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PUHE JOUKKOKOKOUKSESSA 
ENT. MICHELSONIN TEHTAASSA 

ELOKUUN 30 pnä 191836
LYHYT SANOMALEHTISELOSTUS

( S u o s i o n o s o i t u s t e n  my r s k y . )  Meitä bolshevik
keja syytellään jatkuvasti siitä, että olemme luopuneet tasa- 
arvoisuuden ja veljeyden tunnuksista. Selvittäkäämme tämä 
kysymys perinpohjaisesti.

Mikä valta tuli tsaarivallan tilalle? Gutshkovien ja Milju- 
kovien valta, joka ryhtyi puuhaamaan Venäjälle Perustavaa 
kokousta. Entä mitä piili todellisuudessa tämän työn takana, 
jota tehtiin tuhatvuotisesta ikeestä vapautuneen kansan 
hyväksi? Se, että Gutshkovin ja muiden puuhaajien selän 
takana on lauma kapitalisteja, jotka tavoittelivat omia, 
imperialistisia päämääriään. Ja kun valtaan nousi Kerens- 
kin, Tshernovin ynnä muiden kopla, niin tuo horjuva ja maa
perää vailla oleva hallitus ei muuta tehnytkään kuin huo
lehti sille läheisen porvariston elintärkeistä eduista. Valta 
siirtyi tosiasiallisesti kulakeille eikä se antanut työtäteke
ville joukoille mitään. Samaa havaitsemme muissakin 
maissa. Ottakaamme esimerkiksi Amerikka, vapain ja sivis
tynein maa. Se on demokraattinen tasavalta. Mutta mitä 
näemme? Kourallinen miljardöörejä eikä miljonäärejä hallit
see häikäilemättä, mutta koko kansa elää orjuudessa ja 
pakon alla. Kun tehtaat ja muut tuotantolaitokset, pankit ja 
kaikki maan rikkaudet ovat kapitalistien hallussa ja kun 
demokraattisen tasavallan rinnalla näemme miljoonien työ
tätekevien orjuutetun aseman ja toivottoman kurjuuden, 
niin herää kysymys: mikä tässä on ylistämäänne tasa-arvoi- 
suutta ja veljeyttä?

Ei! Siellä, missä ..demokraatit” ovat vallassa, harjoite
taan kaunistelematonta, aitoa rosvoutta. Kyllä me tun
nemme niin sanottujen demokratioiden todellisen luon
teen.

Ranskan tasavallan, Englannin ja muiden demokratioi
den salaiset sopimukset paljastivat meille silminnähtävästi
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koko asian olemuksen ja taustan. Päämäärät ja intressit oli
vat yhtä rikollisia ryövärin päämääriä ja intressejä kuin 
Saksallakin. Sota avasi silmämme, ja me näemme selvästi, 
kuinka isänmaan puolustaja paljastuu julkeaksi saalista
jaksi ja ryöväriksi. Tuon saalistajan rynnistyksen vastapai
noksi on asetettava vallankumouksellinen toiminta, vallan
kumouksellinen luova työ. Tosin tällaisena poikkeuksellisena 
aikana on yhteenliittäminen, varsinkin talonpoikaisten val
lankumouksellisten ainesten yhteenliittäminen kovin vai
keaa, mutta me luotamme vallankumouksen kärkijoukon, 
teollisuusproletariaatin luovaan voimaan ja sosiaaliseen 
innostukseen. Työläiset puolestaan ovat tajunneet hyvin 
sen, että niin kauan kuin lumoavan kauniit satu-unelmat 
demokraattisesta tasavallasta ja Perustavasta kokouksesta 
pysyvät ihmisten mielissä, niin kauan tullaan entiseen 
tapaan kuluttamaan joka päivä 50 miljoonaa ruplaa heille 
tuhoisiin sotatarkoituksiin, niin kauan he eivät ikinä pääse 
kapitalistisesta sorrosta. Tämän tajuttuaan työläiset perus
tivat omat Neuvostonsa.

Aivan samalla tavalla reaalinen, todellinen elämä opetti 
työläiset ymmärtämään, että niin kauan kuin tilanherrat 
elelevät suurenmoisesti palatseissa ja satumaisissa lin
noissa, niin kauan kokoontumisvapaus on vain harhakuvi
telma ja tarkoittaa tuskin muuta kuin vapautta kokoontua 
toisessa maailmassa. Myöntäkää, että vapauden lupaaminen 
työläisille ja palatsien, maiden, tehtaiden ja kaikkien rik
kauksien jättäminen samaan aikaan kapitalistien ja tilan
herrojen huostaan... ei tunnu oikein vapaudelta eikä tasa- 
arvoisuudelta. Meillä taasen on vain yksi ohjelause, yksi 
tunnus: jokaisella, joka tekee työtä, on oikeus nauttia elä
män antimia. Tyhjäntoimittajain, loiseläjäin, jotka imevät 
työtätekevän kansan verta, täytyy jäädä ilman näitä anti
mia. Ja me julistamme: kaikki työläisille, kaikki työtäteke
ville!

Me tiedämme, kuinka vaikeaa tämän kaiken toteuttami
nen on, tiedämme, kuinka raivokasta on porvariston vasta
rinta, mutta uskomme proletariaatin lopulliseen voittoon, 
sillä kun kerran proletariaatti on kyennyt selviytymään 
imperialistisen sodan rajuilman aiheuttamista hirvittävistä 
onnettomuuksista ja pystyttämään hajottamansa rakennuk
sen raunioille sosialistisen vallankumouksen rakennuksen, 
niin se ei voi olla voittamatta.
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Ja todellakin, kaikkialla tapahtuu voimien yhteenliitty
mistä. Meidän toimeenpanemamme maan yksityisomistuk
sen lakkauttamisen ansiosta on nyt käynnissä kaupunkien ja 
maaseudun proletariaatin todellinen yhteenliittyminen. Työ
läisten luokkatietoisuuden selkeneminen on yhä selväpiir- 
teisemmin nähtävissä myös Lännessä. Englannin, Ranskan, 
Italian ja muiden maiden työläiset esittävät yhä enemmän 
julistuksia ja vaatimuksia, jotka osoittavat, että maailman
vallankumouksen riemuvoitto on lähellä. Ja meidän päivän- 
tehtävänämme on: tehdä vallankumouksellista työtämme 
piittaamatta mistään rosvoavan porvariston tekopyhistä ja 
julkeista huudoista ja voivotteluista. Meidän on suunnattava 
kaikki tshekkoslovakialaisrintamalle musertaaksemme koko 
tuon rosvojoukkion, joka käyttää naamionaan vapauden ja 
tasa-arvoisuuden tunnuksia ja ampuu sadoittain ja tuhan
sittain työläisiä ja talonpoikia.

Meillä on yksi ulospääsy: voitto tai kuolema!
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