Απειλή πολέµου στην Ουκρανία
Η εργατική τάξη στην Ουκρανία δεν πρέπει να µπει στο δίληµµα
«Ρωσία ή Ευρώπη», αλλά θα πρέπει να αγωνιστεί για την υπεράσπιση των δικών τη̋ συµφερόντων και να προετοιµαστεί για την
µελλοντική διεθνή αντι-καπιταλιστική επανάσταση

Η σύγκρουση µεταξύ τη̋ Ρωσία̋, των ΗΠΑ, τη̋ Γερµανία̋ και των
υπόλοιπων «αρπακτικών» που λυµαίνονται τον πλούτο τη̋ Ουκρανία̋ στρέφεται αφ' ενό̋ εναντίον του ουκρανικού προλεταριάτου –
καθώ̋ η προοπτική που του επιφυλάσσουν για το µέλλον είναι η αυξανόµενη φτώχεια και η δυστυχία- και αφ' ετέρου στρέφεται εναντίον των εργατικών τάξεων στην ∆ύση, οι οποίε̋ κινδυνεύουν να εµπλακούν σε έναν ιµπεριαλιστικό πόλεµο και να καταλήξουν τα κύρια θύµατά του̋.
Η αδίστακτη µάχη για την εξουσία που δίνουν οι διάφορε̋ καπιταλιστικέ̋ µερίδε̋, ανάλογα µε τον τύπο τη̋ κρατική̋ εξουσία̋, στην
Ουάσιγκτον όσο και στη Μόσχα, στη Βόννη όσο στην Βαρσοβία και
το Κίεβο, αντανακλάται στην Ουκρανία διαµέσου τη̋ όξυνση̋ τη̋
σύγκρουση̋ µεταξύ των µεγαλύτερων οικονοµικών και στρατιωτικών
δυνάµεων στον κόσµο. Βασική αιτία αυτή̋ τη̋ µάχη̋ είναι η κρίση
υπερπαραγωγή̋ που υποσκάπτει εκ των έσω το καπιταλιστικό
σύστηµα, ανατρέποντα̋ όλε̋ τι̋ λεπτέ̋ ισορροπίε̋ και ξεσκεπάζοντα̋ όλε̋ τι̋ φθαρµένε̋ ιδεολογίε̋ τη̋ αστική̋ τάξη̋ και του̋
ψεύτικου̋ µύθου̋ περί προόδου και ειρηνική̋ συνύπαρξη̋.
Η κρίση που εκδηλώθηκε έναν αιώνα ακριβώ̋ µετά το ξέσπασµα του
πρώτου ιµπεριαλιστικού παγκοσµίου πολέµου δείχνει ότι η καπιταλιστική κοινωνία σε όλον τον κόσµο είναι σάπια µέχρι το µεδούλι και
ότι η χρονική συγκυρία είναι πια ώριµη για τον κοµµουνισµό. Ωστόσο, ο δρόµο̋ προ̋ τον κοµµουνισµό θα παρακωλυθεί αν η παγκόσµια
εργατική τάξη αποτύχει να συνειδητοποιήσει την τεράστια δύναµή
τη̋, αν χάσει το όραµα του προορισµού τη̋ και αν αποτύχει να διεξάγει έναν διεθνή επαναστατικό αγώνα.
Οι µάχε̋ που διεξήχθησαν στην πλατεία του Κιέβου και σε άλλε̋ ουκρανικέ̋ πόλει̋ ανέτρεψαν την κυβέρνηση του Γιανούκοβιτ̋ και τη
θέση τη̋ πήρε µια άλλη, εξίσου αστική, κυβέρνηση. Όµω̋ η νέα
κυβέρνηση, όπω̋ και η παλιά, θα βρεθεί αντιµέτωπη µε το τεράστιο

χρέο̋ του ουκρανικού καπιταλιστικού κράτου̋ στα ιµπεριαλιστικά
αρπακτικά, ένα χρέο̋ που θα προκαλέσει αβάσταχτε̋ συνέπειε̋ στι̋
εργαζόµενε̋ τάξει̋ οδηγώντα̋ τε̋ στην πείνα και στην περιθωριοποίηση.
Αυτό̋ είναι ο λόγο̋ που η κυβέρνηση στο Κίεβο υποδαυλίζει τον
εθνικισµό, προκειµένου να κάνει το προλεταριάτο να ξεχάσει τα
πραγµατικά του προβλήµατα όπω̋ είναι οι µισθοί, η δουλειά και η
στέγη. Και για την επιδίωξη των ίδιων ιµπεριαλιστικών και αντιπρολεταριακών στόχων η κυβέρνηση τη̋ Μόσχα̋ διεξάγει µια διαβόητη εκστρατεία προπαγάνδα̋ τόσο µεταξύ των Ρώσων προλετάριων
όσο και µεταξύ αυτών που έχουν ρωσική καταγωγή στην Κριµαία
και στι̋ ανατολικέ̋ περιοχέ̋ τη̋ Ουκρανία̋!
Η αστική τάξη -διαµέσου των λειτουργών τη̋ στα µέσα µαζική̋
ενηµέρωση̋, τα πολιτικά κόµµατα και τα συνδικάτα- διαδίδει στου̋
προλετάριου̋ συνθήµατα υπέρ τη̋ υπεράσπιση̋ του έθνου̋, τη̋
φυλή̋ και τη̋ θρησκεία̋, προσπαθώντα̋ να του̋ κάνει να δουν τα
ξένα αδέλφια του̋ ω̋ εχθρού̋. Αυτά αποτελούν ψεύτικα λάβαρα κάτω από τα οποία επιδιώκουν να διαιρέσουν την εργατική τάξη και να
αποτρέψουν την συσπείρωση των σηµερινών συνδικαλιστικών
αγώνων και των µελλοντικών επαναστατικών κοµµουνιστικών αγώνων. Οι ταραχέ̋ στου̋ δρόµου̋ του Κιέβου και σε άλλε̋ πόλει̋ τη̋
Ουκρανία̋ δείχνουν πώ̋ τα «ιερά» πατριωτικά λάβαρα και
συνθήµατα χρησιµοποιούνται πλέον από τα αστικά κράτη ω̋ πολεµική προπαγάνδα.
Για τον λόγο αυτό, ίσω̋, αυτήν τη φορά το ουκρανικό προλεταριάτο
απέφυγε ενστικτωδώ̋ τι̋ πλατείε̋ στι̋ οποίε̋ εκθειάστηκε τόσο πολύ
ο πατριωτισµό̋, είτε ήταν «φιλοευρωπἀκό̋» είτε «φιλορωσικό̋». Το
προλεταριάτο δεν έχει κοινά συµφέροντα µε τη δικιά του αστική
τάξη, µε τα αφεντικά, µε του̋ «ολιγάρχε̋», είτε αυτοί καλύπτονται
κάτω από τον µανδύα τη̋ δηµοκρατία̋ και τη̋ Ευρώπη̋, είτε κάνουν
έκκληση στην «ρωσική αρκούδα» για να του̋ προστατεύσει. Η
εργατική τάξη δεν πρέπει να ενδώσει και να παράσχει αλληλεγγύη
ούτε προ̋ τη δικιά τη̋ αστική τάξη ούτε προ̋ τι̋ µεσαίε̋ τάξει̋· απεναντία̋ θα πρέπει να στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στι̋ αυτόνοµε̋ και πλήρω̋ ανεξάρτητε̋ ταξικέ̋ οργανώσει̋ τη̋.
Όλε̋ οι προλεταριακέ̋ δυνάµει̋ θα πρέπει να κατευθυνθούν προ̋
την ανασύσταση των απαραίτητων όπλων για την ταξική χειραφέτη-

ση: ένα πραγµατικά µαχητικό εργατικό συνδικάτο και ένα επαναστατικό και διεθνέ̋ κοµµουνιστικό κόµµα.
Λέµε ΟΧΙ στην υπεράσπιση τη̋ χώρα̋!
Τασσόµαστε ΥΠΕΡ τη̋ υπεράσπιση̋ των συµφερόντων τη̋ εργατική̋ τάξη̋!
ΕΝΑΝΤΙΑ στον πόλεµο µεταξύ των κρατών!
ΥΠΕΡ του διεθνού̋ ταξικού πολέµου!
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