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Με την αιματηρή επανάσταση του 1979 στο Ιράν την εξουσία ανέλαβε ο Αγιατολλάχ Χομεϊνί. Ο
79χρονος ιερωμένος κατάφερε να ανατρέψει τον Σάχη και να παραμείνει στην εξουσία για 10
ολόκληρα χρόνια.
Ο νέος αρχηγός εφάρμοσε την πιο φανατική ισλαμική θεοκρατία που είχε ισχύσει ποτέ μέχρι
τότε. Αρνούμενος να τηρήσει τους όρους της συμφωνίας, που υπογράφηκε στην Αλγερία το
1975 μεταξύ Ιράν-Ιράκ , και να παραχωρήσει τα προβλεπόμενα εδάφη στη γειτονική χώρα,
προκάλεσε την οργή του Σαντάμ Χουσεϊν. Η επιθυμία δε του ισλαμιστή ηγέτη Χομεϊνί να
επιβάλλει το καθεστώς του και στις γύρω περιοχές ανάγκασε τον Χουσεϊν να κηρύξει την
συμφωνία του 1975 ανενεργή και να εισβάλλει με ιρακινά στρατεύματα στα εδάφη του Ιράν.
Στόχος του Ιράκ ήταν να καταφέρει να θεωρηθεί η πιο ισχυρή οικονομική και στρατιωτική
δύναμη της περιοχής. Πίστευε, άλλωστε, ότι ο πόλεμος που θα ακολουθούσε θα ήταν
σύντομος αφού ο ιρανικός στρατός ήταν εξαντλημένος από την επανάσταση του 79. Τελικά, τα
γεγονότα διέψευσαν τις ιρακινές προβλέψεις. Ο πόλεμος κράτησε 8 χρόνια και ήταν τόσο
αμφίρροπος αλλά και εξαντλητικός, που δεν επέτρεπε σε κανέναν να προβλέψει τον τελικό
νικητή. Οι δύο χώρες άρχισαν τους βομβαρδισμούς, κατέστρεψαν πόλεις, επαρχίες καθώς και
εγκαταστάσεις επεξεργασίας και εξόρυξης πετρελαίου. Η διαμάχη των δύο χωρών για την
κυριαρχία στο Σατ Ελ Αράμπ εντείνεται συνεχώς και η περιοχή τυλίγεται στις φλόγες.
ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΕΙ.
Σε αυτόν τον πόλεμο, το Ισραήλ συμμάχησε με το Ιράν παρά το ισλαμικό καθεστώς του
Χομεϊνί. Ξαφνικά στις 7 Ιουνίου 1981 το Ισραήλ βομβαρδίζει το Ιράκ. Στο στόχαστρο ήταν ένας
πυρηνικός αντιδραστήρας λίγο έξω από την πρωτεύουσα του Ιράκ, την Βαγδάτη.
Το Ισραήλ δικαιολόγησε την ενέργεια αυτή λέγοντας ότι το Ιράκ κατασκεύαζε όπλα μαζικής
καταστροφής. Φοβούμενο ότι θα αποτελέσει τον επόμενο στόχο λόγω της συμμαχίας του με το
Ιράν αποφάσισε να στείλει αρκετά F-16 και να καταστρέψει τον πυρηνικό αντιδραστήρα
ολοσχερώς. Η ενέργεια αυτή δεν πάγωσε τις σχέσεις μόνο των δύο χωρών αλλά προκάλεσε
διεθνή δυσαρέσκεια. Ακόμα και οι HΠΑ, ο παραδοσιακός σύμμαχος του Ισραήλ καταδίκασε την
πράξη αυτή. Όπως ήταν φυσικό, η επίθεση των ισραηλινών από την μια πλευρά και η σθεναρή
αντίσταση των ιρανών από την άλλη, είχαν αρνητικό αποτέλεσμα στην υπερίσχυση του Ιράκ.
Το 1982 ο ιρανικός στρατός μπαίνει στα ιρακινά εδάφη. Μέχρι το 1984 ο πόλεμος έχει κοστίσει
τη ζωή 150.000 ανθρώπων. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προσπαθεί να επέμβει
προκειμένου να βρεθεί λύση και να παύσουν τα πυρά. Το Ιράν φανερώνει την αδιαλλαξία του.
Θα υποχωρήσει μόνο στην περίπτωση που ο Χουσεϊν απομακρυνθεί από την εξουσία.
Επιπλέον, ζητά αποζημίωση για όλες τις καταστροφές.
ΑΝΑΚΩΧΗ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ.
Μετά από 8 χρόνια πολέμου επέρχεται συμφωνία μεταξύ του Ιράν και του Ιράκ, στις 18 Ιουλίου
1988. Η οριστική παύση πυρός, όμως, εφαρμόστηκε ένα μήνα μετά, στις 20 Αυγούστου 1988.
Αρχικά, το Ιράν αποδέχτηκε τους όρους της συμφωνίας των Ηνωμένων Εθνών και λίγο
αργότερα ακολούθησε και το Ιράκ. Οι όροι της συμφωνίας περιελάμβαναν την άμεση παύση
πυρός και την επιστροφή των αιχμαλώτων πολέμου στη χώρα τους. Και οι δύο χώρες βγήκαν

από αυτόν τον πόλεμο εξαντλημένες οικονομικά και στρατιωτικά. Οι νεκροί για το Ιράκ άγγιξαν
τον αριθμό των 300.000 και για το Ιράν τις 200.000. Παράλληλα, το οικονομικό κόστος ανήλθε
στα 400 δις και για τις δύο χώρες εξαιτίας των καταστροφών και της απώλειας πετρελαϊκών
εσόδων.
Έτσι, τελείωσε ο πρώτος «πόλεμος του κόλπου», ένας όρος που θα χρησιμοποιηθεί και
αργότερα με αφορμή τον πόλεμο στο Κουβέιτ. Μπορεί καμία από τις δύο χώρες να μην πέτυχε
τον πρωταρχικό στόχο, να κερδίσουν δηλαδή τον πόλεμο, όμως το Ιράκ ωφελήθηκε στο εξής:
η συνεχής βοήθεια και ο μαζικός εξοπλισμός που λάμβανε από την Αμερική, κατέστησε την
χώρα μια από τις πιο ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή του Κόλπου. Ο Σαντάμ Χουσεϊν
αισθανόμενος ότι δεν υπάρχει κάτι για να φοβηθεί, εισβάλει στο Κουβέιτ τον Αύγουστο του
1990, ενώ, παράλληλα, συμφώνησε να αποδεχτεί όλους τους όρους της συμφωνίας του
Αλγερίου που είχε υπογραφεί με το Ιράν το 1975.
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