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Διακρίβωση της διάγνωσης μετά την έναρξη της επιχείρησης.
Κοινή δήλωση Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων (συντάχθηκε
από το ΚΕΚΡ από κοινού με τους Κομμουνιστές του Ντονμπάς και της
Ουκρανίας)
Τέσσερις μήνες έχουν περάσει από την έναρξη της ανοιχτά διακηρυγμένης
στρατιωτικής επιχείρησης των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας και των στρατών των
δημοκρατιών του Ντονμπάς κατά του ναζιστικού καθεστώτος της Ουκρανίας. Αν και
ο πόλεμος των ναζί του Κιέβου εναντίον των εξεγερμένων δημοκρατιών, της ΛΔ
Ντονιέτσκ και της ΛΔ Λουγκάνσκ, συνεχίζεται στην πραγματικότητα από το 2014
και είχε ήδη στοιχίσει περίπου 15.000 ζωές μέχρι τις αρχές του 2022,
αποδείχθηκε πολύ δύσκολο για όλους μας να κάνουμε μια ακριβή διάγνωση των
πραγματικών αιτιών της τραγωδίας που βιώνουμε με βάση τα εξωτερικά
παρατηρήσιμα συμπτώματα. Η ποικιλομορφία των απόψεων έδωσε αφορμή για πολλές
συζητήσεις και οδήγησε ορισμένα κόμματα σε αντίθετα συμπεράσματα.
Σήμερα, στις αναλύσεις μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες σχετικά
με τις πρακτικές ενέργειες των αντιμαχόμενων πλευρών, των συμμάχων και των
εταίρων τους, σχετικά με τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών, σχετικά με τις
διαθέσεις των λαών τόσο στις αντιμαχόμενες χώρες όσο και σε άλλες χώρες του
κόσμου. Αυτό, μεταφορικά μιλώντας, μπορεί να συγκριθεί με την διακρίβωση της
διάγνωσης μετά την έναρξη μιας χειρουργικής επέμβασης. Το απόστημα έσπασε,
ποια είναι η αιτία που το προκάλεσε; Πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση; Μήπως
έχει αρχίσει η μόλυνση του αίματος και η εξάπλωση της νόσου σε άλλα όργανα;
Είναι κατάλληλο το χειρουργικό και θεραπευτικό σχέδιο που επιλέχθηκε; Και
ποιες είναι οι προοπτικές;

Το πρώτο πράγμα που κάνει εντύπωση είναι η διαφορά στις τεχνικές μάχης. Ενώ
οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας και του Ντονμπάς ενεργούν με εξαιρετική
εστίαση στον ένοπλο αντίπαλο, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να αποφύγουν την
άμεση βλάβη του άμαχου πληθυσμού, όπως σημειώνουν ρωσικά και ξένα μέσα
ενημέρωσης, οι δυνάμεις του καθεστώτος του Κιέβου χρησιμοποιούν την ακριβώς
αντίθετη τακτική. Χρησιμοποιούν τον άμαχο πληθυσμό ως ανθρώπινη ασπίδα.
Χρησιμοποιούν ανθρώπους ως ομήρους, για παράδειγμα, στη Μαριούπολη στο
εργοστάσιο Αζόφσταλ. Οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις (ΟυΕΔ), κυρίως το
πυροβολικό, εγκαθίστανται παντού σε κατοικημένες περιοχές και βομβαρδίζουν
τον εχθρό από εκεί, υπολογίζοντας στο γεγονός ότι τα ρωσικά στρατεύματα δεν
θα πυροβολήσουν σε σπίτια με ανθρώπους.
Δεύτερον, οι βομβαρδισμοί πόλεων στο Ντονμπάς και συγκεκριμένα κατοικημένων
περιοχών, ιδίως του Ντονιέτσκ, από πυροβολικό μεγάλου βεληνεκούς από τις
ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιαστεί και έχουν γίνει τακτικό
φαινόμενο. Υπάρχουν συχνά παραδείγματα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων που
βομβαρδίζουν το έδαφός τους προκειμένου να κατηγορήσουν τον εχθρό για αυτά τα
εγκλήματα. Απολύτως ειρηνικοί άνθρωποι υποφέρουν και πεθαίνουν καθημερινά.
Τρίτον, εκπρόσωποι των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων σχεδιάζουν και επιχειρούν
να πραγματοποιήσουν διάφορες πράξεις δολιοφθοράς σε βιομηχανικές
εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου, από εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και χημικών
μέχρι πυρηνικά εργοστάσια, προκειμένου να προκαλέσουν καταστροφές μεγάλης
κλίμακας με μεγάλο αριθμό ανθρώπινων θυμάτων και να κατηγορήσουν τον εχθρό
γι’ αυτό.
Τέταρτον, οι εθνικιστικές μονάδες με απροκάλυπτα ναζιστικά σύμβολα και
συνθήματα είναι ιδιαίτερα βίαιες στις ενέργειές τους εναντίον αμάχων. Αυτοί
οι άνθρωποι θεωρούν τους εαυτούς τους φασίστες και παρουσιάζονται ανοιχτά ως
τέτοιοι στον κόσμο.
Πέμπτον, η στάση των αντιμαχόμενων πλευρών απέναντι στους αιχμαλώτους είναι
εντελώς διαφορετική. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας και του Ντονμπάς τηρούν
εγκρατή στάση, σεβόμενες τους κανόνες της Σύμβασης της Γενεύης. Την ίδια
στιγμή, από την άλλη πλευρά, ακούμε απροκάλυπτες εκκλήσεις Ουκρανών
αξιωματούχων για ακρωτηριασμό αιχμαλώτων πολέμου και βλέπουμε βίντεο στα
ουκρανικά τηλεοπτικά κανάλια όπου ναζί αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερο σαδισμό
τραυματίες ή αιχμαλώτους Ρώσους και στρατιώτες του Ντονμπάς.
Έκτον, η Ουκρανία ήδη τροφοδοτείται με όπλα από σχεδόν δύο δεκάδες χώρες του
συγκροτημένου υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στρατιωτικού
συνασπισμού, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων βαρέως πυροβολικού και πυραύλων
μεσαίου βεληνεκούς, αρμάτων μάχης και τεθωρακισμένων οχημάτων. Το ύψος αυτής
της “βοήθειας” ανέρχεται ήδη σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια και συνεχίζει
να αυξάνεται.
Έβδομον, στην Ουκρανία, το ναζιστικό καθεστώς χρησιμοποιεί ενεργά ξένους
μισθοφόρους από πολλές χώρες του κόσμου. Η κύρια ροή αυτών των ηθικών
αποβρασμάτων προς την Ουκρανία προήλθε από την Πολωνία, τη Ρουμανία, το
Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, τη Γεωργία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής. Ήδη περισσότεροι από δύο χιλιάδες από αυτούς τους φονιάδες βρήκαν
το τέλος τους στα εδάφη του Ντονμπάς και της Ουκρανίας.

Όγδοο, από τα χείλη ανισόρροπων πολιτικών στο Κίεβο και ορισμένων δυτικών
εταίρων τους ακούγονται ευχές και προτάσεις για την απόκτηση πυρηνικών όπλων
εκ μέρους της Ουκρανίας. Κατά συνέπεια, παρόμοιες φρενήρεις και προκλητικές
ιδέες για την ανάγκη να εξαπολυθεί μια μέρα ένα πυρηνικό χτύπημα αντιποίνων
στα κέντρα λήψης αποφάσεων ακούγονται κατά καιρούς από Ρώσους δημοσιογράφους
και πολιτικούς.
Ένατο, και στα δύο στρατόπεδα των αντιμαχόμενων μερών (Ρωσία-ΝΑΤΟ) υπάρχουν
ήδη ανοιχτά φωνές προπαγάνδας που σκέφτονται, με την κατάλληλη ευκαιρία, να
αποσπάσουν κάποια κομμάτια από την Ουκρανία ή τη Ρωσία για τον εαυτό τους.
Στην Πολωνία ορισμένοι κύκλοι ονειρεύονται την Υπερκαρπαθία και τη Δυτική
Ουκρανία. Στη Ρωσία, υπάρχουν εκείνοι που επιθυμούν να επιλύσουν το ζήτημα
της επιστροφής των ιστορικών εδαφών. Στην ΕΕ, ορισμένοι θέτουν το ζήτημα της
αναγκαιότητας απόσπασης της περιοχής του Καλινινγκράντ από τη Ρωσική
Ομοσπονδία. Αυτά είναι σημάδια μιας πιθανής εξέλιξης προς έναν πολύ
μεγαλύτερο πόλεμο.
Δέκατον, και από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές (Ρωσία και Ουκρανία), ακόμη
και από τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα (Ρωσία με τους συμμάχους και Ουκρανία με
το ΝΑΤΟ), με διαφορετικούς αλλά σαφείς τρόπους υπάρχει μια αυξανόμενη τάση
προς τον αντικομμουνισμό και τη λεγόμενη επίσημη αποκομμουνιστικοποίηση.
Δεδομένου ότι ο αντικομμουνισμός είναι εγγενές χαρακτηριστικό του φασισμού,
πρέπει να επισημανθεί ο κίνδυνος αύξησης του φασισμού και στα δύο στρατόπεδα
και στον κόσμο γενικότερα.
Ενδέκατον, δεν διαφαίνεται κοντινό τέλος του συνεχιζόμενου πολέμου για καμία
από τις δύο πλευρές. Οι δυτικοί εταίροι ωθούν το ουκρανικό καθεστώς σε πόλεμο
μέχρι τέλους (“μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό”). Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν
κανένα συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς θα επιτύχουν την αποναζιστικοποίηση και
την αποστρατιωτικοποίηση με την εγκαθίδρυση μιας σταθερής τάξης σε μια
τεράστια περιοχή με πολλά εκατομμύρια ανθρώπους. Είναι πολύ πιθανό ότι οι
στόχοι αυτοί ήταν περισσότερο διακηρυγμένοι παρά λεπτομερώς σχεδιασμένοι από
την αρχή.
Από όλα τα παραπάνω μπορούν να εξαχθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
– Ο πόλεμος έχει διιμπεριαλιστικό χαρακτήρα, που προκαλείται από τον
ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, με επικεφαλής τις
ΗΠΑ, για την παγκόσμια κυριαρχία και την επιθυμία να καταστείλουν τις
αυξανόμενες δυνάμεις του ρωσικού ιμπεριαλισμού, που υποστηρίζονται από τη
Λευκορωσία, εν μέρει από την Κίνα και άλλους συμμάχους. Η αφορμή για τον
πόλεμο είναι αναμφίβολα η νέα, ιδιαίτερα οξεία οικονομική κρίση που βιώνει το
παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα.
– Για τον λαό των δημοκρατιών του Ντονμπάς, ο πόλεμος είναι δίκαιος και
απελευθερωτικός.
– Για τη Ρωσία, ο πόλεμος, αν και ιμπεριαλιστικός, έχει σε μεγάλο βαθμό
αμυντικό χαρακτήρα, υπερασπιζόμενος έναντι της πιθανής απειλής του ΝΑΤΟ. Το
ρωσικό κράτος υπερασπίζεται, φυσικά, τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης του,
της μεγαλοαστικής τάξης.

– Στην Ουκρανία υπάρχουν απροκάλυπτα φασιστικές δυνάμεις, οι οποίες
δρομολογήθηκαν και υποστηρίζονται από τη Δύση, η οποία στην πραγματικότητα
διεξάγει ήδη πόλεμο με τη Ρωσία με τα χέρια της Ουκρανίας.
– Σήμερα, οι χώρες του ΝΑΤΟ με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν
ουσιαστικά μια φασιστική εξωτερική πολιτική. Δεν προμηθεύουν απλώς όπλα στην
Ουκρανία, προμηθεύουν όπλα, ενθαρρύνουν και βοηθούν πραγματικούς φασίστες να
σκοτώνουν ανθρώπους. Δηλαδή, η ίδια η Δύση επιδεικνύει πλέον μια ανοιχτά
φασιστική ουσία.
– Τα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα του κόσμου, κυρίως των εμπόλεμων
χωρών, συμπεριλαμβανομένων των χωρών του ΝΑΤΟ, και των συμπαθούντων, πρέπει
να καταστήσουν αυτή την κατάσταση σαφή στους εργαζόμενους των χωρών τους.
Αναμφίβολα, οι κοινές προσπάθειες όλων των κομμάτων πρέπει να κατευθυνθούν
προς την καταστολή του φασισμού στην Ουκρανία και στην εξωτερική πολιτική των
ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Πρόκειται σε γενικές γραμμές για έναν αγώνα για να
αποτραπεί η πιθανότητα κλιμάκωσης της σύγκρουσης σε έναν τρίτο παγκόσμιο
πόλεμο.
– Οι κομμουνιστές της Ρωσίας, της Ουκρανίας, του Ντονμπάς, της Λευκορωσίας
και οι σύμμαχοί τους πρέπει να υποστηρίξουν τις ενέργειες για την καταστολή
του φασισμού και την απελευθέρωση του Ντονμπάς και της Ουκρανίας από αυτόν,
αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ξεκαθαρίσουν την ενοχή τόσο του ρωσικού όσο και του
ουκρανικού καπιταλισμού και το ρόλο της αντεπανάστασης που έλαβε χώρα στην
Σοβιετική Ένωση σε αυτή την τραγική εξέλιξη.
– Οι κομμουνιστές όλων των χωρών πρέπει από κοινού να προπαγανδίσουν και να
οργανώσουν τον αγώνα για το σοσιαλισμό ως το μόνο δυνατό τρόπο για να
καταστραφεί ο φασισμός και να δημιουργηθεί ένας κόσμος χωρίς πολέμους.
Προλετάριοι όλων των χωρών, ενωθείτε!
Η δήλωση υποστηρίζεται από τα κόμματα:
– Κομμουνιστικό Εργατικό Κόμμα Ρωσίας
– Κομμουνιστική Εργατική Οργάνωση της ΛΔ Λουγκάνσκ (ΚΕΟ ΛΔ Λουγκάνσκ)
– Εργατικό Μέτωπο του Ντονμπάς (ΛΔ Ντονιέτσκ)
– Ένωση Κομμουνιστών της Ουκρανίας (Με ανακοίνωσή της η Ένωση Κομμουνιστών
της Ουκρανίας αναφέρει ότι η υπογραφή της βρίσκεται στο κείμενο αυτό ως
αποτέλεσμα τεχνικού σφάλματος,
http://solidnet.org/article/Union-of-Communists-of-Ukraine-Statement-672022/)
– Εργατικό Μέτωπο της Ουκρανίας
– Κομμουνιστικό Κόμμα του Αζερμπαϊτζάν (κι εδώ αφαιρέθηκε η υπογραφή)
– Λευκορωσική δημοκρατική Οργάνωση του ΚΚΣΕ
(Δήλωση ανοιχτή για υπογραφή από άλλα κόμματα και οργανώσεις)
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