
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διπλωματική εργασία 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καραγιάννης Θωμάς Αριστοτέλης Α.Μ Μ00715 

 

Επιβλέπων Καθηγητής Σπυρόπουλος Γεώργιος 

 

Θεσσαλονίκη Οκτώβριος 2017 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών 

Κατεύθυνση: 

Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνής πολιτική 

 



 2 

 

Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα απέκτησα, 

τα επεξεργάσθηκα και τα παρουσιάζω σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της 

ακαδημαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους νόμους που διέπουν την έρευνα και την 

πνευματική ιδιοκτησία. Δηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως απαιτείται από αυτούς 

τους κανόνες, αναφέρομαι και παραπέμπω στις πηγές όλων των στοιχείων που 

χρησιμοποιώ και τα οποία δεν συνιστούν πρωτότυπη δημιουργία μου. 

 

Θωμάς Αριστοτέλης Καραγιάννης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στους Γονείς και τα αδέρφια μου 



 3 

Περίληψη 

 

Η Ιστορία του Ιράν είναι αυτή του κύκλου της ισχύος. Μια μικρογραφία της 

πορείας ενός κράτους στο διεθνές σύστημα όπως το κατέγραψε ο πρώτος διδάξας 

Θουκυδίδης και το εξέλιξε ο Kenneth Waltz 

Είναι μια χώρα αξιοπρόσεκτη διότι βίωσε την άνοδο και την πτώση της 

αυτοκρατορίας της την κλασική περίοδο. Αναδείχθηκε εκ νέου ως παράγων της 

ψυχροπολεμικής αντιπαράθεσης και εξέπεσε για εσωτερικούς λόγους από το διεθνές 

σύστημα. Τέλος ως κράτος παρίας στα όρια της επιβίωσης, σταδιακά ανέβηκε την 

κλίμακα του διεθνούς συστήματος. χωρίς τη χρήση στρατιωτικών μέσων. Οι 

αποτελεσματικές κινήσεις του στην διεθνή σκακιέρα, του επέτρεψαν να διατηρήσει 

και να αναπτύξει το πυρηνικό του πρόγραμμα το οποίο λειτούργησε ως μοχλός 

πίεσης στην συμφωνία του 2015. 

Η Ελλάδα έχει πολλά να μάθει μελετώντας το παράδειγμα του Ιράν αφού και 

η ίδια βρίσκεται σε περίοδο κρίσης. Μπορεί να μην εξέπεσε από διεθνείς συμμαχίες 

και οργανισμούς βρίσκεται όμως σε καθεστώς απομόνωσης. Χάρις την γεωπολιτική 

της θέση, η αξιοποίηση του τουρισμού, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και της 

πολιτιστικής της κληρονομιάς μπορούν να αποτελέσουν το εφαλτήριο για την 

ανάδειξη της χώρας σε περιφερειακό παράγοντα. 

 

Abstract 

 

The history of Iran is that of the circle of power. A miniature of a state’s course 

in the international system as it was first described by Thucidides and later evolved by 

Keneth Waltz. Its a remarkable country because it experienced it’s the rise and fall in 

the Classical Period. After that Iran rose again as a factor in the cold war conflict and 

then fell from the international system for internal reasons. Finally as a pariah state at 

its limits, it gradually ascended through the ranks of the international system, without 

the use of military means. Iran’s effective moves in the international board, allowed it 

to maintain and develop its nuclear program, which worked as leverage of presure in 

the 2015 deal. 

Greece has a lot to learn by studying Iran’s example since it goes through a 

crisis situation as well. It may not have been abandoned by international organizations 

and alliances but it is in a state of isolation. Thanks to Greece’s geopolitical position, 
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the exploitation of tourism, its rich sources and its cultural heritage, can serve as a 

springboard for the emergence of the country as a regional factor. 
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Εισαγωγή  

 

«αναπτύξαμε… την ηγεμονία μας… 

στην αρχή από φόβο, έπειτα για την τιμή 

 και αργότερα για το συμφέρον μας». 

Θουκυδίδης Α.75 

 

Το Ιράν είναι μια χώρα η οποία τον τελευταίο αιώνα διαδραμάτισε σημαντικό 

ρόλο στις διεθνοπολιτικές εξελίξεις. Αρχικά λειτούργησε ως ανασχετικός παράγοντας 

της ισχύος της Σοβιετικής Ένωσης κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Σε 

δεύτερη φάση -ως ισλαμική δημοκρατία πλέον- αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την 

πολιτική των Ηνωμένων πολιτειών στη Μέση Ανατολή, επρόκειτο για σημαντικό 

αντίπαλο λόγω ιδεολογικής διαφοροποίησης του νέου καθεστώτος. 

Παρ' όλα αυτά η ιστορία και πολύ περισσότερο το πολιτικό σύστημα της 

Τεχεράνης είναι εν πολλοίς άγνωστα. Η εικόνα του Ιράν μέχρι σήμερα παραμένει για 

πολλούς αυτή ενός κράτους οπισθοδρομικού του οποίου οι πολιτικοί και 

θρησκευτικοί ηγέτες έχουν σκοταδιστικές αντιλήψεις. Πρόκειται δηλαδή για ένα 

αυταρχικό καθεστώς που καταπιέζει την κοινωνία. Μόλις πρόσφατα εξαιτίας των 

διαπραγματεύσεων για την πυρηνική συμφωνία τα ενδιαφερόμενα κράτη έδωσαν 

βήμα σε όσους γνωρίζουν το Ιράν. Με τον τρόπο αυτό κατέπεσε ο μύθος του «κακού 

Ιράν» όπως είχε δηλώσει σε ομιλία του ο πρόεδρος Bush Jr. Κατέστη λοιπόν δυνατό 

να ακολουθηθεί ρεαλιστική πολιτική η οποία οδήγησε σύντομα σε μια αγαστή 

συμφωνία. Με εξαίρεση τις εμπλεκόμενες δυνάμεις η εικόνα του Ιράν για τα 

υπόλοιπα κράτη, είναι παγιωμένη στα γεγονότα του 1979. Στην Ελλάδα παρά την από 

πολύ νωρίς (ιστορικά) πετυχημένη συνεργασία των δυο κρατών η Ισλαμική 

δημοκρατία φαντάζει ως κάτι το απόκοσμο όχι διαφορετικό από την Τουρκία, το 

Ιράκ, ή την Σαουδική Αραβία. 

Αφορμή για την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος στην παρούσα εργασία 

αποτέλεσε η παρατήρηση πως τα κράτη που συνορεύουν συχνά τείνουν να 

"ενοποιούνται"/ ομογενοποιούνται στη συνείδηση των άλλων κρατών, στόχος μας, η 

κατάρριψη αυτού του μύθου. Ο γράφων διάλεξε τη συγκεκριμένη περίπτωση διότι το 

Ιράν βρέθηκε αντιμέτωπο για μεγάλο διάστημα με τον αφανισμό και επιβίωσε. Είχε, 

αναλογικά με το μέγεθος του, αντίστοιχα οικονομικά και πολιτικά προβλήματα με την 

Ελλάδα, που πήγαζαν από διαφορετικούς λόγους βέβαια και τα ξεπέρασε. Επίσης, αν 
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και δεν γειτονεύει με τη χώρα μας συνορεύει με χώρες που είναι του άμεσου 

ενδιαφέροντος μας όπως η Τουρκία. Σε διεθνές επίπεδο το Ιράν συμμετείχε έμμεσα ή 

άμεσα στα κυριότερα διεθνοπολιτικά γεγονότα από το 1945 έως σήμερα. 

Η εργασία κινείται στο πνεύμα των διεθνών σχέσεων και ειδικότερα του 

νεορεαλισμού. Στην αρχή του πρώτου κεφαλαίου γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση 

των γενικών χαρακτηριστικών της χώρας. Εξετάζεται αρχικά η Γεωγραφία, η 

κατανομή πληθυσμού και ο ρόλος της θρησκείας στο Ιράν. Κατόπιν γίνεται αναφορά 

στην Οικονομία και τις πηγές πλούτου του της χώρας. Τέλος παρουσιάζονται 

συνοπτικά οι στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας. Το δεύτερο μέρος του πρώτου 

κεφαλαίου είναι αφιερωμένο στους λειτουργικούς συντελεστές ισχύος. Αναλύεται η 

δομή του πολιτικού συστήματος όπως προέκυψε και επικράτησε μετά την Ισλαμική 

επανάσταση, με έμφαση να δίνεται στην κατανομή ισχύος που επικρατεί στο 

εσωτερικό του Ιράν. Σημείο εστίασης δεν είναι το σύνολο των πολιτικών φορέων και 

δρώντων παραγόντων αλλά τα κέντρα αποφάσεων τα οποία κινούν τις πολιτικές 

εξελίξεις της Ισλαμικής δημοκρατίας. 

Το δεύτερο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στις πολιτικές εξελίξεις τόσο στο 

εσωτερικό του Ιράν όσο και σε σχέση με τις άλλες χώρες. Πρώτα, γίνεται μια 

ιστορική αναδρομή στα αίτια της Ισλαμικής επανάστασης και στη συνέχεια 

εξετάζονται οι λόγοι επικράτησης της επανάστασης και ο πόλεμος στο Ιράκ ενώ 

ακολούθως σκιαγραφείται το υπό διαμόρφωση πολίτευμα και οι εσωτερικές και 

διεθνείς αντιδράσεις. 

Η δεύτερη ενότητα ξεκινά με το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου 

2001 και τις αλλαγές τις οποίες προκάλεσε στο Ιράν το κομβικό για το διεθνές 

σύστημα αυτό συμβάν. Γίνεται προσπάθεια να αναδειχτεί η καταλυτική επίδραση των 

διεθνών εξελίξεων στο εσωτερικό του Ιράν και στην επικράτηση Ahmadinejad. 

Ειδική μνεία γίνεται στην ενότητα αυτή στις εκλογές του 2009 και το Green 

movement of Iran. Εξετάζεται τόσο η αντίδραση του κράτους όσο και των διεθνών 

δρώντων. Στην τελευταία ενότητα παρουσιάζονται οι πολιτικές αλλαγές που 

εισήχθησαν από την κυβέρνηση Rouhani και ο τρόπος που αυτές οδήγησαν στη 

συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα (JPOA). 

Επειδή στην περίπτωση του Ιράν ήταν οι διεθνείς εξελίξεις και οι χειρισμοί 

της Ισλαμικής δημοκρατίας στις σχέσεις με τις μεγάλες δυνάμεις και υπερδυνάμεις 

που καθόρισε το μέλλον του δεν θα γίνει αναλυτική περιγραφή των παραγόντων 

στρατιωτικής ισχύος της χώρας. Ο στρατός με εξαίρεση τον πόλεμο στο Ιράκ έπαιξε 
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ρόλο διατηρώντας κυρίως την εσωτερική ασφάλεια, κάτι το οποίο δεν θα μας 

απασχολήσει στην εργασία αυτή. Για τον ίδιο λόγο δεν θα ασχοληθούμε σε βάθος με 

το πυρηνικό πρόγραμμα αλλά θα γίνει απλώς μια σύντομη αναφορά.  

Το τρίτο κεφάλαιο είναι εξολοκλήρου αφιερωμένο στο κομμάτι των διεθνών 

σχέσεων. Κάθε ενότητα σκιαγραφεί τις διμερείς σχέσεις του Ιράν με ένα άλλο 

κράτος. Εξετάζονται τα κράτη-δρώντες, τα οποία έχουν ειδικό βάρος σε όρους ισχύος 

για το διεθνές σύστημα. Αρχικά γίνεται διεξοδική αναφορά στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, 

τη μοναδική υπερδύναμη του διεθνούς συστήματος και καθοριστικό παράγοντα 

διαμόρφωσης της στάσης της διεθνούς κοινότητας απέναντι στο Ιράν. Έπειτα 

εξετάζονται οι σχέσεις με την Ρωσία. Η εμφάνιση πληθώρας νέων κρατιδίων μετά την 

πτώση της ΕΣΣΔ δεν άλλαξε το γεγονός πως το πρόσημο των επαφών του Ιράν με 

τους νέους του γείτονες είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις σχέσεις που διατηρεί η 

Τεχεράνη με την Μόσχα.
1
 Γι ‘αυτό και στα πλαίσια κατανόησης του διεθνοπολιτικού 

περιβάλλοντος εστιάζουμε στην εν λόγω χώρα Μετά τις δυο κατεξοχήν υπερδυνάμεις 

εστιάζουμε στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν κυρίως 

οικονομικό –ενεργειακό χαρακτήρα. Σε δεύτερο επίπεδο αναφερόμαστε στον 

Κινεζικό παράγοντα, την ανερχόμενη υπερδύναμη του 21ου αιώνα. Αμέσως μετά 

εξετάζεται ο κατεξοχήν ανταγωνιστής της Ισλαμικής δημοκρατίας, η Τουρκία, χώρα 

με την οποία έχει τις πιο απρόβλεπτες σχέσεις. Η τελευταία ενότητα είναι 

αφιερωμένη στη χώρα μας και τις "ευρέως" άγνωστες επαφές που διατηρεί με το Ιράν 

από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους. Παράλληλα εξετάζονται οι προοπτικές 

στενότερων σχέσεων των δυο κρατών 

Το τελευταίο κεφάλαιο αποτελεί μια συνολική αποτίμηση των πολιτικών 

εξελίξεων της δημοκρατίας του Ιράν μέχρι σήμερα. Ακόμη μέσα από την εξέταση 

ιστορικών παραδειγμάτων προβάλλονται τα στοιχεία που εξασφάλισαν την επιβίωση 

του. Από τα παραπάνω δεδομένα απορρέει η ύπαρξη μακροπρόθεσμου στρατηγικού 

σχεδιασμού του Ιράν. Παράλληλα δίνεται απάντηση στο ερώτημα εάν το Ιράν 

αποτελεί ένα επιτυχημένου κράτος ή ένα "κράτος-παρία" καθώς και σε ποιον βαθμό 

είναι δυνατή η συνεργασία όταν κυριαρχεί η θρησκεία και η κουλτούρα του διαφέρει 

ριζικά από τις ευρωπαϊκές αντιλήψεις του 21ου αιώνα. Ολοκληρώνοντας δίνονται 

συνοπτικά οι πρόσφατες εξελίξεις πάνω στη συμφωνία του πυρηνικού προγράμματος. 

                                                 
1 Μάνος Καραγιάννης, “Η ιρανική εξωτερική πολιτική στην Υπερκαυκασία και την Κεντρική Ασία,” 
στο Ιράν: Πολιτική, Οικονομία, Διεθνείς και Περιφερειακές σχέσεις, Επιμ. Βιβή Κεφαλά και 
Χαράλαμπος Τσαρδανίδης. Διεθνής Πολιτική Οικονομία.( Αθήνα: Παπαζήση, 2014), 291. 
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Κεφάλαιο 1
ο   

 Γενικά στοιχεία για το Ιράν 

 

 

1.1 Γνωριμία με τη χώρα 

 

Το Ιράν έχει μακρά και περίπλοκη ιστορία η οποία είναι κατά βάση άγνωστη 

στους πολίτες των δυτικών χωρών ιδιαίτερα δε στους Έλληνες στους οποίους 

απευθύνεται κατά κύριο λόγο η εργασία αυτή. Κατά κοινή παραδοχή η ίδια σύγχυση, 

παραπληροφόρηση και άγνοια επικρατεί σχετικά με τις περισσότερες χώρες της 

Μέσης Ανατολής οι οποίες έρχονται στο προσκήνιο σε περιόδους διεθνών κρίσεων. Η 

πραγματικότητα αυτή δυσχεραίνει την επικοινωνία μεταξύ των κρατών και κάνει 

αναποτελεσματική την προβολή ήπιας ισχύος, των πολιτιστικών δηλαδή επιρροών. Η 

στάση και θέση λοιπόν της Ελλάδας και της Δύσης γενικότερα ερμηνεύεται 

καχύποπτα από την ιρανική κοινωνία. Ποιο είναι όμως το Ιράν και ποιά τα στοιχεία 

της Ιρανικής ταυτότητας; 

Πολλά από τα στοιχεία της Ιρανικής ταυτότητας αλλά και της λειτουργίας του 

πολιτεύματος ανάγονται στο ιστορικό παρελθόν του Περσικού κράτους. Είναι 

απαραίτητο λοιπόν για όποιον επιθυμεί να κατανοήσει καλύτερα τον Ιρανικό λαό και 

την κουλτούρα του να μελετήσει σε βάθος την ιστορία του. 

Η αρχή του ιρανικού πολιτισμού έχει τις ρίζες του βαθιά στον χρόνο. Τα 

αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής μαρτυρούν ανθρώπινη παρουσία από την 

παλαιολιθική εποχή. Οι πρόγονοι των σημερινών ιρανών μετανάστευσαν στη 

σημερινή περιοχή του Ιράν, περίπου το 1000 π.χ. Το περσικό φύλο ήταν μια μόνο από 

τις πολλές και διάσπαρτες ομάδες-φυλές. Η πρώτη αξιόλογη μνεία για την Ιρανική 

ιστορία, ήταν η αναφορά στους Περσικούς / Μηδικούς πολέμους και στην 

επακόλουθη απόπειρα επέκτασης της περσικής αυτοκρατορίας στην Ευρώπη. Την 

περίοδο αυτή κυριαρχεί ο θεσμός της βασιλείας και ο ζωροαστρισμός. Επίσημη 

γλώσσα είναι τα Ερμαϊκά. Οι παραπάνω πυλώνες είναι τόσο καθοριστικοί για τον 

πολιτισμό τους που επιρροές τους ανιχνεύονται μέχρι σήμερα, τόσο στο εσωτερικό 

του Ιράν αλλά και σε γειτονικούς λαούς.2 

Επόμενος παράγοντας της διαμόρφωσης της Ιρανικής ταυτότητας και 

σημαντικό κεφάλαιο της ιστορίας της αποτέλεσε η εισαγωγή νέου διοικητικού 

                                                 
2 Michael Axworthy, Iran: Empire of the Mind (London: Penguin Books, 2008), 10. 
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συστήματος, ο εκσυγχρονισμός του παραδοσιακού, συστήματος, ως κληροδότημα 

των επιδράσεων τις βυζαντινής αυτοκρατορίας. Η εισαγωγή της μουσουλμανικής 

θρησκείας από τους Άραβες προκάλεσε σύγκρουση με τους Ζωροάστρες. Σε μεγάλο 

βαθμό εκδιώχτηκαν διότι σε αντίθεση με τις άλλες δυο θρησκείες (ιουδαϊσμό και 

χριστιανισμό) δεν μνημονεύονταν στην Αγία Γραφή.3 Μετά τις εκδιώξεις των 

απείθαρχων ιδεολογιών, επήλθε σταθερότητα στην χώρα. Με αυτόν τον τρόπο το 

Ιρανικό κράτος απέκτησε τον «βασιλικό-θεοκρατικό» χαρακτήρα του που επιβιώνει 

ακμαίος μέχρι σήμερα παρά το πέρασμα των αιώνων. 

Είναι ουσιώδες να έχουμε γνώση μιας εικόνας του ιστορικού παρελθόντος του 

Ιράν ως καθοριστικού παράγοντα διαμόρφωσης της σημερινής Ιρανικής ταυτότητας.4 

Σήμερα η ήδη διαμορφωμένη ταυτότητα των Ιρανών πολιτών επηρεάζει τη λήψη 

αποφάσεων οι οποίες έχουν άμεση σχέση με το γεγονός ότι οι πολίτες και κατά 

συνέπεια το πολιτικό σύστημα υπακούουν σε μια σειρά κανόνων που αποδέχονται 

φυσιολογικά ως κομμάτι της εν λόγω ταυτότητας.5 

 

 

1.2 Η Αλλαγή του ονόματος 

 

Παρότι ήταν διαδεδομένη στον κόσμο ως Περσία, κυρίως μέσω ελληνικών 

πηγών των κλασσικών χρόνων6, η ονομασία Ιράν υπήρχε σε πολλές επιγραφές του 

2ου αιώνα π.χ. Ορισμένες δε χρονολογούνταν ακόμη παλιότερα.7 Το «Ιράν» πήρε την 

θέση του ονόματος «Περσία» το 1935, όταν η «Ιρανική» κυβέρνηση ζήτησε με 

επίσημο έγγραφο από την διεθνή κοινότητα, να χρησιμοποιεί την ονομασία αυτή 

αρχής γενομένης με τις διπλωματικές επαφές του κράτος με τις άλλες χώρες. Η 

χρονική συγκυρία του αιτήματος αυτού δεν ήταν καθόλου τυχαία. Η πρόταση έγινε 

                                                 
3 Ibid., 71,77. 
4 Majid KhosraviNik, Discourse, identity and legitimacy: self and other in representations of Irans 

nuclear programme (Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2015), 10-11. 
5 Τζέιμς Μαρτς, Πώς Λαμβάνονται Οι Αποφάσεις μετ. Αναστασία Γαλανοπούλου (Αθήνα: Καστανιώτη, 
2007), 82. 
6 Κυρίως μέσα από το έργο του Ηρόδοτου για τους Περσικούς πολέμους και έπειτα του Θουκυδίδη. 
Βλ. Rosaria Vignolo Munson, "Who Are Herodotus Persians?" Classical World 102, no. 4 (summer 
2009): 457-459 accessed October 13, 2017, http://works.swarthmore.edu/fac-classics/10/. Για μια 
σύγκριση των αντιλήψεων Θουκυδίδη-Ηροδότου, βλ. Munson, Rosaria Vignolo. "Persians in 
Thucydides." Thucydides and Herodotus, September 10, 2012, 241-78. Accessed October 13, 2017. 
doi:10.1093/acprof:oso/9780199593262.003.0010. 
7
 Electricpulp.com, "Encyclopædia Iranica," RSS, accessed October 16, 2017, 

http://www.iranicaonline.org/articles/eran-eransah. 
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από τον πρέσβη της χώρας στην Γερμανία8 την περίοδο που ο Reza Shah Pahlavi, η 

πραγματική αρχή του κράτους, βρίσκονταν σε συνεργασία με τους Ναζί.9 [ΕΤΥΜ. < 

περσ. Iran < αρχ. περσ. Eran Aryan «Αριοί»].
10 Η σύγχυση που προκάλεσε το νέο 

όνομα σε σχέση με πρωτοεμφανιζόμενα κράτη, όπως το Ιράκ, δεν επέτρεψε στο Ιράν 

να συνδεθεί με την Ευρώπη στον ίδιο βαθμό με πριν.11 Αργότερα η αρνητική χροιά 

της λέξης Άριος και η σύνδεση του όρου με την ναζιστική Γερμανία, επιβάρυνε την 

κατάσταση. 

Η Περσία αντίθετα, είχε συνδεθεί ιστορικά, με σημαντικά επιτεύγματα σε 

τομείς όπως η ποίηση, η λογοτεχνία η αρχιτεκτονική, (κρεμαστοί κήποι της 

Βαβυλώνας) και η παραγωγή αναγνωρίσιμων προϊόντων. Το Ιράν δεν έχει την ίδια 

βαρύτητα γιατί αποτελεί νέα πολιτική οντότητα, με αποτέλεσμα η πολιτιστική 

κληρονομιά να πληγεί μακροπρόθεσμα. Όπως ανάφερε ο Mohammad Ali Foroughi, 

μετέπειτα πρωθυπουργός της χώρας "With a twist of the pen we turned a known into 

an unknown".
12 Αντίστοιχα χώρες με μεγάλο ιστορικό βάθος έχουν διατηρήσει και 

προωθούν, το όνομα με το οποίο είναι αναγνωρίσιμες στο εξωτερικό,13 ενώ η 

επίσημη ονομασία τους είναι διαφορετική. Η αλλαγή ονόματος μεταφράστηκε σε 

μειωμένη αναγνωσιμότητα και οικονομική ζημία, σε τέτοιο βαθμό, ώστε 25 χρόνια 

αργότερα, πάρθηκε η απόφαση να ισχύσει το προγενέστερο όνομα. 14 

Τελικώς επειδή το «Ιράν» είχε γίνει γνωστό, επιλέχτηκε η χρήση και των 2 

ονομάτων διεθνώς. Παρανοήσεις και λάθη δεν αποφεύγονται μέχρι τις μέρες μας 

ιδίως κατά την απόδοση στην αγγλική γλώσσα, Περσικής ή Ιρανικής ορολογίας.15 

                                                 
8 Ehsan Yarshater, "Communication," Iranian Studies 22, no. 1 (1989): 62, accessed October 13, 2017, 
doi:10.1080/00210868908701726. 
9 Οι σχέσεις είχαν πολιτικά/ιδεολογικά αλλά και οικονομικά οφέλη. Βλ. Jennifer Jenkins, "Iran in the 
Nazi New Order, 1933–1941," Iranian Studies 49, no. 5 (2016): 727-728, accessed October 13, 2017, 
doi:10.1080/00210862.2016.1217636. 
10 Το όνομα Ιράν παραπέμπει στην Αρία φυλή, βλ. Γεώργιος Δ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της νέας 

ελληνικής γλώσσας: με σχόλια για τη σωστή χρήση των λέξεων: ερμηνευτικό, ετυμολογικό, ορθογραφικό, 

συνωνύμων-αντιθέτων, κυρίων ονομάτων, επιστημονικών όρων, ακρωνυμίων. 2η εκδ., s.v. «Ιράν». 
11 Εκτός από τα νέα κράτη, που δημιουργήθηκαν μετά την συνθήκη των Βερσαλλιών, δόθηκε και 
εντολή από την κοινωνία των εθνών η οποία καθόριζε το νομικό καθεστώς των πρώην αποικιών των 
κεντρικών δυνάμεων. The Editors of Encyclopædia Britannica, "Mandate," Encyclopædia Britannica, 
July 20, 2016, accessed October 13, 2017, https://www.britannica.com/topic/mandate-League-of-
Nations. 
12 Yarshater, 63. 
13 Αντίστοιχο ελληνικό παράδειγμα είναι το ζήτημα της ονομασίας της FYROM. Ο πολίτες των άλλων 
κρατών γνωρίζουν τον Μέγα Αλέξανδρο «της Μακεδονίας». Η ειδική γνώση, διαχωρισμού μιας χώρας 
που «αυτοαποκαλείται Μακεδονία» από το γεωγραφικό διαμέρισμα της Μακεδονίας στην Ελλάδα, δεν 
εκτείνεται στο σύνολο των κοινωνικών στρωμάτων της υφηλίου Η σύγχυση αυτή έχει προκαλέσει 
πολλά προβλήματα στην χώρα μας σε πολιτιστικό επίπεδο. 
14 Yarshater, 63-64. 
15 Ibid., 64-65. 
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1.3 Γεωγραφικά στοιχεία 

 

Το Ιράν ανήκει γεωγραφικά στην Νοτιοανατολική Ασία. Πρόκειται για μια 

χώρα με συνολική έκταση 1.648.195 τετραγωνικά χιλιόμετρα. μέγεθος σχεδόν 

ισοδύναμο με αυτό της Αλάσκας. Συγκριτικά η Ελλάδα έχει έκταση 131,957 

τετραγωνικά χιλιόμετρα.16 Συνορεύει βόρεια με την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, 

βορειανατολικά με την Κασπία θάλασσα και το Τουρκμενιστάν, ανατολικά με το 

Αφγανιστάν και νοτιανατολικά με το Πακιστάν. Νοτίως βρέχεται από τον Περσικό 

κόλπο και δυτικά συνορεύει με το Ιράκ και την Τουρκία. 

https://www.mapsofworld.com/iran/ 

 

Πρωτεύουσα του κράτους από τα τέλη του 18ου αιώνα είναι η Τεχεράνη, κάτι 

που δεν άλλαξε ποτέ παρά τις πολιτικές μεταβολές. Η Τεχεράνη αποτελεί το πολιτικό 

                                                 
16 Ministry of foreign affairs, accessed October 13, 2017,  
http://en.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=3&pageid=2140. 
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και πολιτιστικό κέντρο της χώρας.17 Είναι εμπορικός άξονας από τον οποίο 

διακινείται σημαντικό κομμάτι της οικονομίας. Ακόμη, εκτός της πόλεως βρίσκονται 

οι σημαντικότερες βιομηχανίες της χώρας. 

Το Ιράν κατέχει στρατηγική θέση στη Μέση Ανατολή. Η μοναδική χερσαία 

διαδρομή από την Μικρά Ασία στην Κίνα και την Ινδία περνάει από το Ιράν.18 Η 

Ασία διαθέτει τρείς σημαντικές υδάτινες πηγές την Κασπία, τη Μαύρη Θάλασσα και 

τον Περσικό κόλπο. Η γεωγραφική θέση και έκταση του Ιράν του επιτρέπει να 

ελέγχει δυο από αυτές με αποτέλεσμα να αναβαθμίζει τη χώρα από απλό πέρασμα, σε 

σταυροδρόμι Μικράς Ασίας – Μέσης Ανατολής και Ασίας – Αφρικής. Η αξία της 

καλής γεωγραφικής θέσης του Ιράν γίνεται ευκολότερα αντιληπτή αν αναφερθούμε 

στις δυσχερείς κλιματικές συνθήκες της περιοχής: έρημος, στέπα, αδυναμία 

ανάπτυξης γεωργίας. 

Ο πληθυσμός αποτελείται από ένα μείγμα φυλετικών-εθνοτικών ομάδων. 

Επίσημη γλώσσα είναι η περσική όπως ορίζεται από το άρθρο 15 του συντάγματος. Ο 

πληθυσμός της χώρας σήμερα ξεπερνάει τα 81 εκατομμύρια.19 Οι κυριότερες 

εθνοτικές ομάδες της χώρας είναι Πέρσες, Αζέροι, Γκιλάκι, Μαζανταράνι, Λούρι, 

Κούρδοι, Άραβες, Αρμένιοι, Τούρκοι και άλλοι.20 Το πληθυσμιακό μέγεθος αυτών 

των ομάδων δεν είναι εξακριβωμένο. Ενδεικτικά επί του συνολικού πληθυσμού: 

Πέρσες 51-61%, Αζέροι 16- 24%, Κούρδοι 7-10%, Λούρι 2-6%, Άραβες 2-3%, 

Κασκάι 1%, Αρμένιοι <1%.21 

 

 

 

 

                                                 
17 Άννα Χ. Μακρή, «Το Ιράν, το Πυρηνικό Πρόγραμμα και οι Διεθνείς Σχέσεις» (Master's thesis, 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2012), 24, accessed October 13, 2017,  
http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5100. 
18 Το μόνο φυσικό εμπόδιο η οροσειρά των Ιμαλάϊων προκαλεί προβλήματα στις σχέσεις Κίνας-Ινδίας 
κάτι που δεν συμβαίνει με το Ιράν. Για τον ρόλο των Ιμαλάϊων βλ. Katherine Richards, "China-India: 
An analysis of the Himalayan territorial dispute," February 2015, accessed October 16, 2017, 
http://www.defence.gov.au/ADC/Publications/IndoPac/Richards%20final%20IPSD%20paper.pdf. 
19 Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το 2017. Βλ. "World Population 
Prospects - Population Division," United Nations, 2017, 19, accessed October 21, 2017, 
https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf. 
20 Bijan DaBell, "Iran Minorities 2: Ethnic Diversity," Iran Minorities 2: Ethnic Diversity | The Iran 
Primer, September 3, 2013, accessed October 13, 2017,  
http://iranprimer.usip.org/blog/2013/sep/03/iran-minorities-2-ethnic-diversity. 
21

 Μακρή, 25-6 και Vahid Rashidvash, "Iranian People: Iranian Ethnic Groups", International Journal 

of Humanities and Social Science 3, no. 15 (2013): 217, accessed October 5, 2017, 
 http://www.ijhssnet.com/journal/index/2012. 
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1.4 Θρησκεία 

 

Υπάρχει πληθώρα πηγών για τoν μέγεθος των θρησκευτικών ομάδων σε όλον 

τον κόσμο, η παροχή δεδομένων όμως βασίζεται σε δυο υποθέσεις. Πρώτον ότι οι 

πολίτες κάθε χώρας δηλώνουν το θρήσκευμά τους22 ελεύθερα χωρίς να 

αντιμετωπίζουν κίνδυνο διώξεων.23 Δεύτερον όταν αυτό δεν συμβαίνει, οι φορείς και 

Μ.Κ.Ο που συλλέγουν αυτά τα δεδομένα το κάνουν αντικειμενικά και αξιόπιστα. Η 

γενικότερη εικόνα του Μουσουλμανικού κόσμου από θρησκευτική άποψη είναι 

περίπλοκη και ασαφής. Περίπλοκη διότι οι παρατάξεις που υπάρχουν στο Ισλάμ είναι 

πολυάριθμες και η αναγνώριση τους απαιτεί βαθιά κατανόηση του θρησκευτικού 

πλαισίου. Παράλληλα ενώ η ανέλιξη της τεχνολογίας επιτρέπει μεγαλύτερη 

δυνατότητα έρευνας οι μουσουλμανικές χώρες δεν παρέχουν στατιστικά για τις 

θρησκευτικές ομάδες. 

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, όπως είναι και η επίσημη ονομασία, έχει 

σύμφωνα με το άρθρο 12 του συντάγματος ως επίσημη θρησκεία την Ισλαμική. 

Σε αντίθεση με τον αριθμό και το μέγεθος των γλωσσικών-ενθοτικών ομάδων 

όπου τα στοιχεία της χώρας είναι συγκεχυμένα, στην θρησκεία τα πράγματα είναι πιο 

ευδιάκριτα. Η μουσουλμανική θρησκεία είναι κυρίαρχη και πάνω από το 90% των 

μουσουλμάνων είναι σιίτες.24 Οι Ιρανοί Σουνίτες αποτελούν μονοψήφιο ποσοστό και 

κατοικούν κατά μήκος των συνόρων της χώρας. Πρόκειται για ένα κράτος του οποίου 

η θρησκευτική ομοιογένεια υπερτερεί της γλωσσικής, ή της εθνικής και την καθιστά 

κομβική για τη λειτουργία του. Συμπληρωματικά, το σύνταγμα αναγνωρίζει ως 

θρησκευτικές μειονότητες τους Ζωροάστρες, τους Χριστιανούς και τους Εβραίους, οι 

οποίοι διατηρούν το δικαίωμα άσκησης των πεποιθήσεων τους (άρθρο 13). Οι 

                                                 
22 Οι πιο αξιόπιστες μετρήσεις γίνονται το πρώτο έτος κάθε δεκαετίας, εξαιτίας των απογράφων που 
διεξάγει η πλειονότητα των κρατών κάθε 5 ή 10 χρόνια. Η απογραφή είναι υποχρεωτική από το 
σύνταγμα και συνήθως έχει να κάνει με τον αριθμό των εκλεγόντων και την κατανομή φόρων: ΗΠΑ 
(Article 1 section 2), Ελλάδα (Άρθρο 54). Στην περίπτωση της Ισλαμικής δημοκρατίας η απογραφή 
γίνεται ανά πενταετία από το Στατιστικό κέντρο του Ιράν. "Laws & Rules," آمار یمل درگ;;;;اه, accessed 
October 13, 2017, https://www.amar.org.ir/english/Laws-Rules. 
23 Για την καταπίεση θρησκευτικών μειονοτήτων και τα προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν βλ. 
Σπύρος Βρυώνης, Ο Μηχανισμός της Καταστροφής: Το Τουρκικό Πογκρόμ της 6

ης 
– 7

ης
 Σεπτεμβρίου 

1955 και ο Αφανισμός της Ελληνικής Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης (Αθήνα: Εστία, 2007), 
κεφάλαιο 2ο & 5ο και Φράγκος Σ. Φραγκούλης, Ποιά Τουρκία; Ποιοί Τούρκοι;(Αθήνα: Εκδοτικός 
Οίκος Α. Α. Λιβάνη, 2012), Μέρος Θ΄. 
24 Αγγελική Γρ. Ζιάκα, Το σιιτικό Ισλάμ : οι κοινωνικές και πολιτικές του προεκτάσεις στη Μέση 

Ανατολή (Θεσσαλονίκη, 2004: Κορνηλία Σφακιανάκη), 16 και"Contact CIA," Central Intelligence 
Agency, accessed October 04, 2017, "The World Factbook: IRAN," Central Intelligence Agency, 
October 04, 2017, accessed October 13, 2017, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/ir.html. 
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Χριστιανοί αριθμούν το πολύ 370 χιλιάδες άτομα, αριθμός αντίστοιχος του 0,4%.25 

Άξιο αναφοράς είναι πως υπάρχει μια ομάδα ίδιου μεγέθους, οι Μπαχάι, η οποία 

θεωρείται αίρεση και δεν αναγνωρίζεται από το κράτος.26 Υπάρχουν πολλές 

συγκρούσεις μεταξύ συντηρητικών και μεταρρυθμιστών στο Ιράν για τα 

περιορισμένα μέχρι σήμερα δικαιώματα των θρησκευτικών μειονοτήτων.27 

Το Ιράν είναι κατεξοχήν σιιτικό κράτος και πάνω από το ένα τρίτο των 

μουσουλμάνων Σιιτών όλου του κόσμου ζει στο Ιράν.28 Γεγονός που εντάσσει το Ιράν 

στη μειοψηφία του ισλαμικού χάρτη29 και γι αυτόν τον λόγο βρίσκεται σε 

αντιπαράθεση με το σύνολο των γειτονικών του χωρών.30 

Σήμερα ο παγκόσμιος θρησκευτικός χάρτης έχει ως εξής: 

 

                                                 
25 Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, "Iran," U.S. Department of State, August 15, 2017, 
3, accessed October 16, 2017, https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2016/nea/268890.htm. 
26 Ζιάκα, 17. 
27 Ibid., 18. 
28 "Mapping The Global Muslim Population", Pew Research Center's Religion & Public Life Project, 
last modified 2009, accessed October 8, 2017, http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-
global-muslim-population. 
29 "The Sunni-Shia Divide, Cfr.Org, last modified 2016, accessed October 8, 2017,  
https://www.cfr.org/interactives/sunni-shia-divide?cid=otr-marketing_url-
sunni_shia_infoguide#!/sunni-shia-divide?cid=otr-marketing_url-sunni_shia_infoguide. 
30 Οι Ιρανοί ανήκουν σε συντριπτικό ποσοστό στους δεκαδικούς το μεγαλύτερο παρακλάδι των σιιτών 
Γρηγόριος Δ. Ζιάκας, «Ισλάμ οι Βασικές του Αρχές και η Σχέση του με τον Χριστιανισμό», accessed 
October 14, 2017, http://blogs.auth.gr/ziaka/files/2013/03/ISLAM.pdf. 
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Το Ισλάμ αναμένεται τα επόμενα χρόνια να φτάσει το 10% στην Ευρώπη και 

να ξεπεράσει τον Χριστιανισμό ως επικρατούσα θρησκεία το 207031. Όταν συμβεί 

αυτό η μουσουλμανική θρησκεία θα αποκτήσει ειδικό βάρος διεθνώς. Είναι εμφανές 

ότι ένεκα της ανόδου του Ισλάμ, η θέση του Ιράν στον θρησκευτικό χάρτη θα γίνει 

πιο σημαντική αν και πολύ πιθανόν να πολλαπλασιαστούν οι προστριβές του με τα 

σουνιτικά μουσουλμανικά κράτη. 

Χώρες όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία32 οι οποίες 

φιλοδοξούν να παίξουν ρόλο ως περιφερειακές δυνάμεις στην Ασία ή την Μέση 

Ανατολή είναι Σουνιτικές. Στον αντίποδα κράτη με ισχυρή Σιιτική παρουσία 

                                                 
31 Emma Green, "Islam Could Become the World's Largest Religion After 2070," The Atlantic, April 
02, 2015, accessed October 14, 2017, https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/04/islam-
could-become-the-worlds-largest-religion-after-2070/389210. 
Αναφορικά με τους παράγοντες που οδηγούν σε αυτήν την εξέλιξη Michael Lipka and Conrad Hackett, 
"Why Muslims are the world’s fastest-growing religious group," Pew Research Center, April 06, 2017, 
accessed October 14, 2017, http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/06/why-muslims-are-the-
worlds-fastest-growing-religious-group/. 
32 Συχνά αναφέρονται ως αιτία αντιπαράθεσης οι θρησκευτικές διαφορές. John Hall, "Sunni and Shia 
muslims: Islam's 1,400-year-old divide explained," The Independent, January 04, 2016, accessed 
October 11, 2017, http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/sunni-and-shia-islams-1400-
year-old-divide-explained-a6796131.html. 
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διατηρούν γενικά φιλικές σχέσεις με την Ισλαμική δημοκρατία του Ιράν. Όπως 

φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη, τα σημαντικότερα είναι: το Αζερμπαϊτζάν, το 

Μπαχρέιν και το Ιράκ.33 Σημαντικοί σε αριθμό σιιτικοί πληθυσμοί ζουν στο 

Πακιστάν, την Ινδία την Υεμένη, την Συρία τον Λίβανο και ορισμένες περιοχές της 

Τουρκίας.34 Όμως, εξαιτίας της διεθνούς κατανομής, ακόμη και οι παραπάνω χώρες οι 

οποίες προσφέρουν έναν μοχλό στήριξης για την Τεχεράνη, έχουν αναλογικά πολύ 

πιο ισχυρή παρουσία του Σουνιτικού δόγματος (στην περίπτωση της Ινδίας ο 

ινδουισμός κυριαρχεί των υπολοίπων θρησκειών) ώστε να προκαλούνται 

συγκρούσεις στο εσωτερικό τους, όπως στην περίπτωση του Λιβάνου,35 ή της 

Συρίας.36 

Βεβαίως η θρησκευτική ταύτιση ή αντίθεση δεν αποτελεί κυρίαρχη αιτία 

φιλίας ή αντίστοιχα σύγκρουσης μεταξύ των κρατών.37 Δεν παύει όμως η θρησκεία να 

αποτελεί έναν παράγοντα ο οποίος είναι σημαντικός για τη συνοχή τους. Ειδικά στο 

Ιράν η θρησκεία αποτελεί κύτταρο της πολιτικής του δομής, επηρεάζει τις αποφάσεις 

των θεσμικών οργάνων της και χρησιμοποιείται συχνά στον δημόσιο λόγο του 

ανώτατου ηγέτη. Παράλληλα, διατηρεί την επιρροή του στον Ιρανικό λαό, παρά τον 

εκσυγχρονισμό μέρους της κοινωνίας. 

 

 

1.5 Η Οικονομία  

 

Επιφανειακά το Ιράν έχει όλες τις προϋποθέσεις ανάπτυξης μιας ισχυρής 

οικονομίας. Η οικονομία του χαρακτηρίζεται από τον τομέα των υδρογονανθράκων, 

τον τομέα της γεωργίας και των υπηρεσιών. Έχει τεράστια έκταση που την τοποθετεί 

                                                 
33 Joseph Liu, "Sunni And Shia Muslims", Pew Research Center's Religion & Public Life Project, last 
modified 2011, accessed October 11, 2017, http://www.pewforum.org/2011/01/27/future-of-the-global-
muslim-population-sunni-and-shia/. 
34 Joseph Liu, "Mapping the Global Muslim Population," Pew Research Center's Religion & Public 
Life Project, October 06, 2009, accessed October 11, 2017,  
http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-population/ . 
35 Nour Samaha, "As Yemen War Rages, Iran-Saudi Tensions Seethe in Lebanon," Muftah, July 20, 
2016, accessed October 11, 2017, https://muftah.org/yemen-war-rages-iran-saudi-tensions-seethe-
lebanon/#.WdLtE2h-qM-. 
36 Daniel Burke, "Syria explained: How it became a religious war," CNN, September 04, 2013, 
accessed October 11, 2017, http://religion.blogs.cnn.com/2013/09/04/syrian-wars-got-religion-and-
that-aint-good/. 
37 Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, τα κράτη πολεμούν είτε έπειτα από μια ορθολογική αποτίμηση 
κόστους οφέλους. Θουκυδίδου Ιστοριαι Δ.59. Ενώ ο νεορεαλισμός του Waltz εξετάζει επιπλέον, τον 
παράγοντα άνθρωπο και τρίτον τις πιέσεις του διεθνούς συστήματος. Kenneth N. Waltz, Man, the State 

and war: a theoretical analysis (New York: Columbia University Press, 1959), 12. 
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στην 17η θέση παγκοσμίως ενώ το εργατικό δυναμικό της χώρας υπολογίζεται πάνω 

από 29 εκατομμύρια. Βρίσκεται σε μια περιοχή πλούσια σε ορυκτές ύλες38 και 

παράλληλα τα ενεργειακά αποθέματα της χώρας είναι σε σημαντικό βαθμό 

ανεκμετάλλευτα. Η θέση της χώρας διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές με την 

Μέση Ανατολή ενώ το μοναδικό θαλάσσιο πέρασμα στον Περσικό κόλπο, τα Στενά 

του Ορμούζ, είναι από μόνο του προσοδοφόρο καθώς αποτελεί θαλάσσια οδό 

πετρελαιοφόρων.39 Οι παραπάνω παράγοντες διευκολύνουν σαφώς την οικονομική 

ανάπτυξη μιας χώρας. Ιδιαίτερα σε ένα διεθνές σύστημα το οποίο μετά τον ψυχρό 

πόλεμο ήταν αρκετά ελαστικό. 

 

1.5.1 Ενεργειακοί και φυσικοί πόροι 

Το Ιράν έχει σημαντικά αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σύμφωνα 

με τα στοιχεία του Οργανισμού Πετρελαιοπαραγωγών Εξαγωγικών Κρατών τα 

επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου του Ιράν ξεκίνησαν από 35 δις βαρέλια (β) το 

1960, φτάνοντας με μια σταδιακή άνοδο 20%, ανά δεκαετία μέχρι το 2012, τα 157 δις 

                                                 
38 Διαθέτει πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άνθρακα, χρώμιο, χαλκό, σιδηρομετάλλευμα, μόλυβδο, μαγγάνιο, 
ψευδάργυρο, θείο. "The World Factbook: IRAN." 
39 Roger Howard, Ιράν και κρίση: Πυρηνικές φιλοδοξίες και η αμερικανική απάντηση, Κόσμος. (Αθήνα: 
ΚΜΨ, 2006), 175. 
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(βαρέλια).40 Το 2015 σημείωσαν μια μικρή άνοδο στα 158,4 δις (β) και πέρυσι 

αριθμούσαν 157,2 δις (β)41 καθιστώντας την 4η χώρα σε αποθέματα παγκοσμίως, 

μετά τον Καναδά, την Σαουδική Αραβία και την Βενεζουέλα με το 13.1% των 

συνολικών αποθεμάτων στον κόσμο. 

Το Ιράν έχει, αποδεδειγμένα, ακόμη πιο αξιόλογα αποθέματα φυσικού αερίου 

με σημείο εκκίνησης το 1960 και αποθέματα τις τάξεως 1.8 τρις κυβικά μέτρα (κ.μ.) 

παρατηρείται μια ανάλογη αύξηση πάνω από 20% έως το 2012. Το 2015 

σταθεροποιείται στα 33.5 τρις κ.μ. εκτίμηση που την τοποθετεί στη 2η θέση 

παγκοσμίως πίσω από την Ρωσία με 49,5 τρις κ.μ. Το Ιράν διαθέτει το 16.5% των 

αποθεμάτων παγκοσμίως. 

 

                                                 
40 Αργυρώ Βασιλακάκη, “Η ιρανική οικονομία τον 21ο αιώνα,” στο Ιράν: Πολιτική, Οικονομία, 

Διεθνείς και Περιφερειακές σχέσεις, 78. 
41 "Iran," OPEC : Iran, 2017, accessed October 16, 2017, 
http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/163.htm. 
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Όπως φαίνεται και στο χάρτη σχεδόν το σύνολο των αποθεμάτων βρίσκεται 

στο δυτικό Ιράν και τον Περσικό κόλπο, περιοχή στην οποία βρίσκονται και οι 

τεράστιες δεξαμενές φυσικού αερίου, στο Νότιο Παρς. Μεγάλο μέρος των 

κοιτασμάτων αυτών δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμη. Η αξία των συνολικών εξαγωγών 

σύμφωνα με την έκθεση του ΟΠΕΚ για το 2015 για το Ιράν φτάνει τα 77,9 

δισεκατομμύρια δολάρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραγωγή του αργού πετρελαίου 

κινείται αρκετά χαμηλότερα τα τελευταία 40 χρόνια σε σχέση με την περίοδο πριν 

την επανάσταση.42 

https://fabiusmaximus.com/2015/07/26/stratfor-how-iran-deal-affects-oil-prices-87680/ 

 

Όμως τα στοιχεία από μόνα τους δεν επαρκούν. Οι πόροι του Ιράν δεν 

μεταφράζονται σε ανάλογη οικονομική άνθηση. Αν και ενεργειακά εξασφαλισμένα τα 

έσοδά του είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένα από τις εξαγωγές πετρελαίου και 

φυσικού αερίου ενώ ο διεθνής απομονωτισμός δεκαετιών πλήττει συστηματικά την 

Ιρανική οικονομία. 

Μόνο μια από τις βασικές θεωρίες διεθνών σχέσεων, αυτή του Μαρξισμού, 

δέχεται ως αξίωμα την ύπαρξη κοινωνικών τάξεων και τις επιλογές ενός κράτους ως 

                                                 
42 Βασιλακάκη, 78-81. 
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αποτέλεσμα των παραγωγικών σχέσεων των τάξεων.43 Προτάσσει δηλαδή την 

οικονομία ως κυρίαρχο κριτήριο των πολίτικων εξελίξεων, στο πλαίσιο βέβαια ενός 

άλλου ιδεολογικού μοντέλου. Ιδεολογία η οποία δεν βρίσκει εφαρμογή στη σημερινή 

πραγματικότητα του Ιράν που όπως είδαμε η πολιτική και θρησκευτική ελίτ καθορίζει 

την οικονομική πολιτική. 

Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιοι είναι οι οικονομικοί φορείς και πως 

λειτουργούν στο πλαίσιο της Ισλαμικής δημοκρατίας ώστε να γίνουν κατανοητά τα 

προβλήματα που την ταλανίζουν. 

 

1.5.2 Οι οικονομικοί φορείς και παράγοντες 

Η οικονομική οργάνωση της χώρας διαιρείται σε 3 τομείς.44 Ο δημόσιος 

τομέας αφορά ενδεικτικά: τις βιομηχανίες, το εξωτερικό εμπόριο, τις τράπεζες, τις 

υπηρεσίες ασφάλισης, επιχειρήσεις εξόρυξης και τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Ακόμη το 

κράτος είναι υπεύθυνο για την ύδρευση και ηλεκτροδότηση, τις περισσότερες 

υπηρεσίες μεταφοράς και ελέγχει τα μεγαλύτερα δημόσια έργα. 

Ο τομέας συνεταιρισμού, αποτελείται από συνεταιριστικές εταιρείες και 

επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν και διανέμουν αγαθά σε αστικές και αγροτικές 

περιοχές σύμφωνα με το ισλαμικό δίκαιο.45 

Ο ιδιωτικός τομέας απαρτίζεται από δραστηριότητες σχετικές με τη γεωργία 

την εκτροφή των ζωών, το εμπόριο και υπηρεσίες που λειτουργούν συμπληρωματικά 

σε σχέση με τις δραστηριότητες των άλλων 2 τομέων. 

Όπως τονίζεται στο άρθρο 43 και 45 ο πλουτισμός δεν είναι αυτοσκοπός αλλά 

μέσο για την οικονομική ανεξαρτησία των πολιτών και του ίδιου του κράτους. Η 

οικονομική ευμάρεια και ο ρόλος των πολιτών σ’ αυτήν την κατεύθυνση είναι τόσο 

σημαντικός ώστε να αναφέρεται τρεις φορές.46 Η παραπάνω τριχοτόμηση στοχεύει σε 

ένα δικαιότερο και καλύτερα σχεδιασμένο οικονομικό σύστημα με στόχο και σκοπό 

όχι μόνο την υλική ανεξαρτησία αλλά κυρίως την εξύψωση των πολιτών σε ένα 

ανώτερο πνευματικά επίπεδο.47 Εμφανής είναι η επίδραση της ισλαμικής ιδεολογίας 

                                                 
43 Θεωρία η οποία έχει υποχωρήσει μετά την πτώση της ΕΣΣΔ, Κοσκουβέλης, Εισαγωγή στις διεθνείς 

σχέσεις. 94. 
44 Άρθρο 44 του συντάγματος. Για μία αγγλική μετάφραση βλ. LL.M. Prof. Dr. Axel Tschentscher, ICL 
- Iran - Constitution, accessed October 16, 2017, http://www.servat.unibe.ch/icl/ir00000_.html. 
45 Υπεύθυνο για την ομαλή λειτουργία των εταιριών και επιχειρήσεων ήταν το Υπουργείο 
Συνεταιρισμών, το όποιο απορροφήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας. 
46 Άρθρο 3 (παράγραφος 12), άρθρο 43 και 44 του Συντάγματος. 
47 Βασιλακάκη, 86, 88-89. 
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στο οικονομικό μοντέλο της χωράς γεγονός που δυσκολεύει αφάνταστα τη χάραξη 

οποιασδήποτε ρεαλιστικής οικονομικής πολιτικής στην σημερινή διεθνή 

πραγματικότητα. Χαρακτηριστική είναι η απαγόρευση κάθε μορφής συμφωνίας που 

οδηγεί σε ξένο έλεγχο των φυσικών πόρων, της οικονομίας, του στρατού ή του 

πολιτισμού της χώρας, καθώς και άλλες πτυχές της εθνικής ζωής.48 Σε αντιδιαστολή 

υπάρχουν παραδείγματα λιγότερο ισχυρών κρατών τα οποία εκμεταλλευτήκαν τις 

δυνατότητες που τους προσέφερε η «παγκοσμιοποίηση». Ιδιαίτερα πρώην 

ευρωπαϊκές αποικίες και ορισμένα σοβιετικά κρατίδια οι οποίες συγκρότησαν δικούς 

τους οικονομικούς συνασπισμούς που με μικρότερες οικονομικές δυνατότητες 

προσπάθησαν να προσαρμοστούν στη «νέα» διεθνή πραγματικότητα.49 Παραδείγματα 

τέτοιων συμμαχιών πετυχημένων και μη είναι η Ένωση των Εθνών της 

Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), η Ένωση Χωρών Κεντρικής Ασίας και η 

Ευρασιατική οικονομική κοινότητα EAEC ενώ υπάρχουν και παραδείγματα 

μεμονωμένων κρατών όπως η Κίνα η οποία διατήρησε την ιδεολογία στο εσωτερικό 

της χώρας, ακολούθησε όμως εντελώς άλλη στάση στην οικονομική της πολιτική. 

Σημαντικοί παράγοντες της οικονομίας του Ιράν είναι «τα Φιλανθρωπικά 

Ιδρύματα» (Bonyads). Έχουμε ήδη δει συνοπτικά τους λόγους δημιουργίας τους και 

τον ρόλο τους κατά την επανάσταση. Παρακάτω θα δούμε τη δράση τους στην 

οικονομική ζωή της χώρας. Η ακριβής δύναμη των ιδρυμάτων είναι αδύνατο να 

υπολογιστεί καθώς έχουν πληθώρα ανεπίσημων οικονομικών δραστηριοτήτων, λόγω 

της ιδιαίτερης σχέσης που έχουν με το καθεστώς. Υπολογίζεται ότι συμβάλουν 20 με 

40 τις εκατό του ΑΕΠ. Αναμφίβολα αποτέλεσμα της απουσίας κυβερνητικού έλεγχου 

στις δραστηριότητές τους. 

Τα μεγαλύτερα από αυτά τα ιδρύματα είναι το Foundation of the Oppressed 

and Disable war Veterans, το Martyrs Foundation. Διαχωρισμός πρέπει να γίνει εδώ 

ανάμεσα στα (Bonyads) και τα (wagfs). Ισλαμικά ιδρύματα τα οποία έχουν 

δημιουργηθεί με κληροδοτήματα διαθηκών και έχουν καθαρά φιλανθρωπικό 

χαρακτήρα.50 Φυσιολογικά λόγω του πολέμου τη δεκαετία του 1980 το Ίδρυμα 

βετεράνων πολέμου είναι το πολυπληθέστερο. Χορήγει συστηματικά βοήθεια στους 

                                                 
48 Άρθρο 153 του συντάγματος. 
49 Adam Watson, Η εξέλιξη της διεθνούς κοινωνίας: Μια συγκριτική ανάλυση, 4η εκδ. (Αθήνα: 
Ποιότητα, 2010) σελ. 519,526-27. 
50 Rodney Wilson, Islam and economic policy: an introduction (Edinburgh: Edinburgh University 
Press, 2015), 40. 



 24 

βετεράνους. Απασχολεί πάνω από 200.000 εργαζομένους σε πάνω από 400 εταιρίες.51 

Για μεγάλο διάστημα λειτουργούσε ως χορηγός των επαναστατικών φρουρών, και 

συνεχίζει ως ένα βαθμό και σήμερα. Μάλιστα ο ίδιος ο πρόεδρος του Mohammad 

Forouzandeh ήταν παλαιοτέρα μέλος της επαναστατικής φρουράς. Σήμερα η άξια του 

εκτιμάται στα 3 δις δολάρια. Παράλληλα, έχουν εξασφαλίσει προνόμια που τους 

δίνουν το δικαίωμα μονοπωλίου σε ορισμένα αγαθά- πρακτική αντίθετη ωστόσο με 

το Σύνταγμα. Απασχολούν πέντε εκατομμύρια εργαζόμενους, γεγονός που τα κάνει 

ιδιαίτερα λαοφιλή, δημοφιλία που αντανακλάται και στον Khomeini εφόσον η σχέση 

τους είναι αμφίδρομη. Συνολικά τα ιδρύματα εκτιμούνται σε αξία που ανέρχεται σε 

12 δις δολάρια καθιστώντας τα, την μεγαλύτερη οικονομική επιρροή στη χωρά μετά 

τις εξαγωγές σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Ταυτόχρονα αποτελούν ένα μεγάλο 

πλήγμα για την Ιρανική οικονομία λόγω των φοροαπαλλαγών που έχουν εξασφαλίσει. 

Παρόλα αυτά παραμένουν εξαρτημένα από τις πολιτικές εξελίξεις. Η μοίρα 

τους είναι συνδεδεμένη με τις επιλογές του Ανωτάτου Ηγέτη και του Προέδρου. 

Ενδεικτικό είναι ότι η επιρροή τους αυξήθηκε επί Ahmadinejad, όμως μετά την 

εκλογή Rouhani το 2013 είναι σε δύσκολη θέση. Ο τωρινός πρόεδρος θέλει να 

περιορίσει την δύναμη των Ιδρυμάτων στερώντας τους προνόμια σε μια προσπάθεια 

ανάκτησης πολίτικης ισχύος, μετά το κενό που άφησε η κυβέρνηση Mahmoud 

Ahmadinejad.52 

Τέλος, σημαντική οικονομική ισχύ έχουν οι φρουροί της ισλαμικής 

επανάστασης. Αν και πολιτικός παράγων το σώμα αυτό έχει χτίσει τη δική του 

οικονομική αυτοκρατορία. Μέσω εταιριών αναλαμβάνουν δημόσια έργα, ενισχύοντας 

την δυναμική της Ισλαμικής Φρουράς στον πολιτικό χώρο. Γνωστότερο παράδειγμα 

είναι η εταιρία GHORB η οποία υπέγραψε συμφωνίες στους τομείς φυσικού αερίου 

και πετρελαίου. Μετά τις κυρώσεις των ΟΗΕ, ΗΠΑ και ΕΕ τα μεγάλα κεφάλαια σε 

χώρες του εξωτερικού επέτρεψαν στην GHORB, να συνεχίσει τις δραστηριότητές 

της. Την ίδια ώρα που οι ξένες εταιρίες τηλεπικοινωνιών παύουν τις δικές τους,53 η 

GHORB ελέγχει το 51% των τηλεπικοινωνιών. Η ακύρωση συμφωνιών της Turkcell 

για εγκατάσταση δικτύου πιθανότατα έγινε μετά από δικές της πιέσεις.54 Πρώην 

                                                 
51 Βασιλακάκη, 91. Αναφέρει παραπλήσιο νούμερο, 350 θυγατρικές εταιρίες. 
52 Ibid., 89-91. & Wilson, 119. 
53 Βασιλακάκη, 92. 
54 Ο.π. και Robert Tait, "Revolutionary Guards buy 51% stake in Iran's telecommunications company," 
The Guardian, October 07, 2009, accessed October 20, 2017, 
https://www.theguardian.com/world/2009/oct/07/revolutionary-guards-iran. 
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διευθυντικό στέλεχος της εταιρίας υπηρέτησε ως Υπουργός Πετρελαίου της χώρας 

την αρχή της 2ης δεκαετίας του 2000.55 

 

 

1.6 Το εσωτερικό σύστημα διακυβέρνησης.  

 

Με την επικράτηση της ισλαμικής επανάστασης πρώτος στόχος του Khomeini 

ήταν η εγκαθίδρυση νέου καθεστώτος. Η δημιουργία αυτού βασίστηκε στις 

προϋπάρχουσες αρχές του σιτικού Ισλάμ. Ο Khomeini έθεσε για αρχή ως θεμέλιο τη 

Σαρία, τον νόμο του Θεού και τους εκπροσώπους αυτού, τον κλήρο. Στη συνέχεια 

οικοδόμησε το σύνταγμα και τους νόμους γύρω από την αρχή αυτή. Η καινοτομία του 

ήταν η τοποθέτηση του κλήρου στην κορυφή του πολίτικου μορφώματος, με 

θεσμοθετημένο συνταγματικά τρόπο. Η σαρία δεν τηρείται λόγω σεβασμού ή εξαιτίας 

του ρόλου που παίζει η θρησκεία στην καθημερινή ζωή των πολιτών αλλά γιατί είναι 

ενσωματωμένη στο σύνταγμα. Η δομή αυτή κατέστησε το πολίτευμα του Ιράν "οιονεί 

ισλαμική δημοκρατία" όπως αναφέρει ο Βαλλιάνος.56 

Όπως φαίνεται στο σχήμα, το πολίτευμα του Ιράν αποτελείται από την μίξη 2 

πόλων: Το γαλάζιο κομμάτι είναι το δημοκρατικά εκλεγμένο ενώ το ροζ προκύπτει 

από την εξουσία του κλήρου. Το σύστημα του Ιράν, αν και διπολικό είναι ετεροβαρές, 

καθώς οι εκπρόσωποι του κλήρου ελέγχουν σαφώς περισσότερους φορείς εξουσίας. 

Οι φορείς εξουσίας στην ισλαμική δημοκρατία μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

                                        

                                         

                                     

 

                 

 

. 

                                                 
55 Βασιλακάκη, 93. 
56 Στέφανος Βαλλιάνος, “Η διαμόρφωση της περσικής ταυτότητας, του ιρανικού κράτους και του 
θεοκρατικού πολιτεύματος,” στο Ιράν: Πολιτική, Οικονομία, Διεθνείς και Περιφερειακές σχέσεις, 59. 

Τα πρόσωπα και οι θεσμοί 
πολιτικής έκφρασης 

Τα σώματα ασφάλειας  
ή «αστυνόμευσης» 

Το δικαστικό σώμα  
 

Τα μορφώματα τα οποία 
προκύπτουν από τον κλήρο και το 

ισλαμικό δίκαιο 

Οι φρουροί της επανάστασης  και 
η πολιτοφυλακή 

Το ειδικό Ιερατικό δικαστήριο 
 

Τα επαναστατικά ιδρύματα (μη κυβερνητικές οργανώσεις) 
Ανεξάρτητα σώματα εκτός κυβερνητικού πλαισίου με μεγάλη ισχύ 
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Βλέπουμε ότι αυτό το δίπολο κοσμικής και θρησκευτικής εξουσίας διατρέχει 

την ραχοκοκαλιά όλων των βασικών οργανισμών της ισλαμικής δημοκρατίας. Σε 

πολλές περιπτώσεις οι αρμοδιότητες επικαλύπτονται. Σε άλλες, όπως αυτές του 

δικαστικού σώματος, ο διαχωρισμός καθηκόντων είναι ευδιάκριτος. Παρακάτω θα 

αναλύσουμε συνοπτικά τα σώματα αυτά που αποτελούν την πηγή ισχύος και 

κινητήριο δύναμη του Ιρανικού κράτους. 

 

ΑΝΩΤΑΤΟΣ  ΗΓΕΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ 

ΙΡΑΝ   (4ετούς θητείας) 

Δικαστική 
εξουσία 

Πνευματικοί 
καθοδηγητές 

Ιδρύματα 
Bonyads 

Συμβούλιο 
Κρίσης 

Μ.Μ.Ε. 

Συμβούλιο Κηδεμόνων 
12μελές (6 από 

Ανώτατο Ηγέτη) 

Γενικό Επιτελείο 
Ενόπλων Δυνάμεων 

Φρουροί Ισλαμικής 
Πίστης 

Συμβατικός 
Στρατός 

Basij Δυνάμεις 
Quds 

Συνέλευση 
Εμπειρογνωμόνων   86 
Κληρικών         (8ετούς 

θητείας) 

Υπουργικό 
Συμβούλιο 

Βουλή 290 
Βουλευτών 

(4ετούς 
θητείας) 

 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ  

ΣΩΜΑ 
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Στην πολιτική σκηνή του Ιράν ο Ανώτατος Ηγέτης, (Supreme Leader), είναι το 

κυρίαρχο πολιτικό πρόσωπο. Ο Ανώτατος Ηγέτης επιλέγεται από την θρησκευτική 

ελίτ (fuqaha), έχει θρησκευτική νομιμοποίηση και το αξίωμα του είναι ισόβιο. Είναι ο 

αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων ενώ ασκεί επιρροή στους περισσότερους θεσμούς 

μέσω των ακόλουθων προνομίων: 

 Διορίζει τον επικεφαλής του Δικαστικού Σώματος και 6 από τους 12 

κληρικούς του Συμβουλίου των Κηδεμόνων. 

 Διορίζει επίσης τους Ιμάμηδες του συμβουλίου κρίσης και τον 

επικεφαλής του δικτύου ραδιοτηλεόρασης.57 

Η ουσιώδης διαφορά ανάμεσα στον Πρόεδρο και τον Ανώτατο Ηγέτη 

απεικονίζεται εν μέρη στο παραπάνω σχήμα. Ο Ανώτατος Ηγέτης ελέγχει τους 

θεσμούς που είναι εξαρτώμενοι από τον ίδιο, ενώ ο Πρόεδρος δεν έχει αντίστοιχο 

έλεγχο στους εκλεγμένους θεσμούς. Ο Ανώτατος Ηγέτης έχει στην υπηρεσία του 

σημαίνοντα πολιτικά και θεολογικά πρόσωπα ως συμβούλους, οι οποίοι τον 

ενημερώνουν σε σημαντικά ζητήματα και έχει υπό τον έλεγχο του ένα συλλογικό 

σώμα καταστολής, δημιούργημα του Khomeini όπως θα αναφερθεί παρακάτω. 

Ο Πρόεδρος της δημοκρατίας, (President), -αντίστοιχος με τον θεσμό του 

Έλληνα πρωθυπουργού- εκλέγεται κάθε 4 χρόνια. Είναι ο αρχηγός της εκτελεστικής 

εξουσίας με δικαίωμα μιας επανεκλογής. Ο θεσμός του αναβαθμίστηκε τη δεκαετία 

του 1990. Η εξουσία του αφορά κυρίως τον έλεγχο της οικονομίας αφενός και 

ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής αφετέρου. Είναι επίσης υπεύθυνος για 

τον εθνικό προγραμματισμό και την κατάρτιση του προϋπολογισμού.58 Πολλές από 

τις αποφάσεις του, όπως ο διορισμός Υπουργικού Συμβούλιου, πρέπει να εγκριθούν 

από τον Ανώτατο Ηγέτη.59 Σημερινός πρόεδρος του Ιράν είναι ο Hassan Rouhani, ο 

οποίος εκλέχτηκε τον Ιούνιο του 2013. 

Στο Σύνταγμα της Ισλαμικής δημοκρατίας ανώτατη αρχή είναι ο Θεός. 

Αναπόφευκτα σε ένα σύστημα διακυβέρνησης με τέτοια αρχή, το Κοινοβούλιο, 

(Majles), έχει δευτερεύοντα ρόλο. Οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, εκλέγονται 

επίσης κάθε 4 χρόνια. Οι βουλευτές είναι 290 στον αριθμό, συμμετέχουν στην 

ψήφιση νόμων και την επικύρωση συνθηκών. Είναι σημαντικό ότι ως σώμα είναι 

υπόλογο στο Συμβούλιο των Κηδεμόνων. 

                                                 
57 Άρθρο 110 του συντάγματος. 
58 Άρθρο 126 του συντάγματος. 
59 Άρθρο 113 του συντάγματος. 
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Η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων, (Assembly of Experts), είναι το σώμα 

το όποιο εκλέγει τον Ανώτατο Ηγέτη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι 

παράλληλα έχει τη δυνατότητα να τον παύσει από το αξίωμα του, εάν κρίνει ότι είναι 

ακατάλληλος για την θέση. Έχει ως έδρα την πόλη Quom και αποτελείται από 86 

μέλη. Τα μέλη εκλέγονται από τον λαό και η εκλογή τους πρέπει να εγκριθεί από το 

Συμβούλιο των Κηδεμόνων. Τα μέλη μετέχουν, σε διάφορα κυβερνητικά και 

θεολογικά πόστα σε όλη τη χώρα. 

Το Συμβούλιο των Κηδεμόνων, (Guardian Council), είναι 12μέλες και 

αποτελείται από ειδικούς στο ισλαμικό δίκαιο . Τα 6 μέλη είναι ανώτατοι κληρικοί οι 

οποίοι διορίζονται από των Ανώτατο Ηγέτη. Ο επικεφαλής του Δικαστικού Σώματος 

διορίζει 6 νομομαθείς λαϊκούς.60 

Όπως φαίνεται παραπάνω πολλές αποφάσεις των υπολοίπων οργάνων 

εποπτεύονται σε κάποιο βαθμό από το Συμβούλιο των Κηδεμόνων. Η ισχύς που του 

έχει αποδοθεί το καθιστά νευραλγικό για την εύρυθμη λειτουργία του πολιτεύματος. 

Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έγκριση των νόμων, μετά την ψήφισή τους στη 

βουλή. Μπορεί να ασκήσει αρνησικυρία ή να ζητήσει αλλαγή των νόμων εάν δεν 

συμβαδίζουν με τη Σαρία. Σε περιπτώσεις διαμάχης ερμηνεύει το σύνταγμα και η 

αποδοχή από τα ¾ των μελών είναι ισοδύναμη του συντάγματος.61 Είναι επίσης 

υπεύθυνο για την ομαλή διεξαγωγή των δημοψηφισμάτων και των εκλογών. 

Οι συγκρούσεις της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων και του Συμβούλιου 

των Κηδεμόνων για την άσκηση πολιτικού ελέγχου οδήγησαν στη γέννηση ενός νέου 

οργανισμού του Συμβουλίου Κρίσης, (Expediency Council). Το σώμα αυτό 

λειτουργεί εξισορροπητικά ως προς τους 2 πόλους. Έχει 31 μέλη, ηγετικές μορφές τις 

πολιτικής και θρησκευτικής ελίτ. Σε περιπτώσεις κρίσεως ο Ανώτατος Ηγέτης ζητάει 

τη γνώμη αυτού του Συμβούλιου.62 

 Η εσωτερική ασφάλεια της ισλαμικής δημοκρατίας του Ιράν εποπτεύεται και 

από κοινού από: Το πολιτικό μόρφωμα που εκφράζεται μέσω του Υπουργείου 

Πληροφοριών και Ασφάλειας και από το Σώμα των Επαναστατικών Ισλαμικών 

Φρουρών. Το Υπουργείο διαθέτει δυνάμεις επιβολής νόμου, προϊόν συγχώνευσης 

                                                 
60 Εφόσον και ο επικεφαλής του δικαστικού σώματος διορίζεται από τον Ανώτατο Ηγέτη, δεν είναι 
υπερβολή να πούμε πως το Συμβούλιο των Κηδεμόνων είναι όργανο το όποιο κατά βάση εκφράζει την 
βούληση του. Βλ. Βαλλιάνος, 65. 
61 Στην Ελλάδα τέτοια εξουσία έχει ο Άρειος Πάγος και το Συνταγματικό Δικαστήριο. 
62 Βλ. Βαλλιάνος, 60-66. 
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πολλών παλαιότερων σωμάτων. Τα «αστυνομικά» σώματα έχουν καθήκοντα, 

διατήρησης της τάξης και πάταξης της εγκληματικότητας. 

Ο δεύτερος «ισλαμικός» πόλος του πολιτεύματος εκπροσωπείται από τις 

Επαναστατικές Ισλαμικές Φρουρές, (Revolutionary Guard).63 Απομεινάρι των 

γεγονότων του 1979, το σώμα αυτό είχε σκοπό τη διατήρηση της επανάστασης 

ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια. Στόχος ήταν να εξουδετερώσουν εσωτερικές και να 

περιορίζουν εξωτερικές απειλές. Οι επιδιώξεις τους σήμερα είναι η εξαγωγή της 

επανάστασης. Η απευθείας σύγκρουση είναι αδύνατη για το διεθνώς απομονωμένο 

Ιράν. Οι φρουροί της επανάστασης πολεμούν δι’ αντιπροσώπων. Το εγχείρημα είναι 

εφικτό διότι μετά το τέλος του πολέμου με το Ιράκ αύξησαν τη δύναμη τους τόσο 

ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Διαθέτει μονάδες ναυτικού, στρατού και αεροπορίας, 

αριθμώντας περίπου 120 χιλιάδες άνδρες με επιπλέον μονάδες διαχείρισης και 

πληροφοριών.64 Ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1990 και μετά δημιούργησαν ή 

ενίσχυσαν, επαναστατικές και τρομοκρατικές ομάδες στο εσωτερικό άλλων κρατών. 

Συγκρίνοντας τα δυο σώματα οι Φρουροί της επανάστασης υπερέχουν σε 

εξοπλισμό και μονάδες ενώ νομικά έχουν και μεγαλύτερη δικαιοδοσία. Όπως 

προαναφέραμε υπάρχει ένα σώμα το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως από τον εκάστοτε 

ανώτατο ηγέτη σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης επικουρικά ως δύναμη καταστολής. 

Ακόμη ένα όργανο που υπάγεται στον ανώτατο ηγέτη είναι το Ειδικό Ιερατικό 

Δικαστήριο, (Judiciary), το οποίο είναι εντελώς ανεξάρτητο και η σύσταση του έχει 

διαφορετικό σκοπό από τα άλλα δικαστήρια. Δικάζει μόνο κληρικούς οι οποίοι έχουν 

προβεί σε πράξεις αντίθετες προς τον νόμο της Σαρία ενώ υπόλογοι σε αυτό είναι και 

κληρικοί ύποπτοι προδοσίας ή υποκίνησης πραξικοπήματος. Τα δυο τελευταία 

σώματα έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις για την εκτέλεση 

αντιφρονούντων προς το καθεστώς.65 

Είναι ξεκάθαρο ότι η θρησκευτική ελίτ έχει μεγαλύτερο έλεγχο στην πολιτική 

ζωή του Ιράν. Παράλληλα αν και η κοσμική-πολιτική ελίτ διαθέτει περιορισμένα 

φορτία ισχύος είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του κράτους. 

Τελευταίοι σημαντικοί παράγοντες της ιρανικής πολιτικής ζωής είναι τα 

Επαναστατικά Ιδρύματα, (Bonyads). Πρόκειται για μια πληθώρα μη κυβερνητικών 

οργανισμών φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκαν μετά την Ισλαμική επανάσταση 

                                                 
63 Islamic Revolutionary Guard Corps ή (IRGC) ή Sepāh. 
64 Βαλλιάνος, 67-68. 
65 Mirjam Künkler, "The Special Court Of The Clergy (Dādgāh-Ye Vizheh-Ye Ruhāniyat) And The 
Repression Of Dissident Clergy In Iran", SSRN Electronic Journal (2012): 57-58. 
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και σε αρχικό στάδιο συντηρούνταν μέσω της κατασχεμένης περιουσίας των Pahlavi. 

Σκοπός τους ήταν η υπεράσπιση της επανάστασης. Σήμερα η ισχύς των οργανισμών 

δεν είναι σε καμία περίπτωση αμελητέα. Μέσω ενός ειδικού φόρου το κράτος 

ενισχύει αυτά τα ιδρύματα. Με την οικονομική τους ανεξαρτησία εξασφαλισμένη 

έχουν αποτινάξει σε μεγάλο βαθμό τον κρατικό έλεγχο. Έχουν επικεφαλής κληρικούς 

και υπάγονται στον Ανώτατο Ηγέτη. Οι δραστηριότητες τους εξακολουθούν να 

περιλαμβάνουν την ενίσχυση των αδυνάμων οικονομικά ομάδων και την κατασκευή 

έργων κοινής ωφελείας. Όμως πλέον ο προσανατολισμός είναι οι επιχειρηματικές 

δραστηριότητες με στόχο όλο και μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη. Η ανεξαρτησία τους 

δεν οφείλεται στον Πρόεδρο Δημοκρατίας αλλά στην επιθυμία της ελίτ των κληρικών 

κυρίως λόγω της ιδεολογικής- οικονομικής και κοινωνικής επίδρασης που ασκούν 

στο εσωτερικό της χώρας, εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα του καθεστώτος.66 Οι 

οργανισμοί αυτοί συνεχίζοντας τις οικονομικές τους δραστηριότητες έπαιξαν 

καθοριστικό ρόλο κατά την περίοδο οικονομικών κυρώσεων, όπως θα αναλύσουμε 

παρακάτω. 

                                                 
66 Βαλλιάνος, 70. 
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Κεφάλαιο 2
ο
 Το Ιράν από την βασιλεία του Σάχη έως σήμερα 

 

 

2.1  Η ιστορία έως το 2001 

 

2.1.1 Πώς φτάσαμε στην Ισλαμική επανάσταση 

Η θέση του σύγχρονου Ιράν στο διεθνές σύστημα ήταν σε μεγάλο βαθμό 

αποτέλεσμα συγκεκριμένων γεγονότων, τα οποία διαμόρφωσαν τη στάση της 

διεθνούς κοινότητας απέναντι στην ισλαμική δημοκρατία με κυριότερο από αυτά την 

επανάσταση του 1979. Τυπικά η κρίση είχε κάνει τον κύκλο της με τη συμφωνία στο 

Αλγέρι το 1981, με τη δέσμευση των ΗΠΑ να μην επεμβαίνουν στα εσωτερικά 

ζητήματα του Ιράν. Οι επιδράσεις όμως των γεγονότων είναι ορατές μέχρι και σήμερα 

παρότι η τρομοκρατική επίθεση της 11 Σεπτεμβρίου έθεσε στο βάθος της ιστορικής 

μνήμης τα γεγονότα του 1979. 

Ο Reza Shah Pahlavi, ιδρυτής της ομώνυμης δυναστείας, είχε εγκαθιδρύσει 

από το 1921 τη μοναρχία στη χώρα δημιουργώντας ένα συγκεντρωτικό καθεστώς. Ο 

ίδιος ο Reza Shah είχε ως πρότυπο τον Mustafa Kemal και προέβη σε αντίστοιχες 

απόπειρες για να γίνει από στρατιωτικός και πολιτικός ηγέτης. Τις δεκαετίες που 

ακολούθησαν έως την Ιρανική επανάσταση, αρχικά ο ίδιος και στην συνέχεια ο γιος 

του67 έδωσαν βαρύτητα στην ενίσχυση του στρατεύματος.68 Το καθεστώς Pahlavi είχε 

θέσει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη του στρατού ενώ ταυτόχρονα έγιναν έργα 

υποδομών στις συγκοινωνίες και περιορίστηκε ο αναλφαβητισμός. Τα χρόνια μετά τη 

λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου βρήκαν την κοινωνία του Ιράν σε αναβρασμό. Η 

κατάληψη της Τεχεράνης από Αγγλο-Σοβιετικά στρατεύματα την περίοδο από το 

1941 έως το 1945, σε συνδυασμό με τις συχνές παρεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων 

καλλιέργησαν αντιδυτικό αίσθημα.69 

Κατά την δεκαετία του 1960 ένας νέος από το χωριό Χομεϊνί, o Sayyid 

Ruhollah Mūsavi Khomeini με ισλαμικές σπουδές στην πόλη Qualm, άρχισε να 

                                                 
67 Ο Reza Shah παραιτήθηκε από τον θρόνο, το 1941 υπέρ του γιου του Mohammad Reza Pahlavi, ο 
οποίος κυβέρνησε ως μονάρχης μετά την ανατροπή Mossadeq. Curtis, Glenn E, Eric J Hooglund, and 
Library Of Congress. Federal Research Division. Iran: A Country Study. Washington, DC: Federal 
Research Division, Library of Congress: For sale by the Supt. of Docs., U.S. G.P.O, 2008. Pdf. 
Retrieved from the Library of Congress, https://www.loc.gov/item/2008011784/. (Accessed October 
05, 2017.) 30,33-34. 
68 Την δεκαετία του 1930, ο στρατός απαριθμούσε 100 χιλιάδες άνδρες, βλ. Axworthy, Iran: Empire of 

the Mind, 227. 
69 Ο.π., 232, 236. 
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γίνεται γνωστός για τα κηρύγματα του κατά του Mohammad Reza Shah, γνωστού ως 

Σάχη. Μετά από αρκετές συλλήψεις εξορίζεται. Τη δεκαετία του 70 σε μια 

προσπάθεια εισαγωγής δυτικών προτύπων δημιουργούνται στην Τεχεράνη 

αμερικανικά κολέγια και νοσοκομεία. Εκείνη την περίοδο μπορούσε κάνεις να δει 

παντού αμερικανούς στην πρωτεύουσα, εικόνα η οποία ενέτεινε το αίσθημα 

ανηθικότητας της Ιρανικής κοινωνίας. Προς το τέλος της δεκαετίας ήταν πολύ συχνά 

τα κινήματα κατά του μοναρχικού καθεστώτος, υποκινούμενα και από τον εξόριστο 

πλέον Khomeini.70 Όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις αρκεί ένα ασήμαντο 

περιστατικό για να προκληθεί η έκρηξη.71 Το 1978 ένα άρθρο της Ettela’t κατηγόρησε 

τον Khomeini ως σοβιετικό κατάσκοπο. Ακολούθησαν διαδηλώσεις με δεκάδες 

νεκρούς οι οποίες επαναλαμβάνονταν ανά τακτά διαστήματα72.Ήταν η αρχή του 

τέλους για τον Σάχη. Η ταφόπλακα για το μέλλον του καθεστώτος μπήκε στις 8 

Σεπτεμβρίου την επονομαζόμενη «Μαύρη Παρασκευή».73 Τον Ιανουάριο του 1979 ο 

Mohammad Reza Pahlavi αποχώρησε και τον επόμενο μήνα επέστρεψε στη χώρα ο 

Khomeini, ο οποίος θα γίνονταν πλέον γνωστός με το όνομα Ayatollah.74 

Η ιρανική επανάσταση δεν ήταν θρησκευτική επανάσταση, τουλάχιστον όχι 

αποκλειστικά. Η αυταρχική διακυβέρνηση του Σάχη συρρίκνωσε τις ομάδες των 

υποστηρικτών του ενώ από οικονομική σκοπιά οι σοβαρότεροι λόγοι που οδήγησαν 

στην επανάσταση ήταν η διάλυση της μεσαίας τάξης και ο υψηλός πληθωρισμός. Η 

ετεροβαρής σχέση με τις ΗΠΑ αποτελούσε επίσης για τον Khomeini κόκκινο πανί.75 

 

 

 

                                                 
70 Axworthy, Iran: Empire Of The Mind, 251. 
71 Τον Δεκέμβριο του 2010, σχεδόν 30 χρόνια αργότερα, ο τυνήσιος μικροπωλητής Moxament 
Bouazizi αυτοπυρπολήθηκε λόγω της βίαιης συμπεριφοράς προς αυτόν από την δημοτική αστυνομία. 
Η πράξη του αυτή προκάλεσε, άθελα του, την έκρηξη της αραβικής άνοιξης. Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης 
et al., Η αραβική Άνοιξη: Μελέτες διεθνών σχέσεων, επιμ. Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, vol. 1, Εργαστήριο 
διεθνών σχέσεων και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
2012). 113-4. 
72 Ακολούθησε μια σειρά από εξεγέρσεις με δεκάδες θύματα οι οποίες επαναλαμβανόταν μετά την 
πάροδο 40 ημερών πένθους για τους νεκρούς. 
73 Sparsha Saha, "Iran's Situations: Military Violence, Protests, and Group Dynamics," Name 
Resolution Service; Library Technology Services; Harvard University Information Technology, 
January 01, 1970, 74-75, accessed October 16, 2017, http://nrs.harvard.edu/urn-
3:HUL.InstRepos:13065029. και Cyrus Kadivar, "A QUESTION OF NUMBERS," Emad Baghi :: 
English, August 8, 2003, accessed October 16, 2017, http://www.emadbaghi.com 
/en/archives/000592.php. 
74 Το όνομα παραπέμπει στον τίτλο ο οποίος δίνονταν σε ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη. Βλ. Axworthy, 
Iran: Empire Of The Mind, 262-263. 
75 Ibid., 266. 
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2.1.2 Η ιστορία από το 1979 έως το 2000 

O Ayatollah Khomeini αποτέλεσε αρχικά πρόσωπο συσπείρωσης για το 

διαιρεμένο πολιτικό και θρησκευτικό κόσμο. Αρχικά εκτέλεσε κάποια μέλη του 

προηγούμενου καθεστώτος76 προς ικανοποίηση των ριζοσπαστικών ομάδων που 

επιθυμούσαν εκδίκηση. Την πρώτη περίοδο αν και σχηματίστηκαν διάφορα 

κυβερνητικά μορφώματα δεν κατάφεραν να αποκτήσουν εξουσία ή διάρκεια. Στην 

προσπάθεια του να κυριαρχήσει στη μετά Σάχη εποχή, απομάκρυνε τους 

σημαντικότερους αντίπαλους του. Δημιούργησε το Islamic Republic Party (RIP). Ένα 

συμβούλιο ειδικών της Lemma πιστών στον Khomeini συνέταξε το προσχέδιο για το 

σύνταγμα της χώρας, το όποιο ισχύει σε μεγάλο βαθμό έως σήμερα. Το σύνταγμα 

αυτό ήταν κοσμικό στη βάση του με άρθρα όμως που επέτρεπαν στον θρησκευτικό 

ηγέτη να συγκεντρώνει υπέρμετρες εξουσίες.77 Στο εσωτερικό του Ιράν ο Khomeini 

είχε ακόμα δυο βασικούς ανταγωνιστές τους Tudeh 78και την ΜΚΟ79. Ο Khomeini 

ξεκίνησε διώξεις ενάντια στο People's Mojahedin Organization of Iran κάμπτοντας 

την αντίσταση τους το 1981. Τους κατηγόρησε ως πράκτορες των σοβιετικών και εν 

δυνάμει πραξικοπηματίες. Το 1983 πολλά σημαίνοντα μέλη εκτελέστηκαν και το 

κόμμα πέρασε στην αφάνεια.80 

Την περίοδο που φαίνονταν να έχει σταθεροποιήσει τη θέση του στο 

εσωτερικό έλαβε χώρα ένα από τα πιο απρόσμενα περιστατικά του 20ου αιώνα. Προς 

τα τέλη του 1979 γνωστοποιείται ότι ο Σάχης έγινε δεκτός στης Ηνωμένες πολίτες για 

θεραπεία καρκίνου. Στην Τεχεράνη ξεσπούν αντιαμερικανικές διαδηλώσεις. Στις 4 

Νοεμβρίου μια ομάδα 300 φοιτητών, εισβάλει στην αμερικανική πρεσβεία και κρατεί 

ως ομήρους 52 αμερικανούς πολίτες. Σήμερα γνωρίζουμε πως το συγκεκριμένο 

σχέδιο είχε προετοιμαστεί από ομάδα φοιτητών κατά τον Οκτώβριο. Υπάρχει 

διαφωνία μεταξύ των μελετητών για το αν επρόκειτο για αυθόρμητη κίνηση των 

                                                 
76 Ο σημαντικότερος από αυτούς ήταν ο επί 13 χρόνια, 1965-1977 πρωθυπουργός Hoveyda. Βλ. Ehsan 
Naraghi, From palace to prison: inside the iranian revolution ( Ivan R Dee, Inc, 2007), 42-43. 
77 Axworthy, Iran: Empire Of The Mind, 269. 
78 Πρόκειται για το Κουμμουνιστικό κόμμα Ιράν. Για την ιστορία του κόμματος, Tudeh, βλ. Sepehr 
Zabih, The Communist movement in Iran (Berkeley: University of California Press, 1966). 
79 Η πλήρης ονομασία είναι People’s Mojahedin Organization of Iran. Πρόκειται για μια πολιτικό- 
στρατιωτική οργάνωση με μαρξιστική ιδεολογία, η οποία μέχρι σήμερα άσκει πιέσεις στην Τεχεράνη, 
από το εξωτερικό. Βλ. Kenneth M. Pollack et al., Which path to Persia?: options for a new American 

strategy toward Iran (Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2009),117-118, accessed October 
14, 2017, https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/06_iran_strategy.pdf. 
80 Axworthy, Iran: Empire Of The Mind 271. 
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φοιτητών ή οργανωμένη κίνηση ενορχηστρωμένη από τον Khomeini.81 Οι αιτίες 

ποικίλουν σε θρησκευτικές πολιτικές ή προσωπικές. 

Ο γράφων υποστηρίζει την άποψη ότι ο Khomeini δεν βρίσκονταν πίσω από 

την κίνηση των φοιτητών. Μετά την πάροδο μερικών ημερών και το πέρας του 

κίνδυνου στρατιωτικής επέμβασης από τις ΗΠΑ στήριξε τους φοιτητές ως μια 

πολιτική κίνηση εξουσίας μέσα στο χάος που επικρατούσε. Η πεποίθηση αυτή 

στηρίζεται και στη συνέντευξη των πρωτεργατών του κινήματος που δόθηκε στον 

Έλληνα ακαδημαϊκό κ. Ιωαννίδη, μέσα στην αμερικανική πρεσβεία εκείνες τις 

μέρες.82 

Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί αγεφύρωτο χάσμα στις σχέσεις μεταξύ 

των δυο κρατών. Η Αμερική επέβαλε εμπάργκο και ο ΟΗΕ καταδίκασε το Ιράν. Μετά 

και την αποτυχημένη απόπειρα διάσωσης83 των ομήρων η κατάσταση παγιώθηκε. Οι 

όμηροι τελικά απελευθερώθηκαν στις 20 Ιανουαρίου 1981, 444 ημέρες μετά την 

αιχμαλωσία τους ως αντάλλαγμα για την άρση του εμπάργκο και την παροχή 

αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού.84 

 

2.1.3 Ο Πόλεμος Ιράν- Ιράκ 

Η σύγκρουση Ιράν – Ιράκ ήταν ο πόλεμος δυο διαφορετικών κοσμοθεωριών. 

Οι καταβολές της διαμάχης εντοπίζονται στην περίοδο ακμής της οθωμανικής 

αυτοκρατορίας και οφείλονται σε θρησκευτικές, πολιτικές και εδαφικές διαφορές. Ο 

Σαντάμ επιθυμούσε να καταστήσει το Ιράκ την περιφερειακή μεγάλη δύναμη του 

Αραβικού κόσμου. Ίδιος ήταν και ο στόχος του Khomeini αλλά με διαφορετικά μέσα 

καθώς επιδίωκε εξαγωγή της Ιρανικής επανάστασης, δείγμα επιρροής της αντίστοιχης 

ρωσικής, στα ισλαμικά κράτη.85 

Μετά την άνοδο του στην εξουσία το 1979 και την εδραίωση του καθεστώτος, 

με την εκτέλεση των πιθανών αντίπαλων του, ο Saddam Hussein αναζητούσε τρόπο 

                                                 
81 David P. Houghton, Us Foreign Policy and the Iran Hostage Crisis, (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2001), 52. 
82 Ibid., 55. 
83 Μετά τις πολλαπλές αποτυχίες των συνομιλιών, ο πρόεδρος Carter επέλεξε την επιχείρηση 
διάσωσης. Πίστεψε στην επιτυχία της στρατιωτικής επέμβασης καθώς είχε εντυπωσιαστεί με την 
απόλυτα επιτυχημένη διάσωση ομήρων από τις γερμανικές ειδικές δυνάμεις στην Σομαλία το 1977. 
Ibid., 131-2. 
84 Ο εξοπλισμός ήταν απαραίτητος για τον εν εξελίξει πόλεμο με το Ιράκ. Ibid., 141-3. 
85 Williamson Murray and Kevin M. Woods, The Iran-Iraq War: a military and strategic history 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2014), 1-9. 
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να εκπληρώσει το όραμα του.86 Δηλαδή την ανάδειξη του Ιράν σε ισχυρό κράτος και 

ο ταχύτερος τρόπος ήταν μέσω πολέμου. Αν και είχε την στήριξη της μπααθικής 

ηγεσίας και των υπολοίπων αραβικών κρατών κανείς δεν ήταν διατεθειμένος να 

αντιμετωπίσει τον Ισραηλινό στρατό.87 Η έκρηξη της Ιρανικής επανάστασης και η 

αποχώρηση του Σάχη δημιούργησε ένα αναπάντεχο κενό ισχύος στο εσωτερικό του 

Ιράν. Η έλλειψη ηγεσίας και οργάνωσης παρουσιάστηκε ως μια πρώτης τάξεως 

ευκαιρία για μια στρατιωτική νίκη έναντι των Περσών. Επιπρόσθετα η γιγάντωση της 

επανάστασης αποτελούσε απειλή για τη σταθερότητα της περιοχής.88 Άλλωστε 

μερικά χρόνια νωρίτερα οι σύμμαχοι έκαμψαν την αντίσταση του Σάχη σε 3 μόλις 

μέρες. Θα ήταν μια νίκη γοήτρου η οποία θα ενίσχυε την θέση του Ιράκ στο 

περιφερειακό υποσύστημα της μέσης Ανατολής.89 

Για τον Khomeini βασική επιδίωξη ήταν η επιβίωση της επανάστασης και του 

καθεστώτος από μια δύναμη και έναν πόλεμο που όπως πίστευε αντιπροσώπευε την 

παρακμή και δυτικοποίηση του Ισλάμ.90 Οι αψιμαχίες πλήθυναν το καλοκαίρι του 

1980 και εν τέλει στις 22 Σεπτεμβρίου το Ιράκ ξεκίνησε τις στρατιωτικές 

επιχειρήσεις. Υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με την επίρριψη ευθύνης για την έκρηξη 

του πολέμου.91 

Η διεξαγωγή του πολέμου βασίστηκε στον θρησκευτικό φανατισμό και τη 

συμμετοχή φυλάρχων, η στρατηγική και η ορθή διεξαγωγή επιχειρήσεων βρίσκονταν 

σε δεύτερη μοίρα. Οι αρχικές νίκες του καλύτερα εξοπλισμένου Ιρακινού στρατού 

αντιμετωπίστηκαν με μια μεγάλης έκτασης αντεπίθεση από το Ιράν. Από τη μια 

πλευρά ο Saddam επέλεγε ο ίδιος τους πολεμικούς στόχους, ενώ αποκεφάλιζε τα 

ηγετικά στελέχη του στρατού για να διατηρήσει την εξουσία. Από την άλλη ο 

Ιρανικός στρατός συνήθιζε να εξαπολύει ανοργάνωτες επιθέσεις κατά κύματα 

καθιστώντας άχρηστο το τεράστιο αριθμητικό του πλεονέκτημα. Το αποτέλεσμα ήταν 

κατά τα επόμενα δυο έτη το μέτωπο να σταθεροποιηθεί με τις δυο δυνάμεις να 

υφίστανται μεγάλες απώλειες και να αδυνατούν να σημειώσουν πρόοδο. Παρά τις 

συγκρούσεις των επόμενων χρόνων γεωγραφικές αλλαγές δεν υπήρξαν. Ο κύριος 

                                                 
86 Ibid., 23. 
87 Ibid., 29, 94. 
88 Dilip Hiro, The longest war: the Iran-Iraq military conflict (London: Paladin Grafton Books, 1990), 
28. 
89 Murray and Woods, 31-32. 
90 Ο.π.,.41. Κοινό χαρακτηριστικό των ανατρεπτικών καθεστώτων, ακόμη και περιορισμένης 
δυναμικής, είναι η πεποίθηση ότι οι υπόλοιπες δυνάμεις συνεργάζονται για να τους καταστρέψουν. 
91 Ο.π.,.93. Για μια άλλη άποψη βλ. Axworthy, 272. 
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λόγος αποτυχίας των προτάσεων ειρήνης ήταν η χρόνια αντιπαλότητα των δυο 

κρατών. 

Η αντιπαράθεση όμως με το Ιράκ είχε και θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία της 

Τεχεράνης. Τον χειμώνα του 1986 έγινε γνωστή η συνεργασία Ιράν – Ισραήλ – ΗΠΑ 

για την προμήθεια όπλων στο Ιράν με αντάλλαγμα την στήριξη των επαναστατών της 

Νικαράγουας.92 Για μεγάλο αριθμό ιδεαλιστών αποτέλεσε μια "προσγείωση" στον 

ρεαλισμό αποδεικνύοντας ότι τα μακροχρόνια στρατηγικά οφέλη τοποθετούνταν πιο 

ψηλά από την πολεμική ρητορική. Μελανό σημείο του πολέμου (sic) ήταν η χρήση 

χημικών όπλων93 κατά των καταλαμβανομένων Ιρανικών πόλεων94 

πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των θυμάτων. Ωστόσο σημειώθηκε απουσία 

αποφασιστικού πλήγματος από τις δυο δυνάμεις. Η διεθνής απομόνωση του Ιράν, 

φάνηκε ξεκάθαρα από το περιστατικό της πτήσης Iran Air Flight 655 στον περσικό 

κόλπο τον Ιούλιο του 1988,95 δυσχέραινε τη θέση της χώρας στις διαπραγματεύσεις. 

Ο Rafsanjani αποδείχθηκε αποφασιστικός στη λήξη της διαμάχης.96 Κατά τον 

γράφοντα οι εξωτερικοί παράγοντες λειτούργησαν ως μοχλός πίεσης στην Ιρανική 

ηγεσία για κατάπαυση του πυρός. 

 

2.1.4 Η μετά Khomeini εποχή 

Ο Sayyid Ali Hosseini Khamenei επιλέχτηκε ως ο διάδοχος του Khomeini από 

το Συμβούλιο των εκλεκτόρων και αποτελεί τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής 

δημοκρατίας μέχρι σήμερα. Ο Rafsanjani εκλέχτηκε πρόεδρος της Τεχεράνης στις 

εκλογές του 1989. Είχε επιλεγεί από τον Khomeini κυρίως για τον ρόλο που έπαιξε 

στην ειρηνευτική διαδικασία και μαθήτευσε κοντά του. Πρόκειται για πολιτική και 

οργανωτική προσωπικότητα, για έναν πραγματιστή και δεν χρησιμοποίησε τη 

θεολογία κατά τη λήψη αποφάσεων (τουλάχιστον όχι στο βαθμό που το έκανε ο 

προκάτοχος του). 

                                                 
92 Βλ. Axworthy, Revolutonary Iran, 252-3. 
93 Για πρώτη φορά μετά τον 2ο πόλεμο Ιταλίας – Αιθιοπίας. Βλ. Lina Grip and John Hart, "The use of 
chemical weapons in the 1935–36 Italo-Ethiopian War," Https://chilot.me, October 2009, accessed 
October 17, 2017, https://chilot.files.wordpress.com/2011/01/the-use-of-chemical-weapons-in-the-
1935-36-italo-ethiopian-war.pdf. 
94 Παράδειγμα η πόλη Halabja αλλά και άλλες στις οποίες έγιναν εγκλήματα πολέμου. Βλ. Axworthy, 
Revolutonary Iran, 269. 
95 Στις 3 Ιουλίου 1988 το USS Vincennes κατέρριψε το επιβατικό αεροσκάφος αναγνωρίζοντας το ως 
μαχητικό. Στην υπόθεση αυτή η διεθνής κοινότητα στήριξε τις ΗΠΑ. Βλ. Ο.π., 275-277. 
96 Ο.π.,.277-78. 
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Η διαδοχή ήταν ομαλή και χωρίς ουσιαστικές αντιδράσεις.97 Το Ιράν ήταν 

οικονομικά κατεστραμμένο από τον πόλεμο και οι υποδομές έπρεπε να 

αποκατασταθούν μέσω επενδύσεων. Ανάλογο πρόβλημα υπήρχε και στον 

πετρελαιοπαραγωγό τομέα, ενώ οι μακροχρόνια ναρκοθετημένες περιοχές 

αποτέλεσαν για δεκαετίες δυσεπίλυτο ζήτημα. Ο Akbar Hashemi Rafsanjani ως νέος 

πρόεδρος της Ισλαμικής δημοκρατίας έθεσε πρωτεύοντα στόχο της κυβέρνησης του 

να απελευθερώσει το κράτος από μεγάλο αριθμό οικονομικών βαρών με την 

ιδιωτικοποίηση εργοστασίων και άλλων παραγωγικών μονάδων. Μια από τις πρώτες 

του κινήσεις ήταν η προώθηση ενός 5ετους οικονομικού προγράμματος. Για να 

επιτύχει στις ιδιωτικοποιήσεις κατέφυγε στον εξωτερικό δανεισμό. 

Η ρεαλιστική προσέγγιση του νέου θρησκευτικού ηγέτη της Τεχεράνης ήταν 

κάτι άγνωστο για τον θεοκρατικό χαρακτήρα του Ιράν. Η θέση του δοκιμάστηκε κατά 

την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ το 1991 που αποτελούσε σύμμαχο του Ιράν. 

Επίσης η παρέμβαση της Αμερικής δημιούργησε ανησυχία για την παρουσία των 

ΗΠΑ στην περιοχή. Τέλος, με εντολή του Σαντάμ, η Ιρακινή αεροπορία για να μην 

καταστραφεί κατέφυγε στο Ιράν επιδιώκοντας παράλληλα να παρασύρει το Ιράν στη 

σύγκρουση. Για τα τρία αυτά περιστατικά στο Ιρανικό κοινοβούλιο (Majes) 

αντέδρασε- ιδίως η αριστερή πτέρυγα- ζητώντας μια πιο δυναμική παρέμβαση. Ο 

Rafsanjani έμεινε αμετακίνητος και αρνήθηκε να αντιδράσει στις εξωτερικές και 

εσωτερικές προκλήσεις. Έκρινε πως το Ιράν όντας σε φάση ανοικοδόμησης δεν είχε 

την πολυτέλεια να προκαλέσει τις ΗΠΑ ή να συμμετάσχει σε έναν νέο πόλεμο που θα 

είχε απρόβλεπτες συνέπειες. Η κρίση έληξε με την ήττα του Σαντάμ και η θέση του 

Rafsanjani στο κοινοβούλιο ενισχύθηκε. 

Το Ιράν είναι μια από τις λίγες χώρες, που διαθέτουν σύνταγμα και όπου τα 

αποτελέσματα των πολιτικών αποφάσεων είναι άμεσα ορατά ως προς τις συνέπειες. 

Με όρους ισχύος μια απόφαση του ανωτάτου ηγέτη του δίνει ή του αφαιρεί με ορατό 

τρόπο μετρήσιμα φορτία ισχύος. Η επιτυχία του Rafsanjani του επέτρεψε να 

χρησιμοποιήσει το συμβούλιο των κηδεμόνων το οποίο είχε την εποπτεία των 

εκλογών για να αποκλείσει πολλούς αντίπαλους του.98 Τέτοιες δραστικές αλλαγές, 

μέσα από μια και μόνο πολιτική απόφαση, δεν συμβαίνουν σε άλλες χώρες. Με το 

οικονομικό πρόγραμμα σε λειτουργία ο Rafsanjani μετά την μείωση του 

                                                 
97 Βλ. Axworthy, Revolutionary Iran, 307-9. 
98 Ibid., 310-12. 
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αναλφαβητισμού, εστίασε στην αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης, ανεβάζοντας 

το μορφωτικό επίπεδο. 

Μακροπρόθεσμα η αιτία της πτώσης του Rafsanjani ήταν η αποτυχία της 

οικονομικής του πολιτικής. Θρυαλλίδα αποτέλεσε ο πόλεμος του Κουβέιτ και η 

επακόλουθη πτώση των τιμών πετρελαίου, λόγω της πετρελαϊκής κρίσης αγαθό στο 

οποίο βασίστηκε το οικονομικό σχέδιο του Rafsanjani.99 Το εξωτερικό χρέος 

εκτοξεύτηκε οδηγώντας στη διολίσθηση του εθνικού νομίσματος. Με τις αντιδράσεις 

κατά της οικονομικής του πολιτικής να πληθαίνουν, ο Rafsanjani επανεξελέγη 

οριακά, το καλοκαίρι του 1993. Και σε αυτήν την περίπτωση καθίσταται εμφανής η 

εγγενής αδυναμία του συγκεντρωτικού καθεστώτος και η ανυπέρβλητη δυσκολία 

λήψης αποφάσεων για όλες τις πτυχές της κρατικής πολιτικής από ένα μόνο πρόσωπο 

με σχετική επιτυχία. 

Δυστυχώς για τον πρόεδρο του Ιράν το τέλος του 1993 σημαδεύτηκε από τη 

νομισματική κρίση. Ο ίδιος είχε αποφύγει ιδεολογική και θρησκευτική ρητορική 

δεχόμενος κριτική από τη συντηρητική ισλαμική κοινωνία. Το οικονομικό πλήγμα 

έβλαψε τη διακυβέρνηση του ανεπανόρθωτα στο ισχυρότερο σημείο της, στα 

τεχνοκρατικά ζητήματα. Ο ίδιος ο Ανώτατος Ηγέτης διαχώρισε την θέση του. Για να 

αναστρέψει το κλίμα αναζήτησε ξένες επενδύσεις ιδιαίτερα από τις ΗΠΑ. Αρχικά 

συνάντησε την αντίδραση του κοινοβουλίου καθώς δεν επιθυμούσαν τέτοιο βαθμό 

εξωτερικού ελέγχου. Επιπρόσθετα το 1996 η Αμερική μείωνε τις επενδύσεις στο Ιράν 

για να αποτρέψει την ενίσχυση της Hamas και της Hezbοllah οι οποίες ευθύνονταν 

για σειρά βομβιστικών επιθέσεων ανά την υφήλιο. Οι προσπάθειες του Rafsanjani για 

βελτίωση των διμερών σχέσεων έπεσαν στο κενό. (Toο little toο late).100 

Με τη θέση του προέδρου σε κρίση και τον θάνατο αρκετών κληρικών 

αντιπάλων του ο Khamenei προσπάθησε να ενισχύσει την θέση του. Όμως η απουσία 

θεολογικού έργου ήταν για τους κληρικούς της Quom σημαντική. Η αποτυχία του 

αυτή διατήρησε τις προϋπάρχουσες ισορροπίες ισχύος στην πολιτική σκηνή του Ιράν. 

Σύμφωνα με το σύνταγμα της Ισλαμικής δημοκρατίας ο πρόεδρος μπορεί να 

επανεκλεγεί μόνο μια φορά,101 αν υπήρχε περίπτωση να παρακαμφθεί αυτό ο 

Khamenei δεν το επέτρεψε. 

                                                 
99 Βλ. Axworthy, Revolutionary Iran, 314. 
100 Ibid., 315-8. 
101 Άρθρο 114 του συντάγματος. 
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Με τον Rafsanjani να χάνει το αξίωμα, πάνω από 200 άτομα έθεσαν 

υποψηφιότητα και το Συμβούλιο των Κηδεμόνων έκανε δεκτούς 4 από αυτούς. Οι 

επικρατέστεροι ήταν ο Nateq-Nuri, πρόεδρος του Κοινοβουλίου και ο Mohammad 

Khatami πρώην επικεφαλής του Υπουργείου Πολιτισμού Με την υποστήριξη 

μεγάλου μέρους του καθεστώτος και των μέσων ενημέρωσης η νίκη του υποψηφίου 

του JRM Nateq- Nuri φάνταζε βέβαιη.102 Ο ίδιος λειτουργούσε ως πρόεδρος του Ιράν 

μήνες πριν τις εκλογές. Υποστήριζε ένθερμα τη διατήρηση του status quo και την 

άσκηση πολιτικής και οικονομίας όπως στο παρελθόν. 

Στις εκλογές της 23ης Μαΐου του 1997 απρόσμενος νικητής ήταν ο 

Mohammad Khatami συγκεντρώνοντας πάνω από 70% των ψήφων. Αν και ορισμένοι 

αναλυτές αποδίδουν την ήττα του Nuri στον χαρακτήρα του103 ο Khatami 

αντιπροσώπευε την αλλαγή και το αποτέλεσμα έδειξε πως αν και συγκεντρωτικό το 

σύστημα του Ιράν μπορεί να εκφράσει, μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, τη 

βούληση των Ιρανών για αλλαγή της υπάρχουσας κατάστασης.104 Η κυβέρνηση 

Khatami περιελάμβανε πολλά πρόσωπα του παλαιού καθεστώτος τα οποία είχαν 

μεταπηδήσει τώρα στο στρατόπεδο των μεταρρυθμιστών. Στηρίχτηκε επίσης σε 

πρώην πολιτικούς και επιστήμονες οι όποιοι είχαν συμμετάσχει στη δημιουργία του 

Ιρανικού μορφώματος μετά την επανάσταση. 105 

Μπορεί το αποτέλεσμα των εκλογών να ξάφνιασε, δεν άλλαξε όμως την 

πραγματικότητα της πολιτικής σκηνής στο Ιράν η οποία είναι μια πολιτική προσώπων 

και όχι κομματικών σχηματισμών, μέχρι σήμερα τουλάχιστον. Οι μεταρρυθμιστές δεν 

αμφισβητούσαν τη θέση της θρησκείας στο Σύνταγμα, ποθούσαν την αλλαγή 

ερμηνείας και εφαρμογής των ιερών κειμένων σε κοσμικά ζητήματα.  

Προς αυτή την κατεύθυνση οι ποινές του κορανίου περιορίστηκαν, 

προβλήθηκαν τα δικαιώματα των γυναικών και δόθηκε μεγαλύτερη ελευθερία 

έκφρασης και λόγου που επέτρεψε την ανάπτυξη των μέσων ενημέρωσης και την 

κυκλοφορία περισσότερων εφημερίδων. Αντίστοιχη άνοδο γνώρισε και ο 

κινηματογράφος και η λογοτεχνία. Η πολιτιστική άνθιση στις παραμονές του 21ου 

                                                 
102 Shaul Bakhash and Patrick Clawson, "Iranian Presidential Elections:," Iranian Presidential 
Elections: - A Preview - The Washington Institute for Near East Policy, May 22, 1997, accessed 
October 14, 2017, http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/iranian-presidential-
elections-a-preview. 
103 Axworthy, .325 και 329. 
104 Patrick Clawson, Iran under Khatami: a political, economic, and military assessment (Washington, 
D.C.: The Washington Institute for Near East Policy, 1998), 1, accessed October 15, 2017,  
https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/IranUnderKhatami.pdf.pdf. 
105 Βλ. Axworthy, op. cit. 329-331. 
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αιώνα είχε μεγάλο πολιτικό όφελος για τη νέα κυβέρνηση. Σημαντική μερίδα του 

κόσμου των τεχνών και των γραμμάτων βρίσκοντας πρόσφορο έδαφος έκφρασης 

έγιναν ένθερμοι υποστηρικτές του καθεστώτος.106 Επιπλέον ο Khatami προσπάθησε 

να βγάλει το Ιράν από την διεθνή απομόνωση στην οποία είχε περιέλθει μετά την 

Ισλαμική επανάσταση. 

Την ίδια περίοδο (1996) ο Samuel Huntington δημοσιεύει τη θεωρία του «η 

σύγκρουση των πολιτισμών»107 καταδεικνύοντας τις πολιτισμικές και θρησκευτικές 

διαφορές ως κυρίαρχο αίτιο σύγκρουσης μεταξύ των κρατών.108 Ο πρωθυπουργός του 

Ιράν για να αντικρούσει αυτή τη θεωρία προώθησε την ιδέα ενός έτους «διάλογου 

των πολιτισμών». Η ιδέα κέρδισε έδαφος και ο οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επέλεξε 

το 2001 ως έτος αφιερωμένο σε αυτή την προσπάθεια. Στο ίδιο πλαίσιο το 1998, σε 

εγχώριες ομιλίες αλλά και διεθνώς, έκανε λόγο για επανεξέταση των δυτικών 

αντιλήψεων από την Ιρανική κοινωνία σε μια απόπειρα να γεφυρώσει το χάσμα 

ανάμεσα στην Δύση και το Ιράν. Ο νέος Υπουργός των Εξωτερικών Kamal Kharrazi, 

μετά από διαπραγματεύσεις, πέτυχε την ανταλλαγή πρεσβευτών με την Αγγλία.109 

Αν και καλοδεχούμενο από τις χώρες της Ευρώπης το πρόγραμμα του 

Khatami προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις στο Συμβούλιο των Κηδεμόνων και στους 

σκληρούς θρησκευτικούς κύκλους του Ιράν γενικότερα. Μέλη της κυβέρνησης, 

κυρίως μεταρρυθμιστές, διώχθηκαν με κατηγορίες κατάχρησης δημοσίων πόρων και 

παραιτήθηκαν ή φυλακίστηκαν. Ο Πρόεδρος του Ιράν ζήτησε από τον Khamenei να 

μεσολαβήσει πράγμα που δεν συνέβη εφόσον ο ίδιος ο Khamenei ανήκε στους 

συντηρητικούς κύκλους του Ιράν. Η πολιτική πραγματικότητα του Ιράν ήταν πως ο 

Khatami δεν θα μπορούσε να διατηρηθεί στην εξουσία πραγματοποιώντας 

μεταρρυθμίσεις που τον έφερναν σε ευθεία αντιπαράθεση με τον Ανώτατο Ηγέτη της 

ισλαμικής δημοκρατίας.110 

Η εσωτερική κρίση βάθυνε στο Ιράν κατά τα τελευταία έτη της δεκαετίας του 

1990, όταν σημειώθηκε μια σειρά δολοφονιών πολιτικών προσώπων, κυρίως 

υποστηρικτών του Khatami, που κλόνισαν την χώρα. Σύντομα αποδείχτηκε πως 

                                                 
106 Ibid., 334-337. 
107 Samuel P. Huntington, The clash of civilizations and the remaking of world order (New York: 
Simon & Schuster, 1996). 
108 Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, 80-85. Για την θέση της θεωρίας του Huntington 
στον 21ο αιώνα. βλ. J. Paul Barker, "Edited Collection - Huntington's Clash of Civilizations Twenty 
Years On," E-International Relations, October 2013, accessed October 17, 2017, http://www.e-
ir.info/wp-content/uploads/Clash-of-Civilizations-E-IR.pdf. 
109 Axworthy, Revolutionary Iran, 338-339. 
110 Ibid., 340-1. 
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ομάδα του Υπουργείου Πληροφοριών και Ασφάλειας ήταν υπεύθυνη για τις 

επιθέσεις. Παρότι υπήρξαν ορισμένες καταδίκες το μέγεθος της συνομωσίας δεν έγινε 

γνωστό. Η κυβέρνηση του Khatami αποδυναμώθηκε, ενώ το χάος που επικράτησε 

έπληξε και την ατζέντα της εξωτερικής του πολιτικής. Τα δυτικά κράτη και οι 

υπηρεσίες τους έκριναν πως ο Khatami ήταν ανίσχυρος να επιβάλει τις 

μεταρρυθμίσεις του. 111 

Παρ' όλες τις αντιξοότητες «οι μεταρρυθμιστές,» κέρδισαν τις νομοθετικές 

εκλογές του 2000 ενώ ο ίδιος επανεκλέχτηκε στο αξίωμα το 2001 απόδειξη ότι είχε 

ακόμη την στήριξη μεγάλης μερίδας του εκλογικού σώματος. Ελλείψει όμως 

πολιτικών συμμαχιών στο περίπλοκο πολιτικό τοπίο του Ιράν πήρε ουσιαστικά τέλος 

το πρόγραμμα αναμόρφωσης που είχε ξεκινήσει ο Khatami. Η εμπιστοσύνη της 

πλειοψηφίας προς τον πρόεδρο δεν ήταν αρκετή, για την πραγματοποίηση ριζικών 

αλλαγών στο πολίτευμα της Ισλαμική Δημοκρατίας.112 

 

 

2.2  Το Ιράν  στον 21ο αιώνα. 

 

2.2.1 Από την 11
η
 Σεπτεμβρίου μέχρι την κρίση του 2009  

Αναμφίβολα το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου ήταν από τα 

γεγονότα που επηρέασαν όλες τις μετέπειτα εξελίξεις του 21ου αιώνα. Πως όμως 

επηρέασε την Ισλαμική Δημοκρατία; Όπως είδαμε, στις αρχές του 2000 ένα βαθύ 

χάσμα μεταξύ των συντηρητικών- σκληροπυρηνικών κύκλων και των αναμορφωτών 

της εκλεγμένης κυβέρνησης δίχαζε την Ιρανική κοινωνία. Την επαύριον του 

τρομοκρατικού χτυπήματος οι 2 παρατάξεις σε μια σπάνια συγκυρία καταδίκασαν 

από κοινού τις επιθέσεις. Σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές χώρες, οι δηλώσεις αυτές δεν 

ήταν κάτι το αυτονόητο για ένα ισλαμικό κράτος της Μέσης Ανατολής.113 

Όταν η Al- Qaeda ανέλαβε την ευθύνη, ο πρόεδρος Mπους κήρυξε πόλεμο 

κατά της τρομοκρατίας και των κρατών προέλευσης και περίθαλψης των 

τρομοκρατών. Στο πλαίσιο αυτό προετοιμάστηκε το έδαφος για τον πόλεμο στο 

Αφγανιστάν.114 Το Ιράν βρίσκονταν σε διαρκή σύγκρουση με τους Taliban τα 

                                                 
111 Axworthy, Revolutionary Iran, 344-349. 
112 Ibid., 350-54. 
113 Ibid., 355. 
114 Έχει αποδειχτεί ότι με αντάλλαγμα δολοφονίες οι Taliban προστάτευαν μέλη της Al- Qaeda από τις 
αμερικανικές δυνάμεις. Ibid., 356.  



 42 

τελευταία χρόνια. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες τα συμφέροντα των δυο 

κρατών ταυτίζονταν. Με την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στις αρχές 

Οκτώβριου Αμερικανικές και Ιρανικές αρχές συνεργάστηκαν στη διευκόλυνση των 

κινήσεων της βορειοατλαντικής συμμαχίας. Η συνεργασία συνεχίστηκε σε 

διπλωματικό επίπεδο, ένδειξη πως η «φιλελεύθερη» εξωτερική πολιτική του Khatami 

απέδιδε καρπούς. 

Οι προσδοκίες διαψευστήκαν με την ομιλία του Αμερικανού προέδρου στις 29 

Ιανουαρίου 2002. Σε μια στιγμή η αμερικανική ηγεσία ενέταξε το Ιράν στον λεγόμενο 

«Άξονα του κακού», μαζί με το Ιράκ και την Βόρεια Κορέα μια ομάδα χωρών, οι 

οποίες ενίσχυαν και υπέθαλπαν τρομοκρατικές ομάδες. Η ομιλία Bus έπεσε σαν 

κεραυνός εν αιθρία στην Ιρανική ηγεσία. Οι σχέσεις των 2 κρατών διαταράχτηκαν και 

παραμένουν τεταμένες έως σήμερα.115 Το Ιράν θεωρείται πλέον παρίας του διεθνούς 

συστήματος. Μεγάλο ήταν το πλήγμα για τον πρόεδρο Khatami και την κυβέρνηση. 

Η διατήρηση του ελέγχου στο εσωτερικό της χώρας οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό 

στις επιτυχίες της εξωτερικής του πολιτικής. Ιδιαίτερα δε η πολιτική 

επαναπροσέγγισης με δυτικά κράτη καταποντίστηκε.116 

 

2.2.2 Η πτώση της κυβέρνησης Khatami 

Έχοντας ρίξει μεγάλο μέρος του βάρους της μεταρρυθμιστικής του 

προσπάθειας στην εξωτερική πολιτική ο Khatami αντιμετώπιζε πολλές αντιδράσεις 

επειδή υποστήριζε επαναπροσέγγιση των χωρών της δύσης. Ο Khatami δεν 

πραγματοποίησε οικονομικές μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας 

και τις ανεργίας γιατί ήταν βέβαιο ότι θα συναντούσε ακόμη μεγαλύτερη αντίδραση 

από τους συντηρητικούς. Για τον ίδιο λόγο δεν πήρε μέτρα για τα δικαιώματα των 

μειονοτήτων στην χώρα, ή στον εκπαιδευτικό τομέα117 με αποτέλεσμα η ανεργία να 

εκτοξευτεί στα ύψη, ιδίως στους νέους. Φαινόμενα πορνείας118 και προσωρινών 

                                                 
115 Εξαίρεση αποτελεί η συμφωνία για το Πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, όμως είναι νωρίς για να 
αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της συμφωνίας. 
116 Axworthy, Revolutionary Iran, 356-9. 
117 Το 2001 1.5 εκατομμύριο συμμετείχε στις απαιτητικές εισαγωγικές εξετάσεις στο πανεπιστήμιο με 
το 1/10 να επιτυγχάνει σε αυτές. Ibid., 362. 
118 Το 6% των εισακτέων είναι γυναίκες. Από τους αποφοίτους 1/23 αποκαταστάθηκε επαγγελματικά. 
Ελλείψει εργασίας- μισθού, οι περισσότεροι οδηγήθηκαν σε επανεγκατάσταση στις οικογενειακές 
εστίες. Ο γάμος έγινε έτσι αδύνατος, λόγω ισλαμικού δικαίου, υπήρξε πτώση των γεννήσεων και 
έξαρση της πορνείας. Ακόμη αυξηθήκαν οι αλκοολικοί και οι χρήστες ναρκωτικών. Η κοινωνία εν 
συνόλω ήταν σε αναβρασμό. Ο.π., 362-365. 
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γάμων έκαναν την εμφάνιση τους, ενώ η χρήση ναρκωτικών ουσιών έγινε καθημερινό 

φαινόμενο. (εκτιμάται ότι 5% του πληθυσμού είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών).119 

Ως απάντηση η θρησκευτική ελίτ πολλαπλασίασε τις ποινές, τις φυλακίσεις 

και τα μαστιγώματα, μέτρα που έγιναν δεκτά με διαδηλώσεις κατά του Khamenei, 

παραιτήσεις στελεχών και απαγόρευση στις εφημερίδες να καλύψουν τις ταραχές. Ο 

Khatami έκανε προσπάθειες να ανανεώσει τη δυναμική της πολιτικής του ατζέντας. 

Τον Σεπτέμβριο του 2002 κατέθεσε στην βουλή πρόταση νόμων για περιορισμό των 

εξουσιών του συμβουλίου των Κηδεμόνων και ενίσχυση αυτών του προέδρου. 

Φυσικά απορρίφθηκαν.120 

Τον Οκτώβριο του 2003 οι μεταρρυθμιστές είχαν την ευκαιρία να ανακτήσουν 

πολιτική ισχύ. Η Shirim Ebabi, μια δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, 

πήρε το Νόμπελ ειρήνης. Όμως τα ΜΜΕ αλλοίωσαν το γεγονός παρουσιάζοντας 

διαφορετική αιτιολόγηση της βράβευσης. Πολλές συντηρητικές εφημερίδες μίλησαν 

για προσπάθεια αμερικανικής επιρροής μέσω του βραβείου ενώ ο ίδιος ο πρόεδρος 

της δημοκρατίας είπε πως το γεγονός ήταν ασήμαντο, «μόνο το Νόμπελ λογοτεχνίας 

έχει αξία». Στον εξωτερικό τομέα πάντως η προβολή του Ιράν διεθνώς βοήθησε στην 

κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας στην αποστολή βοήθειας έπειτα από έναν 

μεγάλο σεισμό.121 

Σε σημαντικές περιπτώσεις ο Khatami απέφυγε να έρθει σε ευθεία σύγκρουση 

με το καθεστώς. Επέλεξε να πραγματοποιήσει τις αλλαγές που ήθελε διατηρώντας το 

υπάρχον σύστημα αλλά δεν τα κατάφερε. Όπως έχει προταθεί αν κατά τις 

συστηματικές δολοφονίες ή κατά την ψήφιση νόμων κατά της ελευθερίας του τύπου 

απειλούσε με παραίτηση θα προκαλούσε χάος στο επαναστατικό καθεστώς καθώς το 

80% του πληθυσμού τον στήριζε.122 Με την τροπή που πήραν τα πράγματα 

απογοητευμένοι από την πολιτική, ελάχιστοι ιρανοί ψηφίσαν στις Δημοτικές εκλογές 

δίνοντας και πάλι τη μερίδα του λέοντος στους συντηρητικούς υποψηφίους.123 

 

 

 

                                                 
119 Axworthy, Revolutionary Iran, 363-4. 
120 Ο.π., 365. 
121 Ο.π., 365-7. 
122 Ο.π., 367-368. 
123 Η προσέλευση των ψηφοφόρων σε όλη την χώρα ήταν κάτω του 50%. Βλ. Ehteshami, 

Anoushiravan; Zweiri, Mahjoob (2007), Iran and the Rise of Its Neoconservatives: The Politics of 

Tehran's Silent Revolution, I.B.Tauris, pp.35–37. 
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2.2.3 Η περίοδος Ahmadinejad 

 Ο Ahmadinejad γεννήθηκε νοτιοανατολικά της Τεχεράνης το 1956. Αρχικά η 

οικογένεια του είχε το επώνυμο Saborjhian ή Sabaghian το οποίο άλλαξε σε 

Ahmadinejad124 για να κρύψει την ταπεινή τους καταγωγή. Δούλεψε για χρόνια στο 

Αζερμπαϊτζάν και βοήθησε στον αγώνα κατά των κούρδων αυτονομιστών. Στη 

συνέχεια εκλέχτηκε δήμαρχος Τεχεράνης το 2003.125 Στις προεδρικές εκλογές του 

2005 συμμετείχε ανάμεσα σε 8 υποψηφίους. Για δεύτερη φορά ο Rafsagani 

υποστηρίζονταν από το καθεστώς. Παρόλα αυτά συγκέντρωσε μόλις 21% στον 1ο 

γύρο ενώ υπήρχε μειωμένη συμμετοχή λόγω της αποχής των μεταρρυθμιστών. Η 

μεγάλη έκπληξη ήταν το 19% που συγκέντρωσε ο Ahmadinejad. Ταυτόχρονα 

υπήρξαν διαμαρτυρίες για νοθεία στις ψήφους που έλαβε Ahmadinejad.126 Ο 

λαοφιλής Ahmadinejad και η επιτυχημένη εκλογική του εκστρατεία με ελάχιστους 

πόρους προκάλεσε αλλαγή της στάσης της πολιτικής ελίτ με τον Ανώτατο Ηγέτη να 

αποσύρει την στήριξη προς τον Rasfagani, εξασφαλίζοντας έτσι τη νίκη του 

Ahmadinejad.127 

Την επαύριον της νίκης του διακήρυξε την επιστροφή στον συντηρητισμό και 

τις θρησκευτικές αξίες. Επέλεξε για κυβερνητικά στελέχη του μέλη της Sepah και 

πρώην υπουργικά στελέχη τα οποία είχαν διωχθεί για την ανάμειξη τους στην 

επιδημία δολοφονιών την περίοδο 1997-8. Οι περισσότεροι ανήκαν στον προσωπικό 

κύκλο γνωριμιών του ήδη από τα πανεπιστημιακά του χρόνια. Συνεπής στις 

διακηρύξεις του ανακάλεσε σχεδόν το σύνολο των πρεσβευτών από το εξωτερικό, 

διορίζοντας νέα πρόσωπα.128 Επέλεξε τη συνέχιση του πυρηνικού προγράμματος ως 

ξεκάθαρη δήλωση ισχύος. Η κίνηση αυτή είχε μάλλον θετικό αντίκτυπο στο 

εσωτερικό καθώς παρουσιάστηκε ως υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων.129 

Οι αντιλήψεις – πολιτικές θέσεις του ήταν ένα μείγμα εναντίωσης στον 

ιμπεριαλισμό, τον καπιταλισμό και τον σιωνισμό. Δεν παρέλειπε μάλιστα να συνδέει 

πολιτικές διακηρύξεις με θρησκευτικές αναφορές περί συντέλειας του κόσμου.130 Οι 

                                                 
124 Robert Tait, "A humble beginning helped to form Iran's new hard man," The Guardian, July 01, 
2005, accessed October 17, 2017, https://www.theguardian.com/world/2005/jul/02/iran.roberttait. Από 
τις λέξεις Ahmad και Nejad. Ο προερχόμενος από την οικογένεια του Ahman, δηλαδή του προφήτη. 
125 Axworthy, Revolutionary Iran, 370-372. 
126 Ο.π., 377. 
127 Ο.π., 378-9. 
128 Ο.π., 379. 
129 Ο.π., 387. 
130 Shahram Akbarzadeh and James Barry, "State Identity in Iranian Foreign Policy," British Journal of 

Middle Eastern Studies 43, no. 4 (March 16, 2016): 616, accessed October 15, 2017,  
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δημόσιες τοποθετήσεις του αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολιτικής του 

ιδεολογίας. Προκαλούσε το κράτος του Ισραήλ με ομιλίες κατά του ολοκαυτώματος 

και υπέρ της ανατροπής του κράτους της Ιερουσαλήμ. Φιλοξένησε συνέδρια υπέρ της 

λύσης του παλαιστινιακού. Η διεθνής κατακραυγή ενθάρρυνε τη ρητορική του, ενώ 

μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών πραγματοποίησε συνέδριο αρνητών του 

ολοκαυτώματος στην Τεχεράνη επιδεινώνοντας τις σχέσεις του με χώρες όπως η 

Ρωσία και η Κίνα.131 

Ο ίδιος ο Ahmadinejad πίστευε πως επανέφερε την επανάσταση στον σωστό 

δρόμο, μετά το διάλειμμα Khatami. Αν και στο εσωτερικό όπως και στο εξωτερικό οι 

αντιδράσεις πλήθαιναν, ο Ανώτατος Ηγέτης τον στήριξε. Λειτούργησε την περίοδο 

αυτή ως σταθεροποιητικός παράγων για την κυβέρνηση.132 Στην οικονομία σε 

αντίθεση με τον προκάτοχο του σημείωσε επιτυχία. Οι οικονομικές κυρώσεις του 

2010 δεν έπληξαν τη χώρα διότι ο Ahmadinejad μείωσε τα κρατικά έξοδα 

περιορίζοντας τις επιδοτήσεις καύσιμων. Παράλληλα προσπάθησε να κερδίσει 

έδαφος στις γυναίκες με την ψήφιση νόμων στη βουλή για ελαφρά βελτίωση της 

κοινωνικής τους θέσης οι οποίοι όμως δεν έγιναν αποδεκτοί από το Συμβούλιο των 

κηδεμόνων.133 

Η στήριξη Khomeini πρόσφερε σταθερότητα στην κυβέρνηση. Οι 

ριζοσπαστικές θέσεις του Ahmadinejad είχαν φέρει πολλές φορές σε δύσκολη θέση 

υψηλά ιστάμενα κυβερνητικά στελέχη, ιδιαίτερα στο εξωτερικό. Ακόμη όμως και 

εντός της χώρας η στάση του προκαλούσε αντιπάθειες γιατί δημιουργούσε κακή 

εικόνα για το Ιράν. Αιτία ήταν οι άστοχες τοποθετήσεις του σε ζητήματα εκτός 

πολιτικής ατζέντας. Η θέση του Ahmadinejad κατέστη δυσχερέστερη μετά την 

εκλογή Obama. Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ αναγνώρισε το νέο καθεστώς 

στέλνοντας μήνυμα διαπραγμάτευσης. Στις επικείμενες εκλογές του Ιράν, ο μεγάλος 

αντίπαλος του προέδρου ήταν ο Hosem Musavi ο οποίος είχε διατελέσει στο 

παρελθόν πρωθυπουργός της χώρας. Ο ίδιος δεν φαίνονταν να έχει τη στήριξη ή την 

επιθυμία για ανατροπή του καθεστώτος. Ο Ανώτατος Ηγέτης στήριξε ανοιχτά την 

υποψηφιότητα Ahmadinejad αναιρώντας την ουδετερότητα του ρόλου του βάση 

συντάγματος. Κατά την προεκλογική εκστρατεία πρώτη φορά στην ιστορία της 

                                                                                                                                            
doi:10.1080/13530194.2016.1159541. 
131 Axworthy, Revolutionary Iran, 389-390. 
132 Ibid., 391. 
133 Ibid., 396-397,399. 
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Ισλαμικής Δημοκρατίας έγιναν πολιτικά debate ενώπιον του λαού. Κατά την 

αντιπαράθεση ο Musavi κατηγόρησε το καθεστώς πράγμα αδιανόητο μέχρι τότε. 

Η προβολή των δυο αντιπαραθέσεων στις αρχές Ιουνίου γιγάντωσε τον 

ενθουσιασμό των πολιτών για τις εκλογές. Πολλοί το είδαν ως σημάδι - αιτία 

απελευθέρωσης της έκφρασής και της ελευθερίας του λόγου.134 Την ημέρα των 

εκλογών η συμμετοχή έφτασε το 85%. Οι μεταρρυθμιστές που απείχαν στις 

προηγούμενες εκλογές τώρα συμμετείχαν, στοιχείο το οποίο μάλλον ευνοούσε τον 

Musavi. Το αποτέλεσμα όμως δεν τον δικαίωσε. Ο Ahmadinejad συγκέντρωσε πάνω 

από 60%, ποσοστό με το οποίο έπαιρνε την νίκη από τον 1ο γύρο. Ήταν μια 

αναπάντεχη εξέλιξη. Σταδιακά υπήρξαν καταγγελίες για αλλοίωση του εκλογικού 

αποτελέσματος, με διαταγή Khamenei. Το ξημέρωμα της επόμενης μέρας δυνάμεις 

ασφάλειας κύκλωσαν το εκλογικό κέντρο του Musavi. Παράλληλα τα αποτελέσματα 

δεν ανακοινώθηκαν φυσιολογικά ανά περιοχή, αλλά εν συνόλω και έπειτα βγήκαν τα 

στοιχεία αναλυτικά. Ο Khamenei, σε μία κίνηση πρωτοφανή για τα δεδομένα του 

πολιτεύματος, με ανακοίνωση του μίλησε για θεϊκό αποτέλεσμα και νίκη 

Ahmadinejad. Οι καταγγελίες για νοθεία πλήθαιναν, ιδιαίτερα όταν τα ποσοστά του 

κυβερνητικού κόμματος εμφανίζονταν σε όλη την χώρα. Αστικά κέντρα, ύπαιθρος και 

μειονοτικές περιοχές φαίνονταν πως ψηφίσαν με τον ίδιο τρόπο.135 

Με την κοινωνία ήδη διαιρεμένη προεκλογικά η σύγκρουση ήταν 

αναπόφευκτη. Εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές οι οποίοι ξεπέρασαν και το 

εκατομμύριο κατέβηκαν στους δρόμους. Την 15η Ιουνίου ανταποκριτές του 

εξωτερικού ανέφεραν ότι σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις από την 

περίοδο της επανάστασης. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επέτρεπαν καθημερινή 

μετάδοση των γεγονότων παρά τις απαγορεύσεις στον τύπο. Το Ιράν βρέθηκε για 

μεγάλο διάστημα στο επίκεντρο της διεθνούς κοινής γνώμης. Το καθεστώς, δια 

στόματος Khamenei, αρνήθηκε τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης και των 

διαδηλωτών για διαφθορά. Πολιτική γραμμή του επανεκλεγέντος προέδρου 

Ahmadinejad αλλά και του ανωτάτου ηγέτη ήταν πως το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν 

νόμιμο και αποτελούσε θετική εξέλιξη για τη χώρα. Κατά τον Khamenei οι δυτικές 

δυνάμεις είχαν επιχειρήσει να ανατρέψουν το πολίτευμα υποστηρίζοντας τον 

                                                 
134 Axworthy, Revolutionary Iran, 401-2. 
135 Σε όλες τις προγενέστερες περιπτώσεις το συμβούλιο κηδεμόνων επικύρωνε το αποτέλεσμα και η 
ελίτ αναγνώριζε έπειτα τον νικητή. Ibid., 403. 
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Musavi.136 Με στόχο την αποτροπή της δυτικής παρέμβασης, οι δυνάμεις ασφάλειας 

προχώρησαν σε ορισμένες συλλήψεις. Λίγες μέρες αργότερα, στις 20 Ιουνίου, η 

δολοφονία μιας γυναίκας κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, αναζωπύρωσε τις 

κινητοποιήσεις. Προκειμένου να πετύχουν πλήγματα στο καθεστώς οι μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις έγιναν σε σημαντικές ημερομηνίες. Στις 18 Σεπτεμβρίου (συνέδριο 

υπέρ παλαιστίνιων), στις 4 Νοεμβρίου (30 χρόνια από την εισβολή στην Αμερικανική 

πρεσβεία) εμποδίζοντας μ' αυτόν τον τρόπο τις εκδηλώσεις. Ο κρατικός μηχανισμός 

αντέδρασε. Σημειώθηκαν χιλιάδες συλλήψεις από τις δυνάμεις ασφαλείας και 

υπήρξαν πολλά θύματα. Εικάζεται ότι εκατοντάδες από αυτούς πέθαναν κατά την 

διάρκεια βασανιστηρίων. Μέσα στον κυκλώνα των γεγονότων η απειλή που 

παρουσίαζαν οι διαδηλωτές κρίθηκε πολύ σοβαρή. Υπήρξε μια τριμερής συνάντηση 

της ελίτ του Ιράν κατά την οποία ο Ahmadinejad ζήτησε στήριξη από τον Khamenei 

ώστε να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις για να διασφαλιστεί η επιβίωση του 

καθεστώτος. Ο ανώτατος ηγέτης αλλά και ο Ali Jafari ο ανώτατος διοικητής των 

Sepāh ήταν αντίθετοι και η συνάντηση κατέληξε σε αδιέξοδο. 

Το ενδιαφέρον είναι πως ο Musavi δεν αποτελούσε μεγάλη απειλή για τον 

Khamenei, ή για την ύπαρξη του πολιτεύματος γενικότερα, ακόμη και αν του 

επιτρεπόταν να εφαρμόσει όλες τις μεταρρυθμίσεις του. Άλλωστε για την πλειοψηφία 

του πληθυσμού που εξακολουθούσε να ζει στην ύπαιθρο, η φιλελευθεροποίηση του 

κράτους δεν αποτελούσε προτεραιότητα στη ζωή τους. Οι ενέργειες όμως του 

καθεστώτος για την εξουδετέρωση της απειλής ήταν πολύ πιο ακραίες. Έτσι έβλαψε 

ανεπανόρθωτα την εικόνα του, δίνοντας την εντύπωση στους πολίτες ενός 

αυταρχικού καθεστώτος. Ο Ανώτατος Ηγέτης συνήθιζε να ευνοεί πολιτικά πρόσωπα 

και επιλογές, κινήσεις οι οποίες διενεργούνταν υπόγεια και με λεπτούς χειρισμούς 

χωρίς να γίνονται αντιληπτές από τον μέσο ψηφοφόρο. Η εικόνα ενός πολιτεύματος 

με δυο πόλους οι οποίοι εξισορροπούσαν τη διακυβέρνηση της χώρας, ήταν έως τότε 

πηγή περηφάνιας. Τώρα η λεπτή αυτή ισορροπία γίνεται θρύψαλα και τη θέση της 

παίρνει μια μικρή ομάδα η οποία ελέγχει με αυταρχισμό την τύχη της χώρας. 

 Οι εξελίξεις αυτές είχαν για το Ιράν δυσμενείς συνέπειες. Η χώρα των 

«Περσών» βίωσε τον μεγαλύτερο αρνητικό αντίκτυπο ως προς την εικόνα του, από 

την περίοδο της Ιρανικής επανάστασης. Παράλληλα οι διάφορες προσπάθειες, -

                                                 
136 Ibid 405. Ο Khamenei ισχυρίζονταν, πως o Musavi καθοδηγούνταν από την δύση, (proxy 
intervention). Με στόχο την επαύριον της επικράτησης του να αλλάξει το πολίτευμα στηριζόμενος από 
ξένες δυνάμεις. Για την παρέμβαση και τον πόλεμο δι’ αντιπροσώπων βλ. Chris Loveman, "Assessing 
The Phenomenon Of Proxy Intervention", Conflict, Security & Development 2, no. 03 (2002): 29-48. 
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κυρίως εξωτερικές πιέσεις- ανατροπής του καθεστώτος δεν έδιναν δυνατότητα 

σταθεροποίησης και ελέγχου στην κυβέρνηση Khatami. Παράλληλα το ιδιότυπο 

καθεστώς του Ιράν και ιδιαίτερα ο τρόπος λήψης αποφάσεων στο ανώτατο 

κυβερνητικό επίπεδο, προκαλούσε καχυποψία στον δυτικό κόσμο.137 

Η κρίση αποτέλεσε ευκαιρία για αλλαγές και οι εσωτερικές ανακατατάξεις 

οδήγησαν λίγο αργότερα, μέσω εκλογών, στην αλλαγή του πολιτικού τοπίου στο 

Ιράν. Οι κινήσεις του πρωθυπουργού Khamenei θα αναβάθμιζαν τη θέση του Ιράν 

στο διεθνές σύστημα. 

Άποψη του συγγραφέα είναι πως η παραμονή κάθε προέδρου στην εξουσία 

για περιορισμένο χρόνο συνιστούσε τροχοπέδη για προώθηση ριζικών αλλαγών. Ο 

ανώτατος ηγέτης από την άλλη είναι ισόβιο αξίωμα. Εβρισκόμενος στην κορυφή της 

πολιτικής πυραμίδας, ήταν στην καλύτερη δυνατή θέση για να παρακολουθήσει τις 

πολιτικές αλλαγές ανά 4ετια. Ο Ali Khamenei ίσως έβλεπε πως ο χαρακτήρας του 

καθεστώτος είχε αλλάξει πολύ από τότε που ανέλαβε το αξίωμα του το 1989. 

Πεποίθηση η οποία ήταν δύσκολο να γίνει αντιληπτή από τον εκάστοτε πρόεδρο ο 

όποιος είχε μικρότερο πολιτικά χρονικό ορίζοντα. Εάν προσθέσει κανείς και τον ρόλο 

του ως θρησκευτικό ηγέτη είναι κατανοητό γιατί επιθυμούσε διαφορετικό 

προσανατολισμό. 

Η δεύτερη θητεία Ahmadinejad και οι συνέπειες της κρίσης του 2009 

οδήγησαν τη συντηρητική παράταξη σε ρήξη. Ουσιαστικά ως αντίδραση στις 

διαδηλώσεις των εκλογών ο νεοεκλεγείς πρόεδρος υιοθέτησε μια ήπια γραμμή, σε 

αντιδιαστολή με τη σκληρή στάση του Khamenei. Οι δυο παρατάξεις που 

αναδείχθηκαν ήταν οι υπερσυντηρητικοί με εκφραστές τον πρόεδρο της βουλής Ali 

Larijani και τον ανώτατο ηγέτη και από την άλλη οι συντηρητικοί-μετριοπαθείς, υπό 

τον πρόεδρο Ahmadinejad. Τα επόμενα χρόνια αυτή η κόντρα βάθυνε. Η πολιτική 

αντιπαράθεση οδήγησε στη δυσλειτουργία του κράτους και ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας επωμίστηκε το μεγαλύτερο πολιτικό κόστος.138 

Οι Sepah απέκτησαν ακόμη μεγαλύτερη ισχύ, χάρη στον ανώτατο ηγέτη, ο 

οποίος ακύρωνε αρκετές αποφάσεις του Ahmadinejad δίνοντας χαρακτηριστικά 

                                                 
137 Howard, 24. 
138 Λόγω προσωπικών του φιλοδοξιών, ελέγχου του καθεστώτος, ο Ahmadinejad πήρε αποφάσεις με 
ρίσκο δυσανάλογο προς το όφελος. Επιπλέον αν εξετάσουμε την μετωπική σύγκρουση των δυο μελών 
της πολιτικής ελίτ, ως ένα chicken game της θεωρίας μπαιγνίων, φυσιολογικά οι απώλειες των δυο 
παικτών θα είναι αντιστρόφως ανάλογες του πολιτικού τους μεγέθους. Βλ. Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, 
Λήψη αποφάσεων κρίση διαπραγμάτευση (Αθήνα: Παπαζήση, 1997), 29,63. 
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δικτατορίας στο πολίτευμα.139 Με τις διαδηλώσεις να συνεχίζονται το 2010, το 

καθεστώς πήρε ακραία μέτρα. Ο έλεγχος των τηλεπικοινωνιών από τους φρουρούς 

της επανάστασης επέτρεψε το προσωρινό κλείσιμο των τηλεφωνικών γραμμών και 

του διαδικτύου για τη διάλυση των διαδηλώσεων. Επίσης πολλά μέλη της 

αντιπολίτευσης τέθηκαν σε κατ' οίκον περιορισμό. Ως αποτέλεσμα οι αντιδράσεις 

σταδιακά κόπασαν και δεκάδες μεταρρυθμιστές εγκατέλειψαν την χώρα. Με την 

έξοδο αυτή ολοκληρώθηκε το πράσινο κίνημα του 2009.140 

Τα επόμενα χρόνια το Ιράν βρέθηκε στο στόχαστρο νέων κυρώσεων από τις 

ΗΠΑ και τα άλλα κράτη, οι οποίες εξήντλησαν οικονομικά την χώρα. Το καθεστώς 

απαλλαγμένο από την πίεση των μεταρρυθμιστών αντέδρασε με την μορφή εισβολής 

«φοιτητών» στην βρετανική πρεσβεία. Η ισλαμική δημοκρατία επανήλθε στην 

προηγουμένη απομόνωση της.141 

 

 

2.3 Πλήρης ένταξη στο διεθνές σύστημα 

 

2.3.1 Το Ιράν επί Rouhani 

Οι επικείμενες εκλογές του 2013 εισήγαγαν νέα πρόσωπα στην πολιτική ελίτ. 

Ο Rafsagani μετά από τόσες αποτυχίες αποκλείστηκε από το Συμβούλιο των 

Κηδεμόνων όπως και ο διάδοχος της πολιτικής Ahmadinejad. Από τους υποψηφίους 

πέντε ήταν σκληροπυρηνικοί, ένας συντηρητικός και δυο αδύναμοι ομολογουμένως 

μεταρρυθμιστές. Η εικόνα έδειχνε στροφή προς τα δεξιά την οποία είχε πάρει το 

πολιτικό σύστημα στο Ιράν σε σχέση με τις εκλογές του 2009 (αντιπαράθεση 

μεταρρυθμιστών-συντηρητικών).142 Τελικά παρέμειναν 6 υποψήφιοι με τον Rouhani 

να λαμβάνει στήριξη από σημαίνοντα πρόσωπα της πολίτικης ελίτ, μεταρρυθμιστών 

αλλά και μετριοπαθών.143 Στήριξη η οποία ήταν καθοριστική για την επικράτηση του 

με ποσοστό 50.7%. 

                                                 
139 Amin Saikal, Iran at the crossroads (Cambridge: Polity, 2016), 70-71. 
και Axworthy, Revolutionary Iran, 408. 
140 Axworthy, Ibid., 409. 
141 Robert F. Worth and Rick Gladstone, "Iranian Protesters Attack British Embassy," The New York 
Times, November 29, 2011, accessed October 17, 2017, http://www.nytimes.com 
/2011/11/30/world/middleeast/tehran-protesters-storm-british-embassy.html. 
142 Axworthy Ibid., 425-6. 
143 Alistair Dawber, "Iran votes for new president to replace Mahmoud Ahmadinejad: Ayatollah 
Khamenei warns voters 'our enemies win if turnout is low'," The Independent, June 14, 2013, accessed 
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Κυριότερα σημεία της πολιτικής του ατζέντας ήταν η απελευθέρωση 

πολιτικών κρατουμένων, η ελευθερία της έκφρασης και η ισότητα των δυο φύλων.144 

Παράλληλα μετά το πράσινο κίνημα και τη σύγκρουση με τον Ahmadinejad φαίνεται 

πως και ο Khamenei αποδέχθηκε μια στροφή προς τα αριστερά. Ο ίδιος σίγουρα 

στήριζε τις συντηρητικές επιλογές, όμως συμβιβάστηκε αναγνωρίζοντας πως το 

πολίτευμα έπρεπε να αποκτήσει περισσότερη ισορροπία.145 

Ο νέος πρόεδρος, Husan Rouhani είχε ακολουθήσει τον Khomeini στην 

εξορία και ήταν μέλος ομάδας μετριοπαθών κληρικών που πίστευαν στη διατήρηση 

επαφών με τη δύση. Μετά την επικράτηση της επανάστασης διατέλεσε γραμματέας 

του Ανωτάτου Εθνικού Συμβούλιου Ασφάλειας και μιλούσε εκ μέρους του Khomeini. 

Στην 2η θητεία Khatami μετείχε ως κορυφαίος διαπραγματευτής του πυρηνικού 

προγράμματος, θέση την οποία εγκατέλειψε το 2005.146 

Η νέα κυβέρνηση ξεκίνησε τη θητεία της τον Αύγουστο του 2013, 

αποτελούμενη κυρίως από τεχνοκράτες. Δυο ήταν οι βασικοί στόχοι της κυβέρνησης 

Ruhani, με τον δεύτερο να απορρέει από τον πρώτο. Βελτίωση των συνθηκών ζωής 

μέσω κοινωνικών αλλαγών και εξομάλυνση της πολιτικής ζωής της χώρας με την 

απελευθέρωση κρατούμενων. Υπομόχλιο στους παραπάνω στόχους ήταν η ανάπτυξη 

της οικονομίας. 

Η στρατηγική που επέλεξε προς επίρρωση της οικονομικής ανάπτυξης ήταν η 

διαπραγμάτευση με τη διεθνή κοινότητα για την άρση των κυρώσεων. Το ισχυρό 

διαπραγματευτικό χαρτί του Ιράν ήταν το πυρηνικό πρόγραμμα και η απειλή που 

αυτό αντιπροσώπευε για τον δυτικό κόσμο.147 Όσο διαρκούσαν οι συνομιλίες της 

Γενεύης ο Rouhani βελτίωνε σταδιακά την οικονομία της χώρας, περιορίζοντας τις 

κρατικές δαπάνες και μειώνοντας τον πληθωρισμό. Οι αντιδράσεις των ισλαμικών 

φρουρών περιορίστηκαν με δεξιοτεχνία από τον Rouhani ο οποίος έλαβε τη στήριξη 

του κοινοβουλίου και του Ανωτάτου Ηγέτη για τις μεταρρυθμίσεις του.148 Παράλληλα 

οι εμπορικές συναλλαγές με την Κίνα αυξήθηκαν αγγίζοντας τα 40 δις. 

Σε αυτό το πλαίσιο τον χειμώνα του 2013 επετεύχθη μια αρχική συμφωνία με 

τα πέντε μόνιμα μέλη του συμβουλίου ασφαλείας συν τη Γερμανία. Η συμφωνία 

                                                                                                                                            
October 14, 2017, http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/iran-votes-for-new-president-
to-replace-mahmoud-ahmadinejad-ayatollah-khamenei-warns-voters-our-8657853.html. 
144 Axworthy, Revolutionary Iran, 426-7. 
145 Saikal, 72. 
146 Axworthy, 427 and Saikal, 88. 
147 Saikal, 73,88. 
148 Ibid.,89-90. 
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οδήγησε στην απελευθέρωση ιρανικών κεφαλαίων από τις αμερικανικές τράπεζες, 

ενισχύοντας την πολιτική θέση του Rouhani.149 Ισχυρές ήταν οι αντιδράσεις των 

συντηρητικών κληρικών του Συμβούλιου των Κηδεμόνων αλλά και των ισλαμικών 

φρουρών, λόγω απώλειας ελέγχου της οικονομίας μετά την εισροή κεφαλαίων από το 

εξωτερικό150. Παρότι ο Rouhani έχει τη στήριξη του ανωτάτου ηγέτη στο ζήτημα της 

συμφωνίας ο Khamenei παραμένει συντηρητικός. Με αποτέλεσμα να διατηρούνται οι 

αντιθέσεις στο εσωτερικό του Ιράν με την ισχυρή παρουσία σκληροπυρηνικών, οι 

οποίοι προσπαθούν να εμποδίζουν τις μεταρρυθμίσεις Rouhani. Κραυγαλέα 

περίπτωση, η αποπομπή του Υπουργού Επιστημών με απόφαση της βουλής τον 

Αύγουστο του 2014. Ιδιαίτερα σε ζητήματα κοινωνικών μεταρρυθμίσεων τα οποία 

δεν έχουν άμεσα πολιτικά ή οικονομικά οφέλη για το καθεστώς, οι μεταρρυθμίσεις 

ήταν περιορισμένες και οι ουσιαστικές αλλαγές ακόμα λιγότερες. 151 

Σε γενικές γραμμές η Ισλαμική δημοκρατία έχει εξέλθει από τη διεθνή 

απομόνωση, πέτυχε τη συμφωνία του πυρηνικού προγράμματος και βελτίωσε την 

οικονομική της κατάσταση από το 2013 έως σήμερα. Η πρώτη θητεία Rouhani παρά 

τις αποτυχίες σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης κρίνεται ιδιαίτερα θετική. Μετά την 

εκλογή Trump και τις απειλές του για διάλυση της συμφωνίας οι σκληροπυρηνικοί 

κληρικοί με εκπρόσωπο τον Ebrahim Raisi, έχουν ισχυροποιήσει τη θέση τους. Αν 

ληφθεί υπόψη και η τάση του Ανωτάτου Ηγέτη να υποστηρίζει τις εναλλαγές μεταξύ 

κληρικών και μεταρρυθμιστών, πρόκειται για τις πιο κρίσιμες εκλογές του 21ου αιώνα 

για την Ισλαμική δημοκρατία.152 

Ο γράφων θεώρει πως η «επανεισδοχή» του Ιράν ως μέλος του διεθνούς 

συστήματος αυξάνει τις δυνατότητες του και την επιρροή του ως παράγοντα και εν 

δυνάμει πυρηνική δύναμη. Συγχρόνως το νέο status της Ισλαμικής δημοκρατίας 

πολλαπλασιάζει και τις συνέπειες που θα είχε μια πιθανή ρήξη με τα άλλα κράτη του 

διεθνούς συστήματος. Η νίκη Rouhani στις εκλογές του 2017 ήταν πολύ σημαντική 

για την Ισλαμική δημοκρατία διότι με δεσμεύσεις που επισύρει η παρουσία του Ιράν 

στο διεθνές σύστημα μια εκ νέου απόσυρση και απομόνωση, με επικράτηση των 

συντηρητικών θα έχει παράπλευρες απώλειες. Όταν μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο 

αναβιώνει η σύγκρουση φιλελευθερισμού και εθνικισμού, οι αντιδράσεις των 
                                                 
149 Saikal., 100. 
150 Ibid., 104, 111. 
151 Ibid., 116-7. 
152 Telegraph Reporters, "Iran election: Everything you need to know," The Telegraph, May 17, 2017, 
accessed October 14, 2017, http://www.telegraph.co.uk/news/2017/05/17/iran-election-everything-
need-know/. 
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μεγάλων δυνάμεων ίσως να είναι εξίσου ακραίες. Βεβαίως το ενδεχόμενο ρήξης 

παραμένει ανοικτό όμως το Ιράν έχει αποδείξει ότι ελλείψει εσωτερικής ανωμαλίας, 

μπορεί να διαχειριστεί τα εξωτερικά προβλήματα και η επανεκλογή Rouhani 

προσφέρει σταθερότητα. 

 

2.3.2 Πώς οδηγηθήκαμε στη συμφωνία του πυρηνικού προγράμματος 

Η προσπάθεια απόκτησης πυρηνικών από το Ιράν δεν ξεκίνησε με την 

Ισλαμική επανάσταση. Αναγνωρίζοντας τη δυναμική του νέου όπλου ο Σάχης έκανε 

άμεσα βήματα προς την απόκτηση πυρηνικής ενέργειας. Η χρονιά καμπή για το Ιράν 

ήταν το 1957 καθώς το κέντρο πυρηνικών δοκιμών εγκαταστάθηκε στην Τεχεράνη . 

Την δεκαετία του ’50 το Ιράν είχε την εικόνα σταθερού και αξιόπιστου συμμάχου 

διευκολύνοντας τη συνεργασία Ιρανών–Αμερικανών στον τομέα της πυρηνικής 

ενέργειας. 

Επιθυμία του Σάχη ήταν μακροπρόθεσμα να αποκτήσει και το Ιράν πυρηνικά 

όπλα, γεγονός που θα αναβάθμιζε την χώρα του σε υπερδύναμη προσφέροντας την 

«απόλυτη» αποτρεπτική ικανότητα προσδίδοντας παράλληλα στον ίδιο τεράστιο 

κύρος.153 

Οι εργασίες του πυρηνικού προγράμματος ανεστάλησαν προσωρινά με την 

ισλαμική επανάσταση. Η ιδεολογία του Khomeini ήταν αντίθετη με έναν οργανισμό 

«δυτικού» τύπου. Σταδιακά όμως το πρόγραμμα ξανά ξεκίνησε,154 εύκολα ή 

δύσκολα, σε συνεργασία με τις δυνάμεις(κράτη) που εξετάσαμε ή υπό πίεση. Το 

πρόγραμμα συνέχισε υπό την διακυβέρνηση μεταρρυθμιστών και 

σκληροπυρηνικών.155 

Δηλαδή η Ισλαμική δημοκρατία του Ιράν και προγενέστερα ως 

αυτοκρατορικό κράτος του Ιράν έχει επενδύσει παρά πολλά σε οικονομικό πολιτικό 

και στρατιωτικό, επίπεδο στο πυρηνικό πρόγραμμα Αβίαστα, λοιπόν, συνάγεται το 

συμπέρασμα πως δεν θα συμφωνούσε ελαφρά τη καρδία να το εγκαταλείψει χωρίς 

ισοδύναμα από άποψη ισχύος οφέλη. Με βάση τον αρχικό στόχο του προγράμματος, 

                                                 
153 Κοσκουβέλης, Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, 243. 
154 David Patrikarakos, Nuclear Iran: the birth of an atomic state (London etc.: I.B.Tauris, 2013), 
103-104. Οι οικονομικές πιέσεις των εταιριών σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του πολέμου με το Ιράκ 
αποδεδείχθηκαν πολύ ισχυρές. Μόλις δυο χρόνια αργότερα το καθεστώς ανέκρουσε πρύμναν καθώς οι 
πιέσεις της δομής του διεθνούς συστήματος προκάλεσαν αλλαγή της πολιτικής αυτής επιλογής 
(Κουσκουβέλης Εισαγωγή στις Διεθνείς σχέσεις, 65). 
155 Patrikarakos, 21-23, 81, 92 και Anoushiravan Ehteshami and Mahjoob Zweiri, eds. Irans foreign 

policy: from Khatami to Ahmadinejad (Reading: Ithaca, repr., Lebanon, 2008), 80. 
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την ανάδειξη του Ιράν ως υπερδύναμη, η απόσταση από τις προτάσεις των P5+ 1, 156 

μετά το 2003, ήταν μεγάλη. 

Το βασικό δίλημμα του Ιράν ήταν το εξής: οι Ιρανοί-ειδικά οι 

μεταρρυθμιστές- θα ήταν πρόθυμοι να διαπραγματευτούν με την Ουάσιγκτον όμως 

είχαν (και έχουν) αρνητική εικόνα γι’ αυτήν. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεπάγονταν 

πολιτική κρίση στο εσωτερικό του Ιράν και αν μάλιστα κατέληγαν σε μια ετεροβαρή 

συμφωνία το πολιτικό κόστος, για την κυβέρνηση, θα ήταν τεράστιο. Με δεδομένο 

ότι στο διπολικό σύστημα διακυβέρνησης του Ιράν η «συντηρητική παράταξη» είναι 

η θρησκευτική και ο κατεξοχήν εκπρόσωπος του ο Ανώτατος Ηγέτης είναι ισόβιος οι 

αρνητικές επιπτώσεις θα έπλητταν κυρίως την πολιτική ελίτ. 

Επιπρόσθετα οι, μέχρι την 1η δεκαετία του 2000, συνέπειες της συνέχισης του 

προγράμματος ήταν συγκριτικά πολύ μικρότερες από τις επιβληθείσες κυρώσεις. Στα 

πλαίσια μιας ορθολογικής αποτίμησης157 το Ιράν έκρινε συμφέρον να συντηρεί την 

υπάρχουσα κατάσταση.158 Σε αντίθεση με την εικόνα που έχει διεθνώς μέσω των 

ΜΜΕ, το Ιράν αποτελεί έναν ορθολογικό παίκτη του διεθνούς συστήματος που 

απλώς διατηρεί διαφορετική κατανομή στις προτεραιότητες του, ως κράτος, από τις 

δυτικές δημοκρατίες. 

Η παρουσία Obama και Rouhani δυο διαλλακτικών ηγετών την ίδια περίοδο 

στην προεδρική θέση έδωσε την δυνατότητα να συγκλίνουν τα δυο κράτη και να 

υπογραφεί το Joint Comprehensive Plan of Action. 

                                                 
156 P5+1 ή E3+3 είναι τα πέντε μόνιμα (permanent) μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών: η Κίνα, η Γαλλία, η Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο οι Ηνωμένες Πολιτείες, συν τη Γερμανία. 
157 Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Πόλεμος και Ορθολογισμός: Θεωρητικές προεκτάσεις και στρατηγικές 
εφαρμογές (Θεσσαλονίκη: Ποιότητα, 2010), 131-132. 
158 Balkan Devlen, “Συμφωνία ή σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες; Εξηγώντας και προβλέποντας 
την συμπεριφορά του Ιράν κατά την διάρκεια της πυρηνικής κρίσης,” μετ. Μαρία Γαστεράτου στο 
Ιράν: Πολιτική, Οικονομία, Διεθνείς και Περιφερειακές σχέσεις 128. 
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Κεφάλαιο 3
ο  
ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΡΑΝ 

 

 

3.1  Ιράν - ΗΠΑ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα μας απασχολήσει η πορεία των δυο κρατών μετά την 

ανάδειξη της Αμερικής ως υπερδύναμης στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Οι 

σχέσεις του Ιράν με τις ΗΠΑ, πέρασαν από 3 διαφορετικές φάσεις. Η πρώτη είναι 

κατά την διάρκεια διακυβέρνησης του Σάχη. Η δεύτερη φάση ξεκινά μετά την 

Ισλαμική επανάσταση. Η τρίτη φάση έχει μόλις αρχίσει και αφόρα την μετά την 

πυρηνική συμφωνία εποχή. 

 

3.1.1 Η περίοδος διακυβέρνησης του Ιράν από τον Σάχη 1946-1979 

Βρισκόμαστε στο 1945, η λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου αφήνει τη 

Σοβιετική Ένωση μοναδική υπερδύναμη στο ανατολικό ημισφαίριο. Οι Ηνωμένες 

Πολιτείες ακολουθούν πολιτική ανάσχεσης και αποτρέπουν την απόλυτη κυριαρχία 

της στην Ευρώπη. Δημιουργούν μια κατάσταση εξισορρόπησης.159 Είναι η αρχή του 

ψυχρού πολέμου με τις δυο υπερδυνάμεις να «συγκρούονται» σε όλη την υφήλιο.160 

Στις αρχές του 1946 οι ΗΠΑ πιέζουν την ΕΣΣΔ να αποχωρήσει από το Ιράν, 

όπου διατηρούσε στρατεύματα. Από τη χρονιά εκείνη έως την επανάσταση οι σχέσεις 

των δυο χωρών είναι πολύ καλές. Η Αμερική ενισχύει στρατιωτικά και υπερασπίζεται 

το Ιράν του όποιου η ύπαρξη λειτουργεί αποτρεπτικά στις βλέψεις της ΕΣΣΔ για 

έλεγχο του Περσικού κόλπου. Στα πλαίσια της πολιτικής ανάσχεσης επί Eisenhower 

οι ΗΠΑ ενίσχυσαν την θέση τους σε κράτη γύρω από την ΕΣΣΔ. Χαρακτηριστική 

περίπτωση, το πραξικόπημα του 1953 κατά του πρωθυπουργού Mosaddegh.161 Προς 

την ίδια κατεύθυνση το νέο καθεστώς του Ιράν, υπογράφει το σύμφωνο της Βαγδάτης 

το 1955.162 Μάλιστα οι ΗΠΑ χρησιμοποιούσαν τον εναέριο χώρο του Ιράν για 

                                                 
159 John J. Mearsheimer, Η τραγωδία της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων μετ. Κωνσταντίνος 
Κολιόπουλος, επιμ. Παναγιώτης Ήφαιστος, Ηλίας Ι. Κουσκουβέλη 6η εκδ. (Αθήνα: Ποιότητα, 2011), 
630-2. 
160 

Η ομιλία του προέδρου Truman, στις 12 Μαρτίου του 1947, θεωρείται συμβολικά ως η στιγμή 
έναρξης του ψυχρού πολέμου, με τον όρο ψυχρός πόλεμος να εμφανίζεται την ίδια χρονιά. Βλ. Joseph 
Smith, The Cold War, 2nd ed., Historical Association studies (Oxford, UK: Blackwell, 1998), 21. Για 
τις καταβολές του ψυχρού πολέμου βλ. στον ίδιο 19-26. 
161 Nikki R. Keddie and Mark J. Gasiorowski, Neither East nor West: Iran, the Soviet Union, and the 

United States (New Haven: Yale University Press, 1990), 147. 
162 Θέμις Ε. Παναγιωτοπούλου, Το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο του Ιράν από τη δυναστεία των Pahlevi 

μέχρι σήμερα: προοπτικές συμφιλίωσης ενός ισλαμικού….μέσα στο πλαίσιο της διεθνούς συγκυρίας 
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κατασκοπεία έναντι του μεγάλου τους αντιπάλου.163 Κατά περιόδους οι ΗΠΑ όπως 

αργότερα με το Ιράκ προσπάθησαν να φιλελευθεροποιήσουν το καθεστώς χωρίς όμως 

να διακυβεύσουν τη συμμαχία των δυο κρατών. Το Ιράν υποστήριξε την αμερικανική 

προσπάθεια στο Βιετνάμ, ενώ επί προεδρίας Nixon 1969-1974 η Αμερική πρόκρινε 

περαιτέρω έλεγχο του κόλπου από το Ιράν.164 

 

3.1.2 Η δεύτερη φάση 

Σε γενικές γραμμές η Ιρανική εξωτερική πολιτική μετά την εκδίωξη του Σάχη 

συνοψίζεται στη φράση «ούτε προς τη δύση ούτε προς την ανατολή».165 Πίσω από τη 

στάση αυτή ήταν η ιδεολογία του Khomeini περί αποστασιοποίησης του Ιράν από τις 

μεγάλες δυνάμεις προκειμένου να υλοποιήσει το όραμα του για δημιουργία μιας 

δίκαιης ισλαμικής (Ισλάμ ο νόμος) κοινωνίας.166 Η έκρηξη της Ισλαμικής 

επανάστασης άλλαξε άρδην τις σχέσεις των δυο κρατών. 

Από πολιτική και ιδεολογική άποψη η Ισλαμική δημοκρατία ήταν εκ 

διαμέτρου αντίθετη με τη μοναρχία. Φυσιολογικά είχαν εξαρχής αντιπαλότητα με τις 

ΗΠΑ. Επιπροσθέτως η προηγούμενη ανατροπή Mosadek το 1953 από τη CΙΑ και η 

εγκατάσταση του Σάχη αναβίβαζε την εχθρότητα των Ιρανών προς την 

Ουάσιγκτον.167 

Από την πλευρά της η θρησκευτική / πολιτική ελίτ υιοθέτησε ρητορική 

εξαγωγής της επανάστασης. Η απειλή αποσταθεροποίησης των δυτικών δημοκρατιών 

από ένα δεύτερο εχθρό, ρεαλιστική ή μη, ήταν σημαντική. Παρόλα αυτά για μια 

σύντομη περίοδο υπήρξε ή ελπίδα ότι η συνεργασία θα συνεχιζόταν. Μετά την τυπική 

αποδοχή του καθεστώτος, μέσω δημοψηφίσματος,168 η προσωρινή κυβέρνηση 

ανέλαβε την εξουσία. Από τις διάφορες fractions, τo Freedom Movement of Iran είχε 

τον μεγαλύτερο έλεγχο. Το κίνημα και ο ηγέτης τους Bazargan, διαφωνούσαν με τις 

απόψεις Khomeini και επιθυμούσαν να υπάρχει ανοιχτός ένας δίαυλος επικοινωνίας 

με τις ΗΠΑ.169 

                                                                                                                                            
(PhDdiss., Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2015), 85, accessed October 17, 2017, 
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36215. 
163 Ο.π., 87. 
164 Ο.π., 88,90. 
165 Keddie, Neither East nor West, 13. 
166 Ο.π.,14. 
167 Θάνος Ντόκος, “Οι ιρανο-αμερικανικές σχέσεις και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν,” στο Ιράν: 
Πολιτική, Οικονομία, Διεθνείς και Περιφερειακές σχέσεις, 199. 
168 Axworthy, Iran: Empire of the Mind, 268. 
169 Keddie, Neither East nor West, 16-17. 
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Η κατάληψη της Αμερικανικής πρεσβείας ήταν η ταφόπλακα της τελευταίας 

προσπάθειας. Την επιφυλακτικότητα του State department διαδέχτηκε η εχθρότητα. Η 

Ουάσιγκτον διέκοψε τις σχέσεις των δυο κρατών. Ο Πρόεδρος Carter με τη 

διακήρυξη 4702 και την εκτελεστική οδηγία 12170, επέβαλε τις πρώτες κυρώσεις 

κατά του Ιράν.170 Η προσωρινή κυβέρνηση του Ιράν έπεσε και κατά τους πρώτους 

μήνες κυριάρχησε διάχυτος ο παράλογος -όπως αποδεδείχθηκε- φόβος αμερικανικής 

εισβολής στον Ιράν με στόχο τη διάλυση της επανάστασης.171 

Στον πόλεμο του κόλπου η Ουάσιγκτον ενίσχυσε στρατιωτικά και οικονομικά 

το Ιράκ με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις, σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τα πλοία 

στον Περσικό κόλπο, οι οποίες οδήγησαν σε πολλά επεισόδια τις δυο πλευρές. 

Ενδεικτικά, όταν το 1983 ο Πρόεδρος Reagan τοποθέτησε το Ιράν στα κράτη –

χρηματοδότες της τρομοκρατίας, ως αντίποινα μερικά χρόνια αργότερα, ο ιρανικός 

στρατός βύθισε αρκετά σκάφη. υπό αμερικανική σημαία. 172 

Το τέλος του πολέμου πρόσφερε μια ευκαιρία αποκατάστασης των σχέσεων, 

λόγω της ύπαρξης μετριοπαθών στο Ιράν. Όμως οι ΗΠΑ δεν έκαναν κάποια κίνηση 

προς αυτήν την κατεύθυνση. Τα επόμενα χρόνια το Ιράν συνέχισε να αντιμετωπίζεται 

εχθρικά από τις ΗΠΑ. Σε διμερές επίπεδο λόγω του 1979 και των κυρώσεων και σε 

διεθνές επίπεδο επειδή η Ουάσιγκτον είχε αλλάξει συμμαχίες στη Μέση Ανατολή, οι 

οποίες δεν ευνοούσαν προσέγγιση Ιράν-ΗΠΑ. 173 

 

3.1.3 Οι Ιρανό- Αμερικανικές σχέσεις μετά την 11 Σεπτεμβρίου. 

Όπως είδαμε, η Προσέγγιση Khatami απέτυχε κυρίως λόγω των γεγονότων 

της 11 Σεπτεμβρίου και των όσων ακολούθησαν. Στην αμερικανική εξωτερική 

πολιτική κυριάρχησε ένα ζήτημα: Ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας. Ο Πρόεδρος 

Bush ενέταξε το Ιράν σε έναν «άξονα του κακού» και η Condoleezza Rice 

κατηγόρησε το Ιράν πως παρείχε στήριξη σε τρομοκράτες.174 Η δήλωση αυτή βρήκε 

την έκφραση της στα ισλαμικά κράτη της Μέσης Ανατολής. Η Al Queda ήταν 

                                                 
170 Krysta Wise, ""Islamic Revolution of 1979: The Downfall of American-Iranian Relations," Legacy: 
Vol. 11: Issue. 1, Article 2. 2011, 11, Accessed October 17, 2017. http://opensiuc.lib.siu.edu 

/legacy/vol11/iss1/2. και Βασιλακάκη, 107. 
171 Keddie, Neither East nor West, 20. 
172 Ο.π.,.41-43 
173 Βλ. McCutcheon, "U.S.-Iran Relations," 228-229.  
174 Ibid. 
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Σουνιτική Ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση, η οποία είχε έδρα στο Αφγανιστάν. 

Ακολούθησε ο πόλεμος στο Αφγανιστάν και αργότερα στο Ιράκ.175 

Η κατάρρευση των δυο κρατών, ειδικά του Ιράκ, δημιούργησε ένα κενό 

ισχύος και σημαντική αστάθεια στην περιοχή.176 Παρότι δεν ισχυροποιήθηκε, το 

Ιρανικό κράτος αναδείχτηκε από την εξαφάνιση των γειτόνων του. Με μεγαλύτερες 

φιλοδοξίες η πολιτική ηγεσία του Ιράν ήθελε να αρπάξει την ευκαιρία να γίνει μεγάλη 

περιφερειακή δύναμη. Πιθανή σύσταση μιας σιιτικής συμμαχίας ανησυχεί τα 

σουνιτικά αραβικά κράτη λόγω της αυξημένης ισχύος που θα αποκτήσει ελλείψει 

άλλου παράγοντα στην περιοχή. Ταυτόχρονα η καταστροφή του Ιράκ με προμετωπίδα 

το επιχείρημα για ύπαρξη πυρηνικού οπλοστασίου ενδέχεται να κινητοποίησε τον 

Ιρανικό μηχανισμό. Εφόσον -εκ των πραγμάτων- η έλλειψη πυρηνικών οδήγησε στην 

καταστροφή, η εκ μέρους τους πρόθεση απόκτησης πυρηνικών θα είχε όμοια τύχη.177 

Στα ζητήματα που μας απασχολούν, το χτύπημα στους διδύμους πύργους 

ανέδειξε τη δυναμική της διεθνούς τρομοκρατίας. Κατά τα προηγούμενα χρόνια ένα 

μεγάλης έκτασης χτύπημα ήταν αδιανόητο παρά τα υπάρχοντα κενά ασφάλειας των 

δυτικών κρατών. Δεύτερον σκλήρυνε τη στάση της διεθνούς κοινότητας στο ζήτημα 

της διάδοσης των πυρηνικών τα οποία στα χέρια τρομοκρατικών ομάδων 

αποτελούσαν μια πρώτης τάξεως απειλή για τη δημόσια ασφάλεια. 

Πολιτικοί κύκλοι στο εσωτερικό του Ιράν οι οποίοι με την πτώση του Ιράκ 

είδαν μια περικύκλωση από τις ΗΠΑ, για να αποτρέψουν το ενδεχόμενο να γίνουν ο 

επόμενος στόχος, ξεκίνησαν συνομιλίες. Επαφές των δυο πλευρών με διαμεσολαβητή 

την Ελβετία κατάρτισαν έναν χάρτη κοινών σημείων ο οποίος πήρε τη μορφή 

πρότασης με την ονομασία the grand bargen offer, όμως. ασκήθηκε «βέτο» από το 

εσωτερικό των ΗΠΑ και η χρυσή ευκαιρία χάθηκε.178 

Η αποκάλυψη κρυφών πυρηνικών εγκαταστάσεων από την αντιπολίτευση 

δυσχέρανε τις σχέσεις των δυο χωρών. Το 2005 η Αμερικανική επέμβαση στο Ιράκ 

είχε φτάσει σε αδιέξοδο. Οι απώλειες των αμερικανικών στρατευμάτων αυξάνονταν, 

οι Taliban αναδιοργανώνονταν με ασφάλεια εκτός συνόρων και η Al Queda συνέχιζε 

τη δράση της. Σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί από το Πεντάγωνο η 

                                                 
175 Το νέο δόγμα των ΗΠΑ εκφράστηκε μέσα από τη θεωρία της δημοκρατικής ειρήνης. Βλ. 
Mearsheimer, 706. Η αποτυχία των ΗΠΑ στην αποκατάσταση της πολιτειακής δομής στην περιοχή 
μετά την εισβολή ενίσχυσε την προσέγγιση με το Ιράν. 
176 Ντόκος, 203. 
177 Ο.π., 203-204. 
178 Κύκλοι του υπουργείου άμυνας και του Πενταγώνου ήταν αντίθετοι. Βλ. Axworthy, Revolutionary 

Iran, 361. 
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Ουάσιγκτον είχε αποτύχει. Επιπλέον στο εσωτερικό των ΗΠΑ οι αντιδράσεις κατά 

του πολέμου, έπλητταν την εικόνα της κυβέρνησης.179 

Την ίδια δύσκολη περίοδο για τις ΗΠΑ ο Ahmadinejad ανήλθε στον 

προεδρικό θώκο. Τα επόμενα τέσσερα χρόνια δεν σημειώθηκε βελτίωση στις σχέσεις 

των δυο κρατών. Η απομάκρυνση ξένων εταιριών επέτεινε τις διαφορές με τις ΗΠΑ 

και οι επιλογές του στην οικονομία αποτέλεσαν πηγή μελλοντικών προβλημάτων για 

το Ιράν.180 Ταυτόχρονα η ρητορική του προέδρου πολλαπλασίαζε τους εχθρούς του 

στο εξωτερικό, ο ίδιος συνέχιζε το πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ ΗΠΑ, ΕΕ και Ηνωμένα 

έθνη προχώρησαν σε νέες κυρώσεις και καταδικαστικές αποφάσεις.181 Η νέα 

ρεαλιστική πολιτική Obama με χρήση της διπλωματίας για την σταδιακή 

αποκατάσταση των σχέσεων με τις χώρες της μέσης ανατολής, δεν άλλαξε τις θέσεις 

του Ιράν182 το οποίο μετά την αντιμετώπιση του 2002 από την κυβέρνηση Bus ήταν 

επιφυλακτικό απέναντι στις ΗΠΑ. Οι εκλογές του 2009, αποτέλεσαν επίσης 

τροχοπέδη βάσει των συνεπειών που είχαν για το Ιράν. Αρχικά έπληξαν την ισχύ του 

Ahmadinejad στο εσωτερικό, αλλά πολύ περισσότερο έπληξαν τις διμερείς σχέσεις. 

Επειδή οι ΗΠΑ έχουν μια ενδεχομένως παραμορφωμένη αντίληψη για την κοινωνία 

του Ιράν ο αντίκτυπος του Green movement ήταν μεγαλύτερος στις ΗΠΑ.183 Όταν 

λοιπόν η Τεχεράνη δέχτηκε την πρόταση της Ουάσιγκτον να συζητήσει με τις P5+1, 

προσπάθησε, (λόγω εσωτερικών πιέσεων), να διαπραγματευτεί τους όρους.184 

Τελικώς το Ιράν, με τη στήριξη Βραζιλίας και Τουρκίας συμφώνησε να εξάγει το 

ουράνιο του, με αντάλλαγμα άλλες παροχές. Όμως οι ΗΠΑ, αρνήθηκαν, δείγμα της 

                                                 
179 Fereydoun Hoveyda, "Iran and America," American Foreign Policy Interests 28, no. 1 (May 11, 
2006): 18, doi:10.1080/10803920600553637. 
180 Abbas Milani, "Obamas Existential Challenge to Ahmadinejad," The Washington Quarterly 32, no. 

2 (May 12, 2009): 65-66, doi:10.1080/01636600902772802. 
181 Για τις κυρώσεις προς το Ιράν βλ. Παράρτημα. 
Χάριν του δόγματος των ΗΠΑ δαπανήθηκαν τεράστια ποσά στην εγκαθίδρυση δημοκρατιών. Η 
οικονομική κρίση σε συνδυασμό με τα αρνητικά αποτελέσματα της πολιτικής αυτής οδήγησε στην 
απόσυρση, μετά την εκλογή Obama των αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ. 
182 Σταύρος Δοξάκης, Η διπλωματική επαναπροσέγγιση ΗΠΑ-Ιράν στη Μέση Ανατολή: μία κρίσιμη 

ευκαιρία ρεαλιστικής στρατηγικής συμμαχίας στον 21ο αιώνα. Master's thesis, Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας. (Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2017), 86, 88-89. 
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19847. 
183 Hillary Mann Leverett, ""How Precipitous a Decline? U.S.-Iranian Relations and the Transition 
from American Primacy," November 2013, 336-338, accessed October 17, 2017, 
http://elibrary.law.psu.edu/jlia/vol2/iss2/7/. 
184 Αριστείδης Μυρίσκος «Η Αμερικανική εξωτερική πολιτική και η αντιμετώπιση της διασποράς των 
πυρηνικών όπλων μετά τον ψυχρό πόλεμο» (master’s thesis, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, 2017), 42-43, accessed October 17, 2017, http://ikee.lib.auth.gr/record/288516 
/files/GRI-2017-18920.pdf. 
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φύσης του διεθνούς συστήματος, αντεπιτέθηκαν σε διάφορα επίπεδα, επέβαλλαν 

κυρώσεις και η ευκαιρία συμβιβασμού χάθηκε.185 

Οι εκλογές του Ιράν το καλοκαίρι του 2013 άλλαξαν το τοπίο στις σχέσεις των 

δυο κρατών. Βασικός πυλώνας της πολιτικής Rouhani ήταν η προσέγγιση των 

ΗΠΑ,186 για τον σκοπό αυτό τοποθέτησε τον Mohammad Zarif, άνδρα με δυτική 

παιδεία επικεφαλής στο υπουργείο εξωτερικών. Πατώντας πάνω στην 

προαναφερθείσα πολιτική Obama, o Rouhani επιχείρησε να κινήσει εκ νέου τις 

διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά.187 Οι δυο πηγές ισχύος στο Ιράν ήρθαν σε 

συνεννόηση.188 Οι συνομιλίες άρχισαν ξανά και τον Νοέμβριο υπογράφει μια πρώτη 

συμφωνία. Η συμφωνία τελικώς ολοκληρώθηκε παρά τις αντιδράσεις άλλων κρατών, 

εγκαινιάζοντας μια περίοδο ανάπτυξης για το Ιράν. Η απελευθέρωση αμερικάνων 

κρατουμένων ήταν άλλο ένα δείγμα βελτίωσης των σχέσεων.189 Μετά την εκλογή 

Trump οι δυο χώρες έχουν έρθει αντιμέτωπες σε μια σειρά ζητημάτων όπως για 

παράδειγμα το ζήτημα της απαγόρευσης ταξιδίου στις ΗΠΑ. 

Συμπερασματικά οι σχέσεις των δυο κρατών στη σύγχρονη ιστορία τους δεν 

ήταν ιδιαίτερα καλές. Η Ισλαμική δημοκρατία έχει κάνει πολλά βήματα από το 

αρχικό της στάδιο, αναγνωρίστηκε ως παράγων του διεθνούς συστήματος, 

αντιμετώπισε οικονομικές κυρώσεις για σχεδόν 40 χρόνια και είχε την πολιτική 

ψυχραιμία να αποκτήσει στενότερες σχέσεις με το κράτος αντίζηλο του. Το παρελθόν 

μας δείχνει πως η τωρινή πολιτική κατάσταση δεν βοηθάει στη διατήρηση καλών 

σχέσεων. Η συμφωνία και τα όσα την ακολούθησαν αποτελεί επιτυχία των δυο 

πλευρών. Ακόμη και σε μελλοντική ρήξη η τωρινή συνεργασία τους αναμένεται να 

λειτουργήσει θετικά. 

Μια σχηματική απεικόνιση των σχέσεων των 2 κρατών από το 1945 έως το 

2017 θα ήταν κάπως έτσι 

                                                 
185 Saikal, 86 και Μυρίσκος Ο.π. 
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3.2 Ιράν - Ρωσία 

 

Η πρώτη επαφή των δυο κρατών έγινε στις αρχές του 18ου αιώνα, κατά την 

περίοδο ακμής της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, η οποία συγκρούστηκε με την πάλε ποτέ 

ισχυρή Περσία για τον έλεγχο της Υπερκαυκασίας. Η λήξη αυτής της σύγκρουσης 

εκατό χρόνια αργότερα, εδραίωσε την παρουσία της νικήτριας Ρωσίας στην περιοχή 

και της εξασφάλισε τον έλεγχο της Κασπίας θάλασσας.190 Η ενότητα αυτή εστιάζει 

στις σχέσεις του σύγχρονου Ιράν με τη Ρωσία. Υπό αυτή τη μεταβλητή οι σχέσεις 

αυτές μπορούν να χωριστούν σε τρεις φάσεις: 1η περίοδος: διακυβέρνηση του Σάχη, 

2η περίοδος: μετά την επικράτηση της Ισλαμικής επανάστασης. 3η περίοδος: οι 

διμερείς σχέσεις μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. 

Όπως έχει προαναφερθεί, κατά τις επιχειρήσεις του Β' Παγκοσμίου Πολέμου 

το Ιράν κατελήφθη από τα συμμαχικά στρατεύματα ως μια προληπτική κίνηση κατά 

των δυνάμεων του Άξονα. Η συνεχιζόμενη παρουσία των δυτικών δυνάμεων μετά το 

1945 οδήγησε σε έντονη αντιπαράθεση τις ΗΠΑ με την ΕΣΣΔ για τον έλεγχο του 

Ιράν την αυγή του ψυχρού πολέμου. Το πραξικόπημα του 1953 και η ανατροπή 

Mossadeq δημιούργησε σχέσεις πατρωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ απομακρύνοντας το 

καθεστώς του Σάχη από τη Σοβιετική σφαίρα επιρροής.191 Ωστόσο, το 1965 η Μόσχα 

απεκατέστησε ελαφρώς τον δίαυλο επικοινωνίας με την Τεχεράνη, με την υπογραφή 

συμφωνίας οικονομικής συνεργασίας.192 

                                                 
190 Καραγιάννης, 291. 
191 Saikal, 22, 25-26. 
192 Η συμφωνία προέβλεπε την αποστολή φυσικού αερίου στην Ρωσία με αντάλλαγμα την κατασκευή 
σύγχρονων Χαλυβουργιών, στοιχείο απαραίτητο για την βιομηχανική ανάπτυξη του Ιράν. Βλ. Abbas 
Milani, Russia and Eurasia: October 2007 "Russia and Iran: An Anti-Western Alliance," Current 
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Η ισλαμική επανάσταση, κορυφαίο γεγονός της σύγχρονης ιστορίας του Ιράν 

επαναπροσδιόρισε τις σχέσεις της ισλαμικής δημοκρατίας πλέον με πάρα πολλά 

κράτη. Δεν συνέβη όμως το ίδιο με τη Σοβιετική ένωση, καθώς ο Khomeini 

διατηρούσε την ίδια εχθρότητα με τον Σάχη προς την Μόσχα, για διαφορετικούς 

λόγους ωστόσο. Η έχθρα κλιμακώθηκε με τη σοβιετική ένωση να ενισχύει το Ιράκ 

στον πόλεμο που ακολούθησε και τον ηγέτη της ισλαμικής επανάστασης να 

καταδιώκει τα μέλη του Ιρανικού κομμουνιστικού κόμματος.193 Η διάλυση της 

Σοβιετικής ένωσής αποτέλεσε γεγονός καταλυτικό σε διεθνές επίπεδο ακυρώνοντας 

ουσιαστικά τον διπολικό χαρακτήρα του διεθνούς συστήματος. Η αστάθεια που 

προέκυψε δεν επηρέασε την κατανομή ισχύος στην περιοχή όσον αφορά στις 

επιδιώξεις και τα συμφέροντα του Ιράν. Η εμφάνιση πληθώρας νέων κρατιδίων στον 

γεωγραφικό χάρτη δεν άλλαξε το γεγονός πως οι σχέσεις του Ιράν με τους νέους του 

γείτονες παραμένουν άρρηκτα συνδεδεμένες με αυτές της Ρωσίας.194 

Η ανάδυση της νέας Ρωσίας όμως βόηθησε στην εκ του μηδενός ανάπτυξη 

διμερών επαφών. Η απουσία μιας υπερδύναμης στα σύνορά του επέτρεψε στο Ιράν 

να είναι σε λιγότερο μειονεκτική θέση απέναντι σε έναν υπερμεγέθη αλλά 

διαχειρίσμο γείτονα.195 Η πολιτική ελίτ του Ιράν επιδίωξε τη συνεργασία με τη 

Ρωσία, η οποία θα έλυνε αρκετά από τα οικονομικά προβλήματα της Ισλαμικής 

δημοκρατίας και θα αποτελούσε γέφυρα επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο. Η 

σύσφιξη των σχέσεων των δυο κρατών επέτρεψε τη συνέχιση του πυρηνικού 

προγράμματος της Τεχεράνης, εξασφαλίζοντας επιπλέον προστασία από εξωτερικούς 

εχθρούς στο αδύναμο, στρατιωτικά, καθεστώς εκείνης της περιόδου και προέβαλε την 

ισλαμική ιδεολογία στο εξωτερικό στοιχείο που αποτελούσε θεμελιακό στόχο της 

επανάστασης. Για τη Ρωσία, η συνεργασία με κράτη που είχαν ισχυρή παρουσία στην 

περιοχή ήταν στρατηγικής σημασίας, προκειμένου να ανακτήσει τον έλεγχο της 

επιρροής που διατηρούσε στην περιοχή της μέσης ανατολής, αποτρέποντας 

παράλληλα την απόπειρα διείσδυσης των Ηνωμένων Πολιτειών.196 Οι καλές σχέσεις 

                                                                                                                                            
History: 329-330, http://web.stanford.edu/group/abbasmilani/cgi-bin/wordpress/wp-
content/uploads/2016/03/Russia-and-Iran-An-Anti-Western-Alliance_.pdf. 
193 Καραγιάννης, 294 και Milani, ibid., 330. 
194 Καραγιάννης, 295. 
195 Adam Tarock, "Iran and Russia in strategic alliance," Third World Quarterly 18, no. 2 (1997): 207, 
accessed October 18, 2017, doi:10.1080/01436599714911. 
196 Vitaliy Naumkin , "The Russian-Iranian Relations: Present Status and Prospects for the Future | 
SAM," SAM | center for strategic research, 1-2, accessed October 17, 2017 http://sam.gov.tr/the-
russian-iranian-relations-present-status-and-prospects-for-the-future/. Επίσης Βλ. Y. Y. Belobrov et al., 
"Modern Russian–Iranian Relations: Challenges and Opportunities," ed. Igor S. Ivanov RIAC, 2014, 5-
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των δυο κρατών συνεχίστηκαν και τον 21ο αιώνα, καθώς το Ιράν στήριξε τη Μόσχα 

κατά τον πόλεμο στην Τσετσενία (1999-2000), κίνηση η οποία βελτίωσε την εικόνα 

της δεύτερης στον αραβικό κόσμο.197 

Η άνοδος στον προεδρικό θώκο του μεταρρυθμιστή προέδρου Khatami και 

της πρότασης που προώθησε σε διεθνές επίπεδο περί διάλογου των πολιτισμών βρήκε 

ανταπόκριση στη Μόσχα η οποία αντιδρούσε στην ηγεμονική πολιτική των ΗΠΑ 

προκρίνοντας την αύξηση των πρωτοβουλιών του ΟΗΕ για την επίλυση των 

σημαντικότερων διεθνών προβλημάτων.198 Η ταύτιση απόψεων όμως δεν 

συνεπάγεται εμπιστοσύνη. Οι διακρατικές σχέσεις στο άναρχο και ανταγωνιστικό 

διεθνές σύστημα δεν καθορίζονται μόνο από τις επιλογές των δυο υπό εξέταση 

χωρών. Παράλληλα με τη συνεργασία με την Τεχεράνη η Ρωσία στα πλαίσια 

μυστικής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον, ακύρωσε την αποστολή στρατιωτικού 

υλικού καθώς και του ερευνητικού αντιδραστήρα στο Ιράν, με στόχο την 

καθυστέρηση του πυρηνικού προγράμματος.199 

Η αλλαγή σελίδας των Ιρανό-Ρωσικών σχέσεων στη μετά-σοβιετική εποχή 

επικυρώθηκε και τυπικά με την επίσκεψη του προέδρου Khatami την άνοιξη του 

2001. Η συμφωνία που υπεγράφη200 αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους στόχους 

της συνεργασίας Μόσχας-Τεχεράνης κατά τα επόμενα χρόνια. Η πρωτοβουλία του 

πρόεδρου Khatami να επιδιώξει στενότερες επαφές με τη Μόσχα, πάρα τις 

αντιδράσεις στο εσωτερικό εξαιτίας όσων προηγήθηκαν, απέδωσε καρπούς. Η Ρωσία 

δια στόματος Putin διακήρυξε την πρόθεση της να άρει τις κυρώσεις έναντι της 

Ισλαμικής δημοκρατίας και να επανεκκινήσει την αποστολή πολεμικού και 

τεχνολογικού εξοπλισμού ματαιώνοντας de facto τη συμφωνία Gore-Chernomyrdin 

με τις ΗΠΑ.201 Οι στενότερες επαφές με τη Μόσχα ήταν κομμάτι της νέας εξωτερικής 

πολιτικής που Ιράν. Επρόκειτο για μια σταδιακή προσπάθεια δημιουργίας δεσμών με 

                                                                                                                                            
6, accessed October 17, 2017, http://russiancouncil.ru/en/activity/workingpapers/modern-russian-
iranian-relations-challenges-and-opportunitie/. 
197 Elena Dunaeva, "Russo-Iranian Political Relations in the First Decade of the Twenty-First 
Century," Iranian Studies 46, no. 3 (February 13, 2013): 445, doi:10.1080/00210862.2012.758503. 
198 Ibid., 447. 
199 Nikolay Kozhanov, "Understanding the Revitalization of Russian-Iranian Relations," Carnegie 
Moscow Center, May 5, 2015, 5, accessed October 17, 2017, http://carnegie.ru/2015/05/05 
/understanding-revitalization-of-russian-iranian-relations-pub-59983. 
200 Treaty on the Foundations of Relations and Principles of Cooperation. 
201 Βασική αιτία της Ρωσικής απόφασης ήταν το τεράστιο οικονομικό κόστος περίπου 3 δις κατά το 
πάγωμα των συναλλαγών με την Τεχεράνη. Βλ. Kozhanov, Ibid και Dunaeva, 449. 
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τις μεγάλες δυνάμεις202 που θα έθετε τέρμα στη διεθνή απομόνωση της Ισλαμικής 

δημοκρατίας. Επιπλέον η ανανέωση της συνεργασίας είχε ως στόχο να λειτουργήσει 

ως μοχλός πίεσης προς τις ΗΠΑ για την ελάφρυνση των οικονομικών κυρώσεων.203 

Τα πλάνα βεβαίως και οι φιλοδοξίες της Τεχεράνης για τη συνεργασία αυτή 

απέτυχαν μετά την απρόβλεπτη τρομοκρατική επίθεση στο παγκόσμιο κέντρο 

εμπορίου. Τα νέα δεδομένα έδειξαν στη Μόσχα, πως η καταπολέμηση της διεθνούς 

τρομοκρατίας είχε πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα από οποιαδήποτε αμφιλεγόμενη σχέση 

με το Ιράν. Αν και οι διμερείς σχέσεις δεν πάγωσαν, δεν σημειώθηκε η βελτίωση την 

οποία ανέμενε το Ιράν πριν την 11η Σεπτέμβριου 2001.204 Η παρουσία υπερδυνάμεων 

στο διεθνές σύστημα καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές των υπολοίπων κρατών 

ανατρέποντας συχνά τα σχέδια τους. Μια ακόμη τέτοια περίπτωση-παράδειγμα 

κωλύματος στην προσέγγιση Τεχεράνης-Μόσχας σημειώθηκε κατά τη διακυβέρνηση 

Ahmadinejad. Σε ένα κενό διάστημα στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Μόσχας υπήρξε 

αναθέρμανση της οικονομικής και ενεργειακής συνεργασίας με το Ιράν, η οποία όμως 

διεκόπη με την επανεκκίνηση των επαφών των δυο υπερδυνάμεων.205 

Εκτός των πιέσεων του διεθνούς συστήματος, οι Ιρανό-ρωσικές επαφές είχαν 

να κάμψουν και εσωτερικές αντιστάσεις. Η απουσία ευελιξίας στις σχέσεις των δυο 

χωρών έγινε εμφανής κατά την εξέγερση μετά την επανεκλογή Ahmadinejad το 2009. 

Οι στενές σχέσεις του τελευταίου με τη Μόσχα και η στήριξη αυτής στο καθεστώς 

του επέφεραν την αντίδραση του πληθυσμού που εκφράστηκε με συχνές διαδηλώσεις 

έξω από τη ρωσική πρεσβεία.206 Η αρνητική εικόνα της Μόσχας, όπως και των ΗΠΑ, 

σε κοινωνικό επίπεδο έχει τις ρίζες της στην περίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.207 

Η κοινή γνώμη και οι αντιδράσεις στο εσωτερικό ανάγκασαν την πολιτική ελίτ του 

Ιράν να διατηρήσει επιφυλάξεις στις επαφές με τη Ρωσία. Ιδιαίτερα όταν η τελευταία 

τάχθηκε το 2010 υπέρ τις επιβολής νέων κυρώσεων από το συμβούλιο ασφαλείας, 

υποσχόμενη παράλληλα την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής εργοστάσιου 
                                                 
202 Όπως αναφέρθηκε σε προγενέστερο κεφάλαιο, την ίδια περίοδο ο Khatami είχε δρομολογήσει 
επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους. 
203 Dunaeva, 450-451. 
204 Ibid., 452. 
205 Nikolay Kozhanov, "Russia's Relations with Iran: Dialogue without Commitments," Policy 
Analysis, June 2012, 6, accessed October 18, 2017, http://www.washingtoninstitute.org/policy-
analysis/view/russian-relations-with-iran-dialogue-without-commitments. 
206 Matthew Weaver and Saeed Kamali Dehghan, "Iran's student day protests," The Guardian, 
November 04, 2009, accessed October 20, 2017, 
https://www.theguardian.com/world/blog/2009/nov/04/iran-student-day-protests. 
207 Το 1945-6 η τότε Σοβιετική ένωση στήριξε τις προσπάθειες απόσχισης του Κουρδιστάν, 
Αζερμπαϊτζάν και εμπόδισε στρατιωτικά τις Ιρανικές δυνάμεις να καταστείλουν τα παραπάνω 
αυτονομιστικά κινήματα. Βλ. Keddie, Neither East nor West, 64. 
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πυρηνικής ενέργειας.208 Ωστόσο, κατά τη διάρκεια μιας ακόμη κρίσης των σχέσεων 

της Ρωσίας με τη Δύση, μια πρακτική που αποτελεί ένα επαναλαμβανόμενο σχεδόν 

μοτίβο, προσέγγισε το Ιράν και συνήψε νέα συμφωνία προμηθεύοντας την Τεχεράνη 

με ηλεκτρονικό εξοπλισμό.209 

Τελικώς η επιμονή της Ισλαμικής δημοκρατίας να διατηρήσει επαφές με τη 

Μόσχα, αρχής γενομένης από την περίοδο Khatami, έφερε αποτέλεσμα. Η αποτυχία 

εύρεσης κοινής γραμμής στο ζήτημα της Συρίας ώθησε τη Ρωσία-με την επανεκλογή 

Putin- σε στενότερη συνεργασία με το Ιράν και στην επίσκεψη του υπουργού 

εξωτερικών Sergey Lavrov στην Τεχεράνη.210 Μετά την εκλογή Rouhani η θέση της 

Τεχεράνης αναβαθμίστηκε στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων. Αποδείχθηκε ότι ο 

Rouhani χειρίζονταν καλύτερα τις απαιτήσεις του διεθνούς περιβάλλοντος. Οι επαφές 

των δυο κρατών συνεχίστηκαν σε φιλικό κλίμα με την υπογραφή σημαντικής 

συμφωνίας σε οικονομικούς και εμπορικούς τομείς το 2014.211 

Σε διεθνές επίπεδο τρία θέματα απασχολούν τις δυο χώρες. Πρώτο το ζήτημα 

της Συρίας στο οποίο τα δυο κράτη ακολουθούν-για διαφορετικούς λόγους- κοινή 

γραμμή πλεύσης.212 Δεύτερο ζήτημα ο έλεγχος της Κασπίας θάλασσας. Μετά την 

πτώση της Σοβιετικής ένωσης κανένα εκ των δυο κρατών δεν προήγαγε την ιδέα 

οριοθέτησης συνόρων στην Κασπία, η οποία δεν χωρίζονταν με τη μέση γραμμή, 

ανάμεσα στα κράτη, σύμφωνα με τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας του 1982, 

αλλά ελέγχονταν μέσω της Ρώσο-Ιρανικής συμφωνίας.213 Η δυσκολία προέκυπτε από 

την απουσία κοινών γεωγραφικών συνόρων σε συνδυασμό με τον ανταγωνισμό για τη 

δυνατότητα αλιείας και εκμετάλλευσης ενεργειακών πόρων. Η Κασπία χωρίστηκε 

προσωρινά σε εθνικές ζώνες με πρόταση της Μόσχας. Τελικά έπειτα από πολλές 

αποτυχημένες προσπάθειες και διαβουλεύσεις με τη συμφωνία του 1998 ανάμεσα σε 

Αζερμπαϊτζάν και Ιράν και τη συμφωνία Ιράν - Ρωσίας το 2001, δεν αναγνωρίστηκαν 

                                                 
208 Ariel Farrar Wellman, "Russia-Iran Foreign Relations," Critical Threats, August 2, 2010, accessed 
October 18, 2017, https://www.criticalthreats.org/analysis/russia-iran-foreign-relations. 
209 Kozhanov, Russia's Relations with Iran: Dialogue without Commitments, 7. 
210 Kozhanov, Understanding the Revitalization of Russian-Iranian Relations, 9. 
211 Ibid., 10,11. 
212 Το Ιράν όπως έχουμε προαναφέρει για ιστορικούς, θρησκευτικούς και ιδεολογικούς λόγους 
αντιτίθεται στους επαναστάτες Σουνίτες, ενώ η Ρωσία έχει συνάψει πολλές στρατιωτικές και 
οικονομικές συμφωνίες και η αλλαγή status quo θα της στερούσε σφαίρες επιρροής στην περιοχή. Βλ. 
Belobrov, "Modern Russian–Iranian Relations: Challenges and Opportunities," 33. 
213 Shamkhal Abilov, "The Legal Status of the Caspian," October 03, 2017, 124,131, accessed October 
18, 2017, https://www.researchgate.net/profile/Shamkhal_Abilov/publication/320183299_LEGAL 
_STATUS_OFTHE_CASPIAN/links/59d3defca6fdcc181ad948cc/LEGAL-STATUS-OF-THE-
CASPIAN.pdf. 
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σύνορα μέχρι την οριστική επίλυση του ζητήματος.214 Παράλληλα, οι προηγούμενες 

συμφωνίες Ιράν-Ρωσίας επανήλθαν σε ισχύ. Πρόσφατα, κατά την επανεκλογή 

Rouhani φάνηκε πως το ζήτημα της Κασπίας οδεύει προς τη λύση του, αφαιρώντας 

ένα χρόνιο αγκάθι στις σχέσεις Ιράν – Ρωσίας.215 

Τελευταίο σημαντικό ζήτημα μεταξύ των δυο χωρών είναι το πυρηνικό 

πρόγραμμα του Ιράν. Η Ρωσία συνέδραμε στη συνέχιση του πυρηνικού 

προγράμματος, κίνηση πολύ σημαντική από τη σκοπιά της Τεχεράνης για τη συνέχιση 

των διμερών επαφών. Το 1995 η Μόσχα «συνεχίζοντας από το σημείο που σταμάτησε η 

Γερμανία» συμφώνησε να κατασκευάσει πυρηνικούς αντιδραστήρες στο Bushehr.216 

Από την πώληση πυρηνικών καυσίμων ως την από κοινού κατασκευή και λειτουργία 

πυρηνικού εργοστασίου το 2010, με τη στήριξη της Μόσχας η Ισλαμική δημοκρατία 

κατόρθωσε να συνεχίσει απρόσκοπτη το πρόγραμμα της. Η στήριξη της Ρωσίας 

άσκησε πολιτική πίεση στις ΗΠΑ αναδεικνύοντας την αδυναμία των οικονομικών και 

πολιτικών πιέσεων, να διακόψουν τη λειτουργία του πυρηνικού προγράμματος του 

Ιράν.217 Η αποτυχία αυτή πρακτικά εξανάγκασε την Ουάσιγκτον να προσκαλέσει την 

Ισλαμική δημοκρατία σε διαπραγματεύσεις στη Βιέννη οι οποίες οδήγησαν στη 

μετέπειτα συμφωνία, με την Ρωσία να λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας με τη δύση 

κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων.218 

Συμπερασματικά, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει κερδίσει από τη συνεργασία 

της με τη Μόσχα. Η ιστορική αναδρομή αποδεικνύει ότι η επιμονή πολιτικών 

παραγόντων όπως ο Khatami και ο Rouhani να διατηρήσουν ανοικτό δίαυλο 

επικοινωνίας με τη Μόσχα ακόμη και σε περιόδους κρίσεων, όταν η Ρωσία δεν 

δίσταζε να ταχθεί στο πλευρό των ΗΠΑ, απέφερε καρπούς για την ισλαμική πλευρά. 

Εκμεταλλευόμενη την περιοδική βοήθεια της Μόσχας, υιοθετώντας, μακροπρόθεσμα 

σχέδια, η Τεχεράνη κατόρθωσε να πετύχει δικούς της στρατηγικούς στόχους. 

Εξάλλου, εκτός από την πώληση όπλων και την παροχή τεχνογνωσίας, η Ρωσία 

υποστηρίζοντας πολιτικά το Ιράν σε διεθνές αλλά και περιφερειακό επίπεδο, έπαιξε 

                                                 
214 Dunaeva, 455-456 και Abilov, 133-134. 
215 Amina Nazarli, "Convention on Caspian Sea Legal Status almost ready for signing," AzerNews.az, 
April 14, 2017, accessed October 18, 2017, https://www.azernews.az/nation/111495.html. 
216 

Jun LIU and Lei WU, "Key Issues in China-Iran Relations ," Journal of Middle Eastern and Islamic 

Studies (in Asia) 4, no. 1 (2010): 48, accessed October 18, 2017, http://www.mesi.shisu.edu.cn 
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217 Thowhidul Islam, "The Nuclearization of Iran and the Policy of Russia," Journal Asian and African 

Studies 22, no. 2 (November 2, 2013):253-54, accessed October 18, 2017, 
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καταλυτικό ρόλο «ακυρώνοντας» πρακτικά, τις προσπάθειες του ΝΑΤΟ να 

απομονωθεί διεθνώς το Ιράν.219 

Κατά τα παρελθόντα έτη υπήρχε η εκτίμηση ότι η εξέλιξη των Ιρανό- 

Ρωσικών σχέσεων εξαρτιόνταν πρωτίστως από εξωτερικούς παράγοντες και πιο 

συγκεκριμένα τις εκάστοτε σχέσεις της Ρωσίας με την Ευρωπαϊκή ένωση και με τις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.220 Μετά την επιτυχία του προέδρου Rouhani να 

υπογράψει την συμφωνία με τις υπόλοιπες πυρηνικές δυνάμεις, η μεγάλη εξάρτηση 

του Ιράν από τη Ρωσία έχει πλέον εξασθενίσει και οι επιθυμίες της Τεχεράνης 

αποτελούν έναν νέο ισχυρό παράγοντα στις διμερείς σχέσεις. Προς το παρόν οι 

προσπάθειες Trump να διασπάσει τον άξονα Μόσχας – Τεχεράνης, έχουν φέρει το 

αντίθετο αποτέλεσμα221 καθώς παρά τις όποιες διαφορές η Ρωσία δεν αποτελεί απειλή 

για την επιβίωση του Ιράν, διότι μεγάλος ιδεολογικός εχθρός της Τεχεράνης 

παραμένουν ακόμη οι ΗΠΑ.222 Οι παραπάνω παράγοντες προβλέπουν συνέχιση της 

στενής συνεργασίας των δυο χωρών σε οικονομικό και στρατιωτικό πεδίο, με τις 

εσωτερικές αντιθέσεις να μην παίζουν ιδιαίτερο ρόλο λόγω του ελέγχου που ασκούν 

οι τωρινές πολιτικές δομές και στα δυο κράτη. Φυσιολογικές διακυμάνσεις στις 

σχέσεις των δύο χωρών κατά περιόδους είναι αναμενόμενες διότι υπάρχει αμοιβαία 

καχυποψία ανάμεσα στα δυο κράτη. Στοιχείο κλειδί αποτελεί το γεγονός πως μέχρι 

σήμερα και ίσως και για το άμεσο μέλλον οι δυο χώρες θα "εγκατέλειπαν" η μια την 

άλλη και θα πρόδιδαν τη συμμαχία τους αν το αντάλλαγμα ήταν η στενή συνεργασία 

με τις ΗΠΑ και την Ε.Ε. Μάλιστα, η αδράνεια των δυτικών δυνάμεων ενώνει 

Τεχεράνη και Μόσχα σε μια συμμαχία ανάγκης, απουσία καλύτερης εναλλακτικής. 

 

 

 

 

 

                                                 
219 Tarock, .220-1. 
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break/?utm_term=.308c638d638e. 
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3.3 Ιράν - Ε.Ε 

 

Με το τέλος του Β' Παγκοσμίου πολέμου ο συνασπισμός των ευρωπαϊκών 

κρατών μέσω της συνεργασίας κρίθηκε αναγκαίος, ιδίως για τον περιορισμό της 

Γερμανίας. Η ένωση άνθρακα και χάλυβα έδωσε τη θέση της στην ευρωπαϊκή 

οικονομική κοινότητα το 1957. Ο νεοϊδρυθείς οργανισμός είχε ως προτεραιότητα 

ζητήματα δομής, οργάνωσης και ασφάλειας. Ο μικρός αριθμός των κρατών-μελών 

και η έλλειψη κοινού πλαισίου δράσης δεν επέτρεπαν στην ΕΟΚ να κάνει αυτόνομες 

κινήσεις σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής καθώς βρισκόταν ακόμη σε νηπιακό 

στάδιο. Σε σχέση με το Ιράν τα πρώτα χρόνια η ΕΟΚ ακολουθούσε τα χνάρια των 

ΗΠΑ διατηρώντας φιλική στάση απέναντι στο καθεστώς του Σάχη. Ο περιορισμός 

της Σοβιετικής ένωσης ήταν ακόμη σημαντικότερος στόχος για την ευρωπαϊκή 

οικονομική κοινότητα λόγω γεωγραφικής εγγύτητας με το Ιράν.223 Με την 

επικράτηση της Ισλαμικής επανάστασης οι σχέσεις της ευρωπαϊκής κοινότητας με 

την νυν ισλαμική δημοκρατία επιδεινώθηκαν κυρίως εξαιτίας των επιπτώσεων που 

είχαν οι κινήσεις της ίδιας της Τεχεράνης.224 Συγκεκριμένα, οι σχέσεις με την Ευρώπη 

ψυχράνθηκαν πρώτα εξαιτίας της πολεμικής ρητορικής του Khomeini και της 

διακοπής των εργασιών ευρωπαϊκών οικονομικών κολοσσών λόγω της πολιτικής 

αστάθειας και σε δεύτερο επίπεδο από τις προσπάθειες του καθεστώτος να εξοντώσει 

πολιτικούς αντίπαλους σε ευρωπαϊκό έδαφος μιμούμενο πρακτικές της Σοβιετικής 

ένωσης.225 Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και η υπόθεση Rushdie226 η οποία προκάλεσε 

τη διακοπή των σχέσεων με όλα τα μέλη της ΕΟΚ.227 Τη δεκαετία του 1990 οι επαφές 

των δυο πλευρών αποκαταστάθηκαν τουλάχιστον στο οικονομικό πεδίο, μέσα από 

επενδύσεις ιδιωτικών εταιριών. Η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από το 

                                                 
223 Γιώργος Τζογόπουλος, “Οι ευρω-ιρανικές σχέσεις” στο Ιράν: Πολιτική, Οικονομία, Διεθνείς και 

Περιφερειακές σχέσεις, 264. 
224 Σε αντίθεση με το παρελθόν όπου οι κινήσεις της ΕΟΚ δεν είχαν ίδιον όφελος αλλά μιμούνταν τις 
επιλογές των ΗΠΑ δηλαδή επηρεάζονταν από εξωτερικούς παράγοντες και τις διεθνείς ισορροπίες 
225 Τζογόπουλος, 265. 
226 Επρόκειτο για έναν Βρετανο-Ινδό συγγραφέα ο οποίος το 1988 εξέδωσε ένα βιβλίο με τίτλο 
Σατανικοί Στίχοι, το οποίο αναφέρεται σε τμήματα του Κορανίου και έμμεσα στην ζωή του προφήτη 
Muhammad. Η κυκλοφορία του βιβλίου προκάλεσε την αντίδραση του Ayatollah Khomeini ο οποίος 
την ίδια χρονιά εξέδωσε fatwa, δηλαδή θρησκευτικό διάταγμα το οποίο ισοδυναμεί με θανατική 
καταδίκη για βλασφημία. Ο.π., http://www.nybooks.com/articles/2012/12/20/salman-rushdie-case/, 
https://www.theguardian.com/books/2016/feb/25/salman-rushdie-death-iran-fatwa-outrage, η επίδραση 
που έχει το διάταγμα του Khomeini στο Ιράν είναι αμείωτη μέχρι σήμερα 
https://www.theguardian.com/books/2015/oct/07/iran-shuns-frankfurt-book-fair-salman-rushdie-
invitation  
227 Τζογόπουλος, ο.π. 
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Αζερμπαϊτζάν και το Ιράν228 ασκούσε επιπρόσθετη πίεση στην υιοθέτηση ηπιότερης 

εξωτερικής πολιτικής εκ μέρους της κοινότητας σε σχέση με αυτής των ΗΠΑ.w Σε 

πολιτικό επίπεδο όμως η Ευρώπη αντιμετώπιζε με καχυποψία το Ιράν. Επεισόδια 

όπως η εμπλοκή της Τεχεράνης στη δολοφονία κούρδων πολιτικών στο Βερολίνο 

έδειχναν πως οι πρακτικές που ανθούσαν μετά την επικράτηση του Ruhollah 

Khomeini δεν είχαν εκλείψει και ότι πολιτική σταθερότητα σε ζητήματα εξωτερικής 

πολίτικης δεν είχε αποκατασταθεί ακόμη.229 Επιπλέον η αυξανόμενη δράση της 

Hezbollah με τις ευλογιές της Τεχεράνης απόρροια του πρόσφατου πολέμου με 

συχνές απαγωγές ευρωπαίων πολιτών και η αδυναμία του προέδρου Rafsanjani να 

ελέγχει τις κινήσεις αυτές των σκληροπυρηνικών ομάδων του Ιράν με τη Hezbollah 

απέτρεψαν οποιεσδήποτε σκέψεις για Ευρώ-ιρανική συνεργασία.230 Κατά τα τέλη του 

20ου αιώνα η αλλαγή ρητορικής του Ιράν με την άνοδο του μεταρρυθμιστή 

Mohammad Khatami στη θέση του προέδρου οδήγησε στην βελτίωση της εικόνας 

του Ιράν προς την Ευρώπη με περισσότερες εταιρίες να συνεργάζονται με την 

Τεχεράνη. Η αλλαγή φάσης στην εξωτερική πολιτική του Ιράν αποδείχτηκε έμπρακτα 

με σειρά επισκέψεων της πολιτικής ελίτ αλλά και του ιδίου του Khatami σε 

ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Επιλογή πρωτοφανή για τη μέχρι τότε εσωστρεφή 

κοινωνία του Ιράν. Η κίνηση απέδωσε, και τα ευρωπαϊκά κεφάλαια-απαραίτητο 

καύσιμο για την ανάπτυξη της Ιρανικής οικονομίας- άρχισαν να εισρέουν στη χώρα. 

Άξιο αναφοράς είναι πως η Ουάσιγκτον δέχτηκε τη συνεργασία των δυο πλευρών 

αναστέλλοντας εν τέλει τις κυρώσεις επί προεδρίας Clinton.231 

 

3.3.1 Οι Ιρανό- Ευρωπαϊκές σχέσεις μετά την 11 Σεπτεμβρίου. 

Όπως είδαμε, η Ισλαμική δημοκρατία συνεργάστηκε με τις Ηνωμένες 

πολιτείες στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας μέχρι την τοποθέτηση της στον 

«άξονα του κακού». Ενώ όμως στην περίπτωση των ΗΠΑ ο Mohammad Khatami είδε 

τις προσπάθειες επαναπροσέγγισης να πέφτουν στο κενό, δεν συνέβη το ίδιο με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρότι οι Βρυξέλες στήριξαν τις αποφάσεις της Ουάσιγκτον 

                                                 
228 Ο.π., 266. 
229 Ehteshami, Irans Foreign Policy: From Khatami to Ahmadinejad, 61. και  
"Murder at Mykonos: Anatomy of a Political Assassination," Iran Human Rights Documentation 
Center, March 2007, accessed October 18, 2017, http://www.iranhrdc.org/files.php 
?force&file=reports_en/Murder_at_Mykonos_Mar07_376572839.pdf. 
230 Eva Patricia Rakel, "The Iranian political elite, state and society relations, and foreign relations 

since the Islamic revolution" (PhD diss., University of Amsterdam, 2008), 190, accessed October 18, 
2017, https://pure.uva.nl/ws/files/1110787/54692_15.pdf. 
231 Τζογόπουλος, 267. 
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στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας στάθηκαν αντίθετες στην επιθετική πολιτική 

προς το Ιράν. Με το πέρασμα το χρονών ο διεθνής οργανισμός άρχισε να λειτουργεί 

αυτόνομα χωρίς ανάγκη στήριξης από τις ΗΠΑ και άρχισε να σχεδιάζει διαφορετική 

εξωτερική πολιτική. Η γραμμή που υιοθετήθηκε ήταν η καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας με την εξάλειψη των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και η 

προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας ζωής.232 Αντί να διακόψει τις διμερείς επαφές 

όπως οι ΗΠΑ ενίσχυσε τη συνεργασία με την ισλαμική δημοκρατία για την 

καταπολέμηση της Al Qaeda.233 Η Ευρώπη συνέχιζε να είναι επικριτική προς το Ιράν 

απέναντι σε πολλά ζητήματα, όπως: η θέση των γυναικών στην χώρα, η παραβίαση 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η απόδοση δικαιοσύνης κ.α. Όμως δεν χρησιμοποίησε την 

οικονομική βοήθεια που παρείχε ως μέθοδο εκβιασμού αλλά ως μέσο έναρξης 

συνομιλιών με τους μεταρρυθμιστές του Ιράν.234 Προς την επίτευξη του σκοπού 

αυτού οι Βρυξέλες ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις το 2002 πάνω σε ένα σύμφωνο 

εμπορίου και συνεργασίας, το TCA.235 Παράλληλα τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς 

έγινε προσπάθεια από την Ε.Ε. σύνδεσης των διαπραγματεύσεων του TCA με 

τέσσερα ζητήματα: Την καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, την υποστήριξη της 

ειρηνευτικής προσπάθειας στη Μέση Ανατολή, τον σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων από το Ιρανικό καθεστώς και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων.236 

Ο δίαυλος επικοινωνίας των δυο πλευρών παρέμεινε ανοικτός και σε επίπεδο 

πολίτικης ελίτ καθώς η Ισλαμική δημοκρατία δεν είδε ποτέ εχθρικά την Ευρωπαϊκή 

ένωση, ιδιαίτερα εφόσον υποστήριζε τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους και δεν 

φιλοδοξούσε να αποκτήσει σφαίρες επιρροής στην περιοχή θίγοντας άμεσα τα 

συμφέροντα της Τεχεράνης. 

Η αποκάλυψη του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος διέκοψε προσωρινά τις 

επαφές των δυο πλευρών. Όταν αυτές συνεχίστηκαν, οι συζητήσεις για εμπορική 

συνεργασία παραχώρησαν τη θέση τους σε διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό 

                                                 
232 Ο.π., 269. 
233 Lynne Dryburgh, "The EU as a Global Actor? EU Policy Towards Iran," European Security 17, no. 
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235 Trade and Cooperation Agreement (TCA) 
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Programme, 1992–2011," Journal of Balkan and Near Eastern Studies 14, no. 1 (March 20, 2012): 56, 
accessed October 18, 2017, doi:10.1080/19448953.2012.656935. και Τζογόπουλος, 273. 
Για την επίσημη τοποθέτηση της Commission, βλ."EU-Iran: launch of negotiations on new agreements 
with Iran," European Commission - PRESS RELEASES - Press release - EU-Iran: launch of 
negotiations on new agreements with Iran, December 11, 2002, accessed October 18, 2017, 
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πρόγραμμα. Αρχικά η διπλωματική τακτική της Ε.Ε. οδήγησε διαδοχικά στη 

συμφωνία της Τεχεράνης και έπειτα του Παρισιού το 2004 για τον έλεγχο των 

πυρηνικών.237 Η επιτυχία ήταν όμως βραχύβια, καθώς τη συγκεκριμένη περίοδο το 

Ιράν επιθυμούσε να κερδίσει χρόνο με διαπραγματεύσεις με σκοπό την ολοκλήρωση 

των εργασιών της εγκατάστασης μετατροπής ουρανίου στο Isfahan.238 Όταν η 

παραβίαση της συμφωνίας έγινε αντιληπτή οι εμπορικές διαβουλεύσεις πάγωσαν. 

 

3.3.2 Η περίοδος Ahmadinejad 

Τα γεγονότα που οδήγησαν στην πτώση του Khatami και στην άνοδο στην 

εξουσία της συντηρητικής παράταξης του Ahmadinejad, υπογράμμισαν πως το Ιράν 

παρέμενε μια πρωτίστως θρησκευτική και δευτερευόντως πολιτική κοινωνία. Η 

εσωτερική συνοχή και η ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος με τη διατήρηση του 

status quo αποτέλεσε προτεραιότητα έναντι της εξωτερικής πολιτικής. Οι 

συντηρητικές θέσεις Ahmadinejad αντικατοπτρίζονται και από την αλλαγή του 

επικεφαλής στις σχέσεις με την Ε.Ε Ali Laritzani.239 

Η νέα γραμμή της Τεχεράνης ήταν πως η ανάπτυξη πυρηνικού προγράμματος 

αποτελούσε πρωτίστως αναφαίρετο δικαίωμα της χώρας και δευτερευόντως θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως διαπραγματευτικό χαρτί για την αποκατάσταση των 

σχέσεων με τον δυτικό κόσμο. Μολονότι στις αρχές του 21ου αιώνα η Ευρωπαϊκή 

ένωση ήταν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ιράν, οι Βρυξέλες δίσταζαν-παρά 

τις απειλές- να επιβάλλουν οικονομικές κυρώσεις, η αποτελεσματικότητα των όποιων 

θεωρούνταν αμφίβολη.240 Η κυβέρνηση Ahmadinejad συνεχίζοντας στην κατεύθυνση 

αλλαγής πολιτικής αντικατέστησε μεγάλο αριθμό διπλωματών από τις Ευρωπαϊκές 

πρωτεύουσες. Αναπόφευκτα οι όποιες διμερείς συζητήσεις έπεσαν στο κενό. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε τελικώς τη γραμμή του συμβουλίου 

ασφάλειας και την επόμενη τριετία ψήφισε σειρά κυρώσεων είτε αυτόνομα είτε μέσω 

                                                 
237 Τζογόπουλος, 274. 
238"Chief Iranian Negotiator on the Nuclear Issue Hosein Musavian: The Negotiations with Europe 
Bought Us Time to Complete the Esfahan UCF Project and the Work on the Centrifuges in Natanz," 
MEMRI - The Middle East Media Research Institute, August 4, 2005, accessed October 18, 2017, 
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bought-us-time/transcript. 
239 Παρά την εικόνα, του σκληροπυρηνικού καθεστώτος, το Ιράν μπορούσε να φανεί διαλλακτικό σε 
ζητήματα που δεν έθιγαν ζωτικά του συμφέροντα. Ο Laritzani δυο χρόνια νωρίτερα είχε συμβάλει στην 
επίλυση κρίσης Λονδίνου -Τεχεράνης. Βλ. "Middle East | Who called the shots in Iran crisis?" BBC 
News, April 05, 2007, accessed October 18, 2017, http://news.bbc.co.uk/2/hi 
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240 Βλ. European Union Center of North Carolina EU Briefings, March 2008, 56. (παράρτημα). 
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του συμβουλίου ασφαλείας.241 Όπως είδαμε στο δεύτερο κεφάλαιο οι δημόσιες 

τοποθετήσεις Ahmadinejad σε διεθνή ζητήματα έβλαψαν επιπρόσθετα την εικόνα του 

Ιράν με αποτέλεσμα μετά το 2005 να μην υπάρξει πρόοδος στις Ευρώ-Ιρανικές 

σχέσεις. Η έκρηξη του Ιρανικού πράσινου κινήματος την επαύριον της επανεκλογής 

Ahmadinejad242 και τα επεισόδια που ακολούθησαν επιδείνωσαν τις σχέσεις των δυο 

πλευρών. Οι Βρυξέλες κατηγόρησαν την Τεχεράνη για παραβίαση πολιτικών 

ελευθερίων, βασανιστήρια και κατάχρηση εξουσίας. Ενώ η Τεχεράνη είδε τις πιέσεις 

ως μια προσπάθεια παρέμβασης στα εσωτερικά ζητήματα της χώρας.243 Το υπόλοιπο 

της θητείας Ahmadinejad οι επιπτώσεις των επεισοδίων του 2009 τορπίλισαν όλες τις 

προσπάθειες συνεννόησης. Πλέον η Ευρώπη αν και κάλεσε το Ιράν σε 

διαπραγματεύσεις στη Γενεύη δεν υποσχέθηκε διευκολύνσεις έχοντας χάσει την 

εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία των Ιρανικών δεσμεύσεων. Το 2010 όταν οι συζητήσεις 

ναυάγησαν, μετά από πρόταση της Γερμανίδας καγκελαρίου ψηφιστήκαν νέες 

κυρώσεις.244 

 

3.3.3 Η νέα προσέγγιση επί Rouhani 

Νέα ευκαιρία για αναθέρμανση των Ευρώ-Ιρανικών σχέσεων αποτέλεσε η 

εκλογή στη θέση του προέδρου του Hassan Rouhani το 2013. Η νέα πραγματιστική 

πολιτική Obama εγκατέλειπε την ιδέα παύσης του πυρηνικού προγράμματος ως μη 

ρεαλιστική και προωθούσε τις διαπραγματεύσεις των μόνιμων μελών του συμβούλιου 

ασφαλείας με το Ιράν. Πρόταση η οποία βρήκε ευήκοα ώτα στον πραγματιστή 

Rouhani.245 Σε διάστημα έξι μηνών τα P5+1 συμφώνησαν με το Ιράν πάνω σε «κοινό 

πλαίσιο δράσης» τη βάση των μελλοντικών διαπραγματεύσεων για οριστική 

συμφωνία. Με τις δυο πλευρές να έχουν κοινούς στρατηγικούς στόχους δεν 

προέκυψαν εμπόδια και οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Στις 14 Ιουλίου 2015 

ανακοινώθηκε η συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν στη Βιέννη. Μετά 

το Joint Comprehensive Plan of Action, αρκετοί ευρωπαίοι αξιωματούχοι 

                                                 
241 Τζογόπουλος, 276-278. 
242 Οι εκλογές έλαβαν χώρα στις 12 Ιουνίου 2009. 
243 Τζογόπουλος, 279. 
244 Βλ. European Union Center of North Carolina EU Briefings, March 2008, 64-65. (παράρτημα) 
Τζογόπουλος, 280. 
245 Τζογόπουλος, 283. 
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επισκεφτήκαν την Τεχεράνη ώστε να υπάρξει περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων με 

την Ένωση.246 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως από την Ισλαμική επανάσταση και 

μετά η Ευρωπαϊκή κοινότητα και μετέπειτα Ευρωπαϊκή Ένωση ακολούθησε 

συστηματικά ηπιότερη πολιτική απέναντι στο Ιράν προκρίνοντας τη διπλωματία αντί 

στρατιωτικών επιλογών. Η Τεχεράνη από την πλευρά της μετά τη σταθεροποίηση του 

καθεστώτος δέχτηκε να συνεργαστεί με την Ευρώπη την οποία δεν έβλεπε πλέον ως 

απειλή. Οι δυο πλευρές αποκόμισαν οφέλη από την συνεργασία αυτή και ιδιαίτερα το 

Ιράν, το όποιο υλοποίησε και μέρος του πυρηνικού του προγράμματος. Μετά την 

παρένθεση Ahmadinejad η οποία ελαχιστοποίησε τη διμερή συνεργασία, οι δυο 

πλευρές συνέχισαν τις επαφές τους οι οποίες κατέληξαν στην ιδιαίτερα επιτυχημένη 

συμφωνία του 2015. Η έξοδος της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή ένωση 

δεν αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τις σχέσεις με τα υπόλοιπα κράτη μέλη.247 Αν 

και η αντοχή της συμφωνίας αναμένεται να δοκιμαστεί μετά την εκλογή Trump οι 

σχέσεις και η συνεργασία της Ευρώπης με το Ιράν κατά τα προηγούμενα χρόνια 

καταδεικνύουν πως η Ένωση έχει την ευελιξία να συνεχίσει να προσεγγίζει την 

Ισλαμική δημοκρατία υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Παράλληλα από την πλευρά της 

Τεχεράνης η επανεκλογή Rouhani με υψηλό ποσοστό στις φετινές εκλογές248 δείχνει 

πως οι μεταρρυθμιστές κυριαρχούν στην πολιτική ζωή της χώρας και υπάρχει 

πρόσφορο έδαφος για περαιτέρω βελτίωση των Ευρώ-Ιρανικών σχέσεων. 

 

 

3.4 Ιράν - Κίνα 

 

Την περίοδο της Περσικής αυτοκρατορίας η συνεργασία με την αντίστοιχη 

Κινεζική βρισκόταν σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, εξαιτίας της επικοινωνίας των 

δυο χωρών μέσω του «δρόμου του μεταξιού». Οι δυο υπερδυνάμεις της εποχής είχαν 

                                                 
246 Rouzbeh Parsi and Dina Esfandiary, An EU Strategy for relations with Iran after the nuclear deal: 

in-depth analysis (Brussels: European Parliament, 2016), 6, June 23, 2016, accessed October 18, 2017, 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fe071145-4405-11e6-9c64-
01aa75ed71a1/language-en. 
247 Seyed Hossein Mousavian, "EU–Iran Relations After Brexit," Survival: Global Politics and 

Strategy 58, no. 5 (September 20, 2016): 83,86, accessed October 18, 2017, 
doi:10.1080/00396338.2016.1231533. 
248 Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν στις 19 Μαΐου 2017, βλ. Thomas Erdbrink, "Rouhani Wins Re-
election in Iran by a Wide Margin," The New York Times, May 20, 2017, accessed October 18, 2017, 
https://www.nytimes.com/2017/05/20/world/middleeast/iran-election-hassan-rouhani.html. 
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συστηματικές επαφές με πρώτη αναφορά στις κινεζικές πηγές να χρονολογείται το 

126 π.χ.249 Περσικά ήθη, έθιμα, θρησκευτικές και πολιτιστικές τελετές διείσδυσαν 

στον κινέζικο πληθυσμό. Το μέγεθος των εμπορικών συναλλαγών μαρτυρούν κινεζικά 

αρχαιολογικά ευρήματα, όπως ο εντυπωσιακός αριθμός νομισμάτων της δυναστείας 

των Σασσανιδών.250 Χρονολογικά από την κλασσική περίοδο μέχρι σήμερα οι επαφές 

των δυο λαών ήταν αδιάλειπτες. 

Κατά τις Ιρανο - κινεζικές επαφές από την εποχή μετά τον Β' παγκόσμιο 

πόλεμο έως σήμερα γίνονται διαρκείς αναφορές σε αυτό το ένδοξο παρελθόν 

συνεργασίας και πολιτισμικών επαφών κατά την αρχαιότητα. Η παράθεση δεν γίνεται 

στα πλαίσια μιας στερεοτυπικής ανταλλαγής φιλοφρονήσεων αλλά εξυπηρετεί την 

προβολή κοινών αξιών και ιδεών. Συνεκτικό κρίκο αποτελεί ακόμη, η κοινή αίσθηση 

των δύο λαών παραβίασης και «εξευτελισμού» της εθνικής ανεξαρτησίας από τις 

επεμβάσεις των ευρωπαϊκών δυνάμεων.251 

Οι πρώτες διπλωματικές επαφές του Ιράν και της Λαϊκής δημοκρατίας της 

Κίνας στη σύγχρονη εποχή εντοπίζονται στις αρχές της δεκαετίας του 1970 με την 

επίσκεψη μελών της βασιλικής οικογένειας στο Πεκίνο.252 Την περίοδο που ο 

πρόεδρος Nixon επισκέφτηκε το Πεκίνο και η Μεγάλη Βρετάνια είχε αρχίσει να 

αποσύρει τα στρατεύματα της253 από την περιοχή του κόλπου ο Mohammad Reza 

Pahlavi, σε αυτήν την ευνοϊκή συγκύρια, προσπάθησε να ενισχύσει την θέση του Ιράν 

στην περιοχή. Απότοκο των προσπαθειών ήταν η πολιτική στήριξη του Ιρανικού 

καθεστώτος από τον Mao Zedong. Τα δυο κράτη συνεργάστηκαν στενά σε διεθνή 

θέματα όπως η «διάσωση» του Πακιστάν, κράτους μέλους του CENTO, μετά τον 

πόλεμο με την Ινδία και η κοινή γραμμή ανάσχεσης της ισχυροποίησης της 

τελευταίας.254 O Σάχης αξιοποίησε αυτή τη συνεργασία για να εξισορροπήσει την 

απειλή της Σοβιετικής Ένωσης, τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή του Ιράν, ασκώντας 

πίεση στη Μόσχα για ευνοϊκότερη αντιμετώπιση.255 Παράλληλα η προσέγγιση της 

Ουάσιγκτον προς την Κομμουνιστική Κίνα ενίσχυσε την πεποίθηση του Σάχη πως η 

                                                 
249 LIU, Key Issues in China-Iran Relations, 2. 
250 John W. Garver, China and Iran: ancient partners in a post-imperial world (Seattle: Univ. of 
Washington Press, 2006), 14. 
251 Ibid., 4-5. 
252 Garver, 48 και Peter Mackenzie, "A Closer Look at China-Iran Relations, Roundtable Report. 
Revision 1," September 01, 2010, 1, accessed October 16, 2017, doi:10.21236/ada530731. 
253 Garver, 32,39. 
254 Ο.π., 42. 
255 Ο.π., 34,38. 
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συνεργασία Ιράν- Κίνας, με τη στήριξη των ΗΠΑ πλέον, θα αναδείκνυαν το Ιράν σε 

περιφερειακή δύναμη.256 

Με την επικράτηση της Ισλαμικής επανάστασης η Κίνα βρέθηκε σε δύσκολη 

θέση, καθώς παρείχε διαρκή στήριξη στον Σάχη και αδιαφορούσε για την 

αντιπολίτευση.257 Προκείμενου να αποκαταστήσει την εικόνα του, προς το καθεστώς 

Khomeini, o Deng Xiaoping,258 αναθεώρησε τις θέσεις του Πεκίνου. Εστίασε 

ιδιαίτερα στην ελευθερία θρησκευτικής έκφρασης και διακήρυξε τη διαφορετικότητα 

του καθεστώτος στη μετά Mao εποχή. Η αντίδραση της Τεχεράνης ήταν θετική, όπως 

φαίνεται από την συνάντηση κινεζικής αντιπροσωπίας με τον Ayatollah Khomeini, 

που αποτέλεσε ένα πρώτο βήμα στην επανασύνδεση των δυο κρατών. Ωστόσο ήταν 

τα δυσθεώρητα κοινωνικο-πολιτικά προβλήματα και η οικονομική δυσπραγία, λόγω 

του εν εξελίξει πολέμου στο Ιράκ, που υπαγόρευσαν την απόφαση του Ιράν.259 Προς 

επίρρωση του σκοπού αυτού μια Ιρανική αποστολή με επικεφαλής τον Ali Khamenei 

επισκέφτηκε την Κίνα.260 Μειονέκτημα, προσωρινό όπως αποδεδείχθηκε, της 

διατήρησης ερεισμάτων στο Ιράν μετά την επικράτηση Khomeini, ήταν η 

υπονόμευση των Αμερικανό- Κινεζικών σχέσεων και της προσπάθειας του Deng 

Xiaoping να εκσυγχρονίσει την κινέζικη οικονομία προσελκύοντας δυτικά κεφάλαια. 

Μερικούς μήνες μετά η Λαϊκή Δημοκρατία Κίνας άλλαξε πολιτικούς στόχους, με 

αποτέλεσμα το 1982 να εγκατασταθεί Ιρανός πρέσβης στο Πεκίνο. Την ίδια χρονιά η 

Κίνα παρείχε το 40% των πολεμικών προμηθειών της Τεχεράνης,261 ενώ συμμετείχε 

ενεργά στο πλευρό του Ιράν σε οικονομικό και επιχειρησιακό επίπεδο στον πόλεμο 

κατά του Ιράκ.262 Επιπλέον το Ιράν υπέγραψε συμφωνία οικονομικής συνεργασίας 

και κατασκευαστικών έργων και τα επόμενα χρόνια έγιναν εκατέρωθεν επισκέψεις 

σημαντικών πολιτικών πρόσωπων.263 

                                                 
256 Ο.π., 45,47. 
257 Η πολιτική ελίτ της Κίνας θεωρούσε αδιανόητη την περίπτωση να πέσει το καθεστώς Pahlavi και 
δεν πήραν προφυλάξεις σε διπλωματικό επίπεδο. Ibid., 55-56. 
258 Πρόκειται για τον διάδοχο του ηγέτη του Κουμμουνιστικού κόμματος Κίνας Mao Zedong, ή Mao 
Tse-tung ο οποίος είχε πεθάνει πριν την επικράτηση Khomeini το 1976. Βλ. Stuart Reynolds Schram, 
"Mao Zedong," Encyclopædia Britannica, July 18, 2017, accessed October 16, 2017, 
https://www.britannica.com/biography/Mao-Zedong. 
259 Για την αρτιγέννητη Ισλαμική Δημοκρατία ήταν πρώτα απ όλα απαραίτητη η στήριξη ενός ισχυρού 
παράγοντα του διεθνούς συστήματος ώστε να ορθοποδήσει. Garver, 60,67. 
260 Ibid.,71. 
261 Μαζί με την Βόρεια Κορέα. Βλ. Ο.π.,72 και 75. 
262 Ο.π., .82. 
263 Ο.π., 78. Μετά τον νυν Ανώτατο ηγέτη του Ιράν, το 1985 επισκέφτηκε το Πεκίνο o Majlis speaker 
και μετέπειτα πρωθυπουργός Rafsanjani. Garver, 242. 
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Τη δεκαετία του 1990 οι διεθνείς συγκυρίες έφεραν τις δυο χώρες πιο κοντά. 

Αφενός το τέλος του πολέμου σήμαινε ότι το Ιράν εστίαζε πλέον στην ανοικοδόμηση 

του κράτους προωθώντας την οικονομική συνεργασία, πεδίο πολύ πιο ευέλικτο από 

το στρατιωτικό. Αφετέρου, η ψύχρανση των σχέσεων Κίνας- Αμερικής & Ευρώπης, 

μετά τη βίαιη καταστολή από τον Κινεζικό στρατό διαδηλώσεων που είχαν ως αίτημα 

τον εκδημοκρατισμό του καθεστώτος264 τις πρώτες μέρες του Ιουνίου 1989, ενίσχυσε 

τη συνεργασία Ιράν-Κίνας.265 Η φιλοδοξία της Κίνας να αναδεχθεί σε μεγάλη δύναμη 

επέβαλε περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας της, πολλαπλασιάζοντας τις ενεργειακές 

της ανάγκες και αναδεικνύοντας την σε σημαίνουσα εξαγωγική για το Ιράν.266 Μετά 

τις κυρώσεις Clinton και Ο.Η.Ε, τις οποίες ψήφισε και η Κίνα, το Ιράν απέστειλε 

εκπροσώπους στο Πεκίνο σε αναζήτηση οικονομικής στήριξης χωρίς ωστόσο να 

λάβει κάτι ουσιαστικότερο πέρα από διπλωματική στήριξη.267 

Όπως και στην περίπτωση της Ρωσίας που εξετάσαμε, οι σχέσεις Ιράν-Κίνας 

εξαρτώνται από το δίπολο Κίνας-ΗΠΑ εξαιτίας της σαφώς αυξημένης βαρύτητας που 

έχει η τελευταία στο διεθνές σύστημα.268 Ανεπηρέαστη από ορισμένες περιόδους 

"ανομβρίας" στις διμερείς σχέσεις, λόγω εξωτερικών παραγόντων, η Ισλαμική 

δημοκρατία εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία σύσφιξης των σχέσεων με τον γίγαντα 

γείτονα της προκείμενου να αποκομίσει οφέλη. Στα τέλη του 20ου αιώνα σε μια 

πολιτική κρίση ( την καταστροφή της κινεζικής πρεσβείας στο Βελιγράδι κατά τον 

βομβαρδισμό της Γιουγκοσλαβίας269) η πολιτική ελίτ του Πεκίνου αναζήτησε 

σύμμαχο στο πρόσωπο του Ιράν, κρατώντας εκ νέου αποστάσεις από την 

Ουάσιγκτον.270 

                                                 
264 Garver, 95,96 και Tovima.gr — Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε., "Σαν Σήμερα (4 
Ιουνίου 1989) Η σφαγή στην Πλατεία Τιανανμέν," TO BHMA, June 4, 2010, accessed October 16, 
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Μέχρι σήμερα αποτελεί την μεγαλύτερη αντίδραση απέναντι στο Κινέζικο κουμμουνιστικό καθεστώς. 
Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων, από πολλές εκατοντάδες ως μερικές χιλιάδες, παραμένει άγνωστος. 
Βλ. Seth Faison, "The Persistent Mystery: How Many Died in 1989?" The New York Times, June 03, 
1999, accessed October 16, 2017, http://www.nytimes.com/1999/06/04/world/the-persistent-mystery-
how-many-died-in-1989.html?mcubz=3. 
265 Garver, 101-2. 
266 Scott W. Harold and Alireza Nader, "China and Iran: Economic, Political and Military Relations," 
RAND Corporation, 2012, 4, accessed October 18, 2017, 
https://www.rand.org/pubs/occasional_papers/OP351.html. 
267 Garver, 112 
268 Ibid., 113. 
269 Guardian Staff and Agencies, "Nato hits Chinese Embassy in Belgrade," The Guardian, May 07, 
1999, accessed October 18, 2017, https://www.theguardian.com/world/1999/may/08/5. 
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 76 

Επί προεδρίας Ahmadinejad, αν και η διεθνής εικόνα του Ιράν δεν ήταν 

θετική,271 η Κίνα έγινε ο νούμερο ένα εμπορικός εταίρος του Ιράν. Ακόμη και έπειτα 

από τις διαδηλώσεις του 2009 η Κίνα ήταν από τις χώρες που στήριξαν διπλωματικά 

το καθεστώς.272 Μετά την αποχώρηση των δυτικών εταιριών, ως αντίδραση στα 

γεγονότα, το Πεκίνο κάλυψε το κενό στην Ιρανική αγορά.273 Μάλιστα είναι 

χαρακτηριστικό πως παρά τους κλυδωνισμούς στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των 

δύο κρατών το Ιράν εξακολουθεί να κατέχει σημαίνουσα θέση για την Κίνα. Πιο 

συγκεκριμένα, παρά την πτώση στις διμερείς οικονομικές συναλλαγές, τη μείωση των 

κινεζικών επενδύσεων κατά 2.5 δις το 2012 και την απόσυρση κινεζικών εταιριών 

εξαιτίας των κυρώσεων που επιβλήθηκαν από Ε.Ε και ΗΠΑ274 και με δεδομένη την 

εσωτερική αστάθεια του Ιράν εξαιτίας των επικείμενων εκλογών καταγράφεται 

σημαντικό μέγεθος οικονομικών συναλλαγών, ύψους 37 δις, ποσό στα ίδια επίπεδα με 

αυτά τις διετίας 2010-11.275 

Η απουσία λόμπι κατά τα δυτικά χαρακτηριστικά δεν σημαίνει ότι η Ισλαμική 

δημοκρατία είναι άνευ ερεισμάτων σε άλλα κράτη. Σημαντική σφαίρα επιρροής στην 

κινέζικη πολιτική σκηνή αποτελούν οι διάφορες μουσουλμανικές κοινότητες της 

Κίνας που αριθμούν περί τα είκοσι εκατομμύρια.276 Διατηρούν τη δική τους 

ταυτότητα διαφοροποιημένοι από την κινέζικη παράδοση – κουλτούρα, ενώ οι ομάδες 

αυτονομιστών έχουν συνεργαστεί με αποσχιστικά κινήματα, τρομοκρατικές 

οργανώσεις και ευθύνονται για αρκετές επιθέσεις στο εσωτερικό της Κίνας.277 Η 

παρουσία τους είναι έντονη μέχρι σήμερα, με αδιευκρίνιστο αριθμό ατόμων να έχει 

στρατολογηθεί από τους φρουρούς της Ισλαμικής επανάστασης.278 

Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, ένα θεμελιώδες ζήτημα στο οποίο 

ταυτίστηκαν τα συμφέροντα των δυο κρατών ήταν αυτό της Συρίας. Από το 2011 και 

στο εξής Κίνα από κοινού με Ρωσία άσκησαν βέτο σε ψηφίσματα του OHE εναντίον 

της Συρίας. Οι δυο χώρες έχουν προκρίνει τη διατύπωση προτάσεων για την επίλυση 
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του Συριακού ζητήματος οι οποίες θα περιλαμβάνουν τον πρόεδρο Bashar al-Assad. 

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο η στάση του Πεκίνου υπέρ του δικαιώματος της Συρίας και 

των Αραβικών κρατών να αποφασίζουν ανεξάρτητα χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, 

είναι ένας έμμεσος τρόπος να αποκτήσει η Κίνα μεγαλύτερη αποδοχή στον 

μουσουλμανικό κόσμο, δεδομένων των τεράστιων οικονομικών της συμφερόντων στο 

Ιράν.279 

Όταν η Ισλαμική επανάσταση επικράτησε και το καθεστώς έκανε τα πρώτα 

του βήματα, η Κίνα συνέβαλε στην εκκίνηση του Ιρανικού πυρηνικού 

προγράμματος.280 Η συνεργασία ξεκίνησε μετά την προαναφερθείσα επίσκεψη 

Rafshajani στο Πεκίνο στα μέσα της δεκαετίας του 1980 και την υπογραφή 

συμφωνίας για μυστική συνεργασία στο κέντρο πυρηνικών ερευνών του Esfahan. Η 

συνεργασία συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια με την εκπαίδευση ιρανικού προσωπικού 

στην Κίνα, την παραλαβή τεχνολογικού εξοπλισμού και την από κοινού συνεργασία 

Ιρανών και Κινέζων επιστημών για την εξόρυξη ουρανίου.281 Έπειτα από πιέσεις των 

ΗΠΑ η συνεργασία Πεκίνου – Τεχεράνης τερματίστηκε το 1997 γεγονός που 

επιβράδυνε το πρόγραμμα του Ιράν.282 Μετά την αποκάλυψη των πυρηνικών 

εγκαταστάσεων στις αρχές του 2000 η Κίνα παρείχε εκ νέου διπλωματική κάλυψη 

στο Ιράν υποστηρίζοντας πως το πρόγραμμα έχει ειρηνική χρήση και η εύρεση κοινής 

λύσης θα γίνει δια της διπλωματικής οδού.283 Αργότερα στις διαπραγματεύσεις του 

πυρηνικού προγράμματος στάθηκε στο πλευρό του Ιράν και μάλιστα η Λαϊκή 

Δημοκρατία της Κίνας υποσχέθηκε σημαντικό αριθμό επενδύσεων, σε περίπτωση 

συμφωνίας. Μπορεί η οικονομική εξάρτηση της Τεχεράνης από το Πεκίνο να πίεσε 

προς συμβιβασμό,284 αλλά η πολιτική ατζέντα του Ιράν κινούταν ήδη προς αυτήν την 

κατεύθυνση και με την άνοδο του μεταρρυθμιστή Rouhani η αρχική συμφωνία 

έκλεισε ανώδυνα.285 Ο πρόεδρος της Κίνας Xi Jinping ταξίδεψε στο Ιράν σε μία 

ιστορική επίσκεψη την ημέρα εφαρμογής του JCPOA, δείγμα της επίνευσης του 

                                                 
279 Παναγιώτης Καράμπελας, «Ο Συριακός εμφύλιος: αίτια εκδήλωσης και ο ρόλος του proxy 
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February 8, 2016, accessed October 18, 2017, http://www.mei.edu/content/china-and-iran-emerging-
partnership-post-sanctions. 
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Πεκίνου για την επιτυχία Rouhani. Η επίσκεψη συνοδεύτηκε από σειρά οικονομικών 

συμφωνιών και μελλοντικών επενδύσεων ύψους 600 δις.286 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι οι σχέσεις των δυο κρατών υπήρξαν 

εξαιρετικές από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Οι ιδεολογικές διαφορές, της 

μονοκρατορίας του Σάχη, ή της Ισλαμικής δημοκρατίας με το Κουμουνιστικό 

καθεστώς δεν εμπόδισαν την συνέχιση της συνεργασίας. Γεγονός που αποδεικνύει τη 

βαθιά κατανόηση των ευρύτερων στρατηγικών και «γεωπολιτικών»287 στόχων των 

δυο δυνάμεων. Οι κυβερνήσεις του Ιράν, άσχετα με τον ιδεολογικό τους 

προσανατολισμό, διέβλεψαν τις οικονομικές ανάγκες του Πεκίνου και οικοδόμησαν 

μια σταθερή πολυεπίπεδη συνεργασία αντιμετωπίζοντας τις επιπτώσεις του διεθνούς 

απομονωτισμού. Σε διεθνές επίπεδο οι διμερείς επαφές δεν θα είναι ποτέ εξ 

ολοκλήρου φιλικές, όσο η Ουάσιγκτον ως μοναδική υπερδύναμη του διεθνούς 

συστήματος288 αποτελεί λογική προτεραιότητα στην εξωτερική πολιτική και των δυο 

κρατών. Σε αντίθεση με τις Ιρανό-Ρωσικές σχέσεις δεν υπήρξε στο παρελθόν 

περίοδος αντιπαλότητας, γεγονός που αποσόβησε την δημιουργία εντάσεων παρά το 

ότι τα δυο κράτη έχουν μακροπρόθεσμα διαφορετικούς στόχους.289 

Η επανεκλογή Rouhani το 2017 καθησύχασε του φόβους του Πεκίνου περί 

εγκατάλειψης της συμφωνίας και των εξωτερικών επενδύσεων.290 Με την Τεχεράνη 

να παραμένει στο κέντρο των κινεζικών ενδιαφερόντων,291 το μέλλον των Ιρανό- 

Κινεζικών σχέσεων διαγράφεται ευοίωνο. 
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3.5 Ιράν - Τουρκία 

 

Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ο στρατηγικός ρόλος της Τουρκίας στην 

περιοχή ενισχύθηκε. Η Τουρκία διατήρησε τη συνεργασία με τις ΗΠΑ, 

παραχωρώντας το δικαίωμα χρήσης των στρατιωτικών βάσεων της το 1954.292 Η 

επανένταξη της Τουρκίας στο δυτικό στρατόπεδο σήμανε και την ανάπτυξη φιλικών 

σχέσεων με το μοναρχικό καθεστώς του Σάχη, οι οποίες «επικυρώθηκαν» με την 

υπογραφή της συμφωνίας του CENTO293 το 1955. Η επιθυμία για ανεξαρτητοποίηση 

και προβολή ισχύος οδήγησε τις περιφερειακές δυνάμεις σε μια νέα συμφωνία. Τον 

Απρίλιο του 1964 η Τουρκία το Πακιστάν και το Ιράν ενίσχυσαν την συνεργασία τους 

δημιουργώντας τον οργανισμό περιφερειακής συνεργασίας και ανάπτυξης κοινών 

οικονομικών προγραμμάτων, το RCD. Ο οργανισμός είχε ως πυλώνες συνεργασίας 

την οικονομία την τεχνολογία και τον πολιτισμό.294 

Οι διμερείς σχέσεις άλλαξαν με την επικράτηση της Ισλαμικής επανάστασης. 

Το νέο καθεστώς, που είχε ως αρχική επιδίωξη την εξαγωγή της επανάστασης σε 

γειτονικά κράτη προκαλούσε ανασφάλεια στην Άγκυρα.295 Η ιδεολογική 

μεταμόρφωση του Ιράν, άλλαξε τον προσανατολισμό της χώρας, η οποία πλέον 

εμφανίζεται ως προστάτης του αραβικού κόσμου. Τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου 

αιώνα τον ρόλο αυτό κατείχε ενεργά η Τουρκία. Ο ανταγωνισμός για την ανάδειξή 

της ηγέτιδας δύναμης των αραβικών περιοχών έφερε τις δυο χώρες αντιμέτωπες. Σε 

αυτό το πλαίσιο η Άγκυρα στήριξε τον Σαντάμ Χουσεΐν κατά την εισβολή στο Ιράν, 

ενώ η Τεχεράνη χρηματοδοτούσε ομάδες της Hezbollah στην Τουρκία για να 

υπονομεύσουν την Τουρκική κυβέρνηση.296 Επιπρόσθετα ο πόλεμος Ιράν - Ιράκ 

έδωσε στις δυνάμεις του κουρδικού P.K.K πλήρη ελευθερία κινήσεων στα σύνορα 

Τουρκίας, Ιράκ, Ιράν, δημιουργώντας προβλήματα στην Τουρκία. Παρά την 

ιδεολογική- πολιτική αντιπαράθεση σε κανένα σημείο οι δυο χώρες δεν έφτασαν σε 

σύγκρουση. Πρωταρχικός λόγος ήταν η εν εξελίξει σύγκρουση στον περσικό κόλπο, 
                                                 
292 Erik J. Zürcher, Σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, μετ. Βαγγέλης Κεχριώτης, επιμ. Σωκράτης 
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(Monica, CA: RAND Corporation, 2013), 6, August 26, 2013, accessed October 18, 2017, 
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που απειλούσε πολύ πιο άμεσα την επιβίωση της Ισλαμικής δημοκρατίας.297 Μάλιστα 

στα μέσα της δεκαετίας του ’80 το Ιράν ήταν ο σημαντικότερος καταναλωτής 

πετρελαίου της Τουρκίας.298 Τη δεκαετία του 1990 η κατάρρευση της Σοβιετικής 

ένωσης δημιούργησε ένα προσωρινό κενό ισχύος το οποίο προσπάθησαν να 

εκμεταλλευτούν και οι δυο χώρες.299 Την περίοδο αυτή παρά τις οποίες ιστορικές ή 

ιδεολογικές διαφορές οι Ιρανό Τουρκικές σχέσεις χαρακτηρίζονταν από ρεαλισμό. 

Στις αρχές του 21ου αιώνα ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας Αχμέτ 

Davutoğlu εισήγαγε ένα νέο δόγμα στην Τουρκική πολιτική σκηνή. Την πολιτική 

μηδενικών προβλημάτων. Πρακτική η οποία συνδέεται με την ανασύσταση του 

νεοωθομανισμού. Η πολιτική μηδενικών προβλημάτων έχει ως στόχο την αποφυγή 

εμπλοκής της Τουρκίας σε χαμηλού επιπέδου συγκρούσεις με τους γείτονες της.300 Ο 

στόχος αυτός μπορεί -θεωρητικά- να επιτευχθεί μέσω ενίσχυσης των οικονομικών 

δεσμών της Άγκυρας με τους γείτονες της και ευθυγράμμισης της πολιτικής της με τις 

πολιτικές θέσεις των μεγάλων δυνάμεων σε διεθνή ζητήματα.301Ωστόσο, η πολιτική 

αυτή είχε πενιχρά αποτελέσματα επιδεινώνοντας σταδιακά τις σχέσεις της Τουρκίας 

με πολλές γειτονικές χώρες. Στην περίπτωση του Ιράν, κράτος με αντικρουόμενα 

συμφέροντα σε οικονομικό, ενεργειακό, θρησκευτικό και πολιτικό επίπεδο, απέδωσε 

ανάμεικτα αποτελέσματα. Μεγάλο εμπόδιο στις σχέσεις των δυο χωρών, οι 

θρησκευτικές διαφορές της σουνιτικής Τουρκίας με το σιιτικό Ιράν.302 

Στην εν λόγω περίπτωση, η εφαρμογή του δόγματος οδήγησε σε ένα πρώτο 

στάδιο, μετά το 2002, σε επαναπροσέγγιση των δυο χωρών, με το καθεστώς Erdoğan 

να επιθυμεί να γίνει ο δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα σε Ιράν και Ε.Ε κατά τις 

συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα.303 Αντίθετα με τις εκτιμήσεις δημιουργίας 

φιλικών σχέσεων304 οι μακροπρόθεσμοι στρατηγικοί στόχοι της Ισλαμικής 

δημοκρατίας συγκρούονται με αυτούς της Τουρκίας με αποτέλεσμα η «φιλία» των 
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δυο κρατών να είναι παροδική. Η Τουρκία, σε συνεργασία με την Ευρώπη, ανέλαβε 

ενεργό ρόλο στις προσπάθειες του NATO να ελέγξει τη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα 

την απειλή την οποία αντιπροσώπευε το Ιράν, εγκαθιστώντας οπλικά συστήματα στο 

έδαφος της.305 

Η επιλογή Ahmadinejad να συνεχίσει το πυρηνικό πρόγραμμα μετά την 

επανεκλογή του το 2009, δυσχέρανε τις επαφές με τη δύση και ακύρωσε τη 

διαμεσολάβηση στις διαπραγματεύσεις που επιχειρούσε η Τουρκία.306 Το τέλος της 

πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα οι ακραίες κινήσεις της Τουρκίας οδήγησαν σε 

ψύχρανση των σχέσεων με το Ιράν αλλά και με τις υπόλοιπες αραβικές χώρες.307 

Η αραβική άνοιξη και η επακόλουθη κρίση στην Σύρια αποτέλεσε ένα ακόμη 

μέτωπο αντιπαράθεσης στις σχέσεις των δυο κρατών. Η ισλαμική δημοκρατία είναι 

στενή σύμμαχος της Συρίας ιδιαίτερα μετά στην υποστήριξη της δεύτερης στον 

πόλεμο με το Ιράκ. Συμμαχία η οποία οδήγησε, το 2006 στην υπογραφή στρατιωτικής 

συνεργασίας, κατά της απειλής που αντιπροσώπευε το Ισραήλ και οι Ηνωμένες 

Πολιτείες.308 Η Τουρκία πήρε θέση στον συριακό εμφύλιο στηρίζοντας τους 

αντικαθεστωτικούς, υπέρ της απομάκρυνσης του Bashar al-Assad ως τη μόνη λύση 

στη Συρία. Η επιλογή αυτή οδήγησε σε κρίση τις διμερείς σχέσεις. Όπως ορθά 

αναφέρει ο Larrabee ενδεχόμενη πτώση του καθεστώτος Assad θα κλόνιζε τις σχέσεις 

των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης με τη Hezbollah. Παράλληλα θα ενίσχυε 

την πεποίθηση στο εσωτερικό του Ιράν πως μια επανάληψη των διαδηλώσεων του 

2009 θα μπορούσε να ανατρέψει το καθεστώς.309 Ορισμένοι, μάλιστα υποστηρίζουν 

ότι οι συχνές επιθέσεις μετά το 2011 του PKK στην Τουρκία είναι προϊόν Ιρανό-

συριακής συνεργασίας.310 

Ένα δεύτερο πεδίο ανταγωνισμού κατέστη το αδύναμο μετά την 

απομάκρυνση των αμερικανικών στρατευμάτων, Ιράκ. Το Ιράκ θα κληθεί ελλείψει 

φορτίων ισχύος να συμπλεύσει με μια από τις δυο χώρες αλλάζοντας της ισορροπίες 

στη Μέση Ανατολή.311 Η επιλογή αυτή θα αυξήσει την πίεση στην Ιρακινή πλευρά 

μετά την εκδίωξη του ισλαμικού κράτους από την Συρία και το Ιράκ. 
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Σε μια απόπειρα περιστολής του ανταγωνισμού το 2016 κατά την διάρκεια 

επίσημης επίσκεψης στην Τεχεράνη ο Davutoğlu δήλωσε ότι: «οι δύο χώρες, παρά τη 

διαφορετική προσέγγιση σε διάφορα ζητήματα, δεν θα πρέπει να παραχωρήσουν την 

τύχη της περιοχής τους σε εξωπεριφερειακούς δρώντες».312
 Ιδιαίτερα μετά από το 

αποτυχημένο τουρκικό πραξικόπημα τον Ιούλιο του 2016313 και την ενδυνάμωση της 

παρουσίας Κουρδών στη Συρία, οι σχέσεις των δυο κρατών βελτιώνονται προσωρινά. 

Τον Αύγουστο η Τουρκία αποδέχτηκε δια στόματος Erdoğan ενδεχόμενη παραμονή 

Assad στη Συρία για μια περίοδο πολιτικής μετάβασης.314 Επιπλέον το Ιράν και η 

Τουρκία συνεργάζονται στην αντιμετώπιση των κουρδικών επιθέσεων με ορμητήριο 

το βόρειο Ιράκ. Παράλληλα η υπογραφή της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα 

του Ιράν315 επέτρεψε την επέκταση εμπορικής συνεργασίας Ιράν-Τουρκίας. Η 

Τουρκία έχει επαναπροσδιορίσει την εξωτερική πολιτική της και αποτελεί βασικό 

υποστηρικτή της Hamas, η οποία απολαμβάνει επίσης τη στήριξη του Ιράν.316 

Παράλληλα η Τουρκία εν αντιθέσει με τα υπόλοιπα μέλη του Νάτο τηρεί ουδέτερη 

στάση σε σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η συμφωνία για το πυρηνικό 

πρόγραμμα, αξιοσημείωτη επιτυχία της Ισλαμικής δημοκρατίας αν και εύθραυστη317 

ενισχύει τα ήδη υπάρχοντα επιχειρήματα της τουρκικής ελίτ η οποία ζητάει την 

επίσπευση του δικού τους πυρηνικού προγράμματος.318 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως οι σχέσεις Ιράν – Τουρκίας είναι 

τεταμένες τις τελευταίες δυο δεκαετίες λόγω της κοινής επιδίωξης να αποκτήσουν 

ηγεμονικό ρόλο στην περιοχή. Το καθεστώς της Τεχεράνης έχει μέχρι τώρα βγει 
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Απρίλιος 2016,” Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 27. 
313 Η φύση του πραξικοπήματός έχει προκαλέσει αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε αυτούς που 
υποστηρίζουν ότι οργανώθηκε από τον ίδιο τον Ερντογάν, ενδεικτικά Amana Fontanella-Khan, 
"Fethullah Gülen: Turkey coup may have been 'staged' by Erdoğan regime," The Guardian, July 16, 
2016, accessed October 18, 2017, https://www.theguardian.com/world/2016/jul/16/fethullah-gulen-
turkey-coup-erdogan. 
 και όσους πιστεύουν ότι οι εκκαθαρίσεις από τον Erdoğan ήταν προ των πυλών, γεγονός που 
ανάγκασε μερίδα του στρατεύματος σε μια βεβιασμένη ενέργεια. Βλ. Roger Cohen, "Opinion | 
Turkey's Coup That Wasn't," The New York Times, July 16, 2016, accessed October 18, 2017, 
https://www.nytimes.com/2016/07/18/opinion/turkeys-coup-that-wasnt.html. 
314 Kenneth Katzman, "Iran's Foreign and Defense Policies," Congressional Research Service Reports 
on the Middle East and the Arab World, September 22, 2017, 43, accessed October 19, 2017, 
https://fas.org/sgp/crs/mideast/R44017.pdf. 
315 Joint Comprehensive Plan of Action 14 July 2015. 
316 Katzman, "Iran's Foreign and Defense Policies," 44. 
317 Bozorgmehr Sharafedin, "Rouhani says Iran will not let Trump rip up nuclear deal," Reuters, 
December 06, 2016, accessed October 18, 2017, https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-nuclear-
deal/rouhani-says-iran-will-not-let-trump-rip-up-nuclear-deal-idUSKBN13V0MJ. 
318 Weitz, 64-65. 
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κερδισμένο σε αυτό τον «φιλικό» ανταγωνισμό. Έχει προωθήσει τις πυρηνικές 

φιλοδοξίες, η κυβέρνηση Ruhani πέτυχε την υπογραφή συμφωνίας, που σήμανε την 

έξοδο από τον διεθνή απομονωτισμό, διατηρώντας παράλληλα οικονομικούς δεσμούς 

με την Άγκυρα. Αντίθετα, η Τουρκία έχει χάσει έδαφος στον αγώνα της να αναδεχθεί 

ως η εκπρόσωπος του Αραβικού κόσμου και η περιφερική δύναμη της μέσης 

ανατολής.319 Οι ακραίες και μη συνεκτικές τοποθετήσεις του Erdoğan σε ζητήματα 

θρησκείας και εξωτερικής πολιτικής τον έθεσαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο 

στόχαστρο των Αραβικών χωρών και του Ιράν. Παράλληλα η μετά το πραξικόπημα 

πολιτική σε ζητήματα δημοκρατίας και ελευθερίας της έκφρασης προκάλεσε 

αντιδράσεις και στις ΗΠΑ.320 Τα επόμενα χρόνια οι σχέσεις των δυο κρατών 

αναμένεται να διαγράψουν αντίστοιχες τροχιές. Η συνεργασία και το “φιλικό κλίμα” 

ίσως διατηρηθούν σε οικονομικό και διπλωματικό επίπεδο. Όμως σε ζητήματα 

στρατιωτικής και πολιτικής φύσης θα συνεχίσει να υφίσταται αντιπαλότητα321 που 

βέβαια πιθανότατα δεν θα οδηγήσει σε πολεμική σύρραξη στο άμεσο μέλλον καθώς 

τα δύο κράτη είναι εξίσου ισχυρά και η ένοπλη σύγκρουση θα οδηγούσε στην 

αμοιβαία αποδυνάμωσή τους αντί για την επικράτηση της μίας έναντι της άλλης. 

 

 

3.6 Ιράν - Ελλάδα 

 

Επιφανειακά, η Ελλάδα δεν φαίνεται να έχει οποιαδήποτε σχέση ή ομοιότητα 

με το Ιράν. Οι δυο χώρες δεν έχουν κοινά γεωγραφικά σύνορα, πολιτικές ή 

διπλωματικές διαφορές ούτε καν ίδιο θρήσκευμα. Ανήκουν σε διαφορετικές διεθνείς 

συμμαχίες και η πολιτειακή τους δομή διαφέρει. Οι γνώσεις των Ελλήνων για το Ιράν 

περιορίζονται στην περσική αυτοκρατορία των αρχαίων χρόνων.  

Οι διπλωματικές σχέσεις της Ελλάδος με το Ιράν, ξεκίνησαν λίγα μόλις 

χρόνια μετά την σύσταση του νέου ελληνικού κράτους το 1830. Με τον διορισμό του 

                                                 
319 Davut Han Aslan, "Turkish-Iranian Relations. The Past, Present and Future," Zeszyty Naukowe 

Uczelni Vistula 41, no. 3, 67, 2015, accessed October 19, 2017, http://cejsh.icm.edu.pl 
/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b2dabdc4-366c-4e6b-ac96-
921a7359f464/c/Zeszyty_Naukowe_41_2015.58-69.pdf. 
320 Malachy Browne, "Did the Turkish President’s Security Detail Attack Protesters in Washington? 
What the Video Shows," The New York Times, May 26, 2017, accessed October 19, 2017, 
https://www.nytimes.com/interactive/2017/05/26/us/turkey-protesters-attack-video-analysis.html. 
321Abdulkadir Selvi, "Turkey to build wall on Turkish-Iranian border - LOCAL," Hürriyet Daily News | 
LEADING NEWS SOURCE FOR TURKEY AND THE REGION, May 8, 2017, accessed October 19, 
2017,http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-to-build-wall-on-turkish-iranian-border-.aspx?pageID= 
238&nID=112842&NewsCatID=341. 
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προξένου Ράλλη, στην Τεχεράνη το 1837,322 διευκολύνθηκε η σύναψη συμφωνιών 

στο εμπόριο και την ναυτιλία, εγκαινιάζοντας μια πολύ πετυχημένη συνεργασία. Οι 

Έλληνες έκλεισαν εμπορική συνεργασία με τους ιρανούς εταίρους τους μέσω της 

Ιρανικής συνθήκης του 1861-2.323 Με το τέλος του Β' Π.Π., μια επαναπροσέγγιση 

Ελλάδος-Ιράν φαινόταν πολύ πιθανή. Άλλωστε ανήκαν και οι δυο στο ίδιο 

στρατόπεδο υπό την σκέπη των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχαν επιπρόσθετα όμοιο 

ρόλο,324 λειτουργούσαν ως ανάχωμα της ΕΣΣΔ στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη 

αντίστοιχα. Όμως η άνοδος της Τουρκίας σε διεθνές επίπεδο και η συμμετοχή των 

δυο κρατών σε διαφορετικούς οργανισμούς, απέτρεψαν μια προσέγγιση. Την δεκαετία 

του 1950, η κρίση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και η χρόνια απουσία 

διπλωματικού αντιπρόσωπου στη Τεχεράνη περιόρισε στο ελάχιστο τις επαφές των 

δυο κρατών. 325 

Η επισημοποίηση του νέου καθεστώτος (μετά την Ισλαμική επανάσταση) 

άλλαξε τις σχέσεις του Ιράν με τα κράτη της δύσης. Ο κοινός πολιτισμός, ή μη 

στήριξη του Σάχη, ή μη ανάμειξη στα εσωτερικό της χώρας είτε της ελληνικής 

πολιτικής ελίτ είτε της ελληνικής κοινότητας Τεχεράνης κατά τη μετάβαση από την 

μοναρχία στην ισλαμική δημοκρατία, έκανε την Τεχεράνη να έχει διαφορετική 

αντίδραση προς την Ελλάδα. Έτσι οι σχέσεις των δυο χωρών παρέμειναν σε πολύ 

καλό επίπεδο. Θεμελιώδης σημασίας ήταν η στάση της Ελλάδος κατά τον πόλεμο 

Ιράν-Ιράκ, που ξέσπασε αμέσως μετά την εγκαθίδρυση του ισλαμικού καθεστώτος. Η 

απουσία διαφορών και η διατήρηση των εμπορικών σχέσεων, έστω σε χαμηλό 

επίπεδο την περίοδο κρίσης στο Ιράν, επέτρεψαν την διακριτική αλλά συνεχή 

ελληνική παρουσία. Η Αθήνα διατήρησε τις οικονομικές της συναλλαγές με το Ιράν, 

γεγονός που αναμφίβολα πρόσεξε η Τεχεράνη.326 

Την επόμενη δεκαετία, η ελληνική εξωτερική πολιτική εκμεταλλευόταν τις 

περιόδους ύφεσης στην κόντρα Δύσης-Ιράν, για να οικοδομήσει στενότερες σχέσεις 

με την Τεχεράνη. Η ευκαιρία δόθηκε την περίοδο Rafsagani, το 1992 όταν ο Έλληνας 

πρωθυπουργός, (Κωνσταντίνος Μητσοτάκης) επισκέφτηκε για πρώτη φορά την 

                                                 
322 Ευάγγελος Βενέτης, Ο ελληνισμός στο σύγχρονο Ιράν: 1837-2010, vol. 1, Ελληνο-Ιρανικά (Graeco-
Iranica) (Αθήνα: Πορεία, 2011), 33-34. 
323 Αναλυτική περιγραφή της συνθήκης, βλ. Ο.π., 47-58. 
324 Τουλάχιστον σε ότι αφορά τους στόχους των ΗΠΑ στον ψυχρό πόλεμο. 
325 Ευάγγελος Βενέτης, Ο ελληνισμός στο σύγχρονο Ιράν: 1837-2010, vol. 1, Ελληνο-Ιρανικά (Graeco-
Iranica) (Αθήνα: Πορεία, 2011), 168-169. 
326 Συγκριτικά με την στάση άλλων δυτικών κρατών την ίδια περίοδο, η Αθήνα είχε εγκάρδιες σχέσεις 
με την Τεχεράνη. Ο.π., 238-239. 
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Τεχεράνη. Την επίσκεψη αυτή διαδέχτηκαν κι άλλες, πολλών κυβερνητικών 

στελεχών. Οι κινήσεις απέδωσαν καρπούς καθώς υπογράφηκαν συμφωνίες 

συνεργασίας οικονομικού χαρακτήρα.327 Με τις διμερείς σχέσεις να βελτιώνονται, η 

προεδρία Khatami, αποτέλεσε πραγματική ευτυχή συγκυρία. Η ελληνική πλευρά 

άδραξε την ευκαιρία και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Στεφανόπουλος, 

επισκέφτηκε το Ιράν τέσσερις μήνες αργότερα.328 Να σημειωθεί πως ο 

μεταρρυθμιστής Khatami, όπως είδαμε, έριξε το βάρος του στην εξωτερική πολιτική 

του Ιράν και τη βελτίωση των σχέσεων με τις ΗΠΑ. Άρα η διεθνής πολιτική αλλαγή 

επέτρεπε την επίσκεψη αρχηγού κράτους μέλους της ΕΕ στη Τεχεράνη, σε μια χώρα η 

οποία παρέμενε ακόμη κάτω από διεθνείς κυρώσεις. 

Την επίσκεψη Στεφανόπουλου διαδέχθηκε μια άλλη ίσης βαρύτητας, αυτή του 

Οικουμενικού Πατριάρχη, Βαρθολομαίου. Η σειρά επαφών έκλεισε με τον ερχομό 

του προέδρου Khatami στη χώρα μας το 2001. Η Ελλάδα έγινε η χώρα της δύσης που 

είχε τις στενότερες σχέσεις με την Ισλαμική δημοκρατία. 

Η περίοδος ήταν άκρως επιτυχημένη σε διμερές αλλά και περιφερειακό 

επίπεδο.329 Δεκάδες συμφωνίες υπογράφηκαν σε θέματα εκπαίδευσης, ενέργειας και 

εμπορικών συναλλαγών. Η "προσοδοφόρα" περίοδος Khatami οδήγησε ακόμη και 

στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Τεχεράνη όπως η «ελληνική 

εβδομάδα» .330 

Αρνητικό στοιχείο είναι πως σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών η 

ελληνική κοινότητα της Τεχεράνης αριθμεί σήμερα μόλις ογδόντα κατοίκους.331 Η 

παρουσία ελληνικού πληθυσμού στο εσωτερικό ενός άλλου κράτους είναι σημαντική. 

Λειτουργεί ως μοχλός πίεσης και εκπροσωπεί ακούσια τα συμφέροντα της 

μητρόπολης. Ακόμη και σε αλλαγή της στάσης των δυτικών δυνάμεων, το παρελθόν 

απέδειξε ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται να αψηφήσει ανοικτά συμμάχους της χάριν της 

Τεχεράνης για να διατηρήσει καλές σχέσεις με το Ιράν. 

Οι δυο χώρες εκτείνονται σε ιστορικό βάθος χιλιετιών και διαπνέονται από 

ισχυρή αίσθηση της παράδοσης κρίνοντας από των αριθμό πολιτιστικών εκδηλώσεων 

                                                 
327 Ο.π., 239-240. 
328 Οι φιλικές σχέσεις Αθήνας Τεχεράνης σαφώς υποβαθμίζουν τον ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή. 
Βλ. Βενέτης, 240-242. 
329 Οι φιλικές σχέσεις Αθήνας Τεχεράνης σαφώς υποβαθμίζουν τον ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή. 
330 Οπ σελ.240-2 
331"Μορφωτικές, Πολιτιστικές Σχέσεις και Απόδημος Ελληνισμός," Υπουργείο Εξωτερικών, accessed 
October 19, 2017, http://www.mfa.gr/missionsabroad/iran/bilateral-relations/cultural-relations-and-
greek-community.html. 
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που οργανώνουν. Έχουν έρθει σε επαφή από αρχαιοτάτων χρόνων, σε σημαντικές 

στιγμές της ιστορίας τους με αποτέλεσμα οι δυο λαοί να αλληλοεπηρεαστούν 

πολιτισμικά, ιδιαίτερα κατά την ελληνιστική περίοδο.332 Οι κοινωνικές και 

πολιτισμικές επαφές δεν παύουν να αποτελούν μορφή ήπιας ισχύος, Η συστηματική 

προώθηση τέτοιων επαφών θα μπορούσε να βοηθήσει τη χώρα μας. Ενθαρρυντική 

κίνηση προς αυτήν την κατεύθυνση αποτέλεσε και η επίσκεψη του Έλληνα 

πρωθυπουργού στην Τεχεράνη. Τέτοιες κινήσεις όμως θα πρέπει να σχεδιάζονται πιο 

αποτελεσματικά.333 

Σε οικονομικό επίπεδο οι ελληνικές εισαγωγές και εξαγωγές από και προς το 

Ιράν είναι κάθε χρόνο σε πολύ υψηλά επίπεδα. Μάλιστα στην Αθήνα υπάρχει και ένα 

από τα μόλις 21 υποκαταστήματα της Bank Saderat Iran που λειτουργούν στο 

εξωτερικό. Η Ελλάδα έχει παίξει τον ρόλο διαμεσολαβητή στις σχέσεις του Ιράν με 

τη Δύση, ενώ η Τεχεράνη προσέφερε σημαντική οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα 

την περίοδο της κρίσης.334 Η λειτουργία της Bank Saderat Iran σταδιακά 

αποκαθίσταται μετά την άρση των οικονομικών κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στο 

Ιράν.335 

                                                 
332 Αθανασιάδης Δημήτριος Διεθνής Επιχειρηματική δραστηριότητα στις χώρες του Περσικού κόλπου 

σελ.22 
333 Σπυρίδων Ν. Λίτσας, "Πήγαμε στο Ιράν χωρίς τους πανεπιστημιακούς," δημοκρατία, March 12, 
2016, accessed October 15, 2017, http://www.dimokratianews.gr/content/60086/pigame-sto-iran-horis-
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334 Χρήστος Μπρακούλιας, Κωνσταντίνος Λεβογιάννης, and Άγγελος Γκανούτας Λεβέντης, "Ελλάδα 
και Ιράν: Δύο παλιοί φίλοι που μπορούν να αλλάξουν την ενεργειακή γεωπολιτική της ΝΑ. Ευρώπης," 
Energypress.gr, May 11, 2015, accessed October 19, 2017, https://energypress.gr/news/ellada-kai-iran-
dyo-palioi-filoi-poy-mporoyn-na-allaxoyn-tin-energeiaki-geopolitiki-tis-na. 
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Ηλίας Μπέλλος, "Τα ραντεβού του Βαλιολάχ Σεΐφ στην Αθήνα και η Saderat Bank, Του Ηλία 
Μπέλλου | Kathimerini," ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Εθν.Μακαρίου & Φαληρέως 2, 
November 6, 2016, accessed October 19, 2017, 
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Συμπεράσματα 

 

Η ιστορία της ισλαμικής Δημοκρατίας είναι η ιστορία ενός σύγχρονου 

κράτους το οποίο από παράγων του διεθνούς συστήματος κατέληξε κράτος παρίας 

και σήμερα αναδεικνύεται ως περιφερική δύναμη. Σταδιακά μέσα από ορθολογικές 

αποφάσεις, την αξιοποίηση της διπλωματίας και την ανάπτυξη πυρηνικής ενέργειας 

γέννησε τον φόβο στις μεγάλες δυνάμεις για πιθανή απόκτηση πυρηνικών όπλων, τον 

οποίο και εκμεταλλεύτηκε για να αποκαταστήσει τη θέση του στο διεθνές σύστημα. 

Το «λάθος» των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και γενικότερα των 

δυτικών χωρών είναι ότι δεν κατανοούσαν τους τρόπους λήψης αποφάσεων στο Ιράν. 

Η Ισλαμική επανάσταση και οι ιδέες που αυτή πρέσβευε δημιούργησε λανθασμένη 

εικόνα στον δυτικό κόσμο. Το «σφάλμα» του δυτικού κόσμου ήταν διττό: 1) Δεν 

ανίχνευσε τα στοιχεία που εμπεριέχει μια λήψη απόφασης στο Ιράν. Δηλαδή ποια 

είναι η νέα ιεράρχηση του πολιτεύματος σύμφωνα με την οποία λαμβάνονται οι 

αποφάσεις, 2) Η άμεση αλλαγή συμπεριφοράς εν συνόλω μετά το 1979 δίχως 

υποχωρήσεις και αναπροσαρμογές κατόπιν μιας εκ νέου αξιολόγησης. Η αδιάλλακτη 

αυτή στάση προκάλεσε την αντίδραση των σκληροπυρηνικών του Ιράν και 

δημιούργησε μια διαρκή εχθρότητα. 

Ο γράφων υποστηρίζει ότι το Ιράν, μετά την Επανάσταση, εισήλθε απλώς μια 

φάση μετάβασης, λόγω της αλλαγής καθεστώτος. Σύμφωνα όμως με της αρχές του 

νεορεαλισμού, σταδιακά επικράτησε μια ορθολογική προσέγγιση.  

Υπάρχουν δυο χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων αλλαγών τον 20ου 

αιώνα, τα οποία αξίζει να εξετάσουμε, λόγω χρονικής εγγύτητας με την περίπτωση 

του Ιράν. Η πρώτη είναι η περίπτωση της Γερμανίας την περίοδο του Χίτλερ, η οποία 

αλλάζει απότομα πολιτική, προκαλώντας την καχυποψία των άλλων δυνάμεων. 

Συμπεριφέρεται «απείθαρχα» προσπαθώντας να εκθεμελιώσει το διεθνές σύστημα, 

δημιουργώντας ένα νέο. Τα υπόλοιπα κράτη λόγω του ιστορικού παρελθόντος της 

Γερμανίας «δεν πιστεύουν» την απειλή και θεωρούν ότι στο τέλος θα ενσωματωθεί 

στο διεθνές σύστημα. Πράγμα που δεν συνέβη με συνέπεια τον Β΄ Π.Π. 

Η δεύτερη είναι η περίπτωση της Ρωσίας μετά την Ρωσική επανάσταση και 

της περιόδου μετά το 1945 ως ΕΣΣΔ. Η Σοβιετική Ένωση είναι υπέρμαχος της 

καθολικής επικράτησης του Κουμμουνισμού, αποβλέποντας στην δημιουργία του 

«παραδείσου» επί της γης. Γίνεται μια περιορισμένη προσπάθεια, προς αυτή την 
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κατεύθυνση αλλά στη συνέχεια το κράτος ενσωματώνεται στο διεθνές σύστημα και 

συμπεριφέρεται ανάλογα. Η ΕΣΣΔ απέκτησε κράτη δορυφόρους, όμως η κίνηση αυτή 

εντάσσεται περισσότερο στην πολιτική των μεγάλων δυνάμεων για μεγιστοποίηση 

της ισχύος τους, παρά στην επιδίωξη ενός απείθαρχου κράτους να ανατρέψει το 

διεθνές σύστημα. 

Η διαφορετική στάση των υπολοίπων κρατών στα δύο προαναφερθέντα 

παραδείγματα οδήγησαν σε διαφορετικά αποτελέσματα. Στο πρώτο η Γερμανία ήταν 

ισχυρό κράτος όχι όμως ισχυρότερο από τις άλλες μεγάλες δυνάμεις της περιόδου. 

Επιλέχτηκε η πολιτική κατευνασμού, προς ικανοποίηση του Χίτλερ και της κοινής 

γνώμης, η οποία δεν επιθυμούσε νέα σύγκρουση. Η Γερμανία υφάρπαξε τα φορτία 

ισχύος των άλλων κρατών και αναβαθμίστηκε ως η μεγαλύτερη δύναμη της Ευρώπης, 

στοιχείο καταλυτικό για την έναρξη του Β΄ Π.Π. 

Στο δεύτερο η Ρωσία/ ΕΣΣΔ αποτελεί ισχυρότερο κράτος. Αντίστοιχα όμως 

ισχυρότερα ήταν και τα άλλα κράτη. Η στάση της Ρωσίας ήταν αρχικά επιθετική, 

όμως οι υπόλοιπες δυνάμεις και ειδικά οι ΗΠΑ υπερασπίστηκαν σθεναρά την 

ισορροπία του διεθνούς συστήματος μη επιτρέποντας πολλές αλλαγές. Το 

αποτέλεσμα ήταν ένα κράτος με επαναστατική ιδεολογία να στραφεί στον ρεαλισμό 

και τη συνεργασία με τις άλλες χώρες τηρουμένων των αναλογιών.  

Στην περίπτωση του Ιράν η επαναστατική φάση πέρασε μετά τον πρώτο μήνα 

και η αποκατάσταση σχέσεων το αποδεικνύει. Η μεταφορά του Σάχη στις ΗΠΑ για 

λόγους υγείας υπήρξε προκάλεσε αναζωπύρωση, της αντιπαράθεσης. Επί Khatami, 

υπήρξε στροφή προς τον ρεαλισμό, έγινε η δεύτερη προσπάθεια προσέγγισης όμως η 

αντίδραση των ΗΠΑ μετά την 11η Σεπτεμβρίου κατά κάθε ισλαμικού κράτους 

διέκοψε κάθε επικοινωνία. 

Σε σχέση με τα δυο πρώτα παραδείγματα το Ιράν δεν είχε τα φορτία ισχύος 

της Γερμανίας ή της ΕΣΣΔ για να αποτελεί ρεαλιστική απειλή για το διεθνές 

σύστημα. Ήταν όμως και είναι ένα ισχυρό κράτος και η συμπεριφορά του επηρεάζει 

το υποσύστημα της Μέσης Ανατολής. 

Η ιστορία του Ιράν μπορεί να αποτελέσει οδηγό για την Ελλάδα. Η χώρα μας 

αντιμετώπισε παρόμοια διλλήματα την περίοδο της κρίσης. Όχι λόγω θρησκευτικής 

ιδεολογίας αλλά λόγω οικονομικών προβλημάτων και εξωτερικών πιέσεων. Εισήλθε 

και η ίδια καλώς ή κακώς σε μια αντίστοιχη «πολιτικά» επαναστατική φάση. Κατόπιν 

ήρθε η απομόνωση - περιθωριοποίηση παρότι παραμένει εντός διεθνών οργανισμών 
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και συμμαχιών. Στην συνέχεια και η Ελλάδα, μετά από ένα διάστημα επανήλθε με μια 

πιο πραγματιστική πολιτική ατζέντα. 

Η διαφορά είναι πως το Ιράν μετά την ανάπτυξη του πυρηνικού 

προγραμματος είχε, παρά την απομόνωση του, ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί. Να 

αναγκάσει τα κράτη να συνομιλήσουν. Η Ελλάδα τέτοιο χαρτί δεν έχει αν και η 

εκμετάλλευση των υποθαλάσσιων ενεργειακών πόρων είναι ένα ενδεχόμενο. Όμως η 

πολιτική ελίτ δεν δείχνει σταθερότητα προς αυτή την κατεύθυνση. Οι ορθολογικές 

συμφωνίες με εταιρείες και η διαχείριση των υποδομών απαιτούν μακροπρόθεσμο 

σχεδιασμό, ο οποίος δεν υπάρχει. 

Όσον αφορά την απειλή από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, όπως ανέφερε 

ο Kenneth N. Waltz, η απόκτηση πυρηνικής βόμβας δεν αποτελεί συνώνυμο 

πυρηνικού ολέθρου: «Όταν ένα κράτος αποκτούσε πυρηνικά, οι υπόλοιπες πυρηνικές 

δυνάμεις αποδέχονταν εν τέλει το γεγονός».336 Όπως εξέτασε και η παρούσα εργασία 

το Ιράν είναι ένας κράτος το οποίο συμπεριφέρεται ορθολογικά στα πλαίσια του 

συσχετισμού δυνάμεων στο διεθνές σύστημα. Επιπλέον κανένα κράτος μέχρι σήμερα, 

μετά την απόκτηση πυρηνικής ισχύος, δεν κατέφυγε σε αυτά διότι, η απόκτηση ενός 

τόσο μεγάλου συντελεστή ισχύος, αποθάρρυνε επιθετικές ενέργειες Τα ίδια τα κράτη 

συνειδητοποίησαν ότι θα γίνονταν στόχος των άλλων πυρηνικών δυνάμεων.337 

Εφόσον δυο εκ των μεγαλύτερων αντίζηλων, η Ινδία και το Πακιστάν, ήρθαν σε 

συνεννόηση παρά την ομολογουμένως μεγάλη διαφορά σε φορτία ισχύος, η ανησυχία 

ότι το Ιράν θα λειτουργήσει διαφορετικά στο μακρινό για την ώρα ενδεχόμενο 

απόκτησης πυρηνικών μοιάζει υπερβολική. Αντίθετα το μονοπώλιο του Ισραήλ ως 

πυρηνική δύναμη της περιοχής που προκαλεί αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Ήδη ο 

Jalal Al-e Ahmad, στο τέλος της δεκαετίας του ’80, προέβλεψε ορθώς ότι, η ενίσχυση 

του πυρηνικού προγράμματος θα ήταν το διαπραγματευτικό χαρτί που θα έφερνε το 

Ιράν σε επαφή με τα άλλα κράτη. 

Σε σχέση με την Ελλάδα, ο γράφων πιστεύει ότι το παράδειγμα του Ιράν θα 

ήταν διδακτικό ακόμη και σε περίπτωση απουσίας διπλωματικών σχέσεων ή κοινών 

συμφερόντων. Συγκεντρωτικά, το Ιράν κατέχει σημαντική στρατηγική θέση ως 

πέρασμα από την Μέση Ανατολή στην Κεντρική Ασία, έχει πρόσβαση σε δυο 
                                                 
336 Kenneth N. Waltz, "Why Iran Should Get the Bomb," Foreign Affairs, January 17, 2016, 3, 
accessed October 16, 2017, https://www.acsu.buffalo.edu/~fczagare/PSC%20504/Waltz.pdf. Για μια 
διαφορετική άποψη βλ. Robert A. Manning, "A Response to Waltz: Why Iran Shouldn't Get the Bomb," 
The Diplomat, January 01, 3654, accessed October 19, 2017, https://thediplomat.com/2012/07/a-
response-to-waltz-why-iran-shouldnt-get-the-bomb/. 
337 Ibid., 3-4. 
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θαλάσσιες εξόδους, διαθέτει πεπερασμένο; μέγεθος ενεργειακών πόρων και έχει 

αναπτύξει πυρηνικό πρόγραμμα. Παρά τα τόσα στοιχεία υπέρ του, το Ιράν, όπως 

είδαμε, αντιμετώπισε και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα που 

πηγάζουν ανάμεσα σε άλλα από τη δομή του πολιτικού του συστήματος, τις 

θρησκευτικές αντιπαραθέσεις και τις επιλογές της πολιτικής και θρησκευτικής 

ηγεσίας.338 

Η Ελλάδα επίσης βρίσκεται σε στρατηγική θέση στην ανατολική Μεσόγειο. 

Λειτουργεί ως ένα σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης. Διαθέτει ορυκτό πλούτο, και 

ενεργειακά αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου339 συνοδευόμενα από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι οποίες έχουν μόνο μερικώς αξιοποιηθεί. Η 

οικονομική κρίση του 2008, έχει αναστείλει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

Αντίστοιχα οι επιλογές τις πολίτικης ελίτ δεν επέτρεψαν στην Ελλάδα να κάνει χρήση 

των πλουτοπαραγωγικών της πόρων. 

 Διαφορετικές αιτίες και ποικίλα προβλήματα οδήγησαν κράτη με παρόμοιες 

δυνατότητες σε κρίση. Στο παρελθόν στην περίπτωση του Ιράν και στο παρόν σε 

αυτή της Ελλάδος. Ενθαρρυντικό για τη χώρα μας είναι πως το Ιράν σε μεγάλο βαθμό 

κατόρθωσε να ξεπεράσει πολλά εσωτερικά προβλήματα. Οι δυσκολίες που 

αντιμετώπιζε στις σχέσεις του με τις μεγάλες δυνάμεις εξαιτίας του πυρηνικού 

προγράμματος, έμοιαζαν ανυπέρβλητες. Με την υπογραφή της συμφωνίας φαίνεται 

πως ακόμη ένας σκόπελος ξεπεράστηκε, παρότι παραμένει άγνωστο το διάστημα που 

θα τηρηθεί η συμφωνία αυτή. Η υπογραφή της και μόνο αποτελεί σημαντικό 

επίτευγμα. Ένας συνολικός απολογισμός από την Ισλαμική επανάσταση έως σήμερα, 

αναδεικνύει το Ιράν σε πολύ καλύτερη θέση από το παρελθόν. 

Αν η πολιτική ελίτ της Ελλάδος γνώριζε καλύτερα την ιστορία της ισλαμικής 

Δημοκρατίας, τότε μπορεί να μην επαναλαμβάναμε τα σφάλματα του 2014-15. Η 

Ελλάδα θα μπορούσε να μιμηθεί το παράδειγμα μιας χώρας με πολύ σοβαρότερα 

προβλήματα σε θεμελιακά ζητήματα, ώστε να βγει από την οικονομική κρίση και σε 

δεύτερο επίπεδο, με ένα μακροχρόνιο πλάνο να αξιοποιήσει τους φυσικούς της 

πόρους. Η αναφορά γίνεται διότι η χώρα μας τελεί ακόμη υπό καθεστώς εξωτερικού 

έλεγχου ο οποίος όσο διατηρείται θα προκαλεί εσωτερικές τριβές. Εναλλακτικές 

                                                 
338 Αθανασιάδης Δημήτριος Διεθνής Επιχειρηματική δραστηριότητα στις χώρες του Περσικού κόλπου 

σελ.21 
339 

Οι ενεργειακοί και ορυκτοί πόροι της Ελλάδος είναι υπό εξέταση εδώ και χρόνια. Βλ. Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, "Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας > ΕΝΕΡΓΕΙΑ," Αρχική, 
accessed October 19, 2017, http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=225&language=el-GR. 
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προτάσεις υπάρχουν πάντα και η χώρα μας μετά από μια «επαναστατική πολιτική 

περίοδο» μπορεί όπως το Ιράν με προσπάθεια, συνεννόηση και συνεργασία να 

ακολουθήσει ανοδική πορεία. 

Σε ότι αφορά τις Ελληνο- Ιρανικές σχέσεις, η Ελλάδα καλό θα ήταν να έχει 

φιλικές σχέσεις με τα υπόλοιπα κράτη. Επειδή δεν ζούμε σε ένα κόσμο, τέλειο και 

αγγελικά πλασμένο, πρέπει να δώσουμε απάντηση στο αληθινό ερώτημα: Θα πρέπει 

η Αθήνα να αυξήσει τις επαφές με την Τεχεράνη, ρισκάροντας τις σχέσεις με τους 

δυτικούς συμμάχους της, σε περίοδο κρίσης; Ιράν ή ΗΠΑ & Ε.Ε; Η επιστημονική 

απάντηση μας δίνεται μέσα από τα τρία επίπεδα ανάλυσης του Keneth Waltz. Οι 

συμμαχίες και η σταθερότητα του Διεθνούς συστήματος είναι γενικά προτιμότερες 

από οποιεσδήποτε διμερείς σχέσεις.  
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Επίλογος 

 

Το Ιράν είναι μια χώρα άξια προσοχής με μεγάλο ιστορικό βάθος που βίωσε 

την άνοδο και την πτώση της αυτοκρατορίας της την κλασική περίοδο. 

Αναδείχθηκε εκ νέου ως παράγων της ψυχροπολεμικής αντιπαράθεσης και 

εξέπεσε για εσωτερικούς λόγους από το διεθνές σύστημα.  

Στα σύγχρονα χρόνια, από κράτος παρίας στα όρια της επιβίωσης, σταδιακά 

ανέβηκε την κλίμακα του διεθνούς συστήματος. χωρίς στρατιωτική ισχύ που θέτει 

μακροπρόθεσμους στόχους και επιβιώνει στο άναρχο και ανταγωνιστικό διεθνές 

σύστημα με στρατηγικό σχεδιασμό.  

Παρά το γεγονός ότι το Ιράν φέρεται να είναι εν δυνάμει πυρηνική δύναμη, 

δεν θεωρήθηκε σκόπιμο να γίνει ξεχωριστή και ιδιαίτερη αναφορά στο ιστορικό του 

πυρηνικού προγράμματος εκτιμώντας πως το εγχείρημα θα έχει στάσιμη εξέλιξη.  

Οι κατά καιρούς πηχυαίοι διεθνείς τίτλοι και οι βαρύγδουπες αντιδράσεις της 

Τεχεράνης, που αφορούν στην συνέχιση και ολοκλήρωση της ανάπτυξης του 

πυρηνικού προγράμματος, μπορεί να μην έχουν προσφέρει κάτι αξιόλογο στην 

οικονομία της χώρας όμως συντήρησαν τις καθεστωτικές αλλά και επιθετικές 

αντιλήψεις. Όμως οι πετυχημένοι πολιτικοί ελιγμοί του κατά τα τελευταία χρόνια του 

επιτρέπουν να ονειρεύεται την πυρηνική ισχύ για «ειρηνικούς σκοπούς». 

Το ότι ποτέ δεν είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις δεν αποτελεί 

μειονέκτημα. Η ιστορία των υπερδυνάμεων, διδάσκει πως τα ισχυρότερα κράτη έχουν 

μικρή διάρκεια ζωής. Αντίθετα το Βυζαντινό κράτος υπήρξε η μακροβιότερη χρονικά 

αυτοκρατορία χωρίς να είναι απαραίτητα η ισχυρότερη δύναμη της εποχής του. 

Κλείνοντας, η συγκεκριμένη εργασία θέλησε να αποτελέσει μια πρώτη 

εισαγωγή για όσους δεν γνωρίζουν αλλά επιθυμούν να μάθουν για το κράτος του 

Ιράν. Πρόκειται για ένα κατεξοχήν παράδειγμα χώρας η οποία διατηρεί την εικόνα 

θρησκευτικού μεσαιωνικού κράτους στην αντίληψη των ευρωπαίων, αμερικανών 

αλλά και ελλήνων πολιτών. Εν τέλη όμως αποδεικνύεται πως αποφασίζει ορθολογικά 

και ρεαλιστικά όχι πολύ διαφορετικά από τα υπόλοιπα κράτη, γεγονός που 

αναδεικνύει την χρησιμότητα αξιολόγησης κάθε κράτους υπό το πρίσμα 

επιστημονικής θεωρίας όπως αυτής των διεθνών σχέσεων. 
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