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KOMINTERNIN TOIMEENPANEVALLE KOMITEALLE

On välttämätöntä kirjoittaa vielä III Internationalen 
II kongressille teesit kansainvälisestä taloudellisesta ja 
poliittisesta tilanteesta.

Eikö voitaisi antaa alustavan luonnoksen laatimista 
Lapinskin tai jonkun muun tehtäväksi noudattaen l i k  i- 
p i t ä e n  seuraavaa t e e s i e n  356 j ä s e n n y s t ä :

1. Koko maapallon jako (niin pankki- ja finanssipää- 
oman vaikutusvyöhykkeiden kuin myös kansainvälisten 
syndikaattien ja kartellien mielessä sekä yhtäläisesti 
siirtomaiden ja puolisiirtomaiden valloituksen mielessä) 
on imperialismin, 20. vuosisadan talouselämän, perustosi- 
asia.

2. Siitä johtuvat väistämättömästi imperialistiset sodat 
yleensä ja muun muassa vuosien 1914—1918 ensimmäinen 
imperialistinen sota.

3. Tämän sodan tulokset:
(a) maailmanmahtavien suurvaltojen lukumäärän 

vähentyminen, heikkojen, rosvottavien, jaettavien, riip
puvaisten lukumäärän lisääntyminen;

(b) kapitalismin k a i k k i e n  ristiriitojen tavaton 
kärjistyminen niin kaikkien kapitalististen maiden 
sisällä kuin myös eri maiden välillä;

(c) erikoisesti kapitalismin molempien poolien kär
jistyminen maailmanmitassa:

harvalukuisten pääomamagnaattien ylellisyyden 
kasvu;

puutteen, köyhyyden, kurjuuden, nälän, työttömyy
den ja äärimmäisten toimeentulovaikeuksien lisään
tyminen;

(d) militarismin voimistuminen, taloudellisesti väis
tämättömien uusien imperialististen sotien valmistelun 
tehostuminen ja nopeutuminen; sotien, ja lisäksi
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erittäin vallankumouksellisten sotien lukumäärän 
lisääntyminen koko maailmassa;

(e) Kansainliiton täydellinen vararikko, sen val
heellisuuden paljastuminen; ,,wilsonismin” vararikko. 
Porvarillisen d e m o k r a t i a n  vararikko.

4. Selitys, aivan suppea, luonnehtimalla (vrt. P. Levin 
alustus 14. IV. 1920):

Englantia ja Amerikkaa
Ranskaa
Japania
muita, puolueettomia, Euroopan ja Amerikan maita 
voitettuja maita (Venäjää ja Saksaa etupäässä) 
siirtomaita
puolisiirtomaita (Persiaa, Turkkia, Kiinaa).
5. Raaka-aineet — niiden ehtyminen 
teollisuus — sen voipuminen (polttoaineet j.n.e.) 
valuutta — sen romahdus. Velat. Rahanarvon putoa
minen.
Koko maailmantalouden järjestelmän „häiriintymi

nen”, hajoaminen.
6. Tulos =  vallankumouksellinen maailmankriisi. 

Kommunistinen liike ja Neuvostovalta.

K irjoitettu  ennen  heinäku un  19. 1920 

Ju lka istu  en si k erran  o. 1941 Ju lka is taan
käsik ir jo itu ksen  m ukaan


