27 Μαρτίου 2014
www.geostrategy.gr

Σκάνδαλα και συγκυριακές συµµαχίες
ενόψει των δηµοτικών εκλογών στην Τουρκία
του Χρήστου Μηνάγια
Από τις 12 ∆εκεµβρίου 2013, η Τουρκία εισήλθε σε ένα νέο κύκλο µιας σκιώδους
πολιτικής πόλωσης, έχοντας ως σηµείο αναφοράς την κυβέρνηση του ΑΚΡ και τον
πρωθυπουργό Tayyip Erdoğan, εµπλέκοντας τους σε οικονοµικά σκάνδαλα, τα
οποία αποκαλύφθηκαν ύστερα από παράνοµες παρακολουθήσεις τηλεφωνικών
συνδιαλέξεων και γνωστοποιήθηκαν στην τουρκική κοινωνία µέσω του διαδικτύου.
Από τη µια πλευρά της πόλωσης αυτής, υπάρχουν αυτοί που υποστηρίζουν τον
Erdoğan, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι θρησκευόµενοι Τούρκοι και Κούρδοι
και από την άλλη πλευρά βρίσκεται το κεµαλικό κατεστηµένο συνεπικουρούµενο από
την πλειονότητα των αλεβητών.
Όµως πέραν αυτών, υπάρχει ακόµη ένας πόλος αντιπαλότητας, του οποίου η
κοινωνιολογική ανταπόκριση είναι περιορισµένη σε σχέση µε τα άλλα δύο
στρατόπεδα που προαναφέρθηκαν. Πρόκειται για το θρησκευτικό κίνηµα του
Fethullah Gülen και µια οµάδα φιλελεύθερων διανοουµένων που έχουν προκαλέσει
µια βαθιά ρήξη µε τον τέως σύµµαχο τους Erdoğan, όταν αυτός αποκαθήλωνε την
ηγεµονία του στρατιωτικού κατεστηµένου, φυλακίζοντας δεκάδες στελέχη του βαθέως
κράτους της Τουρκίας. Φυσικά, η ισχύς του κινήµατος Gülen, που αποκάλυψε τα
σκάνδαλα αυτά, δεν πηγάζει από την τουρκική κοινωνία, αλλά από µια δυσανάλογη
και αθέµιτη διείσδυση που έχει στον κρατικό µηχανισµό, στα ΜΜΕ, στους συλλόγους
εργαζοµένων και στους επιχειρηµατικούς οµίλους, δίδοντας την εντύπωση ότι έχει
δηµιουργήσει ένα παράλληλο κράτος.
Εκτός τούτου, η ρήξη αυτή έχει αποκτήσει ιδιάζουσα σηµασία και µεγάλες διαστάσεις
για δύο λόγους: πρώτον, διότι στο κυρίαρχο σουνιτικό κίνηµα της χώρας άρχισε ένας
ασύµµετρος πόλεµος αλληλοεξόντωσης των δύο βασικών πυλώνων του (ErdoğanGülen). Και δεύτερον διότι οι πρώτες συνέπειες της µάχης αυτής θα γίνουν εµφανείς
το βράδυ της 30 Μαρτίου 2014, όταν θα ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα των
δηµοτικών εκλογών που θα έχουν διεξαχθεί στη χώρα.
Συνεπώς, την επόµενη Κυριακή η τουρκική κοινωνία δεν θα ασχοληθεί µόνο µε τα
ονόµατα των υποψηφίων δηµάρχων που εκλέχθηκαν, αλλά θα λάβει µια απάντηση
για τους νέους πολιτικούς κώδικες που θα διαµορφώσουν το πολιτικό σκηνικό της
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χώρας από την εποµένη των εκλογών, δεδοµένου ότι αυτές αφενός έχουν λάβει το
χαρακτήρα δηµοψηφίσµατος, αφετέρου θα καθορίσουν και τις υποψηφιότητες για την
εκλογή του προέδρου της ∆ηµοκρατίας που θα ακολουθήσει µετά από τέσσερεις
µήνες.
Με την ίδια διαδικασία σκέψης θα πρέπει να επισηµανθεί ότι οι σκιώδεις µηχανισµοί
που καθοδηγούν την επίθεση εναντίον του Erdoğan, είτε αυτοί προέρχονται από το
εσωτερικό της χώρας είτε από το εξωτερικό, δεν επιθυµούν να αναδιαµορφώσουν τις
πολιτικές ισορροπίες των κοµµάτων διασπώντας το κυβερνόν κόµµα ΑΚΡ, αλλά
επιδιώκουν να πλήξουν το κύρος του Τούρκου πρωθυπουργού µε σκοπό να τον
αποτρέψουν να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας ακόµη και να
τον αναγκάσουν να αποσυρθεί από την πολιτική. Κατά την άποψη µας, αυτό
οφείλεται στην ανικανότητα της αντιπολίτευσης να αντιπαραθέσει µια εναλλακτική
πρόταση διακυβέρνησης της χώρας και µια ενδεχόµενη αλλαγή της υφιστάµενης
δυναµικής των κοµµάτων θα έχει αβέβαια αποτελέσµατα για το µέλλον αυτής.
Άλλωστε οι συνέπειες των πολυκοµµατικών κυβερνήσεων που προηγήθηκαν είναι
ακόµη νωπές στη µνήµη της τουρκικής κοινωνίας.
Επίσης, λαµβάνοντας υπόψη το γνωµικό «ο εχθρός του εχθρού µου είναι φίλος µου
ή σύµµαχος µου» διαπιστώνεται ότι τα κόµµατα της αντιπολίτευσης CHP και ΜΗΡ
έχουν συµπράξει µε τον Gülen εναντίον του Erdoğan. Ωστόσο, η εν λόγω συγκυριακή
συµµαχία παρουσιάζει δύο τρωτά σηµεία: το πρώτο έχει να κάνει µε την ηµεροµηνία
λήξεως της και συγκεκριµένα αυτή προσδιορίζεται αµέσως µετά τις δηµοτικές
εκλογές. Και το δεύτερο, αφορά στην έλλειψη επαρκούς πολιτικής σκέψης από τα
κόµµατα της αντιπολίτευσης, προκειµένου να αντιµετωπίσουν τον ψυχολογικό
πόλεµο που διεξάγει ο Τούρκος πρωθυπουργός εναντίον τους.
Όµως ποιοι είναι οι νέοι πολιτικοί κώδικες που θα αναδειχθούν το βράδυ των
εκλογών και θα καθορίσουν το µέλλον των πολιτικών κοµµάτων της Τουρκίας; Στο
ερώτηµα αυτό ο Τούρκος δηµοσιογράφος Ηuseyin Gülerce της ελεγχόµενης από τον
Gülen εφηµερίδας Zaman αναφέρει τα εξής:
• Πόσο επηρέασε τους Τούρκους ψηφοφόρους η δηµοσιοποίηση των οικονοµικών
σκανδάλων στις 17 και 25 ∆εκεµβρίου 2013; Θα υπάρξει προσπάθεια
συγκάλυψής τους; Ο Τούρκος πρωθυπουργός θα συνεχίσει να διοικεί τη χώρα µε
το υπάρχον αλαζονικό και αυταρχικό προφίλ του:
• Πόσο θα επηρεασθούν οι ήδη διαταραγµένες σχέσεις του ΑΚΡ µε τον Gülen; Θα
υπάρξει κάποια προσέγγιση µεταξύ τους ή ο Erdoğan θα συνεχίσει τις
προσπάθειες του για να αποδυναµώσει έτι περαιτέρω τον Gülen;
• Πόσο θα επηρεασθεί η διαδικασία επίλυσης του κουρδικού προβλήµατος και τι
απήχηση θα υπάρξει στην ανατολική και νοτιοανατολική Τουρκία; Οι Κούρδοι
ψηφοφόροι θα ενθαρρύνουν το κυβερνόν κόµµα ΑΚΡ να συνεχίσει την
προσπάθεια που ξεκίνησε ή θα περιχαρακωθούν πίσω από τον κουρδισµό;
• Ποιος θα είναι ο νικητής των εκλογών στην Κωνσταντινούπολη; Η απώλεια του
∆ήµου αυτού θα αποτελέσει ένα σοβαρότατο πλήγµα για το ΑΚΡ και θα οξυνθεί η
κατάσταση στο εσωτερικό του κόµµατος µε αποτέλεσµα να υπάρξουν σοβαρές
αντιδράσεις για την υποψηφιότητα του εποµένου προέδρου της ∆ηµοκρατίας.
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Αντιθέτως, εάν κερδίσει ο υποψήφιος του ΑΚΡ θα δηµιουργηθεί ένα σοβαρότατο
ρήγµα στο κόµµα της αξιωµατικής αντιπολίτευσης CHP, µε συνέπεια ακόµη και
την αµφισβήτηση του αρχηγού του κόµµατος.
• Η πόλωση που έχει δηµιουργηθεί, οι τηλεφωνικές υποκλοπές, οι κασέτες, η
απαγόρευση του Twitter, οι διώξεις και µεταθέσεις αστυνοµικών και δικαστικών,
καθώς επίσης η διάσπαση των ΜΜΕ σε δύο στρατόπεδα πως θα επηρεάσουν τον
Τούρκο ψηφοφόρο;
Από τα παραπάνω ερωτήµατα γίνεται αντιληπτό ότι, τα τελευταία χρόνια η έννοια της
εξουσίας στην Τουρκία εξατοµικεύθηκε στο πρόσωπο του Tayyip Erdoğan, ο οποίος,
ενώ προώθησε σηµαντικές αλλαγές στη χώρα του, κατέδειξε ότι δεν ήταν ικανός να
διαβάσει σωστά τις συνέπειες που αυτές επέφεραν, µε αποτέλεσµα στην τουρκική
κοινωνία να κερδίζει συνεχώς έδαφος η ακόλουθη άποψη: η σταθερότητα, η ηρεµία
και η δηµοκρατία θα έρθουν στη χώρα µόνο τότε, όταν η Τουρκία και το κόµµα ΑΚΡ
θα απαλλαχθούν από τον Erdoğan. Ωστόσο, αυτό είναι ακόµη αβέβαιο, δεδοµένου
ότι η 30η Μαρτίου δεν θα είναι το τέλος, αλλά πιθανόν η αρχή του τέλους της
αστάθειας και της πόλωσης που υπάρχει στην Τουρκία.

3

