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liyv~ksyttu Kommt!,!istisclI II/!erllatsiol/(lolcn perU$/a_ 
rassa kokol1ksessa MoskfJl,JaSM· 

Seitsemiinkymmentä kaksi \'uolta sitten Kommunisti· 
UM Puolue esitti mMilmalle ohjelmansa Manifestinn, jon-
ka olh'at kirjoHlllnc6t suurimmnt proletnarisen vaUauku_ 
!lll·uksen julistajat, K~rl Marx ja Friedrich Enge!s . Jo 
silloin oli kommunismi, joka yast:t juuri oli ns~un\lt tnis-
tcluilreenalle, omistavien luokkien njomets:istyksen, nl. 
h~en, ,"ill,in ja vainon SAArtamana, omistanlt luokat kuu 
ntrSin oikein tll1lshllt sen verivihoJllsekseu$b,. Kolme 
neljii nnesvuosisatna kommunismin kehitys kävi mikeit.J. 
teitä, voimakkaan nousun Ill)'rskyjep ohel\1\ se koki las_ 
kukausia. menestysten ohella kiirsi ankaria tappioila. 
Peruspiil-t-eissiiiin kävI kellitys kuitenkin siili tietä, minkii 
Kommunistisen Puolueen M:lllifesti oli ennakolta osoitta_ 
nnt. Viimeisen fittkaisentn taistelun kausi on tullut 
myöhemmin kuin yhteiskunnallisen vallankumouksen 
vpostolit odottivat ja toi\·olvot. Mutta tullut se on· Me, 
kommunistit, Euroopan, Ameriilmn ja Aasian eri maiden 
vallankumouksellisen prolelitriaatin edustajat" kokoontnnei_ 
nR NcuvQsto·Moskovann , tUllnemme ja. tajuamme itsemme 
sen asiAn pcrilliaiksi ja piili.ttäjiksi, jonko. ohjelma juJis_ 
teUiin seltsemflflkymmentii kaksi vuotta. sitten. Meidän 
tchtitväniimme on yhdistää. työviienltlOkan wLllankumouk. 
sellin{!n kokemus, puhdistaa llik{! opporlunismin ja sosiali-
patriotismin petoksellisista lisistll-, yhdistää maailman 
proletariAAtin kaikkif'n 10della \'allflDkumouksellistf'1l pno-
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lueitten ponn.lstukset ja siten helpoltM ja Jouduttaa kom· 
mun.ilitisen vallankumouksen voittoa koko maaUmas!a, 

*,* 
Nyt, kuu Eurooppaa peittlLvllt plrstalcet ja. iavua.vat 

röykkiöt raunioita, ovat katalimm~t murhapoltlAJat puu. 
hassa. etsläkseen sotaan syylliset, Heidän takanaan nu· 
mstavat beldän renglnsä, professorit, parlamentwrikot, 
.sanomalehtimiebet, soslalipatriootlt Ja muut porvariston · 
valtiolliset porttola-apurlt. 

PitkAn vuoSIja.kson kestäessä sosialismi on ennugta· 
nut, että on ma.hdotonta välttiiä lmpcrialistisU!. sotaa.. 
on nähnyt siihen syyllisiksi kapitalististen maiden kah. 
den påli.leirln Ja yleensä kaikkien kapltallstJsten ' maiden 
omistavien luokkien kyllästymätlömän voitonhimon. 
Kaksi vuotta ennen sodan puhkeamista kaikkien maiden 
vastuunalaiset sosialistiset johtajat BaseIin kongressissa 
leimasivat imperialismin tulevan sodan aiheuttajaksi. Ja 
uhkasivat liihetliiä porvariston nlsmn yhteiskunnallison 
vallankumouksen proletariaatin kostoksi militarismin ri_ 
koksista.. Nyt. viiden vuoden kokemuksien jälkeen, sen 
Jälkeen kun historia, paljastettuaan Saksan rosvomaiset 
halut. on saattan\lt Ilmi myöskin liittolaisten yhtä Tikat· 
liset teot, liittolaismaiden hallituasoslalistit yhdessä. hal-
lItustensa kanssa jatka\'1Lt Saksan kukistetun keisarin 
yhä uudelleen p:l.ljastamista sodan aiheuttajaksI· Enem-
minkin. Saksan soslaJipatriootlt, Jotka elokuussa 1914 
julistivat hohenzollernien . Valkoisen kirjan ... kansojen 
pyhimmliksl evankeliumiksi, nyt kstalan palve!uslntolslnll. 
yhdessä. liittolaismaiden sosialistien kanssa syyttävät ku_ 
klsteUua Saksan monarkiaa, jota he aikaisemmin orja-
maisesti palvelivat, sodan pll.äsyylliseksl. Siten he toivo. 
vat saavansa oman osansa unhotetuksl ja samalla saavut.-
tavansa voittAjain suosion. Mutta kuklstcttuJen hallit • 

• 
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sijasukujen, rornanovien, hohenzollernlen ja habsburgien, 
sekä heidän maidensa kIlpit&listlsten klikkien esittämän 
osan rinnalla, paljastuu Ranskan, Englannin, Italian, Yb_ 
dysvaJlAJjen hallitsevien luokkien esittämä osa. kehittyvien 
tapausten ja diplomaattisten paljastusten valossa kaikessa 
ml t1aamatf.oma2.>a rlkollisu udessaan. 

Englannin diploma.tla. 011 aina. sodan puhkeamisen 
hetkeen saakka salaperälsyydon naamarl kasvoillaan. 01· 
tyn hallitus pelkäsi, että jos se ehdottomasti ilmoittaa OtUl_ 
vansa osaa. sotaan liittolaismaiden puolella, niin Berliinin 
hallitus perääntyy, - eikä sotaa syty. Lontoossa tahdot· 
tiln sotaa. Tämän vuoksi meneteltIin niin, että BerUi. 
russä 1& Wienissä toivotlt.iin Englannin pysyvån puolueet.-
tomana, samaan aikaan kuin Pariisissa. ja Pietarissa. lUjaSti 
luotettiin sen sekaantumiseen. 

Vuosikymmenien kehityksen kulun valmistelemana 
sota puhkesi SuurbriUlnnian suoranaisen ja tMoisen plO. 
vokatsionityön vaikutuksesUl. Suurbritannian hallitus 
laski tällöin antavansa. Vonäjll.lle ja Ranskalle kannatusta 
vain sikäli, ettii. niitä uuvutlo.on uuvuttM. myöskin Sak-
san, verivihollisensa. Mutta Sakso,ll sotilasmahti osoit_ 
tautui liian nhkaavaksi Ja vaati ei vain näennäistä, vaan 
todellista Englannin sekaantumIsta. sotaan. Nauravan koI. 
mannen osa, minkä Suurbrits.nnia vanhaan perinnii.ista· 
paan tahtoi pldättM Itselleen, tuli Yhdysvaltojen osaksi. 
Englannin toimeenpanemaan SiLlLrWon, jOb. yksipuolisesti 
rajoitti Amerilkan pörssin keinottelua eurooppalaisella. ve-
rellä, Wilsonin hallitus tyytyi sitä helpommin, kun liitto_ 
lalsvaJlat runsailla. voitoilla korvasivat Ameriikan porvaris· 
toUe »kansainvällsen oikeu1ienc loukkauksen . Mutta Sak.. 
aan tavaton 80tilaalllnen ylivOima pakoltti myöskin Was. 
hingtonin hallituksen Jättämä.än niienn6.isen puolueetto-
muuden kanna.n. Yhdysvallat ottivat Eurooppaan nllhden 



, 
osalleen kokoDllbuudtlbsaaO saman tehtävän, mikä fulg-
lflnnllla manoe.rmaahan nähden oli ollut edellisissä sodissa 
ja minkä se nytkin pyrki itselleen saamaan, nimittäin 
heikentää toista leiriä toisen kustannuksella, sekaan. 
tua. varsinaiseen sotaan vain turvatakseen itselleen kaikki 
edut asemasta, Wilsonin panos, ameriikkalaisten arpa.-
jalsten tapojen mukaan, ei ollut suuri, mutta se oli vii· 
meinen ja senvuoksi lupasi hänelle \'oiton, 

Kapitalistisen järjestelmän vnstakohdnt ovat sodan 
vaikutuksesta ihmiskunnan edessii nyt eläimellisinä nä· 
Iän, vilun, kulkutautien, sh'ccllisen villiintymisen tUOlta. 
mina kiirsimyksinä. Tämä. on myöskin lopullisesti rat_ 
kaissut sosialismin piirissä vallinneen, kurjistumlstoo. 
rina ja astcettaista siirtymistä kapitalismista sosialismiin 
koskeneen riidan. Vastakohtaisuuksien hlmmentämisti 
harrastavat tilastotieteilijät jo. pedanttiset teoreetikot ovat 
vuosikymmeniä kaikilta maailman kolkilta onkinoet to· 
dellisia Ja kuviteltujo. tietoja, jotka todistalsh'at työväen. 
luokan eri ryhmien ja kerrok5ien hyvinvoinnin lisäänty. 
mistä. Uskott.i.in, että. joukkojen kurjistumisen teoria' oli 
jo kannettu hautaan porvarillisen oppinelsuuden ellnuk-
kien ja sosialistisen opportunismin mandariinien halvek-
sien viheltäesSli. Nykyisin tämu kurjistuminen, ei enään 
va.in yhteiskunnallisena, vaan fyslologisena, biologisena, 
on nlihtäväniimme kaikessa järkyttävässä todellisuudes-
saan. 

Imperiallstisen sodan aikaansaama romahdus pyyh. 
käisi olemattomiin kaikki ammatillisen ja eduskunnallisen 
taistelun aaavutuksel1. Ja tämli sola on siinä määrIn joh_ 
tunut kapitalismin sisäisistä kehityspyrkimyksistl. kuin 
ne taloudelliset sopimukset ja. parlamenttaa.riset kompro. 
missitkln, Jotka se hautasI vereen ja lihan. 

Ffnans8ipiiijom~, joka heitti ihmiskunnan sodlln kui· 
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luun, on itse joutunut romahduksonomaisten muutosten 
alaiseksi tämän sodan kestäessä.· Paperimhan riippuvai. 
suus tuotannon aipeelllsesta perustasta.. on tä.ydelleen 
Ilävitetty. Yhä enemmän menettiien merkityksensä ka. 
pitalistisen tavaravaihdon välineenä ja jiirJestäjänä. on 
paperirahoista tullut pakko_oton. tnkavarlkoinnin, yleensll 
sotiJaallls-taloudellisen vilkival!an viUlnc. 

PapcrirahoJcn laadun täydellinen muuttuminen ku· 
vastaa yleisUi. kapitalistisen tnvaranvalhdon kuoleman. 
krIIsiä. Jos trustien ja monopoolien järjestäminen jo 50' 
dan edellisinä vuosikymmeninä 011 tnlouden pääaloiIlo. 
tunkenut syrjään vnpaakilpailun, niln sodan kulku vuo. 
rostaan riisti järjestävän jp. ohjaavan osan noiden talOII' 
delllsten yhtymien käsistä ja antoi sen välittömästi so· 
tllaaJlis.valtiollisen vallan käsiin . Raaka-aineiden jo.ka-

. mista, Sakun tai Rumannian petroleumin, DonJn kivihil· 
len, Ukrainan viljan käyttämistä, Saksan -veturien, vau. 
nujen, automobiilien kohtaloa, nälkiiänäkeviin Euroopan 
turvaamista. viljalla ja. liha.]]a, - kalkkia näitä maailman 
taloudellisen elämän peruskysymyksiä ei järjestä vapaa 
kllpailu eikä kansallisten ja kansainvälisten trusUen yh_ 
tymät, vaan suoranainen sOfa.vlikivl\llan käyttö sen edel. 
leen säilymistä tun'atakseen. Jos valtiovallan täydelli-
nen aJistaminen finnnsslpiiiiomaD alaiSeksi johti ihmiskun_ 
nan imperialistiseen verilöylyyn, niin tämän veri,löylyn 
kautta llnansstpäiioma lopullisesti militarisot ei yain.. val-
tion, .... vlUln mYÖSkin itsensä, eikä kykene enään täyttä' 
mään taloudellisia perustehtäviään muuten, kuin rautaa 
ja verta apunaan kiiyttäen. 

Opportunistit, jotka ennen sotaa. kehoittivat työläisiä 
maltillisuuteen vähitellon tapahtuvan sosialismiin silrty_ 
mlscll nlmessll ja Jotka sodan aikana vaativat luokkanöy. 
ryyttii Isänmaan puolustuksen vuoksi viilttämättömän Iin. 



narauhan nimessä, vaativat proletatiaattia taaskin kieltä. 
mään itsensä, - tällä kerralla sodan birvitt-ävien seuraus. 
ten voittamiseksi, Jos työlä1sjoukot kuulisivat tätä saat· 
naa, nUn kapitalistinen kehitys rakentuisi uudelleen muu· 
tamien sukupolvien luille uusissa., viejä keakltetymmiasii. 
ja tavattomammissa muodoissa, samalla kuin välttämil.ön 
maailmansota olisi uudelleen tuJevaisuudenuhkana· Ih· 
mlskunnan onnebi on tämä toki mahdotonta. 

Ta.loudellisen elämän valtiollistuttaminen, jota. vas· 
taan kapitalisUnen libel'llJisml nlin ponnisteli, on nyt ku. 
moamaton tosiasia.. Tästä. to,<;iasiasta ei palaamisma.hdolli· 
suutta eniLän ole - ei vapaakilpailuun, eikä myöskään 
trustien, syndikaattien ja muiden taloudellisten hirviö!· 
den valtaan. Kysymys on vain siitä, kuka. tulee olemaan 
valtiollistetun tuotannon määrääjänä: imperialistinen vai. 
tio vaiko voittavan proletariaatin valtio. 

ToiSin sanoen: onko koko työtätekevästii. ihmlskun· 
nasta tuleva maaorjiksi nujerrettuja verotyöntekijöitä 
maailmaa käsissään pitävll.lle~voittajain klikilJe, joka kan· 
&pnliiton toiminimeä käyttäen ja apunaan »kansainväli. 
nene armeija ja »kansainvällnenil laivasto ryösUl.lsl ja 
sortaisi toisia ryhmiä, toisille silloin tällöin heittäisi ruoka. 
palan, mutta kaikkIalla kuitenkin panisi proletatiaatin 
kahleislln, ainoana. päämääränään säilyttää oma. valtansa, 
- vai ottaako Euroopan ja muiden maanosien ediatyneom. 
pien maiden työväenluokka Itse hajonneen ja. hävitetyn 
kansantalouden käsiinsä turvatakseen sen uudestisynty. 
misen sosialistisella perustalla? 

Nykyisen pulakauden kesUl.vyyttä voidaan lyhentää 
vain proletaarillen diktatuurin keinoin, joka ei katso meno 
neisyyteen, ei ota. lukuun perittyjä etuoikeuksia eikä 
omallluusoikeuksia, vaan joJla lähtökohtanaan on nälkiiii. 
näkevien joukkojen pelastamisen välttämättömyys, ja 
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joka tilmän pliämäärän saavuttamiseksi mobiliooi kaikki 
keinot Ja voimat, ottaa käytäntöön yleIsen työvelvollisuu. 
den, panee voimaan työkurin järjestelmlln, Ui.Ul tietä muu. 
tamien vuosien kuluessa eI vaJn parantaakseen sodan lyö-
mät ammottavat haavat, vaan myöskin kohottaa.kseen iho 
miskunnan nudelle ennen aavistamattoman korkealle ke-
hityksen asteelle, 

*** 
Kansallinen'\a1t!o, Joka. on kapitalistiselle kehitykse1l6 

antanut valtavan sysäyksen, on kliyoyt liian ahtaaksi tuo' 
tantovoimien edelleen kehittymiselle. Sitä vaikeammaksi 
on käynyt Euroopan ja muitten maanosien suurvaltojen 
vHliin siroteitujen pikkuvalUoiden asema, Näillä pikku. 
valtioilla, jotka. ovat syntyneet eri aikoina. suurvaltojen 
siruina, vaihtomhanQ. maksettaessa milloIn mitäkin palo 
veluksia, strateeglslna. puskureioa, nIIllä on kullakin omat 
hallitsijasukunsa, omat vallassaolevat Joukklonsa, omat 
imperlalistise~ pyyteonsil., omat diplomaattiset velikeilyn. 
sä. Niiden kuviteltu itsenäisyys perustui ennen sotaa 
samaan seikkaau kuin Euroopassa vallinnut tasapaino_ 
tilakln: olemassaolleen kahden imperialistlsen leirin jat. 
kuvaan etujen vastakkaisuuteen. Sota on hävittänyt tä· 
män tasapainotilan. AnttLCn alussa SaksaUe valtavan voit. 
topuolen, se saattoi pikku valtiot etsimään pelastustaan 
Saksan militarisrnin jalomielisyydesUi. Sen jälkeen kun 
Saksa voitettiin, plkkuvnlUoidcn porvaristo, yhdessä isän· 
maallisten »sosialistiensa« kanssa, ka!l.ntyl liit.tolaisvalto" 
jen voittoisan imperialismin puoleen ja alkoi Wilsonin 
ohjelman te.kopyhistii pyklilisUi. hakea jat.kuvan itSenäi. 
syytensä takeita. Samalla ' pikkuvaltioiden lukumäärii. on 
Irosvanut: Itävalta·Unkarin monarkian alueesta, tsaari. 
I'alta kllnnan osista on eroittaulunut uusia valtioita, jotka, 
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tuskin syunytt.yåiin, jo ovat käyneet. toinen toiSten&a. 
kurkkuun, rlldellcn valtiorajolstnan, Liittolaisvaltojcn 
irnperialistlt samaan aikaan, \'8.Jmistele\'Qt. pikkuvallolsta, 
vanhoista Ja uuslSUl, yhtymill., sitoakscen Dn keskinäisen 
vihan jo. yhteisen voimattomuuden yhtelstakauksen avulla , 

Sortaessann pleniii ja hclkko,ia kansoja. ja tehdessään 
niille väkh-altna, jll.tta.esså!Ln ne alttiiksi lläläUe ja. kurjls. 
tumiselle, eivät llittolllisvaltojcn lmperiaHstit lakk:la. aivan 
samaan tapaan, kuin muutama aika sitten keskusvaltojen 
imperialistitkln tekivät, puhumasta kauS()Jen itsemääriiii.-
misolkeudesta, jonka. he nyt. sekä EuroopasAA, että kai. 
kissa muissa maanosissa ovat lopullisesti tallanneet. Jalkoi. 
hinsa. 

Turvaamaan pikkukansoille \'spalIn olemas..«aolon mnh· 
dollisuudcn pystyy vain ploletaarlnen vallankumous, Joka 
vapauttaa kaikkien maiden tuotantovoimat suljettujen 
kanSllllis\'alUolden olOjen purlstunclsuudesta., ybdistiHL 
kansat malldoBlsImman , kiinteään mJoudelliseen yhteis. 
työhön yhteisen tnloussuunoiteJman perusmlla ja. antaa. 
lleikoimmallekio Ja plenimmiillek!n kansalle mahdollisuu. 
den vapaana Ja rUppulllft.ttomana hoitaa. :kansallisen 81v18' 
tyksensä asIoita, \'iihimmiittiikäiin ho.itatta yhdistetyll~ 

ja keskitetylIe Euroopan ja koko rnaaUman taloudelle. 
Viime sota, Joko. melkoisessa määräsSÄ oli siirtomaista 

käytyä sotaa, oli samaan aikaan sUrtomnlden avulla. käy. 
tyä sotaa.. Ennen kuulumattomflSsa. määrässä temmnttiin 
&jirtomaiden väestö ottamaan osaa Euroopan sotaan· Hin· 
dUja, neekcrojll., arabialaisia, madagaskarilaisia. oli taistele. 
massa. Euroopan roannermaallil. Miksi sitten'? Puolus' 
taakseen oikeuttailn jMd~ edelleenkin Englannin ja Rans' 
kan orjiksi. VielA milloinkaan ei biipeämätön kapitallsti. 
Den siirtomaavalta ole ollut niin selvlLnA n!l.btä.viSS!i., eikä 
siirtomaaorjuuden kysymys ole eSiintynyt niin kllrjistJ> 
ncenii kuin ny~. 
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Tästä johtuu sarja 8-voimia. kapinoita ja vallankulner 
uksellia!a liikettä kaikissa siirtomaisS&. Hae Euroopassa 
on Irlanti verlslllli katutaisteluilla. muislutt.o.nut siitä, ottä 
se yhä. vielä on sorrettu maa. Jo. tuntee \lsensil sellaiseksI. 
Madagaskarllla, Annamissa ja muissa paikoissa ovat poro 
varilJisen tasawlllan sotajoukot sodan Aikan9. useamman 
kuin yhden kerran rauhoittaneet slirtomanorjien k.a.pinollll, 
Indiassa ei vallankumouksellinen liike ole keskeytynl't 
piUvaksikli.än ja, on \'lime aikoina Johtanut suurlmpatlD 
Aasiassa milloinkaan tapahtuneeseen tl'ölakkoon, mihin 
SlIurbritannlan hallllus vastasi ponemalla Bombayssa työ. 
hön pnnssariautomobUlinsa, 

'J'iillä tavalla silrklmaakysymys koko laajuudess:l.an on 
asetettu ei \'ain ParIIsissa istuvan diplomaattikongressin 
vihreälle \'erallt tutkittavaksi, vaan on se oteUu päi\'äjlir. 
Jestykseen mYöSKin itse siirtomaissa, Wilsonin ohjelma. 
tarkoittaa parhaassa tapauksessa \'3.ln siir\.omaaorjuuden 
nimi lapun muuttamista, Siirtomaidon vapauttaminen on 
inahdol1inen ajatolIn tapuhtu\"aksl \'ain y1ldessä. pa!l.maiden 
työväenluokan vapaullamiSen kanssa, Eivät vain Anoa-
mln, Algierin, Bengalin, vaan myöskin Persian ja Armea.. 
nian työläiset ja talonpOjat sa8V;l.t iLseniiisen olemassa.. 
olon mahdollisuuden \1lSla sinä. helkenA, jolloin Englannin 
ja Ranskan työmiset kukistavat Lloyd Oeorgen Ja Olemc~
ccaUD ja oltfwat \'oltlolllsen vallan omiin käsiinsä, Ke_ 
llittyneimmlssi\, sllrtomnlssa taistelu jo on kti.ymässil oi 
vnln kallSilll!sen vapautuksen lipun alla, \'Mn saa. se 
myöskin ef\cmmän tni vähem.min selviisti Hmaistun yh-
toiskunnalllsen luonteen, Jos kapHaUstinen Eurooppa. 
väkivaltaisesti on vetiinyt takapajulsimmntkin mnanosat 
kapitalististen suhteiden pyörteeseen, olin sosialistinen 
Eurooppa sen s!jaan käy auttamaan vapautettuja. siirtomaita 
tekniiJ,:alJaan, jlirjestclylyölUl1in, henkiselJä veikulUkscl. 
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laan, siten joudutiaakseen niiden 5iirtymi6~ suunnitel· 
mallisesti järjestettyyn sosialistiseen talouseläml!.itn. 

Afriikan ja. Aasian silrtomaaorjat! Pröletaarisen dik-
tatuurin hetki Euroopassa on oleva myöskin teidän Vi. 
pautuksenne hetki! 

'.' 
Koko porvarillinen IlUlaihna. syyttää kommunisteia 

kansalaisvapauksien ja poliittisen demokratian biLvlttärni· 
sestä. Se ei ole totta, Vallan käsiinsä saatuaa.n prole. 
tariaatti vain toteaa oleva.n täysin mahdotonta 80velluttaa 
porvarillisen demokra.tian menettelytapoja ja luo uuden, 
korkeamman, työväen demokratian edellytykset ja. muo· 
dot· Ka.pitalistisen kehityksen kulku kokonaisuudessaan, 
varsinkin viimeisenä ImperlalistiselIa. kaudellaan, kaivoi 
perustan valtiollisen demokra.tian alta ei vain silJa, että se 
jakoi kansat kahteen toisilleen sovittamattomasti viha. 
mleliseen luokkaan, vaan myöskin sillä, että se tuomitsi 
lukuisat pikkuporvarilIiset )a puollproletaariset samoin 
kuIn ltso proletaarinkin osatlomimmat pohjakerroksot 
taloudellisen surkastumisen ja valtiollisen voimattomuuden 
tilaan, 

Niiden maiden työväenluokka, missit hlstoriftJllnen 
kehitys on antanut sille siihen mahdollisuuden, on kAyt-
tänyt valtiollisen demokratian järjestelmää järJestyäkseen 
pääomaa vastaan , Samaa tulee edelleenkin tapahtumaan 
sellaisissa maissa, missä eivät vielä ole kypsyneet työväen 
vallankumouksen edellytykset, Mutta laajoja vli.likerrok. 
sia ei vain maaseudulla, vaan myöskin kaupungeissa. py. 
syttää kapitalismi kaukana perässä, niin etM ne ovnt his. 
toriallisessa kehityksess!Hl.n kokonaisia ailmkausia jäljessä, 

Ihierilaisen ja bndenilaisen talonpOjan, jolle yhä vie. 
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läkin maaillllll.D keskipisteenä on hilnen oman kylänsä 
kirkontorni, RAnskan pikku viiuiviljelijän, Jonka. suur· 

. kapitalistJnen vilninväli~ennys on saattanut hävlöön, ame" 
rlikkalaisen pien farmarin, Jota pan'kkiirit ja. eduskuntamie_ -
het ryöstävät ja pettävät, k8.ikkt nämä yhteiskunnan ker_ 
rokset, jotka kapitalismi on heittänyt syrjään kehityksen 
valtatieltä, kaikki ne on valtiollisen demokratian järjes-
telmä paperilla. kutsunut ottamaan osaa valtion hallintoon. 
Mutta tosiasiassa kaikki tärkeimmät kysymykset, jotka 
määräävät kansojen kohtaloja, rahamlesh!U'vainvalta rat-
kaisee parlamenttaarisCln demokratian selän takana., Siten 
ratkaistiin ennen sodan kysymys, siten käy nyt rauhan 
kysymyksessä, Mikäli rahamiesharvainvalta vielä ottaa. vai.. 
vakseen eduskunnan päätöksellä pyhittää. väkivaltatoi-
menpUeensä., on porva.rilJisella. valtioila. välttämättömien 
tuloksien saavuttamiseksi käytettävänään kaikki edelli. 
siltä luokkaorjuuden vuosisadoilta perityt ja. J!apitalistlsen 
tekniikan kaikkien ihmeiden avulla. moninkertalstutetut 
valheen, kansan villityksen, panetteluIl, lahjonnan, vainon 
ja terrorin keinot· _ 

Sellaisen vaatimuksen asettaminen proletariaatille, 
että se viimeIsessä, ..elämästä ja. kuolemasta pääoman 
kanssa. käydyssä taistelussa. hurskaasti noudattaisi val· 
tiollisen demokratian vaa.timuksia, sellaisen vaatimuksen 
asettaminen on samall. kuin ihmiseltä., joka. rosvoja vas_ 
tilan puolustaa elämäänsä ja olemassaoloa.nsa, vaatisi, et. 
tä hän noudattaisi taidokkaita ja. tarkkoja ranskalaisen pai· 
nin sääntöjä, jotka hänen vastustajansa on laatinut, mut. 
ta joita se itse ei noudata. 

H1i.viö,n kaikkialla. vallitessa, kun eivät vain tuotannon 
ja liikenteen välineet, vaan myöskin valtiollisen demokra. 
tian laitokset ovat vetisinä ruumiskasolna, on proletari. 
aaMn pakkO luoda oma koneistonsa, joka ennen kaikkeo. 



, 
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on Itse työyäcnluokDll sisäisenä yhdyssiteenä )a turvAA 
sUlI) mahdollisuuden nulnnkumoukselliscsti puuttua. ih-
miskunnan jatku,rUiln kehitykseen. Tällaisena. koneisto-
ns. OVl!.t neuvostot, 

Vanhat puolueet., vanhat ammatilliset järjestöt ovat 
johlajiiusa. nähden osoittautuneet kykenemät.tömiksi ei 
vain piiätt.ämään, vaan vieläpä ymmärtämMnkin uuden 
niknkauden asettamia tehtäviä, r Proletariaatti , on luonut 
uuden järjestömuodon, joka sulkee piiriinsä koko työ', 
väestön, katsomatla ammattiin tai saavutettuun valtiollisen 
kehityksen tasoon, koneiston, joka on joustava, mahdolli-
nen jatkuvasti uudistaa ja laajentaa, joka kykeuClc vetä_ 
mään piirilns1i. yhä uusia kerroksia, avaamaan ovensa 
proletariaattia lähellä oleville kaupunkien ja. maaseudun 
työväestön kerroksillc, Tämän kon'aamattoroan, työväen. 
luokan it-sehaIlinnon, sen taistelun ja sittemmin uusitun 
valtiovallan valtaamisen tarkoituksia palvelevan järjestön 
on eri maissa saavutettu kokemus osoittanut kelvollisek-
si, ja 9n se meidän aikamme proletariaatin valtavin saa. 
vutus ja asCl. 

Kaik'issa maissa, missä työväen iOukot ovat herän· 
neet ajattelemaan, muodostetaan nykyiSin ja tullaan edel . 
• cenkin muodostamaan työväen, sotilaiden ja talonpoikain 
neuvostoja, Neuvostojen vahvistaminen, niiden auktori· 
teetln kohottaminen, niiden asettaminen porvariston valo 
tiokoneistoa vastaan, - sellainen on kaikkien maiden 
luokkatlet-oisten ja. rebellisten työläisten tärkein nykyhet.. 
ken tehtävä, Neuvostojen avulla työväenluokka. kykensc 
IlClastamaan itsensä rappeutumisesta, jota sen ke~kuudessa 
saavat aikaan sodan ja nälän tuottamat helvetin tuskat, 
omistavien luokkien v/i,kivallanteot ja entisten johtajain 
pctturuus, Neuvostojen avulla työväenluokka varmim_ 
min ja helpoimmin pystyy nousemaan valtaan kåikis8a 



• 

ma.iss3, missä. neuvostot ovat keskiWi.ncet ympärilleen työ. 
vlLestön enemmistön. Neuvostojen avu\la valtiollisen vallan 
vallannut työväenluokka tulee johtamaan kaikkia. maan 
talous_ ja sivistyselämiin aloja, kuten jo nykyisiq. asian. 
laita on Vcn!l.jtUlä. 

Imparlalistlset valtiot, tsaarivaltiosla aina. kaikkein 
:tdemokraattislmpaan ... luhiatuvat samalla. kuin luhistuu 
Imperialistlnen sotilasjiirjestelmä. Imperialismin Ulobilt. 
soirnat milJoona·armeijat voivat kestää vai~ niin kauan 
kuin proletariaatti kantoi niskallaan porvariston iestä . 

. Kansallisen yhtenäisyyden hajoa.minen merkitsee armei-
jan ehdotonta hajoamista. Niin kävi ensin Venäjällä, sit-
ten Raksassa ja Itävallassa. Samaa on odotettavissa. tapah: 
tuvaksi muissakin imperialistisisS& maissa. Talonpojan 
nouseminen suurtilallista vastaan, työmiehen nouseminen 
kapitalistia vastaan, molempien nouseminen monarkis-
tista ja. ~demokraattistA« virkavaltaa vastaan joh1aa:~'ehdot_ 
tomasti sotilaan nousemiseen päällikköään vastaan ja 
myöhemmin jyrkkään riitåan armeijan proletaaristen 
ja porvarillisten aines!.cn välillä· Impcrialistinen sota, jo. 
ka. asetti kansan kansaa vastaan, on muuttunut ja. muuttuu 
kansalaissodaks.i, joka asettaa. luokan luokkaa. vastaan. 

Porvarillisen maailman vaikeroimlnen kansalaissotaa 
ja. punaista terroria. vastaan on tavattomlnta teeskentelyä, 
mitä valtiollisten taistelujen historiassa on nähty. Kansa_ 
laissotaa ei olisi, elleivät rnstäjäin joukkiot, jotka ovat 
s<'Ul.ttaneet ihmiskunnan hävlön partaalle, olisi asettuneet 
vastustamaau jokaista. työläisten askelta. eteenpäin, elleivät 
ha olisi järjesteUeet saJaliittoja ja murhia ja. kutsuneet 
ulkoa. itS"elleen aseellista a]?,ua. säilyttääkseen tai palaut-
taakseen luokalleen rosvon etuoikeudet· 

Kansalaissotaan pakoittavat työväenluokan sen veri-
viholliset. Työ .... äenluokan on iskuun vastattava iskulla, 

, 



ellei se mieli kIeltää itseänsä Ja koko tu1evaisuuttansa, 
Jo.ka o.n mYlIskin ihmiskunnan tulevaisuus. 

Ko.skaan kelno.teko.isestl aiheuttamatta kansalaissotaa, 
ko.mmunistiset puo.luee~ pyrkivät mahdo.llisuutta myllten 
lyhentämään sen kestivyyttä., kun se rautaisen välttämiit. 
tömyyden pakosta -syttyy, vähentämään sen uhrien luku· 
määrää ja ennen kaikkea turvaamaan voiton pro.letarl. 
aatille. TA.stii Jo.Muu, eWi o.n välttämätöntä. o.ikeaan ai. 
kaan riisua Po.rvarlsto. &seista, aseistaa työläiset, muo.do.s. 
taa ko.mmunldUnen armeija. pro.letarIaatin vallan suo.Jaksl 
ja Ben so.slalistlsen rakennustyön turvaamiseksi, Sellai· 
nen o.n Neuvo.sto..Yen!J!n Punainen armeija., jo.ka o.n syn' 
tynyt ja o.lemassa. työv!enluo.kan saavutusten varjeleml. 
seksi kaikkia slsä· ja. ulko.Puo.lisla. hyökkäyksiä \l8St&an· 
Neuvo.stoe.rmeija. on croittamaton o.sa neuvo.stovs.ltio.ta. 

Ollen tietoisia tehtäviensä maailman historiallisesta 
Dlerkityksestä, ovat valistuneet työläiset jo. järjestyneen 
soslalistJsen liikkeensä ensi askeleista. alkaera pyrklne6~ 

kansainväliseen yhteenliittymiseen. Tämän kansainväli. 
sen yhteenliittymIsen perusta laskettIIn vuo.nua 1864 Lon. 
toossa, enslmMstA Internat5lo.naaleå. perustetta.essa. Rans· 
kalais_saksalaincn So.tA, jo.sta syntyi ho.henzo.lfernien Sak· 
sa, kaJvo.i maaperän ensimäisen Internatslonaalen alla, 
antaen samalla Rysäyksen kansallisten tyGvienpuo.lueiden 
.kehitykselle. Jo. VUo.DIlA 1889 nämä puolueet yhtyvät 
Pn.rilslssa. pitii.mRssäiin kongressissa. ja luovat toisen Inter. 
natsio.naaJcn JlI.rjestöu, Mutta työviicnliikkeen painopiste 
o.li tällii aikakaudella ko.ko.naan kansallisella pohjalla., kan· 
sallisten vaalolden puiUeissa, kansallisen teollisuuden 
perustalla, kansallisen parlamentarismin als.1la.. Vuo.slkym. 
meniä jatkunut järjestö· ja relormltyG lo.i ko.ko.naisen 
sukupolven jo.ht&,llA, joiden enemmistö sano.issa tunnu;t1 
yhtelskunnalllsen vallankumouksen o.hJelman, mutta tosi. 
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teos6n ldelsi .en, UppoSi reformismill ja pOfvtl.rlllisen 
valtion oloihin mukautumisen lIltaan· Toisen Internat9io. 
oaalen jobUlVlen puolueiden opportunilltlnen luonne paI. 
jastui täydellisesti ja johti IJl881Jmanhlstorla.n suurimpaan 
romahdukseen hetkellä, jolloin historiallisten tapahtu' 
mien kulku vaati työvienpuolueUta. vallankumouksellisia 
taistelllmenewlmiä. Jos vuoden 1870 sota antoi iskun 
eosimiilselle Internat.slonaalelle, ~taen sen tosi&slao, 
että sen yhteiskuntavaJIankumouksellisen ohjelman ta-
kana. ei vielä ollut suljettua joukkojen vOill1llll, olla vuo-
den 1914 sota surmasi toisen Jnternatsionaalen, paljastaen 
sen tosIasian, että työväen joukkojen voimakkaita järJes-
töjä VlIlUtsevat puolueet, jotka. ovat muuttuneet porva. 
rllllsen valtion kiiskynalaislksl eUmlksi. 

Täm! ei koske vain sosiBlipatriootteja, jotka. ova.t sel. 
vAsti Ja A.volmesti siirtyneet porvariston leiriin ia. muuttu_ 
neet sen suosituiksi valtuutetuiksi Ja luottamusmiehIksi, 
luotetulmmiksi työväenluokan pyOvelnfksi, vaan pitää 
paikkansa myöskin hajanaiseen i& horjuvaan keskustaan 
nähdcD, Joka pyrkii uudistamaan toisen Jnternatsionaalen, 
s,o, sen Johtajien ahdasjärkisyyden, opportum1smin Ja 
\<-aHankumouksellisen voimattomuuden, Saksnn riippuma-
ton puolue, Ranskan sosialistisen puolueen nykyinen 
enemmistö, Venäjän menshevikkien ryhmä, Englannin 
riippumaton työväenpuolue Ja muut samankaltaiset ryh-
mät tosiasiassa koettavat täyttää lien paikan, mlk!!. ennen 
sotaa oli vanhoIlla toisen Interoatslonaalen virallisilla puo. 
lueilla, esiintyen entiseen tapaan ajamassa kompromissia 
ja sovittelun aatteita, lamauttaen kaikin tavoin proleta. 
rillatln tarmoa, pltklttiien puJan kestAmislÄ ja siten IIsli· 
ten Eurooppaa. kohdanoutta onnettomuutta, Taistelu 50. 
sialistista keskustaa vaslaan on imperialismia vastaan 
käydyn taistelun menestymisen ehdoUomana edellyt.yk. 
lenti, 

.. 



,. 
SaIndlla. kuin hylkäämrue aikaosa eliineiden virallls_ 

tBn sosialististen puolueiden puolinaisuuden, valheeUi-
suuden ja miidiinniiisyyden, me, Kolmanneksi Inlctnat-
sionaalcksi yhtyneet kommunisti t, iun nemme vällttöm!istj 
jatkavamme sitä työtii, minkÄ cdistlimisok$i pitkä sarja 
v&llankumouksclUsJa sukupolvia Babeulista. aina Karl 
Licbkncchtiin ja Rosa LuxemllUrgifn asti on s.lDkarllliscsti 
ponnistcllut ja maruyyriutta kärsinyt. 

Jns Ensimiiinen In\.ernalsionmtk on ennakolta näh_ 
nyt tulevaisuuden kehityksen ja vliUonut sen teItä, jos 
Toinen lnternatsionnale on ,koonnut jl,l, jiirjeS\.äny~ miljoo_ 
uio. pro1elMreja, niin Kolmas Internn.tsionnnlc on avoimen 
jouk1:otoiminnttn, vallankumouksen toleuttllmiscn luter-
nat,sionna!e. 

Sosialislinen arl'osleln on riittävästi ruoskinut por-
.arillisen maailmanjärjestyksen. J{ansaln,·ii.lisen kommu. 
nistisen puolueen tellläyunii. on kumota. Uimii jiirjeatelmii 
ja luoda sen tilalle sosialistisen jlirjcstelmäll rakennuII. 

Me kutsumme kaikkien maiden työ]il.iSiii ja. tyÖJiils. 
tl:li~;ia yhtymlUin kommunistisen lipun jnurcllc. joukkoi. 
bin, jotk!l. jo o·\-Il.t. cnsirnäisct. suuret. voitklnsn SEI&Vut-
taned. 

Kaiklden "maideli prol('/auritl Tllisldullli imperialis_ 
l ista raalrolaisuulta l!OstoOll, yksinL'ultoo oosloo", etuoikw_ 
tettuja siiiifyjii vastuall, 110rvarillisla 1!Qlliola ja porvaril. 
lisIa omaisuutta vastaan, l.·oikkia yhteiskunnallisen ja 
vallioUisBn sorroll muMoja vas laan - liittykiiä yhteen! 

TYQviienneuvostojell lipuI! juurelle, oollan jtl prole_ 
loorisen diktatuurin puolesta kiiytiivlin. vallankumouksel· 
lisen taistelun lipun. juurelle. Kolmannen lnternatsio_ 
noofen. lipu1l juurelle, kaikkien. 1fwiden proleloorit, UiUy_ 
kiiä yk/een! 
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