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Παγκόσμια Ηγεμονία και Αντι-ιμπεριαλιστική Δράση   
 

Σταύρος Τομπάζος 
Ομιλία στο συνέδριο «Η Αριστερά και το Κυπριακό», 30/01/2016 
 

Η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης, που τις τελευταίες δεκαετίες, ιδιαίτερα από τη δεκαετία 

του 1980 και 1990, επιταχύνθηκε, οδήγησε πράγματι στην εξασθένηση των εθνικών κρατών; Δεν 

υπάρχει αμφιβολία ότι η εθνική κυριαρχία πολλών κρατών συρρικνώθηκε και μαζί μ' αυτήν το 

κοινωνικό και πολιτικό κεκτημένο των λαών τους. Η συνεχής και αδιάκοπη διάβρωση του 

κράτους πρόνοιας και του δημοκρατικού κεκτημένου τις τελευταίες δεκαετίες εμφανίζεται ως 

μια εξωτερικά επιβεβλημένη αναγκαιότητα, προκειμένου η καπιταλιστική αναπαραγωγή των 

κοινωνικών σχέσεων σε εθνικό επίπεδο να διασφαλιστεί στο πλαίσιο ενός οξυμένου 

παγκόσμιου ανταγωνισμού.  

 

Ωστόσο, η παγκοσμιοποίηση δεν είναι ένα μια γραμμική διαδικασία, ούτε μια αυτόνομη 

οικονομική εξέλιξη. Είναι μια διαδικασία που προϋποθέτει πολιτική βούληση και πολιτική 

διαχείριση. Προϋποθέτει με άλλα λόγια ένα κρατικό σύστημα, που να παρεμβαίνει στις 

αυθόρμητες δυνάμεις της αγοράς και της συσσώρευσης κεφαλαίου που παγκοσμιοποιούνται, 

να διασφαλίζει τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, να εξασφαλίζει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, να  

διαχειρίζεται οικονομικές κρίσεις και να παρεμβαίνει όταν χρειάζεται ακόμη και στρατιωτικά.  

 

Κάποια εθνικά κράτη, ενισχύθηκαν από την παγκοσμιοποίηση αναλαμβάνοντας ένα ρυθμιστικό 

ρόλο που υπερβαίνει κατά πολύ τα εθνικά τους σύνορα. Πρώτο απ΄ όλα το αμερικανικό κράτος 

που με την λήξη του 2ου Παγκόσμιου Πολέμου αναλαμβάνει την επιχείρηση διάσωσης όχι μόνο 

του αμερικανικού καπιταλισμού αλλά του παγκόσμιου καπιταλισμού, που απειλείται και 

συρρικνώνεται γεωγραφικά από τη διεύρυνση της σφαίρας επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης.  

 

Με το σχέδιο Μάρσαλ, ουσιαστικά το αμερικανικό κράτος αναλαμβάνει ένα διεθνή ρόλο, υπό 

την έννοια ότι φιλοδοξεί πλέον όχι να διασφαλίσει τα συμφέροντα της αμερικανικής αστικής 

τάξης με την στενή έννοια του όρου, αλλά να διασφαλίσει την αναπαραγωγή των 

καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής σε διεθνή κλίμακα.  

 

Σήμερα, μετά τη πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, η αμερικανική ηγεμονία είναι πλέον απολύτως 

αδιαμφισβήτητη. Είναι για αυτό που παρά τις εντάσεις που μπορούν να παρατηρηθούν 

ανάμεσα στα ισχυρά κράτη του πλανήτη και τον κεφαλαιοκρατικό ανταγωνισμό ανάμεσα σε 

εθνικά κεφάλαια με διεθνείς δραστηριότητες είναι εντελώς αδιανόητο το ενδεχόμενο μιας 

πολεμικής σύρραξης ανάλογης του 2ου ή του 1ου παγκοσμίου πολέμου.  

 

Η ένταση μετατοπίζεται όλο και περισσότερο σε ταξικό επίπεδο. Άλλωστε η παρούσα κρίση 

είναι ήδη ένας ταξικός πόλεμος: Δεν δημιουργεί μόνο φτώχεια και ανεργία, αλλά πληγώνει και 

σκοτώνει με τον πιο κυριολεκτικό τρόπο.  

 

Η αμερικανική ηγεμονία προωθεί όπου μπορεί ένα φιλελεύθερο κράτος δικαίου, στο πλαίσιο 

παγκόσμιων σχέσεων που διέπονται επίσης από ένα θεσμοθετημένο ή ημι-θεσμοθετημένο 

κανονιστικό πλαίσιο: Η παγκόσμια τράπεζα, το ΔΝΤ, το δίκαιο της θάλασσας, το ΝΑΤΟ κ.λπ. 

Αυτό το παγκόσμιο καθεστώς δικαίου είναι αναγκαίο για την αναπαραγωγή του κεφαλαίου σε 

παγκόσμια κλίμακα, διότι το κεφάλαιο αναπαράγεται καλύτερα σε συνθήκες σταθερότητας 
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όπου το περιβάλλον αναπαραγωγής του είναι εκ των προτέρων γνωστό και οι μετεξελίξεις του 

ακολουθούν εκ των προτέρων γνωστούς κανόνες.  

 

Αυτό ωστόσο δεν εμποδίζει το αμερικανικό κράτος να επιβάλλεται διά της βίας και να συμμαχεί 

με τοπικές δυνάμεις που δεν σέβονται στο εσωτερικό τους τις αρχές του κράτους δικαίου, όταν 

αυτό επιβάλλεται από την υπέρτατη αρχή του, δηλαδή την αναπαραγωγή των παγκόσμιων 

καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής: Όταν π.χ. αναλαμβάνει να εξασφαλίσει φθηνό πετρέλαιο 

για τον παγκόσμιο καπιταλισμό δεν διστάζει να συμμαχεί ακόμη και με το πιο απεχθές κράτος 

του πλανήτη, τη Σαουδική Αραβία, που όσοι ξέρουν την ιστορία της γνωρίζουν ότι προέκυψε 

από την συμμαχία του ακραίου ισλαμισμού του Ουάχαμπ και του λήσταρχου Σαούντ που 

συμμάχησαν για να διεκδικήσουν μερίδιο από την καταρρέουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

 

Η μεταπολεμική διαχείριση του πλανήτη αναπαρήγαγε τις σχέσεις ανισότητας και εξάρτησης 

ανάμεσα στα ισχυρά καπιταλιστικά κράτη και τα κράτη της ιμπεριαλιστικής περιφέρειας σε ένα 

πλαίσιο που δεν χρειαζόταν πλέον το κλασικό αποικιακό καθεστώς. Σε αυτό το πλαίσιο όμως, η 

ανάπτυξη εθνικών καπιταλιστικών ελίτ και η καπιταλιστική κανονικοποίηση των κρατών τους 

δεν ήταν πάντα επιθυμητή: Σε μερικές περιπτώσεις, θα μπορούσε να λειτουργήσει 

επιβαρυντικά στον υπέρτατο στόχο, δηλαδή στην ευημερία του παγκόσμιου καπιταλισμού. 

Μόνο έτσι μπορεί να ερμηνεύσει κανείς τον αμερικανικό παρεμβατισμό στις χώρες που 

διαθέτουν καίριας σημασίας πρώτες ύλες όπως π.χ. το πετρέλαιο.  Η εξόντωση των εθνικών 

καπιταλιστικών ελίτ, καθώς βέβαια και των αριστερών ελίτ, και τα καθεστώτα που επιβλήθηκαν 

είχαν όμως ως παρενέργεια φαινόμενα όπως η ισλαμική τρομοκρατία.  

 

Η ισλαμική τρομοκρατία ενοχλεί την παγκόσμια ιμπεριαλιστική τάξη πραγμάτων, αλλά δεν την 

απειλεί καθόλου. Κι αυτό γιατί δεν μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα μπος μίμηση, δεν μπορεί 

να παγκοσμιοποιειθεί και η ίδια σε βαθμό που να γίνει πραγματικά απειλητική. Αντιθέτως, 

τυγχάνει εκμετάλλευσης για να επιταχυνθεί ή διαδικασία υπονόμευσης του δημοκρατικού 

κεκτημένου: Η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που επιβλήθηκε πρόσφατα στη Γαλλία είναι 

χαρακτηριστική αυτής της εκμετάλλευσης, που συμβάλει στη διαχείριση της κρίσης εις βάρος 

των εργατικής τάξης.  

 

Η ηγεμονία των ΗΠΑ είναι απολύτως αδιαμφισβήτητη, δεν είναι όμως απόλυτη και ούτε 

επιδιώκει να είναι απόλυτη. Τα εθνικά κράτη διεκδικούν ένα βαθμό αυτονομίας και τα πιο 

ισχυρά κράτη έχουν ανάλογα με την ισχύ τους ένα βαθμό αυτονομίας.  Όσο πιο αυτόνομα είναι 

όμως, τόσο πιο μεγάλες είναι και οι ευθύνες τους και ο ρόλος τους στη διαιώνιση της άτυπης 

αμερικανικής αυτοκρατορίας.  Όποιος βλέπει στα ισχυρά κράτη της Ε.Ε. ένα αντίπαλο δέος στον 

αμερικανικό ιμπεριαλισμό πλανάται πλάνιν οικτρά.  Οι άλλοι πυλώνες του κουαρτρέτου ή της 

τρόικας, πλην του ΔΝΤ, αποτελούν πλέον μέρος του διεθνούς, ιμπεριαλιστικού κανονιστικού 

πλαισίου. 

 

Μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο των παγκόσμιων σχέσεων ηγεμονίας, η επιδίωξη "αντι-

ιμπεριαλιστικών", ή "αντι-αμερικανικών"  συμμαχιών με σκοπό μια πιο φιλο-ελληνοκυπριακή 

λύση του κυπριακού , σαν και αυτές που  εισηγείται ο κύριος Λιλήκας π.χ. με τη Γαλλία ή με την 

Κίνα και την Ρωσία είναι εντελώς ανεδαφικές. Καμιά από αυτές τις δυνάμεις δεν ενσαρκώνει μια 

ανταγωνιστική ως προς τις ΗΠΑ ηγεμονική διεκδίκηση. Η μεν Γαλλία χρησιμοποιεί τη σχετική της 

αυτονομία μόνο για να αποφεύγει όσο μπορεί το κόστος από αυτό που οι ΗΠΑ απαιτούν από 

αυτήν στη διαχείριση της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων, η δε Ρωσία και Κίνα απαιτούν απλώς 

να τυγχάνουν αντιμετώπισης καλύτερης από αυτήν που τυγχάνουν τα μεσαίου μεγέθους κράτη 

του τρίτου κόσμου, διεκδικούν δηλαδή ένα μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας.  
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Όσον αφορά την Ε.Ε. άκουσε κανένας από μας ένα ισχυρό της κράτος να διεκδικήσει λύση του 

Κυπριακού διαφορετική από αυτή του πλαισίου που αποφάσισε το Συμβούλιο Ασφαλείας του 

ΟΗΕ, ριζικά διαφορετική δηλαδή από αυτή που προωθεί ο αμερικανικός παράγοντας; 

 

Μέσα στο πλαίσιο της άτυπης αμερικανικής αυτοκρατορίας, η αντι-ιμπεριαλιστική πολιτική 

είναι πρώτα απ όλα και πάνω από όλα η αντίσταση στην επέλαση των νεοφιλελεύθερων 

πολιτικών, διότι οι τελευταίες επιδιώκουν τη διαιώνιση των καπιταλιστικών σχέσεων 

παραγωγής σε παγκόσμια κλίμακα διαμέσου της υπονόμευσης κάθε έννοιας κοινωνικού 

κράτους. Με άλλα λόγια η ταξική πάλη των εργαζομένων και η αντι-ιμπεριαλιστική τους πάλη 

τείνουν να συμπίπτουν.  

 

Η αντίσταση στην τρόικα δεν είναι λιγότερο αντι-ιμπεριαλιστική από το αίτημα για μια Κύπρο 

χωρίς ξένες βάσεις και στρατούς. Όσον δε αφορά τις βάσεις, το μέλλον δεν εξαρτάται μόνο από 

μας εδώ στην Κύπρο, εξαρτάται από τα κινήματα των εργαζομένων στην Ε.Ε και τον κόσμο.  

 

Ως αριστερά, ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες μας  πέραν από το γνωστό ομοσπονδιακό 

πλαίσιο.  

 

Πρώτον να μην χρησιμοποιηθεί μια ενδεχόμενη λύση ως ευκαιρία για την περαιτέρω 

υπονόμευση του κοινωνικού κεκτημένου. Η εναρμόνιση του κοινωνικού κεκτημένου 

επιβάλλεται, αλλά πρέπει να είναι μια εναρμόνιση προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω.  

 

Δεύτερον, καμία εμπλοκή στο ΝΑΤΟ ή του ΝΑΤΟ στην Κύπρο και πλήρης αποστρατικοποίηση 

της Κύπρου. Ποιος θα ήταν ο στόχος ενός κυπριακού στρατού; Θα ήταν η συμβολή αυτού του 

στρατού στην διατήρηση της παγκόσμιας πολιτικο-οικονομικής τάξης πραγμάτων στο πλαίσιο 

του ΝΑΤΟ είτε άμεσα είτε με τον μανδύα της ΕΕ. Επειδή όμως ένας κυπριακός στρατός θα 

σήμαινε επίσης ενδεχόμενη ένταση ανάμεσα στην ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή του 

συνιστώσα, η αποστρατικοποίηση βρίσκει ευήκοα ώτα στη λεγόμενη διεθνή κοινότητα. 

Συνεπώς, η αποστρατικοποίηση μπορεί να αποτελέσει κόκκινη γραμμή για μας, χωρίς αυτό να 

εμποδίσει τη λύση. 

 

Τρίτον, η απομάκρυνση των βρετανικών βάσεων αποτελεί πάγιο αίτημά μας. Ωστόσο μια άμεση 

αποχώρησή τους με τη λύση του κυπριακού είναι απίθανη αν όχι αδύνατη. Εντάσσεται σε ένα 

ταξικό/αντι-ιμπεριαλιστικό αγώνα πιο μακροχρόνιο και ποιο ευρείας γεωγραφικής κλίμακας και 

ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποτελέσει κόκκινη γραμμή για την κυπριακή αριστερά.  

 

Κρίνουμε την ομοσπονδιακή λύση υπό την σκοπιά της ταξικής πάλης και ιεραρχούμε τα 

αιτήματά μας στη διαδικασία επίτευξής της. Βελτιώνει μια τέτοια λύση τους όρους της ταξικής 

πάλης; Η απάντηση είναι σαφώς ναι και για αυτό τη στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις.       

 

 

     

 

     

     

 

                  


