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Vuoden 1905 esillenostamat Venäjän kansan vaa
timukset jäivät ratkaisematta.

Taantumuksen ja „uusitun järjestelmän" kehi
tys ei ollut ainoastaan tyydyttämättä näitä vaati
muksia, vaan päinvastoin se yhä enemmän kärjisti 
niitä.

Työläisiltä puuttuu usein mahdollisuus lakkoon — 
sillä ei ole takeita, ettei heitä sen vuoksi tulla ampu
maan; liittojen ja kokousten järjestämiseen — sillä ei 
ole takeita, ettei heitä sen vuoksi vangita, — ja myös
kin Duuman vaaleihin osallistumiseen, sillä kuitenkin 
heidät „selitetään"114 tai karkoitetaan: „selitettiinhän" 
äskettäin putilovilaiset ja Nevan laivaveistämön 
työläiset!

Me emme edes puhukaan kymmenistä miljoonista 
nälkäänäkevistä talonpojista, jotka on jätetty tilan
herrojen ja maapiiripäällikköjen mielivaltaan...

Kaikki tuo on osoituksena vuoden 1905 vaatimus
ten tyydyttämisen välttämättömyydestä.

Ja Venäjän talouselämän tila; jo ilmaantuneet 
merkit tulevasta teollisuuskriisistä sekä laajojen talon
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poikais.joukkojen yhä lisääntyvä kurjistuminen teke
vät vuoden 1905 tehtävien ratkaisemisen pakoittavan 
välttämättömäksi.

Tämän vuoksi me ajattelemme, että Venäjä elää 
tulevien joukkoliikkeiden aattoa, jotka ovat ehkä 
syvempiä kuin vuonna 1905. Siitä ovat osoituksena 
esiintymiset Lenan tapahtumien johdosta, vastalause- 
lakot „selityksiä" vastaan j.n.e.

Näiden liikkeiden alkuunpanijana tulee olemaan 
samoin kuin vuonna 1905 Venäjän yhteiskunnan 
edistynein luokka, Venäjän proletariaatti.

Sen liittolainen taas voi olla vain kovia kokenut 
talonpoikaisto, jonka elinedut vaativat Venäjän 
vapauttamista.

Taistelu kahdella rintamalla — feodaalis-byrokraat- 
tista järjestelmää ja vanhan vallan kanssa liittoon 
pyrkivää liberaalista porvaristoa vastaan — sellainen 
muoto on kansan tulevien esiintymisten otettava.

Ja tämä taistelu tulee olemaan voittoisa vain 
sikäli, mikäli työväenluokka tulee esiintymään kan
sanliikkeen johdossa.

Mutta sitä varten, että työväenluokka voisi kun
nialla täyttää kansanliikkeen johtajan tehtävän, sen 
on oltava aseistettu omien etujensa tajuamisella ja 
hyvällä järjestyneisyydellä.

Duuman puhujalava on nykyisissä oloissa yksi 
parhaimmista keinoista proletariaatin laajojen joukko
jen valistamisessa ja järjestämisessä.

Juuri sitä varten me lähetämmekin edustajamme 
Duumaan antaen hänen ja  koko IV Duuman sosiali
demokraattisen ryhmän tehtäväksi vaatimustemme 
laajan tunnetuksitekemisen Duuman puhujalavalta
1 8



•27« J .  V.  S T A L I N

emmekä tyhjänpäiväistä lainsäätämisleikittelyä herro
jen Duumassa.

Me haluaisimme, että IV Duuman sosialidemo
kraattinen ryhmä ja muun muassa meidän edusta
jamme kantaisivat korkealla työväenluokan lippua 
sille vihamielisessä mustan Duuman leirissä.

Me haluaisimme, että Duuman puhujalavan kor
keudesta kuuluisivat voimakkaina sos.-dem. ryhmän 
jäsenten sanat proletariaatin lopullisesta päämäärästä, 
vuoden 1905 täydellisistä ja typistämättömistä vaa
timuksista, Venäjän työväenluokasta kansanliikkeen 
johtajana, talonpoikaistosta työväenluokan varmimpana 
liittolaisena ja liberaalisesta porvaristosta „kansan 
vapauden11 petturina.

Me haluaisimme, että mainittujen tunnusten poh
jalla tekemässään työssä IV Duuman sosialidemo
kraattinen ryhmä olisi yhtenäinen ja ehyt.

Että se ammentaisi voimansa keskeytymättömästä 
kanssakäymisestä laajojen joukkojen kanssa.

Että se kulkisi yhtä jalkaa Venäjän työväenluo
kan poliittisen järjestön kanssa.

■Julkaistu erillisenä lehtisenä 
lokakuun ensi puoliskolla istu

Ju lkaista an  lehtisen tekstin  
mukaan


