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Εισαγωγή 
  
Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος «Παίγνια         
Επιχειρηματικής Στρατηγικής» - μάθημα του χειμερινού εξαμήνου του τμήματος         
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων        
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός της αποτελεί η διερεύνηση, η          
καταγραφή, η ανάλυση και η παρουσίαση ενός παιγνίου διεθνών σχέσεων και           
συγκεκριμένα του ζητήματος εφαρμογής του Πυρηνικού Προγράμματος του Ιράν         
και τις διαδοχικές κινήσεις – αντιδράσεις που αυτό θα προκαλέσει στο παγκόσμιο            
γίγνεσθαι. 
  
Μολονότι πρωταρχικός στόχος της παρούσας είναι ο ορισμός και η ταξινόμηση           
του παιγνίου, καθώς και η ανάλυση των στρατηγικών επιλογών και αποδόσεων           
κάθε παίκτη αυτού, κρίνεται ιδιαιτέρως χρήσιμη αλλά και αναγκαία η λεπτομερείς           
αναφορά διαφόρων εισαγωγικών πληροφοριών και ιστορικών στοιχείων, που        
επιτελούν καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του αποτελέσματος, ήτοι στην         
ισορροπία του παιγνίου. 
  
Πιο αναλυτικά, το Ιράν και το εν λόγω πυρηνικό πρόγραμμα βρίσκεται πολύ            
συχνά στο προσκήνιο, είτε ως πρωτοσέλιδο στον τύπο, είτε ως καυτό θέμα            
πολιτικών-οικονομικών-περιβαλλοντικών συζητήσεων και αντιπαραθέσεων, αλλά     
και σφοδρών αντιδράσεων. Από την μία πλευρά, υποστηρίζεται ότι, η λειτουργία           
του πυρηνικού προγράμματος συμβάλλει στην ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου         
των πολιτών, ενώ από την άλλη ότι θέτει σε κίνδυνο, όχι μόνο την ζωή              
εκατομμυρίων πολιτών, αλλά και του ίδιου του πλανήτη, σε περίπτωση          
ατυχήματος ή παραγωγής πυρηνικών όπλων και προϊόντων. 
  
Στο πρώτο κεφάλαιο, επισημαίνονται ορισμένα βασικά στοιχεία για το ιρανικό          
κράτος, όσον αφορά την γεωπολιτική του σημασία και λοιπα χαρακτηριστικά,          
όπως η οικονομία, το κλίμα και η επικρατούσα πολιτική κατάσταση, παρατίθεται           
συνοπτική ιστορική αναδρομή των σχετικών με το πρόγραμμα γεγονότων και          
εξελιξεων, καθώς και αναφέρονται οι χρήσεις – εφαρμογές του πυρηνικού          
προγράμματος στην καθημερινότητα αλλά και ο διεθνής αντίκτυπος        
(αντιδράσεις). Τέλος, γίνεται μία προσπάθεια καταγραφής των σχέσεων του Ιράν          
με τις δυτικές και ανατολικές χώρες, με την χώρα μας, αλλά και με την μεγάλη               
υπερδύναμη, τις ΗΠΑ. Οι σχέσεις αυτές που εντοπίζονται είναι είτε σε           
συνεργατικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο διαφωνίας. 
  
Στο δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί το κύριο μέρος της εργασίας,           
παρουσιάζεται το μοντέλο του παιγνίου, αναλύονται όλοι οι παίκτες (Ιράν, ΗΠΑ,           
Ρωσία) και οι στρατηγικές επιλογές τους σε κάθε κίνηση, γίνεται μία αριθμητική            
σύγκριση των στρατιωτικών δυνάμεων της κάθε πλευράς και αναλύεται η έκβαση           

 



 

κάθε υπο-παιγνίου, με σκοπό να βρεθεί η τελική επιλογή, η οποία θα επιφέρει             
την ισορροπία. 
  
Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εργασίας, εξάγονται συμπεράσματα για τις           
βέλτιστες στρατηγικές επιλογές των τριών παικτών και τις ανάλογες         
αποδόσεις-απολαβές κάθε παίκτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
1.1 Ιράν - Λίγα Λόγια για τη Χώρα 

 
Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, ή      
απλούστερα Ιράν είναι μία χώρα της      
Μέσης Ανατολής στη Νοτιοδυτική    
Ασία. Παρόλο που η χώρα είναι      
γνωστή από την αρχαιότητα με το      
όνομα αυτό, έως το 1935 η      
επικρατούσα ονομασία της   
παγκοσμίως ήταν Περσία, ενώ    
αργότερα χρησιμοποιήθηκαν  
διεθνώς και οι δύο ονομασίες, με την       
πρώτη να επικρατεί μέχρι και     
σήμερα. 
  

Έχει έκταση 1.648.195 τ.χλμ και πληθυσμό 82.011.735, σύμφωνα με τη μέση           
εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2018. Όπως παρουσιάζεται και στον χάρτη,            
συνορεύει στα βόρεια με Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία και Τουρκμενιστάν, ανατολικά με          
Πακιστάν και Αφγανιστάν και δυτικά με Τουρκία και Ιράκ. 

 
Πρωτεύουσα της χώρας είναι η Τεχεράνη, που       
αποτελεί το πολιτικό, πολιτιστικό, εμπορικό και      
βιομηχανικό κέντρο της χώρας. Θεωρείται     
σημαντική περιφερειακή δύναμη και καταλαμβάνει     
εξέχουσα θέση σε θέματα    
παγκόσμιας ενεργειακής  
πολιτικής και οικονομίας, ως    

αποτέλεσμα κυρίως των μεγάλων αποθεμάτων πετρελαίου και       
φυσικού αερίου που διαθέτει. Η χώρα είναι επίσης μέλος του          
ΟΠΕΚ (Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών    
Χωρών) και του ΟΗΕ (Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών).  
  
Παραπάνω, παρατίθεται η σημαία και το εθνόσημο της χώρας. 
 
Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/Ιράν 
 
 
 
 
 

 



 

1.1.1. Γεωπολιτικά Χαρακτηριστικά και η Σημασία 
 
Το Ιράν διαδραματίζει ρόλο – κλειδί στη Μέση Ανατολή. Κατέχει καταλυτική κεντρική            
γεωγραφική θέση, αφού γειτνιάζει με έξι διαφορετικά κράτη, επιτελώντας μείζονα          
γεωπολιτικό ρόλο συντονισμού στρατευμάτων, ασφάλειας και σταθερότητας. 

Στρατηγικά τοποθετημένα στρατεύματά της κατά μήκος των ακτών του Περσικού          
Κόλπου, αλλά και στα στενά του Ορμούζ, δύναται να προβούν σε επιδείξεις ισχύος             
(αποκλεισμούς embargo, εμπόδια κα.), προκαλώντας ανυπολόγιστες επιπτώσεις       
στην παγκόσμια οικονομία και δη στην οικονομία της Δύσης. 

Ένα ακόμη επακόλουθο της κρίσιμης γεωγραφικής της θέσης και της εγγύτητας της            
χώρας στην εμπόλεμη Ζώνη της Συρίας, είναι ότι έχει επιτρέψει σε συμμάχους            
(Ρωσία) την εγκατάσταση αεροπορικών βάσεων, προκειμένου να παρεμβαίνουν        
γρηγορότερα αλλά και οικονομικότερα (ζητήματα ανεφοδιασμού καυσίμων και        
όπλων) σε αυτές τις χώρες. 

Ας μην παραλείψουμε όμως, το γεγονός ότι το Ιράν είναι μια χώρα πλούσια σε              
κοιτάσματα πετρελαίου, ένα πλεονέκτημα που την καθιστά ως την τέταρτη          
μεγαλύτερη δύναμη πετρελαιοπαραγωγού στην παγκόσμια κατάταξη, με παραγωγή        
που ξεπερνά το 11% του συνόλου της παραγωγής και αντίστοιχα με εξαγωγές που             
υπερβαίνουν το 85% των συνολικών εξαγωγών της χώρας. Όλοι οι παραπάνω           
λόγοι, προσδίδουν τεράστια δύναμη, επιρροή και πλούτο στο Ιραν, αλλάζοντας          
άρδην της παγκόσμιες γεωπολιτικές ισορροπίες. 

 
 

 



 

Επιπλέον, το υπέδαφός της περιλαμβάνει πληθώρα αποθεμάτων φυσικού αερίου και          
λοιπων ορυκτών καυσίμων (μόλυβδος, σίδηρος, χρώμιο, βάριο, ψευδάργυρος), τα         
οποία εφοδιάζουν και υποστηρίζουν ολόκληρες βιομηχανίες (αυτοκινητοβιομηχανία,       
βιομηχανία τροφίμων, πετροχημικά, σιδηρουργία, υφαντουργία κα). 

Αποτέλεσμα αυτών είναι η δημιουργία συμμαχιών από την πλευρά της Ουάσινγκτον           
με τα περισσότερα αραβικά κράτη, προκειμένου να σταθεροποιήσει της ενεργειακές          
ροές και να αποκτήσει η ίδια ηγετικό ρόλο στην ασφάλεια των θαλάσσιων και μη              
ενεργειακών δρόμων στη Μέση Ανατολή και την Ασία. 

Πηγή: Ηλιόπουλος Η, Η γεωπολιτική σημασία του Ιράν, Retrieved from          
http://www.elzoni.gr/html/ent/127/ent.51127.asp 

  
 
1.1.2 Πολιτική Κατάσταση του Ιράν 
 
Το καθεστώς της χώρας είναι θεοκρατικό με ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη τον           
Αγιατολαχ Χομεϊνι. Το Ιράν αποτέλεσε αντικείμενο αντιπαραθέσεων των        
ευρωπαϊκών δυνάμεων. Μέχρι το 1945 επηρεαζόταν από τις συγκρούσεις των          
δυτικών δυνάμεων. Σημείο αναφοράς όμως της ιστορίας του Ιράν, υπήρξε η           
πετρελαϊκή κρίση του 1973. Ο Σάχης αρνούμενος να ακολουθήσει το αραβικό           
εμπάργκο στη Δύση αύξησε την τιμή πετρελαίου, αφού πρώτα είχε δημοσιοποιήσει           
τη παραγωγή του.  
 
Αποτέλεσμα ήταν να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για           
την κατασκευή έργων άμυνας και υποδομής. Ωστόσο μικρό ήταν το ποσοστό του            
πληθυσμού που επωφελήθηκε γι’ αυτό και ξέσπασε η «Ισλαμική Επανάσταση» του           
1979. Απόρροια αυτής ήταν να επιστρέψει ο εξόριστος Αγιατολαχ Χομεϊνί, να ρίξει            
την κυβέρνηση και να ηγηθεί σ’ ένα θεοκρατικό κίνημα.  
 
Σήμερα η εικόνα της κυβέρνησης είναι μικτή. Απ’ τη μια πλευρά υπάρχει θέληση για              
εκδημοκρατισμό και φιλελευθεροποίηση, ενώ από την άλλη όλα αυτά προσκρούουν          
στην απροθυμία του παραδοσιακού συντηρητισμού. Παρ’ όλα αυτά οι προοπτικές          
όσον αφορά στη πολιτική εξέλιξη, είναι ευνοϊκές για το Ιράν. Ωστόσο αντιμετωπίζει            
προκλήσεις ύστερα από το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου και          
χαρακτηρίζεται ως κράτος του Άξονα του κακού από την Αμερική.  
 
Η διεθνής του θέση και η πολιτική κατάστασή του θα καθοριστούν από τα ανοίγματα              
που κάνει στο Δυτικό κόσμο και κυρίως από τη προοπτική σύμπραξης με την ΕΕ και               
τη Ρωσία, κάτι που θα αυξήσει την ανησυχία των Αμερικανών για πιθανό            
«αποκλεισμό» τους.  
 

 

http://www.elzoni.gr/html/ent/127/ent.51127.asp
http://www.elzoni.gr/html/ent/127/ent.51127.asp
http://www.topontiki.gr/article/182062/h-geopolitiki-simasia-tis-symmahias-iran-rosias


 

Πηγή: Μακρή, Α., Το Ιράν, Το Πυρηνικό Πρόγραμμα και οι Διεθνείς Σχέσεις            
(μεταπτυχιακή διατριβή), Ιανουάριος 2018, Πανεπιστήμιο Πειραιά. 
 
 
1.2. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής - Η υπερδύναμη 
 
Δεν χωράει αμφιβολία ότι, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) αποτελούν μια           
υπερδύναμη, καθώς κατέχουν κυρίαρχη θέση στο παγκόσμιο σύστημα, με τεράστιες          
δυνατότητες προβολής, ισχύος και επιρροής σε όλο τον πλανήτη. Ορισμένοι από           
τους λόγους που κατατάσσουν την χώρα ως μία από τις υπερδυνάμεις είναι οι             
παρακάτω: 
  

Ακόμη, η Ρωσία και Σαουδική Αραβία δεν αποτελούν –πλέον- τις μόνες κυρίαρχες            
ενεργειακές δυνάμεις παγκοσμίως, καθώς οι ΗΠΑ αποτελούν πλέον όχι μόνο          
στρατιωτική και οικονομική αλλά και ενεργειακή υπερδύναμη. 
 
Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια άνευ προηγούμενου αύξηση της παραγωγής          
πετρελαίου και φυσικού αερίου στις ΗΠΑ, που προήλθε κυρίως λόγω των           
σχιστολιθικών εξορύξεων, γεγονός που αλλάζει τις ισορροπίες. Αναλυτές        
επισημαίνουν ότι ο πόλεμος μεταξύ ΟΠΕΚ και αμερικανικών εταιρειών παραγωγής          
σχιστολιθικού πετρελαίου δεν έχει λάβει ακόμα τέλος. 
 

 



 

 
  
Πηγή: ΗΠΑ, η νέα ενεργειακή υπερδύναμη, 07-01-18, Retrieved from         
https://www.naftikachronika.gr/2018/01/07/ipa-i-nea-energeiaki-yperdynami/ 

 
 
1.3. Το Πυρηνικό Πρόγραμμα του Ιράν 
 
1.3.1. Ιστορική Αναδρομή  
 
Η έναρξη της οργάνωσης του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν έγινε την δεκαετία            
του 1950. Αποτέλεσε ένα πολιτικό πυρηνικό ειρηνευτικό πυρηνικό πρόγραμμα         
συνεργασίας με τις ΗΠΑ, που είχαν και την επίβλεψή του. Στην συνέχεια, το 1967              
ιδρύθηκε το Κέντρο Πυρηνικής Έρευνας Τεχεράνης (TNRC), που διοικείται από τον           
Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (AEOI). 

 
Το 1968 υπεγράφη από το Ιράν η       
συνθήκη μη διάδοσης των πυρηνικών     
όπλων και το 1970 επικυρώθηκε     
επίσημα από την χώρα, θέτοντας υπό      
διαρκή έλεγχο το πυρηνικό του     
πρόγραμμα στα πλαίσια της Διεθνούς     
Οργάνωσης Ατομικής Ενέργειας   
(IAEA).Τη δεκαετία του 1960, το Ιράν      
ανέπτυξε περαιτέρω το πυρηνικό του     

 

https://www.naftikachronika.gr/2018/01/07/ipa-i-nea-energeiaki-yperdynami/
https://www.naftikachronika.gr/2018/01/07/ipa-i-nea-energeiaki-yperdynami/


 

πρόγραμμα που είχε ως σκοπό την κατασκευή 20 πυρηνικών αντιδραστήρων για           
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  
 
Επιπλέον σχέδια του Σάχη για την κατασκευή 23 σταθμών πυρηνικής ενέργειας στην            
χώρας μέχρι το 2000, με την χρηματοδότηση των ΗΠΑ, προωθήθηκαν την δεκαετία            
του 1970. Το 1976 υπεγράφη αμερικανική οδηγία σύμφωνα με την οποία η Τεχεράνη             
μπορούσε να αγοράσει και να λειτουργήσει αμερικανική εγκατάσταση για την          
επεξεργασία και εξαγωγή πλουτωνίου.  
 

 
Το 1979 η επανάσταση στο Ιράν και το 1980 η          
έναρξη του πολέμου με το Ιράκ, πάγωσαν την        
χρηματοδότηση των ΗΠΑ, οι οποίες πίεσαν και       
άλλες χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία στην         
παύση της πυρηνικής συνεργασίας με το Ιράν.       
Παρόλα αυτά το Ιράν δεν έπαυσε ολοκληρωτικά το        
πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.  
 
 

Δύο πυρηνικοί σταθμοί κατασκευάστηκαν στην περιοχή Bushehr του Ιράν, αλλά          
καταστράφηκαν από βομβαρδισμούς κατά την διάρκεια του Ιρανο-ιρακινού πολέμου         
1980-1988. Οι σταθμοί του Bushehr θα θα τροφοδοτούσε ενεργειακά την πόλη           
Σιράζ. 
 
Την δεκαετία του 1990, το Ιράν πραγματοποίησε επανέναρξη του πυρηνικού του           
προγράμματος γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις στην Βορειοατλαντική       
συμμαχία. Ιδιαίτερα σοβαρό γεγονός αποτέλεσε η συνεργασία του Ιράν με την           
Βόρεια Κορέα πάνω στον εμπλουτισμό ουρανίου. Το Ιράν συνεργάστηκε με την           
Ρωσία και το Πακιστάν την ίδια περίοδο, πάνω στο θέμα του πυρηνικού του             
προγράμματος.  

 
Το 2002, ομάδα Ιρανών που     
είχαν εξοριστεί από την    
κυβέρνηση του Ιράν   
αποκάλυψε ότι το Ιράν    
συνεχίζει και αναπτύσει με    
έντονους ρυθμούς μυστικό   
πυρηνικό πρόγραμμα.  
 
 
Το 2003, μετά τις    
αποκαλύψεις το Ιράν   

 



 

συμφώνησε να αναστείλει τη διαδικασία εμπλουτισμού ουρανίου και να επιτρέψει          
τους ελέγχους των επιθεωρητών της IAEA, ενώ παράλληλα ξεκίνησε         
διαπραγματεύσεις με τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία.  
 
Το 2006, η Ιρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επανέναρξη της διαδικασίας          
εμπλουτισμού ουρανίου στην πόλη Natanz και ταυτόχρονα διέκοψαν την πορεία των           
διαπραγματεύσεων με τις ως άνω αναφερόμενες χώρες στην προηγούμενη         
παράγραφο. 
 
 
1.3.2. Η χρησιμότητα Εφαρμογής του Προγράμματος 
 
Είναι γεγονός ότι, το Ιράν επιθυμεί διακαώς να προχωρήσει στην εφαρμογή του            
πυρηνικού προγράμματος, ακόμα και κρυφά, παρά τις απειλές για κυρώσεις από την            
Δύση και τα Ηνωμένα Έθνη, που ήδη έχουν και θα έχουν αντίκτυπο στην οικονομία              
της, αψηφώντας ακόμη και τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των ΗΠΑ για πιθανή           
στρατιωτική σύρραξη. 

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι το πρόγραμμά του είναι εντελώς ειρηνικό, αλλά αυτό            
αμφισβητείται, διότι οι ειδικοί αναλυτές θεωρούν ότι η η χώρα έχει προχωρήσει σε             
ενέργειες κατασκευής εγκαταστάσεων για δημιουργία πυρηνικής βόμβας και λοιπών         
πυρηνικών. 

Οποιες και να είναι οι προθέσεις του Ιράν, η αφοσίωση της χώρας στο             
πρόγραμμα,ακόμα και όταν αυτό δημιουργεί τέτοιο οικονομικό και πολιτικό κόστος,          
είναι τεράστια. Ποιοι είναι οι πραγματική χρησιμότητα του πυρηνικού προγράμματος,          
που να δικαιολογεί τέτοια επιμονή από την πλευρά του Ιράν; 

Πρώτον, οι Ιρανοί ηγέτες επιθυμούν     
να προστατέψουν την χώρα, αλλά     
και την κυριαρχία τους από τις      
εξωτερικές απειλές, καθώς   
πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ είναι     
στραμμένες εναντίον τους. Για    
παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες    
βοήθησαν τον ιρακινό ηγέτη Σαντάμ     
Χουσεΐν στον βάναυσο, μακροχρόνιο    
πόλεμό του εναντίον του Ιράν, στον      

οποίο σκότωσε χιλιάδες Ιρανούς, ακόμη και με χημικά όπλα. 

Δεύτερον, μία τεχνολογική επένδυση τέτοιου βεληνεκούς, όπως το πυρηνικό         
πρόγραμμα, έχει συμβολική σημασία για το ιρανικό έθνος. Αναστηλώνει την εθνική           
υπερηφάνεια και αναδεικνύει τη χώρα ως ενεργό κέντρο πολιτιστικής, επιστημονικής,          

 



 

θρησκευτικής και πολιτικής σκέψης, ξανακερδίζοντας την χαμένη αίγλη που είχε για           
πολλούς αιώνες στο παρελθόν. Ο λαός είναι αναστατωμένος και επιδιώκει την           
ισότιμη αντιμετώπιση και την επιβεβαίωση από τον υπόλοιπο κόσμο ότι παραμένει           
κυρίαρχο και προηγμένο τεχνολογικά έθνος, αποβάλλοντας από πάνω τους τις          
συνεχείς δυτικές προσπάθειες για έλεγχο, εκμετάλλευση και αποδυνάμωση. ΄Ετσι, το          
πυρηνικό πρόγραμμα λαμβάνει εθνικιστικές διαστάσεις. 

Τρίτον, το Ιράν θεωρεί ότι η άδικη την στάση της Δύσης όσον αφορά στην χρήση               
πυρηνικής ενέργειας στην Μέση Ανατολή, αν λάβουμε υπόψη ότι το Ισραήλ έτυχε            
βοήθειας και ανοχής για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας και την κατασκευή           
πυρηνικών όπλων. 

Τέλος, το πυρηνικό πρόγραμμα, για την ιρανική       
κυβέρνηση, αποσκοπεί πρωτίστως στο να     
ανεξαρτητοποιηθεί ενεργειακά από την επιρροή     
των ξένων δυνάμεων, αλλά και να επιδοθεί σε        
έναν αγώνα για επιρροή στην γύρω περιοχή. Το        
Ιράν είναι επεκτατικό και επιθετικό στην      
περιοχή, υποστηρίζοντας αντιπροσωπευτικές   
τρομοκρατικές, τόσο ως αποτρεπτικό μέσο κατά      
των αμερικανικών ή ισραηλινών απειλών, όσο      
και ως τρόπος προβολής της εξουσίας του. Στο πλαίσιο αυτού του περιφερειακού            
αγώνα για εξουσία, ένα πυρηνικό όπλο αρχίζει να έχει νόημα. Δεν είναι κάτι που η               
Τεχεράνη θα ήθελε να χρησιμοποιήσει στην πραγματικότητα, αλλά ως ένας τρόπος           
να ξεφύγει από άλλα είδη προβλημάτων. 

 

1.3.3. Οι Διεθνείς Ανησυχίες και οι Κυρώσεις 
 
Τα πρώτα χρόνια, οι ΗΠΑ και ΕΕ δεν ανησυχούσαν ιδιαίτερα για την πυρηνική             
απειλή, που εγκυμονούσε το πρόγραμμα, διότι υποστήριζαν ότι η Τεχεράνη δεν           
διαθέτει την στοιχειώδη τεχνογνωσία, για να το αναπτύξει επιτυχώς. Ωστόσο, το Ιράν            
τους διέψευσε, ιδιαίτερα μετά το 2001, εμφανίζοντας ραγδαία πρόοδο στην          
απόκτηση τεχνογνωσίας εμπλουτισμού ουρανίου και αναπτύσσοντας ένα πυρηνικό        
πρόγραμμα μακριά από τον έλεγχο της IAEA, προκαλώντας παγκόσμιο         
προβληματισμό. 

Η Δύση με επικεφαλή τις ΗΠΑ έλαβε αμέσως θέση επί του ζητήματος,            
υποστηρίζοντας πως βασική επιδίωξη του Ιράν είναι να παραγάγει πυρηνική          
ενέργεια, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή πυρηνικών όπλων,           
διακηδευοντας την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια. Με αυτή την κίνηση,          
απαγορεύεται στο Ιράν η εφαρμογή του προγράμματος με την τελευταία να το            

 



 

αποδέχεται εθελοντικά. Τονίζεται η μη νομική υποχρέωση του κράτους για την           
αποδοχή αυτή. 

Από το 2010 και μετά, το εν λόγω πρόγραμμα επανέρχεται στο προσκήνιο, με την              
Ευρώπη (ανάμεσά τους και η χώρα μας) να δέχονται μόνο τη χρήση για ειρηνικούς              
σκοπούς και να διαφωνούν με την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη,            
η οποία εξαρχής ισχυρίζεται ότι ενδιαφέρεται να κινηθεί αποκλειστικά ειρηνικά. 

Μετά την αποτυχία συνεργασίας του Ιράν με την ΙΑΕΑ το 2008, υπήρχαν ακόμη             
ερωτήσεις σχετικά με τον εμπλουτισμό ουρανίου και την πιθανή στρατιωτικοποίηση          
του πυρηνικού προγράμματος. 

Προς διάψευση αυτών, ο Γενικός Διευθυντής της IAEA ζήτησε από την ιρανική            
κυβέρνηση διευκρινίσεις και πρόσβαση σε μια σειρά από εγκαταστάσεις, έγγραφα          
και πρόσωπα, ενώ παράλληλα το Ιράν ανακοινώνει επέκταση των εγκαταστάσεων          
(με αποτελεσματικότερους και ταχύτερους φυγοκεντρητές) σε μυστικές τοποθεσίες. 

Στις 16 Ιουνίου 2010, μετά τη συμφωνία του τέταρτου γύρου των κυρώσεων του             
ΟΗΕ, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε το ισχυρότερο σύνολο των μονομερών           
κυρώσεων με μέτρα που αφορούν την Ταχυδρομική Τράπεζα του Ιράν, τους           
Επαναστατικούς Φρουρούς και επιχειρήσεις που συνδέονται με ναυτιλιακές εταιρείες         
του Ιράν, και είναι σχετικά με τις κυρώσεις του ΟΗΕ. 

 
 
Η Συμφωνία του 2015 

 
Η αλλαγή ηγεσίας, όμως,    
στην χώρα το 2013 με την      
νίκη στις προεδρικές   
εκλογές του Χασάν   
Ρουχάνι αποτέλεσε τον   
κινητήριο μοχλό για την    
επίτευξη συμφωνίας μεταξύ   
των Δυτικών και του Ιράν     
για το πυρηνικό του    
πρόγραμμα. Οι  
διαπραγματεύσεις 
ξεκίνησαν τον Νοέμβριο   
του ίδιους έτους στην    
Γενεύη με την συμμετοχή    

αντιπροσωπειών από το Ιράν, τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας           
(Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα /P5), την Γερμανία, αλλά και την            
Ευρωπαϊκή Ένωση (EU) μέσω της Ύπατου Εκπροσώπου για θέματα Εξωτερικής          

 



 

Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, κάτι όχι τόσο σύνηθες στο Δίκαιο των           
πολυμερών συμβάσεων σε Διεθνές Επίπεδο.  
 
Ταυτόχρονα, διμερείς διαπραγματεύσεις του Ιράν και τις ΗΠΑ συνεχίζονταν         
παράλληλα. Στόχος ήταν από την πλευρά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, να            
αρθούν οι οικονομικές κυρώσεις που δέσμευσαν περιουσιακά στοιχεία αξίας         
περίπου 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων και να νομιμοποιηθεί το πυρηνικό του          
πρόγραμμα. Από την πλευρά των υπόλοιπων εμπλεκομένων, των σύγχρονων         
Μεγάλων Δυνάμεων, κύρια επιδίωξη ήταν ο έλεγχος και ο περιορισμός της           
επιθετικότητας του Ιράν και της δυνατότητας του για μελλοντική παραγωγή          
πυρηνικών όπλων. Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στις 14         
Ιουλίου 2015 στην Βιέννη. 

  
Με την συμφωνία Joint Comprehensive     
Plan of Action (JCPOA) που υπογράφηκε      
μεταξύ των άνωθεν αναφερόμενων    
διαπραγματευόμενων μερών, το Ιράν έγινε     
η πρώτη αναπτυσσόμενη χώρα με     
αναγνωρισμένο πυρηνικό πρόγραμμα και    
ταυτόχρονα υπήρξε η πρώτη και μοναδική      

έως τώρα περίπτωση που κατόρθωσε να απεμπολήσει μέτρα του Συμβουλίου          
Ασφαλείας υπό το Κεφάλαιο VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης ήταν η             
πρώτη φορά που άρθηκαν κυρώσεις κατά του Ιράν σε σχέση με το πυρηνικό του              
πρόγραμμα. 
 
Πηγή: Σαλονικίδης, Π., Μπούρτζης, Γ., Συμφωνία- σταθμός Δύσης- Ιράν για το           
πυρηνικό του πρόγραμμα: Επίδειξη δύναμης ή απόδειξη αδυναμίας, Retrieved         
fromhttps://docplayer.gr/62601500-Symfonia-stathmos-dysis-iran-gia-to-pyriniko-toy-
programma-epideixi-dynamis-i-apodeixi-adynamias.html 
 
 
Απόσυρση των ΗΠΑ από την Συμφωνία με το Ιράν 

 
Το Μάιο του 2018 ο Πρόεδρος των       
ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε    
την αποχώρηση των Ηνωμένων    
Πολιτειών από την διεθνή συμφωνία     
για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.      
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι το      
Ιράν χρηματοδοτεί τρομοκρατικές   
οργανώσεις, όπως η Χαμάς, η     
Χεζμπολάχ, η Αλ-Καίντα και οι     

 



 

Ταλιμπάν, ενώ έχει στο παρελθόν πλήξει πολλές φορές αμερικανούς πολίτες. 

Επιπλέον σημείωσε επίσης ότι η Αμερική διαθέτει στοιχεία που που «αποδεικνύουν           
ότι το Ιράν» είπε ψέματα και συνεχίζει το πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ            
χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «τρομερή» και «μονόπλευρη». 

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε εκ νέου ένα ευρύ φάσμα κυρώσεων            
αναφορικά με το Ιράν έπειτα από μια μεταβατική περίοδο 90 και 180 ημερών και θα               
περιλαμβάνουν κυρώσεις που θα στοχεύουν τον πετρελαϊκό τομέα του Ιράν και τις            
συναλλαγές με την κεντρική του τράπεζα. 
 
Το Νοέμβριο του 2018 οι ΗΠΑ      
επανέφεραν σε ισχύ πετρελαϊκές και     
οικονομικές κυρώσεις εναντίον του    
Ιράν, με στόχο να περιορίσει το      
βαλλιστικό και πυρηνικό του    
πρόγραμμα και να αντιμετωπίσει τη     
στρατιωτική και πολιτική της επιρροή     
στη Μέση Ανατολή. Οι κυρώσεις αυτές      
είχαν αρθεί μετά τη διεθνή συμφωνία      
του 2015. 
 
Με την αποκατάσταση των κυρώσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγκάζουν τους          
συμμάχους τους να ακολουθήσουν κυρώσεις, πιέζοντας μεγάλες ευρωπαϊκές        
εταιρείες να επιλέξουν μεταξύ της μικροσκοπικής ιρανικής αγοράς και της τεράστιας           
αμερικανικής αγοράς. Ακόμη, απαγορεύουν όλες τις συναλλαγές με το Ιράν που           
αφορούν τραπεζογραμμάτια, χρυσό, πολύτιμα μέταλλα, αλουμίνιο, χάλυβα,       
εμπορικά επιβατικά αεροσκάφη και άνθρακα των Ηνωμένων Πολιτειών, και         
τερματίζουν τις εισαγωγές χαλιών και ειδών διατροφής στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
 
Πηγή: Gardiner. H., Ewing, J., US to Restore Sanctions on Iran, Deeping Divide With              
Europe, 06-08-18, Retrieved from    
https://www.nytimes.com/2018/08/06/us/politics/iran-sanctions-trump.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.nytimes.com/2018/08/06/us/politics/iran-sanctions-trump.html


 

 1.3.4. Πυραυλικό Πρόγραμμα του Ιράν 
 
Ιρανική Διαστημική Υπηρεσία 

 
H ISA ιδρύθηκε το 2003 και το       
αρχηγείο της είναι στην Τεχεράνη,     
με την κύρια τοποθεσία εκτόξευσης     
να βρίσκεται κοντά στην πόλη του      
Shahrood στην επαρχία Semnan. Ο     
προϋπολογισμός της για το 2008     
ήταν 400 εκατομμύρια δολάρια. Ο     
πρόεδρος της ΙSA είναι ο     
αναπληρωτής Υπουργός του   

Υπουργείου Τεχνολογίας, Επικοινωνιών και Πληροφόρησης. Το κύριο πεδίο δράσης         
της ISA είναι η έρευνα στους τομείς του διαστήματος και της τεχνολογίας. 
 
Η Πρώτη Χρήση Πυραύλου Μεγάλου Βεληνεκούς 
 
Το 2009 το Ιράν έθεσε σε τροχιά ένα μικρό, κατασκευασμένο σε δικές του             
εγκαταστάσεις, τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο, τον “Omid” («Ελπίδα»),      
χρησιμοποιώντας έναν επίσης κατασκευασμένο επί ιρανικού εδάφους πύραυλο με         
κινητήρα υγρού καυσίμου, τον Safir-2 (Safir: «Πρεσβευτής»). Το βάρος του          
δορυφόρου ήταν 27 kg και εκτοξεύτηκε σε υψόμετρο 250 km. Η εκτόξευση ήταν             
προγραμματισμένη να συμπέσει με τους εορτασμούς για την 30η επέτειο της           
Ισλαμικής Επανάστασης. Η ιρανική κυβέρνηση τόνισε ότι η εκτόξευση του          
δορυφόρου είχε ειρηνικούς σκοπούς. 
 
Ανάλυση του Βαλλιστικού Πυραύλου Shahab-3 

 
Οι τεχνολογικές εξελίξεις των ιρανικών πυραύλων      
μέσου βεληνεκούς γνώρισαν την ακμή τους με την        
ανάπτυξη του ισχυρού βαλλιστικού πυραύλου     
Shahab-3. Πρόκειται για έναν μέσου βεληνεκούς      
βαλλιστικό πύραυλο με βεληνεκές 1.350-1.500     
km, που κατασκευάστηκε και δοκιμάστικε     
επιτυχώς από το Ιράν το 1998. Ας σημειωθεί ότι         
αυτός ο πύραυλος σχεδιάστηκε πρωταρχικά σε      
συνεργασία με τη Βόρειο Κορέα, τη Ρωσία και την         

Κίνα. Εκτοξεύεται από έναν κινητό εκτοξευτήρα και είναι ικανός να φέρει εκρηκτικές            
κεφαλές 800-1.200 kg. Σύμφωνα με δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών, το 2004 το           
Ιράν είχε στην κατοχή του 20 τέτοιους πυραύλους. Ας σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο             
μέρος της Τουρκίας (συμπεριλαμβανομένης της Κωνσταντινούπολης και ελάχιστα        

 



 

της Σμύρνης), το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία βρίσκονται εντός του βεληνεκούς            
του. 
 
Εφόσον το Ιράν δεν διαθέτει λειτουργικές      
πυρηνικές κεφαλές, οι βαλλιστικοί BW πύραυλοι      
αποτελούν την ύψιστη ιρανική καταστρεπτική     
δύναμη. Το παράδειγμα της ιρανικής στρατηγικής      
φαίνεται να δίνει υψηλή προτεραιότητα στη      
δυνατότητα αυτή σε γενικές γραμμές. 
 
Πηγή: Καρκαζής Ι., Ομάδα Αμυντικών Μελετών      
της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρίας «Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος»,      
Διαστημικό Πρόγραμμα του Ιραν και Γεωστρατηγικές Επιλογές, Σεπτεμβριος 2010. 
 
  
 
1.4. Διπλωματικές Σχέσεις Ιράν  
 
1.4.1. Ιράν και Ευρωπαϊκή Ένωση 

  
Γενικότερα, οι σχέσεις μεταξύ Ιράν και      
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θεωρούνται ιδανικές.     
Ωστόσο, οι δύο πλευρές έχουν επιδείξει κατα       
καιρούς προθυμία συνεργασίας για σύναψη και      
σύσφιξη σχέσεων, προκειμένου εξυπηρετηθούν    
πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα. 

Από την μεριά της η ΕΕ βλέπει το Ιράν ως μια           
σημαντική πετρελαϊκή αγορά, από την άλλη το       

Ιράν ως έναν από τους καλύτερους «πελάτες» της, καθώς το 80% των εξαγωγών             
της προορίζονται σε χώρες της ΕΕ. 

Ακόμη η Ε. Ε. θεωρεί ότι το Ιράν κατέχει μία στρατηγικής σημασίας τοποθεσία κι              
επίσης ένα αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό που παραμένει βέβαια ανεκμετάλλευτο για          
πολιτικούς λόγους. 

Η εκλογή του προέδρου Χαταμί, το 1997, είχε σαν αποτέλεσμα οι σχέσεις ανάμεσα             
στο Ιράν και τα ευρωπαϊκά κράτη- μέλη να βελτιωθούν σημαντικά, καθώς ενισχύθηκε            
η ανταλλαγή απόψεων για σφαιρικά θέματα (τρομοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα),         
για περιφερειακά θέματα (Ιράκ, Μέση Ανατολή) και για τομείς συνεργασίας          
(ναρκωτικά, μετανάστες, εμπόριο, ενέργεια). Μεγαλύτερη βαρύτητα δόθηκε στα        
ανθρώπινα δικαιώματα που καταστρατηγούνται με τρόπο απαράδεκτο (πχ θανατική         
ποινή, θέματα αντιμετώπισης γυναικών, άσκηση βασανιστηρίων και διώξεων σε         

 



 

μειονότητες κτλ), στον εναρμονισμό της αντιτρομοκρατικής δράσης του Ιράν         
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΟΗΕ, αλλά και στον έλεγχο και διαφάνεια λειτουργίας             
των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων. 

Η απροθυμία έμπρακτης υποχώρησης εκ μέρους της κυβέρνησης του Ιράν,          
δημιουργεί σοβαρά προβλήματα καλής πίστης. Ωστόσο, έως ότου υπάρξουν         
χειροπιαστές αποδείξεις της πολιτικής συμμόρφωσης του Ιράν στις νέες, παγκόσμιες          
ανάγκες ειρήνης και ισορροπίας, η ΕΕ δεν μπορεί να αντιμετωπίζει ανεπιφύλακτα το            
Ιρανικό καθεστώς. 

Το μεγαλύτερο και σημαντικότερο πρόβλημα συνιστά η πρόθεση του Ιράν να           
αναπτύξει το πυρηνικό πρόγραμμα και εν συνεχεία να εμπιστευτεί ολόκληρη η           
υφήλιος της ειρηνικές προθέσεις της. Η ΕΕ δεν φαίνεται διατεθειμένη να           
προχωρήσει, αν το καθεστώς της Τεχεράνης δεν προβεί σε παραχωρήσεις σε καίρια            
πολιτικά ζητήματα. Πιέσεις για συμμόρφωση και έλεγχο (επιθεωρήσεις) από την          
διεθνή κοινότητα και συγκεκριμένα από τον Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, φαίνεται          
να ηλεκτρίζει το κλίμα μεταξύ των δύο παικτών, ενώ η αδιαφάνεια και απροθυμία             
συνεργασίας του Ιράν αναγκάζει την ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις. Έτσι, το 2012,            
ξεκινά εμπάργκο πετρελαίου και περιοριστικά οικονομικά μποϊκοτάζ, αναγκάζοντας        
το Ιράν να επιτρέψει την είσοδο στις πυρηνικές της εγκαταστάσεις εμπλουτισμού           
ουρανίου μιας ειδικής ομάδας ελέγχου του ΟΗΕ. 

 
 
1.4.2. Ιράν και Ρωσία 

  
Παρά τις θρησκευτικές και τις υπόλοιπες ιδεολογικές       
διαφορές η Ρωσία προσέγγισε το Ιράν, στην       
προσπάθεια της να ολοκληρωθεί με τρόπο      
προοδευτικό η στενότερη σύσφιξη των σχέσεων ΕΕ       
– Ιράν – Ρωσίας. Κύριο πρόσχημα της Ρωσίας για         
την επίτευξη του στόχου αυτού αποτελούν ζητήματα       
εκδημοκρατισμού και προστασίας της παγκόσμιας     
ισορροπίας. Ουσιαστική επιδίωξη, όμως, της χώρας      

είναι η σύσταση ισχυρής αντίπαλης δύναμης      
απέναντι στις επεκτατικές πολιτικές των ΗΠΑ.      
Μοιραία λοιπόν το πυρηνικό ζήτημα     
μετατράπηκε σε πεδίο συμφερόντων,    
διαπραγματεύσεων, ανταλλαγής ισχύος και    
συμμαχιών, ισχυρών αντιπαραθέσεων και    
εκρυθμων εξελίξεων.  
 

 



 

Επιπλέον, σύμφωνα με την επίσημη Διπλωματική γραμμή του Ιράν, η χώρα           
συνεργάζεται με την Ρωσία στο πεδίο των εσωτερικών συγκρούσεων που          
λαμβάνουν χώρα στη Συρία, προκειμένου να προστατέψει την ευρύτερη περιοχή          
από την ανάπτυξη τρομοκρατικών οργανώσεων όπως το Ισλαμικό Κράτος. 
 
Τρανταχτό παράδειγμα αποτελεί η άδεια του      
Ιράν προς την Ρωσική Πολεμική Αεροπορία,      
να πετάξει από την Αεροπορική Βάση Shahid        
Nojeh, για να διεξάγει επιχειρήσεις     
βομβαρδισμών σε εδάφη της Συρίας, προς      
αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Αυτή η     
συνεργασία έρχεται σε ρήξη με τη θεμελιώδη       
αρχή της εξωτερικής πολιτικής του Ιράν      
(απαράβατη επί 37 ολόκληρα χρόνια),     
σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχουν θερμές σχέσεις ούτε με την Ανατολή αλλά             
ούτε και με την Δύση.  

 
Το Ιράν αγκάλιασε την Μόσχα ως αντίρροπη       
δύναμη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες η       
Τεχεράνη είδε ως μεγαλύτερη απειλή. Η      
συνεργασία των δύο χωρών στην Συρία είναι       
στην πραγματικότητα η πιο σημαντική     
στρατιωτική εμπλοκή που είχε το Ιράν με       
οποιαδήποτε ξένη χώρα από το 1979, και θα        
περιπλέξει την προσέγγιση του Ιράν με την       
Δύση. 
 

 
1.4.3. Ιράν και Συμμαχικές χώρες των ΗΠΑ στη Μέση ανατολή 

 
Το Ιράν και η Τουρκία αποτελούν      
διαχρονικούς ιστορικούς εχθρούς, που    
συγκρούστηκαν έντονα από τις αρχές του      
όγδοου αιώνα μ.χ. έως τον πρώτο παγκόσμιο       
πόλεμο. Το 1926 υπογράφει μεταξύ των δύο       
χωρών συνθήκη ειρήνης, με την οποία      
βεβαιώθηκε η παύση των εκατέρωθεν     
εδαφικών διεκδικήσεων και η εγκαθίδρυση     
της σταθερότητας στην περιοχή των συνόρων      

των δύο χωρών. Οι δύο χώρες είναι σημαντικοί εμπορικοί εταίροι και συνεργάζονται            
στα πλαίσια της συμμετοχής τους στον Παγκόσμιο οργανισμό εμπορίου. Τέλος, το           
2010 ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν με επίσκεψή του στο Ιράν, υποστήριξε            

 



 

έμμεσα την ανάπτυξη του Πυρηνικού Προγράμματος της χώρας, υπογράφοντας         
σχετική συμφωνία συνεργασίας. 
 

 
Η Σαουδική Αραβία και το Ιράν έχουν       
παύσει τις διπλωματικές τους σχέσεις, μετά      
από την τρομοκρατική επίθεση στην πρεσβεία      
της Σαουδικής Αραβίας στην Τεχεράνη το      
2016. Μεταξύ των δύο χωρών υπάρχουν      
διαχρονικές συγκρούσεις που αφορούν τόσο     
πολιτισμικά χαρακτηριστικά όπως η θρησκεία     
(Η Σαουδική Αραβία αποτελεί των πόλο των       
Σουνιτών Μουσουλμάνων, ενώ το Ιράν     
αποτελεί τον αντίστοιχο των Σιιτών), όσο      

γεωπολιτικά ζητήματα, όπως η διαχείριση των υδρογονανθράκων του Περσικού         
κόλπου και η επιρροή στις υπόλοιπες μικρότερες χώρες του αραβικού κόλπου. Μία            
ένοπλη σύγκρουση μεταξύ τους, δεν αποτελεί θεμιτή στρατηγική για καμία από τις            
δύο χώρες, διότι κάτι τέτοιο θα αποσταθεροποιούσε τις εξαγωγές πετρελαίου και των            
δύο χωρών.  
 
Παρόλα αυτά σε μία τέτοια περίπτωση η Σαουδική Αραβία δεν θα μπορούσε να             
κερδίσει σε μία τέτοια σύγκρουση καθώς το Ιράν διατηρεί σαφώς ισχυρότερο           
στράτευμα και αριθμητικά και ποσοτικά. 

 

 



 

 
Οι σχέσεις μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ        
δεν ήταν πάντα εχθρικές. Αντίθετα το      
διάστημα μεταξύ 1947 έως 1979 και κυρίως       
επί την διοικήσεως του Ιράν από τον Σάχη, οι         
σχέσεις και η συνεργασία των δύο χωρών       
ήταν σε άριστο επίπεδο. Η σύγκρουση των       
δύο χωρών αρχίζει μετά την Ιρανική      
επανάσταση του 1979 και την ανατροπή του       
Σάχη και κορυφώνεται την περίοδο μετά τον       
πρώτο πόλεμο του κόλπου. Την δεκαετία του       
90’ το Ιράν αρχίζει την συνεργασία με την        

οργάνωση της Χαμάς, που αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την εσωτερική ασφάλεια           
του Ισραήλ. Από την έναρξη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και μετά, το             
Ισραήλ το έχει θέσει ως τον αριθμό ένα κίνδυνο στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης              
Ανατολής, υπό τον κίνδυνο ύπαρξης μιας ανεξέλεγκτης πυρηνικής στρατιωτικής         
δύναμης που απειλεί την ασφάλεια του Ισραήλ.  
 

 
Τον Απρίλιο του 2018 ο     
Πρωθυπουργός του Ισραήλ   
Νετανιάχου, σε συνέντευξη τύπου που     
παρέθεσε, δήλωσε ότι έχει στην     
διάθεσή του 100.000 αρχεία σύμφωνα     
με τα οποία το Ιράν δεν έχει παύσει το         
Πυρηνικό του Πρόγραμμα, όπως όριζε     
η συμφωνία του 2015.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2. Το Παίγνιο: Πυρηνικό Πρόγραμμα στο Ιράν 
 
2.1. Το Μοντέλο του Παιγνίου 

 
Για τη μοντελοποίηση του    
παιγνίου των δύο χωρών, θα     
χρησιμοποιηθεί το μοντέλο   
εκτεταμένου παιγνίου με   
διαδοχικές κινήσεις αναλύοντας   
τις πιθανές στρατηγικές του κάθε     
παίκτη και τις αντίστοιχες    
απολαβές. Τέλος, καθορίζεται μια    
ισορροπία Nash για τo παίγνιο     
που μπορεί να θεωρηθεί ως η      
καλύτερη στρατηγική για κάθε    
παίκτη σε αυτό το παίγνιο.     

Τονίζεται ότι, στην ανάλυση που ακολουθεί λαμβάνονται υπόψη μόνο αριθμητικά          
μεγέθη στρατευμάτων και καθόλου η ποιότητά τους.  
 
Είναι γνωστό ότι η ΗΠΑ αποτελεί την ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη του πλανήτη.            
Στον αντίποδα, το Ιράν αποτελεί περιφερειακή στρατιωτική δύναμη της Μέσης          
Ανατολής στοχεύει στην ποιοτική αναβάθμιση των μέσων του, πετυχαίνοντας την          
πλήρη αξιοποίηση των οπλικών της συστημάτων, λειτουργώντας ως απαγορευτικός         
παράγοντας στις επιθετικές βλέψεις της άλλων περιφερειακών δυνάμεων της         
περιοχής (Σαουδική Αραβία, Ισραήλ).  
 
2.2 Οι Παίκτες 
 
Στο παραπάνω παίγνιο, δεν υπάρχουν δύο αλλά τρεις βασικοί παίκτες: τα δύο μέρη             
που είναι σε σύγκρουση, και ένας εξωτερικός παράγοντας. Οι παίκτες είναι το Ιράν, η              
ΗΠΑ και η Ρωσία. Η επιλογή αυτών των τριών εθνών σε αυτό το μοντέλο έγινε για                
τους εξής λόγους: πρώτον, οι ΗΠΑ διαθέτουν πολύ μεγαλύτερο αριθμό οπλικών           
συστημάτων από ότι το Ιράν. Ως εκ τούτου οι ΗΠΑ θα πρέπει να επιλεγούν ως το                
ένα μέρος της σύγκρουσης. Δεύτερον, επιλέγουμε το Ιράν ως το άλλο μέρος της             
σύγκρουσης. Τρίτον, για τον εξωτερικό παράγοντα, υπάρχουν αρκετοί παίκτες όπως          
η Ρωσία, η Κίνα και Ευρώπη. Κάθε παίκτης έχει το δικό του ενδιαφέρον στην              
περιοχή της Μέσης Ανατολής. Για λόγους απλότητας, θα εξετάσουμε μόνο την           
Ρωσία ως εξωτερικό παίκτη με τη μεγαλύτερη επιρροή σε αυτό το παίγνιο,            
θεωρώντας τον ως τον τρίτο παίκτη.  
 
 
 

 



 

2.3. Η Ακολουθία του Παιγνίου και οι Στρατηγικές 
  
Το σενάριο διαμορφώνεται ως συνέχεια     
των κυρώσεων των ΗΠΑ, οι οποίες      
έλαβαν χώρα τον Νοέμβριο του 2018 και       
υποθέτοντας ότι οι δύο πλευρές δεν      
καταλήγουν σε κάποια εκ νέου     
συμβιβαστική συμφωνία λειτουργίας των    
πυρηνικών σταθμών και έρχονται σε     
ρήξη. Στο σενάριο, υπάρχουν δύο     
ενδεχόμενα εξελιξης (κλαδιά) στον    
πρώτο σημείο απόφασης (κόμβο). Αυτά     
είναι: 

α. το Ιράν υποχωρεί στις πιέσεις των ΗΠΑ και τερματίζει το πυρηνικό του             
πρόγραμμα ή  
β.  το συνεχίζει και το αναπτύσει.  
 
Στον δεύτερο κόμβο, αναμένουμε την απάντηση των ΗΠΑ στις κινήσεις του Ιράν. Τα             
ενδεχόμενα έχουν ως εξής: 
α. Οι ΗΠΑ αποδέχονται τη χώρα της Μέσης Ανατολής ως μία νέα πυρηνική δύναμη              
ή β. προχωρούν σε στρατιωτική εμπλοκή. Οι στρατηγικές των ΗΠΑ εξαρτώνται από            
την επιλογή του Ιράν.  
 
Η Ρωσία είναι ο τελευταίος παίκτης που θα λάβει αποφάσεις. Οι στρατηγικές της             
Ρωσίας μπορούν να είναι στρατιωτική εμπλοκή ή διπλωματική εμπλοκή.         
Στρατιωτική εμπλοκή σημαίνει ότι η Ρωσία θα συμμετέχει ως σύμμαχος του Ιράν εν             
προκύψει στρατιωτική εμπλοκή ΗΠΑ-ΙΡΑΝ. Διπλωματική εμπλοκή αναφέρεται στην        
υπόθεση ότι η Ρωσία δεν θα συμμετέχει σε ενδεχόμενο πόλεμο μεταξύ των δύο             
συγκρουόμενων χωρών και παρεμβαίνει μόνο διπλωματικά. Εάν δεν υπάρξει         
πόλεμος η Ρωσία δεν χρειάζεται να εμπλακεί στρατιωτικά, εμπλέκεται μόνο          
διπλωματικά και το παίγνιο τελειώνει. 
 
 
2.4. Η Ανάλυση του Παιγνίου 
 
Το παίγνιο ξεκινά με την επιλογή του Ιράν, το οποίο θα επιλέξει μεταξύ της Παύσης               
λειτουργίας του Πυρηνικού του Προγράμματος και της Συνέχειας και Ανάπτυξής του.  
 
Αν το Ιράν επιλέξει Συνέχιση και Ανάπτυξη του Πυρηνικού του Προγράμματος τότε οι             
ΗΠΑ θα πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της Στρατιωτικής Εμπλοκής και της Αποδοχής            
του Πυρηνικού Προγράμματος.  
 

 



 

Εάν οι ΗΠΑ επιλέξουν Αποδοχή του Πυρηνικού       
Προγράμματος τότε το Ιράν πρακτικά γίνεται μία νέα        
πυρηνική περιφερειακή δύναμη στην Μέση Ανατολή      
και η πολιτική επιρροή των ΗΠΑ στην περιοχή        
αποδυναμώνεται. Επιπλέον οι σύμμαχοι των ΗΠΑ      
στην περιοχή τίθενται σε πιθανό κίνδυνο πυρηνικής       
επίθεσης από το Ιράν. Στο σενάριο αυτό η Ρωσία δεν          
χρειάζεται να επέμβει στρατιωτικά και εξασφαλίζει      

μέσω της διπλωματικής οδού, τα ζωτικά της συμφέροντα στην Μέση Ανατολή. Οι            
απολαβές των παικτών στην περίπτωση αυτή είναι (Ι1, Η1, Ρ1) όπου Ι = Ιράν, Η =                
ΗΠΑ, Ρ = Ρωσία. 
 
Εάν οι ΗΠΑ επιλέξουν Στρατιωτική Εμπλοκή θα πραγματοποιήσουν εκτεταμένη         
στρατιωτική εμπλοκή στην περιοχή, πλήττοντας στρατιωτικές βάσεις του Ιράν και          
κυρίως τις εγκαταστάσεις στις οποίες το Ιράν επεξεργάζεται και αναπτύσσει τα           
Πυρηνικά του Προγράμματα. Αν η Ρωσία στην περίπτωση αυτή επιλέξει την           
Στρατιωτική Εμπλοκή στο πλευρό του Ιράν, πιθανών να οδηγηθούμε σε ένα 3ο            
Παγκόσμιο Πόλεμο, με καταστρεπτικές προοπτικές για τις τρεις χώρες και την           
παγκόσμια Οικονομία και Γεωπολιτική Σταθερότητα. Στην περίπτωση αυτή οι         
απολαβές των παικτών είναι (Ι2, Η2, Ρ2).  
 
Αν η Ρωσία επιλέξει την Αποδοχή της κατάστασης μετά την επίθεση των ΗΠΑ και              
περιοριστεί σε διπλωματικές ενέργειες στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών για τον           
περιορισμό και την λήξη της κρίσης, τότε το Ιράν θα ηττηθεί στον πόλεμο, αλλά και               
πάλι οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και υλικές υποδομές της Μέσης Ανατολής θα             
είναι ανυπολόγιστες. Επιπλέον λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο που παίζει το Ιράν στην            
Παγκόσμια Παραγωγή Πετρελαίου, είναι σίγουρο ότι η Παγκόσμια Οικονομία θα          
κλονιστεί σημαντικά. Στην περίπτωση αυτή οι απολαβές των παικτών είναι (Ι3, Η3,            
Ρ3). 
 
Αν το Ιράν επιλέξει Παύση του Πυρηνικού του Προγράμματος, τότε οι ΗΠΑ θα πρέπει              
να επιλέξουν μεταξύ της Στρατιωτικής Εμπλοκής και της Αποδοχής της Παύσης του            
Πυρηνικού Προγράμματος.  
 
Αν το Ιράν επιλέξει παύση του Πυρηνικού του Προγράμματος, οι Γεωπολιτικές           
ισορροπίες ισχύος στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, δεν θα αλλάξουν           
ιδιαίτερα από την παρούσα κατάσταση. Οι διπλωματική σύγκρουση και η σύγκρουση           
συμφερόντων του Ιράν με το Ισραήλ και την Σαουδική Αραβία θα συνεχίσουν να             
υφίστανται, αλλά το Ισραήλ δεν θα έχει τον στρατηγικό φόβο της ανάπτυξης μιας             
αντίπαλης Πυρηνικής Στρατιωτικής Δύναμης στην περιοχή. Η Παύση του Πυρηνικού          
Προγράμματος θα αποτελέσει σίγουρα ένα πλήγμα στο γόητρο της παρούσας          
κυβέρνησης του Ιράν και στην δομημένη προπαγάνδα που εφαρμόζει τα τελευταία           

 



 

χρόνια στοχοποιώντας ως εχθρούς τις ΗΠΑ και τους «δορυφόρους» της στην           
περιοχή. Εσωτερικές πολιτικές αναταράξεις είναι πιθανές, χωρίς ωστόσο να         
προβλέπεται ολική αλλαγή ή μεταβολή του πολιτικού σκηνικού.  
 

 
 
Αν οι ΗΠΑ επιλέξουν Αποδοχή της Παύσης του Πυρηνικού Προγράμματος του Ιράν,            
θα έχουν κερδίσει μία διπλωματική μάχη, που θα έχει σημαντικό αντίκρισμα στο            
εσωτερικό πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ, προσδίδοντας γόητρο και πόντους στην          
εικόνα εξουσίας της παρούσας κυβέρνησης. Οι ΗΠΑ εξασφαλίζουν τις στρατηγικές          
ισορροπίες που ευνοούν τα συμφέροντά τους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.           
Επιπλέον, εξασφαλίζουν την ασφάλεια των συμμαχικών τους χωρών στην ευρύτερη          
περιοχή, απαλείφοντας το ενδεχόμενο ενός πυρηνικού χτυπήματος. Η Ρωσία στην          
περίπτωση αυτή, περιορίζεται στην άσκηση διπλωματικών πιέσεων για την         
εξασφάλιση ζωτικών συμφερόντων της στην Μέση Ανατολή, που πηγάζουν από την           
ισχύ και την εμπλοκή του Ιράν στην περιοχή. Στην περίπτωση αυτή οι απολαβές των              
παικτών είναι (Ι0, Η0, Ρ0). Το παίγνιο στην περίπτωση αυτή τελειώνει. 
 
Αν οι ΗΠΑ, παρόλο την υποχώρηση του Ιράν, επιλέξουν την Στρατιωτική Εμπλοκή            
στην χώρα για λόγους επίδειξης ισχύος στην περιοχή, η Ρωσία θα βρεθεί            
αντιμέτωπη με την επιλογή της Διπλωματικής Εμπλοκής στο ζήτημα ή της           
Στρατιωτικής Εμπλοκής. Οι απολαβές των παικτών στην κάθε μια από αυτές τις            
περιπτώσεις είναι (Ι4, Η4, Ρ4) για την Διπλωματική Εμπλοκή της Ρωσίας και (Ι5, Η5,              
Ρ5) για την Στρατιωτική Εμπλοκή της. Το παίγνιο τελειώνει και στις δύο περιπτώσεις. 
 
 

 



 

Στο παραπάνω σχήμα απεικονίζεται η εκτεταμένη μορφή του μοντέλου του παιγνίου           
που αναλύθηκε. Το σχήμα αποκαλύπτει ότι πρόκειται για ένα πεπερασμένο          
διαδοχικό παίγνιο (συγκεκριμένος αριθμός κινήσεων) με τέλεια πληροφόρηση, ήτοι         
κάθε παίκτης του παιγνίου γνωρίζει την κάθε ενέργεια που έχει συμβεί μέχρι την             
δεδομένη χρονική στιγμή που θα βρεθεί ο ίδος σε κάποιο κόμβο απόφασης. 
 
Συνεπώς, στο παραπάνω παίγνιο υπάρχει πάντα ένα υπο-παίγνιο με τέλεια          
ισορροπία Nash όπου η στρατηγική του κάθε παίκτη είναι η καλύτερη απάντηση στις             
στρατηγικές των άλλων παικτών. 
 
 
 
2.5. Σημεία Ισορροπίας NASH 
 
Μπορούμε να εφαρμόσουμε την αντίστροφη συλλογιστική (Roll-Back) για να βρεθεί          
η τέλεια ισορροπία Nash του παιγνίου.  
 
Πρώτη Διακλάδωση Παιγνίου 
 
Στην Πρώτη Διακλάδωση του Παιγνίου το Ιράν επιλέγει Συνέχιση και Ανάπτυξη του            
Πυρηνικού του Προγράμματος. Μελετώντας την διακλάδωση με αρχή τους δεξιούς          
κόμβους της, η Ρωσίας θα επιλέξει Στρατιωτική Εμπλοκή στο Ιράν, αν οι απολαβές             
της είναι μεγαλύτερες στο Ρ2 από το Ρ3, δηλαδή Ρ2 > Ρ3. Σκεπτόμενες ότι η Ρωσία                

 



 

θα επιλέξει την καλύτερη δυνατή επιλογή σύμφωνα με τα δικά της Στρατηγικά            
Συμφέροντα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, οι ΗΠΑ μπορούν να          
πραγματοποιήσουν ανάλογα την βέλτιστη δική τους επιλογή, μεταξύ Αποδοχής του          
Πυρηνικού Προγράμματος του Ιράν και της Στρατιωτικής Εμπλοκής στην περιοχή.  
 
Εάν οι ΗΠΑ επιλέξουν την Στρατιωτική εμπλοκή θα έχουν απολαβές Η2, ενώ αν             
επιλέξουν την Αποδοχή του Πυρηνικού Προγράμματος θα έχουν απολαβές Η1. Οι           
ΗΠΑ θα επιλέξουν ανάλογα με το ποια απολαβή τις ικανοποιεί καλύτερα. 
  
Με βάση τις στρατηγικές της Ρωσίας και των ΗΠΑ, οδηγούμαστε στις ανάλογες            
απολαβές του Ιράν σε περίπτωση Συνέχισης και Ανάπτυξης του Πυρηνικού του           
Προγράμματος. Συνεπώς, η πρώτη πιθανή ισορροπία Nash αυτού του παιγνίου          
είναι (Συνέχεια και Ανάπτυξη Πυρηνικού Προγράμματος, Αποδοχή Πυρηνικού        
Προγράμματος, Στρατιωτική Εμπλοκή) με απολαβές τα (Ι1, Η1, Ρ1).  
 
Η Ρωσία θα επιλέξει Στρατιωτική Εμπλοκή στο Ιράν αν οι απολαβές στην περίπτωση             
Ρ2 είναι μεγαλύτερες από αυτές στην περίπτωση Ρ3. Ανάλογα οι ΗΠΑ θα επιλέξουν             
την Στρατηγική της Επίθεσης αν οι απολαβές τους στην περίπτωση Η2 είναι            
μεγαλύτερες από αυτές στην περίπτωση Η1. Άρα η δεύτερη πιθανή ισορροπία           
Nash βρίσκεται στην σχέση (Συνέχεια και Ανάπτυξη Πυρηνικού Προγράμματος,         
Στρατιωτική Εμπλοκή, Στρατιωτική Εμπλοκή) με απολαβές τα (Ι2, Η2, Ρ2). 
 
Η Ρωσία θα επιλέξει Διπλωματική Εμπλοκή στην επίθεση των ΗΠΑ, αν οι απολαβές             
στην περίπτωση Ρ3 είναι μεγαλύτερες από αυτές στην περίπτωση Ρ2. οι ΗΠΑ θα             
επιλέξουν την Στρατηγική της Επίθεσης αν οι απολαβές τους στην περίπτωση Η3            
είναι μεγαλύτερες από αυτές στην περίπτωση Η1. Η τρίτη πιθανή ισορροπία Nash            
βρίσκεται στην σχέση (Συνέχεια και Ανάπτυξη Πυρηνικού Προγράμματος,        
Στρατιωτική Εμπλοκή, Διπλωματική Εμπλοκή στην επίθεση των ΗΠΑ) με         
απολαβές τα (Ι3, Η3, Ρ3). 
 
 
Δεύτερη Διακλάδωση του Παιγνίου 
 
Στην Δεύτερη Διακλάδωση του Παιγνίου το Ιράν επιλέγει Παύση του Πυρηνικού του            
Προγράμματος. Μελετώντας με την ίδια συλλογιστική πορεία της Πρώτης         
Διακλάδωσης του Παίγνιου, η Ρωσίας θα επιλέξει Στρατιωτική Εμπλοκή στο Ιράν, αν            
οι απολαβές της είναι μεγαλύτερες στο Ρ4 από το Ρ5, δηλαδή Ρ4 > Ρ5. Σκεπτόμενες               
ότι η Ρωσία θα επιλέξει την καλύτερη δυνατή επιλογή σύμφωνα με τα δικά της              
Στρατηγικά Συμφέροντα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, οι ΗΠΑ μπορούν να           
πραγματοποιήσουν ανάλογα την βέλτιστη δική τους επιλογή, μεταξύ Αποδοχής του          
Πυρηνικού Προγράμματος του Ιράν και της Στρατιωτικής Εμπλοκής στην περιοχή. 
 

 



 

Ανάλογα, εάν οι ΗΠΑ επιλέξουν την Στρατιωτική εμπλοκή θα έχουν απολαβές Η4,            
ενώ αν επιλέξουν την Αποδοχή της Παύσης του Πυρηνικού Προγράμματος θα έχουν            
απολαβές Η0. Οι ΗΠΑ θα επιλέξουν ανάλογα με το ποια απολαβή τις ικανοποιεί             
καλύτερα.  
 
Με βάση τις στρατηγικές της Ρωσίας και των ΗΠΑ, οδηγούμαστε στις ανάλογες            
απολαβές του Ιράν σε περίπτωση Συνέχισης και Ανάπτυξης του Πυρηνικού του           
Προγράμματος. Συνεπώς, η τέταρτη πιθανή ισορροπία Nash του παιγνίου είναι          
(Παύση του Πυρηνικού Προγράμματος, Αποδοχή της Παύσης του Πυρηνικού         
Προγράμματος, Στρατιωτική Εμπλοκή) με απολαβές τα (Ι0, Η0, Ρ0).  
 
Η Ρωσία θα επιλέξει Στρατιωτική Εμπλοκή στο Ιράν αν οι απολαβές στην περίπτωση             
Ρ4 είναι μεγαλύτερες από αυτές στην περίπτωση Ρ5. Ανάλογα οι ΗΠΑ θα επιλέξουν             
την Στρατηγική της Επίθεσης αν οι απολαβές τους στην περίπτωση Η4 είναι            
μεγαλύτερες από αυτές στην περίπτωση Η0. Ως εκ τούτου, η πέμπτη πιθανή            
ισορροπία Nash βρίσκεται στην σχέση (Παύση του Πυρηνικού Προγράμματος,         
Στρατιωτική Εμπλοκή, Στρατιωτική Εμπλοκή) με απολαβές τα (Ι4, Η4, Ρ4). 
 
Η Ρωσία θα επιλέξει Διπλωματική Εμπλοκή στην επίθεση των ΗΠΑ, αν οι απολαβές             
στην περίπτωση Ρ5 είναι μεγαλύτερες από αυτές στην περίπτωση Ρ4. οι ΗΠΑ θα             
επιλέξουν την Στρατηγική της Επίθεσης αν οι απολαβές τους στην περίπτωση Η5            
είναι μεγαλύτερες από αυτές στην περίπτωση Η0. Η έκτη πιθανή ισορροπία Nash            
βρίσκεται στην σχέση (Παύση του Πυρηνικού Προγράμματος, Στρατιωτική        
Εμπλοκή, Διπλωματική Εμπλοκή στην επίθεση των ΗΠΑ) με απολαβές τα (Ι5,           
Η5, Ρ5). 

 
 

 



 

2.6. Ανάλυση των απολαβών 
 
Ο παραπάνω πίνακας μας δείχνει ότι υπάρχει άμεση συνάφεια των στρατηγικών           
επιλογών των παικτών μας με τις απολαβές που θα έχουν από την κάθε επιλογή.              
Παρακάτω θα αναλύσουμε και θα αξιολογήσουμε τις απολαβές που πηγάζουν, από           
την κάθε μία επιλογή στρατηγικής των παικτών. 
 
 
Το Ιράν επιλέγει Συνέχεια και Ανάπτυξη του Πυρηνικού του Προγράμματος 

 
Αρχικά θα αξιολογήσουμε τις απολαβές της      
στρατηγικής του Ιράν, να συνεχίσει και να       
αναπτύξει το Πυρηνικό του Πρόγραμμα.     
Παραθέτουμε προς ανάλυση πίνακα στον     
οποίο απεικονίζονται τα στατιστικά των     
στρατιωτικών δυνάμεων του Ιράν, των ΗΠΑ      
και της Ρωσίας.  
 

 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα η Στρατιωτική Δύναμη των ΗΠΑ είναι κλάσεις            
ανώτερη από αυτή του Ιράν και είναι σίγουρο ότι σε περίπτωση μη εμπλοκής του              
Ρωσικού παράγοντα, το Ιράν θα έχανε άμεσα σε μία πολεμική σύρραξη με τις ΗΠΑ              
(Επισήμανση: Πάντα στο παρόν παίγνιο λαμβάνουμε υπόψη για την ευκολότερη          
ανάλυσή του, μόνο ποσοτικά δεδομένα και όχι ποιοτικά). 
 
Οι ΗΠΑ θα κάνουν την επιλογή τους αξιολογώντας τις απολαβές τους στις            
περιπτώσεις Η2 και Η3. Εάν οι ΗΠΑ κερδίσουν σε ένα πόλεμο με το Ιράν, άμεσα θα                

 



 

καταλάβουν και θα ελέγχουν όλες τις πλουτοπαραγωγικές πηγές υδρογονανθράκων         
της χώρας, στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.  
 
Οι πηγές αυτές είναι από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως και παίζουν άμεσο ρόλο στην             
διατήρηση της οικονομικής ισορροπίας στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα.        
Οι πηγές αυτές, αποτελούν πηγή άντλησης ενέργειας για πολλές χώρες μέλη της            
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 

 
Καθοριστικής σημασίας είναι το γεγονός ότι οι ΗΠΑ με την επιλογή της Στρατιωτική             
Εμπλοκής στο Ιράν, θα εξασφαλίσουν την ασφάλεια των συμμάχων τους στην Μέση            
Ανατολή (Ισραήλ, Σαουδική Αραβία και Τουρκία), αφού θα αποτρέψουν την          
δημιουργία μιας επιπλέον πυρηνικής στρατιωτικής δύναμης στην περιοχή. Επιπλέον,         
μπλοκάρουν την στρατηγική έξοδο της Ρωσίας στον Περσικό κόλπο και περιορίζουν           
την δυνατότητα εναέριων δραστηριοτήτων της στην Μέση Ανατολή. 
 
Τέλος, οι ΗΠΑ θα πλήξουν μέσω του χτυπήματος στο Ιράν και την Κίνα, για την               
οποία το Ιράν αποτελεί άμεσο στρατηγικό εμπορικό εταίρο. Η Κίνα έχει επενδύσει            
πολλά δισεκατομμύρια δολάρια στην περιοχή με σκοπό την επέκταση της επιρροής           
της στην μέση ανατολή. Επιπλέον, το Ιράν για την Κίνα αποτελεί άμεση ενεργειακή             
πηγή καθώς η ίδια δεν έχει αυτάρκεια στις πλουτοπαραγωγικές πηγές ενέργειας,           
ανάλογη με αυτή που θα αποκτήσουν τα επόμενα χρόνια οι ΗΠΑ, χάρις στο             
σχιστολιθικό αέριο. Συνεπώς, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι Η2>Η3 άρα οι ΗΠΑ           
στην περίπτωση αυτή θα επιλέξουν στρατιωτική εμπλοκή στο Ιράν.  
 

 



 

 
 
Η Ρωσία στην περίπτωση αυτή, θα αξιολογήσει τις απολαβές μεταξύ των           
στρατηγικών επιλογών Ρ2 και Ρ3 και θα αποφασίσει αν θα εμπλακεί στρατιωτικά ή             
διπλωματικά. Η πολιτική της Ρωσίας για την περιοχή είναι η διατήρηση του status             
goο που έχει διαμορφωθεί από τις αρχές του 2017 και η ουσιαστική της παρουσία              
στον έλεγχο του ενεργειακού παιχνιδιού των πηγών ενέργειας της Ε.Ε., θέμα που            
την αφορά άμεσα. Επιπλέον, με την εμπλοκή της στο Συριακό ζήτημα η Ρωσία έδειξε              
έμπρακτη υποστήριξη στον άμεσα υποστηριζόμενο από αυτή Σύριο Πρόεδρο Άσαντ.  
 
Είναι σίγουρο ότι αν η Ρωσία επιλέξει απλά διπλωματική εμπλοκή, θα χάσει τον             
έλεγχο που διατηρεί αυτή την στιγμή στο ενεργειακό παιχνίδι της περιοχής, θα χάσει             
την εμπιστοσύνη που έχει αναπτύξει στο χώρο των συμμάχων της στην περιοχή και             
θα αφήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων στο ενεργειακό στρατηγικό παίγνιο στις           
ΗΠΑ και στο Ισραήλ. Σταθερή επιθυμία της Ρωσίας, είναι η ανάπτυξη της            
στρατιωτικής παρουσίας των συμμάχων της στην Μέση Ανατολή.  
 
Αν η Ρωσία εμπλακεί στρατιωτικά στο πλευρό του Ιράν, θα βρεθεί αντιμέτωπη με τις              
δυνάμεις των ΗΠΑ. Όπως δείξαμε σε πίνακα παραπάνω, οι στρατιωτικές δυνάμεις           
των ΗΠΑ είναι σαφώς ισχυρότερες από αυτές της Ρωσίας. Εν τούτης, ΗΠΑ και             
Ρωσία αποτελούν την πρώτη και δεύτερη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο          
αντίστοιχα και μία στρατιωτική εμπλοκή μεταξύ των δύο αυτών χωρών, θα           
προκαλέσει απρόβλεπτες απώλειες και στα δύο μέρη. Μία τέτοια σύγκρουση θα           
παρασύρει σίγουρα σταδιακά, σε ολοκληρωτική εμπλοκή άλλων μεγάλων δυνάμεων         
της υφηλίου με αποτέλεσμα την κατάρρευση του οικονομικού συστήματος και το           
ξέσπασμα ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου, με απρόβλεπτες συνέπειες για την          
ανθρωπότητα.  
 

 



 

Παρόλα αυτά, είναι σίγουρο ότι η Ρωσία δεν έχει στο παρόν παγκόσμιο γεωπολιτικό             
παίγνιο, το περιθώριο της ολοκληρωτικής απώλειας ελέγχου της περιοχής στην          
Μέση Ανατολή και σίγουρα δεν θα αφήσει περιθώριο ελέγχου των          
υδρογονανθράκων του Ιράν στην Δύση. Συνεπώς καταλήγουμε ότι Ρ2>Ρ3 και η           
Ρωσία θα επιλέξει Στρατιωτική Εμπλοκή στην περίπτωση ενός πολέμου ΗΠΑ-ΙΡΑΝ.  
 
Επομένως, το σημείο ισορροπίας Nash στην Πρώτη διακλάδωση του παιγνίου μας           
είναι η στρατηγική (Συνέχεια και Ανάπτυξη Πυρηνικού Προγράμματος,        
Στρατιωτική Εμπλοκή, Στρατιωτική Εμπλοκή) με απολαβές (Ι2Η2Ρ2). 

 
 
 
Το Ιράν επιλέγει Παύση του Πυρηνικού του Προγράμματος 
 
Στην Δεύτερη διακλάδωση του παιγνίου μας, το Ιράν επιλέγει την Παύση του            
Πυρηνικού του Προγράμματος. Θα ξεκινήσουμε την μελέτη μας, εξετάζοντας τις          
επιλογές της Ρωσίας Ρ4 και Ρ5.  
 
Η επιλογή της Ρωσίας, έρχεται ξανά σε άμεση συνάρτηση με την επιλογή των ΗΠΑ.              
Αν οι ΗΠΑ επέμβουν και πάλι Στρατιωτικά, η Ρωσία θα επιλέξει και αυτή την              
Στρατιωτική Εμπλοκή. Δηλαδή για την Ρωσία Ρ4>Ρ5. Αν οι ΗΠΑ επιλέξουν Αποδοχή            
της Παύσης και εξομάλυνση των σχέσεων με το Ιράν, τότε και η Ρωσία θα επιλέξει               
να εμπλακεί μόνο Διπλωματικά. Δηλαδή Ρ0>Ρ4. Συνεπώς, οι στρατηγικές επιλογές          
της Ρωσίας στην πρώτη και στην δεύτερη διακλάδωση έχουν αντίστοιχες απολαβές,           
δηλαδή Ρ4 = Ρ2 και Ρ5 = Ρ3.  
 

 



 

Η Ρωσία έχει δείξει την προτίμησή της στην Διπλωματική Εμπλοκή, σε ζητήματα που             
αφορούν άμεσα την εξωτερική πολιτική του Ιράν και συγκεκριμένα τις διπλωματικές           
τους σχέσεις με άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής. η Ρωσία έχει επιχειρήσει να             
παίξει τον ρόλο του μεσολαβητή μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ. Αντιμετωπίζει,            
σημαντικές δυσκολίες στο ρόλο του μεσάζοντα μεταξύ των αδιάλλακτων Ισραηλινών          
και Ιρανών διαπραγματευτών. Ωστόσο, είναι ο απαραίτητος αερόσακος μεταξύ των          
δύο χωρών.  
 
Η επιλογή των ΗΠΑ, έρχεται τώρα σε συνάρτηση με τις απολαβές που θα έχει στις               
περιπτώσεις Η0 και Η4. Εφόσον το Ιράν Παύση το Πυρηνικό του Πρόγραμμα, οι             
ΗΠΑ μπορούν να παρουσιάσουν στο εσωτερικό τους, την παρούσα κατάσταση, ως           
μία διπλωματική νίκη της εξωτερικής πολιτικής της Κυβέρνησης Τράμπ. Δεν θα είναι            
αναγκαία μία πολυδάπανη Στρατιωτική Εμπλοκή προκειμένου να προστατέψει τους         
συμμάχους της στην Μέση Ανατολή και θα μπορούσε διπλωματικά πλέον να           
προωθήσει τα συμφέροντά της και να σταθεροποιήσει την περιοχή. 
 
Η κατάσταση στην περιοχή θα παραμείνει λίγο πολύ η ίδια. Το Ισραήλ θα συνεχίσει              
να αντιμετωπίζει διπλωματικά με όξυνση τις σχέσεις του με το Ιράν, αλλά δεν θα              
επιθυμήσει την Στρατιωτική Εμπλοκή. η Σαουδική Αραβία, με την διπλωματική          
παρέμβαση των ΗΠΑ, ίσως μπορέσει να εξομαλύνει τις σχέσεις του με το Ιράν,             
αποκαθιστώντας τις διπλωματικές επαφές. Συνεπώς, για τις ΗΠΑ Η0>Η4.  
 
Επομένως, το σημείο ισορροπίας Nash στην Δεύτερη διακλάδωση του παιγνίου μας           
είναι η στρατηγική (Παύση του Πυρηνικού Προγράμματος, Αποδοχή της Παύσης          
του Προγράμματος, Διπλωματική Εμπλοκή) με απολαβές (Ι0Η0Ρ0). 
 
 

 

 



 

 
 
2.7. Η Τελική Επιλογή του Ιράν 
 
Το Ιράν καλείται τέλος να πραγματοποιήσει την τελική του επιλογή μεταξύ των            
στρατηγικών της Συνέχισης και Ανάπτυξης του Πυρηνικού Προγράμματος και της          
Παύσης αυτού. Το Ιράν θα εξετάσει προκειμένου να επιλέξει, τις απολαβές Ι2 και Ι0,              
που αποτελούν απολαβές του στα σημεία ισορροπίας Nash, στην Πρώτη και           
Δεύτερη Διακλάδωση του Παιγνίου αντίστοιχα.  
 
Αν το Ιράν επιλέξει την Συνέχιση και Ανάπτυξη του Πυρηνικού του Προγράμματος,            
θα αποτελέσει μία νέα στρατιωτική πυρηνική δύναμη στην Μέση Ανατολή. Θα έχει            
τον πλήρη περιφερειακό έλεγχο του Περσικού κόλπου, θα σταθεροποιήσει την          
επιρροή του στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως και θα αποκτήσει ένα           
αποτρεπτικό διπλωματικό χαρτί αποτροπής οποιασδήποτε επέμβασης ξένων       
δυνάμεων στο εσωτερικό του. Ωστόσο, η επιλογή του αυτή δεν θα μείνει αναπάντητη             
από τις ΗΠΑ, που θα επιλέξουν την Στρατιωτική απάντηση, μία απάντηση που και             
να αποκρουστεί από το Ιράν, θα έχει ανυπολόγιστες οικονομικές και κοινωνικές           
συνέπειες για το εσωτερικό του.  
 
Αν το Ιράν επιλέξει Παύση του Πυρηνικού του Προγράμματος και πάλι η διεθνής             
αγορά θα ευνοήσει την οικονομική του άνοδο, καθώς θα αποφευχθεί ένα σοβαρό            
ενδεχόμενο ανεξέλεγκτης ανάφλεξης στην Μέση Ανατολή. Οι διεθνής παράγοντες,         
θα αντιμετωπίσουν την στάση του Ιράν ως φιλική και θα ευνοήσουν την ανάπτυξη             
οικονομικών και πολιτιστικών συνδιαλαγών με την χώρα.  
 
Επιπλέον, θα συμβληθούν έως ένα σημείο οι αντιπαλοτητες με το Ισραήλ και την             
Σαουδική Αραβία, καθώς θα πάψει να αποτελεί κίνδυνο ζωτικής σημασίας και           
ύπαρξης για τα κράτη τους. Ωστόσο, λόγω της αλόγιστης εσωτερικής προπαγάνδας           
των τελευταίων ετών, η Ιρανική κυβέρνηση θα αντιμετοπίσει εσωτερικές αντιδράσεις          
από ακραίους κύκλους που την υποστηρίζουν και έχουν χαράξει τα τελευταία χρόνια,            
μία συγκεκριμένη τακτική προώθηση των συμφερόντων τους. Είναι πιθανό να          
υπάρξουν εσωτερικές αναταραχές και να προωθηθεί η χώρα σε πολιτικές εξελίξεις.  
 
Εν τούτης καταλήγουμε συλλογιστικά στο συμπέρασμα ότι, η παραπάνω ανάλυση          
μας υποδεικνύει συνολικά μακροπρόθεσμα οικονομικά και πολιτικά κέρδη για το          
Ιραν, στην περίπτωση που Παύσει το Πυρηνικό του Πρόγραμμα και επιλέξει την            
διπλωματική προώθηση των συμφερόντων του στην περιοχή. Με την Συνέχιση του           
Προγράμματος, το Ιράν το μόνο που θα αποκομίσει είναι πρόσκαιρα πολιτικά και            
στρατιωτικά πλεονεκτήματα, που στρατηγικά τα επόμενα χρόνια θα το φέρουν σε           
βαθμιαίο περιορισμό των εναλλακτικών του επιλογών και τον πιθανό αφανισμό του           
υπό την παρούσα μορφή συνολικής ύπαρξης.  

 



 

Συνεπώς το Ιράν θα επιλέξει την Παύση του Πυρηνικού του Προγράμματος και            
καταλήγουμε στην τελική ισορροπία του Παιγνίου μας που είναι αυτή της Δεύτερης            
Διακλάδωσης του παιγνίου (Παύση του Πυρηνικού Προγράμματος, Αποδοχή της         
Παύσης του Προγράμματος, Διπλωματική Εμπλοκή) με απολαβές (Ι0Η0Ρ0). 
 
 
 
3. Συμπεράσματα 
 
Στην παραπάνω ανάλυση παρατέθηκαν ποσοτικά και θεωρητικά δεδομένα, από         
ακαδημαϊκές και δημοσιογραφικές πηγές, προκειμένου να εξαχθούν ορισμένα        
συμπεράσματα. Η παρούσα ανάλυση δεν εμπεριέχει απόρρητες πληροφορίες που         
ενδεχομένως θα μπορούσαν να διαφοροποιήσουν την αξιολόγηση της κατάστασης.         
Στην περίπτωση μία απλής σύγκρουσης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, οι            
περισσότερες πιθανότητες για την νίκη ανήκει στις ΗΠΑ.  
 
Παρατηρούμε ότι όταν στο παίγνιο εμπλέκονται περισσότεροι παίκτες, γίνεται         
πολυπλοκότερο και τα συμπεράσματα για τις στρατηγικές που θα ακολουθήσουν οι           
παίκτες, διαφοροποιούνται. Διαμορφώνονται συνθήκες αλληλεξάρτησης μεταξύ των       
επιλογών των παικτών και πριν αυτοί επιλέξουν την στρατηγική τους, μελετούν τις            
πιθανές επιλογές των φαινομενικών αντιπάλων τους και τις απολαβές που θα έχουν            
από αυτές. 
 
Με τους ρυθμούς που λαμβάνουν χώρα οι εξελίξεις στο χώρο της Μέσης Ανατολής,             
αποτελεί δράση για σκληρούς λύτες η ομαδοποίηση και η ανάλυση των αντιδράσεων            
και των μοντέλων συμπεριφοράς των παικτών στην περιοχή και των παικτών που            
επηρεάζουν την περιοχή παγκοσμίως.  
 
Αναγνωρίζουμε ωστόσο συγκεκριμένα γεγονότα. Στην παρούσα φάση καμία χώρα         
στην Μέση Ανατολή δεν έχει αναλάβει τον ρόλο του κυρίαρχου παίκτη, ούτε έχει             
συγκεντρώσει ολοκληρωτική ισχύ και επιρροή. Αντιθέτως, βλέπουμε την        
διαμόρφωση συγκεκριμένων συμμαχιών, που κινούνται άμεσα ή στο παρασκήνιο         
προκειμένου να προωθήσουν και να εξασφαλίσουν τα συμφέροντα τους.         
Διαπιστώνουμε ότι, μια επιτυχημένη κίνηση στο πεδίο, το πολιτικό και διπλωματικό,           
το στρατιωτικό, το οικονομικό, συνήθως συνοδεύεται, λίγο μετά, από μια          
οπισθοχώρηση, μια μικρή ήττα σε κάποιο άλλο σημείο της σκακιέρας. 
 
Η Ρωσία δεν έχει δείξει ποτέ ότι θέλει να αποτελέσει το απόλυτο στήριγμα της              
Ιρανικής εξωτερικής πολιτικής. Η Μόσχα διατηρεί πολύ στενές σχέσεις με το Τελ            
Αβίβ και συντηρεί σημαντικό δίαυλο επικοινωνίας με το Ριάντ. Η συμμαχία του Ιράν             
με την Ρωσία στο πεδίο ενδιαφέροντος της Συρίας, είναι ευκαιριακή και έχει ως             
άμεσο σκοπό την διατήρηση στην διακυβέρνηση της χώρας τον Άσαντ. Συνεπώς,           

 



 

στο άμεσο χρονικό ορίζοντα, προβλέπεται δύσκολο κάποια γενική υπόσχεση ή έστω           
δέσμευση της Ρωσίας απέναντι στο Ιράν, για εφ όλης της ύλης αμυντική συνεργασία.             
Βέβαια στην διπλωματία δεν είναι πάντα απαραίτητες οι επίσημες διπλωματικές          
συμφωνίες, για να διαμορφωθεί μία τάση υποστήριξης ή αλληλεξάρτησης της          
εξωτερικής πολιτικής δύο χωρών. 
 
Από την άλλη, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές βάσεις στο            
Αφγανιστάν και το Ιράκ και μερικές μικρότερες σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής.             
Συνεχίζουν να διατηρούν πανίσχυρο σύστημα στρατιωτικού ραντάρ στην Τουρκία και          
πραγματοποιούν συχνές στρατιωτικές ασκήσεις με τον στόλο τους στην Ανατολική          
Μεσόγειο. Η νέα αντιτρομοκρατική στρατηγική της Κυβέρνησης Τράμπ, έχει ως          
προτεραιότητα το Ιράν και τις ριζοσπαστικές οργανώσεις που υποστηρίζει σε          
Λίβανο, Υεμένη και Παλαιστίνη.  
 
Ωστόσο, η πολιτική περικυκλώσεως του Ιράν από τις ΗΠΑ, δεν εμποδίζει καθόλου το             
Ιράν να αποκομίζει οφέλη από τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην περιοχή. Η           
αδυναμία των ΗΠΑ να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις δράσης απέναντι          
στο Ιράν, πέρα των περιοδικών οικονομικών μέτρων, προκαλεί μερική σύγχυση          
στους συμμάχους τους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.  
 
Η αποδοχή ενός «Πυρηνικού Ιράν», μετά την απόκτηση της τεχνολογίας από την            
χώρα είναι η χειρότερη δυνατή επιλογή την Αμερικανική κυβέρνηση. Είναι σαφές ότι,            
προκειμένου οι ΗΠΑ να ανακτήσουν την χαμένη αξιοπιστία τους στην περιοχή,           
οφείλουν να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες στρατηγικές κινήσεις, λαμβάνοντας        
υποβοηθητικά μέτρα που θα περιορίσουν την δραστηριότητα των αντιπάλων των          
συμμάχων τους στην περιοχή. Βέβαια το τελευταίο διάστημα αυτό έχει αρχίσει να            
αλλάζει και οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν επικοινωνιακά συστήματα εξαναγκαστικών        
απειλών, προκειμένου να το ωθήσουν σε δράση.  
 
Τα απότοκα της ανωτέρω κρίσης με την δύση για το Ιράν, πλέον διαφαίνονται στην              
Ιρανική οικονομία. Συνυπολογίζοντας και τις επερχόμενες κυρώσεις, ίσως η μόνη          
λύση για την Τεχεράνη είναι η περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών σε Κίνα και άλλες              
ασιατικές χώρες.  
 
Αν η Κίνα προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις στο Ιράν, θα αμφισβητήσει           
ουσιαστικά την αμερικανική ηγεμονία στη Μέση Ανατολή. Μέχρι σήμερα η Κίνα δεν            
αμφισβητεί την αμερικανική ισχύ πέρα από την άμεση περιφέρειά της στην           
Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία. Ο μόνος σοβαρός λόγος για να το κάνει τώρα             
είναι η σημαντική ενεργειακή εξάρτηση της κινεζικής ανάπτυξης από τον Περσικό           
Κόλπο. Σε κάθε περίπτωση αν η Κίνα στηρίξει οικονομικά το Ιράν θα πρόκειται για              
άρδην αλλαγή επιπέδου στον ανταγωνισμό της με τις ΗΠΑ. 
 

 



 

Συμπερασματικά, η ανικανότητα του Ιράν και των ΗΠΑ να δεσμευτούν και να            
συμφωνήσουν σε αξιόπιστες υποσχέσεις είναι αυτό που παγιδεύει τους δύο          
αντιπάλους, στην Πρώτη Διακλάδωση του Παιγνίου, στην ανάλυση που         
πραγματοποιήσαμε παραπάνω. Οι δύο παίκτες, κάνουν επιλογές στρατηγικής        
σύμφωνα με τα ύψιστα κερδοι που μπορούν να τους αποφέρουν, στην δεδομένη            
χρονική στιγμή, εντούτοις το αποτέλεσμα είναι και για τους δύο χειρότερο από ότι θα              
ήταν στην περίπτωση που και οι δύο ακολουθούσαν την στρατηγική          
ελαχιστοποίησης των ωφελειών τους. 
 
Δεδομένου του αδιεξόδου, η εδραίωση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο           
μερών αποτελεί σημαντικό αρχικό βήμα προς μια μόνιμη λύση και την ισορροπία.            
Εάν οι δύο χώρες πραγματοποιήσουν σε διπλωματικό επίπεδο το παραπάνω          
παίγνιο, στο πλαίσιο μία συνεχής σχέσης και συνεργασίας, θα διαπιστώσουν τα           
απρόβλεπτα μειονεκτήματα ολοκληρωτικών επιλογών, για αυτούς και τους        
συμμάχους τους και θα καθορίσουν ένα κοινό πλαίσιο λήψης αποφάσεων          
εξισορρόπησης μεταξύ των ιδιότυπων συμφερόντων τους στην περιοχή της Μέσης          
Ανατολής. 
 
Τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά, η πιο σοφή επιλογή μακροπρόθεσμα για τις ΗΠΑ             
και τον ΔΟΑΕ θα είναι δώσει χώρο στην δημιουργία πολιτικής για τις χώρες που              
επιθυμούν να αποκτήσουν ειρηνική πυρηνική τεχνολογία, αναγνωρίζοντας στην        
πράξη τα δικαιώματά τους, την πώλησή σε αυτές της απαιτούμενης τεχνολογίας και            
τη θέσπιση ισχυρών μηχανισμών παρακολούθησης και ρύθμισης. 
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