
«Συλλογική Δύση» ή ιμπεριαλιστικό μπλοκ;

Kadour Naïmi

Πρόσφατα εμφανίστηκε ο όρος "συλλογική Δύση". Προσπαθώντας να καταλάβουμε τι πραγματικά 
σημαίνει, το αποτέλεσμα είναι πολύ ασαφές, τόσο που η χρήση του απαιτεί πάντα μια διευκρίνιση 
που να αναφέρει τα έθνη που περιλαμβάνει αυτός ο όρος.

Ο Κομφούκιος απαιτούσε πριν από πολλούς αιώνες ότι κάθε εξέταση που αποσκοπεί στην 
κατανόηση μιας πραγματικότητας πρέπει να ξεκινά με τη σωστή ερμηνεία των όρων- μετά από 
αυτόν, ο Boileau διακήρυξε την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των λέξεων, μιλώντας για μια 
γάτα όταν είναι γάτα, και για έναν κατεργάρη όταν είναι κατεργάρης.

Ας εξετάσουμε λοιπόν αυτή τη «συλλογική Δύση».

Ο πρώτος όρος υποδηλώνει έναν γεωγραφικό χώρο. Η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν, που 
αποτελούν μέρος αυτής της πολιτικής «συλλογικής Δύσης», δεν ανήκουν γεωγραφικά στη «Δύση» 
αλλά στην Άπω Ανατολή. Επιπλέον, ο απέραντος χώρος της Ρωσίας αποτελείται από ένα δυτικό 
τμήμα που αποτελεί μέρος της γεωγραφικής Δύσης, αλλά όχι εκείνης που αναφέρεται από πολιτική 
άποψη ως «συλλογική Δύση».

Αν, λοιπόν, με τον όρο «Δύση» εννοείται μια γενική μορφή «κουλτούρας», «πολιτισμού» ή 
πολιτικοοικονομικής ιδεολογίας, τότε οι χώρες που γεωγραφικά βρίσκονται στην Άπω Ανατολή 
αποτελούν ιδεολογικά μέρος της εν λόγω «Δύσης», π.χ. τα έθνη της Αυστραλίας και της Νέας 
Ζηλανδίας, όσον αφορά την κουλτούρα και τον πολιτισμό, και η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η 
Ταϊβάν, όσον αφορά την πολιτικοοικονομική ιδεολογία.

Ας στραφούμε τώρα στον επιθετικό προσδιορισμό «συλλογική».

Γενικά, η λέξη αυτή υποδηλώνει μια ομάδα εταίρων που συνδέονται με ελεύθερο, εθελοντικό και 
ισότιμο τρόπο. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι σε αυτή τη «συλλογικότητα», που αναφέρεται ως 
«Δύση», υπάρχει στην πραγματικότητα ένας ηγέτης (η κυβέρνηση των ΗΠΑ) και υποτελείς 
(οι χώρες της ΕΕ και άλλες επίσης).

Ο όρος «συλλογική Δύση» είναι επομένως συγκεχυμένος, μη λειτουργικός. Και όμως 
χρησιμοποιείται από διανοούμενους που κανονικά θα έπρεπε να προσέχουν την ποιότητα του 
λεξιλογίου τους.

Ποιος ωφελείται από αυτή τη σύγχυση των λέξεων; Σίγουρα όχι η αλήθεια των γεγονότων, που 
αναφέρθηκαν παραπάνω, ούτε οι συγγραφείς που αντιτίθενται σε αυτή τη «συλλογική Δύση».

Ας εμβαθύνουμε περισσότερο. Αν εξετάσουμε τα έθνη που απαρτίζουν αυτή την ομάδα, θα 
διαπιστώσουμε ότι ο ηγέτης και οι κύριοι υποτελείς είναι έθνη:

1. Αποικιακές κατακτήσεις, με κόστος τη γενοκτονία των ιθαγενών: ΗΠΑ, Αυστραλία, Νέα 
Ζηλανδία,

2. Αποικιοκρατικά έθνη, με κόστος τις σφαγές και τη λεηλασία των ιθαγενών πληθυσμών: Αγγλία,
Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες,



3. Νεοαποικιακά έθνη: εκείνα στα οποία οι πρώην αποικιακές χώρες, αφού πρώτα παραχώρησαν 
ένα είδος ανεξαρτησίας σε αυτά, στη συνέχεια επέβαλαν και επιβάλλουν ηγεσίες κατάλληλες γι 
αυτούς προκειμένου να διατηρήσουν μέσω των χειραγωγούμενων κυβερνήσεων την εξάρτηση και 
τον έλεγχο των χωρών αυτών και την κυριαρχία-εκμετάλλευση των φυσικών τους πόρων.

Υπάρχει επομένως ένας όρος για να προσδιορίσουμε σωστά, δηλαδή με βάση τα πραγματικά 
γεγονότα, αυτά τα έθνη εποικισμού, τα αποικιακά έθνη και τα νεοαποικιακά έθνη; Ιμπεριαλιστικά 
και νεοϊμπεριαλιστικά.

Οι πρώτοι παρεμβαίνουν άμεσα μέσω των επιθετικών ενεργειών των στρατευμάτων τους εναντίον 
άλλων εθνών, ενώ οι δεύτεροι ενεργούν έμμεσα μέσω των ενεργειών των μυστικών υπηρεσιών 
τους και του πολέμου προπαγάνδας για την επιβολή κρατικών ηγετών σε άλλα έθνη, προκειμένου 
να βάλουν χέρι στους φυσικούς τους πόρους. Έτσι, αναγνωρίζει κανείς τον ηγέτη των 
ιμπεριαλιστικών εθνών (τις Ηνωμένες Πολιτείες), τα κύρια υποτελή έθνη (τα ευρωπαϊκά, 
κυρίως τη Βρετανία και τη Γερμανία) και τα άλλα υποτελή έθνη στον κόσμο, 
συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ.

Κάποιος θα μπορούσε να αντιτείνει: η Σοβιετική Ένωση ήταν ιμπεριαλιστική στις ένοπλες 
επεμβάσεις της, από την επέμβαση του 1953 στην Ανατολική Γερμανία μέχρι την τελευταία στο 
Αφγανιστάν. Απάντηση: Πρώτον δεν ήταν ακριβώς αυτό και δεύτερον σήμερα δεν υπάρχει 
πλέον η Σοβιετική Ένωση, αλλά η Ρωσική Ομοσπονδία.

Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η σημερινή επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι μια 
ιμπεριαλιστική ένοπλη επέμβαση. Τα αντικειμενικά γεγονότα δείχνουν ότι πρόκειται για κάτι 
άλλο: μια «ειδική στρατιωτική» επιχείρηση στα πλαίσια της εθνικής της άμυνας, προκειμένου
να αποτραπεί ο στόχος που εξέφρασε δημοσίως ο ιμπεριαλιστής ιδεολόγος στρατηγιστής 
Zbigniew Brzeziński: να καταστεί η Ουκρανία υποτελές έθνος των Ηνωμένων Πολιτειών, με 
στόχο την καταστροφή της Ρωσίας, ώστε να κατακτηθούν οι φυσικοί της πόροι και να 
μπορέσει να αντιμετωπίσει τον μοναδικό αντίπαλο που θα απέμενε, την Κίνα.

Ας προχωρήσουμε περαιτέρω. Δεν υπάρχει τίποτα εγγενώς αρνητικό στον όρο «συλλογική Δύση». 
Θα μπορούσε ακόμη και να είναι μια επινόηση των υπηρεσιών προπαγάνδας ενός ιμπεριαλιστικού 
ή νεοϊμπεριαλιστικού έθνους προκειμένου να παρουσιάσει τον εαυτό του με έναν αποδεκτό και 
ακόμη και ελκυστικό τρόπο. Πράγματι, ο όρος «Δύση» αποτελούσε ανέκαθεν προσφιλή έκφραση 
των ιμπεριαλιστικών εθνών (με εξαίρεση την ιμπεριαλιστική Ιαπωνία), και το επίθετο «συλλογική» 
υποδηλώνει μια ένωση ελεύθερων, εκούσιων και ισότιμων εταίρων. Τώρα, ας ελπίσουμε να έχουμε 
αποδείξει ότι τα ιμπεριαλιστικά και νεο-ιμπεριαλιστικά έθνη, αφενός, δεν είναι όλα «δυτικά», ούτε 
γεωγραφικά ούτε πολιτισμικά, και, αφετέρου, δεν αποτελούν μια ενιαία «συλλογικότητα», αλλά 
μια οργάνωση που αποτελείται από ένα κυρίαρχο έθνος και υποτελή έθνη, ακόμη και αν τα 
έθνη αυτά παρουσιάζονται ως «εταίροι» ενός [ελεύθερου], «δημοκρατικού» κόσμου. Φυσικά, 
αυτός ο [κόσμος] θεωρεί τον εαυτό του ελεύθερο να επιβάλλει τους δικούς του «κανόνες» σε 
όλα τα έθνη του πλανήτη, κανόνες που χαρακτηρίζονται, στην πραγματικότητα, από την 
έννοια της κυριαρχίας-εκμετάλλευσης.

Επομένως, μήπως είναι σωστό να εγκαταλείψουμε την έκφραση «συλλογική Δύση» και να 
μιλήσουμε για ένα ιμπεριαλιστικό και νεοϊμπεριαλιστικό μπλοκ; Και αν θέλουμε να είμαστε πιο 
ακριβείς: ιμπεριαλιστικό και νεοϊμπεριαλιστικό μπλοκ υπό την ηγεσία της ολιγαρχίας των 
ΗΠΑ; Δεν βοηθούν καλύτερα αυτές οι εκφράσεις να αποσαφηνιστεί η πραγματικότητα με τη 
χρήση των σωστών όρων;



Τότε, τα έθνη που αντιτίθενται σε αυτό το μπλοκ θα μπορούσαν να αναφέρονται σωστά ως 
αντιιμπεριαλιστικό μπλοκ.

Θα μπορούσε κανείς να αντιτείνει ότι το μπλοκ αυτό αποτελείται από έθνη που κυβερνώνται από 
απολυταρχικούς. Απάντηση: Ακόμα κι εάν ίσχυε αυτή η περίπτωση, το σημαντικό είναι ότι τα 
έθνη αυτά επιδιώκουν να βάλουν τέλος στην κυριαρχία του ιμπεριαλισμού.

Μια άλλη αντίρρηση θα ήταν: μήπως όμως η Ρωσία και η Κίνα  στοχεύουν να ενεργήσουν, με τη 
σειρά τους, ως ιμπεριαλιστές απέναντι στα έθνη των οποίων τους φυσικούς πόρους στοχεύουν να 
εκμεταλλευτούν;

Απάντηση: Η Ρωσία και η Κίνα δεν επεμβαίνουν στρατιωτικά εναντίον άλλων εθνών. Ας 
επαναλάβουμε ότι η τρέχουσα ρωσική επέμβαση στην Ουκρανία είναι μια επιχείρηση για την 
υπεράσπιση της εδαφικής της ασφάλειας και ακεραιότητας, δεν οργανώνουν κρυφά κυβερνητικές
ανατροπές και «έγχρωμες επαναστάσεις», ότι η Ρωσία επεμβαίνει στη Συρία - και το κυριότερο 
κατόπιν αιτήματός της - σε ένδειξη αλληλεγγύης κατά της ιμπεριαλιστικής επίθεσης που δέχεται
η χώρα αυτή, ότι οι σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας αφενός, και άλλων εθνών αφετέρου, 
διεξάγονται σύμφωνα με την αρχή του αμοιβαίου οφέλους και χωρίς παρεμβάσεις στις 
εσωτερικές τους υποθέσεις. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της δράσης τους είναι αντίθετα από 
εκείνα των ιμπεριαλιστικών και νεοϊμπεριαλιστικών εθνών.

Επομένως, μήπως θα ήταν χρήσιμο, όταν μιλάμε για τη σημερινή παγκόσμια σύγκρουση, να 
ορίσουμε τους δύο αντιπάλους ως εξής: από τη μία πλευρά, μια μονοπολική ιμπεριαλιστική και 
νεοϊμπεριαλιστική τοποθέτηση, και από την άλλη πλευρά, μια πολυπολική αντιιμπεριαλιστική
και βασισμένη στην αλληλεγγύη τοποθέτηση;... 


