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1. Εισαγωγή 

 

1.1. Η υπόθεση εργασίας 

 

Στις 17 Νοεμβρίου 2007, από το βήμα της 3ης Συνόδου Κορυφής του ΟΠΕΚ 

στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας Hugo Chavez 

δήλωνε πως «αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αρκετά τρελές ούτως ώστε να επιτεθούν 

στο Ιράν ή να διαπράξουν επίθεση κατά της Βενεζουέλας, το πετρέλαιο δεν θα φτάσει 

μόνο στα  100$ το βαρέλι, αλλά στα 200$».1 Η δήλωση αυτή ήρθε σε μια στιγμή που 

οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών φαίνονται πως διακρίνονται από τα υψηλότερα 

επίπεδα συνεργασίας. 

Στη βάση του αντιαμερικανισμού που διέπει την εξωτερική πολιτική των δύο 

κρατών, οι Πρόεδροι Hugo Chavez και Mahmoud Ahmadinejad έχουν υπογράψει μια 

σειρά διμερών συμφωνιών. Η αύξηση των ιρανικών επενδύσεων και η στήριξη της 

Βενεζουέλας στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα έχουν μετατρέψει το Ιράν στο 

σημαντικότερο εκτός Λατινικής Αμερικής σύμμαχο για τη Βενεζουέλα, και τα δύο 

κράτη πλέον διεξάγουν από κοινού τον «αντιιμπεριαλιστικό αγώνα» και στις 

υπόλοιπες χώρες της περιφέρειας.2

Σε αυτό το πλαίσιο, σκοπό της εργασίας θα αποτελέσει η ανάλυση των διμερών 

σχέσεων των δύο κρατών στη βάση της εξωτερικής πολιτικής σε συνάρτηση με την 

ενεργειακή πολική των δύο πετρελαιοεξαγωγικών κρατών-μελών του ΟΠΕΚ. Τα δύο 

κράτη διαθέτουν σημαντικά αποθέματα πετρελαίου και φυσικών πόρων και είναι σε 

θέση να επηρεάζουν την τιμή του πετρελαίου μέσα από τον ΟΠΕΚ. Πέρα από την 

ανάλυση της ενεργειακής πολιτικής απαραίτητη θεωρείται, επομένως, και η ανάλυση 

της εξωτερικής πολιτικής των δύο κρατών. 

 

1.2. Δομή και μεθοδολογία 

 

Η έρευνα θα εστιαστεί στις σχέσεις που έχουν τα δύο κράτη μεταξύ τους. 

Επίσης, σημαντικό τμήμα θα αποτελέσει η ανάλυση της εξωτερικής τους πολιτικής 

προς συγκεκριμένους σημαντικούς δρώντες του συστήματος, όπως οι ΗΠΑ, για την 

                                                 
1 Reuters, Sat Nov 17, 2007, “Chavez tells OPEC oil will soar if U.S. attacks Iran”, available at 
http://www.reuters.com/article/mapNews/idUSL1726298320071117?pageNumber=1  
2 “The Americas”, Strategic Survey, Vol 107, No 1, σελ. 111. 
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εξωτερική πολιτική της οποίας οι απόψεις Βενεζουέλας και Ιράν ταυτίζονται στο 

επίπεδο της απόλυτης αποδοκιμασίας, καθώς την θεωρούν επεκτατική, και επιβλαβή. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί επίσης στην πολυμερή διπλωματία όπως ασκείται από 

τα δύο κράτη, ειδικά σε οργανισμούς στους οποίους τα δύο κράτη δίνουν ιδιαίτερη 

σημασία, όπως ο ΟΠΕΚ. 

Στην πορεία, θα γίνει ανάλυση των διμερών σχέσεων των δύο κρατών στα 

επίπεδα της εξωτερικής πολιτικής αλλά και της οικονομικής πολιτικής. Ιδιαίτερη 

μνεία θα γίνει στην συνεργασία των δύο κρατών στον ΟΠΕΚ. Η ανάλυση θα γίνει 

τόσο συγκριτικά, δηλαδή με έμφαση στους τομείς στους οποίους υπάρχει αυξημένη 

συνεργασία, όσο και με βάση το θεωρητικό πλαίσιο που μας παρέχει η βιβλιογραφία 

των διεθνών σχέσεων, και πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας τον τροποποιημένο 

δομικό ρεαλισμό.3

Τελικός στόχος είναι να ερευνηθεί το κατά πόσο η συνεργασία Βενεζουέλας-

Ιράν προκύπτει από τα εθνικά συμφέροντα των δύο κρατών, όπως αυτά καθορίζονται 

από τα ίδια, αν είναι αποτέλεσμα πιέσεων της δομής του διεθνούς συστήματος, 

συγκυριών ή εσωτερικών παραγόντων. Έμφαση θα δοθεί επίσης τόσο στους 

παράγοντες ισχύος των δύο κρατών, όσο και στις μορφές ισχύος αλλά και στα μέσα 

με τα οποία τις ασκούν, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο. 

Το πρώτο κεφάλαιο θα αναφέρεται στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Θα 

γίνει μια προσπάθεια ανάλυσης που θα ξεκινά από μια συνοπτική επισκόπηση του 

πολιτικού συστήματος και της οικονομίας της χώρας, και που στη συνέχεια θα 

εμβαθύνει αφενός στην ενεργειακή πολιτική της χώρας, και αφετέρου στην εξωτερική 

της πολιτική. Η μελέτη της ενεργειακής πολιτικής αφορά τους φυσικούς πόρους και 

την πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας, όπως επίσης και άλλους ενεργειακούς πόρους 

τους οποίους διαθέτει, και φυσικά τη συμμετοχή της στον ΟΠΕΚ. Η μελέτη της 

εξωτερικής της πολιτικής αφορά τις σχέσεις της με τα υπόλοιπα κράτη της Μέσης 

Ανατολής και της Κεντρικής Ασίας, τις διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ, αλλά και την 

πολυμερή διπλωματία της χώρας και τη συμμετοχή της σε διάφορους διεθνείς 

οργανισμούς. 

Το δεύτερο κεφάλαιο θα αναφέρεται στην Μπολιβαριανή Δημοκρατία της 

Βενεζουέλας. Η ανάλυση θα ακολουθήσει το ίδιο πρότυπο όπως και για την 

                                                 
3 Η έννοια του τροποποιημένου δομικού ρεαλισμού εισάγεται από τον Robert O. Keohane στο άρθρο 
του “Theory of World Politics:Structural Realism and Beyond”, στο Keohane R.O. (edt), Neorealism 
and its Critics,  Columbia University Press, New York, 1986, και θα αναλυθεί διεξοδικά παρακάτω. 
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περίπτωση του Ιράν, δηλαδή παρουσίαση του πολιτικού συστήματος, της οικονομίας, 

της ενεργειακής πολιτικής και της εξωτερικής πολιτικής. Θα γίνει παραπλήσια 

αναφορά στους πετρελαϊκούς και τους λοιπούς ενεργειακούς πόρους, την πετρελαϊκή 

βιομηχανία και τη συμμετοχή στον ΟΠΕΚ, τις σχέσεις της χώρας με τα υπόλοιπα 

κράτη της Λατινικής Αμερικής και τις ΗΠΑ, και τέλος στην πολυμερή διπλωματία 

και τη συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς. 

Το τρίτο κεφάλαιο θα επιχειρήσει ανάλυση των διμερών σχέσεων των κρατών 

σε μια προσπάθεια ερμηνείας-επεξήγησης της καταγεγραμμένης διμερούς 

συνεργασίας με βάση τη θεωρία του τροποποιημένου δομικού ρεαλισμού. Θα γίνει 

αναφορά στη συνεργασία σε διεθνείς οργανισμούς και ειδικά στον ΟΠΕΚ. Επιπλέον, 

θα γίνει αναφορά στις διμερείς συμφωνίες που έχουν υπογράψει τα δύο κράτη, και οι 

οποίες αφορούν πρωτίστως ενεργειακά ζητήματα. Θα καταγραφεί επίσης η 

ενδεχόμενη υποστήριξη που παρείχαν μεταξύ τους τα δύο κράτη.  

Τελικός σκοπός είναι να απαντηθεί το γιατί τα δύο κράτη επέλεξαν αυτήν την 

εντατικοποίηση της διμερούς συνεργασίας, και φυσικά οι παράγοντες που τα ώθησαν 

στην επιλογή αυτή. Όροι όπως η ισχύς, σε όλες τις μορφές της (στρατιωτική, 

οικονομική και ήπια), τα κράτη και η επιδίωξη του εθνικού συμφέροντος, οι δρώντες 

του διεθνούς συστήματος, κατά κύριο λόγο τα κράτη, και σε περιορισμένη έκταση οι 

διεθνείς οργανισμοί, είναι αυτοί οι οποίοι θα πρωταγωνιστήσουν κατά την 

προσπάθεια ερμηνείας των διμερών σχέσεων Ιράν-Βενεζουέλας. 

 

1.3. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν 

 

Το Ιράν είναι μια από τις πλουσιότερες σε πετρελαϊκά αποθέματα χώρα της 

Μέσης Ανατολής. Πρώην Περσία υπό τον Σάχη, και «αγαπημένο παιδί» των ΗΠΑ 

στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, τα πράγματα άλλαξαν άρδην με την Ισλαμική 

επανάσταση του 1979, την ανατροπή του Σάχη και την εγκαθίδρυση της Ισλαμικής 

Δημοκρατίας. Η κατάληψη της αμερικανικής πρεσβείας και η κρίση των ομήρων 

ήταν αυτή που «πάγωσε» τις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν οι οποίες έκτοτε 

ακολούθησαν μια συγκρουσιακή πορεία που έφτασε στο ζενίθ με την ένταξη του Ιράν 

στον «άξονα του κακού» από τον Αμερικανό Πρόεδρο.4

                                                 
4 Ansari A.M., “Iran and the US in the shadow of 9/11: Persia and the Persian question revisited”, 
Iranian Studies, Vol. 39, No 1, σελ. 157. 
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Η Ισλαμική Δημοκρατία είναι ένα απολυταρχικό καθεστώς άμεσο ρόλο στο 

οποίο διαδραματίζουν οι θρησκευτικοί ηγέτες, είναι δηλαδή ένα θεοκρατικό 

καθεστώς. Ο Αγιατολαχ Χομεϊνί ανέτρεψε το 1979 τον μοναρχικό καθεστώς της 

δυναστείας των Παχλεβί και εγκαθίδρυσε το θεοκρατικό ισλαμικό καθεστώς στο 

οποίο τον σημαντικότερο ρόλο παίζει το Κοράνι. Έκτοτε, στην πολιτική σκηνή 

κυριάρχησε η διαμάχη μεταξύ των συντηρητικών και των μετριοπαθών.5

Η γεωπολιτική σημασία του Ιράν είναι μεγάλη. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη 

πετρελαιοπαραγωγός χώρα του ΟΠΕΚ, και επίσης δεύτερη χώρα παγκοσμίως σε ότι 

αφορά τα αποθέματα φυσικού αερίου.6 Διαθέτει κάτι περισσότερο από 138 

δισεκατομμύρια βαρέλια αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου, η ημερήσια 

παραγωγή ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια βαρέλια, από τα οποία τα 2.38 εκατομμύρια 

βαρέλια εξάγονται, επιφέροντας πετρελαϊκά έσοδα που αγγίζουν σε όγκο τα 60 

δισεκατομμύρια δολάρια.7 Η θέση του είναι στρατηγικά πλεονεκτική για την 

μεταφορά των πετρελαίων και του φυσικού αερίου που προέρχεται από την Κασπία 

Θάλασσα προς τη διεθνή αγορά, ενώ διαθέτει επίσης και ένα εκτεταμένο δίκτυο 

αγωγών αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και καλά εξοπλισμένα λιμάνια 

τόσο στην πλευρά του Περσικού Κόλπου και της Θάλασσας του Ομάν, όσο και στην 

πλευρά της Κασπίας Θάλασσας.8

Η οικονομία του Ιράν, όπως και της Βενεζουέλας, βασίζεται στο πετρέλαιο. 

Όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα πετρελαιοεξαρτώμενα κράτη, έτσι και στην 

περίπτωση του Ιράν, η άνοδος και η πτώση της τιμής του πετρελαίου επηρεάζουν 

σημαντικά τα έσοδα που εισρέουν στο κράτος. Στην περίπτωση του Ιράν όμως, λόγω 

της οκταετούς εμπόλεμης σύρραξης με το γειτονικό Ιράκ, η μετέπειτα άνοδος των 

τιμών του πετρελαίου δεν βοήθησε την οικονομία να εξέλθει από την κρίση στην 

οποία είχε περιέλθει στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Γενικά, εντούτοις, η δομή της 

ιρανικής οικονομίας είναι τέτοια που κυριαρχείται από τις πετρελαϊκές εξαγωγές.9

Το σημαντικότερο πρόβλημα πάντως που αντιμετωπίζει το σημερινό Ιράν του 

Mahmoud Ahmadinejad δεν είναι οικονομικής φύσεως, αλλά πρόβλημα ασφάλειας. 

                                                 
5 Hague R., Harrop M., Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση, Κριτική, Αθήνα, 2005, σελ. 127-129. 
6 Karagiannis E., “The US-Iranian relationship after 11 September 2001and the transportation of 
Caspian Energy”, Central Asian Survey, Vol.22, No 3, σελ. 151. 
7 Τα στοιχεία όπως παρατίθενται στο επίσημο site του ΟΠΕΚ, στο link: 
http://www.opec.org/aboutus/member%20countries/iran.htm  
8 Karagiannis, ο.π., σελ. 156. 
9 Karshenas M., Hakimian H., “Oil, economic diversification and the democratic process in Iran”, 
Iranian Studies, Vol. 38, No 1, σελ. 71. 
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Με δύο χώρες που διαθέτουν πυρηνικά οπλοστάσια (ακόμη κι αν δεν το έχουν 

αποδεχθεί δημόσια) στη «γειτονιά» του, το Ισραήλ και το Πακιστάν, το Ιράν έχει 

αποφασίσει να δημιουργήσει το δικό του πυρηνικό πρόγραμμα. Η ιρανική κυβέρνηση 

διατείνεται πως θέλει να προχωρήσει στην εκμετάλλευση της πυρηνικής ενέργειας 

μόνο για ειρηνικούς σκοπούς, αλλά κανένα κράτος-μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης 

Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) δεν φαίνεται να την πιστεύει. Αντίθετα, η ΙΑΕΑ 

κατηγορεί το Ιράν πως παραβιάζει την Συνθήκη για την Μη Διάδοση των Πυρηνικών 

(Non Proliferation Treaty-NPT), ενώ τα μέλη της δεν έχουν διστάσει να 

καταδικάσουν με ψήφισμα το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.10

Στις αντιδράσεις για την πυρηνικοποίηση του Ιράν πρωτοστατούν οι ΗΠΑ. 

Προσπαθούν να επιβάλλουν κυρώσεις μέσω της ΙΑΕΑ, και παράλληλα δεν διστάζουν 

να απειλούν με οικονομικές κυρώσεις ή ακόμη και με τη χρήση ένοπλης βίας, 

επιχειρώντας να συμπαρασύρουν και τα ευρωπαϊκά κράτη σε μια επέμβαση, σε 

πολυμερές επίπεδο συλλογικής ασφάλειας, κατά του Ιράν. Η Ισλαμική Δημοκρατία, 

ωστόσο, φαίνεται πως στο πυρηνικό της πρόγραμμα έχει βρει έναν ανέλπιστο 

σύμμαχο στην «πίσω αυλή» της Αμερικής, τη Βενεζουέλα. 

Ο Chavez δεν δίστασε να συμπαρασταθεί δημοσίως στον Ahmadinejad, 

θεωρώντας πως κάθε κράτος έχει δικαίωμα στην πυρηνική επιλογή για ειρηνικούς 

σκοπούς. Η Βενεζουέλα απέδειξε έμπρακτα την υποστήριξή της στο Ιράν μέσα από 

τις διαδικασίες της ΙΑΕΑ. Συμμετέχοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΑΕΑ, 

καταψήφισε ψηφίσματα της ΙΑΕΑ που καταδίκαζαν το πυρηνικό πρόγραμμα της 

Τεχεράνης11 και προέβησαν και σε προφορική νότα υποστήριξης μέσω της μόνιμης 

αντιπροσωπείας τους στην ΙΑΕΑ.12 Η υποστήριξη από πλευράς Βενεζουέλας, 

ωστόσο, δεν ήταν σε θέση να βοηθήσει το Ιράν, και το θέμα του πυρηνικού 

προγράμματος της Τεχεράνης συνεχίζει να αποτελεί πρόβλημα για τις διεθνείς 

εξελίξεις. 

 

  
  
  
  
                                                 
10 Bahgat G., “Nuclear Proliferation: The Islamic Republic of Iran”, Iranian Studies, Vol 39, No 1, σελ. 
324-327. 
11 Πρόκειται για τα resolution GOV/2005/77 της 24ης Σεπτεμβρίου 2005 και GOV/2006/14 της 4ης 
Φεβρουαρίου 2006. 
12 Η νότα συμπεριλαμβάνεται στην Κυκλική Ενημέρωση της ΙΑΕΑ INFCIRC/652 της 17ης Αυγούστου 
2005 και αφορά το resolution GOV/2005/64 της 11ης Αυγούστου 2005. 
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1.4. Η Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας 

 

Η Βενεζουέλα είναι μια πετρελαιοπαραγωγός χώρα της Νοτίου Αμερικής. 

Πρώην ισπανική αποικία, διακήρυξε την ανεξαρτησία της το 1811. Αρχικά μέρος της 

Μεγάλης Κολομβίας, αποσχίστηκε από αυτήν το 1830, για να ακολουθήσει μια 

περίοδος εσωτερικών πολιτικών αναταραχών που οδήγησαν στην δικτατορία του 

Marcos Perez Jimenez. Ο Jimenez ανετράπη το 1958, και έκτοτε η χώρα γνώρισε μια 

μακρά περίοδο δικομματικού σταθερού δημοκρατικού πολιτεύματος, που αποτέλεσε 

το μοντέλο-πρότυπο για την περιοχή, αντιστεκόμενη σε αντάρτικα, πραξικοπήματα 

και ανθίσεις-υφέσεις στην πετρελαϊκή βιομηχανία.13

Το πολιτικό σύστημα της Βενεζουέλας από την ανατροπή του Jimenez έως και 

την εκλογή του Hugo Chavez το 1998 ήταν δικομματικό. Δύο κόμματα, το 

κεντροδεξιό Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα-Επιτροπή για την Οργάνωση της 

Ανεξάρτητης Πολιτικής Εκλογής (Comite de Organizacion Politica Electoral 

Independiente-COPEI), και η κεντροαριστερή Δημοκρατική Δράση (Accion 

Democratica-AD), εναλλάσσονταν στην εξουσία, πάνω στη βάση μιας συμφωνίας 

γνωστής ως Punto Fijo. 

Το 1993, ο Rafael Caldera, αποχωρώντας από το COPEI και δημιουργώντας 

δικό του κόμμα, κατάφερε να κερδίσει την εξουσία και να δημιουργήσει τις πρώτες 

ρωγμές στο Punto Fijo. Με την εκλογή του Hugo Chavez το 1998, ωστόσο, το 

σύστημα δέχθηκε την «χαριστική βολή», αφού η στροφή των ψηφοφόρων προς τον 

ριζοσπάστη αριστερό και μεταρρυθμιστή Chavez και το Κίνημα της Πέμπτης 

Δημοκρατίας (Movimiento Quinta Republica-MVR), δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η 

ξεκάθαρη απόρριψη των παραδοσιακών κομμάτων.14

Ο Chavez εκλέχτηκε με κύριους στόχους την αλλαγή στο οικονομικό σύστημα, 

τη συνταγματική αναθεώρηση και τον ενεργό ρόλο του στρατού στην πολιτική. Ο 

τρόπος δε με τον οποίο ασκεί την εξουσία αποτελεί αντανάκλαση αφενός της 

προεκλογικής ριζοσπαστικής ρητορικής του και αφετέρου της προσωπικότητάς του, 

και επηρέασε ριζικά τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική πολιτική της χώρας 

του. Η μέχρι τώρα θητεία του χαρακτηρίστηκε από μέτρα για αναδιανομή του 

εισοδήματος υπέρ των φτωχών, σε μια χώρα όπου οι κοινωνικές ανισότητες είναι 

                                                 
13 McCoy J.L., “Chavez and the End of ‘Partyarchy’ in Venezuela”, Journal of Democracy, Vol. 10, 
No.3, 1999, σελ.64. 
14 ο.π., σελ. 64-66. 
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ιδιαίτερα έντονες, και κρατικοποίηση σημαντικών τομέων της οικονομίας. Η 

ανάληψη της Προεδρίας στον ΟΠΕΚ οδήγησε σε κατακόρυφη αύξηση τις 

πετρελαϊκές τιμές και ώθησε στην ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας του.15

Η Βενεζουέλα είναι η πέμπτη κατά σειρά μεγαλύτερη πετρελαιοεξαγωγός χώρα 

του κόσμου. Συνοπτικά, τα αποδεδειγμένα πετρελαϊκά της αποθέματα φτάνουν τα 87 

δισεκατομμύρια βαρέλια, η ημερήσια παραγωγή αργού πετρελαίου είναι 3.107.000 

βαρέλια ανά ημέρα, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου 1.735.000 βαρέλια ανά ημέρα, και 

η αξία των εσόδων από την εξαγωγή του πετρελαίου φτάνει τα 48.39 δισεκατομμύρια 

δολάρια.16 Ο πετρελαϊκός τομέας είναι κρατικός, και το μονοπώλιο της πετρελαϊκής 

βιομηχανίας το διαθέτει η PDVSA (Petroleos de Venezuela S.A.). 

Η οικονομία της Βενεζουέλας βασίζεται σχεδόν εξολοκλήρου στα πετρελαϊκά 

έσοδα. Διαχρονικά, μεγάλο μέρος των εσόδων αυτών κατευθύνθηκε σε κοινωνικά 

προγράμματα ενίσχυσης των οικονομικά αδύνατων, ενώ το υψηλό επίπεδο των τιμών 

του πετρελαίου προσέδωσε στη χώρα μια μεγάλη περίοδο οικονομικής, κοινωνικής 

και πολιτικής σταθερότητας, που διήρκεσε μέχρι τη δεκαετία του 1980.17 Το 

Φεβρουάριο του 1983 ξέσπασε η οικονομική κρίση που ταλάνισε τη χώρα μέχρι και 

την εκλογή του Chavez.18

Η θητεία του Chavez χαρακτηρίστηκε από άνοδο των τιμών του πετρελαίου και 

σημαντικά έσοδα πήγαν σε κοινωνικά προγράμματα, δημιουργώντας αυταπάτες 

κοινωνικής προόδου και εκσυγχρονισμού.19 Η σύγχρονη Βενεζουέλα, ωστόσο, 

συνεχίζει να είναι αντιμέτωπη με κοινωνικές αναταράξεις και εξάρτηση από το 

πετρέλαιο, και παρά την αντιαμερικανική ρητορική του Προέδρου της, δεν φαίνεται 

να επιθυμεί την αποκοπή των εμπορικών δεσμών με τις ΗΠΑ, αφού αποτελούν τον 

κύριο προορισμό του πετρελαίου της.20

 

 

 

 

                                                 
15 Sylvia R.D., Danopoulos C.P., “The Chavez phenomenon: political change in Venezuela”, Third 
World Quarterly, Vol. 24, No. 1, 2003, σελ.68. 
16 Τα στοιχεία όπως παρατίθενται στο επίσημο site του ΟΠΕΚ, στο link 
http://www.opec.org/aboutus/member%20countries/venezuela.htm  
17 Briseño-Leon R., “Petroleum and Democracy in Venezuela”, Social Forces, 2005, σελ.5-7. 
18 ο.π., σελ.10-12. 
19 ο.π., σελ.22. 
20 “The Americas”, Strategic Survey, Vol 106, No 1, σελ. 110-111. 

                                                                                                              Ζωή Βαρδανίκα Α.Μ.: Μ006/07                                                                                                             -7-

http://www.opec.org/aboutus/member%20countries/venezuela.htm


                                                                                                           «Διμερείς σχέσεις Ιράν-Βενεζουέλας» 

1.5. Η θεωρία του τροποποιημένου δομικού ρεαλισμού 

 

Το βασικό θεωρητικό εργαλείο, είναι ο τροποποιημένος δομικός ρεαλισμός. Η 

θεωρία αυτήν προτάθηκε από τον Robert Keohane ούτως ώστε να διατηρήσει τα 

θετικά επεξηγηματικά χαρακτηριστικά του δομικού ρεαλισμού, προσαρμόζοντάς τον 

ώστε να ερμηνεύει καλύτερα την πραγματικότητα. Ο τροποποιημένος δομικός 

ρεαλισμός, όπως και ο ρεαλισμός, βασίζεται στην μικροοικονομική θεωρία, κυρίως 

στη θεωρία του ολιγοπωλίου. Παράλληλα, προσπαθεί να εξηγήσει την συμπεριφορά 

των δρώντων χρησιμοποιώντας την αρχή του ορθολογισμού.21

Τα αξιώματα του τροποποιημένου δομικού ρεαλισμού έχουν ως εξής: 

• Τα κράτη παραμένουν οι κύριοι δρώντες του διεθνούς συστήματος. Ωστόσο, 

δίνεται έμφαση και στους μη κρατικούς δρώντες, όπως οι διακρατικοί 

οργανισμοί, αλλά και οι υπερεθνικοί και διακυβερνητικοί θεσμοί. 

• Διατηρείται το αξίωμα του ορθολογισμού, με στόχο την μεγιστοποίηση των 

οφελών, υπό τους περιορισμούς που δέχονται οι κλασσικοί ρεαλιστές. 

• Τα κράτη επιζητούν τη στρατιωτική ισχύ, αλλά όταν επικρατούν ευνοϊκές 

συνθήκες στο σύστημα μπορούν να στρέψουν την προσοχή τους και σε 

άλλους τομείς. 

• Η ισχύς παραμένει σημαντικός παράγοντας, αλλά η αξία της εξαρτάται από 

τους στόχους που επιδιώκονται, καθώς οι πηγές ισχύος δεν είναι το ίδιο 

αποτελεσματικές σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του διεθνούς 

συστήματος. 

• Ο προσδιορισμός των συμφερόντων επηρεάζεται τόσο από τη δομή του 

διεθνούς συστήματος όσο και από άλλους διεθνείς θεσμούς, αλλά και 

εσωτερικούς παράγοντες (π.χ. οικονομία, εσωτερικές πολιτικές 

ανακατατάξεις, ιστορικές εμπειρίες, κοινή γνώμη κ.τ.λ.).22 

 
 

 

 

 
                                                 
21 Keohane R.O., “Theory of World Politics: Structural Realism and Beyond”, in Keohane R.O. (edt), 
Neorealism And Its Critics, Columbia University Press, New York, 1986, σελ. 192-193. 
22 Κουσκουβέλης Η., Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Ποιότητα, Αθήνα, 2004, σελ. 77-78, και 
Keohane, ο.π., σελ. 193-196. 
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2. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν 

 

2.1. Εισαγωγή 

 

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι μια από τις πλουσιότερες σε πετρελαϊκά 

αποθέματα χώρες της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, διαθέτει πρόσβαση και στην 

Κασπία Θάλασσα, η οποία είναι άλλη μια περιοχή πλούσια σε υδρογονάνθρακες. 

Συνορεύει βορειοδυτικά με το Αζερμπαϊτζάν και την Τουρκία, δυτικά με το Ιράκ, 

νοτιοανατολικά με το Πακιστάν και το Αφγανιστάν και βορειοανατολικά με το 

Τουρκμενιστάν. Στον Βορρά βρέχεται από την Κασπία Θάλασσα και στο Νότο από 

τον Περσικό Κόλπο και τη θάλασσα του Ομάν. 

Η οροσειρά Zagros οριοθετεί τα δυτικά σύνορα της χώρας με την Τουρκία, το 

Αζερμπαϊτζάν και το Ιράκ και εκτείνεται από τον Περσικό Κόλπο μέχρι το 

Βελουχιστάν. Στην περιοχή αυτή βρίσκονται και τα περισσότερα πετρελαϊκά 

κοιτάσματα του Ιράν, σε μια έκταση 350 μιλίων που ξεκινάει από το Dezful και 

καταλήγει στο Bushehr. Κοιτάσματα διαθέτει επίσης στον υποθαλάσσιο χώρο του 

Περσικού Κόλπου, αλλά και της Κασπίας. 

Ο πληθυσμός του αποτελείται από Πέρσες στο 51%, καθώς και από Κούρδους, 

που βρίσκονται στην οροσειρά Zagros, Αζέρους που διαμένουν στην ιρανική επαρχία 

του Αζερμπαϊτζάν, διάφορες τουρκόφωνες φυλές που βρίσκονται κοντά στην 

θρησκευτικά ιστορική πόλη Mashad, Βαλούχους που διαμένουν ανατολικά στην 

επαρχία του Βελουχιστάν, Άραβες που βρίσκονται στις δυτικές επαρχίες 

(Κουζεστάν), Βακτιάρους και Λούρι που διαμένουν νοτιοανατολικά και είναι 

μακρινοί απόγονοι των Κούρδων, και έναν σημαντικό αριθμό προσφύγων. Το 89% 

του πληθυσμού είναι Σιίτες Μουσουλμάνοι, ένα 10% Σουνίτες Μουσουλμάνοι, και το 

υπόλοιπο 1% συμπληρώνουν Εβραίοι, Μπαχάϊ, Χριστιανοί και Ζωροάστρες.23

Η Ισλαμική Δημοκρατία είναι ένα απολυταρχικό καθεστώς άμεσο ρόλο στο 

οποίο διαδραματίζουν οι θρησκευτικοί ηγέτες, είναι δηλαδή ένα θεοκρατικό 

καθεστώς. Ο Αγιατολαχ Χομεϊνί ανέτρεψε το 1979 τον μοναρχικό καθεστώς της 

δυναστείας των Παχλαβί και εγκαθίδρυσε το θεοκρατικό ισλαμικό καθεστώς στο 

                                                 
23 Central Intelligence Agency, CIA World Factbook, 2005 
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οποίο τον σημαντικότερο ρόλο παίζει το Κοράνι. Έκτοτε, στην πολιτική σκηνή 

κυριάρχησε η διαμάχη μεταξύ των συντηρητικών και των μετριοπαθών.24

Η Ισλαμική Δημοκρατία έχει έξι σώματα άσκησης εξουσίας: τον Ανώτατο 

Ηγέτη (Οδηγό), τον Πρόεδρο και τέσσερις Συνταγματικές Συνελεύσεις, το 

Κοινοβούλιο (Majles), το Συμβούλιο των Φρουρών, την Συνέλευση των 

Εμπειρογνωμόνων (Assembly of Experts) και το Συμβούλιο Καταλληλότητας 

(Expediency Council).25 Ο Οδηγός είναι αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων και μεταξύ 

των υπερεξουσιών που διαθέτει είναι και η χάραξη της εξωτερικής πολιτικής και η 

κήρυξη πολέμου. Ο Πρόεδρος έχει κυρίως αρμοδιότητες οικονομικής πολιτικής.26

Η οικονομία του Ιράν είναι απόλυτα εξαρτημένη από τα πετρελαϊκά έσοδα. 

Αυτό οδηγεί τη χώρα σε προβλήματα αφού η οικονομική πολιτική εξαρτάται πλήρως 

από τις ανθίσεις και τις υφέσεις των τιμών του πετρελαίου. Αυτή η εξάρτηση της 

ιρανικής οικονομίας από το πετρέλαιο ήταν πρόβλημα που προϋπήρχε της Ισλαμικής 

Επανάστασης και διατηρήθηκε και κατά τη διάρκεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας.27

Η Επανάσταση ωστόσο επέφερε σημαντικές αλλαγές στην ίδια τη δομή της 

ιρανικής οικονομίας, αφού άλλαξε την νομοθεσία, μείωσε τον ιδιωτικό τομέα, 

περιόρισε τον ελεύθερο ανταγωνισμό και ενισχύθηκε ο κρατισμός και η διόγκωση 

του δημόσιου τομέα. Η ιρανική κυβέρνηση σχεδόν εξάντλησε το σύνολο των 

υπερκερδών που της απέφεραν τα πετρελαϊκά εμπάργκο σε προγράμματα 

βραχυπρόθεσμων κοινωνικών παροχών και όχι μακροχρόνιων υποδομών και 

επενδύσεων, που, στον πετρελαϊκό τομέα ιδίως, κρίνονταν απαραίτητες.28

Το Ιράν έχει μεγάλη γεωστρατηγική σημασία λόγω της θέσης του. Συνδέει την 

περιοχή της Μέσης Ανατολής με αυτήν της Κεντρικής Ασίας, της Υπερκαυκασίας και 

της Ινδικής Υποηπείρου. Έχει απευθείας πρόσβαση στην Κασπία και στην Ρωσία και 

την Κεντρική Ασία. Επίσης, διαθέτει την μεγαλύτερη ακτογραμμή στον Περσικό 

Κόλπο, και επιπλέον έχει τον πλήρη έλεγχο της κίνησης στον Κόλπο, αφού έχει τον 

πλήρη έλεγχο των Στενών του Hormuz.29

                                                 
24 Hague R., Harrop M., Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση, Κριτική, Αθήνα, 2005, σελ. 127-129. 
25 Rabasa A.M., The Muslim World after 9/11, RAND Corporation, California, 2004, σελ. 212. 
26 ο.π., σελ. 213-214. 
27 Karshenas M.,  Hakimian H., “Oil, economic diversification and the democratic process in Iran”, 
Iranian Studies, Vol. 38, No.1, σελ. 71-74. 
28 Amuzegar J., Managing the Oil Wealth: OPEC’s windfalls and pitfalls, I.B. Tauris, London, 1999, 
σελ. 67-74. 
29 Anderson, E. W., Fisher, W. B (eds)., The Middle East: Geography and geopolitics, Routledge, 
London, 2000, σελ. 217-218. 
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Τα Στενά του Hormuz καθώς και κάποια νησιά των οποίων ασκεί κυριότητα το 

Ιράν στον Περσικό Κόλπο του δίνουν στρατηγικό πλεονέκτημα, αφού η κυβέρνηση 

είναι σε θέση να αποκλείσει την πρόσβαση στον Κόλπο εάν νιώσει ότι απειλείται. 

Αυτός είναι και ο σημαντικότερος φόβος των δυτικών εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή, αλλά και των κυβερνήσεων τους. Το γεγονός 

όμως ότι και οι ιρανικές πετρελαϊκές εξαγωγές διέρχονται από τα Στενά, μειώνει τις 

πιθανότητες να συμβεί κάτι τέτοιο. Ακόμη κι έτσι, όμως, θα μπορούσε το Ιράν να 

απαγορεύσει επιλεκτικά την είσοδο σε όσους δεν το επιθυμεί, και δεν θα διστάσει να 

το πράξει εάν νιώσει ότι απειλείται αναφορικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.30

Σε γενικές γραμμές, το Ιράν θεωρείται απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια 

για διάφορους λόγους. Καταρχάς, το πυρηνικό του πρόγραμμα δημιουργεί έντονη 

ανασφάλεια στην Δύση. Επίσης, οι προσβάσεις που διαθέτει σε ενεργειακούς πόρους 

όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, και η σχετική ικανότητά του να επηρεάζει, 

έστω και εμμέσως, τις τιμές τους και την ποσότητα που διακινείται στην αγορά, 

δημιουργούν επίσης ανασφάλεια στην ενεργειακά εξαρτημένη από την Κασπία και 

τον Περσικό Κόλπο Δύση. 

Επιπλέον, αποτελεί πηγή ενδεχόμενων συρράξεων, αφού διαθέτει αρκετές 

συνοριακές διαφορές με τα γειτονικά του κράτη, κυρίως με το Ιράκ, για το Shatt al 

Arab, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τα νησιά Abu Musa, Greater Tunb και 

Lesser Tunb, αλλά και τα παραθαλάσσια κράτη της Κασπίας, αφού δεν έχει επιλυθεί 

το ζήτημα για το νομικό καθεστώς της. Άλλα ζητήματα ασφάλειας αφορούν τη  

διακίνηση όπλων και ναρκωτικών, την παραγωγή οπίου, την υψηλή διακίνηση 

προσφύγων από τα σύνορά του, την διαχείριση των υδάτων του Τίγρη Ποταμού, τους 

αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου που θα έχουν ως αφετηρία την Κεντρική 

Ασία και θα διασχίζουν το Ιράν, με ενδεχόμενο τέρμα τα ιρανικά λιμάνια στον 

Περσικό Κόλπο, και τέλος τον ισλαμικό φονταμενταλισμό και την τρομοκρατία.31

 

 

 

 

 

                                                 
30 Barnes J., Myers Jaffe A., “The Persian Gulf and the Geopolitics of Oil”, Survival, Vol.48, No.1, 
σελ. 153-154. 
31 Anderson & Fisher, ο.π., σελ.219-220. 
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2.2. Η ιρανική ενεργειακή πολιτική 

 

Το Ιράν είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα του ΟΠΕΚ, και 

επίσης δεύτερη χώρα παγκοσμίως σε ότι αφορά τα αποθέματα φυσικού αερίου.32 

Διαθέτει κάτι περισσότερο από 138 δισεκατομμύρια βαρέλια αποδεδειγμένα 

αποθέματα πετρελαίου, η ημερήσια παραγωγή ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια βαρέλια, 

από τα οποία τα 2.38 εκατομμύρια βαρέλια εξάγονται, επιφέροντας πετρελαϊκά έσοδα 

που αγγίζουν σε όγκο τα 60 δισεκατομμύρια δολάρια.33 Επιπλέον, η θέση του είναι 

στρατηγικά πλεονεκτική για την μεταφορά των πετρελαίων και του φυσικού αερίου 

που προέρχεται από την Κασπία θάλασσα προς τη διεθνή αγορά, ενώ διαθέτει επίσης 

και ένα εκτεταμένο δίκτυο αγωγών αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και 

καλά εξοπλισμένα λιμάνια τόσο στην πλευρά του Περσικού Κόλπου και της 

Θάλασσας του Ομάν, όσο και στην πλευρά της Κασπίας Θάλασσας.34

 

2.2.1 Μέση Ανατολή 

Η Μέση Ανατολή διαθέτει περισσότερα από τα μισά αποθέματα πετρελαίου 

παγκοσμίως και παραμένει το κέντρο βαρύτητας στις παγκόσμιες αγορές, αφού 

συγκεντρώνει το 65% της παγκόσμιας παραγωγής. Τα ιρανικά αποθέματα αποτελούν 

το 13% αυτής της παραγωγής και το 19% των εξαγωγών. Τα αποδεδειγμένα ιρανικά 

αποθέματα στη Μέση Ανατολή υπολογίζονται σε τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια 

βαρέλια, ενώ η ημερήσια παραγωγή ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια βαρέλια, ποσότητα 

που δίνει στο Ιράν ένα μερίδιο της τάξης του 18.5% στην συνολική ημερήσια 

παραγωγή στην Μέση Ανατολή.35

Τα μεγαλύτερα αποθέματα βρίσκονται κατά μήκος της οροσειράς Zagros, στα 

νότια στην περιφέρεια του Khouzestan. Επιπλέον, το Ιράν διαθέτει υποθαλάσσια 

κοιτάσματα στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, τα κυριότερα από τα οποία είναι τα: 

Darius, Cyrus, Esfandiar, Feridun.36 Άλλα σημαντικά κοιτάσματα είναι τα: Agha Jari, 

                                                 
32 Karagiannis E., “The US-Iranian relationship after 11 September 2001and the transportation of 
Caspian Energy”, Central Asian Survey, Vol.22, No 3, σελ. 151. 
33 Τα στοιχεία όπως παρατίθενται στο επίσημο site του ΟΠΕΚ, στο link: 
http://www.opec.org/aboutus/member%20countries/iran.htm  
34 Karagiannis, ο.π., σελ. 156. 
35 Balat M., “The Position of Oil in the Middle East: Apotential Trends, Future Perspectives, Market 
and Trade”, Energy Sources Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, Vol.28, No.9, 
σελ. 821-823. 
36 Anderson & Fisher, ο.π., σελ. 85. 
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Gach Saran, Marun, Bibi Hakimeh και Ahwaz.37 Ωστόσο, η διαμάχη με το Ιράκ για 

την κυριότητα της περιοχής του Shatt al Arab, του επιτρέπει τον έλεγχο μόνο των 

λιμανιών του Abadan, Khorramshahr και Khorzabad για την εξαγωγή αυτού του 

πετρελαίου. Διαθέτει όμως την κυριότητα των νησιών Qishm, Hormuz, Larak, 

Henjam, Abu Musa, Greater Tunb και Lesser Tunb, που αντισταθμίζει την έλλειψη 

λιμανιών στη δυτική πλευρά του Κόλπου.38

Αναλυτικά, τα κυριότερα ιρανικά πετρελαϊκά κοιτάσματα και η ημερήσια 

παραγωγή που δίνουν (σε εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα) είναι τα εξής:39

 

Υπόγεια Κοιτάσματα Υποθαλάσσια Κοιτάσματα 

Κοίτασμα mb/d Κοίτασμα mb/d       

Ahwaz-Asmari 700.000 Dorood 130.000 

Gachsaran 560.000 Salman 130.000 

Marun 520.000 Abuzar 125.000 

Bangestan 245.000-550.000 Sirri A&E 95.000 

Agha Jari 200.000 Soroush/Nowruz 60.000 

Karanj-Parsi 200.000   

Rag-e Safid 180.000   

Bibi Hakimeh 130.000   

Pazanan 70.000   

 

 

Οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν είναι περίπου 2.6 εκατομμύρια βαρέλια την 

ημέρα και προορίζονται κυρίως για τις αγορές της Ασίας. Κυριότεροι καταναλωτές 

του ιρανικού πετρελαίου είναι η Κίνα (16%), η Ιαπωνία (37.9%), η Νότιος Κορέα 

(10.3%), η Ταϊβάν (9.7%), η Ινδία (22.1%), οι Φιλιππίνες (2.5%), η Σιγκαπούρη 

(1.9%), αλλά και η Ευρώπη. Τα έσοδα από τις εξαγωγές του πετρελαίου αποτελούν 

βασική πηγή για τον κρατικό προϋπολογισμό και τα δημόσια έξοδα, κι έτσι οι 

αυξήσεις στην τιμή του πετρελαίου βοηθούν ιδιαίτερα την ιρανική οικονομία. Το 

                                                 
37 ο.π., σελ. 83. 
38 ο.π., σελ. 105-106. 
39 Brumberg D., Ahram A.I., The National Iranian Oil Company in Iranian Politics, The James Baker 
III Institute for Public Policy, Rice University, 2007, σελ. 68. 
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Ιράν κερδίζει από τις εξαγωγές περίπου 900 εκατομμύρια δολάρια για κάθε αύξηση 

ενός δολαρίου στην τιμή του πετρελαίου.40

 

2.2.2 Κασπία Θάλασσα 

Το Ιράν διαθέτει κάποια υποθαλάσσια κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού 

αερίου και στην Κασπία Θάλασσα. Αν και το μέγεθος των αποθεμάτων αυτών δεν 

έχει υπολογιστεί πλήρως, εντούτοις εκτιμάται ότι φτάνει τα 12 δισεκατομμύρια 

βαρέλια. Το Ιράν μόλις πρόσφατα άρχισε να εμπλέκεται στο «Νέο Μεγάλο Παιχνίδι» 

για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πόρων της περιοχής, καθώς η παρουσία του 

ήταν ισχνή αρχικά, για διάφορους λόγους. Την ενεργειακή του επέκταση στην 

περιοχή απέτρεψαν κυρίως τρεις παράγοντες. Καταρχάς, η πλειονότητα των 

κατοίκων του είναι σε εντυπωσιακό βαθμό Σιίτες, σε αντίθεση με τους 

Μουσουλμάνους του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας που είναι Σουνίτες. Επίσης, 

αποτελεί ένα σκληρό θεοκρατικό καθεστώς που δεν μπορεί να γίνει εύκολα αποδεκτό 

από τους κοσμικούς ηγέτες της περιοχής. Τέλος, εξαιτίας της συγκρουσιακής 

πολιτικής που έχει υιοθετήσει έναντι της Δύσης, στην οποία τα εσχάτως 

ανεξαρτητοποιημένα κράτη εναποθέτουν τις ελπίδες τους για βοήθεια.41

Επιπλέον, οι Αζέροι και Τουρκμένοι που κατοικούν στις βόρειες επαρχίες του 

Ιράν δημιουργούν φόβους για την εδαφική του ακεραιότητα, λόγω εθνικιστικών 

εξάρσεων. Αντιθέτως, το Ιράν επιθυμεί συμφωνίες για την κατασκευή αγωγών, τόσο 

με το Αζερμπαϊτζάν όσο και με το Τουρκμενιστάν, ούτως ώστε να βελτιώσει τις 

σχέσεις του με τα κράτη αυτά. Επιμελώς, η πολιτική του Ιράν στην περιοχή είναι 

μετριοπαθής, και φροντίζει να μη γίνει παράγοντας αποσταθεροποίησης της περιοχής, 

στηρίζοντας εξτρεμιστικές ισλαμιστικές οργανώσεις. Εξάλλου, τα μεγάλα σε μήκος 

σύνορα που διαθέτει με τα κράτη του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας του 

παρέχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα άσκησης περιφερειακής επιρροής συγκριτικά με 

τον κυριότερο ανταγωνιστή του Ιράν στην περιοχή, την Τουρκία.42

Παρόλο που το Ιράν δεν έχει εμπλακεί τόσο ενεργά στην εκμετάλλευση της 

Κασπίας, αργά ή γρήγορα θα το πράξει. Αφενός, οι κυρώσεις που έχουν επιβάλλει οι 

ΗΠΑ έχουν απομονώσει την Τεχεράνη από την πετρελαϊκή αγορά της Κασπίας. 

Αφετέρου, αποτελεί την πιο κοντινή, οικονομική και βιώσιμη εναλλακτική 
                                                 
40 Balat, ο.π., σελ. 824-825. 
41 Karasac H., “Actors of the new ‘Great Game’, Caspian Oil Politics”, Journal of Southern Europe 
and the Balkans, Vol.4, No.1, σελ. 22. 
42 ο.π., σελ. 22-23. 
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διακομιστική διαδρομή για την εξαγωγή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου των 

περίκλειστων χωρών της Κασπίας στις διεθνείς αγορές.43 Η θέση του είναι ιδιαίτερα 

πλεονεκτική, αφού έχει ένα εκτεταμένο δίκτυο αγωγών εντός της επικράτειάς του και 

αρκετά καλά εξοπλισμένα λιμάνια στον Κόλπο.44

Ένα από τα κύρια προβλήματα στην εμπλοκή του Ιράν στην πετρελαϊκή αγορά 

της Κασπίας είναι το ότι δεν έχει επιλυθεί το ζήτημα για το νομικό καθεστώς της. Η 

ιρανική κυβέρνηση επικαλείται τις ιρανοσοβιετικές συνθήκες και χαρακτηρίζει 

παράνομες όλες τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί από τα παραθαλάσσια κράτη με 

ξένες εταιρείες. Η Συνθήκη Φιλίας του 1921 δίνει δικαίωμα ναυσιπλοΐας μόνο στο 

ιρανικό και το σοβιετικό ναυτικό, ενώ η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυσιπλοΐας του 

1941 χαρακτηρίζει την Κασπία «ιρανική και σοβιετική θάλασσα» και αναφέρεται σε 

κοινή εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων. Θεωρεί ότι η Κασπία έχει ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, και δεν μπορεί να εφαρμοστεί το Διεθνές Δίκαιο για τη Θάλασσα, 

ενώ αντιπροτείνει είτε την κοινή εκμετάλλευση των πόρων της, είτε τον 

κατακερματισμό της σε εθνικούς τομείς, με κάθε χώρα να παίρνει το 20% της 

θάλασσας, με την προϋπόθεση να διαιρεθεί τόσο η επιφάνεια όσο και το υπέδαφος 

της Κασπίας.45

 

2.2.3 Φυσικό αέριο 

Το Ιράν είναι η δεύτερη χώρα παγκοσμίως σε αποθέματα φυσικού αερίου. 

Διαθέτει περίπου 940 Tcf αποδεδειγμένα αποθέματα φυσικού αερίου και υπολείπεται 

μόνο της Ρωσίας. Το 62% των αποθεμάτων αυτών, ωστόσο, βρίσκεται σε πεδία που 

δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη, και έτσι έχει μεγάλη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης 

σε αυτόν τον τομέα. Τα κυριότερα από αυτά είναι τα: South Pars, North Pars, 

Kangan, Nar, και Khangiran.46

Αναλυτικά, τα κυριότερα αποθέματα του Ιράν σε φυσικό αέριο (σε 

δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα) είναι τα ακόλουθα: South Pars(12.500 Bcm), North 

Pars(1.416 Bcm), Tobuak(850 Bcm), Nar(364 Bcm), Khangiran(322 Bcm), 

Aghar(238 Bcm), Asaluyeh(224 Bcm), South Gashdo(208 Bcm), Sarkhoun(179 

                                                 
43 Karagiannis, ο.π., σελ. 152. 
44 ο.π., σελ. 156. 
45 Karagiannis E., Suleimenov U., “Kazakhstan and the Caspian Sea Legal Dispute”, Central Asian 
Journal, 2004, No.4, σελ. 113. 
46 Balat M., “Natural Gas Potential in the Middle East”, Energy Sources Part A: Recovery, Utilization, 
and Environmental Effects, Vol.29, No.2, σελ. 181. 
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Bcm), Kabir Kouh(157 Bcm), Hama (133 Bcm), Dey(103 Bcm), Bab Qir(90 Bcm), 

Ghordin(59 Bcm) και Banbadli(45 Bcm).47

 

2.2.4 Αγωγοί 

Το Ιράν διαθέτει ένα δικό του δίκτυο αγωγών, κάποιους μικρούς αγωγούς 

πετρελαίου που το συνδέουν με τα γειτονικά του κράτη, ενώ υπάρχουν και σχέδια για 

την κατασκευή μεγάλων αγωγών που θα διασχίζουν την ιρανική επικράτεια και θα 

μεταφέρουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Η Τεχεράνη επιθυμεί την κατασκευή των 

αγωγών αυτών όχι μόνο γιατί θα εισπράττει τα διακομιστικά τέλη, αλλά και γιατί θα 

της προσδώσουν αυξημένο γεωπολιτικό κύρος. 

Εντός της ιρανικής επικράτειας υπάρχουν οι αγωγοί Tabriz-Tehran, Tehran-

Isfahan, Tehran-Ahwaz, Isfahan-Bandar Abbas, Isfahan-Abadan, Marun-Isfahan, και 

κάποιοι μικρότεροι. Με δεδομένο ότι αυτό το δίκτυο ξεκινά από τα βόρεια της χώρας 

(Tabriz) και καταλήγει στον Περσικό (Abadan, Bandar-Abbas) η Τεχεράνη προτείνει 

τη σύνδεση του υπάρχοντος δικτύου με το Τουρκμενιστάν ή το Αζερμπαϊτζάν ούτως 

ώστε να μεταφέρει το πετρέλαιο της Κασπίας στον Περσικό και από εκεί με τάνκερ 

στις διάφορες αγορές. 

Καταρχάς, προτείνει την κατασκευή ενός αγωγού μήκους 100 km από το Baku 

του Αζερμπαϊτζάν στο Tabriz στο βόρειο Ιράν, κι από εκεί σύνδεσή του με το ιρανικό 

δίκτυο αγωγών. Άλλη μια πρόταση αφορά την κατασκευή ενός αγωγού από το 

Καζακστάν στο κεντρικό Ιράν, μέσω του Τουρκμενιστάν, και από εκεί σύνδεσή του 

με το ιρανικό δίκτυο αγωγών. Επιπλέον, υπάρχει ήδη σε λειτουργία ένας αγωγός 

φυσικού αερίου που συνδέει το Ιράν με το Τουρκμενιστάν, ο αγωγός Korpezhe-Kurt 

Kui, ο οποίος έχει μήκος 124 μίλια. Παράλληλα, κατασκευάστηκε ένας άλλος αγωγός 

πετρελαίου που συνδέει το ιρανικό λιμάνι της Νέκα στην Κασπία με την Τεχεράνη 

και έχει μήκος 329 km.48

Ο αγωγός Korpezhe-Kurt Kui κατασκευάστηκε όταν τα σχέδια για ένα 

μεγαλύτερο οδηγό που θα ξεκινούσε από το Τουρκμενιστάν και θα κατέληγε στην 

Τουρκία διασχίζοντας το Ιράν κατέρρευσαν λόγω αντίθεσης των ΗΠΑ. Έχει μήκος 

200 km και το Ιράν συμφώνησε στην κατασκευή του για πολύ συγκεκριμένους 

λόγους. Καταρχάς, μεταφέρει φυσικό αέριο σε μια ιδιαίτερα απομακρυσμένη περιοχή 

                                                 
47 Brumberg  & Ahram, ο.π., σελ. 70. 
48 Karagiannis E., “The US-Iranian relationship after 11 September 2001and the transportation of 
Caspian Energy”, ο.π., σελ. 156. 
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του Ιράν. Επίσης, το Ιράν επιθυμεί να παίξει κύριο περιφερειακό ρόλο στην Κεντρική 

Ασία, και οι καλές σχέσεις με το Τουρκμενιστάν μπορούν να βοηθήσουν. Επιπλέον, 

το Ιράν επιθυμεί την αναβίωση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 

(Economic Cooperation Organisation-ECO), ο οποίος θα υποβοηθούσε τα σχέδια της 

Τεχεράνης για κυριαρχία στην περιοχή γενικά και την εμπορευματοποίηση του 

τουρκμενικού αερίου ειδικά. Τέλος, μεγιστοποιεί το κέρδος του Ιράν μέσω 

συμφωνιών ανταλλαγής αερίου (gas swaps).49

Ο αγωγός Baku- Tabriz θεωρείται η πιο οικονομική λύση για τη μακροχρόνια 

μεταφορά του αζερικού πετρελαίου. Αυτός ο αγωγός όμως δεν αποτέλεσε ποτέ 

επιλογή για την αζερική κυβέρνηση, για διάφορους λόγους. Καταρχάς, η αμερικανική 

πλευρά δεν επιθυμούσε την κατασκευή του. Επίσης, τα δύο κράτη έχουν διαφωνίες 

σχετικά με το νομικό καθεστώς της Κασπίας Θάλασσας. Έπειτα, οι εξαγωγές του 

Αζερμπαϊτζάν προορίζονται κυρίως για τις ΗΠΑ και χώρες της Ευρώπης, ενώ μέσω 

Ιράν πιθανώς μεγάλο μέρος του πετρελαίου να διοχετευθεί στις αγορές της Ασίας. Το 

Ιράν επίσης προτείνει στο Αζερμπαϊτζάν συμφωνίες ανταλλαγής πετρελαίου (oil 

swaps deal).50 Αναφορικά με την εμπλοκή των ΗΠΑ, θεώρησαν ότι τόσο η Ρωσία 

όσο και το Ιράν είναι ανταγωνιστές του Αζερμπαϊτζάν στη διεθνή αγορά πετρελαίου, 

και ότι η κατασκευή ενός αγωγού που θα μεταφέρει πετρέλαιο από την Ανατολή στην 

Δύση αποφεύγοντας και τις δύο αυτές χώρες είναι η πλέον επιθυμητή επιλογή, γι 

αυτό και προώθησαν τον αγωγό Μπακού-Τιφλίδα-Τσεϋχάν.51

 

2.2.5 Η Εθνική Ιρανική Εταιρεία Πετρελαίου 

Η Εθνική Ιρανική Εταιρεία Πετρελαίου (National Iranian Oil Company-NIOC) 

είναι η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, και εκμεταλλεύεται 

το σύνολο των αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας. 

Κατατάσσεται στις 3 κορυφαίες πετρελαϊκές εταιρείες παγκοσμίως, και για το 2006 

αποκόμισε έσοδα ύψους 46.9 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις πετρελαϊκές 

εξαγωγές.52

                                                 
49 Brill-Olcott M., “International Gas Trade in Central Asia: Turkmenistan, Iran, Russia and 
Afghanistan”, in Victor D.G., Jaffe A., Hayes M.H. (eds), Natural Gas and Geopolitics: from 1970 to 
2040, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, σελ. 213-215. 
50  Καραγιάννης Μ., Η Τουρκική Εξωτερική Πολιτική στον Καύκασο, Παπαζήσης, Αθήνα, 2006, σελ. 
159-161. 
51 Karagiannis E., “The Turkish-Georgian partnership and the pipeline factor”, Journal of Southern 
Europe and the Balkans, Vol.6, No.1, σελ. 21. 
52 Brumberg  & Ahram, ο.π., σελ. 1. 
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Η ιστορία της ξεκινάει ταυτόχρονα με την ιστορία ανάπτυξης του πετρελαϊκού 

τομέα στο Ιράν. Το 1901 ο Σάχης έδωσε την συγκατάθεσή του στον Βρετανό William 

Cox D’Arcy να εξερευνήσει και να εκμεταλλευτεί πετρελαϊκά κοιτάσματα 

οπουδήποτε στην ιρανική επικράτεια πλην των πέντε βορειότερων επαρχιών 

(Azerbaijan, Gilan, Mazanderan, Astrabad, Khorassan). Πετρέλαιο αρχικά 

ανακαλύφθηκε στο Masjid-I-Suleiman, το 1908. Την επόμενη χρονιά, το 1909, 

ιδρύθηκε η Αγγλο-Περσική Εταιρεία Πετρελαίου (Anglo-Persian Oil Company), η 

οποία το 1935 μετονομάστηκε σε Αγγλο-Ιρανική Εταιρεία Πετρελαίου (Anglo-

Iranian Oil Company), και σήμερα είναι γνωστή ως British Petroleum.53

Κατά τη διάρκεια του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου (1919) η βρετανική κυβέρνηση 

εξαγόρασε μερίδιο ελέγχου της Αγγλο-Περσικής Εταιρείας Πετρελαίου. Τα ιρανικά 

πετρελαϊκά αποθέματα αναπτύχθηκαν ταχύτητα, αλλά η συνεχής επέκταση της 

εκμετάλλευσής τους από τους Βρετανούς άρχισε να ενοχλεί την ιρανική κυβέρνηση 

λόγω της μονοπωλιακής θέσης που απολάμβανε η εταιρεία, της στενής σχέσης που 

είχε με την βρετανική κυβέρνηση και των μη ικανοποιητικών οικονομικών αποδοχών 

που απολάμβανε η ιρανική κυβέρνηση συγκριτικά με τις απολαβές της ίδιας της 

εταιρείας.54 Αν υπάρχει ένα σημείο στο οποίο να συμφωνούν διαχρονικά όλοι οι 

ιρανικοί πολιτικοί χώροι, φιλομοναρχικοί, συντηρητικοί σκληροπυρηνικοί και 

μετριοπαθείς, μεταρρυθμιστές, φιλελεύθεροι, δημοκρατικοί, μαρξιστές και 

ισλαμιστές, ακόμη και σήμερα, αυτό είναι το ότι θεωρούν την συμφωνία του 1919 

σχεδιασμένη έτσι από την βρετανική κυβέρνηση ούτως ώστε να μετατρέψει το Ιράν 

σε βρετανικό προτεκτοράτο.55

Η δυσαρέσκεια εντάθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1950, και η ιρανική 

Majles, υποκινούμενη από τον τότε πρωθυπουργό Muhammad Mossadeq, τον 

Απρίλιο του 1951 ψήφισε την νομοθεσία με την οποία εθνικοποιήθηκε ο πετρελαϊκός 

τομέας και ιδρύθηκε η NIOC. Αυτές οι εξελίξεις οδήγησαν σε υποκινούμενο από τις 

ΗΠΑ πραξικόπημα που ανέτρεψε τον Mossadeq και αντικατάσταση της κυβέρνησης 

με φιλικότερη, η οποία αν και δεν αντέστρεψε την διαδικασία εθνικοποίησης, 

υπέγραψε συμφωνία εκμετάλλευσης και εμπορίου του ιρανικού πετρελαίου με ένα 

Consortium, γνωστό και ως Iranian Oil Participants, στο οποίο συμμετείχαν η British 

                                                 
53 Bahgat G., American Oil Diplomacy in the Persian Gulf and the Caspian Sea, University Press of 
Florida, Gainesville, 2003, σελ. 105-106. 
54 οπ., σελ. 106. 
55 Katouzian H., Iranian History and Politics: the dialectic of state and society, Routledge Curzon, 
London, 2003, σελ. 160. 

                                                                                                              Ζωή Βαρδανίκα Α.Μ.: Μ006/07                                                                                                             -18-



                                                                                                           «Διμερείς σχέσεις Ιράν-Βενεζουέλας» 

Petroleum με 40%, η Royal Dutch Shell με 14%, η Gulf, η Mobil, η Standard of New 

Jersey (Exxon), η Standard of California (Chevron) και η Texaco με 7% η καθεμία, η 

Compagnie Française des Petroles με 6% και η Iricon Agency, στην οποία 

συμμετείχαν οχτώ ανεξάρτητες αμερικανικές εταιρείες, με 5%.56

Η Συμφωνία του 1954 έδινε μερίδια 50/50% στο Consortium και τη NIOC. Το 

1966 το Consortium απελευθέρωσε ένα 25% το οποίο πέρασε στη NIOC, και τέλος 

το 1973 η NIOC απέκτησε τον πλήρη έλεγχο στα αποθέματα, την εκμετάλλευση, την 

εμπορία και τη διύλιση τους.57 Στην βιβλιογραφία  υπάρχει και η εκτίμηση πως το 

μόνο που κατάφερε το Ιράν με την εθνικοποίηση ήταν η απώλεια του αποκλειστικού 

ελέγχου από τους Βρετανούς και η αντικατάστασή τους από όλους τους βασικούς 

πρωταγωνιστές της πετρελαϊκής οικονομίας, τόσο αμερικανούς όσο και 

Ευρωπαίους.58

Πέρα από τη NIOC, αρμοδιότητες στην άσκηση ενεργειακής πολιτικής, αλλά 

και στη διαχείριση της ίδιας της εταιρείας έχουν πολλοί άλλοι παράγοντες. Καταρχάς, 

το Υπουργείο Πετρελαίου έχει συναρμοδιότητες με την εταιρεία στην χάραξη της 

ενεργειακής πολιτικής σε όλους τους τομείς και όλα τα επίπεδα, ενώ ο Υπουργός 

Πετρελαίου είθισται να είναι και Πρόεδρος της NIOC, υπουργείο και εταιρεία είναι 

αλληλένδετα. Η Majles επίσης επιβλέπει και ελέγχει τη NIOC. Ο Οδηγός έχει κάποιες 

αρμοδιότητες και όσον αφορά τη NIOC. Κύριες αρμοδιότητες έχει ο Πρόεδρος, ο 

οποίος είναι υπεύθυνος για την οικονομική πολιτική. Έχει υπό τη δικαιοδοσία του 

αρκετούς αυτόνομους οργανισμούς οι οποίοι επίσης επιδρούν στη λήψη αποφάσεων 

της NIOC, και σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται: 

 Η Γενική Συνέλευση της NIOC: Χαράσσει την γενική πολιτική της εταιρείας 

και εγκρίνει τον προϋπολογισμό. Τα μέλη της είναι ο Πρόεδρος της Ισλαμικής 

Δημοκρατίας, ο Αντιπρόεδρος, οι Υπουργοί Πετρελαίου, Ενέργειας, Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, Βιομηχανίας και Εξόρυξης, Οικονομίας, 

Οικονομικών, και ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Διοίκησης και 

Σχεδιασμού (Management and Planning Organization). 

 Το Ανώτατο Οικονομικό Συμβούλιο: Λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις για 

συμβόλαια εκμετάλλευσης στον πετρελαϊκό τομέα και διασφαλίζει την 

χρηστή διαχείριση των αποθεμάτων. 
                                                 
56 Bahgat, ο.π., σελ. 107. 
57 ο.π. 
58 Gilbar G.G., The Middle East Oil Decade and Beyond: essays in Political Economy, Frank Cass, 
London, 1997, σελ. 24-25. 
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 Το Συμβούλιο Πετρελαίου: Στόχος του είναι να «προστατεύσει τα εθνικά 

συμφέροντα» και να επιβλέπει τα συμβόλαια που υπογράφονται. Συμμετέχουν 

ο Πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, οι Υπουργοί Πετρελαίου και 

Οικονομικών, ο επικεφαλής του Οργανισμού για τον Κρατικό Σχεδιασμό 

(State Planning Organization), ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας και ο 

επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου. 

Τέλος, έμμεσο ρόλο στην χάραξη της πετρελαϊκής πολιτικής ασκούν το Συμβούλιο 

των Φρουρών και το Συμβούλιο Καταλληλότητας.59

Η NIOC έχει μία σειρά αδελφικών και θυγατρικών εταιρειών. Οι αδελφικές της 

είναι η Εθνική Ιρανική Εταιρεία Αερίου (National Iranian Gas Company-NIGC), η 

Εθνική Ιρανική Εταιρεία Διύλισης και Διανομής (Natrional Iranian Oil Refining and 

Distribution-NIORDC), και η Εθνική Πετροχημική Εταιρεία (National Petrochemical 

Company-NPC). Θυγατρικές είναι οι: National Iranian South Oil Corporation 

(NISOC), Iran Offshore Oil Operating Corporation (IOOC), Iran Central Oil Fields 

Company (ICOFC), Khazar Exploration and Production Company (KEPCO), Pars Oil 

and Gas Company (POGC), Pars Special Εconomic Energy Zone Corporation, 

National Iranian Oil Terminals Corporation (NITC), National Iranian Gas Export 

Corporation (NIGEC), Fuel Consumption Optimization Organization, Petroleum 

Engineering and Development Company (PEDEC), National Iran Drilling 

Corporation (NIDC), Oil Industries Engineering and Construction (OIEC), Naftiran 

Intertrade Corporation(NICO), Petropars, PetroIran, Oil Refining Corporation, 

National Iranian Oil Products Distribution Corporation, National Iranian Oil 

Engineering and Construction Corporation, Oil Products Commercial Corporation, 

Oil Pipeline and Telecommunications Corporation, Petrochemical Commercial 

Corporation (PCC), NPC International, Petrochemical Development Management 

Corporation και η Non-Basic Services Corporation.60

 

2.2.6 Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν 

Το Ιράν ξεκίνησε το πυρηνικό του πρόγραμμα επί ημερών του Σάχη, όταν 

αποτελούσε χώρα στρατηγικής σημασίας για της ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή, και γι’ 

                                                 
59 Brumberg  & Ahram, ο.π., σελ. 26-29. 
60 Marcel V., Mitchell J.V., Oil Titans: National Oil Companies in the Middle East, Chatham House, 
London, Brookings Institution Press, Baltimore, 2006, σελ. 280. 
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αυτό βοήθησαν το Ιράν στην ανάπτυξη του πυρηνικού του προγράμματος.61 Η 

βοήθεια αυτή εντασσόταν στην ευρύτερη αμερικανική υποστήριξη προς το Ιράν σε 

οικονομικά, στρατιωτικά και τεχνικά θέματα, συμπεριλαμβανόμενης της πυρηνικής 

τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.62 Πλην των ΗΠΑ, σημαντική συνεισφορά στην 

ανάπτυξη του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος παρείχαν και κράτη της Ευρώπης, 

και πιο συγκεκριμένα η Γαλλία και η Δυτική Γερμανία.63

Η δυτική βοήθεια σταμάτησε απότομα το 1979, με την Ισλαμική Επανάσταση, 

η οποία έφερε την χώρα σε δυσχερή θέση διεθνώς, ενώ οι ιρανο-αμερικανικές σχέσεις 

διακόπηκαν εντελώς μετά την κρίση των ομήρων.64 Ο Αγιατολαχ Χομεϊνί αρχικά δεν 

έδειξε ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της πυρηνικής τεχνολογίας, επί προεδρίας 

Rafsanjani όμως το ιρανικό ενδιαφέρον για πυρηνικό πρόγραμμα επανήλθε στο 

προσκήνιο, και η Τεχεράνη ζήτησε τη συνέχιση της κατασκευής των πυρηνικών 

εγκαταστάσεων από τις γαλλικές και γερμανικές εταιρείες, οι οποίες όμως 

αρνήθηκαν.65

Αντιθέτως, η Κίνα και η Ρωσία έδειξαν ενδιαφέρον ως προς την παροχή 

βοήθειας στο Ιράν για την ανάπτυξη του πυρηνικού του προγράμματος. Η Ρωσία 

συμφώνησε στην ολοκλήρωση του εργοστασίου του Bushehr, κάτι που δεν βρήκε 

σύμφωνες τις ΗΠΑ, οι οποίες έφεραν το θέμα στην Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής 

Ενέργειας (International Atomic Energy Agency-IAEA). Η ΙΑΕΑ έστειλε τελικώς το 

θέμα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.66

Το ζήτημα με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα είναι το αν στοχεύει σε 

στρατιωτική χρήση, όπως ισχυρίζονται οι ΗΠΑ, ή αν προορίζεται για ειρηνικούς 

σκοπούς, σύμφωνα με την επίσημη θέση της Τεχεράνης. Για να απαντήσουμε σε αυτό 

το ερώτημα θα πρέπει να κατανοήσουμε τους λόγους για τους οποίους η Τεχεράνη 

αποφάσισε την ανάπτυξή του. Οι λόγοι αυτοί συμπεριλαμβάνουν τις απειλές για την 

ασφάλειά του που αντιμετωπίζει το Ιράν από το Πακιστάν, το Ιράκ, το Ισραήλ και τις 

ΗΠΑ, αλλά και λόγους που έχουν να κάνουν με τα εσωτερικά θέματα της χώρας, 

όπως η οικονομία και η εθνική υπερηφάνεια.67

                                                 
61 Kibaroglu M., “Iran’s Nuclear Ambitions from a Historical Perspective and the Attitude of the 
West”, Middle Eastern Studies, Vol.43, No.2, σελ. 223. 
62 ο.π., σελ. 225.  
63 ο.π., σελ. 231. 
64 ο.π., σελ. 233-234. 
65 ο.π., σελ. 235. 
66 ο.π., σελ. 238-239. 
67 Bahgat G., “Nuclear proliferation: The Islamic Republic of Iran”, Iranian Studies, Vol.39, No.3, σελ. 
307. 
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Στόχος του Ιράν είναι να αποκτήσει την αποτρεπτική ικανότητα απέναντι σε ένα 

σύνολο απειλών. Η σημαντικότερη είναι το Ιράκ, ακόμη και μετά την κατάρρευση 

του καθεστώτος του Saddam. Άλλη σημαντική πηγή ανησυχίας είναι οι ΗΠΑ, και η 

ευκολία με την οποία ανέτρεψαν τα καθεστώτα στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, που 

δημιουργεί φόβους για την επιβίωση της Ισλαμικής Επανάστασης. Το Ισραήλ, 

ωστόσο, αν και αποτελεί ιδεολογική και πολιτισμική πρόκληση, δεν φαίνεται να 

αποτελεί υπαρκτή απειλή για την ασφάλεια του Ιράν.68 Επίσημα, το Ισραήλ δεν 

αποτελεί απειλή για το Ιράν, το οποίο αποτέλεσε καταφύγιο για πολλούς Εβραίους.69

Αυτά τα διλήμματα ασφαλείας υποδεικνύουν ότι το ιρανικό πυρηνικό 

πρόγραμμα προορίζεται για στρατιωτική χρήση. Άλλες ενδείξεις, όπως η στρατιωτική 

ανάμειξη, πειράματα με πολώνιο που έχουν χρήση σε οπλικά συστήματα, 

στρατιωτικά ελεγχόμενα εργαστήρια φυγοκέντρησης, και ο επανασχεδιασμός 

πυραύλων ούτως ώστε να δέχονται πυρηνικές κεφαλές, ενισχύουν αυτήν την 

άποψη.70 Οι ίδιοι οι ιρανικοί πύραυλοι, τόσο οι βαλλιστικοί Shehab 3 και 4, αλλά και 

πύραυλοι cruise, είναι σχεδιασμένοι ούτως ώστε να μεταφέρουν όπλα μαζικής 

καταστροφής, και το βεληνεκές τους πλήττει όλους τους σημαντικούς συμμάχους των 

ΗΠΑ στην περιοχή της Εγγύς και Μέσης Ανατολής αλλά και της Κεντρικής Ασίας.71

Η κυβέρνηση της Τεχεράνης, ωστόσο, ισχυρίζεται πως επιθυμεί την ανάπτυξη 

πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς. Το ερώτημα που τίθεται είναι το γιατί 

μια χώρα πλούσια σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο χρειάζεται άλλη μια πηγή 

ενέργειας, και δη την πυρηνική. Η αλήθεια είναι πως η κατανάλωση ενέργειας έχει 

αυξηθεί ραγδαία στο Ιράν, με ταχύτερους ρυθμούς από το ΑΕΠ της χώρας.72

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας έχει αυξηθεί ραγδαία, και το μεγαλύτερο 

μέρος της κατανάλωσης προέρχεται από το εμπόριο και την οικιακή χρήση, και όχι 

από την βιομηχανία, όπως θα ανέμενε κανείς.73 Η αυξανόμενη ζήτηση για ενέργεια 

επιβάλλει την τροποποίηση της ιρανικής ενεργειακής πολιτικής. Αν η χώρα συνεχίσει 

να καταναλώνει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που παράγει, τότε θα σημειωθεί 

μείωση των εξαγωγών, και συνεπώς και των πετρελαϊκών εσόδων, τα οποία είναι τα 

                                                 
68 Takeyh R., “Iran Builds the Bomb”, Survival, Vol.46, No.4, σελ. 52-55. 
69 Προσωπική συνέντευξη με τον αξιωματούχο της Ιρανικής Πρεσβείας στην Αθήνα Ali haj-Jafari. 
70 Fitzpatrick M., “Assessing Iran’s Nuclear Programme”, Survival, Vol.48, No.3, σελ. 8-12. 
71 Carus S., “Iran and Weapons of Mass Destruction”, in Rubin B.M.(edt), Crises in the Contemporary 
Persian Gulf, Frank Cass, London, 2002, σελ. 257. 
72 Massarrat M., “Iran’s Energy Policy: Current dilemmas and perspective for a sustainable energy 
policy”, International Journal of Environmental Science and Technology, Vol.1, No.3, σελ. 233-234. 
73 ο.π., σελ. 236. 
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βασικά έσοδα της ιρανικής οικονομίας. Επομένως, το Ιράν χρειάζεται μια άλλη πηγή 

ενέργειας την οποία θα χρησιμοποιήσει για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 

ούτως ώστε να μην μειωθούν οι εξαγωγές πετρελαίου.74

Η πυρηνική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό. Εάν το 

Ιράν διαθέτει την ικανότητα να παράγει πυρηνική ενέργεια, αντί να βασίζεται 

αποκλειστικά στα αποθέματα υδρογονανθράκων που διαθέτει, τότε θα καλύψει την 

αυξανόμενη εγχώρια ζήτηση και ταυτόχρονα θα διαθέσει μεγαλύτερες ποσότητες για 

εξαγωγές. Παράλληλα, θα σταθεροποιηθεί εν μέρει η τιμή του πετρελαίου, λόγω της 

αύξησης της προσφοράς, αλλά και θα καλυφθεί ένα μέρος της διεθνούς αυξανόμενης 

ενεργειακής ζήτησης.75

Επομένως, η αλήθεια για τους λόγους που το Ιράν επιθυμεί την απόκτηση της  

πυρηνικής τεχνολογίας βρίσκεται κάπου στην μέση. Για λόγους ασφάλειας επιδιώκει 

την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Ταυτόχρονα, η αυξανόμενη ζήτηση για ενέργεια στο 

εσωτερικό της χώρας απαιτεί την επένδυση και σε άλλες πηγές ενέργειας, πλην του 

πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την 

πυρηνική εξυπηρετεί τον σκοπό αυτό. Τέλος, εφόσον η πυρηνική τεχνολογία είναι 

συνδεδεμένη με την ανάπτυξη, το Ιράν επιδιώκει την απόκτησή της για λόγους 

εθνικής υπερηφάνειας.76

 

2.3. Η ιρανική εξωτερική πολιτική 

 

2.3.1 ΗΠΑ 

Οι ιρανοαμερικανικές σχέσεις σήμερα βρίσκονται στο χειρότερο σημείο. Οι 

τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και η ένταξη του Ιράν στον «Άξονα 

του Κακού» από τον Πρόεδρο Bush κατέστησαν ακόμη πιο δύσκολες τις ούτως ή 

άλλως προβληματικές διμερείς σχέσεις.77 Μετά την Επανάσταση και την Κρίση των 

Ομήρων το 1979 οι διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών διακόπηκαν και οι ΗΠΑ 

έχουν επιβάλλει μια σειρά κυρώσεων και εμπάργκο ούτως ώστε να πιέσουν το 

καθεστώς της Τεχεράνης, ενώ το Ιράν θεωρεί τις ΗΠΑ τον «Μεγάλο Σατανά».78

                                                 
74 ο.π., σελ. 239. 
75 Tarock A., “Iran’s nuclear programme and the west”, Third World Quarterly, Vol.27, No.4, σελ. 
650. 
76 ο.π., σελ. 659. 
77 Ansari A.M., “Iran and the US in the shadow of  9/11: Persia and the Persian question revisited”, 
Iranian Studies, Vol.39, No.2, σελ. 156. 
78 ο.π., σελ 157. 
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Τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου συνετέλεσαν στην επιδείνωση των σχέσεων. 

Αν και αρχικά, και λόγω της ιρανικής «συμπάθειας προς τα θύματα» αλλά και της 

ιρανικής βοήθειας στον πόλεμο για την ανατροπή του καθεστώτος των Taleban, 

υπήρξαν ενδείξεις επαναπροσέγγισης, τελικά οι νεοσυντηρητικοί του Λευκού Οίκου 

δεν άργησαν να εντάξουν και το Ιράν στη νέα ατζέντα απειλών που σχετίζονταν με 

την τρομοκρατία.79

Η Τεχεράνη επιζητά την μείωση της αμερικανικής επιρροής στο εγγύς της 

περιβάλλον, και επιθυμεί εσωτερική πολιτική αλλαγή στα κράτη του Περσικού 

Κόλπου, τα καθεστώτα των οποίων θεωρεί ότι εκφράζουν τα αμερικανικά 

συμφέροντα στην περιοχή. Παράλληλα, διαφωνεί με τις διαπραγματεύσεις για την 

επίλυση της αραβοϊσραηλινής διένεξης και στηρίζει ισλαμικές τρομοκρατικές 

οργανώσεις όπως η Hamas, η Ισλαμική Jihad και η Hezbollah, προκαλώντας ακόμη 

πιο έντονες αμερικανικές αντιδράσεις.80

Με δεδομένες τις ιρανοαμερικανικές σχέσεις, η Τεχεράνη προσπαθεί να 

αντισταθμίσει την αμερικανική παρουσία στην περιοχή αποκτώντας συμμάχους, 

εναλλακτικές οικονομικές επιλογές και τη δική της στρατιωτική ικανότητα.81 Το Ιράν 

νιώθει περικυκλωμένο από τις ΗΠΑ, οι δυνάμεις των οποίων βρίσκονται στο 

Αφγανιστάν, το Ιράκ, και στις αμερικανικές βάσεις των κρατών του Καυκάσου, της 

Κεντρικής Ασίας και του Περσικού Κόλπου. Οι προσπάθειες για την απόκτηση 

πυρηνικής τεχνολογίας αποτελούν απάντηση στην αμερικανική περικύκλωση. 

Το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα όμως έχει προκαλέσει τις ΗΠΑ να απειλήσουν 

το Ιράν με αποτρεπτική πολεμική επιχείρηση. Μετά το Αφγανιστάν και το Ιράκ, για 

τις ΗΠΑ το Ιράν είναι πλέον το μεγαλύτερο κράτος «παρειά» (rogue state) της 

περιοχής. Μια επίθεση όμως εναντίον της Τεχεράνης σε αυτήν την χρονική περίοδο 

δεν φαίνεται πως θα καταφέρει να συσπειρώσει διεθνή υποστήριξη, οπότε θεωρείται 

μάλλον απίθανο να επιτεθούν οι ΗΠΑ.82 Η ίδια η ιρανική ηγεσία πιστεύει πως η 

απειλή χρήσης τακτικών πυρηνικών εναντίον της Τεχεράνης δεν είναι υπαρκτή 

                                                 
79 ο.π., σελ 164. 
80 Herrmann R.K., Ayers R.W., “The New Geopolitics of the Gulf: Forces for Change and Stability”, in 
Sick G., Potter L.G.(eds), The Persian Gulf at the Millennium: essays in politics, economy, security 
and religion, St. Martin’s Press, New York, 1997, σελ. 37-39. 
81 ο.π., σελ 41. 
82 Billon F.L., Khatib F.E., “From free oil to ‘freedom oil’: terrorism, war and USA Geopolitics in the 
Persian Gulf”, Geopolitics, Vol.9, No.1, σελ. 128-129. 
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απειλή, και πως οι ΗΠΑ δεν θα επιτεθούν στο Ιράν, ενώ οι μόνες υπαρκτές 

αμερικανικές απειλές έχουν να κάνουν με την ιρανική οικονομία.83

 

2.3.2 Ισραήλ 

Το Ιράν και το Ισραήλ δεν έχουν κοινά σύνορα, δεν έχουν εμπλακεί ποτέ σε 

πόλεμο, δεν έχουν εδαφικές διεκδικήσεις εναντίον του άλλου, και επί των ημερών του 

Σάχη είχαν στενούς δεσμούς και μια στρατηγική συνεργασία, αφού για το Ισραήλ το 

Ιράν αντιπροσώπευε τον ιδανικό σύμμαχο στον Μουσουλμανικό κόσμο, ενώ για το 

Ιράν το Ισραήλ αποτελούσε ενδιάμεσο σύνδεσμο για οφέλη από τις ΗΠΑ. Οι στενές 

σχέσεις μεταξύ των δύο όμως τερματίστηκαν απότομα με την Ισλαμική Επανάσταση, 

και σήμερα οι διμερείς σχέσεις είναι σε πολύ άσχημο σημείο.84

Από το 1979 και έπειτα οι ηγέτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν υιοθετήσει 

μια σκληρή στάση απέναντι στο Ισραήλ. Η Τεχεράνη δεν το αναγνωρίζει ως κράτος, 

θεωρεί πως δεν έχει δικαίωμα ύπαρξης και έχει μετατραπεί στον πρώτο υποστηρικτή 

της Παλαιστινιακής αρχής.85 Υποστηρίζοντας τα Παλαιστινιακά αιτήματα το Ιράν 

προσπαθεί να βγει από την διεθνή απομόνωση, να βρει ερείσματα και υποστήριξη 

από τους Σουνίτες Άραβες της περιοχής και να παίξει ρόλο πρωταγωνιστή στον 

ισλαμικό κόσμο και περιφερειακής δύναμης στην Μέση Ανατολή, η σκληρή στάση 

του όμως έχει οδηγήσει πολλούς να ισχυρίζονται πως η Τεχεράνη γίνεται πιο 

φιλοπαλαιστινιακή και από τους Παλαιστίνιους.86

Το Ιράν θεωρεί πως το Ισραήλ είναι ο εχθρός του Ιράν και του Ισλάμ, μια 

απειλή για ολόκληρη την ανθρωπότητα, και του αρνείται το δικαίωμα ύπαρξης. Η 

αρχική του «αμαρτία» θεωρεί πως είναι η ίδια του η ύπαρξη. Ισλαμοποιώντας την 

αραβοϊσραηλινή διένεξη την μετατρέπει από φυλετική σε θρησκευτική, και 

θεωρώντας πως ο Ιουδαϊσμός συνιστά θρησκεία και όχι έθνος, δεν δικαιολογεί την 

ύπαρξη ισραηλινού κράτους, πόσο μάλλον όταν αυτό κατέχει ιερά εδάφη του 

Ισλάμ.87 Εφόσον όμως υπάρχει, συνιστά απειλή για όλη την περιοχή, αφού επιδιώκει 

το ιστορικό του όραμα «από τον Νείλο στον Ευφράτη». Θεωρεί τον Σιωνισμό 

ρατσιστική ιδεολογία και αρνείται το ολοκαύτωμα.88

                                                 
83 Προσωπική συνέντευξη με τον αξιωματούχο της Ιρανικής Πρεσβείας στην Αθήνα Ali haj-Jafari. 
84 Menashri D., “Iran, Israel and the Middle East Conflict”, Israel Affairs, Vol.12, No.1, σελ. 108-109. 
85 Bahgat G., “The Islamic Republic and the Jewish State”, Israel Affairs, Vol.11, No.3, σελ.527-531. 
86 Takeyh R., “Iran, Israel and the Politics of Terrorism”, Survival, Vol.48, No.4, σελ. 86-87. 
87 Menashri D., Post-Revolutionary Politics in Iran, Religion, Society and Power, Frank Cass 
Publishers, London, 2001 σελ. 261-265. 
88 ο.π., σελ. 271-273. 
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Το Ισραήλ θεωρεί το Ιράν μια από τις κυριότερες απειλές που αντιμετωπίζει το 

διεθνές σύστημα σήμερα, καθώς αποτελεί ένα ριζοσπαστικό καθεστώς το οποίο 

στηρίζει την τρομοκρατία και τον εξτρεμισμό στην Μέση Ανατολή, υπονομεύει την 

σταθερότητα των κυβερνήσεων της περιοχής, προσπαθεί να αποκτήσει όπλα μαζικής 

καταστροφής, αρνείται συστηματικά το Ολοκαύτωμα και απειλεί ανοικτά το Ισραήλ 

με εξαφάνιση. Παράλληλα, η ιρανική ηγεσία παραβιάζει κατάφορα τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Ισχυρίζεται πως το Ιράν παρέχει υποστήριξη σε τρομοκρατικές 

οργανώσεις όπως  η Hamas, η Ισλαμική Jihad και η Hezbollah, υπονομεύει την 

ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, και αποτελεί διεθνή απειλή 

η οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με σκληρή και ενιαία διεθνή δράση.89

Επί προεδρίας Ahmadinejad η ιρανική στάση έχει σκληρύνει ακόμη 

περισσότερο, αφού ο ίδιος δήλωσε πως το Ισραήλ πρέπει να εξαλειφθεί από τον 

χάρτη. Θεωρεί το ολοκαύτωμα «μύθο», το κράτος του Ισραήλ παράνομο, την ύπαρξή 

του «άδικη», κάτι που θα διορθώσουν οι «δυνάμεις της δικαιοσύνης». Η δε επιμονή 

του Ahmadinejad στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα για ορισμένους στοχοποιεί 

πρωτίστως το Ισραήλ.90

Οι κακές ισραηλοϊρανικές σχέσεις δεν οφείλονται μόνο σε θρησκευτικές ή 

ιδεολογικές διαφορές. Σε συστημικό επίπεδο, η κατανομή ισχύος στην Μέση 

Ανατολή είναι τέτοια που καθιστά τα δύο κράτη ανταγωνιζόμενα για σχετική ισχύ και 

περιφερειακή ηγεμονία. Η μετά το 1991 προσπάθεια για επαναπροσδιορισμό της 

ισορροπίας ισχύος στην Μέση Ανατολή έχει καταστήσει τα δύο κράτη 

ανταγωνιστικά, ενώ και η κατάρρευση του καθεστώτος Saddam στο Ιράκ έχει 

δημιουργήσει ένα κενό ισχύος που το Ιράν προσπαθεί να καλύψει. Η αποκατάσταση 

της ισορροπίας ενδεχομένως να επιφέρει βελτίωση στις διμερείς σχέσεις Ιράν-Ισραήλ, 

αφού αφενός το Ιράν δεν μπορεί να αποκλείσει το Ισραήλ από την περιφερειακή 

ατζέντα, και αφετέρου το Ισραήλ δεν μπορεί να στραφεί και εναντίον του μη 

αραβικού ισλαμικού κόσμου.91

 

 

 

                                                 
89 Προσωπική συνέντευξη με αξιωματούχο της Ισραηλινής Πρεσβείας στην Αθήνα. 
90 Ansari A.M., “The Ahmadinejad Presidency: Image and Foreign Policy”, Adelphi Papers, 2007, σελ. 
51-53. 
91 Parsi T., “Israel-Iranian relations assessed: Strategic competition from the power cycle perspective”, 
Iranian Studies, Vol.38, No.2, σελ. 268-269. 
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2.3.3 Ιράκ 

Οι διμερείς ιρακινοϊρανικές σχέσεις διαχρονικά χαρακτηρίστηκαν από 

περιόδους συνεργασίας και από περιόδους ανταγωνισμού, με αποκορύφωση την 

εισβολή του Ιράκ στο Ιράν το 1980. Οι διαφορές μεταξύ των δύο αφορούν 

γεωγραφικές διεκδικήσεις (πρωτίστως για το Shatt al-Arab), ανταγωνιστικές 

περιφερειακές ηγεμονικές φιλοδοξίες, και τον διαφορετικό πολιτικό προσανατολισμό, 

τόσο εσωτερικά όσο και σε διεθνές επίπεδο, και τέλος φυλετικές και θρησκευτικές 

διαφορές.92

Οι συνοριακές διαφορές αφορούν το σύνολο σχεδόν της γεωγραφικής περιοχής 

που διαχωρίζει το Ιράν από το Ιράκ. Αυτή περιλαμβάνει την οροσειρά Zagros και το 

Shatt al-Arab, αλλά και τις ιρανικές επαρχίες που το Ιράκ θεωρεί αραβικό έδαφος, 

δηλαδή το Azerbaijan, το Kurdistan, το Kermanshah, το Luristan, το 

Arabestan/Kouzestan, καθώς και την περιοχή του Περσικού Κόλπου, τον οποίο το 

Ιράκ θεωρεί Αραβικό Κόλπο, και που συγκαταλέγεται στα πλουσιότερα σε 

πλουτοπαραγωγικούς πόρους (από το νερό μέχρι το πετρέλαιο) ιρανικά εδάφη.93

Οι πληθυσμιακές διαφορές είναι άλλη μια πηγή διαφωνίας. Το Ιράκ κατοικείται 

από Άραβες, ενώ η πλειοψηφία του ιρανικού πληθυσμού είναι Πέρσες. Εκτός από τον 

αραβοπερσικό ανταγωνισμό οι αραβικοί πληθυσμοί που κατοικούν στο Ιράν 

δημιουργούν εστίες έντασης. Επίσης, οι Ιρανοί είναι Σιήτες Μουσουλμάνοι, ενώ οι 

Ιρακινοί κυρίως Σουνίτες. Η δε σιητική μειονότητα του Ιράκ, ένα μέρος της οποίας 

έχει ιρανική καταγωγή, αποτελεί εστία έντασης για το Ιράκ.94

Η Ισλαμική Επανάσταση του 1979 δυσκόλεψε τις ιρακινοϊρανικές σχέσεις. Το 

κοσμικό φιλοσοβιετικό Μπααθικό καθεστώς του Ιράκ δεν είδε με καλό μάτι την 

άνοδο του πολιτικού Ισλάμ. Η Βαγδάτη φοβήθηκε το ενδεχόμενο διάχυσης (spill-

over) του επαναστατικού ισλαμισμού τόσο στο Ιράκ όσο και στα μοναρχικά αραβικά 

κράτη του Κόλπου. Τελικά, τον Σεπτέμβριο του 1980 το Ιράκ του Saddam εισέβαλλε 

στο δυτικό Ιράν.95

Οι στόχοι του Saddam κατά την εισβολή ήταν τρεις. Καταρχάς, να 

αποδυναμώσει, και να οδηγήσει σε κατάρρευση την επαναστατική ιρανική 

κυβέρνηση, και να την αντικαταστήσει κατόπιν με μια φίλα προσκείμενη στο δικό 
                                                 
92 Bakhash S., “The Troubled Relationship: Iran and Iraq, 1930-1980”, in Potter L.G., Sick G.(eds), 
Iran, Iraq & The Legacies of War, Palgrave McMillan, Hampshire, 2004, σελ. 11. 
93 Al-Jamil S., “Iraqi-Iranian Boundary and Territorial Disputes”, in Haseeb K., Khayr al-Din H. (eds), 
Arab-Iranian Relations, Centre for Arab Unity Studies, Beirut, 1998, σελ. 254. 
94 Bakhash, ο.π. 
95 ο.π., σελ. 21. 
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του καθεστώς. Έπειτα, να ενδυναμώσει τη θέση του Ιράκ, και την δική του 

προσωπικά, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Περσικού Κόλπου. Τέλος, 

επιδίωκε να αποκαταστήσει τον ιρακινό έλεγχο στο Shatt al-Arab. Ενδεχομένως, αν η 

έκβαση του πολέμου αποδεικνυόταν θετική, να στόχευε και στον έλεγχο και την 

εκμετάλλευση των ιρανικών πλουτοπαραγωγικών πόρων της περιοχής.96

Στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ σημαντικό ρόλο έπαιξε το στοιχείο της ιδεολογίας και 

της προπαγάνδας. Στις διαφορές Ιρανών-Αράβων και Σιητών-Σουνιτών προστέθηκε 

και η ιδεολογική αντιπαράθεση του κοσμικού Μπααθικού καθεστώτος με το 

επαναστατικό Ισλάμ. Για το Ιράκ, ο πόλεμος ήταν μια μάχη των Αράβων εναντίον 

των Περσών, των Μουσουλμάνων εναντίον των απίστων, του στρατού του Προφήτη 

εναντίον των Ζωροαστρών. Για το Ιράν, αποτελούσε την άμυνα όχι μόνο του Ιράν, 

αλλά ολόκληρου του Ισλάμ, εναντίον της βλασφημίας αυτών που αυτοαποκαλούνταν 

«στρατός του Προφήτη».97

Αυτές οι έντονες διαφορές δεν επέτρεψαν στα δύο κράτη να διατηρήσουν 

κάποια επίπεδα συνεργασίας ούτε στον πετρελαϊκό τομέα. Παρότι είχαν κοινά 

συμφέροντα για υψηλές τιμές στο πετρέλαιο, ο μεταξύ τους ανταγωνισμός αρχικά, 

και ο πόλεμος στην συνέχεια, δεν τους άφησε περιθώριο να συμμαχήσουν εντός 

ΟΠΕΚ και να επιδιώξουν το κοινό συμφέρον των υψηλότερων τιμών. Εξ’ άλλου, 

κανένα εκ των δύο δεν ήταν διατεθειμένο να προβεί σε δράσεις που θα ενίσχυαν τον 

αντίπαλό του.98

Μετά την εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003, ωστόσο, την πτώση του 

καθεστώτος Saddam, και την αντικατάστασή του οι σχέσεις των δύο κρατών φαίνεται 

πως βελτιώνονται. Η συμμετοχή της σηιτικής μειοψηφίας στην νέα ιρακινή 

κυβέρνηση οδήγησε στην πρώτη επίσημη επίσκεψη Ιρανού Προέδρου στην Βαγδάτη 

μετά την εισβολή του 1980. Στις 2 Μαρτίου 2008 ο Πρόεδρος Ahmadinejad 

επισκέφθηκε το Ιράκ, πρώτη επίσκεψη ηγέτη του Ιράν στη Βαγδάτη μετά από 30 

περίπου χρόνια, που μάλλον αποτελεί μια κίνηση συμφιλίωσης των δύο χωρών και 

ένα σημάδι στήριξης της Τεχεράνης προς την ιρακινή κυβέρνηση.99

 

 
                                                 
96 ο.π., σελ. 21-22. 
97 ο.π., σελ. 22-23.  
98 Yetiv S.A., Crude Awakenings: global oil security and American foreign policy, Cornell University 
Press, Ithaca, New York, 2004, σελ. 145-146. 
99 Reuters, Sun Mar 2, 2008, “Iran leader’s Iraq visit eclipses US, Arab ties”, available at 
http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSL02355657 . 
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2.3.4 Ρωσία 

Οι ιρανοσοβιετικές σχέσεις, λόγω του μεγάλου μήκους των συνόρων που 

μοιράζονταν τα δύο κράτη, ήταν πάντα δύσκολες. Η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, 

ωστόσο, αντιμετωπίστηκε με ανακούφιση από την Τεχεράνη, αφού με τα νέα κράτη 

που δημιουργήθηκαν, Ιράν και Ρωσία δεν ήταν πλέον γείτονες. Έτσι, 

δημιουργήθηκαν οι συνθήκες για συνεργασία μεταξύ των δύο.100

Η Ρωσία δεν υποστήριξε την αμερικανική πολιτική απομόνωσης του Ιράν και 

ανέπτυξε εμπορικούς δεσμούς με την Τεχεράνη σε διάφορους τομείς, καθώς 

θεωρούσε ότι η απομόνωση του Ιράν απλώς θα το καθιστούσε πιο ριζοσπαστικό. Για 

τη Μόσχα, σε θέματα ασφάλειας, οικονομικά και πολιτικά, τα δύο κράτη 

μοιράζονταν κοινά συμφέροντα.101 Και για την Τεχεράνη, παράλληλα, η Ρωσία 

αποτελούσε έναν στρατηγικό σύμμαχο, καθώς έτσι μπορούσε να αντισταθμίσει την 

έλλειψη σχέσεων με την Δύση.102

Η ιρανορωσική επαναπροσέγγιση απέφερε σημαντικά οφέλη και για τις δύο 

πλευρές. Για τη Ρωσία τα οφέλη ήταν κυρίως οικονομικά, και γεωπολιτικά, αφού το 

Ιράν της πρόσφερε πρόσβαση στον Περσικό Κόλπο. Όσον αφορά το Ιράν, η πολιτική 

υποστήριξη της Ρωσίας σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο, σε μια εποχή που οι 

ΗΠΑ επιδιώκουν την απομόνωση της Τεχεράνης, είναι πολύ σημαντική. Επιπλέον, οι 

πωλήσεις όπλων από την Μόσχα στην Τεχεράνη είναι ουσιώδεις για το ισλαμικό 

καθεστώς, ενώ υπάρχει και η συνεργασία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, αφού 

η Ρωσία δίνει στο Ιράν την τεχνολογία και την τεχνογνωσία που αρνείται να δώσει η 

Δύση.103 Έχει αναλάβει την αποπεράτωση του εργοστασίου του Bushehr, ενώ έχει 

ήδη αρχίσει να παραδίδει και τα πρώτα φορτία πυρηνικού καυσίμου.104 Σήμερα, η 

Ρωσία θεωρείται ο σημαντικότερος στρατιωτικός συνεργάτης του Ιράν.105

 

2.3.5 Νότιος Καύκασος 

Μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης η ιρανική ηγεσία υιοθέτησε μια 

στρατηγική διείσδυσης στην συγκεκριμένη περιοχή, σε μια προσπάθεια να εξέλθει 

                                                 
100 Tarock A., “Iran and Russia in 'strategic alliance'”, Third World Quarterly, Vol.18, No.2, σελ. 207. 
101 Menashri D., Post-Revolutionary Politics in Iran: religion, society and power, Frank Cass, London, 
2001, σελ. 202-203. 
102 Clawson P., Rubin M., Eternal Iran, Continuity and Chaos, Palgrave McMillan, New York, 2005, 
σελ. 120-121. 
103 Tarock, ο.π., σελ. 220-221. 
104 Reuters, Fri Jan 18, 2008, “Iran gets third nuclear fuel batch from Russia”, available at 
http://in.reuters.com/article/worldNews/idINIndia-31473020080118. 
105 Προσωπική συνέντευξη με τον αξιωματούχο της Ιρανικής Πρεσβείας στην Αθήνα Ali haj-Jafari. 
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από τη διπλωματική απομόνωση. Οι στόχοι της ιρανικής πολιτικής στην περιοχή είναι 

η προώθηση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων με τα κράτη της περιοχής, η 

συμμετοχή των ιρανικών εταιρειών στην εκμετάλλευση των ενεργειακών 

αποθεμάτων της Κασπίας Θάλασσας, η διακόμιση του αζερικού πετρελαίου μέσω 

ιρανικού εδάφους, η διευθέτηση του νομικού προβλήματος της Κασπίας προς όφελος 

της Τεχεράνης, η εγκαθίδρυση φιλοϊρανικού καθεστώτος στο Αζερμπαϊτζάν και τέλος 

ο περιορισμός της επιρροής του άξονα ΗΠΑ-Τουρκίας-Ισραήλ στην περιοχή.106

Η ιρανική πολιτική στον Καύκασο στηρίζεται σε ρεαλιστική και όχι ιδεολογική 

βάση. Ο κύριος στόχος είναι η επιδίωξη των ιρανικών συμφερόντων και όχι η 

προώθηση των ισλαμικών ιδεωδών. Οι δράσεις της ιρανικής ηγεσίας εστιάζονται σε 

τρία επίπεδα: την ενίσχυση των σχέσεων με τις τοπικές κυβερνήσεις, την συνεργασία 

με άλλες περιφερειακές δυνάμεις (Ρωσία), και τη δημιουργία δεσμών με τα τοπικά 

ισλαμικά κινήματα, χωρίς ωστόσο να υποκινεί ισλαμικές επαναστάσεις. Εξάλλου, η 

Τεχεράνη δεν θα προέβαινε σε καμία ενέργεια στην περιοχή η οποία θα 

δυσαρεστούσε τη Μόσχα.107

Οι ιρανοαρμενικές σχέσεις αποτελούν τεκμήριο ότι στην περιοχή δεν υπάρχει 

καμία «σύγκρουση πολιτισμών». Τα δύο κράτη μοιράζονται κοινές ανησυχίες για την 

τουρκική πολιτική στην περιοχή και έχουν αναδειχθεί σε στρατηγικούς 

συνεργάτες.108 Το Ιράν έχει γίνει ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Αρμενίας, 

και αυτό δεν αποτελεί έκπληξη αν αναλογιστεί κανείς την αρμενοαζερική διαμάχη, 

τον τουρκικό αποκλεισμό του αρμενικού κράτους και τις υποβαθμισμένες σχέσεις 

Τιφλίδας-Ερεβάν.109

Οι ιρανοαζερικές σχέσεις είναι δύσκολες, λόγω της αλυτρωτικής αζερικής 

πολιτικής αναφορικά με το τμήμα εκείνο το οποίο βρίσκεται εντός της ιρανικής 

επικράτειας, που προκαλεί ανησυχίες στην Τεχεράνη. Οι προσπάθειες δημιουργίας 

αποσχιστικού κινήματος στο ιρανικό Αζερμπαϊτζάν ώθησαν την Τεχεράνη να 

παράσχει υποστήριξη σε περσόφωνες ομάδες στο Αζερμπαϊτζάν αλλά και σε 

ισλαμικές ριζοσπαστικές ομάδες. Τα αμοιβαία συμφέροντα των δύο χωρών, ωστόσο, 

στην περιοχή της Κασπίας, δημιούργησαν ένα καλό κλίμα συνεργασίας στις διμερείς 

                                                 
106 Καραγιάννης Μ., Η Τουρκική Εξωτερική Πολιτική στον Καύκασο, Παπαζήσης, Αθήνα, 2006, σελ. 
180-181. 
107 Menashri D., ο.π., σελ. 234-235 και 251-255. 
108 Gachechiladze R., “Geopolitics in the South Caucasus: Local and External Players”, Geopolitics, 
Vol.7, No.1, σελ. 121. 
109 Καραγιάννης, ο.π., σελ. 181. 
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σχέσεις, χωρίς όμως να αναστρέψουν το κλίμα ανταγωνισμού και αμοιβαίας 

καχυποψίας που υπάρχει.110

Η τουρκική επιρροή στο Μπακού δημιουργεί ανησυχίες τόσο στο Ιράν όσο και 

στη Ρωσία.111 Το Ιράν αντιμετωπίζει την τουρκική πολιτική ως προέκταση της 

αμερικανικής, και συνεπώς τη θεωρεί από ανταγωνιστική έως εχθρική.112 Η 

παρουσία αμερικανικών δυνάμεων στην Γεωργία, εξάλλου, αντιμετωπίζεται επίσης 

με καχυποψία από την Τεχεράνη, καθώς θεωρείται ως κίνηση στρατηγικής 

περικύκλωσης του Ιράν εκ μέρους της Ουάσινγκτον, κι έτσι και οι ιρανογεωργιανές 

σχέσεις είναι επίσης περιορισμένες, με δεδομένο μάλιστα και το γεγονός πως οι δύο 

χώρες δεν διαθέτουν κοινά σύνορα.113

 

2.3.6 Περσικός Κόλπος 

Η ιρανική πολιτική στον Περσικό Κόλπο είναι πολύ ξεκάθαρη. Θεωρεί πως 

αποτελεί περιφερειακή δύναμη, επιθυμεί μοντέλο συλλογικής ασφάλειας του οποίου 

θα ηγείται η Τεχεράνη, επιδιώκει την απομάκρυνση των ξένων δυνάμεων (ΗΠΑ) από 

την περιοχή, και την αντικατάσταση των φιλοαμερικανικών μοναρχικών καθεστώτων 

με ισλαμικά. Επιθυμεί μια κατάσταση στην οποία θα ασκεί περιφερειακή ηγεμονία, 

θα εκτοπίσει την εξωτερική επιρροή και θα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σε 

ζητήματα ασφαλείας.114 Η Τεχεράνη θεωρεί πως ένα τέτοιο σύστημα συλλογικής 

ασφάλειας θα είναι βιώσιμο, γιατί το Ιράν δεν αποτελεί απειλή για την περιοχή, αλλά 

είναι άμεσα συνδεδεμένο με τα αραβικά κράτη.115

Βασικός ανταγωνιστής του Ιράν σε αυτήν την προοπτική είναι η Σαουδική 

Αραβία. Οι ιρανοσαουδικές διμερείς σχέσεις ποτέ δεν υπήρξαν καλές μετά την 

Επανάσταση, για διάφορους λόγους. Καταρχάς, και τα δύο θεοκρατικά καθεστώτα 

επιζητούν την πρωτοκαθεδρία στον Ισλαμικό κόσμο. Επίσης, ο Ουαχαμπισμός, η 

σουνιτική σέκτα της Σαουδικής Αραβίας, θεωρεί τους Ιρανούς Σιήτες του 12ου Ιμάμη 

άπιστους και βλάσφημους. Επιπλέον, για το Ιράν, οι Σαουδάραβες σουνίτες είναι 

άπιστοι και βλάσφημοι, γιατί ακολουθούν το «Αμερικανικό Ισλάμ», το οποίο δεν 

είναι αξιόπιστο παράδειγμα ισλαμικής πίστης. 

                                                 
110 ο.π., σελ. 181-185. 
111 Gachechiladze, ο.π. 
112 Καραγιάννης, ο.π., σελ. 185. 
113 ο.π., σελ. 181. 
114 Taremi K., “Iranian perspectives on security in the Persian Gulf”, Iranian Studies, Vol.36, No.3, 
σελ. 383. 
115 Προσωπική συνέντευξη με τον αξιωματούχο της Ιρανικής Πρεσβείας στην Αθήνα Ali haj-Jafari. 
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Ακόμη, υπάρχει ο ανταγωνισμός στα πλαίσια του Οργανισμού Ισλαμικής 

Διάσκεψης, όπου αυτές οι διαφωνίες μεταφέρονται και συμψηφίζονται με τον 

ανταγωνισμό για περιφερειακή και ιδεολογική ηγεμονία. Εξάλλου, υπάρχει και το 

ζήτημα της hajj και του προσκυνήματος στις ιερές πόλεις του Ισλάμ, όπου 

απαγορεύονται διαδηλώσεις απίστων, και για τους Σαουδάραβες οι Ιρανοί είναι 

άπιστοι. Οι Ιρανοί, που θεωρούν εαυτούς το μόνο «αληθινό Ισλάμ», δεν ανέχονται 

αυτήν την βλασφημία από τους άπιστους Ουαχάμπι. Ο οικονομικός ανταγωνισμός, 

και οι ανταγωνιστικές πολιτικές στα πλαίσια του ΟΠΕΚ αποτελούν, τέλος, άλλες δύο 

εστίες διαφωνίας.116

Αναφορικά με τα υπόλοιπα κράτη του Περσικού Κόλπου, η πολιτική της 

Τεχεράνης προς αυτά είναι συγκρουσιακή, αν και μετά το τέλος του ιρακινοϊρανικού 

πολέμου οι σχέσεις τους έχουν βελτιωθεί. Τις σημαντικότερες διαφωνίες το Ιράν τις 

έχει με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και αφορούν τα νησιά Abu Musa, Greater 

Tunb και Lesser Tunb. Αιτία διαφωνίας αποτελεί το γεγονός ότι το Ιράν απορρίπτει 

κάθε συζήτηση για το θέμα των νήσων που κατέλαβε το 1971. Η σημαντικότητα 

αυτών των νησιών έγκειται στην γεωγραφική τους θέση, στην είσοδο του Κόλπου, 

που επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο σε αυτόν.117

Αυτή η διαφωνία καθιστά τις σχέσεις Ιράν-ΗΑΕ δύσκολες. Ωστόσο, αν και η 

Ομοσπονδία έχει προβληματικές σχέσεις με την Τεχεράνη, τα εμιράτα 

αντιμετωπίζουν το Ιράν ατομικά, και τα δύο σημαντικότερα εξ’ αυτών, το Abu Dhabi 

και το Dubai, έχουν καλές σχέσεις με την Τεχεράνη και έχουν αναπτύξει σημαντικούς 

εμπορικούς δεσμούς. Τα μικρότερα εμιράτα εμμένουν στην αντιθετική τους στάση.118

Τα υπόλοιπα κράτη της περιοχής φαίνεται πως ρυθμίζουν τις σχέσεις τους με το 

Ιράν σε συγκριτικό πλαίσιο με το Ιράκ. Η κυβέρνηση του Κουβέιτ επιθυμεί να 

αναπτύξει περαιτέρω σχέσεις με το Ιράν, λόγω της συμπαράστασης της Τεχεράνης 

κατά την εισβολή του Ιράκ το 1991. Ωστόσο, οι πιέσεις που δέχεται από τις ΗΠΑ και 

την Αίγυπτο δεν έχουν επιτρέψει έως τώρα την βελτίωση των σχέσεων Ιράν-Κουβέιτ. 

Το Κατάρ διατηρεί εμπορικούς δεσμούς με το Ιράν, και έχει αποκτήσει καλές 

σχέσεις, όπως άλλωστε και με το Ιράκ. Για το Μπαχρέιν, το Ιράν αντιπροσωπεύει την 

                                                 
116 Futig Η., Iran’s Rivalry with Saudi Arabia between the Gulf Wars, Ithaca Press, Reading, 2002, σελ. 
215-234. 
117 El-Issa S., “The Dispute Between the United Arab Emirates and Iran over Three Islands”, in Haseeb 
K., Khayr al-Din H. (eds), Arab-Iranian Relations, Centre for Arab Unity Studies, Beirut, 1998, σελ. 
237. 
118 Rosman-Stollman E., “Balancing Acts: The Gulf States and Israel”, Middle Eastern Studies, Vol.40, 
No.4, σελ. 190. 
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μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια στον Περσικό Κόλπο. Γι αυτό και βασίζεται 

στην προστασία των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας.  Το Ομάν, τέλος, ανέκαθεν 

διατηρούσε καλές σχέσεις με το Ιράν, γιατί θεωρούσε το Ιράκ σημαντικότερη 

απειλή.119

 

2.4. Συμπεράσματα Κεφαλαίου 

 

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι ένα απολυταρχικό καθεστώς, άμεσο 

ρόλο στο οποίο διαδραματίζουν οι θρησκευτικοί ηγέτες. Η οικονομία του Ιράν είναι 

απόλυτα εξαρτημένη από τα πετρελαϊκά έσοδα, και αυτό οδηγεί τη χώρα σε 

προβλήματα, αφού η οικονομική πολιτική εξαρτάται πλήρως από τις ανθίσεις και τις 

υφέσεις των τιμών του πετρελαίου. Παράλληλα, έχει μεγάλη γεωστρατηγική σημασία 

λόγω της θέσης του, αφού συνδέει την περιοχή της Μέσης Ανατολής με αυτήν της 

Κεντρικής Ασίας, της Υπερκαυκασίας και της Ινδικής Υποηπείρου. Επίσης, διαθέτει 

την μεγαλύτερη ακτογραμμή στον Περσικό Κόλπο, και επιπλέον έχει τον πλήρη 

έλεγχο της κίνησης στον Κόλπο, αφού έχει τον πλήρη έλεγχο των Στενών του 

Hormuz. 

Σε γενικές γραμμές, το Ιράν θεωρείται απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια 

για διάφορους λόγους. Καταρχάς, το πυρηνικό του πρόγραμμα δημιουργεί έντονη 

ανασφάλεια στην Δύση. Επίσης, οι προσβάσεις που διαθέτει σε ενεργειακούς πόρους 

όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, και η σχετική ικανότητά του να επηρεάζει, 

έστω και εμμέσως, τις τιμές τους και την ποσότητα που διακινείται στην αγορά, 

δημιουργούν επίσης ανασφάλεια στην ενεργειακά εξαρτημένη από την Κασπία και 

τον Περσικό Κόλπο Δύση. 

Το Ιράν είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα του ΟΠΕΚ, και 

επίσης δεύτερη χώρα παγκοσμίως σε ότι αφορά τα αποθέματα φυσικού αερίου. Τα 

αποδεδειγμένα ιρανικά αποθέματα στη Μέση Ανατολή υπολογίζονται σε τουλάχιστον 

100 δισεκατομμύρια βαρέλια, ενώ η ημερήσια παραγωγή ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια 

βαρέλια, ποσότητα που δίνει στο Ιράν ένα μερίδιο της τάξης του 18.5% στην 

συνολική ημερήσια παραγωγή στην Μέση Ανατολή. Το Ιράν διαθέτει κάποια 

υποθαλάσσια κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου και στην Κασπία 

Θάλασσα. Αν και το μέγεθος των αποθεμάτων αυτών δεν έχει υπολογιστεί πλήρως, 

                                                 
119 ο.π. 
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εντούτοις εκτιμάται ότι φτάνει τα 12 δισεκατομμύρια βαρέλια. Αν και το Ιράν δεν 

έχει εμπλακεί τόσο ενεργά στην εκμετάλλευση της Κασπίας ακόμη, αργά ή γρήγορα 

θα το πράξει. 

Παράλληλα, το Ιράν είναι η δεύτερη χώρα παγκοσμίως σε αποθέματα φυσικού 

αερίου. Διαθέτει περίπου 940 Tcf αποδεδειγμένα αποθέματα φυσικού αερίου στην 

περιοχή του Περσικού Κόλπου και της Κασπίας Θάλασσας, και υπολείπεται μόνο της 

Ρωσίας. Το 62% των αποθεμάτων αυτών, ωστόσο, βρίσκεται σε πεδία που δεν έχουν 

αναπτυχθεί ακόμη, και έτσι έχει μεγάλη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης σε αυτόν 

τον τομέα. 

Το Ιράν διαθέτει ένα δικό του δίκτυο αγωγών, κάποιους μικρούς αγωγούς 

πετρελαίου που το συνδέουν με τα γειτονικά του κράτη, ενώ υπάρχουν και σχέδια για 

την κατασκευή μεγάλων αγωγών που θα διασχίζουν την ιρανική επικράτεια και θα 

μεταφέρουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Η Τεχεράνη επιθυμεί την κατασκευή των 

αγωγών αυτών όχι μόνο γιατί θα εισπράττει τα διακομιστικά τέλη, αλλά και γιατί θα 

της προσδώσουν αυξημένο γεωπολιτικό κύρος. 

Η Ισλαμική Δημοκρατία έχει δώσει μεγάλη σημασία και στην ανάπτυξη του 

πυρηνικού της προγράμματος, για διάφορους λόγους. Επιδιώκει την ανάπτυξη 

πυρηνικών όπλων για λόγους ασφάλειας, ενώ ταυτόχρονα, η αυξανόμενη ζήτηση για 

ενέργεια που αντιμετωπίζει στο εσωτερικό της απαιτεί την επένδυση και σε άλλες 

πηγές ενέργειας, πλην του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και η παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας από την πυρηνική εξυπηρετεί τον σκοπό αυτό. Τέλος, εφόσον η 

πυρηνική τεχνολογία είναι συνδεδεμένη με την ανάπτυξη, το Ιράν επιδιώκει την 

απόκτησή της για λόγους εθνικής υπερηφάνειας. 

Εξαιτίας του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος οι ιρανοαμερικανικές σχέσεις 

σήμερα βρίσκονται στο χειρότερο σημείο. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης 

Σεπτεμβρίου και η ένταξη του Ιράν στον «Άξονα του Κακού» από τον Πρόεδρο Bush 

κατέστησαν ακόμη πιο δύσκολες τις ούτως ή άλλως προβληματικές διμερείς σχέσεις. 

Το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα όμως έχει προκαλέσει τις ΗΠΑ να απειλήσουν το 

Ιράν με αποτρεπτική πολεμική επιχείρηση. Με δεδομένες τις ιρανοαμερικανικές 

σχέσεις, η Τεχεράνη προσπαθεί να αντισταθμίσει την αμερικανική παρουσία στην 

περιοχή αποκτώντας συμμάχους, εναλλακτικές οικονομικές επιλογές και τη δική της 

στρατιωτική ικανότητα. 

Αναφορικά με το Ισραήλ, πρέπει να σημειωθεί πως τα δύο κράτη δεν έχουν 

κοινά σύνορα, δεν έχουν εμπλακεί ποτέ σε πόλεμο, δεν έχουν εδαφικές διεκδικήσεις 
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εναντίον του άλλου, η Τεχεράνη ωστόσο δεν το αναγνωρίζει ως κράτος, θεωρεί πως 

δεν έχει δικαίωμα ύπαρξης και έχει μετατραπεί στον πρώτο υποστηρικτή της 

Παλαιστινιακής αρχής. Το Ιράν θεωρεί πως το Ισραήλ είναι ο εχθρός του Ιράν και 

του Ισλάμ, μια απειλή για ολόκληρη την ανθρωπότητα, και του αρνείται το δικαίωμα 

ύπαρξης. Το Ισραήλ θεωρεί το Ιράν μια από τις κυριότερες απειλές που αντιμετωπίζει 

το διεθνές σύστημα σήμερα, καθώς αποτελεί ένα ριζοσπαστικό καθεστώς το οποίο 

στηρίζει την τρομοκρατία και τον εξτρεμισμό στην Μέση Ανατολή, προσπαθεί να 

αποκτήσει όπλα μαζικής καταστροφής, και απειλεί ανοικτά το Ισραήλ με εξαφάνιση. 

Όσον αφορά το Ιράκ, οι διμερείς σχέσεις διαχρονικά χαρακτηρίστηκαν από 

περιόδους συνεργασίας και από περιόδους ανταγωνισμού, με αποκορύφωση την 

εισβολή του Ιράκ στο Ιράν το 1980. Οι διαφορές μεταξύ των δύο αφορούν 

γεωγραφικές διεκδικήσεις, ανταγωνιστικές περιφερειακές ηγεμονικές φιλοδοξίες, και 

τον διαφορετικό πολιτικό προσανατολισμό, τόσο εσωτερικά όσο και σε διεθνές 

επίπεδο, και τέλος φυλετικές και θρησκευτικές διαφορές. Μετά την εισβολή των 

ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003, ωστόσο, την πτώση του καθεστώτος Saddam, και την 

αντικατάστασή του οι σχέσεις των δύο κρατών φαίνεται πως βελτιώνονται. 

Για την Τεχεράνη, η Ρωσία αποτελεί έναν στρατηγικό σύμμαχο, καθώς έτσι 

μπορεί να αντισταθμίσει την έλλειψη σχέσεων με την Δύση. Οι πωλήσεις όπλων από 

την Μόσχα στην Τεχεράνη είναι ουσιώδεις για το ισλαμικό καθεστώς, ενώ υπάρχει 

και η συνεργασία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Σήμερα, η Ρωσία θεωρείται ο 

σημαντικότερος στρατιωτικός συνεργάτης του Ιράν, πολιτική που στηρίζεται σε 

ρεαλιστική και όχι ιδεολογική βάση. Ανάλογη είναι η ιρανική πολιτική σε ολόκληρη 

την περιοχή του Καύκασου και της Κεντρικής Ασίας. Ο κύριος στόχος της είναι η 

επιδίωξη των ιρανικών συμφερόντων και όχι η προώθηση των ισλαμικών ιδεωδών. Η 

ιρανική ηγεσία έχει υιοθετήσει μια στρατηγική διείσδυσης στην συγκεκριμένη 

περιοχή, σε μια προσπάθεια να εξέλθει από τη διεθνή διπλωματική απομόνωση. 

Η ιρανική πολιτική στον Περσικό Κόλπο είναι λιγότερο ρεαλιστική. Το Ιράν 

θεωρεί πως αποτελεί περιφερειακή δύναμη, επιθυμεί μοντέλο συλλογικής ασφάλειας 

του οποίου θα ηγείται η Τεχεράνη, επιδιώκει την απομάκρυνση των ΗΠΑ από την 

περιοχή, και την αντικατάσταση των φιλοαμερικανικών μοναρχικών καθεστώτων με 

ισλαμικά. Επιθυμεί μια κατάσταση στην οποία θα ασκεί περιφερειακή ηγεμονία, θα 

εκτοπίσει την εξωτερική επιρροή και θα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σε 

ζητήματα ασφαλείας. 
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Σε γενικές γραμμές η ιρανική πολιτική είναι αντιφατική. Άλλοτε η επιδίωξη των 

εθνικών συμφερόντων είναι αυτή που κυριαρχεί στην χάραξη της εξωτερικής 

πολιτικής και άλλοτε η ιδεολογία δεν επιτρέπει ρεαλιστική προσέγγιση. Οι σχέσεις 

της Τεχεράνης με τη Ρωσία και τις χώρες του Καυκάσου είναι σε γενικά πλαίσια 

σχέσεις συνεργασίας που απορρέουν από τα κοινά συμφέροντα στον τομέα της 

ενέργειας. Οι σχέσεις της με τις ΗΠΑ όμως και με τα φιλοδυτικά κράτη του 

Περσικού Κόλπου επηρεάζονται από την ισλαμική ιδεολογία και δεν επιτρέπουν 

συνεργασία για την επιδίωξη των υπαρκτών κοινών συμφερόντων στον τομέα της 

ενέργειας. 
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3. Η Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας 

 

3.1. Εισαγωγή 

 

Η Βενεζουέλα είναι μια πετρελαιοπαραγωγός χώρα της Νοτίου Αμερικής. 

Γεωγραφικά βρίσκεται στο βορειότερο άκρο της Νοτίου Αμερικής και συνορεύει στα 

δυτικά με την Κολομβία, στα ανατολικά με την Γουιάνα και στα νοτιοανατολικά με 

την Βραζιλία. Στα βόρεια βρέχεται από την Καραϊβική Θάλασσα και στα ανατολικά 

από τον Ατλαντικό Ωκεανό, διαθέτοντας μια ακτογραμμή που φτάνει τα 2.800 km. 

Είναι η έκτη σε μέγεθος χώρα της Νοτίου Αμερικής, ο πληθυσμός της αποτελείται 

από 25 εκατομμύρια κατοίκους και ως εκ τούτου παραμένει μια από τις πιο 

αραιοκατοικημένες χώρες.120

Στη δυτική Βενεζουέλα διακρίνουμε την περιοχή της οροσειράς των Άνδεων  

και της Καραϊβικής Ακτής, στην οποία βρίσκουμε την περιοχή της λίμνης Maracaibo, 

η οποία διαθέτει τα πιο παραγωγικά πετρελαϊκά κοιτάσματα της χώρας. Οι Άνδεις 

αποτελούν το σύνορο της χώρας με την Κολομβία.121 Στα κεντρικά και νότια 

συναντάμε τη ζώνη του ποταμού Orinoco, η οποία είναι πλούσια σε κοιτάσματα 

έξτρα βαρέως αργού πετρελαίου. Ο Orinoco ξεκινάει από την οροσειρά Sierra 

Parima, η οποία αποτελεί φυσικό σύνορο της χώρας με την Βραζιλία, παράλληλα με 

την Αμαζονία, και εκβάλλει στον Ατλαντικό. Τα σύνορα με την Γουιάνα ορίζουν τα 

υψίπεδα της Γουιάνας στα ανατολικά της χώρας .122

Ο πληθυσμός της αποτελείται από μια ποικιλία εθνοτικών ομάδων, οι οποίες 

συμπεριλαμβάνουν κυρίως Ισπανούς, αλλά και Ιταλούς, Πορτογάλους, Άραβες, 

Γερμανούς, Αφρικανούς, καθώς και έναν πολύ σημαντικό αριθμό ιθαγενών φυλών. 

Υπάρχει θρησκευτική ομοιομορφία, αφού το 96% του πληθυσμού είναι Χριστιανοί 

Καθολικοί, ένα 2% Προτεστάντες Χριστιανοί, και το υπόλοιπο 2% συμπληρώνουν 

διάφορες άλλες θρησκείες. Η κοινωνία είναι μια πολυπολιτισμική κοινωνία η οποία 

μιλάει 40 διαφορετικές γλώσσες, ενώ εκτός από την κυρίαρχη Ισπανική παράλληλα 

ομιλούνται 28 διαφορετικές τοπικές γλώσσες ιθαγενών φυλών, όπως επίσης και η 

Καταλανική διάλεκτος, Πορτογαλικά, Γαλλικά, η Κορσικανική διάλεκτος, Αγγλικά, 

Αραβικά, Κινεζικά, και άλλες γλώσσες. Επίσημη γλώσσα, ωστόσο, είναι η Ισπανική, 
                                                 
120 Tarver M.H., Frederick J.C., The History of Venezuela, Palgrave McMillan, New York, 2006, 
σελ.1,2. 
121 ο.π., σελ. 2-3. 
122 ο.π., σελ. 4-5. 
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ενώ το νέο Σύνταγμα της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας του 1999 αναγνωρίζει ως 

επίσημες γλώσσες και όλες τις διαλέκτους των ιθαγενών.123

Η Βενεζουέλα υπήρξε πρώην ισπανική αποικία, η οποία διακήρυξε την 

ανεξαρτησία της το 1811. Αρχικά μέρος της Μεγάλης Κολομβίας, αποσχίστηκε από 

αυτήν το 1830, για να ακολουθήσει μια περίοδος εσωτερικών πολιτικών αναταραχών 

που οδήγησαν στην δικτατορία του Marcos Perez Jimenez. Ο Jimenez ανετράπη το 

1958, ένα μεταβατικό καθεστώς υπό τον ναύαρχο Wolfgang Larrazábal ανέλαβε την 

εξουσία προκειμένου να προκηρύξει εκλογές, τις οποίες κέρδισε τελικά ο Romulo 

Betancourt και η Accion Democratica (Δημοκρατική Δράση).124 Έκτοτε η χώρα 

γνώρισε μια μακρά περίοδο δικομματικού σταθερού δημοκρατικού πολιτεύματος, 

που αποτέλεσε το μοντέλο-πρότυπο για την περιοχή, αντιστεκόμενη σε αντάρτικα, 

πραξικοπήματα και ανθίσεις-υφέσεις στην πετρελαϊκή βιομηχανία.125

Το πολιτικό σύστημα της Βενεζουέλας από την ανατροπή του Jimenez έως και 

την εκλογή του Hugo Chavez το 1998 ήταν δικομματικό. Δύο κόμματα, η 

κεντροαριστερή Accion Democratica και το κεντροδεξιό Χριστιανοδημοκρατικό 

COPEI (Comité de Organización Política Electoral Independiente-Επιτροπή για την 

Ανεξάρτητη Πολιτική και Εκλογική Οργάνωση), εναλλάσσονταν στην εξουσία, πάνω 

στη βάση μιας συμφωνίας γνωστής ως Punto Fijo.126

Το 1993, ο Rafael Caldera, αποχωρώντας από το COPEI και δημιουργώντας 

δικό του κόμμα, κατάφερε να κερδίσει την εξουσία και να δημιουργήσει τις πρώτες 

ρωγμές στο Punto Fijo. Με την εκλογή του Hugo Chavez το 1998, ωστόσο, το 

σύστημα δέχθηκε την «χαριστική βολή», αφού η στροφή των ψηφοφόρων προς τον 

ριζοσπάστη αριστερό και μεταρρυθμιστή Chavez και το Κίνημα της Πέμπτης 

Δημοκρατίας (Movimiento Quinta Republica-MVR), δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η 

ξεκάθαρη απόρριψη των παραδοσιακών κομμάτων.127

Η οικονομία της Βενεζουέλας βασίζεται σχεδόν εξολοκλήρου στα πετρελαϊκά 

έσοδα. Διαχρονικά, μεγάλο μέρος των εσόδων αυτών κατευθύνθηκε σε κοινωνικά 

προγράμματα ενίσχυσης των οικονομικά αδύνατων, ενώ το υψηλό επίπεδο των τιμών 

του πετρελαίου προσέδωσε στη χώρα μια μεγάλη περίοδο οικονομικής, κοινωνικής 

                                                 
123 ο.π., σελ. 6. 
124 Calvocoressi P., Διεθνής Πολιτική 1945-2000, Τουρίκης, Αθήνα, 2004, ο.π., σελ. 1115. 
125 McCoy J.L., “Chavez and the End of ‘Partyarchy’ in Venezuela”, Journal of Democracy, Vol. 10, 
No.3, 1999, σελ. 64. 
126 Di Tella T.S., History of Political Parties in Twentieth-Century Latin America, Transaction 
Publishers, New Brunswick, & London, 2004 , σελ. 117. 
127 McCoy, ο.π., σελ. 64-66. 
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και πολιτικής σταθερότητας, που διήρκεσε μέχρι τη δεκαετία του 1980.128 Το 

Φεβρουάριο του 1983 ξέσπασε η οικονομική κρίση που ταλάνισε τη χώρα μέχρι και 

την εκλογή του Chavez.129  

Το γεγονός ότι η οικονομία της Βενεζουέλας είναι τόσο εξαρτημένη από το 

πετρέλαιο έχει τρεις επιπτώσεις. Καταρχάς, δημιουργεί την ψευδαίσθηση στους 

πολίτες της ότι είναι μια πλούσια χώρα. Έπειτα, η ταχύτατη ανάπτυξη στις περιόδους 

των πετρελαϊκών κρίσεων επέτρεψε την συγκάλυψη ζητημάτων όπως η διοικητική 

αναποτελεσματικότητα, η κατασπατάληση δημοσίου χρήματος και η διαφθορά. 

Τέλος, η τάση να ξοδεύεται το δημόσιο χρήμα σε παροχές αντί να επενδύεται ούτως 

ώστε να σταθεροποιηθεί το εθνικό εισόδημα κατέστησε την οικονομία ευάλωτη 

στους οικονομικούς κύκλους άνθισης-ύφεσης που δημιουργούσαν οι τιμές του 

πετρελαίου.130

 

3.2. Η Μπολιβαριανή Επανάσταση 

 

 Τα οικονομική προβλήματα που αντιμετώπιζε η Βενεζουέλα ανέδειξαν στην 

εξουσία της Βενεζουέλας το 1998 τον Hugo Chavez Frias, έναν πολιτικό 

αποφασισμένο να αντιταχθεί στον νεοφιλελευθερισμό τόσο εσωτερικά όσο και σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Ο Chavez δημιούργησε καχυποψία στους υπόλοιπους ηγέτες του 

ημισφαιρίου, λόγω της αριστερής φρασεολογίας του, αλλά δημιούργησε παράλληλα 

ελπίδες στα λαϊκά κινήματα. Με την Κούβα εκτός συμμετοχής στις διεθνείς 

διασκέψεις της περιοχής, και με δεδομένο ότι ανέλαβε την εξουσία μέσω 

ανταγωνιστικών εκλογών, ο Chavez είναι ο πιο αποτελεσματικός εθνικός ηγέτης που 

αντιστέκεται στην πολιτική της Ουάσινγκτον.131

Ένας σημαντικός αριθμός παραγόντων συνετέλεσε στην εκλογή του Chavez. Η 

χαρισματική του προσωπικότητα, η αντικαπιταλιστική-αντιμπεριαλιστική του 

πολιτική, οι συμμαχίες του στην αριστερά και η μεγάλη εκλογική υποστήριξη που 

απολάμβανε ήταν οι σημαντικότεροι εξ’ αυτών. Η λαϊκίστικη ρητορική του Chavez 

                                                 
128 Briseño-Leon R., “Petroleum and Democracy in Venezuela”, Social Forces, 2005, σελ. 5-7. 
129 ο.π., σελ. 10-12. 
130 Coppedge M., “Explaining Democratic Deterioration in Venezuela through Nested Inference”,  in 
Hagopian F., Mainwaring S.P. (eds), The Third Wave of Democratization in Latin America, Advances 
and Setbacks, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, σελ. 310. 
131 Lander E., “Venezuelan Social Conflict in a Global Context”, in Ellner S., Salas M.T. (eds), 
Venezuela, Hugo Chavez and the Decline of an ‘Exceptional Democracy’, Rowman & Littlefield, New 
York, 2007, σελ. 17.  
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στην πορεία εμπεδώθηκε και στο νέο Σύνταγμα. Στράφηκε κατά της 

αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, την μετασχημάτισε σε συμμετοχική δημοκρατία 

και θέσπισε δημοψηφίσματα σχεδόν για τα πάντα.132

Με την συνταγματική αναθεώρηση κατοχύρωσε την επαναστατική του πολιτική 

ατζέντα. Οι βασικοί πυλώνες της ατζέντας αυτής είναι η αναδιανομή του εθνικού 

πλούτου προς τους φτωχούς, η αντίσταση στο νεοφιλελεύθερο οικονομικό μοντέλο, η 

συμμετοχική δημοκρατία με τα δημοψηφίσματα και την συμμετοχή πολιτών σε όλες 

τις μορφές εξουσίας, την έμφαση στην ενσωμάτωση όλων όσων αυτά τα χρόνια 

υπήρξαν αποκλεισμένοι, όπως οι φτωχοί, οι ιθαγενείς και οι γυναίκες, και τέλος η 

μάχη κατά της διαφθοράς.133

Άλλα εξίσου βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την πολιτική πραγματικότητα 

της Βενεζουέλας του Chavez είναι το στρατιωτικό του υπόβαθρο, η δέσμευσή του να 

δημιουργήσει απευθείας σύνδεσμο μεταξύ του Προέδρου και του λαού και οι 

αντιδράσεις που προκαλεί στα υψηλά και μεσαία κοινωνικά στρώματα της χώρας, τις 

πολυεθνικές εταιρείες και την Καθολική Εκκλησία.134 Η αγανάκτηση του λαού κατά 

της κομματοκρατίας (partidocracia), εξάλλου, ήταν το κίνητρο για να δημιουργήσει ο 

Chavez την άμεση και προσωπική του σχέση με τον λαό, αντικαθιστώντας την 

διαμεσολαβητική λειτουργία των κομμάτων μεταξύ κράτους και κοινωνίας.135

Αυτή η πολιτική ατζέντα και ο λαϊκισμός του Chavez και οι αντιδράσεις που 

προκάλεσε στα υψηλά και μεσαία κοινωνικά στρώματα της χώρας αλλά και τις ΗΠΑ 

ήταν τα αίτια μιας προσπάθειας πραξικοπηματικής εκδίωξής του και συνταγματικής 

εκτροπής τον Απρίλιο του 2002. Η οικονομική ελίτ της χώρας αισθάνθηκε ότι 

απειλούνται τα συμφέροντά της και αντέδρασε. Το πραξικόπημα, ωστόσο, δεν 

απολάμβανε τη λαϊκή υποστήριξη, δεν κατάφερε να κινητοποιήσει τις μάζες, ενώ και 

μέσα στο ίδιο το στράτευμα υπήρχαν εσωτερικές διαφωνίες αναφορικά με τον 

Chavez. Οι διεθνείς αντιδράσεις ήταν διφορούμενες, με τον Οργανισμό 

Αμερικανικών Κρατών να καταδικάζει το πραξικόπημα, αλλά τις ΗΠΑ να σπεύδουν 

                                                 
132 Sylvia R.D., Danopoulos C.P., “The Chávez phenomenon: political change in Venezuela”, Third 
World Quarterly, Vol 24.No.1, σελ. 67-68. 
133 Wilpert G., “Venezuela: participatory democracy or government as usual?”, Socialism and 
Democracy, Vol.19, No.1, σελ. 22-23. 
134 Lievesley G., “The Latin American left: The difficult relationship between electoral   ambition and 
popular empowerment”, Contemporary Politics, Vol.11, Nο.1, σελ. 12. 
135 Roberts K.M., “Social Correlates of Party System Demise and Populist Resurgence in Venezuela”, 
Latin American Politics and Society, Vol.45, No.3., σελ. 53. 
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να αναγνωρίσουν την νέα κυβέρνηση. Έτσι, η απόπειρα εναντίον του Chavez 

κατέληξε σε φιάσκο και ο Πρόεδρος επανήλθε στα καθήκοντα του δυο μέρες μετά.136

Η αντιπολίτευση στη συνέχεια αποπειράθηκε να εκτοπίσει τον Πρόεδρο με 

νόμιμα μέσα. Χρησιμοποιώντας τις ελευθερίες που της παρέχει το Σύνταγμα, και με 

την αμέριστη υποστήριξη των ΗΠΑ μέσω του National Endowment for Democracy, 

του International Republican Institute και του προγράμματος USAID κατάφερε να 

συγκεντρώσει τον απαραίτητο αριθμό υπογραφών για τη διενέργεια δημοψηφίσματος 

για την παραμονή του Chavez στην Προεδρία. Τελικά ο Chavez ξεπέρασε και το 

εμπόδιο του δημοψηφίσματος το 2004, ενώ και στις εθνικές εκλογές του 2006 

επανεξελέγη. Αυτό που συμβαίνει για πολλούς είναι πως στη Βενεζουέλα υπάρχει μεν 

μια αυταρχική κυβέρνηση και μια δυναμική αντιπολίτευση, η οποία όμως στερείται 

κοινής στρατηγικής, είναι κατακερματισμένη και δεν μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη 

εναλλακτική.137

 

3.3. Η ενεργειακή πολιτική της Βενεζουέλας 

 

Η Βενεζουέλα είναι η πέμπτη κατά σειρά μεγαλύτερη εξαγωγός χώρα του 

κόσμου σε συμβατικό (ελαφρύ και βαρύ) αργό πετρέλαιο (light crude και heavy 

crude), ενώ διαθέτει τα σημαντικότερα αποθέματα μη συμβατικού πετρελαίου στον 

κόσμο (extra-heavy crude). Το συμβατικό πετρέλαιο βρίσκεται κυρίως στην περιοχή 

της λίμνης Maracaibo, ενώ το μη συμβατικό στη ζώνη του ποταμού Orinoco. 

Συνοπτικά, τα αποδεδειγμένα πετρελαϊκά της αποθέματα φτάνουν τα 87 

δισεκατομμύρια βαρέλια, η ημερήσια παραγωγή αργού πετρελαίου είναι 3.107.000 

βαρέλια ανά ημέρα, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου 1.735.000 βαρέλια ανά ημέρα, και 

η αξία των εσόδων από την εξαγωγή του πετρελαίου φτάνει τα 48.39 δισεκατομμύρια 

δολάρια.138 Παράλληλα, διαθέτει 151 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αποδεδειγμένα 

αποθέματα φυσικού αερίου, τα οποία αντιστοιχούν στο 2.5% της παγκόσμιας 

                                                 
136 Barracca S., “Military coups in the post-cold war era: Pakistan, Ecuador and Venezuela”, Third 
World Quarterly, Vol.28, No.1, σελ. 143-150. 
137 Tanaka M., “From Crises to Collapse of the Party Systems abnd Dilemmas of Democratic 
Represantation: Peru and Venezuela”, in Mainwaring S., Bejarano A.M., Leongomez E.P. (eds), The 
Crises of Democratic Represantation in the Andes, Stanford University Press, Stanford, 2006, σελ. 68. 
138 Τα στοιχεία όπως παρατίθενται στο επίσημο site του ΟΠΕΚ, στο link 
http://www.opec.org/aboutus/member%20countries/venezuela.htm  
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παραγωγής.139 Ο πετρελαϊκός τομέας πλέον είναι κρατικός, και το μονοπώλιο της 

πετρελαϊκής βιομηχανίας το διαθέτει η PDVSA (Petroleos de Venezuela S.A.). 

Η πετρελαϊκή πολιτική της Βενεζουέλας έχει διαφοροποιηθεί κατά τις πέντε 

διακριτές χρονικές περιόδους στις οποίες μπορεί να χωριστεί η πετρελαϊκή ιστορία 

της χώρας. Αυτές είναι η ανακάλυψη και η αρχική παραγωγή του πετρελαίου (1912-

1943), η περίοδος της απόκτησης ελέγχου της πετρελαϊκής βιομηχανίας (1943-1974), 

η πετρελαϊκή άνθιση και η εθνικοποίηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας (1974-1983), 

η διεθνοποίηση και σταδιακή αποκρατικοποίηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας(1983-

1998), και η προσπάθεια της κυβέρνησης Chavez να επανακρατικοποιήσει την 

πετρελαϊκή βιομηχανία (1998 έως σήμερα).140

 

3.3.1 Η γέννηση του Πετρελαϊκού Κράτους (1912-1943) 

Η παρουσία πετρελαίου στη Βενεζουέλα ήταν ήδη γνωστή από την 

προαποικιακή περίοδο, από τους ιθαγενείς κατοίκους, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν το 

πετρέλαιο για διάφορους πρακτικούς σκοπούς. Η πρώτη διύλιση, ωστόσο, 

πραγματοποιήθηκε μόλις το 1912, οπότε και ξεκινάει επίσημα η παρουσία της 

πετρελαϊκής βιομηχανίας στην χώρα. Η Royal Dutch Shell και η Standard Oil ήταν οι 

πρώτοι παραγωγοί που επένδυσαν στην Βενεζουέλα, και μέχρι το 1929 η χώρα είχε 

γίνει η δεύτερη μετά τις ΗΠΑ εξαγωγός πετρελαίου. Η χώρα άρχισε να στηρίζει την 

οικονομία της στο πετρέλαιο και οι υπόλοιποι τομείς όπως ο αγροτικός 

παραμερίστηκαν.141

Ο δε πετρελαϊκός τομέας ήταν πλήρως εξαρτημένος από τις αμερικανικές 

εταιρείες.  Η Creole (Standard Oil of New Jersey), η Royal Dutch Shell και η Mene 

Grande (Gulf) προσπαθούσαν να ασκήσουν επιρροή στους πολιτικούς ηγέτες της 

χώρας για να εξασφαλίσουν τα συμφέροντά τους, ενώ παράλληλα τους απαιτούσαν 

μετριοπαθείς πολιτικές, με αντάλλαγμα την διασφάλιση της πολιτικής εξουσίας και 

την αναγνώριση εκ μέρους των ΗΠΑ. Εξάλλου, συνιστούσαν σημαντικούς 

συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή.142

 

                                                 
139 Energy Information Administration, World Energy Outlook 2006. 
140 Wilpert G., Changing Venezuela by Taking Power, The History and Politics of the Chavez 
Government, Verso, London, 2007, σελ. 87-88. 
141 ο.π., σελ. 88. 
142 Salas M.T., “US Oil Companies in Venezuela: The Forging of an Enduring Alliance”, in Ellner S., 
Salas M.T. (eds), Venezuela, Hugo Chavez and the Decline of an ‘Exceptional Democracy’, Rowman 
& Littlefield, New York, 2007, σελ. 36-37. 
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3.3.2 Η ενδυνάμωση του Πετρελαϊκού Κράτους (1943-1973) 

Το 1943 αποτελεί χρονιά-σταθμό για τη χώρα, αφού με την Πράξη των 

Υδρογονανθράκων (Hydrocarbons Act), περιορίζονται τα έσοδα των ξένων 

εταιρειών, οι οποίες δεν μπορούν πλέον να βγάζουν μεγαλύτερα έσοδα από αυτά που 

πληρώνουν στο κράτος. Παράλληλα, η ολοένα αυξανόμενη παραγωγή πετρελαίου 

οδήγησε σε ανάλογη αύξηση της εξάρτησης της οικονομίας από το πετρέλαιο και τα 

πετρελαϊκά έσοδα. 

Η υπερπροσφορά πετρελαίου που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 

του 1950 και οι χαμηλές τιμές του δημιούργησαν προβλήματα τόσο στην οικονομική 

πολιτική της Βενεζουέλας, όσο και άλλων χωρών οι οποίες ήταν εξίσου εξαρτημένες 

οικονομικά από τα πετρελαϊκά έσοδα. Έτσι, για να αντιμετωπίσουν αυτό το 

πρόβλημα, το 1960, τα μεγαλύτερα πετρελαιοεξαγωγικά κράτη ίδρυσαν τον 

Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (ΟΠΕΚ). Το 1960, επίσης, 

δημιουργήθηκε η Venezuela Oil Corporation, ο πρόδρομος της μετέπειτα κρατικής 

βιομηχανίας.143

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950, επίσης, μια πλειάδα μικρότερων 

ξένων εταιρειών άρχισε να κάνει επενδύσεις στην χώρα. Ανάμεσα σε αυτές ήταν οι 

Socony-Mobil, Texas Company, Standard Oil of California, Sinclair, Richmond, 

Pantepec, Phillips και Atlantic.144

 

3.3.3 Η πετρελαϊκή άνθιση και η ελλιπής εθνικοποίηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας 

(1973-1983) 

Μετά το πετρελαϊκό εμπάργκο του 1973 τα πετρελαϊκά έσοδα της Βενεζουέλας 

πολλαπλασιάστηκαν. Με ένα φιλόδοξο σχέδιο εθνικοποιήθηκε η πετρελαϊκή 

βιομηχανία της χώρας το 1976 με την ίδρυση της Petroleos de Venezuela (PDVSA). 

Ωστόσο, η εθνικοποίηση υπήρξε ελλιπής, αφού απέδωσε στο κράτος μόνο την 

ιδιοκτησία της πετρελαϊκής βιομηχανίας και όχι την διοίκηση. Έτσι, η διοίκηση της 

PDVSA έμεινε συσχετισμένη με τις προηγούμενες εταιρείες και ουδέποτε επεδίωξε 

τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Παράλληλα, ο ρόλος του Υπουργείου Ενέργειας 

και Ορυκτού Πλούτου υπήρξε περιορισμένος, παρόλο που θεωρητικά η PDVSA 

                                                 
143 Wilpert G., Changing Venezuela by Taking Power, The History and Politics of the Chavez 
Government, ο.π., σελ. 88-89. 
144 Salas, ο.π., σελ. 47. 
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υπόκειται στον έλεγχο του Υπουργείου. Στην πράξη, η εταιρεία υπερίσχυσε του 

Υπουργείου.145

 

3.3.4 Η διεθνοποίηση και αποκρατικοποίηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας (1983-

1998) 

Με την συναλλαγματική κρίση του 1983, η κυβέρνηση στράφηκε στην PDVSA 

προκειμένου να ορθοποδήσει οικονομικά. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στην διοίκηση 

της εταιρείας (η οποία όπως σημειώθηκε δρούσε ανεξάρτητα από την κρατική 

διοίκηση), η οποία αποφάσισε να διεθνοποιήσει την PDVSA επενδύοντας στο 

εξωτερικό. Οι επενδύσεις αυτές συμπεριλάμβαναν και την εξαγορά διάφορων 

διυλιστηρίων στις ΗΠΑ και την Ευρώπη (π.χ. Citgo). Ο στόχος της διεθνοποίησης 

ήταν η ολοκλήρωση της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας διεθνοποίησης ήταν τα τεράστια κόστη που 

αντιμετώπιζε η εταιρεία στο εξωτερικό να μεταφέρονται στο εσωτερικό της τμήμα 

μειώνοντας τελικά τα κέρδη που μεταφέρονταν στην κυβέρνηση. Παράλληλα, η 

διοίκηση της PDVSA, προκειμένου να αποφύγει την κρατική φορολογία, απέφευγε 

να συμμορφωθεί με τις ποσοστώσεις που επέβαλλε ο ΟΠΕΚ, με στόχο της εταιρείας 

να διατηρείται χαμηλά η τιμή του πετρελαίου και να μειώνονται τα πετρελαϊκά 

έσοδα. Παράλληλα, χαρακτήρισε το extra-heavy crude του Orinoco ως «άσφαλτο», 

ούτως ώστε να μην χρειαστεί να συμμορφωθεί με το σύστημα ποσοστώσεων του 

ΟΠΕΚ.146

 

3.3.5 Η PDVSA 

Η PDVSA ιδρύθηκε το 1976 ως η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της 

Βενεζουέλας, η εθνικοποίηση υπήρξε ελλιπής, αφού απέδωσε στο κράτος μόνο την 

ιδιοκτησία της πετρελαϊκής βιομηχανίας και όχι την διοίκηση, με τη διοίκηση της 

PDVSA συσχετισμένη με τις προηγούμενες εταιρείες, ενώ παράλληλα, ο ρόλος του 

Υπουργείου Ενέργειας υπήρξε περιορισμένος.  Η διοίκηση, ωστόσο, κατάφερε να 

διατηρήσει το θέμα του «ποιος διοικεί την εταιρεία» στο πολιτικό περιθώριο, και έτσι 

                                                 
145 Wilpert, ο.π., σελ. 89-90. 
146 ο.π., σελ. 90-92. 
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όλοι θεωρούσαν πως η εταιρεία επιδιώκει εθνικά συμφέροντα. Παράλληλα, το 

Υπουργείο σταδιακά έχασε κάθε έλεγχο πάνω στη διοίκηση.147

Η διοίκηση της PDVSA, η οποία ως επί το πλείστον προερχόταν από την 

Exxon, την Shell ή την Gulf, διαρκώς προσπαθούσε να ασκήσει μια πολιτική η οποία 

προστάτευε την εταιρεία από κυβερνητική ανάμειξη. Με αυτόν τον τρόπο ήθελαν να 

την διατηρήσουν ως μια σύγχρονη και αποτελεσματική εταιρεία, θεωρώντας 

παράλληλα πως με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.148

Η PDVSA λειτουργούσε ως πολυεθνική επιχείρηση και κατάφερε να 

επανακατευθύνει τις δημόσιες πολιτικές με τους ακόλουθους τρόπους: 

 Άνοιξε τον πετρελαϊκό τομέα σε άμεσες ξένες επενδύσεις και ελαχιστοποίησε 

τις δυνατότητες συμμετοχής του εγχώριου ιδιωτικού κεφαλαίου 

 Αντικατέστησε την πολιτική υπεράσπισης τιμών του ΟΠΕΚ με μια πολιτική 

κατάληψης μερίδας αγοράς μέσω υπερπροσφοράς και χαμηλών τιμών 

 Αδιαφορώντας για την δέσμευση της Βενεζουέλας στον ΟΠΕΚ να περιορίσει 

την παραγωγή, ενώ παράλληλα επιδίωξε ανεπιτυχώς την αποχώρηση του 

κράτους από τον Οργανισμό 

 Εισάγοντας (αντισυνταγματικά) προβλέψεις για διεθνή διαιτησία όσον αφορά 

τα συμβόλαια με ξένους επενδυτές 

 Αντικαθιστώντας το σύστημα ειδικών αποζημιώσεων προς τις ιδιωτικές 

εταιρείες, για την εκμετάλλευση μη ανανεώσιμων πόρων, με ένα φιλελεύθερο 

καθεστώς φορολογικής κλίμακας ανάλογης με οποιαδήποτε άλλη οικονομική 

δραστηριότητα.  

Όλα αυτά συνετέλεσαν στο να μειωθεί σημαντικά η ικανότητα του κράτους να 

ρυθμίζει την πετρελαϊκή δραστηριότητα και το μερίδιό του στα πετρελαϊκά έσοδα.149

Σε γενικές γραμμές, η εταιρεία αποδείχθηκε αναποτελεσματική, ειδικά εάν 

συγκριθεί με άλλες κρατικές εταιρείες πετρελαίου, π.χ. την μεξικανική PEMEX, την  

PetroBras της Βραζιλίας, ή την  Petroecuador, πόσο μάλλον με τους κολοσσούς της 

Μέσης Ανατολής (NIOC, ARAMCO, κτλ). Το πρόβλημα της εταιρείας υπήρξε η 

                                                 
147 Parker D., “Chavez and the Search for an Alternative to Neoliberalism”, in Ellner S., Salas M.T. 
(eds), Venezuela, Hugo Chavez and the Decline of an ‘Exceptional Democracy’, Rowman & 
Littlefield, New York, 2007, σελ. 62. 
148 ο.π. 
149 Lander E., “Venezuelan Social Conflict in a Global Context”, in Ellner S., Salas M.T. (eds), 
Venezuela, Hugo Chavez and the Decline of an ‘Exceptional Democracy’, Rowman & Littlefield, New 
York, 2007, σελ.25-26. 
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διοίκηση, και η σύγκρουση τελικά με τον Chavez ήταν μια σύγκρουση και για το 

ποιος ελέγχει την PDVSA.150

 

3.3.6 Η διακυβέρνηση Chavez 

Με την εκλογή του το 1998 ο Chavez ήταν φανερό πως είχε ξεκάθαρους 

μεταρρυθμιστικούς στόχους. Ο ενεργειακός τομέας ήταν και αυτός μέρος του 

μπολιβαριανού προγράμματος. Στον πετρελαϊκό τομέα, ο Πρόεδρος είχε ξεκάθαρους 

στόχους τόσο για την PDVSA όσο και για τον ΟΠΕΚ. Ο Οργανισμός, ο οποίος κατά 

την εκλογή του Chavez ήταν η σκιά του παλιού πανίσχυρου καρτέλ, γεγονός στο 

οποίο συνετέλεσε και η ίδια η Βενεζουέλα η οποία ήταν από τα πιο αναξιόπιστα 

μέλη, υπό την ηγεσία του Ali Rodriguez, Υπουργού Ενέργειας του Chavez, θα 

ξανάβρισκε τη χαμένη του αίγλη. 

Ο Chavez οργάνωσε στο Καράκας το 2000 την Δεύτερη Σύνοδο των κρατών-

μελών του ΟΠΕΚ με ξεκάθαρους στόχους την τήρηση των ποσοστώσεων, και την 

άνοδο της τιμής του πετρελαίου. Προηγουμένως, είχε περάσει τα δύο προηγούμενα 

χρόνια επισκεπτόμενος τους ηγέτες των μελών του ΟΠΕΚ, αλλά και μη μελών 

πετρελαιοεξαγωγικών κρατών, με στόχο να τους πείσει να συμβιβαστούν με τις 

ποσοστώσεις ούτως ώστε να ανέβουν και να σταθεροποιηθούν οι τιμές σε λογικά 

επίπεδα. 

Αυτές του οι κινήσεις προκάλεσαν αντιδράσεις στην διοίκηση της PDVSA η 

οποία αγνοούσε τις ποσοστώσεις και αύξανε την παραγωγή. Ο Πρόεδρος, μετά από 

αλλεπάλληλες ανατοποθετήσεις Προέδρων στη εταιρεία, και μια γενικευμένη 

αντιπαράθεση με την PDVSA, αποφάνθηκε πως αυτό που απαιτούνταν ήταν μια 

πλήρης επανεθνικοποίηση της εταιρείας η οποία είχε ανεξαρτητοποιηθεί από την 

κυβέρνηση και είχε μετατραπεί σε «κράτος εν κράτει». Οι προσπάθειες 

μεταρρυθμίσεων στην ενεργειακή-πετρελαϊκή πολιτική της χώρας στοχεύουν σε 

τέσσερα σημεία, την σταθεροποίηση της κρατικής ιδιοκτησίας του πετρελαϊκού 

τομέα, την φορολογική μεταρρύθμιση, την ενδυνάμωση του ΟΠΕΚ και την 

γενικότερη υπαγωγή της πετρελαϊκής βιομηχανίας στα εθνικά συμφέροντα.151

Η PDVSA επανεθνικοποιήθηκε με το Σύνταγμα του 1999, που προβλέπει ότι η 

πετρελαϊκή βιομηχανίας της χώρας ανήκει στο κράτος. Παράλληλα, με τον νόμο των 

υδρογονανθράκων, εξειδικεύονται όλες οι δραστηριότητες οι σχετικές με την 
                                                 
150 Wilpert, ο.π., σελ. 92-93. 
151 ο.π., σελ. 93-94. 
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πετρελαϊκή εκμετάλλευση και παραγωγή οι οποίες αφοσιώνονται στην επιδίωξη του 

δημόσιου συμφέροντος. Ο κρατικός έλεγχος της PDVSA όμως δεν ήταν αρκετός, 

αφού τα σχέδια της κυβέρνησης για αύξηση της φορολογίας, μείωση του κόστους, 

αλλά και η τοποθέτηση στη διοίκηση προσώπων φίλα προσκείμενων στον Chavez 

δημιούργησαν νευρικότητα στη διοίκηση της εταιρείας, η οποία υποστήριξε τους 

πραξικοπηματίες το 2002, προχώρησε σε γενικευμένη απεργία, και τελικά οδηγήθηκε 

σε μαζικές απολύσεις προσωπικού και αντικατάσταση της διοίκησης.152

Ένας άλλος σημαντικός στόχος υπήρξε η ενδυνάμωση του ΟΠΕΚ και η άνοδος 

των τιμών του πετρελαίου. Ο Chavez τοποθέτησε τον Ali Rodriguez στο Υπουργείο 

Ενέργειας, και ο νέος υπουργός μέσα στις πρώτες 100 μέρες επισκέφθηκε όλα τα 

κράτη μέλη του ΟΠΕΚ αλλά και πετρελαιοεξαγωγικές χώρες που δεν ήταν μέλη του 

Οργανισμού. Επέστρεψε από την περιοδεία του έχοντας αποσπάσει τη δέσμευση από 

τους περισσότερους να συμβιβαστούν με τις ποσοστώσεις του ΟΠΕΚ. Η τιμή του 

πετρελαίου απογειώθηκε, και στη συνέχεια ο Chavez επιχείρησε να δημιουργήσει ένα 

διάστημα διακύμανσης τιμών από τα 22$ στα 28$ το βαρέλι, το οποίο ο ΟΠΕΚ θα 

προσπαθούσε να διατηρήσει. 

Το 2000, ο ίδιος ο Chavez επίσης επισκέφθηκε τα κράτη μέλη του ΟΠΕΚ αλλά 

και πετρελαιοεξαγωγικές χώρες που δεν ήταν μέλη του Οργανισμού, ούτως ώστε να 

σταθεροποιήσει τη δέσμευσή τους να περιορίσουν την παραγωγή πετρελαίου και να 

τους πείσει να συμμετάσχουν στην 2η Διάσκεψη Αρχηγών Κρατών του ΟΠΕΚ στο 

Καράκας. Στις 27 Σεπτεμβρίου 2000, ο Chavez φιλοξένησε τη Σύνοδο την οποία 

εγκαινίασε θέτοντας πέντε στόχους: 

• Καθιέρωση διαλόγου μεταξύ της Βενεζουέλας και των συνεργατών της στον 

ΟΠΕΚ 

• Ανάκτηση της αξιοπιστίας της Βενεζουέλας στον ΟΠΕΚ 

• Ενδυνάμωση του ΟΠΕΚ 

• Υπεράσπιση των τιμών του πετρελαίου 

• Συσπείρωση των σχέσεων μεταξύ της Βενεζουέλας και του 

Αραβικού/Ισλαμικού κόσμου 

Με δεδομένη την ισχυροποιημένη θέση του ΟΠΕΚ σήμερα παγκοσμίως, δεν θα ήταν 

άδικο να πούμε πως οι στόχοι της Συνόδου επετεύχθησαν σε σημαντικό βαθμό.153  
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3.4. Η εξωτερική πολιτική της Βενεζουέλας 

 

Η χάραξη και εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής στη Βενεζουέλα συνιστούν 

αρμοδιότητα του Προέδρου και του Υπουργείου Εξωτερικών. Βασικοί στόχοι της 

διπλωματίας της Βενεζουέλας πάντα υπήρξαν η μείωση της εξάρτησης από τις χώρες 

της Βορείου Αμερικής, η συνεργασία μέσα στον ΟΠΕΚ για την διαμόρφωση των 

τιμών του πετρελαίου, και η συνεργασία με άλλα υπερχρεωμένα στους διεθνείς 

οργανισμούς κράτη του Τρίτου Κόσμου στην διαπραγμάτευση της αποπληρωμής των 

χρεών τους.154

Η διακυβέρνηση Chavez έθεσε πέντε ξεκάθαρους στόχους για την εξωτερική 

πολιτική: την προώθηση της πολυπολικότητας, την προώθηση της 

λατινοαμερικανικής ολοκλήρωσης, την συσπείρωση και την διαφοροποίηση των 

διεθνών σχέσεων της χώρας, την ενδυνάμωση της θέσης της Βενεζουέλας στην 

παγκόσμια οικονομία και την προώθηση ενός νέου καθεστώτος ασφάλειας στο δυτικό 

ημισφαίριο.155

Αναφορικά με την πολυπολικότητα, η κυβέρνηση Chavez θεωρεί πως ο κόσμος 

κυριαρχείται από μια και μοναδική υπερδύναμη, τις ΗΠΑ, οι οποίες υποτάσσουν τον 

κόσμο στα γεωστρατηγικά τους συμφέροντα και επιδιώκουν ιμπεριαλιστικούς 

στόχους. Η κυβέρνηση Chavez αντιπροτείνει την δημιουργία ενός πολυπολικού 

κόσμου, με τη συμμετοχή υπερεθνικών θεσμών όπως τα Ηνωμένα Έθνη. Σε αυτό το 

πλαίσιο έχει υποστηρίξει την αναδόμηση του Συμβουλίου Ασφαλείας με τη 

συμμετοχή αναπτυσσόμενων κρατών, όπως η Βραζιλία και η Ινδία, σε αυτό ως 

μόνιμα μέλη.156

Η προώθηση της λατινοαμερικανικής ολοκλήρωσης στοχεύει στην οικονομική, 

πολιτική και κοινωνική ενοποίηση της Λατινικής Αμερικής ούτως ώστε να είναι σε 

καλύτερη θέση να επιτύχει την ανάπτυξή της. Σε αυτά τα πλαίσια ο Chavez έχει 

προωθήσει την ένταξη της Βενεζουέλας στην MERCOSUR (Κοινή Αγορά του 

Νότου), την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ MERCOSUR-Κοινότητας των 

                                                 
154 Myers J.D., “Venezuela: Shaping the «New Democracy»”, in Wiarda H.J., Kline H.F. (eds), Latin 
American Politics and Development, Westview Press, Colorado, 2000, σελ. 290-291. 
155 Wilpert, ο.π., σελ. 152. 
156 ο.π., σελ. 153. 

                                                                                                              Ζωή Βαρδανίκα Α.Μ.: Μ006/07                                                                                                             -48-



                                                                                                           «Διμερείς σχέσεις Ιράν-Βενεζουέλας» 

Άνδεων (CAN) με στόχο τη δημιουργία Ζώνης Ελευθέρου Εμπορίου, και τελικά τη 

δημιουργία της ALBA (Alternativa Bolivariana por Americas).157

Η ALBA αποτελεί μια εναλλακτική αντιπρόταση στην προωθούμενη από τις 

ΗΠΑ Ζώνη Ελευθέρου Εμπορίου για την Αμερική (Free Trade Area for the 

Americas-FTAA). Το σχέδιο αυτό έχει πολλά συστατικά σκέλη, πολλά από τα οποία 

αντανακλούν την φιλοσοφία της κυβέρνησης Chavez και για την πολιτική σε εθνικό 

επίπεδο. Συμπεριλαμβάνει ανακατανομή του πλούτου στις φτωχότερες χώρες της 

περιοχής μέσω της δημιουργίας ενός ταμείου για τον σκοπό αυτό, αλλά και με 

διάφορες συνεργασίες στον ενεργειακό τομέα. Συνδεδεμένη με την πεποίθηση της 

εθνικής κυριαρχίας, η ALBA δίνει έμφαση στην «ενδογενή ανάπτυξη» και 

προτεραιότητα στην αυτάρκεια στον τομέα τον τροφίμων. Παράλληλα, αντιτίθεται 

στις ιδιωτικοποιήσεις και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως στον τομέα 

της τεχνολογίας, που ευνοούν κυρίως τα ανεπτυγμένα κράτη  του Βορρά.158

Όσον αφορά την ολοκλήρωση μέσω της ενεργειακής ολοκλήρωσης, ο Chavez 

έχει προτείνει την δημιουργία μιας μεγάλης πετρελαϊκής εταιρίας που θα καλύπτει 

ολόκληρη την Λατινική Αμερική και θα συγχωνεύει τις υπάρχουσες πετρελαϊκές 

εταιρίες της περιοχής. Σε αυτήν την κατεύθυνση η Βενεζουέλα υπέγραψε την 

συμφωνία για την Petrosur με την κρατική εταιρεία πετρελαίου της Αργεντινής 

Enarsa, η οποία διευρύνθηκε αργότερα με την Petrobras της Βραζιλίας και την 

ANCAP της Ουρουγουάης. Αντίστοιχη είναι και η συμφωνία με δεκατέσσερα κράτη 

της Καραϊβικής για την δημιουργία της Petrocaribe. Μία τρίτη συμφωνία με την 

Βολιβία, την Κολομβία, το Εκουαδόρ και το Περού οδήγησε στην δημιουργία της 

Petroandina. Αυτές οι τρεις συμφωνίες, Petrosur, Petrocaribe και Petroandina 

φιλοδοξούν να αποτελέσουν τους πυλώνες της Petroamerica, η οποία θα είναι η 

υλοποίηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης στον τομέα της ενέργειας.159

Η συσπείρωση και διαφοροποίηση των διεθνών σχέσεων της χώρας σημαίνει 

για τον Chavez αύξηση της συνεργασίας Νότου-Νότου και με τα υπόλοιπα κράτη 

εκτός Λατινικής Αμερικής, μείωση της εξάρτησης από τις ΗΠΑ, ενδυνάμωση των 

πολυμερών ομάδων του Τρίτου Κόσμου, όπως η Ομάδα των 77, η Ομάδα των 15, η 

                                                 
157 ο.π., σελ. 153-157. 
158 Gibbs T., “Business as Unusual: what the Chavez era tells us about democracy under 
Globalisation”, Third World Quarterly, Vol.27, No.2, σελ. 275-276. 
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Ομάδα του Ρίο, το Κίνημα των Αδεσμεύτων, και σύσφιξη των σχέσεων με χώρες 

όπως η Κίνα, η Ινδία και το Ιράν.160

Η ενδυνάμωση της θέσης της Βενεζουέλας στην παγκόσμια οικονομία κατά τον 

Chavez μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ενδυνάμωσης του ΟΠΕΚ, της διαφοροποίησης 

και διεθνοποίησης της οικονομίας της Βενεζουέλας και της επέκταση των κρατικών 

εταιριών της χώρας, όπως η PDVSA και η Citgo, σε άλλα κράτη της Λατινικής 

Αμερικής. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η ανάπτυξη της Βενεζουέλας είναι 

πιθανότερο να πετύχει αν η Λατινική Αμερική και οι οικονομίες του Νότου 

γενικότερα, πετύχει μια μορφή ολοκλήρωσης, παρά αν η χώρα μόνη της επιδιώξει 

σύνδεση με τα ανεπτυγμένα κράτη του Βορρά.161

Η προώθηση ενός νέου καθεστώτος ασφάλειας στο δυτικό ημισφαίριο είναι το 

λιγότερο ανεπτυγμένο αντικείμενο της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης. Αφορά 

ενίσχυση του εξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, με αγορές κυρίως από 

τη Βραζιλία και τη Ρωσία, ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων Κολομβίας-

Βενεζουέλας, και απαγκίστρωση από το μοντέλο ασφάλειας των ΗΠΑ. Σε γενικές 

γραμμές, η προώθηση ενός καθεστώτος ασφάλειας για το ημισφαίριο δεν βασίζεται 

μόνο σε πολιτική-στρατιωτική ένωση, αλλά συμπεριλαμβάνει και πολλά πολιτικά 

χαρακτηριστικά, όπως αποστολές κατά της φτώχειας. Ωστόσο, πολλά μένουν ακόμα 

να γίνουν για την επίτευξη αυτού του στόχου.162

 

3.4.1 ΗΠΑ 

Η αντιμετώπιση του Chavez προς τις ΗΠΑ θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως 

εχθρική. Ο αντιαμερικανισμός του Προέδρου έχει αυξηθεί, ειδικά μετά την 11η 

Σεπτεμβρίου. Η εξωτερική πολιτική της Βενεζουέλας επί Chavez χαρακτηρίζεται 

γενικώς ως αντιαμερικανική. Η ενδυνάμωση των σχέσεων με χώρες εχθρικές προς τις 

ΗΠΑ, όπως η Κούβα του Fidel Castro, το Ιράκ του Saddam Hussein και τη Λιβύη του 

Muammar Qadafi ενισχύει αυτό το επιχείρημα, όπως και οι προσπάθειές του να 

επιδιώξει πολυμερείς συμφωνίες που σχεδιάστηκαν ως απάντηση στους διεθνείς 
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οικονομικούς και πολιτικούς οργανισμούς και θεσμούς των οποίων ηγούνται οι 

ΗΠΑ.163

Τα συμφέροντα των ΗΠΑ, ωστόσο, είναι αντικρουόμενα με τα συμφέροντα της 

Βενεζουέλας του Chavez. Οι ΗΠΑ έχουν συμφέρον να επιδιώξουν την FTAA, ενώ η 

Βενεζουέλα την ALBA. Ο Chavez αντιτίθεται στην πολιτική ατζέντα των ΗΠΑ και 

στον «πόλεμο εναντίον της τρομοκρατίας». Η δική του ατζέντα προώθησης ενός 

πολυπολικού κόσμου είναι εκ διαμέτρου αντίθετου με αυτήν του Bush. Έτσι, δεν 

αποτελεί έκπληξη το ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και των Προέδρων τους 

είναι τόσο άσχημες.164

Πέρα από αυτά τα αντικρουόμενα συμφέροντα, ωστόσο, ΗΠΑ και Βενεζουέλα 

μοιράζονται κάποια κοινά οικονομικά συμφέροντα, όπως το να παραμείνει η 

Βενεζουέλα ένας σημαντικός εξαγωγέας πετρελαίου προς τις ΗΠΑ. Η Βενεζουέλα 

είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος παροχέας πετρελαίου των ΗΠΑ, και οι ΗΠΑ ο 

σημαντικότερος καταναλωτής του πετρελαίου της Βενεζουέλας. Οι προσπάθειες του 

Chavez να αντιτεθεί στον Bush περιορίζονται στο επίπεδο του lobbying και της 

«διπλωματίας του μικροφώνου». Η κυβέρνηση Bush, αντίθετα, προσπαθεί ενεργά να 

υποβαθμίσει τον Chavez, όπως τον Απρίλιο του 2002, όταν υποστήριξε το 

πραξικόπημα χρηματοδοτώντας την αντιπολίτευση.165 Ο Chavez, αντίθετα από τη 

ρητορική του, συνεχίζει να παρέχει πετρέλαιο στις ΗΠΑ, συμφώνησε με το 

δημοψήφισμα παραμονής του στην εξουσία, παρά την φραστική του συμφωνία με το 

πολιτικοοικονομικό σύστημα της Κούβας δεν το εφάρμοσε στην χώρα του, δεν 

επιτέθηκε στις ιδιωτικές επενδύσεις, απλώς έθεσε φορολογικούς όρους τα έσοδα από 

τους οποίους έχει στόχο να κατευθύνει προς τους φτωχούς, και τέλος προσωποποίησε 

την εχθρική του στάση προς τον Bush και το επιτελείο του, και όχι προς τις ΗΠΑ 

γενικά.166

Η κυβέρνηση Bush θεωρεί τον Chavez «αρνητική δύναμη στην Λατινική 

Αμερική», και τον κατηγορεί ότι δεν συνεργάζεται για την αντιμετώπιση των 

αντάρτικων στην Κολομβία. Επιθυμούν η Βενεζουέλα να ενταχθεί ήσυχα στην 

FTAA, κάτι που ωστόσο είναι εκ διαμέτρου αντίθετο με την αντιαμερικανική-
                                                 
163 Rivas D., “Patriotism and Petroleum: Anti-Americanism in Venezuela from Gomez to Chavez”, in 
McPherson A. (edt), Anti-Americanism in Latin America and the Caribbean, Berghahn Books, New 
York, 2006, σελ. 84-85. 
164 Wilpert, ο.π., σελ.167. 
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αντιηγεμονική κοσμοθεώρηση της Βενεζουέλας. Έτσι, οι σχέσεις μεταξύ των δύο 

χωρών είναι ανταγωνιστικές. Μια εισβολή των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα, ωστόσο, που 

πολλοί στους κύκλους της κυβέρνησης Chavez φοβούνται, είναι απίθανη για 

διάφορους λόγους, όπως το ότι οι ΗΠΑ αυτήν την στιγμή δεν έχουν διαθέσιμες 

στρατιωτικές δυνάμεις, αφού εμπλέκονται σε αποστολές στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, 

και το ότι με αυτόν τον τρόπο θα έστρεφαν το σύνολο σχεδόν της Λατινικής 

Αμερικής εναντίον τους. Μια στρατηγική υποβάθμισης του Chavez μέσω 

υποστήριξης προς την αντιπολίτευση εσωτερικά και ηθικής υποβάθμισής του διεθνώς 

θεωρείται πιο πιθανή.167

 

3.4.2 Κούβα 

Οι διμερείς σχέσεις της Βενεζουέλας με την Κούβα χαρακτηρίζονται από υψηλά 

επίπεδα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Οι τρεις σημαντικότεροι λόγοι της 

συνεργασίας αυτής είναι η στενή διαπροσωπική σχέση που έχουν αναπτύξει ο Chavez 

και ο Fidel Castro, η ιδεολογική συγγένεια των δύο κυβερνήσεων και η άμυνα 

απέναντι στον κοινό εχθρό, τις ΗΠΑ. Και οι δύο χώρες είναι εχθρικές προς τις ΗΠΑ 

και αποτελούν στόχους αμερικανικής υπονόμευσης μέσω της υποστήριξης που 

παρέχει στην αντιπολίτευση των δύο χωρών.168

Η έμπρακτη προθυμία του Castro να υποστηρίξει τα ενεργειακά σχέδια του 

Chavez και η συμπάθεια που ο Chavez έχει εκφράσει για το ιδεολογικό καθεστώς της 

Κούβας οδήγησαν καταρχάς σε μια συμφωνία παροχής πετρελαίου σε πολύ χαμηλές 

τιμές, καθώς και σε διάφορες άλλες.169 Αυτές αφορούν τους τομείς της υγείας, της 

εκπαίδευσης, του αθλητισμού και των τεχνών. Η σημαντικότερη από αυτές είναι η 

Συμφωνία Ενέργειας του Καράκας. Προβλέπει την αποστολή 53.000 βαρελιών 

πετρελαίου την ημέρα από την Βενεζουέλα στην Κούβα, και την αποστολή γιατρών, 

προπονητών αθλητισμού και ειδικών στη βιομηχανία της ζάχαρης, στον τουρισμό, 

στις αγροκαλλιέργειες, τον ιατρικό εξοπλισμό και την εκπαίδευση από την Κούβα 

στην Βενεζουέλα.170
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Παράλληλα, η κρατική εταιρεία πετρελαίου της Βενεζουέλας, η PDVSA, άνοιξε 

παράρτημα στην Αβάνα, το οποίο εξυπηρετεί ως η βάση της εταιρείας στην 

Καραϊβική. Η κρατική Βιομηχανική Τράπεζα της Βενεζουέλας (Banco Industrial de 

Venezuela-BIV) άνοιξε επίσης παράρτημα στην Κούβα, ενώ συμφωνήθηκε και η 

κουβανική Foreign Bank να ανοίξει παράρτημα στο Καράκας. Συνολικά, 

υπογράφηκαν 49 συμφωνίες που περιλαμβάνουν μείωση φόρων, αμοιβαία 

υποστήριξη για τη δημιουργία και βελτίωση υποδομών σιδηροδρόμων, η προώθηση 

της ALBA στα διεθνή φόρα και πολλά άλλα ζητήματα. Τέλος, η Βενεζουέλα, η 

Κούβα, αλλά και η Βολιβία του Evo Morales επισημοποίησαν και έθεσαν σε ισχύ την 

ALBA και εμβάθυναν την μεταξύ τους συνεργασία. Όσον αφορά τη Βολιβία, τέλος, 

το Καράκας δεσμεύθηκε να παράσχει τεχνική υποστήριξη στην Λα Παζ ούτως ώστε 

να αναπτύξει τους φυσικούς ενεργειακούς της πόρους.171

 

3.4.3 Κολομβία 

Η Κολομβία είναι η πιο κοντινή χώρα της Βενεζουέλας σε όρους ιστορίας, 

κουλτούρας και διασυνδέσεων. Οι κάτοικοι της Βενεζουέλας θεωρούν τους 

Κολομβιανούς «αδερφό έθνος». Ωστόσο, οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών 

χαρακτηρίζονται από διάφορες εντάσεις, όπως συνοριακές διαμάχες, διαφωνίες για 

την πρόσβαση στους φυσικούς πόρους, εντάσεις που δημιουργούνται στα σύνορα 

λόγω της διέλευσης από αυτά μελών των αντάρτικων οργανώσεων όπως το FARC 

(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) και ο ELN (Ejercito de Liberacion 

Nacional), των ενόπλων δυνάμεων της Κολομβίας, αλλά και παραστρατιωτικών 

οργανώσεων όπως το AUC (United Self-Defense Forces of Colombia).172

Οι συνοριακές διαφορές Βενεζουέλας-Κολομβίας αφορούν χωρικά ύδατα και 

υποθαλάσσιες περιοχές στα βόρεια του Κόλπου της Βενεζουέλας, αλλά και στις 

Άνδεις.173 Ξεκινούν από την ίδρυση των δύο χωρών, μετά τη διάλυση της Μεγάλης 

Κολομβίας, οπότε και σταδιακά η Βενεζουέλα άρχισε να χάνει εδάφη από την 

Κολομβία. Το ζήτημα των συνόρων υπήρξε πάντα πολύ ευαίσθητο και για τις δύο 

χώρες, αφού αυτή η περιοχή διαθέτει τα περισσότερα κοιτάσματα πετρελαίου και 

ορυκτού πλούτου.174

                                                 
171 ο.π., σελ. 163-164. 
172 ο.π., σελ. 164. 
173 Cardoso & Hillman, ο.π., σελ. 152. 
174 Wilpert, ο.π., σελ. 165. 
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Σημαντικό είναι επίσης το θέμα των αντάρτικων. Τα σύνορα δεν 

διαφυλάσσονται καλά και δημιουργούνται προβλήματα. Η Κολομβία και οι ΗΠΑ 

θεωρούν πως η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν βοηθά αρκετά στην αντιμετώπιση 

αυτών των οργανώσεων. Η Βενεζουέλα, από την άλλη, κατηγορεί την κυβέρνηση της 

Κολομβίας για παραβίαση των συνόρων και της εθνικής της κυριαρχίας, με 

αμερικανική υποστήριξη. Οι προσωπικές σχέσεις μεταξύ των δύο Προέδρων δεν είναι 

καλές και εντείνουν ακόμη περισσότερο τις ήδη τεταμένες σχέσεις. Ο Alvaro Uribe 

κατηγορεί τον Hugo Chavez γιατί δεν συνεργάζεται στην αντιμετώπιση της διεθνούς 

τρομοκρατίας και στην σύλληψη των ανταρτών του FARC, στους οποίους θεωρεί 

πως παρέχει άσυλο. Ο Chavez δηλώνει πως δεν θεωρεί το FARC ούτε τρομοκρατική 

οργάνωση ούτε απειλή για τη χώρα του και κατηγορεί τον Uribe ως σύμμαχο των 

ΗΠΑ που παίζει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια υποβάθμισης του ίδιου και της 

μπολιβαριανής επανάστασης.175  

Αναφορικά με την υποστήριξη που υποτίθεται πως παρέχει ο Chavez στο FARC 

και το ELN, ποτέ ο Uribe δεν κατάφερε να το αποδείξει, ενώ ο Chavez το αρνείται 

κατηγορηματικά. Παρά τις κατηγορίες για ελλιπή φύλαξη των συνόρων και μη 

συνεργασία στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίες που δέχεται το Καράκας από την 

Μπογκοτά και την Ουάσινγκτον, η Βενεζουέλα διαθέτει στα σύνορα 20.000 

στρατιώτες, σχεδόν τριπλάσιους από όσους η Κολομβία. Αυτό που εντείνει την 

κατάσταση είναι η επίσημη θέση του Chavez ότι διατηρεί ουδέτερη στάση σχετικά με 

την κρίση της Κολομβίας και ότι η κυβέρνησή του δεν θα υποστηρίξει ούτε την μία 

ούτε την άλλη πλευρά. Αυτό στο οποίο επιμένει η Βενεζουέλα είναι ότι από την 

πλευρά της θα προσπαθήσει να αποτρέψει παραβιάσεις συνόρων και ότι θα 

προστατέψει εμπράκτως τη δική της πλευρά των συνόρων, ανεξαρτήτως του ποιο από 

τα δύο μέρη της σύγκρουσης προβεί στις παραβιάσεις αυτές.176

Οι σχέσεις αυτές έφτασαν στο κόκκινο στις 2 Μαρτίου 2008, όταν, μετά από 

επιχείρηση του Κολομβιανού στρατού στα σύνορα με το Εκουαδόρ για την σύλληψη 

του Raul Reyes, νούμερο δύο του FARC, επιχειρήθηκε παραπλήσια δράση στην 

Βενεζουέλα. Το Καράκας απάντησε στη Μπογκοτά με μετακίνηση τεθωρακισμένων 

προς τα σύνορα με την Κολομβία, ενώ έθεσε τα πολεμικά αεροσκάφη σε επιφυλακή. 

Διέταξε παράλληλα το κλείσιμο της πρεσβείας της Βενεζουέλας στην Κολομβία με 

                                                 
175 Manero E.A., “Strategic Representations, Territory and Border Areas: Latin America and Global 
Disorder”, Geopolitics, Vol.12, No.1, σελ. 32. 
176 Wilpert, ο.π., σελ. 165-166. 
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την ταυτόχρονη αποχώρηση του διπλωματικού προσωπικού.177 Το ίδιο έπραξε και η 

Μπογκοτά. Τελικά, οι Πρόεδροι της Βενεζουέλας, της Κολομβίας και του Εκουαδόρ 

αποφάσισαν να δώσουν τέλος στην χειρότερη διπλωματική κρίση των τελευταίων 

χρόνων στην περιοχή των Άνδεων στις 7 Μαρτίου.178

 

3.5. Συμπεράσματα Κεφαλαίου 

 

Η Βενεζουέλα είναι μια πετρελαιοπαραγωγός χώρα της Νοτίου Αμερικής, η 

πέμπτη κατά σειρά μεγαλύτερη πετρελαιοεξαγωγός χώρα του κόσμου. Τα 

σημαντικότερα πετρελαϊκά κοιτάσματα βρίσκονται στην περιοχή της λίμνης 

Maracaibo και της ζώνη του ποταμού Orinoco. Ο πληθυσμός της αποτελείται από μια 

ποικιλία εθνοτικών ομάδων, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν κυρίως Ισπανούς, έναν 

πολύ σημαντικό αριθμό ιθαγενών φυλών και έναν μεγάλο αριθμό άλλων ευρωπαίων. 

Η οικονομία της Βενεζουέλας βασίζεται σχεδόν εξολοκλήρου στα πετρελαϊκά 

έσοδα. Διαχρονικά, μεγάλο μέρος των εσόδων αυτών κατευθύνθηκε σε κοινωνικά 

προγράμματα ενίσχυσης των οικονομικά αδύνατων, ενώ το υψηλό επίπεδο των τιμών 

του πετρελαίου προσέδωσε στη χώρα μια μεγάλη περίοδο οικονομικής, κοινωνικής 

και πολιτικής σταθερότητας. Το γεγονός ότι η οικονομία της Βενεζουέλας είναι τόσο 

εξαρτημένη από το πετρέλαιο ωστόσο, είχε επιπτώσεις όπως η δημιουργία της 

ψευδαίσθησης στους πολίτες της ότι είναι μια πλούσια χώρα, η συγκάλυψη 

ζητημάτων όπως η διοικητική αναποτελεσματικότητα, η κατασπατάληση δημοσίου 

χρήματος και η διαφθορά, και τέλος η τάση να ξοδεύεται το δημόσιο χρήμα σε 

παροχές αντί να επενδύεται, που κατέστησε την οικονομία ευάλωτη στους 

οικονομικούς κύκλους άνθισης-ύφεσης που δημιουργούσαν οι τιμές του 

πετρελαίου.179

 Τα οικονομική προβλήματα που αντιμετώπιζε η Βενεζουέλα ανέδειξαν στην 

εξουσία της Βενεζουέλας το 1998 τον Hugo Chavez Frias, έναν πολιτικό 

αποφασισμένο να αντιταχθεί στον νεοφιλελευθερισμό τόσο εσωτερικά όσο και σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Ο Chavez με την συνταγματική αναθεώρηση κατοχύρωσε την 

                                                 
177 Reuters, Sun Mar 2, 2008, “ Chavez sends tanks to Colombia border in dispute”, available at: 
http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSN02276330.  
178 Reuters, Fri Mar 7, 2008, “Venezuela, Ecuador, Colombia agree to end dispute”, available at: 
http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSN07315404.  
179 Coppedge M., “Explaining Democratic Deterioration in Venezuela through Nested Inference”,  in 
Hagopian F., Mainwaring S.P. (eds), The Third Wave of Democratization in Latin America, Advances 
and Setbacks, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, σελ. 310. 
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επαναστατική του πολιτική ατζέντα. Οι βασικοί πυλώνες της ατζέντας αυτής ήταν η 

αναδιανομή του εθνικού πλούτου προς τους φτωχούς, η αντίσταση στο 

νεοφιλελεύθερο οικονομικό μοντέλο, η συμμετοχική δημοκρατία με τα 

δημοψηφίσματα και την συμμετοχή πολιτών σε όλες τις μορφές εξουσίας, η έμφαση 

στην ενσωμάτωση όλων όσων αυτά τα χρόνια υπήρξαν αποκλεισμένοι, όπως οι 

φτωχοί, οι ιθαγενείς και οι γυναίκες, και τέλος η μάχη κατά της διαφθοράς. Αυτή η 

πολιτική ατζέντα, ωστόσο, ο λαϊκισμός του Chavez και οι αντιδράσεις που 

προκάλεσε στα υψηλά και μεσαία κοινωνικά στρώματα της χώρας αλλά και τις ΗΠΑ 

ήταν τα αίτια μιας προσπάθειας πραξικοπηματικής εκδίωξής του και συνταγματικής 

εκτροπής τον Απρίλιο του 2002. 

Η Βενεζουέλα είναι η πέμπτη κατά σειρά μεγαλύτερη εξαγωγός χώρα του 

κόσμου σε συμβατικό (ελαφρύ και βαρύ) αργό πετρέλαιο (light crude και heavy 

crude), ενώ διαθέτει τα σημαντικότερα αποθέματα μη συμβατικού πετρελαίου στον 

κόσμο (extra-heavy crude). Το συμβατικό πετρέλαιο βρίσκεται κυρίως στην περιοχή 

της λίμνης Maracaibo, ενώ το μη συμβατικό στη ζώνη του ποταμού Orinoco.  

Συνοπτικά, τα αποδεδειγμένα πετρελαϊκά της αποθέματα φτάνουν τα 87 

δισεκατομμύρια βαρέλια, η ημερήσια παραγωγή αργού πετρελαίου είναι 3.107.000 

βαρέλια ανά ημέρα, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου 1.735.000 βαρέλια ανά ημέρα, και 

η αξία των εσόδων από την εξαγωγή του πετρελαίου φτάνει τα 48.39 δισεκατομμύρια 

δολάρια.180 Ο πετρελαϊκός τομέας είναι κρατικός, και το μονοπώλιο της πετρελαϊκής 

βιομηχανίας το διαθέτει η PDVSA (Petroleos de Venezuela S.A.). Παράλληλα, 

διαθέτει 151 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αποδεδειγμένα αποθέματα φυσικού 

αερίου, τα οποία αντιστοιχούν στο 2.5% της παγκόσμιας παραγωγής. 

Η Royal Dutch Shell και η Standard Oil ήταν οι πρώτοι παραγωγοί που 

επένδυσαν στην Βενεζουέλα. Σταδιακά ο πετρελαϊκός τομέας έγινε πλήρως 

εξαρτημένος από αμερικανικές εταιρείες όπως η Creole (Standard Oil of New Jersey), 

η Royal Dutch Shell και η Mene Grande (Gulf), που προσπαθούσαν να ασκήσουν 

επιρροή στους πολιτικούς ηγέτες της χώρας για να εξασφαλίσουν τα συμφέροντά 

τους. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950, μια πλειάδα μικρότερων ξένων 

εταιρειών άρχισε να κάνει επενδύσεις στην χώρα. Ανάμεσα σε αυτές ήταν οι Socony-

Mobil, Texas Company, Standard Oil of California. Το 1960 δημιουργήθηκε η 

Venezuela Oil Corporation, ο πρόδρομος της μετέπειτα κρατικής βιομηχανίας. 
                                                 
180 Τα στοιχεία όπως παρατίθενται στο επίσημο site του ΟΠΕΚ, στο link 
http://www.opec.org/aboutus/member%20countries/venezuela.htm  
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Με ένα φιλόδοξο σχέδιο εθνικοποιήθηκε η πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας το 

1976 με την ίδρυση της Petroleos de Venezuela (PDVSA). Ωστόσο, η εθνικοποίηση 

υπήρξε ελλιπής, αφού απέδωσε στο κράτος μόνο την ιδιοκτησία της πετρελαϊκής 

βιομηχανίας και όχι την διοίκηση. Έτσι, η διοίκηση της PDVSA έμεινε συσχετισμένη 

με τις προηγούμενες εταιρείες και ουδέποτε επεδίωξε τα εθνικά συμφέροντα της 

χώρας, ενώ ο ρόλος του Υπουργείου Ενέργειας και Ορυκτού Πλούτου υπήρξε 

περιορισμένος. Η PDVSA λειτουργούσε ως πολυεθνική επιχείρηση και κατάφερε να 

επανακατευθύνει τις δημόσιες πολιτικές με διάφορους τρόπους. Όλα αυτά 

συνετέλεσαν στο να μειωθεί σημαντικά η ικανότητα του κράτους να ρυθμίζει την 

πετρελαϊκή δραστηριότητα και το μερίδιό του στα πετρελαϊκά έσοδα Σε γενικές 

γραμμές, η εταιρεία αποδείχθηκε αναποτελεσματική, ειδικά εάν συγκριθεί με άλλες 

κρατικές εταιρείες πετρελαίου. 

Με την εκλογή του το 1998 ο Chavez ήταν φανερό πως είχε ξεκάθαρους 

μεταρρυθμιστικούς στόχους. Ο ενεργειακός τομέας ήταν και αυτός μέρος του 

μπολιβαριανού προγράμματος. Στον πετρελαϊκό τομέα, ο Πρόεδρος είχε ξεκάθαρους 

στόχους τόσο για την PDVSA όσο και για τον ΟΠΕΚ. Ο Chavez οργάνωσε στο 

Καράκας το 2000 την Δεύτερη Σύνοδο των κρατών-μελών του ΟΠΕΚ με ξεκάθαρους 

στόχους την τήρηση των ποσοστώσεων, και την άνοδο της τιμής του πετρελαίου. Η 

PDVSA επανεθνικοποιήθηκε με το Σύνταγμα του 1999, που προβλέπει ότι η 

πετρελαϊκή βιομηχανίας της χώρας ανήκει στο κράτος. Παράλληλα, με τον νόμο των 

υδρογονανθράκων, εξειδικεύονται όλες οι δραστηριότητες οι σχετικές με την 

πετρελαϊκή εκμετάλλευση και παραγωγή οι οποίες αφοσιώνονται στην επιδίωξη του 

δημόσιου συμφέροντος. 

Η χάραξη και εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής στη Βενεζουέλα συνιστούν 

αρμοδιότητα του Προέδρου και του Υπουργείου Εξωτερικών. Βασικοί στόχοι της 

διπλωματίας της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας πάντα υπήρξαν η μείωση της 

εξάρτησης από τις χώρες της Βορείου Αμερικής, η συνεργασία μέσα στον ΟΠΕΚ για 

την διαμόρφωση των τιμών του πετρελαίου, και η συνεργασία με άλλα υπερχρεωμένα 

στους διεθνείς οργανισμούς κράτη του Τρίτου Κόσμου στην διαπραγμάτευση της 

αποπληρωμής των χρεών τους. Η διακυβέρνηση Chavez έθεσε πέντε ξεκάθαρους 

στόχους για την εξωτερική πολιτική: την προώθηση της πολυπολικότητας, την 

προώθηση της λατινοαμερικανικής ολοκλήρωσης, την συσπείρωση και την 

διαφοροποίηση των διεθνών σχέσεων της χώρας, την ενδυνάμωση της θέσης της 
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Βενεζουέλας στην παγκόσμια οικονομία και την προώθηση ενός νέου καθεστώτος 

ασφάλειας στο δυτικό ημισφαίριο. 

Ο Chavez προώθησε την ένταξη της Βενεζουέλας στην MERCOSUR (Κοινή 

Αγορά του Νότου), την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ MERCOSUR-Κοινότητας 

των Άνδεων (CAN) με στόχο τη δημιουργία Ζώνης Ελευθέρου Εμπορίου, και τελικά 

τη δημιουργία της ALBA (Alternativa Bolivariana por Americas). Με τις συμφωνίες, 

για την Petrosur, την Petrocaribe και την Petroandina φιλοδοξεί να συστήσει την 

Petroamerica, η οποία θα είναι η υλοποίηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης στον 

τομέα της ενέργειας.  

Η εξωτερική πολιτική της Βενεζουέλας επί Chavez αναφορικά με τις ΗΠΑ 

χαρακτηρίζεται γενικώς ως αντιαμερικανική. Οι δύο χώρες έχουν αντικρουόμενα 

συμφέροντα και δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο 

χωρών και των Προέδρων τους είναι τόσο άσχημες. Πέρα από αυτά τα 

αντικρουόμενα συμφέροντα, ωστόσο, ΗΠΑ και Βενεζουέλα μοιράζονται κάποια 

κοινά οικονομικά συμφέροντα, όπως το να παραμείνει η Βενεζουέλα ένας 

σημαντικός εξαγωγέας πετρελαίου προς τις ΗΠΑ. Η κυβέρνηση Bush πάντως θεωρεί 

τον Chavez «αρνητική δύναμη στην Λατινική Αμερική», και τον κατηγορεί ότι δεν 

συνεργάζεται για την αντιμετώπιση των αντάρτικων στην Κολομβία. Μια εισβολή 

των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα, ωστόσο, είναι μάλλον απίθανη, ενώ μια στρατηγική 

υποβάθμισης του Chavez μέσω υποστήριξης προς την αντιπολίτευση εσωτερικά και 

ηθικής υποβάθμισής του διεθνώς θεωρείται πιο πιθανή. 

Οι διμερείς σχέσεις της Βενεζουέλας με την Κούβα, αντιθέτως,  

χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Οι τρεις 

σημαντικότεροι λόγοι της συνεργασίας αυτής είναι η στενή διαπροσωπική σχέση που 

έχουν αναπτύξει ο Chavez και ο Fidel Castro, η ιδεολογική συγγένεια των δύο 

κυβερνήσεων και η άμυνα απέναντι στον κοινό εχθρό, τις ΗΠΑ. Και οι δύο χώρες 

είναι εχθρικές προς τις ΗΠΑ και αποτελούν στόχους αμερικανικής υπονόμευσης 

μέσω της υποστήριξης που παρέχει στην αντιπολίτευση των δύο χωρών. 

Οι διμερείς σχέσεις με την Κολομβία χαρακτηρίζονται από διάφορες εντάσεις, 

όπως συνοριακές διαμάχες, διαφωνίες για την πρόσβαση στους φυσικούς πόρους, 

εντάσεις που δημιουργούνται στα σύνορα λόγω της διέλευσης από αυτά μελών των 

αντάρτικων οργανώσεων όπως το FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia) και ο ELN (Ejercito de Liberacion Nacional), των ενόπλων δυνάμεων της 

Κολομβίας, αλλά και παραστρατιωτικών οργανώσεων όπως το AUC (United Self-
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Defense Forces of Colombia). Οι κακές προσωπικές σχέσεις μεταξύ των δύο 

Προέδρων εντείνουν ακόμη περισσότερο τις ήδη τεταμένες σχέσεις. 

Σε γενικές γραμμές, η πολιτική της Βενεζουέλας φαίνεται πως χαράσσεται 

μάλλον στη βάση ιδεολογικών παρά ορθολογικών χαρακτηριστικών. Οι χώρες με τις 

οποίες διαθέτει καλές σχέσεις είναι αυτές με τις οποίες μοιράζεται την ίδια λαϊκίστικη 

αντικαπιταλιστική-αντιμπεριαλιστική ατζέντα. Οι κακές σχέσεις με τον νούμερο ένα 

καταναλωτή του πετρελαίου της Βενεζουέλας, τις ΗΠΑ, επιβεβαιώνουν το 

ανορθολογικό της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Όσον αφορά τον ΟΠΕΚ, ωστόσο, 

φαίνεται πως ορθολογισμός, δηλαδή επιδίωξη εθνικού συμφέροντος, και ιδεολογία 

συγκλίνουν-με τα συμφέροντα να υπερτερούν της ιδεολογίας ενδεχομένως. Με 

δεδομένο, πάντως, πως ο Chavez έχει εντάξει στα εθνικά συμφέροντα της 

Βενεζουέλας την μείωση της επιρροής των ΗΠΑ, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε 

πως η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής είναι ορθολογική στη βάση της επίτευξης 

των στόχων της. Το ανορθολογικό έγκειται στον καθορισμό των εθνικών 

συμφερόντων, και όχι στον τρόπο με τον οποίο επιδιώκονται, ο οποίος είναι 

ορθολογικός. 
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4. Διμερείς Σχέσεις Ιράν-Βενεζουέλας 

 

4.1. Επιδίωξη αμοιβαίων συμφερόντων και εξωτερική πολιτική 

 

Από την ανάλυση που έχει προηγηθεί, μπορούμε να συμπεράνουμε πως τα δύο 

κράτη συμπεριφέρονται ως ορθολογικοί δρώντες, και με δεδομένα τα εθνικά τους 

συμφέροντα, επιδιώκουν την πραγματοποίησή τους με ορθολογικά μέσα. Ασχέτως 

από το τι καθορίζουν Τεχεράνη και Καράκας αντίστοιχα ως εθνικό συμφέρον, η 

επιδίωξή αυτών, και η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής για την επίτευξη των 

στόχων του κάθε κράτους, είναι ορθολογική. Το αν οι ίδιοι οι στόχοι της εξωτερικής 

πολιτικής είναι ανορθολογικοί, δεν αφορά την ανάλυση. 

Το Ιράν θεωρεί πως αποτελεί περιφερειακή δύναμη στον Περσικό Κόλπο, και 

προσπαθεί να ασκήσει ηγεμονική πολιτική στην περιοχή. Θεωρεί πως οι ΗΠΑ και το 

Ισραήλ αποτελούν απειλές για την ασφάλειά του και η πολιτική του απέναντι στα 

κράτη αυτά είναι εχθρική. Επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου για την 

μεγιστοποίηση της ασφάλειάς του, την υπεράσπιση της εθνικής του κυριαρχίας και 

την επιβίωση του καθεστώτος του. Παράλληλα, επιδιώκει την απομάκρυνση των 

ΗΠΑ από την περιοχή, και την αντικατάσταση των φιλοαμερικανικών μοναρχικών 

καθεστώτων του Περσικού Κόλπου με ισλαμικά, γιατί αυτό εξυπηρετεί τα 

συμφέροντά του181. 

Παράλληλα, έχει συμφέρον να αποτελέσει διακομιστικό κέντρο των φυσικών 

πόρων της Κασπίας Θάλασσας. Έτσι, η ιρανική πολιτική σε ολόκληρη την περιοχή 

του Καύκασου και της Κεντρικής Ασίας έχει ως στόχο της την επιδίωξη των ιρανικών 

συμφερόντων και όχι την προώθηση των ισλαμικών ιδεωδών, και έχει υιοθετήσει μια 

στρατηγική διείσδυσης στην συγκεκριμένη περιοχή.182 Όσον αφορά την Ρωσία, 

σήμερα, θεωρείται ο σημαντικότερος στρατιωτικός και οικονομικός συνεργάτης του 

Ιράν, πολιτική που στηρίζεται σε ρεαλιστική και όχι ιδεολογική βάση. 

Η ιρανική οικονομία είναι εξαρτημένη από τα πετρελαϊκά έσοδα, και έτσι 

συμφέρον της Τεχεράνης είναι να διατηρούνται υψηλά οι τιμές του πετρελαίου, 

ούτως ώστε να αυξάνονται τα δημόσια έσοδα. Έτσι, και με δεδομένο ότι είναι η 

δεύτερη πετρελαιοεξαγωγός χώρα παγκοσμίως, πρωταγωνιστεί στην διαμόρφωση της 
                                                 
181 Taremi K., “Iranian perspectives on security in the Persian Gulf”, Iranian Studies, Vol.36, No.3, 
σελ. 383. 
182 Καραγιάννης Μ., Η Τουρκική Εξωτερική Πολιτική στον Καύκασο, Παπαζήσης, Αθήνα, 2006, σελ. 
180-181 
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πολιτικής εντός ΟΠΕΚ και επιδιώκει ποσοστώσεις στην παραγωγή και διατήρηση 

υψηλών τιμών. Σε αυτό το πλαίσιο, συνεργάζεται και με άλλες πετρελαιοεξαγωγές 

χώρες, με τις οποίες τα συμφέροντά του συμπίπτουν.  

Σε γενικές γραμμές, το Ιράν επιδιώκει το ζωτικό του συμφέρον της υπεράσπισης 

της εθνικής του κυριαρχίας με τη χρήση σκληρής-στρατιωτικής ισχύος. Το συμφέρον 

του να ασκήσει ρόλο περιφερειακής δύναμης το επιδιώκει με έναν συνδυασμό πηγών 

ισχύος-μέσω στρατιωτικής ισχύος, π.χ. έναντι του Ιράκ, μέσω οικονομικής ισχύος, 

στα πλαίσια του ΟΠΕΚ και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας, αλλά και με 

τη χρήση ήπιας ισχύος, απευθυνόμενο στον ισλαμικό κόσμο με όρους αλληλεγγύης. 

Τα οικονομικά του συμφέροντα τα επιδιώκει με χρήση της οικονομικής και της ήπιας 

ισχύος του, τόσο στη βάση των αμοιβαίων συμφερόντων, με ισλαμικά και μη κράτη, 

όσο και μέσω των ισλαμικών αλλά και των αντιαμερικανικών ιδεωδών. 

Η Βενεζουέλα επιδιώκει να παίξει το ρόλο εναλλακτικής περιφερειακής 

δύναμης στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής. Ζωτικό της συμφέρον είναι η 

προάσπιση της εθνικής της κυριαρχίας και η επιβίωση του καθεστώτος. Βασικές 

απειλές για την ασφάλειά της θεωρεί πως είναι οι ΗΠΑ και ο δορυφόρος τους στην 

Λατινική Αμερική, η Κολομβία.183 Έχει έντονα συμφέροντα να εξάγει το 

μπολιβαριανό μοντέλο διακυβέρνησης, να επιτύχει την ολοκλήρωση της 

λατινοαμερικανικής υποηπείρου, και να μειώσει την εξάρτησή αυτής από τις ΗΠΑ.184

Η οικονομία της Βενεζουέλας είναι εξαρτημένη από τα πετρελαϊκά έσοδα, και 

συμφέρον της είναι να διατηρούνται υψηλά οι τιμές του πετρελαίου, ούτως ώστε να 

αυξάνονται τα δημόσια έσοδα, και πρωταγωνιστεί στην διαμόρφωση της πολιτικής 

εντός ΟΠΕΚ, επιδιώκοντας ποσοστώσεις στην παραγωγή και διατήρηση υψηλών 

τιμών. Σε αυτό το πλαίσιο, το Καράκας, όπως και η Τεχεράνη, συνεργάζεται και με 

άλλες πετρελαιοεξαγωγές χώρες, με τις οποίες τα συμφέροντά του συμπίπτουν. 

Η Βενεζουέλα επιδιώκει την μεγιστοποίηση της ασφάλειάς της με τη χρήση 

στρατιωτικής ισχύος, δηλαδή με αύξηση εξοπλισμών, αλλά και με χρήση ήπιας 

ισχύος, διαμορφώνοντας συμμαχίες με τα συγγενή ιδεολογικά καθεστώτα της 

περιοχής. Επιδιώκει να πρωταγωνιστήσει σε περιφερειακό επίπεδο με τη χρήση 

οικονομικής ισχύος, δηλαδή ισχυροποιώντας την οικονομία της, και ήπιας ισχύος, 

δηλαδή με έκκληση στα συγγενικά ιδεολογικά καθεστώτα, στη βάση ενός 
                                                 
183 Manero E.A., “Strategic Representations, Territory and Border Areas: Latin America and Global 
Disorder”, Geopolitics, Vol.12, No.1, σελ. 32. 
184 Wilpert G., Changing Venezuela by Taking Power, The History and Politics of the Chavez 
Government, Verso, London, 2007, σελ. 153-157. 
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ιδεολογικού πλαισίου που θέλει να αντιμετωπίσει την φτώχεια, να μειώσει τις 

ανισότητες και να επιταχύνει την ανάπτυξη. 

Τα οικονομικά της συμφέροντα τα επιδιώκει με έναν συνδυασμό οικονομικής 

και ήπιας ισχύος. Χρησιμοποιεί τη θέση της στον ΟΠΕΚ για να επηρεάσει τις 

πολιτικές του Οργανισμού, και παράλληλα πρωτοστατεί στα φόρα των χωρών του 

Νότου, στα οποία προσπαθεί να δημιουργήσει συμμάχους, να αυξήσει το κύρος της 

διεθνώς και να επιδιώξει τα συμφέροντά της από θέση ισχύος. Εξάλλου, η 

ισχυροποίηση του διεθνούς κύρους της χώρας αποτελεί από μόνη της συμφέρον της 

Βενεζουέλας, το οποίο επιδιώκεται κυρίως με την χρήση ήπιας ισχύος στη βάση 

ιδεολογικής σύγκλισης. 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η Βενεζουέλα και το Ιράν έχουν κοινά 

συμφέροντα και τα επιδιώκουν με παραπλήσιους τρόπους. Τα συμφέροντα των δύο 

χωρών συμπίπτουν καταρχάς στον ενεργειακό τομέα. Και οι δύο χώρες έχουν 

αμοιβαίο συμφέρον να διατηρηθούν υψηλά οι τιμές του πετρελαίου, για να αυξήσουν 

τα δημόσια έσοδα, ούτως ώστε να ενισχύσουν τους προϋπολογισμούς τους. Έτσι, 

μπορούν να αυξήσουν τις δημόσιες παροχές προς τους πολίτες τους, και να μειώσουν 

τις αντιδράσεις εις βάρος των κυβερνήσεών τους. Παράλληλα, επιθυμούν μείωση της 

ισχύος και της επιρροής των ΗΠΑ, τις οποίες θεωρούν απειλή για την ασφάλειά τους. 

Επιθυμούν περιφερειακά μια ανακατανομή ισχύος, υπέρ τους και εις βάρος των 

ΗΠΑ. 

Το Ιράν και η Βενεζουέλα, παράλληλα, χρησιμοποιούν στρατηγικές απόκτησης 

συμμάχων, ούτως ώστε να εξέλθουν από την διεθνή απομόνωση στην οποία 

επιθυμούν να τις οδηγήσουν οι ΗΠΑ, για να ισχυροποιήσουν το κύρος τους διεθνώς, 

αλλά και για την επίτευξη των αμοιβαίων συμφερόντων. Έτσι, οι δύο χώρες σταδιακά 

άρχισαν να συνεργάζονται ολοένα και περισσότερο προς την επίτευξη των αμοιβαίων 

συμφερόντων τους. Οι Πρόεδροι Hugo Chavez και Mahmoud Ahmadinejad έχουν 

υπογράψει μια σειρά διμερών συμφωνιών. Η αύξηση των ιρανικών επενδύσεων και η 

στήριξη της Βενεζουέλας στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα έχουν μετατρέψει το Ιράν 

στο σημαντικότερο εκτός Λατινικής Αμερικής σύμμαχο για τη Βενεζουέλα, και τα 

δύο κράτη πλέον διεξάγουν από κοινού τον αντιιμπεριαλιστικό αγώνα και στις 

υπόλοιπες χώρες της περιφέρειας.185

 

                                                 
185 “The Americas”, Strategic Survey, Vol 107, No 1, σελ.111. 
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4.2. Διμερής συνεργασία 

 

4.2.1 Διμερείς συμφωνίες 

Η αρχή της διμερούς συνεργασίας έγινε με την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα 

στον Πρόεδρο της Βενεζουέλας Hugo Chavez και τον προηγούμενο Πρόεδρο του 

Ιράν, τον Mohhamad Khatami, στις 21 Μαΐου 2001, η οποία αφορούσε πολιτικά, 

οικονομικά και πολιτιστικά θέματα, και συνεργασία στους τομείς της έρευνας και της 

τεχνολογίας.186 Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, ωστόσο, εντατικοποιήθηκαν μετά 

την εκλογή του Mahmoud Ahmadinejad στην Προεδρία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. 

Στις 29 Ιουλίου 2006, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης του Chavez στο 

Ιράν, οι δύο χώρες υπέγραψαν 11 εμπορικές συμφωνίες, ενώ στον Chavez 

απονεμήθηκε το Ανώτατο Παράσημο Τιμής που η Ισλαμική Δημοκρατία απονέμει σε 

ξένους πολίτες. Οι συμφωνίες αφορούν τους τομείς της ενέργειας, της 

φαρμακοβιομηχανίας, της πολιτικής αεροπορίας (αποφασίστηκε η δημιουργία 

απευθείας πτήσης Καράκας-Τεχεράνης), της ιατρικής και της προστασίας του 

περιβάλλοντος. Η ιρανική κρατική εταιρεία Petropars σκοπεύει να επενδύσει 4 δις 

δολάρια στα πλαίσια της ενεργειακής συνεργασίας με την κρατική εταιρία 

πετρελαίου της Βενεζουέλας PDVSA.187

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2006 ο Ahmadinejad επισκέφτηκε το Καράκας για μια νέα 

σειρά 20 νέων διμερών συμφωνιών. Αυτές αφορούσαν τους τομείς του πετρελαίου 

και του φυσικού αερίου, του χάλυβα και του σιδήρου, και των υποδομών. Σημαντική 

ήταν η συμφωνία ανάμεσα στην κρατική πετροχημική εταιρεία της Βενεζουέλας, την 

Pequiven, και την αντίστοιχη ιρανική, την National Petrochemical Company, για την 

δημιουργία της VenIrán Petrochemical Company, με προϋπολογισμό 1.5 δις δολάρια. 

Οι Πρόεδροι Chavez και Ahmadinejad υπέγραψαν, τέλος, μια αμοιβαία διακήρυξη 

για ένα κοινό αίτημα για έναν πολυπολικό κόσμο, και πιο ισχυρούς θεσμούς 

πολυμερούς διπλωματίας.188

Στις 14 Ιανουαρίου 2007 ο Ahmadinejad πραγματοποίησε άλλη μια επίσημη 

επίσκεψη στην Βενεζουέλα. Οι Πρόεδροι του Ιράν και της Βενεζουέλας υπέγραψαν 

συμφωνίες που αφορούν θέματα οικονομικής και ενεργειακής συνεργασίας, ενώ 
                                                 
186 “Iran-Venezuela agreement”, available at: 
http://former.president.ir/khatami/eng/cronicnews/1380/8002/800231/800231.htm.  
187 Venezuelanalysis, July 31st 2006, enezuela Signs More Deals during Chavez’s visits to Iran and 
Vietnam”, available at: http://www.venezuelanalysis.com/news/1861.  
188 Venezuelanalysis, September 18th 2006, “Iranian President visits Venezuela, Signs Numerous 
Economic agreements”, available at: http://www.venezuelanalysis.com/news/1949.  
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συζητήθηκαν και σχέδια ανάπτυξης και διύλισης πετρελαϊκών κοιτασμάτων στην 

Συρία. Η Βενεζουέλα προχώρησε επίσης στην αγορά τάνκερ από το Ιράν.189

Στις 30 Ιουνίου 2007 ο Chavez επισκέφθηκε την Τεχεράνη και κατέληξε σε 

μερικές ακόμη σημαντικές συμφωνίες με τον Ahmadinejad. Αυτές αφορούσαν την 

κατασκευή ενός πετροχημικού εργοστασίου στην Βενεζουέλα, ενός δεύτερου στο 

Ιράν, την κατασκευή 7.000 οικισμών στην Βενεζουέλα, και άλλες στους τομείς της 

οικονομικής και πολιτιστικής συνεργασίας. 190

Στις 20 Νοεμβρίου 2007, ο Chavez επισκέφθηκε την Τεχεράνη ακόμη μια φορά. 

Υποστήριξε το Ιράν στο θέμα του πυρηνικού του προγράμματος, και δήλωσε πως η 

Βενεζουέλα σκοπεύει να αποκτήσει το δικό της πυρηνικό πρόγραμμα για ειρηνικούς 

σκοπούς. Ιράν και Βενεζουέλα από κοινού πρότειναν στην Σύνοδο του ΟΠΕΚ τον 

καθορισμό της τιμής του πετρελαίου μέσα από ένα καλάθι νομισμάτων, ενώ οι 

Πρόεδροι Chavez και Ahmadinejad υπέγραψαν συμφωνίες συνεργασίας για τη 

δημιουργία μίας κοινής τράπεζας, ενός ταμείου, ενός προγράμματος τεχνικής 

εκπαίδευσης για την πετρελαϊκή βιομηχανία και μια συμφωνία στον τομέα της 

βιομηχανίας.191

Στις 23 Απριλίου 2008 ο Chavez και ο Ahmadinejad υπέγραψαν στο Καράκας 

άλλες 15 διμερείς συμφωνίες που αφορούν συνεργασία σε θέματα ενέργειας, 

αγροκαλλιέργειας, στέγασης, αθλητισμού, και εκπαίδευσης. Στον τομέα της ενέργειας 

οι συμφωνίες αφορούσαν συνεργασία για ανάπτυξη και εκμετάλλευση του ορυκτού 

πλούτου της ζώνης του Orinoco. Επιπλέον, υπήρξε συμφωνία και για απευθείας 

ναυτιλιακής σύνδεσης του Ιράν με την Βενεζουέλα και την Κούβα.192

Συνολικά, οι δύο χώρες φαίνεται πως έχουν υπογράψει έναν μεγάλο αριθμό 

συμφωνιών για την επίτευξη των αμοιβαίων συμφερόντων τους. Σε γενικές γραμμές, 

οι σημαντικότερες από αυτές αφορούν τον τομέα της ενέργειας. Τόσο η NIOC όσο 

και η Petro Pars έχουν υπογράψει πολλές συμφωνίες με την PDVSA. Ωστόσο, 

                                                 
189 The New York Times, January 14, 2007, “Iranian President visits Venezuela to strengthen ties”, 
available at: http://www.nytimes.com/2007/01/14/world/americas/14iran.html.  
190 Al Jazeera, Sun, July 1st, 2007, “Chavez visits ‘brother’ Ahmadinejad”, available at: 
http://english.aljazeera.net/NR/exeres/E6452775-0AC5-4666-BF25-CC7BCF9D5ABA.htm.  
191 Associated Press, Tuesday, November 20, 2007, “Chavez, Ahmadinejad: US Power on Decline”, 
available at: http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2007/11/19/AR2007111900400.html.  
192 Venezuelanalysis, April 25th 2008, “Venezuela and Iran sign Cooperation Accords for Economic 
and Social Development”, available at: http://www.venezuelanalysis.com/newsbrief/3382.  
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φαίνεται πως το κίνητρο για τις συμφωνίες αυτές υπήρξε περισσότερο πολιτικό, που 

αποσκοπούσε στην δημιουργία μιας συμμαχίας, παρά καθαρά οικονομικό.193

Παράλληλα, ο Ahmadinejad προσπαθεί να ενδυναμώσει τις σχέσεις της χώρας 

του με τα λατινοαμερικανικά κράτη, των οποίων οι σχέσεις με τις ΗΠΑ 

αντιμετωπίζουν εντάσεις, και η Βενεζουέλα του Chavez είναι μία από αυτές. Ο 

Chavez, εξάλλου, έχει δηλώσει πως η χώρα του θα βοηθήσει οποιοδήποτε κράτος 

επιθυμεί να εναντιωθεί στην πολιτική των ΗΠΑ, με οικονομικά και άλλα μέσα.194 

Και για την Βενεζουέλα, όμως, πέρα από τα καθαρά οικονομικά συμφέροντα, 

υπάρχει και το πολιτικό κίνητρο της εναντίωσης στις ΗΠΑ για την εμβάθυνση της 

διμερούς συνεργασίας.195 Τελικά, ο Chavez κατάφερε να εκνευρίσει την κυβέρνηση 

Bush, και η ενίσχυση των στρατιωτικών, οικονομικών και διπλωματικών του 

σχέσεων με το Ιράν, αλλά και άλλες χώρες που έχουν περάσει κατά καιρούς από τον 

«άξονα του κακού», όπως η Βόρειος Κορέα, το Ιράκ, η Λιβύη και η Κούβα, 

οδήγησαν την Rice να χαρακτηρίσει την Βενεζουέλα «πιστό ακόλουθο» (sidekick) 

του Ιράν.196

 

4.2.2 Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν 

Η Βενεζουέλα παρείχε υποστήριξη στο Ιράν και αναφορικά με το πυρηνικό του 

πρόγραμμα. Για όσο διάστημα η χώρα συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΙΑΕΑ, η Βενεζουέλα ψήφισε υπέρ του Ιράν σε όσα ψηφίσματα καταψήφιζαν το 

πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Πιο συγκεκριμένα, το ψήφισμα που 

υιοθετήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2005,197 και το οποίο απαιτεί από το Ιράν να 

συμμορφωθεί με τις διατάξεις της Συνθήκης για τη μη Διάδοση των Πυρηνικών, 

(Non-Proliferation Treaty, NPT), και πιο συγκεκριμένα το Επιπρόσθετο Πρωτόκολλο 

                                                 
193 Brumberg D., Ahram A.I., The National Iranian Oil Company in Iranian Politics, The James Baker 
III Institute for Public Policy, Rice University, 2007, σελ. 36. 
194 Dadwal S.R., «Iran Standoff: Repercussions for the Global Oil Market”, Strategic Analysis, Vol.31, 
No.3, σελ. 551. 
195 Wilpert G., Changing Venezuela by Taking Power, The History and Politics of the Chavez 
Government, Verso, London, 2007, σελ. 158. 
196 Clement C.I., “Confronting Hugo Chavez: US ‘Democracy Promotion’ in Latin America”, in Ellner 
S., Salas M.T. (eds), Venezuela, Hugo Chavez and the Decline of an ‘Exceptional Democracy’, 
Rowman & Littlefield, New York, 2007, σελ. 199. 
197 IAEA Board of Governors, Resolution GOV/2005/77. 
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(Additional Protocol), υιοθετήθηκε με 22 ψήφους υπέρ,198 12 αποχές,199 και μία 

ψήφο κατά: Βενεζουέλα.200

Tο ψήφισμα που υιοθετήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2006,201 και σύμφωνα με το 

οποίο το θέμα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος παραπέμπεται στο Συμβούλιο 

Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, υιοθετήθηκε με 27 ψήφους υπέρ,202 5 αποχές,203 

και τρεις ψήφους κατά, αυτές της Κούβας, της Συρίας και της Βενεζουέλας.204 Εκτός 

από την ψήφο συμπαράστασης, η μόνιμη αντιπροσωπεία της Βενεζουέλας στην 

ΙΑΕΑ προέβη και σε Προφορική Νότα (Note Verbale) υποστήριξης του Ιράν, στην 

οποία δηλώνει πως διαφωνεί με το ψήφισμα GOV/2005/64, στην συζήτηση του 

οποίου δεν ακολουθήθηκε η συνήθης διαδικασία, και δεν επετράπη ισότιμη 

συμμετοχή σε όλα τα κράτη μέλη, και πως θεωρεί πως το ψήφισμα λειτουργεί 

ανασταλτικά για την ανάπτυξη του ιρανικού λαού, καθώς και όλων των κρατών που 

διατηρούν το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα να κάνουν χρήση της πυρηνικής ενέργειας 

για ειρηνικούς σκοπούς.205

 

4.3. Συμπεράσματα Κεφαλαίου 

 

Τα δύο κράτη συμπεριφέρονται ως ορθολογικοί δρώντες, και με δεδομένα τα 

εθνικά τους συμφέροντα, επιδιώκουν την πραγματοποίησή τους και ασκούν την 

εξωτερική πολιτική τους με ορθολογικά μέσα. Παράλληλα, η Βενεζουέλα και το Ιράν 

έχουν κοινά συμφέροντα και τα επιδιώκουν με παραπλήσιους τρόπους. Τα 

συμφέροντα των δύο χωρών συμπίπτουν καταρχάς στον ενεργειακό τομέα. Και οι 

δύο χώρες έχουν αμοιβαίο συμφέρον να διατηρηθούν υψηλά οι τιμές του πετρελαίου, 

για να αυξήσουν τα δημόσια έσοδα, ούτως ώστε να ενισχύσουν τους 

                                                 
198 Αργεντινή, Αυστραλία, Βέλγιο, Καναδάς, Εκουαδόρ, Γαλλία, Γερμανία, Γκάνα, Ουγγαρία, Ινδία, 
Ιταλία, Ιαπωνία, Νότιος Κορέα, Ολλανδία, Περού, Πολωνία, Πορτογαλία, Σιγκαπούρη, Σλοβενία, 
Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ. 
199 Αλγερία, Βραζιλία, Κίνα, Μεξικό, Νιγηρία, Πακιστάν, Ρωσία, Νότιος Αφρική, Σρι Λάνκα, 
Τυνησία, Βιετνάμ. 
200 IAEA, NewsCenter, http://www.iaea.org/NewsCenter/Focus/IaeaIran/iran_timeline2.shtml.  
201 IAEA Board of Governors, Resolution GOV/2006/14. 
202 Αργεντινή, Αυστραλία, Βέλγιο, Βραζιλία, Καναδάς, Κίνα, Κολομβία, Εκουαδόρ, Αίγυπτος, Γαλλία, 
Γερμανία, Γκάνα, Ελλάδα, Ινδία, Ιαπωνία, Νότιος Κορέα, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ρωσία, Σιγκαπούρη, 
Σλοβακία, Σλοβενία, Σρι Λάνκα, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Υεμένη. 
203 Αλγερία, Λευκορωσία, Ινδονησία, Λιβύη και Νότιος Αφρική. 
204 IAEA, NewsCenter, 
http://www.iaea.org/NewsCenter/Focus/IaeaIran/iran_timeline3.shtml#february06.  
205 Η νότα συμπεριλαμβάνεται στην Κυκλική Ενημέρωση της ΙΑΕΑ INFCIRC/652 της 17ης 
Αυγούστου 2005 και αφορά το resolution GOV/2005/64 της 11ης Αυγούστου 2005. 
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προϋπολογισμούς τους. Έτσι, μπορούν να αυξήσουν τις δημόσιες παροχές προς τους 

πολίτες τους, και να μειώσουν τις αντιδράσεις εις βάρος των κυβερνήσεών τους. 

Παράλληλα, επιθυμούν μείωση της ισχύος και της επιρροής των ΗΠΑ, τις 

οποίες θεωρούν απειλή για την ασφάλειά τους. Επιθυμούν περιφερειακά μια 

ανακατανομή ισχύος, υπέρ τους και εις βάρος των ΗΠΑ. Το Ιράν και η Βενεζουέλα, 

παράλληλα, χρησιμοποιούν στρατηγικές απόκτησης συμμάχων, ούτως ώστε να 

εξέλθουν από την διεθνή απομόνωση στην οποία επιθυμούν να τις οδηγήσουν οι 

ΗΠΑ, για να ισχυροποιήσουν το κύρος τους διεθνώς, αλλά και για την επίτευξη των 

αμοιβαίων συμφερόντων. 

Έτσι, οι δύο χώρες σταδιακά άρχισαν να συνεργάζονται ολοένα και 

περισσότερο προς την επίτευξη των αμοιβαίων συμφερόντων τους. Οι Πρόεδροι 

Hugo Chavez και Mahmoud Ahmadinejad έχουν υπογράψει μια σειρά διμερών 

συμφωνιών. Συνολικά, οι δύο χώρες φαίνεται πως έχουν υπογράψει έναν μεγάλο 

αριθμό συμφωνιών για την επίτευξη των αμοιβαίων συμφερόντων τους. Σε γενικές 

γραμμές, οι σημαντικότερες από αυτές αφορούν τον τομέα της ενέργειας. Τόσο η 

NIOC όσο και η PetroPars έχουν υπογράψει πολλές συμφωνίες με την PDVSA και 

την Pequiven. 

Ωστόσο, φαίνεται πως το κίνητρο για τις συμφωνίες αυτές υπήρξε περισσότερο 

πολιτικό, που αποσκοπούσε στην δημιουργία μιας συμμαχίας, παρά καθαρά 

οικονομικό. Ο Ahmadinejad προσπαθεί να ενδυναμώσει τις σχέσεις της χώρας του με 

τα λατινοαμερικανικά κράτη, των οποίων οι σχέσεις με τις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν 

εντάσεις, ενώ ο Chavez έχει δηλώσει πως η χώρα του θα βοηθήσει οποιοδήποτε 

κράτος επιθυμεί να εναντιωθεί στην πολιτική των ΗΠΑ, ενώ και για την Βενεζουέλα, 

πέρα από τα καθαρά οικονομικά συμφέροντα, υπάρχει και το πολιτικό κίνητρο της 

εναντίωσης στις ΗΠΑ για την εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας. 

Η Βενεζουέλα παρείχε υποστήριξη στο Ιράν και αναφορικά με το πυρηνικό του 

πρόγραμμα. Για όσο διάστημα η χώρα συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΙΑΕΑ, η Βενεζουέλα ψήφισε υπέρ του Ιράν σε όσα ψηφίσματα καταψήφιζαν το 

πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, και δηλώνει πως θεωρεί το δικαίωμα στην 

πυρηνική ενέργεια απαραίτητο για την ανάπτυξη του ιρανικού λαού, καθώς και πως 

είναι  αδιαμφισβήτητο δικαίωμα όλων των κρατών να κάνουν χρήση της πυρηνικής 

ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς. 

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, ωστόσο, ότι παρά τα αμοιβαία συμφέροντα, 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο κράτη. Βασικός πυρήνας της 

                                                                                                              Ζωή Βαρδανίκα Α.Μ.: Μ006/07                                                                                                             -67-



                                                                                                           «Διμερείς σχέσεις Ιράν-Βενεζουέλας» 

συνεργασίας είναι ο αντιαμερικανισμός, και η συνεργασία στον ΟΠΕΚ. Υπάρχουν 

όμως και μεγάλες πολιτιστικές διαφορές, υπάρχει μεγάλη πολιτισμική και πολιτική 

ετερότητα. Η Ισλαμική Δημοκρατία και η Μπολιβαριανή Δημοκρατία βασίζονται σε 

πολύ διαφορετική πολιτική φιλοσοφία, οπότε η συμμαχία είναι μάλλον προσωρινή, 

και δεν αναμένεται να θεσμοθετηθεί.206 Γεγονός πάντως παραμένει ότι η κάθε 

πλευρά προσπαθεί βάσει των συμφερόντων της να προωθήσει τις επαφές εκείνες που 

θα την βοηθήσουν απέναντι στις εξωτερικές πιέσεις που δέχεται (εν προκειμένω από 

τις ΗΠΑ), και παράλληλα να προωθήσει τα συμφέροντά της στον τομέα της 

ενέργειας.207

Εν κατακλείδι, η διμερής συνεργασία Ιράν-Βενεζουέλας είναι αποτέλεσμα των 

αμοιβαίων συμφερόντων που έχουν τα δύο κράτη. Τα συμφέροντα αυτά εντοπίζονται 

σε δύο τομείς. Καταρχάς, στον ενεργειακό τομέα. Και οι δύο χώρες επιθυμούν 

υψηλές τιμές για το πετρέλαιο, ούτως ώστε να μπορούν να διαθέτουν τα έσοδα από 

τις πετρελαϊκές εξαγωγές σε δημόσιες παροχές, οι οποίες θα μειώσουν τις εσωτερικές 

αντιδράσεις και θα επιτρέψουν την επιβίωση των καθεστώτων τους. 

Ο άλλος τομέας στον οποίον συγκλίνουν τα συμφέροντά τους, είναι αυτός της 

διεθνούς πολιτικής. Και για τις δύο χώρες, οι ΗΠΑ αποτελούν απειλή κατά της 

ασφάλειάς τους, και γι’ αυτό συνεργάζονται στην προσπάθεια μείωσης της 

αμερικανικής ισχύος και επιρροής. Έτσι, τα τελευταία χρόνια, οι διμερείς σχέσεις 

Τεχεράνης-Καράκας έχουν γίνει πολύ καλές, και η συνεργασία μεταξύ των δύο έχει 

αγγίξει υψηλά επίπεδα. Θα μπορούσαμε να πούμε πως έχει αποδώσει έως τώρα 

κάποια αποτελέσματα, και γι’ αυτό προβλέπεται να ενταθεί ακόμη περισσότερο στο 

επόμενο διάστημα. Δεν αναμένεται, ωστόσο, να θεσμοποιηθεί, αφού οι θέσεις των 

δύο κρατών αποκλίνουν σε σημαντικούς τομείς, αλλά να παραμείνει στα επίπεδα της 

διμερούς συνεργασίας, για όσο συνεχίζουν να υπάρχουν αμοιβαία συμφέροντα.  

 

 

 

 

 

                                                 
206 Εκτίμηση του αξιωματούχου της Ιρανικής Πρεσβείας στην Αθήνα Ali Haj Jafari, που μου 
παραχώρησε σε προσωπική συνέντευξη. 
207 Εκτίμηση του Εμπειρογνώμονα Α’ του υπουργείου Εξωτερικών Βασίλη Κωνσταντινέα, υπεύθυνου 
για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, που μου παραχώρησε σε προσωπική 
συνέντευξη. 
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5. Συμπεράσματα 

 

Το Ιράν είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα του ΟΠΕΚ, και 

επίσης δεύτερη χώρα παγκοσμίως σε ότι αφορά τα αποθέματα φυσικού αερίου. Τα 

αποδεδειγμένα ιρανικά αποθέματα στη Μέση Ανατολή υπολογίζονται σε τουλάχιστον 

100 δισεκατομμύρια βαρέλια, ενώ η ημερήσια παραγωγή ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια 

βαρέλια, ενώ διαθέτει και υποθαλάσσια κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου 

και στην Κασπία Θάλασσα. Αν και το μέγεθος των αποθεμάτων αυτών δεν έχει 

υπολογιστεί πλήρως, εντούτοις εκτιμάται ότι φτάνει τα 12 δισεκατομμύρια βαρέλια. 

Το Ιράν δεν έχει εμπλακεί ωστόσο ενεργά στην εκμετάλλευση της Κασπίας ακόμη. 

Παράλληλα, διαθέτει περίπου 940 Tcf αποδεδειγμένα αποθέματα φυσικού 

αερίου στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και της Κασπίας Θάλασσας. Η οικονομία 

του Ιράν είναι απόλυτα εξαρτημένη από τα πετρελαϊκά έσοδα, και αυτό οδηγεί τη 

χώρα σε προβλήματα, αφού η οικονομική πολιτική εξαρτάται πλήρως από τις 

ανθίσεις και τις υφέσεις των τιμών του πετρελαίου.  

Το Ιράν θεωρεί πως αποτελεί περιφερειακή δύναμη στον Περσικό Κόλπο, και 

προσπαθεί να ασκήσει ηγεμονική πολιτική στην περιοχή. Θεωρεί πως οι ΗΠΑ και το 

Ισραήλ αποτελούν απειλές για την ασφάλειά του και η πολιτική του απέναντι στα 

κράτη αυτά είναι εχθρική. Επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου για την 

μεγιστοποίηση της ασφάλειάς του, την υπεράσπιση της εθνικής του κυριαρχίας και 

την επιβίωση του καθεστώτος του. Παράλληλα, επιδιώκει την απομάκρυνση των 

ΗΠΑ από την περιοχή, και την αντικατάσταση των φιλοαμερικανικών μοναρχικών 

καθεστώτων του Περσικού Κόλπου με ισλαμικά, γιατί αυτό εξυπηρετεί τα 

συμφέροντά του. 

Παράλληλα, έχει συμφέρον να αποτελέσει διακομιστικό κέντρο των φυσικών 

πόρων της Κασπίας Θάλασσας. Έτσι, η ιρανική πολιτική σε ολόκληρη την περιοχή 

του Καύκασου και της Κεντρικής Ασίας έχει ως στόχο της την επιδίωξη των ιρανικών 

συμφερόντων και όχι την προώθηση των ισλαμικών ιδεωδών, και έχει υιοθετήσει μια 

στρατηγική διείσδυσης στην συγκεκριμένη περιοχή, γεγονός που αποδεικνύεται και 

από το ότι η Ρωσία θεωρείται σήμερα ο σημαντικότερος στρατιωτικός και 

οικονομικός συνεργάτης του Ιράν. 

Σε γενικές γραμμές, το Ιράν θεωρείται απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια 

για διάφορους λόγους. Καταρχάς, το πυρηνικό του πρόγραμμα δημιουργεί έντονη 
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ανασφάλεια στην Δύση. Επίσης, οι προσβάσεις που διαθέτει σε ενεργειακούς πόρους 

όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, και η σχετική ικανότητά του να επηρεάζει, 

έστω και εμμέσως, τις τιμές τους και την ποσότητα που διακινείται στην αγορά, 

δημιουργούν επίσης ανασφάλεια στην ενεργειακά εξαρτημένη από την Κασπία και 

τον Περσικό Κόλπο Δύση. 

Συμπερασματικά, η ιρανική πολιτική είναι αντιφατική. Άλλοτε η επιδίωξη των 

εθνικών συμφερόντων είναι αυτή που κυριαρχεί στην χάραξη της εξωτερικής 

πολιτικής και άλλοτε η ιδεολογία δεν επιτρέπει ρεαλιστική προσέγγιση. Οι σχέσεις 

της Τεχεράνης με τη Ρωσία και τις χώρες του Καυκάσου είναι σε γενικά πλαίσια 

σχέσεις συνεργασίας που απορρέουν από τα κοινά συμφέροντα στον τομέα της 

ενέργειας. Οι σχέσεις της με τις ΗΠΑ όμως και με τα φιλοδυτικά κράτη του 

Περσικού Κόλπου επηρεάζονται από την ισλαμική ιδεολογία και δεν επιτρέπουν 

συνεργασία για την επιδίωξη των υπαρκτών κοινών συμφερόντων στον τομέα της 

ενέργειας. 

Η Βενεζουέλα είναι η πέμπτη κατά σειρά μεγαλύτερη εξαγωγός χώρα του 

κόσμου σε συμβατικό (ελαφρύ και βαρύ) αργό πετρέλαιο (light crude και heavy 

crude), ενώ διαθέτει τα σημαντικότερα αποθέματα μη συμβατικού πετρελαίου στον 

κόσμο (extra-heavy crude). Συνοπτικά, τα αποδεδειγμένα πετρελαϊκά της αποθέματα 

φτάνουν τα 87 δισεκατομμύρια βαρέλια, ενώ διαθέτει 151 τρισεκατομμύρια κυβικά 

μέτρα αποδεδειγμένα αποθέματα φυσικού αερίου. Η οικονομία της Βενεζουέλας 

βασίζεται σχεδόν εξολοκλήρου στα πετρελαϊκά έσοδα, και τα οικονομική 

προβλήματα που αντιμετώπιζε η Βενεζουέλα λόγω της πτώσης της τιμής του 

πετρελαίου ανέδειξαν στην εξουσία της Βενεζουέλας το 1998 τον Hugo Chavez Frias. 

Με την εκλογή του ο Chavez ήταν φανερό πως είχε ξεκάθαρους 

μεταρρυθμιστικούς στόχους τόσο για την PDVSA, την κρατική εταιρεία πετρελαίου 

της Βενεζουέλας, όσο και για τον ΟΠΕΚ. Οργάνωσε την Δεύτερη Σύνοδο των 

κρατών-μελών του ΟΠΕΚ με ξεκάθαρους στόχους την τήρηση των ποσοστώσεων, 

και την άνοδο της τιμής του πετρελαίου. Η PDVSA επανεθνικοποιήθηκε με το 

Σύνταγμα του 1999, που προβλέπει ότι η πετρελαϊκή βιομηχανίας της χώρας ανήκει 

πλέον στο κράτος. 

Βασικοί στόχοι της διπλωματίας υπήρξαν η μείωση της εξάρτησης από τις 

χώρες της Βορείου Αμερικής, η συνεργασία μέσα στον ΟΠΕΚ για την διαμόρφωση 

των τιμών του πετρελαίου, και η συνεργασία με άλλα υπερχρεωμένα στους διεθνείς 

οργανισμούς κράτη του Τρίτου Κόσμου στην διαπραγμάτευση της αποπληρωμής των 
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χρεών τους. Η διακυβέρνηση Chavez έθεσε πέντε ξεκάθαρους στόχους για την 

εξωτερική πολιτική: την προώθηση της πολυπολικότητας, την προώθηση της 

λατινοαμερικανικής ολοκλήρωσης, την συσπείρωση και την διαφοροποίηση των 

διεθνών σχέσεων της χώρας, την ενδυνάμωση της θέσης της Βενεζουέλας στην 

παγκόσμια οικονομία και την προώθηση ενός νέου καθεστώτος ασφάλειας στο δυτικό 

ημισφαίριο. 

Σε γενικές γραμμές, η εξωτερική πολιτική της Βενεζουέλας επιβάλλει καλές 

σχέσεις με χώρες με τις οποίες μοιράζεται την ίδια λαϊκίστικη αντικαπιταλιστική-

αντιμπεριαλιστική ατζέντα. Η εξωτερική πολιτική της Βενεζουέλας επί Chavez 

αναφορικά με τις ΗΠΑ χαρακτηρίζεται γενικώς ως αντιαμερικανική, καθώς οι δύο 

χώρες έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα αναφορικά με το μέλλον της ηπείρου, αν 

και μοιράζονται κάποια κοινά οικονομικά συμφέροντα, όπως το να παραμείνει η 

Βενεζουέλα ένας σημαντικός εξαγωγέας πετρελαίου προς τις ΗΠΑ. 

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και η Μπολιβαριανή Δημοκρατία της  

Βενεζουέλας έχουν κοινά συμφέροντα και τα επιδιώκουν με παραπλήσιους τρόπους. 

Τα συμφέροντα των δύο χωρών συμπίπτουν καταρχάς στον ενεργειακό τομέα. Και οι 

δύο χώρες έχουν αμοιβαίο συμφέρον να διατηρηθούν υψηλά οι τιμές του πετρελαίου, 

για να αυξήσουν τα δημόσια έσοδα, ούτως ώστε να ενισχύσουν τους 

προϋπολογισμούς τους. Έτσι, μπορούν να αυξήσουν τις δημόσιες παροχές προς τους 

πολίτες τους, και να μειώσουν τις αντιδράσεις εις βάρος των κυβερνήσεών τους. 

Παράλληλα, επιθυμούν μείωση της ισχύος και της επιρροής των ΗΠΑ, τις 

οποίες θεωρούν απειλή για την ασφάλειά τους. Επιθυμούν περιφερειακά μια 

ανακατανομή ισχύος, υπέρ τους και εις βάρος των ΗΠΑ. Το Ιράν και η Βενεζουέλα, 

παράλληλα, χρησιμοποιούν στρατηγικές απόκτησης συμμάχων, ούτως ώστε να 

εξέλθουν από την διεθνή απομόνωση στην οποία επιθυμούν να τις οδηγήσουν οι 

ΗΠΑ, για να ισχυροποιήσουν το κύρος τους διεθνώς, αλλά και για την επίτευξη των 

αμοιβαίων συμφερόντων. 

Έτσι, οι δύο χώρες σταδιακά άρχισαν να συνεργάζονται ολοένα και 

περισσότερο προς την επίτευξη των αμοιβαίων συμφερόντων τους. Οι Πρόεδροι 

Hugo Chavez και Mahmoud Ahmadinejad έχουν υπογράψει μια σειρά διμερών 

συμφωνιών για την επιδίωξη των συμφερόντων αυτών. Τα συμφέροντα αυτά 

εντοπίζονται σε δύο τομείς. Καταρχάς, στον ενεργειακό τομέα. Και οι δύο χώρες 

επιθυμούν υψηλές τιμές για το πετρέλαιο, ούτως ώστε να μπορούν να διαθέτουν τα 

έσοδα από τις πετρελαϊκές εξαγωγές σε δημόσιες παροχές, οι οποίες θα μειώσουν τις 
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εσωτερικές αντιδράσεις και θα επιτρέψουν την επιβίωση των καθεστώτων τους. Ο 

άλλος τομέας στον οποίον συγκλίνουν τα συμφέροντά τους, είναι αυτός της διεθνούς 

πολιτικής. Και για τις δύο χώρες, οι ΗΠΑ αποτελούν απειλή κατά της ασφάλειάς 

τους, και γι’ αυτό συνεργάζονται στην προσπάθεια μείωσης της αμερικανικής ισχύος 

και επιρροής. 

Η στρατηγική της συμμαχίας έχει αποδώσει οφέλη μέχρι στιγμής και για τα δύο 

κράτη. Η τιμή του πετρελαίου έχει εκτιναχθεί στα 125$ ανά βαρέλι. Παράλληλα, οι 

ΗΠΑ φαίνονται να ενοχλούνται. Ωστόσο, μια θεσμοποίηση της συνεργασίας θα 

πρέπει να θεωρείται μάλλον απίθανη, λόγω των μεγάλων πολιτικών και πολιτιστικών 

αποκλίσεων. Το πιθανότερο είναι πως τα δύο κράτη θα συνεχίζουν να συνεργάζονται 

σε αυτούς τους τομείς για όσο καιρό αποκομίζουν οφέλη-και για όσο δεν αλλάζει η 

εσωτερική πολιτική κατάσταση σε κάποιο από τα δύο. 

Το πιο πιθανό, αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, είναι ότι θα 

συνεχίσει να αντιμετωπίζει τις διεθνείς αντιδράσεις, παρά τη στήριξη που του 

προσφέρουν Βενεζουέλα και Ρωσία. Ωστόσο, αν και με καθυστέρηση, τελικά θα 

τεθεί σε λειτουργία. Όσον αφορά την Βενεζουέλα, οι σχέσεις της με κράτη-παρίες 

(rogue states), όπως η Λιβύη, το Ιράκ, η Κούβα, η Συρία, η Νότιος Κορέα, και ιδίως 

το Ιράν, που για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα έχουν συμπεριληφθεί στον 

«Άξονα του Κακού», αργά ή γρήγορα θα αποτελέσουν την αιτία για τον 

χαρακτηρισμό και της ίδιας ως rogue state. Αν μάλιστα αποφασίσει η Βενεζουέλα να 

αποκτήσει το δικό της πυρηνικό πρόγραμμα, όπως έχει δηλώσει κατά καιρούς ο 

Chavez,208 τότε τα πράγματα θα δυσκολέψουν περισσότερο, και τότε πιθανότατα θα 

ενταχθεί και η ίδια στον «Άξονα του Κακού». 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
208 Associated Press, Tuesday, November 20, 2007, “Chavez, Ahmadinejad: US Power on Decline”, 
available at: http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2007/11/19/AR2007111900400.html
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