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~~eninben bezig was d~ meest gewetenlooze uitplunderings- en onteige-
ru.ngsc ampagne "tegen mlddenstand en proletariaat door te voeren: "ontwa-
pend en van elk verdedigingsmiddel beroofd, is het aan de imperialisti-
sche mogendheden op genade en ongenade overgeleverd." Aan de Duitsche
en Fransche communistische partijen werd .aange rade n gemeenschappelijk
tegen het verdrag van Versailles te strijden. De tactiek van het een-
he Ldsf ron t , d.w.z. de verdere toenadering tot de sociaal-democratische
partijen werd uitvoerig behandeld. Men adviseerde om overeenkomsten)
't egeLi jk e r't Ljd "van onderen op" en "van boven af") aan te gaan. Tenslot-
te verklaarde men: "Daar de Communistische Internationale pa rdä en voor
het eenheidsfront der arbeiders uitgeeft en overeenkomsten tusschen de
afzonderlijke secties der COKmunistische Interna~ionale en de partijen
en ~roepeeringen der IIde en II~e Internationale goedkeurt, kan zij
zich vanze Lf sp re k....end niet aani soo r-t geLi jke afspraken op internationale
maat st af orrt t ct kken v " De Oom.i nt.e rn werd dus officieel na a r i de IIde
Internationale gekoerst) die ~en, zeer logis~h) wilde winnen om via
h2.:11'grc ot.e part i j en langs parlement ai re en moreel e weg de beo ogde $CO-

norr.ischè ove re enkomst en met de kapitalistische mogendheden te be re às sn..
Met het oog hierop) werd ook de theorie van de "arbeidersregeering" in
West-Europa gepropageerd. Een dergelijke regeering) die men zich in de
eerste plaats als een volledig parlementaire dacht) werd als een"coali-
tie op economisch en politiek gebied van alle arbeiderspartijen voor de
strijd tegen de burgerlijke macht en de uiteindelijke ondergang hiervan"
voorgesteld. De "zui ve r parlementaire basis" van zoo l n arbeidersregee-
rLYJ.gwerd uitdrukkelijk voor mogelijk gehouden.

Al deze besluiten werden speciaal met het oog op de Duitsche
si t uat ie genomen. Het ve rbond met de Duitsche bourgeoB ie sche en zi jn rr.i
litaire verwezenlijking te naderen i Door de Duitsche Communistische Par-
tij werd het nationale eenheidsfront op de meest ongehoorde en schaam-
t eLooze wijze voorbereid. Later) tijdens het Essener partij-congres in
1925) verklaarde de KPD) dat Duitschland tot het eind van 1923 geen im-
perialistisch) doch een nationaal onderdrukt land was geweest) dat de
toentertijd verwachte oorlog tegen Frankrijk dus ook geen imperialisti-
sche) doch een nationale bevrijdingsoorlog zou zijn geweest) die het
Duitsche proletariaat dus voor dat geval had moeteri ondersteunen. Het
is rio geLi jk , dat de leiding der Comintern in 1923 nog geloofde het bol-
schewistische "so ci e j i sme" op de punten der Russische roode bajonnetten
naar Duit schland te kunnen ove rb ren gen , om dit land eerst "nat á onaa l
te bevri jden" en ve rvolgens de aaneenge sloten Duit sche bourgeois ie ten
val te brengen - een standpunt) dat als twee druppels water leek op dat
van de rat ionale -communisten WoLfhe ä m-Laut enbe rg (1919). Hoe het 0ok
zij) Lenin liquideerde in' 1923 de laatste overblijfselen van de klasse-
at andpunt en, die hij 'tot dusv e r re genuj di gd had. Hij verklaarde, dat
het socialisme in cte West-Europeesche) kapitalistische landen) door
een gelijkmatig tlrijpvl'Ordingsprocestl) d vw i z . niet door innerl.ijke eco-
nomische en 80ciale ontwikkel~ng) doch door de uitbuiting van de staten
onderling', zou groeien." (Gesammelte Werke) Bd. XVIII) blz. 136 - Rus-
si sche ui t gave) .

De Comintern trachtte thans de "nationale bevrijdingsoorlog"
t e gen Frankrijk als de Duitsche r evo Lut ie te pr opagee ren , en voor dit
doel, door middel van de eengeidsf:o:ont-tactiek massa-invloed onder de
Duitsche arbeiders, d vw .z . de SPD en de vakvereenigingen, te winnen.
tiIn de parlement ai re re gee ringso rgane n 11 werd de 1eus , die de KPDt en-
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slotte in 'Ihur in ge n en Bak ae n , tn de zon.e r van 1923) verwezenlijkte
doordat zij in deze beide reiddel-Duitsche landen niet alleen Ben ee~-
teidsfront) doch ook eei regeeringscoalitie ffiet de SPD aanging, Dit
geschiedde zoogenaamd om de "revolutiell in Duitschland zelf voor te
bereiden. d vw .z . om zich ook van de Le ide r spo at.c n in de republiek van
l'ie"r:,ar r:;~ester te maken. De tegen de herfst geor ganise e.rde opst ai d 'i13 rd
echter) zoo genaamd wegens "verraad" van de SPD en wegens he.t te' kort
schieten van de leiding der KPD) practisch op bevel van IIoskou)afgelast)'
omdat men daar .ook ditmaal de kans van voj a géri niet. voor i oos aanwezi g
achtte. De energie van het Duitsche proletariaat werd verspeeld) o~dat
de Moskousche kaarten te slecht geschud schenen. .

Had de Comintern) met het oog op de Russische wede ro pbouw, al
jaren terug elke werkelijk revolutionaire politiek in West-Europa opge-
geven) zoo zag zij in 1923 tenslotte ook definitief van een gewelddadi~
a nva Lspo g in g met behulp van het roode leger en van een eventueel 1'r.ili-
tair bondgenootschap met het kapitalistische Duitschland) af .. De terug-
tocht in 1923 was onve mi jdel i jk geworden omdat de gebeurtenissen geen
oorlog tegen Frankrijk) doch de vraag van het "grijpen naar de macht"
opgeworpen hadden. Daarom zag Moskou) zoowel van het 11 revol ut ionaire 11

als van het oorlogszuchtige avontuur af. De Russen verschansten zich
achter het pacifisme; dat zij voortaan als primair-noodzakelijke behoeL
te voor hun buitenlandsche veiligheid beschouwden en beoe f ende r .

De me if icat ie van de Russ ische naar het
Westen gerichte politiek.

De: EP~periode bracht voor Rusland weliswaar een spoedige eco-
nomische opleving) maar stelde aan de andere kant de bolschewistische
verwachtingen erg te leur. De moeilijkheden van de opbouw groeiden) de
eerste pogi.ngeri voor een planmatige o rgani aat je. ontwikkelden za.ch tot
expe rimen ten) die het bedri j f s j eve n weinig be Lnv Loe dde n , de buit er land.-
sche concessies bleven zeer gering. De energie der bolsjewiki concen-
tree r de zich dient en gevol ge geheel op het binnenland en de moei li ~khe-
den daar namen hun aandacht volledig in beslag. Hun buitenlandsche po-
litiek naE ten opzichte van het Westersche kapitaal een zuiver diploma-
tiek verdedigende houding aan: behartiging van economische belangen) be-
veiliging tegen alle eventueele storingen en uitbarstingen) hetzij op
oc r l ogs . of revolutionair gebied) enz. De verhouding van Rusl and tot
Duitschland verlocr het uitgesproken karakter van een bondgenootsohap),
ofschoon) onder leiding van Duitsche Rijksweerkringen verdere sarr.enwer-.
king op lange t e rmi jn tot stand kwam. In 1925 werd een Du á t sc h -Ruas i ach
handelsverdrag gesloten) dat gedurende lange tijd een eerste plaats
in de hande j et ranaac tte s met Rusland innam. Ln 1926 volgde .ze Lf s een
niet -aanval spac t , da waarschi jnli jk de vcort zet ting van de Duit sch-
Russische samenwerking ten opzichte van het Poolsche vraagstuk moest
beteekenen .

Desondanks breidde Rusland zijn relaties ook tot de andere
kap.i t a l Ls t Ls che mogendheden steeds meer uit. [og in 1923 had het zich
be reid ve r kl aa rd aan de confe rent ie tot ve rminde ring de rzee-st ri jd-
krachten deel te nemen. In de loop van 1924 ontving het zijn definit::eve
erkenning door een he el e reeks landen) dank zij zijn ve rj e ide l i jke h8~;;-;
dels- en concessie-aanbiedingen. In 1924 knoopten o i a . Engeland) Lt e Lre ,
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FOOTYiegen) Oos t en r-i jk , Griekeilland~ t,.1Neden) Denemarken) },~E3xà.cO)de Hed-
acha s , ~ongarije en Frankrijk no rma.LeTd ir-Lomat Leke betrekkingen met Rus-
land aan. Alleen de 7ereenigde Bt a t en., die zich voldoende aan hun eigen)
Lang z.aars opbloeiende binnenlandsche "con junot.uur konden warmen) bl ev en
. "onv e rzoenli jk H.· ' .. " . ... ,,-' .'

Het Vde wereld-congres .vari de c..omtntern),. .dat.. inde zomer van
~924 werd gehouden) hield volledig rekening met dellv.e rariderde toe stanc1.i
d vw v z , de wending in de Russische buá t enj andsc-he politfek~M:en consta-
teerde b ,v . het "be gm varre en zeker democ·rati,:Sch-paèi.:(i~tisch'tijdperk"
il':. de we re Ldpo Ldt Lek e n men pr ee s de Bov je t c-Um e als het -eenige 'land> dat
een politiek van IIwerkelijkevredell voerde. Zo6als altijd Bchoof:de lei-
ding van de oomi nt è rn ook nu weer a I La ver.antwoordelijkheid·voorde
Duit acne nede rlaagvan z ich af, De, schuld h.ie ivoor lag in he t live r raad
van de 1e rde rs der SPD en .he.t.. t'e ' kort schieten' vanide leiding de r. KPDII)
V8irLlaarde de re ao l ut Ié bij::de mede dee Li ngvvan het. EKKI. De'tactfek
van het eenhe.idsfront werd van nu.af aan nog al e cht e-e en 1I.revolut'ionaire
n.et hode va:'l"ar;itatie en mobilisatie de-r masaa t s vgenoemd , dè'Hrechtsche
afw Ljk á n g " der Brandler-Thaeli:nann-groep vastgesteld (teIlrvijlgel.ijktij-
dig Bran dj e r tot ee re-vo or s it te r vai1'het congres werd geko zè n ) en het
ko rt e tijdperk van de,groep Ruth Fiscl1.er-Maal..ow goe d.geke u r d om de neder-
laa.,; van de Comintern te versluieren. Practisch werd de versterkte lIul_
trä-links.ohellfraseologie geó-ombine..erd met zuiver parlementaire perspec-
tie~en. De Sociaal-Democratische Partijen werden weliswaar als bijwagens
der bourgeoisie betiteld) aan de andere k;ant echter) we rd de mogelijk-
ne id van vo rrai n g van P.arbeidersregeeringen" in een "hee I.e reeks van Lari-
denll voorspeld. Zulke regeeringen zouden "objectief" een vooruitgang
beteekenen) daar zij de ontbinding ~an de bourgeoisie beteekeriden. De
t aak var; de "ware aaJlhangers der proletarische revolut re " zou daarin be.:...
staan) "zoo spoedig mogelijk van de ZDogenétamde arbeidersregeering tot
e8:11dictatuur van het. pro Leta rd aaf te kome n " . Bet toppunt bereikte de
pa r Lemerrt a i r=k re t Ln á s't ische ziensw-ijze van de Com int e rn echter bi j de
beoordeeling yan de D~itsche nederlaag. Hierover zei men n.l.: IINa de
zwaa r s t e nederlaag van de revolutionaire beweging in Du it s ch Land , na
eBIl daaropvplgende innerlijke crisis en na de brutaalste vervolgingen
var:.buitenaf);~J:1erstelde de Du i t sc he , Communistische Partij zich zeer

. apoe d ig , z ij schiep een go e.de Le iding eri den.on at ree rde do or een ach i t-
terende at err.bus -o ve rwinn ln g met. 3~ nri Ll Loen stemmen,' dat haar revolu-
tionaire kracht grooter was dan ooit te voren." - De. met be huï.p van de
leiding der Coni.rrt e.r n ive rkno e Lde revo l utionaä.re situatie ir.. de 'herfst
van het jaar 1923 gaf' dus aanleiding. tot~v1ering van de "revolutionaliB
kracht" van eer.. "stembus-'succes!l" dat bövenüá en reeds weer. in December
1923 v 8 r.l 0 re ;'1 ging.. ' "

'Cp çiit zijpad gebracht), be t eekeridenide Co;ninte rh-part i jen n ieis
n.ee r dar. een ape Lde pr i k in het Li c.ha am tde-r kapitalfs'tis.che staten) ter-
,wijl zij half-putchistisch) half'-pàrlemB.n~,5Ür werkten en een reserve
vo rrnde n , die e ve nt ue e I later door ,de SOvjets zou. kunnen worden gebruikt.
Daarbi j zo r gde de le iding de r Corcánt e rn e rvoo r er 'E\teeds zo o veel moge-
lijk de domper op te zet ten. Reeds in het jaar 1925 werd de "ul t ralink-
ache " groep F ischer-Maslow on sc hade Li jk gemaak t, een daad) die tot de
afscheuring van de i t ro t ak iat a.sche "Lenin-bonEi"leidge, terwijl ,d,e zeer
plooi bare) v oo r elke koe rs geschikte 1e i d in g van I'haj mann aan' .het roe r
werd gezet. Practisch zorgden de Russen er voor èlke revolytionaire be-
weging tegen te gaan. Duitschland was weliswaar na de smadelijke) zonder
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t e genut and plaat 8 vindende á n ee nat 0 rt ing in 1923 ve rs l a gen , maar in En-
geLan d rijpte thans de crisis. Niet in staatzijnde) in En geLand de ..een
of ·a::,,'ere actieve communi s t is che r pa rt'ä j te· ati.c ht e.n, waren de. Russen er"
alleen maa r op uit daar een: geschikte t e.genk ra oht ·tegen de zeer anti- .
Rus s á s che k oe r s der bo ur geo i.àie te zoeken. Zij accepteerden hiervoor de.
û.ltra-reforr:-.ist ische vakvereenigirtgen en bouwd en op hun parlementaire -
invloed, Van 1925 tot 1927 was het beruchte an gLo-Rus sá s che comité
we rk zaam, he t eenheidsfront t us ac he n de Russische regeering en het En-·
ge Lsc he ref c rrm sme , zoowel tegen de an t t c.Ruse i cche , En geLs ohe dd.p l on.a.,
t i e ; a l a tegen het Enge l nohe p roLe t a r l aa't. Het jaar 1926 bracht de gi-
gantische Enge Ls ohe mfjnwe rké r ac st ak Lng , dè gewe Ldi gat e arbeidersstrijd,
die Engeland oo it had meegemaakt, De met de Russen v e rbonden Brit sche
vakve reeni gipgen wur gderi de al gemeené st ak ing af en ve rhinde rden de uit-
b re i d in g r vanide 8t~ïjd over het f ron't ivan de gehe.ele arbeidersklasse.
De met de Russen ve rbcnden En ge Ls che vakve re en ig ingen 1ie ten de mi jn-
we rk e r s in 'een negen maanden lange w0isteling hulpeloos doodbloeden.
De bolsjewiki echter deden geen enkele poging om de zaak aan te pakken.
Zij lieten het ang.l o-Ttus ai sche .comä t e voortbest'a'-an~v~ant hun diploma-
tieke belangen hadden voor hen veel meer waarde dan de belangen van het
Engelsche en het overige p ro Let ard äaf " De 'RüB'ser~,'vvilden "het oorlogsge-
vaar tegen hun land afweren. Zij wilde:1 echter ook de Europeesche revo-

, lutie ve rn mde ren,' 'd'i.ê hUn"irt elkaar gezet so ci aa.l systeem net zoo be-
dreiode alR, een militaire uit ..ba~sting. .

.' ,'. ~.
...

Koe r swi e se jLn g naar'~het Costen., .L .' , ...

, . Nada.t .de revolutie in Etrro'pa voor de B'ölsj'e'wiki had af ge daan ,
c oncerrt reerder.Lzi j hun "revolutionaire activiteit" .. op het Oosten, Op
het zelf de ti jdst .ip , waarop z i j de Duitsc he révo l ut ie de.fini t á e f de bons
gaven , i'L'l.ir:·October 1920) kwamen.'zij met de'leI:rternationale Boeren-
conferentie en de st Loht in g van de.""Iri:ternationale .boeren-raad") de
z's' Boe r en Irrt e rn a'tLon aj e , op de 'proppen, Zij ho op t en de,boeren-bewe-
ging: in het koloniale" en' half-kolöniaie Oosten en de daaraan yerbonden
boeren-cna s sa-co r gjrru aa.t ie' s door n.i dde I .va n deze inte rriationale organi-
satie ne't zoo onder de 'duir~ van Ilo akou te krijgen) a l s dit met de con:-
munis t iac he partijen in. Europa he t geval was, Al más Luk t e deze poging
00.; orrda t zij met het verkeerde ..object oride rnome n werd) toch is zij
zee r t ypee rend voo r de pol i t ie'~ de rBol Elj èw ik i , .En dit des te mee r , 0[[:-

dat z i j nog op het 7Ide i!JereldcOi'i"gre's) in 1928)· het ~KKI opdracht gavep
."zooepoedig mogelijk maa.t re ge l e'ntt e treffen om de arbeid van de tnt e r..
na t i.ona le bc::Eren-raad nieuw leveh ih~ te blazen ,i! - In elk geval juichte
het ~de Wereldcongres (iomer 19a4) de oprichting van de Boeren-Inter-'
nationale toe en het gaf d0 co mmuni et i eche partijen opdracht overal die
boe r en co r gan i s ab Le '8 t e ronde rs t eunen , die een massa-karakter dro e gen

. en. naal'"çle vo rmm g ivan '''arbeidérs- én .boeren-oondgenootschappen"streef-
.. den, Deze be s ï u i t.e n werden met 'het oog op het Oosten genomen, Zij
'.J.Uiddende.politiek van het verbond t.u's sc hen de Oommunistische Partij

en d~Küomintang in,
De resolutie over de tactiek) op het Vde Wereldcongres aange-

n omen , yerklaarderr..et groote openhartigheid) dat "de aandacht van de
Coreint e rr; teveel dc or het Westen in beslag was. genomen'! De aanwezige
kiemen der communi st Lac he partijen in hei; Oosten) de maa aa-ibewe.g in gen
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der boeren en de tegen het imperialisme gerichte stroomingen van ver-
schillende natie's en nationaliteiten) ~ereiBchten de "grootste aan-
dacht ft van de Kominte rn)omdat alleen deze beweging onde r de onderdrukte
nationaliteiten in staat zou tlJIinen zijn om de overwinning der wereld-
revolutie te verzekeren. - In deze periode verklaarde Stalin dat het
beslissenèe initiatief voor de were I drevo j ut á e 'uitsluitend en alleen
van het 00 st en kon uit gaan .

Doch ook hier bewees de Comintern-politiek van begin af aan
haar dubbelzinnigheid. Op hetzelfde moment) dat zij n.l. de boeren-
massabeweging mobi~iseerde) ónderhandelde en pacteerde zij met de toen-
mal ige regeeringen in ve r ach ä l Lende Landen in het half -koloniale Oosten.
In 'Turkije zagen de bo Ls jew ik ä heeLemaaj vvan een actieve) revolutionaire
politiek af. Hier zóchten zij de innigste samenwerking met Kemal Pascha)
die een steunpunt voor Rusland beteekande in de strijd om de alleen-
hee rschappi j in heel Azië)' t uaachen Engeland en Rusland gevoerd. In
1925 .werd een niet-aanvals- en neut~~liteitB-verdrag tusschen de Sow-
jet-Unie en Turkije gesloten) dat.çie bezegeling van deze nauwe. samen-
we~king beteeken~e. En dit} niett$gens~aande het feit) dat Kem~l .Pascha
elke Turk ache communI at , die .h.l.j te pakken kon krijgen). onbarmhartig
Li e.t ophangen. In het daaropvolgende. jaar sloot RUSland ook m!3t Afgha-
n iatan een wederzijds neutraliteitsverdrag af. Hierin werd vastgelegd)
dat de verdragsluitende par t i jen de. verplichting"op zich namenrb Innen
hur, gebied élke ao t i e van derden) .gericht tegen de verdrags-partner)
te z1.j.J,,)ent egéngaàn. Rusland w iLde ve rh Lnde ren , dat Afgh~i-Btan Britsch
ogméfrsdh&abied.·zou worden. ~!ervolgens werd in 192:7 een ..militair en eoo-
nomii:)~h niet -aanvals en neut ral i te·i t sverdrag met Perzie ' ge slot en. Zoo-
doende schiep de Ruas i so ne dlplo'm.atie wederom een beveiliging langs
de geheeLe voo r- en midden-Aziat i achs grens. .

·.De verdragen) 'dls- Rusland in 1924 met G.hina afsloot) waren
echtèr het belangrijkst. Indi't jaar werd Rusland door de.·Chineesohe
're géerän gen in Mandschoerije en Peking reohtens erkend. De overeenkomst
met de feodaa~-rea(}tionaire' regeering in Peking bevatte de annu'l ee r in g
de r oude vc sa r iat ä acne roofverdragen en het afstand. doen van de Boxer-
schadeloosstelIing. Men verklaarde de Ooster-spoorweg tot een ·z·uiver
e concni s che onde rnerarn g , t~rWijl qhina' s rechten hierop werden verze-
kerd. 'Tegelijkertijd werden de banden met de Kuomintang aangehaald)
de partij van de Chineeschepurgerlijke revoj uti e , voorwie Rusland)
door het verdrag van Peking, t han a bijzonder popui ai r was geworden.

-; . .De samenwerking t us scnen de Chin~esche republiek, de voor ui t st r evenrs
..krachten hiervan en de bOlsj,ewiki ache en voor lange ti jdverzekerd.

De afSlachting der Chipeeaohe arbeiders-revolutie.

Dank zij een bondgenootschap tusschen arbeiders en boeren
hadden de bolsjewiki in RUiland cve rwonne n , Zij besohouwden de wereld-
revolutie als een internationale herhaling van dit experiment der Rus-
sische burgerlijke revolutie. Na de arbeidersrevolutie in Europa kapot
te hebben gemaakt} geloofden zij thans het Russische revolutie-recept
op Chineesche bodem te kunnen overplanten.



..... -; .

",~,,'-. .. "lil, '"

-16-

Sedert 1925 tooLde de revolutionaire beweging van het Chinee-
sche proletariaat een in het geheele koloniale Costen ongetende opbloei.~
China werQ het eenige land in Azië) waarin het de Comintern gelukte een
actieve partij) als a rbe i de r spa rt î j , op te voeden. Deze pa rt i j , de aan-..:
voerster van een heldhaftig strijdende) vroegkapitalistische arbeiders-
massa werd) overeenkomstig de Lenin-Stalinistische theorie van de na-
tionaal-revolutionaire bevrijding der door het Imperialisme onderdrukte-
nat äe t a , bij de Kuomintang aangesloten. De bolsjewiki zorgden ervoor)
dat er een eenheidsfront van de reactionaire Chineesche bourgeoisie) via
het kleinburgerdo~ ~n de boere~ tot het proletariaat toe) tot stand
kwars. Van Canton uitgaand:, ontwikkelde de :Kuomintang sedert 1926 haar
militaire kracht door e~n:veidtocht .Ln..het Noorden) die .haa r binnen
2 jaar ,tot de hee.rs che rea over geheel China maakt s . De t al Lo'oae opstan-
den) zoowel van .de boeren.als van het ...i1s31dh9,ftige) Chineesche prole-
tariaat) .b aanden dezuidelijkét'roepen den weg. In de zomer van 1927'
werd S:.anghai door Tschi,ang-Kai...:Tschek Lngeriome n , t.e rwi j I de opstand
der arbeiders de ä nne rjäjke weer s t and der Pekingsche troepen gebroken
had. 'Iscn i an g-Kai-T s.chek ei echte thans de onmiddeJ.l ijke ,ontwapening
van het Bharrgha Laohe p ro'l e.tar raat . De C .P .Ch.) ,'döor Hoáko uac he a gerrter,
ge ï.ei c , leverde de wapens uit) waarna Tschiang-~ai-Tsche'k de wee r.l co.ae
Shanghaische arbeiders bij massa'S liet afsJ,.achten. .

Shanghai werd verraden doo-r r.10skou) dat een 'goède verstand-
houcling rt).~t de mencche riolage r Tschàng-Kat:--Tschek) d.w:z~' :met de over-
w inr.e nde Chineesche oou rgeo ä s äe beLang r i j ke r achtte dan de at r i jd v var;
deCb ..äne e ache pro l et.en; die in ,de .hope Looze minderheid; waren. Doch de
Kuomárrtan g, waa rt oe.vde C'.P.Ch·. nog steeds behoorde) voegde onmiddellijk
ee~·.tweede nede rü aag raan d2zèeerste toe .. Baar 't roe pen mar chee rderi n s I.
daarna niet di'rect .naa r Peki.ng, doch' .naar INGehan) waar reeds een flcorL-
n.un; st ische r egee rin s" be st ond . DB l'ejde re de ze rrége;ering) tot' nu toe
voor aan at.aande Kop.ühtern..:..;,;,ens6heriJ,,:tro~.,kendirect de eenig mogelijke
corrae quen t äet a uit '\:1.eboLs j ewIkache Itl'J~1fjonale PoLi t i ek " en liepen
naar het, burgerlijke kamp ove r",' Oïb zict,VV,<?',erschoort, te waeschen , be jcn
Moskou een "partijzuiver~ng~,6-1'l',maakte')evenals iri,Duits'ÇJhland na lSJ3)
een zwenk ing nae.r '.'1,1 ink €iJ .,' .: Beinz Neumarll'i.or gan Laeèrde de Gpstand. van
Kanton in 192?~ tha'ns niet meer een waane i nnà g avontuur) .maar veen be-
wuat e misdaad. In ee~1van begin: af aarlhQpe'looze;'ettijd, 'v'<?cht',:het 'Kan-
t onsche proletariaat teger .• de t rbe pen var.• Tschiahg':I\äi-TsQhek') -:-die'.na
veel moeite, en inspanning ov'erwon en achterar du i zen den en duizenden
a rbed de rs liet' af slachten. Can-ton beteekende ' voor China)., wat de node r-·
laa{, ..de-r Gç)[[\E'.une.I.n 1871 voo-r' Fra.rikrijk bet eekende : dei;5hysieke uit-
roeiing van een stri jd vaa r ddg -pro l et a r i.aa't , dat 'zich nl;isschien gedu.; ..

::rerida t ierrt aj Len van j aren niet', van de vre e se Li jk e ade'r.l at rn g zal kun-
, "rre n he rBt elI en . "," , .

Karrton errBharïghaa , deze '.'beide door de Cominte rn geprovo cee rde
nederlagen van het, Chinè~Bche ~r61~tariaat) b~teekenden' het einde van
de Chineesche revoluti$':'; De C'.P.Cl:. herstelde 'zich heel Langaaarr j t ech..
tér niet meer ils~~rbeid~rs~j~aar als z~~vere"boeren-partij. Wat zich
sc de rf '1930 dan ook, als' strijd en poi ä tä ek in eI1..om ,','Sovjet-China" orit.,
wi z.kej d heeft) r s i de Oos~-Azialtisohe'-boereno.Qr.log. Deze boerenoorlog
staat onder leiding van Moskou en is:,··het'laatste bur ge rj á jk c re vol ut äo-.
na i re steunpunt der internationale bolsjewistische politiek. De Sovjet-
Unie is op dit punt werke Lijk nog in de aanval. En deze aanvallende)


