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Το κοινοβούλιο του Ιράν μόλις ενέκρινε την ένταξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας στον 
Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), η οποία είχε προηγουμένως κατακυρωθεί στη 
σύνοδο κορυφής της Σαμαρκάνδης τον περασμένο Σεπτέμβριο, σηματοδοτώντας το αποκορύφωμα 
μιας διαδικασίας που διήρκεσε όχι λιγότερο από 15 χρόνια.  

Το Ιράν έχει ήδη υποβάλει αίτηση για να γίνει μέλος της διευρυνόμενης BRICS+, η οποία πριν 
από το 2025 θα διαμορφωθεί αναπόφευκτα ως η εναλλακτική προοπτική στην ομάδα των G20 του 
Παγκόσμιου Νότου, που θα έχει ουσιαστική σημασία.

Το Ιράν είναι ήδη μέλος της σημαντικής τετράδας που έχει ήδη διαμορφωθεί - μαζί με τα μέλη των 
BRICS, τη Ρωσία, την Κίνα και την Ινδία. Το Ιράν εμβαθύνει τη στρατηγική εταιρική του σχέση
τόσο με την Κίνα όσο και με τη Ρωσία και αυξάνει τη διμερή συνεργασία του με την Ινδία. 

Το Ιράν αποτελεί έναν από τους βασικούς εταίρους της Κίνας στους Νέους Δρόμους του Μεταξιού,
που είναι ή Πρωτοβουλία «Μιας Ζώνης και Ενός Δρόμου (BRI). Πρόκειται να συνάψει συμφωνία 
ελεύθερου εμπορίου με την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση (EAΟΕ) και αποτελεί βασικό κόμβο 
του Διεθνούς Διαδρόμου Μεταφορών Βορρά-Νότου (INSTC), μαζί με τη Ρωσία και την Ινδία.

Όλα τα παραπάνω διαμορφώνουν την αστραπιαία ανάδειξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του 
Ιράν ως μεγάλη δύναμη της Δυτικής Ασίας και της Ευρασίας, με τεράστια εμβέλεια σε όλο τον
Παγκόσμιο Νότο. 

Αυτό έχει αφήσει όλο το σύνολο των ιμπεριαλιστικών «πολιτικών» απέναντι στην Τεχεράνη, να 
βρίσκεται μέσα στη σκόνη.

Επομένως, δεν είναι να απορεί κανείς που όλες οι συσωρευμένες από παλαιότερα, πτυχές της 
ιρανοφοβίας - που τροφοδοτήθηκαν από την «Αυτοκρατορία» επί τέσσερις δεκαετίες - έχουν 
πρόσφατα μετουσιωθεί σε μια ακόμη επιθετική έγχρωμη επανάσταση, που υποστηρίζεται και 
διαχέεται πλήρως από τα αγγλοαμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Το εγχειρίδιο του παιχνιδιού εξακολουθεί να είναι πάντα το ίδιο. Ο ηγέτης της Ισλαμικής 
Επανάστασης Αγιατολάχ Σεγιέντ Αλί Χαμενεΐ κατέληξε πράγματι σε έναν συνοπτικό ορισμό. Το 
πρόβλημα δεν είναι οι συμμορίες ξεχασμένων ταραχοποιών ή/και μισθοφόρων:  «η κύρια 
αντιπαράθεση», είπε, είναι απέναντι στην «παγκόσμια ηγεμονία».

Ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ βρήκε κάποια ανταπόκριση από τον Αμερικανό διανοούμενο και συγγραφέα 
Νόαμ Τσόμσκι, ο οποίος παρατήρησε πώς μια σειρά από αμερικανικές κυρώσεις επί τέσσερις 
δεκαετίες έχουν βλάψει σοβαρά την ιρανική οικονομία και της «έχουν προκαλέσει τεράστια δεινά».

Χρησιμοποιώντας τους Κούρδους ως ιδιόκτητα αναλώσιμα στοιχεία

Η τελευταία υπέρβαση της έγχρωμης επανάστασης συμπίπτει με τη χειραγώγηση των Κούρδων 
τόσο στη Συρία όσο και στο Ιράκ. Από την ιμπεριαλιστική προοπτική, ο πόλεμος δι' αντιπροσώπων 
στη Συρία, ο οποίος απέχει πολύ από το να τελειώσει, όχι μόνο λειτουργεί ως ένα πρόσθετο μέτωπο
στη διαμάχη εναντίον της Ρωσίας, αλλά επιτρέπει επίσης την εργαλειοποίηση των άκρως 
εξαρτημένων Κούρδων εναντίον τόσο του Ιράν όσο και της Τουρκίας.   



Το Ιράν δέχεται επί του παρόντος επίθεση σύμφωνα με μια στρεβλή παραλλαγή του σχήματος που 
εφαρμόστηκε στη Συρία το 2011. Ένα είδος κατάστασης «μόνιμης διαμαρτυρίας» έχει επιβληθεί σε
τεράστιες εκτάσεις του βορειοδυτικού Ιράν.

Αυτό που άλλαξε στα μέσα Νοεμβρίου είναι ότι ένοπλες συμμορίες άρχισαν να εφαρμόζουν 
τρομοκρατικές τακτικές σε αρκετές πόλεις κοντά στα ιρακινά σύνορα, και πιστεύεται μάλιστα ότι 
είναι αρκετά εξοπλισμένες ώστε να αναλάβουν τον έλεγχο ορισμένων πόλεων.  

Η Τεχεράνη αναγκάστηκε αναπόφευκτα να στείλει στρατεύματα των Φρουρών της Ισλαμικής 
Επανάστασης (IRGC) για να ελέγξουν την κατάσταση και να ενισχύσουν την ασφάλεια των 
συνόρων. Συμμετείχαν σε επιχειρήσεις παρόμοιες με αυτές που είχαν γίνει στο παρελθόν στη 
Ντάραα, στα νοτιοδυτικά της Συρίας.

Αυτή η στρατιωτική επέμβαση ήταν αποτελεσματική. Αλλά σε μερικές γεωγραφικές ζώνες, οι 
τρομοκρατικές συμμορίες συνεχίζουν να επιτίθενται σε κυβερνητικές υποδομές, ακόμη και σε 
περιουσίες πολιτών. Το βασικό γεγονός είναι ότι η Τεχεράνη προτιμά να μην καταστείλει αυτές τις 
ανυπότακτες διαδηλώσεις με τη χρήση θανατηφόρας βίας.

Το πραγματικά κρίσιμο ζήτημα δεν είναι οι διαδηλώσεις αυτές καθαυτές: είναι η μεταφορά όπλων 
από τους Κούρδους από το Ιράκ στο Ιράν προκειμένου να ενισχυθεί το σενάριο της έγχρωμης 
επανάστασης.

Η Τεχεράνη έχει εκδώσει ένα de facto τελεσίγραφο προς τη Βαγδάτη: συμμαζέψτε τα πράγματα με 
τους Κούρδους και κάντε τους να καταλάβουν τις κόκκινες γραμμές μας.    

Όπως έχει η κατάσταση, το Ιράν χρησιμοποιεί μαζικά βαλλιστικούς πυραύλους Fateh και μη 
επανδρωμένα αεροσκάφη καμικάζι Shahed-131 και Shahed-136 εναντίον επιλεγμένων κουρδικών 
τρομοκρατικών βάσεων στο βόρειο Ιράκ.

Είναι αμφισβητήσιμο αν αυτό θα είναι αρκετό για να ελεγχθεί η κατάσταση. Αυτό που είναι σαφές 
είναι ότι το "κουρδικό χαρτί", αν δεν τιθασευτεί, θα μπορούσε εύκολα να παιχτεί από τους συνήθεις
υπόπτους και σε άλλες ιρανικές επαρχίες, λαμβάνοντας υπόψη τη σταθερή υποστήριξη που 
προσφέρουν οι Ιρακινοί Κούρδοι στους Ιρανούς Κούρδους σε οικονομικό, στρατιωτικό και 
πληροφοριακό επίπεδο.   

Η Τουρκία αντιμετωπίζει ένα σχετικά παρόμοιο πρόβλημα με τους Κούρδους της Συρίας που 
εργαλειοποιούνται από τις ΗΠΑ.

Στη βόρεια Συρία, πρόκειται κυρίως για ένοπλες συμμορίες που παριστάνουν τους 
«Κούρδους». Έτσι, είναι πολύ πιθανό αυτές οι κουρδικές ένοπλες συμμορίες, που ουσιαστικά 
χειραγωγούνται από την Ουάσιγκτον ως χρήσιμοι ηλίθιοι, να καταλήξουν να αποδεκατιστούν, 
ταυτόχρονα, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, τόσο από την Άγκυρα όσο και από την Τεχεράνη.

Αν όλα αυτά αποτύχουν, τότε απομένουν οι προσευχές για αλλαγή καθεστώτος

Μια γεωπολιτική αλλαγή παιχνιδιού που ήταν αδιανόητη μέχρι πρότινος, ίσως να είναι σύντομα 
στα σκαριά: μια συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ερντογάν και 
του Σύρου ομολόγου του Μπασάρ αλ Άσαντ (αξίζει να θυμηθούμε το δεκαετές ρεφρέν «ο Άσαντ 
πρέπει να φύγει»;) στη Ρωσία, με τη μεσολάβηση κανενός άλλου, εκτός του Ρώσου προέδρου 
Βλαντίμιρ Πούτιν.



Τι θα χρειαστεί για να καταλάβουν οι Κούρδοι ότι κανένα κράτος -είτε το Ιράν, είτε η Συρία, 
είτε η Τουρκία- δεν είναι διατεθειμένο να τους προσφέρει γη για το δικό τους έθνος, με τις 
προϋποθέσεις που εκείνοι θέλουν να επιβάλλουν; Οι παράμετροι θα μπορούσαν τελικά να 
αλλάξουν σε περίπτωση που οι Ιρακινοί στη Βαγδάτη καταφέρουν τελικά να εκδιώξουν τις 
ΗΠΑ.

Πριν φτάσουμε εκεί, το γεγονός είναι ότι το Ιράν έχει ήδη φέρει τα πάνω κάτω στη γεωπολιτική της
Δυτικής Ασίας - μέσω των «έξυπνων» πυραύλων κρουζ, των εξαιρετικά αποτελεσματικών μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών καμικάζι, του ηλεκτρονικού πολέμου και ακόμη και των 
υπερσύγχρονων υπερηχητικών πυραύλων.

Οι «σχεδιαστές» της «Αυτοκρατορίας» δεν το περίμεναν ποτέ αυτό: μια στρατηγική εταιρική 
σχέση Ρωσίας-Ιράν που όχι μόνο έχει απόλυτο νόημα από γεωοικονομική άποψη, αλλά 
αποτελεί και πολλαπλασιαστή στρατιωτικής ισχύος.

Επιπλέον, αυτό εγγράφεται στη διαφαινόμενη Μεγάλη Εικόνα στην οποία εστιάζουν οι διευρυμένες
BRICS+: Η ολοκλήρωση της Ευρασίας (και πέραν αυτής) μέσω πολυτροπικών οικονομικών 
διαδρόμων, όπως ο INTSC, οι αγωγοί και οι σιδηροδρομικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας.

Το Σχέδιο Α της «Αυτοκρατορίας», για το Ιράν, ήταν μια απλή πυρηνική συμφωνία (JCPOA), που 
επινοήθηκε από την κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα ως ένα ωμό σχέδιο «ανάσχεσης» της 
εξελικτικής πορείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Τραμπ στην πραγματικότητα τα τίναξε όλα στον αέρα - και δεν έχει μείνει τίποτα: μια αναβίωση 
της JCPOA, η οποία επιχειρείται - θεωρητικά - εδώ και μήνες στη Βιέννη, ήταν πάντα ένα 
αδιέξοδο, επειδή οι ίδιοι οι Αμερικανοί δεν ξέρουν πια τι θέλουν από αυτήν. 

Οπότε αυτό που απομένει ως Σχέδιο Β για τους στρουθοκαμηλοειδείς 
νεοσυντηρητικούς/νεοφιλελεύθερους ψυχοπαθείς που είναι υπεύθυνοι για την εξωτερική 
πολιτική των ΗΠΑ είναι να πετάξουν στο καζάνι του Ιράν κάθε είδους αποδιοπομπαίους 
τράγους - από τους Κούρδους μέχρι η τοξική  ΜΕΚ (σ. μ. Οργάνωση των Μπουντζαχεντίν ε 
Χάλκ) - και, ενισχυόμενοι 24ώρα επί 7ήμερα, από τα υστερικά συστημικά κυρίαρχα ΜΜΕ, να 
προσεύχονται για αλλαγή καθεστώτος.

Όμως, ούτε αυτό πρόκειται να συμβεί. Η Τεχεράνη πρέπει απλώς να περιμένει, να επιδείξει 
αυτοσυγκράτηση και να παρατηρήσει πώς το πνεύμα της τόσο «ενάρετης» έγχρωμης επανάστασης,
τελικά θα εκπνεύσει (σ. μ. ως μια άλλη τοξική ΜΕΚ, την τοξική methyl ethyl ketone Μεθυλ-
Εθυλο-Κετόνη!!!).


