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Άναψε φωτιά ο Ερντογάν με Ισραήλ-ΗΠΑ
Έντονες αντιδράσεις από
τον ΟΗΕ, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ προκάλεσε σχόλιο του Τούρκου πρωθυπουργού Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν το οποίο συνέδεε τον σιωνισμό με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
Συγκεκριμένα ο Τούρκος πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια του 5ου Φόρουμ της Συμμαχίας
των Πολιτισμών, που οργάνωσε στη Βιέννη ο ΟΗΕ για την προώθηση του διαλόγου ανάμεσα
στις θρησκείες και τους λαούς, ανέφερε: «Όπως με τον σιωνισμό, τον αντισημιτισμό και τον
φασισμό, έτσι και τώρα έχει γίνει αναγκαιότητα να δούμε την ισλαμοφοβία ως ένα έγκλημα
εναντίον της ανθρωπότητας».

Το σχόλιο αυτό αναμένεται να επισκιάσει την επίσκεψη στην Άγκυρα του Αμερικανού
υπουργού Εξωτερικών Τζον Κέρι, ενώ οι αναλυτές θεωρούν ότι μπορεί να έχει σοβαρές
επιπτώσεις στις διεθνείς σχέσεις της Άγκυρας.
Επιπλέον ρίχνει περισσότερο λάδι στη φωτιά που σιγοκαίει εδώ και περίπου 3 χρόνια
μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας για την ισραηλινή επιδρομή στο πλοίο «Μαβί Μαρμαρά» που
μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και τη δολοφονία 9 Τούρκων ακτιβιστών.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς, Αμερικανός αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει
την ανωνυμία του ανέφερε: «Ειλικρινά ήταν ιδιαιτέρως επιθετικό το να αποκαλέσει τον
σιωνισμό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.
Η δήλωση αυτή έχει μια διαβρωτική επίδραση στις διμερείς σχέσεις. Είμαι σίγουρος ότι ο
υπουργός Εξωτερικών θα είναι ξεκάθαρος για το πόσο πολύ ενοχλήθηκε από αυτό το
σχόλιο. Είναι αυτονόητο πως περιπλέκει την ικανότητά μας να κάνουμε όλα όσα θέλουμε να
κάνουμε μαζί με την Τουρκία όταν έχουμε τόσο ξεκάθαρη διαφωνία για ένα τόσο σημαντικό
ζήτημα».
Από την πλευρά του Ισραήλ, το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου απάντησε στη δήλωση
Ερντογάν με ανακοίνωσή του στην οποία αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Καταδικάζουμε με
τον πιο σκληρό τρόπο τη δήλωση σχετικά με τον σιωνισμό και τη σύγκρισή του με τον
φασισμό. Είναι μια σκοτεινή και ψευδής δήλωση από το είδος αυτό που πιστεύαμε ότι έχει
εκλείψει».

Eγινε... Αχμαντινετζάντ
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Σκληρή κριτική άσκησε και ο κορυφαίος ραβίνος της Μόσχας Πίντσας Γκόλντσμιντ, ο
οποίος ανέφερε ότι η δήλωση αυτή είχε αντισημιτικό περιεχόμενο, λέγοντας
χαρακτηριστικά: «Αυτή είναι μια αδαής επίθεση μίσους εναντίον του εβραϊκού λαού και
ενάντια σε ένα κίνημα που έχει την ειρήνη στον πυρήνα του. Η επίθεση αυτή τοποθετεί τον
πρωθυπουργό Ερντογάν στην ίδια θέση με τον Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ και τους
Σοβιετικούς ηγέτες που χρησιμοποιούσαν τον αντισιωνισμό κατ' ευφημισμόν για τον
αντισημιτισμό».
Εξίσου σκληρή ήταν και η ανακοίνωση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν, ο
οποίος χαρακτήρισε τη δήλωση Ερντογάν ως «επιβλαβή και προσβλητική», ενώ σύμφωνα με
τον εκπρόσωπό του «αν τα σχόλια περί σιωνισμού έχουν μεταφραστεί σωστά, τότε δεν
είναι μόνο λανθασμένα, αλλά αντιβαίνουν στις αρχές που πρεσβεύει η Συμμαχία των
Πολιτισμών.
Ο γ.γ. θεωρεί ατυχή τα σχόλια αυτά, που είναι επιβλαβή και σπέρνουν τη διχόνοια, κατά τη
διάρκεια μάλιστα μιας συνάντησης που είχε ως θέμα την υπεύθυνη ηγεσία».
Σύμφωνα με τους αναλυτές, το σχόλιο του Τούρκου πρωθυπουργού και η περαιτέρω
χειροτέρευση των σχέσεων της χώρας του με το Ισραήλ ίσως προκαλέσει σημαντικά
προβλήματα στα συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή.
Η Ουάσιγκτον αυτή την περίοδο χρειάζεται ευρείες συμμαχίες στη Μέση Ανατολή, μεταξύ
άλλων και για την επίλυση της κρίσης στη Συρία, όπου η Αγκυρα παίζει καθοριστικό ρόλο
υποστηρίζοντας την αντιπολίτευση κατά του Ασαντ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ
Για απαράδεκτες δηλώσεις έκανε λόγο ο Τζον Κέρι
Ιδιαίτερη έμφαση
στην καταδίκη των δηλώσεων Ερντογάν έδωσε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Τούρκο
ομόλογό του Αχμέτ Νταβούτογλου, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζον Κέρι, λέγοντας:
«Οχι απλώς διαφωνούμε με αυτές, αλλά τις θεωρούμε απαράδεκτες». Σύμφωνα με τα όσα
έγιναν γνωστά, ο Κέρι θα επανερχόταν στο θέμα και στη συνάντηση που αναμενόταν να
έχει με τον ίδιο τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

ΕΘΝΟΣ, 3 Μαρτίου 2013
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Δείτε εδώ το σχετικό link
Ανακοίνωση του World Jewish Congress σχετικά με τις δηλώσεις Ερντογάν

3/3

