
OIKEUDENMUKAISEEN JA KESTÄVÄÄN  
RAUHAAN LÄHI-IDÄSSÄ!

EDUSTAJAKOKOUKSEN JULKILAUSUMA

Me 14-milj oonaisen neuvostoliittolaisten kommunistien 
armeijan edustajat tuoden ilmi Neuvostoliiton kansojen 
tahdon tuomitsemme päättävästi Israelin imperialisti
set, Amerikan imperialismin tukeen nojaavat aggressii
viset toimet arabivaltioita vastaan ja ilmoitamme suh
tautu vamme veljellisen solidaarisesti taisteluun, jota 
arabikansat käyvät miehuullisesti poistaakseen Israelin 
hyökkäyksen seuraukset, ja saattaakseen voittoon va
pauden, itsenäisyyden, sosiaalisen oikeudenmukaisuu
den ihanteet.

Rauhantahtoisten voimien kamppailussa Israelin 
aggressiivisia toimia vastaan on saavutettu sellainen 
vaihe, jolle on leimallista Israelin hallitsevan huippu- 
kerroksen ja sionistipiirien laajennuspyrkimysten täy
dellinen paljastuminen. Israelilaiset hyökkääjät ja nii
den suojelijat, USA:n imperialistiset piirit, jotka puhu
vat ulkokultaisesti rauhanpyrkimyksistään, mutta tu
kevat teoissa israelilaisia ekstremistejä, joutuvat kan
sainvälisesti yhä eristetympään asemaan.

Arabimaiden, ennen muuta Yhdistyneen arabitasaval
lan rakentava asenne luo suotuisat edellytykset tur
vallisuusneuvoston 22. marraskuuta 1967 tekemän pää
töksen täydelliselle toteuttamiselle.

Kieltäytymällä itsepäisesti poistamasta joukkojaan 
valtaamiltaan arabialueilta Israelin vallanpitäjät anta
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vat avoimen haasteen maailman yleiselle mielipiteelle 
ja YK:n päätöksille.

Siksi kaikkien rauhantahtoisten voimien velvollisuus 
on taltuttaa yhteisvoimin israelilaiset hyökkääjät ja pa
kottaa heidät kunnioittamaan yleisesti tunnustettuja 
kansainvälisen elämän normeja ja arabivaltioiden lail
lisia oikeuksia sekä poistamaan joukkonsa valtaamil
taan arabialueilta.

NKP:n KK:n 24. edustajakokous tuo ilmi varman 
vakaumuksensa, että imperialistien ja heidän apuriensa 
yritykset sanella tahtonsa arabimaiden kansoille, hor
juttaa Lähi-idän edistyksellisiä järjestelmiä ja tuottaa 
tappio kansalliselle vapautusliikkeelle tässä maapallon 
osassa ovat tuomitut epäonnistumaan. Kaikkien arabi
kansojen, mm. Palestiinan arabialaisten lailliset oikeu
det ja intressit tulevat saavuttamaan voiton. Israelilais
ten hyökkääjien on pakko poistua vuonna 1967 anasta
neiltaan arabialueilta. Sen takeena on arabikansojen 
järkähtämätön tahto ja pyrkimys itsenäisyyteen, va
pauteen, rauhaan ja sosiaaliseen edistykseen, niiden lä
heinen liitto Neuvostoliittoon ja muiden sosialististen 
maiden kansojen ja kaikkien anti-imperialististen rau
hantahtoisten voimien kanssa.

NKP:n 24. edustajakokous lausuu julki, että noudat
taen horjumattomasi! leniniläistä kansojen välisen rau
han ja ystävyyden politiikkaa Neuvostoliitto tulee vas
taisuudessakin tukemaan johdonmukaisesti Israelin 
hyökkäyksen kohteeksi joutuneiden arabikansojen oi
keaa asiaa, niiden ponnistuksia, jotka tähtäävät poljet
tujen oikeuksien palauttamiseen ja Lähi-idän oikeuden
mukaiseen poliittiseen selvittelyyn, Palestiinan arabia
laisten l a i l l i s t e n  oikeuksien puolustamiseen.

Me vetoamme veljespuolueisiin, kaikkiin rauhantah
toisiin kansoihin ja valtioihin kehottaen lujittamaan 
solidaarisuutta arabimaiden kansoja kohtaan ja tuke
maan aktiivisesti niiden taistelua.

Kaikkien imperialistista hyökkäystä vastustavi en voi
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mien yhteistoiminnan puolesta, Lähi-idän oikeudenmu
kaisen ja kestävän rauhan puolesta!

Eläköön ja lujittukoon Neuvostoliiton ja arabimaiden 
ystävyys!
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