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TYÖVÄEN VALLANKUMOUKSELLISET PUOLUEEET.

TIE VAPAUTEEN - TAMMIKUU, 1923.

irSETlHTEISKUNNALLISEN kehityksen kulki- 
essa eteenpäin harppa-askelin korkealle 
kehittyneen konetuotannon vaikutuksesta, I firSW työtätekevänluokan asemassa tapahtuu yh

tämittaista siirtymistä likemmäksi kapitalistiluo- 
kan taistelu-rintavarustuksia. Kapitalistiluokka, 
huomatessaan etujensa yhtenäisyyden, on myöskin 
liittoutunut yhdeksi konaisuudeksi etujansa tur- 

. vaarnaan ja puolustamaan.
Työväenluokka ollen lukumäärältään edelliseen 

verraten, paljon suurempi ja tietoisuutensa, kapi- 
talistiluokan tietoisuuteen verraten verrattain vä
häinen, ei ole ollut vielä tähän mennessä kykenevä 
muodostamaan sellaista yhteistä taistelurintamaa, 
jonka edessä kapitalistiluokka olisi joutunut tun
nustamaan häviönsä.

Ei yksinomaan työväenluokan tiedottomuus ole 
ollut ainoa tekijä, joka on pitänyt työläisiä eril
lään yhtenäisestä taistelurintamasta. On olemassa 
melkoisen suuri joukko, jokaisessa korkealle kehit
tyneessä teollisuusmaassa ihmisiä, jotka eivät vie
lä kuulu varsinaiseen työväenluokkaan, he ovat sii
nä puolivälin paikkeilla. Nämät ihmiset monessa 
tapauksessa omaavat porvallisen sivistyksen ja e- 
ri koi siä tietoja, vaan eivät useammassa tapaukses
sa ole minkäänlaisia tekijöitä tuotannossa.

Kapitalistinen tuotantotapa on suurtuotantoa ja 
sen välineiden omistaminen kysyy suuria pääomia, 
joita ainoastaan harvat kykenevät siten tuotan
toon sijoittamaan. Buumiillisen työn teko ei ole 
myöskään nykyisissä teollisuuksissa mitään herk
kua, sitä tekee ainoastaan se, joka siihen on suo
rastaan pakoitettu elämänsä ylläpitämiseksi.
- Yllämainitunlaisen aineksen aivoissa kiertelee 
kaikenlaisia suunnitelmia asemansa parantamises
ta ja pelastuksestaan. He näkevät yhteiskuntake
hityksen jakavan ihmiskunnan yhä selvemmin ha
vaittaviin luokkiin ja näiden luokkien välisen tais
telun kärjistymisen. Ei tule kysymykseen asettua 
näiden luokkien väliin niiden taistellessa. On ase
tuttava puolelle tai toiselle, muutoin on vaarassa 
tulla tallatuksi, josta on seurauksena kurjalistoon 
joutuminen.

Joidenkin päässä kytee ajatus päästä kapitalis- 
tiluokkaan, he antautuvat kapitalistien kätyreiksi 
ja kaikenlaisiksi matelijoiksi. Toiset näkevät pe
lastuksensa työväenluokassa, heistä tulee “työvä- 
enystäviä”. Nämät ystävät ne näyttelevät huomat
tavaa osaa jokaisen maan työväenliikkeessä. Tuo
tannon palveluksesta ulkona olevina, eivät he voi 
kuulua mihinkään taloudelliseen työväenjärjestöön,

siksipä heidän täytyykin turvautua johtamaan työ
läisiä poliittisissa ryhmissä ja järjestöissä.

Työväen poliittisilla liikkeillä — puolueilla — 
on ollut mainiot menestymisen mahdollisuudet vii
meisinä vuosikymmeninä. Siksipä niitä onkin il
maantunut kuten sieniä sateen jälkeen. Kapitalis- 
tiluokka on käyttänyt kontrolleeraamaansa valtio
valtaa säälimättömästi työväestön kurissa pitämi
seksi, saattaen valtion näyttämään sellaiselta a- 
seelta luokkain välisessä taistelussa, jonka valloit
tamisesta kannattaa taistella ja uhrata vaikka mitä.

Valtio on laitos, jonka säilyttämisessä tarvitaan 
suunnatoin määrä politikoitsijoita ja diplomaatte
ja, siksipä kaikki työväen ystävätkin näkevät edul
lisen tilaisuuden tehdä agitatsioonia valtiovallan 
valtaamiseksi. Perustetaan puolueita ja niiden vi
rastolta niin paljon kuin suinkin luullaan niiden 
voivan elättää näitä ystäviä. Puolueet julkaisevat 
periaatejulistuksia ja ohjelmia toinen toistaan vä- 
rjkkäämpiä, vallankumouksellisempia. Näissä lu
pauksissa joudutaan usein menemään kokolailla 
pitkälle —• luvataan työläisille kaikkea hyvää. 
Muutamissa tapauksissa näiden puolueiden etune
nässä olleet “työväenystävät” ovat saavuttaneet 
päämääränsä, saaneet haluamansa virkapaikan.

Työläiset, jotka häntä ovat auttaneet ja elättä
neet, virkapaikkaa kärkkyessään, alkavat vaatia 
lupausten täyttämistä. Se on kuitenkin mahdotto
muus, sillä kapitalistiluokka omistaa ja kontrollee- 
raa nämät virkapaikat taloudellisella voimallaan 
ja siksi se vaan nauraa niille hölmöille, jotka sin
ne lähettävät muka oman miehensä parannuksia 
toimeenpanemaan.

Tämä syy, miksi mikään työväenpuolue ei ole 
saanut mitään parannuksia aikaan. Sen edustajat 
jouduttuaan työläisten ja kapitalistien väliin ovat 
pakoitettu ja tunnustamaan kykenemättömyytensä 
saada aikaan mitään, tai jos he ovat kyllin ovelia 
diplomaatteja myyvät he nahkansa kapitalistiluo- 
kalle, alkaen toimia julkisesti työväestöä vastaan. 
Mutta onhan vielä suuri joukko tällaisia työväen- 
ystäviä, jotka eivät ole saaneet tilaisuutta edes 
yrittääkkään. Heidän vuoronsa on seuraavana.

Julistetaan perustetuksi uusi puolue, jonka jä
senmäärä tulee olemaan vähintään kaksi miljoo
naa ammattitaitoista työläistä, heti noin alkaessa 
ja parhaat edistymisen mahdollisuudet, mitä vielä 
on koskaan millään työväenpuolueella ollut. Tätä 
jatkuu loppumattomiin ja sellaisella nopeudella, 
että on melkein mahdoton tavallisen työläisen keri
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tä näiden kaikkien ohjelmia ja periaatejulistuksia 
edes yhteen kertaan lukemaan; puhumattakaan 
niiden säännöistä, joita julkaistaan jatkuvina ar
tikkeleina kaikissa vallankumouksellisissa politii- 
kusten sanomalehdissä.

Viimeisten viiden vuoden ajalla on oikein tar
koin aikaansa seuraavalla — politiikusten jälessä 
juoksevalla työläisellä —■ ollut tilaisuus muuttaa 
puoluetta pari kertaa vuodessa. Mainitulla ajalla 
on ainakin seuraavat työväenpuolueet olleet ole
massa: Sosialisti Puolue, Sosialistinen Työväen
puolue, Farmers Labor Party, Labor Alliance, 
Kommunisti Puolue, Kommunistinen Työväenpuo
lue, Workers Party, Proletarian Party ja kaupan 
päälle tulemme saamaan kaikista ̂ parhaan: Labor 
Partyn.

Olisi kokonaan turhaa ajan hukkaa lähteä näitä 
kaikkia puolueita erikseen arvostelemaan. Kun sa
noo lyhyesti, että ne kaikki ovat “yhtä luuta kuin 
pukin sarvet” niin tuskinpa siinä paljonkaan ereh
tyy.

Edellä on jo osaksi sanottu minkälaiset tekijät 
ovat olleet vaikuttamassa näiden puolueiden syn
tymiseen ja se myöskin selittää osaksi niiden hä
viämisen. Melkein kaikkien näiden puolueiden syn
nyttämisen yhteydessä mainitaan samoja henkilöi
tä tai ainakin heidän henkiheimolaisiaan. Lause: 
“Jokainen poliittinen puolue syntyessään kantaa 
uuden poliittisen puolueen siemenen”, näyttää pitä
vän paikkansa.

Pantakoon vielä merkille, että jokaista uutta 
puoluetta perustaissa on huomattu edellisessä ol
leen vikaa ja siksi on ollut välttamätöintä perus
taa uusi. (Ei siis ole ollenkaan luotettu entisen 
puolueen “porauksella” parantamiseen.) Ainoa 
poikkeus ou tälläkertaa, kuin aijotaan perustaa 
tämä uusi jo ennen syntymistään kuuluisaksi tul
lut “Labor Party.” Mutta tämähän tuleekin ole
maan jokin erikoinen — riippumatoin puolue — 
kuten sitä näin etukäteen ilmoitellaan. Mistä se on 
riippumatoin, ei ole vielä sanottu, vaan luultavasti 
työläistä, ainakin jonkun ajan kuluttua. Niinhän 
ne alkaa olla jo ne toisetkin vallankumoukselliset puolueet.

Minkälainen tämä uusi Labor Party tulee ole

maan kokoomukseltaan ja mikä on sen toiminnan 
tarkoitus, selviää osaksi Workers Partyn keskus- 
toimeenpanevan komitean antamasta julistuksesta, 
jossa se sanoo lämpimästi kannattavansa tämän 
uuden Partyn perustamista. Suunnitelmien mu
kaan tämä uusi puolue ei tulisi olemaan aivan yh
tä vallankumouksellinen kuin tälläkertaa kunnian
sa kukkuloilla oleva Workers Party. Olisihan vaan 
tuollainen suurenlainen joukko kaikenlaisia ihmi
siä, jotka saisivat äänestää omia virkailija1 ehdok
kaita virkoihin ja pitää yllä puoluevirastonsa ja 
siinä ohessa tullaan säilyttämään tämä rakas 
Workers Party, joka kuuluu sisältävän kaiken 
“työväenluokan älystön”.

Tätä seikkaa on oikein erikoisesti koetettu vii
meaikoina painostaa, sillä jotkut ovat alkaneet e- 
päilemään Workers Partyn potkivan henkitoreis
saan, kun se viime vaalien • aikana vähän paljasti 
sitä kehuttua suuruuttansa.

Näyttää todenäköiseltä, että Workers Party ei 
ole päässytkään joukkojen luo, johon se on aina 
sanonut olevansa matkalla. Siksipä olisi tarpeen 
sellainen puolue, joka kykenisi saavuttamaan jou
kot ja kuljettaisi ne Workers Partyyn pesiytyneen 
älystön syliin kynittäväksi.

Edeltäpäin jo kuitenkin uskallamme väittää et
tä sellaista puoluetta ei tule syntymään, joka voi 
tuottaa pienintäkään parannusta työväenluokalle. 
Työväenluokan aseman parantaminen ei kuulu ih- 
miskokoomuksille, se kuuluu työväenluokalle itsel
leen. Se tekee sen ^omalla tavallaan, välittämättä 
mistään politiikaksista, heidän älystöistään ja val
lankumouksellisista toosauksistaann.

I. W. W. liitto järjestää työläisiä teollisuuksis
sa, tuotantoalan perusteella, taistelemaan itselleen 
tänäpäivänä tarvittavia välttämättömiä parannuk
sia, kuin myöskin tuntemaan tuotantolaitoksien 
kontrollia. Tuotantolaitosten kontrollin kautta ai
noastaan voidaan saavuttaa sellainen yhteiskunta, 
jossa jokainen työskentelee kykyjensä mukaan ja 
saa tarpeidensa mukaan. Siihen pyrkikäämme ja 
kasvattakaamme niitä orgaaneja kukin liittymällä 
tähän järjestöön.

H. K.

Kirjoittakaa  / . W. W :n Kasvatustoimis- toUe. Lähettäkää leikkauksia sellaisista kirjoituksista paikallisista sanomalehdistä, missä kosketellaan työväenluokalle kuuluvia asioita.
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