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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΓΩΓΗ 

 Ζ Ηζιακηθή Δπαλάζηαζε ζην Ηξάλ ην 1979 απνηειεί ηελ αθεηεξία ηεο 

αληηπαξάζεζεο κεηαμχ ηνπ Ηξάλ θαη ηνπ Ηζξαήι, κηαο ζχγθξνπζεο, πνπ κε 

κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε έληαζε, καίλεηαη επί ηέζζεξηο δεθαεηίεο ηψξα. Ζ 

ζπγθξνπζηαθή απηή ζρέζε ησλ δχν ππφςε θξαηψλ νξηνζεηεί δηαρξνληθά έλα 

δίιεκκα αζθαιείαο πνιπεπίπεδν. Απηφ πξνζδηνξίδεηαη σο ηέηνην: 

 Mε ηελ έλλνηα ησλ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηε 

δηακφξθσζε θαη εμέιημή ηνπ φινπ ελ πξνθεηκέλσ θιίκαηνο (Μεγάιεο 

Γπλάκεηο, θπξίαξρε ηδενινγία ησλ εζληθψλ ειίη, θα). 

 Δπηπξφζζεηα, ζε ζρέζε πξνο ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο πνπ έιαβε 

θαηά ην παξειζφλ ή δπλεηηθά ζα ιάβεη ζην κέιινλ ε ηξαλν-ηζξαειηλή 

αληηπαξάζεζε (ζχγθξνπζε δηά αληηπξνζψπσλ, απεπζείαο ζχγθξνπζε κε 

ζπκβαηηθά ή/θαη ππξεληθά κέζα θιπ).  

 θνπφ ηεο παξνχζεο απνηειεί ε ζθηαγξάθεζε αθξηβψο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πηπρψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηιήκκαηνο αζθαιείαο, ζηελ 

πξννπηηθή ηεο εμέιημεο  απηνχ δηά ηνπ ρξφλνπ, κε ην κάηη πάληα ζην κέιινλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε δπλακηθή, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ φιε πξννπηηθή 

ηεο ππφ ζπδήηεζε ζχγθξνπζεο. Δπηζπκεηφ είλαη λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα 

πξσηαξρηθά αλαθνξηθά κε ην πψο εμειίρζεθε ε φιε αληηπαξάζεζε κεηαμχ 

Ηξάλ θαη Ηζξαήι, ζε δεχηεξν ρξφλν δε, λα απνθξπζηαιισζνχλ εθηηκήζεηο, εάλ 

θάηη ηέηνην θαηαζηεί δπλαηφ, αλαθνξηθά γεληθφηεξα κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θξαηηθψλ δξψλησλ εληφο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. 

 Χο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν εξκελείαο ησλ θαηλνκέλσλ, ζπκπεξηθνξψλ  

θαη επηινγψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ππφ εμέηαζε ζχγθξνπζε, επειέγε ην 

κνληέιν ηνπ λενξεαιηζκνχ, ή άιισο, δνκηθνχ ξεαιηζκνχ. Πξφζεζε ηνπ 

γξάθνληνο απνηειεί φπσο πέξαλ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο ππφςε κεζνδνινγίαο 

ζην πιαίζην αμηνιφγεζεο δξψκελσλ θαη θαηαζηάζεσλ, λα δηαπηζησζεί ην 

θαηά πφζν ε αληίζηνηρε πξνζέγγηζε ζε ζρέζε πξνο ηελ θαηαλφεζε ηεο δνκήο 

θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, επηβεβαηψλεηαη ή δηαςεχδεηαη ελ 

πξνθεηκέλσ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε. Σα θχξηα ζεκεία ηεο λενξεαιηζηηθήο 
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ζεσξίαο πνπ ειήθζεζαλ ππφςε ζην πιαίζην κηαο ηέηνηαο ινγηθήο έρνπλ σο 

αθνινχζσο (Κνπζθνπβέιεο, 2007, 64-69):  

 Οη κνλάδεο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο δηαζπλδένληαη, θαηά 

ηξφπνλ ψζηε αιιαγέο ζε κέξνο απηνχ, επηθέξνπλ αιιαγέο ζε άιια κέξε ηνπ.  

 Σν δηεζλέο ζχζηεκα «θηλείηαη», ζπκπεξηθέξεηαη αλεμάξηεηα απφ 

ηηο πξνζδνθίεο, ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θξαηψλ-κνλάδσλ 

ηνπ. 

 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο 

θαηαλνκήο ηζρχνο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ παηθηψλ, «εξήκελ» ηνπ Γηεζλνχο 

Γηθαίνπ θαη ησλ Γηεζλψλ Θεζκψλ. 

 Σα θξάηε ελεξγνχλ πάληα σζνχκελα απφ ην θίλεηξν ηεο 

κεγηζηνπνίεζεο ηεο αζθάιεηάο ηνπο, θαηά ηξφπν νξζνινγηθφ. 

 Ζ θαηαλνκή ηζρχνο εληφο ηεο δνκήο, εληφο ηνπ δηεζλνχο 

ζπζηήκαηνο, είλαη ν παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηηο δηαθνξεηηθέο θξαηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο, θαη φρη εγγελή ραξαθηεξηζηηθά θαη εζσηεξηθά δεδνκέλα ησλ 

θξαηηθψλ δξψλησλ (πρ ηδενινγηθέο ζπγθξνχζεηο ή δπκψζεηο). Μ‟ απηήλ ηελ 

έλλνηα νη αιιαγέο πνπ εληνπίδνληαη ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ, γηα ηνπο 

λενξεαιηζηέο είλαη άλεπ ζεκαζίαο ζε φ,ηη αθνξά ηηο δηαθξαηηθέο ζρέζεηο.  

 Σν δηεζλέο ζχζηεκα είλαη άλαξρν. Οη δηεζλείο ζεζκνί εληφο 

απηνχ πξνθχπηνπλ, δηακνξθψλνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ δηά ησλ κεζνδεχζεσλ 

ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ, σο «εξγαιεία» γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ απηψλ.  Απνξξίπηεηαη δειαδή ελ πξνθεηκέλσ ε ζέζε ησλ 

ξεαιηζηψλ, πεξί ζεζκψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηε βάζε ηεο ζπγθπξηαθήο 

ηαχηηζεο ζπκθεξφλησλ ησλ δηαθνξεηηθψλ θξαηηθψλ δξψλησλ. 

 Σν εζληθφ ζπκθέξνλ δηακνξθψλεηαη ππφ ηηο πηέζεηο ηνπ 

δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, κελ έρνληαο νληφηεηα αθεαπηνχ.   

 Ο ξφινο ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ ζην δηεζλέο γίγλεζζαη 

αγλνείηαη απφ ηνπο λενξεαιηζηέο. 

 Οη Μεγάιεο Γπλάκεηο απνηεινχλ ελ ηέιεη ζηαζεξνπνηεηηθή 

δηθιείδα, ζε ζρέζε πξνο ηελ εμαζθάιηζε κηαο ηζνξξνπίαο εληφο ηνπ δηεζλνχο 

ζπζηήκαηνο, κηαο «άλσζελ επηβαιιφκελεο» εηξήλεο, κηαο «ηάμεο 

πξαγκάησλ». 
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ε φ,ηη αθνξά ηε ρξήζε βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ, επειέγε γηα ην 

παξφλ πφλεκα  ε πξνζέγγηζε ησλ «παξελζεηηθψλ αλαθνξψλ» 

(PARENTHETICAL REFERENCING), ζηε ινγηθή θαη παξάδνζε ηνπ 

επνλνκαδφκελνπ HARVARD STYLE. Σα πιενλεθηήκαηα πνπ θξίλεηαη φηη έρεη 

ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ζε ζρέζε πξνο άιιεο πνπ πξνβιέπνπλ ηε ρξήζε 

ππνζεκεηψζεσλ, εληνπίδνληαη ζηα εμήο: 

 Χο πξνο ηπρφλ αλαθνξέο πνπ απνηεινχλ «θιαζζηθά» 

θείκελα-πεγέο, θαζίζηαηαη άκεζε ε απφ ηνλ αλαγλψζηε ζπλεηδεηνπνίεζε 

ρξήζεο ηνπο ελ πξνθεηκέλσ σο ηέηνησλ, ίζσο ρσξίο θαλ ηελ αλαδξνκή ζηηο 

θαηαγξαθέο ηεο ρξεζηκνπνηεζείζαο ζην έξγν βηβιηνγξαθίαο. 

 Πξνθεηκέλνπ γηα πεγέο ιηγφηεξν γλσζηέο, θαη ην 

θπξηφηεξν, ζρεηηθά παξσρεκέλνπ ρξφλνπ έθδνζεο, πξνζειθχεηαη επθνιφηεξα 

ε πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε ζε απηέο. Σν δεδνκέλν απηφ ζεσξείηαη ηδηαηηέξσο 

ζεηηθφ, ηφζν ζε ζρέζε κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θαηά πεξίπησζε εμεηαδφκελνπ 

πνλήκαηνο, παξέρνληαο άκεζα κηα θαιή αίζζεζε πεξί ηνπ εχξνπο ηεο 

έξεπλαο πνπ έρεη γίλεη, φζν θαη ζε ζρέζε κε ην θέξδνο πνπ ζπλεπάγεηαη γηα 

ηνλ φπνην αλαγλψζηε, ν εληνπηζκφο αμηφινγσλ, πιελ φκσο κε «θιαζζηθψλ» 

πεγψλ.  

 Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά απνθιεηζηηθά ζηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο, θαζίζηαηαη άκεζα δηά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο 

παξαπνκπψλ-αλαθνξψλ πξνθαλήο ηπρφλ «εμάξηεζε» απφ ζπγθεθξηκέλεο 

βηβιηνγξαθηθέο πεγέο. Παξάιιεια, θαζίζηαηαη επθνιφηεξν λα εθηηκεζεί ην 

θαηά πφζνλ ν γξάθσλ αληηιακβάλεηαη, εξκελεχεη θαη κεηαθέξεη νξζά ζην 

θείκελφ ηνπ ηα δεδνκέλα, ηνπο ηζρπξηζκνχο θαη ηηο ζέζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη-

πξνβάιινληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεγέο. 

 Δίλαη δε επηπιένλ επρεξέζηεξνο ν εληνπηζκφο εληφο ηνπ 

θεηκέλνπ ζεκείσλ ζηα νπνία έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζπγθεθξηκέλε βηβιηνγξαθηθή 

αλαθνξά, ηδηαίηεξα φηαλ απηφ είλαη δηαζέζηκν ζε κνξθή αξρείνπ PDF. 

 

ην πλεχκα ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ζην Κεθάιαην 2 πνπ αθνινπζεί 

γίλεηαη αλαθνξά ζηε κεηάβαζε απφ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ Ηξάλ θαη Ηζξαήι επί 

άρε, ζηε ζηαδηαθά θιηκαθνχκελε έληαζε θαη αληηπαξάζεζε κεηά ην 1979. 
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ηε ζπλέρεηα, ζηα δχν επφκελα Κεθάιαηα 3 θαη 4, γίλεηαη κλεία αληηζηνίρσο 

ζηηο πεξηπηψζεηο ζπγθξνχζεσλ δηά αληηπξνζψπσλ θαη ζην «αγθάζη» ηνπ 

ηξαληθνχ ππξεληθνχ πξνγξάκκαηνο. Οη πηζαλνί αηξαπνί πνπ δπλεηηθά ζα 

κπνξνχζαλ λα αθνινπζήζνπλ νη ζρέζεηο ησλ δχν θξαηψλ ζην κέιινλ, 

γίλνληαη αληηθείκελν ζπδήηεζεο ζην Κεθάιαην 5. Σέινο ζην Κεθάιαην 6 

παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζεο εξγαζίαο.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΠΟ ΣΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΠΑΡΑΘΔΗ 

2.1 Η ρέζεηο Ιξάλ-Ιζξαήι επί άρε 

 Καζψο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 θαη κέρξη ηηο αξρέο απηήο ην ‟70, ε 

Μεγάιε Βξεηαλία «απνρσξνχζε» απφ ηε Μέζε Αλαηνιή, κε ηελ εγθαηάιεηςε 

ηεο Γηψξπγαο ηνπ νπέδ θαη ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ, φπνπ πξσηχηεξα 

δηαηεξνχζε έληνλε ζηξαηησηηθή παξνπζία, ε Πεξζία ηνπ άρε αλαδχζεθε ζε 

θπξίαξρε πεξηθεξεηαθή Γχλακε ζηελ πεξηνρή θαη ζεκαηνθχιαθαο ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο Γχζεο. Ζ Τπεξδχλακε ΖΠΑ, θαζψο εκπιέθνληαλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ πξνβιεκαηηθή πνιεκηθή πεξηπέηεηα ηνπ Βηεηλάκ, νινέλα θαη 

πην πνιχ γλψξηζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ ηελ 

εμάξηεζε απφ ηελ Σερεξάλε, ζε κηα πξνζπάζεηα λα δηαηεξήζνπλ έλα ζρεηηθφ 

έιεγρν ζην κεζαλαηνιηθφ ρψξν (Ahmed and Ahmed, 1989, 129, Parsi, 2006, 

495). 

 Οη δεθαεηίεο ‟60-‟70 έθεξαλ αθφκα κηα ζεακαηηθή αλαβάζκηζε ηεο 

ηξαληθήο νηθνλνκίαο, θαζψο απηή γλψξηζε κηα αλάπηπμε ρσξίο πξνεγνχκελν, 

πνπ νθεηιφηαλ θαηά θχξην ιφγν ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ πεηξειαίνπ.  

Δηδηθφηεξα, θαηά ην δηάζηεκα 1968-1973 ην αθαζάξηζην εζληθφ πξντφλ ηνπ 

Ηξάλ γλψξηζε θαηά κέζν φξν  κηα εηήζηα αχμεζε ηνπ χςνπο ηνπ 12%, ηε 

ζηηγκή πνπ ην εηήζην χςνο ησλ αθαζάξηζησλ εγρψξησλ επελδχζεσλ 

θπκάλζεθε ζε επίπεδα πάλσ απφ ην 15%. Καηά ηα έηε 1973 θαη 1974 δε, ην 

αθαζάξηζην εζληθφ πξντφλ απμήζεθε κε αθφκα κεγαιχηεξνπο ξπζκνχο, 34% 

θαη 42% αληίζηνηρα, δεδνκέλεο ηεο ηιηγγηψδνπο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ηνπ 

πεηξειαίνπ ζηε δηεζλή αγνξά (Parsi, 2006, 496-497).  

 Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ θαιιηεξγήζεθε έλα θιίκα θηιίαο 

θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Πεξζίαο θαη ηνπ θξάηνπο ηνπ Ηζξαήι, κηαο ζρέζεο 

πνπ έιαβε αθφκα θαη ηηο δηαζηάζεηο θαθαιπκκέλεο ζηξαηησηηθήο ζπκκαρίαο. 

Δάλ θαη ζην πξνζθήλην νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ δελ έπαςαλ πνηέ 

λα ραξαθηεξίδνληαη απφ «δηαθξηηηθφηεηα», ππήξμαλ ζηελέο θαη αθνξνχζαλ 

έλα επξχ θάζκα πηνζεηνχκελσλ απφ θνηλνχ δξάζεσλ. πγθεθξηκέλα, ήδε απφ 

ην 1950 ην Ηξάλ αλαγλψξηζε ην ηζξαειηλφ θξάηνο DE FACTO, κία αλαγλψξηζε 

πνπ έγηλε DE JURE ην 1960. Παξάιιεια, ελψ ην Ηξάλ έγηλε ν θχξηνο 
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πξνκεζεπηήο πεηξειαίνπ ηνπ Ηζξαήι, ην ηειεπηαίν πξνζέθεξε ηε ζπλδξνκή 

ηνπ ζηνπο ηξαληθνχο ρεηξηζκνχο ζηελ θαηεχζπλζε αλάπηπμεο επηθεξδψλ 

ζρέζεσλ κε ηνλ ακεξηθαληθφ παξάγνληα (Neff, 1991, 24). Σν Ηξάλ ππήξμε 

αθφκα εμαγσγηθφο πξννξηζκφο γηα ηα ηζξαειηλά αιιά θαη βηνκεραληθά 

πξντφληα (Guiney, 1979, 34).  

 εκαληηθέο ήηαλ επίζεο θαη νη πξνκήζεηεο φπισλ ηεο Σερεξάλεο απφ 

ην Σει Αβίβ. Έρεη θαηαγξαθεί φηη ην Ηζξαήι κάιηζηα αλέπηπμε πξνο πψιεζε 

ζην Ηξάλ, θαηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70, έλαλ πχξαπιν επηθαλείαο-

επηθαλείαο ηθαλφ λα θέξεη ππξεληθή θεθαιή. Ζ παξάδνζε ηνπ ππξαχινπ 

ζηνπο Ηξαλνχο είρε πξνγξακκαηηζηεί γηα ην 1979, θαη ελ πινπνηήζεθε πνηέ, 

θαζψο ε ηξαληθή επαλάζηαζε πξφιαβε δξακαηηθά ηηο εμειίμεηο (Neff, 1991, 

24).       

  ε πνιηηηθφ-ζηξαηεγηθφ επίπεδν, ηε ζπλεξγαζία ηνπ Ηζξαήι κε ην Ηξάλ 

ηνπ άρε επέβαιιε ππφ κία έλλνηα ν θνηλφο ζθνπφο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

αξαβηθνχ παξάγνληα, θαη ηεο απεηιήο πνπ απηφο αληηπξνζψπεπε γηα 

ακθφηεξα ηα δχν απηά, κε αξαβηθά θξάηε ζηελ πεξηνρή. Ο ίδηνο ν άλαθηαο 

ηνπ Ηξάλ, αηηηνινγψληαο θαη, ππφ κία έλλνηα, δηθαηνινγψληαο ηε θηινηζξαειηλή 

ηνπ πνιηηηθή, δήισζε θάπνηε δεκφζηα: «νχηε ην Ηξάλ, νχηε ην Ηζξαήι ζέινπλ 

λα είλαη κφλα ηνπο ζε κηα ζάιαζζα Αξάβσλ» (Neff, 1991, 24).    

 Γηα ηνπο Ηζξαειηλνχο πάιη, ην Ηξάλ απνηεινχζε έλα αλάρσκα ζε κηα 

αλεπηζχκεηε δπλάκεη εμάπισζε ηνπ αξαβηθνχ ειέγρνπ ζε εδάθε λνηίσο ηεο 

Δξπζξάο Θάιαζζαο (Guiney, 1979, 34). Σα θνηλά ζπκθέξνληα κεηαμχ ηνπ 

Ηζξαήι θαη ηνπ Ηξάλ ηνπ άρε, εληνπίδνληαη θαη ζηελ ακνηβαία, θνηλή αλάγθε 

παξεκπφδηζεο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο απφ ην λα δηεηζδχζεη πεξαηηέξσ, θαη 

λα επηβάιιεη ηηο πνιηηηθέο επηινγέο ηεο ζηελ επξχηεξε Μέζε Αλαηνιή (Guiney, 

1979, 34). Ηδηαίηεξα πξνβιεκάηηδε Ηζξαειηλνχο θαη Ηξαλνχο ε αλάπηπμε 

ζρέζεσλ εθ κέξνπο ηεο ΔΓ κε ην κπααζηθφ Ηξάθ (Parsi, 2006, 498), θαζψο 

θαη ε παξνπζία ησλ νβηεηηθψλ ζηελ Αίγππην (Parsi, 2006, 496).  

 Δηδηθφηεξα, νη θηλήζεηο ηνπ άρε ζε ζρέζε κε ηελ Αίγππην κνηάδνπλ λα 

είραλ ηδηαίηεξα ζεηηθφ πξφζεκν γηα ην Ηζξαήι. Με ην ζάλαην ηνπ Nasser ην 

1970, ν Ηξαλφο Μνλάξρεο επεδίσμε θαη πέηπρε ηε ζεακαηηθή ζχζθημε ησλ 
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πξφζθαηα απνθαηεζηεκέλσλ ζρέζεσλ ηεο ρψξαο ηνπ κε ην αηγππηηαθφ 

θξάηνο, πξνζεγγίδνληαο ην λέν εγέηε απηνχ, Sadat (Parsi, 2006, 496). H 

ηξαληθή επηξξνή πνπ αζθήζεθε ζηνλ ηειεπηαίν ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ, 

ππήξμε καθξνπξφζεζκα επλντθή ζηελ θαηεχζπλζε ηεο επίηεπμεο εηξήλεπζεο   

κε ην Ηζξαήι, αλ θαη νη ζέζεηο Σερεξάλεο θαη Σει Αβίβ πεξί ησλ 

πξνυπνζέζεσλ θαη φξσλ κηαο απνδεθηήο εηξήλεο ζηελ πεξηνρή, δελ ππήξμαλ 

πάληα ηαπηφζεκεο (Guiney, 1979, 34). 

 Πξέπεη λα θαηαγξαθεί φηη πέξαλ απφ ηα πεδία ηεο δηπισκαηίαο, ηεο 

πνιηηηθήο δξάζεο θαη ηεο νηθνλνκίαο, ε ζπλέξγεηα κεηαμχ Ηξάλ θαη Ηζξαήι 

εληνπίδεηαη θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν θαη ζην πεδίν ηεο ζηξαηησηηθήο 

δξάζεο. Ηξαλνί θαη Ηζξαειηλνί θαηαδξνκείο ζπλέδξακαλ απφ θνηλνχ ηνπο 

Κνχξδνπο νη νπνίνη κάρνληαλ ζην Ηξάθ ην κπααζηθφ θαζεζηψο ηεο Βαγδάηεο, 

ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60. Οη αληίζηνηρεο θνηλέο 

αλνξζφδνμεο επηρεηξήζεηο ζηέθζεθαλ απφ ζεκαληηθή επηηπρία, αλαηξέπνληαο 

ηνλ επηζεηηθφ ηξαθηλφ ζρεδηαζκφ θαη βάδνληαο ηξνρνπέδε ζηελ πξνζπάζεηα 

πινπνίεζεο ησλ εζληθηζηηθψλ νξακάησλ ηεο Βαγδάηεο (Parsi, 2006, 505).  

 Βέβαηα, ν αξαβνηζξαειηλφο πφιεκνο ηνπ 1973 ππφ κία έλλνηα δνθίκαζε 

ηηο ζρέζεηο Ηξάλ-Ηζξαήι. Ο άρεο επέηξεςε ηνλ αλεθνδηαζκφ ησλ αξαβηθψλ 

Γπλάκεσλ κε αληαιιαθηηθά, απφ ηνπο νβηεηηθνχο, κέζσ ηνπ ηξαληθνχ 

ελαέξηνπ ρψξνπ. Ηξαληθά κεηαγσγηθά αεξνζθάθε αθφκα κεηέθεξαλ έλα 

ζανπδαξαβηθφ ηάγκα ζηε ζπξηαθή πιεπξά ηνπ GOLAN, ελψ χξηνη ηξαπκαηίεο 

δηαθνκίζηεθαλ ζε ηξαληθά ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία. Δληνχηνηο, ηελ ίδηα ζηηγκή 

ην Ηξάλ πξνκήζεπε ηνπο Ηζξαειηλνχο κε πνιχηηκνπο γηα απηνχο βαξείο  

φικνπο ησλ 160mm. Θα κπνξνχζε θαλείο λα ηζρπξηζηεί ελ πξνθεηκέλσ 

ινηπφλ,  φηη ην Ηξάλ δηαηήξεζε θαηά ηε ζχγθξνπζε κία επηηήδεηα ηαθηηθή ίζσλ 

απνζηάζεσλ απφ ηηο αληηκαρφκελεο πιεπξέο (Parsi, 2006, 501-502).    

 Καζψο ε δεθαεηία ηνπ ‟70 πιεζίαδε ζην ηέινο ηεο, ην Ννέκβξην ηνπ 

1977, ν Πξφεδξνο Sadat ηεο Αηγχπηνπ πξφηεηλε λα απεπζχλεη κήλπκα εηξήλεο 

ζην ηζξαειηλφ Κνηλνβνχιην. Απηή ε θίλεζε ραηξεηίζηεθε απφ ην άρε, ν 

νπνίνο κάιινλ ήηαλ θαη ν εκπλεπζηήο ηεο. Ζ νκηιία ηνπ Sadat δελ νδήγεζε 

φηαλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κφληκε επίιπζε ηεο αξαβνηζξαειηλήο δηέλεμεο. 

Χζηφζν, ακέζσο κεηά αθνινχζεζε επίζθεςε ηνπ Ηζξαειηλνχ Τπνπξγνχ ησλ 
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Δμσηεξηθψλ  Moshe Dayan ζηελ Σερεξάλε, ν νπνίνο κεηέθεξε πξνο ην άρε 

επίζεκε πξφηαζε ηεο ηζξαειηλήο Κπβέξλεζεο γηα ηελ αληαιιαγή 

πξεζβεπηψλ. Απηφ είλαη ην πιένλ εγγχο ζεκείν πξνζέγγηζεο ησλ δχν ρσξψλ. 

Ο Ηξαλφο Μνλάξρεο αξλήζεθε αλαθεξφκελνο ζηελ πξνβιεκαηηθή 

αληηκεηψπηζε κηαο ηέηνηαο πξννπηηθήο απφ ην ηζιακηθφ ηεξαηείν θαη ηελ θνηλή 

γλψκε ζην Ηξάλ (Parsi, 2006, 508).    

 Δμεηάδνληαο θαλείο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηγξαθείζαο παξαπάλσ 

ζε αδξέο γξακκέο «εηαηξηθήο» ζρέζεο κεηαμχ Ηξάλ θαη Ηζξαήι θαηά ηελ ππφ 

εμέηαζε πεξίνδν, ζπλάγεη ζπκπεξαζκαηηθά φηη νη επηινγέο ησλ δχν ππφςε 

θξαηψλ-δξψλησλ, επηβεβαηψλνπλ ηελ αμησκαηηθή γηα ην λενξεαιηζκφ 

ηνπνζέηεζε ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο ζην επίθεληξν ηεο ραξαζζφκελεο απφ 

ηα θξάηε πνιηηηθήο. πγθεθξηκέλα, ζε ζπκθσλία κε ηε ζπιινγηζηηθή πνπ 

δηαηππψλεη ν Λίηζαο (2014,321-322), κνηάδεη ν θφβνο πνπ δεκηνπξγνχζαλ 

ζηα δχν θξάηε ηξίηνη παξάγνληεο, ε ΔΓ, αιιά ην θπξηφηεξν, ην δένο ηνπ 

παλαξαβηζκνχ, λα ηα δηαηήξεζε ζε εγξήγνξζε αιιά θαη λα ηα ψζεζε ζηε 

κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία, ζηελ απφ θνηλνχ αθφκα δξάζε.  χληνκα ε ηξαληθή 

επαλάζηαζε ζα αλέηξεπε απηφ ην ζθεληθφ πξνζέγγηζεο θαη θαηαλφεζεο γηα 

πάληα.  

2.2 Η Ιξαληθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1979: Μεηάβαζε ζηελ Αληηπαξάζεζε 

 Οη βίαηεο, αληηδεκνθξαηηθέο πξαθηηθέο αληηκεηψπηζεο επξέσλ νκάδσλ 

εληφο ηεο ηξαληθήο θνηλσλίαο εθ κέξνπο ηνπ άρε, θαζψο θαη ε 

απνδηνξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ πνπ επέθεξαλ ηα πξνγξάκκαηα 

εθζπγρξνληζκνχ πνπ απηφο επέβαιε, νδήγεζαλ ζε επξεία θνηλσληθή 

αλαηαξαρή (Kissinger, 2014, 217). Σν θαζεζηψο ηνπ άρε κεηήιζε αθξαία 

κέζα ελαληίνλ φζσλ βξέζεθαλ απέλαληί ηνπ, φπσο θπιαθίζεηο, εμνξίεο, 

δεκεχζεηο πεξηνπζηψλ, αθφκα θαη εθηειέζεηο. Ζ πνιηηηθή δξάζε  δηψρηεθε 

ζπζηεκαηηθά εληφο ηεο ηξαληθήο θνηλσλίαο, ηδηαίηεξα απφ ηε Μπζηηθή 

Αζηπλνκία ηνπ θαζεζηψηνο, SAVAK (Beck, 1980, 15).  

 Σελ ίδηα ζηηγκή ν πιεζπζκφο ηεο ππαίζξνπ γλψξηζε ηελ εμαζιίσζε 

θαζψο βνζθφηνπνη θξαηηθνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην κεηαξξπζκίζεσλ πεξί ηεο 

ηδηνθηεζίαο γεο, θαη ε αγξνηηθή παξαγσγή θαηέζηε κε πξνζνδνθφξα, ιφγσ 
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ησλ επηδνηνχκελσλ απφ ην θξάηνο εηζαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ (Beck, 

1980, 15). Γηεθζαξκέλνη θξαηηθνί ιεηηνπξγνί ζπκπιήξσλαλ απηφ ην δνθεξφ 

ζθεληθφ (Beck, 1980, 15), κε ηνλ ίδην ην άρε λα πξνβάιιεη ζηε ζπλείδεζε 

ηνπ ιανχ σο αξρεγφο ηεο δηαθζνξάο ζηε ρψξα (Beeman, 1986, 76).    

   Ζ αληηκνλαξρηθή δπζαξέζθεηα ζην Ηξάλ πήξε ηειηθά ηε κνξθή 

επαλάζηαζεο. Δπξφθεηην γηα έλα αληηκνλαξρηθφ θίλεκα πνπ απαηηνχζε 

αλαθαηαλνκή ηνπ  πινχηνπ θαη δεκνθξαηία (Kissinger, 2014, 217). ε απηφλ 

ηνλ αγψλα πξσηνζηάηεζαλ εηεξφθιεηεο ηδενινγηθά νκάδεο εληφο ηνπ ηξαληθνχ 

ιανχ, επεξεαδφκελεο θαη εκπλεφκελεο ζε άιιεο πεξηπηψζεηο απφ ηελ 

παξαδνζηαθή ηζιακηθή πίζηε, θαη ζε άιιεο απφ έλα καξμηζηηθφ 

επαλαζηαηηζκφ (Beeman, 1986, 80). 

 To 1979, o ηίηεο αλψηαηνο θιεξηθφο (Αγηαηνιάρ) Sayyid Ruhollah 

Musavi Khomeini επέζηξεςε απφ ηελ εμνξία ηνπ ζην Παξίζη, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεθδηθήζεη ην ξφιν ηνπ εγέηε ηεο επαλάζηαζεο (Ismael and Ismael, 1980, 

610, Kissinger, 2014, 219).   Δλψ ν άρεο είρε ήδε εγθαηαιείςεη ηε ρψξα, ζηηο 

12 Φεβξνπαξίνπ πξάγκαηη ν Khomeini αλέιαβε ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ Ηξάλ 

(Wise, 2011,7, Limbert, 2013, 76).    

 Ο Khomeini είρε αληηηαρζεί ήδε απφ ην 1963 ζηε ιεγφκελε «Λεπθή 

Δπαλάζηαζε» ηνπ άρε, θαη εηδηθφηεξα ζηελ αλαθεξζείζα θαη παξαπάλσ 

κεηαξξπζκηζηηθή πνιηηηθή αλαδηαλνκήο ησλ αγξνηηθψλ εθηάζεσλ πνπ ν 

Ηξαλφο Μνλάξρεο πξνσζνχζε, θαζψο θαη ζε κηα αηδέληα «απειεπζέξσζεο» 

ησλ γπλαηθψλ πνπ απηφο είρε πηνζεηήζεη. πσο θαη γηα άιινπο ηίηεο 

θιεξηθνχο ζην Ηξάλ, γηα ην Khomeini αληίζηνηρεο πξαθηηθέο θαη κεζνδεχζεηο 

απνηεινχζαλ μεθάζαξα παξαδείγκαηα κηαο αλεπηζχκεηεο, επηδήκηαο 

δηείζδπζεο ηνπ δπηηθνχ παξάγνληα ζην Ηξάλ, κε ηκπεξηαιηζηηθφ ραξαθηήξα, νη 

νπνίεο έπιεηηαλ θαη απνδνκνχζαλ ηελ ηξαληθή εζληθή ηαπηφηεηα. ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζπγθπξία είλαη πνπ πξνβιήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ 

ην Khomeini θαη έλα θχθιν πξνβεβιεκέλσλ ηηηψλ ζενιφγσλ πεξί απηφλ, ε 

ζέζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα έπξεπε ην Ηζιάκ λα απνηειέζεη ηε βάζε κηαο 

λέαο Κπβέξλεζεο, πνπ ζα δηαηεξνχζε αιψβεηε ηελ πνιηηηζκηθή-εζληθή 

ηαπηφηεηα ηνπ Ηξάλ (Summitt, 2004, 569-570). 
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 Σελ Άλνημε ηνπ 1963 δηάθνξνη θιεξηθνί ζηε ρψξα, άξρηζαλ λα 

θεξχηηνπλ ζηα ηεκέλε ελάληηα ζηελ πνιηηηθή ηνπ άρε θαη ζηελ πξνσζνχκελε 

απφ απηφλ ζηελή ζρέζε ηνπ Ηξάλ κε ηε Γχζε. ηελ πφιε ηνπ QOM, εθεί φπνπ 

θήξπηηε ν Khomeini, ππήξρε κηα ζηηηηθή Θενινγηθή ρνιή, άληξν θαιιηέξγεηαο 

αληηκνλαξρηθψλ ηδεψλ, ε νπνία δέρηεθε ηελ επίζεζε θπβεξλεηηθψλ δπλάκεσλ 

ζηηο 23 Μαξηίνπ ηνπ 1963, κε απνηέιεζκα ην ζάλαην ελφο ζπνπδαζηή θαη ηνλ 

ηξαπκαηηζκφ πνιιψλ άιισλ (Summitt, 2004, 569-571). 

 Ζ απάληεζε ηνπ Khomeini ήιζε κε έλα θήξπγκα ζηηο 3 Ηνπλίνπ, δηά ηνπ 

νπνίνπ θαηεγφξεζε ην άρε επζέσο, σο ερζξφ ηνπ Ηξάλ. Σελ επφκελε κέξα 

ζπλειήθζε φπσο  θαη πνιινί άιινη αληηδξαζηηθνί θιεξηθνί. Απηφ ην γεγνλφο 

έδσζε ην έλαπζκα γηα εθηεηακέλεο ηαξαρέο ζηελ Σερεξάλε, νη νπνίεο 

δηήξθεζαλ γηα 5 εκέξεο, νδήγεζαλ δε ζηελ επέκβαζε ηνπ ηξαηνχ θαη 

θφζηηζαλ ηε δσή ζε ηνπιάρηζηνλ 125 δηαδεισηέο (Summitt, 2004, 569-571). 

 Σειηθά, ν Khomeini ηέζεθε ζε θαη‟ νίθνλ πεξηνξηζκφ θαη εμνξίζηεθε ζηε 

Γαιιία. ηνλ επφκελν ρξφλν 1964. Απφ ην Παξίζη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

δεθαεηηψλ ηνπ ‟60 θαη ηνπ ‟70, δε ζηακάηεζε λα πξνβάιιεη κελχκαηα ελαληίνλ 

ηνπ άρε, αιιά θαη ησλ ΖΠΑ, ηηο νπνίεο νλφκαδε «ηκπεξηαιηζηηθφ θίδη», ελψ 

δελ έπαςε θαη λα θαηεγνξεί θαη ηα δηεζλή κνλνπψιηα φηη ιεειαηνχζαλ ηηο 

πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο ηνπ Ηξάλ (Farazmand, 1995/96, 236). To ηδηαίηεξα 

ραξηζκαηηθφ εγεηηθφ πξνθίι ηνπ Khomeini, ηνπ επέηξεςε λα πεξάζεη ην 

κήλπκα ηνπ γηα κηα δηθαηφηεξε λέα πξαγκαηηθφηεηα ζηηο πιαηηέο κάδεο ηνπ 

ηξαληθνχ ιανχ. Έηζη, ηειηθά θπξηάξρεζε ζην Ηξάλ, φπσο είδακε κε ηελ 

επαλάζηαζε ηνπ 1979 (Cottam, 1989, 177).        

 To θαζεζηψο ην νπνίν εγθαζίδξπζε ν Khomeini απείρε καθξάλ απφ ηηο 

δπηηθνχ ηχπνπ δεκνθξαηηθέο δνκέο δηαθπβέξλεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο 

θξάηνπο. Αληηζέησο, ν λένο εγέηεο ηνπ Ηξάλ επεδίσμε λα απαιείςεη απφ ηνλ 

θξαηηθφ κεραληζκφ  θαη ηελ θνηλσλία ηα φπνηα ζηνηρεία λεσηεξηθήο, δπηηθήο 

επήξεηαο, αλαηξέπνληαο ην πξνυπάξρνλ, ελ πνιινίο θνζκηθφ ζεζκηθφ πιαίζην 

ηεο ηξαληθήο πνιηηείαο (Kissinger, 2014, 219). Απηνί πνπ ζχληνκα εδηψρζεζαλ  

αλειεψο ήηαλ νη κέρξη πξφηηλνο ζχκκαρνη ηνπ Khomeini, ηα κέιε ηεο 

αληηπνιίηεπζεο ελάληηα ζην άρε, ηα νπνία θαη γλψξηζαλ εθηεηακέλεο δηψμεηο 

θαη πιεζψξα εθηειέζεσλ (Beeman, 1986, 80). 
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 ην επίθεληξν ηεο πνιηηηθήο θηινζνθίαο πνπ δηαθήξπμε ν Khomeini, 

αιιά θαη ησλ πνιηηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ απηφο εθήξκνζε, βξηζθφηαλ ν Θεφο, 

σο πεγή πνιηηηθήο βνχιεζεο, σο αξρή ράξαμεο-δηακφξθσζεο πνιηηηθήο. Με 

βάζε απηήλ ηελ αλαηξεπηηθή γηα ην ζχγρξνλν δπηηθφ λνπ ινγηθή, πθίζηαηαη  

ξεηά δηακνξθσκέλε ζεία βνχιεζε ζε ζρέζε κε ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο-δηαθπβέξλεζεο ηεο αλζξσπφηεηαο, πέξα απφ ηε βνχιεζε 

πξνζψπσλ ή νκάδσλ, θνηλσληψλ θαη, ελ ηέιεη ζλεηψλ νληνηήησλ. Ζ ζέιεζε 

δε ησλ αλζξψπσλ ζχκθσλα κε ηε ρνκετληθή  πξνζέγγηζε αληέβαηλε ζε απηήλ 

ηνπ Θενχ, ηελ νπνία ν ίδηνο ν Ηξαλφο εγέηεο είρε θιεζεί λα πξαγκαηψζεη 

(Akhtar, 1979, 87, Zonis, 1985, 91, Takeyh, 2012, 52).   

 Πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ζέζε έρεη ηηο 

ξίδεο ηεο ζηελ ίδηα ηελ πεκπηνπζία ηεο ζηηηηθήο νκνινγίαο ηνπ Ηζιάκ. Ζ ζηηηηθή 

ηδενινγία δελ απνδίδεη λνκηκνπνίεζε ζε πξνζσξηλέο πνιηηηθέο αξρέο πνπ 

δεκηνπξγεί ν άλζξσπνο, αιιά βιέπεη ην Θεφ σο πξαγκαηηθφ, αηψλην 

Κπβεξλήηε ηνπ θφζκνπ. Γηα ηνπο ηίηεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνπζίαο ηνπ 

Πξνθήηε, αιιά θαη ηνπ Μάρληη, ηνπ εθιεθηνχ ηνπ Θενχ «κπζηηθνχ» Ηκάκε πνπ 

ππνηίζεηαη φηη βξίζθεηαη πξνο ψξαο ζην «απφθξπθν» (παξψλ αιιά 

απφθξπθνο), κφλν ν θιήξνο δχλαηαη λα θαηαζηεί θαζνδεγεηήο ησλ πηζηψλ. 

ε αληίζεζε κε ηνπο νπλίηεο θιεξηθνχο αιινχ ζηνλ ηζιακηθφ θφζκν, νη ηίηεο 

θιεξηθνί ζην Ηξάλ, παξαδνζηαθά γλψξηζαλ ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ, 

ζεκαληηθή απηνλνκία απφ ηηο εθάζηνηε θπβεξλψζεο ηε ρψξα ειίη, ζπρλά 

εγήζεθαλ δε θνηλσληθνπνιηηηθψλ θηλεκάησλ πνπ ηνπο έθεξαλ ζε επζεία 

αληηπαξάζεζε κε ηνπο θπβεξλψληεο. Δηδηθά κεηά απφ ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα, 

ν ζηηηηθφο θιήξνο ζην Ηξάλ δηεθδίθεζε θαη είρε ελ ηέιεη έλα ζεκαληηθφ πνιηηηθφ 

ξφιν (Amjad, 1989, 37-38, Farazmand, 1995/96, 233)    

 Αθφκα θαη νη φξνη, νη θξάζεηο δηά ησλ νπνίσλ απηνπεξηγξάθεθε ε λέα 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ εγθαζίδξπζε ε Κπβέξλεζε ησλ κνπιάδσλ ζηελ 

Σερεξάλε, έρνπλ θνξηηζηεί κε απηήλ ηελ αίζζεζε πεξί ζεφπλεπζηνπ 

ραξαθηήξα ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ππνηίζεηαη φηη εξρφηαλ. Έηζη έγηλε 

ιφγνο γηα Ηζιακηθή Γεκνθξαηία, κηα νληφηεηα κε φξηα θαη βιέςεηο πέξα απφ ηα 

εζληθά ζχλνξα ηνπ Ηξάλ. Αληίζηνηρα ζην Khomeini δφζεθαλ ηίηινη πνπ 

παξαπέκπνπλ ζε παγθφζκηα εμνπζία, φπσο «Τπέξηαηνο Ζγέηεο ηεο 
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Ηζιακηθήο Δπαλάζηαζεο» θαη «Ζγέηεο ηεο Ηζιακηθήο Οχκα θαη ηνπ 

θαηαπηεζκέλνπ Λανχ» (Kissinger, 2014, 221).    

 Παξάιιεια, ζηνλ ππξήλα ηνπ αθεγήκαηνο, ηεο ηδενινγίαο ηνπ 

Khomeini,  ππήξμε θαη έλαο ηδηφηππνο εζληθηζκφο, κηα πεπνίζεζε ζείαο 

απνζηνιήο ηνπ ηξαληθνχ έζλνπο, πξνθεηκέλνπ απηφ λα εμαπιψζεη ηε 

ζεφπλεπζηε ηζιακηθή κνξθή δηαθπβέξλεζεο ζε φια ηα έζλε, ελνπνηψληαο ην 

Λαφ ηνπ Ηζιάκ. ην πνιηηηθφ φξακα ηνπ Khomeini ν ηξαληθφο ιαφο έγηλε ν λένο 

πεξηνχζηνο ιαφο ηνπ Θενχ, ε δχλακε πίζσ απφ ηελ εμάπισζε  ηεο 

παγθφζκηαο ηζιακηθήο θπξηαξρίαο (Aburaiya, 2009, 62).       

 H επηθξάηεζε ηεο ηζιακηθήο επαλάζηαζεο δηέξξεμε ηνπο δεζκνχο 

κεηαμχ ηνπ Ηξάλ θαη ηνπ Ηζξαήι. Οη εμαγσγέο ηξαληθνχ πεηξειαίνπ πξνο ην Σει 

Αβίβ δηαθφπεθαλ (Guiney, 1979, 34). Γηα ηνπο κνπιάδεο ηεο Σερεξάλεο, ην 

Ηζξαήι ήηαλ έλαο παξάγνληαο πξνψζεζεο ησλ κηζεηψλ ακεξηθαληθψλ 

ζπκθεξφλησλ ζηελ πεξηνρή.  ηαλ κήλεο κφλν κεηά απφ ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ 

ζηελ εμνπζία, ην θαζεζηψο ηνπ Khomeini βξέζεθε αληηκέησπν κε κηα 

θνπξδηθή εμέγεξζε ζηα βνξεηνδπηηθά ηεο ρψξαο, ην εβξατθφ θξάηνο 

θαηεγνξήζεθε σο ππνθηλεηήο (Parsi, 2007, 94). Ο Khomeini δήισζε 

θαηεγνξεκαηηθά φηη ην θξάηνο ηνπ Ηζξαήι ζα έπξεπε λα ζβεζηεί απφ ηελ 

επηθάλεηα ηεο γεο (Michel, 2009, 149). 

 ην Ηζξαήι πάιη, ε εγθαζίδξπζε ηνπ ζενθξαηηθνχ θαζεζηψηνο ζηελ 

Σερεξάλε έθεξε ηζρπξφ πξνβιεκαηηζκφ, θαζψο έγηλε αληηιεπηή σο έλα βήκα 

πξνο ηε δηφγθσζε ηνπ κνπζνπικαληθνχ εμηξεκηζκνχ, ν νπνίνο είρε αλέθαζελ 

σο ζηφρν ην εβξατθφ θξάηνο. Αλεζπρία επίζεο πξνθιήζεθε ζε ζρέζε κε ην 

αληίθηππν ηεο λέαο απηήο πξαγκαηηθφηεηαο ζηηο ζρέζεηο ηνπ Ηζξαήι κε ηα 

ερζξηθά πξνο ην ίδην αξαβηθά θξάηε, αιιά θαη κε ηε νβηεηηθή Έλσζε (Guiney, 

1979, 34).  

 Δλψ Ηξάλ θαη Ηζξαήι ήηαλ νινθάλεξν φηη απνηεινχζαλ πιένλ 

αληηπάινπο, ερζξνχο ζα έιεγε θαλείο, ππήξμε κηα εμέιημε πνπ κνιαηαχηα 

«επέβαιε» ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία. ηηο 22 επηεκβξίνπ ηνπ 1980, ηα 

ηξαθηλά ζηξαηεχκαηα εηζέβαιαλ ζην Ηξάλ, ζε κηα επηζεηηθή ελέξγεηα πνπ 

ππνηίζεηαη φηη απνζθνπνχζε ζηελ απειεπζέξσζε ηζηνξηθψλ αξαβηθψλ γαηψλ. 
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Οη ηξαθηλέο δπλάκεηο θαηήγαγαλ αιιεπάιιειεο λίθεο εηο βάξνο ησλ Ηξαλψλ, 

θέξλνληαο ζε δπζρεξή ζέζε ηελ Σερεξάλε (Alvandi, 2002, 10, Takeyh, 2010, 

366-373). ε απηήλ ηε ζπγθπξία ην Ηζξαήι σο απφ κεραλήο Θεφο παξείρε  

πνιχηηκν νπιηζκφ ζηνπο Ηξαλνχο. Σα αθφινπζα ζηνηρεία ζεσξνχληαη σο 

ελδεηθηηθά ζπλαθψο (Bahbah, 1987, 210-212): 

 Νσξίο θαηά ηελ ηξαλν-ηξαθηλή ζχγθξνπζε, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

1980, ην Ηζξαήι πξνέβε ζηελ πψιεζε ζην Ηξάλ, 250 ηξνρψλ γηα ηα 

ακεξηθαληθήο θαηαζθεπήο καρεηηθά F-4 PHANTOM  πνπ απηφ δηέζεηε, κε 

αληίηηκν 300000 USD.  

 ηηο αξρέο ηνπ 1981, ζπκθσλήζεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ 

πσιήζεηο ζηξαηησηηθνχ πιηθνχ χςνπο 70 εθαηνκκπξίσλ USD. πγθεθξηκέλα, 

κεηαθέξζεθαλ απφ ην Ηζξαήι ζην Ηξάλ ππξνκαρηθά,  θηλεηήξεο αεξνζθαθψλ, 

αληαιιαθηηθά γηα ηα ακεξηθαληθήο θαηαζθεπήο άξκαηα Μ-48 πνπ θαη νη δχν 

ρψξεο δηέζεηαλ, θαζψο θαη πεξηζζφηεξνη ηξνρνί αεξνζθαθψλ.  

 Σνλ Ηνχιην ηνπ 1981, κεηά απφ ηελ πξφζθξνπζε ελφο ηδησηηθνχ 

αξγεληηλνχ κεηαγσγηθνχ ζηε ζνβηεηηθή Αξκελία, πξνέθπςε φηη απηφ κεηέθεξε 

ζηνπο Ηξαλνχο πξνεξρφκελα απφ ην Ηζξαήι, αληαιιαθηηθά αξκάησλ κάρεο. 

Γξήγνξα δηέξξεπζε φηη ε ζπγθεθξηκέλε πηήζε εληαζζφηαλ ζην πξφγξακκα 

κηαο ελ θξππηψ αεξνγέθπξαο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά 

πνιχηηκνπ ζηξαηησηηθνχ πιηθνχ. 

 Αξγφηεξα ηνλ ίδην ρξφλν, βξεηαληθέο πεγέο απνθάιπςαλ φηη 

ζηξαηησηηθφ πιηθφ αμίαο χςνπο 135 εθαηνκκπξίσλ USD είρε αγνξαζηεί εθ 

κέξνπο ησλ Ηξαλψλ απφ ην Ηζξαήι. Απηφ πεξηιάκβαλε 50 ππξαχινπο LANCE, 

68 ππξαχινπο HAWK, βιήκαηα ππξνβνιηθνχ θαηεπζπλφκελα κε LASER, 40 

ππξνβφια ησλ 155mm θαζψο θαη άιιν εμνπιηζκφ. 

 Σν Μάξηην ηνπ 1982, δεκνζίεπκα ηεο INTERNATIONAL 

HERALD TRIBUNE θαηέγξαςε φηη θαηά ηνπο πξνεγεζέληεο 18 κήλεο, 

πεξίπνπ ην ήκηζπ ηνπ ζηξαηησηηθνχ πιηθνχ πνπ είρε πσιεζεί ζην Ηξάλ 

πξνεξρφηαλ απφ ηζξαειηλά απνζέκαηα. 

 Πέξαλ απφ ηελ πξνκήζεηα πιηθνχ, ην Ηζξαήι θαηά ηηο πξψηεο απηέο 

θάζεηο  ηεο ζχγθξνπζεο Ηξάλ-Ηξάθ ζηήξημε θαηά πεξίεξγν ηξφπν ηνπο Ηξαλνχο 

θαη δηά ησλ φπισλ. ηηο7 Ηνπλίνπ ηνπ 1981, νθηψ ηζξαειηλά αεξνζθάθε F-16 
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άθαη έμη F-15 πξνζέβαιαλ θαη θαηέζηξεςαλ ηηο ηξαθηλέο ππξεληθέο 

εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο πινπησλίνπ ζην OSΗRAK. Ζ επηρείξεζε απηή είρε 

ζπκθσλεζεί κε ηελ Σερεξάλε έλα κήλα πξηλ, είρε επηηξαπεί δε ε δηέιεπζε ησλ 

ηζξαειηλψλ αεξνζθαθψλ απφ ηνλ ηξαληθφ ελαέξην ρψξν, ελψ είραλ 

παξαζρεζεί εθ κέξνπο ησλ Ηξαλψλ ζηνπο Ηζξαειηλνχο πνιχηηκεο 

πιεξνθνξίεο (Takeyh, 2012, 107).    

 Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ην εξψηεκα ηνπ θαηά πφζν πξάγκαηη 

κπνξνχκε λα κηινχκε  γηα αληαγσληζηηθέο-ζπγθξνπζηαθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ 

ηζξαειηλνχ θξάηνπο θαη ηνπ Ηξάλ ππφ ην Khomeini. Θεσξείηαη φηη ε απάληεζε 

ζ‟ έλα ηέηνην εξψηεκα ζαθψο θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζεηηθή. Ζ Σερεξάλε πνηέ 

δελ εγθαηέιεηςε ηελ αληηζεκηηηθή ηεο ξεηνξηθή, απφ ηα πην επίζεκα πάληα 

ρείιε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ νκνινγίεο ηζξαειηλψλ παξαγφλησλ 

πνπ θάλνπλ ιφγν αθφκα θαη γηα ζρέδηα αλαηξνπήο ηνπ Khomeini, κέζσ ηεο 

ππνζηήξημεο ελφο πξαμηθνπήκαηνο, κηαο αληεπαλάζηαζεο ηεο νπνίαο ζα 

εγνχηαλ ν γηνο ηνπ ηειεπηαίνπ άρε, ν Reza Pahlavi (Parsi, 2007, 106).   

 H ζπλέξγεηα Σερεξάλεο θαη Σει Αβίβ ελ πξνθεηκέλσ ππαγνξεχηεθε απφ 

κηα αίζζεζε πνιηηηθνχ πξαγκαηηζκνχ πνπ ζίγνπξα παξαπέκπεη ζην 

ξεαιηζηηθφ κνληέιν θαηαλφεζεο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Σν Ηξάλ κε ηελ έλαξμε 

ησλ ερζξνπξαμηψλ κε ην Ηξάθ βξηζθφηαλ ζε άκεζε αλάγθε γηα πξνκήζεηα 

πνιεκηθνχ πιηθνχ. Έηζη ε ζρεηηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο Ηζξαειηλνχο επεβιήζε 

σο κνλφδξνκνο (Bahbah, 1987, 211). Σν Ηζξαήι πάιη αμηνιφγεζε ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ζπγθπξία ην Ηξάθ ηεο παλαξαβηθήο, κπααζηθήο ηδενινγίαο, σο 

ηε κεγαιχηεξε απεηιή ζε ζρέζε κε ην Ηξάλ, θαη έπξαμε αλάινγα 

ζπλδξάκνληαο ην δεχηεξν (Parsi, 2007, 97-98).   

 Σελ ίδηα ζηηγκή, νη ζεηηθέο ηζξαειηλέο θηλήζεηο πξνο ηνπο Ηξαλνχο, 

θαίλεηαη φηη δχλαληαη λα ζπλδεζνχλ ελ κέξεη θαη κε ηε ζεακαηηθή βειηίσζε ζηηο 

ζρέζεηο ηεο κεγάιεο ζπκκάρνπ Ακεξηθήο κε ηελ Αίγππην ηνπ Sadat, ε νπνία 

έθαλε αθφκα πην επηηαθηηθή ηελ εχξεζε ελφο «αληίβαξνπ» ζηελ πεξηνρή έλαληη 

ησλ Αξάβσλ (Parsi, 2007, 92). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αξαβηθή Αίγππηνο είρε 

πηνζεηήζεη κηα επηζεηηθή ξεηνξηθή έλαληη ηνπ λένπ θαζεζηψηνο ζηελ Σερεξάλε. 

Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε είρε πξνηείλεη κάιηζηα ζηνλ έθπησην άρε λα 

εγθαηαζηαζεί ζηελ Αίγππην, θαη είρε επηθξίλεη ηελ θαηάιεςε ηεο ακεξηθαληθήο 
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πξεζβείαο ζηελ ηξαληθή πξσηεχνπζα (Abdelnasser, 1997, 26). Τπφ ην πξίζκα 

απηψλ ησλ δεδνκέλσλ ζεσξήζεθε απφ ηνπο Ηζξαειηλνχο «ζεκηηφο» ν 

«πξνζεηαηξηζκφο» ησλ Ηξαλψλ.     

 χληνκα, παξάιιεια κε ηελ πνιεκηθή ζχγθξνπζε κε ην Ηξάθ, ην Ηξάλ 

επηδφζεθε θαη ζε έλαλ «ππφγεην» πφιεκν κε ην Ηζξαήι θαη ηνπο δπηηθνχο ηνπ 

εηαίξνπο, αμηνπνηψληαο σο κέζν αζχκκεηξεο δηεμαγσγήο πνιέκνπ, ηηο 

δηάθνξεο ηζιακηζηηθέο νξγαλψζεηο πνπ ηεινχζαλ ππφ ηελ επηξξνή ηνπ ζηε 

Μέζε Αλαηνιή (Brennan, 2008, 171, Milani, 2009, 50). Οη ζρέζεηο ηνπ Ηξάλ κε 

ηελ ηζιακηζηηθή ηξνκνθξαηία δνκήζεθαλ ζε κηα πιεζψξα ζηξαηνπέδσλ εληφο 

ηεο ρψξαο, φπνπ ν ηξαληθφο ζηξαηφο θαη-θπξίσο- νη παξαζηξαηησηηθνί 

Φξνπξνί ηεο Δπαλάζηαζεο  παξείραλ εθπαίδεπζε ζηνλ αλνξζφδνμν αγψλα 

ζε εζεινληέο, άληξεο θαη γπλαίθεο, πξφζπκνπο λα θαηαζηνχλ ε «αηρκή ηνπ 

δφξαηνο» γηα κηα κνπζνπικαληθή θαηάθηεζε ηνπ θφζκνπ (Cooley, 2001, 146-

147). χληνκα απηνί ζα ζπγθξνχνληαλ κε ηζξαειηλέο δπλάκεηο, φπσο ζα 

δνχκε παξαθάησ.      

 Δπηρεηξψληαο ηψξα λα αμηνινγήζεη θαλείο ηε θάζε απηήο ηεο 

κεηάβαζεο ησλ ηξαλν-ηζξαειηλψλ ζρέζεσλ απφ ηε ζπλεξγαζία ζηελ 

αληηπαξάζεζε, ζπλάγεη ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

 Αληίζεηα κε φ,ηη ε ζεσξία ηνπ δνκηθνχ ξεαιηζκνχ ππνζηεξίδεη 

(Κνπζθνπβέιεο, 2004, 64-65), ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη δηεξγαζίεο 

ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ κνηάδνπλ ελ πξνθεηκέλσ λα επεξεάδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά απηψλ. Δηδηθφηεξα, ε αλάδπζε κηαο αθξαίαο, 

θνληακεληαιηζηηθήο έθδνζεο ηνπ Ηζιάκ σο θπξίαξρεο πνιηηηθήο ηδενινγίαο 

ζην Ηξάλ, ζαθψο θαη ιεηηνχξγεζε ζηελ θαηεχζπλζε δηαηάξαμεο ησλ πνιηηηθψλ 

ζρέζεσλ κε ην Ηζξαήι, ζηε δεκηνπξγία έληαζεο κεηαμχ ηνπο. 

 ε θάζε πεξίπησζε βέβαηα νη δχν ππφ εμέηαζε παίθηεο 

πξνζρψξεζαλ ζε επηινγέο πνπ εδξάδνληαη ζηνλ νξζνινγηζκφ, φπσοαπηφο 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ην Λίηζα (2010, 19). πγθεθξηκέλα, ακθφηεξα ηα θξάηε 

ηνπ Ηξάλ θαη ηνπ Ηζξαήι απέθπγαλ κηα ζεξκή ζχγθξνπζε, ε νπνία δεδνκέλσλ 

ησλ ζπλζεθψλ εληφο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, δε ζα εμαζθάιηδε εχθνιε  λίθε 

γηα θαλέλα, επηθέξνληαο κεγάιν ηίκεκα γηα φινπο. Σν φηη επίζεο επέιεμαλ ηα 

δχν θξάηε κηα ακνηβαία αλεπηζχκεηε ζπλεξγαζία ελψπηνλ ηνπ ηξαθηλνχ 
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θηλδχλνπ, ζεσξείηαη επίζεο γεγνλφο ελδεηθηηθφ νξζνινγηθήο ζεψξεζεο-

αμηνιφγεζεο ησλ πξαγκάησλ. 

 πσο ππνζηεξίδεη θαη ν Λίηζαο (2014, 252), ζηελ επηζεηηθή 

ξεηνξηθή πνπ απφ ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν θαη έπεηηα πηνζέηεζε ην Ηξάλ 

έλαληη ηνπ Ηζξαήι, αληηθαηνπηξίδεηαη κηα πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο δένπο ζηνλ 

αληίπαιν δηά ηεο ιεθηηθήο βίαο. Αληίζηνηρεο πξαθηηθέο κάιινλ ζηφρεπαλ ζηελ 

απνξξχζκηζε ηνπ Ηζξαήι, επεδίσθαλ λα πιήμνπλ ηε ζέιεζε απηνχ γηα 

εκπινθή ζε κηα απ‟επζείαο ζχγθξνπζε κε ηελ Σερεξάλε.     
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3:  ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΓΙΑ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ 

3.1 πγθξνύζεηο ζην Λίβαλν: Γεθαεηία ηνπ ’80  

 Ο Λίβαλνο έκειιε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ην ‟80 λα απνηειέζεη 

ην πεδίν ζχγθξνπζεο κεηαμχ Ηξάλ θαη Ηζξαήι, κηαο ζχγθξνπζεο πνπ δηεμήρζε 

απφ ηελ πιεπξά ησλ Ηξαλψλ «δηά αληηπξνζψπνπ», ζέηνληαο ππφ δνθηκαζία 

ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ηζξαειηλήο πνιεκηθήο κεραλήο θαη ακθηζβεηψληαο ηνλ 

έιεγρν ησλ Ηζξαειηλψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα (Lebovic and Thomson, 

2006, 505). Ήηαλ ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία νη κνπιάδεο ηεο Σερεξάλεο 

επηρεηξνχζαλ αθελφο λα πξναζπίζνπλ ηελ επαλάζηαζε έλαληη θάζε 

εμσηεξηθήο απεηιήο, αθεηέξνπ πξνζδνθνχζαλ λα ηελ εμάγνπλ, δηεπξχλνληαο 

ηελ επηξξνή ηνπο ζηε Μέζε Αλαηνιή (Avlandi, 2002, 11). 

 To εθαιηήξην γηα ηελ ηξαληθή «επέκβαζε» ζην Λίβαλν ππήξμε ε 

χπαξμε ζεκαληηθήο ζηηηηθήο θνηλφηεηαο ζηε ρψξα. Καηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ ‟60 

θαη ηνπ ‟70 πνπ είραλ πξνεγεζεί, ε ζρέζεηο απηήο κε ηεξαηηθνχο θχθινπο ζην 

Ηξάλ είραλ θαηαζηεί ηδηαίηεξα ζηελέο, δεδνκέλεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ηκάκε 

Musra Al-Sadr, πξνβεβιεκέλνπ Ηξαλνχ ηίηε θιεξηθνχ, εγέηε ησλ  ηηηψλ ηνπ 

Ληβάλνπ. Απηφο εμαθαλίζηεθε κπζηεξησδψο ζηε δηάξθεηα ελφο ηαμηδηνχ ζηε 

Ληβχε ην 1978, εληνχηνηο είρε δεκηνπξγήζεη κηα ζηελή δηαζχλδεζε κε ην 

ηξαληθφ ηεξαηείν πνπ ηελ επφκελε ρξνληά ζα αλαδεηθλπφηαλ φπσο είδακε ζε 

θπξίαξρε πνιηηηθή ειίη ζηελ Σερεξάλε (Hooglund, 1995, 91). 

 ην πιαίζην ηεο ζπλέξγεηαο κεηαμχ ηνπ Al-Sadr θαη ηνπ εμφξηζηνπ 

Khomeini, πξηλ απφ ην 1979, πνιινί Ηξαλνί αληηθαζεζησηηθνί, αληίπαινη ηνπ 

άρε, είραλ εγθαηαζηαζεί ζην Λίβαλν φπνπ θαη ζπλέδξακαλ ηνπο εθεί 

εγθαηεζηεκέλνπο Παιαηζηίληνπο ζε επηζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ απηνί 

επηρεηξνχζαλ ελαληίνλ εβξατθψλ νηθηζκψλ εληφο ηνπ Ηζξαήι. Μεηαμχ απηψλ 

ησλ καρεηψλ ηεο πίζηεο βξέζεθαλ θαη νη ίδηνη νη γηνη ηνπ Khomeini, Ahmad θαη 

Mustafa (Fortis, 2010, 374).  Αληίζηνηρε δξάζε είραλ θαη πνιινί απφ ηνπο 

κεηέπεηηα εγέηεο ηεο ηξαληθήο επαλάζηαζεο, κε πην ζεκαληηθή θηγνχξα κεηαμχ 

απηψλ ηνλ Mostafa Chamran, κεηέπεηηα Τπνπξγφ Άκπλαο ηνπ Khomeini 

(Fortis, 2010, 374, Shapira, 2013, 141).   

.  
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 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν πνιινί Ληβαλέδνη 

αθφινπζνη ηνπ Al-Sadr εηζρψξεζαλ ζην ρψξν ηεο πνιηηηθήο ζην Λίβαλν. 

Πιένλ πξνβεβιεκέλνο κεηαμχ απηψλ ππήξμε ν Sayyid Hassan Nasrallah, ν 

νπνίνο αλαδείρζεθε ζε κηα απφ ηηο εγεηηθέο κνξθέο εληφο ηεο ζηηηηθήο έλνπιεο 

νξγάλσζεο AMAL, ελψ δηεηέιεζε θαη αξρεγφο θφκκαηνο, ηνπ AL DAWA,  ελφο 

θηλήκαηνο πνπ πξνσζνχζε ηηο ηζιακηθέο αμίεο ζηελ θνηλσλία, θαη πξνζέβιεπε 

ζηελ πνιηηηθή ελνπνίεζε ησλ ηηηψλ ζε Ηξάθ, Ηξάλ θαη Λίβαλν (Fortis, 2010, 

374).   

 To γεγνλφο πνπ ππξνδφηεζε ζηελ ηξαλνηζξαειηλή ζχγθξνπζε ζην 

Λίβαλν ππήξμε ε εηζβνιή ησλ ηζξαειηλψλ ζηξαηεπκάησλ ζηε ρψξα, ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 1982, κήλεο κφιηο κεηά απφ ηηο εληππσζηαθέο λίθεο πνπ ε 

Σερεξάλε είρε θαηαγάγεη εηο βάξνο ησλ Ηξαθηλψλ, εθδηψθνληάο ηνπο απφ ηα 

ηξαληθά εδάθε. Ζ ηζξαειηλή εηζβνιή ππνηίζεηαη φηη είρε σο αληηθεηκεληθφ ηεο 

ζθνπφ ηελ θαηαζηξνθή ησλ ππνδνκψλ ηεο Οξγάλσζεο γηα ηελ 

Απειεπζέξσζε ηεο Παιαηζηίλεο (PLO) ζηε ρψξα, ησλ βάζεσλ εμφξκεζεο 

δειαδή ησλ Παιαηζηηλίσλ καρεηψλ γηα επηζέζεηο ελάληηα ηνπ Ηζξαήι (Ayoob, 

1983, 254).  

 Καηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζπγθπξία, αληηπξνζσπεία ησλ εγεηψλ 

ηεο ιηβαληθήο ζηηηηθήο θνηλφηεηαο βξηζθφηαλ ζηελ Σερεξάλε, γηα ζπκκεηνρή ζε 

ζπλέδξην.  Απηή πξνέβαιε αίηεκα ζηξαηησηηθήο βνήζεηαο πξνο ην Ηξάλ. Ο 

Khomeini αληαπνθξηλφκελνο απέζηεηιε ηξαληθή ζηξαηησηηθή αληηπξνζσπεία 

ζηε πξία, κε επηθεθαιήο ηνλ Τπνπξγφ Άκπλαο, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ 

εθ ηνπ ζχλεγγπο νη πξννπηηθέο κηαο ηξαληθήο ζηξαηησηηθήο επέκβαζεο 

ελαληίνλ ησλ Ηζξαειηλψλ (Parsi, 2007, 103). 

 Πξέπεη λα αλαθεξζεί εδψ φηη κε ηελ εηζβνιή ησλ Ηζξαειηλψλ ζην 

Λίβαλν, ρηιηάδεο Ληβαλέδνη ηίηεο έραζαλ ηε δσή ηνπο, ελψ πνιινί άιινη 

κεηαθηλήζεθαλ αλαγθαζηηθά εληφο ηεο ρψξαο, θαηαιήγνληαο ζε παιαηζηηληαθά 

ζηξαηφπεδα πξνζθχγσλ ή βξίζθνληαο θαηαθχγην ζε κεγάια αζηηθά θέληξα. 

ε θάζε πεξίπησζε ηα ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα νδήγεζαλ ζηε 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζή ηνπο (Samii, 2008, 34).   
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 Αληηδξψληαο ζ‟ απηήλ ηελ  επηβεβιεκέλε απφ ηηο ηζξαειηλέο ελέξγεηεο 

θαηάζηαζε, θαη έρνληαο εμαζθαιίζεη ηελ άδεηα ηεο πξίαο, ην θαζεζηψο ηεο 

Σερεξάλεο εγθαηέζηεζε ζηελ ειεγρφκελε απφ ηνπο χξηνπο θνηιάδα BEKAA, 

ζηξαηφπεδν εθπαίδεπζεο ησλ ηηηψλ πνιηηνθπιάθσλ πνπ αληηζηέθνληαλ ζηηο 

ηζξαειηλέο δπλάκεηο εηζβνιήο. Άιιε αληίζηνηρε πξνσζεκέλε βάζε 

δεκηνχξγεζαλ νη Ηξαλνί εληφο ηνπ ζπξηαθνχ εδάθνπο, ζηελ πφιε ZABUDANI  

(Samii, 2008, 38).  

 Ζ ζπλνιηθή δχλακε Ηξαλψλ Φξνπξψλ ηεο Δπαλάζηαζεο πνπ 

αλαπηχρζεθε ηειηθά ζην Λίβαλν αλήιζε ζε 700 άλδξεο (Hooglund, 1995, 92), 

θαη θαηά άιιεο εθηηκήζεηο-αλαθνξέο ζε 1500 (Norton, 2000, 24), ή αθφκα θαη 

3000 (Hunter, 1988, 745). Πέξαλ ηνπ ξφινπ ηνπο σο εθπαηδεπηέο-ζχκβνπινη 

ησλ Ληβαλέδσλ ηηηψλ, απηνί έιαβαλ θαη κέξνο ζε κηθξήο θιίκαθαο 

επηρεηξήζεηο ελαληίνλ ηνπ Ληβαληθνχ ηξαηνχ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

εληζρχζνπλ ηελ επί ηφπνπ θπξηαξρία ησλ ζπκκάρσλ ηνπο ηηηψλ. Πνιινί απφ 

ηνπο ηειεπηαίνπο πάιη, κεηαθέξζεθαλ πξνο «απφθηεζε πνιεκηθήο εκπεηξίαο» 

ζην ηξαλν-ηξαθηλφ κέησπν, φπνπ θαη ζπκκεηείραλ ζηηο εθεί επηρεηξήζεηο 

(Samii, 2008, 35).  

   Κξίλεηαη ζθφπηκν φπσο ππνγξακκηζηεί φηη ελψ ππήξμαλ θσλέο πνπ 

θαινχζαλ ην Khomeini λα απνζηείιεη πεξηζζφηεξα ζηξαηεχκαηα ζην Λίβαλν 

ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζπγθπξία, απηφο αξλήζεθε λα ην πξάμεη. 

Αηηηνιφγεζε απηή ηνπ ηελ επηινγή κάιηζηα ιέγνληαο φηη ε ελ πξνθεηκέλσ 

ζχγθξνπζε κε ην Ηζξαήι ήηαλ κηα «δνπιεηά πνπ νη Άξαβεο ζα έπξεπε λα 

θάλνπλ» (Hooglund, 1995, 92). ηελ νπζία, ν Ηξαλφο εγέηεο έδηλε 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ εκπινθή ηεο ρψξαο ηνπ ζηνλ πφιεκν κε ην Ηξάθ. Γήισζε 

κάιηζηα φηη «ν δξφκνο γηα ηελ Ηεξνπζαιήκ πεξλάεη απφ ηελ KARBALAH ζην 

Ηξάθ» (Parsi, 2007, 103).  

 Πάλησο, πέξαλ απφ ηελ φπνηα ζηξαηησηηθή βνήζεηα πνπ πξνζέθεξε 

ζηνπο ηίηεο ηνπ Ληβάλνπ ε εθεί ηξαληθή απνζηνιή ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ‟80, ζεκαληηθφηαηεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ηξαληθψλ ζπκθεξφλησλ 

ππήξμαλ θαη επηρεηξήζεηο επηξξνήο ζηελ πεξηνρή, κέζσ ηεο πξνπαγάλδαο εθ 

κέξνπο Ηξαλψλ θιεξηθψλ. Απηέο είραλ σο απνηέιεζκα ηε ζηξαηνιφγεζε 

πνιιψλ απφ ηνπο ηίηεο ηεο θνηιάδαο BEKAA, ηελ πξνζρψξεζή ηνπο ζε 
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ειεγρφκελεο απφ ηελ Σερεξάλε έλνπιεο νκάδεο. Δθκεηαιιεπφκελνη νη Ηξαλνί 

αθξηβψο απηή ηελ ηδενινγηθή δηείζδπζή  ηνπο ζην Λίβαλν, θαζψο θαη ηελ 

επθαηξία πνπ ηνπο πξνζέθεξαλ δηραζηηθέο θηλήζεηο εληφο ηεο 

πξναλαθεξζείζαο ζηηηηθήο AMAL, θίλεζαλ ηα λήκαηα γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

ζθιεξνππξεληθήο HEZBOLLAH, κηαο νξγάλσζεο «εξγαιείνπ» γηα ηελ 

επηδίσμε ησλ ζηφρσλ ηνπο ζηελ πεξηνρή (Samii, 2008, 35). 

 χκθσλα κε ην ηδξπηηθφ καληθέζην  ηεο HEZBOLLAH, νη ηξεηο θχξηνη 

αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηεο ήηαλ ε απαιιαγή ηνπ Ληβάλνπ απφ ηελ φπνηα 

«απνηθηαθή» παξνπζία, ε ηηκσξία ησλ Υξηζηηαλψλ Φαιαγγηηψλ γηα ηα 

εγθιήκαηα πνπ απηνί είραλ δηαπξάμεη κε ηε βνήζεηα ηνπ Ηζξαήι, θαη ε 

εγθαζίδξπζε ηζιακηθνχ θξάηνπο. Ο αξρεγφο ηεο Οξγάλσζεο, πξναλαθεξζείο 

Nasrallah ήηαλ θαλεξά επεξεαζκέλνο ηδενινγηθά απφ ην Khomeini (Fortis, 

2010, 375).   

 Σελ HEZBOLLAH  πιαηζίσζε ζρεδφλ απφ ηελ αξρή κηα δεθαεπηακειήο 

νκάδα Ηξαλψλ ζπκβνχισλ, νη MAJLIS AL-SHURA, ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλνληαλ θαη ζηξαηησηηθνί (Samii, 2008, 37). Ζ νκάδα απηή 

«επηηξνπείαο» ιεηηνχξγεζε σο ν ζχλδεζκνο γηα ηε κεηαθνξά απφ ηελ 

Σερεξάλε ζην Λίβαλν, ηφζν νηθνλνκηθήο φζν θαη ζηξαηησηηθήο βνήζεηαο ζηα 

ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ (Hooglund, 1995, 92).  

 Ζ HEZBOLLAH ινηπφλ έγηλε ν εθπξφζσπνο ηνπ Ηξάλ ζην Λίβαλν, έλα 

θξάηνο ελ θξάηεη πνπ πξναζπηδφηαλ ηα ηξαληθά ζπκθέξνληα ζηε ρψξα έλαληη 

ηνπ Ηζξαήι ή ηνπ φπνηνπ άιινπ παξάγνληα έκνηαδε λα ηα απεηιεί-αληηκάρεηαη. 

Ζ εκπηζηνζχλε ησλ ληφπησλ ηηηψλ ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ελ ηέιεη ζηνλ αγψλα 

ηεο ππφςε Οξγάλσζεο θεξδήζεθε κεηαμχ άιισλ θαη κέζσ θηιαλζξσπηθψλ 

Σακείσλ πνπ ηδξχζεθαλ κε ηξαληθή πξσηνβνπιία θαη δξαζηεξηνπνηήζεθαλ 

ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δεκηνπξγίαο κεραληζκψλ πξφλνηαο γηα φζνπο είραλ 

θαθνπάζεη απφ ηνπο Ηζξαειηλνχο. Υαξαθηεξηζηηθά θαηαγξάθνληαη ηα εμήο 

αληίζηνηρα Ηδξχκαηα (Fortis, 2010, 377): 

 Σν «Ίδξπκα ησλ Μαξηχξσλ», εκπλεπζηήο-ηδξπηήο ηνπ νπνίνπ ππήξμε 

πξνζσπηθά ν  Khomeini. θνπφο ηνπ ήηαλ λα ζπλδξάκεη ηηο νηθνγέλεηεο ησλ 

ζπκάησλ ηεο ζχγθξνπζεο κε ην Ηζξαήι. Πξνζέθεξε ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ 



21 

 

δσξεάλ πεξίζαιςε, επηδφκαηα θαηνηθίαο, ρξήκαηα θαη εξγαζία ζε ρηιηάδεο 

Ληβαλέδνπο ηίηεο. 

 Ζ Δπηηξνπή Ηζιακηθψλ Αγαζνεξγηψλ EMBAD, ή αιιηψο «Δπηηξνπή 

Khomeini», κε παξφκνηα δξάζε πξνο ππνζηήξημε ζπκάησλ ηνπ Ηζξαειηλνχ 

ηξαηνχ. 

 Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη δε ζα ήηαλ δπλαηή θαλελφο είδνπο ηξαληθή 

δηείζδπζε ζηα πξάγκαηα ηνπ Ληβάλνπ, θακηά δξάζε, εάλ δε ηεξνχζε 

επηβνεζεηηθή πξνο ηνχην ζηάζε ν ζπξηαθφο παξάγνληαο. Γηα ιφγνπο πνπ 

ζπλδένληαλ κε ηα νηθεία ζπκθέξνληα ηεο ε πξία ηνπ Assad είδε κε θαιφ κάηη 

ηα πιήγκαηα εθ κέξνπο ησλ Ηξαλψλ, ηεο AMAL θαη ηεο HEZBOLLAH εηο 

βάξνο ηνπ Ηζξαήι. Δληνχηνηο, ππήξμαλ βέβαηα θαη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο ε Γακαζθφο, σζνχκελε πάληα απφ ηα ζπκθέξνληά ηεο,  ζηξάθεθε 

ελαληίνλ ηεο θηινηξαληθήο  HEZBOLLAH.  

 πγθεθξηκέλα, ην 1986, θαη μαλά ην 1988, ζνβαξέο ζπγθξνχζεηο 

ζεκεηψζεθαλ κεηαμχ ησλ ζπξηαθψλ ζηξαηεπκάησλ θαη καρεηψλ ηεο 

Οξγάλσζεο. Σν 1988 κάιηζηα, απηνί νη ηειεπηαίνη, θαζψο θαη Ηξαλνί 

ζηξαηησηηθνί ζχκβνπινί ηνπο εθδηψρζεθαλ απφ ηνπο χξηνπο δηά ησλ φπισλ 

απφ ην Νφηην Λίβαλν. Υξεηάζηεθε ηφηε ε δηπισκαηηθή παξέκβαζε ηνπ Ali 

Khamenei, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ζπκβηβαζηηθή εηξήλεπζε κεηαμχ ησλ 

πξψελ ζπκκάρσλ (Samii, 2008, 38-39). Οη εμειίμεηο απηέο θαηαδεηθλχνπλ ηελ 

αλάγθε γηα ιεπηνχο ρεηξηζκνχο ελ κέζσ κηαο ξεπζηήο πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ 

πεξηνρή θαηά ηελ ππφ εμέηαζε επνρή, αλάγθε ζηελ νπνία ην Ηξάλ 

αληαπνθξίζεθε επηηπρψο.     

 Δπίζεο, πξέπεη λα γίλεη ιφγνο γηα ηε δηεζλή ζηξαηησηηθή παξνπζία ζην 

Λίβαλν, ε νπνία πξαθηηθά απνηεινχζε εκπφδην θαη κεραληζκφ πίεζεο γηα ην 

Ηξάλ πνπ πξνζδνθνχζε λα επηβάιιεη ηελ επηξξνή ηνπ ζηελ πεξηνρή, κέζσ 

ζηξαηησηηθήο δξάζεο. Οη δπηηθέο δπλάκεηο ζηνρνπνηήζεθαλ θαη επιήγεζαλ 

απφ ηελ IJO (ISLAMIC JIHAD ORGANISATION), ζηηηηθή Οξγάλσζε 

πξνζθείκελε ζην Ηξάλ. Σα αληίζηνηρα θηππήκαηα επήιζαλ ηνλ Απξίιην ηνπ 

1983, κε βνκβηζηηθή επίζεζε ζηελ ακεξηθαληθή πξεζβεία ηεο Βεξπηνχ, θαη 

μαλά ηνλ Οθηψβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο, κε πνιχλεθξεο βνκβηζηηθέο επηζέζεηο ζε 
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ζηξαηψλεο Ακεξηθαλψλ Πεδνλαπηψλ θαη Γάιισλ Αιεμηπησηηζηψλ. Σν Ηξάλ 

επηζήκσο αξλήζεθε εκπινθή ζηα γεγνλφηα, σζηφζν απηή ζεσξείηαη ζίγνπξε 

(Samii, 2008, 39). Βιέπνπκε δε ζε κηα ηέηνηα επηζεηηθή επηινγή, ηε βνχιεζε 

Σερεξάλεο γηα αληηπαξάζεζε έζησ θαη «ππφγεηα», κε ηα ζπκθέξνληα 

δξψλησλ πνπ ηελ αληηκάρνληαη, ηε δηάζεζε ηεο γηα έκπξαθηε δπλακηθή 

αληίδξαζε ζηηο θηλήζεηο-κεζνδεχζεηο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο γηα επηβνιή 

ελφο  αλεπηζχκεηνπ γηα ηνπο Ηξαλνχο status ζην Λίβαλν.  

 Οη ΖΠΑ απφ ηελ πιεπξά ηνπο, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη παξά ηηο 

πξναλαθεξζείζεο ζε βάξνο ηνπο ελέξγεηεο πξνζπάζεζαλ αθφκα θαη λα 

ζπλεξγαζηνχλ παξαζθεληαθά κε ηελ Σερεξάλε, πξνηείλνληαο νπιηζκφ κε 

αληάιιαγκα ηελ απειεπζέξσζε ηξηψλ Ακεξηθαλψλ πνπ θξαηνχληαλ σο 

φκεξνη απφ ηίηεο πνιηηνθχιαθεο ζην Λίβαλν (Avlandi, 2002, 11). Ο Cooley 

(2001, 150) αλαθέξεη ζρεηηθά φηη νη Ακεξηθαλνί δεζκεχηεθαλ λα παξαδψζνπλ 

ζηνπο Ηξαλνχο 200 εθηνμεπηήξεο TOW, απφ θάζε 1000 αληίζηνηρνπο πνπ 

πξννξίδνληαλ σο βνήζεηα γηα ηνπο Μνπηδαρεληίλ πνπ κάρνληαλ ηα ζνβηεηηθά 

ζηξαηεχκαηα ζην Αθγαληζηάλ. Γενκέλσλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, ζεσξείηαη 

φηη ήηαλ ην θπξίαξρν ςπρξνπνιεκηθφ θιίκα ηεο πεξηφδνπ, θαη απηή ε 

θεθαιπκκέλε ζχγθξνπζε κε ηελ εηέξα Τπεξδχλακε ζην Αθγαληζηάλ, πνπ ελ 

πξνθεηκέλσ νδήγεζαλ ηνπο Ακεξηθαλνχο ζε πνιηηηθέο «αλνρήο» έλαληη ησλ 

«ηαξαρνπνηψλ» Ηξαλψλ ζην Λίβαλν, θαη ζε απηή αθφκα ηελ απνδνρή κηαο 

ζπλεξγαζίαο κε ηελ Σερεξάλε.   

 Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1989, κε ηελ ππνγξαθή ηνπ πκθψλνπ Ta Íf , ν 

εκθχιηνο ζην Λίβαλν ηεξκαηίζηεθε. Σν λέν ζπληαγκαηηθφ θείκελν πνπ 

αλαγλσξίζηεθε-πηνζεηήζεθε, αλαγλψξηδε ην κέγεζνο θαη ηελ αξκφδνπζα 

επηξξνή ηεο ζηηηηθήο θνηλφηεηαο ζηε δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ πξαγκάησλ 

ηεο ρψξαο. Δληνχηνηο, ην χκθσλν δεηνχζε θαη ηε δηάιπζε φισλ ησλ 

Πνιηηνθπιαθψλ ηνπ Ληβάλνπ (Samii, 2008, 40).   

 Απνηηκψληαο ηελ φιε εκπινθή ησλ Ηξαλψλ ζηε ζχγθξνπζε ηνπ 

Ληβάλνπ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟80, θαη αλαδεηψληαο ρεηξνπηαζηά θέξδε ζην 

πιαίζην ηεο αληηπαξάζεζεο κε ηνπο Ηζξαειηλνχο, ίζσο θαλείο λα θαηέιεγε 

αζπαδφκελνο ηε ζέζε ηνπ Hooglund (1995, 92) φηη απηά ππήξμαλ 

απνγνεηεπηηθά. Δίλαη αιήζεηα φηη νη Ηξαλνί δελ κπφξεζαλ λα παξεκπνδίζνπλ 
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ηνλ θαηαζηξνθηθφ βνκβαξδηζκφ ζηηηηθψλ ρσξηψλ ζην Νφηην Λίβαλν εθ κέξνπο 

ηνπ Ηζξαήι, νχηε κπφξεζαλ λα παξεκπνδίζνπλ Ηζξαειηλνχο θαηαδξνκείο θαη 

πξάθηνξεο πνπ ελήξγεζαλ θαηά θαηξνχο επηηπρεκέλα απαγάγνληαο θαη 

εθηειψληαο παξάγνληεο ηνπ ζηηηηθνχ θηλήκαηνο αληίζηαζεο. Αληίζηνηρα νη 

Ηξαλνί δελ κπφξεζαλ λα επηβάιινπλ ζηε HEZBOLLAH κηα πξαθηηθή 

απνθπγήο ηεο ζχγθξνπζεο κε ηνπο Παιαηζηηλίνπο ή θαη κε ηνπο νκφδνμνπο 

ηηηέο καρεηέο ηεο AMAL.    

 Χζηφζν, πέξα απφ ηελ φπνηα απνηπρία ζε ηαθηηθφ ή επηρεηξεζηαθφ 

επίπεδν, θξίλεηαη φηη ην Ηξάλ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε εθάξκνζε 

επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή ζην πςειφηεξν επίπεδν. Δάλ ζεσξεζεί φηη ππιψλαο 

ηνπ γεληθφηεξνπ εζληθνχ ηνπ ζπκθέξνληνο ήηαλ ε απφθηεζε επηξξνήο ζηελ 

πεξηνρή θαη ε εμαγσγή ηεο επαλάζηαζεο, ηφηε ζαθψο κηιάκε γηα κηα ηξαληθή 

επηηπρία. Ζ δεκηνπξγία ηεο HEZBOLLAH σο κηαο Οξγάλσζεο «εξγαιείνπ» 

φπσο ζα απνδεηθλπφηαλ ζην δηελεθέο ηνπ ρξφλνπ ζεσξείηαη ηδηαηηέξσο 

ζεκαληηθή.    

 Δπίζεο, αθνινπζψληαο θαλείο ηε ζπιινγηζηηθή πνπ πξνβάιιεη ν Ayoob 

(1983, 254-255), ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί φηη ην Ηξάλ θέξδηζε ππφ κία 

έλλνηα ηηο εληππψζεηο ζηα κάηηα ησλ απαληαρνχ Μνπζνπικάλσλ, ελεξγψληαο 

ππέξ ησλ πιεηηψκελσλ  ζην Λίβαλν αδειθψλ ηνπο, εθεί πνπ άιιεο ηζρπξέο 

κνπζνπικαληθέο ρψξεο ζηψπεζαλ. Ζ Αίγππηνο ηεο ήπηαο πξνζέγγηζεο κε ην 

Ηζξαήι, έκεηλε λα παξαηεξεί σο αλήκπνξε ηελ εθδήισζε ηεο επίζεζεο ησλ 

Ηζξαειηλψλ ζην Λίβαλν, κήλεο κφλν κεηά απφ ηελ απνρψξεζε απηψλ απφ ην 

ηλά. Ζ πνιχ ηζρπξή δε ανπδηθή Αξαβία, νηθνλνκηθφο εηαίξνο ηεο 

Τπεξδχλακεο Ακεξηθήο, έκνηαδε αλήκπνξε λα επεξεάζεη ηα πξάγκαηα πξνο 

δηάζσζε ησλ πξνζβαιινκέλσλ απφ ην Ηζξαήι κνπζνπικαληθψλ πιεζπζκψλ. 

Έηζη, ην Ηξάλ αλακθηζβήηεηα έιαβε κε ηηο ελέξγεηέο ηνπ ην ξφιν ηνπ 

ππεξαζπηζηή ηνπ Ηζιάκ, επηβεβαηψλνληαο έλα νληνινγηθά θαζνξηζηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ίδηαο ηεο ππφζηαζεο ηεο Ηζιακηθήο Γεκνθξαηίαο πνπ είρε 

ηδξχζεη ν Khomeini.  

Αμηνινγψληαο ζην επξχηεξν πιαίζην ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

αληηπαξάζεζεο ζην Λίβαλν θαηά ηε δεθαεηία ηνπ  ‟ 80, ζα κπνξνχζε λα 

ζπλάγεη ζπκπεξαζκαηηθά ηα παξαθάησ: 
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 Ακθφηεξα ηα θξάηε ηνπ Ηζξαήι θαη ηνπ Ηξάλ επηρείξεζαλ δηά 

ηεο εμάπισζεο ηεο επηξξνήο ηνπο δηά ηεο ρξήζεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο, λα 

δηεπξχλνπλ ηελ επηξξνή ηνπο ζηελ πεξηνρή. Ζ ελ πξνθεηκέλσ ζχγθξνπζε ησλ 

επηδησθφκελσλ εθαηέξσζελ πνιηηηθψλ ππήξμε δε ε ζξπαιιίδα γηα ηελ 

«έθξεμε» ζηελ πεξηνρή. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Ηζξαήι πξνζρψξεζε ζηε ινγηθή ηεο 

επίδεημεο ηζρχνο δηά ηεο ρξήζεο βίαο ζην Λίβαλν, ζα κπνξνχζε κάιηζηα λα 

ηζρπξηζηεί θάπνηνο φηη επηρείξεζε ηελ πξφθιεζε δένπο δηά ηεο ζεξησδίαο, 

φπσο ν Λίηζαο (2014, 231) πεξηγξάθεη αληίζηνηρεο πξαθηηθέο, κε ηηο ζθαγέο 

Παιαηζηηλίσλ θαη Ληβαλέδσλ ηηηψλ πνπ θέξεηαη λα κεζφδεπζε.  

 ηνλ αληίπνδα, ν φπνηνο θφβνο γελλήζεθε ζηηο ηξαληθέο 

θπβεξλψζεο ειίη, ελεξγνπνίεζε ηα επηζεηηθά αληαλαθιαζηηθά ηεο Σερεξάλεο, 

γεγνλφο πνπ ιεηηνχξγεζε αθππληζηηθά ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δπλακηθήο 

αληίδξαζεο πξνο ηελ επηζεηηθφηεηα ηνπ αληηπάινπ, φπσο αθξηβψο ν Λίηζαο 

(2014, 231) ην πεξηγξάθεη. 

 Ζ πίεζε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, ππήξμε θαη δηακνξθψζεθε ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ θπξίαξρεο ζηε δηεζλή ζθελή Γπλάκεηο, φπσο δεηά ην 

κνληέιν ηνπ δνκηθνχ ξεαιηζκνχ (Κνπζθνπβέιεο, 2007, 66). Χζηφζν, ε 

γεληθφηεξε ζπγθπξία φπσο είδακε δελ ψζεζε ηα πξάγκαηα ζε κία πην 

δπλακηθή παξέκβαζε ηνπ δηεζλνχο παξάγνληα ζηελ πξνθεηκέλε 

αληηπαξάζεζε Ηξάλ θαη Ηζξαήι εληφο ηεο ιηβαληθήο επηθξάηεηαο. 

Ζ πξνζρψξεζε ησλ αληηπάισλ ζηνλ νξζνινγηζκφ είλαη δεδνκέλε, θαζψο 

απνθεχρζεθε ε απεπζείαο ζχγθξνπζε απηψλ δηά ησλ φπισλ, κε ηελ εκπινθή 

ησλ πνιεκηθψλ ηνπο κεραλψλ ζε αλάπηπμε, πνπ ίζσο ζα είρε εθαηέξσζελ 

θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα. Ζ αληηπαξάζεζε εμειίρζεθε αληηζέησο κέζσ 

πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο αςηκαρηψλ κεηαμχ θπξίσο θίιησλ εθαηέξσζελ 

πνιηηνθπιάθσλ, αιιά θαη πεξηνξηζκέλνπ εχξνπο θαηαδξνκηθψλ 

επηρεηξήζεσλ.        

 3.2 πγθξνύζεηο ζην Λίβαλν: Γεθαεηία ηνπ ’90  

 Ο γεσπνιηηηθφο ράξηεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο κεηεβιήζε κε ην ηέινο ηνπ 

Φπρξνχ Πνιέκνπ θαη ηελ ήηηα ηνπ Ηξάθ θαηά ηνλ 1ν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ. Ζ 

θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο επέθεξε ηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο 
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αζθαιείαο ηφζν ηνπ Ηζξαήι φζν θαη ηνπ Ηξάλ. πγθεθξηκέλα, ζε φ,ηη αθνξά ην 

δεχηεξν εμ απηψλ, ε λέα αλαδπφκελε πξαγκαηηθφηεηα ζήκαλε ηε δηάιπζε ηνπ 

απφ Βνξξά ηζρπξνχ ηνπ γείηνλα. Αληηζηνίρσο γηα ην εβξατθφ θξάηνο, νη 

εμειίμεηο ηεο επνρήο έθεξαλ ηελ πηψζε ηνπ θχξηνπ ππνζηεξηθηή θαη 

πξνκεζεπηή φπισλ ηεο πάληα ερζξηθήο πξίαο, γεγνλφο πνπ ηζνδπλακνχζε 

ππφ κία έλλνηα κε ηελ απαινηθή ηνπ αξαβηθνχ θηλδχλνπ γηα ην Σει Αβίβ 

(Parsi, 2005, 257). 

 Ζ ήηηα ηνπ Sadam Hussein επίζεο ζήκαλε ηελ απνδπλάκσζε ελφο 

θνηλνχ ερζξνχ γηα ην Ηξάλ θαη ην Ηζξαήι. Σελ ίδηα ζηηγκή, ην γεγνλφο ηνπ φηη ν 

ππφ ηηο ΖΠΑ ζπλαζπηζκφο, πνπ εθδίσμε ηηο ηξαθηλέο δπλάκεηο απφ ην Κνπβέηη 

πεξηιάκβαλε αξθεηά αξαβηθά θξάηε, απνηεινχζε βαξηά ήηηα γηα ηνλ 

Παλαξαβηζκφ, κηα ηδενινγία πνπ ζπληζηνχζε θαίξην θίλδπλν ηφζν γηα ηνπο 

Ηξαλνχο, φζν θαη γηα ηνπο Ηζξαειηλνχο. Δηδηθφηεξα, γηα ην Ηζξαήι δε, ην φηη 

είρε δηαηξαλσζεί κε ηελ επέκβαζε ζην Κνπβέηη ε βνχιεζε ησλ ΖΠΑ λα 

ππεξαζπίδνληαη δηά ησλ φπισλ ηνπο εηαίξνπο ηνπο ζηελ πεξηνρή, απνηεινχζε 

εγγχεζε πξνζηαζίαο απφ ηηο φπνηεο δηαγξαθφκελεο αξαβηθέο επηβνπιέο 

(Parsi, 2005, 257).       

 Θα κπνξνχζε ινηπφλ θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή 

ζπγθπξία ην Ηξάλ θαη ην Ηζξαήι βξέζεθαλ ην έηνο 1991 κε ηνπο θνηλνχο 

ερζξνχο ηνπο «αδξαλνπνηεκέλνπο». Γηα ηνπο Ηζξαειηλνχο ηφηε ην Ηξάλ 

βξέζεθε απηνκάησο ζην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο ηνπο, σο ν ππ‟ αξηζκφλ 1 

θίλδπλνο γηα ην εβξατθφ θξάηνο. ην Σει Αβίβ δηακνξθψζεθε ηφηε ε 

πεπνίζεζε φηη νη Ηξαλνί «απειεπζεξσκέλνη» απφ άιιεο έλλνηεο, ηψξα ζα 

ελίζρπαλ ηελ εηθφλα ηνπ ππεξαζπηζηή ηνπ Ηζιάκ θαη ζα δηεχξπλαλ ηηο 

ζηξαηησηηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο, ζηνρνπνηψληαο ην Ηζξαήι. Απηφ βέβαηα δελ 

ήηαλ απνιχησο αθξηβέο, θαζψο γηα ην Ηξάλ ν θίλδπλνο ηνπ Ηξάθ παξέκελε 

αθφκα ππαξθηφο θαη ε άκπλά ηνπ απέλαληη ζηε Βαγδάηε απνηεινχζε 

πξνηεξαηφηεηα (Parsi, 2005, 259).     

 Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν νη ΖΠΑ είραλ επαλαθάκςεη φπσο θαη 

πξναλαθέξζεθε δπλακηθά ζηα πξάγκαηα ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, κελ 

αθήλνληαο ακθηβνιίεο γηα ηελ εθ κέξνπο ηνπο δηεθδίθεζε θαη επηβνιή 

εγεκνληθνχ ειέγρνπ ζηελ πεξηνρή. Τπφ απηφ ην πξίζκα, Ζ πξνζέγγηζε ησλ 
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Ακεξηθαλψλ κε φζνπο Άξαβεο είραλ ζπκκεηάζρεη ζηνλ αληηηξαθηλφ 

ζπλαζπηζκφ, θαη εηδηθφηεξα κε ηε πξία, κηα δηαθαηλφκελε ελδερφκελε εθ 

κέξνπο ησλ ΖΠΑ πξνζέγγηζε ηνπ Ηξάλ, θαη νη θαθέο ζρέζεηο ηεο Κπβέξλεζεο 

Bush κε ην πεξηβάιινλ ηνπ Ηζξαειηλνχ Πξσζππνπξγνχ Shamir, 

δεκηνπξγνχζαλ έληνλν πξνβιεκαηηζκφ ζην Σει Αβίβ (Parsi, 2005, 260).   

 Σνλ Ηνχλην ηνπ 1992 ινηπφλ, κε ηελ αλάδπζε ζηελ εμνπζία ζην Ηζξαήι 

ηνπ Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο, έλα πιάλν ηέζεθε ζε εθαξκνγή απφ ην λέν 

Πξσζππνπξγφ Rabin, έλα ζρέδην πνπ ζηξεθφηαλ ελαληίνλ ηνπ Ηξάλ, 

θαζηζηψληαο ηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα επίθεληξν ηεο ηζξαειηλήο πνιηηηθήο. Σν 

θπξίαξρν αθήγεκα θαη νη επηδηψμεηο ησλ Ηζξαειηλψλ ελ πξνθεηκέλσ 

πξνζέβιεπαλ ζηε ζηαδηαθή νηθνδφκεζε κηαο ζρέζεο εηαίξνπ κεηαμχ ηνπ 

Ηζξαήι θαη ησλ Αξάβσλ γεηηφλσλ ηνπ, ζηεξηδφκελεο ζε θνηλά νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνληα ησλ δχν πιεπξψλ. Έλα θηιηθφ πξνο ηνπο Άξαβεο Ηζξαήι ζα 

δηείζδπε ζηηο αξαβηθέο αγνξέο απνβιέπνληαο ζηνλ απψηεξν έιεγρν ησλ 

αληίζηνηρσλ ρσξψλ. Σελ ίδηα ζηηγκή ην Ηξάλ ζα δαηκνλνπνηνχηαλ ζηα κάηηα 

ησλ  Αξάβσλ, σο κηα αλαζεσξεηηθή θνληακεληαιηζηηθή Γχλακε ζηελ πεξηνρή, 

έλαο ερζξηθφο γηα φινπο πφινο απνζηαζεξνπνίεζεο (Parsi, 2005, 260-262).    

 Αληηδξψληαο ζ‟ απηήλ ηελ ηζξαειηλή πνιηηηθή, ην Ηξάλ πνπ έβιεπε 

νξαηφ ηνλ θίλδπλν απνκφλσζεο θαη πεξηζσξηνπνίεζήο ηνπ ζην δηεζλέο 

ζχζηεκα, αληέδξαζε ζηξεθφκελν θαηά ησλ ηζξαειηλψλ πξσηνβνπιηψλ 

πξνζέγγηζεο ησλ Αξάβσλ. Γηα ηνπο Ηξαλνχο απηή ζα ηζνδπλακνχζε κε 

αλάδεημε ηνπ Ηζξαήι ζε θπξίαξρν ζηε Μέζε Αλαηνιή. ηαλ ινηπφλ ην 1993 

ππεγξάθε ε πκθσλία γηα ην Παιαηζηηληαθφ ζην ζιν, ν Ηξαλφο Πξφεδξνο 

Raafsanjani έθαλε ιφγν γηα πξνδνζία ηεο PLO έλαληη ηνπ παιαηζηηληαθνχ 

ιανχ. Παξάιιεια, ε Σερεξάλε είρε πξνζεγγίζεη θαη πξαθηηθά ζέζεη ππφ ηνλ 

έιεγρφ ηεο ξηδνζπαζηηθνπνηεκέλεο έλνπιεο νκάδεο Παιαηζηηλίσλ, 

ρξεκαηνδνηψληαο ηηο αζξφα. Δπηδίσμή ηεο ήηαλ λα αλαηξέςεη ην δπζκελέο γηα 

ηελ ίδηα ηεηειεζκέλν ηεο πκθσλίαο πνπ θηινδνμνχζε λα θέξεη ην ηέινο ηνπ 

παιαηζηηληαθνχ αγψλα θαηά ηνπ Ηζξαήι.  Κάηη ηέηνην ππνηίζεηαη φηη ζα 

επηηπγράλεην δηά ηεο παξνρήο ζηνπο Παιαηζηηλίνπο πεξηνξηζκέλεο 

απηνδηνίθεζεο ζηε δπηηθή φρζε ηνπ Ηνξδάλε θαη ηε ισξίδα ηεο Γάδαο, θαη 

status αλαγλσξηζκέλνπ ζπλνκηιεηή ηνπ Ηζξαήι, κε αληάιιαγκα ηελ 
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εηξήλεπζε. Σελ ίδηα ζηηγκή ηέινο, ε νηθνλνκηθή βνήζεηα ησλ Ηξαλψλ πξνο ηε 

HEZBOLLAH, πνπ ηα ιίγα πξνεγνχκελα έηε είρε κεησζεί ζεκαληηθά, θαηά ην 

έηνο 1993 γλψξηζε ραξαθηεξηζηηθή αχμεζε  (Parsi, 2005, 264).     

 Ζ ειεγρφκελε απφ ην Ηξάλ HEZBOLLAH θηλήζεθε δπλακηθά ελαληίνλ 

ηνπ Ηζξαήι ηνλ Ηνχιην ηνπ 1993, εθηνμεχνληαο ελαληίνλ ησλ εδαθψλ ηνπ 

αληίπνηλα γηα ηελ πξνζβνιή απφ ην ηζξαειηλφ ππξνβνιηθφ, ζηηηηθψλ ρσξηψλ 

ζην Νφηην Λίβαλν. Ζ αληίδξαζε ηνπ Ηζξαήι ήιζε κε ην βνκβαξδηζκφ 

ζπξηαθψλ ζέζεσλ ζηελ θνηιάδα BEKAA θαη ηε βίαηε εθθέλσζε αξαβηθψλ 

αγξνηηθψλ νηθηζκψλ ζηελ πεξηνρή. Σειηθά επήιζε θαηάπαπζε ηνπ ππξφο 

θαηφπηλ αλεπίζεκεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ Κπβεξλήζεσλ Ληβάλνπ θαη 

Ηζξαήι (Samii, 2008, 40). To Ηξάλ είρε ζε θάζε πεξίπησζε θαηνξζψζεη λα 

πιήμεη ην ηζξαειηλφ θξάηνο.  

 Σνλ επφκελν ρξφλν, 1994, ε ηξαληθή επηζεηηθφηεηα ζε βάξνο ηνπ 

Ηζξαήι εθδειψζεθε γηα πξψηε θνξά κέζσ θηππεκάησλ ηεο δηεζλνχο 

ηξνκνθξαηίαο. πγθεθξηκέλα, ππφ ηελ ελνξρήζηξσζε ηνπ Ηξάλ, ηξνκνθξαηηθνί 

θχθινη πξαγκαηνπνίεζαλ βνκβηζηηθέο επηζέζεηο ζε ηζξαειηλνχο ζηφρνπο ζην 

BUENOS AIRES  ηεο Αξγεληηλήο, ζηελ εθεί ηζξαειηλή πξεζβεία θαη ζην 

Πνιηηηζηηθφ Κέληξν ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο ηεο πφιεο. Σα δχν απηά 

θηππήκαηα απνηεινχζαλ αληίζηνηρα απάληεζε ζηελ εθηέιεζε ηνπ θηινηξαλνχ 

Abbas Moussavi ζην Λίβαλν, θαζψο θαη ζηελ επίζεζε ζε ζηξαηφπεδν ηεο 

HEZBOLLAH, βξηζθφκελν βαζηά ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο (Parsi, 2005, 265).  

 Ζ ζεξησδία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θηππεκάησλ, φπσο θαη ην φηη απηά 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ καθξάλ ηνπ επξχηεξνπ δσηηθνχ ρψξνπ ηνπ Ηζξαήι, 

πξνθάιεζαλ δένο ζηνπο θπβεξλεηηθνχο θχθινπο ζην Σει Αβίβ, 

δεκηνπξγψληαο αηζζήκαηα απφγλσζεο. χκθσλα κε ρείιε ηζξαειηλψλ 

επηζήκσλ, θπξηάξρεζε ηφηε κηα αίζζεζε αδπλακίαο αληαπφδνζεο ησλ 

πιεγκάησλ, δεδνκέλνπ ηνπ εληειψο αζχκκεηξνπ ραξαθηήξα ηεο 

πξσηνθαλνχο αλαδπφκελεο απεηιήο (Parsi, 2005, 265). Γεδνκέλσλ απηψλ, 

ζα κπνξνχζε θαλείο λα ζρνιηάζεη φηη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην Ηξάλ 

είρε θαηαγάγεη κία καθάβξηα λίθε ζηνλ αγψλα ηνπ έλαληη ηνπ Ηζξαειηλνχ 

παξάγνληα.  
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 Σελ άλνημε ηνπ 1996, ην Ηζξαήι γλψξηζε εθ λένπ ηελ ηξαλνθίλεηε θαηά 

θνηλή νκνινγία ηξνκνθξαηία, απηή ηε θνξά ζην κεηξνπνιηηηθφ ηνπ ρψξν. 

Σέζζεξηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζηε ρψξα, άθεζαλ πίζσ ηνπο 67 λεθξνχο 

θαη 161 ηξαπκαηίεο ηζξαειηλνχο πνιίηεο. Σα θηππήκαηα απηά είραλ θνβεξφ 

αληίθηππν ζηνλ ςπρηζκφ ηεο ηζξαειηλήο θνηλσλίαο, ζέηνληαο ππφ 

ακθηζβήηεζε, απνλνκηκνπνηψληαο ζηε ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ ηελ ηζξαειηλή 

Κπβέξλεζε (Parsi, 2005, 265).  

 Αθνινχζεζε ε ηζξαειηλή επηρείξεζε «ηαθχιηα ηεο Οξγήο», ε νπνία 

ηεξκαηίζηεθε κε έλα «χκθσλν Καηαλφεζεο» ηνλ Απξίιην ηνπ 1996. Σν Ηξάλ 

θαη ε πξία, φπσο θαη νη ΖΠΑ θαη Γαιιία, είραλ εξγαζηεί δηπισκαηηθά γηα απηή 

ηε ιχζε απφ θνηλνχ κε ην Ηζξαήι. Σν ππφςε χκθσλν πξνέβιεπε ηε κε 

ζηνρνπνίεζε ακάρσλ πνιηηψλ εθαηέξσζελ, ηφζν απφ ηηο ηζξαειηλέο δπλάκεηο 

φζν θαη απφ ηε HEZBOLLAH (Samii, 2008, 40).  

 Σν Ηξάλ ζα έιεγε θαλείο ινηπφλ φηη είρε θαηαζηεί ζπλνκηιεηήο ηνπ 

Ηζξαήι θαη ησλ ινηπψλ «ζνβαξψλ παηθηψλ» ζηα πξάγκαηα ηεο πεξηνρήο, 

επηηπγράλνληαο κάιηζηα κηα ηειηθή θαηάζηαζε κε ζεηηθφ πξφζεκν γηα ηνπο 

ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ ηίηεο ηνπ Ληβάλνπ, αιιά θαη ηνλ γεληθφηεξν 

πιεζπζκφ ηεο ρψξαο. Έηζη, ζεσξείηαη φηη εληζρχζεθε ην δηεζλέο status  ηεο 

Σερεξάλεο. 

 ην θιίκα δπζαξέζθεηαο πνπ γέλλεζαλ  ηα καδηθά πξναλαθεξζέληα 

ηξνκνθξαηηθά θηππήκαηα, νη ηζξαειηλέο εθινγέο ηνπ 1996 έθεξαλ αιιαγή 

Κπβέξλεζεο, κε ηελ άλνδν ηνπ Κφκκαηνο LIQUD ζηελ εμνπζία ππφ ην 

Netanyahu. Ο λένο Πξσζππνπξγφο ηνπ Ηζξαήι κεηαηφπηζε ην επίθεληξν ηεο 

ηζξαειηλήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο απφ ην Ηξάλ ζην άκεζα εγγχο ηεο ρψξαο ηνπ 

πεξηβάιινλ, θαη θπξηφηεξα ζηνπο Παιαηζηηλίνπο θαη ηηο αληηηζξαειηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αγψλα ηνπο. Ο Netanyahu ζεσξνχζε φηη νη Παιαηζηίληνη 

ήηαλ ππαίηηνη γηα ηα δεηλά πνπ ε ηξνκνθξαηία είρε επηθέξεη ζηελ ηζξαειηλή 

θνηλσλία (Parsi, 2005, 265-267, Beck, 2008, 21-22). ηνλ αληίπνδα, πίζηεπε 

φηη ην Ηξάλ δε ζα έπξεπε λα πξνθαιείηαη, κηα πνπ απνηεινχζε έλα δπλάκεη 

ζχκκαρν ελαληίνλ ησλ πάληα ερζξηθψλ πξνο ην Ηζξαήι Αξάβσλ. Σέινο, 

θαζψο δηαθαηλφηαλ θάπνηα πξνζέγγηζε κεηαμχ ηνπ ακεξηθαληθνχ παξάγνληα 

θαη ηεο Σερεξάλεο, ε ζπλερηδφκελε δαηκνλνπνίεζε ηεο ηειεπηαίαο απφ ην Σει 
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Αβίβ, ελδερνκέλσο, πάληα ζχκθσλα κε ην θπξίαξρν ζθεπηηθφ ηνπ Netanyahu, 

λα έζεηε ην ηζξαειηλφ θξάηνο ζην πεξηζψξην ησλ εμειίμεσλ ζηελ πεξηνρή 

(Parsi, 2005, 265-267).  

 Ζ «ήπηα» πξνζέγγηζε ηνπ LIQUD ζηηο ζρέζεηο κε ην Ηξάλ δελ έκειιε λα 

επνδσζεί θαη λα θαξπνθνξήζεη, θαζψο ην 1997 ε Σερεξάλε αλαθνίλσζε ηελ 

παξαγσγή ησλ βαιιηζηηθψλ ππξαχισλ SHAHAB-3, πνπ έζεηαλ ην Ηζξαήι 

εληφο βνιήο. Ο θαηεπλαζκφο δελ είρε πεηχρεη θαη ην Ηξάλ αλαδπφηαλ γηα ηνπο 

Ηζξαειηλνχο σο έλαο πνλνθέθαινο φζν πνηέ (Parsi, 2005, 267-268).  

 Δπηρεηξψληαο θαλείο κηα αμηνιφγεζε ηεο εμεηαζζείζαο εδψ πεξηφδνπ 

κπνξεί λα εμάγεη ηα σο θαησηέξσ ζπκπεξάζκαηα: 

 Καηαδεηθλχνπλ νη εμειίμεηο φηη φλησο ε ρξήζε βίαο κπνξεί λα 

θαηαβάιιεη ηνλ αληίπαιν ζε βαζκφ πνπ απηφο πξαθηηθά λα κε δχλαηαη λα 

αληηδξάζεη, αθφκα θαη αλ πξφθεηηαη γηα ην Ηζξαήι ησλ δπζαλάινγα κεγάισλ 

αληηπνίλσλ. Δπαιεζεχνληαη δειαδή ηα αλαγξαθφκελα ζπλαθψο απφ ην Λίηζα 

(2014, 240-241) πεξί δεκηνπξγίαο δένπο ζηνλ αληίπαιν. 

 Φαίλεηαη φηη νη φπνηνη δξψληεο ιεηηνπξγνχλ ζ‟ έλα ζχζηεκα 

θξαηψλ ζε αιιειφδξαζε κε άιινπο παίθηεο θαη δε κε ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο, 

ηνπο ηζρπξνχο, φπσο θαηαγξάθεη ν Κνπζθνπβέιεο (2007, 65). 

 Αλαδεηθλχεηαη ελ πξνθεηκέλσ φηη, φπσο ζεκεηψλεη θαη ν 

Κνπζθνπβέιεο (2007, 206), ν θαηεπλαζκφο σο έκπξαθηε έθθξαζε 

ππνρσξεηηθφηεηαο κάιινλ απνζξαζχλεη ηνλ αληίπαιν, παξά εγγπάηαη κηα 

θάπνηα εηξεληθή ζπκπφξεπζε κεη‟ απηνχ. Υαξαθηεξηζηηθή ζπλαθψο ζεσξείηαη 

ε απεηιεηηθή δηεχξπλζε ησλ ηξαληθψλ ζηξαηησηηθψλ δπλαηνηήησλ ζε 

απάληεζε ησλ ήπησλ επηινγψλ ηνπ Netanyahu. 

3.3 H ύγθξνπζε Ιζξαήι-HEZBOLLAH ζην Λίβαλν ην 2006  

 Καηά ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 πνπ αθνινχζεζε, ε 

HEZBOLLAH  επηρείξεζε κηα κεηαζηξνθή απφ ηνλ αθξαίν ξηδνζπαζηηζκφ 

πξνο ηελ ελεξγφ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο, δξαζηεξηνπνηνχκελε σο θνκκαηηθφ 

κφξθσκα εθθξάδνλ ην ζηηηηθφ πιεζπζκφ. Ζ απνρψξεζε ησλ ζπξηαθψλ 
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ζηξαηεπκάησλ απφ ην Λίβαλν ηνλ Απξίιην ηνπ 2005 έθεξε έλα γεληθφηεξν 

θιίκα πνιηηηθήο ειεπζεξίαο. Σν Μάην ηεο ίδηαο ρξνληάο, ε HEZBOLLAH 

δηεπξχλνληαο ηελ θνηλνβνπιεπηηθή ηεο αληηπξνζψπεπζε ζπκκεηείρε ζηελ 

Κπβέξλεζε ηνπ Ληβάλνπ γηα πξψηε θνξά (Herzog, 2006, 90). 

 Παξά ηελ σο άλσ αιιαγή πξνθίι, ε HEZBOLLAH δελ απνθήξπμε πνηέ 

ηε βία, δελ πξνρψξεζε νπζηαζηηθά ζε πην ήπηεο πνιηηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

Μάιηζηα, ε έλνπινη ηεο Οξγάλσζεο επηρείξεζαλ κηα κεγάιεο θιίκαθαο 

θαηαδξνκηθή ελέξγεηα εληφο ηνπ Ηζξαήι, πιήηηνληαο ζηξαηησηηθνχο ζηφρνπο, 

ην Ννέκβξην ηνπ 2005. Παξάιιεια, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πνιηηηθή ηεο 

επηξξνή, ε HEZBOLLAH απέθπγε πηέζεηο γηα ηνλ αθνπιηζκφ ηεο. Ζ εηδηθή 

ζρέζε δε, πνπ είρε νηθνδνκήζεη κε ηελ Σερεξάλε, ζε θακηά θάζε δελ ηέζεθε 

ππφ ακθηζβήηεζε. Οη Ηξαλνί παξέκεηλαλ ρξεκαηνδφηεο ηνπ ιηβαληθνχ ζηηηηθνχ 

θηλήκαηνο, ην νπνίν θαη ελ πνιινίο ήιεγραλ (Herzog, 2006, 90). 

 ηηο 12 Ηνπιίνπ ηνπ 2006, ε HEZBOLLAH πξνρψξεζε ζηελ απαγσγή 

δχν ηζξαειηλψλ ζηξαηησηψλ, πξνηηζέκελε ζε δεχηεξν ρξφλν λα ηνπο 

αληαιιάμεη κε κέιε ηεο πνπ θξαηνχληαλ ζην Ηζξαήι. Πίζσ απφ ηελ επηζεηηθή 

απηή ελέξγεηα βξηζθφηαλ θαη ε πξφζεζε γηα ηελ εθδήισζε εθ κέξνπο ηεο 

Οξγάλσζεο έκπξαθηεο ζπκπαξάζηαζεο πξνο ηνπο Παιαηζηηλίνπο, δεδνκέλεο 

ηεο ηζξαειηλήο εηζβνιήο ζηε Γάδα, πνπ είρε πξνεγεζεί ζηηο 25 Ηνπλίνπ. Ζ 

ζχγθξνπζε πνπ αθνινχζεζε δηήξθεζε 34 εκέξεο, θαη έιαβε δηαζηάζεηο 

αλνηθηνχ, θαη‟ αληηπαξάηαμε πνιέκνπ, θαηαζηξνθηθνχ γηα ηηο ππνδνκέο ηνπ 

Ληβάλνπ, αιιά κάιινλ ληθεθφξνπ ελ ηέιεη γηα ηε HEZBOLLAH (Alagha, 2008, 

1). 

 Αληηδξψληαο δπλακηθά ζρεδφλ αθαξηαία ην Ηζξαήι, επέβαιιε ζην 

Λίβαλν απνθιεηζκφ απφ μεξάο, ζαιάζζεο θαη αέξνο, ν νπνίνο έκειιε λα 

δηαξθέζεη νθηψ εβδνκάδεο. Απφ ηνπο ηζξαειηλνχο βνκβαξδηζκνχο πνπ 

εθηειέζηεθαλ, θαηαζηξάθεθε ε νηθνλνκηθή-παξαγσγηθή βάζε ηεο ρψξαο. 

Δηδηθφηεξα, πξνζβιήζεθαλ απφ αέξνο ζπζηεκαηηθά θαη θαηαζηξάθεθαλ 

απηνθηλεηφδξνκνη, αεξνδξφκηα, ιηκάληα, εγθαηαζηάζεηο ηειεπηθνηλσληψλ, 

απνζήθεο θαπζίκσλ, ειεθηξνπαξαγσγηθέο κνλάδεο θαη εξγνζηάζηα. Δθ ησλ 

πζηέξσλ ην νηθνλνκηθφ χςνο ησλ δεκηψλ εθηηκήζεθε ζε 15 δηζ USD (Alagha, 

2008, 2-3). 
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 Μεγάιν ππήξμε γηα ην Λίβαλν θαη ην ηίκεκα ζε αλζξψπηλεο δσέο. Οη 

λεθξνί αλήιζαλ ζηνπο 1200, ην έλα ηξίην απηψλ, παηδηά θάησ ησλ 12 εηψλ. 

Πάλσ απφ 4000 άηνκα ηξαπκαηίζηεθαλ θαη πνιιά εμ απηψλ έκεηλαλ αλάπεξα. 

Σέινο, πάλσ απφ έλα εθαηνκκχξην Ληβαλέδνη αλαγθάζηεθαλ λα 

εγθαηαιείςνπλ ηηο εζηίεο ηνπο, κεηαθηλνχκελνη εληφο ηεο ρψξαο (Alagha, 2008, 

3). 

 Παξά ηα καδηθά πιήγκαηα ελαληίνλ ηεο, αιιά θαη ηνπ Ληβάλνπ σο 

θξαηηθήο νληφηεηαο, ε δπλαηφηεηα ηεο HEZBOLLAH γηα δηεμαγσγή πνιεκηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θάζε άιιν παξά απαιείθζεθε. Οη πχξαπινί ηεο ζπλέρηζαλ 

κέρξη ην ηέινο ηεο ζχγθξνπζεο λα πιήηηνπλ ηζξαειηλνχο ζηξαηησηηθνχο θαη 

πνιηηηθνχο ζηφρνπο (Alagha, 2008, 7). Παξάιιεια, ην ξαδηφθσλν θαη ε 

ηειεφξαζε ηεο Οξγάλσζεο δελ έπαςαλ παξά γηα ψξεο λα εθπέκπνπλ, 

πξνπαγαλδίδνληαο ηελ ηειηθή λίθε (Alagha, 2008,5).  

 Γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ ην κέγεζνο ηεο «απάληεζεο» ηεο HEZBOLLAH 

πξνο ηνπο Ηζξαειηλνχο, κε ζηξαηησηηθνχο φξνπο, αξθεί λα θαηαγξαθεί φηη 

4000 πχξαπινη εθηνμεχηεθαλ απφ ηε ιηβαλέδηθε πιεπξά ησλ ζπλφξσλ 

πιήηηνληαο ην Ηζξαήι. Χο απνηέιεζκα ερζξηθψλ ελεξγεηψλ, 158 Ηζξαειηλνί 

έραζαλ ηε δσή ηνπο, 119 εμ απηψλ κέιε ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Δπίζεο, 

5000 Ηζξαειηλνί ηξαπκαηίζηεθαλ. Ζ ζπλνιηθή δεκηά απφ ηα πιήγκαηα ηεο 

HEZBOLLAH κε ππξαχινπο δε, εθηηκήζεθε ζε 6 δηζ USD (Alagha, 2008,3).  

 Σν θαη ζπνπδαηφηεξν, ηα πιήγκαηα πνπ δέρζεθε ην Ηζξαήι απφ ηε 

HEZBOLLAH, είραλ ζπληξηπηηθά αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ ςπρνινγία ηνπ 

ηζξαειηλνχ ιανχ. Πάλσ απφ δπν εθαηνκκχξηα Ηζξαειηλψλ ηξνκνθξαηεκέλνη, 

είηε εγθαηέιεηςαλ ηηο εζηίεο ηνπο θηλνχκελνη πξνο Νφην, είηε αλαδήηεζαλ 

θάπνηα αζθάιεηα ζε ππφγεηα θαηαθχγηα γηα ηε δηάξθεηα ησλ ζπγθξνχζεσλ. 

Δλδεηθηηθά, ην BBC ζε θάπνηα κεηάδνζε αλέθεξε φηη ην Ηζξαήι βίσζε ηνλ πην 

βαξχ «αεξνπνξηθφ» βνκβαξδηζκφ πνπ είρε γλσξίζεη απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ 

ην 1948 (Alagha, 2008,5).   

 Αξλεηηθφ θιίκα δεκηνπξγήζεθε γηα ην Ηζξαήι θαη ζε δηεζλέο επίπεδν, 

θαζψο Οξγαλψζεηο φπσο ε «Γηεζλήο Ακλεζηία» ή ην «Γηεζλέο 

Παξαηεξεηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ», ην θαηεγφξεζαλ γηα παξαβηάζεηο 
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ηνπ Γηεζλνχο Αλζξσπηζηηθνχ Νφκνπ, δηά ηεο ζηνρνπνίεζεο θαη πξνζβνιήο 

κε ζηξαηησηηθψλ ζηφρσλ. Αξγφηεξα, ζηηο 29 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2007, ην 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ ζα θαηεγνξνχζε ην Ηζξαήι γηα ην φηη 

παξαβίαζε ζην πιαίζην ηεο ζχγθξνπζεο ζην Λίβαλν, ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο 

ρξήζεο βνκβψλ δηαζπνξάο, θαζψο ρξεζηκνπνίεζε ηέηνηεο πιήηηνληαο 

θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, πνιηηηθνχο ζηφρνπο. Καηά κία έλλνηα ην ηζξαειηλφ 

θξάηνο εμνκνηψζεθε ελψπηνλ ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο κε ηελ ηξνκνθξαηηθή 

HEZBOLLAH, ε νπνία επίζεο θαηεγνξήζεθε γηα πιήγκαηα ζε ακάρνπο 

(Alagha, 2008,5).   

 Ζ θαηάπαπζε ηνπ ππξφο επήιζε κε ηελ Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ 

Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ ππ‟ αξηζκφλ 1701, ε νπνία πξνέβιεπε ηελ αλάπηπμε 

ιηβαληθψλ δπλάκεσλ λνηίσο ηνπ πνηακνχ LITANI, θαη ηνλ αθνπιηζκφ ηεο 

HEZBOLLAH. Οη βνπιεπηέο ηεο Οξγάλσζεο ζην ιηβαληθφ Κνηλνβνχιην 

πξνζππέγξαςαλ γηα ηελ επηθχξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο Απφθαζεο, 

ελεξγψληαο φπσο ηζρπξίζζεθαλ «θαηά ην παηξησηηθφ ζπκθέξνλ» (Alagha, 

2008,6).  

 Γηα ηνλ εγέηε ηεο Οξγάλσζεο πάλησο, Nasrallah, ε HEZBOLLAH 

ππήξμε ν ληθεηήο απηήο ηεο ζχγθξνπζεο. Σε ζέζε απηή κνηάδνπλ κάιινλ λα 

απνδέρνληαη θαη νη Ηζξαειηλνί. ηελ αλαθνξά πνπ εηνηκάζηεθε γηα ην 

Κνηλνβνχιην ηνπ Σει Αβίβ, πεξί ηεο εκπινθήο ζην Λίβαλν, ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

πέξαλ ησλ 100 πεξηπηψζεσλ ν φξνο «απνηπρία», γηα λα πεξηγξάςεη ηελ 

έθβαζε ηνπ εθεί πνιεκηθνχ αγψλα (Alagha, 2008,4). πλάκα, πνιινί 

Ηζξαειηλνί αλψηαηνη αμησκαηηθνί κε ζπκκεηνρή ζηηο επηρεηξήζεηο παχζεθαλ, 

απνζηξαηεχηεθαλ ή εμαλαγθάζηεθαλ ζε παξαίηεζε. Μεηαμχ απηψλ θαη ν 

Αξρεγφο ηνπ ηξαηνχ, Dan Halutz, ν νπνίνο θαηά ηηο ερζξνπξαμίεο είρε 

αθνινπζήζεη θαηά ην Shimon Peres κηα «κπσπηθή» θαη «αλακελφκελε» 

επηρεηξεζηαθή πξνζέγγηζε (Alagha, 2008,3). Χο παξεπφκελν ηεο «ιηβαληθήο 

πεξηπέηεηαο», ηε ζέζε ηνπ σο εγέηεο ηνπ Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο αιιά θαη σο 

Τπνπξγφο Άκπλαο έραζε ν Peretz, απφ ηνλ Ehud Barak, πνπ ηνλ δηαδέρηεθε 

θαη ζηνπο δχν ζψθνπο. Ο Tzipi Livini, Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηνπ Ηζξαήι, 

ελδεηθηηθά γηα ηελ φιε θαηάζηαζε δήισζε φηη ν «ηζρπξφηεξνο» ζηξαηφο ζηνλ 

θφζκν δελ είρε θαηνξζψζεη λα αθνπιίζεη ηε HEZBOLLAH (Alagha, 2008,8).   
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 H αλαζθάιεηα πνπ δεκηνχξγεζε ζην Σει Αβίβ ε δπζκελήο γηα ην ίδην 

εμέιημε ησλ πξαγκάησλ ζην Λίβαλν, αληαλαθιά ζην γεγνλφο φηη απηφ έζπεπζε 

λα πξνκεζεπηεί πνιεκηθφ πιηθφ. Μεηαμχ άιισλ, νη Ηζξαειηλνί παξήγγεηιαλ 

δχν ζχγρξνλα ππνβξχρηα απφ ηε Γεξκαλία, πξνο ελίζρπζε ηνπ ήδε 

ππάξρνληνο ζηφινπ ππνβξπρίσλ ηνπο, δπλάκελσλ λα θέξνπλ ππξεληθψλ 

ππξαχισλ (Boese, 2006, 29).       

 Ζ λίθε απηή ηεο HEZBOLLAH ζα πξέπεη ζαθψο λα «θαηαθπξσζεί» 

ζηνλ ηξαληθφ παξάγνληα, ν νπνίνο είλαη θαη ν δεκηνπξγφο ηεο πνιεκηθήο 

κεραλήο κε ηελ νπνία ελ πξνθεηκέλσ θιήζεθε λα  αληηπαξαηεζεί ην Ηζξαήι. Ζ 

HEZBOLLAH πνιέκεζε ηνλ πφιεκν ηνπ Ηξάλ κε ην ηζξαειηλφ θξάηνο, 

πξνσζψληαο ζηελ νπζία ηα ζηξαηεγηθά ζπκθέξνληα ηεο Ηζιακηθήο 

Γεκνθξαηίαο (Shapiro, 2013, 152).  

 Πέξαλ ηεο ζηξαηησηηθήο βνήζεηαο πνπ πξνζέθεξαλ ζηε HEZBOLLAH, 

νη Ηξαλνί ζηήξημαλ θαη ζε επίπεδν δειψζεσλ θαη δηπισκαηηθψλ θηλήζεσλ ηελ 

Οξγάλσζε ζηνλ αγψλα ηεο ελάληηα ζην Ηζξαήι. Πέληε εκέξεο κεηά απφ ηελ 

έλαξμε ησλ ερζξνπξαμηψλ, ν Ηξαλφο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ  Manachehr 

Mottaki επηζθέθζεθε ηε Γακαζθφ, απ‟ φπνπ απφ θνηλνχ κε ην χξην 

Αληηπξφεδξν ηεο Κπβέξλεζεο Faruq Al-Shara θαηαδίθαζε ην Ηζξαήι θαη 

εμέθξαζε ηελ αιιειεγγχε ηεο ρψξαο ηνπ πξνο ηελ «αληίζηαζε». Λίγεο εκέξεο 

κεηά, ν Γξακκαηέαο ηνπ Ηξαληθνχ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, Ali Larijani 

βξέζεθε ζηε Γακαζθφ γηα ζπλνκηιίεο κε ηνλ εγέηε ηεο HEZBOLLAH, 

Nasrallah. Ο Αλψηαηνο Ζγέηεο δε ηνπ Ηξάλ, Khamenei, ζρνιηάδνληαο ηε 

ζχγθξνπζε Ηζξαήι- HEZBOLLAH, δήισζε φηη ηα γεγνλφηα ζην Λίβαλν ήηαλ 

ελδεηθηηθά ηνπ φηη «ε παξνπζία ησλ ησληζηψλ ζηελ πεξηνρή  είλαη κηα 

ζαηαληθή θαη θαξθηληθή παξνπζία, θαη έλαο κνιπζκέλνο φγθνο γηα ηνλ θφζκν 

ηνπ Ηζιάκ» (Samii, 2008, 50).    

 Μπνξεί θαλείο απφ ηα παξαπάλσ λα θαηαιάβεη ην γηαηί ν Ηξαλφο 

Πξφεδξνο ηεο πεξηφδνπ, Mahmoud Ahmedinejad, ζεσξήζεθε πξνζσπηθά 

απφ ηηο θπβεξλήζεηο ηεο πεξηνρήο, σο ν ελνξρεζηξσηήο θαη ληθεηήο ηνπ 

«πνιέκνπ» κε ην Ηζξαήι (Kurkjian, 2009, 20). Παλεγπξίδνληαο απηφο γηα ηελ 

εμέιημε ησλ πξαγκάησλ, ν ίδηνο δήισζε κε ην πέξαο ησλ ερζξνπξαμηψλ, 

αλαθεξφκελνο ζην Ηζξαήι, φηη «ν κχζνο ηνπ αλίθεηνπ απηνχ ηνπ 
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παξεθκαζκέλνπ θαζεζηψηνο θαηέξξεπζε ράξηο ζηελ πίζηε θαη ηελ 

απηνπεπνίζεζε ηεο ιηβαληθήο HEZBOLLAH (Samii, 2008, 51).  πλέρηζε δε 

θαηά ην επφκελν δηάζηεκα, λα εθηνμεχεη απεηιέο ελαληίνλ ηνπ Σει Αβίβ, 

θαιψληαο ηνπο Μνπζνπικάλνπο ζε έλα ηεξφ αγψλα γηα ηελ νινζρεξή 

θαηαζηξνθή, ηελ εμαθάληζε ηνπ εβξατθνχ θξάηνπο (Riedel, 2008, 108).    

 Καηά ηελ πεξίνδν πνπ αθνινχζεζε ηε ζχγθξνπζε ε HEZBOLLAH 

έπαημε ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηελ αλνηθνδφκεζε ηνπ Ληβάλνπ, ππνβνεζνχκελε 

θαλεξά απφ ηξαληθέο επηδνηήζεηο. ηηο αληίζηνηρεο δξάζεηο πξσηνζηάηεζε ε 

θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία JIHAD AL BINA, επηδνηνχκελε απεπζείαο απφ ηελ 

Σερεξάλε. Δπίζεο, ππήξμε ζην πιαίζην ηεο αλνηθνδφκεζεο, δξαζηεξηνπνίεζε 

ΜΚΟ ζην Λίβαλν, ειεγρφκελσλ απφ ην ηξαληθφ θξάηνο, πξνσζνχλησλ ηελ 

πνιηηηθή αηδέληα απηνχ (Samii, 2008, 41-42).    

 ην πνιηηηθφ επίπεδν, ε HEZBOLLAH θαηάθεξε λα δηεπξχλεη θαη άιιν 

ηε δχλακή ηεο ζην Κνηλνβνχιην ηνπ Ληβάλνπ, ζπλεξγαδφκελε κε ην «Διεχζεξν 

Παηξησηηθφ Κίλεκα», θφκκα αληηπξνζσπεχνλ ηνπ Υξηζηηαλνχο ηεο ρψξαο. Ζ 

εμέιημε απηή ηεο  έδσζε ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο veto  ζε απνθάζεηο ηεο 

Βνπιήο, ειέγρνπ πξαθηηθά ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ έξγνπ (Alagha, 2008,1).  

 Σελ ίδηα ζηηγκή, ε ζηηηηθή Οξγάλσζε δηαηήξεζε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ζην 

ζηξαηησηηθφ ηνκέα, δεκηνπξγψληαο κάιηζηα νρπξσκέλνπο ζχιαθεο ζην Νφην, 

ζε πεξηνρέο φπνπ πξηλ δελ ππήξρε ζηηηηθή παξνπζία. ε απηνχο εγθαηέζηεζε 

ηερλνινγηθά αλαβαζκηζκέλν νπιηζκφ πξνο ρξήζε ζε πεξίπησζε λέαο 

ηζξαειηλήο επίζεζεο. Με βάζε δειψζεηο ηνπ Nasrallah, ε HEZBOLLAH 

θαηέζηε πιένλ έηνηκε πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξεη πιήγκαηα πιένλ παληνχ 

εληφο ηνπ Ηζξαήι, ζε πεξίπησζε επίζεζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ελαληίνλ ηνπ 

Ληβάλνπ (Alagha, 2008, 7). Οη αληίζηνηρνη εμνπιηζκνί ζα πξέπεη λα 

«πηζησζνχλ» ζην Ηξάλ, ην νπνίν ζπλέρηζε ηελ παξνρή ζηξαηησηηθήο βνήζεηαο 

ζηνπο Ληβαλέδνπο ζπκκάρνπο ηνπ (Kurkjian, 2009, 20).   

 Σν Ηζξαήι απφ ηελ πιεπξά ηνπ, έρνληαο βηψζεη ηξαπκαηηθά ηελ 

πεξηπέηεηα ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 2006, έζεζε ζην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο ηνπ 

ηα έθηνηε ηεθηαηλφκελα ζην Λίβαλν. Ηδηαίηεξα ν Netanyahu, o νπνίνο 

αλαδείρζεθε ζε Πξσζππνπξγφ ηεο ρψξαο ζηηο αξρέο ηνπ 2009, 
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αθνινπζψληαο ζθιεξή γξακκή, θαηεγφξεζε ηελ εηξελεπηηθή δχλακε ηνπ ΟΖΔ 

ζηε ρψξα, UNIFIL, γηα αληθαλφηεηα λα αθνπιίζεη ηε HEZBOLLAH. Έρεη 

ππνζηεξίμεη αθφκα φηη ην Ηξάλ θαη νη Ληβαλέδνη εθπξφζσπνί ηνπ απνηεινχλ 

απεηιή γηα ηελ ίδηα ηελ χπαξμε ηνπ εβξατθνχ θξάηνπο. Σελ ίδηα ψξα 

ζηξαηησηηθνί θχθινη ηνπ Σει Αβίβ εκθαλίδνληαλ θαηά ηα επφκελα ρξφληα λα 

αδεκνλνχλ γηα έλα θηχπεκα εθδίθεζεο ζηε HEZBOLLAH (Kurkjian, 2009, 19).   

 Δπηρεηξψληαο θαλείο λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα απφ ηα φζα 

πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ ζπλαθψο πξνο ηε ζχγθξνπζε ζην Λίβαλν θαηά ην 

θαινθαίξη ηνπ 2006, ζα κπνξνχζε λα θαηαιήμεη ζηα αθφινπζα: 

 Ζ ηξαπκαηηθή εκπεηξία ηνπ Ηζξαήι, κε ηελ παηαγψδε απνηπρία ηεο 

πεξίθεκεο πνιεκηθήο ηνπ κεραλήο λα επηηχρεη ηνπο επηρεηξεζηαθνχο θαη 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηνπ Σει Αβίβ, επηβεβαηψλεη ηε ζέζε ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ε επηινγή βίαο απφ έλαλ ηζρπξφ δξψληα είλαη θαηά ηξφπνλ ηηλά 

«δίθνπν καραίξη». ηαλ επέιζεη απνηπρία ζηα πεδία ησλ καρψλ απηή 

ζπλνδεχεηαη απφ απψιεηα θχξνπο ζηα κάηηα ηνπ ερζξνχ αιιά θαη ηξίησλ 

παξαηεξεηψλ, ζε απψιεηα δηεζλνχο status (Λίηζαο, 2014, 236). Απηφ ζπλέβε 

θαη ελ πξνθεηκέλσ (Sceiff, 2006, 28-31). 

 ην πιαίζην ηεο ππφ ζπδήηεζε ζχγθξνπζεο ην Ηξάλ ιεηηνχξγεζε 

πξαγκαηηζηηθά, ξεαιηζηηθά, επηιέγνληαο ηελ νδφ ηνπ νξζνινγηζκνχ. Οδήγεζε 

ηα πξάγκαηα εθεί πνπ ήηαλ επηζπκεηφ γηα ην ίδην, ρσξίο λα εκπιαθεί ζε κηα 

επηθίλδπλε απεπζείαο ζχγθξνπζε κε ην Ηζξαήι. Αληίζεηα ην ηειεπηαίν, έπξαμε 

έλα κάιινλ ζχλεζεο ιάζνο, απηφ ηεο ππεξηίκεζεο ησλ νηθείσλ δπλαηνηήησλ 

θαη ππνηίκεζεο ησλ αληίζηνηρσλ ηνπ ερζξνχ, γεγνλφο ην νπνίν νδήγεζε ζηα 

γλσζηά θαηαζηξνθηθά γηα ηελ ηζξαειηλή πιεπξά απνηειέζκαηα. 

 Δπηβεβαηψζεθε θαηά ηελ ππφςε ζχγθξνπζε ν ξφινο ησλ δηεζλψλ 

ζεζκψλ, ζχκθσλα πξνο ηε λενξεαιηζηηθή ζεσξία (Κνπζθνπβέιεο, 2007, 66), 

θαζψο ν ΟΖΔ ελήξγεζε ηειηθψο, ζπκβάιινληαο θαίξηα ζηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ 

ερζξνπξαμηψλ.  
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3.4 H ύγθξνπζε Ιζξαήι-HAMAS ζηε Γάδα ην 2008-9  

 Ζ HAMAS απνηειεί κεηεμέιημε ηνπ «Ηζιακηθνχ Κέληξνπ», κηαο 

ηζιακηζηηθήο Οξγάλσζεο, παξαθιαδηνχ ησλ Αδειθψλ Μνπζνπικάλσλ ζηε 

Γάδα, ε νπνία ηδξχζεθε ην 1973 (Knudsen, 2005, 1376). θνπφο ηεο ίδηαο ηεο 

HAMAS απφ ηε γέλλεζε ηεο ην 1988, έλα έηνο κεηά απφ ην μέζπαζκα ηεο 

επξείαο παιαηζηηληαθήο εμέγεξζεο ηεο INTIFANDA, ε αλάιεςε έλνπιεο 

δξάζεο ελαληίνλ ηνπ Ηζξαήι, ζηε ινγηθή ηεο δηελέξγεηαο Ηεξνχ Πνιέκνπ. Σν 

ίδην ην φλνκα ηεο Οξγάλσζεο απνηειεί αθξσλχκην γηα ην «Ηζιακηζηηθφ Κίλεκα 

Αληίζηαζεο» (HERAKAT AL-MUQUWAMA AL-ISLAMIYAA) (Knudsen, 2005, 

1377).   

 Ζ πξννπηηθή ηεο δεκηνπξγίαο πξνβιεκάησλ ζην Ηζξαήι δηά ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ παιαηζηηληαθνχ αγψλα, ψζεζε ην Ηξάλ λα ππεξβεί ηε 

δηαρσξηζηηθή γξακκή , κεηαμχ ηηηηζκνχ-νπληηηζκνχ, θαη λα ζηεξίμεη ηε 

ζνπληηηθή  HAMAS, πξνβαίλνληαο ζηνλ εμνπιηζκφ ηεο. Έηζη, απηή ε ηειεπηαία 

θαηέζηε έλαο «εθπξφζσπνο» ζηε ζχγθξνπζε ηεο Σερεξάλεο κε ην Σει Αβίβ 

(Kissinger, 2014, 222).  

 ηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ ε HAMAS ρσξίο λα απνθεξχμεη ηελ έλνπιε 

δξάζε ελαληίνλ ηνπ Ηζξαήι, θαζψο θαη ηελ ελ γέλεη αληηδπηηθή αηδέληα, 

δηεθδίθεζε έλαλ πεξηζζφηεξν πνιηηηθφ ξφιν ζηα πξάγκαηα ηεο Γάδαο (Klein, 

2007, 446-448). Έηζη, επήιζε ε εθινγηθή λίθε ηεο Οξγάλσζεο ζηηο 25 

Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2006, ε νπνία ηεο έδσζε ηνλ έιεγρν ηεο ιεγφκελεο 

«Παιαηζηηληαθήο Αξρήο», κε 74 ζέζεηο ζην αληίζηνηρν Κνηλνβνχιην, επί 

ζπλφινπ 132 (Usher, 2006,3). Ζ πξαγκαηηθά εληππσζηαθή απηή λίθε έρεη 

απνδνζεί ζηελ εκπεηξία θαθνδηνίθεζεο ηεο εηέξαο παιαηζηηληαθήο 

Οξγάλσζεο FATAH, πνπ είρε βηψζεη ν πιεζπζκφο ηεο Γάδαο, κε ηελ 

απνηπρία απνθαηάζηαζεο ηεο ηάμεο θαη ελφο πλεχκαηνο λφκνπ, ηελ πεξίνδν 

πνπ αθνινχζεζε ηελ απνρψξεζε ησλ Ηζξαειηλψλ απφ απηήλ, ην 2005. 

Μάιηζηα, ε ίδηα απηή ε ηειεπηαία είρε πηζησζεί κε ζεηηθφ πξφζεκν ζηε 

ζπιινγηθή ζπλείδεζε ησλ Παιαηζηηλίσλ, σο επηηπρία ηεο HAMAS, ε νπνία 

είρε πεξηβιεζεί κε ηελ αίγιε ηνπ εζληθνχ ζσηήξα, ιφγσ ηεο αληηζηαζηαθήο ηεο 

δξάζεο. Σέινο, ε νηθηξή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηα παιαηζηηληαθά εδάθε, 
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βάξπλε επίζεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πνιηηηθήο αιιαγήο πνπ έθεξε ζηα 

πξάγκαηα ηε HAMAS (Usher, 2006,3).     

 Γηα ην Ηζξαήι ε λίθε ηεο HAMAS ππήξμε έλα ζνθ. Ο εθηειψλ 

θαζήθνληα Πξσζππνπξγνχ Ehud Olmert δήισζε ραξαθηεξηζηηθά φηη ε ρψξα 

ηνπ ελ επξφθεηην  λα αλαγλσξίζεη κηα παιαηζηηληαθή Κπβέξλεζε ππφ ηε 

HAMAS, εάλ απηή δελ αλαγλψξηδε ην Ηζξαήι, δελ θαηέζηξεθε ηνλ νπιηζκφ ηεο 

θαη δελ εγθαηέιεηπε θάζε ηξνκνθξαηηθή δξάζε (Usher, 2006,7). Με ηε ζεηξά 

ηνπ ν Al Masri, εγέηεο ηεο Οξγάλσζεο αξλήζεθε λα αλαγλσξίζεη ην Ηζξαήι 

φζν απηφ θαηείρε ηα εδάθε πνπ νη Παιαηζηίληνη ζεσξνχζαλ δηθά ηνπο, 

επηθαινχκελνο έλαληη ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ην δηθαίσκα ηνπ ιανχ ηνπ ζηελ 

αληίζηαζε (Usher, 2006,3). Ζ ππνζηήξημε ηψξα ησλ Ηξαλψλ πξνο ηε HAMAS, 

θαηά ηε θάζε απηή ηεο αλάδεημήο ηεο ζε δξψληα-αληίβαξν έλαληη ηνπ Ηζξαήι, 

απνηππψλεηαη ζε επίζεκεο δειψζεηο απφ ηξαληθήο πιεπξάο. Σνλ  Ηνχλην ηνπ 

2006, ζε θνηλή ζπλέληεπμε ηχπνπ πνπ έδσζε ν Ηξαλφο Τπνπξγφο Άκπλαο 

Mustafa Muhammad-Najjar κε ην χξην νκφινγφ ηνπ ηξαηεγφ Hassan 

Turkmani, απηφο δήισζε θαηεγνξεκαηηθά: «Θα ζπλερίζνπκε λα 

ππνζηεξίδνπκε ηελ αληίζηαζε θαη ην ιαφ ηεο Παιαηζηίλεο» (Samii, 2008, 49-

50). Αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη φιεο απηέο νη εμειίμεηο έθεξαλ έλα θιίκα 

απμεκέλεο έληαζεο ζηελ πεξηνρή.     

 ην εζσηεξηθφ κέησπν ηεο Γάδαο πάιη, ε HAMAS γλψξηζε απφ πνιχ 

λσξίο κε ηελ εθινγή ηεο αληηδξάζεηο ηεο FATAH, ε νπνία δελ έβιεπε κε θαιφ 

κάηη ηελ παξάδνζε ηεο εμνπζίαο, θαζψο θαη παξάγνληεο εληφο ησλ 

παιαηζηηληαθψλ δπλάκεσλ αζθαιείαο, νη νπνίνη πξφζθεηληαλ ζε απηήλ (Usher, 

2006,1). ε ζπγθξνχζεηο πνπ αθνινχζεζαλ, ζπρλά κε έλνπιε αληηπαξάζεζε, 

ε HAMAS θαηφξζσζε λα δηαιχζεη ηελ φπνηα πξνβαιιφκελε απφ ηε FATAH 

αληίζηαζε. ηε ζπλέρεηα πηνζέηεζε πξαθηηθέο θαηαπίεζεο ησλ πνιηηηθψλ ηεο 

αληηπάισλ, ελψ πξνέβε επηηπρψο ζηνλ έιεγρν ησλ Μέζσλ Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο θαη θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Σέινο, ε HAMAS 

πξνέβε ζ‟ έλαλ άλεπ πξνεγνπκέλνπ εμνπιηζκφ ζε ζηξαηησηηθφ πιηθφ, 

αμηνπνηψληαο ππφγεηα πεξάζκαηα (TUNNELS) πνπ ζπλέδεαλ ηα ππφ απηή 

εδάθε κε ηελ επηθξάηεηα ηεο Αηγχπηνπ. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008, ε Οξγάλσζε 
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ήηαλ ηφζν ηζρπξή πνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά φζν πνηέ θαηά ην παξειζφλ 

(Milton-Edwards, 2008, 1592).     

 Δλψπηνλ απηήο ηεο θαηάζηαζεο, ην Ηζξαήι επέβαιιε απνθιεηζκφ ηεο 

Γάδαο, εκπνδίδνληαο ηηο κεηαθνξέο αγαζψλ πξνο θαη απφ ηελ πεξηνρή. Μφλν 

ε χπαξμε ππφγεησλ δηφδσλ εμαζθάιηζε ζε έλα βαζκφ ηελ ηξνθνδνζία ηνπ 

παιαηζηηληαθνχ πιεζπζκνχ ζε αγαζά πξψηεο αλάγθεο (Hussain, 2010, 125). 

Παξάιιεια, ηνχλει ρξεζηκνπνηνχληαλ ζχκθσλα κε ηζξαειηλέο αλαθνξέο γηα 

ηε κεηαθνξά ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ ζηελ πεξηνρή θαζψο θαη γηα ηελ 

εθδήισζε επηζέζεσλ ζε ζηφρνπο εληφο ηνπ Ηζξαήι (Anonymous, 2009, 23). 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη ηζξαειηλέο Έλνπιεο Γπλάκεηο πάλησο θαηά απηήλ 

ηελ πεξίνδν ζηνρνπνίεζαλ θαη έπιεμαλ παιαηζηηληαθέο ππνδνκέο ζηε Γάδα, 

απηφ πέξα απφ ηε ζπκθσλία θαηάπαπζεο ηνπ ππξφο πνπ είρε ζπκθσλεζεί  

ην Ννέκβξην ηνπ 2006 κε ηε HAMAS (Hussain, 2010, 125).  

 ‟ απηή ηε ζπγθπξία ην Ηξάλ ππήξμε παξάγνληαο πνπ ζηήξημε ηε 

HAMAS, πξνζβιέπνληαο ζην λα πιήμεη ηα ηζξαειηλά ζπκθέξνληα. Με βάζε 

δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηεο Παιαηζηηληαθήο Αξρήο ηνπ 2006, ε Σερεξάλε 

παξείρε σο νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηελ Οξγάλσζε, ζε κεληαία βάζε, πνζά 

πνπ αλέξρνληαλ ζηα 10 εθαηνκκχξηα USD. Απφ ηε κεξηά ηνπο νη Παιαηζηίληνη 

δέρζεθαλ λα θαηαζηνχλ ελ πξνθεηκέλσ εηαίξνη ησλ Ηξαλψλ, επξηζθφκελνη 

ελψπηνλ ηνπ ηζξαειηλνχ δένπο, παξά ηελ αληίζεζε πξνο ηνχην, ηφζν ηεο 

Αηγχπηνπ φζν θαη ηεο «κεηέξαο» ηεο HAMAS, «Μνπζνπικαληθήο 

Αδειθφηεηαο» (Usher, 2006,9).    

 Σνλ Ηνχλην ηνπ 2008, κεηά απφ αηγππηηαθή δηακεζνιάβεζε, 

ζπκθσλήζεθε κεηαμχ ηεο HAMAS θαη ηνπ Ηζξαήι θαηάπαπζε ηνπ ππξφο κε 

εμάκελε δηάξθεηα. Δληνχηνηο ζηηο 4 Ννεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ, νη Ηζξαειηλνί 

έπιεμαλ θαη θαηέζηξεςαλ έλα απφ ηα ππφγεηα πεξάζκαηα πνπ ε HAMAS είρε 

θαηαζθεπάζεη θαη ρξεζηκνπνηνχζε γηα αλεθνδηαζκφ, φπσο πξναλαθέξζεθε. 

Δπξφθεηην γηα ην πξννίκην ηνπ μεζπάζκαηνο ηεο βίαο πνπ ζα αθνινπζνχζε. 

Σε λχθηα κεηαμχ 26 θαη 27 Γεθεκβξίνπ, 88 καρεηηθά αεξνζθάθε ηνπ Ηζξαήι 

έπιεμαλ 100 ζηφρνπο εληφο ηεο Γάδαο, θαηαζηξέθνληαο νινζρεξψο ηηο 

παιαηζηηληαθέο ππνδνκέο, θαη ζθνηψλνληαο πνιινχο έλνπινπο θαη ακάρνπο 

(Hussain, 2010, 125). 
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 Δπαθνινχζεζε κεηά απφ ιίγεο εκέξεο, ζηηο 4 Ηαλνπαξίνπ ε ρεξζαία 

επίζεζε ησλ Ηζξαειηλψλ. ε απηή ζπκκεηείραλ 30000 άλδξεο (Hussain, 2010, 

125). Οη δπλάκεηο ηνπ Ηζξαήι θηλήζεθαλ γξήγνξα θάλνληαο εθηεηακέλε ρξήζε 

ηεζσξαθηζκέλσλ θαη ππφ ηελ θάιπςε ππξνβνιηθνχ, εθθαζαξίδνληαο ηελ εγγχο 

ησλ ζπλφξσλ πεξηνρή απφ ζπζηνηρίεο ξνπθεηψλ ηεο HAMAS θαη 

Παιαηζηίληνπο καρεηέο. Απνθεχγνληαο ηελ είζνδφ ηνπο ζην αζηηθφ θέληξν ηεο 

Γάδαο, νη Ηζξαειηλνί πέηπραλ ηνλ αληηθεηκεληθφ ηνπο ζθνπφ, ρσξίο λα 

ππνζηνχλ ηδηαίηεξα κεγάιεο απψιεηεο (Zeitsoff, 2011, 941). 

 To πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ ςήθηζε ήδε απφ ηηο 8 Ηαλνπαξίνπ 

ππέξ ηεο θαηάπαπζεο ηνπ ππξφο, κε 14 ζηνπο 15 ςήθνπο ππέξ, θαη απνρή 

ησλ ΖΠΑ. Απηφ ήηαλ κία πξάμε πίεζεο ζηνπο αληηκαρφκελνπο, θαη θπξίσο 

ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ Ηζξαήι, δεδνκέλσλ ησλ ππέξνγθσλ απσιεηψλ πνπ 

είραλ ζεκεησζεί κεηαμχ Παιαηζηηλίσλ ακάρσλ. Απηφ ππήξμε έλα βήκα πξνο ην 

ηέινο ηεο ζχγθξνπζεο (Zeitsoff, 2011, 942).   

 Σν Ηζξαήι ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλε έλνπιεο αληηπαξάζεζεο 

επεδίσμε θαη θαηάθεξε λα επηηχρεη ηελ απνηξνπή, ελψπηνλ ησλ απεηιψλ πνπ 

ην πεξηέθιπαλ, πξνβαίλνληαο ζε κηα μεθάζαξε θίλεζε ηζρχνο (Hussain, 2010, 

126). Θα έιεγε θαλείο φηη έζηεηιε κήλπκα πξνο θάζε θαηεχζπλζε, άξα θαη 

πξνο ην Ηξάλ, πεξί ησλ ζηξαηησηηθψλ ηνπ δπλαηνηήησλ θαη ηεο ζέιεζήο ηνπ 

λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη  

 Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εμειίρζεθε ηψξα ν «πφιεκνο» απηφο ηνπ 

Ηζξαήι κε ηε HAMAS, επηβεβαηψλεη ηελ αληίιεςε ησλ λενξεαιηζηψλ πεξί ηνπ 

ξφινπ ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ δηεζλνχο γίγλεζζαη. 

Δηδηθφηεξα, ε ππνζηήξημε πνπ παξείρε ην Γεθέκβξην ηνπ 2008 ε απεξρφκελε 

ακεξηθαληθή Κπβέξλεζε ζην Σει Αβηβ, έρεη ραξαθηεξηζηεί σο πξνυπφζεζε 

πνπ ειήθζε ππφςε πξηλ απφ ηελ αλάιεςε ζηξαηησηηθήο δξάζεο εθ κέξνπο 

ησλ Ηζξαειηλψλ (Hussain, 2010, 122, 126). Αληίζηνηρα ε πίεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

Obama  γηα θαηαλφεζε γηα θαηάπαπζε ηνπ ππξφο, έρεη ππνζηεξηρηεί φηη 

βάξπλε θαίξηα ζε ζρέζε πξνο ηελ αλάιεςε ζπλαθψλ απνθάζεσλ εθ κέξνπο 

ησλ Ηζξαειηλψλ (Zeitsoff, 2011, 942).   



40 

 

 Σν Ηξάλ ηψξα, είδε ελ πξνθεηκέλσ ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ λα εηηάηαη. Σν 

γεγνλφο απηφ θαη κφλν ζεσξείηαη πσο νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηνπ αηζζήκαηνο 

αλαζθάιεηαο ζηελ Σερεξάλε. ηαλ ιίγν αξγφηεξα ν Πξφεδξνο Ahmadinejad 

επαλεμειέγε, βξέζεθε αληηκέησπνο κε εθηεηακέλεο εζσηεξηθέο ηαξαρέο. Σφηε, 

ην ηξαληθφ θαζεζηψο έθαλε ιφγν γηα γεληθεπκέλε επίζεζε ελαληίνλ ηνπ, εθ 

κέξνπο ηφζν ηνπ ακεξηθαληθνχ φζν θαη ηνπ ηζξαειηλνχ παξάγνληα (Hussain, 

2010, 136). Μηα αληίιεςε πεξί ήηηαο θαίλεηαη φηη είρε εκπεδσζεί ζηελ 

Σερεξάλε.      

 

3.5 H ύγθξνπζε Ιζξαήι-HAMAS ζηε Γάδα ην 2014  

 Ζ HAMAS κεηά ην πέξαο ηεο ζχγθξνπζεο ηνπ 2008-2009 ζπλέρηζε ηελ 

πξνο πφιεκν πξνπαξαζθεπή, πξνζβιέπνληαο ζηελ επφκελε έλνπιε 

αληηπαξάζεζε κε ηνπο Ηζξαειηλνχο. Ζ φιε πξνζπάζεηα ηεο παιαηζηηληαθήο 

νξγάλσζεο θηλήζεθε ζε ηξεηο θαηεπζχλζεηο, ζηε δηεχξπλζε ηνπ απνζέκαηνο 

ηεο ζε ππξαχινπο, ζηελ αχμεζε ησλ ρεξζαίσλ δπλάκεσλ ηεο θαη ζηελ 

επέθηαζε ηνπ ππφγεηνπ δηθηχνπ θαηαθπγίσλ-δηφδσλ πνπ δηέζεηε (White, 

2014, 9). 

 ηηο 7 Ηνπιίνπ ηνπ 2014, ν Ηζξαειηλφο ζηξαηφο μεθίλεζε ηελ επηρείξεζε 

«Πξνζηαηεπηηθή Αηρκή» κε ζηφρν ηε ισξίδα ηεο Γάδαο. Πξφζεζε ησλ 

Ηζξαειηλψλ ήηαλ κε βάζε επίζεκεο δειψζεηο ε θαηαζηξνθή ησλ ππνδνκψλ 

ηεο HAMAS θαη ησλ ινηπψλ ερζξηθψλ πξνο ην Ηζξαήι έλνπισλ νκάδσλ ζηελ 

πεξηνρή. Αθνξκή γηα ηελ έλαξμε ησλ επηρεηξήζεσλ ππήξμε ε απαγσγή θαη 

δνινθνλία απφ Παιαηζηηλίνπο ηξηψλ Ηζξαειηλψλ εθήβσλ, ηελ νπνία 

αθνινχζεζε ε ζε αληίπνηλα απαγσγή θαη ηξαγηθή ππξπφιεζε ελ δσή ελφο 

ζπλνκήιηθνχ ηνπο Παιαηζηηλίνπ, απφ Ηζξαειηλνχο επνίθνπο. Οη ερζξνπξαμίεο 

δηήξθεζαλ κε ηδηαίηεξε ζθνδξφηεηα έσο ηηο 26 Απγνχζηνπ 2014. Οη ζπλνιηθέο 

απψιεηεο ηεο ζχγθξνπζεο δε, αλήιζαλ ζε 2205 Παιαηζηηλίνπο λεθξνχο 

(O‟Donnel, 2016, 14-15), 539 εμ απηψλ παηδηά (Sonn, 2016, 72), έλαληη 71 

Ηζξαειηλψλ (O‟Donnel, 2016, 14-15). 

 To απνηέιεζκα ηεο ζχγθξνπζεο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί επηηπρέο γηα 

ηε HAMAS, δεδνκέλεο ηεο εμέιημεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη πχξαπινη πνπ 
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ζηφρεπζαλ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο εληφο ηνπ Ηζξαήι ζε κεγάιν βαζκφ 

αλαραηηίζηεθαλ, νη θαηαδξνκηθέο ελέξγεηεο πίζσ απφ ηηο γξακκέο ησλ 

Ηζξαειηλψλ είραλ πνιχ κηθξή επηηπρία, ελψ ε ηζξαειηλή ππεξνρή ζε 

ηεζσξαθηζκέλα θαηά θακία έλλνηα δελ αληηκεησπίζηεθε (White, 2014, 10-12). 

Σα παξαπάλσ δείρλνπλ κηα ηζξαειηλή λίθε ζε ηαθηηθφ-επηρεηξεζηαθφ επίπεδν. 

 Σελ ίδηα ζηηγκή ζεσξείηαη φηη ην Ηζξαήι ππήξμε ληθεηήο θαη ζε 

ζηξαηεγηθφ επίπεδν, πξνβάιινληαο ηελ ηζρχ ηνπ, επηβεβαηψλνληαο ηελ εηθφλα 

ηνπ ηζρπξνχ πνπ δχλαηαη λα ηηκσξήζεη άκεζα κε ζθιεξφηεηα επηβνπιέο 

ελαληίνλ ηεο θπξηαξρίαο ηνπ. ηνλ αληίπνδα, ζα έιεγε θαλείο φηη ην Ηξάλ 

«έιακςε δηά ηεο απνπζίαο ηνπ» απφ ηελ ελ πξνθεηκέλσ ζχγθξνπζε. Μεηά ην 

2012, θαη δεδνκέλνπ ηνπ φηη ε HAMAS ηάρζεθε ππέξ ησλ νπληηψλ αληαξηψλ 

ζηε πξία ζηξεθφκελε ελαληίνλ ηνπ Assad, επήιζε ξήμε ζηηο ζρέζεηο ηεο 

Οξγάλσζεο κε ηελ Σερεξάλε. Έηζη θαηά ηε ζχγθξνπζε ηνπ 2014 κε ην 

Ηζξαήι, ε ππνζηήξημε πνπ απηή είρε εθ κέξνπο ησλ Ηξαλψλ, αληηζέησο κε φηη 

ζπλέβε παιαηφηεξα, ππήξμε ακειεηέα (Katzman, 2016, 36-37). Δλ θαηαθιείδη, 

ηνηνπηνηξφπσο ην κέγεζνο ηνπ θνξηίνπ ηζρχνο ηνπ Ηξάλ έλαληη ηνπ ηζξαειηλνχ 

δένπο ππνγξακκίζηεθε, αθξηβψο απφ ηε ζπληξηβή κηαο κνπζνπικαληθήο 

θίλεζεο ελαληίνλ ηνπ Ηζξαήι, απέρνληνο ππφ κία έλλνηα ηνπ ηξαληθνχ 

παξάγνληα. 

 Πξέπεη λα ηνληζηεί εδψ φηη ην ίδην ην πέξαο ηεο ζχγθξνπζεο, έρεη ελ 

πνιινίο ην ζηίγκα ηεο ακεξηθαληθήο παξέκβαζεο κε ηελ πιεπξά ηνπ Ηζξαήι, 

ζε ζπλδπαζκφ κε πξσηνβνπιίεο ηεο Αηγχπηνπ (O‟Donnel, 2016, 14-15). Κάηη 

ηέηνην επηβεβαηψλεη ηνλ θαηά ηνπο λενξεαιηζηέο θπξίαξρν ξφιν ησλ Μεγάισλ 

Γπλάκεσλ, ζε ζρέζε πξνο ηε δηακφξθσζε θιίκαηνο θαη ηηο ελ γέλεη εμειίμεηο 

εληφο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. Αληηζέησο, ε αδπλακία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο λα αζθήζεη απνηειεζκαηηθφ ξφιν ζηελ θαηεχζπλζε ηεο εηξήλεπζεο 

(O‟Donnel, 2016, 14-15), δελ επηβεβαηψλεη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ ζηα παγθνζκίσο 

δξψκελα.     
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4:  Η ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΑΠΔΙΛΗ ΣΟΤ ΙΡΑΝ  

4.1 Η Γέλλεζε θαη ε Δμέιημε ηνπ Ιξαληθνύ Ππξεληθνύ Πξνγξάκκαηνο  

 Ήδε απφ ηελ επνρή ηνπ άρε, κε έκθαζε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟70, ην 

Ηξάλ πξνζπάζεζε λα θάλεη βήκαηα πξνο ηελ απφθηεζε ππξεληθήο 

ηερλνινγίαο. ε κηα ηέηνηα θίλεζε, αξσγφο ηνπ ππήξμαλ ηφζν νη ΖΠΑ φζν θαη 

επξσπαίνη ζχκκαρνί ηνπο φπσο ε Γαιιία θαη ε Γεξκαλία (Kibaroglu, 2007, 

229-233). 

 H ηζιακηθή επαλάζηαζε έζεζε άδνμν ηέινο ζην ηξαληθφ ππξεληθφ 

πξφγξακκα. Δληνχηνηο, θαηά ηα πξψηα έηε ηνπ πνιέκνπ κε ην Ηξάθ, 

αληηκεησπίδνληαο ζπλερείο θαη ηαπεηλσηηθέο ήηηεο, ην θαζεζηψο ηεο 

Σερεξάλεο θαηαλφεζε ηε δπλεηηθή αμία ηεο θαηνρήο ππξεληθψλ φπισλ. 

Δπίζεο, νη θπβεξλψληεο ηζιακηζηέο ζπλέιαβαλ ηελ ελδερφκελε αμηνπνίεζε 

ππξεληθήο ελέξγεηαο σο ιχζε ζηελ ελεξγεηαθή θξίζε πνπ κάζηηδε ηε ρψξα. 

Έηζη ε αλάπηπμε ππξεληθψλ δπλαηνηήησλ θαηέζηε γηα  ην Ηξάλ επηδίσμε 

πςειήο πξνηεξαηφηεηαο (Kibaroglu, 2007, 234). Σν Ηξαληθφ θαζεζηψο 

πξνζπάζεζε λα δψζεη ψζεζε ζην ππξεληθφ ηνπ πξφγξακκα ζπλεξγαδφκελν 

κε ηε Ρσζία θαη κε ηελ Κίλα (Hiro, 1995, 1662). 

 Γηα ηελ εγεζία ηνπ Ηζξαήι ε πξννπηηθή αλάπηπμεο ελφο ππξεληθνχ 

νπινζηαζίνπ αληηκεησπίζηεθε εμ αξρήο σο έλαο άκεζνο θίλδπλνο γηα ηελ ίδηα 

ηελ χπαξμε, ηελ επηβίσζε ηνπ εβξατθνχ θξάηνπο (Ben-Meir, 2011, 29, 

Katzman, 2016, 8). Απηφ, ηελ ίδηα ηε ζηηγκή πνπ ην Ηζξαήι θέξεηαη λα έρεη 

αλαπηχμεη ππξεληθά φπια (Kimball, 2014, 3), κε ηε βνήζεηα ησλ Ακεξηθαλψλ, 

ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ „70 (Yehuda and Sandler, 1998, 103), εθηηκάηαη δε 

φηη  θαηά ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 21νπ αηψλα δηέζεηε 50-100 ππξεληθέο 

θεθαιέο (Bakken, 2007, 83).  Ζ  «αλνρή» ηψξα ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο 

έλαληη ελφο ππξεληθνχ Ηζξαήι, έρεη δψζεη ηξνθή ζε κηα ξεηνξηθή πεξί «δχν 

κέηξσλ θαη δχν ζηαζκψλ» ελ πξνθεηκέλσ (Kaye, 2004, 8).  

Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε ηξαληθή εγεζία δελ έπαςε πνηέ λα ηζρπξίδεηαη φηη 

ζθνπφο ηνπ νηθείνπ ππξεληθνχ πξνγξάκκαηνο δελ είλαη άιινο απφ ηελ 

εμαζθάιηζε κειινληηθήο ελεξγεηαθήο απηνδπλακίαο, θαηφπηλ ηεο εμάληιεζεο 
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ησλ πεηξειατθψλ απνζεκάησλ, αιιά θαη ε ππνζηήξημε αλάινγσλ ηαηξηθψλ 

εθαξκνγψλ. Βεβαίσο ππήξμαλ θαη απηνί νη Ηξαλνί εγέηεο πνπ ππνζηήξημαλ φηη 

ε πηζαλή αλάπηπμε ππξεληθψλ φπισλ, ζαθψο ζα έδηλε ηέινο ζηα πηζαλά 

ζρέδηα εηζβνιήο ηεο φπνηαο Μεγάιεο Γχλακεο ζην Ηξάλ, αιιά θαη ζηηο 

κεζνδεχζεηο απφ ην εμσηεξηθφ γηα βίαηε αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο ζηελ 

Σερεξάλε (Katzman, 2016, 9).  

 Πξνθεηκέλνπ θαλείο λα θαηαλνήζεη ηελ φιε ζηάζε θαη ηηο επηδηψμεηο ησλ 

δχν θξαηψλ κε ζεκείν αλαθνξάο ην ηξαληθφ ππξεληθφ πξφγξακκα, αξθεί λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη φπσο ηζρπξίδεηαη ν Κνπζθνπβέιεο (2000, 15) «ε θαηνρή 

ππξεληθψλ φπισλ εθθξάδεη ηελ ππέξηαηε επηζεηηθφηεηα». πσο δε ν ίδηνο 

δηαλνεηήο ζεκεηψλεη «κπξνζηά ζηελ θαηαζηξνθηθφηεηα ηεο πηζαλήο ρξήζεο 

ηνπο φινη δηζηάδνπλ. Έηζη ιφγσ ηεο θαηαζηξνθηθφηεηαο ηνπο ε πξννπηηθή ηεο 

λίθεο ελαληίνλ ελφο αληηπάινπ πνπ θαηέρεη θαη απηφο ππξεληθά θαζίζηαηαη 

αβέβαηε, απίζαλε, νπζηαζηηθά αδχλαηε» (Κνπζθνπβέιεο, 2000, 15). 

Αληηιακβαλφκαζηε φηη γηα ηνπο κελ Ηξαλνχο ινηπφλ ε απφθηεζε ππξεληθψλ 

φπισλ θαληάδεη ην κέγηζην εξγαιείν απνηξνπήο έλαληη ηνπ Ηζξαήι, γηα ηνπο 

Ηζξαειηλνχο δε, απηή ζα ζεκαηνδνηνχζε ηελ κνηξαία απψιεηα ηεο 

ππεξνπιίαο ηνπο, ηεο δπλαηφηεηαο εθδήισζεο κηαο επίζεζεο εθ κέξνπο ηνπο, 

κε κεγηζηνπνηεκέλα  θαηαζηξνθηθά γηα ηελ ηξαληθή πιεπξά απνηειέζκαηα. 

 Σν ηξαληθφ ππξεληθφ πξφγξακκα αληηκεησπίζηεθε σο πεγή κεγάιεο 

αλεζπρίαο θαη πξνβιεκαηηζκνχ θαη εθ κέξνπο ησλ ΖΠΑ, θαζψο ζεσξήζεθε 

απφ ηνπο Ακεξηθαλνχο φηη ε θαηνρή ππξεληθψλ φπισλ ζα θαζηζηνχζε ην Ηξάλ 

έλαλ πνιχ πην επηζεηηθφ θαη επηθίλδπλν παίθηε ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη 

δηεζλψο. Ζ χπαξμε ππξεληθψλ ζηξαηησηηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο Σερεξάλεο 

ελδερνκέλσο ζα ηζνδπλακνχζε κε ηελ αδπλακία άζθεζεο ζηξαηησηηθψλ 

πηέζεσλ ζε απηήλ εθ κέξνπο ησλ Ακεξηθαλψλ. Ζ αλάπηπμε δε αληίζηνηρσλ 

δπλαηνηήησλ, ζα ζεκαηνδνηνχζε αθφκα ηελ έλαξμε ελφο αλεπηζχκεηνπ γηα 

ηελ Οπάζηγθηνλ αγψλα εμνπιηζκψλ ζηελ πεξηνρή. Σέινο, ππάξρεη πάληα ε 

νξαηή πηζαλφηεηα δηνρέηεπζεο ππξεληθψλ φπισλ, εθ κέξνπο ησλ Ηξαλψλ, ζε 

ηξνκνθξαηηθέο γηα ηηο ΖΠΑ Οξγαλψζεηο, φπσο ε HEZBOLLAH, θάηη ζαθψο 

απεπθηαίν γηα ηνπο εγεηηθνχο θχθινπο πέξαλ ηνπ Αηιαληηθνχ (Katzman, 2016, 

8).  
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Ζ Ακεξηθή ζε κηα πξνζπάζεηα ινηπφλ λα απνηξέςεη ηελ αλάπηπμε 

ππξεληθψλ δπλαηνηήησλ εθ κέξνπο ηνπ Ηξάλ, επεδίσμε λα αζθήζεη θαη‟αξράο 

επηξξνή ζηε Ρσζία θαη ζηελ Κίλα, πξνο καηαίσζε ηεο φπνηαο ππξεληθήο 

ζπλεξγαζίαο κε ηελ Σερεξάλε. Οη αληίζηνηρεο πξνζπάζεηεο δελ ήηαλ πάληα 

επηηπρεκέλεο, θαζψο νη δχν ζπγθεθξηκέλεο Γπλάκεηο θαηέζηεζαλ νη πάξνρνη 

ππξεληθήο ηερλνινγίαο ηνπ Ηξάλ (Hiro, 1995, 1662). 

 Καζψο νη ηξαληθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ππξεληθνχ 

πξνγξάκκαηνο θιηκαθψζεθαλ, ε θπβέξλεζε Clinton πξνέβε ζε θπξψζεηο εηο 

βάξνπο ηεο κεζαλαηνιηθήο ρψξαο. Με ηελ εμαίξεζε ζε έλα βαζκφ ηεο 

Βξεηαλίαο, νη Δπξσπαίνη ζχκκαρνη ησλ ΖΠΑ δελ πηνζέηεζαλ αληίζηνηρε 

πνιηηηθή θπξψζεσλ έλαληη ηνπ Ηξάλ, απνθεχγνληαο ηελ θιηκάθσζε  

(Kibaroglu, 2007, 237). 

 Σν θιίκα ζηε δηεζλή θνηλφηεηα κεηεζηξάθε ην 2002, φηαλ 

απνθαιχθζεθε φηη ην Ηξάλ είρε θαηαζθεπάζεη κπζηηθά ζχγρξνλεο 

εγθαηαζηάζεηο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ νπξαλίνπ ζην NATANZ , θαη αληίζηνηρα 

γηα ηελ παξαγσγή βαξένο χδαηνο ζην ARAK. Σα δεδνκέλα απηά θαλέξσλαλ 

φηη νη Ηξαλνί ήηαλ θνληά ζηε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο ππξεληθψλ φπισλ 

(Kibaroglu, 2007, 237). Πιένλ νη ηζρπξνί Δπξσπαίνη ζχκκαρνη ηεο Ακεξηθήο, 

Βξεηαλία, Γαιιία θαη Γεξκαλία δηαηξάλσζαλ απφ θνηλνχ ηε βνχιεζή ηνπο λα 

απνηξέςνπλ ηελ πξννπηηθή ηεο απφθηεζεο ππξεληθνχ νπινζηαζίνπ εθ 

κέξνπο ηεο Σερεξάλεο (Sauer, 2007, 613).   

 Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2003 νη ηξεηο παξαπάλσ ρψξεο θαηέιεμαλ ζε 

ζπκθσλία κε ην Ηξάλ, κε ηελ νπνία απηφ δέρζεθε λα αλαζηείιεη πξνζσξηλά 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ππξεληθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο ηνλ εκπινπηηζκφ  

νπξαλίνπ. Δληνχηνηο ε ηξαληθή πιεπξά δελ παξέιεηςε λα επηβεβαηψζεη ηε 

βνχιεζή ηεο γηα πεξαηηέξσ ζπλέρηζε ηεο έξεπλαο ζην πεδίν ηεο ππξεληθήο 

ελέξγεηαο. Σξία ρξφληα κεηά, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006, ην Ηξάλ αλαθνίλσζε ηελ 

επαλέλαξμε ηνπ ππξεληθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε επίθεληξν ηεο αληίζηνηρεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπο θπγνθεληξσηέο ηνπ NATANZ.  
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 Αθνινχζεζαλ ζεηξά θχθισλ ζπλνκηιηψλ κεηαμχ ηεο Σερεξάλεο θαη ησλ 

Βξεηαλία, Γαιιία, Γεξκαλία, Ρσζία θαη Κίλα, ρσξψλ πνπ σο κηα 

ζπιινγηθφηεηα  ελ πξνθεηκέλσ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ, θαη έγηλαλ γλσζηέο σο 

Ρ5+1 (πέληε ρψξεο κφληκα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ θαη ε 

Γεξκαλία). Αληηκέησπν κε κηα ηξαληθή ζηάζε αδηαιιαμίαο ην πκβνχιην 

Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ πηνζέηεζε ζε ζρέζε κε ην ππξεληθφ πξφγξακκα ηεο 

Σερεξάλεο, θαη ελαληίνλ απηνχ, ζεηξά θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, κε πην 

πξφζθαηε ηελ ππ‟ αξηζκ. 1929 ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010. Οη ζπγθεθξηκέλε 

απφθαζε απαηηνχζε απφ ηε ρψξα λα απνδερζεί ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ σο 

πξνο ηηο ππξεληθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο εθ κέξνπο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ 

Αηνκηθήο Δλεξγείαο (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY-IAEA), 

θαη λα ζηακαηήζεη θάζε δξαζηεξηφηεηα εκπινπηηζκνχ νπξαλίνπ θαη 

παξαζθεπήο βαξένο χδαηνο. Ζ απφθαζε 1929 απαηηνχζε αθφκα ηελ 

εγθαηάιεηςε εθ κέξνπο ηνπ Ηξάλ θάζε πξνζπάζεηαο θαηαζθεπήο ππξεληθψλ 

φπισλ. ε θάζε πεξίπησζε, νη απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ 

ΟΖΔ ζπλνδεχνληαλ απφ νηθνλνκηθέο θπξψζεηο πνπ έθεξαλ ην Ηξάλ ζε ηξνρηά 

αληηπαξάζεζεο κε ηε Γχζε.   

4.2 Η Γηεζλήο πκθωλία  γηα ην Ιξαληθό Ππξεληθό Πξόγξακκα 

 Σν αξλεηηθφ ηνπίν ζηηο ζρέζεηο Ηξάλ-Γχζεο κεηαζηξάθεθε, κε 

ζεκαληηθή βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο πνπ ηηο δηέπεη, φηαλ ην Ννέκβξην ηνπ 2013 

ζπκθσλήζεθε κε ηνπο Ρ5+1 ε εθαξκνγή κέηξσλ ζηελ θαηεχζπλζε κηαο 

κειινληηθήο κφληκεο ιχζεο φζνλ αθνξά ζην ηξαληθφ ππξεληθφ πξφγξακκα, 

κηαο ιχζεο πνπ λα ηθαλνπνηεί επαξθψο θαη ηηο δχν πιεπξέο. Πξφθεηηαη γηα ηε 

ζπκθσλία πνπ έγηλε γλσζηή σο θνηλφ πιάλν δξάζεο (JOINT PLAN OF 

ACTION-JPA) (Κatzman and Kerr, 2016, 6-7). χκθσλα κε απηφ: 

 . To Ηξάλ ζα έπξεπε λα κελ θαηαζθεπάδεη ή πξνκεζεχεηαη ζην 

κέιινλ άιινπο θπγνθεληξσηέο, πξννξηδφκελνπο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ νξπθηνχ 

νπξαλίνπ ζε νπξάλην 235. 

 Σν πνζνζηφ εκπινπηηζκνχ ηνπ νπξαλίνπ δε ζα έπξεπε λα 

ππεξβαίλεη ην 5%. Απνζέκαηα δε νπξαλίνπ εκπινπηηζκέλνπ ζε πνζνζηφ 20% 

ζα έπξεπε λα ηχρνπλ επεμεξγαζίαο απεκπινπηηζκνχ. 
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 Σα απνζέκαηα ηεο Υψξαο ζε εκπινπηηζκέλν νπξάλην ζα έπξεπε 

λα «παγψζνπλ» ζε φ,ηη αθνξά ηελ πνζφηεηα απηνχ. 

 Κάζε δξαζηεξηφηεηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ππξεληθήο 

ηερλνινγίαο δε ζα έπξεπε λα νδεγεί ζηε ζπζζψξεπζε απνζεκάησλ 

απεκπινπηηζκέλνπ νπξαλίνπ. 

 ε θαζεκεξηλή βάζε εθπξφζσπνη ηνπ ΗΑΔΑ ζα είραλ πξφζβαζε 

ζε νπηηθφ πιηθφ παξαθνινχζεζεο δξαζηεξηνηήησλ ζηηο ηξαληθέο ππξεληθέο 

θαηαζηάζεηο (θαηαγξαθέο θιεηζηνχ θπθιψκαηνο ηειεφξαζεο-CCTV). 

 Οη ππξεληθέο εγθαηαζηάζεηο ζην ARAK ζα «απαμηψλνληαλ» 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί αδχλαηε ε παξαζθεπή ζε απηέο βαξένο χδαηνο ή 

άιινπ ππξεληθνχ πιηθνχ πξνο ρξήζε ζε αηνκηθά φπια. 

 Σν Ηξάλ ζα δερφηαλ ηελ άλεπ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ 

εγθαηάιεηςε ηεο πξννπηηθήο θαηαζθεπήο ππξεληθψλ φπισλ. 

  Οη ρψξεο ηεο πξσηνβνπιίαο Ρ5+1 θαη ε Ηξαληθή Ηζιακηθή Γεκνθξαηία 

ζπλέρηζαλ ηηο δηπισκαηηθέο επαθέο ζε ζρέζε κε ην κέιινλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ελψ ν ΗΑΔΑ παξαθνινπζνχζε ηελ ηήξεζε ησλ σο άλσ 

ζπκθσλεζέλησλ. Απφ ηε δηαδηθαζία πξνέθπςε έλα θνηλψο απνδεθηφ Κνηλφ 

Καζνιηθφ Πιάλν Γξάζεο (JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION-

JCPOA) πνπ ππνγξάθεθε ζηηο 14 Ηνπιίνπ 2015 (Κatzman and Kerr, 2016, 1). 

H ζπκθσλία απηή, ελψ επηηξέπεη ζην Ηξάλ ηελ αμηνπνίεζε ππξεληθήο 

ελέξγεηαο γηα ην ζθνπφ ηεο θάιπςεο ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ, εληνχηνηο 

ππνηίζεηαη φηη εμαζθαιίδεη ηε κε δπλαηφηεηα εθ κέξνπο ηνπ γηα ηελ θαηαζθεπή 

ππξεληθψλ φπισλ. Κνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζπκθσλίαο 

ππήξμε ε εκπινθή ηεο Ρσζίαο ζηελ φιε δηαδηθαζία, ε νπνία γεθχξσζε 

επηηπρψο ην ράζκα κεηαμχ ΖΠΑ θαη Ηξάλ, θαη αζθψληαο επηξξνή επί ησλ 

Ηξαλψλ, θαηέζηεζε ζηελ νπζία εθηθηή ηελ ηειηθή πξνζέγγηζε (Seipel, 2016, 

308-309).  

   πγθεθξηκέλα ηα ζπκθσλεζέληα σο πξνο ην ηξαληθφ ππξεληθφ 

πξφγξακκα έρνπλ σο αθνινχζσο (Κatzman and Kerr, 2016, 10-13): 
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 Οη ελεξγνί θπγνθεληξσηέο ζηε ρψξα ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηνχλ 

θαηά κέγηζην ζηνλ αξηζκφ ησλ 5060 επί δέθα έηε κεηά ηε ζπκθσλία. Οη ηπρφλ 

επηπξφζζεηνη δηαζέζηκνη θπγνθεληξσηέο πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

πεγέο αληαιιαθηηθψλ. 

 Σν πνζνζηφ εκπινπηηζκνχ νπξαλίνπ ζηηο ηξαληθέο ππξεληθέο 

εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη θαηά κέγηζην 3,67%, γηα 15 έηε κεηά απφ ηε 

ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο. 

 Μνλαδηθέο εγθαηαζηάζεηο εκπινπηηζκνχ νπξαλίνπ  ζα είλαη γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε δεθαπεληαεηία νη αληίζηνηρεο ηεο πφιεο NATANZ. 

 Σα απνζέκαηα ηεο ρψξαο ζε εκπινπηηζκέλν νπξάλην 3,67% δε 

ζα πξέπεη λα ππεξβνχλ ηα 300kg γηα 15 έηε κεηά απφ ηε ζχλαςε ηεο 

ζπκθσλίαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη απνζέκαηα πέξαλ απηήο ηεο πνζφηεηαο 

φθεηιαλ βάζεη ηεο ζπκθσλίαο λα απεκπινπηηζηνχλ ή θαη λα πσιεζνχλ ζην 

Δμσηεξηθφ, αθφκα θαη ζηνλ ίδην ηνλ Οξγαληζκφ ΗΑΔΑ. Σειηθά επειέγε ε ιχζε 

ηεο κεηαθνξάο ηνπο ζηε Ρσζία πξνο θχιαμε.  

  Οη ππξεληθέο εγθαηαζηάζεηο ζην FORDOW ζα κεηαηξαπνχλ ζε 

θέληξν ππξεληθήο θπζηθήο θαη ηερλνινγίαο, ρσξίο ηε δπλαηφηεηα 

εκπινπηηζκνχ ζε απηέο νπξαλίνπ. 

 Σν Ηξάλ ζα κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη θαηλνχξηνπο θπγνθεληξσηέο 

κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ ελ ελεξγεία αληηζηνίρσλ πέζεη θάησ 

ησλ 500. Μεηά απφ ηελ παξέιεπζε δέθα εηψλ απφ ηε ζπκθσλία ζα είλαη 

εληνχηνηο δπλαηή ε θαηαζθεπή λέσλ θπγνθεληξσηψλ, πξννξηδνκέλσλ γηα 

απνζήθεπζε ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ΗΑΔΑ. 

 Οη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο βαξένο χδαηνο θαη επεμεξγαζίαο 

πινπησλίνπ ζην ARAK πξφθεηηαη λα παξακείλνπλ αλελεξγέο ζην δηελεθέο ηνπ 

ρξφλνπ. 

 Ο ΗΑΔΑ ζα έρεη ην δηθαίσκα παξαθνινχζεζεο ησλ ππφ 

απνζήθεπζε θπγνθεληξσηψλ γηα 15 έηε κεηά απφ ηε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο. 

Σν Ηξάλ απνδέρεηαη ηε κφληκε παξνπζία παξαηεξεηψλ ζηε ρψξα θαη νθείιεη 
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λα αληαπνθξίλεηαη ζεηηθά ζην νπνηνδήπνηε αίηεκα ειέγρνπ, ζηνλ φπνην ρψξν 

πθίζηαηαη ππφλνηα ππξεληθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζηνλ φπνην ρξφλν. 

Σν Ηξάλ ζπκκνξθψζεθε κε ηεο πξνβιέςεηο ηεο ζπκθσλίαο, νπφηε 

θαηφπηλ ζρεηηθήο δηαβεβαίσζεο ηνπ ΗΑΔΑ, ζηηο 16 Ηαλνπαξίνπ 2016 έγηλε 

άξζε ησλ θπξψζεσλ απφ ηηο ΖΠΑ, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηνλ ΟΖΔ, θαηά 

ηα ζπκθσλεζέληα (Κatzman and Kerr, 2016, 1).   Δηδηθφηεξα ε άξζε 

θπξψζεσλ αθνξά ζηα παξαθάησ (Κatzman and Kerr, 2016, 18-20): 

 Μέηξα πνπ ειήθζεζαλ θαηά θφξνλ κεηά ην 2010 κε ηελ 

Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο 1929. 

 Κπξψζεηο πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ εθ κέξνπο ηεο Σερεξάλεο 

ππνζηήξημε ηεο δηεζλνχο ηξνκνθξαηίαο. 

 Κπξψζεηο ζε ζρέζε κε ηε δηαθξαηηθή κεηαθνξά θεθαιαίσλ. 

 Κπξψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηνκείο εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ, 

λαπζηπινΐαο θαη βηνκεραλίαο νρεκάησλ. 

   Δπίζεο πξνβιέθζεθε ε κειινληηθή δπλαηφηεηα αλάπηπμεο 

ζπκβαηηθψλ βαιιηζηηθψλ φπισλ απφ ην Ηξάλ, θαζψο θαη αγνξάο-εκπνξίαο 

ζπκβαηηθνχ νπιηζκνχ ζε κειινληηθφ ρξφλν, κε ηελ πάξνδν νθηψ θαη πέληε 

εηψλ απφ ηε ζπκθσλία αληίζηνηρα (Κatzman and Kerr, 2016, 26).  

4.3 Η ηάζε εκαληηθώλ Γηεζλώλ Παηθηώλ  έλαληη ηεο πκθωλίαο 

 Ζ επίηεπμε κηαο ζπκθσλίαο γηα ην ππξεληθφ πξφγξακκα ηνπ Ηξάλ ε 

νπνία λα απνζνβεί ηνλ θίλδπλν απφ ηε δεκηνπξγία ελφο ππξεληθνχ 

νπινζηαζίνπ ηεο Σερεξάλεο ππήξμε κηα βαζηθή επηδίσμε ηεο ακεξηθαληθήο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ππφ ηνλ Obama (Albright and Shire, 2009, 13, Adler, 

2012, 26, Seipel, 2016, 308). Μ‟ απηή ηελ έλλνηα ε πξνζέγγηζε Γχζεο-Ηξάλ 

πνπ ζεκαηνδνηεί ε ζπκθσλία JCPO απνηειεί αλακθηζβήηεηα κηα επηηπρία ηεο 

ακεξηθαληθήο δηπισκαηίαο, έλα ζηφρν πνπ πινπνηήζεθε. 

 Ζ πξνζέγγηζε κε ην Ηξάλ ζεσξείηαη φηη απνηέιεζε ζεκαληηθή εμέιημε γηα 

ηηο ΖΠΑ ζην ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζπγθπξία. δεδνκέλνπ ηνπ φηη επέηξεςε ηνλ 
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επηζπκεηφ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, κε 

κεηαθίλεζε ηεο εζηίαζεο απηήο ζηελ πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, εάλ θαη είρε θαηά κία έλλνηα πεξάζεη ζε δεχηεξε κνίξα 

γηα ηα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα κεηά ην πέξαο ησλ ερζξνπξαμηψλ ζην 

Βηεηλάκ, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 2000 έρεη επαλέιζεη ζην επίθεληξν ηεο 

πξνζνρήο ηεο Τπεξδχλακεο (Banloi, 2003, 99). ηνλ επξχηεξν απηφ ρψξν σο 

αληίπαιν δένο, ακθηζβεηνχλ ηελ ακεξηθαληθή πξσηνθαζεδξία, αλαδχεηαη ε 

Κίλα. Ο ξαγδαίνο εθζπγρξνληζκφο ηεο θηλεδηθήο πνιεκηθήο κεραλήο ζηνρεχεη 

επζέσο ζηελ ακθηζβήηεζε ηεο επηβνιήο ηεο ακεξηθαληθήο θπξηαξρίαο ζηελ 

πεξηνρή. ζν απμάλεηαη ε θηλεδηθή επηξξνή εθεί ζα κεηψλεηαη ε αληίζηνηρε 

ακεξηθαληθή, θαη αλακθηζβήηεηα νη ΖΠΑ πνπ κεηαπίπηνπλ ζε ζπλζήθεο ελφο 

«ςπρξνχ πνιέκνπ» (COOL WAR) κε ηελ Κίλα, ζα θιεζνχλ έκπξαθηα λα 

επηδείμνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη ηε ζέιεζε ηεο αλάζρεζεο ησλ θηλεδηθψλ 

δηεθδηθήζεσλ-επηδηψμεσλ (Franklin, 2012, 174-175). Κάηη ηέηνην ζε θάζε 

πεξίπησζε ζα δηεπθνιπλφηαλ απφ ηε δηακφξθσζε ζεηηθνχ θιίκαηνο ζηηο 

ζρέζεηο κε ηνλ ηξαληθφ παξάγνληα.     

  Βέβαηα ην ηίκεκα πνπ πιήξσζε ε Ακεξηθή ελ πξνθεηκέλσ είλαη ε 

απνδνρή ηνπ θνκβηθνχ ξφινπ ηεο Ρσζίαο σο δηακεζνιαβεηή ζηελ 

πξνζέγγηζε κε ηελ Ηξαληθή Ηζιακηθή Γεκνθξαηία. Έηζη αλαγλψξηζαλ ππφ κία 

έλλνηα νη Ακεξηθαλνί de facto ζηε Ρσζία ηνπ Putin ην status ζεκαληηθήο 

πεξηθεξεηαθήο Γχλακεο, ην status ελφο ζεκαληηθνχ παίθηε ζηε δηεζλή 

ζθαθηέξα, πέξαλ απφ απηφ αθφκα, ελφο εηαίξνπ. Ζ Ακεξηθή βξηζθφκελε ζε 

ζχγθξνπζε κε ηε Ρσζία γηα ηα γεγνλφηα ηεο Οπθξαλίαο, απνδέρηεθε  

αλαγθαζηηθά ην φηη έρεη αλάγθε ηελ επαλαθάκπηνπζα επξαζηαηηθή Γχλακε, 

δεηψληαο ηε δηακεζνιάβεζή ηεο ζηηο ζπδεηήζεηο κε ην Ηξάλ θαη επηδηψθνληαο 

ηε ζηήξημή ηεο (Seipel, 2016, 308). Καηά κία έλλνηα πέηπρε ν Putin λα 

επηβάιιεη ην πξφηαγκα-ζεκαία ηνπ, “new rules or no rules” (Seipel, 2016, 49). 

  Αλαινγηδφκελνο ηψξα θαλείο φηη ε ζθαίξα επηξξνήο ηεο Ρσζίαο ηνπ 

Putin, ν επξχηεξνο επξαζηαηηθφο ρψξνο, εθάπηεηαη ηεο Δγγχο Αλαηνιήο θαη 

ηνπ Ηξάλ (Eltchaninoff,2016,103-107), αληηιακβάλεηαη ηε ζεκαζία ηνπ ξφινπ 

πνπ δηαδξακάηηζε ν ξσζηθφο παξάγνληαο ζηελ ππφζεζε ηνπ ηξαληθνχ 

ππξεληθνχ πξνγξάκκαηνο, ζε ζρέζε κε ηελ θαιιηέξγεηα ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο 
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ζε κηα πεξηνρή άκεζνπ ξσζηθνχ ελδηαθέξνληνο. Μηα θίλεζε ζηελ θαηεχζπλζε 

ελίζρπζεο ηεο ηζνξξνπίαο ζηελ πεξηνρή, ή θαιχηεξα, απνηξνπήο ηεο 

αλσκαιίαο, αλακθηζβήηεηα εληζρχεη φρη κφλν ην θχξνο ηεο Ρσζίαο, αιιά θαη 

πξνσζεί άκεζα ηα ζπκθέξνληά ηεο.   

  Σέινο, ε πξνζέγγηζε Ηξάλ-Γχζεο ζεσξείηαη φηη δεκηνχξγεζε  

επλντθφηεξεο πξννπηηθέο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αηδέληαο ηνπ Ρψζνπ 

Πξνέδξνπ ελαληίνλ ηνπ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ, ηνπ ηδηραληηζηηθνχ 

θηλήκαηνο ην νπνίν γηα ηνλ ίδην απνηειεί θεληξηθφ πξφβιεκα ηεο παγθφζκηαο 

θνηλφηεηαο, απνθχεκα ησλ απνηπρεκέλσλ δπηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηνλ 

ηζιακηθφ θφζκν (Seipel, 2016, 49).  

 Ζ Κίλα ηψξα, δηαρξνληθά απνζηαζηνπνηήζεθε απφ ηε Γχζε ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ επηβνιή νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ ζην Ηξάλ κε δεηνχκελν ηελ 

άζθεζε πίεζεο γηα εγθαηάιεηςε ηνπ ππξεληθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Αληηζέησο, ε ρψξα ηεο Άπσ Αλαηνιήο ππήξμε κεγάινο νηθνλνκηθφο εηαίξνο 

ηεο Σερεξάλεο, θπξίσο επελδχνληαο ζηνλ πεηξειατθφ ηνκέα, θαη 

πξνρσξψληαο ζε εκπνξία πεηξειαηνεηδψλ. Παξάιιεια νη εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο ησλ δχν ρσξψλ επεθηάζεθαλ θαη ζε άιια πεδία, φπσο 

ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο, κεηαθνξέο θαη ελέξγεηα. Απφ ηελ θηλεδηθή εγεζία δε, 

ε νηθνλνκηθή απνκφλσζε ηνπ Ηξάλ πξνβιήζεθε σο απαξάδεθηε κεζφδεπζε, 

ζην βαζκφ πνπ ζηξεθφηαλ ελαληίνλ ηνπ ηξαληθνχ ιανχ, πιήηηνληαο ηα 

δεδνκέλα δηαβίσζήο ηνπ (Downs and Maloney, 2011, 16-18). ε θάζε 

πεξίπησζε, ε Κίλα δηαρξνληθά, θαιιηεξγψληαο αγαζηέο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο 

κε ην Ηξάλ, επηρείξεζε λα ην «ρξεζηκνπνηήζεη» σο αληίβαξν ηεο ακεξηθαληθήο 

εγεκνλίαο ζηε Μέζε Αλαηνιή (Chen, 2012,14).   

 Αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη  ε ζπκκεηνρή θαη κφλν ζηε δηαδηθαζία ηεο 

πξνζέγγηζεο κε ην Ηξάλ κέζσ ηεο ζπιινγηθφηεηαο ησλ Ρ5+1 δχλαηαη λα 

εξκελεπηεί σο κηα θίλεζε θηλεδηθήο ππνρσξεηηθφηεηαο έλαληη ηεο Γχζεο, 

δεδνκέλνπ ηνπ φηη θαηά ην παξειζφλ ε ηξαληθή πνιηηηθή ηνπ Πεθίλνπ είρε έλα 

θαζ‟ φια απηφλνκν πξφζεκν, ιάκβαλε δε ππφςε κηα θαζαξά θηλεδηθή αηδέληα, 

ζε έλα βαζκφ «αληηδπηηθή» ή/θαη «αληηακεξηθαληθή». Ζ πξνζρψξεζε ζηελ 

ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο γηα ην ηξαληθφ ππξεληθφ πξφγξακκα κπνξεί 

ζαθέζηαηα λα ζεσξεζεί σο κηα θίλεζε ζπκβηβαζκνχ. Παξακέλεη πάλησο 
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γεγνλφο ζε θάζε πεξίπησζε φηη θαη ε Κίλα, σο έλαο ζεκαληηθφο πφινο ηζρχνο 

εληφο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, απνδέρζεθε ελ πξνθεηκέλσ, αιιά θαη 

πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν πξφζπκα, ζηήξημε ηε ζπκθσλία γηα ην ηξαληθφ 

ππξεληθφ πξφγξακκα.  

 Ζ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) πάιη, παξαδνζηαθά ππήξμε έλαο 

παξάγνληαο πνπ επεδίσμε ηελ απνηξνπή ηεο αλάπηπμεο ελφο ηξαληθνχ 

ππξεληθνχ πξνγξάκκαηνο κε δηπισκαηηθά κέζα. Οη θπξίαξρεο επξσπατθέο 

Γπλάκεηο, Γαιιία, Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη Γεξκαλία, κέζσ ήπησλ 

δηπισκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ αιιά θαη επηζεηηθψλ κεζνδεχζεσλ εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο, πξνψζεζαλ ηελ φιε αηδέληα «εμνπδεηέξσζεο» ηνπ ππξεληθνχ 

θηλδχλνπ πνπ δπλεηηθά ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ε Ηξαληθή Ηζιακηθή 

Γεκνθξαηία (Sauer, 2007, 613). 

 Αληηιακβάλεηαη θαλείο απφ ηα παξαπάλσ φηη ε Δπξψπε δηθαηνχηαη 

κέξνο απφ ηελ επηηπρία επίηεπμεο ηειηθήο ζπκθσλίαο κε ην Ηξάλ επί ηνπ 

ππξεληθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη επξσπατθέο ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο 

αληίζηνηρεο πξσηνβνπιίεο ηελ «βίσζαλ» σο κηα λίθε.  

 Ζ ζπκθσλία γηα ηα ππξεληθά ηνπ Ηξάλ ζεσξείηαη σο ζεηηθή-επηζπκεηή 

εμέιημε γηα ηηο επξσπατθέο ρψξεο θαη ζην βαζκφ θαη κφλν πνπ απνκάθξπλε ην 

ελδερφκελν κηαο δπλεηηθήο πνιεκηθήο εκπινθήο ηνπο ελαληίνλ ηεο Σερεξάλεο, 

γηα παξάδεηγκα ζην πιαίζην λαηντθψλ επηρεηξήζεσλ. Οη πνιεκηθέο πεξηπέηεηεο 

θάζε άιιν παξά θαληάδνπλ επηζπκεηέο ζηηο επξσπατθέο θνηλσλίεο ζήκεξα, 

θαζψο απηέο αηελίδνπλ κε ζθεπηηθηζκφ έσο θαη απέρζεηα ην ελδερφκελν 

ζπκκεηνρήο επξσπατθψλ ζηξαηεπκάησλ ζε πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο. Πξνο 

επίξξσζε ησλ παξαπάλσ θαηαγξάθεηαη φηη βάζεη κεηξήζεσλ ηεο γεξκαληθήο 

θνηλήο γλψκεο, κφλν νη κηζνί Γεξκαλνί έβιεπαλ ην 2015 κε ζεηηθφ κάηη ηε 

Βνξεηναηιαληηθή πκκαρία (ΝΑΣΟ). Παξάιιεια πιένλ ησλ κηζψλ Γεξκαλψλ 

δελ επηζπκνχζε λαηντθή εκπινθή ζε πεξίπησζε ξσζηθήο επίζεζεο ζε θξάηνο 

κέινο ηεο πκκαρίαο, ελψ νη ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απηψλ απέξξηπηε ην 

ελδερφκελν ζπκκεηνρήο γεξκαληθψλ δπλάκεσλ ζε αληίζηνηρεο επηρεηξήζεηο 

(Seipel, 2016, 49).   
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 Δζηηάδνληαο θαλείο ηψξα ζηηο αξαβηθέο ρψξεο, ηδηαίηεξα δε ζε απηέο 

ηνπ Κφιπνπ, ζα αληηιεθζεί φηη παξαδνζηαθά εμέθξαδαλ πξνβιεκαηηζκφ γηα 

ην ηξαληθφ ππξεληθφ πξφγξακκα, αζθψληαο κάιηζηα ηελ φπνηα επηξξνή είραλ 

ζε παξάγνληεο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο φπσο ε Ρσζία θαη ε Κίλα, ζηελ 

θαηεχζπλζε αλάζρεζεο απηνχ. Γελ ήηαλ ιίγνη νη πνιηηηθνί ζηελ πεξηνρή πνπ 

έβιεπαλ κάιηζηα κε θαιφ κάηη ην ελδερφκελν ελφο ηζξαειηλνχ ζηξαηησηηθνχ 

θηππήκαηνο πνπ ζα θαηέζηξεθε ηηο ππξεληθέο ππνδνκέο ηνπ Ηξάλ (Ben-Meir, 

2010, 69). Αλ θαη ην Ηξάλ ησλ κνπιάδσλ επεδίσμε δηαρξνληθά κηα θάπνηα 

πξνζέγγηζε κε ηνλ αξαβηθφ θφζκν (Parsi, 2006, 509-510), νη Άξαβεο κάιινλ 

ζεσξνχλ έλα ππξεληθφ Ηξάλ κεγαιχηεξν θίλδπλνπ απηνχ πνπ αληηπξνζσπεχεη 

ην ηζξαειηλφ θξάηνο. 

 Με ηελ αλαθνίλσζε ηεο ζπκθσλίαο JCPOA ηα αξαβηθά θξάηε ηνπ 

Κφιπνπ εμέθξαζαλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζε απηήλ, εθθξάδνληαο εληνχηνηο ηελ 

πεπνίζεζε φηη ε θαηάξγεζε ησλ θπξψζεσλ πξφθεηηαη λα νδεγήζεη ζε κηα 

επηθίλδπλε αχμεζε ηεο ηξαληθήο επηξξνήο ζηελ πεξηνρή. Άξαβεο εγέηεο 

ζπλέδεζαλ ην αξλεηηθφ πξφζεκν ηεο δηακνξθνχκελεο θαηάζηαζεο κε 

ππνηηζέκελε έιιεηςε πξφζεζεο εθ κέξνπο ησλ Ακεξηθαλψλ πξνθεηκέλνπ λα 

ελεξγήζνπλ ελαληίνλ ηνπ θαζεζηψηνο Assad ζηε πξία, θαηά ηξφπν 

απνηειεζκαηηθά δπλακηθφ, θαζψο θαη κε ηελ απνρψξεζε ηνπ ακεξηθαληθνχ 

παξάγνληα απφ ην Ηξάθ ην 2011 (Katzman and Kerr, 2016, 23).  

 Ο Πξφεδξνο Obama θηλήζεθε ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ εθεζπραζκνχ ησλ 

εγεηψλ ηνπ Κφιπνπ, ππνζρφκελνο ηελ ακεξηθαληθή αξσγή ζε πξνζπάζεηεο 

ελίζρπζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ θξαηψλ ηνπο, ζην πιαίζην δηεζλνχο δηάζθεςεο 

πνπ έιαβε ρψξα θαηά ην δηάζηεκα 13-14 Μαΐνπ 2015 ζην CAMP DAVID. 

Αληίζηνηρεο δηαβεβαηψζεηο δφζεθαλ θαη ζην Βαζηιέα ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο 

ζε ζπλάληεζε ησλ δχν αληξψλ ζην Λεπθφ Οίθν ζηηο 4 επηεκβξίνπ 2015 

(Katzman and Kerr, 2016, 23).  

 Καζίζηαηαη θαλεξφ απφ ηα παξαπάλσ φηη ζεκαληηθνί παίθηεο εληφο ηεο 

δηεζλνχο θνηλφηεηαο  απέδσζαλ ζεηηθφ πξφζεκν ζηελ ζπκθσλία γηα ην 

ππξεληθφ πξφγξακκα ηεο Σερεξάλεο, αηελίδνληάο ηελ ζαλ κηα εμέιημε 

εμππεξέηεζεο ησλ νηθείσλ ζπκθεξφλησλ. Γηα άιινπο δξψληεο απηή  ππήξμε  

κηα εθ ησλ πξαγκάησλ, «άλσζελ» επηβεβιεκέλε πξαγκαηηθφηεηα. πσο ζα 
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ζπδεηεζεί ακέζσο παξαθάησ, ην γεγνλφο ηεο ζπκθσλίαο πάλησο είρε ζεηηθφ 

αληίθηππν γηα ηελ Σερεξάλε, ηε ζηηγκή πνπ παξάιιεια δεκηνχξγεζε κνηξαία 

δηφγθσζε ηεο αλαζθάιεηαο ζην Σει Αβίβ.    

4.4 Σν Αληίθηππν ηεο πκθωλίαο γηα ηελ Ιζιακηθή Γεκνθξαηία  

  Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο γηα ηα ππξεληθά ηνπ Ηξάλ, ν 

Πξφεδξνο Obama ραηξεηίδνληαο ην γεγνλφο σο έλα άλνηγκα πξνο κηα λέα 

πξαγκαηηθφηεηα, αλαθέξζεθε ζηηο πξννπηηθέο, ζηηο επθαηξίεο πνπ αλαδχνληαη 

γηα ηνλ ηξαληθφ ιαφ θαη εηδηθφηεξα ηε λενιαία, γηα πξφνδν κέζσ ηεο απμεκέλεο 

αιιειεπίδξαζεο κε ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Ηξαλφο 

Πξφεδξνο Rouhani έθαλε ιφγν γηα ηελ ειπίδα απνθαηάζηαζεο κέζσ ηεο 

ζπκθσλίαο δηεπξπκέλσλ ζρέζεσλ κε «δηάθνξεο ρψξεο» (Katzman and Kerr, 

2016, 25).  

   ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα θέξδε γηα ην Ηξάλ εληνπίζηεθαλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο νηθνλνκίαο. Απηή είρε ππνθέξεη επί δεθαεηίεο απφ κηα ζεηξά παζνγελεηψλ 

πνπ ηελ θαηαδίθαζαλ ζε κηα πνξεία χθεζεο. Απηέο είλαη: 

 H κεγάιε δηαθζνξά ε νπνία απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ραξαθηεξίδνληαο φρη κφλν ηηο δηάθνξεο δνκέο ηεο 

θξαηηθήο γξαθεηνθξαηίαο, αιιά θαη, ην ζεκαληηθφηεξν, ηηο θπβεξλψζεο ειίη 

(Behdad, 1994, 810).  

 Ζ εγγελήο έιιεηςε ειεπζεξίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ην κνληέιν ηεο 

ηζιακηθήο νηθνλνκίαο (Kuran,1989,186), ην νπνίν πξνζπάζεζαλ λα 

εθαξκφζνπλ νη ηαγνί ηνπ ηξαληθνχ θξάηνπο (Behdad, 1994, 810). 

 Σν αξλεηηθφ αληίθηππν ησλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ πνπ 

επέβαιιαλ θαηά ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη δπηηθνί. Απηέο θαηαδίθαζαλ ην 

Ηξάλ ζε αξλεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη ζε κηα εθηίλαμε ηνπ πιεζσξηζκνχ 

(Toumaj, 2014,15). 

 Ο κε ιεηηνπξγηθφο-παξαγσγηθφο ηνκέαο ηεο πξσηνγελνχο 

νηθνλνκίαο, ν νπνίνο δε δχλαηαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ππνζηήξημεο 

ηνπ ζπλερψο απμαλφκελνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο (Karamidehkordi, 2010, 

302).   
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 O θξαηηζκφο ν νπνίνο ζηξαγγάιηζε ηελ νηθνλνκία (Bakhash, 

1991,1496). Ζ ζηελή δηαζχλδεζε θξάηνπο θαη νηθνλνκίαο ραξαθηήξηδε βέβαηα 

ηελ ηξαληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη πξηλ απφ ηελ ηζιακηθή επαλάζηαζε 

(Ashraf,1969,73). 

 

Μεηά απφ ηε ζπκθσλία γηα ην ππξεληθφ πξφγξακκα, αλνίρζεθαλ 

νξίδνληεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηξαληθήο νηθνλνκίαο, δηά ησλ  λέσλ δεδνκέλσλ 

πνπ εηζήγαγε ε πξνζέγγηζε κε ην δπηηθφ παξάγνληα. Δηδηθφηεξα νη ζεηηθέο 

πξννπηηθέο ζπλαθψο εληνπίδνληαη ζηα εμήο: 

 Σελ άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ εμαγσγή αξγνχ 

πεηξειαίνπ.  Δθηηκάηαη φηη νη εμαγσγέο πξφθεηηαη λα απμεζνχλ θαηά 500000 

βαξέιηα ηελ εκέξα (Katzman and Kerr, 2016, 21). 

 Σνλ επαλαπαηξηζκφ δεζκεπκέλσλ ζην εμσηεξηθφ εζληθψλ 

θεθαιαίσλ (Katzman and Kerr, 2016, 21). 

 Σελ φιε πξννπηηθή αλάπηπμεο ηεο βαξηάο βηνκεραλίαο (πρ 

απηνθηλήησλ), ε νπνία φλησο δηαζέηεη ζεκαληηθή δπλακηθή (Toumaj, 2014,19), 

θαη πξφθεηηαη λα δηεπθνιπλζεί απφ ηελ επρεξέζηεξε πξφζβαζε ζηηο αγνξέο 

πξψησλ πιψλ θαη ππνζπζηεκάησλ (Katzman and Kerr, 2016, 21). 

 Σελ πξνψζεζε ηνπ ηνκέα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ηερλνινγηθψλ 

εθαξκνγψλ, κε έκθαζε ζηελ πιεξνθνξηθή, ηνκέα ζηνλ νπνίν νη Ηξαλνί έρνπλ 

ήδε επελδχζεη ζεκαληηθά (Toumaj, 2014,15-16). 

Οη παξαπάλσ ζεηηθέο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζεσξείηαη φηη πξφθεηηαη λα 

κεηαβάιινπλ ην ραξαθηήξα ηεο ηξαληθήο νηθνλνκίαο, θαζηζηψληαο ηελ πιένλ 

φρη απνθιεηζηηθά «εμαξηεκέλε» απφ ηελ πψιεζε-εθκεηάιιεπζε πεηξειαίνπ, 

ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν πνπ θαηά ην παξειζφλ ηελ θαηέζηεζε επάισηε 

(Ehteshami, 2004, 184). Παξάιιεια θξίλεηαη φηη ην επλντθφ γηα ηελ Σερεξάλε 

νηθνλνκηθφ θιίκα πνπ πξνδηαγξάθεηαη, ζαθψο δεκηνπξγεί θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο επρεξέζηεξσλ ρεηξηζκψλ απφ κέξνπο ηεο ηφζν ζε θαζαξά 

πνιηηηθφ-δηπισκαηηθφ επίπεδν, φζν θαη ζε ζηξαηησηηθφ.   
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4.5 Η ηάζε ηνπ Ιζξαήι έλαληη ηεο πκθωλίαο   

 Οη θπβεξλψληεο ζην Ηζξαήι εμέθξαζαλ θαηφπηλ ηεο ππνγξαθήο ηεο 

ππφ ζπδήηεζε ζπκθσλίαο, ηελ πεπνίζεζε φηη ε ρψξα ηνπο θηλδπλεχεη ηφζν 

απφ έλα Ηξάλ κε ππξεληθά φπια φζν θαη απφ έλα Ηξάλ απαιιαγκέλν απφ ηε 

βάζαλν ησλ δηεζλψλ θπξψζεσλ, έλα Ηξάλ κε πεξηζζφηεξεο θαηά ηεθκήξην 

δπλαηφηεηεο δξάζεο θαη αλάπηπμεο. Ο Ηζξαειηλφο Πξσζππνπξγφο  

Netanyahu απεπζπλφκελνο ζην ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν ζηηο 3 Μαξηίνπ ηνπ 

2015, πξνεηδνπνίεζε γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηπξνζψπεπε ε απαιιαγή 

ηεο Σερεξάλεο απφ ηηο δπηηθέο θπξψζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απφ κέξνπο 

ηεο δηαηήξεζεο ηεο φπνηαο ππξεληθήο δπλαηφηεηαο. Έπεηηα θαηά ηελ εκέξα 

αλαθνίλσζεο ηεο ζπκθσλίαο JCPOA, ν Netanyahu ηε ραξαθηήξηζε σο έλα 

«ηζηνξηθφ ιάζνο» ην νπνίν «δε ζα δέζκεπε ην Ηζξαήι». Αληίζηνηρε δήισζε 

έγηλε θαη ελψπηνλ ηεο Οινκέιεηαο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΟΖΔ ζηηο 2 

Οθησβξίνπ ηνπ 2015 (Katzman and Kerr, 2016, 23).  

 ηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ ε ηζξαειηλή ζηάζε επί ηνπ ζέκαηνο 

δηαθνξνπνηήζεθε ζηελ θαηεχζπλζε κηαο πην κεηξηνπαζνχο ζεψξεζεο, 

επηθεληξψλνληαο ζηελ αλάγθε ηήξεζεο ησλ ζπκθσλεζέλησλ θαη φρη ζηελ 

απαίηεζε δηαηήξεζεο ησλ θπξψζεσλ. Παξάιιεια, ζην δηάζηεκα πνπ 

αθνινχζεζε ηε ζπκθσλία ην Ηζξαήι δηαηξάλσζε ηελ εγξήγνξζή ηνπ, πξνο 

αληηκεηψπηζε ελδερφκελεο ηξαληθήο παξαβίαζεο απηήο (Katzman and Kerr, 

2016, 23-24).  

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ακεξηθαληθή πιεπξά ππφ ηνλ Πξφεδξν 

Obama, ζε κηα πξνζπάζεηα άζθεζεο επηξξνήο επί ησλ Ηζξαειηλψλ, 

δεζκεχηεθε γηα ηελ παξνρή πεξαηηέξσ ζηξαηησηηθήο βνήζεηαο ζην Ηζξαήι 

θαζψο θαη γηα πεξαηηέξσ κειινληηθέο πξνζπάζεηεο κε ζηφρν ηελ απνκείσζε 

ηεο ηξαληθήο επηξξνήο ζηε Μέζε Αλαηνιή. Μάιηζηα θαίλεηαη φηη 

δξνκνινγήζεθε θαη θνηλφο ακεξηθαλνηζξαειηλφο  ζρεδηαζκφο ζε ζρέζε κε ηα 

παξαπάλσ (Katzman and Kerr, 2016, 24).  

 ε θάζε πεξίπησζε εθηηκάηαη φηη ην Ηζξαήι είλαη έλαο απηφλνκνο θαη 

απξφβιεπηνο παίθηεο ζηε δηεζλή ζθελή, θαη παξά ηελ ηδηαίηεξε ζρέζε πνπ 

δηαηεξεί κε ηνλ ακεξηθαληθφ παξάγνληα, δε δεζκεχεηαη ή πεξηνξίδεηαη απφ ηελ 
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φπνηα ακεξηθαληθή επηινγή. Απφδεημε γηα απηφ ζεσξείηαη ε εκκνλή πνπ 

επέδεημε ην Σει Αβίβ γηα ηε κε επαλαπξνζέγγηζε κε ηελ Άγθπξα, επί έηε κεηά 

απφ ηελ επίζεζε ζην MAVI MARMARA, παξά ηηο έληνλεο ακεξηθαληθέο πηέζεηο 

(Γαζθαιάθεο, 2015). Ζ αλαζθάιεηα δε πνπ θαλεξά γελλάεη ζην Σει Αβίβ ε 

κεηάβαζε ζε έλα ζρεηηθά «εηξελεκέλν» ζθεληθφ ζε φ,ηη αθνξά ηηο ζρέζεηο ηεο 

Σερεξάλεο κε ηε δηεζλή θνηλφηεηα, θαη ε εγθαηάιεηςε ελ πνιινίο εθ κέξνπο 

απηήο ηεο ηειεπηαίαο, αληηηξαληθψλ ζέζεσλ θαη πξαθηηθψλ, κε εμαίξεζε ζηνλ 

παξφληα ρξφλν ηελ Κπβέξλεζε Trump, ελδερνκέλσο λα απνηειέζεη ζην 

κέιινλ ζξπαιιίδα γηα κηα αλάθιεμε ζηελ πεξηνρή. Ζ αβεβαηφηεηα θαη αίζζεζε 

ειιείκκαηνο  αζθαιείαο δεκηνπξγνχλ άιισζηε πάληα ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ην 

μέζπαζκα ζπγθξνχζεσλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5:  ΑΡΝΗΣΙΚΔ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ 

5.1   Ππξεληθή ή πκβαηηθή απεπζείαο ύγθξνπζε  

 Έλα ηδηαίηεξα δνθεξφ ζελάξην γηα ην κέιινλ ησλ ηξαλνηζξαειηλψλ 

ζρέζεσλ απνηειεί ην ελδερφκελν ηεο επαλάθακςεο ηνπ Ηξάλ ζηελ 

πξνζπάζεηα απφθηεζεο ππξεληθψλ φπισλ. Κάηη ηέηνην θαηά κεγάιε 

πηζαλφηεηα ζα νδεγνχζε ζε πιήγκα εθ κέξνπο ηνπ Ηζξαήι ζε βάξνο ησλ 

ηξαληθψλ αληίζηνηρσλ ππνδνκψλ, δηά ηεο ρξήζεσο γηα παξάδεηγκα 

ππξεληθψλ βαζηάο δηείζδπζεο ή ηζρπξψλ βαιιηζηηθψλ ππξαχισλ κε 

ζπκβαηηθέο θεθαιέο. ζν αθξαίν θαη αλ θαληάδεη θάηη ηέηνην, δε ζα πξέπεη 

θαλείο λα παξαγλσξίδεη ην φηη ην Ηζξαήι, φπσο άιισζηε θαη ην Ηξάλ, δελ είλαη 

ζπκβαηηθφο παίθηεο ζηε δηεζλή ζθαθηέξα, άγεηαη θαη θέξεηαη θαη απηφ απφ 

ηδενιεςίεο, θνβίεο θαη παξνξκήζεηο. ε θάζε πεξίπησζε, ην ζπγθεθξηκέλν 

ελδερφκελν ζα απειεπζέξσλε ηνπο αζθνχο ηνπ Αηφινπ ζηε Μέζε Αλαηνιή, 

θέξλνληαο ην ραφο (Γξίβαο, 2013, 62-63). 

 Έλα ηέηνην ελδερφκελν επίζεζεο ησλ Ηζξαειηλψλ ελαληίνλ ηνπ Ηξάλ δελ 

είλαη θαζφινπ ζίγνπξν φηη ζα θαηέζηξεθε ζίγνπξα ην ζχλνιν ησλ φπνησλ 

ηξαληθψλ ππξεληθψλ ππνδνκψλ (Cirincione, 2003, 68, Γξίβαο, 2013, 76). ηνλ 

αληίπνδα, κηα επηζεηηθή ελέξγεηα εθ κέξνπο ησλ Ηζξαειηλψλ, αλακέλεηαη φηη ζα 

αηζάισλε ηε ζέιεζε ησλ Ηξαλψλ γηα πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο, 

αιιά θαη γηα απφθηεζε-ρξήζε ππξεληθνχ ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ (Γξίβαο, 

2013, 76).     

 ε θάζε πεξίπησζε, αθφκα θαη κηα ζπκβαηηθή ζχγθξνπζε πνπ ζα 

αθνινπζνχζε κεηαμχ Ηζξαήι θαη Ηξάλ, θξίλεηαη φηη ζα ήηαλ ηδηαηηέξσο 

θαηαζηξνθηθή γηα ακθφηεξνπο ηνπο αληηκαρφκελνπο, δεδνκέλεο ηεο 

ζηξαηησηηθήο ηζρχνο θαη ηεο φιεο πξνο πφιεκν πξνπαξαζθεπήο ηφζν ηνπ 

Ηζξαήι, φζν θαη ηεο «ακπλφκελεο» ελ πξνθεηκέλσ ηξαληθήο πιεπξάο. Σα Ηξάλ 

θαληάδεη πάληα έλαο «ππνινγίζηκνο» παίθηεο. πγθεθξηκέλα, θαηαγξάθνληαη 

ζπλαθψο ηα παξαθάησ: 

 Οη Ηξαλνί έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο κηα πιεζψξα ππξαχισλ, 

βαιιηζηηθψλ (BALLISTIC) ή θξνπαδηέξαο (CRUISE), κε βειελεθή πνπ 

κπνξνχλ λα πιήμνπλ ην Ηζξαήι, αιιά αθφκα θαη δπηηθνχο ζηφρνπο βαζεηά 
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ζηελ Δπξψπε (Sankaran, 2013, 19). Καζψο ηα ζπγθεθξηκέλα φπια έρνπλ 

κάιινλ θησρή  αθξίβεηα, ζεσξείηαη φηη ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

καδηθά πιήγκαηα ελαληίνλ ηνπ αληηπάινπ, κε ζθνπφ ηελ πξφθιεζε  ηξφκνπ 

ζηνλ πιεζπζκφ. Σν ζίγνπξν είλαη φηη ην Ηξάλ δηαζέηεη ηελ ππξαπιηθή ηζρχ πνπ 

ζα δεκηνπξγνχζε «ηξχπεο» ζηελ ηζξαειηλή αεξάκπλα, εμαζθαιίδνληαο έλα 

δξακαηηθφ ςπρνινγηθφ αληίθηππν ζηνλ ερζξφ (Eisenstadt, 2015, 9). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη πιένλ ζχγρξνλνη Ηξαληθνί πχξαπινη, θέξνληαο ζηεξεφ 

θαχζηκν, έρνπλ πνιχ κηθξφ δηάζηεκα πξνεηνηκαζίαο εθηφμεπζεο, κελ 

επηηξέπνληαο ζηελ ηζξαειηλή αεξνπνξία ηελ έγθαηξε ζηνρνπνίεζε θαη 

πξνζβνιή ηνπο ζην έδαθνο (Jones, 2009, 147). 

 Αμηνζεκείσηεο είλαη ηελ ίδηα ζηηγκή νη αληηαεξνπνξηθέο/ 

αληηππξαπιηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ Ηξάλ. Ζ αληίζηνηρε «νκπξέιια» ηνπ 

απνηειείηαη απφ ζπζηνηρίεο ξσζηθψλ S-200 θαη TOR-M1, θαζψο θαη 

ακεξηθαληθψλ HAWK. Άιια ζπζηήκαηα ζε ρξήζε είλαη ηα εγρψξηαο 

θαηαζθεπήο MERSAD  θαη ηα πιένλ ζχγρξνλα, επίζεο ηξαληθήο θαηαζθεπήο 

SHALAMCHE. Σα δίθηπα ηεο ηξαληθήο αεξάκπλαο  δηαζπλδένληαη κε 

πξνσζεκέλεο ηερλνινγίαο εγρψξηα ςεθηαθά ζπζηήκαηα RADAR, θαζηζηφληα 

απηήλ ηδηαηηέξσο απνηειεζκαηηθή (Γξίβαο, 2013, 70).  

 ε φ,ηη αθνξά ηελ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ζε ζρέζε κε απφ αέξνο 

πξνζβνιέο, νη Ηξαλνί ρξεζηκνπνηνχλ σο αληίζηνηρεο πιαηθφξκεο ελαέξηαο 

επηηήξεζεο θαη ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηα αεξνζθάθε F-14 TOMCAT, ηα νπνία 

δηαζέηνπλ ην ηζρπξφηαην RADAR απνθάιπςεο AN/AWG-9 (Γξίβαο, 2013, 70).  

 To Ηξάλ έρεη αλαπηχμεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο ζηνλ 

θπβεξλνπφιεκν, δπλαηφηεηεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ επηδίσμε θαη επίηεπμε 

πιεγκάησλ ελαληίνλ ηνπ ερζξνχ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ζα «αλαραηηίδνληαη» 

αληίζηνηρεο ελέξγεηεο απηνχ ελαληίνλ ησλ νηθείσλ ππννκψλ (Eisenstadt, 2015, 

10). Ζ επνλνκαδφκελε «Δζληθή Οκάδα Άκεζεο Αληίδξαζεο γηα 

Κπβεξλναπεηιέο» είλαη ε Αξρή πνπ εγείηαη φισλ ησλ ζπλαθψλ ηξαληθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (Γξίβαο, 2013, 72).  

 Ζ φιε δπλαηφηεηα ηνπ Ηξάλ ζε ειεθηξνληθφ πφιεκν είλαη επίζεο 

ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή (Ward, 2005, 268).      

 Ο ηξαληθφο ζηξαηφο πάιη, έρεη εθπαίδεπζε θαη νξγάλσζε έληνλα 

πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ αλνξζφδνμνπ πνιέκνπ, δηαζέηεη 
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δε αμηφινγεο δπλάκεηο εηδηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηφζν ζε πνηφηεηα φζν θαη ζε 

αξηζκνχο (Ward, 2005, 268). Πέξαλ ησλ ινηπψλ ρεξζαίσλ δπλάκεσλ, 

ζπκβαηηθψλ ή κε, ην Ηξάλ δηαζέηεη θαη ηελ επίιεθηε δχλακε 5000 έσο 15000 

αλδξψλ, AL QUDS, κε δπλαηφηεηα θαη εκπεηξία δξαζηεξηνπνίεζεο ζην 

πιαίζην θεθαιπκκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζηα κεηφπηζζελ ηνπ ερζξνχ (Jones, 

2009, 142). 

 ηελ πεξίπησζε εκπινθήο θαη ζχγθξνπζεο ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ, 

ζεκαληηθά ζεκεία ηζρχνο ηνπ Ηξάλ εληνπίδνληαη ζηα ηαρεία ζθάθε επηθαλείαο 

κε δπλαηφηεηα εθηφμεπζεο ζχγρξνλσλ ππξαχισλ ANTI SHIP, θαζψο θαη ηα 

ηδηαίηεξα πξνεγκέλα ξσζηθήο θαηαζθεπήο ππνβξχρηα πνπ ε ρψξα δηαζέηεη 

(Ward, 2005, 268).      

 Αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη δεδνκέλσλ ησλ ηξαληθψλ δπλαηνηήησλ, ζε 

πεξίπησζε ηζξαειηλήο επίζεζεο, ε Σερεξάλε φρη κφλν ζα κπνξνχζε λα 

ακπλζεί, αιιά λα επηθέξεη θαη «θηχπεκα αληίδξαζεο». Απηφ αθξηβψο ην 

δεδνκέλν γελλάεη πξνβιεκαηηζκφ, θαζψο ζεσξείηαη βέβαηε ε ζηε ζπλέρεηα 

αθφκα κεγαιχηεξε ρξήζε ηζρχνο εθ κέξνπο ηνπ Ηζξαήι, ε νπνία ζα νδεγνχζε 

ζε θαηαζηξνθηθφηαηε θιηκάθσζε ηελ αληηπαξάζεζε (Γξίβαο, 2013, 67).  

 Πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη ζε θάζε πεξίπησζε, ζην ελδερφκελν κηαο 

έλνπιεο αληηπαξάζεζεο ζηελ πεξηνρή, ην Ηξάλ ζα έβιαπηε ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία, δηαθφπηνληαο-παξαθσιχνληαο ηε δηεζλή λαπζηπινΐα, θαη 

πιήηηνληαο ελδερνκέλσο ζηφρνπο ζην έδαθνο εηαίξσλ ηεο «ζησληζηηθήο» 

Γχζεο ζηελ πεξηνρή (πρ πεηξειατθέο εγθαηαζηάζεηο) (Ward, 2005, 268, 

Abrams and Wexler, 2012, 36).  Καηά ην παξειζφλ ππήξμαλ απφ Ηξαλνχο ζην 

πιένλ πςειφ επίπεδν, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε φπνηα επίζεζε ελαληίνλ ηεο 

Σερεξάλεο ζα πξνθαινχζε πιήγκαηα επί «δπηηθψλ» ζηφρσλ ζηηο αξαβηθέο 

ρψξεο ηνπ Κφιπνπ (Kechichian, 2007, 306). Αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη ε 

ζχγθξνπζε πνπ ζα μεθηλνχζε απφ έλα πιήγκα ησλ Ηζξαειηλψλ ζην Ηξάλ ζα 

κπνξνχζε λα γεληθεπηεί ζηελ επξχηεξε πεξηνρή.       

 ε κηα ηέηνηα πξαγκαηηθφηεηα, αλαληίξξεηα ζα ζχξνληαλ θαη νη ΖΠΑ.  

Σν Ηξάλ ζεσξείηαη φηη ζαθψο ζα έπιεηηε θαη ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα ζηε 

Μέζε Αλαηνιή, αθφκα θαη εάλ ην Ηζξαήι είρε θηλεζεί κφλν ηνπ πξνβαίλνληαο 
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ζε ερζξνπξαμίεο, ρσξίο ακεξηθαληθή πξνηξνπή-ππνζηήξημε. ε κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε νη ΖΠΑ ζα βξίζθνληαλ ζε ηδηαίηεξα δχζθνιε ζέζε, ελψ θαη νη 

ζρέζεηο απηψλ κε ην Ηζξαήι ζα πεξλνχζαλ θξίζε, θάηη πνπ ζα πξφζζεηε ζην 

δεδνκέλν θιίκα αζηάζεηαο ζηελ πεξηνρή (Ben Meir, 2010, 65).     

 Δλ θαηαθιείδη, θξίλεηαη φηη ε εγθαηάιεηςε ηνπ νξζνινγηζκνχ πνπ ζα 

ζεκαηνδνηνχζε έλα πξψην θηχπεκα ησλ Ηζξαειηλψλ ελαληίνλ ηνπ Ηξάλ, κε 

αθνξκή ή αηηία ηξαληθέο ππξεληθέο θηλήζεηο, ζα απνηεινχζε ηε ζξπαιιίδα γηα 

ηελ ππξνδφηεζε αιπζίδαο εμειίμεσλ κε ζπγθξνπζηαθφ ραξαθηήξα, εμειίμεσλ 

πνπ ζα έθεξαλ ηνλ φιεζξν ζηε Μέζε Αλαηνιή. Πξφθεηηαη γηα έλα απεπθηαίν, 

ηξαγηθφ ζελάξην, ίζσο γηα νιφθιεξε ηελ αλζξσπφηεηα.    

5.2 H Ιξαλνξωζηθή Πνιηηηθή ζηε πξία: Απεηιή γηα ην Ιζξαήι   

 Ήδε απφ ηελ επνρή δηαθπβέξλεζεο ηεο ΔΓ απφ ην Gorbachev  

επήιζε πξνζέγγηζε ηεο Σερεξάλεο κε ηε Μφζρα ζε πνιηηηθφ επίπεδν. ηα 

ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ, ην Ηξάλ απνηέιεζε ην ζηελφηεξν εηαίξν ησλ 

Ρψζσλ ζηε Μέζε Αλαηνιή. Απηνί παξείραλ πξνσζεκέλε ππξεληθή 

ηερλνινγία ζηνπο Ηξαλνχο, δηπισκαηηθή ζηήξημε έλαληη ηεο ακεξηθαληθήο 

πνιηηηθήο απνκφλσζεο πνπ ηνπο είρε επηβιεζεί, θαζψο θαη ζηξαηησηηθή 

ζηήξημε, κε ηε κνξθή πψιεζεο νπιηθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο ηα αεξνζθάθε 

MIG-29 θαη SU-24. Δπίζεο νη δπν ρψξεο ζπλεξγάζηεθαλ ζην επίπεδν 

δηπισκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ελάληηα ζηνπο TALIBAN ηνπ Αθγαληζηάλ, ππέξ 

ηεο δηαηήξεζεο ηεο εηξήλεο ζην Σαηδηθηζηάλ, αιιά θαη γηα ηελ απνηξνπή ηεο 

αλάδπζεο ελφο ηζρπξνχ ζηξαηησηηθά Αδεξκπατηδάλ (Freedman, 2001, 217). 

ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο ε Σερεξάλε ζπληάρηεθε κε ηε Μφζρα 

ππνζηεξίδνληαο αηδέληα ππαγνξεπφκελε θαηά πεξίπησζε απφ ην εζληθφ ηεο 

ζπκθέξνλ, παξαθάκπηνληαο ηελ ίδηα ζηηγκή ηνπο φπνηνπο ηδενινγηθνχο-

ζξεζθεπηηθνχο θξαγκνχο (Rieffer-Flanagan, 2009, 20-21). 

     Απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη αμηνζεκείσην φηη θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία 

ηνπ 20νπ αηψλα, νπφηε θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ δχν θξαηψλ έκνηαδαλ λα 

απνθηνχλ αληίζεην πξνζαλαηνιηζκφ, ηερλεέλησο απνθεχρζεθε ε αλάπηπμε 

ζπγθξνπζηαθνχ θιίκαηνο, δεδνκέλεο πάληα ηεο ηξαληθήο ζηάζεο. Δηδηθφηεξα, 

ε Σερεξάλε ππήξμε ηδηαηηέξσο πξνζεθηηθή νχησο ψζηε λα κελ πξνθαιέζεη ηε 
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Ρσζία ζε ζρέζε κε επαηζζεζίεο ηεο ζε φ,ηη αθνξά ηνλ Καχθαζν θαη ηελ 

θεληξηθή Αζία (Menashri, 2007, 156, Eisenstadt, 2015, 15). ηαλ δε νη Ρψζνη 

θαηέζηεηιαλ εμαηξεηηθά βίαηα ηελ εμέγεξζε ησλ Μνπζνπικάλσλ Σζεηζέλσλ, ε 

ηξαληθή πνιηηηθή επί ηνπ ζέκαηνο ππήξμε εμφρσο ήπηα, απνθεχγνληαο ηηο 

φπνηεο ηξηβέο (Eisenstadt, 2015, 15).    

 ην θαζαξά νηθνλνκηθφ επίπεδν, ε ζπλεξγαζία Ηξάλ θαη Ρσζίαο 

εληνπίζηεθε δηαρξνληθά ζην πεδίν ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηνπ εκπνξίνπ 

πεηξειαίνπ. Σν Ηξάλ ππήξμε θαηά ηελ πεξαζκέλε δεθαεηία ν βαζηθφο 

εθπξφζσπνο ησλ ξσζηθψλ ζπκθεξφλησλ ζην FORUM πνπ ζπγθξνηνχλ νη 

πεηξειαηνπαξαγσγέο ρψξεο ηνπ OPEC, έλαο ζχλδεζκνο επηθνηλσλίαο ηεο 

Μφζραο κε απηέο (Mann, 2009, 1002). Δπίζεο, Μφζρα θαη Σερεξάλε έρνπλ 

αλαπηχμεη ακνηβαία θαηαλφεζε θαη θνηλή πνιηηηθή φζνλ αθνξά ζηε 

ζπλεθκεηάιιεπζε ησλ πεηξειαίσλ ηεο Καζπίαο. ηε ζπγθεθξηκέλε θιεηζηή 

ζάιαζζα ακθφηεξεο δελ αλαγλσξίδνπλ ηελ ηζρχ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Γηθαίνπ 

ηεο Θάιαζζαο, παξαβιέπνληαο ηηο φπνηεο δηεθδηθήζεηο-αμηψζεηο 

εθκεηάιιεπζεο ησλ εθεί απνζεκάησλ πεηξειαίνπ δηαηππψλνπλ ηα θξάηε ηνπ 

Αδεξκπατηδάλ, ηνπ Καδαθζηάλ θαη ηνπ Σνπξθκεληζηάλ (Grosh, 1998, 72).     

 Δηδηθφηεξα γηα ηνλ Πξφεδξν Putin, θπξίαξρν ζηελ πνιηηηθή ζθελή ηεο 

Ρσζίαο  κεηά ην έηνο 2000, ην ζηηηηθφ Ηξάλ απνηέιεζε θαη απνηειεί βαζηθφ, 

ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο επξαζηαηηθήο ηνπ πνιηηηθήο. Καζψο ν κνπζνπικαληθφο 

θίλδπλνο γηα απηφλ ηαπηίζηεθε κε ην ζνπληηηθφ Ηζιάκ ησλ TALIBAN θαη ησλ 

Σζεηζέλσλ απηνλνκηζηψλ, ε Ρσζία πνπ επέζηξεθε σο ηζρπξά Γχλακε ζηε 

Μέζε Αλαηνιή, πξνζέγγηζε αθφκα παξαπάλσ ηνλ ηξαληθφ παξάγνληα 

(Collina, 2011, 488). Σε ζηηγκή πνπ ζνπληηηθά θαζεζηψηα ζηε Μέζε Αλαηνιή 

θαη ζηελ Αζία γεληθφηεξα, φπσο απηά ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο, ηεο Αηγχπηνπ, 

ηεο Ηνξδαλίαο θαη ηνπ Παθηζηάλ ιεηηνπξγνχζαλ σο εθπξφζσπνη ησλ  

ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ, ε Ρσζία ηνπ Putin επέιεμε λα γίλεη ν ππέξκαρνο 

ησλ ηηηψλ, πξνζεηαηξηδφκελε ηελ Ηζιακηθή Γεκνθξαηία ηνπ Ηξάλ (Collina, 

2011, 486).       

 Σν Ηζξαήι απφ ηελ πιεπξά ηνπ, αληηκεηψπηζε κε πξνβιεκαηηζκφ ζηε 

δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ ηελ παξνρή ζηξαηησηηθνχ πιηθνχ εθ κέξνπο ηεο Ρσζίαο, 

ηφζν πξνο ην Ηξάλ φζν θαη πξνο ηε πξία (Freedman, 1995, 246, Freedman, 
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1998, 164). Παξάιιεια, ζε δηπισκαηηθφ επίπεδν, ην Σει Αβίβ αλαγθάζηεθε 

λα αληηκεησπίζεη ηηο «επηζέζεηο» ηεο Μφζραο θαη ηελ εθ κέξνπο ηεο ξσζηθήο 

πιεπξάο πνιηηηθή θαηαδίθε, κε αηηία ηελ ηζξαειηλή επηζεηηθφηεηα ελαληίνλ ηνπ 

Ληβάλνπ θαη ην δήηεκα ησλ ηζξαειηλψλ επνίθσλ ζηε Γπηηθή ρζε ηνπ Ηνξδάλε 

(Freedman, 1998, 165).     

 Ζ ζπγθπξία θαηά ηελ νπνία ε Ρσζία έθηαζε λα «ζπγθξνπζηεί» ππφ κηα 

έλλνηα κε ηνλ ηζξαειηλφ παξάγνληα, ζηεξίδνληαο ηηο κεζνδεχζεηο ησλ Ηξαλψλ 

ζηε Μέζε Αλαηνιή, εληνπίδεηαη ζηελ πεξίζηαζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο 

«πνιέκνπ» κεηαμχ Ηξάλ θαη HEZBOLLAH ζην Λίβαλν, ην 2006. Καηά ηε 

δηάξθεηα ησλ έλνπισλ ζπγθξνχζεσλ θιηκάθηα Ρψζσλ ζηξαηησηηθψλ ζε 

ζπλέξγεηα κε αληίζηνηρεο νκάδεο χξησλ, εδξεχνληαο ζηε ζπξηαθή πιεπξά 

ηνπ GOLAN, παξαθνινπζνχζαλ ηηο θηλήζεηο ησλ ηζξαειηλψλ ζηξαηεπκάησλ, 

παξέρνληαο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο ζηνπο καρεηέο ηεο 

HEZBOLLAH. Δπίζεο ε ζηηηηθή Οξγάλσζε ζην πιαίζην ησλ ερζξνπξαμηψλ 

ρξεζηκνπνίεζε θαηά θφξνλ ξσζηθφ νπιηζκφ πνπ είρε κεηαθεξζεί ζην Λίβαλν 

δηά ηεο πξίαο (Collina, 2011, 488). Υαξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεηαη φηη 

ηδηαηηέξσο απνηειεζκαηηθά ελαληίνλ ησλ ηζξαειηλψλ αξκάησλ, ππήξμαλ ηα 

ξσζηθά αληηαξκαηηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο άηαθηνπο ηεο 

HEZBOLLAH (Collina, 2011, 498).  

 Με ην ηέινο δε ηεο ζχγθξνπζεο, θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ εδξαίσζε 

ηεο ζέζεο πνπ απέθηεζε ε ζηηηηθή Οξγάλσζε ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα ηνπ 

Ληβάλνπ, ππήξμε ε δηπισκαηηθή ζηήξημε πνπ ηεο παξέζρε ε ξσζηθή 

Κπβέξλεζε. Αληηιακβάλεηαη θαλείο ην κέγεζνο ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ Ρψζσλ 

ζηελ «ήηηα» πνπ ππέζηε ην 2006 ην Ηζξαήι, απφ ην κέησπν Ηξάλ-πξίαο- 

HEZBOLLAH (Collina, 2011, 489).   

 Ζ επθαηξία γηα κηα λέα ηξαλνξσζηθή ζηξαηησηηθή ζχκπξαμε δφζεθε 

φηαλ θαηά ηελ επαχξηνλ  ηεο επνλνκαδφκελεο αξαβηθήο άλνημεο ηνπ 2011, θαη 

κεηά απφ ην μέζπαζκα ηεο εκθχιηαο ζχγθξνπζεο ζηε πξία, ν ηδηραληηζηηθφο 

νξγαληζκφο ηνπ ιεγφκελνπ Ηζιακηθνχ Κξάηνπο (ΗΚ) αλαδείρζεθε ζε ζεκαληηθφ 

παίθηε ζηελ επξχηεξε Μέζε Αλαηνιή, ζε έλα κε θξαηηθφ δξψληα κε 

αμηνζεκείσηεο ζηξαηησηηθέο δπλαηφηεηεο θαη ηε θηινδνμία λα  θαηαζηεί 
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θπξίαξρνο παξάγνληαο ζηελ πεξηνρή. ηαδηαθά απνθηήζεθε απφ ην ΗΚ ν 

έιεγρνο κεγάισλ ηκεκάησλ ηνπ Ηξάθ θαη ηεο πξίαο (Feickert, 2013).  

 Ο θνηλφο ζθνπφο ηεο ππεξάζπηζεο ηνπ θαζεζηψηνο Assad  ζηε πξία, 

έθεξε ηελ αλάπηπμε ηφζν ξσζηθψλ φζν θαη ηξαληθψλ δπλάκεσλ ζηε ρψξα, νη 

νπνίεο θαη κάρνληαη έθηνηε ελαληίνλ ηνπ ΗΚ,  φζν θαη ελαληίνλ ησλ ινηπψλ 

αληηθπβεξλεηηθψλ δπλάκεσλ (Katzman, 2016, 22). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε φιε 

ινγηθή ηεο εθ κέξνπο ηνπ Ηξάλ ελ πξνθεηκέλσ ππνζηήξημεο ζηνλ Assad, 

εδξάδεηαη ζηα παξαθάησ (Katzman, 2016, 34): 

 Ζ πνιηηηθή ειίη ζηε πξία ππφ απηφλ παξαδνζηαθά απαξηίδεηαη 

θπξίσο απφ Αιεβίηεο, βξηζθφκελνπο πνιχ θνληά ζηε ζηηηηθή νκνινγία ηνπ 

Ηζιάκ. 

 Ο χξηνο Πξφεδξνο φπσο θαη ν παηέξαο ηνπ πξηλ απφ απηφλ, 

ππήξμαλ νη ζηελφηεξνη Άξαβεο ζχκκαρνη ηεο Σερεξάλεο. 

 Ζ κειινληηθή ζχκπξαμε κε ηε πξία είλαη πξναπαηηνχκελε γηα ηε 

ζπλέρηζε κειινληηθά ηνπ αλεθνδηαζκνχ-επαλεμνπιηζκνχ ηεο HEZBOLLAH εθ 

κέξνπο ησλ Ηξαλψλ. 

 Ζ Σερεξάλε ζεσξεί φηη ε πηψζε ηνπ Assad ηζνδπλακεί κε ηελ άλνδν 

ζηελ εμνπζία ζηε πξία, ερζξηθφηαησλ πξνο ηα ηξαληθά ζπκθέξνληα 

νπληηψλ, έλα ζελάξην θαηαζηξνθηθφ γηα ηελ ίδηα. 

 Ζ παξνπζία ηψξα ηξαληθψλ δπλάκεσλ ζε εγγχηεηα κε ηα ηζξαειηλά 

ζχλνξα ζηελ πεξηνρή ηνπ GOLAN έρεη δεκηνπξγήζεη ηδηαίηεξα κεγάιν 

αίζζεκα αλαζθάιεηαο ζην Σει Αβίβ. Οη Ηζξαειηλνί ζεσξνχλ φηη ε αλάπηπμε 

ηξαληθψλ ηκεκάησλ ζηελ πεξηνρή, αιιά θαη δπλάκεσλ ηεο  HEZBOLLAH ζα 

παγησζεί θαη ζα ζπλερηζηεί θαη κεηά απφ ηελ εχξεζε κηαο ελδερφκελεο 

ζπκβηβαζηηθήο ιχζεο ζηε πξία, κε ην πέξαο ησλ ζπγθξνχζεσλ. Κάηη ηέηνην 

βέβαηα γηα ηηο θπβεξλψζεο ειίη ζην Ηζξαήι απνηειεί θφθθηλε γξακκή (Kaye, 

2017, 9). 

 Έρεη ππνζηεξηρηεί φηη ν Ηζξαειηλφο Πξσζππνπξγφο Netanyahu θαηά 

ηελ επίζθεςή ηνπ ζηε Μφζρα, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2016, έζεζε ην δήηεκα ηεο εθ 

κέξνπο ηνπ Ηζξαήι κε απνδνρήο κφληκεο παξνπζίαο Ηξαλψλ θαη Ληβαλέδσλ 

ηηηψλ καρεηψλ ζε έλα λέν κέησπν επί ησλ πςσκάησλ ηνπ GOLAN. 
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Τπνηίζεηαη αθφκα φηη ραξαθηήξηζε απεπζπλφκελνο ζηνλ Putin σο απαξάδεθηε 

ηε ζπλέρηζε εμνπιηζκνχ ηεο HEZBOLLAH εθ κέξνπο ησλ Ηξαλψλ. Δληνχηνηο, 

δελ είλαη ιίγνη απηνί πνπ ζεσξνχλ φηη δελ ηίζεηαη θαλ ζέκα, θαζψο ε Ρσζία 

ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην Ηξάλ ζην ζπξηαθφ κέησπν, λα κπεη ζε κηα δηαδηθαζία 

«πεξηνξηζκνχ» ησλ βιέςεσλ ηεο Σερεξάλεο ζηελ πεξηνρή. Σνπλαληίνλ, 

ελδέρεηαη ε Ρσζία, ζην πιαίζην πάληα ηεο επξαζηαηηθήο ηεο πνιηηηθήο, λα 

ζπλερίζεη θαη λα θιηκαθψζεη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ θιηκαθίσλ ηεο κηζεηήο γηα ην 

Ηζξαήι, ζπκκάρνπ ησλ Ηξαλψλ, HEZBOLLAH, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο 

ηνπ ζπξηαθνχ εδάθνπο (Kaye, 2017, 10). Δμάιινπ, ζην επξχ πιαίζην δε ζα 

πξέπεη θαλείο λα ιεζκνλά φηη φπσο θαηαδεηθλχεη ε ηζηνξηθή πνξεία ησλ 

πξαγκάησλ, ην Ηξάλ κάιινλ γλσξίδεη πάληα λα παίξλεη απηφ πνπ ζέιεη απφ ην 

ξσζηθφ παξάγνληα, κέζσ πξνζεθηηθψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ρεηξηζκψλ 

(Sadri and Litwin, 2009, 544). 

 Δλδεηθηηθά γηα ηνλ θίλδπλν «εθηξνρηαζκνχ» ησλ πξαγκάησλ δεδνκέλεο 

ηεο φιεο δεκηνπξγεζείζαο θαηάζηαζεο, θαηαγξάθεηαη ην πεξηζηαηηθφ ηεο 

απψιεηαο ελφο Ηξαλνχ ηξαηεγνχ, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015, θαηά ηε δηάξθεηα 

αεξνπνξηθήο πξνζβνιήο νρπξψλ ζέζεσλ ηεο HEZBOLLAH εληφο ηεο πξίαο, 

εθ κέξνπο ησλ Ηζξαειηλψλ (Kaye, 2017, 9). Έλα ηέηνην γεγνλφο ζεσξείηαη φηη 

ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηελ αηηία ή θαη ηελ αθνξκή γηα κηα δξακαηηθή 

θιηκάθσζε ησλ ζπγθξνχζεσλ.  

 Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη αθφκα ην φηη παξά ηε δξάζε ζην ζπξηαθφ ρψξν 

ζνπληηηθψλ ηζιακηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θνληά ζηα ηζξαειηλά ζχλνξα, εληφο ηνπ 

ζπξηαθνχ εδάθνπο, ζην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο ηνπ Σει Αβίβ παξακέλεη 

πάληα ν ηξαληθφο παξάγνληαο, σο κέγηζηνο, πξσηεχνληαο θίλδπλνο γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπ ηζξαειηλνχ θξάηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε επνλνκαδφκελε 

«Σαμηαξρία Μαξηχξσλ YARMOUK», ζνπληηηθή Οξγάλσζε πνπ ειέγρεη 

ζπξηαθά εδάθε ζην λφηην GOLAN, θαη εθ ησλ πξαγκάησλ απνηειεί έλαλ 

ερζξφ ηνπ Ηζξαήι, έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ επίζεκα ηζξαειηλά ρείιε σο 

κηθξφηεξε πεγή θηλδχλνπ απ‟ φ,ηη ηα δξψληα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηκήκαηα 

Ηξαλψλ θαη Ληβαλέδσλ ηηηψλ. Σν ίδην ην ΗΚ έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ 

ηζξαειηλνχο θξαηηθνχο παξάγνληεο σο κηα απεηιή «ηξίηεο θαηεγνξίαο», ε 
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νπνία θαθψο ηπγράλεη ηφζν κεγάιεο πξνζνρήο εθ κέξνπο ησλ Ακεξηθαλψλ 

(Kaye, 2017, 10).   

 Σν Ηξάλ κε ηε ζεηξά ηνπ, πνπ κάρεηαη ππνβνεζνχκελν απφ ηε Ρσζία 

ζνπληηηθέο ηζιακηζηηθέο δπλάκεηο ζηε πξία, εάλ θαηαθέξεη ηειηθά λα 

επηθξαηήζεη απηψλ, πξφθεηηαη λα εδξαηψζεη ηε ζέζε ηνπ σο θπξίαξρνο 

παξάγνληαο ζην ζηηηηθφ Ηζιάκ, εδξαηψλνληαο έλα ζηξαηεγηθφ ζηηηηθφ άμνλα 

Σερεξάλεο-Γακαζθνχ-Βεξπηνχ. Απηφο αθξηβψο ν ζπλαζπηζκφο θαληάδεη σο ε 

κεγαιχηεξε απεηιή γηα ηα εζληθά ζπκθέξνληα ηνπ Ηζξαήι (Hassan, 2012, 

1138, Kaye, 2016, 10).   

 Απφ ηα πξναλαθεξζέληα ζπλάγνληαη ζπκπεξαζκαηηθά ηα εμήο: 

 Σν Ηξάλ δηά ηεο ζχκπιεπζεο κε ην ξσζηθφ παξάγνληα ζηε πξία έρεη 

θαηαθέξεη λα πξνσζήζεη ηελ εζληθή ηνπ αηδέληα ζηελ πεξηνρή, αμηνπνηψληαο 

ην εηδηθφ βάξνο ηεο κεγάιεο εηαίξνπ ηνπ. 

 Ζ παξνπζία κηαο Μεγάιεο Γχλακεο απέλαληί ηνπ, δεκηνπξγεί 

λεπξηθφηεηα ζην Ηζξαήι, απμάλνληαο ηα ζηνηρεία ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηεο 

αλαζθάιεηαο. Κάηη ηέηνην δε ζπλεγνξεί ζεηηθά ζηελ θαηεχζπλζε δηαηήξεζεο 

θαη εδξαίσζεο ηεο εηξήλεο. 

 Ζ εγγχηεηα Ηζξαειηλψλ θαη Ηξαλψλ ζην GOLAN, δε ζπκβάιιεη ζηελ 

απνθπγή εληάζεσλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θέξνπλ ηε ζχγθξνπζε ζηελ 

πεξηνρή, ζηελ πεξίπησζε κε νξζνινγηθψλ, ελζηηθησδψλ ελεξγεηψλ θαη 

αληηδξάζεσλ απφ ηελ φπνηα πιεπξά. 

 Σν πξφβιεκα ηνπ ζνπληηηθνχ εμηξεκηζκνχ, βξηζθφκελν ζην επίθεληξν 

ηεο πξνζνρήο ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηεξαξρείηαη 

σο ήζζνλ ζε ζχγθξηζε κε ην αληίπαιν δένο ηνπ Ηξάλ γηα ηνπο Ηζξαειηλνχο. 

Απηφ θαηαδεηθλχεη ην κέγεζνο ηεο κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ έληαζεο. 

 Σν Ηξάλ ηζρπξνπνηεκέλν απφ ηελ παξνπζία ησλ Ρψζσλ ζηελ 

πεξηνρή, ζα ηζρπξνπνηνχηαλ αθφκα πεξηζζφηεξν ζε πεξίπησζε θαηαλίθεζεο 

ηνπ ΗΚ. Ζ αχμεζε ηεο ηζρχνο ηνπ Ηξάλ, πνπ απηή ζα ζπλεπαγφηαλ, ζα 
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απνηεινχζε απεηιή γηα ηελ εηξήλε, απμάλνληαο ην αίζζεκα απηνπεπνίζεζεο 

ηεο Σερεξάλεο θαη ην αληίζηνηρν αβεβαηφηεηαο ηνπ Σει Αβίβ.   

5.3 Νέεο πγθξνύζεηο δηά Αληηπξνζώπνπ  

 πσο έγηλε θαλεξφ θαη απφ πξνεγνχκελεο αλαθνξέο, ε ιηβαληθή 

HEZBOLLAH απνηειεί κηα αμηνζεκείσηε, επηηπρεκέλε πεξίπησζε εμαγσγήο 

ηεο ηξαληθήο επαλάζηαζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε Οξγάλσζε, έλαο κε θξαηηθφο 

δξψλ, απνηειεί έλα ζεκαληηθφηαην ζχκκαρν ηεο Σερεξάλεο. Σν Ηξάλ ζπλερίδεη 

λα παξέρεη ζήκεξα ζηνπο Ληβαλέδνπο εηαίξνπο ηνπ αζξφα νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε, θαζψο θαη ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε εληφο ηεο επηθξάηεηάο ηνπ.  

 ηελ παξνχζα ζπγθπξία, κέζσ ηεο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη 

ζηξαηησηηθήο βνήζεηαο ηεο Σερεξάλεο, ε HEZBOLLAH έρεη θαηαζηεί θπξίαξρε 

δχλακε ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα ηνπ Ληβάλνπ. Παξάιιεια, ε πνιηηνθπιαθή ηεο 

Οξγάλσζεο είλαη κε πνιιέο έλλνηεο πην ηζρπξή απφ ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο ηεο 

ρψξαο. Γεληθά, ε ηζρχο ηεο HEZBOLLAH ηεο επηηξέπεη λα απνηειεί 

ξπζκηζηηθφ παξάγνληα γηα ηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ ζην Λίβαλν, θαηαιχηε 

γηα ηε δηακφξθσζε θαη αλάδεημε εγεζηψλ ζηε ρψξα (Katzman, 2016, 37).   

 ε ζρέζε κε ην Ηζξαήι, ε HEZBOLLAH εμαθνινπζεί λα είλαη έλαο 

ηζρπξφο αληίπαινο, δηά ηνπ νπνίνπ ζα κπνξνχζε ζην κέιινλ ην Ηξάλ λα 

ζπγθξνπζηεί κε ην εβξατθφ θξάηνο. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο ησλ 

Ηζξαειηλψλ ε HEZBOLLAH δηαζέηεη έσο 100000 ππξαχινπο, κε ηνπο νπνίνπο 

ζα κπνξνχζε λα πξνζβάιιεη αθφκα θαη ηελ ηζξαειηλή πξσηεχνπζα, ην Σει 

Αβίβ, εθηνμεχνληαο ηνπο απφ ην Νφηην Λίβαλν. Δπίζεο, νη δπλάκεηο ηεο 

Οξγάλσζεο δηαζέηνπλ εμειηγκέλν ππξνβνιηθφ, αληηαξκαηηθά κέζα, 

αληηαεξνπνξηθά θαη κέζα πξνζβνιήο λαπηηθψλ κνλάδσλ επηθαλείαο 

(Katzman, 2016, 37). 

 To έθξπζκν ηεο θαηάζηαζεο θαη ε πςειή πηζαλφηεηα ζχγθξνπζεο ζην 

Λίβαλν, θαηαδεηθλχνληαη απφ ηα πνιιά πεξηζηαηηθά αληαιιαγήο ππξψλ θαη 

ακνηβαίσλ πιεγκάησλ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, ην 

Ηζξαήι πξνέβε ζε αεξνπνξηθνχο βνκβαξδηζκνχο ελαληίνλ ζηφρσλ ηεο 

HEZBOLLAH εληφο ηεο πξίαο, αιιά θαη ζε πξνζβνιέο εθνδηνπνκπψλ ηεο 

Οξγάλσζεο ζην Λίβαλν. Απφ ηελ άιιε δελ έιεηςε ε αληαπφδνζε ησλ 
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θηππεκάησλ. Δλδεηθηηθά, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015 ε HEZBOLLAH πξνζέβαιε 

ηζξαειηλή ζηξαηησηηθή θάιαγγα εληφο ηνπ Ηζξαήι, εγγχο ησλ ζπλφξσλ ηεο 

ψξαο κε πξία θαη Λίβαλν (Katzman, 2016, 38). Αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη αλ 

θαη απνθεχρζεθε έσο ζήκεξα ε θιηκάθσζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο, ελδερνκέλσο ζην κέιινλ ηα πξάγκαηα λα εμειηρζνχλ 

δηαθνξεηηθά.  

 Έλα άιιν πηζαλφ κέησπν ηξαλν-ηζξαειηλήο ζχγθξνπζεο εληνπίδεηαη 

ζηελ Παιαηζηίλε, ζηε ισξίδα ηεο Γάδαο, εθεί φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε 

ΖΑΜΑS. Μεηά ην 2014, ε Οξγάλσζε κνηάδεη λα έρεη πξνζεγγίζεη ην Ηξάλ, θάηη 

πνπ απνηέιεζε επηδίσμε θαη ηεο Σερεξάλεο. Δηδηθφηεξα, θαίλεηαη φηη 

ζηξαηησηηθή ηερλνινγία παξέρεηαη απφ ηνπο Ηξαλνχο ζηε ΖΑΜΑS, γηα ηε 

δηεχξπλζε ησλ ππξαπιηθψλ ηεο δπλαηνηήησλ, θαζψο θαη βνήζεηα γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ νρπξσκαηηθψλ έξγσλ θαη ππνδνκψλ 

ησλ Παιαηζηηλίσλ. Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ νηθνδνκείηαη κηα ζρέζε νηθνλνκηθήο 

εμάξηεζεο ηεο ηειεπηαίαο απφ ηελ Σερεξάλε (Katzman, 2016, 37).  

 Απφ ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη πξνθαλέο φηη ην Ηξάλ δχλαηαη ζήκεξα 

φπσο θαη ζην παξειζφλ λα ρξεζηκνπνηήζεη κε θξαηηθνχο δξψληεο ζηελ 

πεξηνρή, πξνθεηκέλνπ λα πιήμεη ην Ηζξαήι. Σν δεδνκέλν απηφ, απμάλνληαο 

απηνλφεηα ηελ αλαζθάιεηα, ην αίζζεκα αβεβαηφηεηαο ζην Σει Αβίβ, ζεσξείηαη 

φηη εθηνμεχεη ηνλ θίλδπλν ζε ζρέζε κε ηελ πηζαλφηεηα εγθαηάιεηςεο θάπνηα 

ζηηγκή ηεο νξζνινγηθήο απηνζπγθξάηεζεο, θάηη πνπ ζα ζπλεπαγφηαλ ην 

πέξαζκα ζε κηα θιηκαθνχκελε δηνιίζζεζε ζηε βία, κε ηξαγηθά απνηειέζκαηα.         

 5.4 Ηγεζίεο, Δπηζεηηθόηεηα θαη ύγθξνπζε  

 πσο πξναλαθέξζεθε, ε ζπκθσλία γηα ηα ππξεληθά ηνπ Ηξάλ 

ραηξεηίζηεθε απφ κεγάιν κέξνο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο σο κία επθαηξία γηα 

ηε κεηάβαζε ζε κηα λέα ινγηθή ακνηβαίαο θαηαλφεζεο θαη εηξήλεο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Απηή δε, έθεξε ην ζηίγκα ηεο πνιηηηθήο 

βνχιεζεο εγεηψλ φπσο ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο Obama θαη ν Ηξαλφο 

νκφινγφο ηνπ Rouhani (Katzman and Kerr, 2016, 25).  

   Δληνχηνηο, παξά ηελ φπνηα ζεηηθή πξνζέγγηζε κεηαμχ ηνπ Ηξάλ  θαη 

άιισλ δηεζλψλ παηθηψλ, δε κπνξνχκε ζε θακηά πεξίπησζε λα κηιάκε γηα κηα 
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αλεπίζηξνθε πξαγκαηηθφηεηα, γηα κηα εμέιημε πνπ έρεη νδεγήζεη ζε ζεηηθά 

ηεηειεζκέλα κνλίκνπ θαη δεδνκέλεο ηζρχνο. πγθεθξηκέλα, θξίλεηαη σο 

ηδηαηηέξσο πηζαλφ ην φπνην ήπην θιίκα ζηε Μέζε Αλαηνιή λα αλαηξαπεί, 

νδεγψληαο ζε ζχγθξνπζε, κηα ζχγθξνπζε ζην πιαίζην ηεο νπνίαο Ηξάλ θαη 

Ηζξαήι ελδέρεηαη λα έρνπλ θεληξηθφ ξφιν, ζην βαζκφ πνπ εγέηεο ησλ δχν 

ρσξψλ ή / θαη ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ δελ επηδείμνπλ ηε βνχιεζε γηα 

δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο. Πξάγκαηη, κέζσ δειψζεσλ θαη ελεξγεηψλ ηνπο, 

πνιινί εγέηεο θηλνχληαη δπζηπρψο ζε αληίζηνηρν κήθνο θχκαηνο. 

  Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ζπλαθψο φηη ν αλψηαηνο ζξεζθεπηηθφο εγέηεο 

ηεο Υψξαο Khamenei, ζρνιηάδνληαο ηελ αξρηθή ζπκθσλία κε ηε δηεζλή 

θνηλφηεηα, απηή ηνπ 2013, δελ παξέιεηςε λα αλαθεξζεί ζηελ «αζρήκηα, ηε βία 

θαη ηνλ ηξφκν ηνπ πξνζψπνπ ηεο Ακεξηθήο». ε άιιε πεξίζηαζε ν 

ζπγθεθξηκέλνο Ηξαλφο εγέηεο, αλαθεξφκελνο ζηελ φιε πξνζέγγηζε κε ην 

δπηηθφ παξάγνληα θαη κηιψληαο ζε θνηλφ ζηξαηησηηθψλ, είπε: «ηαλ έλαο 

παιαηζηήο κάρεηαη κε έλαλ αληίπαιν θαη θάπνηεο ζηηγκέο δείρλεη επειημία γηα 

ηερληθνχο ιφγνπο, αο κελ μερλάεη πνηνο είλαη ν αληίπαιφο  ηνπ (Kissinger, 

2014, 226). Σέινο, ν Ηξαλφο εγέηεο δήισζε ην επηέκβξην ηνπ 2015 φηη «κεηά 

απφ 25 έηε ην Ηζξαήι δε ζα ππάξρεη», ελψ ην Μάην ηνπ 2016, πξνρψξεζε ζηε 

δηνξγάλσζε festival γεινηνγξαθίαο κε ζέκα ην Οινθαχησκα, πξνθαιψληαο 

ηελ νξγή ηεο ηζξαειηλήο πιεπξάο (Katzman, 2016, 38).    

 Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε εγεζία ηνπ Ηζξαήι δελ έπαςε λα αμηνπνηεί ηελ 

φπνηα επηξξνή ζηηο ΖΠΑ, πξνθεηκέλνπ λα ππνλνκεχζεη ηε ζπκθσλία γηα ην 

ππξεληθφ πξφγξακκα ηνπ Ηξάλ (Kaye, 2016, 13), πξνβαίλνληαο έηζη ζε 

θηλήζεηο απνζηαζεξνπνίεζεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, ζην πιαίζην πάληα 

επηδίσμεο επηβνιήο κηαο εζληθήο αηδέληαο. ην βαζκφ πνπ νη πνιηηηθέο ειίη 

ζην Σει Αβίβ ιεηηνπξγνχλ έηζη, νξκψκελεο απφ ζηεξεφηππα θαη ηδενιεςίεο, ν 

θίλδπλνο ηεο πξφθιεζεο «αηπρήκαηνο» είλαη νξαηφο. 

   Σελ αλαζθάιεηα ζε ζρέζε κε ην αχξην ηεο ηξαλνηζξαειηλήο 

αληηπαξάζεζεο δηνγθψλεη ζηνλ παξφληα ρξφλν ε επηζεηηθή ξεηνξηθή ηνπ 

Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ Trump (Smith, 2016, 10), θαζψο θαη εγεηηθψλ 

ζηειερψλ πνπ πιαηζηψλνπλ ηελ Κπβέξλεζή ηνπ. Σέηνηα είλαη ν Αληηπξφεδξνο 
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Mike Pence θαη ν Τπνπξγφο Άκπλαο James Mattis, γλσζηνί ερζξνί ηνπ Ηξάλ 

(Adebahr, 2017, 3-4).  

  Δηδηθφηεξα ζεσξείηαη φηη ε φπνηα κε ηήξεζε εθ κέξνπο ησλ 

Ακεξηθαλψλ ηεο ζπκθσλίαο γηα ηα ππξεληθά ηνπ Ηξάλ, ή πξνζπάζεηα 

επαλαδηαπξαγκάηεπζεο απηήο, πηζαλφηεηα ζα πξνθαινχζε ηελ απφξξηςή ηεο 

απφ ην ίδην ην Ηξάλ, θαζψο θαη αληηδξάζεηο  εθ κέξνπο ηεο Ρσζίαο, ηεο Κίλαο 

θαη ίζσο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη ε αλαζθάιεηα 

ζην δηεζλέο ζχζηεκα ζα απμαλφηαλ, θαηά ηξφπνλ ψζηε θαη νη φπνηεο 

πξννπηηθέο ζε ζρέζε κε ην δίπνιν Ηξάλ-Ηζξαήι ζα θαζίζηαλην κάιινλ 

δνθεξέο. ε έλα θιίκα αλαηαξαρήο, νη πηζαλφηεηεο κηαο ζχγθξνπζεο 

ζεσξείηαη φηη ζα απμάλνληαλ ηξαγηθά.  

 Δλ θαηαθιείδη, ζεσξείηαη ινηπφλ φηη πέξα απφ ην φπνην ηζνδχγην 

δπλάκεσλ, πέξα απφ ηα θνξηία ηζρχνο ησλ δηαθνξεηηθψλ παηθηψλ, ην κέιινλ 

ησλ ηξαλνηζξαειηλψλ ζρέζεσλ κέιιεη λα δηακνξθσζεί πξσηίζησο θαη κέζα 

απφ ηα «ζέισ» ησλ εγεηηθψλ νκάδσλ ζηελ Σερεξάλε, ζην Σει Αβίβ, ζηελ 

Οπάζηγθηνλ θαη αιινχ.    
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6:  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 Δπηρεηξψληαο θαλείο λα ζθηαγξαθήζεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

δηαρξνληθήο ζπγθξνπζηαθήο ζρέζεο κεηαμχ Ηξάλ θαη Ηζξαήι θαη ηνπ 

δηιήκκαηνο αζθαιείαο πνπ απηή γελλάεη, δεδνκέλσλ ησλ φζσλ 

θαηαγξάθεθαλ παξαπάλσ, δχλαηαη λα ζπλάγεη ζπκπεξαζκαηηθά ηα 

αθφινπζα: 

 Ζ αληηπαξάζεζε κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ πξνέθπςε σο απφηνθν 

ηεο νμείαο δηαθνξάο κεηαμχ απηψλ, ζε ζρέζε πξνο ηελ ηδενινγηθή βάζε επί 

ηεο νπνίαο ζηεξίρζεθε θαη αλαπηχρζεθε ε εζληθή ηνπο νληφηεηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νληνινγηθνχ ραξαθηήξα δηαθνξέο, ζρεηηδφκελεο κε θπξίαξρεο 

εζληθέο ηδενινγίεο θαη κηα ηδηνζπγθξαηηθή αληίιεςε πεξί ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ 

«άιινπ», ψζεζαλ ηηο θπξίαξρεο ειίη ζε Σει Αβίβ θαη Σερεξάλε ζην δξφκν ηεο 

ζχγθξνπζεο. Γηα ακθφηεξνπο ηνπο Ηξαλνχο θαη ηνπο Ηζξαειηλνχο ε 

ζχγθξνπζε κε αιιήινπο έιαβε ην ραξαθηήξα ππφ κία έλλνηα λνκνηέιεηαο, 

δεδνκέλσλ ησλ ζηεξεφηππσλ πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα ηελ άιιε πιεπξά, θαη ηεο 

δαηκνλνπνίεζεο απηήο πνπ κνηξαία επήιζε. 

 Σν ρξνληθφ ηεο ηξαλν-ηζξαειηλήο ζχγθξνπζεο ζεκαηνδνηεί ηελ 

πξνζπάζεηα ησλ δχν αληηπάισλ γηα δηεχξπλζε ηεο επηξξνήο ηνπο ζηε Μέζε 

Αλαηνιή, ζην φλνκα θπξίσο θαη πάλσ απ‟ φια ηεο επηβίσζήο ηνπο. Μηα 

αίζζεζε αλαζθάιεηαο ελψπηνλ ηνπ αληίπαινπ δένπο, ζα έιεγε θαλείο φηη 

ψζεζε δηαρξνληθά ηηο δχν απηέο πεξηθεξεηαθέο Γπλάκεηο ζηελ αηξαπφ ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ζ‟ έλαλ αγψλα θαηαβνιήο ηνπ αληηπάινπ. 

 ε κεγάιν βαζκφ ελεπιάθεζαλ ηξίηνη ζηνλ «πφιεκν» απηφ 

κεηαμχ Ηξάλ θαη Ηζξαήι. Έγηλε παξαπάλσ εθηελήο αλαθνξά ζηελ 

«παξάδνζε» αμηνπνίεζεο κε θξαηηθψλ δξψλησλ εθ κέξνπο ησλ Ηξαλψλ, ζε 

κηα πξνζπάζεηα λα πιεγεί ην Ηζξαήι. Απηφ ην ηειεπηαίν κε ηε ζεηξά ηνπ 

πξνζπάζεζε πνιιάθηο  λα ρξεζηκνπνηήζεη, λα ζηξέςεη ηξίηνπο ελαληίνλ ηνπ 

Ηξάλ, θπξίσο ηε ζχκκαρν ηνπ ΖΠΑ. 
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 Οη Μεγάιεο Γπλάκεηο δηαδξακάηηζαλ δηαρξνληθά ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ππφ εμέηαζε ζχγθξνπζε, παξεκβαίλνληαο θαηά ηξφπν 

πνπ εμππεξεηνχζε θαηά πεξίπησζε ηα νηθεία ζπκθέξνληα. Έηζη, νη ΖΠΑ 

πξνζρψξεζαλ ζηε ινγηθή ησλ πςειψλ ηφλσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

θπξψζεσλ ελαληίνλ ηνπ Ηξάλ, ηαζζφκελεο ζην πιεπξφ ηνπ Ηζξαήι ζην βαζκφ 

πνπ θάηη ηέηνην ζπκβάδηδε κε επξχηεξεο πνιηηηθέο ηνπο επηινγέο. Ζ Ρσζία 

πάιη φπσο είδακε, απφ ηελ επνρή ηνπ Yeltsin, αιιά θπξίσο επί Putin, 

θηλήζεθε ζηε γξακκή ζηήξημεο ηεο Σερεξάλεο, επηιέγνληαο ηε «ζχγθξνπζε» 

κε ηνλ ηζξαειηλφ παξάγνληα. 

 εκαληηθή δηάζηαζε ηνπ πνιπεπίπεδνπ δηιήκκαηνο αζθαιείαο 

πνπ ζπληζηά ην δίπνιν Ηξάλ-Ηζξαήι, απνηέιεζε θαη απνηειεί ην 

κλεκνλεπφκελν παξαπάλσ ππξεληθφ πξφγξακκα ησλ Ηξαλψλ. Απηφ γέλλεζε 

ην αίζζεκα αβεβαηφηεηαο ζηνπο Ηζξαειηλνχο ζε ζρέζε κε ηελ επαχξην κηαο  

αλαηξνπήο ηνπ ππξεληθνχ ηνπο «κνλνπσιίνπ» ζηελ πεξηνρή. Σελ ίδηα ζηηγκή 

απνηέιεζε ην ελ ιφγσ πξφγξακκα κηα έθθξαζε ηνπ αηζζήκαηνο αλαζθάιεηαο 

ησλ Ηξαλψλ, ελψπηνλ ηεο ηζξαειηλήο ππξεληθήο ππεξνπιίαο. Σα ζηνηρεία 

απηά δίλνπλ ζε έλα βαζκφ αθξηβψο ην κέηξν ηνπ θηλδχλνπ ηεο δηνιίζζεζεο ζε 

κηα απεπζείαο ζχγθξνπζε. 

 Πάλησο ακθφηεξνη νη δχν ππφ εμέηαζε παίθηεο επέδεημαλ 

δηαρξνληθά πξνζήισζε ζηνλ νξζνινγηζκφ, απνθεχγνληαο κηα θαηά κέησπν 

πνιεκηθή ζχγθξνπζε, επηδήκηα ην δίρσο άιιν γηα ηνπο ιανχο θαη ησλ δχν 

ρσξψλ.  Οξζνινγηθή θαληάδεη επίζεο, ε εθ κέξνπο ηφζν ησλ Ηξαλψλ φζν θαη 

ησλ Ηζξαειηλψλ ηεξάξρεζε θαηά πεξηφδνπο ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεηψπηδαλ 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, κε πξνηεξαηφηεηα λα δίλεηαη ζηνλ Παλαξαβηζκφ θαη 

ηνπο εθθξαζηέο ηνπ, θπξίσο ην Ηξάθ. 

 Σν κέιινλ δε δηαγξάθεηαη επνίσλν αλαθνξηθά κε ηηο ζρέζεηο ησλ 

δχν θξαηψλ, ηνπ Ηξάλ θαη ηνπ Ηζξαήι. Οη αηηίεο θαη νη πξνυπνζέζεηο κηαο 

ζεξκήο ζχγθξνπζεο ππάξρνπλ, θαη κέλεη κφλν ε απψιεηα ηεο ςπρξαηκίαο απφ 

θάπνηνλ εθ ησλ δχν δξψλησλ, πξνθεηκέλνπ λα επέιζεη κηα ηξαγσδία. Απηφ 

πνπ θπξίσο ιείπεη είλαη ε ζεηηθή πξνδηάζεζε ησλ εγεζηψλ γηα θηλήζεηο θαιήο 
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ζέιεζεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αλαγλψξηζεο ησλ φπνησλ θαιψλ πξνζέζεσλ 

ηεο άιιεο πιεπξάο.        

Δπίζεο, απνξξέεη απφ ηελ φιε αλάιπζε πνπ πξνήγεζεθε θαη ε 

δηαπίζησζε φηη ζε έλα βαζκφ ε ζχγθξνπζε Ηξάλ-Ηζξαήι επαιεζεχεη ην 

λενξεαιηζηηθφ κνληέιν θαηαλφεζεο, αλάγλσζεο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. 

Δηδηθφηεξα: 

 Ακθφηεξα Ηξάλ θαη Ηζξαήι φπσο ήδε αλαθέξζεθε απνηεινχλ 

νξζνινγηθνχο παίθηεο, σζνχκελνπο απφ θίλεηξα ζπλαθή πξνο ηελ 

πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο δηά ηεο δηεχξπλζεο ηεο ηζρχνο ηνπο. 

 Ζ ίδηα ε αληηπαξάζεζε ησλ δχν απηψλ κεζαλαηνιηθψλ θξαηψλ 

είρε θαη έρεη αληίθηππν ζηελ πεξηνρή αιιά θαη ζην επξχηεξν δηεζλέο ζχζηεκα, 

αγγίδνληαο θαη εκπιέθνληαο γηα παξάδεηγκα ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο. Μηινχκε 

ινηπφλ γηα εμειίμεηο ζε κηα πεξηνρή ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πξνθαινχλ αιιαγέο 

ζε άιιεο. 

 Σα δχν θξάηε αλαδήηεζαλ θαη αλαδεηνχλ αθφκα πιενλεθηήκαηα, 

ε εμαζθάιηζε ησλ νπνίσλ ζα κεγηζηνπνηνχζε ηελ αζθάιεηά ηνπο. Πξνθαλήο 

πξνζπάζεηα ζπλαθψο απνηειεί ε επηδίσμε ηνπ Ηζξαήι γηα δηαηήξεζε ηνπ 

ππξεληθνχ ηνπ πιενλεθηήκαηνο, θαη ε αληίζηνηρε ηνπ Ηξάλ πξνθεηκέλνπ λα ην 

αλαηξέςεη. 

 Ο ξφινο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ ζε ζρέζε κε ηελ φιε 

ζπγθξνπζηαθή θαηάζηαζε κεηαμχ Σερεξάλεο θαη Σει Αβίβ, θαηαγξάθεηαη 

ηζηνξηθά θαη είλαη πξνθαλήο. Δπηβεβαηψλεη ζε έλα βαζκφ ηε βαξχηεηα απηψλ 

ζε ζρέζε κε ηε δηακφξθσζε ηνπ δηεζλνχο γίγλεζζαη.  

Δληνχηνηο, πθίζηαληαη θαη πηπρέο ηεο ζρέζεο κεηαμχ Σερεξάλεο θαη Σει 

Αβίβ, νη νπνίεο δελ επηβεβαηψλνπλ ην λενξεαιηζηηθφ κνληέιν, κάιηζηα πνιιέο 

θνξέο πξνδηαγξάθνπλ κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ ππφ θάπνηα έλλνηα ην 

δηαςεχδεη. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 H δηακφξθσζε ηεο ζπγθξνπζηαθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δχν 

ππφ ζπδήηεζε θξαηψλ έρεη σο αθεηεξία ηελ ηζιακηθή επαλάζηαζε ηνπ 1979. 

H αληηπαξάζεζε κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ «ελεξγνπνηήζεθε» αθξηβψο κε ηελ 
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άλνδν ησλ  κνπιάδσλ ζηελ εμνπζία ζηελ Σερεξάλε. Αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη 

αληίζεηα κε φ,ηη ν λενξεαιηζκφο πξεζβεχεη, νη αιιαγέο ζην εζσηεξηθφ ησλ 

θξαηψλ αιιάδνπλ ηηο ζρέζεηο απηψλ κεηαμχ ηνπο, θαη κνηξαία ην δηεζλέο 

ζθεληθφ. 

 Αληίζηνηρα, θαζίζηαηαη πξνθαλέο φηη αληίζεηα κε ηα φζα νη 

λενξεαιηζηέο ππνζηεξίδνπλ, κεηαβνιέο ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ, 

δηεξγαζίεο ζε πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν, αληαλαθινχλ ζηνλ ηξφπν θαηά 

ηνλ νπνίν γίλεηαη αληηιεπηφ ην εζληθφ ζπκθέξνλ. Δλ πξνθεηκέλσ, ε πξφζδεζε 

ζηελ αθξαία ηζιακηθή ηδενινγία είλαη απηή πνπ ππαγφξεπζε δηαρξνληθά 

ζπκπεξηθνξέο, αληηδξάζεηο, ελ γέλεη επηινγέο ζηνπο Σαγνχο ηνπ Ηξάλ, 

νδεγψληαο ζηε ζχγθξνπζε κε ηνλ ηζξαειηλφ παξάγνληα. Σν ζπκθέξνλ ηνπ 

ηξαληθνχ έζλνπο κε άιια ιφγηα πξνζδηνξίζηεθε ζηε βάζε ησλ επηθξαηνχλησλ 

ζε θνηλσλία θαη πνιηηεία ηδενινγεκάησλ, θαη φρη απνθιεηζηηθά δεδνκέλσλ ησλ 

πηέζεσλ ηεο δνκήο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. Μάιηζηα, ζα κπνξνχζε θαλείο 

λα παξαηεξήζεη φηη αθφκα θαη φηαλ νη αληίζηνηρεο πηέζεηο θαηέζηεζαλ 

πξαγκαηηθά ηεξάζηηεο, ε αλαθνξά ζε θπξίαξρα ηδενινγηθά ζρήκαηα έδσζε ηνλ 

ηφλν ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Ηξάλ. 

 Γεδνκέλσλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ε αληηπαξάζεζε Ηξάλ-

Ηζξαήι, ελψ επηβεβαηψλεη ηελ αξρή ηεο θαηαθπγήο ζηνλ νξζφ ιφγν, ζηε 

δηαδηθαζία επηδίσμεο ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο, σο κηα «ζηαζεξά» ηεο 

ζπκπεξηθνξάο-ιεηηνπξγίαο ησλ θξαηηθψλ δξψλησλ, αλαδεηθλχεη ηε ζρεδφλ 

κεηαθπζηθή ρξνηά πνπ ιακβάλεη ε αληίιεςε πεξί ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο, 

ζηε βάζε θαη ζην φλνκα κηαο θάπνηαο θπξίαξρεο ηδενινγίαο. 

 Αλαθνξηθά κε ην ξφιν ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ δηεζλνχο θιίκαηνο, πέξαλ ηεο πηέζεσο πνπ απηέο αζθνχλ 

επί ησλ δηαθνξεηηθψλ παηθηψλ, ζπκθψλσο πξνο ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε 

ησλ λενξεαιηζηψλ, ε εκπεηξία ηεο ηξαλν-ηζξαειηλήο ζχγθξνπζεο θαηαδεηθλχεη 

φηη θαη ε απνζηαζηνπνίεζε απηψλ δχλαηαη λα έρεη έλα αληίθηππν. Δίδακε γηα 

παξάδεηγκα φηη ε ηήξεζε «ίζσλ» απνζηάζεσλ εθ κέξνπο ησλ ΖΠΑ απφ ηνπο 

δχν πφινπο Ηξάλ θαη Ηζξαήι θαηά ηα πξψηα έηε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90, είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο αλαζθάιεηαο γηα ην δεχηεξν, θαη ηε ζπλαθφινπζε 

κεζφδεπζε θηλήζεσλ εθ κέξνπο ηνπ, ελαληίνλ ηεο Σερεξάλεο. 
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   Φαίλεηαη απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε φηη νη Μεγάιεο 

Γπλάκεηο δελ έρνπλ πάληα ησλ «έιεγρν» ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ-Θεζκψλ. 

Γηα παξάδεηγκα, ν ΟΖΔ θηλήζεθε ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζηελ θαηεχζπλζε 

ηεο εηξήλεπζεο ζην Λίβαλν, ηε ζηηγκή πνπ νη ΖΠΑ ζηέθνληαλ μεθάζαξα 

απέλαληη ζηε HEZBOLLAH, ηνλ εθπξφζσπν ηνπ Ηξάλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ζχγθξνπζε. 

 πσο θαηέδεημαλ νη εμειίμεηο ζρεηηθά κε ην ππξεληθφ 

πξφγξακκα ηνπ Ηξάλ, ζπιινγηθφηεηεο θξαηψλ ελεξγνχλ ζηε βάζε ηεο 

ζχκπησζεο νηθείσλ ζπκθεξφλησλ θαη φρη απφιπηα αθνινπζψληαο ηηο 

«πξνζηαγέο» ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ, «ππνθχπηνληαο» ζηελ ηζρχ απηψλ. Οη 

θχξηεο επξσπατθέο Γπλάκεηο δελ πηνζέηεζαλ νηθνλνκηθέο θπξψζεηο έλαληη ηνπ 

Ηξάλ, κέρξη ηνπ ζεκείνπ θαηά ην νπνίν έγηλαλ νη ππξεληθέο θηλήζεηο ησλ 

Ηξαλψλ αληηιεπηέο σο άκεζνο θίλδπλνο γηα ηα νηθεία ζπκθέξνληά ηνπο. 

ήκεξα πάιη, θαζψο ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο Trump θηλείηαη ζηελ θαηεχζπλζε 

εγθαηάιεηςεο ηεο ζπλαθνχο ζπκθσλίαο κε ηελ Σερεξάλε, ε ΔΔ θαη ε Ρσζία 

ζηέθνληαη απέλαληί ηνπ. 

 Ζ αληηπαξάζεζε Ηξάλ-Ηζξαήι θαηαδεηθλχεη ηελ πνιπδηάζηαηε 

θχζε ηεο έλλνηαο ηεο ηζρχνο, ε νπνία δε ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη απιψο 

ζην πνιηηηθνζηξαηησηηθφ πεδίν. Σν Ηξάλ πέηπρε ζηελ πνξεία ησλ ρξφλσλ λα 

πξνσζήζεη ηελ επηξξνή ηνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, λα ακθηζβεηήζεη-

απεηιήζεη ην Ηζξαήι θαη λα δξέςεη ελίνηε δάθλεο ληθεηή, επεηδή θπξίσο 

αμηνπνίεζε ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο. Σν νηθνλνκηθφ κέγεζνο ηεο 

Σερεξάλεο ηεο επέηξεςε λα ρξεκαηνδνηήζεη ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ζην 

Λίβαλν θαη ζηελ Παιαηζηίλε, λα «θεξδίζεη ηελ θαξδηά θαη ην κπαιφ» 

κνπζνπικαληθψλ πιεζπζκψλ, λα ηνπο ρεηξαγσγήζεη. Οη ηξαληθέο νηθνλνκηθέο 

δπλαηφηεηεο δε, επέηξεςαλ ηελ νηθνδφκεζε κηαο αμηφινγεο πνιεκηθήο 

κεραλήο, ελφο ηθαλνχ αληίπαινπ δένπο γηα ην Σει Αβίβ. Σέινο ζήκεξα, ε 

δηαθαηλφκελε βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ηξαληθήο νηθνλνκίαο θαηφπηλ 

ηεο ζπκθσλίαο γηα ην ππξεληθφ πξφγξακκα ηεο Σερεξάλεο, είλαη πνπ 

αλεζπρεί θαη πξνβιεκαηίδεη ηδηαηηέξσο ηνπο Ηζξαειηλνχο. 

 ε θάζε πεξίπησζε, θαίλεηαη φηη νη Μεγάιεο Γπλάκεηο φλησο 

πξνζπαζνχλ λα επηβάιινπλ έλα επλντθφ γηα απηέο status ζηα δηεζλή 
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πξάγκαηα, ρσξίο εληνχηνηο λα ην επηηπγράλνπλ αλαγθαζηηθά, θαζψο παίθηεο 

φπσο ην Ηξάλ θαη ην Ηζξαήι θαηαζηξέθνπλ ηα ζρέδηά ηνπο, αληηκαρφκελεο κε 

απηά. Ζ επί έηε ελαληίσζε ηνπ Ηξάλ ζηηο ΖΠΑ θαη νη αληηδξάζεηο ηνπ Ηζξαήι 

πξνο ηε δηεζλή θνηλφηεηα ζηε ζπγθπξία ηεο ζπκθσλίαο γηα ην ηξαληθφ 

ππξεληθφ πξφγξακκα, θαηαδεηθλχνπλ θάηη ηέηνην.  

 Δλ θαηαθιείδη, θξίλεηαη φηη απφ ηε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο 

ζχγθξνπζεο Ηξάλ-Ηζξαήι αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηεο απηνβνήζεηαο σο 

θηινζνθίαο δξάζεο ησλ δηεζλψλ θξαηηθψλ δξψλησλ, πξνο εμππεξέηεζε ηνπ 

εζληθνχ ζπκθέξνληνο. Ακθφηεξνη νη ελ ιφγσ παίθηεο θηλνχληαη, ελεξγνχλ 

πάληα πξσηαξρηθά ζηεξηδφκελνη ζηα νηθεία κέζα, θαη αθνινπζψληαο ηα 

ππαγνξεπφκελα απφ ηελ νηθεία ζέιεζε, πξνο επίηεπμε ησλ εζληθψλ ηνπο 

ζηφρσλ, αθφκα θαη αληίζεηα απφ ην ηπρφλ δηακνξθνχκελν ζπγθπξηαθά ελάληην 

δηεζλέο θιίκα. Κάηη ηέηνην, ζα έιεγε θαλείο φηη επηβεβαηψλεη κηα ζνπθπδίδεηα 

πξνζέγγηζε-αλάγλσζε-εξκελεία ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, θαη φρη ηηο ζπλαθείο 

ζέζεηο ησλ λενξεαιηζηψλ πεξί πξνδηαγεγξακκέλεο, ζρεδφλ ληεηεξκηληζηηθήο,  

«επηβνιήο» ηεο ζέιεζεο ησλ Μεγάισλ.          
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