
Az imperialisták fellazítási politikája

„Totális antikommunizmust! Magának az elnöknek el kell ismernie, hogy a kom-
munisták feletti győzelem - nemzeti cél; az amerikai küldetés megvalósítása. A gond-
viselés ruházta ránk a feladatot, hogy irányítsuk a szabad világ harcát. . . Mi vagyunk
a nyugati civilizáció hordozói. . . A Nyugaton születés privilégiuma együtt jár azzal a
kötelességgel, hogy életformánkat kiterjesszük másokra is... A világ sok részén az ilyen
politikát mint reakciós, soviniszta és zsarnok politikát cl fogják ítélni. El kell tűrni
ezeket a szemrehányásokat. Lelkünk mélyén ugyanis nincs semmi kétség afelől, hogy
ez jó minden népnek..."

Barry Goldwater könyvéből idéztük e sorokat. De a név ne támasszon kétséget-,
nem egy szélsőségesen reakciós politikus texasi stílusú megnyilatkozásáról van csupán
szó, hanem a mai amerikai politika majdnem pontos megfogalmazása ez. Válasz arra,
hogy mi a feladata a világban a mai Egyesült Allamoknak. íme ugyanezt a gondolatot
D. Lawrance ismert amerikai ideológus így fejti ki: „Az Egyesült Államoknak jogában
áll, hogy ne csak saját területet védelmezze, hanem saját érdekeit is mindenütt". Dean
Rusk külügyminiszter nyíltan meghirdette: az USA fegyveres beavatkozást hajthat végre
bárhol a világon, ha úgy véli, hogy ez a beavatkozás megfelel nemzeti érdekeinek.

Ez az agresszív hang olykor még az USA-n belül is visszatetszést szül. Igaz, az
ilyen józanabb megnyilvánulásokat nem szabad túlértékelni, de érdemes példaként
idézni Fulbright szenátort, aki időről időre felemeli a hangját az amerikai szenátusban
egy progresszívebb külpolitika mellett. Az amerikai politika „misszionárius vonalá-
nak" nevezi azt, hogy a kommunizmust az „abszolút rossznak" tekintik. Azt mondja:
„úgy tekintünk magunkra, mintha mi lennénk Isten bosszúálló angyala, akinek szent
kötelessége, a gonosz filozófiák elleni harc. . ."

Egykor, a nagy amerikai forradalom idején az amerikaiak nemzeti eszménye ma-
gában foglalta a népeknek a szabadságra, az egyenlőségre és a haladásra irányuló tö-
rekvéseit - ahogyan alig több, mint száz évvel ezelőtt R. Emerson amerikai író írta
„Olyan jótevőnek szeretném látni Amerikát, amilyen eddig még egyetlen ország seni
volt. Amerikának az a feladata, hogy felszabadítsa az embereket, megszüntesse a kirá
lyok és a papok hatalmát, a kastélyokat, a monopóliumokat, eltüntesse az akasztó
fúkat."

Mi lett ebből az egxkori nemes szándékból? Amerika a világ csendőre. Az ame-
rikai imperializmus szenvedést, nyomort, könyörtelen pusztítást, zsarnok rendszereket
hoz a népeknek. Az amerikai „ncm/cti érdek" ma egy maroknyi monopoltőkés bur-
zsoázia érdekeivel azonos - külpolitikai vetülete pedig a nemzetközi reakció legszél-
sőségesebb érdekeit tükrö/i. Az „amerikai küldetés" ma egyenlő a szocializmus, a nem-
zeti felszabadítás, a haladás erői elleni világszerte vívott harccal - egyben teljes meg-
tagadását jelenti mindannak a nemes demokratikus hagyománynak!, amely az Egyesült
Államok népének egykor büszkesége volt.
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Több mint félévszázada a kapitalizmusból a szocializmusba való forradalmi át-
menet korszakát éljük. A kialakult szocialista világrendszer mind nagyobb hatást gya-
korol az emberi társadalom fejlődésére. A nemzeti felszabadító mozgalmak is nagy
lendülettel törnek előre. Az egész világon szélesedik és fokozódik a békemozgalom.
Mindez arról tanúskodik, hogy az imperializmus feltartóztathatatlan folyamatként ve-
szíti el régi uralmát. Ám azt sem szabad elfelejteni, hogy a szocializmus világtörténel-
mi offenzívája kezdettől az imperializmus elkeseredett ellenállásával szemben halad
előre. Érdemes a folyamatot erről az oldaláról is megvizsgálni néha — hisz csak így
érthető meg, hogvan jutott el a? Egyesült Államok olyan politikai programi';, amely-
nek jellemzésére fentebb idéztünk néhány prominens politikai tényező nyilatkozataiból.
Csak így érthető meg az USA (és más imperialista államok) stratégiája és taktikája a
szocializmus előnyomulásával szemben, az a törekvés, hogy foggal-körömmel védelmez-
zen minden meglévő pozícióját, s ha lehet, valamit vissza is szerezzen az elveszített
„paradicsomból".

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelme után néhány héttel ígv foglal-
ta össze a kapitalista világ stratégiai célkitűzéseit a Journal de<; Debat<: „Ebben a
helyzetben mi a szövetségesek érdeke? Egy egyszerű iskolás gyermek is vála^olni tud-
na erre a kérdésre: minden lehetséges módon elő kell segíteni, hogy az egykor szabad
nerck visszanyerjék függetlenségüket. . ." Tnvj a s/ólam, amely azóta sem változott.
A népek felszabadításának zászlaja alatt visszaállítini a kapitalizmus uralmat

A sTria'i mus által fémk'l ei-;- fól évszázad etré-z történelme jól példázza ert a tö-
rekvést. Ami;; a Szovjetunió ervedül állt szemben a kapitalista világgal, a gazdasági
blokádtól a fegyveres intervencióig, a diplomáciai', politikai elszigeteléstől a fari7mus
fegyveres agressziójáig, mindent megpróbált a nemzetközi imperializmus, minden tak-
tikai eszközt a stratégiai cél: a szocializmus felszámolása érdekében. Az eredmény
ismeretes. A Szovjetunió politikailag, gazdaságilag, katonailag megerősödött, nagyhata-
lommá vált, tekintélye roppant mértékben megnőtt a világon. Olyannyira, hogy a má-
sodik világháború utáni kedvező történelmi pillanatot felhasználva, több európai és
ázsiai nép követte példáját, a szocialista társadalmi berendezkedés útjára lépett. Kiala-
kult a szocialista világrendszer és mind gyorsabban fejlődik, erősödik. Azóta ez a
tény, illetve ennek időszakonkénti elenvése befolyásolja elsősorban az imperia't'mus
taktikáját. (A stratégiai cél változatlan, ha mégoly reménytelen is számukra: az immár
világrendszerré vált szocializmus felszámolása.)

1. Gazdasági blokádtól a nyílt háborúig

A második világháború utáni években az amerikai monopoltőkésck által vezetett
világreakció a gazdasági frontra helyezte át föcrőit - itt próbált mes döntő ellencsa-
pást mérni. Ezt az elhatározást indokolta számukra az akkor kialakult helyzet: az im-
perializmusnak a Szovjetunió katonai összeomlására alapozott reményei nem váltak be.
Egyébként is oly sokat szenvedtek a népek a második világháborúban, hogy egy új há-
ború meghirdetése, vagy csupán ennek kísérlete is teljes ellenállásra talált volna. Nem
beszélve arról, hogy nem is voltak felkészülve. Ugyanakkor a Szovjetunió és a fiatal
népi demokratikus államok a háború következtében nagy károkat szenvedtek. A szét-
rombolt ipar, mezőgazdaság, közlekedés helyreállítása, a normális gazdasági vérkerin-
gés megindítása volt soron.

Ebben a helyzetben a háborús profitokon meghízott amerikai imperializmus .gaz-
dasági eszközökkel próbált behatolni, hogy aláássa a kialakuló szocialista termelési
viszonyokat, pozíciókat szerezzen és azok segítségével lct-éríthesse ezeket az országokat
a szocializmus útjáról. A faltörő kos szerepét a Marshall-tervnek szánták. (Az 1947-
ben elfogadott Marshall-terv, amely nevét az USA akkori külügyminiszterétől kapta,
három évre tizenhét milliárd dollárt irányzott elő „a szabad Európa gazdasági meg-
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segítésére és a kommunizmus elleni harcra".) A szocialista közösség népei elutasították
a Marshall-tervet. Ekkor bevetették velük szemben a gazdasági harc legkeményebb
eszközeit: a gazdasági blokádot és a kereskedelmi diszkriminációt.

Mindez nem használt. A Szovjetunió és a népi demokratikus országok az imperia-
lizmus gazdasági blokádja ellenére nemcsak helyreállították a háborús károkat, hanem
erős, modern nehéziparra támaszkodó gazdasági bázist teremtettek, s gyors fejlődésnek
indultak.

Oj helyzet állt elő. A nemzetközi imperializmus újra értékelte, felülvizsgálta tak-
tikáját. Nem csökkentette ugyan a gazdasági nyomást és diszkriminációt, de látva an-
nak eredménytelenségét; tapasztalva a szocialista országok gyors fejlődését; bízva az
újra kiépített katonai potenciálban, a nyílt háborús előkészületek útjára lépett. Kísér-
letképpen Koreában ki is próbálta: milyen a szocialista világ katonai felkészültsége,
illetve van-e mód katonai eszközökkel visszahódítani az imperializmus elvesztett po-
zícióit. Az eredmény ismeretes és számukra gyászos. A Szovjetunió és a Kínai Nép-
köztársaság segítségével a hős koreai nép katonai vereséget mért az amerikai csapa-
tokra. Időközben az is kiderült, hogy az atomfegyverek titka sem titok többé és a'
tmerikai atommonopólium egyenlő a füstbe szállt reménnyel.

Ennek megfelelően formálódott tovább az imperialisták taktikája. Számolva r v

»al, hogy - főleg az európai népi demokratikus országokban - az egyre erősödő szc
•ialista rendszerrel szemben még számottevő belső ellenség van, s velük a proletariátu
osztályharca a végső leszámolás stádiumába jutva meglehetősen kiéleződött, úgy döf.
íöttek: a belső ellenforradalmi erők mozgósítását kombinálva a külső •<- politikai, p»"'
paganda és diverziós, szükség szerint esetleg katonai - támogatással, felhasználva bi-
zonyos feszültségeket, amelyeket a személyi kultusz hibás módszerei okoznak, egytC'
ként döntik meg a népi demokratikus országoka>;.

Az 1953-as németországi, majd az 1956-os lengyelországi, de főként a magyaror-
szági ellenforradalmi kísérlet csúfos kudarca bebizonyította, hogy ez az út sem járh':
tó. A szocialista országok népei döntöttek, végképp a szocializmus útját választották.
A szocialista tábor pedig olyan erős és egységes, hogy képes megfelelő segítséget nyúj-
tani, bármelyik országot érje is az imperialista agresszió.

2. Üj taktikát kell kidolgozni

Mindezek a tapasztalatok, együtt annak a felismerésével, hogy a szocialista orszá-
gok - elsősorban a Szovjetunió - a kapitalizmussal való gazdasági világversenyben is
számottevő sikereket értek el, az egész imperialista politikai vonalvezetés felülvizsgá-
latát sürgették. 1960-ban hozták nyilvánosságra azt a jelentést, amelyet egy amerikai
tudósokból álló csoport „A szovjet gazdasági potenciál méretei" címmel készített az
Egyesült Államok kongresszusa elé. A jelentés többek között megállapítja: „a Szov-
jetunió világbefolyása méginkább növekedhet, mivel gazdasági rendszere biztosítja az
emberek életszínvonalának jelentős emelkedését". További tanulmányok készülnek,
viták folynak, alakulóban van egy új taktika. D. Fessél, az amerikai kongresszus tagja
már így fogalmaz: „Szilárd meggyőződésem, hogy a szabadság horizontjának a kiszé-
lesítéséért és azért folytatott harcunkban, hogy felelni tudjunk az ellenünk irányuló
kihívásokra, a szavaknak és az eszméknek ugyanolyan fontos szerepe van, mint a
kenyérnek és az ágyúknak. (Jó a jelkép! A gazdasági és a nyilt katonai beavatkozás
kudarcára utal D. Fessél. - V. J.) Jelenleg a világban folyó harc kimenetelét végső
soron az emberek tudatán aratott győzelem dönti el."
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Világosan értelmezte az új helyzetet az. SZKP Központi Bizottságának 1965. júniusi
plénuma: „Ellenségeink most erőfeszítéseiket a szocialista országok elleni ideológiai
harcra összpontosították. Az imperializmus ideológusai abban reménykednek, hogy
az ellenséges ideológia segítségével belülről aknáznak alá bennünket."

Kiforrott tehát az imperializmus új taktikai fővonala. A bonni Aussenpolitik cí-
mű folyóirat így fogalmaz: ,.Fel kell használni minden korszerű propagandaeszközt, a
lélektani küzdelem leleményes eljárásait, meg kell honosítanunk erkölcsünket és ide-
ológiánkat a kommunista táborhoz tartozó országok lakosságának társadalmi tudatá-
ban. Kiaknázva a nemzeti különbségeket, a vallási előítéleteket, az emberi gyengesé-
geket - az irigységet, a női hiúságot, a kényelemre való törekvést -, ki kell alakítani
a kommunista államvezetés céljai iránti közömbösséget."

„Azelőtt- - olvashatjuk R. Halt és R. Van de Veldc: Stratégiai lélektani művele-
tek és az amerikai külpolitika című könyvében -, a hadászat az ellenség bekerítésén
alapult, most pedig az a feladat, hogy behatoljunk az idegen országokba és megingas-
suk a társadalmat." Nem véletlenül nevezi az SZKP KB idézett plénuma az ideológiai
divemónak ezt formáját „az imperialista ideológusok nyilt gengszterizmusának".

így alakult ki a hatvanas évek elejére az imperializmus új taktikája, amelyet fel-
lazítási politika néven vett át a köztudat. Tegyük hozzá, nem pontos1, a valóságos tar-
talmat csak leszűkítetten fedi ez az elnevezés - de most már általánossá vált, ezért
c tanulmánv is e?t használja annak a taktikai koncepciónak a jelölésére, amelyet az
elmúlt években az imperialista politikusok kidolgoztak és alkalmaznak a változatlan
stratégiai főcél, a szocializmus visszaszorítása, felszámolása érdekében.

3. A fellazítási politika — az imperialisták nagy reménye

Mi az imperialista fellazítási politika célja? Talán így lehetne megfogalmazni:
1. Lazítani, lehetőleg a konfliktusig élezni a kapcsolatot a szocialista országokban

a vezetők és a néptömegek között;
2. ezzel együtt, párhuzamosan lazítani, s lehetőleg ugyancsak a konfliktusig élezni

a kapcsolatot az egyes szocialista országok között, de főként a Szovjetunió és más szo-
cialista országok között, hogy

5. e párhuzamos tevékenység közepette megérjenek a feltételei a belső hatalmi el-
tolódásoknak majd ezek következtében a szocialista közösségből való kilépésnek;

4. amelytől már csak egy lépés - a pillanatnyi helyzetet felhasználva - a kapita-
lizmus valamilyen formájának a visszaállítása az adott országban.

Mint látható, ez a taktika hosszú távra szól. Számol - az ő szemszögükből nézve -
bizonyos olyan realitásokkal is, mint a szocialista világ számára objektíve szükséges,
egyedül járható út, a békés egymás mellett élés politikájának érvényesülése; mint a
a felnőtt korba lépő szocialista országok között a gazdasági, politikai, kulturális fejlő-
dés eltérő történelmi vonalából adódó különbségek; mint - az egyáltalán nem szük-
ségszerű, de sajnos létező - ellentétek a szocialista világon belül.

4. Az ideológiai diverzió penészvirágai

Az imperialisták nem titkolják a fellazítási politikához fűzött reményeiket. A vá-
gyakat összetévesztve a valósággal, a Time cikkírója így ír 1966-ban: „Ha a jövő em-
bere visszapillant az 1960-as évekre, valószínűleg arra a következtetésre jut, hogy az
évtized fő eseménye a szovjet birodalom szétesése volt. A Szovjetunió kelet-európai
hegemóniája szétesik és ez a folyamat szükségszerűen folytatódik.. ." Ugyanebben a
lapban Zbigniev Brzezinski, a Columbia egyetem ,',szovjet szakértője" így örvendezik:
„Kelet-Európa" az a temető, ahol a kommunista internacionalizmus álmát eltemették."

Az Osteurópa című folyóiratban egy tanulmány részletesebben is elárulja, mire
alapozzák reményeiket: „A kelet-európai szövetségesek szempontjából a rendszeren
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belüli irányzatok bizonyára sokat ígérő hajtásoknak tűnhetnek. Bár eltérő mértékben,
ezek az álíamok a nagyobb gazdasági, politikai és kulturális önállóság útján haladnak."

A Le Nouvcl Observareur az SZKP XX. kongresszusa óta megtett utal- így elem-
zi: „A kommunista világ tíz évvel az SZKP XX. kongresszusa után a teljesen megosz-
tott birodalom képét mutatja. Nem elég azt mondani, hogy több feje van; hozzá kell
(•ennünk, hogy darabokban hever. Nincs többé nemzetközi kommunista mozgalom, csak
kommunista pártok halmaza, amely mindegyike a maga feje után megy. Nincs többé
szocialista tábor, csak a szocialista országok csoportja, amelynek minden tagja szét-
szórt rendben, a maga számlájára dolgozik."

íme, így szól az imperializmus rókáinak kórusa, hogy kiénekeljék az egység sajtját
a szánkból. Nem kevésbé érdeke? az sem, mit sugallnak külön-külön egy orszá;; né-
pének, hogy belső zavart keltsenek. íme néhány példa erre is.

Ismeretes, hogy Románia álláspontja a nemzetiségi kérdésben, a nemzeti szuve-
renitás felfogásában nem egyezik minden szocialista ország véleményével. Az Otcu-
rópa című nyugatnémet külpolitikai folyóirat beszámol arról, hogy - állítólag - IQ6Í-
ban Nyugatra csempésztek egy emlékiratot Romániából. Kétkedés nélkül valódinak
minősíti ezt az „emlékiratot", sőt bizonyítéknak használja arra, hogy rosszabbodott a
magyar kisebbség helyzete. Így ír: „Ez, az okmány messzemenő letartóztatásokról, de-
portálásokról és néhány olyan magyar kivégzéséről számolt be, akiket azzal gyanúsí-
tottak, hogy közvetlenül, vagy közvetve olyan akciókban vettek részt, amelyeket a ha-
tóságok államellenes cselekedetnek minősítettek. .. Nem lehet kétség afelől - folytatja
-, hogy Bukarest a magyar kisebbség teljes asszimüálására és felszámolására törekszik."

Amit a magyar kisebbség sorsáról ír, nyilvánvalóan szemenszedett hazugság. Cáfo-
latra sem érdemes, de mégis álljon itt egy mondat Balogh Edgár kiváló erdélvi magyar
publicista tollából: „A párttal együtt lakosságunk egésze is - nemzetiségi különbség
nélkül, egy szép családiasságban - a szocializmus ügyének előbbrevitelét látja abban,
ami összefűz bennünket.. ." De mit számít az igazság, amíg hiszékeny emberek vannak?
Különösen akkor, ha az a rothadt burzsoá nacionalizmus maradványaival táplált talaj-
ba hull. Mindenesetre az ilyenfajta hírek köztudatba vitele alapos tüske lehet két nép
egymás felé nyújtott tenyerében.

Más irányba is lövöldöznek mérgezett nyilaikkal. Egy idézet a New York Times-
ből: „Egyes nyugati megfigyelők az egyetemre járó nemzedéknek a nyugati dolgok iránti
csodálatát úgy értékelik, hogy az saját hazájukból való kiábrándulásukat é* a nyugati
világhoz fűződő érzelmi kötöttségeiket mutatja. . ." Ezt rólunk, a mi fiataljainkról írják.
Azzal a nem titkolt szándékkal, miszerint minél többször hangoztatják, annál többen
hiszik ezt így nálunk is.

Még egy példa arra, a propaganda módszerre, amely így indul ki: addig hangoztat-
tunk valamit, amíg végülis elhiszik. E ' a horog a szovjet nép felé dobódik, de mások is
„ráharaphatnak". Az Espressó című olasz hetilap írja: ,,Az új funkcionárius nemzedék
- a Szovjetunióban - a szerk. - a bürokratikus stabilitást, vagy méginkább a bürokrá-
cia diktatúráját a hatékony kormányzás egyetlen szilárd bázisának kell, hogy lássa. . . Az
apparátus tagjai egy maximálisan centralizált rendszer, egy ridegen hierarchikus és a
sokévi diktatúra folyamán politikailag megromlott bürokratikus szervezet tagjai."

Így lehetne folytatni szinte vég nélkül a betáplálni szánlékozott rothadt ideológiák
penészvirágait - a lengyelek „katolicizmusáról", a németek „magasszintű, hagyományo-
san keletellenes technikai kultúrájáról", a románok „latinos műveltségéről", a csehek
„nem a szlávokat jellemző munkaszeretetéről", a jugoszláv népek „oroszellensscgéről"
- mindarról, amelyet alkalmasnak tartanak népek és vezetőik', illetve az egyes testvéri
népek közötti ellentétek, konfliktusok szítására.

Az imperialisták fellazítási taktikáját a Kennedy-kormányzat idején dolgozták ki.
Talán éppen ez is magyarázza, hogy sokakban a Kennedy neve által fémjelzett politi-
ka megalapozatlan illúziókat is keltett. Ugyanis a fellazítási taktika - amely az USA
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vezető politikusai által nagyon alapos elemzés, megfontolás után, mint a szocializmus
elónyomulásával szembeni legalkalmasabb védekezés taktikája lett kidolgozva - fel-
tételezi a gazdasági és kulturális kapcsolatokat, a normális diplomáciai érintkezést,
általában egy nyugodt, higgadt külpolitikai vonalat, a nemzetközi helyzet bizonyos
stabilitását. Kennedy elnöksége alatt ez a szellem érvényesült is.

5. A Johnson doktrína

A jelenlegi Johnson-kormány nem változtatta meg alapvetően elődeinek az ötve-
nes évek végén kidolgozott általános1, a fellazításon alapuló politikáját, de eszközeiben,
módszereiben kétségtelenül reakciósabb, szélsőségesebb annál. A „Johnson doktrína"
lényege: Egyrészt folytatni a fellazítás taktikáját, fejleszteni a gazdasági, kulturális
kapcsolatokat, remélve e kapcsolatoktól az amerikai célkitűzések sikeres megvalósulá-
sát. Másrészt céljaik elérése érdekében a Kennedy-kormánnyal szemben - „kijavítva"
annak „liberális" túlzásait - fokozottabban alkalmazni a katonai eszközöket, különö-
sen a nemzeti felszabadító mozgalmakkal szemben, hangsúlyozva a „kommunizmus
feltartóztatásának" szükségességét.

A Johnson doktrína nem tartalmaz új vonást az imperialisták korábbi politikai
vonalvezetésével szemben. Az a tény ugyanis, hogy taktikai meggondolásokból időn-
ként más és más harci módszer, forma kerül előtérbe, soha nem jelentette a többi har-
ci eszközről való lemondást. Amióta Churchill a hírhedt 1946. márciusi fultoni beszé-
dében meghirdette a hidegháború imperialista politikáját, soha nem mondtak le a
szocializmussal való végső katonai leszámolás gondolatáról - „csupán" mind kevesebb
reális reménye van ennek számukra.

Ugyanígy, amikor a gazdasági diszkriminációt tekintették fő taktikai eszköznek,
űem mellőzték az ideológiai diverzió fegyvereit, mint ahogyan a fellazítási politika is
magában foglalja a gazdasági behatolás eszközeit is. A tudományos szocializmus ter-
minológiájával élve küzdelem folyik a nemzet-közi osztályharc minden frontján, a po-
litikai, a gazdasági és az ideológiai harc eszközeivel - s a helyzettől függően idősza-
konként más-más területen, a harc más-más eszközeivel folyik a fő küzdelem. Az im-
perialisták fellazítási politikája azt bizonyítja, hogy az ideológiai harc áll most a küz-
delem középpontjában. Nemcsak azért, mert „. . .a szavak olcsóbbak, mint a vér, de
mindkettővel meg lehet nyerni a háborút.. ." (Stars and Strips) - hanem mint az
eddigiekben kifejtettük, a harc más területein ért sorozatos kudarcok is erre kényszerí-
tik az imperialistákat.

6. Az ideológiai diverzió vezérkara és végrehajtói

Az imperialisták fellazítási politikáját szolgáló felforgató propaganda három szek-
torra osztható, a fehér, a szürke és a fekete propaganda gondosan kidolgozott és a
gyakorlatban következetesen alkalmazott módszerei szerint.

Fehérnek azt a propagandát nevezik, amelyet a kormány, vagy más hivatalos szer-
vek, a fegyveres erők főparancsnoksága, stb. nevében folytatnak. A szürke propagan-
dát úgynevezett magánszervezetek, vagy magánszemélyek végzik. Napjainkban a pro-
pagandának ezt a fajtáját messzemenően alkalmazzák a kulturális, a sport és a turista
kapcsolatok segítségével. Sokan - éppen „nemhivatalos" jellege miatt úgy hiszik, hogy
ez a propaganda magánszemélyek vagy társadalmi szervek „kormánytól független" vé-
leményét fejezi ki. A valóságban az ilyen szürke propaganda is az imperialista ideo-
lógiai diverzió céljait szolgálja. A legvadabb és legszennyesebb formája az imperialista
ideológiai gengszterizmusnak a fekete propaganda. Ez a szocialista országok úgyneve-
zett ellenzéki elemeinek ideológiai felforgató tevékenysége. Eszközként mindenki al-
kalmas erre - Kerenszkijtől és Horthy egykori, ma már szenilis tisztjeitől, a Nyugatra
„emigrált" kalandorokon, pénzért megvásárolható hitvány árulókon át Sztálin idegbe-
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teg leányáig - aki hajlandó magát a felforgató eszmék, az ideológiai behatolás szolgá-
latába állítani; dollárokért alárendelni magát a fehér, a szürke és a fekete propaganda
közös központjának, a lélektani hadviselést irányító agytrösztnek, amelynek legfőbb
vezérkara a Központi Hírszerző Hivatalban (CIA) székel.

Idézzük még egyszer a kérdést: Mi lett az egykori amerikai demokrácia nemes
eszméiből? Amikor az Egyesült Államok belépett az első világháborúba, egész katonai
hírszerző szolgálata két tisztből és két írnokhói állt. A húszas években még maga
Stimson külügyminiszter oszlatta fel azt az osztályt, amely idegen hatalmak rejtjelzett
táviratainak megfejtésével foglalkozott, mondván: „Úriemberek nem olvassák el má-
sok postáját..." Ami igaz, az igaz. Ma már senki nem tartja az amerikai politika ve-
zető egyéniségeit úriembereknek.

A CIA hatalmas központi épületében, a Langleyben, a Potomac folyó déli part-
ján mintegy tízezer ember dolgozik. Az erdővel és három méter magas drótsövénnyel
körülvett szürke épületkolosszusban atomtudósok és mérnökök, jogászok és pszichi-
kusok épp úgy találhatók, mint cselgáncsmesterek. A munkatársak nagyrésze négy
nyelvet tud, de sokan tucatnyi nyelven is beszélnek. Langleyben naponta több mint
három millió szó fut össze, mintegy hatvan nyelven. Ezenkívül havonta kétszázezer
újságot, könyvet és más kiadványt tanulmányoznak át gondosan, hogy egy óriás elek-
tronikus agy segítségével minden használható anyagot csoportosíthassanak és haszná-
latra készen tároljanak. Az elektronikus agy lyukkártya rendszere mintegy negyven
millió kartotékot tartalmaz jelenleg.

Miről szól ez a temérdek anyag? Mindenről, ami az amerikai kormányt a világból
érdekli. És mire használják? Jobban, tömörebben nem lehet a CIA tevékenységét
meghatározni, mint a The Nation című amerikai hetilap 1961. június 21-i száma: „Az
elnök békéről beszél, de a CIA kormányokat dönt meg, szabotázscselckményeket szer-
vez, forradalmakat robbant ki, ópiumültetvényeseket támogat, katonai inváziókat irá-
nyít és jobboldali militaristáknak nyújt segítséget. Ezek nem egy demokratikus, béke-
szerető nemzet cselekedetei..."

A CIA a legismertebb, de nem az egyedüli amerikai titkosszolgálat. Kívüle még
nyolc szervezet tartozik az USA kiterjedt hírszerző hálózatához. Közülük a legjelentő-
sebb a Nenzetbiztonsági Hivatal (NSA), a CIA „csendes partnere". Ez az évi egy-
milliárdos költségvetéssel dolgozó szervezet több mint tízezer embert foglalkoztat. A
földkerekség legkülönbözőbb pontjain több mint kétezer lehallgató állomása van, s
központjában a világ egyik legnagyobb, legkorszerűbb gépekkel berendezett elektroni-
kus agya működik. A CIA-t állandóan nagy reklám veszi körül. Csendes társáról is
azóta tud többet a világ, amikor két fiatal munkatársa eltűnt, majd kis idő múlva egy
moszkvai sajtóértekezleten számolt be az NSA működéséről. Közte arról a célról, hogy
az NSA „képes legyen a lehető legaprólékosabb pontossággal megállapítani minden
katonai alakulat helyét a világ bármely pontján".

Ezek azok a szervezetek, amelyek a szocialista országok elleni propaganda hadjá-
ratot irányítják, annak „anyagait" kidolgozzák, s a végrehajtáshoz szükséges embere-
ket összegyűjtik, majd foglalkoztatják.

Az elmúlt év elején nagy feltűnést keltett a világsajtóban a legnagyobb amerikai
diákszövetség elnökének beismerése. Eugen Grovnes beismerte, hogy a szövetség,
amelynek háromszáz amerikai egyetemen működnek szervezetei, a CIA pénzalapjából
finanszírozta nemzetközi tevékenységét, beleértve képviselőinek külföldi diákkongresz-
szusokra való küldését, diákcsere programok szervezését. Többek között például nyolc-
van diák vett részt egy diáktalálkozón Helsinkiben, hogy ott „kifejtse nézeteit".

A CIA nemcsak a diákszervezeteken keresztül fejti ki propagandáját. A New
York Times 1967. február 17-i száma idézi Victor Reuthert, az autómunkások szakszer-
vezetének egyik vezetőjét, aki szerint a CIA és az AFL-CIO szakszervezeti szövetség
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együttműködése „lényegesen nagyobb story, mint az, hogy a CIA diákszervezeteket
támogat."

Az osztrák Die Presse összefoglalót közöl az amerikai sajtóból és megállapítja
1967. február 20-i számában: „Megbízható adatok szerint nemcsak diákszervezetek, ha-
nem szakszervezetek, újságíró szövetségek, üzletemberek, magánvállalatok, egyének is
kaptak pénzt a CIA-tól, hogy ezért külföldön propaganda-tevékenységet folytassanak."

Az ANG, a nagytekintélyű amerikai újságíró szövetség egyik vezetője kijelentet-
te: „Kész vagyunk. Kiderült, hogy szövetségünk 1961 óta körülbelül egymillió dollárt
kapott külföldi tevékenységéért. A tevékenység eszköze a Brüsszelben tevékenykedő
Nemzetközi Üjságíró Szövetség volt. A pénzt a CIA jótékonysági alapítványokon ke-
resztül utalta át a szövetségnek."

Fulbrgiht amerikai szenátor szerint a CIA irányította Nkrumah elnök megdönté-
sét, Diem délvietnami elnök meggyilkolását, az indonéziai ellenforradalmat, valamint
minden olyan tevékenységet, amely Európában, Ázsiában a haladó erőkkel szemben
tapasztalható. Azóta már ismert, hogy a CIA szervezte meg a görögországi katonai
puccsot és ugyancsak ismert az amerikaiak szerepe az izraeli kormány agresszív
háborújában.

Az idézett tények jól példázzák, hogyan szolgálják az amerikai hírszerző szervek
és rajtuk keresztül a legkülönbözőbb személyek és szervezetek a imperialisták fella-
zítási politikáját.

T. A fellazítási politika kudarca

Túlzás lenne azt állítani, hogy a fellazítási politika céljaira használt dollármilli-
árdok a mozgósított szolgahad erőfeszítései, a sok szétfröcskölt szellemi méreg teljesen
hatástalan. Akadnak gyengehitű, ingatag emberek. Nagy szövetséges a butaság és a
kultúrálatlanság; másokat pedig hitvány anyagiakkal lehet megvásárolni.

Mégis úgy összegezhetjük e politika közel egy évtizedes tapasztalatait, hogy köl-
tötték már az amerikai imperialisták „jobb" célra is a pénzüket. Mert az itt-ott ta-
pasztalható gyenge hatás egyáltalán nincs arányban a ráfordított erőfeszítésekkel.

Ellenkezőleg. Az imperialisták nagyarányú ideológiai ellenoffenzívája dacára tart
- és mind gyorsabb - a szocializmus előrenyomulása. Folytatódik a marxizmus-leni-
nizmus eszméinek - főként a második világháború után kialakult - gyors térhódítása.
Szinte a földkerekség minden pontján megismerkedtek már az emberek a szocializmus
gondolatával. S ha többnyire még naiv módon is, de ez az eszme a reménysugaruk,
mindennapi küzdelmeik éltető eleme. A nagy kapitalista országokban pedig, ahol év-
százados gyökerei vannak Marx tanításainak, éppen ezekben az években lehetünk
tanúi a munkásmozgalom új fellendülésének, a tudományos szocializmus újabb si-
kereinek.

És ahova főként szánják a fellazítási politika mérgezett nyilait? A Szovjetunióban
és a szocialista országokban - még a szakadár kínai vezetők destruktív, egységbontó
tevékenységének káros hatása ellenére is - tovább szilárdult a néptömegek ideológiai,
világnézeti egysége, erősödött kipróbált vezetőik, a tapasztalt marxista-leninista
pártok iránti bizalom.

Ami pedig a szocialista országok testvéri egységét illeti - az elmúlt év, a Nagy
Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulójának demonstratív ünnepségeivel nagy-
szerű választ adott arra, milyen kilátástalan az imperialisták minden olyan reménye,
amely az ellentétekre, vagy a szakadásra épül.

íme, így bontkozik ki előttünk az imperialista fellazítási politika kudarca - iga-
zolva, hogy a történelem előrehaladását semmilyen fondorlattal, taktikával megállí-
tani nem lehet. A szocialista világ hatalmas és erős, előnyomulása gyors és feltartóz-
tathatatlan. V A R G A J O Z S E F
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