De oorlog van het kapitaal betekent
slachtpartijen en verslechtering van de
levensomstandigheden van de arbeiders

De sociale vrede verbreken is de enige
manier om te strijden tegen de oorlog
Arbeiders, kameraden,
Het gewapend conflict tussen de sterkste fracties van het wereldkapitaal en de Iraakse kapitalistische staat
maakt deel uit van de permanente economische oorlog van allen tegen allen. Die oorlog is eigen aan de
productiewijze die gebaseerd is op uitbuiting. De redenen die het gewapend conflict hebben doen
losbarsten zijn in dalende lijn de volgende:
- voor de VS was het nodig om de financiële crisis die op komst is weg te goochelen door matiging van de
olieprijs en controle over de toelevering
- het was nodig de productie te doen heropleven door meer vraag van de staat ais gevolg van de oorlog
- de dollar moest dringend met de bajonet bevestigd worden in zijn rol van richtgeld voor internationale
handel
- om de markt van die zone te veroveren, moesten de VS, Groot- Brittannïe en Israel hem wegkapen van
Rusland, Frankrijk, Japan, en Italië.
"De nieuwe wereldorde invoeren" betekent voor de bourgeoisie de sociale vrede van het kapitaal,
ongehinderde accumulatie van kapitaal, en herstructurering van de wereldmarkt ten voordele van de
overwinnaars. Als de klassenstrijd de oorlog niet kan stoppen, is daarom des te meer moeite de VS en zijn
bondgenoten hebben om de oorlog te winnen des te beter voor het vervolg van de klassenstrijd.
Voor de arbeidersklasse betekent het de vrede van de slagvelden, verscherpte uitbuiting, loonsverlaging,
belastingverhoging, verdeeldheid in haar rangen tussen nationaliteiten, rassen, religies, en mannen en
vrouwen.
Vanaf vandaag zijn de nefaste gevolgen van de poging om de crisis te ontwijken via de oorlog al goed en
wel present:
- massale slachtpartijen
- verscherpte controle van wijken waar veel gastarbeiders wonen
- prijsverhoging en schaarste van consumptiegoederen
- verwoesting van de natuur
- deportatie en reisbeperking van arbeiders.
Daarom mag de uitgebuite klasse geen van de oorlogvoerende partijen steunen tegen de andere. Ze moet
haar edelste historische traditie van revolutionair defaitisme terug opnemen: de onverzettelijke strijd voor
de verdediging van haar eigen belangen tegen alle fracties van de bourgeoisie, tot en met de vernietiging
van het kapitalisme.
In de huidige fase, die zo ongunstig is dat de inschakeling in de oorlog van de arbeidersklasse niet in vraag
wordt gesteld door klassengevechten, betekent de toepassing van de tactiek van het revolutionair
defaitisme

het terug opnemen van het stakingswapen,
belangrijkste strijdmiddel van de arbeidersklasse
tegen haar uitbuiting, voor de verdediging van haar
levensomstandigheden, haar arbeidsvoorwaarden en
haar strijdmogelijkheden.
Arbeiders, kameraden,
Geef geen gehoor aan pacifistische verleiding die jullie ontwapent. Geen gehoor aan de vakbonden van de
staat, die altijd klaar staan om jullie strijd uit te verkopen. . Geen gehoor aan de linkse en de extreemlinkse
partijen van het kapitaal, of aan sommige rechtse sectoren. Zij allemaal slepen jullie mee in de al dan niet
uitgesproken steun aan één van de twee kampen.
Hun methodes waarmee, en hun doelstellingen waarrond ze mobiliseren zijn in strijd met jullie klasse.
Weekendbetogingen,, oproepen van beroemdheden, oproepen tot algemene stakingen die los staan van
jullie onmiddellijke belangen, zitstakingen, voortijdige oproepen tot desertie en tot sabotage, herleiden de
arbeiders tot een rol van min of meer actieve, maar machteloze toeschouwers. De ondoeltreffendheid van
die schijnbewegingen mag duidelijk zijn: de oorlog is een feit en zal er niet door gestopt worden.
Op dezelfde manier vallen hun doelstellingen, zoals conferenties en vredesonderhandelingen tussen
diegenen die de slachtpartij begonnen zijn, zoals terugkeer naar het embargo dat de doodsstrijd verlengt
van de Iraakse arbeiders, zoals terugtrekking van de Westerse troepen alsof de Arabische kapitalistische
staten meer vredelievend zouden zijn dan hun grote Amerikaanse en Europese broers, enz, vallen hun
doelstellingen de oorzaken van de oorlog niet aan, maar willen zij hem alleen anders doen verlopen.
Intussen, zonder Tv-beelden... gaan de 'propere en chirurgische' slachtpartijen verder. De Palestijnse en
Koerdische arbeiders wachten gelaten tot de legers die elkaar bekampen hun rekeningen komen
vereffenen. De gastarbeiders van Saoedi-Arabië, van Irak, van Jordanië en van Israël zitten in de val van
chemische en andere bommen, zonder mogelijkheid tot ontsnappen.

De crisis en de productiewijze van het kapitaal brengen jullie oorlog,
hongersnood, verdrukking
Om de oorlog te stoppen moeten jullie de kapitalistische productie
stoppen
Om de kapitalistische productie te stoppen moeten jullie de sociale
vrede verbreken
Om de sociale vrede te verbreken moeten jullie vechten op het werk,
in de wijken en morgen tot op de slagvelden voor jullie
klassebelangen
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COMMUNISTISCHE BEWEGING
voor de vorming van de communistische wereldpartij
Lees, steun, verspreid het tweemaandelijks theoretisch tijdschrift MOUVEMENT COMMUNISTE, en zijn
supplementen over de arbeidersrevolte in Venezuela, in Roemenië en over de strijd en de herstructurering bij
Peugeot. Vraag ze aan op bovenstaande adressen.

