Σταλινισμός: ο παντοτινός και
καλύτερος φίλος του Άσαντ
(Σχόλιο της RCIT για την κοινή διεθνή πρωτοβουλία σταλινικών
κομμάτων)
Ένας μεγάλος αριθμός μεγάλων σταλινικών κομμάτων δημοσίευσαν
πρόσφατα κοινή δήλωση για τη Συρία. [1] Πρόκειται για μια
απροκάλυπτη δήλωση υποστήριξης του καθεστώτος Άσαντ. Αυτή η
καπιταλιστική δικτατορία που βασίζεται στο σόι του Άσαντ και
προέρχεται από μια μικρή σέχτα, κυβέρνησε τη Συρία με
σιδερένια πυγμή για σχεδόν πενήντα χρόνια. Από την αρχή της
λαϊκής εξέγερσης τον Μάρτιο του 2011 – βασική συνιστώσα της
Αραβικής Επανάστασης – το καθεστώς έχει σφαγιάσει εκατοντάδες
χιλιάδες ανθρώπους για να παραμείνει στην εξουσία. [2]
Οι 50 υπογραφές στη δήλωση συμπεριλαμβάνουν το Κομμουνιστικό
Κόμμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το ΑΚΕΛ στην Κύπρο, τα επίσημα
Κομμουνιστικά Κόμματα σε Βραζιλία, τη Βρετανία, το
Μπαγκλαντές, τη Χιλή, την Τσεχία, την Ελλάδα, το Ισραήλ, την
Πορτογαλία, την Τουρκία και τις ΗΠΑ. Άλλοι υπογράφοντες είναι
το Τουντέχ του Ιράν και, κυρίως, το Κομμουνιστικό Κόμμα της
Συρίας και το Ενιαίο Κομμουνιστικό Κόμμα της Συρίας . Πολλά
από αυτά τα κόμματα έχουν δύναμη στα εθνικά κοινοβούλια ή
έχουν συμμετάσχει σε κυβερνητικούς συνασπισμούς. Ακόμη και
μικρές ομάδες όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα (Ιταλία), το
Γερμανικό Κομμουνιστικό Κόμμα ή το Εργατικό Κόμμα της Αυστρίας
φιγουράρουν μεταξύ των υπογραφόντων. [3]
Η δήλωση αυτή είναι σημαντική καθώς αποδεικνύει για μια ακόμη
φορά την αντεπαναστατική φύση του σταλινισμού. Η δήλωση ξεκινά
με την περίεργη δήλωση: «Τα τελευταία οκτώ χρόνια, ο λαός της
Συρίας έχει υπερασπιστεί την πατρίδα του αποφασιστικά και
ηρωικά. Έχει εκδηλώσει μια αξιοσημείωτη και αξιέπαινη
αντίσταση, η οποία δεν έχει σταματήσει ούτε στιγμή αυτά τα
χρόνια, παρά τα ατελείωτα βάσανα που έχει υποστεί. Έχει ήδη

κερδίσει μια θέση στη μεγάλη ιστορία της ανθρωπότητας ».
Στην πραγματικότητα, ο λαός της Συρίας διαδήλωνε ειρηνικά την
άνοιξη και το καλοκαίρι του 2011, για να καταργήσει τη
δικτατορία της οικογένειας Άσαντ. Αυτό ήταν τμήμα
μιας
διαδικασίας σε ολόκληρη την περιοχή – από το Μαρόκο και την
Τυνησία, τη Λιβύη, την Αίγυπτο, το Μπαχρέιν έως την Υεμένη.
Αλλά η τυραννία του Άσαντ ήταν αποφασισμένη να πνίξει
αποφασιστικά τις διαδηλώσεις στο αίμα. Ως αποτέλεσμα, η
επανάσταση μετατράπηκε σε εμφύλιο πόλεμο ενάντια στο καθεστώς.
Χαρακτηριστικό του αντιλαϊκού χαρακτήρα των σταλινικών που
υπογράφουν αυτή τη δήλωση είναι ότι συκοφαντούν μαζικά τη
μαζική εξέγερση και επαινούν την κρατική τρομοκρατικία και
καταστολή ως «ηρωική υπεράσπιση της πατρίδας τους».
Η στήριξη του σταλινισμού στο καθεστώς Άσαντ αντανακλάται και
στην ακόλουθη φράση: “Εκφράζουμε την βαθιά και άνευ όρων
αλληλεγγύη μας προς τους εργαζόμενους της Συρίας και τα
πρωτοπόρα κομμουνιστικά κόμματα τους.” Αυτά τα δύο
“πρωτοποριακά κομμουνιστικά κόμματα”, που υπογράφουν την κοινή
δήλωση – το Κομμουνιστικό Κόμμα της Συρίας (Bakdash) και το
Συριακό Κομμουνιστικό Κόμμα (Ενιαίο), δεν έχουν καμία σχέση με
τον σοσιαλισμό. Έχουν υποστηρίξει πιστά την καπιταλιστική
δικτατορία του Άσαντ εδώ και δεκαετίες. Έχουν λίγες έδρες στο
κοινοβούλιο, καθώς αποτελούν μέρος του κυβερνώντος “Εθνικού
Προοδευτικού Μετώπου” – ενός συνασπισμού κομμάτων στον οποίο
κυριαρχεί το κόμμα Μπάαθ του Άσαντ. Αυτό το κοινοβούλιο είναι,
βεβαίως, μια καρικατούρα, ακόμη και για τα αστικά πρότυπα. Ο
κυβερνών συνασπισμός έχει 200 από τις 250 έδρες και οι
υπόλοιπες καταλαμβάνονται από τους λεγόμενους “ανεξάρτητους”.
Δεν υφίσταται ούτε καν μια ψευδο-αντιπολίτευση στο κοινοβούλιο
του Άσαντ.
Είναι αναμφισβήτητο ότι το σχέδιο των σταλινικών για αποστολή
μιας “αποστολής αλληλεγγύης” στη Δαμασκό θα είναι άλλη μια
ενέργεια κλακαδόρων στην τυραννία του Άσαντ.
Μια άλλη στιγμή σταλινικής υποκρισίας είναι η δήλωση: «Τα

ακόλουθα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα καταδικάζουμε με
τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την ιμπεριαλιστική επέμβαση των
ΗΠΑ και των συμμάχων τους, η οποία δημιούργησε μία από τις
μεγαλύτερες τραγωδίες του 21ου αιώνα. (…) Ζητούμε το τέλος της
ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας και σεβόμαστε πλήρως την
ανεξαρτησία, την πλήρη εθνική κυριαρχία και ακεραιότητα της
εθνικής επικράτειας της Συρίας. Τονίζουμε για άλλη μια φορά
ότι η απόφαση για το μέλλον της Συρίας αφορά μόνο τον λαό της
Συρίας. ”
Πράγματι, εκδηλώνεται μια συνεχής επιθετικότητα του
αμερικανικού ιμπεριαλισμού και των συμμάχων του στη Συρία.
Αυτή περιλαμβάνει τη στρατιωτική τους υποστήριξη για το
κουρδικό YPG / SDF στην Ανατολική Συρία υπό το πρόσχημα του
αγώνα κατά της «τρομοκρατίας του ISIS». Χρησιμοποιώντας σαν
φύλλο συκής τον “πόλεμο κατά της τρομοκρατίας”, οι δυτικοί
ιμπεριαλιστές κατέστρεψαν πολλές πόλεις στη Συρία και το Ιράκ
(Μοσούλη και Ράκα έχουν σε μεγάλο βαθμό ισοπεδωθεί) και
σκότωσαν χιλιάδες πολίτες. [4]
Ωστόσο, οι σταλινικοί δεν διαμαρτυρήθηκαν ποτέ για αυτή τη
δυτική επιθετικότητα! Το αντίθετο, όπως και πολλοί
φιλελεύθεροι, αναρχικοί και ψευδο-τροτσκιστές, στήριξαν το YPG
/ SDF παρά την αξιοποίησή τους ως στρατιώτες του αμερικανικού
ιμπεριαλισμού. [5]
Όχι, για τους σταλινικούς εδώ δεν πρόκειται για
«ιμπεριαλιστική επιθετικότητα». Μια τέτοια επίθεση συμβαίνει
μόνο όταν ο Τραμπ καταγγέλλει το καθεστώς στη Δαμασκό και
ρίχνει
κάποιες ρουκέτες που κατευθύνονται να καταστρέψουν
μερικές άδειες αποθήκες του Συριακού Στρατού! [6]
Οι σταλινικοί υποστηρίζουν επίσης ότι η λαϊκή εξέγερση από το
2011 είναι μια “συνωμοσία της CIA” και ένας “ιμπεριαλιστικός
πόλεμος δια αντιπροσώπων”. Όπως έχουμε δείξει επανειλημμένα, ο
αμερικανικός ιμπεριαλισμός δεν έδωσε ποτέ καμία σημαντική
υποστήριξη στους αντάρτες και δεν ενδιαφέρεται διόλου να
στηρίξει μια λαϊκή επανάσταση εναντίον του καθεστώτος. [7]

Υπάρχει, ωστόσο, μια άλλη διαρκής και τεράστια ιμπεριαλιστική
επιθετικότητα στη Συρία. Αυτή είναι η ατελείωτη εκστρατεία
βομβιστικής επίθεσης που διεξάγεται από τη Ρωσία κατά του
εξεγερμένου συριακού λαού. Αλλά, ω του θαύματος, αυτή η
στρατιωτική επίθεση δεν καταγγέλλεται από αυτούς τους
«υπερασπιστές των εργαζομένων» αλλά μάλλον γίνεται δεκτή με
πανηγυρισμούς και υποστηρίζεται! Όπως έχουμε δείξει σε
διάφορες δημοσιεύσεις, πολλά από αυτά τα κόμματα
ζητωκραυγάζουν ανοιχτά για τη στρατιωτική παρέμβαση της Ρωσίας
στη Συρία! Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς οι περισσότεροι
σταλινικοί υποστηρίζουν ότι τα καθεστώτα στη Ρωσία και την
Κίνα είναι «αντιιμπεριαλιστικά» και «προοδευτικά». Ως
αποτέλεσμα υποστηρίζουν τις πολιτικές και στρατιωτικές τους
παρεμβάσεις. [8]
Η στενή σχέση των σταλινικών κομμάτων με τα καπιταλιστικά και
ιμπεριαλιστικά καθεστώτα είναι επίσης εμφανής από τη σύνθεση
της ηγεσίας του διεθνούς δικτύου των σταλινικών. Σε μια
συνεδρίαση της “Ομάδας Εργασίας της Διεθνούς Κομμουνιστικής κι
Εργατική Συνάντησης” στις αρχές Ιουνίου, παρευρίσκονταν
αντιπροσωπείες από τα κυβερνώντα κόμματα της Κίνας, του
Βιετνάμ, της Κούβας, της Νότιας Αφρικής και της Βόρειας Κορέας
μαζί έναν αριθμό κομμάτων που υπέγραψαν δήλωση για τη Συρία.
[9]
Η καραμέλα του σταλινισμού για την “ανεξαρτησία και πλήρη
κυριαρχία” της Συρίας αγγίζει τα όρια της παράνοιας. Στην
πραγματικότητα, το καθεστώς του Άσαντ πουλά τη χώρα στη Ρωσία,
το Ιράν και την Κίνα. Αυτό το καθεστώς έχει φέρει εκατοντάδες
χιλιάδες ιρανούς και ρώσους στρατιώτες στη χώρα και τους έχει
παραδώσει στρατιωτικές, αεροπορικές και ναυτικές βάσεις κλπ.!
[10]
Τελειώνουμε, δηλώνοντας για μια ακόμη φορά ότι η Συριακή
Επανάσταση υπήρξε και παραμένει μια νόμιμη λαϊκή εξέγερση. Η
RCIT υποστήριξε από την αρχή αυτόν τον απελευθερωτικό πόλεμο
και συνεχίζει να το κάνει. [11]

Αντίθετα, η τελευταία δήλωση των σταλινικών επιβεβαιώνει για
άλλη μια φορά τον εντελώς αντεπαναστατικό χαρακτήρα αυτού του
ρεύματος. Ο σταλινισμός είναι η άρνηση του σοσιαλισμού. Τα
κόμματα αυτά είναι σοσιαλιμπεριαλιστές-υποστηρικτές της Ρωσίας
και της Κίνας, καθώς και νεροκουβαλητές
καπιταλιστικών
δικτατοριών όπως αυτή της οικογένειας Άσαντ. Ο καρκίνος του
σταλινισμού από το διεθνές εργατικό κίνημα πρέπει να ξεριζωθεί
επιτέλους μία για πάντα!
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