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Japani ja Venäjän vallankumous
Kirj. S« Katayama
Suomennos Sakeni Ile

(T ru e tr& n ala tlo u file d w U h t h e p o s t
m a s te r a t F ltc h b u rff, M&sb., a a re q u lre d b y
th e a c t o f O ct. 6, 1917»

Japani on Kaukaisen Idän
Preussi, ollen ainoana erotuk
sena se, että siellä ei ole Karl
Liebknechtejä, jotka seuralaisi
neen muodostaisivat ristin itse
valtiaalle, militaristiselle ja kapi
talistiselle hallitukselle.
Siellä
todellisuudessa ei ole minkään
laista työväenjärjestöä tai sosialistiliikettä,
mikä
tulkitseisi
työväenluokan vihaa voitonhi
moista riistäjiä vastaan.
Japani on samanlainen kuin
Preussi, mutta vielä pahempi;
sillä Japanissa hallitseva luokka
täydellisesti
kontrolleeraa toi
minnan yksinomaan imperialis
min ja voitonhimoisen laa j ennuspolitiikan puolesta.
Työläisiä
riistetään niin paljon kuin voi
daan ja työläisiä pidetään orjan
asemassa.
Japani on niittänyt satoa Eu
ropa n sodasta. Japani ei ole het
keäkään
häikäillyt
muuntaa
taistelukentillä virrannutta verta
ja siellä tapettuja ihmisiä kul
laksi. Sota antoi Japanille sen
kauan odottaman tilaisuuden to
teuttaa Japanin kauan uneksi
man mielihalun saada “paikan
auringossa”. Senjälkeen kun so
ta alkoi, on Japanin kultavarastot kohonneet $200,000,000 yli
$500,000,000,000. Kaikista maa
ilman valloista on Japani eniten
hyötynyt sodasta, ehken lukuun
ottamatta Amerikaa siltä ajalta,
mikä oli ennen Amerikan sotaan
yhtymistä.

Älkää erehtykö! Japanin sotavoittoja ei ole käytetty hy
vään tarkotukseen. Se raha, jo
ta Japanin rahastoihin on vir
rannut kuvavirtana, ei ole koi
tunut millään tavalla kansan hy
väksi, vaan päinvastoin sitä on
käytetty militarismin vahvista
miseksi saksalaiseen tapaan. Ja
panilaiset valtiomiehet, edustaen
Nipponin imperialismia, katso
vat tulevaisuuteen — odottavat
sitä päivää, jolloin Japani tulee
rautakädellä . iskemään maail
maa, kuten Saksa tätänykyä.
*

Vuosi sitten tapahtuneen Ve
näjän vallankumouksen jälkeen,
ja erikoisesti holshevikieii pääs
tessä valtaan viime marraskuus
sa, Japani on ollut sangen ar
ka. Japanin hallitus ymmärtää
työväenluokan nousun, tapahtu
koon se missä tahansa ja min
kälaisissa oloissa tahansa, mer
kitsevän vaaraa ei ainoastaan
omalle imperialismilleen, mutta
koko maa il niaii imperialismille,
jossa Japanikin on kavalana
osakkaana. Japani on kauhun
valtaamana ja pelkää kaikista
eniten sosialismin levenemistä
Kaukaiseen Itään. Tämän ai
heuttaa
Japanin
työväestön
luokkatietoisuuden herääminen.
Viime vuosien tilastot Japanin
lakoista osottavat selvästi tämän
luokkatietoisuuden
heräämistä.
Hallituksen tilastojen mukaan
lakkoja oli seuraavasti:

S

Vuosi

a k e n iä

Lakkojen Lakkolaisten
lukumäärä
5,000
49
5,000
47.
7,000
50
64
8,000
106
8,000
54,000
. 364
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liin. Myrskyisiä puheita pidet
tiin itsevaltiutta vastaan. Polii
sikunta lähetettiin hotelliin ja
1912
kokous hajotettiin väkivallalla.
1913
Tämä kiihotti kokouksessaolijoi
I9 M
ta, jotka kokoontuivat kadulla
1915
ja muodostivat mielcnosotuskul1916
kueen Unyeno puistosta keisa
1917
rillisen palatsin portille. Tieten
Näitä numeroita tutkittaessa kin poliisi oli kaiken aikaa raa’on muistettava, että Japanissa ei assa toiminnassa, mutta mielenole työväenjärjestöjä. Lakko osottajien lukumäärä oli paisu
laiset kuitenkin kävivät lakko- nut useaksi tuhanneksi. Polii
taistehijaan onnistuneesti, huoli sit heiluttivat kapuloitaan, haamatta poliisivainosta. Jos Ja vottaen useita ja useita vangit
panissa vain olisi mahdollisuutta tiin. Tämä osoittaa minkälainen
saada
työväenluokka järjeste henki vallitsee Japanissa.
Viime aikoina on Japanissa
tyksi,
niin imperialismi olisi
pelkkänä muistona. Kun Venä herännyt voimakas agitatsiooni
jän vallankumous tapahtui, ja yleisen äänioikeuden puolesta.
panilaiset valtiomiehet näkivät Nykyinen äänioikeus on rajotetmihin päin oltiin menossa. He tua, rajottuen erinäisiin veronäkivät armeijan toimivan yh maksuihin ja kunkin äänestäjän
dessä työläisten kanssa imperia oppimäärään. Niinpä Japanissa
lististen voimien kukistamiseksi! onkin vain noin puolitoista mil
valtiopäivä-äänestäjää
Mitä tulee tapahtumaan maail joonaa
60,000,000
käsittävästä
kansasta.
man itsevaltiaille hallituksille ?
Tämä ajatus saattoi mikadon ja Tätä äänioikeusliikettä hallitus
hänen henkiheimolaisensa kauhun piti sosialistisena ja heti ryhtyi
toimenpiteisiin liikkeen tukahutvaltaan.
*
tamiseksi.
Useita sosialisteja
vangittiin yleisen äänioikeuden
Vangittujen
Viime aikoina hallitus on jou agiteeraamisesta.
tunut suureen epäsuosioon sen joukossa oli m. m. Japanin sotakia, että se ei ainoastaan es sialistiliikkeen etevin toimitsija,
tänyt työväen ja sosialistisen tov. T. Sakai. Sakai on ollut
liikkeen kehittymisen, mutta se useita kertoja vankilassa sosia
myöskin tukahutti liberaalisen ja listisen toimintansa takia.
Äskettäin Leon Trotsky ni
perustuslaillisen liikkeen.
Esi
merkiksi, Japanin kansa halusi mitti Venäjän lähettilääksi Ja
juhlia perustuslain vahvistamisen paniin nuoren venäläisen yliop
kolmekymmen-vuosipäivää
ja pilaan Conradin, joka oleskeli
senmukaisesti ryhtyivät valmis Tokiossa. Conrad meni Venä
tuksiin. Hallitus, peläten sen jän lähetystöön, vaatien taantu
mahdollisesti vaikuttavan kan muksellista lähettilästä
eroa
saan
vallankumouksellisesti, maan.
Kun bolshevikihallitus
kielsi mielenosotuksen toimeen jonkun aikaa oli vaihdellut sa
panemisen.
Juhlapäivänä kui noja mikadon kanssa, tehtiinkin
tenkin jotkut uskalikot kokoon tämä, mutta vasta sitten kun
tuivat juhlimaan Tokion hotel Trotsky vaati Japanin hallitusta
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kerta
kaikkiaan
vastaamaan,
hyväksyikö Japani Venäjän val
lankumouksen, vai eikö, kysy
mys, jota Japanin hallitus ei ole
vastannut. Tov. Sakai oli vuo
rovaikutuksessa tämän bolshevikilähettilään kanssa ja senjohdosta sai marssia vankilaan.
*
Tällaista on Japanin imperia
lismi, joka nyt koettaa saada
liittohallitusten ja erikoisesti Y h 
dysvaltain hallituksen suostu
muksen, tehdäkseen hyökkäysliikkeen Aasian Venäjälle (Sipe
riaan), kukistaakseen siellä V e
näjän vallankumouksen sillä te
kosyyllä, että Japani muka suojeleisi liittolaisten etuja ja kukis

taakseen Saksan vallan itä-Siperiassa. Japanin todellisena tarkotuksena kuitenkin on Venä
jän vallankumouksen
kukista
minen. Amerika ei koskaan
saisi antaa suostumustaan Japa
nin hyökkäykseen Siperiaan, sil
lä sinä hetkenä kuin tämä tapah
tuisi, joutuisi Amerika maailman
kuolettavimman
imperialismin
kanssa yhteistyöhön.
liuropan epätoivoinen sotapuolue pelkää ennenkaikkea so
sialismin levenemistä. Meidän
maailman sosialistien täytyy toi
mia Venäjän vallankumouksen
hyväksi, sillä Venäjän vallanku
mous synibol is eeraa koko maail
man vallankumouksellista lii
kettä.

