Ένα σχόλιο για την δολοφονία
Soleimani
To άρθρο δημοσιεύτηκε στο Beyond Europe τις 5/1/20. Η
μετάφραση έγινε από τον Μηνά Μπλάνα.
Λάβαμε ένα σχόλιο από τον Kian Zeytani, έναν ελεύθερο
δημοσιογράφο ιρανικής καταγωγής που εδρεύει στο Βερολίνο και
συμμετέχει σε διαφορετικά δίκτυα αλληλεγγύης από το 2009.
Αναλύει τις αντιδράσεις για τη δολοφονία του Ιρανού ανώτατου
στρατηγού Qassem Soleimani από τις ΗΠΑ και τις τρέχουσες
απειλές πολέμου που κυριαρχούν σε παγκόσμια πρωτοσέλιδα.
Είναι και πάλι αυτή η εποχή του χρόνου, όπου το Ιράν κυριαρχεί
στους παγκόσμιους τίτλους – αλλά για τους λάθος λόγους. Όχι,
δεν πρόκειται για το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια των
τελευταίων σοβαρών αντικαθεστωτικών ταραχών το Νοέμβριο, η
δολοφονική Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν (IRI) δολοφόνησε 1,500
άτομα μέσα σε μία εβδομάδα. Πρόκειται για ένα αμερικάνικο
drone που δολοφόνησε τον κορυφαίο στρατηγό της Ισλαμικής
Δημοκρατίας, Qassem Soleimani, στον Διεθνή Αερολιμένα της
Βαγδάτης στην αρχή του νέου έτους. Με αυτό, η ηγούμενη από τον
Trump κυβέρνηση των ΗΠΑ, συμμετέχει στην κλιμάκωση με τo Ιράν.
Οι ίδιοι οι Αγιατολάχ δεν διστάζουν να κατηγορήσουν τον
Μεγαλύτερο Σατανά όλων των εποχών και να προαναγγείλουν
σκληρές συνέπειες – αφού, φυσικά, είναι τα φτωχά θύματα εδώ.
Άνθρωποι στην εξουσία, με πολλά προβλήματα, αλλά δυστυχώς με
αποτελεσματικά κουμπιά και πόρους, μεταφέρουν τη θλιβερή τους
μάχη από το twitter σε ένα πεδίο, όπου μπορεί πραγματικά να
κοστίσει τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που δεν θέλουν
να έχουν καμία σχέση με αυτό. Ένα 101 [εν. το παιχνίδι] με
ανοιχτά
επιθετικές
ιμπεριαλιστικές
πολιτικές
στον
καπιταλιστικό μας κόσμο.
Ως αριστερός – όχι, ως άνθρωπος με καρδιά και μυαλό, ως
κάποιος που θέλει να σπάσει αυτό το αποτρόπαιο παιχνίδι ανδρών

που κατέχουν την εξουσία για να παραμείνουν σε αυτή πάση
θυσία, κυριολεκτικά πατώντας πάνω σε εκατομμύρια σώματα γι’
αυτό – ξαφνικά παγιδεύεσαι ανάμεσα σε μανιακούς. Συγκεκριμένα,
όταν πρόκειται για τις ΗΠΑ έναντι του Ιράν. Απ’ τη μία πλευρά,
έχεις τους “Αριστερούς”, των οποίων ο αποκαλούμενος
αντιιμπεριαλισμός έχει πάει τρομερά λάθος και που αρχίζουν να
δοξάζουν τον Soleimani – έναν αντιδραστικό φονταμενταλιστή,
έναν αδίστακτο και βάρβαρο άνθρωπο υπεύθυνο για πολλές
δολοφονίες και ένα άτομο το οποίο παρέχει τόσους πολλούς
λόγους για να είναι μισητό – ως τον πεσόντα μάρτυρα στον
αντιιμπεριαλιστικό αγώνα εναντίον των ΗΠΑ. Δεν είναι περίεργο,
δεδομένου ότι το Ιράν είναι μια ωραιοποιημένη, ομοιογενής
οντότητα γι ‘αυτούς, που καθίσταται καλή, μόνο και μόνο επειδή
εναντιώνεται στις ΗΠΑ. Δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για την
πραγματικότητα στο Ιράν και – στην καλύτερη περίπτωση –
έκλεισαν το στόμα τους για το ελευθεριακό κίνημα του ιρανικού
λαού, επειδή η εύθραυστη και ξεπερασμένη κοσμοαντίληψή τους,
στην οποία η Δύση εναντιώνεται στην Ανατολή, αμφισβητείται με
την πρώτη ματιά στην πραγματικότητα και τις πολυάριθμες και
σύνθετες αντιφάσεις που υπάρχουν. Αυτοί οι άνθρωποι, στη
διαρκή ανάγκη τους να ερμηνεύσουν κάθε ζήτημα στον κόσμο με
τέτοιο τρόπο ώστε να καταδικάσουν τις ΗΠΑ, γίνονται
υποστηρικτές της Ισλαμικής Δημοκρατίας και δεν αφήνουν κανένα
περιθώριο, ούτε το πλέον λεπτό, ανάμεσα σε αυτούς και στην
κρατική προπαγάνδα της Ισλαμικής δικτατορίας. Μπράβο,
συγχαρητήρια, είστε η ντροπή της Αριστεράς.
Η άλλη πλευρά δεν είναι καθόλου καλύτερη. Αποτελείται από
ανθρώπους οποιασδήποτε πολιτικής στάσης (τις περισσότερες
φορές, δεν γνωρίζουν τον εαυτό τους), αλλά και λεγόμενους/ες
Αριστερούς και αυτοαποκαλούμενους αριστερούς φιλελεύθερους ή
«ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», οι οποίοι δεν μπορούν
να σκεφτούν πέραν του σχήματος «η Ισλαμική Δημοκρατία είναι
κακή, το να σκοτώνεις στελέχη της Ισλαμικής Δημοκρατίας είναι
καλό, αποθέωσε τους δολοφόνους και κάν’ τους να σκοτώσουν
περισσότερους». Εκείνοι που αξίζει να συζητήσεις μαζί τους
είναι μερικοί εκφραστικοί Ιρανοί στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης

που παρακολουθούν κι ενημερώνουν για τον αγώνα στο Ιράν και
έχουν κάθε δικαίωμα να μισούν την Ισλαμική Δημοκρατία – για
παράδειγμα για προσωπικούς λόγους, διότι αυτοί ή οι
οικογένειές τους έχουν χωριστεί και/ή σκοτώθηκαν από το
καθεστώς. Όταν πρόκειται για πληροφορίες σχετικά με το τι
συμβαίνει στο Ιράν, οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να είναι
πολύτιμες και αξιόπιστες πηγές. Αλλά όταν πρόκειται για το
μεγαλύτερο πολιτικό πλαίσιο, οι μάσκες τους πέφτουν. Μερικές
φορές, ζηλεύω αυτούς τους ανθρώπους, επειδή η παγκόσμια εικόνα
και επομένως το μυαλό τους πρέπει να είναι τόσο αφελές. Θέλουν
τον Trump, από όλους τους ανθρώπους τον Trump – έναν
αντιδραστικό φονταμενταλιστή, έναν αδίστακτο και βάρβαρο
άνθρωπο υπεύθυνο για πολλές δολοφονίες και ένα άτομο που
προσφέρει τόσους πολλούς λόγους για να τον μισούνε – να
εισβάλει στο Ιράν και – ως δια μαγείας! – έχουμε ελεύθερη
δημοκρατία στο Ιράν, σε συνδυασμό με πλούσιο πολιτισμό,
οικονομία και κοινωνική σταθερότητα και χωρίς αντιφάσεις.
Έχουν την μαγική ικανότητα να παραβλέπουν τις τελευταίες
δεκαετίες της αμερικανικής «παρεμβατικής πολιτικής» στη Μέση
Ανατολή και τί σημαίνει να φέρνει την δημοκρατία το Air Force
One και τις καταστροφικές συνέπειές αυτού: εκατομμύρια
νεκροί, ακόμη πιο πολλοί τραυματίες και ακρωτηριασμένοι, που
παγιδεύονται και/ή αναζητούν διαφυγή καθώς και η δημιουργία
ορισμένων απολύτως αποτυχημένων κρατών (Failed-States).
Είναι οι πιστοί του «ιμπεριαλισμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»
και είναι η απόδειξη ότι η πολεμική προπαγάνδα στον 21ο αιώνα
λειτουργεί καλά.
Αλλά επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω: αυτοί οι άνθρωποι δεν
είναι αντιπρόσωποι των Ιρανών, ακόμη κι αν κάνουν ό, τι
μπορούν για να εμφανιστούν ως τέτοιοι (φαίνεται αρκετά
βεβιασμένο και όχι αυθεντικό όταν ξεκινούν κάθε τιτίβισμα με
την φράση “Όπως λέει ένας Ιρανός”). Σίγουρα, οι άνθρωποι στο
Ιράν είναι τόσο απελπισμένοι που θέλουν το καθεστώς να πέσει
με κάθε αναγκαίο μέσο. Αλλά παρατηρούν επίσης τι συνέβη στο

Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Συρία, τον Λίβανο και πολλές άλλες
χώρες γύρω τους. Οι ομοϊδεάτες τους σε αυτή την πλευρά, που
δεν το συζητούν καν είναι κυρίως οι λευκοί φιλελεύθεροι, οι
οποίοι δεν ενδιαφέρονται για το Ιράν, αλλά σε περιόδους όπως
αυτές ξαφνικά αρχίζουν να φλυαρούν για τα ανύπαρκτα
«δικαιώματα των ομοφυλοφίλων» και «τα δικαιώματα των γυναικών»
ως λόγο για να δουν επιτέλους αυτές τις βόμβες να καταστρέφουν
την Τεχεράνη και τα υγρά όνειρά τους να γίνονται
πραγματικότητα. Αποκαλούν τον Soleimani χειρότερο τρομοκράτη
όλων των εποχών, χειρότερο από τον Μπιν Λάντεν, τον Σαντάμ
Χουσεΐν, τον Καντάφι και τον Νταρθ Βέιντερ μαζί, αλλά
πιθανότατα το 90% από αυτούς θα έπρεπε να τον ψάξει στο google
πρώτα.
Αυτό που βλέπω πέρα από αυτόν τον κύκλο της τρέλας και αυτό
που δεν βλέπω είναι τα εξής: βλέπω δυο ιμπεριαλιστικές
δυνάμεις με μεγάλα εσωτερικά προβλήματα που αμφισβητούνται από
τους ίδιους τους ανθρώπους – #impeachment και #IranProtests –
να μπορούν να αποσπούν την προσοχή από αυτά τα θέματα και να
εμφανίζονται και οι δύο τόσο ως τα θύματα όσο και ως ισχυροί
παράγοντες. Για την περίπτωση του Ιράν, στην οποία έχω
περισσότερη εμπειρία από τις ΗΠΑ, βλέπω κρατικές δηλώσεις
τριών ημερών πένθους και μαζικές εθνικιστικές κινητοποιήσεις
για τον δολοφόνο Soleimani – και εξάλειψη της δυναμικής των
ισχυρού, μαζικού και ριζοσπαστικού ελευθεριακού κινήματος κατά
του καθεστώτος. Το εξεγερσιακό κίνημα αργά αλλά σταθερά
κατέστρεφε ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα για την
εξαιρετικά ιδεολογικοποιημένη Ισλαμική Δημοκρατία: τη
νομιμότητά της. Τώρα, το καθεστώς ξανακερδίζει αυτή τη
νομιμότητα, δείχνοντας τον διαχρονικά δηλωμένο εχθρό της προς
τα δυτικά. Έχασα το μέτρημα για το πόσες φορές έκαναν ακριβώς
αυτό για να αποσπάνε την προσοχή από τα εσωτερικά προβλήματα,
απλά ξέρω ότι σχεδόν κάθε φορά λειτουργεί. Φαίνεται ότι
χρειάζονται τακτικά να υποδεικνύουν τις ΗΠΑ για την επιβίωσή
τους.
Τι θα συμβεί τώρα; Κανείς δεν μπορεί να πει, η κατάσταση είναι

πολύ επικίνδυνη και κλιμακούμενη. Ο καθένας είναι σίγουρος,
ωστόσο, ότι η πολεμόχαρη φατρία της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα
ανταποκριθεί στην αντίστοιχη της αμερικανικής κυβέρνησης.
Πιθανώς, θα υπάρξουν συγκρούσεις ή χειρότερα σε μια από τις
χώρες που έχουν ήδη εξαθλιώσει, όπως το Ιράκ ή ο Λίβανος ή η
Υεμένη. Θα συμμετέχουν κι άλλοι περιφερειακοί ιμπεριαλιστές.
Για άλλη μια φορά, οι απλοί και αθώοι άνθρωποι θα υποστούν τις
συνέπειες.
Τι μπορούμε να κάνουμε; Ας μην ασπαστούμε την αφήγησή τους,
αλλά να συνεχίσουμε να κάνουμε, ότι κάναμε: όταν το
συγκεκριμένο επεισόδιο ας ελπίσουμε χάσει κάποια προσοχή,
επειδή δεν θα έχουν γίνει άλλες καταστροφικές ενέργειες, ας
δώσουμε φωνή σε αυτές τις κινήσεις και διαμαρτυρίες ενάντια
στους ισχυρούς των ΗΠΑ, του Ιράν και παντού, ας δείξουμε την
αλληλεγγύη μας. Είναι οι μόνοι που μπορούν να τερματίσουν αυτή
τη δυστυχία χωρίς να παράγουν περισσότερα αποτυχημένα κράτη
και περισσότερες μάζες ανθρώπων βομβαρδισμένων και
καταστραμμένων. Γιατί θέλω να δω ξανά αυτό που δεν βλέπω αυτή
τη στιγμή, αφού όλοι είναι απασχολημένοι με αυτό το παιχνίδι
πολέμου και εξουσίας: υλικό και πληροφορίες για τους αγώνες
και τα κινήματα εναντίον των εξουσιαστών, για μια καλύτερη
ζωή.
Πηγή:
https://beyondeurope.net/1117/soleimani-killed-worst-case-scen
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