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z okazji 75 rocznicy wyzwolenia spod faszyzmu hitlerowskiego

Dnia  8  maja  przed  75  latami  niemiecki  agresor  leżał  w  ruinach  swoich  pobitych  i
unicestwionych Niemiec.  Mistrz  śmierci  i  zagłady został  odparty przez robotników ZSRR
oraz  przez  narody  w  trwającej  kilkadziesiąt  lat  wojnie  wyzwoleńczej  koalicji
antyhitlerowskiej.
Zwycięstwo,  które  nie  tylko  zakończyło  okrucieństwo  ludobójstwa  przeciwko  narodom
Europy,  lecz  zainicjowało  uwolnienie  się  od  wojny,  wyzysku  i  represji,  bez  którego
zwycięstwo  antyfaszystowskiego  ruchu  oporu  nie  byłoby  możliwe.  Podczas  gdy  klasa
robotnicza  i  jej  narody  uwalniali  się  spod  jarzma  kapitalizmu  i  ich  własny  świat
przeciwstawiali temu tworząc państwa socjalistyczne i demokracje ludowe. Podczas gdy na
całym świecie dopomagali oni w dochodzeniu do władzy ich rewolucjom, czy to w Chinach,
Wietnamie, na Kubie lub w NRD, czy to w uwolnieniu się od wszelakiego kolonializmu, jak
w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej, których uwolnienie się nie było możliwe bez krajów
władzy robotników i narodu, gównie dyktatury proletariatu w Związku Radzieckim. I przez to
zmienili  oni oblicze świata na dziesięciolecia na korzyść narodów. W ten sposób, iż silny
obóz  socjalizmu  oraz  demokracji  ludowych  trzymał  z  dala  od  ludzkości  pogrom trzeciej
wojny światowej. 
Tylko  poprzez  obalenie  imperializmu  oraz  kapitalizmu  na  kuli  ziemskiej  robotnicy  oraz
narody są w stanie zakończyć wojnę i panowanie faszyzmu.

To ogromne zwycięstwo przed 75 latami  wymagało ogromnych wysiłków, aby zachować
zwycięstwo, władzę klasy robotniczej w socjalizmie wobec znajdujących się w defensywie
oraz  pokonanych  imperialistów  oraz  aby  nie  dopuścić  oraz  uniemożliwić  przywrócenie
wojny,  wyzysku  i  poddania  robotników  i  narodów.  Wymagało  to  obrony  równowagi  sił
wobec agresorów imperialistycznych i śmiertelnych wrogów socjalizmu oraz nienarażania na
ryzyko  koalicji  antyhitlerowskiej,  odbudowania  na  nowo  gospodarki  zrujnowanej  przez
faszyzm hitlerowski, utrzymania i umocnienia kontynuacji rewolucji na jednej trzeciej kuli
ziemskiej.  Ponieważ kontrrewolucja nie dałaby klasie robotniczej  wytchnienia po potężnej
bitwie i jej zwycięstwie przeciwko faszyzmowi. I tak było.

Niezwykle nasilona walka klasowa w krajach uwolnionych od kapitalizmu doprowadziła do
tego,  iż  burżuazji  jak jej  „nowemu“ następcy udało się  dojść jeszcze  raz tymczasowo do
władzy.  I  odwrócenie  równowagi  sił  między  garstką  imperialistów  z  jednej  strony  a
miliardami robotników i chłopów z drugiej doprowadziło do tego, by móc pogrążyć narody
świata  w  nędzę,  jakiej  nigdy  wcześniej  nie  widzieli,  do  jedynego  piekła.  Krótkotrwałe
zwycięstwo  kontrrewolucji  w kumoterstwie  ze  zniszczonym imperializmem pociągnęło  w
przepaść narody na całym świecie. Upadająca klasa wyzyskująca rujnuje i niszczy planetę,
marnuje zasoby, traci miliardy przez bezrobocie, barbarzyńską ucieczkę, śmierć głodową i
barbarzyństwo kulturowe, rujnuje fabryki stworzone przez robotników oraz gospodarkę, która
nie jest w stanie już wyżywić ludzkości oraz dzień w dzień dostarcza dowody na to, iż narody
mogą otrząsnąć się z nędzy jedynie poprzez ponowną rewolucję, która stworzy socjalizm.

Spekulant  wojenny w krajach  kontrrewolucji,  niemiecki  imperializm,  powrócił  jako  wróg
narodów na całym świecie. Poczynając od aneksji NRD okradł on fabryki i kraj, zniszczył
produkcję  i  naukę  krajów demokracji  ludowych,  poddał  zwycięskich  niegdyś  robotników



pracy dniówkowej i pracy przymusowej. Jego spuścizna to ogromny społeczny nawrót do
grabieży, jedyny ślad zubożenia materialnego i duchowego. Ponownie stwarzając gospodarkę
wojenną we własnym kraju w celu dokonania nowego podziału Europy utrzymuje on Polskę,
Republikę Czeską, Węgry, państwa bałtyckie, Grecję itp. pod okupacją wojskową i czyni je
swoim obszarem działań militarnych skierowanych przeciwko Rosji i narodom ówczesnego
Związku Radzieckiego.

Zwycięstwo w drodze antyfaszystowskiego oporu oraz minione 75 lat uczą nas, iż faszyzm i
wojna mogą zostać zmiażdżone tylko jako część walki rewolucyjnej o władzę proletariatu.
Zwycięstwo uczy tego, a porażka uczy jeszcze więcej.
Czy  to  Ameryka  Północna  lub  Poludniowa,  czy  też  Azja,  Afryka  lub  Europa:  przed
wszystkimi  klasami  robotniczymi  stoi  historyczne  zadanie  na  całej  kuli  ziemskiej,  a  w
szczególności w Europie, by znów się zjednoczyć,  aby faszyzmowi pojawiającemu się we
wszystkich krajach, wojnie burżuazji monopolistycznej położyć kres tym razem na zawsze.

Do  utworzenia  wspólnego  frontu  wojennego  wzywa  Państwa  Międzynarodowa Jednostka
utworzona  w  celu  przeprowadzenia  akcji  „Revolution  statt  Krieg  [Rewolucja  zamiast
wojny]“,  za tym przemawia 75 lat  wyzwolenia spod faszyzmu hitlerowskiego.  Stajemy w
obronie tego także w 75 roku: „KAŻDEGO ROKU pamiętaj o wyzwoleniu spod faszyzmu
hitlerowskiego“- rewolucja zamiast wojny i faszyzmu.


