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in een radicaal opportunisme stootte. Toen zij de KPD. door de gemeenste, door Rade~ en Levy uitgedachte apparaatmethoden het parlementaris~e en deelname aan de arbeid der contra-revolutionaire
vakvereenigingen
opdrongen en de "ultra-lin6:sche':,neerderheid uit de partij wierpen,
(herfst 1919 - Heidelberger partijcongres) geloofden zij nog aan een
bespoediging van de revolutionaire aanval. De onmiddellijke ervaring
toonde echter, dat de voor Rusland feillooze methoden van Lenin in het
kapitalistische West-Europa faalden .. Rusland was gedwongen zich als
nationale staat te midden van een kapitalistische wereld te handhaven.
Zijn Komintern-politiek
werd zonder w i j zLg i rrg van zijn bolsjewistische
lijn, de politiek van een naar de "t óekom at verschuiven van de West-Europeesche revolutie. De hoop op een internationale revolutie werd weliswaar niet opgegeven, maar hier werd niets meer voor in de waagschaal
ge zet; )de nieuwe po 1it iek e ischt e steeds een 100% zekerheid. Dit bet eekende, zoo niet theoretisch) dan toch practisch het zekere einde van
elke revolutionaire politiek.
De wending naar het nationale

zelfbehoud.

Tot eind 1919 was de Sovjet-regeering in ~taat geweest) de
bá r.nenj andac he contra-revolutie
langs militaire weg te overwinnen, '" .
d.w.z.
de vermomde Entente-interventie
tèrug te dringen. De overwinning
in de burgeroorlog ging echter gepaard met de nederlaag van het systeem
van het o o r.l
o gec onm un i sme . Ten eerste raakte de economische verzorging
van het land uitgeput - tot met een bedrag van 80%. Ten tweede begon
het proletariaat tegen het terroristische tyrannensysteem der bolsjewiki te rebelleeren e~ eischte het de raden-democratie. Ten derde kwamen de boeren heftig voor hun particuliere economische belangen op,
waaraan zij door middel van ernstige sabotage kracht bijzetten. (Het
oproer van Kroonstad was het meest typische voorbeeld van het samengaan van politieke arbeiders-- met boeren-eischen. Trotzky) bijgestaan
door Stalin) maakte zich hier tot de moordenaar der arbeiders van
Kroon atad , een Noske in wreedheid en bloeddorst overtreffend) terwijl
hij de weg voor de vervulling van de door de boerèn gestelde eischen
effende.) De NEP-koers baande de weg voor het kleine particuliere kapitaal) voornamelijk dat van boeren en kleine kooplieden, en door de
staat gecontroleerd klein privaat-kapitalistisch
bedrijfsleven moest
het.land de econo~ische opbloei brengen.
Wat het buitenland betreft) begonnen de Russen de terugtocht)
nadat zij in de oorlog tegen Polen een besliste militaire nederlaag
hadden geleden. Tschitscherin verklaarde toen in een oproep aan de
11 Ne rkenden 11 van
de Entente-landen)
gedagteekend 28 Januari 1920) dat
Rusland niet van plan was zijn macht tot een of ander vreemd land uit
te strekken) of het zijn Bov jet ca gerrt en tegen de volkswil op te dr.i
n gs n.
Het beroep op de proletarische revolutie) nam een bescheiden, platonisch karakter aan. Jiet de wereldrevolutie,
doc h yde noodzakelijkheid
zich bi j de groep van we reldstaten aan ~~ slui t en; bepaalde dy RU8s rscre
buitenlandsche
politiek. Zooals Lenin voor en gedurende de Ru~sische re volutie een breed opgezette politiek voor de benutting van de meest
verschillende krachten ontwikkelde) ontwierp hij thans een plan om van
de meest verschillende nat ies gebruik te maken ten behoeve van de buitenlandsche veiligheid. Want de noodzakelijkheid
om diplomatieke garan-
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ties voor de Sovjet-staat
te verkrijgen)
volgde rechtstreeks
uit het losLat e n van de revol ut i ona i r e wereldpolit
Lek , Rusland begon de basis voor
z i jn beroemde "vredespolitiek"te
leggen.
Het begon in het Westen met
de eerste
garantie IS. In de loop van 1920 wist men een definitieve
erkenLing door Estland)
Lithauen)
Lettland)
Finland los te krijgen.
Deze
r and st a t en voelden de druk van de Sovjet-staat
onmiddellijk
en rechtstre.eks;
aan de andere kant hadden zij echter ook de grootste
behoefte
aan een tegenwicht
om de beheersching
door de Westersche grootmachten)
althans
binnen zekere grenzen) te ontgaan.
Deze politiek
van de kleine
staten)
die twee jaren vroeger)
geholpen door de Entente de oOJWUnlatische ....r.e1lólutie in bloed hadden
gesmoord) noopte Le ni n in 1920 een recht st reeks verbond met de "bourgeoisie
der kleine
staten"
te proclameeren.
Hij stelde vast) dat het
de bolsjewiki
gelukt was) niet alleen
de arbeiders
van alle landen op
hun hand te krijgen)
doch tevens de bourgeoisie
der kleine
staten)
mmer o, de imperialisten
onderdrukten
niet alleen
de proletariërs
van
alle landen) maar ook de bourgeoisie
van de kleine
staten.
Daarom hadden de bolsjewiki
de 11 weifel ende bourgeo is ie van ontw ikkelde landen
voor zich ge wonne n ;" (Zie Sär.:tl. Werke Bd. XX~ S. 120).
In deze periode .van beginnende bondgenootschappen
tusschen
de Sovjet-Unie
e n de bourgeo i s te uit bepaalde kapitalistische
staten
viel het 'Tweede Congres è.er Komintern. Dit legde de basis voor het holle
revolutionaire
k rac ht ave rt.oon , dat de leiding
der Komintern tot niets
. vel'plichtte.
Het ffianifest van het Congres verkondigt
de ondergang van
Europa en var, de wereld en de opstand van het proletariaat:
"De bur ,
6eroorlog
is over de geheele wereld aan de orde van de dag. 11 - Over i gen s
toonde het Congres in hooge ~ate. haar belangstelling
voor het koloniale
·Oosten en p ro oLamee r de "een pol it iek van ve rwe rkeli jking van het nauwste s amengaan van all.e nationale
én koloniale
vrijheidsbewegingen
met
Sovjet-Rusland."
In het bijzonder
beval het de organisatie
der boerenbeweging in de kolonien met als doel de oprichting
van boeren-sovjets
aan.
Achter deze plannen voor de Oost-Aziatische
revolutie
was no ;
de vaste wil en, tot e e r; agrarisch-revolutionaire
aanval tegen het .i mpe-.
rialisme
te komen. De besluiten
omtrent de Komintern in West-Europa
echter na d den e an geheel ander karakter.
Het was daar voor de Russen
va~ belang o~ een breede parlementaire
en op de grondslag
der vakvere en i g i.ngen staande mae aa-.bewe gi ng te kweeke n , "Dieper in de masaa ' s "
eischten
hun leuzen)
die richtlijnen
voor de verdediging
der oude leiding e~ voor het oprichten
van bolsjewistische
cellen
in de meest uiteenloopende
reformistische
arbeiders-organisaties
aangaven. De 21 voor- •
w aa rde n betreffende
de aansluiting
van nieuwe partijen
bij de Komintern
brachten
eigenlijk
geen principieele
s~rijd
over de tactiek.
Het Parlementarisrre)
de deelneming aan 48 vakbeweging) en de doelstellingen
val: deltDroletarische
d i c t a t uu r " verbonden de centristen
(1) met de bolsjewiki.l. De 21 .voorwaarden dienden echter orr, de Russische
leiding
over
de aan te sluiten
massa-partijen
der centristen
te verzekeren.
De oude
leiderskliek
moest opzij gezet) de centristisch-democ!aitische
trad~ties in, de o xgav.á s at ae ' e moes t en worde r, vernietigd.Het
gebrek aan lnä

(1) ItCentristen"
in de oude sociaal-democratie
het z g . "mi d den " (Bebel)
Kautsky - Met revolutionaire
frase en reforrnistische
practijk.
Later
werd hieruit
de duitsche
U.S.P. (Lïnabhang i ge Sozialistische
Partei) .
v

-7c i c r.t der aanhangers
var; de!0epartij$rr
was eerder
een voordeel
voor de
!.':oStOUSCf_61e id in 2: ) die van p l an wa s ' de ze 0 rganisat
ie s te gebruiken
VOCf
de 't oe nma.L'ige be Larigen der RU8sische.bu~tenlandsche
politiek
en ze gelijttijdlg
als re se rv e a voor een La t ere revolutie
op te voeden;
twee opg ave n , d i e .n c dz akc I ijk rset elkaar
in tegenstelling
raakten)
de dubbelz i nr.r ghe td van. de Romir..tern-polj.t
rek aantoonden
en de be l a n ge n van het
V;cst-E'ü.ropeesche
p rcLe t a r i aa t negee rde n . Als het voornaamste
van alle
be8luite~
van.het
T0~ede·Cong~~s
moet echter
de· volgende
bepaling'vah
r.e t y:,arü fe st ave r de Comn.uni st isc he Lrrte mat ionaleworden
opgevat:
"De
bel an ge r; van Sovj et -Rusland
we rder; . doe;r de Cornmunist ische Lnt.e I""nationà.Je
tot haar eigen gemaakt.
11
Het toetreden

t6t

de internationale

diplomatie.

De arbeid. van 192C droeg reeds
in 1921 vruchten
.De NEP co nsolideerde
zich en bracht
de eerste
ve rr t c nt i ng voor het ontredderde
land.
De eerstegarantios
in het Westen werden door die in het Oosten gevolgd.
Rus l and be gor; het diplomatieke.
tegenspel
tegen
de Aziatische
po l i t Ie k
va~.Erli:;€?la:i1à.; .:;edurend-::', lange
tijd
zijn
onverzoenlijkste
en gevaarlijkste t e gen st ande r . be drie n e ut ra l a t e i t s - en n i e t c-a anvaj sue rd ra ge r, met
Pe rz i e , Af,gtänlstari
en TI'urk i je kwamen in ..Februari
-en+Maa rt 1921 spoedig
na e l k aa r tot at and. Rus Land annu'l ee me 'dec zarist
ische
e ischen
en verjra6e~-~ SE v erk re e g tot öp 'zekere
hoogte
iSaranties·vc:;o·l"'·we4a.rzijdsche
militaire.
bijstand.
?er~i~
verklaarde
'zich
bereid)
6m;'in iSeval van ee~
tuit eT.landsche
.i nval , 13-1.:ssische t roe pë n in, zijn
Gebied toe te laten.
AL
~!-_anistaL liet
z i c h- Russisch
geld en "ande r e rcat e rá a.l èn " be Looveri , en
'I'ur k i je aariv aa rd de., de t.o e z.eg g.in g van het .re'oh t' .voo r de volkeren.
v an het
r.a b i je Ce st en op v ri j he Ld , on af nank e I i jkh(3.id en -zeLf be pajàn g hunne r re,;eerÏllssvor;:
.. Tegelijkertijd
verkreeg
Rus).and ook definitieve)
d i p'l or.at iek e
e rz.enm.n g door ?01eï1., dat zich reeds 't oe n rui t de greep var. Frankrijk
trac~tte
los teKak~~.
Iep ~lotte
steld{'~ongoli~
~ich·in
November 1921
practisch
onder ~UG8i~C.4:t;iit?jiJscherïnin·.g.: I'.'I:~\~.nbegri'p var:- de gewe~d~'adig,e
.anne xat ie en ,1IbolsJeW\See.t'lTLg:1' van Geprgle
Kon de Rus a i s c h e po l i t i ek
1aüg8 het geheel e f ront . der" A-z.ia,tîs che Grenzen op een reek s van poli t ek e
s~ccessen
wijzen)
die:zijn:posjtie
ih"het
Westen aanmerkelijk
verbeterden.
Olifanthet 'cEP:-progJ;am,.ol~vatte
o ok aankno op mg wan hande Lsbe t rekkingen
n.e t de ont w ikk ejde k.àp'ltaÏiR:·rlsche
staten
en he tr be t re kk en val. net
l::este'.!.'sche kapitaal
in conc e an i e corïdernemLn gen . Het door de Ba-oorlogRcrisis·in
hevige Eate ver!0wakte kapitalistische
Europa veri6ende
zich
2et het bestaan
van Sovjet-Rusland
éri begen begrip
te krijgen
voor de
vo c rt d u ren de Russische
verzekering
van wederzi'jdsche
e oonorc i'acne af han..
xe Li jkhe Ld er: wede r a i j dache e oonom s che ·voQrdeeleri.
Reeds in de loop
van het jaar 1921 sloot
R0s1and handelsQveieenkomsten
met Engeland)
Du it s ch l an d , Noo rwe geri, Costenrijk
en Itá.li~
af; waarbij
Czecho-Slo'-aldjl
zich ..in .Iun ; 182.2 nog aa:G.8100t. Al de z e overeenkomsten
b-rachten
de feitel i jY.e er kenn i n g van de Sov jet -Lnie met zich mee ; het ve rdrag met Dui trchland zelf s bo ve nd i e n de erkenning
van :'de e x t e rri to riale
rechten
vo or je
auasische
handelsvertegsnwoordigers.
.
Rusland
van·zijn
kant verplichtte
zich om overal
de z g . l!prn"pa~anda-clau8ule"_na
te korr~n. Reeds in het jaar 1919 had de Sovjet-rege e r i n.g z i c h bereid
verk j aa'r d "in de aj geme ene overeenkomst
met de En't en t e.cm acrrt en de verplichting
op zich te nerce n zich niet
in hun b i rine n.,
á

î
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~andsche aangelege;r-heden te zullen. merigen ;" Dientengevolge
namen de SovJet-vertegenwoordigers
.i n Du.it ach Land , na het verdrag van 5 Mei 1921
.b.v. de verplichting
op zich om"zich van elke agitatie
of propaganda
tegen. de re gee r i.ng of· cl\? staat slichamen van het land waar ze zich ',: ::._
be vonden , te onthouden."
In het verdrag met Ozecho=-B'lovak Lje werd nog
een belangrijk
·verder gaande verplichting
opgenomen tusschen de verdrag sl ui tende re gee ringen)
"om zich van elke te geil re gee ring) st aat sof an de re openbare instelling'en)
of tagen het sociaal-po.li
tieke systeem
van de ande reve,rd:r:ag.e.-partne r ge richte p ropa.garida te onthouden en niet
aan politieke
en sociale
orreen i ghe.den die in de betreffende
staat zouden
kunnen ontstaan)
deel te nemen. ",
In het jaar 1923 ontving Enge Land t'enslotte
de verklaring
van
de Russische
re gee rá ng , "noch met geldmiddelen)
noch in welke andere·
vorm ook) personen)
ve re en i gIr.ge n , a gerrt ureri , of instellingen
te ondersteunen) wier dOol daarin bestaat
in ·eén of, ander deel van het Britsche
Lmpe r i un; ~.:et inbegrip
van alle Britsche
protectoraten)
alle door GrootBr i t t ann i e beschermde staten en alle Britsche
maûaat ge bá eden , ontevredenheid te zaaien of opstanden te ontketenen
en al hun officieren
en beambt en de voLl.ed i ge en altijddurende
naleving van deze voorwaarden voor
te schrijven.'"
(Memorandum van de Sovjet-Regeering
4 Juni 1923). Het is
bekend) dat de. ve rbreking van de Brit sch-Russi scherelat
ies .rn ·1924 ten
gevolge van de vervalschte
Sinowjew~brief
juist met verwijzing
naardere
clausule
geschiedde,
n~~t een ontwerp-overeenkomst)
die geen rechtsgeldigheid'
meer kr~eg) ook l~pa~CJle-n ~n orga.n;Lsat.iGQ on de r hun directe
en indir~·c.ontrole
n.et inbegrip
van organisaties
die op de een of
andere w Lj ze financieele
ondersteu!üng
van hen ontvingen"
in de propaganda-clausule
zou worden opge nomen . Daarmee hadden de Engelschen rechtstreeks
de Komintern bedoeld. Deze f'o rmul e e r.in g is toen in 1929 uitdrukkelijk
bevestigd
en van kracht geworden. De Sovjet-Regeering
bestrijdt
weliswaar,fonneel/invloed
op de Komintern te hebben) wat de internationale
/volkorrien terecht;
rechtsdeskundigen
mee rmal en bevestigden.
Rusland begon zich in 1921 met het kapitalisme
der Europeesche
gro ot e t.og endhe de n te voo r zce nen en in de kapitalistische
wereldhandel
binnen te dringen.
Onder dit teekenvon.d
het Derde VV'ereldcongres van
de Komä.n
t e rn plaat s. Rusl and beschikte
ti jdons zi jn bi jeenkomen reeds
o~er het eer~te begin va~ een internationaal
diplomatiek
apparaat waar
tegenover
ne t tot nog t oe eenige instrument van de buitenlandsche
polit ek, de Korr:inte rn-o rgan lsat i e , meer- en mee r werd te ruggedrongen . Werd
dooi' een deel derkapitalistiBche.
wereld de Sov j e tc.Iln i e erkend) dan begon dëzehaar
consolidatie
.te e zkenneri , De perspectieven
van het Derde
Congres werden kleiner.
IIDe Gommun'iet.c.scrie Internationale
heeft haar
tact ische richt lijnen
op e er. 1angzarr.e ontwikkel ing inge st eI d '", ve rklaari e
Sinowjew; Het betr~kke)ijkekracht8hersteI
va~ de bourg~oisie
werd officieel
gecons t at ee r d en van e e n vac t Le.f revolutionaire
politiek
eve n
officieel,
afgezien.
De Komintern keerde na een formeele veroordeeling
van Levy de Duitsche Haart-actie
de rug toe'en
legd.e er de nadruk op)
dat het West-Europeesche
p ro Le t a r i aa t Van nu af aan in de eerste
plaats
6p verdedigingB~acties
~n ~conomischestrijd
binhen engere grenzen aangewezen was.' In de rrltaliaansche
kwestie" werd weliswaar
stelling
genomen. tegen de centristische
I e i de rek j i ek , de centrum-partij
in haar
geheel échte r opge nomen en aan toegewi jde bol sj ewiet i sche leide rs toevertrouwd.
In Duitschland
werd een aamenarneI t i ng met de mae sa ' s der
USP tot
stand .geb racht , de "Ut t ra.t mk s che rr KAP echter als IIsympathisffi,tande" partij
bUitenges16ten.
De tactiek)
die de west-Europaesohe
c

j

ä

-9partijen
verplichtwerdeE
te volgen"
was 81' een van consequente
toenadering
tot de Sociaal-Democratie,
De wef; van het 88nheidsfront
met de
toppen der reformistische
partijen
werd ingeslagen)
de perspectieven
voer parlementaire
"a rbe Ic e r a regee r mge n'' opgE-steld.
(Onder invloed
van deze. t ac t i e« verkj aa rc e B'rand j e r voor de DU~,tsche rechtbank)
dat
z á.jn .part.ij
de dictatuur
va n het proletaraat
mGG behulp van de constitutie
van Weimal' tot
stand wilde brengG~.),
Rusland
politiek

'

..

wordt een factor
in de inte=natiollale
der grootemogendheden.

"Zonder Rusland .i s er 1{"3ene conomi n ch herstel
van de wereld
mogelijk")
had Radek in November 1920 verklaard.
En met deze stelling)
die in het belang van de Russische
opooew , de belangen
van het wereldkapi taal
diende)
drong de SQvje t -Un ä.e, na met ve rschillende
kl eine re
staten
tct een vergelijk
te zijn
gekomen) ook politiek
in de rijen
der
groote mogendheden binnen.
Na de afsluiting
van handelsverdragen
volgde
de strijd
om deelname aan de g roo t e , internationale
conf e re rrt Les . In
1921 protesteerde
Rusland herhaaldelijk
tegen het niet
uitnoodigen
tot
de deelname
aan de conferentie
van Washington)
die de vlooten invloedssfeer-kwesties
in se Pacific
behandelde.
In het jaar 1922 bereikten
de
Russen hun doel;
zij werden voor de oonferentie
van Genua) gedurende
de maand Haart)
uit genoo d i gd , waar de economische
en financieele
problemen van de wede 1'0 pbo uw van Europa op de agenda stonden.
Tschi t scher r.n verklaarde
daa r , dat de Russische
delegatie
"van meening is) dat in
de tegenwoordige
tijd)
die een naast
elkaa~ bestaan
van.de oude en de
in o pkon at zijnde
nieuwe sociale
orde ,nogel ijk maakt) de economische
san.enwe rk Lng tusschen
de) deze beide
systemen
ve r-t e geriwo ord i ge nde staten
voor een algemeen)
economisch
her s t e I dr i n gend n o odz.ak el ijk is." Busland' zou practische
.. relaties
met de aride re re ge e r i.nge n.i én hapde·j;R- en
indust rie-k ringen
in .ande re landen
zoeken,
Yoor een economisch
were ldherstel
moesten
a Ll e rwe ge t;Ljdelijk;1?
offers
worde r, gebracht.
"De economische o pbo uw van RU81and) het grootste
land j.n Europa;
dat over geweldige n a t.uu raoha't t en be s ch ik.t, tFf een a bno Lut e voo rwa a.rd e voor de wederopbo uw der werel d , I' Rusland)
ve rk Laa r de >? s ch i t sche r i n -v er de 1') was bereid zijn
grenzenvoorinternat
ionalo
do.or vo e rwe gen vrijwillig
te ontsluiten)mil1ioenen
he ct.a.ren van de vruchtbaarste
aarde voor ontginning
beschikbaar-te
stellen)
hout-)
steenkoolen ijzererts-concessies
te
geven). en" vo or samenwerk ing t us schen Lndu s t r i e en landbouw in Europa
en 3iberie
.40rg te d ragen ,«. Het Run s i ache memorandum beloofde
de buit en and s ohe oride r neme r sc.vme e I' dan voldoende
garant .ie e " van juri di sche
aard.
Ru"l@d·verklaarde.zich
ze Lf s bereid
tot wederzijdsche
schadevergoeding
voo~ oorlo~sverliezen
van buitenlandsche
onderdanen.
De hoofdzaak) vif~ar.het voor de Rus sen om ging) was het verkrijgen
van k ap.i t a Lás.,
t ische.ondersteuningvoor
hun binnenlandsche
opbouw: "Voor deeconomische opbouw ·van Rus Land is f Lnanc.i e e Le ondersteuning
door an de.re landen oriorrt bee rjajk
deelde
TSchitscherin
op 2(; Apri I 1922 Lloyd George)
de Lead e r der Bri.tsG}J.$delegatie)
wedeoCndertu8schen
werd en Rusland
door de 8delegatie1s.der
kapitalistische
machten een reeks van poV,,tieke
eischen
gesteld)
men ve rj an g de de volledige
terugbetaling
der oude
oorlogsschulden)
enz. Overeenstemm:i.ng werd niet
bereikt.
Toch verzekerde
de Russische
delegatie
aan het Glot met nadruk)
dat : "Rusland
is ook in
ï

v

;

-10de toekomst bereid de buitenlandsche
mogendh~den) door middel van ove~
ee nkomat en , serieuze
concessies
te doen. Dit echter onder voorwaarde)
dat genoemde concessieB
met gelijkwaardige
aanbiedingen
aan het Russische volk door de tegenpartij
~orden beantwoord."
'
Economisch bracht
Genua niet)
wat Rusland had gehoopt.
In
aansluiting
daarop boekte het echter daarvoor in de plaats
een :groot
politiek
succes) n.l.
de afsluiting
van het Verdrag van Rapallo met
Duitschland.
Frankrijk
had geprobeerd
de Russen tot ërkenning van het
verdrag van Versàilles
te bewegen en schadeloosstelling
aan Duitschland te vragen.
Rusland werd het echter met Duitschland
eens) door een
verdrag)
waarin het wederzijds
afzien van alle aanspraken
op oorlogsschadeloo sstelling
werd vast gelegd. Duit schland erkende Rusland de
jure (reChtens).
De Sovjet-Unie
sloot daarmede een stilzwijgend
antiVers~illes-bondgenootschap~Preobraschenschki
schreef
in een brochure
ove r Rapallo : "De overeenkomst
opent het Duit sc he kapitaal
de poorten
,van Rusl and;" Dit kapitaal
werd echter ten behoeve van een indirect
máLi t a i r boillgenootschap belegd. Duitschland
bouwde in Rusland versohilleYlde gifgasen vliegtuig-fabrieken.
Een geheime clausule
in het Rapallo-verdrag
omschreef de samenwerking van het Rijksweer-ministerie
.me t de revolutionaire
o orj og e-xaad , ingeval van een Durt so hc.Po ol ach
ITlilitair
conflict.
Een feit
is) dat gedurende lange tijd
het nauwste
contact
t ue.sc hen de Russische
en Duitsche legerleidingen
bestond) dat
culmineerde
in het stilzwijgende
plan de door Duitschland
nagejaagde
"bevrijdingsoorlog"
t e gen Frankrijk
in bondgenootschap
met het Roode
1e ge r t e v 0 e re n ."
.
In hoeverre
Rusland zich door het verdrag van Rapallo veilig
voelde) blijkt
uit het feit)
dat het) in aansluiting
op de conferentie
van Genua) een ontwapeningsoonferentie
met de Randstaten
trachtte
te
beleggen.
Het voorstel
om het Russische
leger tot 200.000 man te verminderen) bleef een platonische
verklaring
(een verklaring
waaraan
geen begin van uitvoering
werd gegev en }, want de randstaten
gingen op
geen enkelontwapeningsplan
in. Daarna verwierp Ruslandookdeoverrenkomst betreffende
een n i e't c-aar.vaj sve rdrà g . Hiermede verschafte
het zich
indirect
eeri listig
alibi
voor het geval van een Duitsch_Poolsch
oonflict
- een omst~ndigheid)
die voor het bestaanvah
de ~ehei~e clausule in het Rapallo-verdrag
pleit.
In 1922 was Rusland bondgenoot van de groote mogendheid Duits ohland) dat ~oor het herstel
van zijn imperialistische
positie
in Europa
streed.
De Sovjet-Unie
begon nu de imperialistische
tegenstellingen
tusschen
de groote mogendheden te benutten
om zich onaangetast
tussohen
hen te handhaven en zoo mogeli jk wederzi jdsche ooncessies
.t e verkri jgen. Het IVde wereldcongres
van de Cominte rn , dat in de winter van 1922
plaats
vond) had tot doel om de Comintern-partijen
in deze richting
te #
leiden.
De Sovjet-Unie
werd hier) nog meer dan bij v~oegere congressen,
in het middelpunt
van alle pol i t iek geplaat st. "Hoe mee rde Sov jet-Unie "zich weer verheft
en vérsterkt;
hoe machtiger
deze belangrijkste
van
alle revolutionaire
factoren
in de internationale
politiek
.aan invloed
zal winnen") zeiden de thesen over de tactiek.
Het congres wijdde de
grootste
aandaoht aan de vraggstukken
der Durt sc he 'politiek.
.De resolutie over het vredesverdrag
van Versailles
verklaarde
over datzelfde
Dui t ach l and , dat thans onder het niets-ontziende
juk der g rocte monopolistisch-kapitalistische
groepeeringen
en met behulp van buitenlandsohe

