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poloisen Kirjapaino siltti.

^ämän kirjasen ensimäinen painos on ilmestynyt
Nmerilassa.

Kirjasen kokoonpanossa on siis pidettp

silmällä etupäässä amerikalaisia oloja, jonka pyydän
lukijain suosiollisesti muistamaan, jos kirjasessa esi^
tetyt ajatukset eiwät kokonaan soweltuisi huomen
oloihin.
Kirjasen enfimäisen painoksen ilmestymisestä on
wuosi tutunut ja sillä ajalla on ainakin amerikalai^
sissa murhakoneissa tehty tuntumia parannutta ja
nyt aiwan wiimepäiwinä on useamman maan sotilaskutuksissa kokeiltu illllalaiwoilla, niiden mitä erilaisempiin sotatarkoituksiin sowelluttamiseksi.
tunkijain

Nsian-

piireissä pidetään jo yleensä wtlrnluna,

että ilmaluiwoja woidaakl käyttää hirmuisimpana
tuhon

tuojana

kaupunkien häwitytseiösä ja yhteen

kokoontuneiden joukkojen m urhaamisessa. M a in ittu a

hin seikkoihin katsoen pitäisi siis jonkunwerran selostaa tärkeimpiä wiimeisistä parannuksista murhako
neissa —^ sillä merkitseehän se sitä, että siwilihenkilöideu puolelta suunniteltunsa aseellinen wallanku-

mous tulee yhä mahdokkomammalsi
totenttaa -

käytännössä

m ntta sellaiseen lisäykseen en kuitenkaan

tällä kertaa ole tilaisuudessa.

M. Ha hl.

n y k y in e n aseina.
Meillä on waltiomnoto, jonka wertaista rauhassa
historia ei tiedä ja hallitus joka kykenee rauhaa säi^
lyttämään paremmin knin koskaan ennen -

wäit^

täwät porwarit, jos sosialistit sanomat anarkian,
sekasorron ja sodan kapitalistisissa waltioissa wal^
litsewan.
^uo porwariemme rauhanjulistus ei ole totta,
eikä woi tullakaan todeksi heidän waltiomuodossaan
ia heidän hallituksensa aikana.

^ n totta, että suurwaltojen wäliset sodat omat
wähentyneet, muna rauha, siinä ymmärryksessä,
että se olisi kokonaisten kansakerrosten mielissä, ei
ole toteutunut. haltioiden sisäiset taistelut omat
sitä mukaa kiihtyneet kuin ulkonaiset sodat omat wä11
hentyneet. sisäinen sota, taistelu wallankumouksen
puolesta ja sitä wastaan, on tullut päiwäjärjes^
tylseen.
Näin sentähden kun kotimainen ryöstö saapi yhä
suurisuuntaisemman muodon ja tulee yhä woima^
peräisemmäksi.

Kapitalistien ryöstöhuuto nykyään

kuuluukin: -

"Hallitkaa tarkoin kotimaiset markkinat

ja silloin ulkomaiset seuraamat itsestään".
M itä owat puheet rauhasta asiain tällä kannalla
ollessa?

Waletta, petosta, jota tiikerin irwistyksellä

hnudetaan waltion sotakoneiden takaa ja ulkokullatulla
lampaan naamalla julistetaan saarnastuoleista.
M uotiin tulleet maltojen w eiset "rauhankonserensit" owat naurettawaa nnkke-ilweilyä, rauhanaatteen kustannuksella. M itäpä woiwat tehdä todella
rauhan hywäksi waltiot, joiden wallassaolewan luokan koko olemassaolo perustuu ainakin kotimaiselle
ryöstölle. J a "ranhankonserensit", siirtomaapolitiikka
ja kansainwäliset kauppasopimukset, joiden awulla
ulkomaisia sotia koetetaan wälttää, eiwät pyrikkään
kotimaista ryöstöä siementämään, päinwastoin. Ne
edistäwät sitä.

J a sisäinen rauhattomuus kaswaa

sitä mukaa.
Kahdeskymmenes wuosisata ei ole rauhan ewankelinmin, maan sotahuutojen ja taistelujen wuosisata.
Yhdeksästoista

wuosisata

oli wallankumousten

wuosisata ja tämä wuosisata tulee seuraamaan edelläjäänsä, wieläpä paljon suuremmassa mitassa, erittainkin jos kysymyksen ottaa kaikkien teollisuusmaiden
kysymyksenä.

taistelualueet laajenemat, taisteluta-

wat kehittywät, tarkoitukset suurenewat ja selwenewät
ja taistelujen seuraukset tulewat sywemmille käywiksi.
haistelujen synnyttäjä, wallankumoushenki, jolla on

syynsä ja synnyttäjänsä luokkawastakohdissa, ei ole
laimenemassa, päiuwastoin.

N^asta

tällä

wuosU

sadalla se waltaa niin laajoja alueita ja niin lukuisia
kansajoukkoja, että tähänastinen historia
mistään sellaisesta kertoa.

ei tiedä

Nykyisin owella oleman

wallankumouksen henki waltaa kaikki samalla talous
dellisella kehitysasteella olewat waltiot ja laajenee
niissä saman suuntaisesti. ^en lisäksi eroittaa tämän
wuosisadan wallankumoustaistelut edellisistä se, että
itse taistelijat, wallankumonksen käytännölliset tekijät
toimimat yhä enemmän itsetietoisesti sekä taistelutapaan, että taistelujen seurauksiin ja wallankumouksen
nähden.
K un
selloille

itse wallankumouksen
wallankumouksen

kehittywät itsetietoisiksi

tarw itsijat

tulemat

w älttäm ättöm yydestä

ja

siitä, ketä ja m itä w arten

heidän on laisteltaw a, seuraa siitä, että yhä woimak-

kaammalla, olewista oloista lähtemällä ajptatsidnilla
pyritään saamaan yhä suurempia joukkoja mukaan,
joille taas selitetään wallankumouksen wälttämättö^
myyttä ja tarpeellisuutta, niin taloudellisessa kuin
siweellisessätin ymmärryksessä. J a tässä tehtäwässä
onnistutaan. Kuuluuhan wallankumous historiallis
sesti kehittymän yhteiskunnan luonteeseen

h a lla n -

kumouksellisten joukkojen kaswaminen ja wallanku^
mousalueen laajeneminen kulkemat nykyään rinnan
ja edistywät wuosittain.

Nsiain tällä kannalla ollessa rauhallisesta mielestä ei woi olla puhettakaan.

l^itä taistelun tultu,

joka hehkuu kaikkien nykyisten suurwaltojen omassa
waltioruumiissa, sitä ei woida "rauhankonserenseilla",
kansainwälisillä tullitariseilla, kauppasopimuksilla ja
"onnistuneella siirtomaapolitiikalla" tukahduttaa. Niin
kauan kun on olemassa kapitalismia, joka harjoittaa
kotimaista ryöstämistä aiwan suin korkeaa kansallishywettä, puheet rauhasta omat sireenilauluja, joita
kuuntelewat saamattomat nahjukset ja ne, joille perustuslaillisesta poliisirauhasta on erityisiä etuja.
l^e, jokaisen ihmisen tietämä tosiasia, että "rauha
on sotaa parempi" ei merkitse mitään käytännölle
sessä elämässä niin kauan kun taistelujen yhteiskunnalliset syyt omat olemassa. Niin kauan kun luokkawastakohdat pysywät ennallaan, wieläpä yhä kärjistywät, woidaan "rauhan palmuilla" korkeintaan seppelöidä joku ihanteellinen kirjailija, mutta eduista
riitelewien ja tappelemien luokkien w älistä juopaa
eiwät rauhan saarnat kykene edes näennäisestikään
kaunistamaan, jopa sitte rauhaa rakentamaan^ Millekään porwari puolueelle rauhan harrastus ei
woi kuuluakaan muuna kuin ulkokullattuna tunnus^
tuksena.
Nauhanaatetta edistää, rauhaa rakentaa ja säi^
lyttää nykyisissä waltioissa woi ainoastaan työwäem
luokka, ja ainoastaan se. ^osialidemokratinen puolue

tässä niinkuin muissakin kysymyksissä, on se puolue,

ioka edustaa työwäenluokan tarwetta ia kantaa. ^osialidem. puolue harrastaa enemmän ja pysywämpää
rauhaa kuin yksikään m uu puolue,
taa sekä ulkonaiset että sisälliset sodat,

tahtoo poissisäisen sodan,

lakot, kapinat ia wallankumoukset poistaa sos. dem.
puolue häw ittäm ällä luokkaedut, jo ista luokkataistelut,
sisäinen sota iohtun.

lllkonaisen sodan p oistaa se

m altaan päästyän sä, lakkauttam alla anastus^ ja wal^
tauspolitikan, jo sta maltojen wäliset sodat ja siirto^
m aarettelöt ow at seurauksena.

^os. dem. puolue ei kuitenkaan woi näitä tarkoitus
siansa kokonaan toteuttaa ennenkuin se pääsee hallit^
sewaksi puolueeksi, ja siksi se ta a s ei pääse m uutoin
kilin lopullisen wallankumonksen kautta. Ijä stä pää^
m äärästänsä sos. dem. puolue ei w oi eikä saa luop ua
eikä w ä h ää lä än siitä tinkiä.

J o s se sen tekee, ei se

enää ole työw äenluokan w apahtaja.

M u tta histo^

liiallisesti kehittyneen w altion wallankumonksella on

luonnollisesti warmat ehtonsa, ja ainoastaan niiden
alaisena se woipi toteutua. ^en tähden: sitä parempi
mitä pikemmin ja selwemmin jokainen työwäenluo^
kan jäsen ja erittäinkin sos. dem. puolueeseen kuuluma
tietää milloin ja mitenkä työwäenluokka woipi wal^
lankumouksen aina sen wiimenäytökseen asti suorittaa, suorittaa sen niin, että woitto jääpi pysywäksi,
s.

o., että

wastawallanknmous ei enää woi nousta

niin woimakkaaksi, että se kykenee hallitsemaan nousseen proletariatin pyyhkäisemään asemiltaan, niinkuin
se teki wuoden

karisin kommunille.

järkeä

merkitys on pantawa m yös sille, että kyettäisiin suo
rittamaan wallankumous mahdollisimman wähällä
meren wuodatuksella ja hyödyllisen omaisuuden häwittämisellä, ja, jos mahdollista, aiwan werettömästi
ja ilm an omaisuuden häwitystä.
M is s ä ä n tapauksessa ei kannata k o k e i l l a aseellis ta w allankum onsta. ^ e täyd ytään kyetä tekemään,
kun kerran aletaan. M n u ssa tapanksessa on parasta
kestää erillään koko aseellisesta toim in n asta.

^yö-

wäenluokalle tulee liian kalliiksi kokeilu aseellisen w allankumouksen tiellä,

Ja

m uistettakoon m yö s että

sosialistipuolueen periaatteessa täytyy jyrkästi edusta a yleistä aseiden riisum ista, siis aseetonta rauhaa
ja että se ei mitenkään p yri saattam aan wallankum au sta aseelliseksi eikä suosi aseellista toim intaa w allankumouksen

w alm istuskeinona.

l^mme

koskaan

an taa n n u aseelliseen taisteluun m ain sentähden että
saisimme tapella ja werisesti kostaa, m aan ainoasta an silloin jo s olemme siihen p a k o te ttu ja p a jos
puolellam m e omat sellaiset ehdot, että woitto on war^
m asti todennäköistä.

pääkysym ys onkin n yt siitä

onko n äitä aseellisen taistelun woitonehtoja nykyisellä
työw äenluokalla olemassa.

m e e tlite n to im in n a n h a r n u t a je t .
aseellisen toiminnan warsinaisia harrastajia ja
sen köyhälistön luokkataisteluun lomittajia owat anar
listit/ ihanteellisimmat sosialistit ja hallituksen poliisin
palweluksessa olewat prowokaattorit.
varsinaisista anarkisteista mainitsen tässä yhteys
de^sä ainoastaan

sen werran, että käytännölliset

heistä panewlu pääpaiuou wäkiwallan teoille, sekä
yksityisten että joukkojen toimeenpanemille.
Meidän päiwiemme ihanteellisista sosialisteista
ne, jotka työwäeniärjestöissä jotain toimimat, owat
enimmäkseen

"kansanasian

palwelukseen

antautu

neita" herrasmiehiä, jotka uslowat wallankumoukseen niin perinpohjin että luulemat sen mahdolliseksi
heti kun he owat sen uskontunnustukseensa ottaneet, kun se heidän aiwoissaan on walmiiksi kypsynyt.
tällaisilla "kansan asian palwelukseen antautuneilla" häwinneillä herrasmiehillä ei ole köyhälistön
luokkataistelun ääriwiiwatkaan selluilta.

He eiwät

ole tottuneet wälttämään äärimäisyyksiä, joka köyhälistön

luokkataistelussa on wälttämätöntä, waan

etsiwät niitä ja kiihottawat niihin.

luokkataistelu

ei ole syöpynyt heille weriin kokonaisia sukupolwia
kestäwäksi wakaumukseksi, waan on se heille ainoastaan hetken tunnekysymys.
teennäisen

wallankumouksen

J a siksipä he owatkin
kiiwaita

harrastajia.

M itä mahdottomammalta woitto näyttää sen her
m o stu n e e m m e he tulemat ja sitä kiiwaammin yllyt
tän et aseelliseen toimintaan heti, saarnaten suurista
ihanteellisista ihmisoikenksista, jotka taistelun takana
odottamat.
Hywin useat näistä ihanteellisista tuulihatuista
owat anarkistien henkiheimolaisia.

He tuomitsewat

parlamentarismin ja wäittäwät että köyhälistö ei
woi mitään woittaa rauhallista tietä.

N^äliparan-

nuksetkin owat woiman pelosta annettuja.

J a sen-

tähden pienemmätkin wäkiwallat henkeä ja omaisuutta
ulastaan omat paikallaan: ne knn herättäwät pelkoa
wallassaolijoissa ja sitä tietä pakottawat myönnytytsiim

^ämän^ lajin wallankumousmiehillä on aina

salaiset hommansa työwäenjärjestöissä, jos he onnistumat pääsemään niissä vaikuttamaan.

^alaisten

järjestöjen perustaminen, aseiden hankkiminen ja
mielettömien kapinayritysten suunnitteleminen on
heidän mielitehtäwäänsä. ^öielä tpnä päiwänä esite
tään aiwan järjellisinä asioina luokkataistelukeinoja,
jotka eiwät ole wähääkään järjellisempiä kuin enlp
kantilaisen ^hartisti^liikkeen aikuisen ^tephensin neu-

w o m a tulitikkw wallankum ous. S te p h e n s sanoi. ^ n
ase^ jota lapsikin w oi käyttää:^ is^ari tulitikkuapa tukko
terw aan kastettuja olkia -

ja h allitus on w oim aton

tätä asetta wastaan.^s

Järjettömyyksien järjettömyys on hyödyllisen omai^
fuuden häwittäminen, eikä sitä saa minkäänlaisen
wallankumouksen nimessä suosia eikä sallia.

Nans-

kalaisten "punanen kukkoa, ^tarkoittaa aateliskartanoiden polttamista Nanskan wallankumouksen aikanai/ ei ole mikään

luokkataistelukeinojen ihanne

enempi kuin ^tephensin neuwokaan woi olla järjen
linen. -

M itähän parannuksia woisimme panna

toimeen yhteiskunnassa, jonka omaisuuden wallankumousraiwossamme poroksi polttaisimme.
lapsellisen warmasti uskomat ihanteelliset woit^
toon, jos wain kansa heidän keinonsa hywäksyy.
l^iitä yksinkertaisesta tosiasiasta, että työwäenluokka
muodostaa enemmistön kaikissa maissa, wetäwät he
sen johtopäätöksen, että tarwitsee w ain saada tämä
joukko innostumaan aseelliseen toimintaan ja woitto
on warma.

^ i muka tarwita muuta kuin innos^

tusta, sankarimaista rohkeutta, kuoleman halweksim ista, pyhää uhrautumisen halua nykyisen ja tule^
w an sukupolwen wapauden hywäksi ja koko wallan^
kumouskysymys on sillä ratkaistu.
edellisten lisäksi tunkeutuu työwäenjärjestöihin
poliisien

palkkaamia koirasieluja, prowokaattoreita.

Heidän tehtäwänsä on : kiihoittaa työläisiä aseelliseen
toim in taan , kapinayrityksiin, yksityisiin m urhiin ja
ryöwäyksiin, ja p an n a n iitä toim een
työw äen laskuun.

järjestyneen

^jämän hallituksen harjoittam an

prowokatsionin tarkoitus on: saada näennäinen syy,
jonka nojalla se pääsee toimeenpanemaan joukkowanlptsemisia ja teurastuksia ja sitä tietä ehkäisemään
todellisen vallankumousliikkeen laajenemista. ^äm ä
prowokatsiani näkyy tuleman sitä enemmän päiwäjärjestykseen, mitä likemmäksi wallankumousta kapitalismin yhteiskunta kehittyy.

^alaiset wallanku-

mousjärjestöt omat prowokaattorien tyyssijoja. M issä
on salaisia järjestöjä, siellä myös on prowokaattoreita.

v e n ä jä n sosiali-wallankumouksellinen puolue

Nsew^juttuineen ja huomen salaiset koplat M ustasi
juttuineen omat siitä wiimeisiä todistuksia.
aseellisen toiminnan lietsojat saamat kannatusta
ja apua toimillensa sellaisilta työwäenluokan aineksilta, jotka eiwät tunne sota-aseiden historiallista kehitystä ja jo tehtyjen wallankuwouksien eräitä sotaopillisia suhteita, kussakin eri tapauksessa. erittäinkin
silloin kun aseellisen toiminnan miehet saamat tilaisuuden kapinayritykseen, leimahtaa innostus hyminäin
laajalle.

J a hywin usein koetetaankin saada aiwan

mitättömän pieni joukko metelöimään, tarkoituksella
sytyttää ja lewittää innostusta laajempiin kansan"
joukkoihin. -

vapaaehtoisesti uhrautumaan lähtee

neiden taistelulla kun todellakin on se ominaisuus^
että se herättää myötätuntoa, hurmaa ja innostaa
osaaottamaan, olkoonpa entisten samanlaisten taisteluien tulos ollut, kumpi tahansa: woitto tai tappio.
k o ito n warmuus tämän laatuisissa taisteluissa
jätetäänkin kokonaan sen waraan kuinka laajalle im
nostus lewiää. alkuunpanijoita selleiwät ole prowota (kuorelta s innostaa ainoastaan wallankumoustais^
telun ihanteellinen puoli: sywä ihanteellinen tunne,
joka käskee ennen sankarina kaatumaan kuin rauk^
kana taistelematta hiljaa sortumaan, kuihtumaan ja
kuolemaan.

^jämä ihanteellinen "wapauden altta^

rille" uhrautumisen halu ja katkera inho "orjan elä^
mään" omat. kauniita tunne^lämän ominaisuuksia,
mutta harwoin ne johtamat sellaisten taistelukeinojen walitsemiseen, joiden awulla woittamisen mah^
dollisuus olisi edes todennäköinen.

s^aistelukeinojen

walitsemisessa nykyistä waltiomahtia wastaan tarkoin
taan historiallisia ja tilastollisia tietoja enemmän
kuin ihanteellista innostusta "maittaa tai kuolla."
^unnd-elämän innostamat aseellisen toiminnan
miehet kiihottaessaan aseelliseen toimintaan, näkymät
hywin usein unohtawan, että wallankumouksien his
toriasta on otettawa huomioon muutakin kuin historialliset marttyrikruunut ja wuotuiset „pyhiinwaellukset wapauden sankarien" haudoille.

^ n ennen

kaikkea otettawa huomioon aseellisen taistelun moi -

to n m a h d o llis u u s , s. o., päästäänkö tarkoituksen.
perille wai ei. ^ i riitä, se, että ollaan selwillä ainoasi
taan tarkoituksesta, mitä warten taistellaan, kaadutaan ja kuollaan.

l^e, joka lähtee nykyistä waltio-

mahtia wastaan aseelliseen taisteluun woimiansa
mittaamatta, ainoastaan sentähden, että hänen asiansa
on oikea, ^on päänsä seinään puskija eikä woi hyö^
dyttää köyhälistön luokkataistelua, päinwastoin. ^nnistumattomat wallankumousyritykset enemmän wahinltoittawat kuin hyödyttämän köyhälistön luokka^
taistelua, enemmän hidastuttawat kuin jouduttamat;
työwäenluokan lopullista woittoa.

sellaisista yrU

tylsistähän hallitus aina saapi hywän syyn rikoslain
käyttämiseen ankarimmalla talaalla ja joukkoteuras^
tuksiin.

^ i kelpaa se puheenparsi, iota

sellaisissa.

tapauksissa aina kerrotaan, joka kuuluu:

"^latteita.

ei woida tappaa.

k a in o sta ja merestä ne entistä

ehompana nousewet". -

N^äite aatteiden kuolemat^

tomuudesta ei ole mikään ehdoton totuus.

^latteeti

woidaan tappaa käytännöllisesti waikuttamasta aina
wuosikymmeniksi silloin kun tapetaan tai suljetaan
wankiloihin ne ihmiset, jotka näitä aatteita itsetie^
toisesti edustamat.

vallankumouksen aate kuolee

tai waimentuu määrätyksi ajaksi itsensä wallanku^
mouksellisten suun sulkeutumisen mukana^ ^e, joka
kehottaa työwäenluokkaa toimintaan, josta on seu^
rauksena werilöylyjä ja jonkkowanaitsemisia, tekee^

wallankumousasialle ja työwäenluokalle huonon pal^

weluksen.

aseelliseen toimintaan kiihottajalta on aina waa^
dinawa takeita liikkeen laajuudesta ja woiton war^
muudesta. koittoa tosin on waikea edeltäpäin tar^
kalleen laskea, mutta yhtä waikeaa ei ole laskea
kuinka suuret todennäköiset woiton mahdollisuudet
omat, niiden suhteiden mukaan, jotka wallitsewat sil11
loin kun aseellista toimintaa aijotaan yrittää. M utta
ennenkaikkea täydytään tietää, millä ehdoilla aseellista wallankumousta kannattaa ajatellakaan.
aseellisen wallankumouksen onnistumisen ehdot
owat hawaittawissa, jos ottaa lujaksensa wallankumouksien historiaa arwostellen ja myös sotaopillisina asiakirjoina, eikä wain innostamina wapaudeu
sankari- ja marttyritertomutsina.

Ase^isen ^olhumnaoutlen yrittänuSea jo
^etteuyytlSett ehdot
lännen kaikkea on wäärä se luulo, että työwäenluokka ei tarwitsisi muuta kuin kiwäärin mieheen,
innostusta, yhteenliittymistä, kuoleman

halwetsu

m ista ja ihanteellista wapaudelle uhrautumisen ha^
lua, ollaksensa kykenewä suorittamaan wallanknmouksen maikkapa aseellista tietä.

Jnnostus ja rohkeus

owat kyllä tarpeellisia ja wälttämättömiäkin joukolle,
joka puutteissa ja kurjuudessa eläessäänkin haluaa
ylöspäin pyrkiä ja jolla on woitettawana esteitä
enemmän kuin yhdelläkään muulla maltaan pyrkiwällä luokalla on ollut.

M utta "kiwääri mieheen",

innostus ja sankarin rohkeus jokaisen rintaan ei ole
kaikki mitä aseellista wallankumousta warten tarwitaan.

kam oin on wäärä se luulo, että joukkojen pal^
jous määrää woiton. liekin kuinka paljon on "päin
maikka tykkein jyrinää" ryntääwää joukkoa, on tie11
tysti tärkeää, mutta tärkein woittoon wiejä ei sekään
ole.

Nykyaikaisissa taisteluissa owat tärkeimmät ta isle lu kone et.

M illä puolella ne owat paremmat,

Sinne kuuluu woitto.
^awallisesti

historioitsijatkin

kertomat,

kuinka

woitto oli seuraus urhoollisuudesta, armeijan suu^
ruudesta, hywästä järjestyksestä jne. tällain en his^
wrioitseminen woipi olla oikeaa ja kokonaan totta
ainoastaan silloin kun on kysymys taisteluista, joita
käydään alkuperäisillä aseilla : nuijilla, keihäillä, lulekoilla ja piilultopyssyillä yms., mutta paikkaansa se
ei pidä, jos on kysymys taistelusta, joka suoritetaan
koneilla.

^illoin ratkaisee etupäässä se kenenkä tap

peluloneet owat paremmat ja kummallako niitä on
enemmän.
^odanläynti-koneet owat kehittyneet rinnan tuo^
taulowälineiden luussa. ^uotantowälineiden koneen
listuessa ja jättlläistyessä owat sodankäyntiwälineetl
koneellistuneet lu jätti läwtyneet samassa suhteessa,
kam oin on käynyt omistuksen kanssa.

^uotanto^

wälineet koneellistuessaan ia iättiläwtyessään joutua
wat yhä pienemmän kapitalistiluokun yksinomaisuudeksi ia yksin heidän määräystensä mukaan käytettäwiksi. l^odankäymiswäjlineet koneellistuessaan ia jättiläistyessään joutuwat yhä keskitetymmän waltiomahdin yksinomaisuudeksi, jolla on yksinomainen ja
ehdoton m ääräyswalta niiden käyttämisestä. Kaikkien
maiden hallitukset pitämät tarkan huolen siitä, että

mun hywiä taisteluwälineitä kun hallituksella on, ei
saa kellään muilla olla, ei yksityisillä eikä puolueilla.
parhaim m at taistelukoneet omat uiin tarkoin hallituksen w alwonnan alaisena, ettei niistä sallita edes
yhtä kappaletta kenenkään mnun omistaa. Hallitukset
^oikeammin wallasolewa luokka^ menettelewät taisteluwäliueihiu uähdeu maiuitulla tawalla juuri wallankumouksen mahdollisuudeu tähdeu. He tietämät,
että

jokaiseu

wallankumonshankkeen ja yritykseu,

olkoonpa siinä innostusta ja rohkeutta kuinka paljon
tahansa, täytyy tulla kukistetuksi ja loppua joukkoteurastukseen, jos w ain taistelukoneet kestäwät hallituksen yksinomaisuutena ja sen määräysten alaisena.
l^iis, kun wallankumoukselliset eiwät missään nykyisissä waltioissa woi saada yhtä hywiä aseita kuin
on waltiomahdin

käytettäwissä, on tulos se, että

aseellista wallankumousta ei woida tehdä muilla
kuiu hallituksen omilla aseilla. l^itä ei kannata edes
yrittääkään ennen kuin on todennäköisesti warmaa
että hallituksen aseista on wallankumouksellisten puo
lella wähintään yhtä paljon knin, mitä hallituksen
puolelle jääpi.
l^e on juuri edellämaiuittu asiau puoli, jouka
useimmat aseellisen wallankumouksen puuhaajat nä^
kywät unohtaman.

miniät ainakaan ole maininneet

siitä, m aikka se o n tärk e in tä koko aseellisen w a lla m
kum ou ksen kysym yksessä.

h y y d y tä ä n

w a in s e lit t e li

mään, että kunhan saataisiin joka mies warustetuksi
drowninsplla, ^rastan kiwäärillä tai mauserpistoo^
lilla ja opetetuksi pommia tekemään, olisi woitto jo
niinkuin taskussa. M utta mitä owat kiwäärit, mau^
serpistoolit ja prownin^it hallituksen kuularuiskuja
mustaan ilotta ampumat aina kuuteen sataan laukaukseen minuutissa^ ja pikatykkiä luustaan kam puwat
sataan wiiteenkymmeneen laukankseen minuutissa^.
M itä merkitsee käsin heitettäwä pom m i hallituksen

kranaatteja wästaan, joita ampumalla woidaan lem
nättää useampien kilometrien päähän, ja skrapnellia
ulastaan/ jotka woiwat tappaa useampia kymmeniä
ihmiä yksi ainoa panos.

ll^krapnelliksi sanotaan

laitosta johon ladataan

kappaletta pieniä kuulia.

^ämä lataus ammutaan

sitte ilmaan,

kaskujen

mukaan määrätyn matkan päässä räjähtää panos
ilmassa ja kaikki ^
jos wain osuwat.

kuulaa kykenewät tappamaan,
i^krapnellilaitos on hirwittäwä

murhakone yhteen kerääntyneitä suurempia wäkijouk^
koja warten.

l^e woidaan lähettää tekemään häwi^

tystä, waikka wihollista ei ollenkaan nähdä, kunhan
tiedetään millä paikalla se on.j
^ällawten

murhakoneiden

rinnalla hrowninki^

miestemme aseet owat pettäwiä lasten leikkikaluja^
J a työläinen, joka näiden sankarien antaa houkutella
itsellensä uskomaan moisia drowninki^wallankumouk^

sia mahdolliseksi, pettyy suuresti ia hyw in usein saapi
täm än erehdyksensä kalliisti maksaa.

taloudellisen taistelun aloilla ei työwäestö kominkaan halukkaasti yritä koontamaan kapitalismia kilpailun awulla, sillä tiedekään toki osapuilleen, että
kilpailijalla täytyy olla yhtä hywäl tuotannonwälineet kuin wastakilpailijallatin, ios mieli wouo^ta
olla toiwoa.

M ntta waltiollisen taistelun alueella

näkyy wielä joltinenkin osa työwäenluokasta oleman
halukas

yritkelemään

aseellisia

wallankumoulsia,

ilman, että on siihen edellytyksiä, kunhan main joku
tuulihattu alkaa heille drowninki tai mauferpistooli
kädessä laskettelemaan hölynpölyä wallankumouksen
nimessä.
Jokaisen työwäenluolan jäsenen weriin pitäisi
inleytyä marsilainen käsitys yhteiskuntakehityksestä.
^e käsitys, joka lähtee ajatuksesta: tuotantotapa on
se perustus, jonka päälle ja mukaan kolo muu yhteiskunta kehittyy.
wain

^altiom uoto, paluita, y. m. owat

heijastuksia

wallitsewasta

ts^uotantotawan taas määrää

tuotantotawasta.
tuotantowälineiden

kehitys. s ^ässä hengessä tarkastaessaan yhteiskuntien historiallista kehitystä huomaa helposti, että
waltiomahtikin kehittyy tuotantotawan mukaan : kes^
kittyy ja wahwistuu sitä makaamaksi.

Kapitalisti-

luokan hallussa olemat taloudelliset woimatttuotanto^
wälineetj wastaawat

wähintään kaikkien

muiden

kansaterrolsien

taloudellisia woimia yhteensä.

Ja

kapitalistisen waltiomahdin waltiollifet woimat ltais^
teluwälineets wastaawat wähintään koko kansan wal^
tiollifia woimia.

^e, joka ei ota tätä huomioon

m altillisesta wallankumouksesta puhuessaan ja sitä
puuhatessaan an järjektömän wallankumouksen puu-

haaja/ jolle tnöwäenluokan ei pidä karmaansa tal^
listaa.

aseellisen wallankumöuksen miedet hywin usein
wetoawat historiallisiin esimerkkeihin, joukkoja innos^
laessansa - kuinta silloinkin aloitettiin kun oli rohkeutta
ia innostusta.

M utta historialliset esimerkit ototta-

wat luuri sitä/ että main silloin owat wallankumoukselliset woittaneet tun wwsi määrä hallituksen taisteluluälineitä on ollut wallankumouksellisten puolella
ja poikkeuksetta silloin häwinneet kun sellaista edellytystä ei ole ollut.

sellaisia historiallisia tosiasioita

woisi luetella kuinka pitkälle tahansa, mutta tämän
laatuisen esityksen tila ei sitä salli. Kehotan main
kysymyksen harrastajia panemaan merkille esim. Nans^
kan wiime wuosisadan wallankumou1ätaisteluita. ^ a llankumoukselliset niissä woittiwat aina silloin kun
hallituksen sotawäki meni wallanknmouksellisten puolelle ja häwisiwät silloin tun sotawäki pysyi hallituk
selle uskollisena.
ta h to isin

luielä terran lukijaini m ieliin p ain aa

sen yksinkertaisen tosiasian, että sillä, ken aikoo n yw i-

sen w altiom ahdin kukistaa, täytyy olla w a sta aw at
aseet. Joukkojen p aljo u s ja rohkeus on suuri tekijä,
m utta kuitenkin toisarw oin en

silloin, kun on kysy-

myksessä aseellinen w allankum ous.

^äm än kaiken tietämät wallassaalijat perin hywästi
ja siksi- he kohtelewat röyhkeästi ja uhkamielisesti suuria lakkojakin, wieläpä uskaltawat uhitella sellaistakin
kansanliikettä kuin suurlakko. He tietäwät, että muutumissa tunneissa woiwat murhakoneillaan lakaista
kokonaiset ihmisjoukot, jos tahtomat. J a tahtominen
taas riippuu siitä kuinka paljon menettämisestä on
kysymys, jos kysymyksissä olemiin waatimnksiin suos-

tumat,
J o s nykyaikainen köyhälistö täysin tajuaa, mikä
h äw ittäw ä w oim a sisältyy w altio n murhakoneisiin,
jättää se sellaiset hulluttelut kuin aseellisen w a llam
kumouksen yritykset sikseen.

l^e tajuaa, että siwili-

ihmiset eiw ät ollenkaan w oi sitä tehdä. ^ en w allam
kumouksellinen toim inta saapi silloin nseissa kohdin
uuden suunnan. ^ e tulee ulkom uodoltaan rauhallisemmaksi, m utta ytim eltään
semmaksi.

entistään kumouksella

^ e rupeaa panem aan suurempaa merki"

tystä sille toim innalle, jonka tarkaituksena on p äästä
kontrolleeraam aan w altio n taistelukoneiden käyttää
m istä.

m o tto ty ö vä e n lu o k k a e s e m n m w k
llseat/ jotka kyllä jyrkästi kieltäwät yksityiset wäkU
w a llat ja pienet kapinayritykset, p u o lu staw at kuitenkin
työw äenluokan

asestam ista

ja

kehottawat

M u id en m uassa tunnettu puoluetow eri N .
kelä lausui siitä äskettäin seuraam aa : -

siihen.
Mä^

"^ le n kyllä

edelleenkin sitä m ieltä että w allan kum ous monessakin
m aassa on woim akeinoilla suoritettawa, jonka tähden
pidän w älttäm ättöm än ä työw äelle aseiden hankkimisen ja niiden käytäntöön harjaantum isen."

Mitenkähän tämä työwäenluokan

asestaminen

woisi käydä päinsä, waikka emme ottaisi huomioon
sitäkään että hallitukset asettumat "kansan asestamista" wastaan?
K un aseellisen wallankumouksen p uuhaajat lähtewät työwäenluokkaa asestam aan, alkaw at he taw allisesti siitä p äästä, että kolehti^ ja iltam arah oilla
hankitaan m uutam ia kiw ääriä, m auserpistoolia ja
sen sellaisia -

n iin -

ja tietysti ta as hankitaan

m uutam ia, sitä mukaa kun rahoja tulee.

J a ne,

joilla on oikein kiire w allankum ousta tekemään, alka-

wat asestaa työwäenluokkaa kumahtamalla yksityisten
ja asekauppojen aseita joitakin kantamuksia tai kuorm iaslj
Mikä lapsellinen tuuma s roim aa nyt tuonlaisilla
keinoilla saamansa aseita niin paljon, että ne jotain
merkitsisiwät waltiomahtia w astaan: waltiomahtia,
joka tawallisesti käyuää kolmannen osan waltion
menoarwio^ta armeijan asestamiseen ja kunnossa
pitämiseen.
nissa.

Ne summat lasketaan sadoissa miljoo-

^ätä armeliailta/ jonka mahloiltani isetsi käy-

tetään sellaisia sununia, joka heti saapi kaikki uusiinmat keksinnöt murhakoneissa käytäntöön, tämkö watötustettaisiin kolehti- ja iltamarahoilla hankituilla tai
warastetuilla aseilla?

l^is

on tuhannen kertaa

järjetön tuuma. Jo yksistään kysymyksen rahallinen
puoli sanoo, että työwäenluokka ei koskaan woi saada
itsellensä niin paljon aseita, että niihin kannattaisi
luonaa. ^yöwäenluokan asestajat owat aiwan yhtä
lapsellisia kuin Jalm ari Jinnen näytelmänsä: "Kun
ollaan neroja", muuan koplakunta, joka haluaa tehdä
lu o m esta kuningaskunnan, ja u^too tämän tuumansa toteutumiseen -

koska he jo owat onnistu-

neet salaisesti hankkimaan ^ drowninkia warastoom
^rownintw, ulauserpistoolit ja pommit woiwat
osla hywiä useita ja Mustosen sanoilla "ihanteita"
yksityisille murhamiehille, prowotaaltoreille ja pakko-

luoluutkaiille/ muna aseellisen wallankumouksen teki
jöille ne oluat luulen leluja.
^ p ö l u ä e n l u o k a n el p i d ä h u n t t i a u s e i t a
wallankumoksellisia

tarkoituksia loarten.

^ e, kuten

sanottn, ei w oi n iitä riittä w ä sti saada, kahdestakin
syystä. ensiksi: n iin sanottu kansanasestus ei ollen-

taan luoi käydä päinsä kapitalistiluokan wallassa
ollessa. loiseksi! työluäenluokka ei mitenkään luoi
saada laakoja niin palloa että se tokenisi riittäwästi
tuella hankkimaan. - sitäpaitsi aseilta on erä5I
loaara so niinden hankkimisaikana. Nseet, koot niitä
terran on, houkuttelemat aina luaromattomiin teloin
hm. maikka järiestnol olisi kuinka huluä, luutuu
aina sen werran kiihkoilijoita, puhumattakaan prowokanttoreista, jotta eiwät malm oka aseita käyttämänä
tekoihin, sotka wahinkmittawat luokkataistelua.

^linoa, mitä könhälwtö luoi keliltä on: purlamenttaarisen toiulinllan annilla luettaa pääeltä määräämään waltion taisteluloälineiden tanttämistä.

viimeisessä kansainwälisessä sosialistien kontjressissa Stuttgartissa oli niin sanottu anti-militarismi
keskustelun alaisena.

Nanskalainen Herloee esitti,

että sosialistien on ruwettawa sotilaola^itatsionissa
julkisesti kehottamaan sotilaita karkaamaan armeijasta, tottelemattomuuteen hallitusta wastaan

ja

nuoria olemaan menemättä sotawäkeen. saksalaiset
taas esittämät sitä wastaan, että jos sosialistipuolueet Herween mukaan menettelewät, saamat he heti
waltion poliisin ja rikoslain ankarimmat pykälät
niskaansa.

puolueen parhaita woimia tullaan jou-

kottain snlkemaan wankiloihin.

Kongressin enem^

wistö asettui kysymyksessä saksalaisten kannalle, joka
merkitsi sitä, että puolueelle ei ole edullista, että se
ryhtyy h arjoittajaan anti-militaristista alptatsionia
armeijan keskuudessa,

sensijaan jokaisen sosialistin

welwollisuus on ka s w at ta a la p se n sa periaatteessa
seisoman sotawäen wastustaiiksi ja samalla itsetietoi
siksi aseiden käyttäjiksi, silloin kun joutumat waltion
armeijaan.

saksalaisten kanta tässä kysymyksessä on ehdotta
m asti oikeampi ja työwäenluokalle edullisempi kuin
herweeläinen.
Nykyiset arm eijat omat kokoonpantuja k ö yh ällä
töstä ja talonpojista^ varsin a iselle köyhälistönuori^
solle on osotettawa kapitalistisen w altio n arm eijan
tarkoitus ja herätettäwä heissä luokkatunne niin w oimaltaaksi, etteiwät he sotilaiksi jouduttuansa koskaan
käytä w altion

aseita

om aa

luokkaansa

w a sta an .

luokkatunne ja tietoisuus luokkansa turw attom uudesta, seisoman sotawäen ja w altio n taisteluw älin eiden ollessa kapitalistiluokan käytettäwissä, lastuaa
olojenkin

pakosta

köyhälistönuorisossa.

s y n ty m ä t

ja kasw aw athan he aikana, jonka henki on : m ahdollisim m an woim akas luokkatunne ja om an lnokkansa
edun w alw om in en

on jokaisen yksilön om attaw a.

j^nhan könhälistö-nuoriso jo lapsesta ollut pakoitettu.
palkkatyöhön, kapitalistisen tuotannon palwelukseen,
jossa heidän on pakko huom ata woim attom uutensa
yksilöinä.

Heidän on pakko huom ata, kuinka he yhä

enem män tulemat koneellistuneiden ja jättiläistyneiden tuotannonw älineiden automaattisiksi syöttäjiksi,
joiden yksilöarwo ei ole ju u ri n o llaa suurempi. ^jällaisessa asemassa heidän tä ytyy

syw ästi oppia se

läksy, että heidän pelastuksensa w oipi olla w a in luokkataistelussa ja ainoassaan siinä. edelleen he näke^
wät, kuinka köyhälistön luokkataistelu on woim a"

tonta uusimpien keksintöjen mukaan rakennetuilla
rnurhakoneilla warustettua waltiomahtia wastaan.
Näkemät kuinka köyhälistö pannessansa toimeen ulkorlmakoköuksia, lakkoja ja mielenosotuskulkueita, joutun waltion asetettujen poliisien ia sotilaiden rääkättäwäksi ja murhattawaksi.
N iin

käytännöllinen kokemus kuin historialliset

tiedotkin osottawat köyhälistö-nuorisolle köyhälistön
lnokkataistelun lad u n olem an merkitti) tiheillä wertjä ljillä ia kuritushuonetuom ioilla.
koon se -

Ja ^

m uistetta-

aw tatsionissa se on ain a selitettäne, yh-

tenä tärkeim m istä luokkataistelua koskemista kysym yksistä.

selitettäwä, että köyhälistön luokka-

taistelua wastassa on aina ollut ja on waltion
rnurhaloneet ja rikoslaki, ja että niihin sisältyy suurempi waltiollinen woima kuin mitä koko työwäenluokka omaa. ^ätä tietä nuorisolle woidaan osottaa,
että w altio n arm eijan on itse itsensä kukistettawa,
m uut siihen eiw ät kykene.
K un n äin teemme, niin emme turwitse epätoiw olla tulew aisuutta katsoa, waikka jyrkästi kiellämmekin

köyhälistön

luokkataistelulle

m a h d o llis in a

työ väen lu okan asestämisen wallankum onsta warten,
siwili-ihm isten kapinahankkeet, salaseurat ja wäkiwalla n työt. -

l^i ole m onien wuositym m enien kysy-

m ys, kun arm eijan enem m istön m uodostam at itsetie^
toiset aseiden käyttäjät, jos käsitetään koko aseellisen

wallankumouksen kysymys köyhälitötömuorison kal^
watuskysymykseksi ja toim itaan sen m ukaan^ illo in kun köyhälistöm uoriso sotilasijässään on
itsetietoinen aseiden käyttämisestä, on h yw in todem
näköistä, että wallankumouksen

w iim en äytö stä ei

ollenkaan tarwitse asem oim alla suorittaa.

Nykyinen^

porw aristo ei ole m itään sankareita, jotka ottaisiw at
henkilökohtaisesti taistellaksensa "henkeen ja mereen"
aiöti omien etujensakaan puolesta. ta iste le m a t ainoastaan n iin kauan knn heillä on käytettäwänä työw äenluokan jäseniä sotilaina, työwäenluokkaa w astaan .
K ysym ys ei tosin tule aiw a n tyhjentywä^ti rat^

kaistuksi wielä silläkään, että köyhälistö-nuoriso tulee
itsetietoisiksi aseiden käyttäjiksi.

Niissä maissa joissa

on asewelwollisuus, muodostaa armeijasta tuntuman
osan keskilnokan talonpojat. Nämä owat wielä enim^
mäkseen snurporwarillisen isänmaallisuushumduukin
kannattajia ja heidän harrastuksensa sotilainakin owat
tietysti toiset kun warsinaisen köyhälistöläisen. ajatonpoikaissotilaat owat halukkaita noudattamaan ohjetta:
-

"potilaan welwollismw on taistella isänmaan ja

waltaistuimen

twallaosaolewan

luotaus puolesta,

ulkonaisia ja sisäisiä kulhollisia wastaan l" -

J a por-

warillisessa ymmärryksessä sisäinen wihollinen on
wallankumouksellinen köyhälistö.
Kuinka kauan keskiluokan talonpojat tulemat kam
nattamaan kapitalistilta waltiomuotoa, riippuu siitä.

kuinka kauan itse keskiluokka m aataloudessa säilyy
w aip um atta proletarilsi.

M u tta kaikissa tapauksissa

köyhälistönuorison itsetietoisiksi aseideu käyttäjiksi tule^
m inen

supistaa werisen wallankumouksen w aaran

kowin pieneksi.

^ ä lle

nuorisolle

järjestyneen

työ-

w äen on selitettäwä m ahdollisim m an tarkasti aseellisen

wallankum ouksen kysym ys ja heihin luotet-

taula/ m utta
luokan
kin

tukittawa

karmansa työwäen-

a s e s t a j i e n s a a r n o i l l e ku in myös^

wätiwaltaisuuksiin

kutuksille.

kiihottajain

kuis^

t y ö lä is e n

I ^ iu

osuuskunta Misan kustantama joulua
lehti ilmestyi ensi kerran miime jouluna.
työläisen Jou lu tulee yhä edelleenkin
ilmestymään tarjoten kalkille työläisille

sopimaa joululukemisto. maikka se ei
wlelä olekaan saawuttanut arwos t e-

l u j a joita N. N. sanomat olisiwat
e r i t t ä i n s u o p e a s t i julaisseet, us^
kallamme sitä kumminkin suosittaa kai^
kille työläisille täysipainoisena työwäen
ioululehtenä. ^nft tauluksi ilmestymän
työläisen Joulun alkuwalmistuksim on
jo ryhdytty. kalseat puolueen kynäiliät
owat nyt jo luwanneet kirjoituksia ja
kumiin tullaan ensi jouluna panemaan
erityistä huomiota. Jokainen työläinen
tietysti tulee hankkimaan joulupöydäl-1
leen m yös työläisen Joulun, sikswä
onkin asiamiehillä hywä tilaisuus saada

tilauksia. Nsiamies palkkiotktn tulemat
olemaan niin suuret ja niin järjestetyt
että ne tyydyttäwät kaihia asiamiehiä
^ia samoin kuut niitäkin jotka tilaamat
w aan ö tai ^ kol. M itään e h t o j a
ei palkkioiden jakamiseen tu lla asettam aan , m aan saa jokainen asiam ies war^
m a sti lu w a tu n ja hänelle kuulum an
osan. lokakuun alkupaiw inä lähetäm m e
tila u slista t joissa lähem pi selitys on.
N yhtykää a s i a m i e s

wilhelot rsebweeht
K ^ l f i e p e t ^ ja

t o a llllK h lllle l^
n^lntt^uu
^alu^ ^ont^
luntani ^ )^uu^n^t ^sutl kul^
lannuksellu l^tn^n st^yn u^unu^
^

k llk ^ tlu ttl

f^ n u n

neu tnuli:uslekkunlt te^n kumuksu
ntie^sl tuus

l^tn^k t^kl^

l^ n itt^ n t^ ^

k^juu^ ^lsiltnli^

hsll^ nt^önn^nlnte ^alkklol^ ^isl^
lä ^ e n tn tin t i l a u s l i s t o i s s a .

J s ltn a i^

luulukuu siss hekl us^nliehe^nltn^
t^ömäenkirsu^
ljsuuttu.
lielo^un^
ne tutksntullu h^tpil^
^leio an tnallua-

