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Incursiunea Rusiei pe teritoriul ucrainean înseamnă un salt calitativ spre un al treilea război mondial. 
Ne confruntăm cu un nou capitol al unui conflict care are ca principal vinovat imperialismul. 
O escaladare pe care o condamnăm cu fermitate: carnea de tun este și va fi proletarii, astăzi din Ucraina 
și Rusia, mâine din Europa și apoi din întreaga lume. 
 
Ucraina a fost transformată într-o colonie a metropolelor occidentale și, mai ales, a SUA. Țara a fost 
supusă jafului economic din partea capitalului internațional, are o datorie de 70 de miliarde de dolari 
față de FMI și a fost victima unor ajustări dure în cadrul acordurilor cu organizațiile multilaterale de 
credit. Ucraina a devenit un pământ pârjolit, cea mai săracă națiune din Europa. 
 
Pătrunderea economică a principalelor puteri capitaliste în Europa de Est a fost realizată în paralel cu 
integrarea țărilor din regiune în NATO. Acest lucru nu vizează doar consolidarea dominației blocului 
atlantic, în primul rând a SUA, ci este și o lovitură pentru Rusia, care se confruntă cu o adevărată 
încercuire militară a frontierelor sale occidentale. Scopul final al imperialismului este de a finaliza 
colonizarea spațiului ex-sovietic. 
 
Prin acest război pe teritoriul "bătrânului continent", SUA și Marea Britanie intenționează să profite 
încă o dată de antagonismele europene pentru a restabili puterea mondială a capitalului anglo-saxon. 
Iar imperialismul chinez este, de asemenea, pregătit să profite de acest lucru. 
Intervenția militară a Rusiei calcă în picioare dreptul națiunilor la autodeterminare, care a fost unul 
dintre cele mai strălucite exemple de politică externă revoluționară a Uniunii Sovietice în timpul lui 
Lenin, un drept refuzat în această "închisoare a popoarelor" inaugurată de Stalin împotriva 
independenței și autonomiei republicilor non-ruse din URSS. 
 
În lupta sa cu Occidentul, Putin vede estul Ucrainei ca pe un pătrat pe tabla de șah geopolitică și ca pe 
o monedă de schimb cu Occidentul, și cu siguranță nu, așa cum pretind multe partide de stânga, ca pe 
un element al unei lupte anti-imperialiste. Dimpotrivă. Dovada este politica Kremlinului de inegalitate 
socială pe teritoriul său și de asuprire națională a națiunilor aflate încă sub orbita Moscovei. Nu 
întâmplător rușii au intervenit acum câteva zile în Kazahstan pentru a reprima în sânge insurecția 
proletară care a izbucnit împotriva măsurilor de austeritate impuse de guvern. 
 
Războiul din Ucraina pune bazele unui război general în Europa și are o anvergură internațională. Un 
război în care sunt implicate nimic mai puțin decât NATO și Rusia îi dezminte încă o dată pe apologeții 
globalizării și ai presupusei depășiri a antagonismelor naționale. Dimpotrivă, criza capitalistă globală 
intensifică antagonismele naționale și supune lumea la coșmarul confruntărilor războinice. În același 
timp, dificultățile sociale și economice se fac simțite. În același timp cu prăbușirea piețelor bursiere și 



cu șocurile din economia mondială, asistăm la o creștere a prețului combustibililor și al materiilor 
prime, care au un impact direct asupra portofelului oamenilor. Exploatarea, precaritatea și decesele la 
locul de muncă sunt în creștere, inflația erodează salariile și pensiile, serviciile sociale și de sănătate 
sunt desființate, dar nu există niciodată o lipsă de bani pentru arme și misiuni militare. 
 
Așa cum lupta de clasă se poate opune sărăcirii proletariatului, tot așa poate opri acțiunile militare ale 
Moscovei și posibilele viitoare intervenții NATO. Acest lucru este imposibil prin petiții, prin iluzorii 
arbitraje internaționale, prin discuții diplomatice, prin această scenă care încearcă să ascundă faptul că 
puterile își împart prada popoarelor. 
 
Astăzi, proletarii ruși trebuie să ceară retragerea trupelor din Ucraina, proletarii ucraineni trebuie 
să rupă frontul cu naționalismul ucrainean, iar proletarii occidentali trebuie să se opună și să 
împiedice intervențiile, astăzi indirecte și mâine directe, ale propriilor lor imperialisme. 

Singurul răspuns posibil este "război împotriva războiului". Împotriva imperialismului rusesc și 
occidental. 

Numai acțiunea directă și unitatea proletară internațională pot influența evenimentele. Frontul 
nostru este frontul de acasă. 

Al treilea război mondial nu poate fi purtat decât în cadrul luptei de clasă. 
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