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Α

πό τα τέλη του 2018, η Σουρκία φαίνεται να αυξάνει αποφασιστικά
την επιρροή και την παρουσία της στην εμπόλεμη Λιβύη,
διαδραματίζοντας ενεργό ρόλο στα ζητήματα εσωτερικής και
εξωτερικής πολιτικής της χώρας. υγκεκριμένα, το Νοέμβριο του 2018, η
Άγκυρα δεν δίστασε να παρουσιάσει στο Λίβυο πρωθυπουργό, Υαγιέζ αλαράτζ, χάρτες, όπου οι Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες (Α.Ο.Ζ.) των δύο
χωρών εμφανίζονται να μοιράζονται κοινά σύνορα1. Επιπλέον, τον Απρίλιο
του 2019, ο Σούρκος Πρόεδρος, Ρ.Σ. Έρντογαν, και ο Λίβυος πρωθυπουργός
έσπευσαν να ενεργοποιήσουν τις διμερείς υμφωνίες ασφάλειας για
στρατιωτική βοήθεια2, ύστερα από την προέλαση των δυνάμεων του
στρατάρχη Φαλίφα Φαφτάρ προς τα δυτικά της χώρας με σκοπό την
κατάληψη της πρωτεύουσας, την οποία ελέγχει η αναγνωρισμένη από τον
Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) κυβέρνηση της Σρίπολης3. Η
τουρκική κυβέρνηση, μέσω της συνεργασίας της με τη Λιβύη, φαίνεται ότι
δεν προσβλέπει μόνο στην ειρηνική επίλυση της εμφύλιας σύγκρουσης στην
εν λόγω χώρα. Όλα δείχνουν ότι σημαντικότερος σκοπός της νέο-οθωμανικής
ηγεσίας αποτελεί η εξυπηρέτηση εθνικών στρατηγικών συμφερόντων σε
SEZER Kiymet, “Libya’da bu harita açıldı”, Yeni Şafak, 11 Νοεμβρίου 2018.
[Αναγνώστηκε στο: https://www.yenisafak.com/gundem/libyada-bu-harita-acildi-3408025,
Σελευταία πρόσβαση: 26 Ιουνίου 2019].
1

MEGERISI Tarek, “Libya’s global civil war”, European Council on Foreign Relations, 26
Ιουνίου
2019.
[Αναγνώστηκε
στο:
https://www.ecfr.eu/publications/summary/libyas_global_civil_war1, Σελευταία πρόσβαση:
28 Ιουνίου 2019].
2

REZEG Ali H. M. Abo, “Libya's Haftar begins campaign to take capital Tripoli”,
Anadolu,
4
Απριλίου
2019.
[Αναγνώστηκε
στο:
https://www.aa.com.tr/en/africa/libyas-haftar-begins-campaign-to-take-capitaltripoli/1442651,Σελευταία πρόσβαση: 25 Ιουνίου 2019].
3
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τομείς όπως η άμυνα, η ασφάλεια και η οικονομία, κυρίως ως αντιστάθμισμα
στις ταχύτατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο που φαίνεται να
συντελούνται σε βάρος της Σουρκίας. την παρούσα ανάλυση εξετάζονται οι
παράμετροι της τουρκικής εμπλοκής στη Λιβύη, καθώς επίσης και τα
κίνητρα και τα συνεπαγόμενα οφέλη για την τουρκική κυβέρνηση.
Σο ξέσπασμα της Αραβικής Άνοιξης στη Λιβύη και η ανατροπή του
συνταγματάρχη Μουάμαρ Καντάφι συντέλεσαν στη δημιουργία ενός κενού
ασφάλειας εντός της χώρας. Αυτό το κενό οδήγησε στην ανάπτυξη της δράσης
ισλαμικών οργανώσεων και άλλων ένοπλων μη κρατικών δρώντων, οι οποίοι
τελούσαν υπό διωγμό κατά την περίοδο διακυβέρνησης του Καντάφι. Η
κατάσταση αυτή είχε ως επακόλουθο τη διάσπαση της χώρας σε δύο
αντίπαλους συνασπισμούς, οι οποίοι μάχονται έκτοτε για την εξουσία. Από
τη μία πλευρά, βρίσκονται οι οπαδοί της αναγνωρισμένης από τα Ηνωμένα
Έθνη «Κυβέρνησης Εθνικής υμφωνίας» (Κ.Ε..) του Υαγέζ αλ-αράτζ στην
Σρίπολη, οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς τους ως τους «πραγματικούς
επαναστάτες» και μεγάλο μέρος τους είναι ισλαμιστές, ενώ, από την άλλη
πλευρά, βρίσκονται οι οπαδοί των δυνάμεων του «Εθνικού Λιβυκού τρατού»
του στρατάρχη Φαλίφα Φαφτάρ με έδρα το Σομπρούκ, οι οποίοι στο παρελθόν
συνεργάστηκαν, αλλά ύστερα διασπάστηκαν από τον Καντάφι4. Από το 2014,
αυτή η διαμάχη έχει μετατραπεί σε ανοιχτή ένοπλη σύγκρουση με τις
ειρηνευτικές προσπάθειες του Ο.Η.Ε. να έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει5. Η
βία παραμένει διάχυτη χωρίς προοπτική μακρόχρονης ειρήνης, εν μέρει
λόγω του γεγονότος ότι η χώρα δεν εξήλθε από τις συγκρούσεις της Αραβικής
Άνοιξης έχοντας διατηρήσει την ενιαία κρατική υπόστασή της, αλλά ως
κατακερματισμένη χώρα με πλήθος φυλών και παρακρατικών δρώντων που
βρίσκονται συνεχώς σε ρήξη6.
Κατά συνέπεια, η ειρηνική διευθέτηση του εμφυλίου πολέμου και η
εγκαθίδρυση μιας δημοκρατικής κυβέρνησης προβάλλονται από όλα τα
εμπλεκόμενα κράτη του διεθνούς συστήματος ως οι ακρογωνιαίοι λίθοι κάθε
εγχειρήματος διαβούλευσης και συνεργασίας γύρω από τη Λιβύη. Εντούτοις,
καθένα από αυτά τα κράτη αποσκοπεί, όχι μόνο να προστατέψει τη διεθνή
TOALDO Mattia, “Libya’s Political Stalemate”, Carnegie Europe, 3 Υεβρουαρίου 2016.
[Αναγνώστηκε στο: https://carnegieendowment.org/sada/62656, Σελευταία πρόσβαση: 29
Ιουνίου 2019].
4

MATTES Hanspeter, “Libya since 2011: Political Transformation and Violence”, Middle
Policy
Council,
Σόμος
23,
τεύχος
2,
2016.
[Αναγνώστηκε
στο:
https://www.mepc.org/libya-2011-political-transformation-and-violence,
Σελευταία
πρόσβαση: 29 Ιουνίου 2019].
5
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ΜΠΟΗ Μαίρη, Η διεθνής ασφάλεια στον μεταψυχροπολεμικό κόσμο. Οι αραβικές
εξεγέρσεις και η περίπτωση της υρίας. Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 2014, σελ. 161.
6
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ειρήνη και ασφάλεια, αλλά και να εξυπηρετήσει τα ίδια οικονομικά και
γεωστρατηγικά του συμφέροντα. Μεταξύ αυτών και η Σουρκία, μέσω της
σύμπραξής της με την Κ.Ε.. και υπό το πρίσμα των ταχύτατων εξελίξεων
του διεθνούς συστήματος, επιδιώκει να εξαργυρώσει οικονομικά και
πολιτικά οφέλη, για την αναβάθμιση της επιρροής και της θέσης της στην
περιφέρεια. Ποια δύναται, επομένως, να είναι τα κίνητρα ενός κρατικού
δρώντα για την εμπλοκή του στις υποθέσεις μιας χώρας που βρίσκεται σε
εμφύλια σύγκρουση; Για την εξέταση του ερωτήματος αυτού, μελετάται η
περίπτωση των τούρκο-λιβυκών σχέσεων, όπως αυτές αναπτύχθηκαν μετά
την Αραβική Άνοιξη και ειδικότερα κατά την περίοδο 2015-2019, κατά την
οποία αναδεικνύονται στοιχεία για την ανάμειξη της Σουρκίας στις
εσωτερικές υποθέσεις της Λιβύης. υγχρόνως, υιοθετούνται οι παραδοχές
της σχολής του ρεαλισμού των Διεθνών χέσεων. ύμφωνα με τη ρεαλιστική
σχολή σκέψης, οι σχέσεις των κρατών που απαρτίζουν το διεθνές σύστημα,
διακρίνονται από ανταγωνισμό. Σα κράτη έχουν, ακόμη, ως βασικό στόχο την
εξυπηρέτηση των εθνικών τους συμφερόντων και την αύξηση της ισχύος
τους υπό τις προκλήσεις του διεθνούς συστήματος7.
υναφώς, η Σουρκία υπηρετεί τις επιταγές του εθνικού της
συμφέροντος και της αύξησης της ισχύος της, στηριζόμενη στις βασικές
αρχές του δόγματος Νταβούτογλου, οι οποίες τονίζουν τα οφέλη που
προκύπτουν σε πολιτικό, οικονομικό και διπλωματικό επίπεδο, μέσω της
αξιοποίησης των ειδικών σχέσεων που διαθέτει η χώρα με τον αραβόισλαμικό κόσμο στη βάση των ιστορικών, θρησκευτικών και πολιτισμικών
τους δεσμών8. Σο δόγμα Νταβούτογλου αποτελεί ένα σχέδιο πολιτικής
επιβολής στις χώρες της τουρκικής περιφέρειας, με σκοπό την αναβάθμιση
της εθνικής ισχύος και την αποκατάσταση του απολεσθέντος ηγεμονικού
καθεστώτος της πάλαι ποτέ Οθωμανικής Αυτοκρατορίας9. ύμφωνα με τα
παραπάνω, η υπόθεση εργασίας διατυπώνεται ως εξής: « οι δρώντες του

διεθνούς συστήματος εμπλέκονται σε περιφερειακούς ανταγωνισμούς για
την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους και την αύξηση της ισχύος τους,
αδιαφορώντας για τους κινδύνους των διεθνών αντιδράσεων που θα
JACKSON Robert και SORENSEN Georg, Θεωρία και μεθοδολογία των διεθνών σχέσεων .
Η ύγχρονη υζήτηση. Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg, 2006, σελ. 123, 138.
7

ΡΑΠΣΟΠΟΤΛΟ Νικόλαος, «Η θέση του ισλαμικού κόσμου στη στρατηγική της
ισλαμικής κυβέρνησης AKP. Μία περίπτωση εργαλειακής χρήσης των «προνομιακών»
σχέσεων», στο ΚΟΤΚΟΤΒΕΛΗ Ηλίας κ.ά. (Επιμ.), Σο στρατηγικό βάθος και η Σουρκία.
Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 2013, σελ. 132.
8

ΡΑΠΣΟΠΟΤΛΟ Νικόλαος, «Νέο-Οθωμανική Εξωτερική Πολιτική της Σουρκίας. Η
Διπλωματία του Α. Νταβούτογλου», στο ΚΑΡΒΟΤΝΑΡΑΚΗ Θεοδόσης (Επιμ.), «Η
Διπλωματία στον 21ο Αιώνα», Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2014,
σελ. 61-78.
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προκληθούν». Η έρευνα ακολουθεί την περιγραφική και επαγωγική μέθοδο,
επιδιώκοντας μέσα από την ανάλυση των τούρκο-λιβυκών σχέσεων, βάσει της
διεθνούς βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, να εξαχθούν γενικά
συμπεράσματα για τη συμπεριφορά των δρώντων του διεθνούς συστήματος.
Αρχικά, γίνεται αναφορά στους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών και τις
σχέσεις των καθεστώτων τους μετά το ξέσπασμα της Αραβικής Άνοιξης. τις
σελίδες που ακολουθούν, εξετάζονται το διεθνές πλαίσιο μέσα στο οποίο
αναπτύχθηκαν οι σχέσεις μεταξύ Άγκυρας και Σρίπολης, οι παράμετροι
εμπλοκής της Σουρκίας στο λιβυκό εμφύλιο και το ζήτημα της οριοθέτησης
της λιβυκής Α.Ο.Ζ.. Σέλος, περιγράφονται τα συμπεράσματα της μελέτης.
1. χέσεις μεταξύ Λιβύης και Σουρκίας και το διεθνές περιβάλλον
Η Σουρκία και η Λιβύη διατηρούν ιστορικούς, πολιτισμικούς και
θρησκευτικούς δεσμούς, καθώς η Λιβύη αποτελούσε κτήση της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας από το 16ο αιώνα μέχρι το 191110. Επί καθεστώτος Καντάφι,
ωστόσο, οι σχέσεις των δύο χωρών δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές, καθώς o
Λίβυος συνταγματάρχης φαίνεται ότι τασσόταν υπέρ του «Κουρδικού
σκοπού»11. Παρ’ όλα αυτά, έως τις μέρες μας, οι δύο χώρες είναι σημαντικοί
οικονομικοί και εμπορικοί εταίροι με τη Λιβύη να προμηθεύει την Σουρκία
με πετρελαιοειδή προϊόντα και χρυσό12.
Οι εντάσεις που πυροδότησε η Αραβική Άνοιξη το 2011 στις χώρες της
Μέσης Ανατολής και της βόρειας Αφρικής και η αποτυχία εγκαθίδρυσης
μιας σταθερής, αποδεκτής δημοκρατικής διακυβέρνησης στη Λιβύη,
αποτέλεσαν ικανό εφαλτήριο για τους διεθνείς και περιφερειακούς δρώντες,
οι οποίοι έσπευσαν να εκμεταλλευτούν το κενό ασφάλειας για να
εξυπηρετήσουν τα εθνικά τους συμφέροντα, γεγονός που δημιούργησε
περαιτέρω εντάσεις13. τις αναταραχές κατά του Λίβυου ηγέτη έλαβαν μέρος
αντιφρονούντες, φυλές, καθώς και πολλά εξτρεμιστικά ισλαμικά στοιχεία
και ένοπλοι μισθοφόροι από άλλες χώρες. Η Σουρκία, αντιμέτωπη με τις
ανακατατάξεις της περιφέρειάς της, επέλεξε ένα ρόλο ανάλογο με την
περιφερειακή στρατηγική που είχε σχεδιάσει και η οποία απηχούσε το
BURU Mukhtar Mustafa (Επιμ.), “Libya”, Εγκυκλοπαίδεια Britannica, 2019.
[Αναγνώστηκε στο: https://www.britannica.com/place/Libya, Σελευταία πρόσβαση: 30
Ιουνίου 2019].
10

KINZER Stephen, “Tirade by Qaddafi Stuns Turkey's Premier”, New York Times, 9
Οκτωβρίου 1996. [Αναγνώστηκε στο: https://www.nytimes.com/1996/10/09/world/tirade-byqaddafi-stuns-turkey-s-premier.html, Σελευταία πρόσβαση: 30 Ιουνίου 2019].
11

Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs, “Turkey-Libya Economic and Trade
Relations”. [Αναγνώστηκε στο: http://www.mfa.gov.tr/turkey_s-commercial-and-economicrelations-with-libya.en.mfa, Σελευταία πρόσβαση: 25 Ιουνίου 2019].
12
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οθωμανικό της παρελθόν με σκοπό να εξαργυρώσει γεωπολιτικά και
γεωοικονομικά οφέλη14. Με την εξάπλωση των εντάσεων στη Λιβύη και τη
νομιμοποιημένη από το υμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. διεθνή επέμβαση
των δυνάμεων του Ν.Α.Σ.Ο.15, η Άγκυρα κλήθηκε να λάβει σαφή θέση στη
σύγκρουση. Έτσι, ο Ρ.Σ. Έρντογαν, αν και αρχικά εμφανίστηκε απρόθυμος
να συμμετέχει στην επέμβαση του N.A.T.O. κατά των δυνάμεων του
Καντάφι, εντούτοις απέστειλε ναυτικές δυνάμεις για να συνδράμει στη
στρατιωτική επιχείρηση16. Σαυτόχρονα, η Σουρκία δεν έμεινε αμέτοχη στις
ανακατατάξεις που σημειώθηκαν στο εσωτερικό της χώρας, καθώς
διατηρούσε σαφή οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα. Επί κυβερνήσεως
Καντάφι, είχε πραγματοποιήσει επενδύσεις και είχε υπογράψει συμβάσεις
σε τομείς όπως οι υπηρεσίες, οι υποδομές, τα ακίνητα και οι
υδρογονάνθρακες, εκτιμώμενης αξίας $ 15 δις.17, ενώ, παράλληλα,
περισσότεροι από 25.000 Σούρκοι πολίτες διέμεναν στη Λιβύη18. Η Σουρκία,
επομένως, εκτιμώντας τις εξελίξεις, έσπευσε να εκμεταλλευτεί την ανατροπή
των αυταρχικών καθεστώτων στα μουσουλμανικά κράτη της βόρειας Αφρικής
για να προωθήσει τη θέση της, αλλά και το πολιτικό και κοινωνικό της
σύστημα19.
2. Η εμπλοκή της Σουρκίας στο λιβυκό εμφύλιο και οι περιφερειακοί
δρώντες
Από το 2014, η κρίση στη Λιβύη πήρε έντονα χαρακτηριστικά εμφύλιας
σύγκρουσης. Η Σουρκία έχει επανειλημμένως δηλώσει τη στήριξή της στις
προσπάθειες του Ο.Η.Ε. για την αποκατάσταση της ειρήνης και της
σταθερότητας στην εμπόλεμη χώρα, ενώ έχει συνάψει και διεθνείς και
διμερείς συμφωνίες, τονίζοντας τους ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς
14

ΜΠΟΗ Μαίρη, ό.π.

Ηνωμένα Έθνη, “Χήφισμα υμβουλίου Ασφαλείας Αρ. 1973 (2011)”, 17 Μαρτίου 2011.
[Αναγνώστηκε στο: https://www.undocs.org/S/RES/1973%20(2011) , Σελευταία πρόσβαση:
29 Ιουνίου 2019].
15

GODEMENT François, “Libya Exposes Fault Lines in the Mediterranean – Part I”,
Global
Online,
25
Μαρτίου
2011.
[Αναγνώστηκε
στο:
https://yaleglobal.yale.edu/content/libya-exposes-fault-lines-mediterranean-parti,Σελευταία πρόσβαση: 28 Ιουνίου 2019].
16

Yale

17

MEGERISI Tarek, ό.π.

TOCCI Nathalie, “Turkey and the Arab Spring: Implications for Turkish Foreign Policy
in Transatlantic Perspective”, Carnegie Europe, 12 επτεμβρίου 2011. [Αναγνώστηκε στο:
https://carnegieendowment.org/2011/09/12/turkey-and-arab-spring-implications-forturkish-foreign-policy-in-transatlantic-perspective-pub-45557,Σελευταία πρόσβαση:
28
Ιουνίου 2019].
18

AMIKAM Nachmani, «Η ανατολική Μεσόγειος: Δραματικές αλλαγές, δραματικές
ευκαιρίες», στο ΚΟΤΚΟΤΒΕΛΗ Ηλίας κ.ά. (Επιμ.), Σο στρατηγικό βάθος και η Σουρκία .
Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 2013, σελ. 110.
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που μοιράζεται με τη χώρα. υγκεκριμένα, η Σουρκία αποτελεί
συμβαλλόμενο μέρος της Πολιτικής υμφωνίας για τη Λιβύη του Ο.Η.Ε.
(Libyan Political Agreement) που υπεγράφη το 2015 για την επίτευξη
συμβιβασμού μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών και την αποκατάσταση της
ειρήνης στη χώρα20. Ψστόσο, ο Σούρκος Πρόεδρος Ρ.Σ. Έρντογαν, τον Ιούνιο
του 2019, επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι η Άγκυρα πουλάει όπλα και
εξοπλισμό στην κυβέρνηση της Σρίπολης21, η οποία αμύνεται κατά των
επιθέσεων των δυνάμεων του Φαφτάρ. Παρά το γεγονός ότι το υμβούλιο
Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., με την Απόφαση 197322, έχει ήδη από το 2011
επιβάλει εμπάργκο όπλων στη Λιβύη, ο Σούρκος Πρόεδρος δικαιολόγησε την
πράξη, υποστηρίζοντας ότι υφίσταται συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας
μεταξύ των δύο χωρών23. το ίδιο πλαίσιο, η τουρκική κυβέρνηση,
παρασκηνιακά, επέτρεπε σε εξόριστους Λίβυους να διοχετεύουν όπλα και
πολεμοφόδια από τουρκικά λιμάνια προς την κυβέρνηση της Σρίπολης24.
Από την άλλη πλευρά, ο Λιβυκός Εθνικός τρατός του Φαφτάρ δήλωσε ότι
«τουρκικές στρατηγικές θέσεις, εταιρείες και έργα θεωρούνται νόμιμοι
στόχοι των ενόπλων δυνάμεων», ενώ απαγόρευσε τις πτήσεις από και προς
την Σουρκία και ανακοίνωσε τη σύλληψη Σούρκων υπηκόων που διαμένουν
στη Λιβύη25.
ε επίπεδο ιδεολογίας, ο Ρ.Σ. Έρντογαν είναι υποστηρικτής της
Μουσουλμανικής Αδελφότητας, έχοντας υιοθετήσει και το χαιρετισμό με τα
τέσσερα δάκτυλα (Rabaa), θέλοντας να στείλει πιθανότατα το μήνυμα ότι
τάσσεται υπέρ της εν λόγω οργάνωσης26. Η τουρκική κυβέρνηση παρείχε
σημαντική στήριξη σε κόμματα που αναδύθηκαν μετά την Αραβική Άνοιξη
Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs, “Bilateral Relations between Turkey
and Libya”. [Αναγνώστηκε στο: http://www.mfa.gov.tr/bilateral-relations-between-turkeyand-libya.en.mfa, Σελευταία πρόσβαση: 25 Ιουνίου 2019].
20

SOYLU Ragip, “Turkey sold arms and equipment to UN-backed Libyan government,
Erdogan confirms”, Middle East Eye, 20 Ιουνίου 2019. [Αναγνώστηκε στο:
https://www.middleeasteye.net/news/turkey-sold-equipment-libya-erdogan-confirms,
Σελευταία πρόσβαση: 26 Ιουνίου 2019].
21

Ηνωμένα Έθνη, “Χήφισμα υμβουλίου Ασφαλείας Αρ. 1970 (2011)”, 26 Υεβρουαρίου
2011. [Αναγνώστηκε στο: https://www.undocs.org/S/RES/1970%20(2011), Σελευταία
πρόσβαση: 29 Ιουνίου 2019].
22

23
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Al Jazeera, “Libya: Haftar bans flights, boats from Turkey”, 29 Ιουνίου 2019.
[Αναγνώστηκε στο: https://www.aljazeera.com/news/2019/06/libya-haftar-bans-flightsboats-turkey-190629092635015.html, Σελευταία πρόσβαση: 26 Ιουνίου 2019].
25

BBC, “Recep Tayyip Erdogan: Turkey's pugnacious president”, 24 Ιουνίου 2019.
[Αναγνώστηκε
στο:
https://www.bbc.com/news/world-europe-13746679,
Σελευταία
πρόσβαση: 27 Ιουνίου 2019].
26

6

Τεηράδια Τοσρκικών και Εσραζιαηικών Μελεηών

και είχαν δεσμούς με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα σε χώρες, όπως η
Αίγυπτος, η υρία, η Συνησία, και η Τεμένη. Αντιστοίχως, στη Λιβύη
υποστήριξε το κόμμα «Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη» (Justice and Development
Party)27, το οποίο ήταν πιστό σε βασικές αρχές της Μουσουλμανικής
Αδελφότητας, αλλά σημείωσε επιτυχία μόνο κατά τα πρώτα χρόνια μετά την
«Αραβική Άνοιξη». ήμερα, η τουρκική κυβέρνηση στηρίζει τη διεθνώς
αναγνωρισμένη Κυβέρνηση Εθνικής υμφωνίας, μέλη της οποίας έχουν
δεσμούς με την Αδελφότητα28. Πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι το ρόλο του
χρηματοδότη της τουρκικής στρατιωτικής βοήθειας, καθώς και άλλων
ισλαμικών ομάδων που μάχονται τις δυνάμεις του Φαφτάρ, εν μέσω της
δεινής οικονομικής κατάστασης, στην οποία περιήλθε η Σουρκία, έχει
αναλάβει το Κατάρ29. Ψστόσο, η Αδελφότητα έχει χαρακτηριστεί ως
«τρομοκρατική οργάνωση» από πολλά αραβικά κράτη, τα οποία προσβλέπουν
να υπερασπιστούν τα μοναρχικά καθεστώτα του Κόλπου30 έναντι
θρησκευτικών πολιτικών κινημάτων, και κυρίως έναντι της ευρέως
διαδεδομένης Μουσουλμανικής Αδελφότητας31. υναφώς, μέλη της Βουλής
των Αντιπροσώπων της κυβέρνησης στο Σομπρούκ, η οποία διάκειται φιλικά
απέναντι στον Φ. Φαφτάρ, ψήφισαν για την αναγνώριση της
Μουσουλμανικής Αδελφότητας ως «τρομοκρατική οργάνωση»32. Η κίνηση
αυτή αποσκοπεί στην κατοχύρωση της στήριξης των Η.Π.Α. και των
μοναρχιών του Αραβικού Κόλπου. Επομένως, από τη μία πλευρά, η Σουρκία
και το Κατάρ υποστηρίζουν και παρέχουν όπλα στους ισλαμιστές, ενώ από
MILLER Chris, “Coalition in Turkey Could Alter the Country’s Foreign
Policy Direction”, Yale Global Online, 18 Ιουνίου 2015. [Αναγνώστηκε στο:
https://yaleglobal.yale.edu/content/coalition-turkey-could-alter-countrys-foreign-policydirection, Σελευταία πρόσβαση: 28 Ιουνίου 2019].
27

The Guardian, “White House considers move to designate Muslim Brotherhood a
terrorist group”, 30 Απριλίου 2019. [Αναγνώστηκε στο: https://www.theguardian.com/usnews/2019/apr/30/muslim-brotherhood-white-house-egypt,
Σελευταία
πρόσβαση:
28
Ιουνίου 2019].
28
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SCHANZER Jonathan και TAHIROGLU Merve, «Η αποτυχία της Άγκυρας. Πώς η
Σουρκία έχασε την Αραβική Άνοιξη», Foreign Affairs, 27 Ιανουαρίου 2016. [Αναγνώστηκε
στο: http://www.foreignaffairs.gr/articles/70671/jonathan-schanzer-kai-merve-tahiroglu/iapotyxia-tis-agkyras?page=show, Σελευταία πρόσβαση: 27 Ιουνίου 2019].
30

KIRKPATRICK D. David και SCHMITT Eric, “Arab Nations Strike in Libya, Surprising
U.S.”, The New York Times, 25 Αυγούστου 2014. [Αναγνώστηκε στο:
https://www.nytimes.com/2014/08/26/world/africa/egypt-and-united-arab-emirates-said-tohave-secretly-carried-out-libya-airstrikes.html?searchResultPosition=1,
Σελευταία
πρόσβαση: 28 Ιουνίου 2019].
31

ABDULKADER Assad, “Libya's Tobruk-based HoR labels Muslim Brotherhood a
terrorist group”, The Libya Observer, 14 Μαΐου 2019. [Αναγνώστηκε στο:
https://www.libyaobserver.ly/news/libyas-tobruk-based-hor-labels-muslim-brotherhoodterrorist-group, Σελευταία πρόσβαση: 25 Ιουνίου 2019].
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την άλλη, η αουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
υποστηρίζουν τις αντίπαλες δυνάμεις, οι οποίες βομβαρδίζουν την Σρίπολη
από αιγυπτιακές βάσεις33 και αποστέλλουν όπλα σε παραστρατιωτικές ομάδες
κατά παράβαση του εμπάργκο όπλων που θέσπισε ο Ο.Η.Ε. από και προς τη
Λιβύη για την προστασία των αμάχων34. Παράλληλα, η Αίγυπτος στηρίζει τις
δυνάμεις του Φ. Φαφτάρ, υπό το φόβο επικράτησης της Κ.Ε.. και
μετατροπής της Λιβύης, όπως έχει ήδη συμβεί με την Σουρκία και το Κατάρ
σε καταφύγιο της αιγυπτιακής Μουσουλμανικής Αδελφότητας, η οποία
απομακρύνθηκε πραξικοπηματικά από την εξουσία το 2013 και κηρύχθηκε
ως «τρομοκρατική οργάνωση»35.
3. Σο Ζήτημα Οριοθέτησης της λιβυκής Α.Ο.Ζ. και η Άγκυρα
Πέρα από την εμπλοκή της στις εσωτερικές υποθέσεις της Λιβύης, η Άγκυρα
επιδιώκει να ασκήσει επιρροή σε ζητήματα που άπτονται των σχέσεων της εν
λόγω χώρας με τα γειτονικά κράτη της Ανατολικής Μεσογείου.
υγκεκριμένα, η Σουρκία έχει προβεί σε προσπάθειες οριοθέτησης
θαλάσσιων ζωνών με πολλά κράτη της περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένης
της Λιβύης.
Ο Σούρκος υπουργός Εθνικής Άμυνας, Φουλουσί Ακάρ, σε επίσκεψή
του στη Λιβύη το Νοέμβριο του 2018, συζήτησε με τον πρωθυπουργό της
Κυβέρνησης Εθνικής υμφωνίας, Υαγέζ αλ-αράτζ, για θέματα άμυνας και
ασφάλειας, ενώ του παρουσίασε και χάρτες που απεικόνιζαν την έκταση της
Α.Ο.Ζ. της χώρας στο Λιβυκό Πέλαγος36. ύμφωνα με την τουρκική
φιλοκυβερνητική εφημερίδα Yeni Şafak, ο Σούρκος υπουργός ισχυρίστηκε
ότι η Ελλάδα εκμεταλλεύτηκε τον εμφύλιο πόλεμο της Λιβύης για να
«υποκλέψει» από την τελευταία περί τα 40.000 τ.χλμ. Α.Ο.Ζ. στο Λιβυκό

33

KIRKPATRICK D. David και SCHMITT Eric, ό.π.

CAFIERO Giorgio και WAGNER Daniel, “The UAE and Qatar Wage a Proxy War in
Libya”,
Huffington
Post,
14
Δεκεμβρίου
2015.
[Αναγνώστηκε
στο:
https://www.huffpost.com/entry/the-uae-and-qatar-wage-a-proxy-war-in-libya/, Σελευταία
πρόσβαση: 28 Ιουνίου 2019].
34

GHAFAR Adel Abdel και TOALDO Mattia, “Does the road to stability in Libya pass
through Cairo?”, Brookings Institute, 1 Ιουνίου 2017. [Αναγνώστηκε στο:
https://www.brookings.edu/blog/markaz/2017/06/01/does-the-road-to-stability-in-libyapass-through-cairo/, Σελευταία πρόσβαση: 29 Ιουνίου 2019].
35

Έδρα «Θουκυδίδης» στις τρατηγικές πουδές του ΓΕΕΘΑ στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας, “Αναλυτική έκθεση: Οι εξελίξεις στο διεθνή περίγυρο της χώρας Νοέμβριος –
36

Δεκέμβριος 2018”, Σμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών πουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
Ιανουάριος 2019, σελ. 26. [Αναγνώστηκε στο: http://www.geetha.mil.gr/media/pdfarxeia/pamak/2018/ekthesi-noe-dek-2018.pdf, Σελευταία πρόσβαση: 26 Ιουνίου 2019].
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Πέλαγος37. τη συνέχεια, προέτρεψε το Λίβυο εταίρο του να προβούν σε
διμερή οριοθέτηση Α.Ο.Ζ., παρουσιάζοντας ακόμη ένα χάρτη, όπου οι Α.Ο.Ζ.
των δύο χωρών εφάπτονταν σε ένα σημείο, το οποίο οριοθετείται νοητά από
τη γραμμή Μαρμαρίδα-Υετχιέ-Κας στην Ιωνία και Ντέρνα-ΣομπρούκΜπαρντία στην Κυρηναϊκή38. Η τουρκική αυτή θέση αφαιρεί και δεν
αναγνωρίζει δικαιώματα υφαλοκρηπίδας τόσο στα Δωδεκάνησα, την Κρήτη
και την Κύπρο, όσο και, κατ’ επέκταση, στα υπόλοιπα νησιά της
Μεσογείου39. ύμφωνα με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και
Εξωτερικής Πολιτικής, Άγγελο υρίγο, οι χάρτες αυτοί της Σουρκίας δεν
είναι καινοφανείς, καθώς ήδη από το 2011 το τουρκικό Γ.Ε.ΕΘ.Α. είχε
προετοιμάσει ακραία σενάρια για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας ή Α.Ο.Ζ.
με όλα τα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου40.

Φάρτης 1: Η έκταση της ελληνικής και της λιβυκής Α.Ο.Ζ.,
σύμφωνα με τους τουρκικούς ισχυρισμούς.
Πηγή: Yeni Şafak, 11 Νοεμβρίου 2018.

Η κίνηση αυτή της τουρκικής κυβέρνησης είχε ως στόχο την
απόκτηση ενός σημαντικού περιφερειακού εταίρου, ο οποίος θα συνταχθεί
με τη μαξιμαλιστική πολιτική που ακολουθεί ο Σούρκος Πρόεδρος στις
διεκδικήσεις της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ψστόσο, η μαξιμαλιστική
SEZER Kiymet, “Libya’da bu harita açıldı”, Yeni Şafak, 11 Νοεμβρίου 2018.
[Αναγνώστηκε στο: https://www.yenisafak.com/gundem/libyada-bu-harita-acildi-3408025,
Σελευταία πρόσβαση: 26 Ιουνίου 2019].
37

38

SEZER Kiymet, ό.π.

ΝΕΔΟ Βασίλης, «Σουρκικές διεκδικήσεις μέσω Λιβύης», Η Καθημερινή, 13 Νοεμβρίου
2018.
[Αναγνώστηκε
στο:
https://www.kathimerini.gr/994858/article/epikairothta/kosmos/toyrkikes-diekdikhseismesw-livyhs, Σελευταία πρόσβαση: 27 Ιουνίου 2019].
39

Liberal, «Η Σουρκία αμφισβητεί δια της ισχύος, η ένταση θα κλιμακωθεί», 13 Νοεμβρίου
2018. [Αναγνώστηκε στο: https://www.liberal.gr/apopsi/aggelos-surigos/227926, Σελευταία
πρόσβαση: 27 Ιουνίου 2019].
40
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αυτή πολιτική αμφισβητεί σαφώς τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ενώ,
παράλληλα, μια διμερής οριοθέτηση Σουρκίας-Λιβύης θα έθετε το
ενδεχόμενο σύγκρουσης στο Λιβυκό Πέλαγος.

Φάρτης 2: Οι τουρκικοί ισχυρισμοί περί σημείου επαφής Α.Ο.Ζ. Σουρκίας
και Λιβύης.
Πηγή: Yeni Şafak, 11 Νοεμβρίου 2018.

υγχρόνως, δεν αποκλείεται οι κινήσεις της Σουρκίας να επηρεάσουν
τις τριμερείς σχέσεις Αθήνας-Λευκωσίας-Καΐρου, ύστερα και από τη
υμφωνία των τριών χωρών για την ανάπτυξη σχεδίων με σκοπό την
αξιοποίηση των φυσικών πόρων των Α.Ο.Ζ. τους41. Παρ’ όλα αυτά, η
οριοθέτηση της Α.Ο.Ζ. δεν αποτελεί προτεραιότητα για την «τριχοτομημένη»
Λιβύη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν τίθενται ευνοϊκές βάσεις για
μελλοντικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Σουρκίας και Λιβύης42.
Ο ναύαρχος του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, Cihat Yaycı,
επεσήμανε σε μελέτη του, ήδη από το 2011, την αναγκαιότητα σύναψης
συμφωνιών οριοθέτησης Α.Ο.Ζ. με τα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου, και
ιδιαίτερα με τη Λιβύη, αφότου η τελευταία προέβη στην κήρυξη Α.Ο.Ζ. το
200943. Σο γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την υπόθεση που θέλει την τουρκική
41

Έδρα «Θουκυδίδης» ΓΕΕΘΑ - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ό.π., σελ. 28.

ΛΕΟΝΣΑΚΙΑΝΑΚΟ Ιωάννης, «Πού βρίσκεται η Ελλάδα στο παιγνίδι υψηλών
συμφερόντων στην κατακερματισμένη Λιβύη;», Liberal, 15 Υεβρουαρίου 2019.
[Αναγνώστηκε στο: https://www.liberal.gr/diplomacy/pou-brisketai-i-ellada-sto-paignidiupsilon-sumferonton-stin-katakermatismeni-libui/240447,
Σελευταία
πρόσβαση:
27
Ιουνίου 2019].
42

CİHAT Yaycı, “Doğu Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasında
Libya'nın Rolü ve Etkisi”, The Journal of Security Strategies, τεύχος 14, Δεκέμβριος 2011,
σελ. 17-41, [Αναγνώστηκε στο: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/84509,
Σελευταία πρόσβαση: 26 Ιουνίου 2019].
43
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διοίκηση να έχει προετοιμάσει εδώ και χρόνια σενάρια οριοθέτησης
υφαλοκρηπίδας ή Α.Ο.Ζ. με όλα τα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου. το
πλαίσιο αυτό, ο ναύαρχος, ο οποίος είναι ειδικός σε θέματα δικαίου της
θάλασσας, αναφέρθηκε στον επιτακτικό χαρακτήρα του ζητήματος, τόσο σε
ομιλίες του στο Υόρουμ Ναυτιλίας και Θαλάσσιας Ασφάλειας 2019
(Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu 2019) που πραγματοποιήθηκε τον
Απρίλιο του 201944 και στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας το Μάιο του 201945
όσο και στο βιβλίο του με τίτλο «Η έννοια της Αποκλειστικής Οικονομικής
Ζώνης (ΑΟΖ) με ερωτήσεις και απαντήσεις» (Sorular ve Cevaplar ile
Münhasır Ekonomik Bölge. (MEB) Kavramı), το οποίο εκδόθηκε τον Ιούνιο
του 2019 από τη Διοίκηση του Πολεμικού Ναυτικού46. Ειδικότερα,
υποστήριξε ότι η Σουρκία πρέπει να προβεί άμεσα στην κήρυξη δικής της
Α.Ο.Ζ., καθώς αποτελεί τη μοναδική χώρα της Ανατολικής Μεσογείου που
δεν το έχει κάνει, αλλά και στη σύναψη συμφωνίας οριοθέτησης με τη Λιβύη
με σκοπό να προστατεύσει τα νόμιμα δικαιώματά της στην περιοχή47.
Παράλληλα, οι κινήσεις αυτές ισχυρίζεται ότι θα προστατεύσουν τα
τουρκικά ζωτικά συμφέροντα απέναντι στο καταστροφικό σενάριο σύναψης
συμφωνιών οριοθέτησης ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο, την οποία
αναφέρει ως «ελληνό-κυπριακή διοίκηση» κατά πάγια τακτική της Άγκυρας,
την Αίγυπτο και τη Λιβύη, με γραμμές βάσης τα ελληνικά νησιά, οι οποίες
θα περιόριζαν την τουρκική Α.Ο.Ζ. από τα 189.000 τ.χλμ. στα 41.000
τ.χλμ.48.
Εξίσου σημαντική θεωρείται η σύναψη συμφωνιών οριοθέτησης και
με τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής, όπως η Αίγυπτος, το Ισραήλ
και ο Λίβανος49. Η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών ανάμεσα στην Σουρκία
και τις προαναφερθείσες χώρες θα μπορούσε, σύμφωνα με το ναύαρχο, να
SEZER Kıymet, “Amiral Yaycı’dan Doğu Akdeniz tespiti: Ege adalarında ABD
üslenmesi hızlandı”, Yeni Şafak, 29 Απριλίου 2019. [Αναγνώστηκε στο:
https://www.yenisafak.com/gundem/amiral-yaycidan-dogu-akdeniz-tespiti-ege-adalarindaabd-uslenmesi-hizlandi-3468597, Σελευταία πρόσβαση: 28 Ιουνίου 2019].
44

DEMİRTAŞ Serkan, “Turkey mulls steps in east Med against G Cyprus’ moves”,
Daily
News,
3
Ιουνίου
2019.
[Αναγνώστηκε
στο:
https://www.hurriyetdailynews.com/opinion/serkan-demirtas/turkey-mulls-steps-in-eastmed-against-g-cyprus-moves-143904, Σελευταία πρόσβαση: 26 Ιουνίου 2019].
45

Hürriyet

SEZER Kıymet, “Tek taraflı MEB ilanı hakkımız”, Yeni Şafak, 25 Ιουνίου 2019.
[Αναγνώστηκε στο:
46

https://www.yenisafak.com/gundem/tek-tarafli-meb-ilani-hakkimiz-3496138,
πρόσβαση: 30 Ιουνίου 2019].
47

DEMİRTAŞ Serkan, ό.π.

48

SEZER Kıymet, “Tek taraflı MEB…”, ό.π..

49

SEZER Kıymet, “Tek taraflı MEB…”, ό.π..
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γίνει με τη χάραξη διαγώνιων και όχι κάθετων γραμμών, που αποτελεί την
παραδοσιακή πρακτική της χώρας, καθώς της το επιτρέπει η γεωγραφική της
θέση50.

Υάρτης 3: Οι τοσρκικοί ιστσρισμοί για την έκταση της τοσρκικής Α.Ο.Ζ.
Πηγή: Hürriyet Daily News, 3 Ιοσνίοσ 2019.

Ο С. Yaycı τόνισε ότι σε αντίθεση με το δικαίωμα των κρατών για
υφαλοκρηπίδα που υφίσταται, σύμφωνα με το άρθρο 77 της ύμβασης για το
Δίκαιο της Θάλασσας των Ηνωμένων Εθνών51, εξ υπαρχής (ab initio) και
αυτοδικαίως (ipso facto), το δικαίωμα για Α.Ο.Ζ. θα πρέπει να δηλωθεί στον
Ο.Η.Ε.52. Αξιοσημείωτο θεωρείται πως η Σουρκία, παρά το γεγονός ότι
επικαλείται τα άρθρα της ύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, δεν
αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος αυτής. το ίδιο πλαίσιο, και ιδιαίτερα μετά
τις αντιδράσεις της Ε.Ε. και των Η.Π.Α. σχετικά με τις γεωτρήσεις της
Σουρκίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ο Σούρκος υπουργός
Εξωτερικών, Μ. Σσαβούσογλου, απάντησε ότι οι τουρκικές δραστηριότητες
είναι καθόλα σύμφωνες με τα τουρκικά κυριαρχικά δικαιώματα και το
διεθνές δίκαιο, καθώς διεξάγονται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, που
έχει δηλωθεί στον Ο.Η.Ε.53. αφέστατα, μέσω της ανάπτυξης έντονης
50

DEMİRTAŞ Serkan, ό.π..

51

ύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, 1982.

52

SEZER Kıymet, “Tek taraflı MEB…”, ό.π..

ALHAS Ali Murat και DOGANTEKIN Vakkas, “Turkish FM writes to EU, UNSC
members on E. Med. drills”, Πρακτορείο Anadolu, 17 Μαΐου 2019. [Αναγνώστηκε στο:
https://www.aa.com.tr/en/europe/turkish-fm-writes-to-eu-unsc-members-on-e-meddrills/1481003, Σελευταία πρόσβαση: 17 Ιουνίου 2019].
53
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κινητικότητας, η Σουρκία επιδιώκει να ενισχύσει εμπράκτως τη διπλωματία
της, αλλά και την παρουσία της στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
υμπέρασμα
Εν κατακλείδι, η Σουρκία έχει ενισχύσει τις σχέσεις της με τη Λιβύη,
ύστερα από τις αναταραχές που προκάλεσε η «Αραβική Άνοιξη», στηριζόμενη
κυρίως στις επαφές με την ισλαμικών καταβολών «Κυβέρνηση Εθνικής
υμφωνίας». Βάσει των παραπάνω, επιβεβαιώνεται η υπόθεση εργασίας πως
οι δρώντες του διεθνούς συστήματος εμπλέκονται σε περιφερειακούς
ανταγωνισμούς για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους και την αύξηση
της ισχύος τους. Η Σουρκία, υπό το βάρος των συνεχών εξελίξεων στην
Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και υπό τις βλέψεις της νέο-οθωμανικής
πολιτικής της κυβέρνησης του Ρ.Σ. Έρντογαν για την αποκατάσταση της
ηγεμονικής θέσης της χώρας, επιλέγει να εμπλακεί άμεσα, αλλά και έμμεσα
σε πλήθος πεδίων ανταγωνισμού της περιφέρειάς της. Αξιοποιώντας τους
ιστορικούς, θρησκευτικούς, πολιτισμικούς δεσμούς που έχει με τη Λιβύη,
και εν γένει με τον αραβό-ισλαμικό κόσμο, καθώς και τις συμφωνίες που έχει
συνάψει με το παλαιό και το νέο λιβυκό καθεστώς, η Σουρκία παρεμβαίνει
ποικιλοτρόπως στις εσωτερικές και τις εξωτερικές υποθέσεις της εμπόλεμης
χώρας με σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτικών, οικονομικών και
γεωστρατηγικών της συμφερόντων. υνεπώς, ο λιβυκός εμφύλιος πόλεμος
φαίνεται να έχει μετατραπεί σε πεδίο σύγκρουσης των παραδοσιακών
δυνάμεων του περιφερειακού ανταγωνισμού στο βωμό της εξυπηρέτησης των
εθνικών τους συμφερόντων. Κατ’ επέκταση, η πολιτική που ακολουθεί η
Άγκυρα φαίνεται να έχει ως στόχο την απόκτηση νέων, στρατηγικών εταίρων
με σκοπό την αύξηση της ισχύος της χώρας εν μέσω ενός συνεχώς
μεταβαλλόμενου περιφερειακού και διεθνούς περιβάλλοντος. Σο μόνο που
μένει να διαπιστωθεί είναι εάν αυτές οι συμμαχίες θα τελεσφορήσουν και θα
ανταποκριθούν στις συνεχείς προκλήσεις του διεθνούς συστήματος.
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ΟΙ ΡΩΟ-ΣΟΤΡΚΙΚΔ ΥΔΔΙ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ
ΣΩΝ ΔΞΔΛΙΞΔΩΝ ΣΗ ΒΟΡΔΙΟΓΤΣΙΚΗ ΤΡΙΑ: Η
ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΙΝΣΛΙΜΠ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗ
Μέλος ηης Ομάδας Έρεσνας Τοσρκίας

πό τα τέλη του Απριλίου του 2019, οι δυνάμεις του καθεστώτος του
Μπασάρ αλ-Άσαντ με τη συνδρομή των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων
(Ρ.Ε.Δ.) ενέτειναν τις επιθέσεις τους εναντίον των ομάδων ανταρτών
και εξτρεμιστικών στοιχείων στην επαρχία Ιντλίμπ της
βορειοδυτικής υρίας, η οποία συνιστά πλέον το τελευταίο
«προπύργιο» των αντικαθεστωτικών στη χώρα1. Η σημασία των εν
λόγω επιθέσεων αποτυπώνεται από το γεγονός ότι αποτελούν τη μεγαλύτερη
κλιμάκωση επιχειρήσεων στην Ιντλίμπ, από το επτέμβριο του 2018, όταν
και πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της υμφωνίας δημιουργίας ζώνης
αποκλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα στη Ρωσική Ομοσπονδία και στην
Σουρκία2. Οι εξελίξεις στην περιοχή αυτή αποδεικνύονται καίριας σημασίας
για την πορεία των ρώσο-τουρκικών σχέσεων, καθώς ως αποτέλεσμα της
υπογραφής της προαναφερθείσης υμφωνίας, οι δύο χώρες προχώρησαν σε
μια σειρά από συνεννοήσεις με στόχο την αποφυγή μιας ευρείας κλίμακας
επίθεσης των συριακών δυνάμεων στην Ιντλίμπ. Ωστόσο, οι επιθέσεις που η
Άγκυρα δέχεται εξαιτίας της υποστήριξης που παρέχει σε ομάδες
αντικαθεστωτικών στην Ιντλίμπ, διαμορφώνουν μια ρευστή κατάσταση για
τις διμερείς σχέσεις Ρωσίας και Σουρκίας. Οι εξελίξεις αυτές εγκυμονούν
κινδύνους για τη συνέχιση της συνεργασίας και του συντονισμού που είχαν

Α

MACARON Joe, «Are Russia and Turkey making deals or parting ways in Syria?», Al
15
Μαΐου
2019.
[Αναγνώστηκε
στο:
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/russia-turkey-making-deals-parting-wayssyria-190515163715038.html. Σελευταία πρόσβαση: 1/7/2019]
1

Jazeera,

WINTOUR Patrick, «Russia and Turkey to set up buffer zone to protect civilians», The
17
επτεμβρίου
2018.
[Αναγνώστηκε
στο
https://www.theguardian.com/world/2018/sep/17/russia-and-turkey-to-set-up-idlib-bufferzone-to-protect-civilians. Σελευταία πρόσβαση: 1/7/2019]
2

Guardian,
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επιτευχθεί τόσο στο πλαίσιο της υμφωνίας του ότσι (επτέμβριος 2018)
όσο και στο πλαίσιο των ειρηνευτικών συνομιλιών της Διαδικασίας της
Αστάνα.
την παρούσα ανάλυση επιχειρείται να καταδειχθεί σε ποιο βαθμό
και με ποιον τρόπο οι εξελίξεις στην Ιντλίμπ δύνανται να επιφέρουν ένα
ευρύτερο πλήγμα στις σχέσεις μεταξύ Σουρκίας και Ρωσίας, καθώς
αναδύονται οι πραγματικές επιδιώξεις του κάθε κράτους για το μέλλον της
περιοχής. Σαυτόχρονα, ελλοχεύει ο κίνδυνος αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο,
εφόσον οι επιδιώξεις αυτές είναι κατά βάση ανταγωνιστικές. Σα
εμπλεκόμενα στη διαμάχη κράτη δεν διαθέτουν τον ίδιο βαθμό ισχύος και
επιρροής στην περιοχή, με αποτέλεσμα να μην είναι το ίδιο ικανά να
επιδιώξουν την πραγμάτωση των εθνικών τους συμφερόντων. Πιο
συγκεκριμένα, τα εθνικά συμφέροντα της Σουρκίας φαίνεται να
υπονομεύονται, καθώς η επιδίωξή τους καθίσταται περισσότερο δυσχερής με
την επέκταση της επιρροής του αλ-Άσαντ και της Ρωσίας στην περιοχή.
Ακόμη, διαφαίνεται μια σημαντική επιδείνωση στις σχέσεις της Σουρκίας με
τη υρία, με μια ευθεία αντιπαράθεση μεταξύ τους να είναι πιθανή, εφόσον
η δεύτερη εμμένει στη θέση της υπέρ της διεξαγωγής μιας μεγάλης κλίμακας
επίθεσης έναντι των αντικαθεστωτικών που εξακολουθεί να υποστηρίζει η
πρώτη.
Η υπόθεση εργασίας της παρούσας ανάλυσης μπορεί να διατυπωθεί ως
εξής: «Δύο κράτη με ως επί το πλείστον αμοιβαία αποκλειόμενα εθνικά

συμφέροντα, αλλά και με ύπαρξη αδύναμων μηχανισμών συντονισμού και
συνεργασίας, είναι πιθανό να οδηγηθούν σταδιακά σε ρήξη, λόγω της
επίδρασης πληθώρας εξωτερικών παραγόντων αλλά και λόγω των μεταβολών
στα εθνικά τους συμφέροντα, θέτοντας σε κίνδυνο κάθε προηγούμενη
συνεργατική προσπάθεια». Για τον έλεγχο της παραπάνω υπόθεσης εργασίας
μελετάται μια σειρά στοιχείων και γεγονότων που έχουν διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο στις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Σουρκίας υπό το φως των
εξελίξεων στη στρατηγικής σημασίας επαρχία Ιντλίμπ. Για την εξέταση
αυτών αξιοποιούνται εννοιολογικά εργαλεία που προσφέρει στη θεωρία
διεθνών σχέσεων η σχολή σκέψης του Νεοκλασικού Ρεαλισμού, όπως είναι η
διαρκής επιδίωξη του εθνικού συμφέροντος από τα κράτη, ο αγώνας για
περισσότερη ισχύ, αυξημένη επιρροή και εθνική ασφάλεια τόσο στο διεθνές
σύστημα όσο και στα επιμέρους περιφερειακά υποσυστήματα. Για τους
παραπάνω σκοπούς πραγματοποιείται μια βιβλιογραφική και περιγραφική
μεθοδολογική έρευνα, ενώ ακολουθείται η παραγωγική ερευνητική
προσέγγιση, στο πλαίσιο της οποίας επιχειρείται η εξαγωγή ειδικών
συμπερασμάτων για τις εξωτερικές σχέσεις της Σουρκίας με τη Ρωσία, μέσω
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της παράθεσης γενικότερων θεωρήσεων. Η δομή της παρούσας ανάλυσης έχει
ως εξής: αρχικά εξετάζονται τα επιμέρους κίνητρα εμπλοκής της κάθε χώρας
στη συριακή διαμάχη και έπειτα γίνεται αναφορά σε προσπάθειες
συντονισμού όπου συμμετέχουν οι δύο χώρες με σκοπό την επίλυση της. τη
συνέχεια, μελετάται η πορεία των εξελίξεων αναφορικά με την περιοχή
ενδιαφέροντος κατά το τελευταίο διάστημα, όπως και οι επιπτώσεις τους σε
επίπεδο διμερών σχέσεων των εμπλεκόμενων χωρών και τέλος εξάγονται
κάποια χρήσιμα συμπεράσματα βάσει των εξελίξεων που εξετάσθηκαν.
1. Σουρκικές και Ρωσικές Επιδιώξεις στο υριακό Εμφύλιο
Μετά την έναρξη του συριακού εμφυλίου το 2011, οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας
και Σουρκίας παρουσίασαν διάφορα στάδια εξέλιξης, κυρίως λόγω των
διαφορετικών τους επιδιώξεων στην περιοχή3. Πριν από την έναρξη του
εμφυλίου, οι διμερείς σχέσεις Σουρκίας και υρίας4 είχαν αναπτυχθεί σε
ικανοποιητικό βαθμό, ως αποτέλεσμα των επαφών που εδραιώθηκαν μεταξύ
των δύο κρατών στη διάρκεια της δεκαετίας του 2010, στη βάση του δόγματος
εξωτερικής πολιτικής της Σουρκίας περί «μηδενικών προβλημάτων με τους
γείτονες». Ωστόσο, με την εκδήλωση της «Αραβικής Άνοιξης», η Άγκυρα
έκρινε ότι το εθνικό της συμφέρον υπαγόρευε τη συμπαράταξη με τους
αντικαθεστωτικούς της υρίας, με στόχο να αποκτήσει μεγαλύτερη επιρροή
στα δρώμενα της γειτονικής χώρας και να αποτρέψει οποιεσδήποτε
προσπάθειες της κουρδικής πολιτοφυλακής «Μονάδες Προστασίας Λαού»
(Μ.Π.Λ.) για αυτονομία5. Σο ενδεχόμενο η κουρδική μειονότητα της υρίας
να επιδιώξει αυτονομία αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα για την Σουρκία,
η οποία, σύμφωνα με την ηγεσία της, αντιμετωπίζει ζήτημα εθνικής
ασφάλειας στο εσωτερικό της, λόγω του κουρδικού πληθυσμού και ιδιαίτερα
των προσπαθειών για αυτονομία που καταβάλλει το «Εργατικό Κόμμα του
Κουρδιστάν» (Ε.Κ.Κ.), μέσα από ένοπλο αγώνα ήδη από το 1984. Προέκταση
του Ε.Κ.Κ. θεωρούνται από την Σουρκία και οι Μ.Π.Λ. των Κούρδων της
υρίας6. Σο εν λόγω ζήτημα ασφαλείας οδηγεί την Σουρκία να ταχθεί υπέρ
PEARSON Alexander, SANDERS Lewis, «Syria conflict: What do the US, Russia,
Turkey and Iran want?», Deutsche Welle, 23 Ιανουαρίου 2019. [Αναγνώστηκε στο:
https://www.dw.com/en/syria-conflict-what-do-the-us-russia-turkey-and-iran-want/a41211604. Σελευταία πρόσβαση: 1/7/2019]
3

BISHKU B. Michael, «Turkish-Syrian Relations: A Checkered History», Middle East
Council, τεύχος 3, τόμος 19, Υθινόπωρο 2012. [Αναγνώστηκε στο:
https://www.mepc.org/turkish-syrian-relations-checkered-history. Σελευταία πρόσβαση:
2/7/2019]
4

Policy

5

Ό.π..

Τπουργείο Εξωτερικών της Σουρκικής Δημοκρατίας, «Relations between Turkey-Syria».
[Αναγνώστηκε
στο:
http://www.mfa.gov.tr/relations-betweenturkey%E2%80%93syria.en.mfa. Σελευταία πρόσβαση: 10/7/2019]
6
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της εδαφικής ακεραιότητας της υρίας και να καταδικάσει κάθε προσπάθεια
υπονόμευσής της7. Ως εκ τούτου, περιοχή στρατηγικής σημασίας για την
Σουρκία αποτελεί η βόρεια υρία, στην οποία ως σήμερα έχει διεξάγει δύο
στρατιωτικές επιχειρήσεις, την επιχείρηση «Ασπίδα του Ευφράτη» από τον
Αύγουστο 2016 ως το Μάρτιο 2017, και την επιχείρηση «Κλάδος Ελαίας»
από τον Ιανουάριο ως το Μάρτιο του 20188.
Οι διμερείς σχέσεις Ρωσίας (προηγουμένως υπό την Ε...Δ.) και
υρίας εδραιώθηκαν κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1960 και
συνεχίστηκαν στη διάρκεια των δεκαετιών που ακολούθησαν χωρίς
σημαντικές διακυμάνσεις. Μεταψυχροπολεμικά, οι σχέσεις των δύο χωρών
γνώρισαν αξιόλογη ανάπτυξη σε πλήθος τομέων (εμπορικές συναλλαγές,
επενδύσεις κ.ά.), ιδιαίτερα από το 2003 και εξής, με την εντατική
συνεργασία στον αμυντικόμέα να καταλαμβάνει πρωταρχική θέση9. Η Ρωσία
ενεπλάκη για πρώτη φορά στρατιωτικά στο συριακό εμφύλιο το επτέμβριο
του 2015, υλοποιώντας αεροπορικές επιχειρήσεις με στόχο τη στήριξη του
ύρου Προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ, ενός από τους πιο στενούς συμμάχους
της στη Μέση Ανατολή10. Ακολουθώντας μια ενεργητική εξωτερική
πολιτική, η Μόσχα επιχείρησε να αξιοποιήσει τις περιστάσεις που θα της
επέτρεπαν να αυξήσει την επιρροή της στην περιοχή11. Ο ρόλος της Ρωσίας
στη διαμόρφωση των εξελίξεων στο υριακό ήταν καθοριστικός καθώς
ανέτρεψε τη δυσχερή θέση στην οποία βρισκόταν το καθεστώς αλ-Άσαντ,
μεταβάλλοντας την ισορροπία στρατιωτικής ισχύος υπέρ του τελευταίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ρωσία διαθέτει μια αεροπορική βάση στη
Λαττάκεια και μια ναυτική βάση στην Σαρτού, μέσω της οποίας διαθέτει
πρόσβαση στη Μεσόγειο, τις οποίες επιδιώκει να προστατεύσει με κάθε
κόστος από ενδεχόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις12.
2. Διεθνείς προσπάθειες επίλυσης της συριακής κρίσης: ο ρόλος της
Σουρκίας και της Ρωσίας
Εστιάζοντας στο διεθνές περιβάλλον, η στήριξη που παρείχε η Ουάσιγκτον
προς τις «υριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις» (.Δ.Δ.), τμήμα των οποίων
αποτελούν οι Μ.Π.Λ., εξόργισε την Άγκυρα και την οδήγησε σε αναζήτηση
7

Ό.π..

8

Ό.π.

TUDOROIU Theodor, ‘The reciprocal constitutive features of a Middle-Eastern
Partnership: The Russian-Syrian bilateral relations’, Journal of Eurasian Studies, τόμος
6, τεύχος 2, 2015, σελ. 143-152.
9
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άλλων «συμμάχων», τους οποίους θα μπορούσε να αξιοποιήσει ως αντίβαρο
στην κουρδική απειλή, δίνοντας έτσι μια περαιτέρω ώθηση στην
επαναπροσέγγιση με τη Ρωσία13.
Επιπλέον, μετά την επίτευξη εκεχειρίας στα τέλη του Δεκεμβρίου του
2016, όπου η Ρωσία και η Σουρκία αποτέλεσαν εγγυήτριες δυνάμεις, οι δύο
αυτές χώρες εγκαθίδρυσαν τον Ιανουάριο του 2017, από κοινού με το Ιράν,
την Ειρηνευτική Διαδικασία της Αστάνα με ρόλο συμπληρωματικό προς την
κύρια διαδικασία επίλυσης του συριακού-τις υνομιλίες που διεξάγονται στο
πλαίσιο του Ο.Η.Ε. στη Γενεύη. Οι δώδεκα γύροι διαπραγματεύσεων της
Ειρηνευτικής Διαδικασίας που έχουν ολοκληρωθεί έως σήμερα (Ιούνιος
2019) έχουν προσφέρει ένα σημαντικό πλαίσιο συντονισμού μεταξύ των
συμβαλλόμενων χωρών, ώστε παρά τις επιμέρους αντικρουόμενες επιδιώξεις
τους να καταβάλουν κοινές προσπάθειες εύρεσης μιας πολιτικής λύσης στη
διαμάχη14.
Ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, δημιουργήθηκαν το Μάιο του
2017 τέσσερις ζώνες αποκλιμάκωσης της έντασης σε περιοχές της υρίας, οι
τρεις εκ των οποίων έχουν ήδη ανακαταληφθεί από το καθεστώς αλ-Άσαντ με
τη βοήθεια των συμμάχων του, με την επαρχία Ιντλίμπ να αποτελεί τη
μοναδική πλέον ζώνη υπό τον έλεγχο αντικαθεστωτικών δυνάμεων15.
3. Η υμφωνία του ότσι και ο αντίκτυπος στις ρώσο-τουρκικές σχέσεις
Η περίπτωση της Ιντλίμπ, του τελευταίου θύλακα αντικαθεστωτικών στη
υρία,16 παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις σχέσεις μεταξύ Σουρκίας
και Ρωσίας. Εκτιμάται ότι περίπου 1,5 εκ των 3 εκατομμυρίων κατοίκων της
περιοχής είναι εκτοπισμένοι πληθυσμοί από άλλες περιοχές της υρίας, οι
οποίες στη διάρκεια του πολέμου περιήλθαν από τον έλεγχο των
αντικαθεστωτικών στον έλεγχο του καθεστώτος αλ-Άσαντ17. Σον Αύγουστο
του 2018, το καθεστώς του Μπασάρ αλ-Άσαντ διεμήνυε ότι η απελευθέρωση
της Ιντλίμπ από εξτρεμιστικά στοιχεία αποτελεί προτεραιότητά του, ενώ ο
DALAY Galip, «Turkey and Russia are bitter frenemies», Foreign Policy, 28 Μαΐου
2019. [Αναγνώστηκε στο: https://foreignpolicy.com/2019/05/28/turkey-and-russia-arebitter-frenemies/. Σελευταία πρόσβαση: 3/7/2019]
13

Al Jazeera, «Syria diplomatic talks: A timeline», 15 επτεμβρίου 2017. [Αναγνώστηκε
στο:
https://www.aljazeera.com/news/2017/09/syria-diplomatic-talks-timeline170915083153934.html. Σελευταία πρόσβαση: 1/7/2019]
14
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CHULOV Martin, «Syria conflict: why does Idlib matter and what could happen?», The
12
επτεμβρίου
2018.
[Αναγνώστηκε
στο:
https://www.theguardian.com/world/2018/sep/12/syria-conflict-why-does-idlib-matter-andwhat-could-happen. Σελευταία πρόσβαση: 3/7/2019]
16
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συριακός στρατός προετοιμαζόταν για μια ολοκληρωτική επίθεση18. Μια
τέτοια εξέλιξη, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη19, θα προκαλούσε μια
ανθρωπιστική καταστροφή άνευ προηγουμένου λόγω του μεγάλου αριθμού
κατοίκων της περιοχής οι οποίοι δεν διέθεταν άλλες εξόδους διαφυγής σε
περίπτωση επίθεσης20. Επομένως, μια μεγάλου εύρους προσφυγική ροή προς
την Σουρκία θα ήταν πιθανή, ιδιαίτερα από τη συνοριακή περιοχή της
Ιντλίμπ, εξέλιξη που η Άγκυρα επιθυμούσε να αποτρέψει με κάθε κόστος21.

Φάρτης 1: Η περιοχή της Ιντλίμπ με τα φυλάκια της Σουρκίας.
Πηγή: BBC, 3 Ιουνίου 2019.

Με στόχο τη σταθεροποίηση της κατάστασης στην Ιντλίμπ, στις 17
επτεμβρίου 2018 υπεγράφη έπειτα από διαπραγματεύσεις υμφωνία22 στο

BBC News, «Syria war: Why does the battle for Idlib matter?», 4 Ιουνίου 2019.
[Αναγνώστηκε
στο:
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-45403334.
Σελευταίαπρόσβαση: 13/7/2019]
18

The Guardian, «UN head calls for Idlib to be spared ‘humanitarian catastrophe’», 11
επτεμβρίου
2018.
[Αναγνώστηκε
στο:https://www.theguardian.com/world/2018/sep/11/syria-idlib-humanitariancatastrophe-turkey-warns. Σελευταία πρόσβαση: 3/7/2019]
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KARAM Joyce, «Full text of Turkey-Russia memorandum on Idlib revealed», The
19
επτεμβρίου
2018.
[Αναγνώστηκε
στο:
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ότσι της Ρωσίας ανάμεσα στην Σουρκία και στη Ρωσική Ομοσπονδία. Η
υμφωνία αυτή προέβλεπε τη δημιουργία ζώνης αποκλιμάκωσης στην
Ιντλίμπ, εντός της οποίας θα έπρεπε να εγκαθιδρυθεί μια
αποστρατικοποιημένη ζώνη βάθους 15 ως 20 χιλιομέτρων. Από την εν λόγω
ζώνη θα έπρεπε να απομακρυνθούν όλες οι εξτρεμιστικές και τρομοκρατικές
ομάδες, οι οποίες έπρεπε να διακριθούν από τις ομάδες αντικαθεστωτικών ως
τις 15 Οκτωβρίου 2018, ενώ ταυτόχρονα προβλεπόταν η απόσυρση του
βαρέως
οπλισμού
των
αντιμαχόμενων
πλευρών
από
την
αποστρατικοποιημένη ζώνη έως τις 10 Οκτωβρίου. Επιπλέον, η υμφωνία
προέβλεπε την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στους στρατηγικής σημασίας
αυτοκινητοδρόμους Μ4 (Φαλέπι-Λαττάκεια) και Μ5 (Φαλέπι-Φάμα) έως το
τέλος του 2018, καθώς και την πραγματοποίηση κοινών περιπολιών μεταξύ
των Σουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων (Σ.Ε.Δ.) και της στρατιωτικής
αστυνομίας των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων (Ρ.Ε.Δ.) για τον έλεγχο
εφαρμογής της υμφωνίας23. Με τη υμφωνία αυτή εγκαθιδρύθηκε μια νέα
δομή συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την καταπολέμηση των
εξτρεμιστικών στοιχείων24. Μέσω αυτής, η Σουρκία κατάφερε, με τη
μεσολάβηση της Ρωσίας, να κερδίσει το χρονικό περιθώριο που ζήτησε με
στόχο να αποφύγει ή τουλάχιστον να καθυστερήσει μια καθολική επίθεση
των συριακών δυνάμεων εναντίον μιας περιοχής που συνιστούσε καταφύγιο
των ομάδων ανταρτών στις οποίες η ίδια παρείχε υποστήριξη, γνωστές με την
ονομασία «Εθνικό Μέτωπο Απελευθέρωσης» (Ε.Μ.Α.). Παράλληλα, ανέλαβε
την ευθύνη για την απομάκρυνση των εξτρεμιστών και του οπλισμού τους
από την περιοχή25. Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία26 πέτυχε μέσω της
υμφωνίας να διατηρήσει μια σημαντική δίοδο επικοινωνίας με την
τουρκική πλευρά, αποφεύγοντας την απομόνωση της Άγκυρας που θα
μπορούσε να αποτελέσει αιτία αναθέρμανσης των σχέσεών της με την
https://www.thenational.ae/world/mena/full-text-of-turkey-russia-memorandum-on-idlibrevealed-1.771953. Σελευταία πρόσβαση: 3/7/2019]
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https://www.telegraph.co.uk/news/2018/09/17/russia-turkey-agree-demilitarised-zonealong-idlib-border/. Σελευταίαπρόσβαση: 2/7/2019]
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2018
[Αναγνώστηκε
στο:
https://www.almonitor.com/pulse/originals/2018/09/turkey-russia-erdogan-winning-from-idlib-toberlin.html Σελευταία πρόσβαση: 1/7/2019]
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Ουάσιγκτον, και διασφαλίζοντας δυνατότητες μελλοντικής επικείμενης
συνεργασίας τους σε άλλους τομείς27 εκτός του υριακού, όπως ήταν η
παράδοση των πυραυλικών συστημάτων S-400 και η κατασκευή του αγωγού
μεταφοράς φυσικού αερίου Turkish Stream.
Παρά την πληθώρα δηλώσεων περί «καλής πίστης» από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη το επόμενο διάστημα, οι όροι της υμφωνίας του ότσι
δεν εφαρμόστηκαν στο βαθμό που προβλεπόταν28. Η κυριότερη πρόκληση29
ως προς την εφαρμογή της υμφωνίας ήταν ο αφοπλισμός και η
απομάκρυνση της πιο ισχυρής ομάδας εξτρεμιστών στην περιοχή, της
«Σαχρίρ αλ-αμ» (H.T.S.). Από τις αρχές του 201930, η εν λόγω ομάδα έχει
εδραιώσει την κυριαρχία της σε σημαντικές πόλεις της επαρχίας Ιντλίμπ,
έχοντας εγκαθιδρύσει μια «Κυβέρνηση ωτηρίας» που ασκεί εκτεταμένο
έλεγχο. Σο γεγονός αυτό έφερε την τουρκική πλευρά σε ακόμα δυσχερέστερη
θέση απέναντι στη Ρωσία, καθώς ενώπιον της ενισχυμένης θέσης της
«Σαχρίρ αλ-αμ» και της αποδυναμωμένης θέσης του «Εθνικού Μετώπου
Απελευθέρωσης», η Άγκυρα δεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα πρόθυμη να
εφαρμόσει τους όρους της υμφωνίας του ότσι31. Η τουρκική αυτή στάση
μπορεί να συνδεθεί με την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Σραμπ το
Δεκέμβριο του 201832 περί αποχώρησης αμερικανικών στρατευμάτων από τη
βορειοανατολική υρία, η οποία άνοιξε νέα παράθυρα ευκαιρίας στην

SUCHKOV Maxim, «What is Russia’s strategy in Idlib? », Al-monitor, 5 Ιουνίου 2019.
[Αναγνώστηκε στο: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/06/russia-thinkingidlib-syria-turkey-us.html. Σελευταίαπρόσβαση: 2/7/2019]
27

GURCAN Metin, «Idlib offensive tests strength of Russia-Turkey ties in Syria», Al20
Μαΐου
2019.
[Αναγνώστηκε
στο:
https://www.almonitor.com/pulse/originals/2019/05/turkey-russia-syria-idlib-tests-strength-ofties.html.Σελευταία πρόσβαση 2/7/2019]
28

monitor,

SEMENOV Kirill, «Russia, Turkey continue tug of war over Idlib despite the
agreements», Al-Monitor, 9 Οκτωβρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: https://www.almonitor.com/pulse/originals/2018/10/russia-turkey-syria-idlib-assad-hts.html. Σελευταία
πρόσβαση: 2/7/2019]
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Απριλίου
2019.
[Αναγνώστηκε
στο:https://www.thenational.ae/opinion/comment/hayat-tahrir-al-sham-s-advances-havechanged-dynamics-in-idlib-1.852678, Σελευταία πρόσβαση:18/7/2019]
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SEMENOV Kirill, «Idlib heats up, may be key to Russian-Turkish deal in Syria», AlΙανουαρίου
2019.
[Αναγνώστηκε
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Σελευταίαπρόσβαση: 2/7/2019]
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ALIRIZA Bulent, «Trump, Erdogan and the Surprise U.S. Troop Withdrawal from
Syria», Center for Strategic and International Studies, 19 Δεκεμβρίου 2018. [Αναγνώστηκε
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Άγκυρα σε μια περιοχή που αποτελεί προτεραιότητά της33. Από την άλλη
πλευρά, η θέση της Μόσχας γίνεται εμφανής στις συχνές προτροπές Ρώσων
αξιωματούχων προς την Άγκυρα να λάβει πιο αποτελεσματικά μέτρα προς
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν για εκείνη από τη υμφωνία
του ότσι34. Μια σημαντική αλλά μεμονωμένη προσπάθεια προς αυτή την
κατεύθυνση ήταν οι κοινές περιπολίες ρωσικών και τουρκικών δυνάμεων
στην Ιντλίμπ που ξεκίνησαν στις 8 Μαρτίου 201935.
Η αλλαγή της στάσης του καθεστώτος και της Ρωσίας επήλθε στα τέλη
Απριλίου, όταν μετά από επίθεση της «Σαχρίρ αλ-αμ» εναντίον συριακών
στρατευμάτων, που στοίχισε τη ζωή σε 22 στρατιώτες, το καθεστώς αλ-Άσαντ
ξεκίνησε με τη βοήθεια της Ρωσίας σειρά σφοδρών αεροπορικών επιδρομών
στις επαρχίες Ιντλίμπ, Φάμα και Φαλέπι36. Έκτοτε, οι επιθέσεις των
συριακών δυνάμεων εναντίον στόχων στην Ιντλίμπ αυξήθηκαν σε αριθμό και
ένταση, με τις ρωσικές δυνάμεις να συνδράμουν καθοριστικά. Επιπλέον, από
τις αρχές Μαΐου και έπειτα εντάθηκαν οι επιθέσεις εναντίον Σούρκων
στρατιωτών και τουρκικών παρατηρητηρίων γύρω από την Ιντλίμπ37. Εν
όψει των εξελίξεων αυτών, η Σουρκία επέλεξε να αποδώσει ευθύνες στο
ύριο Πρόεδρο, κατηγορώντας τον ότι επιδιώκει να υπονομεύσει τις ρώσοτουρκικές σχέσεις και να αποφύγει να έρθει σε απευθείας ρήξη με τη
Ρωσία38. Παρά την προσεκτική στάση που τηρεί η Άγκυρα απέναντι στη
Μόσχα, η ίδια είναι δυσαρεστημένη, διότι ως τώρα η Ρωσία δεν έχει
εκπληρώσει τις υποσχέσεις της περί απομάκρυνσης των Μ.Π.Λ. από την
περιοχή Σαλ Ριφαάτ, η οποία έχει αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης
μεταξύ των δύο χωρών39.
Η Ρωσία από την πλευρά της, παρότι δεν έχει ακόμα επιτρέψει στο
καθεστώς του Άσαντ να πραγματοποιήσει μια ευρείας κλίμακας επίθεση
33
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TASS, «Moscow encourages Ankara to fulfill memorandum on Idlib», 3 Μαρτίου 2019.
[Αναγνώστηκε στο: https://tass.com/politics/1047227. Σελευταία πρόσβαση: 2/7/2019]
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στην Ιντλίμπ, φαίνεται να έχει αλλάξει στάση σε κάποιο βαθμό, δείχνοντας
μέσω της συμμετοχής στις συνεχείς επιθέσεις ότι η υπομονή της απέναντι
στην Άγκυρα αρχίζει να εξαντλείται40. Αυτή η στάση συνδέεται με την
αποτυχία της πιο πρόσφατης συνόδου της Αστάνα, τον Απρίλιο του 2019, να
φέρει αποτελέσματα γύρω από τη σύσταση της συνταγματικής επιτροπής,
την οποία η Μόσχα επιθυμεί να επισπεύσει, αλλά και με το γεγονός ότι
βλέπει αρνητικά τις επαφές που κατά διαστήματα αναπτύσσει η Άγκυρα με
την Ουάσιγκτον γύρω από τη διαχείριση των ελεγχόμενων από Κούρδους
περιοχών στα ανατολικά του Ευφράτη41.
Ως αποτέλεσμα, η Μόσχα επιλέγει να υπενθυμίζει συχνά στην
Άγκυρα ότι διατηρεί την ευθύνη για τη λήξη των εχθροπραξιών στην
Ιντλίμπ και ότι δεν έχει περατώσει τις υποχρεώσεις της42. τις 12 Ιουνίου
2019, ρωσικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ
ανταρτών και καθεστώτος αλ-Άσαντ με τη μεσολάβηση Σουρκίας και Ρωσίας,
με την τουρκική πλευρά ωστόσο να εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για το κατά
πόσο η εν λόγω εκεχειρία θα ήταν πλήρης και αποτελεσματική43. Όπως
αποδείχθηκε πολύ σύντομα, η εκεχειρία αυτή δεν μακροημέρευσε44. Ωστόσο,
στην πιο πρόσφατη συνάντησή τους στη ύνοδο των ηγετών της G20 στην
Οσάκα στις 29 Ιουνίου, οι Πρόεδροι Βλαντιμίρ Πούτιν και Ρετζέπ Σαγίπ
Έρντογαν εμφανίστηκαν καθησυχαστικοί, γνωστοποιώντας ότι η κατάσταση
στην Ιντλίμπ βρίσκεται υπό έλεγχο και ότι η συνεργασία των δύο χωρών
συνεχίζεται σε καθημερινή βάση, καταδεικνύοντας ότι εξακολουθούν να
τίθενται υπέρ της διατήρησης του διαλόγου μεταξύ τους45.
υμπέρασμα
Καταληκτικά, σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, επιβεβαιώνεται εν μέρει η
υπόθεση εργασίας της παρούσας ανάλυσης, καθώς όπως προκύπτει από το
νέο πολιτικό-στρατιωτικό περιβάλλον στην Ιντλίμπ, παρά τις όποιες
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συνεργατικές προσπάθειες μεταξύ δύο κρατών, όταν αυτά έχουν
αντικρουόμενα συμφέροντα, δεν είναι εφικτή παρά μόνο η καθυστέρηση της
μεταξύ τους ρήξης, εφόσον τα εθνικά συμφέροντα αυτών θα επικρατήσουν
και θα έρθουν σε σύγκρουση. ε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίοδο 46για τις
ρώσο-τουρκικές σχέσεις, η οποία ξεκίνησε με την επαναπροσέγγιση των δύο
δυνάμεων τον Ιούνιο του 2016, φαίνεται πως η Ρωσία επιχειρεί να διευρύνει
ακόμα περισσότερο το υφιστάμενο χάσμα ανάμεσα σε Άγκυρα και Δύση, και
να επωφεληθεί από τις τεταμένες σχέσεις των παραπάνω. Οι συνεργατικές
προσπάθειες που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της συριακής διαμάχης, με
εξέχουσα περίπτωση αυτή της Ιντλίμπ, έχουν προσφέρει στη Μόσχα μια
καλή ευκαιρία προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, αν και η Μόσχα δεν
επιθυμεί να θέσει σε κίνδυνο την τρέχουσα συνεργασία με την Άγκυρα σε
τομείς, όπως αυτός της άμυνας (παράδοση των συστημάτων S-400), της
ενέργειας (κατασκευή πυρηνικού σταθμού Άκκουγιου, αγωγού μεταφοράς
φυσικού αερίου Turkish Stream και άλλων μικρότερης εμβέλειας έργων),
δεν δείχνει να εμποδίζει τις επιθέσεις του καθεστώτος αλ-Άσαντ ακόμα και
όταν αυτές στρέφονται εναντίον τουρκικών στόχων. Αντίθετα, επιλέγει να
συνδράμει τις επιθέσεις αυτές, ενώ παράλληλα ακολουθεί μια γραμμή που
καθυστερεί την ευρείας κλίμακας επίθεση για την ανακατάληψη της
Ιντλίμπ, έτσι ώστε να βοηθήσει τον σύμμαχο Πρόεδρο αλ-Άσαντ να
ανακτήσει την κυριαρχία του σε ολόκληρη τη υρία. Λαμβάνοντας υπόψη
τις παραπάνω εξελίξεις, προκύπτει ότι η διεξαγωγή μιας τέτοιας επίθεσης
είναι αρκετά πιθανή, με το πραγματικό κόστος για την πορεία των ρώσοτουρκικών σχέσεων να παραμένει προς το παρόν ανυπολόγιστο, καθώς τη
δεδομένη χρονική περίοδο και οι δύο πλευρές δείχνουν να επενδύουν
αρκετά στην ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας.
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Σ

ο Μάιο του 2018, η κυβέρνηση του Ντ. Σραμπ ανακοίνωσε ότι θα
προβεί στην εκ νέου εφαρμογή κυρώσεων έναντι της Ισλαμικής
Δημοκρατίας του Ιράν (Ι.Δ.Ι.), μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής (Η.Π.Α.) από τη υμφωνία για το πυρηνικό
πρόγραμμα του Ιράν (JCPOA) που είχε υπογράψει η προηγούμενη
κυβέρνηση του Μπ. Ομπάμα το 20151. Σο Νοέμβριο του 2018, οι Η.Π.Α.
προχώρησαν σε νέο γύρο κυρώσεων2. Οι κυρώσεις αυτές στοχεύουν κυρίως
στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές στον τομέα της ενέργειας και ειδικότερα
στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και στο τραπεζικό σύστημα της
χώρας3. Οι κυρώσεις μπορεί να πλήττουν άμεσα το Ιράν, ωστόσο έμμεσα
έχουν επιπτώσεις και στις χώρες που έχουν εμπορικές σχέσεις με το
τελευταίο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Δημοκρατία του
Αζερμπαϊτζάν που είναι ένα από τα συνορεύοντα κράτη του Ιράν. τις
σχέσεις των δύο κρατών, Ιράν και Αζερμπαϊτζάν, παρατηρείται μια αστάθεια
που συνδέεται με διεθνείς και περιφερειακούς παράγοντες, καθώς και
διμερή ανεπίλυτα ζητήματα. Εντούτοις, παρατηρείται μια σημαντική
BBC, “Iran nuclear deal: Trump pulls US out in break with Europe allies”, 9 Μαΐου
2018, [Αναγνώστηκε στο: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44045957, Σελευταία
πρόσβαση: 29 Ιουνίου 2019]
1

U.S. Department of the Treasury, “Iran Sanctions”, δ.η.. [Αναγνώστηκε στο:
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran.aspx, Σελευταία
πρόσβαση: 29 Ιουνίου 2019]
2

WONG Edward, “Trump Imposes New Sanctions on Iran, Adding to Tensions”, Σhe New
Times,
24
Ιουνίου
2019,
[Αναγνώστηκε
στο:
https://www.nytimes.com/2019/06/24/us/politics/iran-sanctions.html, Σελευταία πρόσβαση:
29 Ιουνίου 2019]
3
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οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, κυρίως στους τομείς της
ενέργειας και των μεταφορών. Ωστόσο, το κλίμα συνεργασίας μεταξύ
Μπακού και Σεχεράνης φαίνεται να διαφοροποιείται αισθητά μετά την
επιβολή των αμερικανικών κυρώσεων στο τελευταίο.
Πράγματι, ιδιαίτερα μετά το 2015 και τη υμφωνία JCPOA
πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες για την εμβάθυνση των διμερών
οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ Μπακού και Σεχεράνης.
Ωστόσο, μετά την επιβολή των κυρώσεων παρατηρείται η απομάκρυνση του
Αζερμπαϊτζάν από τις συνεργασίες οικονομικού ενδιαφέροντος με το Ιράν.
Σο Μπακού, σε λεκτικό τουλάχιστον επίπεδο, φαίνεται να ενθαρρύνει, ως
ένα βαθμό, τη συνεργασία με το Ιράν παρά τις κυρώσεις. Εντούτοις, τα
γεγονότα καταδεικνύουν μια διαφορετική εικόνα της στάσης αυτού. Η
ανάλυση αυτών των γεγονότων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η
παρούσα έρευνα στοχεύει να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα, όπως το «πώς
οι επιβαλλόμενες από τις Η.Π.Α. κυρώσεις επηρεάζουν τις οικονομικές
σχέσεις μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Ιράν», «αν αυτές είναι ωφέλιμες ή
ζημιογόνες για την οικονομία της γείτονος χώρας και σε ποιόν βαθμό» και
«ποια στάση υιοθετεί η κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν απέναντι σε αυτές τις
κυρώσεις».

Χάρτης 1: Οι χώρες του Καυκάσου και οι παράκτιες χώρες της Κασπίας
Πηγή: Google Maps, 2019.
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Για την εξέταση των παραπάνω ερωτημάτων θα γίνει χρήση των
βασικών παραδοχών της θεωρίας του δομικού ρεαλισμού. Οι θεωρητικοί της
συγκεκριμένης σχολής υποστηρίζουν ότι το σύγχρονο διεθνές σύστημα
κρατών είναι άναρχο, ότι δηλαδή δεν υπάρχει ένας υπερκρατικός θεσμός που
να ορίζει τις σχέσεις μεταξύ των κρατών για να επιβάλει το δίκαιο και να
προνοεί για την ασφάλεια4. Επιπλέον, μία ακόμη παραδοχή της ρεαλιστικής
σκέψης είναι η ορθολογικότητα των κρατών, δηλαδή η πίστη ότι το κάθε
κράτος ενεργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να προάγεται το εθνικό του συμφέρον5.
Η προαγωγή του εθνικού συμφέροντος αποτελεί κύριο και πρωταρχικό στόχο
κάθε ορθολογικού κράτους. Κρίνεται αναγκαία, επιπροσθέτως, η έννοια της
«εθνικής κυριαρχίας» που συχνά αναφέρεται με τον όρο «ανεξαρτησία». Ο
ορισμός του Waltz είναι κατατοπιστικός: «Όταν λέμε ότι ένα κράτος είναι

κυρίαρχο σημαίνει πως το κράτος αυτό έχει αποφασίσει αυτοβούλως πώς θα
διαχειριστεί τα εσωτερικά και εξωτερικά του προβλήματα»6. Ωστόσο, ο
ρεαλισμός τοποθετείται υπέρ της άποψης ότι τα κράτη είναι μόνο τυπικά
ανεξάρτητα και ισότιμα7. Η έννοια της «ανεξαρτησίας» συνδέεται άμεσα με
την έννοια της «ισχύος». ύμφωνα με τον ακαδημαϊκό J. Mearsheimer, τα
κράτη διαθέτουν δύο είδη «ισχύος», τη «λανθάνουσα», η οποία μετράται με
κοινωνικό-οικονομικά κριτήρια, και τη «στρατιωτική»8. Κάθε κράτος του
διεθνούς συστήματος αποσκοπεί στην αύξηση της ισχύος του έναντι των
άλλων κρατών, ενέργεια που θα του εξασφαλίσει την ασφάλεια και την
ανεξαρτησία του9. Η έννοια της ισχύος περιγράφεται άριστα από το
Θουκυδίδη στο διάλογο των Αθηναίων με τους Μηλίους στην Ιστορία του
Πελοποννησιακού Πολέμου ως εξής: «ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει

η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία
του»10. Σο βασικό, όμως, στοιχείο που ξεχωρίζει τους δομικούς από τους
κλασικούς ρεαλιστές είναι η έμφαση που δίνουν οι πρώτοι στη δομή του
συστήματος. Τποστηρίζουν, ειδικότερα, ότι η δομή του συστήματος και η
κατανομή της ισχύος ανάμεσα στις διάφορες δυνάμεις αυτού επιβάλλει
BAYLIS John, SMITH Steve και OWENS Patricia, Η Παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς
Πολιτικής. μια εισαγωγή στις Διεθνείς σχέσεις, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 2013, σελ. 1164

135.
5

Ό.π..

WALTZ Ν. Kenneth, "Theory of International Politics”, Philippines, Addison-Wesley
Publishing Company, 1979, σελ. 96.
6

7

BAYLIS, ό.π..

MEARSHEIMER John, Η τραγωδία της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων , Αθήνα,
Ποιότητα, 2007, σελ 127-130.
8

9

BAYLIS, ό.π..

ΘΟΤΚΤΔΙΔΗ, Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου, Μετάφραση: Ελευθέριος
Βενιζέλος, Ανοικτή Βιβλιοθήκη, 2019, Βιβλίο Ε΄, Εδάφιο 89, σελ. 645.
10
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συγκεκριμένους περιορισμούς στις ενέργειες των κρατών11. Κατ‟ επέκταση, η
υψηλή στρατηγική κάθε κράτους εξαρτάται άμεσα και καθορίζεται από
αυτές τις μεταβλητές12. Οι μεγάλες δυνάμεις του συστήματος, συνεπώς,
δύνανται να επηρεάζουν την πολιτική των περιφερειακών δυνάμεων.
Με βάση τα ερωτήματα που τέθηκαν παραπάνω, η υπόθεση εργασίας
διαμορφώνεται ως εξής: «Η ανεξαρτησία που έχει ένα κράτος μικρής ισχύος

να ορίζει αυτοβούλως τις οικονομικές του σχέσεις στην περιφερειακή και
διεθνή σκηνή περιορίζεται από τις πολιτικές που ακολουθούν οι μεγάλες
δυνάμεις του συστήματος». Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την εξέταση
της παραπάνω υπόθεσης εργασίας είναι περιγραφική και επαγωγική, καθώς
σημείο αφετηρίας της έρευνας αποτελεί το ειδικό φαινόμενο, δηλαδή οι
κυρώσεις των Η.Π.Α. κατά του Ιράν, και καταλήγει στο γενικό, δηλαδή τις
επιπτώσεις αυτών στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ιράν και Αζερμπαϊτζάν.
Η δομή της παρούσας έρευνας έχει ως εξής: αρχικά, παρουσιάζεται η
πορεία των οικονομικών σχέσεων των δύο κρατών, Ιράν και Αζερμπαϊτζάν.
τη συνέχεια, αναλύονται οι τομείς, στους οποίους τα παραπάνω κράτη
έχουν αναπτύξει οικονομική συνεργασία, και τα κύρια ζητήματα διαφορών
μεταξύ των δύο κρατών. Έπειτα, υπογραμμίζονται τα εμπόδια που
ανακύπτουν από την επάνοδο των κυρώσεων στη συνεργασία των δύο κρατών
και ιδιαίτερα ο αντίκτυπος για το Αζερμπαϊτζάν. Επιπλέον, γίνεται αναφορά
στη στάση που φαίνεται να κρατάει το Αζερμπαϊτζάν απέναντι στις
κυρώσεις. Σέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας. Η
βιβλιογραφία αντλήθηκε κυρίως από δευτερογενείς πηγές, όπως ακαδημαϊκά
εγχειρίδια, μελέτες και άρθρα επιστημονικών ινστιτούτων, καθώς και άρθρα
του ξένου Σύπου.
1. Σο πλαίσιο των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ιράν και Αζερμπαϊτζάν
Αρχικά, όσον αφορά τις συμμαχίες των δύο εξεταζόμενων κρατών,
Αζερμπαϊτζάν και Ιράν, αξίζει να σημειωθεί ότι παρατηρούνται κάποιες
ιδιαιτερότητες. Σο Αζερμπαϊτζάν, από την ανεξαρτησία του μετά τη διάλυση
της οβιετικής Ένωσης, το 1991, έχει στραφεί προς τη Δύση με βασικούς
συμμάχους τις Η.Π.Α.13, το Ισραήλ και την Σουρκία14. Σο Ιράν, από την

JACKSON Robert και SORENSEN Georg, Θεωρία και μεθοδολογία των διεθνών
σχέσεων. Η σύγχρονη συζήτηση. Αθήνα, Gutenberg, 2006, σελ 133-139.
11

12

Ό.π..

U.S. Department of State, “U.S. Relations with Azerbaijan”, 10 Δεκεμβρίου 2018,
[Αναγνώστηκε στο: https://www.state.gov/u-s-relations-with-azerbaijan/ , Σελευταία
πρόσβαση: 29 Ιουνίου 2019]
13
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έναρξη της επανάστασης το 1979, διατηρεί εχθρικές σχέσεις με τις Η.Π.Α.15,
ενώ έχει αναπτύξει συμμαχικές σχέσεις κυρίως με τη Ρωσία16.
Οι σχέσεις των δύο κρατών, Αζερμπαϊτζάν και Ιράν, χαρακτηρίζονται
συχνά από εντάσεις και αστάθεια, ενώ στις συμμαχίες τους έχουν
διαδραματίσει ανέκαθεν σημαντικό ρόλο οι διεθνείς και περιφερειακοί
παίκτες. Οι οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών άρχισαν να ψυχραίνονται
κυρίως μετά το δεύτερο γύρο των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν,
που ξεκίνησε το 1995, λόγω των συμμαχικών σχέσεων του Αζερμπαϊτζάν με
τις Η.Π.Α., αλλά και των εξαιρετικά ανταγωνιστικών σχέσεων του Ιράν με
τις Η.Π.Α.. υγκεκριμένα, η οικονομική συνεργασία μεταξύ Ιράν και
Αζερμπαϊτζάν ήταν σε συνάρτηση με τις σχέσεις μεταξύ Η.Π.Α. και Ιράν.
υνεπώς, η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο τελευταίων, με τις Η.Π.Α. να
προβαίνουν σταδιακά σε επιπρόσθετα και πιο σκληρά μέτρα έναντι του Ιράν,
επέβαλε και την ύφεση των οικονομικών σχέσεων Ιράν και Αζερμπαϊτζάν17.
2. Ενέργεια και μεταφορές: κλάδοι συνεργασίας και ζητήματα
αντιπαράθεσης
Παρ‟όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια, σε ορισμένους τομείς, παρατηρείται,
έστω και περιορισμένη, οικονομική συνεργασία μεταξύ των χωρών. Η
συγκεκριμένη ανάλυση επικεντρώνεται στους τομείς των μεταφορών και της
ενέργειας. τον πυλώνα των μεταφορών, μεγάλο βάρος κατέχει ο
σιδηρόδρομος Astara-Rasht-Qazvin, γνωστός ως διάδρομος μεταφορών
Βορρά-Νότου. Σο συγκεκριμένο έργο αποτελεί τμήμα του ευρύτερου
σιδηροδρομικού δικτύου που ευελπιστεί να δημιουργήσει ένα ενιαίο
σιδηροδρομικό δίκτυο μεταξύ Ρωσίας και Ιράν με στόχο τη μεταφορά
προϊόντων από τον Περσικό Κόλπο στη Βαλτική, διασφαλίζοντας έτσι την

WEITZ Richard, “Azerbaijan‟s Regional Allies”, Second Line of Defense, 28 Οκτωβρίου
2012,
[Αναγνώστηκε
στο:
https://sldinfo.com/2012/10/azerbaijans-regional-allies/,
Σελευταία πρόσβαση: 29 Ιουνίου 2019]
14

SHANNON J. Kelly, “Iran-U.S. Relations”, Oxford Research Encyclopedia of American
Ιανουάριος
2019,
[Αναγνώστηκε
στο:
https://oxfordre.com/americanhistory/view/10.1093/acrefore/9780199329175.001.0001/acre
fore-9780199329175-e-501, Σελευταία πρόσβαση: 29 Ιουνίου 2019]
15

History,

KOZHANOV Nikolay, “Russia‟s Relations with Iran”, Dialogue without Commitments,
The Washington Institute for Near East Policy, Ιούνιος 2012, [Αναγνώστηκε στο:
https://www.academia.edu/3107274/Russias_Relations_with_Iran_Dialogue_without_Com
mitments, Σελευταία πρόσβαση: 29 Ιουνίου 2019]
16

ISSICEU και GeoWel Research, “The Overview of Iran & Caucasus Ties. Part 1”, 1
Οκτωβρίου
2016,
[Αναγνώστηκε
στο:
https://www.academia.edu/32117112/The_Overview_of_Iran_and_Caucasus_Ties,
Tελευταία πρόσβαση: 29 Ιουνίου 2019]
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εμπορική σύνδεση των αγορών της Ινδίας με αυτές της Ρωσίας18. Η
ολοκλήρωση του έργου θα παράσχει στο Αζερμπαϊτζάν, που είναι μία από τις
χώρες από τις οποίες διέρχεται ο σιδηρόδρομος, νέες ευκαιρίες στον τομέα
του εμπορίου και στην οικονομία γενικότερα19.
Επιπλέον, οι δύο χώρες έχουν αναπτύξει συνεργασία και στον τομέα των
διεθνών συγκοινωνιών μέσω των έργων Trasica και Altid, τα οποία συνδέουν
τις ανατολικοδυτικές και βορειοδυτικές περιοχές20. Ακόμη, Αζερμπαϊτζάν
και Ιράν έχουν αναπτύξει έναν επιτυχημένο μηχανισμό ανταλλαγής
φυσικού αερίου λόγω γεωγραφικών κυρίως επιταγών. υγκεκριμένα, το Ιράν
προμηθεύει με φυσικό αέριο την αζέρικη αυτόνομη περιοχή Nakhichivan
και σε αντάλλαγμα το Αζερμπαϊτζάν προμηθεύει τις ιρανικές περιοχές που
βρίσκονται πλησίον21.

Χάρτης 2: Ο διάδρομος μεταφορών Βορρά-Νότου.
Πηγή: Eurasian Business Briefing, 16 Νοεμβρίου 2017.
BAYRAMOV Vugar και ALILI Ahmad, “Joint Comprehensive Plan of Action, Trump,
Iran and Azerbaijan: how to be a good neighbor in a turbulent geopolitical context?”,
Center for Economic and Social Development, Μάιος 2018, [Αναγνώστηκε στο:
https://think-asia.org/bitstream/handle/11540/10237/CESD-Paper-JCPA-IranAzerbaijan.pdf?sequence=1, Tελευταία πρόσβαση: 29 Ιουνίου 2019]
18

SEN Aveek, “Iran Looks to Chabahar and a New Transit Corridor to Survive US
Sanctions”,
Atlantic
Council,
19
Ιουνίου
2019,
[Αναγνώστηκε
στο:
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/iran-looks-to-chabahar-and-a-newtransit-corridor-to-survive-us-sanctions, Tελευταία πρόσβαση: 29 Ιουνίου 2019]
19

LOTFI Tavakol, GOLMOHAMMADI Vali και SARMADI Hamid, “Political
Consideration and Development of Economic Relations, Economic Cooperation Capacities
of Iran and the Republic of Azerbaijan”, Mediterranean Journal of Social Sciences, Σεύχος
7,
Ιούνιος
2016,
σελ.
72-82.
[Αναγνώστηκε
στο:
https://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/9213, Σελευταία πρόσβαση: 29
Ιουνίου 2019]
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Επιπροσθέτως, τα τελευταία χρόνια, Μπακού και Σεχεράνη έχουν
προσπαθήσει να συνεργαστούν για την κοινή εκμετάλλευση των
κοιτασμάτων φυσικού αερίου της Κασπίας. Σα δύο κράτη έχουν προβεί σε
σχέδια συνεργασίας για την από κοινού εξαγωγή και εκμετάλλευση μέρους
κοιτασμάτων αυτής22. Ένα πρώτο σχέδιο αφορά το μνημόνιο κατανόησης που
υπέγραψαν οι αρχηγοί των δύο κρατών στις 28 Μαρτίου 2018 και αφορούσε
την κοινή ανάπτυξη κοιτασμάτων στην Κασπία23. Η συγκεκριμένη
υμφωνία έχει σημαντική βαρύτητα, καθώς στα εν λόγω κοιτάσματα
εμπεριέχεται και το διαφιλονικούμενο για χρόνια κοίτασμα Araz-AlovSharg. Επιπλέον, λίγο καιρό αργότερα, τα δύο κράτη υπέγραψαν
πρωτόκολλο με σκοπό τη συνεργασία στην εξόρυξη πετρελαίου των εθνικών
τους πετρελαϊκών εταιρειών, SOCAR και NIOC, σε βάση πενήνταπενήντα24. Οι παραπάνω υμφωνίες φανερώνουνμια προσπάθεια των δύο
κρατών για την ανάπτυξη της συνεργασίας τους στον ενεργειακό κλάδο, η
οποία όμως επισκιάζεται από την εκ νέου εφαρμογή των κυρώσεων. Ακόμη,
τον Αύγουστο του 2018, πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της ιστορικής
υμφωνίας που ορίζει το νομικό καθεστώς της Κασπίας. Ιστορικά, η Κασπία
θάλασσα πριν τη διάλυση της οβιετικής Ένωσης ήταν διαμοιρασμένη
ανάμεσα στη οβιετική Ένωση και το Ιράν. Μετά τη διάλυση της πρώτης,
αναδύθηκε ένας αριθμός νέων ανεξάρτητων κρατών στην περιοχή που
διεκδικούσαν κυριαρχικά δικαιώματα επί της θαλάσσης, όπως το
Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν και το Σουρκμενιστάν.
Σο ζήτημα αυτό παρέμεινε ανεπίλυτο μέχρι προσφάτως, τον Αύγουστο
του 2018, όταν και υπογράφηκε, μεταξύ των πέντε παράκτιων κρατών της
Κασπίας, η ιστορικής σημασίας υμφωνία οριοθέτησης του νομικού
καθεστώτος αυτής. τη συγκεκριμένη περιοχή, μεταξύ των παράκτιων
κρατών, δημιουργούνται, επίσης, εντάσεις για το ζήτημα της εκμετάλλευσης
των φυσικών πόρων. Πιο συγκεκριμένα, στη βόρεια Κασπία τα παράκτια
κράτη, μετά από διμερείς συμφωνίες, απολαμβάνουν κυριαρχικά και
αποκλειστικά δικαιώματα ως προς την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων στο
βυθό της Κασπίας. Με τη υνθήκη του Αυγούστου, τα πέντε παράκτια κράτη
συμφώνησαν στην εγκαθίδρυση αυτού του καθεστώτος και στη νότια
KALEHSAR Omid Shokri, “Iran and Azerbaijan share oil fields, so what's stopping
Tehran from drilling?”, The New Arab, 16 Νοεμβρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο:
https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2018/11/16/iran-and-azerbaijan-probe-caspianoil-cooperation , Tελευταία πρόσβαση: 29 Ιουνίου 2019]
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Κασπία25. Σο γεγονός αυτό αποτελεί σημαντικό συμβιβασμό για το κράτος
του Ιράν, καθώς με τον τρόπο αυτό εγκαταλείπει τις χρόνιες αξιώσεις του για
ένα καθεστώς συγκυριαρχίας. Εάν ίσχυε ένα τέτοιο καθεστώς, στο Ιράν θα
αναλογούσε το 20% του συνόλου των ενεργειακών πόρων της Κασπίας26.
Ωστόσο, με βάση το καθεστώς της πρόσφατης συνθήκης, το Ιράν απολαμβάνει
ένα πολύ μικρότερο μερίδιο επί των πόρων27. Η υνθήκη, ωστόσο, δεν έδωσε
λύση στον καθορισμό του τρόπου οριοθέτησης των υδάτινων συνόρων των
κρατών του νότιου τμήματος της Κασπίας, δηλαδή του Ιράν, του
Αζερμπαϊτζάν και του Καζακστάν. το σημείο αυτό μπορεί κανείς να
εντοπίσει το βασικό σημείο τριβής στην περιοχή μεταξύ των δύο
εξεταζόμενων χωρών, Αζερμπαϊτζάν και Ιράν.
το παρελθόν, μεταξύ των δύο χωρών δημιουργούνταν εντάσεις, οι
οποίες πολλές φορές οδήγησαν τα δύο κράτη στα πρόθυρα του πολέμου. Πιο
συγκεκριμένα, ο τομέας Araz-Alov-Sharg, που βρίσκεται στην Κασπία και
διαθέτει μεγάλο πλούτο πετρελαίου και φυσικού αερίου διεκδικείται από
αμφότερα τα κράτη28. Σο Araz-Alov-Sharg υπολογίζεται πως διαθέτει 300
εκατομμύρια τόνους πετρελαίου και 400 δισεκατομμύρια τόνους φυσικού
αερίου και συνιστά εξαιρετικά μεγάλο ενεργειακό απόθεμα29. Η οριοθέτηση
των συνόρων βάσει ευθείας γραμμής, θα ευνοούσε το Ιράν, καθώς θα
περιερχόταν στην κατοχή του το μεγαλύτερο μέρος του τομέα, ενώ το
σύστημα της μέσης γραμμής θα ευνοούσε το Αζερμπαϊτζάν. Η υνθήκη,
επομένως, δεν κατάφερε να επιλύσει το περίπλοκο και καθοριστικής
σημασίας αυτό ζήτημα, αν και αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την
ανάπτυξη της περαιτέρω συνεργασίας των χωρών της Κασπίας30. Η εκ νέου
επιβολή, όμως, των αμερικανικών κυρώσεων φαίνεται να λειτουργεί
ανασταλτικά, να θέτει εμπόδια και να επιβραδύνει την εξέλιξη των κοινών
προγραμμάτων των δύο χωρών31.

Strategic Comments,“Σhe Caspian sea treaty”, Σεύχος 24, Νοέμβριος 2018.
[Αναγνώστηκε στο: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13567888.2018.1557841,
Σελευταία πρόσβαση: 29 Ιουνίου 2019]
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Δεκεμβρίου 2018, [Αναγνώστηκε στο: https://thediplomat.com/2018/12/what-comes-afterthe-caspian-sea-deal/, Tελευταία πρόσβαση: 29 Ιουνίου 2019]
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3. Οι επιπτώσεις των αμερικανικών κυρώσεων στις οικονομικές σχέσεις
Ιράν- Αζερμπαϊτζάν
Με την επάνοδο των αμερικανικών κυρώσεων και την απομόνωση του Ιράν
από τις διεθνείς πετρελαϊκές αγορές, η Σεχεράνη αναγκάζεται να μειώσει
την παραγωγή του πετρελαίου με αποτέλεσμα την αύξηση των διεθνών τιμών
του πετρελαίου και του φυσικού αερίου τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα32.
Σαυτόχρονα, το Αζερμπαϊτζάν τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει
οικονομικά προβλήματα. Ως χώρα εξαγωγέας φυσικού αερίου και πετρελαίου
αναμένεται να επωφεληθεί από την προσωρινή αύξηση των τιμών,
αποκτώντας επιπρόσθετη ρευστότητα, γεγονός εξαιρετικά βοηθητικό για την
μακροοικονομική σταθεροποίηση της οικονομίας του.

Πηγή: The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan, 2019.

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα, 2019.
CARLSON Debbie, “Oil prices expected to spike in summer as US toughens stance on
Iran
sanctions”,
The Guardian, 25 Απριλίου 2019, [Αναγνώστηκε στο:
https://www.theguardian.com/business/2019/apr/25/oil-prices-summer-us-iran-sanctions,
Tελευταία πρόσβαση: 29 Ιουνίου 2019]
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Επιπροσθέτως, μεγάλη βαρύτητα έχουν οι επιπτώσεις των κυρώσεων
στα κοινά προγράμματα ενέργειας στην Κασπία μεταξύ των δύο κρατών, το
μέλλον των οποίων πλέον καθίσταται αβέβαιο33. Επιπλέον, είναι πιθανό οι
κυρώσεις να προκαλέσουν καθυστερήσεις στις εργασίες του διαδρόμου
μεταφορών Βορρά-Νότου, εάν οι ιρανικές κατασκευαστικές εταιρείες που
εμπλέκονται στο έργο πληγούν από αυτές. Ωστόσο, οι δύο χώρες τους
τελευταίους μήνες έχουν δηλώσει την αμοιβαία προσήλωσή τους στην
ολοκλήρωση του έργου αυτού, το οποίο δύναται να βοηθήσει δεόντως στην
επέκταση και βελτίωση του εμπορίου αμφότερων. Ακόμη, άξιες αναφοράς
είναι οι εγγυήσεις των Η.Π.Α. προς την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν ότι οι
κυρώσεις δεν θα επηρεάσουν τις εργασίες εξόρυξης στο Shah-Deniz34.
4. Η στάση του Μπακού απέναντι στις κυρώσεις
Η μονομερής απόφαση των Η.Π.Α. να αποχωρήσουν από τη υμφωνία για τα
πυρηνικά της Σεχεράνης έχει δημιουργήσει εμπόδια στην οικονομική
συνεργασία μεταξύ του Ιράν και του Αζερμπαϊτζάν. Σο Μπακού φαίνεται να
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Η.Π.Α.. Σον Οκτώβριο του 2018, η
χώρα ανέστειλε την αγορά αερίου από το Ιράν ως απόρροια των
επιβαλλόμενων κυρώσεων35. Σο Αζερμπαϊτζάν, ωστόσο, διαθέτει πιθανούς
εναλλακτικούς εισαγωγείς, όπως η ρωσική Gazprom, με αποτέλεσμα να
ελαχιστοποιούνται αισθητά οι επιπτώσεις της διακοπής των εισαγωγών από
τη γείτονα χώρα, αποδεικνύοντας το χαμηλό ποσοστό εξάρτησης που έχει η
οικονομία του Αζερμπαϊτζάν από το Ιράν. Παρόλα αυτά, μια σημαντική
επίπτωση έγκειται στο γεγονός ότι στις κυρώσεις συμπεριλαμβάνεται και το
σύστημα του διατραπεζικού δανεισμού “SWIFT” και κατά συνέπεια οι
αζέρικες τράπεζες αναγκάζονται να διακόψουν τη χρηματοδότηση προς τις
ιρανικές υπό τον φόβο των κυρώσεων της αμερικανικής τράπεζας προς
αυτές36.
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Ωστόσο, κατά τους τελευταίους μήνες, παρά την επιβολή των
κυρώσεων, σημειώθηκε μια σειρά διπλωματικών προσεγγίσεων μεταξύ των
δύο χωρών που εξέλαβαν θετικό πρόσημο37. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελεί η τριμερής συνάντηση των αρχηγών της Σουρκίας, του Ιράν και του
Αζερμπαϊτζάν, που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2018 και οδήγησε στην
υπογραφή της Διακήρυξης της Κωνσταντινουπόλεως38. Σόσο η εν λόγω
Διακήρυξη όσο και οι ενέργειες του Αζερμπαϊτζάν αντικατοπτρίζουν
περισσότερο την επιθυμία της χώρας να διατηρήσει την εικόνα του καλού
γείτονα, τις όποιες θετικές σχέσεις έχει δημιουργήσει με το Ιράν και την
ισορροπία στο περιφερειακό της υποσύστημα με απώτερο στόχο την
προστασία των ζωτικών της συμφερόντων στην περιοχή39, παρά μια
εναντίωση στην αμερικανική βούληση.
υμπέρασμα
Καταληκτικά, οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις του Αζερμπαϊτζάν με το
Ιράν μεταβλήθηκαν αισθητά λόγω της εκ νέου επιβολής των κυρώσεων από
τις Η.Π.Α. προς το Ιράν, επιβεβαιώνοντας την υπόθεση εργασίας της
παρούσας ανάλυσης. Η οικονομική στρατηγική της Δημοκρατίας του
Αζερμπαϊτζάν τείνει να ευθυγραμμίζεται με τις επιταγές μίας εκ των
μεγάλων δυνάμεων του συστήματος, των Η.Π.Α., απομακρυνόμενη
ουσιαστικά από μία ανεξάρτητη εθνική πολιτική. Πράγματι, οι αμερικανικές
κυρώσεις έχουν διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στις σχέσεις του
Αζερμπαϊτζάν με το Ιράν. Η προσπάθεια των δύο χωρών προς αποκατάσταση
των σχέσεών τους τα τελευταία χρόνια φαίνεται να διακόπτεται από την
έναρξη του νέου γύρου κυρώσεων. Η απόκτηση μορφών οικονομικής
συνεργασίας ίσως δύναται να δημιουργήσει ορισμένα οφέλη για το κράτος
του Αζερμπαϊτζάν. Ωστόσο, με υπολογισμούς κόστους-οφέλους αυτά δεν
δικαιολογούν μία παρεκτροπή του Αζερμπαϊτζάν από την τήρηση των
κυρώσεων, καθώς η οικονομία του Αζερμπαϊτζάν όχι μόνο δεν εξαρτάται,
αλλά είναι ελάχιστα και σε περιορισμένους τομείς συνδεδεμένη με αυτή του
Ιράν. Ακόμη, όμως, και στην περίπτωση που το Αζερμπαϊτζάν θα ήθελε να
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υποστηρίξει την οικονομία του γειτονικού κράτους, η συνολική του ισχύς
δεν του επιτρέπει την εκτροπή από τις επιταγές της μεγάλης δύναμης του
συστήματος. Σο Αζερμπαϊτζάν, ως ορθολογικός δρώντας του συστήματος,
επιλέγει την υπακοή στις επιταγές των Η.Π.Α.. Έτσι, διαφαίνεται μια σαφώς
αυξανόμενη δυστοκία στις διμερείς οικονομικές σχέσεις Αζερμπαϊτζάν-Ιράν
μετά την επιβολή των αμερικανικών κυρώσεων. Η ακριβής έκταση των
οικονομικών εμπλοκών αναμένεται να διαφανεί στο μέλλον.
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ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕ ΚΤΡΨΕΙ ΣΟ ΙΡΑΝ: Η ΣΑΗ ΣΗ
ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΣΑΣΡΟΥΗ ΣΨΝ ΔΙΕΘΝΨΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΣΗ ΦΕΕΨΝ
ΔΕΠΟΙΝΑ ΣΙΜΠΡΙΚΙΔΟΤ
Μέλος ηης Ομάδας Έρεσνας Τοσρκίας

Η

αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Η.Π.Α.) από
την πυρηνική υμφωνία με το Ιράν στις 8 Μαΐου 2018, επισήμως
γνωστή ως Κοινό Ολοκληρωμένο χέδιο Δράσης (Joint
Comprehensive Action Plan) μεταξύ πέντε κρατών της Δύσης, της Ρωσίας
και του Ιράν, καθώς και η ακόλουθη επιβολή οικονομικών κυρώσεων στο
τελευταίο στις 7 Αυγούστου 20181, έχει πυροδοτήσει ανησυχητικές εξελίξεις
στα κράτη του περιφερειακού υποσυστήματος της Μέσης Ανατολής.
υγκεκριμένα, η αρνητική στάση κρατών, όπως η Σουρκία, ως προς τη
σκοπιμότητα επιβολής κυρώσεων και στη συνέχεια η αμφισβήτηση αυτών
μέσω δηλώσεων και προσπαθειών για περαιτέρω σύσφιξη των οικονομικών
σχέσεων με το Ιράν, τα συμφέροντα του οποίου δέχτηκαν ισχυρό πλήγμα,
καταδεικνύουν τη μεταστροφή των διεθνών οικονομικών σχέσεων στην
περιοχή. Η επιβολή κυρώσεων στην Σεχεράνη ενδέχεται να επηρεάσει την
ισορροπία ισχύος και να οδηγήσει σε ανακατανομή σφαιρών επιρροής στη
Μέση Ανατολή, με την Άγκυρα να απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο
από τη Δύση και να προσπαθεί να αναλάβει ενεργό ρόλο στην περιφέρειά
της. Τπό αυτό το πρίσμα, ποιά είναι η στάση της Σουρκίας ως προς τις
πρόσφατες αμερικανικές κυρώσεις στο Ιράν; υνδέεται η στάση αυτή με την
απομάκρυνσή της από τη σφαίρα επιρροής των Η.Π.Α.; Σο κρίσιμο ερώτημα
που πρέπει να απαντηθεί είναι με ποιό τρόπο ένας διεθνής δρώντας

REGENCIA Ted και CHUGTAI Alia, “Major milestones of Iran’s nuclear programme”, Al
5
Νοεμβρίου
2018.
[Αναγνώστηκε
στο:
https://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2018/05/major-milestones-iran-nuclearprogramme-180508105047809.html, Σελευταία πρόσβαση: 30 Ιουνίου 2019].
1

Jazeera,
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επιδιώκει να επωφεληθεί από την επιβολή κυρώσεων σε ένα γειτονικό
κράτος, κάνοντας χρήση των διεθνών οικονομικών του σχέσεων;
την παρούσα ανάλυση εξετάζεται η στάση και η αντίδραση της
Σουρκικής Δημοκρατίας στις κυρώσεις που επέβαλαν οι Η.Π.Α. στο Ιράν και
οι επιπτώσεις που αυτές έχουν στις διεθνείς οικονομικές της σχέσεις. Για
την ανάλυση του ζητήματος κρίνεται απαραίτητη η χρήση ορισμένων
θεωρητικών εργαλείων της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας. υγκεκριμένα,
γίνεται χρήση της σχολής σκέψης του οικονομικού εθνικισμού, σύμφωνα με
την οποία η οικονομία και η πολιτική δεν μπορούν να διαχωριστούν η μία
από την άλλη2. το επίκεντρο της σχολής σκέψης του οικονομικού
εθνικισμού βρίσκεται η αντίληψη ότι το κράτος είναι ο βασικός δρώντας στη
Διεθνή Πολιτική Οικονομία, καθώς και ότι, δεδομένου του άναρχου
διεθνούς συστήματος, το κάθε κράτος οφείλει να προστατεύσει τα
συμφέροντα του3. Οι Η.Π.Α. και η Σουρκία, μέσα από τις αλληλεπιδράσεις
τους με άλλα κράτη, και συγκεκριμένα με το Ιράν, επιχείρησαν αμφότερες
να ασκήσουν οικονομική επιρροή. Για παράδειγμα, οι Η.Π.Α. σε τακτά
χρονικά διαστήματα κάνουν χρήση εργαλείων της οικονομικής διπλωματίας
και μέσων πειθαναγκασμού, εστιάζοντας στις οικονομικές κυρώσεις, για να
επηρεάσουν τη συμπεριφορά τρίτων κρατών4. Ο οικονομικός εθνικισμός
αντιλαμβάνεται τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις ως παίγνια μηδενικού
αθροίσματος, ενώ την οικονομική διπλωματία ως τη χρήση των οικονομικών
πόρων για την άσκηση πολιτικής επιρροής5. Όσον αφορά τις οικονομικές
κυρώσεις, αυτές γίνονται αντιληπτές ως μέσα πειθαναγκασμού. Σο
υμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) τις
ορίζει ως μέσα διατήρησης και αποκατάστασης της διεθνούς ειρήνης και
ασφάλειας6. Επιπρόσθετα, για να εξηγηθούν τα κίνητρα πίσω από τη
μεταστροφή των διεθνών οικονομικών σχέσεων της Σουρκίας,
JACKSON Robert και SORENSEN Georg, Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών
χέσεων. Η ύγχρονη υζήτηση, Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg, 2005, σελίδες 266-265.
2

O’BRIEN Robert και WILLIAMS Marc, Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία: Εξέλιξη και
Δυναμικές, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2011, σελίδες 42-46.
3

SIMSEK Orhan, “Economic Nationalism: International Political Economy and Strategic
Resource Policies”, στο MANSO Jose R. Pires και EREN Ahmet Arif, Economic Issues in
Retrospect and Prospect, Λονδίνο, IJOPEC Publication, 2018, σελίδες 29-39.
[Αναγνώστηκε
στο:
https://www.researchgate.net/publication/327733062_ECONOMIC_NATIONALISM_INT
ERNATIONAL_POLITICAL_ECONOMY_AND_STRATEGIC_RESOURCE_POLICIES,
Σελευταία πρόσβαση: 25 Ιουνίου 2019].
4

5

O’BRIEN και WILLIAMS, ό.π., σελ. 45.

United Nations Security Council, “Sanctions”, n.d. [Αναγνώστηκε στο:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information, Σελευταία πρόσβαση: 25 Ιουνίου
2019].
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χρησιμοποιείται η μελέτη του Baran Han, o οποίος μέσω της θεωρίας
παιγνίων εξέτασε την τριαδική σχέση των οικονομικών κυρώσεων από μια
χώρα Α, η οποία απειλεί την πρόσβαση μιας χώρας Γ σε μια σημαντική
αγορά, με το να επιβάλει κυρώσεις σε μια χώρα Β7. Ο Han κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι οι κυρώσεις αυτές ενέχουν τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης
των κρατών Β και Γ και τα προτρέπουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές τους
αγνοώντας τις απειλές της χώρας Α8.
Με βάση τα παραπάνω, η υπόθεση εργασίας διατυπώνεται ως εξής: Η

χρήση μη στρατιωτικών μέσων πειθαναγκασμού από κρατικούς δρώντες
έναντι άλλων κρατικών δρώντων, όπως οι οικονομικές κυρώσεις, οδηγούν, σε
ορισμένες περιπτώσεις, σε απροσδόκητα έως και αντίθετα αποτελέσματα σε
ένα περιφερειακό υποσύστημα, το οποίο υφίσταται μεταβολές στις διεθνείς
οικονομικές του σχέσεις.
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στην παρούσα ανάλυση
ακολουθεί την παραγωγική συλλογιστική πορεία, καθώς από τη μελέτη των
γενικών αποτελεσμάτων των οικονομικών κυρώσεων οδηγούμαστε σε
συμπέρασμα που αφορά την ειδική περίπτωση των αποτελεσμάτων των
αμερικανικών κυρώσεων στο Ιράν. Επιπρόσθετα, ακολουθείται περιγραφική
μεθοδολογία έρευνας, εστιάζοντας στην περιγραφή και ανάλυση στατιστικών
στοιχείων τα οποία αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων της τατιστικής
Τπηρεσίας της Σουρκίας. Για τη διεξαγωγή της έρευνας μελετήθηκαν
πρωτογενείς πηγές, δηλαδή κυβερνητικά έγγραφα και δηλώσεις,
δευτερογενείς πηγές, όπως επιστημονικά άρθρα και βιβλία, καθώς και άρθρα
ειδησεογραφικού περιεχομένου.
Η δομή που ακολουθείται επικεντρώνεται αρχικά στην ιστορική
αναδρομή και το περιεχόμενο των αμερικανικών κυρώσεων στο Ιράν, ενώ στη
συνέχεια γίνεται σύντομη αναφορά στις μεταβολές που υφίσταται το
περιφερειακό υποσύστημα της Μέσης Ανατολής. Έπειτα, διερευνώνται οι
σχέσεις μεταξύ Η.Π.Α.-Σουρκίας και Ιράν-Σουρκίας, αλλά και η εξέλιξη
αυτών. Επιπρόσθετα, εξετάζεται η στάση της Σουρκίας απέναντι στις
κυρώσεις και οι επιπτώσεις στις διεθνείς οικονομικές της σχέσεις. Σέλος,
παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της ανάλυσης.
1. Ιστορική αναδρομή των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν και η
ρευστότητα στη Μέση Ανατολή
Οι σχέσεις μεταξύ των Η.Π.Α. και του Ιράν υπήρξαν καθοριστικές για την
7

HAN Baran, “A Theory of Economic Sanctions”, Korea Institute for International

Economic Policy, Working Paper 12-03, 2012.
8

HAN Baran, ό.π.
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εξέλιξη του πυρηνικού προγράμματος της Σεχεράνης. Σο 1957, όταν ακόμη
οι Η.Π.Α. και το Ιράν διατηρούσαν συμμαχικές σχέσεις, επετράπη στο
δεύτερο να αναπτύξει πυρηνικό πρόγραμμα για μη στρατιωτικούς σκοπούς9
ενώ αργότερα, το 1968, η χώρα υπέγραψε τη υνθήκη Μη Εξάπλωσης
Πυρηνικών Όπλων (N.P.T.)10. Η Ιρανική Επανάσταση του 1979 είχε ως
αποτέλεσμα μια έντονη αντιδυτική πολιτική από πλευράς της ιρανικής
εξουσίας11. Παρεπόμενη ήταν η θέσπιση κυρώσεων από τις Η.Π.Α. προς το
Ιράν, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι το τελευταίο δεν συμμορφωνόταν με τις
νομικές υποχρεώσεις που απέρρεαν από τη N.P.T.. ύμφωνα με το Νόμο
Περί Κυρώσεων κατά το Ιράν (I.S.A.) του 1996, οι Η.Π.Α. επέβαλλαν
κυρώσεις12 με σκοπό να αποτραπεί το Ιράν από τη χρήση πόρων, που
σχετίζονται με την ανάπτυξη του πυρηνικού του προγράμματος, καθώς και
την υποστήριξη τρομοκρατικών οργανώσεων13. Σο 2003, ο Διεθνής
Οργανισμός Πυρηνικής Ενέργειας (Ι.Α.Ε.Α.) κάλεσε το Ιράν να διακόψει
όλες τις εργασίες εμπλουτισμού και επεξεργασίας πυρηνικού υλικού14,
καθώς το προηγούμενο έτος είχε «αποκαλυφθεί» ότι κατέχει πυρηνικές
εγκαταστάσεις στο έδαφος του15.
Σο 2006, το Ιράν ανακοίνωσε για πρώτη φορά ότι πραγματοποίησε
εμπλουτισμό ουρανίου16. Με τη σειρά του, το υμβούλιο Ασφαλείας του
Ο.Η.Ε. υιοθέτησε το 2007 σειρά ψηφισμάτων (1696, 1737) σύμφωνα με τα
οποία επέβαλλε στο Ιράν κυρώσεις, καθώς και τη διακοπή του πυρηνικού του
9

REGENCIA και CHUGTAI, “Major milestones of Iran’s nuclear programme”, ό.π..

Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Λονδίνο, Μόσχα, Ουάσινγκτον,
1968. [Αναγνώστηκε στο: http://disarmament.un.org/treaties/t/npt, Σελευταία πρόσβαση: 25
Ιουνίου 2019].
10

ΜΑΝΣΖΙΑΡΗ τυλιανή, «Σο Ιράν στο νέο γεωστρατηγικό πεδίο της Κεντρικής Ασίας. Οι
σχέσεις με τη Δύση, οι σχέσεις με τα κομβικά κράτη της Μέσης Ανατολής και εσωτερικά
θέματα κοινωνικοπολιτικής συνοχής», Διπλωματική Εργασία. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
2019,
σελίδες
1-3.
[Αναγνώστηκε
στο:
11

https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/23067/4/MantziariStylianiMsc2019.pdf,
Σελευταία πρόσβαση: 25 Ιουνίου 2019].

US Congress, “Iran Sanctions Act of 1996”, P.L. 114–277, 15 Δεκεμβρίου 2016, σελίδα 1.
[Αναγνώστηκε
στο:
https://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Programs/Documents/isa_1996.pdf, Σελευταία πρόσβαση: 25 Ιουνίου
2019].
12

KATZMAN Kenneth, “Iran Sanctions”, Congressional Research Service, Έκθεση
RS20871,
2019,
σελίδες
4-8.
[Αναγνώστηκε
στο:
https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf, Σελευταία πρόσβαση: 25 Ιουνίου 2019].
13

Arms Control Association, “Timeline of Nuclear Diplomacy with Iran”, δ.η.
[Αναγνώστηκε στο: https://www.armscontrol.org/factsheet/Timeline-of-Nuclear-DiplomacyWith-Iran, Σελευταία πρόσβαση: 30 Ιουνίου 2019].
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προγράμματος17. Σο 2010, ο Ο.Η.Ε., οι Η.Π.Α. και η Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ε.Ε.) διεύρυναν τις οικονομικές κυρώσεις προς το Ιράν18. Η κατάσταση
ξεκίνησε να αλλάζει σταδιακά με την ανάληψη της κυβερνητικής εξουσίας
στις Η.Π.Α. από τον Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα. Έτσι, το 2015, μετά από
συνεχείς διαπραγματεύσεις, υπεγράφη το Κοινό Ολοκληρωμένο χέδιο
Δράσης για τον περιορισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος μεταξύ
του Ιράν και των Η.Π.Α., Ρωσίας, Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Κίνας και
Γερμανίας, αλλιώς αποκαλούμενων P5+119. Ουσιώδες κομμάτι της
υμφωνίας αυτής αποτελεί η δέσμευση για μη επαναφορά των αρθέντων
κυρώσεων που είχαν αρχικά επιβληθεί λόγω του πυρηνικού προγράμματος
του Ιράν, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω χώρα θα συνεχίζει να
συμμορφώνεται με τους όρους της υνθήκης20. Παρόλ’ αυτά, τα δεδομένα
άλλαξαν για μια ακόμα φορά όταν, το Δεκέμβριο του 2016,
πραγματοποιήθηκε η δεκαετής ανανέωση της I.S.A., η οποία ψηφίστηκε από
το αμερικανικό Κογκρέσο ένα μήνα μετά την εκλογή του Ντόναλντ Σραμπ
στο αξίωμα του Προέδρου των Η.Π.Α.21.
Η επίσημη επιβολή των ανανεωμένων κυρώσεων πραγματοποιήθηκε
στις 5 Νοεμβρίου του 2018, μετά την περάτωση της ενδιάμεσης περιόδου από
την ανακοίνωση του Προέδρου Σραμπ σχετικά με τη μονομερή αποχώρηση
των Η.Π.Α. από το χέδιο Δράσης22. Οι νέες κυρώσεις διαχωρίστηκαν σε δύο
σκέλη: το πρώτο στόχευσε την αεροπλοΐα, την αυτοκινητοβιομηχανία, το
ιρανικό νόμισμα και τις αγορές ιρανικών προϊόντων, ενώ το δεύτερο τη
βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και τον

United Nations Security Council, “Resolution 1696”, S/RES/1696 (2006), 31 Ιουλίου
2006. [Αναγνώστηκε στο: https://www.iaea.org/sites/default/files/unsc_res1696-2006.pdf,
Σελευταία πρόσβαση: 28 Ιουνίου 2019]. Βλ. επίσης: United Nations Security Council,
“Resolution 1737”, S/RES/1737 (2006), 27 Δεκεμβρίου 2006. [Αναγνώστηκε στο:
https://www.iaea.org/sites/default/files/unsc_res1737-2006.pdf, Σελευταία πρόσβαση: 24
Ιουνίου 2019].
17

18

Arms Control Association, “Timeline of Nuclear Diplomacy with Iran”, ό.π..

ΜΑΝΣΖΙΑΡΗ, «Σο Ιράν στο νέο γεωστρατηγικό πεδίο της Κεντρικής Ασίας», ό.π., σελίδες
52-54.
19

ΑΛΟΝΙΚΙΔΗ Παύλος, ΜΠΟΤΡΣΖΗ Γεώργιος, «υμφωνία-σταθμός Δύσης-Ιράν για το
πυρηνικό του πρόγραμμα: Επίδειξη δύναμης ή απόδειξη αδυναμίας», Expressis Verbis Law
Journal,
Σόμος
1,
2017,
σελίδες
40-43.
[Αναγνώστηκε
στο:
http://ejournals.lib.auth.gr/XVLaw/article/view/5889, Σελευταία πρόσβαση: 25 Ιουνίου
2019].
20
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Arms Control Association, “Timeline of Nuclear Diplomacy with Iran”, ό.π..

US Department of the Treasury, “Iran Sanctions”, n.d. [Αναγνώστηκε στο:
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/iran.aspx, Σελευταία
πρόσβαση: 27 Ιουνίου 2019].
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χρηματοπιστωτικό τομέα23. Αναλυτικότερα, το Γραφείο Ελέγχου Εξωτερικών
Τποθέσεων του Τπουργείου Οικονομικών των Η.Π.Α., επέβαλε κυρώσεις σε
περισσότερα από 700 άτομα, οργανισμούς, αεροσκάφη και πλοία24. Επιπλέον,
ο Τπουργός Εξωτερικών των Η.Π.Α. ανακοίνωσε την ίδια ημέρα ότι από τις
κυρώσεις θα εξαιρούνται, λόγω ειδικών συνθηκών που σχετίζονται με την
αγορά πετρελαίου, τα ακόλουθα κράτη: Κίνα, Ινδία, Ιταλία, Ελλάδα,
Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Σαϊβάν και Σουρκία25. τις 24 Ιουνίου 2019, μετά
την επίθεση σε δύο δεξαμενόπλοια, τα οποία έφεραν σημαίες του Παναμά και
των Νήσων Μάρσαλ26, στον Κόλπο του Ομάν και την κατάρριψη ενός
αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους επιτήρησης από το Ιράν27, οι
Η.Π.Α. ανακοίνωσαν νέες οικονομικές κυρώσεις προς τον Ανώτατο Ηγέτη
του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Φαμενεΐ28. Δεδομένων των εξελίξεων αυτών, το Ιράν
ανακοίνωσε την 1 Ιουλίου 2019, ότι έχει ξεπεράσει το ανώτατο όριο
εμπλουτισμού ουρανίου στοιχείο που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι
παραβιάστηκαν οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις του χεδίου Δράσης29.
Η επιρροή των Η.Π.Α. στην περιφέρεια της Μέσης Ανατολής είναι
ορατή μετά τη λήξη του Χυχρού Πολέμου. Είναι, όμως, επίσης, αντιληπτή
και η μείωση της προαναφερθείσας επιρροής και ηγεμονίας των Η.Π.Α. λόγω
συστημικών αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή. Για παράδειγμα, η
φίλο-ισλαμική πολιτική του Έρντογαν στην Σουρκία, ο εμφύλιος πόλεμος
στη υρία σε συνδυασμό με τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας και
συγκεκριμένα του αυτοαποκαλούμενου «Ισλαμικού Κράτους», η ολοένα και
μεγαλύτερη σημασία της αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, η ένταση
των σχέσεων των κρατών μελών του υμβουλίου υνεργασίας του Κόλπου, οι
βλέψεις περιφερειακής ηγεμονίας της Σουρκίας και οι προαναφερθείσες
αμερικανικές κυρώσεις στο Ιράν καταδεικνύουν μερικές από τις αλλαγές που

23

REGENCIA και CHUGTAI, “Major milestones of Iran’s nuclear programme”, ό.π..

24

US Department of the Treasury, “Iran Sanctions”, 27 Ιουνίου 2019.

US Department of State, “Update on Iran Policy and Sanctions”, 5 Νοεμβρίου 2018.
[Αναγνώστηκε στο: https://www.state.gov/update-on-iran-policy-and-sanctions, Σελευταία
πρόσβαση: 24 Ιουνίου 2019].
25

BBC News, “Gulf of Oman tanker attacks: What we know”, 18 Ιουνίου 2019.
[Αναγνώστηκε στο: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48627014, Σελευταία
πρόσβαση: 25 Ιουνίου 2019].
26

BBC News, “Iran-US crisis: Rouhani derides new sanctions as 'useless'”, 25 Ιουνίου
2019. [Αναγνώστηκε στο: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48756824, Σελευταία
πρόσβαση: 25 Ιουνίου 2019].
27
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έχει υποστεί η περιφέρεια και επηρεάζουν τις σχέσεις των Η.Π.Α. με
περιφερειακούς δρώντες, όπως το Ιράν 30.
2. Πολιτικό-οικονομικές σχέσεις Σουρκίας – Η.Π.Α.
ήμερα, οι αμερικανό-τουρκικές σχέσεις διανύουν περίοδο σοβαρών
εντάσεων. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για συμμάχους στο συλλογικό
σύστημα ασφάλειας του Ν.Α.Σ.Ο. και ενώ έχουν συνεργαστεί για την
καταπολέμηση του αυτοαποκαλούμενου «Ισλαμικού Κράτους» σε περιοχές
της υρίας31, τα δύο κράτη διατηρούν τεταμένες σχέσεις λόγω επιπρόσθετων
ζητημάτων. Σα ζητήματα αυτά σχετίζονται με τη διετή κράτηση του
Αμερικανού πάστορα, Andrew Brunson32 από τις τουρκικές αρχές, με τη
υμφωνία προμήθειας της Σουρκίας από τη Ρωσία με πυραυλικά συστήματα
S-40033, με την απειλή αποπομπής της Σουρκίας από το πρόγραμμα των
μαχητικών αεροσκαφών F-3534, και τέλος, με την απόπειρα πραξικοπήματος
στη γείτονα της 16ης Ιουλίου 201635.
Οι εξελίξεις στις πολιτικές σχέσεις των δύο κυρίαρχων κρατών
επηρεάζουν συγχρόνως τις διεθνείς οικονομικές τους σχέσεις, σύμφωνα με
τη σχολή σκέψης του οικονομικού εθνικισμού. το διάγραμμα 1
παρατηρείται ότι οι εισαγωγές της Σουρκίας από τις Η.Π.Α. ακολουθούν
φθίνουσα πορεία, ενώ οι εξαγωγές ανοδική μέχρι το 2017, οπότε και
παρατηρείται μείωση.

JONES Bruce κ.α., “The new geopolitics of the Middle East: America’s role in a
changing region. A Brooking Interview.”, Foreign Policy at Brookings, Ιανουάριος 2019.
[Αναγνώστηκε στο: https://www.brookings.edu/research/the-new-geopolitics-of-the-middleeast-americas-role-in-a-changing-region/, Σελευταία πρόσβαση: 27 Ιουνίου 2019].
30

ZANOTTI Jim, “Turkey: Background and U.S relations in brief”, Congressional
Service, R44000, 4 Αυγούστου 2016, σελίδα 15. [Αναγνώστηκε στο:
https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1014203.pdf, Σελευταία πρόσβαση: 25 Ιουνίου 2019].
31

Research

MCKERNAN Bethan, “Andrew Brunson: Turkey releases US pastor after two years in
prison”,
The
Guardian,
12
Οκτωβρίου
2018.
[Αναγνώστηκε
στο:
https://www.theguardian.com/world/2018/oct/12/andrew-brunson-release-turkish-court,
Σελευταία πρόσβαση: 25 Ιουνίου 2019].
32

33

PAMUK Humeyra, “Turkey’s Tupras in talks with U.S. for Iran Sanctions: sources”,

Reuters, 18 Οκτωβρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: https://www.reuters.com/article/us-iranoil-turkey/turkeys-tupras-in-talks-with-u-s-for-iran-sanctions-waiver-sourcesidUSKCN1MS0ND, Σελευταία πρόσβαση: 24 Ιουνίου 2019].

Financial Times, “US threatens to cut Turkey from F-35 programme”, 7 Ιουνίου 2019.
[Αναγνώστηκε στο: https://www.ft.com/content/76adcb4e-8952-11e9-97ea-05ac2431f453.
Σελευταία πρόσβαση: 24 Ιουνίου 2019].
34
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ZANOTTI, “Turkey: Background and U.S relations in brief”, ό.π., σελίδες 1-10.
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Διάγπαμμα 1: Ειζαγωγέρ και Εξαγωγέρ ηηρ Τοςπκίαρ
με ηιρ Η.Π.Α. ηην πεπίοδο 2011-2019* (ζε διρ. $)
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Πηγή: Βάζη Δεδομένων Υποσργείοσ Εμπορίοσ ηης Τοσρκίας, 2019. Ιδία επεξεπγαζία.

Η Ουάσιγκτον, το Μάιο του 2019, κατήγγειλε μια Προτιμησιακή
Εμπορική υμφωνία, η οποία επέτρεπε στην Σουρκία να εισάγει ορισμένα
αδασμολόγητα προϊόντα στις Η.Π.Α. ως αναπτυσσόμενη οικονομική χώρα. Η
ανακοίνωση από τους αρμόδιους ανέφερε ότι το ικανοποιητικό επίπεδο της
οικονομικής ανάπτυξης της Σουρκίας δεν της επιτρέπει πλέον να
συμμετέχει στο Γενικό ύστημα Προτιμήσεων (General Preferential
System)36, ενώ η Άγκυρα αντέδρασε αναφέροντας τις αρνητικές επιπτώσεις
που θα επιφέρει η κίνηση αυτή στο διμερές εμπόριο των δύο κρατών37.
3. Πολιτικό-οικονομικές σχέσεις Σουρκίας - Ιράν
Οι ιρανό-τουρκικές σχέσεις μετά την ανάληψη της εξουσίας στην Σουρκία
από το Κόμμα «Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη» (Κ.Δ.Α.) το 2002, βελτιώθηκαν
σημαντικά λόγω της τουρκικής προσέγγισης προς τα γειτονικά κράτη της
Μέσης Ανατολής38. Η στρατηγική που προωθήθηκε μέσα από το «τρατηγικό
PAMUK Humeyra και BEECH Eric, “U.S terminates Turkey’s preferential trade
agreement, reduces tariffs on steel”, Reuters, 17 Μαΐου 2019. [Αναγνώστηκε στο:
https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-turkey/u-s-terminates-turkeys-preferentialtrade-agreement-reduces-tariffs-on-steel-idUSKCN1SN01Z, Σελευταία πρόσβαση: 25
Ιουνίου 2019].
36

Hurriyet Daily News, “Minister reacts to US decision to end preferential tariff system
for
Turkey”,
5
Μαρτίου
2019.
[Αναγνώστηκε
στο:
http://www.hurriyetdailynews.com/minister-reacts-to-us-decision-to-end-preferentialtariff-system-for-turkey-141677, Σελευταία πρόσβαση: 25 Ιουνίου 2019].
37

HABIBI Nader, “Turkey and Iran: Growing Economic Relations Despite Western
Sanctions”, Middle East Brief, Αρ. 62, 2012, σελίδα 1. [Αναγνώστηκε στο:
38
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Βάθος» του Αχμέτ Νταβούτογλου, έκανε λόγο για την «πολιτική μηδενικών
προβλημάτων με τις γείτονες χώρες», κάτι το οποίο εφαρμόστηκε και στην
περίπτωση του Ιράν39. Πληθώρα από fora και περιφερειακούς πολιτικούς
διαλόγους έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ των δύο κρατών από το 201440,
ενώ οι οικονομικές τους σχέσεις και οι πρωτοβουλίες περιφερειακής
συνεργασίας ολοένα και αυξάνονται την τελευταία δεκαετία41. Η σταδιακή
στροφή της τουρκικής ηγεσίας από κοσμικές σε φιλικά προσκείμενες στο
Ισλάμ πολιτικές, ώθησαν στην ανάπτυξη των διμερών διπλωματικών σχέσεων
με ισλαμικά καθεστώτα στη Μέση Ανατολή42. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός
ότι η Σεχεράνη ήταν η πρώτη η οποία εξέφρασε υποστήριξη προς τον Σούρκο
Πρόεδρο κατά τη διάρκεια των γεγονότων της αποτυχημένης απόπειρας
πραξικοπήματος στην Σουρκία, τον Ιούλιο του 201643.
Κύριος παράγοντας, όμως, για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων
υπήρξε η σύμπλευση των οικονομικών συμφερόντων των δύο κρατών44. Η
σύμπλευση αυτή γίνεται περισσότερο ορατή στον ενεργειακό τομέα, με το
Ιράν να είναι σημαντικός εξαγωγέας πετρελαϊκών προϊόντων και την
Σουρκία να χρειάζεται μεγάλες ποσότητες τέτοιων προϊόντων λόγω της
αναπτυσσόμενης βιομηχανίας της45. Σο 2017, το Ιράν ήταν η μεγαλύτερη
πηγή αργού πετρελαίου στην Σουρκία, με ποσότητα η οποία ανερχόταν στους
11 εκατομμύρια τόνους46. Επιπλέον, το 2015 το Ιράν ήταν το δεύτερο κατά
σειρά κράτος στις τουρκικές εισαγωγές φυσικού αερίου με ποσοστό 16.2% επί

https://www.brandeis.edu/crown/publications/meb/MEB62.pdf, Σελευταία πρόσβαση: 24
Ιουνίου 2019].
39

LINDGAARD Jakob, “Turkey’s Rapprochement with Iran”, Danish Institute for

International Studies, Δεκέμβριος 2017.

Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, “Turkey-Iran Relations”, δ.η.
[Αναγνώστηκε
στο:
http://www.mfa.gov.tr/turkey-iran-relations.en.mfa,
Σελευταία
πρόσβαση: 28 Ιουνίου 2019].
40

41

HABIBI, “Turkey and Iran…”, ό.π., σελίδες 2-7.

ΦΟΤΡΕΜΙΔΟΤ Γεωργία, «Η τουρκική εξωτερική πολιτική στη Μέση Ανατολή. Η
περίοδος των κυβερνήσεων του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (2002-σήμερα)»,
42

Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2016, σελίδες 29-33. [Αναγνώστηκε στο:
https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/19429/6/ChouremidouGeorgiaMsc2016.pdf,
Σελευταία πρόσβαση: 27 Ιουνίου 2019].
SHINE Sima και LINDENSTRAUSS Gallia, “The Failed Coup Attempt in Turkey: A
Boost for Iran-Turkey Relations”, The Institute for National Security Studies, Αρ. 839, 31
Ιουλίου 2016.
43
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HABIBI, “Turkey and Iran…”, ό.π., σελίδες 4-7.
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Reuters, “Turkey’s Tupras in talks with U.S. for Iran Sanctions: sources”, ό.π..
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των συνολικών εισαγωγών της σε φυσικό αέριο47. Η βελτίωση των διμερών
οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο γίνεται ορατή και από τη σύναψη
πληθώρας οικονομικών και εμπορικών υμφωνιών, σημαντικότερη των
οποίων αποτελεί η Προτιμησιακή Εμπορική υμφωνία, η οποία τέθηκε σε
ισχύ το 201548. το διάγραμμα 2 παρατηρείται ισοζύγιο ανάμεσα στις
εισαγωγές και τις εξαγωγές της Σουρκίας από και προς το Ιράν το 2016. τη
συνέχεια, παρατηρείται αύξηση στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της
Σουρκίας, καθώς η Άγκυρα πραγματοποιούσε περισσότερες εισαγωγές παρά
εξαγωγές με την Σεχεράνη. Μέχρι τον Ιούνιο του 2019, οι εισαγωγές της
Σουρκίας από το Ιράν μειώθηκαν δραματικά.
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Οι αμερικανικές κυρώσεις στοχεύουν συγκεκριμένα στον ενεργειακό
τομέα της οικονομίας του Ιράν από τον οποίο αντλεί σημαντικότατο μέρος
του εθνικού εισοδήματός του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή
απίσχναση των βασικών οικονομικών μεγεθών της χώρας καθώς, όπως
διαφαίνεται και στα διαγράμματα 3 και 4, ο ρυθμός ανάπτυξης του ιρανικού
Α.Ε.Π., καθώς και η παραγωγή πετρελαίου μειώθηκαν δραματικά μετά την

STEIN Aaron, “An Independent Actor: Turkish Foreign and Energy Policy Toward
Russia, Iran and Iraq”, Atlantic Council, Ιούνιος 2017, σελ. 12.
47

Hurriyet Daily News, “Iran’s import ban to hit Turkish Firms”, 21 Ιανουαρίου 2019.
[Αναγνώστηκε στο: http://www.hurriyetdailynews.com/irans-import-ban-to-hit-turkishfirms-140667. Σελευταία πρόσβαση: 28 Ιουνίου 2019].
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αποχώρηση των Η.Π.Α. από το χέδιο Δράσης και την επιβολή των
κυρώσεων.

Διάγπαμμα 3: Οικονομική Μεγέθςνζη ηος Ιπάν
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4. Η στάση της Σουρκίας ως προς τις κυρώσεις
Η Σουρκία, ως συνορεύουσα χώρα του Ιράν, εξαρτημένη από τις εισαγωγές
πετρελαίου και φυσικού αερίου του τελευταίου, διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να
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επηρεαστεί αρνητικά από την επιβολή κυρώσεων στην Σεχεράνη. το
παρελθόν, η Άγκυρα είχε επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά τη
διευκόλυνση της Σεχεράνης να παρακάμψει τις διεθνείς κυρώσεις
αγοράζοντας πετρέλαιο και φυσικό αέριο από το Ιράν σε αντάλλαγμα με
χρυσό και αποφεύγοντας, με τον τρόπο αυτό, τις κυρώσεις στον ιρανικό
τραπεζικό τομέα49. Επιπρόσθετα, η τουρκική ηγεσία, ενώ κατά το παρελθόν
ήταν αρχικά αντίθετη στην ανάπτυξη πυρηνικού προγράμματος από το Ιράν,
το 2007 για πρώτη φορά εξέφρασε την υποστήριξή της προς την ανάπτυξη
τέτοιου προγράμματος με την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιηθεί για
ειρηνικούς σκοπούς50. Η δήλωση αυτή αντιτίθεται στην επιβολή των διεθνών
οικονομικών κυρώσεων προς το Ιράν την ίδια χρονική περίοδο, όπως
αναφέρεται στην πρώτη ενότητα της παρούσας ανάλυσης. Η στάση αυτή της
Άγκυρας συνεχίστηκε και το 2010, όταν ο Σούρκος Πρόεδρος, Ρ.Σ.
Έρντογαν, υποστήριξε την Σεχεράνη στο υμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.
ενάντια στον τέταρτο γύρο κυρώσεων που είχαν προτείνει οι Η.Π.Α. 51.
Παρ’όλα αυτά, η Σουρκία έκανε στροφή το 2012, όταν ο τέως Σούρκος
υπουργός Ενέργειας, Σανέρ Γιλντίζ, ανακοίνωσε ότι η χώρα θα μείωνε τις
εισαγωγές ιρανικού πετρελαίου κατά 10%52. Από εκείνο το σημείο και
έπειτα, η στάση της Σουρκίας απέναντι στις αμερικανικές κυρώσεις,
διακατέχεται από την επιθυμία της να εμβαθύνει τις οικονομικές και
ενεργειακές της σχέσεις με το Ιράν, αντιδρώντας στις πολιτικές και την
οικονομική πίεση των Η.Π.Α.53.
Εξαιτίας του γεγονότος ότι η Σουρκία συμπεριλαμβάνεται στα οκτώ
κράτη τα οποία εισάγουν τις μεγαλύτερες ποσότητες ιρανικού πετρελαίου,
της δόθηκε εξαίρεση από την άμεση επιβολή και εφαρμογή των νέων
κυρώσεων από το Τπουργείο Οικονομικών των Η.Π.Α., με την προϋπόθεση
ότι, αν ακολουθούσε σταδιακή μείωση των εισαγωγών, οι τράπεζες της θα
είχαν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις συναλλαγές τους με την Κεντρική
Σράπεζα του Ιράν ή με οποιαδήποτε άλλη ιρανική τράπεζα, χωρίς να
ελλοχεύει ο κίνδυνος αμερικανικών κυρώσεων προς τις ίδιες54. Η Σουρκία,
μέχρι το Μάρτιο του 2019 δεν είχε διακόψει την αγορά ιρανικού
49

SHINE Sima και LINDENSTRAUSS Gallia, “The Failed Coup Attempt in Turkey”, ό.π..

50

LINDGAARD Jakob, “Turkey’s Rapprochement with Iran”, ό.π..

51

Ό.π..

52

Ό.π..
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STEIN Aaron, “An Independent Actor”, ό.π..

BBC News, “Six charts that show how hard US sanctions have hit Iran, 2 Μαΐου 2019.
[Αναγνώστηκε στο: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48119109, Σελευταία
πρόσβαση: 25 Ιουνίου 2019].
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πετρελαίου. Παρόλα αυτά, το Μάιο του 2019, η Άγκυρα έκλεισε τα λιμάνια
της στις εισαγωγές ιρανικού πετρελαίου με τη λήξη της εξάμηνης
επιτρεπόμενης περιόδου εξαιρέσεων55. Η κίνηση αυτή, ωστόσο, δεν
αποθάρρυνε τα δύο κράτη από το να εξετάσουν ταυτόχρονα το ενδεχόμενο να
παρακάμψουν τις αμερικανικές κυρώσεις μέσω εναλλακτικών εμπορικών
μηχανισμών, όπως το σύστημα INSTEX, το οποίο συστάθηκε από τα
ευρωπαϊκά κράτη για τις συναλλαγές τους με το Ιράν56.
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Πηγή: BBC, 2 Μαΐου 2019.

Η στάση της τουρκικής ηγεσίας στην ανακοίνωση αποχώρησης των
Η.Π.Α. από το Κοινό Ολοκληρωμένο χέδιο Δράσης και στην ακόλουθη
επιβολή δύο γύρων κυρώσεων ήταν αρνητική. Ο Σούρκος Πρόεδρος, Ρ.Σ.
Έρντογαν, εξέφρασε, σε πολλές περιπτώσεις, τις ανησυχίες του σχετικά με
τις προθέσεις της Ουάσιγκτον, αλλά και σχετικά με τα ενδεχόμενα
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[Αναγνώστηκε
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αποτελέσματα και τη νομιμότητα των κυρώσεων57. την ίδια κατεύθυνση
κινήθηκε και ο Σούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Σσαβούσογλου, ο
οποίος σε διμερή συνάντηση με τον Ιρανό ομόλογό του, δήλωσε ότι οι
κυρώσεις είναι «μη ρεαλιστικές και λάθος»58. Μέσα σε αυτό το πνεύμα
αρνητισμού και δυσπιστίας της Σουρκίας και του Ιράν προς τις Η.Π.Α.,
καλλιεργήθηκε το έδαφος για επέκταση της διμερούς οικονομικής
συνεργασίας της Άγκυρας και της Σεχεράνης. υγκεκριμένα, το Νοέμβριο
του 2018, το Ιρανό-τουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο τόνισε την ανάγκη
αύξησης του όγκου του διμερούς εμπορίου59, ενώ το Δεκέμβριο του 2018
διοργανώθηκε το υμβούλιο υνεργασίας Τψηλού Επιπέδου μεταξύ Ιράν
και Σουρκίας με παρουσία του Σούρκου Προέδρου, Ρ.Σ. Έρντογαν, και του
Ιρανού ομολόγου του, Φ. Ρουχανί 60. Αξίζει να σημειωθεί, ακόμη, ότι το
Μάρτιο του 2019 εγκαινιάστηκε η νέα τελωνειακή πύλη στα ιρανό-τουρκικά
σύνορα για τη διευκόλυνση των ιρανικών εξαγωγών και ειδικότερα των
εξαγωγών ενεργειακών πόρων61. Σέλος, ο Σούρκος υπουργός Μεταφορών,
Σζαχίτ Σουρχάν, και ο Ιρανός ομόλογός του, Μοχάμεντ Ισλάμι,
πραγματοποίησαν κοινή συνέντευξη Σύπου, στην οποία επιβεβαίωσαν ότι τα
δύο κράτη θα εξετάσουν νέους διαδρόμους μεταφορών και θα ενισχύσουν την
περιφερειακή συνεργασία τους62. Υαίνεται, συνεπώς, εύλογο σενάριο η
Middle East Eye, “Erdogan says US sanctions on Iran are against international law”, 6
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Σουρκία να ακολουθήσει ανεξάρτητη των Η.Π.Α. πολιτική ως προς το Ιράν,
στην προσπάθειά της να καταστεί περιφερειακό ενεργειακό και
διαμετακομιστικό κέντρο63.
υμπέρασμα
ύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η
Άγκυρα εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι οι επιβληθείσες οικονομικές
κυρώσεις στο Ιράν αποτυγχάνουν, μέχρι στιγμής, να συμμορφώσουν τη
συμπεριφορά του δεύτερου ως προς τις επιταγές των Η.Π.Α., για να
ενισχύσει περαιτέρω τις διεθνείς οικονομικές της σχέσεις με την Σεχεράνη.
Επιπρόσθετα, δεδομένων των τεταμένων σχέσεων ανάμεσα στην Άγκυρα και
την Ουάσιγκτον, η επιβολή των οικονομικών κυρώσεων διευκόλυνε τη
μεταστροφή της τουρκικής οικονομικής διπλωματίας προς την Ανατολή.
Παρατηρείται, συνεπώς, ότι η αρχική υπόθεση εργασίας επιβεβαιώνεται. Η
χρήση μη στρατιωτικών μέσων πειθαναγκασμού, όπως οι οικονομικές
κυρώσεις, από κρατικούς δρώντες έναντι άλλων κρατικών δρώντων οδηγούν,
σε ορισμένες περιπτώσεις, σε απροσδόκητα έως και αντίθετα αποτελέσματα
σε ένα περιφερειακό υποσύστημα το οποίο υφίσταται μεταβολές στις διεθνείς
οικονομικές του σχέσεις. Επιπλέον, επιβεβαιώνεται και το συμπέρασμα του
Baran Han, σύμφωνα με το οποίο η Άγκυρα και η Σεχεράνη οι οποίες
επηρεάζονται αρνητικά από τις αμερικανικές κυρώσεις, φαίνονται να
αντιδρούν όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους προς τις κυρώσεις αυτές. Η
Σουρκία και το Ιράν επιλέγουν να συνεχίσουν την ενίσχυση των
οικονομικών τους σχέσεων μέσω της οικονομικής διπλωματίας, αγνοώντας
στο μέτρου του δυνατού τις αμερικανικές κυρώσεις. Η γενικότερη
ρευστότητα των γεωπολιτικών και διεθνών οικονομικών σχέσεων του
περιφερειακού υποσυστήματος της Μέσης Ανατολής τα τελευταία χρόνια,
υποβοηθάει την αμφισβήτηση της αμερικανικής ηγεμονίας στην περιφέρεια.
Η αρνητική στάση της Σουρκίας ως προς τις αμερικανικές κυρώσεις και η
προσπάθεια της να ενισχύσει τις οικονομικές της σχέσεις με το Ιράν
καταδεικνύουν ότι οι δεδομένες κυρώσεις δεν πετυχαίνουν, ως μέσο
πειθαναγκασμού, τον πρωταρχικό στόχο τους. Ψστόσο, τα σενάρια είναι
πολλά και η κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί με πλεονεκτικό ή και
μειονεκτικό τρόπο για την Σουρκία. Αναμφίβολα, πρόκειται για ένα
σύγχρονο παράδειγμα μεταστροφής των πολιτικών σχέσεων ενός κράτους με
όχημα την οικονομία.
joint commission meeting”, Ειδησεογραφικό Πρακτορείο Mehr, 29 Απριλίου 2019.
[Αναγνώστηκε στο: https://en.mehrnews.com/news/144664/Iranian-Turkish-transportmins-bolster-ties-at-joint-commission, Σελευταία πρόσβαση: 25 Ιουνίου 2019].
63
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ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΤ

Baev, Pavel (1997) Russia’s Policies in the South Caucasus, London: The
Royal Institute of International Affairs, vii + 59 pp. ISBN 1 862030 55 3.

Η

εξέταση της πρώιμης ρωσικής πολιτικής στην περιοχή του
Καυκάσου αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα μελέτης. Κατά την
εξέταση αυτή μπορούν να γίνουν αντιληπτές οι τάσεις και οι
παρελθούσες πολιτικές ως προς την ισορροπία ισχύος και τη σταθερότητα
της περιοχής. την μονογραφία του για τη ρωσική παρουσία στον Καύκασο
από τη διάλυση της οβιετικής Ένωσης έως και το 1996, ο Pavel Baev,
επικεντρώνεται σε αυτήν ακριβώς την προσπάθεια. Η κεντρική ιδέα της
ανάλυσης είναι η εξής: «οι ρωσικές πολιτικές στην περιοχή του Καυκάσου

έχουν αντιδραστικό χαρακτήρα και είναι συσχετισμένες με την πάλη ισχύος
που λαμβάνει χώρα στη Μόσχα». Αυξημένος ανταγωνισμός στο εσωτερικό
συνεπάγεται συχνά μη συντονισμένες και μη οργανωμένες δράσεις στον
Καύκασο. Σο γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στη σταδιακή υποχώρηση της
Μόσχας από την περιοχή. ύμφωνα με τον Baev, το παραπάνω ενέχει πιθανά
θετικά καθώς και αρνητικά στοιχεία, αναλόγως τι δύναται να διαδεχτεί της
υποχώρησης: κενό ισχύος ή αύξηση παρουσίας διεθνών θεσμών που θα
οδηγήσει σε ένα σταθερό πλαίσιο για την δημοκρατική πορεία και την
επίλυση των κρίσεων του υποσυστήματος;
Πριν προχωρήσει σε εξέταση της παραπάνω προβληματικής, ο
συγγραφέας θέτει δυο ερωτήματα που ενέχουν εννοιολογικό χαρακτήρα. Σο
πρώτο ερώτημα σχετίζεται με το εάν ο Καύκασος έχει ενιαίο γεωπολιτικό
χαρακτήρα, ενώ το δεύτερο αφορά το εάν και κατά πόσο μπορεί να
αναγνωριστεί η ύπαρξη μιας συνεπούς και ευδιάκριτης ρωσικής εξωτερικής
πολιτικής στον Καύκασο την περίοδο εκείνη.
Ως προς το γεωπολιτικό χαρακτήρα της υπό εξέτασης μελέτης,
επισημαίνεται εξ αρχής ότι ο Καύκασος διακρίνεται σε δύο τμήματα (Βόρειος
– Νότιος) από τα οποία το ένα ανήκει πολιτικά στο εσωτερικό ενός κράτους,
ενώ το δεύτερο αποτελείται από τρία ανεξάρτητα κράτη και διάφορες
μικρότερες αποσχισθείσες πολιτικές οντότητες δίχως νομική αναγνώριση. Ο
συγγραφέας στο κείμενο λαμβάνει την περιοχή ως ενιαία γεωπολιτική
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ενότητα με μια μόνο διάκριση ανάμεσα σε Βόρειο Καύκασο, όπου η Ρωσία
ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα, και σε Νότιο Καύκασο, όπου η Ρωσία ασκεί
εξωτερική πολιτική. Ένα επιπρόσθετο ζήτημα αφορά την εξωτερική
πολιτική της Μόσχας. υχνά, την περίοδο που εξετάζει ο συγγραφέας,
παρατηρεί πως η συνεργασία των θεσμών, που ήταν επιφορτισμένοι με την
άσκηση εξωτερικής πολιτικής, αντιμετώπιζε προσκόμματα, εξαιτίας της
μεταξύ τους σύγκρουσης συμφερόντων (π.χ. Γενικό Επιτελείο τρατού,
Τπουργείο Αμύνης, Τπουργείο Εξωτερικών). Παρά ταύτα, ακόμη και στην
περίπτωση αυτή, ο Baev ισχυρίζεται ότι παρά τις όποιες ασυνέχειες μπορεί
να παρατηρούνται, είναι εφικτή η ανάλυση και μελέτη της ρωσικής
εξωτερικής πολιτικής.
Ως προς τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά την έρευνα, μολονότι
ο συγγραφέας δεν αναφέρεται λεπτομερώς, είναι δυνατό αυτή να
παρατηρηθεί από τον τρόπο χρήσης και ερμηνείας των δεδομένων, καθώς και
από τη λογική που ακολουθείται. Αρχικώς, ο συγγραφέας κάνει χρήση
ποιοτικών στοιχείων, τόσο από πρωτογενείς πηγές όσο και από
δευτερογενείς. Αναφέρεται, επίσης, χαρακτηριστικά και η χρήση
αδημοσίευτων αναφορών που εντόπισε κατά τις έρευνες που διεξήγαγε στο
Peace Research Institute of Oslo (P.R.I.O.). Παράλληλα, παρατηρείται και
χρήση ποσοτικών στοιχείων από βάσεις δεδομένων όπως το The Military
Balance και το International Institute of Strategic Studies. Η έρευνα είναι
περιγραφική σε σημαντικό βαθμό, αλλά διατηρεί έντονα αναλυτικά
χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα το είδος του συλλογισμού είναι επαγωγικό,
καθώς από τις ειδικές περιπτώσεις της ρωσικής πολιτικής στην περιφέρεια
του Καυκάσου εξάγεται ένα γενικό συμπέρασμα για την πολιτική της
Μόσχας στο συγκεκριμένο υποσύστημα.
ε σχέση με τη δομή του κειμένου, ο συγγραφέας αρχικά κάνει
αναφορά στις πολιτικές της Ρωσίας στο «εγγύς εξωτερικό» (near abroad) της
περιβάλλον, συνεχίζει εξετάζοντας τα γενικά χαρακτηριστικά της ρωσικής
διπλωματίας, καθώς και την ομοσπονδιακή πολιτική στον Καύκασο,
παράλληλα με τη στρατιωτική και οικονομική πολιτική της χώρας στο εν
λόγω
υποσύστημα.
Εν
συνεχεία,
τίθενται
υπό
εξέταση
δύο
περιπτωσιολογικές μελέτες συγκρούσεων, εκείνων του Ορεινού Καραμπάχ
και της Αμπχαζίας, που απασχόλησαν έντονα τη διεθνή κοινή γνώμη κατά
τη δεκαετία του 1990. Σέλος, ύστερα από την αναφορά στον τσετσενικό
πόλεμο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα του συγγραφέα.
Η ρωσική πολιτική στο «εγγύς εξωτερικό» της έχει χαρακτηριστεί από
δυτικούς αναλυτές ως ανοργάνωτη και κυρίως ιμπεριαλιστική. Αυτό που
παρατηρεί, όμως, ο συγγραφέας είναι ότι υπάρχουν τρείς τρόποι άσκησης
ελέγχου επί των νεοσύστατων κρατών της περιοχής: οικονομικός, πολιτικόδιπλωματικός, και στρατιωτικός. Ο Baev παρατηρεί ότι τμήματα της
ρωσικής γραφειοκρατίας με έντονες τάσεις αυτόνομης δράσης, συχνά
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κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις και αυτό οφείλεται στο ότι την υπό
εξέταση περίοδο υπήρχαν αρκετές ανταγωνιστικές ομάδες συμφερόντων στις
τάξεις της ρωσικής κρατικής μηχανής, οι οποίες επιχειρούσαν μέσω
πρόσκαιρων συμμαχιών να πετύχουν τους στόχους τους. Έναντι της
ιμπεριαλιστικής σχολής που προτείνουν οι δυτικοί αναλυτές για την
εξέταση της εξωτερικής πολιτικής μιας πρώην δύναμης απέναντι σε μια
περιοχή, ο Baev αντιπροτείνει την μετά-ιμπεριαλιστική σχολή με την οποία
αναφέρεται στην πολιτική που ακολουθεί: «μια φθίνουσα δύναμη, η οποία α)

επιχειρεί να αντισταθμίσει αναπόφευκτες υποχωρήσεις με κάποιες νέες
δράσεις, β) αισθάνεται την ανάγκη να προστατεύσει τους συμπατριώτες που
έχουν μείνει εκεί «έξω», ωστόσο, δεν κατέχει τα μέσα για να το κάνει, και γ)
προσπαθεί να εμποδίσει την εκχύλιση (spill-over) από βίαιες συγκρούσεις,
ενώ αποτελεί και η ίδια μια πηγή αστάθειας». την κατάσταση της υπό
εξέτασης περιόδου σημαίνοντα ρόλο διαδραματίζει η πάλη για ισχύ στο
εσωτερικό της χώρας ανάμεσα στη σοβιετική αντιπολίτευση και τον Γιέλτσιν,
ενώ συμβάλλει και η ανεπάρκεια υπαλληλικού προσωπικού στα Τπουργεία.
υνοπτικά, ο συγγραφέας τονίζει πως η ποικιλία των δρώντων σε ζητήματα
εξωτερικής πολιτικής οδηγεί και σε διαφορετικές κατευθύνσεις.
το επόμενο κεφάλαιο, ο συγγραφέας μελετά τα γεγονότα που έχουν
λάβει χώρα στον Καύκασο την περίοδο 1991 – 1996. Σα χαρακτηριστικά τα
οποία παρατηρούνται σχετίζονται με ψυχρές συγκρούσεις, καθώς και
σταθερές πολιτικές δομές με το πέρας της πενταετίας. την αρχή της
περιόδου ο Ν. Καύκασος με εξαίρεση την Αρμενία, χαρακτηριζόταν από
υψηλό επίπεδο εγχώριας πολιτικής αστάθειας (πραξικοπήματα, αποσχιστικά
κινήματα κ.ά.). Παρά ταύτα, από το 1994 και έπειτα έχει επανέλθει ένας
βαθμός κανονικότητας στο Αζερμπαϊτζάν και τη Γεωργία, καθώς τα κράτη
αυτά έχουν αποδεχθεί την προσωρινή στρατιωτική αποτυχία που υπέστησαν
(Αμπχαζία, Νότια Οσετία και Ορεινό Καραμπάχ), ενώ παράλληλα ενισχύουν
τον οικονομικό και διπλωματικό δείκτη ισχύος τους. το Β. Καύκασο με την
εξαίρεση της Σσετσενίας, όπου σύντομα κλιμακώθηκε η κατάσταση σε
ανοιχτή σύγκρουση, τα ομόσπονδα κράτη δείχνοντας την απογοήτευσή τους
προς τις πολιτικές της Μόσχας κατάφεραν να λάβουν υψηλότερες
επιδοτήσεις, με αποτέλεσμα τον κατευνασμό τους. Παράλληλα με τα
παραπάνω, τα κρούσματα βίας και συγκρούσεων έχουν οδηγήσει σε τεράστιες
προσφυγικές ροές που ανέρχονται σε 2.25 εκατομμύρια ανθρώπους. Η
σταθερότητα του Καυκάσου, σύμφωνα με τον Baev, εξαρτώταν σε μεγάλο
βαθμό από τη στάση που θα τηρούσε η Ρωσία. Κατά την υποχώρησή της, η
Μόσχα αντιλαμβανόταν πως το κόστος της παρεμπόδισης της επίλυσης των
διαφορών ήταν μικρότερο από αυτό της τελικής επίλυσης.
Οι πολιτικές της Μόσχας στο διπλωματικό/ομοσπονδιακό σκέλος, καθώς
και στο στρατιωτικό και, τέλος, στο οικονομικό, είχαν συχνά όχι μόνο
διαφορετικούς στόχους, αλλά προσέφευγαν και στη χρήση διαφορετικών
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μέσων. Όπου συμφωνούσαν, υπήρχε συντονισμός και επιτυχία των
αντικειμενικών σκοπών, ενώ όπου υπήρχε απόκλιση, τα αποτελέσματα ήταν
περισσότερο αμφιλεγόμενα. Πιο συγκεκριμένα, οι διπλωματικοί στόχοι του
Τπουργείου Εξωτερικών (Τπ.Εξ.) της Ρωσίας δεν εμπεριείχαν, αρχικώς, στις
προτεραιότητές τους την περιοχή του Καυκάσου, εξαιτίας εν μέρη και της
έλλειψης πόρων (οικονομία, προσωπικό). Ενώ το Τπ.Εξ. ασχολούταν με τη
δημιουργία της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (Κ.Α.Κ.), την
πρωτοβουλία στην περιοχή του Καυκάσου διατηρούσε το Γενικό Επιτελείο
του τρατού (Γ.Ε..). Οι τακτικές που ακολούθησε ο στρατός στην περιοχή
ήταν δύο: περιορισμός δράσεων, όπου κρινόταν απαραίτητο, και άσκηση
πίεσης για επιπρόσθετη δράση όπου ήταν δυνατό. Έτσι, στην πρώτη
περίπτωση από 120.000 στρατιωτικό προσωπικό το 1992, ο αριθμός αυτός
στον Καύκασο μειώθηκε στις 50.000 το 1993, ενώ ο αριθμός του προσωπικού
σε ειρηνευτικές δράσεις αυξήθηκε από 5000 το 1992 σε 8.750 το 1994.
Παράλληλα, το Τπουργείο Άμυνας αποφάσισε να εντείνει την εκπαίδευση
των δυνάμεων των κρατών του Ν. Καυκάσου, έτσι ώστε να διατηρήσει ένα
βαθμό επιρροής στις πολιτικές τους. ύμφωνα με το συγγραφέα, ο ρωσικός
στρατός προσέφερε προσωρινά σχετική σταθερότητα στην περιοχή με
αντάλλαγμα, ωστόσο, την αύξηση του κόστους για τη μακροπρόθεσμη
επίλυση των διαφορών. το Β. Καύκασο, το Τπουργείο Εθνοτήτων και
Περιφερειακής Πολιτικής, κατόρθωσε να πετύχει την απομόνωση των
Σσετσένων και να αυξήσει τις επιδοτήσεις στα υπόλοιπα ομόσπονδα κράτη.
Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν και στρατιωτικές βάσεις στη Νότια Οσετία. Με
τον τρόπο αυτό, διασφαλίστηκε μια σχετική ομαλότητα στην περιοχή. Σέλος,
στο οικονομικό σκέλος, ο Baev τονίζει πως η οικονομική ανάκαμψη του Ν.
Καυκάσου έχει δυτικό προσανατολισμό, ενώ παράλληλα αυξάνονται και οι
απαιτήσεις επιδοτήσεων από τη Μόσχα προς τα ομόσπονδα κρατίδια και τις
αυτόνομες περιοχές του Β. Καυκάσου.
τα τελευταία δύο κεφάλαια, ο συγγραφέας εξετάζει τον τρόπο με τον
οποίο η Ρωσία διαχειρίστηκε τις συγκρούσεις στην περιφέρεια του
Καυκάσου. Παρατηρεί πως η Μόσχα παγώνοντας τις διαμάχες επιχειρούσε
να διατηρήσει το πρόβλημα στην ουσία του ανεπίλυτο, ενώ παράλληλα
προσέφερε βοήθεια και στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές, διασφαλίζοντας έτσι
την επιρροή της. Παράλληλα, αν και είχε ανοιχτό το τσετσενικό μέτωπο,
προσπάθησε να εμποδίσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την ανάμιξη τρίτων
δυνάμεων αλλά και ξένων διεθνών οργανισμών. Σέλος, αυτό που παρατηρεί ο
αναλυτής είναι πως η Ρωσία δεν δείχνει ενδιαφέρον για μια διαδικασία
ειρήνευσης στον Καύκασο διότι με τον τρόπο αυτό θα υπονομευόταν ο ρόλος
της.
τα συμπεράσματα επιβεβαιώνεται η αρχική παρατήρηση του
συγγραφέα πως η ρωσική υποχώρηση έχει ξεκινήσει και είναι μη
αναστρέψιμη, ενώ παράλληλα ο εγχώριος πολιτικός ανταγωνισμός οδηγεί σε
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μη οργανωμένες δράσεις στην περιοχή. Επιπρόσθετα, παρατηρεί πως το
βασικό γεωπολιτικό εργαλείο της Μόσχας την περίοδο εκείνη ήταν ο στρατός
και ως εκ τούτου η αποτυχία του να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις με τις
οποίες βρέθηκε αντιμέτωπος στον τσετσενικό πόλεμο, έπληξε σε σημαντικό
βαθμό το κύρος του, άρα και την φήμη περί αποτελεσματικότητάς του.
Η παρούσα επιστημονική μελέτη, 22 χρόνια ύστερα από τη δημοσίευσή
της, κρίνεται εξίσου επίκαιρη, καθώς μια σειρά από τάσεις συνεχίζουν να
κατέχουν εξέχουσα θέση στο υποσύστημα του Καυκάσου. Αντιπροσωπευτικό
παράδειγμα αποτελεί η ρωσική πολιτική στη διαμάχη του Ορεινού
Καραμπάχ, όπου η Μόσχα συντηρεί μια πολιτική υποστήριξης προς το
Ερεβάν, ενώ παράλληλα παρέχει αμυντικό εξοπλισμό στο Μπακού1. Παρά
ταύτα, έχουν λάβει χώρα μια σειρά από εξελίξεις οι οποίες δεν συνάδουν
απόλυτα με την ανάλυση. Παρακάτω γίνεται μια σύντομη αναφορά με βάση
το εννοιολογικό, το μεθοδολογικό, καθώς και το αναλυτικό πλαίσιο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η κεντρική ιδέα της μελέτης χαρακτηρίζεται
από πρωτοτυπία, καθώς προσφέρει μια ξεχωριστή οπτική που λαμβάνει
υπόψη της την περίπλοκη δομή της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής κατά την
περίοδο της ανάλυσης. Παρόμοιες μελέτες έχουν προηγηθεί από συγγραφείς
όπως ο Paul B. Henze2, η Duygu Bazoğlu Sezer3 κ.ά.4. Ωστόσο, ο Baev, δεν
επιλέγει να κάνει αναφορές σε κανένα από αυτά τα έργα. ε σχέση με το
θεωρητικό και εννοιολογικό του πλαίσιο, ο αναλυτής επιλέγει να ορίσει
απλά ορισμένες βασικές έννοιες, δίχως να διατυπώνει ευδιάκριτα την
προτίμηση του για κάποια θεωρία, ακολουθώντας μια πιο εμπειρική
προσέγγιση. Η ανάλυση του ακολουθεί την εξέταση διαφορετικών επιπέδων
όπως το διμερές – εγχώριο, και δρώντων (κρατικοί – μη κρατικοί δρώντες
κ.ά.). Η μεθοδολογία της έρευνας δεν αναφέρεται ρητά σε κάποιο σημείο,
ωστόσο, είναι εύκολο να αναγνωρίσει κανείς ότι πρόκειται για δευτερογενή
εμπειρική έρευνα. Ως προς το βάθος της ανάλυσης, ο συγγραφέας κατορθώνει
με σαφή όρια να εξετάσει τις ρωσικές πολιτικές στο υποσύστημα του
Καυκάσου. Ορισμένα στοιχεία που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη μελέτη
και δεν αναδεικνύονται επαρκώς στην παρούσα ανάλυση, σχετίζονται με το
ρόλο της Σουρκίας και της Δύσης στην περιοχή. Παράλληλα, οι
GASPARYAN Gevorg, WANG Li, «Russia in Nagorno Karabagh Conflict: A Mediator or
an Arms Dealer», Global Social Sciences Review, 3, 1. 2018: 1-17.
1

2
3

HΕΝΖΕ Paul B., Russia and the Caucasus. Santa Monica, RAND Corporation, 1996.
SEZER, D.B., «Russia and the South: Central Asia and the Southern Caucasus»,

European Security, 5, 2, 1996, 303-323.

DIMA N., «Russia, the Caucasus, and Chechenya», The Journal of Social, Political, and
Economic Studies, 20, 2, 1995, 151-161. Ενδιαφέρον παρουσιάζει παράλληλα και ένας
4

συλλογικός τόμος που πραγματεύεται ζητήματα του Καυκάσου της περιόδου εκείνης:
COPPIETERS Bruno (Επιμ.), Contested Borders in the Caucasus. Βρυξέλες, VUB Press,
1996.
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διευκρινήσεις περί της οριοθέτησης της μελέτης, θα μπορούσαν να
αναφέρονται σε κάποιο από τα αρχικά τμήματα της μελέτης, έτσι ώστε ο
αναγνώστης να λάβει εξ αρχής γνώση για το τι αυτά συμπεριλαμβάνουν και
το τι όχι.
υμπερασματικά, η παρούσα ανάλυση αποτελεί μια σημαντική συμβολή
στη μελέτη της περιόδου για την κατανόηση της ρωσικής εξωτερικής
πολιτικής στην περιφέρεια του Καυκάσου και μπορεί να φανεί χρήσιμη
στους ερευνητές που ασχολούνται με τις σχέσεις της Ρωσίας με τα κράτη της
περιοχής, με τον Καύκασο εν γένει, καθώς και όσους μελετούν τη διαχείριση
εθνοτικών συγκρούσεων και τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις γενικότερα.
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