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Koskahan Työläiset Viisastuvat
K i r j .  V ic to r  K a n te lo

ELÄOLEVAN kysymyksen ovat tehneet monet työläiset, eri järjestöihin ja puolu- 
I  I  eisnn kuuluvat, keskustellessaan toisten työläisten kanssa. Mikä on tämän kysy- 

1  myksen pohja ja tarkoitus? Mikä olisi se viisastnmisen päämäärä, tai tie sen pää
määrän saavuttamiseksi, jonka vuoksi haluaisimme työläisten viisastuvan? Yleinen vastaus 
kaikilta tulisi olemaan jä rjesty m in en  luokkana, hävittääksemme kapitalismin ja luoduksem
me uusi kommunistinen yhteiskunta.

Mutta paljon erimielisyyttä on vielä olemassa työläisten kesken siitä, miten järjestyä? 
Yleensä poliittisten työväenpuolueiden kannattajat — siihen lukeutuen sosialistit ja kommu
nistit — pitävät itseään jo viisastuneina ja osaksi luokkatietoisinakin, sen perusteella että 
ovat järjestyneet ja kannattavat järjestymistä sorrettuna luokkana, sortajaluokkaa vastaan, 
kukistaakseen sortajain hallituksen ja luodakseen uuden sorrettujen hallituksen. Nämä 
sanat "sortaja” ja “sorretut" ei määrää eikä eroita mitään erikoista ihmisluokkaa yhteis
kunnassa. vaan on sorretuita ihmisiä kaikissa eri taloudellisessa asemassa olevissa kerrok
sissa.

Työläisten lisäksi kuuluu “sorrettujen” 
luokkaan koko häviävä pikkuporvari- 
luokka ja vielä suurporvaristokin, sillä 

kapitalistiluokka — niin kansainvälistä kuin 
se onkin — kilpailee vielä keskenään ja niin 
ollen sortaa aina heikompiaan. Poliittisiin 

puolueisiin ovat kaikki “sorretut”  tervetullei
ta, etenkin kommunistit ovat viime aikoina 
tehneet vetoomuksia “sorretuille” jäsenmää
ränsä kohottamiseksi.

Teollisuusunionistit eivät ensinkään pidä 
viisaana menettelytapana “sorrettuina” jär
jestymistä. He päinvastoin vetävät selvän 
luokkarajan työläisen ja työnantajan välille 
ja viisaimpana järjestömuotona pitävät palk
katyöläisinä teollisuuksittain järjestymistä 
yhteen suureen unioon. Palkkatyöläisillä kai
killa on samanlainen etu. Heitä kaikkia pai
naa palkkaorjuus, jonka pakottamana heidän 
täytyy järjestyä myöskin palkkaorjina hävit
tämään yksityisomistusoikeus, jonka mukana 
myöskin häviää palkkaorjuus.

Poliittisten eli “sorrettujen” puolueiden jä
senien edut tulevat aina törmäämään vastak
kain niin kauan kun puolueet ovat olemassa. 
Työnantajan, työläisen ja pikkukauppiaan etu 
ei voi koskaan olla samanlainen. Ja  puolu
eissa yleensä viimeksimainitut ovat määrää
vässä asemassa, eli johdossa. Esimerkkejä 
on vaikka kuinka paljon.

Kiinan “sorretuista” luokista muodostunut 
Kuomintag-puolue, eli kantonilaiset, joille 
kommunistit sanomalehdet ovat ylistysvirsiä 
veisanneet, on antanut taas selvän esimerkin 
etujen ristiriitaisuudesta “ sorrettujen” puolu
eessa. Kuomintag-puolueen perustaja ja hei
dän armeijansa kommunistinen ylipäällikkö 
Chaing-Kai-Shek on antanut määräyksen am
pua taloudellisesti järjestyneitä työläisiä, jotka 
ovat taistelleet heidän omissa riveissään hei
dän vihollisiaan vastaan ja joidenka avulla he 
yksistään ovat voin'eet voittonsa saavuttaa. 
Ja  huolimatta kaikesta siitä, miten urhollises- 
ti työläiset taistelivat heidän yhteisen lippun
sa voittoon viemiseksi, niin nyt jo muutaman 
päivän perästä voiton jälkeen heitä ammu
taan joukottain, heidän taloudelliset järjestön
sä yritetään hajoittaa, ja heihin kohdistetaan 
niin ankara terrori, kuin minkä maan tahansa 
valkoinen terrori. Tämä niin selvästi tuo mie
liin Kronstadtin kapinan 1921, jolloin tuhan
sia työläisiä ammuttiin kuoliaaksi, kun he us
kalsivat vaatia enempi sananvaltaa työläisille 
neuvostoissa.

Kommunistiset sanomalehdet, kaikki suo
men- ja englanninkielessä löytyvät, ovat ylis- 
tyssanat käyttäneet kantonilaisten vallanku
mouksellisuudesta ja proletarisuudesta. Kii
hottavia otsikoita, kuten: ‘‘Idän aurinko nou
see !” y. m. samansuuntaisia. Tämän kirjoit-



K E S Ä K U U ,  1 9 2 7 23
tajalle, lukiessani kommunistien ylistelyjä ja 
kiihotuksia, kävi paha-aavistus, miten lopus
sa tulee tapahtumaan, mutta en aavistanut sen 
tullen tapahtumaan näin aikaiseen.

Uutisten saavuttua työläisten joukkoteu- 
rastuksista, kommunistiset lehdet ensin olivat 
epäilevällä kannalla, kunnes Moskovasta sai
vat vahvistuksen itse kominterilta. Koko 
syyn vierittävät he nyt ylipäällikkönsä nis
koille. Muuten ominaista kommunisteille. 
Sekä hyvän että pahan yhteiskunnassa, aset
tavat he yksilöistä riippuvaiseksi. Syy ei ol
lut yksilöissä, vaan se oli Kuomintag-puolu- 
een järjestörakenteessa ja se on kaikkien 
“sorrettujen” puolueiden järjestörakenteessa. 
He väittävät ylipäällikön myynneen itsensä 
imperialisteille. Oliko Trotskikin myynyt it
sensä imperialisteille, ampuessaan tuhansia 
työläisiä Kronstadtin kapinan aikana ja jäl
keen? Onko neuvostohallituskin myynyt it
sensä imperialisteille, hiljaa kiduttamalla sam
muttaen elämän tuhansilta työläisiltä Solo- 
vetskin y. m. inhoittavien vankilain muurien 
sisällä.

Kommunistit ovat kehoittaneet meitä ole
maan lojaalisia Meksikon kapitalisteille, sen 
taistellessa Amerikan imperialismia vastaan. 
Meitä on kehoitettu olemaan lojaalisia Saksan 
imperialismille, sen taistellessa Ranskan im
perialismin valloituksia vastaan Ruhrilla. 
Yleensä kaikkien muiden asialle on meitä 
kommunistien puolelta pyydetty olemaan lo
jaalisia ja antamaan auttava kätemme, mutta 
ei meidän oman asiamme puolesta, se on teol- 
lisuuksittain järjestymisen puolesta, josta ai
noastaan meille itsellemme olisi hyötyä.

Työläistoverit! Lakatkaamme antamasta 
apuamme minkään maan imperialismille sen 
toista imperialismia vastaan taistellessa. Äl
käämme tuhlatko voimiamme vastustajiemme 
hyödyksi, vaan käyttäkäämme ne omien Iuok- 
kataistelutoveriemme vahvistamiseksi, koko 
maailman kapitalistiluokkaa vastaan, idästä

Langallakävi-lijöii (työläisen) turvallisuus käy yhä 
epävarmemmaksi, sillä palkat laskevat vain vaikka 

tuotanto lisääntyy,
länteen ja pohjoisesta etelään. Sellainen jär
jestö, joka ei vanno lojaallisuuttaan minkään 
maan kapitalistiluokalla, vaan taistelee kaik
kia niitä vastaan ja vannoo lojaalisuuttaan 
vaan koko maailman palkkaköyhälistölle, se 
on, I. W. W. liitto. Seuratkaamme vaan yhtä 
lippua, joka taistelee ainoastaan meidän etu
jemme puolesta. Sen jäsenyyteen kuulumalla 
voi todella olla mukana uuden yhteiskunnan 
luomistyössä, jossa jokaisella sen jäsenellä on 
elämä turvattu.

O ta  to veri seu rassa  usein puheeksi leh titilau k se t ja  k o e ta  o so tta a  täm än  ju lkaisun  ti la a 
m isen v ä lttäm ättö m y y s.


