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Ο σουλτάνος
συνεχίζει
ιο ανατολίτικο
παζάρι
Αποκαλυπτική η υπόθεση των Στενών
ίου Βοσπόρου και των Δαρδανελλίων η διαχείριση
των οποίων έχει αποδοθεί στην Τουρκία με
τη Συνθήκη του Μοντρέ Ο πόλεμο5 στενεύει
τα περιθώρια ελιγμών για τον σουλτάνο

ΤΟΥ ΠΩΡΓΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΑΟΥ

Ακόμη
και μετά τη δήλωση που

έκανε χθες ο Μεβλούτ Τσα
βούσογλου η εικόνα δεν είναι

καθαρή αναφορικά με το τι θα συμβεί
με τα Στενά του Βοσπόρου και τα Δαρ
δανέλλια Ο υπουργός Εξωτερικών τπς
Τουρκίας χαρακτήρισε την κατάσταση
στην Ουκρανία επισήμως ως πόλεμο

κάτι που συμβαίνει για πρώτη
φορά και σημαίνει ότι η Αγκυρα μπορεί
πλέον να αξιολογήσει το αίτημα του
Κιέβου για απαγόρευση της διέλευσης
των ρωσικών πολεμικών πλοίων Δεν
έχουμε πλέον να κάνουμε με κάποια
πυραυλικά χτυπήματα η κατάσταση
στην Ουκρανία είναι και επισήμως

ένας πόλεμος Θα εφαρμόσουμε τη
Συνθήκη του Μοντρέ είπε αναφερόμενος

στη συμφωνία που υπογράφηκε
το 1936

Η δήλωση αυτή ερμηνεύεται από
πολλούς ως σκλήρυνση της στάσης της
Τουρκίας απέναντι στη Ρωσία Κι αυτό
παρά το ότι οι τούρκοι αξιωματούχοι
του Τσαβούσογλου συμπεριλαμβανομένου

διευκρινίζουν πως ακόμη και
εφόσον κλείσουν τα Στενά η Ρωσία
έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διέλευση
των δικών της πλοίων με επιχείρημα
την επιστροφή στις βάσεις τους στη
Μαύρη Θάλασσα όπως ρητώς προβλέπει

η Συνθήκη που επιβάλλει
ωστόσο τη μη εμπλοκή τους σε πολεμικές

επιχειρήσεις Δεν πρέπει να

υπάρξει καμία παραβίαση αυτής της
εξαίρεσης όπως σημείωσε ο ίδιος

Οπως είναι γνωστό η ουκρανική κυβέρνηση

έχει ζητήσει από την πρώτη
στιγμή το κλείσιμό τους για τα ρωσικά
πολεμικά πλοία που κατευθύνονται
προς τη Μαύρη Θάλασσα έστω κι αν
όσα ανήκουν στον στόλο της περιοχής
είναι ήδη εκεί αίτημα που επανέλαβε

και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς
τον Ερντογάν κατά την τηλεφωνική
επικοινωνία που είχαν το Σάββατο
Η Τουρκία όμως δεν δίνει καθαρή
απάντηση και κρατά πρακτικά ίσες
αποστάσεις από τους δύο εμπόλεμους

τους οποίους μάλιστα επιδιώκει
να φέρει στο ίδιο τραπέζι σε μια διάσκεψη

υπό τη δική της αιγίδα που θα

Πουτιν και Ερντογάν
Ο ι συγκρίσεις κουτσαίνουν λέμε στη γλώσσα

μου Στη Γερμανία οι συγκρίσεις με τον
Αντολφ Χίτλερ παραβιάζουν την πολιτική

ορθότητα Η θέση της ιστορικής μοναδικότητας των
εγκλημάτων των Ναζί είναι μέρος της λογικής του κράτους
Staatsräson της μεταπολεμικής Γερμανίας

Είναι προβληματικό να συγκρίνουμε τον Πουτιν και
τον Ερντογάν ειδικά αυτές τις ημέρες που ο ρώσος

δικτάτορας καταδικάζεται

παγκοσμίως
I\f>WS λόγω του επιθετικού

πολέμου του κατά
UiMMtySiS της Ουκρανίας καιμμμ αρκετοί τον εντάσ

ΤΟΥΡΟΝΑΛΝΤΜΑΪΝΑΡΝΤΟΥΣ σουν στη σφαίρα
των ψυχοπαθών

Ενώ ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας περιφρονεί
τον Πουτιν την ίδια στιγμή ο Ερντογάν παρουσιάζεται
ως πολιτικός διαμεσολαβητής στον πόλεμο που υποκινεί
η Μόσχα Η διπλωματία όχι ο πόλεμος είναι το σήμα
κατατεθέν με το οποίο ο τούρκος πρόεδρος αποσκοπεί

να εντυπωσιάσει τις ημέρες αυτές τη διεθνή καθώς και
την τουρκική κοινή γνώμη

Ομως ο Ερντογάν ξέρει να αντιδρά και αλλιώς Το
2020 ο Michael Thumann έγραψε ένα άρθρο με τίτλο
Οι τρεισήμισι πόλεμοι του Ερντογάν Εκεί ο γερμανός

δημοσιογράφος περιγράφει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις
στη Συρία το Ιράκ και τη Λιβύη Ο μισός πόλεμος

αναφέρεται στις προκλ ήσεις κατά της Ελλάδας και στην
κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο Οπως είναι γνωστό μία
συντονισμένη ευρωπαϊκή και γερμανική παρέμβαση
απέτρεψε την πολεμική κλιμάκωση

Στο Ουκρανικό όλες οι διαμεσολαβήσεις παρέμειναν
άκαρπες Η ρωσική εισβολή ξύπνησε την Ευρώπη από
τον λήθαργο Ειδικά οι Γερμανοί είχαν βολευτεί σε έναν
κόσμο στον οποίο ο πόλεμος δεν έχει θέση Τώρα το
σοκ είναι μεγάλο Βρισκόμαστε στην αρχή ενός ριζικού
αναπροσανατολισμού

ΠΟΛΕΜΟΣ KAI ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο Ερντογάν και ο Πούτιν
έδειξαν με τις πράξεις τους ότι δεν συμμερίζονται την
πεποίθηση ότι οι πόλεμοι δεν πρέπει να έχουν θέση στην
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Οι ραγδαίεβ εξελίξειβ
στο μέτωπο
τπβ OuKpavias δεν
αποκλείεται να
σκοτώσουν τη σχέση

Τουρκίαβ και Ρωσίαβ
αναγκάζονταβ τον
Ερντογάν να γυρίσει
την πλάτη στον Πούτιν
και να συνταχθεί με
την πλευρά του NATO

αναβαθμίσει σημαντικά τη θέση της
Σημειώνεται ότι η Τουρκία μπορεί

να ισχυριστεί ότι απειλείται η δική
της ασφάλεια από τον πόλεμο που
βρίσκεται σε εξέλιξη κάτι που της
δίνει το δικαίωμα να παρεμποδίσει
πλήρως ή να καθυστερήσει σημαντικά
τις διελεύσεις των ρωσικών πολεμικών

πλοίων Ολα λοιπόν όπως είναι
φανερό εξαρτώνται από τις πολιτικές
αποφάσεις που θα λάβει ο Ερντογάν
ο οποίος μοιάζει να αντιγράφει την
τακτική του Κεμάλ Ατατούρκ και του
Ισμέτ Ινονού τις παραμονές του Δευτέρου

Παγκοσμίου Πολέμου όπως
και στη διάρκειά του Τότε δηλαδή
που η Τουρκία κήρυξε τον πόλεμο στη
ναζιστική Γερμανία του Χίτλερ αφότου

αυτός είχε πρακτικά λήξει μετά την
ιστορική Διάσκεψη της Γιάλτας

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΙ ΑΓΚΥΡΑΣ Είναι
φανερό πάντως τη στιγμή που η εισβολή

της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει
δημιουργήσει ένα ενιαίο μέτωπο της
Δύσης απέναντι της με την επιβολή
σκληρών οικονομικών κυρώσεων εις
βάρος της και τη στρατιωπκή ενίσχυση
του Κιέβου όπ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

συνεχίζει το γνώριμο ανατολίτικο
παζάρι Αν και έχει καταδικάσει

τη ρωσική επέμβαση αποφεύγει να
ευθυγραμμιστεί με τους υπόλοιπους
εταίρους του στο NATO σε πολιτικό
επίπεδο σε στρατιωτικό έχει ήδη
παράσχει στην Ουκρανία πολύτιμη

βοήθεια με τα àrones αλλά και να
έρθει σε συνολική ρήξη με τη Ρωσία

Με άλλα λόγια ο Ερντογάν όχι
απλώς δεν θέλει να διακινδυνεύσει
τις σχέσεις του με τη Ρωσία οι οποίες
εκτός από το γεγονός ότι είναι αντικειμενικά

σημαντικές ειδικά στην ενέργεια
του επιτρέπουν να ελίσσεται

σης σχέσεις του με τη Δύση Επιδιώκει
επιπλέον να αποκομίσει το μέγιστο
δυνατό κέρδος από όλες τις πλευρές
και τελικά να βρεθεί στο στρατόπεδο

του νικητή ο οποίος όμως για
την ώρα δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει
ποιος θα είναι όχι μόνο στον πόλεμο
της Ουκρανίας αλλά κυρίως στον νέο
γεωπολιτικό χάρτη του πλανήτη

Οπως όμως σημειώνει και το
Economist σε σχετική του ανάλυση

οι ραγδαίες εξελίξεις και η τεράστια
πόλωση που έχει δημιουργηθεί δεν
αποκλείεται να σκοτώσουν τη σχέση
Τουρκίας και Ρωσίας αναγκάζοντας
τον Ερντογάν να συνταχθεί καθαρά
με την πλευρά των παραδοσιακών
του συμμάχων ΗΠΑ και NATO Ο
κ Ερντογάν θα ήθελε πάρα πολύ να
διατηρήσει τους στενούς δεσμούς με
τη Ρωσία όμως ο πόλεμος στην Ουκρανία

ίσως αποδειχθεί πως αποτελεί
το τέλος αυτής της σχέσης σημειώνει
χαρακτηριστικά το βρετανικό περιοδικό

Είναι όπως λέει και ο γνωστός
στίχος μια τέτοια στιγμή που πρέπει
να αποφασίσεις με ποιους θα πας και
ποιους θα αφήσεις

Ομοιότητες και διάφορες
πολιτική Τους δύο ηγέτες συνδέει η διάθεση να χρησιμοποιήσουν

στρατιωτική ισχύ ως μέσο για την επίτευξη
πολιτικών στόχων Στους συλλογισμούς τους το διεθνές
δίκαιο παίζει στην καλύτερη περίπτωση δευτερεύοντα
ρόλο Οπως ο Πούτιν έτσι και ο Ερντογάν νοσταλγεί
την προ πολλού χαμένη αυτοκρατορία και φιλοδοξεί την
αποκατάσταση του παλιού μεγαλείου της χώρας του που
θα του εξασφαλίσει μια θέση στην ιστορία

Στις φιλελεύθερες δημοκρατίες της Δύσης μαθαίνουμε
να επιλύουμε τις διαφορές ορθολογικά και συναινετικά
Σε αυτή τη λογική το δικαίωμα του ισχυρού δεν έχει θέση
Ο Πούτιν και ο Ερντογάν δεν έχουν μια φιλελεύθερη
αλλά μια ανταγωνιστική αντίληψη της πολιτικής Σε
αυτόν τον κόσμο οι συμβιβασμοί και οι παραχωρήσεις
δεν λαμβάνουν χώρα

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης θητείας τους οι
δύο ηγέτες έχουν αποκτήσει έναν βαθμό ισχύος που
θυμίζει απόλυτες μοναρχίες Ο αυταρχισμός στα εσωτερικά

αντανακλά την επιθετικότητα προς τα έξω Το
ένα προϋποθέτει το άλλο πρόκειται νια δύο όψεις του
ίδιου νομίσματος

ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παρ όλα αυτά ο Ερντογάν
δεν είναι Πούτιν και η Τουρκία δεν είναι Ρωσία Η αυταρχική

ευθυγράμμιση στη Ρωσία δεν συγκρίνεται με
την πολιτική κατάσταση στην Τουρκία Για να διατηρηθεί
στην εξουσία ο Ερντογάν έχει ανάγκη τη νομιμοποίηση
μέσω πολιτικών εκλογών Σίγουρα η Τουρκία του Ερντογάν

απέχει πολύ από μία φιλελεύθερη δημοκρατία
Ωστόσο δεν είναι το πολιτικό νεκροταφείο στο οποίο
έχει μετατρέψει τη Ρωσία ο Πούτιν

Ενας μεγάλος φόβος του Ερντογάν είναι να χάσει
την πλειοψηφία και ενδεχομένως και την εξουσία στις
εκλογές του επόμενου έτους Στη Ρωσία η κατάσταση
είναι εντελώς διαφορετική Για τον Πούτιν το σενάριο
απώλειας εξουσίας στις κάλπες δεν του περνάει καν
από το μυαλό Το πολύ πιο πιθανό ενδεχόμενο είναι να
εκδιωχθεί από την εξουσία από μια μαζική εξέγερση

Ο δρ Ρόναλντ MaiVapvTOus είναι πρώην δΊευθυντΠ3 του ελληνικού προ
vpauuoTOS ins Deutsche Welle πρώην εηικεψαλήβ του γραφείου του
Ιδρύματοβ Friedrich Naumann για την Ελευθερία FNF στην Τουρκία και
Kuptos ερευνητή στο ΕΛίΑΜΕΠ
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