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GUERRA NA UCRÂNIA

NÃO À AGRESSÃO
UCRANIANA
CONTRA O DONBASS
Nazistas cometem atos terroristas contra a população civil

O Batalhão Azov, milícia ucraniana conhecida por suas posições de extrema-direita. Foto: AFP
Desde o golpe de 2014, a região do realizando um verdadeiro genocídio. territorial com a Rússia, sequer é
leste da Ucrânia, conheA imprensa burguesa mencionada.
"Toda essa
cida como Donbass, não falsificação tem o busca de todos os modos
Toda essa falsificação tem o objeteve um único dia de paz. objetivo, por parte ocultar isso. A existência tivo, por parte dos imperialistas, de
O governo neonazista dos imperialistas, de de fortes movimentos seapresentar a Rússia como agressora.
que subiu ao poder após apresentar a Rússia paratistas na região das
o golpe e suas milícias como agressora. Na agora Repúblicas Popula- Na realidade, ela apenas se defende e
bombardearam a região realidade, ela apenas res de Donetsk e Lugansk, defende seu povo contra as provocacom forte presença da se defende e defende que, em certos momentos, ções e as ameaças do imperialismo e
seu povo"
etnia russa diariamente,
reivindicaram até a união da OTAN.

UCRÂNIA É UM
PREPOSTO DA
OTAN

PARTIDOS
OPORTUNISTAS SE
UNEM CONTRA LULA
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QUEM É A AMEAÇA?

UCRÂNIA É UM PREPOSTO
DA OTAN
O país está sendo usado pelos EUA para ameaçar a Rússia

A ação militar russa consiste numa nacional do neonazismo, é uma prova
ação de defesa contra o imperialismo. disso. Outra prova de que o governo
A Ucrânia se transformou numa ma- da Ucrânia é um fantoche dos EUA é a
rionete do imperialismo
"A ação de Putin presença de laboratórios
– desde o golpe de Estado
representa apenas militares de produção de
de 2014 aplicado pelos Esbiológicas – com o
a defesa de um país armas
tados Unidos – para ameintuito de criar doenças
oprimido contra para espalhar na Rússia.
açar a Rússia.
o imperialismo
A forte presença de
Laboratórios, esses, que
e deve ser
neonazistas no Estado,
eram mantidos com a
incondicionalmente ajuda do governo norte-aque fez com que o país se
apoiada"
tornasse a capital intermericano.

Por fim, as tentativas de adicionar o governo neonazista da Ucrânia
na OTAN representavam grave perigo e ameaça ao povo russo. Incluir a
Ucrânia no bloco militar imperialista
representaria um grande risco para
a Rússia. Agindo antecipadamente,
a ação de Putin representa apenas a
defesa de um país oprimido contra o
imperialismo e deve ser incondicionalmente apoiada.

FEDERAÇÃO PARTIDÁRIA

PARTIDOS OPORTUNISTAS
SE UNEM CONTRA LULA
Pseudo-esquerdistas e direita não querem ver Lula nem pintado de ouro

O PSB, de Tábata Amaral, desistiu
de formar uma federação com o PT.
O PSB é um partido de direita, oportunista e pró-terceira-via – ou seja, neoliberal. Outro partido que vai na direção
de não apoiar Lula é o PSOL, partido
da esquerda pequeno-burguesa, que
deve se federar com a REDE, partido
de Marina Silva e principal representante de George Soros no Brasil.
Mesmo se o PSOL decidir apoiar
Lula, será um apoio meramente eleitoral, sem nenhuma mobilização e

no fim do prazo eleitoral – será um tipo de campanha, inclusive de tipo
“apoio” com o objetivo de mais atrapa- caluniosa, contra o petista, que é a
lhar, que ajudar, visto que
"Não serão os maior ameaça para o regieles passaram todo o tempo
até agora criticando a can- acordos com a me político golpista. Não
direita e com os serão os acordos com a dididatura de Lula.
Ao invés de lançarem oportunistas que reita e com os oportunistas
com antecedência a palavra
elegerão Lula que elegerão Lula presidende ordem Lula presidente, presidente, mas te, mas sim a mobilização
a pseudo-esquerda se mansim a mobilização do povo contra o golpe e
tém “neutra” e pode nem
apoiar oficialmente o Lula. do povo contra o por um governo dos trabagolpe"
Enquanto a direita faz todo
lhadores.
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