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Komintern, KPD og
kampen mot Hitler
I KLASSEKAMPEN 13.juni en ny revolusjon. Organisa- kratene foroøct Imidlertid
serverer Knut Øygard en sjonens Vest-Byrå blei flyt.
kommunis tenes tog, og ga
rekke påstander om ml- tet til Berlin. Det interna- grønt lys for nazistenes.
bevegelsens politiske tradi• sjonale
sjømannsog Kommunistene valgte likesjoner. Jeg skal ta opp en av hav nearbelderforbund
vel å angripe nazistene fra
dem i dette innlegget. Knut (ISH) blei opprettet med hustak ol. Resultatet blei al
s kriver at «.. Når slikt kom- hovedsete i Hamburg. Beg- sosialdemokratene
satte
mer fra en representant for ge tiltak som var direkte inn et kolossalt politiangrep
en politisk tradisjon som forberedelser til revolusjon mot kommunistene og begjennom sine 'råd' førte til og krig. Samtidig hadde det skyttet nazistene. Det blei
at det tyske kommunist- vært store uenigheter i KPD et blodbad, som skremte
partiet la seg flate for Hitler om strategi og taktikk for å massene over til Hitler.
(soslalfascismeteorien), at utvikle de politiske betinValgene i slutten av juli
det spanske slo ned arbei- gelsene for en revolusjonær ga nazistene gjennombrudderoppstander,
og
at situasjon. Den uenigheten det. De fikk 13,7 millioner
kommunistparti
i
den fortsatte. Konjunkturopp- stemmer. Kommunistene
3. verden ha r blitt nikkeduk- gangen hadde ført til fram- gikk fram til 5,3 millioner.
ker for militærregimer ( t.d. gang for sosialdemokrate. Sosialdemokratene tilbake
Iran og Brasil ) - alt sam- ne og tilbakegang for til 8 millioner. Men ennå utmen for å passe inn i Sovjets nazistene. De som mente at ropte partiene hverandre til
utenrikspolitikk, så blir det sosialdemokratene fortsatt hovedfiender. Ved valgene i
ganske fantastisk. »
var hovedfienden blei styr. november gikk kommunisket da sosialdemokratene i tene ytterligere fram, sosi1. La oss se på den første
påstanden. Den kan deles i Berlin satte inn militære og aldemokratene og nazisteto: Fikk det tyske kommu- politi i et blodig angrep på neItllbake.
de siste hektiske ukene
arrangementene i bynistpartiet «råd» om å legge l.mai
i 1929. Ved de følgende før kommunistenes legale
seg flate for Hitler? Og la de en
valgene gikk kommuniste- apparat blei knus t den 24.
seg faktisk flate for Hitler?
ne sterkt fram og sosialde- februar 1933 blei det tatt
Ingen av disse påstande• mokratene tilbake.
initiativ fra KPD for å få til
ne er riktige. For å forstå
sammarbeide om generalKPDs politikk under WeiVerken sosialdemokrate- streik, men det var for
mar-republikken, kommer ne eller kommunistene seint. Det var bare såvidt
en ikke utenom at det var ønsket enhet mot nazistene. det lykkes å evakuere det
det
sosialdemokratiske Det var en historisk trage. viktigste materialet fra Kopartiet som regjerte, og die. Sosialdemokratene var minterns Vest-Byrå og ISH.
som hadde bygd opp Wei• staten.
Kommunistene KPDs væpnede apparat blei
mar-staten. I 1919 b lei trodde at en revolusjon ville tatt på senga av SA og SS.
revolusjonen i Tyskland feie vekk den sosialdemoKomintern og KPD hadde
knust med sosialdemokra- kratiske staten. Etter det grovt unde1-vurdert faren
tenes støtte og ledelse. Det ville Hitler bli en lett match. fra nazis tene . Det samme
samme gjaldt marsoppseint som i 1932 trodde et hadde Komintern . Men derstanden i 1921 og Hamburg. KPD-flertall at en oppstand med er det helt uhistorisk å
oppstanden i 1923. Da kunne utløse revolusjon. I hevde at kommunistene
Komintern holdt sin ver• juli planla nazistene en hadde lagt seg «flate» for
denskongress i 1928, var masseoppmarsj inn i Ham- Hitler. Eller at Komintern
meningen at situasjonen burgs arbeiderbydeler. Det hadde «rådet» partiet til å
igjen var iferd med å skjer- var en viktig politisk mar• gjøre del. Det er like uhistope seg. Kongressen advarte kering for å vise gulrot og risk som å likestille KPD
mot ny verdenskrig, og gikk jernneve for den mest radi• med
sosialdemokratene,
inn for at kommunistene i kaie del av Tysklands ar• som hadde styrt den tyske
hele verden måtte snu kri• beiderbefolkning.
staten fram til den blei mogen til en borgerkrig, og Kommunistene p lanla å den for Hitlers nazisme.
mante til kamp mot fas cis- møte marsjen med en mot.
I et seinere innlegg skal
men og sosialdemokratene. oppmarsj, og forberedte jeg ta opp om de spanske
I Tyskland håpet Komin- væpnet oppstand i tilknyt- kommunistene slo ned «ar•
tern at den nye depresjonen ning til de kampene som beideroppatander».
som var på gang ville utløse ville oppstå. SosialdemoLARS BORGERSRUD

