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Kansainvälinen tilanne ja Kom
munistisen Internatsionaalen teh

tävät.
Kominternin VI kongressin 29/VIII—1928 

vahvistamat teesit.

Johdanto.

1. Ensimäisen i m p e r i a l i s t i s e n  
maailmansodan jälkeen on kansain
välinen työväenliike' käynyt lävitse 
sarjan historiallisia kehitysvaiheita, 
jotka ilmaisevat kapitalistisen jä r 
jestelmän yleisen pulan eri vaiheita.

E n s i m ä i n e n  vaihe, kapitalis
tisen järjestelmän terävän pulan 
vaihe, proletariaatin välittömän 
vallankumouksellisten esiintymisten 
vaihe, vaihe jonka kehityksen kor- 
kokohtana on vuosi 1921, päättyi 
toisaalta SS SR : n voittoon ulkoisten 
hyökkääjien ja sisäisen vastavallan-



kumouksen voimista, proletariaatin 
diktatuurin lujiitumiseen ja  Kom
munistisen Internatsionaalen järjes
tymiseen, toisaalta Länsi-Buropan 
proletariaatin useisiin tappioihin ja 
porvariston alkavaan yleiseen hyök
käykseen. Tämän vaiheen loppuren- 
kaana Saksan proletariaatin tappio 
v. 1923. Tämä tappio on t o i s e n  
vaiheen, kapitalistisen järjestelmän 
vähitellen kehittyvän osittaisen 
vakaantumisen, kapitalistisen talou
den „jälleenrakentam is“ - vaiheen 
lähtökohtana, vaiheen jonka aikana 
pääoma kehittää ja  laajentaa hyök
käystään ja  jona raskaiden tappioi
den heikentämä proletaarinen ar
meija edelleen käy puolustustais
teluja; toisaalta tämä vaihe on 
nopean iälleenrakentamisen aikaa 
SSSR :ssä ja  vakavan menestyksen 
aikaa sosialistisessa rakennustyössä, 
siikaa jona vahvasti kasvaa kom 
munististen puolueiden poliittinen 
vaikutus proletariaatin laajoihin 
joukkoihin. Vihdoin k o lm  a s  vaihe, 
jona kapitalismin talous nousee 
sodanedellisen tason yläpuolelle ja
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miltei samanaikaisesti tämän tason 
yläpuolelle kohoaa SSSR: n talous 
(alku n. k. «rekonstruoimisvaihee- 
seen, talouden sosialististen m uoto
jen  jatkuvaan kasvuun uuden tek
niikan perustalla). Kapitalistiselle 
maailmalle on tämä vaihe nopean 
teknillisen nousun, kartellien ja  
trustien sekä valtiokapitalististen 
tendenssien vahvan kasvun aikaa, 
ja  samalla kapitalismin yleisen 
pulan koko edeltäneen kulun määrää
missä muodoissa liikkuvan maail
mantalouden ristiriitojen voim ak
kaan kehityksen aikaa (typistyneet 
markkinat, SSSR, liikehtimiset siir
tomaissa, imperialismin sisäisten 
ristiriitojen kasvu). Tämä kolmas 
vaihe, jok a  on erikoisen räikeäksi 
kärjistänyt ristiriidan tuotantovoi
mien kasvun ja  ahtaiden markki- 
nain välillä, tekee kiertämättömiksi 
uudet imperialistiset sodat im pe
rialististen valtioiden välillä, niiden 
sodat SSSRrää vastaan, kansalliset 
vapaussodat imperialismia vastaan 
ja imperialistien interventsionit, sekä 
valtavat luokkataistelut. Kun tämä



vaille kärjistää kaikkia k a n s a i n 
v ä l i s i ä  ristiriitoja (ristiriidat 
kapitalististen maiden ja SSSR : n 
välillä, pohjois-Kiinan valtaus sota
voim in alkuna Kiinan jakoon ja  
imperialistien väliseen taisteluun, 
jne), kun se kärjistää s i s ä i s i ä  
ristiriitoja kapitalistisissa maissa 
(työväen joukkojen vasemmistumi- 
nen, luokkataistelun terävöityminen), 
kun se päästää valloilleen 1 i i k e h - 
t i m i s e n  s i i r t o m a i s s a  (Kiina, 
Intia, Egypti, Syyria), niin täm? 
vaihe väistämättömästi vie kapi
talistisen vakaantumisen ristiriitojen 
iatkuvan kehityksen kautta kapi
talistisen vakaantumisen jatkuvaan 
häiriintymiseen ja  kapitalismin 
yleisen pulan jyrkkään terävöity- 
miseen.

I. Tekniikka ja  talous. »-
2. Kapitalististen maiden tekniikka 

on epäilemättä suuresti kohonnut, 
ottaen eräissä maissa (Yhdysvallat, 
Saksa) teknillisen vallankumouksen 
luonteen.Kapitalismin tuotantovoimia 
ovat jälleen kohottaneet toiselta
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puolen polttomoottorien tavaton 
lisääntyminen, sähköistäminen, ke- 
miallistaminen, poltto-ja raaka-ainei
den synteettisen valmistuksen uudet 
menetelmät (bensiini, keinotekoinen 
silkki ym ), keveiden metallien käyttö, 
autoliikenteen valtava kehitys, toi
selta puolen työjärjestyksen uudet 
muodot konveierisysteemin tavatto- 
manjnopean yleistymisen yhteydessä. 
Tällä pohjalla kasvaa ulkomainen 
kauppavaihto ja erittäin suuresti 
lisääntyy pääomain ulosvienti, niin 
että eri maiden välillä taloudellisen 
yhteyden tämän muodon ominaispai
no oii huomattavasti lisääntynyt ver
rattuna aikaan ennen sotaa.

3. Talouden alalla havaitaan kapi
talististen monopoolien (kartellien, 
trustien, pankkiyhtymien) lisäänty
vän poikkeuksellisen nopeasti, mo
nopoolien jotka yhä lisäävät vaiku
tustaan myöskin maatalouteen. Pää
oman «kansallisissa» puitteissa käy
vän kartelloitumisen ia trustiutu- 
misen ohella kulkee eteenpäin 
myöskin kansainvälisten finanssi- 
kapitalististen yhtym ien kasvupro
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sessi. Samalla havaitaan myöskin 
valtiokapitalististen pyrkim ysten 
lisääntyvän sekä valtiokapitalismina 
tämän sanan varsinaisessa merki
tyksessä (valtion sähköasemat, kun
tain teolliset ja  liikennelaitokset), 
että kapitalistien järjestöjen kas
vamisena yhteen valtiovallan elin
ten kanssa.

4. Samalla ottaa kapitalismin ylei
nen pula uusia muotoja ja  kehittää 
erikoisia ristiriitoja koko maailman
talouden systeemin perinpohjaisten 
rakenteellisten muutoksien pohjalla. 
Kapitalismin taloudellisen keskuksen 
siirtyminen Europasta Amerikaan ja  
trustiutuneen ja  jaloilleen päässeen 
Europan yhä pontevampi pyrkim ys 
vapautumaan Yhdysvaltojen talou
dellisesta ylivallasta; kapitalismin 
kehitys siirto- ja  puolsiirtömaissa; 
hyvin iso epäsuhde eri maiden ta
loudellisen ja  sotilaallisen vahvistu- 
misnopeuden ja  niiden siirtomaahal- 
linnan välillä; vaara, mikä uhkaa 
imperialistien asemia siirtomaissa ja 
lähinnä Kiinassa; SSSR : n kehitys 
kaikkien maiden työväenluokkaa ja



siirtomaiden työtätekeviä joukkoja 
kumouksellistuttavana vastapainona 
maailman kapitalistiselle järjestel
mälle,—kaikki nämä ristiriidat eivät 
voi olla lopultakin johtamatta niiden 
uuteen räjähtämiseen.

5. Kapitalismin kasvaneet tuotan
tovoimat törmäävät yhä voim ak
kaammin sisäisten markkinain ahtai
siin rajoihin, markkinain, joita rap
piotila sodan jälkeen useissa impe
rialistisissa maissa ja  talonpoikais
joukkojen köyhtyminen siirtomaissa 
on supistanut, ja m yöskin maailman
talouden rakenteeseen sodan jälkeen 
kasvavine ristiriitoineen, joita peri
aatteellinen vastakkaisuus SSSR : n 
ja  kapitalismin maiden välillä on 
tavattomasti monimutkaistuttanut. 
Tasapainon rikkoontuminen Ameri
kan ja Europan väliltä 011 saanut 
räikeimmän ilmauksensa n. k. »Sak
san problem issa» ja  Englannin im pe
rialismin rappeutumisessa. Saksa, 
joka nopeasti on kohottanut kehitys
tasoaan— suuressa määrin amerika- 
laisen luoton avulla— ja  jonka on 
pakko suorittaa reparatsiomaksuja
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ja velkojen korkoja, ei löydä kylliksi 
markkinoita vientitavaroilleen, ja  
koko suhdejärjestelmää ylläpidetään 
yhä uusien amerikalaisten lainojen 
avulla, jotka vuorostaan lisäävät 
Saksan kilpailukykyä maailman 
markkinoilla.

Englannin imperialismin rappeu
tuminen ilmenee välittömästi itse 
Englannin teollisiiuden rappeutu
misena ja  pysähdystilana; huolimatta 
kaikista järkiperäistyttäm isyrityk- 
sistä, huolimatta työväenluokan 
elintason voimakkaasta puristami
sesta menettää Englannin teollisuus 
tärkeimmillä vientialoilla yhä enem
män kilpailukykyään maailman
markkinoilla; tuo rappeutuminen 
ilmenee englantilaisen pääomaviennin 
jatkuvana supistumisena ja  myöskin 
siinä, että Englannin porvaristo 
menettää hallitsevan aseman maail
man pankkiirina; se ilmenee lähinnä 
hyvin suurena vakinaisena työttö
myytenä. Dominionien vaurastumi
sen ja siirtomaiden kumouksellistu- 
misen yhteydessä saa tämä talou
dellinen rappeutuminen ilmauksensa
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Britannian imperiumin hajoamisten- 
densseissä.

6. Saavutukset tekniikan ja ty ö 
järjestyksen alalla ovat edistäneet 
v a k in a is e n  joukkotyöttöm yyden 
syntymistä johtavissa teollisuus
maissa. Työttömien armeija on nyt 
monin verroin suurempi kuin teolli
nen reserviarm eija ennen sotaa 
eikä tyyten häviä korkeankaan kon- 
junktuurin aikoina. Esim. Pohjois- 
Amerikan Yhdysvalloissa, joissa 
tekniikka on isoimmat edistysaske
leet ottanut, supistuu pääoman teol
lisesti käyttämän työvoiman määrä 
samalla kun tuotanto voimakkaasti 
lisääntyy. Niissäkin maissa, joissa 
tekniikka kohoaa, on tuotantoa 
suuresti lisäävä järkiperäistyttäm i- 
nen yhtynyt työn maksimaaliseen 
voimaperäistyttämiseen, työtempon 
murhaavaan kiihdyttämiseen, elävän 
työvoim an uskomattoman suureen 
haaskaamiseen. Työprosessin koneel
listaminen tekee kapitalisteille mah
dolliseksi ammatti op ittoman (naisten 
ja  alaikäisten) työvoiman käytön 
suuremmassa määrin ja  yleensä

t y ö v ä e n l i i k k e e n
kirjasto



ammattiopittoman työvoiman asetta
misen ammattioppisen tilalle. j]

Y  ritykset n ä i d e n  vaikeuksien 
lieventämiseen muodostamalla euro- 
palaisia ja  kansainvälisiä kartelleja . 
uusintavat laajennetulla pohjalla •) 
ja  uusissa muodoissa kilpataistelun £ 
(osasuhteideu määrittely, taistelu ] 
kartellien ulkopuolelle jääneitä y r i
tyksiä vastaan jne) Englannin ja  
mannermaan valtioiden välillä sekä 
itse Europan mantereella, joka poliit
tisesti ja taloudellisesti on pirstottu 
ja  monen monilla tullimuureilla 
aidattu.

Näissä oloissa käy kysym ys mark
kinoista ja  pääomien sijoitusalueista 
tavattoman kireäksi. Tämä kypsyttää 
uuden sarjan valtavia sotaisia yhteen
törmäyksiä ja  interventsionisodan 
SSSR: ää vastaan, tästä on aiheutu
nut jo käynnissä oleva intervent- 
sioni Kiinassa. Näin vievät kapita
listisen vakaantumisen ristiriidat 
lopulta väistämättömästi nykyisen 
«vakaantumis» -vaiheen muuttumi
seen valtavien katastrofien vaiheeksi.
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II. Kansainväliset suhteet ja  n. k 
..ulkopolitiikan11 problemit.

>7. Suhteet kapitalististen valtioiden 
ja  SS SR :n  välillä; imperialismin 
'suhteet Kiinaan; suhteet Europan, 
pääasiassa Ison Britannian ja  Y hdys
valtojen välillä muodostavat yleensä 
nykypäivien kansainvälisten suhtei
den perustan. Saksan vaurastuminen 
ja tämän yhteydessä valtojen uusi 
ryhm ittym inen ovat europalaisissa 
valtioiden välisissä suhteissa tapah
tuvien muutoksien päätekijöitä.

8. Yleensä kapitalismin nykyisen 
kehityksen tärkeimmäksi tekijäksi 
on myönnettävä taloudellisen paino
pisteen siirtyminen A m e r i k a n  
Yhdysvaltoihin ja  tällä pohjalla 
niiden imperialistisen aggressivisuu- 
den kasvu. Sam ali a kun Yhdysvallat, 
vakinaisena luotonantajana Euro- 
palle, ovat Keski-Europan nousun 
vipuna, samalla lujittavat ne ase
maansa meikein kaikissa maapallon 
osissa. Etelä-Amerikasta tulee vähi
tellen, brittiläisen pääoman syrjäy t



tämisen tuloksena, valtava v a ik u 
tusalue" Yhdysvalloille, jotka  verellä 
ja  raudalla tukahuttavat kaiken 
vastustuksen Amerikan mantereella 
(Nicaragua ym); Kanada ja  Aust
raliakin kallistuvat niiden puoleen 
n. K. ..taloudellisen yhteistyön" 
linjalla, jo lla  Yhdysvaltain johto
asema on jo  etukäteen varma. Y hdys
vallat kehittelevät laajoja suunnitel
mia vallatakseen tärkeimmät raa- 
ka-ainelähteet koko maailmassa ja  
heikentääkseen Englannin asemia 
tuhoamalla sen monopoolin nafta, 
ja kumin tuotantoon, murtaakseen 
Britannian puuvillamahdin Afrikassa 
(Egyptissä ja Sudanissa); Kiinassa 
jossa ne törmäävät vastakkain Ja
panin ja  Englannin kanssa, on niillä 
vankin asema, ja  vaikka ne toistai 
seksi vetäytyvät .avoim ien ovien" 
periaatteen suojaan, ottavat ne to
siasiallisesti osaa Kiinan jakoon. 
Näin tuo pohjois-amerikalainen impe
rialismi yhä enemmän siirtyy  n. k. 
.rauhallisen tunkeutumisen" politii
kasta välittömään sotilaalliseen siir
tomaiden valtaukseen.



9. Tämä Yhdysvaltojen nopea 
paisuminen ajaa niiden edut väistä
mättömästi törmäämään mätänevän, 
mutta kuitenkin vielä hyvin mahta
van brittiläisen imperialismin etuja 
vastaan. Keskeisin nykyisistä kan
sainvälisistä ristiriidoista on risti
riita nopeasti kehittyvän dollarita- 
savallan, jonka siirtomaat ovat suh
teellisen vähäiset, ja  rappeutuvan 
Britannian siirtomaaimperiumin vä
lillä, jonka siirtomaat ovat valtavan 
suuret, ja juuri tässä on solmu tu
levassa taistelussa siirtomaiden (eikä 
yksin siirtomaiden) uudesta jaosta. 
Englannin ja  Amerikan «yhteistyö 
on muuttunut Englannin ja  Ame
rikan häikäilemättömäksi kilpai
luksi.

10. Amerikalaisen pääoman vaiku
tus Europassa on vahvimpana ilmen
nyt Saksan taloudellisessa nousussa. 
Vallasta, jok a  oli syvimmän talo
udellisen rappion tilassa, on Saksa 
jälleen kohonnut sangen korkealle 
Yhdysvalloista saamansa jatkuvan 
luoton avulla. Ja tämän yhteydessä 
on vahvistunut Saksan poliittinen
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merkitys. Monopoolisen kapitalismin 
kasvu Saksassa aiheuttaa toisaalla 
sen että Versaillesin,sopimus menet
tää yhä enemmän tehostaan, toisaalta 
sen että Saksa ynä määrätymmin 
orientoi „länteen“ (s. o. imperialis- 
teihin ja Neuvostoliittoa vastaan). 
Kun Saksa taloudellisen, poliittisen 
ja  kansallisen alennuksensa päivinä 
pyrki solmimaan sopimuksia prole
taarisen valtion kanssa, ainoan val
tion kanssa, joka vastusti Saksan 
imperialistista orjuuttamista, niin 
Saksan uusimperialismin vahvistu
neet pyrkim ykset työntävät Saksan 
porvariston yhä enemmän neuvos
tovastaiselle kannalle.

11. Tämä tosiasia taas muuttaa 
pakostakin Europan valtojen ryhm i
tystä. Sarja Europan sisäisiä 'risti
riitoja (lähinnä Italian ja  Ranskan 
ristiriidat— sekä Balkanilla että poh- 
jois- Af rikassa) johtaa epävakaisten 
suhteiden pohjalla valtojen alati 
uusiin ryhmityksiin. Mutta kaikkien 
näiden muuttuvien ryhmittymisten 
lävitse murtaa tiensä perustendenssi, 
pyrkim ys taisteluun Neuvostoliittoa



vastaan. Lukemattomat sopimukset 
useiden pienten ja suurten valtojen 
välillä (Puola, Kumania, Italia, Un
kari, Tshekkoslovakia, .reunnvallat" 
ym), sopimukset, jotka suuntautuvat 
SSSR : ää vastaan ja  jotka on sol
mittu Lontoosta ja  Parisista annettu
jen  ohjeiden mukaan, ilmaisevat 
tämän tendenssin aina selvempänä. 
Saksan kannan muutos vississä 
määrin päättää määrätyn asteen 
tässä prosessissa, sodan valm istelus
sa imperialistien vastavallankumo
uksellisen blokin puolelta SS SR : ää 
vastaan.

12. Taistelu markkinoista ja  pää
omien sijoituspiireistä ei ainoastaan 
uhkaa johtaa sotiin SSSR : ää vastaan 
ja imperialistien välillä, se on jo  
johtanut suureen interventsiosotaan 
Kiinan ehtymättömien markkinoin 
jaosta. Sieliä, missä imperialisteilla 
on edessään sekä riiston objekti että 
samalla kumouksellinen liike, jok a  
rikkoo kapitalististen periaatteiden 
vallan, siellä on yleisten imperialis
tisten liittojen muodostuminen toden
näköisintä. Siksipä, paitsi imperia
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lististen valtojen blokkia SS S R :ää  
vastaan, on olemassa yleinen vasta
vallankumouksellinen pyövelien so
tilaallinen interventsioni Kiinan ku
mouksen voimia vastaan. Mutta sa
malla tämä yhteinen taistelu Kiinan 
kumousta vastaan syventää eturis
tiriitoja imperialistisen blokin sisällä, 
lähinnä ryövärimäisen ja julkean 
valtausvimmaisen Japanin imperia
lismin ja  valtavan voimakkaan Am e
rikan imperialismin välillä, joka 
kehityksen tällä asteella verhoutuu 
pasifismin valhevaippaan. Näin saat
taa imperialistien tosiasiallinen sota 
Kiinan kansaa vastaan paisuttaa 
valtavan selkkauksen imperialistien 
kesken.

III. Porvariston valtiovalta ja Inok-
kavoimien uusi ryhmittyminen.

13. Useimmissa kapitalistisissa 
maissa määrää porvariston politii
kan nykyään kaksi päätehtävää: 
ensiksi »kilpailukyvyn11 edelleen 
kohottaminen, s. o. kapitalistisen 
järkiperäistyttämisen edelleen ke-
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liittäminen, ja  toiseksi valmistau 
minen sotaan. Sosialiselta ja  luok- 
kakaunalta katsoen johtaa tämä 
porvariston politiikka toisaalta yhä 
tiukempaan työväenluokan purista
miseen ja  riistämisasteen kohotta
miseen, toisaalta taloudellisen ja  
poliittisen turmelemisen «hyvittä
viin" menetelmiin, turmelun jonka 
tietoiseksi kantajaksi yhä lisäänty
vässä määrässä tulee sosialidem o
kratia.

14. Pääoman yhteenkokoontuminen 
ja suurmaanomistuksen vetäminen 
pankkijärjestelmän kautta yleiseen 
finanssikapitalistiseen järjestöön va
kaannuttaa yhteen liittyneiden suur- 
riistäjien voimia, riistäjien joiden 
järjestöt ovat kasvamassa välittö
mästi yhteen valtiovallan elinten 
kanssa. Kun sota-ajan valtiokapita
listinen järjestelmä oli «piiritetyn 
talouden11 järjestelm ä, joka sodan 
päätyttyä «kumottiin11, niin valtio
kapitalististen pyrkim yksien vah
vistuminen, mikä nyt pohjautuu 
tuotantovoimien kasvuun ja  talouden 
nopeaan keskittymiseen, on vuoros
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taan objektiivisesti edellytyksenä 
talouden mobilisoinnille tulevia so
taisia yhteentörmäyksiä varten. Se, 
että tuotantovoimien jaossa yhä 
suurempi osa niistä siirtyy  kemian 
teollisuuteen, joka  nykyajan sodassa 
näyttelee erittäin tärkeää osaa, se 
sitäkin enemmän korostaa tämän 
tosiasian merkitystä.

15. Tämä kehitys, valtiovallan ja  
kapitalistien järjestöjen lähentymi
nen, porvariston kaikkien voimien 
keskittyminen porvarillisessa valti
ossa saa kaikissa kapitalistisissa 
maissa aikaan myöskin n. s. porva
rillisen valtiojärjestyksen taantu
muksellisen kehityksen. Tämä kehi
tys, joka  on kuvaava ilmaus kapita
lismin nykyisestä kriitillisestä vai
heesta, ilmeneiksen poliittisesti por
varillisen demokratian ja  porvaril
lisen parlamenttarismin yleisenä 
pulana ja lyö erikoisen leiman 
kaikkiin taloudellisiin selkkauksiin 
pääoman ja työn välillä, tekee ne 
poikkeuksellisen jyrkiksi.

Jokainen vähänkin suurempi talou
dellinen lakko ajaa työväen vastakkain
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trustiutuneiden kapitalististen jä tti
läisten kanssa, jotka ovat kasvaneet 
yhteen imperialistien valtiovallan 
kanssa. Tämän vuoksi saajokainen lak
ko poliittisen luonteen, s. o. yleisen 
luokkaluonteen. Kehittyessään saa 
jokainentaloudellinen lakko näin ollen 
„valtiovastaisen“ luonteen. Nimen
omaan tämä asiaintila pakottaa por
variston ja sen valtiovallan turvau
tumaan moninaisiin muotoihin, joilla 
taloudellisesti ja  poliittisesti saisi 
turmelluksi vissit osat itse työväen
luokasta ja  sen poliittisesta ja  
ammatillisista järjestöistä. Reformis
tisten puolueiden ja reformististen 
ammattiliittojen johtoherrain k y t
keminen kapitalistien järjestöihin 
ja porvarilliseen valtioon, valtion 
virkamiehet ja  kapitalististen jä r 
jestöjen virkailijat työväen keskuu
desta, ta loudellisen  demokratian", 
teo llisen  rauhan' jne teoria ja 
käytäntö—kaikki nämä ovat varo
keinoja luokkataistelun kehittymistä 
vastaan.

16. Samaan aikaan kehittelevät 
imperialistiset valtiot yhä pitem

21



mälle kuristuskeinoja proletariaatin 
kumouksellisia joukkoja vastaan, 
erittäinkin kommunistipuolueita vas
taan,— ainoat puolueet, jotka järjes
tävät ja  johtavat työväenluokan 
kumouksellista taistelua imperialis
tisia sotia ja  kasvavaa riistoa vas
taan. Nämä toimenpiteet ovat niin 
ikään välittömässä yhteydessä impe
rialististen valtioiden sotavalluiste
lujen kanssa, mutta samalla ovat 
ne heijastusta luokkaristiriitojen 
yleisestä terävöitymisestä ja luok
kataistelun kaikkien muotojen ja m e
netelmien erikoisesta kärjistymi
sestä, mikä yhä enemmän ilmeneik- 
sen fascististen sortomenetelmien 
käyttämisenä porvariston puolelta. 
.Näihin kuuluvat: laki ammattilii
toista Englannissa, Paul Boncourin 
sotalaki, sarja »lakeja valtion suo- 
jeluksesta11 (esim. Balkanin maissa), 
kommunistivainot Ranskassa, ammat
tiliittojen hajottaminen ja  terrori 
kommunisteja vastaan Italiassa, ter
rori Puolassa, kommunistien, kumo
uksellisten työläisten ja  talonpoi
kain joukkotelotukset Kiinassa ja
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kumouksellisten vainot siirtomaissa 
yleensä, Punaisten rintamamiesten 
liiton hajotusyritykset Saksassa jne. 
Monissa maissa, joissa kommunisti
set puolueet vielä ovat julkisia, 
pyrkii porvaristo sosialidemokratian 
avulla ajamaan kommunistipuolueet 
maan ai ie. Päiväjärjestykseen tulee 
tämän vuoksi joukkojen taisteluval- 
mennus ja  tarmokas taistelu kaikkia 
porvariston hyökkäysyrityksiä vas
taan.

17. Samaan aikaan kasvaa— erilai
sissa muodoissa— työväenluokan vas
tustus, työväenluokan joka jo  on 
selviytynyt edellisen vaiheen ras
kaista tappiosta. Kapitalistisen va
kaantumisen kasvavat ristiriidat, 
j ärki p er äisty ttäm in en, ty  öttömyyden 
lisääntyminen, kiristyvä työväenluo
kan puristaminen, pikkuporvariston 
köyhtym inen jne  kärjistävät ehdotto
masti luokkataistelua ja  laajentavat 
sen perustaa. Edelleen jatkuu työ
väenluokan yleinen vasemmistumis- 
prosessi Europan maissa; heikkenee 
selvien porvaripuolueiden vaikutus 
työväen joukkoihin, jotka luopuvat
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niistä ja  menevät osin sosialidemo
kratian, osin kommunististen puolu
eiden puolelle; yhä voimakkaam
maksi käy työväenluokan taistelu- 
kuntoisimpien aineksien siirtyminen 
kommunismin leiriin sosialidemokra
tiasta, joka yhä enemmän nojautuu 
pikkuporvarillisiin kerroksiin ja  
näin siirtää yhteiskunnallista tuki
kohtaansa työväenluokasta pikkupor
variston puoleen. Kommunistipuo
lueiden vaikutus ja  auktoriteetti 
työväenluokan sisällä kasvaa. Jos 
vakaantumisvaiheen alku ja pääoman 
yleinen hyökkäys synnyttivät val
tavia puolustustaisteluja, niin uuden 
vaiheen ovat mainittavaksi tehneet 
joukkotaistelun valtavat ilmaukset: 
niihin kuuluvat lähinnä lakkoaalto 
useissa maissa (Saksa, Ranska, Tshek
koslovakia ym ), W ienin proletariaa
tin kapina, mielenosoitukset Sac- 
con ja Yanzettin telotuksen johdosta, 
liikehtiminen SSSR : n puolesta jne. 
Näin ollen kapitalistisen vakaantu
misen ristiriitojen uusintammen ja  
luokkataistelun yhä enemmän terä
vöitym inen vievät, huolimatta por
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variston ja  sosialidemokratian vasta
toimenpiteistä, ideologiseen erilais
tumiseen, kumouksellisten voimien 
kasvuun työväenluokan riveissä ja  
kommunismin asemien lujittumiseen 
kansainvälisessä työväenliikkeessä.

IV. Luokkataistelu, sosialidemokra
tia ja  fascismi.

18. Huolimatta luokkataistelun 
kärjistymisestä osottaa reformismi 
Europan ja Amerikan työväenliik
keessä elinvoiman ja  poliittisen sit
keyden m erkkejä. Tämän tosiasian 
yleisenä yhteiskunta - taloudellisena 
pohjana on kapitalismin pulan hidas 
kehitystemppo sen toisten perus
osien kasvaessa ja toisten osien suh
teellisen hitaasti rappeutuessa. Tähän 
kuuluvat seuraavat tosiasiat: Y hdys
valtain yhä lujittuva asema maail
man riistäjänä, luotonantajana ja  
koronkiskojana (Yhdysvaltain ku
koistava «hyvinvointi"); Englannin 
huomattava siirtomaamahti, Englan
nin jok a  vain vähitellen menettää 
asemiaanmaailmanmarkkinoilla; Sak



san taloudellinen nousu jne. Tämän 
ensisijaisen prosessin yhteydessä 011 
toissijaisena prosessina valtiokoneis
ton ja  kapitalistien järjestöjen k yt
keytyminen yhteen sosialidemokra
tian johtamien työväenjärjestöjen 
huippukerroksien kanssa, uuden v ir
kamiehistön muokkaaminen työväen 
byrokraateista (valtion ja kuntain vir
kamiehet, kapitalistien järjestöjen 
virkailijat, toimihenkilöt työväen ja 
kapitalistien ..yhteisissä" järjestöis
sä, n. k. «proletariaatin edustajat" 
postilaitoksissa, rautatieneuvostoissa, 
pankkijärjestoissa, joissa ne esiin
tyvät ammattiliittojen, osuustoimin
nan ym  nimessä).

19. Tätä työväen byrokratian 
huippujen porvaristumista tukee ja  
jouduttaa sosialidemokratia tietoi
sesti. Sosialidemokratia on siirtynyt 
häpeilevästä kapitalismin puolus
tamisesta sen avoimeen tukemiseen 
ja  aktiiviseen rakentamiseen, luok
kataistelu-fraaseista «teollisen rau
han, propagoimiseen, «isänmaan 
puolustamisesta" sodan valmisteluun 
SSSR : ää vastaan (Kautsky), siirto-
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maasorron suoranaisen kannatuksen 
politiikkaan, pikkuporvarillisesta pa
sifismista imperialistisen Kansain 
liiton jumalointiin, valemarxilaisesta 
revisionismista Englannin työväen 
puolueen liberalismiin.

20. Tätä aatteellista kannanottoa 
vastaa m yös täydelleen sosialide
mokratian ja  reformististen ammatil
listen johtoherrain »käytännöllinen 
toiminta, ennen kaikkea heidän kamp
pailunsa istuttaakseen «amerikalai- 
set“ työväenluokan lahjomis ja  tur- 
melemismenetelmät kaikkialle (kan
sainvälisen työtoimiston toiminta, 
ammatillisen Pääneuvoston ja  Työ
väen puolueen edustajain konferens
sit kapitalisti-liittojen kanssa Englan
nissa, «kansallinen talousneuvosto" 
Ranskassa, „Schlichtungswesen“ Sak
sassa, lait pakollisista sovintotuo- 
mioista Skandinavian maissa, «kaup
pakamarin" ja  „työkamarin“ yhtei
sen äänenkannattajan perustaminen 
Itävallassa jne). Sosialidemokratian 
ja  ammatillisten johtoherrain pet- 
turityötä lakkojen ja  poliittisten 
kriisien aikana, selkkausten ja  ka
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pinain aikoina siirtomaissa (Englan
nin lakko, W ienin kapina, metalli- 
työväen lakko Saksassa, työläisten 
ampuminen Tshekkoslovakiassa ja 
Puolassa, kapina Indoneesiassa, val
lankumous Kiinassa, kapinat Syyri
assa ja  Marokossa ym) täydentävät 
nykyään heidän kiukkuiset hyökkä
yksensä kommunistien ja kumouk
sellisten työläistenkimppuun (ammat
tiliittojen, osuuskuntien ja  muiden 
joukkojärjestöjen hajottamispolitiik- 
ka useissa maissa).

2 1 . Tämä luokkavoimien hajotus- 
politiikka ammatillisten johtoherrain 
puolelta, jotka  porvariston käskystä 
erottavat proletariaatin joukkojär- 
jestöistä parhaat kumoukselliset 
ainekset, on tällä hetkellä erotta
maton osa heidän yhteistyöstään 
porvariston kanssa,— tarkoitusperä- 
näänalun alkaen rikkoa proletariaatin 
taistelurivien yhtenäisyys ja  siten 
heikentää niiden vastustustapääoman 
hyökätessä. Tämä politiikka on vält
tämätön rengas heidän sosiali-impe- 
rialistisessa politiikassaan (aseistus- 
politiikka, neuvostovastainen poli
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tiikka, ryöväripolitiikka siirtomais
sa). Vastapainoksi näille reformis
tien yrityksille hajottaa proletaarien 
luokkarintama sisältäpäin täytyy  
kommunistien, erikoisesti tällä het
kellä, alottaa ja  paisuttaa tarmokas 
vastahyökkäys, asettaa proletari
aatin joukkojärjestojen (ammatillis
ten, osuustoiminnallisten, valistus- 
ja  urheilu- ym  järjestöjen) reform is
tisen hajotuspolitiikan vastapainoksi 
joukkojen taistelu luokkayhtenäi- 
syyden puolesta.

Erittäin häpeällistä osaa reformis- 
min hajotustyössä näyttelevät sosiali
demokratian n. k. „vasem m isto“ - 
johtajat, jotka sanoissa puoltavat 
yhtenäisyyttä, mutta teoissa yhä 
uudelleen ja  uudelleen tukevat II In- 
ternatsionaalen ja  amsterdamilaisten 
rikollisia hajotusmenetelmiä.

22. Ulkopolitiikan alalla ilmaise
vat sosdem johtoainekset ja  refor
mististen ammattiliittojen johtoher- 
rat imperialistisissa maissa johdon 
mukaisesti porvarillisen valtion 
etuja. Tukea porvarilliselle valtiolle, 
sen asevoimille, sen poliisille, sen
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laajentamispyrkimyksille, sen peri- l] 
aatteelliselle vihollisuudelle. SSSR: äii (: 
vastaan; tukea ryöstösopimuksille, 1: 
siirtom aapolitiikalle, valtauksille, * 
sotakorvaus vaatimuksille ja man- 
daateille; tukea Kansain liitolle ja  ? 
imperialististen valtojen ilkeälie J 
juonittelulle SSSR: ää vastaan; sosia- J 
lidemokratian osanotto joukkojen * 
pasifistiseen pettämiseen, sodan vai- a 
luisteluun proletaarisia tasavaltoja A 
vastaan, siirtomaiden työväen refor- * 
mistiseen pettämiseen (Purcell In- I 
tiassa, Illnternatsionaaien päätökset ' 
siirtomaakysymyksestä), —  sellainen j 
011 pääpiirteissään sosialidemokratian * 
todellinen linja ulkopolitiikan alalla. r

23. Sosialidemokratia on viime 1 
aikoina esiintynyt porvariston vii-  ̂
meisenä reservinä, porvarillisena 
„työväen“ puolueena. Sosialidemo- •*' 
kraattien käsillä on porvaristo rai- | 
vanuut tien kapitalismin vakaantu- * 
luiseen (sarja kokoomushallituksia j 
Europassa). Kapitalismin lujittumi- 1 
nen tehnyt vississä määrin tarpeet- 1 

tomaksi sosialidemokratian toimin- I 
nan hallituspuolueena. Sen ajaminen (
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uLos kokoomuksesta ja  n. s. »puhtai
den" porvarihallituksien muodosta
minen on astunut n. k. »demokraat
tisen pasifismin" ajan tilalle. Ollen 
toisaalla oppositsionin osassa, to i
saalla n. k. »realistisen pasifismin" 
ja  »teollisuusrauhan" agitaattorina 
ja propagandistina on sosialidemo
kratia säilyttänyt vaikutusvaltansa 
alaisina huomattavat kerrokset työ- 

a väen joukoista, saanut vaikutusval- 
taa vasemmalle kallistuvien pikku- 
porvariston osien keskuudessa (vaa- 
lit Ranskassa ja  Saksassa) ja  lveski- 

n Europassa taas päässyt osalliseksi 
Q hallituksesta. On kuitenkin pidettävä 
x mielessä, että nämä uudet kokoo- 

mushallitukset sosialidemokratian 
välittömällä osanotolla eivät voi ol
la eivätkä tule olemaan entisten 
kombinatsioiden pelkkää toistamista. 
Erittäinkin koskee tämä ulkopolitii
kan kysym yksiä yleensä ja  sotapoli
tiikan kysym yksiä erikoisesti. Sosia
lidemokraattinen johto tulee tässä 
näyttelemään verrattomasti paljon 

. petturillisempaa osaa kuin minkään 
1 edellisen kehitysvaiheen aikana.

TYÖV TUIKKEEN
KirfJASTO



Niin ikään täytyy pitää mielessä, 
että — eritoten sosialidemokratian 
hallitushommien ja  sen virallisten 
johta jien  koko kehityksen yhtey
dessä—on mahdollinen sosialidemo
kratian n. s. »vasemman11 siiven 
vahvistuminen (itävaltalainen marxi
laisuus, tranmaelilaisuus, riippum at
toman työväenpuolueen ideologia 
Englannissa, maximalismi Italiassa), 
siiven joka pettää työväen joukkoja 
paljon hienommilla ja  senvuoksi 
proletaarisen vallankumouksen asi
alle paljon vaarallisemmilla menetel
millä. Kokemus kriitillisistä ajoista 
(vallankumous 1923 Saksassa, lakko 
Englannissa, kapina W ienissä) ja 
samoin vasemmisto-sosdemien suli- 
taantuminen imperialistien sodanval- 
misteluun SSSErää vastaan on ha
vainnollisesti osoittanut, että vasem
mistolaiset sosdem johtajat oval 
kommunismin ja  proletariaatin dik
tatuurin vaarallisimpia vihollisia 
Erikoisen kirkkaasti vahvistaa tämär 
Itävallan sosialidemokratian, tuor 
II Internatsionaalen «vasemman1, 
siiven „m allipuolueen“ häpeällinen
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i menettely AYienin proletariaatin 
veristen heinäkuun taistelujen aika- 
na; tämä Bauerin, Adlerien ja  kumpp. 
täydellinen vararikko paljasti erikoi 
sen selvästi sen, että »itävaltalainen 
marxismi”, joka— varsinkin W ienin 
kapinan kukistamisen jälkeen—yhä 
avoimemmin kehittelee taantumuk
sellisia pyrkim yksiä, käytännössä 
tavan takaa aivan häpeällisesti pet
tää työväen asian ja  on reformismin 
käsissä vaarallisin ase kumouksel
listen joukkojen pettämisessä. Sen- 
tähden täytyy  kommunistien, ottaen 
huomioon työläisten vasemmistu- 
misen sosialidemokratian sisälläkin, 
ja  pyrkiessään yhä vahvemmin vai
kuttamaan niihin, aivan siekaile
matta paljastaa »vasemmistolaiset" 
sosdem johtajat vaarallisimmiksi 
porvarillisen politiikan johdatti- 
miksi työväenluokkaan ja vallata 
puolelleen niistä ehdottomasti luo
puvat työväen joukot.

24. Paitsi apua sosialidemokratian 
puolelta työntää porvaristo kriitil
lisinä hetkinä määrätyillä ehdoilla 
esiin fascistisen komennon.
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Fascismille luonteenomaisena piir
teenä on se, että porvaristo, kat
kaistakseen tien kumouksen kehityk
seltä, käyttää kapitalistisen talous- 
järjestyksen häiriintymisen yhtey
dessä ja  erikoisten subjektiivisten ja  
objektiivisten seikkojen tuloksena 
hyväkseen kaupungin ja  maaseudun 
pikkuporvariston, vieläpä proletari
aatinkin eräiden luokkatuntonsa me
nettäneiden kerroksien tyytym ät
töm yyttä taantumuksellisen joukko
liikkeen synnyttämiseen. Fascismi 
turvautuu avoimen väkivallan me
netelmiin murtaakseen työväenjär
jestöjen ja  talonpoikaisen köyhälis
tön järjestöjen voiman ja päästäk
seen valtaan käsiksi. Valtaan pääs
tyään fascism i pyrk ii pystyttämään 
kapitalistisen yhteiskunnan kaikkien 
hallitsevien luokkien (pankit, suur
teollisuus, agraarit) poliittisen ja 
organ isatorisen  yhtenäisyyden, ja  
toteuttaa niiden jakamatonta, avointa 
ia johdonmukaista diktatuuria. Se 
hankkii hallitsevien luokkien käytet
täviksi asevoimia, jotk a  on erikoi
sesti kasvatettu kansalaissotaa var-
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ten, ja pystyttää uuden valtiotyy- 
pin, joka julkeasti nojautuu väkival- 

' taan, pakkovaltaan sekä paitsi pik- 
' kuporvarillisten kerroksien, myöskin 
1 eräiden työväenluokan aineksien 
- turmelemiseen (virka- ja kanslia 
1 väki, entiset reform istiset johtoher- 

rat, joista on tullut valtion virka-
■ miehiä, ammatilliset toimitsijat
■ taikka fascistipuolueen virkailijat,
1 sitten köyhempi talonpoikasto ja  
; luokka-asemansa menettäneet prole

taarit värvättyinä „fascistiseenm ilii
siin11).

Italialainen fascismi, joka erilaisin 
keinoin (apu amerikalaisen pääoman 
puolelta, joukkojen äärimäinen talo
udellinen ja  yhteiskunnallinen puris
taminen, eräät valtiokapitalismin 
muodot) on viime vuosien aikana 
onnistunut lieventämään sisäisen 
poliittisen ja  taloudellisen pulan 
seurauksia, on luonut fascistisen jä r 
jestelmän klassillisen tyypin.

5 Fascistisia tendenssejä ja fasc-is-
■ tisen liikkeen ituja tavataan nyt 
• enemmän tai vähemmän kehkeyty-
■ neessä muodossa m iltei kaikkialla.
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Luokkien yhteistyön ideologialla, gj 
tällä sosialidemokratian virallisella y , 
ideologialla, 011 monia kosketus-gj 
kohtia fascismin ideologian kanssa. k 
Taistelussa kumouksellista liikettä 
vastaan käytettyjä fascistisia menet-^ 
telytapoja on itumuodoissaan niin^ 
useiden sosdem puolueiden kuin re -n 
formistisen ammatillisen byrokra
tiankin käytännöllisessä toiminnassa. ^ 

Kansain välisten suhteiden piirissä 
ajaa fascismi väkivalta- ja  provo-* 
katsionipolitiikkaa. Fascistinen dik-t; 
tatuuri Puolassa ja  Italiassa ilmaisee ' 
yhä aggressiivisempia pyrkim yksiän 
ja  on sitä pidettävä alituisena uh-n 
kana rauhalle, sotaisten seikkailujen u 
ja sotien uhkana. X1

n
V. Siirtomaat ja  Kiinan vallanku- j] 

mous. g

25. Maailman kapitalistisen jär-L 
jestelm än yleinen pula saa nyt räi-jj 
keän ilmauksen siirtomaiden ja puol-j, 
siirtomaiden kapinoissa ja vallanku-v 
mouksissa. Yhdysvaltain imperialis-j. 
tisen politiikan vastustaminen (Mek-^

36



'slkko, Nicaragua), Yhdysvaltoja 
a vastustava liike E tela-Amerikassa, 
'"siirtomaakapinat Syyriassa ja  Maro- 
bkossa, lakkaamaton kuohunta Egyp- 
atissä, Koreassa, kapina Indoneesiassa,
‘ kumouksellisen kriisin kypsyminen 
nIntiassa, ja  vihdoin suuri vallanku- 

mous Kiinassa, —  kaikki nämä ta
p a h tu m a t ja tosiasiat osoittavat, 
b kuinka valtavan suuri on siirto- ja 
apuolsiirtomaiden osa kumoukselli
s e s s a  taistelussa imperialismia vas
otaan.
j  26. Kiinan suuri vallankumous on 
a näistä tosiasioista tärkein, sillä on 
b maailmanhistoriallinen merkitys. Se 
n nostaa liikkeelle välittömästi kym 

menet miljoonat, välillisesti sadat 
miljoonat ihmiset, lukemattomat 

■ ihmisjoukot, jotka ensi kerran noin 
suurella voimalla lähtevät taisteluun 

< imperialismia vastaan. Kiinan lähei- 
l.“nen yhteys Indo-Kiinan ja  Intian 
|'kanssa lisää tavattomasti Kiinan 

kumouksen merkitystä. Itse tämän 
^vallankumouksen kulku, sen demo
k ra a ttin en  luonne, sen väistämätön 
k a sv a m in en  proletaariseksi vallan
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kumoukseksi pakostakin selvittä^ 
kansainväliselle proletariaatille Kii
nan kumouksen valtavan kansain 
välisen merkityksen.

27. Ollen imperialisminvastainei 
ja  kansalliseen vapauteen tähtäävi 
kumous on Kiinan vallankumou 
samalla objektiivisen sisältönsä puo 
iestä tässä vaiheessaan porvarillis 
demokraattinen vallankumous, jok 
väistämättömästi, kasvaa proletaa 
riseksi vallankumoukseksi. Sen ke 
hityksen varrella, sitä mukaa kui: 
laajat työläis- ja  talonpoikaisjouko 
on mobilisoitu, sitä mukaa kui: 
tosiaan on kehittynyt agraarikumoui 
joka plebeijimäisesti on tehnyt sei 
vää kartanoherroista, on kansalline 
porvaristo useissa käänteissä lopul 
lisesti siirtynyt vastakumouksen lei 
riin, liittoon feodaalien kanssa, se 
vintoon imperialististen väkivallat 
tekijäin kanssa.

Siksi taistelu maasta ja  taisteli 
vastakumouksellista porvaristoa vas 
taan ei ole erotettavissa taistelust 
imperialismia vastaan. Taisteli 
imperialismia vastaan ei ole erotet



i tavissa taistelusta kartanoherroja 
i vastaan ja militaristeja vastaan, 
| keskinäisiä sotia vastaan, joissa 

kansanjoukot ryöstetään ja jotka  
j vahvistavat imperialistien asemia. 

Kiinan vapaus voidaan saavuttaa
i ainoastaan taistelussa Kiinan porva-
0 ristoa vastaan, taistelussa agraari- 
s kumouksen puolesta, kartanomaiden 
s valtauksen puolesta, talonpoikain 
a hirvittävistä veroista vapauttamisen 
e puolesta. Kiinan vapaus ei ole saa
li vutettavissa ilman proletariaatin ja  
a talonpoikaisten diktatuurin voittoa,
ii ilman maiden takavarikoimista, ilman 
s ulkomaalaisten omistamien tuotan-
1 tolaitoksien, pankkien, liikennelai- 
!i toksen jne  kansallistuttamista.
.li Nämä tehtävät voidaan suorittaa 
i vain sillä ehdolla, että laajat talon-
0 poikaisjouköt nousevat voitokkaaseen 
n kapinaan, kulkien Kiinan kumouk

sellisen proletariaatin johdon ja he-
1 gemonian alla.
s ' Kiinan kumouksen nykyistä tilaa 
t luonnehtivat seuraavat piirteet:
1 huolimatta sisäisistä ristiriidoistaan 
1 on imperialistien, feodaalien ja  por
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variston blokki aiheuttanut raskaita 
tappioita proletariaatille ja  talonpoi
k a ise lle  ja fyysillisesti tuhonnut 
huomattavan osan kommunistipuo
lueen runkojoukosta; työväenliike ei 
vielä ole täydelleen selvinnyt tap
pioistaan; talonpoikaisliikkeen kehi
tys jatkuu useilla alueilla; siellä 
missä talonpoikainen kapina on 
päässyt voitolle, siellä on perustettu 
talonpoikain vallan elimiä, osin 
talonpoikaisneuvostoja. Kommunis
tinen puolue lujittuu ja tiiv istyy  
sisäisesti, sen auktoriteetti ja  vai
kutus laajoihin työväen ja  talonpoi
kain joukkoihin kasvaa. Ottaen huo
mioon koko kehityksen erilaisuuden 
Kiinan jättiläisalueen eri osissa 
täytyy  nykyinen tila yleensä luon
nehtia joukkovoim ien uuteen kumo
ukselliseen nousuun valmennuksen 
vaiheeksi.

28. Intiassa on alkanut kansallisen 
kumousliikkeen uuden aallon nousu, 
jo lle  ominaista proletariaatin itse
näinen nousu (tekstiilityöväen lakot 
Bombayssa ja  rautatieläisten lakot 
Kalkuttassa; vappumielen osoitukset
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ym). Tällä uudella nousulla on syvät 
juuret maan yleisessä tilassa. H i
dastunut on nyt teollistumistemppo 
joka sodan aikana ja  sen jälkeen 
huomattavasti kiihtyi. Englannin 
imperialismin politiikka jarruttaa 
Intian teollista kehitystä ja vie sii
hen, että talonpoikaisto menettää 
maansa ja  köyhtyy. Y rityksiä luoda 
kurjan agraarireformin kautta ohut 
suurtalonpoikaiskerros, josta pitäisi 
tulla englantilaisen hallituksen ja 

r kotoisen feodalismin tuki, seuraa
- talonpoikaiston suurten joukkojen
- riistämisen kiristyminen ja  niiden
- köyhtyminen. Paikotellen puoliksi 
i orjain asemassa olevien työläisten 
i ryövärimäinen riistäminen kytketään
- työn äärimäiseen voimaperäistyttä-
- rniseen. Taistelussa tätä barbaarista 
l riistoa vastaan vapautuu proletari

aatti porvariston ja  reformismin
i vaikutusvallasta, huolimatta siitä 
, että ammatillinen koneisto on vielä
- reformistien käsissä. Talonpoikaislii- 
t ke, jonka Gandhin petos v. 1922 
t sai hajalle ja jota feodaalisen taan- 
t tumuksen puolelta on hirveästi vai



nottu, kulkee hitaasti väistämätöntä 
uutta nousua kohden. Liberaalinen 
kansallinen porvaristo (svarajisti- 
puolueen johtava siipi), jonka Eng
lannin imperialismin myöntymättö- 
m yys on pakottanut jälleen asettu
maan enemmän tai vähemmän lo 
jaaliseen oppositsioniin sitä vastaan, 
etsii huolimatta kaikista esityksis
tään Britanniaa vastaan asiallisesti 
sovintoa imperialismin kanssa työ
väen ' kustannuksella. Toisaalta, In
tian koko kehitys työntää vallanku
mouksen tielle kaupungin ja  maa
seudun laajat pikkuporvarilliset 
joukot, ensi sijassa köyhtyneen ta
lonpoikaisten. Vain proletariaatin 
johdolla kykenee työväen ja  talon
poikain sekä intelligenssin kumo
uksellisen osan liitto lyömään impe
rialistien, kartanoherrojen ja  s o v i 
televan porvariston liiton, päästä
mään valloilleen agraarilcumouksen 
ja  murtamaan imperialistisen rinta
man Intiassa. Kommunististen ainek
sien ja  ryhmien liittyminen voi
makkaaksi kommunistiseksi puo
lueeksi, proletaaristen joukkojen
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liittäminen ammattiliittoihin, jär
jestelmällinen taistelu niissä jotta  
johtavat sosialipetturit saataisiin 
paljastetuksi ja karkotetuksi niistä, 
on työväenluokan välttämättömin 
tehtävä Intiassa ja  välttämätön ehto 
joukkojen kumoukselliselle taistelulle 

, Intian riippumattomuuden puolesta.
29. Kiinan kumouksen uusi nousu 

i ja  kumouksellisen tilanteen väistä-
- mätön kärjistyminen Intiassa saat-
- tavat luoda aivan uuden poliittisen 

tilanteen koko maailmassa ja  kumota
- kapitalistisen järjestelmän suhteelli- 
t sen vakaantumisen. Selkkauksien

kehitys imperialististen valtojen 
vällillä, niiden liittoutuminen 
SSSR:ää vastaan ja  taistelun kiristy
minen imperialismin ja  siirtomaa- 
maailman välillä vahvistavat vielä 
kerran aikakautemme yleisen luon
nehtimisen ,,sotien ja  vallankumouk
sien aikakaudeksi41.

VI. Kommunistisen Internatsionaalen 
taktiikka ja  päätehtävät.

30. Taistelu lähestyvää imperia
listista sotaa vastaan, SSSRrn puo-
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lustaminen, taistelu interventsionia 
vastaan Kiinassa ja  Kiinan jakoa 
vastaan, Kiinan vallankumouksen 
ja  siirtomaakapinain puolustaminen— 
siinä kommunistisen liikkeen kan
sainväliset päätehtävät tällä hetkel
lä, tehtävät jotka pitää kytkeä työ
väenluokan jokapäiväiseen taisteluun 
pääoman hyökkäystä vastaan, joka 
vuorostaan on mukautettava prole- 
riaatin diktatuurin puolesta käytävän 
taistelun vaatimuksien mukaisiksi.

31. Taistelua kapitalististen val
tioiden välisten imperialististen so
tien uhkaa vastaan ja  SSSR:ää vas
taan valm isteilla olevaa imperialis
tista sotaa vastaan on käytävä 
järjestelmällisesti ja  joka päivä. 
Tämä taistelu ei ole ajateltavissa
kaan ilman että siekailematta pal
jastetaan pasifismi, jok a  nykyään 
on imperialistien käsissä tärkein ase 
sotien valmistelussa ja tämän val
mistelun salaamisessa. Tämä taistelu 
ei ole ajateltavissakaan ilman että 
paljastetaan Kansain liitto, imperia
listisen »pasifismin11 tärkein ase. Ja 
vihdoin, tämä taistelu ei ole ajatel
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tavissakaan ilman että paljastetaan 
sosialidemokratia, joka auttaa impe
rialismia pasifismin lipulla verhoa
maan uusien sotien valmistustyönsä. 
Kansain liiton toiminnan alituinen 
paljastaminen tosiasioilla, SSSR:n 
tekemien aseiden riisumis-ehdotuk- 
sien kannattaminen ja  niiden avulla. 
„om ien“ hallituksien paljastaminen 
(välikysym yksillä parlamentissa ja  
näitä kysym yksiä joukkoesiintym i
sillä tehostaen), lakkaamatta valais
tava kysym ystä imperialististen 
valtioiden tosiasiallisista asehankin
noista, kemian teollisuudesta, soti
lasbudjeteista, imperialismin salai
sista ja julkisista sopimuksista, im
perialistien osuudesta Kiinassa; pal- 
j a stettava sosialidemokraattisten 
»realisten pasifistien" valheet ultra- 
imperialismista ja  Kansain Liiton 
merkityksestä; alituiseen valaistava 
ensimäisen maailmansodan t u lo k 
sia", sen salaista sotilaallista ja  
diplomaattista valmistelua; taistel
tava pasifismia vastaan sen kaikissa 
muodoissa ja julistettava kommu
nistisia tunnussanoja —  lähinnä tun



nussanaa „om an“ imperialistisen 
isänmaan tappiosta ja  imperialistisen t 
sodan muuttamisesta kansalaisso- ' 
daksi; työ  sotilaiden ja  matruusien J 
keskuudessa, salaisten solujen jär- ‘ 
jestäm inen, työ talonpoikain keskuu- 1 
dessa, — nämä ovat kommunistipuo- 1 
lueiden perustehtävät tällä alalla. 1

32 Imperialistien voitto taistelus
saan SSSR:ää vastaan merkitsisi ■* 
paitsi SSSRm proletariaatin tappiota, 1 
myöskin kansainvälisen proletariaa- 1 
tin raskainta tappiota koko o lem as-1' 
saolonsa aikana. Työväenliike lyötäi- n 
siin tilaan, jossa se oli vuoskymme-1: 
niä sitten. Kautta koko E uropanv 
riehuisi mitä mustin taantumus. Kuu "V 
lokakuun vallankumouksen vaiku-^1 
tuksesta ja  tuloksena useista vallan- o 
kumouksista Saksassa, Itävallassa E 
ja  muissa maissa työväenluokka saiu; 
sarjan suuria voittoja, niin SSSRm 
proletariaatin tappio avaisi aivanyi 
uuden historian lehden, aivan poik-te 
keuksellisen ja  petomaisen vasta-to 
vallankumouksellisen terrorin lehden.ta 
Taistelu SSSRm puolesta on siisfa 
ehdottomasti oleva keskeisin tehtävä,^
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Sentähden huoli SSSR:n kohtalosta, 
jota  vastaan imperialistien sotavoi- 
mattiivistyvät, pakottaa järjestelm äl
liseen valmennustyöhön, jotta  sota 
SSSR:ää vastaan saataisiin muute
tuksi kansalaissodaksi imperialistisia 
hallituksia vastaan, SSSR.rn puolus- 
tussodaksi.

33. Taistelu imperialistista sotaa 
. vastaan, taistelu Kiinan vallanku- 
, mouksen ja  SSSRrn puolesta vaatii 
. kohottamaan työväenluokan taiste- 
. luhenkistä. kansainvälisyyttä- Koke-
- mus on osoittanut, että kommunis-
- tipuolueet eivät ole näiden kansain- 
i välisten tehtävien tasolla. Jo Tpk:n 
i,VII laajennettu täysistunto totesi, 
.että  „ miltei kaikki Kim puolueet 
.ova t liian heikosti tukeneet lakkoa 
a Englannissa ja  Kiinan vallankumo- 
,justa“. Myöhempi kokemus on vah
ti vistanut sen, ettei kyllin hyvin 
n ymmärretä liikkeen kansainvälisiä

tehtäviä. Useissa tapauksissa —  eri- 
i,.toten taistelussa interventsionia vas- 
Q.taan Kiinassa— eivät Kommunistisen 
islnternatsionaalen osastot ole ilmais- 
ä,3eet riittävää mobilisoimiskykyä.
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Kongressi velvoittaa kaikki kommu
nistipuolueet päättävästi korjaamaan 
nämä virheet, tekemään järjesteli ! 
mällistä työtä näissä kysymyksissä ■ 
(valaistava niitä sanomalehdissä 
propaganda- ja  agitatsionikirjallij ' 
suudessa jne), paljon tarmokkaana J 
paan taisteluhenkiseen ja  k a n s a i n -  
v ä l i s e e n  itsekasvatukseen ja  laa
jo jen  proletaarijoukkojen kasvatta- 
miseen.

34. Siirtomaaliikkeiden tukeminen 1 
eritoten sortavien imperialististen *~ 
maiden kommunistipuolueiden puo- I 
lelta, on yksi nykyhetken tärkeän- , 
mistä tehtävistä. Taistelu intervent * 
sionia vastaan Kiinassa, taisteli 
vapausliikkeiden tukahuttamista vas J1 
taan kaikissa siirtomaissa, työ ar 
meijassa ja  laivastossa, kapinaai 
nousseiden siirtomaakansojen tai . 
mokas tukeminen, —  siinä lähimmät , 
ajan toimenpiteet. Samalla velvoitta 
kongressi Tpk:n kiinnittämään paljot 
vakavampaa huomiota liikehtimisiij, 
siirtomaissa sekä vastaavasti reoi , 
ganisoimaan ja  vahvistamaan täi ^ 
työtä hoitavia osastoja. P
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Erikoisesti korostaa kongressi 
myöskin sitä, että on välttämättä 

‘ organisoitava liike neekerien kes- 
j kuudessa niin Yhdysvalloissa kuin 

myös muissa maissa (eritoten Etelä- 
; Afrikassa) Kongressi vaatii tässä 

päättävää ja  siekailematonta taiste- 
' lua n. k. »valkoisen shovinismin“ 

kaikkia ilmiöitä vastaan.
35. »Edistyneissä8 kapitalistisissa 

maissa, joissa ratkaisevat taistelut 
proletaarisen diktatuurin ja  sosialis- 

'j min puolesta tullaan suorittamaan,
' pitää kommunistipuolueiden suun- 
n nata yleinen taktillinen linjansa 
I kaikkea työväenjärjestöjen kapita- 

listisiin, yksityisiin  tai valtion jär- 
s jestöihin „sisäänkasvamista“ vastaan, 
J ammattiliittojen trusteihin „ym ppää- 
, mistä“ vastaan, „teollisuusrauhaa“ 

vastaan, pakollisia sovintotuomioita 
s, vastaan, trusteja vastaan, porvaris- 
‘a ton valtiovaltaa vastaan. Kom mu
hi nististen puolueiden pitää herkeä- 
E mättä selvittää työväen joukoille, 
’ kuinka kiinteässä yhteydessä „teol- 

iisuusrauhan“ ja  sovintotuommiden 
propaganda on proletaarisen liik 
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keen kumouksellisen etujoukon vai- , 
noamisen ja  imperialistisen sodan 
valmistelun kanssa.

36. Kun teollisuus yhä voim ak
kaammin trustiutuu ja  pyritään val- 
tiokapitalismiin, kun valtion ja  
trustien järjestöt sekä reformististen 
ammattiliittojen koneisto yhä enem
män ympätään yhteen, kun sosiali
demokratian ideologia on tullut 
läpikotaisin porvarilliseksi ja  aktii
visen imperialistiseksi, niin sentäh
den pitää tarmolla tehostaa taistelua , 
tätä p orv arillista  työväenpuoluetta" ■ 
vastaan. Tätä taistelua tehostamaan • 
pakottaa muuttunut voimasuhde |: 
ja —  imperialismin kannalta— „k yp - , 
sempään11 kehitysvaiheeseensa astu- ■ 
neen sosialidemokratian muuttunut , 
asenne. Siksi kongressi täydelleen 
hyväksyy Tpk:n IX  täysistunnon 
määrittelemän taktiikan. Tämän 
taktiikan on epäämättömän oikeaksi ] 
vahvistanut kokemus Ranskan vaa- ■ 
leista ja Englannin liikkeen koke
mus.

37. Vaikka tämä taktiikka muut- ' 
taa yhteisrintama - taktiikan m u o -  :
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do n ,  ei se ollenkaan muuta yhteis
rintama-taktiikan p ä ä s i s ä l t ö ä .  
Kun taistelu sosialidemokratiaa vas
taan kärjistyy, niin se jyrkästi 
siirtää painopisteen yhteisrintamaan 
a l h a a l t a p ä i n ,  mutta se ei poista, 
vaan päinvastoin lisää kommunistien 
velvollisuutta tehdä ero toiselta 
puolen todella harhautuneiden sosia
lidemokraattisten t y ö l ä i s t e n  ja  
toiselta puolen imperialismin edessä 
matelevan sosialidemokraattisen j  o la
don välillä. Samoin tunnussana: 
taistelu j o u k o i s t a  ( s e k ä  vielä 
porvaripuolueiden e t t ä  sosialide
mokratian mukana kulkevista) ei 
ollenkaan poistu päiväjärjestyksestä, 
vaan päinvastoin nousee Kommu
nistisen Internatsionaalen kaiken 
työn keskiöksi.

Huolenpito työväenluokan jok a 
päiväisistä tarpeista, työväen jouk 
kojen pienimpienkin vaatimuksien 
tarmokas puolustaminen, tunkeutu
minen syvälle proletariaatin kaikkiin 
joukkojärjestoihin (ammatillisiin, va
listus-, urheilu- ym  järjestöihin), 
puolueen asemien lujittaminen teh-
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taissa, suurissa laitoksissa, erikoi- > ] 
sesti työ proletariaatin takapajuisten j 
kerroksien (maataloustyöväki) ja  j 
työttömien keskuudessa ehdotto- £ 
masti kytkien jokapäiväiset pikku J 
vaatimukset puolueen päätunnuk- \ 
siin —  siinä puolueen päätehtävät. t 
Vain sikäli kuin nämä tehtävät täy- j 
tetään, vain sikäli käy mahdolliseksi  ̂
joukkojen todella voittaminen puo-  ̂
lellemme ja  joukkojen mobilisoimi- s 
nen. r

38. A m m a t i l l i s e n  liikkeen 
alalla velvoittaa kongressi kaikki p 
puolueet kaikin voiminsa tehosta-  ̂
maan työtään. Taistelua kommunis- y 
tien vaikutusvallan vahvistamiseksi p 
ammattiliitoissa on nyt käytävä s 
sitäkin tarmokkaammin, kun refor-j  ̂
niistit useissa maissa kiirehtivät j-, 
erottamaan kommunisteja (jayleensä r 
vasemmistolaisia) ammatillisista jär- p 
jestöistä. Elleivät kommunistit lujita p 
asemiaan, voi käydä niin, että heidät ] 
eristetään ammatillisesti järjesty- j, 
neiden proletaarien joukoista. Siksi p 
täytyy kommunistien jokapäiväisellä, j 
uhrautuvalla ja  kärsivällisellä työl- r



' lään ammattiliittojen sisällä voittaa 
1 itselleen auktoriteetti ammatillisesti 
1 järjestyneiden suurten joukkojen 
■ silmissä, hankkia itselleen kokenei-' 
1 den ja taitavien organisaattorien ja  
" taistelijain maine, ei ainoastaan 

taistelussa proletariaatin diktatuurin 
" puolesta, vaan myöskin taistelussa 
i työväenjoukon jokaisen osittaisvaa- 
'  timuksenkin puolesta, hankkia hyvin 
‘  suoritetun lakkotaistelun johtajien 

maine.
l! Kumouksellinen ammatillinen op- 
:1 positsioni ja  kumoukselliset ammat- 
L' tiliitot voivat näissä taisteluissa 

voittaa johtavan osan kommunisti
in puolueelle vain kiivaassa taistelussa 
a sosialidemokratiaa vastaan ja  poliit- 

tisesti turmeltunutta ammatillista 
byrokratiaa vastaan. Jotta saataisiin 

,a| ratkaisevia tuloksia joukkojen val- 
loittamisessa, pitää erikoinen huomio 

:a kiinnittää l a k k o j e n  v a l m i s t e -  
 ̂ l u u n  (joukkotyö, puolueryhmien 

H lujittaminen ammatillisissa järjes
ti töissä jne), lakkojen t a i t a v a a n  
a j o h t a m i s e e n  (lakkokomiteain pe- 
^ rustaminen ja  työpaikkakomiteain
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käyttäminen) sekä niiden syiden ja 
olojen poliittiseen selvittämiseen jou 
koille, joiden vuoksi kukin lakko 
onnistui tai epäonnistui.

Silloin kun on olemassa porvarillisen 
valtion, kapitalisiijärjestojen ja  re
formistisen ammatillisen byrokratian 
yhteisrintama, jolla ne pyrkivät 
yhteisvoimin tukahuttamaan lakko- 
liikkeen pakollisen sovinto tuomion 
kautta, on päätehtävänä joukkojen 
tarmon ja alotekyvyn valloilleen 
päästäminen ja suotuisan tilanteen 
vallitessa lakkotaisteluun ryhtym i
nen jopa vastoin reformistisen amma
tillisen byrokratian tahtoa.

Antaumatta uhriksi reformistien 
provokatsionille, joka tähtää kom
munistien erottamiseen ja ammatilli
sen liikkeen hajottamiseen, ja ry h ty 
mällä kaikkiin varokeinoihin her- 
vaistakseen odottamattomat iskut 
reformistien puolelta, pitää samalla 
kaikin voimin tapella kapituloitu- 
mis-taktiikkaa vastaan (yhtenäisyys 
»hinnalla millä tahansa", erotettujen 
toverien puolustamisesta luopuminen, 
luopuminen tarmokkaasta taistelusta
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pakollisia sovintotuomioita vastaan, 
vastaansanomatta alistuminen byro
kraattisen ammatillisen koneiston 
alaisiksi, reformistisen johdon arvos
telun lieventäminen jne). Järjesty
mättömien j  ärj estäminen, reformistis
ten ammattiliittojen valtaaminen, 
erotettujen järjestäminen, vastaavien 
olojen vallitessa (maissa, joissa 
ammatillinen liike on kahtia ja 
kaantunut) paikallisten vallattujen 
järjestöjen eroaminen reformistisesta 
ja liittäminen kumoukselliseen jä r
jestöön— nämä tehtävät ovat päivä
järjestyksessä. Kommunistit eivät 
missään tapauksessa saa päästää 
käsistään alotetta taistelussa amma
tillisen liikkeen yhtenäisyyden puo
lesta kansallisessa ja  kansainvä
lisessä mitassa; heidän pitää tarmok
kaasti taistella Amsterdamin In- 
ternatsionaalen ja sen kansallisten 
osastojen hajotuspolitiikkaa vastaan. 
Kun taistelu kommunismin ja  re- 
formismin välillä kärjistyy, on 
erikoisen tärkeätä laajentaa kom 
munististen ammatillisten ryhm ien, 
ammatillisen oppositsionin ja  ku



mouksellisten ammattiliittojen työtä 
sekä kaikin puolin vahvistaa Pro- 
finternin toimintaa.

Kommunistipuolueiden pitää tukea 
Tyynen meren sihteeristön ja  lati
nalaisen Amerikan ammatillisen 
sihteeristön työtä, mikäli viimemaini
tut ovat luokkataistelun kannalla ja 
käyvät kumouksellista taistelua 
imperialismia vastaan vaatien siir
to- ja  puolsiirtomaiden riippum at
tomuutta.

39. Nuorison lisääntyminen tuo
tannossa kapitalistisen järkiperäis- 
tyttämisen yhteydessä ja kasvava 
sodan vaara asettavat erikoisen 
vaativana kysymyksen toiminnan 
tehostamisesta nuorison keskuudessa. 
Kongressi velvoittaa K N I : n harkit
semaan kysym ystä lvNi : n taktii
kasta ja  työmenetelmistä lähtökoh
tana se, että on välttämätöntä ulot
taa toiminta laajempiin työläisnuo
riso - joukkoihin, moninaiötuttaa 
menetelmiä nuorison värväyksessä, 
osoittaa elävämpää ja  aktiivisempaa 
vastakaikua nuorison taloudellisiin, 
yleis valistuksellisiin ja  teoreettisiin
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harrastuksiin, samalla tietysti säilyt
täen kommunistisen nuorisoliiton 
poliittisen taisteluliahmon.

Kun nuorison ominaispaino tuo
tannossa lisääntyy, on välttämätöntä 
vahvistaa ammatillisten jaostojen 
työtä ja toiselta puolen ryhtyä 
toimenpiteisiin, jotta  kommunistisen 
nuorisoliiton johdon alle saataisiin 
järjestetyksi erikoiset nuorisoyh
distykset, joiden tarkoitusperänä on 
taistelu proletaarisen nuorison talou
dellisten tarpeiden puolesta siellä, 
missä nuorisoa ei oteta ammattiliit
toihin. Taloudellinen taistelu ja  
osanotto lakkojen johtamiseen, eri
koisissa tapauksissa itsenäinen lak
kojen järjestäminen, työ ammattilii
toissa, taistelu nuoren väen am
mattiliittoihin ottamisen puolesta, 
nuorisoliiton tunkeutuminen kaik
kiin järjestöihin, joissa on työ
läisnuorisoa (ammattiliitot, urhei
lujärjestöt ym ), antimilitaristinen 
työ, päättävä käänne taktiikassa ja  
työtavoissa tehokkaamman jou k 
kotyön puoleen,— siinä KNI:n pääteh
tävät, joitaratkaisem atta se ei kykene



järjestämään todella joukko taistelua 
imperialismia ja  sotaa vastaan. 
Katsoessaan välttämättömäksi tämän 
käänteen joukkotyön puoleen vaatii 
Kongressi samalla K I : n kaikilta' 
osastoilta ja  T p k :lta  järjestelm älli- 
sempää apua kommunistisille nuori
sojärjestöille ja niiden järjestelm äl- 
lisempää ohjausta. Kommunisti
puolueiden ja  KNL pitää omistaa 
enemmän huomiota toimintaan 
työläislasten keskuudessa ja  kom 
munististen lastenliittojen työhön.

Samalla velvoittaa kongressi Tpkai 
suorittamaan Kansainvälisen Nais- 
jaoston kautta sarjan toimenpiteitä 
vahvistaakseen työtä teollisuudessa 
työskentelevien naisten ja  yleensä 
työtätekevien naisjoukkojen kes
kuudessa, käyttäen tässä hyväksi 
n. k. työläisnaisten «delegaat
tien kokouksien" antamaa koke
musta.

40. Kun uusien imperialististen 
sotien vaara kasvamistaan kasvaa, 
saa kommunistipuolueiden toiminta 
maaseudulla laajojen työtätekevien 
kerroksien keskuudessa erikoisen
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merkityksen. Nojautuen tietoihin 
vaalien tuloksista Ranskassa ja  
Saksassa päättää kongressi tehostaa 
työtä maataloustyöväen ja pikkuta- 
lonpoikain keskuudessa. Erikoisesti 
korostaa kongressi, että on välttä
mätöntä tehostaa työtä talonpoi
kaisten keskuudessa, todeten että 
useimmat kommunistiset puolueet 
ovat tämän . työn lyöneet laimin. 
Kongressi velvoittaa Tpk : n ryhty
mään kaikkiin toimenpiteisiin elä- 
vöittääkseen työtä talonpoikaisten 
keskuudessa, varsinkin agraarisissa 
maissa (Eumania, Balkanin maat, 
Puola ym>, mutta myöskin Rans
kassa, Saksassa, Italiassa ym. Kong
ressi. velvoittaa Tpk : n ryh ty 
mään pikaisiin toimepiteisiin elä- 
vöittääkseen Talonpoikais-internat- 
sionaalen toimintaa ja vaatii kaik
kia osastoja tukemaan tätä toim in
taa.

41. Kongressi velvoittaa Tpk : 11 
ryhtymään kaikkiin toimenpiteisiin 
avustaakseen niitä järjestöjä, jotka 
käyvät vapaustaistelua kapitalismin 
maissa ja  siirtomaissa, mobilisoivat
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työtätekevien suuret joukot puo
lustamaan Kiinan vallankumousta ja 
SSSR : ää, avustavat valkoisen terro
rin uhreja jne. Välttämättä tehos
tettava ja  parannettava kommunis
tien toimintaa sellaisissa järjestöissä 
kuin »yhtenäisyys-ryhm ät, „Tais- 
teluliitto imperialismia vastaan", 
„SSSR : n ystäväin liitto", MOPR, 
Kansainvälinen työväen avustusyh- 
distys ym. Kommunistipuolueet 
velvoitetaan kaikin keinoin tuke
maan näitä järjestöjä, avustamaan 
niiden lehtien levitystä, tukemaan 
niiden paikallisia järjestöjä.

42. Vainojen lisääntyminen ja 
luokkataistelun edelleen kärjistym i
nen eritoten sodan mahdollisuuden 
yhteydessä velvoittaa kommunis
tipuolueet ajoissa nostamaan esiin 
ja muokkaamaan kysym yksen 
maanalaisesta koneistosta, joka tu le
vissa taisteluissa turvaisi johdon, 
kommunistisen linjan yhtenäisyyden 
ja  kommunistisen toiminnan yh 
tenäisyyden.



VII. Eri osastojen työn tulokset, 
saavutukset, virheet ja  tehtävät.

43. Kongressi toteaa sarjan suuria 
saavutuksia Kominternin työssä. 
Näihin saavutuksiin on luettava: 
kommunismin vaikutuksen lisäänty
minen, vaikutuksen jok a  ensikerran 
ulottuu Etelä-Amerikan maihin, 
Airikaan, Australiaan ja  useihin 
Aasian maihin (kommunismin ase
mien lujittuminen Japanissa, kom
munismin yleistyminen Kiinassa); 
Kominternin vaikutuksen yleistym i
nen ja  syventyminen imperialismin 
maissa huolimatta kapitalismin 
osittaisesta vakaantumisesta ja  so
sialidemokratian suhteellisesta lu
juudesta (Saksa, Ranska, Tshekko
slovakia, Iso-Britannia); maanalais
ten puolueiden kasvu, huolimatta 
hirveästä poliisi- ja  fascistiterrorista 
(Italia ja Puola, Kiina ja  Japani),. 
terrorista, jo lla  Kiinassa on hirveän 
joukkoteurastuksen luonne; vihdoin 
puolueiden bolshevisoituminen, koke
muksen kasaantuminen, sisäinen
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vahvistaminen, sisäisen taistelun 
voittaminen, trotskilaisen opposit- 
sionin voittaminen K I : ssa.

Samalla täytyy  merkitä sarja 
yleisiä puutteita K I : n osastoissa: 
taisteluvalmiin kansainvälisyyden 
vielä heikko kehitys; vissinlainen 
nurkkakuntaisuus, mikä ilmenee 
laajakantoisten kysym yksien merki
tyksen aliarviointina; työ ammatti
liitoissa heikkoa; se että poliittisen 
vaikutuksen kasvua ei kyetä järjes- 
töllisesti lujittamaan ja että puo
lueiden jäsenmäärä ei lisäänny; 
useat puolueet panevat liian vähän 
painoa työhön talonpoikaisten kes
kuudessa ja sorrettujen kansallisten 
vähemmistöjen keskuudessa; puolue
koneistojen ja  työmenetelmien jo s 
sain määrin byrokratisoituminen 
(riittämätön yhtey s j  oultkoj en kan ssa, 
heikko alotteellisuus jäsenten vär
väyksessä puolueeseen, se että alem
missa järjestöissä puuttuu elävä 
toiminta ja  että painopiste siirtyy 
puoluetoimitsijain työhön) suhteelli
sen alhainen poliittis-teoreettinen 
taso puolueen runkojoukoilla; heikko
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yhteys suurten työmaiden kanssa, 
ja  se ettei vielä lähimainkaan ole 
suoritettu puolueiden reorganisointia 
työpaikkasolujen pohjalle.

44. E n g l a n n i n  kommunistipuo
lueella, jonka toiminnasta VII laajen
nettu täysistunto antoi arvostelun, on 
nyt edessään uudet tehtävät. Pääneu- 

; voston ja työväenpuolueen johtajain 
jyrkkä käänne oikealle, „m ondism i“ , 
työväenpuolueen muuttuminen man
nermaan sosialidemokratian mallin 
mukaiseksi sosiaii-liberaaliseksi puo
lueeksi (vastaavan poliittisen kurin 
toteuttaminen, koneiston keskittämi
nen jne), kommunistien ja yleensä, 
kumouksellisten työläisten heittämi
nen ulos ammattiliitoista, reformistien 
alkama ammattiliittojen hajotustyö 
toisaalta ja  vasemmistuminen ty ö 
väen _ pohjajoukoissa toisaalta, —  
kaikki tämä vaatii kommunistipuo
lueelta paljon selvempää luokkalinjaa 
ja päättävämpää taistelua työväen
puoluetta vastaan. Englannin kom
munistipuolue, joka on taitavasti 
suhtaantunut amm attiliittoihin j a 
taidolla suorittanut työtä useilla

G3



käytännöllisillä aloilla, ei heti ym 
märtänyt uutta tilannetta, vaan teki: 
viimeisessä puoluekokouksessa suu
ren virheen esittäessään keskeisim
mäksi tunnukseksi työväenpuolueen 
tpk:n kontrolloiman työväenhallituk- 
sen tunnuksen. lvl:n Tpk:n IX  täys
istunto hyväksyi uutta tilannetta 
Englannissa vastaavan taktillisen 
päätöksen, joka tiesi määrätietoista 
käännettä puolueen koko tqiminnas- 
sa. Kokemus on osoittanut, että 
tämä taktillinen linja vastaa eri
koista, uutta tilannetta Englannissa 
ja Englannin työväenliikkeessä. 
Kommunistisen puolueen täysin 
itsenäinen luokkakanta, säälimätön 
taistelu työväenpuoluetta vastaan,, 
fascistisen „kemiakuninkaan“ Mon- ] 
din kanssa hierottavana olevan ] 
„teollisuusrauhan“ tarmokas paljas-' 1 
taminen, vähemmistöliikkeen laa- ] 
jentäminen ja  organisatorinen  lujit- j 
taminen, lakkotaistelun johtaminen, i 
aktiivinen taistelu hallituksen ja r 
työväenpuolueen ulkopolitiikkaa vas- r 
taan, vastustettava interventsionia v 
Kiinassa ja  sodan valmistelua k
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SSSR:ää vastaan, Intian vallanku
mouksen tukeminen—siinä kommu
nistipuolueen tärkeimmät tehtävät 

! nykyään. Samalla pitää puolueen
ponnistaa kaikkensa saadakseen 
jäsenmääränsä lisääntymään, kehit
tääkseen työtä työpaikoilla ja  lu- 
jittaakseen puoluekoneistoa, sölmiak- 
seen enemmän yhteyksiä joukkojen 
kanssa tehtaissa, poistaakseen vis
sinlaisen ahtauden aatteellis-poliit- 
tisessa kannassaan jne. Kommunis
tisen Internatsionaalen kongressi 
velvoittaa puolueen suorittamaan 
laajan keskustelun taktillisesta 
käänteestä puolueen politiikassa ja  
uuden taktiikan toteuttamistavoista.

45. R a n s k a n  kommunistipuo-
• lueen poliittisesta linjasta ja  toimin-
t nasta antoi Kominternin VI ja  eri-
- toten IX täysistunto oikean arvion.
• IX täysistunto katsoi välttämättö-
- maksi taktillisen käänteen Ranskan
, kommunistipuolueen politiikassa
i parlamenttivaalien yhteydessä. Sa-
- maila korosti täysistunto sitä, että
i välttämätön on muutos Ranskan
i kommunistipuolueen suhteissa so
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sialistiseen puolueeseen ja  että lopul
lisesti on sen ilveissä likvidoitava 
vanhat parlamenttaariset traditsiot, 
jotka  pyrkivät kytkemään kom
munistipuolueen politiikan „vasem
mistolaisen" pikkuporvariston puo- ; 
lueiden politiikkaan. Kokemus 
vaalitaistelusta totesi oikeaksi sen 
linjan, jonka IX  täysistunto Ranskan 
kommunistipuolueelle osoitti. Mutta 1 
vaalikamppailussa ilmeni koko joule- • 
ko virheitä ja  puutteita puolueen j 
toiminnassa (liian pinnallinen vaali- : 
valmistelu, valm istelutyötä ei k yt
ketty proletariaatin välittömään 
taisteluun, puolueen keskikerroksien 
heikkous, puutteellinen työ maatalo- 
ustyöväenja talonpoikaisten keskuu
dessa). Ranskan puolueen pääteh
tävinä ovat nyt seuraavat: tehostet
tava työtä teollisuusproletariaatin - 
joukkojen keskuudessa (eritoten : 
välittömästi tehtaissa), vahvistettava ] 
värväystyötä, kaikin puolin paran- 1 
nettava ammatillista toimintaa, ( 
enemmän aktiivisuutta lakkojen joh- 1 
tamisessa ja  yleensä proletariaatin t 
välittömässä taistelussa, järjestet- t
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tävä järjestym ätöntä työväkeä, 
laajennettava ammatillista demo
kratiaa Yhtyneen Työväenliiton 
(CGTU:n) sisällä sen kaikissa järjes- 
töasteissa, saatava kommunistien 
työ ammattiliitoissa oikealle tolalle. 
Puolueen pitää vahvistaa antimili- 
j aristista työtään, siirtomaatoimintaa 
ta työtä  ulkolaisten työläisten kes
kuudessa. Sisäisessä elämässään 
pitää puolueen lähinnä käydä tarmo
kasta taistelua oikeistovirtauksia 

f vastaan, jo tk a  enemmän tai vähem
män avoimesti vastustavat puolueen 
uutta poliittista linjaa (parlament- 
taariset ukloonit, anarkosyndikalisti- 
set virtaukset, pyrkim ys järjestö- 
rakenteessa takaisin aluepohjalle). 
Samalla pitää puolueen voittaa myös 
„ v  asemmisto “ - vir t au kset (puolue en 
välitön esiin työntäminen ammatti- 

i liitoissa pelkällä „komentamisel!a“ 
kommunistien puolelta, yhteisrin
tama-taktiikan hylkääminen jne). 
Organisatoorisella alalla pitää puo
lueen ryhtyä toimenpiteisiin laajen
taakseen tulopohjaansa suurissa 

| teollisuuslaitoksissa, lujittaakseen



puoluesoluja niissä, elävöittääkseen i 
niiden poliittista elämää ja  vetääk
seen uusia jäseniä puolueeseen.

46. I t a l i a n  kommunistipuolue on ; 
aivan poikkeuksellisesta terrorista 
huolimatta kyennyt säilyttämään 
salaisen järjestönsä ja jatkamaan 
propaganda- ja  agitatsionityötään 
ainoana puolueena, joka  käy taiste
lua fascismin ja  kapitalistisen ko
mennon kukistamisen puolesta. Se 
on kyennyt valloittamaan määräävän 
vaikutusvallan työväenluokan ak
tiivisten aineksien keskuudessa, 
joiden toiminta teki mahdolliseksi 
Yleisen työn liiton edelleen olemas
saolon reformististen johtoherrain ; 
petoksen jälkeen. Puolue teki kui- ’ 
tenkin sen virheen, ettei se ajoissa 1 
muuttanut järjestötyönsä metoodeja, ) 
jotta  olisi voinut säilyttää täydellisen, 1 
kumouksellisen taistelukykynsäl l 
uudessa tilanteessa, fascistisen I 
taantumuksen oloissa ja fascististen, j 
poikkeuslakien aikana. Sentähden 1 
saavat järjestölliset tehtävät nyt t 
erikoisen suuren merkityksen Italian ji 
puolueelle (uusien runkojoukkojen[ R



muodostaminen, voimakkaiden jou k - 
kojärjestöjen jälleen pystyttäminen, 
agitatsionityön uudet metoodit jne).

Puolueen sisäisen elämän alalla 
on puolue voittanut »bordigalaisuu- 
den“ —  ideologian, joka ennen oli 
vallitsevana puolueen jäsenten kes
kuudessa, ja huomattavassa määrin 
saavuttanut ideologisten ja  poliittis
ten katsomuksien yhtenäisyyden. 
Nämä puolueen saavuttamat tulokset 
tekevät sen, että puolue voi jatkaa 
taisteluaan oikeistopyrkimyksiä vas
taan (kieltäminen taistelemasta 
proletariaatin johtoaseman puolesta), 
sillä nuo pyrkim ykset ovat nykyi
sissä oloissa puolueelle vakavana 
vaarana. Samalla täy tyy  Italian 
kommunistipuolueen päättävästi 
nousta jokaista vastaan, joka pyrkii 
kieltämään tai väheksymään voima
peräisen työn mahdollisuutta jouk
kojen valloittamiseksi, joukkojen 
jotka eivät ole kommunistien, mutta 
kuitenkin fascisminvastaisten v ir
tauksien vaikutuksen alla taikka 
joihin fascismi yrittää vaikuttaa. 
Kongressi velvoittaa italialaiset to
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verit vielä suuremmassa määrin 
kuin tähän asti käyttämään hy
väkseen kaikkia työmahdollisuuksia 
fascistisissa joukkojärjestöissä ja  
luomaan riippumattomia joukkojär- 
jestöjä tarkoitusperänä puolueen 
vaikutuksen laajentamin en.

47. Se että S a k s a n  kommunisti- , 
puolue viime vaaleissa sai 31/a m iljöö- | 
n aa ääntä, se osoittaa toisaalta | 
kommunistipuolueen . vaikutuksen 
työväen joukkoihin suuresti kasva
neen, mutta toisaalta m yös sen että 
on olemassa vahva ristiriita puolueen 
poliittisen vaikutuksen ja s e n jä r je s - ■ 
töjen jäsenmäärän välillä (puolueen 
jäsenmäärä pysynyt samalla tasolla;
3V-i m iljoonaa äänestäjää puolueen 
125.000 maksavaa jäsentä kohti). 
Jonkunlaiset saavutukset ammatilli
sen liikkeen alalla eivät läheskään 
vastaa niitä tehtäviä, jotka  puolueen 
edessä tällä alalla ovat. Suuri saavu
tus on Punaisten rintamamiesten 
liitto, joka kehittyy joukkopohjalla. 
Ultra-vasemmistolaisten syrjäpyrin- 
töjen täydellinen voittaminen, n. k. 
„Leninbundin“ hajoaminen, sen



sosdem ytim en itsepaljastus ovat 
niin ikään suuri voitto Saksan 
kommunistipuolueelle. Vaikka Sak
san kommunistipuolue on kaikkein 
parhaita kansainvälisen proletaa
risen kumous armeijan joukko-osasto- 
ja, on sillä m yös vastustajana 
parhaiten järjestynyt sosialidemo
kratia, jo lla  vielä on erittäin vankat 

j juuret maassa, ja  tämä tekee maape
rän suotuisaksi oikeistopyrkim yksille 
itse kommunistisen liikkeen sisällä
kin. Siksi on nyt lähimpänä tehtän 
vänäjohdonmukainen taisteluoikeis- 
topyrkim yksiä vastaan (tunnussana 
tuotannon kontrollista tällä hetkellä, 
oppositsioni Profinternin IV  kon
gressin päätöksiä vastaan, sovitteleva 

| suhde sosdem vasemmistoon jne),
I näiden pyrkim yksien suhteen sovit- 

televan virtauksen ehdoton voitta
minen, samalla vetäen vastuunalai
seen puoluetyöhön kaikki parhaat 
puoluevoimat, jotka ovat KI:n pää
töksien ja Saksan KP:a Essenin 
puoluekokouksen päätöksien kan
nalla, tiukasti pyrkien puolueen 
vakaannuttamiseen, tiivistämään



kaikki nykyisen johdon voimat ja  
tulittamaan sen kollektiivisuutta—  
vähemmistön ehdottomasti alistuessa 
enemmistön päätöksiin. Lähimpiin 
tehtäviin kuuluvat myös: uusien pro
letaaristen runkojoukkojen muodos
taminen, puolueen jäsenjoukkojen 
aktiivisuuden kohottaminen, puolue- 
aktiivin poliittisen ja  teoreettisen 
tason kohottaminen, lehdistön paran
taminen ja painosmäärän lisäämi
nen, ammatillisen toiminnan ja lak- 
kotaistelujen johdon parantaminen.

48. T s h e k k o s l o v a k i a n  kom
munistipuolue edistyy, muuttuu yhä 
enemmän todella proletariaatin jouk- 
kopuolueeksi. Sillä on kuitenkin suu
ria puutteita: johdon vissinlainen 
opportunistinen passiivisuus ja k y 
vyttöm yys joukkojen nopeaan mobi
lisointiin (esim. protesti spartakiadi- 
kieltoa vastaan) sekä joukkovoimalla 
hyökkäyksiä torjumaan, liian lailli
nen kanta kaikessa käytännöllisessä 
työssään, riittämätön huomio talon
poikais- ja  kansallisuuskysymyksiin, 
ja  aivan liian hidas ammatillisen 
työn puutteiden poistaminen (ei ole
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kyllin selvää kommunistista linjaa, 
punaisten ammattiliittojen sulkeutu
neisuus, heikko yhteys reformistisiin 
ammattiliittoihin jne). Samalla täy
tyy erikoisen vaativasti korostaa 
sitä, että kommunistipuolueen täy
tyy vaimentua maanalaisen toimin
nan ja taistelun oloihin samalla 
kun tarmokkaasti taistelee hallitus
ta vastaan ja  puolustaa puolueen 
laillisia asemia.

49. P u o l a n  (maanalainen) kom
munistinen puolue on fascistisen 
terrorin alla säilyttänyt asemansa, 
vieläpä kasvanut jäsenmääränsä 
puolesta ja  vielä enemmän on kas
vanut sen poliittinen vaikutus,jaon  
se muuttumassa vahvaksi poliitti
seksi tekijäksi maassa, eritoten teol
lisuuskeskuksissa. Täydelleen oj an
nettuaan karkeat opportunistiset 
virheet, jotka  tehtiin Pilsudskin val
lankaappauksen aikoina, on puolueel
la nyt oikea poliittinen linja. Mutta 
suurena vaarana on sisäinen taistelu, 
jota eivät oikeuta mitkään vähän
kään suuremmat poliittiset erim ieli
syydet. Kun Puolan puolue on eri
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koisen tärkeä ja  sen vastuu sodan- 
sattuessa erikoisen suuri, niin kong
ressi jyrkästi vaatii lopettamaan 
ryhmätaistelun ja  antaa T p k :lle  
erikoisen valtuuden ryhtyä kongres
sin nimessä kaikkiin asian vaatimiin 
toimenpiteisiin.

50. B a l k a n i n  kommunistisilla 
puolueilla on nyt erittäin suuria 
tehtäviä. Nämä tehtävät johtuvat 
sisäisen poliittisen tilanteen epäva
kaisuudesta kaikissa Balkanin mais
sa, agraaripulan jatkuvasta kiristy
misestä ja kansallisuuskysymyksien 
kärjistymisestä sekä myös siitä tosi
asiasta, että Balkkanin maat ovat 
uusien sotien valmistelun vaaralli
simpia kehtoja.

Viim e aikoina ovat melkein kaikki 
Balkanin kornpuolueet kokeneet vai
kean sisäisen kriisin, jonka— raskai
den tappioiden ja perin mutkikkaan 
objektiivisen tilanteen pohjalla— ovat 
synnyttäneet poliittiset virheet, eräi
den johtavien ryhmien oikeistouk- 
loonit ja  kiivas ry  hm ätaistelu. Tällä 
hetkellä ovat Balkanin puolueet m il
tei kaikkialla pääsemässä pois tästä



sisäisestä kriisistä ja huolimatta ter
rorista hallitusten puolelta ovat ne 
miltei kaikki vakaantumassa, pystyt
tävät jälleen ja laajentavat yhteyk
siään työläis- ja  talonpoikaisjouk
kojen kanssa.

Kongressi korostaa erikoisen pon
nekkaasti sitä, että välttämätön on 
Balkanin puolueille oikea politiikka 
kansallisuuskysymyksessä sekä laaja 
ägitatoorinen ja  organisatorinen työ 
talonpoikaisjoukoissa.

N yt kun R u m a n  i ä n  kommunis
tipuolue on ottanut isoja askelia 
voittaakseen sisäisen kriisinsä, joka 
viime aikoihin saakka herpaannutti 
puolueen toiminnan, korostaa kong
ressi painokkaasti niitä poliittisia 
ja  organ isatorisia  tehtäviä, jotka 
puolueen eteen nousevat nyt, kun 
Rumanian porvaristo ja  Rumanian 
feodaaliherrat yrittävät viedä kai
kista voiton taantumuksellisen hyök
käyksen valmistelussa SSSR : ää 
vastaan.

Paremmin kuin tähän saakka 
pitää Balkanin puolueiden yhdcnm u- 
kaistuttaa toimintansa yhteisenä tun-

t y ö v & n u ikkeen
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nussananaan Balkanin maiden työ- 
läistalonpoikaisen liiton m uodosta
minen.

51. S k a n d i n a v i a n  maiden suh
teen toteaa kongressi, että niissä 
ovat luokkaristiriidat kärjistymässä, 
sosialidemokratia on jyrkästi heilah
tanut oikealle, ja Norjassa keskus- 
talaisuus (tranmaelilaiset) täydelleen 
kapituloitunut sosialidemokratian 
edessä ja  välittömästi siirtynyt mi- 
nisterisosialismin puolelle. Samaan 
aikaan työväen joukot yhä enem
män vasemmistuvat, joukot jotka 
yhä suuremmassa määrässä seuraa- 
vat kompuolueen taistelutunnuksia 
(kir jatyöväentaistelu ja  protestilakko 
uusia lakkolakeja vastaan Ruotsissa, 
rakennustyöväen lakko pakollisista 
sovintotuomioista annettua lakia vas
taan, maa- ja metsätyöväen aseistet
tujen itsepuolustusjärjestojen perus
taminen tarkoituksena puolustaumi- 
nen lakkorikkurien järjestöjä vastaan 
Norjassa). Tämä joukkojen vasem- 
mistuminen ilmenee liikehtimisessä 
sen puolesta, että Skandinavian am
mattiliittojen ja SSSR: n ammattiliit
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tojen välillä on saatava sopimus 
solmituksi, ja  m yös Kööpenhaminan 
n orj alais-suomalais-venäläisessä kon
ferenssissa, joka  osoittaa, että joukot 
tahtovat ammattiliittojen kansain
välistä yhtenäisyyttä. Huolimatta 
näistä saavutuksista pitää kaikkien 
skandinaavisten kompuolueiden en
tistä tarmokkaammin pyrkiä organi
satorisesti lujittamaan poliittinen ja  
aatteellinen vaikutusvaltansa suuriin 
joukkoihin ja  erittäinkin vastaavilla 
organisatorisilla  menetelmillä laa
jentamaan ja  lujittamaan proletari
aatin vasemmistumisprosessia.

52. A m e r i k a n  t y ö v ä e n p u o 
l u e  ( k o m m u n i s t i n  en)  on tehos
tanut toimintaansa käyttäen hyväk
seen Amerikan teollisuuden erään
laista pulaa ja  työttöm yyden kasvua 
(joka on yhteydessä pääoman elim el
lisen kokoonpanon tavattoman no
pean kohoamisen ja tuotantoteknii
kan kehittymisen kanssa). Monet 
sitkeät ja kiivaat luokkatappelut 
(lähinnä vuorityöväen lakko) ovat 
kommunistipuolueesta saaneet van
kan johtajan. Kamppailu Saccon ja
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Vanzettin tuomion johdosta käytiin 
niin ikään kompuolueen johdolla, 
jonka sisällä monivuotinen ryhmä- 
taistelu on heikkenemässä. Näiden 
saavutuksien ohella täytyy  kuiten
kin merkitä sarja oikeistolaisia v ir 
heitä suhtaantumisessa sosialistiseen 
puolueeseen, puolueen heikko toi
minta järjestym ättöm ien järjestäm i
sessä, liikkeen järjestämisessä nee
kerien keskuuteen sekä se, että puo
lue ei käy kyllin  kirkasta taistelua 
sitä ryöväripolitiikkaa vastaan, jota 
Yhdysvallat ajavat Latinalaisessa 
Amerikassa. Näitä virheitä- ei kui
tenkaan voida lukea yksinomaan 
johdon enemmistön syyksi.

Työväenpuolueen perustamiskysy- 
myksen johdosta päättää kongressi 
siirtää painopisteen työhön ammat
tiliitoissa, järjestymättömien amma
tilliseen järjestämiseen jne, jotta  
siihen lasketaan vankka perusta, jolla 
alhaaltapäin järjestettävän laajan 
työväenpuolueen tunnussana voidaan 
realisesti toteuttaa.

Puolueen tärkein tehtävä 011 ryh- 
mätaistelun lopettaminen, taistelun

78



jonka aiheuttajana ei ole mikään 
vakavampi periaatteellinen erimie
lisyys, ja  samalla työväen voimape- 
räisempi värvääminen puolueeseen 
sekä jyrkkä muutos työläisten nos
tamisessa johtaviin asemiin puolu
eessa.

53. J a p a n i n  kommunistipuolue, 
maanalaisine koneistoineen, on ensi 
kerran astunut vaalitaistelun aree
nalle; huolimatta terrorista suorittaa 
puolue joukkoagitatsionia, sillä on 
salainen äänenkannattajansa, se suo
rittaa joukkokamppailuja (esim. vas- 
talausekamppailu kolmen joukko- 
järjeston— rodonomiston, vasemmis
ton ammatillisen yhtymän hiogikain 
ja nuorisojärjestön hajottamista vas
taan). Puolueen tärkeimpänä tehtä
vänä nyt, kun se on voittanut sisäi
sen aatteellisen haparoinnin, on 
kompuolueen muuttaminen joukko- 
puolueeksi. Tähän tarvitaan sitkeä 
työ proletaaristen joukkojen keskuu
dessa, työ ammatillisissa järjestöissä 
ja taistelu näiden yhtenäisyyden 
puolesta, samoin tiukka työ talonpoi
kaisten suurten joukkojenkeskuudes-
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sa, erikoisesti vuokraajienliikehtimi- 
sen pohjalla. Puoluetyön tavattomista 
vaikeuksista (laki kuolemanrangais
tuksesta „vahingoittavien ajatuk
sien" takia) ja  puolueen pienuudesta 
huolimatta pitää puolueen ponnistaa 
kaikki voimansa Kiinan kumouksen 
puolustamiseen ja taisteluun Japanin 
imperialismin ryöstöpolitiikkaa vas
taan.

54. K i i n a n  kommunistipuolueen 
kärsinyt useita erittäin raskaita 
tappioita, jotka ovat yhteydessä 
kuluneena aikana tehtyjen useiden 
raskaiden opportunististen virheiden 
kanssa: itsenäisyyden ja  arvosteluva- 
pauden puute suhteessa Kuo Min 
Tangiin, puuttui selvä käsitys val
lankumouksen toisen vaiheen muut
tumisesta toiseksi sekä siitä, että on 
ajoissa valmistuttava tämän varalle, 
ja  viimein agraarikumouksen jarrut
taminen. Tappioita kärsiessään tämä 
sankarillinen puolue kyllä korjasi 
virheitään julistamalla säälimättö
män taistelun opportunismia vastaan, . 
mutta sen johto horjahti toiseen f 
virheeseen, kun ei tarmokkaasti )
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torjunut ilmeisiä seikkailuja, jotka 
veivät epäonnistuneisiin kapinoihin 
Hunanin, Iiupein ym maakunnissa. 
Toisaalta eräät toverit lankesivat 
opportunistiseen virheeseen: he al
koivat esittää kansalliskokouksen 
tunnussanaa. Kongressi katsoo aivan 
virheelliseksi sen, että Kantonin 
kapina yritetään selittää putshiksi 
(seikkailuksi). Kantonin kapina oli 
Kiinan proletariaatin sankarillinen 
jälki joukontaistelu Kiinan kumouk
sen menneessä vaiheessa, ja  huoli
matta johdon karkeista virheistä säi
ly y  se kumouksen uuden, neuvosto- 
vaiheen johtotähtenä. Nytkumouksel- 
lisen nousun kauden aallon välisenä 
aikana on puolueen päätehtävänä tais 
telu joukoista, s. o. joukkotyö työväe- 
ja talonpoikaisten keskuudessa, nii 
den järjestöjen jälleen pystyttäm i
nen, kaiken kartanoherroja, porva
ristoa, kenraaleja ja  ulkomaista 
imperialismia vastaan ilmenevän 
tyytym ättöm yyden käyttäminen hy
väkseen tarkoitusperänään kumouk
sellisen taistelun kehittäminen, jota  
varten on välttämätön itse puolueen
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kaikin puolin lujittaminen. Joukkojen 
kapinan tunnus muuttuu propagan- 
datuunukseksi, ja  vain sitä mukaa 
kuin joukot todella vaimentuvat ja  
uusi vallankumouksellinen nousu 
k yp syy  tulee siitä taas välittömän 
käytännön tunnus korkeammalla 
pohjalla, neuvostojen pohjalla to
teutettavan proletariaatin ja  ta- 
lonpoi kaiston diktatuurin lipun 
alla.

55. L a t i n a l a i s e n  A m e r i k a n  
m a i s s a  on kommunistien pääteh
tävänä kommunististen puolueiden 
järjestäminen ja  lujittaminen.

Eräissä maissa (Argentina, Bra
silia, Uruguay, Meksikko) syntyivät 
kommunistipuolueet jo  muutamia 
vuosia sitten, ja  niiden tehtävänä 
on nyt ideologinen ja  organ isa tori
nen työ muuttaakseen puolueensa 
todella joukkopuolueiksi. Eräissä 
maissa ei vielä ole itsenäisiä prole
taarisiksi puolueiksi järjestyneitä 
kommunistipuolueita Kongressi vel
voittaa T p k :n  kiinnittämään enem
män huomiota Latinalaisen Amerikan 
maihin, niiden kommunistipuoluei-



den „ toiminta-ohjelmien" laatimiseen 
erikoisen tärkeä on agraari- ja - 
talonpoikaiskysym ys sekä kysym ys 
taistelusta Yhdysvaltojen im peria
lismia vastaan), näiden puolueiden 
organisatoriseen rakentamiseen oi
keaan suhteeseen puolueiden ja  puo
lueettomien järjestöjen välillä (am
mattiliitot, talonpoikain liitot), puo
lueiden työhön joukkojen kes
kuudessa, ammattiliittojen lu jit
tamiseen .ja laajentamiseen, niiden 
yhteenliittämiseen ja keskittämiseen 
jne.

56. E t e l ä - A f r i k a n  maissa 
toteaa kongressi kommunistisen vai
kutuksen kasvaneen. Kongressi v e l
voittaa kaikki kommunistit siellä 
ottamaan keskeisimmäksi tehtäväk
seen työtätekevien neekerijoukkojen 
järjestämisen, näiden ammattiliitto
jen  kaikin puolin lujittamisen, ja  
taistelun »valkoista" shovinismiavas
taan. Taistelu kaikkea ulkomaista 
imperialismia vastaan, täydellisen 
ja  ehdottoman tasa-arvoisuuden puo
lustaminen, tiukka taistelu kaikkia 
neekereihin kohdistettuja poikkeus-



lakeja vastaan, tinkimättä tuettava 
taistelua talonpoikain maiden riistä
mistä vastaan, talonpoikain järjestä
minen taisteluun agraarivallanku- 
mouksen puolesta samalla kun luji
tetaan kommunistisia ryhmiä-ja puo
lueita,—  nämä ovat kommunistien 
perustavimmat tehtävät.

57. Erikoisella tyyd ytyk sellä -to
teaa kongressi sen, että p r o l e t a a 
r i s e n  d i k t a t u u r i n  m a a s s a ,  
SSSR: ssä on proletariaatin puolue, 
N K P (h), voitettuaan riveissään tro- 
tskisminsosialidemokraattisenukloo- 
nin sekä sarjan rekonstruoimisvai- 
heen objektiivisia taloudellisia vai
keuksia saavuttanut huomattavia 
tuloksia sosialistisen rakennustyön 
alalla SSSR : ssä sekä siirtynyt välit
tömästi muokkaamaan sosialistiseksi 
talonpoikaistaloutta. Sosialismin ra
kennustyötä SSSR: ssä pitää edel
leenkin kehittää S S S R m  teollista
misen pohjalla ja  tehostamalla so
sialistista rakennustyötä maaseudul
la (neuvostotaloudet, kollektiiviset 
taloudet ja  yksilötalouksien joukot- 
tain osuustoimintaan liittäminen) jä r 



jestelm ällisesti toteuttamalla lenini
läistä tunnussanaa nojautumisesta 
köyhään, liitosta keskivarakkaan 
kanssa ja taistelusta kulakkia vas
taan.

Kongressi toteaa, että NKP (b) on 
ajoissa huomannut valtio-, talous-, 
ammattiliitto- ja  joj>a puoluekoneis
ton erinäisten renkaiden byrokraat
tisen luutumisen sekä ryhtynyt päät
tävään taisteluun näitä tendenssejä 
vastaan. Puolueen tärkeimmät teh
tävät ovat: itsekritiikit] kehittäminen, 
tehokas taistelu byrokratismia vas
taan, työväenluokan— koko kumouk
sellisen kehityksen hegemoni SSSR: 
ssä— voimien tiivistäminen ja  aktii
visuuden kehittäminen. Kongressi 
lausuu vakaumuksenaan, että puolue 
selviää voittajana paitsi taloudelli
sista vaikeuksista, jotka johtuvat 
maan yleisestä takapajuisuudesta, 
m yöskin— koko kansainvälisen pro
letariaatin avulla—jokaisesta ulkoi
sesta: selkkauksesta, joita impe
rialististen valtioiden hallitsevissa 
piireissä järjestelmällisesti valm is
tellaan.



VIII. Taistelu Kominternin leniniläi
sen linjan ja  yhtenäisyyden puolesta

58. Kapitalismin maiden vakaan- 
tumisvaiheen suurten vaikeuksien 
ja  S S S R :n  rekonstruoimisvaiheen 
vaikeuksien pohjalla ilmeni Kom
munistisen Internatsionaalen sisällä i
oppositsioniryhmiä, jotka yrittivät 
järjestyä m\öskin kansainvälisessä |
mitassa. Näiden eri siivet ja  vivah- I
teet (ääri ■ äisen oikeistolaisista ääri- 
mäisen »vasemmistolaisiin" asti) sai
vat täydellisimmän ilmauksensa 
SSSR:ssä vallalla olevan diktatuurin 
arvostelussa, jossa parjattiin tätä 
diktatuuria luonteeltaan enemmän ;
tai vähemmän pikkuporvarilliseksi i
ja jolla murrettiin kansainvälisen 
proletariaatinmobilisoimiskyky. Kan- 
Sallisissa sektsioissa kytkeytyivät !
nämä käsitykset sekä äärimäisen 
oikeistolaisiin (Souvarinen rylimä 
Ranskassa) että äärimäisen »vasem
mistolaisiin" (Korsc.b, Maslov Sak- J 
sassa) käsityskantoihin. Kaikki nämä 
virtaukset, joiden henkisenä muonit
ta jän a ja  yhteenkytkijänä oli trots-
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kismi, alkoivat kuitenkin nopeasti 
hajota sen jälkeen kun trotskismi 
oli kärsinyt tappion NKP ( l ) : ssä. 
Tällöin tuon blokin varsinainen 
ydin Länsi-Europassa, n k. „Lenin- 
bund“ , joka  oli nojautunut trotskis- 
mm platformuun ja  muodostunut 
itsenäiseksi puolueeksi, paljasti itsen
sä ilmeisen sosialidemokraatdseksi 
agentuuriksi, ja  hajoamisen jälkeen 
siirtyi huomattava osa siitä, välit
tömästi sosialidemokratian leiriin, 
proletariaatin diktatuurin teorian ja 
käytännön avoimen ja ilkeimmän 
vihollisen leiriin.

59- Kommunististen puolueiden si
sällä käy nyt—kapitalismin osittai
sen jakaantumisen pohjalla ja välit
tömässä yhteydessä sosialidemokra
tian vaikutuksen kanssa — ukloonien 
päälinia oikeasta poliittisesta kan
nasta oikealle. Tämä ilmenee „lail- 
lisuusharhan" ja  liiallisen lainkuuli
aisuuden jätteissä, perässälaahusta- 
misena lakkoliikkeen suhteen, v ir
heellisessä suhtaantumisessa sosiali
demokratiaan (esim. K I: n T p k : n IX  
täysistunnon päätöksien vastustami



n en Ranskassa), liian heikossa rea
goinnissa kansainvälisiin tapahtu
miin jne. Kun sosialidemokraattiset 
puolueet ovat suhteellisen vankkoja 
ovat nämä oikeisto-ukloonit erikoisen 
vaarallisia ja taistelu niitä vastaan 
pitää asettaa etutilalle, mikä edel
lyttää myös järjestelmällistä taiste
lua sovittelevaa oikeistovirtauksiin 
suhtautumista vastaan kompuoluei- 
den sisällä. Näiden rinnalla on kui
tenkin m yös „ vasemmisto “-ukloo- 
neja, jotka saavat ilmauksensa 
eräänlaisessa yhteisrintamataktiikan 
kieltämisnyrkimyksessä, siinä ettei 
ymmärretä ammatillisen työn val
tavaa merkitystä, kumouksellisen 
fraasin politiikassa ja  —  Kiinassa—  
putshi-tendensseissä.

60. Kongressi asettaa kaikkien 
puolueiden velvollisuudeksi taistelun 
näitä horjahduksia vastaan, lähinnä 
taistelun vakuuttamisen kautta. Kon
gressi toteaa, että useissa tärkeim
mistä maista ei ole täytetty Tplc- n 
Y li  laajennetun täysistunnon päätök
siä runkoioukkojen teoreettisen ta
son kohottamisesta, uusien työnte



kijäin esiin vetämisestä jne. Kon
gressi katsoo, että nyt kun koko 
kansainvälinen tilanne on perin 
mutkikas, kun jy rk ät historialliset 
murrokset ovat mahdollisia, nyt on 
välttämättä ryhdyttävä kaikkiin toi
menpiteisiin yleensä kommunistipuo
lueiden ja erikoisesti niiden runko- 
joukkojen teoreettisen tason kohot
tamiseksi. Kun on välttämättä vah
vistettava K I :n  keskusjohtoa ja  saa
tava mahdollisimman kiinteä yhteys 
puolueiden kanssa päättää kongressi 
antaa tärkeimpien puolueiden arvo
valtaisia edustajia vakinaiseen työ
hön Kominternin johdossa.

61. Kongressi velvoittaa KI : n  
T p k : n edelleenkin kaikin keinoin 
suojelemaan KI : n  ja  sen osastojen 
yhtenäisyyttä. Vain hyvässä yhteis
työssä, vapautumalla eripuraisuuk
sista puolueen sisäisen demokratian 
kautta voidaan voittaa nykyiset 
tavattomat vaikeudet ja  ratkaista 
lähimmän tulevaisuuden suuret teh
tävät. Hyvin suuret virheet, joita 
nyt on ilmennyt puolueidemme si
säisessä elämässä (hyTokratisoitumi-



nen, eräissä maissa jäsenjoukon mää
rällinen supistuminen, alimpien elin
ten poliittinen toimettomuus jne), 
voidaan voittaa vain kohottamalla 
kommunistipuolueiden poliittisen elä
män tasoa järjestään kaikissa asteis
sa suuremman sisäisen demokratian 
pohjalla. Tämä ei suinkaan sulje 
pois, vaan päinvastoin edellyttää 
rautaisen kurin kaikin puolin lujit
tamista puolueiden sisällä, vähem
mistön ehdotonta alistumista enem
mistön päätöksiin, alempien puolue- 
elinten ja  myöskin muiden puolue- 
järjestöjen  (fraktsiot parlamenteissa, 
fraktsiot ammattiliitoissa, lehdistö 
jne) alistumista johtavien puoluekes- 
kuksien päätöksiin sekä Kominternin 
kaikkien osastojen alistumista Toi
meenpanevan komitean päätöksiin. 
Proletaarisen kurintunnon lujittumi
nen puolueissa, puolueiden vakaan
tuminen, ryhmätaistelun lopettami
nen jne ovat välttämätön ehto prole
tariaatin voitokkaalle taistelulle 
kaikkia imperialismin mobilisoimia 
voimia vastaan.






