Ο Ερντογάν κρατά "ομήρους", 50
πυρηνικά όπλα των ΗΠΑ, στη
βάση του Ιντζιρλίκ
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Υπολογίζεταιότι 50 αμερικανικές, πυρηνικές βόμβες κρατούνται "όμηροι" στην Τουρκία, καθώς η
Ουάσινγκτον προσπαθεί να βρει έναν διπλωματικό τρόπο αντίδρασης στην εισβολή της χώρας
στη Συρία, σύμφωνα με πληροφορίες αξιωματούχων.
Ηαπόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη βόρεια Συρία -δημιουργώντας κενό ισχύος
που επέτρεψε σε Τουρκία και Ρωσία να μετακινηθούν στην περιοχή και να εκτοπίσουν τους
Κούρδους- προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.
Μετάτις επιθέσεις και τις διαμαρτυρίες, ακόμα και από τους συμμάχους του Λευκού Οίκου, ο
Ντόναλντ Τραμπ αναγκάστηκε να κάνει μεταστροφή και να κλιμακώσει την αντίθεσή του στον
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απειλώντας ότι "θα καταστρέψει" την οικονομία της Τουρκίας και
ταυτόχρονα θα υποβαθμίσει τη συμμαχία της Ουάσινγκτον με την Άγκυρα.
Ωστόσο, η ραγδαία χειροτέρευση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών έχουν αφήσει τους
αξιωματούχους της κυβέρνησης να βρουν ένα σχέδιο για τα πυρηνικά όπλα που έχουν
αποθηκευτεί υπό αμερικανικό έλεγχο στην κοινή αεροπορική βάση του Incirlik, στη νοτιοανατολική
Τουρκία.
Αξιωματούχοιτου Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του Τμήματος Ενέργειας, οι οποίοι διαχειρίζονται το
πυρηνικό οπλοστάσιό της Ουάσιγκτον, συναντήθηκαν το Σαββατοκύριακο για να εξετάσουν το
πώς θα μπορούσαν να ανακτήσουν τα, κατ' εκτίμηση, πενήντα τακτικά πυρηνικά όπλα που
φυλάσσονται στην περιοχή, σύμφωνα με τους New York Times.
Έναςεκ των αξιωματούχων είπε στους New York Times ότι οι βόμβες ήταν τώρα όμηροι του κ.
Ερντογάν. Υπάρχουν φόβοι ότι η απομάκρυνση των όπλων θα μπορούσε να σηματοδοτήσει το
τέλος των σχέσεων μεταξύ των δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ, ενώ, από την άλλη, το να μείνουν εκεί,
στη θέση τους, θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο.
Τοσυγκεκριμένο αίνιγμα έρχεται μόλις ένα μήνα αφότου ο Ερντογάν δήλωσε ότι είναι
"απαράδεκτο" το ότι η Τουρκία δεν είχε τη δυνατότητα να έχει δικά της πυρηνικά, στο πλαίσιο της
Συνθήκης, περί μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων, που υπέγραψε η χώρα το 1980.

Ένατηλεφώνημα μεταξύ του Τραμπ και του Ερντογάν, την περασμένη εβδομάδα, ακολουθούμενο
από την απόφαση του Αμερικανού προέδρου να αποσυρθεί από τη Συρία, λέγεται ότι έχει
καταγραφεί ως "κινήσεις εκτός σεναρίου" από διπλωμάτες.
Αφούανακοίνωσε την απομάκρυνση των στρατευμάτων για τον τερματισμό των "ατελείωτων
πολέμων" της Αμερικής, ο Τραμπ αναγκάστηκε να επαναλαμβάνει επανειλημμένα τη ρητορική του
προς την Τουρκία, ζητώντας κατάπαυση του πυρός και επιβολή κυρώσεων σε κορυφαίους
αξιωματούχους.
Αλλάαυτό δεν φαίνεται να έχει σταματήσει την τουρκική εισβολή. Αντ' αυτού, η Άγκυρα συνέχισε
στο βόρειο τμήμα της Συρίας, προσπαθώντας να κερδίσει έδαφος ώστε να χτυπήσει τους
Κούρδους των SDF και κυρίως των YPG τους οποίους εξισώνει με το ΡΚΚ και τους θεωρεί
τρομοκράτες.
Εντω μεταξύ, η Ρωσία μπόρεσε να εδραιώσει την κυριαρχία της σε μέρη της χώρας που είχαν
εξασφαλίσει προηγουμένως οι ΗΠΑ, περνώντας μέσα στο κενό που άφησε η χώρα και
προσπαθώντας να λειτουργήσει ως μεσάζοντας ανάμεσα σε Τουρκία και Συρία.
Μετάτην απόσυρση, ο πρόεδρος της επιτροπής ένοπλων υπηρεσιών της Γερουσίας των ΗΠΑ,
Τζακ Ριντ, δήλωσε: "Ο πρόεδρος συνεχίζει να αιφνιδιάζει τους στρατιωτικούς και διπλωματικούς
ηγέτες και τους εταίρους μας, με παρορμητικές κινήσεις, όπως αυτή, που ωφελούν τη Ρωσία και
τα αυταρχικά καθεστώτα. Αν ο πρόεδρος αυτός ήταν σοβαρός στο ότι θέλει να σταματήσει τους
πολέμους και να επιτύχει ειρήνη, θα έπρεπε να διατυπώσει μια στρατηγική που θα προστατεύει
από την επανεμφάνιση του Ισλαμικού Κράτους και θα εξασφαλίζει την ασφάλεια των Σύρων
εταίρων μας. Αλλά έχει επανειλημμένα αποτύχει να το κάνει αυτό. Αντίθετα, αυτό είναι ένα άλλο
παράδειγμα του πώς ο Ντόναλντ Τραμπ δημιουργεί χάος, υπονομεύοντας τα συμφέροντα των
ΗΠΑ και ωφελώντας τη Ρωσία και το καθεστώς Άσαντ".
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