
Kansainvälisen työväenliikkeen historian kysymyksiä

Kommunistinen Internationale

(1919- 1943)
O pintosuunnitelm a kerhoille  
ja  itseopiskelijoille

SIROLAN KIRJEOPISTO - Helsinki - Kotkankatu 9



KOMMUNISTINEN INTERNATIONALE 
(1919—1943)

I. Kom m unistisen In ternationa Ien perustam inen ja  vallankum ouk
sellisen nousun kausi vv. 1918— 22

Sodanvastaiset joukkoliikkeet
Edellytykset kom m unistisille puolueille kypsyvät
P erustam inen
K om m unististen puolueiden järjestö llinen  ja  aa tteellinen  lu jit
tam inen

II. K om m unistinen In ternationale  kapitalism in osittaisen vakaan tu 
misen kaudella (1922—38)

Kysymys työväenluokan yhtenäisyydestä Kom m unistisen Inter- 
nationalen 4. kongressissa
Kom m unistisen In ternationa ien 6. kongressi v. 1928

III. Y leism aailm allinen talouspula (1929—34). Yhteis- ja  kansan
rin tam an rakentam isen kausi (1934— 39)

Fasism in nousu ja  valtaantulo
Sodanvaaran kasvu ja  taistelun voim istum inen fasismia ja  so
taa vastaan
D im itrovin puolustustaistelu  
Työläiset nousevat fasism ia vastaan 
Kom m unistisen In ternationa Ien 7. kongressi 
Y hteisrintam aa vastustavien katsom usten voittam inen. K ansan
rintam a

IV. Toinen m aailm ansota. Kom m unistinen In ternationale lopettaa 
toim intansa.

Toinen m aailm ansota ja  vastarin taliike 
K om m unistinen In ternationale  lopettaa toim intansa 
K ansainväliset yh teydet Kom m unistisen In ternationale n toim in
nan lopettam isen jälkeen



I. KOMMUNISTISEN INTERNATIONALIN PERUSTA
MINEN JA VALLANKUMOUKSELLISEN NOUSUN 

KAUSI VV, 1918—1922

Sodanvastaiset joukkoliikkeet

Kun Lenin vv. 1914— 18 sodan aikana nosti äänensä työväenluo
kan uuden kansainvälisen yhteenliittym än puolesta, o livat sotaa vas
tustavat voim at eri m aiden työväenliikkeissä hajanaisia ja  jä rje s ty 
m ättöm iä, E tujoukkona sodanvastaisten voim ien riveissä o livat Ve
näjän  bolshevikit. H eidän vaikutuksestaan ja  osanotollaan ryhdy t
tiin  jä rjestäm ään  e ri m aiden vasem m istoainesten kansainvälistä to i
m intaa sotaa vastaan.

R atkaisevan sysäyksen kansanjoukkojen sodanvastaisten vallan
kum ouksellisten m ielialojen kehitykselle  an to i vallankum ouksellinen 
kehitys V enäjällä. H uhtikuussa 1917 puhkesi Saksassa yli 300.000 
m etallityöläisen lakko. Toukokuussa alkoi useilla sotalaivoilla val
lankum ouksellisia liikehtim isiä, jo tka uudistu ivat elokuussa. Tam m i
kuussa 1918 alkoi yli 500.000 berliiniläisen m etallityöläisen lakko 
sodan ja tkam ista  vastaan ja  neuvostohallituksen rauhanpo litiikan  tu 
kem iseksi. Tämä liike ja tk u i seuraavina kuukausina ja  levisi myös 
arm eijaan, jonka m onet rykm en tit k ieltäy ty ivät täy ttäm ästä  päällys
tön käskyjä.

Ranskassa valtasi sodanvastainen liike toista sataa rykm enttiä . H ei
näkuussa 1918 ryh ty i puoli m iljoonaa Ranskan m etallityöläistä lak
koon, ja  elo— syyskuussa oli lakkolaisten  lukum äärä vielä suurem pi. 
Myös Italiassa oli vv. 1917— 18 laajo ja lakkoliikkeitä . Mm. Torinon 
kaupungissa puhkesi elokuussa 1917 yleislakko, johon osallistui 
40.000 työläistä. Englannissa oli jo  keväällä  1917 lakossa satoja tu 
hansia työläisiä ja  lakkoliike laajeni vielä v. 1918 aikana. Itävallan 
työläiset a lo ittiva t tam m ikuussa 1918 lakon tukeakseen  neuvostohal
lituksen rauhanpyrkim yksiä. Tähänkin  liikehtim iseen osallistui sa
to ja tuhansia työläisiä. Sam oin oli U nkarissa ja  Tshekkoslovakiassa 
voim akkaita joukkoliikkeitä .

Suom enkin työläiset ja  to rpparit nousivat vallankum oukselliseen 
taisteluun tam m ikuussa 1918. Sam oihin aikoihin alkoi Puolassa, V ar
sovassa yleislakko, jo ta joh ti kunnantyöläisten neuvosto. Japanissa 
puhkesivat elokuussa 1918 ns. "riis ikap inat”. Täm ä liike tem pasi m u
kaansa 10-miljoonaisen kansanjoukon. Lokakuussa 1918 Itävalta- 
U nkarissa kukistu i H absburgien m onarkia ja  m arraskuussa 1918 
Saksan porvarillinen vallankum ous teki lopun keisarivallasta.



2

Näemme siis, että eri m aiden työläisten keskuudessa kypsyi ajatus 
porvariston luokkavallan  kukistam isesta ja  työ väen vallan pysty ttä
misestä, joka tulisi to teuttam aan rauhan, vapauden ja  sosialismin.

Edellytykset kommu- V allankum ouksellisen nousun aikana tulivat 
nistisille puolueille esiin myös työtätekevien joukkojen taistelua
kypsyvät h idastavat ja  heiken tävät tek ijä t. Työläisiltä

puu ttu i järjestäy tyneisyy ttä  ja  tietoisuutta. 
M issään maassa, V enäjää lukuunottam atta, ei o llu t oikeata m arxi
laista vallankum ouksellista puoluetta johtam assa työtätekevien jouk
kojen taistelua. Tosin eräissä maissa, kuten  esim. Suomessa sosialide
m okraattiset puolueet ry h ty ivä t rehellisesti ja  rohkeasti johtam aan 
vallankum ouksellista taistelua, m utta  näm äkään puolueet eivät ol
lee t keh ittyneet lu jiksi ta iste lu järjesto iksi eikä n iillä o llu t selvää tie 
toisuutta ta iste lun  m enettelytavoista, voiton ehdoista ja  pääm ääristä.

Sitä m ukaa kuin  eri maissa ta ju ttiin  entisten puolueiden kykene
m ättöm yys taistelun johtoon ja  uuden tyypin työväenpuolueen perus
tam isen välttäm ättöm yys, joh ti se ennen pitkää myös sanoista tekoi
hin, Uusia puolueita perustettaessa p idettiin  esim erkkinä V enäjän 
kom m unistista puoluetta, jonka m arxilais-leniniläisiä katsom uksia 
ryhdyttiin  tu tk im aan  ja  ottam aan oppia sen taistelukokem uksista. 
K ehityksen nopeutta kuvaa mm. se, e ttä  v. 1918 aikana perustettiin  
U nkarin, Saksan, Suomen, Puolan, Itävallan  ja  A rgentiinan kom 
m unistiset puolueet.

K om m unististen puolueiden syntym inen teki välttäm ättöm äksi 
n iitä  yhdistävän kansainvälisen järjestön  m uodostam isen. A loitteen 
siitä  teki V enäjän kom m unistinen puolue, joka  esitti aatteelliset, jä r 
jestö lliset ja  m enette ly tapaperiaatteet uudelle In ternationalelle. 
Tam m ikuussa 1918 p idettiin  ensim m äinen kansainvälinen valm iste
leva neuvottelu, ja  seuraa van  vuoden tam m ikuussa pidetty  kahdek
san m aan (mm. Suom en) kom m unististen puolueiden ja  useiden va- 
sem m istoryhm ien neuvottelu  teki päätöksen K om m unistisen In terna- 
tionalen  perustavan  kokouksen koollekutsum isesta.

Perustam inen Uuden kansainvälisen järjestön  perustam isesta teh 
tiin  päätös m aaliskuun 2 pnä 1919. N im eksi hyväk

syttiin  K om m unistinen In ternationale ja  perustava kokous nim ettiin  
sen ensim m äiseksi kongressiksi. Nimeä perusteltiin  sillä, e ttä  jo M arx 
ja  Engels o livat p itäneet sosialidem okratia-nim itystä teoreettisesti 
virheellisenä, koska se ei vastannut tieteellisen sosialismin sisältöä. 
Myös Toisen In ternationa Ien aatteellinen vararikko , siis poliittiset 
syyt, olivat aiheena sosialidem okratia-nim ityksestä luopumiseen. 
Monien m aiden puolueetkin o livat sen jo hylänneet ja  om aksuneet 
kom m unistisen puolueen nimen.
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A atteellisesti tärkeim m äksi m uodostui kokouksessa keskustelu 
työväenluokan kansanvallasta, uuden tyypin dem okratiasta. Täm än 
kysym yksen teoreettinen selvittäm inen oli välttäm ätöntä, sillä huo
m attava t sosialidem okraattiset teoreetikot (K autsky ym.) puhuivat 
yleensä dem okratiasta ja  d ik ta tuu rista  eritte lem ättä  niiden luokka- 
sisältöä ja  teh täv iä  ja  tuom iten neuvostovallan m uka dem okratian 
vastaisena. Leninin perustavassa kokouksessa p itäm ä selostus pal
jasti porvariston  valtion väkivaltaisen  olem uksen ja  osoitti, että työ
väenluokan valta  on laajem paa ja  vapaam paa kansanvaltaa ku in  
porvariston  luokkavalta voi koskaan olla, T y ö v ä e n l u o k a n  
v a l t a  o n  u u d e n  t y y p i n  k a n s a n v a l t a a ,  joka puolustaa 
kaikk ien  työtätekevien joukkojen  ja  pieneläjien elinetu ja . Se on 
kansan  enem m istön valtaa pienen riistävän vähem m istön yli.

K om m unististen puolueiden Työväenluokan taistelu  voim istui Kom- 
järjestö llinen  ja  aatteel- m unistisen In ternationa Ien perustam i- 
linen. lu jittam inen  sen jälkeen. Ranskassa, Italiassa, Eng

lannissa, A m erikassa ym. m aissa nousi
va t työläiset vastustam aan sotilaallisia hyökkäyksiä N euvosto-Venäjää 
vastaan  ja  vaativa t sotajoukkojen poiskutsum ista, saarron lopetta
m ista ja  neuvostovallan tunnustam ista. Myös Aasian siirto- ja  puoli- 
siirtom aissa kansanjoukot nousivat vapaustaisteluun. K orean työkan
sa aloitti m aaliskuussa 1019 kapinan japanilaisia o rjuu tta jia  vastaan. 
K iinassa alkoi sam ana vuonna "toukokuun 4 päivän" liike  im peria
listeja ja  feodaaliherro ja vastaan. Turkissa, Indonesiassa, Intiassa 
ym. m aissa työ tä tekevät jouko t ta iste liva t v ierasm aalaisia o rju u tta jia  
ja  om an m aan riis tä jiä  vastaan.

V allankum ouksellisen nousun ja tkuessa kom m unistiset aa ttee t sai
vat uusia kan n a tta jia  ja  leväsivät yhä laajem m alle. Vv. 1920— 21 
peruste ttiin  kom m unistiset puolueet Yhdysvalloissa, Espanjassa, Eng
lannissa, Ranskassa, Italiassa, Tshekkoslovakiassa, Romaniassa ja  
K iinassa.

N uorten puolueiden to im intaan sisältyi ku itenk in  e rä itä  vaikeuk
sia, jo ih in  Lenin k iinn itti vakavan  huom ion. Toisaalta oli kom m unis
m ista tu llu t eräänlainen "m uotiasia” , kun yhä lukuisam m at työväen
liikkeen  reform istiset joh ta ja t, jopa puolueetkin, joukko jen  vasem- 
m istum isen painosta ju listau tu iva t kom m unistisiksi. Toisaalta m uo
dosti vaaran  vasem m istolainen "äkk ijy rkkyys”, joka uhkasi ra jo ittaa  
kom m unistiset puolueet ah taiksi Iahkolaisryhm iksi, jo tk a  eivät tahdo 
eivätkä kykene johtam aan työ tätekevien  joukkojen  taistelua.

Näiden vaaro jen  torjum inen vaati aatteellisen  kasvatustyön voi
m istam ista kom m unistisissa puolueissa. Vasem m istolaisen "äk k ijy rk 
kyyden” voittam isessa m uodostui tä rkeäksi L enin in  k ir ja  "Vasem 
m istolaisuus lasten tau tina kom m unism issa”. Se ilm estyi vuoden 1920
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alussa. S iitä  tu li kom m unististen puolueiden opas aatteellisessa ja 
järjestöllisessä rakennustyössä. K irjaa on myös sanottu kom m unisti
sen tak tiikan  (m enettelytapojen) oppikirjaksi.

Lenin opetti, e ttä  oikean taistelupuolueen rakentam inen on tärkein  
edellytys työväenluokan m enestykselliselle taistelulle. Siihen täh tä- 
sivät myös Kom m unistisen In ternationa Ien perustavan kokouksen 
päätökset. Sääntöjensä johda n to-osassa In ternationale  julisti, e ttä  
”se o ttaa  tehtäväkseen sen  suuren työn jatkam isen ja  loppuun suo
rittam isen, jonka ensim m äinen K ansainvälinen Työväenyhdistys oli 
a lkanu t” . Säännöissä vahvistettiin  Kom m unistisen In ternationa Ien 
rakenne, sen p ää ttävä t ja  toim eenpanevat elim et, niiden valin tatapa, 
kongressin koollekutsum inen sekä lehdistön ja  kansallisten puoluei
den velvollisuudet päätösten tunnetuksitekem isessä.

Kom m unistisen In ternationalen  2. kongressissa hyväksyttiin  21 liit
tym isehtoa. Ne raken tu ivat m arxilais-leniniläiseen oppiin työväen
luokan puolueesta ja  niistä muodostui tärkeä  tekijä  puolueiden kas
vussa ja  aatteellisessa kehityksessä.

II. KOMMUNISTINEN INTERNATIONALE KAPITALISMIN 
OSITTAISEN VAKAANTUMISEN KAUDELLA (1922—28)

20-luvun alkuvuosina kapitalism i alkoi päästä  siitä  tuotannon, kau
pan ja rahatalouden kaaoksesta, m ihin sota oli sen syössyt. Työväen
liikkeen taistelun edelly tykset m uuttuivat. Sotaa seurannu t vallan
kum ouksellisen liikkeen  nousu vaihtui laskuksi. K apitalism i oli sel
v iy tynyt työväenluokan ensim m äisestä yleism aailm allisesta vallan
kum ouksellisesta rynnistyksestä.

Kom m unistinen In ternationale oli jo sotaa seuranneen pulan kes
täessä osoittanut, e ttä  pulaa voi seurata  kapitalism in taloudellisen 
nousun kausi, josta ei ku itenkaan  tule pysyvää. M istään todellisesta 
vakaantum isesta ei voi olla edes puhetta . Sen estävät luokkien vä
liset ris tiriida t ja  yhteenotot, joihin lisäksi liittyy  im perialististen 
m aiden keskinäinen kilpailu  ja  so rre ttu jen  siirtom aakansojen va
pautusliike.

K apitalism in väliaikainen vakaantum inen ei siis tehnyt loppua 
kärkevistä  luok käy h tee n otoista. M utta taistelun välitön, läh iajan  
pääm äärä ei o llu t tä llä  kaudella vallan valtaam inen, jonka puolesta 
työväenluokka oli sodan jälkeen eri maissa noussut taisteluun. Kes
keisim m äksi tehtäväksi nousi ny t työläisten jokapäiväisten elinetu- 
jen  ja  oikeuksien puolustam inen palkka-, työpäivä-, asunto-, vakuu
tus-, vero-, työttöm yys- ym. kysym ysten puolesta taisteltaessa. Näis
sä taisteluissa työläiset kokosivat voim iaan ja  kasvoivat myös po
liittisesti. M utta m enestyksellinen taistelu vaati työväenluokan yh
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tenäisyyttä. Ilm an sitä ei voida saavuttaa eikä säily ttää m itään kes
tävää voittoa. Siksi K om m unistinen In ternationale  o tti yhdeksi kes
keisim m istä tehtävistään työväenluokan yhtenäisyyden aikaansaa
misen.

Kysym ys työväenluokan yhtenäi- K eväällä 1922 K om m unistinen 
syydestä K om m unistisen In terna- In ternationale  ehdotti, e ttä  ku t- 
tionalen 4. kongressissa su ttaisiin  koolle työläisten m aail

m ankongressi, joka sopisi yh tei
sistä toim enpiteistä 8-tuntisen työpäivän ja  am m atillisen liikkeen 
saavutusten  puolustam iseksi sekä esiintym isestä aseistautum ista ja 
uuden sodan uhkaa vastaan. M utta Toisen In ternationa Ien puolueet 
to rju iv a t täm än esityksen. Ne ase ttiva t työläisten m aailm ankongres
sin koollekutsum iselle ehtoja, jo iden to teuttam inen olisi heikentänyt 
taistelua kapita liste ja  vastaan.

Tästä huolim atta K om m unistinen In ternationale ja tk o i ponnistelu
jaan  työväenluokan yhtenäisyyden aikaansaam iseksi. M arraskuussa 
1922 pidetty  4, kongressi korosti päätöksissään kom m unististen puo
lueiden sitkeätä, p itkäjänn itte istä  työtä työläisten yhdistäm iseksi yh
teiseen taisteluun puolueisiin ja  poliittisiin  m ielipiteisiin ka tsom atta . 
S iihen tähtäsi kom m unistien huom ion myös Lenin. H än piti v ä lttä 
m ättöm änä, että kaikkien  m aiden kom m unistit käy ttä isivä t hyväk
seen V enäjän kom m unistisen puolueen rikasta  taistelukokem usta so
veltam alla sitä  omiin erikoisiin  kansallisiin  olosuhteisiinsa. "Teidän 
tu lee im eä itseenne osa V enäjän kokem uksesta”, sanoi hän.

Y htenäisyyden m erkitys tu li voim akkaasti esille kapitalism in va
kaantum isen vuosina käydyissä suurissa luokkataisteluissa. N iinpä 
hiilikaivos työ Iäisten ta iste lu  Englannissa v. 1926 laa jen i m aata  käsit
täväksi yleislakoksi. Itävallassa W ienin työläiset nousivat aseelli
seen taisteluun sen vuoksi, e ttä  porvarillinen  oikeus vapautti ry h 
m än fasisteja, jo tka o livat m urhanneet työläisiä. V. 1926 käy tiin  
laa jaa  kansainvälistä  oikeustaistelua kahden italialaisen  työläisen —  
Saccon ja  V anzettin -—• pelastam iseksi sähkötuolista, johon A m eri
kan oikeus oli heidät tuom innut tekaistun  syytöksen perusteella .

Saksassa puhkesi v. 1926 kom m unistisen puolueen johdolla  la a ja  
kam ppailu, jossa vaadittiin  entisten  ruh tinaiden  om aisuuden valtion  
haltuun  ottam ista. Tämä liike kasvoi yhteistaisteluksi, johon  refo r
m istiset am m attiliito tk in  yh ty ivät joukkojen vaatim uksesta. H uh ti
kuussa 1928 ryh ty i yli 4 m iljoonaa saksalaista työläistä ta iste luun  
vaatien  työpaikkojensa korottam ista. Tämä osoitti, e ttä  työläiset a l
ko ivat yhä päättäväm m in ja yhtenäisem m in ta iste lla  e line tu jensa  
puolesta riistoa, kapitalistista  rationalisointia ja  taan tum usta  vastaan .
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K om m unistisen In ternationalen  K apitalism in vakaantum inen syn- 
6, kongressi v. 1928 ny tti osassa työväenliikkeen jäse

niä harhakäsityksiä  kapitalism in 
asem an vankkuudesta. K aikki eivät vielä olleet riittävän  selvillä ka
pitalism in kehityslaeista kyetäkseen oikein näkem ään ja arvioim aan 
kapitalism in vakaantum isen tilapäisen, osittaisen luonteen, V arsin
kin ne työväenliikkeen toim ihenkilöt, jo ih in  vaiku ttivat sosialide
m okraattiset katsom ukset, y liarv io ivat kapitalism in vakaantum isen 
m erkityksen. Siihen nojautuen he m ääritte livät väärin  työväenliik
keen tehtävät. Se johti oikeistolaisten katsom usten voim istum iseen 
ja  hyökkäykseen kom m unististen puolueiden m arxilaista johtoa vas
taan.

O ikeistovaaraan k iinn itti huomionsa myös K om m unistisen In te r
nationalen 6. kongressi, joka kokoontui heinäkuussa 1928. K on
gressi osoitti, e ttä  kapitalism in vakaantum inen on alkanu t en tistä  
enem m än horjua. K ehitys kapitalistisissa maissa tulee voim istam aan 
fasistisen vastavallankum ouksen ja  uuden sodan vaaraa.

Perustehtäväksi K om m unistinen In ternationale nosti taistelun kas
vavaa sodanvaaraa ja  fasismia vastaan. Se näki oikein kehityksen 
suunnan, kuten  myöhäisem pi kehitys k iistattom asti vahvisti. Se näki 
myös, e ttä  sotaa vastaan on ta iste ltava jo  ennen sen syttym istä, py 
rittäv ä  se estäm ään ta i ainakin  lykkääm ään sen alkam ista. Taistelu  
sotaa vastaan oli yhdistettävä jokapäiväiseen kam ppailuun työ tä te
kevien elinetu jen  puolesta. S itä varten  oli rakennettava  yhteisto i
m intaa kaikkien  työläisten kesken yli s itä  vastustavien  sosdem. jo h 
tajien  päiden.

Suurena apuna kom m unistisille puolueille oikean toim intalin jan  
m äärittelyssä oli 6. kongressin hyväksym ä Kom m unistisen In terna
tionalen  ohjelm a. Siinä m äärite ltiin  kom m unistisen liikkeen pää
m äärä. y leiset teh tävä t ja  m enettely tapojen  periaa tteet. O hjelm a 
voim isti puolueiden aatteellista  yhtenäisyyttä  ja  au tto i e ri m aiden 
kom m unistisia puolueita m äärittelem ään puolueittensa edessäolevat 
teh tävät e i yleisesti, vaan kunkin  m aan om ien olosuhteiden pohjalla. 
—  SK Pn ohjelm aa koskevassa k irjo ituksessaan tov. Lehen lausui 
Kom m unistisen Internationalen  ohjelm asta: "K om m unistista In ter- 
nationalea kansainvälisenä järjestönä ei ole enää olemassa, m u tta  
kom m unisteilla ei ole m itään syytä luopua sen arvokkaasta aatteel
lisesta perinnöstä. Kom m unistisen In ternationalen  ohjelm assa, ku
ten yleensä kaikissa tässä m aailm assa laadituissa ohjelm issa, on uusi
misen ja  parantam isen varaa . . .  m utta sen joh tav a t periaatteet kes
tävä t arvostelun v ielä tänäkin  päivänä.” (K om m unisti v. 1955 N:o 9 
Siv. 479—480.)
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III. YLEISMAAILMALLINEN TALOUSPULA (1929— 1934).
YHTEIS- JA KANSANRINTAMAN RAKENTAMISEN 

KAUSI (1934—1939)

K apitalistinen talouspula alkoi vuoden 1929 lopulla. Sen voim ak
kaim pia, kansainvälisesti vaiku ttav ia  ensim m äisiä tunnusm erkkejä 
oli rom ahdus New Y orkin pörssissä. S itä seurasi yleinen taloudelli
nen laskukausi, tuotannon ennennäkem ätön supistum inen ja  joukko
työttöm yys. Esim. v. 1933 laskettiin  työttöm iä olevan 30 m iljoonaa. 
P u la  u lo ttu i myös m aatalouteen. S uure t jouko t m aaseudun työtä
tekevää väestöä jou tu iva t voittam attom ien vaikeuksien vuoksi m e
nettäm ään  m aansa ja  kotinsa, ja  ansiotöiden puuttuessa kasvoi k u r
juus myös m aaseudulla.

Kolm en pulavuoden aikana (1930— 33) teollisuuden tuotanto laski 
Y hdysvalloissa 65reen, Englannissa 86reen. Saksassa 66reen ja  Rans
kassa 77:ään prosenttiin  vuoden 1929 tasosta.

T yötätekevän kansan m enetysten suuruu tta  kuvaa mm. arv io  siitä, 
m iten työläisten tu lo t sup istu ivat e ri maissa työttöm yyden ja  pa lk 
kojen alentam isen vuoksi yhden ainoan pulavuoden aikana. Tämä 
arvio koskee vuotta 1931. Sen m ukaan Y hdysvaltojen työläisten tu 
lo t p ienenivät 12 m iljardia dollaria , Saksan työläisten 16— 18 m il
ja rd ia  Saksan m arkkaa ja  Ranskan työläisten 10 m iljoonaa frangia 
vain m uutam ia m aita m ainitaksem m e.

Poikkeuksen m uodosti Neuvostoliitto, joka to teu tti ensim m äistä 
viisivuotissuunnitelm aansa. Siellä tuotanto kasvoi nopeasti ja  ko
hosi v. 1933 jo  201 prosenttiin  vuoden 1929 tasosta. Työttöm yys 
hävisi lopullisesti jo v. 1930. M aaseudulla talonpojat perustivat 
osuustoim innallisia yhteistalouksia. M aataloustuotanto koneellistui. 
K ansantalouden kehitys kaik illa  aloilla laski vankan perustan väes
tön elintason kohoamiselle.

Fasismin nousu ja  Fasism in avulla porvaristo tahtoi säly ttää pu- 
val taan tulo lan seuraukset työtätekevien kannettaviksi.

Toiseksi se tahtoi eh tiä  työtätekevien  va llan 
kum ouksellisten voim ien kasvun edelle ja  m urskata sen ta iste lu jär- 
jestöt. K olm anneksi porvaristo  etsi ulospääsyä taloudellisesta pulasta 
sodan avulla, jo ta  se ryhtyi kuum eisesti valm istam aan ennen kaik 
kea Neuvostoliittoa vastaan. Toteuttaakseen näm ä pyrk im ykset por
varisto  tarv itsi fasismia. Luodessaan sille joukkopohjaa suurporva- 
risto  käy tti hyväkseen työtätekevien joukkojen, varsink in  p ikkupor
varillisten  ainesten lisääntyneitä  vaikeuksia ja  kasvavaa tyytym ättö
m yyttä. S uurkapitalistien  raho ittam at porvarilliset puolueet lupai
liva t pikku virkam iehille, talonpojille ja  m uille välikerroksille  tu r-
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v atun  toim eentulon m uka trustien  ja  pankkipääom an kustannuksella. 
K äyttäen  hyväkseen näiden joukkojen po liittista  tietäm ättöm yyttä 
ja  vedoten niitä rasittav iin  kipeim piin epäkohtiin  fasismi lietsoi h il
litön tä  v ihaa kom m unisteja, juutalaisia , N euvostoliittoa ja  yleensä 
toisia kansoja kohtaan, jo tka m uka olivat syynä taloudellisiin vai
keuksiin .

Itse asiassa fasism i oli siis suurporvariston  kaikkein  taan tum uk- 
sellisim pien, kansalliskiihkoisim pien ja hyökkäyshaluisim pien aines
ten  avointa te rro ristista  väkivaltaa, joka kohdistu i om an m aan työ
tätekeviä joukkoja  ja  toisia kansoja vastaan. Se oli m erkkinä siitä, 
e ttä  porvarillinen  dem okratia  ei tu rvannu t enää suurporvariston  val
ta-asem aa. Siksi se hyIkäsi dem okraattiset hallitusm enetelm ät ja  
tu rvau tu i väkivaltaan  ja  te rroriin . Työläisjoukoilta riis te ttiin  toi
m in tavapaudet ja  ryhdy ttiin  sotavalm isteluihin.

Siten oli asia mm. Saksassa, m issä fasism i voitti v. 1933 alussa. 
P u la , luokka vasta kohtien kärjistym inen  ja  joukkojen  kasvava va- 
sem m istum inen o liva t saa ttaneet kapitalistisen  järjeste lm än  olem as
saolon uhan alaiseksi. Siis säily ttääkseen asem ansa Saksankin suur- 
porvaristo  tu rv au tu i fasismiin.

Muiden puolueiden antautuessa fasistisen hyökkäyksen edessä 
Saksan kom m unistinen puolue ryh ty i taisteluun. Kym m eniä tuhansia 
sen jäseniä vangittiin  ja  tuhansia tapettiin  fasistien toim esta. Sen 
sanom alehdet k ielle ttiin . K om m unistisilta kansanedustajilta  riis te t
tiin  parlam entaarinen  koskem attom uus. M utta vainottunakin  puo
lue  osallistui m aaliskuussa 1933 vaaleihin, joissa se terro rista  huo
lim atta  sai 4,85 m iljoonaa ääntä. L aajat jouko t luo ttivat edelleenkin 
kom m unisteihin.

Fasism in voitto Saksassa herätti monissa työläisissä käsityksen, 
e ttä  kapitalism in asema on vuorenluja ja  e ttä  työläisten taistelu sitä 
vastaan on turhaa. K om m unistinen In ternationale  taisteli tällaisia  
antautum ism ielialoja vastaan. Se osoitti, e ttä  fasism in voitto ei o llu t 
yksinom aan työväenluokan heikkouden ilm aus, vaan ilm aus myös 
siitä, että kapita listit eivät enää voineet tu rv a ta  asem aansa p arla 
m entaarisin  ja  porvarillisen  dem okratian keinoin.

Sodanvaaran kasvu ja  taiste- Fasismin valtaanpääsy lisäsi sodan- 
lun voim istum inen fasismia vaaraa. Sodan avulla suurporvaristo  
ja  sotaa vastaan etsi ulospääsyä pulasta. Fasistiset

valtio t vaativa t siirtom aiden ja  vai
kutusalueiden uudelleenjakoa ja  om an osuutensa lisääm istä niissä. 
Se k ä rjis ti kapitalististen  m aiden välisiä ristiriito ja . M utta talous- 
pula kärjis ti myös so rrettu jen  siirtom aakansojen ja  niitä sortavien
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m aiden välistä ristiriito ja . K ansallinen vapautustaistelu  voim istui 
kaikissa sorretu issa maissa.

Ensim m äisenä sodan liekk i le im ahti K auko-Idässä, missä Japan i 
sotaa ju listam atta  valtasi M antshurian ja  m uodosti hyökkäysasem at 
Pohjois-K iinaa ja  N euvostoliittoa vastaan. Sam alla se uhkasi Yhdys
valtoja, Englantia ja  Hanskaa, joiden vaikutusalueita  se myös ha- 
v itteli.

Euroopassakin voim istui sodanvaara. Saksa oli a lo ittanu t kuum ei
sen varustautum isen. Tunnuksella  "Saksa tarv itsee lisää e lin tilaa" 
se vaati Euroopan ra jo jen  m uuttam ista. Ita lia  hyökkäsi v. 1935 Af
rikassa Abessiniaan, jonka vallo itus k ä rjis ti Ita lian  ja  Englannin 
välisiä suhteita. Uuden m aailm ansodan uhka käv i yhä ilm eisem 
m äksi.

Sodan uhkaa vastaan kansainvälinen kom m unistinen liike kävi 
he llittäm ätöntä  taistelua. Jo  joulukuussa 1933 Kom m unistisen 
In ternationalen  toim eenpaneva kom itea oli korostanut, e ttä  fasism in 
voitto Saksassa ja  m uissa maissa uhkaa koko ihm iskuntaa sodalla 
ja  vapauden m enetyksellä. V ain työväenluokan yhteinen  taistelu  
voi to rjua täm än vaaran . S iksi kom m unistit ponnistelevat yhteis
to im innan aikaansaam iseksi sosialidem okraattien ja  m uiden työläis
ten kesken. L aajat jouko t o li saatava tajuam aan fasistisen d ik ta 
tuurin  pyrkim ys ja  liittym ään  yhteiseen ta iste luun  jokapäiväisten 
elinetu jensa puolesta.

D im itrovin puolustus- V oim akkaan sysäyksen fasism invastaisen 
taistelu  liikkeen  kehitykselle  antoi G eorgi Olmit*

rovin* peloton esiintym inen fasistisen Sak
san oikeudessa Leipzigissä. F asistit o liva t vanginneet hänet ja  syyt
tiv ä t hän tä  valtiopäivätalon m urhapoltosta. D im itrov paljasti koko 
m aailm alle, että  fasistit itse G öringin ja  Goebbelsin johdolla o livat 
jä rjes tän eet m urhapolton saadakseen näennäisen aiheen kom m unis
teih in  kohdistetu lle  te rrorilleen . D im itrovin rohkea ta iste lu  nostatti 
voim akkaan kansainvälisen fasism invastaisen joukkoliikkeen, joka 
vaati hänen vapauttam istaan. Saksan fasistit jou tu iva t perään ty 
m ään yleisen m ielipiteen edessä ja  vapauttam aan D im itrovin. Tämä 
voitto rohkaisi ja  voim isti fasism in vastaista taistelua kaikkialla .

• D i m i t r o v ,  G e o r g i  (1882—1949) oli bulgarialainen oman maansa 
ja kansainvälisen työväenliikkeen johtaja ja järjestäjä. Jo 15-vuotiaana hän 
liittyi työväenliikkeen riveihin, toimien mm. Bulgarian Ammattijärjestön 
sihteerinä (1904—1923), parlamenttiedustajana ym. luottamustehtävissä. V. 
1923 Dimitrov joutui poistumaan kotimaastaan taantumuksen vainojen vuoksi. 
Sen jälkeen D. toimi kansainvälisen työväenliikkeen monissa tehtävissä. Jär
jestäessään ja johtaessaan taistelua fasismia vastaan hän joutui s. 193,3 sak
salaisten fasistien vangiksi.
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Työläiset nousevat N äkyviä ja  kansainvälisesti tä rkeitä  tuloksia 
fasismia vastaan saavutti Ranskan työväenluokka. Joukkom ie- 

lenosoRuksilla ja  yleislakolla helm ikuussa 1934 
ranskalaiset työläiset kom m unistisen puolueen innoittam ina to rju i
vat fasismin ensimmäisen vakavan hyökkäyksen. Työläisten voim is
tuva yhtenäisyys a jo i Ranskan sosialistisen puolueen yhtym ään fa
sismi n vastaiseen taisteluun. Se solmi yhteisrin tam a sopim uksen kom 
m unistisen puolueen kanssa. V, 1935 Ranskassa m uodostettiin kom 
m unistien aloitteesta laa ja  fasism invastainen kansanrin tam a, jonka 
fasism ia vastaan suunnattu ih in  m ielenosoituksiin osallistui yksin 
om aan Pariisissa yli puoli m iljoonaa ihm istä. Työväen to imin tay hte- 
näisyys joh ti v. 1936 myös am m atillisen liikkeen  yhtenäisyyden pa
lauttam iseen.

Monissa m uissakin maissa voim istui työläisten  vastarin ta  fasism ia 
vastaan. Itävallassa ja  Espanjassa työläiset ry h ty iv ä t v. 1934 aseel
liseen ta iste luun  fasistisia rynnäkköjoukkoja  vastaan. K om m unistit 
jo h tiv a t nä itä  ta iste lu ja  raken taen  yhteistoim intaa sosialidem okraat
tisten  työläisten kanssa. Myös Italiassa voim istui vastarin taliike fa
sismia vastaan. Kom m unistien aloitteesta m uodostettiin laaja sodan- 
ja  fasism invastainen rin tam a, jonka runkona oli v. 1934 solm ittu 
yhteistyö kom m unistisen puolueen ja  sosialistisen puolueen välillä. 
Täm ä yhteistyö on ja tk u n u t jo  yli 20 vuotta.

K om m unistisen In terna- Rasisminvastaisessa taistelussa saavutettu  
tionalen  7. kongressi kokem us ja  tu lokset au tto ivat Kom m unis

tista In ternationalea entistä selvem m in 
m äärittelem ään kom m unististen puolueiden teh tävät. Sen tek i 7. 
kongressi, joka kokoontui heinäkuussa 1935. K ongressiin osallistui
va t 65 m aan kom m unististen puolueiden edustajat.

Kongressin koko työskentely suun tau tu i fasism in ja  sodanvastai
sen ta iste lun  järjestäm iseen  ja  kehittäm iseen. Päähuom io k iinn ite t
tiin  työväenluokan hajaannuksen voittam iseen ja  yhtenäisyyden luo
miseen. Georg! D im itrov, josta jo pelottom an oikeustaistelunsa an 
siosta oli tu llu t fasism in vastaisen liikkeen tunnuste ttu  joh ta ja , p iti 
kongressissa pääselostuksen. H än korosti, e ttä  perusteh tävät ovat 
m aailm an pelastam inen fasistiselta raakalaisuudelta  ja  uuden sodan 
kauhu ilta  sekä rauhan  ja  kansanjoukkojen dem okraattisten  o ikeuk
sien säilyttäm inen. N äiden tehtävien  to teu ttam inen  v aa ti ennen 
kaikkea  työväenluokan yhtenäisyyttä.

Y hteisrintam an M ille pohjalle  ja  periaatte ille  työväenluokan yhtei- 
periaa ttee t nen taistelu  voitiin rakentaa? K om m unistisen In-

ternationalen  7. kongressi lähti siitä, e ttä  läh im 
pänä tavoitteina täytyy olla työtätekevien joukkojen jokapäiväisten 
elinvaatim usten tyydyttäm inen kussakin maassa. Niitä koskevat tais-
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te lu tunnukset v iito ittavat joukoille, m itä niiden on k u llak in  h e t
kellä  tehtävä itsensä puolustam iseksi. Taistelussa elinetujensa puo
lesta raken tuu  yhteistoim inta eri suuntiin  kuuluvien  työläisten ja 
heidän järjestö jensä kesken. Taistelun sisällöksi m ääriteltiin : 1) p u 
lan rasitusten  siirtäm inen kapitalistien  kannettavaksi, 2) fasismin 
torjum inen  sen ilm enem isen kaikissa muodossa ja  3) sotaa valm is
televien toim enpiteiden estäm inen. —  Y hteistoim inta voidaan 
saada a lkuun  vain järjestyneiden  työläisten yhteistoim innan kautta, 
m utta siihen on pyrittävä  saam aan m ukaan myös järjestym ättöm ät 
työläiset, jo ita  kaikissa m aissa on valtava enemmistö.

Y hteisrin tam aa vastustavien Työväenluokan yhteisrin tam an estee- 
katsom usten voittam inen. nä o livat ku itenkin  sitä  vastustavat 
K ansanrintam a erila iset katsom ukset. N iitä levittivät

II In tem ationalen  puolueiden jo h ta 
ja t, jo tka o livat yhteistyössä porvariston kanssa ja  k ie ltäy ty ivät yh
teistoim innasta kom m unistien kanssa.

He sanoivat esim erkiksi, e ttä  yhteisrin tam a on vain manööveri, 
jolla kom m unistit tah tovat h arhau ttaa  to isinajattelevia työläisjouk
koja. D im itrov vastasi heille: osallistukaa yhteisrin tam aan  ja  pal
jastakaa  kom m unistien m anööveri. Edelleen he väittivät, e ttä  kom 
m unistit ta iste levat sosialidem okraatteja vastaan. D im itrov sanoi: 
K om m unistit eivät taistele ketään  vastaan, joka kannattaa  yhteis
rin tam aa  työläisten luokkavihollista  vastaan. II In tem ationalen  jo h 
ta ja t vä ittivät, e ttä  yhteisrin tam a on m ahdotonta ohjelm ien e rila i
suuden takia. D im itrov vastasi: Ohjelm ien erilaisuus ei ole estänyt 
sosdem. puolueita yhteistyöstä porvarillisten  puolueiden kanssa, vaik
ka fasism in voitto Saksassa osoittaa, e tte iv ä t ne su inkaan ole "pa
rem pia” liittolaisia.

Y hteisrintam aa vastaan esite ttiin  myös väite, e ttä  p ikkuporvaril
liset ainekset m uka sä ikäh tävä t "punaista vaaraa” , jos sosdem. puo
lu ee t ry h ty v ä t yhteistyöhön kom m unistien kanssa. D im itrov kum osi 
sen: yhteisrin tam a ei uhkaa talonpoikia, p ikkukauppiaita , käsityö
läisiä  eikä työtätekevää sivistyneistöä. Se e ttä  sosialidem okratia 
kan n a ttaa  porvarillista  dem okratiaa, m u tta  kom m unistit p itäv ä t työ
väenluokan uuden tyypin dem okratiaa parem pana, ei voi olla estee
nä  yhteisrintam alle. Kysymys ei ole työväenluokan dem okratian  to
teuttam isesta, vaan porvarillisen  dem okratian  suom ien oikeuksien ja  
vapauksien puolustam isesta fasism ia vastaan. K om m unistit ovat nii
den puolesta valm iita yhteisto im intaan kaikkien  kanssa, koska ne 
vastaavat työväenluokan etu ja ja  tu keva t työväenluokan taistelua 
fasism ia vastaan. K om m unistit eivät tahdo sanella, m itä toisten y h 
teisrin tam aan osallistujain olisi tehtävä. Jokaisen velvollisuutena on
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tehdä esityksiä vakaum uksensa m ukaan. Esitykset on jä te ttäv ä  työ
läisten  itsensä h a rk ittavaksi ja  käsiteltäväksi. S illoin voidaan va
lita  n iistä ne, jo ita  työläiset p itävät edullisim pina omien etu jensa 
turvaam iseksi.

D im itrov osoitti selostuksessaan —  ja  kongressi yhtyi siihen —-  
e ttä  työväen yh teisrin tam a ei yksin r iitä  to rjum aan fasism in ja  sodan 
vaaraa. Sen vuoksi työväenluokan yhtenäisyyden täy tyy  m uodostua 
perustaksi laajem m alle kansanrin tam alle , johon  liitty v ä t ka ikk i työ
tä tekevät väestöryhm ät. N äin  voitaisiin kansojen yhteisin  voimin 
estää fasism in ja  sen m ukana nousevan sodan tuom a tuho.

Kongressissa k iinn ite ttiin  suu rta  huom iota myös ideologisen ta is
te lun  kysym yksiin. Erikoisesti osoitettiin, m iten välttäm ätöntä  on 
taistelu  kansallisuuskiihkon lietson taa vastaan, sillä se on yksi fasis
tisen  porvariston  riisto- ja  so tapolitiikan tehokkaim pia aseita. Sen 
tila lle  kehoitettiin  nostam aan ro tu jen  ja  kansojen tasa-arvoisuuden 
tunnus, puolustam aan kaikk ialla  kansallista  vapautta, riippum atto
m uutta ja  tasa-arvoisuutta sekä nostam aan kansallisten  ihanteiden 
esikuviksi ne ihm iset, jo tka ovat rohkeim m in ta iste lleet ja  taistele
v a t näiden aa tte iden  puolesta.

N äin K om m unistisen In ternationalen  7. kongressi sovelsi m arx i
la iseen  iniläistä oppia työväenluokan liitto laisista  sodan- ja  fasis- 
m invastäisessä taistelussa. K ongressin päätökset sa ivat a ikaan  voi
m akkaan nousun eri m aiden kom m unististen puolueiden toim innassa, 
sillä yhteis- ja  ka n san rin tam a tunnusten yleisten periaatte iden  selve
nem inen au tto i voim istam aan taistelua kussakin  m aassa vallitsevan 
tilanteen ja  ajankohdan  huomioiden.

IV. TOINEN MAAILMANSOTA. KOMMUNISTINEN 
INTERNATIONALE LOPETTAA TOIMINTANSA

M aailm ansotaa edeltä- Valm istaessaan m aa ilma nvallo itu ssuu n a i
neet tapahtum at ja  telm iä a n m uodostui Saksan fasism ista kan-
sodan syttym inen sain välisen fasism in iskunyrkki. Se no jau

tu i eri maissa kaikkein  kiihkokansallisim - 
piin, taantum uksellisim piin sotaa lietsoviin p iire ih in  ja  käy tti n iitä 
apuna suunnitelm iensa toteuttam isessa. P a lk a tu t asiam iehet m urha
sivat näiden suunnitelm ien tiellä  olevia valtiom iehiä ja  kansainvä
lisen turvallisuuden ja  rauhan  kannatta jia . Näin m urhattiin  mm. 
Itävallan, Bomania n ja  H anskan pääm inisterit ja  Jugoslavian k u 
ningas. Ranskan pääm inisterin  m urhan pääsyynä oli se, e ttä  
hän kannatti ko llektiiv ista  tu rvallisuu tta  ja  tah to i lu jittaa  suhteita  
Neuvostoliittoon turvatakseen  m aansa Saksan taholta uhkaavilta  
vaaroilta.
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Sodan- ja  f  as i sm in vas ta is ta taistelua heikensi sosialidem okraattis
ten  puolueiden oikeistojohtajien yhteistyö taantum uksellisen porva
riston  kanssa. Se esti työväenluokan yhteisrin tam an lu jittum isen  ja  
laajenem isen kansanrin tam an pohjaksi. Se ja r ru tt i  kansallisen  ra u 
hanrin tam an  m uodostum ista ja  va iku tti myös siihen, ettei päässyt 
m uodostum aan e ri m aiden välistä rauhanrin tam aa fasistisia hyök- 
kääjävaltio ita  vastaan. N iin sanottu jen  porvarillisen  dem okratian  m ai
den —  Y hdysvaltojen, Englannin ja  R anskan vallassaoleva porva
risto  toivoi Saksan fasism in häv ittävän  kom m unism in. S iksi ne hyl- 
k äsivät Neuvostoliiton ehdotuksen kollektiivisen turvallisuusjärjes
te lm än  luom isesta ja  k äv ivä t Saksan kanssa kauppaa siitä, m illä h in 
nalla  Saksa olisi valmis hyökkääm ään N euvostoliittoa vastaan. 
K aikk i näm ä seikat an to ivat fasistisille p iireille  m ahdollisuuden sy
ty ttää  toinen m aailm ansota.

E rittä in  kohtalokkaaksi m uodostui se, e ttä  Englanti, R anska ja  
Y hdysvallat sallivat Ita lian  ja  Saksan sotavoim ien sekaantua Espan
ja n  sisällissotaan vv. 1936— 38. M aailm anherruuteen p y rk ivä t fasis
tise t hyökkääjä t saivat Espanjan tasavallan  nu jertam isesta u u tta  
intoa. M aaliskuussa 1938 Saksan so tajoukot m arssivat Itävaltaan , 
joka liite ttiin  Saksaan. Syyskuussa Englannin, R anskan ja  Ita lian  
ha llitu sh erra t a llek irjo ittiva t H itlerin  vaatim uksesta häpeällisen 
M iinchenin sopim uksen, joka  jä tti  Tshekkoslovakian Saksan raade l
tavaksi. M aaliskuussa 1939 Saksa m ieh itti sen. Jap an i ja tk o i 
sotapolitiikkaansa vallo ittam alla v. 1937 P ek ing in  ja  Shanghain ja  
ryh tym ällä  laajaan hyökkäykseen K eski-K iinaa vastaan. Myös Suo
men sotakiihkoiset p iirit a lko ivat provosoida sotaa ja  saivatk in  sen 
syttym ään m arraskuun  lopussa v. 1939 Suom en ja  Neuvostoliiton 
välille. Tämä sota vastasi Englannin, R anskan ja  Y hdysvaltojen 
taa n tum usp iirien pyrkim yksiä. N äiden m aiden hallitu sh erra t o livat 
olleet vuoden 1939 kesällä  h itleriläisten  kanssa salaisissa neuvotte
luissa hyökkäyksen suuntaam isesta itään.

Toinen m aailm ansota Toisen m aailm ansodan syttym inen e i o llu t 
ja  vastarin taliike sattum a. Se oli kapitalism in taloudellisten

ja  poliittisten  ris tiriito jen  väistäm ätön tulos. 
Sotaa valm istivat kansainvälisen taan tum uksen  k a ik k i voim at. Sen 
päästivä t valloilleen fasistiset valtio t —  lähinnä Saksa, Ita lia  ja  
Japani.

Fasististen valtioiden taho lta  sota o li anastus-, valloitussotaa 
pääm ääränä m aailm anherruuden  saavuttam inen. H yökkäyksen koh
teeksi joutuneiden ja  fasistien orjuu ttam ien  kansojen  ta iste lu  oli 
o ikeudenm ukaista vapaussotaa. N euvostoliitto, joka  jou tu i Saksan 
hyökkäyksen kohteeksi v. 1941, oli siitä  läh tien  joh tavana voim ana 
aseellisessa taistelussa fasistisia hyökkääjiä  vastaan.
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Kom m unistiset puolueet py rk ivät toisen m aailm ansodan aikana 
m aittensa ja  kansojensa etu jen  m ukaisesti yhdistäm ään kaikki isän
m aalliset ja  edistykselliset voim at puoluekantaan ja  uskonnollisiin 
vakaum uksiin katsom atta yhtenäiseksi voim aksi taistelussa rauhan  
ja  dem okratian  puolesta. Fasism in m iehittäm issä maissa m uodostui
k in  voim akas kansallinen  vastarin taliike. K om m unistiset puolueet 
m uodostivat k a ikk ia lla  sen rungon, kom m unistit o livat rohkeim pia 
ta iste lijo ita  m ieh ittä jiä  vastaan käydyssä urheassa taistelussa R ans
kassa, Belgiassa, Jugoslaviassa, Norjassa, Tanskassa, Hollannissa, 
K reikassa, Tshekkoslovakiassa ym. maissa.

Myös niissä maissa, joiden hallitukset o livat liittou tuneet Saksan 
kanssa, kohdistui rauhaa ja  vapautta puolustavien sotaa ja  fasism ia 
vastustavien  p iirien  taistelu  omaa hallitusta  ja  fasistista Saksaa vas
taan. He selittivät fasistien sotapolitiikan todellisia pääm ääriä ja  
pa ljastivat sen valheisänm aallisuuden siten herä ttäen  sodanvastaisia 
m ielialoja kansanjoukkojen keskuudessa. Näin tapahtu i Saksassa, 
Italiassa, Itävallassa, Japanissa, Unkarissa, Romaniassa, Bulgariassa 
ja  Suomessa, jo tka  olivat liitossa Saksan kanssa.

K om m unistinen In ternationale Kom m unistisen In ternationalen  7.
lopettaa toim intansa kongressi korosti kunkin  m aan

kom m unististen puolueiden itsenäi
sen toim innan välttäm ättöm yyttä. Sodan olosuhteissa tu li näkyviin , 
e ttä  täm ä linja oli oikea. Y li 70 puoluetta käsittäväksi m aailm an
järjestöksi kasvaneen keskusjärjestön  ja  siihen kuuluvien  puolueiden 
välisiä  yhteyksiä e i voitu enää y lläpitää entisissä puitteissa.

K un Kom m unistinen In ternationale  peruste ttiin  ensim m äisen m aa
ilm ansodan jä lkeen , niin  kom m unistiset puolueet o livat silloin vielä 
pieniä ja  n iitä  oli vähän. Eri m aiden työväenluokan välillä ei o llu t 
m inkäänlaisia k iin te itä  kansainvälisiä yhteyksiä. N yt o livat kom 
m unistiset puolueet kasvaneet suuriksi. Ne olivat kokem usrikkaita  
joukkopuolueita. K om m unistinen In ternationale  oli siis tehny t val
tavan historiallisen työn nuorten  kom m unististen puolueiden ja  n ii
den joh tajien  kasvattam isessa m arxilais-leniniläisen m aailm ankatso
m uksen om aksuneiksi luokkataistelijoiksi.

Toisen m aailm ansodan aikana, kun kom m unististen puolueiden 
eteen astu i uusia teh täv iä, osoittautui, e tte i K om m unistinen In te r
nationale  kansainvälisen työväenliikkeen järjestönä  ja  yhdyssiteenä 
vastannu t enää työväenliikkeen kehityksen ja  teh täv ien  asettam ia 
vaatim uksia. Tuli siis ajankohtaiseksi kysym ys Kom m unistisen In
ternationalen  toim innan lopettam isesta ja  uudenlaisista kansainväli
sistä yhteyksistä.
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K om m unistisen In ternationalen  toim innan lopettam inen tu li a jan 
kohtaiseksi myös sen vuoksi, e ttä  sosialidem okraattisten puolueiden 
oikeistojohto sai monissa maissa m uodollisen esteen yhteisrin tam an 
rakentam iselle  kom m unistien kanssa m aansa kom m unistisen puo
lueen kuulum isesta K om m unistiseen Internationaleen. M uistettava 
on myös se, e ttä  fasistiset voim at p y rk iv ä t naam ioim aan dem okra
tiaa vastaan suunnatu t salaliittonsa K om m unistista In ternationalea 
vastaan  tähdäty illä  sopim uksilla. Tällaiseen sopim ukseen oli Suo
m ik in  ky tketty . K un K om m unistinen In ternationale  lopetti toim in
tansa paljastu ivat näm äkin  verukkeet ja  naam iot. S iten  se edisti 
ka ikk ien  isänm aallisten ja  edistyksellisten voim ien toim intaa va
pautta  rakastav ien  kansojen yhdistäm isessä kansainväliseksi fasis
m in- ja  sodanvastaiseksi rin tam aksi h itle rilä istä  m aailm anherruuden  
uhkaa vastaan.

K om m unistisen In ternationalen  toim innan lopettam isen syyt ovat 
siis löydettävissä sekä m uuttuneesta kansainvälisestä tilanteesta e ttä  
kom m unististen puolueiden kasvusta, toim innan laajentum isesta ja  
erilaistum isesta, m ikä tu li erikoisesti esiin so tatilanteen aikana.

A rvioidessaan K om m unistisen In ternationalen  suorittam aa työtä 
ja  m erk itystä  sanoi Zhdanov: "K om m unistisen In ternationalen  an 
siona on, e ttä  se pa lau tti yh teydet e ri m aiden työ tätekevien  välille 
ja  lu jitti niitä, tu tk i työväenliikkeen kysym yksiä ensim m äisen m aa
ilm ansodan jälkeisen kehityksen uusissa olosuhteissa, m ääritte li 
kom m unistisen agitation ja  propagandan yleiset suuntaviivat ja  hel
potti työväenliikkeen joh ta jien  kasvatusta. Siten luotiin  ehdot nuor
ten kom m unististen puolueiden kehittäm iselle työväen joukkopuo- 
lueiksi. N uorten kom m unististen puolueiden m uuttuessa joukkopuo- 
lueiksi näiden puolueiden johtam inen yhdestä keskuksesta kävi ku i
tenkin m ahdottom aksi ja  epätarko ituksenm ukaiseksi. . .  Uusi vaihe 
kom m unististen puolueiden kehityksessä vaati uusia puolueiden vä
lisiä yhteysm uotoja. Nämä seikat tek ivät välttäm ättöm äksi Kommu
nistisen Internationalen  hajoittam isen ja  uusien yhteysm uotojen jä r 
jestäm isen puolueiden välille .” (Työkansan Sanom at 28. 10. 1947.)

Näiden seikkojen vuoksi K om m unistisen In ternationalen  toim een
paneva kom itea teki toukokuun 15 pnä 1943 päätöksen Kom m unisti
sen Internationalen  toim innan lopettam isesta.

K ansainvälisistä yhteyk- Kom m unistisen In ternationalen  toim innan 
sistä  K om m unistisen In- lopettam inen ei suinkaan m erk innyt yh- 
ternationalen  jälkeen. teyksien ja  kosketuksen lopettam ista kom 

m unististen puolueiden välillä. K om m u
nistinen työväenliike on kansainvälistä, se on m aailm an kaikkien  riis
te tty jen  ja  so rre ttu jen  työläisjoukkojen taistelua kapitalism ia vas
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taan. M iten siis voisivatkaan kom m unistiset puolueet toim ia ilm an 
kansainvälistä kanssakäym istä ja  kokem uksen vaihtoa? Eristynei
syys kom m unististen puolueiden kesken olisi luonnotonta. E iväthän 
ilm an kansainvälisiä yhteyksiä tu le  toim een edes osuustoim intam ie- 
het, am m atillisen liikkeen  edustajat, nuoriso-, urheilu-, nais- ym. 
järjestö t. K aikilla n iillä  on kansainvälistä kanssakäym istä, neuvot
te lu ja  ja  edustajakokouksia.

V aikka työväenliike kehittyy  kansallisissa puitteissa, n iin  eri m ai
den kom m unistiset puolueet to im ivat nykyajan  suurten  pulm ien ra t
kaisem isen hyväksi m yös kansainvälisenä voim ana. Sellaisia ovat 
varsink in  taistelu  rauhan  puolesta, jossa kom m unistit to im ivat yh
dessä m aailm an ka ikk ien  edistyksellisten voim ien kanssa tehdäkseen 
tyhjäksi sodan lietsojien ja  kansojen o rju u tta jien  suunnitelm at. Myös 
kapitalististen  m aiden työtätekevien  joukko jen  taistelu  riistoa vas
taan , vaikka se nouseekin useim m in vastatoim enpiteenä om ien k a 
pitalistien  työväenluokan asem an kurjistam ispyrkim yksille , on sa
m alla luonteeltaan  kansainvälistä. O nhan tunnettua , e ttä  kansainvä
liset m onopoliyhtym ät e ivät koskaan tyydy  riistäm ään vain  omaa 
kansaansa, vaan aina rak en tav a t suunnitelm ansa myös toisten k an 
sojen ja  toisten m aiden riistäm iseen. K aikilla  kom m unistisilla puo
lueilla on myös yhteinen  pääm äärä, luokattom an sosialistisen yhteis
kunnan rakentam inen. —  Näissä ja  monissa muissa työväenliikkeen 
kansallisissa ja  kansainvälisissä tehtävissä tarv itaan  kokem uksen 
vaihtoa ja  kansainvälisiä yhteyksiä. Ne au ttav a t kom m unistisia puo
lueita  ottam aan oppia toistensa työstä.

Saadakseen kom m unististen puolueiden kansainväliselle kanssa
käym iselle ja  kokem uksenvaihdolle ta rv ittavan  laajuuden eräiden 
vaikutusvaltaisim pien kom m unististen ja  työväenpuolueiden aloit
teesta perustettiin  T i e d o i t u s t o i m i s t o .  Kun sen perustam is- 
ju listus ja  tiedonanto ju lkaistiin  vuoden 1947 lopulla, niin työväen
liikkeen vastusta ja t p itivät sitä  Kom m unistisen In ternationa Ien 
"ylösnousem uksena". S itä  se ei tietenkään ollut. K om m unistinen In
ternationale oli kaikkien  kom m unististen puolueiden orga n isä to o n 
nen (järjestö llinen) yhteenliittym ä. Sen yhteisissä kokouksissa teh
tiin päätöksiä tak tiikasta  ja  toim innasta. Ne o livat e ri puolueille 
suurin  p iirtein  sam anlaiset, vaikka sovellutus ja  to teuttam inen ta 
pahtuik in  kunkin m aan olosuhteita vastaavasti.

Tiedoitustoim iston perustam islausunnossa sanotaan, että se aset
taa tehtäväksi kokem uksen vaihdon järjestäm isen ja  tarpeen vaa
tiessa kom m unististen puolueiden toim innan sopusointuun saa ttam i
sen keskinäisen sopim uksen pohjalla. Tämä lausunto, kuten  myös Tie
doitustoim iston m onivuotinen toim inta osoittaa, e ttä  kysym ys on n i
m enom aan neuvotteluluontoisesta yhdyssiteestä siihen kuuluvien  puo-
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lueiden välillä, eikä suinkaan K om m unistisen In ternationalen  k a lta i
sesta järjestöstä.

Tiedoitustoim iston lehdestä "P ysyvän  rauhan  ja  kansandem okra
tian  puolesta", joka ilm estyy Romaniassa m onilla e ri kielillä , on tu l
lu t m erkityksellinen kokem uksen vaihdon väline. L ehti sisältää e ri 
m aiden työväen- ja  kom m unististen puolueiden luottam ushenkilöi
den k irjo ituksia  ja  tiedoituksia näiden puolueiden toim innasta, edus
tajakokousten  päätöksistä ja  aatteellisesta kasvatustyöstä. Erikoisesti 
leh ti seuraa rauhan liikkeen  kehitystä  eri m aissa ja  pa ljastaa  sodan- 
valm istelijain  puuhailu ja.

YHTEENVETOA

Ensim m äinen m aailm ansota ja  sen loppuvaiheessa tapah tu n u t Lo
kak u u n  sosialistinen vallankum ous V enäjällä sa ivat a ikaan  val
lankum ouksellisen nousun monissa maissa. K om m unistisia puo
lueita  perustettiin  johtam aan työväenluokan taistelua porvaril
lista va lta järjeste lm ää ja  kapita listista  riistoa vastaan. Näi
den puolueiden yhdistäväksi ja  johtavaksi järjestöksi peruste ttiin  
K om m unistinen In ternationale. S e joh ti taistelua im perialistisia sotia 
ja  n iitä  valm istavia porvarillisia  hallituksia  vastaan. Se n äy tti tie tä  
taistelussa työtätekevien elinehtojen  parantam isen ja  oikeuksien laa
jentam isen puolesta osoittaen sam alla, että  ta iste lun  lopullisena pää
m ääränä on luokaton, riistosta vapaa kom m unistinen yhteiskunta.

Kom m unistisen In ternationalen  johdolla kom m unistiset puolueet 
keh itty ivät ja  lu jittu iv a t aatteellisesti sekä poliittisesti. T utkim alla 
kansainvälisen työväenliikkeen teorian  ja  po litiikan  kysym yksiä 
K om m unistinen In ternationale  au tto i kom m unistisia puolueita a a t
teellisessa valistustyössä ja  politiikan m äärittelyssä sekä kasvatti 
puolueille vallankum ouksellisia johtajia.

K apitalism in kehityksen e ri vaiheissa K om m unistinen In ternatio 
nale m ääritte li ja  v iito itti ku llo ink in  kysym yksessä olevan kauden 
perusteh tävät kom m unistisille puolueille. Siten se au tto i kom m unis
tisia puolueita kasvam aan suuriksi joukkopuolueiksi ja  kansojensa 
edistyksellisten voim ien todellisiksi johtajiksi.

Toista m aailm ansotaa edeltäneellä  kaudella K om m unistinen In ter
nationale yhdisti kaikki kom m unistiset puolueet ta iste luun  fasistista 
taan tum usta  ja  k iih tyneitä  sodanvarustelu ja vastaan. K om m unistis
ten  puolueiden taistelun avulla  laskettiin  siten  perusta  sille laajalle  
vastarin taliikkeelle , joka toisen m aailm ansodan a ikana ta iste li fa
sistisia hyökkääjiä  vastaan vapauttaakseen kansat sodasta ja  fasisti
sesta orjuudesta.
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Toisen m aailm ansodan loppuvaiheessa K om m unistinen In ternatio 
nale lopetti to im intansa. Sen jäsenpuolueet o livat kasvaneet suuriksi 
joukkopuolueiksi ja  o livat täysin kypsyneet m äärittelem ään politiik 
kansa ja  m enettelytapansa. K om m unististen puolueiden kansainväli
set yhteydet saivat täm än jälkeen uusia m uotoja. V. 1947 perustettiin  
K om m unististen ja  työväenpuolueiden tiedoitustoim isto neuvottelu- 
luontoiseksi yhdyssiteeksi e ri m aiden puolueiden välille.

Kom m unistiset puolueet taistelevat nykyään  entistä  voim akkaam 
pina ja  yhtenäisem pinä työtätekevien elinetujen, dem okratian, k an 
sojen välisen rauhan  ja  m aittensa kansallisen itsenäisyyden puolesta. 
Uskollisina M arxin, Engelsin, Leninin ja  S talin in  opeille kom m unis
tiset puolueet jo h tava t kaikkien  edistyksellisten ihm isten ponniste
lu ja  työväenluokan suuren pääm äärän —  sosialismin toteuttam iseksi.

Kysymyksiä keskustelua ja kirjallisia tehtäviä varten:

1. Selosta lyhyesti K om m unistisen In ternationalen  perustam isen 
syitä ja  perustavan kokouksen tärkeim piä päätöksiä.

2. M illä tavalla  Kom m unistisen In ternationalen  vaikutus ta iste
lussa työväen yhtenäisyyden puolesta näkyi 20-Iuvulla?

3. M itkä syyt a iheu ttiva t kapitalistisen  talouspulan vv. 1929— 34?
4. M iksi suurpääom a tu rv au tu i fasism iin?
5. M iksi K om m unistinen In ternationale  keho itti 7. kongressissaan 

raken tam aan  fasism in- ja sodanvastaista yhteis- ja  kansan
rin tam aa?

6. Miksi ei ole olemassa m itään voittam attom ia esteitä työväen
luokan yhteistoim innalle?

7. Selosta kom m unististen puolueiden suhdetta toiseen m aailm an
sotaan.

8. M inkä vuoksi K om m unistinen In ternationale  lopetti toim in
tansa?

9. M äärittele lyhyesti Kom m unistisen In ternationalen  historialli
nen teh tävä ja  m erkitys.
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