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VETOOMUS SODAN JOHDOSTA

Työläistoverit!
Euroopan sota on jatkunut jo toista vuotta. Kaikesta pää

tellen se tulee jatkumaan vielä hyvin kauan, sillä jos Saksa 
on parhaiten valmistautunut ja on nykyään voimakkain, 
niin sen sijaan nelisopimusmailla (Venäjä, Englanti, Ranska 
ja Italia) on enemmän miehiä ja rahaa, ja sitä paitsi ne 
saavat esteettömästi sotatarvikkeita maailman rikkaimmasta 
maasta — Amerikan Yhdysvalloista.

Minkä takia käydään tätä sotaa, joka tuottaa ihmiskun
nalle ennenkuulumattomia onnettomuuksia ja kärsimyksiä? 
Jokaisen sotivan maan hallitus ja porvaristo käyttävät 
miljoonia ruplia kirjoihin ja sanomalehtiin sälyttääkseen 
syyn vihollisen niskoille, herättääkseen kansassa raivoisaa 
vihaa vihollista kohtaan, ne eivät kaihda minkäänlaista 
valhetta esittääkseen itsensä „puolustautuvaksi” puoleksi, 
jonka kimppuun on epäoikeutetusti hyökätty. Todellisuu
dessa tämä on kahden ryöväystä harjoittavan suurvaltaryh- 
män välistä sotaa siirtomaiden jakamisesta, toisten 
kansakuntien orjuuttamisesta, eduista ja etuoikeuksista 
maailmanmarkkinoilla. Se on kaikkein taantumuksellisinta 
sotaa, nykyajan orjanomistajien sotaa kapitalistisen orjuu
den säilyttämiseksi ja lujittamiseksi. Englanti ja Ranska 
valehtelevat väittäessään sotivansa Belgian vapauden 
puolesta. Todellisuudessa ne ovat valmistelleet sotaa jo 
kauan aikaa ja käyvät sitä Saksan ryöstämiseksi ja sen 
siirtomaiden anastamiseksi, ne solmivat Italian ja Venäjän 
kanssa sopimuksen Turkin ja Itävallan ryöstämisestä ja 
jakamisesta. Venäjän tsaristinen monarkia käy ryöstösotaa 
pyrkien anastamaan Galitsian, ryöstämään alueita Turkilta, 
orjuuttamaan Persian, Mongolian j.n.e. Saksa käy sotaa
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Englannin, Belgian ja Ranskan siirtomaiden ryöstämiseksi. 
Voittakoon Saksa, voittakoon Venäjä tai päättyköön sota 
vaikka „tasapeliin” — joka tapauksessa se on .tuova ihmis
kunnalle satojen miljoonien ihmisten uutta sortoa siirto
maissa, Persiassa, Turkissa, Kiinassa, uutta kansakuntien 
orjuutusta, uusia kahleita kaikkien maiden työväenluokalle.

Mitkä ovat työväenluokan tehtävät tähän sotaan näh
den? Tähän kysymykseen on jo annettu vastaus koko 
maailman sosialistien yksimielisesti hyväksymässä Baselin 
kansainvälisen sosialistikongressin päätöslauselmassa 
vuonna 1912. Tämä päätöslauselma hyväksyttiin silmällä 
pitäen juuri sellaista sotaa, joka vuonna 1914 syttyi. Tässä 
päätöslauselmassa sanotaan, että sota on taantumuksel
lista, että sitä valmistellaan „kapitalistien voittojen” 
nimessä, että työläiset pitävät „rikoksena ampua toisiaan”, 
että sota johtaa „proletaariseen vallankumoukseen”, että 
työläisten taktiikan mallinäytteenä on vuoden 1871 Pariisin 
Kommuuni ja lokakuu—joulukuu 1905 Venäjällä, s.o. 
vallankumous.

Venäjän kaikki tietoiset työläiset kannattavat Venäjän 
Valtakunnanduuman sosialidemokraattista työväenryhmää 
(Petrovskia, Badajevia, Muranovia, Samoilovia ja Shago- 
via), jonka tsarismi on karkottanut Siperiaan syystä, että 
se harjoitti vallankumouksellista propagandaa sotaa ja 
hallitusta vastaan. Vain tällainen vallankumouksellinen 
propaganda ja vallankumouksellinen toiminta, joka johtaa 
joukkojen suuttumukseen, voi pelastaa ihmiskunnan nykyi
sen sodan ja tulevien sotien kauhuilta. Vain porvarillisten 
hallitusten ja ensi kädessä kaikkein taantumuksellisimman, 
julmimman ja raakalaismaisimman tsaarihallituksen val
lankumouksellinen kukistaminen avaa tien sosialismiin ja 
kansojen väliseen rauhaan.

Ja valehtelevat ne — porvariston tietoiset ja itsetiedot- 
tomat palvelijat, — jotka tahtovat saada kansan vakuuttu
neeksi siitä, että tsaristisen monarkian vallankumouksel
linen kukistaminen voi johtaa vain Saksan taantumukselli
sen monarkian ja Saksan porvariston voittoihin ja 
lujittumiseen. Vaikka saksalaisten sosialistien päämiehet, 
kuten monet Venäjän huomatuimmat sosialistitkin, ovat siir
tyneet „oman” porvaristonsa puolelle ja auttavat kansan pet
tämistä taruilla ,,puolustus”-sodasta, niin Saksan työväen-
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joukkojen keskuudessa kasvaa ja voimistuu vastarinta ja 
suuttumus hallitustaan vastaan. Ne Saksan sosialistit, jotka 
eivät ole siirtyneet porvariston puolelle, ovat ilmoittaneet 
painetussa sanassa pitävänsä Venäjän sosialidemokraatti
sen työväen duumaryhmän taktiikkaa „sankarillisena”. 
Saksassa julkaistaan illegaalisesti julistuksia sotaa vastaan 
ja hallitusta vastaan. Kymmeniä ja satoja Saksan parhaita 
sosialisteja ja muiden muassa työväen naisliikkeen tunne
tun edustajan Klara Zetkinin on Saksan hallitus teljennyt 
vankiloihin vallankumoushenkisen propagandan harjoitta
misesta. Poikkeuksetta kaikissa sotivissa maissa voimistuu 
työväenjoukkojen suuttumus, ja Venäjän sosialidemokraat
tien vallankumouksellisen toiminnan esimerkki ja sitäkin 
enemmän jokainen vallankumouksen menestys Venäjällä on 
kiertämättä vievä eteenpäin sosialismin suurta asiaa ja 
proletariaatin voittoa verisestä riistäjäporvaristosta.

Sota täyttää kapitalistien taskut, joihin valuu suurvalto
jen valtionrahastosta kultavirta. Sota aiheuttaa sokeaa 
raivoa vihollista vastaan, ja porvaristo ohjaa kaikin voimin 
kansan tyytymättömyyttä siihen suuntaan kääntäen sen 
huomion pois /jäävihollisesta: oman maan hallituksesta ja 
hallitsevista luokista. Mutta samalla kun sota tuo loputto
mia onnettomuuksia ja kauhuja työtätekeville joukoille, se 
myös valistaa ja karkaisee työväenluokan parhaita edusta
jia. Jos on kuoltava, niin kuolkaamme taistelussa oman 
asiamme puolesta, työläisten asian puolesta, sosialistisen 
vallankumouksen puolesta eikä kapitalistien, tilanherrojen 
ja tsaarien etujen puolesta — näin ajattelee jokainen tietoi
nen työläinen. Ja niin vaikeaa kuin vallankumouksellinen 
sosialidemokraattinen toiminta nykyään onkin, se on mah
dollista, se ottaa edistysaskeleita koko maailmassa, ja vain 
siinä on pelastus!

Alas tsaristinen monarkia, joka on vetänyt Venäjän rikol
liseen sotaan ja sortaa kansoja! Eläköön koko maailman 
työläisten veljeys ja proletariaatin kansainvälinen vallan
kumous!
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