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VOORWOORD. 

Laval en de Sowjetgezant te Parijs Potemkin hebben op 2 Mei 
het Frans-Russisch verdrag ondertekend. Daarna heeft Laval op 
13, 14 en 15 Mei te Moskou belangrijke besprekingen gevoerd met 
Stalin, Molotow, Litwinow en vanuit Moskou over de radio 
wereldkundig gemaakt, dat Stalin, de algemene secretaris van de 
partij van Lenin, de heerser over de Sowjet� Unie en de Kommunis� 
tische Internationale, de politiek van nationale verdediging der 
Franse bourgeoisie begrijpt en goedkeurt. Daarmee is de doodsteek 
gegeven aan de Kommunistische Internationale, wier secties naar 
de afgrond van het sociaal-patriottisme worden gedreven. Daarmee 
is meteen op treffende· wijze aan alle revolutionnaire arbeiders de 
noodzakelijkheid geopenbaard van de voorbereiding en de stichting 
van de Vierde Internationale. 

Door het internationale secretariaat van de LK.L. (Bolsjewiki
Leninisten) is een open brief aan het wereldproletariaat gericht, 
waarvan wij met spoed de Hollandse vertaling hebben bezorgd, 
die door ons als brochure ter beschikking van de Hollandse arbei
ders wordt gesteld. 

Mogen vele oprechte revolutionnairen door de lezing van dit 
document zich geroepen gevoelen de gelederen van de Revolution
nair�Socialistische Arbeiderspartij te versterken, die zich bij haar 
oprichting voor de Vierde Internationale heeft uitgesproken en aan 
haar voorbereiding haar krachten geeft. 

HET DAGELIJKS BESTUUR 
VAN DE R.S.A.P. 





OPEN BRIEF AAN HET WERELDPROLETARIAAT. 

STALIN HEEFT DE ACTE VAN OVERLIJDEN DER 
KOMINTERN GETEKEND. 

Stalin heeft met den renegaat Laval de acte van overlijden der 
Derde Internationale getekend. Er is thans geen enkel arbeider, 
zelfs in politiek opzicht de achterlijkste niet, die niet zou weten, 
dat de Sowjet--bureaukraten in het publiek het internationale prole-
tariaat beslist verraden hebben. Voor de eerste keer heeft Stalin 
openlijk gezegd wat is, d.w.z. tegenover de wereld het revoJu" 
tionnaire internationalisme afgewezen en is hij naar de grondslag 
van het sociaal--patriottisme overgegaan. Hij heeft zijn publiek 
verraad aan zijn Franse lakeien laten weten door tussenkomst van 
een burgerlijk minister, die zelf in zijn land verrader van de 
arbeidersklasse is. De gesubsidieerde bureaukraten van het Franse 
Stalinisme hebben onmiddellijk de noodzakelijke konsekwenties 
getrokken en Vaillant Couturier 1} voltooi1t in .zijn artikel het 
verraad tot schande. 

Op het ogenblik, dat de arbeidersmassa zich op de revolution
naire weg begeeft, dat boerenmassa's in beweging komen en krach-
tig aan de politieke strijd gaan deelnemen dat de kleine burgerij, 
die direct door een zich nog steeds verdiepende crisis getroffen 
wordt zich in haar geheel radikaliseert, durfde deze bureaukraat 
n,eerschrijven, dat voor de onafhankelijke actie van het proletariaat 
in zijn ,revolutionnaire strijd tegen zijn bourgeoisie er geen uitweg 
meer is, dat alle pogingen schipbreuk hadden geleden, en dat om 
de inval in de Sowjetunie te keren er niets overbleef dan zich aan 
het Franse imperialisme toe te vertrouwen. Hij voltooide het ver
raad van zijn meester tot vernedering. 

De Derde Internationale is in de ogen van allen de diplomatieke 
agent van het Stalinisme geworden, beladen met de fouten en 
misdaden, die de beslissende stap op de weg van de god vrede 
openlijk heeft gezet. 

Geven wij in het kort de feiten weer: 

1) Vaillant Couturier: een van de leiders der kommunistische partij van
Frankrijk. 
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BREST--LITOWSK EN HET VERDRAG.

Het verdrag Stalin-Lava} plaats.t zich °,P hetzelfde plan als de
de van Brest-Litowsk. De SowJetregermg gaat tot een militai vre · l' t· h · d d' 

r
• verbond over met een impena 1s 1sc e regermg, oet 1t niet wille-
keurig, doch om niet ver�i:tig� te wo��en. Dat is de enig mogelijke
rechtvaardiging·. Maa� JUtst hier begmt de voor de gek houderij.
De· vrede van Brest-L1towsk was een nederlaag en men verklaart

. aan wie het horen wil, dat het verdrag een grote overwinning van
de Sowjetunie zou zijn, Het is niet nodig de verhouding van krach
.fen van 1918 en thans te vergelijken. De feiten hebben zelf geant
woord. Wat ook de verschillen in de wereldsituatie en in de ver
houding van krachten zijn, het- Frans-Russische verdrag staat in
principieel en politiek opzicht op hetzelfde plan als het verdrag van
Brest-Litowsk. Zullen de kommunisten en socialisten dus in het
parlement voor de goedkeuring van het Frans-Russische accoord
moeten stemmen? En dat wel onafhankelijk van de vraag of de
Sowjetdiplomàtie gedwongen werd dit verdrag te ,tekenen of niet?

Wij willen het histórische·voorbeeld van Brest-Litowsk opnieuw
ter hand nemen. De Duitse sociaal-demokraten stemden in de Rijks
dag voor de aanvaarding met de verklaring, dat zij geen enkele

· reden hadden er tegen te zijn, omdat de Bolsjewiki het aannamen.
De Bolsjewiki ·antwoordden hun: ,,Gij zijt schurken. Wij zijn mate
rieel gedwongen te handelen om niet vernietigd te worden, maar gij

- zijt.politiek vrij om .voor en tegen te stemmen en Uw stem betekent
het vertrouwen of wantrouwen-jegens Uw eigen bourgeoisie".
• - -Als wij erkennen, dat het Sowjetbewind werkelijk gedwongen is
het militaire verbond-.met het Franse imperialisme te sluiten, is het
proletariaat van dit land het volstrekt niet. Door hun stemmen in
het parlement hebben de socialisten en kommunisten zich niet uit te
spreken over. çle beweegredenen van de daad der Sowjetregering
maar uitsluitend- over · de beweegredenen van de regering Flandin
Laval. Als zij hun vertrouwen zouden uitspreken zouden zij schur
ken .zijn_ als �e Duitse sociaal-demokraten van 1918.

· ST�LINISME EN GODSVREDE.

Gisteren nog verklaarden de Thorez 2) & Co.: .,Wij beminnen 
·· ons land, maar wij kunnen de nationale verdediging onder het
kapitaljstische stelsel niet erkennen". Als die formule zin heeft.
betekent -zij: Wij kunnen aan onze bourgeoisie de taak "ons land"
( dat overigens niet "ons" i�) te verdedigen, niet toevertrouwen.
Vandaag zegt men: .,Met ineengekrompen hart zullen wij gemene
zaak maken met de bourgeoisie om ons volk te verdedigen tegen
het barba,:Jsme van Hitler, omdat toch het Franse volk recht hee,�top ·dezelfde· ópofféring van zijn helden als het Russische volk •
De nieuwe positie van de kommunistische partij brengt niets nieuws,
. zij is sociaal-patriottisme.

2) ThÓrez: als 1).
























