JEŠTĚ SE NEVZDÁVÁME!
STÁLE MÁME MOŽNOST ZABRÁNIT
ZABRÁNIT VÁLCE!
Tento leták je naléhavá výzva všem občanům České republiky a věnuje se aktuální situaci
okolo eskalace napětí mezi Ruskou federací a Spojenými státy Americkými, která probíhá
prostřednictvím rusko-gruzínského konfliktu jako reakce Ruska na nebezpečnou provokaci ze
strany USA. Touto provokací je výstavba protiraketového deštníku a současná Topolánkova
proamerická loutková vláda nás do této provokace stále více zatahuje.

Kde se berou (kapitalistické) války?
války?
V následujícím textu se pokusíme co nejjednodušeji a
nejpochopitelněji vysvětlit, jaká je pravá příčina válek
v kapitalismu a odpovědět tedy na otázku základní tedy Cui bono? (V čí prospěch?).
Kapitalistická společnost je charakteristická tím, že
existuje malá skupina soukromých vlastníků výrobních
prostředků a proti ní stojí ti, kdo reálně vytváří hodnoty
(dělníci, řadoví zaměstnanci). Tím, že se na jejich práci
přiživují soukromokapitalističtí vlastníci, kteří reálně
žádné hodnoty nevytváří, se snižuje kupní síla
obyvatelstva – to znamená, že lidé již nejsou schopni
kupovat to, co sami vyrobili. To vede k tzv. krizi
z nadvýroby.
Imperialismus je agresivní politika kapitalistických
států, kdy se silné státy pokouší násilím zmocnit států
slabších a tak je kolonizovat. Jakkoli je forma této
kolonizace „moderní“, principy zůstávají stejné ať již za
otrokářské společnosti, za feudalismu i nyní za
kapitalismu.
Imperialismus
je
finální
stádium
kapitalismu jako společensko-ekonomického systému.
Tyto krize se v kapitalistických zemích objevují se
železnou pravidelností a byly příčinou obou dvou
světových válek i americké agrese v Afghánistánu a
Iráku.. Kapitalisté v tu chvíli potřebují vyřešit následující
otázky: 1.) zvýšit spotřebu výrobků, 2.) zredukovat
počet výrobních sil nebo je přechodně vázat (v armádě),

3.) získat nové nerostné zdroje.
Tyto otázky řeší prostřednictvím ozbrojených konfliktů,
ve kterých se spotřebovává válečný i jiný materiál,
umírají v nich lidé, umožňují dostat se k nerostným
surovinám, především k ropě, na zničeném území
vytváří investiční příležitosti pro soukromokapitalistické
subjekty a otevírají se pro agresory nové trhy pro
uplatnění výrobků. To je systémová chyba kapitalismu,
v jejímž důsledku války vznikají. Tuto chybu je možné
důsledně řešit jedině odstraněním soukromého
vlastnictví výrobních prostředků.
Důvody válek oficiální propaganda, jakkoli je
maskována do hávu svobody, demokracie a politické
nezávislosti, tyto pravé příčiny samozřejmě nesděluje.
Vytváří pouze falešný obraz, složený ze zástupných
problémů a smyšlených záminek. Tyto záminky hledají
v oblasti kulturní, ekologické či náboženské. Efektivním
nástrojem prorežimních manipulátorů se stává strašení
mezinárodním terorizmem. Pokud otevřeme teoretický
časopis armády České republiky „Vojenské rozhledy“,
který je volně dostupný na internetu, můžeme zde
nalézt následující pasáže. Ponecháváme je bez
komentáře, jsme totiž přesvědčeni, že hovoří samy za
sebe a že čeští občané nejsou debilní, jak si o nich
Topolánkova vláda myslí. Všechny uvedené citace jsou
z Vojenských rozhledů 1/2006.
Leták není určen k vylepování

Vojenské rozhledy – teoretický časopis armády ČR (1/2006)
„Negativní změny životního prostředí povedou k lokálním a regionálním tenzím, soutěžím o zdroje a ekonomické statky a
budou přispívat k riziku otevřeného lokálního konfliktu.“
„Hrozba ekologické krize, hrozba globální finanční krize a hrozba terorismu jako hlavní rysy světové rizikové společnosti a
stírání hranic mezi těmito hrozbami budou podle významného německého sociologa Ulricha Becka hlavní „osou“ vývoje světa
ve 21. století.“
„…životní prostředí, energetické zdroje, „tradiční“ a noví aktéři zásadně ovlivňující světový vývoj, problém vládnutí na národní a
globální úrovni, vývoj ekonomiky, demografický vývoj, bezpečnost – především hrozba islamistického terorismu včetně
možného souvisejícího zneužití zbraní hromadného ničení“
„Klíčový význam pro zajišťování dodávek hlavních energetických surovin bude mít nadále Blízký východ a oblast Perského
zálivu, kde jsou dislokovány největší zásoby ropy na světě (Saúdská Arábie, Sjednocené arabské emiráty, Irák, Írán). Dále se
jedná o Rusko (největší zásoby plynu na světě), Kaspický region, Nigérii, Venezuelu, Angolu (druhý největší dodavatel ropy pro
Čínu) a Alžírsko (velké zásoby plynu).“
„V zájmu zajištění bezproblémových dodávek ropy a plynu pro Spojené státy a Evropu bude značná pozornost věnována jejich
těžbě a přepravě z regionů mimo Blízký východ. Významnou roli zde bude hrát Kaspický region (Ázerbajdžán), kde plné
zprovoznění ropovodu Baku – Ceyhan (Turecko) umožní zde vytěženou ropu (a perspektivně i ropu kazašskou) exportovat
mimo teritorium Ruska. Problémem může ale být zajištění trvalé stability regionu, kudy ropovod prochází (nestabilní
vnitropolitická situace v Ázerbajdžánu a Gruzii)“

Co je americká radarová základna na území ČR?
Z předešlého textu je jasné, o co Spojeným státům
v současné době jde především. Již jsme uvedli nové
trhy, investiční příležitosti i surovinové zdroje. To jsou
důvody toho, proč americká armáda zabíjela a zabíjí
v Afghánistánu, proč zabíjí v Iráku a proč vlastně zabíjí
po celou historii své existence.Vidíme, že do hledáčku
amerických armádních expertů se dostává Ruská
federace. K tomu, aby americká armáda mohla porazit
Ruskou federaci v ozbrojeném konfliktu, potřebuje
získat rozhodující strategickou převahu. Mezi
strategické zbraně patří rakety dlouhého a středního
doletu s jadernými a termonukleárními hlavicemi,
biologické a chemické zbraně, souhrnně označované
jako „zbraně hromadného ničení“. Poměr sil ve
vlastnictví ZHN byl až donedávna vyrovnán, mimo jiné
i mírovými dohodami SALT 1 a SALT 2, jejichž
podepsání iniciovali za Sovětského svazu jeho čelní
představitelé. Součástí těchto dohod byl i zákaz
budování systémů protiraketové obrany. Pokud totiž ani
jedna strana tímto systémem nedisponovala, v případě
jaderného napadení mohla od protivníka očekávat

protiúder ve stejném rozsahu, což by pro obě bojující
strany bylo likvidační. Reálné použití jaderných zbraní
se tak omezovalo pouze na případ porážky v rozsáhlém
konfliktu vedeném konvenčními zbraněmi. Díky tomuto
mechanismu nejen že nemohlo dojít k použití ZHN, ale
do značné míry omezil veškerá vojenská střetnutí
„pouze“ na lokální konflikty. Spojené státy však od
dohody SALT 2 ustoupily a v současné době si tak
připravují půdu k vojenskému konfliktu, který by svým
rozsahem předčil všechny konflikty předcházející.
Z tohoto důvodu USA budují protiraketové základny
kolem suverénního území Ruska na území svých
satelitů, mezi které díky Topolánkově vládě a jejím
polistopadovým předchůdcům patří v současnosti i
Česká republika. Konflikt v Gruzii je toho jasným
příkladem. USA pro své zájmy využívají národní a
náboženské zájmy Gruzínců a pod touto záminkou
zostřují konflikt mezi Gruzií a Ruskem. Do Gruzie
(samozřejmě nepřímo) dodávají zbraně, poskytují
výcvik a další technické a materiální zázemí tamějším
pomatencům.

Války jsou špatné!
Války přinášejí utrpení – Tobě, mě, našim rodinám a
přátelům, našim dětem, všem obyčejným lidem, kteří
z nich nemají žádný prospěch.
Války z nás dělají zvířata, zbavují nás všeho dobrého, co
se lidstvu podařilo vybudovat. Pomíjí vzdělanost,
kulturu, vědu, společenský řád – všechno to, co odlišuje
člověka od jeho pravěkých předchůdců.
Války pokřivují duši člověka, jeho morální hodnoty a
vlastnosti, jeho osobnost.

Komunisté aktivně bojují za odstranění příčin válek, jako
je soukromé vlastnictví výrobních prostředků,
náboženská a etnická nevraživost a sociálně-patologické
jevy ve společnosti.
Komunisté aktivně bojují za mír, za celospolečenské
vlastnictví výrobních prostředků, internacionální
solidaritu a kulturní výměnu mezi národy, za
harmonický rozvoj jedince v tomu odpovídající
společnosti.

Co je naší současnou úlohou?
úlohou?
•
•
•
•

Aktivně se postavit proti jakýmkoli formám imperialistické války!
Zabránit umístění americké vojenské základny na území ČR!
Podporovat mezinárodní spolupráci mládeže a pracujících celého světa!
Bojovat za lepší alternativu ke kapitalistickému systému – za socialismus!

Připoj se k našemu boji, kontaktuj nás. Na petičních akcích, protiválečných demonstracích,
mírových pochodech, občanských besedách a fórech – všude tam jsou potřeba další
aktivní lidé, všude tam musí být slyšet Tvůj názor, všude tam je potřeba bojovat proti válkám
- za MÍR!
Komunistický svaz mládeže:

web: www.ksm.cz
e-mail: ksm@ksm.cz
Internetový rozcestník na další komunistické organizace:
www.komsomol.webnode.cz
agitprop KSM

