A GRANDE GUERRA PATRIÓTICA COMEÇA
22 de junho de 1941

Hitler invade a união soviética

"O camarada Stalin liderou a Grande Guerra Patriótica do povo soviético para a vitória sobre
os ocupantes nazi-fascistas e defendeu com honra as conquistas históricas mundiais da
Revolução de Outubro.
O significado internacionalista da Grande Guerra Patriótica é que o camarada Stalin - como
líder do proletariado mundial - abriu assim o caminho para a vitória do socialismo em escala
mundial."
Comintern (SH)
22 de junho de 2015

Discurso de Molotov

Sobre a invasão nazista da União Soviética
1941-06-22

Cidadãos da União Soviética:
O Governo soviético e seu chefe, camarada Stalin, autorizaram-me a fazer a seguinte
declaração:
Hoje às 4 horas da manhã, sem qualquer reivindicação ter sido apresentada à União
Soviética, sem uma declaração de guerra, tropas alemãs atacaram nosso país, atacaram
nossas fronteiras em muitos pontos e bombardearam de seus aviões nossas cidades;
Zhitomir, Kiev, Sevastopol, Kaunas e algumas outras, matando e ferindo mais de duzentas
pessoas.
Houve também ataques aéreos inimigos e bombardeios de artilharia do território romaniano
e finlandês.
Este ataque inédito ao nosso país é inigualáveis na história das nações civilizadas. O ataque
ao nosso país foi perpetrado apesar do fato de que um tratado de não-agressão havia sido
assinado entre os EUA e a Alemanha e que o Governo soviético cumpriu mais fielmente
todas as disposições deste tratado.
O ataque ao nosso país foi perpetrado apesar do fato de que durante todo o período de
operação, deste tratado, o Governo alemão não conseguiu encontrar motivos para uma
única queixa contra a URSS no que diz respeito à observância deste mesmo tratado.
Toda a responsabilidade por este ataque predatório à União Soviética recai sobre os
governantes fascistas alemães.

Às 5:30 da manhã, depois do ataque já ter sido perpetrado, Von der Schulenburg, o
embaixador alemão em Moscou, em nome de seu governo, fez a declaração para mim como
Comissário popular dos Negócios Estrangeiros no sentido de que o governo alemão havia
decidido lançar uma guerra contra a URSS em conexão com a concentração de unidades do
Exército Vermelho perto da fronteira leste alemã.
Em resposta a isto, afirmei em nome do Governo Soviético que, até o último momento, o
Governo alemão não havia apresentado nenhuma reivindicação ao Governo Soviético, que a
Alemanha atacou a URSS apesar da posição de paz da União Soviética, e que, por essa razão,
a Alemanha Fascista é o agressor.
Por instrução do governo da União Soviética, também afirmei que em nenhum momento
nossas tropas ou nossa força aérea cometeram uma violação da fronteira e, portanto, a
declaração feita esta manhã pela rádio romaniana no sentido de que aeronaves soviéticas
supostamente dispararam contra os aeródromos romanianos, o que é pura mentira e
provocação.
Da mesma forma, uma mentira e provocação é toda a declaração feita hoje por Hitler, que
está tentando tardiamente inventar acusações acusando a União Soviética de não ter
observado o pacto Soviético-Germânico.
Agora que o ataque à União Soviética já foi cometido, o Governo Soviético ordenou que
nossas tropas repelissem o ataque predatório e expulsassem as tropas alemãs do território
do nosso país.
Esta guerra foi forçada sobre nós, não pelo povo alemão, não por trabalhadores alemães,
camponeses e intelectuais, cujos sofrimentos entendemos bem, mas pelo grupo de
governantes fascistas sanguinários da Alemanha que escravizaram franceses, tchecos,
poloneses, sérvios, Noruega, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Grécia e outras nações.
O governo da União Soviética expressa sua confiança inabalável de que nosso valente
exército e marinha e bravos falcões da Força Aérea Soviética se absolverão com honra em
cumprir seu dever para com a pátria e o povo soviético, e infligirá um golpe esmagador
sobre o agressor.
Não é a primeira vez que nosso povo tem que lidar com um ataque de um inimigo arrogante.
Na época da invasão de Napoleão à Rússia, nossa resposta era guerra pela pátria, e Napoleão
sofreu a derrota onde encontrou sua desgraça.
Acontecerá o mesmo a Hitler, que em sua arrogância proclamou uma nova cruzada contra
nosso país. O Exército Vermelho e todo o nosso povo travarão novamente uma guerra
vitoriosa pela pátria, pelo nosso país, pela honra, pela liberdade.
O governo da União Soviética expressa a firme convicção de que toda a população do nosso
país, todos os trabalhadores, camponeses e intelectuais, homens e mulheres, cumprirão
conscientemente suas funções e farão seu trabalho. Nosso povo inteiro deve agora
permanecer sólido e unido como nunca antes.
Cada um de nós deve exigir de si mesmo e dos outros, disciplina, organização e autonegação digna de verdadeiros patriotas soviéticos, a fim de suprir todas as necessidades do
Exército Vermelho, Marinha e Força Aérea, para assegurar a vitória sobre o inimigo.

O governo convoca vocês, cidadãos da União Soviética, a se reunirem ainda
mais em torno do nosso glorioso partido bolchevique, em torno do nosso
governo soviético, em torno de nosso grande líder e camarada, Stalin. A nossa
é uma causa justa. O inimigo será derrotado. A vitória será nossa.

