
Σ
τις μέρες μας, η νεο-οθω-
μανική ηγεσία της Τουρκί-
ας επιδιώκει την υλοποίη-
ση μιας σειράς φιλόδοξων 
σχεδίων, που έχουν επι-
πτώσεις όχι μόνο στο πο-

λιτικό σύστημα της ίδιας και στη θέση 
της στο διεθνές σύστημα, αλλά και στο 
άμεσο περιβάλλον της, όπως αποδει-
κνύεται από τη νέα εισβολή στη Συρία.

Εναν και πλέον χρόνο μετά τη μετάβαση 
στο προεδρικό σύστημα και την ενίσχυση 
της θέσης του Ερντογάν, το τουρκικό πολι-
τικό σύστημα συνεχίζει να κινείται σε αυ-
ταρχικούς ρυθμούς, που απομακρύνουν την 
Αγκυρα από το δημοκρατικό σύστημα δια-
κυβέρνησης και το ευρωπαϊκό ιδεώδες. Η 
καταπιεστική πολιτική που ακολουθείται 
στην εσωτερική πολιτική σκηνή εναντίον 
των πολιτικών αντιπάλων της ισλαμικής πα-
ράταξης, κυρίως τους Κούρδους, παίρνει μια 
αναθεωρητική, επεκτατική και βίαιη μορφή 
κατά την άσκηση της διπλωματίας της χώ-
ρας, όπως περίτρανα επιβεβαιώνουν οι εξε-
λίξεις στην Ανατ. Μεσόγειο και τη Ροζάβα. 

Μολονότι από το βήμα των Ηνωμένων 
Εθνών, πριν από λίγες εβδομάδες, ο Τούρ-
κος πρόεδρος επικαλέστηκε τον Τζελαλεντίν 
Ρουμί (Μεβλανά), σούφι του 13ου αιώνα, 

για να τονίσει τη σημασία της δικαιοσύνης 
και της ηθικής -προκειμένου να δημιουργή-
σει εντυπώσεις- στις παγκόσμιες υποθέσεις, 
η Τουρκία υπό την ηγεσία του ακολουθεί 
μια εξωτερική πολιτική που κινείται μάλ-
λον προς την αντίθετη κατεύθυνση, επιδι-
ώκοντας την απόκτηση ισχύος με κάθε τρό-
πο, ακόμη και με την απειλή χρήσης ή τη 
χρήση βίας, κατά παράβαση του Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών και των επιταγών του Δι-
εθνούς Δικαίου. 

Η επιθετικότητα της Αγκυρας σε βάρος 
της άμεσης περιφέρειάς της δεν σχετίζεται 

μόνο με την προσπάθεια της ηγεσίας της 
να απομακρύνει την τουρκική κοινή γνώ-
μη από τα σημαντικά προβλήματα που την 
απασχολούν, αλλά και με τα στρατηγικά της 
σχέδια για εγκαθίδρυση μιας περιφερειακής 
ηγεμονίας στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. 

Η στάση του διεθνούς συστήματος, δη-
λαδή οι επιδιώξεις των μεγάλων δυνάμεων 
και τα κοινά συμφέροντα των περιφερεια-
κών δρώντων, θα κρίνει τελικώς την έκβαση 
των επιλογών της νεο-οθωμανικής ηγεσίας. 

Στο παρόν δισέλιδο, δόκιμοι ερευνητές 
του Εργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασια-
τικών Μελετών του Τμήματος ΔΕΣ του Πα-
νεπιστημίου Πειραιώς εξετάζουν ορισμένες 
από τις πιο κρίσιμες πτυχές της εσωτερικής 
και εξωτερικής πολιτικής που ακολουθεί η 
νεο-οθωμανική ηγεσία της χώρας. 

Η προσπάθεια συστηματικής μελέτης και 
ανάλυσης των σημαντικότερων πολιτικών 
τάσεων στην εσωτερική πολιτική σκηνή της 
Τουρκίας και των στρατηγικών που εφαρμό-
ζει η Αγκυρα απέναντι στο διεθνές περιβάλ-
λον επιδιώκει να συνεισφέρει στην προσπά-
θεια μελέτης και κατανόησης της γειτονικής 
μας χώρας.

*Επίκουρου καθηγητή στο
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών,

Πανεπιστήμιο Πειραιώς
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Τα σχέδια, 
οι φιλοδοξιέσ 

και οι επιπτώσεισ 
τησ νεασ εισβολησ 

στη συρια απο τη 
νεο-οθώμανικη 

ηγεσια τησ τουρκιασ 

Οι αυταρχικές και 
επεκτατικές πολιτικές 

Η στάσΗ του διε-
θνουσ πάράγοντά 
κάι Η στράτΗγικΗ 
τΗσ άγκυράσ γιά 
περιφερειάκΗ Ηγε-
μονιά στΗ μεσΗ 
άνάτολΗ

Τα «Π» ανοίγουν τις σελίδες τους για δεύτερη συνεχή χρονιά στους μεταπτυχιακούς ερευνητές του Πανε-
πιστημίου Πειραιώς με μια σειρά άρθρων που έχουν ως επίκεντρο την Τουρκία. Υπό την αιγίδα του κα-
θηγητή τους, Ν. Ραπτόπουλου, γίνεται φανερό ότι οι νεότερες γενιές αναλυτών και επιστημόνων σε σχέση 
με την Τουρκία και την Ευρασία έχουν ευρύτητα γνώσεων και αντίληψη σχετικά με τις ραγδαίες εξελίξεις 
στην Εγγύς Ανατολή αλλά και τους συσχετισμούς και τις ανατροπές ή τους αναθεωρητισμούς στη διεθνή 
πολιτική. Οι εφημερίδες πέραν των άλλων έχουν χρέος να αναδείξουν τις δυνατότητες των νεότερων γενε-
ών της πατρίδας. Τα «Π» στις σελίδες «Strategies and Politics»  τιμούν αυτήν την παράδοση.

Εκ της σύνταξης

Της ΣΑΒΒΟΥΛΑΣ ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗ

Το τελευταίο διάστημα, Αγκυρα και Μό-
σχα έχουν οικοδομήσει σχέσεις συνεργα-
σίας σε ζωτικούς τομείς της οικονομίας, 
της ενέργειας και της άμυνας. Ωστόσο, τα 
αντικρουόμενα συμφέροντά τους στη Συ-
ρία ενίοτε δοκιμάζουν το κλίμα συνεννό-
ησης μεταξύ των δύο κρατών, με την πρό-
σφατη τουρκική εισβολή να αποτελεί ένα 
από τα πιο κρίσιμα γεγονότα που αναμέ-
νεται να κρίνουν το μέλλον των ρωσοτουρ-
κικών σχέσεων.

Η συνεργασία Τουρκίας και Ρωσίας 
στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας 
και της ενέργειας αποδεικνύεται κρίσιμη 
για την ανάπτυξη των σχέσεων. Στα μέσα 
Ιουλίου ξεκίνησε η παραλαβή των ρωσικών 
πυραυλικών συστημάτων S-400 από την 

Αγκυρα. Η αγορά αυτή, αν και έθεσε την 
Τουρκία στο στόχαστρο των παραδοσιακών 
της εταίρων στη Δύση, φαίνεται ότι ενδυ-
ναμώνει τη σχέση Αγκυρας και Μόσχας, 
η οποία επωφελείται ταυτόχρονα από τη 
στάση των ΗΠΑ. Μάλιστα, ο Τούρκος πρό-
εδρος, Ρ.Τ. Ερντογάν, πρόσφατα εξέφρασε 
την επιθυμία για πιθανή αγορά και των πο-
λεμικών αεροπλάνων Su 57 στο μέλλον. 

Στον ενεργειακό τομέα, η πρόοδος στην 
κατασκευή του αγωγού Turkstream, που 
θα μεταφέρει φυσικό αέριο στην Ανατολι-
κή Ευρώπη μέσω της Τουρκίας, αλλά και η 
αυξανόμενη συνεργασία στην παραγωγή 
πυρηνικής ενέργειας (σταθμός Ακουγιου) 
δείχνουν ότι οι δύο χώρες επιθυμούν να 
απολαύσουν τα οφέλη της σύμπραξής τους 
και στο μετα-συριακό περιβάλλον.

Στη συριακή κρίση, αν και οι δύο χώ-

ρες στηρίζουν αντιμαχόμενες πλευρές, 
παρατηρείται προσπάθεια συνεννόη-
σης, που δεν εξελίσσεται, όμως, ούτε σε 
στενή συνεργασία αλλά ούτε και σε από-
λυτη σύγκρουση. Χαρακτηριστική είναι 
η περίπτωση των βομβαρδισμών που 
έλαβαν χώρα από τις κυβερνητικές δυ-
νάμεις με τη στήριξη της Μόσχας τον 
Αύγουστο στη ζώνη απομείωσης της 
έντασης στην Ιντλίμπ, το τελευταίο προ-
πύργιο των αντικαθεστωτικών και της 
ισλαμιστικής οργάνωσης «Hayat Tahrir 
Al-Sham», και που επέφεραν απώλειες 
σε τουρκικό κομβόι της περιοχής. Φάνη-
κε, έτσι, να τερματίζεται η προσπάθεια 
ομαλοποίησης της κατάστασης, όπως 
αυτή συμφωνήθηκε τον Σεπτέμβριο του 
2018 στο Σότσι. Οι επιθέσεις από τις δυ-
νάμεις του Αλ Ασαντ έχουν εξαγριώσει 

την τουρκική ηγεσία, η οποία κάνει λόγο 
για άμεση απειλή κοντά στα σύνορα της 
χώρας με τη Συρία. 

ΠΡοσΘΕτα ΜΕτΡα
Εντούτοις, παρά τη ρωσική στήριξη στις 

εν λόγω επιθετικές ενέργειες, η Αγκυρα δεν 
στοχοποίησε τη Μόσχα, με τις δύο χώρες 
να συμφωνούν λίγες μέρες μετά στην ανά-
γκη λήψης πρόσθετων μέτρων από κοινού 
για την ομαλοποίηση της κατάστασης στην 
περιοχή. Ο Τούρκος πρόεδρος επισήμανε 
ότι πρόκειται για ζήτημα ασφάλειας και κυ-
ριαρχίας της Τουρκίας, με τον Ρώσο υπουρ-
γό Εξωτερικών, Σ. Λαβρόφ, να κάνει εμμέ-
σως λόγο για αναποτελεσματικότητα της 
Αγκυρας στην απομάκρυνση των τζιχαντι-
στών από την Ιντλίμπ, αιτιολογώντας την 
προσφυγή στη βία. Στην τελευταία τριμερή 

Αντοχή στη συνεργασία Ρωσίας και Τουρκίας, 

Του 
ΝΙΚοΛαοΥ 
ΡαΠτοΠοΥΛοΥ*
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Της ΕΛΕΝΗΣ ΝΤΑΡΒΙΣ-ΤΑΜΠΑΡ 

Οι σχέσεις μεταξύ Ιράν και Τουρκίας ήταν ανέκαθεν ανταγωνιστικές 
για τον περιφερειακό έλεγχο της Μέσης Ανατολής. Παρ’ όλα αυτά, 
η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου περιφερειακού υποσυστήματος 
συμβάλλει στη δημιουργία μιας αναπτυσσόμενης αλληλεπίδρασης, 
συμβατής με τα εθνικά συμφέροντα των δύο κρατών σε θέματα ασφά-
λειας και όχι μόνο. Μια ιδιόμορφη σχέση μεταξύ Τουρκίας και Ιράν 
φαίνεται να εγκαθιδρύεται στην περιοχή, επηρεασμένη από τους υφι-
στάμενους συσχετισμούς στον συριακό εμφύλιο, στοιχείο που επι-
βεβαιώνεται από τη στάση της Τεχεράνης στη νέα τουρκική εισβο-
λή στη Συρία. 

Κατά την τελευταία δεκαετία, οι σχέσεις μεταξύ Ιράν και Τουρκίας 
σταθεροποιήθηκαν σε τρία θέματα κοινού ενδιαφέροντος: οικονομι-
κές συναλλαγές, αποτροπή δημιουργίας ενός αυτόνομου κουρδικού 
κράτους και στήριξη για τη σύσταση του παλαιστινιακού κράτους. 
Παρά τον ανταγωνισμό των δύο χωρών και τις αρχικές τους διαφω-
νίες σε θέματα όπως αυτό του εμφυλίου στη Συρία, οι κοινές τους 
επιδιώξεις συνέβαλαν στη διατήρηση ομαλών σχέσεων μεταξύ τους.

Ο μεγαλύτερος στόχος του Ιράν είναι να δημιουργήσει έναν χερ-
σαίο διάδρομο, που θα εκτείνεται από την Τεχεράνη έως τη Βηρυτό 
μέσω Βαγδάτης και Δαμασκού. 
Υπό αυτό το πρίσμα, το Ιράν 
υποστήριξε, εξαρχής, την κυβέρ-
νηση Αλ Ασαντ για να διαφυλά-
ξει έναν από τους βασικούς του 
συμμάχους στη Μέση Ανατολή 
κατά των περιφερειακών αντι-
πάλων του, όπως είναι το Ισραήλ 
και η Σαουδική Αραβία. Η Τεχε-
ράνη χρειάζεται επίσης τη Συ-
ρία για τη μεταφορά όπλων στη 
Χεζμπολάχ του Λιβάνου, η οποία 
αντιτίθεται επίσης στο Ισραήλ. 

ΥΠοστΗΡΙΞΗ
Στον αντίποδα, η Τουρκία από 

την έναρξη του συριακού εμφυ-
λίου παρείχε υποστήριξη στη 
συριακή αντιπολίτευση. Ο Ρώ-
σος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, και ο Τούρκος ομόλογός του, Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συμφώνησαν, με τη σιωπηρή συναίνεση της 
Τεχεράνης, τον Σεπτέμβριο του 2018 στη δημιουργία ζώνης μείωσης 
έντασης στην επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας. Σκοπός ήταν να αποφευ-
χθεί η επαφή μεταξύ των στρατευμάτων του συριακού καθεστώτος 
και των δυνάμεων των ανταρτών, με Τούρκους και Ρώσους στρατι-
ώτες να περιφρουρούν τη ζώνη αυτή. Η συμφωνία προέβλεπε την 
απόσυρση του βαρέος οπλισμού από τις ομάδες των Σύριων ανταρ-
τών, οι οποίες υποστηρίζονταν από την Τουρκία, βάσει του χρονοδι-
αγράμματος που τέθηκε στη συμφωνία Τουρκίας-Ρωσίας. Ωστόσο, η 
Αγκυρα απέτυχε να τηρήσει τη συμφωνία, με αποτέλεσμα η κατάστα-
ση στο πεδίο να παραμείνει ρευστή, ενώ οι δυνάμεις του συριακού 
καθεστώτος με τη βοήθεια των ρωσικών έχουν ανακτήσει σημαντι-
κά εδάφη στη Βορειοδυτική Συρία. 

Η Τεχεράνη και η Αγκυρα στηρίζουν αντίθετες παρατάξεις στον 
συριακό εμφύλιο. Εντούτοις, στο πλαίσιο πολυμερούς διπλωματικής 
πρωτοβουλίας, εγκαινίασαν, με τη συμμετοχή και της Ρωσίας, τη δια-
δικασία της Αστάνα, έτσι ώστε να βρεθεί μια πολιτική λύση στην πο-
λυετή κρίση. Πρόσφατα συναντήθηκε στην Αγκυρα ο πρόεδρος Ρ.Τ. 
Ερντογάν με τους ομολόγους του Βλαντιμίρ Πούτιν και Χασάν Ρου-
χανί, για να διερευνηθούν λύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. 
Οι ΗΠΑ φαίνεται να απουσιάζουν από περιφερειακές συνεννοήσεις 
όπως αυτή, δεδομένης της κλιμακούμενης έντασης με το Ιράν στον 
Περσικό Κόλπο και του αυξανόμενου ανταγωνισμού με την Τουρκία 
και τη Ρωσία, στοιχείου που θα επηρεάσει την ειρήνευση. 

Στην πρόσφατη τουρκική εισβολή στη Βόρεια Συρία, η Τεχεράνη 
συμπαρατάχθηκε με τους επικριτές της Αγκυρας. Ωστόσο, τήρησε μια 
πιο μετριοπαθή στάση, διεκδικώντας έναν μεσολαβητικό ρόλο μετα-
ξύ Τούρκων, Κούρδων και Αράβων για την ασφάλεια των συνόρων, 
προς όφελος της Δαμασκού. 

Εν κατακλείδι, η Τουρκία και το Ιράν συμμετέχουν ενεργά στον πε-
ριφερειακό ανταγωνισμό για την ηγεμονία της Μέσης Ανατολής. Οι 
εξελίξεις στη Συρία συνέβαλαν, ωστόσο, στην ιρανο-τουρκική προ-
σπάθεια συντονισμού, που αποβλέπει στη διαφύλαξη των εθνικών 
τους συμφερόντων, ένα εκ των οποίων είναι η αποτροπή δημιουργί-
ας κουρδικού κράτους.

Ανταγωνισμός 
αλλά και συνεννόηση

συνάντηση Ρωσίας, Τουρκίας και Ιράν στο 
πλαίσιο της διαδικασίας της Αστάνα, στα 
μέσα Σεπτεμβρίου, οι τρεις ηγέτες εμφανί-
στηκαν ενωτικοί, συμφωνώντας στην ανά-
γκη περαιτέρω συνεννόησης για την ειρή-
νη στην Ιντλίμπ και την αντιμετώπιση των 
τρομοκρατών.

Η εισβολή της Τουρκίας στη Συρία, μετά 
και το «πράσινο φως» που έλαβε από τις 
ΗΠΑ, έστρεψε το ενδιαφέρον προς τη ρωσι-
κή αντίδραση. Η συνεργασία της Μόσχας 
με τον κουρδικό πληθυσμό της Συρίας στην 
αντιμετώπιση των τζιχαντιστών αποτελού-
σε ανέκαθεν σημείο τομής της ρωσοτουρ-
κικής συνεννόησης. Η τουρκική επέμβαση 
στη Συρία δεν έτυχε της απόλυτης ρωσικής 
στήριξης, με το Κρεμλίνο να εκφράζει την 
ανησυχία του για τις επιπτώσεις της κρί-
σης στους συσχετισμούς ισχύος στο πεδίο. 

Μολονότι το βέτο της Ρωσίας στην πρό-
ταση των ευρωπαϊκών κρατών για μήνυ-
μα καταδίκης της επέμβασης αποδεικνύει 
την απροθυμία της να διαταράξει τις σχέ-
σεις με την Τουρκία, ανέλαβε μεσολαβητικό 
ρόλο στη συμφωνία μεταξύ Κούρδων και 
Αλ Ασαντ, προκειμένου δυνάμεις της Δα-
μασκού να εισέλθουν στην κουρδική περι-
οχή ελέγχου.

Συνοψίζοντας, οι σχέσεις Τουρκίας και 
Ρωσίας αναπτύσσονται πέραν της συνεν-
νόησης για την επίλυση του Συριακού. Η 
Αγκυρα αντιλαμβάνεται ότι η Μόσχα απο-
τελεί τον κρίσιμο παράγοντα με τον οποίο 
πρέπει να συνεργαστεί ώστε να μπορέσει, 
αφενός, να επηρεάσει τη διαμόρφωση του 
μεταπολεμικού πολιτικού περιβάλλοντος 
στη Συρία και, αφετέρου, να πετύχει μια 
καλύτερη θέση στο διεθνές σύστημα.

παρά τις αντιξοότητες

Τι φανερώνει η 
ιρανοΤουρκικη 
σΤαση απενανΤι 
σΤη συρια, η 
ανΤιπαλοΤηΤα 
για Την πανΤο-
δυναμια και ο 
συνΤονισμοσ για 
Τα κοινα Τουσ 
συμφερονΤα


