
 

Ανακοίνωση της ∆ιεθνούς Κοµµουνιστικής Ένωσης (Τεταρτοδιεθνιστικής) 
 

Για τις Σοσιαλιστικές Ηνωµένες Πολιτείες της Ευρώπης!Για τις Σοσιαλιστικές Ηνωµένες Πολιτείες της Ευρώπης!Για τις Σοσιαλιστικές Ηνωµένες Πολιτείες της Ευρώπης!Για τις Σοσιαλιστικές Ηνωµένες Πολιτείες της Ευρώπης!    

Κάτω το ΝΑΤΟ!Κάτω το ΝΑΤΟ!Κάτω το ΝΑΤΟ!Κάτω το ΝΑΤΟ!    
    
Στη συνάντησή τους στο Στρασβούργο τον Απρίλιο στη Γαλλία, ο νέος πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών Μπαράκ Οµπάµα 
και οι ηγέτες της Γερµανίας, της Γαλλίας και των άλλων κρατών µελών του ΝΑΤΟ θα γιορτάσουν την 60η επέτειο αυτής της 
ιµπεριαλιστικής συµµαχίας. Η συνάντηση θα πραγµατοποιηθεί µε φόντο την συνεχιζόµενη βάναυση νεοαποικιακή κατοχή στο 
Ιράκ και στο Αφγανιστάν, την πρόσφατη σφαγή Παλαιστινίων στη Γάζα και µιας αυξανόµενης παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης 
η οποία απειλεί τον βιοπορισµό εκατοντάδων εκατοµµυρίων. Σχεδόν 18 χρόνια µετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, παρά 
τις αδιάκοπες ψαλµωδίες της µπουρζουαζίας σχετικά µε την ανωτερότητα του καπιταλισµού, αυτό το βαθιά παράλογο 
σύστηµα από µόνο του αποδεικνύει άλλη µια φορά ότι ο Καρλ Μαρξ είχε δίκιο.  
 

Ο µόνοςµόνοςµόνοςµόνος    τρόπος εξόδου από το αδιέξοδο µέσα στο οποίο έχει οδηγήσει την ανθρωπότητα ο καπιταλισµός είναι, η διεθνής 
προλεταριακή επανάσταση να αρπάξει τις παραγωγικές δυνάµεις από τα χέρια της µειονότητας των εκµεταλλευτών και να 
οργανώσει την κοινωνία σε µία λογική βάση. Χρειάζεται διεθνής εργατική εξουσία για να καθαρίσει το χάλι που ο 
παρακµάζων καπιταλιστικός – ιµπεριαλισµός έχει προκαλέσει και να θέσει τις βάσεις για µία µη ταξική, κοµµουνιστική 
κοινωνία στην οποία η οικονοµική ανεπάρκεια, η εκµετάλλευση, η καταπίεση και ο πόλεµος θα είναι αποµεινάρια ενός 
αντιδραστικού και αδαούς παρελθόντος. Το σηµείο εκκίνησης είναι η Μαρξιστική κατανόηση ότι η εργατική τάξη δεν µπορεί 
να κατακτήσει το καπιταλιστικό κράτος για τα δικά της συµφέροντα· αλλά αυτό το κράτος πρέπει να διαλυθεί και να 
αντικατασταθεί από ένα εργατικό κράτος, τη δικτατορία του προλεταριάτου.                     
 

∆εκάδες χιλιάδες αναµένονται να διαδηλώσουν ενάντια στην συνάντηση κορυφής για την επέτειο του ΝΑΤΟ και το αστικό 
κράτος προετοιµάζεται να τους δεχτεί µε την γροθιά της αστυνοµικής καταστολής. Αλλά ο στόχος των οργανωτών της 
διαδήλωσης – οι οποίοι απορρίπτουν τους σκοπούς του κοµµουνισµού και την προλεταριακή, επαναστατική και διεθνιστική 
στρατηγική που απαιτείται για την πραγµατοποίησή του – είναι να ασκήσουν πολιτική πίεση στους ιµπεριαλιστές για λίγη 
«αλλαγή» ώστε να πουλήσουν καλύτερα το σύστηµά τους, της εκµετάλλευσης, στους εργάτες και τους καταπιεσµένους. Οι 
σοσιαλδηµοκράτες, οι φιλελεύθεροι «αντιπαγκοσµιοποίησης» τύποι και οι αστοί-πασιφιστές πλασάρουν αρχαίες εκφράσεις 
για µία «πολιτική ειρήνης» και «διεθνής συνεργασίας» µε σκοπό να παραπλανήσουν τις µάζες και να προωθήσουν τα 
συµφέροντα της δικήςδικήςδικήςδικής τους αστικής τάξης. Οι αναρχικοί που κινητοποιούνται για τις διαδηλώσεις – µε το κάλεσµα, για 
παράδειγµα, «Σπάστε µπορούµε!» – δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν παρά την ψευδαίσθηση του «αναγκαστικού» 
αφοπλισµού υπό τον καπιταλισµό.  
 

Η ώθηση προς τον πόλεµο είναι τόσο αναπόσπαστα ριζωµένη στο καπιταλιστικό σύστηµα όσο και η ώθηση  προς την αύξηση 
των κερδών. Ο ιµπεριαλισµός είναι το ανώτατο στάδιο του καπιταλισµού, σηµαδεµένος µε την κυριαρχία του κόσµου από ένα 
µικρό αποκλειστικό κλαµπ των µεγάλων καπιταλιστικών δυνάµεων οι οποίες φέρονται δεσποτικά στα αδύναµα, εξαρτηµένα 
έθνη. ∆ύο φορές στον περασµένο αιώνα ενδοϊµπεριαλιστικοί ανταγωνισµοί για φυσικούς πόρους, αγορές και σφαίρες 
εκµετάλλευσης ξέσπασαν σε κατακλυσµικούς παγκόσµιους πολέµους. Το 1915, στα µέσα του πρώτου ενδοϊµπεριαλιστικού 
πολέµου, ο εξέχων Μπολσεβίκος ηγέτης Β.Ι. Λένιν επιτέθηκε σε αυτούς που σκόρπισαν ψευδαισθήσεις για τον καπιταλισµό 
κηρύσσοντας «ειρήνη γενικά»: 
 

«δεν υπάρχει τίποτα που να ρίχνει πιο πολύ στάχτη στα µάτια των εργατών, που να τους υποβάλει  την απατηλή σκέψη ότι η αντίθεση 
µεταξύ καπιταλισµού και σοσιαλισµού δεν είναι βαθιάδεν είναι βαθιάδεν είναι βαθιάδεν είναι βαθιά, δεν υπάρχει τίποτα που να  εξωραΐζει εξωραΐζει εξωραΐζει εξωραΐζει περισσότερο την καπιταλιστική σκλαβιά. Όχι, 
εµείς πρέπει να επωφεληθούµε από τη διάθεση αυτή προς όφελος της ειρήνης, για να εξηγήσουµε στις µάζες ότι τα αγαθά που περιµένουν 
από την ειρήνη δεν είναι δυνατό να αποκτηθούν χωρίς µια σειρά επαναστάσεις.»  
 

Οδηγούµενοι από αυτό το επαναστατικό πρόγραµµα, ο Λένιν και οι Μπολσεβίκοι ηγήθηκαν της Οκτωβριανής Επανάστασης 
του 1917, η οποία ανέτρεψε τον καπιταλισµό και έβγαλε τη Ρωσία έξω από τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο. 
 

Η πολεµική συµµαχία του ΝΑΤΟ σφυρηλατήθηκε µετά τον ΙΙ Παγκόσµιο Πόλεµο – και τη νίκη του Σοβιετικού Κόκκινου 
Στρατού έναντι του Τρίτου Ράιχ του Χίτλερ – ως ένα µέρος της εκστρατείας των ιµπεριαλιστών να «ωθήσουν προς τα πίσω τον 
Κοµµουνισµό.» Από τον Πόλεµο της Κορέας τη δεκαετία του 1950 ως το στρατιωτικό πραξικόπηµα στο µεθοριακό φυλάκιο 
του ΝΑΤΟ στην Τουρκία το 1980, η αντισοβιετική εκστρατεία που ηγήθηκε από τις Ηνωµένες Πολιτείες σφραγίστηκε µε το 
αίµα εκατοµµυρίων εργατών, αριστερών και καταπιεσµένων εθνικοτήτων. Η παγκόσµια ιµπεριαλιστική τάξη του σήµερα έχει 
σχηµατιστεί από την αντεπαναστατική καταστροφή της Σοβιετικής Ένωσης το 1991-92. Αυτή ήταν µία ιστορική ήττα για τις 
εργατικές µάζες διεθνώς, κυρίως για τους πληθυσµούς της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, της Ανατολικής Ευρώπης και της 
πρώην Λ∆Γ (Ανατολική Γερµανία) οι οποίοι έχουν έρθει αντιµέτωποι µε µαζική φτώχεια. Η καπιταλιστική παλινόρθωση 
συνοδεύτηκε και επιπλέον τροφοδότησε διακοινοτική σφαγή και αδελφοκτόνο αιµατοχυσία, όπως φάνηκε πολύ πρόσφατα 



στον πόλεµο µεταξύ της Ρωσίας και της Γεωργίας, ενός κράτους πελάτη των Ηνωµένων Πολιτειών. Η κατάρρευση της ΕΣΣ∆ 
τροφοδότησε τις ιµπεριαλιστικές ορέξεις για σφυροκοπήµατα σε όλο τον κόσµο χωρίς τιµωρία. Τα καταστροφικά 
αποτελέσµατα της αντεπανάστασης υπογραµµίζουν την ζωτική σηµασία σήµερα της άνευ όρων στρατιωτικής υπεράσπισης 
της Κίνας του πιο ισχυρού από τα εναποµείναντα γραφειοκρατικά παραµορφωµένα εργατικά κράτη, και των υπολοίπων 
κρατών στα οποία η καπιταλιστική εξουσία έχει ανατραπεί: Κούβα, Βόρεια Κορέα και Βιετνάµ. Καλούµε για προλεταριακή 
πολιτική επανάσταση για να αντικαταστήσει τις παρασιτικές Σταλινικές γραφειοκρατίες µε καθεστώτα βασισµένα στην 
εργατική δηµοκρατία και στον Μπολσεβίκικο διεθνισµό.  
 

Μπαράκ ΟµπάµαΜπαράκ ΟµπάµαΜπαράκ ΟµπάµαΜπαράκ Οµπάµα::::    ΟΟΟΟ Αρχιστράτηγος του Ρατσιστικού Ιµπεριαλισµού των Ηνωµένων Πολιτειών Αρχιστράτηγος του Ρατσιστικού Ιµπεριαλισµού των Ηνωµένων Πολιτειών Αρχιστράτηγος του Ρατσιστικού Ιµπεριαλισµού των Ηνωµένων Πολιτειών Αρχιστράτηγος του Ρατσιστικού Ιµπεριαλισµού των Ηνωµένων Πολιτειών    
    

Σήµερα, είναι απαραίτητο να επαναβεβαιώσουµε την βασική αντίληψη ότι ο πρόεδρος του αµερικάνικου καπιταλιστικού 
κράτους είναι ο ταξικός εχθρός ταξικός εχθρός ταξικός εχθρός ταξικός εχθρός των εργατών του κόσµου και των καταπιεσµένων, κυρίως του προλεταριάτου των Η.Π., των 
µεταναστών και του ειδικά καταπιεσµένου µαύρου πληθυσµού. Ενώ η απόφαση να κλείσει το Γκουαντάναµο (µέσα σε έναν 
χρόνο) και να αναθεωρήσει την απελευθέρωση κάποιων κρατουµένων έκανε πολύ ντόρο, ο Οµπάµα έχει εγκρίνει την 
κράτηση επ’ αόριστο, φέρνοντας στη µνήµη αστυνοµοκρατούµενη δικτατορία και είναι γενικά αφοσιωµένος να συνεχίσει τον 
«πόλεµο κατά της τροµοκρατίας» του Μπους. Σε αυτό, βρίσκεται σε πλήρη συµφωνία µε τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι 
απλά ευχήθηκαν να δώσουν µία µικρή «ανθρωπιστική» κάλυψη για αυτή την εκστρατεία, η οποία έχει χρησιµοποιηθεί από 
κάθε ιµπεριαλιστική κυβέρνηση προκειµένου να ενισχύσει την κρατική καταστολή ενάντια στις καταπιεσµένες µειονότητες 
και την εργατική τάξη και να δικαιολογήσει ιδεολογικά την ιµπεριαλιστική λεηλασία. Οι Η.Π., τα ΗΕ και η ΕΕ έχουν επιβάλει 
κυρώσεις εναντίον του Ιράν και συνεχίζουν να το απειλούν για το πυρηνικό του πρόγραµµα. ∆εν θα µπορούσε να είναι πιο 
ξεκάθαρο ότι το Ιράν χρειάζεται χρειάζεται χρειάζεται χρειάζεται πυρηνικά όπλα για να αποτρέψει µια ιµπεριαλιστική επίθεση. 
 

Καθώς ο ιµπεριαλισµός των Η.Π. ψάχνει µία «στρατηγική εξόδου» από το τέλµα του ρηµαγµένου Ιράκ, η προσοχή υπό τον 
Οµπάµα έχει στραφεί προς το Αφγανιστάν, όπου Νατοϊκές δυνάµεις κατοχής 68.000 στρατιωτών, συµπεριλαµβανοµένου και 
ενός στρατιωτικού αποσπάσµατος 32.000 αντρών όχι από τις Η.Π., συνεχίζουν τον όγδοο χρόνο ολέθρου της χώρας. Ο 
Οµπάµα έκανε καµπάνια και ανέλαβε τα καθήκοντά του µε την υπόσχεση να µειώσει το ποσοστό των στρατιωτών των Η.Π. 
στο Ιράκ µε σκοπό να επιδιώξει αυτό που ένα σηµαντικό τµήµα της µπουρζουαζίας των Η.Π. βλέπει ως πιο στρατηγικούς 
στόχους. Τώρα κάνει ακριβώς αυτό, στέλνοντας επιπλέον 17.000 στρατιώτες των Η.Π. στο Αφγανιστάν και κλιµακώνοντας 
τους φονικούς αµερικάνικους βοµβαρδισµούς σε χωριά στο γειτονικό Πακιστάν. Για χρόνια, οι Η.Π. στήριζαν  το ένα 
δικτατορικό καθεστώς µετά το άλλο στο Ισλαµαµπάντ, ταυτόχρονα επιβάλλοντας την ανάπτυξη των Ισλαµικών 
φονταµενταλιστικών δυνάµεων που ευνοούνται από τον πακιστανικό στρατό. Τώρα αυτή η ασταθής, οπλισµένη µε πυρηνικά 
χώρα θα µπορούσε άνετα να καταρρεύσει κάτω από την επίδραση της επέκτασης του πολέµου στο Αφγανιστάν από τον 
Οµπάµα και της πίεσης των Η.Π. στον πακιστανικό στρατό να καθαρίσουν τους Ταλιµπάν και τους συµµάχους τους από τις 
περιοχές των φυλών που συνορεύουν µε το Αφγανιστάν.  
 

Η στρατιωτική κλιµάκωση λαµβάνει χώρα την ίδια στιγµή που η οικονοµική βάση του αµερικάνικου ιµπεριαλισµού υφίσταται 
ολοκληρωτική κατάρρευση η οποία έχει λάβει διεθνή µεγέθη. Η αντίθεση ανάµεσα στην συντριπτική στρατιωτική ισχύ του 
αµερικάνικου ιµπεριαλισµού και της αδύναµης οικονοµικής του θέσης είναι ο λόγος του αυξανόµενου παραλογισµού και της 
επιθετικότητας των ηγετών των Η.Π.. Βλέπουν την προεδρία του Οµπάµα σαν το καλύτερό τους χαρτί σε αυτή την κατάσταση 
ώστε να επιβάλλουν την θέση κυριαρχίας τους. Κάνοντας το κοµµάτι της, η ρεφορµιστική αριστερά στην Αµερική αγκάλιασε 
µία προοπτική του «Οποιοσδήποτε Εκτός του Μπους.» Ήταν κατενθουσιασµένοι µε τη νίκη του Οµπάµα, όπως παρατέθηκε 
από το Παγκόσµιο Εργατικό Κόµµα (Workers World Party) το οποίο φάνηκε στο τεύχος της εφηµερίδας τους στις 20 
Νοεµβρίου 2008: «Σαν κοµµουνιστές και επαναστάτες χαιρόµαστε µαζί µε τους καταπιεσµένους και άλλους προοδευτικούς 
καθώς συγκεντρώνονται µε αγαλλίαση από το Χάρλεµ, στην Κολοµβία, στην Ιαπωνία, στην Κένυα µε την εκλογή του Οµπάµα.»  
 

Σε δριµύ αντίθεση µε τέτοιους τραγελαφικούς ενθουσιασµούς για τον νέο Αρχιστράτηγο του αιµατοβαµµένου αµερικάνικου 
ιµπεριαλισµού, η Σπαρτακιστική Ένωση Η.Π., τµήµα της ∆ιεθνούς Κοµµουνιστικής Ένωσης (∆ΚΕ) εναντιωνόµαστε από θέση 
αρχής σε κάθε υποστήριξη στον Οµπάµα και στους υπόλοιπους αστούς πολιτικούς, πολεµάµε να σπάσουµε τους εργάτες, τη 
νεολαία και τους καταπιεσµένους από τις ψευδαισθήσεις για το καπιταλιστικό ∆ηµοκρατικό Κόµµα και να σφυρηλατήσουµε 
το επαναστατικό πολυφυλετικό εργατικό κόµµα που απαιτείται για να σαρώσει τον αµερικάνικο ιµπεριαλισµό. Το αµερικάνικο 
τµήµα µας είπε την αλήθεια αλήθεια αλήθεια αλήθεια για το τι θα σηµαίνει η προεδρία του Οµπάµα, γράφοντας αµέσως µετά τις εκλογές:  
 

«Από την πλευρά της διεθνούς εργατικής τάξης και των καταπιεσµένων δεν υπάρχει τίποτα να γιορτάσουµετίποτα να γιορτάσουµετίποτα να γιορτάσουµετίποτα να γιορτάσουµε στη νίκη του Οµπάµα και πολλά 
να φοβόµαστε. Από την άλλη πλευρά, ο ενθουσιασµός ανάµεσα σε µεγάλα τµήµατα της µπουρζουαζίας είναι δικαιολογηµένος. Μετά από 
σχεδόν οχτώ χρόνια µε ένα από τα πιο ανίκανα και ευρέως απεχθή καθεστώτα στην πρόσφατη ιστορία της Αµερικής, τώρα έχουν στον 
Οµπάµα ένα πιο ορθολογικό πρόσωπο για το βάρβαρο, παράλογο σύστηµά τους. Ο Οµπάµα έχει επίσης εµπνεύσει ψευδαισθήσεις στα 
διακοσµητικά υλικά της αστικής δηµοκρατίας, τα µέσα µε τα οποία οι καπιταλιστές µεταµφιέζουν την ηγεσία τους µε το πρόσχηµα της 
λαϊκής εντολής. Στο εξωτερικό, ο Οµπάµα παρέχει ένα ανεκτίµητο λίφτινγκ για τον αµερικάνικο ιµπεριαλισµό, τον κύριο εχθρό των 
εργαζόµενων ανθρώπων παγκοσµίως.»  
– Workers Vanguard Νο 925, 21 Νοεµβρίου 2008 
 

Οι Ευρωπαίοι Ρεφορµιστές Υποστηρίζουν τους ∆ικούς τους Ιµπεριαλιστές ΗγέτεςΟι Ευρωπαίοι Ρεφορµιστές Υποστηρίζουν τους ∆ικούς τους Ιµπεριαλιστές ΗγέτεςΟι Ευρωπαίοι Ρεφορµιστές Υποστηρίζουν τους ∆ικούς τους Ιµπεριαλιστές ΗγέτεςΟι Ευρωπαίοι Ρεφορµιστές Υποστηρίζουν τους ∆ικούς τους Ιµπεριαλιστές Ηγέτες    
    

Από την πλευρά τους, οι ευρωπαίοι ρεφορµιστές χαιρετίζουν επίσης τη νίκη του Οµπάµα στο όνοµα της αστικής πολιτικής του 
«µικρότερου κακού». Βλέπουν την κυβέρνηση του Οµπάµα, µέσα από την οπτική των δικών τους καπιταλιστών εκµεταλλευτών, 
ως πιο λογική και πολυµερής από την προηγούµενη. Οπότε ο Γκρέγκορ Γκίσι, ο Όσκαρ Λαφονταίν και ο Λόταρ Μπίσκι, οι 
ηγέτες του σοσιαλδηµοκρατικού Die Linke (Αριστερό Κόµµα) στη Γερµανία, έστειλαν στον Οµπάµα τα «πιο εγκάρδια 
συγχαρητήρια»: «Η παγκόσµια πάλη για την εξάλειψη της φτώχειας, για µια ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων, ενάντια στην 
περιβαντολογική καταστροφή και επί του παρόντος εναντίον της πιο σφοδρής διεθνούς οικονοµικής κρίσης τα τελευταία 80 



χρόνια, απαιτεί στενή συνεργασία και συνεργία από την κοινότητα των εθνών στη βάση της αρχής του διεθνούς νόµου» (5 
Νοεµβρίου 2008).  
 

Αυτός που συνηχούσε αρµονικά από την «άκρα αριστερά» ήταν ο Αλαίν Κριβίν, ο ηγέτης της LCR  (Κοµµουνιστική 
Επαναστατική Λίγκα), το γαλλικό τµήµα της ψευδοτροτσκιστικής «Ενωµένης Γραµµατείας,» η οποία έχει από τότε διαλυθεί 
µέσα στην ίδια τη δηµιουργία της, το ανοιχτά σοσιαλδηµοκρατικό Νέο Αντικαπιταλιστικό Κόµµα (NPA). Ενώ αναγνωρίζει ότι ο 
Οµπάµα είναι ένας «υπερασπιστής του καπιταλισµού,» ο Κριβίν δήλωσε µε ενθουσιασµό στο τεύχος στις 22 Ιανουαρίου της 
εφηµερίδας της LCR Rouge: «Η δηµοτικότητα και οι ελπίδες που εγείρει είναι σε διαβάθµιση µε την απώλεια κύρους και 
ακόµα και αποστροφή που η πολιτική του Μπους άφησε πίσω. Οπότε, ας µην αρνηθούµε δύστροπα να δείξουµε την 
ικανοποίησή µας που επιτέλους βλέπουµε µια ολοκληρωτική καταδίκη αυτού που ήταν κάποτε µία από τις πιο αντιδραστικές 
κυβερνήσεις των Ηνωµένων Πολιτειών. Καλύτερα αργά παρά ποτέ.» 
 

Όπως αυτοί οι φόροι τιµής προς τον νέο αρχηγό του αµερικάνικου ιµπεριαλισµού τονίζουν, η αντίθεση των ρεφορµιστών σε 
συγκεκριµένες πολιτικές των Η.Π./ΝΑΤΟ, όπως η εισβολή στο Ιράκ το 2003 ή η αποστολή περισσότερων στρατιωτών στο 
Αφγανιστάν σήµερα, δεν έχει τίποτα να κάνει µε την αντίθεση στο ιµπεριαλιστικό σύστηµα. Μάλλον αντιλαµβάνονται αυτές τις 
πολιτικές σαν να πηγαίνουν ενάντια στα «εθνικά συµφέροντα» των δικών τους καπιταλιστικών χωρών, τα οποία θεωρούν ότι 
θα εξυπηρετούνταν καλύτερα µέσω µεγαλύτερης ανεξαρτησίας από το κυριαρχούµενο από την Αµερική ΝΑΤΟ, για 
παράδειγµα µέσω ενός καπιταλιστικού Γαλλογερµανορωσικού άξονα όπως υποστηρίζει ο Λαφονταίν. Κινητοποιώντας για 
διαδήλωση στο Στρασβούργο το γαλλικό NPA απαιτεί κυρίως ότι «η Γαλλία πρέπει να αποκηρύξει την ένταξή της στην 
στρατιωτική διοίκηση του ΝΑΤΟ,» ενώ ρεφορµιστικά γκρουπ στη Γερµανία, κυρίως το Κοµµουνιστικό Κόµµα (DKP), η junge 
Welt και τα Σταλινικά κατάλοιπα γύρω από την Κοµµουνιστική Πλατφόρµα του Die Linke, κάνουν καµπάνια ώστε ο 
γερµανικός ιµπεριαλισµός να «φύγει από το ΝΑΤΟ.»  
 

Στο τέλος του 2002, η LCR, η Κοµµουνιστική Ανανέωση (Rifondazione Comunista) της Ιταλίας, το Σοσιαλιστικό Εργατικό 
Κόµµα (Socialist Workers Party)  και η Εργατική Εξουσία (Workers Power) της Βρετανίας ενώθηκαν στην υπογραφή µιας 
έκκλησης «Προς Όλους τους Πολίτες της Ευρώπης και Όλους τους Εκπροσώπους της»: «Αυτοί που δείχνουν αλληλεγγύη µε τον 
λαό του Ιράκ δεν έχουν ακρόαση στο Λευκό Οίκο. Αλλά έχουµε την ευκαιρία να επηρεάσουµε τις κυβερνήσεις της Ευρώπης –
πολλές από τις οποίες έχουν εναντιωθεί στον πόλεµο. Καλούµε όλους τους ευρωπαίους ηγέτες των κρατών να τεθούν 
δηµόσια ενάντια σε αυτόν τον πόλεµο, είτε έχει την υποστήριξη από τα Ηνωµένα Έθνη είτε όχι και να απαιτήσουµε ο Μπους 
να εγκαταλείψει τα πολεµικά του σχέδια.» Πόση συγκάλυψη της γερµανικής µπουρζουαζίας του Άουσβιτς, των Γάλλων 
ιµπεριαλιστών που έπνιξαν την Αλγερία στο αίµα, της κατοχής της Βόρειας Ιρλανδίας από τους Βρετανούς και των Ιταλών 
σφαγέων της Αιθιοπίας. Ο µόνος λόγος που οι Ευρωπαίοι ιµπεριαλιστές είναι επί του παρόντος πιο επιφυλακτικοί στο να 
µπαρκάρουν τους δικούς τους ιµπεριαλιστικούς τυχοδιωκτισµούς στο εξωτερικό είναι επειδή η στρατιωτική τους δύναµη 
είναι κατά πολύ κατώτερη αυτής των Η.Π.. 
 

Αυτή η έκκληση υποτακτικά παρείχε αµνηστία στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις οι οποίες ήταν βουτηγµένες µέχρι το λαιµό στον 
«πόλεµο ενάντια στην τροµοκρατία» και στην κατοχή στο Αφγανιστάν και στα Βαλκάνια. Αντικειµενικά βοήθησαν τις µαζικές 
ρατσιστικές και αντεργατικές επιθέσεις οι οποίες εφαρµόστηκαν εσωτερικά από αυτές τις ίδιες καπιταλιστικές κυβερνήσεις. 
Τώρα που ο Οµπάµα είναι πρόεδρος, οι Ευρωπαίοι ρεφορµιστές φαίνεται να σκέφτονται ότι οι ηγέτες τους θα έχουν µια 
«ακρόαση στον Λευκό Οίκο» αρκεί να ασκηθεί αρκετή «µαζική πίεση».  
 

Στην προετοιµασία της αεροπορικής επίθεσης στη Σερβία το 1999, στην εισβολή στο Αφγανιστάν το 2001 και στο Ιράκ το 
2003, εµείς της ∆ΚΕ σταθήκαµε για την στρατιωτική υπεράσπιση αυτών των χωρών ενάντια των ιµπεριαλιστικών επιθέσεων 
χωρίς να δίνουµε καµία πολιτική υποστήριξη στους αντιδραστικούς, µισογύνηδες Ταλιµπάν δολοφόνους ή στις αιµατηρές 
καπιταλιστικές δικτατορίες του Σαντάµ Χουσεΐν και του Σλόµπονταν Μιλόσεβιτς. Εναντιωθήκαµε στον αποκλεισµό πείνας από 
τα Ηνωµένα Έθνη στο Ιράκ και σε άλλες ιµπεριαλιστικές κυρώσεις των ΗΕ. Τονίσαµε ότι κάθε νίκη για τους ιµπεριαλιστές στα 
στρατιωτικά τους εγχειρήµατα ενθαρρύνει περισσότερους ληστρικούς πολέµους· κάθε ήττα εξυπηρετεί να βοηθήσει τις 
µάχες των εργαζόµενων και των καταπιεσµένων σε ολόκληρο τον κόσµο. Καλούµε για την άµεση και άνευ όρων απόσυρση 
όλων των δυνάµεων των Η.Π., του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και των ΗΕ από το Ιράκ, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, την Μέση Ανατολή, την 
Κεντρική Ασία και τα Βαλκάνια. Τα κύρια µέσα υπεράσπισης των θυµάτων της νεοαποικιακής καταπίεσης ενάντια στην πολύ 
µεγάλη στρατιωτική δύναµη του αµερικάνικου ιµπεριαλισµού και των συµµάχων τους στο ΝΑΤΟ είναι διεθνή εργατική ταξική 
πάλη, κυρίως από το πολυφυλετικό αµερικάνικο προλεταριάτο και τους ταξικούς αδερφούς και αδερφές τους στην Ευρώπη, 
στην Ιαπωνία και αλλού. 
 

Ο σοσιαλσωβινισµός των ρεφορµιστών και το προσκύνηµά τους στην εξωτερική πολιτική των ιµπεριαλιστών ηγετών «στην 
χώρα τους» ισοδυναµεί µε την υποστήριξή τους για ταξική συνεργασία και προστατευτισµό. Η παγκόσµια οικονοµική κρίση 
θρυµµατίζει την ψευδαίσθηση ότι µπορεί να υπάρξει συνεχής ιµπεριαλιστική ενότητα, είτε µέσα στην Ευρώπη είτε µεταξύ 
Ευρώπης και Η.Π.. Στο µεταξύ, οι δυτικοευρωπαίοι ιµπεριαλιστές έχουν πει στους ανατολικοευρωπαίους αστούς πελάτες τους 
να πάνε στον αγύριστο. Και, όπως πάντα, οι εργατικοί υπολοχαγοί του καπιταλισµού στέκονται στην πλευρά των «δικών τους» 
εκµεταλλευτών. Στη Γερµανία, το SPD (Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα Γερµανίας), το Die Linke και η συνδικαλιστική 
γραφειοκρατία έκαναν καµπάνια ώστε η αυτοκινητοβιοµηχανία της Opel, η οποία επί του παρόντος ανήκει στην  General 
Motors, να «ξαναγίνει γερµανική.» Στη Βρετανία, οι συνδικαλιστικές γραφειοκρατίες της UNITE και της GMB υποστήριξαν 
απεργίες τον Φεβρουάριο από οικοδόµους που απαιτούσαν «βρετανικές δουλειές για Βρετανούς εργάτες,» ένα σύνθηµα από 
καιρό συνδεδεµένο µε τους φασίστες (οι οποίοι συµµετείχαν στις διαδηλώσεις των απεργιών) και πρόσφατα εγκρίθηκε από 
τον πρωθυπουργό των εργατικών Γκόρντον Μπράουν. Σκανδαλωδώς, το βρετανικό τµήµα της ψευδοτροτσκιστικής Επιτροπής 
για µία Εργατική ∆ιεθνή (CWI), που ηγείται από τον Πήτερ Ταφ, απολογήθηκε και βοήθησε στην καθοδήγησηβοήθησε στην καθοδήγησηβοήθησε στην καθοδήγησηβοήθησε στην καθοδήγηση αυτών των 
αντιδραστικών απεργιών.  
 



Το εργατικό κίνηµα έχει ένα ζωτικό συµφέρον στην υπεράσπιση ξένων εργατών, παλεύοντας για πλήρη πολιτικά δικαιώµατα 
για όλους τους µετανάστες και κινητοποιώντας ενάντια στη ρατσιστική τροµοκρατία και στις επιθέσεις στα δηµοκρατικά 
δικαιώµατα. Η λογική του ρεφορµισµού είναι έµφυτα εθνικιστική, διασπώντας την εργατική τάξη σε εθνικές και φυλετικές 
γραµµές σε έναν αγώνα για τα λίγα ψίχουλα που οι καπιταλιστές είναι πρόθυµοι να πετάξουν στους µισθωτούς σκλάβους 
τους. Για να βγεις από αυτό το χαµένο παιχνίδι απαιτείται ένα πρόγραµµα διεθνής ταξικής πάλης ενάντια στον κοινό 
καπιταλιστικό εχθρό. Όπως ο Λέων Τρότσκι, συνηγέτης µε τον Β.Ι. Λένιν της Οκτωβριανής Επανάστασης, έγραψε το 1934:  
 
 

«Το να µην δέσει τον εαυτό της µε το εθνικό κράτος εν καιρώ πολέµου, να ακολουθήσει όχι τον πολεµικό χάρτη αλλά το χάρτη της ταξικής 
πάλης, είναι πιθανό µόνο για αυτό το κόµµα το οποίο έχει ήδη κηρύξει ασυµβίβαστο πόλεµο µε το εθνικό κράτος εν καιρώ ειρήνης. Μόνο 
αναγνωρίζοντας πλήρως τον αντικειµενικά αντιδραστικό ρόλο του ιµπεριαλιστικού κράτους µπορεί η προλεταριακή πρωτοπορία να γίνει 
άτρωτη σε όλους τους τύπους του σοσιαλπατριωτισµού. Αυτό σηµαίνει ότι µια πραγµατική ρήξη µε την ιδεολογία και την πολιτική της 
«εθνικής άµυνας» είναι δυνατή µόνο από την σκοπιά της διεθνούς προλεταριακήδιεθνούς προλεταριακήδιεθνούς προλεταριακήδιεθνούς προλεταριακήςςςς επανάσταση επανάσταση επανάσταση επανάστασηςςςς.» (δική µας µετάφραση) 
 – «Ο Πόλεµος και η Τέταρτη ∆ιεθνής»  
 

Παλεύουµε σε αυτό το πνεύµα για να κάνουµε την εργατική τάξη να συνειδητοποιήσει την ανάγκη να ισοπεδώσει το 
ρατσιστικό Φρούριο της Ευρώπης και την καπιταλιστική Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) µέσω εργατικής επανάστασης. Η ΕΕ είναι µία 
αντιδραστική αντεργατική συµµαχία µε κέντρο τις κύριες ευρωπαϊκές ιµπεριαλιστικές δυνάµεις, οι οποίες αναζητούν να 
βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση ενάντια στους Αµερικανούς και Ιάπωνες ανταγωνιστές τους. Για τις Σοσιαλιστικές Για τις Σοσιαλιστικές Για τις Σοσιαλιστικές Για τις Σοσιαλιστικές 
Ηνωµένες Πολιτείες της Ευρώπης και για Μία ∆ιεθνή Σοσιαλιστική Σχεδιασµένη Οικονοµία!Ηνωµένες Πολιτείες της Ευρώπης και για Μία ∆ιεθνή Σοσιαλιστική Σχεδιασµένη Οικονοµία!Ηνωµένες Πολιτείες της Ευρώπης και για Μία ∆ιεθνή Σοσιαλιστική Σχεδιασµένη Οικονοµία!Ηνωµένες Πολιτείες της Ευρώπης και για Μία ∆ιεθνή Σοσιαλιστική Σχεδιασµένη Οικονοµία!    
    

Για Νέες Παγκόσµιες Οκτωβριανές Επαναστάσεις!Για Νέες Παγκόσµιες Οκτωβριανές Επαναστάσεις!Για Νέες Παγκόσµιες Οκτωβριανές Επαναστάσεις!Για Νέες Παγκόσµιες Οκτωβριανές Επαναστάσεις!    
    

Τη δεκαετία του 1980, το Αφγανιστάν ήταν επίσης στο κέντρο των πολεµικών επιχειρήσεων των ιµπεριαλιστών του ΝΑΤΟ. Στα 
τέλη του 1979, ο Σοβιετικός Κόκκινος Στρατός παρενέβη στο Αφγανιστάν µετά από επανειληµµένες εκκλήσεις από το 
εκσυγχρονιστικό εθνικιστικό καθεστώς PDPA, το οποίο ήθελε να εισάγει τις ελάχιστες κοινωνικές µεταρρυθµίσεις και 
αντιµετώπισε έναν υποστηριζόµενο από τις Η.Π. jihad (ιερό πόλεµο) ο οποίος ηγούνταν από αντιδραστικούς γαιοκτήµονες, 
αρχηγούς φυλών και µουλάδες. Οι ιµπεριαλιστές των Η.Π. αρπάχτηκαν από την σοβιετική παρέµβαση ως πρόσχηµα για µία 
ανανεωµένη αντισοβιετική εκστρατεία, εκπαιδεύοντας µαζικά και χρηµατοδοτώντας τους αντιδραστικούς µουτζαχεντίν – 
κυρίως µέσω της υπηρεσίας του πακιστανικού στρατού και την Υπηρεσία Πληροφοριών µέσα στα στρατιωτικά σώµατα – για 
να σκοτώνουν τους Σοβιετικούς στρατιώτες. Οι Ταλιµπάν και η Αλ Κάιντα είναι τα τέρατα του Φρανκεστάιν στραµµένα προς 
τους ιµπεριαλιστές πρώην αφέντες τους.  
 

Η σοβιετική παρέµβαση ήταν αναµφίβολα προοδευτική, τονίζοντας την Τροτσκιστική αντίληψη ότι παρά την παραµόρφωση 
κάτω από την Σταλινική γραφειοκρατική κάστα, η Σοβιετική Ένωση παρέµεινε ένα εργατικό κράτος ενσωµατώνοντας τα 
ιστορικά κέρδη της Οκτωβριανής Επανάστασης, κυρίως την σχεδιασµένη οικονοµία και κολλεκτιβοποιηµένη ιδιοκτησία. 
Υπήρχαν τεράστια οφέλη, όχι λιγότερα για τις γυναίκες και τους ιστορικά µουσουλµανικούς λαούς της Κεντρικής Σοβιετικής 
Ασίας. Κατά την διάρκεια της σοβιετικής παρέµβασης, εθελόντριες Αφγανές πολέµησαν µε τα όπλα στα χέρια στην 
πολιτοφυλακή ενάντια στους υποστηριζόµενους από τη ΣΙΑ δολοφόνους µουτζαχεντίν για το βασικό δικαίωµα να µην φορούν 
τη µπούρκα και να µην πουλιούνται σαν γελάδια. Η διεθνής Σπαρτακιστική τάση, η τωρινή ∆ΚΕ, είπε «Ζήτω ο Κόκκινος 
Στρατός στο Αφγανιστάν!» και κάλεσε να επεκταθούν τα κοινωνικά κέρδη του Οκτώβρη στους λαούς του Αφγανιστάν. 
 

Από την άλλη πλευρά, οι µουτζαχεντίν και οι ιµπεριαλιστές ενώθηκαν µε το σύνολο της ρεφορµιστικής αριστεράς διεθνώς, οι 
οποίοι ενώθηκαν µε τους αφέντες τους κραυγάζοντας για την απόσυρση των σοβιετικών δυνάµεων. Εµείς οι Τροτσκιστές της 
∆ΚΕ µοναδικά παλέψαµε ενάντια στην αντεπανάσταση, από το Ανατολικό Βερολίνο ως τη Μόσχα, αναζητώντας σε αυτή τη 
βάση να κινητοποιήσουµε τις εργατικές µάζες για να σαρώσουµε τους ξεπουληµένους Σταλινικούς γραφειοκράτες και να 
εγκαθιδρύσουµε την εξουσία των εργατικών συµβουλίων. Σε αυτό, καθοδηγηθήκαµε από το ίδιο διεθνιστικό επαναστατικό 
πρόγραµµα µε το οποίο παλεύουµε σήµερα να σφυρηλατήσουµε επαναστατικά εργατικά κόµµατα ως τµήµατα µιας 
επανασφυρηλατηµένης Τετάρτης ∆ιεθνούς, το παγκόσµιο κόµµα της σοσιαλιστικής επανάστασης. Ο δρόµος των διεθνών 
προλεταριακών επαναστάσεων προσφέρει τη µοναδική εναλλακτική στην καταστροφή της ανθρωπότητας από τον 
ιµπεριαλισµό. Κάτω ο ιµπεριαλισµός! Για νέες πΚάτω ο ιµπεριαλισµός! Για νέες πΚάτω ο ιµπεριαλισµός! Για νέες πΚάτω ο ιµπεριαλισµός! Για νέες παγκόσµιες Οκτωβριανές Επαναστάσεις!αγκόσµιες Οκτωβριανές Επαναστάσεις!αγκόσµιες Οκτωβριανές Επαναστάσεις!αγκόσµιες Οκτωβριανές Επαναστάσεις!    
    

 – ∆ιεθνής Εκτελεστική Επιτροπή της ∆ιεθνούς Κοµµουνιστικής Ένωσης (Τεταρτοδιεθνιστικής)       
27 Μαρτίου 2009 
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