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A második világháború befejezése után, amikor a Szovjetúnió szétverte a fasizmust és megteremtette a lehetőségét annak, hogy a dolgozó
nép a Közép- és Kelet-Európai államok egész sorában felszabadítsa magát és megkezdje a szocializmus építését, az imperialista államok, elsősorban az Észak-Amerikai Egyesült Államok, rögtön tervet kezdtek szőni
abból a célból, hogy az imperializmus láncának megszakadása
folytán
kihullott területeket maguknak újra megszerezzék.
Az imperialista államok a két világháború között megkísérelték, hogy
ügynökeiket a Szovjetúnióba becsempésszék és rajtuk keresztül értesüljenek a Szovjetúnió fejlődéséről és fegyveres erejéről és hogy adandó alkalommal, ugyanezeken az ügynökökön keresztül megpróbálják a világ
első szocialista államának szétrombolását.
Mint ahogy a Szovjetúnió történetéből ismerjük, a szovjet nép a
Bolsevik Párt és elsősorban Sztálin elvtárs vezetésével sorra leleplezte
és megsemmisítette a kémek, dezertőrök, szabotőrök munkáját és a Szovjelúniót megtisztította az imperialista ügynököktől. A második világháborúban ezért a szocialista Szovjetúnió bizonyult az egyetlen olyan országnak, amelyben nem tudott a fasiszták „ötödik hadoszlopa" működni.
A népi demokráciák országaiban, ahol a dolgozó parasztsággal szövetséges munkásosztály kiharcolta a hatalmat, a szocializmus felé vezető
úton az osztályharc élesedik és az imperialisták elsősorban a letűnt kizsákmányoló osztályok tagjai közül igyekeznek maguknak ügynököket
szerezni.
Még Sztálin elvtárs hívta fel a figyelmet arra, hogy az imperialista
államok egymáshoz is milyen nagy számban küldenek kémeket és szabotőröket, nyilvánvaló, hogy a szocialista, vagy a szocializmus felé haladó
országokba még sokkal inkább megpróbálják ügynökeik becsempészését.
Az imperialisták a népi demokráciák országai elleni támadásaikat a
fejlődés más és más szakaszában különböző módszerekkel, különböző módon hajtották és hajtják végre.
Különböző segélycsapatokat szerveztek és szerveznek, melyek kezdettől fogva az ő szolgálatukban folytattak aljas működést, és amelyek
közül mindig más és más lépett előtérbe.
A kezdeti időszakban, amikor a népi demokratikus államok fejlődésüket megkezdték és a-tőkés elérnek még a hatalom egy részének birtokában voltak, a jobboldali reakciós elemek nagyrésze a tőkés érdekeket
képviselő pártokba tömörült. Az imperialisták fő tevékenysége ekkor ezen
pártok legális és illegális támogatása volt, abból a célból, hogy ezek a pártok a hatalom egyedüli birtokosaivá váljanak és kiszorítsák a kormányból, a Hatalomból a nép érdekeit képviselő Kommunista Pártot.
A legális propaganda mellett az illegális anyagi segítség volt az az
eszköz, amellyel döntő mértékben igyekeztek ezeket a jobboldali pártokat
erősíteni. Törekvésüket mindenütt résziben a nagytőkésekre, részben a volt
fasiszta e'emekre alapították.
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Magyarországon a Nagy Ferencék által vezetett Kisgazda Párt, majd
Pfeiffer és Sulyok, Barankovics és Slacbta pártjai, Romániában Maniu
parasztpártja, Lengyelországban Mikołajczyk parasztpártja, Csehszlovákiában a nemzetiszocialista párt volt a reakció gyűjtőhelye.
E pártok részben a Szövetséges Ellenőrző Bizottságban lévő amerikai
tisztek, részben egyéb amerikai alakulatok parancsnokai által irányítva
álltak az imperialista ügynökök szolgálatában, igyekeztek a népi demokratikus fejlődést megakadályozni, a kizsákmányoló tőkés uralmat visszaállítani és a kommunista pártokat különböző rágalmakkal elárasztani.
E jobboldali pártok hamar lejáratták magukat, a kommunista pártok
felvilágosító és nevelő tevékenysége folytán a tömegek kiábrándultak belőlük, hamar felismerték valódi célkitűzéseiket, s így a pártok hamar széthullottak és az imperialisták rájöttek, hogy nyílt kártyákkal tovább harcolni nem tudnak, ezután most már korábban tartalékban levő fedőszerveket vetettek az első vonalba a népi demokratikus fejlődés megakadályozására.
Megszűnt a harcnak az a formája, hogy az imperialista ügynökök
nyíltan hangoztatták célkitűzéseiket, hanem most már leplezetten, a tömegek előtt igazi szándékaikat elrejtve igyekeztek aljas célkitűzéseiket
megvalósítani.
A jobboldali pártok szétverése után a jobboldali vezetés alatt álló
szociáldemokrata pártok lettek az imperialista ügynökök által leginkább
előtérbe tolt eszközök.
A legfontosabb feladat az ügynökök előtt ekkor az volt, hogy az
egyre határozottabban kialakuló munkásegység megvalósítását megakadályozzák, a munkásosztály egyre jobban kifejlődő forradalmi öntudatát
csökkentsék és, hogy a jobboldali szociáldemokrata vezetők, azaz a saját
ügynökeik befolyása alatt álló tömegeket az imperialisták szolgálatába
tudják állítani.
Magyarországon Peyer és társai ugyanúgy, mint a többi népidemokratikus államok jobboldali szociáldemokrata vezetői egyre nyíltabban futottak az imperialisták járószalagján. Az amerikai imperialista
vezetők
irányították munkájukat és, ahogy a Peyer-per tárgyalásán kiderült, ők
maguk is fizetett ügynökei voltak az imperialistáknak.
Ugyanebben az időben, amikor az imperialisták egyre erősebben használták fel ezeket a jobboldali szociáldemokrata pártokat, egy másik területen is erősen aktivizálódtak az imperialista ügynökök. Ez a terület a
klerikális vonal. Mindszenty, Berán érsek és elsősorban irányitójuk: a pápa
révén igyekeztek a vallás színezete alatt zavarokat kelteni, a vallásszabadságot felhasználni politikai célkitűzéseik elérésére.
Templomok és szószékek, körmenetek és ke^vhelyek nyílt ellenforradalmi agitációs központokká váltak, ahol megpróbálták a fejlődést megállítani és a tömegeket vallásosságukon keresztül szembefordítani a népi
demokráciával.
Bármennyire is igyekeztek az amerikai imperialisták leplezni azt, hogy
Mindszenty és társai imperialista ügynökök, a Mindszenty-per tárgyalása
fellebbentette a fátylat és csupasz valóságában mutatta meg a klerikális
reakció és az imperialista vezetők szoros összefonódottságát.
Napjainkban az imperialista ügynökök még mindig próbálkoznak a
klerikális reakció vonalán behatolni, zavart kelteni a fejlődést akadályozni.
Jó példáját láthatjuk ennek a stockholmi békegyülés határozatának meg16

felelően történt békeívek aláírásakor a katolikus egyházi vezetők nyilt
imperialista érdekeket képviselő magatartásán.
Az imperialista államok követségei, elsősorban természetesen a legagresszívebben imperialista állam: az USA követségei a klerikális reakciónak minden támogatást megadnak.
A külföldi követségek azok a helyek, ahonnan irányították és igyekeznek ma is irányítani azt a „nagy összeesküvést", melynek formái különbözők, de melynek célja mindég ugyanaz, és pedig a fejlődés megakadályozása, a tőkések és földesurak hatalmának visszaállítása és a kizsákmányolási lehetőség újból való feltámasztása.
A második világháború még be sem fejeződött; amikor az imperialista kémszervezetek: elsősorban az amerikai С. I. C. és ennek hű követői:
az angol Intelligence Service és a francia Deuxième Bureau már megkezdték ügynökeik beépítését az akkor még illegálisan működő kommunista
pártokba is.
Tudták jól, hogy a kommunista pártok napról-napra növekvő népszerűsége, egyre erősbödő tömegbefolyása a nyíltan kommunistaellenes
tábor működése előtt igen rövid idő alatt becsukja az ajtót és ezért magába a kommunista pártokba igyekeztek ügynökeiket becsempészni, hogy
azokat ott részben kém-, részben kártevő tevékenységre használják fel,
hogy azok ott összeesküvéseket szőjjenek a hatalom átvételére és az illető országokat az imperializmus befolyása alá juttassák.
A hírhedt „Operation X" az a fedőnév, mely Dulles úr és az amerikai imperialisták egyéb vezetői ezen tevékenységét leleplezi. A központ
e működését kellett megszervezni Magyarországon Rajk, Szőnyi és Pálffy
bandájának, Bulgáriában Kosztovnak, Albániában Kocsi Dodzenak. Ennek
a bandának a működését a Rajk—Szőnyi—Pálffy-per budapesti tárgyalása
élesen leleplezte, megmutatta azokat az eszközöket, amelyekkel az aljas
kártevő banda működött, annak érdekében, hogy Jugoszláviához hasonlóan a Szovjetúnió által felszabadított többi keleteurópai országban
is
visszaállítsa a tőkés rendet, a véres fasiszta diktatúrát és hogy ezeket az
országokat újra az imperializmus gyarmataivá süllyessze.
A kommunista pártok éberségén és elsősorban a Szovjetúnió Kommunista (bolsevik) P á r t j á n a k tapasztalatain múlott e csoportok felszámolása és az imperialista ügynökök működésének leleplezése.
Rákosi Mátyás elvtárs a Rajk—Szőnyi—Pálffy banda leleplezésekor
felhívta a figyelmet arra, hogy e banda leleplezése után maradtak még
imperialista ügynökök, akiket rögtön leleplezni nem sikerült és figyelmeztetett arra is, hogy az imperialista államok meg fognak próbálkozni újabb
ügynökeik becsempészésével.
A népi demokráciák fejlődése során az osztályharc élesedik, 'de ez a
folyamat együtt jár a dolgozók szocialista öntudatának fejlődésével is és
ezért az osztályharc élesedése közben egyre nagyobb tömegek leplezik le
a kártevők munkáját. Ugyancsak Rákosi elvtárs mondotta, hogy az éberség nem csak az Államvédelmi Hatóság speciális tulajdonsága kell, hogy
legyen, hanem a széles dolgozó tömegek, a népi demokrácia minden egyes
híve kell, hogy fokozott éberséggel, napról-napra jobban megnehezítse az
imperialista ügynökök működését és kell, hogy azok leleplezésében aktivan résztvegyen.
Az imperialista ügynökök működése különösen erőteljes Jugoszláviában, ahol az ügynököknek sikerült a hatalmat is ideig-óráig magukhoz
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ragadni. Sikerült Jugoszláviát Titó, Kardelj, Rankovics és egyéb árulók és
fizetett imperialista ügynökök segítségével a népi demokráciák táborából
ideiglenesen kiszakítani és a dolgozó nép ellenállása ellenére a hatalomban lábukat átmenetileg megvetni. Nem vitás, hogy a jugoszláv nép a
jugoszláv kommunisták vezetésével, igen hamar le fog számolpi az imperialisták e láncos kutyáival.
A jugoszláv eset intő példa valamennyi népi demokratikus állam számára az imperialista ügynökök veszélyességére vonatkozóan.
Titóék azonban nem csak a jugoszláv népet verték ismét rabbilincsbe,
hanem amerikai gazdáik utasítására megpróbálják a többi népidemokráciákba becsempészni, "szovjetellenes, kommunista- és népellenes politikájukat és saját ügynökeiket hamar hozzákapcsolták a többi imperialista
ügynökhöz.
Az imperialista ügynökök további, egyre aktívabb működési területei a
követségeken létrehozott kémközpontok. Az USA, Anglia és a többi imperialista államok követségein alkalmazott tisztviselők létszáma a háború
előttihez képest hihetetlen mértékben felszaporodott. A követségi tisztviselők és alkalmazottak azonban nem diplomáciai munkát fejtenek ki, hanem kém- és szabotázstevékenységet folytatnak. Egymásután leplezték le
a magyarországi, bulgáriai, romániai követségeken működő amerikai ügynököket, továbbá a lengyelországi, francia, a csehszlovákiai holland követségek kémtevékenységét.
A követségek vezetése alatt álló, látszólag kulturális, kereskedelmi,
vagy gazdasági célokat szolgáló szervekről is egymásután derülnek ki,
hogy valójában mind kémközpontok.
Ma, amikor a béke hívei szorosan összefognak, hogy az imperialisták
háborús tevékenységét megsemmisítsék, az imperialista ügynökök politikája arra irányul, hogy kém- és szabotázscselekményekkel, rémhírek terjesztésével, elégedetlenség terjesztésével a béketábor erejét csökkentsék.
Ügynökeiket mind nagyobb számban igyekeznek ma már a népi demokratikus államok egyre fejlődő és erősödő hadseregeibe is becsempészni,
hogy e hadseregek ütőképességét aláássák, ütőképességét akadályozzák.
Döntő feladat, hogy a hadseregeket, így a magyar néphadsereget is megtisztítsuk az imperialista ügynököktől, lehetetlenné tegyük, hogy hadseregünk egységét megbontsák és fejlődését megakadályozzák. Felismerhetjük
őket arról, hogy minden eszközzel akadályozni próbálják néphadseregünknek a Szovjet Hadsereg módszereire való áttérését, a munkáskáderek önbizalmát raffinált módszerekkel akarják összetörni, a Párt és a pártpolitikai munka szerepét hadseregünkben vissza akarják szorítani. De ismertetőjeleik közé tartozik többnyire az őket körülvevő erkölcsi fertő, az ejvtelen személyi torzsalkodás és karrierista tülekedés, valamint a fegyvernemi
sovinizmus szítása és a néphadsereg különböző szervei közötti
együttműködés akadályozása, s ezen keresztül a szervezetlenség meghonosítására irányuló tevékenység.
A külföldi imperialista ügynökökkel szemben a harcot a legélesebben, a legkövetkezetesebben véghez kell vinni. Le kell őket lepleznünk,
meg kell őket semmisítenünk mert fejlődésünk kerékkötői, akadályozói.
Az imperialista ügynökökkel szemben semmi kíméletnek nincsen helye.
Szocializmust építeni, békénket megvédeni, népünket szabaddá és boldoggá
tenni csak úgy tudjuk, ha az ügynököket kemény kézzel megsemmisítjük.
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