
www.sekonline.gr   
sek@otenet.gr  τηλ. 210 5221509 Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα

•ΣΤΟΝ ΝΕΟ 
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

•ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

STOP

Κ
άθε μέρα που περνάει, ξεσκεπάζεται όλο και πιο
πολύ ο πραγματικός χαρακτήρας της νέας επέμ-
βασης που ξεκίνησε ο Ομπάμα «για την καταπο-

λέμηση της τρομοκρατίας του Ισλαμικού Κράτους». Η
νέα συμμαχία των «προθύμων» των ΗΠΑ με τους βομ-
βαρδισμούς που ήδη έχει εξαπολύσει αλλά και τις χερ-
σαίες επιχειρήσεις που ετοιμάζει, έχει ενεργοποιήσει
τις πιο μαύρες αντιδραστικές δυνάμεις της περιοχής
και οξύνει τους αναμεταξύ τους ανταγωνισμούς για με-
ρίδια στον έλεγχο της Μέσης Ανατολής και των πετρε-
λαίων της. Όσο και να προσπαθούν οι ιμπεριαλιστές και
οι συνεταίροι τους να εμφανιστούν ως προστάτες των
Κούρδων, η αλήθεια δεν κρύβεται.

Η αλήθεια είναι ότι ο προηγούμενος πόλεμος των
ΗΠΑ, τον καιρό του Μπους, δεν τους έφερε τα αποτε-
λέσματα που ήθελαν. Δεκατρία χρόνια μετά την εισβο-

λή στο Αφγανιστάν, οι κατοχικές δυνάμεις δεν ελέγ-
χουν την κατάσταση και απλώνουν τις επιθέσεις τους
στο γειτονικό Πακιστάν. Στο Ιράκ, επειδή η αμερικάνικη
κατοχή συναντούσε αντίσταση, έσπειραν το μίσος ανά-
μεσα σε Σουνίτες και Σιίτες και με την πολιτική των θρη-
σκευτικών διακρίσεων δημιούργησαν γόνιμο έδαφος
για την ανάδειξη του λεγόμενου Ισλαμικού Κράτους ως
«προστάτη» των σουνιτών.

Η οργάνωση αυτή παίζει αντιδραστικό ρόλο με σφα-
γές σιιτών στο Ιράκ, Κούρδων στο Ιράκ και στη Συρία,
εξεγερμένων πληθυσμών στη Συρία. Αλλά μπορεί και
φοράει τον μανδύα του «ιερού πολέμου» στα μάτια
σουνίτικων πληθυσμών που έχουν υποφέρει από τα εγ-
κλήματα του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού στο Ιράκ και
από την καταστολή καθεστώτων σαν του Μαλίκι στη Βα-
γδάτη, του Άσαντ στη Δαμασκό και του Σίσι στο Κάιρο.
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Όταν τα στρατοδικεία στην Αίγυπτο καταδικάζουν 600
οπαδούς των «Αδελφών Μουσουλμάνων» σε θανατική
ποινή μέσα σε μια μέρα, λειτουργούν σαν στρατολογη-
τές του Ισλαμικού Κράτους. Το ίδιο γίνεται όταν οι αμε-
ρικάνικες και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ταυτίζουν κάθε
μουσουλμάνο με τρομοκράτη με τις εκστρατείες ισλα-
μοφοβίας που οργανώνουν. Όσο πιο σφιχτά κλειδώ-
νουν τα σύνορα για τους πρόσφυγες του πολέμου, όσο
πιο πολλές ρατσιστικές «σκούπες» οργανώνουν σε βά-
ρος των μουσουλμάνων μεταναστών, τόσο πιο πολύ
σπέρνουν την απόγνωση στους πληθυσμούς της Μέσης
Ανατολής.

Γι’ αυτό, η εκστρατεία των αμερικάνικων βομβαρδι-
σμών μόνο σε χειρότερες σφαγές μπορεί να οδηγήσει.
Και η αναζήτηση «χερσαίων δυνάμεων» για να ενισχύ-
σουν την αμερικάνικη επέμβαση  επιδεινώνει την κατά-
σταση. Η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, όλοι οι
τοπικοί υποϊμπεριαλισμοί είναι υποψήφιοι γι’ αυτό τον
ρόλο και ανταγωνίζονται για το ποιος θα καλύψει τα κε-
νά του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού. Το Ιράν διεκδικεί
το ρόλο του προστάτη των σιιτών από τη Βαγδάτη ως
τη Βηρυτό, η Σαουδική Αραβία εμφανίζεται ως ο πραγ-
ματικός προστάτης των σουνιτών, ο Ερντογάν αυτο-
προβάλλεται ως η γέφυρα ανάμεσα στον μουσουλμανι-
κό κόσμο και τη Δύση. Στην πράξη, διεκδικούν να ανα-
δειχτούν σε προνομιακούς συνεταίρους της νέας ιμπε-
ριαλιστικής τάξης πραγμάτων στην περιοχή.

Και βέβαια δεν είναι οι μόνες δυνάμεις που διεκδικούν
τέτοιο ρόλο. Το Ισραήλ, το παραδοσιακό μαντρόσκυλο
του ιμπεριαλισμού στη Μέση Ανατολή, δεν έχει παραι-
τηθεί, έστω κι αν η πρόσφατη επίθεσή του στη Γάζα
απέτυχε να υποτάξει την αντίσταση των Παλαιστίνιων.
Οι ιμπεριαλιστές που χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για
τις σφαγές του Ισλαμικού Κράτους, δικαιολογούσαν
σαν «αυτοάμυνα» τις σφαγές του Ισραήλ στη Γάζα.
Όλοι εμείς που βρεθήκαμε στο πλευρό των Παλαιστί-
νιων, πρέπει να πούμε το ίδιο ΟΧΙ στη νέα ιμπεριαλιστι-
κή επέμβαση.

Στην Ελλάδα, έχουμε ένα λόγο παραπάνω να κινητο-
ποιηθούμε αντιπολεμικά-αντιμπεριαλιστικά. Η συγκυ-
βέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου όχι μόνο δίνει τη Σούδα και
ετοιμάζει το Καστέλι για διευκόλυνση των αμερικάνικων
βομβαρδισμών, αλλά και προωθεί συστηματικά τη συ-
νεργασία με το Ισραήλ. Κοινές στρατιωτικές ασκήσεις,
συνεργασία για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων στην
Ανατολική Μεσόγειο σε ανταγωνισμό με την Τουρκία,
ισραηλινά αεροπλάνα στα δυτικά της Κύπρου, συμπό-
ρευση με το καθεστώς Σίσι στην Αίγυπτο – τέτοια βήμα-
τα προωθούν την ελληνική εμπλοκή στους ανταγωνι-
σμούς που οξύνει η νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση στη
Μέση Ανατολή.

Κανένας δεν πρέπει να ξεγελαστεί από τις υποκρισίες
ότι η ελληνική κυβέρνηση βοηθάει τους Κούρδους. Δεν

ξεχνάμε ότι οι διαχειριστές του ελληνικού καπιταλισμού
δεν δίστασαν να παραδώσουν τον Οτσαλάν στα χέρια
των διωκτών του. Δεν ξεχνάμε πόσες φορές οι Κούρδοι
παραδόθηκαν στη σφαγή από Άγγλους, Γάλλους, Αμερι-
κάνους δήθεν «προστάτες». Τώρα μπορεί να τους χρει-
άζονται σαν χερσαία δύναμη κατά του Ισλαμικού Κρά-
τους, αλλά όποιος δέχεται μια τέτοια συνεργασία δεν
προσφέρει καλές υπηρεσίες στον αγώνα των Κούρδων. 

Υπάρχει άλλος δρόμος για τους λαούς της Μέσης
Ανατολής. Είναι ο δρόμος που προσπάθησαν να ανοί-
ξουν οι μάζες της «Αραβικής Άνοιξης» όταν βγήκαν
στους δρόμους της Τυνησίας, στην Ταχρίρ του Κάιρου,
στις εργατογειτονιές της Δαμασκού. Μπορεί οι στρατη-
γοί του Σίσι και του Άσαντ να πισωγύρισαν αυτές τις
εξεγέρσεις, αλλά οι αραβικές μάζες δεν έχουν πει ακό-
μα την τελευταία λέξη. Όποιος αμφιβάλει, ας αναλογι-
στεί πόσο βοήθησε το «αραβικό πεζοδρόμιο» την παλαι-
στινιακή αντίσταση στη Γάζα. Αυτή είναι η δύναμη που
μπορεί να σταματήσει τα εγκλήματα των ιμπεριαλιστών
και των ντόπιων καθεστώτων σε βάρος όλων των πλη-
θυσμών της περιοχής χωρίς διακρίσεις.

Για να ανοίξει ξανά αυτός ο δρόμος της απελευθέρω-
σης, χρειάζεται να χτίσουμε ξανά εδώ το αντιπολεμικό
κίνημα ενάντια στην ιμπεριαλιστική επέμβαση και την
ελληνική συμμετοχή. Όπως το 1999 βγήκαμε στους
δρόμους ενάντια στην εμπλοκή του Σημίτη στη ΝΑΤΟϊ-
κή επίθεση στη Σερβία, όπως το 2003 γίναμε με τη Συμ-
μαχία Σταματήστε τον Πόλεμο κομμάτι του παγκόσμιου
ξεσηκωμού ενάντια στον πόλεμο του Μπους στο Ιράκ,
έτσι και τώρα. 

Στην Τουρκία, αγωνιστές της αριστεράς και του αντι-
πολεμικού κινήματος συμπαραστέκονται στους Κούρ-
δους που ξεσηκώνονται ενάντια στη σφαγή στο Κομπα-
νί, αλλά λένε ταυτόχρονα όχι  στην αμερικάνικη επέμ-
βαση, όχι στην παραχώρηση της βάσης του Ιντσιρλίκ
που παζαρεύει ο Ερντογάν. Η θέση μας είναι στο πλευ-
ρό τους και όχι σε εθνική ομοψυχία με τους τουρκοφά-
γους που ζητάνε να στείλει «βοήθεια» ο Σαμαράς.

Είναι σκάνδαλο η κυβέρνηση των Μνημόνιων που
σφάζει μισθούς και συντάξεις για να ξεπληρώνει τους
τραπεζίτες, να πληρώνει δισεκατομμύρια για εξοπλι-
σμούς, για φρεγάτες, υποβρύχια και αεροπλάνα για να
συμμετέχει στις ιμπεριαλιστικές εκστρατείες και τους
ανταγωνισμούς. Είναι έγκλημα να κάνει ασκήσεις πολε-
μικής ετοιμότητας με πραγματικά πυρά που κοστίζουν
ζωές, όπως των τριών οπλιτών στο Βόλο πρόσφατα.

Εργάτες και νεολαία, ενωμένοι στο δρόμο του αγώνα,
έχουμε κοινό συμφέρον με τα αδέρφια μας στη Βαγδά-
τη και στη Βηρυτό, στην Άγκυρα και στο Κάιρο, στο
Ντιάρμπακιρ και στη Δαμασκό να βάλουμε τέρμα στις
επιθέσεις των «προθύμων» αυτού του συστήματος που
φέρνει μόνο φτώχεια, ρατσισμό και πόλεμο.


