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Καταγγέλλουμε την απαγόρευση του Κ.Κ. Ουκρανίας από το ακροδεξιό
καθεστώς του Κιέβου
Στις 16 Δεκεμβρίου 2015, η ακροδεξιά φασιστική κυβέρνηση του Κιέβου, με μια απόφαση του
Διοικητικού Εφετείου, απαγόρευσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ουκρανίας!
Η απόφαση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της λεγόμενης «αποκομμουνιστικοποίησης» που
προωθεί σε συνεργασία με τους ιμπεριαλιστές της ΕΕ και του ΝΑΤΟ η πραξικοπηματική
κυβέρνηση φασιστών και νεοφιλελεύθερων της Ουκρανίας. Αποτελεί ένα ακόμα βήμα
κλιμάκωσης στον πόλεμο της ακροδεξιάς συμμορίας ενάντια στο λαό της Ουκρανίας, με τις
επιθέσεις και στρατιωτικές επιχειρήσεις σε βάρος του λαού στο Ντονμπάς, στις λαϊκές δημοκρατίες
του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ, τις δολοφονίες και φυλακίσεις αγωνιστών σε όλη την Ουκρανία,
τις πυρπολήσεις και επιθέσεις στα κτίρια των συνδικάτων, τα λιντσαρίσματα φασιστικών και
ναζιστικών συμμοριών ενάντια σε αγωνιστές σε πόλεις και χωριά σε όλη τη χώρα.
Πρόκειται για μια συνολική επίθεση σε βάρος του κινήματος, της αριστεράς, των
συνδικάτων και των πολιτικών δυνάμεων που αγωνίζονται ενάντια στα μαύρα σχέδια των
νοσταλγών και συνεργατών του Χίτλερ στην Ουκρανία, που με την πλήρη στήριξη και βοήθεια
της ΕΕ και των ΗΠΑ θέλουν να επιβάλλουν την πολιτική φτώχειας και εξαθλίωσης στον Ουκρανικό
λαό, να φέρουν το διαβόητο ΔΝΤ και τα βάρβαρα προγράμματά του στη χώρα, να επιβάλλουν
λιτότητα, ιδιωτικοποιήσεις και έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας, προς όφελος των
ντόπιων ολιγαρχών του πλούτου και των πολυεθνικών εταιρειών.
Όχι τυχαία, ιδιαίτερα η ΕΕ στηρίζει στην Ουκρανία την πολιτική της «αποκομμουνιστικοποίησης»,
αφού την ίδια ώρα ψηφίζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσεις που εξισώνουν τον
κομμουνισμό με το ναζισμό (!) και προωθεί στις χώρες μέλη της αντιδραστικά
προγράμματα με τον παραπλανητικό τίτλο «Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020», με τα οποία
χρηματοδοτεί με εκατομμύρια ευρώ Δήμους για την εφαρμογή των προγραμμάτων που περιέχουν
δράσεις με ωμό αντικομμουνισμό, παραχάραξη της ιστορίας και αντιδραστική της
αναθεώρηση, χυδαία προπαγάνδα και ταύτιση του φασισμού με τον κομμουνισμό. Μάλιστα,
πρόσφατα το Υπουργείο Εσωτερικών της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ απέστειλε σε δήμους τις
αιτήσεις συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα!!!
Το ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση καταδικάζει έντονα την απαγόρευση του
Κ.Κ. Ουκρανίας. Καλεί σε αλληλεγγύη και συμπαράσταση προς τους κομμουνιστές και προς
όλους τους αριστερούς και αγωνιστές της Ουκρανίας. Καλεί σε στήριξη του λαϊκού
αντιφασιστικού αγώνα στην Ανατολική Ουκρανία και ιδιαίτερα στη στήριξη των αριστερών,
αντιφασιστκών και κομμουνιστικών δυνάμεων στο Ντονμπάς, αλλά και όλων των αριστερών και
λαϊκών αγωνιστικών δυνάμεων της Ουκρανίας που διώκονται και δέχονται τις επιθέσεις των
φασιστών και των συνεργατών τους.
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Να δυναμώσει η πάλη ενάντια στην επικίνδυνη αντιδραστική πολιτική του ακροδεξιού
καθεστώτος του Κιέβου, και κυρίως η πάλη ενάντια στους ιμπεριαλιστές ΗΠΑ-ΕΕ-ΝΑΤΟ που
στηρίζουν και βοηθούν έμπρακτα το καθεστώς αυτό.
Καταγγέλλουμε την ελληνική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που διατηρεί και ενισχύει τις
σχέσεις της με την ακροδεξιά κυβέρνηση του Κιέβου, στηρίζει και συμμετέχει στις πολιτικές
ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και την ευρύτερη περιοχή.
Να μην περάσει η πολιτική δίωξη-απαγόρευση του ΚΚ Ουκρανίας. Κάτω τα χέρια από τις
αριστερές οργανώσεις, το κίνημα και τα συνδικάτα της Ουκρανίας.
Νίκη στον αντιφασιστικό αγώνα του λαού στο Ντονμπάς. Αλληλεγγύη στον αγώνα της
αριστεράς και το κίνημα της Ουκρανίας ενάντια στο φασιστικό καθεστώς
Κάτω η πολιτική ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ, των ολιγαρχών του πλούτου και του κεφαλαίου ενάντια στο
λαό της Ουκρανίας
Διεθνιστική πάλη και αλληλεγγύη για την ανατροπή της πολιτικής του μαύρου μετώπου
ΕΕ-ΔΝΤ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και κεφαλαίου, για την κοινωνική απελευθέρωση

Επιτροπή Διεθνών του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση
Αθήνα, Δεκέμβρης 2015
Tweet

