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Espanjan Tapahtumat
K a p i t a l i s t i n e n  T ietojärjestelm ä

ja  sen puolesta tappelcvien  aines
ten toim inta kehittää usein  tilan

teita eri m aissa ja  eri puolilla  maailmaa, 
jotka johtavat verisiin  kansalaissotiin . 
Tällä kertaa on E spanja verisen  sisä llis
sodan temmellyskenttänä. Jo  useita  kuu
kausia on työläisten  veri punannut E s
panjan tannerta.

Kaikkien m aiden työläisten  katseet ovat 
kääntyneet kohden E spanjaa. Tulevatko 
E spanjan työläiset suoriutum aan voitta
jina tässä  kam ppailussa, vai tulevatko  
taantumuksen m ustat voim at pääsemään 
aikeittensa perille, heiluttam aan veristä  
valtikkaansa Espanjan työläisten  päitten  
y llä !

T ällaiset ajatukset askarruttavat luok- 
katietoisten työläisten aivoja. Tietoinen  
työläinen käsittää että E spanjan työläis
ten häviö olisi kaikkien m aiden työläis
ten häviö. Heidän voittonsa olisi kaik
kien maiden työläisten voitto. S iksi työ
läisten keskuudessa otetaankin jokainen  
voitonsanom a, joka kertoo työläisten voi
toista siellä, vastaan iloiten  ja  tyydytyk
sellä, jotavastoin  v iestit työläisten  tap
pioista tuovat m asentuneen m ielialan.

Tähänastiset tiedot taistelujen  tuloksis
ta ovat r istiriita isia . V ielä  e i voida päät
tää varmuudella tätä k irjoitettaessa  siitä, 
m ille puolelle voitto  tulee kallistumaan. 
F a sei s teillä on kaikki nykyaikaisim m at 
mu rh a-aseet käytettävänään. H eitä  ovat 
tukem assa sella iset m ilitariset suurval
lat kuin Saksa ja  Italia , antaen näille la il
lis ia  hallitusta vastaan kapinoiville jou
koille apuaan kaikessa m uodossa. H eillä  
on käytettävissään m aurila iset palkatut 
m urhaajat A frikasta, jotka eivät omaa 
yhtään enempää ihm isvystunteita  kuin 
E spanjan veriset fascistipyövelitkään.

S itäpaitsi sotatekniikkaan harjoitetut 
arm eija upseerit ovat fascistien  puolella. 
Espanjan kapitalistit, suurm aanom istajat 
ja k atod in en  kirkko, pimeyden peikkoi- 
neen, avustavat ja  rahastavat, E spanjan

työläisiä  ja  kansanrintam alaisia lahtaa
via joukkoja.

Espanjan työläisiltä  puuttuu 'kaikkia 
näitä edellytyksiä, joilla kieltämättä on 
arvaam attom an suuri m erkitys ta istelu 
jen kulkuun ja  lopulliseen ratkaisuun  
nähden. H eiltä  puuttuu aseita  ja  am- 
mukkeita. H eiltä  puuttuu sotakoneistoa  
ja  ruokatarpeita. H eiltä puuttuu ulko
valtojen avustusta. A inoa joka on h ei
dän puolellaan on ulkovaltioiden tie to is
ten ja  järjestyneiden työläisten m yötä
tunto. M utta m yötätunto yksistään —  
vaikka se o lisi kuinkakin voim akas —  ei 
ole suurestakaan m erkityksestä silloin, 
kun aseellisessa  ta istelussa  voiton saa
vuttam inen riippuu kokonaan m uista se i
koista.

Mutta E spanjan  työläisillä  on puolel
laan asiansa oikeus ja  heidän tietoisuu
tensa siitä on näiden ta isteluiden kulkuun 
vaikuttanut ihm eteltävällä tavalla. H e 
tietävät ta istelevansa ihm isyyden viholli
sia, riistohiokkaa vastaan ja parlam ent- 
taarisen toiminnan kalitta, rauhallista t ie 
tä  valitun laillisen  hallituksen puolesta. 
H e tietävät ta istelevansa m ustinta taan
tum usta, katoolista kirkkoa ja  kaikkia sen  
harjoittam ia kidutustoim enpiteitä v a s
taan. H e tietävät ta istelevansa suur- 
m aanom istajia ja. heidän orjuutustaan  
vastaan. L isäksi he tietävät ta istelevan  
yhdistynyttä koti- ja ulkom aista faseis- 
mia vastaan.

T ietoisuus näistä  seikoista lisää  E sp an 
jan työläisten rohkeutta ja  kuoleman pel- 
käämättömyyttä m oninkertaiseksi. Se  
vuosisataisten  kärsim ysten pato, joka on 
kerääntynyt E spanjan työväenluokan har
teille, on m uodostunut voim aksi, joka ku
kistun v asta  v iim eisen  työläisen svdän- 
vcrellään punatessa syntym äm aansa ka
maraa.

Mvöskin Espanjan työläiset tietävät 
mikä kohtalo h eitä  odottaa jos f  a soistit 
naäsevät lopullisesti voitolle. S iitä  ovat 
jo selvinä todistuksina ne tapahtum at . . .
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joukkomurhaukset, joita  f  aseistit ovat to i
m eenpanneet vallassaan  olevilla  alueilla. 
Tuhansittain aseettom ia, vanhuksia, n ai
sia  ja lapsiakin ovat he m urhanneet, pu
humattakaan niistä, jo ita  he ovat tavan 
neet ase kädessä heitä vastassa.

Näm ä seikat ovat tehneet E spanjan  
työläisistä  taistelevia leijonia. Puoli aseet
tomina, sotaan harjaantum attom ina, ovat 
he torjuneet hyvin aseistetut ja  harjo ite
tut fascistim urhaajien laum at kerta to i
sensa jälkeen, vieläpä pystyneet hyökkää
mään ja voittam aankin. T oisten rohkeus 
on poistanut epäilijöistä pelkuruuden ja  
tuonut heidät etum aisten riveihin. N aiset 
m iestensä rinnalla, m orsiam et sulhojensa  
rinnalla, vieläpä alaikäiset nuorukaiset
kin ovat kaikki päättäneet taistella  yhdes
sä, yhteistä  vihollista vastaan . . .  voittaa  
tai kuolla, m utta ei pelkurina antautua 
eikä tovereitansa pettää . . .  Se on to i
mintaa joka synnyttää ihailua ja  m yötä
tuntoa. jokaisessa oikein a ja te le v a ssa  työ 
läisessä, m issä m aassa tahansa.

Mutta kuten olemme jo sanoneet, mvö- 
tätunto yksistään ei olo E spanjan  työläi
sille mistään m erkityksestä, sillo in  kun 
he taistelevat elämästä ja kuolem asta ja 
kun tämän taistelun onnistum inen riinnuu  
kokonaan m uista seikoista. U lkovaltio i
den hallitukset, o lisivat kyllä voineet lo
pettaa f  aseisti en kapinahankkeet alkuun
sa, jos ne o lisivat sitä halunneet. Se oli
si ollut niiden velvollisuuskin, koska ne 
muka tunnustavat parlnm enttaarison to i
minnan lailliseksi toim innaksi ja  E sp an 
jan faseistien  kapina on puhtaasti se lla is
ta toim intaa vastaan, Mutta kapitalis
tisten m aiden hallitukset jotka ovat om is
tavan luekan kotitrellnimiä, saattavat kvl- 
lä tinkiä neriaattpistnankin. sillein kun 
edustamansa luokan riistoedut ovat kysv- mvksessä.

F!| vireiltään se seikka, että nämä val
tiot allekirioittivat rmnttumattomnnsso- 
nimnhsen "Plsnanian sisäisiin asioihin näh
den in täten antoivat hvväksvmispnsä 
fnceietien toiminnalle Esnnujassa. vaan  
vielä enemmän toisten, tähän sonimnk- 
seen sitoutuneiden valtojen  avoim esti

asettum inen faseistien  puolelle, on tehnyt 
heistä E spanjan työläisten  m urhaajia.

Työläiset eri m aissa  voisivat tehdä  
muutakin Espanjan työläisten  hyväksi 
kuin vain tuntea m yötätuntoa heidän ta is
telulleen. M utta he eivät voi paljoakaan  
tehdä hajanaisina, järjestym ättöm inä  
joukkoina. Heidän protestinsa tai vaa
timuksensa maidensa hallituksille* kuten 
esim. Ranskassa on käynyt, ei ole tuonut 
heidän vaatim aansa apua E spanjan  v a 
paudestaan ja olem assaolostaan ta iste le
ville joukoille. S illoin  kun työläisten vaa
tim usten takana ei ole ta loudellisesti jä r
jestettyä  joukkovoimaa, ei n iistä  tulokset 
voi olla kovinkaan suuresta m erkitykses
tä.

.Tos työläiset n iissä  m aissa, jotka ovat 
kuljettaneet ja lähettäneet aseita  E span
jan kapinallisille, o lisivat olleet voimak
kaasti järjestyneinä, ja  kieltäytyneet' kul
jettam asta aselasteja, o lisivat ne jääneet 
lähettämättä.

Olkoonpa E spanjan taistelujen  lopul
linen tulos mikä tahansa, ovat nykviset 
tapahtum at selvänä varoituksena kaikkien  
maiden työläisille. J os fa sc istiset joukot 
pääsevät E spanjassa  voitolle, on enem
män kuin todennäköistä, että fa se istit m o
nessa millissä m aassa tu levat tekemään 
sama Hai sen yrityksen. Siksipä työläisten  
järjestäytym ättöm vvdcstä johtuen, heidän 
ollessa kykenemättömiä auttamaan E s
panjan työläisiä kukistam aan faseistien  
yritykset valtaanpääsem iseksi siellä, voi 
kävdä päinvastoin toivom uksia ja ehkä 
jo läheisessä tu levaisuudessa voi olla kus
sakin m aassa työläisten edessä sam allai- 
set kokemukset kuin ovat parhaillaan E s
pa uiassa. Työläisten tiiv is taloudellinen  
iä.rie«tä.vfvminen voisi kuitenkin tehdä  
sellaiset, fa s is t is te n  ainesten hankkeet 
tyhjiksi ja  tukahuttaa ne alkuunsa.

—  Kaikkina aikoina on nälkä pakotta
nut ihmiset unohtamaan vastenmielisyy
den uutta kohtaan ja  niin on alkanut ole
massaolon taistelun uusien tupain idut 
nousta pitämään paikkansa vielä tulevai
suudessakin.


