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Ρώσικη
σαλάτα
(ο
ιμπεριαλιστικός
χαρακτήρας
και άλλα υλικά…)
Νώντας Σκυφτούλης
Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο και η Αριστερά την Ρωσία στην
οποία προσέδωσε μεταφυσικές και υπερφυσικές διαστάσεις
ανώτερες ακόμη και από τις θρησκευτικές προσλήψεις. Ό,τι
γίνεται στη Ρωσία είναι το καλό και ότι γίνεται εκτός Ρωσίας
είναι το κακό. Μετά την κατάρρευση της Σ.Ε αποσύρθηκαν όλα τα
επιχειρήματα για να επανέλθουν πρόσφατα σαν προβολή και
αναπαράσταση ενός τραυματισμένου συλλογικού εγώ.
Η εισβολή του Ρώσικου στρατού εκτόξευσε την σύγχυση στις
ιδεολογικές κατασκευές της Αριστεράς . Με βάση τον”
αντιιμπεριαλισμό” και με κυμαινόμενα ποσοστά από
“ιμπεριαλιστικό χαρακτήρα”
, “αντικαπιταλισμό’ και
“αντιφασισμό” και ότι άλλο
περίσσεψε από το δισάκι,
δημιούργησαν μια ρώσικη σαλάτα που κανείς δεν δοκιμάζει. Σαν
παραδοσιακοί υπερασπιστές του Ρώσικου κράτους βλέπουν το ρόλο
τους να εκμηδενίζεται και να αναλαμβάνεται αποκλειστικά απο
την άκρα δεξιά. Και εδώ στην Ελλάδα είναι ο προφητικός
χιλιασμός (βυζαντινισμός, ξανθό γένος κ.λπ.) που έχει αναλάβει
αυτό το ρόλο διαμέσου των πολιτικών του εκπροσώπων αλλά και
της θρησκοληπτικής πλειοψηφίας του κάθε γέροντα μοναχού
συμπεριλαμβανομένων και των απίθανων Ελλήνων
γεωπολιτικών.
Πάντως
τόσο
ο
προφητικός
χιλιασμός
όσο
και
ο
“αντιιμπεριαλισμός” – τους οποίους βλέπουμε μαζί σε πολλές
εκδηλώσεις, Μακεδονικό κλπ.- κατέστησαν το Ρώσικο κράτος
δημοφιλές στην χώρα.
“Όσο στην εξουσία είναι ο Πούτιν ακόμη και η έρημος Σαχάρα θα

κάνει αίτηση να μπει στο ΝΑΤΟ” απάντησα σε ένα φίλο που
κατέγραφε τις απογοητεύσεις του για την αίτηση της Σουηδίας.
“Μπά, μου απάντησε δεν είναι η Σουηδία και η Φιλανδία αλλά το
ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι από πίσω”. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα
μού απαντούσε το 80% των ανθρώπων που ζουν σε αυτή εδώ τη χώρα
αφαιρώντας τελείως από οποιαδήποτε ευθύνη ή δυνατότητα
επιλογής από το Σουηδικό και Φιλανδικό κράτος. Ταυτόχρονα
“αθώες”
και οι αντίστοιχες κοινωνίες όπου η συναίνεση
συμμετοχής στο στρατοκρατικό
ΝΑΤΟ μετά τις 24 Φλεβάρη
υπερβαίνει το 80% συμπεριλαμβανομένων όλων των πολιτικών
δυνάμεων αριστερών, δεξιών, ακόμη και ακροδεξιών όπου λόγω
κοινής γνώμης είπαν και αυτοί οι τελευταίοι το ναι. Με
εξαίρεση τις αντιεξουσιαστικές ομάδες και αυτές επειδή είναι
αντιεξουσιαστικές που ούτως ή άλλως θα ήταν ενάντια σε
στρατιωτικούς συνασπισμούς.
Η ίδια εξήγηση θα δινόταν και για Εσθονία Λιθουανία Λετονία
που στριμώχνονταν στους διαδρόμους του Βορειοατλαντικού
συμφώνου χρόνια πριν ενταχθούν το 2004 στο ΝΑΤΟ.
Αλλά και την ίδια απάντηση φυσικά

θα παίρναμε και για το

Ελληνικό πραξικόπημα αλλά και για την Τουρκική εισβολή στην
Κύπρο για να μιλήσουμε για τα καθ’ ημάς. Οι Αμερικάνοι και το
ΝΑΤΟ είναι από πίσω που σημαίνει ότι το ελληνικό χουντικό
κράτος της εποχής είναι ένα αθώο όργανο. Ευτυχώς αυτή η
“αντιιμπεριαλιστική” κουλτούρα
δεν ήταν διαδεδομένη στους
δικαστικούς κύκλους με αποτέλεσμα οι “μπροστινοί” ο Ιωαννίδης
με την παρέα του να τελειώσουν στις φυλακές.
Αυτός είναι ο παραδοσιακός “αντιιμπεριαλισμός”. Η Αριστερά
επιλέγει λοιπόν τη φενακισμένη ιδεολογία του επιλεκτικού
“αντιιμπεριαλισμού” που οδηγεί σε μια γεωπολιτική μεταφυσική,
καθυποταγής της πραγματικότητας για μια αριστερή ομιχλώδη
ηγεμονία. Μόνο που σήμερα την ηγεμονία και σε αυτό το ρεύμα
την έχει η ακροδεξιά.
Αντιιμπεριαλιστικοί αγώνες αλλά και αντιαποικιακοί ασφαλώς
υπήρξαν ιδιαίτερα μετά το τέλος Β.π.π και πάνω σε αυτούς η

Αριστερά οικοδόμησε μια νέα στρατηγική και τακτική
μετατρέποντας τον αντιιμπεριαλισμό σε ιδεολογία και με αυτή
την αφαίρεση θεμελίωσε την πολιτική των συμμαχιών μέχρι
σήμερα. Με αυτό τον τρόπο κολάκευσε τον εθνικισμό αλλά και τις
τοπικές ελίτ και είναι αλήθεια πέτυχε την ευρεία νομιμοποίησή
της αλλά και την ενσωμάτωσή της στο σύστημα. Ακόμη και αυτή η
αντικαπιταλιστική ρητορική που υιοθέτησε τις τελευταίες
δεκαετίες δεν μπορεί να αλλάξει πλέον το “αντιιμπεριαλιστικό”
DNA που είναι καλά ριζωμένο στον κόσμο της Αριστεράς.
Πρόκειται λοιπόν για την “αντιιμπεριαλιστική” στρατηγική μια
ιδεολογική κατασκευή αριστερής συνωμοσιολογίας η οποία
χρησιμοποιείται, εκτός της αναζήτησης συμμαχιών και σαν
παράγοντας αθώωσης ή ενοχοποίησης πολεμικών συγκρούσεων κατά
το δοκούν. Δεν μιλάμε φυσικά για τους αντιιμπεριαλιστικούς
αγώνες που διεξάγονται και θα διεξάγονται στο πεδίο όπως καλή
ώρα στην Ουκρανία αλλά για την ιδεολογική κατασκευή εκτός
πεδίου.
Το ΚΚΕ και οι άλλοι, όλοι οι άλλοι.
Ο μεγάλος παραγωγός αυτής της ιδεολογίας είναι δικαιωματικά το
ΚΚΕ και οι άλλοι μηδενός εξαιρουμένου απλώς τα αντιγράφουν.
Σήμερα ιδιαίτερα το κόμμα αυτό μιας και έχει “αποσυρθεί” από
τη δημόσιο χώρο είναι το μόνο αριστερό κόμμα που
παράγει
ιδεολογική πολιτική και αυτό επιβεβαιώνει την “παραγωγική”
του δύναμη και την μεγάλη επιδραστικότητα σε όλα τα πολιτικά
ρεύματα ακόμη και σήμερα.
Μόνο που το ΚΚΕ άφησε πάλι έκθετους τόσο τους αντιγραφείς του,
όσο όμως και οπαδούς του που δεν αντιλήφθηκαν την μεγάλη
ιδεολογική αλλαγή που θεμελιώθηκε από την Αλέκα και
εξακολουθεί να ισχύει.
Χαρακτήρισε τον
επανασυνδέθηκε με
διεθνιστών τις
“ιμπεριαλιστικού

πόλεμο της
το νήμα της
παραμονές
χαρακτήρα”

Ουκρανίας ιμπεριαλιστικό και
θέσης των μπολσεβίκων και άλλων
του Α΄π.π. Αυτή η θέση του
του πολέμου δεν οδηγεί στην

συμμετοχή στο πόλεμο ούτε επιθετικά ούτε αμυντικά ούτε σε
συμμαχίες ούτε στον “αντιιμπεριαλισμό” αλλά στην δημιουργία
όρων εμφυλίου για την κατάληψη της εξουσίας. (μια θέση
κατάλληλη για τους Ρώσους συντρόφους σήμερα). Ο
“ιμπεριαλιστικός
χαρακτήρας”
δεν
επιδέχεται
ούτε
“αντιιμπεριαλιστικό” αγώνα ούτε αμυντικό , βρίσκεται τον
αντίποδα του μεταγενέστερου “αντιιμπεριαλισμού” και αυτό οι
κάπως μυημένοι στην λενινιστική τακτική το γνωρίζουν. Αυτό,
ισχύει για όλους; όχι εξαιρείται η Σερβία λέει ο Λένιν που
δέχθηκε την εισβολή της Αυστροουγγαρίας. Για να ήταν απόλυτα
συνεπής με την Λενινιστική γραμμή το ΚΚΕ θα έπρεπε να
εξαιρέσει και εδώ την Ουκρανία. Τότε δεν θάχε κανείς να του
προσάψει το παραμικρό και θα άφηνε μια ακόμη συννεφιά σκόνης
πίσω στους ερασιτέχνες αντιγραφείς του
Στην προκειμένη περίπτωση της Ουκρανίας ο ιμπεριαλιστικός
χαρακτήρας του πολέμου δεν επιτρέπει την αντίσταση στην
εισβολή αλλά το ΚΚΕ διατηρεί και τον “αντιιμπεριαλισμό” για
την Ελλάδα και με αυτό τον τρόπο παίρνει θέση στον πόλεμο.
Διγλωσσία ναι, αλλά είναι η λενινιστική διγλωσσία που
διατρέχει τον λενινισμό σε όλη τη διαδρομή του, καθεστωτική ή
μη.
Αν τώρα στη θέση των Ρώσων ήταν οι Αμερικάνοι τα πράγματα
ασφαλώς θα ήταν πιο εύκολα για την Αριστερά αλλά πλέον τίποτα
δε θα είναι εύκολο όσο επιμένει στα παραδοσιακά αφηγήματα του
κρατικού καπιταλισμού.
Το κράτος για να δώσουμε ένα από τους πολλούς ορισμούς που
έχουμε για υτό και αφορά την δομή του, είναι εκτός των άλλων η
οργάνωση του πολέμου για τον οποίο προετοιμάζεται και είναι
πάντοτε σε μια διαρκή κατάσταση αναμονής. Οι “συμμαχίες”, του
κράτους η συμμετοχή του σε στρατιωτικούς συνασπισμούς
οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην επιλογή των εσωτερικών
δομών κυριαρχίας, κοινωνικών πολιτικών και ταξικών συσχετισμών
και σε σε αυτές τις δομές οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά η φύση
και ο χαρακτήρας του κρατικού καθεστώτος. Το σχεδόν
αποκλειστικά είναι γιατί υπάρχουν άλλοι δύο παράγοντες που

συναινούν και φροντίζει πάλι το ίδιο κράτος να συναινέσουν.
Είναι ο εξωτερικός παράγοντας αλλά και ο εσωτερικός δλδ η ίδια
η κοινωνία από την οποία αντλεί και επιδιώκει, ιδιαίτερα το
σύγχρονο κράτος να αντλεί συναίνεση. Με ποιον θα συμμαχήσει
ένα κράτος η για να το πούμε καλύτερα σε ποιο κυρίαρχο
στρατιωτικό συνασπισμό θα ενταχθεί θα το επιλέξει αυτό το ίδιο
με βάση τις επιλογές που οφείλονται σε συγκεκριμένους
ιστορικούς και πολιτικούς λόγους. Αλλά μπορεί η Αριστερά να
υιοθετήσει αυτή τη θέση όταν θεωρεί το κράτος μέσον για μια
απελευθερωτική κοινωνία και που έφτασε σε μια λατρευτική σχέση
με τον κρατισμό?
Όπως και νάχουν τα πράγματα η Αντίσταση στον πόλεμο είναι
αντίσταση στο κράτος. Η αντίσταση δεν είναι ιδεολογία αλλά
συμμετοχή στον αισθητό κόσμο που αποκαθιστά την επιβίωση την
αξιοπρέπεια την ίδια τη ζωή. Στην Ουκρανία σήμερα ο Ρώσικος
στρατός προσπαθεί να επιβάλλει διαμέσου του πολέμου την πλήρη
υποταγή στην προοπτική διεύρυνσης της κυριαρχίας του. Μέσα στη
ρευστότητα που παράγει ο πόλεμος η ανάγκη για Αντίσταση
μετατρέπεται σε φυσική και πολιτική συνθήκη και αυτοδικαίως οι
αυτόνομοι, αναρχικοί, αντιεξουσιαστές από Ουκρανία
Λευκορωσία, ανταποκρίθηκαν και δημιούργησαν ένοπλες

και
και

πολιτικές συλλογικότητες αλληλεγγύης και αντίστασης. Αυτοί
έχουν και ένα λόγο παραπάνω από όλους, λόγο που βρίσκεται στη
ίδια την ιστορία τους.Αντίσταση λοιπόν στην Ουκρανία σήμερα
για μια Ουκρανία χωρίς αφεντικά αύριο.

