Κάτω τα χέρια από την Ουκρανία!
Οι εκδόσεις Διεθνές Βήμα σας προσκαλούν σε συζήτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία βασισμένη σε
δύο βιβλία των εκδόσεων:

 Η τελευταία

 Ουκρανία:

μάχη του Λένιν:
Κείμενα και ομιλίες
1922-1923
(Β.I. Λένιν)

Η πάλη των
εργαζομένων για
εθνική κυριαρχία
(Τζον Στούντερ)

Σάββατο 12 Μάρτη, 7μμ.
στον χώρο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, Ερμού 136
Ομιλητής: Μπάμπης Μισαηλίδης, από την εκδοτική ομάδα των βιβλίων
Οι καπιταλιστές που κυριαρχούν στη Ρωσία έχουν εξαπολύσει πόλεμο ενάντια στον λαό της Ουκρανίας. Ο
Ρώσος πρόεδρος χρησιμοποιεί ως πρόσχημα για την εισβολή το ισχυρισμό ότι η εξέγερση του Μαϊντάν (2014)
δεν ήταν παρά ένα φασιστικό πραξικόπημα οργανωμένο από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ για να μετατρέψουν την
Ουκρανία σε προχωρημένο φυλάκιο απέναντι στη Μόσχα. Το βιβλίο Ουκρανία: Η πάλη των εργαζομένων
για εθνική κυριαρχία είναι μια μαρτυρία από πρώτο χέρι για τον λαϊκό χαρακτήρα και τη μαζική υποστήριξη
των εργαζομένων, και ειδικά της βιομηχανικής εργατικής τάξης προς το κίνημα διαμαρτυρίας που έριξε την
φίλα προσκείμενη στη Μόσχα κυβέρνηση Γιανουκόβιτς.
Η καπιταλιστική κυβέρνηση στη Μόσχα θεωρεί ότι η Ουκρανία ανήκει δικαιωματικά στην κυριαρχία της. Ο
πρόεδρος Πούτιν της Ρωσίας ισχυρίζεται ότι το δικαίωμα αυτό απορρέει από την εποχή των τσάρων και
συνεχίστηκε με το σταλινικό καθεστώς. Ισχυρίζεται ότι η πολιτική που ακολούθησαν ο Λένιν και οι
Μπολσεβίκοι ευθύνονται για την κρίση στην περιοχή, επειδή αναγνώρισαν το δικαίωμα του Ουκρανικού
λαού, που καταπιεζόταν από την Μεγαλορώσικη κυριαρχία, στην αυτοδιάθεση. Ο Λένιν πάλεψε για μια
εθελοντική ομοσπονδία σοβιετικών κρατών. Αυτός ο προσανατολισμός οδήγησε στην άνθιση του
Ουκρανικού πολιτισμού και στη νίκη της επανάστασης των εργατών και αγροτών της Ουκρανίας. Στο βιβλίο
Η τελευταία μάχη του Λένιν ξεδιπλώνεται, μέσα από τα γραπτά του ίδιου του Λένιν, ο αγώνας για να
διατηρηθεί αυτός ο προσανατολισμός απέναντι σε μια ανερχόμενη ρωσική σοβινιστική, καταπιεστική
μικροαστική γραφειοκρατία με επικεφαλής τον Στάλιν.
Οι ιμπεριαλιστές κυρίαρχοι των ΗΠΑ δεν είναι φίλοι του Ουκρανικού λαού. Ούτε και οι Ευρωπαϊκές
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις όπως το Παρίσι, το Βερολίνο και το Λονδίνο. Όλες αυτές οι δυνάμεις, πότε ως
σύμμαχοι και πότε ως ανταγωνιστές, επιδιώκουν να εδραιώσουν την κυριαρχία τους στην Ουκρανία – σε έναν
αυξανόμενα ανταγωνιστικό καπιταλιστικό κόσμο που μαστίζεται από τις κρίσεις.
Έξω τα ρωσικά στρατεύματα από την Ουκρανία – Καμία εμπλοκή ΗΠΑ-ΝΑΤΟ στην Ανατολική
Ευρώπη – Αυτοδιάθεση για τον λαό της Ουκρανίας – Όχι στις κυρώσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ που
πλήττουν τον εργαζόμενο λαό της Ρωσίας – Αλληλεγγύη στους καταδιωκόμενους Ρώσους αγωνιστές
κατά του πολέμου της Μόσχας – Έξω η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ – Από την Αλεξανδρούπολη και τη
Λάρισα έως την Κρήτη, να κλείσουν όλες οι βάσεις του ΝΑΤΟ!
εκδόσεις Διεθνές Βήμα | 210 8833002 | diethnesvima@gmail.com | www.diethnesvima.com
θα τηρηθούν τα μέτρα προστασίας κόβιντ

