
Rusya-Ukrayna 

KAPİTALİZMİN SAVAŞA İHTİYACI VAR
DEVLET ORDULARI VE "HALK DİRENİŞİ" İŞÇİ SINIFINA KARŞI KULLANILIYOR

- Savaş, kapitalizmin kaçınılmaz bir ekonomik 
gerekliliğidir. Kontrol altına alınamayan güçler, hiç 
kimsenin istemediği ve hiç kimsenin ihtiyaç 
duymadığı aşırı mal üretiminin neden olduğu genel 
krizlerinden sağ çıkmak için tüm devletleri bir 
saldırganlık politikasına zorlar.
- Bu nedenle savaş, bazı liderlerin kötülüğünün veya 
çılgınlığının ürünü değildir. Ukrayna'daki de liberal-
demokratik sistemlerle totaliterlik arasında değil, 
emperyalist güçler arasında bir çatışmadır.
- Savaş, milletler arasında değil, emperyal cepheler 
arasında, devletlerin ittifakları arasındadır. Halkların 
özgürlüğünü savunmak için değil, daha fazla tiranlık 
ve baskı getirmek için gerçekleşir. Özgürlük, sadece 
işçi sınıfını savaş ocağına atmak için bir bahanedir.
- Ukrayna'daki Rus azınlıkların müdafası nasıl Rus 
emperyalizmini haklı çıkarmaya hizmet ediyorsa, 
Ukrayna milliyetçiliği de aynı şekilde Batı 
emperyalizmnin maskesidir.
- Gerçekleşen vekaleten bir savaştır: Rusya'nın 
kapitalistleri, ürünleri için pazarları yeniden 
kazanma niyetindeler ve Batı'nın kapitalistleri, 
Ukrayna ordusunu ve onların Doğu'ya yayılması için
savaşmak için "direnişi" silahlandırıyorlar.
- Rus ordusu, Ukrayna ordusu ve "partizanlar" 
Ukrayna işçilerini kuşatmış durumdalar. Böylece 
işçiler, bu konuda müttefik olan iki rakip burjuvazi 
tarafından rehin tutuluyor. "Partizan" işçiler için 
değil, sınıf mücadelesinin yadsınması için savaşır.
- Bu arada Rusya'da burjuva polisi savaşa karşı 
çıkanları tutuklayıp bastırıyor.
- Bu, işçi sınıfına karşı açılan gerici bir savaşın 
parçasıdır. Bugün bu savaş Ukrayna'da ve 
Rusya'dadır, ancak hem yakın hem de genel tarihsel 
anlamda her zaman tüm dünyadadır.
- Savaş, küresel olarak kapitalizmin korunması 
içindir. Her zaman görünmeyen ama her zaman var 
olan bir hayalet olan komünizme karşıdır. 
Komünizm, canavarca evresinde kapitalizmin içinde 
olgunlaşmakta olan ve bastıran bir akımdır. Zira 

herkes tarafından reddedilen komünizm, sermayenin 
diktatörlüğü bir kez devrildikten sonra doğmaya 
hazırdır.
- İşçi sınıfının savunacak vatanı yoktur. İlk işlevi 
kendisine boyun eğdirmek olan efendiler ve devletler
karşısında işçi sınıfı yalnızca kendini savunmak 
zorundadır.
- Ukraynalı işçiler için olduğu kadar Rusya'daki 
işçiler için de, Ukraynalı veya Rus kapitalistleri 
tarafından sömürülmek veya Ukraynalı veya Rus 
yöneticiler tarafından vergilendirilmek hiçbir şeyi 
değiştirmeyecektir.
- Aynı şekilde, Rus, Amerikalı ve Avrupalı proleterler
için de, efendileri galip gelse de, rakip emperyalist 
blok tarafından alt edilse de, sefil durumlarında 
hiçbir şey değişmeyecektir.
- Savaş gerçeğiyle karşı karşıya kalan burjuva 
pasifizmi, burjuva Ukrayna devletinin sarı mavi 
bayrağını sallamak için itaatkar bir şekilde barış 
bayrağını gizlemiştir. Barış sözcüğü, "Özgürlük için"
verilen bir savaşa övgüye dönüşmüştür.
Komünistler, askerler, isyanlar ve ayaklanmalarla 
savaşa içeriden son verebilecek genç proleterler 
arasında kardeşliği teşvik ederek tüm burjuva 
savaşlarına karşı çıkma çağrısında bulunuyorlar. 
Komünistler ayrıca, sendikalar ve grevler düzeyinde 
ve sınıfı kapitalizmden nihai kurtuluşuna 
götürebilecek tek örgüt olan komünist partisinin 
inşası ile uluslararası işçi dayanışmasının yeniden 
doğuşunu teşvik ederek, genelleştirilmiş sosyal sınıf 
mücadeleleri yoluyla savaşa karşı çıkıyorlar.

Proleterya anti-militarizminin sloganları şunlardır:
SAVAŞA KARŞI SAVAŞ
BARIŞ VE SAVAŞTA EFENDİLERE VE 
DEVLETLERE KARŞI SINIF MÜCADELESİ
KOMÜNİZME İLERİ
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