Οι Διεθνείς τοσ εργατικού κινήματος1
ηεο LillyMarcou
κεηάθξαζε Βίθπ Παπανηθνλόκνπ
Η Γηεζλήο εκθαλίδεηαη ζηελ ηζηνξία ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο θαη ζηελ εμέιημε ηεο
ζθέςεο ησλ Μαξμ θαη Έλγθειο σο ε ππέξηαηε κνξθή νξγάλσζεο ηεο εξγαηηθήο
εμνπζίαο ζε πιαλεηηθή θιίκαθα.
Η 1ε Γηεζλήο δεκηνπξγήζεθε ζην Λνλδίλν ην 1864 κε ην όλνκα Association
Internationale des Travailleurs (Γηεζλήο Έλσζε ησλ Δξγαδνκέλσλ, ΓΔΔ). Ο ξόινο
ηνπ Μαξμ ζην Γεληθό πκβνύιην (ην δηεπζπληηθό όξγαλν) θαη ζηε ζύληαμε ησλ
θαηαζηαηηθώλ ηεο Γηεζλνύο ππήξμε θαζνξηζηηθόο.
Σν γόεηξν απηήο ηεο 1εο Γηεζλνύο ππήξμε κεγαιύηεξν από ηηο πξαγκαηηθέο ηεο
δπλάκεηο κάρεο. Μύζνο θαη πνιηηηθή πξαγκαηηθόηεηα έπξεπε λα αιιεινδηαπιαθνύλ
έηζη ώζηε λα δηακνξθώζνπλ κηα ηαμηθή ζπλείδεζε θαη δηεζλή αιιειεγγύε.
Σνηνπηνηξόπσο ε Γηεζλήο εκθαλίδεηαη ζηηο απαξρέο ηεο σο ην θεληξηθό ζεκείν
ζπληνληζκνύ θαη ζπλεξγαζίαο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, πνπ βξηζθόηαλ ζηελ πνξεία
ζπγθξόηεζεο ηεο ζε θίλεκα θαη κύεζεο ηεο ζην δηεζληζκό.
Παξά ηελ πνιηηηθή ηεο αδπλακία, ε νπνία νθείινληαλ ζε κεγάιν βαζκό ζηα ζρεδόλ
άδεηα ηακεία ηεο, ε 1ε Γηεζλήο θαηαθέξλεη, ηνπιάρηζηνλ κε εζηθνύο όξνπο, λα
επεξεάζεη θαη λα θαηεπζύλεη ηνπο ηνπηθνύο αγώλεο πξνο ηελ θαζνιηθνπνίεζε, πξνο
ην δηεζληζκό. Απηό απνηειεί ηελ πνιπηηκόηεξε θιεξνλνκηά ηεο ΓΔΔ ζηνπο
επαλαζηάηεο, ησλ νπνίσλ ζα επεξεάζεη ηε ζθέςε ζ' όιε ηε δηάξθεηα απηνύ ηνπ
αηώλα. Αιιά ηελ ίδηα αθξηβώο ζηηγκή εκθαλίδνληαη νη αξρηθέο αληηζέζεηο ηνπ
εξγαηηθνύ θηλήκαηνο, πνπ έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηα δηρνηνκηθά δηώλπκα
δηεζλέο/εζληθό, κύζνο/πξαγκαηηθόηεηα, ζπγθεληξσηηζκόο/απηνλνκία.
Μέρξη ηελ παξακνλή ηεο Γηάζθεςεο ηνπ Λνλδίλνπ ην 1871, ε νπνία ζα απνηειέζεη
θακπή ζηελ νξγάλσζε ηεο 1εο Γηεζλνύο, ν Μαξμ ππεξαζπίδεηαη ηελ αξρή ηεο
απηνλνκίαο ησλ Σνκέσλ θαη ησλ Οκνζπνλδηώλ απέλαληη ζην Γεληθό πκβνύιην.
Η άιιε όκσο πιεπξά ηνπ πξνβιήκαηνο, απηή ηεο αλαγθαίαο νξγάλσζεο πνπ ελέρεη ην
ζπγθεληξσηηζκό απέλαληη ζηνλ θίλδπλν δηάβξσζεο ελόο θηλήκαηνο πνπ απεηιείηαη
δηαξθώο από θεληξόθπγεο ηάζεηο, δελ απνπζηάδεη από ηηο αλεζπρίεο ηνπ Μαξμ θαη ηεο
πιεηνςεθίαο ησλ επηγόλσλ ηνπ. Η εηεξνγέλεηα ησλ ελώζεσλ θαη ησλ νκαδνπνηήζεσλ
πνπ ζπλαπνηεινύζαλ ηε Γηεζλή απαηηεί απηό ην λέν ζπγθεληξσηηθό πξνζαλαηνιηζκό.
Πξνπληνληζηέο, ιαζζαιηθνί, κπαθνπληθνί, καηζηληθνί θαη καξμηζηέο ζπγθαηνηθνύλ
αξρηθά ζηελ ίδηα νξγάλσζε. Απηή αθξηβώο ε πξαγκαηηθόηεηα επηβάιιεη ηελ εμέιημε
ησλ αληηιήςεσλ ησλ Μαξμ θαη Έλγθειο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαηηθήο εμνπζίαο:
ηείλνπλ λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηηο πνιπάξηζκεο νξγαλώζεηο ηεο ΓΔΔ ζε πνιηηηθά
θόκκαηα κε θνηλό δηεπζπληηθό θέληξν ην Λνλδίλν.
Από άπνςε δνκώλ ε ΓΔΔ δηαζέηεη έλα νξγαλόγξακκα ηξηώλ επηπέδσλ: πλέδξην
(εηήζην), Γεληθό πκβνύιην θαη ηνκείο πνπ έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηε Γηεζλή.
Η πξώηε δηάζπαζε ηνπ θηλήκαηνο κεηαμύ καξμηζηώλ θαη αλαξρηθώλ επέξρεηαη όηαλ ε
ζπγθεληξσηηθή ηάζε επηδηώθεη λα επηβιεζεί ζηηο θεληξόθπγεο δπλάκεηο.

Οινθιεξώλεηαη ζην πλέδξην ηεο Υάγεο ην επηέκβξην ηνπ 1872. Σνλ ίδην ρξόλν ην
Γεληθό πκβνύιην κεηαθέξεηαη ζηε Νέα Τόξθε, όπσο ην επηζπκνύζαλ νη Μαξμ θαη
Έλγθειο.
Η πεξίνδνο από ην 1876 (πλέδξην ηεο Φηιαδέιθεηαο, ην νπνίν επηθέξεη ην ηέινο ηεο
καξμηζηηθήο ΓΔΔ) έσο ην 1888 (παξακνλή ηεο ζύζηαζεο ηεο 2εο Γηεζλνύο)
ζεκαηνδνηείηαη από δηάθνξεο πξνζπάζεηεο (Γηεζλέο πλέδξην θαη Γηάζθεςε) γηα ηε
δεκηνπξγία κηαο λέαο Γηεζλνύο.
Όηαλ ην 1889 ζα δεκηνπξγεζεί ε 2ε Γηεζλήο, ζα απνθεπρζνύλ νη ζπγθεληξσηηθέο
δνκέο, ηδίσο ιόγσ ηεο πιεηάδαο ησλ ζνζηαιηζηηθώλ ξεπκάησλ θαη ησλ δηαθνξώλ πνπ
πξνθύπηνπλ από ηα πξνγξάκκαηα ηνπο, θαζώο θαη ησλ δηδαγκάησλ πνπ
απνθνκίζηεθαλ από ηηο απνηπρίεο ηεο 1εο Γηεζλνύο. Η 2ε Γηεζλήο ζα απνηειέζεη κηα
νκνζπνλδία απηόλνκσλ εζληθώλ θνκκάησλ θαη νκάδσλ, ησλ νπνίσλ ζα ζπληνλίδεη ηε
δξάζε κέζσ πλεδξίσλ πνπ ζα ζπλέξρνληαη θάζε ηξία ρξόληα. Μέρξη ην ηέινο ηνπ
19νπ αηώλα απηά ηα πλέδξηα ζα απνηεινύλ ηε κόλε δνκή.
Από ηελ ίδξπζε ηεο, ζην πλέδξην ησλ Παξηζίσλ, νη νκάδεο πνπ πξνζρσξνύλ ζηε
Γηεζλή είλαη πνιύ δηαθνξεηηθέο: εξγαηηθέο ελώζεηο, ζπλδηθάηα, εζληθά θόκκαηα.
Μόλν ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα, ηα εζληθά θόκκαηα ζα γίλνπλ νη βαζηθέο
ζπληζηώζεο ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο Γηεζλνύο. Από απηή
ινηπόλ ηελ επνρή, ε Γηεζλήο ζα ζπγθεληξώζεη ηα κεγάια εζληθά θόκκαηα,
απνθηώληαο επίζεο έλαλ πνιπθιαδηζκέλν ζεζκηθό νπιηζκό. Αξρηθά ην Γηεζλέο
νζηαιηζηηθό Γξαθείν (ΓΓ), ην νπνίν από ην 1905 εμαζθαιίδεη ηε ζπλέρεηα ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο Γηεζλνύο κεηαμύ ησλ ζπλεδξίσλ. Έθηνηε δεκηνπξγνύληαη θαη
άιιεο νξγαλώζεηο ζπγαηξηθνύ ηύπνπ: Γηαθνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή ζνζηαιηζκνύ θαη
εξγαζίαο, Δλώζεηο ησλ ζνζηαιηζηώλ δεκνζηνγξάθσλ, Γηεζλείο δηαζθέςεηο γπλαηθώλ
ζνζηαιηζηξηώλ, Γηεζλείο δηαζθέςεηο ησλ ζνζηαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ λενιαίαο.
Αλ θαη αγγειηνθόξνο ελόο κεζζηαληζκνύ παγθνζκηνπνηήζεσο θαη δηεζλνύο
αιιειεγγύεο, ε 2ε Γηεζλήο ζπλζιίβεηαη κε ηνλ πόιεκν, ην 1914. Η ςήθνο ησλ
ζνζηαιηζηώλ ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο ππέξ ησλ ζηξαηησηηθώλ πηζηώζεσλ
απνηειεί ηνλ επηθήδεην ηνπ δηεζληζηηθνύ κύζνπ. Καηαγγέιινληαο ηελ απνηπρία ηεο
Γηεζλνύο, ν Λέληλ ξίρλεη ην αλάζεκα ηόζν ζηε «ρνύθηα ησλ αξρεγώλ» πνπ
θαηεπζύλνληαη από ηνλ νπνξηνπληζκό, όζν θαη ζηελ «εξγαηηθή αξηζηνθξαηία» πνπ
είρε δηαθζαξεί από ηα πξνλόκηα πνπ ηεο παξαρώξεζε ε θπξίαξρε ηάμε.
Δληνύηνηο νη πξώηεο πξνζπάζεηεο ελαληίσζεο ζηνλ πόιεκν εκθαλίδνληαη ζηα πιαίζηα
ηεο θαηαπνληηζκέλεο Γηεζλνύο: ζηηο Γηαζθέςεηο ηνπ Zimmerwald (1915) θαη ηνπ
Kienthal (1916) απνθξπζηαιιώλνληαη δύν ηάζεηο. Η πξώηε, απηή ηεο πιεηνςεθίαο,
εθθξάδεηαη ππέξ ηεο εηξήλεο. Η δεύηεξε πξνηείλεη ηελ απάληεζε ζηνλ ηκπεξηαιηζηηθό
πόιεκν κε κηα παγθόζκηα επαλάζηαζε. Δμ νπ θαη ην ζύλζεκα ηνπ Λέληλ λα
κεηαηξαπεί ν ηκπεξηαιηζηηθόο πόιεκνο ζε εκθύιην. Η Ρσζηθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1917
απνηειεί ηε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηνπ.
Από ην ζηξαηεγηθό δπτζκό ηνπ Zimmerwald θαη ηνπ Kienthal γελλήζεθε ε 3ε
Γηεζλήο θαη επαλαζπζηάζεθε ε 2ε.
Από ην 1919 ηα θόκκαηα πνπ ζπλαζπίζηεθαλ κε ηελ αζηηθή ηάμε επηρεηξνύλ λα
επαλαζπζηήζνπλ ηε νζηαιηζηηθή Γηεζλή. Απηή ηε θνξά ε επηινγή είλαη

ξηδνζπαζηηθή: αξλνύληαη θάζε επαλαζηαηηθή ζηξαηεγηθή θαη πξνζαλαηνιίδνληαη
πξνο ηνλ θνηλνβνπιεπηηζκό.
Σνπνζεηνύκελνη ζηε κέζε ησλ ξηδηθά αληίζεησλ επηινγώλ ηνπ Zimmerwald θαη ηνπ
Kienthal, κηα ζεηξά θνκκάησλ θαη ηάζεσλ ζην εζσηεξηθό νξηζκέλσλ ζνζηαιηζηηθώλ
θνκκάησλ (ηνπ απζηξηαθνύ, ηνπ γεξκαληθνύ θαη ηνπ γαιιηθνύ), δεκηνπξγνύλ ην 1921
ζηε Γηάζθεςε ηεο Βηέλλεο ηελ 2 1/2 Γηεζλή ή, ζύκθσλα κε ην επίζεκν όλνκα ηεο,
ηελ Έλσζε ησλ ζνζηαιηζηηθώλ θνκκάησλ γηα ηε δηεζλή δξάζε (ΔΚ). Οη θύξηνη
ηδξπηέο απηήο ηεο λέαο «κίλη δηεζλνύο» είλαη νη απζηξνκαξμηζηέο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ
νη OttoBauer θαη MaxAdler εκθαλίδνληαη σο εγέηεο. Οη ηδενιόγνη ηεο δίλνπλ
πξνηεξαηόηεηα ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο πνπ εκθαλίδεη ε πάιε ζε θάζε ρώξα
απνξξίπηνληαο ηόζν ηελ πιαηθόξκα ηεο 2εο Γηεζλνύο πνπ πεξηνξηδόηαλ κόλν ζηηο
εηξεληζηηθέο κεζόδνπο, όζν θαη απηήλ ηεο 3εο Γηεζλνύο πνπ επεδίσθε ηελ πξνβνιή
ηνπ κπνιζεβίθηθνπ κνληέινπ ζε δηεζλή θιίκαθα. Απηή ε ελδηάκεζε ζέζε ζύληνκα
ζβήλεηαη κέζα ζηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζπγθπξία ηεο επνρήο. ην πλέδξην ηνπ
Ακβνύξγνπ (Μάηνο 1923), ε εθήκεξε Γηεζλήο 2 1 2 ζπγρσλεύεηαη κε ηε
ζνζηαιηζηηθή Γηεζλή.
Απέλαληη ζηελ άλνδν ηνπ θαζηζκνύ νύηε ε ζνζηαιηζηηθή Γηεζλήο νύηε ε
θνκκνπληζηηθή Γηεζλήο ζα κπνξέζνπλ λα πξνβάινπλ απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή θαη
νξζέο αλαιύζεηο, ζα ζπλζιίβνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο από ην θαζηζκό
θαη ηνλ πόιεκν.
Μόλν ηελ παξακνλή ηεο δεκηνπξγίαο ηεο Κνκηλθόξκ ην 1947 ζα αλαδηνξγαλσζνύλ
ηα απνκεηλάξηα ηεο ζνζηαιηζηηθήο Γηεζλνύο, αξρηθά κε ηε κνξθή κηαο Δπηηξνπήο ηεο
Γηεζλνύο ζνζηαιηζηηθήο δηάζθεςεο (COMISCO) γηα λα μαλαγίλνπλ ζηε ζπλέρεηα
ζνζηαιηζηηθή Γηεζλήο. ην εμήο ε ζνζηαιηζηηθή Γηεζλήο ζα επαγγέιιεηαη έλαλ
δηεζληζκό πνπ ζα έρεη απνκαθξπλζεί νξηζηηθά από θάζε ηαμηθή αιιειεγγύε.
Από ηελ ίδξπζε ηεο 3εο Γηεζλνύο ή Κνκηληέξλ, νη θύξηνη εθθξαζηέο ηεο ζα
ηνπνζεηεζνύλ ζε κηα απζεληηθή δηεζληζηηθή πξννπηηθή. ηηο απαξρέο ηεο, ην δηάβεκα
ηνπ Λέληλ ππαγνξεπόηαλ από κηα πξαγκαηηθή αλάγθε επηζηξνθήο ζηηο αθεηεξίεο,
δειαδή ζε κηα λέα δηαθήξπμε ηεο αξρήο ηνπ δηεζληζκνύ ζύκθσλεο κε ην όξακα ηνπ
Μαξμ θαη ην κνληέιν ιεηηνπξγίαο ηεο 1εο Γηεζλνύο. Δληνύηνηο, ηελ ίδηα ζηηγκή ν
Λέληλ ζέηεη ηηο βάζεηο κηαο ζπγρξνλίαο αλάκεζα ζηα ζπκθέξνληα ηνπ
θνκκνπληζηηθνύ θηλήκαηνο θαη ζε εθείλα ηνπ ζνβηεηηθνύ θξάηνπο.
Μεηά ηελ απνηπρία ησλ επαλαζηάζεσλ ζηε Γεξκαλία θαη ζηελ Οπγγαξία ην 1919, ν
Λέληλ θαηαιαβαίλεη όηη ε παγθόζκηα επαλάζηαζε ζα γλσξίζεη κεγάιεο παξαθάκςεηο
θαη όηη ε πξαγκάησζε ηεο είλαη αθόκα καθξηλή. Γηα ηνπο εγέηεο ηεο Γηεζλνύο, όπσο
θαη γηα πνιινύο θνκκνπληζηέο αλά ηνλ θόζκν, ε ππεξάζπηζε ησλ θαηαθηήζεσλ εθεί
όπνπ ε επαλάζηαζε πέηπρε, εκθαλίδεηαη ζην πξώην πιάλν ησλ επηηαγώλ ηνπ δηεζλνύο
θνκκνπληζκνύ. Με ηηο ζηαιηληθέο ζέζεηο ηνπ «θνκκνπληζκνύ ζε κηα ρώξα» απηή ε
ηάζε ζα ελδπλακσζεί κε ηελ άλεπ όξσλ ππνηαγή όισλ ησλ ΚΚ ζην θόκκα ηεο ρώξαο
πνπ κόλε απηή νηθνδνκεί ην ζνζηαιηζκό.
Δάλ ν απνινγηζκόο ηεο 3εο Γηεζλνύο είλαη κάιινλ αξλεηηθόο γηα ηα ΚΚ ην θαζέλα
μερσξηζηά, σο νξγάλσζε ζε δηεζλή θιίκαθα, ε θνκκνπληζηηθή Γηεζλήο
αληηπξνζσπεύεη ζηελ ηζηνξία ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο ην απαύγαζκα ηεο

ζπγθεληξσηηθήο ηνπ ηάζεο.,
Υάξε ζ' απηόλ αθξηβώο ην κεραληζκό δηαπιάζνληαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '20
ηα λεαξά θνκκνπληζηηθά θόκκαηα, απνδερόκελα ηνπο 21 όξνπο πνπ έζεζε ν Λέληλ θαη
πξνζρσξώληαο ζηελ 3ε Γηεζλή.
Σν νξγαλόγξακκα ηεο δίλεη κηα ζπλνιηθή εηθόλα ηεο γεσγξαθηθήο έθηαζεο θαη ηεο
δηείζδπζεο απηνύ ηνπ πνιππιόθακνπ ζεζκνύ ζηηο εζληθέο δνκέο. Σν πλέδξην, ε
Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ε Γηεπξπκέλε νινκέιεηα ηεο Δθηειεζηηθήο επηηξνπήο, ε
Γηεζλήο Δπηηξνπή Διέγρνπ, ε Οξγάλσζε δηεζλώλ ζρέζεσλ ζπλαπνηεινύλ ηνλ
εμαηξεηηθά ηεξαξρεκέλν θαη ζπγθεληξσηηθό ζεζκηθό νπιηζκό ηεο Κνκηληέξλ.
Δθηόο από απηό ην ζεζκηθό κεραληζκό δεκηνπξγήζεθε έλα δηπιό δίθηπν
αληηπξνζώπσλ, κε ζθνπό λα ζπγθεληξνπνηήζεη αθόκα πεξηζζόηεξν ην θνκκνπληζηηθό
θίλεκα θαη λα ζπζθίμεη ηνπο εζληθνύο ηνκείο πνπ είραλ πξνζρσξήζεη: από ηε κηα
πιεπξά νη «κόληκνη αληηπξόζσπνη» ησλ εζληθώλ ΚΚ ζηε Γηεζλή πνπ βξίζθνληαλ ζηε
Μόζρα, θαη από ηελ άιιε νη «αληηπξόζσπνη ηεο Γηεζλνύο» ζηηο θεληξηθέο επηηξνπέο
ησλ εζληθώλ ΚΚ.
Δπίζεο, νη ζπγαηξηθέο απνηεινύλ ην ζύλδεζκν αλάκεζα ζηελ θνκκνπληζηηθή Γηεζλή
θαη ζηηο καδηθέο νξγαλώζεηο: ε θόθθηλε ζπλδηθαιηζηηθή Γηεζλήο (Πξνθηληέξλ), ε
θνκκνπληζηηθή Γηεζλήο ησλ Νέσλ, ε δηεζλήο Γξακκαηεία Γπλαηθώλ, ε Κόθθηλε
Βνήζεηα, θιπ.
Παξά ηελ πνιπκνξθία ησλ ζπληζησζώλ θαη ηε γεσγξαθηθή εμάπισζε, ην
κπνιζεβίθηθν κνληέιν θαη ελ ζπλερεία ν ζηαιηληζκόο ζα ζθξαγίζνπλ απηή ηε
γηγάληηα νξγάλσζε, πνπ κε ηνλ ηξόπν απηόλ ζα απνηειέζεη δηεζλέο θαηλόκελν.
Σνλ Μάην ηνπ 1943, ε θνκκνπληζηηθή Γηεζλήο δηαιύεηαη. Αλάκεζα ζηα θίλεηξα πνπ
πξνβιήζεθαλ γηα λα εμεγήζνπλ απηή ηελ εμαθάληζε, αλαθέξζεθε θαη ν βαζκόο
σξηκόηεηαο ησλ ΚΚ. Απηό θαζηζηνύζε πεξηηηό ην παγθόζκην πνιηηηθό θέληξν θαη ηε
ζπγθεληξσηηθή δηεύζπλζε θαη, κέζα ζ' έλα δηαθνξεηηθό δηεζλέο πεξηβάιινλ, έδηλε
πξσηαξρηθή ζέζε ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο θαη ηηο εζληθέο θαηεπζύλζεηο.
Η δηάιπζε ηεο θνκκνπληζηηθήο Γηεζλνύο αληαλαθινύζε επίζεο ηηο αλάγθεο ηνπ
πνιέκνπ. Από ηε κηα πιεπξά ηηο αλάγθεο ηεο κεγάιεο ζπκκαρίαο: κε ηελ θαηάξγεζε
ηεο Γηεζλνύο, ν ηάιηλ άθελε λα πηζηεύεηαη όηη εγθαηαιείπεηαη ην αξρηθό πηζηεύσ
ηεο Κνκηληέξλ, ε πξνεηνηκαζία ηεο παγθόζκηαο επαλάζηαζεο. Από ηελ άιιε πιεπξά
αληαλαθινύζε ηα εζσηεξηθά πξνβιήκαηα ηεο ΔΓ: είλαη ε επνρή πνπ ηα εζληθά,
παηξησηηθά, αθόκα θαη ζξεζθεπηηθά αηζζήκαηα αξρίδνπλ λα πξνέρνπλ απέλαληη ζηηο
ηδενινγηθέο αληηιήςεηο.
Έθηνηε, ε αλαζύζηαζε ηεο κε ηελ ίδηα κνξθή δελ ηίζεηαη πνηέ ζηα αλώηεξα θιηκάθηα
ηνπ παγθόζκηνπ θνκκνπληζκνύ. Η Κνκηλθόξκ, αλ θαη δηαηεξεί ην πλεύκα θαη ηα ήζε
ηεο Γηεζλνύο, ζα πεξηνξηζζεί ζηα θπξηόηεξα επξσπατθά ΚΚ, ζηεξνύκελε θάζε άιιεο,
εθηόο από ηελ εθεκεξίδα ηεο, ζεζκηθήο δνκήο.
Ξαλαβξίζθνπκε ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο Γηεζλνύο, κε λέεο κνξθέο θαη πεξίβιεκα ζηηο
παγθόζκηεο Γηαζθέςεηο ησλ ΚΚ - ην 1957, ην 1960 θαη ην 1969. Παξά ηελ
πιαλεηηθή ηνπο δηάζηαζε θαη ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα αλαπαξάγνπλ ηα ήζε ηεο

Γηεζλνύο, απηέο νη ηειεπηαίεο αλαιακπέο δελ ζα έρνπλ νπζηαζηηθή απήρεζε ζην
θνκκνπληζηηθό θίλεκα, δελ ζα έρνπλ πιένλ επηξξνή ζηελ εζσηεξηθή εμέιημε ησλ
θνκκάησλ. Τπεξβνιηθά δηαθνξνπνηεκέλν, αληηθαηηθό ιόγσ ησλ δηαζπάζεσλ, ην
θνκκνπληζηηθό θίλεκα απέρεη πνιύ από ηελ επνρή ηεο Γηεζλνύο, αλ θαη αλαδεηά έλαλ
λέν δηεζληζκό θαη λένπο ζπλδεηηθνύο δεζκνύο.
Παξά ηελ εμ αξρήο αδπλακία ηεο, ε 4ε Γηεζλήο εμαθνινπζεί λα ππάξρεη. Οη
εζθαικέλεο αλαιύζεηο ηεο Κνκηληέξλ, θπξίσο απηέο πνπ ζεσξνύζαλ ηε
ζνζηαιδεκνθξαηία σο ζνζηαιθαζηζκό βάδνληαο ηξνρνπέδε ζε θάζε ζπλέλσζε ησλ
δπλάκεσλ ηεο αξηζηεξάο ελάληηα ζηελ άλνδν ηνπ Υίηιεξ, νδήγεζαλ ηνλ Σξόηζθπ
(πνπ έρεη απνθιεηζηεί από ην 1927 από ηελ θνκκνπληζηηθή Γηεζλή) λα
πξνζαλαηνιηζζεί, ήδε από ην 1933, πξνο ηελ ίδξπζε ηεο 4εο Γηεζλνύο. Παξ' όηη όκσο
θαηάθεξε λα αληέμεη ζην ρξόλν θαη παξ' όηη δηαθεξύζζεη έλαλ απζεληηθό δηεζληζκό,
απηή ε ηειεπηαία Γηεζλήο δελ είρε πνηέ πξαγκαηηθή απήρεζε ζηηο εξγαηηθέο κάδεο.
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εθδ. Paris 1985.

