
Μπορεί να επιλυθεί η διένεξη της Τουρκίας με το ΝΑΤΟ σχετικά με τη διεύρυνσή του;

Βλαντίμιρ Πλάτωφ

Η σύγκρουση μεταξύ της «συλλογικής Δύσης» και της Τουρκίας, λόγω της έντονης επιθυμίας της 
Ουάσινγκτον να διευρύνει το ΝΑΤΟ με την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στη 
συμμαχία, δεν έχει υποχωρήσει τις τελευταίες ημέρες και καθιστά την περαιτέρω στάση της 
Άγκυρας σε αυτό το ζήτημα όλο και πιο προβληματική.

Επιπλέον, δεν είναι όλοι στις χώρες του ΝΑΤΟ ενθουσιασμένοι με τη διεύρυνση της συμμαχίας, 
ειδικά σε μια εποχή που διεξάγονται μάχες στην Ουκρανία και η προσέγγισή της στα σύνορα της 
Ρωσίας εν μέσω ενός τέτοιου σκηνικού, το μόνο που σημαίνει είναι η αύξηση της πιθανότητας 
σύγκρουσης μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας. Επιπλέον, μια τέτοια κίνηση από τις 
Σκανδιναβικές χώρες προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία σε ορισμένα κράτη μέλη της Συμμαχίας, 
καθώς μια μετατόπιση των σχέσεων της Δύσης με τη Ρωσία θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στη 
γενικότερη στρατηγική αντίληψη του ΝΑΤΟ και να οδηγήσει σε σοβαρή κλιμάκωση των 
εντάσεων στην Ευρώπη και στον κόσμο συνολικά. Η ανησυχία αυτή εξηγείται ιδίως από το 
γεγονός ότι, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, η νέα έκδοση του συμμαχικού δόγματος θα 
μπορούσε να χαρακτηρίσει τη Ρωσία ως «άμεση απειλή» για τη συμμαχία, ενώ η ισχύουσα 
Στρατηγική Έννοια του ΝΑΤΟ του 2010 αναφέρεται στην ανάγκη για «στρατηγική εταιρική 
σχέση» με τη Ρωσία. Όπως επισημαίνει το Bloomberg, η νέα στρατηγική αντίληψη του ΝΑΤΟ θα 
μπορούσε να εγκριθεί ήδη από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη στις 28-30 Ιουνίου 
και, σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση του Γενς Στόλτενμπεργκ, θα καθορίσει τη θέση της 
Συμμαχίας για την «εποχή του στρατηγικού ανταγωνισμού».

Η Άγκυρα εξηγεί επίμονα τις αντιρρήσεις της ως προς την επίσπευση της ένταξης της Φινλανδίας 
και της Σουηδίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία με την ιδιαίτερη σχέση που έχουν αυτές οι 
Σκανδιναβικές χώρες με διάφορα Κουρδικά πολιτικά κινήματα, συμπεριλαμβανομένου του 
Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), το οποίο η Τουρκία θεωρεί πολιτική πτέρυγα 
τρομοκρατικών οργανώσεων. Η στάση της Άγκυρας οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι η Σουηδία 
και η Φινλανδία υποστηρίζουν το κίνημα FETO του ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν, το οποίο
βρίσκεται σε αντίθεση με την παρούσα κυβέρνηση στην Τουρκία. Επιπλέον, παλαιότερα τόσο η 
Φινλανδία όσο και η Σουηδία επέβαλαν κάποιους περιορισμούς στις παραδόσεις όπλων στην 
Τουρκία, επιπλήττοντας την τουρκική ηγεσία για την απροθυμία της να λύσει το Κουρδικό 
πρόβλημα.

Η αντίθεση της Τουρκίας στην ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στη συμμαχία οδηγεί το 
ΝΑΤΟ σε μια παγίδα που θα αποδυναμώσει το στρατιωτικό μπλοκ για δεκαετίες, σημειώνει το 
The National Interest. Ενώ ανώτεροι αξιωματούχοι στην Ουάσινγκτον και τις Βρυξέλλες 
προσπαθούν να παρουσιάσουν την επέκταση στη Σκανδιναβία ως μια ηχηρή επιτυχία που 
υποτίθεται ότι θα ενισχύσει τη συμμαχία εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στην Ευρώπη. Στην 
πραγματικότητα έχουν ξεκινήσει μια επικίνδυνη μακροπρόθεσμη διαδικασία με δυνητικά 
σοβαρές συνέπειες για τη μακροπρόθεσμη ενότητα της Δύσης, τονίζει το δημοσίευμα.

Με φόντο την αποτυχημένη πολιτική της Ουάσινγκτον στο Αφγανιστάν και τη Ρωσοφοβική 
συσπείρωση των χωρών στην πολιτική κυρώσεων εναντίον της Μόσχας, παρατηρείται πρόσφατα 
μια εκτεταμένη μείωση της αξιοπιστίας των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, ο Λευκός Οίκος προσπαθεί
δραστήρια να χρησιμοποιήσει αυτή τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ ως υποτιθέμενη επίδειξη της 
δύναμης και της επιρροής του, τόσο επί της ίδιας της συμμαχίας όσο και επί της Ευρώπης 
γενικότερα. Ταυτόχρονα, αν η ενέργεια αυτή είναι επιτυχής, ελπίζεται ότι θα ενισχύσει το 
ποσοστό δημοτικότητας του Τζο Μπάιντεν που πέφτει κατακόρυφα και θα αποτρέψει την ήττα 



του Δημοκρατικού Κόμματος στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο των ΗΠΑ το 
ερχόμενο φθινόπωρο.  Εξάλλου, αυτού του είδους οι ενδιάμεσες εκλογές θεωρούνται στις ΗΠΑ ένα
είδος δημοψηφίσματος για τις επιδόσεις του εκάστοτε προέδρου ή/και του εκάστοτε κόμματος.

Εν τω μεταξύ, τόσο η Ουάσιγκτον όσο και το ΝΑΤΟ πρέπει να υπολογίζουν στην ιδιαίτερη 
σημασία της Τουρκίας, χάρη στην οποία, και ειδικότερα στη στρατιωτική βάση του Ιντσιρλίκ 
που βρίσκεται εκεί, υλοποιείται το πολύ σημαντικό έργο της παρουσίας της Δύσης στην 
περιοχή της Εγγύς και Μέσης Ανατολής, υπό τον συνεχή έλεγχο της Ρωσίας. Επιπλέον, η 
Τουρκία παραμένει ένας πολύ σημαντικός παίκτης για το ΝΑΤΟ στη λεκάνη της Μαύρης 
Θάλασσας, και ειδικότερα στη δυτικής έμπνευσης και προτροπής αντιπαράθεση μεταξύ 
Κιέβου και Μόσχας.

Ως εκ τούτου, σε απάντηση των αντιρρήσεων της Άγκυρας σχετικά με την ένταξη της Σουηδίας και 
της Φινλανδίας στη συμμαχία, εξαιτίας της απαγόρευσης των εξαγωγών τους προς την Τουρκία και 
της επιμονής τους να υποστηρίζουν τις κουρδικές και Γκιουλενικές ομάδες που θεωρούνται 
τρομοκρατικές από τις τουρκικές αρχές, οι ΗΠΑ προσπαθούν να επιδείξουν μια έντονη 
δραστηριότητα προκειμένου να πετύχουν την εξομάλυνση των αντιφάσεων που προκύπτουν εντός 
της συμμαχίας. Αν και είναι σαφές σε όλους, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, ότι πέρα από τις 
λεκτικές δημαγωγικές δηλώσεις υποστήριξης προς την Άγκυρα, αυτός ο «ακτιβισμός» δεν θα 
καταλήξει σε κάτι πιο συγκεκριμένο.

Ως εκ τούτου, σήμερα ασκείται μεγάλη πολιτική πίεση στον Ερντογάν να αλλάξει τη στάση του 
σχετικά με την παρεμπόδιση της υποψηφιότητας της Στοκχόλμης και του Ελσίνκι , από τη πλευρά 
πολλών συμμαχικών χωρών, οι οποίες έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους στις προθέσεις της 
Σουηδίας και της Φινλανδίας, αναφορικά με την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. Επιπλέον προσπαθούν να
επιδείξουν τη λεγόμενη «δυτική ενότητα» κατ' εντολή της Ουάσιγκτον. Προ ημερών σύμφωνα 
με δημοσιογραφικές πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση των συνομιλιών μεταξύ της 
Σουηδικής και της Φινλανδικής αντιπροσωπείας και της Τουρκίας, σε σύσκεψη στο προεδρικό 
μέγαρο στην Άγκυρα, που διήρκεσε περίπου πέντε ώρες, προκειμένου να βρεθεί μια αποδεκτή 
λύση.

Η Σουηδή πρωθυπουργός Μαγκνταλένα Άντερσον χαρακτήρισε «θετικές» τις συνομιλίες της με τον
Τούρκο πρόεδρο στις 23 Μαΐου και ανέφερε ότι η Στοκχόλμη προσβλέπει σε περαιτέρω συζητήσεις
με την Άγκυρα. «Η Σουηδία και η Φινλανδία θα συνεχίσουν τις διμερείς και τριμερείς 
διαπραγματεύσεις τους με την Τουρκία στο εγγύς μέλλον, οι διαπραγματεύσεις θα διαρκέσουν κάποιο 
χρονικό διάστημα», διευκρίνησε η Σουηδή πρωθυπουργός.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από την πλευρά του, δήλωσε ότι η Άγκυρα είναι 
έτοιμη να προωθήσει την ένταξη της Σκανδιναβίας στο ΝΑΤΟ, αλλά μόνο εάν μπορέσουν να 
επιλυθούν οι αντιφάσεις σχετικά με ορισμένες προηγούμενες αξιώσεις της Άγκυρας. Ο Τούρκος 
βουλευτής Ντεβλέτ Μπαχτσελί, που βρίσκεται στο περιβάλλον του Ερντογάν, δήλωσε στις 24 
Μαΐου ότι η Βορειοατλαντική Συμμαχία πρέπει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Τουρκίας 
όσον αφορά την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας, διότι διαφορετικά η Άγκυρα θα θέσει 
θέμα αποχώρησης από το στρατιωτικό μπλοκ. Παράλληλα, ο πολιτικός δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ δεν
σέβεται την Τουρκία και πρότεινε να δημιουργηθεί μια εναλλακτική λύση στη Βορειοατλαντική 
Συμμαχία για τις τουρκικές και ισλαμικές χώρες.

Συνεπώς, πρόκειται για μια κρίσιμη στιγμή για τον Ερντογάν, όταν, δεδομένης της επανειλημμένα 
αποδεδειγμένης αδιαφορίας της Ουάσινγκτον ακόμη και για διεθνούς κύρους συμφωνίες, θα πρέπει
να καθορίσει τη στάση της χώρας του στα περαιτέρω πολιτικά παιχνίδια της Ουάσινγκτον. Από την 
άλλη μεριά η στάση της κυβέρνησης Μπάιντεν απέναντι στις εξαιρετικά ευαίσθητες πτυχές του 



αγώνα που διεξάγει η Άγκυρα κατά της εξωτερικής τρομοκρατίας έχει γίνει εμφανής, δεδομένου ότι
πρόσφατα άσκησε έντονη κριτική στη νέα στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στη Συρία. 
Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Νεντ Πράις δήλωσε στις 
24 Μαΐου ότι η Ουάσινγκτον πιστεύει ότι τα σχέδια της Τουρκίας για τη διεξαγωγή στρατιωτικής 
επιχείρησης στη Συρία απειλούν την ασφάλεια του αμερικανικού στρατού. Επιπλέον, η Άγκυρα 
γνωρίζει πολύ καλά ότι όχι μόνο η Σουηδία και η Φινλανδία, αλλά και οι ίδιες οι ΗΠΑ 
υποστηρίζουν ενεργά τον Συριακό παρακλάδι - «σύμμαχο» του PKK, το κουρδικό Κόμμα 
Δημοκρατικής Ένωσης (PYD).

Σχόλιο της Σεισάχθειας:
Είναι άξιο απορίας το ότι οι ΗΠΑ αντιλαμβάνονται ως απειλή για την ασφάλειά των στρατευμάτων 
τους την στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στο έδαφος της Βορείου Συρίας.
Η πραγματική απειλή είναι τα ίδια τα αμερικανικά στρατεύματα, που είναι απρόσκλητα, δεν έχουν 
κανένα λόγο παραμονής εκεί, παρά μόνο να υποδαυλίζουν τις εντάσεις στη περιοχή, 
χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τους Κούρδους, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν τα υπολείμματα των 
τζιχαντιστών του ISIS. 
Τόσο η Τουρκία, όσο και οι ΗΠΑ (δηλαδή σύσσωμο το ΝΑΤΟ). μαλώνουν φραστικά - λεκτικά σε 
επίπεδο δηλώσεων σε ξένα χωράφια, διεξάγοντας στη πραγματικότητα μια επιχείρηση αντι- 
ανασυγκρότησης της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας.
Και μόνο αυτό το γεγονός αποδεικνύει για άλλη μια φορά, ότι τα δήθεν σύνθετα προβλήματα που 
ανακύπτουν, δεν είναι παρά προβλήματα που δημιουργεί κατ' αποκλειστικότητα η συλλογική 
Δύση και τα καθιστά περίπλοκα, προκειμένου να δυσκολέψει στο έπακρο την επίλυσή τους.
Αυτή είναι η «τάξη με κανόνες» που επαγγέλλεται η Δύση και που θεωρεί ως πρότυπο η πολιτική
ηγεσία της χώρας μας. 


