


















. . I 
vaan myöskin läosi·europpalaisis88 maiasa. oiinbYVlD PUQ'j 
lueettomiss& (Sveitsi, Hollanti, Norja) kuio mYÖ8 sodan ,sor· 
tamiss& (rtävalta, Sakea). Saksslainen vallankumous. JOkl\ 
on erittäin tärken ja luooteenomainen, 86 kuu t.apabtuu 
enimmän kehittyneessä kapitalistiseesa maasea, sai beti men'l 
vOllto.·muodon. Koko saksala isen vatlsokumouks8n kehi· 
tyskulku ja erittl1inkin spartakuslaisten, 8. t. s. köybälistön 
rehellisteu ja ainoain edustajain taistelu petosjoukkuetta, 
Scheidemanneja ja Südekumeja vastaan, näiden liittoutu· 

. mists vastaau porvariston kaossa - kaikki tämä osoittaal 
miten kysymys Saksan oloista historiallisBsti on &setetto.va. :j 

Neuvostovalta vaiko porvarillinen parlamentti, 

millä nimilapulla (ckansallis , · v;aiko :t lalciasäätävAoä. kokouk-
sena)· tl1mll sitte esiintyykin. 

Siinll. kysymyksen maailmanbistoriallinen llluodoatus. 
Nyt tilmAn voi ja on velvoitettu sanomaao ilman minkääu-
laista liioittelua. 

, Neuvosoo .-valta. on toinen maailmanbiatoriallinen 8.8-
keI tai etappi köyhälistön diktatunrin kehitysUI. kohti. Eu-
aimäinen askel oli Pariisin kommuuni. Mar.:ldu taidokas 
selvittely tämAn kommuuin sisällöstll. ja merkityksestä kir-
jasaaau . Rauskau kausalaissodah osoittaa, ettl1 kommnnni 
syunytti nnden valtiomuodon, köybAlistöu valtion. Jokai· 
Deu va.Itio nykyis6uä aikana, kausanvaltaisinkin tasavalta, 
ei oie munta kuin 1aitos millA yksi luokka sortaa kaikkia 
mnita. Köyhälistön valt-io on se laitos millä köyhAlistö 
paioaa alas porvaristou. Tämä sorto .on vii.1ttämätöntä, 
koska tilanomistajat ja .kapitalistit, koko porvaristo ja .kaikki 
sen puolustajat eivät häikäile mitään keiooja, kauheimpia 
ja epätoivoisimpiakin, kun heidAn snistamisensa alkaa, kun 
aletaan riistAä riisw'jiä itseääu. 

Niinkauan knin kapitalistien 9maisuutta ja valt.aa suo-
jeUaan, on porva'rillinen parlamentti, kausauvaltaisinkiu kau-

. a8uvaltnisimmassa tasavalla.ssa, laitos milU!. pieui joukko 

• 
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riistäjiä tukahuttaa miljoonain työmiesten äänet. Sosialis-
tien, jotka taistelevat työväen vapauttamiseksi riistosta, täy-
tyy käytUl.il porvarillisia parlamet;ltteja puhujalavana, pe-
rustana propagandaa, järjestäyty~i~tä v~rt~n niinkaua~ ~uin 

~
aistelumme pysyttäytyy porvarllhseu: ]AJ']estyksen rSlolssa. 
yt, kun maailmaohistoria on 8seHanut plliväjürjestykseell 
ysymyksen koko tämll.n jArjestyksen hävittämises.tä, riistä-

jäin murskaamisesta ja poistamisesta, siirtymisen kapitalis-
mistll. 8osialjsmiiu~ - jtlll.Uiisiillkö oyt porvariUiseen parIa-

~
entari8miiU' porvarilliseen demokratiaan, . csittämll.llä tätä 

)emokratia.oa ylee0811., sekoittamaUa ssn porvarilliscn Iuon-
wen, uuhoitettaisiinko, et~!\ yleinen äänioikeus, niink&uau 
kuiu kapitalistien omaisuutta suojellaan, on porvarillisen 
valtion ase - tämä merkitsee köybälistön bäpeällistä pet-
täooietll., liittymistä sen luokkAvihollisiin, petturiksi ja luo-
pioksi tulemista. . , 

Kolme maailmaneosialismin er! suuntaa, 
joista bolcbevismilehdistö väsymllUä puhui.jo v. 1915, on 
nyt edessämme täydessä selvyydessään Saksassa tapahtu· . 
neen verisen taisteluo ja ,kausalaissodan valaisemina. 

Karl Liebknecht - tn.mä uimi . on tuttu kaikkjen mait-
teu työväelle. KaikkiaUa, muUa erittäinkin ympäryaval-
taiu maissa on se vertallskuvau~, jobtajan antautumisestll 
työväenluokau etujen hyväksi. Tuo uimi on vertauskuva , 
leppymättömästä sodasta il!lpcrialismia va.staau - ei Sll-
noissa, vaan teoissa, taistelussa, jos8Il olltlQn valmiina ub-
reihin silloiukin, kuu ~oma ., msa joutuu imperialististeu 
voittajain haltioitumaksi. Liebknechtin ja ,spartacistien . 

huHn lüttyy kaikki, mikä Saksan sosialistieo kesknudessn 
on säilyoyt pubtaana ja vallankumoukselliscna, kaikki mik!1 
on l)arbainta köyhälistÖll keskuudessa, omaa ·vakaumustll 
riistettyjen joukoissa, joissa kapinauajatus kiebuu ja joidcn 
keskuudesta vallankumous nousee. 

Liebknechtiä vastassa seisoo Scheidemannin ja Süde-
knmin kannuttajia sekä koko joukko inhottavia keiSBrius-
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ja porvarilakeijoja. He ovat samanlaisia 8osialismio Pßttu~ 
rei ta kuio Gompers, Victor Berger, Hcnderson, Webb~, Re. 
IHl.udel ja Vandervelde. Tämä on se työ\'l\enluokall karma· 
karras, minkä ylüluokka on 08t80Ut, ja joHa roe, bolebevi. 
kit, viitaten Venäjän Südekumeihin, mcuschevikeibin, k.ut 
suimme ~ yläluokan 8siamiehikei työväenliikkeessu." ffilk ; 
uimitys Amedkass8 miUI. sattuvimmin kuuluu: ,labor leu 
teuauts of the capimlist c105s" (kapitalistiluokan työväen 
tuntusntit). Täbän ilmiöön on puhutunut uusin muot 
sosialistipetturuutta, sillä kaiki8S8. sivistYßG;'sSä maissa diSI 
tl1ä porvaristo - jako sorron kautta siirtomaissa tai kisko 
malln taloudellisia .voittoja, muodollisesti riippumatto· 
lllista heikommista. maista - riistää omau maan monen· 
kertaisesti lukuisampan. väestöä. Täst!!. seurao. imperialis· 
tieelle porvaristolle taloudellinen mahdollisuus , ljjkavoit· 
tooo , ja. että se osittain saattaa kliyttäA tuota liika"oittoa 
labjoakseeo työväen sosialistiseo kermakerroksen, muuUaak· 
seen proletariaatin edistysmielisoksi, vallankumousta pet. 
kääväksi pikkuporvaristoksi" 

Spartakistieo jaScheidemanniell välilltlbeiluvat , kautaky· 
laiseh, Kautskyn kannattajat, SliDoissa .. riippumattomah , 
mutt.a teoissa eoimmän riippuooisi4, kaikissa suhteissa ja 
knikilla aloilla riippllvaisia tänälio porvaristosta ja Schei. 
rlemanneista, huomenna tansen spartakisteista, osittain seu· 
raten edeliisiä, osittain jäLkimäisiä, ollen joukkoa ilmau aat· 
teita, ilman luonnetta, ilmsn politiikkaa, ilman omaatuntoa, 
!iukijöitten yhdistelmä elävänä ruumiillistumana. Sanoissa 
he tunnustavat sosialistisen vallallkumouks811 , mutta itse 
asiassa he eivät Ben alettua voi sitä käsittäii., vafm luopi· 
oitten tavoin puoll1stavat , demokratiaa' yleensä, B. t.8. to· 
deUwllde.ssa PUolu8t8vat p01"!jallista demokratiaa. 

Kaikissa kapitalistisiss8 maissa 
jokainen ajatteleva työläinen näke~tämän petollisen 

aseman. 
joka on yhtäpitävä kansallisten ja bistoriallisten edelly· 
tysten kanssa, näkee uämät. kolme perl1ssuuntaa sosialistieu 
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"ja. syndikalistien kcskuudeasa, sil1ä imp~ria1istiuen sota ja 
-kOybölistön . maailroa.n'yallaD~u,??ukBen ~lkami,?-eD luo koko 
· maailmassß. samSnlS!Blfl POl11ttlBlft. aatovlrtaukslU . 

• 
L Edellä olevat rivit kirjoitin Olmen Scheidemann·Ebertin 
· ballituksen eläimelliseu rankaa- Karl Liebnccbtin ja Rosa 
~ Luxemburgin murhaa. Nämät pyövelit, joks tekevät In· 
I kcijanpalveluksia porvaristolle, jättivät saksalaisten kapita· 
j~i8tien pybäii., omistusoikeQtta vaalivien vaalkokaartilaisteu 
(huoleksi Rosa Luxemburgin lynkkaamisen ja Rarl Lieb· 
· knecbtin selkliän ampumiseu silli\ ilmeisesti VIHl.r/111ä 8YY' 
· töksellli, ettA Hl.rnä olisi koettanut .karats. , (Venäläinen 
· tsarismi, joka v. 1905 verisesti kukisti vallankumouksen. 
· keksi mOJ1a~ti tämäu valhasyyu ampuakseen vankeja, ilmoit· 
, taen, eUä be olivat koettaocat .karatu.). - Samalle. 
· myönsivät nämät llyövclit valkokaarhlaisille seHaisen auk· 
· t.9riteetin, ku in eivlit be olisi syylliset mibinkään, aivan 

Imin beidAn ballituksenSli olisi puolueitten yläpuolella. Ei 
· löydä sanoja leimatakseen näitä kaubeita rikoksia, joibin 

uämät sosialisteiksi itseüäll kutsuvat ova.t tehneet itsensä 
syypäiksi. Näbtävästi historia on valillllUt sellaisen tien 
mikä pakottaa nämät . kapitalistiluokan työvtien·luutnantih 
kulkemaan ratansa päähi1n asti eläimellisissä, raaoissa ja 
kauheissa teQissa. LYhytuäköiset kautakylaisct puhukoot 
lehdessään .Die Freihat . (Vapaus) .tuomioistuimesta. jo-
hon kuuluigi . kaikki sosialistiseh puolueet (be kutsuvat 
edaUeen scheidemanneja, murhaajia, näitä orjamaisia lakei· 
jasieluja sosialisteiksi). Nl1mät tyhmyyden ja pikkuporva· 
rillisen raukkamaisuuden urhot eivät ktisitä edes sitä, etUI. 
tuomioistu in on yaltiollisen vallan muoto, mutta että tais· 
teIn ja kansalaissota Saksassa l'atkaisee kerts kaikkiaan ke· 
uen .käsiiu tämä va1ta 00\ joutuva: porvaristolleko, jota 
Sco~eldemnDnit .palvelevat. pyöveleiuä ja pogromiujärjes-

· ~JlUä, kautskylaiset taasen . puhtnan demokratian, ylistä· 
Jmä, ·vaiko köyhälistölle, joka suistaa ri istäjö.okapitalistit ja 
tnittaa heidän vastustuksensa. 



Proletaarisen maailmaninternatioualen parhaßt miehet 
kansainvälisen soaialistisen 

vallankumoukaen unhottumattomat jobtajat ovat 
kaatune~t. 

mutta heidän verousä. kehottaa uuais ja yhä uusia työväon· 
joukkoja raskaaseen taisteluun, ei elämästä vaan kuo16masta . 
Ja tämä taisto johtsa voittoou. Kesällä 1917 kestimme me 
.heinäkuun päiväh, jolloin venäläiset scheidemannit, men l .chevikit ja sosialivallankumoukselHset verhoaivat valkokae.r; 
tilaisten voiton bolschevikeista kutsumalla sitä .valtiomah· 
din. voitoksi, - joUoin kasakat Pietarin kaduilla tappoi-
nt työmiea Voinovill bolscbvististen julistuaten levittä-
misesUl, kokemuksesta tiediLmme, kuinks pian porvariston 
je. heidö.n orjaillsa . voitob parantavnt joukkoja uskomaata. 
porvarilliseen demokratiaall, . koko kansall ään ioikeuteen , 
j . m. 8. 

Ympärysvaltain porvaristo- ja hallituspiireissll. voi nyt 
nähdä jonkunlaista horjuroista. Osittaiu nähdäilo, että ym· 
pärysvaltain joukkojen hajänntumil1en Vonäjällä, lllisSä hc 
auttavat valkokaartilaisia edistll.mällä mustinta monarkismia 
ja tilanomistaja-taantumusta, nähdään, että jatkuva sotilaal-
linen sekaantuminen ja painostamineu vaat.isi miljoonamie-
bisen valloitusarmeijan pitkäksi aikaa, ja että tilmä olisi 
varmin tie köyhn.lisfön vaUankumoukson siirlämiseksi ym-
pärysvaltioihin. Saksalaisten valloitusjoukkojen csimerkki 
Ukraillassa on riittävän vaknuttava. 

Toinen osa porvaristoa ympil.rysvalloissa pitää yM 
kiinni sotilaallisesta sekaantumis(!st.a VCDäjä:n asioihin, . ta· 
loudellisosta saarrost-a (Clemenceau) ja neuvostovallan ku· 
Idstamisesta. Koko se Bauo~alehdistö, mikä palvelee tätä 
porvaristoa, 8.t.8 . . 8uuriu osa kapitalistien ostamasta Eng-
lanni~ ja RaU8kan sauomalehdjstös~lI., ennustaa pikaistl\ 
ueuvostovallau romahdusta, uälän kauhuja, valeq.telee . epä-
järjestyksistä, ja lleuvostovallan Ilvuttomuudesta. Valko-
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;,kaartilaisten tilanomistajaiD, kapitalistien sotajoukot, joille 
entente hankkij upseereja., 8otatarpeita, rahu ja apujouk-
lioja, erist.Avät Vennj1\n nälkäiinäkevät keskukset ja pohjois· 
OS8n viljaseuduista, Siperiaata ja Donin alueesta. 

Pietarin ja Moskovau, Ivanov-Vosnesenskiu ja muHten 
ty~väellke6ku8ten nll.lkä on itse 8siassa sUUti. 

Koskaan eivät työväeDjoukot oIe saaneet kärsiä 
; sellaista kurjuutta, . 

~
ellai8ta nälkäll. kniu mihin ympnrysvaltaiu 80tilnnllineu 

~ekaantuminen De uyt tuomitsee (sckaantumiuen on pei . 
. .. etty sill!!., etteivät he. muka lähetä Jomis, joukkojaan, 

vaikka ' mustiat yhä edelleen lähetetään ja heHle sotatar-
peita, rahaa ; upseereja). Joukot eivät kestäisi tällaista kur-
jnutts, elleivnt knsittäisi puolustav8nsa-aosialismin tuloksia 
niinbyvin Vennjällä kuin koko maailmassa. 

Ympärys· ja valkokaartilasjoukkojen ballussa on Ar-
kangelsk, Perm, Doniu Rostov, BakuJ Ashabad, mutta .neu-
vostovalta . on oUanut haltuUDs8 Riian ja Harkovin, Lätin-
maa ja Ukraina siirtyvät neuvostovaltaan, 'fyöväki huo-
maa, ettoivät suutet uhrit ale oHeet turhis, että 

neuvostovalta voittaa ja levenee, 
kusvaa ja vahvistuu koko maailmassi\, jokaiuen raakaall 
taisteluu ja uhrautumisen kuukausi lujentaa neuvostovallan 
asiaa koko maailmassa, beikont-aen sep vastustajia, rHstäji!l. 

. Kieltämüttn. on riisUl.jillä viell!. jätellä voimia.. käytettä-
VIsen murbauttaakseen ja. tappaakseen köybilJistön muail-
manvallankumouksen parhaat johtajat, monis\uttao.kseen 
työväeu uhreja ja kärsimyksil!. valloitetuisso. maissa ja 
alueiUa. Mutta koko maa.ilman riistäfillä ei oIe. riittävill. 
va.imia voittaakseen köyhäüstön maaiLmanvallankumousto., 
mIkä vapauttna ibmiskunnan pAäoman ikeestä, alati uusiu-
tuvista ja torjumattomist-a imperialistisista sodista kapitalis· 
ruin hyväksi. 

Tammikuuu 21 puä 1919. N, LENIN. 



Todellinen Internationale elpyy 
. uudelleen. ~ 

Kehoitus ensimälsen Kommunistisen Internationale 
kokoontum1sekst. 

'rovel'itl 
Allekirjoittaneet puolueet ja järjestöt katsovat viilttä· 

müttömäksi uuden vallnnkumoukselliaen Internationalen ensi· 
mäisen kokouksen kokoonkutsumisen. Sodan ajalla ja val -
lankumoukS6u kuluessa kllvi vihdoinkin selviiksi, ettei ai -
nonstaan vanhat sosialiatiset "'puolueet ale tebneet vararik· 
kaa ja niidco muknna toinen Internationale sekä ' että 
vanbau sosialidemokratian keskusta-aiuekset (n.8. ,sentterh ) 
oH kykenemll.töll ak liiviseen, vallankumoukselliseen toimin' l 
taan, "aan eltä nyt myös jo nivan selvä3ti näkyy uuden, 
todella vallankumouksellisen Internationalen liäriviivat. 
Maailmallvallankumouksen mahtava, Dopen kulku , joka luo 
uusia probleemeja; vaara tämäu vallankuruou1:een tuknhtu-
mif:leeta. kapitalietisteu valtioitteo liittoutumiseu knutts, jotka 
teeskennellyillä syillä järjestävät ) kausakuotaiu liittoa. ; 
8osialiluopioitten yritys kokoolltua, ja aunettuaau toisilleen 
)smnestiau' hallitusteusa ja yläluokkaoea hyväksi vielä 
kert:an koettaa peUM työväenluokkaa, ja, lopukei mahta-
van vallnukumouksellisesta kokemukseeta kerl1ytyvän aine-
histon kerääntyminen Ja kaosaiuvälistyttäminen käskee meitä 
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tekemll.än alotteen vallankulDouksellisten köybälistörmo!ueit-
teu kokoonkutsumiseksi kansainväliseen kongressiil'l; 

1. ,päämaali ja taktlikka. 
;' Mielestämme on uusl Internationale muodostettava si· 

ten että .hyväksytääD perustaksi seuraavat petiaatteet, jotka 
täs~ä esitämme Saksan Spartakus-liiton ja Venäjän kotnmu-
nistisen puolueen (bolchevikkien) objelmain mukaisesti. 

t\ 1. Nykyinen aikakausi on hävityksen jb. koko manil-
rj jman kapitalistisen jurjestelmJn ja se'kasorron aika, ja tulee 
y!ner~it~~m~!l.n ko.ko. europala!sen kulttu.urin hävitystä,_ ellei 
kapltall sml8 katkkme selvlttämättömme vastakohtmeen 
hävitetä. 

2. Köyhaliatön tehtävlI.nä Oll , nyt oleva viipymätön 
vallanottaminen käsiiusä. Vallan käsiinsäottaminen merkit-
see porvariston- valtiomahdin hävitystä ja uuden proletaari-
sen va~tiolait9k8en järjestämif!tä. 

3. 'fämän uuden valtiokoneiston tulee toteuttaa t1'ö-
väen luokau diktatuurin (ja erinäisillä seuduilla sitllpaitsi 
maaseudun ·puoliköyhälistön, s.t.s. talonpoikaiaköybälistön), 
aHs järjestelmällisesti .... painaa alas riistäviä luokkia ja ollu 
keinona heidän pakkoluovutukeeeusa. Ei ruitään väärää , 
porvarillista demokratiaa - tämä väärä muoto on raha-yli. 
mystöu, herravallan - muodollisine tasa-arvoisuuksineen, 
vaan köyhälistön demokratia, joUa on mahdollisuus toteut· 
taa vapaus työtätekeville joukoille, ei parlamenta:rismia, 
vaan joukkpjeu itsehaHintoa heidän valilsemainsa edustajaiu 
kautta; ei kapi,talistista virkavaltas, vaan hallinto·orgaIiejS, 
joita joukot itse ovat pystyttäneet, heidän itsensä todeUa 
ottaessa osaa mann hallintoon ja sosialistiseen uudietustyö· 
'Mn - seHaieen tulee köyhälistövallan muodon olIa. Neu· 
vostovalta tai muu samanlainen hallitusjörjestelmä on sen 
näkyvä muoto. :-

4. Köyhälistön dikta tu urin tulee oUa vipusill . viipy-
mäUömilän pääoman pakkoluovutukseen ja yksityisomaisuu-
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den poistamiseen tuotantoväliueibiu nähden, tekemällä oe 
yleisek6j kausan omaiauudekai. Sosialisceraus (yksity isomaj· 
Buuden poistaminen ja sen tekemiuen köyhälistövaltion 
omnisuudeksi. mit! työväenluokka 80sialistisesti hoitna), 
suurLeollisuudeu ja sen järjcstämien keskusten ja pankkiell 
sosialiaeerauB, kapitalistisen maauviljelystuotannon takavari. 
koiminoD; tukkukaupan monopoliseerau6; kaupunkien ja. 
maascudun mnhtavain rakeliDusten sosialiseeraus; työväen 
ht\llituksen pystyttäminen ja taloudellisten toimlt~iin;~ ; kes· 
kittll.minen proletaarisen diktatuurin elimiin - ariJ .'-
asinlliset tehtävät. 

f.>, Sosialistisell vullankumouksen suojelemista V8r !' 

puolustaakseen sit-ä ulkonaisia ja sisl1l1isin viholliain vasta 
a"ustaakseen muHten maitten taistelevaa köybälistö1i j.n.e; 
on välUämätöntä täydelleen riisua aaeet porvaristolta ja se 
asiamiehiltli ja yleisesti asestaa köyLnlidö. 

6. "faailman tilanne vaatii viipymätöntä parhainta 
mahdolüsta ybteisvaikutusta vallankumoukseIlisen köyh!i· 
listön eri osastojen välillä ja tl1ydellisintii. yhdistymisUl. kaik-
kien niitten maitten välillil, joissn vallankumous jo Oll 
voütanut. . . 

7. 'l'ärkein toimintamuoto on köyhillistöo joukkotoi-
mintn aioa aseelliseen taisteluun asti pääOman valtioval-
tila vastaan. 

U. Suhde sosialistisiin puolueihin. 

8. Vanha Internationale 00 hajaantunut kohneen pilä· 
r"hmIUl.n : ilmeiset 80sialishauvinistit, jotkn koko imperiali !l' 
!isen sodan ajan v. HJ14-191 8 kannattivat porvaristoaan 
ja nayttelivät kansainvälisen työvl1envallankumoukaen pyö-
veliu 0880.; keskusta, jonka. teorecttisena. joht~jana ~aytsky 
esiintyy, ja joka sulkee itsee?Sä yleet;ts.ä horJuvnt.8IDekset, 
joiden Oll mahdoton 8euratn mmklHtniluSHl. määrättYJä anunta-
viivoja, vaan joskus 6siintyvät suorns~aan pettureina; sekä 
lopuksi vallankumoukseUinen Vßsemmlsto. 
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9. Mitä 'nlea s08ialisbauvinisteihin, jotka kaikkiaUa ja 
erittäinkin . kriitillisiesä tilaoteis88 esiiotyvät ase kädessji 
köybälistön vallankumousta v8staan, ci hei,! v8staan voi 
ajatella munts ku~~ Bl.I.älirn~töntä tais~elua .. !,~8ku~taa V8S-
ht8n sellaiata taktllkkaa, mika on omlll8.U sntJi. erolttamaan 
vaJlankumoukselliset aiuekset siti1 armottomasti arvostcle-
malla ja paljastamalla jobfajia. Eriltäiu tärkeätä on jär~e8"' 
töjen piUiminen määrätyllä kehitys8steella ollen erillään· 

esk ustasta. 
10. On larpeellista yhtyä niihin aineksiin tyOvlicu' 

lanknmoukselliaessa liikkeessä, mitkä eivät enuestääu oIe' 
tyneet sosialistiseen puolueE'seeu, mutta uyt ovat tüysin 

proletaarisen diktatuuriu puolella seT). neuvostovalta-IlJuo": 
doa88. Solla'isia ovat etupäässä työväcnliikkeen syndikalis· 
tiset ainekset . 

11. Lopultakia on välttämätöntä oUaa mukaan kaikki 
ne köyhillistöryhm!1t ja järjestöt, jotkn, vaikknknan eivi1t 
avoimesti oIe ybtyneet vasemmistooD, vallallkumoukselliseeo 
viriaukseen. kuiteukin kehityksessliän ovat 080ittaneet tähäu 
uUDtaan meneviä virtauksia. 

12. Sanalla sanoen on meidän ehdotu~semme, että 
okouneen ottaisivat osaa seuraa.,·ain puolueitteu, ryhmäin 

jn aatevirtausten edustajat (oikeutettuina. t!1yteen jll.senyy-
teen Kolmannessa Internntionalessa tul oe olemaan jokaiuen 
~?kODainen sen perustalla seiso,'a puolue): 1. Spartacus-
11I~, (Sakss). 2. Kommunistinen puollle (bolschevikit). Ve-
n!l! · 3. Kommunistinen puollle Silkssn ltä"sllsssa. 4. 
Sams Unksrissa . 5. Sams Puolassa. 6. Sama SuumessG. 
i. Sams Vil'Q888. S. Sams.. LlI.tinmaalls·. 9. Sama Liivin· 
wuUa. 10. Sams Valko·Venäjällä. 11. Sams Ukraiuassa. ',2. VslI~I.!kumoukselliset · sinekset tsekkiläisessä sosiali- -, 
emokratlasS8. 13. Bulgarian sosi~idemokI'atinen puolue 
~hd~ydlkl?is~t): 14. RUlDanian sos .. de~. puolue. 15. 
~er~lan 808la~stl8en puolueen vasemmisto. 16. Ruotsiu so· 
ushdemokrll.tinen vaaemmistopuolue. 17. Norjan sos. dem. 
)uolue. 18. Tauskan sosialistinen työväenpuolue. 19. 

B 
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Hollauniu kommunistiueu puolue. 20. Belgiau työvEtenpuo 
Iueen \'uUankumoukselliset aincksct. 21 ja 22. Ranskan 
60sialististen ja sYlldikalististen liikkeiden ~yhmät ja järj6l;. 
töt, pääasiassa Loriot'hon yhtyneet. 23. Sveitsio vasem 
mistososialistit. 24. ltaliau sosialistinen puolue. 25. Vasem 
mistoaiookset Espanjan sos. dem. puolueessa. 26. Samfll 
Portugalissa. 27. ·Britanian sosialistioon puolue (erittäinkic 
Mac Leanin suunnan kanuattajat). 28. Sosialistinen työväell 
lluolue (S . I ... P.) Eoglannissa. 29. 1. W. W. (Iodustrica 
Workera of thc world) Englannissa. 30. 1. W. of Grau' 
Britain. 31. ValiankumoukselJ iset aioekset Eoglanoin , sbol 
ateward , ·liikkeessä. 32. Vallankumoukselliset aillekBet~ Ir 
tannin työväenjärjestöissä. 33. Soeial Labor Party of Ame 
riea (S. L. P.), 34. Amerikau Socialist Party'u vasemmisto 
ainekset (8. P.), erittäinkin Debs'iu ja so~iali8tiseu aatteel 
levittämisl iiton suunntl.n kanuattajat. 35. I. W. W. 01 
Ameriea. 36. I. W. W. of Australia. 37. Workers Inter 
national Industrical Union (W. I. 1. U.) (Amerika). 38 
'l'okion ja Yokohaman sosialistiset ryhmät (Katayamsl 
edustamina). 39. Sosialistinen Nuori sointernationale . 

• m. Järjestymiskysymys ja puolueen niIni. 

13. Kolmaunell Internationalen perusta on muodo! 
tettu siten, eUä eri osissR Europpaa jo on perustettu rytl 
miä ja järjestöjä samoin ajatteleviell kesken, jotka yhty vll 
samaflll ohjelmaall ja laajalti katsoen eeuraavat samoja to~ 
mintamuotoja. 'l'ämil, koskec etupäässä spartakisteja Sa\\' 
essss ja monien luuittcn maltteu kommunistisis puolueit9 

14. Kokouksen on pantava slkuun ybteinell taistelu 
järjestö, joka samalJa Oll alinoroaiuen yhdistävä aide ja joll 
dOllmukaiseati · johtaa ,toimintaa, on kommunistisen Intel 
nationalen keskl,ls, joka kussakin eri maassa määrM liit 
keen toiminnan vallankurrloukscn yhteisten etujen muklli 
ßcsti kausainv!l.listen mittaia mukaan. Järjestaymisen, edus 
tukaen y.m. muodot valmistetaau ja mii.ärätä.!I,n kokouksess8 
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1&. Kokouksen on otettava nimekseen »Kommunisti-
SCIl Internationalen ensimäiuen kongressil, jonka osiua eri 
puolueet OV8t. J? Mari:: ja, E~gels kats~ivat ni~i~yk8en ' 
»s6sialidemokraattu teoreettlscstl vääräksl. S08lB.hdemo-
kratiilen ,Internationalen, häpeällincn vararikko vaa~ii pesä-
eroa tässäkin suhtecssa. Ja sUl1p8i~8i muodostaa- tnon suu-
ren liikkeeu pohjan joukko puolueita, jotka OV8t ottancct 
kommunismiu Dirnen. ' - . 

- Ylläolevan perusteella ehdotamme, että kaikki veljes-
puolueet ja järjestöt ottavat päiväjärjcstykscen kysymyksen 
kanaainväliscn kommunistisen edustajakokouksen kokoou-
kutsumisesta. ' . , 

'l'overillisella tervehdykaellä: 
, 

1. Venäjlhi Kommu~isti8en Puolueen Keskuskomitea 
, (Lanin, 'frotsky). 

2. Pnolan Kommunistisen Puolueen U1koinaan toimisto 
(Karski,) 

3. 

4. 

ö. 

6. 

7. 

Unkarin Koromunistisen Puolueen Ulkomaan tqimisto 
(Rudjans~i). 

Saksall·Itävallan Kommuni8tis~n Puolueen U1kom. toim. 
(Dudo.) , 

Lätinmaan Kommunistisen Puolueen venäläin. toimisto 
(Rosiu.) , 

Suomalaisen lfummunistiseb Puolueeu Keskuskomitea 
(BiroIa.) 

Balkonin sosialidemokraattien toimeenpaneva komites 
(RakQvsky.) F \ -

8. Amerikan Bosialist Labor Partyn puolesta 
(Reinstein.) 



,. 

Kommunistisen Internationalen 
manifesti. 

Koko maaUman köyhälistölle! 
Seitsemänkymmeutäkaksi vuotta on kulunut aiitA t kUD 

kommunistillen puolue maailmalle julkaisi objelmaos& maDi· 
!estin muodosaß, minkä olivat kirjoittsneet köybälistön vallan-
kumouksen suurimmat oppimestarit: Kar! Marx ja Friedrieh 
Engels. Jo eBben aikaan ympäröi kommunismia, job tus-
kin oli ehtinyt aBtUft näyttämölle, äTaytys, valbe, viba ja 
vaino • omistavaiu luokkain puolelts, jotka . täBSä, ja ainn 
oikein. 

aavistivat. kuolinviholllseusa. 
Kuluueiden seitsemän vuosikymmenen aikana on kern-

munismin kebitys kulkenut vaikeita polkuja: esiin8stumisen 
myrskybyökkäys, mutta myös vflstoinknymisen ajsnjaksoja, 
menestyksiä, mutla myö9 raskaitß tappioita. Pohjalta8n kulki 
kuitenkin kehitys kommunistisessB manifestissa ennustettua 
tietä. Viimeisell ratkaiaevan taiatelun ajanjakso tuli myö-
hemm in kuin yhteiskunnallisen vallaokumouksen apostolit; 
olivat odottaneet ja toivoneet: Mutta aika on nyt tullut. 
Me, kommunistit, Europan eri maitten, Amerikau ja Aasiao 
vallankumoukselliaen köyhäli stou eduatajat, kokoootuoeina 
neuvostovallall Moakovasaa, tunnemme ja kataomme ole-
vamme sen asian seuraajia ja tiiyttäjiä, jonka objelma jtJ.l-
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kaistiin seitsemäukymmentäkaksi vUQ.tta sitten. Teht-ävämme 
on ybdistäi1 työvAenluoksn va!~a~k~mou.k8~l1i8e.t ~oke.muk8et, 
puhdistaa liikkeestä opp~rtuDl8ml ]8 80818hpatrlo~18ml . k~rätä 
kaikki IDaailmanköybälistön vallankumoukselhset VOlmat 
ja ' siUm helpott8a ja jouduttaa kommuuistisen vallanku-
moukeen voittoa, 

• 
Nyt, kuu Europpa on pirstaleitten ja s8vuavain rau-

nioitten peittämä, bakevat bävyttömimmät palon- aiheutta-
jat 80ta80 syyllisiil. Heidän takaua8u seisovat heidän pro-
feS80rillS8, parlamentti. ja sanomalehtimiebeosl1, 8osialipat-
riootit ja munt yläluoksu loiseläjät. 

Soslallsmi oll enn~8tanut imperiaJ.istisen soclBn. 
välttämättömyyden 

ja nJlhnyt 8YYO UlMn sataan olevan molempaio voimaryb-
mAin omistavain luokkain pohjattomassa ryöstöobalussa ja 
bikissa kapitalistisisaa maissa yJipäänsä. Kaksi vuotta 00' 
nen 80taa ovat vastuunalaiset - kaikkien maitten sosialis· 
tiset johtajat Baselin koogressissa poltiumerkillä mainiuuoet 
imperialismin tulevan sodan aikeuttajana ja uhkasivat yJä· 
luokkaa ybteiskunnallisella ' vallaokumouksella köybälislön 
kostoua militarismiu rikoksista. Nyt, viiden vuoden koke· 
muksen jälkeen, kun historie. on paljastanut Saksan rosvoa· 
misen ja ententen yhtä rikolliset teot, jatkavat ententemait· 
ten valtiososialis,tit ybdessä hallitusteusa kaUSSs. yM vallasta 
suistetun Saksan keisarin paljastamista. Ene.mmäukin, Sak. 
san sosialipe.triootit, jotks elokuusaa 1914 selittivät hohen· 
zollerilaisten diplomaattiseu valkean kirjau olevau kausan 
pybintä evsnkeliumia, syyttäVät nyt alcntuvaisesaa ryömin. 
nl1sell.lI.n ybdessä ent.entesosialistien kaussa saksalaista .mo· 
~arkiaa suurimpana syyllisenä, vaikka enueD olivat sitä or· 
JlDft palvelle.et.. Tällä tavalla . toivovat he saavansa oman 
syyllisyyteusli unhoou ja voivaus8 auaaita)voitlajain suosiou. 



• 
Mutta Romo.noviu, Hobeuzollerin ja Hllbsburgin sukujen 
suistdtujen vaItaistuinten ja heidäu kapitalistiryhmäiusä rin-
nulls osoittautuvat Ranskan, Englannin ja ltalian ballitsB-
vat luokat tapahtumaitl valo88U ja vebkeilyjen paljastuessa 
kaikessa kurjuudesssan. 

Englantilainen diplomntia oli ai na sodau pubkellmis-
hetkeen asti 8s1aperiiis6ntl. peitetyin kypäriu. City-hallitulJ 
varoi visuati ilmaisemasta nikomustaan osanotosta aotuRn , 
epäilernättä ollakseen poJottamatta Berliinin hallitusta ryb· 
tymään sQtaan .. Lontoossa haluttiin BotaS. Siksipä esiin-
nyttiin siten, etUi Berlin ja Wien odottaisivat Ellglannin puQo 
lueettomuutta, kUll taasen Pariisissll. ja Pietari8@tl lujasti toi· 
vottiin Englaunin osanolton. 

Sota, jota vuosikymmenion kebityksen kulku oli val· 
mi!itauut, lsskettiin valloilleen SUlJrbritannian suorauHiseu 
ja. tietoisen provokationin tuloksen8.. Englannin hallitus 
laski, että so tulisi butamo.an kannatusta Venäjnl1e ja Raue· 
kalle ainoastaan niinkauan kuin he väsyttivll.t itsenän ja 
samaUs herpsannuttivat SaksM, verivihollista. Mutta saks8c 

laisen sotakoueistou mahti osottautui pelottavau voimsk· 
kaaksi eikö. sen kukistamiseksi riittänyt aioosstaan näeu-
näinen oeauotto, vaan todellineu voimaupouuistus Englan-
nin puolelta. Hymyileväu kolmannen miehen O1l8, johon 
Englannilla vanhsstaan oli wuks etuoikeus, on langennut 
Yhdysvaltain oaaksi. Englantilainen saarto, job supisti 
u1Uerikka.laisten pörssikeinotteh~t europpalaisess8 verf,lssä, 
selvitti Washingtonin hallitus sitäkin helpomwin, kun eu-
tenten maat libavilla voitoilla korv8sivat amerikkalaisen 
yliiluokall kansainvälisten sopimusten loukkauksista jobtu-
ueet tappiot. Mutta SakBan hi rvittävä sotilaallinen yli vllita 
saattoi Washingtollin hll.llituksen luopumaan näennäisestä 
puolueettomuudestaan. Yhdysvallat kävi nyt Europpaan 
nnhden näyttelemään samaa o~a8 mitä Englauti edellisissä 
sodissa oH unytellyt mannermaita kohtaan ja jotA. se viimei-
eeen asti oH koettanut ylläpitää. BiUl nimittäio, eHä oll 
heikonnettava toista maata toisen avulla, sck(,ttuen sota-



.. 
toimiin muHa itseJleen varmentaell kaikki tilantecll edub. 
Wilsoolu panos e.i ~!De~jkkal~i8en Ilrp~~~ill t~paau oHut 
suori, mutta se olt vlIroeloan Ja bäu sal SliS VOlton. ' 

Kapltal1st1nenjärjestelmäsisäisen vastakohtaisuutensa 
talda on Bodan knutta tuottanut ihmiskunnalle . 

'" kauheimpia tuslda, 
naIkU ja vilua. kulkutauteja ja siveellisU1. raaistumista. 
SenpA jobdosta on royöskin akateemincn riita sosialismiu 
keskellä kurjie&umisteoriasta ja kapitalismiu outoksi kaiver-
tamieesta sosialismin kauttn luHnt lopulJisesti ratkaistuksi. 
Tilsstotieteilijät ja teorian tarkkaajat vastakohtain tasoittu-
misesta ovat vuosikymoocnien kuluessa tehueet työl ä ka~ 
kilts maailman kulmilta poimiakscen kokoon todellisia ja 
näeouäiaiä luloksia osoittaakseen miten eri työväen ryhmliiu 
ja' 088in varallisuus knsvaa. Porvaria-puhujalavaiu eunuk· 
kien ja 80sialistisen OPl)Ortunismin taikureiden yliolkaiseati 
vihelUlessä luuloteltiiu , etUi kurjistumieteoria jo oli baudattu . 
MuUa täUä baavaa 

• 
kurjistuminen on järkyttävänä todellisuutena 

edessämme, 
eiki\. siuoastaan yhteiakunnallinen vaaD myös ruumiillinen 
ja bioloogiuen kurjuus. 

Impcrialistisen eodnu onnettomuus Oll yhtäkkiä pyyh-
kILisayt pois kaikki amm~tillisen ja valtiolJisou taisteluD saa-
"utukaet. Ja tämä sota Oll yhtä. byvill kflsvauut kapitalis· 
ruin, ~isäisistä pyrkimyksistä kuin tuloudellisista ja eduekun· 
nalhs'8ta sovinnaispäütöksistii, jotka se on liaudanllut ver06U 
ja lokaan. ' 

. FiuauS8ipääOma, jok!. beitti ihroiskulluan sodau kuilun». , 
on Itse sodan aikana joutUllut onnettomuudent upaisten mun-
tc)ste~ alaiselcsi. Paperirahun riippuvaisu us tuotanoou ai· 
neclhscsta perustasta on tfiysin jnrkytetty. Ybä enemmän 
kadottaell merkityksensä kapitalistisen tavaransiirron vl\li-
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neonä ja. tas8ajano. muuttui paperiraha rosvoamiskeinoksi 
BohHaloudeliiseksi väkivallan keinoksi. Metallirahan tny 
d ellioen katoaminen kUv8staa kapitalistiscn tavaraiuvaibdol 

yleistä kuolettavaa tilannetta. Joskin vapaa. kilpailu tuotan 
Don ja vaihdon tsssajana suurilla taloudellisilla aineills. j 
80tas. edelJäkäyviol1 vuosikymmeninä aai siirtyä trustien j 
monopoolijürjestelmän tieltä, niin i1meni sodan kestäeS8!\ 
eltä son tssoittava vaikutus oH aiirtynyt taloudellisen yhty 
m tin käsistä 8uorastaan sotilaalliscn valtiomahdin kAsiin 
.Raaka·aineitten kuljetus ... ßakun ja Rumanian öljylöbteittß1 
käy ttö, Donetsin biilet, Ukraioan vilja, saksalaisten ,vetu. 
,rien, rautatievaunujen ja autojen kohtalo, nälkäänäkevlIn 
EUl'opau varustaminen leivällä ja -1ihalla. - kaikkia näitä 
wa.nihnau taloudellisen eläml1.D peruskysymyksiä ci järjestel 
vapaan kilpailun avuUa, ei kausaUisten tai kansainvälisteu 
trnstieu yhtymällii vaan käyttämällä suoraoaista sotilaallisla 
vlIkivaltaa jatkuvassa tarkoituk,aessa. Jos valtiovallan tlly-
dellinen alistumiuen fioanssipääowan vaHan alle on vieuy t 
ihmiskunuau imperinlistiscIle tenrastuspenkille, nHu on ti· 
nuussipüäomn, tll.lI11 joukkoteurastuksella ei aiuoaslaau täy· 
dellisesti militarisoiuut valtion vaan myöskiu itsensä., eikii. 
e.uää kauvemmin voi täyttiill oleellisia taloudellisia tehtä-
Tinnsä munIla tavoin kuiu verellä ja raudalla. 

Opportunistit, jotka mnailmansodan nlussa muka väbi-
tcllen sosialismiiu siirtymisen nimessä vaativat työmiehiä 
tnlttnmaau , kielsivät sodau aikana kärjistyttämästä luokka-
vastakohtia linnnrauhan jE\ iSäom,!l.anpuolustukseu.nimessll, 
vaativat taasenkin köyhälistöä itsensäkieltAymise,en voit· 
taakseen sodan vaaralliset senraukset. Jos Ul.mä- saarna 
vf\ikuUaisi työväeujoukkoihin, voisi kapitalistinen kebitys, 
vielä monien miespolvien loilla viettäll. undestisyntymistään 
yhä keskittyneemmässä ja kaubeammassa muodoaaa, jonka 
edellytykaenä olisi jAlieen 

uusi, välttämätön maailmansota. 
Ihmiaknnnau onneksi tAmil. ei enRän oie mabdollieta. 



.'l'aloudcllisen elänt!ln valtioUistuttamineo, jonka V8S-
~u8tamisek8i kapitalistinen liberalismi tcki voitavaOS8, 00 
tuUu~ todollisuudcksi. Vapaaseen kilpailuun, trusteibio, 
syndikaatteihin ja Illuibiu toloudeltisiiu ~irvi.~ihin ei "eoIUl.n 
mHlällo voida palata. Kysymys on vam SlltA, kuka tule· 
vaisuudes88 on pä1l.sevä valtiollistuneen tuotannon mltär(iä-
jäksi: imperialistiueo valtio vaiko voittavan köyhälistön 
valtio? . 

Toisin saooeo: onko koko työtätekevi1u ihmiskunnan 
ruvettava orjslllsiseksi päivätyöläiseksi voittoisaUe kaussin· 
väliselle rybm!1,lle, joka kSllsain liiton nimessä . ksosainväli. 
sen. sotaväeo ja ~ kansai;lv!l.liscnt ISlvaston avulla ryOsUHl 
ja rasstos tuolls, täällä taas tarjoo 8siauomaiselle palan lei-
pM, mutto. kaikkialla kytkee köybälistöu saadakseeu yllä-
pil:ää omall herruuttaau - vai ouko· Europan ja muitten 
maailmanoaaiu kebittyneimpäill maitten työväestön otettava 
borjutettu ja hävitetty maailmantaloua omiin käsiinaä var· 
mennuttaakaeen son uudclleellrokentamisen sosialistisella 
pobjalla.? 

Nykyisen häti1tilantoeo lyhentäminen on mabdollista 
aiDoastaau köyhälistön diktatuuriu avulla, joko. ci sokaise 
katscttaan meunoisyydellä eikä ota huomiooo periunöllisiä 
etuoikouksia eik! välitä omistusoikeudesta, vaan läbtiell 
vilitulmlltlömyydestä hankkia pelastu8 ' llälkäänäkeville jou-
koi~le järjostää kaikki keiuot ja voimat, pauee toimeell 
ylelsen työ\'elvollisuudeu ja työkurio vsllan muutamassß 
vuodes98 oi nin08staan pnrontaakseen sodan aibeuttamat 
avoimet haavat vMn myös kohoetaakseen ihmiskunnan en · 
neu ~avistamattomalle tl\sol1e. ' 

• 
. Kallsallinen valtio, joko ou autanut kapitalistiseHe ke-

bltyksolle mahtavau lykkäyksen, on käYllyt liian abtaakei 
tuot.annon voimain jatkuvalle kehityksolle. Sitä kestämtlt · 
tOmtimrnäkai kl1-vi tilallne Europau auurvaltioille ja rouiBsa 
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maanosissa oleville monille pikkw.valtioille. NäiJIl1 pikku· 
valtioilla, jotka eri aikoio8 olivat syntyneet 8uurten valtioit· 
teu eristyneinä osinn, kuten vaihtorahana erilaisten palve-
iusten 8uorittamisesta strateegisina puskureina, on oma, 
hallitsijasukunsa, hallitsevat luokkansa, imperialistiset pyrki-
myks6nsll., diplomtttisst juonensa. Heidän teeuuäinen itse· 
näisyytensä oli sotaan usti 83malla pobjalla kuin europpa· 
hünen tasapainotila: keskeytymätön imperialististen leir'ien 
vastakohtaisuus. , 

Sota on l'ikkonut tämän tasapainon. 

J{uo sodan alku soi Saksalle ruantavan ylivoimao, pakoitti 
se pikkuvaltiot hakemaau apus ja pelastusta ~aksalaisen 
miHtarismiu ylevyydessä. _ Sitlenkun Saks8 oli joutunut 
tappiolle, kiiäntyi pikkuvaltioitten yläluokka ybdeaaä kan-
aallisten ,sosiaUstieosa, knuBsa voittavan eteoteimperialis-
min puoleen ja alkoi Wilsonin objelma teeskenteleviat.ä 
kohdista bakea tukaa jatkuvalle olemassaoloUeell itsenäi-
sinä valtioina_ Samalla nousi pikkuvaltioitten Inku: itäval-
taunkarilaiseu lUonarkiau pesästH, tsaarivaltall:unnau osista 
lIluodostui uusia va\tioita, jotka tuskiu IT)aailmaan tulleina. 
kävivät toistensa kurkkuun rajariitaillaa selviUämiseksi. 
Sillä aikaa ententeimperialistit \"almistivat sellaisia uusien 
ja vanbain pikkuvaltioitteu yhdistelmiä sitonkseen oe mo-
lemminpuolisen voimattomlluden vastuunalaisuudella_ 

Sortaeu ja väkivaltaa knyttäen pienili ja heikkoja kau-
soja kohtaan ja jättäen heidät näläo ja alennukseo til~ll 
pllbuvat entellteimperialistit yhä~ so.moill kuin vielä äsken 
keskusvaltain imperialistit, kallsain itsemiUlräiimisoikeudesta, 
mikä nyt niinhyvin Europassa kuin muissakiu msanosissa 

. Oll täydelleen maahau tallattu. 
Vapaan elämisen mahdollisuuden pienille kausoille \loi 

antaa aiooastaan köybälislön valiankuDlous, joko. vapauttaa 
kaikkien muHten tuotantovoimat kausallisten valtioitten ab· 
taista rajoista, yhdistää kansat läheisimpiiän taloudelliseen 



. 
r Meistyöhön ybteisen. tftlo.ua~lli8eu _ jä.rjestelmän perustal!~ 
ja antas pieniUlrnitlle Ja IHllkOimmallekin kausalle mahdolh. 
sunden vapaasli ja .riippumat~omo.sti hoitaa k~nsaUiscn ku~t . . 
tuurio~a toiminta8 ilman vahmkoa Europan Ja koko mSßll-
man yhdistyncelle ja keskittyneelle taloudelle. 

Vii meinen 80ta, joka ei vähimmlissii määrässii ollu.t. 
siirtomaita-koskcV8 SOt8, oH samnl1a siil'tomaitten' u\'ulla 
küyty Bola' Tä~ä.D · aati aavjstamattomA8~a laajuudcssa V(:l-
dettiio sijrtomaJtten asukkaat europpalalseen sotaau. In-
tialaiset. net;kerit; arabiflJaiset, roada gaskal'ilaiset tA.isteliva~ 
ouroppalaisel ia marlnermutl lla - millkä vuoksi? Oikcudesta 
edelleen suada pysyä ' Ellglannio ja Hauskan orjina . 

• 
Milloinkaan. ei kapitalistinen mahti oIe osoittautunut 

raakamaisempana. 
miUoinkaan ei siirtoroaa,ol'juuden Qngelma oie paljastau tu-
nut ni in vabvRssa valaistuksessa kui o .nyE. 

8iksipä syntyikin joukko avoil.nia kapinoitll kaikissa 
siitiomaissa. ltse Europassa muistutti Idanti vf'riaissä katu-
kahakoissa yhä olevausa sorrettu maa ja tllntev8uS8 0101188. 
sellaiscksi. MadagaakarisslI , Aunam issa ja muisstl. lUlliss9. 
o"at porvarillisen tasavallan joukot, sodun aikllna oll eet. 
pakotetut kukistamaan \lseita si irtomaa·orjain kapinoita. 
ltaliaasa ei vullaukumouksellillen kiehun ta päiväksikäün oie 
l:Ieisattunut ja viime aikoiua syntyl Aasiassa suuremmoineu 
lakkoliike, johon Suur-Britannian hallitu>$ vastasi panssnd-
auroilla Bombayssa. " 

'Hillä tavoiu asetettiin siirtoffiiHlkysymys koko lasjuu-
{lcssaan ci ainoastrum diploffiaattikongressin viberill.ll e pöy· 
dä~le Pariisissa vaan myös siil'toma.issa itsesslH1n. Wilson in 
ohJelro~ ei parha~ssa tapaukscssa tarkoi ta muuta kuin muu-
tosta 81lrtoroaa·orjuudcn lIimikilvcu suhteen. Siirtornaitten 
"apauttaroinen Oll mahdoJUnen ainOHstanll cllllimaitten työ-
vä~nl~~ka~ • vapauttamJsen ybteydessn . Työvtlki ja talon-
pOlst Cl ll.Inoastaan Annamissa, Algcrisssa, Bcngalis~u vaan 



myöskin Pereiassa ja. Armeoiaasa saa·vat ruabdollisuude 
itaeulliseell oleruassaoloon vaata sitten, kun Englannin J4 
Ranskan työllliehet ovat suistaneet Lloyd Georgen ja OlemeQ 
ceano. ja ottao.eet "altiomahdin omiio. käsiinsä. Kehitt 
lleimmissä aiirtomaissa ei taistclu eol1äo rajoitu kansalJiae 
vapautuksen lipun kobottamiseen vaan osoittaa jo avoimes 
ilmituotua yhteiskunnallista. luonlletta. Jos karran kapi( 
liaHnen Europpo. pakolla on reväissyt jälkeeujllälleet maa 
osat mukanll kapitalistiseen pyörteeseen, !tiin 
.8osialistisen Europan on tultava vapautettujen sUrto-

maiden avuksi 
tekniikitllaau, järjcstöillllllu jll henkisellä "aikutuksellaan 
helpoittaakseen lliliden siirtymistä järjestetyn sosialistise 
talousmnodon kannalle. 

Siirtomaaorjat Afrikassa ja Aasiassa I Köylistön dikta· 
tuudo hetki Europassa on myöskin oleva teidlln vapautta· 
misenne hetkil 

Koko pOl'varillinen maailma sj'yttää kommunisteja mu 
-vapauden ja poliittisen demokratian hävittäjinll. Se 0 
valbetta. Valtaan pllllstyään toteaa köyhälistö vain porvli 

_ rillisen demokratian työtapojen mahdottomuuden ja. III 
edellytyksiä ja muotoja korkeammalle työvilen demokra 
tialle. Koko kapitalistisen ke.hityksen kulku jyrsi etenkiD 
viimeisen imperia!istisen aikakauden "aUitosSil. poliittista. de· 
mokratiaa, ei aiooastaan hajoitta.en buaM kahteeu sovitta· 
mattomaan luokkaan vaau myös siten, että se tuomitscf' 
lukuisat pikkuporvnrilliset ja puoliproletaariset ja proleht· 
riuatin alemmnt kerrokset pysyväiln taloudeUiseen kurjistu· 
miseen ja poliittiseen heikkouteeo. 

Työväenlnokka on kaikissR maissa, missa bistorialliueu 
kebitys on siihen suoout mahdollisuuden, käyttällyt poHit· 
tista demokrntiaa. järjestönä pällOmRa vastaau. Samoiu tulee 
myös myöhemmiu kliymililn niissä maissa.. missä työväeu 
vallankumoukseo edeBytykset eivilt. Yielä ale kypsyneet. 
Mutta niinhyvin maaseudun kuin kaupunkicu leveät Yäliker' 



Erokset estyvl1t kapitalismin kautta historiallisesa-a kehityk-
j1llesslUI.n ja jlävä,t ~okonai8ia aj,anjaksoja jä~ke~D.. ßad.~n~. 
nWnen ja baijerlliuo8n talonpolka, 8uurkapltallstlsen VllDl-
[väärennyksen köyhdyt~~ä rallskalaineu pik~u-viin.iviljeli~l\. 
I pankkiirisn ja. e~u8:taJatn pet~ut~amla ame~lkk8lalDen plk-
1 knfarmari, kSlkkl nämM kapltahamIU kehltyksen leveältä 
l ladulta syrjäytetyt ybteiskunnalliset kerrokset, joth eivät 
I nie kirkontorniuS8 huippua kauemm88, ovat. kylläkin po-
liiUisen demokratian ajalla paperilla mukaun v81tioo haI· 

t 
linnoesa. Malta todell!Buudess8 pMttäi1 finaossiplUfoman 
harvainvalt. kaikissa kansnin kobtaloita koskevissa kyay-
myksis8lt parlamenttaarisen demokratiaD selan takana. Si. 

e ten tapahtui ennen knikkea aotakyay'mykaesaä ja eamas 
pell! pelstaan nyt raubasta. ' 

. Kun finan.ssilrarvainvalta kateoo byödylliseksi peittllä 
väldvallantekonsa parlamenttaarisilla ällneatykaillä, Oll por-
varillinen valtio sen palv()luksessa~ kaikilla edellisHtä vuo-
eisadoilLa perityillä ja kapitnliatiaen tekniikan ibmeitten 000-
ni8tottamilla keinoilla: valbeella, demagogialla, kiihotuksella, 
parjaukaella, labjomisellaja terrorilla valmiina sit(l. auttamaan. 

Vaatimus, että köybnliatö lopputilitykacsaään kapitalis· 
win ·kanasa. jossa Oll kyaymys elämäat1l. ja kuolemasta, 
laubkeana Imin lammas seuraisi porvarillisen demokratian 
vaatimukaia - olisi aamaa kuin vaatia ibmiseltä. joka puo· 
luataa. elämäänsä ja toimeentuloansa rosvoa vtlstaan , kci· 
notekoisten, ehdollisten ran&kalaisten painiobjeitteu aeuraa· 
mist.a, objeitten, jotka vaetuetajansa on mällräonyt ja joita 
LämA üee ci eeuraa. . . 

Hävitykaen valtakuonllssa, joasa ei ainoastaan yksin 
tu?tant.o. vaan kuljetusvälineetkin ja pol iittisell demokratian 
laltokset ovat veriainä pirstaleina, - , 
köyhälistö on pakotettu luomaan oman konelstonaa, 
~oka ennen lraikkea 00' oleva työväenluokau yhdiatyekeinona, 
Ja varlllentaa vallaokumoukaelliseo eaiintymisen ibmiskun· 
nao jatkuvakai kebitykseksi. Tämä konelato on työväen 

• 
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neuvostolaitoe. Vanhat puolueet, vanhat ammattiyhdistyk 
aet ovat· johtajaiusn pel'soonissa oaoittautuneet kelvottomik 
t.llytUlmään uuden ajanlilanteen 8settamia vaatiOluksia, si 
väberum,iu johtaooaan niitä. Köyhl1liatö loi uuden muodo 
koko työväonluokkaa käaittävälla kooeistolle ,ottamatta hu 
mioon ammattia ja valtiollista kypsyoeiayytt!l, joustavan k 
naiaton mikä aiea kykenee uudistamaan itseusil., sina vo 
kebittyä, Rina vet!l.l1 uosia ryhmiä piiriinsii, aiut!. voi ava 
oveusa köyhälislöä läbinuä seisoville työtätekeville kerro 
sille niin kaupungissa kuio maaseudulla. Tämä tyOvllen 
luokan itsehaUinoon korvaamaton järjestö spn taistell1ssa j 
tulevaisuudessll mj:öskin valtiovalJan vaUoittamisekai 0 
koeteltu ori maitten kokemuat.en kautla ja on meidän ai 
kaullne köyhä1iatön enurin saavutus ja sen mahtavin ase 

Kaikissa maissa, missä työväestö on herllnnyt ja ru· 
",ennnt ajattelemaan, pernstetaan alioomaa työväeo-, sota 
viton· jii. talonpoiknianeuvostoja. 

Neuvostojen lujittamlnen, 

uiideu auktoriteettien varmentaminen, niidon 8!'1ettaminen 
vastakobdaksi yläluokan valtiovaltaa vastaan - siinä kaik 
kien maitten luokkatietoisten ja rehellisten työmiesten pää· 
asia.llinen tehtävä. Neuvostojon avulla voi työväeuluokkfl 
pelastautua eiitä rikkoutnmisesta, joka on k!lyny~ tuniu-
vaksi sodan ja nälän belvetillisten tuskien, vaUanpitlljäin 
väkivallantekoj~n ja entisteu jobtajain petoksen kautts. 
Neuvostojeu avulla pääsee kaikkien maitten työviiestö var· 
mimmin ja belpoimmiu valtaau, kun neuvostot edustavat 
työtätekevän luokan onemmistöä. Neuvostojou avuUa tultle 
valtaan päässyt työväestö hallitsemaao taloudellisen ja hen· 
kisen eläwän alnt, kuten nykyisio on Isita Veuiijällä, 

Imperialistisen valtiOIl romnbdus, tsssrillieesta ainf\ deo 
mokraattisimpaan asti, tapahtuu eamaD aikuisesti imperia· 
liStieen 'militarismin romabdukeen kansea. Imperialismin 
mobiHsoimat miljoonn·armeijat pysyivllt koossa ain08stasn 
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" 
niiu kauvan kuin köybälistö t.ottelevaiaesti pysyi ylä luokau 
orjuudeSS8. Kansal1iS6n yksikön bajaanluminen merkits6e 
myöskill vlllttämät?o tä Ilrmeijan ba~aaDuusta . . Niin tapahtu~ 
eosin VenAjällA. sltten Ttävallass8 Ja Saks8ssa, Samaa VOI 
myös odottaa ta~ahtu~akBi ~uis~a imperialistisiss8 val~ioj8sa. 
Talonpojan -kapma tIianomlstsJaa v8stann, molempslO !DO-
narkista tai . demokrnattistst virkavaltaa v8staan via pa-
kosta 80tilsat kapinsan pällllystö!i. v8staan ja myöbemllliu 
myöskin välien rikkoutumiseeu armeijau prolet.aaristeu jn 
porvariUiaten ainesten "ölillä. Kausau toistaan vastaau 
DostaUaDut 

1mperiaJistinen sota muuttuu kansalaissodaksl, 

j0888 ktokka Dousee toista vastaan.. 
Porvarillisen maailmab la kien kii~ttö kausslaissotaa ja 

I;>unaista terroria vaatasn on räikeintä teeskentelyä miU\ 
poliittisten taistelujen hist6ris näib in asti on osoittanut. Ei 
syntyisi mitään kansslsissotaa, ellei riisUl.jäin rybmä. joka 
on 88atlaqut ihmiskunnan ksdotuksen partaalle, olisi aset· 
tnnut vastakynteen joukkojen edistymistä vastaan, elleiViit 
lie olisi psnneet toim OOIl salajuonia ja mnrhio. ja kutsu-
neet avukseen ascstettuja voimia ulkoapäin voidakseen yl. 
lApitlä tai uudestaan pystytUlä rosvous·etuoikeulcaiasn. 

KaDsalaissotasu pskoittaa työvlienluokkas fen verivi· 
holliuen. Työväenluokan täytyy antaa lyön ti lyönnistü , 
ellei _se tahJio pettää itseään ja tulevaisuuttasn, joko. sn· 
malla on koko ibmiskullnsll tulevaisuus. Kuu .. eivät kom-
Qlunistieet puolueet koskaan keinotekoisella tavalla siheutn 
kansalaiesotaa, pyrkivät De mahdollisuude;n rnukaan lyben-
Uimälln niiden kestävyyssikaa, ja - joskill raudsnkova 
vältUlmllttömyys siU1 vaatii - väbeutAmuän sen ubrien lu-
kus ja enuen kaikkea. varmentamaan köybälistön voittoa . 
'I.'~teu .on selväü ku inka välttämätöntä on yläluokao. aseista 
rlls.~mmcn ja työviiestön aseistaminen, kommunistisen ar-
me1lan luominen köyhl1listön vallatl suojaksi ja sosialistisen 
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ybteiskuntarakennuka6n koskemattomuuden 8uojaksi. Sol· 
Jainen on Neuvosto·Veuöjll.n punaiuen armeija. joka ' on pe-
rDstettu 8uojaksi tyOväeoluokan st\8vutuksille jokaista si-
allislA 'Jli ulkonaista hyökkäystä vastaan. NeuvostoD sr-
meija on .erottnmatou ncuvoatovallasta . 

. 
Tietoisina tehtävänsä maailmanhistorialliaesta 

luonteesta 
ovat kehittyneet työmiebet jo järjostetyn sosialistiscn liikkeen 
ensi 8skeleilla .. pyrkinect kansaiuväliseen liittoutumiseen. 
Peruskivi tähnn laskettiin v. 1864 Lontoossa, euaimäisessä 
Internationalcss8. SllkS81uis-Tllllskalaineu 80ta, josta kasvoi 
Hobenzollerien Saksa, heikousi eusimaisen Internationalen , 
samalla kun so sotoi alnn kanaaUisteo työväcnpuolueitten 
syntyyu. Jo v. 1889 yhdistyiviit nämä t. puoluect Pariisin 
kongressissa ja loivat toisen Internationalen järjestön. Mutta 
työvn.enliikkeen pä!1paino oH koko tänä aikana kausallisten 
rajaio sisäUä, kaosallisen parlamentarismill alueelln. ;Vuo· 
sikymmenien järjestävä ja edistävil, työ loi aikakauden joh-
tajat, jotka enimmäkseen tUllDustivat yhteiskunnallisen val· 
lankumouksen .objelman sanoissü, uHu, mutta lodellisuu-
dess8 kielsivät sen ja rämettyiv!l.t edistyebommissa .ja sovit-
teluissa porvarillisen valtion knnsea. Johtavain puolueitten 
opportunistinen luonne to!sessa Ioternationalessa paljastui 
lopullisesti ja johti maailmanhistorian suurimpfUlll rornah· 
dukseen. juuri sillä betkellä, jolloiu tapausteo kulku johti 
työväen puolueita ryhtymään \'alhl.l,lkumouk8ellisiin -M.iste· 
lumuotoihin. JOB 1870-vuodeo sota aotoi ensimäiselle ln'-
terna\ioualelle kovan iskun selvittämäilä, ettei yhteiskuuta· 
vallankumouksellise'o objelmau takann ü;Jlutkaan mitään 
joukkojen mahtia, niin tappoi 1914:vuodcn 80tU toisen In-
ternationalen osoittamalla, eun veljestyueitten työväenjouk-
kojen yläpuolella on puolueit~, jotka ' muuttuvat porvarilli-
sen valtion alnmaisiksi vü.likappaleiksi. 

• • 
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TAmä ei kasko yksil1 sosiaalipatriootteja, jotko. llyt 
a\'oimcsti ylAluokan lei rissn. ovaL tulleet sell auosituiks; 
Juottamusmiehiksl ja työväcnluoknn teloittajiksi, VftRIl mY~8' 
kin epämlUlräiscsti beiluv~a keskustaa, j?ka ,llyt PY,rkii ~u· 
distam8fLD toi8en InternatlOualen, B.t.e. 81tä Johtavam hUlP. 
pUl'cn lyb.ytnäköisyyttii, opportun,i,amia ja vallankumouk· 
sei i.eta VOimattorouutta. Saksan rIlppumnton puoluc, Raus-
kao 8Osialistipuolueen llykyillcn cuemmistö, meuscbevistiset 
ryhmAt Vcnäji1l1ä, Euglannill l'iippumaton työväenpuolue 
ja munt samankaltaiset ryhmät kocttivat todella täyttää sen 
paikan, joesa vanbat viraUisct toisen Internationalen PUQ-
lueet olivat oHeet ennCll 80taa, 8siintymällä kuten enneD-
kin kompromissin ja yhteDäisyyden aatteilla, siten ja bi· 
kill keinoin lamauttaakseen köybälistön energian, piden-
Uläkseen nykyistl1 ~ihlnnetta ja mikäli mahdollista yM lj. 
siUakseeu Europau kurjuutta. Taistelu sosial istieta kea· 
kustaa vastaan on välttämälön edellytys voitokkaaseen tais· 
t<>luun imperialismia vastaun. 

HyljlUeu eHlhtäneitten 80sialistipuolueitteu puolinnisuu-
den , valheen ja laiskuuden, tuunemme me, kolmanteen In-
tllrnMiuuleen Iiittyueet komm\mistit. olovamwe urboollisten 
pyrkimysteu ja marttyriuden jatkajia liipi monen vallan· 
kumouksellisen ,miespolven, BnbeuCista Kar! Liebknechtiin 
'Il Rosa Lu:remburgiin asti . ' , 

Jos ousimäineu Internationale enuusti tule\'an kehityk-
an ja viittoi sen tien, jos toineLl Interoationnle keräai ja 

jll.rjcsti miljoonia työläisiö., uiin 

kolmas Internationale on avoimen juokkotoiminnan 
Internationf4e. 

:.nliankulllouksollisen tot~uttamiseu, toimiouan Internatio· 
laie. 
. Sosialistiueu un-ostelu Oll ti:l.ysin poltinrsudalla 'mer-
muyt p.oryarilliscu manilmanjärjestyksell. KUDsainv11lisen 
ommUllll~tlsen puolueen tehtävä on murskata tämä järjes· 

3 , 
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tys ja sen sijaan pystyttää 80sialistiseu järjestyksell ruken 
fiUB. 

Me vaadimme työn miehiä ja naiaia ybtymällu kom 
muuistisen lipun 1uo, jonke. merkeissä ensimmäiset voi t 
jo ovat saavutetut. . 

Kaikkien· maitten köyhälistöl l'aisteluun imperiali 
fista rao.kalaisuutta, monarkiaa, etuoikeutettuja luokkia, po 
varillista valtiota ja porvarillista omaisuutta vastaau, kai 
kenlaista ybteiskunuaUista ja kausallista 8ortoa vastasn , 
li ittykää yiltetm I 

1'yöviietmeuvostojen, köyhälistön vaUanku'lioukseUi.sen va 
((m j a diktaluurin l1pun aUa, kolmanrwn ltlternationakm l' 
pW7I alla - lraikkiffl maitten köyhälistö, liittykää yMcl!JJI 

/ 
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Kommunistinen In~ernationale 

ja eri 80siallstiset virtaukset. 

Jo vuonna 1007 Stuttgartin kausfl.invtilisess!\ sosialisti· 
kongrcssiss& toison Internationalen rybtyo8Sä käsittelemlUtn 
siirtomaa-politiikkaa ja. imperialistisin Botia ktlvi selville, ettl1 
yli puol~t ,koko I?te,rnationalesta ja anurin OS8 j?btajia D.'iB~il 
kYlymyksl8BD. S61801 Illhcmpänä ylüluokkflf\. kum MarxlD Ja. 
Engels'in kommunistisia Illielipiteitn. 

Ta,atn huolimatta hyväksyi Stuttgartin kokous vaUnn-
immo\lksellisen siiven edustajaiD, N. Ltnininja. Rosa Luxem-
bttrgin tekemnn, seul'aavas isöltÖis6n ehdotuks6n: 

,Jos kuitenkin syttyisi 80ta, ovat 80sinlistit velvo11isot 
käy~.1ULu Beisan käsiksi saadakseen sodan päättymlUi.D rush · 
doll lsimman pinn jA. kaikilla keinoin kl1yttämlUitl hyvlikseen 
sodan aiheuttamaa taloudellista ja Jlaltiollista kriisia VQ-
laLt;lakseen kansaa ja senkautta jouduttamaan kapitalist/. 
sen vallall romaltdusta .• 

Ba.seHn kongressissa marrnskuussil 1912, joka pideUiin 
BIlIkaum sodan aikana, selitti toiuoo Internationale: 

.Porvarilliset balJitukset älkööt unohtako, eUä saksalais-
rall8kalainen sota uiheutti Kommuuin vallaukumoukselli aen 
Douauu ja että yenälliis-janppanilaincu so.ta aai Venäjän 
v~lIaßtumouksclliset joukot · liikkeellc. Köyhäliatö katsoo 
t~18ie~sa atnpumiscn rikokseksi, mieUi byötyvät vaia .rabau. 
oltlklhect kapitaliatiluokat ja diplomaattiset sovittelijat.. 



Toinen Internationale maallmansodastQ. 

Vielä heiuäkuuu lopulla ja sIokuun alussa v. 1914, 24 
tuntia enuen wl18.ihnansodan alkamista, jatkoive.t Intcl'oatio-
lUlleo' pää·ääuenkannattajat ja vjrBstot maaillnansodan tuo 
mitsemista auurimpana ylüluokrul rikoksena. 'roisen Intor 
nationalen sinä päiväu{i, tekemät julistukset oval milli. p 8t· 
hain syytöskirjelmil toisen Internationalen johtajia VastsfUl. 

• 
Ensi laukaukaella, mika pamahti imperialistiseu joukko 

teurastukseu kentällä, pettivät loisen Internationalen jabta 
val 'puolueet työväenluokau ja asettuivat .isänmuaupllolus 
lukasn .. varjoBsa kummallakin puolella puolustamaau ylä 
luokkiaao. Schcidemaun ja Ebert Saksassa, Thomas j 
Ren8udel Rauskass8., Heudersson ja Hyndmall Englaunissa 
Vanderwelde ja dc Bronckere Belgiassa, Renner ja: Perner 
storier Itävallassa, Plebanov ja Rubanovitsb Venäjällä 
Brantillg ja bänen puolueensa Ruotsissa, Compers jA-häneft 
kannattajansa Amcrikassa, MussaHni ja kumpp. [taliassa 
vaativll.t köybälistöä tekemääu ,linuarauhan, ,oman' maans!. 
yläluokun kaussa, luopumaan sodasta sotna vastaan ja to-
dellisuudessa rupcaroaan imperialismin kanuunaul'uuaksi. 

Toisen internationalen ha,jaantuminen. 
Rikkaimpaiu maitten yläluokka Bai. kiitOB taloudellisen 

kohityksen yleisen kuluu, mabdollisuuden jättiläisvoitoista 
otetuilla kerjuualmuilla labjots ja vieteUä tyüväenluokan 
johtajia, työvAen yl!Huokan. Sosialismin pikkuporvadlliset 
htlnnänbeiluttajat Iiittyivät joukottain viraUisenaosialidcmo· 
kratian rivcibiu ja muuttivat väbiteUen seu valtiollisen kurs-
sin porvarilliseen 8uuntaau. Rauballisen parlameutaarisen 
työväenliikkeell ja ammattiybdistysliikkeeu jQhtajat, sihteerit, 
toimittajat ja toimit.sijat muodostivat sosialidemokratian keg· 
kuudessa työviien virkavallau, jolle. oh omat itsekkäät ryb-
mäetullsa ja oU todelliauudeasa työväenluoksn vihollinen. 



Jo toisen internationalen keskuudesas löytyi kolme8u~rta 
erüaisliJ vwtausta. Sodau vieriessä köybälistön vallanku-
mousta kobti Etlropsssa esiintyivät nältten kolmen eri suun-
Dlln Uriviiv8t Utydellä eelkeydellä: 

J. &8ialilhauvinistinen SUMnta (enemmiatö sllunta), jonka 
l.yypillisiä eduatajia ovo.t snksalo.iaet sosialidcmokro.tit, jotka 
nyt jakavat vallan sakealo.isell yläluokan kanees ja joutui· 
va. kommunietisen Internationalen johtajain, Karl Lieb· 
kuechtin ja Rosa Luxembnrgin murhaajiksi. 

SOIIialishanvinistit ovat ny I. täydessü karvassaau osoit· 
tau&uneet olcvo.nsa työväenluokall luokka-viholliaia ja seu-
raavat sodSll päättymiaeu obje~maa sellnisena knio yJäluokka 
sen on esittäDyt: pällssinlliaimmat verot.aakat työti~tekeyäin 
jonkkojen suoritettavnksi, yksityinen omistusoikeus sllojnt-
lava, 8otalaitos ybä yläluokan käsissn, kaikkialJa syntyneit-
~o työvä.enneuvoatojen kukistaminel1 , vnltiolliscll val1an jät-
tAminen ylälnokall käsiin - . porvarillista demokratifta . 
sosiaUemia vastaan. 

Niin ankaraati kuin kommunistit ovntkin näihin aati tais-
telleet JenemmietösosialistejaJ v8staan, ci työväki viell1 oIe 
Dä~nyt koko "saran, mikä uhksa kUllsainvillislä köybälistötl 
uOlHeu pctturien puolelt.a . 'J'yöväen si lmäiu nvaaminen nll-
tclllMn aosialisbauvinisticn juudasteot ja aseellisella voi-. 
maHn tehdilkseen voimattomaksi t!l.män v8stavallankumouk-
scHiscn PUOlllCCU, siina erUs kansaiu"nlisen köyhälistön vt\l· 
lanknmoukscn tärkcimpin tehtäviiL 

~'. ·Keskusta. -f)irtaus (sosialirauhottajat, kautskylui· 
ee&, ruppumattomat). 1'l1mü virtaus alkoi IUuodostua jo en· 
nen soLaa, pnäasialJisesti Saksassa. Sodall alusss oJi . kos· 
kUSla~ ~n«:lkein kaikissa mielipiteissüän yksiiuiclinen sosiali-
shaUVIDIStiß.I:\ knnssn. . Kcskllstam teoreettineu johtaja 
Ka~~k:r esnntyi pnolust·amaan sakaalaisten ja ranskalaisteu 
8081ahshauviuistien politiikkan. Internationale oH muka 8i-
ooastanu .ranbnu nikaiuelliaitos . ; . t.aistelna ranbau vuoksh, 
Jluokkataiatelua rauhan aikaniu se oU Kautskyn tun -
oualause. ' 

TYOVÄENLlIKKEEN 
KIRJASTO 



. Keskusta. pitäi1 sodan alussa kÜlli .ybtoni.\.isyydestä 
sosialishauvinistien kaus8a. Liebknechtiu ja. Luxeuburgi 
murhau jälkeen Sa8rUa8 . keskusta . ybn cdelleen ,yhtenlti 
syyttä. 8.t.s ........ työväenkoml'OunJsticu yhtenäisyyttl1 kommu 
nististen johtajain Liebknechtin ja Luxeroburgin rourhaa 
jnin kausBa. 

Jo soden alusBIl alkoi .keskosta. (Kautsky , Vik· 
tor Adler, 1'ura\i, Max Donald) Bfl8.rnata . keskinäist-ä amues· 
tian" yhdeltll puolen saksnJnjsi1Je ja iUl.vnltalaisillc soaiaali. 
shauvinistiscll puolueitteu )obtajille, toiselta puolen Rallskau 
ja Englal.lniu. TaU\. amnostiaa saarnnu ,kesk:usttl.. vielli 
t!l.näkin päivltnil sooau pillttyttyä ja. cstnn siten tyOvltcsWIi 
aolvittl1mllSUi 10i8en Internationalen romabduksen syitä . • Kee· 
kusta. lähetti cdustajausa kompromissi-sosialistien knusain· 
vllliseeu koufereusiin Beruissl1 ja helpottiv9t siten Scheide· 
manniu ja Heuaudeliu ll'Wluettelyn työväenluokau !)61Ulmi· 
seksi. 

On vültHlmätöuUl. el'ott8il vll.HankumoukseliisimUlut si-
nekset . kesku8tasta.~, mikn. helpoimmin saavutctanu urm!lhta· 
mattomasli arvosteleroalla ja paljastamnlla . keskustan . joh· 
tajat. Järjestolmiillinen uro . keskustasta . on ehdoton histo· 
riallinco vültLämiUtömyys. Kommullislien vel\'ollisuus kug· 

.!l8kiu maassn Oll mlliirät!t tnmän eroll hetki liikkecu kehi· 
Iyksen mukaau. 

3. Kommunistit. 'l'oisessa Interna'ionalessu, joasa be 
puolustivat- kommUllistis·marxilaisia mieJipiteitli sodan ja 
köybälislön telltäviin .Illlhden (Stuttgart 1907), muod osti\'ut 
f.aksalaiuen .vasemmif;loradiknalinen. ryhmii. (l.Ilytibcmmill 
Spartacus), veuälltisct bolshevikli, bollantilaiset . tribUllistit. , 
lluordemokraatit Ruotsissa ja nuorisointernationalell vasen 
siipi useissQ. maissa uudel) Interllll.tionalen sisimmäu yti · 
men. 

Uskollisena työväeuluokau eduille julisti Uimä suunla 
sodan nlusta alkaen tuonuslauseen: imperialistisen sodan 
muuttumincu kallsalaissodaksi. 'l'l1mä Buunta Oll Ilyt järjes· 
Iynyt kokouaisuudeksi kolmanncssa Jnternatiol1ulessa . 



o. 

Bernin sosialistlkonferenssi 

oli yri'YI toiscD Internationalen ruumiin galvanisoimiseksl. 
Bernin konlereussin kokoonpano osoittaa eelvästi, eUci 

maailman vaJlnükumouksellisella köyhälistöllli. oie mitMu 
vMenAietA tQml1n konfercD8sin kanssn. 1 

. Venajän voittoisa köyhälisLö, Saksan urbokas köyhä· 
listö, lt.alian köybülisW, ItävnlLa·Unkatin kommuwstinen 
köybälistön OS8, Svcitsin köybälistö, Bulgarian, Rumanian ,. 
ja Berbian ttövtleuluokat, RUOt8io, Norjan ja Suomen va 
semmistopuolueet, ukrainalaise1, lättill1ieet , puolalaiset köyb ö 
list.öt, paras 08& Englannin järjsstynytUl työvl1kell, kausain-
vllinen uuoriso ja nais·internationale on mielienosoituksel· 
liscsti kielULytynyt ottamssta osan Bosialipatrioottien Betein 
kouferenseiin. 

Ne Beroin konfereussin ol.lsnottnjst, joilla vieHi. oli jo· 
iain yh~yttä aikakautcoome todellieen tyOvl1enliikkeen kanssa., 
muodoath'at vastustneryhml1D, joka ainakin pääkysymyk . 
seeeil : eubtautuminen veu111äisoen vallankumoukseen, aset 
tui 8oeialipatrioottien hommaa vastnau. Rauskalaisen puo 
luetoverimme Loriot'n seHtys, mis8{l. Bernin konfereusshr 
enemmisW leimat.aan yläluokno asceukantajiksi, on koko 
maailman luokkntietoisten työmic8tc'U todeJJjuen ajatus. 

N.s. tsyykysymyksesslh 'liikkui Bernin konferenssi pol' 
varilliscn ideologian pnitteissa. Saksslaiset ja rauskalaieet 
~eittivä~ toisiaan vasUtan l5Iloooja syy tökaiül mitli. saksalainen 
Ja ";Dskalainell yläluokka ovat. käylUinee' toisiaan vastaün 
~r~lD kou[ereussi syvcntyi käsittelemllUn vah·aisio. pikku· 
8elOlht seu lai tl\mtl.n porva rilliscu miuistcrin toimiunastH. 
(: O?CD .~otaa eikil. tübtonut käsiuliä cttl1 kapitalismi, molern· 
l~alD Inltoulllain fiuünssipnaoma ja uö.idell sosialipatriool · 
tlBot la.koijat ovat plUl.syylliset sotnau. Sosialipatrioottinoll 
('l)emIll18~Ö .. Bern.isSä mieli baken esiill sodall pääsyyllisot .. 
Kawe pellIlu, ja he olisivat kaikki olleet pakotetut myöl,lth 
ll1ääc syyllieyytensö . 

• 

• 
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Barnin kouferenssiu selitykset alueksymyksesBä va! 
täynnään kaksimielisyyksin. \Juuri näitä kakBimieli8yyksi~ 
yläluokka tarvitsee. 'Imperialistisen yläluokan t-ae.utumuk, 
aellisio edustaja, hra Clemeuceau, on tunnustaout Bern iq 
_iosialipatriootti-konfereussin ansiot imperialistisen taaut 
Uluksen 8uhteen vastaanottamnlla Beruin koufereussin läh 

. tYEltön ja ehdottaen sen OS8nottoa kaikkiin valiokuutiiu pli. 
riisililisessa imperialisti· kouferenssissa. 

Siit'tomaaKysymyka6ssä tuH 80lV1I.8ti eaille, että Herll i 
kou[ereussi kulkee siiuä vapaalDiolis·porvarHIi~ten siirtomun· 
{)()litikkojen vanavedessö" josts siirtomaitten rHato ja orju ut-
taminell on oikeutettuna ja koettfl.s aiooastaau humaniatis 
f ilant.rooppisi1la korulauscilla peitUul tMä menettelyä. 8ak. 
salaiset s05ialipatriO),tit vaativat saksalaisten siirtomaitten 
edelleen kuulumista Sakaan valtakuntaan, S.t.5. kyseefU' a, 
olevain siirtomaittcn jatkuvaa riistoa saksala.isen pääoman 
f\ vulJa. Täst.ä aiheutuueet erimielisyydet todistavat, t::tlIt 
ententen sosialipatriootit ovat samalla orjanomist.njain ka u· 
naUa ja yhä kannattavat rallskalaisten ja englantilaistf'u 
riistomaitten jatkuvaa rHstämistä kotoisen pääoman avuUII. 
Siten osoittavat he Beroiu kon[eren~sillc sen perusteelliscsti 
tmohtaueen tunnuslauseen: _irti siirtomaista!~ 

Subtautumiscssaan . kansain liittooll_ osoitti Bern in 
kOllferenssi kulkevansa saooaiu porvarillistan ainasten pol-
kua, mitkä petollisella valehuudollaa.n .kansaln liitosta ~ 
tabtoivat torjua yli koko maailmsD kasvavaa kOybälistön 
vallankumousta. Sen sijaan -eUä olisivat paljastaneet Pari in 
enteutekoufereussiu kaupauteou kausallisilla ja taloudeJli · 
~illa alueilla kannusti Bernin konferenssi sitA alentumaliR 
seu aeeenkantajaksi. 

Konferenesiu ala-arvoillell luonne näkyy siinäkiu, ettil 
se jäUi Pariisill porvß.rillis611 konfereussin tehtävAkai tyü· 
vAensllojeluslaillsäAdäDtö-kysymykseu ratkaisemiseu, ja osoit· 
tu sosialipatrioottiell tietoiaesti ilmaisseen hatuavansa sll i· 
tyttää kapitalistisen palkkaorjuuden ja tyytyvAnsä työväen · 
luokalle tarjottaviill pikkureformeibin. . 
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YIA)uokan politHk811 kcksimät yritykset s8ada Bernul 

koofereussi tckemiUltr päätöksen, millä aunettaisiin toisen 
Internationalen kaullatus mabdolliata aseellista sekaantu· 
mists varteD Venäjäll 8sioihin, saatiin töiu tuskin torjutuksi 
oPPOIiuoonin pounistuksilla. Tössl Berniu oppositioonill 
mene8tybessä suoranaisia shauv"iuistisia aineksia VRswau 
nAemme välillisen todistuksCll siitil, eUä Europan köyhä- . 
listO kaooattaa vcuälöistä köyhälistö·vallallkumousta ja Oll 
valmis tais\eluun imperialistist8 yläluokkaa v8stasn. 

Polon, mikä näillii yluluokau lakcijoilla Oll työväeullcu , 
v08tojen välttämäUömiisti iB:tkuvaa levcnemistä kohtasll, voi 
panDa merkille näiden tuskaisestn vaikllOemisesta tämäu 
maailmanhistorialliscll ilm iön 8uhteen. 

Pariisi11 kommunin jil.lkeeu ovat työviiellneuvostot 
muaiJman merkilliain i1miö. 8i1lii tosiasialln, etUI. Berniu kOll o 
fereuui on syrjäytul.nyt tilmän kysymyksen, on ' se julki-
sesti jnlista.nut Jlellkisen köybyytensä, tporecttisell vararik · 
komI&.. I 

Kommuuistisen Internationalen kongresai arvosteloo sen 
~iDteruational~n., jota Bernin konIerellssi koki pystyttää, 
keltaiseksi lakonrikkuri·iu:ternntionaleksi, joka on ja pysyy 
aiDoaswn yläluokalf 8seenfl. ' . 

Kongr€#i vaalii. kaikl."ie" maiden kÖ.'1häJ.istöä 'l'yhtymäiifl 
miUi päiiltävim)Jiiäll tauteluun l i'ltaista 1,llet1lat-wnalea vastaan 
j a 8Uoji'lmnt~alt. kaI/san laajoj(l . ketTQk$ia lättii valhe· ja peto/J·· 
l11tentatwMlclta. 

• 



Koinmunistisen Internationalen 
suuntaviivat, 

byväksytyt Kommunistisen intel'nationalen kokouk-
• sassa :M:oskova.Bsa 2- 6/111 1919. 

Kapitalistisen msailmanjiirjestyksen itseeual1 kiltkemll 
vastakohdat ilmenlv1I.t valtavalla voimalta jüttiläisra:jnhdyk 
sessä - 8uuressa imperialistisessD. maailmausodassa. 

Kapitali8mi koeui voittaa itsesaään i1menevän Iluarkim 
jiirjestäm!1l1ä tllotanuou. Lukuisain keskcni1llo kilpaiievoiT 
tuottajaio sijasll m6odostuj mahtavia kapitalistiyhtymi 
(syndikaattcja, ksrteJleja, trusteja); pankkipääoma yhtyi teol 
Iisuuspl111.0rnaan; koko tsloud ellineu elümä joutni finan esi 
kapitalistiseu hsrvaillvalJan kornennon alle, joks ~rjeste l. 
mäne! kanUn tämäo valtaosa perustoelill muuttui yIesin 
vallakai. Vo.paan kilpailun Walle tuli monopooli. Yksityi 
8eatä kapitalistist8 tuli liittokapitaliElti. Mielettömän aoor 
kian sijaHe tuli järjcstöt. 

Muttn. B8rnßssa suhtecsS& kuiu kapit.alistis6n tuotnnto' 
~ta"tln aoarkisn sijallc yksityisissU maissa tuleva.t järjestöt, käy· 

viit vsstskohdat, kill'fl.taistelu, maailmautalouden nnarkia yhll 
kovemmaksi. Taistelu Buurimpain jiirjest~ttyjeu riistovaltioit-
teu kesken vci raudankovalla v!11ttämll.ttömyydeJlä kauhel\ßu 
impeJ;ialistisecll ms ailmansotann. Voitonnälk!1 ajoi maoiJ· 
JJlunpAAOman tnisteluun uusistn markkinnpaikoista,. uusistn 
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8ijoi\~8afArei~täl uusisla ra9.ka .. ai~le~ähteistä,. 6ijrt?maa.or~aiu 
halvasta työvoimllsta. lrupena,hstlset. valtlOt, Joth ohvat 
keskenääo jakane~t koko. mn.811m8u Ja lIl,?-utt~ucet. mOllet 
miljoonat afrikalslset, aasmIdlset, austraahaltnset Ja amt:· 
rikkalaiset proletaurit ja talonpojat työjuhdiksi, olivdt pllko-
tettuja ennemmin lai myöhemmin törmäämään ybteeu aiiuä 
mahLa,vass8 romahdukscSS8 , joks osoitti kflpitalismin todel· 
liaeD anarkia-Iuootoeo. Siten s)'lltyi kaikkein suuriu rikOI-
_ riistlijAin trl8.8ilmansota. .... 

Kapita1ismi koetti myös vOlltaQ v8stakohdista riltkuau 
yhteiskunnalliscn rakcnteeuS8. Porvarillinell ybteiskunta 
on luokkaybteiskunta. Su.urimpain sivistysUJuitten pliiioma 
tabtoi sekottaa yhteiskuont\Uiset vastakohdat. Ryöstettyjcn 
siirtomaakaosain kustannuksella pilasi pääoma palkka·orjauSil. 
loi yhteisetuja riistettyjen ja riistäjäin VlI.lille sorrettuihin' 
siirtomaihin nähden - . keltaisiin, mustiin, punaisiin sii~o
maakansoibin Diihden -, sitoi curoppalniset ja umerikka-
laiset tyOväeuJuokat imperialisti~eeD isällmaaha~). 

Mutta. e8 jatkuva piJaamisjärjssteJmö, millii. työväen· 
luokan patriotismi jn bcnkinen slistuvaisuus toimeenpantiin . 
oli 80dan kautt.a muuttunut VI'lstakohdakseen. KöyhälistOn 
runmiillinen tuhoaminen ja. täydellincn orjnuttar;ninen, kau-
hea paiuostus, köyhdyttüminen ja lopulta maailmau nälkiju-
nyttämincn, siinä lopullinen palkka Iinnsl'auhastl!,. Kaikki 
luhistui. Imperialist/lien sofa mlmttui kansalaissodaksi. 

Uusi ajanjakso on alkanutl Kapitalismin hajo.annus ja 
sidinen rikkoutuminen. I(ommwlistl.sen k(Jyhlilisl(JQallan-
kumoukse{l ajanjaksol . 

Iml!eria'liatinen järjestelmii. luhistuu. Siirtomais8tl kie-
I~uu, erlpuraiauuUa ennen epll.itsenäisissfi valtioissa, köybü-
hS~ll kB.pinftt, voiltoisn köybälistöll vallanknmous toisissa 
m&l~88. Imperialistiset, armoijl;lt hajoavat, hallitsevat luokat 
tä;yslU kykenemättömiä en/Hin johtamaan kansojen k.o!lta· 
100ta - ~iinä kuva nykyiscstä maailmantilanteesta. . ' 

Jb~lskuutaa, jonka kultluuri nyt on raunioina, uhkatt 
täydclhsen hilvityksen '\Faara. On entlä jü.Jellä yksi ainoa 
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voims sell pelastukscksi ,' nimitläin köyhlllistö. Vanhaa k 
pitalistis~a J j!1.rjestysUh ei suna oie olemass8, sc si v 
kauemmin kestl1ä. Kapitalistisen tuotaototavau lopputul 
Oll sekasorto. Ja ainoastaall suudn, tuottava luokka, ty 
vitenluokka, vol voittaa tämün aekasorron tilan. Työvllc 
(uokan on hlOtava todellinen jilrjestys, kommuuistillell jil 
jestys. Seu on pakko taittaa kapimlismin valta, tehdä S 
dat mabdottomiksi. bl1vittää vnltioitteu rajat, muuttaa kok 
maailma tyQtätekcväksi yhtenllisyydekei, toteuttaa kausai 
veljeytymiuen ja vapauttaminon. 

Tntn vllstaau jllrjestyy maailmankapitalismi viimeise 
taisteluun. ) Kausain liitoo, nimelli~ ja rIIuhanaatteisi l 
korulauseilla ponnist.aa se viimei8et voimansa uudelleeu li 
matnkseeu yhteeu kapitalistisen jürjestclmän itscst1iän tuhou 
tunt osat ja tll.hdätä voimallsll yhll. kaS\'aVRa köybäli l'l tö 
valla.okumousta vastnao. 

Ti,Ut knpitalistiluokan uuttn, euuen kuulnmatoota sa lA 
banketta ou työvi1estön puolelta vastustottaVll poliittisen val 
lau auastuksella, tähUlll.mällä lämll voimu luokkaviholl isi 
V!lstaan ja käyttll.wn.llä sitä vipusimellt\ ttiloudollista mulli 
tusta varten. Maailmanköyhlllistöl1 lopullineu voitto me 
kiteC'c ihmiskunnal1 todellisCll historian alkua. 

1. Poliittisen vll.llan anastus. 

PoliittiSl\lJ, \'ultiollisen vallan auaslus köyhi1listöu pu 
lella morkitsee vlüluokau valtiollisen vnllan hävittämisl 
Ylnluokan vnhvill voimnkeiuo 00 porvarillinen vultiokooeist 
knpitalistisillc armeijoinecn, joita johtl,lvat porvnris{o- jl\ 
maalaisyliruysLöön kuuluvat upseerit, poliiseilleen ja E'lIulM 
meineen , vankilatirehWöreincen jn tuomareineell, pappeiuecu, 
Tirkamichilleeu jnc. Valtiollisen vnllan siirto lli merkits 
ainollfitaan houkilömuu toksh\ ministeriüssii vonn vihollisCIi 
valtiokoueistoll hävityst!1. tOO olli860 vallan valloittnmistll, 
yläluokan, vastavaUnnkumouksellisell upsceriston ja valko-
kaartien aseistnriisumistll Ißuttn köyhillistön, vallunkumouk' 



dlisteD sot.ilaitten, punaisten työväcnkaartien aseistamista ~ 
aikkien po~vari l li~te? tuof?areitten poistamis.ta ja kÖY!IÖI!s. 

tötuoOlioislu lnten JärJcstämlstil, taal}tumukselhsten vnltlovlr-
kamiestElD poistamista ja köyhälistön uusieu hallintoelilltou 
Juomiata. Köybälistöll voitto ou vibolHson voiman I'appeut· 

mise88s mutta proletaarivoiman jt\rjcstämisessä, so k!tsittää 
varillisen vsltiolaitoksen bävityksen ja OIlIlU)" rakentami· 

n, Vasta sittcnkuin köyhäüstö on ssavuttau ut voiton ja. 
urtauut porvarisluokan vastustuksen, voi SI) käytt!l.i1 by, 

äkaeen vallhoja vustustajiaan uuden järjestehnfin hyväksi 
tW.malia heidäi tarkastuksensa alaiseksi ja väbitellell käyt· 

1iml.lll heitä byväkseen kommuuistisessa rakeUllustyösSil . 

2. Demokratla ja diktatuuri. 
Köybä1istön valtio on, kuten kaikki valtiot, sortolaitos , 

Dutte SC subtautuu työväenluokall vibollisia vastaan. SÜD 
tarkoitus on taittaa ja tebda t.ybjäksi riistäjäin vastuslus, 

! Amlt kun epätoivoisessa taistelussaau käyttävät kaikkia 
I einojs vereen tuhotaksecll vallankumouksen. KöYPälistön 
·tliktatuuri, joka avoimesti asettaa köyhälisWn suositumpaan 
aeemaan ybteiskunonssa, 00 toiseltn puolen tilapäinen lai ~ 
tOl. Sitä lUukaa kuin yläluoknn vastustus taittuu, täm!\. 
paUoluovutetaan ja siitn vAhHellen tul~e työtil.tekevä luokka, 
sitl mukaa katoaa ·köyhnlistön diktatuuri , valtio kuolee ja. 
sen mukana itse lllokatkin. .". 
. Niin kutsuttu demokr8tin~ 8.t.8. porvarilliucn demokrft~ 

ha, ~i oie muuta kuiu peitetty porvarillineu diktatuul'i. 
8UOfesti ylistcttyä .kaesan tahtoa.. ei oIe olemassa. ybtA 
vähln knie yhtenäistä kanenak8an. Todellisuudessa on 
olemaee& luoht vastakkaisine, yhteellsopimattomine tahtoi· 
neen, Muttn kuu yläluokkn on pieni vähemmislö, tarvitsec-
se kansalliseu .kausantahdon~ vnlhenimitystl1, voidakscCll 
UUIA k~uniilta soiutuvalla sßualia vahvistaa vaitsliisa työ·tä· 
Lekevlhn luokkaiu yli ja siten pakoittaa ne lloudattamaan 
luokka~btoaan. 'l'äUl vastaan harjoittan köyhnlistö, kansan 



, 

.uuri euemmistö, avoimesti joukkojärjestöjeusä, neuvost 
jeueR luokkamahtia poistaakseeu yli:l.luokau etuoikeudet j 
nrmentaakseen siil'tymjseu hlokattomap.n, kommunistisee 
yhtei8kunt~u. 

Porvarillisess8 demokratiassa on pääpaino SIlorastaal 
muodollisissa selityksissä vapauksi'sta ja oikeuksista, mutl.\ 
llämät ovat köybälistön, työtätekevän kansan s8av:uttama 
tomissa, heillä . kllD ei oie roitään" aineellisiä ~ejnoja> ku 
porvaristo sitllvastoin käyttiiä aineelliset ~elnonsa sauorn 
lehtiensä ja jll.rjestöjensä avulla valheteHakseen ja pettääk 
seen kansaa. Tätä vsatann 8settaa neuvostojärjestelmä, tii 
IniL 11nsi valtiomahdio mnoto, p!1äpainou sille, etUi. köyhä 
listö saisi mabdollisuudeu toteuttaa vapauksiasn ja oikeuk 
siaau. Neu"'ostovalta nntas parhaat palatsit, talot. kirjar,ai 
not, paperivnrastot j.n.e. kansaJle sen sanomalehdistöll., 1:0 
konksia ja yhdistyksiä varteo. Vasta sitte Oll todelline 
kQ'yhälialön demokratia mahdollinen. 

, Por,varilliuen demokratie. lupaile6 parlam6ntaarisella 
~estel~ii11älll'l ain'Oasta.an saoo~ssa jouko~lle osu~dell .val. 
tIO~'P. balhntoon. !tae aalassa syrJäytetään ]oukot Ja nälde 
.lärt,jestöt kokooaao todelliseeta vallast.a ja todellisesta vsltiol 
h Ilinnasta. Neuvosto.järjt'stelmän mukaan hoitavat joukko 
jär ·estöt itse hallintoa, koaka neuvostot kiionittävät yh·' 
kasva ia työväenjoukkoje. hallintoon; !linoastunn eiten pM 
see bitcHen koko työtätekevä kansa osallisekei todelliseen -f'!. tiOD hAHiotoon. NeuvostojarJestelmä nojaa siie köyhälistölli 

/",F joukkoj~rjes~ihill.'. itS6 ueuv~s~oihin,. ~alla!1k~mo~~sel~isiin 
ammatt.lybdlstykslIß, osupstOlmmoalhsllo JäTJestölbm J.o.el 

J akamalla lakialnutivan ja toimeenpanevan vallaJ.?" pe 
rnuttamattomilla parlnmenttaarisilla viroilla lujittaa porvll· 
riUinen demokratia. ja parlamenttaarinen järjestelmä jouk-! 
kojen erottamisen vnltiosta. Peruuttamisoikeus sen sijaau 
neuvostoissa , .Iakio.ln~tiv.an ja hallitseva~ va~lan ):hdisUi.ll;ü·1 
uen, neuvostoJen omlOalSUUS työtätekevlllä VlrastolOa yhdlSi 
tlHl. joukot hallil}toelimiin .. Tätl!. yhdistymiptä. edistää 'myö.s, 
se seikka, ettli. neuvostojärjes\elmässä vaalit panuaan tOI·: 

\ 



roeen ci tcennäisten maa-f\luecllisten jakojen vaa~ tilOWn to· 
yk8ikköjen perusteella. 

Näiu neuvostojärjestelmä toteuttaa todellisen kÖlhälü;-
tön demokratian, demok,ratian työväen keaken ja hY'l'äk8i. 
ylälllokkaa V8StSfl.D. Teollisuusköyhälistö tulee tllmän jä t'-
jeetelmäll mukaan ctuoikeutetuksi jÖbtaVS1l8, -parhaiten jär-
jeetettynä, .valtioll!se.sti. ky~syne?mp.!l.Dä luokkana, jonka ~uo· 

1"8888. puohköybähstö Ja plkkutJlalhset maaseudulla vählt el· 
en pääsevfit kohoamasn. Näitä teollisuusköyhälistön til8.-
pAisiä etuoikeuksia on kllytettävä hyödyksi massoudun köy· 
himpäin pikkuporvarillisten talonpoikain irtissamiseksi suu r· 
tilallisteu ja porvariston vaikutuksesta ja reid!1u järjestäm i· 
eekseen sekä kasvattam iseksecu kommunistiseu rakeunubell 
&yöläisiksi. 

3. Yläluokan pakkoluovuttaminen ja tuotannon 
yhteiskunnallistuttaminen. / 

Kapitalistisen järjestyksen ja kapitalistisen .-- työkuril1 
80numineu t.akee ffiahdottomaksi tuotanuon uudestaan jät -
jestllmisen eutisellä pohjalla ja eutisten luokkasuhteitteu 
rajoill88.. 'l'yöväeu palkkariidat - parhaimmat tuloksiinsa 
olhden - ei'ät tuota toivottuja paranuuksia eltlmän taSOOll , 
iHlA työvä~n elämäntason voi kohottaa aiooastaan sillä tldel-
lytykaellä, Bttei yläluoli:ka, vitan -köyhtllistö \tse mä!l.räl1 tno-
~non. 'l'yöviien mnhtavat palkkataistelut kaikissa maisl'!fl, 
lOlS88 sen epätoivoincn a6ema ilmenee luonnonvoimaiu ta -
paisessa voimaasa ja ylcistymiaen pyrJdmyksenä, takee mab-
doltiseksi kapitalistisen järjcstelm~ jatkumisen. Kohottaak -
a8e.D talouden tuotannolliset voimat, voidakseen uHu pian 
kum suinkio murton yläluoknn vastustukaeu; mikä pidentl:W. 
vanban yhteiskunnan kuolinkalI!-ppailua ja siten jobtaa ta-
loudeUisell elämll.n täydeHisen rappeutumjae~l vaaraall, Oll 
köyhälistöll diktatuurin pakostakin pantava toim.een suur-
yliUuokao. ja junkkerivaltiuden pakkoluovutus ja muutettan 
tl1o~nto_ ja kuljetusvnlincet köyhälistöu vültiotl ylciseksi 
onuusuudeksi . . 



Kapitalismin pirstnlcista syntyy uyt kommunismi. Hial 
toris ei !lllDa ihmiskuoualle muula mahdollisuutta. Oppor 
tunistit, jotka pitävät kiiuni utopisesta vaatimuksesta kapi 
lalistisen tnlauden lludelleen jl1rjeetl1miseksi, pällstäkseeUI 
yhteiskunnallistuttamisesta, pidentä"ät vaio hajaantum is_ 
Pl'os8ssia ja joudtittavat täydelliscn hliviön vaaraa. KOIn.! 
m,?nisti1l6U ,vallank':lmouB o~ samalla paras ,,ia sinon keinoJ 
millä t!irkem yhtclskunnaJl)uen tuotantovolwa - köyhn. 
listö - ja sen mUkS118 koko ybteiskunta voidaau pitäli. 
pystyssä. 

KöyhAlistön diktatuuri ei itscssitän mitcnkä1l.n merkitse 
tuotannOIl ja Iiikeullcvnlineittcu jakos. PÜiOv8stoin, sen 
tarkotus on yhlt enemmän keskittää tuotanooo voimat ja 
sanUsa koko tuoto.oto ybtelläisen jürjestelmäll alaiseksi. 

Eilsimiiisenä askeleena koko tuotanllon yhteiskunnallis-
tuttamiseell voidaan mainita: 'suurpankkien keskittäminen, 
jotka tlWi nykyä järjestävät tuotannon, kaikkiell tnloudel· 
list-en valtiokapitalististeQ elinten {tnastüs köyhälistön val· 
tion omaisuudeksi, kunuallisten yritysten siirto, syndikaat-
teibin ja trusteihiu yhtYllcittell ·tuotaunonhnarojen samoin-· 
kuin kaikkien sellaisteu tuotanuouhaarojell, missä p!1!iomall ' 
kokoontuminen ja keskitys teknillisesti sen sallii, sosialisee· 
raus, mll.atilain muuttamillell yhteiskuunalliseksi toiminnaksi. 

Mitä pi"kk1,lliikkJisiin tulee, on köyhölist4n vühitellen 
siirrattävä nekin ybteisyyden alaisiksi, suuruuteusa muk!\.all. 

Oll välttämättä terotettavt~ mieliin, että pikku·omaisuuk· 
sia ei pakkoluovuteta ja et.tä na tilanomistajat, jotka eivl1t 
riistä prukkatyöllii., eiVä,t, joudu minkäänlaisten pakkotoi-
menpiteitten ttlaiseksi. 'fämä kerros siirtyy siten vähitel!cll 
sosiSrlistisecu järjestööu csimcrkio, käyUlnoön tietä, jonka. 
on osoitettava uudeu järjestclmän edut, järjestyksen, miki\ 
vapauttaa pikkutilallisct ja kaupllukieu pikkuporvarit nyl· 
kyriplHiomssta ja 8uurtilallisten herruudesta, 'lercitaakoisla 
(erittäinkin valtiovelkain poistamisen kautta) j.n.e. 

Köyhälistön diktntuurin tehtävä taloudellisella alalla 
" oi tuBa ratkaistuksi ainoastaan sikäli mikäli köyb!\listö ky-



keoße luoma811 tUOtaUtOIl varten keskitetyt ballintoelimel 
ja &oteuttall työväen ballinnoD. Siihen täytyy tietenki n 
uy"'Ul joukkojärje8t~jä, jotka ovat elimellisimmäs8!i ybtey-
deed 'uotautoprosessllu. 

J .. iikenteen alaUn ou köybälistön diktatuurin kaupau 
ijaan asetettava oikeudenmukainen tnotteiden jako. smn. 

tiellä on roainittava S6uraavat toimenpiteet: tukkukaupan 
bwi.ekunuallistuttamillen, kaikki porvarillis-valtiolliset aa· 
oiokuin myöskin kunnalliset välityslaitokset otettaY8 kOy-

äliatÖD haltuun, suuret osuusliikkeet, joiden järjestöt vielä 
IimenoajaUa ovat pkljon merkitseviä, pidettitvä tarksstuk· 
eb aWsens, sitte vähitellim tapabtuva kaikkl611 näideu aHn-

keakittämiuen ja siirtyminoll yhtenl1ieeksi kokonsisuu: 
abi, mikä käytännöllisesti hoitlta tuotteitten völityksen. 

Knten tuotannon alalla, tii.ytyy myö2~iu v!l.litykse~ä 
.yW1ä kaikkia kykelleviä tcknikoita ja sp€sia listeja sitte, 

I UD heidäD vil..ltiollinen vastnstuksellSR on mUl'rettu ja he 
vat wpuvaiset palvelcmaau ci flAAomaa, vaan uutta tuo· 

tojlrjestelml\ä. . 
KOyhälistö ei tule uäit!!. sortamaan vaan ensi kerran 

niamaan bcille ' tilaisuuden kehitUlroäiin mahdollisimman 
ajaa Inovan työtä.. Köyhälistön dikt.atuuri tulee as~ttamaan 

sUWltoiminnan sen juovan tilalle, ruinkä kapitalismi on 
.oout ruumiillisen jf\ henkisen tyOn viililie, ja siten yh-
lB\ämääll tieteen ja työn. . 

Samalla kun tehtllat, kai vokset, maatilat ym. pakkoluo, 
tetaan, on myöskin poistettava kapitalfatillen 'nylkeminen 

lonomistajain kautta, suuret talot on jätettävä paikalliaten 
ö~~nn~uvoatojen käsiio, ·t,yömiehet muutettavll pol'vari · 
IOlhin lue. _ 

TAml1n auuren mullistusaikakauden vallites@s, on neu· 
os&onllan alinomaisesti rakellilettava hallintod imet keskit: 
'vaan ,suuntaalJ, mutta toiselta puoten... ybä läbennettäv~ 
'd OBI suurempia työtätekevi\n kanSlln osia saadakseen 

Cli At mukaRn suorauaiseen hallintotyöhön. 



4. Voiton tie. 

VaUankumouksellinen aikakausi velvoittna tyÖTAk~ 
kl1yttän:iään seUaisia taistoluaseita, jotka keskittäv!\t kokt 
tlOU energian, et.a. jouk'kotoimintaa ja sen loogillista tulost 
8uol'snaista yhteentörmäystä porvariUisen valtiokoneisto 
knussa a vonaisesea taistelllSsa. Tämän päämaalin aaa vutl 
miseksi on käytettävä kaikkia muita keiuoja, eeim. valla 
kumouksellieta parlamentarisooiakill apulla. . 

Välttiimätön edeltytye menestykselliseen taisteluun 
ero ei aiuoast.aau pälloman suoraoaisista palvelijoista 
t:ornrnuuistisou val1ankumouksen pyöveleistä, jota 08aa 
keistososialistit n1i.yttelev!l.t, vaan myöskiu lkeskustast 
~autekyn väestö), jotka kiireimmissl1 silmänräpä.yksi 
J!utävät köyhäfistön päästäkseen keimailemaan vastustaja ' 
kallssa. 

'foiselta puolell on välttäroätöntl1 peruetaa liitto niitt 
vaUallkumoukselristen ainestell kan8sa, jotka, vaikka eiv 
Mllen kuuluueet sosialistiseon puolueeseen, nyt itse aaias 
ovat köyhll.listön diktatuuriu kannslla neuvoatovallan mn 
dosss, esimerkiksi erll.ät syndikaliettaet ainekset. 

Vallaokumouksellisen liikkeen kasvaminen knikis 
maissa, . vaars tämän vallankuroouksen tukabuUamises 
knpitalististell valtioitten IHtolla, sosialistipetturipuolueid 
yritys ybtyä (keltaison . Internatiollalen. perustamill 
ßernissä) tarkotuksena palvella kapitalistista järjestys 
välttämättömyys saada kaikki köybn.!istön voimat kootn 
yhteisen toiminuan hyväksi, - kaikki tämä johtaa tod 
liseen vallankumoukselliseen j"a tosiproletaaris6ell Komm 
aistiseen Internationaleen. 

Tämll Internationale, joka alistsa kansaUiset edut k 
sainvl:ilisten etujell alle, t11leo ruumiillistuttamaan eri ro 
'en köyhälistön keskinäisen avun, sillä ilman taloudoUi 
ja muuta keskinäistä spua ei köybälistö voi järjestää uu 
ybteiskuntaa, ja toiselta puolen tulee vsstoin keltaista 
sialipatrioottista Internationalea kansainvälinen köyblllist 



., 
kommunismi avustarnn.8o _ riistettyjö. siirtomaakaosoja uni· 
den taisteluses imperialiamia V8StMD, saadaliseen lopulta 
koko imperialis1isen maailmaorakenoolmao Iubistumaan. 

Kapitalistiset rikoksGutekijät vaittivat maailmausodan 
allll880 vain puolustavtlusß yhteisU} isänmaata. MuHn pian 
eeoi&ti saksalainen imperißlismi veritöillil.!l.n Venl1jällä, Ukrai· 
Da88ß ja SuomesBa todellisen r08voluonteeosQ. Nyt paljns· _va' ententevaltiot itacns1i maailroaorosvoina ja käybälistön 
murhaajina. Ybdessü, saksalaiscn ylnluokan ja sosialipat· 
nooUien kanSBa kuristavat he - huulillaan tecskentel'3vlit 
tornlauseet rauhasta - Botakoneillaan ja tybmennetyilln 
IÜrIomaasotilaillaan europpalaiscu, köyhälisl.ön vallanku-
lIOoben. KUVBamaton on porvarillisten .raakalaisten val· 
blnen terrori. Korvaamattomia ovat työväenluokan uhrit. 
Parhaansa - Liebknechtin ja Luxemburgin - on se ka· 
doHanut. 

Tätä :vastaan on kOyhälistön puolustettava itseiiäu, puo'-
luneU878 mi hin hintaall byväD8äl Kommunistin611 luter-
Da&ionale kutsun koko maailmauköyhälistön tll.hän viimei-
lMIl Laisteluun aseilla 8eeita vaslaan ja väkivallalln väki-
.,..1&8.& vastaan I ' . . 

AJas pll.äomsn imperia1istinen rosvokoplal 
Eläköön kOybälistön deuvostojen kaol!!ainä.linen taen· 

...... 1 • 
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/ Teesejä kansainvälisestä asemasta 
ja ententen politiikasta. 

Hyväksytyt Kommunistisen internationalen kokouk-
sessa Moskovassa 2- 6jill 1919. 

Maailmnosodan kokemukset ovat paljastane~t PUOIUCit

J 

~en imper~~li8tiS~11 poH~iikan ~uurv~lta~D tais~elupolitiikkana , 
Joks pyrkll maatlmsn Jskamlseen Ja Im8Dsslpiiä9msn talon-
delliseu ja poliittisen diktntuurin lujiUamiseen riistettyjeu 
ja sorrettujen joukkojeu yH. Miljoonain ihmisteu tnppami 
Deu ja raajarikkoisiksi tekeminen, ylempäin porvarikerros.\ 
teu Buunnaton rikastuminen sotatilausteu kantta, lainoilla 
y.m., Botilaallis~ taantumuksen voitto kaikisso. maissa -' 
kaikki Ulmä alkoi horjuttaa harhaluuloja isänmaan pu~lu8) 
tuksest.a, linnaraubasta ja demokratin.sta. Rallhanpolitiikka 
osoitta8 kaikkien maitton imperialistien todelliset pyrkimyk· 
set ja paljastaa heidät lopullisesti. • 

Breat-Litovsldn rauha ja sa.k.salaisen imperialismin 
pa]Jastus. 

Brest-Litovskiu rauha ja sittemmiu myös BuknrestiSSj 
solmittu rauba on paljaatanut keskusvai.ta-imperialistise 
riisto· ja taantumus·luooteiset aikeet. Voittajat ovat väki· 
valloin vaatioeet itselleeu byvit.rksiä ja suojaamaUoman Venß,· 



jlD maa-alueita Kausain itsemAAräämisoikeu8 Oll tehty 
valwuspolitlikan luroeeksi luoma.lla vasallivaltioita, joiden 
taantumukselliset ballituks6t edistivät riistopolitiikkaa ja psi-
Doivat maahnn työtätfjkevAin joukkojeo val!ankumoukscJliset 
lükcbtimisot. Saksataiuen imperialisooi, job ci kansain-
vAlis6ssä taisteluss8 saanut täyttä voittoa, ei siihen aikaan 
voinut tAysin avoimesti osoittaa todellisia aikeitaa.n, vaan 
li pakotettu clämllän ullonnäis6ssä rauhasS& Neuvosto-

Venujn.n kau8s8 ja peittää tasntumuksellisßn politiikkauSR 
kl6skenncllyillll koru1a.useilla. 

-Uutta ententevallat, ssavutettuaan maailmanvoiton , an· 
&oivat naamarin pudota ja pnljastivat kaikkien silmll.in edessll. 
ml18ilmnn-imperiulismin todelliset "kasvot. 

Ententevoitto ja valtioitten ryhm1tys. 
Ententen voitto Oll jakallut maailmen n.s. siviatyneet 

valtiot seurRaviin ryhmiin : Ensimäiscn ryhmän muodosta· 
vat knpitalistisen maailman vallaupiUljät, voiUpisat imperia· 
lIetiset suurvnllat (Euglauti, Amerikka, Ran skn. Japaui ' ja 
ltalil\). Heitä vastaau seisovat ,voitetuu imperialismiu maat, 
soden -murtamina ja bOl'jueu liitoksissaau alkavau köybä· 
lisWn vallankumouks8n vaikutuksesta, (Saksn, ltävalla·Unkari 
entisiue II.IUSlllaineeu). Eutentevaltaiu vasallivaltiot muodoa· 
",Vllt kolmalluen I'ybmu.u. Siihen kunluu kapitalistisia pikku. 
valtioita, jOtktl ottivat sot.a8n O$aa ententen puolella (Belgia. 
Serbia, Portugali j.n.e.), multa myöskin vasta muodostetut 
I kau salliseh tasn.vallat ja pllskurivaltiot (tsbekko·slovakkien-
tasavalta, Puoln, venäläiset v8stavaUankuinoukselliset tass-
vallat y.m.). PuolueettQmat valtiot ovat asemaaosa näbden 
~belli.l vtlsnllivaltioiw. muttn S8avat kestää lJ.ukaraa poliit-
beta ja tilloudellista paiuostusta, mikit vätiin muodostaa hei-
dän asemauSfl samaksi kuin voitettujen valtioitten. Venäjän 
lO8iatistincn Ulsayalta. on työväeu- ja. talonpoikaisvaltio, jok81 
on kapitaliatisen maailman ulkopuolella ja on euurena. yh-
teiskllul)(\llisena vo.arana voiltoisaUc imperialisooille, vaarana, 

• 



dtlL kaikki voiUojen tulokset luhistuvat maailmfLllvallan· 
kumou.ksen hyi.lkkäysten edess!. 

Entente·imperialismin "rauhanpolltiikka" ja. sen 
itsepaJjastus . . 

Maailman viideu vall8upitäjlin H8uhaopolitiikka _ oli ja 
OD, yleisesti kat.sottuna, alituista itsepaljastus·politiikkaa. 

Kaikista _kansanvaltaisen ulkopolitiikan _ korulauscistft 
huolima.tta 090ittautuu salainen diptomatla voiUoisaksi, aa-
lainen diplomatill, joks ratkaisee koko maailman kohtalon 
!!opimuksiUt\ßu fillanssitrustien Q.sjßmie8~eo kaDssß, kaikkien 
maitten työtätekeväin rniljoouain salAn takana ja heidän 
kustalluukB(lllaan. Knikki merkitsevät kysymykset ratkais-
taan poikkeuksettomasti noitten viiden suurvaltain Plll"iisin 
valiokulluassa suljettujen ovi.eQ. takana, ilman voit.ottujeD 
maitteu edustajain IäsnäOloa, Hman puolueettomitl, uiil1 L H-
man vasallivaltioitakin. 

Maa·alueidcn valtaamista ja korvausteu ottamista julis-
tetaan avoimesti ja puolustetaan niiUl J...loyd Georgen, Oie-
menceaun, SOllninon y.m. puheissfl. 

HuolilOutta vfllheellisiöta korulauseista Jsodastn yleisco 
8seistariisulOisen byväkai, julistetaan avoimeati jatlwvaüt 
vQ_rustusten tarpeellisuutta ja erittüinkin brittiläisell meri-
voiman ylläpitoa. kuten sanotaan, merien vapauden lIuojaksi . 

Ententen julistama kansnin itsemluirlUtmisolkeus talla-
tann avoimesti jalk8in alle ja, sijnan plllloaan riitaistcn alueii-
tcn jako valtaa pitäväiu valtioitten ja heidl:l ll vasa lliclls& 
kesken. 

Elsass·Lotrinki on flsujaintensa mieltä kysyrnätut Iiit-ettr 
Rausban; Jrlaonilla., Egyptillä, Intialht ei oie itsemltärRämis-
valtaa.; eteJ~·slaavilaiueu ja tsbekko alovakkien tasavalta on 
pyöristetty nsoellisolla väkivallalla; curooppa!nisen ja aaaia· 
laisen Turkiu jaosta tehdäiiI! häpefillistä huppan ; saksl\lais-
ten ' eiirtomaitteu jako on jo alkanut j.u.e. 

Solakorvauspolititkkaa on harjoitettu aiua t4ydellJscen 
'Voitetiujen riistoon astt. Ei eaiteUt yksin monit:m miljaar-



dien lasknja, ci rHstet!!. ainoast.aan sotatarpeit8, vitau oUa -
t'&t ententemaat lisäksi vaturit, rautatievaullut, laivat, maan-
l'iljelyskoncet, kultavarastot y.m. 'fämfin lisäksi tolee vielä 
.otavaokien tekemiuen voittajain orjiksi. Keskustcllaan eh· 
dotuksistas8.k;salaisten työm iesten typpakosta. Entcntcvaltioit· 
t,en larkoitus on riisUHI. beidät ja tcbd ä heid!1.t cntentekapi-
&alismin llälk~iBik8i orjiksi. ' . 

KansaUisen kiihotuksen politiikka 68iiotyy edclleel1 jat· 
kUV889ß vihasaß voitettuja bU80ja kohtaan sekä uälistyttämis· 
aaarr08Sß, mikü. tuomitsec Saksan ja Itävallan ko.usnn niilkg · 
kuolemnan. 'fämä politiikka. johtua pogromm.eihin saksalai 
aia v8.stnan , joiden toimeenpanijoiua ovaL ententen rengit, 
hlhekkilll.iset ja puolalaiset sbauviuistit, samlltcu juulalais· 
pogrommei bin, jotka voittava' venäläisen tSllriSlUin urhe~l 
teot Ul.ssä subteessa. 

Ententen ~demokraattisetl valtiot harjoittavat ttarim-
1114isen taantumuksen poli'i ikkaa. 

'raantumus rehoittaa n iiuhyvin enteutemaissa itsessäun , 
j'lisla Ranska. ou palauuut N~poloou rH:n pabi mpiiu aikoi· 
hin, kuin myös koko siinll. kapitalistises8a maailmassa, mikö. 
on ententen va.ikutukseu alaisellfl. Liittoutllueet kUrJstavat 
Ya1lanku lIl:ouksen Sak~alta vallatuilla ailleilla, Unkarissa 1), 
Bulgatiassa y.m., kiihoit~avat porvnrillisoppol"tuuistisil~ halli· 
tuksia voitetuissa maissa vallankumouksellisia työmichtll 
Yll8laan, uhaten olla myönUimäUä elintarpeita. Liittoutu· 
Doot ovat seliUäneet aikovansa u pottaa kailiki saksaJaiset 
laivat, jotko. ovat uskaltaueet nostaa vallankuroouksen Ii· 
pUn. He ovat kieltäy tYlleet tunoustamasta saksala isia neu· 
Tostoja. H e ovat vallatuilla ..ssksalaisilla aJueilla polstauee! 
Il-tunnin työpliivän. Lain knan ottamatta huomioon tuantu-
mukeellistR politiikkaa. puolueetlomissR maissn ja sen edis'-
UlruisiA vasallivaltioissa (Paderewski.ballitus Puo!assu), kii-
hoUavat liittoutunect taantumuksellisia aineksia uäiss!\ maiesl:\ 

I) Unkari on kuitAlnkin jo n~utunut. 
Suom. muist. 

/ 
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(Suomessa, Puo}assß, Ruotsissa y.m.) va\laokumouksel lisht 
Venäjää vaetaan ja vaativll.t sil.ksalaisen aseellisen voiman 
sekaantumista. , 

Vastakohtaisuudet ententevaltioitten keaken. 
NUtten suurvaltojeD keskuudessu, jotka. hallitsevat kapi-

talististn maailmaa, ilmeuee kuitenkin, huolimatta imperill' 
HetiBan politiikkansa lUiriviivaill yhtälöisyydestä, koko jou-
kon syvälle u lottuvia. vi\stakohtaisuuks ia. 

Nämät vastakohtaisuudet koskevat päiiRsiallisesti ame· 
rikkalaisen finanssipäliomau rauhanohjehnaa (O.B. WilSOIl ' 
ohjelma). l'ämil.n ohjelman tärkeimmilt kobdst ovat: me· 
rien vnpaus • • kausaiu liitto . ja siirtomaittell kansaiuväli,, · 
tyttäminen. Lfluselma .merien vopaus. tarkoittaa, paljus· 
ttlttunn teeskentelyn peitostll, tosiasiassa yksityisten suur· 
vnltain (etupällssä Euglannin) sotilnaUisell ylivaUan poistu· · 
mista mcrellü ja kaikkien meriteitton avaamista amerikka-
luiselle kaupalle. . Kansain liitto. tarkoittaa, eUä eurooppa· 
laisilta suurvalloilta (etupääsSä Ranskalta) kiellettäisiill oikeus 
I:!uoranaiseen heikkojen maitten ja kaosain anastuksecu. 
~Siirtomaitten kansainvlUistyttäminen, mll.äräA saman sääu· 
!lÖO noudaUamista siirtomaihill lluhden. 

Tämä ohjelma 00 peruisin seuraavista tosiasioista: Ame-
. rikkalainen plläoma ci omista mnailman suuriuta meri\'oi · 
man, sillA ei oie mabdollisuuksia 8uorauaisiiu anastuksiin 
Europassa, ja aiksi se pyrkii riisUl.määu heikkoja valtioita 
ja. kausoja kauppayhteydellil ja pö.l\omau sijoituksilla . Siksi 
mielii se pakottaa muut vallat perustamaan valtiotrustien 
ybtymäu, joidcn kesken osuudet maailman byvllkseen kllyttä · 
misestä loikeudenmukaisesti. jaettaisiio, niin etui. taistelu 
valtiotrustien kesken muuttuisi yksinomaan taloudellisekai 
taisteluksi. 'l'aloudelliscn riislon alueella tuUsi korkealle 
kebittynyt amerikkalaiueu fiuau8sipääoma saavuttamaau to-
dellisen ylivallan ja siten varmentamaan itselleen taloudelli -
sen ja poliittisen maailmanvallau. , 
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; Merien Va))aU8' on ristiriitnisuudess8. Englannin, Ja-
~nin, osittain myös Italian (Adrian meres9ä) etujcn kanSSß. 
,Kansain liitto, ja ,siirtomaitteu kausainväliatyttäminen) ou 
u.as vastakohtan8 Ranskan ja Japanin - vähemmll.Ssil 
mälirässä . myöskin muitten imperialististeu valtioitten -
e~ujen kanssa. · Jmperialisti·politiikkf!. Ranskassa, josas rj· 
nanssipälloma sumimmalta osaltaan on muodostunut korou-
kiskuripääomaksi, ja joseR-- tcollisuus on beikosti kehitetty 
ja tuotautO\'oimat sodan kautta ovat täydellisesti hajaUaan , 
kokee epätoi voisimmillakin kElinoilla ylläpitää kapitalistista jär-
jestystl1, kuten käy ihni Saksan raakalaismaisesta riistämisesW, 
vasalliva ltioittcll suoranaisesta alistamisesta ja ryöstöriistä· 
misestli (ebdotus Tonavan liitosta ja eteläslaavilaiset valtiot,) 
niiden saatavain p,ükko-otoista, joita ranskalaisella Sbylockilb 
on tsaarin aikui~elta Veuil.jältii. Ranska ja Italia (jossaill 
mllärin koskee ttim!C myös Japania) ovnt mannerm.Mval-
tioina ollen tilaisuudessa hSI'joittamafl.ll suoranaista ana~ttl~· 
politiikkaa. 

Suul'valtaiu etujen oUessa ristiriitaisia Amerikull elu-
jen kanSS8 Qvat ne myöskin ristiriitaisia kcskenään. Eng-
lanti pelkün Ranskan vüb\' istllmista mantereella, .silli\ Oll 
VähöSSi1·Aasiassa ja Afl'ikassa et\lja, jotka ovat ristiriidassli. 
Ranskan etujen kauss8. 

Italian edl1t Balkal1illa ja TyrolisSt\ ovat ristiriitaisct 
RanskLtn etl1jen kanssa. Japani riitelee Englaullin-Aust-
raalian kaussa 'l'yyneomcren saarista 'j .D.e. 

Ryhmittymisiä ja suuntia ententen keskell. 

Suurvaltojen vßliset ristiriitaisuudet tckevät mahdoll i-
Sflksi erilais~t ryhmittymisct ententen kesken. Raksl päli -
ryhmiHymistä on jo alotettu: ranskalais·englantilais·japani-
!aiuen rybmn, joka tnhtäytyy Aroerikkaa ja Italiaa vastaa n, 
Ja englautilais-amerikkalainen, joka esiintyy muita suurvat -
~ja vastaan. 



Ensimäinen liiUounla oll vaUassa aina tammikuun si· 
kUllIl asti, niinknnan imin presidentti Wilsoß pili kiini v:aati-
Ilmksestanu englantilaisen yliber~uuden poist~misesta me· 
tellä. Vallankumoukselliscn ~yövllcn- ja sotilasliikkeen kehi-
tys Englannissa, mikä pakottna cri maitten imperialistit yh-
tymlUl.n, pü!lttäm1iän vennläison seikkailun tilittämisest.!l j. 
rauhauneuvottelujen jouduttamisesta, .on lujittanut Englnn-
nin haluQ Uih1in liittoutums.a.u. Tämü. vallitaee tlimäu vuo-
den tammikuusta nlknen. EngJantilais,amerikkalainen ryhm! 
csiintyy rajoittacn Ranskan etuoikeutta, Saksun riistämiseen 
ja tämiin riiston liiallista intoa. Se asettnn eräitä rl\-
joja Rnnskan, ItaHnn ja Japnnin liiallisille ano.stushom· 

- mille. Se estöä vast-8.porns~ettuja vasallivaltioita suoranai· 
sesti joutumasta ikeen alle. Venälnisesaä kysymyksessä on 
cnglautilais·amerikkalaineu Iiittouma' ralllrliltisemm~lla . kau-
naUa; se tabtoo saada vapaat kädet täyttääkseeq maallman 
jaon, Dujertaakseen europpalBisell vBllankumouksen ja siten 
myö8 painaakseen maabnu vcnäläiscn vallankumouksen. 

Nnmii. molemmat valtaliittoumat vastaavat 8uurvalloissa 
itscssä1in liikkuvan kahta virtansta, ohdotonta anastnsbaluista, 
ja toistn, maltillisemp~, joista viimemainittu kaunattaa 
Wilson·Lloyd Gcor'ge-liittoa. 

"Kan~ain -liitto". 

. Euteuteu om8Ssa keskuudossa csiintyviä leppymäUömil 
ristiriitaisuuksia kobtaan tulee kansain liitto - joskiu S8 
olisi sitä vain paperilla - nAyttelemiiän kapitalismin pybllO-
allianssia työvl1en vallankumouksoll llujertamiseksi. .Kau· 
sain niton_ cdistll.minen on paras kcino. sekoittaakseen työ' 
väenluoknu vatlankumouksellista tietoisnuttn. Kansainvälis· 
ten työväestön tasavaltojen njatuksen sijaan aaetetaan nllen-
näisten demokratiain kansain vl1listyttäminen, mikA saavu-
tettaisiin köybälistön liiitoutmniscllfL. porvarillisteu luokkain 
kanssa. 



.. -
.Kausaiu liitto, on petollinen homma, jolla eosia!i· 

pe'turit kaDsainväliS6n päl!.oman toimesta hajoittavat köyhä-
listön voirost ja edistävät imperialistista'v8stavaJlankumousta. 

Kaikkien maiden vallnukumoukscllisct proletaarit ovaL 
pakotetut kllymäAn leppymätönUi. taistelua \Vilsonin kausain-
liiton aatteit3 v8ataan ja kohottamaan vastalauseeus& yhty-
mist! v8staan tähl1n rosvoamisliittooll, jonka tarkoitus on 
riis\ämineo ja imperinlislinen vRst8valltl.nkuroous. 

Voitettujen maitten. ulko-)a sisäpolitiikka. 
Uävaltalaiaen ja saks8lais611 imperialiewin sotilalllli nen 

musertuminen ja sisäinen pirstoutuminen 00 keskusvalloilJsfI. 
vallankumouksen ensi ßsteella tuonnt mukanaan porvarillis· 
8Osiali·opportunistisan halli tusvallan. Demokratien ja -sosia-
lismin nimikilven takana 8uojaavat ja palanttllvat Sakenu 
lI06ialipeUucit yJäluokall taloudellisen -.allan ja poliittisell 
dikta'uurin . UIkovalta-politiikassaan pyrkivM he palautta-
maan sakealaisen imperialiemin, natieseaall jälleen sakealaisill 
liinomaita ja Sakean oUamista rypstö-kaosaiu liiUoon. Mit!.\ 
enemmAn saksalaisten valkokaartilaieretkueitteu vnltaa vah-
visl.etnan ja hajaantumisproseB8i jAtkuu ententen leirissä, 
Bitt. enemmlln kasvll.vnt yläluokan ja 80sialipetturien suur-
valiapyrkimykse'. SamaUa . bajoittaa myös tue porvariUis-
SOIiali opportunistincn hallitue köybälistön kansaiuvälistä 
yhLeistunnetta. ja eroittaa eaksalaiset työl'oiehet työläisveljis-
&lAu tnuissa maissa suorittamalla enteu teD vaetavallankulnO· 
uksellisia tehtäviä, eritläinkin ententen hyväksi kiihottamalla 
saksalaisia työmiepiä venäläistli. työvll.envallankumousta V8S-
tun. Ylllluokan ja sosiali-opportunistien politiikka Hn· 
vallus9. ja Unkarissa kel'taa Lievemmll.ss1i muodoss8 saksa· 
taisen por varillis-opportunistisen liittouman politiikkaa. 

Ententen va..salllvaltiot. 
Vasallivaltioiaaa ja. vaatamuodostetui8sa tl\savalloiiisfli 

(\ehekkiUtiset, ~teläalaavit. sillue kuuluvat myös Pnola, Buom; 



y.m.) pyrkii ententen politiikka, nojautuen hallitseviin Juok· 
kiin ja Bosinlikansallisiin, luornaan keskuksen kansallistll 
v8stavallankurnouksellista liikettä varten. Tärnä liike tuh . 
U111 voitettuja maita. kohti, on piUI.Vä uusien valtioitten voi· 
mat tasapainoss8 ja ententen holhuunalaisuudessll, esHtvii 
uusissa kausallisissa tasavalloissa kehittyvät vallankumouk· 
selliset liikkeet ja lopuksi vara.a valkokaarteja kansainvAlisU\ , 
erittl1inkin venll.läi3tä vnllankumousta vast-8.an. 

Mitll. tulee Belgiaan. PortugaJiio, Kreikkann ja mnihiH 
pieniin, ententen kansSll liittOlltuneisiin maihin. niin mäii· 
riUL näidell politiikall kokonaan suurtell rosvojen politiikkn, 
jonkll aJaisena oe tAydeliisesti ovo.t ja jonka aVl)sta ne ki lo 
pailevat saavuttaakscen pienin anastuksia ja sotakorvnuksio.. 

Puolueettomat valtiot. 
Puolueettomllt valtiot ovat joutunetJ t enwllteimperialis· 

miin nähden ei suosittujen vasallivaltioitten asemaan, joita 
vashan entente käyltil.1i samoja keinojs, joskill lievemmäss!\ 
mnodossa, kuin voitettujs- kobtmUl. Suosituimmnt puolueet· 
tomat valtiot asetlavat ententen \·astustajille el"ilaisia vHnti · 
muksia (Tauska vaatii Slesvigiii, 8veitsiläinen ehdotus Rhoi· 
nill kansainviilistyttilmisesUl lu.c.) Samaan aikaan Sllorit· 
tavat ne ententeI". vaBUivallankulIlouksellisia tchtäviä (knr· 
koittaeu venAlitisill lähettiläitä, vi1rväten valkoküartejs Sksn· 
dinavian maissa j.n.f'.). toisis tans uhkaa maa·allleellinell 
jako (ehdotlls hollantilaisen Limburgill maakuunRu yhdistil · 
miseatH ßelgiüan ja Schelde·joellsU\lll kansainvitlistyttAmi.' 
u6n.) • 

Entente Ja Neuvosto-Veniijä. 
Ncuvosto·Venil.jään nähdelI csiintyy selvimmin entente· 

impcrialismin rosvomainen, ilnnisviheava ja taantumukscUi · 
nen Juonne. Ainu marraskuun vsllunkumoukscBta Mti ovat 
.cllten~vallat asettuneet vastavallaokumouksellisten venälnls' 

, 
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teu puolueitteu ja hllllituaten puoleUe. Voslavallankumouk-
te11isteu avulla ovat De aU8staneet Siperian, Uralill, europpa· 
laisen Vcnäjän rannikot, Kaukaasian ja osittain '1'urkostll' 
nin. Anastetuilla alueilla käyttävät he hyväkseen rSMka-
aineita (puuta-; naltaa, mOllgollimalmia y.m.). Palkattujen 
tshekko·slovakkien joukoilla ovat De rosvouneet venälniseu 
valtion kultavarastot. Euglantilaisen diplomatin Lockhar-
tin johdolla valmietautuivat cnglantilaiset ja rauskalnisel 
nrkkijat särkemiiän eiltoja, repimAäu rautateiw. ja kokivat 
estM elintarpeit~n kuljetusta. TS9.otumukeelHset kenrualit 
Deuikin, ~Jt.scbak ja Krssllov, jotka RoatovisS8, Jusorka8sa~ 
NovorossiiS'tcisS8, Omskissa y.m. hirttivät ja ampuivllt tu" 
hansia työmiebiä ja tnlollpoikia, saivat eutcnteltä rabaa, 
aseita ja sotilaallistn npua. Clemenceaun ja Picboniu pu-
beisse. on entente avoimesti julistanut .taloudellisen saar· 
roD_ periaatetta, S.t.S. vallaokumouksellisen työyäen- ja ta-
lonpoikaistasavallao nalistyttämistä ja hävitystä ja luvallDut 
Denikinin, Koltschakin ja Krasnovin joukoille , teknillistä 
.pUIl ' . Eutente on byljäunyt neuvostohallituksen uudiste· 
tut rauhnntarjoukset. 

'fammikuun 23 pni~ 1919 osoittivat ententevalh,lt, joissft 
8ovillnolliseropi sUllllta sattumoilta oli käynyt voimakkanm· 
maksi, kaikille Venäjlin ballituksille cbdotuksen edustnjain 
IlhcttäroisesU\ Prinssin saarille. Talll\ ebdotuksclla oli cpäile-
mAttä provokatorincn tarkotus nenvostobe.Hitusta kobtaao . 
Vaikkakin entente belmiknuD 4 p:nä sa.i ncuvostoballilukson 
hyväksyvau vllstsuksCD, josss ·tämli jopa ilmoitti olevans&. 
Buostuvainen maa:aluellisiill luovutuksiiu, korvausten suori· 
tuksiiu ja (ltnjen myönUl.miseen vapauttaakseeo venaläiset 
'yömiehet ja t.alonpojat ententen p'akottsmasta sodasta, jlitti 
entente tamän.k:in Neuvosto-Venäjan raubantarjouksen vas-
tauksetts_ • 

TAmA todistaa tln8stus-taaotumukselliaten ajatussuuntien 
entente·imperialistieu leirisslL olevan lujalla pobjalla. He-
ubkaavat soeialistista tasavaltaa. nueilla anastuksilla ja. yssta-
vallankumouksellisilla hyökkäykeillö.. . 



" Ententen traubanpolitiikkat paljastaa täten lopullisesti 
kansainväliselle köyhälistölle enteuteimperialismin luonteeu 
yleeusä. Samalla se todistaa eUä imperialistiset ballitukset 
yloeusä ovat kykenemiittömiä solmimaan oikeudenmukaista 
ja pysyvää raubsa, ja eltei finnssiplläoma voi palauttaa bävj · 
tettyä kansantaloutta.. FinanssipAäomall jatkuva valts tulisi 
viemääD joko sivistyneen ybteiskutluan täydelliseen hävity k. 
seen tai lisääntyv!HI.n riistoon ja orjuulukseen, poliittiseeJI 
Laantumukseeu ja ßseistumispolitiikkaan ja vihdoin uuaH n, 
bAviUäviin 8otiin. 

• 



Valkoista terroria vastaan. 
J(ommun1stisen Internationalen kongres,ßin pää.tös· 

lauselma.. 
KapitalistineIl järjeetelmä on alusta alkaiu onut ryOs'ön 

ja joukkomurhaill järjeatelmll. Kauhistukset, jotka kapita. 
lismin siirtomaapolitiikka toi mUküllsan raamatuD, kuppa-
.. udjn ja palo·viinan Rvulla säälimättömästi bl1vittl1essaün 
kokonaisia heimoja ja kansoja; lukemattomien työläisten 
heikontamiu on ja ennenaikaisssll kuolemaan jouduttamiu~n 
olläsSIl ja kurjuudessa; työväenluok8n verioco m8s8utami· 

. Deo 80ll mitloiu noustessa riistäjiäil.ll v8ataau, ja lopukai tUD 
Uretöu, epllillhimillinsn verilöyly . joka muunti maailmau-

. motaonon ihmisruumis·tuotannoksi .- kas siillll kuva kapi. 
&alistisesta järjestyks8SUI. 

Sodau alusta alben ovat vallits8vat luokat, jotka tais-
telukentillä lUurhaeivat yli kymmenen miljoonaa ihmistä 
ja jotka ovaL tehneet viel!!. enemmän raajarikoiksi, ovat ooyOs-
kin omiesa maiesaan sovelluttaoeet verisen diktatuurihallin-
\oosa. Venlljän tearistinen haJlitus ampui ja hirtti työläi·. 
eiä ja talonpoikia sekA toi meenpan i juutalais,·erilöylyjä. 
ltlvallan monarkio. upotti vereeo kuohunnät ukrainalaisteu 

l's tehekkiläisten työläisten ja Wlollpoikain keskuudessa. b..'og-
annin porvaristo tappoi Irlannin kansall etevimooät edus-

tajat. Saksalaineu imperialiemi riehui maasaaau ja kumouk· 
&elliset ooatruusit olivat eosimmäiset kuo!iuubrit. Rauskassa 
alUmuttiin ':'-ne ventt.läieet eotilaat, jotka eiVlI.t olleet haluk-

• 
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kaita puolustamaan raDskaJaieteu paukkiiricn etuja. Amcri· 
kassn lynkkasivat porvarit internationalisteja, tuomittiin pro-
letariaatin p'arhaat michet 20:ksi vuodeksi kuritusbuODceseeu 
ja 8Ulmp.ttiin lakontehueitä työläisil1. Kuu imperialistinen 
sota eJkoi muuttua kausslt\is8odakei ja hallitsevia luokkia , 
noitn historian suurimpia rikollisia, Inheni veribaUitusten 
kukistumisvaara, kävi heidän ell!.imeUisyytensä sitäkiu jul-
memmaksi. - Taistelussaan kapitalistiscll järjcstehnän sili-
lyttAmiscksi turvautuu porvaristo enuoukuulumattomiin me· 
nettolytapoihin, joiden edcsSä kcskillikaiif!et julmundet, inkvi · 
!litioni ja siirtomaarosvoilu, kerrassaan kalpenevat. 

Porvarisluokka, joka oyt bautausß partaalln fy.ysil\isesti 
tubORR inbillliUisen ybteiskunnaD tärkeintä tuotantovoimaa 
- proletafiaattia - ou tä111 valkoisella terrorilla täydclli-
sesti paljostRllut kehnoutenso. Venäli:fiset kenrualit, nämä 
eläväl taariuden ruullliillislulllat, ovat ampuneet ja. ampu-

-'--vat cdclJeco joukottain työll1isiä jopa sosialiluopioiden suo-
ralln. tai epäsuoralla myölävaikutuksella. Sosialivallsllku-
lllouksellisteo ja lllenschevikico- valtakauden aikaua Vcnn-
jällll tllyttyivtit vaokilat tuhaosista työläisistä ja talonpojista, 
ja keUl:aalit kitkivät juurioeen kokonaisia uppiniskaisia ryk-
menttejä. 

Nyl oval Krasnov ja Dcnikin, jotka ovat nauttilleet 
ententen hyväntahtoista tukea, ampuneet tai hirttäneet kym-
nleuiätubausia t.yöläisiä.. Ovat anhmeet esim. teloitcttujen 
rUUlniit roikkua kolme pitiväli birressä terrorisoidakscen jill· 
kcenjätl.neet. UraHn ja VolgOon alueilla katkoivat tsbekko-
slovakkien rosvojoukot vankien kädet ja jalat, Upotti\'Rt 

~ "brioea Volgaan tai kaivoivnt nlimtl. elävältä maabaD. Si· 
periassß ovat kenraaJit tuhonneet tubansia kommnnisteja, 
lukemattoman joukon työläisill. ja talonpoikia. 

Saksan ja ItävaJJan porvaf istot ja sosialiluopiot ovn~ 
riittävAsti osoittaneet kannibaaliluonnettaan ripustaeseaau 
Ukrainaesa siirrettl.i.viin rautabirsipuibin . kommunistisia työ-
läisiä ja Lalonpoikia, omia maamiebil1l1.n, meidän itävl\!ta-
laisia ja 88ksalaisin aateveljiAmrne . 

• 
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Stwmcssa, tUQssn porvarillisen demokratiall maass8, 
o\'at De auHauect maan porvaristoa murhaamaan kymme-
aiätuhansia proletaareja. Helsingiss"ä ajoivat ho koneki-
vJl,äritulell weseä naisia ja lapsia. Heidän avullaan kävi 
Buomen valkokaartilaisille ja l'uotsalaisillo brigadisteille 
mabdolliscksi toimecnpanna verilöylynsä voitettua Suomeu 
proletariaattia vastaan. Tampereella pakotettiin kuol'emaan 
tuomitut naiset itse kaivamaau hautaus(!o; Viipuris68 niitet· 
tiin tuhansia suomalaisia ja veuäläisiä miehiä, naisia ja lap-
sia j,n.c. . 

Omassa maassaan on Saksan porvaristo ja Saksan so· 
aialidemokratia kommunistisen työväenkumouksen verisellä 
tukabuttamisella, Liebknech~n ja Luxemburgiu julmilla 
.murhilla ja spartakuslaisten työläisten tuhoamisella ehtinyt 
tuntumuksellisen raivon korkeimpaan määrään. 

Valkoioen terrori on se lippu, jonka alla porvaristo ryn· 
tu cteenpäio. -

Sama näytelmä on nähty myö8 muissa maissa. 
Demokraattisessa Sveitsissii ollsau valmistaudutlU murs· 

b.amaao työläiset, jos nämä rohkenisivf!.t·. uhmata kapitdis· 
WD lakeja. Amerikassa näyttiivät kuritushuoneot, lynkksuk· 
aal ja sähkötuoli olevan demokrat'ian ja Ttl paudon vatltluja 
tertauskuvia. Unkarissa ja Englannissa, BöJmissä ja Puo-
lassa - kaikkialla samaa. Porvarilliset murbaajat eivät 
liero mitääll iljettävyyksiä. Varmentaakeeen valtans8 kii· 
hoittavat be sbauvinisteja (esim. Ukraillan porvarilJioen deo 
mokratia menschevikeineeD, Petljura e\uoennssä, Puo!an-
sosialipatriootti Pilsydsky ensimäisenä j.D.S.) siivottomiin juu-
talaisverilöylyihin, jotka voittavat tsaarillisell poliisibirmu-
vaUsn aikaansaariookset. Ja kun Puolan taantumuksellinen 
roskaväki murhasi venäläiset puuasenri!'.tin I.'dustajat, oli 
tlLmä vain pisara lankeemuksensa partaalla seisovau porva· 
lrillisen kannibalismin rikosteo ja julm·uuksien meressä. 

Ransflin liitto, joka luojieu~a vakuutusten mukaan tu· 
tuomaan 1'aubaa, toimeenpallee veJ;isen taiStelon kai~ 

maiden proletariaattia vastaap. Ententevallat, jotka 
5 ---
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Porvarillinen kansanvalta ja 
köyhälistön diktatuuri. 

N, Leni1L 

, . 

Seuraavat Lcniuill Iantimat teesit, jotka byVAksyttiill 
kommuni8~iseesa maailmankongressis8U MoskoVRSS8, oBotta-
vat sen knunan, jonka kommunistinen In ternationale on 
oroaksunnt kysymyksessä : porvarillinen kausanvaltako vni 
köyhlliistön diktatuur i: 

1. VaUsnkumouksclliseu liikkeen levillmillen kaikkieu' 
maiden köyhnlistön kcskuudess8 on suauut porvariston jl!. 
800 työläi .. järjestöissl1 olevat kll.tyrit suonen vedonta paisiu 
ponnistuksin etsimäilu aatteellis'poliiltisia todisteita rHstAjn· 
vallau tueksi. Näissä v8atatodjsteissa ellaikndessll hylAtä!l.1l 
diktatuuri -ja puolustellaan kaussnvaltaa. E ttJi. nämlt todis -
teet, jotka on tod·i~tettu tuhansin muodoiu kapitalisti~6ssa 
lianomalehdistössll ja ßernissä belmikuulla 1919 pidetysslt 
kelt.uisen Internationalen kon[erenssissa, ovat valheellisia ja 
teeakennea yjä, -on selvAllA jokaiselle, joka ei tabdo sosialis-
ruin periaatteita pettäll.. 

2_ E nnen kaikkea kohdistuvat nämä todistelut kösit-
teisiin . kullsun valta ylipä!luslb ja .diktatuuri yliptl.änsä . ot-
tamntta ollenkaa.n kyseeseeu, misUi luokasts on puhe_ Sei . 
laioeu ~uokkanäköko~ltjcn ' ylä- tai ulkopuoJella oleva koko 
kansan knntsft koskevaksi esitetty kY9ymykaen käsittely Oll 



suoranaista. sosialismin peru50pin pilkkaamista, nimittäin 
lllokkaopjn, jonka, sanoissa tllnnustaen, teoissa nnobtavat 
oe sosialistit, jotka ovat porvariston leiriiu jnosseet. SiUä ei 
missääo sivistyneessä kapitalist,isessR maMBa oie ,kanBanval-
taa ylipäänsä, vaan siellä vallitsee ainoastaan porvarillinen 
kansanvalta: eikü. oie puhe ,diktatullrista ylipäilnsä) vaan 
sorrettujen lllokkicn, S.t.5. köyhlilistön diktatullrista sortajia 
ja riistlijil1, s.o. porvaristoa vastaan tarkoitllksella voittaa se 
valiltllstuS. jota riistäjät käyttävitt valtaosa pysyttämiseksi .. 

3. Historia osottaa, ettel milloiukaan sorrettu Illokka 
oie pliässyt valtaan, eikä oIe voinnt päästä valtaan käymättä 
diktatlluriajan läpi, s.t.s. valloittamatta poliittista valUla ja 
väkivallalla kukistamatta riistäjäin ailla esiintyvää epätoi-
voisiota, hurjaa, miUl.än rikosta säikkymätöntä vastllsta. 
Porvaristo, jonka mshtia nyt puolustavat sOBialistit, jotka 
vastustavat ,diktatuuria ylipääusä, ja ruumiioeen ja sielui-
neen 8settuvst va.l1iaukkoihin vabvistaakseen ,kansanvaltaa 
ylipäänslh, on sa.avuttanut valtansa sivistyneissi1 maissa 
kapinain ja kaosalaissotien avulla väkivalloin kukistamalla 
yksinvallan, ieodaaliherrat, orjaherrat ja heidäo valtaaupa-
lautumisyritykseusii. 'l'ululDsia, miljoonia kertoja ovat eosia-
listit kaikissa maissa kirjoissasn, lentolehdissään, kokous-
päätöksiss!iän ja agitatsioonipuheissaan selvittäneet kansslle 
näiden porvarillisten vallankumousten luokkaluonteen. Sen-
vuoksi merkit.see ny\c porvarillisen kansaovallan puolustami-
nen puhuttaessa ~kansaovallasta ylipäänsä,. huutaminen 
köyhälistön diktatuuria vastaan huudettaessa ,diktatuurista 
ylip1Ul.nsä, sosialismin suoraa pettäruistä, se!vää porvariston 
loiriin siirtymistä, köyblilistön oikeuden sen vallankumouk-

-Beeu kieltämistä, porvarillisen reformin puolustamista juuri 
sellaisells. hetkellli, jolloin porvarillinen-- reformismi koko 

' maailmassß. on Iyyhistyoyt ja sota muodost.8.uut vallauku-
mouksellisen tilsnteen. 

4. Ksikki sosiaJistit ovat esiWl.mällä porvarillisen sivis-
. tyksen, porvsrillisen kansaovallan, porvarillisen parlamenta-
risroin luokkaluonteen lausuneet ojatuksen. minkä Mau ja 



.. 
Engels 8uurimmalla tieteelliselJä tarkkuudella 6aittävät niio , 
eUD. kauS8nvaltainen porvarilJinen tasavalts ei oie muute. 
kum keino, jonk&' avulls porvaristo sodas työväeuluokkaa, 
kouralliooo kapitalisisja työtAtekevil1 joukkoja. Niiden jou-
kosss, jotka nyt parkuvat diktatuuria vasteRn ja jotka tAyt· 
tavät demokratian valliaukot, ei ale aiuuttakasu vallanku-
mouksellista eikä ainuttakaan marxilaista, job si oie py-

. hAsti nuoonnt työläisi1ls, että hAn tUllllusti tämäu sosialis· 
roin; mutta nyt, kun valla.nkumoukaeUiasn köyhälistön kes-
kuudess8 Oll alkanut kuobunta ja liike, jouka tarkoituksena 
on häviUää täroä sortamisaparaatti ja ssavuttaa köyhälistön 
diktatuuri, esittävät nämA Bosialismin petturit asian ikääu-
tum porvaristo olisi labjoitfuout työläisille apubtaan kao -' 
.aovallao., iklUl.okuio porvaristo IUOPllisi kaikesta vastustuk-
868ta ja alistuisi työlilisten ouemmistöo aUe, ikäl1ukniu ei 
kansanvaltaisessa tasavaUassa olisi oUut eikll olisi mitälln 
valtiokouetta, joUa pi1l1oma sortaisi tyO\Il. 

6. Pariisiu kommuuai, jota kaikki, jotka ovat tahto-
ueet käydä sosialistista, ovat ylisUl.neet, koska he tuutevat 
'yölAisjoukkojea -suuren ja oikeao myot!ltuauon siihen, 00 
erikoisen selvllsti· osottaout ksskiaikaan verraten Ililrimäiseu 
vapasmielised , mutta köybälistön vallankumoukseu aikana 
perustuksiaan myöten viUtUUnättömäati muotettavan porva-
rillisen parlamenttarismin ja porvarillisen kansauvallan his-
toriallisen ebdonalaisuuden ja rajoitetuu arvon. Juuri 
Jrlar:x, lQktl antoi erinomaisen arvon Kommuuaiu historial-
liaelle merkitykseUe, on sitä koskevissß tutkim"q.ksissaan to· 
diatanut porvarilliseu kanslluvallau ja porv(\rilliseu paria-
menttarismiu rüs~jAluonteen. kninks sorrettu luokka .aas 
oikenden ybden -siuoan kerran useitten vuosi~n kulue~ 
ratkaista, mitkn valtiopäivämiebet omistavista luokista tule· 
vat edustamaau kaussa ja polkemaIln seu jalkoihiusa. Juuri 
u1' . kuu koko maailman mukaaueß tempaava neuvoeto-
valta1iiuo Jmikkien lläbden vie Kommuunin nsiaa ede:lleeu, 
unbottaTat eosialietipetturit Parii.ein kommuunin Ikäytän· 
nOlliJetkokemukset je. s~lvlUlk.in 80lvemmM opetukset vei· 
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SIlten iöuikuista porvsrillisw' virttä .kaDsanvaUasta ylipAän. 
8ft •. Kommuuni ei oHut parlamenttanriuen laitos. 

o. Kommuuuiu merkitys on edeIleenkin sHoä, eUIl. S!' 
koetti murskata ja perustuksiaan myöten bll.vittää porvaril· 
liseu valtiokolleistoll , virkamics·, tuoroioietuin·, sota· -ja 
poliisikoueistot ja ~koryata De työläisteu itsehallitsevalla 
joukkojärjestöllä, jossa e\ ollut lakiasän.tävällä ja toimeeu· 
panevalla vaUaHs eroa. Kaikki meidän aikamwe porvaril · 
liskausanvaltaiset tftsavallat, myöskin Saksu, jota 80sialismio 
petturit totullttn pilkateu nimitUlvät työläistlU!ßvll.llaksi, sili· 
lyttävät Ulmäu pdrvarillieen valtiokoneiston. Tamil osoittau 
ybi~ edelleeukin selvAsti, että huutaroinon .kansanvallan 
yliplUlnslh puolCSht si oie mitänu muuta kuin porvaristou 
ja Ben riist.ii.misoikenksitiu puolustamista. 

7. .Kokoontumisvapautta t voidaan pitllä ybtenä ' puh· 
t8.8.11 demokratian. vaatimuksista. Jokainen itsetietoineu 
työlil.inen, joka ei oie luokkMDsa hyläonyt, ymmärti1!1 heti , 
eHn olisi muodotonta anlaa riistäjille kokoontumiavapauttll 
myöskin selluiaeen aikaan ja s8118i8e888 tillloteesSß, joUoill 
he asettuvat puolustamlllln erikoisoikeukaiaan, jotka heilt! 
aiotasn ottan pois. Ei porvaristo itaekään, silloin koio se 
oll vallankumoukaellinen, paremmiD Eughmoissa 1649 kuin 
Ranakassakaan 1793 anLaDut ruouarkiat.eille eikä aatelille 
kQkoootumisvapautta, kuu nämä kutsuivat vieraita joukkoja 
maabo.ll ja ,kokoontuivat . järjestämään valtaaopall\Dttamils· 
pyrkimyksiätin. Kun Rorvaristo oyt, I\ikojo sitten muutut-
'uann taantumukseUiseksi, vaatii proletaariaatilta takuuta 
etukäteeo siitä, atm riistäjille, katsomatta siiben, roihin VflS-
tnstustoimiin kapitalistit ryhtyvllt pakkolllovutusta vastaan , 
annetaau .kokoontumisvapaus' , tulevat-työläiset nauramalUl 
porvarien moiselle viekastelulle. 

'foiaelta puolen tietllvilt työlniset kyUiu hYl'in, että 
Jkokoontumiavapaus. kaikkein demokraattisimmi8sakin por· 
l'arillisissa taaavalloisstl on vain tybjä lause, sillä rikkailta 
on parbaat julkiset ja yksit,-iset rakennukset kityteUAl'llnAlln , 
niilJä on tarpeeksi aikaa kokouatenpitoon sllma.lla kun oe 
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~'ö8kill ~a~tti vat pO,I'\'arillis:1l valtakonci.sloll, Uiytt,l1 tu~~a~: 
taupunkl' Ja maalalsköyhnhstöllä snmOlokulll plsnvlIJeh-
jöil!i1, 8.t.8. väeslön valtnvalla ellemmistölln ei- oie näisUi 
odui~ta pafcmmin eusim!1istfi, toista kuiu kolmnttakaau . 
Niillkausll kuin asiltt ovat sillä IO]IlUa, on tVhdeU\'ertaisuus~ 
8.t.a. »puhdas kallsalwalta ~ pctosta. 'l'odeJlisen yhdeuver-
taisuudeu sauvuttamiseksi, kausnu valluu toteuttamiseksi tyO-
tatekeville on ' ensiuuä olott..ava riistl1j iHn. kaikki yksityiaet 
ju julkiset loistorakcllllukset, ensiollä ßuuettava työläisille 
vapaa-aikaa, sumalla kUH Oll "t1!tt1~mntöut!1, etlll heidlill 
koiwontumisvapauttaau puoluslna usaiatetut työläiset eikli 
aateliatoll pojut ja kapitalistisislll piireistä kotoisin olevat 
upseerit hal'hnunjohdettujen SOUlm(esten avulln , 

Vasta seUaisten muutosten jnlkeen voidaan ilman, ettJI. " 
työl!1isili, työttl.tekovUii. kausau, köyLiil, silll1 pilkatf\.3.D, pu , 
hua kokoontumisvnpnudesta ja ybdenvertaisl1udt',sta, 

8, , Paiuovapa us:I! Oll myöskin frits , puhtaan demo, 
kratiau . huomatuimpia tUllllUSSauoja , Kuitenkin tyO!äiaet. 
tieUivät, ja kaikkein roaideu s08ioli5'tit ov'at HOll myönULneet 
miljoouia kertoja, etUI, tämä vo.paus on petosta 'njjnkauan 
kiln parnat kirjapaiuot ja SUUl'immat paperivarastot ovat 
ka'pitalistien käsissi.l ja niinkauau kun kapitalistit hallitse, 
vat let1tiü, valta.: jaks lcoko maailmasso. ilmenee sim selvem-
uHn ja terävJlInmin, lliin, viel!1pll. sitli k,yynillisemmin miUI. 
kehittYlleempi d OlDokratiu. ja tasavaltaineu ho.Uitus on, ku· 
ten esitnerkiksi Amerikassa. Kapitalisteilt:.L on ensinnll 
otettava pois mabdollisuus ballkkia pl\lveluksce.n8ll kirjaili, 
joita, ostaa. kustautamojo. ja vo.rnstoja aekä labjoa aßnomit-
lehtiä enneuknin työtlitekevät joukot, työläisct ja talonpojat, 
saavat nauttia todellisßsta yhdellvertaiauudesta. ja kansan· 
vRUasta, ja eitlt "arten on murskattava kapitalismin ies, 
kukistettavu riistäjilt ja murrettava niidell vastustus, Kapitu, 
lietit ovat aiua tarkottaneet vapaudellll, rikkaiden vapautta 
hankkiß itseUeen etuja ja voittoja ja työlllieten vapautta 
kualla uälkl\äll, Kapitalistit merkitsevllt painovapaudella 
rikkaidell vapaulta labjoa sanomolebdistö, yrumistaa ja 



väArent11ä n.e. yleistä mielipidettä. . Pubtaan demokratial}' 
puolueta.jat palja'atavat eiten itse asiassa olevansa Iikaieim. 
man, lahjottavimruan järjestehnlln puolustajia, be puolusta-
vat rikkaiden valtaa ballita joukkojen valistusvälineitä, be 
ovat kansan pettäjiä, jotka sulosointuistell, mutla läpeensä 
valbeen saastuttamien lauseparsien a.uUa jobdattavat kan-
san pois sen selväslll bistoriailiseetn tehtäVl1stä: vapauttna 
sanomalchdistö kapitaalistu . 'l'odellineo vapaus ja ybden· 
vertaisuus on siinä jnrjestclmfiSeä, minkä kommunistit pys· 
tyttävät. Siinä ci vol rikastua toisten kustauuuksella, eünil 
ci oie miUHin objektiivistll. mahdollisuutta v111iUisesti tai 
valittömästi saattaa sauomalehdistöä rabanvoiman alaiseksi, 
siinä ci niikäiin voi (lsUt/i työläisiä (tahi jota in työlüisryh· 
mää) omistamastn ja yhtäläisellä oikeudella ki\yttämäsUi. 
yhteiskuunalle kuuluvia kirjapainoja ja paperivarastoja. 

9. Ybdcksiinnentoisto. ja kahdennenkymmenen vuosi· 
sadan historia- on jo ennen sotaa nl1ytt..'tuyt meille, mitä itse 
9siussa kapitalismin alainen . pubdas demokratill. oikeas· 
taan on. Marxilaiset ovat o.ina väittäneet, että miUi. kebi t· 
tynecmpi, mitä .puhwamph demokratia on , sitä peittele· 
mättömiimmiiksi. kärjistyneemmäksi ja armottomammaksi 
muodostuu luokkntaistelu, siU selvemmin esiintyy pääoman 
'painostus ja porva'riston diktatuuri. Dreyfus·juttu tllsß\'ol· 
laisessll Ransk8ss8, kopitaHstien aseistamien palkkajoukkojeh 
byökknykset vapaan ja .koneanvaltaisen Amerikau tasaval· 
lau työläisiä vaataan! - uämä ja tuhnnuet samanlaiset tosi-
asiat paljastavat totuuden, jota porvaristo turhaan yritHlil 
peitt-ää, sen totuuden, etti\ myöskin kaikkeiu kansanvalto.i -
simmissa tl\s8valloissa tosiasioissa yallitsee porvariston ter· 
rori ja diktatuuri, joka astuu avoimesti pnivänvalooJl 
joka keda, kUH riistl1jnin mielesHl. . pll.äoman valta alkaa 
borjua. 

10. ImperialistineIl sola 1914-1918 on kerts kaikkiiUlu 
aikasllsa jäl.eRsä kulkevillekin työläisille paljastanut, vjeläpll. 
vapaimmissakin tasavallois8a , porvariUisen demokratian luou-
tecn : porvarillisen d.iktatuurin. SaksnD ja. Englannin miljo· 
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nä!\ri· ja miljardööriryllmicn rikastutt-amisekei murhattiin 
ooistakymmentämiljoonaa ihm.istä; ja va,paimmisSR tasaval· 
10i888 järjesrettiill porvaristoll sotilasdiktatuuri. Tämä dikta· 
tuuri jM ententcmaiss8. pysyväksi vielä Saksan murtamisen · 
kin jälke€ll. Sota juuri Oll enemmän kuin mikäll.n mUll 
avannut työläisten silmät, rev1\issyt porval'illisen demokratian 
valbeverkon, näyttäen k.aD8an~ buijausten ja voitonhalun 
pohjattomuudcn. Porvaristo on käynyt tätä sotaa vapan-
den j~ yhdenvertaisuuden nimissä, vapauden ja yhdenver· 
taisuuden nimissä ovat sotabankkijat ryöställeet itselleen 
suunnattolUia rikkauksia. Ei mitkään .keltaisell Betuin In-
ternationalen vaivannäöt voi salats joukoiIta.oyt lopullise8ti 
paljastetun porvarillisen demokratian ryöv11riluonnetta. 

11. Kapitalistisesti keliittyneimmäSsä Europan maMsa, 
Baksttssa, on imperialistisen Saksan Iyybistymisen peräesäll.u -
kuljettamu täydellinen tasuvaltfl-jnen vapaue Saksan työläi -
lilie ja koko maailmulle osotttanut, millainen porvarillis-
bnsauvaltaiseu tasavallan luokkasisältö on . . Kar!- Lieb- , 
knechtin ja Rosa Luxemburgin murhilla on maailmanrus- . 
torialliuen merkitys ei yksinomattain senvuoksi, ett/i. todel-
lisen proletaarisen kominunietisen ' Internationalen parhaat -
ja johtavat henkilöt siten traagillisesti ·otettiin bengiltä, "Mn 
myöskin siksi, että eusimäisen eur.oppalaisoD valtiOll -
voidaanpa yliarvioimatta sanoa: eBsimäisen koko maailmRsS8 

loppukelpoisuus tuli ilmi. Kun vangHut, s: t, 8_ 
valtiovallan 8uojaan otetut henkilöt Bfladnan murhata 
lOSiali:e.utrioottien hallituskuutena ilman etUi. murhallteh-
neitä upseereja ja kapitalisteja raugaistaan, silloin on dohdou-
rnukaista, että soHainen domokratinen tasavalta, jossa tämä 
saattaH. tapahtua, on samn kuin porvariston diktatuul1i. 
Kansa, joka 050ttaa. suuttumustaan Karl Liebknechtin 98 
Rosa Luxemburgin murhan, johdosta, mutta joka ei t!l.tä to-
tuuUa käsitä, tiäyttää siten tuhmuuteosa ' ja ulkokultaisuu-
tensa. Saksan tasavaUassa, maailman vapaimm8s88 ja edis-
tyneimmD.SSä, mefkitsee a vapnns. <vapautta rankaiaem8tta 
pietll.ä kuoliaaksi köyhälistön vallgittuja jobtajia. EikA muu: 



ten voi ollakm:m Iliin kauall kun kapitalismi piHitil.ün pys-
tY88ä pitää, koska demokratinn kehitys ei ollenkaan lieveonä 
Illokkataistelua, vaan pAinvastoill kärjibtiHi luokkataistelua, 
jokB oyt maaHman sodall tulokaellR sodan ja sen seuraa-
muksien vaikutuksen alaisena on 988vuthmut kiehumis-
pisteeosä. 

Koko siviatyneessn maailmassa suljetaao ja kal'kotetaau 
musta, vaiootaan bolscheviikkeja, esim. erM.sait knikkeill 
't'tlpaimmista porvarillisista tasavalloistu : SveitsissA; Ameti-
kassB tapabtuu bolscheviikkipogtolllwoja j.m.a. Demokratian 
näkökannalta yleeusä aamoin kuiu . pubtaan demokratiankin ., . 
on kerrassaau naurettavae., etUI. edistynect, sivistyneet, kau· 
sanvaltaiset hampaisiin asti aseistautuueet maat pelkäävü.t 
muutamien kymmenien ibmistau lüsllilOloa, jAlkeeujääueeu. 
nll.lkäiseu, raullioittuneeu Venl1jllll kausa1aiaia, jota maato. 
miljoonissa porvarillisissa lohdiaslL kut-sutaau villiksi ja ri -
kokselHaeksi. On selvAA, että. se yhteiskunualliueu tila, joka 
00 voinut kruwattaa niin huutavau vastakohtßisuuden, hst: 
8siassa on porvariston' diktatuuria. 

12. Sellaisen aaiaintilau vallitessa ei proletariuo.tiu dUck 
tu ud oie ykaindmaau oikeutettu taistelutapa riistlljäin ku· 
kistamieeksi ja niiden VQstustuksen murtamiseksi. "aau myös-
kin täysin välttllwätön koko työtlltekevälle joukolle ainoanll 
*t)rVßDa porvariston diktatuuria vaat&,an, joka on johtanut 
aotaan ja valmistautuu uusiin ae1lai6iio. 

Pääaaia, j~ta sosialistit eh'nt ymmi1rrU, josso. juuri i1 · 
lDenee heidlln Iyhytuäköisyyteosii, heidl1n riippuvaisuutensa 
porvarillisista harhaluuloista, heidlill petokE:lensß köybl1listöä 
uMaau, 00 se, ettll. kapitalistisessa yhteiskunnassa ~il1e oieei· 
liaeo luokkatrustelun kärjistyessl1 ci oie olemassa mitälin 
YälitieUl porvaristou diktatuurin ja. köybälistön diktlltuurin 
d}illA, Ullelmakin j08takiu kolmllnuesta 00 vain pikku· 
porvariu iaaniumuksellista haihattelua. Sen osottaa porva-
rillisen demokratian ja työvüenliikkeen enemmän kuio sata-
't'uousen . kehityksen antama kokeolUs kaikissa eteenpnin-
_enDeiesu. maiesa; erikoisesti toteaa sen viimeieten viidelI 



1'uoden kokemukset. Siitä puhuu myöskin koko kausfin~ 
&aloueoppi, Mar::rin oppi, job selvitt-tlä porvatiston dikta-
'uurin taloudellisell välttämättömyyden tavaratalouden kai -
kiL!l8t\ vaiheissa, diktatuurin, jota ei yoi hli-vittltä mikiHl0 
muu kuio se luokka, joka klipitalismiu oman kebittymiseu 
buLts. alati on kehittYllyt, lislläntynyt, yhdistynyt ja vall -
.,ietunut, ,uimittäin köybälistöluokka. 

13. Sosialistieu toincll teoreettinen ja poliittinen virhe 
on siintl, ottä he eivät käsitä demokratian muotojen muut ' 
tuneen välttämättömästi vaUitsevien luokkien vaihtueasa 
-.uoeituhansien kulnessn aina Ben alkuperäisestä muinaisuu-
des\a lühtien, Vanhan Kreikan t.asavnHoiesa, keskiajall kau -
pUDgeissa ja kehittyneimmissä kapitalistieissa valtioissa Oll 
demokratial1a erilaiset muodot ja erilainen leviälllinen, Olisi 
miUL suurinta yksinkertaisuuttn oleUaa, etUi. syvimmälle 
ttmkeutuva vaUankumous ihmiskullnau historiass8, ensimäi-
Ren vallanvnihto riistäjävähell~_mistön käsist1i tjistetYIl enew-
mistön käsiin, saattaisi tapabtua pOI'varillis-parlamenttaris-
tilen demokratian puitteissa ilman suurempit\ wuUistuksia, 
iJman että demokratialle luodaan uwia muotoja, "tlusia lai, 
aobia, uusia ehtoja. seu käyttämiselle j.n.e. 

14. Köybälistön diktatuuri muistuttaa siinä muiden 
ktokkien diktatuuria, että Ben on välttämätöntä, samoinkuin 
muittenkin diktatuurien, väkivalloin tukebuttaa sen luokao. 
1'astustus, jo~a kadottaa poliittigen valtansa. Pohjimmaincn 
81'0 köybälistöu ja muiden luokkain diktatuurilla, suurtilan-
omistajain keskiajaUa, porvaristoll diktatuurHla kaikissa 9i-
vistyneissä kapitalistieissa maiasa, on siinä, ottll. suurtilan-
omietajain ja porvariston diktatuuri väkivallallaall kukisti 
kansau valtavan enemmistön, työtätekevien joukkojeu, vaa-
tuBtukaen. Köyhäliatön diktatnuri taus päinvastoin väkivll.l-
taUa tukabuttaa-riistäjäill, s.t.s. väcstön huomattavan viihem-
miston, suurtilanomistajaiti ja kapitalistien vastustukssn. 

'f.ll.stä tau seuraa, . että köyhälistön diktatuuri.~ yleisesti 
,l1b.uen, ei ainoastaan muuta demokratiall muotoja ja 181-
*okBi., vaan myöakin aikaansaa-muutoksen aiilln. itssssääu'. 



7' 
Tämän muutoksEl.n knuttll. voivat kapitalismiu orjuuttama 
työtätekevät luokat manilmsssa ennen tuntemattomalla mi 
taUs ja laajuudella hyv!1kseen ki1yttää kaosanvaltan. 

Ja tosiaankin, se köyb1l.1istön diktatuurin muoto, mik 
j o todellislludessa on rakennettu, &.0. neuvostovalta Venä 
jällä, neuvostojärjestelmä Saksass8, niin sanotut Shop Ste 
wards Committe ja muut yhdenmukaiset neuvostolaitokse 
muissn J;llsissa, kaikki nämä valmistavat ja merkitsev 
työtätekevillo luokiUe, s.o. väestön enemmiatöllo, sellaista; 
todellistn mahdol1isuutta uauttis demokratian vapautta ja' 
-oikeuksia, jota se ei millbinkaan oIe edes Jikipitäisonä ta 
V8.D.Dut pnraissa kansanvaltaisissa porvariUisissa taaavalloissa 

Neuvostovallan olernus käsittitä 8en ~ attA juuri ciide 
luokkien joukkojllrjestö, joita kapitalistit ovat sortaneet, s.o 
työllliset ja pieneläjät (talonpojat, jotka eivät käytä viernst 
työvoiroan ja ovat alati pakotetut myömääu jonkun osan työs 
tään),muodostaa aiua koko valtiomabdin, kokovaltiokoneislQl 
ainoQn perustan. Junri ne suunonttomat joukot, jotka kau 
-sanvaltaisimmissakin porvarillisisS&. tasavalloiss8, joiss 
heillä lain mukaan on ybtäläinen oikeus, multa todellisuu 
dessa tubo.nsin tempuiu ja metkuin estetään osaaottama6~ 
valtiolliseen elämään ja käyttiirnästä hyväkseeu kaosauval 
taisia vupauksiaan ja oikeuksiaau, joutunut uyt ottamlU\ 
j atkuvasti, eitt!l.mäHömästi ja seu butts ratknisev8sti 0 58 
valtiou derookraattiseen ballintaao. 

15. Kansalaisteu tasa·arvoisuudßn sukupuoleen, uskoll 
tooo, rotuuu jn kausallisuuteen katsomatta, jonka porvaril. 
tiuen dsmokratia ainn ja kaikkie.11a on luvannut mutta si 
milloinkaan toteuttanut ja jota se ei kapitalismivallan pob· 
jaHa koskaau voikaan toteuttaa, on neuvostovalta eH prole-
tarjaatin diktatuuri kerta knikkiaan toteuttanut, koska vsiu 
työväenvaltn kykenee siiben, työvnen, jouka o.jatuksst eivDt 
tlskarteie yK'sityisomaisuuden käyttll.misel!lsä tuo·tantoväliko.p' 
paleeoo. eikä taistelusS6 sen ybä uudelleen jakamiaesta. 

16. Vanha; s.t.S. porvarillinen demokratia. ja pa.rla· 
menttar,ismi oli niin jllrjestetty, ettn. j~uri tyotll.tekevftt luo· 
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~ olivat euiten eroitetut ballintoaparaatista.. Neuvostovalta~ 
'.B. proletariaatin diklatuuri, on sitävaetoin uiin järjestetty ~ 

S6 lähentliä työHHekevät joukot hoit )koneistoon. Samaa. 
rkoitusta palvelee myös JaldasilätäväJ:l ja toimeenpanevan. 
lau ybdistäminen valtion neuvostoelimis8ä ja alueelliateu 

8alipiirien korvaaminen tuotantoybteyksillä, kuten teh-
iIIs y.m. 

17. Sotajoukkoa E'.i ki1ytetty sortoväliueellä ainoastaan-.... 
onsrkiassa. Se oH siUL mylls 'porvarHlisissa, uiin, jops 
mokraattisimmissakill tasavalloiss8. Va in neuvostovalta. 
ka juuri on sinos kapitalistien sortamain alaluokkain vat-

• jli. rje8t~lm!1. ,kykenee lopettamaan sotajoukon riippuvai· 
uden porvarillisesta komentovallasta ja todeHs Bulattamasu 
teen proletariaatin ja sotaväen sekä todellisuudes88 suo· 
\amaau proletariaatiu aseistuKsen ja porvariston 8seista· ... 
umiseu. joita edeJ lytyksiä vailla sosialismin voitto on 
doton. 
18. Vnltion ueuvostoelimistö on jl1rjestetty siihen suuu-

1, että proletariaatti Biuä luokkann, joko. kapitalismiu 
utta on euin keskittynyt ja kehittYllyt, e8ittää johtavaa 
a valtioss8. Kaikkieu vallankumousteu ja kaikkien or· 

utettujen luokkien liikkeiden anlamat kokemukset, sosia· 
isen maailmanliikkeeu kokemukset opeUa vat meiUe, että 
'n proletarinatti kykenee yhdistl1llll1än ja teropaamaan rou· 
usa hnjallaan olevat ja jälkeen jääneet tyotätekevän ja -

Ijetyn vi1estön kerrokset. 
I!). Vain valtion neuvostoelimistö kykeneo keI.:tn kaik· 

iaan tl1ydellisesti hävittämään vanhan, S.t.S. porvarHliseu 
irkamies· ja tuomioistuinkoneiston, joks kapitalismin aikana 

· i vallitsevaksi jopa kaikkein demokraattisimmissakin maissa. 
· jonka tl1ytyi olla sellainen, muodostuen tosiasiaSS8 samalla 
'yöläisten ja työtätekevnin joukkojen suurimmnksi est.eeksi 
demokratian toteuttamisess8. Pariisin Kommuuui on otts· 
tmt ensimmäisen manilmanhistoriallisen askeleen tiillä tiellä. 
'tuvostovalta toiseu . 

, 



2u. Valtiovallnn tuhoawiuen Oll maaH, jonka kaik ki 
sosialistit ovat tlseltaueet itselleen , niiden joukossd ja cn 
JlCU kBikkia. Man. 'foteultttwstta tiUä maalis on oikea 
dcmokratismi , S.t.S. tasll-arvoisuus ja vapaus, j6takin 88a 
vuttamatonta. 'fnbnu maaliin johtall käytlinnöllisesti kui 
tenkin aiu08swall ncuvosto- ja proletaariucn demokratin, 
sililt SI' ryhtyy heti vallitscvnu valtion täydelUseen hävit-
täm iseen, vetämt\lIn työtätekevän kansau joukkojärjestö' ot· 
lamMU jatkuvasti ja. ebdottomasti OS!lfi. valtiohaJlintann. 

21. ßerniSSI1 kokoontuueidcn 80sialistien täydelliuell 
"Ilrarikko, beidl\ll silmiiupi!~ti1v1in ti\ydellineu pnutteellsa 
ymmärtää uutta, 8.t.S. pl·oletaaristo. demokratiaa, kny erit· 
-t.äiukiu Umi SCUrnaV81lta: 10/2 HH9 scHtti Branting Bornissii 
kcltaisen Internationalen kllnsniUVll.lisen konferenssin pAlit. 
1yneeksi. 11/ 2 1 ~)l9 julkaisivat 8011 jäsenet Freibeit-Iehdessä 
Berlinissü riippumattomaiu proletariaatille osoittamau julis· 
tuksen. 'fnssn julistuksessa myöllnotuän Scheidemann-hal· 
litllksen porvariUinen luonne, sitä moitiwum siitä, etta se 
Im mielinyt poistnn ueU\'08tot, joitn kut-sutnan :tva1Janku· 
moukscu tueksi ja turvaksi:t, ja ehdotetuan neuvostojsll 
lailii stnUamista ja ettit niillc ffi'yönnsttäisiin vo.ltiollisia oi-
kcuksill, yeto·oikeu!; kansalliskokollksen pitlltöksiä vnstann 
in oikeus jättt\ä asin knnsulJ!1ilnestyksen varaan. 

Sellainsn ehdotus on teoreetikkojell Ul.ydellinsn bcuki· 
ueu vararikko, teoreetikkojeu, jotka puolustnvnt demokre· 
tian ymmlirtAmtittü sen porvnrillieta luonnetta. Nnuretbv8. 
vritye ybdisläl1 neuvostojil.rje8tcJmfi, 8.1.8. proletarinatin dik· 
talmll'i kansulliskokouksecll, s.Ls. porvariston diktatuurii ll, 
paljustaa Jopullisesti keltaisten 80sialistien jn sosialidemok· 
maUien sielullisen vibeliäisyyden ja pikkupot\'srieu trum tu· 
mukselliseu politiikan, samoin kuio heidän Dinkan myötä' 
miclisyyteOSi1 \luden proletaariecn demokratiall lakkaamat· 
tomasti kasvavio. voiruia kohlnan. 

22. Bernin keltaisen Internationalen enemlJlietü, jOkB 
tuomitsi pataluhakei bolschevismin mnUa työU\isjoukkojen 
pelosta ei uskaltunnt muodol1iscsti Minest!111 tuomitse'f au 

. , 
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pä!1töslauselman puolcsta, on luokk8.1läkökannalta kataoeu 
menQtellyt aivao oikeio. Juuri Ulm!1. eneromietö 00 täY8in 
solidaarinen vennläisten mensehevikieu, soslül ivallünkumouk· 
sellisten ja Saksan Scbe.idemnnnieu kanssu. Venälaiset 
men chevikit ja sosialivallankumouksel liset, jotka \'alittavut 
bolschevikien taholta tuJlcen \' (linon jobdoato., koettavat 
salahl seu tosiasiaD, että Uimii vaiuo johtui menschevilticu 
ja sosialivallü nkumouksel listen liilty misestä kansa laisaodasstl, 
Jlorva riston puolelle työlnisin. vastnau. 

Tästn syyat.A on aivan hwuuollisw, ctlii keltaiseu Rar-
DLU 11lteruatiooal~)J) osnoottajien enemmistö Jau811i tuomioustl. 
bolsehc vikeisUI.. 'l'nml\ ei knitenksSll tapahtunut 'puhtaon 
dom okratian. puolustamistarkoituksessa, vaall sellaistel) ih· 
misten itscpuolustuksena, jotk a tietäviit kausalaissodassa sei· 
80v$..!lsa porvariston puolella proletarianttia vo.st.san. . 

Näistä syistä mytyy keltaisen luternntionalen ellc m-
misWu plHttösli\ luokkanukökanno lta kateoon pitää oikcana. 
Mlltta proletariaatin ei to.rvHse pelntn täUi. totullttn, vaan 
kutsoa sim si lmäst1t sil miUtn jl~ vctfiä kaikki johtopltätök· 
set siiU1. 

Näiden teeeieu PCl'\Istcclla jn urvostaell mitä monillni · 
BCIDpien maideu valtuutettujen s~ lontekojn sclittää kommu· 
uiatisen IuteruntiOllalen kongressi , ettA. kommuoististen puo-
lueidcn . ptl.!itehtil.vät niisSä maisso, joissn nellvostovaltaa ei 
vielä oie pautu toiroeen , ovat sellrnavnt: ' . 

l. Valaista työVl\eu laajoiJle kerroksille uudeu prole-
tRafisen demokratian polii ttisen ja käytnunollisen välttä-
müUOmyyden historiaJlincn merkitys, demokratiun, joka Oll 
asetettava pOl"vnrillisen demokrnti nn ja pnrlarnentturismin 
tilnUe : .............. 

i. IcvitUUi ja pcrust8ll. neu\'ostoja knikilla teoJliauu-
den aloilla, mau- ja merisotaviien kcskuudcssu, yhtAhyvin 
hin maatyöläisteu ja pienviljelijfiin parissa, sekt!. ~ 

3. "allata \'arma, tietoineu kommlloistincu cne!Dmistö 
nCll vostoiSSl1 . 

-
~--~~.~~------~ •. ----~---

• 
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Suurta aikaa. 
Lenin ja Trotski Kolmannen Internationalen 

perustamisesta. 

MOBkovan .1svestijaJ julkaisi maaliskuun 6 ß:nl1 Trots· "1,,, aUekirjoittAman kirjoitukscu otsakkeella . Suurta. aikaa, . 
jOllsa Mn sauoo: 

Tsaarit ja papit, MoskDvan Kremlin vauhat hallitsijat , 
eivät kai koskaan voineet llueksua, eUä D1I.iden barmann-
,uneiden munden sisllllö. tulisi kokOOlltumaSll nytelävll.n 
ihmiskunnaD vall:mkumouksellisimman asan edustaj ia, ja 
kuitenkin on näin tapahtunut. ErlU1ssil oikeuspalatsin sa· 
lisso., josss tsaristisen oikeuspykäläin varjat uäkyvät bar-
bailevo.n, kokoontuva, nyt Kolmslluen Internationalen edus-
~ajat. Siten saavuttavat ne jnttimiiiact muutokset maail-
man asemae-s8, jotka ovat tapahtunect viimeisten tO-2O 
vuoden kuluessa, blkonäisenkiu wuotonSR. 

Eosimä isen ja toisenkin Internationalen aikaua muo-
dosti tsaarin Venäjä maailman taantumuksen vabvan 8UO-
juksen ja venälaistä vallankumousta edustivat kansainvüli· 
aissä Bosialistisissa. kongressei.ssa pakolaiset, joita kobdeltiin 
irooniseUa halveksumisell~ llseimpaill europpalaisen sosia-
lismin opportuoististen johtajain puolelta. Parlameoturisen 
Bosialismin ja AmmattiybdistysHikkeeu johtsjat olivat lujssti 
vakuutetut siitä, ettl1 puoleksi a8.sialainen Venäjä tulisi lau-

• 



" 
)::camaan vallankumouksolliseeu kUl'juuteen, Euroopan 8iir~ 
tyeSBI!. kivuttomasti rauballise.n kehityksell tietä kapitalis· 
mista sositl.lismiin. .' 

Mutta elokuussa 1914 rll.jähtivät iroperialismill kassa· 
mat vastakohdat kapitaliamin Hauhalliseo, kuteu parls" 
mentariSlIlilleen, laissa sallittuine n.k. )vapauksinecll' ja 
poliittisioe sekä muioe huorimuksineco, ja ihmiskunta Bois· 
tui sivistyk'sen korkeuksilta kauhcMu raukalaisuuden ja 
verisen petomaisuuden kuiluun. . 

Vaikkakin marxilainell oppi oU ennustanut veristä M· 
vitystä hämmästyttivät sattuvat. tapaukset kokonaan e'dis-
.)'kselliset puolueet. Rauhulliseu kebityksen mahdollisuudet 
hälvenivät savuksi jn. opportunistiset johtajat eivät nahneet; 
)Duita IllflhdolJisuuksia kuin kutsua. työVäen joukot pOl'va, 
rillisen Jcallsauvaltion puolustukseon, Elokuun'" pnä 1914 
,ai toineJ? Internationale kurjau IOpUll. ' 

Tästä silmäoräpäykstlstä. alkaen 9vat kaikki todellisel 
allankuffi9ukselliset ja Marx'in ~uraajat aseUancet.. tehtl1· 

Kaeen uudon Internationalen perllstamisen ja leppymät-
män taistelUl;1 kapitalista yhteiskllutaa vaataan, Kapita-
ruin irtip!lästämll. sola aikaansai kapitalistisen maailman 

'rtyrnisen ta.sapainotilastaan ja kaikki kysymykset oaoit-
utuivat olevansa vallank,.umouksellisia kysymyksiä, VIlD-
t aosialipatrioottiset rajasuutarit käyttiv1ft kaiken taitonsa 
läpitliäkseen vanhojen toivoitteu, ,'"nhan petoksen ja van'" 
an järjestön harhamuotoa, mulla kaikki oli tU,rhaa, Ei 

mai , kedan historiassa osoittautuuut sota olevansa köyhälia· -
lOn vallankumouksen islL 
. Alkuunpanijan kutluia tnlee venäläisen työväenluokan 
Ja sen koetellun kommunistisen puolueen osuksi, Marra.-
kuun vallll.ukumouksellnan on Veuäjän köyhälistö ei vom 
aV80:::lUt Kremlin portit vaan myös laskenut Kolma:nnen 
Internationalen peruskiveu, ' 

Vallankumoukset Snks8s8a, Itävalta·Unkarissa; mabtsva 
neuvostoliilre ja sisällissodflu Javes virta, jonka tulokscna 
oli Kar! Liebkucchtin, Rosa Luxemburgiu ja tuhaDsien 

• 



.. uitten tuotomattomain ailnkarien marUyyrikuolems, kaikki 
Ulroll todistll8., ettei Eurooppa saatn kllikea lUuuta. !iotA 
kain mim Ven1ijä on kulkenut. Kl1yUi.nnösst!. csiintynyt 
yhtenäisyys sosialismio tll.istelutavoissa on tehnyt mahdol. 
Ilseksi kommllnistiscn Internationalen Juomisen ja. teboyt 
kommlluistisen puoluekokoukson kokoonkutsumisen välttil-
mlUtömäksi tarpeeksi_ . 

Niliu1I. p1h-iu1\ on täm!:i. kokous pidetty Kremliu mUll-
rien sisi111l1 je. roe olemme todistajina ja osanottajiua erää-
soen maailmcUJhistorian /iltU1'ünpaan tapaukseen. 

Koko maailmau tyijvil.cnluokka on vibollisiltaall voitta-
nut beidän lujimmau linnausa, antisen tSa8.rin Venäjän, ja 
IQhän voittoon nojaten keräävlUi he voimansa viimeistä, 
cAtkaisevfla taistelua varlell. Mikn onui saada elli.ä ja tais-
.wIa Uillaiseuu aikanah 

Le,.in kirjbittaa kommuuistilehdessä Pravda otsakkeella 
.Voitettua ja merkittytlt: ,Vallankumouksessa on pysyväll 
vain so, minkä köyh!1Iislöa jouk:o~ voittavat, ja vaio ne 
voitot, jotka laadultaan ovat pysyviä, ansaitsevat tulla mer· 
kilyiksi. 

Kolmnullen Internationalen peru!ltamiußn Moskovassu 
maaliskuull 2 pali 1919 oli merkintä ei ainoaataau stitä 
mitä vonäliiiset, saksalaiset, Häva!hliaiset ym_ olivo.t sanut· 
Caneet, vaau myö3 mistä kan~aiuvllliset köybnlistöjoukot 
taistelevat. Siksi on kolmanuen Iuterllationalen perustami· 
060 laitos, joka tulee pysyväiseksi. 

Vielä neUsen kuukautta takaperin ei voitu sanon, ett!\. 
neuvostovalta, valtiohallinlo neuvostoilla, olisi voiout muO-
dQStua ko.nSllinväliat:ksi saavutukseksi. Ei voinut sauoa 
Illiukil.laisio. muutoksin ja korjauksia ttlgS!1 järjestelmässä 
tnaailmanvallankumouksoll jatkuva kehitys tu!iai tuomMU 
Ulukauaau, kUllu es ji1.rjestelm!l.ä käytäullÖSSÜ. oh koeteltu 
Saksa teki täml1n kokeen. 'fäm!1 nykyaikainen kapitalist.i 
ultio oaoitti Vellll.jl:l.n jülkeen yhden maailmao taantumuko 

.ellisimman maan jälkeen, Iyhyessä ajasS8., ei yksill 

.. moja vallallkumouluJen ulkuvoimia, ei yksin S8mB 



I . 
vallankumouksen peruskulun vaan myös saman perusmuodou 
DuUa köybnlistö·demokratiaa varten, nimittäin Deuvostot. 

. . Eng!aunissa, tuoes&. voittoisBssa massas, mikä omistau. 
Ifuurimmat siirtomaa·alueet, maaoeR, mikö. kauimmiu oli ,h. 
~iskuDnallisen rauban maiueessa, vanhimmassa kapitalis- . 
ruin maassa niiemme samanaikaisesti alinomaista, väkivaf-
taiats ja mabtsvaa neuvostojeu" kasvua ja köyhälistön jouk-
kotaistelun nudet neuvostomuodot, »Shops Slewards 00111-
mütees», ja Amerikass8, vahvimmsssa ja nuotimrnassa Jm.. 
pitalistimaassa osoittavat työmiehet 8uuremmoista suosiota 
ueuvostojärjest(~mää kobtaau. 

Kivi ·on o.lkli-nut vierintänsä. Neuvosto-ajatus oa volt .. 
tanut kaikissa maissa, erittäinkin . saavuteltuaan köyhälistö-

- joukkojen kannatuksen. 'rl1lllä on p!!.ä8sia. TiUä saavu-
tusta ei joukoilts voida ryöstää, ei imperialiatisen yJä1oo· 
kau väldvallanteoilla eikä vainoamalla ja murhaarnalha. 
bolsbevikeja. Mitä enemmälL demokraattisekai itseälln w-
mittävä yläluokko. riehuu, sit.ä lujemmin tulevftt nälllät 
aaavutukset juurtumaan köyhälistöjoukkojen sieluuD. 

Kivi on nlkanuC" vierimään ja sitl1pll. varten knusain-
Tö,lisen ' kommuuistikokouksen MoskovMsa tekelllä tyO, jonka 
tuloksena oU kolmannen Internationalen perustaroiuen, sujui 
niin h.elposti, päämäärästään tietoisesti ja päätt!l.vpsti. 

Me merkitsimme uyt muistiin mitä jo oli saavutet'tu,. 
mitä jo oli painullut syvälle joukkojell tietoisuuteen. Kalkkl -
tiesivät, n!1kivM ja tUllsivat oman maausß kokemusten 
perusteella, ettlt uusi köyhälis'öliike väkivaltaisesti kasvaa 
BaHn, ilman (lttt!. siUä voimassa ja ayvyydess1l. on vastin.et-
'aan mnailmasss, mikä ei, enäü. tyydy vanhoihin siteihmi 
j* jota eivät voi pitäti. aiaoisas valtiolllsen kannuDvalamisen 
meatarit Lloyd George ja Wilson, englantilaia·amerikaluiaeu 
kapitaliamin kätevät palvolijat, ei liioin mika!!.n Heudoraon, 
Renaudcl, Branting ja kaikki muu' yhteiskuDoallisell abati-
Tiniemin ssnkarit. 

Uusi lUke kulkee kohti köyhäli.tön diktatuuria., kai· 
kiila horjumiiista, kaikista 'firb~i.tA huolimatttt, 1Y6uäläl-

• 
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eestä sekasorrosta,. pinnalta katsoen nimitetäll.U sitll. aikei, 
huolimatta, kAy neuvoatovaltaa kohti miljoonaiu ja tap,s 
miljoonaiu proletaarien virran voimalla, lakaisten kaiken 
pois tieltänu. Tämän olemme merkinneet, ja p1l.ätöshmseis-
samme, vtl.itteissll.mme ja puheissammc sinetöineet mitll. jo 
bn saavutettll. 

Marxistioeu leorin, johon vallankumouk.aallisen työväen 
Kokemus OD luonut Duttn, kirkasta valon, on auttanut meitä 
käsittämään tapaueten täydellisen lakimäliräisyyden. Se 
on auttava koko maailman köybäliatM, joks taistelee kapi· 
ta!ismin orjuuden .bävitt~mis_~~si yhll. selvt}!flll:ill n~kemä~n 
\alstehm p!1ämaahu, lUJemmm aetnwanD ralvatUita tCltä 
Sl\!lvuttaakseeu voiton ja pysyväisesti varmentaakseCD seu. 

Kolmaoneu Internationalen perustamhlen on tulev:an 
kansainvälison neuvostotasnvallan, komrnunismin kanstUu-
vllisen voiton enDe •. 

• 



Kommunistisen Internationalen 
vappujulistus. 

Eläköön Vapunpäivä! Eläköön kommunismil 

Koko maailman työtätekeville. 
'l'overit! 
'fasan 30 ~uotta sitten julistettiin Vapun, toukokuun. 

ensimäisen päivän juhla. V. 1889 Pariisin kaussinvälisess.!1 
kongressissa, missä syntyi toiuen internationale, päättivät 
kaikkien maiden työläiset viettää toukokuun eusimäistä päi-
vAä köyhälistön ' voimien mobilisoimispAivänä, t/!-istelun päi-
vänl1, ' kansainvälisen veljeyden ja Bosialistisen propagandan 
päivänä. - 8:u tunnin työpnivä - vakinaisten armeijain 
tuhoaminen - sotaa vl;lstaan! - sellaiset olivat Vapunpäi· 
vän tunnussanat 30 vuotta. sitten. 

Vavjstuksella odotti Europau ' porvaristo ellsimäistä Va-
punpäivlUi. ,v. 1890. Wienissä, Parisissa ja ussissa muiSS8 
Europan pääkaupungeissu porvaristo varusti kokonaisia ryk. 
menttejä, odottaen työväen viipymätöntä vallankumous" 
nOUSUR. 

Siitä asti on toukokuun ensi päivli oHnt köyhälistön 
solidarisuuden, kaikkien kansojen työläisten veljellisen yh. 
teyden vertauskuvana. Ainu suuremmat ja suuremmat työ· 
~iesten ja työläisnaisten joukot ottivat OSA8 Vapunpäivän 
VleUoon. 

• 
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Mutta virallisen sosinlidemokratian keskuuteen tunken-
iUl yhä kasvava joukko työväen Baialle vihamielisiii. aine~8i8. 
2:600 Internationalen loppuaikoiun Vapunvictto kävi ybä 
vll1:itlömämmäksi. Proleuuiaatin suurin juhla aai virallisen 
loiman. Sen henki laimeni. Jotkut 2:sen tnternationalen 
johtajista, myyden itsensä ,j?orvaristoUe, suorasta81l kehotta-
Ii.vat työläisiä lnopumaan tykkäniHtn vappujublan vietosta. 

V. 1914, JOUOill ryöps:~bti imperialistinen teurastns, to-
(eutui tllmä itsensl1 myyneiden johtajien tOiVOruu8. Kuu" tuH 
v:n 1915 Vappu, uHu sosialipetturit, sekä saksalaiset että 
ranskalaiset, ehdottivat työväenlnokalle, että luovuttaisiin 
toukok. 1 p:n juhlinnasta. . 

':SOt8 Joppuun a8ti~, )80ta täydelliseell YOittOOll suakka . 
- 8ellai~et olivat noiden pniviell tuonussanat. Keskeymättä 
oH. jatkettava toisen maan työläisteu toisen maall työläisiä 
vus.taan toimeeopauemaa joukkomurhaa. .Isänmaan puo-
lustuksen. nirueflsä oivät työläiset aaisi keskeyttää työtä päi-
Yl1ksikään, tuolliksikaan, jottei - herrn paratkoon - kär-
sist sotRtuotanto, s o. aseitten tuottamineu, joilla toisen maan 
lyöHl.iset raatolivat toisen mann työIäisiä. Virallinen sosiaIi-
dcmokratia teki .kansalaisrauhan. oman porvaristonsa kanssa. 
Ei miklU1n Sa.allut hl1iritä työläisten ja heidäll herraiosa hy-
vää sopu.n. Vapunvietto oH uhrattnva tälle kausslaisrauhalle. -

Ja köyhäli~töll Vappll v. HH5 mllUttui porvariston vap-
pujuhlakai. 

Saatanallisella bymyllii, ilkeän vabiugoniloisena ja pil-
katen tervehti kaikkien lUaiden porvaristo virallisten sosiali-
demokraattion vapuuvietosta kieltäytymiatä. Kaikkien mai- · 
den porvaristolle oH tällä työläisten juhlastao.ll kieltäytymi-
seHil. periaatteellioeu merkitys. 'l'yöläisten kiettäytyminen 
viuJ tälllästä kanaatf!v1l.1istä juhlaausa, veljeyden juhIaa, työn 
jp. kansainvälisen solidarisuuden jublaa, tämä kieltäyminen 
mel kitsi kuokin mafln porvaristolle)Thtä taistelukentiillä lei-
kittyä verHeikkiä enemmän. 

Näin kului neljä vuotta. Neljä pitkää tllskan vuott-a. 
jviden kuluessa porvaristo sl1!l.limättä. tuleHa ja miekalla raa-



.r 
teli työ.väenluokan kukkeill~ osaa ja tuhosi kaikkia Em. 
pau maita. Nyt on impprialistinen verilöyly, porvaristbla 
alkama) loppumas81l.. Khlkkien maiden työläiset voivat 1M-
keR. UhriSUS8 määl'äu. 30 miljoonaa illmisUl tapettu ja ruD-
Dettu, kymmelliä finita hi\vitetty, rniljoouia nnlässä, mil· 
jaqrdimälirin uuaia sotavelkoja. S~Uaillen on imperialistiBlm 
verilöylyu summa. Sota 00 Jopussa ja llliiden maiden por-
varisto, missfi se vic.lä on jaloilJaun, vaatii työVäenluokaUa 
hiukkssen vieHl: se vaatii työli1isili itscäün Buol'iUuOls.an näi-
den 25:0 miljoonan työll1iseJ\ ja ,tHlonpojau raatelemitreu ku· 
luugit. Maksakaa' Jaiuat, knutakaa .... uusin·veroja s1itö. byväst-ä 
eUä ms niin menestykselli3fBti rajotimme koko Europan 
väkilukua. Ei eucmpl1ä eikö. vähempää . 

2:0 )nteroationaJe joutui perikatoon. Se allekirjoitt,j 
knolemsntuomionSß elok. 4 p. 1914, jolloin Saksan ja Raus-
kau sosialipatriotit yhUl. häpMmättölOBsti äBuestivlit sotaootnl. 
rürahojen puolesta, s.o. kauoatt,i""ll t imperia.listista teursstu8ta. 

Mutts Internntionalen autos on elävü. Ei koakaan viillö 
010 kaikkico maiden työl1:i.is~ll - keskuudosstl ol1ut uHu polt· 
tavaa kansainvnlisen yhteeoliittymisen tarvctta kuiu uyt. 

Kuteu pitkän helteen kuivuudessa halkeillut maa janoa:a 
eläbyttävlH1 sadetta, niin 4 vuotisen sodau uuvuttamat, joj,. 
tajienaa pettämät kaikkien maidon työlitiset jauoavat ka.· 
88.invälisUl ybwytti\, keekennän. 

Imperialistiset rosvot yriUiivät Parisissa lnoda 0)D.l\a 
mustaa , !nternf.tion8Ie8au~, niiu snuottua , Kausojen LiittoSI, 
Koko. maailman tietbisct. tröUtiset byviu tietitvllt, että se 
1l.8. ,Kansojen Liitto ' itsc tlsia!!sn Oll porval'isrosvojen liilio 
kws,?jen 8ortamiseksi, msuilman jakamiseksi, työväell or-
juutt-amiseksi, prOletaarisen vallaukumouksen tukahuttami· 
seksL -

Ja sosin.Jipetturit, nuo, jotka ) sosiali8min~ nimessl\ b 
va!sivat työväcnluoknn porvarillisillo lnhtareille, nekiu pu&-
lestaan ydttivät. Bcrnissä luoda keltaiseIl , ! nternationalensn" 
Mutta cipn. onnistullut 2.sen Jnteruatonall.l·vnillajau rUUlUljp 
bcukiin herätya. Kaikkien maiden vallnukumoukselliset t,y.6· 

TYÖVÄENlIIKKEEN 
KlRJASTQ 
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läiset kicltllytyivAt oltamasta osaa Berlliu inhottAvaau korn e· 
diaan. Ne eivlit ltihettänect edustajiaall siiben kokoukseen, 
ioka voi nimittl1ä itseään lutOl'llfttionalcksi ainoasto.an eiiuli 
merkitykstlssä, eUil siUDe kerMutyiviit Karl Liebkueclitin ja 
Rosa Luxemburgin mur.baajll.t ybdessll ranskalaisten ja cn-
gla.ntilaisten työlilisteu m'urhaajain husss. ScheidemanD ja 
Albert Thomas, ßrantillg ja Henderson, Huyemanns ' ja 
Axelrod ovat osottautulleet sb.manlaisiksi porvRI'iston lakei· 
joiksi. Bcrnin keltainen Internationale oeoitti oievaUS8 vaiu 
Pariain musum Internationalen haaraOSflsto. 

Keltaioell ja mus(a .Internat8ionllle~ tahtovat tietysti 
tänäkiu vnouna houkutella kaikkieu maiden työväkeä luo· 
pumasu Vappujuhlau vietoata tai aotamaan sille virnllisen, 
porvarillisen leimall. Saksan taantumuk8ellise~.;s Kanssllis-
kokoukaessa Weimarisea on Scbeidemannin joukkio pap-
pien ja muetall pönTuriatou ksnssa pAAltäoyt muuttsa v:n 
1919 toukokuun 1 p:u ~kauaallia-isänmaalli8eksi •. s.o. por-
varilliseksi juhlaksi. 

Mutta v. 1919 on syntynyt puuaincn InteTuntsionale, 
Kommunismin Internatsionale. Meilla on 3:8 Internatsio· 
nale kaikkieo maiden proletaaricn ksusainvälinen j'bdys-
aide, jotlcs ovat asettaneet tcbtaväkseeu pOr\T ari8ton kukis-
tamiseu ja klillsainväliseu neuvostotasavallan luomisell. Ja 
meille on Uimäu 3:uueo Kommunistisen Internatsioualen 
tebtävällä toukokuun 1 p:u kausainviilisen juhlimiseu jär-
iestämiuoll. . 

Työmiebet, tyÖläisuaiset, sotilaat, merimiebet, - taloo· 
pojat-, kaikki työn tapsetl _ 

Kommuuistiuen Interuatsionale kutsuu toitä kaikkia 
ottamasn oa8S suureen köyhnlistön Vappujublaau. 

Proletaaritl SilmäiHi:ääpä taapäln! ~elkünDe takana Oll 
vuorittain lukemattomien veriaessä, katalasss sodassa kaatu-
neiden veljiemme -ruumiita. Katsokaa e,teeupäinl Mitä lu-
paavat melUe porvarilliset orjaherrat, jos uiiden käaiin jäii 
vaUs? Ne lupaavat vaiu uusia sotia, uutta kurjuutta, uusill. 
I1litjaardivcroja, llälkM ja loppuooatontll orjuutts. 
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Missä olosuhteissa tervchdimme roe Vapunpäivää im-

perialistisen sodan päätyttyä? Koko Europsss8 savuavat 
rauniot, miljoo1l8t köyhäliatön Japset kuibtuvat n1iläll' kyn-
eissä. Leipää ei oie missäi1o, syystä cUö. ncljäu vuodeo ku-
lue8sB. ovat ihmisct, sen aijauD cttl!. oliaivat muokanueet 
maats, tappnneet toisiaan orjaherrain piauen joukkion mäli· 
räyks6ati1. Kaupunkien väkiluku vlibenee. Joistakin msi8ta 
on tnpettu melkein kaikki täyskasvuisct miehet. Europa 
on varaUn valettn. Minkä nimcsBä, kenen kyväksi? Nyt 
kun kiihko-iBäulllaallisuuden puuska on väistymässü, kun 
lasket-aau sooan Joppusummat, nyt jokainBu näkee, keucn 
hyväksi sofa on kAy!y. Neljä r08vos, .saurten. imperia-
listiatell vaHnin ministeria., piiloutuueina kansojen silmiltä 
kabinettien kätköih iu, nyt jakaa mailmaa, pirstoo kanaoja, 
.vaihtaa maita kum mustalaiaet bevoaia. T {i m ä n hyväkai 
kuolivat kymmellet mi~joonat työläiset ja talonpojat, fämätl 
llimessä käytiin sota8, jouka aosialidemokraateiksi itseään 
nimitti1.vät Jundakset selittivAt rvapauttavaksh, 'anureksi" 
'edistykselliseksi, sodaksi. 

~lutta vanban _ rauuioista nousee uusi mailma. Mitä 
enemmän kaikkieu maiden porvaristo sodau Il.ikana yritti 
tukabuttaa työväeuliikettä, sitä suuremmalla voimalla nou-
see nyt 11000ille vallankumouksou liekki. Työväenluokka 
vetmr II tHille sen kidutuksen aibeuttajat, porvarit ja nB-
den Iiittoou mennoet petturit, viralliset ,aosialidemokratit •. 

Kommunismi on läbteuyt kaduUe. Kommunistinen val· 
lankuroous kasvaa dilmissällime. Neuvoato-tasavalta Venü-
jällä, ueuvosto-tasavalta Unkari8sa, ueuvosto-tusavalta Baijo-
rissa - kas aiinä t"öväeuluoknu taisteluideu viimeaikaiset 
tulokset. . 

Koko SiJkaa vavaht'elee kausslaissodan kouristuksissa. 
Ei oIe siellä ainoatakaan kaupunkia, jossu työväenluokka 
ei knpiuoisi porvariston, ja aosialipatrioottien, "altaa vastaan. 
Balkallin 11iemimaaUa kuohuu ~ luokkntaistelu ollen muuttu-
massa kansalnissodaksi. Tuossa t·uokio8sa jo kooomunismi 
88& voitOll Balkauillo.. 

• 
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ItävaUassu ja Bühmusä ('l'shekiassa) työläiset kokoavat; 

voimansa komml;mismin kunniakkaan lipun alle ja lähestyy 
viimdtsen, ratkaisevau taiatelun .betki. 

Ranskass(J ovat alkaucet työläisten valtavat mielenoso· 
tukaet, Jaure.sin murhaajan vapauttaminen on avannut Raus-
kau takapajuisimpainkin työlü.isten silmät. 

Italwss(J kiehuu taisto ja kommunistit julistavat työväen 
diktatuurin Välttämättömyyttä. 

Etlglannusa Jeviä,vät Jakot kulkutautinn, Siellä täällä 
syntyy työväen ncnvostoja. 

Anler~ka88a astun· työväcnluokka kadulleja valmisblu-
tun mtkalsevauD otteluun. 

Japanissa esiintyy työväen liikehtiminen yhä selvemmin 
joukkoluontoiscna. . 

, Kaikissa Slcandinwian ruaisen. alkaa hwkkataistelu siir· 
tyä kansalaissodaksi. 

Puolueettomissa maissa, kuten HoUanni89a ja S~fsi8sä, 
ovat sadat tuhannet työläiset äskettl\in ottancet OS8a valtiol-
liseen lakkoon. 

Proletaarien kädet tartt.uvat miekkaan. 
Ei kulu vuottakaan siihen, kuu koko Europpa on oleva 

l\OUvosto,;altana . . Kaikkien maiden työläie:et yoomärtävät, 
että on tullut ratkaiseva hetki. 

Neuv08toja - niiden avulla voitamroel Nöin puhuvat 
knikkien maiden työläiset. 

Työläiset kulkevat jo halvcksi~ll ohi viralliscn sosiali-
'domokratiall, joks saarnaa , demokratiaa yleensii" s.o. itse 
Bsiassa porvarillista , demokratina, .. Työväki näkee, että 
ko.ikissa johtavissu maissa se kiitetty .demokratia. osottau-
tuu pelkäksi miclivaUaksi, picnen rOBvokop]ao, pankkiher· 
rain ja kenrnalien rajottamattomaks'i. diktatuuriksi. " Työlni· 
set Däkevfit, ctt! vapaimmissakin porvarillisen .demokratiaDJ 
mais,sa saa rankaisematta tappaa työv!l.enluolfan kuuluisin!· ·· 
pia johtujia, kuten tupettiiu .J...jebkuecht )11. Luxemburg Sak· 
san .kansunvaltaisessa. tasavallässe. Työliiiset näkevät, 
kuinkil kuikkicn maideu "})orvaristo valmistautuu yht.yneio 
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'\'OlOOm tnkabuttaakacen Veniijällä. Unkariss8 ja ßaierissa 
jo voittaoeen seU Itl\vallasea ja ßakS8888 nOUS6vau prole· 
taarisen vallankumouksen. Kaikkiell mniden työläiset ovar. 
Uäbneet, kuinko. Venäjän porvaristo ybdcD vuoden kuluessa 

n myynyt itscnsD. Saksan keisarille, Ranskan paukkiireille 
'8 Japsnin porvaristolle. 'fyöläisot tietävät, eitä proleta· 
riaatin diktatl1uri johtaa sosialismin voittOOD. 

Keskitietä (lj oie. Joko pyövelikenraalicn diktatuuri. 
jptka tappavat sntoja tubansia työläisiä ja lalonpoikia, pank· 
kiirikoplan hyväksi. Tah" työväeoluokan diktatuuri, s.o. 
työt-ä tekevieo valtavnll enemmislOn valta, . joka fiisuu por-
varit aseieta ja luo omap punaisen armeijan sekn vapauttaa 
'oko mailman orjuudesta. · 

Alas itacvaUiaat, 1800nt ;a ktminkaatl 'fAmii huuto ko-
hosi Veu1l.jnllä v. 1917 ja kaiku vastasi 'koko Europasta_ 
:Leusivät kruuuu~ Nikolai Romanovin, Wilhelm Hohen-
zollerniu, Karl Habsburgin. sekä muiden picnemmün ja sun-
rem mau laatuisten pyövelieu päistä. 

Alas pääoman iuevaUim. TAmä huuto' koboaa uyt. 
kun euimpäiu maiden työläiset 8stuvat toiseeu vallsnku-
moukseeosa, kUli oe nousevat toisen korran, vßrustautu-
vat viimeiseeu, ratkaisevaau taisteluun. . 

~uH11in Iyöpäivä - se oli Vappujuhlan tuulluslaus6 
tuolloin. Neu\'ostotasavaUat ovat jo toteuttancet sen vaati-
muksen. Niidon maiden työläis6t, joissa ncuvostovalta jo 
on voiUanl1t, ottavat pnivlI.jürjestyksen (; tuntisen 'työVllivän 
toteuttnmiskysy.mykeon. 

PorvariUista militaristllia t'aalaan - tll.mll. vanba. vappu-
vilatimus pitll.lI. paikkausEl yhö vielä. Ja junri sitii varlen 
wo luommeJriu om8.D puoaisen armeijamme. tYön armeijan, 
köyb.älistön armeijan, sosialismin tumeijan. Puoainen Ar-
meija .on jo olemassa Veniijiilln, Unkal'isso., Bait'rissa, Itä-
vallas8a. Punaineu nrmeija on pian oleva olemassß koko 
maailmassa. Puna-armeija voittaa . 

.Alas 1'mperialistiell -8ofal Noin julistivat koko mailmal'l. 
työläiaet toukok. 1 poll. AJas ni i d e u SOHl,' aIslS se !Iota, 
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jonka JBopimus»·(enteute·)Valtllin imperialistit tahtovat ju-
liatna Venäjän ja Unkarin neuvostotllS8vsitoja v8staan -
huudamme me uyt. Elllköön ksnsalaissota, aiuoa oikoa 
sota, se t8i5telu, johon eotrattn, luok~a nousee sortajiaall 
VBetsau . 

. Kaikkien maitten .9,ölllistcn .k?l,mia ,:satii. viivyttele-I 
mntöntä hyökktiysUl. nutl!. porv8QlilsJa halhtuksu\ vaatasll , 
jotka tahtovat tukahuttao. meidän silmiemme edessä eynty-
neet ja synf,yvl1t Europan neuvostotasavallat. 

..t1las porvariJliset impcr1aliJJtit, alas »ente'1lterl.1JQ1'Varisto, 
alas rQ$Vot. jQlka iahtovat lällettiiä sotojoukkonsa Vetläiälle 
'JOstaakscen jälleen tilanherrain voltan, uusial.:seen mOtlarkian, 
asettaakseen entiselleen lW11iarmisell riütoti. 

Rauskan, Euglannin, Amerikan, Italian, Serbian, Ru-
manian , Puolsll työläisei ja sOtilaat! Käälliäkää piatimenne 
-ornia porvareitaune 'Vnstaan. Teidän viholliseuoe 00 Olntulsa 
maaasallue. Nostakna ril:!~amllu.takainell kapina porvarilisin. 
ballitPksiallue v8staall. Alkööt saako ue edes ajateUa voi-
'Vaosa lähettäl1 teitä Ullkarin ja Vljnl1jlln vnllaokUlooukseu 
pyövelcik:si ja tukahuttajiksi. 

SaksnD ja ltä vallan työläiset ja sotilaat I Ktl.ö.otäköil 
pistimeouo omaa porvaristoalloe ja scn palvelukscen ru-
vennutta . sosialidemokratiaa, vastaall. Helpottakaa kom-
munistiSCH yhteiskulluan syunytystuskia_ 're, vnin te voitte 
pelastaa masone lliistä nälän ja työttömyyden kärsimyk-
sistä, joihill kunioknat, porvarit ja kenraalit ovat oe syös-
seet Jiitossa .sosialidemokratisteu. pettnrien kaussu_ 

Puolau, LieUuan, Viron ja &lo"lCU työlniset ja soti -
laatl Tciditu oma porvaristoonc ja Saksan sekn. . Enten-

·tem imperialistit usuttavat toitä Vcuäjän Bourta lleuvos-
totasavaltaa V3.staan. Muistakua: Venl1jän federatiivinen 
Neuvostotasavalta yhdistün kaikki työUi tekevät kausalli-
8uuteen katsomatto. '1'eidän kilsilläulle tahtoo porvaristo 
tukoa kohleet teilJe itsellcnne. 'l'aisteluun! RaduilJel Va-
punpäivänä vaunokaa vallottavanue vtlllan ja vapauden 
kukin maossanne! 



•• 
RYllUAkkö lähestyy. Proletaarisen vallankumouksen 

p<llo leiwabtaa koko Europsss8. billittömän voimakkaaksi. 
Läbestyy hetki, jota odotti"at tiennAyttfijtlmme ja opetta· 
jamme ja jonkn tulos ennusth'st tieteelliseu 80sialismin ue--
rokkaat perustajat, Marl{ ja Engels. Se, mitä unelwoivat 
'hmiskulluall parhaat, tulee todellisuudeksi. Meidän pUDai-

cn lippu mme, jota ovat sydänverellnöu punSDDeet koko-
aiset työväcn luokan aDurten taistelijaiu ja marttyyrien 

8ukupol"e~, Ul.mä lippu liebuu koko mailman yllä. Löi j(). 
sortajaimme tiUnteon hetki. V:n 1919 VapUnpl\ivä on tu-
eva byökkäyksen päiväksi, proletaarien n\,!snkumouksen 

päiväksi koko Europü8sa. Se, jota Europan porvaristo va-
vistuksella odotti 30 vnoUa sitten, toteutu" nyt. 

Tuunussauamme ovat: 
Eläköön proletariaatin diktatuuri koko maail-

aSBa! 
Eläköön kansainvällnen Neuvosto-tasavalta! 
Kaikld. puolustamaan Venäjän, Unkarin, Balerin 

euvosto-tasavaltojal 
Eläköön kansainvällnen punainen armeija! 
Eläköön 3:8 Internat8ionale! 
Eläköön Kommunismi! 

'Eläköön kommunistinen Vapunpäivä! 
Nltyttäytykööt kaikkien Europan pääkaupunkien ka· 

duilla toukok. 1 p:utl. 19 19 proletllarisen kaartin taajaväki· 
Bet pataljooDfLt. LähdettäkööD VappuDfL kaduille kaikkialla,. 
'missä tyOvl1estö!i elM ja taiBtelee. Vietettiiköön joka knupun-
giBB8., joko. kyläSS!t. mieJ.enosotukBin toukokuuo 1 po juhlaa. 
Kaikukoou vaientamattomana Euro'p8.U porvaristoD korviss8 
buUlo: olQ8 kopitaali, eliikoon komnltmimti! 

Älkööt työläiset miasMo m8.8ssa heittäkö käsisUi.än ki· 
'Vääreiul, jOlka beidän ktlsiinsä porvaristo väkivalloin työnsi 
v. 1914. Aseet t,yöläilJille, ne pois porvareilta - siinä p!1i-
vän tUllDUS. 



.. 
TllMu BllakkQ eri maissa ilmennee~ ybteeuotot OliViit. 

vain etuvartiokabakoita työn ja pääomsll viilillä. Syttyy 
Bund Bota. Lähestyy ratkais6va taistelu. Koko EuropssBR 
kaikuu tyytymättömyyttilän jUlistavain ja taisteluun DOll-
sevaiu proletaarien Muten kumina. Maallalaisi(l jyr!\bdyk· 
sill bIuluu maapallon eri puolilta. Ukkosessa ja royrs-
kyssä, veressä ja kyynelissä, näläss!\ ja loppumattomissa 
kärsimyksiseä 8YOtyy uuai kommuuismiu, työtä tekeväin 
yleissn vcljeyden mailma. 

V. 1919, syntyi 8uuri Kommunistinen Intel'natsionale. 
V. 1920 8YOtyy sunri Kausainvälinen Neuvosto-tasav«:lta. 

Eläköön Vapunpä1vä! 

Kommunistisen Internationalen Toimeenpaueva 
Komitea. 

• 



Kolmas Internationale ja sen 
asema historiassa. 

~Sopimus ~ -maitten imperialistit aaartavat Venil.jilä pyr-
kien eroittalllaan tartuollan pesäpaikkana pitälllil.usil. neu-
vostotasavallan kapitalistisesta maailmasta. Nämä ibmisct, 
jotka kehuskelevst laitostel.lsa .d6Illokratismia~ (kaussnvaJ-
taisuutta) ovat siihen mllllrin neuvostovaltaa vast.aan koh-
distetun viban sokaisemia, etteiv!1t buomsa, mitenkä nau-
rettaviksi ovat itsensi1 saattaneet. Sopii ajatella: kehit· 
tyneet, buomattavasti sivistYlleimmllt ja .demokraattiseh 
maat hampaisiin asti aseilla varustettuina. sotilaallisessa suh-
teessa... kiistämättö. koko maailmaa hallitsevina, pelkl1ävlit 
aatteellista tartuntaa, kuten tulta, joka on tu10ssa hävitetystu, 
nälkäisestll., takapajulle jääneestä Yieläpä heidlln vakuuttelu-
jeusa mukaau puolivillistä maastal Yksistllän jo tämLL risti-
rUta ave.& kllikkieu maittou työtätekevienjoukkojen silOlät 
ja auttaa paljastallla8u imperia1istieu Clemenceaun, Lloyd 
Georgen, Wilsouin ja heidän haUitusteusa naamarilill peite-
tyn todollisuudeu. 

Mutta ei yksistääu beidän 116uvostoja vastaau tiihdätyn 
vihan aiheuttama kapitalistieu Boknieu, vuan myöskin beidäü 
itsensä keskcn syntynyt oripuraisuus auttavat meitä sasttaou 
beidät asettarusan toinen toiselleen jalkakampin_ He ovat 
Bolmineet kesk:enAän todellisen vaikeoomisen salnliiton pe· 
läten kaikista. enimmäu ~ikeiUen tietojen leviämistii neu-
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vostotasavallaeta yleensl1, sen virallisista 8siakirjoista erito-
tell. Kuitenkiu on Ranskan porvariston pä1i-äänenkannat-
taja , Aika t (, Le Temps,) palstoilluan julkaiasut tiedonan-
non Kolmannen Kommunistisen. Internationalen perustami-
aBata M.oskovassa. . 

Me tuomme tämlin johdosta Ranskau pQ!:.variston pää-
älinenicannattajalle, Ranskan shauvinismin ja imperialismin 
johtajalle julki sulimmat kiitoksonime. Me olemme valmiit 
läbettämääu ) Ai~a,-lebdelle juhlalJisen adl'sssin ilmaistak· 
semme meidän tunpustuksemme sille aiitä, ett!!. se niin on-
nistuneest.i ja niin OS8ll.Ottavasti rneitä auttaa . 

. SiiUi, millä tavoin .Aiko., ·lebti ·muodosti tietousa ra· 
diomms mukaao, näkyvät täysin selvästi oe perusteet, jotka' 
ovat t-ärnän rahapussien äänenkannattajan johtimina. Se 
halusi tehdl1 piston Wilsonille, häueHe pisteliäästi huomaut· 
tau: katsokaa. muh, mHlllisia ovat ne, joitten ~anssa te sal· 
lisilte neuvotteluihill käymisenl Rahapussien filauksesta kir-
joittavat viisaat päät eivät huomaa, kuinka heiiän Wilsonin 
peloittelunsa. bolschevikeista rnuuttuu työtätekevien joukko· 
jen silmissä reklaamiksi bolschevikien eduksi. Toistan vielä: 
meidän sulimmat kiitoksemme ranskalaisten miljoneerien 
lHl.nenk~nnattajal1e I . 

Kolmannen Internationalen- perustaminen tapahtui seI-
laisessa maailman tilauteessa, etteivät mitkälio. fsopimus)· 
.imperialistien tai kapitalismin lakeijain vähäiset ja kurjat 
pidättfllyt, ci scbeiderpannieu Saksassa eikä rennerien 1tä· 
vaUassa oIe kykenevii1 estämään koko maailman työväen 
Inokkaan leviämästä tietoja tästä Internationalesta ja myö-
tätunnosta sitl:Lkobtaan. Tämlin tällaisen tilante:en synuytti 
ilmeisesti kaikkialla ei päivittäin, vaan tUllllittain kasvava 
köyhälislön vallankumous. Tämän tilanteen sYlloytti työtä-
tekevien joukkojell keskuudessa kebittynyt lIetwoswliike, joka 
jo Oll saavuttanut seUaisen voiman, että siitä. on tullut to-
delIa kansainvälinen liike. 

Eos.imäillen Internationale (1864-1872) laski perustan 
työl!1isten kansainväliaolle järjestölle valmistaakseen beidän 



" 
vallaukumoukaellista ~paiDo8tuetaaD pääomaa vsstaan. Toi· 
llSU Internationale (1889-1914) oH köybälistöliikkeen kau-
eainvälisenä järjestönä, jonka kasvu johti, joka aibeutti val· 
lankumouksellisen tasokorkeudeu väliaikaisen Iaakun, oppor-
tuniswin väliaikaisen voimistumisell ja vei siten lopuksi tä· 
ml1n Internationalen bäpeälliseen haaksirikkoon. 

Kolmas Internationale todellisestnuotiin v. 1918, jol-
10lu monivuotinen taisteluprosessi opportunismia ja sO!liaali-
shauvinismia vastaan, erikoisesti sodau aikana, johti kom-
oounististen puolueitten syntymiseen ed kansakuntien kes-
kau. Muodollisesti , kolmas Internationale perustettiin sen 
ensimäisessl\ edustajakokouksessa Moskovassa vuoden 1919 
maaliskuulla. Ja tämi1n Internationalen luonteenomaisin 
pUrre, sen keho itus toteuttamaan, elämään sovelluttamaan 
Marxin oppeja ja panemaan käytänlöön sosialismin ja työ· 
väenliikkeen vuosisataiset uuelmat, - tämä Kolmannen 
Internationalen luonteenomaisin pUrre heti ilmaisi itsensä 
sellaiscksi, etUI. uusi, kolmas :t työläisten kausainvälinen yh· 
tyma. alkoi jo nyt .. tunnetussa mitassa, käydä käsi kädessä 
sosialististen tasavalWjen lii(Qn "anssa. 

Ensimäinen Internationale laski peruslan köybäliatOn 
kansainväliselle taistelulle sosialismib. puolesta. 

~ Toinen Internationale oli perustaa valmistavana ajau· 
jsksona laajan joukkofiikkeen leviämiselle ed maissa. 

Kolmas Internationale omaksui toisen Internationalen 
tOitten hedelmät, heitti syrjään sen opportunistisen, sosiaali· 
shauvisnistisen, porvarilUsen ja pikkuporvarillisen muodoll 
ja alkoi toteuttaa köybäliston diktatuuria. 

Maailman vallankumouksellista li~kettä, köyhälistön lii· 
kettä pääoman ikeen kukistamiseksi j<)htavien puolueitten 
kansainvä.liselli1 liitolla on nyt käytettävänään kestävyydes·· 
ttiän auuremmoinen tukikohta; muutamia tlCUvostotasavaltoja, 
jotka kansaiovälieessä mittakaavassa, elämässä toteuttavat 
kaybll.liatön diktatuuria , sen voittoa kapitalia.D;lista. 

Kolmannen Kommnnistisen Internatsionalen maailmau-
histol'iallioen merkitya 00 iiinil., että se alkoi toteuttaa Mar:z:in -7 



sOllrillta t.uunuslauselm8.a, job ·kll.sitti sosialismiu ja työ- . 
väenliikkeen vuosisataisell kehityksen tulokeen, tunuus-
lauselmaa, jokn Jilisällyttää käsitteen: proletarin.atiu dikta-
tuuri. 

Tämä nel'okas edeltäkäsiu arviointi, tärnä nero'kas teo-
ria alkaa toteutua . 

. Nämä latinalaiset ·sauat ovat uyt käännetyt kaikille 
ilykyaikaisen Europau kausojen kielilJ~ ja vieläkiu enem-

Co mliu: kaikille maailman kielille. 
, Ou aUmnut maailmau historiau uusi ajanjakso. 

Ibmiskunta riisuu päältääu ' viimeistä ot'janmllotoaau; 
kapitalistiseu eH palkkaorju_uden muotoa. :r 

Orjuudesta vapauduttuaan ihmiskunta ensi kerran aso 
• tuu todelliseeu vapauteensa. 

Kuinka on voinut oUa mahdollista, että ensimäisenli 
maana, joka on toteuttanut köyhälistöD diktatuurin, joka 
on muodostanut neuvostot-8savallau, on ollut yksi Europau 
takapajuisimmista maista? Me tuskiu erebdymme, jos sa· 
uomme, "etUi nimenomaan törnä ristiriita Vennjän takapajui · 
suuden ja seu korkeimpaan demokratismiu muotoon ,byp-
päykseuJ välillä, porvarillisou domokratian kautta neuvosto-
eH köyhälistödemokratiaan, uimenomaau tämä ristiriita oli 

. yhtenä syistä sosialismiu johtajia vastaan harjoitetun sorr011, 
opportunististen tottumusten ja narrimaisten enuakkoluulo-
j~n rinnalla, joka erikoisesti on v.@:ikeuttauut tai hidastutta-
nut neuvostojen tehtl1vän käsitystä Lännessll.. 

Työläisjoukot ovat vaistollaan käsittäneet kt\utta maail· . 
man neuvostojen merkityksen köyhälistön taistelun välineenä 
ja k~ybälistövaltion muotoina, Mutta opportQ.uismin pilaa-
mat ,johtajah jatkoivat ja ybä jatkavat porvarillisen deo 
mokratian puolssta haihatusta, nimiUäen sitlt ,demokratiaksb 
yleensä. 

Onko ihmeellistä, että köyhälistöu diktatuuriu toteutta-
minen eUDen kaikkea on osoittanut ristiriidan Veuäjän taka-
pajuisuuden ja aen ,byppäyksen' välillä porvarillisen deo 
mokratian kautta. Ihmeellistä olisi Ollllt, JOs· historia oliai 



" 
Jabjoittannt demokratian f/uden muodon toteuttamieen ilmatl 
v8stakohtassrjaa. 

Kukn marxilaiuen hy"äosä, vieULpä kuka ibmillsll hy-
VällSä, joks on yleisesti tutustuuut nykya.ikaiseen tieteesee!-l , 
vastaa, jos häneHe asetetaan kysymys: onko luultavaa tastl-
puolinsll tai sopusuhtais~sti ~ proportsionaalinsn cd kapita-
lististen maitten siirtymiuen köyhälistön diktatuuriiu? tähän 
kysymykseen ehdottomasti k ielteisesti . rffi.Sspuolisuutta, Bopn-
suhtaisuutta, suhteellisuutta ei kapitalismiu maailmassa kog -
kaan oIe ol1ut eik!!. oIe voinut oHa. Kukin maa on kehit-
tyuyt erikoisen epätasaisesti milloin toi8en, milloin toissn 
puolen tai piirteen ja ryhmän kapitalismin ja työvltenliik-
keen ominaisuuksia. Kehityksen klliku Oll käynyt epä-
tasaisesti. 

Kun Ranska suoritti suurta porvirillista vallankumous-
taan herättämällä historiallisesti uuteen eläm!l.än koko Euro-
pan mannermaau, osoitttlutui Englanti olevansa vastavallan-
kumouksellisen liittoutuman jobdossa, ollen samaUa kapita-
listisesti paljon k,ebittyneempi Ranskna. Ja englantilainen 
sen ajan työviienliike nerokkaasti esiintuo paljon tulevasta " 
marxismista . 

. Kun Englauti ulltoi Illaaihnallc eusimäisen laajup to-
delIa joukkoja käsittävän , poIiittisesti muodostelluD, köybn.· 
listö-vallankumonksellisen liikkeen: chartismin, tapahtui Eu· 
fopan mantereella enimmäkseen heikkoja porvarillisia vaUall-_ . 
kUlUouksia., mutta Ranskassa leimahti ensimäincn suuri 
kansalaissota köyhälistön ja porvariston välillä. Porvaristo 
mursi k!1yhälistön ei-inäiset kansalliset joukko·osastot yksi-
teilen ja eri aikoina ed maissa. 

, Englanti antoi mallimaan, jossa Engelsin lausumun 
mukaan porvaristo pOl'varistuneen aristokratiall kaussa lai 
köyhälistÖD porvaristuneimman ylimystön. Kehittynyt kapita-
listinen maa osottautui muutamiksi kymmenvuosiksi jäävän 
takapajujseksi köyhnlistön vallankumouksellisen taistelun 
merke.iss!L Rauskll tuH kuluttaneeksi köyhälistön vojmllt 
kabteeu sa.nkarilliseon maailmaubistorian merkeissä ta\'atto-
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