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Kapitalistiluokka on nyt varustele
massa viimeista
rintama-asemaansa
historiassa. Sille uskottiin maailman
hallitseminen. Kapitalismi on edesvastuullinen vallitsevaan kaaokseen. Vii
meisten vuosien tapahtumat ovat rat
kaisevasti todenneet, että kapitalismi
on vararikossa Ja että se on tullut t u 
hoisaksi vaaraksi ihmiskunnan edis
tykselle Ja hyvinvoinnille. Vain työ
väenluokka on se mahti, mikä voi pe
lastaa ja vapauttaa maailman.
Jokaisessa nykyaikaisessa maassa,
olkoonpa sen valtiomuoto joko yksin
valtainen tai tasavaltainen, kapitalistiiuokka oli vallassa, ollen yksinoikeustuttanut kansallisrikkaudet ja joh
taen teollisuudellista kehitystä.
Sen valta on ollut riistännän, seka
sorron sekä kansallisten että kansain
välisten taistelujen valtakautta.
Kaikissa johtavissa maissa ovat kapitalistiedut
täydelleen
riistäneet
maansa rikkauslähieet ja masentaneet
niiden kansat kurjuuteen; ne ovat
senjälkeen
vallottaneet
maailman
markkinat voidakseen myydä ylituo
tantonsa ja voidakseen sijoittaa liikepääomansa sekä vallottaneet uusia luon
nonrikkauksien ja raaka-aineiden läh
teitä.
Maailmassa alkoi uusi aikakausi —
kapitalistisen imperialismin hullu ai
kakausi.
Maailman voimakkaammat
maat ovat alistaneet heikommat maat
valtansa alle. Aasia, Afrika ja latina
lainen Amer!ka on väkivaltaisesti ja
ettu siirtomaiksi tai n. k. “suojelusmaiksi” ja vaikutus-alueiksi kapita
listisille valloittajilleen.
Taistelu ulkomaamarkk. muodos
tui vieläkin
katkerammaksi ja tulisemmaksi. Kurjat yhteentörmäykset
kilpailevien imperialististen valtojen

välillä kävi yhä paha-enteisemmäksi ja
uh kaavani maksi.
Maailman suuret kilpailuvallat kat
selivat toisiaan levottomasti ja pelol
la, ja asettuivat toisiaan vastaan. Mil
joonia työläisiä temmattiin tuottavasta
työstä ja harjoitettiin työläistoveriensa murhaamisen raakalaistaitoon. Elämää-ytläpitävät ja sivistystoiminnot alis
tettiin tämän hullun militaarisen ja so
talaivasto-ylivallan hyväksi käytävän
kilpailun palvelukseen. Europan kan
sat murisivat suurten sotllasvarustusten tukahuttavan painon alla ja tulivat
vimmoihinsa keskinäisten maahanhyökkäysten pelosta. Täydelliseksi kehit
tynyt kapitalismi pakotti ihmisyhteis
kunnan
palaamaan takasin raakojen
heimosotien alkuperäisiin olotiloihin.
Tuli sitten väistämätön purkaustila.
Maailma syöstiin historian raaimpaan
ja vasta-inhimillisimpään teurastuk
seen. Nuoria miehiä tapettiin miljoo
nittain. Ja miljoonittain muita ihmisiä
joko silvottiin tai tehtiin jäsenrikoiksi.
Maita hävitettiin ja tehtiin asumatto
miksi.
Teollisuudet saatettiin seka
sortoinaan. Nälkä, taudit ja kurjuus
tuhosivat useiden maiden väestöt.
Tuo kuoleman taistelu vihdoin päät
tyi. Voitetut ja uuvutetut keskusval
lat laskivat aseensa maahan. Voitok
kaiden Liittolaismaiden imperialistiset
valtiomiehet määräsivät n. s. “ rau
han” . Se on viha ja väkivaltarauha,
— kosto- ja kuristusrauha. Vanhoil
liset valtiomiehet Versaillen rauhan
konferenssissa olivat ahneuden, into
himojen ja pelon sokaisemia. He kiel
täytyivät vaarinottamasta tuon kama
lan sodan antamia hirveitä opetuksia.
He ovat jättäneet vanhat kansainväliset
haavat aukinaisiksi ja iskeneet luke
mattomia ja vaarallisia uusia haavoja
tuskaisaan ihmiskuntaan.
Vahvistaaksensa epävakaista pakko
ja taantumusvältaansa ovat liittolais
maiden kapitalismin voittoisat edusta
jat muodostaneet hallituksistaan Toi
meenpanevan Komitean, jota heillä on
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otsaa purjehdituttaa Kansojen Liiton
väärän lipun alla.
Tämän kapitalististen valtojen liiton
todellisena tarkotuksena on niiden
riistoetujen turvaaminen, heikompien
kansojen hallitseminen ja aisoissapitäminen, köyhälistöhallitusten murskaa
minen ja työväenluokan luokkaliikkeiden tukahuttaminen kaikkialta.
Työväenluokan ja kapitalistiiuokan
koko maailmaa käsittävä taistelu te
oli, mikä määräsi Versaillen rauhan
konferenssin päätökset. Tämä on käy
nyt seivästi ilmi Neuvosto-Venäjän
murskaamisen ja sosialistisen Suomen
sekä Neuvosto-Unkarin
hävittämisen
vimmaisista yrityksistä yhtäältä, ja
vastasosialistisen Saksan kokoomus
hallituksen tunnustamisella Liiton ta
holta toisaalta.
N. s. Kansojen Liitto on kapitalis
tinen musta Internationale työväenluo
kan nousua vastaan. Se on kaikkien
maiden kapitalistien vakaumuksellinen
liitto kaikkien maiden työläisiä vas
taan.
Enemmän kuin koskaan ennen on
kansainvälisen sosialismin välittömänä
tehtävänä nyt valtiollisen ja industriaalisen vallansiirron kapitalistiluokalta työläisille järjestäminen ja joudut
taminen.
Työläisten on uudesti-järjestettävä
yhteiskunnan taloudellinen rakenne,
poistamalla luonnonrikkauksien ja teoilisuuskoneiston yksityisomistus, mi
kä on kansainvälisen kauppakilpailun
sodanaiheuttavan järjestelmän perus
olemus. Maailman työläisten on uu
desti-järjestettävä yhteiskunnan talou
dellinen rakenne saattamalla luonnon
rikkaudet ja teollisuuskoneisto kaikki
en yhteiseksi omaisuudeksi.
Maailman työläiset ovat nyt jo astu
massa sisään uuteen, todelliseen sivis
ty sjärj este! mään.
Saksan ja Itävallan työväestö on nyt
hallitsevana valtiollisena mahtina. Sa
malla kun näiden maiden työläisten
johtajat ovat tähän asti osoittautuneet
liian aroiksi käyttääkseen valtiollista
valtaansa taloudellisen riistännän lopet
tamiseksi, niin ovat itse joukot osoit
taneet alati kasvavaa päättäväisyyttä
tehdä loppu työn ja pääoman väliseen
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komppanuuteen perustuvasta mahdot
tomasta hallituksesta ja asettaa sen
sijalle todellinen sosialistinen teollisuuskansanvalta.
Suur-Britannian, Ranskan ja Italian
työläiset, äskenmuodostettujen valti
oiden työläiset ja niiden maiden työ
läiset, jotka jäivät puolueettomiksi
maailman sodan aikana ovat tavatto
massa levottomuuden tilassa. Eri ta
valla ja eri keinoilla ovat näiden mai
den työläiset, joko heitä vastassa ole
vien järkähtämättömien olosuhteiden
sokeasti liikkeelleajamia, tai tunnusta
vat he selvästi vallankumoukselliset
päämääränsä,
hylkäävät ennen sotaa
hyväksytyt työväenreformien tilaisuussovit tele vat ohjelmat. He ovat päät
täneet ottaa teollisuuksien kontrollin
omiin käsiinsä, kontrollin, mikä mer
kitsee hallitusten kontrollia.
Yhdysvalloissa on kapitalismi su
keutunut esiin sodasta taantumuksellisempana, hyökkäävämpänä sekä Juikeampana ja kiristävämpänä kuin kon
sanaan ennen.
Hallituksemme, joka liittyi sotaan
“ tehdäkseen
maailman turvalliseksi
kansanvallalle” , on intomielin liittou
tunut Europan ja Aasian vanhoillisimman imperialismin kanssa.
Surkean
kuuluisan “Rauhansopimuksen ’ 1 muok
kaamisessa, meidän rauhanedustajamme vahvistivat väkivaltateot ja rosvoukset. SuiokieJinen presidenttimme
verhosi häpeälliset teot ihanteellisiin
ja ulkokultaisiin fraaseihin. Ja samalla
kun
hallitus palveli mustan taantu
muksen rikostoverina ulkomailla, al
koi se ja sen takana olevat kapitalis
ti edut kiihkeästi säälimättömän kan
salaisoikeuksien ja vapauksien kiristystoimenpiteet kotimaassa.
Sota-ajan pakkotarpeen tekosyyn
verukkeelta, laativat kongressi ja val
tioiden lainlaatijakunnat räikeätehoisia lakeja, joilla pontevasti nujerret
tiin valtiollinen arvosteluoikeus ja oppositsioni, sekä puhe-, paino- ja ko
koontumisvapaudet. Ja vaikka nämä
lait olivat ilmiselvästi perustuslakivastaisia,
niin
siitä 'huolimatta oi
keuslaitokset ovelasti väittelivät ju
listamasta niitä laittomiksi.
Sosiatis-
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tipuolue, mikä sodan aikana oli ai
noa rauhan ja edistyksen puolue, se
kä vankka valtiollisten ja kansalais
oikeuksien sekä työväen etujen puo
lustaja Yhdysvalloissa, tehtiin raa'asti lainsuojattomaksi. Sanomalehdis
tö tukahutettiin, ja useat kokoukset
hajotettiin ja useita sosialistipuolueen
puolustajista vainottiin ja teljettiin
vankiloihin.
Valhe-isänmaallisuuden
verukkeen
nojalla ja terroristisen kiihko-isän
maallisuuden turvissa, joita kapitalistit
tahallisesti kiihottivat, alkoivat Ame
rikan kapitalistit profiteeraus-mässäilyn, mikä runteli kansaa. Hallitus sal
li suhteellisesti
pienen ihmisjoukon
tehdä liikevoittoja, jotka nousivat bil
jooniin dollareihin, samalla kun elä
mäntarpeiden
hinnat kohosivat hui
maaviin korkeuksiin. Vaikka sota loi
tuhansia uusia miljonäärejä, niin ly
hytnäköiset Yhdysvaltain työläiset rauhotettiin sillä, että heidän nimellispalkkojaan kohotettiin, mikä jätti heidät
kauaksi jäikeen ennen sotaa vallinnees
ta elintasosta. Ja samalla kun van
hoillisia työväenjohtajia lahjottiin mer
kityksettömillä kunniapaikoilla, niin
samalla rohkeammat radikaalisten työväenryhmien edustajat teljettiin ristik
kojen taa.
Ei ole näin muodoin ihme, että sodan
päättymisen jälkeen on Amerikan jär
jestyneet työläiset paljon jälessä europalaisista veljistään, jotka kaikkialla
vahvistavat rintamaansa vapautuakseen
industrialisesta ja valtiollisesta vallan
alaisuudesta. Mutta Yhdysvalloissakin
ovat kapinahengen oireet nopeasti li
sääntymässä.
Suuret ja laajakantoi
set lakot parempien työsuhteiden puo
lesta, kahden miljoonan rautatietyöläisen
vaatimukset teollisuusalansa
kontrolleeraamiseksi, työväenpuoluei
den perustamiset siellä täällä ilmei
seen vaikkei perusteelliseen vastus
tukseen omistavan luokan valtiollisia
puolueita vastaan, ovat lupaavia ilma
uksia siitä, että Amerikan työläisillä
on määrätty pyrkimys rikkoakseen vä
linsä vanhoillisten johtajien kanssa Ia
ryhtyvät maailman vallankumouksellis
ten työläisten suureen vapausliikkee
seen.

Tuntien tämän vakavan tilanteen se
kä kotimaassa että ulkomailla, Yh
dysvaltain sos. puolue ensimäisessä
kansalliskonventsionissa sodan jälkeen,
avoimesti ottaa saman kannan kuin
on ottanut kansainvälisen sosialistiliikkeen järkähtämätön osa, Ale ehdot
tomasti hylkäämme niiden sosialistien
politiikan, jotka ovat kannattaneet so
tivia kapitalistisia hallituksiaan “ kansallisrauhan" vetoomuksella ja jotka
ovat tehneet surkeita sopimuksia n. s.
“kansallisen rauhan” aikaansaamiseksi
riistäjien kanssa sodan aikana ja ovat
jatkaneet valtiollista liittoa heidän kans
saan sodan jälkeen.
Me, Amerikan järjestyneet sosialis
tit, sitoudumme antamaan kannatuk
semme Venäjän vallankumouksellisille
työläisille heidän neuvostohallituksen
sa ylläpitämisessä.
Saksan, Itävallan
ja Unkarin radikaalisosialisteille hei
dän pyrkimyksissään perustaa työväen
luokan valta niihin maihin, ja niille sosialistijärjestöille
Englannissa, Rans
kassa ja muissa maissa, jotka sodan
aikana, samoinkuin sodan jälkeenkin
ovat jääneet uskollisiksi vasta-sovittelevan kansainvälisen sosialismin pe
riaatteille.
Venäjän kansan, aivan samalla ta
valla kuin amerikalaisten siirtokuntalaisi en v. 1776, ajoivat hallitsijansa
käyttämään väkivaltaisia keinoja saa
vuttaakseen vapautensa ja ylläpitääksensä sen.
Sosialistipuolue kehottaa
Yhdysvaltain työläisiä tekemään kaik
kensa palauttaaksensa ja voimassapitääksensä kansalaisoikeutemme, niin
että siirtyminen kapitalismista sosia
lismiin voisi tapahtua ilman jyrkkiä
toimenpiteitä, jotka despotismi tekee
välttämättömiksi.
Me jyrkästi vastustamme kansojen
liittoa kokonaisuudessaan.
Tälle ka
pitalististen hallitusten kansainvälisel
le liitolle vastapainoksi me esitämme
vapaiden ja tasa-arvoisten sosialististen
kansain liittoihanteen.
Todellinen ja pysyväinen rauha voi
daan rakentaa ainoastaan sotaakäyneiden kansojen uudelleen sopimiselle ja
niiden keskinäiselle yhteistoiminnalle
raadellun maailman uudelleenrakentamistyössä.

Sa k e n iä
Me kaikella voimallamme protesteeraamme kaikkea sotilaallista, aineel
lista ja moraalista avustusta vastaan,
mitä meidän hallituksemme antaa yk
sinvaltaa kannattaville venäläisille vas
tavallankumouksellisille ja vaadimme,
että puolustamatoin ja raaka neuvostoVenäjän saarto on heti lopetettava.
Me vaadimme luokkasotavankien,
jotka on tuomittu inhottavan vakoilulain ja muiden sortolakien mukaan, pi
kaista ja ehdotonta vapauttamista. Me
vaadimme pikaista ja ehdotonta vapau
tusta kaikille periaatteellisille sodan
vastustajille. Me vaadimme että Ame
rikan kansalle on palautettava sen pe
rustuslailliset oikeudet ja vapaudet ko
konaisuudessaan.
Sosialistipuolueen suuri tehtävä on
valloittaa teollisuudet ja Yhdysvaltain
hallitusvallan kontrolli kapitalisteilta ja
heidän käskyiäisiltään.
Meidän tarkotuksenamme on asettaa
teollisuus ja hallitus työväen kontrollin
alaiseksi hallittavaksi yhteiskunnan ko
konaisuuden hyväksi.
Viedä ksemme sosialismin voittoon
Yhdysvalloissa, on Amerikan työväes
tön syvät rivit tehoisasti järjestet
tävä sosialisteina valtiollisesti kiinte
ään, selvään ja hyökkäävään vastustusrintamaan kaikkia omistavan luo
kan puolueita vastaan. Työläiset on
voimaperäisesti
järjestettävä talou
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dellisella alalla laajojen teollis uus rajo
jen perusteella yhdeksi mahtavaksi so
pusuhtaiseksi luokkajärjestöksi, mikä
on yhteistoiminnassa sos.-puolueen
kanssa, ja mikä on valmiina tarpeen
tullen tukemaan työväenluokan valti
ollisia vaatimuksia industriaalisen toi
minnan avulla.
Vapauttaaksemme Amerikan työläi
set siitä tehottomasta ja turmeltunees
ta johdosta, minkä alaisena he ovat ol
leet, valistaaksemme ja opettaaksemme
heitä ymmärtämään omat luokkaetun
sa, ja kouluuttaaksemme ja avustaaksemme heitä järjestymään valtiolliseen
ja industrialistiseen
luokkarintamaan
toteuttaakseen vapautuksensa, — kaik
ki tämä on Amerikan sosialistipuolu
een edessä nykyisin oleva korkein teh
tävä.
Tähän suureen tehtävään, ilman
kompromissia ja poikkeusta, me sitou
dumme antamaan kaiken tarmomme ja
voimavaramme.
Sen saavuttamiseksi
me vetoomme Amerikan työläisten apuun ja yhteistoimintaan sekä kaikkien
henkilöitten apuun, jotka ovat haluk
kaita lopettamaan kapitalismin mielet
tömän vallan ennenkuin sillä on tilai
suus syöstä ihmiskunta toiseen veren
vuodatukseen ja hävityksen turmioon.
E lä k ö ö n k a n sa in v ä lin e n so s ia lis tin e n
v a lla n k u m o u s, — k ä rsiv ä n ih m is k u n 
n a n ain o a ta iv u 1

