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ΕΛΙΑΜΕΠ/μΤΔ ΝΕΑ

ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ
ΜΥΡΙΑΝΘΗ

Τι μέλλει γενέσθαι
με ίο Ιράν

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι μια μεγάλη χα>ρα
στο μέγεθος περίπου της Αλάσκας με ιδιαιτέρως σημαντική

στρατηγική αξία διότι συνορεύει με επτά κράτη
κλειδιά ως προς την ενέργεια Αζερμπαϊτζάν Τουρκμενιστάν

Ιράκ τη διαμετακόμιση της Τουρκία Πακιστάν Αφγανιστάν
καθώς και την Αρμενία Συγχρόνως βρέχεται από την Kuoniu
προς Βορρά και τον Περσικό Κόλπο προς Νότο ελέγχοντας το
στόμιο του στα στενά του Ορμούζ Ο πορθμός έχει άνοιγμα 2 1

ν.μ με μεγάλο μέρος μέσα στα χωρικά ύδατα εύρος τα 1 2 ν.μ
του Ιράν Από εκεί διέρχονται δεξαμενόπλοια μεταφέροντας
το 2018 περίπου 21 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου mbbl
day την ημέρα τροφοδοτώντας κυρίως τις ασιατικές αγορές
Κίνα Ινδία Ιαπωνία Ν Κορέα Οι ΗΠΑ απεξαρτήθηκαν από
τη συγκεκριμένη πηγή εφοδιασμού παραλαμβάνοντας το

2018 μόνο 1,4 εκατ mbbl/day
Εξαγωγές γίνονται και από ειδικά σκάφη

μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου
LNG Το Κατάρ ο μεγαλύτερος εξαγωγέας
LNG με το μικρότερο κόστος παραγωγής
εξάγει από τα στενά σχεδόν το σύνολο της
παραγωγής του Το 2018 σύμφωνα με την
BP Statistical Review εξήγαγε 104,8 δισ
κυβικά μέτρα bcm Το 2018 το 71 των
εξαγωγών του τροφοδοτεί τις αγορές της
Ασίας Η χώρα εφαρμόζοντας στρατηγική

μερισμού του κινδύνου εξάγει μέσω Ομάν και ΗΑΕ με τον
χερσαίο αεριαγωγό Dolphin 57 εκατομμύρια κυβικά μέτρα
mem φυσικό αέριο την ημέρα

Τα παραπάνω απαντούν στο υποθετικό ερώτημα ποιος θα
ζημιωθεί περισσότερο αν υποτεθεί πως το Ιράν πιεζόμενο
στην εδώ και 40 χρόνια αντιπαράθεσή του με τις ΗΠΑ επιχειρήσει

να κλείσει τα στενά του Ορμούζ Η Ασία θα πληγεί
οπωσδήποτε Ιδιαιτέρως οι Κίνα Κορέα και Ιαπωνία Οι οικονομίες

τους θα απολέσουν ανταγωνιστικότητα έναντι των
δυτικών ανταγωνιστών τους Συγχρόνως θα καθηλωθούν
οι αναδυόμενες αγορές της περιοχής Βιετνάμ Μαλαισία
Ινδονησία με ανάσχεση της αναπτυξιακής τους πορείας
αύξηση της ανεργίας και κατάρρευση των εμπορικών τους
ισοζυγίων Βεβαίως το σοκ στις χρηματαγορές λόγω και της
συνακόλουθης ανόδου τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου
θα αποσταθεροποιήσει την παγκόσμια οικονομία πυροδοτώντας

πιθανόν την από μακρού αναμενόμενη μεγαδιόμθωση
λόγω συσσώρευσης πρωτοφανούς οικονομικής επέκτασης
και πρωτόγνο)ρου ύψους του ιδιωτικού χρέους

Τα επίκαιρα ρητορικά ερωτήματα που τίθενται είναι
Τι θα ακολουθήσει τη δολοφονία του στρατηγού Κασέμ

Σουλεϊμανί
Πώς το Ισραήλ θα παρακολουθεί τον ταχύρρυθμο εμπλουτισμό

ουρανίου του Ιράν που θα το οδηγήσει στη λέσχη των
πυρηνικών

Στη σημερινή συγκυρία οι δυνατότητες του Ισραήλ για
προληπτική επίθεση pre-emptive strike είναι μάλλον περιορισμένες

3 Θα εντείνουν οι ΗΠΑ την επιβολή οικονομικών κυρώσεων
στα όρια του στραγγαλισμού της ιρανικής οικονομίας

T επανάληψη των κυρώσεων το 20 18 μείωσε το ΑΕΠ τουI—I Ιράν κατά 5 το 20 18 και κατά 10 το 20 19 Το εθνικόA A νόμισμα υποτιμήθηκε έναντι του δολαρίου στο μισό της
αξίας του και το κόστος διαβΰοσης εκτοξεύτηκε Τα καύσιμα
αυξήθηκαν 50 τα τρόφιμα 60 και ο πληθωρισμός τρέχει
με 30%-35 Η παραγωγή πετρελαίου έπεσε στο μισό μαζί με
τις αντίστοιχες εξαγωγές πολύτιμη πηγή ξένου νομίσματος
Η αντίδραση του ιρανικού λαού εκδηλώθηκε με διαδηλώσεις
και διαμαρτυρίες με θύματα και τραυματίες Το καθεστώς τις
κατέστειλε ελέγχοντας την κατάσταση Ολα αυτά ενδέχεται
να ωθήσουν το Ιράν σε κλιμάκωση παρά σε κατα/,λαγή και σε
πάγωμα της προσπάθειας εξαγωγής της Ιρανικής Επανάστασης

σε τρίτους Παλαιστίνη Συρία Αίβανος Ιράκ Υεμένη Η

συσσωρευμένη αγανάκτηση και ο φανατισμός ήταν ανέκαθεν
κακοί σύμβουλοι

Ο δρ Μιχάληε Μυριάνθηε είναι oupßouÄos του ΕΛΙΑΜΕΠ πρώην γενικοε διευ
8uvTris Διεθνών Δραστηριοτήτων του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια

0 ckjkôs
ίου Αιόλου
Νέες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν χθες για τρίτη
συνεχόμενη μέρα στο Ιράν εν μέσω λαϊκής οργής για την παραδοχή
των Αρχών ότι κατέρριψαν από λάθος με πύραυλο την περασμένη
Τετάρτιι ένα επιβατικό Boeing των Ουκρανικών Αερογραμμών με 176

επιβαίνοντες και δη τη γενική πεποίθηση ότι το καθεστώς έλεγε εν
γνώσει του ψέματα τα πρώτα τρία 24ωρα όταν επέμενε ότι το αεροσκάφος

κατέπεσε λόγω μηχανικής βλάβης Μουλάδες άντε χαθείτε
φαίνονται και ακούγονται σε βίντεο που ανέβηκαν στο Internet να
φωνάζουν ρυθμικά φοιτητές έξω από πανεπιστήμια στην Τεχεράνη
και την Ισφαχάν Αντίστοιχο οπτικοακουστικό υλικό μοιάζει να επιβεβαιώνει

όμως ότι οι ιρανικές Αρχές καταφεύγουν για μία ακόμα φορά
στην άγρια καταστολή των διαδηλώσεων κι ας επέμεινε ο διοικητής
της αστυνομίας στην Τεχεράνη ότι η αστυνομία σε καμία περίπτωση
δεν πυροβόλησε διότι τα στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας έχουν
λάβει εντολή να επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση Μη σκοτώνετε
τους διαδηλωτές σας διαμήνυσε μέσω Twitter για μια ακόμα φορά ο
Ντόναλντ Τραμπ χθες δηλώνοντας παράλληλα ότι λόγω του φριχτού
παρελθόντος του πραγματικά δεν έχει σημασία αν ο ιρανός υποστράτηγος

Κασέμ Σουλεϊμανί με την εξόντωση του οποίου άνοιξε ο ασκός
του Αιόλου σχεδίαζε κάποια επικείμενη επίθεση εναντίον των ΗΠΑ

Ξανά σισ σημείο μηδέν
η Μέση Αναιολή

Η απώλεια του τελευταίου προπυργίου του Ισλαμικού
Κράτους Ι Κ στην Μπαγούζτης Συρίας κοντά στην
ιρακινο-συρκική μεθόριο τον Μάρτιο του 2019 σήμανε

το τέλος μιας απροσδόκητα δυναμικής εξάπλωσης στο
Ιράκ και στη Συρία του Ισλαμικού Κράτους του Ιράκ I ΚΙ
μιας μικρής σουνιτικής οργάνωσης τζιχαντιστώντου Ιράκ η
οποία προώθησε συστηματικά την εθνοκάθαρση ή υποδούλωση

μη σουνιτικ(όν πληθυσμών στα εδάφη που ήλεγχε Το
βασικό δομικό πρόβλημα που επέτρεψε την
τάχιστη ριζοσπαστικοποίηση σουνιτικών
πληθυσμών από το Ι Κ ήταν η διαχρονική
αποτυχία δημιουργίας λειτουργικών κρατικών

δομών που θα ενσωμάτωναν εξισορροπητικά

τις πολιτικές φιλοδοξίες τόσο των
σουνιτών όσο και των σιιτών στα κέντρα
λήψης αποφάσεων στο μετασανταμικό
Ιράκ και στη Συρία του Μπασάρ αλ Ασαντ

Παρ όλα αυτά η δημιουργία του Ισλαμικού

Κράτους για τους σήτες και η καταστροφή

του για τους σουνίτες αποτέλεσαν
σκληρά μαθήματα σχετικά με τα αδιέξοδα του σεχταρισμού
Μια πρώτη αντανάκλαση αυτής της ανάγνο)σης αποτελούν
οι δυναμικές διαδηλώσεις νέων Ιρακινών σε μεγάλα αστικά
κέντρα της χώρας τους τελευταίους τρεις μήνες όπο)ς στη
Βαγδάτη και στη Νασιρίγια οι οποίοι βάζοντας στην άκρη
θρησκευτικές ή εθνοτικές διαφορές διεκδικούν μαζικά
καλύτερες ευκαιρίες για εργασία και οικονομική ανέλιξη
καθώς και λειτουργικές δημόσιες υπηρεσίες σε ένα κράτος
πλούσιο τόσο σε φυσικούς πόρους όσο και σε διαφθορά
και νεποτισμό

Δυστυχώς οι απαιτήσεις αυτές αντιμετωπίστηκαν με σφοδρότητα

από τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράκ και τις σιιτικές
παραστρατιο)τικές δυνάμεις προκαλώντας εκατοντάδες
θανάτους Ομως οι κοινιονικές αντιδράσεις γιγαντώθηκαν
επιφέροντας την πτιόση του νεοεκλεγέντος ιρακινού πρω

ΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΝΗ

θυπουργού τον Νοέμβριο του 20 1 9 Αντέλ Αμπντούλ Μάχντι
και ακολούθως θέτοντας ψηλά τον πήχη της αντικατάστασής
του από τις πολιτικές ελίτ που αντιπροσωπεύουν τους σιίτες
σουνίτες και Κούρδους τους Ιράκ Ιδιαιτέρως στην περίπτωση
των σιιτών του πιο ισχυρού πληθυσμιακά και πολιτικά στοιχείου

του Ιράκ το χάσμα μεταξύ των σιιτικών φιλοϊρανικοίν
κομμάτων και των σιιτικών κομμάτων με μεταρρυθμιστική
και εθνικιστική ατζέντα διευρύνθηκε

Ακολούθως η εντεινόμενη πολιτική διάσταση μεταξύ τους
αποτέλεσε ευκαιρία ώστε η πολιτική αντιπαράθεση στο
γειτονικό Ιράκ να πάρει τον χαρακτήρα συνεκτικών εθνικών
μεταρρυθμιστικών επιλογών με τη στήριξη ενός κομματιού των
σιιτών της πλειοψηφίας των σουνιτών καθώς και Κούρδων του
Ιράκ Δυστυχώς η δυναμική αυτή φαίνεται να έχει διακοπεί
βιαίως μετά τη δολοφονία του υψηλόβαθμου στρατιωτικού
αξκοματούχου του Ιράν Κασέμ Σουλεϊμανί από τον αμερικανικό

στρατό Η ενέργεια αυτή ενίσχυσε το φιλοϊρανικό σιιτικό
στρατόπεδο με αποτέλεσμα τα σιιτικά κόμματα να επιδείξουν
πνεύμα σύμπνοιας και να ψηφίσουν μαζικά στο κοινοβούλιο
υπέρ της αποχώρησης των αμερικανικο>ν δυνάμεων ενο οι
σουνίτες στη μεγάλη τους πλειοψηφία καθοίς και οι Κούρδοι
απείχαν Ο κοινοβουλευτικός αυτός διχασμός με επίδικο την
αμερικανική παρουσία θέτει πάλι σε κίνηση της μυλόπετρες
του σεχταρισμού στο Ιράκ με ακόμα άγνωστες συνέπειες για
την ένταση και χρονική διάρκεια της κρίσης

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει σε αυτό το κρίσιμο
χρονικό σημείο είναι το κατά πόσο η EE είναι έτοιμη
και αποφασισμένη μαζί με τη Βρετανία ν αναλάβουν

πρωτοβουλίες που θα πείσουν τόσο τις ΗΠΑ όσο και το Ιράν
να αποφύγουν μια απευθείας σύγκρουση ή έναν πόλεμο δι
αντιπροσώπων proxy war μέσα στο ίδιο το Ιράκ με καταστροφικές

συνέπειες για τη χώρα και την ευρύτερη περιοχή

Ο δρ Αθανάσιοε Mavns είναι ερευνητήε οε θέματα ToupKias και Μέσηε Ανα
τολήε στο ΕΛΙΑΜΕΠ

0 κοινοβουλευτικό διχασμό
με επίδικο rnv αμερικανική παρουσία
θέιει πάλι οε κίνηση ms μυλόπειρε
ίου σεχιαρισμου στο Ιράκ
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Ευκαιρία εξωραϊσμού
ms eiKôvas του ταραξία

Η απόσυρση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη συμφωνία
JCPOA και η επιβολή κυρώσεων στο Ιράν συνοδεύτηκαν

από μια άτυπη συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ Ισραήλ
Σ Αραβίας και άλλων σουνιτικών μοναρχιών στην περιοχή
της Μέσης Ανατολής δημιουργώντας ένα ντόμινο αρνητικών
εξελίξεων για τη σταθερότητα της περιοχής οδήγησε στην
αποδυνάμωση του συστήματος ελέγχων και περιορισμών για
τις πυρηνικές δραστηριότητες της Τεχεράνης ενίσχυσε τους

•σκληροπυρηνικούς στο Ιράν έσπρωξε το
Ιράν στην αγκαλιά των μεγάλων αντιπάλων
των ΗΠΑ Ρωσίας και Κίνας προκάλεσε
ισχυρούς κλυδωνισμούς στις διατλαντι
κές σχέσεις υπονόμευσε την προσπάθεια
αποπυρηνικοποίησης της Β Κορέας και
μείωσε δραματικά την αμερικανική αξιοπιστία

σχετικά με την τήρηση συμφωνιών
joy Σε συνδυασμό με την έλλειψη αμερικανικής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ στρατηγικής στη Συρία η κλιμακούμενη
ΤΣΑΚΩΝΑ ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν λόγω της

αυξανόμενης παρουσίας των Φρουρών της
Επανάστασης και της Χεζμπολάχ στη Συρία οι δύσκολες
σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας και ΗΠΑ και Τουρκίας και
ο πόλεμος δι αντιπροσώπων Σαουδικής Αραβίας και Ιράν
σε Συρία και Υεμένη συνέθεταν ακόμα και πριν από τη δολοφονία

της εμβληματικής για τον ιρανικό εθνικισμό μορφής
του Σουλεϊμανί ένα λίαν εφιαλτικό σκηνικό

Το Ιράν αντέδρασε με συμβολικές αναλογικές πυραυλικές
επιθέσεις στη δολοφονία του Σουλεϊμανί δηλώνοντας ότι
δεν επιθυμεί την κλιμάκωση ενώ η αποκλιμάκωση έδειξε
να συνιστά συνειδητά το επόμενο στάδιο της ανορθόδοξης
στρατηγικής που επέλεξε να ακολουθήσει ο αμερικανός
πρόεδρος Τόσο στο συγκεκριμένο στάδιο αποκλιμάκωσης
της ιρανικής κρίσης όσο και στη διαχείριση των αρνητικών
εξελίξεων σε άλλα μέτωπα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής

Συρία Λιβύη ο ρόλος της Τουρκίας εμφανίζεται από

τη γείτονα ως απαραίτητος και εν δυνάμει καταλυτικός
Είναι λογικό ότι το παιχνίδι στο πεδίο της μεσανατολικής

κινούμενης άμμου όσο μάλιστα αγριεύει θα παίζεται καλύτερα

από εκείνους που είναι διατεθειμένοι να ρισκάρουν
επενδύοντας χρήμα προσπάθεια εξοπλισμούς ακόμη και

ανθρώπινες απώλειες για την προώθηση των συμφερόντων
τους Και αυτοί δεν είναι άλλοι από τη Ρωσία και την Τουρκία
καθιστάμενοι έτσι σημαντικοί παράγοντες επιρροής που έχουν
προβάδισμα στη διαχείριση των κρίσεων στην περιοχή ακόμα
και εάν κάποιες από αυτές τις δημιουργούν σκόπιμα οι ίδιοι
Ειδικά όσον αφορά την Τουρκία η ιρανική κρίση προσφέρει
την ευκαιρία εξωραϊσμού ή ακόμα και ανατροπής της μερικής
απομόνωσης στην οποία είχε αυτή περιέλθει λόγω της εκτός
κανόνων του διεθνούς δικαίου ή ακόμα και της γεωγραφικά
γελοίας όπως τη χαρακτήρισε ο έλληνας Πρωθυπουργός
συμφωνίας με τη Αιβύη απέναντι στην οποία δημιουργήθηκε
ένα ευρύ μέτωπο απονομιμοποίησης της τουρκικής συμπεριφοράς

Δεν είναι τυχαίο ότι την αρχικά αμήχανη τουρκική
στάση απέναντι στη δολοφονία του Σουλεϊμανί ο Ερντογάν
ούτε χαιρέτισε ούτε αποδοκίμασε την ακραία επιλογή του αμερικανού

προέδρου η οποία από τη μια πλευρά τον απάλλαξε
από τον βασικό μοχλό της ιρανικής επιρροής εναντίον των
συμφερόντων της Τουρκίας κυρίως στη Συρία αλλά από την
άλλη διέγειρε τον αντιαμερικανισμό της τουρκικής κοινωνίας
ακολούθησε η προσφορά της Τουρκίας να αναλάβει ρόλο
διαμεσολαβητή μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών

Η ανάληψη σταθεροποιητικού ρόλου εκ μέρους της
Τουρκίας σε σχέση με την επόμενη μέρα στην κρίση
των σχέσεων των ΗΠΑ με το Ιράν εξυπηρετεί πέραν

της Τουρκίας όλους τους σημαντικούς εξωτερικούς παράγοντες

ΗΠΑ Ρωσία EE Γερμανία Γαλλία Βρετανία που
δεν επιθυμούν τη δημιουργία ενός πολεμικού μετώπου δΓ
αντιπροσώπων στο Ιράκ Σε συνδυασμό δε με την ανάπτυξη
ανάλογου σταθεροποιητικού ρόλου στη λιβυκή κρίση η
Τουρκία έχει μια μοναδική ευκαιρία εξωραϊσμού της εικόνας
του ταραξία και μερικής νομιμοποίησης του ρόλου της στην
περιοχή της ευρύτερης Μέσης Ανατολής

Ο Παναγιώτηε Τσάκωνας είναι καθηγητήβ Διεθνών Σχέσεων και Σπουδών
Ασφάλεια.1 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συντονιοτήε του Προγράμματοε
Ασφάλειαε και ToupKÎas στο ΕΛΙΑΜΕΠ

Η λειτουργία
ιων αντιπροσώπων

Τα
τελευταία χρόνια συνηθίζουμε να χαρακτηρίζουμε τις

συγκρούσεις στη Συρία ως το αρχέτυπο των πολέμου
δι αντιπροσώπων proxy war Παραδοσιακά με

τον όρο εννοούμε μια πολεμική αντιπαράθεση στην οποία
εμπλέκονται δύο ή περισσότερα εξωτερικά κράτη χρησιμοποιώντας

άλλες ένοπλες δυνάμεις επίσημες και ανεπίσημες
και όχι τις δικές τους Στην περίοδο του Ψυχρού Πολέμου
αυτή ήταν η συνηθισμένη μέθοδος με την οποία λειτουργούσαν

τα δύο μεγάλα στρατόπεδα ΗΠΑ και ΕΣΣΔ Στην
περίπτωση της Συρίας τα πράγματα είναι περιπλοκότερα
Δεν μιλάμε για εμπλοκή μόνο δύο μερών αλλά μιας σειράς
κρατικών και μη κρατικών δρώντων που υποστηρίζουν άμεσα

ή έμμεσα μια από τις δύο πλευρές για να προωθήσουν
τα δικά τους συμφέροντα Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται

κρατικοί δρώντες αλλά και ισλαμιστικά
κινήματα και τρομοκρατικές οργανώσεις

Επί της ουσίας στην περίπτωση
της Συρίας τυποποιήθηκε με έναν ιδιαίτερο

τρόπο η εμπλοκή πολλών και
διαφορετικών δρώντων στα πεδία των
αντιπαραθέσεων της Μέσης Ανατολής
Αυτή την εμπλοκή την παρατηρούμε

ΤΟΥ όλο και εντονότερα σε μια σειρά από
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ χώρες της ευρύτερης Μέσης Ανατολής
ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΥ και Βόρειας Αφρικής και κυρίως εκεί

όπου υπάρχουν σε εξέλιξη εμφύλιες
συγκρούσεις όπως η Λιβύη και η Υεμένη αλλά και σε χώρες
που χαρακτηρίζονται από αστάθεια και αναταραχή όπως
το Ιράκ και ο Λίβανος

Αυτό που αξίζει να αναδειχθεί μια και σε σημαντικό βαθμό
εξηγεί και την εξέλιξη της κατάστασης στη Μέση Ανατολή
σήμερα είναι η εμπλοκή δύο συν μίας περιφερειακών δυνάμεων

Το Ιράν και η Σαουδική Αραβία ως οι δύο βασικοί
κρατικοί πυλώνες της σεχταρικής διένεξης σουνιτών σιι
τών διαγκωνίζονται για τον έλεγχο και την κινητοποίηση
διαφόρων ομάδων με στόχο να πλήξουν άμεσα ή έμμεσα
τον αντίπαλο χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η επίθεση

στις εγκαταστάσεις της Αράμκο Στην Υεμένη στον
κλιμακούμενο εμφύλιο πόλεμο αυτή η αντιπαράθεση είναι
εμφανέστερη Εκτός όμως των δύο υπάρχει και η Τουρκία η
οποία έχει έντονη εμπλοκή στην περιοχή που λειτουργεί ως
περιφερειακή δύναμη αρκετές φορές όμως αποσταθεροποιητικά

Αλλωστε δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός πως
οι αντιπρόσωποι ειδικότερα όταν αυτοί είναι εξτρεμιστικά
κινήματα παραστρατιωτικές ομάδες τρομοκρατικές οργανώσεις

και μισθοφόροι μπορούν να ανεξαρτητοποιηθούν
και να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα

Αυτή
η διάσταση της ιδιάζουσας λειτουργίας των

κρατών της περιοχής ήρθε στην επιφάνεια μετά την
εκτέλεση του Σουλεϊμανί Για να μπορέσει κάποιος

να κατανοήσει την πολιτική αλλά και τον τρόπο λειτουργίας
του Ιράν θα πρέπει να βγει εκτός του κλασικού πλαισίου της
θρησκευτικής ηγεσίας Οι Φρουροί της Επανάστασης η δύναμη

Κουντς η πολιτοφυλακή των Χούθι στην Υεμένη και η
Χεζμπολάχ στον Λίβανο είναι σημαντικές πτυχές του παζλ και
ακολουθούν διαφορετικούς κανόνες εμπλοκής Αυτή όμως η
περίπλοκη κατάσταση διαμορφώνει και ένα απαιτητικότερο
πεδίο για την εμπλοκή των διεθνών εξωτερικών δρώντων
όπως οι ΗΠΑ αλλά και η Ρωσία Η δεύτερη κινείται πιο άνετα
στα γκρίζα σημεία της αντιπαράθεσης στην περιοχή καθώς
εδώ και μερικά χρόνια λειτουργεί με υβριδικούς τρόπους
Για τις ΗΠΑ από την επέμβαση στο Ιράκ και μετά η περιοχή
αποτελεί μια δύσκολη εξίσωση Παλεύουν διαρκώς με τη
στρατηγική επιλογή να μεταφέρουν το κέντρο βάρους στην
Ασία αλλά και την ανάγκη να μην αποσταθεροποιηθεί πλήρως
η Μέση Ανατολή Η εκτέλεση του Σουλεϊμανί ανέδειξε όμως
και τα δύ\ήμματα που θα αντιμετωπίζει η Δύση όταν θέλει να
εμπλακεί σε περίπλοκες περιφερειακές συγκρούσεις όπου τα
κράτη όχι μόνο δεν είναι οι μοναδικοί δρώντες αλλά πολλές
φορές ούτε καν οι βασικοί

Ο Τριαντάφυλλοβ Καρατράντοε είναι δρ ΕυρωπαϊκήΘ Ασφάλειαε και Νέων
Απειλών και ερευνητήε στο ΕΛΙΑΜΕΠ
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ΤΗΣ

Ιρανοί πλημμυρίζουν tous δρόμουβ ins Τεχεράνηβ στην κηδεία των θυμάτων Tns πτήσηβ ins Iran Air που καταρρίφθηκε από
αμερικανικό πύραυλο το 1988 στον Περσικό Κόλπο

Παλιά αμαρτία καινούργια ντροπή
Το

ημερολόγιο δείχνει 3 Ιουλίου του 1988 το ρολόι
10.15 π μ Εδώ και λίγη ώρα εκτυλίσσεται στον
Περσικό Κόλπο μια μίνι ναυμαχία Δυο πλοία

του αμερικάνικου πολεμικού ναυτικού που περιπολεί
στην περιοχή με κύρια αποστολή την προστασία των
πετρελαϊκών οδών το καταδρομικό USS Vincennes»Kai
η φρεγάτα USS Montgomery ανταλλάσσουν πυρά με
τις ιρανικές κανονιοφόρους που απειλούν ένα πακιστα
νικό τάνκερ Ο οκταετής πόλεμος Ιράν Ιράκ μία από
τις πλέον αιματηρές συγκρούσεις του τέλους του 20ου
αιώνα πλησιάζει στο τέλος του αλλά η ένταση και το
χάος στον Κόλπο είναι πάντα απόλυτα Ο επονομαζόμενος

πόλεμος των δεξαμενόπλοιων η μεγαλύτερη
επίθεση κατά της εμπορικής ναυτιλίας έπειτα από τον
Β Παγκόσμιο Πόλεμο,παραμένει σε εξέλιξη Σε αυτό το
δυσοίωνο φόντο απογειώνεται από το αεροδρόμιο Μπα
ντάρ Αμπάς του Ιράν η πτήση 655 των ιρανικών αερογραμμών

ένα Airbus300 με 290 επιβαίνοντες και προορισμό

το Ντουμπάι
Το Μπαντάρ Αμπάς είναι ένα αεροδρόμιο με κοινή

στρατιωτική και πολιτική χρήση Το Ιράν έχει μεταφέρει
εκεί κάποια από τα Ε 14 που διαθέτει τη δεκαετία

του 1970 οι ΗΠΑ είχαν προμηθεύσει την Τεχεράνη με
80 μαχητικά αυτού του τύπου Ο αμερικανικός στρατός
πιστεύει πως τα ιρανικά F-14 έχουν εξοπλιστεί με πυραύλους

Maverick ικανούς να πλήξουν τα αμερικανικά
πλοία εντός ακτίνας 16 χιλιομέτρων Οταν λοιπόν

στις 10.47 π μ το ραντάρ του USS Vincennes πιάνει
ένα ύποπτο αεροσκάφος να πλησιάζει σημαίνει συναγερμός

Ωρα 10.49 το αμερικανικό καταδρομικό στέλνει

σήματα κινδύνου καλώντας το αεροσκάφος να γνωστοποιήσει

την ταυτότητά του Εκείνο δεν απαντά Ωρα
10.51 στέλνεται δεύτερη προειδοποίηση Τίποτα Το
αμερικανικό ναυτικό θα υποστηρίξει ότι προειδοποίη¬

σε το αεροσκάφος συνολικά επτά φορές Ο πιλότος της
πτήσης 655 ωστόσο δεν έχει προειδοποιηθεί από τον
πύργο ελέγχου για τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στον
Κόλπο και το πλήρωμα δεν παρακολουθεί τις συχνότητες

μέσω των οποίων στέλνονται οι προειδοποιήσεις
Το αμερικανικό ναυτικό θα ισχυριστεί ότι το αεροσκάφος

μπήκε σε πορεία καθόδου αυτό όμως θα αποδειχθεί

στη συνέχεια αναληθές Εναν χρόνο νωρίτερα
ιρακινό πολεμικό αεροσκάφος είχε περάσει τη φρεγάτα

USS Stark»Yia ιρανικό τάνκερ και είχε βάλει εναντίον
της με δύο πυραύλους 37 αμερικανοί ναύτες είχαν

σκοτωθεί Οι μνήμες είναι ακόμα ναπτές Ωρα 10.51 το
AirbusTcov ιρανικών αερογραμμών με τους 290 επιβαίνοντες

οι 66 από τους οποίους παιδιά κηρύσσεται εχθρικό
και τρία λεπτά αργότερα ενώ βρίσκεται σε απόσταση
14 χιλιομέτρων πετώντας πάνω από το Στενό του

Ορμούζ το USS Vincennes»TO καταρρίπτει με έναν πύραυλο

εδάφους αέρος Το αεροσκάφος συνετρίβη στη
θάλασσα Κανένα από τα αμερικανικά πλοία που έπλεαν

στην περιοχή δεν επιχείρησε να βοηθήσει ή να αναζητήσει

τυχόν επιζοάντες

r ι ι ο Ιράν έκανε λόγο για μια βάρβαρη σφαγή Θάνατος

στην Αμερική φώναζαν χιλιάδες Ιρανοί κα
Μ τά τη μαζική κηδεία των θυμάτων Πολλοί στην

ιρανική κυβέρνηση δεν πίστευαν ότι η επίθεση είχε γίνει
από λάθος θεωρούσαν ότι ήταν ένα μήνυμα των ΗΠΑ
Π Τεχεράνη ορκίστηκε εκδίκηση για το αίμα των μαρτύρων

μας Σε ένα πρώτο στάδιο ο πρόεδρος Ρόναλντ
Ρίγκαν και ο ναύαρχος Ουίλιαμ Κρόου αρχηγός του γενικού

επιτελείου των ΗΠΑ υπεραμύνθηκαν των ενεργειών

του αμερικανικού ναυτικού Ποτέ δεν θα απολογηθώ

για τις ΠΠΑ δεν με ενδιαφέρει ποια είναι τα
δεδομένα δήλωσε λίγο καιρό αργότερα ενώ έκανε κα¬

μπάνια για την αμερικανική προεδρία ο πατήρ Μπους
Ο αμερικανικός στρατός αναγνώρισε έπειτα από έρευνα

εβδομάδων το λάθος του μίλησε για ένα τραγικό
και λυπηρό ατύχημα Το 1989 το Ιράν προσέφυγε κατά
της αμερικανικής κυβέρνησης στο Διεθνές Δικαστήριο
Επτά χρόνια αργότερα το 1996 Ουάσιγκτον και Τεχεράνη

ήρθαν σε διακανονισμό η αμερικανική κυβέρνηση
κατέβαλε ως αποζημίωση 131,8 εκατομμύρια δολάρια

περίπου 62 από αυτά πήγαν στις οικογένειες των
θυμάτων Η κυβέρνηση Κλίντον εξέφρασε βαθιά λύπη
για αυτό που συνέβη οι ΗΠΑ όμως ουδέποτε ζήτησαν
επισήμως συγγνώμη

Η Δύση οι ΗΠΑ τα έχουν λίγο πολύ ξεχάσει όλα
αυτά Στο Ιράν ωστόσο η πληγή παραμένει
ανοιχτή Μόλις δύο ημέρες προτού καταρρίψουν

με πύραυλο οι Φρουροί της Επανάστασης ένα επιβατικό
αεροσκάφος των ουκρανικών αερογραμμών με 176

επιβαίνοντες αντιδρώντας στην απειλή του Ντόναλντ
Τραμπ να πλήξει σε περίπτωση ιρανικών αντιποίνων
για τη δολοφονία του υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμα
νί 52 στόχους σημαντικούς για το Ιράν και τον ιρανικό

πολιτισμό ο ιρανός πρόεδρος Χασάν Ροχανί είχε
στείλει το εξής tweet Οσοι αναφέρονται στον αριθμό
52 πρέπει επίσης να θυμούνται τον αριθμό 290 IR655
Ποτέ μην απειλείτε το ιρανικό έθνος

Σημαίνουν άραγε όλα αυτά πως η κατάρριψη του ουκρανικού

αεροσκάφους δεν ήταν λάθος Οχι βέβαια δεν
υπάρχει η παραμικρή υποψία προς αυτή την κατεύθυνση

και μακριά από εμάς οι θεωρίες συνωμοσίας Το
μόνο που αποδεικνύει η ιστορία είναι με πόσο τραγικό

τρόπο επαναλαμβάνεται και θα συνεχίσει να επαναλαμβάνεται

με θύματα πάντα άμαχους πολίτες εφόσον

αρνούμαστε να μάθουμε από εκείνη
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