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Luokkataistelu ja  Sosiali - Demokratia.

Tosiasia on, että luokkataistelua käydään 
yliarvon riistäjäin ja yliarvon riistonalaisten 
välillä. Se on työvoiman ostajain ja myy-jäin 
välillä. Ja  lopullisesti voi taistelussa pysyä 
eheänä ja yhtenäisenä sellainen luokka jolla 
on yhteiset taloudelliset edut. Amoastaan 
sellainen luokka voi voittaa, joka on yhteis
kunnalliselle tuotannolle tärkein tekijä'

Näiden määritelmäin mukaan on I.W.W. 
ainoa todellinen luokkataistelujärjestö Ameri
kassa. Se seikka, että I,W.W, ottaa jäsenek
seen amoastaan palkkatyöläisiä, takaa-^esn -py
syvän selvänä luokkataistelujärjestona.

Usein kuulee sanottavan, että: kyllä se
I.W W. olisi muuten hyvä, mutta se on liian 
pieni suorittamaan yhteiskunnallista vallanku
mousta. Tosi se on, että se on pieni niin 
kauan kuin työväenluokan suuri enemmistö 
on siitä ulkona ja askartelee jossain muualla. 
Tosin on viimeaikoina laajojen työväen jouk
kojen sympatia kääntynyt I.W.W :n puolelle,

Sosialidemokratinen liike on yksi pahimpia 
kompastuksiiviä selvän ja todellisen. luokka
taistelu-liikkeen tiellä. Minä lainaan tähän 
muutaman kohdan Carl D. Thompsonin kir- 
jottamasta kirjasta “ Sosialismin rakentava oh
jelma” joista näkyy, että ei sosialistinen liike 
ole mitään palkkayöläisen etua ajavaa, vallan
kumouksellista luokkataistelliikettä; kuten sen 
liikkeen mukana kulkevat radikaalisemmat 
työläisainekset luulevat sen olevan.”  Edellä
mainitussa kirjassa -sivulla 10, F- ja G. 'koh
dat: “ F) Että työväestön asemaa henkisessä 
ja aineellisessa suhteessa on parannettava työ
aikaa lyhentämällä, palkkoja -korottamalla, 
poistamalla lasten työn, perustamalla louk
kaus-, sairaus-, vanhuus- ja kuoleman vakuu
tuksen. G) Että tilaisuus työntekoon ja elä- 
mänhyvyyksien nauttimiseen on taattava ta
sapuolisesti kaikille.” Edellä -olevista ohjel
man kohd-isa selvästi näkyy, että ei ole ollen
kaan tarkoituskaan palkkajärjestelmän pois
tamisesta, eik ätyövä-estön yhteiskunnallisesta 
kontrollivallasta. Vaan niissä sanotaan että 
on kaikille taattava oikeus elä m änhyvy yksien

nauttimiseen, siis yhtähyvin yliarvon riistä
jille, kuin riistettävinekin; siis se on vaan ny
kyisen järjestelmän paikkausyritys. Lainaan 
vielä samasta kirjasta l i  s-ivulta seuraa van 
kohdan: “ Että sosialismi- samalla, kun se sel
västi tajuaa luokkataistelun kapitalisti!uokan 
ja työväenluokan välillä, ja samalla kun se 
kiihkeästi taistelee työväenluokan puolesta, 
kehottaen sitä järjestämään ja johtamaan 
taistelussa viisaampaan ja menestyksen is em- 
pään suuntaan, ei ole rajoitettu ainoastaan 
palkkatyöläisiin (Jaures). Muutamat väittä
vät — se on totta —- että palkkatyöläisistä 
muodostuva proletariaatti on ainoa todellisesti 
kumouksellinen luokka, että se yksin muo
dostaa sosialistisen armeijan, ja että meidän 
tulee epäluulolla katsella kaikkiin muihin 
luokkiin kuuluvia, jotka yhtyvät -kannatta
maan liikettämme. Tätnä järjestön ajatus ei 
toki onneksi ole koskaan saanut jalansijaa 
Saksan sosialidemokraattien joukossa. Mei
dän ei tule kysyä, oletko palkkatyöläinen?, 
mutta, oletko sosialisti?”

Näemme että sosialistien oma teoreetikko 
selittää rakentavassa ohjelmassaan, että ei so
sialistinen liike olokaan mitään luokkataistelu- 
liikettä, ei sosialidemokraatian kotimaassa 
Saksassa, eikä maallakaan, vaan että se on 
liikettä joka pyrkii johtamaan ja kokoomaan, 
työväen luokkataisteluliikkeen jonnekin vii
saampaan, kansanvaltaiseen suuntaan; joka 
on pikku porvarillinen kansanvalta. Lainaan 
vielä edellä mainitusta kirjasta -pari ohjelman 
kohtaa, osotukseksi että sosialidemokratinen 
liike on todellakin taantumuksellista, pikku
porvarillista . liikettä. Sivulla 99, sanotaan 
8 :ssa ohje lm apv-käl ässä : “ On hankittava suo- 
j elustoi me npiteitä vu okr a vil j elij ai n tu r vaa m L 
seksi ” Ja  sivulla 100 kolmannesas pykälässä: 
“ On syytä ulottaa tuota suojelusta niihin 
tuottajiin, jotka vuokraviljelijöinä kohottavat 
vuokraajien omistamien maiden arvoa, ja jot
ka riistäessään työläisiä, ovat pakotetut sen 
tekemään siksi, että itse ovat riistämisen uh
reja.”  Näistä ohjelman kohdista näkyy että
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sosialidemokraatit tunnustavat ohjelmassaan 
oi evänsä loppumattomiin pakotetut riistämään 
palkkatyöläisiä. Ja  lisäksi kun he meinaavat 
tukea pienviljelystä, joka on teknillisen heik
koutensa tähden pakotettu raskaamman jäl
keen riistämään työläisiä, sosialistinen liike on 
siis taloudellisesti, sekä periaatteellisesti taan
tumuksellista liikettä.

Se seikka, että sosialistinen liike pyrkii ko
koomaan järjestöönsä kaiken maailman ihmi
set, kuuluivatpa he mihinkä yhteiskunnalli
seen luokkaan tahansa, tekee mahdottomaksi, 
ettei se järjestö voi ajaa minkään siinä olevan 
ryhmän taleudellista etuo suorastaan. Siksi 
kun siinä on työvoiman ostajia ja m yyjiä; 
vuokralaisia ja vuokraajia, y. m. Sen sisäisen 
ristiriitansa tehden se on rikkinäinen, eikä voi

toimia minkään ryhmän puolesta. Ainoaksi 
keinoksi jää epäonnistunut politikoiminen ja 
aatteellisten tulevaisuuden kuvien filosofee- 
raamiiien. Josta on alinomaisena seuraukse
na, että sosialidemokraattisessa liikkeessä mu
kaan olevat palkkatyöläisainekset pyrkivät vä* 
ha väliä kapinoimaan ja vaatimaan puoluetta 
tehokkaammin ajamaan heidän asiaansa ja 
kun ei siitä tule sen valmiimpaa, niin ne pyr
kivät valtaamaan puolueen kontrollin koko
naan käsiinsä, tarkotukeslla käyttää sitä luok
kataistelu välineenä. Kuten tälläkin kertaa 
on asian laita, sosialistipuolueen vasemmisto
laiset pyrkivät tekemään sovintoa i-w.\v:läfs- 
ten kanssa, tarkottaen antaa sille täyden tun
nustuksen. Sensijaan, että sosialistipuolueen 
varsinaiset johtajat ovat avoimessa ja leppy-

“ Joukkotoimintaa" Talvipalatsin edustalla.
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mättömässä taistelussa I.W.W. vastaan; viha
ten l.YVAV. enemmän kuin mitään muuta jär
jestöä maailmassa. Siinä on auttamaton ris
tiriita. Mutta joka kerta kun sosialisti puolu
een vasemmisto kasvaa niin voimakkaaksi, et
tä se voi ruveta uhkaaainan koko puolueen 
vallottamista, niin silloin ratikaakja eroteta- 
taan oikein holseelikaupalla- Nytkin pari viik
koa sitten tehtiin sosialistipuolueessa sellai
nen leikkaus, että erotettiin 25,000 jäsentä lii
an radikaalisuuden takia, että puolueen oikeis
tolaisilla pysyy varmasti kontrollivalta käsis
sä. Ja  samoin on tehty aina, muistamme nel
jä, viisi vuotta takaperin, kun tehtiin samal- 
lainen leikkaus.

Paraikaa on S.S.J. sisällä aika kapina niin- 
sanottujen vasemmistolaisten ja oikeistolais
ten välillä Vasemmistolaisten pyrkimyksenä 
on valloittaa koko S.S.J. kontrollinsa alle, 
mutta lopputuloksena siinä nujakassa tulee 
olemaan se, että vasemmistolaiset tullaan e- 
rottamaan koko S .S J., samoin kuin tehtiin 
viisi vuotta sitten radikaaleille.

Niin surkuteltavaa kuin se onkin, että työ
läiset taistelevat keskenään ja siten heikentä
vät luokkataistelua kapitalistil nokkaa vastaan, 
mutta se näyttää siltä, että osa työväenluok* 
kalaisista tulee jatkuvasti taistelemaan kapi
talisti uokan puolesta, niin kauan kuki kapi- 
tälistiluokka on kokonaan kukistettu. Ketla- 
sissa sosialisteissa ja vanhoillisissa ammatti- 
u n ionisi e ie sa on kapital iti luokan viimeinen 
tuki ja turva, sen näimme Venäjällä Kerens- 
kyläisyytenä ja paraikaa Saksassa. Ja  sama 
on ja tulee olemaan asiantila kaikkialla,

Sosialistipu olueen vasemmistolaisilla on 
kaksi mielipidettä, toiset käsittävät, että on 
sen parempi mitä pikemmin ja suurempana 
joukkona heidät erotetaan puolueesta koko
naan ja toiset ovat sitä mieltä, että pitää oiJa 
jatkuvasti puolueen sisällä toimimassa radi- 
kalise e raavaan suuntaan. Edellinen suunta 
on oikea ja parhain, mutta jälkimmäinen 011 
turmiollinen, siksi että se on lisäämässä ja ra
kentamassa vihollisensa voimaa, joka lopuksi 
kuitenkin tulee taistelemaan heitä vastaan. 
Yksistään se seikka, että he palkkatyöläisille 
sympaatisina työläis tovereina ovat mukana

sosialisti-puolueen osastojen toiminnassa, ve
tää aina osan -herääviä työläisiä hapuroimaan 
sinne porvarillisen politiikan umpikujiin, ja 
lopulta kapi tai istiluokan vara-armeijaan.

Edellä on jo käynyt selville, että on turha 
unelma yrittää koskaan valloittaa sosialisti- 
puoluetta, työväenluokan palvelukseen. Toi- * 
seita puolen sen tähden, että sosiälistipoulue 
ei ole kokoonpantu työ väen luokkalaisista, 
vaan siihen kuuluu jäseniä kaikista yhteiskun
nallisista luokista ja ryhmistä, jossa kontrolli 
on kirjavien keskiluokka laisten käsissä ja lo
pullisesti ei kukaan ihminen toimi muuta kuin 
omien etujensa mukaisesti- Pikkufarmari ajaa 
omia taloudellisia etujaan, pikkukauppias ja 
vuokrakasarmin omistaja samoin ajavat omia 
etujaan ja kouluja käynyt professionaali ajaa 
oman ryhmänsä erikoisia virkamiespyyteitä. 
Toimivia työväeni nokka laisia pidetään ja han
kitaan sosialistipuolueeseen ainoastaan kan
nattajajoukoksi'. Edellä mainitut ainekset ei
vät kuulu työväenluokkaan, eikä niistä saada 
luokkataistelijoita meidän puolellemme. Toi
selta puolen juuri sillä voimalla ja lukumää
rällä kuin työväeniuökkalaisiia toimii sosialis- 
tipuohieen vasemmistossa, heikennämme m«
I.W.W :n luokkataisteluvoimaa.

On sen parempi, mitä pikemmin sosialisti- 
puöhieen vasemmistolaiset eroavat, tai toimi
vat siihen suuntaan, että heidät erotetaan puo
lueesta pois.

More.

Kaikilla yhteiskunta vallankumouksellisilla 
on jotensakin sama päämäärä, nimittäin vapau
tuminen kapitalistisen riiston alaisuudesta, 
jossa toinenluokka on toisen elättäjänä. Ero
tus on vaan siinä, että I. W. W. ajaa sitä pää
määräänsä kohden uudenaikaisella teollisuuden 
“ Expressi” junalla ja kaikki muut “ istit”  ja 
“ listit” mennätuhertavat mutkittelevilla ja hi
tailla “ Lokaali-junilla.”


