Το ΝΑΤΟ, οι Πρέσπες
«Αντι-ιµπεριαλιστές»
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Νώντας Σκυφτούλης – Θεόφιλος Βανδώρος

Είναι πλέον κοινή διαπίστωση ότι τµήµατα της Αριστεράς σήµερα
τροφοδοτούν την Άκρα Δεξιά. Φυσικά αυτό δεν αφορά το σήµερα
αλλά έχει µια µακρά ιστορική πορεία από τη δεκαετία του ’20
όπου το σύνολο των προταγµάτων της τότε Αριστεράς τροφοδότησαν
τόσο τον Φασισµό όσο και τον Ναζισµό. Και όποτε η Άκρα δεξιά
τροφοδοτήθηκε από την Αριστερά και τα κινήµατα, δεν νικήθηκε
ποτέ, διότι η πρώτη εξανεµίζει τα όπλα της κριτικής της
Αριστεράς, ενσωµατώνοντάς τα. Για το γεγονός αυτό της
τροφοδότησης δεν ευθύνεται η Αριστερά και δεν γίνεται αυτό µε
έναν συνειδητό τρόπο. Τα κάθε φορά προτάγµατα της Αριστεράς
υποκλέπτονται από την Άκρα δεξιά ώστε να αποκτήσει η ίδια
κύρος και ηγεµονία.

Αλλά αυτό συµβαίνει διότι πρώτον η Αριστερά αυτά τα προτάγµατα
έχει και αυτά έχουν αυτές τις συνέπειες και δεύτερον
προκειµένου να νοµιµοποιηθεί σε ευρύτερες κοινωνικές
κατηγορίες µετατρέπει τα αφηγήµατά της σε εθνικά, µε
αποτέλεσµα να εκχωρεί «έδαφος» σε εθνικιστικές και ακροδεξιές
αφηγήσεις. Αυτό δεν είναι κάτι το καινούργιο και επιστροφή δεν
υπάρχει.

Αριστερά και Δεξιά ενταγµένοι στην ίδια οριζόντια διάσταση
στο κοινοβούλιο θα αλληλοτροφοδοτούνται είτε εντός είτε εκτός
κοινοβουλίου.

Ο Κρατικός σοσιαλισµός, ο εργατισµός, ο αντιιµπεριαλισµός, ο
εθνικοαπελευθερωτισµός είναι µερικά σηµεία κεντρικά για τα
οποία ερίζουν ως προς την ηγεµονία οι αντίπαλοι
κοινοβουλευτικοί πόλοι. Για τη συµφωνία των Πρεσπών τα
πράγµατα είναι πιο καθαρά. Εδώ δεν θα απαντήσουµε στην άκρα
δεξιά η οποία είναι βουτηγµένη ιστορικά στην προδοσία και στον
ακρωτηριασµό του έθνους που επικαλείται. Θα µιλήσουµε για
αυτούς τους αριστερούς που στο όνοµα του αντι-ιµπεριαλισµού
είναι ενάντια στη συµφωνία επικαλούµενοι το ΝΑΤΟ και την
είσοδο της Δηµοκρατίας της Μακεδονίας σε αυτόν τον
στρατοκρατικό συνασπισµό.

Στη χώρα αυτή το ΝΑΤΟ έχει στρατιωτική παρουσία 28 χρόνια και
η «συνεργασία» της χώρας µε το ΝΑΤΟ είναι µόνιµη σε όλα τα
επίπεδα. Το αντιιµπεριαλιστικό επιχείρηµα στην προκειµένη
περίπτωση δεν είναι κατάλληλο για να αποκρύψει τον εθνικισµό
που κρύβεται πίσω από έναν όψιµο και άκαπνο αντιιµπεριαλισµό.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ:

Σε σχέση µε τη συµµετοχή του Κράτους της Βόρειας Μακεδονίας σε
Νατοϊκές εκστρατείες, στρατιωτικές επιχειρήσεις, και µάλιστα
από το 1999, διαβάζουµε:

– ΕΙΣΑΓΩΓΉ: “Από το 1995 η ΠΓΔΜ εντάχθηκε στην Πρωτοβουλία για
την ΕΙΡΗΝΗ του ΝΑΤΟ”, και συνεχίζει, “Για πολλά χρόνια η χώρα
προσέφερε µια πολύτιµη υποστήριξη σε επιχειρήσεις, υπό την
Αιγίδα του ΝΑΤΟ, στο Αφγανιστάν και το Κόσοβο”, “Αντίστοιχα το
ΝΑΤΟ προσέφερε βοήθεια κατά τη διάρκεια των βίαιων συγκρούσεων
ανάµεσα σε Αλβανούς και τις δυνάµεις ασφαλείας στα Δυτικά της
χώρας τον Φεβρουάριο του 2001”. “Επίσης, το Γενικό Στρατηγείο
του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια της επέµβασης στο Κόσοβο,
µετατράπηκε σε Γραφείο Διασύνδεσης που υποβοηθά σε ότι αφορά

στο διάδροµο ασφαλείας και την υποστήριξη στη Στρατιά Κοσόβου
(Kosovo Force ή και KFOR)”, “Μία Οµάδα Συµβούλων του ΝΑΤΟ
στεγάζεται στο Υπουργείο Άµυνας της χώρας”.

Στη συνέχεια αναφέρεται: “Κεφάλαιο: Κοµβικοί Τοµείς
Συνεργασίας. Η συνεργασία της χώρας µε το ΝΑΤΟ είναι αµοιβαία
επικερδής και περιλαµβάνει: (Ανάµεσα σε άλλα αναφέρεται), “Η
συµµετοχή της χώρας στην Πρωτοβουλία για την Ειρήνη σε θέµατα
Σχεδιασµού και Εποπτείας ήδη από το 1999 βοήθησε να δοµηθεί
µιά ενδολειτουργικότητα αλλά και προσέφερε τη δυνατότητα
προγραµµατισµού στόχων που είναι κοµβικοί στην αναβάθµιση
ασφαλείας και στόχων για τις δυνάµεις ασφαλείας της χώρας”.

Και τελικά µε τον τίτλο: “Ευρύτερη Συνεργασία: Η χώρα
υποστηρίζει την εφαρµογή για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την
Ασφάλεια. Η ουσιαστική συνεργασία µε το Κέντρο Συντονισµού
Αντιµετώπισης
Ευρω-Ατλαντικών
Καταστροφών
Πρόσφατες
δραστηριότητες περιλαµβάνουν την Κυβερνο-Αµυνα και την Αντιτροµοκρατία, την άµυνα ενάντια σε χηµικούς, βιολογικούς
ραδιενεργούς και πυρηνικούς κινδύνους και σε θέµατα
περιβαλλοντικής ασφαλείας. Συµµετέχει στο Πρόγραµµα για την
Ασφάλεια, την Επιστήµη και την Ειρήνη από το 1998…”.

Τελειώνει µάλιστα µε την αναφορά: “Η Τουρκία αναγνωρίζει τη
Δηµοκρατία της Μακεδονίας µε το Συνταγµατικό της όνοµα”.

Ήδη λοιπόν η χώρα είναι υποτελής στο ΝΑΤΟ και τα επιχειρήµατα
σύνδεσης της συµφωνίας των Πρεσπών µε την επέκταση του ΝΑΤΟ
είναι φούµαρα για να καλύψουν τον απροκάλυπτο Αριστερό
εθνικισµό.

Όσον αφορά την συµφωνία των Πρεσπών παρ’όλο που καταφανέστατα
είναι συµφωνία ισχύος του Ελληνικού κράτους επί του
ασθενέστερου κράτους ωστόσο αυτή καθεαυτή µπορεί να εκτοπίσει
την εθνικιστική ατζέντα. Όµως µπορεί και να την υποδαυλίσει
περισσότερο κι αυτό γιατί από τη γέννηση τους τα εθνοκράτη
παράγουν από τη φύση τους τον ανταγωνισµό και τον πόλεµο, την
εξαίρεση και τον ρατσισµό, όταν αυτά τα διαχειρίζεται ο
ναζισµός και ο φασισµός και οι σύγχρονες εκδοχές τους.

