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TAITELKAA TAKTIIKASTA, METTÄ ANTAKAA 
SELVÄT TUNNUKSET!

Väittely taktiikasta Valtakunnanduuman suhteen yltyy 
yhä enemmän. Erimielisyys „Iskran” ja „Proletarin” välillä 
käy yhä syvemmäksi, varsinkin „Iskrassa” julkaistun 
Parvusin kirjoituksen jälkeen.

Taktiikasta pitää väitellä. Mutta samalla on ehdottomasti 
pyrittävä mitä täydellisimpään selvyyteen. Taktiikkakysy- 
mykset ovat puolueen poliittisen menettelyn kysymyksiä. 
Määrätynlainen menettely voidaan ja täytyy perustella 
sekä teorialla että historiallisilla selityksillä kuin myöskin 
koko poliittisen tilanteen analyysilla j.n.e. Mutta taistelevan 
luokan puolue ei saa missään näissä väittelyissä jättää 
huomioimatta sitä, että poliittista menettelyämme koskevat 
konkreettiset kysymykset vaativat ehdottoman selviä vas
tauksia, joita ei voida kahdella tavalla tulkita: kyllä tai ei? 
onko meidän nyt heti, tällä hetkellä tehtävä sitä ja sitä vai 
eikö ole tehtävä?

Nämä selvät vastaukset ovat välttämättömiä sekä sitä 
varten, ettei erimielisyyksiä paisutettaisi eikä sotkettaisi, 
että sitä varten, että työväenluokka tietäisi aivan tarkasti, 
nimenomaan mitä konkreettisia neuvoja nämä tai nuo 
sosialidemokraatit tällä hetkellä antavat.

Tuodaksemme täyden selvyyden „Iskran” kanssa käy- 
määmme väittelyyn esitämme seuraavan konkreettisten 
kysymysten luettelon sosialidemokratian poliittisesta menet
telystä nykyisessä Duuman agitaatiokamppailussa. Emme 
laisinkaan tavoittele tämän luettelon ehdotonta täydelli
syyttä ja olemme hyvin iloisia kaikista huomautuksista, 
joissa osoitetaan, että on tarpeen täydentää sitä tahi muut
taa tai jakaa joitakin kysymyksiä. On itsestään selvää, että 
se, mikä koskee vaalikokouksia, koskee myös yleensä 
kaikkia ja kaikenlaisia kokouksia.
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MITÄ NEUVOJA
SOSIALIDEAtOKRAATIT ANTAVAT PROLETARIAATILLE 

VALTAKUNNANDUUMAN SUHTEEN?

.  „ „Prole-„Iskra tari..

1. Onko työläisten tunkeuduttava vaali
kokouksiin? ...................................................  Kyllä. Kyllä.

2. Onko työläisten tunkeuduttava vaali
kokouksiin jopa voimaa käyttäen? ..............  Kyllä. Kyllä.

3. Onko näissä kokouksissa puhuttava
Valtakunnanduuman täydellisestä kelvotto
muudesta ja sosialidemokratian kaikista 
tarkoitusperistä, koko ohjelmasta? ..........  Kyllä. Kyllä.

4. Onko näissä kokouksissa kehotettava 
työläisiä ja koko kansaa aseelliseen kapi
naan, muodostamaan vallankumousarmeija
ja väliaikainen vallankumoushallitus? ......  ? Kyllä.

5. Onko näistä (4. kohdan) tunnuksista
tehtävä koko ,,Duuma”-kamppailumme kes
keisin kohta? .................................................  Ei. Kyllä.

6 . Onko Valtakunnanduumaan menevät 
„osvobozhdenijelaiset” (eli „perustuslailli
set demokraatit”) leimattava porvarillisiksi 
pettureiksi, jotka tekevät „sopimuksen”
tsaarin kanssa? .........................................  Ei. Kyllä.

7. Onko meidän, sosialidemokraattien,
puhuttava kansalle siitä, että olisi suota
vampaa valita Valtakunnanduumaan Pet- 
runkevitsheja tai Stahovitsheja y.m.s.?......  Kyllä. Ei.

8 . Onko osvobozhdenijelaisten kanssa
yleensä solmittava minkäänlaisia sopimuk
sia siitä, että me kannatamme heitä niiden 
tai näiden ehtojen, vaatimusten, sitoumus
ten y.m.s. perusteella? .................................. Kyllä. Ei.

9. Onko tunnuksesta: „vallankumouk
sellinen itsehallinto” tehtävä agitaatiomme
keskeisin kohta? .........................................  Kyllä. Ei.

10. Onko kansaa kehotettava nyt heti 
valitsemaan yleisellä äänestyksellä vallan
kumouksellisen itsehallinnon elimiä ja 
niiden kautta myös perustava kokous? ....... Kyllä. Ei.
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. . „ „Prole-„Iskra tari»
11. Onko meidän valittava sosialidemo

kraattisia vaalikomiteoita? onko meidän 
asetettava omia, sosialidemokraattisia, 
ehdokkaitamme Valtakunnanduumaan?....... Kyllä. Ei.

».ProletarV  № IS, 
syyskuun 26 (13) pnä 1905 Julkaistaan „Protetari"  lehden 

tekstin mukaan


