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SANOMALEHTISEEOSTUS

Lokakuun 25 päivän vallankumous osoitti, että prole
tariaatti, joka on todistanut kykenevänsä vastustamaan 
sitkeästi porvaristoa, on erittäin kypsynyt poliittisesti. 
Mutta sosialismin täydellistä voittoa varten tarvitaan 
tavattoman suurta järjestyneisyyttä, jota elähdyttää tietoi
suus, että proletariaatin täytyy tulla hallitsevaksi luokaksi.

Proletariaatin tehtävänä on nyt järjestelmän sosialisti
nen uudistaminen, sillä kaikki puolittaiset ratkaisut, niin 
helposti kuin niitä voitaneenkin perustella, ovat merkityk
settömiä, koska maan taloudellinen tila on tullut siihen 
pisteeseen, jolloin ei voida sallia puolittaisia ratkaisuja. 
Jättiläismäisessä taistelussamme imperialismia ja kapita
lismia vastaan ei ole sijaa puolinaisille toimenpiteille.

Kysymys on siitä, voitetaanko vai tullaanko voitetuksi.
Työläisten täytyy tämä ymmärtää ja he ymmärtävät; se 

käy selville siitä, että he ovat hylänneet ja hylkäävät puo
littaiset kompromissiratkaisut. Mitä syvällisempi kumous 
on, sitä enemmän tarvitaan aktiivisia työntekijöitä, jotka 
muodostavat kapitalismin tilalle sosialismin koneiston. 
Pikkuporvariston voimat eivät riitä siihen, vaikkei harjoi- 
tettaisikaan sabotointia. Vain kansanjoukkojen syvimmät 
kerrokset voivat omatoimisesti suorittaa tämän tehtävän. 
Sen tähden ei pidä ajatella nyt oman asemansa paranta
mista juuri tällä hetkellä, vaan on ajateltava sitä, että 
tultaisiin hallitsevaksi luokaksi. Ei voida olla varmoja, että 
maaseudun proletariaatti käsittää selvästi ja varmasti
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omat etunsa. Sen voi tehdä vain työväenluokka, ja tietoi
sena suurista tulevaisuuden näköaloista jokaisen proletaa
rin on pidettävä itseään johtajana ja vietävä joukkoja 
mukanaan.

Proletariaatin on tultava hallitsevaksi luokaksi siinä 
mielessä, että se johtaa kaikkia työtätekeviä, sekä poliitti
sesti hallitsevaksi luokaksi.

On taisteltava sitä ennakkoluuloa vastaan, että vain por
varisto voi hallita valtiota. Proletariaatin on otettava 
käsiinsä valtion hallinta.

Kapitalistit tekevät kaikkensa vaikeuttaakseen työväen
luokan tehtävien täyttämistä. Ja jokaisen työväenjärjes
tön — ammattiyhdistysten, tehdaskomiteain ynnä mui
den— on ryhdyttävä ratkaisevaan taisteluun taloudellisella 
alalla. Porvaristo turmelee kaikkea, sabotoi kaikkea 
ajaakseen karille työväen vallankumouksen. Tuotannon 
järjestämistehtävät lankeavat kokonaan työväenluokan 
hartioille. Hylätkäämme kerta kaikkiaan se ennakkoluulo, 
että valtiolliset asiat, pankkien ja tehtaiden johtaminen 
ovat tehtäviä, joita työläiset eivät kykene suorittamaan. 
Kaikki se voidaan kuitenkin suorittaa vain tekemällä alin
omaa äärettömän paljon järjestelytyötä.

On järjestettävä tuotteiden vaihto, tilinpito, otettava jär
jestelmällisesti käytäntöön valvonta — ne ovat työväen
luokan tehtäviä, ja tiedot niiden toteuttamista varten se 
on saanut tehdaselämältään.

Pitäköön jokainen tehdaskomitea itseään myös koko 
valtioelämää järjestävänä järjestösoluna eikä ainoastaan 
oman tehtaansa asioiden ajajana.

On helppoa antaa asetus yksityisomistuksen lakkautta
misesta, mutta työläisten itsensä on se toteutettava ja vain 
he voivat sen toteuttaa käytännössä. Tulkoon virheitä — 
ne ovat uuden luokan virheitä uuden elämän luomisessa.

Talouselämän järjestämisen konkreettista suunnitelmaa 
ei ole eikä voikaan olla.

Sitä ei voi kukaan antaa valmiina. Mutta sen voivat 
tehdä joukot alhaaltakäsin, kokemuksensa perusteella. Tie
tenkin tullaan antamaan ohjeita ja suuntaviivoja, mutta 
on aloitettava samanaikaisesti sekä ylhäältä että alhaalta.

Neuvostojen on muututtava koko Venäjän tuotantoa 
ohjaaviksi ja säännösteleviksi elimiksi, mutta ettei niistä
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tulisi esikuntia, joilla ei ole sotajoukkoja, on tehtävä työtä 
pohjakerroksissa...*

Työväenjoukkojen on käytävä käsiksi valvonnan ja tuo
tannon järjestämiseen laajassa valtiollisessa mitassa. Ei 
yksilöiden, vaan kaikkien työtätekevien joukkojen järjestä
minen takaa menestyksen, ja jos me saamme sen aikaan, 
jos saamme järjestykseen talouselämän, niin kaikki meitä 
vastaan toimivat voimat tulevat itsestään lakaistuksi pois.

„ Pravda” M 208, 
joulukuun 20 (7) pnä 1917
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* M uistiinpanojen epäselvyyden vuoksi on m uutam a sana jä te tty  pois. Toim.


