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SOSIALISMIN KÄYTÄNTÖÖNOTTAMINEN 
VAI KRUUNUNVARKAUDEN PALJASTAMINEN?

On päätetty ja allekirjoituksella vahvistettu, ettei Venä
jällä voida ottaa käytäntöön sosialismia. Sen todisti — mel
kein täysin marxilaisesti — hra Miljukov kesäkuun 
kolmannen päivän valtakomentoa kannattavien biisonien 
neuvottelukokouksessa menshevistisen ministerilehden „Ra- 
botshaja Gazetan” perässä. Samaa mieltä oli suurin puo
lue— yleensä Venäjällä ja myös Neuvostojen edustaja
kokouksessa suurin — sosialistivallankumouksellisten puo
lue, joka ei ole ainoastaan suurin puolue, vaan tuntee 
myös suurinta aatteellista (pyyteetöntä) pelkoa, että val
lankumousta saatetaan jatkaa sosialismin suuntaan.

Itse asiassa pelkkä tutustuminen bolshevikkien huhti
kuun 24—29 päivänä 1917 pitämän konferenssin päätös
lauselmaan osoittaa, että bolshevikitkin pitävät mahdotto
mana sosialismin pikaista „käytäntöönottamista” Venä
jällä.

Mistä sitten kiistellään? Miksi melutaan?
Siksi, että huudoilla sosialismin Venäjällä »käytäntöön- 

ottamista” vastaan kannatetaan (monet tekevät sen tietä
mättään) niiden yrityksiä, jotka vastustavat kruununvar- 
kauden paljastamista.

Älkäämme kiistelkö sanoista, kansalaiset! Sellainen ei 
yleensäkään sovi aikaihmisille saatikka sitten »vallan
kumouksellisille demokraateille”. Älkäämme puhuko »kaik
kien” hylkäämästä sosialismin „käytäntöönottamisesta”. 
Puhukaamme kruununvarkauden paljastamisesta.

Kun kapitalistit tekevät työtä puolustuksen hyväksi, t.s. 
valtiolle, ei se ole enää »puhdasta” kapitalismia — selvä
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ju ttu— vaan kansantalouden erikoinen muoto. Puhdas 
kapitalismi on tavaratuotantoa. Tavaratuotanto on työn
tekoa tuntemattomille ja vapaille markkinoille. Mutta puo
lustuksen hyväksi „työtä tekevä” kapitalisti ei suinkaan 
„tee työtä” markkinoille, vaan valtion tilauksesta, jopa 
hyvin usein valtiolta lainaksi saamillaan rahoilla.

Tästä omalaatuisesta operaatiosta saatujen liikevoitto
jen määrän salaaminen ja suurempien voittojen ottaminen 
kuin mitä todella tuotantoon osallistuva ihminen toimeen
tuloonsa tarvitsee on mielestämme kruununvarkautta.

Ellette ole samaa mieltä kanssamme, niin olette ilmeisesti 
eri mieltä kuin väestön suuri enemmistö. On aivan varmaa, 
että Venäjän työläiset ja talonpojat ovat valtaosaltaan 
juuri sitä mieltä ja että he sanoisivat sen suoraan, jos kysy
mys olisi asetettu heille ilman kieräilyjä, verukkeita, dip
lomaattisia kaihtimia.

Mutta jos olette samaa mieltä, niin käykäämme yhdessä 
taisteluun juonia ja verukkeita vastaan.

Ollaksemme mahdollisimman myöntyväisiä tällaisessa 
yhteisessä toimenpiteessä kuin on tämä taistelu ja osoit
taaksemme mahdollisimman suurta sopuisuutta rohkenem- 
me esittää Neuvostojen edustajakokoukselle seuraavan 
päätöslauselmaluonnoksen:

„Ensi askeleena tuotannon ja jakelun kaikessa valvon
nassa, ei ainoastaan säännöstelyssä, vaan tavallisessa val
vonnassakin” (huomautus, joka ei kuulu päätöslausel
man tekstiin: onhan ministeri Peshehonovkin luvannut 
pyrkiä siihen, „että se, mitä meillä on, jaetaan tasapuoli
sesti”), „ensi askeleena kaikessa vakavassa taistelussa 
rappiotilaa ja maata uhkaavaa katastrofia vastaan pitää 
olla asetus liikesalaisuuden (myös pankkisalaisuuden) 
lakkauttamisesta kaikissa valtion tarviketoimituksiin tai 
yleensä puolustusta varten suoritettaviin tarviketoimituk
siin liittyvissä liiketoimissa. Sellainen asetus täydennetään 
viipymättä lailla, joka rankaisee rikoksena välittömät ja 
välilliset yritykset salata tätä koskevia asiapapereita tai 
tosiasioita henkilöiltä tai ryhmiltä, joilla on valtuudet:

a) miltä työläisten tai sotilaiden tahi talonpoikien edus
tajain Neuvostolta hyvänsä;

b) miltä työläisten tai virkailijain y.m.s. ammattiliitolta 
hyvänsä;
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c) miltä suurelta poliittiselta puolueelta hyvänsä (tällöin 
on vaikkapa valitsijamäärän mukaan määriteltävä tarkasti 
käsite: „suuri” puolue)”.

Kaikki ovat samaa mieltä, että sosialismin pikainen käy- 
täntöönottaminen Venäjällä on mahdotonta.

Ovatko kaikki samaa mieltä, että kruununvarkauden 
viipymätön paljastaminen on välttämätöntä?
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