تا کی باید خونریزی در اکرائین ادامه یابد؟
نه به جنگ! دشمن در خانه ماست!
ماههاست که هیچ دورنمائی از پایان جنگ اکرائین به چشم نمیخورد .هرروز از دوطرف زحمتکشان که به آنها لباس نظامی
پوشانده شدهاند و همچنین غیرنظامیان به هالکت میرسند .این جنگِ تودههای مردم دو کشور علیه همدیگر نیست ،این جنگی حتی
بخاطردستیابی به دمکراسی بورژوازی و یا دمکراسی خلقی درغرب ویا شرق اکرائین نیست .این حاکمین ،سرکوبگران و
استثمارکنندگاناند که جنگ را تا آنجائی ادامه میدهند  ...که اهداف سیاسی خودرا برآورده نمایند ،یا اینکه کارگران در لباس نظامی
از جنگ خودداری کرده و(اسلحه را علیه حاکمین خودی برگردانند).
اگر طبق خواست امپریالیستهای روسیه باشد باید رژیم هوادار غرب در کیف( )Kiewسرنگون شده و دولتی بیطرف و آزاد از
بلوکبندیهای موجود برسرکار آید که حق خودمختاری مردم روس زبان در دونباس( )Donbasوجنوب اکرائین را برسمیت شناخته
و نفوذ روسیه را توسعه دهد .اگر طبق خواست ( )NATOناتو واتحادیه اروپا( )EUو رژیم ِسلنسکی( )Selenskyباشد باید روسیه
تضعیف شده و نفوذش در شرق (وبعد ازهمه پرسی و ضمیمه شدن کریمه( )Krimبه روسیه) محدود شود.
اگر طبق خواست ناتو وکشورهای «سازمان اقتصادی و همکاری و توسعه» ( )OECDباشد روسیه باید از نظر اقتصادی و نظامی
چنان ناتوان شود که هیچ نفوذی در اروپای شرقی و آسیای میانه نداشته و بعنوان یک قدرت جهانی بزانو درآید.
جنگها از صدوپنجاه سال پیش تا به امروزهمگی ادامه رقابت وسیاست امپریالیستی با ابزار نظامی است( .غیرازجنگهای آزادیبخش
مردمی وضد امپریالیستی) ـ در طول این سالها امپریالیسم بطورمنظم و اجتناب ناپذیر جنگ افروزی میکند.
آنچه که در رسانههای خودی به سکوت برگزار میشود – کودتای میدان( )Majdanدر سال  2014است .در این سال میلیشای
فاشیستی سازماندهی و هدایت شده توسط اتحادیه اروپا رئیس جمهور منتخب مردم (یانوکوویچ) -Janukowytsch -را سرنگون و
به جنگ داخلی دامن زد .اکرائین مدت هشت سال است که به کشوری تقسیم شده ،به نواحی وابسته به اتحادیه اروپا و روسیه تبدیل
شده است .در  24فوریه  2022امپریالیسم روسیه به جانبداری از جمهوریهای( دنباس) مسلحانه مداخله کرد تا از حمله ارتش اکرائین
جلوگیری نماید .بدنبال آن ناتو کمکهای نظامی خود را به کیف شدیدا افزایش داد و از آن زمان میلیاردها دالر برای تحویل اسلحه
در اختیار رژیم کیف قرار دادهاست .در این مدت  33کشوراز بلوک امپریالیستی ( )OECDاسلحه به اکرائین میفرستند6800 .
مزدور فاشیست از کشورهای( بخصوص لهستان ،رومانی گرجستان ،ایالت متحده آمریکا ،کانادا و بریتانیای کبیر) در چارچوب
لیگ بینالمللی برای رژیم ِسلینسکی وارد این جدال شدهاند .ازنظر نظامی جنگ میتوانست در صورت عدم کمک دولتهای ناتو،
مدتها قبل به سود روسیه پایان یابد .ولی حال خصلت جنگ از تهاجم نظامی امپریالیسم روسیه به اکرائین به جنگی مابین
امپریالیستها تبدیل شدهاست.
ناتو وکشورهای امپریالیستی ( )OECDبه ابزارخشنتری متوسل میشوند تا رقیب روس خودرا کامال از پای در آورند – رسانه-
های بورژوازی هم برای آنها کف میزنند  .مردم کمتر آگاهند که تنها  48کشور درتحریم روسیه> شرکت نمودهاند در حالیکه
 USAو  -EUبرای برآورد این خواست به آنها فشار زیادی وارد کردهاند .برای اکثر کشورهای غیر امپریالیستی جهان جنگاکرائین یک زورآزمائی قدرتهای بزرگ برای گسترش حوزه نفوذ است ،که آنها نمیخواهند در آن سهیم باشند ،بلکه آنها بیش از
همه نگران تامین مواد اولیه ،معاش و مشکالت دیگرخود هستند.
تصور کنید چه داد وقال کینه توزانهای در اتحادیه اروپا به پا میشد اگرآمریکای شمالی بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا را از
مراوده و تبادل ارزی و تجارت جهانی خارج مینمود و موجودی پول و ثروت همشهریان اتحادیه اروپا را ضبط میکرد به این
بهانه که آنها در جنگهای اخیر در طرف نیروهای باصطالح< شر> شرکت نظامی داشتهاند!
در اتریش هم مردم کم وبیش دریافتهاند که حاکمین افزایش جهشوار قیمتهای اغذیه عمومی و انرژی را بی توجه به فقر روزافزون
مردم پذیرا شده برای اینکه منافع خود را در اروپای شرقی با استثمار فزاینده کارگران و زحمتکشان در اینجا و اکرائین تامین و
توسعه دهند .جناح« زیتونی سبز» دولت هر روز دالیل جدیدی مییابد تا ثابت کند که چرا برنامه عملی آنها نمیتواند به پیش رود.
برای آنها پیروزی در اکرائین مهمتر از فاجعه تهدید کننده محیط زیست است ،همانطور که در جنگ علیه یوگسالوی گلولههای
آغشته به اورانیوم توسط ناتو بکار گرفته شد .استفاده از واژههایی مانند(حق تعیین سرنوشت)( ،دمکراسی) برای امپریالیستهای
اروپای غربی (ازجمله اتریش) تنها بهانهای است که جنگ را به درازا بکشانند ،روسیه را به شدت تضعیف کرده وتا «ولگا و دُن»
( )Don,Wolgaاز (اروپا) به عقب برانند .مشکل گرسنگی در آفریقا را که سالهاست توسط سیاستهای مستعمراتی و تخریب محیط
زیست توسط امپریالیستها بوجود آمده است ،میکوشند با تبلیغات عوامفریبانه مشکل خود ساخته را به جنگ اکرائین و «محاصره »
بنادر توسط روسیه و ممانعت خروج غله نسبت دهند .در حالیکه این رژیم کیف بود که که با مین گذاری این بنادر با کمک نیروهای
نظامی ناتو در صدد بود که از پهلو گرفتن کشتی های جنگی در این بنادر جلوگیری نماید .با بایکوت علیه روسیه قیمت انرژی به
شدت باال رفته است و آنهم تنها بخاطر منافع سوداگرانه انحصارات نفتی  -گازی .آمریکا موفق شده است نفت و گاز ()Fracking
خود را که استخراج آن صدمه زیادی به محیط زیست میزند و باعث مسمومیت آبهای زیرزمینی میشود به اروپا بفروشد.
(متحدین) اروپائی ناتوهم ازجنگ استفاده کرده وبودجههای کالن نظامی را به نفع انحصارات نظامی به تصویب میرسانند و خود

را هرچه بیشتر مسلح میکنند .حال ایالت متحده آمریکا رقیب اصلی امپریالیستی خود را نشانه گرفته است .برای رسیدن به این
هدف سرکوب واقعا خشن قوم ایغور( )Uigurenدر چین را بهانه قرار داده است وتبلیغات وسیعی را حول وحوش آن براه انداخته
است تا این کشور را به موضع دفاعی مجبور کند .درحالیکه سرکوب ملی دردیگر نقاط جهان (بعنوان مثال :کردها ،فلسطینیها،
حوثیها در یمن و غیره) بی اهمیت و ویا با سکوت برگزار میشود.
اگر دراکرائین به اندازه کافی نیروهای ضد امپریالیستی وضد کاپیتالیستی وجود داشت که توانائی ایجاد یک قطب مبارزهجویانه در
برابر رژیم کیف باشد که برای برقرا ری آتش بس فوری ،دمکراسی واقعی خلق وسوسیالیسم مبارزه کند ما از آن با تمامی نیرو
پشتیبانی میکردیم.
خواست (حق تعیین سرنوشت) بورژوازی درغرب اکرائین چیزی جز آرزوی شریک شدن درچپاول خلقهای دیگر درکنار اتحادیه
اروپا و ناتو نیست .تا زمانی که انسانهای زحمتکش در اکرائین و روسیه برای منافع امپریالیستهای غرب وشرق مبارزه میکنند و
نه درمقابل آن ،کمونیستها میبایست با در نظر داشت شرایط مشخص در کشورهای خودی ماهیت این جنگها را افشا کرده و
خواستهای خود را برابر سرکوبگران و استثمارگران خودی تبلیغ نمایند.
امپریالیسم اتریش خود را بعنوان پشتیبان بی آزار(و دفاع ازامری حقطلبانه؟؟) و بعضا میانجی صلح بین دو جبهه نزاع و همزمان
بعنوان بخشی ازماشین نظامی اتحادیه اروپا  (- GASP-سیاست مشترک خارجی و امنیت وغیره) جا زده و در تامین مالی،
تسلیحاتی رژیم کیف( )Kiewو نیز تحریم اقتصادی و دیپلماسی کشورهای()OECDجهت انزوای روسیه شرکت فعال دارد.
برخالف ادعای بیطرفی ارسال اسلحه از طریق اتریش ادامه دارد و اتریش جزو  150کشوری نیست که مخالف بایکوت اقتصادی
علیه روسیه اند ،بلکه ازجمله کشورهائی است که بطور موثر دراین تهاجم جنگی شرکت دارد .حال اگر دولت اتریش برای عضویت
کشورهای «بالکان غربی» قبل ازپذیرش اکرائین دراتحادیه اروپا فعال است ،تنها بخاطرمنافع مستقل نومستعمراتی اقتصادی
انحصارات این کشور است .دهها سال است که سرمایه های مالی اتریش از جمله مهمترین و بعضا در راس صدور سرمایه در
بالکاناند و از بزرگترین استثمار کنندهگان این کشورها هستند(و بهمین دلیل هم نیروهای نظامی اتریش در آنجا حضور دارند).
ما کمونیستهای انقالبی آشکارا میگوئیم که دشمن اصلی درخانه خودی است! بحران اقتصادی سال  ،2008دولت جهت نجات بانکها،
تسهیل سرمایهگذاری سرمایه داران بزرگ ،اختالس ،کرونا -و تدارکات جنگی قروض کالنی را به بار آوردهاست .ما شدیدا مخالف
سرریز کردن خرج ترمیم بودجه بر دوش تودهای زحمتکشایم .تعداد میلیونرها از سال  2020هشت درصد به  176000نفرافزایش
یافته است در حالیکه تعداد مزد بگیران و دریافت کنندگان حداقل حقوق بازنشستگی در حال سقوط در ورطه فقر و نکبت دایم
افزایش می یابد .بسته فعلی مقابله با گرانی دولت تنها پرداختی یکباره به آسیب دیدگان اجتماعی در مقابل کاهش دراز مدت
«پرداختی شرکتها» ،بعنوان مثال بیمه سوانح کاری( )%10ویا صندوق توازن و کمک به خانواده(حداقل  )%3همچنین آزادی مالیات
برای کمکهای اولیه( 3000یورو) ،برای اینکه مزدبگیران را با وجود کاهش مزد حقیقی دربند استثمار سرمایه نگه دارند .در حالیکه
مالیاتهای عمومی(از جمله مالیات بر ارزش اضافی) تنزل نیاقته است.
ما خواستار کاهش آشکار مالیاتهای عمومی هستیم .درمورد کمک به پناهندگان ما خواهان پایان دادن به تبعیض مابین پناهندگان
اروپائی و غیر اروپائی هستیم .ما شرکت اتریش درجنگ علیه روسیه و نیز شرکت در استثمار خلقهای اروپای شرقی ،آسیا ،آفریقا
و آمریکای التین را محکوم میکنیم .ما همچنین خواستار جهانی خالی از استثمار ،جنگ وغارت خلقهای تحت ستم ونابودی فاجعه
آمیز محیط زیست هستیم ...بیک معنا جهانی فارغ از امپریالیسم! بهمین خاطر سرکوبگران و استثمارگران خودی و در راس آنها
طبقه سرمایهداری ،بانکها و کنسرنها را هدف مبارزاتی خود قراردادهایم.
وین22/7/20 -

پیش به سوی انقالب پرولتاریائی!
برقرار باد حاکمیت پرولتاریا در سوسیالیسم!
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