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Με τον Ερντογάν στην εξουσία 
είναι αδύνατο να ηττηθεί η ISIS
ΤΟΥ MICHAEL RUBIN

Το παρόν  άρθρο εµφανίστηκε για πρώτη φορά 
στην ιστοσελίδα του American Enterprise 
Institute.

Ο αυταρχικός πρόεδρος της Τουρκίας, Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είναι στην Ουάσι-
γκτον για να συµµετάσχει σε διάσκεψη 
σχετικά µε στρατηγικές για να ηττηθεί ο 

στρατός του Ισλαµικού Κράτους (ISIS).  Είναι 
σαν να προσκαλείς τον ιρανικό Ανώτατο Ηγέτη 
Αλί Χαµενεΐ σε διάσκεψη για την καταπολέµηση 
του αντισηµιτισµού! 
Με απλά λόγια, ο Ερντογάν έχει µετατρέψει την 
Τουρκία σε «Πακιστάν της Μεσογείου». Οι ∆ι-
πλωµάτες ίσως από ευγένεια, αποδέχονται δη-
µοσίως την µυθοπλασία ότι ο Ερντογάν θέλει να 
πολεµήσει τον βίαιο εξτρεµισµό, αλλά µετά από 
χρόνια εθελοτυφλίας τους, υπάρχει τώρα ευρεία 
συναίνεση ότι η Τουρκία κάνει περισσότερα για 
να υποσκέπτει αυτόν τον αγώνα, παρά να τον 
στηρίζει.  
∆εν είναι µόνο θέµα των τζιχαντιστών από πε-
ρισσότερες από 100 χώρες που διέρχονται από 
την Τουρκία, συχνά ανενόχλητοι, για να εντα-
χθούν στην ISIS.  Αποδίδοντας το γεγονός στην 
κακή ασφάλεια των συνόρων δεν το δικαιολογεί, 
όταν οι δηµοσιογράφοι έχουν φωτογραφήσει τις 
υπηρεσίας πληροφοριών της Τουρκίας να υπο-
στηρίζουν ενεργά και να παρέχουν προµήθειες 
στην ISIS. 
Μάλλον, είναι το γεγονός ότι η Τουρκία παρέχει 
απαλλαγές βίζας, ή εκδίδει βίζα µετά από αίτηση, 
για αλλοδαπούς πολίτες που εντάσσονται στην 
ISIS.  Αν ζητηθεί από επισκέπτες ηλικίας κάτω 
των 40 ετών να χρειάζονται βίζα εκ των προτέ-
ρων για διέλευση, η ροή των ξένων µαχητών 
προς Συρία θα µπορούσε να επιβραδυνθεί αυ-
τόµατα.
Το βασικό πρόβληµα µε τον Ερντογάν, ωστόσο, 
είναι ότι δεν πιστεύει ότι υπάρχει ριζοσπαστική 
σουιιτική στρατιωτική µηχανή, παρότι µαχητές 
της ISIS είχαν πάρει οµήρους 49 Τούρκους δι-
πλωµάτες και οδηγούς φορτηγών στη Μοσούλη 
του Ιράκ και ο Ερντογάν έκανε ότι µπορούσε για 
να αποφύγει να τηλεφωνήσει στους απαγωγείς, 
τόσο πριν όσο και µετά την απελευθέρωση των 
διπλωµατών.  Αλλά δεν είναι µόνο η ISIS. 
Ο Ερντογάν έκανε πρόσκληση στον Πρόεδρο του 
Σουδάν Οµάρ Χασάν αλ-Μπασίρ να επισκεφθεί 
την Τουρκία, παρά τις κατηγορίες γενοκτονίας 
που διατυπώθηκαν από το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ι-
καστήριο εναντίον του.  «Ένας µουσουλµάνος 
δεν µπορεί ποτέ να διαπράξει γενοκτονία», ισχυ-
ρίσθηκε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος προτίµησε να 
συναντηθεί µε τον Μπασίρ παρά µε τον Ισραηλι-
νό πρωθυπουργό Βενιαµίν Νετανιάχου. 
Μετά την νίκη της Χαµάς στις παλαιστινιακές 
εκλογές του Ιανουαρίου 2006, οι Ηνωµένες 
Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόµη και µε-
τριοπαθή αραβικά κράτη προέτρεψαν συνέχεια 
αποµόνωσης της Χαµάς, µέχρι να αποδεχθεί τις 
παλαιστινιακές δεσµεύσεις στο πλαίσιο της συµ-
φωνίας του Όσλο, δηλαδή διακοπή των πολεµι-
κών ενεργειών και αναγνώριση του δικαιώµατος 
ύπαρξης του Ισραήλ.  Η Χαµάς αρνήθηκε και 
βρήκε φίλο την Τουρκία. 

Ο Ερντογάν διέσπασε τη διεθνή συναίνεση καλώ-
ντας τον Khaled Mishaal, τον πιο ριζοσπαστικό 
ηγέτη του κινήµατος, για να µιλήσει σε συνέδριο 
του κόµµατος ΑΚΡ, όπου έτυχε υποδοχή ήρωα.  
Στον απόηχο της βοµβιστικής επίθεσης της πε-
ρασµένης εβδοµάδας στην καρδιά της εµπορι-
κής περιοχής της Κωνσταντινούπολης, µέλος του 
ΑΚΡ καταργιόταν γιατί δεν είχαν σκοτωθεί  και 
τραυµατιστεί περισσότεροι Ισραηλινοί. 
Ακόµα χειρότερα, µετά την κατάληψη από την 
Αλ-Κάιντα του  ισλαµικού Μαγκρέµπ στο βόρειο 
Μαλί, προκαλώντας γαλλική παρέµβαση για την 
εκδίωξής της, ο Τούρκος Πρέσβης Αχµέτ Kάβας, 
διορισµένος από τον Ερντογάν, δήλωνε, «η Αλ-
Κάιντα είναι πολύ διαφορετική από την τροµο-
κρατία» και «η λέξη τροµοκρατία είναι γαλλική 
εφεύρεση. ∆εν είναι έργο των µουσουλµάνων». 
Η άρνηση Ερντογάν να αναγνωρίσει ότι οι σου-
νίτες δικαιολογούν τη βία λόγω θρησκείας, όχι 
µόνο αυξάνει την ευπάθεια της Τουρκίας σε επι-
θέσεις, αλλά και εξευτελίζει την όποια προσπά-
θειά της για αντιµετώπιση της τροµοκρατίας. 
 Όταν οι βοµβιστές αυτοκτονίας έπληξαν την 
πορεία ειρήνης στην πρωτεύουσα Άγκυρα τον 
Οκτώβριο του 2015, ο Ερντογάν επέβαλε αµέ-
σως απαγόρευση ειδήσεων.  Μέρος της αιτίας 
απαγόρευσης µπορεί να είναι αποκαλύψεις ότι 
οι γονείς των βοµβιστών αυτοκτονίας είχαν ενη-
µερώσει τις δυνάµεις ασφαλείας ότι οι γιοί τους 
είχαν εκπαιδευτεί στη Συρία από την ISIS και ζή-
τησαν τη σύλληψή τους, αλλά η αστυνοµία το είχε 
αρνηθεί.  Μάλιστα, είχαν αφήσει ελεύθερο ένα 
βοµβιστή που συνελήφθη περνώντας τα σύνορα, 
µε το αιτιολογικό ότι είχε «συνταγµατικό δικαίω-
µα να ταξιδεύει ελεύθερα.» 
Βέβαια, η ειρωνεία εδώ είναι ότι ο Ερντογάν χρη-
σιµοποίησε τα φερέφωνά του να κατονοµάσει ως 
τροµοκράτες Κούρδους, οικολόγους, ακαδηµα-

ϊκούς, δηµοσιογράφους και µέλη του µετριοπα-
θούς ισλαµικού κινήµατος του Fethullah Gülen, 
χωρίς αποδείξεις ή σχετική διαδικασία, και διέ-
ταξε τις δυνάµεις ασφαλείας του να συλλάβουν 
-συχνά µε χαλκευµένες κατηγορίες που στερού-
νται αποδεικτικά στοιχεία- όσους ο ίδιος πιστεύ-
ει ότι αντιτίθενται στην πολιτική ατζέντα του ή 
έχουν επικρίνει την αυξανόµενη διαφθορά στον 
άµεσο κύκλο του.  
Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο Μπαράκ Οµπάµα 
για την άρνησή του αυτή τη φορά να συναντή-
σει τον Ερντογάν, αφού πριν είχε στηρίξει τον 
Τούρκο ηγέτη.  Οι αποδείξεις έχουν βαρύτητα.  
Ωστόσο, το πρόβληµα παραµένει ότι η διπλωµα-
τική ευγένεια και µυθοπλασία συνεχίζεται.  Θεω-
ρώντας τον Ερντογάν ως µέρος της λύσης και όχι 
το κύριο πρόβληµα, είναι σαν να λέµε το κόσκινο 
κανάτα και µετά να διερωτιώµαστε γιατί δεν κρα-
τά το νερό. 
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Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια συνάντησης µε τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στην Ουάσινγκτον 
στις 31 Μαρτίου Το βασικό πρόβληµα µε τον Ερντογάν είναι ότι δεν πιστεύει ότι υπάρχουν ριζισπαστες σουνίτες µαχητές, παρότι η ISIS 
είχε πάρει 49 Τούρκους διπλωµάτες οµήρους.




