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O µπαµπούλας της Αλ Κάιντα και ο εκφασισµός της 

κοινωνίας 
  

ΤΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
  
Οι βοµβιστικές επιθέσεις στο Λονδίνο και αυτά που επακολούθησαν είναι άκρως 
αποκαλυπτικά και αποµυθοποιητικά όσον αφορά την προπαγάνδα της υπερεθνικής ελίτ, την 
οποία υιοθετούν τόσο οι νεοφιλελεύθεροι όσο και οι σοσιαλφιλελευθεροι ιδεολόγοι του 

συστήµατος. Αρχικά, κατέρρευσε ο µύθος της Αλ Κάιντα (Al-Qaida), η οποία δήθεν αποτελεί 
ένα «υπερεθνικά οργανωµένο τροµοκρατικό δίκτυο», «µια υπερεθνική υπερδύναµη», 
όπως την παρουσιάζουν εγχώριοι σοσιαλφιλευθεροι φωστήρες.1 Στη πραγµατικότητα 
όµως, όπως παρατηρεί ο καθηγητής της LSE John Gray, «η τροµοκρατία παραµένει σχεδόν 
καθ’ ολοκληρία εθνική η περιφερειακή όσον αφορά το αντικείµενο και τους στόχους της».2 

Αυτό επιβεβαίωσαν περίτρανα και οι επιθέσεις στο Λονδίνο της 21 Ιουλίου που 
πραγµατοποιήθηκαν από οµάδα ντόπιων ακτιβιστων Μουσουλµάνων µε ερασιτεχνικές 
βόµβες και µια σχεδόν ανύπαρκτη υποδοµή (κρησφύγετα, κ.λπ.), στην οποία ποτέ δεν θα 
στηριζόταν µια σεβόµενη τον εαυτό της «τροµοκρατική» οργάνωση, από τον RAF µέχρι την 
17N! 

Είναι φανερό λοιπόν, όπως παρατηρεί ο James Harkin,3 ότι όλα αυτά τα χρόνια 
γίνεται συστηµατική προσπάθεια από τα ελεγχόµενα από την υπερεθνική ελίτ ΜΜΕ να 
διεθνοποιηθεί το πρόβληµα της «τροµοκρατίας» ―γεγονός που επιβάλλει έναν υπερεθνικό 
πόλεµο κατά της τροµοκρατίας τον οποίο φυσικά µόνο η υπερεθνική ελίτ (µε επικεφαλής τις 
ΗΠΑ που διαθέτει την απαραίτητη στρατιωτική δύναµη) θα µπορούσε να διεξάγει. Εκτός 

όµως από τους Ιρακινούς και τους Αφγανούς που βρίσκονται άµεσα αντιµέτωποι µε την 
υπερεθνική ελίτ και την κτηνώδη κατοχή της, οι «τροµοκρατικές» επιθέσεις στην 
Παλαιστίνη, Τσετσενία, Αίγυπτο, Ινδονησία, Τουρκία, κ.α δεν υποκινούνται από κάποια 
πανίσχυρη υπερεθνική υπερδύναµη αλλά από την ανάγκη αντίστασης στις ντόπιες ελίτ. 
Αντίστοιχα, οι επιθέσεις στο Λονδίνο και τη Μαδρίτη διεξήχθησαν από ντόπιους 

Μουσουλµάνους και στρεφόντουσαν επίσης κατά των ντόπιων ελίτ (έστω και αν τις άµεσες 
συνέπειες δεν τις πληρώνουν αυτές) για τους πολέµους που εξαπέλυσαν κατά των Αράβων 
αδελφών τους. Οι µόνες ίσως τυφλές επιθέσεις που θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως 
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καθαρά επιθέσεις της Αλ Κάιντα ήταν αυτές στις ΗΠΑ, οι οποίες όµως µε βάση αναλύσεις 
όπως αυτή του Gore Vidal,4 κ.α. είναι πολύ πιθανόν να έγιναν µε την ανοχή της 
Αµερικανικής ελίτ. Και φυσικά οι επιθέσεις αυτές δεν είχαν καµία συνέχεια, 

επιβεβαιώνοντας την αδυναµία της δήθεν υπερδύναµης Αλ Κάιντα να δηµιουργήσει τη 
δυναµική ενός συστηµατικού αγώνα εναντίον της ελίτ. Ενώ λοιπόν η στρατιωτική βία της 
υπερεθνικής ελίτ (σε αντίθεση µε την οικονοµική και πολιτική βία της) είναι γεωγραφικά 
και πολιτικά συγκεντρωµένη λόγω του ηγεµονικού στρατιωτικού ρόλου των ΗΠΑ, η 
«τροµοκρατική» αντιβία είναι σχεδόν πάντα αποκεντρωµένη. 

Η υπερεθνική ελίτ όµως, µε τον µπαµπούλα της Αλ Κάιντα, πετυχαίνει σειρά 
κρίσιµων στόχων: 

Πρώτον, «νοµιµοποιεί» τους πόλεµους της, δηλαδή την συντριβή κάθε καθεστώτος η 
κινήµατος «ταραξία» που φέρνει εµπόδια στην πλήρη ενσωµάτωση µιας χώρας στη Νέα 
∆ιεθνή Τάξη (Αφγανιστάν, Ιράκ, Γιουγκοσλαβία). Η υπερεθνική, εποµένως, ελίτ 

διαχειρίζεται την πολιτική παγκοσµιοποίηση που αποτελεί το αναγκαίο συµπλήρωµα της 
καπιταλιστικής νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης. 

∆εύτερον, δικαιολογεί τον πλήρη εκφασισµό της δυτικής κοινωνίας, ως τµήµα της 
άµυνας στην επίθεση της «τροµοκρατικής υπερεθνικής υπερδύναµης» που δεν διστάζει να 
σκοτώνει αθώα γυναικόπαιδα στο Λονδίνο ή την Μαδρίτη (σε αντίθεση µε τα προφανώς 

ένοχα πολλαπλάσια γυναικόπαιδα στο Ιράκ, το Αφγανιστάν ή την Παλαιστίνη που πεθαίνουν 
ως «παράπλευρες απώλειες», θύµατα εµπάργκο, κ.λπ.!). Έτσι, σύµφωνα µε την υπερεθνική 
ελίτ, οι «τροµοκρατικές» επιθέσεις δεν στρέφονται κατά της δικής της βίας αλλά κατά της 
«δηµοκρατίας» ―πράγµα που επιβάλλει την ουσιαστική … κατάργηση της για χάρη της 
προστασίας της! 

Τρίτον, στο κλίµα αυτό, περνά άνετα τα µέτρα οικονοµικής βίας που συνιστούν την 
καπιταλιστική νεοφιλελεύθερη παγκοσµιοποίηση. Σήµερα, υπονοµεύονται συστηµατικά ή 
καταργούνται όχι µόνο κοινωνικά δικαιώµατα που είχαν κατακτήσει τα λαϊκά στρώµατα µε 
µακρούς αγώνες (π.χ. δικαίωµα πλήρους απασχόλησης, δικαίωµα στο οκτάωρο, κ.λπ.) 
αλλά και πολλές ατοµικές ελευθερίες που αποτελούσαν το κύριο στοιχείο του πολιτικού 

φιλελευθερισµού (π.χ. δικαίωµα απεργίας, αυθόρµητων συναθροίσεων, κ.α.). Στην πάλαι 
ποτέ φιλελεύθερη Βρετανία, για παράδειγµα, έχει ήδη δηµιουργηθεί ένα κράτος 
αστυνόµευσης των πάντων, όπου οι υπηρεσίες ασφαλείας έχουν οπλιστεί µε δικαίωµα να 
εκτελούν επί τόπου όποιον θεωρούν ύποπτο για τροµοκρατική ενέργεια, ενώ το 
Φθινόπωρο αναµένεται να καθιερωθεί και η ποινικοποίηση ακόµη και της σκέψης που η 

ελίτ και τα όργανα της θα κρίνουν ότι ενθαρρύνει την τροµοκρατία. Το πιο ανησυχητικό 
όµως στοιχείο είναι η εντεινόµενη απάθεια των λαϊκών στρωµάτων και η πλήρης ανοχή 
που παρέχουν στον στραγγαλισµό των ελευθεριών τους ―γεγονός που οδηγεί κατευθείαν 
στον εκφασισµό της κοινωνίας. Στη διαδικασία αυτή βοηθά αποφασιστικά και το ηγεµονικό 
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στην Αριστερά ρεφορµιστικό τµήµα της (στο οποίο ανήκουν σήµερα και …Τροτσκιστές οι 
οποίοι βάζουν στο ίδιο τσουβάλι την βία των ελιτ και την αντίσταση εναντίον της!) που δεν 
οργάνωσε ούτε µια διαδήλωση για ν’ αποδοθεί η απώτερη ευθύνη για τις βοµβιστικές 

ενέργειες στην ντόπια ελίτ. Παράλληλα, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), συνήθως 
λαλίστατες στη καταδίκη της κρατικής τροµοκρατίας όταν αυτό βολεύει την υπερεθνική ελίτ 
(Γιουγκοσλαβία, Αφγανιστάν, προκατοχικο Ιράκ), έχασαν τη λαλιά τους όταν έπρεπε να 
καταδικάσουν ως καθαρή περίπτωση κρατικής τροµοκρατίας την εκτέλεση του 
Βραζιλιανού και φυσικά δεν διανοήθηκαν ποτέ να απαιτήσουν, όπως στις περιπτώσεις 

Μιλόσεβιτς και Σανταµ, την παραποµπή των Μπους, Μπλερ, Σαρον και συντροφία για 
εγκλήµατα πόλεµου. 

Συµπερασµατικά, µπροστά στην εντεινόµενη σηµερινή βαρβαρότητα, υπάρχουν τρεις 
τρόποι δράσης: ο πρώτος είναι η «τροµοκρατία» η οποία όµως ―εκτός των περιπτώσεων 
κατοχής― είναι ηθικά καταδικαστέα αλλά και πολιτικά αδιέξοδη. Ο δεύτερος είναι αυτός 

που συνιστά η ρεφορµιστική αριστερά (και ουσιαστικά ενθαρρύνει η υπερεθνική ελιτ διότι 
είναι ανώδυνος), δηλαδή, οι παθητικές υπογραφές συλλογικών κειµένων διαµαρτυρίας και 
οι αντίστοιχα παθητικές συγκεντρώσεις και απεργίες για την τιµή των όπλων. Ο τρίτος είναι 
ο αγώνας για την δηµιουργία ενός διεθνούς αντισυστηµικου µετώπου από τις δυνάµεις που 
θα ένωνε η διαπίστωση ότι η έξοδος από τη σηµερινή πολυδιάστατη κρίση προϋποθέτει την 

άµεση αµφισβήτηση του συστήµατος που την προκάλεσε και την αντικατάσταση του από µια 
κοινωνία όπου οι ίδιοι οι πολίτες, και όχι οι ελιτ «για λογαριασµό τους», θα διαχειρίζονται 
την πολιτεία και την οικονοµία. 
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