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Σελίδα 1

Σάββατο 4 Μάη 2013 - Κυριακή 5 Μάη 2013

ΕΝΘΕΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ: "ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ Τα ψέµατα της ιµπερ.
παραχάραξης της Ιστορ. και η πραγµ. αλήθεια"

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ
Τα ψέµατα της ιµπεριαλιστικής παραχάραξης της Ιστορίας και η πραγµατική αλήθεια
Μέρα της Μεγάλης Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών η 9η Μάη, της µεγάλης νίκης
κατά του φασιστικού ιµπεριαλιστικού «Αξονα» Γερµανίας - Ιαπωνίας - Ιταλίας και
των συµµάχων τους, που έβαλε τέρµα στο Β' Παγκόσµιο Πόλεµο, τον πιο αιµατηρό
που γνώρισε η ανθρωπότητα. Οι νεκροί στη διάρκειά του έφτασαν τα 50
εκατοµµύρια. Σ' αυτήν τη νίκη συνέβαλαν όλες οι δυνάµεις που συµµετείχαν στον
αντιχιτλερικό συνασπισµό. Οµως, για την πραγµατοποίησή της, υπήρξε
καθοριστικός ο ρόλος της Σοβιετικής Ενωσης.
Τη δική τους σηµαντική συµβολή στον 6χρονο πόλεµο (1939 - 1945) είχαν τα
εθνικοαπελευθερωτικά και αντιφασιστικά κινήµατα των καπιταλιστικών χωρών. Και
σε αυτά ψυχή, οργανωτής και κύριος αιµοδότης ήταν τα Κοµµουνιστικά Κόµµατα.
Οπως ο Α', έτσι και ο Β' Παγκόσµιος Πόλεµος ήταν αποτέλεσµα της µεγάλης
όξυνσης των ενδοϊµπεριαλιστικών αντιθέσεων για το ξαναµοίρασµα του κόσµου.
Αυτές οι αντιθέσεις οξύνθηκαν ακόµα περισσότερο εξαιτίας της ύπαρξης της
Σοβιετικής Ενωσης, σε συνδυασµό µε την παγκόσµια καπιταλιστική οικονοµική
κρίση (1929 - 1933). Η ανισόµετρη ανάπτυξη του καπιταλισµού κατέστησε και
πάλι τη Γερµανία δύναµη κρούσης του διεθνούς ιµπεριαλισµού.
Η µεγάλη οικονοµική και στρατιωτική δύναµη της Γερµανίας αποκτήθηκε και χάρη
στην ενίσχυση που της έδωσαν οι νικήτριες καπιταλιστικές δυνάµεις του Α`
Παγκοσµίου Πολέµου, µε σκοπό να τη στρέψουν εναντίον της Σοβιετικής Ενωσης.
Οικονοµικοί γίγαντες των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Βρετανίας πρωταγωνίστησαν
στην ενίσχυση της Γερµανίας και στη διάρκεια του Β' Παγκοσµίου Πολέµου. Τη
στήριξή τους στον Χίτλερ και στον Μουσολίνι, πέρα από τους επιχειρηµατικούς
οµίλους, προσέφεραν και η Καθολική Εκκλησία και σειρά σοσιαλδηµοκρατικών,
συντηρητικών και άλλων αστικών κοµµάτων του λεγόµενου κεντρώου χώρου,
ενώ, µετά τον πόλεµο, Γερµανοί εγκληµατίες πολέµου επάνδρωσαν το ΝΑΤΟ και
µυστικές υπηρεσίες των «δηµοκρατικών» ιµπεριαλιστικών κρατών.
Αυτή τη µέρα, λοιπόν, το πολιτικό κατεστηµένο της ιµπεριαλιστικής ΕΕ την ανακήρυξε ως «µέρα της Ευρώπης». Στόχος να
σβήσουν από την ιστορική µνήµη, από τη συνείδηση λαού και νεολαίας, την ανεξάντλητη δύναµη των λαών που, όταν
θέλουν, µπορούν να συντρίψουν τον φαινοµενικά πανίσχυρο αντίπαλό τους. Και αυτό επίσης δεν είναι τυχαίο. Γιατί το πιο
σηµαντικό αποτέλεσµα του ∆εύτερου Παγκοσµίου Πολέµου ήταν οι θεµελιακές αλλαγές στον παγκόσµιο συσχετισµό των
δυνάµεων. Η Σοβιετική Ενωση, λόγω του αποφασιστικού ρόλου που είχε διαδραµατίσει στη συντριβή του φασισµού και
στην απελευθέρωση των ευρωπαϊκών λαών, βγήκε από τον πόλεµο µε εξαιρετικά ενισχυµένο το κύρος της και µε
διευρυµένη την επιρροή της. Συνέβαλε, παράλληλα, στην απόσπαση από τον καπιταλισµό µιας σειράς χωρών στην Ευρώπη,
αλλά και στην Ασία που ακολούθησαν πολύ γρήγορα το δρόµο του σοσιαλισµού. Καθώς και στην άνοδο του εργατικού
κινήµατος στις καπιταλιστικές χώρες και του εθνικοαπελευθερωτικού κινήµατος, που οδήγησε στην κατάρρευση του
αποικιοκρατικού συστήµατος.
Ολα αυτά θέλουν να σβήσουν από την ιστορική µνήµη. Και ανέλαβαν έργο οι πλαστογράφοι της Ιστορίας, που έχουν
εκκολαφθεί από τα ιµπεριαλιστικά επιτελεία.
Μετά τη νίκη της αντεπανάστασης στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες (1989 - 1991), ξεκίνησε µια πιο συντονισµένη
παγκόσµια προσπάθεια να ξαναγραφτεί η Ιστορία του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου.
Ο ιµπεριαλισµός επιχειρεί να σβήσει την προσφορά του Κοµµουνιστικού Κινήµατος, να κρύψει τις κατακτήσεις του
σοσιαλιστικού συστήµατος. Επιδιώκει να καταστήσει τις νεότερες γενιές ευάλωτες στη µαύρη προπαγάνδα, να τις υποτάξει
µαζικά στα σηµερινά του εγκλήµατα. Ο αντικοµµουνισµός αποτελεί παγκόσµια ιδεολογική και πολιτική δράση των
δυνάµεων του κεφαλαίου, προκειµένου να υψωθούν απέραστα τείχη, για να µη βγει ο κόσµος από το πισωγύρισµα όπου
τον έφερε η αντεπανάσταση του 1989 - 1991.
Τα ιµπεριαλιστικά «κέντρα» συγκαλύπτουν ότι οι άδικοι πόλεµοι ξεπηδούν από τη φλέβα του καπιταλιστικού συστήµατος,
ότι δεν οφείλονται σε κάποιους µανιακούς, όπως συχνά παρουσιάζουν τον Χίτλερ και τον Μουσολίνι. Οι πόλεµοι γίνονται,
επειδή υπάρχει η εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, οι ενδοϊµπεριαλιστικές αντιθέσεις για το µοίρασµα των αγορών,
για τη «διέξοδο» από τις οικονοµικές κρίσεις του καπιταλισµού µέσα από τη χειρότερη µορφή καταστροφής των
παραγωγικών δυνάµεων, τον πόλεµο. Ακόµα, µε στόχο την αναδιάταξη στο συσχετισµό δυνάµεων των ιµπεριαλιστικών
κρατών.
Ταυτόχρονα, αποσιωπούν το γεγονός ότι η ΕΣΣ∆ κατέβαλε µεγάλες και πολύχρονες προσπάθειες για να αποσοβηθεί η
πολεµική έκρηξη, ότι ακολουθούσε µε συνέπεια πολιτική ειρήνης, επειδή µόνο από αυτήν είχε συµφέρον για να οικοδοµηθεί
η σοσιαλιστική κοινωνία. Εχοντας καταργήσει την εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, είχε καταργήσει και το κίνητρο
της συµµετοχής στο µοίρασµα και στο ξαναµοίρασµα του κόσµου. Η Σοβιετική Ενωση υποχρεώθηκε να διεξαγάγει έναν
πόλεµο που προκάλεσε ο ιµπεριαλισµός.
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Κρύβουν, επίσης, επιµελώς ότι ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος αναθέρµανε τις ελπίδες των αντεπαναστατικών δυνάµεων στη
Σοβιετική Ενωση, που τον είδαν ως τη µεγάλη ευκαιρία για την παλινόρθωση του καπιταλισµού και συµµάχησαν µε τους
Γερµανούς.
Τα αντικοµµουνιστικά «κέντρα» ονοµατίζουν σήµερα την Αντίσταση «τροµοκρατία»! Εµφανίζουν ως σφαγές αµάχων την
παραδειγµατική τιµωρία των «δοσίλογων». Προβάλλουν ως βασική αιτία της δηµιουργίας οργανώσεων τύπου «Ταγµάτων
Ασφαλείας» και της συνεργασίας µε τους κατακτητές την ανάγκη «αθώων να προστατευθούν από το αιµατηρό όργιο που
εξαπέλυσαν εναντίον τους οι Κοµµουνιστές»!
Αντιστρέφουν πλήρως την πραγµατικότητα. ∆εν είναι µόνο οι δυνάµεις του «Αξονα», που διέπραξαν εγκλήµατα κατά της
ανθρωπότητας. Είναι και οι κυβερνήσεις των «δηµοκρατικών» ιµπεριαλιστικών δυνάµεων. Από τα πιο χαρακτηριστικά
εγκλήµατα των ΗΠΑ - Βρετανίας ήταν ο βοµβαρδισµός της ∆ρέσδης (13 προς 14 Φλεβάρη 1945), στη διάρκεια του οποίου
η πόλη µεταµορφώθηκε σε σωρούς ερειπίων, χάθηκαν πάνω από 120.000 άνθρωποι και καταστράφηκε ανυπολόγιστης
αξίας πολιτιστικός πλούτος. Κι αυτό, παρότι ο βοµβαρδισµός της ∆ρέσδης δεν είχε στρατιωτική σηµασία. Σήµερα, δε
λείπουν και εκείνοι που ισχυρίζονται ότι η ∆ρέσδη βοµβαρδίστηκε µετά από απαίτηση του Στάλιν!! Οµως, τα εργοστάσια της
Γερµανίας, όπου οι ΗΠΑ είχαν επενδύσεις, παρέµειναν άθικτα.
Αλλά οι ιµπεριαλιστές φτιάχνουν και δικές τους ανύπαρκτες ιστορικές επετείους για να ενσταλάζουν το δηλητήριο του
αντικοµµουνισµού, ως όπλο στον ολοκληρωτικό πόλεµο κατά των λαών. Ετσι καθιέρωσαν την 23η Αυγούστου µέρα µνήµης
κατά των ολοκληρωτικών καθεστώτων φασισµού και κοµµουνισµού. Εξοµοιώνουν τον κοµµουνισµό µε το φασισµό και
βάζουν στο ίδιο τσουβάλι τον Στάλιν µε τον Χίτλερ. Βασικό τους επιχείρηµα το «Σύµφωνο Μόλοτοφ - Ρίµπεντροπ» και
ακόµη το λεγόµενο «µυστικό του πρωτόκολο» για τον από κοινού διαµελισµό της Πολωνίας από Γερµανία - ΕΣΣ∆. Λένε
περίπου τα εξής: «Στην Πολωνία εισέβαλαν από κοινού Γερµανία και ΕΣΣ∆, επιβάλλοντας τον τέταρτο διαµελισµό στην
ιστορία της µαρτυρικής αυτής χώρας» (Γιάννης Μαρίνος, «Θύτες και Θύµατα» στο Το Βήµα, 05-03-2006»). Τι κρύβουν; Οτι
αυτή η περιοχή, όπως και οι χώρες της Βαλτικής που ενώθηκαν µε την ΕΣΣ∆ κατά το 1940, ήταν αυτές που είχαν αφαιρεθεί
απ' την Σοβιετική Ρωσία, αδίκως και µε τα όπλα των Γερµανοπολωνών και της Αντάντ το 1918 - 1921, µετά τη Συνθήκη
Μπρεστ - Λιτόφσκ, συνθήκη µε προσαρτήσεις σε βάρος της Σοβιετικής Ρωσίας, µε την οποία οι Γερµανοί και οι Πολωνοί τα
προσάρτησαν στα δικά τους εδάφη. Ακόµα και ο Ο. Τσόρτσιλ, µιλώντας στο ραδιόφωνο λίγες µέρες µετά, την 1η Οκτώβρη
του '39 σηµείωνε πως: «Το ότι τα ρώσικα στρατεύµατα θα πρέπει να σταθούν σε αυτή τη γραµµή ήταν σαφώς απαραίτητο
για την ασφάλεια της Ρωσίας κατά της ναζιστικής απειλής. Σε κάθε περίπτωση, η γραµµή είναι εκεί, και ένα ανατολικό
µέτωπο έχει δηµιουργηθεί το οποίο η ναζιστική Γερµανία δεν τολµά να απειλήσει. Οταν ο Herr von Ribbentrop κλήθηκε στη
Μόσχα την περασµένη εβδοµάδα ήταν για να µάθει το γεγονός, και να αποδεχθεί το γεγονός, ότι τα ναζιστικά σχέδια για τα
κράτη της Βαλτικής και την Ουκρανία πρέπει να νεκρώσουν» (Σοβιετικό Γραφείο Πληροφοριών, ό.π., σ. 25 - 26).
Τόσο άτιµα ψέµατα λοιπόν χρησιµοποιούν, αφενός για να συγκαλύψουν το γεγονός ότι τα άλλα ισχυρά καπιταλιστικά κράτη
εξόπλιζαν τη Γερµανία, ενίσχυαν την οικονοµία της µε σκοπό να τη στρέψουν ενάντια στην ΕΣΣ∆, όσο και για να στηρίξουν
τη βάση της επίσηµης πλέον κρατικής αντικοµµουνιστικής ιδεολογίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, τις ΗΠΑ, ταυτίζοντας το
φασισµό - ναζισµό µε τον κοµµουνισµό. Και να προχωρήσουν στην αναθεώρηση της Ιστορίας διαστρεβλώνοντάς την,
προκειµένου να ενισχύσουν τη σάπια αστική ιδεολογία και το παρασαπισµένο καπιταλιστικό τους σύστηµα. Ακόµη και την
9η Μάη Μέρα της Μεγάλης Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών, η ΕΕ την έχει µετονοµάσει Μέρα της Ευρώπης.
Ολ' αυτά τα ζητήµατα, στα οποία εστιάζουν οι αστοί, προκειµένου να ρίξουν λάσπη στην ΕΣΣ∆ και την κοµµουνιστική
θεωρία και ιδεολογία, θα δούµε στη συνέχεια.

Η φιλειρηνική δράση της ΕΣΣ∆
Η Σοβιετική Ενωση, σε συνθήκες που ο πόλεµος ήταν ορατός και αναπόφευκτος, ακολούθησε πολιτική, που απέβλεπε στην
όσο γίνεται συγκράτηση του γερµανικού ιµπεριαλισµού και τη δηµιουργία, όσο µπορούσε να γίνει, προϋποθέσεων
ασφάλειας και διατήρησης της ειρήνης. Ετσι, στις 2 του Μάη 1935 υπογράφτηκε στο Παρίσι το γαλλο-σοβιετικό σύµφωνο
αµοιβαίας βοήθειας και µε την Τσεχοσλοβακία. Η σοβιετική κυβέρνηση πάλευε µε κάθε µέσο για την αποτροπή του
πολέµου. Ταυτόχρονα, το σοβιετικό κράτος πήρε µια σειρά µέτρα, που απέβλεπαν στην ενίσχυση της άµυνας της χώρας και
στην ανάπτυξη του στρατιωτικο-οικονοµικού δυναµικού της.
Στη δεκαετία του 1930, η χιτλερική κυβέρνηση επιδόθηκε σε µια διπλωµατική, στρατηγική και οικονοµική προπαρασκευή
του παγκόσµιου πολέµου. Τον Οκτώβρη του 1933, η Γερµανία εγκατέλειψε τη ∆ιάσκεψη της Γενεύης για τον αφοπλισµό και
κατέθεσε δήλωση αποχώρησης από την Κοινωνία των Εθνών. Στις 16 του Μάρτη 1935 ο Χίτλερ παραβίασε τα άρθρα, τα
σχετικά µε τον πόλεµο, που περιλαµβάνονταν στη Συνθήκη Ειρήνης των Βερσαλιών του 1919 και κήρυξε στη χώρα γενική
επιστράτευση. Το Μάρτη του 1936 τα γερµανικά στρατεύµατα κατέλαβαν την αποστρατιωτικοποιηµένη ζώνη της Ρηνανίας.
Το Νοέµβρη του 1936, η Γερµανία και η Ιαπωνία υπέγραψαν το «αντικοµµουνιστικό σύµφωνο» (ενάντια στη Γ' ∆ιεθνή),
στο οποίο το 1937 προσχώρησε και η Ιταλία. Αυτή η δραστηριότητα οδήγησε σε µια σειρά διεθνείς πολιτικές κρίσεις και
τοπικούς πολέµους. Στη δεκαετία του '30 άρχισαν επιθετικοί ιµπεριαλιστικοί πόλεµοι µε την εισβολή της Ιαπωνίας στην Κίνα
(άρχισε το 1931), την εισβολή της Ιταλίας στην Αιθιοπία (1935 - 1936) και τη γερµανοϊταλική επέµβαση στην Ισπανία
(1936 - 1939).
Η Γερµανία, επωφελούµενη από την πολιτική της λεγόµενης µη επέµβασης, που ακολουθούσαν η Μεγάλη Βρετανία και η
Γαλλία, κατέλαβε το Μάρτη του 1938 την Αυστρία και άρχισε να προετοιµάζει επίθεση κατά της Τσεχοσλοβακίας. Υπήρχαν
βεβαίως οι συµφωνίες της µε τη Γαλλία το 1924 και µε την ΕΣΣ∆ το 1935, που προέβλεπαν στρατιωτική βοήθεια αυτών των
κρατών στην Τσεχοσλοβακία. Εξάλλου, η Σοβιετική Ενωση δεν παρέλειπε να δηλώνει ότι ήταν έτοιµη να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις της και να προσφέρει στην Τσεχοσλοβακία στρατιωτική βοήθεια, ακόµα και στην περίπτωση που το
παράδειγµά της δε θα το ακολουθούσε η Γαλλία.
Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση Ε. Μπένες της Τσεχοσλοβακίας δε δέχτηκε τη βοήθεια της ΕΣΣ∆. Και, βεβαίως, στην υπόθεση
«Τσεχοσλοβακία» τη λύση έδωσε η συµφωνία του Μονάχου. Το Σεπτέµβρη του 1938 έγινε συνάντηση Μεγάλης Βρετανίας,
Γαλλίας, Γερµανίας και Ιταλίας, στο Μόναχο, όπου η Τσεχοσλοβακία συµφωνήθηκε να δοθεί στον Χίτλερ. Χωρίς ουσιαστικά
να γίνει συζήτηση, αφού ήδη η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας είχε προειδοποιηθεί µε τελεσίγραφο της Μεγάλης Βρετανίας
να δεχτεί τους όρους της Γερµανίας, δηλαδή την προσάρτηση στη Γερµανία εδαφών της µε γερµανικό πληθυσµό (περιοχή
των Σουδητών).

6/5/2013 8:08 µµ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ : ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

3 of 8

http://www.rizospastis.gr/storyPlain.do?id=7423101&action=print

Αποτέλεσµα της συµφωνίας του Μονάχου ήταν, οι κυβερνήσεις της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας, µε την υποστήριξη
των ΗΠΑ, να επιβάλουν τους όρους της Γερµανίας στην Τσεχοσλοβακία και ουσιαστικά να συµφωνήσουν για την
κατάληψη, από τη Γερµανία, της περιοχής των Σουδητών, υπολογίζοντας µε τον τρόπο αυτό να ανοίξουν στη Γερµανία «το
δρόµο προς Ανατολάς». Ετσι, λύθηκαν πια τα χέρια της Γερµανίας για την επίθεση.
Προς το τέλος του 1938, η ναζιστική Γερµανία άρχισε διπλωµατική επίθεση κατά της Πολωνίας, δηµιουργώντας τη
λεγόµενη κρίση του Ντάντσιχ, που σήµαινε ότι, µε το πρόσχηµα των αξιώσεων για την εξάλειψη των «αδικιών της
Συνθήκης Ειρήνης των Βερσαλιών», σχετικά µε την ελεύθερη ζώνη της πόλης Ντάντσιχ, έψαχναν αφορµή να
πραγµατοποιήσουν εισβολή στην Πολωνία. Το Μάρτη του 1939 η Γερµανία κατέλαβε ολόκληρη την Τσεχοσλοβακία. Στη
συνέχεια κατέλαβε την περιοχή Μέµελ της Λετονίας και επέβαλε στη Ρουµανία υποδουλωτικό «οικονοµικό» σύµφωνο. Η
Ιταλία τον Απρίλη του 1939 κατέλαβε την Αλβανία. Ως απάντηση στη διεύρυνση της φασιστικής εισβολής, οι κυβερνήσεις
της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας, για να περιφρουρήσουν τα οικονοµικά και πολιτικά συµφέροντά τους στην
Ευρώπη, υποσχέθηκαν «εγγυήσεις ανεξαρτησίας» σε Πολωνία, Ρουµανία, Ελλάδα και Τουρκία. Η Γαλλία ανέλαβε, επιπλέον,
την υποχρέωση να δώσει στρατιωτική βοήθεια στην Πολωνία σε περίπτωση επίθεσης της Γερµανίας εναντίον της. Τον
Απρίλη - Μάη του 1939 η Γερµανία κατήγγειλε την αγγλοαµερικανική ναυτική συµφωνία του 1935, ακύρωσε το σύµφωνο
µη επίθεσης µε την Πολωνία, που υπογράφτηκε το 1934, και έκλεισε µε την Ιταλία το λεγόµενο Χαλύβδινο σύµφωνο, µε
βάση το οποίο η ιταλική κυβέρνηση υποχρεωνόταν να βοηθήσει τη Γερµανία, αν αυτή εµπλακεί σε πόλεµο µε τις δυτικές
καπιταλιστικές δυνάµεις.
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, η ΕΣΣ∆ επιµένει στην αναγκαιότητα συµφωνίας µε Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία,
προκειµένου να αντιµετωπιστεί όσο µπορούσε η εξελισσόµενη σε παγκόσµιο πόλεµο πραγµατικότητα, µε βασικό πεδίο το
έδαφος της Ευρώπης. Οι κυβερνήσεις της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας άρχισαν διαπραγµατεύσεις µε την ΕΣΣ∆ που
έγιναν στη Μόσχα το καλοκαίρι του 1939. Βεβαίως, στόχευαν όχι στο να υπογράψουν συµφωνία, αλλά κωλυσιεργώντας
στις διαπραγµατεύσεις να επιταχύνουν την επίθεση της Γερµανίας στην ΕΣΣ∆. Ετσι, δε δέχτηκαν την υπογραφή συµφωνίας,
που πρότεινε η ΕΣΣ∆ και που µιλούσε για κοινό µέτωπο κατά των ναζιστών. Πρότειναν, µάλιστα, στη Σοβιετική Ενωση να
αναλάβει µονοµερείς υποχρεώσεις να βοηθήσει οποιονδήποτε Ευρωπαίο γείτονά της σε περίπτωση επίθεσης εναντίον του.
Επιδίωξή τους µ' αυτή την ταχτική ήταν να παρασύρουν την ΕΣΣ∆ σε πόλεµο εναντίον της Γερµανίας και να την αφήσουν
µόνη της. Ετσι, δεν επήλθε συµφωνία.
Την ώρα που οδηγούσε τις διαπραγµατεύσεις της Μόσχας σε αποτυχία, η αγγλική κυβέρνηση ερχόταν σε µυστικές επαφές
µε τους χιτλερικούς, µέσω του πρεσβευτή τους στο Λονδίνο Χ. Ντίρκσεν, επιδιώκοντας να πετύχει συµφωνία µε τη
Γερµανία για το ξαναµοίρασµα του κόσµου, µε δεδοµένη την επίθεση στην ΕΣΣ∆ και την καταστροφή της.
Η Σοβιετική Ενωση, µπροστά στον άµεσο κίνδυνο επίθεσης της ναζιστικής Γερµανίας και έχοντας προβλέψει το
αναπόφευκτο του πολέµου, αφού δεν ευοδώθηκαν οι διαπραγµατεύσεις υπογραφής συµφωνίας µε τη Μεγάλη Βρετανία και
τη Γαλλία, οδηγείται στην υπογραφή του προτεινόµενου, από τη Γερµανία, συµφώνου µη επίθεσης, του γνωστού και ως
συµφώνου Μολότοφ - Ρίµπεντροπ. Σκοπός της από άποψη ταχτικής ήταν να καθυστερήσει όσο γίνεται περισσότερο τη
ναζιστική επίθεση ενάντιά της και να προετοιµαστεί επίσης όσο γίνεται πιο ολοκληρωµένα για την αντιµετώπιση του
πολέµου της Γερµανίας ενάντιά της. Αυτή η επιλογή ήταν αναπόφευκτη και µε µια έννοια επιβλήθηκε από την ταχτική των
άλλων ιµπεριαλιστικών δυνάµεων.
Πηγές:
1.Υπουργείο Αµυνας της ΕΣΣ∆ - Β' Παγκόσµιος Πόλεµος, εκδόσεις «20ός αιώνας».
2. Η Μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια.
3. Θανάση Παπαρήγα: «∆εύτερος παγκόσµιος πόλεµος - Σκέψεις για µερικές πλευρές του», εκδόσεις
«Σύγχρονη Εποχή».

Η αλήθεια και το ψέµα
Μόλις ο Μπους και οι της ΕΕ, µαζί µε τις αντιδραστικότατες κυβερνήσεις της καπιταλιστικής παλινόρθωσης στις Λετονία Εσθονία - Λιθουανία (στις 3 Βαλτικές χώρες), άρχισαν εδώ και αρκετά χρόνια να λένε τα δικά τους για το «Σύµφωνο
Μολότοφ - Ρίµπεντροπ» (Σύµφωνο µη επίθεσης µεταξύ Γερµανίας - Σοβιετικής Ενωσης, 23 Αυγούστου 1939), µπήκαν σε
ενέργεια και τα εδώ παπαγαλάκια τους: Καθηγητές, δηµοσιογράφοι και άλλοι πρόθυµοι σπεύδουν να επαναλάβουν την
ιµπεριαλιστική προπαγάνδα: Μετά τον πόλεµο η σοβιετική κατοχή αντικατέστησε τη γερµανική! Οφείλουµε, λοιπόν, οι
κοµµουνιστές µια «µεγάλη συγγνώµη» σε αυτούς τους λαούς... Και πρώτα απ' όλους οφείλει η κυβέρνηση Πούτιν, και ας
µην είναι κοµµουνιστές, λένε οι «αρχηγοί» και ακολουθούν οι παπαγάλοι. Παρότι κυβέρνηση της καπιταλιστικής
παλινόρθωσης, οι αµερικανοευρωπαϊκές στοχεύσεις θέλουν την κυβέρνηση Πούτιν γονατισµένη, στο πλαίσιο βεβαίως των
ενδοϊµπεριαλιστικών ανταγωνισµών τους.
Οφείλουµε, λοιπόν, οι κοµµουνιστές, πρώτοι απ' όλους, συγγνώµη, που αυτοί οι λαοί έζησαν «σκλάβοι» (!) και µετά τον Β΄
Παγκόσµιο Πόλεµο!! Αλλά και επειδή η Σοβιετική Ενωση µοίρασε (!!) την Ανατολική Ευρώπη µε τη Γερµανία!...
Εκείνοι που πρέπει να ζητήσουν συγγνώµη από τους λαούς της Πολωνίας και των Βαλτικών χωρών είναι οι σηµερινοί
κυβερνώντες τους και οι ΗΠΑ - Μ. Βρετανία - Γαλλία. Και φυσικά η Γερµανία. Συγγνώµη οφείλουν να ζητήσουν αυτά τα
κράτη και απ' όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς.
Η Σοβιετική Ενωση δεν είχε επιθετική πολιτική. Είχε πολιτική ειρήνης, πολιτική αποτροπής του πολέµου, γιατί, έχοντας
καταργήσει την εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, δεν ενδιαφερόταν (το αντίθετο) για συµµετοχή στο ξαναµοίρασµα
του κόσµου. Ενώ οι ιµπεριαλιστικές χώρες («δηµοκρατικές» και µη) ήταν αυτές που προκάλεσαν τον Β΄ Παγκόσµιο
Πόλεµο, όπως και τον Α΄.
Οντας στόχος όλων, η Σοβιετική Ενωση αµύνθηκε. ∆ιεξήγαγε δίκαιο αγώνα για την απελευθέρωση και του δικού της
τµήµατος που είχε κατακτηθεί και των άλλων χωρών. Και µόνη της έγραψε εποποιία, όντας σε συνθήκες καπιταλιστικής
περικύκλωσης και προβοκάτσιας, απειλών και εκβιασµών, υπονόµευσης και πολεµικών επιθέσεων.
Πολύ καλά έκανε, λοιπόν, η Σοβιετική Ενωση και συνήψε το «Σύµφωνο Μολότοφ - Ρίµπεντροπ», που έχει προκαλέσει την
υποκριτική λύσσα αστών και οπορτουνιστών. Να τι έγραψε ο φανατικός αντικοµµουνιστής William L. Shirer στο βιβλίο του
«Η άνοδος και η πτώσις του Γ΄ Ράιχ» (εκδόσεις «Αρσενίδη», τόµος Β΄, σελ. 199 - 200):
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«Μετά δύο έτη, όταν τα γερµανικά στρατεύµατα εισέβαλον εις την Ρωσίαν, κατά παραβίασιν του συµφώνου, ο Στάλιν θα
εδικαιολόγει πάλιν την αισχράν συµφωνίαν του µε τον Χίτλερ, η οποία επραγµατοποιήθη όπισθεν της ράχεως των αγγλογαλλικών στρατιωτικών αποστολών, αι οποίαι είχον έλθει διά να διαπραγµατευθούν εις την Μόσχαν. "Εξησφαλίσαµεν
ειρήνην διά την χώραν µας δι' εν και ήµισυ έτος" εκαυχήθη εις µίαν εκποµπήν προς τον ρωσικόν λαόν την 3ην Ιουλίου
1941, "καθώς και µίαν ευκαιρίαν διά να προπαρασκευάσωµεν τας δυνάµεις µας προς άµυναν, εάν η φασιστική Γερµανία θα
διεκινδύνευε να επιτεθή κατά της χώρας µας παραβαίνουσα το σύµφωνον. Τούτο υπήρξε σαφές κέρδος διά την χώραν µας
και ζηµία διά την φασιστικήν Γερµανίαν".
Αλλ' ήτο πράγµατι; Το σηµείον τούτο συνεζητήθη έκτοτε πολλάκις. Το ότι η αισχρά µυστική συµφωνία έδωσεν εις τον
Στάλιν το ίδιον χρονικόν διάστηµα διά ν' αναπνεύση, το οποίον ο Τσάρος Αλέξανδρος ο Α΄ εξησφάλισεν από τον
Ναπολέοντα το 1807 και ο Λένιν από τους Γερµανούς εις το Μπρεστ - Λιτόφσκ το 1917, ήτο προφανές. Εντός βραχέος
χρονικού διαστήµατος, αύτη έδωσεν επίσης εις την Σοβιετικήν Ενωσιν µίαν προκεχωρηµένην αµυντικήν τοποθεσίαν
εναντίον της Γερµανίας, πέραν των υφισταµένων ρωσικών συνόρων, συµπεριλαµβανοµένων βάσεων εις τα Βαλτικά Κράτη
και την Φινλανδίαν - εις βάρος των Πολωνών, των Λετονών, των Εσθονών και των Φινλανδών. Και το σηµαντικότερον
όλων, όπως η επίσηµος σοβιετική Ιστορία της ∆ιπλωµατίας ετόνισε βραδύτερον, εξησφάλισε εις το Κρεµλίνον ότι, εάν η
Ρωσία εδέχετο βραδύτερον επίθεσιν από την Γερµανίαν, αι ∆υτικαί ∆υνάµεις θα είχον ήδη ανεκκλήτως εµπλακεί εναντίον
του Τρίτου Ράιχ και η Σοβιετική Ενωσις δε θ' ανθίστατο µόνη κατά της γερµανικής ισχύος, όπως είχε φοβηθεί ο Στάλιν καθ'
όλον το θέρος του 1939. Ολ' αυτά είναι αναντιρρήτως αληθή».
Ο αισχρός Σίρερ είναι πιο ειλικρινής από τους σύγχρονους Αµερικανοευρωπαίους. Οι οποίοι «ξεχνάνε» τα γεγονότα.
Στις 12 του Μάρτη 1938 η Γερµανία ολοκλήρωσε την προσάρτηση της Αυστρίας. ΗΠΑ - Μ. Βρετανία - Γαλλία θεώρησαν το
γεγονός φυσικό, ζωτική ανάγκη της Γερµανίας!
Στις 29 και 30 του Σεπτέµβρη 1938 οι ΗΠΑ - Μ. Βρετανία - Γαλλία παρέδωσαν στον Χίτλερ την Τσεχοσλοβακία (Σύµφωνο
Μονάχου). Και στις 14 του Σεπτέµβρη 1939 η Γερµανία την κατέλαβε ολόκληρη!
Στις 7 του Απρίλη 1939 η Ιταλία εισέβαλε στην Αλβανία και στις 8 την κατέλαβε ανενόχλητη!
Στις 31 του Μάρτη 1939 οι Βρετανία - Γαλλία δήλωσαν πως παρέχουν στην Πολωνία εγγυήσεις σε περίπτωση που θα δεχθεί
απρόκλητη επίθεση. Μάλιστα, στις 19 του Μάη 1939 υπογράφτηκε γαλλοπολωνική στρατιωτική συµµαχία. Ενώ στις 25 του
Αυγούστου 1939 η Βρετανία υπέγραψε µε την Πολωνία «Σύµφωνο αµοιβαίας βοήθειας».
Τι απέγιναν αυτές οι Συµφωνίες και οι υποσχέσεις; Αποδείχθηκαν φούµαρα. Την 1η του Σεπτέµβρη 1939 η Γερµανία
δηµιούργησε µια προβοκάτσια και εισέβαλε στην Πολωνία! Και οι ΗΠΑ; Κήρυξαν στάση «ουδετερότητας»!! Και οι
Αγγλογάλλοι; «Κήρυξαν» τον πόλεµο κατά της Γερµανίας, αλλά δεν τον έκαναν και στην πράξη!!! («παράξενος»
πόλεµος»)... Επί περίπου ένα χρόνο τον είχαν κηρυγµένο, δίχως να τον διεξάγουν...
Και η κυβέρνηση της Πολωνίας; Αυτή διαπραγµατευόταν µε τον Χίτλερ, έτοιµη και πρόθυµη να χτυπήσει µαζί του τη
Σοβιετική Ενωση! Η συµφωνία χάλασε στο θέµα του Γκντανσκ, που ο Χίτλερ ζητούσε να προσαρτήσει, και στο
«διάδροµο» στην Ποµερανία. Τότε η αστική τάξη της Πολωνίας, για να προστατευθεί από τη Γερµανία, άρχισε να κάνει
«Σύµφωνα» µε τους Αγγλογάλλους, ενώ αρνήθηκε να κάνει «Σύµφωνο» µε τη Σοβιετική Ενωση, όπως της
ζητούσε, για κοινή πάλη κατά της χιτλερικής επιδροµής. Και τελικά την έπαθε τόσο από τους Γερµανούς, όσο και από
τους Αγγλογάλλους...
Να προστεθεί και τούτο: Ενώ η βρετανική κυβέρνηση έκανε διαπραγµατεύσεις µε τη Σοβιετική Ενωση, υποτίθεται για
αντιχιτλερική συµµαχία, ταυτόχρονα έκανε µυστικές διαπραγµατεύσεις µε τον Χίτλερ, προτείνοντας τη σύναψη
«Συµφώνου µη επίθεσης» και συµφωνίας για το µοίρασµα σφαιρών επιρροής, δηλαδή συµφωνίας πολύ πιο
σηµαντικής από την αγγλογερµανική ναυτική συµφωνία του 1935. Στις χώρες που θα µοίραζαν συµπεριλαµβανόταν
και η Σοβιετική Ενωση, ενώ η Βρετανία συµφωνούσε να παραιτηθεί και από τις εγγυήσεις που είχε αναλάβει
απέναντι στην Πολωνία, τις οποίες δεν τήρησε, όπως προαναφέρθηκε.
Τα «πανιά», εποµένως, του Χίτλερ, να «καταβροχθίσει» και την Πολωνία, του τα φούσκωσαν οι «δηµοκρατίες» των ΗΠΑ Βρετανίας - Γαλλίας και όχι η Σοβιετική Ενωση, όπως ψευδέστατα γράφεται.
Και πριν προχωρήσουµε, χρειάζεται να θυµηθούµε εδώ ότι στις 22 του Μάρτη 1939, δηλαδή 5 µήνες προτού να γίνει το
«Σύµφωνο Μολότοφ - Ρίµπεντροπ», η Γερµανία κατέλαβε τη λιθουανική πόλη Κλαϊπέντα, για το καθεστώς της
οποίας ήταν εγγυήτριες δυνάµεις οι Βρετανία - Γαλλία!! Εννοείται πως και πάλι οι «εγγυήτριες» έκαναν τα στραβά
µάτια...
Ακόµη: Στα τέλη του 1939 οι Αγγλογάλλοι (µε την καλυµµένη βοήθεια της Γερµανίας) «έσπρωξαν» την κυβέρνηση της
Φινλανδίας σε πόλεµο κατά της Σοβιετικής Ενωσης. Εδιναν µάλιστα στη Φινλανδία άφθονο εξοπλισµό, ενώ ετοιµάζονταν να
στείλουν και στρατό. Στο µεταξύ, η Φινλανδία νικήθηκε και το Μάρτη του 1940 υπέγραψε στη Μόσχα συνθήκη ειρήνης.
Ετσι, τα σχέδια µαταιώθηκαν.

Ιστορία απ' τα παλιά
Στις 3 του Μάρτη 1918 η σοβιετική εξουσία, που τότε µετρούσε τρεισήµισι µήνες ζωής, υποχρεώθηκε, λόγω του αρνητικού
συσχετισµού δυνάµεων, να υπογράψει τη «συνθήκη του Μπρεστ - Λιτόφσκ», αρνούµενη να συζητήσει τους όρους της και
δηλώνοντας πως η «ειρήνη» που έρχεται µε αυτή τη συνθήκη δε στηρίζεται στην ελεύθερη συγκατάθεση των λαών, αλλά
υπαγορεύεται στη Σοβιετική Ρωσία από το γερµανικό ιµπεριαλισµό, που επιτιθόταν εναντίον της µαζί µε τους Πολωνούς και
άλλους αντεπαναστάτες.
Σύµφωνα µε τους όρους της συνθήκης του Μπρεστ - Λιτόφσκ η Σοβιετική Ρωσία υποχρεωνόταν να παραχωρήσει στη
Γερµανία και στην Αυστροουγγαρία πάνω από 150 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόµετρα του εδάφους της, ανάµεσα στα οποία
τη Λιθουανία, τµήµα της Εσθονίας και της Λετονίας, καθώς και τη ∆υτική Ουκρανία και τη ∆υτική Λευκορωσία.
∆υτική Ουκρανία και ∆υτική Λευκορωσία έµειναν κάτω από την εξουσία της πολωνικής αστικής τάξης. Το ίδιο
και ένα τµήµα της Λιθουανίας, µαζί µε την πρωτεύουσα Βίλνα. Κι αυτά, παρότι η Πολωνία υποχρεώθηκε να
σταµατήσει τον αντεπαναστατικό πόλεµο κατά της Σοβιετικής Ρωσίας και στις 18 του Μάρτη 1921 να υπογράψει συνθήκη
ειρήνης που καθόριζε τα καινούρια ανατολικά σύνορα του πολωνικού κράτους.
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Οταν τον Οκτώβρη του 1918 ξέσπασε η επανάσταση στην Αυστροουγγαρία και το Νοέµβρη στη Γερµανία, η σοβιετική
εξουσία ακύρωσε τη συνθήκη του Μπρεστ - Λιτόφσκ. Τότε ξεσηκώθηκαν οι λαϊκές µάζες στις Βαλτικές χώρες και στις
Ουκρανία και Λευκορωσία, όπου σχηµατίσθηκαν σοβιετικές κυβερνήσεις.
Οµως, τότε επενέβη η Αντάντ. Πάνω από 40.000 Εγγλέζοι και 10.000 Αµερικανοί στρατιώτες, χιλιάδες Γάλλοι και άλλοι
αποβιβάστηκαν στην Κριµαία και 100.000 Ιάπωνες στην Απω Ανατολή, ενώ η Αντάντ ζήτησε από τη νικηµένη Γερµανία να
αφήσει το στρατό της στις περιοχές της Ρωσίας που κατείχε, κάτι που έγινε.
Τελικά: Η σοβιετική εξουσία ανατράπηκε σε όλες αυτές τις χώρες και περιοχές. Ο συσχετισµός των δυνάµεων δεν έκανε
δυνατή την εδραίωσή της.

Τρεις επαναστάσεις
Στις 21 του Ιούνη 1940 άρχισε στην Εσθονία νέα σοσιαλιστική επανάσταση και τον Ιούλη η σοβιετική εξουσία
αποκαταστάθηκε. Στις 8 του Οκτώβρη 1940 το ΚΚ Εσθονίας, µε απόφαση του Πανενωσιακού Κοµµουνιστικού Κόµµατος
(Μπολσεβίκων) έγινε δεκτό στη σύνθεσή του.
Τι είχε προηγηθεί; Στις εκλογές για την Κρατική Βουλή (14 - 15 του Ιούνη 1940) το 92,8% των ψηφοφόρων ψήφισε υπέρ
της «Ενωσης του εργαζόµενου λαού της Εσθονίας» (συνασπισµός που ιδρύθηκε µε πρωτοβουλία του ΚΚ Εσθονίας). Και στις
22 του Ιούλη η Βουλή ψήφισε την ένταξη της Εσθονίας στη Σοβιετική Ενωση. Μέχρι που, µετά την επίθεση της Γερµανίας
κατά της Σοβιετικής Ενωσης (22 του Ιούνη 1941), η Εσθονία κατακτήθηκε. Στην εξουσία ήρθε κυβέρνηση αστική,
συνεργάτες των Γερµανών, πρόγονοι πολλών από τους σηµερινούς διοικούντες. Θέλουν κι αυτοί να ζητήσουµε συγγνώµη
από τον εσθονικό λαό!!!
Ανάλογες εξελίξεις υπήρξαν και στις άλλες δύο Βαλτικές χώρες, στη Λετονία και στη Λιθουανία. Κι εκεί πραγµατοποιήθηκαν
επαναστάσεις. Κι αυτές οι χώρες εντάχθηκαν στη Σοβιετική Ενωση.
Ετσι, τα περί κατάκτησης των τριών Βαλτικών χωρών αποδείχνονται παραµύθια. Τόσο παραµύθια, που φτάνει να θυµηθεί ή
να µάθει κανείς ότι η γερµανική προπαγάνδα της εποχής δεν έκανε καν λόγο για «σοβιετική κατοχή», ούτε µετά
την κατάκτηση των Βαλτικών χωρών από τα γερµανικά στρατεύµατα! Οι σηµερινοί ιµπεριαλιστές ξεπέρασαν και
τον Γκέµπελς...
Και ως τέτοιοι «ξεχνούν» ότι µόνο για την απελευθέρωση της Λετονίας έδωσαν τη ζωή τους 150.000 Σοβιετικοί. Ανάλογοι
είναι οι αριθµοί της θυσίας και για τις Εσθονία και Λιθουανία.

Ποια Πολωνία;
Από τη στιγµή που η Γερµανία επιτέθηκε κατά της Πολωνίας, από τη στιγµή που η ∆υτική Ουκρανία και η ∆υτική
Λευκορωσία ήταν τµήµα της Ρωσίας κατακτηµένο από την Πολωνία από το 1920 και από τη στιγµή που αυτές οι περιοχές
(µε τα 9 εκατοµµύρια Ουκρανούς και 12 εκατοµµύρια Λευκορώσους) µπορούσαν να πέσουν στα νύχια της Γερµανίας, ο
Κόκκινος Στρατός πέρασε τα σοβιετοπολωνικά σύνορα στις 17 του Σεπτέµβρη 1939 και τις ελευθέρωσε από τους
Πολωνούς. Πήρε πίσω η Σοβιετική Ενωση τα δικά της κατακτηµένα εδάφη.
Στις περιοχές αυτές ήδη οι εργαζόµενοι είχαν εγκαθιδρύσει σοβιετική εξουσία. Στις αρχές Νοέµβρη το Ανώτατο Σοβιέτ τις
έκανε µε νόµο δεκτές ως τµήµατα της ενιαίας Ουκρανίας και της ενιαίας Λευκορωσίας. Να σηµειωθεί, ότι, δύο βδοµάδες
µετά τη γερµανική επίθεση, η κυβέρνηση της Πολωνίας εγκατέλειψε τη χώρα στο έλεος της τύχης της...

Συµπέρασµα
Οι περιοχές και χώρες (∆υτική Ουκρανία, ∆υτική Λευκορωσία, Λετονία, Εσθονία, Λιθουανία), που ενώθηκαν µε τη Σοβιετική
Ενωση κατά το 1940, ήταν ακριβώς αυτές που είχαν αφαιρεθεί από τη Σοβιετική Ρωσία αδίκως και µε τα όπλα
των Γερµανοπολωνών και της Αντάντ το 1918 - 1921. Και ενώθηκαν µετά από λαϊκές επαναστάσεις. ∆εν
κατακτήθηκαν. Μαζί µε αυτές και η Βεσσαραβία που είχε κατακτηθεί (και αυτή στον εµφύλιο πόλεµο) από την αστική τάξη
της Ρουµανίας.

Κατίν!...
Χιλιάδες άοπλους Πολωνούς αξιωµατικούς, κληρικούς και διανοούµενους κατέσφαξαν οι Σοβιετικοί στο δάσος του Κατίν,
µας πληροφορούν η «αντικειµενική» ιστοριογραφία και οι άλλοι παπαγάλοι των Μπους - ΕΕ και λοιπών!.. Το επιβεβαίωσε
και ο Γκορµπατσόφ!!
Ωστόσο, ο νοµικός Γιούρι Σλοµπότκιν, στέλεχος και πρώην βουλευτής του Κοµµουνιστικού Εργατικού Κόµµατος Ρωσίας
(ΚΕΚΡ), µε σειρά άρθρων του στην εφηµερίδα «Εργαζόµενη Ρωσία» αποδείχνει ότι η υπόθεση του Κατίν ήταν οργανωµένη
από τη Γερµανία. Γράφει ο Ρώσος νοµικός:
«Στο Κατίν οι Γερµανοί εγκατέστησαν γερµανική οµάδα της προπαγάνδας. Ο Γκέµπελς υπεδείκνυε µε επιµονή στους
υφισταµένους του: "Οι Γερµανοί αξιωµατικοί, που θα αναλάβουν την καθοδήγηση, θα πρέπει να είναι εξαιρετικά πολιτικά
προετοιµασµένοι και έµπειροι άνθρωποι, ικανοί να ενεργούν µε ευελιξία και βεβαιότητα. Μερικοί άνθρωποί µας πρέπει να
είναι εκεί πιο πριν, έτσι ώστε όλα να είναι έτοιµα κατά την άφιξη του Ερυθρού Σταυρού και κατά τις εκταφές να µην
αντιµετωπίσουν καταστάσεις που δεν αντιστοιχούν στη γραµµή µας. Θα ήταν πρόσφορο να επιλεχτεί ένα άτοµο από µας και
ένα ακόµη OVK, οι οποίοι ήδη από τώρα θα προετοιµάσουν λεπτό προς λεπτό το πρόγραµµα στο Κατίν».
Το 1995 κυκλοφόρησε στη Μόσχα το βιβλίο «Ερευνα για το Κατίν» του Γ. Μούχιν. Μεταξύ πολλών ο Γ. Μούχιν κατονοµάζει
τρεις άµεσες αποδείξεις: 1) Τα συµπεράσµατα των ιατροδικαστών εµπειρογνωµόνων, συµπεριλαµβάνοντας µια σειρά απ'
αυτούς, οι οποίοι το 1943 ήταν στην επιτροπή του Γερµανού καθηγητή Γ. Μπουτς, για το ότι βάσει του βαθµού της
αποσύνθεσης των πτωµάτων, της κατάστασης του ιµατισµού τους και άλλων σηµαδιών, µέχρι τη στιγµή της εκταφής από
τους χιτλερικούς, οι σκοτωµένοι ήταν θαµµένοι στη γη λιγότερο από ένα χρόνο, το πολύ ενάµιση χρόνο. ∆ηλαδή, ο χρόνος
της δολοφονίας τους αφορά το φθινόπωρο του 1941. 2) Οι σφαίρες και οι κάλυκες, που ανακαλύφθηκαν στους τάφους,
είχαν διαµέτρηµα 7,65 χιλιοστών και 6,35 χιλιοστών και τα χαρακτηριστικά του γερµανικού εργοστασίου παραγωγής
σφαιρών «Genshovik», σε συντοµογραφία «Geko», δηλαδή, παράχθηκαν στη Γερµανία. 3) Περίπου στο 20% των
πτωµάτων τα χέρια δέθηκαν µε τύπο σπάγκου, ο οποίος πριν από τον πόλεµο δεν παραγόταν καθόλου στην ΕΣΣ∆, αλλά
παραγόταν στη Γερµανία.

6/5/2013 8:08 µµ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ : ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

6 of 8

http://www.rizospastis.gr/storyPlain.do?id=7423101&action=print

Και συνεχίζει ο Γιούρι Σλοµπότκιν: «Αλλά η επιτροπή των ιατροδικαστών εµπειρογνωµόνων, στην οποία επικεφαλής ήταν ο
Γ. Μπουτς, έµεινε στο Κατίν µόνο δύο µέρες και, αφού άνοιξε εννέα πτώµατα, που εκ των προτέρων είχαν προετοιµάσει οι
χιτλερικοί, την 1η Μαΐου του 1943 αναχώρησε για το Βερολίνο.
"Θα πρέπει να εξολοθρευτούν όλοι οι εκπρόσωποι της πολωνικής διανόησης", έλεγε ο Χίτλερ. Σύµφωνα µε στοιχεία του
συγγραφέα Ντ. Τόλαντ, από την άνοιξη του 1939 εξολοθρεύτηκαν πάνω από 3.500 εκπρόσωποι της πολωνικής διανόησης.
Οσον αφορά τον ίδιο τον Μπουτς, η µοίρα του αποδείχθηκε αξιολύπητη. ∆ικοί µας γκεµπελίσκοι προσπαθούν να µην τον
θυµούνται, καθώς δεν επιθυµούν να πουν ότι τον Μπουτς τον σκότωσαν το 1944 οι ίδιοι οι Γερµανοί, µε την υποψία ότι θα
αποκαλύψει τη βρώµικη δουλειά τους για τους ενταφιασµένους στο Κατίν»!...
Και σηµειώνει ακόµη: «Το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο, στην απόφασή του της 30ής Νοέµβρη 1992, δεν άρθρωσε λέξη για
την τραγωδία του Κατίν. Αναγνώρισε έµµεσα την ισχύ των συµπερασµάτων της επιτροπής του ακαδηµαϊκού Ν. Ν.
Μπουρντένκο για το ότι περισσότεροι από 135.000 άνθρωποι εξολοθρεύτηκαν από τους Γερµανούς στο κατεχόµενο τµήµα
του Σµολένσκ, πολλοί ήταν Πολωνοί αξιωµατικοί, που βρισκόντουσαν σε 3 στρατόπεδα στην περιοχή του Κατίν και
χρησιµοποιήθηκαν την περίοδο της επίθεσης της Γερµανίας κατά της Σοβιετικής Ενωσης σε οδικές εργασίες».
Ποιοι έχουν συµφέρον από την αλήθεια και ποιοι από το ψέµα είναι φανερό. Αλλά το ψέµα έχει κοντά ποδάρια και δεν
µπορεί να πάει µακριά. Ο στόχος των σύγχρονων Γκέµπελς, του αµερικανο-ευρωενωσιακού ιµπεριαλισµού, να
παραχαράξουν το ιστορικό παρελθόν, για να σώσουν το µέλλον τους, δε θα περάσει.
Αναδηµοσιεύεται από την έκδοση της «Σύγχρονης Εποχής» «60 χρόνια από τη Μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη των
Λαών - Επος και διδάγµατα»

Προβληµατισµοί και ορισµένα συµπεράσµατα από τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο
Μπορούµε, άραγε, να προσεγγίσουµε το θέµα Β' Παγκόσµιος Πόλεµος, δίχως να δούµε βασικές πλευρές που τον
συσχετίζουν µε τον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο; Και µπορούµε να αγνοήσουµε διδάγµατα που απορρέουν από τον Α' και από το
Β', σαν αυτά να χάθηκαν στο παρελθόν και να µην αφορούν στο σήµερα;
∆εν παραγνωρίζουµε τη διαφορετικότητα των συνθηκών.
Από τις στάχτες του Α' ξεπήδησε η µεγάλη Οχτωβριανή Σοσιαλιστική επανάσταση. Στον Β', ήταν η Σοβιετική Ενωση που
επέδρασε καθοριστικά στη συντριβή του φασιστικού ιµπεριαλισµού, ενώ 7 ακόµη χώρες µετά αποσπάστηκαν από το
ιµπεριαλιστικό σύστηµα (Αλβανία, Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία, Ρουµανία, Τσεχοσλοβακία, Ουγγαρία, Λ∆ της Γερµανίας).
Σήµερα ζούµε στις συνθήκες της αντεπανάστασης.
Με µια επίπεδη µατιά, λοιπόν, δηµιουργείται η εντύπωση πως έχουµε µπροστά µας τελείως διαφορετικές και ασύνδετες
µεταξύ τους φάσεις του 20ού αιώνα.
Πιστεύουµε ότι ισχύει το αντίθετο.
Η διαφορετικότητα των συνθηκών δεν καταργεί το κοινό ιστορικό έδαφος, στο οποίο ξετυλίχθηκαν τα παραπάνω γεγονότα,
το κοινό έδαφος πάνω στο οποίο και σήµερα ξετυλίγονται άλλα, µικρότερης έκτασης, ίδιου όµως χαρακτήρα. Αυτό το
έδαφος είναι το καπιταλιστικό σύστηµα στο ανώτατο στάδιό του, τον ιµπεριαλισµό, που αυξάνει συνεχώς την εκµετάλλευση
της εργατικής τάξης και την καταπίεση των λαϊκών στρωµάτων και δυναµώνει το χτύπηµα των δικαιωµάτων τους, ως
ανάγκη της λειτουργίας του κεφαλαίου να αναπαράγεται και να ανταγωνίζεται.
Από αυτήν τη σκοπιά, αν ξετυλίξουµε το κουβάρι, βρίσκεται ο ενοποιητικός ιστός ανάµεσα στον Α' και στο Β' Παγκόσµιο
Πόλεµο, ανάµεσα στους δυο τους και στους πολέµους κατά του Ιράκ, του Αφγανιστάν, της Γιουγκοσλαβίας, του σχεδίου για
τον «εκδηµοκρατισµό της Μέσης Ανατολής», κατά της Κούβας, µε πρόσχηµα την «τροµοκρατία».
Σε αυτό το πλαίσιο, κινείται ο προβληµατισµός µας, έχοντας ως αφετηρία ότι ο φασισµός είναι γέννηµα του καπιταλισµού.
Αποτελεί πολιτική µορφή διαχείρισης του συστήµατος, µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως η αναστολή της λειτουργίας
αστικών θεσµών, η ανοιχτή οργάνωση της βίας, η µαζική ενσωµάτωση λαϊκών στρωµάτων στους κατασταλτικούς
µηχανισµούς του κράτους.
Ο φασισµός είναι ιµπεριαλισµός. Οικονοµική βάση του αποτελεί το µονοπώλιο. Το κεφάλαιο που είναι συγκροτηµένο σε
µετοχικές εταιρείες ενταγµένες σε γιγάντιους οµίλους, και που έχει ζωτική ανάγκη το κυνήγι του πρόσθετου κέρδους και
την εκµετάλλευση ξένων αγορών. Για το σκοπό αυτό προκαλεί και πολέµους µε στρατιωτικά µέσα, που είναι η άλλη όψη
της ιµπεριαλιστικής «ειρήνης».
Τα γερµανικά µονοπώλια έφεραν τον Χίτλερ στην εξουσία, µαζί µε τα αµερικανικά, αγγλικά, γαλλικά. Τα µονοπώλια και τον
Μουσολίνι.
Και βεβαίως τα κόµµατά τους, συντηρητικά και σοσιαλδηµοκρατικά, καθώς και η Καθολική εκκλησία, που έβλεπαν στον
εθνικοσοσιαλισµό τη δύναµη κρούσης κατά του επαναστατικού κινήµατος. Και εννοείται ότι ασπάζονταν ανεπιφύλακτα τα
κηρύγµατα του εθνικοσοσιαλισµού για «κοινωνική συναίνεση», «κοινά συµφέροντα εργατών - εργοδοτών», «κοινωνική
ειρήνη».
Πρέπει ιδιαίτερα να τονιστεί ο ρόλος της γερµανικής σοσιαλδηµοκρατίας στη σφαγή της σοσιαλιστικής επανάστασης στη
Γερµανία (1918 - 1919), γιατί τότε µπήκε το σπέρµα του χιτλερισµού, καθώς και η συνολική αντιµετώπιση του χιτλερικού
κόµµατος (έφτασε να ζητά και κυβερνητική συνεργασία µαζί του), όπως και ο ρόλος της αυστριακής σοσιαλδηµοκρατίας,
που συναινούσε και στη διάλυση της Βουλής από τον Ντόλφους. Η σοσιαλδηµοκρατία είχε σηµαία της: «Κύριος εχθρός
είναι ο µπολσεβικισµός».
Ωστόσο, ο καπιταλιστικός ανταγωνισµός, σε συνδυασµό µε το νόµο της ανισόµετρης οικονοµικής ανάπτυξης -που φέρνει
και την ανισόµετρη πολιτική και στρατιωτική δύναµη- οδήγησε στην εκ νέου αναβάθµιση της Γερµανίας και της Ιαπωνίας
στο ιµπεριαλιστικό σύστηµα. Η ισχυροποίησή τους έδωσε τη δυνατότητα να επιτύχουν την ανατροπή των σε βάρος τους
αποτελεσµάτων του Α' Παγκόσµιου Πολέµου.
Για τους παραπάνω λόγους υποστηρίζουµε ότι ο Β' Παγκόσµιος Πόλεµος βγήκε από την κοιλιά του καπιταλισµού. Τον
γέννησε η µεγάλη κρίση του µεσοπολέµου (1929 - 1933), κρίση οικονοµική αλλά και πολιτική. Η σηµαντική λαϊκή βάση,
που απέκτησε ο εθνικοσοσιαλισµός, ήταν αποτέλεσµα της αγανάκτησης των µαζών από την αντιλαϊκή πολιτική της
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φιλελεύθερης διαχείρισης. Η αγανάκτηση πήρε αντιδραστική έκφραση, οι ελπίδες για επίλυση των λαϊκών προβληµάτων,
της φτώχειας, της ανεργίας, της απόλυτης εξαθλίωσης, συνδέθηκαν µε τις σοβινιστικές επιδιώξεις της «µεγάλης Γερµανίας»
και τη ρατσιστική αλαζονεία, αποδεικνύοντας µε δραµατικό τρόπο ότι η κρίση δε συνεπάγεται πάντα και οπωσδήποτε
θετικές εξελίξεις.
Οι ίδιες αντιθέσεις προκάλεσαν και τον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο. Στηριγµένο σε αυτές, το ΚΚ των Μπολσεβίκων, χάραξε τη
γραµµή της πάλης κατά του πολέµου, χλεύασε την ιµπεριαλιστική ρητορεία περί «υπεράσπισης της πατρίδας»,
αποδεικνύοντας ότι πατρίδα των καπιταλιστών είναι τα κέρδη και οι σφαίρες επιρροής, και οργάνωσε την επαναστατική
πάλη. ∆ηλαδή, η αιτία του Α' Παγκόσµιου Πολέµου, αποδεικνύεται και µε αυτό τον τρόπο. ∆ίχως τη συγκεκριµένη ανάλυση,
που έκαναν οι Μπολσεβίκοι, η Οχτωβριανή επανάσταση δε θα είχε υπάρξει.
Οι αντιθέσεις στο Β' Παγκόσµιο Πόλεµο εκδηλώθηκαν τόσο άγρια, που και οι δύο κύριες ευρωπαϊκές πλευρές (Βρετανία Γερµανία), ενώ στόχευαν τη σοβιετική εξουσία, έφτασαν να συνάπτουν συµµαχία µε τη Σοβιετική Ενωση!
Ετσι, το Σύµφωνο Μολότοφ - Ρίµπεντροπ, που έχει δεχτεί τη µανία αστών και οπορτουνιστών, καθώς και η «αντιχιτλερική
συµµαχία», είναι δύο σηµαδούρες των ενδοϊµπεριαλιστικών αντιθέσεων, βεβαίως και της διαπάλης που διεξαγόταν ανάµεσα
στον καπιταλισµό και στο σοσιαλισµό.
Ωστόσο, θα αποτελούσε λάθος, κατά τη γνώµη µας, αν εντοπίσουµε τις ενδοϊµπεριαλιστικές αντιθέσεις µόνο στις
διακρατικές σχέσεις. Το ίδιο και αν ο διαχωρισµός των αστικών δυνάµεων, σε «δηµοκρατικές» και σε φασιστικές, γινόταν µε
έναν απόλυτο τρόπο.
Οι ενδοαστικές αντιθέσεις διαπέρασαν το εσωτερικό των χωρών. Η αστική τάξη της Ευρώπης χωρίστηκε σε «γερµανόφιλη»
και σε «αγγλόφιλη», λόγω οικονοµικών συµφερόντων, καθώς και γιατί η κάθε πλευρά θεώρησε ότι το εγγλέζικο ή το
γερµανικό κράτος (ανάλογα ποιο επέλεξε) ήταν πιο ικανό να προστατέψει τα συνολικά και µακροπρόθεσµα αστικά
συµφέροντα. Ετσι, για παράδειγµα, µέρος της γαλλικής αστικής τάξης παράδωσε τη Γαλλία στη Γερµανία. Το άλλο την
πολέµησε. Η κυβέρνηση της Πολωνίας ήταν πρόθυµη να συµµαχήσει µε τη Γερµανία. ∆εν τα βρήκαν. Και συµµάχησε µε
τους Αγγλογάλλους. Και όταν οι Γερµανοί µπήκαν στην Πολωνία, η κυβέρνησή της έφυγε και πήγε στο Λονδίνο. Η γαλλική
κυβέρνηση του Λαϊκού Μετώπου υπονόµευσε τον αγώνα του ισπανικού λαού, γεγονός που βοηθούσε τον Φράνκο να
νικήσει. Η σουηδική σοσιαλδηµοκρατική κυβέρνηση µετέτρεψε τη Σουηδία σε βάση της Γερµανίας µέχρι το 1943. Στην
Ελλάδα, η κυβέρνηση Μεταξά, αν και «γερµανόφιλη», συµπορεύτηκε µε τους Εγγλέζους, ενώ, πριν από την 4η Αυγούστου,
οπότε κατάργησε το αστικό Κοινοβούλιο, πήρε ψήφο εµπιστοσύνης απ' όλα τα αστικά κόµµατα.
Τα Τάγµατα Ασφαλείας συγκροτήθηκαν από την κυβέρνηση I. Ράλλη και τους Γερµανούς, αλλά είχαν την υπόγεια
υποστήριξη των Εγγλέζων, αν δεν ήταν εκείνοι οι πρώτοι εµπνευστές τους. Είχαν και την καθοδήγηση πρωτοκλασάτων του
«Βενιζελισµού». Και στη δίκη των δοσιλόγων ο Θεµ. Σοφούλης ήταν ένας από τους αστούς πολιτικούς που πήγαν µάρτυρες
υπεράσπισης.
Προκύπτει έτσι πως ο χαρακτηρισµός της «εθνοπροδοσίας» ανταποκρίνεται στην επιφάνεια των πραγµάτων, όχι στο ταξικό
τους βάθος. Η αστική τάξη δεν είναι δυνατό να υποστηρίζει τον πατριωτισµό που εκφράζει τα συµφέροντα της εργατικής
τάξης και των λαϊκών στρωµάτων και αποτελεί την υλοποίηση της διεθνιστικής πολιτικής σε κάθε χώρα.
Το ίδιο και η κοινοβουλευτική αστική τάξη. ∆εν ήταν δυνατό να βάλει σε δεύτερη µοίρα το ταξικό συµφέρον, στο όνοµα της
«αντιχιτλερικής» δράσης. Ο Τσόρτσιλ πήρε στρατό από την Ιταλία, αποδυναµώνοντας την εκδίωξη των Γερµανών, και τον
έφερε στην Αθήνα το ∆εκέµβρη του '44, γιατί, όπως είπε, «στην Αθήνα κρίνεται η εξουσία».
Η αστική τάξη υπεράσπισε αταλάντευτα το ταξικό της συµφέρον. Αυτός είναι ένας λόγος, που εξηγεί, γιατί σι δυνάµεις, οι
οποίες ηγήθηκαν στα περισσότερα αντιστασιακά κινήµατα, ήταν τα ΚΚ και όχι τα αστικά, παρότι το εθνικοαπελευθερωτικό
πλαίσιο της πάλης δεν απειλούσε από µόνο του την αστική κυριαρχία.
Στη διάρκεια του πολέµου, η σύγκρουση «φασιστικού Αξονα» και «αντιφασιστικής συµµαχίας» συνυπήρχε µε τη
σύγκρουση σοσιαλισµού - καπιταλισµού. Το ίδιο ορατή ήταν και η αντίθεση στις άλλες χώρες, ανάµεσα στα αστικά και στα
εργατικά - λαϊκά συµφέροντα. Στην Ελλάδα, η σύγκρουση ΕΛΑΣ - Ε∆ΕΣ, η σύγκρουση ΕΛΑΣ - Ταγµάτων Ασφαλείας και
Χιτών, εξέφραζε την παραπάνω αντίθεση. Το ίδιο και οι φανερές ή καλυµµένες µηχανορραφίες Εγγλέζων και εγχώριων
αστών κατά του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ πριν από τις Συµφωνίες του Λιβάνου και της Καζέρτας (1944), στη διάρκειά τους και µετά από
αυτές.
Αποτελεί, κατά τη γνώµη µας, πολύ βασικό στοιχείο της ταξικής πάλης, το λαϊκό κίνηµα να παρακολουθεί και να παίρνει
υπόψη του τους ελιγµούς του αντιπάλου. Το 1944 οι Βρετανοί άφησαν στην άκρη το βασιλιά της Ελλάδας, δηλαδή
συµφώνησαν µε το ΕΑΜ ότι ο λαός θα αποφασίσει για το µέλλον της Μοναρχίας, απορρίπτοντας τις αντιδράσεις του
Γεωργίου του Β' και φιλοβασιλικών πολιτικών, που ζητούσαν την άµεση επάνοδό του, µόλις η Ελλάδα απελευθερωνόταν.
Και το έκαναν αυτό, γιατί στη συγκεκριµένη στιγµή δεν κρινόταν το µέλλον της Μοναρχίας, που οι Βρετανοί ασφαλώς
στήριζαν, ενώ το ΚΚΕ και το ΕΑΜ έθεταν ως όρο, για να υπογράψουν τις Συµφωνίες, την παραποµπή του πολιτειακού στο
µέλλον. Κρινόταν το θέµα της εξουσίας, η προσπάθειά τους να εγκλωβίσουν το ΚΚΕ και το ΕΑΜ στην κυβέρνηση της
«εθνικής συνεργασίας». Ετσι, ο βασιλιάς µπορούσε να περιµένει.
Στις «Θέσεις της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 60χρονα από την Αντιφασιστική Νίκη» η αρνητική εµπειρία του ΚΚΕ συνδέεται µε το ότι
το Κόµµα µας δεν µπόρεσε να ανταποκριθεί επαρκώς στον αυτοτελή ρόλο του. Ταυτόχρονα, η ΚΕ αναδεικνύει το πασίδηλο:
Τον καθοδηγητικό ρόλο του ΚΚΕ και του ΕΑΜ, τη θυσία χιλιάδων µελών του, ΕΑΜιτών και ΕΠΟΝιτών. Τον ηρωισµό, που
ανέδειξε πρότυπα ανιδιοτέλειας και συλλογικής στάσης ζωής.
Σήµερα είµαστε περισσότερο ώριµοι να βαθύνουµε σε προβλήµατα της στρατηγικής του Κοµµουνιστικού Κινήµατος και του
ΚΚΕ. Εχουν συντελέσει για τούτο διεθνείς και εσωτερικές αρνητικές εµπειρίες. Είναι και τα σηµερινά καθήκοντα του
Κόµµατός µας, που το επιβάλλουν (σ.σ. Το ΚΚΕ ήδη έχει επεξεργαστεί τη στρατηγική του, µε τη µελέτη της
Ιστορίας του «∆οκίµιο Ιστορίας τόµος Β' 1949-1968», µε την Απόφαση του 18ου Συνεδρίου του Κόµµατος για
τις αιτίες της ανατροπής του σοσιαλισµού στην ΕΣ∆∆ και στη συνέχεια µε το Πρόγραµµα του ΚΚΕ που
επεξεργάστηκε και ψήφισε οµόφωνα το 19ο Συνέδριο).
Η αυτοτέλεια του ΚΚ δεν αποτελεί αφηρηµένη έννοια. ∆εν είναι δεδοµένη. Τη συνθέτουν η αταλάντευτη προσήλωση στο
στρατηγικό στόχο και η χάραξη τακτικής που διαποτίζεται από αυτόν.
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Αρα, η πολιτική των συµµαχιών πρέπει να µην ακυρώνει την προώθηση της στρατηγικής. Που σηµαίνει αταλάντευτο
µέτωπο κατά του οπορτουνισµού, που τον γεννά ο ιµπεριαλισµός. Σηµαίνει µέτωπο κατά της σοσιαλδηµοκρατίας, και όχι
καλλιέργεια αυταπατών στο λαό µέσα από το διαχωρισµό της σε «δεξιά» και σε «αριστερή». Αλλο πράγµα η επιδίωξη της
ενιαίας δράσης των εργατών στο κοινωνικό επίπεδο, στη βάση των εργατικών δικαιωµάτων, άλλο η επιδίωξη πολιτικής
συµµαχίας, ως δήθεν εργαλείου απεγκλωβισµού από αυταπάτες. Αποδείχτηκε ότι αυτή η άποψη είναι αβάσιµη και
επικίνδυνη για την αυτοτελή δράση του ΚΚ.
Μακριά από τη λαθολογία και το µηδενισµό, τα λάθη µπορούν να εξηγηθούν µε το ότι: Ως Κόµµα δε συνδυάσαµε σωστά
την επίλυση της βασικής αντίθεσης της κοινωνίας µε τις εθνικοαπελευθερωτικές επιδιώξεις. Η στρατηγική του ΚΚΕ
διαποτιζόταν από την πολιτική της «εθνικής ενότητας», ενώ η αστική τάξη και τα κόµµατά της, σε συνεργασία µε τους
Εγγλέζους συµµάχους της, είχαν έξω τα µαχαίρια (ας θυµηθούµε και το κίνηµα της Μέσης Ανατολής) και µε ελιγµούς
εγκλώβιζαν στη δική τους επιδίωξη το λαϊκό κίνηµα.
Από πολλές πλευρές τίθεται ξανά η ανάγκη, να αποκτήσουν οι ευρωπαϊκοί λαοί «αντιφασιστική ιδεολογία».
Αυτή η «πρόσκληση» ταυτίζεται µε την οπορτουνιστική στρατηγική του «αντινεοφιλελεύθερου µετώπου», που αποσυνδέει
την πολιτική από την οικονοµία. Ταυτίζεται µε την προσπάθεια διαµόρφωσης ενός δήθεν «καλού καπιταλισµού». Ταυτίζεται
µε τις επικίνδυνες θέσεις για επιλογή του «καλού ιµπεριαλισµού», δηλαδή της EE, και απόρριψη του «κακού», των ΗΠΑ, τις
οποίες δε λένε ούτε ιµπεριαλιστικές. Τις ονοµάζουν «αυτοκρατορία», όρος που συσκοτίζει τον ταξικό χαρακτήρα τους.
Η «αντινοεφιλελεύθερη» στρατηγική βάλλει ευθέως κατά της αντιιµπεριαλιστικής γραµµής συσπείρωσης, κατά της
συµµαχίας για ριζικές αλλαγές στο επίπεδο της εξουσίας.
Εκείνη που χρειάζεται η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώµατα είναι η κοµµουνιστική ιδεολογία. Η µόνη που µπορεί να
αντιµετωπίσει ριζικά τον ιµπεριαλισµό κάθε µορφής, αφού τον πόλεµο τον γεννά η εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
Αρα, µόνο η εξάλειψή της, µε την κοινωνικοποίηση των µέσων παραγωγής, θα εξαλείψει και τους πολέµους.
Αναδηµοσιεύεται από την έκδοση της «Σύγχρονης Εποχής» «60 χρόνια από τη Μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη των
Λαών - Επος και διδάγµατα».
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