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verklaarde
Eolotovv) "dat W1J. geen andere wensch hadden en nog hebben)
dar, ook in de t oekomat de beste relaties
met Duitschland
te onderhouden. Bet is iedereen bekend) dat de Sovjet-Unie
door een sterke innerli jke kracht gedreven wordt orr, haar betrekkingen
met alle Staten te
verbeteren)
de landen met een fascistisch
régiem niet ui t ge sonde rd ."
Mglotow legde er de nadruk op) dat de "ultra-nationalistische
ras ,··theorieen"
de r nazi IS "vanze lf sprekend" geen' belet se l waren voor de
ont wakz el i ng der Russisch-Duitsche
betrekkingen:
"gfschoon wij geen
buitengewoon gunstige meening omtrent deze ttheorieeE
Ihebben) verbergen
,,
wij onze eerbied voor het Duitsche volk) è.l~ een der machtigste
volken.
van deze .tijd niet."
Het ging louter
"om datgene) wat aan de. pol Lt éc
van het huidige Duitschland.morr:enteel
ten grondslag ligt")
n l . om de
kwestie of Hitler IS politieke
opvatting
nog gehuldigd wordt.
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De binnenlandsch-politieke
voorwaarden voor de
laatste
etappe van de buitenlandsche
politiek
van Rusland.
De concrete)
directe
richtlijn
van de Russische buitenlandsche
pol i t iek wordt dus in bel argri jke mat e do or de wissel ende ve rhoudingen
der imperialistische
mogendheden bepaald.
De andere factor)
waarop deze
ou t en l and ache politiek
der bolsjewiki
steunt)
hangt ec ht e r-van hun
eigen) binnenlandsche
krachten
af. En hierin
hebben juist
de laatste
tijd be i ang rd jke ve r s chuav i nge n plaats
gevonden.
Het gegime van het bólsjewistische
abso~utisme heeft een zekere grens overschreden.
Volgens oorsprong en sociale
evenwichtsver.
houdinge r; ste unde het in de ee rste ontw ikkel ings j aren volledig
op de
Russische
arbeiders~assaas.
~et proletariaat
scheen de politiek
en economisch bevoorrechte
klasse te zIjn.
(ofschoOL d~ze bevoorrechte
positie
zeer bescheiden
was). Het absolutistische
r é gá.me van het bolsjewi sme st eunde dan ook voo rname l ijk op de indust r i ee l e klasse)
om een
t e ger; .....
vi cht tegen de quant i t a t ref veel en veel grootere
boerenmassa te
hebbeE en.het
industrieele
staatskapitalisme
in een geforceerd
tempo
te kUTillen opbouwen.
De industrialiaatie
van Rusland gaf hun echter de gelegenheid
om het partiouliere
klein-kapitalisme
der boeren te vernietigen
en het
land te co l Ie ct v i aee ren . Er ontstond eeD agrarisch
colJrectief-kapitaLi sme, dat aanue
eene bint zijn belangen zoowel tegenover
het staatsapparaat al s tegenover
de arbeide rsmaesaas wiet door te zetten)
te rwljl
het aan de andere kant juist
de basis voor het staatsapparaat
zelf werf.
.
'Tegelijk met de successen der politiek
van het tweede vijfjaar-plan
hebben de bo Lsjew-ik I de ve rande rä ng..yan Rusland uiteen
13:'1dbouw- in een I ndus t rd e eLe' staat v.erk ond Lgd, Vanaf' 1928 tot 1934 at eeg
het Russische proletariaat
va;.rl1?)3tot
28)1% der totale
bevolking)
de
collectief-boeren
van 2)9 tot 45;"9%) terwijl
de pa.rtLc uj Lere boe re.n
var. 72) 9 tot 22) 5% daalden.
De arbe ide rs vc rmen dus wel iswaar nog een
bevolkings-minderheid)
doch hun industrieel
ontwikkelings-proces
is
niet alleen
al zeer ver gevo rde rd zr j produceeren
tegenwoordig
ook
het overgroote
deel va.. alle Sovjet-voortbrengsele~.
Dit overwicht
dwingt echter het absolutistisch)
bolsjewist
isch regime om thans 4ijl
voornaamste SBunpunt naar de boerenklasse
te verleggen
en het zwaartepunt van het staatsapparaat
naar de zwakste zijde over te brengen) om
het evenwicht tusschen
beide klassen te herstellen
en zocdoende het
absolutistische
gezag het regeeren ffiogelijk te maken.
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- 24 De Russische collectief-boeren
worden de gep r Lvi.Legee rde klasse
in de Sovjet-Unie.
Geschiedde de wederopbouw van Rusland tot 1928 t en
koste,van
de boeren, de collectivisatie
zelf voltrok
zich reeds ten
nade ej e van het p ro.l et a rü aa t . De milliarden-investee
ringen in de Russischelandbouw
moe at en aan het
nduat rá eej e bedrijfsleven
onttrokken
worden. Deze Lnveat.e e ringen verklaren
dan ook grootendeels
de g.espan~
~n Bobiale tbestand)
W~arin het Russische ~roletariaàt
zich, andanks
alle vijf-jaar-plan-successen
bevindt.
De afschaffing
der broodkaarten
en de daaropvolgende)
dienovereenkomstige)
broodprijsverhooging
was
een cadeaut je aan de co l j ec t ef -boeren') aan wie door Stalin
in 1932
"weLat an d " beloofd was. Inde
laatste
4 jaren heeft de regee ring bi j.1 a
5 milliard
roebel vo or de 0 r garn sa tie der machine- en tractor-stat
ions
uitgegeven)
een bedrag) dat door de Russische industrie
moest worden
opgebracht.
De financieele
schulden tot 1933 van de collectief-bedrijvan) totaal
ten bedrage van 435 millioen
roebel) werden eind 1934 geschrapt)
het geld werd dus aan de boeren geschonken.
Zooals thans zelfs de mensjewikin Domanewskaja ontdekt he eft,
zijn de collectie~e
bedrijven
zoogenaamd socialistisch.
Stalin had echt er resds op het 17e. part ij -congres ve rk Laa rd , dat de kLei nbur ge rli jke
geli jkmake r r j de r communes nu geLi quidee rd moest worden. De collect ieve
landbouwbedrijven
zijl1 a rte s , welke het per so onr i jk bezit der boeren
een groote mate van vrijheid'laten.
Op het congres der collectief-boeren
in Feb rua r i 1935 werde n door Stal ih ontworpen statuten
voor de coll EO t ieve be dr i jven aangenomen. Deze statuten
hebben de grond en bodem
"voor Eeuwig aan de col Lecti eve bedrijven
ve rmaakt ", zooals de secretarie
der,Mosköusche partij-organisatie
verklaarde
(Zie de Rundacaau
1935!Nr',"28).
De genationaliseerde
grond is in privaatbezit
der co1." Lect Leve 1andbouwbedri jven ove rgegaan. De Moskousche part i j -secretaris
verklaarde
verder,
dat "elke kolchoz-boer
thans voelt)
dat de·algemeene
vergadering
der leden van een oollectief
bedrijf
meesteresse
is over
het betreffende
bedrijf,
dat geen enkel I gevolmachtigd
persoon' meer
in st aat is hem uit het kolchoz-bedrijf
te 'stooten en dat hij mede een
gelijkgerechtigde
stem heeft bij de beslissing
over gemeenschappelijke
aangelegenheden)
het bedrijf
betreffende."
Men nam zeer scherp stelling
., te gen het 11 ab so.l uut ontoelaatbare)
stuntel ige ingri jpen in het leven
de rvko l oho z-cbe drä jven " door "eenige partij-oTganisatie
ISIl)
aan wie men
duidelijk
maakte) "dat wij lieden,
die de statuten
der koLohoz c.bed r i jven ove rt reden) noch in het part ij - noch in 'het Sovjet -apparaat
kunnen
dut den ;" De Kolchoz-boeren)
onbepe rk t e ihee r ache rs ove r hun grond) werden dus uit de voo gdi j de r part ij -organisat äe IS· ont slagen. De Il leidende
rol van het proletariaat"
over de boeren was hiermede dus de.f i nr't ef
ten einde.
'
Met de p·olitiek, g in g he t de ze'lf de kant op. De opheffing ven
de f ormeeLe onde rd rukx i n gtde.r iboe ren op politiek
gebied ging hand in
hand met bovengenoemde radd ca l e hervorming in de inriohting
der kolchoz-bedrij~en.
Het VIlde Sovjet-Congre~
voerde tiet algemeene) directe
en geheime kiesrecht
in) dus een soort "sovjet--parlementarismell)
waardoor het gewicht der boeren-massa IS bij verkiezingen
de doorslag gaf.
In de toekomstige
Sovjet-congressen
zal dus) evenals inde
daaraan andergschikte
parlementen)
de meerderheid
der boeren overheerschen.
De
spits Var). de bolsjewistsische
staat bevrijdt
zich dus zoodoende van de
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proletarische
druk) die ZlJ vroeger voor haar apParaat noodig had) doch
die haar t hans te gevaarli jk zou kunne n worden. Want het Sovjet-régir::e
ka~ zich ondanks alle dictatoriale
veiligheidsmaatregelen
alleen handhave~ door de massa-krachten
in het land te benutten)
waartusschen
zij
mcet r.ano ev ree ren en waaraan z i j te geLi jke rt i jd rekening en ve rantwoordin; schuldig
is.
De ve r.le g gi.ng van het vo orn aams t e steunpunt
van het dictatoriale)
bolsjewistische
systeem naar de boexen, bracht echter
het verlies
der voorrechten
voot bepaalde pa.:rtij-instantie1s
van proletarische
af.komst met zich mede. Bovend ie r, be t eek eride dit een dermate groote inbreuk
op de pa r t Ljc t rad i t Le t a , dat het
zeker niet zonder "innerlijke
beroering L-~ het partij-apparaat
kon plaatsvinden)
ondanks het feit)
dat
deze partij
reeds vele maj eri "gezuiverd"
was. Opnieuw IT10est Stalin
zich tegen zijn partij
keeren om haar consevatisme
te breken. Hij deed
dit Let de bekende) bolsjewistische
onverbiddelijkheid
door) zoo niet
~e~ partij-apparaat)
dan toch de partij
als politiek
lichaam langzarfle
and or.sdhade j i jk te maken. Had de beslissende
invloed van het proletariaat
illhet .Bov je t c-abao l ut eme tot nu toe daarin bestaan)
dat het
partij-apparaat
eigenlijk
boven het staats-apparaat
stond) het overwicht der boeren in he t SCïvjet-systeerr
zal er toe leiden)
dat het staatsapparaat
boven het partij-apparaat
komt te staan.
Tot nu toe heeft deze geweldige verandering
twee zeer belan grijke maatregelen
t~n ~evolge gehad. De eerste
beteekende
de opheffing
van de Vereeniging
van Oude Bolsjewiki)
d.w.z. de vernietiging
van de
kern der "proletarisch"-revolutior.aire
traditie
van de Russische
Con:muni at i s ch e Partij
(1J,olgens burgerlijke
bj aden werd ook Kro epska ja gearresteerd.)
De tweede was de reotg~'1isatie
V~'1 het
jeugdverbond)
zooals men het beschaamd uitdrukte.
Evenals de Communist ische Part ij zelf) had men dit verbond
vroe <.Se
r vo Lgen s het z . g . "product e ,principe"
geo r gan seerd en in de
bedrijve~
verankerd.
Het gold als éen va~ de belangrijkste
wapens der
partij
in de bedrijver.
zelf en speelde daar een groote rol als orgániaat o r der.stoo.t-brigades
e n va l a kassier
der ot aat.c l eeni.ngen , enz. Het
was e'e',:'1,'
actief)
politiek
Lnat rument van de bo Lsjew i etI eche partij.
l'IDsac h l en rweI het actiefste,
omdat de jeugd-organisatie's
t e ge Li jke r t i jc
steeds een broeinest
voor d~ Meest verschillende
oppositiotieele
stroomir.ge n was en ide vertolker
var; de "bo'l s jew i s t i ec he zelf-kritiekll)
waarover r.en al sede rt 1an ge t i jo. rn et s 'mee r ,hoort. Het je ugd cve rborid , als
relatief
zwakste punt vrn de partij, .. moes t er het eerste
aan geIo oven .
Reeds op 22 Feb rua rd, 1935) dus d i rect rna het Zevencie Sovjet-Congres)
dat de boe re n in be cche rming had ge nomen , werd tot zi jn 11 re o rgant s a t Le'',
bes c't en . Na dit be s Lut t 'volgde het Juni-plenwn
van het centraal
comi t e
van het jeugdverbond.
Hiel' werd het co oi aa Lc.democ ra't äs che standpunt)
n.l. ~at de jeugd-organisatiè
geen politieke)
doch uitsluitend
paedagogi s ohe functies
geeft)
dco rge ze t.. D~ in de bedri jven werkende jeugdor gan i aat e ' s worden kapot gemaakt. Het Oommuni at a.ech Jeugdverbond
wordt. opnieuw Ln zeven se ct Let s ingedeeld:
De, a.rbe i de r a j eugd , boerenjeugd') . je ugdp i cn I e rs) at udentea ; leerl:trigen
van, mid,è.el·baré,~scholel1) ,
l~i:le:..:cle CJV-organen en jeugdarbeid
der s t aa t a-rren handels-organisaties.
Het CJV is daardoor politiek
uitgeschakeld,
zijn werkingssfeer
blijft
beperkt tot de jeugd-idylle:
"he t
zijn roeping geworden om gelijk
ee:.:..zo r gz.aar. t umman r:,illioenen
menachencop te voeden)' hun wereldbeschouwing te vormen, hen ts.leeren;.':te:
ve rzo rgen en te koes t e r en!", zooals de Pr awda middenJtini
in. een hoofd:artikelscnreef.
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De liquidatie
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Van de Oonnnt e rn .

In het teeken van dez politieke
verandering
in het binnenland)
n.l.
de politieke
NEP-we~ding va~ Stalin,
zij~ thans de laatste
traditioneele
hindernissen)
welke tot nu toe door de aanwezigheid
der com~
mur.ást e cne partijen
in Europa voor de bolsjewistische
politiek
be st aan
hadden) weggevallen.
De sar::enwerking van het Russische
at aa't akap t a l i sne v
met het monopolie-kapitalistische
en gedeeltelijk
openlijk
fascisti~he:
imperialisme
staan thans geen uiterlijke
hinderpalen
meer in de weg.
gen kar; nu r: e iI].del i jk die hinde rli jke 'revo t ut ie~fraseolo
gie st aken.
•
Vroeger had men de "Wereldrevolutie")
ten~inste
Op papier)
als de eeni~
en waarachtige
garantie
tegen een interventie
van imperialistische
mogendheden beschouwd. In de practijk
steunden de bolsjewiki
echter uitsluitend
op hun diplomatie
en op het Li cha am dat .dezettiplomatie
invloed verschafte)
n.l.
op het goed georg~~iseerde
en gemechaniseerde
roode leger.
De onlangs gestorven
vice-voorzitter
van de Raad van Volksco lf{,issarissen
Koeibyschew gaf dit thans openlijk
te kennen.
Op het-Derde
Sovjet Congres in Moskou in Januari 1935 verklaarde hij n.l.:
"TeI'\1Vijl we in de internationale
arena voor de vrede
strijden)
moeten wij echter niet vergeten)
dat de .best.e. garantie
tegen
een oorlog) tegen een interventie)
altijd
de versterkende
macht van
de gewapende verdedigers
van ons vaderland
~ D~l. het roode leger der
arbeiders
en boeren - is. 11
De proleten)
die zich uit eerlijke)
revoj ut aona i.r e overtuiging
bi J de conmum st i sche part i jen aanslot en ; en h ie rvo or het mart e l aar..
schap van het fascistische
t e r re ur'cge zag 'op zich hamen) hadden al vroeger voo r de bol sjewiki niet meer meegeteld.
Zi jmoesten'
zich in het
a.l geraeen tevreden
stellen
met sympathie-betuigingen
Of .pro't.e at re so Luties)
welke in de vredesen bondgènootschaps-polit.iek
t uaachen het
"Yade r l and van alle werkers" en hun f asc t at is cbe onde rd r.ukke r s niet de
geringste
wijziginG
brachten
of mochten brengen. Af en toe, spraken de
broodschri jve r s der bolsjewilr.i
hun meen än g e crrber ook openlijker
uit.
L-l de "Runds ohau" 1933 - Nr. 33 schreef
b .v . Peri. naar aanleiding
ven
de tot at andtkormn g van het nieuwe niet-aanvals-verdrag
met : Italië)
met 0en schaamteloos
cynisme) dat zijn weerga nergens vindt:
"Onze
Italiaansche
'cstrijdmakkers)
die in de tuchthuizehen
ve rban ni.ngso orrë n
zuchten)
zullen het -f'e t, dat hun beu'l e n gc dwongeri zijn te cnde rhande Len
r.et de ve rt egenwoordige r s van die revol ut ona'i re ende vo or w.i e r ove rw i r.n in g de -bestet onder ons hun vrijheid
opgeofferd
hebben) als een
aannoed i ging tot nieuwe tegen stand en st ri jd be achouwen . 11 Men had dUB
de c onnun i a'tLs che arbeiders
al lang losgelaten
toen deComintern
nog
steeds de lIa~-lti-fascistische"
schijnoorlog
voende: tegen die mogendheden
die al ten nauwste met de Sovjet-Ur"ie
ve rbonden 'waren.
Bij het jongstleden
tOt stand gekomen Franseh-Russische
pact
echte r , waarbij het niet mee r uit sl uitend om .dá p'l oma'tá.ek e af spraken)
maar ors een recht st re ek s che mll'i ta ire aamenwerk i n.g ging) hebben de
bolsjewistische
leiders
zelfs het laatste
restje
s oh i jnwan een "revo .
1ut ionai re" dubbel zinnigheid
moet err-o pge ve n.' De F rans chen . z i napee Lde r;
ke nr.e Lá jk op de garantie "s 'tegen de- 'onde rrm jn Lngspoû LtLek van de Frans che Corr.r:lUnistische Partij.
Staliri gaf ze! Bij gelegenheid
van zijn
bezoek, aan Hosk ou ve rze ke rde hij Lava l , dat het vanzelfsprekend
was;
dat Frankrijk
maat re ge j en voor haar militaire
verdediging
moest nemen .
Op 16 Hei schreef
de Lzweat La : "De taak van de publieke
opinie in beide
Landen 'ligt
in de ondersteuning
van de wederzijdsche
regeeringspolitiek,
die de politiek
van de vrede en de verdediging
is."
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Ha. r~c:,; \Te rbo'L1è.·jnG-G F:~8.".k
ri jk vc Igdé dat met Czec ho-Slovaki je.)
dat', z i c h , door', naa r ~~êdreClgde ligging
tUt3SChéTIHitler-Duitschland
eE
de Jt w i et appe k Ocat en r i jk , onrm dde Lj" Jk hij"het
Fransch-Russische
ver.
d.tag aansloot.
De "l.zw8st·ija motiveerde
è.Lt nieuwe bondgenootschap
-tot
1934 hadden er geen d~,p+,oLla"-ieke be t rek kán gen t us scnen beide landen
bestaan .. n haar nu.:-[;[f.ervan 17 H6i o.a. m.at de vol gende woorden: Wanneer het Duitsche fascis~e)
om zijn veroveringspolitiek
te maskeeren
een t heo r i e opstelt)
die erop neerkomt) dat de Slavisohe
volkeren' er
de dupe van worden) dan garandeert" de Sovjet-Unie)
die zioh niet met
pan-slav.,i·st:',8c·he. maskerades ophoudt) dat 'zij de verdediging
der Slavisc he voIke ren , die door een aanval worden bedreigd)
niet m.irrder .reoht ,
vaardig·.'en voor onde r s t eun m g vatbaar ac ht , dan de verdediging
van
Frankr t jk • Ii
.
.
.
"
Daar het uit de oude tijd
ove rgeble ven apparaat
de r Comint e rnpèrtijen
t ooh -geen 'e i gen , zelfstandig
leven meer leidt)
braoht de noodzake.lijke:·verandering
in hun poLit i ek niet de minste moeilijkheden
met
"~ich metlè~ De politiek
van milit~ire
verdrageh met kapitalistisohe:~
a" t·~.I).···~i~c~te een liquidatie
van de ondermijningspolitiek
der Cominternpartijen
in de betreff~nde
landen.
Deze liquidatie)
die de ondergang
der CorrmuJlistisohe partijen
in Europa gevaar-lijk
dioht nadert)
werd
d.oor MOskou op twee mani e re n voltrokken.
In de eerste
plaats
was het
noodzakelijk)
d~t de;'Fransohe
en Czeohisohe partijen
zioh op de Larrds-.
verdedigïng
~l?-~J;lielden
.• Dit gesohiedde prompt) al stond de Frànsohe
Commun s t isohé Pàrtij
weliswaar voor de moeilijke
taak .de ze wending
met het t ran.i t ionee r e anti-milita·risme
der Fransohe arbeiders
in overeen~~~iml~g te moeten ~rengen.
Zij ging eohter:voorziOhtig
en diploma., . tiek ·te werk. "De wede rz i jd ache hulp omvat. de daarmede overeenkomende
màatregelen
ter verdediging
van de··vrede"). ach reef Magnien op 16 Mei
in de Humanitéo "Eenbolsjewiek
moet alles
doen) om de vrede te redden")
've.rkLaa.rde ~!aill'an.t-Cout'
r l.er twee da.gen I at.è r in hetzelfde
blad. Hij
vergele..ek,da~xhij
het. ve rd ra.g met d~ ·lIJEP.:....politiek. Het ging erom) tijd
te w i nn en Or!! d':;; 00'1'10-& ,zo::fve:e1.1l10}~èli jk ' uit te stellen
en "ons sooialist isoh vaderland". te'" verdèd.i gen Andere redenen moest men in de woorden var, Stalin
nie:t;:~6eken.~terder
verklaarde
men) dat de FranscheGom.munt at i sc he Pa r t i j de vver de dä gs t e r der Fransohe soldaten -zou blijven
ei}' het leger'.w;l:l·de veroveren.
Practisch
bleef hiervan: eohter alleen de
e i ach over Oril,~·d.8t'as c t at i ache en reaotionaire
o.f:ficieren
uit het leger
te ve'r:wijde,rsr:r;.l:)daar men hen toch moei Li jk .de ernstige
verdediging,van
de Sovjet~.Un~e 'lgon' toevertrouwen.
" '.
,.'
.
C-zecho-Slovaki je) waar eene rZ'i jds het nat ionalisme
en' andè rz i jd s de' 80ciaal-democratïsohe
halve zacrrt he rd der Communistisohe
Partij
veel gro ot er waren) maakte men er z i c h gemakkelijker
van af. Op
een vergadering
der Praagsche Communistisohe Pa r t i j , d vd • 24 Mei)
zei Sverma) een pa s gekozen afgevaarQ.igde
der Cz~ohisohe Commun
i s't i s che
Pa rt r j , dat de Czeohisohe Communisten) nu t.s het pzeoh,o-Slovaaksohe
leger
oonse quent te gen het Dui t sohe impe riali sme zou at ri jderi , de ze st ri jd
en het leger zouden ondersteunen.
Hij ve rkLaa r de z i ch voor het behoud
der onafhankelijkheid
van de Czeohisohe natie)
dat gewaarborgd zou
kunnen worden doo.r een van f a ac i.at en gezuiverd
leger.
Omçiez~ politiek
der "vade rj an de ve rde da gf n g"; in overeenstemming met de plannen der Sovjet-.di.plomatie)
in de met haar verbonden
kap i t aj s t r s one naties
te kunnen doorzetten)
moest de Comintern opnieuw
een daarvoor gesohikte
parlementaire
basis zoeken. Dit kwam praotisoh
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hierop neer) dat de Cor:;intern-partijen
z i.c n in de betreffende
landen
bij de Sociaal-de~ocratie
moesten aansluiten.
Het'eenheidsfront
met de
bonzen va~ het "sociaal-fascisme"
werd plotseling
de eenige)
juiste
leuze var: de Ocmr-undet I eche Partijen.
In Frankrijk
werd het "volksfront 11
i::-~ het leven geroepen,
dat golven vanenthoueiasme
en Bchijn-aotivHteit
ontketende.
Dat de onderhandel ängen i:: het algemeen echter niet zoo
vlot verliepen,
kwam door de meeningsverschillen
over de kweat eivan
..:.
de vergrooting
en uitbreiding
van het front.
Terwijl de Oommunistische
t:
Partij
ook links-burgerlijke
pa rt i je n in het front wilde opnemer. (als
er van coalitie
sprake is, dan ook meteen tot en met de democ ra't s che
bourgeoisie!
L apr aken de sociaal-democraten
hun traditioneel
Neen hiertegen uit en kregen in de oogen van de Fransche arbeiders
daardoor de
naam va n de radicaalste
en meest "1inksche"
partij.
Ondert ua schen kon
BluY!.op het congres van zijn partij
in Muhlhausen (Juni 1935) niet
.
ontkennen)
"dat de verklaringen
van Stalin overeenkwamen ~et de drie
jare~ tevoren,
in Tours)ovar
de lands~erdediging
genomen besluiten
der
socialistische
partij
en dientengevolge
de toekomstige)
organisatorische eenhe id van sociali sten en commm is t en ten goede kwamen. Bi j een
Dui t ache aanval zouden alle proleten
tegen de buá t en l.andaohe vijand
optrekken)
want ee~ Fransche nederlaag
zou de r.eder1aag van Rusland
beteekenen. 11 (ITZZ = Neue Zürioher Zei tung van 13 Jun i ) - Het is werkelijk
niet uitgesloten)
dat l1oskou zelfs eer. directe
ontbinding
van
z i jr. Europeesche partijen
zal doorzetten)
wanneer de omstandigheden.'
zich nog meer in deze richting
orrtwäkke I e n . Mocht het de 9,olsjewiki
geLukr.en de sociaal-demooratische
partijen
indirect
te be mvj oeden ,
zoride r er zelf ve r arrtwoor dej jk voor te zijn,
dan strookt
dit in de.,
huidige wereldsituatie
het beete met MoskoU's ~lannen.
(In de verschillende
bolsjewistiscte
richtingen
zit een streven om zioh naar
de sO,êiaal-der,.'1ocraten te oriënteeren.
De Trotzkisten
in Fr.ankrijk)
Zwit se r Land , en z , , hebben zich' reeds met de aooiQ.al·~moo ratie ve rbo:uden) in an de re landen gaan zij 'd.e2-91f'cle :ri,,-hting uit.
De OOInmunistisDhe
Partij
Oppositie
in Sohaffhausen
sloot zich begin Juli 1935 bij de
Zvrit se r s che sociali sti sche part i j aan).
De Zwitsersche
Oommun et i eche Partij
heeft deze stap naar
~de sociaal-democratie
zonder aarzeling
gevolgd. Na een campagne tegen
," het
va.l{,vereenigings-"Crisia-initiatief")
, sociaal-der:;ocratische
,;
f gaf zij
.. kó rt-voc r de ve rk i e ai'n gen het parool uit om voor dit initiatie
te
ste':.'[.6":..J..
De t.oe at an d was ondertusschen
nat uu.rj t jk "wezenlijk
veranderd".
Weliswaar,had
de SPB) Offi het initiatief
~r do~r te krijgen)
een ingrijpende
uitschakeling
van het parlement voorgesteld)
dooh de Zwitse rs cne re gee rän g was van plan nog verder gaande dictatorische
volr.a ch't e:a voor zich cp te e i s che n . Dus gaf, de Zwitsersche
Communistische
Partij,
overeenkomstig
het .be-proe f de sociaal-democratische
recept van
het kleinare
kwaad) de vo o.rkeur aan de halve, boven de driekwart-dictatuur.
be.za zwenking werd 'gevolgd door een eenheidsfront-aanbieding
aan de S?S" waama de ontbinding
der' Hoode 1Jakvereenigings-Opposi
tie
in Bazel werd v6~rbereid.
DeZwitserache
Socialistische
Partij
stelde
vijf voo rwaa r deri: o va • de 1i,quidatie
van de R~!Oen soortgelijke
eommur.istisché
organisaties,
het stopzetten
van alle critiek
tegen de
sociaa.l-der:!oc.ratische.
pol it Lek ) -in het bijzonder
tegen de sociaal-democra ti sche beet.uuru-d unc't onar r s sen , ei')} -de volledige
t rouw aan het
Zwitsersche
IIPlan van de arbé i d ", :E)e Zwitsersche
Oommum eb ache Pàrtij
heeft dit natuurlijk
allemaà1" geaccepte e rd , Zij kon zelfs nog.de ironische opm.erking V8.l-J. het soo i aa.Lcdèmo c ra't eche partijbestuur
an haar
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