Εβδομαδιαία σοσιαλιστική εφημερίδα που εκδίδεται στη Νέα Υόρκη στην υπεράσπιση των
συμφερόντων των εργαζομένων.
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Η εφημερίδα Militant στηρίζει την ανεξαρτησία της Ουκρανίας
Τι βρίσκεται πίσω από τα γεγονότα στην Ανατολική Ευρώπη;

του Ρόι Λάντερσεν
MILITANT/MIKE
SHUR Στον χάρτη,
η περιοχή γύρω
από τα σύνορα
της Ουκρανίας
όπου
συγκεντρώνονται
130.000 ρωσικά
στρατεύματα,
φέρνοντας πιο
κοντά τον κίνδυνο
ενός πολέμου.

Μια σημαντική και αυξανόμενη κινητοποίηση ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων παρατάσσεται
σήμερα σε όλες τις πλευρές των συνόρων της Ουκρανίας – από την ίδια τη Ρωσία έως την υπό
κατοχή Κριμαία, τη Λευκορωσία και την ελεγχόμενη από τη Ρωσία Υπερδνειστερία.
Η κινητοποίηση αυτή –και η απειλή πολέμου στο έδαφος της Ουκρανίας– στοχεύει στο να
βάλει τέλος στην ανεξαρτησία και την εθνική κυριαρχία της Ουκρανίας και να τη θέσει υπό τις
διαταγές της Μόσχας. Απειλεί να εξαπολύσει έναν αιματηρό και βάναυσο πόλεμο ο οποίος θα
είναι ο πρώτος εδώ και δεκαετίες στην Ευρώπη, ενάντια στους λαούς της περιοχής.
Οι εύποροι κυρίαρχοι στη Ρωσία πιέζουν για να επεκτείνουν τον οικονομικό και πολιτικό
έλεγχό τους στην περιοχή την οποία αποκαλούν «εγγύς εξωτερικό» – χώρες οι οποίες ανέκτησαν

την ανεξαρτησία τους μετά από την κατάρρευση των σταλινικών καθεστώτων στη Σοβιετική
Ένωση το 1991.
Άσχετα από αυτά που δηλώνουν οι κυρίαρχοι καπιταλιστές της Ρωσίας και οι εχθροί τους στο
ΝΑΤΟ, κακοί υπολογισμοί και απρόβλεπτα αποτελέσματα των κινήσεών τους έχουν τη
δυνατότητα να επισπεύσουν μια αιματηρή σύρραξη, τις θανάσιμες συνέπειες της οποίας θα
υποστούν οι εργάτες και οι αγρότες.
Οι εργαζόμενοι στις ΗΠΑ και ανά τον κόσμο χρειάζεται να δείξουμε την αλληλεγγύη μας προς
τους συναδέλφους εργαζόμενους στην Ουκρανία απαιτώντας «Κάτω τα χέρια της Ρωσίας»! Η
Ουάσιγκτον, η οποία έχει επεκτείνει τις δικές της ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη, δεν
είναι σε καμία περίπτωση φίλη του ουκρανικού λαού. Επεμβαίνει για την υπεράσπιση των
ληστρικών συμφερόντων των κυρίαρχων καπιταλιστών των ΗΠΑ.
Οι «κάποτε απαρχαιωμένες» στρατιωτικές δυνάμεις της Ρωσίας, είναι τώρα «σύγχρονες και
θανατηφόρες», επεσήμανε η εφημερίδα New York Times στις 27 Ιανουαρίου. Η ανάπτυξη από τη
Μόσχα περισσότερων από 130.000 στρατιωτών στα σύνορα της Ουκρανίας συνοδεύεται με
νοσοκομεία πεδίου μάχης και αποθέματα αίματος.
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Αντιδρώντας στη μαζική λαϊκή εξέγερση του Μαϊντάν το 2014 που ανέτρεψε το
υποστηριζόμενο από τη Μόσχα καθεστώς στην Ουκρανία, οι κυρίαρχοι καπιταλιστές της
Ρωσίας εξόπλισαν και συμμετείχαν στο πλευρό των φίλα-προσκείμενων προς τη Μόσχα
αποσχιστικών δυνάμεων στην κατοχή ενός μέρους της ανατολικής Ουκρανίας. Οι ρωσικές
δυνάμεις εισέβαλαν και έθεσαν υπό την κατοχή τους την Κριμαία. Και το 2020 ο πρόεδρος
Βλάντιμιρ Πούτιν έδωσε όλη την υποστήριξη της Μόσχας στο εμπόλεμο καθεστώς του
προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο τη στιγμή που αυτό διέλυε τη μαζική εξέγερση για τα
πολιτικά δικαιώματα στη Λευκορωσία. Ο Λουκασένκο σήμερα στηρίζει τις απειλές της Μόσχας

κατά της Ουκρανίας. Τον Ιανουάριο τα στρατεύματα της Μόσχας συνέβαλαν στην καταστολή
των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Καζακστάν. Και το καθεστώς Πούτιν έχει αυξήσει τις
επιθέσεις κατά των πολιτικών δικαιωμάτων και των εργατικών αγώνων μέσα στην ίδια τη
Ρωσία.
H Μόσχα ως τίμημα για την αποφυγή μιας ενδεχόμενης ρωσικής εισβολής απαιτεί από την
Ουάσιγκτον εγγυήσεις ότι δεν θα γίνουν ποτέ δεκτές η Ουκρανία και η Γεωργία ως μέλη της
συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Απαιτεί να μην αναπτυχθούν περαιτέρω οι υπό την ηγεσία των ΗΠΑ
συμμαχικές δυνάμεις στην Ανατολική Ευρώπη. Οι κυρίαρχοι των ΗΠΑ έχουν φέρει τα
στρατεύματα του ΝΑΤΟ όλο και πιο κοντά στα σύνορα της Ρωσίας, αυξάνοντας ανατολικά τα
μέλη της συμμαχίας. Το Κρεμλίνο απειλεί με «αντίποινα» αν δεν ικανοποιηθεί η απαίτησή του
να μπει τέλος στην επέκταση του ΝΑΤΟ.
Οι στρατιωτικές απειλές του Πούτιν προς την Ουκρανία του έχουν δώσει τη δυνατότητα να
εκμεταλλευτεί τις διαιρέσεις ανάμεσα σε αντίπαλες δυνάμεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τους κυρίαρχους καπιταλιστές στη Γερμανία, οι οποίοι έχουν
διασπαστεί μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Μόσχας.
Οι κυρίαρχοι των ΗΠΑ έχασαν τον Ψυχρό Πόλεμο
Με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, οι κυρίαρχοι των ΗΠΑ έδρασαν με την ψευδαίσθηση
ότι είχαν κερδίσει τον Ψυχρό Πόλεμο και ότι ήταν τώρα ελεύθεροι να επεμβαίνουν όπου
επιθυμούσαν, χωρίς συνέπειες. Από το 1994 έως το 1999, φονικές βομβαρδιστικές εκστρατείες
των ΗΠΑ στα Βαλκάνια επιτάχυναν τη διάλυση του εργατικού κράτους της Γιουγκοσλαβίας και
ενίσχυσαν τη θέση της Ουάσιγκτον ως κυρίαρχη πολιτική και στρατιωτική δύναμη στην
Ευρώπη.
Οι κυρίαρχοι των ΗΠΑ εισέβαλαν έπειτα στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, όπου βάλτωσαν. Άρχισε
να αποσαφηνίζεται τι είναι αυτό που στην πραγματικότητα ήταν σε θέση να κάνουν και τι δεν
ήταν σε θέση να καταφέρουν. Η επέμβασή τους στη Συρία και η εντεινόμενη διένεξη με τη
Μόσχα και το Πεκίνο έχουν καταστήσει σαφή την εντελώς λανθασμένη εκτίμηση των
κυρίαρχων των ΗΠΑ το 1991.
Σήμερα ο πρόεδρος Τζόσεφ Μπάιντεν έχει προετοιμάσει την ανάπτυξη 8.500 στρατιωτών και
επιπλέον πολεμικών πλοίων και μαχητικών αεροσκαφών στην Ανατολική Ευρώπη, αλλά έχει
αποκλείσει κατηγορηματικά την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην Ουκρανία.
Παρά την επιδεινούμενη πολιτική κρίση η οποία ταλανίζει τους κυρίαρχους των ΗΠΑ, και τις
οξυνόμενες διενέξεις μεταξύ των δύο κύριων πολιτικών κομμάτων, καμία πτέρυγα της αστικής
πολιτικής δεν υποστηρίζει την κήρυξη πολέμου για την υπεράσπιση της Ουκρανίας. Αντίθετα,
απειλούν με σκληρές οικονομικές κυρώσεις, ελπίζοντας πως αυτές θα είναι αρκετές για την
αποφυγή μιας σύρραξης.

Καθώς η απειλή πολέμου στην Ουκρανία αυξάνεται, οι αντίπαλοι του ιμπεριαλισμού των
ΗΠΑ στην Ευρώπη αναζητούν τρόπους προώθησης των δικών τους συμφερόντων. Ο Γάλλος
πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προωθεί τα συμφέροντα των κυρίαρχων της Γαλλίας ανοίγοντας
διάλογο με τον Πούτιν, ανεξάρτητα από τη ΝΑΤΟϊκή σύμμαχο Ουάσιγκτον. Επιθυμεί, όπως
δηλώνει, μια νέα «τάξη σταθερότητας» στην Ευρώπη η οποία θα περιλαμβάνει και τη Ρωσία.
Στο τέλος του Ψυχρού Πολέμου, οι δύο Γερμανίες, Ανατολική και Δυτική, επανενώθηκαν. Οι
στρατιωτικές δυνάμεις των δύο χωρών συγχωνεύτηκαν και η νέα κυβέρνηση της ενωμένης
Γερμανίας τις μείωσε κατά 75%, περιορίζοντας τις δυνατότητες τους.
Έκτοτε, έχει αναζητήσει την στρατιωτική προστασία είτε της Ουάσιγκτον είτε της Μόσχας.
Οι κυρίαρχοι της Γερμανίας έχουν καθυποτάξει τις ασθενέστερες καπιταλιστικές χώρες της
νότιας Ευρώπης δια μέσου της κυριαρχίας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η οικονομική στασιμότητα, ο αυξανόμενος έλεγχος της Μόσχας του εφοδιασμού της
Γερμανίας με φυσικό αέριο, και η απειλή ενός πολέμου στην Ουκρανία έχουν ρίξει σε πολιτική
κρίση το Βερολίνο. Η βιομηχανία της Γερμανίας προμηθεύεται το 55% του εισαγόμενου αερίου
και το ένα τέταρτο του πετρελαίου της από τη Ρωσία, και ο αγωγός φυσικού αερίου NordStream
2, ο οποίος έχει μόλις ολοκληρωθεί, θα αυξήσει αυτή την εξάρτηση. Το Βερολίνο είναι ιδιαίτερα
ευάλωτο στην τωρινή κρίση, ακόμη περισσότερο καθώς κινείται στην κατεύθυνση προς το να
σταματήσει τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας και του λιγνίτη.
Το Βερολίνο είναι «μια αξιοθρήνητη δικαιολογία για ένα σύμμαχο των ΗΠΑ», παραπονιόταν η
εφημερίδα New York Post στις 25 Ιανουαρίου.
«Η απειλή πολέμου αποτελεί έναν σοβαρό κίνδυνο για τον εργαζόμενο λαό της Ουκρανίας,
όλης της Ευρώπης, της Ρωσίας και των ΗΠΑ», δήλωσε στις 2 Φλεβάρη η Τζοάν Κουνιάνσκι,
υποψήφια του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος για το Κογκρέσο από το Νιου Τζέρσεϊ. «Το
ΣΕΚ απαιτεί, «Κάτω τα χέρια της Μόσχας από την Ουκρανία! Να υπερασπίσουμε την εθνική
κυριαρχία της Ουκρανίας!» Και απαιτούμε να αποσύρει η Ουάσιγκτον τα στρατεύματά της από
την Ανατολική Ευρώπη. Βρίσκονται εκεί μόνο για να προωθήσουν τα συμφέροντα των
ανελέητων κυρίαρχων καπιταλιστών των ΗΠΑ και αποτελούν απειλή για την ειρήνη και την
εργατική τάξη παντού».
https://themilitant.com/2022/02/05/militant-backs-ukraine-independence/

