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Ievads

Šogad mūsu zeme un visa progresīvā cilvēce svinīgi at-

zīmē Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas četrdesmito

gadadienu.

Jau aizritējuši četrdesmit gadi kopš tās dienas, kad

Krievijas darbaļaudis boļševiku partijas vadībā nogāza ka-

pitālistu un muižnieku kundzību un nodibināja darbaļaužu

varu. t

Pirmoreiz cilvēces vēsturē tika nodibināta jauna tipa

valsts - Padomju sociālistiskā valsts, kuras iekšējā un ārē-

jā politika sāka paust un aizstāvēt darbaļaudžu vitālās in-

tereses un to aubalstīja tauta.

Oktobra sociālistiskajai revolūcijai, kas notika zem

internacionālisma karoga, kurā bija ierakstīts, ka tās ārpo-

litikas pamats ir cīņa par mieru, par visu tautu draudzību,

bija milzīga ietekme uz darba tautu kapitāla zemēs, uz strād-

nieku un revolucionāro kustību šinīs zemēs, uz nacionālās

atbrīvošanās kustību koloniālajās un atkarīgajās zemēs.

Oktobra revolūcija iedvesmoja visu zemju darbaļaudis

cīņai par savu atbrmvošanu no kapitālisma jūga. Tā atklāja

jaunu eru koloniālo un atkarīgo zemju cīņā par savu neatka-

rību.

Oktobra sociālistiskā revolūcija deva ārkārtīgi stipru

triecienu pasaules imperiālismam, kas nokļuva visgārejās
krīzes stāvoklī, no kuras tas vairs nespēj

revolūcijas izbeigusies kapitālisma nedalīta kuņdzība,un

pasaulē savu vietu stingri ieņēma otra sociālā sistēma -

socialistisms.

Liela Oktobra lozungi, Padomju Savienības un citu so-
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cialisma zemju milzīgie panākumi ekonomikas, zinātnes un

kultūras jomā, šo zemju miermīlīgā ārpolitika stipri ie-

tekmē notikumus starptautiskajā arēnā un pla&& tautas masu

prātus kapitālistiskajās zemēs. Arvien vairāk nostiprinās

darbaļaužu, tautu ticība sociālisma lielajām priekšrocībām.

Padomju valdības politikai, kas atbilst visu tautu progre-

sa un civilizācijas uzdevumiem, simpatizē un to atbalsta

milzīgs cilvēces vairākums.

Padomju tauta jau četrdesmit gadus pašaizliedzīgi strā-

dā un cīnās par savas ekonomikas un kultūras augšupeju, par

komunisma uzcelšanu. Ja šajā cīņā gūti tik lieliski panā-

kumi un ja padomju tauta ilgus gadus varēja un var arī ta-

gad dzīvot un strādāt mierīgos apstākļos, tad te lieli no-

pelni ir mūsu ārpolitikai. Visus šos gadus Padomju Savie-

nības Komunistiskā partija ārkārtīgi sarežģītā starptau-

tiskā situācijā meklēja un atrada ceļus, kas nodrošināja

sociālisma un komunisma celtniecībai visizdevīgākos starp-

tautiskos apstākļus. Cīņa par mieru un valstu, kam dažādas

sociālas sistēmas, mierīga līdzās pastāvēšana atbilst tik-

lab padomju tautas, kā arī visas progresivās cilvēces in-

teresēm.
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1. Cīņa par mieru - Padomju Savienības ārpolitikas

galvenais uzdevums.

Padomju ārpolitikas pamats ir konsekventa cīņa par sta-

bilu mieru un tautu drošību. V. I. Ļeņins norādīja, ka de-

mokrātija vispirms un galvenokārt izpaužās tai apstāklī, kā

tiek atrisināts cilvēces svarīgākais jautājums - jautājums

par karu un mieru. Un tieši šajā, visai cilvēcei vissvarī-

gākajā jautājumā visspilgtāk izpaužās padomju sociālistis-

kās valsts patiesais demokrātisms, jo tā neatlaidīgi cīnās

par mieru, par tautu drošību.

miermīlīgā ārpolitika ir padomju valstij organiski ne-

pieciešama, tā izriet no tās dabas, turpretim kapitālistis-

kajām valstīm raksturīga ir ekspansijas politika, svešu te-

ritoriju sagrābšanas un agresivu karu politika.

Padomju zemē ir likvidētas ekspluatatatoru šķiras, tā-

pēc padomju sabiedrībā nav sociālu sabiedrisku grupu vai

šķiru, kas būtu ieinteresētas koloniālā politikā. Padomju

Savienībā ir likvidēts privātīpašums uz zemi, likvidēta na-

cionālā apspiešana un līdz ar to iznīcināta iespēja cilvē-

kam ekspluatēt cilvēku, kā arī iespēja vienām tautām ver-

dzināt citas tautas. Sociālistiskā sistēma nepazīst ekono-

miskās krīzes, no kurām kapitālistiskās pasaules monopolis-

tu aprindas meklē izeju jaunu agresivu karu izraisīšanā.

Cīņa par mieru ir Komunistiskās partijas un Padomju

valdības līnija, nevis taktikas paņēmiens, kā

to cenšas iztēlot buržuāziskā propaganda.

Padomju Savienības centienus pec miera nosaka komu-
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nisma celtniecība aizņemto padomju ļaužu vitālās intere-

ses un vajadzības. V. I. Ļeņins norādīja, ka ikvienas

valsts ārpolitiku nosaka tās iekšējā politika. Bet Pa-

domju valsts iekšējās politikas uzdevums ir uzcelt komu-

nismu. Mūsu uzdevums ir pilnīgi nodrošināt tautas augošās

materiālās un kultūras vajadzības un mums miers vajadzīgs

tādēļ, lai no gada gadā uzlabotu savu dzīvi. Sociālistiskā

valsts Spējas par tautas dzīves nemitīgu uzlabošanu. Tā-

tad tā rūpējas par to, lai nebūtu karu, kas tautu izposta,

kas darbaļaudīm nes postu un ciešanas. PSRS ārpolitikas

uzdevums ir saglabāt un nostiprināt mieru visā pasaulē, tā-

pēc Padomju Savienība atbalsta visus tos spēkus, kas tā-

pat tiecas pēc miera. Tā ir padomju ārpolitikas galvenā at-

šķirība no kapitālistisko zemju ārpolitikas.

Bez tam mūsu ārpolitika atšķīrās no kapitālistisko

zemju ārpolitikas arī ar to, ka tā ir pirmā ārpolitika

cilvēces vēsturē, kas balstās uz marksisma-ļeņinisma teori-

ju, t.i., uz vienīgi un patiesi zinātnisku pamatu, kas nav

raksturīgs nevienas ekspluatatoru valsts politikai. Marksisms

- ļeņinisms ne vien dod iespēju padomju ārpolitikai parei-

zi analizēt starptautiskās attiecības, bet arī iespēju pa-

redzēt nākotni,kas ir liela priekšrocība, salīdzinot ar ka-

pitālistisko valstu ārpolitiku.

Piemēram, kaut gan Brestas miera līguma noteikumi bi-

ja ļoti smagi, padomju valdība to tomēr noslēdza daļēji arī

tāpēc, ka tālaika starptautiskā stāvokļa zinātniska anali-

zē rādīja revolūcijas nenovēršamību citās zemēs, bet tādā

gadījumā miera līguma smagos noteikumus likvidētu pašas

tautas. Šis paredzējums arī piepildījās. Starptautiskā si-

tuācija izmainījās tā, ka Brestas miera līgums drīz tika

likvidēts.

1929. - 1933. gada pasaules ekonomiskās krīzes laikā

un 1937. - 1939. gados, pamatojoties.uz starptautiskā stā-

vokļa analizi, tika veikti pasākumi PSRS starptautiskā

stāvokļa nostiprināšanai (ar vairākām kapitālistiskajām



6

valstīm tika noslēgti neitralitātes, neuzbrukšanas un sav-

starpējas palīdzības līgumi), kā arī kolektivās drošības or-

ganizēšanai un sabiedriskās domas mobilizēšanai, lai dotu

pretsparu fašismam.

Šai politikai bija liela nozīme. Tā ievērojami sekmē-

ja pasaules progresīvo spēku uzvaru pār fašismu otrajā pa-

saules karā.

Pēc otrā pasaules kara, laika, kad Ķīna notika revolū-

cija, Padomju valdība realizēja ļoti piesardzīgu politiku

Tālajos Austrumos un saskaņā ar to veidoja savas attiecī-

bās ar gomlndaniešu Ķīnu, Amerikas Savienotajām Valstīm un

citu zemju valdībām.

Padomju Savienības sociālistiskās ārpolitikas mērķis

ir paplašināt un stiprināt starptautiskos sakarus ar vi-

sām tautām, nodibināt draudzīgas attiecības ar visām ze-

mēm. Šāda politika bāzējas uz zinātniskiem pamatiem, tā iz-

V.I. Ļeņina mācības par divu sistēmu - kapitālis-

tiskās un,sociālistiskās - ilgstošas mierīgas līdzās pastā-

vēšanas iespējai (sk. V. I. Ļeņins "Par Eiropas Savienoto

Valstu lozungu", 21. sēj. 302.1pp.)

"Mēs bijām izkarojuši sev apstākļus, - V.I. Ļeņins

teica 1920. gadā, - kuros varam pastāvēt līdzās kapitā-

listiskajām lielvalstīm, kuras tagad spiestas stāties

tirdznieciskos sakaros ar mums" (31.sēj. 364.1pp.)

Tai pašā 1920. gadā V. I. Ļeņins atbildē amerikāņu

korespondentam rakstīja: "Mēs esam par Savienību ar visām

zemēm bez izņēmuma." Uz korespondenta jautājumu, vai

Krievija ir ar mieru sadarboties ar Amerikas savienotajām

valstīm, V. I. Ļeņins atbildēja: "Protams ar mieru, tāpat

kā ar visām zemēm" un tālāk "Lai Amerikas, kapitālisti ne-

aiztiek mus. Mēs viņus neaiztiksim." (30.5ēj.,332.-334.1pp.)

Runādams Padomju IX kongresā, V. I. Ļeņins norādīja} ka

/ir par jebkuras naidīgas valdības vai šķiras vēlēšanos,

gribu un lēmumu lielāks spēks, šis spēks ir kopīgās eko-

nomiskās vispasaules attiecības, kas spiež šīs valdības

un šķiras stāties ar mums attiecībās. %^3^&%^gxxxx3ypx^
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Un mēs redzam, ka Padomju zeme ilgus gadus ir realizē-

jusi un realizē ekonomiskās sadarbības politiku ar visām

zemēm. Otrā pasaules kara laikā, kad bija jācīnās pret fa-

šismu, radās varena PSRS, Lielbritānijas un Amerikas Sa-

vienoto Valstu koalicija. Bet,ja valstis ar dažādām sociālām

sistēmām varēja sadarboties kara laikā, tad tas jo vairāk

iespējams pēckara periodā. Taču rietumvalstu reakcionārās

aprindas no šīs sadarbības baidās vairāk par visu, jo PSRS

miermīlīgā politika grauj viņu pozicijas, vērš bezjēdzīgu

viņu agresivo politiku pret PSRS, laupa monopoliem iespēju

raust pasakainu peļņu, ko tie gūst, ražojot ieročus, rada

šķēršļus vājo zemju pakļaušanai spēcīgajām imperiālistiska-

jām lielvalstīm.

Kā zināms, kari un gatavošanās tiem dod kapitālistiem

milzīgu peļņu. Ja visu amerikāņu korporāciju peļņa, atrē-

ķinot nodokļus, piecos pirmskara gados (1935* - 1939) bija

15,3 miljardi dolāru, tad piecos otrā pasaules kara gados

(1940. - 1944) šo koporaciju peļņa, pēc nodokļu atskaitī-

šanas, bija pieaugusi līdz 42,3 miljardiem dolāru. Patla-

ban ASV un citu kapitālistisko zemju monopolu peļņa turpi-

na augt sakarā ar "auksto karu", ekonomikas militarizaciju

un bruņošanos.

Vispār zināms, ka kapitālistisko zemju valdības ir at-

karīgas no monopoliem, kuri ar valsts aparāta palīdzību

realizē to interesēm atbilstošu politiku. Paši monopolisti

ieņem atbildīgus amatus savas zemes parlamentā un valsts

aparātā.'Tā tas ir Amerikas Savienotajās Valstīs un arī

citās kapitālistiskajās lielvalstis. Tieši tāpēc šādas

valdības realizē "
aukstā kara", bruņošanās, sasprindzinā-

juma radīšanas un sadarbības graušanas politiku.

Atšķirībā no imperiālistiskās politikas māsu valdība

iesaka realizēt kultūras un ekonomisko sakaru paplašinā-

šanu, mierīgu līdzās pastāvēšanu, visu pasaules valstu

sadarbību miera un progresa interesēs.

Sadarbībai, protams, jābūt abpusējai, tas pamatā ja-
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būt abu pušu tiesību vienlīdzības, suverenitātes un neatka-

rības principam. Uz šiem principiem, tad arī balstās padomju

ārpolitika. Protams, tas neizslēdz ideoloģisko cīņu starp

sociālismu un kapitālismu. Ideoloģiskās cīņas jautājumus ne-

drīkst sajaukt ar valstu savstarpējo attiecību jautājumiem,

kā to bieži cenšas darīt daži kapitālistisko valstu pārstāv-

ji.

Aizstāvot mieru, Padomju Savienība aizstāv padomju tau-

tas vitālās intereses, kas sakrīt ar visas progresīvās cilvē-

ces vitālajām interesēm. Tieši tāpēc PSRS ārpolitikāi ir lie-

la autoritāte visas pasaules plašajās tautas masās. Uz Pa-

domju Savienību, kas cīņā par mieru iet avangardā, ar cerī-

bām un ticību raugās visa progresīvā cilvēce.

2. Padomju valsts ārpolitika līdz otrajam
pasaules karam

Padomju valsts jau pirmajās savas pastāvēšanas dienās

parādīja, ka tā ir konsekventa cīnītāja par mieru. Jau 1917.

gada 26. oktobrī (8. novembrī) Padomju II kongress pēc

V. I. Ļeņina priekšlikuma pieņēma Dekrētu par mieru, kas

ieteica visām karojošām tautām un to valdībām nekavējoties

sākt sarunas par taisnīgu demokrātisku mieru. Taisnīgs, de-

mokrātisks miers starp lielām un mazām nācijām, miers bez

aneksijām un kontribucijām - tāda bija padomju miera progra-

ma.

Dekrētam par mieru bija liela starptautiska nozīme. Ar

to Krievija revolucionārā ceļā izgāja no imperiālistiskā

kara, tas nesaudzīgi atmaskoja šo karu kā laupīšanas karu

un deva smagu triecienu buržuāziskajām valdībām, kuras

monopolistu saujiņas intereses upurēja miljonu darbaļaužu
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dzīvības. Nākdama klajā ar patiesi taisnīgu, demokrātisku

miera programu, Padomju valdība visiem rādīja, ka tā netīko

pēc svešām teritorijām, ka tā cienī visu tautu tiesības un

intereses. Jau ar šo pirmo dekrētu Padomju valdība parādīja,

ka tā ir droša un konsekventa' mazo un vājo tautu aizstāve.

Padomju valdība centās noslēgt vispārēju mieru, bet tā

kā ASV, un Francija atteicās no sarunām. Padomju

valdība bija spiesta uzsākt separātas miera sarunas ar

Vāciju. Miera panākšanu diktēja visi apstākļi: tauta karā

bija nogurusi, saimnieciskais sabrukums un bads draudēja

pastiprināties. No otras puses, miera noslēgšanai ar "Rā-

ciju bija labvēlīgi apstākļi - asas pretrunas kapitālis-

tiskajā pasaulē: Vācija un tās sabiedrotie turpināja karu

pret Antantes valstīm. Baidīdamās karā pret Padomju valsti

novājināt savus spēkus, Vācija piekrita miera slēgšanai un

1918. gada martā tika parakstīts miera līgums. Tas bija

liela padomju ārpolitikas uzvara, kas izmantoja pretrunas

imperiālistu nometnē, lai stiprinātu sociālisma spēkus.

"Dresķa, - teica V. I, Ļeņins, - ievērojama ar to, ka pirmo-

reiz milzum lielā mērogā neaptveramu grūtību laikā mēs

spējām izmantot pretrunas imperiālistu starpā tā, ka galu-

galā ieguva sociālisms." (31.5ēj,390.1pp.).

Pasludinājusi dekrētā par mieru kā savu galveno uzdevu-

mu cīņu par mieru un pēc tam noslēgusi ar Vāciju Brestas

miera līgumu, Padomju valdība aicināja visas valdības ko-

pīgi pūlēties, lai nodibinātu mieru, pēc kā tā tiecas vi-

sa cilvēce, visā pasaulē. Taču buržuāziskās valdības no-

raidīja padomju valdības priekšlikumus. Buržuāziskās val-

dības izraisīja mūsu zemē pilsoņu karu, pat vēl vairāk -

tās pašas sūtīja pret jauno Padomju republiku savu karaspē-

ku .Tādējādi padomju vara bija spiesta cīnīties pilsoņu

karā un atvairīt interventu uzbrukumu. Kā inter-

venti tika padzīti no mūsu zemes, bet pilsoņu karā uzvarēja

padomju vara. Mēs izkarojām sev apstākļus mierīgai atelpai.

Kad imperiālisti redzēja, ka baltgvardu karaspēks ir
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cietis sakāvi, intervence nav izdevusies un Padomju vara

nostiprinās visā zemē, bet Rietumeiropā aug strādnieku sa-

šutums pret intervenci, viņi sāka mainīt savas attiecības

pret Padomju valsti.

1920. gada 16. janvārī Antantes Augstākā Padome bija

spiesta atcelt Padomju Krievijas blokādi. 192o.gada 2.febru-

ārī Tērbatā (Tartu) tika parakstīts miera līgums ar Igau-

niju. Sim miera līgumam bija milzīga nozīme Padomju Krie-

vijas starptautiskās autoritātes celšanā. V. I. Ļeņins iz-

teicās, ka "šis miers ir logs uz Eiropu" (3o.sēj. 313.1pp.)

Gandrīz vienā laikā ar Igauniju miera sarunas uzsāka arī

Somija, Lietuva un Latvija. Lai gan imperiālisti tam visā-

di pretojās, 1920. gadā ar šīm valstīm tika noslēgti mie-

ra līgumi, ko sekmēja padomju valdības gudrā ļeņiniskā na-

cionālā politika, Padomju valsts patiesa cenšanās pēc mie-

ra un Baltijas valstu darbaļaužu cīņa par mieru.

Lai stiprinātu mieru un sociālismu, Padomju valdība iz-

mantoja, ne tikai politiskās, bet arī ekonomiskās pretru-

nas starp kapitālistiskajām valstīm. 1920. gada novembrī

Tautas Komisāru Padome izdeva dekrētu "Par koncesiju iz-

sniegšanas vispārējiem ekonomiskiem un juridiskiem notei-

kumiem". Dekrēts par koncesijām radīja kapitālistiskajās

valstīs vētrainu reakciju, tas pastiprināja konkurenci un

pretrunas starp Amerikas Savienoto Valstu, Japānas, Angli-

jas, Francijas un Vācijas imperiālistiem.

Plašos apmēros sākās tirdzniecības līgumu parakstī-

šana ar Padomju republiku/ 1921. gada marta vidū noslēdzās

sarunas ar Angliju par ekonomisku un politisku vienošanos.

Tirdzniecības vienošanās ar Angliju izraisīja bažas Vācijā.

Vācijas valdības aprindas steidzās nodibināt ar Padomju Krie-

viju tirdznieciskas attiecības. Tirdzniecības vienošanās ar

Vāciju tika parakstīta. 1921. gada 6. maijā. Tai pašā gadā

tika parakstītas tirdzniecības vienošanās ar Norvēģiju, Austri-

ju un Itāliju.

Ekonomisko sakaru atjaunošana un nostiprināšana vejci-
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nāja starptautiskās atmosfēras uzlabošanos, tā atbilda mie-

ra interesēm un tuvināja brīdi, kad kapitālistiskajām valstīm

bija jāatzīst Padomju Republika.

Ekonomiskās un politiskās pretrunas starp kapitālistis-

kajām valstīm Padomju republika izmantoja vienīgi miera in-

teresēs, Padomju zemes darbaļaužu interesēs, visas cilvēces

intereses.
Padomju valdības, padomju diplomātijas panākumus cīņā

par mieru sekmēja tas, ka Antantes militārā intervence pret

mūsu zemi cieta krachu. Sava nozīme bija arī tam, ka kapitā-

listiskajās valstīs stipri saasinājās iekšējais ekonomiskais

un politiskais stāvoklis. Oktobra revolūcijas ietekmē vēl

vairāk saasinājās pretrunas starp darbu un kapitālu, pastip-

rinājās revolucionārā kustība Francijā, Anglijā, Vācijā,

Itālijā un citās zemēs. Daudzi fakti liecina, ka Francijas,

Itālijas, Anglijas, Amerikas Savienoto Valstu un citu zemju

darbaļaudis cīnījās par to, lai tiktu izbeigts agresivais

karšj%pret Padomju republiku un Padomju Krievija tiktu at-

zīta.

Intervantu% karaspēka kareivju un matrožu atklātā uz-

stāšanās piespieda Antantes imperiālistus izvest savu ka-

raspēku no Padomju KrievijasV.. Šī uzvara, ko mēs guvām,

piespiezdami aizvākt angļu icafranču karaspēku, - teica

V.I. Ļeņins, - bija pati galvenā uzvara, ko mēs guvām pār

Antanti. Mēs tai atņēmām viņas zaldātus." (30.5ēj.187.1pp.)

Revolucionārā kustība karaspēkā bija daļa no revolucionārās

kustības, kas bija izvērsusies pasaulē Oktobra revolūcijas

ietekmē.

V. I. Ļeņins augstu novērtēja Eiropas strādnieku cīņu

par mieru un pasaulē pirmās sociālistiskās republikas dro-

šību, "Tikko starptautiskā buržuāzija atvēzējas pret mums,

tās roku satver viņas pašas strādnieki." (31.5ēj.268.1pp.).

Pēc ekonomisko sakaru normalizēšanas kapitālistiskās

valstis bija spiestas arī juridiski atzīt padomju republiku.

1922. gada aprīlī starp Padomju Krieviju un Vāciju ti-
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ka parakstīts līgums par diplomātisko attiecību atjaunoša-

nu.

Pēc tam, laikā no 1924. - 1925. gadam Padomju Savienī-

bu juridiski atzina daudzas kapitālistiskās valstis. Šajā

laikā diplomātiskās attiecības ar Padomju Savienību atjau-

noja Anglija, Itālija, Norvēģija, Austrija, Grieķija, Zviedri-

ja, Dānija, Ķīna, Albānija, Meksika, Ungārija, Francija, Ja-

pāna valstis.

Mierīgas līdzās pastāvēšanas periods, kas ilga līdz

otram pasaules karam, vispirms pierādīja divu sociālu sistē-

mu līdzās pastāvēšanas iespēju. Sociālisma divus gadu des-

mitus ilga pastāvēšana miera laika darba apstākļos neapstrī-

dami pierādīja mierīgas līdzās pastāvēšanas politikas reali-

tāti. Līdz ar to 2o gadus ilga mierīgas līdzās pastāvēšanas

prakse parādīja tās ārkārtīgi labvēlīgo ietekmi uz pasaules

ekonomikas, tai skaitā arī uz kapitālistiskās ekonomikas

attīstību. Piemēram, padomju pasūtījumi noslogoja kapitālis-

tisko valstu uzņēmumus un deva darbu simtiem tūkstošu šo

zemju strādnieku. Taču galvenais ir tas, ka miers, miera lai-

ka dzīves apstākļi nodrošināja pasaules ekonomikas attīstī-

bu, kultūras un zinātnes uzplaukumu, pasaules tirdzniecī-

bas un rūpniecības attīstību un, kas.svarīgāks par visu -

saglabāja dzīvību un veselību desmitiem miljonu cilvēku.

Ilgstoša micr&Ālķa atelpa nodrošināja apstākļus Pa-

domju zemes tautas saimniecības atjaunošanai, socialistis*-:

kal industrializācijai un mūsu valsts pārvēršanai par va-

renu,sooialirtisku lielvalsti, kas jau līdz kara sākumam

(1938.g.) rūpniecības attīstības līmeņa ziņā izvirzījās

1. vietā Eiropā un 2. vietā pasaulē.

Padomju vara jau kopš tās nodibināšanās brīža, sāka

konsekventi realizēt marksistiski ļeņiniskās nacionālas

politikas principus, kuru pamatprasība ir visu nāciju vien-

līdzība tiesībās. Attiecības starp Krievijas tautām so-

ciālistiskā valsts veidoja uz jauniem, principiāli atšķi-

rīgiem pamatiem nekā buržuāziski daudznaciju valstis.Šā-
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das politikas rezultātā izveidojās varena PSRS tautu

draudzība, kura pēc tam, otrā pasaules kara

parādīja savu spēku un sekmēja uzvaru pār fašismu.

Pēc šīs nacionālās politikas principiem Padomju

valdība veidoja savas attiecības arī ar citu zemju tau-

tām. Jau 1921. gadā Padomju valdība noslēdza līgumu ar

Irānu, kas pilnīgi likvidēja, agrākos oariskās Krievi-

jas līgumus ar šo zemi, kuri Irānai bija neizdevīgi, ne-

taisnīgi un pazemojuši Irānas vēsturē tas bija pirmais lī-

gums, noslēgts ar lielvalsti uz tiesību vienlīdzības pa-

mata. Pēc tam*vēl tajā pašā ģadā Padomju valdība attei-

cās no netaisnīgajiem cariskās vaļības līgumiem ar Tur-

ciju un Atganistanu un noslēdz ar šīm valstīm draudzības

līgumus. Tāpat liela nozīme bija līgumam ar Mongolijas

tautas valdību, kas tika noslēgts 1921. gadā s.novembrī.

1924. gadā ar Padomju Savienību līgumu noslēdza Ķīna, kas

bija pirmais uz tiesību vienlīdzības pamatiem noslēgtais

līgums šīs valsts vēsturē un izdevīgs tiklab PSR Savienībai,

kā arī Ķīnai.

Padomju Savienība starptautiskajā arēnā vienmēr ir

aizstāvējusi un aizstāv tautu brīvību, tā ir nenogurdi-

nāma cīnītāja par mieru un draudzību starp tautām.

Padomju Savienība visā periodā starp diviem kariem

neatlaidīgi un konsekventi aizstāvēja mieru, cīnījās pret

jaunu karu, centās nosiēgb kolektivās drošības līgumu. Šā-

das politikas realizēšanas nepieciešamība sevišķi pieauga

1933* gadā sakarā ar kara parēkļa izveidošanos Eiropas

centrā, t.i., sakarā ar fašisma nākšanu pie varas Vācijā.

Sākot ar Dženovas starptautisko konferenci, kas bija

pirmā starptautiskā konference ar sociālistiskās valsts

piedalīšanos, nav bijis nevienas starptautiskas apsprie-

des vai konferences, kurā Padomju Savienības pārstāvji

necīnītos par mieru, mierīgu līdzās pastāvēšanu un kolck-

tivo drošību.

Jau 1922. gada aprīlī Dženovas konferencē padomju

delegācija izvirzīja jautājumu pņr vispārēju bruņojuma \
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samazināšanu. Saprazdama, ka tieši drudžaina bruņošanās stip-

ri apdraud mieru, padomju valdība visās turpmākajās attiecī-

gajās konferencēs pastāvīgi nāca klajā ar saviem priekšliku-

miem apturēt drudžaino bruņošanos, samazināt bruņojumu, pār-

vietot materiālos līdzekļus un miljonu cilvēku darbu no cil-

vēku iznīcināšanas rīku ražošanas sfēras uz tādu materiālo

vērtību ražošanu, kas nepieciešamas cilvēka dzīves un dar-

ba apstākļu uzlabošanai, ekonomikas un kultūras uzplaukumam,

zinātnes un mākslas tālākam progresam.

Realizēdama savu miermīlīgo politiku, cīnīdamās par

miera nostiprināšanu un drošības garantēšanu, Padomju valdī-

ba laikā no 1925. līdz 1933. gadam noslēdza neuzbrukšanas

un neitralitātes līgumi ar Vāciju, Itāliju, Turciju, Afga-

nistānu un citām valstīm. Šie,pēc Padomju Savienības iniciati

vas neslēgtie līgumi ne tikai nostiprināja PSRS starptautis-

ko stāvokli, bet arī stiprināja mieru visā pasaulē.

1934. gadā Padomju Savienība iestājās Tautu Savienībā,

kas varēja noderēt par tribini agresoru nodomu atmaskoša-

nai.

Konsekventi aizstāvot mieru un cīnoties pret pieaugoša-

jiem otrā pasaules kara draudiem, P<RS 1935. gadā noslēdza

savstarpējās palīdzības 11 urnuar Franciju un Čechoslova-

kiju.

Kad 1935. gadā fašistiskā Itālija uzbruka Abesinijai,

vienīgi Padomju Savienība ieņēma principiālu nostāju, tā

droši un noteikti pieprasīja iegrožot agresoru.

1936. - 1939. gados Padomju Savienība atmaskoja hitle-

riešu un Itālijas fašistu intervenci pret Spānijas republi-

ku un aizstāvēja spāniešu tautu.

1938. gadā, kad vācu fašisti sagrāba PSRS

asi nosodīja šo varmācīgo aktu. Tai pašā 1938. gadā, kad

Anglijas un Francijas valdības, lauzdamas viņu pašu noslēg-

tās starptautiskās vienošanās,nodeva Čechoslovnkljuy Hitle-

ram, vienīgi Padomju Savienība bija gatava iet palīgā

Čechoslovakijai.

Padomju Savienība atmaskoja Anglijas, ASV un Franci-
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jas reakcionāro valdošo aprindu nodevīgo Hinchenes politi-

ku, kad tās, piekāpdamās fašistiskajām valstīm, centās no-

virzīt hitlerisko agresiju uz Austrumiem - pret PSRS.

Padomju Savienības cīņai prot fašistisko valstu agresi-

vo politiku otrā pasaules kara priekšvakarā bija ļoti liela

nozīme visas pasaules progresīvo spēku mobilizēšanā un sa-

liedēšana. Tieši Padomju Savi nība brīdināja pasaules tau-

tas no briesmām, kas draud no fašistiskajiem agresoriem.

Padomju Savienība ne tikai atmaskoja fašistisko valstu ag-

resivos nolūkus, bet arī realizēja aktivu politiku, cen-

šoties nostiprināt mieru mīloša :<,emjusadarbību,izolēt fa-

šistiskās valstis, nodibināt vienotu fronti pret fašismu,

radīt tautu kolektīvās drošības organizāciju. Un kaut gan

šī tālredzīgā politika uzreiz arī nedeva tiešus rezultā-

tus, taču tie kļuva redzami vēlāk un tieši šie rezultā-

ti veicināja antichitleriskās frontes izveidošanos, kas

atviegloja uzvaru pār fašismu.

Taču tolaik un Francijas reakcionārās

valdošās aprindas, kas centās izdabāt fašismam un to

atbalstīja, atttdcās no kolektīvās drošības, no pret-

darbības fašistiskajiem agresoriem, jo centās viņus iz-

-*a.ntotpartriecienspēku pret Padomju Savienību.

Šādos apstākļos, pēc tam, kad bija cietušas neveiksmi

sarunas ar Angliju un Franciju, kad draudēja izolācija un

kļuva iespējams Vācijas uzbrukums, Padomju valdība bija

spiesta 1939. gadā noslēgt ar Vāciju neuzbrukšanas paktu.

Sada notikumu gaita daudziem kapitālistiskajiem

stratēģiem bija īsts pārsteigums. Kā zināms, Anglija un Fran-

cija, ~SVatbalstītas, nemaz nedomāja noslēgt ar Padomju

Savienību savstarpējās palīdzības līgumu, bet slepenībā,

PSRS aizmuguras veda sarunas ar Vāciju, cenšoties Padomju

Savienību izolēt un radīt vienotu pretpadomju fronti.

Nor-lēgusi/1939. gadā līgumu ar Vāciju, P RS līdz ar to

izjauca amerikāņu, angļu un franču imperiālistu plānus,

nostiprināja aizsardzību un deva lielu ieguldījumu
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mušu uzvaras nodrošināšana pār hitleriskajiem agresoriem

un tātad pār visas pasaules reakcionārajiem spēkiem, Tur-

pretim kabinetu klusumā izstrādātie kapitālistu plāni izolēt

PSRS - izrādījās nereāli.

3. Padomju Savienības ārpolitika otrā

pasaules kara laikā

Uzrīdīdami fašistisko agresoru uz karu pret PSRS un

agresoru atbalstīdami, ASV, Anglijas un Francijas kapitālis-

ti cerēja, ka Padomju Savienības un Vācijas karā PSRS un

Vācija novājināsies un tad savus spēkus saglabājušās

Amerikas Savienotās Valstis, Anglija un Francija iejauk-

sies un nodiktēs novājinātājiem kara dalībniekiem savus no-

teikumus.

Taču šie kapitālistu stratēģiskie plāni izrādījās cel-

ti uz smiltīm. Tie sāka jukt jau pašā sākumā.

Vācija, vēl pirms tā uzbruka Padomju Sa-

vienībai, uzsāka karu pret Angliju un Franciju, okupēja gan-

drīz visas Rietumeiropas valstis un sāka reāli apdraudēt

nngliju un Savienotās Valstis. Vācijas sabiedrotais Japāna

izvirzīja sev uzdevumu.nodibināt savu kundzību Āzijā, sa-

graujot amerikāņu un angļu pozicijas Āzijā.

Reālā situācija radikāli izmainīja Anglijas un ASV

plānus. ASV un Anglijas valdības, baidīdamās, ka pasaulē

nodibināsies Vācijas un Japānas kundzība un redzēdamas,

ka uzvarai pār Vāciju un Japānu pašu spēki ir par vājiem,

bija spiestas piekrist savienībai ar PSRS. Tā radās priekš-

noteikumi antihitleriskās frontes izveidošanai, kas kļuva

nepieciešama vēl jo vairāk tāpēc, ka tautas pieprasīja

fašisma sakāvi un vienotu rīcību ar.Padomju Savienību cī-

ņā pret hitlerisko Vāciju, kas draudēja nospiest verdzībā

visas pasaules tautas, iznīcināt demokrātiju un progresi-
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vas cilvēces kultūru. Valstu, kar:dažādas sociālas sistēmas,

kopīga rīcība otrā pasaules kara laikā bija PSRS visas ie-

priekšējās miermīlīgās ārpolitikas - līdzās pastāvēšanas

un sadarbības ārpolitikas rezultāts.

Kērķi un cēloņi, kas pamudināja Anglijas un -SV valdī-

bas iestāties antihitleriskajā koalīcijā, Padomju Savienībai

nebija nekāds noslēpums. Padomju valdība labi izpr, ta Angli-

jas un ASV konkrētās intereses, tomēr atzina par nepiecie-

šamu izmantot radušos apstākļus fašistiskās Vācijas sakāvei.

ASV un Anglijas valdošās aprindas nebūt negribēja Vāci-

jas fašisma pilnīgu sakĶvi. Viņas tikai gribēja novājināt

Vāciju, Itāliju un Japānu, nobīdīt šīs valstis pie malas kā

bīstamus konkurentus un pretendentus uz pasaules kundzību,

panākt "ietekmes sfēru" pārdali savā labā.

ASV un Anglijas svarīgākais uzdevums bija novājināt

Padomju Savienību, panākt, lai tā kļūtu par otras šķiras

lielvalsti un nokļūtu atkarībā no ASV un Anglijas kapitā-

listiem. Tāpēc tad arī šīs valstis centās ieildzināt karu,

kas Amerikas monopoliem turklāt deva milzīgu peļņu.

Padomju Savienībai karā pret fašistiskajām valstīm,bija

cēli mērķi - aizstāvēt dižos sociālisma iekarojumus, at-

brīvot Eiropas tautas no fašistisko iebrucēju jūga, panākt

drīzu uzvaru pār pasaules visreakcionārākajiem spēkiem.

Padomju Savienības deklarētā skaidrā un noteiktā kara

mērķu pregiama vēl vairāk piesaistīja tās pusē pasaules

tautas, sekmēja Ziropas tautu atbrīvošanās cīņu pret fašis-

tiskajiem iebrucējiem, stiprināja demokrātisko spēku pozī-

cijas Anglijā un Amerikas Savienotajās valstīs, atviegloja

patriotu pūles apvienot visus progresīvos spēku. Līdz ar

to arī tika sagatavots ceļš tautu draudzības organizēšanai

nākotne uz tiesību vienlīdzības pamata un tika grauta to

reakcionāro elementu kuri Amerikas Savienotajās

Valstīs un Anglijā nostājās pret saskaņotu rīcību ar Pa-

domju Savienību antichitleriskajā karā.

Gatavojot uzbrukumu Palemju Savienībai, fašisti ccre-
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ja, ka Sarkanā Armija tiks sakauta un kļus nespējīga preto-

ties jau pēc pirmā trieciena. Taču vācu fašisti kļūdījās

savos aprēķinos, tāpat pilnīgi nereāli izrādījās arī viņu

zibenskara plāni.

i.ostājusiesbrīvību mīlošo tautu priekšgalā, Padomju

Savienība, tās tauta un bruņotie spēki Komunistiskās parti-

jas vadībā iznesa uz saviem pleciem visu kara smagumu, sa-

kāva agresorus un ar to izglāba cilvēci no fašistiskās ver-

dzības. lenaidnieka sakāvē milzīga nozīme bija jau pirms

kara sekmīgi realizētajai valsts industrializācijai un lauk

saimniecības kolektivizācijai.

No kaujas pie Staļingradas sākās ienaidnieka masveidī-

ga padzīšana no Padomju zemes. Staļingradas kaujas rezul-

tāts bija visas vācu stratēģijas kraehs. Vāciešu sakāve pie

Staļingradas izjauca hitleriešu plānu - iesaistīt karā

pret FSRS Japānu un Turciju, nopietni iedragāja fašistisko

bloku.

Taču pats svarīgākais un izšķirošākais starptautiskais

rezultāts, kāds bija fašistu plānu izjukšanai padomju fron-

te, bija tas, ka cieta neveiksmi angļu un amerikāņu stra-

tēģiskie plāni - novājināt PSRS. Pēc šo plānu kraeha angļi

un amerikāņi savu politiku vērsa ne tikai uz to, lai turpi-

nātu otrās frontes atklāšanas sabotažu un sabotētu ekonomis

kās piegādes Padomju Savienībai, bet arī meklēja iespēju

noslēgt ar fašistisko Vāciju separātu mieru.

Taču, lai kā to būtu gribējušas ASV un Anglijas val-

došās aprindas, amerikāņu un angļu armijas, kas karoja pret

fašistisko Vāciju, nebija iespējams pagriezt pret Padomju

Savienību, kas visā pasaulē bija iemantojusi simpātijas un

olavu ar savu varonīgo cīņu pret fašismu, ar to, ka stingri

aizstāvēja mieru, demokrātiju un tautu neatkarību.

Angļu un amerikāņu plānu izjukšana piespieda Anglijas

un ASV valdības meklēt izeju no radušās situācijas. 1943.

gadā Ruzvelts ar Čcrčilu tikās vairāk kā iepriekšējos ga-

dos. Visas šīs tikšanās notika bez PSRS pārstāvju pieda-

līšanās, kas vispār nepieļaujami no sabiedroto elementāro
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attiecību viedokļa. Taču ASV un Anglijas valdības nespēja

neko pretstatīt Padomju Savienības skaidrajai un atklāta-

jai, katram cilvēkam saprotamai politikai. Tām atlika ti-

kai viens - pieņemt ar PSRS saskaņotus lēmumus, lai kaut

cik nostiprinātu savas pozicijas Eiropā un saņemtu PSRS

palīdzību karā pret Japānu.

Saskaņotu lēmumu pieņemšanai, tiklab attieksmē uz ko-

pīgo kanu pret Vāciju, tā arī jautājumā par pēckara kārtī-

bu pasaulē, 1943. gada oktobrī/ Maskavā tika sasaukta PSRS,

Anglijas un ASV Ārlietu Ministru konference. Šādas konferen-

ces sasaukšana bija Padomju valdības līnijas milzīga uzva-

ra. Konference pieņēma lēmumu, ka nepieciešams kopīgiem spē-

kiem paātrināt Vācijas sakāvi un rīkoties kopīgi miera un

drošības intereses. Tika nolemts, ka ārlietu ministri "at-

zīst nepieciešamību dibināt iespējami drīzākā laikā vispā-

rēju starptautisku organizāciju starptautiskā miera un dro-

šības uzturēšanai."

Pēc tam 1943. gada novembrī - decembrī notika triju

valstu valdības vadītāju konference Techeranā, kur Ruzvclts

un Čerčils apņēmās paātrināt otrās frontes atklāšanu. Tika

apspriests arī jautājums par triju lielvalstu sadarbību pēc

kara miera uzturēšanas interesēs.

Tādējādi musu valdības gudrās ārpolitikas rezultātā

cieta neveiksmi visi mēģinājumi sašķelt antihitlerisko koali

ciju. Padomju Savienības ārpolitika kopā ar Padomju Armijas

panākumiem piespieda Anglijas un ASV valdības piedalīties

karā pret Vāciju līdz tās sakāvei.

1944. gads iegājis vēsture kā Padomju Armijas izšķiro-

šu uzvaru gads.

Anglijas un ASV valdības jau vairāk nespēja sabotēt

otrās frontes atklāšanu. Izveidojusies militārā situācija

nozīmēja, ka Padomju Savienība spēj ieņemt visu Vāciju

un atbrīvot Franciju bez citu palīdzības. Sabiedrotie ne bez

pamata bažajās, ka vācieši nespēs noturēties Francijā un

franču tauta komunistu vadība pilnīgi sakaus vācu okupantu

paliekas, pārņems varu un sāks celt sociālismu. Tādējādi,



izlemjot jautājumu par otrās frontes atklāšanu, sabiedrotie

vispirms centās realizēt savus reakcionāros mērķus - apspiest

demokrātisko kustību un glābt kapitālismu. -

1944. gada jūnijā angļu un amerikāņu karaspēks izcēlās

Ziemeļfrancijā un atklāja otro fronti. Kopīgiem spēkiem fa-

šistiskā Vācija bija sakauta un visa cilvēce tika atbrīvota

no tai draudošā reakcijas tumšo spoku verdzības jūga. Uzva-

rēja progresa un civilizācijas spēki.

Padomju Savienība, vēl turpinoties karam* bija izstrā-

dājusi plašu demokrātiska miera, tautu drošības un starptau-

tiskās sadarbības programu.

Saskaņā ar šo programu bija nepieciešams ne vien sekmī-

gi pabeigt karu, bet arī radīt pēc kara tādus apstākļus, kas

agresoram neļautu darīt savu melno darbu, bija nepieciešams

nodibināt speciālu organizāciju miera aizstāvēšanai un tau-

tu drošības garantēšanai. Kara gados Padomju Savienība ak-

tivi piedalījās Apvienoto Nāciju Organizācijas statūtu iz-

strādāšana. Tā bija jauna starptautiska organizācija, kuras

uzdevi".s aizsargāt mieru un tautu drošību.

Tiklab Dumbarton - Oksas konferencē, kuras sēdēs tika

izstrādāti jaunās starptautiskās organizācijas - Apvienoto

Nāciju Organizācijas statūti, tā arī Sanfranciskas konfe-

rencē 1945. gadā, kur šie statūti tika pieņemti, padomju de-

legācija aizstāvēja principus, kas atbilst vispārējā miera

nodrošināšanas uzdevumiem. Neatlaidīgā cīņā padomju dele-

gācija panāca to, ka ANO Drošības Padomei tika piešķirta

galvenā tiesneša funkcijas miera un kara jautājumos, to iz-

veidoja par galveno politisko orgānu, kas "nes atbildību

par starptautiskā miera un drošības uzturēšanu".

Padomju delegācijai izdevās panākt lielvalstu vienprā-

tības principa pieņemšanu. Pēc šā principa, kas atspoguļots

statūtos, Drošības Padomes lēmumi jebkurā jautājumā, atskai-

tot procedūras jautājumus, var tikt pieņemti tikai tad, ja

par šiem lēmumiem nodotas ne mazāk kā 7 balsis (no 11 Pado-

r.eslocekļiem), ieskaitot visu Padomes pastāvīgo locekļu,

20
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t.i., gandrīz visu-J-ialvalstu Cenšoties

panākt vienprātību, izstrādāt visiem pieņemamus lēmumus,

piecu lielvalstu pārstāvji tādējādi ir spiesti vest saru-

nas, savstarpēji piekāpties. Šim noteikumam, šai Statūtu

prasībai ir liela nozīme visām pasaules valstīm?- Vienīgi

lēmumi, ko atbalsta visas piecas lielvalstis, spēj atbilst

dažādu tautu, dažādu zemeslodes rajonu interesēm.

Trļju lielvalstu valdību vadītāju konferencēs Jaltā

un Potsdamā 1945. gadā PSRS pārstāvji cīnījās par starp-

tautisko attiecību svarīgāko problēmu atrisināšanu plašo

tautas masu un miera interesēs. Piemēram Potsdamas konfe-

rence pieņēma deklarāciju par Vāciju, kurā bija teikts,

ka vienošanās mērķis ir izpildīt Krimas deklarāciju par

Vāciju, ka "vācu militārisms un nacisms tiks izskausti un

sabiedrotie, būdami vienprātīgi tagad un turpmāk, veiks

arī citus pasākumus,lai Vācija nekad vairs neapdraudētu

savus kaimiņus vai miera saglabāšanu visā pasaulē," ka

attieksmē uz Vāciju realizējamās politikas mērķis ir ra-

dīt demokrātisku Vācijas valsti, kas būtu cienīga ieņemt

vietu pasaules brīvo un miermīlīgo tautu vidū. Potsdamas

deklarācijas pamatos bija likti daži padomju ārpolitikas

principi. levērojot tolaik izveidojušos starptautisko

situāciju, sabiedrotie bija spiesti piekrist šiem prin-

cipiem ar tādu aprēķinu, ka nākotnē savas saistības va-

rēs pārkāpt.

Drīz sabiedrotie tiešām sāka vienu pēc otra pārkāpt

Potsdamas deklarācijas pantus. Bet, ja visi Potsdamas

konferences dalībnieki 'izpildītu šīs deklarācijas pra-
-

3*
-

sibas, tad rastos labvēlīgi apstākļi miera un tautu dro-

šības nostiprināšanai pēckara laikā.

Tādējādi-otrais pasaules karš parādīja, ka vienī-

gais patiesais cīnītājs par mieru un pret reakcijas spo-

kiem ir Padomju Savienība.

Otrā pasaules kara rezultātā ievērojami nostiprinā-

jās PSRS pozicijas, un demokrātijas, pasau-

les progresivo spēku pozicijas un stipri pavājinājās
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kapitālisma pozīcijas.

& Par to visu cilvēce ir pateicīga varonīgajai, paš-

aizliedzīgajai cīņai pret fašismu, kuru ga-

dus ilgi veda padomju tauta savas Komunistiskās partijas

vadībā.

4. PSRS cīņa par mieru un tautu drošību

pēckara laikā

Padomju Savienības uzvara karā pret fašismu - šo

kapitālisma triecienspēku - radikāli izmainīja spēku sa-

rēru sociālisma labā un par sliktu kapitālismam. Šī uzva-

ra stipri ietekmēja starptautiskās attiecības, visu cilvē-

ku sabiedrības vēsturisko attīstību, tā bija nenovērtējams

ieguldījums vispārējā miera nostiprināšanā.

Pec kapitālistiskās pasaules stratēģu ieceres fašis-

tikajai Vāojjai bija paredzēta Eiropas tautu brīvības

žņaudzējas loma, bet militaristlskajai Japānai - Āzijas

tautu brīvības, Austrumu tautu nacionālās atbrīvošanās

kustības žņaudzēja loma.

Tāpēc uzvara pār hitlerisko Vāciju un imperiālis-

tisko Japānu nozīmēja ne tikai abu ļoti spēcīgo kapitā-

listisko valstu, šo divu visai pamatīgi nostiprināto

imperiālisma bastionu sagrāvi, bet vispirms to, ka bankro-

tējuši imperiālistu plāni nožņaugt visas pasaules tautu brī-

vību, Šī uzvara arī stipri vājināja reakcionāro aprindu

pozicijas pašās kapitālistiskajās zemēs.

Šī uzvara atraisīja progresa un demokrātijas spēkus

visā pasaulē. Tās rezultātā nostiprinājās sociālisma spēki.

Vēl plašāk izvērsās nacionālās atbrīvošanās kustība Āzijas,

Āfrikas un Latiņamurikas zemēs. lesākās un izvērsās plašu-

mā visas imperiālisma koloniālās sistēmas sairums.

Patlaban no koloniāla jūga jau atbrīvojušas 2o zemes,
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kuru iedzīvotāju daudzums pārsniedz pusi visas cilvēces.

Šo zemju skaitā ir Āzijas lielākās valstis - Ķīna un Indi-

ja.

Ļoti svarīgs visai cilvēcei ir tas fakts, ka tādas

lielas valstis kā Padomju Savienība, Ķīna,, Indija un ci-

tas mieru mīlošās zemes netaupa savus spēkus, lai stipri-

nātu mieru visā pasaulē.

Sociālisms izgājis no vienas valsts ietvariem, izvēr-

ties par pasaules sistēmu un visai pasaulei demonstrē sa-

vus lieliskos sasniegumus saimniecības un kultūras attīs-

tībā.

Pēckara periodā Padomju Savienības cīņa par mieru no-

ritēja dažādos apstākļos. Starptautisko attiecību attīstī-

bu pēc otrā pasaules kara mēdz iedalīt piecos posmos.

Pirmais posms: 1945* - 1947. gads - no Potsdamas kon-

ferences līdz Ārlietu Ministru Padomes Maskavas sesijai,

Šis posms raksturīgs ar to, ka Rietumu kapitālistiskajām

valstīm bija stipri jārēķinās ar pēc kara izveidojušos

starptautisko situāciju, ar Padomju Savienības milzīgo au-

toritāti, kas deva galveno ieguldījumu fašisma sagrāvē,

ar savu tautu sabiedrisko domu, kas atradās lielā demokrā-

tisko lozungu ietekmē, kurus bija pasludinājusi Padomju

Savienība un kuri pec reakcijas melno speķu sakāves trium-

fēja visā pasaulē.

Galvenās problēmas šajā laikā vēl risināja kolektīvi,

sarunu ceļā, lai gan asas cīņas apstākļos, Rietumvalstis

vēl formāli atzina Potsdamas principus, taču visādi sabotē-

ja to realizēšanu.

1946. gadā Parīzē notikušo miera konferenci ASV un Angli-

ja centās izmantot "imperiālistiska miera" nodibināšanai

Eiropā. Taču šie centieni, reakcionārie nodomi cieta neveiksmi.

Padomju valdība panāca to, ka miera līgumi ar hitleriskās

Vācijas bijušajiem sabiedrotajiem - Ungāriju, Rumāniju, Bul-

gāriju, kā arī ar Itāliju un Somiju tika noslēgti uz taisni-
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giem pamatiem.

Polija, Čechoslovakija un Albānija, atbrīvojušās no

fašistiskajiem iebrucējiem, sāka brīvi veidot savu dzī-

vi uz jauniem pamatiem. Padomju Savienība neļāva kapitā-

listiskajām valstīm uzspiest šīm nelielajām zemēm reakcionā-

ros valdītājus, kurus šo zemju tautas nevēlējās.

Konsekventi aizstāvot apspiestās tautas un vajās aemes,

arī vēlāk starptautiskajās konferencēs un

Apvienoto Nāciju Organizācijā aizstāvēja Grieķijas neat-

karību, cļnījās par ārvalstu karaspēka izvešanu no Sirijas

un Libānas, par Indonēzijas brīvību un par daudzu citu Āzi-

jas, Āfrikas un Latiņamerikas zemju tiesībām.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās Asamblejas

pirmajā sesijā 1946. gadā Padomju Savienība iesniedza priekš-

likumu par vispārēju bruņojuma un bruņoto spēku samazināša-

nu, kā arī par to, lai tiktu aizliegta atomenerģijas ražoša-

na un izmantošana kara.vajadzībām.

Lai gan tam sīvi pretojās amerikāņu un angļu imperiālis-

ti, padomju delegācija tomēr prasmīgi aizstāvēja savus priekš-

likumus par atbruņošanos un cic tika atspoguļoti attiecīgā

ANO Ģenerālās Asamblejas rezolūcijā. Šie lēmumi tomēr pēc

tam amerikāņu un angļu bHoka vainas dēļ netika izpildīti.

Arī turpmāk par spīti šā bloka pretdarbībai Padomju

Savienība neatlaidīgi turpināja cīņu par to, lai panāktu

vienošanos atbruņošanās un atomieroču aizliegšanas jautā-

jumā, kas atbilst visas,cilvēces vitālajām interesēm.

Ai'a)otrajāsesijā Padomju Savienība nāca klajā ar

priekšlikumu nosodīt jaunā kara propagandu, ko izvērs

Amerikas Savienotajās Valstīs un citās kapitālistiskajās

zemēs. Šajā jautājumā tika pieņemts attiecīgs lēmums, ta-

ču šī propaganda kapitālistiskajās zemēs neizbeidzās.

Otrais p6sms - 1947. - 1949.g. - sākās ar lielvalstu

Ārlietu Ministru Padomes Maskavas sesiju, pēc kuras ASV,

Anglijas un Francijas valdības jau pārgāja uz atklātu at-

teikšanos no Potsdamas principiem un uz svarīgāko starp-
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tautisko problēmu separātu atrinašanu, bez PSRS piedalīšanas.

Šis periods raksturīgs arī ar to, ka pastiprinās bruņošanās

un neapvaldīta pretpadomju propaganda.

Otrais posms turpinājās līdz agresivā Ziemeļarlantijas

b&oka nodibināšanai (1949.g. aprilis) un Vācijas oficiālai

saskaldīšanai (1949.g. septembris).

Šajā periodā Padomju Savienība izvērsa aktivu darbību,

lai atmaskotu "Trumena doktrīnas" un "Maršala plāna" ekspan-

sīvo raksturu, lai atmaskotu un nosodītu jauna kara propagan-

dētajās, nostiprinātu un saliedēau sociālistiskās sistē-

mas zemes. PSRS nostājās plašumā ejošās miera piekritēju kustī-

bas priekšgalā.

1949. gadā ANO kārtējā sesijā Padomju Savienība iesnie-

dza priekšlikumu nosodīt jauna kara gatavošanu, kas notiek

vairākās kapitālistiskās zemēs, Lzliegt atomieroču izmanto-

šanu, aicināt visas valstis atrisināt savus strīdīgos jautā-

jumus mierīgiem līdzekļiem un noslēgt starp piecām lielvalstīm

siera p^ktu.

Taču visus šos miermīlīgos priekšlikumus kapitālistis-

kās lielvalstis vienu pēc otra noraidīja. Radās jauna kara

draudi.

Šādos apstākļos Padomju Savienība bija spiesta veikt

dažus pasākumus, lai pastiprinātu savu drošību un nostiprinā-

tu sociālistisko sistēmu. Piemēram, lai nostiprinātu sociālis-

tisko sistēmu, 1949. gadā tika nodibināta Ekonomiskās savstar-

pējās palīdzības padome, kas darbojās uz tās dalībnieku - PSRS

un tautas demokrātijas zemju tiesību vienlīdzības pamata. Starp

sociālistiskās nometnes zemēm noslēgtās ekonomiskās vienoša-

nās veicināja šo zemju utrauju progresu. Ar PSRS brālīgo pa-

līdzību un atbalstu daudzas tautas demokrātijas valstis pār-

vērtās par zemēm ar augstu saimnieciskās attīstības līmeni.

Trešais posms aptver, 1950. - 1953* gadu, t.i., laika

posmu no kara izraisīšanas Korejā līdz pamiera noslēgšanai

Korejā, šim posmam raksturīga kapitālistisko lielvalstu pā-

reja no kara gatavošanas uz tiešas agresijas aktiem. Šis
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ir "auksta kara" posms, un ta kulminācijas punkts ir karš

Korejā.

Šajā posmā Padomju Savienība neatlaidīgi turpināja

cīņu par starptautiskā sasprindzinājuma vājināšanu, par

atbruņešanos, par kara darbības izbeigšanu Korejā. Tieši

šajā laikā aktivizējās aicra piekritēju kustība. 1950. gadā

plaši pazīstamo Stokholmas uzsaukumu, kas aicināja paslu-

dināt par noziedznieci to valdību, kura pirmā lieto atombum-

bu, parakstīja 500 miljoni cilvēku. Neapšaubāmi, tas bija

viens no cēloņiem, kas piespieda rietumu agresorus atteik-

ties no kara paplašināšanas un atomieroču lietošanas Ko-

rejā. Pēc tam Vispasaules aiera Padome, pauzdama visas

progresivās cilvēces gribu, griezās pie visu zemju valdī-

bām ar aicinājumu visiem parlamentiem pieņemt Likumu, ķa

kara propaganda atzīstama par kriminālnoziegumu. PSRS

Un tautas demokrātijas zemes šādu likumu pieņēma, kas uz-

skatāmi pierāda šo zemju miermīlīgumu. Turpretim ASV un

citu kapitālistisko zemju valdības attāncās pieņemt likumu

par saukšanu pie kriminālatbildības par kara propagandu.

Vispasaules Mlura Padomes aicinājumu noslēgt starp

piecām lielvalstīm (starp Angliju, Franciju, ASV, PSRS

un.Ķīnu) īiera paktu parakstīja 600 miljoni cilvēku. Šo

aicinājumu plaši atbalstīja padomju tauta un padomju val-

dība. Visos svarīgākajos cilvēku sabiedrības dzīves posmos

Padomju Savienības politika vienmēr ir sakritusi ar progre-

sa ceļu ejošās sabiedrības attīstības prasībām, ar progre-

sivās cilvēces prasībām un tautu centieniem. Pasaules sa-

biedriskā doma iestājās par mieru. Hiera aizstāvju fronte

nostiprinājās un paplašinājās, pateicoties Padomju Savie-

nības miermīlīgajai ārpolitikai. Tā visa rezultātā izdevās

nepieļaut kara darbības pārnešanu ārpus Korejas, bet pēc

tam, 1953. gadā, panākt kara pārtraukšanu Korejā un pamie-

ra akta parakstīšanu.

Ceturtajai, ponrrr.n pieskaitāms periods no 1953. gada
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līdz 1956. gada oktobrim, t.i., no pamiera noslēgšanas Kore-

ja līdz laikam, kad sākās agresija prot Ēģipti un kontrre-

voīucionarais dumpis.Ungārijā.

Šā perioda sākums raksturojas ar starptautiskā saspī-

lējuma vājināšanos, kas bija Padomju Savienības miermīlīgās

ārpolitikas nopelns, kā ar sabiedriskās domas pieaugošo

pretsparu starptautisko attiecību atmosfēras karsētājiem.

Šā perioda svarīgākā iezīme ir atgriešanās pie starptautisko

problēmu koloativas apspriešanas sarunu ceļā, ko jo spilgti

liecina lielvalstu ār/lietu ministru apspriede Bcrlinē un

Žcņevas konference 1954. gadā, kur tika panākta vienošanās

par kara izbeigšanu Indoķīnā, kā arī četru lielvalstu valdī-

bu vadītāju apspriede Žeņevā 1955* gadā.

Padomju Savienības miera un mierīgas līdzās pastāvē-

šanas politika guva neapšaubāmu uzvaru un lielus panākumus,

turpretim ASV un citu kapitālistisko lielvalstu politika no

"spēka pozīcijas" nonāca strupceļā. Tautas masu spiediena

rezultātā un pēc visu zemju sabiedriskās domas pieprasījuma

1955* gada jūlijā. Žeņevā notika četru lielvalstu - Angli-

jas, Francijas, un PSRS *-valdību vadītāju apspriede.

apspriedē pirmoreiz pēc otrā pasaules kara sastapās

četru lielvalstu vadītāji un apsprieda pasaules politikas

svarīgākās problēmas. "Žcņevas gars" nomainīja saspīlējumu

v-.lstusavstarpējās attiecībās. Žeņevā visas četras liel-

valstis oficiāli un atklāti paziņoja, ka karš un gatavošanās

tam nav šo valstu ārpolitikas mērķis. Tās noraidīja karu kā

līdzekli savu mērķu sasniegšanai, paziņoja, ka visi strīdi

atrisināmi vienīgi sarunu ceļā. Žcņevas apspriedes sasauk-

šana un tās lēmumi bija liela PSRS miermīlīgās ārpolitikas

uzvara, visu pasaules mieru milpšo speķu uzvara.

Taču pēc Šīs rietumvalstu reakcionārās aprin-

das un vispirms ASV monopoli sāka darīt visu iespējamo, lai

likvidētu "Žeņevas garu". Kā zināms, drudžaina bruņošanās un

saspīlējums starptautiskajās attiecībās rada visai labvēlīgus

apstākļus citu zemju politikai un ekonomiskai pavordzināša-
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un ietekmes sfēru pārdalei. No bruņošanās ASV un citu kapi-

tālistisko zemju monopoli gūst pasakainu peļņu. Ar to tad arī

izskaidrojama Rietumu kapitālistisko zemju cenšanās kurināt

"auksto karu", to nevēlēšanās mierīgi sadarboties. Par to lie-

cina Bgrizcs vienošanos parakstīšana un paplašināšana, kas

Vācijas Federatīvajai Republikai deva iespēju iestatnes NATO

un radīt rcvanšistiskus bruņotos spēkus.

Sakarā ar to, ka arvien agresivākas kļuva ASV agresivās

aprindas, kas centās panākt Riotumvācijas remilitarizaciju,

1955* gada maijā Varšavā starp astoņām sociālistiskajām valstīm

tika noslēgts draudzības, sadarbības un savstarpējās palīdzī-

bas līgums. Varšavas līgumam ir pavisam miermīlīgs raksturs,

tas domāts aizsardzības stiprināšanai. Valstis, šā līguma

dalībnieces, visas savas pūles virza uz to, lai nodrošinātu

mieru Eiropā un visā pasaulē. Tā ir astoņu valstu līguma

galvenē,un principiālā atšķirība no imperiālistiskajiem lī-

gumiem,kādi ir Zicmcļatlantijas pa%kts (NATO), SEATO un Bag-

dades pajāts.

Valstis, līguma dalībnieces, ir nešaubīgi uzticīgas

savām saistībām. Kad kontrrevolūcija ar starptautiskā imperiālas

ma palīdzību 1956. gadā Ungārijā mēģināja sagrābt varu, palī-

gā ungāru tautai pēc Ungārijas valdības lūguma nāca Padomju

Savienība. Kontrrevolūciju sagrāva. Varšavas līgums ir no-

pietns šķērslis imperiālistiskajiem spēkiem, kas cenšas iz-

raisīt karu Eiropā, tāpēc tas ir drošs pamats mieru mīlošajām

tautām viņu cīņā par visas airopas drošību, par ilgstošu mie-

ru Eiropā un visā pasaulē,

Lai gan imperiālisti tam sīvi pretojās, Padomju valdī-

ba arī šajā posmā darīja visu iespējamo, lai ruālizētu Ļeņi-

na norādījumu par to, ka divām sistēmām - sociālistiskajai

un kapitālistiskajai - ne vien iespējams, bet arī nepiecie-

šams mierīgi pastāvēt viena otrai līdzās. Balstoties uz šiem

Ļeņina norādījumiem, kā arī uz visu vēsturisko attīstību pē-

dējo dcsr.it gadu laikā. Padomju Savienības Komunistiskās par-

tijas XX kongress formulēja teorētiski un praktiski ļoķļ. . <
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svarīgas tēzes par divu sistēmu mierīgu līdzās pastāvēšanu

a -
s

_ _

jaunajos apstākļos, par kru novēršana iespējamību tagadējā

laika posmā un par formu savdabīgumu dažādu zemju pārejā

us sociālismu, šīm tēzēm, to zinātniskam pamatojumam un tam,

ka Padomju valdība šīs tēzes pielieto savā konkrētajā dar-

bībā, ir milzīga nozīme miera stiprināšanā visā pasaulē un

to atbalrta visa progresivā cilvēce.

Padomju valdība šai virzienā jau paveikusi lielu dar-

bu. Pēc Padomju Savienības iniciativas tika noslēgts miera

līgums ar Austriju, normalizētas Padomņu Savienības un

Dienvidslāvijas attiecības un nodibinātas diplomātiskās attie-

cības starp P:-RSun Vācijas Federatīva Republiku. 1956.gadā

tika normalizētas attiecības ar Japānu. Tai pašā gadā mūsu

valdība &iga priekšā ASV valdībai noslēgt ar Padomju Savie-

nību draudzības līgumu.

Stipri attīstījās personiskie kontakti starp PSRS un

citu zemju valsts darbiniekiem. Auglīgi attīstījās pēc Pa-

domju Savienības ierosmes sāktā parlamentāro delegāciju ap-

maiņa ar daudzām zemēm. Paplašinājās PSRS starptautiskie eko-

nomiskie un kultūras sakari,

Savu miermīlību pierādīdama praktiski, Padomju Savie-

nība vienpusīgi un visai ievērojami samazināja savus bru-

ņotos spēkus un šim piemēram sekoja arī tautas demokrātijas

zemes. Šim periodam raksturīgs arī tas, ka sākās jauns

posms Austrumu tautu nacionālās atbrīvošanās kustībā. 1955*

gadā notikušajā Bandungas konferencē, kurā piedalījās 29

Āzijas un Āfrikas valstis, tās nodemonstrēja Āzijas un Āfri-

kas tautu organizēto gribu cīņā par savu politisko neatka-

rību. Šajā konferencē Āzijas un Āfrikas tautas, t.i., puse

no visas cilvēces, paziņoja savu apņemšanos cīnīties par

miera nostiprināšanu visā pasaulē, par sadarbības paplašinā-

šanu un mierīgu līdzās pastāvēšanu. Mierīgas līdzās pastāvē-

šanas pieci principi, kurus pirmoreiz deklarēja Ķīnas un

Indijas valdības un kuriem pēc tam pievienojās citas valstis,

tika likti Bandungas konferences lēmumu pamatā, Padomju vai-
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dība dedzīgi apsveica šo lēmumu pieņemšanu. Mūsu valsts mie-

rīgas līdzās pastāvēšanas politika satur sevī arī tos piecus

tarptautisko attiecību principus, kurus tagad jau pieņēmu-

šas daudzas valstis. Mierīga līdzās pastāvēšana paredz sav-

starpēju teritoriālās neaizskaramības un suverenitātes cie-

nīšanu, neuzbrukšanu, neiejaukšanos otras valsts iekšējās

lietās, starptautisko attiecību attīstīšan/u uz tiesību vien-

līdzības un savstarpējā izdevīguma pamata, kā arī mierīgu

ekonomisku sadarbību.

Mierīgas līdzās pastāvēšanas principi likti arī Pa-

domju Savienības un Indijas kopīgās deklarācijas pamatā, ko

parakstīja 1955. gada jūnijā, kā arī daudzu citu Padomju Sa-

vienības un cij-uzemju valdību kopīgajās deklarācijās.

ANO sesijās Padomju valdības delegācija turpināja aiz-

stāvēt mieru, mierīgas līdzās pastāvēšanas ideju, cīnījās

pret kara propagandu, par atbruņošanos un atomieroču aizlieg-

šanu.

Pēc PUS ierosmes 1956* gadā par ANO biedriem uzņēma

16 valstis, to skaitā 4 tautas demokrātijas valstis, kas tā-

pat sekme attiecību uzlabošanu starp tautām.

Kā zjnāms, Apvienoto Nāciju Organizācijā mūsu priekšli-

kumus par miera nostiprināšanu bieži vien noraida šajā orga-

nizācijā ASV izveidotais un vadītais agresivo valstu bloks.

šā bloka ietekme no gada gadā mazinās, un ASV reakcionā-

rajām aprindām kļūst aizvien grūtāk realizēt savu agresivo

līniju Apvienoto Nāciju Organizācijā. ANO arvien skaidrāk

iezīmējas un gūst virsroku cita līnija, tās virziens - mierī-

ga līdzās pastāvēšana, cīņa pret kolonismu, par mieru, progre-

su un demokrātiju. Šo politiku pilnīgi atbalsta tautas demokrā-

tijas zemes un tai pieslienas bijušās kolonijas un atkarīgās

zcncsykas ieguvušas politisku neatkarību un realizē pozitivas

neitralitātes un mierīgas līdzās pastāvēšanas politiku, cī-

nās par ekonomisko neatkarību.

Divu, Apvienoto Nāciju Organizācijā valdošo līniju spe-

ķu samēra izmaiņas atspoguļo, kaut arī vēl pagaidām mazā mē-
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ra, izmaiņas miera un demokrātijas nometnes, no vienas puses,

un kara un reakcijas nometnes, no otras puses, spēku samērā.

Šo spēku samēra Izmaiņu stipri sekmē Padomju Savienī-

bas sociālistiskā ārpolitika, ko tā sevišķi aktivi realizē

pēdējā laikā.

Šajā sakarā vispirms uzsverama tā izpratne un tas visas

pasaules tautas masu atbalsts, kāds mūsu politikai ir atbru-

ņošanās tinatomieroču aizliegšanas jautājumā.

Pašreizējā starptautiskā situācija, kas izveidojusies

sakarā ar pastiprinātu gatavošanos atomkaram dažās zemēs un

it īpaši Amerikas Savienotajās Valstīs, rada nopietnas ba-

žas visas pasaules tautās, kas jau izbaudījušas otrā pasau-

les aara šausmas. Cilvēci tomēr apdraud ne vien atomkarš ar

tā drausmīgajām sekām, bet visas pasaules ļaužu veselībai un

dzīvībai ārkārtīgi bīstami ir arī atomu un ūdeņraža ieroču

izmēģinājumi. Bez tam bruņošanās sacensība milzīgos apmēros

palielina izdevumus militārām vajadzībām. Tas ļoti negatīvi

ietekmē valstu ekonomiku, nelietderīgi tiek izšķiestas ma-

teriālās vērtības un uzvelta smaga nasta nodokļu maksā-

tājiem. Tā visa rezultātā pieaug dzīves dārdzība un paslikti-

nās visas pasaules tautas masu dzīves līmenis.

Tāpēc Padomju Savienības priekšlikumus atbruņošanās,

atomieroču izliegsanas, kā arī atomu un ūdeņraža bumbu iz-

mēģinājumu pārtraukšanas jautājumā dedzīgi atbalsta visas

pasaules progresīvie spēki.

Padomju Savienības cīņa šajā jautājumā neaprobežojas

ar itpvsēnotoNāciju Organizācijas ietvariem vien. Jau 19%.

gadā PSRS Augstākā Padome (VI sesija) griezās pie visas

pasaules parlamentiem jautājumā par atbruņošanos un kodol-

ieroču aizliegšanu. Arī šogad, 1957- gadā, PSRS Augstākās

Padomes VII sesija griezās pie ASV kongresa*un Lielbritā-

nijas parlamenta ar aicinājumu palīdzēt panākt vienošanos

starp PSRS, ASV un Lielbritānijas valdībām par tūlītēju

atomu un ūdeņraža bumbu izmēģinājumu pārtraukšanu.

Padomju Valdība ar savu miermīlīgo ārpolitiku panāca

to, ka stipri samazinājās saspīlējums starptautiskajās
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attiecības, nostiprinājās miera spēki un paplašinājās miera

zona. Bet tas ne mazākā mērā neatbilda kapitālistisko zemju

liilo monopolu interesēm. Tāpēc tās visādi centās paslikti-

nāt un saasināt starptautisko situāciju un atgriezties pie

"aukstā kara" politikas.

Piektais posms. - no 1956. gada oktobra līdz pat šim

laikam - sākās ar imperiālistu jaunu ±&mēglnājumu saasināt

starptautisko situāciju, izraisot agresiju pret Egipti un

organizējot kontrrevolucionaro dumpi Ungārijā. Reakcija mē-

ģināja pāriet uzbrukumā divos pasaules rajonos uzreiz: a)ra-

dīt placdarmu jaunam karam Eiropas centrā, Ungārijas terito-

rijā, lai pēc tam šo placdarmu paplašinātu, pievienojot ci-

tas tautas demokrātijas zemes; b) sagraut vienu no Austru-

mu attīstītākajām zemēm - Ē&ipti un ar to dot graujošu trie-

cienu visai nacionālās atbrīvošanās cīņai, lai no jauna va-

rētu uzspiest koloniālās verdzības jūgu Tuvo un Vidējo

Austrumu zemēm.

Taču kā vienā tā otrā gadījumā imperiālistu uzbrukumi

tika atsisti. Reakcijas spēkiem neizdevās uz kaut cik ilgāku

laiku pārtraukt starptautiskā saspīlējuma vājināšanās pro-

cesu un izmainīt spēku samēru. Padomju Savienība nepārpro-

tami nbstājās Ēģiptes pusē un Padomju Savienības varenā balss,

kurai pievienojās citu mieru mīlošo zemju, visu miera un

progresa spēku balss piespieda agresorus atkāpties. Drīz ar

Padomju Savienības palīdzību un citu mieru mīlošo zemju

atbalstu tika likvidēts arī kontrrevolucionarais dumpis Ungā-

rijā.

nmperialisma uzbrukums bija atsists. Radās jauna iespē-

ja vājināt starptautisko saspīlējumu. Pasaulē patlaban sāku-

sies jauna politiskā aktivitāte: progresīvā cilvēce ar Padom-

ju Savienību priekšgalā sekmīgi turpina aizstāvēt mieru un

cīnās par mierīgas līdzās pastāvēšanas principa vispārēju at-

zīšanu. Tas, ka miera spēkiem 1956. gada rudenī izdevās ap-

turēt angļu un franču agresiju Ēģipte un satriekt kontrrevo-

lucionaro puču Ungārijā, uzskatāmi rāda, ka miera spēki vicā

pasaulē ir pārāki par kara un reakcijas spēkiem un, ka miera

aizsardzības uzdevums tiks sekmīgi veikts.
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Bet drīzi pec tam, kad bija'apturēta agresija Bgipte,

tika izstrādāta Dallesa - Eizenchauera doktrīna, ar karas

palīdzību ASV cīņā par savu kundzību pasaulē cerēja sev pa-

kļaut Tuvo un Vidējo Austrumu zemes un šeit ieņemt angļu

un franču kolonizatoru vietu. Apkaunojošās imperiālisma ko-

loniālās sistēmas sabrukuma laikmetā šādai politikai tomēr

nevar būt nekādas nākotnes un tai nenovēršami jābankrotē, jo

pasaulē krasi izmainījies un šeit darbojas jauni

faktori, kuri sevi #au parādīja 1956* gada rudenī. Šiem fak-

toriem vispirms pieskaitāma Padomju Savienības un sociālis-

tisko zemju poziciju nostiprināšanās kā visā pasaulē, tā arī

Tuvo un Vidējo Austrumu rajonā. Sakarā ar to Tuvo un Vidējo

austrumu zemes tagad saņem ne vien sociālistisko zemju morā-

lo, bet,arī materiālo atbalstu. Tāpat šiem faktoriem pieskai-

tāma pieaugusī Austrumu tautu pretestība imperiālistiem, jo

tās jau daudz ko mācījušās. V.I. Ļeņins norādīja, ka A&V ne-

novēršami sadursies ar Austrumu tautām, kuras jau nostās, un

ka sadursmē cietīs imperiālisti.

Anglija jau pazaudējusi savas pozicijac šajā rajonā,

bet tā savā politikā balstījās uz tiem pašiem principiem,

kuri patlaban ir ASV politikas pamatā. Tiesa, savas poli-

tikas un Dallesa - eizenchauera doktrīnas realizēšanas sākuma

stadijā Amerikas Savienotajām Valstīm bija labvēlīgāki ap-

stākļi, kuriem pieskaitāmi - amerikāņu monopolu ekonomisko

poziciju nostiprināšanās, kā arī visai lieli bruņotie spē-

ki un spēcīgas kara bāzes šajā rajonā. Tas viss Amerikas

Savienotajām Valstīm deva*iespēju balstīties uz dažu valstu

vietējām reakcionārajām feodāļu aprindām un sākumā gūt zinā-

mus panākumus savas politikas realizēšanā. Tuvo un Vidējo

tautās tomēr briest spēki, kas neapšaubāmi izjauks

amerikāņu imperiālistu plānus. Bez tam amerikāņu imperiālis-

tiem te vēl arvien darbojas pretim angļu uņ franču kapitā-

listi, kas nebūt nedomā atdot bez cīņas savas pozīcijas šajā

rajonā, kur var gūt tik lielu peļņu.

Daudzās šā rajona zemes ir vaji attīstīta rūpniecība un

arī vājš proletariāts un nacionālā buržuāzija.
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Stāvoklis Tuvajos un Vidējos Austrumos no jauna sa-

asinājies sakarā ar to, ka te valdošie imperiālistisko

valstu naftas monopoli nikni cinas par tiem nepiederošo

bag'tību pārdali un rupji apspiež .azijasjauno valstu

tiekšanos pec neatkarīgas attīstības. Dabiski, ka Padom-

ju Savienība, kas ieinteresēta miera nostiprināšanā vi-

sā pasaulē, novarēja pret to izturēties vienaldzīgi, vēl

jo vairāk tāpēc, ka tas viss norisinājās tik tuvu tās

dienvidu robežām. Tāpēc Padomju valdība, lika priekšā

.JBV, ..nglijasun Francijas valdībām atteikties no spēka

lietošanas Tuvajos un Vidējos austrumos un parakstīt Dek-

larāciju par mieru un drošību šajā rajonā. Nākt klajā

ar Šo priekšlikumu Padomju valdību pamudināja cēls mēr-

ķis - saglabāt mieru un dot arābu tautām iespēju pašām

izlemt savu likteni. Padomju Savienības miermīlīgo ini-

ciatīvu dedzīgi atbalsta arābu zemos. Bet imperiālistis-

kās valstis šo PSRS priekšlikumu noraidīja, ar to no jau-

na atmaskojot sevi kā koloniālā režima piekritējas.

Padomju Savienība, kā tas labi ne vien at-

balsta tautu centienus pēc politiskās neatkarības, bet

sniedz arī ekonomisku palīdzību maz attīstītām zemēm,

palīdz tām straujāk virzīties uz priekšu, iegūt ekono-

misku neatkarību, So valstu attīstībā pa progresa ceļu

liela nozīmu ir arī mūsu industrializācijas un lauksaim-

niecības pārkārtošanas metodēm, mūsu pieredze kultūras

attīstīšanā un saimniecības plānošanā, jo tas viss ir

spilgts paraugs t.ai,ķā jācīnās par zemes pilnīgu ne-

atkarību, par sociālu un kultūras progresu. ledamas pa

savu ceļu, šīs tautas ņem no mūsu pieredzes to, kas tām

ir noderīgs.

Boz tam Padomju Savienība daļas savos sasniegumos
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zinĶtnos un technikas jomā, nosūta uz maz attīstīta-

jām zemēm savus speciālistus (tic atrodas 14 valstīs),

kuri šos sasniegumus palīdz ieviest, apmāca vietējos

kadrus.

Visi šie pasākumi paplašina miera zonu, ceļ socialis

tisko zemju autoritāti.

Ci'ctaneveiksmi no vien agresijā prot Ēģipti un pro-

vokācija pret Ungāriju, bet ari turpmākie kapitālis-

tisko lielvalstu mēģinājumi iedragāt un atraut no so-

ciālistiskas nometnes citas tautas demokrātijas zemes.

Jau 1956. gada 30. oktobrī. Padomju valdība publi-

cēja Deklarāciju, kurā no jauna apliecināja savu uzticī-

bu ļe,niniskajiem visu tautu tiesību vienlīdzības un in-

terešu cienīšenas principiem. Šos principus, kas da-

ļēji tika ārkāpti, pilnīgi atjaunoja saskaņā ar minēto

Deklarāciju, likvidēja dažas nenormālas parādības sav-

starpējās attiecībās ar tautas demokrātijas zemēm. Tas

viss vēl v.irāk saliedēja sociālistisko nometni, sekmē-

ja saimniecisko un kultūras celtniecību sociālistiskajās

zemēs,stiprināja šo zemju tautu draudzību un to brā-

līgām attiecības, nostiprināja Varšavas līgumu un mieru

visā pasaulē.

Imperiālistisko aprindu uzbrukums sociālisma pozī-

cijām sašķīda pret komunistisko un strādnieku partija

vienotību, pret starptautiskās komunistiskās kustības

ideoloģisko vienotību, prot sociālistisko zemju dar-

baļaužu apņēmību aizstāvēt un stiprināt tautas demokrāti-

jas iekārtu, pret PSRS vadītās sociālistiskās nometnes

zemju draudzību un brālību.

Cīņa par mieru un tautu drošību liela nozīme ir

pa/ kādu attīstības ceļus ies Vācija un Japāna. ,

Tāpēc svarīgāka sastāvdaļa. Padomju valdības stabila un

ilgstoša miera panākšanas programā ir cīņa par to, lai
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bez ierunām tiktu izpildīta Potsdamas vienošanas Vācijas

un Japānas jautājumā. Sī vienošanās paredz veselu virkni

pasākumu, kuru realizēšanai vajadzēja veicināt miermīlī-

gas, neatkarīgas un vienotas Vācijas, kā arī miermīlīgas

un neatkarīgas Japānas izveidošanu.

Bet ASV, Anglijas un Francijas valdības Vācijas de-

mokratizācijas un dcmilitarizacijas vietā sāka atjaunot

Rietumvācijā karu rūpniecību, realizēja rcmilitarizacijas

politiku, saglabāja monopolu un junkeru pozicijas, kas

bija vācu imperiālisma un hitlerisma balets. Rietumvācijā

pārvēršas par placdarmu jaunam karam, kļūst par atomkara

poligonu.

Lai gan Jaltā un Potsdamā trīs rietumvalstis apņē-

mās uzskatīt Vāciju par vienotu veselo, taču jau pirma-

jā pēckara periodā tās visiem līdzekļiem centās Vāciju

sašķelt un šī politika 1949. gadā noslēdzās ar reakcionā-

rās Bonnas valdības izveidošanu ar Adcnaueru priekšgalā,

pastiprinās revanšistiskas tendences, šeit

atkal sāk veidoties jauna kara perēklis.

Pēckara gados Padomju Savienība sistemātiski ir nā-

kusi klajā ar priekšlikumiem ASV, Anglijas un Francijas

valdībām noregulēt Vācijas problēmu Potsdamas vienošanās

garā. Trīs rietumvalstis tomēr arvien noraida šos priekš-

likumus.

Turpretim Vācijas austrumu zonā padomju administrā-

cija realizēja Potsdamas konferences lēmumus plašos ap-

mēros un precizi. Tas veicināja Auejtrumvācijas ekonomis-

ko uzplaukumu un demokrātisko spēku nostiprināšanos tajā.

1949. gada oktobrī tika pasludināta Vācijas Demokrātis-

kās republikas nodibināšanās, kas ir izcils notikums Vā-

cijas vēsturē. Vācijas Demokrātiskā republika kļuva par

galveno bāzi vācu tautas cīņā pret vācu imperiālisma at-

dzimšanu.
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.aizstāvēdama demokrātisko ceļu Vācijas problēmas

atrisināšanā un rēķinādamās ar to, ka patlaban pastāv

divas suverenas Vācijas valstis, Padomju Savienība &D

vienreiz vien ir izteikusies par to, ka Vācijas apvieno-

šanas jautājums,šis vācu tautai tik svarīgais jautā-

jums, ir jāatrisina pašiem vāciešiem uz miera un de-

mokrātisko principu pamata. Taču Vācijas vienības jau-

tājuma šādu atrisinājumu sistemātiski noraida tiklab

un Fr.ncijas valdošās aprindas, kā arī

Bonnas reakcionārā valdība, jo tāds atrisinājums ne-

atbilst ASV un Rietumvācijas agresīvajiem plāniem un šo

valstu monopolu interesēm.

1957. gada 27. {jūlijā Vācijas Demokrātiskās Republi-

kas valdība no jauna nāca klajā ar priekšlikumu jautā-

jumā par Vācijas apvienošanu, nodibinot uz starptautiskām

tiesībām atbilstoša līguma pamata Vācijas Demokrātiskās

Republikas un Vācijas Fcderatii/āsrepublikas federāciju.

Pašreizējos apstākļos šāds jautājuma atrisinājums bez

šaubām butu pareizs un atbilstu tiklab vācu tautas, ka

ari miera nostiprināšanas un tautu drošības interesēm.

Padomju valdības programa Japānas jautājumā balstās

uz lielvalstu Kairas (1943.g.) un Potsdamas (1945..,.)

deklarācijām. Potsdamas deklarācija paredz, ka pēc kara

Japānai jākļūst suverenai, demobilizētai valstij, kurā

attīstīsies demokrātiskas brīvības, "uiks nodibinātas

vārda, reliģijas un domas brīvības, kā arī cilvēka pamat-

ti sību cieņa."

Turpretim ASV valdība, pretēji Potsdamas deklarāci-

jai Japānas jautājumā, sāka atjaunot japāņu agresivo mi-

litārismu, vajāt demokrātiskās partijas un organizācijas

un atbalstīt reakcionārās partijas. ASV valdības Tālajos

.uistrumos realizētās agresīvās politikas sastāvdaļa bija
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separātais niera līgums ar Japānu. Šis līgums, kas pa-

rakstīts 1951. gada oktobrī Sanfranciskas konference,

paredz faktiski amerikāņu okupācijas varas saglabāšanu

Japānā uz nenoteiktu laiku. ASV imperiālisti pēc tam no-

slēdza ar Japānu militāru vienošanos, pēc kuras ASV ie-

gūst tiesības turēt Japānas teritorijā savu karaspēku un

dibināt kara bāzes,.iera līgums neparedz ierobežojumus

japāņu bruņotajiem spēkiem, neaizliedz mllitaristiskas

un fašistiskas organizācijas un negarantē demokrātiskas

tiesības japāņu tautai. Tādējādi miera līgums ar Japānu

ir notis līgums miera nodrošināšanai, bet gan jauna ka--

ra gatavošanai Tālajos Austrumos, vecā kara perēkļa at-

jaunošanai šajā rajonā.

Padomju Savienība vairākos oficiālos dokumentos un

savu pārstāvju runās ne vienreiz vien ir atmaskojusi ame-

rikāņu imperiālistu agresivos nolūkos attiecībā uz Ja-

pānu. PSRS valdība izstrādāja pamatprincipus miera lī-

gumam ar Japānu. Tic ir demokrātiski un garantē japāņu

tautai suverenas tiesības. Tašu amerikāņu reakcionārās

valdcSās aprindas tos noraidīja,

Visa turpmākā ASV politika Tālajos Austrumos nove-

da pie kara korejā un Ķīnas salas Taivanas okupācijas,

pie iejaukšanās Indoķīnas un Indonēzijas tautu iekšē-

jās lietās, pie agresivā SEATO bloka organizēšanas.

Tas viss uzskatāmi parādīja Amerikas Savienoto Valstu

īsto seju, parādīja, ka tās ir īsts žandarms tautu

brīvības apspiedēja šajā rajonā.

Aizstāvēdama mieru visā pasaulē, Padomju Savie-

nība daudz darījusi, lai uzlabotu stāvokli Tālajos

Austrumos. Šajā ziņā liela nozīme bija Padomju Savie-
,

nības draudzīgo attiecību uzlabošanai ar Indiju.

Birmu, Afganistānu un arī normālu diplo-

mātisko attiecību atjaunošanai ar Japānu, tirdzniecī-
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bas vienošanās noslēgšanai ar šo zemi un parlamentāro

delegāciju apmaiņai starp PSRS un Japānu, miera līguma

noslēgšana ar Japānu, kā arī tālāka attiecību uzlaboša-

na arJapanu lielā mērā atkarīga no pašas Japānas, kura

pagaidām vēl nav spējīga pieņemt patstāvīgus un japāņu

tautas interesēm atbilstošus lēmumus. Kas attiecas uz

Savienību, tad tā arvien ir apsveikusi un ap-

sveiks jebkuru soli, gas var uzlabot starptautisko at-

mosfēru un nostiprināt mieru jebkurā pasaules rajonā.

Tālo Austrumu problēmas taisnīgam, demokrātiskam

atrisinājumam ir liela nozīme cilvēces turpmākajā attīs-

tībā. Daudz darījusi miera nostiprināšanā Tālājos Austru-

mos Ķīnas Tautas Republika, kas ierosināja noslēgt dzi-

jas kolektivās drošības paktu. Šāda pakta noslēgšana

dedzīgi atbalstīja Padomju Savienības valdība, kā arī

vairāku citu zemju valdības.

Kolektivās drošības sistēmas izveidošana Eiropā

un Āzijā, kā arī atbruņošanās jautājums, ir mūsdienu

starptautisko attiecību galvenās problēmas, kuru atrisi-

nāšana var radīt bāzi stabilam un ilgstošam mieram. Pa-

domju valdība ne vienreiz vien ir griezusies pie rie-

tumvalstu valdībām ar priekšlikumu organizēt Eiropas

valstu kolcktivo drošību, tajā piedaloties arī Ameri-

kas Savienotajām Valstīm. Šāds plāns par kolektīvo mie-

ru, par kolektīvu nostāju pret agresoru varētu aizstāt

visus citus militāros paktus, varētu garantēt mieru Ei-

ropā un labi noderētu miera stiprināšanai visā pasaulē.

Ta ka rietumvalstis tomēr vel nav gatavas realizēt mūsu

plānu pilnīgi nodrošināt kolcktivo drošību Eiropā, Padomju

valdība ierosināja daļēji realizēt šo plānu, noslē-

dzu/starp Ziemeļatlantijas bloka ietilpstošajam valstīm,

no vienas puses, un valstīm, Varšavas līguma dalībnie-

cēm, no otras puses, savstarpējās neuzbrukšanas līgumu.
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Šīs, visu tautu interesēm atbilstošas idejas sāk arvien

dedzīgāk atbalstīt rietumvalstu dažādas sabiedriski po-

litiskās aprindas.

Līdzās tautu kolektivās drošības radīšanai ne mazāk

svarīga ir arī otrā problēma - atbruņošanās, atomieroču

aizliegšanas un to izmēģinājumu aizliegšanas problēma.

Lai drīzāk panāktu vienošanos par šīm problēmām, Padomju

Savienība no vienreiz*'/irnākusi pretī Anglijas un

Francijas valdībām šajos jautājumos. Taču Rietumu kapi-

tālistiskās valstis nevēlas panākt šo problēmu apmieri-

nošu atrisinājumu, tas arvien izdomā dažādus ieganstus,

lai attaisnotu savu atteikšanos no lēmumu pieņemšanas

šajos jautājumos. Bieži vien tās pat atsakās no tā, kam

agrāk jau bija piekritušas. Taču Padomju Savienības mier-

mīlīgā politika, Padomju valdības neatlaidība šā cilvē-

cei tik svarīgā uzdevuma atrisināšanā un pasaules progre-

sivo spēku aktivizēšanās arvien vairāk ierobežoja impe-

riālistu manevrēšanas iespējas. Boz tam agresivos spēkus

arvien vairāk iegrožo sociālistiskas nometnes valstu

augošā varenība, bet Padomju Savienības miermīlīgā ār-

politika izsit no agresoru rokām viņu ieročus. Ar vēlē-

šanos karot un kareivīgiem ģenerāļiem vien vēl nepietiek.

Vajadzīgs arī pārsvars kara technikā, aviācija, vairāk

atomieroču un karaspēka nekā pretiniekam. Visā tajā

Padomju Savienība nekādā ziņā neatpaliek no Amerikas

Savienotajām Valstīm. Nav tāda spēka, kas varētu pār-

varēt Padomju armiju. Kapitālisms nav spējīgs radīt armi-

ju, kas'varētu sacensties ar Padomju Armiju morāli po- ,

litisko īpašību ziņā. Bez tam Padomju Armijai ir viss

nepieciešamais, lai dotu iznīcinošu triecienu jeb kurai

agresijai pret sociālistiskajām zemēm.

Padomju Savienības ārpolitika ir aktīva, PSRS vei-

cina un atbalsta, visus tos spēkus, kuri patiešām cīnās
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par nieru, un cenšas novākt pie nalas visu to, kas 8o ciņu

traucē.

Šai ziņā svarīga nozīme ir šā gada jūnijā pieņemta-

jam PSKP CX plēnuma lēnumam par Maļenkova, Kaganoviča un

Molotova antipartejisko grupu. Plēnums konstatēja, ka

šī grupa ārpolitikas jomā visādi centās aizkavēt pasā-

kuru mērķis bija normalizēt attiecības ar dažām

valstīm, centās realizēt politiku, kas ir pretrunā ar

ļoņinisko divu sistēmu mierīgas līdzās pastāvēšanas

politiku. Tāpēc šīs grupas locekļu atbrīvošanai no at-

bildīgiem amatiem partijā un valdībā bija liela starp-

tautiska nozīme. Plēnuma lēmumi nozīmē, ka tiek sekmī-

gi turpināta cīņa par partijas XX kongresa ideju reali-

zēšanu, par visa tā aizvākšanu, kas ir sastindzis un

velk atpakaļ. Plēnuma lēmumos izteiktās idejas pauž cī-

ņu par marksisma-ļeņinisma radošu attīstību. Tām ir lie-

la nozīme miera nostiprināšanā, tās veicina sadarbību

un uzticību starp tautām. Šo ideju realizēšana bez šaubām

vēl vairāk stiprinās Padomju Savienību un palielinās

tās starptautisko ietekmi.

Miera aizstāvju spēki aug visā pasaulē. Nemitī-

gi pastiprinās miera piekritēju kustība. 1957. gada jū-

nijā kolombā notika ļoti iespaidīga starptautiska sa-

nāksme, miera Padones Sesija, kurā piedalījās 8o Eiro-

pas, Āzijas, Āfrikas uņ Amerikas tautu pārstāvji. Vis-

pasaules Miera Padome asi nosodīja "spēka politiku", mi-

litāru bloku un paktu politiku un bruņošanos, atoma

biznesu un atomieroču izmēģinājumus. Ta versas pret

kolonialisma kundzību par tautām tās vecajās un jau-

najās formās. Eiropas, Āzijas, Āfrikas un Amerikas

tautu vienība cīņĶ par mieru, kas tik spilgti izpau-

dās Kolombo, ir jauns vēsturisks faktors, kura nozī-

me cilvēces liktenī arvien vairāk palielinās.
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Padomju tauta dedzīgi un vienprātīgi atbalsta

Vispasaules Miera Padomes lēmumus. Padomju tauta le-

pojas ar to, ka viņas valdības miermīlīgā politika,

Padomju Savienības iniciatīva atbruņošanās un kodol-

ieroču aizliegšanas jautājumos, aso starptautisko

problēmu noregulēšanā ir lielākais ieguldījums tautu

cīņā par mieru.

Saskaņā ar savas ārpolitikas pamatprincipiem Pa-

domju Savienība arī turpmāk realizēs, ļeņinisko dažādu

sociālo sistēmu mierīgas līdzās pastāvēšanas politiku,

tautu draudzības un sadarbības politiku, varenās

sociālistiskas nometnes tālākas nostiprināšanas po-

litiku.

Padomju Savienība arī turpmāk ar vēl lielāku ne-

atlaidību centīsies panākt starptautisko attiecību

saspīlējuma vājināšanos, uzticības izveidošanos starp

tautām, tirdzniecisko un kultūras sakaru attīstību,

visu to šķēršļu novākšanu, kas tautām traucē dzīvot

mierā un draudzībā. Padomju Savienība arī turpmāk ne-

taupīs pulēs, lai panāktu bruņošanās ozbcigšanu, lai

panāktu visiem pieņemamu vienošanos par kodolieroču

aizliegšanu, par visiem, ar atbruņošanās problēmu

saistītajiem jautājumiem.

Visi patiesie miera draugi var būt pārliecināti,

ka Padomju Savienība arī turpmāk būs uzticams un

stingrs cīnītājs par mieru.

Padomju Savienības miermīlīgo sociālistisko ārpo-

litiku, kas atbilst padomju tautas un visas progresī-

vās cilvēces interesēm, progresa un civilizācijas inte-

resēm, arvien vairāk atbalsta visas pasaules tautas.

Miera zona nemitīgi paplašinās un.miera cīnītāju

priekšgalā, pilna spēka un enerģijas, joprojām at-

rodas varenā Padomju Savienība, Tas viss ir labākā
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garantija miera uzvarai visa/ pasaule/.

Noslēgums

Darbodamās saskaņā ar PSKP XX kongresa lēmumiem,

Padomju Savienības valdība realizē elastīgu un ierosmes

bagātu ārpolitiku, kuras pamats ir ļeņiniskais mierī-

gas līdzās pastāvēšanas princips. Pateicoties šai po-

litikai vēl vairāk nostiprinājušās Padomju Savienī-

bas pozīcijas starptautiskajā arēnā, cēlusies tās auto-

ritāte, ir panākta starptautiskā stāvokļa saspīlējuma

zināma pavājināšanās, visa pasaule kļuvuši stiprāki

miera aizstāvju spēki.

mūsu laikmetā karš vairs nav fatāla nenovēršamī-

ba. Varenā miermīlīgā sociālistiskā nometne, kā arī

citas valstis, kas aktivi cīnās pret karu, varena visu

tautu miera piekritēju kustību, strādnieku kustība

kapitālistiskajās zemēs, kas izaugusi par milzīgu spē-

ku - tas viss dod pamatu secināt, ka cilvēcei ir pie-

tiekami daudz spēku un līdzekļu, lai nepieļautu impe-

riālistiem izraisīt jaunu karu, bet, ja viņi iedro-

šinātos to sākt, tad dot agresoram iznicinošu triecie-

nu, izjaukt viņu avanturistiskos plānus.

mūsdienu starptautiskā stāvokļa svarī-

gākajām iezīmēm ir tā, ka arvien vairāk Eiropas, Āzi-

jas, kā arī Tuvo un Vidējo Austrumu tautu iesaistās

cīņā par mieru un neitralitāti, kā rezultātā nemitī-

gi paplašinās miera zona.

Svarīgs starptautiskas dzīves faktors, ir arī
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tas, ka arvien vairāk pastiprinās masu ietekme, sa-

biedriskas domas ietekme uz politisko dzīvi. Politika

no ministru kabinetiem arvien vairāk sāk iziet plašumā

un pati kļūst par tautas masu apspriešanas objektu.

Miermīlīgās Padomju Savienības vadītās sociālis-

ma pasaules sistēmas paplašināšanās un nostiprināša-

nās, sociālistisko zemju, un vispirms Padomju Sa-

vienības ekonomiskās un militārās varenības augšana

aizvien vairāk ietekmē starptautiskās dzīves attīstību

un cilvēces likteni.

Miera un progresa spēki aug un nostiprinās visos

kontinentos. Tie kļūst arvien spējīgāki savaldīt reak-

cijas un agresijas tumšos spēkus.Nemitīgi sašaurinās

imperiālisma kundzības zona ar tanī valdošo ekspluatā-

cijas sistēmu, koloniālo jūgu un rasu diskrimināciju.

Lieli nopelni te ir Padomju Savienības miermī-

līgajai sociālistiskajai ārpolitikai, kas jau 4o ga-

dus stingri stāv miera un starptautiskās drošības

sardzē. Savas Komunistiskās partijas vadībā padomju

tauta ceļ dižo komunistisko sabiedrību. Padomju Sa-

vienības Komunistiskā Partija un Padomju valdība vada

cīņu par stabilu mieru, par draudzību un sadarbību

starp visām tautām, kas atbilst visas cilvēces vitā-

lajām interesēm.
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Metodiski norādījumi

Temats "Padomju Savienība četrdesmit gadus cīņā

par un starptautisko drošību" aptver periodu no

1917* gada oktobra līdz mūsu dienām.

levērojot šā temata sevišķo svarīgumu un aktuali-

tāti, autors ir atzinis par vajadzīgu nedaudz paplaši-

nāt lekcijas ietvarus, un apjomu, lai daļa šā temata

vielas lektoram noderētu arī par faktu materiālu uzzi-

ņām.

* Pusotras stundas ilgai lekcijai lektoram ietei-

cams atlasīt vielu šim tematam šādi:

levadā ieteicams aprobežoties ar norādījumu uz

Oktobra sociālistiskās revolūcijas starptautisko rak-

sturu, atzīmējot, ka tā sadalīja pasauli divi daļās

(divas sociālās sistēmas), ka tā noritēja zem interna-

cionālisma karoga un atklāja jaunu eru kolonic.īo un

atkarīgo tautu cīņā par savu neatkarību.
_klau_

Pirmajā nodalījuma Kasītāju sevišķa uzmanība

jāpievērš tikai trim tēzēm:

1. Padomju ārpolitikas pamats ir ciņa par mieru

un mierīgu līdzās pastāvēšanu;

2, Padomju Savienības miermīlīga ārpolitika ir

padomju sociālistiskās Valsts organiska īpašība, turpre-

tī kapitālistisko valstu organiska īpašība ir ekspansi-

jas un agresivu karu politika?.

3. Padomju Savienības ārpolitiku vada sabiedrības

visprogresīvākā šķira un šai ārpolitikai ir patiesi zi-

nātnisko pamats - marksisma- ļeņinisna teorija.^
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Otrā nodalījumā, iztirzājot'Dekrēta par mieru un

Brestas miera līguma starptautisko nozīmi un īsi norā-

dot uz cēloņiem, kas kapitālistiskās valstis piespieda

nodibināt ar Padomju republiku ekonomiskas un diplo-

mātiskas attiecības, pēc tam var arī neminēt datus un

valstiet 2-r kurām vēlāk tika noslēgti dažāda rakstura

līgumi un pakti (politiski un ekonomiski), taču jāuzsver

doma, ka visi Padomju valsts ārpolitiskie pasākumi sekmē-

ja miera nostiprināšanu visā pasaulē un Ļeņina

realizēšanu par divu sistēmu mierīgu līdzās pastāvē-

šanu. Līdztekus tam šo pasākumu realizēšana veicināja

arī māsu, agrāk tik atpalikušās zemes pārvēršanos par

attīstītu un varenu sociālistisku lielvalsti.

Pēc tam šajā nodalījumā auditorijai labi jāizskaid-

ro, cik milzīga nozīme vēlākajā uzvarā pār fašismu bija

sekmīgi realizētajai valsts lauk-

saimniecības kolektivizācijai - no vienas puses, un

tiem pasākumiem, kurus valdība realizēja, orga-

nizējot kolektivo drošību Eiropā, un kuriem bija liela

nozīme tautu demokrātisko, progresīvo spēku saliedē-

šanā cīņai pret fašistisko agresoru.

Šinī pašā nodalījumā jāparāda, cik liela nozīme

sociālistiskās valsts nostiprināšanā un visas cilvēces

dzīve bija Padomju Savienības konsekventi realizētajai

divu sistēmu mierīgas līdzās pastāvēšanas politikai.

Trešajā nodalījuma īsi jāpastāsta par Padomju

valsts un tās-sabiedroto dažādiem mērķiem otrajā pasau-

les karā? par kraehu, kādu piedzīvoja ASV un Anglijas

imperiālisti, cerēdami karā novājināt Padomju Savie-

nību. Pēc tam tikai galvenajos vilcienos jāparāda,

kādi ir cēloņi uzvarai pār fašismu un šīs uzvaras vēstu-

riskā nozīme cilvēces likteņos, miera, demokrātijas un

progresivo spēku nostiprināšanā visā pasaulē.
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Lai lekciju saīsinātu, starptautisko attiecību

attīstību pēc kara var neiedalīt posmos (tie galve-

nokārt vajadzīgi, lai būtu vieglāk orientēties), bet

izanalizēt tikai šā perioda galvenos notikumus.

Vācijas un Japānas jautājumā ieteicams apro-

bežoties vienīgi ar šo problēmu pašreizējā stāvokļa

izklāstu, neiztirzājot šo jautājumu visos sīkumos (neska-

rot tā vēsturi).

Iztirzājot pašreizējo starptautisko stāvokli,

sīkāk jāpakavējas tikai pie Padomju valsts pēdē-

jiem pasākumiem starptautiskā saspīlējuma vājināšanai

un pie Padomju Savienības cīņas par mierīgu līdzās

pastāvēšanu,pie mūsu valsts priekšlikumiem atbruņoša-

nās jautājumā (ieskaitot atomieroču un to izmēģinā-

jumu aizliegumu) un pasākumiem kolektivās drošības

organizēšanai Eiropā.

Noslēgumā nepieciešams norādīt, ka Padomju val-

dība, rīkodamās pēc PSILPXX kongresa norādījumiem, kon-

sekventi realizē ierosmes bagātu ārpolitiku, karas

pamats ir ļeniskā divu sistēmu mierīga līdzās pastā-

vēšana un ka mūsu laikos karš vairs nav fatāla ne-

novērš amība.

Tāpat šeit, noslēgumā, auditorijas sevišķa uz-

manība jāpievērš tam, cik liela nozīme miera stiprinā-

šanā ir tam, ka paplašinājusies un nostiprinājusies

Padomju Savienības vadītā sociālisma pasaules sistē-

ma, un kādi nopelni miera nostiprināšanā ir PSKP

vadītās Padomju Savienības miermīlīgajai sociālistis-

kajai ārpolitikai.
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