
Θέσεις για την αντιφασιστική δράση
Το πλαίσιο

• Το διάστηµα µετά τις εκλογές συµπυκνώνει τα βασικά χαρακτηριστικά
της συγκυρίας. Η άνοδος των ναζιστών και η προσπάθεια τους να
οργανώσουν την κοινωνική τους βάση, εκφράστηκε µε την αύξηση
ποσοτικά και ποιοτικά των ρατσιστικών επιθέσεων και της αντίστοιχης
ρητορικής που τις καλύπτει πολιτικά.

• Η ναζιστική συµµορία είτε λειτουργεί ως συµπληρωµατικό τάγµα
εφόδου του επίσηµου κράτους-επιχείρηση Ξένιος ∆ίας- είτε ως δήθεν
αντισυστηµικό κίνηµα καθιερώνεται ως πολιτική δύναµη και διευρύνει
την επιρροή της, τόσο σε µικροαστικά στρώµατα, όσο και σε τµήµατα
της αστική τάξης, εξού και το πλυντήριο των ΜΜΕ.

• Ανεξάρτητα από το αν βρισκόµαστε µπροστά σε µια κλασική διαδικασία
εκφασισµού αλά δεκαετία 1930, η ναζιστική συµµορία από κόµµα του
υποκόσµου µετατρέπεται σε µια υπολογίσιµη αστική εφεδρεία.

• Η χα έχει άµεση σχέση και επιρροή  στις κατασταλτικές δυνάµεις, όχι
µόνο σε χαµηλά τους στελέχη, ούτε µόνο σε Ματ-∆έλτα-∆ίας. Αυτό δε
σηµαίνει όµως πως έχει ήδη αλώσει το σκληρό πυρήνα του κράτους.

• Η λεκτική αντιπαράθεση µε τον υπουργό των µπάτσων, η νοµοθετική
πρωτοβουλία κατά των βουλευτών, αλλά και το ψήφισµα καταδίκης της
χρυσαυγίτικης βίας πιστοποιεί πως αυτή τη στιγµή τουλάχιστον κράτος
και χρυσή αυγή δεν ταυτίζονται.

• Η «αντιπαράθεση» κράτους-φασιστών πέρα από το να εξυπηρετεί και
τις δύο πλευρές κι άρα να εκφράζει και µια συµφωνία µεταξύ τους είναι
χρήσιµη γιατί:

1. Επιτρέπει στο κράτος έκτακτης ανάγκης να παρουσιάζεται ως εγγυητής
της νοµιµότητας, υιοθετώντας όµως τις ναζιστικές θέσεις και
διαφωνώντας στα µέσα

2. Λειτουργεί ως αντισυστηµικό άλλοθι των χρυσαυγίτικων παρακρατικών,
επιτρέποντας να αυξάνουν την επιρροή σε κατώτερα στρώµατα

3. Επιτρέπει να γιγαντωθεί η πολιτική και φυσική πίεση στην αριστερά και
στους αναρχικούς µε όπλο τη θεωρία των άκρων και την καταδίκη της
βίας.

Η αντιφασιστική δράση

Λαµβάνοντας υπόψη  τα παραπάνω θεωρούµε πως ο αντιφασιστικός
αγώνας εκτός από το να αποτελεί άµεση προτεραιότητα, οφείλει να έχει τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• Να οργανώσει και να υπερασπιστεί πολιτικά τη φυσική αντιπαράθεση
µε τους φασίστες ως αναγκαίο µέτρο αυτοάµυνας απέναντι στις
επιθέσεις τους.

• Ο µύθος του αήττητου των ταγµάτων εφόδου είναι το βασικό όπλο
στρατολόγησης των ναζιστών, εποµένως η αποδόµηση τους θα
ξεκινήσει από τη συντριβή τους στο δρόµο καθώς:

1. Οι χαλαροί τους υποστηρικτές δεν είναι έτοιµοι να πληρώσουν το
κόστος της συµπόρευσης µε τους ναζιστές

2. Οι κατασταλτικές δυνάµεις και τα τµήµατα των αστών που στηρίζουν
υλικά τους ναζί θα προβληµατιστούν για το αξιόµαχο των συµµοριών
τους.

3. Η κρίση θα µεταφερθεί στο εσωτερικό του στρατοπέδου τους,
γεµίζοντας µε αυτοπεποίθηση και κόσµο τις δικές µας γραµµές.

• Ταυτόχρονα η αµείλικτη ιδεολογική αντιπαράθεση µε τη ναζιστική
προπαγάνδα, η ανάδειξη των σχέσεων χα µε τον οργανωµένο
υπόκοσµο και το κράτος έχει σηµασία µόνο αν: στοχεύει στο να
θωρακίσει τις γραµµές µας από το ναζιστικό δηλητήριο κι όχι στο
να πείσει τους δήθεν παραπλανηµένους που ακολουθούν τους
ναζί .

• Οι αντιφασιστικές δυνάµεις οφείλουν να οριοθετηθούν τόσο από τα
ιδεολόγηµα της ουδέτερης αστυνοµίας ή του ουδέτερου κράτους, όσο
και από ειρηνιστικές αυταπάτες. Η ίδια η πραγµατικότητα διαψεύδει ήδη
µε επώδυνο τρόπο όλα τα παραπάνω, συνεπώς οι αντιφασιστικές
δυνάµεις δεν επαιτούν τίποτα από το αστικό κράτος, αλλά δεν
παραιτούνται κιόλας από τα νόµιµα δικαιώµατα τους.

•  Κατά τη γνώµη µας η αντιπαράθεση µε τους ναζήδες που θα συνδυάζει
και θα ενοποιεί φυσική, ιδεολογική και πολιτική δράση δεν είναι -και δεν
µπορεί να είναι- υπόθεση συνολικά της εργατικής τάξης ή ακόµα και της
αριστεράς. Κάθε τέτοια προσέγγιση ανάγει την αντιµετώπιση των
φασιστών στο µακρινό µέλλον κι αποτελεί συνταγή αποτυχίας.

• Αυτό δε σηµαίνει πως δεν θεωρούµε πως ο αντιφασιστικός αγώνας
µπορεί να είναι πολύµορφος και συνεπώς κάθε σχέδιο από το πλατύ
αντιφασιστικό µέτωπο, µέχρι την ιδεολογική διαπαιδαγώγηση µπορεί να
είναι χρήσιµο και σε κάθε περίπτωση οφείλει να δοκιµαστεί στην πράξη.

• Η δική µας άποψη είναι πως  τα τµήµατα των καταπιεσµένων και της
αριστεράς που αντιλαµβάνονται την οριακότητα της κατάστασης και την
άµεση αναγκαιότητα της συντριβής των φασιστικών οµάδων, δε χρειάζεται
να αναλωθούν στο να πείσουν ευρύτερες πλειοψηφίες. Μπορούν να
οργανώσουν άµεσα οµάδες αυτοάµυνας που θα είναι και το πραγµατικό
υποκείµενο του αντιφασιστικού αγώνα.
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