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buitenlandsche
politiek)
zich bedienend van ..deOost_Aziaitische
boerenbewegi r.g, beteekent
een groote bedreiging
voor Engeland en daardoor de
o::verzoenlijke
vijandschap
t.us schen het Empire en de Sovjet-Unie)
waardoor een gro ot deel van de Russische' buitenlanàsche
politiek)
doch ook
va~ de Europeesche politiek
in het algemeen) bepaald wordt. Een consolidatie
van China) in wel ke vo rr; ook) zou: logisch
eveneens het opgeven
va.. Je Chinee sche boeren-revol ut ie do or Rusland met zich mee brengen)
want .het bol s jewist ische plan om een groot -Azi a'.;. i sch ve rbond te scheppen
(de mogelijkheid
hiervan is thans uiterst
klein geworden}) zou dan definitief
in duigen kQDnen vallen.
Rusland zou dan in Azie de zelfde
weg volgen) die het sedert 1923 in Europa bewandelt.
Op we~~naar

de lIiJolkenbond".

":.

..
Toen - na een pauze. van 4 jaren 1 - het VIde WereldoongrE?7?
der Comintern werd gehoude n vf i.n 1928)) hoefde het de Láqua dat Le der
C::-:ineesche a rbe i de re revo Lut.i e alleen nog maarte
bevestigen.
Men had
t~:.a.1S) zelfs
in Moskou) bemerkt) dat de Kuomintang "ctefinitief
naar
het contra-revolutionaire
kan.p was ove rge j oopen " en de Chineesche arbe i de r s en boeren "gewel d i ge nederlagen"
had toegebrapht~
De oriëntatie
naa r de boerenbeweging werd duidelijk
uitgesproken
.~n als Laat et e steunpunt vo c r de Cominte rn vast gelegd:
IIDekolon ial e 1anden bet eeke nen te -_
genwoordig de gevaarlijkste
geb áe dede e Len voorb;et
wereJ,d-imperiali.sme")
ve rk Laaz den de lIstellingen
over de r evoj ut tonaä rej s t roomm gen in de
koloniale
en half-koloniale
landen~lI. Dienovereenko~stig
werden zeer
J;edet aill ee rde r i oht j i jne n voor de bols je w i st i sohe pol Lt ek in de groo. tere
koloniale
en halfkoloniale
ge cde.den vuá t gewerk t en werd hier de)
'. overigens
mislukte)
opbouw van Oomintern-partijen
georganiseerd,
Het
is kenschetsend)
dat de stellingen
over de ko Lon i.a Le politiek)
in .het
o f r i c t ee l e protocol
van net con gre s , 45 pagina's
in beslag nemen , terwijl de stellingen
over de tactiek
van de Comintern in totaal
maar 31
pag i.na ' s beslaan.
De activiteit
van Moskou richtte
zich ·d.1J.sondubbelzá nn g naar het Oost en er! wèlhaar· het ag ra ri eche Oosten.
.
Dat de Corni nt e rn, o'ok wat de Europee sohe politieke
kwesties
aan gaa't , een grootere mond gi n'g opzetten,
kwam logisch voort uit de
ve ran de rde bin:r1enlffi'làsche s i t ua't i e n Rueûand z~'lf, ofschoon men aan
de ar.de re kant rne mede t e ven s eer.. schi jnmanoevre voorhad om de aandacht van de politiek
van nog grootere toenadering
tot de West-Europe e scce bourgeoisie
af te leiden.
.,
lil 1928 werd de NEP-periode
voorgoed afgesloten.
De :bolsjew i st i sc he re gee r i.ng ging t-han s , wat het probleem van de gef or cee rde
or gan i sat ie en concent rat ie de r indust rie en landbou:v tot eeT;laf gerond
at aa'cekap i t a.l en;e betreft}
tot de. aanval over. Het Eerste '!ijfjarenplan
wer.i geproclameerd,
met de:cbllectiviseering
werd begonnen) terwijl
de st ri jd tegen de NEP-speculanten)
de·kle inhandel en de koelakken
wer:. opgevat.
In ov e r ee ns t emming met deze verscherpte
koers p rccj a-.
meerue het'! Ide Congr e s de beruchte theorie
van de "derde periode")
die zooweltot
oorlog tusschendeimperialistische
staten
en tot oorlog tegen de Sovjet-Unie
als tot de uiterste
verscherping
van de crisis
var, het kapitalisme
zou leidén '- volgens de ze theorie
al tijd.
1929
was het jaar var: de hoogste na-oorlogsconjunot,uur
Lr; de. kapitalistische
Lan den i niettemin
joeg b vv , de KPD in dit jaar de revol ut ionaire
arbeidersleuzen
tot een dolzinnige
hoogte op, door voortdurende)
uiterst
á
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belachelijke
stakingsen algemeene stakings-apraepen.
Zij hitste
de
werk la azen tat do.lz inni ge act ie 's ap) die hun ene rg i e ve r api.Lden, voor
de latere
crisis
de inzet der praletarische
krachten ging apeischen.
Devt oena de r áng tat de SPD werd s t opge zet , deze partij
werd "saciaalf aec i s't sc h" genoe md, de vakvereenigingen
werden daar het RGO-fiasca
_
"gespleten")
en de arbeid in de bedrij~en
daar arganisa~ie
der werklaazffi
vervangen.
.,
..
.
Het VIde wereldcangresc6n~tateerde)
tegelijkertijd
met de
verandering
in de Duitsche bui t enl and sche poLi t Lek , de vol t oo i Lng van
het ant L.Bov je t c.bj oo der irr.pe-rialistische
staten.
Het had .de ze verdraaide)
be dr i e gel i jke stelling
noo d i g, amdat de Russen) na: he t einde
van het Chineesche avorit uur , van elke werkelijk
re vol.ut t onaá re inzet :;
der internatianale
arbeidersmassals
hadden afgez~~n'en
bijgevalg,
daar
het vijf-jaarplan
geLout e rd , het "sacialisme
in een land" met veel effect ap de vaargrand
schaven. Wereld-imperialisme
- Savjet-Unie werd
de vereenvaudigde
Stalini,st'ische
f ormul e der Camintern-perspectieven)
terwijl
de Savjet-Unie,"ap""grand
van de zeLr de daelstelling,
n v.l . de
vi jf jaar-plan-pali
t iek) zich thans definitîef
in de armen van een ecanamisch en pal i t iek.:....pacifist isch:ve rgel-ijk met de imperial i st ische wereld-magendheden wierp.
Reeds jaren vroe ge r-wa ren daar de Russen al po grn gen aangewend
am in de imperialistisch-paiitieke
and~rneming der vaRkenbandsstaten
b i nnen te dringen.
In het vo o r j aa r 1926 werd deelname aan de vaarbereidende zitting
der ontwapening's.:...c'ammissie alleen daa r om f ormeeI verwarpen) amdat deze iit'ti:qg
inZvHt~,erland
plaats
vand en dit land tot 'nag
tae geweigerd had in ee:n af ande re vo rm genaegdaening te geven vaar de
moo.rd ap Waraski (1923 in Genève). Eind 1927) irl' dezelfde
tijd'~, .da.t
Tschiang-Kai-Tschek
de Karrton ache opst and van Neumanrineersabelde )'. t raden de Russen tat de voo'rbe ré deride antwaperüng:s-canferent
ie tQ6. ,Aanvankelijk
brachten zi'j de internatianale
diplamatie
in de war met -riun
vaarstel
van "aj gehe el e afschaffing
van alle Lanc.- zee- en 1ucht-st·.yijd- .-_.
krachten",
dach zij werkten zich zeer spaedig in de "verstandige"
gebruiken der imperialistische
bu i t en Lands che palitiek
in. Reeds' in Maart
1928) in het "veiligheids-camite"
van de Valkenband) gingen zij er al
tae aver, am hun st~lling
van eenalgeheel~,
tat die van een gedeelte1i jke antwapening t.e rug te brengen. "Daar de' meeste gedelegeerden
te.gencve r ons vaarstel
van een a gehee Le al gemeene orrtwapen i ng , het idee
.van ee n geleidel ijke antwapening hebben opgeworperi , heeft de Savjetdelegatie
be sl ot en een campramis met de .ande r e delegatie 's te zoeken ,
al is het dan aak binnen de enge grenzen :van een dergelijke
gedeeltelijke orrt wapen i n g!", ve rk Laa rde q.'itwi.now: .Het terrein,
waarap de graepeeringen,
caalitie
IS ,en tegen-caalitietsvaar
de taekamstige-imperia_
listische
wereldaarlag
tat stand kwamen af antbanden werden, was betreden. Diplamatiek werkten de Rus se n zeer handig achter de caulissen
van
deze en valgende antwapenings~canferenties)
die ap zich zelf alleen ten
dael hadden) de vaart gezette en gefarceerde
bewapening van alle deelnemende landen, inclusief
de Savjet-Unie)
idealagisch
te verbergen.
In
de zamer van 1928 kwalli . tusschen de zich bewapenende magendheden het
pact van Kellag tat stand) bed oe Ld als a'l omva.tterrd verdrag vaar het
verbad van de aarlag als middel der buitenlandsche
palitiek.
Het werd
ave r :'de geheele were Ld enthousiast
orrt van gen, do.ar alle staten van eeni&.~Qéteékenis onde r't ee kenê , t'erwijl
het practische
resultaat
er v,a,n was,
î
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dat ten eerste de staten thans oorlogen zonder voorafgaande formeele
oorlogsverklaring
konden voeren) (b.v. Japan in Mands joe r i je) , en ten
tweede de Volkenbond bij alle voorkomende oorlogsconflicten
haar tijdelijke onbevoegdheid als Garant van het Kellog-pact verklaarde. Tschitscherin noemde het pact van Kellog een onderdeel van de oorlogsvoorbereiding tegen de Sovjet-Unie) waarmede hij waarschijnli:k
de toetreding
van Rusland verklaren en rechtvaardigen wilde.
,
Vredes-diplomatie

in de wereldcrisi8

van het kapitalisme.

Met de intrede van de wereldcrisis werd de economische en politieke onzekerheid in de wereldpolitiek grooter. De Russen versterkten
dientengevolge hun pogingen om zich van economische en politieke relaties met de kapitalistische
mogendheden te verzekeren) 'en alle uiterlijke storingen in hun binnenlandsche opbouw te beletten. In 1929 kwm~
het Oos~-Kellog-protocol
tot stand) waarin Letland) Estland) Polen)
Roemenie en Rusland het pact van Kellog erkenden) on~fhankelijk van
de ratificatie hiervan d9,or de 14 oorspronkelijke) verdragsluitende
staten. '1'urki
je en Perzie sloten zich bij dit protocol aan.
De economische transacties met de kapitalistische
staten
maakten goede vorderingen. In 1930 werd met Engeland een handelsverdrag
gesloten) t e rw i j l dat met Italië (1924) belangrijk werd uitgebreid. In
1-1aart1931 namen de Russen deel aan de internationale'·l-andbouw-oonferentie te Rome) met het oog op afzetmogelijkheden
voor de export van
Sovjet-graan. Herfst 1932 namen zij eveneens deel aan de lapdbouw- en
e xpo r'tc-co nf e rerrti e te Stresa. De reLa'tLe t s met het Du i t ache vkapá t a.Liame
ontwikkelden zich dermate gunstig) dat in het voorjaar 1931 een aantal
Duitsche groot-industrieelen
(vertegenwoordigers van de Staaltrust)
ven Kr upp, Gloeckner) Bo rs i g , Siemens) AEG) naar Moskou reisden) om te
onderhandelen over uitbreiding van de Duitsche "Rue a i sche zaken!". Deze
rrenschen spr~~en alleen over orders) die ~eer dan een half milliard
goudmarken bedroegen. De KPD-pers verkondigde met trots) dat de Sovjetorders aan 300 tot 400.000 Dui t sche arbeiders "Loc n en b rood " bezorgden) hierbij bescheiden verzwijgend) dat zij een deel van het bankroete
Duitsche kapitaal) tevens bestaansmogelijkheid
en winsten verzekerden.
De econo~ische diplo~atie der Russen was echter grootendeels
ondergeschikt a~D hun politieke diplomatie. En op dit gebied waren zij
nog heel wat actiever. 'IJoorjaar1931 kwamen zij in de Europa-commissie
van de Volkenbond met het ontwerp voor een algemeen niet-aanvals-ver~ag
~oQr::'è.en
dag) hetwelk zij in de herfst van dat jaar als orrtwe rp voor
een economisch niet-aanv~lsverdrag
bij de Volkenbond zelf indienden~
Evenals alle latere soortgelijke verdragen en overeenkomsten bevatten
deze ontwerpenren definitie 'van de "aanvaller". Al de ze vdef i.ni t Le 'e
onderscheidden zich) wat de vorm betreft) door een zekere nauwkeurigheid),die algemeene bijval oogstte.
'Daar ~·.tegènOV9l:
.. schrapten zij uit het Sovjet-woordenboek
alle opvattingen over het wezen van het imperialisme en de imperialistische oorlog) indertijd door Lenin er in gezet. De boj s j ewi k i splitsten de imperialistische
buitenlandsche politiek in een "aanvaj lende "
en een liverdedigende 11) zoodoende te rugkeerend tot de armzali ge ideologie) waarmee in 1914 de part ijen der IIde Internationale de ondersteuning van de oorlog hU11.'1er
nationale bi';' imperialist ische bourgeoisie
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had. En dat OlT. precie s de zelf de redenen) wan t de Russ en
wllden een bondgenootschap
met de imperialistische
bour~~o~:ie~n en
moesten derhalve reeds van te voren naar deiè,eologische
rechtvaardiging
van een dergelijke coalitie-politiek
met de imperialistische
groepeeringe n zoeken) die de aoc i aa'lc-demo o rat ia pas bj,j het ua: b rek eri de I'
wereldoorlog te voorschijn tooverde.
at betreft het systeem der regionale verdragen) kenmerkend
voor de verwarde buitenlandsche
politiek van het i~perialisme in de.
wereldcrisis) werden de Bo l s jew ikI internationaal toonaangevend.
IL
1932 sloten zij niet - aanvals - ve rdaa.gen langs de we st g ren s van hun
gebied) n.l. met Finland) Polen) Letland) Estland en Roemenie. (met
uitschakeling var; de Bes-Arabische kwesti.e). N9. deze diplomatieke verzske r ing van Ruslands westelijke grenzen volgde het .niet c.aanva Ls -ve r..
drag met Frankrijk) dat in Februari 1933 o nde r-te ek end werd. Deze diplomatieke stap scheurde Rusland van Duitschland lös en luidde de groote
verandering in) die na het aan de macht komen van HitIer in Duitschland) in de E'lropeesche politiek plaats vond. De Sovjet-diplomatie
had
de ve I'\lIJi
s sel ing de r .i mpe rial ist ische paarden voor het karret je de r bui.tenlandsche Sovjet-politiek
goed berekend.
In 1932 bestonden bovendien nog niet~aanvalsverdragen
met een
reeks andere staten) b.v. met Duitschland)
Italië) Turkije) China) enz.
De diplomatieke betrekkingen met de regeering van Tschiang-Kai-Tschek)
in December 1927 verbroken) werden in December 1932 eveneens weer aangeknoopt. De veranderingen
in het verloop der wereld-crisis
gaven t ro u..
wens~.in het .aägeme en verschillende
staten aanleiding om de Sovjet-Unie
definitief te erkennen) b.v. Spanje en de Vereenigde Staten in 1933)
Hongarije) Roerrenië e~ Czecho-Slovakije
in 1934. De erkenning door de
drie laatstgenoemde
landen was het gevolg van de Fransch-Russische
bondgenoo t ach aps cpo Lit Iek , terwijl de Vereenigde Staten de Sovjet-Unie erkenden) omdat zij deze Eacht) bij hun strijd om de heerschappij in het
lerre Oosten) de strijd tegen Japan) niet langer konden ontbeeren.
De scherpe wending in de Duitsche) buitenlandsche politiek)
langs de lijn van H'it Le r IS oude Oost-plannen) veroorzaakte) tezamen met
de verhoogde Duitsche bewapenings-agressiviteit
een omgroepeering
in de
geheele Europeesche politiek. Door de fascistische methoden voor binnenlandsch gebruik tevens'op de Duitsche diplomatie toe te passen) irriteerde :'Utier-Duitschland weliswaar zijn iJersailler tegenstanders) doch
het verwezer.lijkte zijn plannen stuk voor stuk. Het onttrekken van Folen
aan de Fransch-politieke
invloed was een tastbaar resultaat van d~ze
.
politiek. Rusland voelde zich dientengevolge opnieuw aan zijn we st g renc
bedreigd. Als tegenzet ve...rlengdehet daarom in April 1934 zijn nietaanvalsverdrag met de drie Baltische staten) voor de tijd van 10 jaren .'
Duitschland bespoedigde deze diplomatieke stap nog) door in dezelfde
maand de onderteekening
van een het door Rusland voorgesteld protocol
over de onaant aat baa rhe ä.d der Baltische staten) te weigeren.
g~ recht vaardigd
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De bolsjewiki
dachten en denken er in de verste verte niet aan)
een anti-Îascistische
buitenlandsche
politiek
te voeren. Reeds sede rt jaren le gden zi j de nad ruk op de goede ve :rst andhouding met Italië)
waarrr.ede zij in Be pt eraber 19:33) op grom: van böpaalde)
v-e de r-z i jdsohe
an t Lc.Duá t ache be Langen , een nieuw n re t caanva.l e-. en ne u bre.Lát e i t eve rd ra g
sloter.. . Dat de Russen zich van tegenstanders
tot aanhangers
der Volkenbond verklaarden)
dat zij in plaats
van vijanden)
beschermers van het
verdrag van VersailIes
werden) dat zij in hun Europeesche
diplomatie
Duitschland
gingen aanvallen)
in plaats
van op dit land te steunen: was)
volgens Stalin
op het 17e partijcongres
der KPdSU in 1934) ui.sLu i t en d
het gevolg var; "zekere veranderingen
in de Duitsche po Li t Lek !", Hij verklaarde
verder me~ nadrQ~) dat het niet
juist
zou zijn èeze diplomatieke
verandering
aan de bolsjewiki
toe te schrijven.
In tegendeel:
"Natuurlijk)
wij zijn er verre van) over het Îascistische
régime in Duitschland verru~t te zijn.
Het gaat hier echter niet Qm het Îascisme)
alle8rl.
al daa rom niet) .omdat bv . het f as o i sme in Italie
voor de Sovjet-Unie
gee~ beletzeI
is geweest) o~ met dit land de beste relatie
IS aan te
knoopen." Het ging in het algemeen uitsluitend
OE toenaderinghtot
die
landen) die geen belang hebben bij een verstoring
van de vrede." Waarmee het Italiaansche
Îascisme
dus) iL overeenstemming
met de opvatting
van zekere Dui t s ohe pac i f i.at en , tot verdediger
van de "v re de " wordt
bestempeld.
De verandering
in de bolsjewistische
buitenlandsche
politiek
was dus een gevolg van de verandering
in de Du.it ache buitenlandsche
po1 it Lek , De Russen laveerden
t uaschen de imperiali st i sche groote mogerid-,
:r.•eden om hUE "v r ede spo Li t i ek " door te voe ren , d.vv-.z ora die machts-coalitie
tot stand te brengen en te ondersteunen)
die/de vej.ligste
waarborgan ter verhindering
van een aanval op de Sovjet-Unie/ten
allen tijde7
6n voor de isolee r rn g var; eventueele
aanvallende
mogendheden - thans
Duitschland
en Japan - biedt.
Frar..kri jk , als steunpilaar
van het in elkaar gestorte
ayc t e em var ...VersailIes
en als buurland van Duitschland
rechtstreeks
door ::::itler bedreigd)
werd voorvechter
van een goede verstandhouding
reet Rusland. Het kon thans)
zij het dan ook niet zonder
ve r I ie zen , een mach t l ge campagne tegen de nieuwe Duit s che po 1i tiek op
touw zetten)
door een steeds verder gaande militaire
insluiting
van
Hitler-Duitschland.
(Polen is een groot gat in deze ring).
Herfst 1934
werd Rusland, op Lni t t a't Lef van Frankrijk)
door 30 landen uitgenoodigd
o~ tot de Volkenbond toe te treden.
Deze toetreding
ondervond alleen
tezenwerking
van drie kl e Lne Eu rope eo che staten)
die zich nog de luxe
konden pe rmi t t ee rer; de redding van de kapitalistische
moraal voor het
bolsjewisme
te prediken)
t.w. het f a eo i s t i s che Portugal)
het half-fascistische
Holland en het de~ocratische
Zwitserland.
De Prawda van 18
SepteBber 1934 ffiotiveerde de uitnoodiging
van de Volkenbond met ~~
engst der ui taio odä gende mogè ndhe den , dat "d e sovjet -vi jand.i ge pl annen
der imperialistische
avonturiers-elementen
wel eens het voorspel
van
een nieuwe} ook tegen verBchillende
mogendheden gerichte
wereldoorlog
zou kunnen z i jn
De Iswestija
had echter een dag tevoren verklaard)
dat de kapitalistische
wereld in 2 groepen verdeeld was) de ee~e wensch~
te genwoordig de vrede) de ande re zocht het 0 orlogs-avon tuur. De VoJkenbon d smogendneden werden thans) na uitt::;eding
van"Japan en Duitschland
als de vrede s-groep voo rge ste ld (It a] i A,-·jI hA 8e i n i e ! ! ! ). st alin van zi jn
kant verklaarde,
dat de Volkenbond) door de toetreding
van Rusland)
C~
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de vrede 11 •
Nada.t intus8chende
mce e t oP·'ji:11::'C-C:l.ScJ-12
·"c· •.. :C ..::";C.:·'::l?b!.e~'·J:t
was) hoe ma cht e Loo s de Volkenbond. ,~ed.u::ende d e peTlOder8Î.
:~t3n be s t az.n
was geweest
up het gebied
van de vs r-zek e r i ng van eh:;; v:n()dt: C': d.E ve:t'-·
h inde ring van mil i tai re ove rvall en) ontdekten
ten slot t e dJ bol E j eVIJlK,l.
z:i.jn pao i f i at iache activiteit.
Achter hun vredes-botuig:Lngen
staat
zonder twijfeJ
de kennj.s der feiten.
ztj sjacheren
echter
~n kapits:~.st t ecn e d; plomatie
en deze eischt
het verbergen
van 0::fen8:Leve en de,
fensieve
miljtaj.re
verdragen
achter
pacifistische
!8UZ80.
Al heeft
de toetreding
tot de Volkenbond
d~ Russ8n oo~ eer
he e I e reeks nieuwe diplomatieke
successen
bezorgd,
'J:&dTonc'.er de fJ"teE'.df::l
verder
gaande handels-politieke
toenadering
tot Engeland
tot è.e belangrijkste
moet worden gerekend,
het allervoornaamste
is toch)
dat zij
de Fransch-Russ
ische
samenwe rk ing pract j s ch be se g81c~ heo rt . Het ging
Rusland
in de allereerste
plaats
cm de voo rt se-t t t n g van z r jr, bc veiLi.igingspol i t e k 1angs de West -grenzen.
De onde rhande 1 .i.ngen 0;-:'1 het;
hooL'dz.ake I i jk do or Frankri jk te garandeeren
Oost -pact)
be gonnen dan ook
reeds
in Decerrbe r 1934. Ofschoon
zij,
door de t e gan et.and var. Duitschland en Polen,
mislukt
zijn)
hebben de RusGen deze pogingo~ nog st0e~s
niet
opgegeven.
De eigenlijke
hoofdzaak,
waar de toutreding
tot de Volkenbond om draait)
i8 echter
het bondgenootschap
met Fr&~trijk,
waaraan zonder
twi.jfel
een mf.Li t a i r verdrag
ten gro,.:::,slag ligt,
dat d..3 Vi3derzijdsche
bevelliging
voor een Duitsche
aanval
om8chrjjft.
In overeenstemming
met de methoden van de .impe r i a l.á at i s cb.e
diplomatie
h ee f t het bo j s jew.i orne e c ht c r , s e de vt ~ij.n be at am , t,{,j(;;
ijzerB
in het vuur gehouden.
Het tweede
j.jzeT wa.s lango tj.jd de Corrd.:'1tern.
Dit is echter
thans
voorbij.
Het gaat er nu voor de Russen om,
de handen vrij
te hebben VOOy nieuwe po Lit Leke s chema I s , die de uitbreiding
en verandering
hunner
relaties
met de .i.mper i.a.Li s t ruchc mogend.heden zelf
ten doeJ hebben.
Dit hebben zij in de eerste
plaats
bewezen
bij hun Oost-AziaXtische
politiek,
voor zo cve r s~ j h i e r met Japan te
doen hebben.
Sedert
het begin van het Mandsjoerijsche
con rri c t C~J:3.Lj
zij hun best om met Japan op goede voet te blijven,
de oo rl o g te VOOykornen , belangrijke
compromissen
te slikken
(de verkoop van de OOf-;ter- '"
spoorweg
voor een fooitje)
en tot de af s Lu i t Ln g van een nie-L-aanvétls-verdrag
te komen,
Ec het ook de Eu rope e nche po l tt i.ek va.n do S,jVjé3t-.Unie -oe:cb~
op allerlei
toenaderingspogingen
tot de huidige
voorna~n8te
Russi8che
tegenstande
r s . De vroe ge re Duit s ch -Rua si sche s amenwe rking
18 .i n Moskou
nog niet
vergeten.
Evenmin als de speculatie.op
de plannen
van de burgerlijke
vleugel
der Rijksweer-generaaJs,
die tegenwooTdig
nog steeds
Schleicher
IS opvatting
over een aamenwerkm g met Pusl a nd h u l d'i gen, . (De
impe rial is tj sche Duit sche bo u r ge o i e;,e wil geen 11K
ene li s at :is -ge bied I: :i n
het Oosten
veroveren)
zij streeft,
een imper.:81-i8tiech
doel n a ) . Df'
boj oje w i k I houden er- re k en tn g mee, dat deze ridtins;
in Duat sch.l and de
overhand
kan k ri ~gen, Op het VIlde SOvj0t-80!lgres
Lr) ,J9.D11ari
1935
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