
Προλετάριοι/ες στη Ρωσία και στην 
Ουκρανία! Στο µέτωπο της παραγωγής 
και του πολέµου… Συντρόφισσες/οι! !

!  

Φήµες για πόλεµο αντηχούν και πάλι στην Ευρώπη, κανόνια οπλίζονται, 
βοµβαρδιστικά φορτώνονται µε φονικές σφαίρες και βλήµατα, πύραυλοι 
στρέφουν τις πυρηνικές τους κεφαλές προς τους µελλοντικούς τους 
στόχους.   

Αυτές οι φράσεις που γράφαµε το 2014 για τη σύγκρουση µεταξύ Ρωσίας και 
Ουκρανίας είναι σήµερα πιο επίκαιρες από ποτέ. Αν ο καπιταλισµός είναι εκ 
φύσεως δηµιουργός πολλών δεινών, παράγοντας εξαθλίωση, κλιµατικές και 
υγειονοµικές κρίσεις, είχαµε σχεδόν «ξεχάσει» ότι ήταν, και αναµφίβολα 
παραµένει, πολεµοχαρής! Σήµερα εξαπολύεται µια στρατιωτική επίθεση: 
Υπάρχουν ειδήσεις βοµβαρδισµών στο Ντονµπάς, την Οδησσό, το Κίεβο, τη 
Μαριούπολη, το Χάρκοβο... 

Προλετάριοι µε ρώσικες στολές 

Χρόνια τώρα σας στέλνουν σε όλο τον κόσµο για να προστατεύσετε τα 
συµφέροντα του «ρώσικου έθνους». Ξεκίνησε µε «την άµυνα της εδαφικής 
ακεραιότητας της Ρωσίας» ενάντια στους αυτονοµιστές του βόρειου 
Καυκάσου, συνέχισε έπειτα µε «την προστασία των Οσσετών στη Γεωργία» 
για να κορυφωθεί µε «την προστασία των Ρώσων αδελφών ενάντια στις 
ορδές του Μπαντέρα στην Ουκρανία» και «της νόµιµης κυβέρνησης της 
Συρίας ενάντια σε ισλαµιστές τροµοκράτες». 

Η ίδια ιστορία που την έχουν διηγηθεί σε γενιές και γενιές προλετάριων, 
«στρατιωτών» και «πολιτών», σε κάθε προηγούµενη καπιταλιστική 
σύγκρουση σε όλο τον κόσµο ώστε να τους κάνουν να µατώνουν στα µέτωπα 
του πολέµου ή στα εργοστάσια στις αλυσίδες παραγωγής, στο µέτωπο της 
παραγωγής, στο εσωτερικό µέτωπο… Πολεµούσαν για τον «Τσάρο», τον 
«Σοσιαλισµό», το «Έθνος», τη «Δηµοκρατία», τον «Ζωτικό χώρο», τη 
«Χριστιανοσύνη», το «Ισλάµ». Και το ίδιο παραµύθι λέγεται σε ένστολους 
προλετάριους στις ΗΠΑ, στην Τουρκία, [στην Ελλάδα], στο Ηνωµένο 



Βασίλειο, στο Ισραήλ, στην Ουκρανία, στη Συρία του Άσσαντ, στο Ισλαµικό 
Κράτος, στη Ροζάβα, στη Γεωργία, στο Ντονιέτσκ και στο Λουγκάνσκ, στο 
Ιράν, στις περιοχές της Χεζµπολά και της Χαµάς... σε κάθε εθνική, τοπική, 
θρησκευτική ή όποια άλλη ψευδή κοινότητα. 

Προλετάριοι µε ουκρανικές στολές 

Η δική σας αστική τάξη σας κάνει να πιστεύετε ότι έχετε µια πάτρια γη να 
υπερασπιστείτε ενάντια στη «Ρωσική επιθετικότητα», ότι θα έπρεπε να 
ενωθείτε µε τους εκµεταλλευτές σας και να απαιτήσετε την ένταξη της 
Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο ΝΑΤΟ. Αλλά όπως όλες οι 
προλετάριες και οι προλετάριοι οπουδήποτε στον κόσµο, δεν έχετε παρά 
µόνο τις αλυσίδες της µισθωτής σκλαβιάς να χάσετε. 

Προλετάριοι στο εσωτερικό µέτωπο 

Άλλη µια φορά σας λένε να θυσιαστείτε, να είστε «περισσότερο 
παραγωγικές», να είστε «πιο ευέλικτες», να «αναβάλετε» την ικανοποίηση 
των άµεσων αναγκών σας (µέχρι του σηµείου του να λιµοκτονήσετε παρά να 
δεχτείτε «τροφή από τον εχθρό») κλπ. Όλα αυτά για χάρη του γενικού 
καλού του Έθνους. Σας λένε να υποστηρίξετε χωρίς δεύτερη κουβέντα αυτόν 
ή τον άλλον «Ιερό Πόλεµο», να ξεχάσετε τις απεργίες και το σαµποτάζ της 
παραγωγής πολεµικού υλικού, εθελούσια να στείλετε τους γιους, τους 
αδερφούς, τους συζύγους και τους πατεράδες σας να γίνουν µάρτυρες για 
τα κέρδη των αστών αφεντικών σας. 

Το κεφάλαιο και το κράτος βρίσκανε πάντα τον τρόπο να µετατρέψουν τους 
προλετάριους σε τροφή για τα κανόνια και να τους αφήσουν να 
σφαγιαστούν αναµεταξύ τους κάτω από τη σηµαία αυτής ή εκείνης της 
«Πατρίδος». Λες και εµείς, το προλεταριάτο, η εκµεταλλευόµενη τάξη, 
είχαµε ποτέ κάποια πατρίδα να υπερασπιστούµε. Λες και τα «εθνικά 
συµφέροντα» αντιπροσώπευαν οτιδήποτε άλλο πέρα από τα συµφέροντα της 
άρχουσας τάξης. Ο πόλεµος κι ο επακόλουθος αγώνας για ανοικοδόµηση δεν 
είναι τίποτα άλλο από µια συγκεκριµένη µορφή ανταγωνισµού µεταξύ 
διαφόρων καπιταλιστικών φραξιών. Είναι µια έκφραση της ανάγκης τους να 
επεκτείνουν την αγορά τους ώστε να αντισταθµίσουν το φθίνον ποσοστό 
κέρδους. Την ίδια στιγµή, ο πόλεµος χρησιµεύει για να διαιρέσει την τάξη 
µας σε εθνικές, τοπικές, θρησκευτικές, πολιτικές κ.ά. παρατάξεις ώστε να 
κατασταλεί η ταξική πάλη και να σπάσει η προλεταριακή διεθνιστική 
αλληλεγγύη. Τέλος, ο πόλεµος χρησιµεύει ώστε να ξεφορτωθούν ακόµα και 
µε υλικούς όρους την πλεονάζουσα εργασιακή δύναµη. Ή µε άλλα λόγια, για 
να µας σφαγιάσουν... 

«Ρώσοι» στρατιώτες, είστε παραταγµένοι στη Συρία ή την Ουκρανία για να 
σκοτώσετε και να σκοτωθείτε από ανθρώπους που όπως εσείς πίσω στον 
τόπο σας εξαναγκάζονται να πουλούν την εργασιακή τους δύναµη στο 
κεφάλαιο για να επιβιώνουν, ανθρώπους που είναι µέρος της ίδιας 
εκµεταλλευόµενης τάξης µε εσάς, ανθρώπους που είναι προλετάριες 
αδερφές και αδερφοί στην «άλλη πλευρά». Όλες αυτές οι µιλιταριστικές 



περιπέτειες, οι ασκήσεις και οι εξοπλιστικοί ανταγωνισµοί, αρχίζουν να 
πλήττουν την ικανότητα του κεφαλαίου να εξευµενίζει το προλεταριάτο 
ρίχνοντάς του ψίχουλα από το αστικό τραπέζι.  

Ο καπιταλισµός δεν µπορεί να µας φέρει τίποτα άλλο από εκµετάλλευση, 
αθλιότητα, αλλοτρίωση, πόλεµο και καταστροφή· και αυτό έκανε πάντα. Το 
παγκόσµιο προλεταριάτο στέκεται σε ένα σταυροδρόµι: να ξεσηκωθεί 
εναντίον του ή να πέσει στην µεγαλύτερη ανθρώπινη κρεατοµηχανή όλων 
των εποχών. Σε ολόκληρο τον κόσµο, µαίνονται περισσότερο ή λιγότερο 
ανοιχτές στρατιωτικές συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις µεταξύ των 
διαφόρων αστικών µπλοκ. Συµµαχίες και αντι-συµµαχίες σχηµατίζονται και 
σπάνε· η συγκεντροποίηση σε λίγες υπερδυνάµεις γίνεται όλο και πιο 
εµφανής. Η Ουκρανία βρίσκεται στο επίκεντρο όλης αυτής της διαδικασίας· 
ο πόλεµος εκεί κουβαλάει µέσα του την απειλή της κλιµάκωσής του σε 
παγκόσµια σύγκρουση, που δυνητικά µπορεί να εξαφανίσει κάθε µορφή 
ζωής στον πλανήτη. 

Όπως στο Ιράν, στο Ιράκ, στη Χιλή, στον Λίβανο, στην Κολοµβία, και πιο 
πρόσφατα στο Καζακστάν, η µόνη εναλλακτική για το προλεταριάτο στη 
Ρωσία και την Ουκρανία είναι να αναβαθµίσει την αντιπαράθεση µε το 
κράτος, να επιτεθεί άµεσα στους θεσµούς του και να απαλλοτριώσει τα 
αγαθά και τα µέσα παραγωγής. Ας µη µείνουµε µόνο στις διαµαρτυρίες στον 
δρόµο, αλλά ας πολλαπλασιάσουµε κι ας γενικεύσουµε τις απεργίες ώστε ν’ 
αναπτύξουµε την ταξική πάλη στο µέτωπο της παραγωγής! Ας µετατρέψουµε 
τον αγώνα των συγγενών των στρατιωτών, που έχουν επιδείξει 
επανειληµµένως µέσα στην ιστορία µια ισχυρή αντιπολεµική στάση, σε 
γενικευµένο επαναστατικό ντεφαιτιστικό αγώνα, πέρα απ’ τα όρια κάθε 
λεγκαλιστικής ιδεολογίας! 

Επαναστατικός ντεφαιτισµός σηµαίνει να οργανώνουµε δράσεις µε στόχο να 
υπονοµευτεί το ηθικό των φαντάρων και να αποφευχθεί η αποστολή 
προλετάριων στη σφαγή... 

Επαναστατικός ντεφαιτισµός σηµαίνει να οργανώνουµε µια όσο το δυνατόν 
πιο µαζική λιποταξία και την κατάπαυση του πυρός µεταξύ των προλετάριων 
µε στολές και στις δυο πλευρές του µετώπου, να αφήνουµε τα µακρινά 
µέτωπα των µαχών και να µεταφέρουµε τον πόλεµο, όχι µεταξύ προλετάριων 
αλλά µεταξύ τάξεων, δηλαδή τον ταξικό πόλεµο, στα κέντρα των εµπόλεµων 
υπερδυνάµεων... 

Επαναστατικός ντεφαιτισµός σηµαίνει να ενθαρρύνουµε την αδελφοποίηση, 
τις ανταρσίες, και τη στροφή των όπλων ενάντια στους οργανωτές του 
πολεµικού µακελειού, δηλαδή ενάντια στη «δικιά µας» αστική τάξη και τα 
τσιράκια της... 

Επαναστατικός ντεφαιτισµός σηµαίνει αποφασιστική και επιθετική δράση µε 
στόχο να µετατραπεί ο ιµπεριαλιστικός πόλεµος σε επαναστατικό πόλεµο για 
την κατάργηση αυτής της ταξικής κοινωνίας που βασίζεται στη λιµοκτονία και 
τους πολέµους, σε επαναστατικό πόλεµο για τον κοµµουνισµό... 



Εσείς, «Ρώσοι στρατιώτες» και «Ουκρανοί στρατιώτες», προλετάριοι 
στους στρατούς της ρώσικης και της ουκρανικής αστικής τάξης, δεν έχετε 
άλλη εναλλακτική (αν θέλετε να ζήσετε αντί να συνεχίζετε απλά να 
επιβιώνετε – ή να τα τινάξετε στο κάθε επόµενο πεδίο της φρίκης!) από το 
να αρνηθείτε για άλλη µια φορά να υπηρετήσετε ως παγκοσµιοποιηµένοι 
µπράβοι των συµφερόντων τους. Όπως πολλοί από τους προκατόχους σας 
στον πόλεµο της Τσετσενίας, διαρρήξτε τις τάξεις σας και µην πολεµάτε 
άλλο! Όπως οι στρατιώτες του «Κόκκινου Στρατού» στο Αφγανιστάν ή οι 
αµερικανοί στρατιώτες στο Βιετνάµ, µπορείτε να πυροβολήσετε ή «κατά 
λάθος» να ανατινάξετε τους δικούς σας αξιωµατικούς! Όπως οι προλετάριοι 
µε ή χωρίς στολή στον Πρώτο Παγκόσµιο, κάντε ανταρσία και ξεσηκωθείτε 
όλοι µαζί ώστε να µετατραπεί ο παγκόσµιος καπιταλιστικός πόλεµος σε 
εµφύλιο πόλεµο για την κοµµουνιστική επανάσταση. 

Δεν θα θέλαµε να περιοριστούµε στο να απευθυνθούµε µόνο στους 
προλετάριους µε τις ρώσικες ή ουκρανικές στολές, αλλά επίσης στα 
αγωνιζόµενα ταξικά µας αδέρφια σε όλον τον κόσµο και να τα 
παρακινήσουµε να ακολουθήσουν και να εξελίξουν παραδείγµατα 
ντεφαιτισµού που ήδη υπάρχουν, όπως πχ., στρατιώτες στο Ιράν που 
αρνήθηκαν να χρησιµοποιηθούν για την καταστολή των ταξικών µας 
κινηµάτων το 2018, αστυνοµικούς και πολιτοφύλακες στο Ιράκ που έκαναν 
το ίδιο µερικούς µήνες αργότερα στη διάρκεια των εξεγέρσεων που 
κατέκλυσαν τη µισή χώρα από τη Βασόρα ώς τη Βαγδάτη, όπως το έκαναν 
επίσης η αστυνοµία και ο στρατός στο Καζακστάν φέτος που αρνήθηκαν να 
καταπνίξουν τον προλεταριακό ξεσηκωµό, αναγκάζοντας τη Ρώσικη 
χωροφυλακή να επέµβει για να αποκαταστήσει την καπιταλιστική τάξη... 

Προλετάριοι µε και χωρίς στολή, ας οργανωθούµε µαζί ενάντια στο 
καπιταλιστικό σύστηµα της εκµετάλλευσης της ανθρώπινης εργασίας που 
βρίσκεται στη ρίζα όλης της εξαθλίωσης, όλης της κρατικής καταπίεσης και 
όλων των πολέµων! 

Προλετάριες, ποτέ µην ξεχνάτε ότι ήταν οι ταξικές µας αδερφές και αδερφοί 
που σταµάτησαν τον Πρώτο Παγκόσµιο πόλεµο λιποτακτώντας µαζικά, 
στασιάζοντας συλλογικά, πραγµατώνοντας την κοινωνική επανάσταση!!! 

Κάτω οι εκµεταλλευτές! Από τη Μόσχα ως την Τεχεράνη, την Ουάσινγκτον, 
το Κίεβο και ολόκληρο τον κόσµο! 

Ενάντια στον εθνικισµό, τον σεχταρισµό, τον µιλιταρισµό αντιτάσσουµε τη 
διεθνή και διεθνιστική προλεταριακή αλληλεγγύη! 

Ας µετατρέψουµε αυτόν τον πόλεµο σε ταξικό πόλεµο για την παγκόσµια 
κοµµουνιστική επανάσταση!   

   Třídní  Válka (Tαξική Πάλη)    

   24η Φεβρουαρίου, 2022


