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Yhdysvallat sodan valmistajana
Historiallinen kohtalo säätää, että kapitalistinen järjestelmä on p akoitettu
kulkemaan päinvastaiseen suuntaan kuin sen vallanpitäjät julistavat sen kulkevan,
vieläpä se on pakoilettu kulkemaan suuntaan, jota vallanpitäjät eivät ensinkään
tahdo. Viimeksimainittu väite koskee nimenomaan sitä historiallista tosiasiaa,
että kapitalistinen järjestelmä on pakoitettu kehittämään sisällänsä itsensä kapi
talistisen järjestelmän tuhoavat voimat.
Ihastuneena koko maailma kuunteli aikoinaan Yhdysvaltain presidentti Wilsonin esittämiä neljäätoista pykälää, joiden mukaan maailman piti vapautuman
militarismihlrviön kahleista, Wilsonin ehdotuksien mukaan kansojen aseista
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riisuminen piti tapahtua niin pitkälle, että pidettäisiin vain pieniä sotavarustuksia
“kansainvälisen pölisin tehtäviä varten”. Murhaväliueiden valmistus piti supistua
mahdollisimman vähiin. Eipä siis ihme jos suuri osa Europan työväestöäkin hur
rasivat Wi!sonille.
Mutta ikäänkuin historiallisen kohtalon ivana tapahtui aivan päinvastoin kuin
Wilson oli suuriäänisesti julistanut. Sensijaan, kuin Yhdysvaltain piti olla ohjaa
jana ja ensimäisenä kulkemassa maailman rauhoittamisen tiellä, Yhdysvallat ovat
nyt ensimäiseliä tilalla tulevaisuuden sodan valmistelemisessa. Ei missään maassa
koko maailmassa toteuteta nykyääfl niin suuremmoista militaristista ohjelmaa kuin
Yhdysvalloissa. “Kansojen kauhu”, Japani, ei ole läheskään Yhdysvaltain ver
tainen militaristisessa varustelussa, Eikähän itiinkään muun maan taloudelliset
ja teknilliset edellytykset riitäkään sellaiseen sotavarusteluun kuin mitä Yhdys
vallat nykyään harjoittavat.
Jo silloin, kun Yhdysvaltain hallitus suuriäänisesti painosti kansojen liiton
ja aseista riisumisen tarpeellisuutta, Yhdysvalloissa oli hyväksytty laivasto-ohjel
ma, jonka mukaan Yhdysvallat vuotena 1924 tulevat olemaan maailman mahtavin
merivalta.
Saksan sotalaivaston lopullinen hävittäminen Versaillesin rauhansopimuksen
perusteella on äskettäin suoritettu loppuun liittolaisten toimesta, ja sen jälkeen
jäi maailmaan ainoastaan kolme merkitsevää merivaitaa, nimittäin Yhdysvallat,
Englanti ja Japani, joista Yhdysvallat ennenpitkää paisuu mahtaviin maksi. Lä
hemmin näkyy tämä numeroista, jotka osottavat Yhdysvaltain, Englannin ja Ja
panin sotalaivastojen voimaa. Viime vuoden joulukuulla olivat näiden maiden so
talaivastot seuraavat:
Yhdysvalloilla oli:

Laivojen Kantavuus
tonnia
luku
tonnia
luku
Taistelulaivoja ........ 16 435,759
Taistelulaivoja ........ 26 635,650 Torpeedon hävittäjiä 260 308,200
356,418 Vedenalaisia ............ 54
35,361
Torpeedon hävittäjiä 334
189,295
Keveitä risteilijöitä.. 44
330 779,173
Taisteluristeilijöitä .. 6 17 5,400
85,505
Vedenalaisia ............ 98
67,200
Lentokoneiden kulj. 4
Japanilla oli:
Torpeetonhäv. opast, 24
41,774
Laivojen Kantavuus
37,200
Risteilijöitä ............ 2
luku
tonnia
538 1,588,442 Torpeedon hävittäjiä 27
2,926
Keveitä risteilijöitä.. 6
25,350
Taisteluristeilijöitä .. 4 110,000
43 340,596
Tämä tilasto osottaa Englannin vielä olevan ylivoimaisen merisotavarust alus
sa, jopa siihen määrin, että Englannin sotalaivasto on huomattavasti suurempi kuin
Yhdysvaltain ja Japanin sotalaivastot yhteensä sekä laivojen lukuun että kanta
vuuteen nähden. Mutta jokaisella näistä maista on hyväksytty laivasto-ohjelma,
jota parhaillaan toteutetaan, ja tämän ohjelman mukaan suhteet muuttuvat koko
naan.
Englannilla oli:

Laivojen Kantavuus
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Sotalaivojen rakennussuunnitelma
seuraava:
Englanti rakentaa:
Laivojen Kantavuus
tonnia
'luku
14,390
Torpeedon hävittäjiä 11
38,780
Keveitä risteilijöitä .. 5
21,970
Vedenalaisia ............ 19
1,700
Torpeedon 'häv. ohj. 1
76,890
36

on Yhdysvalloilla, Englannilla ja Japanilla
Keveitä risteilijöitä .. 10
Taisteluristeilijöitä .. 6
Vedenalaisia ........ 43
103

71,000
38,100
840,100

261,000

Japani rakentaa:

Laivojen Kantavuus
luku
tonnia
Taistelulaivoja ........ 3 112,050
16,710
Torpeedon 'hävittäjiä 15
YhdytTallftt rulttntu:
51,300
Laivojen Kantavuus Keveitä risteilijöitä .. 9
tonnia Taisteluristeilijöitä .. 4 160,000
luku
8,500
Taisi el ui aivoja ........ 11 421,900 Vedenalaisia ............ 10
48,100
Torpeedon hävittäjiä 38
41
328,460
Tämän rakennussuunnitelman päätyttyä vuosina 1924— 1925 tulee olemaan
sotalaivoja seuraavasti:
Yhdysvallat: Laivoja 448; kantavuus ton. 1,619,273
Englanti:
Laivoja 574; kantavuus ton. 1,665,332
Japani:
Laivoja 84; kantavuus tonnia 669,056
Tämän suunnitelman päätyttyäkin Englannilla tulee vielä olemaan laivojen
luku toista sataa suurempi kuin Yhdysvalloilla, mutta sensijaan Englannin laivas
ton tonnikantavuus on vain hiukan suurempi Yhdysvaltain laivaston tonnikanta-
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vuutta. Todellisuudessa kuitenkin Yhdysvaltain laivasto suunnitelman päätyttyä,
on voimakkaampi Englannin laivastoa, sillä huomattava on, että Yhdysvaltain ra
kennusohjelmaan kuuluu suuria taistelu!aivoja ja risteilijöitä sama määrä kuin
Englannilla, mutta Yhdysvaltain risteilijät tulevat olemaan suurempia kuin Eng
lannin. Englannin kuuden taisteluristeilijän' kantavuus on 175,400 tonnia. Yh
dysvalloissa rakennuksen alaisena olevien kuuden taisteluristeilijän yhteinen tonnikantavuus on 261,000 tonnia. Yhdysvaltain uudet taistelulaivat tulevat ole
maan Suurimpia merisotajättilaisiä mitä vielä koskaan on ollut millään maalta.
Englannin Queen Elizabeth-malliset suurimmat taistelulaivat ovat kukin 27,500
tonnia kantavia. Yhdysvaltain laivaston kuusi suurinta Dakota-mallista laivaa tu
levat olemaan 43,200 tonnia kantavia kukin. Kahdestakymmenestäseitsemästä
taistelulaivasta Yhdysvaltain laivastossa tulee kymmenen varustettaviksi kuuden
toista tuuman tykeillä. Englannin laivaston suurimmat laivat ovat varustetut vii
dentoista tuuman tykeillä. Yhdysvaltain uusista laivoista tulee maailman no
peimpia. Rakennuksen alaisena olevat taisteluristeilijät tulevat kulkemaan 33
solmuväliä (noin 40 mailia) tunnissa.
Tämän laivastosuunnitelman toteuttaminen maksaa Yhdysvaltain kansalle sa
toja miljoonia satojen miljoonien jälkeen, sillä nykyään rakenteilla olevat suurim
mat taistelulaivat maksavat neljästäkymmenestä viiteenkymmeneen miljoonaan
dollariin kappale. Ja yhtä varmasti kuin Yhdysvaltain kansa saa maksaa nämä suuremmoiset sotakustannukset,, yhtävarmasti se saa myöskin sodan ennemmin tai
myöhemmin. Suuret sotavarustelut tuovat aina ja poikkeuksetta sotia. Tästä
laista ei vielä koskaan 'koko ihmiskunnan historian aikana ole tapahtunut poik
keusta. Milloinkaan suuret sotavarustelut eivät ole olleet pysyvän rauhan takee
na, kuten vallassaolijat ovat aina väittäneet. Jokainen kansa on saanut kestää sitä
suurempia sotia mitä suuremmat sotavarustukset se on sallinut rakentaa. Murhaamisvälineiden rakentaminen on itsensä murhaamisen suunnittelemista; se kuuluu
itsensä militarismin luonteeseen, eikä sitä voi mikään mahti ohjata rauhan tueksi.

