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TYÖVÄEN VALTIO JA PUOLUEVIIKKO

Puolueviikkoa24 pidetään Moskovassa Neuvostovallalle 
tukalana ajankohtana. Denikinin menestykset ovat saaneet 
tilanherrat, kapitalistit ja heidän ystävänsä järjestämään 
entistä kiihkeämmin uusia salaliittoja ja porvariston pon
nistelemaan entistä kovemmin paniikin kylvämiseksi ja 
Neuvostovallan mahdin horjuttamiseksi kaikin keinoin. 
Epäröivät, horjuvat ja tiedottomat pieneläjät ja heidän 
mukanaan intelligentit, eserrät ja menshevikit ovat alka
neet tapansa mukaan horjua entistä enemmän ja he ovat 
ensimmäisinä antaneet kapitalistien pelästyttää itsensä.

Mutta olen sitä mieltä, että Moskovan puolueviikon 
sattuminen tukalaksi ajankohdaksi on meille pikemminkin 
edullista, sillä siitä on hyötyä asialle. Me emme tarvitse 
puolueviikkoa paraatia varten. Näennäisiä puolueen jäseniä 
emme tarvitse ilmaiseksikaan. Meidän puolueemme, vallan
kumouksellisen työväenluokan puolue, on maailman ainoa 
hallituspuolue, jonka pyrkimyksenä ei ole jäsenmäärän 
lisääminen, vaan jäsenistön laadullinen parantaminen, 
puolueen puhdistaminen „mukanakulkijoista”. Olemme jo 
moneen otteeseen suorittaneet puolueen jäsenten uudelleen- 
rekisteröinnin 25 ajaaksemme pois nuo „mukanakulkijat” ja 
jättääksemme puolueeseen vain tietoiset ja kommunismille 
vilpittömän uskolliset jäsenet. Olemme käyttäneet sekä rin
tamalle mobilisointia että talkoiden järjestämistä puhdis- 
taaksemme puolueen niistä, jotka mielivät vain „käyttää 
hyväkseen” hallituspuolueen jäsenten asemasta johtuvia 
etuisuuksia, niistä, jotka eivät halua tehdä kommunismin 
hyväksi antaumuksellista työtä.
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Ja nyt, kun on käynnissä voimaperäinen mobilisointi rin
tamalle, puolueviikkoa on hyvä pitää siksi, ettei se viekoi
tele puolueeseen mukanakulkijoita. Me kutsumme puoluee
seen sankoin joukoin vain tavallisia työläisiä ja köyhiä 
talonpoikia, työtätekeviä talonpoikia e m m e k ä  keinotte- 
lijatalonpoikia. Näille rivijäsenille emme lupaa emmekä 
anna mitään etuisuuksia puolueeseen liittymisestä. Päin
vastoin, puolueen jäsenten on nyt suoritettava tavallista 
raskaampaa ja vaarallisempaa työtä.

Sitä parempi. Puolueeseen liittyvät vain vilpittömät 
kommunismin kannattajat, vain ne, jotka ovat todella 
uskollisia työväen valtiolle, vain rehelliset työtätekevät, 
vain ne, jotka todella edustavat kapitalismin aikana sorret
tuja joukkoja.

Vain sellaisia puolueen jäseniä me tarvitsemmekin.
Me tarvitsemme uusia puolueen jäseniä tosityötä emmekä 

mainostusta varten. Tällaisia tosityötä tekeviä jäseniä me 
kutsumme puolueeseen. Työtätekeville me avaamme puo
lueen ovet selkoselälleen.

Neuvostovalta on työtätekevien valta, joka taistelee pois
taakseen lopullisesti pääoman ikeen. Tähän taisteluun on 
noussut ensimmäisenä kaupunkien ja tehdaskeskusten työ
väenluokka. Se on saanut ensimmäisen voittonsa ja valloit
tanut valtiovallan.

Työväenluokka liittää mukaansa talonpoikain enemmis
tön. Sillä pääoman puolelle, porvariston puolelle pyrkii 
vain kaupustelija- ja keinottelijatalonpoika, mutta ei työtä^ 
tekevä talonpoika.

Kehittyneimmät ja valveutuneimmat työläiset, Pietarin 
työläiset, ovat antaneet eniten voimia Venäjän hallintaan. 
Mutta me tiedämme, että tavallisten työläisten ja talonpoi
kain joukossa on hyvin paljon työtätekevien joukkojen 
eduille uskollisia ja johtavaan työhön pystyviä henkilöitä. 
Työläisten ja talonpoikain keskuudessa on hyvin paljon 
organisatorisia ja hallinnollisia kykyjä, joille kapitalismi ei 
antanut kehitysmahdollisuuksia, mutta joita me autamme 
ja joita meidän on autettava kaikin keinoin nousemaan ja 
käymään käsiksi sosialismin rakentamiseen. Nuo uudet, 
vaatimattomat, näkymättömät kyvyt eivät ole helposti löy
dettävissä. Ei ole helppoa saada valtiolliseen työhön 
mukaan tavallisia työläisiä ja talonpoikia, joita tilanherrat 
ja kapitalistit ovat polkeneet ja pelotelleet satoja vuosia.
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Mutta juuri tätä vaikeaa työtä meidän on tehtävä, teh
tävä ehdottomasti, että voisimme ammentaa enemmän uusia 
voimia työväenluokan ja työtätekevän talonpoikaisten 
riveistä.

Liittykää puolueeseen, toverit puolueeseen kuulumattomat 
työläiset ja työtätekevät talonpojat! Me emme lupaa teille 
etuisuuksia puolueeseen liittymisestä, me kutsumme teitä 
vaikeaan työhön, valtiolliseen rakennustyöhön. Jos te olette 
vilpitön kommunismin kannattaja, niin käykää rohkeammin 
käsiksi tähän työhön, älkää pelätkö sen uutuutta ja vai
keutta, älkää välittäkö vanhoista ennakkoluuloista, joiden 
mukaan tämä työ on muka voimienmukaista vain niille, 
jotka ovat saaneet virallisen sivistyksen. Se ei ole totta. 
Tavalliset työläiset ja työtätekevät talonpojat voivat ja 
heidän pitää yhä suuremmassa määrässä johtaa sosialismin 
rakennustyötä.

Työtätekevien joukot ovat puolellamme. Siinä on voi
mamme. Siinä on maailman kommunismin voittamattomuu* 
den lähde. Enemmän uusia työntekijöitä joukoista puolueen 
riveihin, osallistumaan itsenäisesti uuden elämän rakenta
miseen,— sillä tavalla me taistelemme kaikkia vaikeuksia 
vastaan, sitä tietä saavutamme voiton.
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