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Οι κεφαλαιοκράτες και τα εθνικά κράτη αποσιωπούν ότι η όξυνση της επιθετικότητας και του ανταγωνισμού του
κεφαλαίου, όπως εκδηλώθηκε με τις στρατιωτικές επεμβάσεις των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ σε Αφγανιστάν, Ιράκ, Λιβύη,
Παλαιστίνη, Συρία κλπ., προκάλεσαν τεράστια κύματα μετανάστευσης και προσφυγιάς.

Οι κεφαλαιοκράτες και τα εθνικά κράτη αποσιωπούν ότι η όξυνση της επιθετικότητας και του ανταγωνισμού του
κεφαλαίου, όπως εκδηλώθηκε με τις στρατιωτικές επεμβάσεις των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ σε Αφγανιστάν, Ιράκ, Λιβύη,
Παλαιστίνη, Συρία κλπ., προκάλεσαν τεράστια κύματα μετανάστευσης και προσφυγιάς.

Οι πόλεμοι αυτοί κατέστρεψαν μαζί με την οικονομία των χωρών αυτών, και πάμπολλες υποδομές, δημιουργώντας χάος
και αφήνοντας πίσω τους έρημο τοπίο. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι θύματα αυτών των καπιταλιστικών πολέμων,
που για δεκαετίες αιματοκυλούν τη Μέση Ανατολή και την Αφρική!

Η επιθετικότητα των ισχυρών καπιταλιστικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, σχετίζεται με τον ανταγωνισμό των
πολυεθνικών για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των δρόμων μεταφοράς ενέργειας. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα, η εισβολή στη Λιβύη, που κόστισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, αλλά έφερε στις πετρελαϊκές πολυεθνικές
εταιρείες Ευρώπης και ΗΠΑ, χρυσά συμβόλαια! Ποια είναι τα γεωπολιτικά συμφέροντα των ΗΠΑ και της ΕΕ στη Μ.
Ανατολή, που αιτιολογούν την εμπλοκή τους στην περιοχή; Έχει γίνει αντικείμενο επεξεργασίας από πλευράς ΗΠΑ και έχει
υιοθετηθεί στην ουσία του, από την «Ομάδα των 8», το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, ένα «σχέδιο για τη Μέση Ανατολή» για την
επίτευξη των παρακάτω στόχων: 
α. Το δυτικό - αστικό μετασχηματισμό των καθεστώτων της Μ. Ανατολής, προκειμένου να εξασφαλίσουν σταθερή βάση για
την επέκταση των πολυεθνικών πετρελαίου και φυσικού αερίου στις αγορές της περιοχής και την ενίσχυση του ρόλου
τους σε διεθνές επίπεδο.

β. Τη διασφάλιση της πρόσβασης των πολυεθνικών στις πηγές ενέργειας της περιοχής και στα νέα κοιτάσματα της
Ανατολικής Μεσογείου. Όπως τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στα ανοικτά της Αιγύπτου, κοντά στα όρια της ΑΟΖ της
Κύπρου, που εκτείνονται σε μια περιοχή 100 τετραγωνικών χιλιομέτρων και υπολογίζεται πως περιέχουν γύρω στα 30 τρις
κυβικά πόδια φυσικού αερίου, μια ποσότητα που ισοδυναμεί με 5,5 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

γ. Τον έλεγχο μιας μεγάλης γεωγραφικής περιοχής, που αποτελεί πέρασμα για το εμπόριο και τις μεταφορές. 
Στην ουσία, πρόκειται για ένα σχέδιο επέκτασης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των μεγάλων οικονομικών ομίλων,
κρατών-μελών της ΕΕ και των ΗΠΑ στη Μ. Ανατολή, τη Β. Αφρική, τον Περσικό Κόλπο, και την απόκτηση γεωστρατηγικού
πλεονεκτήματος στον ενδοκαπιταλιστικό ανταγωνισμό με τη Ρωσία, την Κίνα και τη συμμαχία των BRICS, που απειλούν
την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ και της ΕΕ.

Ως εκ τούτου, πρόκειται για έναν ξεκάθαρα ενδοκαπιταλιστικό ανταγωνισμό, για το ποιες πολυεθνικές εταιρείες θα
πάρουν τη μερίδα του λέοντος στην άντληση και στους δρόμους μεταφοράς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου!

Ταυτόχρονα, τα σχέδια των καπιταλιστικών υπερδυνάμεων εμπλέκονται και με τα συμφέροντα περιφερειακών
καπιταλιστικών παικτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Τουρκία. Όχι μόνο ανέχεται - υποστηρίζει τη δράση του ISIS, αλλά
πραγματοποιεί επανειλημμένως εκκαθαριστικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των Κούρδων στο βόρειο Ιράκ. Τώρα
επιθυμεί να δημιουργήσει μια παραμεθόρια «ζώνη ασφαλείας» υπό τον έλεγχό του, για τους Σύρους πρόσφυγες στη
βορειοανατολική Συρία.

Προτάσσει ως λόγο την ανάγκη να παρασχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια και άσυλο στους πρόσφυγες εντός του συριακού
εδάφους, ενώ μέχρι στιγμής εκατομμύρια προσφύγων έχουν διασχίσει τα σύνορα και έχουν καταφύγει στην Τουρκία. Πίσω
όμως από τους ανθρωπιστικούς λόγους που επικαλείται, η άρχουσα τάξη στην Τουρκία επιδιώκει με τον τρόπο αυτό να
θέσει υπό στρατιωτικό έλεγχο τα κουρδικά εδάφη της βορειοανατολικής Συρίας και να αποσοβήσει τις αποσχιστικές και
αυτονομιστικές κινήσεις των Κούρδων... 

Αυτοί λοιπόν οι ενδοκυριαρχικοί ανταγωνισμοί για τον έλεγχο των υδρογονανθράκων της περιοχής αλλά και τα εθνικά
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Αυτοί λοιπόν οι ενδοκυριαρχικοί ανταγωνισμοί για τον έλεγχο των υδρογονανθράκων της περιοχής αλλά και τα εθνικά
επεκτατικά συμφέροντα τοπικών αρχουσών τάξεων και κυβερνήσεων, υποδαυλίζουν και τροφοδοτούν, για άλλη μια φορά,
πολέμους στην περιοχή.

Ο ανταγωνισμός για τον έλεγχο της καπιταλιστικής περιφέρειας, έχει ως αποτέλεσμα η φτώχεια, η εξαθλίωση, το
ανθρωποκυνηγητό, οι αρρώστιες, η απελπισία και ο θάνατος να αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα για εκατομμύρια
ανθρώπους, που αναγκάζονται να εκτοπιστούν σαν πρόσφυγες, για να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον γι’ αυτούς και
τις οικογένειές τους.

Οι οικονομικοί μετανάστες προέρχονται από λιγότερο αναπτυγμένες χώρες της καπιταλιστικής περιφέρειας, που
βρίσκονται σε σχέση εξάρτησης από τα καπιταλιστικά κέντρα. Οι οικονομικοί μετανάστες, όπως τους υπόσχονται,
προσδοκούν να βρουν στις χώρες προορισμού τους, δουλειά, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στέγη κλπ., κάτι που
αδυνατούν να εξασφαλίσουν στις χώρες τους... Μέσα από το μεταναστευτικό λάκκο των λεόντων
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