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Ενενήντα δύο χρόνια από την ίδρυση της Κομμουνιστικής
(3ης) Διεθνούς
«Προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε!»
Στις 2 του Μάρτη συμπληρώνονται 92 ολόκληρα χρόνια, κοντά ένας αιώνας, από την ίδρυση
της Κομμουνιστικής (3ης) Διεθνούς. Την συνέχεια της Διεθνούς Ένωσης των Κομμουνιστών,
που είχαν ιδρύσει, στην εποχή τους, ο Κ. Μαρξ και ο Φρ. Ένγκελς.
Το ιδρυτικό πρώτο Συνέδριό της νέας επαναστατικής Διεθνούς, άρχισε στις 2 και τελείωσε
στις 6 Μάρτη του 1919, στην πρωτεύουσα του πρώτου εργατικού κράτους, στην Κόκκινη
Μόσχα, της Σοβιετικής Ένωσης (Ε.Σ.Σ.Δ.)

Με επικεφαλής τους δυο συναρχηγούς της νικηφόρας Οχτωβριανής Επανάστασης των
ρώσων εργατών, τον Λένιν και τον Τρότσκι, το πρώτο αυτό Συνέδριο, έβαλε τις βάσεις για
τη νέα παγκόσμια επαναστατική οργάνωση της εργατικής τάξης, την 3η στη σειρά, ύστερα
από την διάλυση της 1ης και τον εκφυλισμό της 2ης Σοσιαλδημοκρατικής Διεθνούς, που
μπήκε στην υπηρεσία του παρακμασμένου καπιταλισμού.

Με την ευκαιρία αυτής της μεγάλης ιστορικής επετείου, η «Εργατική Δημοκρατία», από το
επόμενο φύλλο της, θ’ αρχίσει την δημοσίευση άρθρων και ντοκουμέντων, όχι μόνο για την
3η Διεθνή, που την διέλυσε τελικά το 1943 ο Στάλιν (αφού πρώτα την είχε μεταβάλει σε
τυφλό εκτελεστικό όργανο της αντεπαναστατικής πολιτικής του), αλλά και για το κρίσιμο
ζήτημα της αναγκαιότητας ανασυγκρότησης του παγκόσμιου κόμματος της σοσιαλιστικής
επανάστασης, πάνω στη βάση των μπολσεβίκικων ιδρυτικών αρχών της προλεταριακής
κόκκινης Διεθνούς του Λένιν και του Τρότσκι.

Κάθε επαναστάτης, αληθινός κομμουνιστής, κάθε πραγματικός μαχητής της εργατικής
τάξης, συνειδητοποιεί καθημερινά ότι η λυσσασμένη επίθεση της παγκόσμιας
κεφαλαιοκρατικής αντίδρασης, δεν μπορεί να αποκρουστεί και να νικηθεί παρά μόνο από
την οργανωμένη επαναστατική δράση του πανίσχυρου παγκόσμιου προλεταριάτου, από την
ένωση των εργατών όλου του κόσμου σε μια παντοδύναμη επαναστατική οργάνωση.
Περισσότερο από ποτέ άλλοτε, σήμερα, σε τούτη εδώ την εποχή της πιο βαθιάς
αποσύνθεσης του παρακμασμένου παγκόσμιου καπιταλισμού, το κάλεσμα των δασκάλων
του μαρξισμού, το «προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε», έχει πια γίνει επιταχτική
αναγκαιότητα για την σωτηρία ολόκληρης της ανθρωπότητας!
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Διδαγμένοι από τα λάθη, τις προδοσίες και τις ήττες, οι κομμουνιστές, όλοι οι πρωτοπόροι
αγωνιστές του παγκόσμιου εργατικού κινήματος, χωρίς άλλη καθυστέρηση πρέπει τώρα να
βάλουμε τέλος στην καταστροφική διάσπαση των δυνάμεών μας. Και να βαδίσουμε ξανά
στο δρόμο του Μαρξ και του Ένγκελς, στο δρόμο που μας έδειξε ο Λένιν και ο Τρότσκι, με
την ίδρυση της 3ης κι ύστερα της 4ης Διεθνούς – της προλεταριακής Διεθνούς του
μπολσεβικισμού!

Απέναντι στους κήρυκες της διάσπασης, απέναντι στους κάθε είδους καιροσκόπους
γραφειοκράτες, απέναντι στα αριστερά στηρίγματα του σαπισμένου καπιταλισμού, οι
προλεταριακοί επαναστάτες όλης της γης οφείλουμε να υψώσουμε τη σημαία του
νικηφόρου μπολσεβικισμού, την σημαία του παγκόσμιου κόμματος της προλεταριακής
σοσιαλιστικής επανάστασης, βασισμένοι στα τέσσερα πρώτα συνέδρια της Κομμουνιστικής
(3ης) Διεθνούς και στο ιδρυτικό συνέδριο της 4ης Διεθνούς.
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