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edustajakokoukseen valmistautuminen lähenee lop
puaan2®. Vähitellen selvenevät puolueryhmien voima
suhteet. Käy selville, että teollisuusalueet suurim
malta osaltaan kannattavat bolshevikkeja. Pietari, 
Moskova, Keskinen teollisuusalue, Puola, ltämeren- 
maat, Urali — niissä nauttii luottamusta bolshevikkien 
taktiikka. Kaukaasia, Kaspiantakainen alue, Venä 
jän eteläosa, eräät Bundin27 vaikutusalueiden kaupun
git, „Spiikair28 talonpoikaisjäijestfit -- niistä ammen
tavat voimia toverit menshevikit. Venäjän eteläosa 
on ainoa teollinen alue, jossa menshevikeillä on luot
tamusta. Mcnshevismin muut tukikohdat ovat suu
rimmalta osaltaan pientuotannon keskuksia.

Käy selville, että menshevikkien taktiikka on pää
asiassa sellaisten takapajuisten kaupunkien taktiik
kaa, joissa vallankumouksen kehittymiseen ja luokka
tietoisuuden kasvamiseen katsotaan kierosti.

Käy selville, että bolshevikkien taktiikka on pää
asiassa sellaisten eturivin kaupunkien ja teollisuus
keskusten taktiikkaa, joissa vallankumouksen syven
tämiseen ja luokkatietoisuuden kehittämiseen kiinni
tetään perushuomio...



88 1. V.  S T A L I N

Oli aika, jolloin Venäjän sosialidemokratiassa oli 
vain kourallinen jäseniä, silloin sillä oli intelligentti- 
mäinen luonne, eikä se kyennyt painamaan leimaansa 
proletariaatin taisteluun. Silloin puoluepolitiikkaa 
ohjasi pari henkilöä, puoluekantaisten proletaaristen 
joukkojen ääni oli tukahduksissa... Aivan toisin on 
tänään. Tänään meillä on suurenmoinen puolue — 
Venäjän Sosialidemokraattinen Työväenpuolue, jonka 
riveihin kuuluu noin 200.000 jäsentä ja joka painaa 
leimansa proletariaatin taisteluun, kokoaa ympärilleen 
koko Venäjän vallankumouksellisen demokratian ja 
saattaa kauhun valtaan „tämän maailman mahtavat14. 
Ja tämä suurenmoinen puolue on sitäkin suurenmoi- 
sempi ja mainiompi, kun sen ohjausruoria pitävät 
käsissään puoluejoukot eikä pari „sivistynyttä henki
löä44. Parhaiten tämä tuli ilmi Duuman vaalien aikana, 
jolloin puoluejoukot, heittäen syrjään „arvovaltaisen44 
Plehanovin ehdotuksen, eivät halunneet „yhteistä 
ohjelmaa44 kadettien kanssa. Tosin toverit men- 
shevikit sanovat sittenkin puoluettamme intelligentti- 
puolueeksi, mutta niin he tekevät nähtävästi siksi, 
että tämä puolue ei ole enemmistöltään menshe- 
vistinen. Mutta jos Saksan sosialidemokraattisella 
puolueella, jossa on vain 400.000 jäsentä proletaarien 
lukumäärän ollessa 18 miljoonaa, jos tällä puolueella 
on oikeus nimittää itseään proletaariseksi puolueeksi, 
niin Venäjän sosialidemokraattisella puolueella, jossa 
on 200.000 jäsentä proletaarien lukumäärän ollessa 
Venäjällä 9 miljoonaa, on myöskin oikeus katsoa 
itsensä proletaariseksi puolueeksi...

Täten Venäjän sosialidemokraattisen puolueen suu
renmoisuus on vielä siinä, että se on todella proletaa
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rinen puolue, joka kulkee kohti tulevaisuutta omaa 
tietään ja suhtautuu arvostellen vanhojen „johta
jaansa" kuiskutteluihin.

Tässä suhteessa ovat kuvaavia Pietarin ja Mosko
van viime konferenssit.

Kummassakin konferenssissa antoivat sävyn työ
läiset, niissä kummassakin oli edustajain yleisestä 
lukumäärästä yhdeksän kymmenesosaa työläisiä. Kum
pikin konferenssi hylkäsi Plehanovin tapaisten „vanho
jen johtajain" vanhentuneet ja sopimattomat .„ohjeet". 
Kumpikin konferenssi tunnusti kaikkien kuullen 
■bolshevismin välttämättömyyden. Siten Moskova ja 
Pietari lausuivat julki epäluottamuksensa menshevik- 
kien taktiikalle, tunnustivat proletariaatin hegemonian 
välttämättömäksi nykyisessä vallankumouksessa.

Pietarin ja Moskovan kautta puhuu koko valveu
tunut proletariaatti. Moskova ja Pietari vievät muas
saan muut kaupungit. Moskovasta ja Pietarista lähti
vät ohjeet tammi- ja lokakuun esiintymisten aikana, 
ne johtivat liikettä mainehikkaina joulukuun päivinä. 
Epäilemätöntä on, että juuri ne antavat signaalin myös
kin tulevaan vallankumoukselliseen rynnistykseen.

Ja Pietari ja Moskova noudattavat bolshevismin 
taktiikkaa. Bolshevismin taktiikka on ainoa proletaa
rinen taktiikka, — niin sanovat näiden kaupunkien 
työläiset Venäjän proletariaatille...
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