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Διευκρίνιση του Διεθνούς Τμήματος της Κεντρικής Επιτροπής του Ρωσικού
Κομμουνιστικού Εργατικού Κόμματος για τη θέση του ΚΕΚΡ και των συμμάχων του
στο Ντονμπάς για τον λόγο που μας οδήγησε στο να μην προσυπογράψουμε την
Κοινή Δήλωση των κομμάτων “Όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία!”.
Το Κόμμα μας αντιμετωζίζει με σεβασμό αυτή τη δήλωση, την οποία υπογράφουν
περισσότερα από 40 κόμματα και η οποία περιέχει ως επί το πλείστον σωστές
εκτιμήσεις για τον διεξαγόμενο πόλεμο ως ιμπεριαλιστικό εκ μέρους της Ρωσίας,
των ΗΠΑ, των χωρών του ΝΑΤΟ και της Ουκρανίας. Συμμεριζόμαστε αυτές τις
εκτιμήσεις. Ωστόσο, οι σύντροφοί μας από το εξωτερικό δεν γνωρίζουν ή δεν
έχουν δώσει προσοχή σε μια πολύ σημαντική συνιστώσα του προβλήματος: τον
δίκαιο αγώνα του λαού του Ντονμπάς ενάντια στον πραγματικό φασισμό, ο οποίος
συνεχίζεται εδώ και 8 χρόνια. Με τον φασισμό, ο οποίος αναγνωρίζει τον εαυτό
του ως φασισμό τύπου 1941-1945, διάδοχος των συνοδοιπόρων του Χίτλερ, των
Μπαντερικών. Αυτός είναι ο φασισμός, τον οποίο σε κρατικό επίπεδο οι
ουκρανικές αρχές έχουν ανακηρύξει ως το καμάρι του έθνους. Κατά τη διάρκεια
οκτώ ετών σχεδόν αδιάκοπου πολέμου, οι εθνικιστές τιμωροί του Κιέβου
δολοφόνησαν περίπου 15.000 κατοίκους του Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων
γυναικών και παιδιών.
Τα Κομμουνιστικά Κόμματα στην 20ή Διεθνή Συνάντηση Κομμουνιστικών και
Εργατικών Κομμάτων στην Αθήνα στις 23-25 Νοεμβρίου 2018 διατύπωσαν τη θέση
τους σε ειδική Διακήρυξη με τίτλο «Ο αγώνας κατά του φασισμού δεν ανήκει στο
παρελθόν, αλλά είναι καθήκον του σήμερα»:
«Τα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα που συμμετέχουν στη συνάντηση
υποστηρίζουν τον αντιφασιστικό αγώνα του εργαζόμενου λαού του Ντονμπάς,
εναντίον του οποίου το σημερινό ουκρανικό καθεστώς (υποστηριζόμενο από τον
ιμπεριαλισμό των ΗΠΑ και της ΕΕ) χρησιμοποιεί όλα τα μέσα καταστολής, μέχρι

και τη φυσική εξόντωση σε ανοιχτές εχθροπραξίες, και δηλώνουν την
κατηγορηματική τους διαμαρτυρία ενάντια στην άνοδο του ναζισμού και την
αποφασιστική τους ετοιμότητα να πολεμήσουν την αναβίωση της καφέ πανούκλας.
Οι κομμουνιστές γνωρίζουν ότι ο μόνος τρόπος για να βάλουν οριστικό τέλος στο
φασισμό είναι να βάλουν τέλος στον καπιταλισμό.
Σε αυτόν τον αγώνα θα αφιερώσουμε όλη μας τη δραστηριότητα και τη ζωή μας.
Προλετάριοι όλων των χωρών, ενωθείτε!»
Η εν λόγω διακήρυξη υπογράφηκε επίσης από περισσότερα από 40 κόμματα και
οργανώσεις σε όλο τον κόσμο. Αυτός ο πόλεμος κατά της καφέ πανούκλας δεν έχει
σταματήσει ούτε μια ώρα, παρά τις συμφωνίες του Μινσκ και τις διεθνείς
εγγυήσεις. Αντιθέτως, το ουκρανικό ναζιστικό καθεστώς λάμβανε όλο και
περισσότερη βοήθεια, όπλα και χρηματοδότηση από τις χώρες της ΕΕ και τις ΗΠΑ.
Οι Μπαντερικοί ενέτειναν τους βομβαρδισμούς τους στο Ντονμπάς και υποσχέθηκαν
ανοιχτά να εισέλθουν στα εδάφη των λαϊκών δημοκρατιών και να σφαγιάσουν όλους
τους διαφωνούντες και τους προσκείμενους στη Ρωσία πολίτες εκεί. Το κόμμα μας
μαζί με την Κομμουνιστική Εργατική Οργάνωση του Ντονμπάς, το Εργατικό Μέτωπο
του Ντονμπάς και τους Κομμουνιστές της Ουκρανίας όχι μόνο επέτρεψαν, αλλά
απαίτησαν από τις αστικές αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας να παράσχουν
περισσότερη βοήθεια στις λαϊκές δημοκρατίες του Λουγκάνσκ και του Ντονιέτσκ,
συμπεριλαμβανομένης της άμεσης στρατιωτικής βοήθειας για την καταστολή των
ναζί.
Σήμερα, ωστόσο, ορισμένα κόμματα δεν θυμούνται αυτή την προηγούμενη ιστορία
και δηλώνουν περήφανα ότι ήταν από την αρχή εναντίον της εισβολής του ρωσικού
στρατού στην Ουκρανία. Και εμείς, μαζί με τους κομμουνιστές του Ντονμπάς,
αγωνιστήκαμε κατά του φασισμού για 8 χρόνια και απαιτήσαμε από την αστική
Ρωσική Ομοσπονδία να παρέμβει σε αυτόν τον αγώνα.
Ναι, οι ρωσικές αρχές είναι αναμφίβολα ιμπεριαλιστικές. Ναι, είναι γεμάτες με
μαχητικό αντικομμουνισμό. Ναι, η απόφαση των αρχών της Ρωσικής Ομοσπονδίας
σίγουρα υπαγορεύεται από την επιθυμία να προωθηθούν τα συμφέροντα των ρωσικών
μονοπωλίων στην Ουκρανία και στον κόσμο στον σκληρό ανταγωνισμό τους με τα
δυτικά μονοπώλια. Ωστόσο, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους, οι
ρωσικές αρχές αναγκάζονται τώρα να καταστείλουν τον φασισμό, ο οποίος
υποστηρίζεται πλήρως από τον παγκόσμιο ιμπεριαλισμό και στον οποίο βασίζεται
το δυτικό κεφάλαιο. Επομένως, είναι αδύνατο να αρνηθεί κανείς αυτό το σημείο
ισχυριζόμενος ότι δεν υπάρχουν στοιχεία προστασίας των λαών στην περιοχή του
Ντονμπάς. Το να απαιτούμε, όπως κάνουν ορισμένες αριστερές και τροτσκιστικές
δυνάμεις, απλώς «παύση των εχθροπραξιών» σημαίνει να απαιτούμε τον τερματισμό
του πολέμου με τους φασίστες. Οι επιφυλάξεις ότι θα πρέπει να στρέψουμε την
αγωνιστική δράση κάθε κόμματος προς την καταπολέμηση των κυβερνήσεών τους,
όπως, για παράδειγμα, κάνουν οι ειλικρινείς και ένθερμοι Ιάπωνες τροτσκιστές
όταν απαιτούν να ανατρέψουμε τον Πούτιν, είναι σαφές ότι δεν συνάδουν με τις
δυνατότητες της στιγμής. Το Κόμμα μας και οι σύμμαχοί του, οι Κομμουνιστές
του Ντονμπάς και το Εργατικό Μέτωπο της Ουκρανίας, δεν θα υποστηρίξουν σε
καμία περίπτωση τον τερματισμό του πολέμου κατά του ναζισμού. Πιστεύουμε
ακράδαντα ότι ο φασισμός πρέπει να χτυπηθεί με οποιοδήποτε όπλο και υπό
οποιεσδήποτε συνθήκες. Ταυτόχρονα, οι κομμουνιστές συνεχίζουν να εργάζονται
για να μετατρέψουν αυτό το όπλο σε πόλεμο κατά του ιμπεριαλισμού, υπέρ του
σοσιαλισμού.
Για άλλη μια φορά εφιστούμε την προσοχή των αγωνιζόμενων συντρόφων μας από τα
αδελφά κόμματα του εξωτερικού που απαιτούν κατηγορηματικά την άμεση παύση των

εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αντιτίθενται στις ΗΠΑ και το
ΝΑΤΟ, που συνιστούν και την κύρια πηγή του πολέμου, στο γεγονός ότι δεν
πρόκειται απλώς για ένα ζήτημα ιμπεριαλισμού που αναπόφευκτα γεννά τον
πόλεμο. Σήμερα το θέμα είναι ότι ο πόλεμος διεξάγεται ήδη με τον πραγματικό
φασισμό. Με τον απροκάλυπτο, τον περήφανο για το ναζιστικό παρελθόν του και
τις σημερινές μισάνθρωπες απόψεις του Μπαντερικό φασισμό. Το να μείνουμε στην
άκρη, κρυπτόμενοι πίσω από τη φράση ότι δεν υποστηρίζουμε καμία συμμορία
ληστών, είναι μια θέση, η οποία σε αυτές τις συνθήκες είναι πολιτικά
λανθασμένη. Στον πόλεμο εμπλέκονται οι ανθρακωρύχοι, οι οδηγοί τρακτέρ και οι
εργαζόμενοι του Ντονμπάς, της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Δεν έχουμε κανένα
δικαίωμα να μην τους υποστηρίξουμε, να αποτραβηχθούμε από τη μάχη κατά του
φασισμού.
Ο αγώνας θα συνεχιστεί!
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