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KINAS KOMMUNisTPARTI OCH 
DEN IV TROTSKISTISKA INTERNATIONALEN 

Skälet till att det kinesiska par
tiet, som under flera år varit isole
rat och berövat kontakter med den 
yttre världen, utan kännedom om 
den fria världen och därtill sugge
rerat och förlamat av sin egen dok
trin, plötsligt visat sig vara kapa
belt till expansion i världsskala och 
till konkurrens med Sovjetkommu
nismens väloljade maskineri, är 
måhända enklare än man vågat tro. 
Mao Tse fattade helt enkelt den ut
sträckta handen från den sedan 
länge existerande oppositionen mot 
Sovjet inom den världskommunis
tiska rörelsen. Denna opposition är 
delvis organiserad i form av den 
IV trotskistiska Internationalen, 
som just nu håller på att integreras 
mellan den yttersta vänstern inom 
den socialdemokratiska rörelsen 
samt trotskistsympatisörer och or
todoxa grupper inom den ryska 
kommunismen, som står i opposi
tion mot det ryska partiets nuva
rande politik. Den gemensamma 
sammanhållande länken är den 
pro-kinesiska hållningen i tvisten 
mellan Moskva och Peking. 

Alla som varit någorlunda intres
serade av den kommunistiska dok-
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trinens utveckling under efter
krigstiden vet, att den trotskistiska 
rörelsen t. o. m. 1956 var lagd på is. 
Först den s. k. avstaliniseringen 
1956 i förening med Sovjets inter
vention i Ungern gav den åter vind 
i seglen. Många hoppade då av från 
de rysskontrollerade kommunist
organisationerna av olika skäl och 
fiskevattnen för den IV Internatio
nalen utvidgades betydligt. De se
nare händelserna, främst den allt
mera intensifierade tvisten Moskva 
- Peking, har bidragit till att den 
IV Internationalen vuxit och aktivi
serats. Genombrottsåret för den IV 
Internationalens återvändande till 
politisk aktivitet i större skala var 
1960, då tvisten Moskva- Peking 
tog en mera bestämd ideologisk 
gestalt på världskommunismens 
kongress i Moskva. 

Apropå den IV trotskistiska In
ternationalen vill vi här endast på
minna om några fakta. En av 
Trotski organiserad oppositions
rörelse uppstod redan tidigt på 30-
talet med centrum huvudsakligen i 
Mexiko, Kuba och Frankrike; den 
antog namnet den IV Internationa
len. strax före kriget bildades en 
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central i Amsterdam. Under krigs
åren var den trotskistiska rörelsen 
mindre aktiv. Först sedan denna 
central 1948 överförts till Paris, 
återupprättades de organisatoriska 
formerna och började den utveckla 
en politisk aktivitet. Mellan 1948 
och 1956 och i mindre grad fram 
till 1960 kan den trotskistiska rö
relsen karakteriseras som en un
derjordisk rörelse inom världskom
munismen. Den infiltrerade i väns
terflyglarna i de västerländska 
socialdemokratiska partierna och 
de av Sovjet dirigerade kommunist
partierna, sammankallade regel
bundet sina kongresser och förde 
en intensiv intellektuell propagan
distisk och publicistisk verksamhet 
på basis av initierade studier och 
ideologiska analyser inom den s. k. 
vetenskapliga marxismen. T. o. m. 
1960 kan trotskismen karakterise
ras som en elitär rörelse, som utbil
dade kadrer av ideologer och le
dare i syfte att kunna behärska 
den världskommunistiska rörelsen 
ovanifrån. Den var således en gene
ralstab utan trupper eller en ledar
kader och en grupp yrkesrevolutio
närer utan massor bakom sig. 

Som elitär rörelse har trotskis
men utvecklats särskilt intensivt 
inom den s. k. intellektuella kom
munismen. Den gynnsammaste 
jordmånen fanns under 50-talet i 
Paris, i det franska kommunistiska 
partiets periferi. Mestadels var det 
fråga om olika ligor och grupper, 
ofta besläktade med de s. k. pro
gressisterna. Termen "trotskister" 

uppfattades närmast som samlings
namn för dessa grupper. Denna 
rörelse infiltrerade i vissa fackför
eningar, sociala institutioner, radi
kala partier och även i socialistiska 
parlamentariska grupperingar. Det 
politiska klimatet i Paris efter kri
get gynnade utvecklingen av de 
trotskistiska ideerna, vilka i regel 
ej uppträdde under egen etikett. 

Ungefär i mitten av 50-talet fick 
trotskisterna en stark förankring 
inom vänstergrupperingar i Labour
partiet i England, vilket bidrog till 
förbättringen av de organisatoris
ka kontakterna med trotskistiska 
grupper i sydöstra Asien, Afrika, 
särskilt Nordafrika, och med de 
gamla trotskistiska centra på Kuba, 
i Mexiko och i Sydamerika. Men 
den ideologiska och politiska cen
tralen finns med all säkerhet fort
farande i Paris i den IV Internatio
nalens gestalt. Man bör lägga märke 
till att rörelsen, trots att trotskis
terna är splittrade i olika grupper, 
organisationer, fraktioner och rent 
av diskussionsklubbar, utvecklats 
längs samma fåra och har gemen
sam "hatt": just den verkställande 
kommitten i den IV Internationa
len.Den centrala organisationen i 
Paris består troligen av ett mycket 
internationellt sällskap, där dock 
franska, engelska och sydameri
kanska kommunister förefaller att 
spela ledande roller. 

Man kan säga, att det nu bland 
trotskisterna finns två slag av akti
vitet: l) den som söker samla och 
integrera mogna trotskistiska ele-



ment, ännu ej införlivade med den 
organiserade rörelsen i den IV In
ternationalens tecken med hänsyn 
till den aktuella utvecklingen av 
konflikten Sovjet - Kina och med 
tanke på att stödja sig på den nya 
"världsrevolutionens bas", Kina; 
2) den rörelse, som redan är enga
gerad i politisk verksamhet på oli
ka avsnitt av den revolutionära 
offensiven i hela världen, främst i 
u-länderna, och som i praktiken re
dan samarbetar på taktiskt sätt 
med det kinesiska partiet, t. ex. i 
Algeriet, på Ceylon och Kuba, i Öst
afrika, Sydamerika m. fl. länder. 

Tecken på trotskistisk aktivitet 
av det första slaget är för närvaran
de mest synliga i England. För om
kring tre år sedan bildades en rö
relse på Labours vänsterkant som 
heter "New left club" med något 
tiotal centra i hela England, mest 
bestående av intellektuella, verk
samma vid olika universitet, som 
åtnjuter stöd från politiker och 
parlamentariker från Labours yt
tersta vänster. Det gällde mest kom
munister, som stod i opposition mot 
Sovjets kommunism och som anta
git Mao Tses revolutionära linje på 
den trotskistiska ideologiens bas. 
"New left club" utger ett månads
häfte, "New left review", och en 
veckotidning, "The week", (där 
bl. a. den kände Conny Ziliacus 
skriver). 

För engelska, men även för kon
tinentala trotskister i Frankrike, 
Italien, Benelux och Schweiz, ut
ges en "Internationell socialistisk 
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revy". Den är besläktad med de två 
nyssnämnda publikationerna ge
nom att samma personer sitter i 
redaktionskommitHm. En del av 
dessa personer tillhör Labour Rese
arch Department, d. v. s. en orga
nisation, som upplöstes och för
bjöds av Labour-partiets ledning 
såsom kommunistisk. Alla dessa 
tidningar har en betydande del av 
sin läsekrets inom ungdomsorga
nisationen "Y o ung Socialists", som 
uppstod 1960 efter den av La
bour på grund av kommunistisk 
och trotskistisk infiltrering upp
lösta "League of Youth". Labours 
nuvarande styrelse har många be
kymmer för "Young Socialists", 
vilken också anses vara behärskad 
av trotskisterna. 

Den främste ideologen i "New 
left club"-rörelsen verkar vara den 
kände kommunistexperten Isaac 
Deutscher, rabbinson från Krakow 
och författare till flera kända böc
ker, tidigare ofta av vissa brittiska 
politiska kretsar betraktad som 
expert (men under de senaste åren 
komprometterad på grund av bevi
sade plagiat och friseringar). I feb
ruarinumret av "New left review" 
1964 finns en ledare av Deutscher, 
i vilken han kastar skarp belysning 
på hela rörelsens historia, utveck
ling och nuvarande attityd med 
hänsyn till konflikten Moskva -
Peking. Artikeln kan betraktas så
som ett officiellt förslag från denna 
gren av trotskismen till samarbete, 
adresserat till kineserna. 

Artikeln är värd en kort sam-
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manfattning: Deutscher uppställer 
tesen, att kommuniströrelsens upp
delning från 1925 ej förändrats i 
dag. Då representerades höger
kommunismen av Bucharin, cent
rum-kommunismen av Stalin och 
den vänster-revolutionära kommu
nismen av Trotski. Samma uppdel
ning representeras nu av Tito och 
Togliatti som höger, Krustjev med 
den s. k. Kreml-byråkratien såsom 
centrum och Mao Tse som vänster. 
Alla dessa tre aktuella gruppering
ar utvecklade sig på sätt och vis 
som reaktion mot stalinismen. 
Deutscher påstår, att Mao T ses 
"stalinism" inte ingår i hans ideo
logiska inställning utan blivit ho
nom påtvingad som taktik av poli
tiska förhållanden före och efter 
maktövertagandet i Kina. Deut
scher sysselsätter sig mindre med 
höger-kommunismen av Titos och 
Togliattis typ (revisionismen); han 
koncentrerar sig främst på tvisten 
mellan Krustjevs kommunism och 
Mao Tse-ismen. Han anser, att Mao 
har rätt, då han beskyller Krustjev 
för avståndstagande från Lenins 
läror i samband med koexistens
politiken. Denna politik leder till 
uppgörelse med USA och hela 
NATO-grupperingen, till kompro
misser med de Gaulle, Nehru, Nas
ser etc. på bekostnad av världs
revolutionens intressen i Asien, 
Afrika, Syrlamerika och även i 
Europa. Denna politik motsvarar 
kanske det sovjetryska imperiets 
intressen men måste betraktas som 
förräderi mot världsrevolutionens 

och klasskampens principer. Här 
har vi ekon av den gamla striden 
mellan Stalin och Trotski: Stalins 
"kommunismen i en stat" och 
Trotskis "fortsättande på vägen 
mot världsrevolutionen". "Det är ej 
viktigt", skriver Deutscher, "om 
den Sovjet-kinesiska konflikten är 
äkta från ideologisk synpunkt. Det 
kan hända, att Sovjet och Kina 
blandar in i konflikten vissa impe
rialistiska intressen. Viktigt för 
den revolutionära vänstern inom 
kommuniströrelsen är att Mao Tse 
och hans ideologi för den utgör en 
naturlig allierad." Därtill bidrar 
Kinas nationalintressen till Mao 
Tse-ismens expansion i samma rikt
ning som den revolutionära inter
nationalismen. Den påtvingar mas
sorna ett slag av internationalism 
på ett sätt, som aldrig förekommit 
efter Lenin. I detta ligger Mao Tse
ismens historiska betydelse och den 
väsentligaste kärnan i tvisten med 
Sovjet. Konflikten Moskva - Pe
king aktualiserade på nytt den 
gamla, stora debatten, vilken säkert 
kommer att underlätta precisering
en av den revolutionära kommunis
mens mål. Deutscher frågar till sist, 
om det inte är för sent att använda 
dessa mål såsom medel till pånytt
födelse av den revolutionära kom
munismens dynamik. Den största 
delen av världskommunismen är 
nu korrumperad av byråkraterna 
från Kreml, men personligen lutar 
han mera åt optimism på denna 
punkt. 

Deutschers artikel betraktas av 



trotskisterna som en mycket viktig 
tilldragelse och kommer säkert att 
få både politisk och ideologisk re
sonans i Peking. 

Vad beträffar den del av den 
trotskistiska rörelsen som redan 
samarbetar med det kinesiska par
tiet, har den av allt att döma börjat 
någon gång 1960-1961, först i 
form av spontan aktivitet. Först se
nare, 1962 och särskilt hösten 1963, 
antog den fastare former. I slutet 
av augusti 1963 ägde i Peking (som 
förberedelse för N ationalförsam
lingens session och Centralkommit
ttms plenarsammanträde i oktober) 
rum en konferens med partiets 
ideologiska kommission. Ämnet var 
de förändringar som framkallats 
inom världskommunismen på 
grund av "Krustjevs revisionism". 
Bland annat diskuterade man den 
trotskistiska rörelsen och kom till 
den slutsatsen, att den represente
rar en ren marxistisk linje. Kom
missionen fattade beslutet, att 
Moskvas hållning gör splittringen 
inom världskommunismen ound
viklig och att det kinesiska partiet 
bör lämna stöd åt och ingå sam
arbete med alla mot Moskvas poli
tik oppositionellt inställda kommu
nistpartier i världen, främst då 
trotskisterna. Chefen för den kine
siska CK :s propagandaavdelning, 
Tju Yang, nämnde, att det i tre län
der redan uppstått revolutionära, 
d. v. s. trotskistiska partier, näm
ligen i Ceylon, Australien och Bra
silien. Han sade bland annat- med 
adress till trotskisterna - att deras 
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historia bevisar, att de tror på sin 
sak, ej fruktar en övergående isole
ring och av egen erfarenhet vet, att 
sådana "grupper, som ingenting be
tyder", som de hittills varit, repre
senterar framtiden. Denna passus 
har publicerats i den kinesiska 
pressen och det är mycket sanno
likt, att just detta avsnitt framkal
lade den sovjetryska pressens och 
radions våldsamma bredsidor mot 
Peking. Sovjet beskyllde kineserna 
för att ej tveka att ingå intimt sam
arbete med trotskistiska förrädare. 
Det var därför, som en rad pro
kinesiska trotskistiska antipartier 
uppstod i kapitalistiska länder, he
ter det i både radio och press. (En 
märklig artikel av S. Ivanovitj: 
"Frondörerna bildar block", i Iz
westija den 11 september 1963, vitt
nar om, att Moskva noggrant obser
verat det pågående samarbetet mel
lan trotskisterna och de kinesiska 
kommunisterna.) 

Denna ideologiska konferens vitt
nar om att kontakterna mellan 
trotskister och kineser redan då var 
av äldre datum. 

Man bör dock ej bortse ifrån, att 
det ännu finns betydande motsätt
ningar och skillnader mellan trots
kister och Mao Tse-ister. Trotskis
terna betraktar t. ex. Tito som den 
spontana revolutionens hjälte i den 
rätta marxistiska stilen, medan 
Tito i Kina betraktas som en världs
revolutionens förrädare. Trotskis
terna fördömer hundraprocentigt 
Stalin, medan denne i Peking allt
jämt åtnjuter aktning som Lenins 
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efterträdare. På denna punkt skiljer 
sig trotskisterna och Mao Tse-ister
na mest och det kommer att krävas 
mycket arbete för att undanröja 
dessa ideologiska hinder. På detta 
pekar en passus i Deutschers arti
kel, där han anser, att Mao Tses 
"stalinism" inte är av äkta kvalitet 
utan endast påtvingad. Trotskister
na godkänner inte heller Mao Tses 
axiom, att vätebombskrig blir skad
ligt enbart för kapitalisterna. Trots
kisterna betraktar Albaniens Enver 
Hodja såsom en stalinistisk skurk 
i fickformat, medan han i Peking 
räknas som en apostel för den rätt
trogna läran bland krustjevska re
visionistiska kättare. 

Måhända beror emellertid den 
största motsättningen mellan trots
kister och kineser på, att Trotskis 
lära aldrig förutsåg existensen av 
en bas för världsrevolutionen byggd 
på jordbruksbefolkningen. Debat
ten mellan kineserna och den IV 
Internationalen har inte nått så 
långt, att denna punkt berörts, men 
med all säkerhet kommer den så 
småningom att aktualiseras. 

Inom den IV Internationalen har 
också vidtagits mått och steg för 
att omorganisera och integrera rö
relsen så att den skall duga som 
partner för det kinesiska partiet. 
Man vet, att i juni 1963 hölls en 
kongress med den IV Internationa
len, troligen i Paris, en s. k. "för
eningskongress" med syfte att mo
bilisera olika trotskistiska gruppe
ringar under ett enhetligt program. 
En annan kongress ägde rum orne-

delbart efter ovannämnda beslut av 
den ideologiska kommissionen i 
Peking, troligen i Algeriet, där det
ta beslut godkändes. I december 
1963 förekom förhandlingar mellan 
delegationer från Kina och från den 
IV Internationalen, troligen på Cey
lon, där man kom överens om att 
uppskjuta ideologiska och program
matiska tvister och ingå en taktisk 
och politisk allians vad beträffar 
gemensam revolutionär aktivitet i 
världsskala, trots eller vid sidan av 
den politiska utvecklingen i Mosk
va. Bland trotskisterna i London 
har på flera håll detta Ceylon-möte 
kommenterats såsom inledningen 
till bildandet av en "V Internatio
nal" på gemensam trotskistisk-Mao 
Tse-istisk bas. 

Det finns flera skäl att anta, att 
trotskisternas revolutionära gene
ralstab redan 1962 överfördes från 
Paris (där dess ideologiska cen
trum fortfarande finns kvar) till 
Algeriet. I Paris utges ett organ för 
det trotskistiska-kinesiska samar
betet, "Revolution", som redigeras 
av Jacques V erges på ett tiotal språk 
och distribueras över hela världen. 
Både den algeriska armen och rege
ringen är starkt infiltrerade av 
trotskister av olika nationaliteter, 
kubanska, engelska, spanska och 
franska, vilket kan lämna många 
förklaringar till Ben Bellas senaste 
ideologiska deklarationer. Ordfö
randen i den IV Internationalen, 
Pablo, ingår i Ben Bellas regering 
som arbets- och fackföreningsmi
nister. I Algeriet ligger det största 



av alla utbildningsläger för geril
latrupper av alla nationaliteter. 
Dessutom finns sådana läger i Kina, 
Kuba, Ghana, Guinea och på Cey
lon. Trotskisternas taktik bygger 
på revolutionär politisk erövring av 
öar och på förvandling av dessa öar 
till utgångsbaser (Kuba, Ceylon och 
senast Zansibar och Cypern). Mot 
sådana baser är det för infiltrerade 
kapitaliststater svårt att försvara 
sig. På öar är det lättare att samla 
vapen för senare distribution, pro
paganda kan obehindrat spridas ut 
och en ö-bas är lätt att skydda från 
främmande insyn. 

Trotskisterna kontrollerar flera 
afrikanska vänsterorganisationer, 
bl. a. den nu mäktigaste "African 
Peoples Demoeratic Union of South 
africa" (APDUSA), som har sina 
filialer även i Daar-es-Salaam, Al
geriet och Somalien samt förgre
ningar till andra vänsterbetona
de pan-afrikanska organisationer. 
Trotskisternas verksamhet i Afrika 
är mycket intensiv och behöver en 
noggrann kartläggning. I Västern 
vet man inte mycket om den. 

Vid den tidpunkt, då det kinesis
ka partiet bestämde sig för att 
självständigt expandera i hela värl
den, blev den trotskistiska rörelsen 
genom utvecklingens natur kine
sernas närmaste allierade i befriel
sekampen mot Moskvas anspråk på 
överhöghet. Samtidigt förfogar 
trotskisterna över sådana partikad
rer som kineserna saknar, nämli
gen partiledare och agitatorer, som 
bättre än kineser kan användas i 
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Europa och andra världsdelar. De 
nu existerande stora centra för den 
Mao Tse-istiska kommunismen i 
Schweiz, Frankrike, Belgien, Eng
land, Italien, Österrike, Mexiko, 
Ceylon, Burma, Irak m. fl. länder, 
bygger sin verksamhet på praktiskt 
samarbete mellan kineserna och de 
inhemska trotskisterna, och det är 
mest de sistnämnda, som är syn
liga utåt. Under den senaste måna
den har nya kraftiga Peking-centra 
börjat uppstå i Paris, Bryssel och 
Wien på basis av trotskisternas or
ganisationsnät. 

Samgåendet mellan de Mao Tse
istiska och trotskistiska rörelserna 
utgör en händelse av första klas
sens betydelse, ty dess tendens är 
att integrera alla element inom 
kommuniströrelsen, som är oppo
sitionellt inställda till Moskva. 
Först en sådan allians kan förvand
las till ett praktiskt politiskt in
strument för att åstadkomma en 
verklig organisatorisk splittring in
om den hittills ganska heterogena 
och huvudsakligen av Moskva kon
trollerade rörelsen. 

Här är det måhända på sin plats 
att varna för sådant önsketänkan
de och sådana illusioner, som verkar 
att vara särskilt livskraftiga i USA 
och England. En av dessa illusioner 
består i tron att en förstärkning av 
kinesiska expansionen med ett 
trotskistiskt inslag automatiskt 
skall öka och påskynda tillkomsten 
av inre motsättningar och slitning
ar inom den samlade kommunist
rörelsen, vilket i sin tur måste för-

. "· 



302 

svaga den revolutionära dynami
ken inom världskommunismen i 
dess helhet. Visserligen måste så
dana motsättningar uppstå, men 
man bör ej överskatta dem. De kan 
vara nyttiga för den västerländska 
politiken endast då man i Västern 
lärt sig att spela på dem och utnytt
ja dem. Nuvarande läge är långt
ifrån sådant. I Västern vet man 
knappast och kan knappast rätt be
döma betydelsen av denna frak
tionsstrid inom kommunismen. 
Dessutom bör man ej glömma, att 
inom både trotskismen och Mao 
Tse-ismen erkänner man doktri
nen, att man skall samarbeta med 
varje slag av radikalism, socialism 
och kommunism, även den sovjet
ryska, om detta leder kapitalis
men till skada. Det är ett faktum 
att trotskisterna, de kinesiska kom
munisterna och fidelisterna solida
riskt samarbetar med Moskvas 
agenter på den revolutionära krig
föringens lägre nivå. Det gemen
samma målet - att bekämpa kapi
talism, kolonialism och imperia
lism - förenar dem. Maktkamp 
mot Sovjetkommunismen kommer 
ifråga först då vissa regeringar 
ställs under den revolutionära kom
munismens kontroll. Först då kom
mer Mao Tse-ister och trotskister 
att börja tänka på att eliminera den 
sovjetryska kommunismens agen
ter och kämpar. Ett bevis på att 
läget är sådant utgörs av det fak
tum att gerillatrupperna i ovan
nämnda trotskistiska och Mao 
Tse-istiska läger i flera fall utbil-

das med hjälp av sovjetryska offi
cerare (Ghana). 

Det är fel att nu säga, att Västern 
fortfarande har att göra med sov
jetrysk kommunistexpansion minus 
den expansion som håller på att 
organiseras av trotskister och Mao 
Tse-ister. Det är riktigare att sätta 
plus i stället för minus. Den väster
ländska världen kommer att ha att 
göra med inte som hittills bara den 
sovjetryska expansionen utan två 
former av kommunistexpansion, en 
med central ledning från Moskva 
och en ledd från Peking. 

Än så länge bygger det väster
ländska försvaret mest på militära 
faktorer, som ingenstans visat sig 
effektiva i kampen mot den revolu
tionära krigföringen, varken i In
dokina, Algeriet eller på Kuba etc. 
Nu är Cypern aktuellt. Västerns 
försvarsmöjligheter kommer sna
rare att minska om kommunist
taktiken förbättras och kampen ut
breds till så gott som alla u-länder. 

En annan illusion beror på över
skattning av Kina såsom världs
revolutionens nya bas. Man bör ha 
i minnet styrkeförhållandena. Om 
den kommunistiska expansionens 
effektivitet och dynamik bestäm
mes av basernas militära potential 
och resurser, så är Sovjets utgångs
läge fortfarande ojämförligt myc
ket bättre och rikare både vad be
träffar organisatorisk kapacitet och 
materiella medel än det kinesiska 
läget, även efter de förstärkningar, 
som Peking kan få i form av trots
kisternas intellektuella, politiska 



och ideologiska insatser. Den Mao 
Tse-istiska-trotskistiska revol utio
nära rörelsen kommer att öka sin 
kraft i samma takt som Kina ökar 
sin militärekonomiska potential. 
Den kinesiska kommunismen kan 
således bli farlig först om flera år; 
den sovjetryska är däremot ett obe
stridligt faktum i dag. Inte heller 
bör man glömma ytterligare en 
sak: den nya kinesisk-trotskistiska 
revolutionen kan aldrig uppstå, 
aldrig existera och fungera utan 
den sovjetryska basens samtidiga 
existens. Om denna bas faller, är 
hela Mao Tse-ismen och trotskis
men dömd till undergång. 

I Västerlandets intresse ligger att 
den Sovjet-kinesiska konflikten 
fortsätter och fördjupas så långt 
som möjligt och att förhindra varje 
uppgörelse och sammanslagning av 
de båda kommunistcentra. Endast 
under sådana förhållanden kan 
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möjligheter uppstå för spel på 
kommunismens två tangenter och 
motsättningarna mellan dessa till 
Västerlandets förmån. Strategi och 
logik rekommenderar i detta fall 
hjälp åt den svagare sidan och för
hindrande av att den besegras. På 
den linjen verkar de Gaulle gå. 
Däremot är USA :s politik, som på 
grund av känslomässiga argument 
och illusioner är benägen att ställa 
sig på Sovjets sida i konflikten, 
mycket farlig på lång sikt. Mot 
denna bakgrund bör man nu be
trakta också de västerländska strä
vandena att lämna Sovjet ekono
misk hjälp i stor skala i form av 
långfristiga krediter. Endast en för
svagning av den sovjetryska kom
munismen kan spela en avgörande 
roll för försvagningen av världs
kommunismens expansion och agg
ressivitet. 

' .. 


