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USA:N KOMMUNISTIEN PUOLEEN LAUSUNTO VENÄJÄN SOTILAAJUISTA
UKRAINASSA Diplomatian aika on täytynyt lopettaa Naton laajentumisen
pysäyttämiseksi

USA:N KOMMUNISTIEN PUOLEEN LAUSUNTO VENÄJÄN SOTILASTOIMISTA UKRAINASSA
Diplomatian aika on täytynyt lopettaa Naton laajentumisen ja jatkuvan väkivallan ja
kansanmurhakampanjan pysäyttämiseksi itsenäistä Luganskin kansantasavaltaa (LPR) ja Donetskin
kansantasavaltaa (DPR) vastaan. Venäjä on yli 30 vuoden ajan pyytänyt Natoa lopettamaan laajentumisensa
ja ottamaan Venäjän turvallisuushuolet vakavasti. USA-EU-NATO-akseli ei vain hylännyt Venäjän
turvallisuushuolia vaan myös vaikeni, kun Ukrainan armeija pommitti Donbassin kansaa käyttämällä USA:n
ja Naton toimittamia aseita, mikä lopulta tasoitti tietä tänään alkavalle konfliktille.
USA:n kommunistipuolue on seurannut Venäjän, LPR:n, DPR:n ja Ukrainan kehitystä useiden vuosien ajan.
Olemme täysin solidaarisia Luganskin ja Donetskin kansantasavaltojen kansoille, kun he taistelevat USA:n,
EU:n ja Naton tukemaa fasistista Banderan hallintoa vastaan Kiovassa.
Ottaen huomioon imperialistisen järjestelmän kohonneet jännitteet sekä Venäjä että Kiina pyrkivät
aktiivisesti tuhoamaan Yhdysvaltain imperialistisen herruuden kansainvälisesti Neuvostoliiton vuonna 1991
tapahtuneen vastavallankumouksen jälkeen. USA:n ylimielisyys ja voitonteko kannatti "historian loppua".
doktriini ja länsimaisen liberaalin järjestyksen hegemonia, jota johti Washington yksinapaisena
kansainvälisenä voimana. He ryhtyivät nopeasti töihin muuttaakseen maailmaa kapitalistiseksi kuvakseen.
Yhdysvallat ja länsimaiden johtajat lupasivat "ei senttiäkään itään" sekä Neuvostoliiton pääsihteerille
Gorbatšoville että Venäjän presidentti Jeltsinille. He ovat rikkoneet lupauksensa laajentamalla Natoa useita
kertoja viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana, alun perin 12 maasta
30 maassa vuonna 2022 ja siirtymällä 600 mailia lähemmäs Venäjän rajaa.
Yhdysvallat ja NATO hajosivat ja balkanisoivat sosialistisen Jugoslavian väkivaltaisesti 1990-luvulla ja loivat
lopulta Kosovon protektoraatiksi ja sotilastukikohdan Serbian alueelta.
Valitettavasti monet näyttävät unohtaneen Belgradin pommitukset, joukkomurhat, köyhdytettyjen
radioaktiivisten aineiden käytön ammuksissa ja USA:n, EU:n ja Naton imperialistien aiheuttamat
etnouskonnolliset jännitteet.
Putin jopa myönsi äskettäisessä puheessaan LPR:n ja DPR:n tunnustamisesta, että hän oli vuonna 2000
lähestynyt Bill Clintonia ehdotuksella, että Venäjä voisi liittyä Natoon, jossa hänet hylättiin. Yhdysvaltain
imperialismi ei voi sallia kilpailijan osallistua maailman tukkuryöstöihin.
Yhdysvallat ja Nato jatkoivat Afganistanin, Irakin, Libyan, Syyrian ja Jemenin tuhoamista. Vuonna 2014 USA
ja NATO järjestivät fasistisen vallankaappauksen Ukrainassa demokraattisesti valittua hallitusta vastaan.
USA:n ja Naton imperialistit jatkavat väkivaltaisuuksiaan Euroopan ulkopuolella Aasiassa, Afrikassa ja
Latinalaisessa Amerikassa.
Vuoden 2014 fasistinen vallankaappaus Ukrainassa toi valtaan fasistisen juntan, joka kunnostaa Ukrainan
kansallismielisten järjestön (OUN) fasistisen johtajan Stepan Banderan muiston ja perinnön, joka toisessa
maailmansodassa oli vastuussa 200 000 Ukrainan juutalaisen murhasta. 1941-1945.

Heinäkuussa 1941, pian natsien hyökkäyksen Neuvostoliittoon jälkeen, OUN julkaisi pamfletin Lvovissa,
Länsi-Ukrainassa, jossa julisti juutalaisille: "Heitämme teidän päänne Hitlerin jalkoihin!" Vuoden 2014
jälkeinen hallinto myönsi Banderalle "Ukrainan sankarin" korkeimman arvonimen ja hyväksyi lain, jonka
mukaan hänen "sankaruutensa" kieltäminen oli laitonta.
Se toi uusnatseja sotilaalliseen ja poliittiseen elämään, mukaan lukien Azovin pataljoona ja oikeistosektori.
Nämä fasistit syyllistyivät sanoinkuvaamattomiin rikoksiin, mukaan lukien ammattiyhdistystalon
polttaminen Odessassa vuonna 2014, jossa kuoli 48 ihmistä. Lisäksi LPR:n ja DPR:n ihmiset ovat kärsineet
alle 8 vuoden ajan julmista sotilaallisista hyökkäyksistä ja pommituksista näiden uusnatsien
sotilasyksiköiden toimesta, jotka ovat kohdistaneet kohteen siviiliinfrastruktuuriin.
Venäjän kansan silmissä he muistelevat Napoleonin raakoja hyökkäyksiä 1800-luvulla ja natsi-Saksan
hyökkäystä 1900-luvulla. Molemmissa tapauksissa Venäjä ja sen seuraaja Neuvostoliitto, johon Ukraina
kuului, voittivat nämä vihollisarmeijat ja ajoivat ne takaisin Euroopan halki.
Kymmenet miljoonat menettivät henkensä noissa sankarillisissa sodissa. Venäjä ja Neuvostoliitto ovat
kahdesti pelastaneet Euroopan tyranniasta. Jälleen kerran fasistinen vihollinen saartaa Venäjän, tässä
tapauksessa Naton ja sen 2014 jälkeinen fasistinen junta Ukrainassa. Venäjän federaatio ei yksinkertaisesti
voinut sietää tätä.
Yhdysvaltojen tekopyhyys näkyy sen omassa yhteenotossa Kuuban ja Neuvostoliiton kanssa Kuuban
ohjuskriisin aikana. Kun Kuuba suvereenina valtiona pyysi Neuvostoliitolta sotilaallista apua ja ydinaseiden
sijoittamista suojellakseen syntymässä olevaa vallankumousta Yhdysvaltain imperialismille ja CIA:n
yrityksille kaataa Fidel Castron, Yhdysvallat oli huolissaan turvallisuudestaan ja vetosi Monroen oppiin,
kohtasivat kuubalaiset ja neuvostoliittolaiset, melkein saattaen maailman ydintuhon partaalle. Onneksi
diplomatia voitti ja koko sota vältyttiin. Se, että Venäjän Ukrainaan, Naton laajentumiseen ja ydinaseisiin
liittyvät turvallisuushuolet on karsittu sivuun, osoittaa Yhdysvaltojen ja sen NATO-liittolaisten syvän
tekopyhyyden ja kyynisyyden.
Kommunistit ovat aina ensimmäisiä, jotka taistelevat rauhan ja ystävyyden puolesta kaikkien kansojen ja
kansojen välillä. Muistamme kansojen veljeyden, kansojen ystävyyden sekä Ukrainan SSR:n ja Venäjän
SFNT:n kansan välisen solidaarisuuden. Miljoonat avioituivat ja heillä oli perheitä Ukrainan SSR:n rajojen
molemmin puolin.
Olemme viime kädessä sotaa vastaan. Kapitalististen valtioiden väliset sodat vahingoittavat viime kädessä
työväenluokkaa ja hyödyttävät vain niiden hallitsevia luokkia. Kuitenkin, kun imperialismi ja fasismi
uhkaavat työväenluokkaa, on toisinaan tarpeen, kuten vuonna 1941, kohdata ne voimalla. Antifasistinen
sota on oikeudenmukainen sota. Kansainvälisesti on tullut aika aloittaa hyökkäys fasismia ja sen
kunnostamista vastaan Euroopassa, Yhdysvalloissa ja sen ulkopuolella.
Jotkut ovat väittäneet, että Ukrainan konfliktin taustalla oleva sysäys on syntynyt pitkäaikaisesta ja
intensiivisestä vastakkainasettelusta USA:n imperialististen etujen ja Venäjän kunnianhimojen välillä, jotka
molemmat pyrkivät turvaamaan suurempaa osuutta globaaleista markkinoista. Toiset ovat väittäneet, että
nykyinen Ukrainan ja Venäjän välinen konflikti palvelee USA:n etuja lisätäkseen kilpailukykyään EU:n
markkinoilla, jotka ovat riippuvaisia Venäjältä suurelta osin tuonnistaan, erityisesti kaasusta. Itse asiassa,
kun Venäjä aloitti sotilaallisen operaation Ukrainassa, Saksa keskeytti Nord Stream 2 -putkihankkeen.
USA:n kommunistipuolue on solidaarinen Venäjän antifasistiselle työväenluokalle ja kommunisteille,
LPR:lle, DPR:lle ja Ukrainalle, jotka kaipaavat Stepan Banderan ja heidän fasististen kaltaistensa patsaiden
kaatamista. Muista miljoonia neuvostoliittolaisia, mukaan lukien venäläiset ja ukrainalaiset yhdessä, jotka

taistelivat ja kuolivat vapauttaakseen maailman fasismista.
Ymmärrämme, että Yhdysvallat ja Nato ovat konfliktin ensisijainen syy. Vaikka miljoonat Yhdysvalloissa
kärsivät riittämättömästä lääketieteellisestä hoidosta, koulutuksesta, lastenhoidosta ja työväenluokan
perushyödykkeiden ja -palvelujen kustannusten noususta, tiedämme, että se on Yhdysvaltain hallitseva
luokka, sekä demokraattisen että republikaanipuolueen kapitalistit. jotka ovat amerikkalaisen
työväenluokan vihollisia.
Vaadimme Ukrainan tulevaa hallitusta laillistamaan Ukrainan kommunistisen puolueen, jonka fasistinen
juntta kielsi, ja sallimaan ammattiyhdistysliikkeen jatkaa toimintaansa. Välitämme lämpimät veljelliset
tervehdyksemme ja syvimmän solidaarisuutemme entisen Neuvostoliiton kommunistisille ja
työväenpuolueille tänä sodan aikana.
EI FASISMILLE! EI Natolle!
EI SANKTIOT!
EI SOTA VENÄJÄN KANSSA!
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