Bedřich Engels naučil dělnickou třídu sebeuvědomění a nahradil sny vědou!
„Proletáři všech zemí, spojte se!“
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kém systému i v samotné dialektice jako metodě. Engelsovy teoretické začátky byly obdobné jako
u Marxe, který začal s kritikou daných poměrů rovněž na půdě filozofie.
Po skončení vojenské služby
a studií odcestoval B. Engels koncem roku 1842 pracovně do Anglie, kde prožil jedenadvacet měsíců. Tato doba měla pro něj stej-
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ovětské a mezinárodní komunistické a dělnické hnutí utrpělo těžkou a nenahraditelnou ztrátu. V pátek
24. července 2020 zemřela v Leningradě po vážné nemoci
Nina Alexandrovna Andrejeva, generální tajemnice Ústředního výboru Všesvazové komunistické strany bolševiků.
Přestalo tlouci srdce zapálené vlastenky, předvídavé
političky, bojovnice proti oportunismu a revizionismu
v komunistickém hnutí, vynikající vůdkyně mezinárodního
komunistického hnutí, odvážné ženy, bolševičky, naší
drahé přítelkyně a soudružky.
Nina Alexandrovna se narodila 12. října 1938 v Leningradě v dělnické rodině. Stejně jako mnoho jejích vrstevníků
přišla i ona již v roce 1941 na frontě o svého otce.
Se zlatou medailí vystudovala střední školu a s vyznamenáním Leningradský technologický
institut. Byla kandidátem technických věd. V roce 1966 vstoupila do Komunistické strany
Sovětského svazu. Jako členka strany vždy zaujímala pevné principiální postoje.
Za to se ji snažili dvakrát vyloučit ze strany. Byli to ti samí, kteří během „perestrojky“ hned zahodili stranické legitimace.
Bylo to právě uprostřed Gorbačovské perestrojky, kdy
zrádci zahájili útok na základy socialismu. Tehdy Nina
Alexandrovna ukázala znovu svůj principiální bolševický
přístup. Bylo to 13. března 1988, kdy v novinách Sovětskaja
Rossija, zveřejnila slavný otevřený dopis „V principiálních
otázkách nelze dělat kompromisy“. Nina Alexandrovna
se tímto vystoupením stala známou po celém Sovětském
svazu i za hranicemi. Její článek odhalil Gorbačovovu
zrádnou politiku v plném rozsahu.
Publikace článku způsobila širokou odezvu. Politbyro
Ústředního výboru KSSS na žádost Gorbačova prodiskutovalo argumenty Niny Andrejevy namířené proti
perestrojce na mimořádném dvoudenním jednání.
Pro Ninu Alexandrovnu i jejího manžela se zveřejnění
kritického dopisu změnilo v divoké pronásledování
ideologickými nepřáteli.
Uveřejněný dopis rozdělil společnost na dva tábory –
příznivců zachování socialismu a těch, kteří se rozhodli
zničit vše, co se týkalo sovětského období. To vyvolalo
širokou veřejnou debatu.
13. březen 1988 se stal dnem oživení bolševismu.
Životním principem Niny Alexandrovny Andrejevy byla
Stalinova slova v době velké vlastenecké: „Není cesty

Miroslav Florian (Podzimní epištola)
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Před 125 lety zemřel velký vědec, revolucionář
a učitel světového proletariátu Bedřich Engels

Ano, 5. srpna 1895 skonal výjimečný člověk, jeden z největších
revolucionářů a myslitelů novodobých dějin, Marxův nejbližší
přítel a spolubojovník, filozof,
sociolog, ekonom a spolutvůrce
nového, vědeckého světového
názoru, marxismu, vědeckého
socialismu. Vynikal i jako přední
organizátor mezinárodního komunistického hnutí.
A tuto osobnost označil jistý ješitný dramatik, disident a poté
zakladatel protikomunistického
OF, trojnásobný prezident V. Havel (1x ČSFR, 2x ČR - a to se prý
nechal zvolit jen do prvých „svobodných voleb“, do poloviny roku 1990?!), se sobě vlastní nadutou arogancí, za „bezvýznamného filozofa“.
V počátcích svých studií filozofie na berlínské univerzitě se
stal mladohegelovcem. Hegelovu
idealistickou dialektiku interpretoval v revolučně demokratickém
duchu. Tak zároveň kritizoval Hegela za konzervativní závěry a rozpory v jeho idealistickém filozofic-

Komunisté se nemusí jen kát.
Nemají se proč stydět za svou víru.
…
Komunisté si nemohou nic lhát.
Čeká je dlouhá, odříkavá směna.
Budoucnost nebyla však poražena.
…
A slunce přečte hlavní referát.

ně velký význam jako pro Marxe
jeho tehdejší roční pobyt v Paříži. Oba vzešli ze studia německé klasické filozofie a v zahraničí, v rozdílných zemích, dospěli
k stejným závěrům. Zatím co si
K. Marx ujasňoval boje a směřování své doby na základě studia podstaty a souvislostí Francouzské revoluce, porozuměl
jim B. Engels na základě studia
ekonomických procesů a souvislostí, poznáním úlohy anglického průmyslu.
Výsledkem Engelsova studia životního postavení anglické dělnické třídy, především jejího
praktického života, nezměrné
dřiny a bídy existující ve středisku anglického průmyslu, v Manchesteru, byl nejprve článek „Situace dělnické třídy v Anglii“. Následně to byla jeho první skutečně
ekonomická práce - „Nástin kritiky politické ekonomie“, která byla pro K. Marxe, jenž ji označil za
„geniální nástin kritiky ekonomických kategorií“ a za velmi inspirativní.
(Dokončení na s. 2)

Za Ninou Alexandrovnou
(Kondolence Ústřednímu výboru VKSb)

Vážení soudruzi, přátelé, bratři!
S hlubokým zármutkem jsme
přijali zprávu o skonu naší vzácné
spolubojovnice Niny Alexandrovny Andrejevy. Odešel další z našich
revolučních a ideových vůdců.
Nina Alexandrovna byla pro československé komunisty od počátků politických převratů v socialistickém táboře vzorem odvahy,
neústupnosti a revolučního zápalu. Především však dokladem uvědomělého přesvědčení a znalostí
klasiků marxismu-leninismu, bez
kterých nelze připravovat, vidět
a uskutečňovat kvalitativní změny (socialistickou - lidově demokratickou revoluci) ve prospěch
všech pracujících, kteří vytvářejí
společensky potřebné hodnoty.
Setkání s Ninou Alexandrovnou
v Praze, ale i například v Bruselu na konferencích Belgické strany práce byly pro nás neocenitelné co do hloubky myšlení a přesvědčení o správnosti vědeckého
teoretického a metodologického
základu Marxe a Engelse i praktickém i když průkopnickém uskutečňování odvěkého snu lidstva o
spravedlivé společnosti Leninem
a Stalinem.
Ve vystoupeních Niny Alexandrovny byla poučení i vše mimořádně
pokrokové z minulosti revolučních
zápasů dělnického hnutí vždy aktualizováno na konkrétní politický zápas dneška. A to jak v Ruské federaci, tak i v mezinárodním komunistickém a dělnickém hnutí.

zpátky! To je hlavní výzva. Musíme nebojácně,
až do poslední kapky krve, bránit každou
pozici… Naše vlast prožívá těžké dny. Musíme
se vzchopit, odrazit a porazit nepřítele, bez
ohledu na to, co to bude stát.“
Ve dnech 18. až 20. května 1989 se v Moskvě konala ustavující konference, na níž bylo pod vedením Niny Alexandrovny založeno
Všesvazové hnutí „Jednotně za leninismus
a komunistické ideály“. Nina Alexandrovna, která o principech nemluvila, ale bojovala za ně, se dala cele do služeb tohoto boje. Sjednocovala a upevnila masy, které zůstaly věrni socialismu. Bránila
principiálně marxisticko-leninské pozice.
Na třetí všesvazovém konferenci „Jednoty“ byla
vyslovena politická nedůvěra generálnímu tajemníku Ústředního výboru
KSSS M. S. Gorbačovovy a schválen návrh na jeho vyloučení ze strany spolu s celou jeho svitou.
8. listopadu 1991 se v Leningradu konal ustavující kongres Celosvazové komunistické strany bolševiků (VKPb). Hlavní myšlenkou kongresu a vytvoření VKPB bylo oživení bolševismu, revolučního marxistického trendu,
vytvořeného a podporovaného Leninem
a Stalinem, oživení strany, která ve svaté
válce proti fašismu dala na oltář vítězství
více než tři z pěti milionů komunistů – nejlepších synů a dcer. Mnoho milionů pracujících lidí ve stalinistických desetiletích historie Sovětského svazu nezištně budovalo, posilovalo a bránilo socialismus. A komunistická strana bolševiků v tomto období byla skutečně
jejich stranou, stranou pracujících.
Pouze taková strana může vést zemi k vítězství komunismu.
Od počátků oživení bolševismu
uplynulo více než 30 let. Poté, co
od 8. listopadu 1991 vedla VKPb,
získala Nina Alexandrovna svou věrností k marxismu-leninismu, oddaností k učení Lenina a Stalina v boji proti
buržoazii, oportunismu, sionismu a proti fašismu… úctu
nejen pracujících Sovětského svazu, ale celého mezinárodního komunistického˝a dělnického hnutí.

PAMÁTCE HRDINKY

komunistický list

„dialog“
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Nina Alexandrovna chápala občasné taktické a strategické kroky v praktické politice komunistů,
ale nikdy neustupovala z třídních
pozic v řešení nastalých problémů. Konkrétně-historický přístup
při hodnocení novodobé historie
jí umožňoval pokrokovou a nebojácnou obhajobu všeho dobrého,
co se v období budování socialismu komunistickým stranám podařilo. Její články byly i v ostatních zemích světa přijímány s velkou vážností.
Komunisté v České republice
sledovali pravidelná zamyšlení
Niny Alexandrovny v tiskovinách
Vpřed (Вперед), Srp a kladivo
(Серп и Молот) a Dělnicko rolnická pravda (Рабоче-Крестьянская
правда). Mnohá jsme přebírali
i do našich tiskovin a využívali pro
vlastní agitaci a ideová vystoupení. Zajímali jsme se i o další publikace, které Nina Alexandrovna vydala v posledních desetiletích.
Leninská strana bolševiků a její
program za osvobození lidí práce
je pro nemalou část českých a slovenských komunistů stále tím nejčistším ideálem i v současném agresivním světě a Nina Alexandrovna Andrejeva byla jeho zářným
představitelem.
Čest její památce!
Václav Čermák za Marxistickoleninský odborný klub
Ivan Hrůza a Zdeněk Košťál
za redakci dvouměsíčníku „Dialog“
ČR, Praha 27. července 2020

Nina Alexandrovna publikovala mimo jiné práce:
„Nedotčené principy“, „Za bolševismus v komunistickém
hnutí“, „Budoucnost je pro socialismus“. O její knihy
byl velký zájem nejen v Rusku, ale i ve světovém
komunistickém a dělnickém hnutí.
Pod vedením Niny Alexandrovny Andrejevy dosáhla
Všesvazová komunistická strana bolševiků prostřednictvím
aktivní práce mezi lidmi změnu veřejného mínění k velké
osobnosti Stalina. Očistila sovětskou historii od lží,
falzifikátů, prázdných a odporných pomluv proti tomuto
vůdci. Dnes VKPb roste a získává sílu, získává nové
soudruhy, přátele a spojence, přibližuje novou
socialistickou revoluci.
Každý, kdo měl to štěstí, se osobně setkat
a hovořit s Ninou Alexandrovnou Andrejevovou, zaznamenal její klid, laskavost vůči všem, jasnost a jistotu ve svých soudech
a hloubku porozumění pro situaci.
Všem nám bude chybět tato úžasná osoba,
ve které byla soustředěna neobyčejná mysl,
jemná intuice a brilantní dar řečníka a politika.
Jsme hrdí na to, že osud nám dal příležitost
bojovat za socialismus pod vedením Niny
Alexandrovny Andrejevové.
Rudý prapor Lenina a Stalina, pozdvižený Ninou Alexandrovnou byl
výzvou, v které budeme pokračovat
a zvítězíme. Stejně jako v práci, které
Nina Alexandrovna věnovala celý svůj
život – boji za oživení sovětské vlasti –
Sovětského svazu!
Vyjadřujeme upřímnou soustrast všem blízkým a přátelům.
Vzpomínka na Ninu Alexandrovnu – úžasného člověka –
zůstane navždy v našich srdcích!
Sekretariát Ústředního výboru VKPb
(24. července 2020)
výročí svého zrodu a vydání prvního čísla !
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se naprosto shodujeme ve všech
teoretických
oblastech, a od té doby se datuje
naše společná práce.“ (Engels, B.:
K dějinám Svazu komunistů, K. M.
- B. E., Sp. sv. 21, s. 244.)
K jejich prvým společným pracím, v nichž dále a do hloubky Marx
s Engelsem rozvíjeli svůj nový, jimi
vytvořený, vědecký světový názor
- marxismus, paří „Svatá rodina“,
„Německá ideologie“ a zejména
„Manifest komunistické strany“, ve
kterém byl předložen, slovy V. I. Lenina, „již ucelený, soustavný, až dosud nejlepší výklad tohoto učení.“
(Lenin, V. I.: Historický osud učení
Karla Marxe, Sp. sv. 18, s. 583.)
V jiném článku V. I. Lenin zdůraznil, že v „Manifestu“ „je s geniální
jasností a působivostí podán nový
světový názor, důsledný materialismus, zahrnující i oblast společenského života, dále dialektika
jako nejvšestrannější a nejhlubší
učení o vývoji, teorii třídního boje
a světodějného revolučního poslání proletariátu, tvůrce nové, komunistické společnosti.“ (Lenin, V. I.:
Sp. sv. 21, s. 42.)
„Manifest“ tedy představuje vědecké zdůvodnění historické a zákonité nevyhnutelnosti zániku kapitalismu a jeho nahrazení - po proletářské revoluci a „zorganizovaní proletariátu v panující třídu“ – novou,
komunistickou beztřídní společnost.
Je třeba připomenout a zdůraznit, že B. Engels měl na napsání
„Manifestu“ velkou, s K. Marxem
rovnocennou, zásluhu. Byl to on,
kdo poté, co musel ostře zkritizovat
návrh dokumentu předložený londýnským ÚV Svazu komunistů, napsal (prosinec 1847 – leden 1848),
jako předběžný nástin programu „Manifestu“, text otázek a odpovědí
pod názvem „Zásady komunismu“.
Z uvedených otázek pro ilustraci připomínám: Co je komunismus? Co je
proletariát? Jak vznikl? Čím se liší
proletář od otroka, nevolníka, manufakturního dělníka? Jaké byly nejbližší důsledky průmyslové revoluce
a rozdělení společnosti na buržoy
a proletáře? Co vyplývá z opakujících se obchodních krizí? Jaký musí
být nový společenský řád? Bylo
možné zrušit soukromé vlastnictví
dříve a bude jej možné zrušit pokojnou cestou, naráz? Jaký bude průběh revoluce? Jak se liší komunisté
od socialistů? Atd. atd.
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Před 125 lety zemřel velký vědec,
revolucionář ... Bedřich Engels
(Pokračování ze s.1)
(Marx, K.: Předmluva Ke kritice
politické ekonomie, K. M. – B. E.,
Sp. sv. 13, s. 37-38.)
Tato práce svědčila o definitivním Engelsově přechodu od idealismu k dialektickému a historickému materialismu a od revolučního demokratismu ke komunismu, i když místy kritika buržoazní
společnosti stále ještě vycházela
z abstraktních principů všelidské
morálky a humanity, „etického“
komunismu apod.
Vyvrcholením uvedených Engelsových studií byla jeho kniha „Postavení dělnické třídy v Anglii“, vydaná v roce 1845. V ní, slovy V. I. Lenina Engels jako „první prohlásil,
že proletariát není jen trpící třídou,
ale že právě hanebné hospodářské
postavení, v němž žije, jej nezadržitelně žene kupředu a nutí bojovat
za své konečné osvobození. A bojující proletariát si pomůže sám. Politické hnutí dělnické třídy přivede
dělníky nevyhnutelně k poznání,
že jediným východiskem pro ně je
socialismus. Ovšem socialismus
bude silou teprve tehdy, až se stane cílem politického boje dělnické
třídy. To jsou základní myšlenky
Engelsovy knihy o postavení dělnické třídy v Anglii, myšlenky, které si
nyní osvojil všechen myslící a bojující proletariát, které však tehdy byly
naprosto nové (…) Tato kniha byla
hroznou obžalobou kapitalismu
a buržoazie.“ (Lenin, V. I., Engels,
B.: Vzpomínky na Marxe a Engelse,
s. 57; Lenin, V. I., Engels, B.: Sp.
sv. 2, Praha, Svoboda 1952, s. 1617.)
Utvrzení a bohaté rozvinutí Engelsovy nové, dialektickomaterialistické a vědeckokomunistické
pozice, je spojeno s přátelskou,
soudružskou a nepřetržitou, celoživotní spoluprací s Karlem Marxem. Ta započala v létě 1844 po
jejich desetidenním setkání v Paříži, kde K. Marx začal společně s Arnoldem Rugem vydávat „Německo-francouzské ročenky“, v nichž
byl publikován i Engelsův vzpomenutý „Nástin kritiky politické ekonomie“. O tomto setkání B. Engels
napsal: „Když jsem v létě 1844 navštívil Marxe v Paříži, ukázalo se, že

S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že nás opustil

Ing. Leopold Kresta

Zemřel jen několik dnů před svými jednadevadesátými
narozeninami, které bychom si připomněli 1. července.
Znali jsme ho především jako významného distributora
levicových knih a našeho „Dialogu“.
Až do posledních chvil, se aktivně zajímal o dění u nás
i ve světě, aby mohl se znalostí věci diskutovat s lidmi.
Odešel komunista, skromný člověk a tak také bude žít
i v našich srdcích. Čest jeho památce!
Redakce

K úkolům našeho listu
Republiková redakční rada „Dialogu“ 25. července 2020 na
svém plenárním zasedání po bohaté diskusi schválila úkoly
na druhé pololetí letošního roku a na rok 2021. Zejména
zaměření listu na marxisticko-leninskou analýzu přípravy
a průběhu odkládaného sjezdu KSČM.
V usnesení RRRD se rovněž schvaluje upevnění spolupráce
s Marxisticko-leninským odborným klubem (MLOK),
vytvoření elektronické verze časopisu a webových stránek
(dialog-komunistickylist.cz), složení RRRD a jejího vedení,
jakož i složení výkonné redakce.
Republiková redakční rada „Dialogu“ uložila redakci mimo
jiné připravit obsahový program článků k 100. výročí založení
komunistické strany u nás a pokračovat v diskusi k marxistickoleninskému charakteru komunistického hnutí.
Odsoudila antikomunistickou hysterii, účelově zkreslovaný
výklad novodobých dějin a útoky vůči těm, kteří zásadově
obhajují komunistické myšlenky.
(red)
komunistický měsíčník

„dialog“

Již jsem naznačil, že B. Engels
patřil k nejvzdělanějším mužům
své doby. Byl univerzálně talentovaným a plodným myslitelem,
vědcem a to nejen na půdě společenských věd, ale i ve sféře věd
přírodních. Nebyl jen filozofem,
politickým ekonomem, sociologem a politologem. Jeho teoretický přístup, tak jako i Marxův,
byl univerzální, interdisciplinární
a z teoretickometodologického
hlediska vždy filozofický - důsledně dialektickomaterialistický.
Marxistická, dialektickomaterialistická filozofie světonázorově a metodologicky prostupuje všemi jeho
pracemi. B. Engels však věnoval
velkou pozornost jak jejímu výkladu, tak i rozvoji. Vycházel z toho,
že nejen filozofie historického materialismu, dialektickomaterialistické pojetí dějin, ale i dialektický
materialismus, musí být rozvíjeny
na základě zobecňování nejnovějších poznatků ve vývoji přírodních
a společenských věd. A naopak,
přírodní a společenské vědy se
mohou plodně vyvíjet pouze na
základě dialektického a historického materialismu. Z filozofického
hlediska k nejvýznamnějším Engelsovým pracím patří především
celý první oddíl – „Filozofie“ z „Anti-Dühringa“, „Dialektika přírody“
a „Ludvík Feuerbach a vyústění
klasické německé filozofie“. Těmito
vynikajícími texty se budu zabývat v listopadovém čísle „Dialogu“
(č. 353), tedy v měsíci dvoustého
výročí Engelsových narozenin.
Zde ještě poznámku. Engelsův
„Anti-Dühring“ zaujímá zvláštní
místo v marxistických textech, neboť jsou zde v určité skvěle vyargumentované formě, objasněny ony
tři základní součásti marxismu I. oddíl: Filozofie, II. oddíl: Politická
ekonomie, III. oddíl: Socialismus.

Tato kniha byla Engelsem napsána na podnět, z iniciativy K. Marxe
a za jeho aktivní podpory. Šlo o to,
energicky vystoupit proti antimarxisticky zaměřené maloburžoazní
ideologii E. Dühringa, která měla
podle jeho halasného prohlášení
způsobit naprostý převrat ve filozofii, v politické ekonomii a v socialismu. Ve skutečnosti šlo o eklektickou směsici nejrůznějších, vulgárně materialistických, idealistických, pozitivistických, vulgárně
ekonomických a pseudosocialistických názorů, které se nebezpečně rozšiřovaly v dělnickém hnutí,
především pak mezi oportunisticky naladěnou sociálně demokratickou inteligencí. Tato kniha je podle mne inspirativní při kritickém
pohledu na přístupy nedávných
i dnešních levicových teoreticků,
při jejích interpretaci nedávné minulosti i současnosti, zvláště těch,
kteří se hlásí k „novému myšlení“
a „čtení“ klasiků marxismu.
Jestliže za Marxova života dělal
B. Engels vše, co bylo v lidských
silách, aby svému příteli a jeho
géniu umožnil pracovat, především napsat „Kapitál“, pak po jeho
smrti (14. 3. 1883), bez rozmýšlení zanechal své vlastní vědecké
práce a zbytek života věnoval dokončení práce na Marxově „Kapitálu“ a jeho vydání. Pro ilustraci
uveďme, že B. Engels se stále
obával, že toto své skutečně historické poslání, nedokáže splnit.
Neboť když začal na druhém dílu
pracovat, bylo mu 63 let. A připravit jen třetí díl pro tisk mu trvalo
téměř 10 let. Proto mohl V. I. Lenin napsat, že „vydáním II. a III.
dílu „Kapitálu“ zbudoval Engels
svému geniálnímu příteli monumentální pomník, na nějž mimoděk vytesal své vlastní jméno.
Opravdu, tyto dva díly „Kapitálu“

jsou prací dvou: Marxe a Engelse. Staré báje vyprávějí o různých
dojímavých případech přátelství.
Evropský proletariát může říci, že
jeho věda byla vytvořena dvěma
vědci a bojovníky, jejichž vzájemný vztah překonává nejdojímavější staré pověsti o lidském přátelství.“ (Lenin, V. I., Engels, B.: Sp.
sv. 2, s. 20.)
Engelsova práce především na
III. dílu Kapitálu jej přiměla k tomu,
aby pozorně sledoval všechny
podstatnější přeměny v kapitalistické ekonomice. Své poznatky zachytil nejen v poznámkách
a doplňcích k Marxovu rukopisu,
ale také v celé řadě dalších prací
a odborných článků. Tak doplnil
Marxovu teorii politické ekonomie
kapitalismu. B. Engels odhalil, že
rozhodující tendencí vývoje kapitalismu na sklonku minulého
století bylo vytváření monopolů,
příchod monopolistického kapitalismu, tedy imperialismu.
Závěrem zdůrazněme, že B. Engels vedle své obrovské teoretické
a propagandistické práce vykonal
společně s K. Marxem stejně obrovskou, ne-li větší praktickopolitickou, organizátorskou práci a to
jako vůdce mezinárodního proletariátu, když se zásadním způsobem podílel na vzniku a činnosti
I. i II. internacionály. Vedl přitom
nemilosrdný boj i proti oportunismu a revizionismu v dělnických
stranách, odhaloval a ostře kritizoval jejich chyby atd. „Po smrti
Marxově“, jak napsal V. I. Lenin,
„zůstal Engels sám dále rádcem
a vůdcem evropských socialistů.
K němu se obraceli o radu a pokyny … Ti všichni čerpali z bohaté
studnice vědomostí a zkušeností
starého Engelse.“ (Lenin, V. I.: Sp.
sv. 2, s. 20.)
Zdeněk Košťál

Žijeme dneškem a řešme problémy současnosti
(K článku v Haló novinách)

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik se pokusil o jakousi úvahu o něčem, o čem toho moc neví. Lidsky chápu, že se snaží obhájit svou
pozici a zároveň odpovědnost za prezentaci strany
v nejvyšším zastupitelském sboru v ČR. Promluvil
odpovědný zástupce komunistické strany takto:
V poslední době se ve veřejném prostoru projevuje až nevídaná starostlivost o dění v KSČM…
Starostlivost o průběh nadcházejícího podzimního sjezdu je evidentní snahou podsunout KSČM
zdánlivou rozpolcenost a vzájemné ataky…, ale
o tom, kam bude KSČM nadále směřovat, rozhodne sjezd strany… Strana nikdy nebyla a nebude stranou jednoho muže… kandidatury na předsedu se zúčastní víc lidí. Nikdy bychom si nepřáli,
aby kandidát byl pouze jeden a ostatní nedostali
šanci se volby zúčastnit a předložit své návrhy na
další vývoj strany a její činnosti.
Promluvil znalec formálního procesního postupu
při volbě vedení strany. Již se nezmiňuje o zákulisní a nyní i veřejné dehonestaci konkrétních osob
(aniž nemá odvahu je přímo zmiňovat), které kandidují na vedoucí funkci, ale „nejsou ideově či věcně“ propojeni se současnými obhájci funkcí. Ano,
rozhodne i o předsedovi KSČM sjezd. Je třeba připomenout, že dirigentskou taktovku nad přípravou sjezdu má současné vedení včetně publikace
v Haló novinách, kde se pod jejich vlivem rozhoduje komu a co dát do tisku.
Větší vypovídající hodnotu, jaký má předseda
poslaneckého klubu KSČM vztah k historii nejen
komunistické strany (jejíž byl i funkcionář), ale
i k budování socialismu, je toto:
„Neustálé vracení se do minulosti a nepříliš
přesná modifikace různých vyjádření čím dál víc
dokazují, že se jedná o zcela cílený útok na identitu KSČM. Mám za to, že tento nefér styl politického boje bude těm slušným lidem ve všech politických stranách cizí a jedinci, kteří tyto pokusy činí,
tak spláčou nad výsledkem…“ Netřeba nám nabízet lekci moderních dějin. Postačilo by, pokud
by dějinné události nebyly různě modifikovány
a jejich hodnocení ponecháno odborníkům z oblasti historie.

v y c h á z í j e n d í k y o b ě t a v ý m č t e n á ř ů m a d o p i s o vat e l ů m i v r o c e

Jak by autor textu zabezpečil, aby dějinné události nebyly různě modifikovány, když zároveň
ponechává jejich hodnocení, tedy účelovou modifikaci, odborníkům z oblasti historie? Bylo by
dobré ony historiky konkretizovat, těch objektivních je jako šafránu a ti spíše mlčí. Nemá na mysli odborníky třeba z EU, či ty, kteří Únor 1948
hodnotí jako politický puč a celé období budování socialismu za zločinné? Vždyť i on nese přímou
odpovědnost za devastaci ideově vědecké práce
strany a vedení strany nedokáže využít ani positivní práce historiků z řad KSČM k informovanosti nejen členů strany, ale i veřejnosti. Podobné
tvrzení „nechme to historikům“ kdysi ve funkci
místopředsedy strany razil i J. Dolejš. Pak se nedivme, že přepisování dějin jen a jen kvete, když
KSČM jen a jen vadne.
V článku se zmiňuje, že „Současnost má své
aktuální bolístky, kterými je například nezaměstnanost, nedostatek pracovních sil v zemědělství, sociálních službách i zdravotnictví.
Ne všichni jsou schopni absolvovat přeškolení
a u některých profesí to ani nejde.“
Je velmi zvláštní až podivné, že vedoucí funkcionář KSČM považuje problém nezaměstnanosti,
nedostatek pracovních sil v zemědělství, sociálních službách i zdravotnictví za své bolístky současnosti. Nezaměstnanost v porovnání s nedávnou minulostí je sice menší, ale není to bolístka,
nýbrž přímo bolest pro ty, kteří jsou nezaměstnaní. Teprve konkrétní situace po první vlně Covidu
19 ukáže, že nepůjde o bolístku, ale o vážný sociálně zaměstnanecký problém, který nevyřeší ani
podpora současné vlády, neboť jde o vládu kapitálu. Neschopnost systému vytvořit podmínky
pro přípravu kvalifikovaných pracovníků je přímo
systémová.
Nedostatek zdravotního personálu je ohrožující, zejména pro ty nejslabší, a přitom tato bolístka je přímo systémová vada tržního mechanismu nerespektující společenskou potřebu, ale
otročení ve jménu zisku a úspoře v neziskovém
sektoru.
Rudolf Košťál

200.

výročí od narození bedřicha engelse!

(Pokračování z minulého čísla...)

1. První světová válka 1914 až
1918 a úloha USA v ní a po ní
Co je třeba si uvědomit je skutečnost,
že světový kapitalistický systém se v roce
1914 dostal do všeobecné krize, když nedokázal řešit své vnitřní rozpory jinak než
rozpoutáním světové války, což vrhlo lidstvo do katastrofy. Bylo to spjaté s tím, že
tento systém vstoupil do svého druhého
stádia – přešel z fáze kapitalismu volné soutěže v monopolní kapitalismus = imperialismus. Šlo tedy o válku imperialistickou, dobyvačnou, v níž se řešily zejména rozpory
mezi velmocemi: Dohody (Anglie, Francie,
Rusko, k nimž se připojila Itálie a posléze
i USA) na jedné straně a na straně druhé
zeměmi Centrálních mocností (Německo,
Rakousko-Uhersko a Turecko, k nimž se
přidalo Bulharsko). Do této války byl nakonec zatažen celý svět.
Pro představu nebývalého rozsahu a hrůznosti této světové války připomeňme, že
prusko-francouzská válka (1870-1871) byla
zahájena s 640 000 vojáky, v létě1914 pak jen
na samotné západní frontě stálo proti sobě
3 100 000 mužů! Celkem bylo zmobilizováno 73 515 000 lidí. A jak to, pokud jde o oběti této války, nakonec dopadlo? Tato pro lid
zúčastněných národů, nelidská a nesmyslná
válka si vyžádala mnohem větší oběti, než
kterákoliv předcházející válka v dějinách lidstva. Ztráty na frontách činily 10 miliónů
mrtvých a 25 miliónů zraněných. Další milióny lidí padly za oběť hladu a epidemií.
Celé oblasti válčících zemí byly zpustošeny,
hospodářství ochromeno, způsob života rozvrácen. (Přehled nejnovějších dějin I., 19171929, NPL 1962, s. 15, 20.)
Pokud jde o USA, ty se na začátku nepřipojily k žádnému z válčících bloků, ač
se staly již v roce 1894 ekonomickou velmocí. Překonaly Anglii, která byla největší
průmyslovou mocností světa, a v roce 1914
jejich průmyslová výroba představovala
1/3 světové průmyslové produkce. Přitom
však byly - až do začátku první světové války
- největším dlužníkem. Bez evropských peněz by sotva přežily. Bezprostředně před začátkem války v Evropě Spojené státy uvízly
v hospodářské recesi, která hrozila přerůst
v hospodářskou krizi. To vedlo např. k tomu,
že začátkem roku 1913 vstoupili do stávky,
trvající několik měsíců, newyorští textiláci. Stávka se rozšířila až do Bostonu. V Patersoně v New Jersey pět měsíců bojovali
hedvábníci, následovali horníci v Coloradu
a další, což trvalo do prosince 1914. (Deschner, K.: Utajované dějiny USA, Eko konzult 2016, s. 129.)
Vše se změnilo rozpoutáním prvé světové
války v Evropě, do níž se USA hned nehrnuly. Tato válka pro ně (USA) přitom přišla
„jako dar z nebes“! Svou expanzivní zahraniční politiku, prozatím zaměřily – jak bylo
v předchozí části textu připomenuto - jen
na západní polokouli a Tichomoří, a proto
vyhlásily v jejím počátku, při uplatňování
politiky „izolacionismu“ a frázích o pacifismu, „neutralitu“.
Jestliže tato válka podlomila nejen stabilitu, ale fakticky i samu existenci světového
kapitalismu jako celku, americký kapitalismus neobyčejně zbohatl a zesílil. Jinde ve
světě ničila válka milióny životů a způsobovala nesmírné materiální škody, Amerika na
tom však byla jinak. Zde americké monopoly hromadily neslýchané zisky. Vydělávaly
na dodávkách zboží do Evropy a do války
vstoupily jako poslední z velmocí (formálně v roce 1917, fakticky až v roce 1918). Až
v její závěrečné fázi, když ostatní země byly
již velmi vyčerpány. Spojené státy tak učinily proto, že chtěly získat nejen rozhodující
vliv při poválečném rozdělení světa, ale
především si zajistit splatnost svých obrovských úvěrů, poskytnutých wallstreetskými
bankéři hlavně Anglii a Francii. Proto jejich
porážku nemohly připustit!
Zároveň chtěly i zabránit vítězství dravého
(podobně jako ony) imperialistického Německa, které se pro ně mohlo stát daleko nebezpečnějším konkurentem než Anglie, jejíž
moc začala být na ústupu. V bojích, kterých
se americké divize účastnily na francouzské
frontě až od května 1918, tedy půl roku před
skončením války, byly poměrně nepatrné.
komunistický měsíčník

„ dialog “

Úlohu USA v první světové válce názorně
charakterizuje skutečnost, že z úhrnného
počtu padlých na ně připadla sotva jedna
setina, zato však jejich podíl na počtu nových milionářů, vzniklých v celém světě za
války, činil víc než tři čtvrtiny (asi 17 000).
To bylo dáno doslova záplavou objednávek zbraní, výzbroje, surovin a potravin pro
evropské dohodové velmoci, tak jako i obrovské vládní zakázky pro nově budovanou
americkou armádu. Jak již bylo řečeno, tím
i bylo zabráněno, hospodářské krizi, která
byla na spadnutí v předvečer války.
Souhrnně - konkrétně řečeno, v USA zejména rychle rostla průmyslová odvětví,
spjatá s výrobou vojenského materiálu: vý-
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nopolů, kde dominoval kapitál
USA. Tedy to, o co se Spojené státy
snažily, toho i dosáhly – jak v Paříži v roce
Ještě jinak řečeno: geografickou mapu
1919, tak i v roce 1929. USA si nezajistily „rozporcování Ruska“ mezi imperialistické
klasické kolonie, ale „právo“ a „schopnost“ velmoci Dohody, připravilo pro americkou
kontrolovat situaci ve světě, tak jak to chtě- delegaci na jednání ministerstvo zahraničí
ly ony, přesněji řečeno americký kapitál. Sa- Spojených států. Ta velmi přesně ukazovamozřejmě, že ne všechny plány se podařilo la, že Ruský stát měl existovat pouze na
uskutečnit. Největším a nejbolestivějším Středoruské vysočině. Pobaltí, Bělorusko,
omylem, reálnou skutečností, nejen pro Ukrajina, Kavkaz, Sibiř a Střední Asie na té
USA, ale pro celosvětový kapitalistický sys- mapě byly „samostatnými“, „nezávislými“
tém, byl zrod nezávislého sovětského Ruska státy podřízenými ovšem intervenčním
místo Ruska buržoazního a závislého. S tím mocnostem. Tak již koncem roku 1917, zase zatím musely „amíci“ smířit a počkat na čaly do sovětských přístavů na severu a Dálpozdější časy. Zbytek Evropy však byl v pod- ném východě připlouvat anglické, americké a japonské válečné lodě. Jestliže se
v roce 1918 v Murmansku vylodili angličtí
vojáci a následně americká intervenční
pěchota a poté američtí vojáci vstoupili do
Vladivostoku, podařilo se je úplně vyhnat
z ruského území až v roce 1922.
(Jiná, zakrývaná a zalhávaná tvář USA)
K podstatné skutečnosti v intervenční,
agresivní akci Spojených států proti sovětroba oceli se během války zvýšila 1,5 krát, statě pod jejich vlivem (pod „monopolem skému Rusku, patří i to, že si zde Američané
chemického průmyslu 2,5 krát, americké Yankees“).
bezostyšně „přivlastnili“ velké množství
obchodní loďstvo prudce vzrostlo z předPřitom přibývá důkazů, že Spojené státy ruských zlatých rezerv, když je vzali běloválečného 1 miliónu tun na 11 miliónů tun a Británie byly hlavními viníky vypuknutí gvardějskému admirálovi Kolčakovi, pod
v roce 1919. Úhrnná hodnota průmyslové první světové války. (Více si o tom můžete slibem o dodávce zbraní. Tento slib však
produkce vzrostla během války z 24 miliard přečíst na euservr - http://www.usinfo.ru/ nesplnili, zřejmě ani splnit nechtěli. Právě
na 63 miliard USD. Zisky amerických velko- stravit.htm „Svobodné noviny, 11. 9. 2013, toto zcizené zlato je přitom zachránilo běkapitalistů se ztrojnásobily. Podíl USA na „200 let terorismu USA: Přehledný seznam hem Velké hospodářské krize, kdy se vláda
světové průmyslové výrobě stoupl z 36 % všech amerických válečných zločinů, teroru rozhodla pomoci státních zásahů do ekoa válek. Ten seznam vás zaručeně šokuje!“) nomiky řešit obrovskou nezaměstnanost.
v roce 1913 na 47 % v roce 1920.
Ta hrůzostrašná světová válka změnila
Na tyto investice bylo potřeba obrovské
3. Intervence proti
USA ze zadlužené země na stát věřitelský.
množství peněz, a tehdy se ukradené zla„Nádhera!“ Převážná část investic evropto hodilo. (Více: http://jinezpravy.blogspot.
sovětskému Rusku
ských bank na americkém území byla buď
cz/2012/08/teorie-o-vzniku-banky-ceskosloV roce 1917 prý američtí magnáti finan- venskych.html)
jako nepřátelská zabavena, anebo jich bylo,
jako spojeneckých, použito na zaplacení covali také socialistickou revoluci v Rus4. Extrémy valící se
amerických dodávek. Jestliže před válkou ku a doufali, že to vyvolá občanskou váldlužily USA evropským zemím asi 5 mili- ku, chaos a celkovou likvidaci této země.
Spojenými státy
ard USD, po skončení války dlužila naopak Připomeňme, že ve stejné době se Rusko
Poválečnou Ameriku (onu prý „výspu
Evropa Spojeným státům víc než 10 miliard účastnilo první světové války, která mu to
USD. Americké zahraniční kapitálové inves- ještě zhoršovala. Zde jsou údajně konkrétní svobody“ a „demokracie“, jaksi dodnes mytice vzrostly v letech 1913 až 1919 pětiná- jména amerických sponzorů: Jacob Schiff, slí tolik lidí i u nás) zaplavil antisemitismus.
sobně! Americký vývoz vzrost trojnásobně. Felix a Paul Wartburg, Otto Kahn, Morti- Řada lidí prý spojovala židy s komunismem
Hospodářské těžiště kapitalistického světa mer Schiff, Guggenheim, Isaac Seligman. a radikalismem. Mysleli si také, že židé
se v důsledku první světové války definitiv- Když však občanská válka opravdu začala, uplatňují velký vliv v Hollywoodu, obchodě
tak Američané použili své ekonomické i vo- i akademickém světě. Tak Harvard osekal
ně přesunulo do USA!
V důsledku války došlo ve Spojených stá- jenské síly na urychlení zničení Rusů. Zvlášť přijímání židovských studentů z 28 % v roce
tech nejen k horečnému rozvoji výrobních velké naděje se upnuly na Trockého, proto 1925 na 12 % v roce 1933. Další přední unisil, ale i dalšímu zesílení koncentrace výroby se velmi naštvaly, když Stalin rozpoznal je- verzity jeho příklad brzo následovaly.
Další přijatá opatření se týkala „nežáa kapitálu. V této zemi, která byla již před jích plány a Trockého odstranil jako nepřídoucích osob“. Tak v roce 1911, ještě jako
válkou klasickou zemí monopolního kapi- tele.
Je velmi zajímavé, že po revoluci v roce guvernér New Jersey Woodrow Wilson
talismu (imperialismu), ještě více upevnila
svou moc třída vládnoucích monopolů. Tím 1917, americký prezident a „demokrat“ (v roce 1912 a následně v roce 1916 byl
mohli Morganové, Rockefellerové, Mello- Woodrow Wilson nastínil americkou poli- zvolen prezidentem USA) podepsal zákon,
nové a ostatní nejsilnější monopolisté obsa- tiku, pokud jde o Rusko, takto: Celá bělo- který povoloval sterilizaci vězňů, epileptidit klíčové pozice ve vládních úřadech pro gvardějská vláda v Rusku by měla dostat ků a slaboduchých. Během následujících
válečné hospodářství a zajistit si tak nejvý- pomoc a uznání Trojdohody. Kavkaz je let bylo sterilizováno asi 60 000 Američanů.
hodnější objednávky, rozšiřování kapacity součástí problému turecké říše, Střední Z nichž více než třetina z Kalifornie. „Budousvých podniků a nákladně je modernizovat Asie by se měla stát protektorátem Anglo- cí německý vůdce Adolf Hitler tento vývoj
a to na útraty státu! (Přehled nejnovějších -Sasů, Sibiř by měla mít oddělenou vládu v USA pozorně sledoval a prohlásil, že nědějin I., 1917-1929, NPL 1962, s. 157-159.) a Velko-Rusko novou vládu (tj., ne sovět- které své strategie „nadřazené rasy“ založí
skou). Po vítězství nad „rudými“, Wilson prý na amerických modelech, které opěvoval,
2. Války a agrese USA
dokonce plánoval vyslat do Ruska vojska ale kritizoval za to, že nebyly dotaženy do
z křesťanského sdružení mladých lidí „pro konce. To on je dotáhl dále. Mnohem dále.
mimo Evropu v době
morální vzdělávání a řízení ruského lidu“.
V letech 1920 až 1925 se tři až šest miprvní světové války
(Tamtéž.)
lionů Američanů přidalo do řad rasistů,
Koncem listopadu 1917 se vlády dohodo- antisemitů, antikatolického Ku Klux Klanu
V letech 1912 až 1933 byla Spojenými
státy okupována Nikaragua, která se stala vých mocností na mezinárodní konferenci (tajný, nebezpečný, násilnický spolek, čítajímonopolní kolonii „United Fruit Company“ v Paříži domluvily na intervenci proti ruské cí téměř 4,5 milionů členů, který terorizoval
a dalších amerických společností. Jak jsem revoluci. Dne 23. prosince 1917 podepsala černochy, židy, katolíky a liberály, kteří byli
již v předešlé části připomněl, byla v roce Anglie a Francie zvláštní, tajnou smlouvu pro rovnoprávnost s černochy a to nejen
1914 ve Washingtonu podepsána dohoda, o realizaci protisovětské intervence, kte- na Jihu, Severu ale i na Středozápadě USA.
podle které Spojené státy měly právo vy- ré se zúčastnilo celkem 14 zemí. Interven- /Wikipedia/ V Oklahomě 15. prosince 1923
budovat mezi oceánský Panamský kanál ce měla, jak to tehdy slíbil aristokratický musel být kvůli jeho akcím vyhlášen výjimečv Nikaragui. V roce 1917 se stal preziden- „demokrat“, zaníceně se angažující při za- ný stav. /Deschner K., Utajované dějiny USA,
tem proamerický E. Chamorro, který uza- chování koloniální říše - britského impéria, s. 157/), který ovládal politiku v Indianě,
vřel s USA řadu nových dohod, což vedlo W. Churchill: „Zadusit bolševismus hned Coloradu, Oregonu, Oklahomě a Alabamě
v zárodku!“ (Churchillova citace převzata a vyslal stovky svých delegátů na demok ještě většímu zotročení této země.
V roce 1914 – američtí vojáci vstupují z: Stone O., Kuznick P., Utajené dějiny Spoje- kratické shromáždění roku 1924. Podivuhodným aktem je, že v roce 1925 přihlíželo
do Dominikánské republiky, k boji s rebely ných států… PRESS, Brno 2015, s. 75.)
Podle uvedené smlouvy podporované čtvrt milionu lidí tomu, jak Washingtonem,
o Santa Domingo. 1914 až 1918 došlo k sérii invazí do Mexika. V březnu 1916 americ- USA mělo být od Ruska odtrženo (dnes pochoduje a manifestuje 35 tisíc členů
ká armáda pod velením Pershinga překroči- by bylo řečeno: ve jménu „lidských práv“, Ku Klux Klanu.
Srdcem země se rozlévala nenávist.
la opět mexickou hranici, ale vládní vojáci „svobody a demokracie“) Pobaltí, Ukrajina,
a partyzánské armády P. A. Villy a Zapaty Kavkaz, Don, Krym, Střední Asie, Besará- Henry Fonda, budoucí filmová hvězda,
dočasně zapomněli na občanské nepokoje bie a jiná území, jež se měla stát koloniemi vzpomínal, jak ve čtrnácti letech sledoval
a sjednotili se proti „amíkům“ a Pershingo- imperialistických velmocí. Angličtí a fran- z tiskárny svého otce v nebraském městě
vu armádu „vymetli“ ze země. 1914 až 1934. couzští imperialisté se též dohodli na roz- Omaze lynčování: „Byl to nejpříšernější
Po četných povstáních na Haiti, vojska USA dělení Ruska na sféry jejich vlivu: anglická pohled celého mého života… Ruce jsem
tuto zemi okupovala po 20 let a v letech zóna měla být vytvořena z Kavkazu, Kubáně měl zpocené a v očích slzy. Jediné na co
1916 až 1924 USA okupovaly Dominikán- a Donu. Z Ukrajiny, Besarábie a Krymu měla jsem byl schopen myslet, byl ten černošský
skou republiku. V letech 1917 až 1933 být vytvořena francouzská sféra. Dálný vý- mladík, jak se houpe na konci lana.
Podobný osud čekal další stovky
Kubu, z níž učinily ekonomický protektorát. chod a Sibiř, měly být sférami vlivu USA
Jak jsem již uvedl, po válce se všechny a Japonska. (Dějiny SSSR, Epocha socialis- Afroameričanů. Lynčování, často všeobecstáty, kromě USA, ocitly v dluzích u meziná- mu /1917-1957/, Praha 1960, SNPL, s. 143.) ně inzerováno předem… se proměnilo ve
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vychází jen díky obětavým čtenářům a dopisovatelům i v roce

150.

výročí od narození vladimíra iljiče lenina !
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zvrácené rituály znesvěcení, plné trhání na
kusy, kastrací a schovávání těla jako suvenýrů… Rozšiřoval se i antiintelektualismus.
V roce 1925 byl obžalován, odsouzen a pokutován učitel z Tennessee jménem John
Thomas Scopes za to, že ve škole vyučoval Darwinovu evoluční teorii.“ (Stone, O.,
Kuznick, P.: Utajené dějiny Spojených států.
Temné stránky americké historie od anexe
Havaje po tažení v Iráku, PRESS, Brno 2015,
s. 39-40.)
Uplatňování hrubého zastrašování a násilí, terorismu fašizoidního typu ve Spojených státech se netýkalo jen při projevech
rasismu a uplatňování oficiální politiky segregace vůči černochům, jak se dnes říká
Afroameričanům, ale i proti stávkovému
hnutí dělníků a zaměstnanců, především
v časech krize. Např. koncem roku 1932
bylo po celé zemi (USA) patrné rozhořčení pracujících proti existujícímu systému,
který uprostřed přebytku a bohatství nedokázal milionům zajistit ani holou existenci.
Veřejnost vzrušil zejména brutální zásah
vlády prezidenta Hoovra, proti většině
nezaměstnaných veteránů z první světové války, kteří se v počtu asi 25 000 shromáždili v létě 1932 ve Washingtonu, kde se
utábořili i s rodinami, a žádali Kongres, aby
jim byl okamžitě vyplacen přislíbený tzv.
„bonus“ za léta válečné služby. Když se jich
vláda nemohla zbavit, nařídila jejich násilné vyhnání z hlavního města, které provedl
generál Mac Arthur s jednotkami jezdectva
i tanků. Dva z vysloužilců byli zabiti, jiní
zraněni a jejich tábor zapálen.“ (Přehled
nejnovějších dějin II. 1929-1939, NPL 1963,
s. 67.) Vskutku „lidské“, „humánní“ a veskrze „demokratické“, americké řešení.
V prvých letech Rooseveltova New Dealu („Nového údělu“ – programu „za nové,
spravedlivější podmínky“ v rozvoji USA, realizovaného od r. 1933, při překonání krize
politikou státních zásahů do ekonomiky) se
zvedla vlna stávek po Spojených státech.
Stávky byly neobyčejně úporné, často
doprovázené krvavými boji proti útokům
ozbrojených stávkokazeckých band i národní gardy. Například jen za první rok po
Rooseveltově nastoupení do funkce prezidenta, bylo při nich na 50 obětí na životech a kolem 200 těžce raněných. Již v roce
1933 stávkovalo víc než 1 milion dělníků,
v dalším roce asi 1,5 milionu a v roce 1935
přes milion. V roce 1937 se stávek zúčastnily téměř 2 miliony pracujících. (Tamtéž
s. 388-389.)

5. Světová hospodářská
krize v letech 1929 až 1933,
její důsledky a úloha USA
Tato cyklická krize začala „černým čtvrtkem“ 24. října 1929, když došlo ke zhroucení kursů akcií na newyorské burze, což
vyvrátilo velké iluze šířené podnikateli
a buržoazními ekonomy o trvalém rozkvětu
kapitalistického hospodářství. Nebylo náhodné, že vypukla v citadele kapitalismu,
v USA, neboť ty hrály vedoucí úlohu ve světové ekonomice (jejich průmyslová výroba
od první světové války, na níž obrovsky vydělaly, činila téměř polovinu výroby celého
světa, zde byla rovněž soustředěna téměř
polovina světových zásob zlata) a přerostla v krizi světovou, jež neušetřila ani jednu
zemi světové kapitalistické soustavy.
Šlo o nejrozsáhlejší, nejhlubší a nejvleklejší hospodářskou krizi v dějinách kapitalismu
20. století. Jestliže v předchozích krizích neklesla výroba víc než o 7 %, činil pokles od
roku 1929 do roku 1932 až 38 %. Pracujícím,
dělníkům a zaměstnancům – námezdně
pracujícím přinesla nesmírnou bídu. V roce
1933 dosáhl počet nezaměstnaných v kapitalistických zemích přibližně 30 milionů,
z toho v USA 13 až 18 milionů, v Německu
7 milionů (v koloniích nebyly statistiky vedeny). Mzdy zaměstnaných dělníků značně
klesly, např. v USA a v Německu o více než
1/3. Pokles kupní síly dělnictva – základní
masy spotřebitelů – vedl k zbídačování maloburžoazie. Vedle velkých firem bankrotovaly statisíce drobných výrobců a obchodníků. Rolníci se hromadně zadlužovali a byli
vyháněni z půdy!
komunistický list

„dialog“

1929
1930 	  
1931 	  
1932 	  
1933 	  

Rozsah krize ukazují čísla
v objemu průmyslové výroby:
USA Německo
Anglie
100	     100	            100
81	       88		
92
68	       72		
84
54	       60		
83
65	       67		
86

Srovnejme to s plánovanou ekonomikou
té doby v SSSR: rok 1929 – 100; 1930 – 130;
1931 – 162; 1932 – 185; 1933 – 202
Světová hospodářská krize pohřbila i dočasnou stabilizaci v mezinárodních vztazích, neboť se silně zostřil boj o trhy a zdroje
surovin. Imperialistické mocnosti ve snaze
vybřednout z krize se snažily posílit svou
mezinárodní pozici na úkor druhých, zejména slabších zemí. To vedlo k nárůstu zostřování rozporů mezi nimi (imperialistickými
velmocemi) a tedy k reálné možnosti rozpoutání nové války.
Navíc bylo tragickou, leč zákonitou skutečností, že v nejbohatších zemích světa,
v blízkosti luxusních vil, hotelů a barů hladověly deseti milióny lidí a tisíce doslova
umíraly hladem. V dělnické třídě a mezi
dalšími zaměstnanci, námezdně pracujícími, narůstaly revoluční nálady. Proto značná část buržoazie, zejména velkoburžoazie,
za takovéto situace neviděla spolehlivou
záštitu v „parlamentně demokratické formě“ své politické moci, svého státu, tedy
uplatňování své diktatury. A hledala možné
východisko v diktaturách fašistického nebo
polofašistického typu, jaké existovaly ve
značné míře již v Itálii, Španělsku, Portugalsku, Maďarsku, Polsku, Bulharsku, Litvě a od
roku 1929 i v Jugoslávii. Proto buržoazie začala silněji než dříve podporovat fašistická
hnutí, která měla zastavit a rozmetat opoziční, především komunistické hnutí. S tím
však zároveň i k ní, k buržoazii tolerantní,
reformistické – socialistické, sociálně demokratické hnutí! (Přehled nejnovějších dějin
II. 1929-1939, NPL 1963, s. 9 - 12.)

6. USA pomohly
Hitlerovi k moci
Začněme zajímavým, ve vztahu k jeho
(O. Stona) zemi, sebekritický postřehem:
„Druhá světová válka je dodnes jedním
z nejheroičtějších období v americké historii i mytologii. Moderní mediální průmysl
knih, televizních show a filmů jako Zachraňte vojína Ryana, aplauduje přispění
Ameriky k porážce Hitlerova nacistického
režimu. Všichni však ignorují, zapomínají
nebo přehlížejí skutečnost, že řada prominentních amerických byznysmenů i
občanů – hnaných chamtivostí, ale někdy
i sympatiemi s fašismem – Třetí říši vědomě napomáhala.“
IBM vedená Thomasem Watsonem získala na počátku 20. let rozhodující podíl v německé firmě Dehomag, který si ponechala
i poté, když se moci chopili nacisté. Watson
v roce 1937 přijal Velký kříž Řádu německé
orlice za pomoc vládě.
Alfred Sloan z General Motors pomáhal prostřednictvím své německé pobočky
Adam Opel v ještě větším rozsahu, když vyráběl auta a dopravní prostředky pro německou armádu. Německá pobočka Henryho Forda vyráběla vozový park válečných
vozidel po celou válku, a to s požehnáním
mateřské společnosti v Michiganu. H. Ford
publikoval řadu článků a následně knihu
s názvem Mezinárod žid: světový problém.
Hitler si ve své mnichovské úřadovně vyvěsil
Fordův portrét a roku 1931 řekl Detroit News:
„Heinricha Forda považuji za svou inspiraci.“
Když byla v roce 1939 vyhlášena válka
v Evropě, Ford a GM se navzdory pozdějšímu
popírání odmítly zbavit svých německých
majetků, a dokonce se podrobily nařízením
německé vlády k přestavbě pro válečnou
výrobu, zatímco podobným požadavků od
americké vlády se bránily.
Ano, Ford, GM, Standart Oil, Alcona, ITT,
General Electric, výrobce munice Du Pont
a další pokračovaly v obchodech s Německem až do roku 1941. Přestože Spojené státy prohlásily řadu z těchto obchodních aktivit za ilegální na základě zákona o obchodu
s nepřítelem, některé korporace stále dostávaly zvláštní licence v pokračování činnosti v Německu.

K dalším, kdo profitovali z vazeb s německým obchodem patřil Prescott Bush, otec
budoucího prezidenta George H. W. Bushe
a dědeček George W. a Jeba Bushových,
kterému americká vláda v roce 1942 zkonfiskovala pět bankovních účtů. (Stone, O.,
Kuznick, P.: Utajené dějiny Spojených států.
Temné stránky americké historie od anexe
Havaje po tažení v Iráku, PRESS, Brno 2015,
s. 50-52.) Prescott Bush spolupracoval s německým uhelným a ocelovým magnátem
Fritzem Thyssenem, který patřil k Hitlerovým podporovatelům od samého počátku
a velkou část jeho jmění opatrovala v zámoří investiční firma Brown Brothers Harriman prostřednictvím holdingové společnosti Union Banking Corporation, na
kontě spravovaném Prescotem Bushem…
Bush však v kšeftování s nacisty nebyl sám.
Ford, GM, Standart Oil, Alkola. ITT, General
Electric, výrobce munice Du Pont, Estman
Kodak, Wesinghouse, Pratt end Whitney,
Douglas Aircraft, United Fruit, Singer nebo
International Harvester – ti všichni obchodovali s Německem až do roku 1941 a řada
jejich filiálek pokračovala v obchodních operacích po celou dobu války, než je firmy později od svých zisků očesali. (Tamtéž, s. 269.)
K velkým investorům A. Hitlera, kterému
tím dopomohl k moci, patřil, podle amerického senátora za Floridu Claude Peppera
John Foster Dulles (rozhodný odpůrce komunismu a jeden z hlavních architektů studené války, budoucí americký ministr zahraničních věcí 1951-1959 a přítel K. Adenauera, kancléře NSR), neboť to byla jeho firma
a banka Schroeder, kdo obstaral Hitlerovy
peníze, které potřeboval, aby mohl vykročit
na dráhu mezinárodního zločince. „Podle
zpráv amerického tisku se Dulles zúčastnil
i onoho, podle Papena „dnes historického
jednání … při kterém, jak je možné se domnívat, Papen ubezpečil Hitlera podporou
Papeže. New Yorg Times informuje v lednu
1933 o Dullesově návštěvě v Kolíně a znovu ji připomíná 11. února 1944. Oba dva
články prý z amerických knihoven zmizely.
Též někdejší americký velvyslanec v Berlíně
Williem E. Dodd si poznamenal do deníku,
že Dullesem zastoupené banky už koncem
roku 1933 poskytly Německu úvěr v hodnotě miliardy dolarů.“ (Deschner K., Utajované dějiny USA, Eko konzult 2016, s. 173.)
Šlo o to, že J. Foster Dulles již v roce 1924
pomáhal „koncipovat Dawesův plán, který
vedl k restrukturalizaci plateb německých
reparací, čímž se pro americké banky otevřel ohromný nový trh. Ještě téhož roku
dojednal Foster pěti z nich kontrakty, na základě kterých půjčily německým klientům
celkem 100 milionu dolarů. Během následujících sedmi let nasměrovali Foster a jeho
společníci v Německu půjčky za dalších 900
milionů dolarů – což by začátkem 21. století odpovídalo více než patnácti miliardám.
Foster se díky tomu stal prodejcem německých dluhopisů ve Spojených státech, a nejspíš i na celém světě.“ (Kinzer Stephen, BRATŘI John Foster Dulles, Allen Dulles a jejich
tajná světová válka, Nakladatelství Rybka
Publishers 2016, s. 65-66.)
Zajímavé je, že k nejvýznamnějším Fosterovým klientům patřila společnost International Nickel, která sídlila v New Jersey. Zde byl
J. Foster Dulles nejen jejím právníkem, ale
zasedal i v její správní radě a byl členem jejího představenstva. „V roce 1934 přivedl Foster do tohoto kartelu největšího producenta
niklu v Německu, společnost IG Farben. Pro
nacistické Německo to znamenalo přístup
k surovinám, jimiž kartel disponoval.
„Bez Dullese“, konstatuje jedna studie
věnovaná firmě Sullivan – Cromwell, „by
Německo nemělo žádné páky pro jednání
se společností International Nickel, která
kontrovala světové zásoby niklu, jenž byl klíčovou surovinou pro výrobu nerezové oceli
a pancéřovaných plátů.“ Je třeba připomenout, že firma „IG Farben ovšem patřila také
k největším světovým výrobcům chemikálií
(později proslula výrobou Cyklonu B, plynu
používaného nacisty ve vyhlazovacích táborech)…“ (Tamtéž s. 66.)

ní proti režimu prezidenta Tinoco, který
pod tlakem právě USA odstoupil. Nepokoje
v zemi se však nezastavily. Tak došlo ve jménu „ochrany amerických zájmů“ a „lidských
práv“ k vylodění amerických vojáků, aby byl
obnoven „demokratický systém“ „poamericku“. V témže roce (1919) bojovali vojáci
USA na straně Itálie, proti Srbům v Dalmácii.
Rovněž během voleb v roce 1919 okupovali
američtí vojáci Honduras.
V roce 1920 došlo k dvoutýdenní intervenci USA v Guatemale a v roce 1921 k podpoře místních rebelů, kteří bojovali za svržení guatemalského prezidenta Carlose Herrera, ve prospěch US „United Fruit Company“.
V roce 1922 došlo k intervenci v Turecku. V letech 1922 až 1927 americká armáda internovala v Číně. 1924 až 1925
opět američtí vojáci vtrhli během voleb do
Hondurasu a v roce 1925 do Panamy, aby
zde americké síly, ve jménu „lidských práv“
a „demokraticky“ rozehnaly generální stávku. 1926 opět americká armáda uskutečnila
invazi do Nikaraguy a v roce 1927 až 1934
opět zasahovala a pobývala a v celé Číně.
Totéž zde tato armáda zopakovala v roce
1939. V roce 1932 došlo ze strany „amíků“
k invazi do El Salvadoru. V roce 1937 došlo
k vojenskému střetu s Japonskem. V témže
roce (1937) opět k intervenci armády USA
do Nikaraguy. S pomocí amerických vojáků byl dosazen k moci (v pravdě jak jinak
než opět „demokraticky“) diktátor Somoza, když svrhl legitimní vládu Hamída Sacasa. Somoza se svou rodinou vládl v zemi
následných 40 let. (http://www.usinfo.ru/
stravit.htm „Svobodné noviny, 11. 9. 2013,
„200 let terorismu USA: Přehledný seznam
všech amerických válečných zločinů, teroru
a válek. Ten seznam vás zaručeně šokuje!“)

8. Druhá světová válka - ještě
větší zesílení USA a ovládnutí
kapitalistické Evropy a Asie

a) Nástup fašismu a jeho tolerování
i podpora nejen Spojenými státy
Zpočátku, než se nový prezident Roosevelt přesvědčil, že fašistické mocnosti představují nebezpečí, že mohou vážně ohrozit
i USA, pokračoval ve 30. letech v dosavadním izolacionistickém kurzu zahraniční politiky Unie, zvláště ve vztahu k Evropě. Ve
vládnoucích buržoazních kruzích, zvláště
v Kongresu působila především skutečnost,
že vývoz amerického kapitálu do Evropy
na rozdíl od 20. let v podstatě ustal. Evropské státy za krize fakticky anulovaly své
válečné dluhy a americké investice klesaly
a znehodnocovaly se. USA tak do značné
míry ztratily své postavení, jež získaly za
první světové války onou rychlou přeměnou dlužníka Evropy v jejího věřitele.
Ne náhodou přijal Kongres v roce 1935
zákon o neutralitě, který se setkal téměř
s všeobecným souhlasem. Tak byla Spojenými státy fakticky vyhlášena neutralita
vůči narůstajícímu a agresivnímu fašismu.
Jestliže spolupracovníci prezidenta Wallece
a Ickes na jaře 1938 vystoupili s odsouzením fašistických diktátorů, tak se na druhé
straně seskupovala široká fronta představitelů velkokapitálu a nejrůznějších politických reakcionářů od Hoovera přes Hearsta, senátory Tafta a Vanderbergy až po
Coughlina. Z ní se počátkem války zrodilo
hnutí „Amerika především!“ vedené letcem Lindbergem (který jako první přeletěl
Atlantický oceán), jež se snažilo zabránit
vstupu USA do protihitlerovské koalice.
Ukázalo se, že izolacionismus a ústupnost
proti světovému fašismu měly silné pozice
ve státním departmentu a v diplomatickém aparátu. (Přehled nejnovějších dějin
II. 1929-1939, NPL 1963, s. 401-403.) Ještě
v roce říjnu 1939 podle Gallupova průzkumu si 95 % Američanů přálo, aby se USA
do války nepouštěly. (Stone, O., Kuznick,
P.: Utajené dějiny Spojených států. Temné
stránky americké historie od anexe Havaje
po tažení v Iráku, PRESS, Brno 2015, s. 64.)
Tak došlo k tomu, že poté, co Mussoliniho fašistická Itálie napadla v říjnu 1935
Etiopii, tak Spojené státy, Británie a Fran7. Agrese a války USA v době cie nijak zvlášť neprotestovaly. Taktéž, když
v březnu 1936 Hitler přistoupil k vojenskémezi 1. a 2. světovou válkou mu obsazení demilitarizovaného Porýní,
V roce 1919 došlo k vylodění amerických pak USA, tak jako Francie a Anglie, opět
vojáků v Kostarice, kde probíhalo povstá- proti tomu neučinily naprosto nic!

vychází díky obětavým čtenářům i v roce

75.

v ý r o č í o s vo b o z e n í č e s k o s l o v e n s k a s l av n o u r u d o u a r m á d o u !

To zřejmě vedlo Hitlera k závěru, že západní velmoci do toho nemají chuť zasahovat. A jak on sám tehdy řekl: „Vojenské prostředky, které jsme tehdy měli k dispozici,
by byly naprosto nedostatečné i v případě
mírného odporu. Kdyby do Porýní napochodovali Francouzi, museli bychom se staženými ocasy ustoupit.“
11. března 1938 vtrhla německá armáda do Rakouska, které tak bylo připojeno
k hitlerovskému Německu (anšlus). USA,
rovněž jako Francie a Anglie, to ignorovaly.
Tak jako puč fašistů generála Franka, jehož
cílem bylo svrhnout legálně zvolenou vládu
španělských, antifašistických republikánů
a nastolit fašistickou diktaturu. To se jim,
za masivní pomoci Hitlera a Mussoliniho,
podařilo. Frankovi dokonce vyslovovala
podporu řada amerických katolíků. (Tamtéž s. 61-62.) Na pomoc antifašistických republikánů zaslal zbraně a poradce alespoň
Sovětský svaz. Velkou pomoc španělským
hrdinným antifašistickým bojovníkům poskytli i dobrovolníci ze zahraničí, interbrigadisté.
Nejen to, Američané vlastně neudělali
nic ani tehdy, když byla fakticky zahájena
druhá světová válka. Tedy, když došlo ke
zradě Československa, neboť Anglie a Francie před Hitlerem kapitulovaly a podepsaly v září 1938 jeho (a Mussoliniho) diktát
v Mnichově. Roosevelt pouze vyzýval
Hitlera, aby pokračoval v jednáních, která
by dospěla k „mírovému řešení“. To nemluvě o rozbití Československa, když 15. března 1939 hitlerovská vojska obsadila Čechy
a Moravu a nastolila zde protektorát.
Šlo zřejmě o to, že západní velmoci věděly, že Hitler potřeboval „životní prostor“
(Lebensraum), který podle něj (jak to vyjádři v knize „Mein Kampf“ – Můj boj), ležel na
Východě. Musel tedy napadnout především
Sovětský svaz, aby si tento „životní prostor“
vydobyl. Takováto expanze Hitlerova fašistického Německa jim samozřejmě nevadila.
Naopak, měla totiž, ač opožděně, naplnit
onen dávný Churchillův slib, že je třeba „zadusit bolševismus hned v zárodku“. A po
vzájemném vyčerpání sil obou stran v boji,
by nakonec Západní velmoci: Anglie, Francie a USA do „tohoto prostoru“ zasáhly.
(Rozhodujícím faktorem pro vypuknutí
druhé světové války byl tedy, za součinnosti
s USA, totální ústup Anglie a Francie před
expanzí hitlerovského Německa, když zradily svého spojence podpisem mnichovské
smlouvy a vydaly na pospas Československo /29. září 1938/ fašistickému Německu, které potřebovalo jeho průmysl. Titíž
představitelé Velké Británie následný den
/30. září/ podepsali v Mnichově společnou anglo-německou deklaraci „o věčném
míru“. Podobná francouzsko-německá deklarace byla podepsána 6. prosince 1938.
Po uzavření těchto dohod nabyli představitelé Anglie a Francie přesvědčení, že se
v zásadě dohovořili s fašistickými agresory
a předurčili směr jejich útoku směrem na
východ, na SSSR. Tomu odpovídal jejich přístup v jednáních se SSSR ve věci vzájemného zajištění kolektivní bezpečnosti v Evropě.
Historické dokumenty prokazují, že byl to
lord Halifax, budoucí ministr zahraničí Velké Británie, který v rozhovoru s A. Hitlerem
na konci roku 1937 řekl, že jeho země vydá

neoficiální souhlas s připojením Rakouska
k Německu. K tomu ještě dodal něco mnohem závažnějšího: „Vypořádali jste se se
svými komunisty. Za to vám tleskáme. A teď
Moskva. Jestli tam uděláte pořádek, pak,
dá se říct, splníte poslání Evropana.“ /Dokument BBC, Mohl Stalin zastavit Hitlera?/
I po odhalení tohoto věrolomného přístupu
Anglie a Francie, Sovětský svaz pokračoval
v úsilí o vytvoření reálné fronty obrany proti agresivním fašistickým mocnostem. Byl
připraven podepsat spolu s politickou dohodou i dohodu vojenskou. Na základě jeho
iniciativy byla v Moskvě 12. 8. 1939 zahájena trojstranná jednání vojenských misí.
Toto jednání zástupci Velké Británie a Francie, vojenští činitelé druhořadého významu,
bez delegovaných pravomocí, torpédovali. /Tamtéž./)
Zde přece ještě něco dodejme. Od převratu z přelomu let 1989-1990 se do nekonečna lže, falšuje skutečnost o zrodu, rozpoutání druhé světové války. A je z toho
obviňován především a hlavně Sovětský
svaz. Donekonečna se přemílá otázka tzv.
paktu Ribentrop – Molotov, jako jakéhosi
spolčení ďáblů, kteří za tu válku mohou.
Přitom oni lháři a falzifikátoři historie mlčí
o tom, o čem jsem již výše psal, že zejména
finanční, podnikatelské kruhy USA Hitlerovi
pomohly „na nohy“ a pomáhaly mu až do
konce. O tom, že Sovětský svaz byl poslední zemí v Evropě, která podepsala s předválečným Německem pakt a dohodu, naprosto mlčí. Vždyť již dříve s Německem
podepsaly dohody Polsko, Velká Británie,
Francie, Pobaltské země a Anglie a Francie
podepsaly s Hitlerem tu nejhorší dohodu
ze všech, Mnichovskou zradu.
Připomeňme, že v průběhu tribunálu
v Norimberku zaznělo z úst polního maršála
Keitela něco velmi děsivého. Uvedl, že kdyby v roce 1938 v Mnichově spojenci podrželi Československo, Německo by nezaútočilo, protože z vojenského hlediska nebylo vojensky připraveno na vedení bojů
s Francií a Velkou Británií. O co Německu
tedy především šlo? Potřebovalo český těžký průmysl, potřebovalo zbrojit. Jak uvádí
dobové materiály a vojenské statistiky, každá 4. puma a dělostřelecký granát německé
armády a letectva byl vyroben v českých
zbrojovkách na území Protektorátu. Bomby
a dělostřelecké granáty české výroby padaly v Polsku, ve Francii, v Leningradu i ve Stalingradu. Německo zahájilo útok na Polsko
v září 1939 československými tanky vyrobenými podnikem Škoda.
A Polsko bylo německým spojencem
proto, aby Poláci blokovali vzdušný prostor
a rovněž pozemní cestu sovětské Rudé armádě, aby nemohla přijít Československu
na pomoc. (Vladimir Putin odtajnil 75 let
staré a utajované archivy SSSR s ukořistěnými dokumenty, které Rudá armáda získala
ve Varšavě a v Berlíně! 31. 12. 2019.)
To, že bylo duo západních velmocí v identické jednotě s podstatnými zájmy fašistických států ve věci „zardoušení bolševismu“,
likvidace SSSR, našlo své vyjádření v plánu
jejich napadení SSSR, „Operace Nemyslitelné“ alias Operation Unthinkable. Šlo o tajný plán W. Chuchilla, který mohl druhou
světovou válku prodloužit o řadu dalších
měsíců či let. Britský ministerský předse-

Pravda zůstane pravdou!
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„dialog“

da, nadhodil potenciální možnost,
DI A L O G 3 5 2 / 2 0 2 0
jak eliminovat hrozbu „sovětského
impéria“ ve střední a východní Evropě. Navrhoval spojeneckou válečnou ma- Jugoslávců; 6 000 000 Poláků; 13 000 000
šinérii využít k překvapivému úderu na so- (mrtvých, raněných, zajatých, nezvěstných)
větská vojska počátkem července 1945, na Němců. Pokud jde o počet padlých a raněž by zaútočily především britské a ame- něných v Číně, přesáhl 5 miliónů a Japonrické divize, spolu „svobodnými polskými sko ztratilo 2,5 miliónů lidí, kdy z 350 000
jednotkami“ a 100 000 znovuvyzbrojenými civilních obyvatel, kteří v Japonsku zahynuli,
německými vojáky. (L. Loukota, Co kdyby připadá přes 270 000 osob na jaderné bomChurchill na konci druhé světové vyhlásil bardování Hirošimy a Nagasaki. I to patřilo,
válku Stalinovi? 17. 7. 2020; podrobněji viz: masakrování civilních obyvatel, ke strategii
Operace „Nemyslitelné“. www.respublika. US armády (Základní údaje: Dějiny druhé
světové války 1939-1945, sv. XII., Naše vojinfo/4440/history/article22384/)
b) I na druhé světové válce Spojené státy sko 1984, s. 146.)
obrovsky vydělaly a podmanily si i západní
Materiální a kulturní ztráty
Evropu
Pokud šlo o léta 1917 a 1918, tedy účast
Sovětského svazu
Spojených států v první světové válce – jak
Je třeba připomenout, že po mnoha dejiž bylo uvedeno - nejprve „udržovaly neutralitu“, aby moly obchodovat a poskytovat setiletí bylo v protisovětské falešné proúvěry, tj. prodávat „potřebným“ zbraně pagandě znevažováno a hanobeno vše to,
a jiný vojenský materiál, suroviny i potra- čeho Sovětský svaz dosáhl ve svém rozvoviny za astronomické částky a nekontrolo- ji. To, že se ze zaostalé země zdevastované
vatelně bohatnout. Tato válka jim přitom prvou světovou válkou, občanskou válkou
zásadním způsobem „vyřešila“ začínající a následnou intervencí (v roce 1918 až 1922
USA, Anglie, Francie, Japonska ad. - viz bod
ekonomickou krizi.
Velmi zajímavé je, že USA vlastně velmi 3. tohoto textu), stala během 15 let nejdypodobně postupovaly i ve druhé světové namičtěji se rozvíjející země, velmoc, a to
válce. Rovněž stejně obchodovaly ve vel- na základě industrializace, kolektivizace
kém s válčící Evropou (především s Anglií, a socialistické kulturní revoluce. To jí umožFrancií a tentokrát také SSSR, dle „zákona nilo porazit „neporazitelnou“ armádu fašiso půjčce a pronájmu“) a nakonec zde rov- tického Německa. A neuvěřitelně již během
něž bojovaly, ale až na sklonku války, tak prvé poválečné (4. pětiletky 1946 až 1950)
jako v době první světové. Především však v tom nejpodstatnějším obnovit své hospoproto, aby opět zabezpečily především dářství a dynamiku sociálně ekonomického
a hlavně své vlastní zájmy, výsadní posta- rozvoje.
Spojené státy americké jako země nalézavení, svou převahu, která byla narušena
jící
se zcela mimo reálný prostor válečných
světovou hospodářskou krizí, jež vzešla od
nich. Dá se dokonce říci, že s touto válkou bojů, nebyla na svém území fakticky vůbec
zámořský, americký kapitál počítal a vyhrál dotčena válkou, její destrukční a devastující
ji. I tato válka, tak jako první světová, po- sílou, na rozdíl od zpustošené Evropy, zvlášmohla víc než vyřešit jejich hlubokou eko- tě a především Sovětského svazu.
Ten prožil hrůzy agresora, jenž uplatnil
nomickou krizi let 1929 až 1933, z které se
strategii spálené země - totální destrukdostaly až po roce 1938.
Ano, jen válkou se krizí těžce zasažené ce, bezuzdného vraždění, plenění. Tak byl
hospodářství USA dostalo znovu do pohy- Sovětský svaz zasažen od svých západních
bu. Jestliže v roce 1940 schválil Kongres vá- hranic až po Moskvu, Leningrad a Stalinlečný rozpočet ve výši 16,5 % jeho celkové grad. Pro něj byly důsledky fašistické agrevýše, pak to bylo v roce 1945 82,7 %. Jestli- se katastrofální. V SSSR bylo pobořeno
že v roce 1941 měly např. 1 000 tanků, pak a vypleněno 1 710 měst a obcí městského
za 5 let jich bylo vyrobeno 86 338. V roce typu, přes 70 000 vesnic, na 32 000 průmy1941 disponovaly cca 1 150 bojeschopný- slových podniků, 65 000 km železničních
mi letadly, pak opět po 5 letech jich vyro- tratí, přes 4 000 železničních stanic, vydranbily 297 000. Jestli v období mezi oběma cováno 98 000 kolchozů, na 5 000 sovchozů
válkami, měly americké loděnice problém a 2 890 státních traktorových stanic. Agres nedostatkem zakázek, pak v letech 1941 soři porazili, zabavili a zahnali do Německa
až 1944 vzrostla výstavba obchodních lodí 7 mil. koní, 17 mil. kusů hovězího dobytka,
na pětinásobek atd. V téže době bylo po- desítky milionů prasat, ovcí a koz a přes
staveno 746 válečných plavidel, 24 000 100 mil. ks drůbeže. Byly rozbořeny desítky
vyloďovacích vozidel, statisíce náklad- tisíc nemocnic, škol a knihoven atd.; celních aut atd., nemluvě o vyrobených ato- kové hmotné ztráty dosáhly 2 trilionů 600
mových bombách svržených na Hirošimu miliard rublů v předválečných cenách. (Dějiny SSSR, Epocha …1917-1957, Praha 1960,
a Nagasaki.
Již od srpna 1939 až do vstupu USA do s. 635.) Co to znamenalo a znamená, neměl
války v prosinci 1941, se jejich průmyslová a nemá americký lid ani potuchy. Všechny
výroba zdvojnásobila. S tím vzrostl import velké i „malé“ války a agrese, iniciované
do USA o 50 % a jejich export se ztrojnáso- i Spojenými státy, kromě jejich války občanbil. Tragédie Evropy tak opět pro Spojené ské (Severu proti Jihu), šlo mimo jejich zemi,
státy znamenala spásu. Ze 13 milionů ne- jejich domov.
Paradox dějin byl takový, že to, co oslazaměstnaných v roce 1932 bylo jich ještě
v roce 1938 - 10 milionů. Plnou zaměstna- bilo Evropské (nepočítám zde Asijské ad.)
státy a národy, posílilo USA a učinilo je
nost přinesla až válka s velkými obchody.
Vláda politikou státních zásahů, silně nejmocnějším a následně i nejagresivpodporovala rozvoj průmyslu zakládáním nějším imperialistickým státem na světě.
nových firem, k čemuž určila částku 16 000 Pasovaly se, bez pověření kýmkoliv, nemilionů dolarů a vlastnila tak koncem vál- mluvě o OSN, kde rovněž hrály dominantní
ky 50 % kapacit strojírenství (70 % u výroby úlohu, do role „světového četníka“ (nešlo
hliníku, 90 % výroby syntetického kaučuku, jen o horkou válku v Koreji, Vietnamu, ale
dále šlo o stavbu lodí a letadel) Po válce i o brutální zasahování do vnitřních zálepřešel tento obrovský majetek do soukro- žitostí mnoha desítek zemí) a hlavního
mých rukou. (Deschner, K.: Utajované ději- aktéra rozpoutání studené války. Jejímž
cílem bylo „zatlačení komunismu“, odny USA, Eko konzult 2016, s. 202.)
c) Propastný a nesrovnatelný rozdíl co stranění všeho skutečně socialistického.
do katastrofických důsledků války na USA Po sebevražedném pádu převážné části
a SSSR. Jak je to, pokud jde o válečné oběti světové socialistické soustavy na přelomu
80. a 90. let, studená válka neskončila.
na životech USA a SSSR?
Oběti na životech u Spojených států - Naopak, pokračuje dál, jakoby opravdu
322 000 mrtvých vojáků, kdy ovšem na mněla skončit ve válce horké. A opět a přejednoho mrtvého Američana připadalo devším (vedle ČLR) je vedena především
10 mrtvých německých vojáků a 50 mrt- proti stejnému, avšak již zcela jinému, nevých Rusů. (Deschner, K.: Utajované dějiny sovětskému Rusku. Rusku kapitalistickému, oligarchickému, které po odstranění
USA, Eko konzult 2016, s. 202-203.)
Pokud jde o oběti na životech Sovětské- Jelcina se nechce nechat totálně ovládho svazu, pak šlo o nemírný počet - přes nout nadnárodním, především americkým
26 milionů sovětských lidí! (Ztráty na živo- kapitálem, při rozkradení především jeho
tech dalších národů a států Evropy: 370 000 přírodního bohatství. O tom ale jindy.
Zdeněk Košťál
Angličanů; 364 000 Čechů a Slováků;
(Pokračování
příště)
500 000 Italů; 600 000 Francouzů; 1 700 000
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200.

výročí od narození bedřicha engelse!
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promítají našim dětem propagandistická videa, filmy a vypráví lživé příběhy.
Ale my nesmíme přestat šířit pravdu mezi současnou generaci. Pravda je silnější než lež. Národy zapomínají na hrůzy minulosti, a proto si je budou muset zopakovat.
Jenže tentokrát už nemusí přijít na pomoc
Stalin nebo obránci Stalingradu. Tentokrát
slovanské národy mohou zaniknout v tichosti
a dokonce – z vlastního rozhodnutí.
Na Mezinárodním slovanském sněmu před
dvěma lety v Praze byl přijat Manifest „Za
slovanskou jednotu, přátelství a mír s jinými
národy!“ Sněm jednal o úkolech Slovanstva.
(...) Největšího vítězství dosáhli Slované
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Povstaň, velká země,
povstaň na smrtelný boj!
S fašistickou temnou silou,
s prokletou hordou.
Ať se blahodárná síla vzdouvá jako vlna!
Začíná národní válka, svatá válka!

„Postůjme chvíli v klidu, a za zvuků jedné
z nejslavnějších vojenských písní druhé světové
války ´Svatá válka´, uctěme památku všech hrdinů, kteří se konce války nedožili a obětovali
se i za nás v boji proti fašismu.“ Těmito slovy
zahájil Milan Havlíček v sobotu 20. června již
třetí setkání ke „Dni genocidy Slovanů“
(22. červen) u slovanské lípy a památníku
ochránců státních hranic na Cínovci.
S připomenutím významu tohoto dne
i Slovanů vystoupil přítel Václav Čermák,
který mimo jiné řekl: „Již v základním gene- ve druhé světové válce, kdy za cenu téměř
tickém vybavení Slovanů byly pevně zakotve- 50 milionů obětí Slovanů zachránili sebe před
ny takové charakterové rysy, jako jsou čest, vyhubením a další evropské národy před
svědomí, spravedlnost… Podobné hodnoty německo-nacistickým barbarstvím.
Tuto těžkou a slavnou historii Slovanstva
nemohou dnešní globalisté potřebovat. Jsou
ohrožením jejich plánů na ustanovení Nové- připomněl i předloňský sněm u nás, který
přijal Manifest, jehož posláním je úsilí o další
ho světového řádu.
Slovanské národy jsou dnes možná jediné, rozvoj společných zájmů, jednoty, vzájemné
které mohou zabránit v uskutečnění plánu podpory, slovanské svébytnosti, mravnosti,
totálního zotročení všech lidí na planetě. Pro- způsobu života, kultury a vzdělání. Dále se
to také současný svět systematicky pracuje v Manifestu uvádí:
„Povinností státu je všestranná péče o rona likvidaci Slovanů. (...) Evropská část Ruska
měla být zcela zbavena původního obyvatel- dinu a její nezastupitelnou úlohu ve společnosti. Základem rodiny je
stva, Rusové měli skončit
(Poznámka: „Svatá válka“ (rus- pravdivá výchova dalších
v plynových komorách
stejně jako židé a pozem- ky Священная война) je sovětská pokolení, upevňování
ky měly být rozdány za od- píseň, jejímž autorem byl Vasilij mezilidských vztahů, duIvanovič Lebeděv - Kumač a hudměnu německým vojákům bu složil zakladatel nejslavnější- chovních hodnot, lásky
a dosídlencům z Říše. Ge- ho světového pěveckého a taneč- k bližnímu, národních
nerální plán obsazení vý- ního souboru Alexandrovců, sám tradic. Také péče o dechodu byl „mistrovským“ Alexandr Vasiljevič Alexandrov. Slo- mografický vývoj, ochradílem Reinharda Hey- va písně se objevila už 24. června na života a zdraví dětí od
dricha. Na jeho konečnou 1941, dva dny po přepadení Sovět- narození i jejich výchovu
realizaci nedošlo jen díky ského svazu nacistickým Němec- a vzdělání.
Vytvářejme společnost
obrovské oběti ruských kem, v novinách Izvěstija. Alexandr
Vasiljevič Alexandrov složil za další na základech lásky, důobránců Stalingradu.
Pokaždé, když se Rusové dva dny hudbu. Už 27. června pí- věry, moudrosti, tradice,
seň doprovázela na Běloruském
podívají do Stalingradu, nádraží v Moskvě odcházející vojá- a ne sobectví, bezohledtak musí vidět, že to bylo ky do války. Od 15. října 1941, kdy nosti a špatných vzorech.
Základem musí být
místo, kde došlo k roz- německá vojska okupovala Kalugu,
hodujícímu obratu celé Ržev a Kalinin, ji začal rozhlas vy- kvalitní vzdělání. Také na
druhé světové války, ale sílat každý den, a to hned po úde- něm závisí další osud slopředevším to bylo místo, rech moskevského orloje. Píseň vy- vanské civilizace.
Péči musíme věnovat
kde byl ukončen plán na volávala u vojáků odcházejících do
vyhlazení slovanské rasy války statečnost a odhodlání bojo- zachování slovanských
z povrchu planety. Neustá- vat za svou zemi. Píseň posilovala jazyků, v našem případě
le se hovoří o židovském vojáky na duchu a vedla je k vítěz- jazyka českého.
ství. Winston Churchill, který si ji
Musíme rozvíjet vlasteholokaustu, ale že Němec- poslechl během Jaltské konferenko v Rusku provádělo holo- ce, ji označil jako „tajnou hudební nectví – lásku ke svému
kaust mnohem větší, holo- zbraň Rudé armády“. Píseň se stala národu a vlasti, své hiskaust slovanské rasy, o tom symbolem nezlomitelného odporu torii a lidským mravním
se mlčí. A to je chyba.
a odhodlání sovětského lidu v bo- hodnotám i k zachování
Už během německého ji s fašismem. Dodnes ji mají slavní historicky vytvářeného
slovanského světa kultury.
tažení byly jednotlivé prv- Alexandrovci ve svém repertoáru.)
Odmítněme vnucované
ky vyhlazovacího plánu
nazvaného Generalplan Ost realizovány na cizí, amorální prvky rozkládající mravnost a deúrovní očisty Evropské části Ruska od rus- gradující vzdělanost, kulturu a život společnosti.
Takové jsou základní hodnoty slovanské
kého obyvatelstva. Musíme vyhladit obyvatelstvo – upřesňoval tento princip Hitler: civilizace, k nimž se hlásí představitelé
„Budeme muset rozvít techniku vyhlazování slovanských národů v úctě odkazu prvního
obyvatelstva. Pokud se mě někdo zeptá, co slovanského sjezdu v Praze.
považuji za vyhlazování obyvatelstva, odpo* * *
Genocida je nepromlčitelný zločin a závím, že pod tímto pojmem chápu vyhlazení
celých rasových jednotek.“ Takové byly cíle. roveň také nejtěžší zločin proti lidskosti.
Etnické vyhlazování prováděly jednotky SS, Holocaust slovanstva, které má přes 350 mikteré šly těsně za wehrmachtem ve druhém lionů obyvatel nemá svůj památný den. Mají
sledu. Ani wehrmacht nebyl bez viny, vypalo- ho Arméni, Židé, Kambodžané, Rwanďané,
val a likvidoval celé vesnice, protože nechtěl ale Slovanům zatím přiznán nebyl. Přitom jen
za svými zády ponechat možnost odporu v minulém století v průběhu dvou světových
a neměl dostatek mužů, aby mohl za sebou válek byly systematicky vyvražděny desítky
nechávat okupační jednotky, které by dobyté milionů Slovanů. Nápor na Slovanské nárovesnice a malá městečka mohly kontrolovat. dy ze Západu i Východu trvá nepřetržitě tisíc
Proto wehrmacht vesnice kompletně srovná- roků. A globální imperialismus i dnes chce zísval se zemí. Sami si k tomu nafilmovali tisíce kat životní prostor na úkor Slovanských národů - především Rusů. Ve středověku se genodokumentů hlavně v roce 1941.
Proto bylo zastavení fašistů před Moskvou cida Slovanů maskovala šířením křesťanství
a posléze u Stalingradu tak důležité. Bez ví- a organizováním křížových výprav Svatou říší
tězství Rusů u Stalingradu by dnes nebyla ani římskou. Celkové slovanské oběti těchto vraČeská republika, ani Slovensko, ani Polsko, žedných výprav, již těžko dnes někdo spočítá.
Návrh Slovenských bratrů v roce 2018 padl
a hlavně nebyly by naše slovanské národy.
A ti, kteří nám takový osud chtěli dopustit, na den, jenž zahájil historicky největší genocizrádci z Velké Británie, Francie a Itálie, dnes du Slovanů vůbec – 22. červen 1941, kdy byl
napaden Sovětský svaz. V období velké vlastepoučují Rusko o „demokracii“.
Znovu se opakují chyby slovanských náro- necké války bylo nejvíce obětí právě u východdů. Znovu se dostáváme pod křídla západu, ních Slovanů – Rusů, Bělorusů a Ukrajinců.
Proto i ostatní Slovanské národy toto datum
který se nás pokusí zničit.
Německo velí slovanským armádám, znovu za svůj Památný den genocidy Slovanů přijaly.
se slovanské národy staví proti Rusku, které
* * *
Na setkání přečetla místopředsedkyně NR
zachránilo naše národy před genocidou. Opět
nám Západ diktuje osud a úděl. Zrádci národa KČP Marie Hanischová zdravici od Kateřiny

a takmer dva a pol milióna Bielorusov. Toto
boli obete hitlerovského Nemecka. Potom tu
máme šesť miliónov obyvateľov Poľska, z toho
tri milióny židov. 1,7 milióna obyvateľov Juhoslávie, pres 355 tisíc obyvateľov Československa a dvadsať tisíc obyvateľov Bulharska. Keď
sa pozrieme z hľadiska národného koľko ľudí
zomrelo - bolo to 32 miliónov Slovanov.
A pre porovnane... na fašistickom Západe
– čiže Nemci a Taliani, zomrelo 6,2 miliónov
agresorov. Demokratický západ mal celkovo
obetí necelé dva milióny. Francúzi, Spojené
kráľovstvo, Američania 420 tisíc a dneska
z nich tvorí najväčších hrdinov. A keď si pozrieme etnické menšiny – 6 miliónov židov,
o tom sa hovorí najviac. Hovorí sa o strašidelnej genocíde židov a áno bolo to niečo
hrozné. Ale prečo sa nepovije, že vo vojne
zomrelo 32 miliónov Slovanov. A nebola
to iba otázka strát v boji. Oni zomierali
na základe zvrhlej Hitlerovej, nacistickej,
Neoliberálové by nejraději, aby lidé zapo- rasistickej ideológie, ktorá mala svoje korene
mněli na svůj původ. Jenže my naši historii, ešte vo stredoveku a novoveku, kedy Germáni
naše zvyky a náš původ nedáme. Slovanské veľmi tvrdo bojovali proti Slovanom. Hitlerov
národy vždy v historii prokázaly, že umí otočit ciel bolo zničenie Sovietskeho zväzu. Podmakormidlem dějin na správnou stranu, že jsou nenie a likvidácia Slovanov. Čiže toto vynepro ně hodnoty člověka vyšší než pár ušmud- chávať považujem tak trochu za vlastizradu.
laných šestáků.
Čiže ešte raz. Ďakujme Červenej armáde, ďaMnoho milionů našich bratrů za to zaplatilo kujme Sovietskemu zväzu a ďakujme všetkým
bohužel cenu nejvyšší. A právě v této souvis- národom Sovietskeho zväzu, predovšetkým
losti je mi smutno, jak je nakládáno v 75. roce tomu národu, ktorý si vytrpel najviac, ktorý
výročí od konce nejhorší války v dějinách lid- nás oslobodil – národu ruskému.
stva s odkazem, který nám zanechali.
Nesmieme zabúdať a musíme si pripomínať
Vyšinuté trio pražských politiků – Hřib, to, čomu dnes ľudia hovoria genocída SlovanKolář a Novotný – si usurpovali právo na ských národov. Lebo nebolo to iba o Židovnový výklad dějin a dostalo se jim značné ských spoluobčanoch a o Rómskych spoluobčanoch. Bola to predo všetkých kolektívna
pozornosti. Bohužel nejsou jediní.
Snaha o to smýt z Německa vinu za druhou odpudivá vražda nás - Slovanov.
A na to nikdy nesmieme zabúdať!“
světovou válku je tady dlouhodobě a já se
stydím za to, že se k tomu
* * *
„Přátelé, dovolte malé
propůjčili i čeští europo„Mnozí si myslí, že je „Den poslanci – a i přes toto si dobědy“ písní z války nebo těsně po vyznání. Vždy když slyším
válce, ale pravda je jiná.
volí někteří z nich říkat si
mladší lidi, jako je přítel
Sovětský svaz se připravoval na Blaha takto hovořit, tak
vlastenci. Fuj!
30. výročí Velkého vítězství a ve si říkám, že je stále ještě
Drazí přátelé, smekám
Svazu skladatelů byla vyhlášena naděje, že se svět úplně
před vámi a děkuji, že jste
soutěž o nejlepší válečnou píseň.
zvedli prapor slovanství.
nezbláznil. Ľubo dokazuNěkolik dní před koncem terje svým jednáním, že je
Pro naši zem, naši historii
mínu soutěže předal autor textu
a naše děti! Přeji hezký
Charitonov skladateli Tuchmano- to o vzdělání, schopnosti
den a budu na vás mysvovi, který hudbu složil velmi rych- moderně politicky myslet,
let.“
le. No žádného ocenění píseň ne- schopnosti naslouchat radosáhla. Naopak, byla podrobena dám starších, při zacho* * *
tvrdé kritice a odsudku. Pamětníci vání si své vlastní odvahy
Účastníci navrhli vyutvrdí, že zatímco básník Charito- a revolučnosti. Hledejme
žít našich poslanců nejen
nov byl válečný veterán a uznáva- takové lidi i u nás.
k prosazení tohoto Dne
ný autor, příčinou neúspěchu písgenocidy Slovanů v ČesPřejeme příteli a bratně bylo mládí skladatele... Ale..., ru Ľuboši Blahovi, hodně
kém parlamentu, ale také
na listopadovém koncertu téhož
v rámci Evropského parlaodvahy, síly a pevného
roku, konaného ke Dni bezpečnosmentu a Organizace spoti, populární zpěvák Lev Leščenko zdraví,“ připomněl průjených národů.
s písní vystoupil v přímém přeno- vodce setkání a pokračosu. Publiku v sále se tak zalíbila, že val. „Žijeme v rozbouře* * *
„Při setkání s veterány
si vyžádali opakovačku. Druhý den né době. Sociální rozdíly
ji zpívala celá země. Jednu z nejpo- i díky pandemii pocítí
Velké vlastenecké jsem
pulárnějších písní zpívaly postupně mnoho desítek možná
si za poslední desítky let
všechny největší pěvecké hlasy so- stovek tisíc našich spoluovšiml několika typických
větského hudebního nebe – Josif bčanů. Agresivita současjevů. Veteráni byli vždy
Kobzon, Muslim Magomajev, Jurij né politiky Evropské unie,
hrdí na svou vlast; nikdy
Guljajev, Edit Pěcha a další.
Spojených států Americse nestyděli za svá vyznaKdyž po čtyřiceti letech v roce
menání a ocenění; o válce
2015 vyhlásil časopis „Ruský repor- kých i naší vládní i opozičmluvili bez ostychu tak,
tér“ výsledek sociologického prů- ní smetánky spěje k válečaž posluchačům mrazilo
zkumu na téma – nejpopulárnější nému konfliktu. Začíná to
a přes hrůzy, které probásně světa, obsadil Charitonovův bořením soch z hlouposti
Den vítězství páté místo ze všech a končí občanskou nebo
žili, byli vždy vlídní a přía v roce 2016 pak získala píseň „Den světovou válkou.
větiví. Co jim však vždy
pobědy“ v podání Lva Leščenka vídodalo energii a úsměv
Chtělo by se s vojákem
tězství v soutěži o nejlepší píseň Švejkem zakřičet: „Co
byly válečné písně a tak
věnovaná Velké vlastenecké válce.
mi dovolte jednu z těch
blázníte Slované? Střílíte
„Boží mlýny melou sice pomalu,
neslavnějších ´Den pobědo Slovanů!“ A ta histoale jistě!“ a píseň si v květnových
dy´ připomenout“, řekl
dnech pobrukuje skoro každý z nás. rická zkušenost tady je.
přítel Havlíček.
Poláci versus Ukrajinci
a Rusové, Chorvaté ver* * *
Následovalo pro účastníky malé, ale milé sus Srbové, Ukrajinci versus Rusové.
video překvapení. Bratrský pozdrav ze SloBude v mnohém záležet na volbách parlavenska od poslance Ľuboše Blahu:
mentních v příštím roce a nakonec i budou„Milí priatelia, som veľmi rád, že sa k vám cích - při volbě prezidenta.
Pokud nebude příští prezident vlastenec,
môžem prihovoriť alespôn takto, cez obrazovku, keď ste si prišli pripomenúť obrancov
humanista s úctou k historické pravdě
našej vlasti na Cínovci a postaviť sa aj týmto
i hrdinství veteránů i seniorů, kteří tady
gestom proti prepisovaniu dejín.
všechny hodnoty vytvořili, tak budeme
My si musíme vážiť pamiatku našich oslozavlečeni do nového otroctví.
boditeľov, ktorý pochádzali zo Sovietskeho
Vzpomínkové setkání vlastenců a vlastezväzu z Červenej armády. A je hrozné ako sa neckých organizací ke Dni genocidy Slovanů
prepisujú dejiny aj voči obetám druhej sveto- (vždy nejbližší sobota ke dni - 22. června) by
vej vojny.
se měly v příštích letech postupně konat ve
Veľa som o tom písal aj v knižke „Statusy všech krajích a časem i v okresech u památníĽuboša Blahu“, kde presne menujem aké obe- ků osvoboditelů, u našich památných slovante priniesla druhá svetová vojna a pripomeni- ských lip či dubů,“ řekl na závěr místopředseem to. Obete druhej svetovej vojny najväčšie da Společnosti Ludvíka Svobody.
boli v Sovietskom zväze. Dvadsať sedem miDen Genocidy Slovanů byl zakončen sloliónov obyvateľov Sovietskeho zväzu. Z toho vanskou hymnou – Hej Slované.
14 miliónov Rusov; sedem miliónov Ukrajincov
(MH)
Konečné: „Vážení přátelé, i když zde s vámi
dnes nemohu být přítomna, chtěla bych vám
v první řadě velmi poděkovat za to, že jste se
právě dnes sešli. Genocida Slovanů je něco,
co se novodobým vykladačům pravdy příliš
nehodí do krámu. O to důležitější je ovšem
připomínání Dne genocidy Slovanů. Historie s tímto dnem se nepojí jen s ukrutnostmi
druhé světové války, kdy se se slovanskými
národy příliš nepočítalo – respektive ti, kteří
by se odmítli podrobit německé převýchově,
měli být vyhlazeni, ale připomínám, že pokusy
o vyvražďování zažívali Slované už i dříve ve
středověku.
Dnes se v globalizovaném světě slovanství
moc nenosí.

DEN GENOCIDY SLOVANŮ

komunistický měsíčník

„ dialog “

vychází jen díky obětavým čtenářům a dopisovatelům i v roce
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výročí od narození vladimíra iljiče lenina !

Z diskusního vystoupení Karla Klimši
na 10. zasedání ÚV KSČM 20. června 2020
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áme za sebou první a doufejme i poslední vlnu koronakrize. Před sebou pak volby a odložený a hodně očekávaný sjezd.
Koronakrizi jsme přečkali tak nějak na způsob hibernace. To je organismus v klidovém stavu a při útlumu fyziologických procesů přečká ve vhodném úkrytu nepříznivé
období.
Myslím, že jsme mohli – tedy odborné týmy a zejména tzv. stínová vláda – využít ten čtvrtrok ke zpracování
nejrůznějších analýz a prognóz toho, co koronakrize způsobila, co lze čekat a jak dopadům, které budou zřejmě
hodně dramatické, čelit.
Možná se začnou projevovat a dopadat na početné skupiny obyvatel už v době voleb do krajských zastupitelstev
a Senátu.
Bylo by nesmírně žádoucí, abychom konečně vybočili
z toho sestupného trendu mnoha posledních voleb, který nás posouvá blíž a blíž k propasti.
Ale zastavíme onen nepříznivý trend? Výsledek doplňovacích senátních voleb v Teplicích – v „nejrudějším“ kraji,
s jediným naším hejtmanem – moc povzbudivý signál nevyslal. A zveřejňované preference náladu rozhodně nevylepšují.
Opět se ukazuje, že rozhodují obecné trendy a celkový
obraz strany. To podstatné v kostce před rokem popsal
respektovaný politolog prof. Oskar Krejčí v článku „Smrt
české levice“. Jsou v něm vysloveny hořké pravdy, které
ne a ne vzít na vědomí. Tomu se říká: „Vítězství pevné vůle nad zdravým rozumem!“
Co tedy koronakrize způsobila?
Ekonomický šok, rekordní schodek rozpočtu, astronomické zadlužení, probuzení nezaměstnanosti, inflaci utrženou ze řetězu a ta dopadá nejvíce na obyčejné lidi, zejména na důchodce.

Stále více je rozčiluje to každoroční vzrušené handrkování, zda jim přidat 8 či 9 stovek, doprovázené naparováním a překřikováním, kdo to vybojoval a současně
v tichosti proběhlé navyšování platu poslanců o 10krát
vyšší částku. Nepleťme se ani na okamžik, tohle lidé vnímají a pamatují. Nevycházíme z toho u nich nejlépe a čekají, jak se postavíme k současným návrhům Maláčové,
okamurovců a Trikolóry, když už jsme to neiniciovali sami, jak by se od komunistů (alespoň kdysi) čekalo.
Co je ale důležité? Ta koronakrize ukázala na roli a význam státu. Lidé si na své praktické zkušenosti, v reálné
situaci uvědomili, jak je pro ně stát a jeho instituce důležitý!
Myslím, že teď je ta správná příležitost, abychom programově a kategoricky nastolili téma postátňování, nebo chcete-li znárodňování. Podrobněji jsem o tom mluvil
v ideologické komisi ÚV a mělo to plnou podporu.
Voda a vodní hospodářství, nerostné suroviny a jejich
těžba, energetika a rozvodné sítě, zemědělství, ochrana půdy a potravinová soběstačnost, jeden obchodní řetězec, jedna banka, pojišťovna a zdravotní pojišťovna,
státní dopravce – železniční, autobusový a letecký, státní zdravotnictví, výroba léčiv a léková politika, pošta, výstavba bytů a státně důležité infrastruktury…
Dnes by na to lidé slyšeli mnohem více, než v uplynulých 30 letech od převratu. A mohli jsme to ještě zesílit
tím, kdybychom lidem na faktech popsali, jak by stát zvládal takovou pandemii a nouzový stav za minulého, normálního režimu.
Navíc je tu i ten argument, že ti, kteří na stát nejvíce
útočili, chtěli co nejmíň státu, nejmíň daní, nejmíň omezení, teď nejvíce natahovali ke státu ruce (a nestyděli se)!
Stát by měl nejen rozdávat a zadlužovat se, ale i šetřit,
kde to jen jde: zbrojní nákupy, zahraniční mise, dotace
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politickým neziskovkám, výrazná redukce armády státních úředníků, hanebné církevní restituce…
Měli bychom daleko více přitvrdit v otázce armády a vojenských misí. Ještě jednou se odvolám na prof. Krejčího
a jeho výtečnou stať „Armáda malého státu“. Popisuje
v ní, jakou armádu bychom měli budovat, jaký typ armády stát a její občané potřebují. Strukturou zcela jinou a zemi prospěšnější i při méně, než 2 % HDP určených zejména cizím zbrojovkám.
Ještě jednu stránku koronakrize je třeba vzpomenout.
To období bylo využito k zesílení tlaku na liberalizaci
veřejného prostoru.
Bezostyšně se přepisují dějiny, jedny pomníky se bourají a druhé staví, ve školách se vymývají dětem hlavy,
rozkládá se morálka a zpochybňují tradiční hodnoty,
všechno normální je vydáváno za nenormální a nenormální za normální, společenské povědomí se odnárodňuje a odslovanšťuje, v ofenzívě pokračují duhové komunity LGBT – a to vše pod patronací EU a patrně z jednoho centra řízených politických neziskovek.
Náš návrh zákona o neziskovkách neprošel, ale ve vztazích s ANO a ČSSD nepřibyl ani mráček, natož bouřkový
mrak.
Petříček dál kraluje na ministerstvu zahraničí, Babiš ho
hájí a chválí, a on si ještě přivedl jako politickou náměstkyni Michaelu Marksovou-Tominovou, známou to účastnici sudetoněmeckých srazů. Spolu se Senátem a několika starosty udávají tón české zahraniční politice a páchají stále větší škody. A vláda to toleruje a my tolerujeme
vládu!
Nehledejme zástupné problémy a témata, pojďme do
těchto stěžejních otázek. Pokud do toho ještě můžeme
mluvit. V Senátu už nejsme, tak tedy ve Sněmovně.
Pokusme se, zachranit si budoucnost!
g

Vakcína proti Covidu-19 musí být veřejným dobrem, ale chápe to EU vůbec?

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová řekla, že vakcína proti Covidu-19 bude všeobecně přístupná. Ale jakou máme záruku, že
tomu tak bude? Nedala žádné ujištění, jak
to udělat.
Hledání vakcíny proti koronaviru je biochemický problém. Ale zajištění všeobecného přístupu k němu je politická volba.
Bohužel unijní stranění nadnárodním společnostem nevyvolává naději, že tato volba
bude prolidová.
Závod v hledání vakcíny je zvlášť zuřivý
mezi velkými farmaceutickými firmami,
soutěžícími, kdo ji obchodně dostane na
trh. New York Times píše, že je vyvíjeno
přes 135 vakcín, z nichž dvě už jsou ve fázi
rozsáhlých testů účinnosti - poslední etapě
před dodáním na trh. Tyto firmy jsou primárními příjemci miliard eur z veřejných

K

peněz na podporu výzkumu a vývoje nalezení vakcíny.
Evropská komise, skrze svou Coronavirus Global Response (mezinárodní závazné
shromáždění EU k řešení pandemie, jež zahájilo činnost 4. května; pozn. překl.) získala
pro tento cíl 7,4 mld. €. Spodina velkých farmaceutických společností agresivně hledají
to, co je v podnikatelském světě známé jako „výhoda prvního navrhovatele“ (doslova
z AJ; česky asi „kdo dřív přijde, ten dřív mele“; pozn. překl.). Riziko je v tom, že první, kdo vyvine účinnou vakcínu proti Covidu-19, zažádá o patent, což z něj může
udělat výhradního dodavatele. Investoři do
těchto společností nalévají miliardy v naději, že shrábnou velké dividendy.

Byly podnikány studijní cesty do Vietnamu a Číny k poznávání jejich ekonomických reforem. Severní Korea má rozsáhlou
potenciální zásobu celosvětově vzácných
hornin i dalších silně požadovaných zdrojů, ale není dostatečně schopná je plně využít. „Zvláštní zóny“ jako Kaesong, Sinuiju a Rason jsou využity, aby umožnily jihokorejským společnostem použít severokorejské pracovní
síly, podřizované vnější stabilitě.
I když Sever zůstává chudou zemí a obsahuje mnoho věcí, s nimiž se marxisté budou rozcházet, pořád má hodně
toho, z čeho se můžeme poučit. Jeho všeobecný zdravotnický systém uznal zástupce WHO jako něco, co jakákoli rozvojová země může závidět. Jeho všeobecné vzdělávání, téměř bezplatné bydlení, plnou gramotnost, plnou
zaměstnanost, čisté ulice a prakticky žádnou zločinnost,
závislosti, prostituci nebo gamblerství. Ženy tvoří polovinu nebo většinu parlamentních poslanců, odborníků
i běžných pracujících. Pozoruhodné je i to, že Severokorejci neplatí daně! Státní příjem pochází z veřejně vlastněných firem. Není tu cyklus rozkvětu a krachu.
To vše zvládla Severní Korea v silně těžkých podmínkách
- rozdělená země; globálně jen pár spojenců; každodenní
hrozba války. Ačkoli zůstává velmi napjatým, kontrolovaným společenstvím, neexistuje tu kompromis, pokud jde
o její nezávislost.
Také zvládla zachovat - pomocí silného a prostého
vlastenectví - totéž revoluční nadšení, jaké měla, když se
poprvé stala státem. Něco, s čím ostatní socialistické státy
časem zápasily.
Ať už si Sever zaslouží náš obdiv či ne,
určitě si zaslouží naši úctu.
Graham Harrington
pro The Socialist Voice, Irsko, 2. 6. 2020
Přeložil Vladimír Sedláček

Pochopit korejský lid

aždý, kdo si myslí, že je odborníkem na
severní Koreu, je buď lhář nebo hlupák.
Sdělovací prostředky každou chvíli sklouzávají do běsnění, když přinášejí poslední
zprávy o zemi a zdůrazňují podivnosti či výstřednosti.
Zas a znovu se severokorejští oficiální činovníci, kteří byli údajně popraveni, objevují živí a zdráví, nebo se zjistí,
že zpráva o tom, že Severokorejci přistáli na Venuši, pochází se satirického webu a ne z oficiálních sdělovacích
prostředků země.
Občas komický příval propagandy proti KLDR vychází
nejen z antikomunismu, ale i z přímočarého rasismu: Tihle
lidé jsou zdeformovaní totalitním režimem a je povinností
civilizovaných zemí to vyřešit.
Není se co divit, že Severokorejský stát zůstává tak
nedůvěřivý vůči zápaďákům, když tolik z nich, dokonce
i mnozí na levici, se vůbec nesnaží zemi pochopit.
Nehledě na uctívání Kimovy rodiny nebo idealistickou
ideologii čučche, jež nemá absolutně nic společného
s marxismem, je nutno zdůraznit, že každá země kráčí
k socialismu svou vlastní cestou; a Korejská lidově
demokratická republika dosáhla během let několika
pozoruhodných spěchů. Po Japonsku byla druhou zemí
v Asii, jež industrializovala, a dokázala to, když se vzpamatovávala z Korejské války.
Japonsko kolonizovalo Koreu v roce 1910 a okupovalo ji
do roku 1945. Během onoho období Korejci silně trpěli.
Tisíce „žen-utěšitelek“ bylo donuceno k sexuálnímu
otroctví, vraždění lidí a ukradení jejich skrovných majetků
bylo běžné. Osvobozovací boj, jenž začal v roce 1930,
vedl Kim Ir-sen, jenž v boji proti Japoncům spolupracoval
s čínskými komunisty. Po osvobození Koreje mnoho
Korejců setrvalo v boji s čínskými komunisty.
Po osvobození lidé ustavili Lidové výbory, které spravovaly zemi po odchodu Japonců. Tak jako v Německu,
komunistický list

Kritické je, že patenty dovolí podnikům
stanovit extrémně vysoké ceny farmaceutickým společnostem, které přijdou první,
a využít neexistenci alternativ na trhu. Tato
umělá inflace žene vzhůru ceny, jež by měly platit systémy veřejného zdravotnictví,
a zvyšuje podíl veřejných peněz plynoucích
do nadnárodních společností, často sídlících v zahraničí, čímž se přístup k život zachraňujícím lékům změní ze všeobecného
práva na výsadu.
V některých zemích Evropské unie je
také vyžadováno soukromé poskytování
zdravotní péče na příkaz „Trojky“ (Komise,
Evropské centrální banky a Mezinárodního
měnového fondu), jež dohlíží na záchranné
programy.

Exkluzivita je obvykle aplikovaná
na dvacet let, ale společnosti jsou
známé tím, že manipulují se systémem, aby si zajistily prodloužení. Mohou
dělat menší změny, včetně barvy pilulky,
a obnovit tak patent - změny, jež nepřinesou prospěch pacientům, ale stačí k rozšíření kontroly nad lékem a tudíž nad tím,
kdo k němu bude mít přístup.
Současné úpravy znamenají, že výsadní přístup k vakcíně proti Covidu-19 získají ti, kteří si mohou dovolit platit za léky.
Ti, kteří na to nemají, budou zanecháni
v zajetí nemoci. Jak tenhle příběh skončí,
víme. Nespravedlivý a nerovný systém bude znamenat ztrátu milionů životů. Ale nemusí tomu tak být. Alternativy existují.
Frank Koeghan, Lidové hnutí (Irska)
4. července 2020
Přeložil Vladimír Sedláček

„dialog“

zemi rozdělil imperialismus a vnutil jí svůj vlastní režim, plný bývalých kolaborantů. Po roce 1945 docházelo
k četným místním vzpourám a povstáním proti jižnímu
státu, vnímanému coby loutka Spojených států. Odpovědí Spojených států a Jižní Koreje bylo masakrování komunistů i dalších, jež pokračovalo po celá desetiletí.
Během samotné Korejské války bylo hlavní město
Severu, Pchjongjang, zničeno, byl použit Agent Orange
ke zničení zemědělství, byly bombardované přehrady,
aby byly zaplaveny vesnice, a připraveny k použití byly jaderné bomby. Není se co divit, že tu dodnes zůstává vojensky opevněný stát, když za humny je usazeno
téměř 30 000 amerických vojáků.
Přesto tomu všemu navzdory Sever dokázal industrializovat, s pomocí Číny a Sovětského svazu. Až do 80. let
(20. století) dokázal být ekonomicky před Jižní Koreou.
Tato úroveň rozvoje dovolila Severu držet rozvinutou
socialistickou ekonomiku, se systémem veřejného rozdělování se zřetelem k uspokojení potřeb lidu. Ale ekonomický úpadek a kontrarevoluce v Sovětském svazu
a ve východní Evropě zanechala Sever zničený, což bylo dáno jeho energeticky náročným systémem zemědělství. V reakci na hladomor začala za Kim Čong Ila
v omezené míře otevírat ekonomiku soukromému sektoru a později i songunu čili politice „v první řadě armáda“.
Pod svým novým, mladším vůdcem Sever uvolnil kontrolu stárnutí vojenských činitelů a využil svůj jaderný
program ke snížení vojenských výdajů. Výsledkem bylo rozsáhlé posílení ekonomiky, navzdory paralyzujícím
sankcím z posledních let.

vychází díky obětavým čtenářům i v roce
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ment), odložené kvůli pandemii
z března. Jak na zasedání uvedl čínský prezident, mezi priority státní
politiky patří hlavně zaměstnanost,
zajištění potravin, energií a dalších životních
potřeb, omezení rostoucích cen a odstranění extrémní chudoby. Má se vytvořit přes
9 milionů pracovních míst. Na programy boje
s pandemií vydá čínská vláda dvě miliardy
dolarů. Navzdory prvému čtvrtletí má skončit čínská ekonomika v kladných číslech.
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ČLR čelí Trumpovým lžím
Trumpova administrativa zahájila otevřený útok na suverenitu ČLR. Kromě obvyklých nepravd spojených s Tchaj-wanem
a Hongkongem se nyní snaží otevřeně obviňovat Peking z vyvolání pandemie koronaviru. „Stupeň absurdity obvinění se zvyšuje
se zhoršením situace“, upozornil 5. června
politický analytik moskevské Pravdy Sergej
Kožemjakin a uvádí dále: „Pokud zpočátku
šlo o mlhavé narážky na to, že vláda ČLR
opožděně informovala svět o nebezpečí
infekce, v poslední době je Peking obviňován z toho, že uměle nechal vytvořit virus
ve svých laboratořích, aby oslabil americkou ekonomiku. Trump to ve svých projevech dotáhl tak daleko, že označil lidovou
Čínu za viníka celosvětového hromadného
masakru. Jde přitom o vědomou lež. Vláda
ČLR připomněla, že první upozornění od
představitelů lokální moci ve Wu-chanu na
podezřelý druh zápalu plic dostala 27. 12.
a již 31. 12. informovala Světovou zdravotnickou organizaci (WHO). Přitom první
případy onemocnění, jehož příznaky byly
velmi podobné na onemocnění COVID -19
byly zjištěny v létě 2019 v USA v okolí vojenské laboratoře ve Fort Detrick, která byla
brzy na to s konečnou platností uzavřena.
Do Číny mohl být virus přenesen i v průběhu VII. Celosvětových armádních her, které
se konaly loni v říjnu právě ve Wu-chanu,
a účastnila se jich početná delegace amerických armádních sportovců.“
Vláda USA podporuje separatismus
Tchaj-wanu (ale i Hongkongu). Vyhrožuje
sankcemi všem vládám, které upevňují
vztahy s ČLR na úkor Tchaj-wanu (počet
států uznávajících jeho nezávislost klesl
z 22 na 15). Prosazuje řádné členství Tchajwanu ve WHO. Paradoxem ovšem je, že
samotné USA na protest proti údajné
spolupráci WHO s Čínou z této organizace
vystupují, jak vyhlásil Donald Trump.

Lidová Čína překazila
„oranžovou“ revoluci
V pozadí úplné blokády 15 milionové megapole Wu-chanu se podle některých médií
odehrál urputný politický souboj o budoucnost ČLR. Sporná byla již otázka, kdo k takovému v historii lidstva bezpříkladnému rozhodnutí, dal pokyn. Prezident Si Ťin-pching
v projevu 3. února uložil přísně regulovat
a kontrolovat výjezd lidí z provincie Chu-pej,
ale nikoli nejlidnatější město střední Číny
zablokovat. Příkaz o přísné kontrole a regulaci pohybu obyvatel byl zřejmě určen i pro
další ohniska nemoci. Ovšem starosta Wuchanu již v rozhovoru z 27. ledna tvrdil, že
rozhodnutí o uzavření města přijal osobně
po dohodě s místním tajemníkem KS Číny.
Během následujících tří dní následovala příklad Wu-chanu některá další velká města.
Rozhodnutí způsobilo podle statistik MMF
propad čínského HDP v prvním čtvrtletí téměř o 37 %, řádově hodnotu 1 bilionu dolarů.
Ruský novinář Nikolaj Vavilov v příspěvku pro YouTube uvádí, že blokaci čínského
národního hospodářství iniciovala skupina
politiků původem z čínské komsomolské
organizace, těsně napojená na demokratickou stranu v USA. Po třech dnech začala
v provincii Chu-pej rozsáhlá operace likvidace této skupiny s využitím sil ústředního
kontrolního výboru a čínské armády. Došlo
k úplné výměně vedení Wu-chanu a dalších
měst a oblastí. „ Právě proto situace, která
v únoru začala nabývat všechny příznaky
oranžové revoluce, nepřerostla v pogromy,
ke kterým došlo v USA. Si Ťin-pching neorganizoval zničení čínského hospodářství,
jak o tom někteří hovoří, ani nevytvořil
desítky milionů nezaměstnaných, připravených vyjít do ulic. Rozhodné kroky lidové
armády a ústředního kontrolního výboru
blokovaly hlavní hybatele oranžové revoluce, kteří tak nemohli vystoupit na podporu
narůstajících protestních akcí v Číně“, zdůraznil N. Vavilov.
Koncem května jednalo v Pekingu Všečínské shromáždění lidových poslanců (parlakomunistický měsíčník

„dialog“

Rozpad amerických elit
Napětí před prezidentskými volbami
v USA neobyčejně roste. Jestliže v únoru
předvolební průzkumy uváděly jasný náskok Donalda Trumpa před kandidátem
amerických demokratů, po půl roce je tomu
podle stejných zdrojů naopak (přestože
republikánský kandidát pravdivost těchto
průzkumů neuznává). Trump ztrácí procenta i nervy. Joseph Biden, někdejší Obamův
viceprezident a vyzývatel šéfa Bílého domu,
není žádný mladík, blíží se mu osmdesátka.
Ovšem obhajující prezident
je jen o 4 roky
mladší. Řeklo
by se: na obou
kandidátkách
vítězí zkušenost a rozvaha stáří, i když je
tomu právě naopak.
Za hlavní příčinu Trumpova propadu se
nejčastěji uvádí nezvládnutí pandemie
a nelze se tomu divit již s ohledem na neskutečnou hloupost jeho výroků, pozadí je
však mnohem složitější. Politickou nestabilitu USA prohlubují mohutné protirasistické
demonstrace i Trumpovy výroky, že možná
neuzná volební výsledky, což v dějinách
amerických prezidentských voleb žádný poražený kandidát neučinil. Podle vyjádření
amerických znalců ústavního práva systém
není na tuto eventualitu vůbec připraven
a nikdo nezná správný postup. Demokraté
mají silné řeči a jejich představitelka v Kongresu vyhrožuje, že Trump „bude vynesen“.
Na druhé straně určité obavy o neregulérnost voleb jsou na místě vzhledem k očekávanému velkému počtu korespondenčních
hlasů kvůli šíření koronaviru.
Někteří autoři, zejména ti z okruhu kritiků
americké velmocenské kapitalistické politiky,
hovoří o „ společenské krizi USA“ a v mnohém oprávněně. Jednoznačnější je ovšem
hodnocení situace jako rozpadu elit panujících v USA přinejmenším 75 let od smrti F. D.
Roosevelta. Rostislav Iščenko výstižně nazval
rozhovor pro radiostanici Aurora „Americká
elita ztrácí kontrolu“. Připomíná, že „první
pokus o státní převrat byl již v roce 2016, kdy
se snažili Trumpa nepřipustit k moci. Potom
demokraté vyprovokovali poboření památníků vojáků Konfederace na jihu USA. Hovořilo se o tom, že USA stojí na prahu občanské
války. Teď Trump na oplátku vyzývá své stoupence, aby se zbraní v ruce svrhli demokratické guvernéry. Situace se stále vyhrocuje.
Tato dvě uskupení nemohou žít vedle sebe,
protože dosažení kompromisu už není možné (a Trump ho v prvním roce prezidentství
nabízel). Někdo z nich musí toho druhého
zničit – zatím jde o politické, finanční a právní
metody – a dál se uvidí.“
Ruský novinář také upozornil, že objevení
se ozbrojených Američanů v budově kongresu státu Michigan v podstatě bylo výzvou
k ozbrojenému vystoupení, k občanské
válce. Jde o hrocení situace z obou stran.
Trump byl 4 roky příliš zaměstnán bojem
kolem svého impeachmentu, a neměl čas
ani možnosti k provedení čistky ve státních
strukturách. Tajné služby a v podstatě i Pentagon zůstaly zastánci demokratů, ti také
dosud ve značné míře určují zahraniční politiku USA. Trump dokázal své lidi rozestavit
jen na vedoucí funkce, ale celý aparát pokračuje v práci proti němu.
Kapitalistický systém po celém světě vyčerpává své možnosti. USA se po rozpadu
SSSR staly globálním hegemonem a podřídily si světový trh. Dál už nebylo kam se rozšiřovat. Systém potřeboval trvalý růst, ale
místo toho se smršťuje. Vývoj světové ekonomiky, ale i průběh volebního klání v USA,
mohou výrazně ovlivnit světoví giganti nazývaní „FAGMA“ - Facebook, Amazon, Google,
Microsoft, Apple – pět „metropolí“ globál-

ního digitálního impéria. Ty na jaře vytvořily
obrovské zásoby hotovosti, a zatímco druzí krachují, nejen malé a střední firmy, ale
i mnohé velké společnosti, „pětka“ dokáže
velmi brzy skoupit po celém světě za drobné vše, co budou považovat za potřebné.
A vedle ekonomické síly budou schopny ještě výrazněji ovlivňovat veřejné mínění než
dosud. Navíc podobnou činností jako FAGMA se zabývá i FED (americká centrální banka). Zapnul tiskárnu dolarů a poskytuje úvěry především velkým americkým korporací.

K výbuchu v Bejrútu
Katastrofální exploze srovnávaná s jaderným výbuchem otřásla 4. srpna bejrútským
přístavem nedaleko centra libanonského
hlavního města. Hřibovitý mrak obrovských
rozměrů a neobyčejné barvy, převážně do
růžova a oranžova, spolu s ničivostí a rychlostí šíření tlakové vlny vedl k spekulacím
o vnějším, možná raketovém útoku. Tuto
verzi přiživil Donald Trump: „Mí skvělí generálové mi říkali…“
Statistiky
k včerejšímu
datu hovoří
o 165 mrtvých
a pěti tisících
zraněných.
Nejsou však zdaleka konečné. Libanon byl
již předtím na pokraji ekonomického kolapsu. Nyní byla zničena velká část zásob
obilí, přístav – hlavní tepna dovozu obilí
a dalších potravin do země - zůstal z 97 %
v troskách. Většina informací zatím vede
k závěru, že příčinou neštěstí byla neuvěřitelná laxnost místních úřadů. Když bylo řadu
let známo, že v naprosto nevyhovujících
podmínkách jsou skladovány téměř tři tisíce
tun výbušného ledku a dokonce v blízkosti
pyrotechniky, bylo spíše podivné, že k tragédii nedošlo dřív. Navíc zřejmě jejímu příchodu „pomohli“ dělníci, kteří ve skladech
pracovali se svářečkou.
Bejrút ještě před půlstoletím býval
nazýván „Paříží Východu“. Řeklo by se,
že po desítkách let občanské války budou
mít tamější orgány přehršel zkušeností
a požadavky na bezpečnost v malíčku.
Chyba lávky – a nelze se divit rozhoření
místních obyvatel. Armáda a ozbrojené síly
policie předvedly zatím jediné – rozhánět
davy demonstrantů. Pádu libanonské
vlády ovšem zabránit nedokázaly.

PANORAMA

V Rusku schválena
úplná svrchovanost
Občané Ruské federace v celostátním referendu schválili ústavní změny, které likvidují nejvážnější dopady jelcinovské „vazalské“ ústavy z 90. let. Soudě podle povyku
buržoazních médií včetně tzv. veřejnoprávní
ČT prý „nedemokraticky“. Co na tom, že týdenního referenda se účastnilo 68 % voličů
(co by za takovou účast dal mnohý český
politik, zejména senátor) a z nich souhlas
vyjádřilo 78 % (slovy a la Babiš: kdo z vás
to má?). Hlavním výstupem podle našich
mediálních loutek byla skutečnost, že Putin
po skončení současného mandátu může ještě vládnout dalších 12 let – při věku 67 let
prakticky doživotně. Ve skutečnosti může
ještě dvakrát v prezidentských volbách kandidovat, a kde je řečeno, že volby vyhraje?
Kdybychom ostatně věřili hlasatelům „té
jediné správné pravdy“, Putinova popularita mezi ruskou veřejností stále klesá. Ivan
Lehotský ze Slovenska hodnotí referendum
podstatně odlišně. Zdůraznil: „ Putin právě
udělal jeden z nejdůležitějších kroků k plně
nezávislému Rusku. RF vyhlásila úplnou svrchovanost. Lidé v důležitých funkcích musí
mít pouze ruské občanství, nesmějí mít
trvalý pobyt ani účty a významné majetky
v zahraničí. RF může prohlásit nějaké území za „federální region“ s federální správou
a nesmí se vzdát jakéhokoliv svého území.
Není povoleno zpochybňovat a překrucovat hrdinské období historie. Manželství je
svazek muže a ženy. Žáci prvního stupně
základních škol mají během vyučování nárok dostávat bezplatně teplou stravu. Stát
garantuje růst důchodů a sociální podpory,
povinné sociální pojištění a další sociální benefity. A tak dále, jen těch důležitých změn
má být okolo dvou set.“
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Ruský ekonom Michail Chazin připomněl,
že prezident Putin narážel doma na stále
urputnější odpor „liberálů“ na všech
úrovních státní správy, zvyklých dosud řídit
zemi po svém. Podotýkám, že právě to bylo
jednou z hlavních příčin, proč jsme jako
komunisté marxisticko-leninské orientace
Putinovu politiku odmítali a kritizovali.
Spory prezidenta s „liberálními“ úředníky
se letos vyostřily jednak sérií reportáží
o prezidentových setkáních s vládou
a úředníky, v nichž neúnavně kritizoval
„dinosaury“, jednak přístupem k výplatám
zdravotníkům za epidemie korony.
Prezident vypsal odměny zdravotníkům,
kteří se podíleli na boji proti COVID 19.
Záhy bylo zřejmé, že takové výplaty do plánů úředníků nepatří, zatímco peníze, které
z nich mohou vytáhnout, se jim velmi líbí.
V řadě případů pak regionální úředníci povolovali jen proplacení „konkrétní doby, kdy
zdravotník přišel do styku s nakaženým“
a obvykle šlo o směšné drobné, přestože
podle rozhodnutí prezidenta měli lékaři
a ostatní zdravotnický personál v období
květen až srpen dostávat měsíční příplatek
ke mzdě 25 tisíc až 80 tisíc rublů přesně specifikovaný podle pozice. Obdobné porušování prezidentových směrnic bylo prokázáno
i v dalších odvětvích a oborech včetně sociální péče či justice. Michail Chazin dodává:
„Prezident bude muset vážně změnit systém řízení. A to jak personálně, tak i institucionálně.“

Odmítají běloruský majdan
V běloruských prezidentských volbách
9. 8. zvítězila dosavadní hlava státu. Pětašedesátiletý Alexandr Lukašenko získal,
podle Ústřední volební komise Běloruska,
přes 80 % hlasů, kandidátka opozice Svjatlana Cichanouská 9,9 %. Připomeňme,
že bývalý člen KSSS a předseda sovchozu
(pro mladší – šlo o obdobu našich státních
statků) v srpnu 1991 podpořil neúspěšný
převrat proti Gorbačovovi, byl rozhodně
proti rozpadu Sovětského svazu a jako jediný poslanec Nejvyššího sovětu Běloruska
hlasoval proti ratifikaci bělověžských smluv
o rozpuštění SSSR z prosince 1991. Proslul
nemilosrdným bojem s korupcí a zchudlou
část běloruské společnosti získal příslibem
ukončit zlodějskou privatizaci, zúčtovat
s ekonomickými aférami let 1991 až 1994
a utužit politické a hospodářské vztahy
s Ruskem. Od roku 1994 byl šestkrát zvolen
prezidentem Běloruska.
Kdo věří buržoazní propagandě včetně
českých veřejnoprávních a dalších médií,
mohl by se domnívat, že Bělorusku vládne
„krvavý diktátor“, jenž hojně užívá metody
srovnatelné snad jen s časy heydrichiády,
kde se každý den a noc zatýkají tisíce odpůrců režimu. „Nestojí za to, abych proti nim
využíval nějaké represe“, odmítl Alexandr
Lukašenko zprávy o zatčených občanech.
Z organizace protestů obvinil „loutkovodiče“ z Česka, Polska a Británie (český ministr zahraničí vehementně protestoval,
ale obvykle „šídlo v pytli neutajíš“). V rozhovoru se Sergejem Lebeděvem, šéfem pozorovatelské mise Společenství nezávislých
států, běloruský prezident dále prohlásil:
„Zaznamenali jsme – a vám jako bývalému
rozvědčíkovi je to známo – telefonní hovory
ze zahraničí, z Polska, Británie a Česka. Řídili
naše, promiňte mi, ovce. Oni nechápou, co
dělají, a už je začínají ovládat. Varoval jsem,
že „majdan“ nebude, přestože by se to někomu líbilo“, dodal Lukašenko s narážkou na
dění na Ukrajině před několika lety.
Republikové společenské sdružení „Za Svaz
a komunistickou stranu Svazu“ v prohlášení
zveřejněném 10. srpna v Minsku uvádí: „Zahraniční oligarchové a vlády jejich států pokračují v realizaci dříve rozpracovaných plánů
na destabilizaci společenskopolitického zřízení Běloruské republiky, usilují svrhnout nevyhovujícího jim prezidenta Lukašenka, jako
dříve užívajícího důvěry běloruského lidu, jak
ukázaly volby 9. srpna 2020.
V souvislosti s body tohoto zločinného
plánu, se začátkem vnější hybridní agrese
s pomocí místní „páté kolony“, kandidátka
Cichanouská lživě prohlásila volby za
zfalšované, aby otevřela cestu politickému
chaosu běloruského majdanu se stejnými

výročí od narození bedřicha engelse!

tragickými následky, jaké prožívá bratrský
národ Ukrajiny. A prezidenti Polska a Litvy
vzápětí za EU a senátem USA vyzvali
zvoleného A. Lukašenka, jakoby porušujícího
lidská práva, aby fakticky kapituloval před
„pátou kolonou“, která utrpěla ve volbách
porážku od běloruského lidu, aby přerušil
vztahy s Ruskem a přivedl zemi do EU.

Vyzýváme

aobčany, aby se neúčastnili akcí nepřátelských lidu a provokovaných kolaborantskou
opozicí, aby podporovali orgány bezpečnosti v jejich činnosti v souladu se zákonem;
aběloruské ozbrojené síly, aby v případě
rozkazu Vrchního velitele pomohly orgánům ministerstva vnitra v odporu vůči zahraniční agresi a byly v bojové pohotovosti
vůči možnému napadení Běloruska vojsky
NATO, především polskými a litevskými
vojenskými oddíly;
apracovní kolektivy podniků všech forem
vlastnictví, aby byly připraveny pomoci
orgánům bezpečnosti a ozbrojeným silám
Běloruska odrazit začínající agresi zahraničních oligarchů.“

Rady ředitele Zeměkoule

vídal porážku Donalda Trumpa v listopadových prezidentských volbách a také
Pompeo by jistě následoval svého šéfa
do propadliště dějin. Když jsem však před
několika dny shlédl na sociálních sítích videa obsahující rozhovory s kandidátem
demokratické strany Bidenem, nejsem si
již takovou předpovědí zdaleka jistý. Stařík
těžce hledal slova a měl problém udržet
myšlenku. Byl prostě každou chvíli mimo,
nesouvislý, neschopný. A to není jen mé
hodnocení, podobná slova se dala najít
v příspěvcích amerických komentátorů.
Vraťme se však k panu ministrovi. Při
návštěvě Česka rozdával doporučení na
všechny strany. Samozřejmě jen ta, která
jsou v souladu se zájmy a cíli zahraniční
politiky USA. A tak čeští lokajové a pohůnci
si mohli vyslechnout „moudré“ rady, kde
nakupovat nebo nenakupovat plyn, jak
obchodovat či neobchodovat s Čínou, jak
odporovat „zlu“ atd. Tvářil se přitom jako
ředitel Zeměkoule. Takoví lidé častokrát
v historii lidstva nedopadli dobře.

Slovenský premiér přežil
hlasování o nedůvěře

Předseda slovenské vlády Matovič si udrMinistr zahraničních věcí USA Mike Pom- žel křeslo, i když přiznal fixlování při psaní
peo možná již za pár měsíců nebude ve diplomové práce. Jak vidno, podvádění pří
funkci. Ještě minulý týden bych předpo- studiu je dobrou praxí pro budoucí buržoazSvět zažívá velmi těžké období.
Před třiceti léty naši nejbohatší
zemi, velmoc odhodili na smetiště
dějin. Násilím z ní vytvořili surovinový přívěsek globálního kapitalismu,
který je v současnosti zachvácen
požárem krize. Systém se nesetkává
pouze s problémy, ve skutečnosti se
blíží ke kolapsu. Dokonce i pouhé
přežití Ruska v těchto podmínkách
se jeví nemožným. Pokud se nevzdáme směru, který Rusku diktuje
oligarchie, zařadíme se do skupiny
států, pro které se systémová krize
stane nejvíce destruktivní.

Pandemie kapitalismu
Uběhlo již 15 let od okamžiku,
kdy ideje Francise Fukujamy o konci dějinného vývoje byly označeny
za nepravdivé. Nyní nejen komunisté, ale i mnozí jiní tvrdí: bez
zásadní korekce neoliberálního
modelu je sociální revoluce nevyhnutelná. Nejuznávanější ekonomové světa Joseph Stieglitz a Thomas Piketty, přímo prohlásili, že
neoliberalismus není schopen řešit
hlavní problémy světa. Lidstvo nyní
čelí strmému růstu nerovnosti,
destrukci ekonomiky, hromadnému zbídačování lidu, rostoucím
konfliktům mezi vykořisťovateli
a vykořisťovanými.
Dlouho před vypuknutím pandemie koronaviru bylo zjevné, že světová ekonomika spěje k poklesu.
Nejdříve se to projevilo poklesem
cen surovin na světových trzích.
Dokonce i v rozvinutých zemích se
značně snížila kupní schopnost mladých lidí, která upadla pod úroveň,
kterou měli jejich rodiče v mládí.
Planeta nevěří v kapitalismus.
Koncem roku 2019 provedla agentura pro průzkum veřejného mínění „Edelmann“ na všech kontinentech světa anketu nazvanou „Barometr důvěry“. 56 % dotázaných
je přesvědčeno, že kapitalismus
přináší více škody, než užitku. 48 %
potvrdilo, že kategoricky odporuje
jejich zájmům. Opačný názor má
pouze 18 %. Je zcela zjevné, že
v posledních měsících krize počet
odpůrců kapitalismu roste. Do očí
bijící nespravedlnost sociálněekonomické struktury je stále jasnější.
Krize narušuje osudy, pohřbívá naděje pracujících na lepší život. Při
tom nebrání přežraným miliardářům, lhostejně zírajícím na chudinu, aby se dále obohacovali.
Kapitál hlavních zbohatlíků závratně roste. Pouze za poslední
komunistický měsíčník

ní politiky v Česku i na Slovensku.
Igor Matovič se stal vítězem předD I AL O G 352 / 2020    
jarních parlamentních voleb mj.
zásluhou bývalého premiéra Pellegriniho, neoliberalismu a oligarchii; bránit Slovensko
jemuž se „podařilo“ rozbít dosud vládní před liberálním výplachem mozků, kolonistranu Smer. V červnu byl rozkol slovenské zací, amerikanizací, před „sluníčkářstvím“;
sociální demokracie završen odchodem Pel- zastavit přepisování dějin a pomlouvání
legriniho a jeho stoupenců ze Smeru a zalo- našich historických osobností; navazovat
na to dobré, co přinesl socialismus – výžením jejich vlastní strany.
Poslanec Smeru Luboš Blaha (u nás zná- stavbu bytů, bezpečnost, právo na práci, víc
mý například z Vratimovských seminářů) rovnosti a ohleduplnosti ve společnosti, víc
19. června uvedl: „Robert Fico dnes na tis- strategického plánování, víc soběstačnosti;
kové konferenci pojmenoval to, co tak tro- chránit národní kulturu a stavět se proti záchu cítíme všichni – zklamání z toho, že le- padnímu kulturnímu imperialismu; v zahravici rozbili. Zklamání z toho, když vás někdo niční politice chránit národní zájmy, za klíčozradí. Co mne zajímá nejvíce je budoucnost vou hodnotu považovat mír. Juraj Janošovlevice. Pellegrini je minulost, mne zajímá, ský z Bratislavy 21. 6. připomněl: „Ukotvení
kam se nyní Smer posune. Jak jsem vícekrát sociální demokracie je pevně svázané burnapsal, všechno zlé je na něco dobré, a pro žoazní politickým systémem. Jistě, renegáti
mne je důležité, že Smer může jít konečně jsou hanbou renegátské strany, především
doleva. Že dá prostor mladým lidem. A že tehdy, když jejich programem je prohloubude čistou stranou pro lid a ne pro byznys.“ bení kolaborace se zahraničním kapitálem.
Luboš Blaha navrhl „levicové desatero“ - Ovšem aby mohl sociálně demokratický
10 bodů, jak si představuje budoucnost so- Smer reprezentovat slovenskou levici, muciální demokracie. Požaduje chránit sociální sel by přesně pojmenovat své chyby a také
stát, pomáhat dělníkům, posilovat odbory, jejich příčiny.“
Zlatá slova, i když je třeba poctivě přiznat,
chránit seniory a rodiny; podporovat státní vlastnictví strategických sektorů; tlačit že navrženému programu Smeru nesahá
na banky a nadnárodní korporace, zvyšo- česká sociální demokracie ani po kotníky.
vat platy učitelů a zdravotníků, požadovat Bohužel, v mnohém to platí i pro KSČM.
velké přerozdělení bohatství; bojovat proti
Ilja Jihlavský, 13. srpna 2020
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měsíce 25 nejbohatších lidí plane- si to: USA – 10 %, Velká Británie
Rusko a světová krize
ty zvýšilo své zisky o stovky miliard – 16 %, Itálie – 20 % a Německo –
Oligarchický kapitalismus i na37 %. Rusko, jako stát periferního dále zasazuje Rusku rány. Tento
dolarů.
Počet nezaměstnaných v USA kapitalismu, nemůže mít úspěch postup se může stát větší hrozbou,
činí asi 40 milionů. Je to 1/8 obyva- v podmínkách globální krize. Vše než byl krach v roce 1998 a krize
telstva. Bylo by naivní se domnívat, ostatní jsou prázdné řeči. Naše z let 2005 – 2009 a 2014 – 2015.
že současné nepokoje byly vyvolá- země se nebude cítit lépe, než
Minulý rok nebyl pro Rusko
ny pouze rasovými spory. Ty mají západní státy. Ty mají mohutné úspěšným. Ale v letošním roce
jistě svůj vliv. Ale základní příčinou finanční zdroje, rozvinutější eko- již došlo k vážnému poklesu ekoje rostoucí sociální nerovnost.
nomiku a umí lépe loupit. Je to ne- nomiky. Příjmy z exportu surovin
Ta narušuje
klesly o 70 %.
společenský
Nová politická skutečnost a úkoly Komunistické Po šesti letech
smír a odkrývá
snižování restrany Ruské federace v boji za zájmy pracujících álných
kamufláž blapříjmů,
(Pravda č. 50, 26. – 29. června 2020)
hobytu z vitrídošlo k dalšímu
ny kapitalismu.
poklesu o 22 %.
Zpráva předsedy Gennadije Andrejeviče Zjuganova
Velký kapitál
Nezaměstnana X. plenárním zasedání ÚV KS Ruské federace
se snaží vyřenost se někošit úkol udržení nespravedlivého měnný zákon: přední kapitalistické likanásobně zvýšila. Došlo i k nejsystému. Ten je však čím dále, tím státy snadněji překonají krizi, než většímu poklesu zpracovatelského
měně splnitelný. V minulém století ty, které jsou pod jejich nadvlá- průmyslu za posledních dvacet let.
se kapitalismus snažil řešit tento dou. V dějinách posledních staletí Výroba v lehkém průmyslu se sníúkol válkami. Včetně „studené“. se ještě nestalo, aby se zastavovala žila o 50 %. Automobilový průmysl
Vnějšímu protivníkovi a vlastní celá odvětví ekonomi„páté koloně“ se podařilo rozbít ky.
SSSR a hodovat na úlomcích naši
V takovém režimu
vlasti. Nyní jsou hlavními meto- nemůže přežít ani jeddami záchrany kapitalismu, invaze na ekonomika. Velký
a loupení, „hybridní válka“ a „říze- parazitický kapitál však
umí vydělat i na válkách
ný chaos“.
Globalisté kladou odpovědnost a ekonomických otřeza současnou krizi na Covid-19, při sech. I pandemii dokáže
tom je evidentní, že vznikla do vy- využít ve svůj prospěch.
puknutí pandemie. Krize jsou ma- Světová reakce počítá
teřskými znaménky kapitalismu. s tím, že stanoví nová
Před našimi zraky se liberální glo- omezení k paralyzování
balizace mění na klanový systém těch, kdo se postaví krajně nespra- snížil produkci o 80 %. Při tom jsou
finančních spekulantů. Na základě vedlivému systému. Ožily síly snící na něj vázáná celá odvětví. Letecjejich rozhodnutí se mění reálná o nastolení digitální diktatury. Jsme ká doprava se snížila o více než
produkce v zemích „zlaté miliardy“ však přesvědčeni: triky globalistů 90 %. Obrat maloobchodu se snížil
na ekonomiku „cenných papírů“ nezastaví historicky nevyhnutelný o čtvrtinu. Výstavba bytů se snížia mění zbytek světa na surovino- krach systému, nakaženého virem la o třetinu. Na zemědělství nevyvý přívěsek, levné lokaje pro nové hniloby, vykořisťování a nedostat- hnutelně udeří pokles spotřebitelpanstvo. Rusko bylo vrženo na ces- kem ideovosti. Otázka spočívá ské poptávky, problémy s nákupem
tu bez nejmenších perspektiv.
v tom, kolik bude lidstvo nuceno zemědělské techniky, záložních
Globální krize dále nabírá obrát- zaplatit za překonání kapitalismu? dílů a PHM.
Za této situace budou úspěšné
ky. Ještě v březnu experti dávali
Skličující je stav malého a střednaději, že světová ekonomika se státy, které se opírají o socialistic- ního podnikání. Při tom v něm
v závěru roku vyhne recesi.
ké principy. ČLR stále přesvědčivě- pracuje 20 milionů zaměstnanců.
Ale již v dubnu začali předpoví- ji usiluje o první místo ve světové Zřejmě polovina těchto lidí již přidat pokles světového HDP. Experti ekonomice, ukazuje mravní příklad šla definitivně o práci.
„Alfa banky“, „City“ a „Raiffeisen v mezilidských vztazích. Vietnam
Mnohé společnosti jsou na pobanky“ předpovídají pokles ruské ukazuje skvělou dynamiku rozvoje kraji krachu. Vláda málo pomáhá
ekonomiky o 20-45 % pouze za ob- a nejvyšší tempo růstu HDP. Je- ekonomice. Polovina firem nemusí
dobí karantény.
jich zkušenost dokazuje, že lidstvo přežít „sanitární“ omezení.
Krutá krize se může seriózně může zachránit pouze socialismus.
Šíří se názor, že vláda je v rámci
protáhnout a situace dále zhoršit.
Epidemie urychlila vytváření boje s koronavirem schopna zlikviTo všechno jsou součástí nové nové politické i ekonomické sku- dovat celé Rusko. Zdá se, že je to
ruské současnosti. Ekonomickou tečnosti. Rusko má nyní volbu: přehnané, ale takový názor zakotvil
činnost bude třeba spustit znovu. padnout pod troskami odsouzené- ve vědomí milionů. Abych byl spraCelá odvětví bude potřeba oživit. ho systému, nebo projít suverénní vedlivý, musím dodat, že podobně
K tomu bude potřeba investovat a trnitou cestou výstavby státu so- si vedly vlády mnohých zemí. Ana8 bilionů rublů, čili 8 % HDP.
ciální spravedlnosti – socialistické lytici jeden přes druhého předpovíVláda na takovou investici není velmoci. O to víc, že máme unikát- dají depresi na trhu práce. Vysoká
připravena. Zatím chce podpořit ní sovětskou zkušenost leninsko- škola ekonomická předvídá 5 miliekonomiku 3 % HDP. Porovnejme -stalinské modernizace.
onů, „Národní ratingová agentura

„ dialog “

vychází jen díky obětavým čtenářům a dopisovatelům i v roce

150.

12,5 milionů. Některé agentury až
25 milionů nezaměstnaných. Část
zaměstnanců má nyní neplacenou
dovolenou. Více než polovina zaměstnanců má snížené mzdy. Situace nás nutí vzpomínat na devadesátá léta minulého století. Nicméně
přímé srovnání není možné. Stav je
mnohem horší, protože úspory ze
sovětského období byly projedeny
a uloupeny. Zhodnoťte sami: Kolik
pracovních míst může vytvořit surovinová exportní ekonomika?
Pokud není práce, není ani slušná životní úroveň. Setrvačník problémů se řetězově roztáčí. Čím
méně peněz v kapse, tím jsou
menší šance na prodej zboží. Poptávka je mnohem nižší, než byla
vloni. Občané utrácejí o 21 až 26 %
méně. Ekonomika se stává totální.
Vzpomínáte si na mrakodrap firmy
„GAZPROM“ v Petrohradu, který
zničil historický pohled na
město?
Přes masové protesty ho
postavili jako symbol bohatství a vlastnických možností plynové korporace.
Život však sebou nese korekce: zdá se, že tento symbol bude prodán k zaplacení dluhů. V letošním prvním čtvrtletí „GAZPROM“
ztratil přes 300 miliard rublů a očekává se, že ke konci
roku budou činit jeho dluhy přes
200 miliard dolarů. Všechny sny
o vytvoření surovinového impéria
se rozsypaly na prach. KS RF na tento vývoj upozorňovala opakovaně.
„GAZPROM“ trhají na kousky.
Polsko pozastavilo transport zemního plynu a soudně požaduje 1,5
miliardy USD. Ukrajina již vyhrála
soudní spor o náhradu 3 miliard
USD za transport plynu, přes její
území. Turecko snížilo nákup ruského plynu o 700 %. Zvýšilo však
import z Kataru o 16 %. Katar přechází na export zkapalněného zemního plynu, který dodává jak do Japonska, tak i do USA. Na zkapalněný plyn přechází i EU. Na plynovod
„Severní proud“ uvalila EU sankce,
podle kterých je možné přepravovat pouze 50 % jeho kapacity. Při
tom Rusko není zdaleka plynofikované. V mnoha elektrárnách se dosud spaluje uhlí. Jde hlavně o oblasti Archangelska a Krasnojarska.
Přitom v několika okresech Omské
oblasti došlo k odpojení plynu.
Země, která je unikátní rozsahem
přírodního bohatství potřebuje
zvláštní přístup k rozvoji. 444

výročí od narození vladimíra iljiče lenina !
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čováním studií
a již se nikdy nevrací.
Jsme přesvědčení, že všechny
výše uvedené regiony nemohou
sloužit pouze jako zdroje těžby surovin. Je třeba provést změnu, prosadit mnoho odvětvové hospodářství. Stanovit příplatky ke mzdám
a platům. Poskytnout lidem garance a kompenzace.
* * *
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444Startovní podmínky nejsou
pro jednotlivé regiony stejné. Jejich
rozpočty se liší až sedminásobně.
Je to brutální praxe. Při tom stát
má zabezpečit vyvážený rozvoj
svých teritorií.
V deseti regionech poměr státního dluhu k celkovému objem příjmu činí až 80 %. K nim patří Orlovská oblast i Chakasie. Podstata
však nespočívá v přístupech místních volených orgánů. Orlovská
oblast zvýšila za poslední tři roky
částku odváděných daní o 14 %.
Snížila státní dluh o 310 milionů
Rublů. V minulém roce byla v oblasti rekordní sklizeň – 41 centů
z hektaru. Při tom se státní dotace pro oblast v létech 2015 – 2017
snížily o 2,7 miliard Rublů. V průběhu výkonu funkce komunistického gubernátora S. G. Levčenka
se zvýšil HDP v Irkutské oblasti
o 19 %. Příjmy do rozpočtu a investice do základního kapitálu byly
zdvojnásobeny. Průměrné mzdy se
v porovnání s rokem 2015 zvýšily o 28 %. Došlo k rozvoji sociální
a komunální infrastruktury. Byly
postaveny nové domy a další objekty. Opuštěné pozemky byly znovu přeměněné na ornou půdu. Ale
místo propagace úspěšné práce
našeho soudruha, dochází k jeho
pronásledování.
KS RF nejednou navrhovala revizi vztahů, mezi vládou a regiony.
Požadujeme nové postoje k regionálním rozpočtům. Náš program
sociálně ekonomického rozvoje
státu byl podpořen „Orlovským
mezinárodním ekonomickým fórem 2020“.
Jsme velká země, liší se od sebe
„Sever“, „Sibiř“ i „Dálný Východ“
a to jak přírodou, tak i klimatem,
hustotou osídlení i ekonomickým
potenciálem. Liší se svou zaostalostí i bohatstvím. Dosud je struktura ekonomiky orientována na
těžbu ropy a plynu a nepodařilo se
ji diversifikovat. Nebyla prosazena
účinná kooperace mezi regiony.
V národně ekonomickém komplexu SSSR měly republiky, kraje,
oblasti a autonomie přesně určené
místo v jednotném sociálněekonomickém prostoru. Chápali společnou logiku rozvoje. KS RF trvá na
využívání sovětských zkušenosti
z rozmísťování výrobních sil, specializace a kooperace. Federální
okruhy by měly být nahrazeny
vědecky zdůvodněným ekonomickým rozdělením na jednotlivé regiony. Průmyslové uzly a teritoriálně
výrobní komplexy prostě nemají
alternativu.
Pod tlakem KS RF byl v roce 2014
schválen zákon „O strategickém
plánování“. Není však plněn. Od té
doby prošlo pět let. Zdálo by se, že
existují státní programy. V současnosti jsou však odtrženy od skutečné logiky rozvoje a zásad strategického plánování.
Pro Dálný Východ je největším rizikem emigrace vlastních obyvatel.
Za posledních 27 let se jejich počet
snížil z 10,5 milionů na 8,5. Ročně
odchází 30 – 40 000 osob. Příčinou
je drahota, špatná infrastruktura,
nízké mzdy a platy, surové klima,
touha poskytnout dětem vzdělání
a po seberealizaci. Špatná kvalita
bydlení je 2,5 krát vyšší než v jiných
teritoriích Ruska.
Rusko je arktická země. Podívejme se na všechny ukazatele kvality
života v arktické zóně.
Z nich 60 % ukazatelů v 31 regionech je horších než v ostatním
Rusku. To se týká i délky života, přístupu k lékařské péči, kvalitnímu
vzdělávání, bydlení a kultuře. 90 %
absolventů škol odchází za pokrakomunistický list

Za Ústavu lidovlády
a spravedlnosti

Nejednou jsme zdůrazňovali, že
je v Rusku realizována destruktivní
politika, degradace a demografické
katastrofy. Opatření přijímaná prezidentem a vládou neodpovídají
mimořádné situaci v Rusku.
Prosté přečkání otřesné situace se nepodaří. „Neviditelná
ruka trhu“ řeší problémy pouze
v neoliberální teorii. Tak nelze
dále pracovat!
KS RF detailně rozpracovala
návrhy na obnovení ekonomiky a sociální sféry Ruska.
Tyto návrhy se neliší od návrhů odpovědných odborníků,
jejichž názory jsou potvrzeny
nejlepší světovou praxí.
Prvním návrhem je státní
plán. Na náš nátlak přijala Státní duma zákon o strategickém
plánování. Vláda však neučinila
nic pro jeho realizaci. Musíme
se k otázce postavit čelem a žádat od vlády odpověď. Frakce
KS RF musí využít zprávu o činnosti vlády v parlamentě, kterou bude podávat 22. 7. 2020.
Pouze existence plnohodnotné struktury, odpovědné za plnění strategických
programů rozvoje umožní srovnat situaci.
Úředníci ministerstev pravidelně
hovoří o programovém přístupu,
ale „pečou“ špatně koordinované
soubory aktivit.
Všechny pokusy o progres bez
realizace státního plánu povedou
k bolestným selháním, cynickým
ztrátám, neúčinnosti a nečinnosti,
maskovaným hloupým shonem.
Sovětský svaz za historicky krátké období obrodil zemi po dvou
světových válkách. Přeměnil
agrární Rusko na průmyslovou
a kosmickou velmoc, zachránil svět
před fašizmem a zařadil se mezi
světové vůdce. Zejména proto Albert Einstein uvedl: „Přijde den,
kdy všichni budou děkovat Rusku
za to, že ukázalo možnost realizace plánované ekonomiky v praxi.“
Strategický přístup k rozvoji byl využit jinými vládami. Plánovací instituce nyní existují v USA, Japonsku,
Francii a ve většině rozvinutých
zemí. Své „státní“ plány má 147
nadnárodních korporací, ovládajících světové trhy. Pouze ruští funkcionáři bláznivě ignorují dědictví
SSSR.
Druhý návrh – daňová reforma.
Přišla doba revize zásad daňové
politiky. Je třeba zrušit „Daň z přidané hodnoty“, která škrtí podnikání a poptávku. Je potřeba zrušit
přepravní daň a systém „Platon“.
Spravedlnost a rozumný rozpočet vyžadují progresivní sazby
daně z příjmu, ze kterých budou
vyloučení střední vrstvy a chudina.
To se projeví jako mohutný impuls
pro rozvoj průmyslu i zemědělství.
Dosud ministr práce Kotjakov dokazuje, že je potřeba brát určité
částky z platů a mezd k „pojištění
před nezaměstnaností“! Je potřeba připomenout že občané prostřednictvím daní a poplatku dávají
do rozpočtu více než 60 %.
Třetí návrh – zvýšení úrovně platů a mezd.

„dialog“

Je nutné přehodnotit vztah zaměstnavatel – zaměstnanec – stát.
Stát musí vrátit pracujícím osmihodinový pracovní den a důstojnou
odměnu za práci. K tomu je potřeba obnovit tvůrčí vliv odborů na
zaměstnavatele. Samotní zaměstnavatele musí dostat stabilní pravidla pro svou ekonomickou činnost.
Dělnická třída je pro kapitalistu třída k vykořisťování. Kapitál
nebude investovat do jejího sociálního rozvoje. A přece zejména
lidé jsou hlavní hodnotou Ruska.
Trváme na tom, že se děti musí
učit bezplatně, absolvent vysoké
školy musí obdržet první zaměstnání a zkušený zaměstnanec musí
být vyzván ke zvýšení kvalifikace.
Narození dětí musí být pro rodinu štěstím a nikoli důvodem bídy.

Nemocenská musí nejen pomáhat
přežít, ale musí umožnit návrat do
zaměstnání.
Donutili jsme již vládu, aby srovnala minimální mzdu s životním
minimem. Nyní ji chceme donutit,
aby toto minimum zvýšila alespoň
dvojnásobně v průběhu dvou let
a ztrojnásobila v průběhu nejbližších pěti let. Bez toho se pracující
ocitnou v bídě, jejich kupní síla se
stane zanedbatelnou a dojde ke
všeobecné degradaci sociálněekonomického systému.
Čtvrtý návrh – vytvořit právní
a finanční základnu pro posun
kupředu.
Bez urychleného vzniku této
báze jsou vládní opatření odsouzena k zániku. Z obyvatelstva a reálného sektoru je potřeba sejmout
finanční zatížení. Daní je příliš
mnoho, při tom půjčky mají vysoké
úroky a jsou tak nedosažitelné. Početné státní dozorové a rozhodovací úřady jsou schopné zmrazit celý
život země. Tyto kontrolní instituce
se nestaly efektivní ochranou před
technogenními haváriemi a jinými
excesy. To potvrzuje i únik paliva
na jednom ze závodů „Ruský nikl“
(Nornikel). Víme, že odstranění administrativního útlaku nepoškodí
státní rozpočet. Občané budou mít
vyšší příjmy, podniky budou mít
možnost stabilizovat svou produkci
a rozšiřovat své aktivity. Státní pokladna na tom pouze vydělá. Získá
tak stabilní zdroje příjmu. Tento
návrh KS RF se týká i rozpočtových
zákonů, kterých se vláda drží jak
čert kříže.
Pátý návrh – podpora lidových
a kolektivních podniků.
KS RF bude prosazovat vytváření
rozsáhlých možností pro jejich rozvoj. Jak ukazuje zkušenost, kolektivní hospodářství jsou mimořádně
efektivní. To potvrzuje i zkušenost
z USA, Finska, Španělska, Islandu,
Japonska, Izraele a Jižní Koreje.
Družstevní sektor nese velký vklad
do HDP mnoha států a poskytu-

vychází díky obětavým čtenářům i v roce
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je práci milionům zaměstnanců.
Laureátka Nobelovy ceny za ekonomiku Elinor Ostromová dokázala, že lidové podniky jsou stabilní
i v dobách krizí.
V nich pracující zaměstnanci,
jako spolumajitelé společností,
dostávají nejen důstojnou mzdu,
ale mají i seriózní sociální ochranu.
Zaměstnanci kolektivních hospodářství usilují o ekonomický, ale
i sociální rozvoj. Vedení takových
podniků nejenže nechtějí propouštět zaměstnance, ale udržovat
kolektivy a zvyšovat kvalifikaci jednotlivců.
Šestý návrh – zajištění zaměstnanosti.
Hlavní cestou zajištění zaměstnanosti je nová industrializace
a ekonomický růst. Podporou rozvoje zpracovatelských odvětví
udržíme práci pro miliony dělníků a zaměstnanců. Zvyšování
počtu provozů, které využívají
vědecký výzkum, pomůže získat perspektivní zaměstnání
pro nové generace. Je potřeba
odstranit výkyvy z trhu práce a obnovit mohutný, pružný
a efektivní systém odborného
vzdělávání. Tyto úkoly je možné plnit pouze na základě souznění s plánem ekonomického
a sociálního rozvoje. Díky tomu
budou pochopitelné etapy
spouštění nových odvětví, další
rozvoj již existujících podniků
a přesuny zaměstnanců c ekonomice a na teritoriu Ruska.
Sedmý návrh – stimulování
poptávky.
Existuje prostá skutečnost:
růst poptávky rozšiřují návrhy.
Tento mechanismus měl být
spuštěn již dávno. Bez materiální podpory obyvatelstva nelze
zvýšit poptávku. Pokřiky liberálů
o nevyhnutelnosti výbuchu inflace jsou nepodstatné. Je potřeba
skončit s nasloucháním těmto bajkám. Vzpomeňte si na postup vlády premiéra Primakova a všechno
pochopíte. Růst mezd a podpory
chudým jsou sociálně spravedlivé
a ekonomicky zdůvodněné. Pro
stimulování kupní aktivity existují
i další nástroje. Je to zrušení daně
z přidané hodnoty a snížení plateb
za přepravu zboží, což učiní ceny
a služby mnohem přitažlivějšími.
Osmý návrh – modernizační
průraz.
Podívejte se – Rusko nyní není
v situaci doplnit deficit i toho
nejobyčejnějšího zboží – roušek
a desinfekčních prostředků, nehovoře o složitější produkci! Ale pokud nebudeme schopni řešit ambiciózní úkoly, zůstaneme na zadním
dvorku světového rozvoje. SSSR
byl v čele kosmického rozvoje,
vědy, vzdělanosti – ve většině progresivních oborů. K jejich renesanci by bylo třeba vydávat 7 % HDP.
Rusko potřebuje hlavně rozvíjet robotiku, mikroelektroniku, výrobu
obráběcích strojů a biotechnologie. Časové zaostávání činí již nyní
desetiletí. Sovětské dědictví bylo
destruováno. Nová industrializace
je potřebná jako vzduch a kyslík
k dýchání pro nakaženého koronavirem. Ta však není možné bez
kapitálových investic do průmyslu
vysokých technologií. Život v podmínkách pandemie ukázal - ekonomika služeb a exportu surovin
jsou neudržitelné v období krize.
Před otřesy různého druhu
nechrání „šoková terapie“, ale různorodá odvětví reálného sektoru,
postavena na pokrokových technologiích, vzdělaných, dobře připravených a patriotických kádrech.
Dějiny to opět potvrzují. To je důvod, proč KS RF trvá na realizaci
svého protikrizového programu,
sestavování rozvojového státního

rozpočtu, na svých návrzích zákonů,
na uskutečnění myšlenek „Orelského mezinárodního ekonomického fóra, jehož materiály v milionových nákladech, jsme rozšířili po
celém Rusku.
Budeme i nadále prosazovat vytvoření státního plánu. Budeme
usilovat o znárodnění surovinových zdrojů, rozvoj lidových podniků, reformu daňového systému,
obnovení spravedlivého věku pro
odchod do důchodu, podpory
rozvoje bydlení, vědeckého, kulturního, vzdělávacího a technologického progresu. Nepochybujeme, že k tomu získáme rozsáhlou
podporu! Rusko potřebuje „vládu
národní důvěry“. Kabinet ministrů
a „vládní strana“ ignorují rozumné
návrhy KS RF. Odpor nemá žádný
vědecký základ. Naše návrhy nemají alternativu.
Z toho vyplývá, že Rusko potřebuje nové řídící vedení, schopné
dosáhnout rozhodných změn, které budou sloužit lidu a zemi. Tvůrčí činnost KS RF umožnila vytvořit
program renezance Ruska. Jeho
efektivitu se podařilo dokázat
i v současných podmínkách. Byl
potvrzen prací závodu Kirova v Petrohradu. Stejně tak i úspěchy Leninova sovchozu v Moskevské oblasti, pod vedením prezidentského
kandidáta Grudinina. Byl potvrzen
i praktickými výsledy závodu „Ruského zemědělského strojírenství“
(Rostselmaš). Program je úspěšně
realizován v práci lidových podniků
vedených Bogačovem, Kazankovem
a Sumarokovem. Naše přístupy
umožnily účinné řízení regionů soudruhy Levčenkem, Lokotěm, Klyčkovem a Konovalovem. Nehledě na
hlubokou krizi, vláda nechce měnit
svou orientaci. Dokonce i reforma
Ruské Ústavy se změnila pouze na
kosmetické úpravy staré ústavy,
která vznikla za vlády Jelcina. Samotnou ideu změny ústavy KS RF
podpořila. Náš „Program činnosti“
však předpokládá kardinální změny
v ústavě. Základní zákon je potřeba
změnit na dokument zaručující lidovládu, znárodnění surovinových
zdrojů, ruské výrobní základny,
kterou musí kontrolovat společnost. Bez těchto změn jsme odsouzení k pádu do propasti. Trvali jsme
společně na rozsáhlé společenské
diskusi. Frakce KS RF ve Státní Dumě
předložila návrh zákona o „konstitučním shromáždění“ a navrhla
uskutečnění plně-hodnotného referenda. Strana byla připravena na
čestnou a kvalitní práci s hlavním
dokumentem země. Přednesli jsme
108 pozměňovacích návrhů, z nichž
15 má naprosto principiální charakter. Parlamentní většina „Jednotného Ruska“ je zcela odmítla.
„Reforma“ realizována v divokém spěchu, bez změny orientace, bez revize diktatury prezidenta
a oligarchického vládnutí nemohla
získat naši podporu. Požadujeme
hodnotnou úpravu a nikoli její imitaci. Přesněji: Požadujeme novou
ústavu rozhodné obnovy země,
budující socialismus a zaměřenou
na budoucnost.
Naše hlasování proti druhému
vydání „jelcinské“ ústavy je přímým odmítnutím volby v rámci
modelu, který je nám vnucován.
Nepodrobili jsme se výzvám k bojkotování hlasování a nevzdali jsme
se politického boje. Je to ta nejsprávnější taktika: četně odmítnout politiku rozbíjení velké země.
Boj neskončil. Budeme usilovně prosazovat změny v Ústavě,
bojovat za sociální spravedlnost
ve společnosti. „Vládní strana“
předpokládá, že svůj úkol splnila
a problém je vyřešen. Pro nás je to
pouze první krok ke Konstituci skutečné lidovlády.
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Oligarchický režim
se střetává s odporem
Pandemie podpořila nejvážnější krizi v Rusku a ve světě za posledních dvacet let. Vývoj situace
vede nevyhnutelně ke strukturálním společenským změnám. Jde
zejména o prohloubení sociální
nerovnosti, ostrý nárůst chudoby
a celkové zbídačování pracujících.
Ruská vláda „demonstruje“ úsilí
pomoci lidu. Pouze je jí líto peněz,
roušky nejsou, testy jsou drahé.
Vláda se rozhodla pokutovat ty,
kterým sama nevydala roušky.
Vznikl dojem, že pokud by došlo
k válce, nebude vláda vydávat
zbraně, ale bude pokutovat vojáky
za to, že je nemají.
Ve skutečnosti nebyla rozhodná
podpůrná opatření přijatá nejen
vůči dělníkům a zaměstnancům,
ale ani vůči malému a střednímu
podnikání. Oligarchie pokračuje v hromadění zisků a zvyšování
vykořisťování pracujících. Rychle probíhá proces monopolizace.
Ten vede k posílení proletarizace
obyvatelstva, likvidací drobných
podnikatelů, prodavačů na trzích a
majitelů soukromých dílen. Mluvčí
prezidenta Peskov tvrdí, že oligarchově v Rusku nejsou. V průběhu
karantény však dále zbohatli.
Vlastník korporace „Nornikel“
Potanin přidal ke svému jmění
6,4 miliardy dolarů, majitel firmy
„Novatec“ Michelson 5,5 miliard,
spoluvlastník „Lukoilu“ 5 miliard
a majitel podniku „Severstal“
Mordašov 3 miliardy. Podívejte se
na banku „Sběrbank“. Za pět let
představoval její zisk 41 % a banka
zaujala ve světě šesté místo. Donedávna přes 50 % akcií této banky
vlastnila „Centrální banka“. Nyní
je vláda zakoupila za naše peníze
a využila k tomu naše prostředky
z „Fondu národního blahobytu.
Cena převyšovala 2 biliony rublů.
Balík akcií však nebyl předán do
„Ruského vlastnictví“, ale zůstal v
aktivech „Fondu“.
Jaké jsou důsledky?
1. Dividendy z akcií „Sběrbanky“
nyní půjdou do „Fondu“ a nikoli do
státního rozpočtu. Představují velkou částku, protože jen v roce 2018
šlo do státního rozpočtu pře „Centrální banku“ 180 miliard Rublů.
2. Akcie „Sběrbanky“ jsou vedeny v účtech „Fondu“ na základě jejich tržní hodnoty. V případě
krachu finančních trhů se objem
„Fondu“ podstatně sníží. Jinými

slovy – v dobrých časech budou
představovat iluzi značných rezerv
na horší časy, pokud však k tomu
dojde, zázrak zmizí.
3. V případě rozsáhlé krize a vyčerpání prostředků „Fondu“ musí
podle zákona ministerstvo financí
akcie „Sběrbanky“ prodat. Ti kdo
jsou lační takového zisku, po něm
rychle skočí. Stát ztratí kontrolu
nad největší „státní“ bankou. Zajímavé je uvést, komu již nyní náleží
polovina akcií „Sběrbanky“. 45 %
vlastní cizinci – občané USA, Kanady a dalších zemí. Při tom akcionáři
mají bezprecedentní
jackpot. Úroky z vkladů
jsou nižší než 5 %, ale
úroky na úvěry činí více
než 13 %. Je to lepší než
vlastnit ropu nebo zemní plyn. Při tom ruské
finance jdou do kapes
zahraničních akcionářů.
Za šest let od připojení Krymu k Rusku
„Sběrbanka“ tam nezačala fungovat. Není to
jen další důkaz o oligarchickém charakteru vlády a současně důkaz o kompradorském
charakteru oligarchie?
Dozrála doba znárodnění bankovního sektoru a všech klíčových
odvětví ekonomiky.
Nálady společnosti jsou vládě nepřátelské. „Belonovského skupina“
publikovala čerstvé údaje: „Nové
spektrum politických nálad v ruské
společnosti v roce 2020“. Autoři tvrdí: „Trend negativních vztahů k federální vládě posílila pandemie koronaviru. Převládajícími emocemi ve
společnosti se stala podrážděnost,
úzkost a hněv. Státní provládní propaganda přestala působit. Ve všech
vrstvách společnosti vyvolává stále
větší odpor. Hlavním cílem negativních útoků se stal osobně prezident
Putin. Nesplnil očekávání splnění nadějí, které na něho kladl lid a vytvořil
státní systém, který nefunguje.“
Podobnou diagnózu stanovili
i sociolog Michail Dmitriev a psycholožka Anastazie Nikolská: důvěra k vládě se snižuje, volání po
změnách roste. Agentura pro průzkum veřejného mínění „Levada –
centrum“ vyhodnotila, že 28 % lidí
je připraveno protestovat. Sociálněekonomická krize se mění v politickou. Vláda nemá lidu co předložit kromě policejního pendreku
a televizních lží.
Do politiky vstupují lidé, nedávno apolitičtí. Ti mohou rychle ur-

čovat ideologickou situaci v Rusku.
Zejména proto byl vytvořen nový
zákon „O policii“ a byl provedeny
změny v zákonech o volbách. Tyto
zákony otevírají cestu ke svévolnosti a falsifikaci. Vládnoucí kruhy
si zvykají na realizaci politiky stále
tvrdších represí. Zdá se, že vláda
nezná dějiny Rusi. Jsou zde však
čerstvé zkušenosti USA, které dokazují: když se zvedne vlna protestů, nedá se zastavit. Policie pak
musí pokleknout.
Podívejte se. I v Rusku vznikají
různé formy protestu. Zvyšuje se

připravenost pracujících kolektivů na stávky. Lidé protestují proti
propouštění z práce. Občané manifestují, realizují svou aktivitu na
internetu a na sociálních sítích.
Příčiny protestů jsou nejrůznější.
Je to i takzvaná „optimalizace“,
zpoždění výplat mezd a platů, podvody v otázkách sociální podpory, šikanování dlužníků, solidarita
s podvedenými lékaři a všeobecné
pohoršení nad politikou vlády.
Uvedu některá fakta z panoramatu posledních událostí: V Uljanovsku v závodě „Aviastar“, kde se
vyrábějí vojenské dopravní letouny
značky „Il“ vystoupili dělníci proti
snížení mezd. Oklamáni dlužníci
podnikatele Nails Alimova spustili
ve městě vlnu protestů podle zásady: každý den v jiné městské čtvrti.
Řidiči nákladních vozidel a autobusů z Novokuzněcka v Kemerovské oblasti protestovali proti
rozhodnutí městské správy. Asi
150 autobusů vyjelo na své trasy, polepeno plakáty obviňujícími
primátora z likvidace drobného
podnikání. Představitelé malého
a středního podnikání v Kirovské
oblasti tvrdí, že státní podpora je
dostupná pouze desetině firem
a demonstrují transparenty s nápisy: „Lidé nemají co jíst“.
V Orenburské oblasti stávkovali dělníci „Gajského diabazového
kombinátu“ kvůli nízkým platům
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kám. V Kursku,
i přes zákazy, demonstrovali drobní oslava veteránů a v Novorossijsku
podnikatelé. Obyvatele Leninova i dalších šesti městech Kubáně
okresu v Tulské oblasti, společně byly organizovány automobilové
se svými dětmi demonstrovali pro- závody.
V rámci akce KS RF „Lenin – Stati skládce, narušující životní prolin – vítězství“ vyvěsil oblastní výbor
středí.
K protestním vystoupením lé- Voroněže 20 plakátů se Stalinovým
kařů v Kerči a Jevpatorii se připo- portrétem. V Moskevské oblasti
jili i pracovníci záchranné služby v Dmitrovském okrese, byly komuv Simferopolu. Požadovali, aby jim nisty obnoveny dva památníky padbyly vyplaceny příplatky k platům, lým ve Velké vlastenecké válce.
1. června Všeruský štáb proslibované Putinem, za jejich práci
v boji s epidemií koronaviru. testního hnutí a svaz žen „Naděje
Na akcích „Levé fronty“ Ruska“ provedli akci věnovanou
v Petrohradu, Krasnojarsku, ochraně děti v dětských domoČeljabinsku, Samaře, Om- vech a v internátních školách.
sku, Volgogradu protestovali V republice Mordovia, v průbělidé s manifesty: „Požaduje- hu akce „Věnuj krev“ navštívily
me reálnou podporu občanů aktivistky hnutí odběrová místa
v době krize!“; „Peníze lidu a věnovaly krev dětem, které poa nikoli oligarchům!“; „Kre- třebují transfuze. V celém Rusku
ditní amnestie pro občany!“ byly provedeny soutěže v kreslení
V Moskvě, u budovy vlády, a recitaci veršů.
Hlavním námětem protestů jsou
byl zatčen koordinátor „Levé
fronty“ Sergej Udalcov. Ten sociálněekonomické problémy.
byl odviněn z narušení karan- V zemi je mnoho regionů, ve kterých se vedení k občanským aktény, přestože měl povolení.
Odborový svaz „Učitel“ organi- tivitám chová nepřátelsky, na zázoval online protest k problémům kladě zásady – přerušit a zakázat.
vzdělávání, znásobenými dálko- Pokouší se zastrašit organizátory.
vým vyučováním kvůli koronaviru. Režim, který cítí rostoucí destaPro KS RF a naše spojence je bilizaci svého postavení, tlačí na
protestní hnutí školou boje a me- vedoucí opoziční sílu. Snaží se
chanismem solidarity s pracují- všestranně diskriminovat KS RF.
Zběsilý antisovětismus se valí
cími. Tento boj přináší i konkrétní výsledky. Naším soudruhům z obrazovek v nejrůznějších forv Archangelské oblasti a republice mách. Hodí se k tomu všechno Komi se podařilo překazit výstavbu pseudohistorické televizní seriály,
různé diskuse a filipiky pod krytím
obrovské skládky odpadu.
Stranické organizace se aktivně komentářů. Nepohrdají ani zakrýúčastní obhajoby práv dlužníků. váním Leninova mausolea na RuMimořádné zkušenosti získala dém náměstí, kterým se snaží odMoskevská městská organizace. dělovat od Sovětského svazu.
To je hlavní důvod, proč stranicVedení Moskvy muselo složit do
rozpočtu města 17 miliard rublů na ký tisk věnuje takovou pozornost
věci boje pracujících za svá práva.
vyřešení problému dlužníků.
S velkou odezvou se setkávají Tisk odkrývá rány kapitalismu,
akce KS RF, pořádné u příležitosti odhaluje orientaci vládnoucích
výročí vzpomínek na V. I. Lenina, kruhů, překládá naši alternatiJ. V. Stalina, výročí Rudé armády, vu, realizuje historické vzdělání,
oslav Dne mezinárodní solidarity propagandu i kontrapropagandu.
pracujících, Dne vítězství, Dne rus- Tyto formy ideologického boje
se trvale objevují na stránkách
kého jazyka a výročí VŘSR.
Dokonce i v pandemii jsme „Pravdy“ a „Sovětského Ruska“
oslavili 150. Leninovy narozeniny, a v televizním stranickém kanálu
v Moskvě na Rudém náměstí. Růz- „Rudá linie“.
Slova pravdy jsou využívána stáné oslavy se konaly v Novosibirsku, v Sajansku byl odkryt Leninův le více. Pouze za poslední pololetí
památník. Slavnosti se zúčastnil se redakci „Rudá linie“ podařilo
i první tajemník oblastního výboru o 50 % zvýšit počet předplatitelů.
KS RF Sergej Levčenko a primátor Potenciální auditorium se zvýšilo
města Oleg Borovskij. V Krasno- z 20 na 50 milionů lidí!
darském kraji byla organizována
Přeložil Karel Kluz (kráceno Z.K.)
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Pompeovy velké lži a klamání nikdy neskončí

Veřejné poznámky Mika
Pompea v projevech, na
tiskových konferencích, v
rozhovorech a v Kongresem přinášejí litanie velkých lží a klamání ve velkém - zvlášť
když komentuje politiku Trumpova režimu
a hovoří o národech na americkém seznamu plánů na změnu tamních režimů.
Během jeho veřejného vystupování jako
kongresmana, ředitele CIA a ministra zahraničí byl a je pohrdavý vůči vyslovování pravdy, proslovech o míru, vládě zákona a obyčejných lidí z celého světa. Jeho
poznámky před senátním Výborem pro
zahraniční vztahy 30. července vykazovaly
stejný znepokojivý střih. Níže je momentka jeho rozsáhle klamavých komentářů,
jež milují senátní čínofobové, a to dokonce i když vědí, že nejsou pravdivé.
Lhal, když tvrdil, že Trumpův režim
upřednostňuje „ochranu svobod Američanů před autoritářskými hrozbami [sic];
ochranu amerických životů během pandemie [sic]; a pomáhá přátelům ve světě
chránit tato nezcizitelná práva [sic]“.
Skutečnost: USA jsou utopickou demokracií, jež od počátku nikdy nebyla skutečná.
Skutečnost: Dnes jsou policejním státem,
doma vládnoucím mimosoudně, po celém
světě vedoucím války s lidstvem.
komunistický měsíčník

„dialog“

Skutečnost: Obě pravicové sekce jejich
válečné strany usilují o neomezenou vládu nad světem - s nekonečnými horkými
i jinými válkami coby oblíbenou strategií.
Skutečnost: COVID-19 vznikl v USA, celosvětově byl šířen ve prospěch americké vládnoucí třídy a v zájmu bohatých na
úkor veřejného zdraví a prospěchu - lidské
ztráty tu jsou považovány za nepodstatné.
Skutečnost: Jediné „autoritářské hrozby“,
jimž jsou Američané vystaveni, vznikají doma a vypouští je vládnoucí třída USA.
USA jsou gaunerským, prašivým, agresorským státem. Pompeo lhal, když obvinil
nevýbojný Írán z toho, že je agresor [sic].
Takzvaný „maximální tlak“ Trumpova režimu na zemi je zcela o touze způsobit co
největší bolest a utrpení vlastnímu lidu válčením pomocí sankcí a dalších nezákonných
akcí. Pompeo falešně obvinil Írán ze „zaminování Hormuzského průlivu (a) vystřelování raket na saúdská ropná zařízení [sic]“.
Agrese a další formy válkychtivosti jsou
americkými specialitami doma i v zahraničí - ne tak, jak funguje Írán, jenž upřednostňuje mír a stabilitu, usiluje o kolegiální vztahy a spolupráci s jinými zeměmi, bez
nadvlády nad jinými, bez jakéhokoli vyhro-

žování krom sebeobrany, pokud je napaden, což je jeho právo, dané Chartou OSN.
Pompeovy velké lži a klamání, včetně
těch před výbory Kongresu, jsou neomezené, pravda nikdy nenarušuje jeho svévolné klamání. Lhal, když tvrdil, že jestli Rada
bezpečnosti neprodlouží zbrojní embargo
na Írán, jež v říjnu vypršelo, bude mít Írán
„volnější ruce k rozsévání zkázy na Středním východě, a vlastně po celém světě
[sic]“.
Výše uvedené je o tom, jak USA, NATO
a Izrael operují, když vedou válku s lidstvem
k prosazení svých imperiálních cílů. Írán
operuje vyššími standardy, s respektem ke
svrchovaným právům všech národů, bez
nepřátelství vůči komukoli. Pompeo falešně obvinil Rusko z „destabilizace… Ukrajiny… Libye… Sýrie“. Přehlíží stále fašističtější západní země maskující se coby demokratické. Chlubil se uvalením nezákonných
sankcí na Írán, Rusko a četné další země,
což nazývám válkou jinými prostředky. Jednostranně uvalených jedním národem na
jiný, čímž je jasně porušena Charta OSN,
s USA coby sériovým pachatelem.
Pompeo se chlubil, že Trumpův režim je
„ještě tvrdší než ruský“. Je hrdý na sério-

v y c h á z í j e n d í k y o b ě t a v ý m č t e n á ř ů m a d o p i s o vat e l ů m i v r o c e

200.

vé porušování práva Spojenými státy, včetně nejhorších zločinů proti míru. Svou hlavní jedovatost vylovil na Čínu.
Přehlížejíc její podporu světového míru,
stability a kolegiálních vztahů s ostatními
zeměmi, pohrdl realitou a obvinil Čínu, že
je „hlavní hrozbou naší doby [sic]“.
Nepřátelská politika USA vůči Číně je zcela o touze narušit její rostoucí důležitosti
na světovém jevišti - program odsouzený
k neúspěchu. USA, ať už pod Republikány
či Demokraty, představují nevídanou hrozbu pro lidstvo. Čína, Rusko, Írán i další nevýbojné národy na seznamu plánů Spojených států na změnu režimu jsou váženými
spojenci, prosazujícími kolegiální vztahy
s jinými zeměmi, bez nadvlády nad kýmkoli, nikoho neohrožujícími.
Další litanie nestydatých velkých lží o Číně následovaly, některé staré jako předtím, pár přihozených nových, totéž proti dalším národům, neochotným podřídit
svá svrchovaná práva zájmům USA. Pompeo a stejně smýšlející američtí zastánci
tvrdé linie všeobecně ohrožují obyčejné,
normální lidi, toužící volně dýchat mimo
imperiální kontrolu USA, od moře k moři,
na všech světových kontinentech.
Stephen Lendman, 4. října 2020
Překlad Vladimír Sedláček

výročí od narození bedřicha engelse!
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poprosila Kubu,
aby se její lékaři
vrátili do středu
pandemie. Spojenci USA po celém světě, včetně Kataru, Kuvajtu, Jižní Afriky, Itálie, Hondurasu a
Peru tuto kubánskou pomoc přijaly s povděkem. Obdiv ke kubánským lékařům je tak velký, že byla zahájena celosvětová kampaň,
aby dostali
Nobelovu cenu míru.
Trumpova
vláda nenálepkuje jen lékaře,
ale celou zemi. V květnu
nazvalo Ministerstvo zahraničí
Kubu jednou z pěti zemí, jež „plně
nespolupracují“ na úsilí USA čelit
terorismu. Hlavní záminkou bylo,
že národ hostil členy kolumbijské
Národně osvobozenecké armády (ELN). Přesto dokonce tisková zpráva Ministerstva zahraničí
uvádí, že přítomnost členů ELN
na Kubě je výsledek „protokolů
mírových jednání“. Kubánský ministr zahraničí Bruno Rodríguez
o obviněních řekl, že jsou nečestná a jsou „umožněna neuznalým
přístupem kolumbijské vlády“, jež
rozhovory s ELN v roce 2019 přerušila. Také by se mělo podotknout, že původním hostitelem
rozhovorů mezi ELN a Kolumbií
byl Ekvádor, ale Kuba byla požádána, aby se zapojila poté, co se
Morenova vláda svých povinností
v roce 2018 zřekla.
Ohodnocení Kuby jako „nespolupracující“ v boji proti terorismu dovedlo Kubu k tomu, že
se ocitla na americkém seznamu států. Jež podporují terorismus, což s sebou nese přísnější
sankce. Tuto myšlenku asi před
měsícem prozradil agentuře
Reuters jeden vysoký Trumpův
vládní úředník. Kuba byla na
tomto seznamu v létech 1982
- 2015, ačkoli, podle bývalého
úředníka Ministerstva zahraničí
Jasona Blazakise, „bylo právně
rozhodnuto, že Kuba se aktivně nepodílela na násilí, jež lze
definovat jako terorismus podle žádné důvěryhodné definice
na světě“.
Spojené státy samozřejmě
nejsou v postavení, aby mohly tvrdit, že v boji proti terorismu jiné státy nespolupracují.
USA poskytovaly po celá léta
útočiště Luisi Posadovi Carrilesovi, duchovnímu otci bombového atentátu na kubánské civilní
letadlo v roce 1976, jenž zabil 73
lidí. Navíc nedávno USA ani nekomentovaly útok na kubánské velvyslanectví ve Washingtonu DC
z 30. dubna, kdy někdo střílel na
budovu ze samopalu.
I když to jsou určitě pravicoví
ideologové jako ministr Pompeo
a senátor Rubio, kdo inscenuje
Trumpovu nanejvýše nátlakovou
kampaň, pro Trumpa samotného je Kuba výhradně o amerických volbách. Jeho tvrdá linie proti nepatrnému ostrovnímu národu
možná pomohla ovlivnit floridskou
guvernérskou kampaň uprostřed
volebního období, ale není jasné,
že mu dobře poslouží v roce prezidentské volby. Podle konvenčního
povědomí a průzkumů mladší Kubáno-Američané, kteří, stejně jako
většina mladých lidí, nemají chuť
hlasovat v polovině volebního období, jsou stále skeptičtější k embargu, a celkově Kuba pro ně není prvořadým problémem. Trump
v roce 2016 hlasy Kubáno-Američanů získal, ale Hillary Clintonová získala z jejich hlasů 41 - 47 %,
podstatně víc než kterýkoli demokrat po několik desítek let.

DIA LOG 3 5 2 / 2 0 2 0

USA se nespokojily s tím, že škodí kubánskému vnitrostátnímu
zdravotnictví, a útočí na kubánskou mezinárodní zdravotnickou
pomoc 164 zemím
3. června dorazil do Peru tým
85 kubánských lékařů a sester, aby
andskému národu pomohli zastavit pandemii koronaviru. Téhož
dne ministr zahraničí (USA) Mike Pompeo vyhlásil další utužení sankcí.
Tentokrát
se zaměřil na sedm
kubánských
subjektů
včetně Fincimexu, jedné ze základních finančních institucí, dopravujících zásilky do země. Další v hledáčku byla Marriott International, které bylo nařízeno
zastavit operace na Kubě, a další
firmy v oblasti turistiky, odv ětví,
jež představuje 10 % kubánského
HDP a byl celosvětově poničený
pandemií.
Zdá se, že čím víc Kuba pomáhá
světu, tím víc do ní buší Trumpova
správa. I když Kuba snáší americké
embargo už téměř 60 let, Trump
rozvinul strategii „nejvyššího tlaku“, jež zahrnuje přes 90 ekonomických opatření, použitých proti
Kubáncům od ledna 2019. Josefina Vidalová, kubánská velvyslankyně v Kanadě, nazvala tato opatření „nevídanými úrovní agrese
a rozsahem“, navrženými k tomu,
aby „zbavily zemi příjmu k rozvoji ekonomiky“. Od svého počátku stálo embargo Kubu podle
odhadu z roku 2018 hodně přes
130 mld. $. Jen v samotném období 2018-2019 byl ekonomický
dopad 4 mld. $, a to není zahrnutý dopad zákazu cestování Trumpovou vládou z června 2019 na
sektor turistiky.
Ačkoli se u embarga předpokládá, že bude mít humanitární vyjímky, zdravotnický sektor ušetřen
nebyl. Kuba je celosvětově známá svým všeobecným systémem
zdravotní péče, ale embargo vedlo k nedostatku léčiv a zdravotnických dodávek, především pro
pacienty s AIDS a rakovinou. Lékaři v kubánském Národním onkologickém institutu museli dětem s rakovinou amputovat dolní
končetiny jen proto, že americké
společnosti, jež mají monopol na
technologii, ji nemohou na Kubu prodat. Uprostřed pandemie
USA zablokovaly dodávku roušek
a testovacích sad na Covid-19 od
čínského miliardáře Jacka Ma.
USA se nespokojily se sabotováním kubánského domácího zdravotnického sektoru a napadaly kubánskou mezinárodní zdravotnickou pomoc, od týmů dnes bojujících s koronavirem až k těm, jež od
60. let cestují po světě a poskytují
služby nedostatečně obslouženým
společenstvím v 164 zemím. Sílem
USA je snížit příjem ostrova teď,
když příjem z těchto služeb převýšil příjmy z turistiky a stal se pro
Kubu hlavním zdrojem.
Označením těchto dobrovolnických zdravotnických týmů jako
„oběti pašování lidí“, protože část
jejich platů jde na zaplacení kubánské zdravotní péče, Trumpova
vláda přesvědčila Ekvádor, Bolívii
a Brazílii, aby ukončily své smlouvy o spolupráci s kubánskými lékaři. Pompeo poté zatleskal vůdcům těchto zemí za to, že odmítly „přehlížet“ údajné kubánské
zlořády. Vítězoslavnost měla krátké trvání: měsíc po tomto prohlášení Bolsonarova vláda v Brazílii
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Stará písnička:
agenti-provokatéři

Po zkušenostech ze světových demonstrací, při nichž docházelo k násilným nepokojům, často vyvolaným
placenými policejními provokatéry
(zvlášť po osobní skutečnosti z Hamburku v červenci 2017) jsem u zpráv
o násilnostech napříč Spojenými státy po zavraždění George Floyda očekával totéž. Správně a oprávněně.
Internetové vydání socialistického
časopisu Monthly Review (https://
mronline.org/) přineslo 1. června
následující reportáž:
Policie při protestech po celé zemi
zachycena, jak ničí majetek
Spojené státy jsou v plamenech.
Od policejního zabití George Floyda
26. května vyšly miliony lidí protestovat do ulic, kde se střetli s policií.
Nejméně 11 lidí zemřelo a tisíce jich
byly zatčeny. 15 států (plus Washington, D. C.) vyzvalo Národní gardu
k potlačení protestů, zuřících ve víc
než stovce měst. Násilí se rozrostlo, zvlášť v epicentru Minneapolisu, kde byl zabit Floyd, s budovami
v plamenech, vyrabovanými obchody a zničenými vozidly.
I když za účast na ničení jsou bezpochyby částečně zodpovědní demonstranti, i činovníci vynucující
v zemi zákon byli mnohokrát zachyceni při sabotážích a ničení majetku,
pravděpodobně při pokusech vyostřit situaci nebo hanobit protesty.
V Seattle byla policie zachycena
kamerou, (caught on camera), jak
vylamují dveře místního podniku
Target, a zdá se, že daleko od jakéhokoli konfliktu nebo poprasku.
V Bostonu ukazuje obíhající video
(video circulated) několik policej-

Ústřední výbor Komunistické
strany Československa (KSČ) obdržel zprávu rodiny o úmrtí soudruha Miloše Jakeše, nejvyššího
představitele Komunistické strany Československa do listopadu
1989. Vzácné osobnosti, jakých je
málo. Jako členové obnovené KSČ
jsme si považovali za čest se stýkat
se soudruhem Milošem Jakešem
i v následujících letech a čerpat
z jeho nesmírných zkušeností z výstavby socialistické společnosti.
Vždy se nám ochotně věnoval, zúčastňoval se našich jednání a aktivů. Že byl komunista, to je známo.
My dodáváme, že měl upřímně
rád lidi, naši vlast a byl skutečný
demokrat. Avšak uznával demokracii lidskou, nikoli panskou.
Naše země, pro nás československá, přišla o vzácného, pracovitého, skromného člověka, odJsou náznaky, že jako volební
strategie se Trumpova agresivita
vůči Kubě nemusí vyplatit. Samozřejmě, strategie nemusí být jen
o hlasech, ale také o financování a ujištění, že kubáno-americká
politická mašinérie stojí pevně za
Trumpem.
Tato strategie se už nevyplatila,
pokud jde o dosažení cíle v podobě změny režimu. Trumpova vláda má pravděpodobně k dosažení
změny režimu mnohem dál, než se
USA dostaly za 60 let zasahování.
Během Trumpova funkčního období Kuba poklidně přešla od prezidentury Raula Castra k Miguelovi Díaz-Canelovi. V roce 2019 kubánští voliči drtivou většinou ratifikovali novou ústavu. To nejsou
znaky země na pokraji kolapsu.
Vše, čeho Trump dosáhl, je, že
udělal život složitějším jedenácti
milionům obyvatel ostrova, kteří, stejně jako lidé všude na světě, jsou otloukaní ekonomickým
dopadem koronaviru. Zhroutila
se turistika. Příjem z převodů se
vypařil (kvůli novým americkým
omezením a nižšímu příjmu v rukou kubánské diaspory). Venezuela, druhdy hlavní dobrodinec, se

ních důstojníků, ničících svůj vlastní
automobil.
V kalifornském San Bernardinu demonstranti tvrdí, (claim), že po čtyřech hodinách poklidné demonstrace dorazila policie a najednou se celá oblast ocitla v plamenech.
V Chicagu záběry ukazují skupinu
policistů, rojících se kolem auta a bušících do něj obušky. Očití svědci říkali,
že hledali lupiče, ale napadli jiný vůz.
Začátkem týdne došlo v Minnesotě k podezřelému případu vandala,
nazvanému „muž s deštníkem“ (Umbrella Man). Video ukazuje podivně
oblečeného jedince, metodicky rozbíjejícího okna obchodu s automobily Autozone. Muže s deštníkem
internetoví sledovači a jeho známí
okamžitě identifikovali jako Jacoba
Pedersona z minneapoliského policejního oddělení, což policie popřela.
Mimo pochybnost ale je, že policie
po celém světě běžně používá agenty provokatéry, aby narušila demonstrace. Během protestů proti G20
v roce 2009 ve Velké Británii úřady
použily tajné agenty, aby se vmísily do davu a sledovali jej. Policie se
také pravidelně tváří jako maskovaná anarchistická skupina Black Bloc
a pokouší se vyvolat nepokoje. Na
demonstraci proti úsporným opatřením v Montrealu v roce 2016 byli policejní provokatéři odhaleni
a z demonstrace uprchli.
Zostřující se násilí
Ačkoli je diskutabilní úroveň, do
jaké samotná policie ničí majetek,
není diskutabilní, že vyostřila násilí
na mnoha demonstracích. V Houstonu nasazený policejní důstojník
dupal po přihlížející ženě, která hledala cestu, jak demonstranty obejít.
V New Yorku se šířila videa aut, narážejících do spousty demonstrantů.

Čest jeho památce!
daného našemu lidu. Zesměšněné jeho vystoupení na aktivu
komunistů na Červeném
Hrádku, je ve skutečnosti
záměrným sestřihem odpovědí na dotazy v diskusi na tomto aktivu, nikoli jeho projevu. V této
souvislosti uvádíme, že se
jednalo o vystoupení, kdy
soudruh Miloš Jakeš jako nejvyšší představitel strany otevřeně zkritizoval vládu za nedostatky,
které v té době
neřešila. To v minulosti nebylo. Je
známo, že nesouhlasil s perestrojkou, která vedla socialistické země do záhuby. Bojoval proti výprodeji a zadlužování vlasti. Nikdy
zmítá ve své vlastní krizi. Ale kubánská ekonomika, s předpovědí
poklesu o 3,7 % před vypuknutím
pandemie, si už prošla hroším,
zvlášť během ekonomické krize
v letech 1991 – 2000, známé jako „zvláštní období“ po zhroucení
Sovětského svazu.
Změna v Bílém domě by přinesla
částečnou úlevu, i když Joe Biden
vsadil spíše na nevyhraněný, dvojaký postoj, a řekl, že by obnovil vztahy, jako to udělal prezident Obama, ale dodal, že je vstřícný k použití sankcí jako trestu za kubánskou
podporu venezuelské vlády.
Je jasné, že ode dneška až do
listopadu a možná pro další čtyři roky bude Trumpova vláda bušit do svého ostrovního souseda.
Kuba bude i nadále usilovat o celosvětové odsouzení blokády (hlasování v OSN v roce 2019 bylo
187 proti a 3 pro - USA, Brazílie
a Izrael) a bude i nadále ukazovat, jací jsou dobří sousedé. Na
tyto poslední provokace odpovídala, jak to dokáže jen Kuba.
Větší globální solidaritou, vysláním zdravotnických skupin k boji
s Covid-19 na Guineu a do Kuvajtu den po červnovém vyhlášení

Jeden důstojník newyorského policejního sboru napadl vzdávající se
ženu, porazil ji na zem a křičel na ni,
že je kurva. Se zraněními skončila
v nemocnici.
Policie také vytváří místa, ze kterých útočí na novináře. Denverská
policie hodila jednoho reportéra
do ohně proto, že se přiblížil příliš
těsně ke hlídce. Policajti v Minneapolisu střelili nezávislou reportérku
Lindu Tirado do tváře, po čemž na
jedno oko trvale oslepla. Minnesotská policie také v sobotu (30. května) střílela po partě novinářů agentury Reuters gumovými projektily;
jednoho zasáhla do tváře, druhého
do ramene a do šíje. Reportérka Los
Angeles Times Molly Hennessey-Fiskeová také uvedla, že policie zaútočila na ni a na partu dalších novinářů
a stříkala na ně z bezprostřední blízkosti slzný plyn. Parta z CBS News,
zcela osamocená na klidném parkovišti, byla napadena ozbrojenými policisty, kteří po nich stříleli gumovými projektily a zasáhli jejich
zvukaře.
Přesto je pochybné, že něco z toho
bude mít právní následky pro policii,
zúčastněnou v těchto situacích, protože vymáhání práva funguje v kultuře imunity před obžalobou nebo
dokonce cenzurou. Například Floydův vrah Derek Chauvin byl chráněn po sobě nastoupivšími státními
žalobci v Minnesotě, navzdory tomu, že několikrát střílel a v jednom
případě, v uniformě, zabil civilistu.
Jestli se policie bude často dostávat
z vraždy, majetkovým škodám pravděpodobně nebude věnována větší
pozornost.
Alan MacLeod
5. června 2020
Přeložil Vladimír Sedláček

nezradil sám sebe, stranu, československý lid a pokrokové lidi
v zahraničí.
Považujeme za nehorázná
vyjádření některých sdělovacích prostředkům
o soudruhu Jakešovi.
Jejich zášť je vyjádřením strachu z jeho
pravdy. Jsme rádi, že
na to přišla již velká část
našich spoluobčanů. Vyjadřujeme
rodině upřímnou
soustrast a předáváme jí kondolence, které jsme
obdrželi ze zahraničí. Nejen nám bude soudruh
Miloš Jakeš chybět.
Ústřední výbor obnovené KSČ
(v roce 1995)
Praha 16. 7. 2020
sankcí. Kubánský zdravotnický
personál teď pečuje nemocné ve
26 zemích.
To je druh ochoty, jakou si za peníze nekoupíte, a rozsáhle představuje ostrý kontrast vůči hanebnému chování Trumpovy vlády
během pandemie. Už v březnu,
když kubánští lékaři dorazili do
Itálie, někdejší ekvádorský prezident Rafael Correa napsal na
tweetu: „Jednou budeme vyprávět svým dětem, že, po desetiletích filmů a propagandy, v okamžiku pravdy, když lidstvo potřebovalo pomoc v době, kdy velké
mocnosti zůstávaly skryté, začali
přijíždět kubánští lékaři, aniž by
něco žádali na oplátku.“
Medea Benjaminová
a Leonardo Flores
Medea Benjaminová je spisovatelka, aktivistka a spoluzakladatelka mírového seskupení CODEPINK. Leonardo Flores je odborník na latinskoamerickou politiku
a koordinátor kampaně se seskupením CODEPINK. Více o kampani za Nobelovu cenu pro kubánské
lékaře najdete na www.cubanobel.org.
Přeložil Vl. Sedláček
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