Ομιλία του Ctirad Misul εκπροσώπου του Τσέχικου κινήματος ειρήνης
Αγαπητοί φίλοι και συναγωνιστές,
Χαιρετώ το 15ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη
(ΕΕΔΥΕ) εκ μέρους του Τσέχικου κινήματος ειρήνης. Θέλω να σας δώσω μερικές
πληροφορίες για τη δράση της οργάνωσής μας, τη δραστηριότητά της στην πάλη για την
ειρήνη, ενάντια στην εγκατάσταση της Αμερικάνικης αντιπυραυλικής ασπίδας στην
Τσεχία.
Το Τσέχικο Κίνημα ειρήνης συμμετέχει στο εθνικό κίνημα ενάντια στην
εγκατάσταση στρατιωτικής βάσης των ΗΠΑ στην Τσεχία. Πέρα όμως από αυτή τη
δραστηριότητα συμμετέχει στον παγκόσμιο αγώνα για έναν δίκαιο κόσμο, στην
υποστήριξη της παγκόσμιας αλληλεγγύης και στην αντίσταση ενάντια σε όλους τους
ιμπεριαλιστικούς πολέμους, εισβολές και κατοχές.
Η ύπαρξη του διεθνούς κινήματος ειρήνης σήμερα είναι πολύ αναγκαία. Η ήττα
του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση και στις άλλες χώρες της κεντρικής και
ανατολικής Ευρώπης, στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στις αρχές του 90, του
περασμένου αιώνα, επέτρεψε στον ιμπεριαλισμό να εξαπολύσει ένα νέο κύμα πολέμων,
εισβολών και κατοχών, όπως οι βομβαρδισμοί της Γιουγκοσλαβίας, τα κατοχικά
στρατεύματα στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Οι πολεμικές επιθέσεις ενάντια στον
Παλαιστινιακό λαό μας δίνουν τη δομή και τον χαρακτήρα του σύγχρονου κόσμου.
Παρά τη θέληση της πλειοψηφίας των Τσέχων πολιτών, η Τσεχία ως μέλος του
ΝΑΤΟ συμμετέχει σε πολέμους στο εξωτερικό, Τμήματα των ενόπλων δυνάμεων της
χώρας μας βρίσκονται στο έδαφος της Γιουγκοσλαβίας, του Αφγανιστάν και του Ιράκ.
Εκτός από αυτό η κυβέρνηση της Τσεχίας υποστηρίζει ιδεολογικά, πολιτικά και
οικονομικά αρκετές πολεμικές δραστηριότητες.
Η υπόθεση της εγκατάστασης στρατιωτικής βάσης των ΗΠΑ στο έδαφος της
Τσεχίας, αποτελεί τη σύγχρονη αιχμή της υποστήριξης ων πολεμικών σχεδίων του
ιμπεριαλισμού από τις συντηρητικές δυνάμεις της Τσεχίας. Οι μυστικές συνομιλίες
ανάμεσα στις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Τσεχίας για την εγκατάσταση των βάσεων,
πριν μερικά χρόνια, όταν κυβερνούσαν την Τσεχία οι σοσιαλδημοκράτες. Πρώτη φορά
δημοσιεύτηκαν αυτές οι πληροφορίες από κομμουνιστές βουλευτές πριν τις
κοινοβουλευτικές εκλογές το περασμένο έτος.. Η αμερικάνικη βάση ήταν από τα
σημαντικότερα θέματα-αίτια της κυβερνητικής κρίσης μετά τις εκλογές. Το υπουργικό
συμβούλιο της Τσεχίας ελέγχεται από το Δημοκρατικό κόμμα πολιτών (ODS) και σ’
αυτό συμμετέχουν οι Χριστιανοδημοκράτες και το κόμμα των πρασίνων. Έλαβε την
υποστήριξη του κοινοβουλίου μόνο με τη βοήθεια της ψήφου μερικών
σοσιαλδημοκρατών βουλευτών.
Γεια σας

Αρκετά ενδιαφέρον φαίνεται να έχει το γεγονός ότι μερικά λεπτά μετά την ψήφο
εμπιστοσύνης της βουλής, αυτή η κυβέρνηση έλαβε επίσημα αίτημα για την
εγκατάσταση στρατιωτικής βάσης στην Τσεχία. Η νέα κυβέρνηση αποδέχτηκε θετικά
αυτό το αίτημα και αμέως άρχισαν οι διαπραγματεύσεις.
Η εγκατάσταση της βάσης αυτής σχεδιάζεται να εγίνει 40 χιλιόμετρα έξω από την
Πράγα, την πρωτεύουσα της Τσεχίας. Αρχικά σχεδιαζόταν ως πυραυλική βάση αλλά με
την πάροδο του χρόνου και το δυνάμωμα της αντίστασης του Τσέχικου λαού, άλλαξε το
επίσημο αντικείμενο των διαπραγματεύσεων και έγινε βάση αντιπυραυλικής άμυνας.
Για την τοποθέτηση των πυραύλων οι ΗΠΑ διάλεξαν το έδαφος της Πολωνίας. Η
κυβερνητικά προπαγάνδα λέει ότι οι βάσεις αυτές χρειάζονται για την άμυνα από τα
τρομοκρατικά κράτη, όπως το Ιράν και η λαοκρατική δημοκρατία της Κορέας. Στην
ουσία αυτές οι βάσεις δεν υπηρετούν την άμυνα, αλλά ενισχύουν τους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους των ΗΠΑ.
Η εγκατάσταση στρατιωτικής βάσης στο έδαφος της Τσεχίας είναι ένα από τα κύρια
θέματα της σύγχρονης πολιτικής στην Τσεχία. Περίπου το 80% του πληθυσμού της
Τσεχίας διαφωνεί με την εγκατάσταση τέτοιας βάσης στο έδαφός μας. Από τις
κοινοβουλευτικές δυνάμεις μόνο οι Κομμουνιστές αμέσως εκφράστηκαν ανοιχτά
ενάντια στην εγκατάσταση της βάσης, έγινε μεγάλος αριθμός συγκεντρώσεων,
πικετοφοριών, διαδηλώσεων και πορειών. Το κείμενο ενάντια στη βάση των ΗΠΑ, της
Κομμουνιστικής Ένωσης Νεολαίας, τη λειτουργία της οποίας πρόσφατα απαγόρευσε το
υπουργείο εσωτερικών, υπέγραψαν ήδη 85000 πολίτες της Τσεχίας. Κύρια αιτήματα
αυτού του κειμένου είναι: τον τερματισμό των διαπραγματεύσεων για τη δημιουργία
αυτής της βάσης, απαίτηση για λαϊκό δημοψήφισμα στο θέμα αυτό. Η αντίσταση του
λαού είναι ισχυρή στην περιοχή όπου πρόκειται να εγκατασταθεί η βάση των ΗΠΑ. Για
παράδειγμα σε μια από τις κωμοπόλεις αυτής της περιοχής μόνο ένας πολίτης δεν ψήφισε
ενάντια στην εγκατάσταση της βάσης.. Ο αγώνας συνεχίζεται.
Αγαπητοί φίλοι σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας στις υποθέσεις της χώρας μας,
ευχαριστώ επίσης για την πρόσκληση στο Συνέδριό σας. Εύχομαι επιτυχία στις εργασίες
του Συνεδρίου και ευελπιστώ στη συνέχιση της συνεργασίας μας στα πλαίσια του αγώνα
για την ειρήνη.
Ζήτω η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη.
Ζήτω η διεθνής αλληλεγγύη.
Ειρήνη στον κόσμο

