Etapgewijs gaat de restalinisering in Jsjecho-hlowaieie voort; eerst de militaire
invaie en het geweldadig neerslaan van de anti-bureaukra-tische massa-opstakd die
een edreiging vormde voor alle oer-konservatieve apparaat-regiems in de arbeidersstat; dan de geleidelijke systematische uitschakeling van Dubcek en andere verte.genwördigers van de leidende verlichte vleugel der Tsjecho-Slowaakse bureaukratie
in ptij en staat, het verbod van alle spontane massa-uitingen; daarop golven van
zuivingen, de onderdrukking van kritiek op elk gebied, de instelling van de"orde
en rust" van een stalinistische politie-staat. Kortom de gelijkschakeling van TsjechoSlowakije met de reektionaire lijn die BreznjewKosigin in de Sowjet-Unie al jaren
hehb n toegepast.
Nu he1 t verzet van de massa en de studenten en jongerenvoorhoede --voorlopig- is
lamgegd, kam het slotstuk volgen: de vervolging van de tt Trotskisten!', vaneen
aa--- i leden van de Revolutionaire Socialistische Partij (voortgekomen uit de Revolutnaire Jeugdbeweging); d.w,z, van de revolutionaire linkervleugel van de
UPraage lente" van 1968, die natuurlijk voorbeeldig gestraft moet worden.
De po itieke programpunten die onderdeel van de beschuldiging uitmaken zijn: propagan a voor de anti-bureaukratische revolutie: het leggen van verbindingen tussen
arbeiders en studenten; het streven naar de vervanging van de politie door gewapende arbcdersm±liUies in de hedniven, de idee en de internationalizering van de
anti-iireaukratische revolutie over heel Oost-huropa; de socialistische wereldrevol ut` Voorts zouden zij schuldig zijn aan sabotage, brandstichting, samenwerking
niet d9CIA; dus de oude lasterpraatjes geput uit de lange stalinistische traditie
van v9rvolging van linkse, kritische opposanten, sinds de beruchte Moskouse
procesn van de jaren dertig0
En dan wordt ook nog genoemd het ontvangen van buitenlandse revolutionaire literatuur, Voor Brezjnew, zijn zetbaasje Husak 'en het hele reaktionaire bureaukratendom,
is het natuurlijk een misdaad om deel te hebben aan de internationale cirleilatie
van ma stische, van revolutionaire denkbeelden en diskussie; een misdaad om op
te komen voor de direkte macht van het proletariaat zelf; een misdaad om
je te ganizeren in de strijd voor waarlijk socialistische doeleinden. Dit alles
opent iimers het konkrete perspektief bij een volgende ronde van anti-bureaukratische
massa-tie, om niet meer achter de Dubceks, de verlichte bureaukraten te blijven
aanlop die uiteindelijk toch weer door de knieën gaan, maar het eigen lot bewust
in hanen te nemen om de proletarische demokratie te vestigen.
Ter beeliging van hun dure privileges en failliete politiek die de- Sovjet-Unie
ekonomsh en anderzins in het slop heeft gevoerd,moeten Breznjew en de zijnen
wel proberen deze gevaarlijke binnendriiiging van marxistische denkbeelden in de
wereld der arbeidersstaten, deze internationalizering van de revolutionaire strijd
drastisch ongedaan te maken. Maar dat zal hein niet meer lukken. Want de voorwaarden
voor eeLaheropleving van die denkbeelden komt voort uit de toe-ge-spitste tegenrijdighedea van de vastgelopen bureaukratische maatschappij der arbeidersstaten zelf.
De opstand der Poolse arbeiders is een -teken aan de wand. Hoe moeizaam de strijd
ook zall ijn, en hoe vaak zij ook zal worden neergeslagen, zij gaat voort.

SOCLA1ITEN, WEEST SOLIDAI MET DE ANTI-BDREAUIATISCME STRIJD VOOR DE VESTIGINGVAN
DE PROL4TARISCHE DEMOMEATIE.
Deze strpijd is ook onze strijd Het verdwijnen van de bureaukcatische heerschappij
in de abeidersstaten, is de versterking van de ontwikkeling naar een volledige
socialitische maatschappij
De strijd voor de likwidatie van de bureaukratie betekent het wegnemen van deervreemdi4g van een grote massa van Westerse arbeiders van het socialisme die door
het s-ta]iinjsme veroorzaakt is. En het betekent niet in de laatste plaats de veLzwakking van het imperialisme, van de macht der bourgeoisie, die op kritieke minenteniTn de Russische en overige bureaukratie een bondgenoot vondt: zie de wijze
waarop 4e Russische leiders de Franse Kominunistische Partij onder druk zetten om
tijdens de mei-juni-opstand de Franse bourgeoisie te redden
SOIIDiR TElT MET DE ANTI-BtJBEAUMEATISCIiS STRIJD
PROTEST ERT TEGEN MET PRAAGSE PROCES!!!
FS.J.W. REVOLTE
liED. SEKTIE VAN DE 4e INTERNATIONALE

