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HUHTIKUUN TEESEJÄ PUOLUSTAVAN ARTIKKELIN 
TAI PUHEEN HAHMOTELMA

(1) Uhkaa taloudellinen vararikko. Siksi porvariston 
syrjäyttäminen on virhe.

(Tämä on porvarillinen johtopäätös. Mitä lähempänä on 
vararikko, sitä tärkeämpää on porvariston syrjäyttäminen.)

(2) Proletariaatti on järjestymätöntä, heikkoa, valveutu- 
matonta.

(Oikein. Siksi koko tehtävä on siinä, että taistellaan niitä 
pikkuporvarillisia johtajia, niin sanottuja sosialidemo
kraatteja (Tshheidzeä, Tsereteliä, Steklovia) vastaan, jotka 
tuudittavat uneen joukkoja kehottaen niitä luottamaan 
porvaristoon.

Ei yhdistymistä näiden pikkuporvarien (Tshheidzen, 
Steklovin, Tseretelin) kanssa, vaan tämän sosialidemo
kratian, proletariaatin vallankumousta turmelevan sosiali
demokratian murskaaminen.)

(3) Tässä vaiheessa vallankumous on porvarillinen. Sen 
vuoksi ei tarvita ..sosialistista koetta”.

(Tuo järkeily on läpeensä porvarillinen. ..Sosialistisesta 
kokeesta” ei puhu kukaan. Konkreettinen marxilainen pää
telmä ei vaadi nyt ainoastaan luokkien, vaan myös 
instituutioiden huomioonottamista.)

Herrat vallankumouksen tukahduttajat (Tshheidze, Tse- 
reteli, Steklov) vetävät korealla sanahelinällään vallan
kumousta taaksepäin, työläisten edustajain Neuvostoista 
porvariston ..yksinvaltaan”, tavalliseen porvarilliseen 
parlamentaariseen tasavaltaan.

Meidän on taitavasti, varovaisesti, käsityksiä selven
täen johdettava proletariaattia ja talonpoikaisköyhälistöä 
e t e e n p ä i n ,  „kaksoisvallasta” työläisten edustajain Neu
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vostojen y k s i n v a l t a a n ,  ja se juuri onkin kommuuni 
marxilaisessa mielessä, vuoden 1871 kokemuksen mielessä.

Kysymys ei ole siitä, kuinka nopeasti on kuljettava, vaan 
minne on kuljettava.

Kysymys ei ole siitä, ovatko työläiset vaimentuneita, 
vaan siitä, m i t e n  ja m i h i n  heitä on valmennettava.

Koska työläisten edustajain Neuvoston manifestit ja 
julistukset sodasta y.m.s. ovat jonninjoutavaa ja valheel
lista pikkuporvarillista loruilua, mikä vain tuudittaa uneen 
kansaa, niin tehtävänämme on ennen kaikkea, kuten jo 
mainitsin, selventää käsityksiä ja vapauttaa joukot 
Tshheidzen, Steklovin, Tseretelin ja kumpp. porvarillisesta 
vaikutusvallasta.

Työläisten edustajain Neuvoston, s.o. Tshheidzen, Tsere
telin ja Steklovin »vallankumouksellinen puolustuskanta” 
on sata kertaa vaarallisempi, sillä se on imelillä koru
lauseilla verhoiltu shovinistinen virtaus, yritys saada 
joukot suhtautumaan sovinnollisesti Väliaikaiseen vallan- 
kumoushallitukseen.

Tietämätön, valveutumaton, herrojen Tshheidzen, Tsere
telin, Steklovin ja kumpp. petkuttama joukko ei käsitä, että 
sota on politiikan jatkamista, että sotia käyvät hallitukset.

On selitettävä, että »kansa” voi lopettaa sodan tai muut
taa sen luonnetta vain muuttamalla hallituksen luokka- 
luonnetta.
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