
Rusko - Ukrajina
Kapitalismus potřebuje válku
Vojska států a „lidový odpor“ proti pracující třídě

Válka je nevyhnutelnou ekonomickou nutností 
kapitalismu. Nekontrolovatelné síly nutí všechny 
státy k politice agrese, aby tak přežily svou 
celkovou krizi způsobenou nesmírnou nadprodukcí
zboží, které nikdo nechce a nikdo nepotřebuje.
- Válka tudíž není výsledkem špatnosti nebo 
šílenství několika vůdců. Ani válka na Ukrajině 
není střetem mezi liberálně-demokratickými 
systémy a totalitami, ale mezi imperialistickými 
mocnostmi.
- Válka se vede mezi frontami imperií, mezi 
aliancemi států, nikoli mezi národy. Nejde o 
zabezpečení svobody pro národy, ale o větší tyranii
a útlak. Svoboda je pouze záminkou k uvržení 
dělnické třídy do výhně války.
- Ukrajinský nacionalismus je zástěrkou 
imperialismu Západu, stejně jako ochrana ruských 
menšin na Ukrajině slouží k ospravedlnění 
imperialismu Ruska.
- Jde o zástupnou válku: kapitalisté z Ruska chtějí 
znovuzískat oblasti pro svůj byznys a vzhledem k 
všeobecnému konfliktu, který se připravuje, 
kapitalisté ze Západu vyzbrojují ukrajinskou 
armádu a „odboj“, aby bojovali za jejich expanzi 
na Východ.
- Ruská armáda, ukrajinská armáda a „partyzáni“ 
drtí pracující Ukrajiny, jež se stali rukojmími dvou 
soupeřících, ale spolčených buržoazií. 
„Partyzánství“ je přesným opakem, je popřením 
třídního boje.
- Mezitím buržoazní policie v Rusku zatýká a 
potlačuje ty, kdo se staví proti válce.
- Jde o reakční válku proti pracující třídě, dnes na 
Ukrajině a v Rusku, a kdekoli na celém světě. A to 
jak v bezprostředním, tak v obecném historickém 
smyslu.
- Jde o válku za globální zachování kapitalismu. Je
namířena proti komunismu, který jako neviditelné,

ale stále přítomné strašidlo zraje a dere se z nitra 
kapitalismu v jeho obludné fázi agónie. Protože 
komunismus, všemi popíraný, je již připraven 
přijít na svět, jen co bude svržena diktatura 
kapitálu.
- Dělnická třída nemá žádnou vlast, kterou by měla
bránit. Musí hájit a prosazovat pouze sebe sama, a 
to proti všem státům svých vládců, jejichž 
prvořadým úkolem je udržet ji v podřízenosti.
- Pro pracující Ukrajiny, stejně jako pro pracující 
Ruska, se nic nezmění na tom, že je vykořisťují 
ukrajinští nebo ruští kapitalisté nebo plení-li jejich 
peněženky ukrajinská nebo ruská garnitura.
- Stejně tak pro ruské, americké a evropské 
proletáře nic nezmění na jejich bídném postavení, 
zvítězí-li jejich vládcové nebo budou-li přemoženi 
soupeřícím imperialistickým blokem.
- Buržoazní pacifismus tváří v tvář realitě války 
poslušně klopí duhovou vlajku míru, aby pozvedl 
vlajku buržoazního ukrajinského státu, a odhazuje 
slovo mír, aby opěvoval válku "za svobodu".
Komunisté staví proti válce buržoů sbratřování 
mezi vojáky, těmito mladými proletáři, kteří svým 
sbratřováním a svou vzpourou skoncují s válkou 
zevnitř. A staví proti ní i celkový společenský 
třídní boj prostřednictvím znovuzrození 
mezinárodní dělnické solidarity na úrovni odborů, 
stávek a znovu ustavení vlastní komunistické 
strany, která jediná zná a je schopna ukázat cestu 
ke konečnému osvobození se od kapitalismu.

- Proletářský antimilitarismus může mít jen jedno 
heslo:
VÁLKA PROTI VÁLCE
TŘÍDNÍ BOJ PROTI ŠÉFŮM A STÁTŮM
V MÍRU I VE VÁLCE VPŘED KE 
KOMUNISMU
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