
Περίληψη της Ιστορίας της ΛΔ της Κορέας, 1900-1945 

Η Κορέα, από τα τέλη ακόμη του 19ου αιώνα, ήταν αποικία της Ιαπωνίας. Ο 
εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας με εξάρσεις και υφέσεις ανέπτυσσε στον 
κορεατικό λαό τη συνείδηση της αντίστασης ενάντια στους αποικιοκράτες. Η 
νίκη της Μεγάλης Οχτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης άσκησε 
τεράστια επίδραση στην αντίσταση του κορεατικού λαού ενάντια στους 
Ιάπωνες, ενώ οι σοσιαλιστικές ιδέες άρχισαν να γίνονται υλική δύναμη του 
επαναστατικού κινήματος. Ετσι, στα 1925 ιδρύεται το Κομμουνιστικό Κόμμα 
Κορέας και η εργατική τάξη, που ανδρωνόταν με την ανάπτυξη του 
καπιταλισμού υπό την επίδραση του ιαπωνικού κεφαλαίου, αποκτά την 
καθοδηγητική δύναμη της δικής της πολιτικής επαναστατικής πάλης, η οποία 
μαζικοποιείται, ορισμένες στιγμές παίρνει χαρακτήρα σύγκρουσης και 
ανοίγει το δρόμο πανεθνικής αντιαποικιοκρατικής πάλης. 

Στα 1932 αρχίζει να αναπτύσσεται ένοπλο αντάρτικο κίνημα ενάντια στους 
αποικιοκράτες, που γρήγορα αποκτά χαρακτήρα λαϊκού επαναστατικού 
στρατού, ενώ το 1936 συγκροτείται πλατύ πολιτικοστρατιωτικό εθνικό 
αντιιαπωνικό μέτωπο. Επομένως, σ' όλη τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου ο κορεατικός λαός ανέπτυξε το δικό του λαϊκοεπαναστατικό κίνημα 
για την απελευθέρωση της χώρας του, έχοντας την αμέριστη συμβολή των 
σοβιετικών λαών. 

Τον Αύγουστο του 1945 οι επαναστατικές ένοπλες δυνάμεις του κορεατικού 
λαού μαζί με τον Κόκκινο Στρατό συνέτριψαν τα επίλεκτα στρατεύματα του 
ιαπωνικού ιμπεριαλισμού, τη στρατιά του Κβαντούν, πράγμα που έπαιξε 
αποφασιστικό ρόλο στην ιαπωνική ήττα στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και έβαλε 
τέλος στην κυριαρχία του ιαπωνικού ιμπεριαλισμού στην Κορέα. 

Έτσι, η Κορέα απελευθερώθηκε. Το γεγονός ότι χτυπήθηκε ο ιαπωνικός 
ιμπεριαλισμός και ουσιαστικά ηττήθηκε το αποικιοκρατικό σύστημα στην 
Κορέα είχε αντίχτυπο και στις ντόπιες αντιδραστικές πολιτικές δυνάμεις και 
στην άρχουσα τάξη της Κορέας. Η παρουσία του Σοβιετικού Στρατού στη 
Βόρεια Κορέα βοήθησε τις δημοκρατικές δυνάμεις της Κορέας, με επικεφαλής 
την εργατική τάξη, στην πάλη εναντίον των δυνάμεων της αντίδρασης. Στις 
πρώτες γραμμές του επαναστατικού αγώνα του κορεατικού λαού βρισκόταν 
το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κορέας. Με την καθοδήγησή του 
συγκροτήθηκαν διάφορες δημοκρατικές οργανώσεις. Τα προγράμματά τους 
περιλάμβαναν την εγκαθίδρυση δημοκρατίας, τη δήμευση της γης που ανήκε 
στο ιαπωνικό κράτος, στις εταιρίες και σε ορισμένα νομικά πρόσωπα, καθώς 
και της γης των Κορεατών γαιοκτημόνων και τη μεταβίβασή της στους 
φτωχούς αγρότες, την εθνικοποίηση των εργοστασίων και εγκαταστάσεων, 
που ανήκαν στους Ιάπωνες και ντόπιους εθνοπροδότες, καθώς και την 
εφαρμογή άλλων, δημοκρατικών μετασχηματισμών. Τον Αύγουστο και το 
Σεπτέμβρη του 1945, με πρωτοβουλία των λαϊκών μαζών, άρχισε η διαδικασία 
της δημιουργίας των οργάνων της λαϊκής εξουσίας - λαϊκές πολιτικές 
επιτροπές, προσωρινές επιτροπές για την οργάνωση της διοίκησης του 
κράτους κλπ.         


