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Seit se min kymin entä kaksi vuotta on
kulunut siitä, kun kommunistinen puo
lue maailmalle julkaisi ohjelmansa ma
nifestin muodossa, minkä olivat kirjottaneet köyhäistön vallankumouksen
suurimmat o pp:mestarit: Karl Marx ja
Friedrich Engels. Jo siihen aikaan ym
päröi kommunismia, joka tuskin oli eh
tinyt astua näyttämölle, ärsytys, valhe,
viha ja vaino omistavain luokkain puo
lelta, jotka tässä, ja aivan oikein
aa- iitiv a t

kuo Iin v ib o llu e iu a .

Kuluneiden seitsemän vuosikymme
nen aikana on kommunismin kehitys
kulkenut vaikeita polkuja: esiinastumisen myrskyhyökkäys mutta myös vas
toinkäymisen ajanjaksoja, menestyksiä
mutta myös raskaita tappioita, Pohjal
taan kulki kuitenkin kehitys kommu
nistisessa manifestissa ennustettua tie
tä. Viimeisen ratkaisevan taistelun
■ajanjakso tuli myöhemmin kuin yhteis
kunnallisen vallankumouksen apostolit
•olivat odottaneet ja toivoneet. Mutta ai
ka on nyt tullut. Me, kommunistit, Europan eri maitten, Ameriikan ja Aasian
vallankumouksellisen köyhälistön edus
tajat, kokoontuneina neuvostovallan
Moskovassa, tunnemme ja katsomme
oievamme sen asian seuraajia ja täyttä
jiä, jonka ohjelma juiaistlin seitsemänkymmentäkaksi vuotta sitten. Tehtä
vämme on yhdistää työväenluokan val
lankumoukselliset kokemukset, puhdis
taa liikkeestä opportunismi ja sosialipatriotisini,
kerätä kaikki maailman
köyhälistön vallankumoukselliset voi
mat ja siten helpottaa ja jouduttaa
kommunistisen vallankumouksen voit
toa.
*

Nyt kun Eurooppa on pirstaleitcen
ja savuavain raunioitten peittämä, ha

kevat hävlttömimmät palon aiheuttajat
sotaan syyllisiä. Heidän takanaan sei
sovat heidän professorinsa, parlament
ti- ja sanomaiehtimiehensä, sosialipatriootit ja muut yläluokan loiseläjät.
Sosialism i on e n n u sta n u t im p erialisti
sen sodan v älttäm ättöm yyden

ja nähnyt syyn tähän sotaan olevan
molempain voimaryhmäin omistavain
luokkain pohjattomassa ryöstöhalussa
ja kaikissa kapitalistisissa maissa yli
päänsä. Kaksi vuotta ennen sotaa ovat
vastuunalaiset — kaikkien maitten so
sialistiset johtajat Baselin kongressissa
poltinmerkiilä mainineet imperialismin
tulevan sodan aiheuttajana ja uhkasivat
yläluokkaa yhteiskunnallisella vallanku
mouksella köyhälistön kostona milita
rismin rikoksista. Nyt, viiden vuoden
kokemuksen jälkeen, kun historia on
paljastanut Saksan rosvoamisen ja ententen yhtä rikolliset teot, jatkavat ententemaitten valtiososialistit yhdessä
hallitustensa kanssa yhä vallasta suiste
tun Saksan keisarin paljastamista. Enemmänkin,
Saksan sosialipatriootit,
jotka elokuussa 1914 selittivät hohenzollerilaisten diplomaattisten valkean
kirjan olevan kansan pyhintä evankeliu
mia, syyttävät nyt alentuvaisessa ryöminnässään yhdessä ententesosialistien
kanssa saksalaista monarkiaa suurimpa
na syyllisenä, vaikka ennen olivat sitä
orjaina palvelleet. Tällä tavalla toivoi
vat he saavansa oman syyllisyytensä
unhoon ja voivansa ansaita voittajan
suosion.
Mutta Romanovin, Hohenzollerin ja Habsburgin sukujen suistet
tujen valtaistuinten ja heidän kapitalistiryhmäinsä rinnalla osottautuivat Rans
kan, Englannin ja Italian hallitsevat luo
kat tapahtumain valossa ja vehkeily
jen paljastuessa kaikessa kurjuudes
saan.
Englantilainen diplomatia oli aina so
dan puhkeamishetkeen asti salaperäise
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nä, peitetyin kypärin. City-hallitus
varoi visusti ilmaisemasta aikomustaan
osanotosta sotaan, epäilemättä ollak
seen pelottamatta Berliinin hallitusta
ryhtymään sotaan.
Lontoossa halut
tiin sotaa. Siksipä esiinnyttiin siten,
että Berlin ja Wien odottaisivat Englan
nin puolueettomuutta, kun taasen Pa
riisissa ja Pietarissa lujasti toivottiin
Englannin osanottoa.
Sota, jota vuosikymmenien kehityk
sen kulku oli valmistanut, laskettiin val
ioilleen Suurbritannian suoranaisen ja
tietoisen provakationin tuloksena. Eng
lannin hallitus laski, että se tulisi anta
maan kannatusta Venäjälle ja Ranskalle
ainoastaan niin kauvan kuin he väsytti
vät itseään ja samalla herpaannuttivat
Saksaa, verivihollista. Mutta saksalai
sen sotakoneiston mahti osottautui pe
lottavan voimakkaaksi eikä sen kukista
miseksi riittänyt ainoastaan näennäinen
osanotto, vaan todellinen voimainpon
nistus Englannin puolelta.
Hymyile
vän kolmannen miehen osa, johon Eng
lannilla vanhastaan oli muka etuoikeus,
on langennut Yhdysvaltain osaksi. Eng
lantilainen saarto, joka supisti amerikalaisten pörssikeinottelut europaiaisessa
veressä, selvitti Washingtonin
hallitus sitäkin helpommin, kun ententen maat lihavilla voitoilla korvasivat
amerikalaisen yläluokan kansainvälisten
sopimusten loukkauksista johtuneet
tappiot. Mutta Saksan hirvittävä soti
laallinen ylivalta saattoi Washingtonin
hallituksen luopumaan näennäisestä
puolueettomuudestaan. Yhdysvallat kä
vi nyt Europaan nähden näyttelemään samaa osaa mitä Englanti edelli
sissä sodissa oli näytellyt mannermaita
kohtaan ja jota se viimeiseen asti oli
koettanut ylläpitää. Sitä nimittäin, et
tä oli heikonnettava toista maata toi
sen avulla, sekoituen sotatoimiin, mut
ta itselleen varmentaen kaikki tilanteen
edut. Wilsonin panos ei amerikalaiseii
arpapelin tapaan ollut suuri, mutta se
oli viimeinen ja hän sai siis voiton.
K apitalistinen Järjestelm ä sisäisen v u takolitaisuutensa takia on sodan k au tta
tu o tta n u t ihm iskunnalle kauheim pia
tuskia,

nälkää ja vilua, kulkutauteja ja siveel
listä raaistumista. Senpä johdosta on
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myöskin akateeminen riita sosialismin
keskellä kurjistuniisteoriasta ja kapita
lismin ontoksi kaivertamisesta sosia
lismin kautta tullut lopullisesti ratkais
tuksi. Tilastotieteilijät ja teorian tarkkaajat vastakohtain tasottumisesta ovat
vuosikymmenien kuluessa tehneet työ
tä kaikitta maailman kulmilta poimiak
seen kokoon todellisia ja näennäisiä tu
loksia osoittaakseen miten eri työväen
ryhmäin ja osain varallisuus kasvaa.
Porvaris-puhujalavain eunukkien ja so
sialistisen opportunismin taikureiden
yliolkaisesti viheltäessä luuloteltiin, et
tä kurjistumisteoria jo oli haudattu.
Mutta tällä haavaa
k u rjistu m in e n o n järk y ttäv än ä todelli
su u ten a edessäm m e,

eikä ainoastaan yhteiskunnallinen vaan
myös ruumiillinen ja biolooginen kur
juus.
Imperialistisen sodan onnettomuus
on yhtäkkiä pyyhkäissyt pois kaikki
animatlliren ja valtiollisen taistelua
saavutukset. Ja tämä sota on yhtä hy
vin kasvanut kapitalismin sisäisistä pyr
kimyksistä kuin taloudellisista ja eduskun nai li sista sovinnaispäätöksistä, jotka
se on haudannut vereen ja lokaan.
Finassipääoma, joka heitti ihmiskun
nan sodan kuiluun, on itse sodan aika
na joutunut onnettomuudentapaisten
muutosten alaiseksi. Paperirahan riip
puvaisuus tuotannon aineellisesta pe
rustasta on täysin järkytetty.
Yhä
enemmän kadottaen merkityksensä ka
pitalistisen tavaransiirron välineenä ja
tasaajana muuttui paperiraha rosvoamlskeinoksi, sota-taloudeiliseksi väki
vallan keinoksi. Metallirahan täydelli
nen katoaminen kuvastaa kapitalistisen
tavarainvaihdon yleistä kuolettavaa ti
lannetta. Joskin vapaa kilpailu tuotan
non ja vaihdon tasaajana suurilla talou
dellisilla alueilla jo sotaa edelläkäyvinä
vuosikymmeninä sai siirtyä trustien ja
monopoolijärj esteitään tiettä, niin ilme
ni sodan kestäessä että sen tasoittava
vaikutus oli siirtynyt taloudellisen yh
tymän käsissä suorastaan sotilaallisen
valtiomahdin käsiin. Raaka-aineitten
kuljetus, Bakun Ja Rumanian öljyläh
teiden käyttö, Donetsin hiilet, Ukrainan
vilja, saksalaisten veturien, rautatie
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vaunujen ja autojen kohtalo, nälkäänä
kevän Europa n varustaminen leivättä
ja lihalla— kaikkea näitä maailman ta
loudellisen elämän peruskysymyksiä ei
järjestetä vapaan kilpailun avulla, ei
kansallisten tai kansainvälisten trustien
yhtymällä vaan käyttämällä suoranaista
sotilaallista väkivaltaa jatkuvassa tar
koituksessa. Jos valtiovallan täydelli
nen alistuminen finanssi pääoma n vallan
alle on vienyt ihmiskunnan imperialis
tiselle teurastuspenkille, niin on finassipääomi tällä joukkoteurastuksella e: ai
noastaan täydellisesti militarisoinut val
tion vaan myöskin itsensä, eikä enää
kauvemmin vo: täyttää oleeTsia talou
dellisia tehtäviänsä muulla tavoin kuin
verellä ja rauda la.
Opportunistit, jotka maailmansodin
alussa muka vähitellen sosialismiin siir
tymisen nimessä vaativat työnTehiä talt
tumaan, kielsivät sodan aikana kärjis
tytte mästä luokkavastakohtia linnarau
han ja isänmaanpuolustuksen nimessä,
vaativat taasenkin köyhälistöä itsekieltäytymiseen voittaakseen sodan vaaral
liset seuraukset. Jos tämä saarna vai
kuttaisi työväenjoukkoihin, voisi kapi
talistinen kehitys vielä monien miespol
vien luilla viettää uudestisyntymistään
yhä kehittyneemmässä ja kauheammas
sa muodossa, jonka edellytyksenä olisi
jälleen
uusi välttäm ätön maailman to to .

Ihmiskunnan onnek.i tämä ei enään ole
mahdollista.
Taloudellisen elämän valtiollistuttaminen, jonka vastustamiseksi kapitalis
tinen liberalismi teki voitavansa, on tul
lut todellisuudeksi. Vapaaseenkilpailuun, trusteihin, syndikaatteihin ia
muihin taloudellisiin hirviöihin ei enään
millään voida palata. Kysymys on vain
siitä, kuka tulevaisuudessa on pääsevä
valtiollistuneen tuotannon määrääjäksi'
imperialistinen valtio valko voittavan
köyhälistön valtio?
Toisin sanoen: onko koko työtäte
kevän ihmiskunnan ruvettava orjamaiseksi päivätyöläiseksi voittoisalle kan
sainväliselle ryhmälle, joka kansain lii
ton nimessä “ kansainvälisen” sotaväen
ja "kansainvälisen" laivaston
avulla

ryöstää ja raastaa tuolia, täällä taas tarjoo asianomaiselle palan leipää, mutta
kaikkialla kytkee köyhälistön saadak
seen ylläpitää omaa herruuttaa — vai
onko Europan ja muitten maailmanosien keh:ttyneimpäin maitten työväes
tön otettava horjutettu ja hävitetty
maailmantalous omiin käsiinsä varmeunuttaakseen sen uudelleen rakentami
sen sosialistisella pohjalla?
Nykyisen hätätilanteen lyhentäminen
on mahdollista ainoastaan köyhälistön
d ktatuurln avulla, joka ei sokaise kat
settaan menneisyydellä eikä ota huomi
oon perinnöllisiä etuoikeuksia eikä vä
litä omistusoikeudesta, vaan lähtien
välttämättömyydestä hankkia pelastus
nälkäänäkeville joukoille järjestää kalk
ki keinot ja voimat, panee toimeen ylei
sen työvelvollisuuden ja työkurin val
lan muutamassa vuodessa ei ainoastaan
parantaakseen sodan aiheuttamat avoi
met haavat vaan myös kohottaakseen
ihmiskunnan ennen aavistamattomalle
tasolle.
*
Kansallinen valtio, joka on antanut
kapitalistiselle kehitykselle mahtavan
lykkäyksen, on käynyt liian ahtaaksi
tuotannon voimain jatkuvalle kehityk
selle, Sitä kestämättömämmäksi kävi
tilanne Europan suurvalloille ja muissa
maanosissa oleville monille pikkuval
tioille. Pikkuvaltioilla, jotka eri aikoi
na olivat syntyneet suurten valtioitten
eristyneinä osina, kuten vaihtorahana
erilaisten palvelusten suorittamisesta
strateegisina puskureina, on omat hallitsijasukunsa, hallitsevat luokkansa, *
imperialistiset pyrkimyksensä, diplo
maattiset juonensa. Heidän teennäinen
itsenäisyytensä oli sotaan asti samalla
pohjalla kuin europalainen tasapaino
tila: keskeytymätön imperialististen lei
rien vastakohtaisuus.
S ola o n rik k o n u t täm än U u p u n o i .

Kun sodan alku soi Saksalle mahta
van ylivoiman, pakotti se pikkuvaltioi
hakemaan apua ja pelastusta saksalai
sen militarismin ylevyydessä. Sittenkun Saksa oli joutunut tappiolle, kään- .
tyi pikkuvaltioi tien yläluokka yhdessä
kansallisten ‘sosiaiistiensa’ kanssa voit
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tavan ententeimperiallsmin puoleen ja
alkoi WiIsonin ohjelman teeskentelevis
tä kohdista hakea tukea jatkuvalle ole
massaololleen itsenäisinä valtioina. Sa
malla nousi pikkuvaltio-tie n luku: itävalta-urtkarilaisen monarkian pesästä,
tsaarivaltakunnan osista muodostui uu
sia valtioita, jotka tuskin maailmaan
tulleina, kävivät toistensa kurkkuun
rajariitainsa selvittämiseksi.
S llä ai
kaa ententeimperiaiistit valmistivat sel
laisia uusien ja vanhain pikkuvaltioitten yhdistelmiä sitoakseen ne molemminpuoPsen voimattomuuden vastuuna
laisuudella.
Sortaen ja väkivaltaa käyttäen pieniä
Ja heikkoja kansoja kohtaan ja jättäen
heidät nälän ja alennuksen tilaan puhu
vat ententeimperialisit yhä, samoin
kuin vielä äsken keskusvaltain imperia
listit, kansain itsemääräämisoikeudesta,
mikä nyt niinhyvin Europassa kuin
muissakin maanosissa on täydeileen
maahan tallattu.
Vapaan elämisen mahdollisuuden pie
nille kansoille voi antaa ainoastaan köy
hälistön vallankumous, joka vapauttaa
kaikkien maitten tuotantovoimat kan
sallisten
valtioitten ahtaista rajoista,
yhdistää kansat läheisimpään taloudel
liseen yhteistyöhön yhteisen taloudelli
sen järjestelmän perustalla ja antaa pienimmäile ja heikommallekin kansalle
mahdollisuuden vapaasti ja riippumat
tomasti hoitaa kansallisen kulttuurinsa
toimintaa ilman vahinkoa Europan ia
koko maailman yhdistyneelle ja keskit
tyneelle taloudelle.
Viimeinen sota, joka ei vähimmässä
määrässä ollut siirtomaita koskeva sota,
oli samalla siirtomaiden avulla käyty
sota. Tähän asti aavistamattomassa laa
juudessa vedettiin siirtomaitten asuk
kaat europalaiseen sotaan. Intialaiset,
neekerit, arabialaiset* madagaskarilai
set taistelivat europalaisella manner
maalla — minkä vuoksi? Oikeudesta
edelleen saada pysyä Englannin ia
Ranskan orjina.
Milloinkaan ei kapitalistinen m ahti ole
o so itta u tu n u t raaknm aiaem pana,

milloinkaan et siirtomaa-orjuuden on
gelma ole paljastunut niin vahvassa va
laistuksessa kuin nyt.
,
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Siksipä syntyikin joukko avoimia ka
pinoita kaikissa siirtomaissa, itse Eu
ropassa muistutti Irlanti verisissä katu
kahakoissa yhä olevansa sorrettu maa
ja tuntevansa olonsa sellaiseksi. Madagaskarissa, Annamissa ja muissa mais
sa ovat porvarillisen tasavallan joukot
sodan aikana olleet pakotetut kukista
maan useita siirtomaa-orjain kapinoita,
italiassa ei vallankumouksellinen kie
hunta päiväksikään ole seisattunut j i
viime aikoina syntyi Aasiassa suuremmoinen lakkoliike, johon Suur-Britannian
hallitus vastasi panssariautoilla
Bombayssa.
Tällä tavoin asetettiin slirtomaakysyinys koko laajuudessaan ei ainoastaan
diplomaattikongressin viheriälle pöy
dälle Pariisissa, vaan myös siirtomaissa
itsessään.
WiI$onin ohjelma ei par
haassa tapauksessa tarkoita muuta kuin
muutosta siirtomaa-orjuuden nimikilven suhteen. Siirtomaitten vapautta
minen on mahdollinen ainoastaan emä
maiden työväenluokan vapauttamisen
yhteydessä. Työväki ja talonpojat ei
ainoastaan Annamissa, Algeriassa, Bangaliassa, vaan myöskin Persiassa ja Ar
meniassa saavat mahdollisuudet itsenäi
seen olemassaoloon vasta sitten, kun
Englannin ja Ranskan työmiehet ovat
suistaneet Lloyd Georgen ja Clemenceaun ja ottaneet valtiomahdin omiin
käsiinsä Kehittyneimmissä siirtomais
sa ei taistelu enää rajoitu kansallisen
vapautuksen lipun kohottamiseen, vaan
osoittaa jo avoimesti ilmltuotua yhteis
kunnallista luonnetta. Jos kerran ka
pitalistinen Europa pakolla on reväis
syt jälkeenjääneet maanosat mukaan
kapitalistiseen pyörteeseen, niin
■o iialiitisen E uropan on tultava vapau
te ttu je n siirto m aid en avuksi

tekniikallaan, järjestöillään ja henki
sellä vaikutuksellaan helpottaakseen
näiden siirtymistä järjestetyn sosialisti
sen talousmuodon kannalle.
Siirtomaa orjat Afrikassa ja Aasias
sa! Köyhälistön diktatuurin hetki Eu
ropassa on myöskin oleva teidän vapauttamäseime hetki!
Koko porvarillinen maailma syyttää
kommunisteja muka vapauden ja poliit
tisen demokratian hävittäjinä. Se on
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valhetta. Valtaan päästyään toteaa köy
hälistö vain porvarillisen demokratian
työtapojen mahdottomuuden ja luo
edellytyksiä ja muotoja korkeammalle
työväen demokratialle.
Koko kapita
listisen kehityksen kulku jyrsi eienkin
viimeisen imperialistisen aikakauden
vallitessa poliittista demokratiaa, ei ai
noastaan Majoittaen kansat kahteen so
vittamattomaan luokkaan vaan myös si
ten, että se tuomitsee lukuisat pikku
porvarilliset
ja puoliproletaariset ja
proletariaatin aiemmat kerrokset pysy
vään taloudelliseen kurjistumiseen ja
poliittiseen heikkouteen.
Työväenluokka on kaikissa maissa,
missä historiallinen kehitys on siihen
suonut mahdollisuuden, käyttänyt po
liittista demokratiaa järjestönä pääomaa
vastaan. Samoin tulee myös myöhem
min käymään niissä maissa, missä työ
väen vallankumouksen edellytykset ei
vät ole kypsyneet.
Mutta niinhyvin
maaseudun kuin kaupunkien !eve„t vä
likerrokset estyvät kapitalismin kautta
historiallisessa kehityksessään ja jäävät
kokonaisia ajanjaksoja jälkeen. Badenilainen ja baijerilainen talonpoika, suurkapitalistisen viiniväärennyksen köyhdyttämä ranskalainen pikku-viiniviljelijä, pankkiirien ja edustajain petkuitama amerikalainen pikkufarmari, kaikki
nämät kapitalismin kehityksen leveältä
ladulta syrjäytetyt yhteiskunnalliset
kerrokset, jotka eivät näe kirkontor
nissa huippua kauemmas, ovat kylläkin
poliittisen demokratian ajalla paperilla
mukana valtion hallinnossa. Mutta to
dellisuudessa päättää finanssi pääoman
harvainvalta kaikissa kansain kohtaloita
koskevissa kysymyksissä parlamentaa
risen demokratian seiän takana. Siten
tapahtui ennen kaikkea sotakysymyksessi ja samaa peliä pelataan nyt rau
hasta.
Kun finanssiharvainvalta katsoo hyö
dylliseksi peittää väkivallantekonsa par
lamentaarisilla äänestyksillä, on porva
rillinen valtio sen palveluksessa kaikil
la edellisiltä vuosisadoitta perityillä ja
kapitalistisen tekniikan ihmeitten monistuttamilla keinoilla: valheella, dema
gogialla,
kiihotukselta, parjauksella,
lahjomisella ja terrorilla valmiina sitä
auttamaan.
Vaatimus, että köyhälistö lopputili

tyksessä kapitalismin kanssa, jossa on
kysymys elämästä ja kuolemasta, lauh
keana kuin lammas seuraisi porvarilli
sen demokratian vaatimuksia — olisi
samaa kuin vaatia ihmiseltä, joka puo
lustaa elämäänsä ja toimeentuloansa
ro.voa vastaan, keinotekoisten, ehdol
listen ranskalaisten painiohjeltten seu
raamista, ohjeitten, jotka vastustajansa
on määrännyt ja joita tämä itse ei seu
raa.
Hävityksen valtakunnassa, jossa ei
ainoastaan yksin tuotanto- vaan kulje
tusvälineetkin ja poliittisen demokra
tian laitokset ovat verisinä pirstaleina,
k öyhälistö on p a k o te f u luom aan om an
kon eisto n sa,

joka ennen kaikkea on oleva työväen
luokan yhdistyskelnona, ja varmentaa
vallankumouksellisen esiintymisen ih
miskunnan jatkuvaksi
kehitykseksi.
Tämä koneisto on työväen neuvostoiai:os._ Vanhat puolueet, vanhat ammat
tiyhdistykset ovat johtajiinsa persoo
nissa osoittautuneet kelvottomiksi täyt
tämään uuden ajantilanteen asettamia
vaatimuksia, sitä vähemmin johtamaan
niitä.
Köyhälistö loi uuden muodon
koko työväenluokkaa käsittävälle ko
neistolle, ottamatta huomioon ammat
tia ja valtiollista kypsyneisyyttä, jous
tavan koneiston, mikä aina vetää uusia
ryhmiä piiriinsä, aina voi avata ovensa
köyhälistöä lähinnä seisoville työtäteke
ville kerroksille niin kaupungissa kuin
maaseudulla
Tämä työväenluokan it
sehallinnon korvaamaton järjestö sen
taistelussa ja tulevaisuudessa myöskin
va tiovallan valloittamiseksi on koeteltu
eri maitten kokemusten kautta ja on
meidän aikamme köyhälistön suurin
saavutus ja sen mahtavin ase.
Kaikissa maissa, missä työväestö on
herännyt ja ruvennut ajattelemaan, pe
rustetaan alinomaa työväen-, sotaväenja talonpoikais-neuvostoja.
N eu v o sto jen lu jittam in en ,

niiden auktoriteettien varmentaminen,
niiden asettaminen vastakohdaksi ylä
luokan valtiovaltaa vastaan — siinä
kaikkien maitten luokkatietorsten ja re
hellisten työmiesten pääasiallinen tehtä
vä, Neuvostojen avulla voi työväen-
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luokka pelastautua silti rikkoutumises
ta, joka on käynyt tuntuvaksi sodan ja
nä.än helvetillisten tuskien, vallanpi
täjäin väkivallantekojen ja entisten joh
tajani petoksen kautta.
Neuvostojen
avulla pääsee kaikkien maitten työväes
tö varmimmin ja helpoimmin valtaan,
kun neuvostot edustavat työtätekevän
luokan enemmistöä. Neuvostojen avul
la tulee valtaan päässyt työväestö hal
litsemaan taloudellisen ja henkisen elä
män alat, kuten nykyisin on laita Ve
näjällä.
Imperialistisen valtion romahdus,
tsaarillisesta aina demokraattislmpaan
asti, tapahtuu samanaikaisesti imperia
listisen militarismin romahduksen kans
sa. Imperialismin mobilisoimat miljoo
na-armeijat pysyivat koossa ainoastaan
niin kauan kuin köyhälistö tottelevai
sesti pysyi yläluokan orjuudessa. Kan
sallisen yksikön hajaantuminen merkit
see myöskin välttämätöntä armeijan ha
jaannusta. Niin tapahtui ensin Venä
jällä, sitten Itävallassa ja Saksassa. Sa
maa voi myös odottaa tapahtuvaksi
muissa imperialistisissa valtioissa. Ta
lonpojan kapina tilanomistajaa vastaan,
molempain monarkista tai “ demokraat
tista” virkavaltaa vastaan vie pakosta
sotilaat kapinaan päällystöä vastaan ja
myöhemmin myöskin välien rikkoutu
miseen armeijan proletaaristen ja por
varillisten ainesten
välillä.
Kansan
toistaan vastaan nostanut
Imperial » ti ne n aota m u u ttu u lu iu a la iilo d ak ii,

jossa luokka nousee toista vastaan.
Porvarillisen maailman lakien käyttö
kansalaissotaa ja punaista terroria vas
taan on räl k e intä teeskentelyä mitä po
liittisten taistelujen historia näihin asti
on osoittanut. Ei syntyisi mitään kan
salaissotaa, ellei riistäjäin ryhmä, joka
on saattanut ihmiskunnan kadotuksen
partaalle, olisi asettunut vas täky n teen
joukkojen edistymistä vastaan, elleivät
he olisi toiineep. salajuonia ja murhia
ja kutsuneet avukseen asestettuja voi
mia ulkoapäin voidakseen ylläpitää tai
uudestaan pystyttää rosvous-etuoikeuksiaan.
Kansalaissotaan pakoittaa työväen
luokkaa sen verivihollinen. Työväen
luokan täytyy antaa lyönti lyönnistä, el
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lei se tahdo pettää Itseään ja tulevai
suuttaan, joka samalla on koko ihmis
kunnan tulevaisuus
Kun eivät kom
munistiset puolueet koskaan keinote
koisella tavalla aiheuta kansalaissotaa,
pyrkivät
ne mahdollisuuden mukaan
lyhentämään niiden kestävyysaikaa, ja
— joskin raudankova välttämättömyys
sitä vaatii -— vähentämään sen uhrien
lukua ja ennen kaikkea varmentamaan
köyhälistön voittoa. Täten on selvää
kuinka välttämätöntä on yläluokan
aseista riisuminen ja työväestön aseis
taminen, kommunistisen armeijan luo
minen köyhälistön vallan suojaksi ja so
sialistisen yhteiskuntarakennuksen kos
kemattomuuden suojaksi. Sellainen on
Neuvosto-Venäjän punainen armeija,
joka on perustettu suojaksi työväen
luokan saavutuksille jokaista sisäistä
tai ulkonaista
hyökkäystä
vastaan.
Neuvoston armeija on erottamaton
neuvostovallasta.
T ietoisina tehtäv än sä m aailm anhisto
riallisesta lu o n teesta

ovat kehittyneet työmiehet jo järjeste
tyn sosialistisen liikkeen ensi askeleilla
pyrkineet kansainväliseen liittoutumi
seen.
Peruskivi tähän laskettiin v.
1 SÖ4 Lontoossa, ensimäisessä Internationalessa. Saksalais-ranskalainen sota,
josta kasvoi Hohenaollerien Saksa, hei
kon si enslmäisen Internatlonalen, sa
malla kun se antoi alun kansallisten
työväenpuolueitten syntyyn. Jo v.
1 889 yhdistyivät nämät puolueet Pa
riisin kongressissa ja loivat toisen Internationalen järjestön.
Mutta työ
väenliikkeen pääpaino oli koko tänä ai
kana kansallisten rajain sisällä, kansal
lisen parlamentarismin alueella. Vuo
sikymmenien järjestävä ja edistävä työ
loi aikakauden johtajat, jotka enimmäk
seen tunnustivat yhteiskunnallisen val
lankumouksen ohjelman sanoissa, niin,
mutta todellisuudessa kielsivät sen ja
rämettyivät edistyshommissa ja sovit
teluissa porvarillisen valtion kanssa.
Johtavain puolueitten opportumistinen
luonne toisessa Internationalessa pal
jastui lopullisesti ja johti maailmanhis
torian suurimpaan romahdukseen juu
ri sillä hetkellä, jolloin tapausten kulku
johti työväen puolueita ryhtymään val
lankumouksellisiin
taistelu muotoihin.
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Jos 1870-vuoden sota antoi ensimäiselle Internationalle kovan iskun selvittä
mällä, ettei yhteis kun ta vallankumouk
sellisen ohjelman takana ollutkaan mi
tään joukkojen mahtia, niin tappoi
1914-vuoden sota toisen 1nteroatiOnalen osottamalla että veljestyneitten työ
väenjoukkojen yläpuolella on puoluei
ta, jotka muuttuvat porvarillisen val
tion alamaisiksi välikappaleiksi.
Tämä ei koske yksin sosiaali patrioot
teja, jotka nyt avoimesti yläluokan lei
rissä ovat tulleet sen suosituiksi luottamusmiehiksi ja työväenluokan teloit
tajiksi, vaan myöskin epämääräisesti
heiluvaa keskustaa, joka nyt pyrkii
uudistamaan toisen Internationalen, s.
t. s. sitä johtavain huippujen lyhytnäköisyyttä, opportunismia ja vallanku
mouksellista voimattomuutta. Saksan
riippumaton puolue, Ranskan sosialistipuolueen nykyinen enemmistö, menschevistiset ryhmät Venäjällä, Englannin
riippumaton työväen puolue ja muut sa
mankaltaiset ryhmät koettivat todella
täyttää sen paikan, jossa vanhat viralli
set toisen Internationaalen puolueet
olivat olleet ennen sotaa, esiintymällä
kuten ennenkin kompromissin ja yhte
näisyyden aatteilla, siten ja kaikin kei
noin lamauttaakseen köyhälistön ener
gian, pidentääkseen nykyistä tilannetta
ja mikäli mahdollista yhä lisätäkseen
Europan kurjuutta. Taistelu sosialis
tista keskustaa vastaan on välttämätön
edellytys voitokkaaseen taisteluun im
perialismia vastaan.
Hyljäten elähtäneitten sosialisti puo
lueitten puolinaisuuden, valheen ja lais
kuuden, tunnemme me, kolmanteen ln-

ternationaleen liittyneet kommunistit,
olevamme urhoollisten pyrkimysten ja
marttyriuden jatkajia läpi monen val
lankumouksellisen miespolven, Babeufista Karl Liebknechtiin ja Rosa Luxem
burgiin asti.
Jos e n simainen Internationale en
nusti tulevan kehityksen ja viittoi sen
tien, jos toinen Internationale keräsi ja
järjesti miljoonia työläisiä, niin
Icalmai In tern atio n ale o n avoim en
joukkoloim im uui In tern atio n ale,

vallankumouksellisen
toteuttamisen,
toiminnan Internationale.
Sosialistinen arvostelu on täysin pol
tinraudalla
merkinnyt porvarillisen
maailmanjärjestyksen.
Kansainvälisen
kommunistisen puolueen tehtävä on
murskata tämä järjestys ja sen sijaan
pystyttää sosialistisen järjestyksen ra
kennus.
Me vaadimme työn miehiä ja naisia
yhtymään
kommunistisen lipun luo,
jonka merkissä ensimäiset voitot jo
ovat saavutetut.
Kaikkien maitten köyhälistö! Tais
teluun imperialistista raakalaisuutta, mo
narkiaa, etuoikeutettuja luokkia, porva
rillista omaisuutta vastataan, kaikenlais
ta yhteiskunnallista ja kansallista sor
toa vastaan, — liittykää yhteen!
Työväen neuvosto] en,
"köyhälistön
vallankumouksellisen vallan ja dikta
tuurin lipun alla, kolmannen Internatio
nalen lipun alla — kaikkien maitten
köyhälistö, liittykää yhteenl

