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πολιτικηΜάχη για τα F-16
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πως θα διεξαχθούν ελεύθερες και δίκαιες προ-
εδρικές εκλογές, με υποψηφίους της αντιπολί-
τευσης όπως ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπο-
λης Εκρ. Ιμάμογλου.

 Για τον αμερικανικό παράγοντα, η Τουρκία 
θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι κράτος δικαί-
ου που δεν απειλεί την ανεξαρτησία της Δικαι-
οσύνης στη χώρα, απελευθερώνοντας πολιτι-
κούς κρατουμένους, όπως ο ακτιβιστής για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα Oσμάν Καβαλά, και πο-
λιτικούς ομήρους, όπως ο Mετίν Τοπούζ. Τέλος, 
η Ουάσιγκτον απαιτεί από την Αγκυρα να απο-
δείξει εμπράκτως ότι είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ, 
να μη χρησιμοποιήσει το ρωσικό σύστημα αντι-
πυραυλικής άμυνας S-400, αλλά και να εφαρ-
μόσει περαιτέρω κυρώσεις κατά της Μόσχας.

 Η συνάντηση Μπλίνκεν - Τσαβούσογλου 
στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ είναι μια ευκαιρία για 
τις ΗΠΑ να πουν στην Τουρκία ότι υπάρχουν 
όρια στη συμπεριφορά της και ότι «φτάνει, έως 
εδώ». Αν και πολλοί από τους κύκλους της εξω-
τερικής πολιτικής της Ουάσιγκτον και των ευρω-
παϊκών πρωτευουσών ελπίζουν ότι ο Ερντογάν 
μπορεί να δελεαστεί, η κοσμοθεωρία του Τούρ-
κου Προέδρου είναι «πολύ πιο ριζοσπαστική 
από όσο πιστεύουν οι περισσότεροι δυτικοί», 
έγραψε πρόσφατα στο Bloomberg ο πολιτικός 
αναλυτής Σελίμ Κορού. Η φιλοδοξία του για τη 
γειτονιά της Τουρκίας, όπου η Αγκυρα έχει ολο-
ένα και μεγαλύτερη επιρροή, δεν είναι να συ-
μπληρώσει την αμερικανική και την ευρωπαϊ-
κή επιρροή, «είναι να τις αντικαταστήσει και να 
τις αντιμετωπίσει».

τή την επίσκεψη, πρέπει να ευθυγραμμίσει την εξωτερική της 
πολιτική πιο κοντά στις θέσεις των δυτικών συμμάχων της. Ενό-
ψει της επίσκεψης Τσαβούσογλου, η Αγκυρα ανέλαβε για άλλη 
μια φορά κάποιες πρωτοβουλίες για να προσελκύσει τη Δύση. 
Τις πρώτες ημέρες του 2023, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ 
και ο Τούρκος ομόλογός του ανακοίνωσαν την επιβολή κυρώσε-
ων σε διάφορες οντότητες του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) στην 
Τουρκία. Την τελευταία δεκαετία, η Τουρκία έχει απογοητεύσει 
τους δυτικούς εταίρους της στην προσπάθειά τους να νικήσουν 
το ISIS, κυρίως κλείνοντας τα μάτια σε ανθρώπους που διέρχο-
νται από την Τουρκία για να ενταχθούν στις τάξεις του, εκτός από 
την άμεση υποστήριξη άλλων ομάδων που συνδέονται με την 
Αλ Κάιντα, όπως η Hayat Tahrir Al-Sham (HTS). 

Η Τουρκία έπαιξε επίσης ρόλο στη σύγκρουση στην Ουκρα-
νία, καθώς έχει πουλήσει μαχητικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη 
στον ουκρανικό στρατό και επίσης βοήθησε στη σύναψη συμ-
φωνίας για τη διασφάλιση της συνεχούς ροής σιτηρών και φυ-
τικών ελαίων από την Ουκρανία το περασμένο καλοκαίρι στις 
παγκόσμιες αγορές.  Ωστόσο, η Ουάσιγκτον θα απαιτήσει πο-
λύ περισσότερα από την Αγκυρα, καθώς συνεχίζει να απειλεί με 
μια νέα χερσαία εισβολή με στόχο τους Κούρδους της Συρίας 
που συνδέονται με τις Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), 
μια οργάνωση που η Αγκυρα χαρακτηρίζει τρομοκρατική και την 
οποία υποστηρίζουν οι ΗΠΑ. Παράλληλα, συνεχίζει να προσφέ-
ρει καταφύγιο στη Χαμάς εντός της Τουρκίας, παρέχοντας χώ-
ρους γραφείων στην οργάνωση, διαβατήρια στους ηγέτες της 
και πρόσβαση στον Ερντογάν.

 Εάν η Ουάσιγκτον ακούσει τις απαιτήσεις της Τουρκίας, ενα-
πόκειται στην Αγκυρα να ενεργήσει ως σύμμαχος. Αυτό για τις 
ΗΠΑ σημαίνει τα εξής: άνευ όρων τουρκικές διαβεβαιώσεις ότι 
δεν θα υπάρξει εισβολή στη Συρία, ότι η Τουρκία σταματά να 
θέτει προσκόμματα στην ένταξη της Σουηδίας και της Φινλαν-
δίας στο ΝΑΤΟ και ότι η Αγκυρα πρέπει να παράσχει εγγυήσεις 
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τη σκιά των διαρροών ότι η κυβέρνη-
ση  Μπάιντεν ετοιμάζεται να ζητήσει την 
έγκριση του Κογκρέσου για την πώληση 

40 νέων μαχητικών F-16 στην Τουρκία, αξίας 
20 δισ. δολαρίων, ο Τούρκος υπουργός Εξωτε-
ρικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου θα συναντη-
θεί στις 18 Ιανουαρίου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ 
με τον Αμερικανό ομόλογό του Αντονι Μπλίν-
κεν, εν μέσω μια συνολικής επαναδιαπραγμά-
τευσης για θέματα που προκαλούν αναταράξεις 
στις σχέσεις Ουάσιγκτον - Αγκυρας.  

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ εμφανίζεται αισιόδοξος και 
υποστήριξε δημόσια ότι «ως αποτέλεσμα των 
πρωτοβουλιών μας για την προμήθεια των 
F-16, το Κογκρέσο αφαίρεσε τους περιοριστι-
κούς όρους και η διαδικασία συνεχίζεται επί του 
παρόντος με θετικό τρόπο». Επίσης, διατείνεται 
ότι «παρά την υποστήριξη που δόθηκε στις τρο-
μοκρατικές κουρδικές οργανώσεις PKK και YPG 
(Κούρδοι της Συρίας), στη FETÖ του εξορισθέ-
ντος ιμάμη Φετουλάχ Γκιουλέν, τις διαφωνίες 
μας για τις κυρώσεις CAATSA (αφορούν την αγο-
ρά των ρωσικών πυραύλων S-400) και τις προ-
σπάθειες των αντιτουρκικών λόμπι, σημειώσα-
με πρόοδο το 2022, πραγματοποιώντας τρεις 
γύρους συναντήσεων».

Δημοσίευμα της «Wall Street Journal» απο-
κάλυψε την περασμένη Παρασκευή ότι ο Λευ-
κός Οίκος ετοιμάζεται να προωθήσει το σχετι-
κό αίτημα στο Κογκρέσο για μια πώληση στην 
Τουρκία, την οποία η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξε-
τάζει εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο και 
η οποία θα είναι μεγαλύτερη από την αναμενό-
μενη, καθώς περιλαμβάνει 40 νέα αεροσκάφη 
και κιτ για τη γενική επισκευή 79 αεροσκαφών 
του υπάρχοντος στόλου F-16 της Τουρκίας. Επι-
πλέον, η συμφωνία που θα εξετάσει το αμερι-
κανικό Κογκρέσο για πώληση στην Τουρκία θα 
περιλαμβάνει περισσότερους από 900 πυραύ-
λους αέρος-αέρος και 800 βόμβες.

Μέχρι σήμερα, το επίσημο αίτημα από το Στέ-
ιτ Ντιπάρτμεντ για την αγορά μαχητικών F-16 
ή την αναβάθμιση του υπάρχοντος στόλου της 
Τουρκίας δεν έχει διαβιβαστεί ακόμη στο Κο-
γκρέσο ή δεν υπάρχουν κινήσεις που να υποδη-
λώνουν ότι προετοιμάζεται από την αμερικανι-
κή διπλωματία. «Ο Τσαβούσογλου θα έρθει σαν 
ζητιάνος στην Ουάσιγκτον για να τους πείσει ότι 
όλα βαίνουν καλώς στα θέματα που τους απα-
σχολούν, αλλά εκτιμώ ότι η αμερικανική πλευ-
ρά δύσκολα -χωρίς να το αποκλείω βέβαια- θα 
προχωρήσει όσο η Αγκυρα βάζει εμπόδια στο 
θέμα της ένταξης της Σουηδίας και της Φιλαν-
δίας στο ΝΑΤΟ», λέει στη Realnews o επικεφα-
λής της HALC (Hellenic American Leadership 
Council), Εντι Ζεμενίδης. «Στην Ουάσιγκτον 
έχουν αρχίσει να πιστεύουν ότι ο Ερντογάν, με-
τά τη δίωξη του δημάρχου της Κωνσταντινού-
πολης Eκρέμ Ιμάμογλου, θα χάσει τις επερχό-
μενες προεδρικές εκλογές. Εκείνο που επιδιώ-
κει η αμερικανική διπλωματία στην παρούσα 
συγκυρία είναι να αποφευχθεί μέχρι τις τουρ-
κικές εκλογές οποιαδήποτε ένταση με την τουρ-
κική πλευρά σε θέματα που αφορούν το Αιγαίο, 
τη Συρία ή τη Μαύρη Θάλασσα», προσθέτει.

 
Τεταμένες οι σχέσεις
Οι σχέσεις της Αγκυρας με την Ουάσιγκτον εί-
ναι τεταμένες, σε σημείο μάλιστα που κορυφαί-
οι Τούρκοι αξιωματούχοι κατηγορούν συστη-
ματικά τις ΗΠΑ ότι υποστηρίζουν ένα πραξικό-
πημα κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και για 
ανάμειξη τρομοκρατικών ομάδων. Η Τουρκία, 
για να αναμένει θετικά αποτελέσματα από αυ-
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