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ALKULAUSE
Järjestön jäsenistön keskuudessa on viimeaikoina ollut paljo puhetta 

Kolmannesta Internationale siä ja sen päätöksistä. Kun asiallinen keskus

telu ei ole mahdollista ilman päätösten ja ohjelman tuntemista, on katsottu 

välttämättömäksi jutuista nämä nyt kirjanmuodossa. Suomennos on tehty 

etupäässä saksalaisissa lehdissä julaistujen päätösten mukaisesti, sillä pää

töksiä alkuperäisessä asussaan ei ollut käsillä. Sikäli kuin myöhemmin on 

näitä verrattu Suomen lehdissä jalaistuihin suomennoksiin, niin mitään 
asiallista eroavaisuutta ei ole havaittu.



Ehdot Kolmanteen Xnternationaieen liittymisestä
‘ ‘Kommunistisen International en en- nationalen ideologiasta (aatemaail- 

isimäinen kongressi ei asettanut mi- masta).
tään varmoja ehtoja Kolmanteen In- “ Sen lisäksi eräissä suurissa puo- 
tem ationaleen liittymisestä. Siihen lueissa (Italian, Ruotsin, Norjan, Ju- 
mennessä kuin ensimäinen kongressi go-Slaavian, y. m .), joitten enemmis- 
kutsuttiin koolle, oli useimmissa Eu- töt ovat kommunismin kannalla, on 
ropan maissa vain kommunistisia tähän päivään saakka ollut huomai
si! imt ia ja ryhmiä. tava r6formistin©n ja  sosialipatiiooc^

“ Kommunistisen' Internationalen tinen siipi, joka odottaa vain sitä 
toinen kongressi kokoontuu aivan toi- silmänräpäystä, koska pääsisi jal- 
senlaisissa olosuhteissa. Tätä nykyä leen kohottamaan päätään, alkaa ak
on useimmissa maissa ei ainoastaan tiivinen s ab o teesi köyhälistön val- 
kommunistisia virtauksia, vaan myös lankumousta vastaan ja < sen kautta 
kommunistisia puolueita ja järjes- auttaa porvaristoa ja Toista Interna-
töiä UonaJea^------ ------------— ------ «— _

“ Nvt usein kääntyy Kommunisti- / / ^ ‘Yksikään kommunisti ei saa unoh- \ 
Sen Internationalen puoleen sellaisia f taa Unkarin neuvostotasavallan an- . 
puolueita ja ryhmiä, jotka vielä vä-j lamaa opetusta. Unkarin kommums- \\ . 
hän aikaa sitten kuuluivat T oiseen 'tien  yhteensulautuminen nnnsanot- \ 
Xnternationaieen, mutta jotka nyt ha-ituun “ vasem m istolaiseen’ ^sosmlide- V 
1 navat liittyä Kolmanteen Internatio-1 mokratia-an tuli Unkarin kovhalistoi- • 
n aleen, vaikka ne itseasiassa eivät I
vielä ole tulleet komm unisteiksi.' -*Tämän johdosta katsoo Kommu- 
Toinen Internationale on lopullisesti nistisen Internationalen toinen kon- 
murskaantunut. Välipuolueet ja  “ kes- gressi välttämättömäksi laatia aivan 
kustan” ryhmät, jotka näkevät Toisen uudelleen ne ehdot, joitten perus.eel- 
Internationalen täydellisen avutto- la uusia puolueita voidaan tähän In- 
muuden yrittävät päästä yhäti voi- ternationaleen ottaa ja  kehottaa jo  
mi«tuvan Kommunistisen Internatio- kuuluvia puolueita noudattamaan al- 
•n a Ien yhteyteen. He toivovat kuiten- laesitettyjä velvollisuuksia, 
kin sen ohella säilyttävänsä sellaisen “ Kommunistisen internationalen 
“ itsenäisyyden” , joka takaisi heille toinen kongressi päättää, 
mahdollisuuden jatkaa opportunistia- Ehdot K om m unistiseen lnternatio- 
ta tai entistä “ keskustalaispolitiik- naleen ku u lum ise k si ovat seu raavat:  
kaansa” . Kommunistinen Internatio- 1* Kaikella propagandalla ia _.a£1" 
nale tulee tavallansa muotiin. tatsioonilla täytyy olla todellinen

“ Kun eTäär johtavat “ keskustan” kommunistinen luonne ja vastata 
/r v h m ä t  pyrkivät Kolmanteen Interna- Kolmannen ^Internationalen ohjelmaa 

tionaleen, niin se on epäsuora todis- ja päätöksiä. Kaikkien puoluelehtien 
tus siitä että Kommunistinen Inter- toimittajina täytyy olla luotettavia 
nation ai e on valiot tanut koko maali- kommunisteja, jotka ovat osottaneet 
m an luokkatietoisen työväestön vai- uhrautuvaisuutta palvella köyhälistön 
tavan enemmistön myötätunnon ja asiaa. Köyhälistön 

f että se päivä päivältä tulee yhä voi- {ole ~punlittäTa" yksinkertaisi^iti kuin 
makkaammaksi tekijäksi. jostain niäätikiertajien päähän ahae-
‘ “ Kommunistista Tnternatienaiea uh- i p t a  käP a s t ^ v a a n  on se mm se- 
kaa vaara tulla miedonnetuksi n iit-."mettavä^ että sen vä^ttämattomyys | 
ten ainesten kautta, jotka ovat tun- jokaiselle yksinkertaiselle . työläiselle, 
netiU häilyväisyydestään ia puolihai- 1 yöTajFnprrselle, sotilaalle ja taionpo 
•suu des taan ja jotka eivät vielä lp- jalle käy s e lv ä k s i  ̂ jokapäiväisessä 
putlisestj ole eronneet Toisen Inter- e.äffi&ssä tapojxtuvxsta. .. tosiasioista*/



Joita on järjestelmällisesti päivä päi- masti välttämätöntä, että lailliseen
vältä seurattava/ sanomalehdistössäni* toimintaan yhdistetään laiton.
ane ja hyväkseen käytettävä. 4) Kommunististen aatteiden le*

Sekä säjfcmölfisesti ilmestyvät leh- M n g ^ v e lv o llisu u te e n  . kuuluu erikoi^ 
det että Äapäisjulkaisut ynnä kaik- velvoHisuus^ harjoittaa tarmo-
!ki puoln^Bi ^kustannusliikkeet on järjestelmällistä propaganda-
täydellisesti asetettava puolueen toi- j #9.tä armeijan keskuudessa. Missä 
minnan alaiseksi, katsomatta siihen, tällainen toiminta on poikkeussään- 
lonko puolue kokonaisuudessaan mai- aösten rajoittama, on jfjtä harjpitet* 
mitulla hetkellä laillinen vaiko laiton, ftava laittom asti Tällaisesta toimin- 
E i ole sallittava, että kustannusliik- lläala .iunpumineh- . kuin
ikeet käyttävät väärin autonomiaansa ra-1 jankumousve 1 ŷ qllisnude,n ..pettämi- 
l(itsenäisyyttään) ja noudattavat po- '!̂ ien» e;t ^  se vastaisi Kolmanteen In* 
litiikkaa, joka ei täydellisesti vastaa ^ernationaleen kuulumista, 
puolueen politiikkaa. ... )  On välttämätöntä harjoittaa

Sanomalehdistön palstoilla, kansan- järjestelmällistä ja suunnitelmanani- 
[kokouksissa, ammattiyhdistyksissä ja agitatsioonitoimintaa maaseu-,
[kulutusosuuskunnissa —  kaikkialla, Tyolaisluokka^ el kykene saa
missa Kolmannen Internationalen ^uttamaan voittoa, jollei se politiik- 
kannattajat toimivat, on välttämä- £ ansa kautta hankkinut maaseu- 
ftöntä järjestelmällisesti ja säälimät-. aan hoyhalistöä ja vähintäin osaa 
Jtömästi polttomerkeillä varustaa ei: jpyhimm istä talonpojista selkänsä 
ainoastaan porvaristo vaan myöskin | a^se S8.fa saanut osaa muusta maa*
heidän kätyrinsä, kaikenkarvaiset re-*?e un väestöstä pysymään puolueet*

■ formistit. — tomana* Maaseudulla harjoitettava
2) Jokaisen iäriestön inka haluaa ^?mmu.nlstinen ^ ö  saavuttaa nyky- 

a r f; " r f  *] f ’ nalliaa aan erittäin suuren merkityksen Si* liittyä Kolmanteen Internationaleen, nT1
*>n säännöllisesti ja suunnitelmanmu- nlinkip-n m tupaassa kau
kaisesti poistettava kaikista työväen- uksellistp-n immmi < r  ,Va aa u1In.0' 
liikkeen enemmän tai vähemmän ten “  ‘ n ’ ^
Vastuunalaisista tehtävistä (puoluejär- maaseuäim’ kins=-i m-n ^ * f s.?a
H esteistä, sanomalehtien t . ln .K .ä , , . .  S H S S Ä . J T S  . S  / S l m t a S  
fta, ammattijärjestöistä, eduskunta- iPDälnotpftnviin • Jaiiam iaea
(ryhmistä, osuuskunnista, kunnanval- X  Ä  ™  l ’ • re1for“ !f!tl‘
(luustoista y. m.) reformistiset jakes- X  ^  '  , k?y¥ 113'
(kusta-ainekset ja asetettava niiden ‘ 0“ ^ ^ u m o u k Sen laiminlyöminen.
? i.lalle. Iuotett^ a .. kommunistisia h e n / iiUyä Kolmanteen TnternaUonaleen

% 0 t

kilöitä. välittämättä siitä, johtuuko 
varsinkin alussa “ kokeneiden” oppor
tunistien tilalle joukoista kohonneita 
yksinkertaisia työläisiä.

3) Melkein kaikissa Europan ja 
(Amerikan maissa on luokkataistelu 
saamassa kansalaissodan asteen.* Sel

on velvollinen paljastamaan sekä jul
kisen sosialipatriotismin että myöskin 
sosialipasifismin vääryyden ja" teko
pyhyyden; sen 011 järjestelmällisesti 
osotettava työläisille, että ilman ka
pitalismin kukistamista vallankumo
uksen kautta ei minkäänlainen kan-

laisten olosuhteitten vallitessa eivät sainvälinen sovinto-oikeus ei min 
kommunistit voi luottaa mihinkään^käänlainen sotavarustelujen ratoitta, 
porvarilliseen laillisuuteen. Heidän 'niinen eikä minkäänlainen kansain- 
velvollisuutensa on luoda ennenkaik- liiton uudistaminen “demokraatti- 
kea jonkinlainen vastaava laiton jär- seen” suuntaan kykene estämään 
Oestokoneisto, soka ratkaisevalla U utta imperialistista sotaa 
hetkellä avustaa puoluetta täyttä- 'TTThJSlueStT jotka haluavat kuu
maan velvollisuuttaan vallankumous- lua Kolmanteen Internationaleen 
ta kohtaan. Kaikisa maissa, missä ovat velvollisia täydellisesti rikko- 
kommunisteilla piiritystilanteen tai maan välinsä reformistien 1a “kea 
poikkeuslainsäädännön takia ei ole kustalaisten” politiikan kanssa ia 
mahdollisuutta kaikkia tehtäviään harjoittamaan puolueen jäsenten k e*  
laillista tietä toteuttaa, on ehdotto- kuudessa mitä laajimmaUe uloUuvaa



propagandaa tämän välien rikkomi työssään kaikkialla fvalvoa ja paljas- 
sen hyväksi. Ilman sitä ei ole min- taa sosialistipalrioofttien petturuutta 
käänlainen johdonmukainen, kommu- ja keskustalaistin epävakaisuutta. Na- 
nistinen politiikka mahdollinen. mä kommunistiset ryftimajarjeestot tu- 

Kommunistinen Internationale vaa- lee olla täydellisesti emapuolueen 
til ehdottomasti ja välttämättömästi kontrollin alaisena. •, r  '
tällaisen eroamisen toteuttamista 1#) Jokainen 'puolue joka kuu uu 
niin pian kuin suinkin. Kommu- Kommunistiseen Internationaleen^ on l 
nistinen Internationale ei voi sallia, velvoitettu käymään sitkeata taiste- \ 
että tunnetut opportunistit, joita ny- lua Amsterdamin keltaista kan- l 
kyään edustavat Turati, Kautsky, sainvälistä” ammattiliittoa vastaan. 
Hilterding, Hillquit, Longuet, Mac Puolueiden tulee ylläpitää mita^ te- 
Donald, Modigliani, y.m. olisivat oi- hokkainta propagandaa ammattiuni- 
keutettuja kelpaamaan Kolmannen oihin järjestyneiden työläisten kes- 
Internationalen jäseniksi. Se johtai- kuudessa, saadakseen heidät eroa
si ainoastaan siihen, että Kolmas maan keltaisesta ‘ ‘kansainvälisestä . 
Internationale olisi suuressa määrin Kaikilla vallassaan, olevilla keinoilla 
kuolevan Toisen Internationalen kai- tulee puolueiden kannattaa nousevaa « 
täinen. punaista ammattiliittojen kansamva-

8) On välttämätöntä että, mitä ylistä, joita on liitossa Kommunistisen 
tulee siirtomaihin ja niiden sorret- Internationalen kanssa. 
tuihin kansallisuuksiin, puolueet^ -M ^FuolueTden jotka haluavat lnt* 
omaksuvat erittäin selvän kannan tyä Kolmanteen Internationaleen tay- 
niissä maissa, joissa porvaristo pitää tyy alistaa parlamenttiryhmansa en- 
hallussaan siirtomaita ja sortaa mui- kilöllinen kokoonpano tarkistelun 
ta kansallisuuksia. Jokainen puolue, alaiseksi. Niistä on poistettava kaik- 
joka haluaa kuulua Kolmanteen In- ki epäluotettavat ainekset. Paria- 
ternationaieen, on velvollinen paljas menttiryhmät on alistettava ei ai- 
tamaan “ heidän” siirtomaissa olevien noastaan nimeksi, vaan myöskin käy- . 
imperialistiensa juonet, avustamaan tännöllisesti puoluejohdon alaisuu- 
jokaista vapaudenliikettä siirtomais- teen, siten että jokaiselta kommu- 
sa, ei vain sanoilla, vaan töillä, vaa- nistiselta parlamentin jäseneltä vaa
timaan kotimaisten imperialistiensa ditaan että hänen toimintansa pa i-. 
karkoittamista näistä siirtomaista, velee todella vallankumouksellista 
synnyttämään maansa työläisten sy- propagandaa ja agitatsioonia. 
dämiin todellisen veljellisen suhteen 12) Kolmanteen Internationaleen
siirtomaitten työtätekevään väestöön kuuluvien puolueiden tulee rakentua 
ja  sorrettuihin kansallisuuksiin sekä demokratisen sentralismin (mahdolli- 
harjoittamaan järjestelmällistä agi- simman suureen keskitykseen pyrki- 
tatsionityötä maansa sotajoukkojen vän) periaatteen mukaan. Karjisty- 
kesknudessa jokaista sortotoimenpi- neen kansalaissodan nykyisessa vai- 
dettä vastaan, jota harjoitetaan siir* heessa kykenee kommunistinen puo- 
tomaaväestön keskuudessa. lue vain silloin täyttämään velvol i-

Jokaisen puolueen, joka haluaa suutensa kun se on mahdollisimman 
kuulua Kommunistiseen Internationa- keskittyneesti järjestetty, kun snna 

f  leen, täytyy järjestelmällisesti ja jär- vallitsee mutainen kun ja kun sen 
kähtämättä harjottaa kommunistista keskusjärjestöllä on puolueen jasenis- 
agitatsioonia ammattiunioissa, työ- tön täydellinen luottamus ja kun sen 
Iäisten neuvostoissa, työmaakomite- keskusneuvostolla on mi ta suurimmat 
oissa, kuluttajien osuuskunnissa ja valtuudet. .
muissa työläisten joukko järjestöissä. 13) Kommunististen
Näiden järjestöjen sisälle tulee pe- niissä maissa missä ne saavat ia ui - 
rustaa kommunistisia ryhmiä, joiden sesti toimia, tulee aika-ajom 
kautta, järkähtämättömän ja ahke- puhdistus luettelo) puoiuee
ran työn tuloksena, voitetaan ammat- eri järjestöjen henkilöistä, ta 
tijärjestöt y. m. kommunistiselle liik- tuksella päästä eroon nasta pi 
keelle. Näiden kommunististen yhdis- porvarillisista aineksista, joita 
tysten tehtävänä on jokapäiväisessä hin on saattanut kulkeutua.



s
i *4) , Jok isen  puolueen, joka ha- Kommunistiseen X n t e r n ationaleen,- 
Juaa kuulua Kommunistiseen Inter- muutettava nimensä. Jokaisen puo  ̂
Nationaleen, on johdonmukaisesti tu- lueen, joka haluaa kuulua Kommu- 
ettava jokaista Neuvostotasavaltaa nistiseen Internationaieen nimenä on 
teen taistelussa vastavallankumoukset oltava: sen ja sen maan T o m m U“  
«nJu vojmia vastaan. Kommunististen nlstinen puolue. (Kolmannen Inter-
puolueiden tulee levittää voimakasta nationalen osasto). Nimikysvmvs 
propagandaa estääkseen aseiden ja el ole ainoastaan muodollinen ky- 
ammukkeiden lähetyksen Neuvosto- symys, vaan suuressa määrin «nnrf 
Tasavallan vihollisille; edelleen tulee merkityksellinen poliittinen kysymys* 
S 3 S .  faVi' f  ^  !f-ei no3a’ IaiI- Kommunistinen Internationale on j £  

, evitta^kseen pro- listanut sodan koko porvarillista
- Pagandaa y. m. niiden sotilaiden k e s -, maäilmaa ja kaikkia keitaina coofa* 

kuudes-sa. joita lähetetään kukista-^demokraattisia puolueita vaataan
; Qn tarpeellista, eSä j o k a i n e n S  

t? ^  tai}a5? ast* ovat kertainen työläinen on täydellisesti
to e t ^Selm ansa ovat°1ivl *?°k-fa *" Kommunistisen

L f v l   ̂ yt velvoitet- ien  ja vanhan virallisen ‘‘«osialide.

K Ä Ä J S l  ~  < V Ä Ä
» o jm o l™ * . 18) Eri maitten Johtavat pnoln*

tösten kanssa läänt«na ^0na f ? 'pa.a' , ovat velvoitetut julkaisemaan
ikäisen puolueen joka kuulun’ K  u f , - Kommunistisen Internationa-
• s ,  KÄ ” a S Ä * ; , 3 f  k° ” 1,e“  “

toimeenpaneva komitea k f i f -  t ° S Jaseniksl- ? vat velvoitetut mahdolll- 
h y v ä k s y m ä s t ä V Ä » ,  kieltäytyy simman pian, viimeistään neljän
J a a ! o r a s ia n o Z le n a P nuohfepn^6 ' ,kuIuttaa Kommunistisen
Ikeus vedota päätöksestä K m m f  Internationalen toisesta kongressis- 
tisen i -e  -f- . . Kommunis- ta, kutsumaan koolle ylimääräisen'

16) Kaikki K o m m u n Ä e rn SSlS lr 2  kaikkia ^äitä
Nationalen kongressin s ?  t V -  Tallom 011 Puoluejohtojen
sen toimeenpanevan S L k£ n siitä- että kaikki pai-
päätökset ovat sitovia kaikkiin nn!! c fh s ja r je s to t  tuntevat Kommunisti.

k  “‘ - s r »
Nistinen Internat i!n  a iJ 6 !ok„K °tm.n i 2 0 > Niiden puolueitten, jotka nyt 

, kärjistyneen sisällissodan J ? /  alattelevat yhtyä Kolmanteen Inter-
: täytyy olla nalinr. °l°issa . nationaleen, mutta jotka eivät ole

järjestetty kuin e s im e r in S i^ T r iJ n  neet”  "h3 -1 ‘ ka,al!SelIa tava]la muutta- 
Internationale. Tällöin mi „  0 neD f eet tahanastista taktiikkaansa, täy- 
Nistisen Internationalen i !  ‘ yy enaen yhtymistään Kolmanteen
panokomitean luonnollisesti *n.te.raahonaIeen huolehtia siitä, että
«a  toiminnassaan otettava t S '  vakmtaj,n kaksi kolmasosaa puolu-
oonsa erilaiset olosnh teot • • , " ®! keskuskomiteain ja kaikkien
sityisten puolueiden on y^" turkeitten keskuslaitosten jäsenistä
tävä ja taisteltava sekä *♦ " - ° “  i ° tka i °  ennen Komma-

yleispätoisia päätöksiä v ! n J  nlst,.sen Internationalen toista kong- 
ea kysymyksissä m i« s  selMplsi Fessla ovat selvästi julkisuudessa 

Päätökset ovat mahdollista S~ ~  —  kannattaneet puolueen yhtymistä 
J ll js a m a lla  tavalla rn' v o .u ,. Kolmanteen Internationaieen. Poik- 

> u o lu e id e n ;^ T ]t| ^ ^ ir .v iJ ^ “ fe°  keuksia myönnetään vain Kolmannen 
haluavat kuulua Internationalen toimeenpanevan ko-



mitään suostumuksella. Kommunisti- aatteessa hylkäävät K o™m'P.i^ Isej™
sen fhternationaien toimeenpanevalla I n t e r n a t i o n a l e n  ase Umat ehdot ia
komitealla on oikeus tehdä poikkeuk- suuntaviivat, on p^olupsta  
eia myöskin 7 pykälässä mainittuihin tava yumääräisen ptxc
keskustan edustajiin nähden. Sama kosk y

21) Ne puoluejäsenet, jotka peri- luekokouksen edustajia.

*
•4

Kommunistisen Internationalen säännöt
-# ,, io « i  «arastettiin Lontoossa tösiin virheisiin ja  vaatii tähän asti

I t e Ä Ä  * * * * *  hajanaisen liikkeen pikaista yhd*-

" •  1 :? r n I a r  « - v h S S  ~a?cdtteri Internationale, joka perus- 
sam yal^en x> " , lettiin Pariisissa vuonna 1889, siten-

ä  s ä ä
“ £ &  y y y s fr -g  Ä " r « y S C n S £ i . i C ™ip^itukson puolesta ei o  lig. nerL Internationale murskaantui op-
luokkaetuoikeutoista Ä n i s m i n  la itta m a n a  ja johta-
keuksista. j f Ä J Ä  %  .* * -  * *  p e ttta ta ä . meni-
kO Tlitu isen  *  Kolmas ' Kommunistinen. Intema--. 
miseksi, että tuot* ? ^ a  taloudelli- lion a le , joka perustettiin maaliskuun- \ 
tajasta riippuva tyor . ' . ehdot fea  1919, Venäjän sosialistisen neu- )
nen asema, s t s e lä m ien  e n a ot,. • liittotasavallan pääkaupun- \
S u n n a f l ? ! S Ä  1 ^ 1 * »  Moskovassa, juhlallisesti, so-

«että kaikki pyrkimykset Uhan n-aie p e r n a x e i ^ u ^ ^ jon. 
päämäärään ovat epaonnistuneet joJ  dan lopussa 19 imperialistiset;

s r Ä s a  ä
teen .takia

S e S

teoreettisesta ja  käytännöllisestä |jän pitkän v u o o e n a ja
kanssakäymisestä,

“ että nykyinen samanaikainen työ
väenliikkeen toimintatehoisuus Eu
ropan maisna yhdeltä puoien herät
kää uusia toiveita, toiselta puolen 
vakavasti varottaa lankeemasta en-

p i i  yitrva.ii » u u u v ii  * .
maitten työläisiä katkusemaan toinen, 
toistensa kauloja! Muistakaa 'Sitä, et
tä porvariston sota aiheutti Euro
naan ja koko maailmaan muta kau
heinta nälänhätää ja hirveätä kur* 
juutta! Muistakaa sitä, että ilman ka*



pitalismin kukistamista täuiäplaa,* Jmaailman yhtenäinen kommunistinen
tuisten ryövärisotien uusiintuminen ei Ipuolue. Puolueet, jotka työskentele- 

t ° } e ainoastaan mahdollista, vaan eit-Jvät eri maissa, ovat vain sen yksi- 
^-j^mätönta, - g tv is iä   ̂ osastoja. Kommunistisen In-

m 11 IkTi n e n Internationale et** ternationalen järjestökoneisfton täy-
- taa päämääräkseen: taistella kaikilla! tyy jonkun maan työläisille antaa 

keinoilla, myöskin ase kädessä, kan-| mahdollisuuden jokaisena aikana
sainvälisen porvariston kukistamiseksi saada muitten maitten järjestyneit-
si ja kansainvälisen neuvostotasavat ken  proletaarien mitä suurinta apua "  
Qan luomiseksi ylimenoasteeksi v a t i  Tätä karkotusta varten Kommunis
t i n  täydellisesti hävittämiseksii/tinen Internationale asettaa, sääntö!

I Kommunistinen Internationale pitää1 t-i-  ** ------ *
1 köyhälistön diktatuuria ainoana kei-j 
! nona, joka antaa mahdollisuuden va*
1 pänttää ihmiskunta kapitalismin kau- 
1 histuksesta. J»a Kommunistinen In- 
Iternationale pitää neuvostovaltaa tä- 
J män köyhälistön diktatuurin historil 
| iällisenä ilmenemismuotona. '

Imperialistinen sota on liittänyt 
sangen läheisesti toisiinsa yhden 
maan työläisten kohtalon kaikkien 
muitten maitten köyhälistöjen kohta
loon. Imperialistinen sota on uudel
leen todistanut sen, mitä Ensimäisen 
Internationalen säännöissä sanottiin: 
työväenluokan vapauttaminen ei ole 
p a i k a l l i n e n ,  eikä kansallinen, 
vaan kansainvälinen probleemi. Kom
munistinen Internationale tekee sel
vän pesäeron Toisen Internationalen 
perinnön kanssa, mikä Internationale 
oli itseasiassa olemassa vain valkois- 

i ta rotaa varten. Kommunistinen In
ternationale ottaa tehtäväkseen koko 
maailman työtätekevän väestön va- 

I pauttamisen. Kommunistisen Interna- 
Itionalen riveissä veljellisesti yhdistyy 
i valkoisia, keltaisia ja mu&tia ihmi
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Mnsä seuraavat pykälät:
■ kansainvälinen työläisten^! 

järjes-tö on perustettu tarkotuksella f  
järjestää yhteiseen toimintaan erij 
maitten työläiset, jotka pyrkivät seu-l 
raavaan päämäärään: kapitalismini
kukistamiseen, köyhälistön diktatuu
rin perustamiseen, kansainväliseen 
neuvostotasavaltaan —  ensimäisenäjl 
askeleena kommunistiseen yhteiskun
taan —... 11—

Tämä uusi kansainvälinen työ
läisten järjestö nimittää itseään: 
‘Kommunistinen Internationale” .

3. Kaikilla Kommunistiseen Inter
nationaleen kuuluvilla puolueilla on 
njmenä sen ja sen maan Kommunis
tipuolue (Kommunistisen Internatio
nalen osasto). ____________

4. Kommunistisen Internationalen 
korkein elin on kaikkien siihen
kuuluvien puolueitten ja järjestöjen 
maailmankongressi. Maailman kon
gressi kokoontuu säännöllisesti ker
ran vuodessa. Ainoastaan maailman
kongressi on oikeutettu muuttamaan 

lYciucnö-id ja, musina inmi- f Kommunistisen Internationalen oh-
Isaa — mfaoko maapallon työtätekevä^ /jelm aa. Maailmankongressi keskuste-
9fmi\ cm mun Isiin e rTas::5?m 7*n a't l ö n a i e t u ^ 1 e e ja päättää ohjelman ja taktiikan 

kee täydellisesti suuren vallankumo- tärkeimmistä kysymyksistä, jotka kos- 
uksen saavutuksia Venäjällä, maail- kevät Kommunistisen Internationa- 
man historian ensimäisen voitokkaan len toimintaa. Erikoisella kongressi- 
s os i alisti s en vallankumouksen ja ke- Päätöksellä määritellään kuinka mon- 
hottaa koko maailman proletaareja ta ratkasevaa ääntä kukin puolue tai 
kulkemaan samaa tietä. Kommunisti- järjestö saa. —  -n»
nen Internationale sitoutuu avusta- 5. Maailmankongressi valitsee Kom
inaan jokaista neuvostotasavaltaa, monistisen Internationalen toimeen- 
perustettakoon se missä tahansa. panevan komitean, joka on Kommu- 
’ Kommunistinen Internationale tie- nistisen Internationalen johtava or- 

tää: saavuttaakseen voiton pikem- gaani Kommunistisen Interna iona-
min, täytyy kapitalistien kukistami- Ien maailmankongressien väliaikoin- 
seksi ja kommunismin luomiseksi Toimeenpaneva komitea on vastuun- 
taistelevien työiäisjärjestöjen omata alainen vain maailmankongressille 
luja keskitetty järjestö. Kommunis- 6. Kommunistisen Internationalen 
tisen In ei nationalen täytyy todelli- maailmanUoneressi kulloinkin näät 
suudessa Ja teossa, olla koko tää Kommunistisen i K S i o Ä



toimeenpanevan komitean istunto- 
paikasta.

7. Kommunistisen Internationalen 
ylimääräisen kongressin voi toimeen
paneva komitea päätöksellään kutsua 
tai kun puolet niistä puolueista jot
ka viimeisen kongressin aikana kuu
luivat Kommunistiseen Internationa
leen, sitä vaativat.

8. Toimeenpanevan komitean pää
työ on sen maan puolueen suoritet
tava, jossa maailmankongressin pää
töksestä toimeenpaneva komitea si
jaitsee. Kysymyksessä olevan maan 
puolue lähettää toimeenpanevaan ko
miteaan viisi jäsentä täydellisellä 
äänioikeudella. Sen lisäksi lähettää 
kymmenen huomatuin ta kommunis
tista puoluetta yhden edustajan täy
dellisellä äänioikeudella toimeenpa
nevaan komiteaan. Toiset, Kommu
nistiseen Internationaleen liittyneet 
puolueet ja järjestöt omaavat oikeu
den kukin lähettää yhden edustajan 
toimeenpanevaan komiteaan neuvot- 
televalla oikeudella.

9. Toimeenpaneva komitea johtaa 
Kommunistisen Internationalen yh
teistä työtä istunnosta istuntoon, jul
kaisee vähintäin neljällä kielellä 
Kommunistisen Internationalen Mkes- 
kusorgania” , aikakauslehteä (“ Kom
munistinen Internationale” ), »antaa 
Kommunistisen Internationalen ni
messä tarpeellisia julistuksia ja an
taa Kommunistiseen Internationaleen 
kuuluville järjestöille ja puolueille 
sitovia suuntaviivoja. Kommunistisen 
Internationalen toimeenpaneva komi
tea on oikeutettu vaatimaan siihen 
kuuluvia puolueita erottamaan ryh
miä ja henkilöitä, jotka rikkovat kan
sainvälistä kuria ja samoin erotta
maan sellaiset puolueet Kommunis
tisesta Internationalesta, jotka toi] 
mivat vastoin maailmankongressi: 
päätöksiä. Näillä puolueilla on oi 
ke us vedota maailman kongressiin. 
Kun on tarpeellista, järjestää toi
meenpaneva komitea eri maihin tek
nillisiä ja muita avustustoimintoja, 
jotka ovat täydellisesti toimeenpane
van komitean määräysvallan alaise
na. Toimeenpanevan komitean edus
tajat suorittavat poliittista työtä 
kiinteässä yhteydessä kysymyksessä

r uIen toimeenpanevalla komitealla on 
oikeus ottaa keskuuteensa neuvot-!

edustajia

__ 9

£

"telet* ällä häiriöi ky udella
sellaisista järjestöistä ja  mmluqisfo 
'ioitka. vaikka eivät kuulukaan K o y -« 
munistiseen internation aleen, knm- 
minKin"

# 1 1 .  Kaikkien K o m munistiseen In- 
Iteraatio n aleen kuluvien samoin kuin 
| kaikkien Kommunistiselle Interaa- r  
tionalelle myötämielisten puolueitten  ̂ [ 
ja järjestöjen organien velvollisuu

ten a  on saattaa julkisuuteen kaikki, 
jl > Qmmuiu&tiaan JnternationalerL ja,
fsen  toimeenpanevan komitean virui] 
hiset päätökset. ~    J

12. Koko Europan ja Amerikan 
yleinen tilanne pakottaa koko maail
man kommunisteja luomaan laitto
mia kommunistisia järjestöjä laillis
ten järjestöjen rinnalle. Toimeenpa
neva komitea on voivoteltu huolehti
maan siitä, että tämä kaikkialla käy
tännöllisesti toteutetaan.

13. Poliittinen kanssakäyminen 
Kommunistiseen Internationaleen liit
tyneiden puolueitten välillä sään
nöllisesti tapahtuu Kommunistisen 
Internationalen toimeenpanevan ko
mitean kautta. Pakottavissa tapauk
sissa tapahtuu tämä kanssakäyminen 
suoranaisesti, mutta samalla aikaa 
tiedotetaan siitä Kommunistisen In
ternationalen toimeenpanevalle ko
mitealle.

14. Kommunismin perustalla ole
vat kansainvälisessä mittakaavassa 
■Konimunistise-n Internationalen J oh
ti on alaisena yMediiHiltyiieet a-mmat-v 
tijärjestöt muodostavat Kommunisti
sen Inte r n ation ale n am ma 11 i j är j esto?

a a »  a fflaM B D S S B
edustajansa Kommunistit 

maail hl UT1Internationalen maailhiäTl köllgltal 
sun kysymyksessä olevien maitte 
kommunisti sten mi ouue itien kau
K o m m ii n i s t i se n Int ern at i o n ai e n am
mattijärjestö-osastot valitsevat yhden 
-edustajan Kommunistisen Internatio
nalen toi m e e n n a ne v a an komiteaan 
täydellisellä äänioikeudella. Koininu- 
mstrsen *TnTernatTönaTen "^toimeenpa
nevalla komitealla on oikeus lähet
tää Kommunistisen Internationalen 
ammatti j ärjes t o o sast oen t äy d el li s e 11 ä 
aäniou:-1 • i varustettu edustaja.

Ivoni hnmTsT i n e n N uo r l soIfiTef^



nation ai e on Kommunistisen Interna
tional en jäsen, ollen tämän ja sen 
toimeenpanevan komitean määrää
misvallan alainen. Kommunistisen 
Nuo r i so in t er n at i ona 1 e n toimeenpane
va komitea on oikeutettu lähettä
mään yhden täydellisellä äänioikeu
della varustetun edustajan Kommu
nistisen Internationalen toimeenpa
nevaan komiteaan. "  Kommunistisen 
Internationa Ien toimeenpanevalla ko
mitealla on oikeus lähettää Kommu
nistisen Nuorisointemationalen toi

30
meenpanevaan komiteaan täydellä 
äänioikeudella varustettu edustapa.

16. Kommunistisen Interaationa- 
len toimeenpaneva komitea vahvis
taa kommunistisen naisliikkeen kan
sainvälisen sihteeristön valinnan ja  
järjestää Kommunistisen Internatio
nalen naisosaston.

17. Muuttaessaan toisesta maasta 
toiseen saa Kommunistisen Interna
tionalen jäsen veljellistä tukea Kol
mannen Internationalen sikäläisiltä 
jäseniltä.

Ammattiyhdistysliike ja 
neuv<

f i.
' 1. Kapitalismin kehityksen rauhalli
sena aikana työväenluokan luomat am
m attijärjestöt'olivat työläisten järjes
töjä, joiden tarkotuksena, oli kohot
taa työmarkkinoilla työvoiman hin
taa ja parantaa työvoimien käyttä
misen ehtoja. Vallankumoukselliset 
marxilaiset pyrkivät saamaan niitä 
köyhälistön poliittisen puolueen, so
sialidemokratian vaikutuksen avulla 
yhteiseen taisteluun sosialismin puo
lesta. Samoista syistä, joiden joh 
dosta kansainvälinen sosialidemokra
tia harvoja poikkeuksia lukuunotta
matta ei toiminut köyälistön vallan
kumouksellisen taistelun välikappa
leena kapitalismin kukistamiseksi, 
vaan järjestönä, joka porvariston 
eduksi köyhälistöä pidätti vallanku
mouksesta, samoista syistä ammatti
järjestötkin osottautuivat sodan ai
kana useimmassa tapauksessa porva
riston sotakoneiston osiksi ja auttoi
vat porvaristoa puristamaan työväen
luokasta mahdollisimman paljo hikeä, 
jotta sodankäynti kapitalistien etu
jen hyväksi olisi sitä tarmokkaam
paa. Ammattijärjestöt, jotka pääasi
allisesti rajottuvat ammattilaisiin, 
työnantajien parhaiten palkattuihin 
työläisiin, joita rajottaa ammatillinen 
ahdasmielisyys, joita sitoo joukoista 
erillään olevat virkavaltaiset konein 
jlot, joita opportunistiset johtajat jph-

työpaikka- eli työmaa-

tivat harhaan, ovat pettäneet ei ai- 
noastaan yhteiskunnallisen vallanku
mouksen asiaa, vaan myöskin niihin 
järjestettyjen työläisten asian elä
mänehtojen parantamiseksi. Ne ovat 
luopuneet ammatillisesta taistelusta 
työnantajia vastaan ja ovat sen ti
lalle asettaneet kapitalistien kanssa 
hinnalla millä hyvänsä tehtävien rau
hallisten sopimusten ohjelman. Sei- \ 
laista politiikkaa ovat harjottaneet 
ei ainoastaan Englannin ja Ameri
kan liberaaliset ammattijärjestöt, ei
kä vain Saksan “ sosialistiset” va
paat ammattijärjestöt, vaan myös 
Ranskan syndikalistiset liitot.

2. Sodan taloudelliset seuraukset, 1 
maailmantalouden täydellinen seka
sorto, mieletön kallistuminen, naisten 
ja lasten työn yhä laajempi käyt
täminen, asunto-olojen kurjistuminen 
—  kaikki nämä pakottavat köyhä' 
listön laajoja joukkoja taistelun tiel
le kapitalismia vastaan. Tämä tais
telu on laajuudeltaan ja luonteeltaan, 
tullen päiväpäivältä yhä laajemmak
si, vallankumouksellista taistelua, 
joka asiallisesti tuhoaa kapitalisti
sen järjestelmän perustat. Sen tai 
tämän työläisryhmän taloudellisen 
taistelun kautta tänään saavuttaman 
palkankorotuksen jo  huomenna tekee 
elinkustannuksien kallistuminen mi
tättömäksi. Kallistumisen on yhä nous
tava, koska voittajamaitten kapi^alls-



I l
tinen luokka, hävittäessään ryöstöpo- hintojen kohoamisen takia on menet* 
etiikallaan keski ja  itä-Europan, ei tänyt kaiken järjellisyytensä. Se 
Ainoastaan ole kykenemättömiä järjes- koettaa saada työläiset n. s. yhtei* 
tämään maailmantaloutta, vaan lak- seen teollisuusneuvostopolitiikkaan ja  
kaarnatta tekee sen yhä epäjärjestyk- se koettaa kapitalistisen valtion avul- 
sellisemmäksi. Saavuttaakseen talou- la laillisesti vaikeuttaa lakkoja. Tais- 
dellisessa taistelussaan menestystä, telun jännittävällä hetkellä porvaris- 
laajat työläisjoukot, jotka tähän to aiheuttaa eripuraisuutta taistele-» 
saakka ovat olleet ammattijärjestöjen vien työläisjoukkojen keskuuteen,- 
ulkopuolella, virtaavat voimakkaana ehkäisee eri työläisryhmien taiste* 
virtana ammattijärjestöihin. Kaikis- lun muuttumasta yleiseksi luokka- 
sa kapitalistisissa maissa on liavait- taisteluksi. Tässä yrityksessä aut
tavissa ammattijärjestöjen suurta taa porvaristoa vanhat ammatteihin 
kasvua, jotka eivät enää ole vain perustuvat uniot, jotka jakavat mää* 
köyhälistön edistyneimmän osan jär- rätyn teollisuusalan työläiset erikoi- 
jestöinä, vaan köyhälistön suurten siin ammattirymiin, vaikkakin kapi- 
joukkojen järjestöjä. Virratessaan talistisen riiston prosessi yhdistää 
ammattijärjestöihin, koettavat nämä työläiset. Porvaristo nojautuu van- 
joukot tehdä niistä itselleen taistelu- hän työläisaristokratian ideologian 
välineitä. Luokkaristiriitojen kärjis- (aatemaailman) perinnäistapoihin,; 
tymineu pakottaa ammattijärjestöt joskin tämä aristokratia (ylim ystö)’ 
johtamaan lakkoja, jotka suurena aal säännöllisesti heikkenee niiden yksi
lönä pyhkäisevät koko kapitalistista tyisten työväenryhmien etuoikeuk- 
maailmaa ja murtavat kapitalistisen sien lakkaamisen kautta, minkä kapi- 
tuotannon ja vaihdon prosessia, talismin yleinen rappio aiheuttaa 
.Taistellessaan samalla kertaa kohoa työväenluokan aseman tasottumisen 
via elinkustannuksia vastaan ja ko- ja  alituisesti lisääntyvän hädän ja  
hoitaessaan omia vaatimuksiaan, työ- epävarmuuden kautta” , 
läisjoukot tuhoavat kaiken kapitalis- Tällä tavalla ammattijärjestöläis- 
tisen laskelman perusteet, kaiken jär virkavalta jakaa työväenliikkeen voi* 
jestetyn talouselämän alkeellisen makkaan virran heikoiksi puroiksi,; 
edellytyksen, Ammattijärjestöt, jot- muuttaa liikkeen yleisen vallankumo* 
ka sodan aikana muuttuivat orgaa- uksellisen päämäärän reformistisiksi 
neiksi vaikuttamaan työläisjoukkoi- pikkuvaatimuksiksi ja jarruttaa 
hin porvariston eduksi, muuttuvat yleensä köyhälistön taistelun muut* 
nyt orgaaneiksi kapitalismin kukis- tumista vallankumoustaisteluksi ka- 
tamiseksi. pitalismin kukistamiseksi.

3. Tätä ammattijärjestöjen luon- > 4. Ottaen huomioon sen, että suu
teen muuttumista koettavat vanhai f  Ia työläisjoukkoja virtaa ammatti- 
ammattijärjestöläisvirkavalta ja van- fjärjestöihin, ottaen huomioon talou- . 
hat ammattijärjestömuodot kaikella jdellisen taistelun asiallisesti vallan- 
tavalla estää. Vanha ammattijärjes- jkumouksellisen luonteen, jota taiste* 
töläisvirkavalta koettaa kaikkialla lua joukot käyvät ammattijärjestö- 
pitää ammattijärjestöjä työlaisaris-/läisvirkavallan vastustuksesta huoli* 
tokratian järjestönä, se koettaa pitää matta, täytyy kaikkien maitten koni- 
voimassa sellaisia sääntöjä, jotka tel munistien mennä ammattijärjestöt* 
kisivät halpapalkkaisille työläisjou* hin, tehdäkseen niistä tehoisia lais
koille mahdottomaksi päästä ämmät-' teluorgaaneita kapitalismin kukista- 
tijärjestöihin. Vanha ammattijär- miseksi kommunismin hyväksi. Hei- 
jestöläisvirkavalta koettaa myös yhä J dän täytyy ott^a alote ammattijär- 
vielä työläisten lakkotaistelun tilalle, i.jestöjen muodostamiseksi sinne, mis- 
joka  lakkotaistelu joka päivä saa/isä niitä _ei vielä ole. 
yhä enemmän köyhälistön vallanku- n Vapaaehtoinen erilläänpvsyminen 
mouksen luonteen porvaristoa vas /.ammattijärjestöistä, jokainen keino* 
taan," asettaa kapitalistien kanssa ftekoinen yritys luoda erikoisia omia 
tehtävien konikauppojen politiikan; ^taloudellisia järjestöjä, merkitsee suur- 
pitkäaikaisten työsopimuksien pol iV jtavaar a a 'köiffin utitsn s e H e titkk«ei!e, 
tiikan, mikä jatkuvan mielettömän -'eneT sellaiseen ilmaannu pakkoa joka



ammattijärjestöläisvirkavallan pakko- taistelun välineitä, luopumista siitä, 
toimenpiteitten kautta (kuten sen että köyhälistön eniten riistetty osa 
kautta, että opportunistinen keskus jäisi ilman järjestöä. Mutta silloiu- 
erottaa yksityisiä vallankumoukseni kin, kun tällainen hajottaminen osot- 
sia am mattijärjestöosastoja) tai am- tautuisi välttämättömäksi, saadaan 
mattijärjestöläisvirkavallan ahdasmie- se suorittaa vain silloin, kun kom- 
lisen ylimysmielisen politiikan joh munistit onnistuvat väsymättömällä 
dosta, kun se estää järjestöön pää- taistelulla opportunistisia johtajia 
syn ammattitaidottomilta työläisiltä, vastaan, vilkkaalla osanotolla talou- 
Se uhkaa jättää joukkojen edisty- delliseen taisteluun, vakuuttamaan 
neimmän, luokkatietoisimmat työläi- laajoille työläisjoukoille, 'että hajot- 
set opportunististen johtajien hai- tammen tapahtuu ei heille vielä ka
tuun, jotka toimivat porvariston hy- sittämättömän kaukaisen vallanku- 
väksi. Työläisjoukkojen puolinaisuus, mouspäämäärän johdosta, vaan työ- 
heidän henkinen päättämättömyyten- väenluokan taloudellisen taistelun 
sä, heidän vastaanottavaisuutensa op- kehityksen konkreettisten lähinten 
portunististen johtajien väitteisiin Jetujen takia. Kommunistien tä ytyy '
nähden, voidaan voittaa vain asteet-^hajottamisen välttämättömyyden il
tain kärjistyneen taistelun kulues-"maantuessa, olla tarkoin selvillä sii- 
sa sitä mukaa kuinka köyhälistön tä, ettei hajotus tule johtamaan hei- 
laajat kerrokset kokemuksiensa, dan” eristäytymiseensä työläisjoukois- 
voittojensa ja tappioittensa johdosta $a.
oppivat tuntemaan, että kapitalistisen 6. Siellä missä jo  aikaisemmin on 
talousjärjestelmän perusteella on tapahtunut hajaantuminen opportu- 
mahdotonta enää saavuttaa inhimil- nistisen ja vallankumouksellisen am* 
lisiä elämänehtoja. Se #voitetaan sitä mattijärjestöliikkeen välillä, missäs 
mukaa kuinka edistyneet kommunis- kuten Amerikassa, opportunististen 
tiset työläiset oppivat olemaan ta ammattijärjestöjen ohella on olemas- 
loudellisessa taistelussa ei vain kom- sa vallankumouksellisia pyrkimyksiä 
munismin aatteen levittäjinä, vaan omaavia ammattiliittoja, vaikkakaan 
taloudellisen taistelun ja ammattijär- ei kommunistisia, siellä kommunis- 
jestöliikkeen päättävinä johtajina, tit ovat velvollisia tukemaan näitä 

- Vain tällä tavalla on mahdollista eris- vallankumouksellisia liittoja aut- 
tää ammattijärjestöistä niiden oppor- tamäan niitä, tekemään ne va- 
tunistiset johtajat, vain tällä tavalla paiksi syndikalistisista ennakkoluu- 
voivat kommunistit vapauttaa ammat- loista, saattamaan ne kommunismin 
tijärjestöliikkeen ja tehdä siitä vai- pohjalle, joka vain yksinään voi olla 
lankumoustaistelun orgaanin kommu- luotettavana kompassina taloudellisen 
nismin puolesta, i^ a in  tällä tavajl^ taistelun sekamelskassa. Siellä missä 
voivat he jouduttaa ammattijärjestö- ammattijärjestöjen puitteissa tai nii- 
jen hajottamista ja tilalle luoda teol den ulkopuolella työmailla järjeste- 

Jisuusliittoja, sivuuttaa joukoista erii- tään järjestöjä, kuten Shop-Stewards, 
lään olevan virkavallan ja asettaa työmaaneuvostoja, joiden pyrkimyk- 
tilalle työmaaedustajien koneiston, senä on taistella ammattijärjestö- 
jolloin keskustoimikunnalla on suo läisvirkavallan vasta vallankumouksel- 

r rftettavana vain kaikista tärkeimmät’ lisiä virtauksia vastaan, antaa tukea 
1 tehtävät. “ köyhälistön itsestäänsyntyvälle suo-

5. Kun kommunistit asettavat am- ralle toiminnalle, siellä on kommu- 
mattijärjestöjen päämäärän ja ole nistien luonnollisesti täydellä tar- 
muksen niitten muotoa korkeammak- mollaan tuettava näitä järjestöjä, 
si, niin eivät kommunistit saa pe- Mutta vallankumouksellisten ammat- 
lätä ammattijärjestöjen hajottamista, tijärjestöjen tukemisen ei tarvitse 
jos hajottamisen välttäminen mer- merkitä kommunistien eroamista op- 
kitseisi samaa kuin välttää vallan- portunistisista ammattijärjestöistä, 
kumouksellista työtä ammattijärjes- jotka ovat käymistilassa ja ovat 
töjen sisällä, jos sen välttäminen siirtymässä luokkataistelun maaperäl- 
merkitseisi Juopumista yrityksestä le. Päinvastoin iuokka-ammattijär- 
tehdä niistä vallankumouksellisen jestöjen kehittyessä, niiden ollessa

42
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vallankumoustaistelun tiellä, voivat my s luoda järjestöjä, jotka voisivat 
kommunistit toimittaa sen osan, mi- pelastaa talouselämän sen kautta, et
kä yhdistää ammatillisesti järjesty- tä tuotantoa kontrolleeraisi työläis- 
neet työläiset henkisesti ja järjes- ten työmaaneuvostot. Pyrkimys u 
töllisesti yhteiseen taisteluun kapi- da työmaaneuvostoja, joita e n »  
tali s min kukistamiseksi. ten työläiset päivapaiyalta pyrkivät

7 Köyhälistön taloudellinen taiste-'yhä suuremmassa määrässä aikaan- 
]U muuttuu kapitalismin kukistumi . saamaan,^Johtuu mitä moninaisena- 
Een aikakaudella poliittiseksi taiste- mistä syistä (taistelu vastavallanku* 
luksi paljoa pikemmin kuin pitkinä mouksellista virkavaltaisuutta vas- 
aikakausina tapahtui kapitaalin rau- taan, masentuminen ammattijärjesto- 
haUisen kehityksen aikana. Jokainen jen tappioitten takia, pyrkimys luo- 
cuuri taloudeliinen yhteenotto voi vä- da kaikkia työläisiä käsittäviä Jar
lit töm as ti asettaa työläisten ejteen jestöjä), mutta lopputmgassa koh*
kvsymyksen vallankumouksesta. Sen- distuu se taisteluksi teollisuuasn.
vuoksi kommunistien velvollisuutena kontrollisia, työmaaneuvostojen eri
en kaikissa taloudellisten taistelujen l o i s e s t a  historiallisesta tehtayagia. 
asteissa osottaa työläisille, että tämä On senvnoksi virhe koettaa järjestää 
taistelu voi olla menestyksellistä vain työmaaneuvostoja vain sellaisista tyo- 
silloin kun työväestö voittaa kapi- Iäisistä, jotka seisovat köyhälistön 
talistiluokan avoimessa taistelussa ja diktatuurin maaperällä. Päinvastoin 
kun se ryhtyy diktatuurin kautta so- on kommunistisen puolueen tehtava- 
eialistiseen rakennustyöhön. Lähtien nä kapitalistisen pulun perustalla 
"tästä lähtökohdasta, täytyy kommu- järjestää kaikki työläiset ja saat* 
nistien pyrkiä mahdollisuuksien mu- taa heidät taisteluun köyhälistön dia
kaan aikaansaamaan täydellistä yh- tatuurm puolesta laajentamalla ja  
tenäisyyttä ammattijärjestöjen ja syventämällä kaikille heille kasitet- 
kommunistisen puolueen välillä, saat- tavissa olevaa taistelua tuotannon 
taa ammattijärjestöt puolueen asial- kontrollista. ,
lisen johdon alaiseksi, tehdä niistä 2. Tämän tehtävän voi kommunis* 
työväen vallankumouksen etujoukko- tinen puolue suorittaa, kun se tyo- 
ja. Tätä tarkotusta varten on kom maakomiteoitten taistelussa syventää 
mimistien kaikkialla ammattijärjes- joukkojen tietoisuutta siitä, että nyt 
töissä ja työmaaneuvostoissa muo- on mahdotonta talouselämän  ̂suunni- 
dostettava kommunistisia ryhmiä, joi- telmallinen uudelleenelvyttäminen kä
den avulla voidaan ammattijärjestöt pitalistisen järjestelmän pohjalla, jo- 
■sanottaa ja niitä johtaa. ka merkitseisi valtion kautta h a j o 

tettua uutta sortoa kapitalistiluokan 
hyväksi. Työväenluokan etuja vas- 

II. taava talouselämän järjestäminen on.
1. Köyhälistön taistelu palkkojen mahdollista vain silloin, kun valtio 

korottamiseksi ja  työläisjoukkojen on työväenluokan .kasissa, kun t j - 
elintason yleiseksi parantamiseksi, vkendiktatuurm luja kasi on poista- 
joutuu päiväpäivältä yhä suurempaan massa kapitalismia ja 
•umpikujaan. Taloudellinen sekasor- uutta sosialistista rakennusta. 
to, joka valtaa yhä suuremmassa 3.# Tyomaakomiteoitten tajstelu 
määrässä toisen maan toisensa pe- kapitalismia, vastaan °n   ̂ Cont
raan, osottaa jo takapajuisimmillekin yleisenä päämääränä, tyola s 
työläisille, että ei riitä se, kun tais- Irolli tuotantoon nähden.^ 
teilaan palkankorotuksen ja lyhem- tämän työnantajan, j o ' ... 
män työpäivän puolesta, että kapi- suusalan työläiset kars:ivat, 
talistit päiväpäivältä tulevat yhä ky- alastaan riippumatta, ’  p .
kenemättömimmiksi p a l a u  ttamaan hajottam asta tuotannon sabotee. is- 
kansantalouden ennalleen, eivätkä vo i] ta. Kapitalistit usein ka ® 
taata työväestölle edes sitä elintä- 1 lisemmaksi keskeyttää tuotannon jat- 
soa mikä vallitsi ennen sotaa. Täs-j kamisen pakottaakseen t y ö «  na 
tä työväenluokan kasvavasta tietoi- Iän avulla hyväksymää vlei«en
suudesta aiheutuu työläisten pyrki- vimmat työehdot. Samoin ylenen
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kallistu m an  aikana eivät kapitalis- 5. Työmaaneuvostot eivät voi kor
ut halua sijoittaa uusia pääomia tuo- vata ammattijärjestöjä. Vain taisto 
tantoon. Tämän kapitalistien harjot- lun kuluessa voivat ne yksityisten 
taman tuotannon saboteesin vastapai- tehtaitten ja työmaitten yläpuolelle 
noksi työläiset yhtyvät poliittisista yhdistää tuotantoaloja, muodostaa ko- 
vakaumuksistaan riippumatta ja sen- ko taistelun johdon yleisen koneis- 
vuoksi jonkin työmaan kaikkien työ- ton. Ammattijärjestöt muodostavat jo 
aislen7. ^ lltsem a..t^omaaneuvosto on n>rt keskitetyn taisteluorgaanin, vaik 

t t hSt0n •, aa/ 1U1 jöukkojärjestö. takaan ne eivät käsitä niin suuria 
Mutta kapitalistisen talouselämän työläisjoukkoja kuin mitä tvömaa- 
epajarjestyneisyys ei ole vain kapi- neuvostot voisivat käsittää iotka 
naHntlen tletoisen tahd°n . tulos, vaan ovat työmaan kaikkia työläisiä käsit- 
Paljoa suuremmassa määrässä kapi- täviä avoimia järjestöjä Tvömaa- 
talismm jatkuvan murtumisen sen- komiteoitten ja a m m a ttijä r je s tö t  
ratista Senvuoksi on työmaaneuvos- välinen työnjako o n y h t t k u n n a n i -  
tojen taistelussaan tämän murtumi- sen vallankumouksen “ S E  

,VaS,taan mentävä pi- kehityksen tulos. A n C Ä t  
temmalle kuin yksityisten työmaitten järjestävät työläisjoukkoja taiste 

i “  tavottelemiseksi, työmaa- luun palkankorotus- ja työpäiväiv neuvostojen edessä on ninn Ttvqv. JZ  7 -  ^ “ ^ “ ^eK si, työmaa- luun palkankorotus- ja työpäivä! v-
neuvostojen edessä on pian kysy- hennvsvaaiimusten perusteell-i vIpt- 
myksena koko teollisuusalan työvä- maallisessa mittakaavassa Työmaa: 
enkontrolli ja lopulta teollisuuden komiteat järjestävät työläisiä tuotan 
kontrojh k o k p n a ^ u d e s s a ^ H lu t t a  non työläiskontroUia vaVen tafste-

I ----- 1 -alkl aial l a sekasorto. 'v . s l a . i

Ä  STS5SS SS*! S 5Ä Ä  55 
S£ K Ä Ä S S  £ f ~ =

j jen nansajoukkojen tietoisuudessa, jestojen tvömaarvhmiä

s ä ä t ä ?  5  S S 3 i  * = V ‘*“ “
jisiiuten. kontrollista merkitsee tuo- keinoilta s otannon iärleslämiTtä , emoista, s. o. taittaa seka am-

S S ,?*4 ? 8siä vastaan. Kommunististen puoiu » ! „ ( »  tehtäviä, on kommunisti- 
eitten tehtävänä on käydä taistelua tyomaaneuvostot ja
tuotannon kontrollin puolesta polt m o n i s t i  ',aiJestot tosiasiallisesti kom-

ta v ie n  päivänkysymysten p V u ste e ^ .
osottamalla polttoaineitten puutteen ora- sn! i-; m , fko-'ha ,ston loukko- 
kulkulaitoksen r a p p e u t u n e id e n ’ k lS t n  ’ ko-vlahston voimakkaan, kes- 
yhdistämällä köyhälistön yksityiset j k l X k a Ä ^ k ö v h V Ä  
osat toisiinsa ja vetämällä puolel- k a i k k i J ä Ä ö t  ?oh taa 
leen pikkuporvariston laajat kerrok- samaa tietä m vötln t •• ,kaikkl 
set. pikkuporvariston, joka päiväpäi- v o ittoon ,' köyhälistön dfktVt “  
valta tulee yhä proletaarisemmaksi kautta kommunismiin dlktatuurln 
ja joka tosiasiallisesti ennenkuulu- 7 . Kun kommunkf-if + j.

« & ?  -  r s s S S



ta, valmistavat De näitä joukkojäTjes: 
töjä siihen suureen tehtävään, joka 
tulee niiden osaksi köyhälistön dik
tatuurin voimaanastumisen jälkeen,
tehtävään, joka on siinä, että ne 
muodostavat pääaineksen talouseia
mää uudelleenrakennettaessa sosialis-^

. tisille perustelli^; Kun amwatt j

tvöTäisista tvomaitten jonuu1̂  
vat teknilliset spesialistit kontrollin
sa alaisiksi ja yhdessä tyovaeimu- 
tion edustajien kanssa suunnittelu 
vat sosialistista . talouspolitiikkaa ja, 
toteuttavat nämä suunnitelmat. ^

ITI.
Ammattijärjestöt pyrkivät jo rau

han aikana kansainväliseen yhtey
teen sillä kapitalistit alkoivat latf- 
koien syntyessä tuoda ulkomailta la- 
konrikkureita. Mutta ammattijärjes
töjen Internationale oli ennen sotaa 
vain toisarvoisesta merkityksesta. 
Sen pyrkimyksenä oli rahallisesti 
auttaa* toisia ammattijärjestöjä tois
ten kautta, järjestää vhteiskuntati- 
Iastoja, mutta se ei ollut yhtenäisen 
taistelun järjestö, sillä ammattijär
jestöjen opportunistiset johtajat koet 
tivat ehkäistä kaikkea kansainväli
s e s i  mittakaavassa tapahtuvaa val
lankumoustaistelua. Ammattijärjestö
jen opportunistiset johtajat, jotka 
sodan aikana, kukin omassa maas
saan, olivat porvariston lakeijoita, 
nvrkivät nyt uudelleen henkunherat- 
tämään ammattijärjestöjen Interna
tionale a ja koettavat tehdä sii a 
aseen kapitalistien hyväksi köyhälis
töä vastaan.

Legienin, Jouheaux’n, Gompersm 
johdolla loivat he kansojen liiton, 
tämän kapitalistisen riisto-olemuksen.

kansainvälisen järjestön yhteyteen 
työtoimiston. He koettavat kaikissa 
maissa ehkäistä lakkolaisetta laeilla, 
jotka pakottaisivat työläiset alistu
maan kapitalististen valtioitten edus
tajien sovinto-oikeuksien paatoksiin. 
He koettavat kaikkialla saada, am
mattitaitoisille työläisille etuoikeuk
sia tekemällä sopimuksia kapitalis
tien kanssa, siten särkeäkseen työ
väenluokan yhä kasvavaa yht-nai

S" Amsterdamin ammatillinen Interna
tionale on siten vain konkurssinl tem- 
neen Brysselin Toisen Internationalen 
sijainen. Kommunististen työläisten, 
jotka kuuluvat eri maitten ammatti
järjestöihin. on päinvastoin pyrittä
vä luomaan ammattijärjestöjen kai 
sainvälistä taistelurintamaa. Nyt ci 
ole kysymyksessä rahallinen tukemi
nen lakkotapauksissa, vaan sata,. et
tä vaaran hetkenä, vaaran uhatessa 
toisen maan työväenluokkaa, toisen 
maan ammattijärjestöt suurten jouk- 

... . , li avuksi.
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maan am m aiujaij^tut - — - .
kojen järjestöinä kiirehtivät avuksi, 
tekevät sen mahdottomaksi, että hei- 
ään maansa porvaristo antaisi apua 
toisen maan porvaristolle, .)>ka on 
taistelussa maansa tyolaisten hans 
sa. Kaikissa maissa tulee k °y ^ lis  
tön taloudellinen taistelu joka paiva 
vhä suuremmassa määrässä vallan
kumoustaisteluksi. S en vuoksi täytyy 
ammattijärjestöjen tietoisesti äayttaa 
kaikki voimansa jokaisen vallamkd 
moustaistelun tukemiseksi, non omas
sa maassa kuin myös muissakin
maissa. Tätä varten on am mattijar-
■iestöjen pyrittävä ei ainoastaan jv 
laisessa maassa mahdollisimman suu- 
ressa määrässä keskittamaan toste  
luaan, vaan niitten on tehtävä s 
kansainvälisessä mittakaavassa, liit
tymällä kommunistiseen Internationa
ieen sen kanssa yhdistymään i 
meijaksi, jonka eri osat keskinäisel
lä tukemisella käyvät yhteistä tais- 
telua.

,

TYÖV  ̂fnuikkeen
KIHuaSIO
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Kansallisuus- ja siirtomaakysymykset
1. Porvarilliselle demokratialle on 3. Vuosien 1914— 18 imDerialistinpn

luonteensa mukaisesti ominaista, että sota paljasti erittäin seiväs ti m Lall
se asettaa abstraktisesti eli muodol- maa kaikille kansallisuuksille j f  kai-
lisesti kysymyksen tasa arvosta yleen- kilie sorretuille luokille porvari! lis-
«S n  s,saltyy myos kansallisuuk- demokraattisten fraasien valheelll- flien tasa-arvo. Ihmisen persoonalli- suuden narrittaan
»uuden tasa-arvon varjolla porvari!- kuulujen « t e n ^ ^ d e m o k r a t i a n - '  
Unen demokratia julistaa omistavan Versaillesin rauhansonimuf o l f  nnl 
ja  omaisuudettoman (proletaarin) ion inimomnon • . 1 pa.;
riistäjän ja riistetyn muodollista eli kivaltaa h e i k k n i a t t t a v a mp a a  vä-

s ä  M S'a,n f*2 *» ä k - s
5? Ä  S z S H  »* 2 S1£ V
ä ä H H H S s a a n ?Tvastaan sillä tekoRvviia J ^ a t a n a a n  totuuden, voimistuttaen prole- 
ka sisältää ihmisten persooniin ab' talsteIua

ÄSSSU S S »  r ?  ^PJSftSSS£ 
M ,  *St t Ä S S r » »

9 tr™  . * • muka kansallisuuksien rauhallinen
*• KommumsUsmi P a in een  nerus- yhteiselämä ja tasa-arvo ovat mah

Ä ir is a E i? H !S

traktisia eikä muodoHisia a ! L f f T  jrh‘ Tmmen .yhteiseen valiankumouk- 
vaan ensiksi suppea ja" täsmällinen ia ^ een t.aJsteiUuu kartanonherrojen 
selostus t o s i a s i a l t a  historialllses v a i n L ä m ä v U i  ^ ^ tsu m fse l.s i . Sillä 
ta ja taloudellisesta tilasta; toiseksi kapitalismista P m^ eA taLaa voiton 
selvä sorrettujen, työtätekevien Wi4  ™ . ?ln?an tätä voittoa
tettyjen luokkien etujen erittely V lei«" Q1-on f °  ? n ?lavittaa kansallisuus 
käsitteellisestä yleisistä kansalHs- f  m V a oike1ude!li^ n  epäsuhde, 
eduista, jotka merkitsevät hVllit^e. Maailman PP^ttinen tilanne on 
van luokan etuja; kolmanneksi vhtä w  ase^ anut Päiväjärjestykseen pro* 
tarkka sorrettujen, r iC u v a ssa  suh ™ t « aatm £ * t atuurin’ &  kaikki 
teessa olevien ja alusmaitten kan S ff, PP111 p P| 1 ̂  p kan m tapahtumat kes- 
sallisuuksien ja sortavien, riistävien vmn7 wii vai*tamätta .ykden keskiön 
täysin vapaitten kanqal]^iinir«iön f  paip*le nim* maailman porvaris- 
erittely, vastapainoksi ’’  v a s t u i n V 6 - f ^  .^ o s t o v a l t a a
demokraattiselle valheelle ioka neit vmnälrn 1 välttämättä ryhmittää

a  a a i S : «
F ? “ r “  - s

Joukko or ja tta . .itrtom .ltton  ja  f S 0, “ atk,“ f„a‘ “£ L
« . . .  v ,o « . 0n ^  Ä Ä Ä B f t Ä



lä ei ole muuta pelastusta kuin neu
vostovallan voitto maailman imperia
lismista.

6. Ei siis saa nykyaikana tyytyä 
pelkkään eri kansojen työtätekevien 
yhtymisen tunnustamiseen ja julista
miseen. vaan on johdettava politiik
kaa niin että toteutuu kaikkien kan
sallisten ja siirtomaitten vapausliik- 
keitten ja Neuvosto-Venäjän välillä 
mitä lujin liitto, on määriteltävä tä
män liiton muodot sen mukaisesti 
kuinka kehittynyttä kommunistinen 
liike on kunkin maan proletariaatin 
keskuudessa tahi kehittymättömien 
maitten ja kehittymättömien kansal
lisuuksien työläisten ja talonpoikain 
porvarillis-demokraattisen vapausliik
keen sisällä.

7. Liittomuoto on ylimenomuotona 
eri kansallisuuksien työtätekevien 
joukkojen täydelliseen yhtymiseen. 
Liittomuoto on jo  käytännössä osot- 
tautunut tarkotuksenmukaiseksi sekä 
Venäjän Sosialistisen Neuvostoliitto- 
tasavallan suhteissa muihin Neuvos
totasavaltoihin (Unkarin, Suomen, 
Latvian menneisyydessä, Aserbeids- 
hain ja Ukrainan nykyään), että Ve 
näjän Sosialistisen Neuvostoliittota- 
savallan sisällä kansallisuuksien väli
sissä suhteissa, joilla ei aikaisemmin 
ole ollut valtiollista itsenäisyyttä ei
kä itsehallintooikeutta (esim. bash- 
kiirien ja tataarien vuosina 1919 ja 
1920 muodostetut autonoomiset ta
savallat Neuvosto-Venäjän sisällä.)

8. Kommunistisen Internationalen 
tehtävä tässä suhteessa on sekä edel
leen kehittää niitä uusia liittoja jot
ka nousevat ilman neuvostojärjestel
mää ja ilman neuvostohallintaa, että 
myös tutkia niitten kokemuksia ja 
oppia niistä. Samalla kun se tun
nustaa liittomuodon ylimenomuodok- 
si täydelliseen yhtenäisyyteen on 
välttämätöntä pyrkiä yhä lujempaan 
liittoyhtyznään ottaen huomioon en 
siksi, että on mahdoton puolustaa 
niitten Neuvostotasavaltojen olemas
saoloa, joita ympäröivät sotilaalli
sesti verrattomasti voimakkaammat 
maailman imperialistiset vallat, ellei 
ole olemassa mitä lujin Neuvostota
savaltojen liitto; toiseksi että on 
välttämätön neuvostotasavaltojen lu
ja  taloudellinen liitto, sillä ilman 
sitä on imperialismin tuhoamain tuo-

tantovoimien uudistaminen ja työvä
en toimeentulon turvaaminen mahdo
ton; kolmanneksi että on pyrittävä 
muodostamaan yksi kaikkien kansal
lisuuksien proletariaatin yhteisen 
suunnitelman mukaan sääunöstelemä 
yhtenäinen maailmantalous, jollaineu 
pyrkimys jo täysin selvästi on esiin
tynyt kapitalismin aikana ja ehdot
tomasti on sosialismin kehityksen ja 
sen täydellisen toteutumisen välttä
mätön ehto.

9. Valtion sisäisten suhteitten alal
la ei Kommunistisen Internationalen 
kansallisuuspolitiikka voi rajoittua 
siihen tyhjään, muodolliseen, pelkäs* 
tään selittävään kansallisuuksien ta- 
sa-arvoisuuden tunnustamiseen mikä 
ei käytännössä mihinkään velvota, 
johon rajoittuvat porvarilliset de
mokratiat — yhtälailla tunnustavat
ko avoimesti olevansa sellaisia vaU 
kätkeytyvätkö sosialistien nimen taa 
kuten Toisen Internationalen sosia 
listit.

Ei riitä se että kommunistiset puo
lueet kaikessa propagandassaan ja 
agita-tsioonissaan — myös parlamen
tin puhujalavalta, sen ulkopuolella — 
järkkymättä paljastavat kapitalistisis
sa maissa lakkaamatta uusiintuvia 
niitten “ demokraattisten” perustusla
kien vastaisia loukkauksia kansalli
suuksien tasa-arvoisuutta ja kansal
listen vähemmistöjen taattuja oike
uksia vastaan, vaan on myös välttä
mätöntä ensiksi alati selitettävä, että 
vain neuvostojärjestelmä tosiasiassa, 
kykenee antamaan kansallisuuksille 
tasa-arvoisuuden; toiseksi kaikkien 
kommunististen puolueitten on an
nettava suoraa apua riippuvaisessa 
asemassa olevien kansallisuuksien ja 
siirtomaitten vallankumousliikkeille 
(esim. Irlannissa, neekerien keskuu
dessa Amerikassa jne.).

Ilman tätä viimeistä erittäin tär
keätä ehtoa jää taistelu riippuvais
ten kansojen ja siirtolaisten sortoa 
vastaan sekä_jmyös näitten valtiolli
sen eroamisen tunnustaminen vain 
valheelliseksi kyltiksi, kuten me nä
emme käyneen Toisessa Internatio- 
nalessa.

10. kansainvälisyyden tunnustami
nen sanoissa, mutta sen vaihtami
nen pikkuporvarilliseen kansalliskiih
koon ja pasifismiin koko propagan-
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da-, agitatsiooni- ja käytännöllisessä 
työssä on hyvin tavallinen ilmiö ei 
vain Teisen Internationalen puolu
eissa. vaan niissäkin jotka ovat täs
tä Internaticnalesta eronneet, ja vie
läpä usein sellaisissakin puolueissa 
jotka nimittävät itseään kommunisti
siksi. Taistelu tätä pahaa vastaan, 
näitä piintyneitä kansallisia pikku
porvarillisia ennakkoluuloja vastaan 
on sitä tärkeämpää mitä lähempänä 
on aika jolloin proletariaatin dikta
tuuri on muutettava kansallisesta 
(s. o. yhdessä maassa olevasta, mut
ta liian heikosta määräämään maa
ilman politiikkaa) kansainväliseksi 
(s. o. ainakin muutamien kehitty
neimpien maitten proletariaatin dik
tatuuriksi joka pystyy ratkaisevasti 
vaikuttamaan koko maailman poli
tiikkaan). Pikkuporvarillinen natsio- 
nalismi pitää kansainvälisyytenä kan
sallisuuksien tasa-arvoisuuden tun
nustamista ja vain säilyttäen (pu
humattakaan tuollaisen tunnustami 
sen pelkästään sanallisesta luon
teesta) loukkaamattomina itsekkäät 
kansalliset etunsa, kun sitävastoin 
proletaarinen kansainvälisyys vaatii 
ensiksi, että proletaarisen taistelun 
edut yhdessä maassa alistuvat tämän 
taistelun yleismaailmallisten etujen 
alle, toiseksi että kansa, joka on 
saanut voiton porvaristostaan, on 
kykenevä ja valmis mitä suurimpiin 
uhrauksiin kansainvälisen pääoman 
kukistamiseksi.

Siten täysin kapitalistisissa valti
oissa, joissa on todella proletariaatin 
etujoukkona työväenpuolueet, en 
taistelu kansainvälisen politiikan ja 
kansainvälisyyden käsitteen opportu
nistisia ja pikkuporvarillis-pasifistisia 
vääristelyjä vastaan ensimäinen ja 
tärkein tehtävä.

11. Niihin kehittymättömämpiin 
valtioihin ia kansallisuuksiin nähden, 
joissa vallitsevat feodaaliset eli pat
riarkaaliset ja patriarkaalis-talonpoi- 
kaiset suhteet, on erikoisesti otetta
va huom ioon:

lrksi. että kaikkien kommunististen 
puolueitten on autettava porvarillis- 
demekraattista vapausliikettä näissä 
maissa; velvollisuus antaa tehokasta 
apua en ensi sijassa sen maan työ
läisillä, josta kehittymätön kansa on

riippuvainen joko siirtomaana tai 
rahataloudellisissa suhteissa;

2 :ksi. että on välttämättä taistel
tava papistoa ja muita taantumuk- - 
sellisia ja keskiaikaisia aineksia vas- j 
taan, joilla on vaikutusta kehitty- •! 
mättömissä maissa;

3:ksi. että on välttämättä taistel
tava yleis-islamilaisuutta ja muita sa
mantapaisia virtauksia vastaan, jot- f 
ka yrittävät vapausliikkeeseen Euro- I 
pan ja Amerikan imperialismia vas
taan yhdistää maaomistajain, pappi- S 
en y.m.s. aseman lujittamisen;

4:ksi. että kehittymättömissä mais- 1 
sa ön välttämättä tuettava talonpoi- J 
kaisliikettä kartanonherroja vastaan, I 
suurmaanomistusta vastaan, kaikkia 
feodalismin ilmiöitä ja jäännöksiä 
vastaan, ja yritettävä saada talonpoi- j 
kaisliikkeelle mahdollisimman vallan- f 
kumouksellinen luonne toteuttamalla 
mahdollisimman kiinteä liitto Länsi- ! 
Europan kommunistisen proletariaa
tin ja idässä, siirtomaissa ja yleensä S 
kehittymättömissä maissa tapahtuvan 
vallankumouksellisen talonpoikaisliik
keen välillä;

5;ksi. että on välttämättä taistel
tava päättävästi kehittymättömien 
maitten porvarillis-demokraattisten ; 
vapausvirtausten muuttamiseksi puh- j 
taasti kommunistisiksi; Kommunisti- I 
sen Internationalen on kannatettava 
porvarillis-demokraattisia kansallisia - 
liikkeitä siirtomaissa ja kehittymät- K 
tornissa maissa vain sillä ehdolla, et- f 
tä tulevien proletaaristen puolueit- ; 
ten, jotka eivät ole vain nimeltään f 
kommunistisia, ainekset kaikissa ke- I 
liittymättömissä maissa järjestäytyi- I 
sivät ja tulisivat tietoisiksi omista i 
erikoisista tehtävistään taistelussa j 
porvarillis-demokraattisia liikkeitä j 
vastaan kansallisuutensa keskuudes-1  
sa; Kommunistisen Internationalen  ̂
on ajottain liittouduttava siirtomait- f 
ten ja kehittymättömien ihaitten por- 1 
värillisen demokratian kanssa, mut-1 
ta se ei saa yhtyä siihen, ja on f 
ehdottomasti säilytettävä alkeelli-1  
semmankin proletaarisen liikkeen it- j 
seuäisyys;

6 :ksi. että on välttämätöntä jär- 1 
kähtämättä paljastaa ja selittää laa- ! 
joille työtätekeville joukoille sitä pe- | 
tosta jota järjestelmällisesti harjot- 1 
tavat imperialistiset vallat sillä, että l
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muka perustavat poliittisesti riippu- dessa koko maailmassa ole vapaatah- 
mattomta valtioita kun perustavatkin toista pyrkimystä liittoon ja yhtenä!- 

. taloudellisessa, raha-asiallisissa ja syyteen, ei voitto kapitalismista ole 
.. sotilaallisissa suhteissa niistä täydel- menestyksellisesti toteutettavissa, 

lisesti riippuvaisia valtioita; nykyi-

- vaisiila ja heikoilla kansallisuuksilla i # Yksi tärkeimmistä Kolmannen
. | ole mitään muuta pelastusta kuin internationalen toisen kongressin ka-- f neuvostotasavaltojen liitto. siteltävänä olevista kysvmyksistä on 
. j 12. Imperialististen valtojen vuosi- tarkkojen suhteiden määritteleminen 
. I salainen siirtomaitten ja heikkojen Kommunistisen Internationalen ja

f kansojen sorto on sorrettujen mait- vallankumouksellisten liikkeiden vä* 
. ten työtätekeviin joukkoihin jättänyt. iiUä poliittisesti sorretuissa, omaa
- f Pnitsi katkeruutta,  ̂myöskin epäluu- kapitalistisen järjestelmänsä herruu- 
, I sortavia kansoja vastaan jleen- alaisena olevissa maissa, kuten
x ; sä, näitten kansojen proletariaattia* ovat Kiina ja Intia. Maailmanval-

I k™ vastaan. Tämän proletariaatin lankumous on siinä ajanjaksossa, joka 
f virallisten johtajain enemmistön ai- vaatii näiden suhteiden oikeaa kasit- 
I k^ e n  sosialismin pettäminen vv. tämistä. Suuri europalainen sota ja 

1914-19, jolloin nuo sosiahshauvi- sea seuraukset ovat selvästi osotta- 
mstit fraasilla  ̂ isänmaan puolustuk- neet, että kansanjoukot Euroopan ui- 
sen nimessä julistivat “ oman” por- kopuolisissa sorretuissa maissa, seu- 
varistonsa oikeutta sortaa siirto- rauksena maailmankapitalismin kes-

, maita ja ryöstää rahataloudellisessa kittymisestä, ovat erottamattomasti 
■ suhteessa riippuvaisia maita, ei voi- sidotut Euroopan proletaariseen liik-
I nut olla vahvistamatta tätä täysin keeseen, kuten osottaa sekin, että
I aiheellista^ epäluuloa. Toiselta puolen, Sodan aikana lähetettiin rintamalle 

mitä kehittymättömämpi joku maa silrtomaajoukkoja ja suuret määrät 
I on, sitä voimakkaampi on siinä pien- työläisiä.
f  viljelys tuotanto, patriarkaalisuus ja 2. Eurooppalainen kapitalismi am-

nurkkukuntalaisuus, joista välttämät- mentaa voimaansa yleensä vähemmän 
| ta johtuu, että^ pikkuporvarilliset en- Euroopan teollisuusmaista kuin siir- 

nakkoluulot, nim. kansallisen egois- tomaistaan. Olemassaoloaan varten
j min ja kansallisen ahdasmielisyyden tarvitsee se laajojen siirtomaamarkki- 
f ennakkoluulot ovat erittäin voimak- noiden kontrollia ja laajaa aluetta 

kaat ja vaikeasti voitettavissa. Kos- riistäntämahdnllfsniikcdlippn THnoria-n.

sessä maailmantilanteessa ei riippu- Liite-teesejä.

i
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jakantoisen ja tehokkaan siirtomai
den ihmistyövoiman ja luonnonrik
kauksien riistännän avulla saattaa 
horjuvaa asemaansa jälleen tasapai
noon. Siirtomaa-asukkaiden riistä
misen kautta kykenee eurooppalainen 
imperialismi myöntämään työläisyli- 
mystölle Euroopassa koko joukon al
muja (palkkioita). Samalla kun eu
rooppalainen imperialismi, siirtomai
den halvemman työvoiman valmista- 
main tavarain tuonnin kautta, koet
taa yhä alentaa proletariaatin elä- 
mänylläpitoon tarvittavaa alinta mää
rää, on se valmis uhraamaan koti
maassa saavutettavan voiton, voidak
seen saavuttaa voittoa siirtomaiden 
riistän nällä.

4. Siirtomaiden menettäminen ja 
proletaarinen vallankumous emämais
sa tulee kukistamaan kapitalistisen 
järjestyksen Euroopassa. Tästä joh 
tuu, että Kommunistisen Internatio
nalen tulee laajentaa toiminta-alaan
sa. Kommunistisen Internationalen 
tulee olla läheisessä yhteydessä nii
den voimien kanssa, jotka nykyään 
poliittisesti ja taloudellisesti sorre
tuissa maissa ottavat osaa imperia
lismin kukistamiseen. Maailmanval 
lankumouksen täydelliselle onnistu
miselle on näiden molempain voi
main yhteistoiminta välttämätöntä.

5. Kommunistinen Internationale 
on maailmanproletariaatin keskitetty 
tahto. Sen tehtävänä on järjestää 
koko maailman työväenluokka ku
kistamaan kapitalistista järjestystä ja 
levittämään kommunismia. • Kolmas 
Internationale on sotaisa yhteisyys, 
johon maailman kaikkien maitten 
vallankumouksellisten voimain tulee 
yhtyä.

Porvarillisen kulttuurin läpitunke
ma Toinen Internationale, jota joh 
taa kourallinen politikoitsijoita, ei ole 
arvioinut riittävän suureksi siirto- 
maakysymyksen tärkeyttä. Sille ei ol
lut olemassa Europan ulkopuoleista 
maailmaa. Se ei tunnustanut tar
peelliseksi yhteistyötä Euroopan ja 
muiden maanosien vallankumouksel 
listen liikkeiden välillä. Sensijaan, 
että olisivat aineellisesti ja moraa
lisesti avustaneet vallankumouksellis 
ta liikettä siirtomaissa, tuli Toisen 
Internationalen jäsenistä itsestään 
imperialisteja.

6. Idän kansoille keinotekoisesti 
säädetty ulkomaalainen imperialismi 
on epäilemättä ehkäissyt heidän yh
teiskunnallista ja taloudellista kehi
tystään ja ryöstänyt heiltä mahdol
lisuuden saavuttaa sitä kehitystasoa, 
jonka Europa ja Amerika ovat saa
vuttaneet. Imperialistista politiikkaa, 
jonka pyrkimyksenä on ollut pidät
tää teollisuuden kehitystä siirtomais
sa, saamme kiittää siitä, että syn
typeräistä proletariaattia niissä on 
vasta aivan äskettäin alkanut syn
tyä.

Paikallisen hajanaisen kotiteolli
suuden on työntänyt syrjään impe
rialististen maitten keskitetty teol
lisuus. Tästä on ollut seurauksena, 
että äärettömän suuri enemmistö 
asujamistosta on ollut pakotettu tur
vautumaan maanviljelykseen ja lä
hettämään raaka-aineita ulkomaille.

Toiselta puolen on havaittava, et
tä maan nopeasti kasvava keskitty
minen suurmaanomistajain, kapitalis
tien ja valtion haltuun on edelleen 
ollut omiaan lisäämään maataomista- 
mattomain lukua. Näiden siirtomai
den asukkaiden suunnaton enemmis
tö on sorronalaisuudessa. Tämän po
litiikan seurauksena saa kansanjou
koissa valtavassa määrässä olemas
saoleva väpaudenhenki ilmenemis
muotoja vain lukumääränsä puolesta 
heikon sivistyneen keskiluokan kes
kuudessa. Väkivalta ehkäisee lak
kaamatta vapaan yhteiskuntaelämän 
kehitystä. Tästä syystä tulee val
lankumouksen ensimäisenä askeleena 
olla tämän väkivallan syrjäyttäminen. 
Taistelu ulkomaalaisen herruuden 
kukistamiseksi siirtomaissa ei siis 
merkitse syntyperäisen porvariston 
kansallisten pyrkimysten hyväksy
mistä, vaan merkitsee se pikemmin
kin tien raivaamista siirtomaiden 
proletariaatin vapautukselle.

7. On havaittavissa kaksi liiket
tä, jotka päivä päivältä yhä enem
män erkanevat toisistaan. Yksi niis
tä on porvarillis-demokraattinen kan
sallinen liike, jonka ohjelmana on 
poliittinen riippumattomuus, pysyttä
mällä kapitalistisen järjestyksen; 
toinen on maattomain talonpoikain 
taistelu kaikesta riistännästä vapau
tumiseksi. Edellinen liike pyrkii, ja 
usein menestyksellä, hallitsemaan
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toista; mutta Kommunistisen Inter- 
uationalen tulee vastustaa tämän- 
luontoista hallintaa, ja siirtomaiden 
työläisjoukkojen luokkatietoisuuden 
kehitys tulee täten aikaansaamaan 
ulkomaalaisen kapitalismin kukistu
misen. Tärkeimpänä ja välttämätto- 
mimpänä tehtävänä on kuitenkin ta
lonpoikain ja työläisten kommunis
tisten järjestöjen perustaminen, näi
den avulla ohjatakseen heitä vallan
kumoukseen ja neuvostotasavallan 
pystyttämiseen. Täten eivät kansan 
joukot takapajulla olevissa maissa 
tule liittymään kommunismiin kapi
talistisen kehityksen kautta, vaan 
luokkatietoisuuden kehityksen  ̂ kaut 
ta, tietoisen proletariaatin johdon 
alaisena.

8. Vapautusliikkeen todellinen voi- 
ma, sen perusta, ei salli itsensä 
tulla pakotetuksi porvarillis-demo- 
kraattisen kansallisuushengen ahtai
siin puitteisiin. Useimmissa siirto
maissa on jo  olemassa järjestyneitä 
vallankumouksellisia puolueita, jotka 
työskentelevät läheisessä yhteydessä 
työläisjoukkojen kanssa. Kommunis
tisen puolueen tulee aikaansaada yh
teys siirtomaiden vallankumouksel
listen liikkeiden kanssa näiden puo 
lueiden ja ryhmien välityksellä, sillä 
ne ovat työväenluokan etuvartijoita. 
Vaikkakaan ne nykyään eivät ole
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lukumäärältään suuret, ilmaisevat 
ne kuitenkin joukkojen tahdon.

9. Alussa ei vallankumous siirto
maissa tule olemaan mikään kommu
nistinen vallankumous, mutta kun 
alunpitäen kommunistiset etuvartijat 
astuvat sen eturiveihin, tulevat val
lankumoukselliset joukot saatetuiksi 
oikealle tielle, jolla ne tulevat, as* 
teettain saavutettujen vallankumouk
sellisten kokemusten kautta, pääse
mään viitotettuun päämääräänsä. Oli
si erehdys ratkaista maatalouskysy- 
mys puhtaiden kommunististen peri
aatteiden mukaan. Ensimäisellä ke
hityksensä asteella tulee vallankumo
uksen siirtomaissa tapahtua puhtai
den pikkuporvarillisten reformististen 
vaatimusten mukaan, kuten ovat 
esim. maan jakaminen j. n. e. Täs
tä ei kuitenkaan seuraa, että joh
don siirtomaissa tarvitsee olla por
varillisten demokraattien  ̂ käsissä. 
Päinvastoin tulee proletaaristen puo
lueiden harjottaa tehokasta kommu
nististen aatteiden propagandaa ja 
ensimäisen tilaisuuden tarjoutuessa 
perustaa työläisten ja talonpoikain 
neuvostoja. Näiden neuvostojen tu
lee samoin kuin edistyneempäin ka
pitalististen maiden neuvostotasaval
tain työskennellä koko maailman 
kapitalistisen järjestyksen lopullisen 
kukistumisen aikaansaamiseksi.

Kommunistiset puolueet ja uusi parlamentarismi
1. Uusi aikakausi ja uusi paria- tyksen Tailaituksesta Tuotäntovo^

. . mien lakkaamattoman kasvun ja aa
mentansmi. pitalisti^en riistoalueen laajentunu-

Sosialistipuolueitten kanta paria- sen takia kapitalismi ja sen mu 
mentarismiin oli alkuperäisestä En- kana parlamentarinen - valtio -vouti 
simaisen Internationalen aikana, par- yllä lujemman aseman. , it.
lamentin käyttäminen agitatsioonitar- Tästä aiheutui: sosia listpu , 
kotuksiin. Parlamenttiin osaaotta- parlamentaarisen taktiikan muuaa 
mistä katsottiin luokkatietoisuudet nuttaminen porvarillisen parlament 
kehityksen kannalta, s. o. köyhälis- “ elimelliseen” lamlaadinnalliseen ty 
tön hallitsevaa luokkaa vastaan osot- hon ja kapitalismin puitteissa relo 
taman luokkavihamielisyyden kasvun mien puolesta käytävän taistelun y 
kannalta. Tämä suhde ei muuttunut suurempi huomioonottaminen, sosia-i- 
näitten sosialistipuolueitten teoriat demokratian n. s yahimpien vaau- 
vaikutuksesta, vaan poliittisen kehi- musien ohjelman kaikktkaiklteus, on-



jelman muuttaminen keskusteluai
heeksi jonkin kaukaisen “ loppupää- 
määrän" puolesta. Tällä perusteella 
kehittyi sitten parlamentaarisen as
kartelun ilmiö, turmeltuneisuus, työ
väenluokan oleellisimpien etujen 
avoin tai peitetty pettäminen.

Kolmannen Internationalen suhdet
ta parlamentarismiin ei määrää jokin 
uusi puhdas oppi, vaan itse parla
mentarismin merkityksen muuttumi
nen. Edesmenneenä aikakautena suo
ritti parlamentti kehittyvän kapitalis
min välikappaleena vississä suhtees
sa historiallisesti edistyksellistä työ
tä. Mutta nykyisenä hillittömän im* 
perialismin aikakautena on parla
mentti muuttunut valheen, petoksen, 
väkivallan, tyhjänpäiväisen suunpiek- 
sännän välineeksi. Imperialistisen tu
hoamisen, hävittämisen, väkivaltai
suuksien ja  ryöstämisen johdosta jär
jestelmää, pysyväisyyttä ja johdon
mukaisuutta vailla olevat parlamen
taariset reformit menettävät työtä
tekeviin joukkoihin nähden kaiken 
käytännöllisen merkityksensä.

Kuten koko porvarillinen yhteis
kunta, menettää myös parlamentaris
mi lujuutensa. Äkillinen siirtyminen 
elimellisestä, orgaanisesta, aikakau
desta kriitilliseen aikakauteen luo 
perustan köyhälistön uudelle taktii
kalle parlamentarismin alalla. Niinpä 
Venäjän työväenpuolue (bolshevikit) 
jo  edellisenä aikakautena osotti val
lankumouksellisen parlamentarismin 
luonteen, kun Venäjä vuoden 1905 
jälkeen menetti poliittisen ja yh 
teiskunnallisen tasapainonsa ja koh
tasi myrskyn ja myllerryksen aika
kauden.

Sikäli kuin eräät sosialistit, jotka 
kallistuvat kommunismiin, viittaavat 
siihen, että hetki vallankumoukseen 
heidän omassa maassaan ei vielä ole 
tullut ja kieltääntyvät eroamasta 
parlamentarisista opportunisteista, 
joutuvat he —  asioitten olemuksen 
mukaan —  joko tietoisesti tai itsetie
dottomasti arvioimaan nykyistä ai
kakautta imperialistisen yhteiskun 
nan suhteellisen lujuuden aikakau
deksi. Senvuoksi he otaksuvat, että 
tällä perusteella taistelussa reformi
en puolesta yhteistyö Turatin ja 
Longuefin  kanssa tuottaisi käytän
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nöllisiä tuloksia. Silloin kun kom
munismi alkaa ilmetä, täytyy sen 
teoreettisesti johtua nykyisen aika» 
kauden luonteen selityksestä (kapi
talismin huippuaste; imperialistinen 
itsekieltämys ja itsetuhoaminen; tau
koamaton kansalaissodan kasvu jne.) 
Eri maissa voivat poliittisten suhteit
ten ja ryhmittymisien muodot olla 
erilaisia. Itse olemus on kuitenkin 
kaikkialla sama ja samanlainen; 
meidän tehtävänämme on välitön po
liittinen ja  teknillinen valmistus köy
hälistön kumoukseen porvarillisen 
vallan kukistamiseksi ja uuden köy* 
hälistövallan tilalle asettaminen.

Nykyään eivät kommunistit mis
sään tapauksessa voi käyttää parla
menttia näyttämöpaikkana taistellak
seen reformeista ja työväenluokan 
aseman parantamisen puolesta, kuten 
visseinä aikoina edesmenneen ajan
jakson aikana tapahtui. Poliittisen 
elämän keskipiste nykyaikana on 
kokonaan ja ratkaisevasti siirtynyt 
parlamentin rajojen ulkopuolelle. Toi
selta puolen on porvaristo, ei aino
astaan työtätekeviin joukkoihin suh- 
taantumisen kautta, vaan myöskin 
porvarillisten luokkien keskinäisten 
monimutkaisten suhteitten vuoksi pa
kotettu osan keinoistaan viemään 
tavalla tai toisella lävitse parlamen
tissa, jossa eri ryhmäkunnat tavoi
televat valtaa, osottaen vahvat puo
lensa, mutta samalla myös ilmais
ten heikot puolensa, paljastaen it
sensä jne,

Senvuoksi on työväenluokan välit
tömänä historiallisena tehtävänä tem
mata pois tämä laitos porvariluok- 
kien käsistä, hävittää se ja  luoda 
sen tilalle uusia köyhälistön valta- 
orgaaneita. Mutta samalla aikaa on 
köyhälistön valtiolle suuresta merki
tyksestä se, että sillä on tiedus
telijansa porvariston parlamentarisis- 
sa laitoksissa, helpottaakseen tätä 
hävitystehtävää. Tässä ilmenee täy
sin selvänä ero kommunistien tak
tiikalla, jotka menevät parlamenttiin 
vallankumoustarkotuksissa ja sosia
lististen parlamentaarikkojen taktii
kalla. Viimemainittujen taktiikka 
perustuu vallitsevan herruuden epä
määräisen kestävyyden suhteellisen 
lujuuden olettamukseen. Senvuoksi 
he pyrkivät kaikilla keinoilla ai-
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# 4 Porvarillista parlamenttia, per-

haar,saamaan reformeja ja■ P> varilljsen valtiokoneiston tärkeintä
siihen, että joukot arvmis vat kaihta ^ n u i s e  vojda ä-.
saavutetut, vonot sosjal stmen pari- .laitos enempää kuin köyhä-
mentarismm ansioksi ( i u i a i  , . yleensä pysyväisesti ei voi vai*
guet ja Kumpp.). onveltut lottaa porvarillista valtiota. Köyhä-

Vanhan parlamentaanse J  tehtävä on hävittää porvaris-
vaisuuden . tilalle tu^e ,^eIlsä ton valtiokoneisto ja samalla .sen
mentarismi, jona merkitsee > £  parlamenttilaitokset, olkoon se joko

5T ^ T ! 5 « J S Ä 't S & .  tasavaltalainen , . i  pernstnslatllis. 
kän jyrkkä hylkääminen ^uitenton  porvariston kun-
johtaa erinäisiä vallankumouks. 1 nallislaitoksiin nähden, joiden aset- 
aineksia parlamentarismin p * taminen erilleen valtiokoneistosta 011
teellisten vastustajien, leiriin (I. W . tammen enuee Todellisuudessa
w  S Ä S U  p e r , .™ , . »  , . 1-
tit, S. K. T. .). . tiolaitoksen osia. jotka vallankumo-
kongressi paattaa seuraavaa. uksellisen köyhälistön täytyy havit-

• • Uf=vhäiistö-i tää ja asettaa tilalle paikallisia tyo-
2 . K om m un ' s m i . T a 1 s t e 1 u y ‘ ]äisten edustajien neuvostoja.

d ik ta tu u rista . P o rv a rillis e n  Niinmuodoin kommunismi hyl-
parlam en tin  h y v « k sik a y t parlamentarismin tulevaisuuden

tammen. Jhteiskunnan muotona, se hylkää sen
I köyhälistöluokan luokkadiktatiiurin

n : ruton joka m M ratyll. S S t l o l . i t o . t e »  W -

r i S Ä i l S a — s
JS52S .J T Ä S *  Ä  3“ sanÄÄ-. — -

2. Parlamentarismi on vältiojärjes- jl.
tyksen määrätty muoto, senvuoksi se jokainen luokkataistelu on po-
ei mitenkään voi olla kommunistisen • taistelua sillä se on viime yhteiskunnan muoto, joka yhteiskun- liittista taistelua s i l l a  se
ta ei tunne enempää luokkia kuin k a d , t a i a t e l M  as ]eviää 
luokkataistelua, eikä mmkaanlaista nen ^  tulee 'porvarilliselle

t i Ä . —  ei r t V t“ fmj S r SSÖ»S.n“ “ S 3 Äolla köyhälistön valtiohallintona sma si P -_  porvaristo ja hävit- 
ylimenokautena kun siirrytään por kukistaa Porvar^o 3 ^ ^
värillisestä diktatuurista köyhälistön taa s vastustavaa porvaristoa
diktatuuriin. Kärjistyneen luokka- taistelua. f , hTlävän ja hallintotarko- 
taistelun, kansalaissodan aikana, täy- vastaa . n köyhälistön luck-
tyy köyhälistön välttämättä rakentaa |:u^sl?sa nprustaminen, olkoon nä- 
valtiojärjestönsä taistelujäriestöksi, kalaitosite p nkämUotoisia tahan- 
johon ei päästetä entisen hallitsevan ma laitoks noiiuti«en vallan väl
inehän edustajia. Tällä asteella on sa merkitsee poliittisen vana
köyhälistölle suorastaan vahingollis- lotJam3f..a* ..^ o in  kvsymys poliitti- 
ta kaikenlaiset tarut “kansan tahdo* 8 ^  " X s t a  ei missään suhtees
ta” . Köyhälistö ei tarvitse minkään- sesta Llanm erkityksellistä kuin suh- 
laista parlamentaarista vallan jakoa, sa ole narlamentarismiin. Se
se on sille vahingollista. Köyhalis- ta an tu m m ,.^ ^  Iuokkataiste]un ylei- 
tön diktatuurin muoto en neuvosto on k y j 0n e luokkataistelulle
tasavalta.
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oa luonteenomaista kasvaa pienistä mien valtaamina, kohdistavat kat ; 
t a i s i t 1® ? taisteluista yleiseksi seensa parlamentin puhujalavaan Tä-S, 
taisteluksi yleensä kapitalistisen jär män toiminnan parlamentissa täytyvl 
Jeatel^ .an, ..kukistamiseksi. kauttaaltaan vasUta pariämentin ui
lu k e in ^  •ttärkeim? ä taIste' k°PU0ieJla tapahtuvan joukkotaistelua
ukemona porvaristoa vastaan, se on päämääriä ja tehtäviä Vaalitaiste 

sen valtiovaltaa vastaan, on ennen luun osanottaminen fa pa iamen\ n 
kaikkea joukko-toiminta. Joukkotoi- puhujalavalta anamentia

Äfffasuusssa. s s s  i i r ?
k i »  Jss. —  r
donalaisen, keskitetyn kommunistisen t v j i t ä S kuten maaseudun
soUtaUonn s i t a : n Kansalais-kana vallankum ouksenlsestf Hikkee^
tyy köyhälistöllä 'olla urhea &poim" **13* SH nä^araul e!ämäkStä' , I
tinen upseeristonsa, voimakas no t n ie hi tapauksessa kun kommu-
tinen yliesikuntansa, joka iohtaa kunnal-
kaikkea toimintaa taistelun kaikilla f  011 heidän a) har- Ialoilla. kaikilla jotettava vallankumouksellista oppo fj

10  Joukkotaisteln nn  ■?„ * sitsioonia (vastustusta) porvarillista t
telmä kehittyneitä toimintoja,' joit: k a fk ^ e ^ ^ p a lv fe ltT se U  k~ ten muodot kärjistyvät ja lomrilliqe^ ? ; ^ F / eLakseen koyhempaa 
ti johtavat yleiseen nousuun kauMta-' X  f  ^  ^deU isia joukkotoimen. i
listista valtiota vastaan Tässä fmik F •r • T - .a jarjestaa asestettuja I 
kotaistelussa, i o S  kehittyy kansa' y,°lalts.™I.h]sef  J»*> : O  Paljastaa j
laissodaksi, täytyy köyhälistön lohta- II tilais.^ldessa ne .rajotukset, joi- 
van puolueen lujittaa kaikki lailli- , Porvarillinen valtiovalta asettaa I 
set asemat tekemällä vuiinni kaikkia todella suurempia muutoksia 
mouksellisen toimintansa Lutukikoh* ~..d) täIiä Perusteella kehit-
diksi ja alistaa mä L m , *  “  taa teravää vallankumouksellista pro- 
taretken, joukkotaistelun a Ia is to jS0 Paf a!ldaa’ Pelkään,ättä joutumista

11. Sellaisena aputkikohtenn on y? tee“ ° “ ? lk,n_ valtiovallan kanssa; 
porvarillisen parlamentin puhujalava yfls?a oloi?sa järjestää kun-
Kun parlamentaarista taistelua vas' ?  -i!?-® a ■)er? tllal!e paikallisia 
tustetaan, niin tätä vastustusta ai" ky°  alsneu.vo.stoja- — Kommunistien 
saa perustella sillä, että parlamentti h *° . kunnallislaitoksissa
on porvarillinen valtiolaitos. Kormnu e i J L n  v l!'54” ^  kapitalistisen jär- 
nistinen puolue ei mene tähän lai- havlttaml-styössä.
tokseen senvuoksi, että se teldsi siel- n ä X e ,Iltalstf ’ ua el saa käydä sil
lä orgaanista työtä, vaan senvuoksi Hoin? ’ e- ,  ̂ saataisiin mahdol-
että sieltäkäsin auttaisi joukkoia t o i " » '  T - 11! suurilukuinen parlamentti- 
minnan kautta hajottamaan valtio ®austaj.lh'to> ,vaan ° n sitä käytävä sii- 
koneiston ja itse parlamentin tknton U  ™ essa’ etfä joukot saadaan 
esimerkiksi Liebknechtin toiminta 7 a fpkumoukseniselie liikekannalle 
Saksassa, bolshevikien tsaarin Duu ta°  v f , n  'Vallankumouksen puoles- 
massa, Kerenskin “ esinarlamentisca” * Vaalitaistelua on harjotettava 
“perustuslakikönventsionissa 1-sn- jas.enlstoa kokonaisuudessaan. eikä 
punki-duumassa ja lopuksi bulaaria yam„ ,J)u° lueiei1 valiojoukon. On vält- 
laisten kommunistien toiminta! " kamat.onta käyttää hyväkseen kaik-

12. Tämä toiminta padamentissa Hakkua Val,itf via Joukkotoimintoja 
käsittää piiriinsä pääasiassa val f-, <lakkol*- ««elenosotuksla. sotaväen 
kumouksellisen agitatsioonin paria: lftsevaa^^vifv  ’t«." ..kesk« a<lessa vai- 
mentin puhujalavalta, vastustajien n X s ™  tyy tyma ttomyy ttä jne.) ja 
paljastamisen, joukkoien henkisen vh ?  * mahd°HiKimman kiinteään yh- 
t ? enl i i 11 y m i s e n ]o ukko je n jotka yjui K s T  o j f X  
vielä, etenkin takapajuisemmil^a sen VnitM * i *• F*-v malttamatonta vetää
dullia. kansanvaltaisten harhakuvitel- aktj^ se^ n  toim toaan30" ^ '0^ " 36340'



15. Toteuttamalla kaiken tämän, teitten vallitessa voi vaalien boiko- 
samoinkuin erikoisesti tehdyt ohjeet, teeraaminen ja poistuminen porvaris- 
on tämä parlamentaarinen toiminta ton valtiolaitoksista, kuten parlamen- 
suoranaista vastakohtaa sille “ loka- tista, tai ottaa vaaleihin osaa, mutta 
politiikalle” , jota kaikkien maitten so- boikoteerata parlamenttia, olla vält- 
sial idem o kr a a tt ip;e t puolueet käyttävät, tämätöntä.
jotka menevät parlamenttiin .tuke- 18. Tällä tavalla on kommunisti
maan tätä “ kansanvaltaista” laitosta sen puolueen konkreettisesti ratkas- 
■tai parhaimmassa tapauksessa sen tava kysymys. Yleensä tunnustetaan 
‘ ‘valiot 1 aaks e en ” . Kommunistinen puo- välttämättömyys ottaa osaa sekä par
ille voi käyttää parlamentarismia vai- lamentin että paikallisten itsehallin- 
lankumoustarkotuksissa hyväkseen tolaitosten vaaleihin, samoinkuin tun- 
vain Karl Liebknechtin ja bolshevi- nustetaan välttämättömyys työsken- 
kien tapaan. neliä näissä laitoksissa. Mutta tä

mä toiminta riippuu kunkin käsillä
n i. olevan hetken erikoisolojen arvioimi

sesta. Vaalien tai parlamentin boiko- 
| 16. Periaatteellinen “antiparlamen- teeraus tai parlamentista eroaminen 
Itarismi^ siinä mielessä, että ehdot- on pääasiallisesti vain silloin sallit- 
Itomasti ja jyrkästi kieltäännytään ot- tavaa, jos olosuhteet ovat sellaiset, 
Itämästä osaa vaaleihin ja partainen- jotka merkitsevät välitöntä siirty- 
taariseen vallankumoukselliseen toi- mistä aseelliseen taisteluun vallasta, 
mintaan on myös naivia, lapsellista 19. Sen ohella on alituisesti pi- 
oppia, politiikkaa, jonka perustana dettävä mielessä, ettei tämä kysymys 
tosin on politikoitsija-parlamentarik- ole erittäin tärkeä. Silloin kun 
koja vastaan osotettu terve inho, parlamentin ulkopuolella käyty tals
inutta joka samalla ei näe vallanku- telu valtiovallasta on painopistees- 
mouksellisen parlamentarismin mah- sään, niin on itsestään selvää, että 
dollisuutta. Sen lisäksi tämä oppi kysymystä köyhälistön diktatuurista 
usein yhdistyy -aivan väärään käsi ja joukkotaistelusta ei ole rinnastet- 
tykseen puolueen merkityksestä, kun tava siihen toisarvoiseen kysymyk- 
ei nähdä kommunistisen puolueen seen, mikä koskee parlamentarismin 
merkitsevän työläisten keskitettyjä hyväkseenkäyttämistä. 
etujoukkoja, vaan luullaan sen mer- 20. Senvuoksi Kommunistinen lu
kitsevan toisiinsa yhdistyneitten ryh- ternationale painostaa kaikella päät- 
mien hajanaista, irrallista järjestel- täväisyydellä, että jokainen hajaan- 
ID̂ *  . tuminen ja yritys hajottaa kommunis-

1  . 1 \ ^ ° lseltapuolen parlamentaarisen tista puoluetta tässä suhteessa ja 
toiminnan periaatteellinen tunnusta- vain tällä perusteella on mitä suu
niinen ei suinkaan merkitse sitä, et- rin virhe. Kongressi kehottaa kaik- 
t?  tunnustettaisiin ehdottomasti vält- kia aineksia, jotka seisovat joukko- 
Eamattomaksi ottaa konkreettisesti taistelun ja köyhälistön diktatuurin 
■»saa vaaleihin j a . parlamentti-istun- tunnustamisen perusteella, vallanku- 
p ih m  kaikissa ■ oloissa. Se riippuu mouksellisen köyhälistön keskitetyn 
p U a eP-?t01̂ lsfa ek^0*8^ .  Näitten puolueen johdolla, joka ulottaa vai- 
| . o1 f ?. maaratty;jen yhtymien kautta kutuksensa kaikkiin työläisten jouk
ot v-äitfa -tilanne, jolloin kojärjestöihin, pyrkimään kommunis-
i «  ° ?  , erota parlamentis- tisten ainesten täydelliseen yhtenäi-
p-ncivaf *iV i kolshevikit, kun he syy teen huolimatta mahdollisista mie- j€iOsi\at esiparlamenH«tn uJ** ___ *___ i— _______
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tir+ sö to^  „  ®eein si*ta vallan ja parlamentin hyväksikäyttämis-kysy- 
' S n I ? , an. kumouksen aatos- myksessä.

1^ n evalle  Pietarin neuvostolle. Sa
l i - t e k i v ä t  he perustuslakikoii- 4. Vai San kumouksen tnen parlamen-

”fv-SEa sen haJottamispäivänä,- tarism i.
k^n V -p -^ neuvostojen. kolmannen

Tolljttisten. tapahtumien Vallankumouksellisen parlamentaa-
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sen varmentamiseksi on välttämä 
töntä, että:

1. Kommunistisen puolueen täytyy 
kokonaisuudessaan ja sen keskusko
mitean jo  valmisteluaikana, toisin 
sanoen parlamenttivaalien edellä 
huolehtia parlamenttiryhmän persoo
nallisesta luotettavaisuudesta. Kom
munistisen puolueen keskuskomitean 
täytyy olla vastuussa kommunistisen 
parlamenttiryhmän kaikesta toimin
nasta. Kommunistisen puolueen kes
kuskomitealla täytyy olla ehdoton oi
keus asettaa esteitä jonkun järjestön 
asettamalle ehdokkaalle, kun ei ole 
takauksia, että ehdokas parlamenttiin 
päästessään noudattaisi kommunistis
ta politiikkaa.

Kommunistisen puolueen täytyy 
särkeä vanhojen sosialidemokraatti
en tavat asettaessaan ehdokkaiksi 
niin sanottuja “ kokeneita” parlamen
taarikkoja, etupäässä asianajajia ja 
muita sellaisia. Yieensä on välttämä
töntä asettaa ehdokkaiksi työläisiä, 
huolimatta, siitä että he enimmäkseen 
olisivat vain tavallisia puolueen jä 
seniä, ilman suuria parlamentaarisia 
kokemuksia; sellaiset ainekset, jo t 
ka liittyvät kommunistisiin puoluei
siin vain päästäkseen parlamenttiin, 
täytyy kommunististen puolueiden 
ehdottomasti paljastaa. Kommunis
tisten puolueiden keskuskomiteain 
täytyy vahvistaa vain sellaisten eh
dokkaiden ehdokkuus, jotka vuosia 
kestäneellä työllään ovat osottaneet 
uhraantuvaisuuttaan työväenluokan 
hyväksi.

2. Kun*~vaalit ovat päättyneet, täy
tyy parlamenttiryhmän järjestäminen 
olla täydellisesti kommunististen puo
lueiden keskuskomiteain käsissä, k o 
konaan siitä huolimatta onko puolue 
kokonaisuudessaan sillä hetkellä lail
linen tai laiton. Kommunistisen par
lamenttiryhmän puheenjohtaja ja 
toimeenpaneva komitea täytyy olla 
puolueen keskuskomitean vahvista
mia. Keskuskomitealla tulee parla
menttiryhmässä olla vastalauseoi- 
keudella varustettu edustaja ja kai
kissa tärkeissä poliittisissa kysymyk
sissä täytyy parlamenttiryhmän pyy
tää menettelytapaohjeita puolueen 
keskuskomitealta. Keskuskomitealla 
on oikeus ja velvollisuus parlamen
tissa olevien kommunistien suuren

tehtävän takia asettaa ryhmän puo
lesta puhuvan puhujan, tehdäkseen 
hänelle etukäteen puheen suuntavii
vat, jotta puhe olisi puolueen kes
kuskomitean vaatimusten mukainen. 
Jokaisen ehdokkaan, joka on kom
munistien vaalilistalla täytyy tehdä 
kirjallinen sitoumus, että hän kes
kuskomitean ensimäisestä vaatimuk
sesta luopuu edustusoikeudestaan ja 
täyttää eroamisesta tehdyn vaati
muksen.

3. Niissä maissa, joissa kommunis
tiseen ryhmään on päässyt tunkeutu
maan reformistisia, puolireformisti- 
sia ja tavallisia häälyviä aineksia 
(jollaista jo on tapahtunut muuta
missa maissa) on kommunistisen 
puolueen keskuskomitea velvollinen 
ryhtymään perinpohjaiseen puhdis
tukseen, noudattaen sitä periaatetta 
että työväenluokalle on paljo hyö
dyllisempää omata pieni, mutta to
della kommunistinen ryhmä, kuin 
suurilukuinen ryhmä, joka on ilman 
johdonmukaista kommunistista poli
tiikkaa.

4. Kommunistinen edustaja on kes
kuskomitean päätöksestä velvollinen 
yhdistämään laillisen ja laittoman 
toiminnan. Niissä maissa, joissa 
kommunistinen edustaja voi käyttää 
hyväkseen porvarillisten lakien suo
maa loukkaamattomuutta, täytyy hä
nen käyttää tätä oikeuttaan tukeak
seen puolueen laitonta järjestötoim in
taa,

5. Kommunististen edustajien par- 
lamenttityön täytyy olla saman suun
taista kuin puolueen toiminnan par
lamentin ulkopuolella. Puolueen ja 
sen keskuskomitean esityksestä täy
tyy esittää mielenosotukseilisiä laki
esityksiä, joiden tarkotuksena ei ole 
tulla porvarillisen enemmistön ta
holta hyväksytyksi, vaan joiden tar
kotuksena on propagandan, agitatsio- 
nin harjottaminen.

6. Katiimielenosotuksissa ja vallan
kumouksellisessa toiminnassa on 
kommunististen edustajien velvolli
suus seistä työläisjoukkojen etune
nässä johtavilla paikoilla.

7. Kommunististen edustajien täy
tyy kaikilla käytettävissä olevilla 
keinoilla (puolueen kontrollin alaisi
na) kirjallisesti ja kaikenlaisin kei
noin päästä vallankumouksellisten
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, « «  „ C u . , , . »  perusEMIisenlaskeva Ä *

Toist si: .....Puoliproletariaatista eli v a l t i o v a l t a n i '^  t t l o u d e r ^ 86?
^istaviljelxjoislä, *. o. niistä, jotka kaisesti hankkiman avun S ,  
ete^anyllapitonsa hankkivat osaksi suus käyttää proletariaatin t m t  " 
palkkatyöllä maataloudellisissa, teolli- pitalistisilta taloukRm« S,uurka-
»issa ja  kapitalistisissa yrityksissä ja  Sunia^ m a a t a l o Ä J ja  la o s Ä T  
osaksi siten, että raatavat joko omal- kennuksia; kulutus- i l  mnntni„ 
■nll  ^ t aVUOkraam allaan ™a a PaIalIa. osuuskuntain, jotka kapitahsmin li*
S i s ä  1 S a S  S v l Ä Pf r la^ Ä  *  
elintarpeista. Tämä maaseudun ^  « i S l . T * * ?
tätekevän väestön ryhmä on kaikissa la järjestöiksi iotka ensi ti lan ayuj" 
kapitalistisissa maissa erittäin suu- velevat köyhiä q n ny i + a

S1Ä Ä S S 2S Ä :  r n r r ^  ia 
sl*‘oiSs s l t ;,
a - S Ä x s h S f i

r ä Ä s ? ?

taan erotetut. Heidän yhdistämisensä «itä f6 .eiv. myöskään voi muuttaa
samaan järjestöön L  - f  ‘ f 14333' etta Pikkuviljelijät ei-
erinäisten olosuhteiden vaiHtJ««« y ,eensä ole olleet proletaarisen sallittavaa. vallitessa kumouksen vastustajia.

Kolmanneksi: pienvilieliiöistä « n « , l s  Nama koIme edellämainittua ryh- 
talonpojista, jotka inkn „ » 4 ! i  t ?  maaseutujen väestö kokonaisuu-
tai vuokraavat pfenen m aatilan  i f  dessaan' muodostavat kaikissa maissa 
jotka, palkkIamaTta " ie ra s ta 'fv ö v o f tenemmist°m Tästä syystä ei prole-
maa, hankkivat perhlensä la  taion' ‘ aans®n k«mouksen päämäärää ole
tensa tarpeiksi juuri riittävät eram turvattava ainoastaan kaupungeissa, 
®«n ehdot. Tämä f  " 1' vaan myöskin maaseuduilla. Tälle
rnättä hyötyy p r o L t a r ia ^  , 7 as.takkain<m mielipide on laajalti 
ta* 3°ka sille heti ia iT° f- y t- Mu_tta se on etupäässä seu-

[ hankkii: a) van nn t,f täydellisesti raus porvarillisen .tieteen ja porva-
maksusta (esim metavnrS yuok^an r Ulisten tilastojen järjestelmällisestä 
sa, samoin Italiassa v  m i -  m  pettämisestä, jotka kaikin keinoin 
Pautuksen kuoietiiqlafn - ! ! « p  * Va’ pyrklvat salaamaan lueteltujen maa- 
tohinnasta • c j t - J , ? , ^ kasta, ps- seudun väestön ryhmäin ja  riistä- 

vapautuksen mitä ja  m, maanomistajain ja kapitalistia



yo vallan, sillä todellinen valta oli 
heidän puolellaan ja  heidän käsis
sään. Mutta kun vapaamielinen por
varisto tointui ensimäisen vallanku
mouksellisen iskun tuottamasta häm
mästyksestä ja kun sosialipetturit, 
sosialivallankumoukselliset ja mens-
he vikit, auttoivat Venäjän porvaris
toa ottamaan vallan käsiinsä, alkoi 
neuvostojen merkitys heikentyä. Vas
ta heinäkuun 1917 . tapahtumain jä l
keen ja vasta Kornilovin vastavallan
kumouksellisen retken haaksirikon 
jälkeen, kun laajat kansanjoukot al
koivat liikehtiä ja  kun vastavallan
kumouksellisen porvarillis-kompro" 
missoivan hallituksen sortuminen al
koi tulla nopeasti kehittyväksi, alkoi
vat työläisten neuvostot jälleen ku
koistaa ja saavuttivat pian senjäl- 
keen ratkaisevan merkityksen maas
sa.

4» Saksan ja Itävallan vallanku
mousten historia osotti samaa. Kun 
laajat työläisjoukot nousivat, kun 
vallankumouksen aalto nousi erittäin 
korkealle ja kun Hohenzollernin ja 
Habsburgin monarkiain jätteet pyyh
käistiin pois, syntyi Saksassa ja  Itä- 
vallassa luonnon välttämättömyyden 
pakosta työläisten ja sotilaiden neu
vostoja. Ensi aikoina oli todellinen 
valta niiden puolella ja  neuvostot 
olivat hyvällä alulla tulla todelliseksi 
vallaksi." Mutta kun valta siirtyi por
varistolle ja vastavallankumoukselli
sille sosialidemokraateille, historial
listen asianhaarojen-sarjan seurauk
sena, alkoivat neuvostot herpaantua 
ja  kutistuivat olemattomiin. Kapp- 
Lyttwitzin epäonnistuneen vastaval
lankumouksellisen rymäkän päivinä 
alkoivat neuvostot Saksassa uudel
leen herätä henkiin joiksikin päiviksi, 
mutta niin pian kuin taistelu uudel
leen päättyi porvariston ja sosialipet- 
turien voitolla, vaipuivat neuvostot 
uneen, tehtyään yrityksen kohottaa 
päätään.

5. Esitetyt tosiasiat osottavat, 
että neuvostojen perustamiseksi vaa
ditaan määrättyjä edellytyksiä. Työ
läisten neuvostoja tulee järjestää ja 
muuttaa niitä työläisten ja sotilaiden 
edustajain neuvostoiksi vain seuraa- 
vain kolmen edellytyksen ollessa ole
massa:

ä) vallankumouksellinen joukko-
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nousu laajojen työiäismiesten ja -n a ij 
ten piireissä, sotilaitten ja työtätj 
kevien nousu yleensä;

b) sellainen taloudellisen ja poliij 
tisen kriisin kärjistyminen, että vaiti 
alkaa liukua entisen hallituksen k| 
sistä;

c) kun huomattavat kansankerros 
ten rivit ja kaikki kommunistisen 
puolueen riveissä olevat ovat kypsy 
neet valmiiksi tositeolla alkamaa 
ratkaisevan, järjestelmällisen ja suun 
nitelmanmukaisen taistelun vallasta,

6. Näiden edellytyksien puutteei 
sa voivat ja  tuleekin kommunistie 
tehdä uutterasti ja järjestelmällisesi 
propagandaa neuvostoaatteen puole 
ta, tehdä se suosituksi joukkojen ke 
kuudessa, todistaa kansan laajimmi 
le kerroksille, että neuvostot ovs 
ainoa tarkotuksenmukainen valtio 
■muoto ylimenokaudella kommunH 
miin. Mutta välitön neuvostojen jä 
jestäminen ylläesitettyjen edellyty 
sien puuttuessa on mahdotonta.

7. Saksan sosialipetturien yrit; 
liittää neuvostot yleiseen porvarin 
demokraattiseen perustuslakiin os( 
tautuu asiallisesti työväenasian pe 
tämiseksi ja työläisten harhaanjoht 
miseksi. Sillä todelliset neuvost 
ovat mahdollisia anoastaan valtiojs 
jestön muotona, joka astuu porvai 
lisen demokratian tilalle, ja jo 
murskaa porvarillisen demokratia 
asettaen sen tilalle työläisten dik 
tuurin.

S. Riippumattomain oikeiston j( 
ta jäin (Hilferdingin, Kautskyn y. i 
propaganda, joka pyrkii todistama! 
että on mahdollista yhdistää “n< 
vostojärjestelm ä” porvarilliseen fe 
salliskokoukseen, merkitsee joko ti 
dellistä proletaarisen vallankumo 
sen kehityksen lakien ymmärtämä 
puutetta tahi tietoista työväenluol 
harhaanjohtamista. Neuvostot n 
kitsevät köyhälistön diktatuuria. K 
salliskokous merkitsee porvaris 
diktatuuria. On mahdotonta yhdis 
työläisten diktatuuria porvariston £ 
tatuuriin ja niitä keskenään so'" 
taa.

9. Erinäisten kommunististen f 
mäin yritykset Ranskassa, Italia^ 
Amerikassa ja Englannissa neui 
tojen perustamiseksi, jotka eivät ; 
sitä laajoja työläisjoukkoja, eivä



m an proletaarista vallankumousta 
muuttuvat välttämättömästi neuvos
tojen irvikuviksi. Todelliset joukko
jen neuvostot ilmenevät historiani- 
sesti määrättynä köyhälistön dikta
tuurin muotona. Kaikkien vilpittö- 
mäin ja vakavain neuvostovallan kan
natta jäin tulee tarkasti tutkia neu- 
vostoaatetta ja sitä lakkaamatta jou
koille esittää, mutta heidän tulee 
ryhtyä välittömään neuvostojen to
teuttamiseen vain silloin, kun edellä- 
esitetyt edellytykset ovat olemassa.
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Suuntaviivoja maatalouskysymyksessä
1 . Vain kommunistisen puolueen lä. Todella vallankumouksellinen, to- 

johtama kaupunkilais- ja teollisuus- della sosialistisesti toimiva luokka on 
proletariaatti kykenee vapauttamaan proletariaatti vain sillä ehdolla, että 
maaseutujen työtätekevän joukon ka- se kulkee kaikkien työtätekevien ja  
pitaalin ja suurmaanomistajain ikees- riistettyjen etujoukkona, heidän joh- 
tä ja  suojelemaan hävityksiltä ja  tajanaan taistelussa riistäjää vastaan, 
Imperialistisilta sodilta, jotka aina ja ja toimii sen mukaan. Tämä ei kui- 
pysyväisesti ovat välttämättömiä ka- tenkaan ole toteutettavissa siirtä- 
pitalistisen järjestelmän säilyttämi- mätiä luokkataistelua maaseudulle, 
seksi. Maaseutujen työtätekevät jou* ei ole mahdollista ilman kaupunki- 
kot eivät voi muuten kuin yhdessä laisproletariaatin kasvatustyötä maa* 
kommunistisen proletariaatin kanssa, laisproletariaatin keskuudessa, 
ehdottomasti tukemalla sen taistelua 2. Maaseudun työtätekevät ja  riis- 
junkkerien (suurmaanomistajain) ja tetyt joukot, jotka kaupunkilaispro- 
porvariston ikeen poistamiseksi, löy- letariaatti johtaa taisteluun, tai jot
ta ä pelastustaan. Toiselta puolen ei- ka sen ainakin on saatava puolelleen, 
jä t  teollisuustyöläiset voi suorittaa muodostuvat kapitalistisissa maissa 
tnaailmanhistoriallista tehtäväänsä, seuraavista ryhmistä: 
ihmiskunnan vapauttamista kapitaa- Ensiksi: maatalousproletariaatig*ta,
Iin ikeestä ja sodista, jos nämä työ- palkkatyöläisistä (vuosi- ja sesonki- 
läiset sulkeutuvat ahtaiden ammatil- työläiset sekä päiväpalkkalaiset), jot- 
listen etujen piiriin ja  jos he itsek- ka elämäänsä ylläpitävät palkkatyöl
l ä s i !  rajottavat pyrkimyksensä lä maataloudellisissa yrityksissä ja 
oman, aika ajoin siedettävänkin —  metsätöissä. Riippumaton, toisista 
pikkuporvarillisen —  asemansa pa- maalaisväestön ryhmistä erillään ole* 
^antamiseen. Mutta juuri näin on mo- va järjestö, jonka muodostaa tämä 
missä edistyneissä maissa “ työläis- luokka, siihen luettuna metsätyöläi- 
aristokratian” laita, joka muodostaa set, maatiloilla työskentelevät käsi- 
kantajoukon Toiseen Internationaleen työläiset j. n. e. (poliittinen samoin- 
kuuluvisisa, isosialistisiksi itseään ni- kuin sotilaallinen, ammatillinen ja  
silittävissä puolueissa, mutta jotka osuustoiminnallinen järjestö, myöskin 
Itse asiassa ovat sosialismin pahim- sivistystarkotuksia varten j. n. e.), 
I>ia vihollisia, sen kavaltajia, isän- yhä kasvava propaganda ja  agitat- 
maallisuudella intoilijoita ja  porva- siooni tämän ryhmän keskuudessa ja  
Riston apureita työväenliikkeen sisäl- sen saattaminen neuvostovallan ja

siis kykene ryhtymään välittömään 
taisteluun vallasta, vain vahingoitta
vat todellisen neuvos tovallankumo- 
uksen valmistelevaa työtä. Tämänta
paiset keinotekoiset, kasvihuonemai- 
Bet “ neuvostot” muuttuvat parhaim
massa tapauksessa pieniksi neuvosto
valtaa suosiviksi propagandayhdisty- 
miksi, pahimmassa tapauksessa saat
tavat nämä epäonnistuneet “neuvos
tot” vain vahingoittaa neuvostoaatet- 
ta laajojen kansankerrosten silmissä.

10. Neuvostot ovat mahdottomia 
ilman vallankumousta. Neuvostot 11-
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työläisten, talonpoikien ja muitten työläisten täytyy mennä porvarillj 
työtätekevien kanssa yhteyteen. He seen parlamenttiin,  ̂ luövuttämatt; 
eivät saa missään tapauksessa, sosia- etusijaa niin sanotuille kokeneilla 011 
^demokraattisten edustajien tavoin parlamentaarikoille niissäkin tapauli Pr 
hankkia suhteita valitsijoidensa sissa, jolloin työläiset ovat vasta, 
kanssa. Heidän täytyy aina toimia alottelijoita parlamentaarisella alalla 
maan kommunistisen järjestön mää- Hätätilassa voivat tällaiset työläis 
räysten mukaisesti propagandatyössä. riveistä tulleet edustajat lukea pa

8. Jokaisen kommunistisen edusta- heensa, jotta puhetta voidaan ju] t0 
jän täytyy tietää, että hän ei ole kaista lentolehdissä ja sanomalehdU f;r 
mikään lainsäätäjä, joka koettaa mui- sä. F 0
den lainsäätäjien kanssa päästä yh- 11. Kommunististen edustajien, tä # ^
teisymmärrykseen, vaan puolueen tyy käyttää eduskunnan puhujalava!, 
agitaattori, joka on lähetetty vihol- ei vain porvariston ja sen julkistefta 
lisleiriin noudattamaan siellä puo- kätyrien paljastamiseen vaan myöjr* 
lueen päätöksiä. Kommunistinen edus- sosialipatrioottien, reformistien, “ kesi ! 
ftaja ei ole vastuunalainen häjanaisil- kustan” politiikan puolinaisuuden j|e 
le valitsijoilleen, vaan julkiselle tai muiden kommunismin vastustajief.11'1 
laittomalle kommunistiselle puolu- politiikan paljastamiseen ja harjottäl*^ 
eelle. propagandaa Kolmannen Internatio

9. Kommunististen edustajien täy- nalen aatteiden puolesta,
tyy parlamentissa käyttää sellaista 12. Kommunististen edustajien teli-
puhetapaa, jonka jokainen yksinker- tävänä on, siinäkin tapauksessa joi 
täinen työläinen, jokainen talonpoika, loin heitä on vain vähän koko paria- 
jokainen pesijätär, jokainen renki mentissa, koko voimallaan a u ta l^  
saattaa ymmärtää, niin että puolueet- taisteluhaaste kapitalismille. He eivä;
Ja on mahdollisuus julkasta heidän saa unohtaa, että vain se kommunis 
puheitaan lentolehtisinä ja levittää ti on nimensä arvoinen, joka ei vaii 
niitä etaisimpäänkin maaseudun kolk- sanoissa vaan myös teoissa on per
kaan. värien ja sosialipatrioottien venyi

10. Yksinkertaisten kommunististen hellinen.
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Milloin ja missä olosuhteissa tulee työ väenneuvosto ja ™
perustaa k"

1 . Työväenedustajain neuvostoja 2. Kun vuonna 1916, uuden laaja*
(sovietteja) syntyi ensin Venäjällä vallankumouksellisen nousun alussj 
vuonna 1905, aikana jolloin vallanku- Venäjällä heräsi ajatus heti perus 
mouksellinen liike venäläisten työ- tettavista työläisten neuvostoista, va 
Iäisten keskuudessa oli noussut hyvin rotti bolshevikipuolue heti perusta 
korkealle. Jo mainittuna vuonna otti masta neuvostoja ja neuvoi niitä pe 
Pietarin neuvosto ensimäisen vaisto- rustamaan vasta sillä hetkellä, joi 
maisen askeleen vallan vallottamisen loin vallankumous jo  oli alkanut P 
tiellä.  ̂ Pietarin neuvosto oli näihin välitön taistelu vallasta oli tullut päi 
aikoihin voimakas ainoastaan siinä väjärjestykseen.
määrässä kuin oli mahdollisuuksia 3. Vuoden 1917 vallänkumouksel
valtiollisen vallan vallottamiseen. alussa muuttuivat työläisten edusta 
Niinpian kuin tsaarilainen vastaval- jäin neuvostot Venäjällä heti työläis' 
lankumous vahvistui ja  työväenliike ten ja  sotilaiden edustajain neuvoa 
alkoi vaimeta, hävisi se ylipäänsä töiksi, vetivät vaikutusvaltansa pii* 
olemattomiin, lyhytaikaisen kitumi- riin mitä laajimmat kansanjoukot P 
sen jälkeen. saavuttivat äkkiä suunnattoman af'
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tli n saatoin kuin yMeltäpuolen puoli- maanomistäiat ja maanvuokraajat,
1 Iroista  arien ja pieneviljelijäin ja  toi- joiden maat kapitalismin vallitessa 
^  elta puolen suurviljelijäin välillä tavallisesti eivät ainoastaan takaa 

1 1  e vaa syvää juopaa. Ja toisekseen perheen ja talouden ylläpitoa, vaan 
la pitää se, Toisen Internationalen ur- myöskin tuottavat pienen ylijäämän, 
isthoien kykenemättömyyden ja halut- joka voidaan, ainakin suotuisimpina 
^Ifimuuden ja turmeltuneen “työläis- vuosina, muuttaa rahaksi; usein ovat 
^aristokratian” imperialististen etuoi- nämät isännät myöskin tilaisuudessa 
iäCeuksien seurauksena, ylläpitämästä palkkaamaan vierasta työvoimaa.

■todellista proletaarista vallankumo- Esimerkkinä keskivarakkaasta talon- 
^lukseliista propagandaa, agitatsiooni- poikaisväestöstä edistyneessä kapita- 

iärjestämistyötä työtätekevän maa- listisessa maassa voidaan käyttää 
e naisväestön keskuudessa. Opportunis- Saksan vuoden 1907 väenlaskussa 
’ö|tien koko huomio on ollut ja on erotettua ryhmää, joitten hallussa on 
0SIedelleen kiinnitetty siihen seikkaan, 5— 10 hehtaaria maata, ja jonka kes
i i  miten" keksittäisiin keino päästä teo- kuudessa työskentelevien palkkatyö- 

ettiseen ja käytännölliseen yhteis- Iäisten lukumäärä nousee noin kol- 
as:■ ymmärrykseen porvariston kanssa, manteenosaan näiden talouksien lu- 
10 siihen sisältyen suurviljelijät ja kes- kumäärästä. Ranskassa,  ̂ jossa har- 

kivarakas maalaisväestö, eikä por- jotetaan paljon erikoisviljelyksiä 
värillisen hallituksen ja porvariston (esim. viiniviljelystä), jotka vaativat 
vallankumoukselliseen kukistamiseen tavallista suurempaa työvoimaa, käyt- 
proletariaatin avulla. Kolmanneksi tää tämä ryhmä todennäköisesti vie- 
pysyy tämä väärä mielipide vallalla lakki suuremmassa määrässä vieras- 
erään itseointaisen ennakkoluulon ta %  alkk^ylimu&aa»

~ avulla, joka" on yhteydessä kaikkien f  Vallanklrnouksellinen proletariaatti 
porvariilis-demokraattisten ja paria-f ei voi, ainakaan lähimmässä tule- 
menttaaristen ennakkoluulojen kans-| vaisuudessa eikä köyhälistön öikta- 
sa. Tämä ennakkoluulo asettuu to-f tuurin alkuaikoina, asettaa tehtäväk- 
tuutta vastaan, jonka teoreettinen} seep tämän ryhmän puolelleen; saat- 
marxilaisuus on sitovasti todista-* tanpsta, 'Sen täytyy pikemminkin ̂ ra- 
nut ja joka Venäjän köyhälistön vai- jottua siihen, että saattaa heidät 
lankumouksen kokemuksilla on täy- puolueettomiksi, etteivät he proieta- 
dellisesti vahvistettu, nimittäin sitä riaatin ja porvariston välisessä fcais- 
seikkaa vastaan, että, lukuunottamat- lelussa anna mitään aktiivista apua 
ta maalaistyöläisiä, jotka nyt jo ovat viimeksimainituille. Tämän ryhmän 
vallankumouksen mukana, voi hajal- horjuminen edestakaisin on välttämä- 
laan oleva, sorrettu ja lannistettu, töntä ja uuden ajanjakson alussa tu* 
kaikissa, vieläpä edistyneimmissäkin levät he olemaan taipuvaisia kaUis- 
maissa, puoliraakalaiseen elämänta- tumaan porvariston puolelle kapit a- 
soon tuomittu, näihin ryhmiin kuulu- listisesti kehittyneissä maissa; sillä 
va talonpoikaisväestö, jonka taloudet- omaisuudenomistajan maailmankatso- 
liset, yhteiskunnalliset ja sivistykselii- mus ja luonteenominaisuus ovat huo- 
set edut riippuvat sosialismin voitos- mättävässä määrässä muodostuneet 
ta, vasta silloin päättäväisesti tukea yksityiskapitalismin puolelle. Voito- 
vallankumouksellista proletariaattia, kas proletariaatti tulee parantamaan 
kun proletariaatti on vallannut vai-, tämän ryhmän asemaa poistamalla 
tiollisen vallan, kun suurmaanomis-| vuokran ja velkataakan, hankkimalla 
tajain ja kapitalistien kanssa on rat- heille koneita, ottamalla käytäntöön 
kaiseva lopputilitys suoritettu ja kun \ sähkön maataloudessa, j. n. e. Pikai- 
nämä ryhmät käytännössä näkevät nen yksityisomaisuuden poistaminen 
heillä olevan järjestyneen johtajan ja J proletariaattivallan avulla tulee ky- 
suojelijan, joka on kyllin voimakas | seenalaiseksi useimmissa kapitalisti- 
auttaakseen heitä ja ohjatakseen hei- sissa valtioissa. Mutta proletaarinen 
tä oikealle tielle. valtiovalta tulee kylläkin poistamaan

4. Keskivarakkaaseen talonpoikais- tältä ryhmältä kaikki yksityisestä 
väestöön taloudellisessa merkityksesi omaisuudesta johtuvat velvoliisuuaeu 
,sä kuuluvat pientilain isännät, s. o.; Joka tapauksessa takaa Pro>^aar
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mahti pienviljelijöille ja keskivarak- /rä tä  tarketusta varten tulee maalais-
32

proletariaatti aseistaa ja järjestää; 
sovietteihin (talonpoikaisneuvostoh 
hin), joissa riistäjillä ei tule olla 
mitään sijaa ja joissa tulee olla, 
taattuna määräävä vaikutusvalta p ro i 

JBtaareille,-ia. nnolinrolstaaxMlIe. I 
Suurtilain pakkoluovuttämisen eli

kaalle talonpoikaisväestölle sen, että 
heidän maansa jää heidän haltuun
sa, ja myöskin sen, että heidän 
omistamansa maa suurenee koko hei
dän siihen asti vuokraamallaan maa- 
alueella (vuokran poistamisen kaut-j 
ta).

Tämän laatuisten toimenpiteiden kuitenkaan tarvitse olla voittoisan 
yhdistäminen säälimättömään taiste- proletariaatin välittömänä tehtävänä, 
luun porvaristoa vastaan takaa puo- sillä tällaisten talouksien yhteiskun- 
lueettomaksitekemispolitiikan menes- nallistuttamiseksi ei vielä ole ole* 
tyksen. Siirtymisen yhteiseen maa- massa tarpeellisia aineellisia, varsin 
talouden harjottamiseen keskivarak- kaan teknillisiä, sitä vähemmän yh- 
kaan talonpoikaisväestön keskuudessa teiskunnallisia edellytyksiä. Joissa- 
voi proletaarinen valtiovalta aikaan- kin yksityisissä tapauksissa, toden-, 
saada vain noudattamalla mitä suu- näköisesti poikkeustapauksissa, tule* 
rinta varovaisuutta ja tapahtuu se vat pakkoluovutettavaksi sellaiset 
asteettaisesti, esimerkkien avulla, an- maakappaleet, jotka ympäristön pien- 
tanialla koneita, aikaansaamalla tek- viljelijäin joukkoon kuuluvalle asu* 
nillisiä parannuksia (sähkön käytän- jamistolle ovat erikoisen tarpeellisia, 
töönottaminen), ilman mitään pakko- Näille viimeksimainituille tulee myös-

kin taata oikeus maksuttomasti osit
tain käyttää suurviljelijäm maatalö- 
u s koneita määrätyillä ehdoilla. Yleen
sä voi proletaarinen valtiovalta jät
tää maan suurviijelijäin haltuun, ja 
pakkoluovuttaa ,se ainoastaan siinä 
tapauksessa, että omistaja ryhtyy 
vastarintaan työtätekeväin ja  riistet
tyjen valtaa vastaan. Kokemukset Ve
näjän proletariaatin vallankumouk
sesta, jonka taistelu «suurmaanomista-

K Suurviljelijöiksi on katsottava ne* 
r kapitalistiset yrittelijät maataloudes
sa, jotka tavallisesti paikkaavat joi
takin palkkatyöläisiä ja ovat sido
tut talonpoikaisväestöon vain sivis
tystasonsa, elämäntapainsa ja per
soonallisen ruumiillisen kanssatyös- 
kentelynsä kautta omassa taloudes

sa a n .
"porvarillisista ryhmist 

lukumäärältään suurin ja on vallan- jia vastaan, erinäisten vallinneitten 
kumouksellisen proletariaatin suora- olosuhteiden vuoksi, on kestänyt hy- 
nainen ja varma vihollinen. Työtä- vin pitkälle ja  muodostunut sangen 
tekevän ja riistetyn maalaisväestön mutkalliseksi, ovat osottaneet, että 
enemmistön vapauttamiseen näiden tämä ryhmä, saatuaan asianmukaisen 
riistäjien henkisestä ja poliittisesta läksytyksen vähemmästäkin vastus- 
vaikutuksesta, taisteluun tämän ry h- ftukse-sta, kykenee lojaalisesti täyttä
män kanssa tulee kommunistisen mään proletaarisen valtiovallan vaa- 
työskentelyn maaseudulla kiinnittää timukset, vieläpä alkaa kunnioitta- 
suurimman huomionsa. maankin tätä valtiovaltaa, joka tur-

Proletariaatin voiton jälkeen kau-\vaa kaikkia työtätekeviä ja toimii
pungeissa tulee tämän ryhmän ta
holta välttämättömästi ilmenemään 
vastustusta, kaikissa mahdollisissa 
muodoissa, sabotaasia ja suoranaista 
aseellista vastarintaa vastavallanku
mouksen merkeissä. Tämän vuoksi 
tulee vallankumouksellisen proletari
aatin heti ryhtyä varustamaan tar
peellisia henkisiä ja järjestäviä voi
mia tämän ryhmän aseistariisumi
seksi ja, hyökkäyksen ohella teolii- 
suuskapitalisteja vastaan, ensimäisen

säälimättömästi vetelehtäviä rikkaita 
vastaan.

Ne erikoiset olosuhteet, jotka vai
keuttavat porvariston voittaneen pro
letariaatin taistelua suurmaanomista
jia vastaan Venäjällä, ovat pääasias
sa seuraavat: Venäjän vallankumous 
on lokakuun 25 päivän (marrask. 7 
p.) 1917 kumouksen jälkeen kulkenut 
sen asteen läpi, jolloin koko maa
lais väestö kävi yleistä demokraat
tista, s. o. perinpohjin porvarillisde-

vastarinnan ilmetessä antaa sille rat- fmokraattista taistelua suru maanomte- 
haiseva, säälimätön ja tuhoava isku.J ta jia vastaan. Kaupunkilaisproletari-



raa.tti oli sivistyksellisessä suhteessa 
_*a iukumäärältäänkin heikko. Tämän 
lisäksi aiheuttivat pitkät välimatkat 
la äärimmäisen huonossa kunnossa 
•olevat kulkuneuvot lisävaikeuksia.

Europan ja Amerikan vallankumo
uksellisen proletariaatin tulee tar
mokkaasti varustautua täydellisesti 
voittamaan suurmaanomistajain vas
tustuksen, poistaa mahdollisuuden ai
kaansaada vähintäkään vastustusta 
ia täten jouduttaa lopullista voittoa 
ja  tehdä se varmemaksi ja tuloksel- 
lisemamksi. Tämä maalais työväestön, 
puoliproletaarien ja pienviljelijäin 
joukkojen täydellinen voitto on saa
vutettava, isillä ilman sitä ei prole
tariaatin valtaa voida katsoa varmak
si ja vastustuskykyiseksL

6 Vallankumouksellisen proletariaa
tin tulee viivyttelemättä, poikkeukset
ta ja ilman mitään korvausta pakko- 
luovuttaa kaikki maa suurmaanomis
tajilta, aatelistolta ja jok^inoalt* 
henkilöltä, joka joko välittömästi tahi 
vuokraajainsa kautta järjestelmälli
sesti riistää palkkatyöläisten työtä 
ja  ympäristön pienviljelijä tä (usein 
myöskin keskivarakkaita talonpoikia), 
eikä itse tee ruumiillista työtä. Nai 
hin kuuluvat suurimmalta osaltaan 
feodaaliherrain jälkeläiset —  Venä
jän, Saksan ja Unkarin aatelisto, uu
delleen valtaan päässeet Ranskan 
suurmaanomistajat, Englannin loor- 
dit ja entiset Amerikan orjainomis- 

- ta jät —  sekä rikastunee: rahaylimykv 
-&et tai molempain näiden riistäjä- ja 
tyhjäntoimittajalajien sekasikiöt.  ̂ t 

Kommunistisen puolueen riveissä ei 
ele sallittava missään muodossa pro
pagandaa korvauksien maksamisesta 
suurmaanomistajille pakkoluovutetuis- 
ta maista, sillä Europan ja Ameri
kan nykyisessä tilanteessa merkitsisi 
se sosialismin pettämistä ja uusien 
kuormien sälyttämistä  ̂työtätekevien 
ja  riistettyjen joukkojen harteille. 
Nämä joukot ovat jo enemmän kuin 
kylliksi kuormitetut sodan seurauk 
sena, joka lisäsi miljoneerien luku
määrää ja  rikkauksia moninkertai-t 
Siksi.' -

Edistyneisiin kapitalistisiin maihin 
nähden katsoo Kommunistinen Inter
nationale oikeaksi enimmäkseen py
syttää maataloudelliset suurliikkeet 
ja  johtaa niitä Venäjän, neuvostöfca- 
%

louksien tavoin. (Myöskin, on tarkoi
tuksenmukaista kannattaa kollektii
visien yhtymäin — maatalousosuus- 
kuntien, kommuunien —  perustamis
ta).

Venäjällä täytyi maan taloudellisen 
takapajuisuuden vuoksi ryhtyä etu
päässä jakamaan maata talonpojille 
heidän itsensä käytettäväksi. Olo
suhteisiin nähden vain hyvin har
voissa poikkeustapauksissa onnistut
tiin tilukset muodostamaan niinkut- 
sutuiksi neuvostotalouksiksi, joita 
proletaarinen valtio johti omaan las
kuunsa, ja entisistä palkkatyöläisistä 
tuli samalla valtion työläisiä ja neu
vostojen jäseniä, jotka valtiota hal
litsivat.

Maaseutujen suurtalouksien pysyt
täminen turvaa parhaiten maalais vä
estön vallankumouksellisen ryhmän 
etuja, nimittäin maattomain maatyö
läisten ja puoliproletaaristen palsta- 

! tilallisten, jotka pääasiassa ansait
sevat ylläpitonsa palkkatyöllä suur
tiloilla. Sitäpaitsi tekee suurtilain 
kansailistuttaminen kaupunkilaisasu- 
jamiston ainakin osittain elatusky- 
symykseen nähden riippumattomaksi 
talonpoikaistosta.

Toiselta puolen voidaan siellä, 
missä vielä on olemassa jätteitä kes
kiaikaisesta päivätyöjärjestelmästä, 
joka johtaa erikoisiin riistännän muo
toihin, sekä missä vallitsee sellai
nen orjuuden muoto, että vuokraa
ja maksaa puolen sadostaan vuok
rana, j, n. e., sikäli kuin olosuhteet 
vaativat, osa suurtiluksien maista an
taa talonpojille."

Niissä maissa tai niillä alueilla, 
joissa maataloudelliset suurliikkeet 
merkitsevät suhteellisesti sangen vä
hän, mutta joissa sensijaan on suuri 
määrä pientilallisia, jotka haluaisivat 
saada maata, saattaa suurtihiksien 
jakaminen osottautua varmimmaksi 
keinoksi voittaa talonpoikaisto vai 
lankumouksen puolelle, kun samalla 
suurtilain pysyttämisellä ei ole suur
ta merkitystä kaupunkilaisväestön 
elatukseen nähden.

Pysyvän voiton varmuuden turvaa
minen on kaikissa olosuhteissa pro
letariaatin ensimäinen ja tärkein teh
tävä. Vallankumouksen menestyksen 
vuoksi ei proletariaatin tule antaa 
pelottaa itseään edes tilapäisellä tuo-
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tannon taantumuksella. Pysyvä pro
letariaatin valta voidaan saavuttaa 
vain siten, että onnistutaan pysyttä
mään keskivarakas talonpoikaisväestö 
puolueettomana ja hankkimaan kan
natus pienviljelijöihin kuuluvalta ta- 
lonpoikalstolta, tai ainakin sen suu
rimmalta osalta.

Kaikissa tapauksissa tulee siellä, 
missä ryhdytään jakamaan suurtilo
ja, ensi tilalla pitää silmällä maalais- 
köyhälistön etuja.

Suurtilain irtaimistot tulee ehdot
tomasti siirtää ilman korvausta val
tion omaisuudeksi sillä nimenomai
sella edellytyksellä, että pienviljeli
jät saavat niitä maksuttomasti käyt 
tää sikäli kuin valtion suurtilain tar
peet myöntävät, huomioonottamalla 
proletaarisen valtion laatimia määrä
yksiä.

Samalla kun heti proletaarisen ku
mouksen jälkeisenä aikana ei ainoas
taan ole ehdottoman tarpeellista sie
kailematta pakkoiuovuttaa suurmaan
omistajilta heidän omaisuutensa il
man korvausta, vaan myöskin van
gita heidät vastavallankumouksen 
johtajina ja  koko maalais väestön sää
limättöminä tyranneina, niin tulee 
proletaarisen vallan vahvistuessa 
ei ainoastaan kaupungeissa, vaan 
maaseuduillakin, pyrkiä siihen, että 
hankitaan porvariston joukosta mie
hiä, jotka omaavat arvokkaita ko
kemuksia. tietoja ja järjestäviä kyky
jä, luomaan sosialistisia suurliikkeitä 
maatalouden keskuuteen, luotettavain 
kommunististen työläisten valvonnan 
ja  talonpoikaisneuvostojen kontrollin 
alaisina.

7. Sosialismi on vasta silloin lo
pullisesti voittanut kapitalismin ja 
tullut ainaisesti turvatuksi, kup pro
letaarinen valtiovalta on murtanut 
kaiken riistäjäin vastustuksen, kun 
se on turvannut itselleen täydellisen 
herruuden ja täyden kuuliaisuuden, 
kun se on uudelleen rakentanut te
ollisuuden suurliikkeiden tieteellisel
le perustalle ja tekniikan nykyaikai
sille saavutuksille (ottamalla sähkön 
käytäntöön kaikkialla). Vain täten 
voivat kaupungit saada mahdollisuu
den antaa takapajuiselle ja hajanai
selle maalais väestölle niin tehokasta 
teknillistä ja yhteiskunnallista apua, 
että sen kautta hankitaan, aineellinen

perusta suuremmöiselle kohoamiselle 
maataloudellisessa tuotannossa ja  
maalais työssä yleensä. Täten tule
vat myöskin pikkutilalliset esimer
kin vaikutuksesta ja omain etujensa 
vuoksi taipuvaisiksi siirtymään ko
neilla työskenteleviin suuriin yhtei
siin yrityksiin.

Etenkin maaseudulla vaaditaan so
sialismin hyväksi käytävän menes
tyksellisen taistelun tehokkaaksi pe- 
rilleajamiseksi, että kommunistiset 
puolueet osottavat teollisuusproleta- 
riaatille uhrauksien välttämättömyy
den porvariston kukistamisessa ja  
proletaarisen vallan vahvistamisessa, 
sillä köyhälistön diktatuuri merkit

s e e  sekä proletariaatin kykyä jär
jestää  ja johtaa kaikkia työtätekeviä 
ja riistettyjä joukkoja että kykyä 
tämän päämäärän saavuttamiseksi 
etujoukkona ponnistella äärimmäiseen 
saakka ja tehdä mitä urheimpia uh
rauksia. Menestymisen välttämättömä
nä edellytyksenä on, että maaseudun 
enimmän riistettyjen työläisjoukkojen 
asema proletariaatin voiton kautta 
pikaisesti ja huomattavasti paranee 
riistäjäin kustannuksella, sillä ilman 
tätä ei teollisuusproletariaatti voi 
varmasti luottaa maaseudun kanna- 
tukseöirnsrkarhte varma elintarpeiden 
saannista kaupungeille.

8. Sen suunnattoman vaikeuden 
vuoksi, mikä kohtaa työtätekeväin 
maalaisköyhälistön joukkojen järjes
tämistä ja kasvattamista vallanku
moukselliseen taisteluun, koska ka
pitalismi pitää näitä henkisesti ke* 
hittymättöminä, hajallaan, sorrettui
na ja  usein puolittain keskiaikaises
sa riippuvaisuudessa, tulee kommu
nistisen puolueen kiinnittää erikoista 
huomiota lakkoliikkeeseen maaseudul
la, antaa voimakasta avustusta ja 
kaikin puolin kehitttää maaseudun 
proletaarien ja puoliproletaarien jouk- „ 
kolakkoja. Vuosien 1905 ja  1917 val
lankumouksien kokemukset Venäjällä, 
jotka .sittemmin ovat saaneet vah
vistusta ja laajentuneet kokemuksien 
kautta Saksassa, Puolassa, Italiassa 
ja Englannissa sekä muissa edisty
neemmissä maissa, todistavat, että 
ainoastaan jatkuva lakkoliike joukko
jen keskuudessa (johon olosuhteiden 
mukaan ottavat osaa myöskin pik
kutilalliset) kykenee herättämään tä-



UjäE uinuvan maalaisväestön, synnyt
tämään heissä luokkatietoisuutta ja 
käsitystä luokkajär jestön tarpeelli
suudesta maaseudun riistetyn luokan 
keskuudessa v ja saattamaan heidät 
havainnollisesti ja käytännöllisesti 

. ymmärtämään, miten tärkeätä on hei
dän yhdistymisensä kaupunkilaisvä-

- eston kanssa. Maalaistyöväestön am
mattijärjestöt ja kommunistien yh 
teistoiminta maanviljelys'- ja metsä-

- työläisten ammattijärjestöjen kanssa 
ovat näistä syistä erikoisen tärkeät. 
Myöskin on kommunististen puolu
eitten kannatettava osuustoiminnallis
ten yhdistysten (tuotanto osuuskun
tain ) * perustamista, muodostuen ne

' riistetystä maalaisvästöstä j a , ollen
- läheisessä yhteydessä vallankumouk

sellisen työväenliikkeen kanssa. Edel
leen on tehtävä erikoista agitatsioo- 
mityötä pikkutilallisten keskuudessa.

Kommunistisen I n t e r n a tionalen 
kongressi leimaa petturiksi ja luo
pioksi jokaisen sosialistin, joka ei 
ainoastaan tyydy välinpitämättömästi 
syrjästä katselemaan lakkoliikkeitä 
maaseuduilla, vaan (kuten  ̂ammatti- 
yhclistysbyrokraatit, Scheidemannit 
ja Kautskyt) vM äpä nousevat lak
koja vastaankin, roska he katselevat 
näitä vain elintarpeiden vähenemisen 
vaaran kannalta, ja näitä sosialiste
ja on valitettavasti ei ainoastaan kel
taisessa Toisessa Internationalessa, 
vaan myöskin tästä Internationalesta 
eronneissa, Europalle sangen tärkeis
sä puolueissa. Ei millään ohjelmal
la eikä millään vaikkapa kuinkakin 
juhlallisella julistuksella ole vähin
täkään arvoa, ellei teoissa todisteta, 
että kommunistit ja työväenjohtajat 
asettavat proletaarisen vallankumo
uksen kehityksen ja voiton kaiken

edelle, että Jie sen puolesta saat
tavat kantaa raskaimmat uhrit, kos
ka muuta tietä, muuta keinoa ei löy
dy nälän ja hävityksen ikuisiksi 
ajoiksi voittamiseksi ja uusien im 
perialististen sotien estämiseksi. 
Kommunististen puolueiden tulee pyr
kiä kaikin voimin perustamaan maa
seuduille mahdollisimman pian neu
vostoja, jotka muodostuvat palkka
työläisten ja puoiiproletaarien edus
tajista, Myöskin on edistettävä pik
kutilallisten neuvostojen perustamis
ta. Vain yhteistoiminnalla luokka- 
lakkoliikkeiden ja  enimmän sorret
tujen luokkien kanssa kykenevät neu
vostot tehtävänsä täyttämään ja sii
nä määrin vahvistumaan, että he voi
vat voittaa pikkutiialliset vaikutus
valtansa alaisiksi ja myöhemmin, yh
distämällä pikkutilallis- ja maatyöläis- 
neuvostot, sulkea heidät joukkoonsa. 
Niin kauan kuin lakkoliike ei vielä 
ole voimakas ja maatalousproletariaa- 
tin järjestö vielä on heikosti kehitty
nyt, johtuneena sekä suurmaanomis
tajani ja suurtilallisten raskaasta 
painostuksesta että teollisuustyöväes- 
tön ja heidän järjestöjensä puuttu
vasta kannatuksesta, vaatii neuvos
tojen muodostaminen maaseudulla 
pitkäaikaista valmistelua. Tämän 
valmistelun tulee tapahtua aikaan
saamalla aluksi vaikka kuinkakin 
pieniä kommunistisia puolue-elimiä 
sekä toimeliaalla propagandalla, joka 
kansantajuisessa muodossa . esittää 
kommunismin vaatimukset  ̂ ja esi
merkkien avulla osottaa riiston ja 
orjuutuksen eri menettelytavat, edel
leen toimeenpanemalla teollisuustyo- 
läisille järjestelmällisiä agitatsiooni- 
matkoja maaseuduille, j. n. e.
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Kommunististen puolueiden tehtävät proletaarisissa 
vallankumouksissa

Maailmanköyhälistö on ratkaisevl-. työväenluokan edistynein osa kohot- 
taistelujen edessä. Se aikakausi, taa köyhälistön ja puolikoyhaliston 

Tos^a me nyt elämme, on suorana!- suuren joukon oikealle tielle, 
sen kansalaissodan aikakautta. Rat— -ZTSiihen hetkeen saakka, kun tyd- 
haiseva hetki on lähellä. Melkein väestö on vallottanut valtiovallan ja  
kaikissa maissa, joissa on huomatta- kun köyhälistö on pysyvästi lujitta- 
vamnaa työväenliikettä, on työväen- nut valtaansa ja taannut sen por* 
luokan edessä sarja katkeria aseel- värillisiä vastavallankumouksellisia 
lisiä taisteluja. Enemmän kuin kos- vastaan, —  siihen saakka on kom- 
kaan ennen tarvitsee työväenluokka munistisella puolueella järjestetyissä 
luiia järjestöjä. Väsymättömästi on riveissään vain työläisten vähemmis- 
nvt työväenluokan valmistuttava näi- tö. Siihen mennessä kun valta val
uin taisteluihin, hukkaamatta tun- lotetaan ja ylimenokautena voi kom* 
tiakaan kalliista ajasta. munistinen puolue suotuisten olosuh-

Jos työväenluokalla Pariisin kom- teitten vallitessa omata jakamaton- 
m uuni n aikana (1871) olisi ollut lu- ta henkistä ja poliittista vaikutusta 
ia vaikkapa pienikin kommunistinen väestön kaikkiin proletaarisiin ja  
puolue niin olisi Ranskan köyhä- puoliproletaarisiin osiin, mutta ei voi 
listön ’ ensimäinen urhokas kumous yhdistää heitä järjestöllisesti rivel- 
nmodostunut paljoa voimakkaam- hinsä. Vasta sen jälkeen kun köy* 
maksi ia useita erehdyksiä ja heik- hälistön diktatuuri on riistänyt por- 
kouksia olisi voitu välttää. Se tais- variston käsistä sellaiset mahtavat 
telu ioka on köyhälistön edessä toi- väikutusvälineet kuin sanomalehdis- 
sessa historiallisessa tilanteessa, on tön, koulun, kirkon, hallintokoneiston 
paljoa kohtaiokkaampi kuin vuonna j.n.e., vasta sen jälkeen kun porva*

rillisen järjestelmän ratkaiseva ku- 
Kommunistisen Internationalen toi- kistuminen on kaikille selvä, —  vas- 

nen maailmankongressi senvuoksi ta silloin alkavat kaikki, tai mel- 
kiinnittää koko maailman vallanku- kein kaikki, työläiset tulla kommu* 
moukselli^en työväestön huomiota nistisen puolueen riveihin, 
seuraavaan: 3- Käsitteet: puolue ja  luokka»

1 Kommunistinen puolue on osa 0vat mitä lujimmin pidettävä toisis- 
tvöväenluokkaa, sen edistynein, luok- taan eroavina. Saksan, Englannin ja  
katietoisin ja  senvuoksi vallankumo- muitten maitten “ kristillisten”  ja va- 
nksellisin osa. Sen rivit muodostuvat paamielisten ammattijärjestöjen jäse- 
vapaaPa valinnalla itsetietoisimmis- net ovat epäilemättä osa työväenluo- 
ta innostuneimmista ja selvänäköi- kasta. Scheidemannin, Gompersin jä  
simmistä työläisistä. Kommunistisella Kumppanien takana olevat enemmän 
puolueella ei ole mitään sellaisia etu- tai vähemmän merkitsevät työläispii- 
ja jotka olisivat vastakkaisia koko rit epäilemättä ovat osa työväen- 
työväenluokan eduille. Kommunistinen luokasta. Määrättyjen historiallisten 
puolue erottautuu työläisjoukoista olosuhteiden vallitessa saattaa työ* 
siinä että sillä on selvä tietoisuus väenluokan keskuudessa olla olemas* 
kokonaisuudessaan työväenluokan ko- sa lukuisia taantumuksellisia virtauk- 
ko historiallisesta tiestä ja pyrkii lSia. Kommunismin tehtävänä ei oi© 
siihen ettei se tämän tien missään mukaantua tähän täkapajulla olevaan 
mutkassa puolustaisi jonkin yksityi- työväenluokan osaan, vaan siinä että 
sen ryhmän tai yksityisen ammatti- kohottaa koko työväenluokan sen 
alan etuja vaan puolustaa työväen- kommunistisen etujoukon asteelle, 
luokan etuja kokonaisuudessaan. Näiden kahden käsitteen — puolueen 
Kommunistinen puolue on organisa- ja luokan —  toisiinsa sekottaminen 
tooris-poliittinen vipu, jonka avulla voi johtaa mitä suurimpiin virheisiin



, «ekaaxinuksiin. Niinpä on esimer- ollen ei poliittista valtaa voida muu 
Ulisi selvää, että huolimatta työväen- ten vallottaa, järjestää ja johtaa kuin 
Sokan erään osan mielialasta ja en- jonkin poliittisen puolueen kautta. 
X o lu u lo i s t a  imperialistisen sodan Vain sima tapauksessa kun koyha- 
aikana työväenpuolueen olisi hinnal- listölla on johtajanaan järjestetty ja 
i -m illä  tahansa nitänyt nousta noita kokenut puolue, jolla on kiinteästi 
ä Ä ®  ja^henkeä vastaan esitetyt päämäärät ja selvästi val- 
S t a r i a a t i n  historiallisten etujen luistettu ohjelma lahimpia joukkoton 
nimessä jotka velvoittavat sitä käy- menpiteita varten seka sisä- että 
nimessä, joiKd, ulkopolitiikan alalla, jos proletanaat-
maan sotaa sotaa imperialistisen tia johdetaan, niin ja yksinomaanNiinpä esimerkiksi imperialistisen i *  j ^ poliittisen vallan

r Ä E s - S  S s r r a Ä Ävetosivat, kannattaessaan neiuau iövhälistön  kautta luotavalle
“ omien” maittensa porvans , 1 - pysyvälle yhteiskunnan kommunisti-donmukaisesti sitä vastaavaan työ- pysyvälle >n

S W t y ö v £ S r  e Ä !s V nÄ
Ä t a T ^ y h & l l S ^ ^ l i t e Ä u ^  [yV  yhteenkuuluvaisuutta ja yhtenäis-

Ä Ä Ä -  topusi ta Sellaisena yhteenliittävänä ja * h -  
sa luopuivat avoimesta poliittisesta l a v a n a  k e s K U k s e n a  voi olla v ^ n  koi
taistelusta tsarismia vastaan sillä mumstmen puolue'vfhvfstamis“ sta ja 
väitteellä, että työväenluokka koko- tamisesta ja sen _va . ^
naisuudessaan ei ollut vielä kypsä sen a lise k s i j a r ; “ ‘ ^ e n  ?kan-
ymmärtämään poliittista taistelua. mmen me. a[0^doll hvl.

Niin myös Saksan riippumattomi- sanjoukkojen yhtenäisen jonuon ny 
en oikeisto kaikessa puolinaisuudes- käämistä, jotka jouk0* P  tön llI0k_ 
saan vetoaa sihen, että “ joukot niin kukin suuntaansa köyhälistön uoa
haluavat” , —  käsittämättä sitä, että ^ a t i e t o i s u u s  v a a t i i  keslutettya agu ^
puolue on olemassa sitä varten, että sioonia, mikä ^ la is e e  y i . t j 

f-e. kU^ l  J C ien edellä 3a näyt' e r i S  Ja S n n ittä ä  köyhälistön 
4 * J^mmunistinen Internationale o n  Tornion jo iise n a

lujasti siinä vakaumuksessa, että määrättyihin, koko ^  il-
Toisen Internationalen vanhojen “ so- sun tehtavim Sita e koneistoa,
eialidemokraattisten”  p u o i u e i t ten man keskitettyä poluttisi^ 
murskaantuminen ei missään tapauk- s.ft. ffiluttlsen J L - . ...«gy  gyndikalisti- 
sessa merkitse yleensä proletaarisen / ^ ^ IB B u i^ ^ ^ ^ L n p Ä a i 8teii 
puolueolemuksen murskaantumista, - en ja maail * harjottama
Suoranaisen taistelun aikakausi k oy- kannattajien . tvöväenpuolu-
hälistön diktatuurin puolesta tuo propaganda Lastaan on
maailmaan uuden köyhälistön puo- een valttamatto yy as}aiiisesti
lueen: —  kommunistisen puolueen. kauttaaltaan s „_tayaiiankumo-

5. Kommunistinen Internationale vain porvariston ja ^  aattien” tu- 
hylkää mitä päättävimmin sellaisen uksellisten sosialidemo roPagandansa 
käsityksen, että köyhälistö voisi lop- kemista. STti-ta rmoluetta vas-
puunsuorittaa vallankumouksensa il- kautta uikevat asettaen
man itsenäistä poliittista puoluetta, taan, jonka he p (taloudellisen
Kaikki luokkataistelu on poliittis^. tilalle .̂ I“ m  ̂ V3 P _ k1n]aisen epämuo- 
ta taistelua. Tämän taistelun pää- järjestön) tai. 3 f öläigten union, 
määränä, mikä taistelu epäämättö- toisen ^^nstrialistit joutu-
mästi muuttuu kansalaissodaksi, on syndikalistit  ̂ t nistjetl pariin, 
poliittisen vallan vallottaminen. Näin- vat selvien PP

TYÖVÄENLIIKKEEN
KiinlAdTO



Venäjän menshevikit alkoivat vuo joka kaluaa joukot järjestää täistä- 
# e n  1905 vallankumouksen tappion luun, on juuri kommunistinen puo- 
Jälkeen vuoden verran saarnata aja- lue.
itusta niinsanotusta työläisten kon- 6. Todellisen kommunistisen puo* 
gressista, joka täyttäisi työväenluo- lueen tärkein tehtävä on siinä, että 
Isan vallankumouksellisen puolueen se on alituisesti mitä kiinteimmässä 
paikan; kaikenkaltaiset “ keltaiset kosketuksessa köyhälistön laajojen 
työväenpuolue!aiset” Englannissa ja joukkojen kanssa. Tämän aikaan* 
Amerikassa saarnasivat työläisille saamiseksi voivat ja  tuleekin koni- 
muodottomien työläisliittojen tai epä- munistien työskennellä sellaisissakin 
määräisten, vain parlamenttaaristen yhdistyksissä, jotka eivät ole puo- 
yhdistelmien luomista poliittisen luemuodostumia, mutta jotka kasit* 
puolueen tilalle ja samalla aikaa it- tävät laajoja köyhälistöjoukkoja. Esi- 
eeasiassa esittivät kauttaaltaan por- merkiksi: eri maitten sotaraajarikko* 
parillista politiikkaa. Vallankumouk- jen järjestöissä, Englannissa “ Ka
teelliset syndikalistit ja industrialistit det pois Venäjästä” komiteassa, köy* 
tahtovat taistella porvariston dikta- hälistön vuokrayhdistyksissä j.n.e. 
tuuria vastaan, mutta eivät tiedä mi- Erittäin tärkeä on venäläisten esi* 

siten. He* eivät huomaa, että työväen- merkki n. s. “puolueettomista” työ- 
luokka ilman itsenäistä poliittista läis- ja talonpoikaiskonferensseista. 
puoluetta on kuin ruumis ilman pää- Sellaisia kongresseja järjestetään 
tä. * melkein jokaisessa kaupungissa, jo-

Vallankumouksellinen syndikalismi kaisessa työläisten kaupunginosassa 
a industrialismi merkitsee askelta ja  myös maaseudulla. Näitten konfe- 

eteenpäin vain verrattuna vanhaan, Irenssien vaaleihin ottavat osaa myös- 
ummehtuneeseen, vastavallankum ous f  kin takapajulla olevien työläisten iaa- 
selliseen Toisen Internationalen ideo*|jat joukot. Päiväjärjestyksessä ote- 
logiaan (aatemaailmaan). Mutta ver- taan esille polttavimmat kysymyk- 
rattuna vallankumoukselliseen marxl set: ravintokysymys, asuntokysymys, 
laisuuteen, s. o. kommunismiin, mer- sotilaskysymys, koulukysymys, pal
kitsee syndikalismi ja industrialismi vän poliittiset tehtävät j.n.e. Kom* 
askelta taaksepäin. Saksan Kom- munistit vaikuttavat näihin “ puolu- 
tmunistisen “ vasemmistolaisen” Työ- eettomiin” konferensseihin mitä tar- 
väenpuolueen (ei Saksan kommunis- mokkaimmin —  ja mitä suurimmilla 
tipuolueen) perustavassa kokoukses- tuloksilla puolueelle, 
sa huhtikuussa lausuttu selitys, että Kommunistit pitävät tärkeämpänä 
lie perustavat puolueen, mutta “ ei tehtävänään järjestelmällistä järjes* 
puoluetta sanan varsinaisessa mer- tämis-kasvatuksellista työtä näitten 
kityksessä” , merkitsee henkistä an- laajojen  työläisjärjestöjen keskuudes
taan tumista syndikalismin ja indust* Isa, mutta tehdäkseen tämän työn tu- 
rialismin samanlaisille käsityskan -I lokselliseksi, estääkseen vallankumo* 
jaoille, jotka ovat taantumuksellisia, uksen vastustajien saamasta haltuun*

ä m »'- sa näitä laajoja työläisjärjestöjä, täy
tyy edistyneimpien kommunististen 
työläisten alituisesti rakentaa omaa

Yksistään suurlakolla, sillä taktii
kalla, että panisi kätensä ristiin, ei 

| työväestö voi voittaa porvaristoa. 
I Köyhälistön täytyy turvaantua aseel

liseen kumoukseen. Joka sen on kä
sittänyt, käsittää myöskin, että sii
hen tarvitaan järjestettyä poliittis
ta puoluetta, eikä siihen riitä haja-

itsenäistä kommunistista puoluetta, 
joka jatkuvasti järjestöllisesti menee 
eteenpäin ja  joka on valmis tapah
tumien joka käänteessä ja liikkeen 
kaikissa muodoissa ottamaan huomi-

v alainen työväenimio. oon kommunismin yleiset edut.
Yallankumouksellisef syndikalistit 77 Kommunistit eivät 'suinkaan välfc*

puhuvat usein päättävän vallankumo
uksellisen vähemmistön suuresta 
merkityksestä. Nyt, todellinen päät 
tävä työväenluokan vähemmistö, vä 
hemmistö, joka on kommunistinen 
Joka tahtoo toimia, jolla on ohjelma

tele työläisten poliittisesti puolueet
tomina olevia joukko järjestöjä, he e i
vät kammoksu sellaisissakaan tapaufe 
sissa, kun ne ovat täydellisesti taan
tumuksellisia luonteeltaan (keltaisia 

^ liitto ja , kristillisiä liittoja j. n. e.)

%



♦«,* osaa niihin ja käyttää niitä vastaan ja  tukivat porvariston käty- 
Ä k s « « n .  Kommunistinen puolue te- rien politiikkaa ^Samaa oli m yös 
Jjyvakseen . jatkuvasti huomattavissa Saksassa. Sama voi
;K̂ aant y S ä n  ia väsymättömästi va- myös olla mahdollista muissa maissa, 

^exnaa ty<K« * J tt* liatusta Jotta neuvostot voisivat kehittyä 
^mäu puoluetta oikein täyttämään historialliset teh- 
keskuudessa por- tävänsä, on sellaisen voimakkaan 

edistää työväestön a . vie. kommunistisen puolueen olemassa-
vansto ja  s«n toityr** järjestetystä olo välttämätön, joka ei ainoastaan

3 5  ole “ mukaantumatta”  neuvostoon.
t a k e i t a . s o ^ h i  h ^ s ^  — ^ T T e u v o s t o a  p Ä
/ kol meen muotoon: mään irti porvaristoon ja Valkokaan- 
m e n  3?Kamm®"„ ?  ™ " „ , toi. ■ tilaiseen sosialidemokratiaan "m a-

^ p u o l u e ,  ammattijarjeaot 3 ai.\ kaantumisesta” , että neuvosto kom»
• «ninta3ar]estot)...ffli f munistisen ryhmän välityksellä kul-

jöÄ haU iion  viJtoitom o-im ui s » puolueen mukana,
us Venäjällä on luonut ehdottaa kommunistipuolue

l , diktatuurin Pe™fmuo4on iota l o b J  eeile“mukaantumista” , “sopeutumis-
n tot. Uusi kolmijaosta, jota k o n «  e e u e toon ja joka sellaisessa- 

kaikkialla kuljemme, on. . “mukaantuxnisessa” näkee puolueen-
2 n e u v o s t o t ^  tu otan togto  (teol- , “ J g g Ä  luonteen” voimistu- 
lisuuslnt^Lk r  Muim . Eayosiun y rrTieta se tekee sekä puolueelle että 
^ a r tC T T M to a  samomkmn va täytyy neuvostolle sangen kyseenalaisen 
mouksellista tuotan, Vfiv- palveluksen, se ei tunne enempää
alituisesti ja larjestelmauisesti koy P neuvostonkaan mer-
hälistön puolueen, s. o, kommunisti- puolu „N t te» voittaa sitä
puolueen johtaa. T y o v a e n l u ^ y  ar- k g stm  . ™ % oimakkaampi mei-
jestyneen etujoukon kommun p . puolue jossakin maas»
sen puolueen -  täytyy johtaa yhtä dan 5uo® a“ m® 1̂  --riippumattomat- 
suuressa määrässä koko t?’ova®tt̂  ?a vieläpä oikeistososialistitkin nyt 
kan taistelua sekä taloudellisella eU „anoissaan tunnustavat “neuvosto- 
poliittisella alalla kuin myös valis- sanoissaan tämän ai.
tustyön alalla, sen täytyy muodostaa aatteen . ta neuvostoaatetta,
elävä henki sekä tuotantoliitoissa et- “ eksen Pilaamana ku»
ta työläisten neuvostoissa, samoin- voim voimakas kommunistinen
kuin köyhälistön järjestymisen kai- mei l a o n  *

“ t i  ; » - »  * « .  H r u s s ä .  " s s s s s ztön diktatuurin historiallisena pe- kassa, saattamaan neuvosto 
Tusmuotona ei mitenkään jähenna tarvitsee kommu v
kommunistisen puolueen johtavaa 9. y * llp+ta ei vain niin kau- 
osaa köyhälistön vallankumouksessa, nistista Puoluetta e aavutettUi
Kun Saksan “vasemmisto”kommums-, aksi aikaa kun r  ttamisen aikana» 
tit (katso heidän julistustaan Saksan- ei vain _ _ SPniälken kun valta
köyhälistölle huhtik. 14 p:nä, 1920, vaan_ y työväenluokan käsiin*
jonka on allekirjottanut Saksan Kom- o n j o u _  vuotta vallassaolleeni
munistinen Työväenpuolue), selillä- Kohta k o l m e l i i s t e r i *  
vät, että “myös puolue mukaantuu, Venäjän ^ Ä ^ ^ unistisen puolu» 
yhä enemmän neuvostoajatukseen ja osottaa, cpniälkeen kun työvä-
saa proletaarisen luonteen” , niin ei

se sotkettu käsitys siitä, että kom- esto on °^anut tulee yhä
munistisen puolueen pitäisi' neuvos- pienene, vaan painvasto 
tossa hajaantua, ikäänkuin neuvostot guuremma s • . , köyhälistö)
voisivat täyttää kommunistisen puo- f  fo . a vanan käsiinsä, jää kö_y- 
lueen paikan. Tällainen ajatus on ai valiot taa edelleenkin vair*
van väärä ja taantumuksellinen. häliston p g on

.Venäjän vallankumouksen histori- osaksi '^ ä e n iu o k a s ta , jokai
asBa näimme ajanjakson, jolloin neu- tankin s . J
vostot toimivat köyhälistön puoluetta järjesti vo.ton.
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Kahdenkymmenen vuoden kulues- listön diktatuurin aikana, kommums- 

sa. kuten olemme nähneet Venäjällä, tinen puol. on rakennettava rautaisen 
kolmenkymenen vuoden kuluessa, ku- proletaarisen sentralismin (mahdoh 
ten on ollut taita Saksassa, on kom* lisimman suuren keskittymisen) pöh- 
«munistinen puolue taistelussaan por- jalle. Johtaakseen menestyksellisesti 
varistoa ja niitä “ sosialisteja” vas- työväenluokkaa puhjenneessa ja an- 
taan, jotka itseasiassa vain osottivat karassa kansalaissodassa, täytyy 
porvarillisten ajatusten vaikutusta kommunistisen puolueen omissa ri- 
työväen piirissä, sulattanut itseensä veissään luoda rautainen, sotilaalli- 
ja  tehnyt kaltaisekseen lujaluontoi* ne n järjestys. Venäjän Kommunisti- 
simmat, selvänäköisimmät ja kehitty- puolueen, jolla vuosikausia on ollut 
neimmät työväenluokan esitaistelijat, johdettavanaan 'kansalaissota, koke- 
Vain tällaisen kiinteän, työväestön mus on osottanut, että ilman mitä 
valio juokon järjestön olemassaolon ankarinta kuria, ilman täydellistä 
kautta on mahdollista voittaa kaikki keskitystä (sentralismia) ja ilman 
ne vaikeudet, jotka työväen diktatuu- kaikkien puoluejärjestöjen täydellis-
ri voiton jälkeen tuo esille. tä, toverillista luottamasta johtaviin

Uuden punaisen armeijan järjestä- puoluekeskuksiin, työväenluokan voit- 
minen, porvarillisen valtiokoneiston f  to on mahdoton, 
todellinen hävittäminen ja sen tilat 14. Kommunistinen puolue täytyy 
Ie uuden köyhälistöläisen valtioko- rakentua kansanvaltaisen keskityksen 
neiston alun asettaminen, taistele- (sentralismin) pohjalle. Kansanval- 
minen yksityisten työläisryhmien täisen keskityksen ^sentralismin) 
ammattikuntahenkeä vastaan, taistelu pääperiaatteen muodostaa se, että 
paikallista ja piiri“ patriotismia” vas* alimmat puoluesolukkeet valitsevat 
taan, uuden työkurm järjestäminen ylimmät toimikunnat, että ylimpien 
tuotannon alalle —  kaikilla näillä toimikuntien kaikki määräykset ovat 
aloilla kuuluu ratkaseva sana kom- ehdottomasti ja eittämättömästi sito- 
munistipuolueelle; sen jäsenten täy- via kaikille alemmille toimikunnille 
tyy omalla esimerkillään innostuttaa ja että on olemassa luja puoluekes- 
i a i o ht aa  työy ä enl uokan., enamm i gixiä kus, jonka valta kaikkiin johtaviin 

^oyliau st oh poliittisen puoliu^puoluetovereihin nähden on yleensä
tunnustettu puoluekokouksien väliai
koina.

15. Joukko Europan ja Amerikan 
kommunistipuolueita ovat pakotetut 
porvariston kommunisteja vastaan ju 
listaman sotatilan johdosta olemaan 
laittomia. On muistettava, että sel
laisen asiantilan vallitessa ollaan pa
kotetut silloin tällöin luopumaan vaa
litapa-periaatteen täsmällisestä suo
rittamisesta ja antamaan johtaville  
puoluetoimikunnille täydennyksen

/e e n  välttämättömyys lakkaa olemas 
/  ta  vasta sitte kun luokat ovat täy

dellisesti hävitetyt. Kuljettaessa tä
hän kommunismin lopulliseen pää 
määrään, saattaa olla mahdollista 
että nykyaikaisten köyhälistön jär
jestöjen  kolmen perusmuodon (puo 
lueen, neuvostojen ja tuotan tpliitto- 
jen)^ historiallinen merkitys muuttuu 
ja  että vähitellen kristalloituu esille 
työväenluokan järjestön yhtenäinen 
muoto. Mutta kommunistinen puolue 
voi vasta sitte hajota, kun kommu- (toimittaminen, kuten aikoinaan Ve-
uismi on lakannut olemasta taistelu- Inäjällä. Piiritystilan vallitessa ei 
kohteena ja koko työväenluokka on f  kommunistinen puolue voi jokaises- 

. t n 1 Iut,_;kommunistisäksi. _ - . / sa vakavassa kysymyksessä käyttää
Kommunistisen iater natio nafSn ' hyväkseen kansanvaltaista yleisää- 

toinen kongressi ei ainoastaan yleen- nestystä (Amerikan kommunistien 
sä todenna kommunistisen puolueen yhden osan ehdotus), vaan on se 
historiallisia tehtäviä, vaan se myös pikemminkin pakotettu antamaan 
kin sanoo kansain väliselle köyhälis- johtavalle keskukselleen oikeuden 
lolle, joskin vain yleisissä hahmo- tarvittavalla hetkellä tehdä tärkeitä 
piirteissä, minkälaista kommunistis- päätöksiä koko jäsenistölle, 
ta puoluetta tarvitsemme. IS. Sen edistäminen, että yksityi

13. Kommunistinen Internationale sillä paikallisilla puoluejärjestöillä, 
on sitä mieltä, että etenkin köyhä olisi laaja ‘itsenäisyys'* hetkontaa



vain kommunistisen puolueen rivejä, 
vähentää sen toimintakykyisyyttä ja 
edistää pikkuporvarillisia, anarkisti
na hajottavia virtauksia.

17. Niissä maissa, joissa porvaris
to tai vastavallankumouksellinen so- 
gialidemokratia on vielä vallassa, on 
kommunististen puolueitten opittava 
•suunnitelmallisesti yhdistämään lail
linen toimintansa laittomaan toimin
taan. Silloin on laillinen työ oleva 
laittoman puolueen todellisen kont
rollin alaisena. Kommunististen par
lamenttiryhmien sekä yleismaallises- 
sa, että paikallisessa mittakaavassa 
(kunta-, kaupunki- y. m. valtuustois
sa) on täydellisesti oltava emäpuo- 
iueen kontrollin alaisina —  ollenkaan 
ottaen sitä huomioon, onko emä- 
puolue sinä hetkenä laillinen tai lai
hon. Niiden edustajien, jotka missään 
muodossa kieltääntyvät alistumasta 
puolueen määräämisvallan alaisiksi, 
on erottava kommunistien riveistä. 
Laillinen sanomalehdistö (lehdet, 
kustannusyhtiöt) täytyy ehdottomas
ti olla emäpuolueen ja sen keskusko
mitean kontrollin alaisena. Tässä koh
dassa ei voi tehdä mitään myönny
tyksiä.

18. Kommunistisen puolueen jar- 
jestämistoiminnan perusehtona täy 
tyy kaikkialla olla kommunistisen 
ryhmän luominen, vaikkapa prole
taarien ja puoliproletaarien lukumää
rä joskus olisikin vähäinen. Jokai
sessa neuvostossa, jokaisessa ammat
tijärjestössä, jokaisessa kulutus- 
osuuskunnassa, jokaisessa työpaikas
sa, jokaisessa vuokrayhdistyksessä, 
kaikkialla, missä vain löytyy kolme
kin henkilöä, jotka kannattavat kom
munismia, on heti perustettava kom
munistinen ryhmä. Vain kommu
nistien sitkeyden kautta on työväen
luokan etujoukolla mahdollisuus 
saattaa taakseen koko työväenluokka. 
Kaikki kommunistiset ryhmät, jotka 
toimivat poliittisesti puolueettomissa 
järjestöissä^ ovat emäpuolueen ehdot
toman kontrollin alaisina, huolimatta 
siitä, toimiiko puolue sanottuna het- 
J^nä laillisesti tai laittomasti. Kai
kenlaiset kommunistiset ryhmät täy-'

keskenään järjestää mitä anka- 
Jfhhpaan keskinäiseen riippuvaisuu
d e n  toisistaan, mikä on toteutettava 
nntä perinpohjaisena min.

18. Kommunistinen puolue on mel
kein kaikkialla kaupunkilaispuolue, 
teollisuustyöläisten puolue, nämä kun 
pääasiallisesti asuvat kaupungeissa, 
mutta työväenluokan mahdollisimman 
helpon ja pikaisen voiton saavutta
miseksi on välttämätöntä, että kom
munistinen puolue ei ole ainoastaan 
kaupunkipuolue, vaan myöskin maa
laiskylien puolueena. Kommunistisen 
puolueen täytyy ulottaa propagandan
sa ja järjestämistoimintansa maa
työläisten ja pien- sekä keskikokois- 
viljelijäin keskuuteen. Kommunisti
sen puolueen on erikoisella huolella 
työskenneltävä sen puolesta, että 
maaseudullakin saadaan järjestetyk
si kommunistisia ryhmiä.
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Köyhälistön kansainvälinen järjes
tö voi olla voimakas vain siinä ta
pauksessa, kun kaikissa maissa, mis
sä kommunisteja elää ja taistelee, 
ylläesitetyt katsantokannat otetaan 
huomioon. Kommunistinen Interna
tionale kutsuu kongressiinsa sellai

n e n  ammattijärjestön, joka tun
nustaa Kolmannen Internationalen 
periaatteet ja joka on valmis irtaan
tumaan keltaisesta Internationalesta. 
Kommunistinen Internationale tulee 
järjestämään punaisen ammattijärjes
töjen kansainvälisen osaston, joka 
seisoo kommunismin pohjalla. Kom
munistinen Internationale ei kieltään- 
ny yhteistoiminnasta sellaisten työ
väenjärjestöjen kanssa, jotka eivät 
ole varsinaisia puolueita, jos nämä 
haluavat käydä todella vallankumo
uksellista taistelua porvaristoa vas
taan. Mutta tämän ohella Kommu
nistinen Internationale osottaa ko
ko maailman köyhälistölle seuraa- 
vaa:

1. Kommunistinen puolue on työ
väenluokan vapautuksen pää- ja pe
rusase. Kussakin maassa täytyy meil
lä olla ei ainoastaan ryhmiä ja vir
tauksia, vaan kommunistinen puo
lue.

2. Kussakin maassa saa olla vain 
yksi yhtenäinen kommunistinen puo
lue.

3. Kommunistinen puolue on ra
kennettava mitä lujimman keskitty
misen (sentralismin) perusteelle ja
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kansalaissodan aikana on sen otet munistinen puolueryhmä. joka on 
tava riveissään käytäntöön sotilaalli* kiinteästi emäpuolueen alaisena.
2ien kuri. 6. Käyttäen kiinteästi ja uutterasti

4. Kaikkialla, missä on vain tusi- kommunismin ohjelmaa ja vallanku- 
nakin proletaareja tai puoliproletaa- hi°uksellista taktiikkaa, on kömmi** 
reja, on kommunistisella puolueella uis^jsen puolueen alituisesti oltava 
oleva järjestetty ryhmä. yhdistyneenä laajoihin työväen jär-

5 vncooH n »n JestQihin ja varottava lahkolaistumis*o. Kub^akm puouiemuotoa vailla ta samassa määrässä kuin nprmAf- 
olevassa laitoksessa täytyy olla kom- teettomuutta.

Kapitalistinen maailma ja kommunistinen 
Internationale

^Kommunistisen Internationalen toi- haillaan horjuvat Uhkaavat niiv^t 
sen kongressin Manifesti. pimittävät k a p ita lis t in  ^ a a f l ia a  

Kommunistisen Internationa- tulevaisuutta. Imperialistien sota on 
Ien toinen kongressi, edustaen armottomasti hävittänyt vanhan Uit* 
kolmeakymmentä viittä maata, t0lllin Ja keskenäiseen vakuutukseen 
kokoontui Pietarissa heinäk. 17 Perustuvan järjestelmän, joka perus- 
p., 1920 ja  jatkoi istuntojansa aseellisen rauhan tasapainoon.
Moskovassa heinäk. kahdennes- , rsai^ es n̂ rauhansopimus ei ole 
takymmenennestä kolmannesta tuomaan minkäänlaista muu-
päivästä elokuun seitsemänteen Järjestelmää sen tilalle,
päivään. >Sen tarkotuksena oli Venäjä, Itävalta-Unkari ja  Saksa 
muodostaa selvät käsitykset ovat peräkkäin jääneet pois maail- 
kansainvälisestä tilanteesta, luo- man näyttämöltä. Jotkut voimakkaat 
da silmäys taaksepäin sille tai- vadat, jotka ennen näyttelivät huo 
paleelle, joka jo on kulettu ja niattavaa osaa maailman rosvouk- 
pystyttaä merkkipylväs tulevil- ses-sa, ovat nyt tulleet ryöstön ja ha- 
Ie taisteluille. jaannuksen kohteiksi. Voitokkaille

Kommunistisen Internationa- liittolaismaiden imperialismeille on 
tionalen maailmankongressi yk- avautunut uudet ja laajat siirtomaa- 
sl*PleIisesti lähettää tämän ma* ryöstöalueet, alkaen tältäpuolen Rei* 
mfestin koko maailman työläis- ni.u virran ja ulottuen Keski- ja  
miehille ja -naisille siinä sy- Itä-Europaan ja aina Tyynellemerel* 
vassa vakaumuksessa että sen *e asti- Kuinka voidaan Kongoa, 
päämäärät ovat okeudenmukai* Syyriaa, Egyptiä tai Meksikoa Ver
set ja  sen menettelytavat oi- rata Venäjän aroihin, metsiin tai 
keat. vuorimaihin ja siihen laskettuna vielä

j  Saksan ammattitaitoinen työvoima*
s * kin? Voittajien siirtomaapolitiikka

fKansainväliset suhteet Versaillesin ?.? asettanut päämääräkseen: Venä*
; rauhan jälkeen, Jän työväenhallituksen kukistamisen,

S E



koituvat tehdastuotteet ja  voitot. 
Voittoisat liittolaiset ovat perineet 
ohjelman “ järjestää Europa” jota 
Saksan imperialismi edusti sotilaal
listen voittojensa kukoistusaikoina. 
Näinollen kun kukistuneet Saksan 
keisarikunnan ryövärit tullaan asetta
maan liittolaisten hallitsijani toimes
ta tutkittavaksi, niin heitä tulee kuu
lustelemaan samanarvoinen lautakun
ta kuin he itsekin ovat.

Mutta yksinpä voittajienkin leirissä 
on tappion kärsineitä osakkaita.

Isänmaallisten voittohöyryjen huu
maamana, voiton jonka se oli voit
tanut toisten hyväksi, Ranskan por
varisto kuvittelee tulevansa koko Eu- 
ropan haltijaksi. Mutta todellisuu
dessa ei Ranska ole koskaan ennen 
ollut niin suuressa määrässä riippu
vainen Amerikan ja  Englannin voi
makkaammista hallituksista kuin se 
on tänäpäivänä. Ranska määräilee 
Belgian teollisuus- ja  sotapolitiikkaa, 
siten käännyttäen tämän heikomman 
liittolaisensa alaisekseen maaksi, 
vaikka se samalla ei itse ole mi
tään muuta kuin suurempi Belgia suh
teessa Englantiin. Toistaiseksi an
tavat Englannin imperialistit rans 
kalaisten kiskurien menetellä kuten 
haluavat niillä alueilla mannermaal
la mitkä ovat heille annettu, siten 
kierästi kääntäen Europan ja Eng
lannin työläisten purevan suuttu
muksen itsestään Ranskaa vastaan. 
Kuolevan ja häviävän Ranskan voi
ma on katoava ja melkein hullunku
rinen. Ennemmin tai myöhemmin tä 
män käsittävät yksinpä Ranskan so- 
siali-patriotitkin.

Italia on vajonnut vieläkin alem
maksi kansainvälisten suhteiden vaa
kalaudalla. Menettäen hiilen ja ra
vintoaineet, menettäen raaka-aineet, 
menettäen sisäisen tasapainonsa so- 
öan seurauksena, Italian porvaristo 
on kokonaan kykenemätön, vaikkakin 
täydellisesti halukas toteuttamaan 
täydessä määrässä riisto-oikeutensa ja 
valmis rikkomaan yksinpä niitäkin 
«iirtomaaluovutuksia joita Englanti 
on sille myöntänyt.

Japani, jota kapitalistiset ristirii
taisuudet rikkovat sen feudaalisessa 
kuoressa, on suuren vallankumouksel
lisen kriisin partaalla, vallankumo
uksen joka jo  lamaannuttaa sen im-

4 .Im
perialistisia pyrkimyksiä vaikkakin ■ 
kansainvälinen tilanne on sille suo* 
tuisa.

Näinollen jää maailmaan kaksi voi* 
makasta valtaa: Suur-Britannia iai
Yhdysvallat.

Englantilainen im perialism i on vä* 
pauttanut itsensä tsaarismin aasia* 
laisesta ja saksalaisesta kilpailusta,, 
Englannin sotilasvoima on kohonnut 
huippuunsa. Englanti on ym päröi
nyt mannermaan joukolla sille ala* 
maisia valtoja. Se on pakottanut 
alamaisuuteensa Suomen, Viron j& 
Latvian, siten ottaen pois Ruotsilta 
ja  Norjalta viimeisenkin jäljen itse* 
näisyydestä ja tehden Itämeren eng* 
lantilaiseksi lahdelmaksi. Sillä e l 
ole kilpailijaa Pohjanmerellä. Sen. 
yliherruus Etelä-Afrikassa, Egyptissä^ 
Intiassa, Persiassa ja  Afganistanissa 
on tehnyt Intianmerestä englantilain 
sen järven. Sen ylivalta merellä to* 
kee siitä myöskin mannermaiden vai* 
tijattaren. Sen valta maailman y li 
loppuu ainoastaan Amerikan dollari* 
tasavallassa ja  Venäjän Neuvosto* 
tasavallassa.

Yhdysvallat joutuivat ehdottomasti 
syrjään mannermaaprovinsialismin po« 
luilta maailman sodan kautta. Mon* 
roe-oppi —  “Amerika amerikalaisille,? 
—  joka on ollut nousevan kapitalis* 
min tunnussanana, on vaihdettu im* 
perialistiseen tunnussanaan.—  “ Maa** 
ilma amerikalaisille” . Alottaen sota* 
riistolla, voittoillen Europan verilei* 
kiliä, kauppa- ja teollisuussopimuksil* 
la ja myöskin vaihtokeinottelullaj 
Amerika otti suoranaisesti osaa maa* 
ilman sotaan ja sen kautta näytellen- 
huomattavaa osaa Saksan hävittämi* 
sessä ja nyt on se osallisena jokai? 
sessa Europan kysymyksessä ja maa? 
ilman politiikassa.

Kansainliiton lipun alla Yhdysval* 
lat yritti ulottaa politiikkansa valta* 
meren tällepuolelle, yrittäen liittäS 
kansoja yhteen ja valjastaa sen kul* 
täisien vaunujensa eteen Europan ja* 
muun maailman kansat, joita sitten 
olisi hallittu Washingtonista. Kaa* 
sainliitto ei olisi ollut mitään muuta 
kuin oleellisesti “Yankee & Co: n’? 
maailman monopoli.

Yhdysvaltain presidentti, suuri tyh
myyden profeetta, laskeutui alas Sii° 
nain vuorelta valloittamaan maali*-
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maa neljällätoista käskyllään. Pörs 
sikeinottelijat, ministerit ja liikemie 
het olivat täysin selvillä tästä uu
desta ilmestyksestä. Mutta sitävas
toin Europan “ sosialistit” , jotka oli 
vat paistettu kautskylaisessa uunis
sa, tulivat uskonnolliseen kiihkoon ja 
tanssivat kuin kuningas Dalud Wil- 
tsonin arkin ympärillä.
, Mutta tultuaan käytännöllisiin ky 

symyksiin huomasi Amerikan apos
toli, että dollarin edullisesta vaihto
arvosta huolimatta Englanti yhä 
edelleenkin, kuten tähänkin asti, pi
tää hallussaan meriteitä jotka liittä 
vät yhteen ja erottavat eri kansoja. 
Englanti voi tehdä tämän sentähden 
että sillä on vahvempi laivasto, pi
temmät kaapelit ja enemmän koke
musta maailman ryöstämisessä. Toi
nen este Wilsonin tiellä oli Neuvos
to-Tasavalta ja kommunismi. Näin 
Amerikan messias äkäisesti jätti 
kansainliiton, josta on tullut yksi 
Englannin diplomaattisia virastoja ja 
käänsi selkänsä Europalle.

Olisi kuitenkin lapsellista otaksua 
että Amerikan imperialismi, jonka 
ensimäiselle etenemiselle Englanti on 
pannut esteitä, sulkisi itsensä Mon- 
roe-opin sisälle. Ei sinnepäinkään. 
Yhdysvallat suunnitteiee oman kan
sainvälisen systeemin perustamista, 
jonka keskipiste olisi Pohjois-Ameri- 
kassa; kumpikin sekä republikaani
nen että demokraatinen puolue kan 
naitavat ohjelmaa, jonka tarkoituk
sena on koko Amerikan mantereen 
valtaaminen, käännyttäen sekä Kes- 
kj-Amerikan että Etelä-Amerikan 
maat riippuvaisiksi Yhdysvalloista ja 
siten luoden vastapainon Englannin 
kansainliitolle. Tämä päämäärä aijo- 
taan saavuttaa laivasto-ohjelmalla, 
jonka tarkoituksena on rakentaa 3— 5 
vuodessa laivasto suuremmaksi kuin 
on Englannilla. Tämä ollen taiste
lua elämästä ja kuolemasta Englan
nin imperialismille, aiheuttaa mielet
tömän kilpailun taivain rakentamises

s a  näiden kahden jättiläisen välille 
ja  jota seuraa yhtä mieletön kil
pailu öljyalueiden valtaamisesta.

Ranska joka odotti voivansa toi
mia sovittelijana Englannin ja Yh 
dysvaltain välillä, mutta joka itse 
pienemmän kiertotähden tavoin on 
joutunut Englannin vetovoiman pii

riin, huomaakin nyt itsensä ylenmää . 
rin kansainliiton rasittamaksi ja yrit
tää vapauttaa itseänsä siitä lietso
malla vihamielisyyttä Englannin ja  
Yhdysvaltain välille.

Tällätavalla suurimmat vallat val
mistavat maaperää uudelle maailman 
ottelulle.

Sensijaan että se olisi vapauttanut 
pieniä kansoja on sota tuottanut 
hävitystä ja orjuutta Balkanin kan
soille, sekä voittaneille että hävin
neille ja  on tehnyt Balkanin kaltai
seksi suuremman osan Europaa. Im
perialististen päämäärien kiihoitta- 
mana ovat voittajat ottaneet käytän* 
töön sen, että ovat jakaneet entiset 
suuret valtakunnat, ne jotka joutui
vat sodassa häviölle, pieniin erillään 
oleviin kansallisiin valtioihin. Tässä 
politiikassa ei ole jälkeäkään niistä 
niinkutsutuista kansallisista perus
teista. Imperialismi on oleellisesti vi
hamielinen kansallisuusrajoille, vaik
kakin ne koskisivat suuriakin valtioi
ta. Uudet pikkuporvarilliset valtiot 
eivät ole mitään muuta kuin im pe
rialismin tuotteita; se on luonut, vä
liaikaiseksi suojaksi itselleen, koko
naisen sarjan pieniä valtioita sel!ai\ 
siä kuin Itävalta, Unkari, Puola, Ju- 
go-Slavia, Böömi, Suomi, Viro, Lat
via, Liettua, Armenia, Georgia ja mo
net muut, joista joitakin avoimesti 
sorretaan, kun taasen toisia viralli 
sesti suositaan, mutta kaikkia koh
dellaan kuten vasalleja. Pankkiensa, 
rautateittensä ja hiilimonopolinsa 
avulla imperialismi hallitsee näitä 
kansoja, tuomiten ne sietämättömään 
taloudelliseen ja kansalliseen puris
tukseen, loppumattomiin taisteluihin 
ja kauheaan eripuraisuuteen.

Mitä kohtalon ivaa se onkaan, että 
Puolan uudelleenrakentamisen, mikä 
muodosti osan siitä vallankumoukset 
lisesta ohjelmasta silloin kun kansain
välinen köyhälistö ensikerran nousi, 
nyt suorittaa imperialismi vastaval
lankumouksellisia tarkoitusperiä var
ten, ja että Puolan "kansanvaltaa” , 
jonka edelläkävijät taistelivat Euro
pan barrikaadeilla. käytetään eng- 
lantilais-ranskalaisten rosvojen mur
haavien käsien verisenä aseena maa
ilman köyhälistön ensimäistä Köyhä
listön Tasavaltaa vastaan.

“ Kansanvaltainen’ ' Tshekko-SIova-



Wa on samoin myynyt itsensä rans- luihoittimensa, omat kansalliset rli- 
ia laiselle k a p ita lism iliie tä . on ^ va - ta^ “ saaikaan kansalliset erlpu. 
rustanut valkokaartu 3 rai3uudet voittaneiden maiden rajo-
lemaan Neuvosto-Ve aj 3 j en s}sällä on kehittyneet hulppuun-
ria vastaan. . . .  sa. Englannin porvaristo, joka te-

Unkarin proletariaatin urnoomn keytyy olevansa maailman kansain 
yritys vapauttaa itsensä kansaiiise vartj ja ei kykene selvittämään Ir
ja  taloudellisesta kaaoksesta, miK lann}n kysymystä kotona.
0n vallalla Keski-Europassa ia , astu v ie lä  ubkaavampi on kansallisuus- 
essaan Neuvosto-liiton tielle, miKa^ou k siirtomaissa. Egyptissä, In-
ainoa pelastus, kukistettiin taaniu- tiassa . Persiassa uhkaa sisäiset le
muksellisen kapitalismin voimien vottomuudet siirtomaiden raatajat 
avulla, aikana jolloin Europan edis- h äksyvät N e u v  o s to-järjestelmän 
tyneimpien maiden köyhälistö, oiie tunnuslauseen Europan ja Amerikan 
puolueidensa harhaanjohtama, osoi- edistysmieiisntä työläisiltä. _ 
tautui kykenemättömäksi tekemä virallinen, kansallinen, sivistynyt
velvollisuuttaan Unkarin sosialisteja arlst0 Europassa — senjälkeea
ja  itseäänkin kohtaan. kun ge on selviytynyt sodasta ja

Budapestin neuvostohallitus kukis- Versainesin rauhasta —  on kuten 
tettiin sosialistipetturien avustamana, hourujen hoitola. Pienet valtiot, jot- 
lotka vuorostaan kolme ja puoli pai- ka keinotekoisesti erotettiin, talou 
vää vallassa oltuaan itse kukistettiin dellisesti masennettiin rajainsa sisal 
hillittömien vastavallankumoukseni!»- le ta ite leva t toisiansa vastaan sata- 
ten toimesta, vastavallankumouksen mlsta> maa-alueista ja pienistä kau- 
listen jotka veritöissä ja julmuuksia- pungeista. Ne etsivät suurien va t
s a  vetävät vertoja Koltchakm, Dem- jen suojelusta,. suurvaltojen joiden 
kinin Wrangelin ja muiden liittolais- keskinäinen viha kasvaa Palv»  P^va 
ten asiamiesten rik ok sille ... Mutta tä Italla on asettunut vihamieli- 
vaikka se tilapäisesti kukistetuinkin, gelle kannalle Ranskaa vastaan ja  
niin siitä huolimatta Neuvosto-Unka- vaImis asettumaan Saksan puolelle 
ri on kuin majakka Keski-Europan Ranskaa vastaan heti kun Saksa _

kykenevä nostamaan paataan. Hans 
Turkkilaiset ovat haluttomia alis- ka on saiavihainen Englantia vas

tamaan niihin rauhanehtoihin m i t a taan eikä epäilisi syltyttaa uutU 
Lontoon tyrannit ovat heille sanel Europan paloa 30S se v a a : n a 
leet. Että nämä ehdot täytettäisiin gitä saamaan etujaan tekais fläDitää 
©EL Englanti asestanut Kreikani a kan avustamana EaSlanti J  P
usuttanut sen Turkkia vastaan. Nam kaaoksellista voimatonta ■tilanneettä 
©n sekä Turkki että Kreikka pantu Europassa, että ei ku^ an. ® erialig. 
hävittämään toisiansa ja Balkanin keneva häiritsemään sen imp 
niemimaa ja etumainen Vähä-Aasia tigja SUUnnitelmia Amerikan v -
on  tuomittu hävitykseen. Yhdysvallat antavat Japanin y

Armenian o s a  liittolaisten taistelus- tä Itä-Siperiaan voidakseen sa 
tsa on s a m a l l a i n e n  kuin mitä Belgia aikaa saada laiJ^Sj0nyHVoiman Eng-
näytteli sodassa Saksaa vastaan ja t00n, etta se saisi^ y ytt|en että 
Serbia Itävalta-Unkaria vastaan. Kun lannln antaudu voi-
Armenian valtio muodostettiin -  *  Englanti ei vuorokaan & ga_
man rajoja ja  ilman o emassalon mamkoetukseen AmeriK
edellytyksiä —  W ilson kieltäytyi Ar- nen vuotta 1®25' .nva1i<!ten suhtel- 
menian holhousvallasta, jota “ Kan- Tällaisten aRangkan porvariston 
sainliitto”  hänelle tarjosi, silla Ar- den valossa' Poeh ennusti, et-
menian maaperässä ei ole enempää orakkeli m . ^ alkamaan siitä
Öljyä kuin platinaakaan. Vapautet- ta tuleva sot ^ ^ . .  lentoko-
tu” Armenia on nyt vähemmän tur missä ,ede. ,arujskut kiväärien ase-
v a t t u  kuin koskaan ennen. mesta ia granaatit pistimien ase-

Melkein kaikilla vastamuodostetuil- mesta
la  “ kansallisilla”  valtioilla on omat maata. ,
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Europan, Amerikan, Aasian ja 

Austraalian työläiset ja talonpojat! 
Tämä on se jota te olette saaneet 
kymmenen miljoonan kuolleen ja 
kahdenkymmenen miljoonan haavoit 
tuneen kustannuksella.

II.
Taloudellinen asema.

Samalla-aikaa ihmiskunnan tuhoa
minen jatkuu.

Sota en mekaanillisesti hävittä
nyt vleismailmalliset taloudelliset 
siteet "mikä oli yksi tärkeimpiä ka
pitalistisia saavutuksia, Vuonna 1911 
Ranska, Englanti ja Italia erotet
tiin Keski-Europasta ja läheisestä 
idästä — v. 1917 Venäjästä.

Muutamien vuosien aikana hävit
ti sota kaiken sep mitä oli raken
nettu useamman sukupolven ponnis
tuksilla ja työvoimaa mikä oli supis
tunut mahdollisimman pieneen käy
tettiin pääasiassa niillä aloilla joissa 
oli tarpeellista • muuttaa käsillä o le 
vat raaka-aineet tavaraksi, pääasias
sa hävityksen palvelukseen.

Niillä tuotannon aloilla joilla ih 
misen täytyy antautua suoranaiseen 
taisteluun luonnon kanssa, nimittäin 
hiilen ja raaka-aineiden tuotannos
sa, joita täytyy kaivaa maan uume
nista — tuotanto askelettain lakka
si. Liittolaisten voitot eikä Versail
lesin rauha, eivät ole kyenneet es
tämään taloudellisen rappeutumisen 
ja epäjärjestyksen prosessia, ovat 
ainoastaan muuttaneet sen kulkua ja 
muotoa. Kaupansaarto Venäjää vas
taan ja keinotekoinen kansalaisso
dan kiihoittaminen sen hedelmällisiä 
rajamaita vastaan ovat aiheuttaneet 
ja edelleenkin aiheuttavat mittaa
matonta vahinkoa koko ihmiskun
nan hyvinvoinnille. Jos Venäjä sai
si pienemmänkin määrän teknillistä 
avustusta, niin tämä maa voisi N eu
vostovallan perustaman tuotantojär
jestelmän vallitessa tuottaa raaka-ai
neita ja elintarpeita kaksi ja kolme 
kertaa enemmän Europalle kuin mi
tä tsaarinaikuinen Venäjä tuotti — 
Internationale julistaa +ämän koko 
mailman edessä. Tämän asemas
ta paikottaa ranskalais-englantilai- 
ren imperialismi työn tasavallan 
kohdistamaan kaiken voimansa puo
lustukseensa. Tarkotuksella estää

Venäjän työläisten saamasta poltto
aineita, Englanti pitää lujasti kyn' 
sissään polttoaineiden lähdettä —  
Bakua, josta ainoastaan varsin mi
tätön määrä sen varastoista voidaan 
poistaa. Donin rikkaimmat kivihiili- 
alueet ovat aika-ajoin hävitetty val- 

.kokaartilaisten ja liittolaisten toimes
ta. Ranskalaiset ohjaajat ja sapöörit 
ovat työskennelleet ahkerasti hävit- 
tääkseen Venäjän siltoja ja rautatei
tä. Aivan viime päiviin asti ort 
Japani ryöstänyt ja hävittänyt Itä- 
Siperiaa.

Saksan tekniikka ja Saksan työ
läisten korkea tuotantokyky —  tär
keimmät tekijät tuotantojärjestel
män uudestasyntymisessä, ovat nyt 
Versaillesin rauhan jälkeen hal- 
paannutettu suuremmassa määrässä 
kuin sota-aikana. Liittolaisia kohtaa 
ristiriidat. Saadakseen perityksi 
maksun on välttämätöntä edistää 
työtä. Edistääkseen työtä on vält
tämätöntä tehdä elämä mahdollisek
si. Antaa hävitetyn, hajotetun, nään- 
nytetyn Saksan elää merkitsee sitär 
että se voi tulla vastustuskykyisek
si. Fochin politiikka, että Saksaa tu
lee pitää yhä puristuvassa sotilaal
lisessa pihdissä, joka estäisi Sak
san toipumisen — on tulos pelosta 
että Saksa tulisi kostamaan.

On olemassa yleinen puute ja ylei
nen tarve. Ei ainoastaan Saksan 
kauppabalanssi vaan myöskin Rans
kan ja Englannin on passiivista laa
dultaan. Ranskan valtiovelka on ko
honnut 300 biljoonaan frankijn. Tul 
koon mainituksi että taantumukselli
nen ranskalainen senaattori Gaudin 
de Villaine vakuuttaa, että kaksi 
kolmannesta tästä summasta on me
netetty petkutuksien, varkauksien ja  
yleisen kaaoksen kautta.

Työ sodassa hävitettyjen ranska
laisten alueiden uudestarakentami- 
seksi on ainoastaan pisara hävityk
sen meressä. Polttoaineen, raaka- 
aineiden ja työvoiman puute ovat 
ylitsepääsemättömiä esteitä.

Ranska haluaa kultaa, Ranska ha
luaa hiiltä. Ranskan porvarit osot- 
tavat lukemattomia hautoja sota- 
hautuumailla ja vaativat voitto-osin - 
kojaan. Saksan täytyy maksaa! Täy
tyy muistaa että kenraali FoclPilla 
on kylliksi neekereitä ottaakseen



haltuunsa saksalaiset kaupungit. Ve
näjän täytyy maksaa! Saadakseen 
Venäjän kansan käsittämään tämän 
Ranska käyttää biljooneja Venäjän 
hävitykseen; raha joka alkuperäises- 
ti kerättiin Ranskan elvyttämiseksi.

Kansainvälinen sopimus, jonka 
mukaan Ranskan verokuormaa piti 
helpotettaman sillä että sotavelat 
julistetaan joko kokonaan tai osak
si mitättömiksi, ei tullutkaan käy
täntöön; —  Yhdysvallat eivät olleet 
ollenkaan halukkaita lahjottamaan 
Europan maille sitä 10 biljoonan 
punnan summaa.

Paperirahan painatus jmisuu yhä. 
Samaan aikaan kun Neuvosto-Venä
jällä paperirahan paisuminen ja sen 
arvon alennus merkitsee vain kaup- 
pa-raha-talouden kuolemista, sitä kun 
yastaa yleisen, suunnitelmallisen 
tuotteiden jaon kehitys ja yhä lisään
tyvä työpalkkain luonnossa suoritta
minen, —  todistaa paperirahamäärän 
kasvu kapitalistisissa valtioissa ta
loudellisen sekamelskan syventymis
tä ja kiertämätöntä romahdusta.

Liittolaisten konferenssi matkuste
lee paikasta paikkaan etsien kai
kissa Europan huvittelupaikoissa 
intoa. Kaikkialla vaaditaan voitto- 
osinkoja sen mukaan kuinka mie
hiä on menetetty sodassa. Tämä 
kuolleen miehen matkustava pörssi, 
joka parissa viikossa päättää tulisi
ko Ranskan saada 50 tai 55 pro
senttia niistä rahoista joita ei Saksa 
Toi koskaan maksaa, on mainio esi 
merkki siitä paljon huudetusta Eu
ropan “ järjestyksestä” .

Sodan kuluessa on kapitalismis
ta tullut uusi olio.

Yliarvon järjestelmällinen riistä
minen sellaisesta tuotannosta, mikä 
on taloudellisen edun pohjalla, on 
liijaksi vähäpätöistä porvaristolle, 
jotka ovat tottuneet lisäämään pää
omaansa kaksinkertaisesti jopa kym- 
menkertaisestikin muutamassa päi
vässä kansainväliseen ryöväykseen 
perustuvan keinottelun kautta.

Porvarit ovat menettäneet vissejä 
ennakkoluuloja jotka ovat olleet 
heidän tiellään ja samalla ovat ot
taneet käytäntöön eräitä tapoja jo i
ta niillä ei ennen ollut. Sota on 
totuttanut porvariston panemaan voi
maan nälkäsaarron kokonaisia mai

ta kohtaan, se on opettanut sen te 
kemään ilmahyökkäyksiä, poltta
maan kaupunkeja ja kyliä, levittä
mään tahallaan koleeran basilleja 
kulettamaan dynamiittia diplomaa- 
tisissa laukuissa, väärentämään vi
hollisen paperirahaa ja velkakirjo
ja, lahjomaan, vakoilemaan ja sala- 
kulettamaan ennenkuulumattomassa 
määrässä. Sodan menettelytavat ovat 
rauhan solmiamisen jälkeen tulleet 
kauppamenettelytavoiksi.

Pääasiallisimmat kauppatoimet 
ovat nyt sulautuneet valtiontoimin- 
taan, valtion joka toimii kuten jouk
ko ryöväreitä asestettuna kaikilla 
väkivallan välineillä. Jota suppeam
maksi yleismailmallinen tuotannon 
pohja supistuu sitä raivokkaammak
si, julmemmaksi ja tuhlaavammaksi 
tulevat menettelytavat.

Ryövätä ja saalistaa! Tämä on 
kapitalismin politiikan viimeinen sa
na, politiikka mikä on tullut vapaa
kaupan ja suojelustullien tilalle. Ru- 
manian rosvojen hyökkäys Unkariin, 
josta he veivät vetureita ja kalleuk
sia, on mainio vertauskuva Lloyd 
Georgen ja Millerandin taloudellises
ta* filosofiasta.

Porvariston sisäisessä talouspoli
tiikassa on huomattavaa sen häily- 
väisyys yhdellä puolen, kansallistut- 
tamis-, säännöllistyttämis- ja kontrol- 
litoimenpiteiden ja toiseltapuolen so
dan aikana kehittyneiden valtion se- 
kaantumistoimenpiteiden protestee- 
raamisen välillä. Ranskan parla
mentti jatkaa päätöntä touhuaan: 
rakentaen tasavallan rautatieverkon 
“ yhteistä hallintoa” loukkaamatta 
yksityisten kapitalististen  ̂ rautatie
yhtiöiden etuja. Samaan aikaan k a 
pitalistinen sanomalehdistö käy vim 
mattua taistelua statismia vastaan, 
valtion sekaantumista vastaan, mi
kä pyrkii rajottamaan yksityisomis
tusta.

Tilanne Amerikan rantateillä, jo t
ka hajoitettiin valtion toimesta sota- 
aikana, tulivat vieläkin huonompaan 
tilaan senjälkeen kun  ̂valtion kont
rolli loppui. Samaan aikaan repub- 
likaanipuolue ohjelmassaan lupaa 
turvata taloudellista elämää m ies
valtaisilta valtion sekaantumisilta. 
Vanha vahtikoira Samuel Gompers. 
Amerikan ammattiunionistisen Hik -



keen pää, johtaa taistelua rautatei
den kansallistuttamista vastaan, kan- 
sallistuttamista, jota suositellaan 
kaikki parantavana läkkeenä narri
en ja reformipuoskarien taholta. T o 
siasia on että valtion väkivaltainen 
tunkeileminen kilpailemaan keinot
telun kanssa lisää kaaosta kapita
listisessa tuotannossa sen häviämis- 
kaudella. Tuotannon ja kuljetuksen 
pääosien siirtäminen yksityisten 
trustien käsistä “ kansan käsiin” , s. 
o. porvarillisen valtion käsiin, tämän 
voimakkaamman ja ahnaimman kapi
talistisen trustin käsiin, ei merkitse 
pahan poistamista vaan sen yleistyt- 
tämistä.

Hintojen laskeutuminen ja kurssin 
kohoaminen on ainoastaan pintapuo
linen ja tilapäinen tilanne, johtuen 
jatkuvasta epäjärjestyksestä. Hinto
jen vaihtelu ei vaikuta mitään pää
tekijöihin nimittäin raaka-aineiden 
puutteeseen ja tuotannon alenemi
seen. Päästyään sodan aiheutta
masta äärimmäisen jännityksen ai
kakaudesta ovat työläiset kykene
mättömiä työskentelemään kuten en
nen sota-aikaisia olosuhteita. Muu
tamissa tunneissa aiheutettu arvojen 
hävitys, joiden luominen on otta
nut vuosia, nopea suunnaton raha
miesten uhkapeli joka alituisesti y l
tyy sodan aiheuttamien luukasojen 
ja  raunioiden harjalla —  nämät his
torian selvät opetukset eivät tuskin 
auta ylläpitämään automaattista k u 
ria työväenluokan palkkaorjuudessa.

Porvariston taloudelliset kirjailijat 
ja julkisuusasiamiehet puhuvat “ lais
kuuden aallosta” joka pyyhkii yli 
Europan jäytäen sen taloudellista tu
levaisuutta. Työnantajat yrittävät 
paikkailla asiaa sillä että myöntä
vät etuoikeuksia työväenluokan ker- 
makerroksille. Mutta se on turhaa! 
Lisätäkseen tuottavaisuutta on vält
tämätöntä että työläiselle annetaan 
täysi takaus siitä että jokainen va- 
saranisku edistää hänen omaa hyvin
vointiaan, saattamatta häntä perika
don vaaran alaiseksi. Ainoastaan yh
teiskunnallinen vallankumous kyke
nee luomaan hänelle tätä luottamus
ta.

Elinkustannuksien nouseminen tn  
voimakas tekijä kaikissa maissa val- 
Jankumoukselliseu agitatsioonin le
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vittämiseksi. Saksan, Italian, Rans
kan ja  muiden maiden porvarit pyr
kivät lieventämään hyväntekeväi
syydellä korkeista hinnoista joh 
tunutta puutetta samalla kun yrit
tävät ehkäistä lakkoliikettä. K or
vatakseen maanviljelysluokalle sen 
uhraaman työvoiman valtio, syvälle 
velkaantuneena, antautuu epärehel
liseen keinotteluun ja omien varojen
sa kavalluksiin tehden kaikkensa, 
viivyttääkseen loppuselvitystä. Jospa 
onkin joku osa työläisistä joiden 
elintaso on jotenkin korkeammalla 
nyt kuin ennen sotaa, tämä tosiasia 
ei sellaisenaan osota kapitalististen 
maiden todellista tilannetta. On 
tosi, että joitakin tilapäisiä tuloksia 
saadaan usein huomisen päivän kus
tannuksella, mutta ei ole epäilystä 
siitä että eikö tämä johtaisi katas- 
trofimaiseen puutteeseen ja köyhyy
teen.

Ja Yhdysvallat? “ Amerika on ih 
miskunnan toivo”  — tätä Turgotin 
fraasia kertaa Ranskan porvaristo 
Millerandin suun kautta, toivoen s o - 
tavelkainsa anteeksiantoa, siitä huo
limatta vaikka hän ei itse milloin
kaan menettele siten. Mutta Yh
dysvaltain hallitus ei ole kykenevä 
johtamaan Europaa ulos taloudelli
sesta kuilusta. Viimeisen kuuden 
vuoden aikana on Amerika kulutta
nut raaka-aineidensa vara-varastoL 
Pääoman sijottaminen sotatarkotuk- 
siin on aiheuttanut teollisuu$perus- 
teiden supistamista. Siirtolaisuus 
Europasta on pysähtynyt. Siirto
laisvirran kääntyminen vastakkai
seen suuntaan on aiheuttanut sen* 
että satoja ja satoja tuhansia sak
salaisia, italialaisia, puolalaisia, ser
bialaisia, böömiläisiä on poistunut 
maasta mobilisoimisen tähden tai 
ovat muutoin poistuneet uuden isän
maansa viettelyksestä. Raaka-aineiden 
ja työvoiman puute, on uhkaamassa 
Amerikassa; tämän johdosta Am eri
kan proletariati on astumassa uudel
le vallankumouksellisen taistelun as
teelle. Amerika europalaistuu nope
asti.

Eikä puolueettomat maat liljoin 
ole voineet välttää sodan ja saar
ron seurauksia. Kuten neste yh
distetyissä tislausputkissa —̂  yhdis
tettyjen maiden tuotannon taloudel-



linen järjestelmä, olkoonpa näm ät?rit niin paljon puhuvat on valetta 
maat sitten pieniä tai suuria, so~ J Europa kulkee perikatoaan kohden 
taan osaaottaneita tai puolueettomia,a ja  koko maailma sen mukana, 
voittajia tai hävinneitä, aiheuttaa" Kapitalistisessa järjestelmässä ei- 
yhtäläisen tason — köyhyyttä, kur- löydy pelastusta. Imperialismin poli-i
juutta ja turmelusta. tiikka ei johda puutteen poistamiseen^

Sveitsi elää kädestä suuhun ja vaan sen kärjistymiseen, varavaras- 
jokainen edeltäpäin odottamaton, tojen ryöstön johdosta, 
tietämätön tapaus uhkaa sen tasa- Raaka-aineet ja polttoaineet ovat1
painoa. kansainvälisiä kysymyksiä. Ne voi- '

Skandinaviassa ei kullanvirta ole kaan  ratkaista ainoastaan systemaat- 
voinut ratkaista elintarvekysymysta.; tisen yhteiskunnallistetun tuotannon 
Hiiltä täytyy pyydellä pienissä eris-j perusteella.
sä hattu kädessä Englannista. Sii- Valtiovelat ovat välttämättä julis
ta huolimatta vaikka Europa naän- tettava mitättömiksi. Työläiset ja 
tyy nälkään on kalastus Norjassa heidän tuotteensa ovat vapautettava 
menemässä ennenkuulumattoman rahavallan kahleista. Tämä rahaval- 
kriisin läpi. ta täytyy kukistaa. Kaikki valtion

Espanja saa kokea kriitillistä ti- laatimat esteet, joiden tarkoituksena 
lannetta elintarvekysymyksen kans- on jakaa koko tuotantojärjestelmää,, 
sa, johtuen se siitä että Ranska on tulee poistaa. Liittolaisten imperia- 
sieltä vienyt sekä miehiä että he- listien ylimmäisen taloudellisen neu- 
vosia. Tällainen tilanne johtaa näl- voston tilalle tulee asettaa ^maailman 
käisten joukkojen myrskyisiin mie- köyhälistön ylimmäinen taloudellinen 
lenosotuksiin ja lakkoihin. jietivQsto,' tarkofuksella keskittää

Porvaristo luottaa lujasti maan- 'kokö TKm is kunnari ' taloudeilistenTTaE-
viljelyspiireihin. Porvarien talous-Teiden käyttö.
tieteilijät väittävät että talonpoikain f" On välttämätöntä hävittää impe- 
hyvinvointi on suuresti lisääntynyt, rialismi että ihmiskunta saa tilaisuu-
Mutta tämä 011 harhakuva. On tot- «jjen elää.     „
ta että kaikkien maiden kauppaa
käyvät talonpojat ovat jonkunver- III.
ran rikastuneet sota-aikana. He . , .....
ovat myyneet tuotteitaan kalliilla Porvarien valta sodan jälkeen.
hinnalla kun sitävastoin maksavat Etuoikeutetun luokan koko voim a 
velkojaan jotka olivat otettu silloin 0n keskitetty kahteen kysymykseen: 
kun raha oli kallista, nyt kun raha säilyttää paikkansa kansainvälisessä 
on halpaa. Tämä on eduksi. Mut- taistelussa ja estää proletariaatin tu
ta täytyy mainita että koko maan- lemasta maan omistajaksi. Tämä on 
viljelystalous on sodan kestäessä johtanut siihen, että porvarien enti- 
rappeutunut ja hajonnut. Se tar- set poliittiset ryhmittelyt ovat m e- 
vitsee tehdastuotteita, samallaker- nettäneet merkityksensä. Ei ainoas- 
taa kun näiden hinnat ovat kohon- taan Venäjällä, missä perustuslaini- 
neet yhdessä rahan arvon alenemi- nen demokraatipuolue taistelun rat- 
sen kanssa. Valtioverot ovat kohon- kaisevalla hetkellä tuli kaikkien 
fceet äärimmäisyyksiin uhaten ajaa omistavien luokkien lipunkantajaksi 
maanviljelijän pois maaltaan ja tuo- työläisten ja talonpoikien vallanku- 
tannostaan. Näin tilapäisen hyvin- mousta vastaan, vaan vieläpä niissä- 
voinnin jälkeen pienten maanviljeli- kin maissa, joissa on syvemmälle 
jäin asema tulee entistä tukalani- juurtunut poliittinen sivistys, van
haksi. Heidän tyytymättömyytensä hat ohjelmat, jotka erottivat eri 
sodan seurauksiin yhä kasvaa ja porvariryhmät, ovat menettäneet 
koska he muodostavat pysyväisen jyrkät eroavaisuudet ja ennenkuin 
armeijan —  pienviljelijöillä on mon- köyhälistön vallankumous on puhjen- 
*a vähemmän mieluista hämmästys- nut.
tä .porvareille. . .. . Lloyd George on sen kokoomuksen

r  ^hiröpan taloudellisen elämän uu\ puhemies, joka on koonnut konser- 
jdestaan elvyttäminen, josta ministeA vatiivit, unionistit ja liberaalit yfc-



^0
teiseen  taisteluun lähestyvää köyhä
listön valtaa vastaan. Tämän van

ahan demogogin päämääränä an teh
dä kirkosta se laitos joka varustaa 

•elinvoimalla kaikkia omistavien luok 
kien puolueita.

Ranskassa äsken niin huomattava 
^kirkollisvastainen aikakausi on jää
nyt pelkäksi muistoksi, radikaalit, 
rojalistit ja katolilaiset ovat m u o
dostaneet kansallista laatua olevan 

liiton , päätään nostavaa köyhälistöä 
vastaan. Ranskan hallitus, ollen vai-' 
mis auttamaan jokaista taantumuk^ 
sellistä yritystä, avustaa mustänsotr 
nian Wrangelia ja  on uudestaan pe
rustanut diplomaattiset suhteet Va* 
tikanin kanssa.

Giolitti, puolueeton ja saksalais- 
mielinen, on ottanut käsiinsä Ita
lian hallituksen johdon, hyökkääjien, 
puolueettomien, kirkollisten ja ma- 
zinistien johtajana, ollen valmiina 
Juonittelemaan kaikkiin kysymyksiin, 
niin kotimaisiin kuin ulkomaisiinkin 
nähden, tarkoituksella voimistuttaa 
vastustusta sekä maaseudun että 
kaupunkien vallankumouksellista köy * 
liälistöä vastaan. Giolittin hallitus, 
syystä kyllä, pitääkin itseänsä Ita

lian  porvariston viimeisenä turvana.
Jokaisen Saksan hallituksen ja hal

lituspuolueen politiikkana oh ollut 
Hohenzollernin kukistumisen jälkeen 
perustaa liittolaismaiden vallassa ole
vien luokkien kanssa liitto bolshe- 
vism ivihan perusteella, s. o. yhdisty
neen voiman köyhälistön vallanku
mousta vastaan.

Samalla aikaa kun englantilais- 
vanskalainen Shylock tekee yrityksiä 
"kuristaa Saksan kansaa —  Saksan 
porvaristo, puoluerajoista huolimatta, 
pyytää vihollista hellittämään silmuk
kaa voidakseen ensin tuhota Saksan 
proletariaatin e t u v a r t i  otaistelijat 
'omilla käsillään. Tämä on juuri sitä 
m itä aika-ajottaiset neuvottelut ja 
sopimukset koskien aseistariisumista 
Ja sotatarpeiden siirtämistä, tarkoit
tavat.

Yhdysvalloissa on erotus demok- 
raatipuolueen ja republikaanipuolueen 
välillä kadonnut. Nämä riistäjien 
voimakkaat poliittiset järjestöt, syn
tyneet Amerikan sisäisten suhteiden 
.ahdasta piiriä silmälläpitäen, osoit
tautuivat olevansa täydellisesti poli

tiikkaa vailla oleviksi heti kun Ame
rikan porvaristo ilmaantui maailman- 
ryöstö-areenalle. Ei koskaan ole 
yksityisten johtajien eikä ryhmien 
juonittelu —  sekä vastustajien että 
kapinetissa olevien —  osoittanut sel
laista avointa kyynillisyyttä kuin 
nyt. Mutta samalla kertaa kaikki 
johtajat, kaikki klikkikunnat, kaikki
en maiden porvarilliset puolueet, 
muodostavat yleisen rintaman vallan
kumouksellista köyhälistöä vastaan. *

Samalla kertaa sosialidemokraatiset 
pölkkypäät vastustavat diktatuuria,, 
taistellen demokratian puolesta, vaik
ka viimeisetkin jäljet samasta de
mokratiasta armottomasti poljetaan 
ja hävitetään kaikissa maailman 
maissa. _   ....    l!

Sitten sodan, jonka aikana kan
sallinen edustus näytteli tehotonta, 
vaikka komeilevaa, osaa, parlamentit 
ovat vajonneet täydelliseen lamaan
nukseen. Kaikki tärkeämmät kysy
mykset päätetään nykyään ilman 
parlamenttia. Vähän on itseasiassa 
tässä suhteessa muuttunut, vaikka 
näennäisesti laajennetuinkin parla
mentin etuoikeuksia, kuten imperia
listit juhlallisesti vakuuttivat Itali
assa ja muissa maissa. Valtioiden 
kohtaloiden todellisia hallitsijoita 
ovat Rotchild ja Weir, Morgan ja 
Rockefeller, Schneider ja Lusher, 
Hugo Steinnes ja Felix Deutch, Ri- 
zello ja Agnelli, kulta-, hiili-, öljy
jä metallikuninkaat —- nämä ovat 
niitä miehiä jotka pitävät ohjaksia 
ja lähettävät omat miehensä parla- 
mentteihin johtamaan työtään.

Huvittaen itseänsä lukemalla vä
häpätöisiä lakitekeleitä, Ranskan 
parlamentti —  tunnettu kaunopuhei
sista valeistaan ja häpeämättömästä 
kyynillisyydestään —  odottamatta 
huomaa että se neljä biljoonaa, joka 
oli myönnetty hävitettyjen alueiden 
uudestaanrakentamiseksi, onkin Cle- 
meceaun toimesta käytetty kokonaan 
muihin tarkoituksiin, pääasiallisesti 
Venäjälle kuuluvien maa-alueiden hä
vittämiseen. |

Suurin osa voimakkaaksi luullusta I 
Englannin parlamentin jäsenistä ei I 
tiedä yhtään enempää Lloyd Georgen 1 
ja Curzonin suunnitelmista Neuvosto- 1 
Venäjään tai edes Ranskaan näh- I



den, kuin tietää hindulainen noita- lähentelee hulluutta. Pariisi, joka on 
akka bengalilaisessa kylässä. täynnä kansainvälisiä isänmaallisia

Yhdysvalloissa kongressi on taipu- loiseläjiä, kuten “ Temps” myöntää- 
vainen tai muriseva joukko presiden- kin, muistuttaa Babyloniaa kukistu- 
tille, joka itse on äänestyskoneis- misensa aattona.
ton nimellinen pää, äänestyskoneis- ? Uusi porvaristo lyö leimansa poli- 
ton joka vuorostaan on trustien po- tiikkaan, oikeuksiin, sanomalehdis- 
jiittinen koneisto. * töön, taiteeseen ja kirkoon. Kaikki'

Tätä se on, olkoon sanottu, nyt: rajoitukset ovat poistettu. Wilson, 
paljon suuremmassa määrässä kuin .Clemenceau, Millerand, Lloyd George 
aikaisemmin. ^ja Churchill eivät peräydy julkeim -

Saksan elähtänyt parlamentarismi mistakaan petoksista, räikeimmistä- 1 
— porvariston vallankumouksen kes-fkään  valeista ja kun heidät paljaste- 
konen, joka taasen oli historian kes- taan, niin he kylmästi tekevät uusia 
konen —  kärsi jo  lapsuudessaan jrikoksellisia tekoja. Verrattuna n y- 
kaikkia niitä tauteja jotka ovat omi- |kyaikaisten porvarillisten valtiom ies- 
naisia vanhuuden heikkoudesta hä- ten politiikkaan vanhanajan politi- 
viäville. Ebertin tasavallan “ mitä koisijain kettumaisuudet, joita v a n - 
kansanvaltaisin” eduskunta, on voi- Qia Machiavelli selittelee, olivat 
maton, ei ainoastaan rautaisen mar- pelkkää maalaisten hölmöilyä. Oikeus- 
salkka Foch ’in edessä, vaan m yös- laitokset jotka aina ennen salasivat 
kin pörssikeinottelijain, heidän omain ^porvarillisen olemuksensa kansanval- 
steinnessiensä edessä, yhtähyvin kuin taisuuden vaippaan, ovat nyt tu lleet 
sotaklikkien salaliiton edessäkin. luokkajulmuuksien ja vastavallanku- 
Saksan parlamenttaarinen kansanval • inouksellisen provoSkatsioonin avoi- 
ta on voimaton kahden diktatuurin ipiksi asioitsijoiksi. Kolmannen ta sa -

Itsensä porvaristonkin kokoonpa- räpäyttämättä julistaneet Jau-
nossa tapahtui suuria muutoksia so- Tesin murhaajan syyttömäksi. Saksan*, 
tavuosina. Tänä maailman köyhtymi- -jota on huudettu sosialistiseksi ta - 
sen aikana pääomien keskiytyminen ?savallaksi, oikeuslaitokset rohkaise- 
eteni nopein askelin. Liikkeet, jo tk a ; vat Rosa Luxemburgin, Liebknechtin 
olivat ennen syrjässä astuivat nyt| ja muiden köyhälistön marttyyrien* 
etualalle. Lujuus, vakaisuus, pyrki-! murhaajia. Porvarillisten tasavalto- 
mys “ kohtuullisiin” sopimuksiin, jo i-f jen oikeuslaitokset juhlallisesti lail- 
denkin vissien säädyllisyyksien yllä- listuttavat kaikki valkoisen terrorina
pitäminen sekä riistossa että riisto-t rikokset. — ......—
saaliiden käyttämisessä, kaiken tä- Porvarillinen sanomaleBdfsfö om 
män pyyhki imperialistisen tulvan merkitty kultaisen vasikan tavara- 
aallot pois. merkillä. Kansainvälisen porvaristo»

Uusi luokka rikkaita miehiä on johtavat sanomalehdet cv*t valhet- 
astunut etualalle. Tähän uuteen telun, parjauksen ja  moraalisen1 
luokkaan kuuluu sotilaskontrahtorei- alennuksen edustajia, 
ta, alhaisia voittoilijoita, nousukkai- Porvariston mielentila on yhtä kuu
ta, kansainvälisiä seikkailijoita, sala- meinen ja epävakava kuin hinnat 
kuljettajia, hyvin puettuja heittiöitä sen markkinoilla. Muutamia kuukau- 

kaikki hillittömiä lurjuksia, et- siä sodan päättymisen jälkeen kan
sien ylellisyyksiä ja valmiit teke- sainvälinen porvaristo, mutta vär
inään vaikka minkälaisia rikoksia sinkin Ranskan porvaristo vapisi tu - 
köyhälistön vallankumousta vastaan, levän kommunismin pelosta,  ̂ punni- 
^allankumousta jolta he eivät voi ten lähetyvän kukistumisensa astet- 
°dottaa muuta kuin hirsipuita. ta tekemiensä veriseen rikostensa va-

Nykyinen järjestelmä, rikkaiden lossa. Se on kuitenkin säästynyt' 
hallitus, seisoo nyt täydellisesti pal- ensimäiseltä hyökkäykseltä. Toiseen* 
kastettuna suurien joukkojen edessä. Internationaleen kuuluvat sosialisti- 
Sodan jälkeinen aikakausi Amerikas- puolueet ja ammattiuniot, joita si
sä, Ranskassa ja Englannissa osot- toivat yhteiset vastuunalaisuuden si- 
*aa antautumista ylellisyyksiin, joka teet porvaristoon, suojelivat p orva -

välillä. (Ranskan) tuomarit ovat sil-



reita ja ottivat itse vastaan raata- kojen johto on imperialistisen lahta- 
Jien ensimaisen kiukkuisen hyökkä- uksen koulun läpikäyneiden upseeri- 
yksen. Porvaristo osti kukistumisen- en käsissä.
aa tilapäisen lykkäyksen Toisen In- Kapp-Lutwitz kapinayrityksen jäl- 

'ternationalen hajoamisen kustan- keen muutamia tuhansia Hohenzol- 
nuksella. Vastavallankumoukselliset lernin armeijan entisiä upseereja 
Ranskan parlamentin vaalit, joita muodosti vastavallankumouksellisten 
puski Clemenceau, muutamien kuu- joukon, jolle ei voi Saksan demokra- 
kausien epävarma tasapaino, touko- tia mitään ja jonka kykenee kukis- 
kuun lakon epäonnistuminen —  tamaan ainoastaan köyhälistön dik- 
kaikki nämä ovat olleet kylliksi por- tatuurin moukari. Tämä keskitetty 
väreille tunteakseen että heidän hai- vanhan hallituksen terroristeista 
lituksensa on turvattu. Porvariston koottu järjestö saa varaväkeä niistä 
luokkauhkamielisyys on yhtä suurta valkoisista rosvojoukoista joita on 
tänään kuin sen pelko oli eilen. muodostettu junkkerien maatiloilla.

Ainoa taivutusmenettelytapa por- Yhdysvalloissa “National Security 
väreillä tänäpäivänä on pelottelu. Se League”, “Knights of Liberty” ja 
oi usko enää sanoihin, se vaatii toi- muut samantapaiset järjestöt muo- 
sniataa —  vangitsemisia, takavarikoi- dostavat kapitalistien valikoidun ar- 
misia, hyökkäyksiä, teloituksia. Ha- meijan, jonka äärimmäisissä siivissä 
luten avustaa porvaristoa, näyttele- toimivat tavalliset rosvot yksityisten 
vät porvarilliset ministerit ja paria- salapoliisilaitosten muodossa, 
mentikot rautaisen miehen osaa. Ranskassa “Ligue Civique” edus- 
Lloyd George kylmästi kehoittaa taa ajanmukaista lakonrikkurijärjes- 
Saksan ministereitä tappamaan kom- töä samalla aikaa kun reformistinen 
munistejaan, kuten tekivät ranska- “Confederation du Travail” on julis- 
laiset v. 1871. Kolmannen luokan tettu laittomaksi, 
virkamiehenkään ei tarvitse muuta Virkamiesten järjestö valkoisessa 
kuin jyrkästi uhata työväestöä, niin Unkarissa ja vastavallankumoukselli- 
hän jo saa parlamentin suosion set teloittajat joita Englanti suosii, 
osakseen. ovat antaneet köyhälistölle näytteen

Viralliset hallituksen koneistot ovat siitä sivistyksestä ja ihmisyydestä 
tulleet verisiksi aseiksi, joilla ku- jota Wilson ja Lloyd George suosii 
Ostetaan työväenliike. Sen rinnal- vastustaessaan neuvostohallitusta ja 
la ja sen johdon alaisena useampia vallankumouksellista väkivaltaa, 
yksityisiä vastavallankumouksellisia Suomen, Georgian, Latvian ja Vi- 
järjestöjä on järjestetty ja ovat ai- ron “kansanvaltaiset” hallitukset 
kaneet työskennellä. Ne turvautuvat koettavat kaikin keinoin pysytellä 
väkivaltaan lakkojen rikkomisessa, Unkarin antamän esikuvan mukai
lle turvautuvat provokatsiooniin, vai- sena.
teellisiin syytöksiin, ne tekevät Barcelonassa on joukko murhaajia 
hyökkäyksiä vallankumouksellisiin jotka työskentelevät poliisin kontrol- 
järjestöihin ja rikkovat (kommunisti- Iin alaisena. Ja samalla tavalla 0 0  
aia laitoksia, ne järjestävät lahta- kaikkialla.
uksia, murhapolttoja, murhaavat vai- Yksinpä voitetussa ja häväistyssä 
lankumouksen johtajia ja toimittavat Bulgariassakin työtä vailla olevat 
muita samantapaisia tekoja, tarkoi- upseerit liittyvät salaisiin yhdistyk- 
tuksella suojella yksityistä omaisuut- siin valmiina ensimäisen tilaisuuden 
ta ja demokratiaa. sattuessa osoittamaan isänmaallisuut-

Maaparoonien ja suurporvarien jäi- taan Bulgarian työläisten päiden 
keläiset ja pienet porvarit, jotka kustannuksella. <
ovat menettäneet asemansa ja sellai- Ohjelma jonka tarkoituksena on 
set ainekset jotka ovat menettäneet tasotella eri luokkien välisiä risti- 
luokkaetunsa ja joista maastaan riitaisuuksia, parlamentarisia refor- 
panneet venäläiset aateliset muodos- meja, asteettaista kansallistuttamis- 
tavat huomattavan osan, ovat vasta- ta, kansallista yhtenäisyyttä, ei ole 
vallankumouksellisten joukkojen eh- mitään muuta kuin julmaa pilaa 
tymättömänä varastona. Näiden jouk- verrattuna porvariston valtaan sei-
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yrityksestä sovittaa y siihen, luonut voimakkaan asestetun voiman,
törmien avulla. Se tyytyy sunen, punainen armejja on OSOittanut ele
että turmelee muutamia . ^  krit_ vämmyytensä ei ainoastaan Venäjää
aristokraateja lah]omisel a 1 P porvari-monarkisteja, jotka ovat yrit
tää suuret joukot alistuvaisuutee täneet uudestaan perustaa imperialis-
rellä ja raudalla. \  tista hallitusta Koltshakin, Denikinin,

Ei .ole a.ino.“ % : tf  r X S a i d  JudenitsMn Wrangelin, y. m. vai-
tnysta tana päivänä, jota ratka ** joukkojen avustamana, vas-äänestyksellä. Kansanval aisuude ta , koisien ^ o u ^ o j^
on ainoastaan, mmsto^jalella m^oko .‘demokratisoituja” kansallisia armei- 
valtfojärjesti on alennettu alkuperai- joita

S T - 2 Ä 5 —  ~ ~

£ S “  ** Ä S S £  “Ä S S i
ovat sen käytettävissä silloin kome vuotta on ihmeellinen saavu-
kysymys vallasta lopullisesti Uus taloudellisella alalla. . Syy minkä
kaistaan. ti tähden se on voinut seistä kaikkia

Ei tule olemaan minkaanlaista ti- ^  vastaan ja vieläpä jatkanut\
laa yhteistoiminnalle enempää kuin etta se on otta-
sovittelullekaan. Amoa pe. . . _ ut kaikki tuotannonvälineet por-
porvarillisen vallan kukistaminen. n u t k a ^ K V t u o  muutta-
Tämä voi tapahtua vain köyhälistön varten va-
nousun kautta. * lineiksi Keskellä loppumattomia tais*

TV f \ *  teluja Neuvosto-Venäjä on myös
* * .....  käyttänyt kaikkia tilaisuuksia teoin-
* Neuvosto-Venaja. suuden rakentamiseen. Sillä ajalla

Keskellä kiihkoisänmaallisuuden in- Ynlka oli Denikinin kukistumisen ja
toUmofa ahneutta ja hävitystä ovat Puolan murhaavien ^ukkojen hyok- 
kommunismin periaatteet olleet ai- käyksen välillä/
noat jotka ovat osoittaneet suuressa koi suunnitelman Pakollisen J j stl
määrässä elinvoipaisuutta ja raken- laajasta j a r j e s t a m i s e s t - S P . 
tavaa voimaa. Historiallisen kehi- tarkan taloudellisten voimien ja lkoi
tyksen tuloksena on ensimmäinen nojen registeeraamisen, se
neuvostohallitus perustettu Europan käyttää sotilaskomennuskuntaa 
enimmän näännytettyyn ja taliapa- suuden Palvelukseen Jaenn ^
julia olevaan maahan, jota ympnroi- kea alotti uudestaan jarjest 
vät joukot voimakkaita vihollisia, tpslaitosta.^ m«nnnAH elin-
Mutta kaikesta tästä huolimatta on Sosialistisen valtion ääna£tamaton
se ei ainoastaan säilyttänyt oi emäs- tarpeiden yli ja P . _ cää<?-
«anlntisa taistellessaan näitä erikoi- taistelu keinotte ua  -• i «..löltö lA.
se, ei aiuuttöiaau oaiy v( —  - — 
saolonsa taistellessaan näitä erikoi 
siä vastuksia vastaan, vaan on se 
myöskin osoittanut käytännössä ne 
suuret mahdollisuudet mitä kommu-

taiSieiU KCmuuciua —  --
tänyt Venäjän kaupungit nalalta ja 
samalla tehnyt mahdolliseksi muo
navarojen hankkimisen Punaiselle asuuret mahdollisuudet mitä kommu- navarojen u a i.^  ^ . ^  ,------

nismilla on. Neuvostovallan kehittä- meijalle. HaJal' aantvlt t/ n ra^ t e id e n  
minen ja lujittaminen Venäjällä onl tehtaiden ja on tehnyt
merkillepantavin historiallinen tapa-1 ja laivoj n vuletuksen mahdolli- 
us Kommunistisen Internationalen l tuotannon ja kuletufcsen
perustamisen jälkeisellä aikakaudella, joek si.  ̂  ̂ hulelusväiineideTl

.Luokkayhteiskunnan silmissä on TeoltTStnt tu lituksen  käsiin joh* 
armeijan luomista pidetty teollisuus- keskittyminen kes-
j a  valtiorakenteen suurimpana kokee- taa teol s.“  t kee ne koko yhteis
iä . Armeijan voimakkuutta tai heik- kitasoon ja tekee
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kunnan omaisuudeksi. Ainoastaan so-, te]un alaisena; ne ovat supistuneet 
sialistisessa yhteiskunnassa on mah-j kansainvälisen imperialismin ulkona!* 
dollistä määritellä pienin määrä vis-J sesta puristuksesta ia ovat taasen
«im  rm o Ilia in  ira tim /tU n  _______  •_ • _ i _ J s ä j g ' " 1   ” - -  - -. -  -—  * ---- — yuiiöiuascöLtt ja ovat iaast?a
sm mallisia vetureita, vaunuja ja laH laajentuneet kun puristus on löyhty- 
voja  joita rakennetaan tai korjataan, nyt. Taistelu Neuvosto-Venäjän puo- 
kuin myöskin se että valmistetaan Iestä on ollut taistelua maailman 
ainoastaan samallaisia (standard) j imperialismia vastaan. 
k° aei.?.eiL  osiar kuten aika-ajottain] Suhtautuminen N eu vosto-V enä jää  
maaraillään, siten taaten suunnaton-f kohtaan muodostaa koetuskiven, joi* 
ta etua tuotannossa. Jos ei olisi im-# la kaikki työväenjärjestöt koetellaan* 
perialistien hyökkäyksiä ulkomailta,' Kun Saksan sosialidemokraatia sai 
ei mikään estäisi Neuvosto-Venäjää) hallituksen kontrollin käsiinsä se

heti haki lännen imperialistien suo* 
jelusta, sensijaan että se olisi yh
distänyt kohtalonsa ^idän vallankjl* 
moukseen, siten lisäten yhden pet* 
turiteon lisää niiden joukkoon mitä

saavuttamasta yhä pitemmälle me
neviä taloudellisia uudistuksia, eikä 
mikään estä sen tieteellisesti järjes
tämästä teollisuuttaan ja panemasta 
Taylor-systeemiä voimaan, ottaen sii
ta luonnollisesti pois kapitalistisen! se on tehnyt sitten elök. 4 päivän, 
rustamisen ja hikoiluluonteep^ .. J 1914. Neuvosto-Saksa yhdistettynä 

Kun muualla maailmassa kansal- Neuvosto-Venäjän kanssa olisi edus^ 
• *-e? Ut tormaavat yhteen impe- tanut jo  heti alusta aikain voimia, 

n  ali st is ten anastusten kanssa ja jotka olisivat olleet suuremmat kuin 
ovat lakkaamattomien taistelujen, so- kapitalististen maiden voimat yh* 
tien ja kapinain lähteenä, niin sosia- teensä—.—
listinen Venäjä on osoittanut kuinka^ 'Neuvosto-Venäjän asiasta on tullut

ja. jäi» iixiiciu neuvosto-tasavaitojen liitto, yh*s 
imperialismin^ Sosialismi, distettynä Neuvosto-Venäjään, on to- i 

' pyrkii saattamaan kaikki alueet, piik*J^eutettu. 
rit ja kansallisuudet samaan liittooif

»yhteiseksi yhteiskuntatalouden pe- . v -
frusteellajSilla  taToudelliheh sentra- Köyhälistön vallankum ous------------------------------    - . . ---------- ja Kom*

v :eskittyminen) mikä on va- munistinen Internationale,
paa riistännästä jota yksi luokka har* Kaikkialla maailmassa on sisällis* 
joutaa toista vastaan ja yksi kansa sota päivänkysymyksenä. Sen tun
t o j a  vastaan J*a siten on kaikille nussana on —- Kaikki valta neuvos* 
hyödyllinen, voidaan saavuttaa häi- töille!
ritsemättä kansallisen kehityksen to- Kapitalismi on tehnyt suuret ih* 
dellista vapautta. misjoukot proletaareiksi. Imperialis-

Kaikki sorretut kansat ja heimot, mi on heittänyt nämä joukot pois 
Englannin alle kuuluvat kansat, egyp- tasapainosta ja pannut ne vallan- 
tilaiset ja turkkilaiset, hindut ja per- kumouksen tielle. Yksinpä tuon sa- 
sialaiset irlantilaiset ja  bulgarialai- nan, joukot, merkitys on muuttunut* 
set, KesKi-hiuropan ja Balkanin mai- Ne ainekset joita pidettiin joukkoina 
den kansat ovat kaikki tulleet va- parlamentarismin ja ammattiunionis» 
muutetuiksi xseuvosto-Venäjän esimer- min nousuaikana, ovat nyt tulleet 
keistä, että perustamalla liittoneuvos aristokraateiksi. Miljoonat ja kymme- 
to-tasavallan he tekevät mahdollisek- net miljoonat niistä jotka ennen eli- 

(. s r  kaikkien kansalhsten ryhmien elää vät poliittisen elämän ulkopuolella 
yhdessä ystävällisessä kanssakäymi- evät nyt tulleet vallankumoukselli

s e s s a -  —  siksi joukoiksi. Sota on herättänyt
_ altankumouken seurauksena on jokaisen, se on herättänyt takapa- 
y.e^ â asta tuIlut ensimmäiseksi köy- julla olevien pohjajoukkojen poliittis- 
naliston valtakunta. Olemassaolonsa ta mielenkiintoa ja synnyttänyt 
k ..®?a ensiinmäisenä vuotena on heissä kuvitteluja ja toiveita joita 
Venäjän rajat olleet alituisen muut- ei ole täytetty. Vanhojen työväen-



liikkeen muotojen yhteiskunnallinen pähtelevä lakkoliike on todellisuudes- 
pohja — työläisten ammatillinen ja- sa yhteiskunnallista vallankumousta* 
hautuminen, työläisten kermakerros- on kansainvälisen köyhälistön 
ten elintason suhteellinen pysyväi- nimihuutoa ja järjestämistä. Yh 
syys ja alempien kerrosten synkkä den maan läheinen riippuvaisuus toi- 
raukea toivottomuus —  kaikki tämä sesta, joka niin katastrofimaisesti 
on auttamattomasti hävinnyt. Uusia tuli osotetuksi sodan aikana, antaa 
miljooneja on liittynyt taisteluun, erikoista merkitystä teollisuuden her- 
Naiset, jotka ovat menettäneet puo- erikoista merkitystä teollisuuden haa- 
lisonsa ja isänsä ja  ovat pakoitettu roille jokaisessa maassa ja  saattaa 
ottamaan heidän paikkansa työläis- yleensä mitä huomattavampaan ase- 
ten riveissä, tulevat työväenliikkeen maan. Kuletustyöläisillä on ollut ti- 
mukaan. Työtätekevä nuoriso, joka laisuus näyttää osan voimastaan boi 
on kasvanut maailmansodan myrskyn kottamalla valkoista Unkaria ja väl
jä  ponnistuksen aikana pitää vallam koista Puolaa. Lakko ja  boikotti, 
kumoukset luonnollisina ilmiöinä. joihinka työläiset turvautuivat am- 

~-'-~Eri maissa on taistelu kehittymäs mattiunionistisen liikkeen alkuaikoi
na eri akteillaan. Mutta se on vii- na, ennen parlamentaariseen toimin- 
meistä taistelua. Usein tämän tais- taan ryhtymistään, saa nyt uuden 
telun aallot virtaavat järjestöjen van- luonteen ja merkityksen, samallai 
hoillisiin osiin antaen niille tilapäis- sen kun pommitus ennen varsinaista 
tä elinvoimaa. Virran pinnalla edel- hyökkäystä.
leenkin sinne tänne kulkevina ta- Yhä lisääntyvä yksilön avutto-
päämme vanhoja taisteluhuutoja ja muus historian sokeasti toimivien 
kuluneita tunnussanoja. On vielä pal- voimien edessä on ajanut työväen- 
jon mielten hämmennystä, horjumis- unioihin ei ainoastaan työläismiehiä 
ta, ennakkoluuloja ja harhakäsityk- ja -naisia, vaan myöskin parempi- 
siä. Mutta kokonaisuudessaan on palkkaisia työläisiä, virkamiehiä ja 
liike ehdottomasti vallankumouksel- keskiluokan intellektualeja. Höy
listä luonteeltaan. Se on kaikki ko- hälistön vallankumouksen kulku tuo 
koavaa vastustamatonta. Se leviää, välttämättömänä esiin neuvostot, 
vahvistaen ja puhdistaen itseänsä ja jotka tulevat heti ottamaan ylival- 
vapauttaen itsestään vanhan roskan, lan vanhojen työläisten järjestöjen 
Se ei pysähdy ennenkuin se tuo maa- yli. Mutta odottaen tätä aikaa työ- 
ilman työläiset valtaan. Iäiset täyttävät unioiden rivit, kär-

Tämän liikkeen perinpohjaisin sien jonkunaikaa niiden vanhoja 
muoto on lakko. Sen alkeis- ja pöh- muotoja, niiden virallisia ohjelmia 
jimmaisin syy on elintarpeiden hin- ja niiden hallitsevaa aristrokratiaa, 
tojen kohoaminen. Useinkin se ai- mutta samalla tuoden järjestöön yhä 
kaa yksinäisenä paikallisena taiste- lisääntyviä vallankumouksellisia voi- 
luna. Se myöskin voi tulla jouk- mia, miljoonien jäsenien muodossa, 
kojen kärsimättömyyden ilmaisuna jotka ovat tähän asti olleet ulko
parlamentaaristen sosialistien näper- puolella.
telyn johdosta. Se syntyy kaikkien Alhaisin kaikista —  maanviljelys-
maiden sorrettujen joukkojen soli- köyhälistö —  on nostamassa pää- 
darisuudesta. Sen sotahuudot ovat tään. Espanjassa, Saksassa ja muis- 
molempia sekä taloudellisia että po- sa maissa me näemme vallankumo- 
liittisia. Usein se yhdistää reformis- uksellisen liikkeen voimakasta ke
rnin jätteet vallankumouksellisten liittymistä maanviljelystyöläisten
sosialistien tunnuslauseisiin. Aika- keskuudessa, toimien  ̂veljellisessä 
ajoin tämä liike hiljenee, lakkaa, sit- yhteydessä kaupunkilaisköyhälistön 
ten alkaa uudestaan vapistuttaen kanssa.
tuotannon perusteita ja pitäen halli- Talonpoikain köyhimmän osan
tuskoneistoa jatkuvan painostuksen mielipiteet sosialismiin nähden muut- 
alaisena ja  saattaen porvareille suur- tuvat. Parlamentariset reformit ova* 
ta pelkoa lähettämällä tervehdyksen- turhaan yrittäneet leikkiä 
sä Neuvosto-Venäjälle. Riistäjien käin omaisuus-etuyaistoilla. MUsa iNeuvusiu-venajaiie. xviistajicn . ..— -----  . „
pelkoon on olemassa syytä, sillä ryö- köyhälistön vilpitön vallanku



sallinen liike ja sen leppymätön tais- lua ja Kommunistista Internationale» 
telu sortajia vastaan synnyttää toi- kohden.
vonsäteitä takapajulla olevien ja pa- Sosialisti, joka auttaa suorastaan 
hemmin riistettyjen maanviljelijäin tai epäsuorasti yhden kansan etuoi- 
sydämissä.A Ihmiskunnan puutteen keuksien ylläpitämistä toisen kan- 
ja kurjuuden meri on pohjaton... san kustannuksella; hän, joka myön- 
Yhteiskunnallinen aalto nousee pin- tyy siirtomaiden orjuuttamiseen; hän* 
nalle toinen toisensa jälkeen. Mut- joka ihmiskunnan oikeuksia koske
ta etuvartioston tulee antautua otte- vissa kysymyksissä erottaa toisen ro- 

..odottamatta takapajulla olevien dun toisesta; hän, joka auttaa por* 
heräämistä. Vasta sitten kun työvä- varistoa pitämään yllä valtaansa siir- 
enluokka on päässyt valtaan, voi se tomaissa sensijaan, että edistäisi 
herättää ja nostaa ylös' ja valistaa asestettua kapinaa; brittiläinen so- 
kehityksessä eniten takapajulla ole- sialisti, joka ei kaikilla mahdollisilla

keinoilla edistä ja kannata kansan 
Siirtomaiden ja puoli-siirtomaiden nousua Irlannissa, Egyptissä ja In- 

työläiset ovat nousseet. Jättiläis- tiassa Lontoon rahavaltaa vastaan* 
maisen brittiläisen imperialismin pi- sellaisen sosialistin ei tulisi saada 
runkalan imusarvet pitävät kovassa työläisten luottoa, vaan pitäisi hänes- 
puristuksessa suuria aloja Intiasta, tä päästä eroon tai merkitä häpeän- 
Egyptistä, Persiasta; mutta tämä merkillä.
suuri ihmismeri on sisäisten levotto- Samalla kertaa kansainvälisen köy- 
muuksien johdosta kiihkoisessa ti- häiistön yrityksiä vapauttaa itsensä 
lassa, saattaen Lontoon pörssin ko- ehkäisee enemmän puolueen ja am* 
kemaan alituisia osakkeiden lasku- mattiunioiden johtajat itsekkäisyy- 
Ja^.. / tensä, vanhoillisuutensa, heikkoutensa

Siirtomaiden liikkeissä kansallinen ja petturuutensa kautta kuin ne piik- 
mieliala usein sulautuu yhteiskun- kilanka-aitauksen jätteet joita eri 
nallisten mielipiteiden kanssa. Mo^maiden välille rakennettiin sota-ai- 
lemmat nämät ovat kuitenkin im kana.
perialismia vastaan. Nykyisen im- Ammattiunioiden johtajat toimivat
perialismin puristuksista ja vallan- kaikilla mahdollisilla keinoilla jouk« 
kumouksellisen köyhälistön johtami* kojen vallankumouksellista taistelua 
na siirtomaat ja alistetut maat vastaan ja halpaannuttavat sitä. Jos 
yleensä nopeasti kehittyvät alkupe- he eivät voi tehdä mitään muuta* 
räisistä ja heikoista taistelutavoista niin he alottavat usein lakkoja tar- 
yhä kypsempiin taistelutapoihin. koituksella tehdä tyhjäksi sen saa

Muhamettilaisten ja ei-muhametti- vutukset salaisella masinoimisella.
\ laisten kansojen veljestyminen, kan- Sosialidemokraatien historialliselle 

sojen jotka samallatapaa kärsivät petturuudelle ei löydy vertoja aika- 
Englannin ja yleensä ulkomaan vai kirjoista. Huomiotaherättävin näyte 
lanaJaisuudesta, omaa suuria mah- tästä petturuudesta suoritettiin Sak- 

“ ‘ 8uuksia. # Puhdistaen liikkeen si- sassa. Saksan imperialismin häviö 
saltäpäin, poistaen kirkonmiesten ja merkitsi myöskin kapitalistisen talou- 
kiihkoisänmaallisen vaikutuksen, sa- den häviötä siellä. Ei ollut olemas- 
n?.alla....kertaa taistellen ulkomaista Sa yhtään muuta luokkaa, joka olisi 
riistäjää ja sen kotimaista liittolais- voinut vaatia käsiinsä valtiovaltaa 
^  maaparoonia, pappia ja ko- siellä. Teknillisten välineiden korkea 
ronkiskuria vastaan tästä siirto- kehitys, korkea sivistys ja työväen- 
maiden yhä kasvajasta kapinajou- luokan voima olisi taannut yhteis
kosta tulee suuri historiallinen voi- kunnalliselle vallankumoukselle siel- 
ma ja inahtava vara-arnrei ja »maailman lä täydellisen voiton. Mutta Sak- 
köyhälistölle. san sosialidemokratia tukki tien. Se-

Pariat nousevat! Niiden heränneet kavilla liittymisillä, viekkaudella^ ja 
tunteet kiihkeästi kohdistuvat Neu- hulluttelulla se sai estettyä köyhä- 
vosto-Venäjää, Saksan kaupunkien listön energian sen luonnollisesta ja 
kaduilla tapahtuvaa barrikaaditaiste- välttämättömästä tehtävästä —  val- 
lua, Englannin jatkuvaa iakkoaaltoi- lan valtaamisesta.
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Useampia kymmeniä vuosia sosia

lidemokratia oli nauttinut työtäte
kevien joukkojen luottamusta ja kun 
kriitillinen hetki tuli, niin se käytti 
hyväkseen käsiinsä joutunutta val
taa, porvarillisen yhteiskunnan pelas
tamiseksi, jonka olemassaolo oli vaa
rassa.

Verrattuna s o s i a 1 i s tipuolueiden 
suunnattomaan petturuuteen^ ei libe
ralismin epäonnistuminen ja porva 
rillisen demokratian kukistuminen ole 
muuta kuin ainoastaan välinävtöksiä. 
Yksinpä sekin osa mitä on näytellyt 
kirkko, taantumuksen voimahuone, 
kuten Lloyd George on sitä selittä
nyt, on vähäistä verrattuna siihen so- 
sialismivastaiseen rooliin mitä on 
näytellyt Toinen Internationale.

Sosialidemokratia yritti puolustaa 
petturuuttaan vallankumousta koh
taan sota-aikana kansallisen puolus
tuksen tunnussanalla, samalla kun 
sen vastavallankumouksellinen toi 
minta jälkeen sodan yritetään pii
lottaa demokratian tunnussanan var
joon. Kansallinen puolustus ja de
mokratia —  tässä se 011 se juhlal 
linen kaava, jonka nojalla köyhälis
töä vaaditaan antautumaan porvarien 
tahdon alle.

Mutta tämä ei käsitä kokonaan 
sitä syvyyttä minnekä sosialide
mokratia on vajonnut. Seuratessaan 
politiikkaansa kapitalistisen valtion 
suojelemiseksi se on pakoitettu, ku
ten porvaritkin, tallaamaan jalkainsa 
alle sekä “kansallisen puolustuksen’’, 
että “demokratian”. Scheidemann ja 
Ebert nuolevat Ranskan imperialis
min saappaita, etsien sen suojelusta 
sosialistista vallankumousta vastaan. 
Noskesta on tullut porvariston vasta
vallankumouksen valkoisen terrorin 
persoonallinen edustaja.

Albert Thomas on kansainliiton 
palkattu renki; kansainliiton joka on 
imperialismin alhainen toimisto. Van 
dervelde, Toisen Internationalen pää
mies ja sen pintapuolisuuden loista
va henkilöityminen, on tullut kunin
kaalliseksi ministeriksi kirkollispuo- 
lueeseen kuuluvan Delacroixhn virka- 
kumppaniksi —  DeIacroix’in, joka 
on katolisen papiston edustaja Bel
giassa ja Kongossa kapitalistien nee- 
kereitä kohtaan harjoittamien jul
muuksien puoltaja.

Henderson, joka matkii porvarei- 
den suurmiehiä, joka ilmaantuu 
näyttämölle milloin kuninkaallisena 
ministerinä, milloin taas työläisvas- 
tustajana hänen kuninkaallista kor
keuttaan vastaan; Tom Shaw, joka 
vaatii että Neuvostohallitus tuo esiin 
kirjallisia todistuksia siitä, että Lon
toon hallituksessa on ryöväreitä, 
murhaajia ja valehtelijoita —  mitä 
ovat kaikki nämä herrasmiehet, ellei 
työväenluokan vannoutuneita viha
miehiä.

Renner ja Zeitz, Niemetz ja Tuzar, 
Troelstra ja Branting, Dasczinsky ja 
Tshsheidze —  jokainen näistä selit
tää Toisen Internationalen häpeällis
tä kukistumista pienien hallitusjuo- 
nittelujensa termeissä.

Vihdoin Karl Kautsky, Toisen In
ternationalen teoreetikko ja entinen 
marxilainen, on tullut kaikkien mai
den keltaisen sanomalehdistön neu
vonantajaksi.

Vanhan sosialismin *Uaipuisimmat 
ainekset ovat muuttaneet muotoaan 
ja väriään joukkojen painostukses
ta, silti muuttamatta olemustaan. Ne 
ovat eronneet taikka ovat eroamassa 
Toisesta Internationalesta, samalla 
kertaa yetäytyen pois kaikesta jouk
kojen vallankumouksellisista toimin
noista ja kaikista vakavista vallan
kumouksen valmisteluista. Se tosi
asia että Puolan sosialistipuolue, jota 
johtaa Dasczinsky ja jota suosii Pil- 
sudsky, tämä porvarillisen kyynilli- 
syyden ja kiihkoisänmaallisuuden pet
turuuden puolue, on julistanut eroa
vansa Toisesta Internationalesta, on 
kylliksi osottamaan ja merkitsemään 
tämän teeskentelyn.

Ranskan sosialistipuolueen paria- 
mentarisen ryhmän johtava osa, ää
nestäen nyt menoarvioita ja Versail
lesin rauhansopimusta vastaan, oleel
lisesti jää porvarillisen tasavallan 
tukipylvääksi. Sen vastustuksen näyt
teleminen menee ainoastaan'niin pit
källe kuin on tarpeellista köyhälistön 
konservatiivisen osan osittaisen luot
tamuksen säilyttämiseksi.

Mitä tulee luokkataistelun perus
teellisiin probleemeihin, niin Rans
kan pariamentarinen sosialismi yhä 
edelleenkin, kuten tähänkin asti, 
yrittää jatkaa työväenluokan tahdon 
turmelemista, esittäen työväenluokat-
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le että nykyinen aika ei ole sopiva 
vallan valtaamiselle, syystä että 
Hanska on liiaksi nääntynyt.

Eilen oli syynä sota, ennen sotaa 
oli syynä teollisuuden elpyminen ja 
sitä ennen oli syynä teollinen pula. 
Parlamentarisen sosialismin mukana 
ja  sen tasolla tulee Jouhaux & Co:n 
kielevä ja petollinen syndikalismi.

Vahvan, tiiviin ja hyvässä kurissa 
olevan kommunistisen puolueen pe
rustaminen Ranskaan on mitä suu
rimmasta merkityksestä Ranskan 
köyhälistölle.

Uutta lakoissa ja kapinoissa kas
vatettua ja karaistua työläispolvea 
kasvatetaan Saksassa. Tämän tais
telun uhrien luku on suuri sentäh- 
den, että konservatiivisilla sosiali
demokraateilla on yhä edelleenkin 
vaikutusvaltaa riippumattomaan so
sialidemokratiaan, mikä alituisesti 
kääntyen takaisin Bebelin aikuiseen 
sosialidemokratiaan, pysyttelee eros
sa sisällissodasta, vallankumoukselli
sesta terrorista, kulkien tapahtumain 
virran mukana ja odottaen että joku 
ihme tulisi heille avuksi tässä ky

kenemättömyydessä. Mutta Rosa 
Luxemburgin ja Karl Liebknechtin 
puolue opettaa Saksan työläisille etu
rivin taisteluissa löytämään oikean 
tien.

Englannin työväenliikkeen ylimmäi
sissä riveissä on kivettyneisyys vielä 
niin suurta, että he eivät ole vielä 
kään huomanneet tarpeelliseksi muut
taa edes taistelutapojaan: Englannin 
työväenpuolueen johtajat itsepintai
sesti yrittävät säilyttää asemansa 
Toisessa Internationalessa. Aikana 
jolloin tapausten kulku viime vuosina 
on jäytänyt konservatiivisen Englan
nin taloudellista elämää ja tehnyt 
raatajajoukot vastaanottavaiseksi val
lankumoukselliselle ohjelmalle —  tä
nä aikana virallinen porvariston val
tiokoneisto —  kuninkaallinen valta, 
parlamentin ylä- ja  alahuone, kirkko, 
ammattiuniot, työväenpuolue, Yrjö 
Viides, Canterburyn arkkipiispa ja 
Henderson —  on kuin voimakas au
tomaattinen jarru kehityksen pyöräs
sä. ^Ainoastaan kommunistinen puo
lue, ollen kiinteässä liitossa joukko
jen järjestöjen kanssa ja vapaa kaa
vamaisuudesta ja lahkolaisuudesta, on 
kykenevä järjestämään köyhälistön

pohjajoukot virallista aristokratiaa 
vastaan.

Italiassa missä porvaristo avoimes
ti itse myöntää, että maan tuleva 
kohtalo on sosialistipuolueen käsis
sä, oikeistolainen siipi, jota johtaa 
Turatti, yrittää kääntää köyhälistön 
vallankumouksen, joka on nopeasti 
kehittymässä, parlamentarisien re
formien urille. Tämä sisäinen sa- 
boteesi on tämänpäivän suurin vaa
ra.

Italian työläiset, muistakaa Unka
rin kohtaloa, joka on tullut histo
rialliseksi varotukseksi köyhälistöl
le, että silloin kun se taistelee val
lasta ja senjälkeenkin kun se on 
vallan saanut, sen tulee seisoa vah
vana ja pyyhkiä pois kaikki epä
varmuuden ja epäilemisen ainekset 
ja armottomasti murskata kaikki pe
tosyritykset.

Sodan aiheuttama sekasorto, joka 
on johtanut taloudelliseen kriisiin, 
on avannut uuden luvun Yhdysval
tain työväenliikkeessä samoin kuin 
muidenkin Amerikan maiden työvä
enliikkeissä. Wilsonimaisen pöyh 
keyden epäonnistuminen ja epärehel
lisyys tulee hävittämään samalla ker
taa Amerikan sosialismin, joka on 
sekotus rauhallisista harhakuvista, ja 
liikemäisestä tavottelusta, joka pal
veli vasemman siiven ja Gompersin 
ammattiunioiden rauhallisena lisäk
keenä. Amerikan mantereen —  
Alaskasta Cape Hornin niemeen —  
vallankumouksellisen köyhälistön 
puolueiden ja järjestöjen mitä kiin
tein lujittaminen lujaksi Internatio
nalen Amerikan osastoksi, joka sei
soo voimakasta vihollista vastaan, 
—  Amerikan imperialismia vastaan, 
tässä on tehtävä mikä pitää suorit
taa ja mikä tulee voitetuksi taiste
lussa kaikkia niitä voimia vastaan, 
joita dollari panee liikkeelle puolus
tuksekseen.

Viralliset ja puoli-viralliset sosia
listit erinäisissä maissa syyttävät 
kommunisteja monissa tapauksissa, 
että he leppymättömällä taktiikal
laan provoseeraavat vastavallanku
mouksia ja auttavat niitä mobilisoi
maan joukkojaan. Nämät poliitti
set syytökset eivät ole mitään muu* 
ta kuin liberaalien ennen käyttä
miä syytöksiä. Viimemainitut ovat



f •••*•• 59aina väittäneet, että työläisten itse- ohjelmiinsa köyhälistön diktatuurin 
aamen taistelu ajaa omistavat luo* mutta jotka samalla kertaa jatkavat 
kat taantumuksellisten leiriin. Tämä vanhaa taktiikkaansa historiallisen 
tietystikin on totta. Jos työväen- kriisin rauhallisesta sovittamisesta 
luokka ei loukkaisi porvarillisen hai* Neuvostohallitusmuodon tunnustami- 
linnon perusteita, niin ei porvarien nen ei yksinään ratkaise kysymystä, 
tarvitseisi turvautua rankaisumenet- Neuvostojärjestö ei omaa mitään ih- 
telyihin. Mistään vastavallankumo- meitätekevää voimaa. Vallankumo
uksesta ej tietysti olisi kysymystä- uksen voimat omaa köyhälistö itse. 
kaan ellei vallankumoustakaan tun- Neuvostojärjestö osottautuu korvaa
tte ttaisi historiassa. Jos köyhälistön mattomaksi aseeksi köyhälistön kä- 
nousu vaikuttaa sen, että porvaris* sissä vain silloin kun se nousee 
to  järjestyy ja  ryhtyy itsepuolustuk- vallottamaan valtiovaltaa, 
fieen ja vastahyökkäykseen, niin tä- t Kommunistinen Internationale vaa
rna merkitsee vain sitä, että vallan- tjii työväenliikkeestä erotettavaksi 
kumous on taistelua kahden sovit- kaikki ne johtajat jotka suoranaises- 
tamattoman luokan välillä, joka tais- ti tai epäsuorasti sekaantuvat poliit- 
telu loppuu vasta sitten kun toinen tiseen yhteistoimintaan porvarien 
näistä luokista on  ̂ lopullisesti voit- kanssa. Me haluamme johtajia joil- 
tanut. Kommunismi hylkää halvek- la ei ole mitään muuta tunnetta 
suen _ politiikan, jonka tarkotuksena porvarillista yhteiskuntaa kohtaan 
on pitää joukot toimettomana pelot- kuin pohjaton viha; jotka järjestä- 
telemalla niitä vastavallankumouksen . vät työläiset leppymättöraään taiste- 
ttuijalla. - hiun, jotka ovat valmiita johtamaan

Vastapainoksi kapitalistisen m a ili kapinallista armeijaa rintamalle, jot- 
man hajaannukselle  ̂ja anarkialle, jo /ik a  eivät pysähdy puolitiehen, mitä 
ka uhkaa hävittää ihmiskunnan ku>*|hyvänsä tapahtuukin ja  jotka eivät 
tuurin kokonaan, Kommunistinen In- lepäile käyttää ankarampiakaan me- 
ternationale asettaa kansainvälisen ihettelytapoja niitä kohtaan jotka 
köyhälistön yhdistyneen rintaman pyrittävät estää edistystä väkivallan4 o a f li 1r r« a11 a n r? 4> 1 I 2,Vllllä

KorftmuliTstinen Internationale on', 
köyhälistön kapinan ja köyhälistön ' 
diktatuurin kansainvälinen puolue. J 
Sillä ei ole mitään muita päämää-/ 
riä ja  tehtäviä kuin työväenluokan/ 
päämäärät ja tehtävät. Pienien lah-j 
kojen, jotka kukin väittävät omalla 

Joonat työläiset kaikista mailman1 tavallaan voivansa johtaa työläisen 
osista köyhälistön diktatuurin ja neu-f pelastukseen, olemassaolo on Kom4 
vostohallitusmuodon lipun alle, Kom- munistisen Internationalen hengelle\ 
munistinen Internationale rakenta^ vierasta ja vihamielistä. Luomatta \ 
järjestää ja puhdistaa omia rivejääö mitään kaikkia parantavia menette- } 
taistelun tulessa. — ^  < lytapoja, Kommunistinen Internatio-

Kommunistinen Internationale on nale asettaa politiikkansa entisille 
kansainvälisen köyhälistön vallanku- ja nykyisille työväenluokan kansain- 
mouksellinen puolue. Se pyyhkii syr- välisille kokemuksille; se puhdistaa 
jään kaikki ne järjestöt ja ryhmät nämät kokemukset kaikista oikeasta 
jotka pettävät köyhälistöä avoimes- suunnasta poikkeavista petoksista, se 
ti tai peitetyssä muodossa ja  jotka yleistyttää saavutetut voitot ja  tun- 
koettavat saada köyhälistön polvis- nustaa ja omaksuu ainoastaan sel- 
tumaan porvariston diktatuurin vai- laisia vallankumouksellisia suunta- 
heverhojen, kuten laillisuuden, kan- muotoja jotka sopivat joukkotoimin- 
sanvallan, kansallisen puolustuksen y. nan luonteeseen.

karkotuksella hävittää tuotantoväli
neiden yksityisomistuksen ja uudel
leen rakentaa kansallisen ja  mail- 
xnan talouden yhtenäiselle taloudelli
selle perustalle jonka alkuunpanijana 
ja  ylläpitäjänä on tuottajien yhteis
kunta, jota yhdistää yhteisedut ja 
vastuunalaisuudet. Järjestäen mil-

m. edessä. 
Kommunistinen Internationale e4

Tyoväenunio, taloudeTTTnen "Ta po
liittinen lakko, boikotti, parlamentaa-

löyöskään voi ottaa riveihinsä nii-friset ja  kunnalliset vaalit, parlamen- 
takään järjestöjä jotka ovat ottaneet} tarinen ohjelma, laillinen ja  laiton.



« o
aeitatslooni, tukikohdat armeijassa, edustaja, osuustoimintamies tai ta^* 
o f u u s t o S a ,  barrikaadi -  ei mi- telija barrikaadeilla kommumstm
tään näistä järjestöistä eikä me- täytyy aina pysyä uskolll®®“ a 
n ettelvta voista Kommunistinen Inter leen, kommunistisen puolueen 
nationale hylkää, eikä liljoin erota tuntevana jäsenenä., uskollisena tais- 

Olioon vaikkia na* teliiana. kamtalistisen järjestelmän,.
nationale hylkää, eiKa uijum lUu Bvau» - - - - - - -
niistä yhtään erilleen kaikkia pa* telijana, kapitalistisen järjestelmän 
ranta van a lääkkeenä. . . . .  sen taloudellisen pohjan,_ sen J a l lb

,  Neuvostojärjestelmä ei ole mikään tusmuodon, sen petollisen
f  abstraktinen periaate, jonka kommu- tian, sen uskonnon ja sen moraaUn
I nistit asettavat parlamentarismin pe- katkerana vihamiehena. Hänen tayf riaatetta vastaan. tyy olla köyhälistön. vallankumouK

|L

Ir iNeuvostojärj?estelmä on työväen sen itseuhrautuva sotilas* 3a 
luokan ase jonka täytyy poistaa par teiskunnan vasy nm^on sanansaattaja, 
lamentti ja ottaa sen palkan tais- JTyolaismiebet ja tyolaisnaisei. _ 
telun kuluessa taistelun tuloksena. On olemassaainoastaanyksi lippn j  
Käyden leppymätöntä taistelua re- fjnailmassa, jonka aHa kannat taatais 
formeja vastaan ammattiuniolssa a telia ja kuolla Se on Kommunisti-_f 
parlamentarista kretinismjä ja vir-isen Internationalen lippu. .
katavottelua vastaan, samalla kertaa Allekirjottaneet: 
S S Ä T S M  .1» v » « . :  Laa,n, s.novjev, Baha-

r r S S Ä & T S Ä Ä  U A  Meyer. w „ c e r .

S t  ' ']0 H« 3) Itävalta: Stelni.rdt, Thomah,

Sadoul, M -

« -> « * •  , 
käyttäen hyväkseen joukkojen jär- Pankhurst, Mac Laine U ,
jestöjä ja porvarillisen yhteiskun- 6 ) Amerika: Flynn, Frama, Bilan, 1 
nan nerustamia laitoksia, tarkotuk- Reed. ■ T) , . r<
sella kukistaa ne sitä perinpohjai- 7) Italia: Serrati, Bombacci, Gr 
cLPmmin ia noneammasti. Toisen In- eiadei, Bordiga.
ternationalen verhoon pukeutuneena 8 ) Norja: Fries, Schefflo, Madsen, 
luokkajärjestöjen ja luokkataistelun 9) Sveitsi: Herzog, Humbert-
menettelytavat, jotka olivat melkein Drotz. i
Poikkeuksetta laillisia pohjaltaan, 10) Tanska: Jorgensen, Nilsen.
olivat lopullisessa tarkistelussa por- 11) Hollanti: Wijnkoop, Jansen,
värien kontrolleeraamia ja johtamia, Van Leuven. ,
porvarien, jotka panivat reformistiset. 12) Belgia: Van Oeverstaetten.
n<51 a miehensä toimimaan vallankumo- 13) Espanja: Pestana.
ukseTlisen köyhälistön suitsina. Kom- 14) Ruotsi: Dahlström, Samuelson,
munisi Internationale taiseltapuolen Wmbeig.
repii nämät suitset pois porvarien 1 5 ) Unkari: Rakoszy, Rudniansky*
käsistä, ottaa käsiinsä työläisten jär- v arga.Jäuölö IClj Vl/VUI* # , ••
jestöt ja menettelytavat, johtaa työ- Galizia: Levitzky. 5
Iäiset kaikki vaUankumouksel isen PuoIa: Marchlevsky. t i

S T j Ä  i Ä Ä i .  « >  L . w :  Stuchka, Krastln. f
_ - • i ___ aYIa "hotTlf-i H A \ T • T\f HftlrAttrif \

il

lian valtaamisen, tarkotuksella hävit^ 1 9 ) Liettua: Mitzkewitch-Kapsu-
itää porvarillinen valtio ja perusta^ ^as
»kommunistinen yhteiskunta. _  2 0) Tshekko-Slovakia: Vanek, Hulä,
? Kaikessa toiminnassaan, olkoonpa Sapotozky. 

hän sitten johtaja vallankumouksel 1- viro: Vakman, Pegelman.
« >  Rahia, Retc.näki.

joukkokokouksen agitaattori, kansan* Manner.



23) Bulgaria: Kabaktchiev, Maksi* 
mow, Chablin.

-_^24) Jugo-Slavia: Milkitz.
25) Georgia: Liha-Zhakaia.
26) Armenia: Nasaritjan.
27) Turkki: Nicbad.
28) Persia: Sultan-Sade.

29) Intia: Atcharia, Sheffik, M. N« 
Roy.

30) Hollannin Intia: Maring.
31) Kiina: Laou-Siu-Than.
32) Korea: Pak-Din-Chun, Kin-

Tulin.
33) Meksiko: R. Allen, P. Seamaiu

6*

Taloudellisten järjestöjen Kansainvälinen Neuvosto
(Kolmannen Internationalen Toisen työn järjestely j. n. e., vaikkakin ovat 

Kongressin päätösten ja ohjelman ohiiaan määrätyissä olosuhteissa heh 
yhteydessä pidämme tarpeellisena ju- pottamaan luokkataistelua, ovat voi
lasta myös Kolmannen Internationa- mattomia ratkaisemaan yhteiskunnain 
Ien Toimeenpanevan Keskuskomitean lista pulmaa;^ _  
toimesta perustetun “Ammattiliitto- että useimmissa sotivissa maissa 
jen Kansainvälisen Neuvoston” pe- puolueettomuutta kannattavain am* 
rustavat asiakirjat. Tämän yhteydes- mattiyhdistysten enemmistöstä on 

 ̂ sä on huomattava, että sanaa “am- surullisten sotavuosien kuluessa tul- 
mattiliitot” on näissä asiakirjoissa ]ut kapitalismin henkiorjia ja ovat 
käytetty europalaisessa tulkinnassa, ne näytelleet kohtalokasta osaa hi- 
jolloin siihen sisältyy kaikki taloudel- dastuttamalla työläisten täydellista 

**iiset järjestöt, kuten teollisuusuniot- vapautumista;
km ) A että työväenluokan velvollisuutena

en ammatillinen järjestyminen mitä 
Ammattiliittojen Kansainvälinen .laajimmassa vallankumouksellisessa 

Neuvosto. luokkaliitossa, joka, rinnan proleta-
• Allamainitut Venäjän, Italian, Es- \riatin kansainvälisen 

pan Jan, Bulgarian, Ranskan Jugo- POlutt.sen^ järjestön 
ASlavian ja Georgian ammatillisten 
Järjestöjen edustajat, jotka Kolman-. 
nen Internationalen Toimeenpanevat 
Keskuskomitea on kutsunut koolle,

_  olien sitä mieltä,
/tettä tilanne pakottaa kaikkien mai- 
f cl en työläiset, imperialistisen sodan 

seurauksena, päivä päivältä ryhty- 
i mään yhä selvempään ja tarmok

kaampaan toimintaan luokkataistelun 
1 pohjalla kapitalistisen järjestelmän 
^kukistamiseksi ja kommunistisen yh
teiskunnan luomiseksi^  ____
/Jettä tätä taistelua on käytävä kanan a a n  
Tainvälisesti mitä kiinteämanässä y h - —

/ tevdessä kaikkien teollisuuksittain, jriaäniT v a ^ s a ^ u u k s e t ^ l  0+* i n i t ta 
etkä ammatillisesti jä r je s t y n e id e n '/^  

f työläisten kanssa, kuten tähäjLJi&luJ' Jonka pesapaiki^on Am ^
— elfä niin' sanotut yhteiskunnalliset ei kykene, an edelläesi-
reformit, sellaiset kuin työajan ra- toimintaan, toteutta takaamaan 
jo Itämin en, palkkojen kohottaminen, tettyja periaatteita v

poi I IXXiöCl» JOljva.v.. ------- - -  -
teässä yhteydessä sen kanssa, vo»
käyttää kaikki voimansa saattaak
seen yhteiskunnallisen vallankumouk
sen Ja maailman neuvostovallan voit-

t0 euä omistava luokka on ryhtynyt
m i t ä  siminvpiin ponnistuksiin kaikin 
,ketooin S t a a k s e e n  sorrettujen va-

—  " - ‘“^ ito a n  «itä vastaar



kaikkien maiden proletaaristen kan- A. ROSMER.
•sanjoukkojen voittoa, Ranskan vallankumouksellisten syn- i

  dikalistien vähemmistön puolesta.
päätämme: j  MILKITSCH,

tuomita koko sellaisen menettelyta- Jugo-Slavian Yleisen Työliiton
van, jonka tarkotuksena on etujouk- puolesta. (Serbia y. m.)
ko-elementtien vierottaminen jo  ole- MIKADZE,
massa olevista ammatillisista järjes- Georgian ammatillisesti järjestyneen

kommunistisen vähemmistön 
puolesta.

Moskova 15— 7— 1920.

VÄLIAIKAISIA MÄÄRÄYKSIÄ.

I. Nimi.
Eri maiden ammattiliittojen edusta-

töistä. Päinvastoin on ryhdyttävä mi
tä  tarmokkaimpaan toimintaan op
portunistien poissulkemiseksi amma
tillisen  liikkeen johdosta, opportunis
tien, jotka ovat olleet ja  edelleen 

•ovat yhteistoiminnassa porvariston 
kanssa hyväksymällä sodan ja  jotka 
palvelevat kapitalistisen imperialis
min etuja ottamalla osaa huijauk- . . . , .* . .
seen sellaiseen kuin Kansain Liitto; > m luoman -vht>’mau n,ml on 

ryhtyä itse ammatillisten järjestö
je n  sisällä suunnitelman mukaiseen jj 
propagandatyöhön luomalla niihin ku-| 
kunkin kommunistisen ja vallanku- ; 
znouksellisen ytimen, jonka herkeä- r
mättömänä tehtävänä on oltava mei* Neuvoston tehtävät ovat seuraavat: 
dän ohjelmamme säattaminen mää- Propagandan j~ ja tk 'u van  agT
raavaan asemaan;  ̂ j jtatsionln iiarjottaminen luoKKatai;

luoda kansainvälisen taistelu- ja pun, yli 1t* 1 b'k"u lilla lTi s en'"" V ällailkUlmnHt-

AMMATTILUT TOJEN KANSAIN- |j 
VÄLINEN NEUVOSTO.

II. Tehtävät.
Ammattiliittojen Kansainväliseni

toimintakomitean, minkä tehtävän*, teen. " nrr)lftt.ariaa.tin~~' chktatiiurm 
on ammatillisen liikkeen uudelleea /•vallankumouksellisen jouKkUlUlltrin- 
muovaus sen itsensä helmassa. Täm ährairTm sitteideh ' ievittam lseksr i.aä-; 
komitea toimii Ammattiliittojen Kan}| jass  ̂■ ■mTETäEaavassa 'ollen tarkotuk-

s ! { sTpti" “ lii! M A ! A1 niian iaJsainvälisenä Neuvostona yhdessä Kol*jrptlna kapiTäHsTlsen' " jä r is i  eiman jaJ 
m anaen Internationalen Toimeenpat^ Q rry~arR]jg,e.n valtion hävit [am me n.
nevan Komitean kanssa, ehdoilla, 2) Taistelun käyminen luokkain*!
jotka tullaan kongressissa määrää- väIiseK yhteistoiminnan maanvaiva; 
maan. Neuvosto käsittää kaikkien '  .......... .. . ...... . , . vastaan, mikä jyrsii kansainvälis»sitä kannattavien työläisten kansal- ammatillista liiketta ja yhä ya11lts
listen järjestöjen edustajat. Yksi kan
sainvälisen ammatillisen neuvoston 
edustaja tullaan hyväksymään Koi-

I
vaa toivoa vastaan rauhallisesta siir
tymisestä kapitalismista sosialismiin.

3) Kaikkien maailman ammatil-
mannea Internationalen Toimeenpa- ljsen u;kkeen vallankumouksellisten 
-nevaan Komiteaan jonka^ yksi edus- elementtien ryhmittäm.inen ratkaise-
taja samoin puolestaan tulee kuulu- taistelu.n käymiseksi Kansain
maan Kansainvälisen Ammatillisen T„ .  ™nntni rv> ietno
Neuvoston Toimeenpanotoimistoon.

A. LOZOVSKI,
Venäjän Ammattiliittojen Keskus- 

neuvoston puolesta.
L. D. ARAGONA,

Italian Yleisen Työliiton puolesta.
A. PESTAGNA,

Espanjan Kansallisen Työliiton 
puolesta.

N. CHABLINE,
Bulgarian Yleisen Ammatillisen 

Union puolesta.

Liiton Kansainvälistä Työtoimistoa 
ja  Amsterdamin Ammatillisen Inter- f  
nationalen ohjelmaa ja taktiikkaa 
vastaan.

4) Johtoon ryhtyminen kysym ylir i 
sen koskiessa kansainvälisten taiste
lujen järjestämistä hyväkseen ka 3* ^ '  
täen luokkataistelun merkkitapahtu- 
mia, avustuksen alkuun paneminen 
lakkoil eväin työläisten tukemiseksi 
suurissa yhteiskunnallisissa yhteen
törmäyksissä j. n. e.

5) Kansainvälistä työväenliikettä 
koskevain ainehistojen, tilastojen ja
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I • .kerääminen ja Joissakin käyvät vallankumouksellista luokka-

i vallitsevan työväenliikettä taistelua ja hyväksyvät proletariaatin 
f e y ^ v a n  tilanteen tiedottaminen kai- diktatuurin. Kongressissa ovat oikeu- 

Kansainväliseen Neuvostoon lu- letut edustukseen kansalliset ammat- 
killtuville järjestöille. tijärjestöjen keskukset, erilliset liitot
k%  Kansainvälistä ammatillista lii- ja kansainväliset liitot yllämainitus- 
Kettä koskevaan kirjain, lentolehtis- sa suhteessa.
ten ja -kirjasten kustantaminen. Kansainvälisen konferenssin edus-

tustapa on seuraava: kansalliset am- 
Hl. Kokoonpano. matilliset keskukset je erilliset lii—

.______tot, joiden jäsenmäärä on alle 500,000,.
^  Hallan i " n a n t n  Slavian' ovat oikeutettuja lähettämään kaksijän Italian, Espanjan, Jago Slavian, valtuutettua, jäsenmäärän noustessa.

Rans k a n j a Geo.gian am 5Q0 000 lähetetää.n yksi edustaja.
Zftl1‘ kustakin' Ä  Ä  «däi kultakin yli menevältä 500,000. 

muiden Ammattiliittojen Kansainvä- Jokainen kansainvälien  Uitto lä~ 
Useen Neuvostoon liittyväin maiden kettua yhden valtuutetun, jolla
ammatiliittojen edustajista, niinikään ^ ® t 1w , P, a t oikeutettuja vksi valtuutettu kustakin maasta, kansalliset liitot ovat oikeutettuja

S Ä Ä  Ä Ä Ä S

luettuina ^NeiTvoston S Ä Ä  ’ M* "SSS-"
'Komittani siteen Internationalen To,. »
meenpanevan Komitean valtuutettu ;
edustaja.
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---------------     ~~2) Taistelun käyminen luokkain-*
jotka tullaan kongressissa maäraa- vkijsen yhteistoiminnan maanvaivaa 
mään. Neuvosto käsittää kaikkien yastaan, mikä järsii kansainvälistJ» 
sitä kannattavien työläisten kansat- ammatillista liikettä ja yhä vallitsP 
listen järjestöjen edustajat. Yksi kan- vaa +0ivoa vastaan rauhallisesta siir- 
sainvälisen ammatillisen neuvoston tymisestä kapitalismista sosialismiin, 
edustaja tullaan hyväksymään Koi- ^  Kaikkien maailman ammaiil- 
mannen Internationalen Toimeenpa- lisen liikkeen vallankumouksellisten 
nevaan Komiteaan, jonka yksi edus- e iementtien ryhmittäminen ratkaise- 
taja samoin puolestaan tulee kuulu- yan taistelun käymiseksi Kansain 
maan Kansainvälisen Ammatillisen Liiton Kansainvälistä Työtoimistoaauaau. --------- -------
Neuvoston Toimeenpanotoimistoon.

A. LOZOVSKI,
Venäjän Ammattiliittojen Keskus- 

neuvoston puolesta.
L. D. ARAGONA,

Italian Yleisen Työliiton puolesta.
A. PESTAGNA,

Espanjan Kansallisen Työliiton 
puolesta.

N. CHABUNE,
'Bulgarian Yleisen Ammatillisen 

Union puolesta.

ja Amsterdamin Ammatillisen Inter
nationalen ohjelmaa ja taktiikkaa 
vastaan. g »

4) Johtoon ryhtyminen k ysym y]^  
sen koskiessa kansainväliseen taiste
lujen järjestämistä hyväkseen käyt
täen luokkataistelun merkkitapahtu
mia, avustuksen alkuun paneminen 
lakkoileva in työläisten^ tukemiseksi 
suurissa yhteiskunnallisissa yhteen
törmäyksissä j. n. e.

5) Kansainvälistä työväenliikettä 
koskevain ainehistojen, tilastojen ja


