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economie. De boerenklasse daarentegen v er: ort; en verbe gt r.Ot-~ steeds in
i zijn rijen de privaatkapitalietische strekkingen van de Sowjet-ecor.omieo

De Sowjet-staat werd in zijn binnenlandsehe politiek voortdurend tus-
sehen die beide strekkingen heen en weer gedreveno Hij heeft ze door
organisutorische gewldmethoden zoo~ls de vijfjarenplan-politiek en de
collectivisatie onder dwang trachten te ov erw i.nnen , In de practijk heeft
hij echter alleen onder ondragelijke overbelasting van de krachten der
arbeiders en boeren de econo~isehe moeilijkheden doen stijgen tot op he~
punt wa9X een uitbarsting'der economische tegenstellingen dreigto Het
expe r imen t v an de bur oc r a t I s ch e et aa t a-cp'LanhuLahoud fng van het bolsj e-
w i sme km zeker n i et als geheel geslaagd worden b eac hcuwd , De Rue Lanö .
bedreigen e groots internationale evenwichtsstoringen moeten de tegen-
s t e Ll.Lng en in zijn economisch stelsel toespitsen en kunnen de ineenstor-
ting VFm he t nog steeds g Lgan t Lsnh e economisch pogen in hooge mate be-
a po edLg en ,

58. Het binnenlandseh karakter van de Russische economie wordt beJ
p'3.?ld. door de volgende kenme r-ken : Hij berust op de grondslag der waren-
pr oduc t i e , Hij wordt geleid met de kapitalistische r ent sb i ï.Lt eLt als'
u Lt.gang apun t , Hij vertoont een u Lt.ge s pr oken Kapitalistisch ont1oo!1inp;s.:.
en aandrijversstelselo Hij heeft de geraffineer heden van de kapitalis~
tische rationalisatie op de spits gedreveno D' lo1sjewistische economie
is' een staatsproductie met kapitalistische meth0d~nQ

590 Deze stqatsproductie produce~rt met de rrod~~ti9 gelijktijdig
meerwaarde, die in de groctst mogelijke oevo e.t.nc id uit de a r b e Lder a :
wor d t gepe r a t , DeRussische a t.aa t bezit YreJ.J.s~ï:J,~J·gE-n .r. ESSE; "2.: mens-
sc hen , die individueel en direct vr'J.cht:;(!~rl.d?:el's van deze mee.rwaar-d e '
productie zijn:' maar hjj neemt deze rr:SG'cu9,7'..rdea.l s li....1..::·:;craJo.1sc. par a -

site..ir appar a at in zijn g eh e eL ,)po Be~1:?vh'8 voor zijn eigen, zeer k03t-
bare Lnet and houd ing gebr u i kt hij de E:,er epre-ruce er-o e meerw'l r de voor
de u Ltbr é LdLng v an de pr cd uc t.Le en. at afdoen '19.n de b....ütenlandsche ver
p1ichtingen van de staato De economiscl:. parasitaire la~g vsn de heerschen-
de burocr~tie is vruchtgebrui~e~ van de door de Russische arbeiders ge-
produceerde meerw a sr de , De Rus s i sc he s t aa't s ec onomi e is dus een winstpro-
ductie en een uitbuitingseconomie. Hij is sta3tsk~pitalisme onder de

historische op zichzelf s t a and e verhoudingen v an het bolsjewistische
regieme en vertegenwoordigt dus een ander en hooger type van de kap i t a-
listische pr cdutr t Le d an de grootste en meest ontwikkelde 1 and en kunnen
aanwijze!1.o

60~ Dit f it van het bolsjewistische staatsk'Öl.pitg,lisme plaatst het
vr a 3.gstuk V3..nd e b ev r i jd ing V9,n het Ru s si sche pr 0 letar i 9.?t opnieuw op
d e v oor gr onc , De nieuwe pr cLet ar Leche r evo Lut i e in Rus Land tegen de
bclsje\:listische ourocratie en zijn st'J.at, en tegen dè kapits,listische
t.end ens en n aa t.r ev end e boeren, kan alleen in verbinding met een n i euwe
proletarische revolutie in de groote kapit~listische st9.ten plaats
v Lnderi , Ei j is even onvermijde1 i jk als dez e zelf voor al nu de per iade
van het bolsjewistische st?,9.tsk9.pita1isme en zijn kr ach t ige Lndus t.r i a-
1is9,tiepclitiek zijn vooruitzichten in heoge m9te neooen verbeterde

62? De bu i ten1 :md sche po li t iek v an de SovJ'jet -Un i e werd on two.r pen
aan het u i t.g ang s purrt : de verzekering van de mach t s po s i t i e vari de "bol-
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sj erliistische partij en het door hem b ehe er s e.ht e s t.aa.t.sapar aa t , Cp eco-
nomisch gebied,~treed de Russische regearing om steun voor zijn met da
grootste Lnepann Lng doorgezette indust:Jiië1e opbo uw, De LsoLat Le van de
economie v an SOldjet-Rushmd W9.S oorzaak van een kr a ch t Lge politiek,
strekkende om d e gedwongen 9.utarkie v an het land op te heffen met be-
V'111.de controle-inrichting V'3..nhet monopolie v an de buitenlandsche han-
delo Economische- en h~ndelsverdragen, concessie- en oillV9.ngrijke cre-
dietovereenkomsten herstelden de verbindingen tusschen de Russische
staatseconomie en de kapitalistische wereldproductie en zijn marktenl

waar Rus Land zich gedeeltelijk als een omstreden afnemer, gedeeltelijk
als een belangr ijke concur errt Lnechake l.d e•. A'7:l.l1 de andere karrt dwong de
politiek V'111.de economische a~nsluiting '19.11.het wcreldkapitaql de Row-
j etr egeer ing tot hot onderhouden v an vr ionds ch9.ppelijke en vreedzame
betrekkingen met de k~pitalistische machteno De nog steeds gepropa-
geerde principes van een bolsjewistische woreldpoliteik werden oppor-
tunistisch aan het naakte handelsverdr~g onderworpeno De hoele buiten-
l<:mdsche politiok v an de Russische regeering kreeg het stempel v arie cn
typisch kapitalistische diplomatie en m~skte daarmee definitief op in-
t er na t iona aä gebied de bolsjewistische pr ak t i jk V'1n de theorie Los ,

63, In het middelpunt van de bu f t.en Landac h-cpo Lf t Lcke pr opaga.nd'a
der KiJmintern stelde het bolsjewisme de - '13,11.het gecompliceerde ver-
loop V9..n imper i,-"l is t ische b eLang errt eg ens tellingen met zijn voort dur end
veranderde groepeeringen in de verste verte niet beantwoordende - be-
wering v an de "dmper Lal Let Lec.he omsingeling V9..ndo Sowjet-Unie".
Het t r ac h t t e het Lnt er na t ione.j o pr oLet ar Laa t voor zijn :klN:i~~MN1\U~:JtJ..N
b i.nnenä and sc he pol i t Lek te gebr u i.ken door een ged ee.l,tel ijk par I emen-
t ar Lsche en putschistische poli tiek v an de communistische par t i j en om
de kc'.pit"üistischc s t at en v an binnen u ä t te verontrusten en do,<:l.rdoorde
d Ip.l.omat Leke en economische positie ('ler Sowjet- Unie te versterken.

630 De tegenstellingen t.ue aehen de Sowjet-Unie en de imperi9.1isti-
s che wcr e.Ldm-ich t en leidden tot de ideologische tegen pr op-rgand a van de
Komirrt er n on-t er de Leuz en : "Dreigende oorlog tegen de USSR1 " "Verdedigt
de Sowjet-Unie/IJ Doorda t deze tegenstellingen tegenover de '3.rbeidcrs
eenvoe~ig steeds ~ls do eenige en beslissende V9..nde wereldpolitiek wer-
den voorgesteld, w cr d hen de kijk 0) de werkelijke 'buIt enl and s che poli-
tieke v er-houd i.ngen ontnomen- De aanhang er s van de cornmv.nistische partij-
en w er d en vóór sdles tot blinde en OPl?~tunistische verdedigers van de
sowjet -Unie gems; ..kt terwijl het feit, dg,t de Sowjet -Uni e sinds Larig tot
een met de kS\lJital istische mogendheden gel ijkw.;!,';,rdige f ac tor in de im~
per i ':1. 1is tische wereldpoli tiek w-is geworden VGor hen werd ver do ez eLd,

640 Het voortdurend verkondigen V9,n het s o.hr fikpa r cc I V'?:'nde voer
de deur sta~nde oorlog vqn de vereenigde imperi9.1istische ststen tegen
0.'3 USSR diende in de b i.nneru and s ch e politiek ter rechtv9..'1.:c-diging V9.n de
verscherpte milit'?rls9.tie v an de ar-bc id cm van het hooger ope chr oevon
v an de druk op het Russische pr-oLet s.r Laat , Tegelijkertijd «crrt er had
en heeft de Sowjet-Unie V3.n het begin af ~~n er het ~ller grootste be~
l'3.ng bij ieder oorlogsconflict met andere ststen te vermiJdeno Het be-
st0,~n vqn de bolsjewistische regeering hangt binnenl9.ndsch-politiek
in haoge mat e a f' v an het vermijden v '.111.aLl.e bu Lt cn.Lands ch politieke
evenvvichtsverstoringen en wel evengoed van milit~.ire <=1.1sV'1n roVolll.-
tione.ireo De Komintern heeft dg,:-:rom in zijn praktipk en in schrille
t eg cns pr aak met zijn oude theoriën en pr op-xg-iridu een politiek V8.n ss-
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bot.;;.ge van alle werkelijk revolutionaire pr oLet.ar i s ch e ontwikkeling ge.:..
voerd en in de communi s t Ls ch e partijen tamelijk opelijk de meen ing ver-
breid da t è er e t de opo ouw van de Sowj et c-Un i e zio es t zijn v er z eker d , voor,
de proletarische revolutie in Europa v er d er kon worden gevoerd. Aan de .
andere karrt heeft de Russische r eg e sr Lng zich wel is waar krachtige pres-
tigegebaren tegenover de .lmper La.t irst i eche macnten veroorloofd, maar in
de praktijk altijd voor hen gec ap i tu.l eer d , De "v er ko cp " van de 311l.n~.5±KX~~~
Mansjoerijsche spoorweg aan het Japansche imperialisme is een voorbeeld
van de strijdlooze capitulatie van de USSR voor de kapitalistische impe-
rialistische tegenstander. De overhaaste feitelijke erke~~ing van de
Sowjet-Unie door de ~ereenigde Staten op het zelfde oogenblik is er om-
gekeerd het bewij s voor, dat de imper ialistische machten in het raam van'
hun door onderlinge tegenstellingen beheerschte belangen politiek de fac-
tor Sowjet-Unie positief weten te Waaz-d eer en , Vóór alles echter, heeft
de Russische regeering zijn aaBhankelijkheid aan het kapitalisme bewezen
doord'3.t hij bijzonder stevige handelsbetrekkingen met het It9.1iaansche
f~scisme en met Hitler-Duitschle.nd heeft geopend en uitgebreido De Sow-'
jet -UnI.e t:c eed t op als ~etrouwbar e economische en daardoor ook 9.1s poli-
tieke steun vcnn de meest reactionaire staten van de f9.scistische dicta-
t.uur in Ev.::copao

,.

65" De politiek van onvoorwaardelijke goede verstandhouding van de
USSR met de kapitalistische en imperialistische staten heeft niet alleen
economische grondeno Hij TS ook niet alleen een gevolg van zijn mili~N~
taire r eLat Leve zwakhe id , De"vredes politiek" V9.n de USSRwordt veelmeer
door de b innenlandsche si tU9.tie van het bols j ewisme gega r and eerd 0 Zijn
bestaan als zelfstandige staatsmacht in Rusl9.nd zelf hangt da~van af,
~NlrtR~!Klgtx:X~là:wxnklHnrn:~~xXXE:R±d:1U{:sk:Z~z~ X~KXct:~Jài~l.U::dq.X:t~~w' ~:t!N-
of het hem gelukt het evenwicht t.uas chen de b ehe er ecrrt e az-b eLder ak'Las ae
en de boeren te b ewar en , Ondanks het vorderen var. de indEstrialis9.tie
van het land is de positie van de Rus s re che boer n- g u i t er s t sterk, '.:'en
rust in zijn handen ondanks alle dwangpolitiek V'J.nboven xx nog ~ütj.jd
in hooge mate de beslissing over de voedselv00r~iening v~n het land. Ten
tweede heeft de collectivisatie niet a Ll een d e ec orio.n i sche , rJ.!1."1rook de
politieke mach t van de nog s t eeds om priv:1at-bezit s t r i jd end e bo er eri-.
klasse ver'me er öer d , Want "collectivisatie" betee;;ç:ent coJ.lectieve aan-
eensluiting V'3.nboeren met pr Iva a t'o ez i t met b ehoud V8,n privaat-kapita-
listische verrekenings- en v er d eel.Lngamethc d en , 'ren derde eindelijk
zou een oorlog met een nieuwe mas s awa'pen Lng V9.n de boeren de voorwaar-
den voor een h er n i euwde geweldige boerenopstand tegen het bolsjewisti-
sche stelsel scheppen, evenals omgekeerd een revolutie van het Euro-
peesche proletaria'3.t een openlijke opstand ook van de Russische arbei-
ders w aar s ch.i jriû i jk zou maken , Cmdeze redenen is de politiek van goede
v e.rs jrand houd Lng V9.n de Sowjet regeering met de imperialistische macht en
een. levenskwest i e voor het bols j ewi s tische abao Lut i eme,

66 q De Komintern z elf werd tot een werktuig om de internationale
ar b eid er skLaa s e voor de oppor t.un i s t ische doeleinden van na t iona.l e ver-

heffing en de intern'3.tion~le veiligheidsp~itiek van de Russische staat.
Zijn n i et=Rue e i s one deelen ontstónden u i t de aaneensluiting van de re-
volu~ionaire keurtroepen van het Europeesche proletariaato Door gebruik
te maken v~n de aotoriteit van de bolsjewistische revolutie werd hem het
or gan i aa t Lepr incLpe en de tactiek V'3.nhet bolsjewisme met de grootste
onverantwoordelijkheid en on~er onmiddellijke splitsingen opgedrongen.
De EKKI- centrale op zij~ oeurt een werktuig van de leiding van destaats-
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bur oz r a t i e van Ru sLand werd tot onbeperkt bevelvoerder over aLl.e cornmu-
nistiche partijen gemaakt en zij~ politiek grondig van de werkelijke
revolutione.ire b eLarig en v an de internationale ar b e ád er skû e ee e vervreemd.
Rev oLu't.Lona t r e frases en resoluties dienden om de con t r ar ev oLu t Loria Ir e
poli t mek van de Komintern en zij n par t ij en, die op hun bolsj owis t ische
manier tot p~rtijen van het zBlfde arbeidersbedrog en grenzelooze de-
magogie werden gemaak t , als dat de ao c Laa Lc-d omocz-at Lsche par t i j en ,I/'-:1.1'on
geworden - te b emarrt el en , Zooals het reformisme n is t or i.s ch b es chouwd
aan z ijn organisator ische v ersmel t ing met het ka pi.t a l Lsme ten €;r und e
ging, strandde de Komint ex'm op zijn or ganl s a't or Lsche g ebonderihe Ld ;:,:;,n
de kapit-:üistische politiek van de Sowjet-Unteo

670 Het bolsjewisme is in principe z(J".Y'.'l~"l:",~~_sin t ac t Lck en orge.-
nis '3.tie, b eweg ing en method e V3n de b'.!.!'.~";'i,j 1:::eJ: E:,{ C LuiI ,:; ':n een DV e:c·-
heerschend boerenland, dat O?Il het f ec d al Lst i s ch ..~CClpi.ts:,l.lstisch8 ç..:OS01Ub±;:;:r~~
tisme te verslaan, het aoc LaI Lati s cn i.?;<:~ori811teç:r'depr oI et.ar Laa t ende
aan pr Iv a at e Lgend orn gebonden kap i taJ.is"t.î.sch georiën~:,e\::J:'de bo er en , onder
de dictatoriale leiding van d e x'kiJ.c:;::Xtctu J'3.cobijnsche in:.elligentsia tot
de r evoLut Lona ir e ops t and tegen de ab s oLut.e s ta at , f eoda Lásme en Lour «

geoisie voerde, en in een groote uitbuitingsstrategie de tegengestelde
proletarische en <igrarische klassebel3.ngen met behulp van het klasse-
inzicht in de we"tm9.tigheden van de maatsch:l.ppelijke ontwikkeling samen-
koppeldeo

daarom
680 Het bolsj ewi sme is/als richtsnoer voor de r ev oLut.Lona i.r e po-

lit:t31: T?::1 het I ntez-na t Io na I.e proletariaat niet alleen ong esuh Lkt , maar
het is een van zijn ZW'1~Hste en gevaarlijkste b eLemmer Lngen , De strijd
tegen de bolsjewistische ideologie, tegen de bolsjewistische pr akt i jken
e11 (~1J.s tegen aLLe pol i t ieke gr 0 epen, die het opnieuw in het prol etar i-
aat willen V Jralikeren, is een van de eerste XEx plichten in de strijd
v co ...•.~ de revolutionaire heroriëntatie van de arbeidersklasseo Proleta-
rische politiek kan slechté op de b:l.sis van de prolet9.rische kl9.sse en
met 'behu l.p V:1n de overeenkomstige methoden en or-gan Lsa t.Levorrnen worden
ontwikkeld 0
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