
V indické Kalkatě se ve dnech 
27.-29. října 2007 konala Meziná-
rodní konference na téma „Proti 
imperialismu, sionismu, globalizaci 
a imperialistické okupaci“ za účas-
ti zástupců Ruska, USA, Kanady, 
Německa, Francie, Palestiny, Liba-
nonu, Sýrie, Iráku, Íránu, Nepálu, 
Bangladéše, Bahrajnu, Turecka a ví-
ce než 1500 delegátů z Indie. Pořa-
datelem konference bylo Všeindic-
ké antiimperialistické fórum.

Generální tajemnice ÚV Všesva-
zové komunistické strany bolševiků 
(VKSB) N. A. Andrejevová před-
nesla na konferenci dva projevy na 
společné téma „Sionismus – státní 
ideologie vládnoucí třídy imperia-
listických USA“. První projev měl 
název „Blízký východ – aréna od-
poru vůči imperialismu a národně 
osvobozenecké hnutí“, druhý „Kdo 
dnes vládne v Americe?“.

Uveřejňujeme ve zkráceném zně-
ní první projev.

„Imperialismus je trvale rostoucí 
útlak národů světa ze strany hrstky 
velmocí, epocha válek mezi nimi, 
epocha podvodů lidových mas po-
mocí falešného sociálpatriotismu 
ze strany velmocí, které pod zá-
minkou »svoboda národů«, »právo 
národů na sebeurčení a »obrana 
vlasti« zdůvodňují útlak většiny 
národů světa.“ Tak charakterizoval 
imperialismus na začátku XX. stole-
tí vůdce světového proletariátu V. I. 
Lenin.

Tato Leninova definice je aktuální 
dodnes, kdy světový imperialismus 
vstoupil do fáze systémové civilizač-
ní krize a krize světové ekonomiky, 
doprovázené globální politickou 
krizí s prohlubující se nestabilitou 
společnosti a oslabování meziná-
rodních politických struktur (např. 
OSN), krize ekologické v důsledku 
dravého využívání přírodních zdro-
jů, krize osobnosti, krize duchovní 
a krize svědomí. To vše způsobuje 
degeneraci člověka jako osobnosti 
a základů přírody.

Podle vyjádření jednoho z před-
ních ekonomických stratégů na 
Západě světová ekonomika impe-
rialismu – ekonomika USA může 
být nyní přirovnávána k egyptské 
pyramidě otočené o 180 stupňů, 
svou základnou směrem nahoru. 
Tato velmi nestabilní konstrukce 
je udržována v relativní rovnováze 
díky velkému množství různých 
dočasných opor, které mohou od-
padnout od pyramidy v kterémko-
liv okamžiku. Jednu z těchto opor 

tvoří velká část rezerv konvertova-
né valuty všech zemí, která spočí-
vá na „papírových“ dolarech méně 
než 10 procenty amerických úpisů. 
Proto je většina imperialistických 
států nucena podporovat dolar. Na-
víc většina obchodů probíhá na svě-
tových burzách v dolarech. Avšak 
jedna z opor americké ekonomické 
pyramidy již praskla: jde o íránskou 
burzu, jednu z pěti největších naf-
tových burz (New York, Londýn, 
Singapur a Tokio), která od května 
2006 obchoduje jen v eurech.

USA mají v současné době největ-
ší státní dluh na světě: několik set 
miliard eur (v roce 2006 činil teto 
dluh 200 mld.). USA však nejsou 
s to tento dluh zlikvidovat, protože 
základ krize ekonomického systé-
mu USA spočívá nejen v parazitár-
ní, ale také v narkozávislé existenci 
ekonomiky a společnosti jako jedi-
né formě přežití.

Imperialismus hledá svoji zá-
chranu ve válkách na Blízkém vý-
chodě. Blízký východ s bohatými 
nalezišti ropy (první místo na světě 
zaujímá Saúdská Arábie s 35 mili-

ardami tun, po ní následuje Irák se  
17 mld. tun a Írán) byl vždy stře-
dem pozornosti hlavních imperia-
listických zemí. Po druhé světové 
válce se tento region stal místem 
četných sporů, arénou odporu proti 
imperialismu a národněosvoboze-
neckého hnutí v arabském světě.

V boji proti národněosvobozenec-
kému hnutí imperialismus aktivně 
využívá státu Izrael (vytvořeného 
v roce 1948), který v rozporu s po-
rušováním a ignorováním Rezoluce 
Valného shromáždění OSN zahájil 
okupaci Palestiny. V důsledku iz-
raelsko-arabské války (1948-1949) 
okupoval Tel Aviv velkou část pales-
tinského území, určeného k vytvo-
ření arabského státu, a západního 
Jeruzaléma, které se mělo na zákla-
dě rozhodnutí Valného shromáždě-
ní OSN stát mezinárodním pásmem. 
Palestinský problém je do dnešního 
dne nevyřešenou otázkou regulace 
na Blízkém východě. K tomu velmi 
přispívají USA, které vidí hlavní cíl 
ve vytvoření regionálního společen-
ství, jehož forma jim vyhovuje.

(Pokračování na str. 3)

Vážení a milí čtenáři, ko-
munistický časopis DIALOG 
– OTÁZKY – ODPOVĚDI 

vstoupil letošním číslem do 19. 
ročníku své existence. Je to dosta-
tečně dlouhá doba k objektivnímu 
zhodnocení jeho politické úrovně 
a vlivu na čtenáře. Vzpomínáme 
přitom na skupinu uvědomělých 
členů KSČ oddaných propagátorů 
nejpokrokovější revoluční teorie 
marxismu-leninismu v čele se sou-
druhem profesorem Ivanem Hrů-
zou, kterého i dnes postrádáme.

Po celou dobu existence Dialog 
důsledně a neochvějně prosazoval 

a prosazuje marxistickou teorii. 
Za to byl kritizován a znevažován 
zejména propagátory modernizace 
strany (a nejen jimi), obviňován 
z konzervatismu a stalinismu. 

Časopis vychází z historických 
zkušeností, že žádná sebevíce ná-
rodní, sebevíce demokratická stra-
na nemůže porazit buržoazně ka-
pitalistickou společnost. To může 
jen důsledně revoluční komunis-
tická strana, která usiluje s pomocí 
nezbytných objektivních spojenců 
o porážku kapitalismu a nastolení 
spravedlivého řádu – socialismu. 
Socialismus se bez komunistické 

strany vybudovat nedá. Jedině ví-
tězství komunistické strany může 
přinést skutečnou svobodu pracu-
jícím.

Dialog bude nadále psát a bojo-
vat proti revizionismu a oportunis-
mu za revoluční charakter komu-
nistické strany, za sociálně spra-
vedlivou společnost – socialismus. 
Současně bude důsledně odhalovat 
protilidovou politiku pravicových 
vlád.

Redakce očekává od svých čtená-
řů a příznivců, že se budou aktivně 
podílet na dosažení těchto cílů. 

Redakce

Proletáři všech zemí, spojte se! 
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(Dokončení z minulého čísla)
Slovenským národním povstáním 

(1944) a Květnovým povstáním 
českého lidu (1945) vyvrcholil ná-
rodněosvobozenecký boj našich 
národů. Jeho úspěšné završení bylo 
umožněno vítězným postupem 
Rudé armády a spojeneckých vojsk.

Výrazně levicové smýšlení velké 
části československé společnosti 
umožnilo rozvíjet národní a demo-
kratickou revoluci socialistickým 
směrem. Únorem 1948 přerostla 
národní a demokratická revolu-
ce pokojnou cestou v revoluci 
socialistickou. Tento vývoj byl 
za aktivní podpory Národní fronty 
umožněn porážkou nejreakčnějších 
sil mezinárodní i domácí buržoazie 
v ostrém střetu druhé světové vál-
ky.

Politika KSČ při obhajobě zájmů 
pracujících, především dělníků, 
drobných rolníků a živnostníků, 
zaměřená na důsledné plnění Ko-
šického vládního programu, se stala 
základem rychlé poválečné obnovy 
národního hospodářství a vítězství 
KSČ ve volbách v roce 1946, v nichž 
strana získala 38 procent hlasů.

Únor 1948 neměl nic společného 
s násilným zvratem úzké ozbrojené 
skupiny, který je charakteristický 
pro puč. Byl vzedmutím širokého 
lidového hnutí, na jehož vrcholu se 
logikou předchozího vývoje ocitla 
Komunistická strana Českosloven-
ska. Ta však nepovažovala rozho-
dující podíl na politické moci za cíl, 
který jí měl sloužit k mocenskému 
utlačování národa, jak se nám to 
snaží namluvit buržoazní historiko-
vé. Rozhodující podíl komunis-
tické strany na politické moci 
byl prostředkem, jenž v daných 
historických podmínkách umož-
ňoval uskutečnit ekonomické 
zajištění demokracie, rozšířené 
na většinu českého a slovenské-
ho národa. To byl hlavní smysl 
onoho společenského pohybu. Jeho 
realizace vytvářela předpoklady pro 
zrod sociálně spravedlivější společ-
nosti.

Životní zkušenosti vtiskly do 
kolektivní paměti našich národů 
poznání, že míra demokracie a svo-
body není určována počtem politic-
kých stran, jak tvrdila buržoazie, 
ale reálným podílem občanů na ří-

zení a správě věcí veřejných. Ten se 
však odvíjí od velikosti ekonomic-
ké síly jednotlivých společenských 
tříd a skupin. Bez ekonomického 
zajištění se demokracie a svoboda 
stávají pouhou iluzí. A iluze sociál-
ní spravedlnost neuskutečňují. Tato 
PRAVDA ÚNORA 1948 je dnešními 
potomky Zenklů a Drtinů záměrně 
zamlčována.

Stěžejní osobností únorových dní 
roku 1948 byl tehdejší předseda Ko-
munistické strany Československa 
Klement Gottwald. Jeho historická 
úloha v našich dějinách spočívá 
obrazně řečeno v tom, že odnaučil 
žebráky pokorně přijímat zbytky, 
které padaly z panských stolů. Pro-
to ho dnešní panstvo a jeho přislu-
hovači pomlouvají a démonizují.

Únorové vítězství pracujících 
bylo mezinárodně zabezpečeno 
spojenectvím se Sovětským svazem. 
Dnes nám buržoazní propaganda 
představuje toto spojenectví jako 
Stalinův nátlak. Jak „přesvědčivě“ 
zní takovéto hodnocení z úst špio-
nů a zrádců na šachovnici němec-
kého a amerického kapitálu a jejich 
centrál!

Únor 1948 byl tvůrčím rozvinu-
tím nejen socialistické revoluce, ale 
i filozofií našich národních dějin, 
kterou obohatil socialistickými hod-
notami. Posunul spirálu historické-
ho vývoje našich národů k vyššímu 
stupni humanismu. Byl logickým 
vyústěním předchozího vývoje. Pro-
to tvoří zákonitou kontinuitu našich 
národních dějin.

Právě nyní, kdy si připomí-
náme 60. výročí Únorového ví-
tězství pracujících nad domácí 
a zahraniční reakcí v roce 1948, 
kdy buržoazní propaganda za 
podpory revizionistů, ransdor-
fovců a dolejšovců šíří lži a po-
mluvy o této době, je třeba při-
pomenout a zdůraznit, kdo hájil 
skutečné zájmy národa a kdo 
je ohrožoval. A hlavně, co bylo 
výsledkem této velké třídní bi-
tvy. Soudruh Gottwald ve svém 
vystoupení na zasedání ÚV KSČ 
9. dubna 1948, když hodnotil 
tuto významnou etapu v historii 
českého a slovenského národa, 
řekl: 

(Pokračování na str. 2)

Ve jménu života

Proti imperialismu, sionismu,  
globalizaci a imperialistické okupaci

Renesance socialismu očima jeho porážky

Ve dnech 3.-5. ledna 1968 se ko-
nalo zasedání ÚV KSČ. Po bouřlivé 
diskusi, která navazovala na jedná-
ní z konce prosince 1967 (přeruše-
ném, jak objasnila jedna zasloužila 
členka tohoto orgánu, potřebou 
volna, „aby ženské mohly napéci 
vánočky a cukroví“), byl z funkce 
prvního tajemníka ÚV KSČ odvo-
lán Antonín Novotný. Jeho nástup-
cem byl zvolen dosavadní první ta-
jemník ÚV KSS Alexander Dubček. 
Volba kupodivu byla jednomyslná. 
Sám Novotný přišel nakonec s tím-
to návrhem, když byl ujištěn, že 
po „dekumulaci“ nejvyšších funkcí 
zůstane prezidentem. Zřejmě první 
z mnoha slibů a ujištění, jež nový 
první tajemník ÚV KSČ lehkomysl-
ně rozdával, aniž se pak cítil jimi 
jakkoli vázán.

Nebylo vlastně na vybranou. 
Oba znesvářené tábory – jedni, 
kteří v překotných změnách viděli 
nebezpečí pro socialismus, druzí, 
kteří se jich dožadovali v údajném 
zájmu dalšího rozvoje socialismu – 
se domnívaly, že nevýrazná figura,
jakou se Dubček všem jevil, bude 
poddajná a snadno manipulovatel-
ná. Pravda, na říjnovém zasedání 
ÚV (1967) se odvážil Novotnému 

postavit, odmítl jeho výtku Slová-
kům, kteří „toho dostávají hodně, 
ale stále jim to nestačí“. Každý však 
věděl, že osobně je Novotnému 
v mnohém zavázán, právě jemu 
vděčil za závratnou kariéru ve stra-
nickém aparátu. Souhlas s návrhem 
na Dubčeka byl oboustranně pod-
míněn naději a spekulací, že aspoň 
dočasně, než jedni nebo druzí na-
budou vrchu, může Dubček stranu 
vést a zabránit prohlubování krize, 
jež spočívala v nejednotnosti jejího 
vedení.

Vskutku nezáviděníhodná pozice 
nově zvoleného prvního tajemníka 
ÚV KSČ! Obojetnost, opatrnictví, 
nerozhodnost, vše to, co patří k zá-
kladní výbavě oportunismu, mu 
vlastně ti, kdo pro něj na lednovém 
zasedání hlasovali, dali do vínku.

  
Navenek, mohlo se zdát, se kro-

mě této personální změny, po níž 
se už z mnoha míst volalo, nic ne-
stalo. Novému vedení strany bylo 
uloženo přijmout opatření k dů-
sledné realizaci závěrů XIII. sjezdu 
(květen 1966).

Kámen úrazu byl ovšem v tom, co 
jimi kdo rozuměl. Sotva kdo tehdy 
pochyboval, že je nezbytné provést 

ekonomickou reformu, odbourat 
tuhý a nepružný centralismus s pří-
liš úzkostlivým direktivním pláno-
váním a vytvořit širší prostor pro 
iniciativu podniků. A ruku v ruce 
s tím umožnit krajům, okresům 
a obcím, aby o svých záležitostech 
rozhodovaly samy, uskutečnit de-
centralizaci, odbourat byrokratis-
mus. Zaktivizovat se podle závěrů 
XIII. sjezdu měly také organiza-
ce Národní fronty, která u nás 
představovala specifický politický 
systém socialismu. Jak však postu-
povat, čím začít, v tom panovala 
nejen nejednotnost, ale i naprostá 
bezradnost. Bylo proto rozhodnuto 
vypracovat Akční program. Skupi-
na vedená Drahomírem Kolderem, 
v té době jedním z uznávaných 
„mužů Ledna“, se proto ihned pus-
tila do práce.

Jenže čas neúprosně běžel. A jako 
by se v prvních týdnech po zasedání 
pléna ÚV zrychlil. Zatímco rozsáhlé 
kolektivy odborníků ze všech úseků 
společenských věd a kultury praco-
valy na elaborátech, na jejichž zá-
kladě měl být zkonstruován „nový 
model socialismu“, nelenili ti, kdo 
vycítili, že přišla jejich doba: kari-
éristé všeho druhu. Nastal hon na 

čarodějnice. To jest na „dogmatiky“ 
a „konzervativce“, o které se prý 
opíral Novotný a jimž se nyní kladly 
za vinu všechny nedostatky a potí-
že, jež lidé pociťovali. Uštědřit ně-
komu takové přídomky znamenalo 
nasadit mu psí hlavu a diskreditovat 
jej, znemožnit mu veřejně vystupo-
vat. Běda těm, kdo zaváhali a nepo-
řídili si pohotově nový převlek, kdo 
se okázale nepřihlásili k „progresi-
vistům“! Kormidla se začaly chápat 
„nátlakové skupiny“, jež se usadily 
v hromadných sdělovacích prostřed-
cích. A tak už druhé kolo okresních 
konferencí počátkem března se ode-
hrávalo v nově vytvářené atmosféře 
„demokratizace“, jejímž prvním 
krokem byly kádrové čistky. Hro-
madně byla vyslovována nedůvěra 
funkcionářům oddaným socialismu 
a varujícím před slovním radikalis-
mem. Ti byli hned vystavováni na 
pranýř v televizi, rozhlase a tisku. 
Dubčekem proklamovaný „priestor 
k aktivizácii“ byl rychle zaplňován 
živly dávno toužícími vyřídit si účty 
jak s těmi, kdo jim v minulosti šlápl 
na kuří oko, tak s „deformacemi“ 
minulosti vůbec. Z děr začaly vylé-
zat krysy...

(Pokračování na str. 2)

Čtyřicet let od zasedání ÚV KSČ v lednu 1968



(Dokončení ze str. 1)
„V únoru, vezmeme-li věc politic-

ky, šlo o to, zda má náš lidově demo-
kratický vývoj pokračovat úspěšně 
na cestě k socialismu, nebo má-li být 
zvrácen, má-li dojít k zvratu, který 
by byl začátkem ústupu zpět k do-
bám předmnichovským, k dobám 
kapitalismu. Tak jako rok 1920 po 
první světové válce rozhodl o dalším 
vývoji předmnichovské republiky, 
tak únor 1948 rozhodl o dalším vý-
voji osvobozené lidově demokratic-
ké republiky s opačnými výsledky 
Jestliže prosinec 1920 znamenal ví-
tězství reakce a začátek upevňování 
kapitalistického režimu v předmni-
chovské republice, únor 1948 zna-
menal rozhodnou porážku reakce, 
upevnění lidově demokratického re-
žimu a uvolnění cesty k rychlejšímu 
postupu k socialismu. O to tedy šlo 
v únoru vnitropoliticky.

Zahraničně politicky šlo o to, zda 
v budoucnosti naše republika půjde 
neochvějnou cestou spojenectví se 
Sovětským svazem, se všemi lido-
vě demokratickými státy ve střední 
Evropě, nebo zda bude z tohoto po-
krokového demokratického bloku 
vyrvána a stane se opět objektem 
politiky západních imperialistů, 

výstupním mostem světové reakce 
v jejím boji proti lidově demokra-
tickým státům a proti Sovětskému 
svazu.“

Taková je historická pravda. 
Odkaz Únorového vítězství v ro-
ce 1948 je živý a povzbudivý 
pro dnešní i budoucí generace. 
Připomíná nám povinnost roz-
hodného a nekompromisního 
boje s reakcí, jehož úspěšnost je 
předurčena revoluční marxistic-
ko-leninskou činností komunis-
tické strany a bojem pracujících 
za změnu svého postavení a ži-
vota a internacionální jednotou 
sil skutečného pokroku a de-
mokracie. Přijde čas, kdy vše 
z revoluční zkušenosti nabude 
nesmírné ceny a bude znovu vy-
užito.

Z tohoto hlediska má velký vý-
znam program výstavby socialismu, 
který schválil IX. sjezd KSČ v roce 
1949 a zdůraznění přednosti socia-
listické výstavby, zbavení vykořisťo-
vání člověka člověkem, kdy pracují-
cí prokázali, že umí hospodařit lépe 
než kapitalisté.

Generální linie výstavby  
socialismu v Československu

Výstavba socialismu vyžadovala, 
aby byla upevňována politická moc 
dělnické třídy ve svazku s ostatní-
mi pracujícími, jejímž výrazem se 
stala obrozená Národní fronta pod 
vedením KSČ, aby byla vybudová-
na materiálně-technická základna 
socialismu a bylo dosaženo vítěz-
ství socialistických výrobních vzta-

hů ve všech odvětvích národního 
hospodářství, aby byla uskutečněna 
socialistická kulturní revoluce. 

„O těchto nových úkolech česko-
slovenské společnosti,“ zdůrazňuje 
publikace „Ve jménu života“, „jed-
nal IX. sjezd KSČ (květen 1949), 
který se zabýval základními otázka-
mi strategie a taktiky pro přechod-
né období přechodu od kapitalis-
mu k socialismu. Sjezd vypracoval 
generální linii výstavby socialismu 
v Československu, jež byla lapidár-
ně vyjádřena v deseti bodech K. 
Gottwalda. Prvním úkolem bylo 
vybudovat materiálně-technickou 
základnu socialismu. To vyžadova-
lo rozvoj výrobních sil v národním 
hospodářství na základě realizace 
prvního pětiletého plánu, socia-
listickou industrializaci Slovenska 
jako součást vytváření jednotné 
materiálně-technické základny so-
cialismu a přechod vesnice k soci-
alistické přestavbě. Industrializace 
Slovenska byla považována za dů-
ležitý nástroj řešení národnostní 
otázky.

Kromě těchto úkolů linie IX. sjez-
du zdůraznila mírovou zahraniční 
politiku upevňováním všestranné 
spolupráce se Sovětským svazem 

a ostatními lidově demokratický-
mi zeměmi. Zvlášť velký důraz byl 
s ohledem na náročnosti nové eta-
py rozvoje celé společnosti, kladen 
na formování akceschopné komu-
nistické strany, zakotvené v dělnic-
ké třídě, řídící se v každodenním 
životě zásadami demokratického 
centralismu, vnitrostranické demo-
kracie, kritiky a sebekritiky.

Na základě historických zkuše-
ností mezinárodního dělnického 
hnutí sjezd zdůraznil aktuální po-
žadavek vědeckého socialismu, že 
cesta k socialismu bude i po únoro-
vém vítězství cestou třídního boje, 
zápasem za revoluční přeměnu 
všech společenských vztahů a po-
měrů. Generální linie výstavby 
socialismu odpovídala objektivním 
potřebám vývoje československé 
společnosti. Byla srozumitelná ši-
rokým vrstvám pracujících, stala se 
podnětem k rozvíjení jejich nebý-
valé společenské, politické, ekono-
mické aktivity a iniciativy.“

  
Na četná přání čtenářů sděluje-

me, že publikaci „Ve jménu života“, 
která poprvé analyzuje z marxis-
ticko-leninských pozic naši novo-
dobou historii, si mohou objednat 
(cena 30 Kč) na adrese: OREGO 
– Dr. Milan Havlíček, Box 13, 
257 26 DIVIŠOV.
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Považuji jej za zbytečný. Mno-
hem důležitější a naléhavější jsou 
především politické a hospodářské 
otázky (např. podpora mírovému 
hnutí v boji proti zatažení České 
republiky do válečných plánů USA 
atd.).

Dosud byly zveřejněny dvě pra-
covní verze uvedeného materiálu. 
První verze v Alternativách v pro-
sinci roku 2006 narazila na rozhod-
ný odpor členů KSČM. TAP proto 
vypracovalo druhou verzi, která se 
od první příliš neliší. 

V kapitole „Východiska“ se autoři 
zabývají myšlenkovým odkazem K. 
Marxe a B. Engelse, zamlčeli však 

jejich třídní a revoluční přístup, 
jako by nečetli Marxovu Kritiku 
gothajského programu. Marx v ní 
zdůrazňuje, že v přechodném ob-
dobí, ve kterém musí být dobojován 
třídní přístup, nemůže stát být ni-
čím jiným než revoluční diktaturou 
proletariátu. Při zmínce o klasicích 
marxismu-leninismu autoři uvede-
ného dokumentu zcela ignorují V. 
I. Lenina, jehož učení vedlo v pra-
xi k porážce kapitalismu v Rusku, 
k budování socialismu v SSSR a ší-
ření socialistických idejí ve světě. 
Autoři materiálu „Socialismus pro 
21. století“ se zmiňují pouze o čás-
tečném úspěchu socialismu v ČSSR, 

který nazývají „sovětským mode-
lem“. Navíc zamlčují hlavní příčiny 
pádu socialismu v ČSSR a v ostat-
ních evropských socialistických 
zemích. V prvé řadě šlo o zásadní 
změnu politiky vedení KSSS a SSSR 
v čele s Chruščovem na základě 
revizionistických tezí, které neod-
povídaly dosaženému historickému 
stupni vývoje socialismu a kapitalis-
mu. Pokračující vývoj vedl v socia-
listických zemích nakonec ke kon-
trarevoluci.

Oč v materiálu TAPu „Socialis-
mus pro 21. století“ v podstatě jde? 
Navrhuje pluralitu vlastnických fo-
rem včetně soukromého v socialis-
mu a usiluje o socialismus na zákla-
dě kapitalistické ekonomiky. Dále 
reviduje historickou úlohu dělnické 
třídy a zdůrazňuje, že politickou 
moc lze získat pomocí voleb. Jako 
příklad uvádí Československo v ro-
ce 1946.

„Socialismus pro 21. století“ je 
jakýmsi modelem „nového socialis-
mu“, který postrádá základy vědec-
kého socialismu, je v rozporu s te-
orií marxismu-leninismu, dokladem 
neschopnosti jeho autorů objektiv-
ně posuzovat minulost. Je zapotřebí 
rozhodně jej odmítnout. B. M.

Ve jménu života

(Dokončení ze str. 1)
A těmto čistkám, které neměly 

obdoby v dosavadní historii strany, 
tomuto destrukčnímu proudu, smě-
řujícímu k likvidaci socialismu, se 
dostalo posvěcení ušlechtilým po-
jmenováním: obrodný proces.

Jak dnes víme, zhlédl se v něm 
po dvaceti letech Michail Gorba-
čov, který svou perestrojku rovněž 
zahájil kádrovým zemětřesením. 
„Proces obnovljenije“, inspirovaný 
Gorbačovem a jeho pátými kolona-
mi, uvedl kontrarevoluční síly do 
pohybu v mezinárodním měřítku. 
Perestrojka přerostla ve světovou 
kontrarevoluci na přelomu 80. 
a 90. let minulého století, přivodila 
zánik reálného socialismu. To, co se 
nazývá „Pražským jarem“ a „obrod-
ným procesem“ u nás v roce 1968, 
bylo nepochybně předzvěstí této 
tragédie. Kdo to dosud není s to po-

chopit, jsou různí ransdorfové a do-
lejšové, kteří žel do značné míry 
určují současnou politiku KSČM. 
Jejich „zásluhou“ není tato strana 
schopna vypořádat se s minulos-
tí, zbavit se ideologického balastu 
oportunismu a revizionismu, obno-
vit marxisticko-leninský charakter, 
důsledně hájit zájmy pracujících 
mas, všech vykořisťovaných a ohro-
žených soudobým kapitalismem.

A není ani schopná pravdivě zhod-
notit úlohu, jakou ve funkci prvního 
tajemníka ÚV KSČ (od ledna 1968 
do dubna 1969) sehrál hlavní prota-
gonista „Pražského jara“ a „obrod-
ného procesu“ Alexander Dubček. 
Uznání, s jakým o něm čas od času 
někteří předáci KSČM mluví, není 
na místě. A každého, kdo Dubčeka 
blíže poznal a měl možnost sledo-
vat, jak si v nanejvýš odpovědné 
funkci počínal, musí překvapit. 

Vždyť na Dubčeka pohlížejí téměř 
očima našich nepřátel. Heroizují 
ho právě v tom, čím se proti soci-
alismu neodčinitelně provinil. Ten, 
kdo přivodil tragédii, kdo se na ní 
hlavně podepsal, je oslavován. Před 
budovou nynějšího slovenského 
parlamentu v Bratislavě stojí jeho 
socha, se Štefánikem a Hlinkou je 
uctíván jako jeden z největších Slo-
váků. Vedení KSČM se tu fakticky 
se slovenskými reakcionáři zto-
tožňuje. A neopomene zajisté ani 
letos, v „jubilejním roce“, přihlásit 
se k „odkazu“ tohoto představitele 
„socialismu s lidskou tváří“. 

Samo o sobě je to důvod uvést 
některá fakta a znovu si připome-
nout, kdo skutečně byl Alexander 
Dubček. Na rozdíl od legend o něm 
šířených.

Jan Kůrka
(Pokračování příště)

Čtyřicet let od zasedání ÚV KSČ...

Naše základní organizace KSČM 
Teplice č. 113 pracuje na zásadách 
marxismu-leninismu, zatímco poli-
tika vedení ÚV KSČM nemá s mar-
xismem-leninismem nic společného. 
Cílem jeho některých členů je pře-
měnit ji ve stranu se sociálně demo-
kratickým programem.

Česká republika je v moci globál-
ního kapitálu. Dělnické třídě chybí 
strana se socialistickým programem. 
Kapitalistická státní moc prosazu-
je zájmy novodobé buržoazie proti 
zájmům širokých mas pracujících. 
V třídním boji jde o socialismus nebo 
kapitalismus. Část voličů volí pravi-
cové strany, nemalá část si přeje so-
cialismus. Takový je stav po 18 letech 
dočasného vítězství pravice, které 
stačí, aby ji volilo 30 procent voličů. 
Takovou máme demokracii, v níž je 
propagování marxismu-leninismu za-
kázáno.

V okrese Teplice je na stranické 
půdě zakázán prodej komunistického 
listu Dialog – otázky – odpovědi pro-
to, že si dovoluje kritizovat politiku 
ÚV. Nikoho to neudivuje: náš okres 
zastupuje v ÚV KSČM s. Ludvíková, 
velká obdivovatelka místopředsedy 
ústředního výboru Dolejše, který je 
znám svým protisocialistickým po-
stojem.

Komunisté marxisté v KSČM jsou 
obviňováni z toho, že rozbíjejí jed-
notu strany. Ti však naopak chtějí, 
aby vedení KSČM dělalo prodělnic-
kou a prosocialistickou politiku, aby 
strana byla komunistická a nikoliv 
„moderní levicová“ se sociálně de-
mokratickým programem. Stanovy 
strany nedovolují vytvářet marxis-
ticko-leninská uskupení. Naše ZO  
č. 113 proto žádá, aby na VII. sjezdu 
KSČM byly stanovy v tomto smyslu 
pozměněny. Nepochybně by to při-

spělo k získání pozice komunistic-
kého hnutí v České republice. Aby 
KSČM byla marxisticko-leninskou 
stranou, musí se její ústřední výbor 
řídit marxisticko-leninskými zása-
dami. Dlouholetí členové vedení by 
měli uvolnit místo novým, mladším 
kádrům. V KSČM se nekoná žádné 
politické školení členské základny. 
Současné vedení usiluje o to, aby 
strana byla  tzv. státotvorná. V jejím 
programu není ani zmínka o dik-
tatuře proletariátu a převzetí státní 
moci. Takové komunistické strany 
existují v západní Evropě, které se 
načas dostaly do vlády, ale brzy zcela 
propadly. Těmto stranám se říká eu-
rokomunistické. Při analýze politiky 
postsocialistických zemí a porovnání 
se socialismem lze učinit tento závěr: 
současná politika KSČM vede k opě-
tovnému zotročení dělnické třídy 
a širokých mas pracujících. S. P.

Z jednání výroční členské schůze ZO

Žijeme v době, v níž rok od roku 
klesá životní úroveň mnoha našich 
občanů. Naše stranické preference 
nelze nazvat nikterak růžovými, 
přestože v posledním období za-
znamenávají mírný vzestup. Vý-
sledky průzkumů však nejsou ob-
jektivním kritériem vztahu našich 
občanů ke KSČM. Pravice se snaží 
jejich prostřednictvím veřejnost 
účelově dezinformovat.

Neměli bychom propást příleži-
tost, kdy nezadržitelně klesá život-
ní úroveň našich obyvatel, a využít 
tohoto negativního jevu. KSČM 
by se měla mnohem intenzivně-
ji a operativněji zabývat agitační 
a propagandistickou činností. Mi-
mořádnou pozornost by měla vě-
novat mladé generaci, která nežila 
za socialismu a kterou pravice dnes 
a denně ovlivňuje pomocí sdělova-

cích prostředků. Existuje mnoho 
přesvědčivých argumentů proti an-
tihumánní pravicové politice a mlá-
dež je třeba pravdivě informovat. 
Pravice se vychloubá, jak pod jejím 
vedením naše ekonomika trvale 
vzrůstá, ale již neodůvodňuje sni-
žování životní úrovně převážné 
části obyvatel.

V České republice značně klesá 
nejen politická, ale i společenská 
morálka zejména v řadách mladé 
generace, nejsou respektovány zá-
sady ekologie, narůstají parazitující 
vztahy k přírodě a životnímu pro-
středí.

Mimořádnou politickou aktivitu 
by měli vynaložit všichni komunis-
tičtí poslanci ve svých volebních 
obvodech. Angažovanost by měly 
zvýšit okresní a obvodní výbory 
strany, které mají spolu se základ-

ními organizacemi nejblíže k lidem 
práce. Mnohem aktivněji by měl 
jednat ÚV KSČM, aby naši občané 
viděli, že hájí jejich zájmy.

Ze sociálního hlediska jsou nejví-
ce postiženy mladé rodiny s dětmi 
a důchodci. Strana by měla orga-
nizovat samostatně nebo společně 
s odbory akce na obhajobu práv pra-
cujících, seznamovat naše občany, 
především mladou generaci, s tím, 
jak KSČ bojovala za zájmy pracují-
cích v předmnichovské republice. 
KSČM by měla jako marxisticko-le-
ninská strana dělat principiální po-
litiku při prosazování oprávněných 
požadavků pracujících a vytvářet 
podmínky pro realizaci sociálně 
spravedlivé společnosti.

Ing. František Frkal
(Předneseno 8. 12. 2007 na  

Obvodní konferenci KSČM Praha 1)

V zájmu sociálně spravedlivé společnosti

Materiál TAPu „Socialismus pro 
21. století“ rázně odmítnout!

Blahopřejeme
Dne 3. ledna oslavil v plné 

aktivitě jubileum 60 let soudruh 
Dr. Milan Havlíček, vydavatel 
„OREGO“. 

Upřímně blahopřejeme a pře-
jeme další úspěchy ve stranické 
a podnikatelské činnosti, hlavně 
pevné zdraví.

Významné  
životní jubileum

Předseda Republikové redakč-
ní rady časopisu Dialog soudruh 
Ing. Zdeněk Novotný oslavil 9. 
ledna 85 let. 

Z dlouholeté společné práce 
známe s. Novotného jako oběta-
vého pracovníka a funkcionáře 
v komunistickém hnutí, oddané-
ho myšlenkám marxismu-leninis-
mu a proletářského internaciona-
lismu. Do dalších let mu přejeme 
pevné zdraví a hodně sil v další 
činorodé práci.

Redakce



Významný spekulant na finanč-
ních trzích a dravý investor Geor-
ge Soros, který nikterak neskrývá 
svou velkou zášť vůči prezidentu 
USA Georgi Bushovi mladšímu, 
poskytl maďarskému deníku Metro 
exkluzivní rozhovor. Uveřejňujeme 
jej ve zkráceném znění.

 Jak vidíte současnou situaci 
v USA? Zmenšil se vliv Spoje-
ných států ve světě po 11. září?

„Vliv USA se dramaticky zmen-
šuje. Pokud chtějí obnovit ztracené 
pozice, budou muset na tom oprav-
du tvrdě pracovat. Doufám, že 
nový prezident spoustu věcí změní 
a nasměruje tuto zem jinam. Jedině 
tehdy mohou být USA opět silné.“
 Po rozpadu SSSR zůstaly USA 
jedinou supervelmocí. Teď nám 
před očima roste Čína a opět 
hrozí bipolární svět.

„Čína roste opravdu rychle. Poté, 
co USA ztratily svůj vliv v některých 
zemích, Čína tam naopak svůj vliv 
uplatnila, například v Africe. Histo-

rie nám ukazuje, že když se obje-
vuje nová velmoc (např. Německo 
před první světovou válkou), tak to 
může vyvolat obrovský konflikt.“
 Jak se tomu můžete vyhnout?

„Musíme zařadit Čínu do systé-
mu. To ale hodně záleží na USA 
a dalších velkých zemích.“
 Ve vaší nové knize píšete 
o tom, že dnešní svět čelí pře-
devším dvěma klíčovým pro-
blémům: globálnímu oteplování 
a jaderným zbraním. Dá se to 
vyřešit?

„Jsem si jistý, že tyto dva problé-
my jsou řešitelné.“
 Jak si to představujete?

„Co se týče globálního oteplová-
ní, můžeme udělat spoustu věcí. Je 
tu ale jedna věc, která je obzvláště 
důležitá: musíme vyřešit následky 
rostoucího spalování uhlí. Musíme 
tomu přizpůsobit náš ekonomický 
systém.“
 Jak se díváte na tzv. válku 
USA proti teroru?

„Tahle válka proti teroru je pouze 
trik americké vlády. Nikdo nedoká-
že říct, co to vlastně znamená, tak-
že se ani nedá pořádně kritizovat. 
Výsledek snažení americké vlády je 
úplně opačný.“
 Každý ví, že jste proti prezi-
dentu Bushovi.

„Myslím, že byla obrovská chy-
ba, že byl zvolen. To je důvod, proč 
tak podporuji organizace, které 
jsou proti Bushovi. Hodně lidí si už 
uvědomuje, jak se zmýlili, když mu 
dali svůj hlas.“
 Jak se díváte na budoucnost 
EU?

„Evropská integrace je dobrým 
příkladem toho, jak má vypadat 
mezinárodní spolupráce. EU se 
však samozřejmě musí dál rozvíjet. 
Chtěl bych proto pomáhat evrop-
ským politikům v zahraniční poli-
tice.“

Dóra Mittelholcz
Metro Hungary

(Dokončení ze str. 1)
Realizace amerického plánu 

„Blízký východ 2003“, podle ně-
hož se předpokládala změna po-
litického režimu v Iráku, vedla 
k ozbrojené agresi USA vůči Iráku 
v březnu 2003, k jeho likvidaci 
a obrovskému počtu uprchlíků do 
sousedních zemí – více než čtyř 
milionů (počet obyvatel Iráku činil 
před napadením ze strany USA 22 
milionů). Válka proti Iráku ukázala, 
že USA vyhlásily svoje nároky na 
jednostranné vedení, kvůli němuž 
je Amerika s to podniknout jakéko-
liv dobrodružství a rizika. Zaznělo 
to v projevu G. Bushe v Kongresu 
USA 21. ledna 2004. Bush tehdy 
prohlásil, že USA nebudou váhat 
a ptát se na povolení a podporu 
ostatních zemí, půjde-li o národní 
zájmy Spojených států. Amerika je 
připravena jednat samostatně bez 
ohledu na kohokoliv. Toto stanovis-
ko má státní význam a prezident 
nehodlá od něj ustoupit.

Po porážce Iráku ze strany USA je 
surově napadána Islámská republi-
ka Írán, která zaujímá velmi výhod-
nou strategickou polohu na hranici 
Blízkého východu, centrální a Jižní 
Asie, které USA rovněž vyhlásily 
za pásmo svých životně důležitých 
národních zájmů. To jim umož-
ňuje aktivně ovlivňovat zmíněné 
regiony. Uchvácení íránské ropy 
umožní USA řešit problém vlastní 
energetické bezpečnosti. Jednou ze 
záminek zahájení války proti Íránu 
je to, že z hlediska USA Írán před-
stavuje reálné nebezpečí pro Izrael 
(jemuž jsou USA zavázány v oblasti 
bezpečnosti) a také to, že se Írán 
údajně zabývá výrobou jaderných 
zbraní.

Islámská republika Írán stojí 
v současné době v čele se svým 
prezidentem Ahmedinežasem, 
vůdcem národněosvobozeneckého 
boje, proti americkému imperia-
lismu a staví se na odpor otevřené 
vojenské, ekonomické a kulturní 
agresi západního imperialismu s je-
ho tržní (v podstatě lichvářskou) 
ekonomikou. Připomeňme si, že 
islámská doktrína považuje lichvář-
ství za jeden z největších zločinů 
před Alláhem. Náboženské religi-
ózní hodnoty představují dnes v is-
lámském světě také politickou sílu, 

která vytváří jistý způsob života, 
kulturu a světový názor.

Írán jednoznačně odsuzuje zá-
padní liberálně demokratické hod-
noty, které USA vnucují celému 
světu, a tržní hospodářství odmítá 
jako hru, která nenalézá místo is-
lámské společnosti.

Konzervativní proamerickou po-
zici zastává Jordánsko v čele s mla-
dým králem Abdallem ben Husej-
nem, který nehodlá měnit politic-
ký kurs podle poslední vůle svého 
otce. Na základě jeho prohlášení 
to znamená „velmi úzkou spolu-
práci s Washingtonem ve všech 
sférách“. 

Absolutistická monarchie v Sa-
údské Arábii se mění v konstituč-
ní monarchii. Tento stát, kdysi 
oficiálně odmítl použití síly proti 
Iráku bez sankcí VS OSN, a proto 
nepovažuje za nutné hodnotit stav 
americko-saúdského vojenského 
partnerství.

Evropské společenství jaderných 
velmocí spolu s USA podnikají ti-
tánské úsilí o rozpoutání války pro-
ti Íránu pod vymyšlenou záminkou 
„nepřipustit nekontrolované šíření 
jaderných zbraní“ a obviňují Írán 
z toho, že vyrábí jaderné zbraně. 
Ve skutečnosti se však Írán zabývá 
pouze vědeckým výzkumem zamě-
řeným na získání jaderného paliva 
pro své atomové elektrárny. Podle 
Fidela Castra „Nikdo nemá právo 
zakazovat jinému vyrábět jaderné 
zbraně. Tím spíš, jde-li o privile-
gované právo imperialismu, který 
využívá své hegemonistické nad-
vlády a osobuje si právo na přírod-
ní zdroje a suroviny zemí třetího 
světa. Budeme všemi prostředky 
bránit v celém světě právo  národů 
na výrobu jaderného paliva.“ 

Amerika exportuje ropu, jíž má 
velký nedostatek, a to je příčinou 
zvyšování cen nafty na světových 
burzách. Cena nafty se dnes ne-
podřizuje zákonu poptávky a na-
bídky. Podřizuje se jiným faktorům 
– vzhledem k jejímu nedostatku, 
mimořádně velké spotřeby boha-
tých zemí. Tato cena nemá nic spo-
lečného s kterýmkoliv ekonomic-
kým zákonem. Poptávka po ropě 
vzroste na více než 84 milionů ba-
relů denně. Samotné USA spotře-
bují 8,6 milionu barelů denně(!).

Cílem politiky USA na Blízkém 
východě v posledních letech je 
především zlikvidovat islámskou 
(národněosvobozeneckou) revolu-
ci, zničit stát ajatol a získat ropu. 
Tato otázka byla již dávno na pořa-
du dne politiky USA, dlouho před-
tím, než vznikla neblaze proslulá 
„možnost výroby atomové bomby 
v Íránu“.

V době vládnutí Páhlavího napo-
máhal Írán americkému upevnění 
jeho pozice na Blízkém východě, 
byl nejbližším partnerem Izraele, 
vždy zaujímal nepřátelský postoj 
vůči arabským státům v Zálivu, 
které se ještě tehdy přidržovaly ori-
entace na Londýn.

Islámská revoluce zavedla teo-

kratický režim v Íránu a obnovila 
mezielitní kontakty s britským eta-
blishmentem. V té době zahájily 
USA velmi tvrdý kurs na konfron-
taci s Íránem.

USA, které jsou v současné době 
ve velmi hluboké systémové krizi, 
potřebují světový vojenský konflikt
včetně třetí světové války, nevyjí-
maje ani použití jaderných zbraní 
(pochopitelně jen z jejich strany). 
Cílem USA je vyvolat maximální 
chaos na území Starého světa, vy-
provokovat podle předešlých scé-
nářů válku proti všem, v níž by za-
ujaly úlohu rozhodčího, který by se 
podílel na závěrečné etapě dělení 
„kořisti“.

(Pokračování příště)

Proti imperialismu, sionismu, globalizaci...
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Své vystoupení musím začít osob-
ním zamyšlením. Můj pradědeček, 
horník na Plzeňsku, zakládal za Ra-
kouska ve 2. polovině XIX. století 
revoluční sociální demokracii. Co by 
asi můj otec, dlouholetý člen KSČ, 
který zemřel ještě za socialismu, řekl 
na výplody TAPu „Socialismus pro 
21. století“, jenž má být předložen 
k projednání VII. sjezdu KSČM jako 
„vize“ (nikoliv prognóza).

Kdo se seznámil s některými pu-
blikovanými výlevy bývalého před-
nášejícího městské stranické školy, 
dlouholetého náměstka ministra 
kultury, musel nutně litovat, že ten-
to soudruh, a řada dalších, nebyli 
v listopadu 1917 v Petrohradu a nese-
tkali se s Leninem. Asi by mu řekli: 
„Vladimíre Iljiči, nedělejte revoluci!“, 
a Kautsky a Bernstein by bývali byli 
spokojeni.

V hlavním referátu a v řadě dalších 
vystoupení bylo vyzdviženo mnoho 
závažných otázek. Například Hana 
Kráčmarová hovořila o dvou veliká-
nech komunistické strany – Bohumí-
ru Šmeralovi a Klementu Gottwaldo-
vi. Václav Jumr brilantně vystihl tr-
valé zásluhy Sovětského svazu a jeho 
bolševické strany na záchraně světo-
vé civilizace v boji proti fašistické 
hydře ve druhé světové válce a v po-

válečných letech „studené války“. Při 
této příležitosti bych chtěl připome-
nout málo známý fakt, o kterém se 
v knize „Amerika vo vtoroj mirovoj 
vojně“ zmiňuje můj bývalý kolega 
z Afrického ústavu AV v Moskvě, 
doktor historických věd Matvej Jul-
jevič Frenkel. Hrdinné vítězství Rudé 
armády v bitvě o Stalingrad (1942-
1943) znemožnilo Hitlerovy plány na 
anexi Iráku a Íránu a spojenci s Rom-
melovým Afrika-Korpsem, útočícím 
v Egyptě směrem na Suez, a s japon-
skými militaristy.

A tady chci autorům materiálu „So-
cialismus pro 21. století“ připome-
nout, že krize imperialismu, kterou 
zahájila Velká říjnová socialistická 
revoluce před 90 lety, přerostla po 
vítězství antifašistické koalice demo-
kratických států v čele se Sovětským 
svazem v rozpad imperialistické 
koloniální soustavy. Navíc, kdyby 
nebylo Sovětského svazu, český ná-
rod by zanikl v německé nacistické 
genocidě a národy Asie a Afriky by 
byly nadále v koloniálním otroctví 
evropských metropolí a zámořského 
imperialismu.

Tak nač ty tlachy o „neúspěchu 
sovětského modelu socialismu“! Ma-
teriál „Socialismus pro 21. století“ 
působí dojmem pohádky pro dospělé, 

že dobro zvítězí nad zlem. Historie 
nás však krvavým písmem přesvěd-
čuje, že vykořisťovatelské třídy se 
nevzdají dobrovolně svého majetku 
a bohatství ve prospěch vykořisťova-
né většiny lidstva dobrovolně. Autoři 
uvedeného materiálu jako by si ani 
neuvědomovali, že hlavním „zloči-
nem“ socialismu je likvidace vykořis-
ťování člověka člověkem. A za to se 
máme omlouvat a „modernizovat“ 
stranu?

Sociální demokracie ztratila důvě-
ru pracujících již po první světové 
válce. Lidé chtěli tehdy socialismus, 
který jim slibovali sociálně demokra-
tičtí funkcionáři. Proto musela po 
první světové válce vzniknout ko-
munistická strana, jejímž cílem byl 
socialismus. Současné sociálně demo-
kratické strany již nekladou za svůj 
cíl vybudovat socialismus, naopak 
pomáhají upevňovat kapitalismus.

Materiál „Socialismus pro 21. sto-
letí“ postrádá komunistické zaměření 
a cíl. Druhou sociálně demokratickou 
stranu Česká republika nepotřebuje.

Josef Poláček
(Z nepředneseného příspěvku na 
XXIII. pražské teoreticko-politic-
ké konferenci „O odkazu VŘSR 
a socialismu ve 21. století“ 27. říj-
na 2007)

Válka proti teroru je 
pouze trik vlády USA

Uplynulý rok byl rokem, v němž 
byla zahájena epochální cesta ke 
znovusjednocení Koreje. Konalo se 
historické setkání nejvyšších před-
stavitelů Severu a Jihu a byla přijata 
Deklarace o rozvoji vztahů mezi Se-
verem a Jihem, míru a prosperity.

Otázka znovusjednocení Koreje 
vstoupila do nové vývojové etapy 
pod praporem Společné deklarace 
z 15. června. V rámci úsilí o dosaže-
ní znovusjednocení se konaly dialogy 

na nejvyšší úrovni mezi Severem a Ji-
hem, byla otevřena cesta ke všestran-
né spolupráci obou částí Koreje.

Současná realita nás přesvědčuje 
o tom, že nic nestojí v cestě ke zno-
vusjednocení, o které lid KLDR usi-
lovně bojuje pod heslem „Spojenými 
silami korejského národa za novou 
etapu znovusjednocení, mír a pro-
speritu“.

Deklarace ze 4. října o rozvoji 
vztahů mezi Severem a Jihem, míru 
a prosperitě je praktickým progra-
mem Společné deklarace z 15. červ-
na. Důsledná realizace Deklarace ze 
4. října změní vztahy mezi Severem 

a Jihem a vytvoří nové dějiny míru 
a prosperity.

Zárukou znovusjednocení Koreje 
je náš národ, který spoléhá sám na 
sebe a nebude se opírat o cizí síly. 
Zájmy národa jsou prvořadé a roz-
hodující na základě jeho samostat-
nosti. Korejský národ nikdy nebude 
poklonkovat před USA a trvale bude 
usilovat o jednotu Koreje. K tomu je 
zapotřebí odstranit války a dosáh-
nout všeobecného míru ve světě.

Korejský národ bude nadále ener-
gicky rozvíjet protiválečnou kam-
paň, usilovně bojovat za mír, proti 
machinacím vnitřních a zahranič-
ních nepřátel.

Je nutné jednou provždy skonco-
vat s nepřátelskou politikou USA 
vůči KLDR, přeměnit příměří v mí-
rovou smlouvu, zastavit všechny 
vojenské manévry a zrušit všechny 
americké vojenské základny na jihu 
Koreje.

Je nutné přejít od konfrontace, 
k uvolnění napětí. Spolupráce mezi 
Severem a Jihem napomůže dosa-
žení konsolidace a znovusjednoce-

ní. Tato spolupráce také přispěje 
k oboustranným výhodám, rozkvětu 
a vzájemné úctě.

Jednotlivé politické strany, orga-
nizace a obyvatelé Severu a Jihu se 
musí sjednotit na základě vůle ná-
roda nezávisle na jejich názorech 
a stranických zájmech. Vše musí být 
zaměřeno na dosažení znovusjed-
nocení korejského národa. Všichni 
obyvatelé Severu a Jihu a Korejci ži-
jící v zámoří musí pod heslem „Ná-

rod sobě“ energicky bojovat za sjed-
nocení, mír a prosperitu. Uhájení 
míru a bezpečnosti světa a dosažení 
samostatnosti Koreje je v současné 
době základní otázkou naší epochy.

Korejská lidově demokratická re-
publika, která vysoce třímá prapor 
samostatnosti, míru a přátelství, 
bude nadále aktivně bojovat za bez-
pečnost Korejského poloostrova, za 
mír ve světě, upevňovat a rozvíjet 
přátelství a spolupráci se všemi ze-
měmi, které mají vůči naší zemi přá-
telský vztah.

Zdroj:  
Velvyslanectví KLDR v ČR

Ze společného novoročního úvodníku deníků KLDR Rodong Sinmun, Dzoson 
Inmingun a Čchongnyon Dzonwi „Oslavme 60. výročí vzniku Korejské lidově 
demokratické republiky jako historický přelom v dějinách naší vlasti“

Spojenými silami korejského národa za novou 
etapu jeho znovusjednocení, mír a prosperitu



(Dokončení z čísla 236/2007)
V této souvislosti bych chtěl ještě 

jednou připomenout Leninova slova, 
která jsou pro nás i nyní plně aktuál-
ní: „Čím pevnější budou organizace 
naší strany, zahrnující skutečné soci-
ální demokraty (dnes rozumíme sku-
tečné komunisty – pozn. P.D.), čím 
méně vratkosti a kolísání bude uvnitř 
strany, tím širší, všestrannější a plod-
nější bude vliv strany na obklopující ji 
a jí vedené elementy dělnických mas“ 
(V.I.L. VS I, Praha 1951, s. 328).

4. K úloze teorie
O teorii se hovoří jako o zobecnění 

praxe, zobecnění zkušeností. Jakmile 
však dojde k tomuto zobecnění, teo-
rie se stává hlavní, určující podmín-
kou dalšího úspěšného řešení prak-
tických úkolů. Teorie nemůže být 
uváděna do souladu s praktickými 
úkoly, které se musí posuzovat na zá-
kladě teorie, protože teorie je praxe 
v celé své šíři a ten či onen konkrétní 
praktický úkol zpravidla vystupuje 
pouze jako zvláštní případ. Plně pla-
tí, že jestli fakta nesouhlasí s teorií, 
tím hůře pro fakta.

Komunistické hnutí se opírá o vě-
deckou teorii – marxismus-leninis-
mus. Ne vždy však s ním jako s vě-
dou zachází. Zejména jsou problémy 
s jeho studiem. V KSČM není toto 
studium přes trvalou kritiku orga-
nizováno a zabezpečováno. To má 
bohužel neblahé důsledky v politi-
ce strany, v níž kromě cizích tónů 
zaznívají v důsledku neznalosti not 
i vlastní falešné tóny. Tato kakofonie 
nejenže málokoho získá, ale naopak 
mnohé odrazuje.¨Podle Lenina bez 
revoluční teorie nemůže být ani revo-
lučního hnutí. Roli avantgardy může 
splnit pouze strana řídící se pokroko-
vou teorií. Jiný postoj je pozicí meta-
fyzického materialismu, chvostismu, 
oportunismu, ekonomismu, bezprin-
cipiálního prakticismu, přizpůsobo-
vání se denním událostem, drobným 
politickým zvratům při ignorování zá-
kladních rysů celého kapitalistického 

řádu, celého kapitalistického vývoje. 
Vede k zanedbání základních zájmů 
proletariátu, k jejich obětování kvůli 
skutečným nebo předpokládaným vý-
hodám daného okamžiku. Často jsou 
tyto neadekvátní postoje také důsled-
kem ješitnosti, touhy po privilegiích, 
osobní moci, osobním vlivu a až na 
prvním místě touhy po snadných pe-
nězích. Jestliže revoluční hnutí nemá 
teoreticky jasno o svých cílech a úko-
lech a o způsobu jejich realizace, je 
dříve či později nevyhnutelně odsou-
zeno k politickému krachu. 

Otázkám teorie se v KSČM na 
úrovni centra věnuje Teoreticko-ana-
lytické pracoviště ÚV KSČM

Rada TAPu předložila ÚV KSČM 
v srpnu letošního roku analýzu jeho 
dosavadní práce s návrhem na zaměře-
ní činnosti v dalším období. Autorům 
této analýzy nelze upřít jejich sebevě-
domí. Hodnotí v ní TAP jako význam-
nou společenskovědní instituci, která 
prý má ojedinělé poslání i v meziná-
rodním měřítku. Uvádějí, že jeho sil-
nou stránkou je zpracování obsáhlých 
teoretických materiálů ke koncepčním 
a strategickým otázkám a že jejich 
vědecký i politický přínos nelze baga-
telizovat, neboť prý obsahují zásad-
ně nové a objevné přístupy schopné 
konkurovat odlišným názorům doma 
i v zahraničí. V antickém Římě by se 
tázali: „Cui prodest?“ – „Komu ku pro-
spěchu?“ I my se tak ptáme.

Autoři uvedeného materiálu se 
domnívají, že žádat zrušení TAPu 
a nahradit ho „nějakým“ – jak se 
pejorativně vyjadřují – ideologickým 
oddělením ÚV KSČM, by bylo kro-
kem zpět. Z jejich pohledu rozhodně 

ano. Ve své další činnosti vkládají 
naděje do možností spolupráce s ně-
kterými skupinami a osobnostmi na 
levici mimo KSČM, zejména se So-
cialistickým kruhem, se kterým je 
TAP již nyní do jisté míry personálně 
a pracovně propojen. Větší pozornost 
chtějí také věnovat kontaktům s ně-
kterými institucemi ČSSD, zejména 
Masarykovou akademií. Avšak zlep-
šení situace je prý závislé především 
na tom, jak se s problémy otevření se 
veřejnosti vyrovná strana jako celek, 
jak zdokonalí své výstupy do veřej-
nosti a celou svou ideologickou ori-
entaci. Inu, vrána k vráně sedá a ani 
šídlo v pytli neutajíš.

V bodě 12 závěrů pro zkvalitnění 
práce TAPu v dalším období požaduji 
jeho postupnou přeměnu na levico-
vé vědecké pracoviště mimo rámec 
KSČM. Na posledním zasedání ÚV 
KSČM jeho předseda Vojtěch Filip řekl, 
že „TAP by se měl stát záhy po sjezdu 
autoritativním vědecko-teoretickým 
a ideově politickým centrem zajišťují-
cím potřeby KSČM, tedy zpracovávat 
studie, analýzy pro politická rozhod-
nutí, ale zejména tvořit strategické 
koncepce strany“. Vypadá to tedy tak, 
že snad teoretická východiska i samot-
ná politika strany budou koncipovány 
a formulovány nejen jako dosud členy 
strany a nestraníky, ale dokonce mi-
mostranickým subjektem na základě 
dodavatelsko-odběratelských vztahů.

5. Závěrem
Není všechno tak špatné, jak si 

myslíme. Je to mnohem horší. A má-
-li se to změnit, záleží na nás.

Pavel Děgťar

Obyvatelé České republiky vyjad-
řují velké obavy z dopadu opatření, 
která uvádí v život vláda M. Topo-

lánka, ODS společně s KDU-ČSL 
a Stranou zelených. Tíha těchto 
opatření tíživě dopadá zejména na 
rodiny s dětmi, důchodce a dlouho-
době nemocné. Například rozpočet 
důchodce, kdy z důchodu  8950 Kč 
zaplatí 5100 Kč za nájem, 2165 Kč za 
inkaso a 965 za nutné léky, takový 
rozpočet bídy má dnes většina obča-
nů v naší zemi.

Lidé právem odsuzují samolibé 
prohlášení čestného předsedy ODS 
a současného prezidenta Václava 
Klause, že žijeme v nejlepším období 
naší existence. Proto je namístě při-
pomínat, co M. Topolánek sliboval 
občanům před volbami v široce pro-
pagované „Smlouvě ODS s občany 
České republiky“:
 Všem spravedlivě snížíme daně 
a usnadníme podnikání. Snížíme ne-
zaměstnanost na polovinu.
 Vrátíme rodině její důstojné místo 
ve společnosti. Vytvoříme prostor pro 
posílení mezigenerační solidarity.
 Budeme hájit skutečné zájmy ob-
čanů ve světě.

Dnes tento dokument zmizel z po-
vědomí občanů a postihla je tvrdá re-
alita masového zbídačování a ztráta 
základních práv na svobodný život. 

Lidé stále častěji vzpomínají na 
život v socialismu, kdy neexistovalo 
vykořisťování a výsledky práce slou-
žily rozvoji společnosti. Připomeň-
me si, co řekl Topolánek na setkání 
s podnikateli v červnu 2005: „Ne-
očekávejte ode mne nic jiného 
než noc dlouhých nožů. Ta prostě 
přijde.“ A v dubnu 2006 řekl před 
svými soukmenovci: „Pokud bude-
me lidem před volbami otevřeně 
říkat, co máme v plánu, nikdy ve 
volbách nevyhrajeme.“ Lidové 
noviny, 15. 4. 2006.

Jan Žižka, Praha

V minulých dnech došlo k poku-
su zpochybnit jednotu a spolupráci 
mezi Komunistickým svazem mlá-
deže (KSM) a Komunistickou stra-
nou Čech a Moravy (KSČM). Jedná 
se o tvrzení, která byla zveřejněna 
v rámci rozhovoru s pracovníkem 
aparátu ÚV KSČM 30. listopadu 
2007 v Haló novinách, v rubrice „ju-
niorproject, eu“.

Předsednictvo ÚR KSM jednoznač-
ně deklaruje, že uvedená tvrzení se 
nezakládají na pravdě. Zveřejněné vý-
roky pracovníka ÚV KSČM jsou v zá-
sadním rozporu s dokumenty schvá-
lenými oběma organizacemi. V do-
kumentu Komunistické strany Čech 
a Moravy se jasně praví: „KSČM si 
velice váží postoje mladých lidí, kteří 
se otevřeně hlásí ke komunistickým 
myšlenkám a chtějí ve svých politic-
kých a zájmových aktivitách přispí-
vat k naplňování programových cílů 
komunistického hnutí. Proto považu-
je nadále Komunistický svaz mládeže 
za svoji nejbližší partnerskou organi-
zaci, které chce poskytovat politickou 
a společenskou podporu a materiální 
pomoc při budování jeho organizač-
ní sítě a rozvíjení činnosti. Obětavá 
práce členů KSM, široké aktivity, 
zejména protiválečné, podpora po-
litice KSČM přispěly k tomu, že se 
Komunistický svaz mládeže dostává 
do povědomí široké veřejnosti. ÚV 
KSČM vysoce hodnotí činnost Komu-
nistického svazu mládeže a vyslovuje 
uznání jeho dosavadní práci.“

Rovněž v dokumentech VII. sjezdu 
KSM z roku 2005 se uvádí: „Nej-
bližším spojencem Komunistického 
svazu mládeže je tradičně Komunis-
tická strana Čech a Moravy. KSM 

podporuje činnost KSČM, aktivně se 
na ní podílí a snaží se pro ni získá-
vat mladou generaci. V minulém ob-
dobí KSM zintenzivnil svoji činnost 
v KSČM. Členové KSM jsou funkcio-
náři strany, pracují v odborném záze-
mí ÚV KSČM, ve stranickém aparátu. 
O prohloubení vzájemné spolupráce 
svědčí například to, že zástupci KSM 
jsou zváni na jednání ÚV strany. 
„O mimořádném vztahu mezi KSM 
a KSČM svědčí také slova uznání 
předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa 
na posledním sjezdu KSM, jimiž vy-
jádřil přání, aby se myšlenky KSČM 
setkávaly se stále větší odezvou mezi 
členy KSM a aby členové KSM tvořili 
novou krev KSČM.“

Úkolem KSM není hodnotit čin-
nost komise, jejímž jménem zmíně-
ný pracovník ÚV KSČM vystupoval. 
Od toho jsou jiní, aby posoudili, zda 
dvě akce pro mládež ročně je něco, 
čím je možné se chlubit, stejně jako 
fakt, že se nyní jménem mladých ko-
munistů pokoušejí prostřednictvím 
této komise mluvit nečlenové KSM 
a KSČM, resp. ti, kteří svým věkem 
k mládeži již rozhodně nepatří. Je 
ale třeba pozastavit se nad nedemo-
kratickými principy uplatňovanými 
zmíněným pracovníkem této komise 
ÚV KSČM, které mají sektářský či 
frakční charakter a jejímž důsledkem 
jsou pokusy vyprovokovat konflikt
mezi mladší a starší generací komu-
nistů a mezi mladými komunisty 
navzájem. Programové zásady KSM 
jsou komunistické, na místě je proto 
otázka, na jakých zásadách je posta-
vena politika zmíněného pracovníka 
a jeho komise.

Za naprosto nepravdivou považuje 

KSM část uvedeného rozhovoru týka-
jící se „Konference k mládeži“. KSM 
může poskytnout videozáznam a do-
slovný přepis z jednání konference, 
které jednoznačně vyvracejí výroky 
uvedené v rozhovoru. Prostřednic-
tvím videozáznamu lze také doku-
mentovat, jak zmíněný pracovník ÚV 
KSČM zcela nevybíravým a nesou-
družským způsobem vykazuje mladé 
členy KSČM z jednání uvedené komi-
se. Je otázkou, jaké síly stojí za tímto 
pracovníkem, jehož projevy neslouží 
upevňování jednoty komunistů. KSM 
je přesvědčen o zhoubnosti takové 
politiky, zvláště když absence mladší 
generace je dlouhodobým a mimo-
řádným vážným problémem komu-
nistického hnutí v České republice. 
Již jen z tohoto důvodu volá KSM 
po okamžitém zastavení jakýchkoliv 
provokací týkajících se nejmladší čás-
ti komunistického hnutí. 

V útoku pracovníka ÚV KSČM 
na jednoho z mladých zastupitelů 
KSČM, kterého opakovaně jmenuje, 
vidí KSN spíše napadení bývalého 
předsedy ÚV KSČM, s nímž je tento 
mladý člen KSM v regionálním spoje-
ní. KSM odmítá, aby v interních stře-
tech, které provázejí předsjezdovou 
diskusi v KSČM, bylo zneužíváno 
mladých komunistů. Namísto tako-
výchto nebezpečných politických her 
je třeba zaměřit činnost ke zvyšování 
prestiže komunistů mezi mládeží. To 
je klíčový úkol, který mají dnes před 
sebou komunisté.

Komunistický svaz mládeže vyzývá 
všechny mladé členy KSČM, kteří na 
základě uveřejněného rozhovoru de-
klarovali možné vystoupení z KSČM, 
aby takový krok nečinili. Zmíněný 

pracovník ÚV KSČM jednal v rozpo-
ru s dokumenty KSČM a jeho názo-
ry politice KSČM odpovídají. KSM 
vybízí současně odpovědné orgány 
KSČM, aby z toho všeho vyvodily dů-
sledky a zabránily tak podobným ne-
bezpečným provokačním vystoupe-
ním, která nejen že mohou připravit 
stranu o její nejmladší členy a stou-
pence, ale také navíc být velmi lehce 
využity našimi nepřáteli, významně 
poškodit KSČM v očích české veřej-
nosti a mezinárodního komunistické-
ho hnutí.

Komunistický svaz mládeže je pře-
svědčen, že přestože KSM a KSČM se 
nacházejí v období předsjezdových 
debat, mohou tyto diskuse přerůst 
v osobní útoky, které komunistické 
hnutí zřetelně poškozují. Místo toho 
je třeba obyčejným lidem dokázat, že 
právě komunisté jsou jediní, kteří se 
snaží řešit jejich problémy a bojují za 
jejich zájmy.

Úkolem dneška je: mobilizovat 
všechny síly k zastavení politiky so-
ciálních destrukcí a pokusů o vybu-
dování vojenské základny USA na 
našem území. Úkolem zítřka bude 
přesvědčit obyčejné lidi o nutnosti 
usilovat o společenský pokrok, na-
hrazení kapitalistického systému vy-
kořisťování, útlaku a válek jedinou 
možnou alternativou – socialismem.

Předsednictvo Ústřední rady 
Komunistického svazu mládeže

1. 12. 2007
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NE ZÁKLADNÁM USA!

Sto padesát tisíc podpisů 
proti radaru

Iniciativa Komunistického sva-
zu mládeže v boji proti americké 
vojenské základně má v široké ve-
řejnosti velkou podporu. Pod peti-
cí proti vybudování této základny 
v naší republice získali jeho členo-
vé již 150 000 podpisů.¨

Na tiskové konferenci o tom 
informoval předseda KSM Mi-
lan Krajča. „Iniciovali jsme řadu 
protestních akcí, besed a demon-
strací,“ řekl 
a osvětlil blí-
že hlavní cíle 
petiční akce: 
„Zaprvé jsme 
chtěli, aby 
u nás vojen-
ská základna 
USA vůbec 
n e v z n i k l a . 
Druhým po-
ž a d a v k e m 
je přerušení 
jednání na 
toto téma ze 
strany české 
vlády a před-
ložení všech 
utajovaných 
i n f o r m a c í . 
Třetí poža-
davek spočívá v tom, aby se k tak 
závažnému tématu mohli občané 
vyjádřit v referendu.“

Vrcholem servilního přístupu je 
záměr Topolánkovy vlády umístit 
na našem území americkou základ-
nu proti vůli většiny českých obča-
nů. Podle průzkumu veřejného mí-
nění se základnou USA nesouhlasí 
70 procent obyvatel republiky a 73 

procent požaduje referendum, kte-
ré vláda odmítá. „Odpor proti zá-
kladně neustále roste, věřme, že 
bude úspěšný,“ řekl Milan Krajča.

Komunistický svaz mládeže si 
oprávněně zaslouží vysoké ocenění  
a podporu ze strany vedení KSČM. 
Za podpory všech vlasteneckých 
organizací bude KSM pokračovat. 
pořádat besedy s občany a protest-
ní mítinky, aby u nás základna USA 

nevznikla.
R o s t o u c í 

odpor proti 
základně USA 
v naší republi-
ce ukazuje, že 
umělá, vládou 
řízená a draze 
placená pro-
radarová kam-
paň, kterou 
reprezentuje 
Tomáš Klvaňa 
se svými přáte-
li, se zcela mi-
nula účinkem. 
Protiradaroví 
aktivisté spolu 
s členy KSM, 
kteří organizu-
jí akce z pře-

svědčení a zdarma, jsou mnohem 
úspěšnější.

V celé naší zemi zvlášť hlasitě 
zaznívá výzva Julia Fučíka „Lidé 
bděte!“ Je nezbytné, aby ve všech 
obcích a městech účast na demon-
stracích proti americké vojenské zá-
kladně a pro získání co nejvíce pod-
pisů pod petici NE ZÁKLADNÁM! 
byla co největší.  M. J.

WWW.KSCM.CZ WWW.KSM.CZ

ZASTAVME  
BUSHOVO TAŽENÍ!

Pět poněkud sarkastických poznámek

Topolánkova ODS lže 
a podvádí občany

Z Prohlášení předsednictva Ústřední rady Komunistického svazu mládeže

Ke vzájemným vztahům KSM a KSČM


