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ONKO TIETÄ OIKEUDENMUKAISEEN 
RAUHAAN?

Onko olemassa tietä rauhaan ilman annektoitujen (anas
tettujen) alueiden vaihtoa, ilman kapitalistirosvojen saaliin 
jakoa?

On — työväen vallankumous kaikkien maiden kapitalis
teja vastaan.

Venäjä on nyt lähempänä kuin mikään muu maa sellai
sen vallankumouksen alkua.

Ainoastaan Venäjällä on mahdollista siirtää valta val
miille laitoksille, Neuvostoille heti, rauhanomaisesti, ilman 
kapinaa, sillä kapitalistit eivät pysty tekemään vastarintaa 
työläisten, sotilaiden ja talonpoikien edustajain Neuvos
toille.

Vallan siirtämisen tapahtuessa tällä tavalla voitaisiin 
taltuttaa kapitalistit, jotka kahmivat sotatarviketoimituk- 
sista miljardivoittoja, voitaisiin paljastaa kaikki heidän 
vehkeilynsä, vangita miljonääri-kruununvarkaat ja murtaa 
heidän kaikkivaltansa.

Vasta vallan siirryttyä sorretuille luokille Venäjä voisi 
kääntyä toisten maiden sorrettujen luokkien puoleen, ei 
tyhjällä sanahelinällä eikä pelkillä vetoomuksilla, vaan viit
taamalla antamaansa esimerkkiin ja esittämällä viipymättä 
ja tarkasti yleisen rauhan selvät ehdot.

Toverit kaikkien maiden työläiset ja työtätekevät! — 
kuuluisivat tuon pikaisen rauhan solmimisehdotuksen 
sanat. Riittää verenvuodatusta. Rauha on mahdollinen. 
Oikeudenmukainen rauha on rauha ilman annektointia, 
ilman aluevaltauksia. Tietäkööt saksalaiset kapitalistiros- 
vot ja heidän kruunattu ryövärinsä Vilhelm, että me emme 
ryhdy heidän kanssaan neuvotteluihin, että me emme pidä
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heidän aluevaltauksinaan ainoastaan sitä, minkä he ovat 
ryöstäneet sodan alettua, vaan myös Elsassia ja Lothringe- 
nia sekä Preussin tanskalaisia ja puolalaisia maita.

Venäjän tsaarien ja kapitalistien anastamina alueina me 
pidämme Puolaa, Suomea sekä Ukrainaa ynnä muita ei-iso- 
venäläisiä maita.

Englantilaisten, ranskalaisten ynnä muiden kapitalistien 
anastamina alueina me pidämme kaikkia heidän siirtomai
taan, Irlantia ja niin edelleen.

Me, Venäjän työläiset ja talonpojat, emme tule pidättä
mään väkivaltaisesti yhtään ainoata ei-isovenäläista maata 
tai siirtomaata (kuten Turkestania, Mongoliaa ja Persiaa). 
Alas sota, jota käydään siirtomaiden jaosta, annektoitujen 
(anastettujen) alueiden jaosta, kapitalistien saaliin jaosta!

Venäjän työväen esimerkkiä seuraavat ehdottomasti — 
ehkeivät vielä huomenna (vallankumouksia ei tehdä tilauk
sesta), mutta ehdottomasti seuraavat — ainakin kahden 
suuren maan, Saksan ja Ranskan, työläiset ja työtätekevät.

Sillä kumpikin on tuhoutumaisillaan, edellinen nälkään, 
jälkimmäinen väestön menetyksestä. Kumpikin solmii rau
han meidän ehdoillamme, oikeudenmukaisilla ehdoilla vas
toin kapitalististen hallitustensa tahtoa.

Tie rauhaan on edessämme.
Jos Englannin, Japanin ja Amerikan kapitalistit yrittävät 

vastustaa tällaista rauhaa, silloin sekä Venäjän että mui
den maiden sorretut luokat ryhtyvät rohkeasti vallan
kumoukselliseen sotaan kapitalisteja vastaan. Sellaisessa 
sodassa nämä luokat voittavat koko maailman kapitalistit 
eivätkä ainoastaan kolmen kaukana Venäjästä sijaitsevan 
ja keskenään kilpailevan maan kapitalisteja.

Edessämme on tie oikeudenmukaiseen rauhaan. Älkääm
me pelätkö lähteä tälle tielle.
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