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zak steken) dat van een aamenwerk äng met burgerlijke partijen) zooals
door de Fransche corrmunisteL geeischt) natuurlijk geen sprake kon z~n

Evenals tot 1932 het IIsociaal-fascisme" is thans het "een-
~:eidsfrontll de basis der Communistische politiek, geworden. "aar aanlei-
ding vande eenheidsfront-demonstraties op de lste r:ei) heeft BeLa Kun

,in een ui tvce ri g artike 1 in Nr. 11 van de "Communist Lscr;e 1 rt e ruat iu-
nal e " de i t act Lek en het succes van de Communi s t as ohe Partijen uiteen
gezet. Het betrekk ing tot Duit sch l and schreef hi j: W·an.neeI' à.e meerde r-
heid van het bestuur der Praagsche SPD er openlijk naar .streeft om de
oorlogspolitiek van H'it Ler=-Du'it achLand .te onÇl.ersteunen,- teneinde zoo·-
doende weer in genade te komen) is het noodzakelijk) dat de Communisten
een zeèr innig contact met de linksche Leder; en groepen. der SPD zoeken,
dat "het eenheidsfront meer naar buiten bl i jk t " en dat de 11druk der
massa "s bp het Praagsche SPD-'bestuur versterkt wordt." Deze interessante
uitlatingen bewijzen in de èerste plaats) dat het er met de arbeid van
de Duitsche Communistische Partij slecht voor staat) anders zou hij
zich niet tot het bestuur der SPD wenden) nadat zij) na Hitler's over-
winning verklaard had) dat "de SPD de voornaamste vijand bl i jf t ;" Zij
bewijzen bovendien) dat de Comintern alleen maar "ve.cht " om een zekere
invloed te krijgen op de laatste opverblijfs61en van een sociaal-demo-
cratisch apparaat) dat historisoh gezien) eigenlijk al afgedaan heeft)
en dat op het ti jdst Lp, waarop BeLa Kun zi jn art ikel schreef) juist
een einde had gemaakt aan de strijd der ltlinksohe1l fractie) om haar
awideel in de millioenen van het partij-bestuur) door deze fractie
uit haar handelszaakje ter financiering van haar eigen verdiensten, ten
koste ~an de Duitsche arbeidersmassafs) te gooien. De Gestaps heef~
het illegale SPD-apparaat momenteel trouwens bijna geheel vernietigd)
nieuwe massa-arrestaties verricht en zoodoende de oogst binnengehaald)
die haar t'wee spionnen in de Duit sche centrale leiding der SPD reeds
voorbere id hadden. Volgens bet rouwbare inl icht ingen he e f t het SPD-be-
stuur thans heel emaa.L geen verb.ind.i.ngen meer in Duit achLand, terwijl
het be sloten heeft er 0 ok geen meer te .zoeken .gedurende ,-de_e..ex.s:t-volg.ende
maanden.

Slot.

De buitenlandsche politiek der Sovjet-Unie heeft dus tot eB
militaire inschakeling in het systee~ der imperialistische bondgenoot-
schapspolitieÁ toe) haar weg consequent en geheel volgens de uit de
Russische revolutie groeiende situatie gevolgd. Zij heeft de communis-
tische partijen ten koste van het proletariaat) al naar de tijdelijke
en kortstondige behoeften~ die een dergelijke ontwikkelingstendens met
zich mee bracht) tot een punt gebracht) van waaruit hun politieke li-
quidatie in het belang van een nationaal-reforrr.istische sociaal-deno-
cratische politiek nog slechts een zuiver formeele kwestie is geworden.
Dit geschiedt tegelijk met de onlangs begonnen) bedriegelijke oproeping
tot een "eenheidsfront-enthousiasme" van een Europeë s ch proletariaat)
dat in deze tijden van reactie en zich overal doorzettende contra-re-
volutie in een ho~pelooze toestand van nationale beperking geraakt is.
De volgende stap kan slechts een verdere afbrokkelende ineenstorting
bet eekenen .
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~an een gezonde klasse-reactie tegen de zich doorzettende
practische en ideologische ondergang merkt men momenteel in de landen
in Europa nog niets. Het heeft er alle schijn van) dat de ao cd aaLc-demo-.
cratie en het bolsjewisme hun vernietigende invloed op elke proletari-
sche activiteit tot hun doodsbed zullen moeten behouden) alvorens een
algemeene proletarische verandering mogelijk wordt. De wereld is echter
dermate overbelast met economische en politieke moeilijkheden) tegen-
werkende krachten en tegenstellingeri) dat een dergelijke pr~letarische
wending} op de lange duur) onvermijdelijk moet komen. De ruine van de
"oude""arbeiders'lIllbeweging" zal een wederopbouw ten zeerste bemoeilij-
ken) doch er komt een tijd) dat zi j haar niet meer kan tegenhoudent






