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Rusko/SSSR x USA I
(10. – 30. léta 20. století)

Zájem Američanů o carské Rusko rostl v souvislosti s rusko-japonskou válkou
(1904-1905), kterou Rusko drtivě prohrálo. Z modernizujícího se Japonska (=reformy Meidži po roce 1868) se stala velmoc, kterou museli brát vážně nejen Rusové
(na Dálném východě) a USA ( v Tichém oceánu), ale pochopitelně i zaostalá Čína,
Velká Británie (nejsilnější loďstvo světa + kolonie v Asii) i Francie (kolonie v Indočíně). Mír mezi Ruskem a Japonskem se dojednával pod dohledem amerického prezidenta T. Roosevelta a ruské tajné služby se velmi snažily získat informace o jeho záměrech a strategii...
V letech první světové války se američtí agenti (krytí diplomatickými posty
na americkém velvyslanectví a konzulátech, funkcemi v americké pobočce Červeného kříže (např. pluk. R. Robbins) či obchodními činností (X. Calamathiano)
snažili zorientovat v složité realitě Ruska v roce 1917 (dvě revoluce: „únorová“ – pád
carismu+ „říjnová“ = vítězství Leninových bolševiků- konec demokratického Ruska)
a získat¨nějaký vliv na rozhodování Leninovy bolševické vlády .
Američané chtěli udržet Rusko ve válce a zabránit dalšímu vzestupu moci Japonska na Dálném východě a v Pacifiku. Když se Leninovo Rusko rozhodlo (brestlitevský
mír v březnu 1918) uzavřít s Německem a Rakousko-Uherskem separátní mír a vystoupit z války, začali Američané podporovat v následné kruté občanské válce (např.
činnost organizace ARA- potravinová pomoc pro hladovějící lidi) „bělogvardějce“
(admirál Kolčak, generál Děnikin). Ale američtí agenti netušili, že jsou sledováni
sovětskou ČEKOU...
V občanské válce zvítězili bolševici. Ale světová komunistická revoluce se nekonala. Sovětský svaz měl zájem o americké (vojenské) technologie, a tak se sovětští
agenti snažili pronikat do amerických vědeckých a technologických center. Třeba
pod rouškou obchodních aktivit (sovětská obchodní společnost ANTORKT v New
Yorku; SSSR získal licenci na výrobu tanků).
Stalinův SSSR pochopitelně podporoval a financoval činnost KS USA. Významným mezníkem byl rok 1933. Rooseveltovy Spojené státy diplomaticky uznaly SSSR.
Stalinovi agenti v USA tak získali diplomatické krytí- sovětské velvyslanectví...
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