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Σελίδα 16

Κυριακή 12 Γενάρη 2014

ΙΣΤΟΡΙΑ
Τα ΚΚ Ιταλίας και Γαλλίας στις «Εθνικές Κυβερνήσεις» (1944 - 1947)

Σ

ε περιόδους κλονισµού της σταθερότητας του αστικού
κοινοβουλευτισµού, όταν δηλαδή αδυνατίζει η
αυθόρµητη αναπαραγωγή της εργατικής - λαϊκής
συναίνεσης στην αστική εξουσία, ως καταφύγιο του
αστικού πολιτικού κόσµου αναδεικνύεται ο εγκλωβισµός
των αξιώσεων του εργατικού - λαϊκού κινήµατος στα όρια
του αστικού εποικοδοµήµατος. Αποκορύφωµα του
εγκλωβισµού αποτελεί η ψευδαίσθηση της δυνατότητας
ύπαρξης µιας «φιλολαϊκής», «αριστερής»,
«αντικαπιταλιστικής» κ.ο.κ. κυβέρνησης που διαδίδεται
από τα σοσιαλδηµοκρατικά και οπορτουνιστικά κόµµατα
µε κοινωνικό - ταξικό στήριγµα τα µεσαία στρώµατα. Η
συγκεκριµένη ψευδαίσθηση βασίζεται στο «βίαιο»,
αντιδιαλεκτικό χωρισµό των αντιλαϊκών συνεπειών της
αστικής πολιτικής διαχείρισης από την καπιταλιστική
οικονοµία στην οποία στηρίζεται και την οποία
αναπαράγει. Οµως, απαραίτητος όρος για την καθολική
επικράτησή της είναι η εγκατάλειψη της ταξικά αυτόνοµης
στρατηγικής εκ µέρους των ΚΚ, ώστε να συµβάλλουν στο
Ιταλοί παρτιζάνοι κατά την απελευθέρωση της
ρετουσάρισµα της αστικής εξουσίας µέσω της συµµετοχής
Φλωρεντίας
τους σε κυβερνήσεις συνεργασίας µε αστούς και
οπορτουνιστές. Τµήµα της αστικής και µικροαστικής συγχορδίας αποτελεί η δικαιολόγηση της συγκεκριµένης επιλογής, στο
όνοµα των έκτακτων συνθηκών και της αδυναµίας άµεσης κατάκτησης της εργατικής εξουσίας. Η παραπάνω φόρµουλα
αποτελεί τη συµπύκνωση του ρεφορµισµού από το Μπέρνσταϊν ως τις µέρες µας, παρά τις επιµέρους τροποποιήσεις και τις
αναγκαίες προσαρµογές στις εκάστοτε συνθήκες της ταξικής πάλης. Ωστόσο, στο παρόν κείµενο, θα επικεντρωθούµε στην
εµπειρία των δυτικοευρωπαϊκών κυβερνήσεων εθνικής ενότητας που σχηµατίστηκαν µετά το Β΄ Παγκόσµιο Ιµπεριαλιστικό
Πόλεµο. Το συγκεκριµένο ιστορικό παράδειγµα έχει ιδιαίτερη σηµασία, εξαιτίας των πολιτικών συσχετισµών της εποχής. Τα
δυτικοευρωπαϊκά ΚΚ «απολάµβαναν» αυξηµένο κύρος, λόγω του πρωταγωνιστικού τους ρόλου στην ένοπλη αντιφασιστική
πάλη και του βαρύ φόρου αίµατος που προσέφερε η ΕΣΣ∆ στην ήττα του φασισµού. Παράλληλα, µεγάλο µέρος του αστικού
πολιτικού κόσµου είχε απολέσει την αξιοπιστία του, διότι συνεργάστηκε µε τις δυνάµεις του Αξονα ή επειδή δεν
προσπάθησε να οργανώσει την αντίσταση απέναντί τους. Και όλα αυτά, ενώ ο λαϊκός παράγοντας ήταν οπλισµένος,
οργανωµένος σε µαζικές λαϊκές οργανώσεις και «εκπαιδευµένος» στις φλόγες του πολέµου να αγωνίζεται για την επιβίωση
και τα δικαιώµατά του µε το όπλο στο χέρι. Με αυτή την έννοια, οι µεταπολεµικές συνθήκες προσφέρονται για την
αποτίµηση όχι µόνο των υποστηρικτών της συµµετοχής των ΚΚ στην αστική πολιτική διαχείριση, αλλά και όσων
ραφιναρισµένων (και γι' αυτό επικινδυνότερων) οπορτουνιστών υποστηρίζουν σήµερα ότι η «φιλολαϊκή» διακυβέρνηση
αποκτά νόηµα όταν ο λαϊκός παράγοντας είναι οργανωµένος και πιέζει για αλλαγές.

Οι περιπτώσεις της Ιταλίας και της Γαλλίας
Κυβερνήσεις εθνικής ενότητας σχηµατίστηκαν
µεταπολεµικά σχεδόν σ' όλες τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες
(Ιταλία, Γαλλία, Ελλάδα, ∆ανία, Φινλανδία, Αυστρία,
1

Βέλγιο, Λουξεµβούργο, Ισλανδία, Νορβηγία). Ωστόσο,
ιδιαίτερη σηµασία έχουν οι περιπτώσεις της Ιταλίας και
της Γαλλίας, αφού εκεί τα ΚΚ ανέπτυξαν πλούσια
αντιφασιστική δράση, ενώνοντας υπό την οµπρέλα
µαζικών οργανώσεων εκατοµµύρια εργάτες, εργάτες γης
και φτωχούς αυτοαπασχολούµενους της πόλης και του
χωριού. Ενδεικτικά, κυριαρχούσαν στις Γενικές
Συνοµοσπονδίες Εργατών σε βαθµό που οι αστικές
συνδικαλιστικές δυνάµεις προτίµησαν να δηµιουργήσουν
αργότερα διασπαστική αυτόνοµη δοµή (1947). Η επιρροή
τους καθρεφτιζόταν και στα ισχυρά ένοπλα τµήµατα των
αντιστασιακών οργανώσεων, σε µια περίοδο ελλιπούς
ανασυγκρότησης των αστικών κατασταλτικών
µηχανισµών.
Βέβαια, οι ευνοϊκές για το εργατικό - λαϊκό κίνηµα
συνθήκες δε στέρησαν τους οπορτουνιστές από
AP1944
επιχειρήµατα για την αναγκαιότητα ειρηνικής διεκδίκησης
της εξουσίας. Αντίθετα, στην επιχειρηµατολογία τους
Από τη µάχη για την απελευθέρωση του Παρισιού,
συµπεριλήφθηκε η ανάγκη της αστικοδηµοκρατικής
Αύγουστος 1944
σταθεροποίησης έναντι του κινδύνου της φασιστικής
παλινόρθωσης, ενώ υποστήριξαν ότι η όξυνση της ταξικής πάλης θα µπορούσε να αποτελέσει το πρόσχηµα µιας επίθεσης
των ΗΠΑ στην ΕΣΣ∆ µε ατοµικές βόµβες.
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Η στροφή του Σαλέρνο
Ιδιαίτερα σηµαντική χρονιά για τις µεταπολεµικές εξελίξεις
στην Ιταλία ήταν το 1943. Η αντεπίθεση του Κόκκινου
Στρατού έγειρε οριστικά την πλάστιγγα του πολέµου
εναντίον του φασιστικού άξονα, αυξάνοντας αντικειµενικά
την κινητικότητα των ευρωπαϊκών αστικών πολιτικών
δυνάµεων. Οι ΗΠΑ και η Μεγάλη Βρετανία, φοβούµενες
πως η σοβιετική επέλαση άλλαζε τις ευρωπαϊκές
ισορροπίες προχώρησαν στην απόβαση στη Σικελία
(Ιούλης 1943).
Στο βόρειο τµήµα της Ιταλίας παρέµεινε το φασιστικό
καθεστώς του Σαλό, αλλά τον Μουσολίνι είχε
2

αντικαταστήσει ο βετεράνος στρατιωτικός Μπαντόλιο
που, ως επικεφαλής του φασιστικού καθεστώτος,
διεξήγαγε µυστικές διαπραγµατεύσεις µε τους
Αγγλοαµερικάνους, προκαλώντας την εισβολή των
Γερµανών στη Βόρεια και την Κεντρική Ιταλία και την
επαναφορά του Μουσολίνι (8 Σεπτέµβρη). Η αλλαγή
AP1944
στάσης του Μπαντόλιο αντικατόπτριζε τη δυναµική των
Από τη µάχη για την απελευθέρωση του Παρισιού,
διεργασιών στο εσωτερικό της ιταλικής αστικής τάξης, η
Αύγουστος 1944
οποία βλέποντας την αλλαγή του διεθνούς συσχετισµού
θεώρησε απαραίτητη την αλλαγή στρατοπέδου στις ενδοϊµπεριαλιστικές αντιθέσεις ως όρο διάσωσης της εξουσίας της.
Εξάλλου, η διάσωση της αστικής εξουσίας δεν ήταν εύκολη υπόθεση στην Ιταλία, αφού ο φασισµός αποτέλεσε κυρίαρχη
αστική πολιτική επιλογή. Ακόµα και το Βατικανό, που ασκούσε µεγάλη επίδραση στην εργατική τάξη και το φτωχό λαό πριν
από τον πόλεµο, έβλεπε την επιρροή του να µειώνεται µετά τη στήριξη (µε οικονοµικά και θεσµικά ανταλλάγµατα) που είχε
παράσχει στον Μουσολίνι.
Και ενώ οι αστικοί θεσµοί είχαν φθαρεί, το ΚΚ γνώριζε πρωτοφανή άνθιση, πολλαπλασιάζοντας τα µέλη του µετά την
επιστροφή του καθοδηγητικού του κέντρου στην Ιταλία (1941). Οσο περισσότερο οι Ιταλοί βεβαιώνονταν για το άδοξο
τέλος των φασιστικών ιµπεριαλιστικών αξιώσεων, τόσο περισσότερο διευρυνόταν η επιρροή του, αφού τα προηγούµενα
χρόνια είχε καθιερωθεί µε τους αγώνες και τις θυσίες του ως βασικός αιµοδότης του αντιφασισµού. Μάλιστα, ο ιταλικός
αντιφασισµός, αντιµετωπίζοντας όχι ξένο καταχτητή, αλλά την κυρίαρχη πολιτική µορφή της αστικής εξουσίας είχε
περισσότερο ταξικό και λιγότερο εθνικοαπελευθερωτικό περιεχόµενο.
Παρ' όλα αυτά, στις 9 Σεπτέµβρη 1943 το ΚΚ Ιταλίας (το οποίο, όπως και το ΚΚ Γαλλίας µετονοµάστηκαν σε Ιταλικό και
Γαλλικό ΚΚ, για να υπογραµµίσουν ότι πρωτίστως ενδιαφέρονται για την Ιταλία και δεν αποτελούν τµήµατα του διεθνούς
κοµµουνιστικού κινήµατος, άρα δεν υπάγονται στις αποφάσεις του), κάλεσε αιφνιδιαστικά το σύνολο των πολιτικών
δυνάµεων να σχηµατίσουν κυβέρνηση, µε πρωθυπουργό τον Μπαντόλιο. Η πρόταση του ΙΚΚ έµεινε στην ιστορία ως
«στροφή του Σαλέρνο», και αποσκοπούσε στη στερέωση της αστικής δηµοκρατίας µε τη συµµετοχή του βασιλιά και του
3

4

Μπαντόλιο , ενώ µετέθετε την επίλυση του ζητήµατος της εξουσίας ύστερα από την απελευθέρωση. Βέβαια, δε µετατόπιζε
απλά χρονικά το ζήτηµα, αλλά συνεργαζόµενο µε αστικές πολιτικές δυνάµεις και αποδεχόµενο το αστικό Σύνταγµα,
αποδεχόταν την επίλυσή του εντός των τειχών της αστικής διαχείρισης.
Με αυτήν την έννοια, η στροφή του Σαλέρνο συνιστούσε προοίµιο της συµµετοχής του στις µεταπολεµικές κυβερνήσεις
«εθνικής ενότητας». Αλλωστε, ο αµερικάνικος ιµπεριαλισµός και η ιταλική αστική τάξη είχαν εκτιµήσει την αύξηση της
επιρροής του και προτίµησαν τη συµµετοχή του στην αστική πολιτική διαχείριση, παρά την απόπειρα περιθωριοποίησής του,
η οποία πιθανά θα τροφοδοτούσε βλέψεις συνολικής ανατροπής της αστικής εξουσίας σε τµήµατα της εργατικής τάξης και
5

των φτωχών λαϊκών στρωµάτων.

Οµως, το ΙΚΚ δεν «αντιλήφθηκε» τον κίνδυνο ενσωµάτωσης και πίστευε ότι συµµετέχοντας στην κυβέρνηση (στη βάση
δροµολογηµένης γραµµής από την Κ∆ πριν την αυτοδιάλυσή της το 1943) αύξανε το κύρος του. Στη διαµόρφωση αυτής
της λαθεµένης θέσης συντέλεσαν οι οξυµένες αντικοµµουνιστικές επιθέσεις που παρουσίαζαν τη συµµετοχή του στην
κυβέρνηση ως αστική υποχώρηση. Ετσι, συνέχισε να καλεί (1946) σε λαϊκή ενότητα µε σοσιαλιστικό - κοµµουνιστικό
6

προσανατολισµό, παρά τη συνεργασία µε το Χριστιανοδηµοκρατικό Κόµµα (Χ∆Κ) και το Ιταλικό Σοσιαλιστικό Κόµµα (ΙΣΚ) ,
υποστηρίζοντας πως η δυνατότητα ειρηνικού περάσµατος στο σοσιαλισµό παρεχόταν απ' το µεταπολεµικό αστικό
7

σύνταγµα.

Το ειρηνικό πέρασµα στο σοσιαλισµό απαιτούσε κατά το ΙΚΚ την εξάπλωση της τυπικής αστικής δηµοκρατίας από την
Πολιτική στην Οικονοµία µέσω ρωµαλέων µεταρρυθµίσεων. Ωστόσο, οι κυβερνήσεις εθνικής ενότητας δεν κατόρθωσαν να
επιλύσουν ούτε τα άµεσα και οξυµένα οικονοµικά προβλήµατα της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωµάτων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκειά τους το κόστος ζωής ανέβηκε 23 φορές, τη στιγµή που οι µισθοί αυξήθηκαν
µόλις 50%. Ταυτόχρονα, η ανεργία κινείτο σε υψηλά επίπεδα και κλιµακώθηκε περαιτέρω µετά την επιστροφή των
8

αιχµαλώτων πολέµου (1947).

Ακόµα όµως και στο επίπεδο των αστικών εκσυγχρονισµών και των απαραίτητων θεσµικών µεταρρυθµίσεων, οι
κυβερνήσεις εθνικής ενότητας ήταν ιδιαίτερα φειδωλές. Αφαίρεσαν οποιονδήποτε ρόλο από τις αντιφασιστικές επιτροπές
που είχαν συγκροτηθεί στις απελευθερωµένες περιοχές, ενώ δεν προχώρησαν την εκκαθάριση του αστικού µηχανισµού από
δεδηλωµένους φασίστες. Πολύ περισσότερο, ο ίδιος ο Τολιάτι, ως υπουργός ∆ικαιοσύνης, αµνήστευσε ακόµα και στελέχη
9

του φασιστικού καθεστώτος (Ιούνης 1946). Το ΙΚΚ συνηγόρησε, στο όνοµα της σύµπνοιας, µε τον καθολικό κόσµο ακόµα
10

και στη συνταγµατική κατοχύρωση των προνοµίων που είχε παραχωρήσει ο Μουσολίνι στο Βατικανό.
Οµως, οι κινήσεις
καλής θέλησης προς το Βατικανό, δεν το εµπόδισαν να αφορίσει τους κοµµουνιστές ύστερα από την εκδίωξη του ΙΚΚ από
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την κυβέρνηση.

Ετσι, η ιταλική αστική τάξη και ο αµερικάνικος ιµπεριαλισµός χρησιµοποίησαν το κύρος των κοµµουνιστών ως
σταθεροποιητικό παράγοντα για την αποκατάσταση του κλονισµένου αστικού πολιτικού κόσµου και κρατικού µηχανισµού,
ενώ το 1947 φαίνεται πως αποφάσισαν ότι η περίοδος της µεταπολεµικής ανασυγκρότησης είχε λήξει και έσπευσαν να
εκδιώξουν το ΙΚΚ από την κυβέρνηση. Η απόφασή τους πιθανά επιταχύνθηκε από τη σοβιετική απόκτηση της ατοµικής
βόµβας που επέφερε νέα ισορροπία δυνάµεων. Στο µεταξύ, φούντωνε ο «Ψυχρός Πόλεµος». Ωστόσο, το ΙΚΚ δεν
αναπροσανατόλισε τη στρατηγική του, αλλά επέµεινε στην ειρηνική - κοινοβουλευτική κατάκτηση του σοσιαλισµού:
«Το βασικό δεδοµένο των κοµµουνιστών συνέχισε να είναι η συµµετοχή στην κυβέρνηση και η διατήρηση της εύθραυστης
συµµαχίας µε το Χ∆Κ... ορισµένες από τις ελπίδες των Κοµµουνιστών σε αυτή την κατεύθυνση µοιάζουν τραγικές ειρωνείες.
Ο Scoccimaro (υπουργός Οικονοµικών στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας και στέλεχος του ΙΚΚ) αναπολούσε πως τη νύχτα
πριν ο De Gasperi (σ.σ.: επικεφαλής του Χ∆Κ και πρωθυπουργός κυβέρνησης εθνικής ενότητας, που έπειτα από το
αναφερόµενο ταξίδι στις ΗΠΑ απέπεµψε το ΙΚΚ από την κυβέρνηση) αναχωρήσει για την Αµερική, ο ίδιος δούλευε µέχρι τις
πρώτες πρωινές ώρες για να ετοιµάσει τον εκτιµώµενο προϋπολογισµό για το επόµενο έτος, έτσι ώστε οι Αµερικανοί να
µπορούν να δουν ότι τα οικονοµικά της χώρας, αν και στα χέρια των κοµµουνιστών, ήταν προσεκτικά διαχειρισµένα.
Επειτα, έδωσε τα αποτελέσµατα της εργασίας του στο De Gasperi στο αεροδρόµιο, υποσχόµενος µεγαλύτερη τεκµηρίωση
αν οι Αµερικάνοι το απαιτούσαν. Και όλα αυτά όταν ο De Gasperi και οι Αµερικανοί συναντιόντουσαν για να συζητήσουν το
12

πώς καλύτερα θα νικήσουν την Αριστερά και όχι το πώς θα συνεργαστούν µαζί της».

Η γαλλική «εξοχότερη δηµοκρατία»
Το ΚΚ Γαλλίας, από τις πρώτες µέρες της φασιστικής κατοχής, βρέθηκε στην πρώτη γραµµή του αγώνα, παρά το γεγονός
ότι είχε κηρυχθεί παράνοµο από το 1939, επειδή προπαγάνδιζε την αµοιβαία ευθύνη των αστικών κρατών για το ξέσπασµα
13

του πολέµου.

Ιδρύοντας αρχικά επαναστατικές επιτροπές απελευθέρωσης στα εργατικά προάστια του Παρισιού (στόχευαν
14

στην απελευθέρωση αιχµαλώτων και στην επαναλειτουργία των εργοστασίων για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών ) και
την οργάνωση OS (προστάτευε τους προπαγανδιστές του κόµµατος και συγκέντρωνε όπλα) και πρωτοστατώντας στη
συνέχεια στην ίδρυση του Εθνικού Μετώπου και του ένοπλου σκέλους του, κατόρθωσε να αναδειχτεί σε κύρια αντιστασιακή
15

δύναµη.

Ωστόσο, η ΕΣΣ∆, για να διατηρήσει ισορροπίες στο πλαίσιο της αντιφασιστικής συµµαχίας αναγνώρισε τον Ντε Γκολ ως
16

εκπρόσωπο της γαλλικής Αντίστασης (1941) , γεγονός στο οποίο συναίνεσε το ΚΚΓ και προχώρησε συνεργασία µε αστικές
πολιτικές δυνάµεις στο Εθνικό Συµβούλιο Αντίστασης. Ηταν η απαρχή της συµµετοχής του στην εξόριστη γαλλική
κυβέρνηση και της ενοποίησης των κοµµουνιστικών αντάρτικων σωµάτων µε τα ένοπλα τµήµατα των αστικών οργανώσεων
17

και τα υπολείµµατα του γαλλικού στρατού.
Οι αστικές πολιτικές δυνάµεις αποδέχτηκαν τη συµµετοχή του στην εξόριστη
κυβέρνηση ως αναγκαία για την αναγνώρισή της από ευρύτερα τµήµατα του γαλλικού πληθυσµού, αφού, πέρα από ισχυρά
αντάρτικα σώµατα, έλεγχε την πλειοψηφία της παράνοµης Γενικής Εργατικής Οµοσπονδίας (CGT - αριθµούσε 5
18

εκατοµµύρια µέλη) και τις Ενώσεις Νέων, Γυναικών και Λογοτεχνών.

Μετά την απελευθέρωση, το ΓΚΚ έθεσε στόχο την παγίωση της αστικής δηµοκρατίας, την ανοικοδόµηση, την τιµωρία των
δοσιλόγων, την αυτόνοµη από τον αµερικάνικο ιµπεριαλισµό γαλλική πολιτική και τη δηµιουργία αριστερού µπλοκ µε τους
19

σοσιαλιστές και τους ριζοσπάστες.
στη συνάντηση Τορέζ - Στάλιν
κατάκτησης του σοσιαλισµού:

20

Σύµφωνα µε σοβιετική αρχειακή πηγή, οι συγκεκριµένες κατευθύνσεις είχαν συζητηθεί

και το ΓΚΚ εκτιµούσε ότι µπορούσαν να αποτελέσουν πρόλογο κοινοβουλευτικής

«Η πρόοδος της δηµοκρατίας σε ολόκληρο τον κόσµο, µε τις σπάνιες εξαιρέσεις που υπάρχουν για να επιβεβαιώνουν τον
κανόνα, αφήνει την ελπίδα της επιλογής και άλλων δρόµων προς το σοσιαλισµό από αυτόν που επιλέχθηκε από τους
Ρώσους Κοµµουνιστές. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο δρόµος είναι διαφορετικός για κάθε χώρα. Πάντα σκεφτόµασταν και
λέγαµε ότι ο γαλλικός λαός, ο οποίος είναι πλούσιος από σηµαντικές παραδόσεις, θα βρει για τον εαυτό του το δρόµο για
εξοχότερη δηµοκρατία, πρόοδο και κοινωνική δικαιοσύνη... Το Γαλλικό κόµµα των εργατών το οποίο ευχόµαστε να
δηµιουργήσουµε από τη συγχώνευση των Κοµµουνιστών και των Σοσιαλιστών θα αποτελέσει τον καθοδηγητή προς αυτή τη
21

δηµοκρατία, τη νέα και λαϊκή».

Ο «εξοχότερος» δρόµος προς το σοσιαλισµό περνούσε από την εθνικοποίηση των στρατηγικών κλάδων, την κατάκτηση
εργατικών δικαιωµάτων (40ωρο, πληρωµένες άδειες, συνδικαλιστικές ελευθερίες, Ασφάλιση κ.λπ.) και την κατοχύρωση της
22

φιλειρηνικής διεθνούς γαλλικής πολιτικής.
Στην πραγµατικότητα, το σύνολο των παραπάνω αιτηµάτων ικανοποιήθηκε,
δίχως βέβαια να αµφισβητηθεί η αστική εξουσία.
Οι κυβερνήσεις εθνικής ενότητας πραγµατοποίησαν εθνικοποιήσεις σε κλάδους στρατηγικής σηµασίας που ήταν
απαραίτητες για τη µεταπολεµική καπιταλιστική ανάπτυξη, χωρίς βέβαια να καταργούν την καπιταλιστική εκµετάλλευση. Τα
εργατικά δικαιώµατα αντιµετωπίστηκαν ως συνέπεια του αµοιβαίου οφέλους κεφαλαίου - εργασίας από την καπιταλιστική
ανάπτυξη. Γι' αυτό, άλλωστε, ο Τορέζ καλούσε την εργατική τάξη να πρωτοστατήσει στην άνοδο της παραγωγικότητας και
23

επέπληττε όσους εργάτες αργούσαν στη δουλειά.
Τέλος, η ανεξαρτησία από τον αµερικάνικο ιµπεριαλισµό συνιστούσε
ενίσχυση των συµφερόντων του γαλλικού κεφαλαίου στη διεθνή ιµπεριαλιστική κονίστρα. Ετσι, το ΓΚΚ καταδίκασε την
αντιαποικιοκρατική αλγερινή εξέγερση ως φασιστική συνωµοσία (Μάης 1945), ενώ στήριξε τον αγώνα του ΚΚ Βιετνάµ
24

εναντίον της γαλλικής αποικιοκρατίας, µόνο στο βαθµό που δεν επηρέαζε το στάτους κβο της Ινδοκίνας (1946).
Οι δε
σύµµαχοί του σοσιαλδηµοκράτες προτίµησαν έπειτα από την αποχώρηση του Ντε Γκολ (1946) να συνεργαστούν µε τις
25

υπόλοιπες αστικές πολιτικές δυνάµεις και όχι µε το ΓΚΚ.

Τελικά, το ΓΚΚ εκδιώχθηκε από την κυβέρνηση (1947), µε πρόσχηµα την άρνησή του να συµφωνήσει µε την πολιτική
26

µισθών της κυβέρνησης εθνικής ενότητας και τη στάση του στον πόλεµο της Ινδοκίνας.
στη µεταπολεµική σταθεροποίηση της γαλλικής αστικής εξουσίας.

Είχε όµως προλάβει να συµβάλει
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