγίζηκν παξάγνληα φρη κφλν ζηελ
Μέζε Αλαηνιή, αιιά θαη ζηελ δηεζλή ζθελή.

74

http://www.naftemporiki.gr/story/1198963/iran-doro-stous-ekstremistes-to-diatagma-tramp
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