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KOMMUNISTISEN INTERNATIONALEN II KONGRESSI

Elokuun 7 pnä päättyi Kommunistisen Internationalen 
II kongressi. Internationalen perustamisesta on kulunut 
alun toista vuotta, ja tänä lyhyenä ajanjaksona on saavu
tettu valtavaa, ratkaisevaa menestystä.

Vuosi sitten I kongressissa vasta nostettiin kommunismin 
lippu, jonka ympärille vallankumouksellisen proletariaatin 
voimien tuli kokoontua; julistettiin sota Toiselle, keltaiselle 
Internationalelle, joka yhdistää sosialistiluopioita, jotka 
ovat siirtyneet porvariston puolelle proletariaattia vastaan 
ja ovat liitossa kapitalistien kanssa työväenvallanku- 
mousta vastaan.

Kuinka valtavaa menestystä on saavutettu vuoden 
aikana, se näkyy muun muassa siitä, että myötämielisyyden 
kasvu työväenjoukoissa kommunismia kohtaan on pakot
tanut tärkeimmät II Internationaleen kuuluneet Euroopan 
ja Amerikan puolueet: Ranskan sosialistisen puolueen, 
Saksan ja Englannin ,,riippumattomat” puolueet ja Ameri
kan sosialistisen puolueen eroamaan II Internationalesta.

Vallankumouksellisten työläisten parhaat edustajat ovat 
maailman kaikissa maissa jo asettuneet kommunismin 
kannalle, Neuvostovallan kannalle, proletariaatin diktatuu
rin kannalle. Euroopan ja Amerikan kaikissa kehittyneim
missä maissa on jo kommunistinen puolue tai lukuisasti 
kommunistiryhmiä. Ja elokuun 7 pnä päättyneessä kongres
sissa liittyivät yhteen proletaarijoukkoihin yhteydessä 
olevien lujien ja mahtavien järjestöjen edustajat eivätkä 
enää vain proletaarisen vallankumouksen etumaiset julista
jat. Kommunismin kannalla on nyt vallankumouksellisen 
proletariaatin maailmanarmeija, ja se sai päättyneessä
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kongressissa oman järjestönsä, selvän, täsmällisen ja seik
kaperäisen toimintaohjelman.

Kongressi kieltäytyi ottamasta heti Kommunistisen Inter- 
nationalen riveihin niitä puolueita, joihin on vielä jäänyt 
,,menshevismin”, sosialismin asian kavalluksen, opportu
nismin vaikutusvaltaisia edustajia, kuten on laita edellä 
mainituissa Toisesta, keltaisesta Internationalesta eron
neissa puolueissa.

Useilla täysin selvillä päätöslauselmillaan kongressi 
sulki opportunismilta kaikkinaisen pääsyn ja vaati teke
mään siitä ehdottomasti pesäeron. Ja kongressissa esite
tyistä varmoista tiedoista kävi selville, että työväenjoukot 
ovat meidän puolellamme, että opportunistit voitetaan nyt 
lopullisesti.

Kongressi oikaisi virheet, joita eräät kommunistit, jotka 
tahtovat ehdottomasti mennä »vasemmalle”, ovat tehneet 
muutamissa maissa kiistämällä sen, että on välttämätöntä 
toimia porvarillisissa parlamenteissa, taantumuksellisissa 
ammattiliitoissa, kaikkialla, missä on miljoonia työläisiä, 
joita kapitalistit ja työväen piireistä lähteneet kapitalistien 
lakeijat, s.o. Toisen, keltaisen Internationalen jäsenet, vielä 
pettävät.

Kongressi sai aikaan koko maailman kommunistisissa 
puolueissa sellaisen .yhtenäisyyden ja kurinalaisuuden, jol
laista ei ole ollut koskaan aikaisemmin ja joka antaa työ- 
väenvallankumouksen etujoukolle mahdollisuuden kulkea 
seitsemän peninkulman saappailla eteenpäin kohti suurta 
päämääräänsä, jona on pääoman ikeen kukistaminen.

Kongressin ja työläisnaisten kansainvälisen konferenssin 
samanaikainen kokoontuminen on omiaan lujittamaan 
kongressin yhteyksiä kommunistiseen naisliikkeeseen.

Kongressissa olivat niin ikään edustettuina rosvoavien 
kansakuntien »sivilisoituneen” liiton armottomasti ryö- 
väämien, polkemien ja orjuuttamien Idän maiden, siirto
maiden ja takapajuisten maiden kommunistiset ryhmät ja 
puolueet. Vallankumouksellinen liike kehittyneimmissä 
maissa olisi asiallisesti pelkkää petosta, ellei Euroopan ja 
Amerikan työläisten pääomanvastaisessa ja pääoman sorta
mien satojen ja satojen miljoonien „siirtomaa”-orjien tais
telussa ole täydellistä ja kiinteää yhteenliittyneisyyttä.

Suuria ovat sotilaalliset voitot, joita työläisten ja 
talonpoikain Neuvostotasavalta on saanut tilanherroista ja
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kapitalisteista, Judenitsheista, Koltshakeista, Denikineistä, 
valkopuolalaisista sekä niiden auttajista — Ranskasta, 
Englannista, Amerikasta ja Japanista.

Mutta sitäkin suurenmoisempi on se voitto, jonka olemme 
saavuttaneet saadessamme puolellemme työläisten, työtä
tekevien, pääoman sortamien joukkojen mielen ja sydä
men, kommunististen aatteiden ja kommunististen järjestö
jen voitto koko maailmassa.

Proletaarinen vallankumous, kapitalismin ikeen kukista
minen on tapahtuva ja tapahtuu maailman kaikissa maissa.
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