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Cum apare o temã nouã în geopolitica mondialã

Douã dintre temele ce revin astãzi atât în discuþiile academice, cât ºi în cele
ale politicienilor (dar nu întotdeauna ºi ale simplilor cetãþeni) — zona Mãrii Ne-
gre ºi aderarea Turciei la Uniunea Europeanã — se referã la arii geografice ºi
geopolitice din care România face parte, care influenþeazã direct þara noastrã ºi,
implicit, securitatea sa.
De fapt, apariþia unei teme pe aceastã agendã publicã este cea mai sigurã me-

todã de a verifica dacã o temã este într-adevãr de actualitate sau dacã ea este o
temã în pregãtire, lansatã pentru a obiºnui publicul cu ea, pentru când va deveni
„fierbinte“. Interesul public pentru o temã sau alta se poate determina astãzi foarte
uºor. O cãutare pe Google, în diverse limbi, indicã perfect atât frecvenþa cu care
apare / se discutã un subiect, cât ºi mediile în care acesta se bucurã de notorietate.
Pe plan internaþional, se observã o diferenþã clarã de grad de interes public

pentru cele douã teme. Despre aderarea Turciei la Uniunea Europeanã discutã
atât politicienii, cât ºi electoratul pe care îl reprezintã, atât în cadru oficial, fiind
deseori ºi subiect de întrebãri ºi rãspunsuri în interviuri sau interpelãri, cât ºi —
cu cel puþin la fel de multã patimã — pe forumuri de discuþii, pe bloguri sau pe
listele de comentarii ale publicului din ediþiile electronice ale ziarelor. Nu acelaºi
lucru se poate spune despre tema Marea Neagrã. Ea nu apare ca subiect în sine
pe forumuri sau pe blogurile nespecialiºtilor, chiar dacã unele subcapitole ale sale
mai trezesc interes. (În România, de exemplu, subiectul a devenit cunoscut abia
cu ocazia alegerilor din 2004.) În schimb, este clar cã rãmâne un subiect „de
planºetã“ pentru cercetãtori.
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În anul 2001, la Harvard, în cadrul „John F. Kennedy School of Government“,
au fost înfiinþate un institut ºi un program ce se ocupã exact cu acest subiect ºi
de aceastã zonã: Black Sea Security Program1. Programul este urmaºul altuia,
care s-a ocupat de ceea ce Zbigniew Brzezinski numea, în lucrarea sa Marea ta-
blã de ºah (publicatã în exact acelaºi an în care lua fiinþã ºi programul, deci
1997), unul dintre pivoþii mondiali: The Ukrainian National Security Program.
Ambele programe au fost ºi sunt destinate, în primul rând, militarilor, dar ºi spe-
cialiºtilor civili în probleme de securitate. ªi, deºi evenimentele din luna septem-
brie a anului 2001 au împins preocupãrile americane legate de acest subiect într-
un plan mai îndepãrtat, ele, de fapt, nu au dispãrut niciodatã de pe anumite mese
de lucru sau de pe anumite planºete, pe care se încearcã conturarea viitorului
acestei zone. Zonã în care se aflã ºi România, motiv pentru care subiectele ar trebui
sã intre nu numai pe agenda de securitate, dar ºi pe cea publicã a românilor.

ªi cum apare un lider zonal

Un exemplu cã subiectul trezeºte în continuare interes: în ediþia sa din 21 fe-
bruarie 20072, cea mai bine documentatã publicaþie de informaþii militare ºi de
securitate din lume, Jane’s Defence, anunþa cã Pentagonul a definitivat, în de-
cembrie 2006, prima sa strategie pentru zona din jurul Mãrii Negre. Zonã în
care, conform sursei citate, armata americanã ºi-a propus sã creeze un sistem de
supraveghere aerianã ºi maritimã, de reacþie la crize ºi de securitate a frontierelor.
Câteva zile mai târziu, pe 1 martie 2007, aceleaºi informaþii au apãrut ºi pe

pagina de Internet a The Central Eurasia Project3, un program finanþat, ca ºi in-
stitutul de care aparþine, Society Institute New York, de cunoscutul George Soros.
Toate acestea dupã ce, în decembrie 2007, fundaþia americanã Heritage, despre
care se spune cã ar avea ceva influenþã asupra celor care decid politica externã a
SUA, publicase studiul „U.S. Strategy in the Black Sea Region“4.
Statele Unite susþin cu toatã forþa lor eforturile Turciei de a deveni un lider

regional. Aceasta, pe de-o parte, deoarece Ankara ºi Washingtonul împãrtãºesc
aceleaºi þeluri în zonã, iar pe de alta, deoareceWashingtonul doreºte sã liniºteascã
Turcia în legãturã cu planurile de viitor ale americanilor.
Conform surselor de la Pentagon, primul guvern care a fost pus la curent cu

strategia a fost cel turc. „Fãrã Turcia, acest plan nu poate funcþiona“, citeazã au-
torul. Aceasta, dupã ce, în 2006, Turcia, sprijinitã de Rusia, a reuºit sã se opunã
dorinþei americane — America fiind susþinutã, la rândul sãu, de cãtre România
ºi Bulgaria — de a extinde operaþiunea navalã NATO Active Endeavor din Marea
Mediteranã ºi în Marea Neagrã. Pe lângã supravegherea navalã ºi aerianã, strategia
mai prevede îmbunãtãþirea capacitãþii de reacþie la crize, precum ºi securizarea
frontierelor. Dar, date fiind rãzboaiele din Irak ºi Afganistan, programul ar putea
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fi încetinit, sau aplicat doar în parte, cãci: „chiar dacã Statele Unite s-au gândit
foarte intens la Marea Neagrã, nu cred cã avem o strategie de implementare clarã
la ora aceasta“. În aceste lucrãri apare interfaþa practicã dintre cele douã subiecte
menþionate. Cãci, din punct de vedere teoretic, toate legãturile sunt fãcute încã
din 1997. Tot de atunci sunt, de fapt, trasate ºi planurile de acþiune. ÎnMarea ta-
blã de ºah. Supremaþia americanã ºi imperativele sale geostrategice, lucrare dedicatã
de Zbigniew Brzezinski studenþilor sãi — „pentru a-i ajuta sã construiascã lumea
de mâine“, autorul marcheazã coordonatele interesului american pentru începutul
de secol XXI: „Pivoþi geopolitici sunt acele state a cãror importanþã decurge nu
din puterea sau din motivaþia lor, ci mai degrabã din aºezarea lor sensibilã ºi din
consecinþele situaþiei lor potenþial vulnerabile pentru comportamentul jucãtorilor
geostrategici. Cel mai adesea, pivoþii geopolitici sunt desemnaþi de poziþia lor geo-
graficã, care în unele cazuri le conferã un rol special, fie în asigurarea accesului
la zone importante, fie în refuzarea accesului la resurse pentru jucãtorul important.
În unele cazuri, un pivot geopolitic poate acþiona ca un scut protector pentru un
stat important sau chiar pentru o regiune. (...) Identificarea pivoþilor geopolitici-
cheie eurasiatici de dupã Rãzboiul Rece ºi protejarea lor este, de aceea, un aspect
crucial al geostrategiei mondiale a Americii. (...) Ucraina, Azerbaidjanul, Coreea
de Sud, Turcia ºi Iranul au rolul de pivoþi geopolitici de importanþã hotãrâtoare,
deºi atât Turcia, cât ºi Iranul sunt ºi active geostrategic, în mãsura posibilitãþilor
lor limitate. (...) Turcia asigurã stabilitate în regiunea Mãrii Negre, controleazã
accesul, din aceastã direcþie, în Marea Mediteranã, contrabalanseazã Rusia în
Caucaz, încã (s.a.) mai oferã un antidot la fundamentalismul musulman ºi serveºte
ca punct de sprijin sudic pentru NATO. O Turcie destabilizatã ar putea dezlãnþui
ºi mai multã violenþã în Balcanii de Sud ºi, în acelaºi timp, ar facilita reimpu-
nerea controlului rusesc asupra statelor proaspãt independente din Caucaz“5.
Brzezinski reia ºi aprofundeazã aceleaºi idei în 20046, ceea ce dovedeºte cã

nici lui 11 septembrie 2001 nu i-a schimbat planurile, ci doar le-a amânat. Acum
descrie, ºi mai hotãrât parcã, situaþia din Asia Centralã ºi Caucaz, zona pentru
care Marea Neagrã, prin pivotul Turcia, dar nu numai, poate „fie asigura accesul
la zone importante, fie refuza accesul la resurse pentru jucãtorul important“.

132 OCTAVIAN DASCÃLU 3

————————
5 Zbigniew Brzezinski, Marea tablã de ºah, traducere de Aureliana Ionescu, Bucureºti, Univers Enciclo-

pedic, 2000, p. 53-54.
6 „Pentru cel puþin 20 de ani de acum încolo, cel mai important lucru pe care SUA îl au de fãcut pentru

promovarea securitãþii globale este pacificarea ºi organizarea unei regiuni în care se aflã concentrate în cea mai
mare mãsurã nedreptatea ºi lipsurile sociale, aglomerarea populaþiei ºi violenþa latentã. Însã, în aceeaºi mãsurã,
regiunea deþine ºi cea mai mare cantitate de resurse de gaz natural ºi petrol. În 2002, regiunea numitã aici Bal-
canii Mondiali deþinea 68% din rezervele de petrol ale planetei ºi 41% din cele de gaz natural, precum ºi 32%
din producþia de petrol a lumii ºi 15% din cea a gazelor naturale. (...) Combinaþia dintre petrol ºi instabilitate
nu prea dã de ales Statelor Unite. (...) Acþiunile pe care urmeazã sã le întreprindã trebuie sã aibã un caracter
mai intimidant ºi mai puternic decât au avut cele din Europa de acum 50 de ani, având în vedere cã regiunea
este nefamiliarã din punct de vedere cultural, agitatã din punct de vedere politic ºi are o mare complexitate et-
nicã. (...) Turcia a fost aliatul Americii timp de o jumãtate de secol, fiind o ancorã solidã a NATO în Sud. Odatã
cu prãbuºirea Uniunii Sovietice, Turcia s-a implicat activ în consolidarea independenþei Georgiei ºi Azerbaidjanului
ºi s-a autopromovat ca un model de dezvoltare politicã ºi de modernizare socialã demn de urmat de cãtre acele
þãri din Asia Centralã care au tradiþii culturale ºi lingvistice asemãnãtoare cu cele turce. Astfel, Turcia a com-
pletat eforturile Americii de a întãri independenþa statelor nou formate în regiune“ — Zbigniew Brzezinski,
Marea Dilemã — A domina sau a conduce, traducere de Raluca ªtireanu, Editura Scripta, 2005, p. 59-61.



De ce este nevoie de pivot

Modul de viaþã al americanilor nu trebuie sã se schimbe. Pentru aceasta este
nevoie de energie ieftinã. Energie ce se gãseºte în „Balcanii Eurasiei“, adicã în
Asia Centralã ºi în Caucaz, de unde trebuie transportatã spre Vest. Pe cale navalã
prin Bosfor se poate realiza acest lucru însã la o capacitate limitatã: vasele stau
la coadã sã intre ºi sã iasã din Strâmtori, accidentele produse i-au speriat pe turci
ºi i-au fãcut sã impunã restricþii7.
În jurul conductelor de petrol ºi gaze s-a dezvoltat o adevãratã ramurã inter-

disciplinarã a geopoliticii. Pentru a decide pe unde vor trece traseele acestora,
pentru a vedea care traseu este mai rentabil ºi dacã terenul permite sau nu reali-
zarea acestora în respectivele zone, nu ajung cunoºtinþele de geologie ºi geo-
grafie, dupã cum nici cele de economie. Structura geomorfologicã aproape cã a
ajuns sã joace rolul cel mai puþin important în deciziile legate de trasee. Mai im-
portante sunt alianþele ºi coaliþiile dintre state, felul în care un guvern sau altul
poate fi influenþat (sau ameninþat), convingerile ºi forþa liderilor politici din res-
pectivele þãri, forþa parlamentelor, costul studiilor de fezabilitate ºi al lucrãrilor,
dar ºi costul efectiv (diferenþa este formatã de multe ori de mãrimea coplãþilor
pentru politicienii numiþi mai sus), religia populaþiei majoritare ºi, deloc în ulti-
mul rând, balanþa puterii. Este riscant sã-þi pui toate ouãle într-un singur coº, aºa
cã trebuie diversificate atât sursele de achiziþionare a energiei, cât ºi rutele de
transport ale acesteia.
Dacã pe vremuri astfel de calcule geopolitice ºi geostrategice erau privilegiul

marilor puteri, dominante într-o epocã politicã sau alta, astãzi, printr-un acces
mult mai larg la informaþie ºi deci la cunoaºtere, ele sunt fãcute ºi de specialiºtii
statelor mai mici sau mai puþin importante. De-a lungul ultimilor ani, specta-
torul/cititor de ºtiri despre oleoducte ºi gazoducte are impresia cã asistã la o
partidã de pocher cu aºi în mâneci ºi cacealmale, cu poturi triplate ºi decartãri
spectaculoase. Evident cã nu toþi jucãtorii au fost serviþi; unii mai cer niºte cãrþi,
în speranþa cã le va ieºi mâna.
De exemplu, pentru a reduce semnificativ puterea Rusiei în zonã, care avea

oleoductul Blue Steam (pânã în Turcia, la Samsun), America (de fapt, acelaºi
Zbigniew Brzezinski, vezi www.wikipedia.org) a venit cu ideea unui oleoduct
care sã lege Caspica de Mediteranã, trecând prin Azerbaidjan, Georgia ºi Turcia
(numai þãri prietenoase — nu ºi prin rusofila Armenie —, ajutate, dupã cum am
vãzut mai sus, sã-ºi dobândeascã independenþa faþã de Rusia), deci oleoductul
Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC), dublat între timp ºi de un gazoduct. Din nou
Turcia. Ca ºi în cazul proiectului Nabucco, pe care Uniunea Europeanã ºi-l do-
reºte la fel de mult cum îºi doreºte Turcia aderarea la UE. ªi cumAustria, se pare
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cã ºi în virtutea antipatiei multiseculare, blocheazã discuþiile de aderare a Tur-
ciei8, aceasta din urmã, cu o grãmadã de aºi în mânã, face tot ce poate ca pro-
iectul sã stagneze.
În schimb, aceeaºi Uniune Europeanã, cu dorinþa ei de a nu depinde doar de

un singur furnizor, a fost gãsitã de Turcia drept pretext, atunci când s-a codit sã
colaboreze cu Rusia în continuarea lui Blue Stream I cu Blue Stream II, proiect
ce ar fi rentabilizat primul tronson, ce nu prea mai aduce beneficii, de când cu
BTC. ªi, ca un beneficiu suplimentar ºi deloc de neglijat, ar fi omorât eficienþa
economicã a americanului BTC.
Dar Turcia foloseºte în proporþie de 70% gaze ruseºti, aºa cã, oricât de mult ºi-

ar dori sã joace rolul de punct nodal al transferului de gaze dinspre Asia Centralã
spre Vest, tot trebuie sã þinã cont ºi de Rusia. Mai ales cã între timp Rusiei i-a intrat
ºi ultima carte de care mai avea nevoie pentru a strânge grãmada de bani ce pânã
acum stãtea în faþa Turciei: dupã ani de negocieri fãrã rezultate, Rusia le-a atras
atenþia bulgarilor ºi grecilor cã s-ar putea sã se rãzgândeascã ºi, urgent, pe 15
martie 2007, a fost semnat contractul pentru un nou oleoduct, Transbalcanica, ce
va lega portul bulgar Burgas de cel grec Alexandropoulis. Lovitura primitã de
economia turceascã este multiplã. Oleoductul prin care dorea sã uneascã porturile
turceºti Samsun ºi Ceyhan (700 km, faþã de numai 300 km, Transbalcanica) nu mai
este necesar, nu mai încaseazã taxele de tranzit, iar porturile turceºti s-ar putea sã
aibã ºi ele de suferit de pe urma noului concurent, Alexandropoulis. În plus, Turcia
mai are niºte neînþelegeri la capitolul energie ºi cu vecinii din Iran9.

Vulnerabilitãþile noului lider zonal

Miºcarea neaºteptatã a Rusiei — despre proiect se vorbea deja de atâþia ani,
încât nimeni nu îl mai lua în serios — a creat guvernului de la Ankara noi pro-
bleme. Deoarece Turcia introdusese pânã ºi în Strategia Naþionalã de Securitate
þelul sãu de a-ºi folosi poziþia geopoliticã pentru a deveni un punct nodal al sto-
cãrii ºi transportului de energie în zonã.
Dupã cum se aratã în studiul menþionat mai sus al fundaþiei Heritage, „dacã

Turciei îi reuºeºte sã devinã un centru de control al energiei în zonã, va avea par-
te de un statut geopolitic considerabil îmbunãtãþit, ceea ce va duce la creºterea
ºanselor sale de a fi acceptatã în Uniunea Europeanã, va întãri aspiraþiile sale de
hegemonie în zonã ºi îi va întãri influenþa în regiunea Mãrii Negre. Aceste aspi-
raþii ale Turciei explicã parþial recenta sa apropiere de Rusia, care cautã de ase-
menea un partener puternic în Turcia, pentru a putea þine Vestul la distanþã de
tradiþionala sa sferã de influenþã“10. Între timp, se pare cã Rusia îºi doreºte ca
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partener o Turcie puternicã, dar nici chiar atât de puternicã încât sã îi devinã con-
curent în regiune.
Marea problemã a Turciei contemporane este propria sa identitate. Nu atât

geograficã, cât mai ales culturalã ºi relaþionalã. Este adevãrat cã Turcia este o
þarã ce se întinde peste douã continente, dar numai 3 procente se aflã în Europa,
restul de 97% sunt înAsia. Da, dar Imperiul Otoman, predecesorul Turciei de as-
tãzi, s-a întins pânã în urmã cu un secol ºi peste numeroase teritorii europene, iar
influenþele s-au fãcut resimþite în ambele sensuri.
Vizitând Turcia de astãzi, cunoscând descrierea fãcutã de „pãrintele Turciei

moderne“, Mustafa Kemal Atatürk, pe care îl venereazã, punându-i portretele
peste tot, dând numele sãu fiecãrei instituþii posibile, ai impresia cã termenul de
„pãrinte“ este cu atât mai potrivit, cu cât turcii, ca niºte copii neascultãtori, fac
pozne în spatele pozelor. Eurofilul Atatürk a impus — impunerea nu se asociazã
în mod normal cu democraþia ºi cu voinþa popularã — statul laic prin politici atât
de drastice, încât au fost considerate de cãtre unii antiislamice. Toate simbolurile
religioase au trebuit sã disparã din viaþa publicã.
Ce vedem astãzi? ªi în Istanbul, oraº cu 20 de milioane de locuitori ºi deci cu

distanþe impresionante, în ianuarie, copiii încep ºcoala dimineaþa la ora 6.30.
Asta, ca sã fie prezenþi la prima rugãciune a zilei, înainte de rãsãritul soarelui. În
Europa, s-ar þipa cã nu este respectat dreptul la odihnã al copiilor. Pe strãzile din
vechiul Istanbul, majoritatea femeilor (tinere) poartã batic pe cap. Cu toate cã le-
gea fundamentalã a statului le interzice acest lucru. Bineînþeles cã la basmale
asorteazã rochii sau pardesie încheiate pânã la gât, lungi pânã în pãmânt, chiar
dacã din denim prespãlat sau cu o croialã ce aduce întrucâtva cu liniile modei.
Astfel îmbrãcate, ele intrã în ºcoli sau universitãþi, pentru a asista la ore, sau în
clãdiri de birouri, unde, din spatele unui ghiºeu, lucreazã cu publicul. Conform
unei statistici, 65% dintre turcoaice umblã cu capul acoperit. Cu alte cuvinte,
aceste tinere fete încalcã exact prevederile legii.
Constituþia Turciei moderne, impusã în 1924 de Kemal Atatürk, a hotãrât lai-

cizarea statului. Primul-ministru Recep Tayyip Erdogan a promis atunci când a
câºtigat alegerile în 2002 cã va relaxa aceastã lege (însã în 2005, Curtea Euro-
peanã pentru Drepturile Omului a hotãrât cã interzicerea basmalelor în institu-
þiile publice este legalã), cu alte cuvinte cã le va permite islamiºtilor sã devinã
mai tradiþionaliºti, sã se rupã mai mult ºi mai categoric de „modernism“ ºi de
obiceiurile ce ar putea aminti de Europa. Primul-ministru al Turciei este un re-
prezentant de frunte, poate cel mai vizibil, al curentului delaicizãrii statului turc.
„Moscheile sunt barãcile noastre, cupolele — coifurile noastre, minaretele —
baionetele noastre, iar credincioºii — soldaþii noºtri.“11 Pentru cã a recitat aceste
versuri din Rugãciunea soldatului, scrisã de Ziya Gökalp în 1912, în cadrul unei
întâlniri electorale din 1997, actualul prim-ministru ºi pe atunci lider de partid
islamist ºi-a petrecut patru luni ale anului urmãtor în puºcãrie. Era în perioada
celei de-a patra (ºi deocamdatã ultime) lovituri de stat militare. Celelalte, mai
violente ºi mai dure, au avut loc în 1980, 1971 ºi 1960. La alegerile legislative
din 2002, în anul imediat urmãtor marii crize financiare din 2001, AKP, partidul
lui Erdogan, câºtiga majoritatea în Parlament, cu 34% din voturi, iar acesta deve-
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nea, printr-un artificiu, premier. Deoarece legal nu se putea, având în vedere tre-
cerea sa printr-o închisoare. Edib Baser, general de patru stele în retragere, acum
director al Institutului de Cercetare a Principiilor lui Atatürk, vede statul, într-un
interviu acordat lui Mark Mardell, corespondent al BBC la Istanbul, ca pe o clã-
dire: „Dacã aceastã clãdire se prãbuºeºte, atunci totul, inclusiv democraþia, drep-
tul la libera exprimare, drepturile omului, totul va fi zdrobit sub ea. Acoperiºul
trebuie sã fie puternic. Iar armata stã cu ochii pe acoperiº, ca sã fie sigurã…“12.
La fel cum stã cu ochii pe acoperiº, tot aºa îl urmãreºte ºi pe primul-ministru.
Cãci poezia recitatã de acesta nu era doar o odã închinatã credinþei; ea punea,
totodatã, sub semnul întrebãrii, mai ales având în vedere contextul, rolul ºi im-
portanþa armatei ºi a amestecului ei în treburile statului.
Dar, se pare cã nu doar în anul electoral 2007 tendinþele din þarã ºi cele ale

lui Erdogan au îngrijorat armata, mai ales în calitatea sa de garant constituþional
impus deAtatürk, ca ºi o parte a cetãþenilor. Bedri Baykam îi explicã tot luiMardell:
„Din pãcate, acest guvern încearcã încetul cu încetul sã schimbe fiecare lege. Se
poartã de parcã noi am încerca sã ne integrãm în Uniunea Iranianã, ºi nu în UE.
Turcia este singura þarã musulmanã care beneficiazã de democraþie, de libertatea
de exprimare ºi de un stil de viaþã internaþional, iar toate acestea nu sunt nici în-
tâmplare, nici coincidenþã. Sunt un rezultat al ideilor lui Atatürk ºi al grijii ºi
atenþiei de care dã dovadã armata turcã. Nu vrem încã o loviturã de stat militarã,
deoarece ne-ar duce înapoi cu 20 sau 30 de ani. Dar nu vrem nici o loviturã de
stat islamistã, deoarece asta ne-ar da înapoi cu 1000 de ani. Între 30 ºi 1000, eu unul
prefer 30.“ Dar 65% dintre femei poartã basma. Ceea ce înseamnã, dacã scãdem
o mare parte din îngusta pãturã a celor foarte bogate ºi câteva cartiere extrem de
rafinat occidentale din Istanbul ºiAnkara, cã sunt zeci ºi sute de oraºe ºi sate— unde
oamenii sunt ºi foarte sãraci13 — în care toatã lumea poartã (cel puþin) basma.
Opoziþia îi reproºeazã primului-ministru Erdogan „arabizarea“ þãrii. Erdogan,

în schimb, se laudã cu schimbãri datorate guvernãrii AKP. Ceea ce în trecut era
denumitã „singura democraþie de tip occidental din lumea musulmanã“ s-ar putea
sã se democratizeze abia astãzi. Pentru cã democraþie înseamnã sã se þinã cont
de ceea ce îºi doreºte poporul. Or, în pofida existenþei unui Parlament (Meclis)
ºi a multipartidismului instaurat în Turcia de mai bine de jumãtate de secol, de
cele mai multe ori teoria aplicatã în aceastã þarã în tot acest timp a fost cea a bi-
nelui fãcut cu sila, adicã a modernizãrii forþate. Acceptarea, în 1999, la Helsinki,
a candidaturii Turciei la Uniunea Europeanã a introdus ºi în limba turcã o sintagmã
cu care ºi românii la rândul lor s-au obiºnuit cu greu la timpul lor, iar neeuropenii,
indiferent cât de culþi ºi versaþi în politici internaþionale, tot se mai întreabã ce
înseamnã oare acquis-ul comunitar. ªi Turcia a început sã-ºi adapteze legislaþia
la cea europeanã. Se discutã (ceea ce pânã acum era interzis) despre separarea pu-
terilor în stat. ªi despre controlul civil al armatei (ceea ce era chiar de neconceput).
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13 Turcia: UNICEF lanseazã un proiect pentru cele aproximativ 600.000 de fete neºcolarizate. Wormser
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nu sunt destule ºcoli. În unele regiuni, fiecare a doua fatã cu vârsta cuprinsã între 6 ºi 14 ani nu merge la ºcoalã.



Citind despre audienþele în masã pe care generalul Yasar Buyukanit, noul ºef
al Statului Major General, le dã14 ambasadorilor acreditaþi la Ankara, europenii
s-ar putea sã se mire un pic. Citind ºi cã în timpul audienþei generale — obicei
pentru a rezolva cât mai multe cereri particulare deodatã — generalul explicã vi-
itoarele opþiuni de politicã externã ale Turciei, europeanul s-ar putea mira un pic
mai mult. Practic, ministrul apãrãrii nu are niciun control asupra armatei. Acea-
sta îi este subordonatã ºefului Statului Major General, care, teoretic, rãspunde în
faþa primului-ministru15. De fapt, în urma numeroaselor neînþelegeri — asupra
tuturor temelor menþionate mai sus — primul-ministru Erdogan a hotãrât sã nu
mai candideze în alegerile generale, ceea ce i-ar fi permis, având în vedere son-
dajele, sã obþinã un nou mandat, ci sã candideze la preºedinþie. Acceptarea acestei
situaþii, de control absolut — al libertãþilor — de cãtre armatã a fost, în opinia unor
analiºti, de fapt gestul de mare curaj fãcut de europeni atunci când au acceptat
începerea discuþiilor de aderare. ªi, deºi sunt obligaþi sã renunþe la foarte multe
drepturi, cutume, dar ºi obligaþii de control al societãþii, generalii acceptã acest lucru.
ªi o fac chiar cu convingere, fiind siguri cã, astfel, se împlineºte, într-un fel, vi-
sul suprem al filo-europeanului Atatürk, ºi în speranþa ca aderarea europeanã va
însemna ºi integrare ºi deci renunþarea cel puþin la fundamentalis-mul religios16.
Nu este clarã poziþia armatei faþã de recrudescenþa extremei drepte ºi a naþionalis-

mului17, dat fiind faptul cã loviturile de stat militare au fost acuzate cã ar fi fost
orchestrate de aripa turcã a miºcãrii Gladio din cadrul NATO18. Tot în aceeaºi
categorie — extremã dreaptã — se încadreazã ºi funestul articol 301 din Codul
penal, articol ce încadreazã „insulta adusã naþiunii turce“ la capitolul crime. La
crimã a dus într-adevãr acest articol, ziaristul turc de origine armeanã fiind împuºcat
— dupã ce fusese încarcerat de cãtre oficialitãþi — în plinã stradã de un minor
ultranaþionalist. Cum o altã victimã, încã în viaþã, a articolului 301 este ºi laureatul
premiului Nobel, scriitorul Orhan Pamuk, existã voci care se întreabã dacã þara
nu se îndreaptã din nou spre perioada de teroare din anii ’60-’80, când în special in-
telectualii s-au numãrat printre victimele terorii. Se recunoaºte ca un progres faptul
cã, de data aceasta, autoritãþile au luat poziþie ºi, mai ales, au prins criminalul19.
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Foreign Affairs, January / February 2006.
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AKP. Sondajele aratã cã extremiºtii de dreapta sunt în creºtere. Ankara/Viena — Deniz Baykal, liderul opo-
ziþiei turce ºi ºef al Partidului Popular, de orientare total laicã, a reproºat guvernului de orientare islamistã de
la Ankara cã încearcã sã „arabizeze“ þara. Forþele laice din Turcia reproºeazã Partidului Dreptãþii ºi Dezvoltãrii
(AKP) al lui Erdogan cã programul de reformã prin care încearcã o apropiere de Uniunea Europeanã este folo-
sit de fapt pentru a acorda comunitãþii musulmane mai multe libertãþi ºi influenþã. Concomitent, corespon-
dentul în Turcia al revistei americane Time a anunþat cã în sondajele de opinie partidul naþional de dreapta Ac-
þiunea Naþionalã (MHP) creºte constant, ajungând la 14,1 procente. La ultimele alegeri, MHP a avut 8,4 pro-
cente, ratând astfel pragul de 10%, care i-ar fi permis accederea în Parlament. AKP-ul lui Erdogan a scãzut în
schimb drastic de la 33 la 26%. 15.03.2007 http://derstandard.at/?id=2790685

18 Daniele Ganser, „NATO’s secret armies linked to terrorism?“, ISN Security Watch, 15 December 2004,
www.globalresearch.ca 17 December 2004. http://globalresearch.ca/ articles/GAN412A.html

19 „Turkey and the Armenians/Genocide wars“, Feb 15th 2007, ANKARA/ The Economist print edition
(A new dispute over the Armenians may sour Turkish-American relations); TURKEY: JOURNALIST’S
DEATH PUTS FOCUS ON NATIONALISM /Yigal Schleifer 1/22Š Eurasianet http://www.eurasianet.org



Dar cea mai mare sursã de destabilizare internã a Turciei nu este articolul 301,
ci problema kurdã. Dintr-o populaþie de 70 de milioane, cât are Turcia (jumãtate
cât Rusia, de trei ori ºi jumãtate cât România), se estimeazã cã 20 de milioane sunt
kurzi. Iar dacã de ani de zile ambele pãrþi se acuzã una pe cealaltã de teroare, de
data aceasta situaþia este mai gravã decât oricând. Dupã cum se ºtie, kurzii sunt
împãrþiþi între patru þãri, pe lângã Turcia mai fiind în Siria, Iran ºi Irak. Or, tocmai
aici apare dilema: dacã americanii ºi forþele coaliþiei, în special, nu au niciun fel de
probleme în nordul Irakului, deci în fieful kurzilor, nefiind astfel nici obligaþi sã
intervinã, nu acelaºi lucru îl pot spune turcii, care au permanent parte de incidente
la graniþã. ªi abia acum trebuie sã-ºi facã Turcia griji. Directori ai FMI vorbesc
despre Kurdistan, apoi explicã faptul cã s-au referit la cel irakian. Cele 20 de mi-
lioane de kurzi vor un stat propriu, independent, împreunã cu ceilalþi kurzi din cele
trei state. Iar pentru ca grijile sã aibã ºi o motivaþie, în iunie 2006 a fost publicatã
în Armed Forces Journal o hartã conceputã de cãtre locotenent-colonelul în re-
zervã Ralph Peters. Harta, a Noului Orient Mijlociu, prevede miºcãri importante
de graniþe, printre þãrile ce ar urma sã piardã teren fiind ºi Turcia, cãci apare
Kurdistanul, inclusiv cu ieºire la Marea Neagrã. Conform unuia dintre articolele în
care este publicatã harta, însãºi Condoleezza Rice ar fi vorbit despre Noul Orient
Mijlociu, iar pe hartã ar fi exersat ofiþeri superiori ai NATO. Între timp, teroriºtii
kurzi ameninþã turiºtii din Turcia20, cifra victimelor de ambele pãrþi ridicându-se,
din 1984, când a început disputa, ºi pânã astãzi, la peste 30.000.
Astfel se închide cercul la sursa anonimã care a vorbit despre Strategia SUA

la Marea Neagrã, menþionând atât importanþa zonalã a Turciei, cât ºi faptul cã
anumite neliniºti ale ei ar trebui atenuate. Ca ºi în cazul Rusiei, Turcia a vãzut
ce se poate întâmpla. În 2003, parlamentul turc a sfidat America ºi a votat îm-
potriva participãrii la rãzboiul din Irak. Nu a fost de acord cu prezenþa navelor
NATO în Marea Neagrã, fãcând uz de drepturile ce i-au fost conferite prin Tra-
tatul de la Montreux, nu a susþinut participarea SUA la BSEC, a dus o politicã
de apropiere faþã de membrii „axei rãului“, Siria ºi Iran, a fãcut afaceri cu Rusia
ºi difuzeazã un serial ºi un film de rãzboi, prezentându-i pe americani ca pe niºte
criminali cruzi21. Dar, în ciuda relaþiilor încordate, marea majoritate a textelor
politice din Statele Unite22 susþin revenirea la sentimente mai bune ºi la cola-
borare. Oricât de nesigurã ar fi, sau poate tocmai pentru cã este nesigurã, Turcia
a fost aleasã sã fie principalul partener al Statelor Unite la Marea Neargã, chiar
dacã nu toþi turcii sunt încântaþi de perspectivã ºi sperã ca SUA sã mai fie ocu-
pate, cât mai mult timp cu putinþã, în Irak ºi Afganistan. În schimb, Erdogan
puncteazã unde nu se aºteaptã nimeni. În 2004, este primul premier turc care vi-
ziteazã, dupã 1988, Grecia. Rezultatul a fost un succes nesperat ºi nescontat.
Omologul sau, Costas Caramanlis, reprezentant al unora dintre vecinii cu care
Turcia are mari dispute (una dintre teme fiind Ciprul ºi soarta sa viitoare), a de-
clarat cã Grecia susþine aderarea Turciei la Uniunea Europeanã.
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ªoimii sunt, dupã propriile lor declaraþii, activi în vestul ºi în oraºele mari din Turcia, în timp ce PKK se ocupã
de localitãþile cu populaþie kurdã.

21 Valea lupilor — Irak.
22 Pe lângã cele deja menþionate, mai trebuie amintitã lucrarea prezentatã pe 15 iunie 2006 la Council on

Foreign Relations, Generating Momentum for a new era in U.S. - Turkey relations.



De ce nu poate România sã fie pivot geopolitic
la Marea Neagrã

Propaganda comunistã i-a învãþat pe români cã, din punct de vedere geostra-
tegic, România nici cã îºi putea dori o poziþie mai bunã, cã se aflã la întretãiere
de spaþii, neamuri ºi culturi, de sfere de influenþã ºi controleazã Gurile Dunãrii,
ºi, având în vedere toate acestea, îi este dat sã joace un important rol geopolitic.
Iar ca exemple ne era oferit rolul de mediator jucat de Nicolae Ceauºescu ºi toate
succesele sale de politicã externã. Dacã ar fi apãrut mai multe traduceri de me-
morialisticã internaþionalã sau dacã chiar i-ar fi interesat subiectul, românii ar fi
aflat cã ºi în acest caz se poate vorbi de folclor ºi de cum se creeazã legendele
prin diferiþi factori de manipulare. De exemplu, ar fi aflat cã a existat într-adevãr
oferta româneascã de a media între chinezi ºi americani, dar cã cei dintâi „nu au
avut încredere“ (Kissinger) ºi cã s-a apelat la alþii, cã nici Arafat sau Ghaddafi
„nu au avut încredere“ în Nicolae Ceauºescu º.a.m.d.
Nici în perioada menþionatã mai sus ºi amintitã adesea ca având un singur

element pozitiv, ºi anume politica externã, România nu a fost importantã din
punct de vedere geopolitic. Explicaþii sunt mai multe. Prima în ordine cronolo-
gicã ºi din care derivã apoi toate celelalte, o gãsim în Muzeul de Arheologie din
Istanbul. În cadrul secþiunii dedicate vecinilor Imperiului Otoman se aflã ºi spa-
þiul dedicat tracilor. Aici, pe una dintre table, sub titulatura „Viaþa în Tracia“, este
postat un citat din Herodot (484-426/424 î.Ch., deci moare cu exact 100 de ani
înaintea lui Alexandru Macedon, 356-323 î.Ch.), necunoscut publicului larg din
România: „... dupã hinduºi, cei mai mulþi din lume sunt tracii. Dacã ei s-ar putea
pune sub comanda unui singur om sau a unei singure voinþe, atunci ei ar fi invin-
cibili ºi, dupã pãrerea mea, ei ar fi cea mai puternicã naþiune ºi cea mai nume-
roasã. Dar pentru ei acest lucru este imposibil ºi de aceea nici nu au reuºit sã se
uneascã vreodatã, aceasta este marea lor slãbiciune...“, spunea Herodot cu apro-
ximativ 2500 de ani în urmã, iar curatorii muzeului continuã, ca sã înþelegem cât
mai clar despre cine ºi despre obiceiurile cui era vorba în citatul de mai sus:
„Aceste cuvinte se potrivesc foarte bine tracilor care au trãit în numeroase triburi
separate. (...) Printre reliefurile de pe Columna lui Traian de la Roma sunt ºi
scene în care sunt reprezentaþi dacii. Din moment ce triburile dace ºi cele trace
sunt înrudite, aceste reliefuri sunt cele mai vechi scene cunoscute reprezentându-
i pe traci“. Cu alte cuvinte, moºtenirea geneticã nu permite „punerea sub coman-
da unui singur om sau a unei singure voinþe“. Cãci altfel, dacã este sã-i dãm cre-
zare lui Herodot, altfel ar fi arãtat istoria. ªi probabil cã nu am mai fi fost atât de
unici, deci de singulari în zonã. Cãci în zona Mãrii Negre suntem unici, singu-
lari, singuri. Rusia, Ucraina, Moldova, Georgia (precum ºiArmenia ºiAzerbaidjan)
au locuitori care, cu toþii, vorbesc una ºi aceeaºi limbã — rusa — ºi au un trecut
comun în fosta Uniune Sovieticã. Chiar dacã nu le-a fãcut plãcere timpul petre-
cut împreunã, acesta le-a creat repere ºi valori comune. Pe care în mare parte le
mai împãrtãºesc ºi ceilalþi slavi din zonã, bulgarii. Rãmânând autonomi, nici mã-
car experienþa domniei turceºti nu o avem în aceeaºi mãsurã ca alte state din zo-
nã. State care dacã nu sunt slave, sau cu o puternicã influenþã rusã, atunci au reli-
gia predominantã musulmanã. Noi suntem ortodocºi, ca slavii. Deci, din orice
punct de vedere am judeca, românii reprezintã elementul alogen în zonã. Un mi-
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neral alogen este, conform Dicþionarului Enciclopedic, cel format anterior, într-
un loc diferit de cel al rocii din care face parte. Adicã, suntem o minoritate, chiar
dacã singura formatã pe acest loc. Dar nicio majoritate nu acceptã comanda mi-
noritãþii, nu o recunoaºte drept autoritate cu drept de decizie. (Mai ales atunci
când minoritatea ea însãºi are o problemã geneticã, veche de cel puþin 2500 de
ani, cu respectarea autoritãþii.)
Acest fapt a fost înþeles ºi de cãtre autorii studiului elaborat de cãtre Fundaþia

Heritage, care explicã lipsa de succes zonal al Forumului Mãrii Negre pentru
Dialog ºi Parteneriat, iniþiat de România în luna iunie 2006 (ºi prezentat ºi pe pa-
gina programului de la Harvard), prin faptul cã atât Turcia, cât ºi Rusia se simt
„neconfortabil“ atunci când un alt stat încearcã sã preia iniþiativa în zonã. „Spe-
riate cã Forumul Mãrii Negre ar putea reprezenta o portiþã de intrare a Vestului
în afacerile zonale, atât Turcia, cât ºi Rusia i-au bagatelizat importanþa.“ Conclu-
zia autorilor, dupã eºec: Statele Unite sã fie mai atente când susþin astfel de ini-
þiative, pentru a nu supãra „puterile zonale“23. În timp ce Turcia se teme cã inte-
resul ieºit din comun, cu care este copleºitã, s-ar putea sã-i dãuneze, România
continuã sã rãmânã o minoritate în zonã, deocamdatã ºi fãrã oleoduct.
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