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Άρεφ Αλομπέιντ*
Ο παράγοντας της ενέργειας αναγκάζει αρκετές χώρες να προσφύγουν στην πυρηνική ενέργεια για να καλύπτουν τις μακροπρόθεσμες εθνικές τους ανάγκες. Στην συγκεκριμένη περίπτωση οι δυτικές χώρες στήριξαν τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν από την εποχή
του φιλοδυτικού Σάχη Μουχάμεντ Ρίζα Παχλαβί το 1957. Όμως, η αλλαγή του πολιτεύματος το 1979 με την εγκατάσταση της ισλαμικής – θεοκρατικής εξουσίας του Αγιατολάχ Χομεϊνί ανάγκασε τη Δύση να υιοθετήσει αντίθετη πολιτική σχετικά με ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Επίσης οι δυτικές κυβερνήσεις στήριξαν το Ιράκ κατά του Ιράν κατά την περίοδο
του μεταξύ τους πολέμου (1980-1988). Ένας πόλεμος που κατέστρεψε τις υποδομές των
δυο χωρών με εκατομμύρια θύματα. Ο πόλεμος αυτός υποχρέωσε τους Ιρανούς να βάλουν
την ανάπτυξη του πυρηνικού προγράμματος σε δεύτερη μοίρα εξαιτίας της έλλειψης πόρων
και τεχνογνωσίας. Στη συνέχεια, η εισβολή του Σαντάμ Χουσεΐν στο Κουβέιτ το 1990 και οι
επακόλουθες εξελίξεις με την επιβολή του «καταστροφικού εμπάργκο» και την αμερικανική
εισβολή στο Αφγανιστάν το 2001 και στο Ιράκ το 2003 έδωσαν την ευκαιρία στη Τεχεράνη
να επαναλειτουργήσει αποτελεσματικά το πυρηνικό της πρόγραμμα με ρωσική βοήθεια. Ο
εμπλουτισμός του ουρανίου στο επίπεδο των 20% προκάλεσε μεγάλες ανησυχίες στη Δύση
γενικά και ειδικά στο Ισραήλ. Αυτή η νέα επιστημονική πρόοδος θα έδινε σε αυτή την ισλαμική χώρα περισσότερες δυνατότητες απόκτησης πυρηνικής βόμβας όπως ισχυρίζονται
ισραηλινοί αξιωματούχοι. Έτσι αρκετοί αναλυτές έγραψαν ήδη από το 2005 μέχρι και για
πιθανές ημερομηνίες της ισραηλινής επίθεσης κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, χτύπημα που όμως δεν έγινε ποτέ τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Σήμερα η μακροχρόνια
αντιπαράθεση μεταξύ Δύσης και ιρανικού καθεστώτος κατέληξε πρόσφατα σε μια ιστορική
συμφωνία για τη διευθέτηση του ζητήματος απομακρύνοντας ταυτόχρονα τη στρατιωτική
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λύση. Μετά βεβαίως από μυστικές διαπραγματεύσεις στο Ομάν μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών.1
Διάφοροι παράγοντες έπαιξαν ρόλο στην επίτευξη αυτής της προσωρινής συμφωνίας
των έξι μηνών, μέχρι να βρεθεί οριστική λύση εντός δώδεκα μηνών. Οι οικονομικές κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στο Ιράν από τη διεθνή κοινότητα, οι επιπτώσεις των κυρώσεων
αυτών2 και οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που βίωνε η χώρα ανάγκασε τους Ιρανούς
να προσπαθήσουν σκληρά για επίτευξη συμφωνίας προκειμένου να αποφύγουν τις καταστρεπτικές συνέπειες των κυρώσεων. Από την άλλη πλευρά, η παγκόσμια οικονομική
κρίση που σαρώνει τη Δύση έπαιξε και αυτή το ρόλο της στην αποδοχή της συμφωνίας εκ
μέρους των Αμερικανών και των Ευρωπαίων.3 Επιπλέον, η καχυποψία των Ιρανών σχετικά με τη στάση της Ρωσίας, παρά το γεγονός ότι η Ρωσία προσέφερε την πυρηνική τεχνογνωσία και τεχνολογία στο ιρανικό καθεστώς, συνέβαλε σημαντικά στην αποδοχή της συμφωνίας εκ μέρους των Ιρανών.4
Η νέα συμφωνία αναγνωρίζει, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ιρανού προέδρου Ροχανί, το εθνικό δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό ουρανίου5 αλλά σε επίπεδο του 5% και
όχι του 20%.6 Παράλληλα οι δυτικές χώρες θα προχωρήσουν σε μερική άρση των κυρώσεων αξίας 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μορφή εμπορικών συναλλαγών. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση ενδέχετο να άρει κάποιες από αυτές τις κυρώσεις το Δεκέμβριο.7 Αν και η μερική
άρση των κυρώσεων αποτελεί μεγάλη συμβολική κίνηση, το Ιράν επιδιώκει την ολική
κατάργηση των κυρώσεων από το Συμβούλιο Ασφαλείας.
Η επαναλειτουργία της παραγωγής φυσικού αερίου από το κοίτασμα στη Βόρεια
Θάλασσα στο οποίο το Ιράν ελέγχει το 50% των μετοχών,8 η άμεση πτώση των τιμών
πετρελαίου κατά 2$ ανά βαρέλι,9 η άνοδος της αξίας του ιρανικού νομίσματος,10 η έγκριση
της λειτουργίας του ιρανο-αμερικανικού επιμελητηρίου και αεροπορικής γραμμής μεταξύ
ΗΠΑ και Ιράν11 είναι κάποιες από τις άμεσες συνέπειες της συμφωνίας. Επιπρόσθετα, η
συμφωνία θα συνδράμει στην αναζωογόνηση της βιομηχανίας πετρελαίου12 και κατ’ επέκταση της ιρανικής εθνικής οικονομίας.
Η επίδραση της υπογραφής της συμφωνίας δεν θα περιοριστεί μόνο στην προσέγγιση του θέματος του πυρηνικού προγράμματος αλλά θα επεκταθεί και σε άλλα θέματα μείζονος σημασίας για το χώρο της Μέσης Ανατολής όπως η συριακή κρίση, το μέλλον της
οργάνωσης Χεσμπουλάχ και η ασφάλεια της διαύλου πετρελαιοφόρων στα στενά του
Ορμούζ στον Κόλπο. Η νέα προσέγγιση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον φαίνεται να επιτρέπει στο Ιράν την επιστροφή στο διεθνές διπλωματικό σκηνικό προκαλώντας ταυτόχρονα ψύχρανση (αλλά όχι ρήξη) στις σχέσεις Σαουδικής Αραβίας και ΗΠΑ.13 Οι μοναρχίες του
Κόλπου έπεσαν έξω στις εκτιμήσεις τους διότι υιοθέτησαν τη στρατηγική της ασφάλειας
που σχετίζεται άμεσα με τη στρατιωτική ομπρέλα των Η.Π.Α., με αποτέλεσμα να φανούν
ως «παραρτήματα» της αμερικανικής πολιτικής και όχι ως πραγματικοί σύμμαχοι. Επιπρόσθετα, η συμφωνία έκανε σαφή την έλλειψη ανεξάρτητου σχεδίου για την εθνική ασφάλεια
των μοναρχιών του Κόλπου.
Οι Σαουδάραβες ισχυρίζονται ότι η επιστροφή του Ιράν με μεγαλύτερο ρόλο στην
περιοχή θα μπορούσε να είναι πιο επικίνδυνη εξέλιξη από το ίδιο το πυρηνικό πρόγραμμα
κυρίως λόγω έλλειψης καλών προθέσεων.14 Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας βλέπει ότι
τα συμφέροντά του εθίγησαν από την μεγάλη σύμμαχο. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να
προκαλέσει επανεξέταση της στρατηγικής της χώρας αυτής κυρίως όσον αφορά τις συμμαχίες με μεγάλες δυνάμεις και τη διαχείριση των σημαντικών ζητημάτων της Μέσης Ανατολής. Η εμπιστοσύνη στην εξωτερική πολιτική του Προέδρου Ομπάμα φαίνεται να έχει κλονιστεί.
Η σημαντική αυτή συμφωνία επιτρέπει σε ένα θεοκρατικό ισλαμικό καθεστώς να υιο-
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θετεί ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα κάτι που θα έπρεπε να ήταν απαγορευμένο σύμφωνα
την εθνική στρατηγική των Ισραηλινών. Δεν επιτρέπει την ολική καταστροφή του προγράμματος ούτε και την παράδοση των εμπλουτισμένου ουρανίου όπως επιδίωκαν οι Ισραηλινοί. Εδώ υπάρχει μια σοβαρή διαφωνία μεταξύ του Ισραήλ και των Η.Π.Α. στο τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος.15 Οι Η.Π.Α. επιδίωκαν την μη κατασκευή πυρηνικού όπλου από
το Ιράν ώστε να μη χρειαστεί στρατιωτική επέμβαση.
Αν και το πυρηνικό Ισραήλ χαρακτήρισε τη συμφωνία ιστορικό λάθος16 και επιβεβαίωσε την αποδέσμευσή του από το περιεχόμενο της,17 το οποίο, σύμφωνα με τον Ισραηλινό
πρωθυπουργό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πόλεμο,18 η θέση του Τελ Αβίβ δείχνει αμηχανία και διπλωματική απομόνωση. Η ισραηλινή κυβέρνηση έχασε την ευκαιρία να επιτεθεί με
μια συμμαχία και άλλων δυνάμεων κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων. Αυτή η
εξέλιξη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ανατροπή στη στρατηγική ισορροπία δυνάμεως
στη περιοχή κλονίζοντας τη ισραηλινή θεωρία της «αποτροπής» για πρώτη φορά στην ιστορία της Μέσης Ανατολής. Το Ισραήλ δεν μπορεί να πραγματοποιήσει αποτελεσματική επίθεση κατά του ιρανικού προγράμματος χωρίς αμερικανική συμμετοχή. Έτσι το μοναδικό
μέσο που διαθέτει είναι να προσφύγει στο αμερικανικό Κογκρέσο για την εξουδετέρωση της
συμφωνίας.
Η νέα πυρηνική συμφωνία προκαλεί μια προσέγγιση Αράβων και Ισραηλινών. Η αναζήτηση συμμάχων, έστω και μεταξύ δυσαρεστημένων από τη συμφωνία Αράβων, όπως η
Σαουδική Αραβία, ανάγκασε την ισραηλινή κυβέρνηση να παγώσει την κατασκευή χιλιάδων
οικισμών στα Παλαιστινιακά Εδάφη19 ως κίνηση καλής θελήσεως για να συγκεντρώσει τη
διεθνή κοινότητα.
Συμπέρασμα
Το Ιράν, αν και έχει μεγαλύτερες πιθανότητες αποσύνθεσης-διάσπασης από εκείνες
της Συρίας, είναι μέρος του διεθνούς συστήματος που διαμορφώθηκε το 1914. Ανεξαρτήτως του θεοκρατικού του χαρακτήρα που είναι αντιδημοφιλής στη Δύση, το Ιράν εξυπηρετεί τους δυτικούς στόχους εμποδίζοντας την ρωσική γεωπολιτική επέκταση στον Κόλπο και
την υπόλοιπη Μέση Ανατολή, παρά την πρόσφατη καλή συνεργασία μεταξύ Τεχεράνης και
Μόσχας.
Η ύπαρξη εστιών απειλών και εντάσεων στη περιοχή του Κόλπου, κυρίως κατά των
πλουσίων Αράβων, αναγκάζει τις μοναρχίες αυτές να εξαρτηθούν από τη Δύση ειδικά τις
ΗΠΑ για προστασία των θρόνων του. Ήδη τα κράτη του Συμβουλίου Συνεργασίας των αραβικών χωρών του Κόλπου ξόδεψαν 233 δις. εκ δολάρια μεταξύ 2000 -2005.για στρατιωτικές και αμυντικές δαπάνες20 εξαιτίας της πυρηνικής απειλής του Ιράν και όχι του Ισραήλ.
Την ίδια στιγμή το σιιτικό Ιράν αποτελεί μια σφήνα μεταξύ του σουνιτικού «πυρηνικού»
Πακιστάν και των σουνιτικών αραβικών χωρών Η συμφωνία του πυρηνικού προγράμματος
επιβεβαίωσε τη σημασία του περσικού παράγοντα για τη Δύση ιδιαίτερα στον οικονομικό
τομέα. Η νέα κατάσταση που διαμορφώνεται δίνει στο Ιράν το δικαίωμα να επέμβει στη
Συρία και να δαπανά εκατομμύρια δολάρια στηρίζοντας τον Άσαντ. Οι Δυτικοί γνωρίζουν ότι
η μακροχρόνια αιμορραγία του Ιράν στο συριακό έδαφος θα αναγκάσει το περσικό καθεστώς να προσφέρει επιπλέον σημαντικές παραχωρήσεις στο μέλλον έστω και αν αυτό έχει
τίμημα τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων στη Συρία.
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