Kapitalizm Savaştır:
Savaşı Durdurmak İçin İşçi Sınıfı Kapitalizmi Devirmelidir
Olmak zorundaydı, zira kapitalizmler
arasında, dünyayı paylaşan devletler arasında
çatışma kaçınılmazdır. Ukrayna sadece bir
başlangıç: Çatışma, sunmak istedikleri gibi
"demokrasiler" ve "otoriter rejimler" arasında
değil; küresel, emperyalist devletler arasında
gerçekleşiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden
Çin'e, Rusya'ya, Büyük Britanya'ya, Japonya'ya,
Almanya'ya, Fransa'ya ve İtalya'ya kadar hepsi,
dünyanın her yerindeki bölgeleri ve etki
alanlarını büyütmek için dişlerine kadar
silahlanıyorlar. Devletler arasındaki ilişkiler,
soyut uluslararası hukuka değil, güce dayalıdır.
Saldırganlar ve savunmacılar arasındaki ayrım
yapmak yanlıştır, bu ayrım cephenin her iki
tarafında da emperyalist savaşı haklı çıkarmak
için ideolojik bir araçtır.

Bunlar, yalnızca burjuva rejimlerinin çatışmaları
haklı çıkarmaya ve kapitalizmi alçaklıklarından
arındırmaya çalıştığı yalanlardır.
Ekim’de komünist olan Rusya, Stalinist karşıdevrimden ve Bolşevik eski muhafızların
yenilgisinden bu yana, yozlaşarak diğerleri
arasında kapitalist bir devlet haline geldi.
Emperyalist savaşı kışkırtan, büyük
sermayenin muazzam ekonomik çıkarlarıdır.
Her gün bu çıkarlar için milyarlarca proleter
sömürülmekte, işten çıkarılmakta ve aç
bırakılmakta, kaza veya hastalık sonucu
ölümlerine neden olacak koşullarda
çalıştırılmaktadır. Burjuvazi, maliyetlerden
tasarruf etmek ve daha fazla kâr elde etmek için
binlerce canı alan çevre, sanayi, altyapı ve
sağlık felaketlerine neden olur.

Tüm ulusal kapitalizmler saldırgandır ve aynı
zamanda saldırıya uğrar.

Emperyalist savaş, yalnızca dünya pazarını
bölmek için burjuvaziler arasında bir çatışma
Hepsi, pandemi tarafından ağırlaştırılan
değildir: tüm burjuvazilerin, dünyanın her
muazzam aşırı mal ve sermaye üretimi
yerindeki işçilere karşı, onları bölünmüş,
nedeniyle amansız bir şekilde ilerleyen
boyun eğdirilmiş, dehşete düşmüş halde
kapitalist ekonominin küresel krizinin tehdidi
tutmak için birleşmiş bir savaşıdır.
altındadır. Hayatta kalmak, azalan kârları
Kapitalizmin ekonomik krizine yönelik tek
paylaşmak için birbirlerinin boğazına yapışmak. çaresi hayata karşı çıkmaktır: sadece artı
malları değil, aynı zamanda canlıların
Ve kapitalizm, gelişiminde kendisinin ürettiği
kendilerini, işgücü-metayı, milyonlarca işçiyi
komünizm tarafından tehdit edildiğini hissettiği yok etmek.
için de bunu yapıyor. Komünizm, modern
dünyanın kendi içinde olgunlaşan ve yaşamın
Ukrayna'ya girmeden birkaç hafta önce, Rus
her alanında maddi olarak baş gösteren bir
askerleri, Sahte komünist Çin’den, otokratik
hayalettir. Kapitalizm, mezar kazıcısı olan
Türkiye’ye ve Batı demokrasilerine, dünyadaki
uluslararası proletaryayı, krizin kendisini
tüm burjuvazilerin oybirliğiyle artan gaz
sürüklediği sefalet koşullarında başkaldırmaya fiyatları nedeniyle patlak veren proleter
mahkum etti ve büyüttü.
ayaklanmayı kana boğmak ve yerel burjuva
rejimine yardım etmek için Kazakistan'a
Kapitalizmi savaşa iten olgu, belirli bir siyasi
gönderildi.
ideoloji, kültür ya da ulusal gelenek değildir:
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Sermayenin tüm çıkarları ve varlığını
sürdürmesi, devlet ve askeri mekanizmada
yoğunlaşmıştır. Bunları koruma çabası onları
amansız bir şekilde savaşa götürür.

Komünistlerin savaştaki parolası, Birinci Dünya
Savaşı'na karşı Lenin'in ve sol-kanat
komünistlerin parolasıdır: Emperyalist savaşı
devrime çevirin!

Eğer işçi sınıfı önce kapitalizmi devirmeyi
başaramazsa, büyük ve yıkıcı bir çatışma
dünyayı, işçilerin yalnızca kendi
burjuvazilerinin çıkarları ve siyasi iktidarlarının
korunması için kan dökmeye çağrılacağı bir
savaş alanına çevirecektir.

Bugünün işçileri, yönelimlerini ve tutumlarını
kendi burjuvazilerininkinden ayırmalı,
bugünden itibaren kendi ulusal kapitalizmlerine
karşı yaşam ve çalışma koşullarını savunmak
için savaşmalıdır.

Doğu Avrupa, emperyalizmlerin çatıştığı
cephelerden sadece biri: Pasifik'ten, ABD
emperyalizminin başlıca stratejik düşmanı olan
Çin’e karşı Tayvan çevresinden aynı savaş
parıltıları yükseliyor.

İşçi sınıfı ile burjuva sınıfı arasında çıkar
ortaklığı yoktur. Sözde "ülkenin ortak yararı",
ulusal kapitalizmin çıkarlarını savunmayı
gizleyen ideolojik bir pelerindir.

İşçilerin bugün kendi burjuvazilerini
desteklemeleri, "ülke sistemini" daha rekabetçi
Ukrayna'daki savaş, Yugoslavya'daki bir önceki kılmak için yaşam ve çalışma koşulları
savaş gibi, bir kez daha barışçıl bir Avrupa
açısından fedakarlıkları kabul etmeleri,
yanılsamasını ortadan kaldırıyor ve devrimci
kendilerini yarın onları kan dökmeye götürecek
Marksizmin her zaman kınadığı şeyi
olan egemen sınıfın vagonuna bağlamak ve
doğruluyor: Kapitalizm var olduğu sürece
onları ezen toplumsal ayrıcalığı ve siyasi
barış olamaz; ulusal kapitalizmler arasında egemenliği savunmak demektir.
barış içinde bir arada yaşama olamaz.
Kurtuluşun yolu, işçilerin kendi burjuvazisinin
Bu nedenle Ukrayna'daki savaş, yüzeysel olarak dünya arenasında egemen olmasında değil, işçi
inanmanızı istedikleri gibi, yalnızca Putin'in
sınıfının kapitalizme karşı uluslararası
saldırgan politikasından kaynaklanmıyor: Rus
birliğindedir.
ve dünya çapındaki burjuva rejiminden
kaynaklanıyor. Hepsi savaşa gebe olan
Bu toplumsal savaş için proleter mücadelenin
kapitalizm tarafından kışkırtılıyor.
silahlarına, gerçek sınıf sendikalarını yeniden
inşa etmeye ve Enternasyonal Komünist
Bunu durdurmak için işçiler, ne milliyetçi,
Partisi’nin bayrağı altında kavgaya girmeye
açıktan burjuva partilerinin ne de onlara her
ihtiyacımız var.
zaman "daha az savaş çığırtkanlığı" yapan,
"daha az karşıtlık"tan yana olan "daha
demokratik" tarafı “seç" diyen oportünist işçi
partilerinin iddialarına kanmamalıdır. İşçiler,
sınırların ötesinde, tüm emperyalist cephelere
ve her şeyden önce kendi burjuvazilerine karşı
birleşmelidir. 1848'in ilk komünist parolası Bütün ülkelerin proleterleri birleşin! - bugün
hala geçerlidir.
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