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 داری نیازمند جنگ استسرمایه

 شوند می استفاده کارگر طبقه بر علیه «مردمی مقاومت» و دولتی های ارتش

 ار ها دولت همه ،کنترلنیروهای غیرقابل . است داریسرمایه برای ناپذیر اجتناب اقتصادی ضرورت یک جنگ -

 از یناش کنند که دنبال را تجاوزگری سیاست خود، عمومی بحران از بردن در به سالم جان برای تا کنند می مجبور

 .ندارد نیاز آن به کس هیچ و خواهد نمی کس هیچ که کاالها است عظیم حد از بیش تولید

یا جنون برخی از رهبران سیاسی نیست، جنگ در اوکراین درگیری بین سیستم  جنگ محصول شرارت بنابراین -

 .دمکراتیک و توتالیتاریسم نیست، بلکه جنگ بین قدرت های امپریالیستی است-های لیبرال

این جنگ نه برای تضتتتتتمین  استتتتتت. هاها و نه جنگ بین ملتهای امپریالیستتتتتتی، جننی بین دولتجنگ بین جبهه -

 .است جنگ ۀآزادی مردم، بلکه برای ظلم و ستم بیشتر است. آزادی تنها بهانه ای برای انداختن طبقه کارگر به کور

سم اوکراین - سیونالی سم غربی  براینقابی  ینا ستامپریالی ، همانطور که دفاع از اقلیت های روسی در اوکراین در ا

 .خدمت توجیه روسیه است

و در مقابل  بنیرند پساین یک جنگ نیابتی استتتتر ستتترمایه داران روستتتیه قصتتتد دارند بازار محصتتتوالت خود را  -

 .بجننند شرق به آنها گسترش برایکنند تا را تسلیح می «مقاومت»سرمایه داران غرب، ارتش اوکراین و 

ا ، کارگران اوکراین را محاصتترک کردک اند. به این ترتی ، کارگران هاارتش روستتیه، ارتش اوکراین و اپارتینان -

نه بخاطر به « ها پارتینان» .اندشتتتتتتدک گرفته هستتتتتتتند، متحد هم بادر گروگان دو بورژوازی رقی  که در این امر 

 .جنننددر نفی مبارزک طبقاتی میگروگان گرفته شدن کارگران بلکه 

 .روسیه مخالفان جنگ را دستنیر و سرکوب می کنددر همین حال پلیس بورژوازی در  -

. امروز این جنگ در اوکراین و استتتتتطبقه کارگر  بر علیه که ، جننیاین بخشتتتتی از یک جنگ ارتجاعی استتتتت -

 روسیه است، اما چه به معنای فوری آن و چه به معنای عام تاریخی آن مربوط به کل جهان است. 

 حشب یکبصورت  همیشه که است، کمونیسم علیهجنگ  این. است جهانی سطح در داری سرمایه حفظ برای جنگ -

 می فشتتتار اش هیوالیی فاز در داری ستتترمایه درون از و استتتت بلوغ حال در که جریانی. استتتت حاضتتتر اما نامرئی

 .است تولد آمادک قبل از سرمایه، دیکتاتوری سرننونی از پس کنند، می انکار را آن همه که کمونیسم زیرا. آورد

ی اربابان دولت یعنی فقط باید از خود و در برابر همه . طبقه کارگرطبقه کارگر وطنی برای دفاع کردن ندارد -

 کند.  دفاعکسانیکه اولین کارشان مطیع کردن آنها است، 

 روسی ای اوکراینی داران سرمایه توسط شدن استثمار با روسیه، کارگران برای همچنین و اوکراین کارگران برای -

 .کرد نخواهد تغییر چینی روسی، یا اوکراینی حاکمان توسط مالیات اخذ یا

 لحاصتتتت آنها استتتتفبار وضتتتتعیت در تغییری هیچ یکستتتتان، طور به اروپایی و آمریکایی روستتتتی، پرولتاریای برای -

 .شوند چیرک رقی  امپریالیستی بلوک توسط چه و شوند پیروز اربابانشان چه د،ش نخواهد



صتتلح طلبی بورژوایی، در مواجهه با واقعیت جنگ، پرچم صتتلح را خاضتتعانه پنهان می کند تا رنگ پرچم آبی و  -

 .زرد دولت بورژوازی اوکراین را به خود اختصاص دهد. کلمه صلح به ستایش جنگ ابرای آزادیا تبدیل می شود

کستتانیکه با شتتورش و عصتتیان می توانند از ها با ابراز همبستتتنی در میان ستتربازان، پرولتاریای جوان، کمونیستتت

ها همچنین ی را می دهند. کمونیستتتتتتتتئی جنگ های بورژوادرون به جنگ پایان دهند، فراخوان مخالفت با همه

شیوۀ  گستردکمبارزات طبقاتی  شویق  و مخالفت با جنگ اعالم کردکرا  ستنی بین ا آغاز مجددبه کنند میت لمللی همب

تنها ستتازمانی استتت که می تواند طبقه را  کهکارگری، اعتصتتابات و ایجاد حنب کمونیستتت  هایکارگری در اتحادیه

 داری هدایت کند.  به رهایی نهایی از سرمایه

 :میتوان گسترش داددر ادامه شعارهای ضد نظامی گری پرولتری است که 
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