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De jongste wendingen in de politiek
van een aantal bij de
Komänt ern aangesloten
pa rt Ljen y rwo rdt wel de 4e Augustus van de Derde
Internationale
genoemd. Hoe voor de hand .Lággend. een dergelijke
ver. gelijking
ook schijnt,
toch geeft zij de feiten
hiermee niet ·juist
weer. Wanneer men van de wijze van uitdrukking
der .Komintern-fraseologie afziet
en zich tot de kern van de 'zaak bepaalt,
zal men moeten
inzien dat dergelijke
conclusies
niet opgaan. Want de huidige ·toestand van de Komintern-politiek
bet.eekent
sj ecnt s een logische
voortzetting
van de ontwikkeling,
die m~t de binnen- en buitenlandsche
poli t Lek van de Rus s ische revol ut ie onde r Lenin ·werd inge zet •. '
.
Het zijn (o ud j bekende feiten,
dat de Komintern volkomen a!-fhank e Li.jk is van de Russische buitenlandsche
politiek
en dat deze
omgekeerd in de ee rst e plaat s afhangt van de ontwikk el ing van. Rusland
zelf)
en in de tweede plaat s ook van de houd-Ing van Rusland .t en .
.
opzichte
van de toonaangevende
machten van het kapitalistische
en '
imperialistische
wereld-systeem.
Een schets van de ontwikkeling
der'
Russische
buitenlandsche
politiek
zal dit met voldoende duide'lijkheid aantoonen.
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De pe riode

de r revol ut io .

. Do bol s jcw Ik gingen do woreldoorlog
in met .ee n program .
voor de Russisohe revolutie,
dat in alle gro ot e lijnen
reeds uiltgewerkt was en tengevolge
van de no odzake Ld jk he Ld van de. strijd
tegen.
de imperialistische
oorlog', Lrrte ma't uonaaû werd. Dft p ro gram was niet
gebaseerd op een proletarisch
Lrrte rna't Lona.ILsme," zooals dit door de
1 inksche marxi steri rendom Luxemburg werd vertegenwoordigd.
Het was
veeleer
gebaseerd op de soc i at e en buitenlandsch-politieke
voorwaarden van de Russiscpe
revolutie
zelf,
die door het samentreffen
van de
actief-imperialistische
politiek
der Europeesche
grootmachten
en van
de koloniale
onderdrukking
van de Aziatische
bo~renbevolking
groeide.
Aan de hand van dit san.ent reffen ontwierp Leni.n het volgend beeld
van zijn anti-oorlogsen revolutie-politiek.
De wereldoorlog
is een
imperialistisc~e
oorlog,
die door een anti-imperialistische
revolutie
moet worden beeindigd.
Dit is een internationale
t aak , die de aoc Lalisten
van ieder land in hun eigen land moeten uitvoeren.
Wij Russen
moeten om te beginnen "als kleinste
kwaad" de nederlaag
van het Czari sme tot stand brengen en dit doo r een arbe ide rs- en boe ren-revol ut re
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"Ge!1 vs.:.,'.:, brengm)·d.w.z.
de radicale
bur ge rj Ljk e revolutPte··doo.r\~.ererl.~
Deze re vol ut ie xan :;z;~~',Jent)~ v oo r spej+van de Werel d revo I-df 16'! wannee r ,;
ande re Lande n .\[,-Ü gen'. "Dat kan gebeuren) indien ."Z1-e.hten ee :ditJ ~'n."~ur.o_ ...
pa de p rol et'a r i ache mas sa ' s ':~c.t de sooiaiistische
revó ut i e lv rnet t en
en ten twe ede de boe r enmas sa Is in Azië) enz, in een ant i -irrlp'e.rial r st i;-+
8?he? ct. i. 1;;,-,J~ionaal-burge
rli jke ~evol ut ~e ops t aan , ~.rn,..A~hoog'::k~:ei~.~~~'
Li s t i ac he gebleden van de t oenma.l i ge wereld was èep k Las.ae - he t pro'J:'ätariaat
- de vo o rve ch t e r van vde wereldrevolutie;
än ~e tolonien
waren _
het "onde rdruk te nat :ie;;~'". Heit samengaan var beide zou het "werel dimperi al i sme 11 v e rn i et ~e n~ "om he;;t;te ve rv agne doo r ee n were 1d'st el se Lda t in
zijn proletarisch~agra:t:rschê''''bombinatie
soortgelijke
internationale
ve r,
houdingen zou moeten sc'he ppen , als
de..1atere
Russische
Revolutie
in
Russische
maatstaf
bracht.
Overeenkomstig
deze houding ontwikkelden
de bolsjewiki
in
het jaa r 1 917 hun bu i t en l andsc he pol i t tek als st rij dmiddel tegen het
Kerensky-systeem:
Geen aparte ~r~de met Duitschland)
Verbroedering
aan
alle fronten)
Revolutionaire
en vIn t e rna.t Lonaj e liquidatie
van de oorlog) Opheffing van alle oudere' en nieuwere annexaties)
Zelfbeschikking
van alle volkeren)
tot aan het re c ht van. afscheiding
toe, Aan de macht
gekomen) legden de bo ls je w ik t onmiddellijk
dit anti-imperialistische
'\
vredesprogram
in het decreet
betreffende
de vrede van 8 November 1918
neer. Zij stelden
alle oorlogvoerende
volkeren
en hun regeeringen
voor
Heen rechtvaardige.
en democratische
vrede te sluiten")
wendden zich
echter
Ilin het.bijzondér
tot de klassebewuste
arbeiders
in de 3 meest
ontwikkelde
naties
der menschheid en de 3 machtigste
aan deze oorlog
deelnemende landen - Engeland) Frankrijk
én Duitschland.H
De bolsjewiki
probeerden
langs de lijn
der onderhandelingen
met de imperialistische
regeeringen)
door middel van de oproepen aan
het proletariaat
der ámper i aj t s t sc he.rl an den en langs de weg van hun
nat ionali t e i ten-poli tiet. het .ui t b reke n van de wereldre-v.o.lut-i.e,t-e.·-bère iken.
Dat zou echter
reeds dadeJijk
onmogeLijk ..hlijken.
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De ee~ste nederlaag
van de bolsjewistische
buitenlandsche
politiek,
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De Russen. bereikten,
de vrede niet door ~en algemeene staking
van de strijdende.i,egers.
Zij, konden ook niet doorvechten)
omdat hun
oude le ge r tota~al'V1[as,'ve rn fe ttgd. én een nieuw niet uit de grond kon
wor den gestampt ..JI~.om
at eunv vnage nde oproepen aan het Euro pee sche
.•
pro I e ta r i aa t, 9proe~Bn or. zich t.ege n. de imperialist
ische regeeringen
te
verzetten)
vonden ~ge.en weerklank:
Wat er van hun vredes-politiek
overbleef)
was allereerst,
de noodlottige
losscheuring
van de randstaten
van Rusland) die door de bolsjéwiki
werd goedgekeurd en die eerst tot
het neerslaan
v anvde opst ariden der arbeiders
daar leidde)
om vervolgens ruimte te geven aan de opmar ach van de invasie
der Entente-machten. De bolsjewiki.,waren
gedwongen met de, Duitsche
regeering
te onderhandelen.
Trotzky p ro be e rde in Brest-Litowskhet
oude s t andpurit te
redden en zich aan de Duitsche eischen te ~nttr~kken
door de formule
.:,:: "noc h oorlog) noch v.re ne ? • Maar de Dui t ac he Le ge r a zetten
zich weer t: : in be weg i n g en .kor t daaropteekenden
de bo l a je w ik i belangrijk
slechtere
voorwaarden.
.
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Van te voren had de Raad van Volkscommissarissen
de regeeringen van d~ Enter:~e-land~n
tot de deelname aan de vredesonderhandelingen
u i t genood i.gd . ZlJ be d re i gden hen in hun nota van 30 December 1917: "Wannaer ech~~r de verbonden regeeringen
in blinde halsstarrigheid)
die in
verval zlJnde en ondergaande klassen kenmerkt) opnieuw weigeren aan de
onderhandelingen
deel te nemen) zal de arbeidersklasse
zich voor de
harde noodzakel i jk he id zien geplaatst)
de heerschappi j te orrttaekken
aan hen) die de volkeren
geen vrede willen of kunnen geven ;" - D~ Ent errt e vatte een dergelijke
taal als een ipdirecte
oorlogsve.rklaring
op)
brak de laatste
nog bestaande
betrekkingen
met Sovjet-Rusland
af en
begon zonder dralen met de voorbereiding
van haar gewa~endeinter~enti~
die de 8tev~ge ruggegraat
van de daarop volgende) meerdere jaren durende)
burgeröo r Log vo rmde .
Nog rekenden de bo l s jewak ve rmee , dat hun politieke
lijn)
wat
betreft
de wereldrevolutie)
zou zijn te verwerkelijken.
Zij probeerden
zich do or compromissen en doo r en al gemeEme te rugtocht B-t act iek bi j een
Etensievere
propagandistische
inwerking op·het· Eu.ropee~ha- proJ-.e..kxj..a.at
de tijdwinst
te verzekeren)
die hen de mogelijkheid
van een internationaäf voorwaarts
stooten nog zou laten.
Het verloop van de gebeurtenissen na de ineenstorting
der centralen
toonde echter niet alleen de.algemeene on ri jphe id van het Europee scheproletariaat)
maar ook de onmogelijkheid
om de bolsjewistiSche
wereldrev.olutie
in werkelijkheid
om
te zetten.
ä

De p~r~ode
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de burgeroorlog.

Op 28 Nov. 1917 verklaarde
de Raad van Volkscommissarissen:
"De leiders
van de overwinnende
revol ut ie hebben geen erkenning van ver-tegEmwoordigers
der kapitalis.tiGohe
diplomatie
nocdä g ." Daarom annuley,rden de Russen de czaristische
verdragen over de. ver:de.e-li~ -van Perzie en Turki je en riepen:
"alle werken de M:uzelma.nne.nff op) om de imperialistische
uitbuite-rs
uit hun land te verjagen.
Zij wilden het impe rial isme van twe e kant en in de kLerr, zet ten. Des te heft i ge rechte r
streefde
dit ernaar)
hun inval ter vernietiging
van het bolsjewisme
te
bespoedigen.
Want de keten van wit-gardistische
opstanden was in werkelijkheid
niets
anders dan de ve rmomde interventie
der Entente-machten,
die de witte generaals
van wapens) geld en troepen voorzagen) omdat
zij webens de gespannen sociale
tiest~~d
in hun eigen landen een directe
oorlor; te gen de Sovjet-Unie
niet aandurfden.
In elk gevaj vbe se t t en zij
de randstaten)
maakten zich meester van de Moe rmanakc spco rweg , voerden
door rriddel van het Ozecho-Slovaaksche
leger een.rechtstreeksche
oorlog tegen de Sovjets)
snêden Oentraal-Rusland
van de Zuid-Russische
graantoevoer
af) roofden een groot deel van de Russische
staatsschat)
ontbonden sovjets
en lieten
Russische arbeiders
neerschieten.
De boLs j ewä k
die de contra-revolutie
met terreur
beantwoordden) stelden tevens hun heele economie in dienst van deze bovenmenschelijke
krachtsinspanning.
De periode van het oorlogscommunisme was economisch dezelfde
daad als de burgeroorlog.
Wat het buitenland
betreft)
hield @ovjet-Ru8land nog steeds rekening met een gewelddadige doorbraak
binnen afzienbare
tijd)
met de West-Europeesche
revolutie.
De bolsjewiki annuleerden
de oorlogsschulden
uit de tijd
van de czaa.r en Kerensky, maar waren in/19l8
gedwongen) in een nota ·aan Wilson te verklaren)
/Octobe rl
á
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dat ZlJ "tegenwoordig de deelname aan onderhandelingen
met die re gee r i n.,'
gen toe at emrren , die no g niet de wil van het volk uit drukk en. 11 Wil son
zelf vroegen ze, ne n te. w·illen meede eLen, of de Vereenigde staten en
haar bond genoo t entgerie gen waren de inte ruent ie te staken,
"indien het
Russische volk zich bereid verklaart,
hen daarvoor te betalen en een
losprijs
te geven, zàoals een plotseling
aangevallen
menscn zicn van
zijn aanvallers
loskoopt?"
En in Januari 1919 schreven de bolsjewiki
de._Amerikaansche regeering opnieuw: "Wij d.eeLer; uw verlangen naar herstel van. normale betrekkingen
tus8chen Amerika en Rusland en zijn bereid alles uit de 1f{egte ruimen, wat deze zouden kunnen verhinderen."
Toen dan ook de geallieerden
begin Februari
1919 voorstelden
op de
Prinseneilanden
een oonferentie
te houden, om door onderhandelingen--met
Rusland een einde aan de interventie
te maken) verklaarde
de Sovjetregeering
ten opzichte
van het oo r Logaschuj denp rob l eern : "voor alles
bereid te zijn,
in deze kwestie aan de eisch van de Entente~achten
tegemoet te komen " en stelde zij als borg voor de overmaking der verschuldigde
rente-bedragen,
levering
van bepaalde grondstoffen
voor.
Voor de eerste maal bood zij economische concessies
aan, en zij verklaarde tenslotte
de bedoeling te hebben) "de behandeling van de vraag
over eventueele
annexaties
van Russische gebiedsdeelen
door de Ententema.ch t en zonder meer buiten
deze onderhan.delingen
te laten."
Al deze aanbiedingen
konden de voortzetting
van de burgeroorlog niet verhinderen,
want de Entente wilde de val van de bolsjewiki.
Deze bevonden zich dus in een buitengewoQn gevaarlijke
en daarbij
dubbelzinnige
situatie,
toen ze het oprichtingscongres
van de IIIe Internat ionale in Maart 1919 te Moskou bi jeenriepen.
De ve rte genwoordigende
buitenlandsche
partijen
waren klein en hadden ten deele reeds beslissende nederlagen
achter zich. Van directe
revolutionaire
mogelijkheid
van actie der nieuwe organisatie
kon geen sprake zijn.
Toch was de. situatie
op zich zelf hoopvol, en op het eerste
congres gaf de vastbesloten r evo j ut i ona i r e taal van Len i n de toon aan: "Bespoediging van de
koloniale
en van de proletarische
revolutie,
lie verandering
van de oor-.
log in de burgero o'rLo g, arbeidersraden,
dictatuur:
"Het oude kapit-alistische
systeem bestaat
niet meer) het kan niet meer bestaan."
(Richtlijnen).
Een bolsjewistisch
socialiseeringsprogram
werd ontworpen, de
stelling
van het "socialietische
Rusl and " ten opzichte van de ove rm.nsnende imperialistische
grootmachten en hun vazalstaten
en de landen var,
het ovenvonnen imperialisme
vastgelegd.
Aan de in wording veikeerende
"iJolkenbond" werd+de rol van een heilige
alliantie
van de kapitalisten
voor de onderdrukking
van de arbeidersrevolutie"
toegeschreven,
de
leuze van de wereldrevolutie
werd verkondigd.
De oprichtingsdagen
van de Komintern waren ondertusGchen de
da gen van zijn nederlaag
in Europa. Het Berlijnsche
Maart-avontuur,
de
l'.'lunchener raden-republiek)
de Hongaarsche revo l ut i e , waren gevoelige
klappen van de opdringende hU dden )Europee sche contra=re vol ut ie tegen
de r kwet sbare en van de proletari
sche mas sa t s geisolee.rde
1inksche groe .
pen . De Russen voelden zich nog verder in het nauw gedreven, nog meer
geisoleerd.
Zij geloofden,
dat zij het revolutionaire
.rijpingsproces
in West-Europa niet konden afwachten en streefdeE naar eén van boven,
d vw c z . door Moskou geleide bespoediging
van het revolutionaire
proces
volgens de op Russische bodem zoo doeltreffende
recepten van de bolsjewistische
tactiek.
flOp tot de maesa t e " werd de leuze die hen onbewust

