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1. Kommunistliku Internatsionaali VII uleilmne 
kongress kiidab heaks Kominterni täidesaate- 
kom itee poliitilise liini ja  praktilise tegevu.se.

2. Kommunistliku Internatsionaali VII u le
ilmne kongress kiidab heaks Kominterni täide- 
saatekomitee 1933 a. märtsi, 1934 a. oktoobri ja 
1935 a. aprilli läkitused II Internatsionaali juhti- 
vusele ja rahvussektsioonidele tegevuse  uhtsuse 
ettepänekuga vöitluses faschismi, kapitali peale- 
tungimise ja  söja vastu. Kahetsust avaldades, 
et II Internatsionaali täidesaatekom itee ja ena- 
mus tema sektsioone köik need  ettepanekud 
tagasi lukkasid, mis tegi kahju töölisteklassi 
huvidele, ja ära märkides selle tösiasja ajaloo- 
list tähtsust, et sotsiaaldemokraatlikud töölised 
ning rida sotsiaaldemokraatlikke organisatsioone 
juba vöitlevad kommunistidega käsikäes fa
schismi vastu, töörahvahulkade huvide eest, ko- 
hustab Kommunistliku Internatsionaali VII kong
ress Kominterni täidesaatekom iteed ja köiki 
Kommunistlikku Internatsionaali kuuluvaid par- 
teisid edaspidi igati puiidma teostada iihise väe- 
rinna loomist nii rahvuslikus ku i ka rahvus- 
vahelises ulatuses.

3. Kommunistliku Internatsionaali VII uleilmne 
kongress konstateerib  kommunistlikkude par- 
teide töö ja  huudsönade  suurenevat revolutsioo- 
nilikkumöju laiade töölistehulkade seas, sealhul- 
gas ka sotsiaaldemokraatlikkude parteide liik-
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mete seas. Sellest lähtudes kohustab kongress 
köiki Kommunistliku Internatsionaali sek ts ioone 
lähema aja kestel ära vöitma sektantlikkude 
traditsioonide jäänuseid, mis takistavad ligipääsu 
leidmist sotsiaaldemokraatlikkudele töölistele, 
ja muutma agitatsiooni ning propaganda mee- 
todeid, mis senini sagedasti abstraktset ja hul- 
kadele vähe arusaadavat iseloomu kandsid, ning 
andma neile täiesti konkreetne ja hulkade otse- 
koheste nöuete  ning igapäevaste huvidega seo- 
tud suund.

4. Kommunistliku Internatsionaali VII uleilmne 
kongress märgib ära tösised puudused  rea Kom
munistliku Internatsionaali sektsioonide töös r 
hiljaksjäämine iihise väerinna taktika läbiviimi- 
sega, oskamatus mobiliseerida hulki nii poliiti- 
lise kui ka majandusliku iseloomuga osaliste 
nöudm iste umber, mittearusaamine vöitluse va- 
jadusest kodanlise demokraatia jääm ade kaitse- 
miseks, m ittearusaamine imperialismivastase rah- 
vaväerinna loomise vajadusest asum aadel ja 
söltuvatel maadel, hoolimatus töö vastu refor- 
mistlikkudes ja  faschistlikkudes ametiiihingutes 
ning töörahva hulgalistes organisatsioonides, 
mis asutatud kodanliste parte ide poolt, töötavate 
naisterahvaste seas töö tegem ise  allahindamine, 
talurahva ja linna väikekodanliste hulkade seas 
töötegem ise tähtsuse a llahindam ine,sam uti katäi- 
desaatekom itee hiljaksjäämine neile sektsiooni- 
dele poliitilise abi andmisega. Arvesse vöttes: 
kommunistlikkude parteide järjest  kasvavat osa 
jav as tu tu sy  kes peavad juhtima revolutsionisee- 
ruvate hulkade liikumist, arvesse vöttes seda, et 
vaja on operatiivne juhtivus koondada sektsioo- 
nidesse enestesse, paneb Kommunistliku Inter-
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natsionaali VII uleilmne kongress Kommunist- 
liku Internatsionaali täidesaafekomiteele e t t e :

a) oma tegevuse  raskusepunkti uleviimisel 
kogu maailma töölisteliikumise pöhimiste poliiti- 
l isteja taktiliste seadete  väljatöötamisele, lähtuda 
köigi kusimuste lahendam ise juures iga maa 
konkreeisetest t ingimustest ja iseäraldustest, 
ning hoiduda, reeglipäraselt, o tsekohesest  va- 
helesegamisest kommunistlikkude parteide sise- 
mistesse organisatsioonilistesse as jadesse ;

b) siistemaatlikult aidata kommunistlikkudes 
parteides kaadreid ja töelikke enamlikke juhti- 
jaid luua ning kasvatada, et parteid vöiksid 
Kommunistliku Internatsionaali kongresside ja 
Kominterni tä idesaatekom itee pleenumite ot- 
suste alusel s iindmuste järskudel pöörangutel 
kiirelt ja iseseisvalt kommunistliku liikumise po- 
liitiliste ja taktiliste u lesanne te  öige lahenduse 
le id a ;

c) anda kommunistlikkudele parteidele möju- 
vat abi nende  ideoloogilises vöitluses poliiti- 
liste vastastega;

d) aidata kommunistlikkudel parteidel nii oma 
kogemusi kui ka kogu maailma kommunistliku 
liikumise kogemusi ära kasutada, kuid hoiduda 
uhe maa kogem uste mehaanilisest iilekand- 
misest teisele ja konkreetse marksistliku ana- 
luusi asendamisest kulunud vormiga jä uldiste 
vormelitega;

e) kindlustada Kommunistliku Internatsionaali 
juhtivate organite tihedam at sidet tema sekt- 
sioonidega tähtsam ate sektsioonide autoriteet- 
sete esindajate veel enam aktiivsema osavöt- 
mise teel Kommunistliku Internatsionaali tä ide
saatekomitee igapäevasest tööst.
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5. Kommunistliku InternatsiOnaali VII üleilmne 
kongress, näidates selle peale, et nii kommu- 
nistlikud noorsooiihingud kui ka kommunistli- 
kud parteid hulgalise töö tähtsust noorsoo seas 
ja selle töö nörkust real maadel alla hindavad, 
paneb Kominterni tä idesaatekom iteele ja Kom
munistliku Noorsoo Internatsionaali tä idesaate
komiteele ette m öjuvad abinöud tarvitusele vötta 
rea komnoorsooiihingu organisatsioonide sek- 
tantliku kinnisuse äravöitmiseks ja komnoortele 
kohuseks teha, et nad köigisse kodanlis-demo- 
kraatlikkude, reformistlikkude ja faschistlikkude 
parteide, samuti ka usulikkude ühenduste  poolt 
asu tatud hulgalistesse töötava noorsoo organi- 
satsioonidesse (ametiühingud, kultuuri-, spordi- 
iihingud) peavad astuma ja neis organisatsioo- 
nides siistemaatlikku vöitlust pidama möjuaval- 
damise eest noorsoo laiade hulkade peale, mo- 
biliseerides noorsugu vöitlusele militariseerimise 
vastu, sundtöölaagrite  vastu, noorsoo ainelise 
seisukorra parem ustam ise eest, noore töötava 
inimpölve öiguste eest, püüdes sei eesmärgil 
köigi noorsoo mittefaschistlikkude hulgaliste or
ganisatsioonide laialdase ühise väerinna loomist 
teostäda.

6. Kommunistliku Internatsionaali VII üleilmne 
kongress märgib ära, et sotsialismi vöidu mö- 
jul NSV Liidus, kriisi möjul kapitalistlikkudes rii- 
kides, saksa faschismi metsikuse ja uue söja häda- 
ohu  möjul on viimastel aastatel kogu maailmas 
laiade töölis te  ja üldse töörahvahulkade pööra- 
m ine reformismilt revolutsioonilikule vöitluse
le, laiali- ja lahusolekult —  ühisele väerinnale 
alanud. Kommunistliku Internatsionaali VII ü le
ilmne kongress,  arvesse vöttes seda, et töö-
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rahva püüe tegevuse ühtsusele  saab ka edas- 
pidi kasvama, sotsiaaldemokraatia üksikute juh- 
tide vastupanu peale vaatamata, —- paneb köi- 
gile KI sektsioonidele ette vöitluse protsessis 
proletariaadi ühise väerinna eest ja köigi tööte- 
gijate rahvaväerinna eest kapitali pealetungi- 
mise vastu, faschism ija  uue söja hädaohu vastu 
koondada enda tähelepanu oma ridade edasi- 
sele kindlustam isele j a  töölisteklassi enamuse 
vöitmisele kommunismi poole.

7. KI VII üleilmne kongress märgib ära, et 
ainu.lt kom m unistlikkude parteide jö u s t ja  md- 
ju st proletariaadi laiades hulkades, kammu- 
nistide energiasi ja eneseohverdamisest ole- 
neb va lm iva  poliitilise kriisi m uutm ine vöidu- 
rikkaks proletaarseks revolutsiooniks. Praegu, 
mil real kapitalistlikkudel maadel valmib polii- 
tiline kriis, seisab kommunistide köige tähtsam 
ja otsustav ü lesanne selles, et mitte rahulduda 
saavutatud edusam m udega, minna edasi uutele 
edusammudele, la iendada sidemeid töölisteklas- 
siga, voita miljonite töötegijate usaldus, muuta 
Kommunistliku Internatsionaali sektsioonid hul- 
galisteks parteideks, tömmata kom munistlikkude 
parteide möju alla töölisteklassi enam us ja kind- 
lustada sellega proletaarse revolutsiooni vöi- 
duks vajalikud tingimused.





KOMMUNISTLIKU INTERNATSIONAALI 
VII ULEILMSE KONGRESSI REVOLUTSIOON  
RAHVUSVAHELISE KONTROLLKOMISJONI 
ARUANDE KOHTA

Kommunistliku Internatsionaali VII uleilmne 
k ongress :

.a) kiidab Rahvusvahelise kontrollkomisjoni 
töö heaks;

b) kinnitab ära kassa aruande Kommunist- 
liku Internatsionaali VI kuni VII iileilmse kong
ressini.





FASCHISMI PEALETUNGIMINE JA 
KOMMUNISTLIKU INTERNATSIONAALI 
ÜLESANDED VÖITLUSES TÖÖLISTEKLASSI 
ÜHTSUSE EEST FASCHISMI VASTU

RESOLUTSIOON SM. DIMITROVI ARUANDE KOHTA 
VASTU VÖETUD KOMINTERNI VII KONGRESSI POOLT 
20 AUGUSTIL 1935 a.





1. FASCHISM  JA TÖ ÖLISTEKLASS

1. Kommunistliku Internatsionaali VII kong- 
ress konstateerib, et järgmised pöhimised muu- 
datused iileilmses olukorras määravad ära klassi- 
jöudude paigutuse rahvusvahelisel areenil n ing 
iileilmse töölisteliikumise u le s a n d e d :

a) Sotsialismi löpulik ja tagasipööramatu voit 
Nöukogude maal, uleilir.se täh tsusega voit, mis 
NSV Liidu kui kogu maailma kurnatute ja rö- 
hutute kantsi vöimsust ning osa hiiglamääral 
töstnud ning  töörahvast vöitlusele vaimustab 
kapitalistliku kurnamise, kodanluse reaktsiooni ja 
iaschismi vastu, rahu eest, rahvaste vabaduse 
ja iseseisvuse eest.

b) Suuriin m ajandusekriis kapitalism i aja- 
ioos, miliest kodanlus rahvahulkade laastamise 
kaudu väljä pääseda puiidis, kiimneid miljoneid 
töötuid nälgimisele ning väljasuremisele määra- 
tes ning töorahva elutaset ennekuulm atu määräni 
alla surudes. Selle peale vaatamata, et tööstuse- 
toodang real maadel töusnud ning rahaviirstide 
kasud suurenenud on, ei ole ilmakodanlusel fil- 
diselt korda läinud ei kriisist ja depressioo- 
nist (surutisest) väljä pääseda, ega kapitalismi 
vastuolude edasist teravnemist takistada. Mö- 
nedel maadel (Prantsusm aa, Belgia j. t.) kes- 
tab kriis edasi, teistel maadel on ta d ep res 
siooni olukorda ule läinud, —  neil maadel aga,
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kus tootmine kriisieelse ajajärgu tasem est kör- 
gem ale on jöudnud  (Jaapan ja Inglismaa), val- 
mivad uiied majanduslikud vapustused.

c) Faschismi pealetung, fa sch is tid e  vöimule- 
tu lek Saksamaal, uue irnperialistliku ilmasöja  
ja  N S V  Liidule kallaletungim ise ähvarduse  
kasv, millede kaudu kapitalistlik ilm oma vastu- 
o lude  ummikust väljapääsu otsib.

d) Poliitiline kriis, mis väljendus Austria ja 
Hispaania tööliste söjariistus vöitluses faschismi 
vastu ja mis veel proletariaati faschismi iile 
vöidule ei toonud, kuid kodanlust takistas oma 
faschistlikku diktatuuri kindlustamast, vöim as 
faschism ivastane liikum m e Prantsusmaal, mis 
algas veebruari m eeleavaldusega ja proleta- 
riaadi uldstreigiga 1934. aastal.

e) Töötavate hulkade revolutsioniseerum ine  
kogu kapitalistlikus ilmas, mis siinnib sotsialismi 
vöidu möjul NSV Liidus ja uleilmse m ajanduse- 
kriisi möjul, samuti ka proletariaadi ajutiste 
liiuasaamiste öppetund ide  alusel Kesk-Euroo- 
pas — Saksamaal, samuti nagu Austrias ja His- 
paanias, — maadel, kus enamus organiseeritud  
töölisi sotsiaaldem okraatia t toetas. Rahvusva- 
helises töölisteklassis kasvab vöimas tung  te- 
gevuse ähtsuse järele. Laieneb revolutsiooni- 
lik liikumme asumaadel ning nöukogude re- 
volutsioon H iinas. K lassijöudude vahekord iile- 
ilmses ulatuses muutub ikka enam revolut- 
sioonijöudude kasvu kasuks.

Selles olukorras otsib valitsev kodanlus ikka 
enam pääsmistfaschism is, finanskodanluse köige 
tagurlisemate, köige marurahvuslikumate, köige 
imperialistlikumate olluste avaliku  terroristliku  
dikta tuuri maksmapanekus, erakorraliste töö-



rahva paljaksröövimise ab inöude teostam ise, 
imperialistliku röövsöja ettevalmistamise, Nöu- 
kogude Liidule kallaletungimise, Hiinamaa or- 
jastamise ja  ärajaotamise sihiga ning kogu 
selle alusel — revolutsiooni ärahoidmises. Fi- 
nanskapital puiiab ohjeldada väikekodanliste 
hulkade m eelepaha kapitalismi vastu oma fa- 
schistiiku agentuuri abil, kes oma loosungid 
demagopgiliselt nende  kihtide m eeleo ludele  ko- 
handab. Luues endale niiviisi hulgalist alust 
ning suunätes neid kihte reaktsiooniliku jöuna  
töölisteklassi vastu, viib faschism veel suure- 
male kogu töörahvä orjastamisele finanskapitali 
poolt. Real maadel on faschism juba vöimul. 
Kuid faschismi kasv ja tema voit ei anna tun- 
nistust mitte iiksi töölisteklassi nörkusest, kes 
sotsiaaldemokraatia killustava, kodanlusega klas- 
silise koostöö poliitika tagajärjel desorganisee- 
ritud, vaid annab tunnistust ka kodanluse  
enda nörkusest, kes hirmu tunneb  tööliste
klassi vöitluse uhtsuse teostam ise ees, revolut
siooni ees ning kes enam vanade kodanlise 
demokraatia m eetoditega oma diktatuuri säili- 
tada ei suuda.

2. Faschismi köige reaktsioonilisem erikuju 
on saksa tiiupi faschism, kes ennast  jultunult 
natsionaalsotsialismiks nimetab, kuid keilel abso- 
luutselt midagi uhist pole ei sotsialismiga ega 
saksa rahva töeliste rahvuslikkude huvide kaits- 
misega, vaid kes täidab ainult suurkodanluse 
teenri osa ja ei ole m itte  uksi kodanline rah- 
vuslus, va id  ka elajalik marurahvuslus.

Faschistlik Saksamaa näitab kogu ilma ees 
piltlikult, mis ootab rahvahulki faschismi vöidu 
puhui. Märatsev faschistlik vöim hävitab tiir-
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mides ja koonduslaagrites töölisteklassi öil- 
meid, tem a juh te  ja organisaatoreid. Tema 
rüüstas ametiühingud, kooperatiivid ja  köik 
tööliste legaalsed organisatsioonid, samuti ka 
köik teised mittefaschistlikud poliitilised ja kul- 
tuuri organisatsioonid. Tem a vöttis töölistelt 
nen d e  huvide kaitsmise e lem entaarsed öigused. 
Tema muutis kultuurse maa pimeduse, barbaar- 
suse ja söja koldeks. Saksa fasch ism .on  u u e  
imperialistliku söja peamine sütitaja ja  esi- 
neb rahvusvahelise kontrrevolutsiooni löögi- 
rusikana.

3. Kommunistliku Internatsionaali seitsmes 
kongress, alla kriipsutades faschismi hädaohu 
kasvu köikidel kapitalistlikkudel maadel, hoia- 
tab  faschismi hädaohu igasuguse allahindamise 
eest. Samuti lükkab kongress tagasi fatalistlikud 
vaated faschismi vöidu paratam atusest;  need  
vaated on pöhjalikult valed ja vöivad vaid pas- 
siivsust tekitada ning hulgalist vöitlust faschismi 
vastu nörgendada. Töölisteklass vöib faschismi 
voitu takistada, kui ta saavutab om a vöitluse 
üh tsuse teostamist ning öigel ajal oma vöitluse- 
tegevust hargestades, faschismil tugevneda  ei 
la se ;  kui ta öige revolutsiooniliku juhtimisega 
laiad linna ja maa töörahva hulgad oma üm ber 
oskab koondada.

4. Faschismi voit pole kindel voit. Hooli- 
mata piinavatest raskustest, mida faschistlik dik- 
ta tuur töölisteliikumise jaoks loob, stinnib fa- 
schistliku vöimu ali kodanluse valitsemise alus- 
tugede  jatkuv öönestum ine. Sisemised konf- 
liktid kodanluse  leeris lähevad eriti teravaks. 
Purunevad  hulkade legalistlikud pettelootused. 
Kuhjub tööliste revolutsioonilik vihatunne. Ikka
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enam avaneb faschismi sotsiaaalse dem agoo- 
gia alatus ja vale. Mitte ainult, et faschism 
ei toonud hulkadele nende  ainelise olukorra 
paranemisy vaid ta suurendas veel enam kapi- 
talistide kasusid töötavate hulkade e lu tasem e 
alandamise t e e t  kövendas n en d e  kurnamist kä- 
putäie finanskapitali tuusade poolt, korraldas 
hulkade jatkuvat paljaksröövimist kapitali ka- 
suks. Faschistlde poolt pete tud  linna väike- 
kodanliste kihtide ja töötava talurahva pettu- 
mustunne kasvab. Faschismi hulgaline alus la- 
guneb ja kitseneb. Kuid kongress hoiatab häda- 
ohtlikkude pette lootuste  eesy nagu variseks 
faschistlik diktatuur automaatselt kokku ja tu- 
letab meelde, et ainult töölisteklassi ilhtne revo - 
lutsioonilik vöitlus  kogu töörahva eesotsas viib 
iaschistliku diktatuuri kukutamisele.

5. Seoses faschismi vöiduga Saksamaal ja fa
schismi hädaohu kasvuga teistel maadel on te- 
ravnenud ja  teravneb  proletariaadi klassivöitlus, 
mis ikka enam muutub otsustavaks vastupa- 
nuks faschistlikule kodanlusele . Köikidel kapi- 
talistlikkudel m aadel a reneb  uhise väerinna lii- 
kumine kapitali ja faschismi pealetungi vastu. 
Rahvussotsialistliku terrori möll Saksamaal oli 
vöimsaks töukeks proletariaadi rahvusvaheli- 
sele ilhisele väerinnale  (Leipzigi protsess —  Di- 
mitrovi ja tema seltsimeeste vabastamise hoog- 
töö, Thälmanni kaitsmine jne).

Olgugi, et uhise väerinna liikumine praegu 
alles oma arenem ise algul on, läks käsikäes 
vöitlevatel P ran tsusm aa kommunistlikkudel ja 
sotsiaaldemokratlikkudel töölistel siiski korda 
faschismi esimesi runnakuid tagasi lflua, aval- 
dades seega mobiliseerivat möju uhise väerinna
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liikumisele rahvusvahelises ulatuses. Sotsiaal- 1 
demokraatlikkude ja koinmunistlikkude tööliste 
uhine söjarnstus vöitlus Austrias ja Hispaanias 
ei näidanub teiste m aade töörahvale  mitte' uksi 
kangelaslikku eeskuju, vaid näitas ka seda, et 
faschismivastane' edukas  vöitlus oleks täieli- 
kult vöimalik olnud, kui mitte ; poleks olnud 
sotsiaaldemökraatia parem poolsete  juh tide  sabo- 
tee r im isk ja  „pahem poolse te“ juh tide  köikumisi 
(Hispaanias aga isegi anarho-siindikalistlikkude 
juhtide: enam use avalikku äraandm istb  kellede 
möju hulkädele jätti s proletariaadi ilma kindla 
revolutsioopiliku ijuhtirniseta ja vöitlussihi sel- 
guseta. : ■'■ , . ' .

6. H Imernatsionaali juhtiva partei •— Saksa- 
maa sotsiaaldemokraatia pankrott, kes kogu 
oma poliitikaga faschismi voitu kergendas, sa- 
muti ka Bv asem “-reformistliku Austria sotsiaal
demokraatia läbikukkumine, kes isegi lähenevä 
faschismiga m öödapääsem ata  söjariistus kok- 
kupörke pale ees laiu hulki vöitlusest körvale 
juhtis, —  eriti kövendasid sotsiaaldemokraat- 
likkude tööliste pettum ust sotsiaaldemokraatia 
potiitikasse. II Internatsionaal elab iile sugavat 
kriisi. Sotsiaaldemokraatlikkude parteide ning 
kogu II Internatsionaali sees sunnib kaheks 
pöhileeriks k ih inem ine: olemasoleva reaktsioo- 
nilikkude olluste leeri körval, kes kodanlusega 
klassilise koostöö poliitikat jatkata piiuavad, kuju- 
neb väljä revolutsioniseeruvate olluste  leer, 
kes proletariaadi iihise väerinna maksm apaneku 
poolt esinevad ning ikka enam iile lähevad 
revolutsiooniliku klassivöitluse seisukohtadele.

Kommunistliku Internatsionaali VII kongress 
tervitab sotsiaaldemokraatlikkude tööliste puiiet
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iihisele väerinnale kommunistidega,: nähes sel- 
les nende klassiteadvuse kasvu ning töölisteklassi 
löhestamisest ulesaamise algust faschismi ja ko- 
danluse vastu eduka vöitlemise huvides.

II. TÖ ÖLISTEKLASSI O H IN E VÄERIN D  
FASCHISM I V A ST U

Ähvardava faschismi suurima hädaohu ees 
töölisteklassile ja kogu tem a vöitudele, kogu töö- 
rahvale ja tema e lem entaarse te le  öigustele, ra- 
hule ja rahvaste vabadusele,  kuulutab Kommu- 
nistliku Internatsionaali VII kongress, et tööliste
klassi iihise vöitluseväerinna teostam m e on prae- 
guselajaloolisel jaam avahel rahvusvahelise töö- 
listeliikumise pearnine, läheni älesanne. Edukas 
vöitlus kapitaii pealetungi, kodanluse  reaktsioo- 
nilikkude sam m ude vastu, faschismi, selle kogu 
töörahva kurjema vaenlase vastu, kes töötegi- 
jatelt, ilma n en d e  poliitiliste vaadete  vahel va- 
het tegemata köik öigused ja vabadused  vötab,
— nöuab käskivalt köikide töölisteklassi osade 
tegevuse iihtsuse m aksm apanekut,  vaatamata 
nende kuuluvusele uhte voi teise organisatsiooni
— veel enne  seda, kui töölisteklassi enamus uldi- 
sel kapitalismi kukutam ise ja proletaarse revo- 
lutsiooni vöidu eest vöitlemise platvormil uhi- 
neb. Kuid nimelt sellepärast kohustab  see files- 
anne kommunistlikke parteisid m uutunud olu- 
korraga arvestama ja iihise väerinna taktikat 
uutviisi tarvitama, puudes saavutada kokkulep- 
peid koostegutsemiseks m itm esuguse poliitilise 
suunaga tööliste organisatsioonidega tehäse, 
kohalikus, maakonna, iildriiklikus ja rahvusva- 
helises ulatuses.
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Sellest väljä minnes paneb  Kommunistliku In- 
ternatsionaali VII kongress kommunistlikkudele 
parteidele ette kihise väerinna taktika läbiviimi- 
sel järgmisi näpnnäiteid juhtnööriks v ö t t a :

1. Töölisteklassi otsekoheste m ajanduslikkude  
j a  poliitiliste  huvide kaitsmine, töölisteklassi 
kaitsmine fasch ism i vasta  peab köikidel kapi- 
talistlikkudel maadel tööliste kihise väerinna läh- 
tepunktiks ja ta peasisuks olema. Selleks, et 
laiasid hulkasid liikuma panna, on tarvis iiles 
seada n iisugused loosungid ja vöitlusevormid, 
mis järelduvad hulkade elulistest nöuetest,  n en d e  
vöitlussuute tasapinnast antud arenemiseastmel. 
Kommunistid peavad, ilma et nad piirduks vaid 
iileskutsetega vöitlusele proletariaadi diktatuuri 
eest, hulkadele näitama, mis hulgad tänä p ea va d  
tegema  selleks, et endid kapitalistliku röövimise 
ja faschistliku barbaarsuse vastu kaitsta. Kom
munistid peavad tööliste organisatsioonide koos- 
tegutsem ise kaudu puiidma mobiliseerida h u l
kasid niisuguste nöudmiste-programmi iimber, 
mis kriisi taga järjed  töepoolest valitsevat e klas- 
side ölgadeie veeretavad, niisuguste nöudmiste  
umber, m illede teostam ise eest vöitlem ine fa 
schismi desorganiseerib, im perialistliku söja 
ettevalm istam ist raskendab, kodanlust nörgen- 
dab ja  proletariaadi seisukohti kindlustab.

Valmistades töölisteklassi kiirele vöitlusevor- 
mide ja m eetodite muutmisele siis, kui olu- 
kord m uutub selle järele, kuidas liikumine kas- 
vab, tuleb korraldada iileminekut kaitselt peale- 
tungile kapitali vastu, pidades suuna massilise 
poliitilise streigi organiseerimisele, k indlusta- 
des tingimata riigi peamiste am etm hingute osa- 
vöttu sellest streigist.
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2, Ilma et silmapilgukski lahti ütleks oma ise- 
seisvast tööst hulkade kommunistlikn kasvatuse, 
organiseerimise ja mobiliseerimise alah peavad 
kommunistid selleks, et kergendada töölistel 
asuda ühisele tegutsemisele, piiiidma saavutada  
liihiajaliste ehk p ik a a jaliste kokkulepete a lu
set koosväljaastumisi sotsiaaldem okraatlikkude  
parteidega, reform istlikkude ametiiihingutega  
ja  teiste töörahva organisatsioonidega proleta- 
riaadi klassivaenlaste vasta. Sellejuures tuleb 
peatähelepanu pöörata hnlgaliste väljaastumiste 
hargestamisele kohtadel, mida läbi viivad alg
organisatsioonid kohalikkude kokkulepete, teel.

Loiaalselt kokkuleppe tingimusi taites, tarvis 
öigel ajal paljastada koostegutsem ise igasugust 
saboteerimist ühisest väerinnast osavötjate  isi- 
kute voi organisatsioonide poolt, — kokku
leppe rikkumise puhui viibimata hulkade poole 
pöörata, jatkates väsimatalt vöitlust rikutud te- 
gevuseühtsuse jaluleseadmise eest.

3. Proletaarse ühise väerinna teostam ise vor- 
mid peavad, olenevalt tööliste organisatsioonide 
seisukorrast ja iseloomust ning konkreetsest 
olukorrast, m itm esugused olema. Niisugusteks 
vormideks vöivad näiteks olla tööliste koos-, 
kölastatud ühised tegutsem ised juhusest juhu- 
seni konkreetsete küsimuste alai, üksikute nöud- 
miste voi üldise platvormi a lu s e l ; kooskölasta- 
tud tegutsemised üksikute s e ttevö te te  s voi v a i  
mistusharudes; kooskölastatud tegutsem ised 
kohalikus, maakonna, äldriiklikus voi rahvus- 
vahelises ulatuses; kooskölastatud tegutsem ised 
tööliste m ajandusliku vöitluse  korraldamiseh 
töötute huvide kaitsmisel, hulgaliste poliitiliste  
aktsioonide korraldamisel, ühise enesekaitse
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korraldamisel faschistlikkude kallaletungimiste 
vas tu ;  kooskölastatud tegutsem ised poliitvan- 
gidele j a  nende perekondadele  abiandmise kor- 
raldamise alal, sotsiaalse  reaktsiooni vastu vöit- 
lemise a la l ; uhised tegutsem ised noorsoo ja  
naisterahvaste huvide  kaitsmise alal, kooperat- 
siooni, ku itu u n  ja spordi alal, uhised teg u tse 
mised töö tavate  ta lupoegade nöudm iste  toeta- 
mise alal j n e ;  tööliste ' ja töölis-talupoegade 
liitude loomine (Hispaania); pikaajaliste koalit- 
s ioonide loom ine „töölis tepartei“ voi „töölis- 
ta lu rahva“ partei näol (Am. Uhendriigid) jne.

Uhise väerinna, kui hulkade enese  as jaharges- 
tamise eesmärgil peavad kommunistid piiiidma 
saavutada valitavate (faschistliku diktatuuri maa- 
del aga köige autoritee tsem atest liikumisest osa- 
vötjatest valitud) väljaspool parteisid  seisvate 
klassiliste uhise väerinna organite  loomist 
ettevötetes, töö tu te  seas, tööliste linnajagudes, 
linna pisikodanluse ning talurahva seas kula- 
des. Ainult n iisugused organid, kes muidugi 
mitte iihisest väerinnast osavötvaid organisat- 
sioone asendada ei toin, vöivad uhise väerinna 
liikumisesse tömmata ka määratusuuri organi- 
seerim atuid  töörahvahulki, vöivad kaasa aidata 
hu lkade enesealgatuse arendam isele  vöitluses 
kapitali pealetungi ja faschismi vastu ning selle 
alusel uhise väerinna laialise töölisteaktiivi 
loomisele.

4. Igalpool, kus sotsiaaldemokraatia juhid, 
selleks, et töölisi oma igapäevaste huvide kaits
mise eest vöitlemisest körvale juhtida ning 
kihise väerinna teostamist nurja ajada, suure- 
sönalisi „so tsia lis tlikke“ projekte  kiles seavad 
(De-M ani projekt jth tuleb sellesarnaste pro-
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jektide demagoogilist iseloomu paljastada, hul- 
kadele ära seletades, et sotsialismi on voimala 
teostada senikaua, kui vöim kodanluse käes 
on. Kuid samal ajal tuleb kasutada üksikuid, 
neis programmides ülesseatavaid abinöusid, mis 
vöimalik siduda töörahva eluliste nöudmistega, 
lähtepunktina hulgalise vöitluse hargestamiseks 
iihises väerinnas, koos sotsiaaldem okraatlik- 
kude töölistega.

Neil maadeh. kus vöimul on sotsiaaldem o- 
kraatlikud valitsused (voi koalitsioonivalitsused 
sotsialistide osavöttel), ei tule piirduda üksi sar- 
nase valitsuse poliitika propagandistliku paljas- 
tamisega, vaid tuleb mobiliseerida laiu hulki 
vöitlusele nende  praktiliste eluliste klassiliste 
nöudmiste eest, millede teostamist deklareerisid  
oma platvormides sotsiaaldemokraadid eriti siis, 
kui nad veel vöimul ei olnud voi valitsusse ei 
kuulunudi

5. Ühised tegutsem ised sotsiaaldemokraatlik* 
kude parteidega ja organisatsioonidega ei eitä 
mitte sugugi, vaid vastupidi, teevad  veel etiarti 
tarvilikuks reformismi, sotsiaaldemokratismi, kui 
kodanlusega klassilise koostöötam ise ideoloogia 
ja praktika tösise, pöhjendatud  arvustamise ning 
kommunismi pöhim ötete  ja programmi kannat- 
liku selgitamise sotsiaaldemokraatlikkudele töö- 
listele.

Paljastades hulkade ees parem poolse te  sot- 
siaaldemokraatlikkude juhtide üh iseváerinna vas
taste demagoogiliste argum entide mötet, követi- 
dades vö itlu st  sotsiaaldemokraatia reaktsiooni- 
liku osa v a s ta , peavad kommunistid looma köige 
tihedama koostöö nende pahetnpoolsete sot- 
siaaldemokraatlikkude töölistega, tegelastega ja
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organisais oonidega, kes reform istliku poliitika  
vastu vôitlevad ning kornmunistlikkude partei- 
dega ühise väerinna loo mise poolt on. Mida tu- 
gevam on  m eievôitlus sotsiaaldemokraatia reakt- 
sioonilikn leeri vastu, kes kodanlnsega blokis on, 
seda möjuvam on meie abi sotsiaaldemokraatia 
revolutsioniseeruvale osale. Ka pahem poolse 
leeri sees sünnib tema üksiknte olluste enese- 
määramine seda kiiremini, mida otsustavam alt 
kommunistid vöitlevad ühise väerinna eest sot- 
siaaldemokraatlikkude parteidega.

Ühise väerinna praktilisesse teostam isesse suh- 
tumise küsimus saab sotsiaaldemokraatia mitme- 
suguste gruppide töelikkude seisukohtade pea- 
miseks näitajaks. Ühise väerinna praktilise 
teostamise eest vöitlemisel saavad need  sot
siaaldemokraatia juhid, kes sönades pahempool- 
setena esinevad, niisugusesse seisukorda pan- 
dud, kus nad tegelikult sunnitud on näitama, kes  
neist läheb töelikult vöitlusele kodanluse ja 
parem poolsete  sotsiaaldemokraatide vastu ja  kes 
koos kodanlusega — töölisteklassi asja vastu.

6. Valimishoogtöö&id tuleb kasutada proleta- 
riaadi ühise vöitluseväerinna edasiarendami- 
seks ja kindlustamiseks. Esinedes valimistel 
iseseisvalt, selgitades hulkade ees kommunistliku 
partei programmi, peavad kommunistid püüdm a 
saavutada ühist väerinda sotsiaaldemokraatlik- 
kude parteidega ja am etiühingutega (samuti ka 
töötavate talupoegade, käsitööliste jt. organisat- 
sioonidega), pingutades kogu joudu selleks, e t ta -  
kistada reaktsioonilikkude ja faschistlikkude kan- 
didaatide valimist. Faschistliku hädaohu palge 
ees, olenevalt ühise väerinna liikumise kasvusi 
ja edust, samuti ka olenevalt maksvast valimis-
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siisteemist, vöivad kommunistid esineda väli- 
mishoogtöös iihise platvorm iga voi iihiste fa -  
schismivastase väerinna nim ekirjadega, omdle 
poliitilise agitatsiooni ja  arvustamise vabadust 
jä ttes .

7. Puudes  proletariaadi juhtimise ali iihendada 
töötava talurahva, linna väikekodanluse ja rohu- 
tud rahvuste töörahvahulkade vöitlust, peavad 
kommunistid saavutama laia faschism ivastase  
rahvaväerinna loomist proletariaadi iihise v äe
rinna alusel, väljä astudes nende  kihtide köigi 
eriliste nöudm iste  eest, mis proletariaadi pöhi- 
huvide liinile vastavad. Eriti tähtis on töö tava id  
talupoegi mobiliseerida talurahva pöhihulkade 
faschistliku paljaksriisumise poliitika vastu, mo- 
nopolistliku kapitali ja kodanliste valitsuste kur- 
nava hindade-poliitika vastu, iilejöu käiva maksu- 
koorma, ren d im ak su , , völgade vastu, talupoe- 
gade varanduse sundmuiigi vastu, riikliku abi 
andmise eest laastatud talupoegadele. Igalpool 
linna väikekodanluse j a  haritlaskonna, samuti 
ka teen ija te  seas töötades, on tarvis öhutada 
neid kihte vöitlusele m aksude ja elukalliduse 
töusu vastu, nen d e  paljaksriisumise vastu mo- 
nopolistliku kapitali ja trustide poolt, protsen- 
diorjuse vastu, riigi- ja omavalitsuseteenijate val- 
landamiste ning n ende  palkade kärpimise vastu. 
Eesrinna haritlaskonna huvisid ja öigusi kaitstes, 
on tarvis köigiti toetada temä liikumist kultuuri- 
reaktsiooni vastu ning kergendada tema älemine- 
kut töölisteklassi poole vöitluses faschismi vastu.

8. Poliitilise kriisi tingimustes, kui valitsevad 
klassid enam ei suuda hulgalise liikumise vöim- 
sast hoost jagu saada, peavad kommunistid iiles 
seadma pöhimisi revolutsioonilikke loosungeid

27



(näiteks: kontrollvalmistuse ja pankade üle, polit- 
sei laialisaatmine, politsei asendam ine relvastätud 
töölistemiilitsaga jne), mis sihitud veel suure- 
male kodanluse majandusliku ja poliitilise vöimu 
öönestamisele ning töölisteklassi jö u d u d e  suu- 
rendamisele, kokkuleppe-parteide isoleerimi- 
sele ning mis töölistehulkasid vahenditult re- 
volutsiooniliku vöimuvötmise juu rde  viivad. Kni 
sarnase hulgalise liikumise töusu juures osutub 
vöimalikuks ning proletariaadi huvides tarvili- 
kuks proletaarse ühise väerinna voi faschismi- 
vastase rahvaväerinna valitsuse  loomine, kes 
veel ei ole proletariaadi diktatuuri valitsus, kuid 
ke-s enda  peale vötab otsustavate ab inöude teos- 
tamise faschismi ja reaktsiooni vastu, siis peab 
kommunistlik partei sarnase valitsuse loomist 
saavutada püüdma. Ühise väerinna valitsuse 
loomise sisulikuks eelduseks on niisugune olu- 
k ord : a) kui kodanline riigiaparaat tugevasti 
halvatud on, nii et kodanlus niisuguse valitsuse 
loomist takistada ei s u u d a ; b) kui laiad töö- 
rahvahulgad tormiliselt faschismi ja reaktsiooni 
vastu väljä astuvad, kuid veel valmis pole nöu- 
kogude valitsuse eest vöitlusele tö u sm a;  c) kui 
juba  suur osa sotsiaaldemokraatia ja leiste ühi- 
sest väerinnast osavötvate parteide organisat- 
sioone faschistide ja teiste reaktsionääride vastu 
halastamata ab inöude tarvitamist nöuab  ning 
valmis on ühes kommunistidega nende  ab inöude 
läbiviimise eest vöitlema.

Kuivörd ühise väerinna valitsus töepoo les t  
kontrrevolutsioonilikkude rahavürstide ja nende  
faschistlikkude agentidevastuotsustava id  abinöu- 
sid saab tarvitama ning kommunistlikkude par
teide tegevust ja  töölisteklassi vöitlust mitte min-
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gil kujul ei hakka piirama, siis saab kommunisti 
lik partei köigiti niisugust valitsust toetama, kus- 
juures kommunistide osavött iihise väerinna va- 
litsusest igal iiksikul juhtumisel vastavalt konk- 
reetsele  olukorrale otsustamisele knulub.

III. AM ETlO H IN G U LISE  LIIKU M ISE  
O H TSU S

Röhutades erilist tähtsush mis on tööliste 
majandusliku vöitluse alal iihise väerinna ning 
ametiuhingulise liikumise iihtsuse loomiseh kui 
tähtsamal jaam avahelproletariaadi iihise väerinna 
kindlustamises, — teeb kongress kommunisti- 
dele kohuseks tarvitusele vötta köik praktilised 
abinöud ametiiihingute iihtsuse teostamiseks vaR 
m istusharude ja iildriiklikus ulatuses.

Kommunistid on otsustavalt ametiiihingute iiht
suse ja lu leseadm ise poolt igal maal ja rahvus- 
vahelises u l a t u s e s i i h i s t e  klassiliste ametiiihm- 
gute, kui töölisteklassi iihe tähtsama toetuskantsi 
poolt vöitluses kapitali ja faschismi pealetungi 
vastu, iihise ametiiihingu poolt igas valmistus- 
harus ; iihise ametiiihingute iihenduse poolt igal 
m aa l ; ametiiihingute iihiste rahvusvaheliste iihen- 
duste poolt valm istusharude j ä r e le ; iihise am e
tiiihingute Internatsionaali poolt klassivöitluse 
alusel.

Neil m aadeh kus olemas väikesed punased 
ametiiihingud, on tarvis saavutada nende  astumist 
suurtesse reformistlikkudesse ametiiihingutesse, 
nöudes oma vaadete  kaitsmise vabadust ja ameti- 
uh ingutest väljaheidetud liikmete tagasivötmish 
neil maadel aga, kus suured punased ja reformist- 
likud ametiiihingud körvuti olemas on, tu lebsaa -
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vutada nende üh inem is tüheö iguslusea luse l  kapi
tali pealetungi vastu vöitlemise ning am etiühin
gute demokraatia kindlustamise platvormi pöhjal.

Kommunistid peavad aktiivselt töötama refor- 
mistlikkudes ja ühenda tud  ametiühingutes, p ea 
vad neid ametiühinguid kövendama ning neisse 
organiseerimata töölisi värbima, pingutades kogu 
jöudu selleks, et need  organisatsioonid tegelikult 
tööliste huvisid kaitseksid ja töelikkudeks klas- 
silisteks ametiiihinguteks muutuksid. Selleks p ea 
vad kommunistid vöitma endile köikide ameti- 
ühingu liikmete, tegelaste  ja terve te  organisat- 
s ioonide toetuse.

Kommunistid peavad ametiühinguid kaitsema 
köikide kodanluse ja  faschistide katsete vastu 
.ametiühingute öigusi piirata ehk ametiühinguid 
purustada.

Kui reiormistlikud juhtijad tarvitusele vötavad 
revolutsioonilikkude tööliste vöi tervete  organi- 
satsioonide ametiühingust väljaheitmise poliitika 
vöi muud liiki surveabinöud, siis peavad kom
munistid kogu am etiühingute liikmetehulga juh- 
t ivuse killustamisepoliitika vastu vöitlusele mo- 
biliseerima, ühtaegu korraldades väljaheidetute 
ühendam ist ametiühingute liikmetehulgaga ning 
ühist vöitlust väljaheidetute tagasivötmise eest, 
ametiühingu rikutud ühtsuse jaluleseadmise eest.

Punased  ametiühingud ja P unane  Ametiühin
gute Internatsionaal peavad kommunistlikkudelt 
parteidelt igakülgset toetust saama oma püüetes 
igasuguse suunaga ametiühingute üheskoos vöit- 
lemist teostada ning püüdm a saavutada ameti
ühingute liikumise ühtsust üldriiklikus ja rahvus- 
vahelises ulatuses klassivöitluse ja ametiühingu- 
lise demokraatia alusel.

.30



IV. K O M M U N IST/D E ÜLESAND ED  
FASC H ISM 1VASTASE LIIKUM ISE  
ÜKSIKUTEL ALADEL

1. Kongress pöörab  böige tösisernat tähele-  
panu süstemaatiiku faschism ivastase ideoloogi- 
lise vöitluse  vajadusele. Silmas p idades seda, et 
faschistliku ideoloogia peamiseks, köige hädaoht- 
likumaks vormiks on marurahvuslus, vaja hul- 
kade ees paljastada, et faschistlik kodanlus teos- 
tab üldrahvuslikkude huvide kaitsmise ette- 
käände ali oma maa rahva röhum ise ja kurnamise 
om akasupüüdliku klassilist poliitikat, samuti ka 
leiste rahvaste röövimise ja orjastamise poliitikat. 
Tarvis on näidata, et töölisteklass, vö ideldes  
igasuguse orjastamise ja rahvusliku röhum ise 
vastu, on ainukeseks töelikuks rahvusliku vaba- 
duse j a  rahva iseseisvuse eest vö itlejaks. Kom- 
munistid peavad köigiti vöitlema rahva ajaloo 
faschistliku völtsimise vastu, tehes  köik sel- 
leks, et oma rahva minevikku töörahvahulkade 
ees ajalooliselt öieti, töelikult leninlikus-stalin- 
likus vaimus valgustada, et oma praegust vöit- 
lust mineviku revolutsioonilikkude traditsiooni- 
d eg a  siduda. Kongress hoiatab igasugusepölgliku 
suhtum ise eest rahvusliku iseseisvuse küsimu- 
sele ning laiade töörahvahulkade rahvustundele, 
mis faschismil tem a marurahvuslikke hoogtööde 
hargestamist kergendab  (Saarimaa,saksa maakon- 
nad  Tsheho-Slovaakias jne), ja nöuab leninliku- 
stalinliku rahvuspoliitika öiget ja konkreetset 
tarvitamist,

Olles kodanluse rahvusluse  leppimatud pöhi- 
m öttelised vastased köigis tema eriliikides,— pole 
kommunistid  sugugi mitte rahvusliku nihilismi
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pooldajad, oma enese  rahva saatusesse pölg- 
liku suhtumise pooldajad.

2. Kommunistid peavad minema köikidesse 
massilistesse faschistlikkudesse organisatsiooni- 
desse, milledel antud maal legaalsuse ainn- 
öigus on, kasutades isegi väiksemat legaalset 
ehk poollegaalset töövöimalust nendes selleks, 
et neisse organisatsioonidesse kuuluvate hul- 
kade huvisid iaschismi poliitikale vas ta  seada 
ning iaschismi hulgalist alust löhkuda. Alates 
köige elemeritaarsematest protestliikamistest töö- 
rahva igapäevaste nöue te  umber, peavad kom 
munistid paendava taktikaga ikka laiemaid hulki, 
eriti tööliste seast, kes veel teadvuse tuse töttu 
iaschismi järele lähevad, liikumisesse tömbama. 
Vastavalt liikamise kasvamisega alatuslikalt 
ning sugavuselt,  on tarvis muuta vöitluseloo- 
sungeid, valmistades ette iaschistlikkudes orga- 
nisatsioonides olevate hulkade eneste  abiga ia- 
schistliku kodanlise diktatuuri purustamist.

3. Energiliselt ja järjekindlalt töötute  huvisid 
ja nöudmisi kaitstes, neid organiseerides ja töö 
saamise, kiillaldase abiraha, kinnituse jne nöud- 
miste eest vöitlemisele viies, peavad kom m unis
tid töötuid uhise väerinna liikumisesse tömbama, 
igati nende  seast faschismi möju väljä törjudes, 
SeIle juures tuleb valjult arvestada töötute  mit- 
m esuguste  liikide iseäraldusiega (öppinud ja 
öppimata, organiseeritud ja organiseerimata töö- 
tud, m ehed ja naised, noored  jne).

4. Kongress röhutab köigi kapitalistlikkude 
m aade kommunistlikkude parteide ees noorsoo 
erakorralist osa iaschismi vastu vöitlemisel. Pea- 
asjalikult noorsoo  ridadest värbib iaschism oma 
löökruhmad. Vöideldes töötava noorsoo seas
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tehtävä hulgalise töö tähtsuse allahindamise 
vastu, tarvitUsele vöttes möjuvaid abinöusid sel- 
leks, et voitu saada kommunistliku noorsoo orga- 
nisatsioonide enesesse  sulgenud olekust, pea- 
vad kommunistlikud parteid köigiti kaasa aitama 
köigi hulgaliste mittefaschistlikkude noorsoo- 
organisatsioonide, sealhulgas noorsoo-organi- 
satsioonid ametiuhingutes, kooperatiivides jne, 
jöudude iihendamiseks köige laialisema uhise 
väerinna alusel kuni mitmetliiki iihiste organi- 
satsioonide loomiseni vöitluseks faschismi vastu, 
noorpölve ennekuulm ata öigusetu oleku ja tema 
militariseerimise vastu, noorsoo majanduslik- 
kude ja kultuuriliste huvide eest. Tarvis on 
ulesandeks seada kommunistliku ja sotsialistliku 
noorsooiihingu faschismivastase iihenduse loo- 
mine klassivöitluse platvorrnil. Kommunistlikud 
parteid peavad köigiti kaasa aitama kommunist- 
likkude noorsoouhingute  arendamiseks ja  kö- 
vendamiseks.

5. Eluline tarvidus iihisesse rahvaväerinda töm- 
mata mitmemiljonilisi töötavate naisterahvaste  
hulki, esimeses järjekorras naistöölisi ja töötavaid 
talunaisi, nende parteilistele vaadetele ja usulis- 
tele veenete le  vaatamata, nöuab kommunistidelt 
kövendatud aktiivsust selleks, et arendada  töö ta
vate naisterahvaste massilist liikumist nende  iga- 
päevaste nöudm iste ja huvide eest vöitlemise iim- 
ber, eriti elukalliduse, naisterahva mitteiiheöigus- 
liku oleku ning faschistliku orjastamise, hulgaliste 
vallandamiste vastu, palkade töstmise eest pöhi- 
mötte a lusel:  „vördse töö eest vördne tasu", 
söja hädaohu vastu. Vaja on igal iiksikul maal, 
samuti nagu rahvusvahelises ulatuseski, tarvi- 
tada paenduvalt köige m itm esugusemaid orga-
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nisatsioonilisi vorme kontakti ning ühise töö loo- 
miseks revolutsiooniliste, solsiaaldemokraallik- 
kude ja edum eelse te  naisorganisatsioonide va- 
hel, arvamiste ja arvustuse vabaduse kindlusla- 
mise juures, mille pealama jäädes ka erilisle 
naisorganisatsioonide loomise ees seal, kus see 
tarvilik on.

6. Kommunislid peavad vöillema kooperaliiv- 
sele organisalsioonide löm bam ise eesl prolela- 
riaadi ühisesse väerinda ja faschismivaslasesse 
rahvaväerinda.

Kommunislid peavad kooperalsiQonile köige 
akliivsemal abi andma lema vöilluses oma liik- 
m ele elulisle huvide eesl, erili vöilluses elukal- 
liduse vaslu, krediilide eesl, röövlollide ja uule 
m aksude sisseseadmise vaslu, kooperaliivide 
legevuse  piiramise ja nen d e  rüüslamise vaslu 
faschislide jl. pooll.

7. Kommunislid peavad völma oma peale al- 
galuse kindlalesl, järe leproovilu lesl ühise väe- 
rinna liikumisesl osavölja lesl  massilise faschis- 
mivaslase omakailse loomise faschisllikkude ban- 
d ed e  kallalelungi vaslu.

V. IM P E R IA L ISM I]/A STA N E  
R A H V A V Ä E R IN D  ASU M AA D EL

Asum aadel j a  poolasum aadel seisab kommu- 
nislide lählsam ü lesanne im perialism ivastase  
rahvaväerinna  loomises. Selleks on tarvis 
köige laiemad hulgad rahvuslik-vabastusliikumi- 
sesse  tömmala kasvava imperialislliku kurna- 
mise vaslu, melsiku orjaslam ise vaslu, imperia- 
lislide m inemakihulamise eesl, maa iseseisvuse
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ee s t ; aktiivselt osa voita natsionaal-reformistide 
pooli juhiiavaiest massilisiesi imperialismivastas- 
test liikumlstesi, saavutada ühiseid väljaastu- 
misi naisionaal-revolutsioonilisie ja natsionaal- 
reforrnisilikkude organisaisioonidega konkreetse 
irnperialisrnivastase platvormi alusel.

Hiinas on tarvis nöukogude liikumise laien- 
damist ja P unaväe  söjalise jöu  kindlustamist 
kooskölastada irnperialisrnivastase rahva liiku
mise hargestamisega kogu maal. Seda liikumist 
tuleb korraldnda relvastatud rahva rahvüslis-re- 
volutsiooniliku vöitluse loosungi ali imperialisi- 
likkude orjastajate, köigepealt jaapani imperia
lismi ja tem a hiina teenrite  vastu. Noukogud 
peavad muutuma kogu hiina rahvast ühenda- 
vaks keskkohaks tema vabastusvöiiluses.

Imperialistlikkude m aade proletariaat peab oma 
vabastusvöitluse huvides köigiti ioetama asu- 
m aade ja poolasum aade rahvaste vabasiusvöit- 
lust imperialistlikkude m aadehaarajate  vastu.

VI. KO M M  UNISTLIKKUDE PARTEID E  
K Ö VEN D AM IN E JA  VO ITL US TÖÖLISTE- 
K LASSI PO LIITILISE O H TSU SE E E ST

Kongress kriipsutab eriti tungivali alla, ei ai- 
nult kommunistUkkude parteide eneste iga- 
kulgne edasine kövendamine, nende  algatuse 
arenem ine, n en d e  printsipiaalne marksistlik-le- 
ninlik poliitika ja öige, paenduv taktika, mis 
konkreetse  o lukorraga ja k lassijöudude paigu- 
tusega arvestab, vöivad kindlustada laiade töö- 
rahvahulkade mobiliseerimist iihisele vöitlusele 
faschismi vastu, kapitalismi vastu.
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Uhise väerinna tegelik teostamine nöuab kom- 
munistidelt oma eneste  ridadest endaga rahul- 
o leva  sektantsuse  ärakaotamist, mis praegusel 
silmapilgul real juhtumitel mitte enam kommu- 
nistliku liikumise „las tehaigus“ ei ole, vaid sisse- 
juu rdunud  pahe on. See sektantsus, hulkade 
revolutsioniseerumise määrä iile hinnates, ja  pet- 
tepilte luues, nagu oleks juba korda läinud fa- 
schismile teed tökestada sei ajal, kui faschist- 
liku liikumise kasv edasi kestis, arendas tege- 
likult passiivsust faschismi ees. Asendades prak- 
tikas hulkade juhtimise m eetodeid kitsa partei- 
grupi juhtimise meetoditega, asendades massilist 
poliitikat abstraktse propagandaga ja pahem- 
poolse sönakölksutamisega, loobudes reformist- 
likkudes ametiiihingutes ja faschistlikkudes hul- 
galistes organisatsioonides töötamast, köigi 
m aade jaoks iihesugust taktikat ja iihesuguseid 
loosungeid tarvitades, ilma et iga iiksiku maa 
olukorra konkreetse iseäraldusega oleks arves- 
tatud, — see sektantsus takistas suurel määral 
kommunistlikkude parteide kasvu, raskendas töe- 
liku massilise poliitika ajamist, takistas klassi- 
vaenlase raskuste kasutamist revolutsiooniliku 
liikumise kövendamiseks, takistas laiade prole- 
taarsete hulkade vöitmist kommunistlikkude par
teide poole.

Vöideldes köige energilisemal viisil köigi sek 
tan tsuse  jäänuste  väljajuurimise eest, mis p rae
gusel silmapilgul kommunistlikkude parteide töe- 
liku massilise, enamliku poliitika ajamisel eriti 
tösiseks takistuseks on, — peavad kommunis- 
tid kövendam a oma valvelolekut parempoolse 
oportunismi hädaohu suhtes ning pidama otsus- 
tavat vöitlust köigi tema konkreetsete  väljen-
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duste vastu, silmas pidades seda, et parempoolne 
hädaoht saab  iihise väerinna taktika iaialdase 
tarvitamise juures kasvama. Vöitlus iihise väe 
rinna, töölisteklassi tegevuseäh tsuse  maksmapa- 
neku eest nöuab  sotsiaaldemokraatiikkude töö- 
liste piltlikku veendum ist sellesse, et kommunist- 
lik poliitika öige on ja  et reformistlik poliitika 
rnitte öige ei ole ning kohustab igat kommunist- 
likku parteid leppimatalt vöitlema köigi piiuete 
vastu pöhimöttelist vahet kommunismi' ja re- 
formismi vahel kinni mätsida, sotsiaäldem okra- 
tismi, kui kodanlusega klassilise koostöötam ise 
ideoloogia ja praktika arvustamist nörgendada, 
pettelootuste vastu, et sotsialismi vöib rahuli- 
kul, legaalsel teel teostada, igasuguse automa- 
tismi ja  stuilhilikkuse  vastu nii faschismi likvi- 
deerimise alal, kui ka iihise väerinna läbivii- 
misel, partei osa alandamise vastu ning vähe- 
magi köhklemise  vastu otsustava tegutsem ise  
silmapilgul.

Lugedes, et proletariaadi klassivöitluse huvid ja 
proletaarse revolutsiooni edu nöuab  seda, e t 
igal maal iiks iihine massiline töölisteklassi po- 
liitiline partei oleks, seab kongress kommu- 
nistlikkude parteide ette i ilesandeRuginedes töö- 
liste kasvavale tungile uhendada sotsiaaldemo- 
kraatlikke parteisid voi tema iiksikuid organisat- 
sioone kommunistlikkude parteidega", vötta oma 
kätte algatus selles iihendamise asjas. Sellejuures 
tuleb töölistele tingimata ära seletada, et see 
iihinemine ainult rea tingimuste juures vöimalik 
on: sei tingimisel, kui sotsiaaldem okraatia täie- 
likult kodanlusest rippum ata on ning ku i ta oma  
bloki kodanlusega tä ie liku lt katkestab, tingi
misel, et enne  seda saaks teos ta tud  tegevuse
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iihtsus, tingimusel, et sotsiaaldemokraatia tun- 
nustaks kodanluse kukutam ise va jadust revolut- 
sioonilikul teel ja  proletariaadi d ikta tuuri maks- 
m apanekut nöukogude ku ju l, tingimusel, et ta 
loobuks oma kodanluse  toetamisest imperialist- 
likus söjas, tingimusel, et partei demokraatliku. 
tsentralism i alusel ehitatakse, mis kindlustab  
tahte- ja tegevuseiih tsust ning mis vene enam- 
laste kogem usle najal järele on proovitud.

Uhtaegu sellega on tarvis otsustavalt väljä as- 
tuda „pahem poo lse te“ sotsiaaldemokraatlikkude 
dem agoogide piiuete vastu kasuiada pettum ust 
sotsiaaldemokraatlikkude tööliste seas uu te sot- 
sialistlikkude parteide ja uue „m ternatsionaali“ 
asutamiseks, mis kommunistliku liikumise vastu 
on sihitud ja niiviisi lohet töölisteklassis siiven- 
davad.

Lugedes, et tegevuse iihtsus on tungivaks 
vajaduseks ning köige öigemaks teeks ka p ro 
letariaadi poliitilise uh tsuse m aksm apaneku l,— 
teatab Kommunistliku Internatsionaali VII kong- 
ress köigi Kommunistliku Internatsionaali sekt- 
sioonide nimel, et nem ad on valmis II In ter
natsionaali vastavate parteidega viibimata läbi- 
rääkimisi algama töölisteklassi tegevuse iihtsuse 
m aksm apaneku iile kapitali ja faschismi peale- 
tungi ning imperialistliku söja hädaohu vastu, — 
samuti ka, v t Kom munistlik Internatsionaal on 
sei eesmärgil valm is II  Internatsionaaliga läbi- 
rääkimisi algama.

VII. NÖUKOGUDE VÖ IM U  E E ST
V öitluseskodanlis-dem okraatlikkudevabaduste 

ja töörahvä saavutuste  kaitsmise eest faschismi
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vastu, vöitluses faschistliku diktatuuri kukuta- 
mise eest, valmistab revolulsioonilik proletariaat 
ette oma jöudusid, kindlustab vöitlussidemeid 
oma liitlastega ja juhib vöitluse töörahva töeliku 
demokraatia — nöukogudevöim ukättevöitm ise le .

N öukogude  maa jatkuv kövenemine, maailma- 
proletariaadi koondum ine tema ü m b ern in g  N öu
kogude Liidu kommunistliku partei rahvusva- 
helise autoriteedi vöimas kasv, sotsiaaldemo- 
kraatlikkude ja reíormistlikkudesse ametiühingu- 
tesse organiseeritud tööliste alganud pööre re- 
volutsiooniliku klassivöitluse poole, faschismile 
massilise vastulöögiandm ise laienemine ja revo- 
lutsiooniliku liikumise kasv asumaadel, II Inter- 
natsionaali langus ja Kommunistliku Internatsio- 
naali kasv, — köik see kiirendab ja  saab k ii
re nda ma üleilmse sotsia listliku  revolutsiooni 
arenemist.

Kapitalistlik maailm astub kapitalismi sisemiste 
ja valiste vastuolude tagajärjel järskude kokku- 
pörgete ajajärku.

P idades suuna sellele revolutsiooniliku are- 
nemise väljavaatele, kuisub Kommunistliku In- 
ternatsionaali VII kongress kommunistlikke par- 
teisid köige suurem ale  poliitilisele aktiivsusele 
ja ju lgusele ,väsim atu levöitluseletöö listek lassite - 
gevuse üh tsuse  m aksm apaneku eest. Tööliste- 
klassi iihise väerinna m aksm apanekonotsustav  
liilitöörahva ettevalm istam isel eelseisvateks pro- 
letaarsete revolutsioonide teise vooru suurteks  
lahinguteks. Ainult proletariaadi liitumine ühi- 
sesse massilisesse poliitilisesse arm eesse k ind
lustab tema voitu vöitluses faschismi ja kapi- 
tali vöimu vastu, proletariaadi diktatuuri ja nöu-



kogude vöimu eest. „Revoluisiooni v o it  ei tule 
kunagi iseenesest. Teda on tarvis e tte  valm is- 
tada  j a  kä tte  voita . E tteva lm istada  j a  kä tte  
vö itä  saab teda aga ainult tugev proletaarne  
revolutsioonilik p a r te i“ (S ta lin ).



KOMMUNISTLIKU INTERNATSIONAALI 
ULESANNETEST SEOSES UUE ILMASÖJA  
ETTEVALMISTAMISEGA IMPERIALISTIDE  
POOLT

RESOLUTSIOON SM.ERKOLI ARUANDE KOHTA 
VASTU VÖETUD KOMINTERNI VII KONGRESSI POOLT 
20 AUGUSTIL 1935 a.
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/. SÖ JA E T T E V A L M IS T A M M E  M A A ILM A  
UUEKS ÜM B ERJA GAM ÍSEKS

Maailma majandusekriis ja kapitalistliku stabi- 
lisatsiooni katkemine tekitasid köigi rahvusva- 
heliste suhete  äärmise ebäkindluse. Terav vöit- 
lus maailmaturul, mis majandusekriisi tagajärjel 
äärmiselt kitsenenud, on ägedaks majanduslikuks 
söjaks m uutunud. M aailm a uus iimberjagamine 
on tegeliku lt juba  alanud.

Jaapani imperialism, kes Kauges Idas söda 
peab, on maailma uuele  üm berjagam isele juba al- 
guse pannud. M andshuuria  ja Pöhja-Hiina sö- 
jaline okupeerim ine tähendab W ashingtoni le~ 
pingute  tegelikku tühistamist, millised lepingud 
reguleerisid m öjupiirkondade jagamist imperia- 
listlikkude riikide vahel Himas ja nen d e  suhteid 
Vaiksel ookeanil. Jaapani röövsöjakäik toob juba 
praegu kaasa Inglise ja Ameerika imperialismi 
möju nörgenem ise  Hiinas, paneb  Suur-Britannia 
ja Ameerika Ühendriikide seisukohad Vaiksel 
ookeanil hädaohu alla ning on kontrrevolutsioo- 
niliku söja ettevalmistamiseks N öukogude Liidu 
vastu.

Versailles’i lepingust on järele jäänud  ainult 
riikide piirid ja m andaatide jaotus asum aade 
peale. Versailles’i lepingu tühistamine sündis 
reparatsioonim aksude löpetamise ning üldise 
söjateenistuse kohustuse jalu leseadm ise tagä- 
järjel Hilleri valitsuse pooH, samuti ka mere-
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lepingu sölmimise tagajäfjel Inglis- \a Saksa- 
maa vahel.

Saksa fasch istid , kes peamised sö jasu tita jad  
on ja saksa imperialismi hegem ooniat Euroo- 
pas maksma tahavad panna, seavad iiles EUroopa 
piiride m uutmise kiisimuse söja teel, oma naab- 
rite arvel. Saksa faschistide avantiiristlikud plaa- 
nid Ulatavad öige kaugele ning on sihitud sö- 
jalisele re v an sh i le1 Prantsusm aa vastu, Tsheho- 
Slovaakia jagamisele, Austria oma alla vötmi- 
sele, Balti riikide iseseisvuse hävitamisele,.milli- 
seid riike nad N öukogude Liidule kallaletun- 
gimise tallermaaks tahavad muuta, N öukogude 
Ukraina ärakiskumisele NSV Liidu kuljest.Nem ad 
nöuavad endile asumaid, piiudes öhutada mee- 
leolu ilmasöja kasuks, maailma uuesti-umber- 
jagam ise eesmärgil. Köik need  hullunud s ö j a - 
algatajate kavad soodustavad vastuolude terav- 
nemist kapitalistlikkude riikide vahel ja sunni- 
tavad rahutust kogu Euroopas.

Saksamaa imperialism leidis endale  E u roo
pas liitlase Poola faschismi näol, kes samuti oma 
maaala Tsheho-Slovaakia, Balti riikide ja N öu
kogude Liidu kului la iendada piiiiab.

lnglise kodanluse  juhtivad ringkonnad toeta- 
vad Saksamaa relvastumist selleks, et P ran tsus
maa hegem ooniat E uroopa manneril nörgen- 
dada , 'S aksam aa relvastuste terävät otsa läänest 
ilta pöörata ja Saksamaa agressiivsust N öuko
gude Liidu vastu juhtida, Selle poliitikaga puuab 
Inglismaa uleilmses ulatuses Ameerika Ohend- 
riikidele vastukaalu luua ]a äh taegu  mitte iiksi 
Saksamaa, vaid ka Jaapani ja Poola nöukogude-

1 Revansh — käuemaksu söda, tasum ine jne. — Toim .
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vastaseid tenden tse  kövendada. See Inglise im
perialismi poliitika on uks teguritest, mis impe- 
rialistliku ilmasöja puhkemist kiirendab.

Haalia imperialism  läheb vahenditult Abes- 
siinia vallutamisele, tekitades seega uut pine- 
vust imperialistlikkude suurriikide suhetes.

Peamiseks vastuoluks imperialistide leeris on 
Inglise-Am eerikavastuolu, mis köikidele ilmapo- 
liitika vastuoludele oma möju avaldab. See vas- 
tuolu on toonud söja mölemi riigi vassallide va- 
hel Löuna-Ameerikas, kus Inglismaa ja Amee- 
rika Uhendriikide vaenulikud huvid köige jär- 
sumalt kokku pörkavad (Boliivia ja Paraguay, 
Kolumbia ja Peruu) ning ähvardab edaspidiste 
söjaliste kokkupörgetega Löuna- ja  Kesk-Amee- 
rikas (Kolumbia ja Venezuela).

Silmapilgul, mil eriti faschistlikud riigid — Sak- 
samaa, Poola, Ungari, Haalia —  avalikult uut m aa
ilma umberjaotamist ning piiride muutmist Euroo- 
pas taotlevad, —  on real teistel riikidel piiue 
praegust olukorda (status quo) säilitada. Seda 
tendentsi esitavad praegu iileilmses ulatuses 
Ameerika Uhendriigid ja Euroopas köigepealt 
Prantsusmaa, kusjuures rida väikseid riike (Väike 
ja Balkani Entente, m öned Balti riigid), kellede 
iseseisvust uus ilmasöda ähvardab, nen d e  m ö
lemi juhliva imperialistliku riigi piiudeid status 
quo säilitamiseks toetavad.

Saksa natsionaal-sotsialismi, selle köige reakt- 
sioonilikuma, köige söjakama faschismiliigi voit 
ja tem a söjalised provokatsioonid äratasid ko- 
danluse köige tagurlikumaid, köige marurah- 
vuslikumaid olluseid esitavaid söjaerakondi köi- 
gil maadel kövendama vöitlust vöimu eest ja 
kiirendama riigiaparaadi faschiseerimist.



Faschistliku Saksamaa hullupöörane relvastu- 
m ine, eriti sö javäe teenis tuse  kohustuse  jalu- 
leseadm ine ja Saksamaa mere- ning öhulaevas- 
tiku määratu kövendamine, kutsusid kogu ka- 
pitalistlikus ilmas esile uue hoogsa vöiduajamise 
relvastum ise  alal. .Maailma' majandusekriisist 
hoolimata öitseb söjatööstus suuremal määral 
kui kunagi varem. Neil maadel, kus söja ette- 
valmistamisel köige kaugemale jöu tud  (Saksa- 
maa, Jaapan, Itaalia, Poola), on rahvam ajandus 
juba söjalaadile seatud. Regulaarse söjaväe kör- 
val seatakse korda erilisi faschistlikke salku 
tagala kindlustamiseks ning sandarm iteenistuse 
pidamiseks väerinnal;  väe teenistuseelne söja- 
line öppus on köikides kapitalistlikkudes riikides 
isegi laste kohta maksma pandud. Kasvatustöö  
ja  propaganda  tegemine marurahvusliku ja raas- 
siliku dem agoogia vaimus sunnib riigi kului 
ning seda ergutatakse köigiti.

Olgugi, et imperialistlikkude vastuolude terav- 
nem ine praegusel silmapilgul nöukogudevastase  
bloki m oodustam ist raskendab, — puiiavad siiski 
faschistlikud valitsused ja sö jaerakonnad kapita- 
listlikkudel maadel neid vastuolusid kogu töö- 
rahva kodum aa kului, N öukogude Liidu kului, la- 
hendada. Uue imperialistliku söja puhkemise 
hädaoht ähvardab inimsugu päevast päeva.

II. NÖUKOGUDE LIID U  OSA VÖ ITLU SES  
R A H U  E E ST

Sotsialistliku töös tuse j ja  pö llum ajanduse kiire 
töusu alusel, viimase kapitalistliku klassi — ku- 
lakluse — likvideerimise alusel, sotsialismi löpu-
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Isku vöidu alusel kapitalismi üle ja s i i tjä rgneva  
riigi kaitsevöime kövenem ise  alusel —  astus 
Nöukogude L iit vahekordade alal kapitalistlik- 
kude maadega uude astmesse.

Sotsialistliku ja kapitalistliku ilma pöhivastuolu 
on veel enam teravnenud. Kuid oma kasvava 
vöimsuse töttu  suutis N öukogude Liit ära hoida 
imperialistlikkude suurriikide ja nende  vassal- 
lide poolt juba ettevalmistatud kallaletungi n ing 
hargestada järjekindlat rahupoliitikat köikide sö- 
jasütitajate vastu. Sellesamaga on N öukogude 
Liit m uutunud külgetombavaks keskkohaks mitte 
üksi kiassiteadlikkudele töölistele, vaid ka kogu 
rahu poole püüdvale töörahvale kapitalistlikkudel 
maadel ja asumaadel. Sellejuures ei ajanud NSV 
Liidu rahupoliitika mitte üksi nurja imperialis- 
tide plaanisid, mis N öukogude  Liidu isoleeri- 
misele olid sihitud, vaid pani aluse ka N. Liidu 
koostööle rahu säilitamise eesmärgil väikeste  
riikidega, kellele söda, mis n en d e  iseseisvust 
ähvardab, erilist hädaohtu  kujutab, — samuti 
ka nende riikidega, kes praegusel silm apilgul 
rahu säilitamisest huvitatud on.

NSV Liidu rahupoliitika, mis rahvuslikule ja 
raassilikule vaenule  proletaarse internatsiona- 
lismi vastu seab, pole mitte üksi N öukogude 
maa kaitsele ja sotsialistliku ehitustöö ju lgeoleku 
kindlustamisele sihitud, —  tema kaitseb köigi 
maade tööliste, köige röhutute  ja kurnatute  elu, 
tema tähendab väikerahvaste rahvusliku ise- 
seisvuse kaitsmist, tema teenib inimsoo elulisi 
huvisid, tema kaitseb kultuuri söjalise barbaar- 
suse eest.

Silmapilgul, mil hus söda imperialistlikkude 
riikide vahel ikka lähemale kerkib, omab NSV
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Liidu tööliste-talurahva P nnaväe  vöimsus ikka 
suureneva täh tsuse  vöitluses rahu eest. Olukor- 
ras, kus imperialistlikud riigid, eriti Saksamaa, 
Jaapan  ja Poola pöörase hooga relvastust suu- 
rendavad, on P unaväe  kövendam isest ja ta ak- 
tiivsest toetam isest eluliselt huvitatud köik, kes 
rahu säilitamise poole piiuavad.

III. K O M M U N IST L IK U IN T E R N A  TSIO N AALI 
O LE S A N D  ED VÖ ITLU SES R A H U  E E S T  —  
IM PE RIALISTLIK U  SÖ JA V A ST U

Kommunistliku Internatsionaali VI uleilmne 
kongressjtöötas Marxi-Engelsi-Lenini-Stalini öpe- 
tuse alusel söja iile konkreetselt  väljä kommu- 
nistlikkude parteide ja revolutsiooniliku proleta- 
riaadi iilesanded imperialistliku söja vastu vöit- 
lemisel. Neist pöhim ötetest juhituna on otse- 
kohe söjast puudutatud  Jaapani ja Hiina kom- 
munistlikud parteid enamlikult vöidelnud ning 
vöitlevad edasi imperialistliku söja vastu, hiina 
rahva kaitseks. Kom munistliku Internatsionaali 
VII iileilmne kongress, kinnitades V I kongressi 
otsuseid im perialistliku söja  vastu  vöitlem ise  
kohta, seab kommunistlikkude parteide, revo- 
lutsioonilikkude töölisteZöötavate talupoegade ja 
kogu maailma röhutud  rahvaste ette järgmised 
peamised ii lesanded:

1. Vöitlus rahu eest ja N  S V  Liidu kaitseks. 
Saksa faschistide ja jaapani militaristide söja- 
liste provokatsioonide ning kapitalistlikkudel 
maadel sö jaerakondade  pooli kiirustatud relvas- 
tumise palge ees, N öukogude Liidu vastase 
kontrrevolutsioonilise söja puhkem ise vähenditu
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hädaohu ees peab  kom m unistlikknde parteide 
keskloosungiks o l e m a : vöitlus rahu eest.

2. Ühine rahvaväerind vöitluses rahu eest, 
sö jasä tita ja te  vasta . Rahu eest vöitlemine avab 
kommunistlikkudele parte idele köige suurem ad 
vöimalused laialdase ühise väerinna loomiseks. 
Seile ühise väerinna ridadesse tuleb tömmata 
köiki neid, kes rahu säilitamisest huvitatud on. 
Jöudude  koondam ine igal antud silmapilgul 
peamiste söjasätitajate vastu (praegusel ajal 
faschistliku Saksamaa ja temaga seotute  Poola 
ja Jaapani vastu) on kommunistlikkude parteide 
tähtsam taktiline ä lesanne, Eriti suure tähen- 
duse omab Saksamaa kommunistlikule parteile 
Hitleri faschismi rahvusliku demagoogia paljas
tamme, kes end kinni katabsönakölksudega Saksa 
rahva ähendam isest, kuid kes tegelikult teda 
isoleerimisele, uuele  söjalisele katastroofile viib. 
Saksa rahva ähendam ise  vajalikuks tingimuseks 
ja eeltingimiseks on Hitleri faschismi kukuta- 
mine. Otsustav tähtsus söja ja faschistlikkude 
söjasätitajate vastu vöitlemisel köigil maadel on 
ähise väerinna m aksm apanekul sotsiaaldemo- 
kraatlikkude ja reformistlikkude organisatsioo- 
nidega (parteiliste, ametiähinguliste, kooperatiivi, 
spordi ja kultuur-hariduslikkude organisatsiooni- 
dega) ja nende  liikmete hulkadega, samuti ka 
massiliste rahvuslik-vabastuslikkude, usklik-de- 
mokraatlikkude, patsifistlikkude organisatsioo- 
nidega ja nende  poolehoidjatega.

Ühise väerinna m oodustam ine sotsiaaldemo- 
kraatlikkude ja  reform istlikkude  organisatsioo- 
nidega rahu eest vöitlemiseks nöuab  otsustavat 
ideoloogilist vöitlust reaktsioonilikkude olluste 
vastu sotsiaaldemokraatia ridades, kes vahenditu
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sö jahädaohu p a lg eees  veel tihedamalt koostööle 
kodanlusega asuvad kodanlise isamaa kaitsmi- 
seks ning oma laimuga N öukogude Liidu vastu 
nöukogudevastase  söja ettevalmistamisele otse- 
kohe kaasa aitavad. Ühise väerinna moodus- 
tamine nöuab  tihedat koostööd nende jöudu- 
dega sotsiaaldemokraatlikkudes parteides, refor- 
mistlikküdes am etiühingutes ja teistes masselis- 
tes töölisteorganisatsioonides, kes lähenevad 
revolutsioonilikkudele imperialistliku söja vastu 
vöitlemise seisukohtadele .

Patsifistlikkude o rgan isa ts ioon ide janende  poo- 
lehoidjate  töm bam ine ühisesse väerinda rahu eest 
vöitlemiseks omab suure tähtsuse väikekodan- 
liste hulkade, edum eelse  haritlaskonna,naisterah- 
vaste ja noorsoo  mobiliseerimise alal söja vastu. 
Vöttes alalise selgitava arvustuse alla heatahtlik- 
kude patsifistide ekslikke vaateid, vöideldes ener- 
giliselt nende  patsifistide vastu, kes oma poliiti- 
kaga imperialistliku söja ettevalmistamist saksa 
faschistide pooli kinni katavad (Töölistepartei 
juhtim ine Inglismaal jne), peavad kommunistid 
koostööle töm bam a köik patsifistlikud organi- 
satsioonid, kes valmis on kommunistidega kas 
voi osagi töeliku imperialistlikkude södade vastu 
vöitlemise tees t  uhes minema.

Kommunistid peavad oma aktiivse koostööga 
toetam a Amsterdami-Pleieli söjavastast antifa- 
schistlikku liikumist ning kaasa aitama tema 
laienemisele.

3. Im perialistliku söja  vastu  vöitlem ise iihen- 
damine faschism i vastu  vöitlemisega. Rahu 
säilitamist pooldajate  hulkade söjavastast vöit- 
lust tu leb köige tihedam alt siduda faschismi ja 
faschistliku liikumise vastase vöitlusega. Tarvis
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on teha mitte uksi üldist propagandat rahu 
eest, vaid esimeses järjekorras peamiste söja- 
siititajate vastu, faschistlikkude ja teiste impe- 
rialistlikkude söjaparteide vastu ning konkreet- 
sete sam m ude vastu imperialistliku söja ette- 
valmistamise alal.

4. Vöitius m ilitarism i j a  relvastuste vastu. 
Kommunistlikud parteid köigil kapitalistlikkudel 
maadel peavad vöitlema: söjaliste kulutuste 
vastu (söjaline eelarve), sö ja jöudude äräkutsu- 
mise eest asum aadelt ja kontrollialustelt maa- 
delt, kapitalistlikkude valitsuste poolt läbiviida- 
vate militariseerimise sammude, eriti noorsoo, 
naisterahvaste ja töötute  militariseerimise vastu ;  
erakorraliste seaduste  vastu, mis söja ettevalmis- 
tuse eesmärgil kodanlis-demokraatlikke vabadusi 
piiravad; töö lis teö igustep iiram isevastu  söjatöös- 
tuse tehas te s ;  sö jatööstuse riikliku toetamise 
ja relvadega kauplemise ning nende  transpor- 
teerimise vastu. Vöitlust söja ettevalmistamiseks 
tehtavate sam m ude vastu saab pidada ainult 
t ihedas sidemes tööliste, teenijate, töötava talu- 
rahva ja linna väikekodanluse majanduslikkude 
huvide ja poliitiliste öiguste kaitsmisega.

5. Vöitius m an irahvusluse vastu. M arurah- 
vusluse vastu vöitlemisel seisab kom m unistide 
ülesanne tööliste ja kogu töötava rahva kasva- 
tamises proletaarse internatsionalismi vaimus, 
— see on teostatav ainult vöitluses proletariaadi 
igapäevaste klassihuvide eest, kurnajate ja rö- 
hujate vastu, kui ka vöitluses rahvus-sotsialist- 
likkude ja igasuguste teiste faschistlikkude par- 
teideelajaliku m arurahvusluse vastu. Ühtaegu sel- 
lega peavad kommunistid näitam a,ettöölisteklass 
peab järjekindlalt vöitlust kogu rahva rahvusliku
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vabaduse ja iseseisvuse kaitseks igasuguse rör 
humise ja kurnamise vastu, sest ainult kom m u. 
nistlik poliitika kaitseb löpuni oma rahva ise* 
seisvust ja rahvuslikku vabadust.

6. Vöitlus rahvusliku vabastam ise eest ja  
rahvuslik-vabastussödade toetamine. Kui moni 
nörk riik uhe voi mitme imperialislliku suur- 
riigi kallaletungi osaliseks saab, kes tem a rah
vuslikku iseseisvust ja rahvuslikku ühtsust hä- 
vitada ehk teda ära jaotada tahavad, nagu 
see  ajaloos, näiteks Poola jaotamise puhui, aset 
on leidnud, siis vöib niisuguse maa rahvusliku 
kodanluse  söda selle kallaletungi tagasilöömi- 
seks vabastussöja  iseloomu ornada, millest selle 
maa töölisteklass ja kommunistid eemale jäädä 
ei saa. Niisuguse maa kommunistide ü lesanne 
seisab selles, et pidades leppimatut vöitlust töö- 
liste, töötavate ta lupoegade ja vähem usrahvuste 
m ajanduslikkude ja poliitiliste seisukohtade kind- 
lustamise eest, ühtlasi sellega asuda rahvusliku 
iseseisvuse eest vöitlejate esimestesse r idadesse 
ning pidada vabastussöda löpuni, „om a“ kodan- 
lusel mitte lubades kallaletungijate riikidega 
oma maa huvide arvel kokku leppida.

Kommunistid on kohustatud asum aade ja 
poolasum aade röhutud  rahvaste  rahvuslik-va- 
bastusvöitlust aktiivselt toetama, eriti aga Hiina 
nöukogude punaväe vöitlust jaapani ja teiste 
imperialistide ja Kuomintangi vastu. Hiinamaa 
kommunistlik partei peab kogu joudu pingu- 
tama rahvuslik-vabastusvöitluse väerinna laien- 
damiseks ning sellesse väerinda köigi rahvus- 
likkude jöudude  tömbamiseks, kes jaapani ja 
teiste imperialistide röövsöjakäigule valmis on 
vastulööki andma.
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IV . R A H U  E E S T  V Ö ITL E M ISE LT  — 
VÖ ITLU SELE REV O LU TSIO O N I E E S T

Kommunistliku Internatsionaali VII kongress  
lukkab kogu otsustavusega tagasi laimavad väi- 
ted , nagu tahaksid kommunistid söda, ooda- 
tes, et söda toob  revolutsiooni. Juba  köigi m aade 
kom m nnistlikkude parteide juhtiv  osavött vöit- 
lusest rahu säilitamise eest, N öukogude  Liidu 
rahupoliitika vöidulejöudm ise eest annab  tu n 
n is tas i  sellest, et kommunistid puiiavad kogu 
jöuga  raskendada uue söja ettevalmistamist ja 
alustamist.

Kommunistid, vöideldes energiliselt ka nii- 
suguste  pette loo tuste  vastu, nagu oleks vöima- 
lik södasid kaotada kapitalistliku korra juures, 
tarvitavad ning saavad tarvitama köike, joudu  
selleks, et söda ära hoida. Juhtumil, kui aga 
hoolimata köigist töölisteklassi piiuetest söda ära 
hoida, uus imperialistlik ilmasöda tekib, piiua- 
vad kommunistid rahu eest vöitlusele organi- 
seeritud  söjavastaseid viia vöitlusele imperia- 
listliku söja kodusöjaks muutmise eest, faschist- 
likkude söjasiititajate vastu, kodanluse  vastu, 
kapitalismi kukutam ise eest.

O hteaegu sellega hoiatab kongress kom m u
n is te ja  revolutsioonilikke töölisi anarho-sundika- 
listlikkude söja vastu vöitlemise m eetodite  eest 
sö javäe teen is tusesse  ilmumisest keeldum ise ku- 
jul, niinimetatud mobilisatsiooni boikoteerimise 
kujul, sabotaashi kujul söja tööstuse  ettevötetes 
jne. Kongress leiab, et need  vöitlusemeetodid 
proletariaadile ainult kahju toovad. V ene enam- 
lased, kes ilmasöja ajal energiliselt söja vastu 
vöitlesid ja vene  valitsuse luiiasaamise poolt olid,
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lukkasid aga siiski niisugnsed meetodid tagasi 
need m eetodid  vaid kergendavad kodan luse  
survetkornrnunistide ja revolutsioonilikkude tö ö 
liste vastu ja takistavad neil töötavate hulkade, 
eriti soldatite hulkade, vöitrnist rnassiliseks vöit- 
luseks irnperialistliku söja vastu ja selle söja 
rnuutrnise eest kodusöjaks kodanluse vastu.

Kornrnunistliku Internatsionaali VII kongress,  
ärarmärkides kornrnunistlikkude parteide ja k o g u  
töölisteklassi iilesandeid söja puhuks, juhib tä- 
helepanu teesile, mille esitasid Lenin ja R oosa 
Luxem burg  ning mille sö jaeelse II In ternats io
naali Stuttgarti kongress vastu vöttis:

„Kui söda siiski kuulutatakse, peavad nad tema kiire 
löpetamlse poolt olema ning köigi jöududega piiudma .söja 
iäbi tekkinud majanduslikku ja poliitilist kriisi selleks kasu- 
tada, et rahvahulkade poliitilist teadvust äratada ja kapita- 
listlde klassi vöimu varingiit kiirustada."

Antud ajaloolisel jaamavahel, mil N öukogude  
Liit iihel kuuendikul osal maakera pinnasi kogu 
inimsoo jaoks sotsialismi ja rahu kaitseb, nöua- 
vad köikide m aade tööliste ja töötegijate köige 
elulisemad huvid seda, et töölisteklassi poliitika, 
vöitius rahu eest, vöitius irnperialistliku söja 
vastu enne ja pärast söja tekkimist sunniks N öu
kogude Liidu kaitsmise vaatevinklilt.

Kui algav kontrrevolutsiooniline söda N ö u 
kogude Liitu sunnib tööliste-talurahva Punaväge  
sotsialismi kaitsmiseks tegevusse  panema, siis 
kutsuvad kommunistid kogu töörahvast köigi 
abim udega  ja  iga hitittä eest kaasu aitam a  
Punaväe vöidule imperialisiide vägede iile.
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Ära kuulanud sm. Manuilski aruannet sotsia- 
listliku  ehitustöö kokkuvö tetest N S V  Liidus, m är
gib Kommunistliku Internatsionaali VII kongress 
sügava rahuldustundega , et ÜK(e)P juhtimisel 
on saavuta tud rahvam ajanduse sotsialistliku üm- 
berkorraldamise, kollektiviseerimise teostamise, 
kapitalistlikkude olluste väljätorjumise ja kula- 
kute kui klassi likvideerimise tagajärjel sotsia- 
lismi löpulik ja tagasipööramatu vöit NSV Lii
dus ja proletariaadi diktatuuri riigi igakülgne kö- 
venemine.

I. E d u ka lt on läbi v iidud  sotsialistlik indust- 
rialiseerim ine. NSV Liit on m uutunud majan- 
duslikult ja tehniliselt m ahajäänud agraarmaast 
suureks eesrinna metallurgia, masinaehituse, len- 
nuk ite ,au tom obiil ide ja trak to riteeh ituse töös tuse- 
maaks n ing m uutub  eiektri ja keemia maaks. NSV 
Liit suudab  oma tehastes üksköik missugust masi- 
nat, üksköik missugust tööriista teha. Endistes 
tüh jades  kohtades on kerkinud suured tööstus- 
linnad, laienevad vanad ja tekivad uued  töös- 
tusraioonid, edukalt korraldatakse endiste  m a
hajäänud äärem aade ja tsaari asum aade  indust- 
rialiseerimist, mille tagajärjel nad öitsvateks, 
eesrinna rahvusvabariikideks ja p iirkondadeks 
muutuvad. Loodud on körgelt kvalifitseeritud 
tehnikute, suurearvuliste ja m itm esuguste val- 
m istusharude ja protsesside organisaatorite  ja 
juhata ja te  kaadrid. Saavutatud edusam m udest



järe lduvad kogn NSV Liidu rahvam ajanduse 
industrialiseerimise edasise uue suure kasvu 
vöimalused.

II. E dukalt on läbi v iidud  suurim revolut- 
siooti kiilas: pöllum ajanduse kollektiviseeri- 
mine. Kolhoosilise korra vöiduga on prak- 
tiliselt lahendatud  talurahva määratu enam use 
sotsialistlikule arenem iseteele  viimise raskem 
ulesanne. Loodud on m ehaniseeritud suurpöl- 
lumajandus sotsialistlikul alusel. Laieneb ma- 
sina-traktorijaamade vörk, tugevnevad sovhoo- 
sid. Kolhoosilise korra materjaalsed-valmistus- 
likud parem used  on m uutunud juba  kolhoo- 
side edasise kövendamise ja vabatahtliku koi- 
lektiviseerimise laiendamise teguriks. Teravilja 
probleem on lahendatud. A lganud on kärjakas- 
vatuse töus ning see kasvab järjekindlalt. Mää- 
raiute, seni veel harimatute viljakandvate m aade 
olemasolek ning alganud pööre intensiivse pöl- 
luharimise poole kindlustavad agronoomia ja 
agrotehnika kasutamise alalise kasvu juures  
kolhooside ja sovhooside olemasolu töttu  NSV 
Liidu sotsialistlikule pöllutööstusele määratu- 
suure arenem ise hoo ja ulatuse vöimalused.

III. Sa a vu fa tu d  on N S V  Liidu töörahva nia- 
terjaalse olukorra pöhjalik.paranem m e ja n en d e  
kultuurse tasapinna m ääratusuur töus. Kadunud 
on tööpuudus, kasvab tööliste ja teenijate arv 
ja töuseb  n ende  tööoskus, suurenevad  tööpalga 
ja sotsiaalse kindlustuse fondid ja suurus (sa- 
natooriumid, puhkemajad, maksuta arstiabi, pen- 
sionid invaliididele, vanadele  jne). Tööpäev  on 
liihendatud 7 ja 6 lunnini, progressiivselt pa- 
ranevad töötingimused. Edukalt saadakse ule 
varustusraskustest (leivakaartide kaotamine, kas-
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vab tóórahva varustamine lihaga ja rasvaaine- 
tega karjakasvatuse edasise arenem ise mááral). 
M uutunud  on suurlinnade ja tóós tuskeskkoh ' 
tade  n ág u :  járjekindlalt paranevad tóórahva 
korteri- ja elamistingimused; kapitalismile ise- 
loomulikkude Urgaste asemel tóoliste linnajagu- 
des suurlinnades ja tóóstuse keskkohtades on 
ehitatud ja ehitatakse avarad, valgusrikkad ja 
hügieenilised tóoliste elumajad. Pó llum ajanduse 
kollektiviseerimise ja kulakluse kui klassi likvi- 
deerimise tagajárjel on kadunud külades ker- 
juslikkus, talurahvale on kindlustatud jóuka elu 
vóimalused ja niisugused toó tingimused, mis 
tem a jóudu  ei nórgesta, vaid kóvendavad.

Inimeste, tóótegijate, kaadrite ja esimeses jar- 
jekorras laste eest hoolitsemine on partei, riigi ja 
kóigi ametiühinguliste ja ühiskondlikkude organi- 
satsioonide tegevuses keskkohal. Kiiresti kasvab 
tóórahva kultuurne tasapind: kóigis Liidu vaba- 
riikides on maksma pandud üldine sundnslik alg- 
haridus em akeeles, orna rahvuse keeles. Kesk- 
ja kórgemates óppeasutustes  ópivad miljonid toó- 
liste, ta lupoegade ja teenijate lapsed. H argestatud 
on tihe eelkooliealiste laste ópetam ise asutuste 
vórk ja eriliste óhtukoolide, kursuste ja ringide 
vórk táisealistele. Loodud on mitmed küm ned tu- 
handed  klubid, teatrid ja kinod tóoliste linna-osa- 
des, tehastes, külades. Edasi sammub endiste ró- 
hutud, árapiinatud ja váljasuremisele mááratud, 
nüüd vabade ja NSV Liidu táisóiguslikkude rah- 
vaste kultuuri— vormilt rahvusliku ja sisult sotsia- 
listliku kultuuri — areng  ja óitseng. Naisterahvas 
on m eesterahva kórval sotsialistliku ehitustóó 
aktiivne osaline. Sotsialistlikku ehitustóósse astu- 
vad noored, nóukogude tingimustes üleskasva-
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nud inimpölved, kes kapitalistlikku kurnam isü  
öigusetust ja viletsust ei tunne  ning ainult sot- 
sialismi huvisid, ü lesandeid ja eesm ärke tun- 
nustavad. T e a d u s ja ig a t  liiki kunstid on köige 
laiematele hulkadele kättesaadavaks saanud. Aka- 
deemikud, öpetlased, uurijad, näitlejad, kirjani- 
kud, kunstnikud ja igatliiki kunstide meistrid on 
töörahva poole tulnud. Köik need  m aterjaalsed 
ja  kultuursed saavutused, nii m ääratusuured, 
kui nad lähema minevikuga ja kapitalistlikkude 
m aade töörahva olukorraga vörreldes ka ei olek- 
sid, on vaid ainult läheda ilusa tuleviku algus, 
tuleviku, mis täis öitsengut ja igakülgset hea- 
olu, mille poole sammub sotsialismi maa.

IV. Saavu ta tud  on proletariaadi d ikta tuuri 
riigi suur poliitiline kovenem m e. N oukogude 
maal on köige kindlam ja vankum ata poliitiline 
kord, hargunud demokraatia riik, mis rahva- 
hu lkadest mitte eraldatud ei ole ja n en d e  vastu 
ei seisa, vaid nendega  orgaaniliselt seotud on, 
n en d e  huvisid kaitseb, nende  tahet väljendab 
ja ellu viib. Sügavad, pöhjalikud m uudatused  
NSV Liidu sotsiaalses struktuuris, mis sündi- 
nud rahvam ajanduse sotsialistliku ümberkor- 
raldamise, kurnaja teklasside likvideerimise, kol- 
hoosilise korra vöidu tagajärjel, töid kaasa 
nou k o g u d e  vöimu sotsiaalse alusmüüri uue  laie- 
nemise. Vastavalt neile n ihkum istele ja laiade 
h u lk ad ep o o l t  proletaariaadi diktatuurile kasvava 
usalduse  peale toetudes, teostas N oukogude 
valitsus uued, suure  ajaloolise tähtsusega sam- 
mud noukogude  korra edasise demokraatisee- 
rimise alal: mitte täielikult vördse te  valimiste 
asendam ise vördsetega, mitmejärguliste vali
miste asendam ine o tsekoheste  valimistega, a v a - ,
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likkude valimista hsendamine salajastega; vali- 
misöiguste la iendam ine uute täisealiste elanik- 
kude kihtide kohta; neile endistele kulakutele 
valimisöiguste tagasiandmine, kes tegelikult, 
ausa tööga töendanud  on, et nad nöukogude  
korra vaski- vöitlemise on löpetanud. Proleta- 
riaadi diktatuuri arenem ine sam m ub körvale- 
kaldumatult nöukogude  riigi o tsekohese  sideme 
alalise kövendam ise ja laiendamise teed rahva- 
hulkadega, elanikkude röhuva enamusega, rahva- 
hulkade riigivalitsemisest ja sotsialistliku ehi- 
tustöö juhtimisest igakülgse ja aktiivse o tsek o 
hese  osavötu kövendamise teed. Proletaarse 
demokraatia arenemine, mis kätte saadud kur- 
najateklasside likvideerimise, sotsialistliku oman- 
duse  kui nöukogude  ühiskonna aluse kinnita- 
mise, köikide Liidu vabariikide elanikkude mää- 
ratu enam use huvide ühtsuse teostam ise taga- 
järjel, kindlustab igati proletariaadi diktatuuri 
riiki.

Olles truu köigi rahvasta ning rahvuste vend- 
luse, vabaduse ja üheoigusluse oma pöhi- 
mötetele, vöitleb NSV Liit körvalekaldumatalt 
rahvasta vahelise rahu säilitamise eest, pal- 
jastab imperialistlikkude röövlite agressiivseid 
p laane ja vötab tarvitusele köik vajalikud abi- 
nöud  selleks, et kogu maailma töorahva kodum aä 
kaitsemist kindlustada teda ähvardava imperia- 
listide röövkallaletungi eest. Ja  Kommunistliku 
Internatsionaali VII kongress konstateerib  rahul- 
dustundega, et vana tsaari-Venemaa ásemele, 
keda köik peksid, ja nörga N öukogude maa 
ásemele, kes oma arenem ise algul imperialistide 
poolt ärajagamise vöimaluse ees seisis, on nüüd 
üles ehitatud vöitnas so tsia listlik  riik.
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N S V  L iit miiutub uue inimese, inim este uue 
ähiskondliku ja  individaaalse eluolu rnaaks. 
Plaaniliku sotsialistliku töö suures sepikojas 
sotsialistliku vöistluse, lööktöö ja hulkade loova 
algatuse alusel sunnib suur inimeste umber- 
tegemine. Järk-järgult kaovad omakasupuudli- 
kud,eraom anduslikud  ja iihiskonnavastasad mee- 
lelaadid ja harjum used, mis kapita lism it  pä- 
randatud. Haarava sotsialistliku töö olukord 
soodustab  kurjategijate ja seaduserikkujate um- 
berkasvatamist. Köigis linna ja maa rahvama- 
janduse  harudes juurduvad  ellu ähiskondliku 
om anduse puutum atuse pöhimötted. Töörahva- 
hulkade uhiskondlik arvamine ja enesearvus- 
tus  on saanud määratuks moraalse möjutuse, ini
m este  kasvatamise ja umberkasvatamise jöuks. 
Koveneva uue suhtumise alusel töösse ja uhis- 
konda tekib uus eluolu, sunnib inimeste tead- 
vuse ja hingeelu um bertegem ine, kujunevad 
uued terved, tööjöulised ja igakulgselt arenenud 
inimpölved. Rahvahulkade seast kerkivad hulga- 
liselt esile organisaatorid, juhatajad, leiutajad, 
seni tundm atud Arktise urglooduse vahvad uuri- 
jad, stratosfääri, öhu ja meresugavuste, m ägede 
tippude ja m aasugavuste kangelased-vöitjad. Mil- 
jonid tööinim esed rundavad ja vallutavad teh- 
nika, teaduse  ja  kunsti ligipääsematuid kantsisid. 
NSV Liit m uutub uue, sihikindla, vahva, elu- 
röömsa inimese maaks, mis köigist raskustest 
voitu saab ja suuri tegusid korda saadab.

V. Sotsialism i vo it N S V  Liidus on saavuta- 
tu d  UK(e)P otsustavas vöitluses parem- ja  
„pahempoolsete“ oportunistide v a s ta , visas j d  
pikaajalises vöitluses määratute raskuste vöit- 
misel, mis tekkisid seoses pärandatud madala
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tehnilis-majandusliku tasemega riigis ja tingitad 
olid vajadusest köige luhema aja jooksul oma 
jöuga ja abinöudega, vaenuliku imperialist- 
liku iimbritsuse olukorras, rahvam ajanduse teh- 
nilist alust iimber korraldada ja sotsiaal-majan- 
duslikUd vahekorrad pöhjalikult iimber ehitada. 
See iimberehitamine ja eriti pöllumajanduse teh- 
nilise aluspöhja iimbertegemine, mis seotud 
väikeste ta lupojamajapidamiste koondam isega 
suurtesse  kollektiivmajapidamistesse ja kulak- 
lnse kui klassi likvideerimisega, —  viidi läbi 
proletariaadi otsustava pealetungi tähe ali kapi- 
talistlikkudele ollustele. Kaotades igasuguse ma- 
jandusliku pinna, avaldasid kurnajateklasside 
jäänused , keda toetasid imperialistid, meeleheit- 
likku vastupanu, saboteerisidRegid kahju, suuta- 
sid vilja pölema, ajasid kiilvihoogtöid nurja, hävi- 
tasid loomi jms. Proletariaadil läks korda vaenlas- 
te  vastupanekut maha suruda, vöimsat sotsialist 
likku suurtööstust luua, kolhoosilist korda kind- 
lustada, raskusi voita, mis rahvam ajanduse kiire 
töstmise vajadusega seotud olid. L en in ija  Sta- 
litii poolt geniaalselt ettenähtucL sotsialismi 
ulesehitam ise vöim alus iihel, äksikult vöetud  
maal on saanud reaalseks, m ida näevad ja  tun- 
nevad m iljon id  kogu maailmas. A/alooline kii- 
sim us „kumb-kiunba“ on sisemisel areenil, so t
sialismi vöidu kiisimus kapitalism i iile N  S V  H i
das on löpulikult ja  tagasipööram atalt so tsia
lism i kasuks otsustatud, mis seda ei eitä, et 
klassivaenlase purukslöödud jäänused, kes iga
suguse  lootuse on kaotanud sotsialismi arene- 
mist takistada, NSV Liidu töölistele ja kolhoos- 
n ikkudele kurja saavad tegema.

Vöitnud sotsialismi edasise arenem ise kaasas
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saavad NSV Liidusees  kaima te is tsugused  rasku- 
sed, raskused, mis tingitud va jadusest  jagu 
saada kapitalismi jäänustest  inimeste teadvuses. 
Sotsialismi vöiduga NSVLiidus on ü le ilm nepro- 
le taarne revolutsioon kätte vöitnud ligipääsemata 
se isukohadteravnevas voitlusesküsim use „kumb- 
k u m b a“ lahendamisel rahvusvahelisel areenil.

VI. Sotsialismi vo it N S V  Liidus on iileilmse 
tähtsusega voit. N S V  Liidu tööliste ja kol- 
hoosnikkude poolt, rahvusvahelise proletariaadi 
toetusel, suure Lenini parema kaaslase, kogu 
maailm a töörahva targa ju h i seltsimees Sta- 
lini juh tim isel saavu ta tud  sotsialismi vö it N S V  
Liidus siinnitab köigi maade töörahva teadvuses 
suure pöörde : tema veendab  köige laialisemaid 
sotsiaaldemokraatlikkude tööliste ja leiste vaade- 
tega tööliste hulki selles, et vaja on ühiselt sot- 
siälismi eest vöidelda ning mängib otsustava te- 
guri osa proletariaadi voitluseühtsuse teostamise 
alai; tema löhub sajandite jooksul s issejuurdunud 
ettekujutused ja arusaamised sellest, nagu oleks 
kapitalistlik kord igavene ja vankum atult püsiv, 
teeb avalikuks kodanliste teooriate ning kavade 
pankroti kapifalistliku ühiskonna „uuendami- 
se s i“, avaldab töörahvahulkadele revolutsio- 
niseerivat m öju, istutab neisse usku oma jöu- 
dudesse ja veendum ust sellesse, et tarvis on 
kapitalism i kukutada ja sotsialism i ehitada ning  
e t see praktiliselt vöim alik on. Kapitalistlik- 
kude maade ja asum aade miljonjte töötegijate, 
köigi kurnatute ja röhutu te  silmade ees on he- 
ledalt valgustatud pääsemise tee, sotsialismi 
tee, mida rajannd NSV Liidu elav eeskuju.

N öukogude, sotsialistlik kord kindlustab :
töölistele — tööpuuduse  koledustest ja kapi-
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talistlikust kurnamisest pääsmise, vöimaluse enda 
jaoks, aga mitte kurnajate, parasiitide jaoks, tööd  
teha, riiki ja rahvam ajandust valitseda, järje- 
kindlalt oma materjaalset olukorda parandada, 
kultuurselt e lada ;

talupoegadele  —  maa, ja möisnikkude,liiakasu- 
vötjate ja pangahärrade ikkest ning iilejöukäi- 
vatest m aksudest vabanemise, kriisidest, laosta- 
mistest, tagurpidiminekust ja kerjuslikkusest 
pääsmise, nen d e  jöukuse ja kultuursuse järje- 
kindla töusU, nende  töö pöhjalikult kergemaks 
m uutm ise;

linnaväikekodanlusele— pankrotitondist, suur- 
kapitali röhumisest, laastamisest ja väljasuremi- 
sest pääsmise, vöimaluse sotsialistliku majan- 
duse  siisteemis ausate tööinim este kohta leida, 
oma materjaalse ja vaimlise elu pöhjalikku 
parandamist saavutada;

haritlaskonnale  —  tarvilikud tingimused ja 
avarad vöimalused oma teadmisi, suuteid ja an- 
deid täiendada, suured  vöimalused ja väljavaa- 
ted loominguks, materjaalse ja kultuur-olulise 
elu pöhjaliku paranem ise;

asumaade ja  söltuvate maade rakuastele —  
rahvusliku vabanem ise imperialistide ikkest, vöi
maluse oma rahvam ajandust kiirete tem podega 
köige eesrindlikumate maade tasem ele tösta, rah- 
vuskultuuri töusu ja öitsengu, vaba ja täisöigus 
liku aktiivse osavötu rahvusvahelisest elust.

VII. Sotsialism i vöiduga on N S V  L iit saanud  
suureks riiklik-poliitiliseks, m ajanduslikuks j a  
kultuuriliseks jöuks, kes m aailm apoliitikat möju- 
tab, on saanud köikide rahvaste, maade ja  isegi 
riikide, kes rahvusvahelise rahu säilitam isest 
huvita tud, kälgetömbekeskkohaks ja  koonda-
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ja k s , on saanud köigi niaade töörahva kantsiks  
söja  hädaohu va sta , kngu maailma töörahva  
vöim saks koondamisabinöuks illeilmse tagur- 
luse vastu.

Sotsialismi voiü mis muutis NSV Liidu jöuks, 
mis laiad ráhvakihid, klassid, rahvused, rahvad 
ja riigid liikuma haneb, — tähendab  uut köige 
suurem at klassijöudude vahekordade n ihkum ist 
sotsialism i kasuks, kap ita lism ikah juks illeilmses 
ulatuses, tähendab uue jaam avahe algust iile- 
ilmse proletaarse revolutsiooni arenemises.

Sellest, Kommunistliku Internatsíonaali VI 
kongressisi saadik saavutatud ajaloolisest bilan- 
sist, millega üleilmne proletaarne liikumine sö- 
dade  ja revolutsioonide teisele voorule läheneb 
jn mis endaga iileilmse proletaarse revolut
siooni pöhiiilesanded ära määrab, järe ldub kogu 
maailma töölisteklassi ja töörahva ning Kom 
munistliku Internatsionaali köigi sektsioonide 
jaOks esmajärguline kohustus :

Köigi jöududega ja  abinöududega kaasa a i
data N S V  Liidu kindlustam isele, N S V  Liidu  
vaenlaste vastu  vöidelda. N ii rahu, ku i ka  
N S V  Liidu vastu  sihitud söja  tingim ustes lähe- 
v a d  N S V  Liidu kindlustam ise, tem a vöimsuse 
kövendamise, tem ale igal alal j a  igas vöitluse- 
jaoskonnas vöidu kindlustam ise huvid tä ielikult 
j a  lahu tam atu lt iihte kogu maailma töörahva  
huvidega nende vöitluses kurnajate vastu , lä- 
hevad iihte imperialism i vastu  vöitlevate asu- 
maade j a  röhutud rahvaste huvidega, ' on 
tingim usteks j a  a itavad  kaasa iileilmse prole
taarse revolutsiooni vöidule, sotsialism i vöidule  
kogu maailmas. Sellepärast peab N S V  Liidule  
abiandmine, tem a kaitsm ine ja  tem a vöidule
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kaasaaitam ine köigi tema vaetilaste ille — ära 
määrama iga proletaria a di revolutsiooniliku  
organisatsiooni, iga töeliku revolufsionääri, iga 
sotsialisti, kom m unisti, parte itu  töölise, töötava  
talupoja, iga ausaharitlase ja  demokraadi tege- 
vuse, igaiihe tegevuse, kes tahab kurnamise, 
fa sch ism i j a  im perialistliku ikke kukutam ist, 
kes tahab pääsqda im perialistlikkudest söda- 
dest, kes tahab rahu ja  vendliist rahvaste va- 
hel, kes tahab sotsialism i vo itu  kogu maailma s.
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21 augustil peeti ära Kommunistliku Internat- 
sionaali Täidesaatekomitee esim ene pleenum, 
millel presiidiumi ja sekretariaati järmised selt- 
simehed valiti :

PRESIIDIUMI LIIKMED

Cachin Manuilski
Dimitrov Marty
Erkoli Van Min
Florin Moskvin, M. A.
Foster Okano
Gottvald Pieck
Kolarov Pöllit
Koplenig Stalin
Kuusinen Thorez
Lenski

PRESIIDIUMI LIIKME KANDIDAADID

Browder Garlandi
Bronkovski Heckert
Galacher Köhler

73



Kon-Sin
Linderot
Losovski

Michal
Raymond
Tuominen

SEKRETARIAADI LIIKMED

Dimitrov Pieck
(peasekretär) Kuusinen

Erkoli Marty
Manuilski Gottvald

SEKRETARIAADI LIIKME KANDIDAADID

Moskvin M. A. Van. Min.
Florin
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MÂRGATUD TRÜKIVEAD

Lhk. Rida Trükitud: Tuleb lugeda:

27 2 ülevalt VÔi ja
27 11 » nende kihtide nende tôorahva kih

tide
30 15 „ Faschtstlde faschlsmi
32 6 » isegl vâlksem at isegl kôlge vàlkse- 

niat
33 12 noorpôlve noorsoo
33 13 noorsoo noorpôlve
50 14 ait juhtlmirie juhtivus
53 14 n kôlke, kôike
60 2 n asendam lse asendam ine
60 9 n uue laienemise uue laienemise ja 

kôvenemise.
65 14 ülevalt laastam isest laostam isest
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