
Першотравень проти війни
Робітникам всіх країн 

        За  вісімдесят років, які відокремлюють людство 
від останньої світової війни, конфлікти ніколи не 
припинялися.  воювали, часто «чужими руками», на 
околицях великих імперіалістичних метрополій, в 
інших регіонах і континентах, щоб найсильніші 
капіталістичні системи захопили 
сільськогосподарські, гірничодобувні і трудові 
ресурси і ринки для своїх товарів.

   Робітничий клас багатьох молодих країн, у 
Африці, на Близькому Сході, в Азії, Латинській 
Америці, воював у цих війнах, щоб звільнити свої 
країни, що також означало б краще життя і умови 
праці. Ці надії часто тонули в крові нових утисків і 
диктатур, можливо, під прикриттям узурпованої 
назви «соціалізм».

* * *
Але сьогодні світовий капіталізм десятиліттями 

перебуває в кризі, задихаючись від перевиробництва, 
яке блокує заводи і запобігає їх незмірному 
накопиченню. Цей спосіб виробництва в даний час  
гине у своїй агонічній фазі.

Вижити можна тільки знищивши. Для цього 
потрібна загальна війна: це не вибір божевільних або 
злих людей, а неминуча економічна необхідність.

Війна, яка руйнує всі правила і цінності разом з 
товарами, зводить нанівець борги і позики, 
санкціонує крах капіталізму. Але це також останній 
ресурс для вирішення його проблем і спроби почати 
новий жахливий цикл накопичення.

* * *
    З цієї причини розв'язана в Україні двомісячна 

війна була  зумовлена світовими капіталістичними 
фінансами, з потужною прямою участю одного з 
економічних і військових гігантів і опосередкованою 
майже всіх інших, у відчайдуншній 
інтервенціоністській пропаганді. 

Як і в попередніх світових війнах, всі держави 
змушені переозброюватися і незабаром кинуть кращі 
сили робітничого класу в  гирло війни. Того класу, 
який своєю самою соціальною присутністю загрожує,
утверджуючи своє комуністичне керівництво, 
повалити владу буржуазії і звільнити шлях до 
комунізму.

    Зіткнувшись з командуванням вищих 
капіталістичних  сил світу, військова дисципліна була

встановлена у всіх васальних державах, і навіть в 
найдемократичніших з них диктаторська дисципліна 
була нав'язана ЗМІ і парламентам. Режим настільки ж
абсолютний, як і необмежений.

Війна коштуватиме багато сотень мільйонів 
смертей, принесених у жертву, щоб утримати 
капіталістичний потік прибутку.

Для  капіталу "нас занадто багато"!
Позбавлення і страждання війни будуть терпіти в 

основному робітники. Навіть ті, кого не відправляли 
на фронт напряму. Заробітна плата вже знижується 
через зростання цін, особливо на основні товари в 
країнах, найбільш залежних від імпорту зернових.

      Режим капіталу вже давно почав змушувати 
пролетарів платити за свої війни, витрачаючи 
величезні суми грошей на руйнівну зброю. Щорічні 
глобальні витрати на зброю становлять 2 мільярди 
доларів. Матеріальні ресурси, які при комунізмі  були
б використані для гідного існування всіх людей у 
світі.

Робітничий клас повинен протистояти всьому 
цьому!

Він не віддасть своєї крові за війну своїх панів!
Це може зробити тільки робітничий клас.

У кожній країні робітники повинні скинути 
мерзенну буржуазну, мілітаристську і 
націоналістичну пропаганду, яка сіє ненависть серед 
пролетарів різних країн і організує їх класову владу.

 У кожній країні необхідно зміцнювати класовий 
синдикалізм або там, де його ще немає, боротися за 
його відродження. Тільки організований робітничий 
клас може проявити і застосувати свою велику силу.

   Але ця сила, щоб піднятися до притаманних їй 
історичних розмірів, потребує провідника в особі 
своєї партії, яка за своє більш ніж столітнє життя 
засвоїла традицію боротьби робітників за своє 
політичне, соціальне та економічне визволення не в 
одній країні, а в усьому світі: партія, комуністична, 
міжнародна, революційна, єдина, яка вказує в своїй 
програмі, в своїй традиції боротьби, необхідний шлях
пролетарського класу,  робітників за звільнення від 
експлуатації, від позбавлень, від війни.
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