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SOSIALISMIN RAKENTAMISEN 
MAHDOLLISUUDESTA MAASSAMME

Vastaus tov. Pokojeoille

Tov. Pokojev!

Kirjoitan myöhästyneenä, jota pyydän anteeksi 
Teiltä ja Teidän tovereiltanne.

Valitettavasti Te ette ole ymmärtänyt erimieli- 
syyksiämme XIV edustajakokouksessa. Kysymys ei 
ole ollenkaan siitä, että oppositio olisi muka väittä
nyt, ettemme ole vielä päässeet sosialismiin saakka, 
mutta edustajakokous muka olisi sanonut, että me 
olemme jo päässeet sosialismiin saakka. Asia ei ole 
niin. Puolueessamme ei ole ainoatakaan henkilöä, 
joka olisi voinut sanoa, että me olemme jo toteutta
neet sosialismin.

Edustajakokouksessa ei käyty kiistaa laisinkaan 
siitä. Kiista oli seuraavasta. Edustajakokous sanoi, 
että työväenluokka liitossa työtätekevän talonpoikais
ten kanssa voi nujertaa loppuun saakka maamme 
kapitalistit ja rakentaa sosialistisen yhteiskunnan, 
vaikkei voittoisa vallankumous Lännessä ehtisikään 
avuksi. Oppositio sen sijaan sanoi, ettemme voi 
nujertaa loppuun saakka kapitalistejamme emmekä
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rakentaa sosialistista yhteiskuntaa ennen kuin työ
läiset ovat voittaneet Lännessä. Mutta koska vallan
kumouksen voitto Lännessä jonkin verran viivästyy, 
niin meille ei nähtävästi jää muuta neuvoksi kuin 
jauhaa tyhjää. Edustajakokous sanoi, ja se sanoi 
sen päätöslauselmassaan Keskuskomitean toimintase- 
lostuksen46 johdosta, että tämä opposition kanta 
merkitsee epäluottamusta omien kapitalistien voitta
misen mahdollisuuteen.

Siitä oli kysymys, hyvät toverit.
Se ei tietysti merkitse, että me emme tarvitse 

Länsi-Euroopan työläisten apua. Olettakaamme, ettei
vät Länsi-Euroopan työläiset olisi myötämielisiä 
meitä kohtaan eivätkä antaisi moraalista tukea. Olet
takaamme, etteivät Länsi-Euroopan työläiset vastus
taisi omia kapitalistejaan lähtemästä sotaretkelle 
tasavaltaamme vastaan. Mikä siitä olisi seurauksena? 
Siitä olisi seurauksena, että kapitalistit lähtisivät 
meitä vastaan ja horjuttaisivat perustuksiaan myöten 
meidän rakennustyömme tai löisivät meidät jopa 
kokonaankin. • Kun kapitalistit eivät tee sellaista yri
tystä, niin se johtuu siitä, että he pelkäävät työläis
ten iskevän heitä selkään, jos he aloittavat sotaret
ken tasavaltaamme vastaan. Sitä me nimitämmekin 
vallankumouksemme tukemiseksi Länsi-Euroopan 
työläisten taholta.

Mutta Lännen työläisten taholta saatavasta tuesta 
on hyvin pitkä matka vallankumouksen voittoon 
Lännessä. Ilman Lännen työläisten tukea me tuskin 
olisimme kestäneet meitä ympäröiviä vihollisia vas
taan. Hyvä on, jos tämä tuki muuttuu sitten voittoi
saksi vallankumoukseksi Lännessä. Silloin sosialismin
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voitto maassamme on oleva lopullinen. Entä jos tuo 
kannatus ei muutukaan vallankumouksen voitoksi 
Lännessä? Voimmeko me ilman tätä voittoa Lännessä 
rakentaa sosialistista yhteiskuntaa ja rakentaa sen 
valmiiksi? Edustajakokous vastasi, että voimme. Muu
ten ei olisi kannattanut ottaa valtaa lokakuussa 
vuonna 1917. Ellemme pitäneet mahdollisena kapi- 
talistiemme lopullista lyömistä, niin jokainen sanoo, 
että me otimme turhaan vallan lokakuussa vuonna 
1917. Oppositio sen sijaan sanoo, että omin voimi- 
nemme me emme voi lyödä kapitalistejamme lopul
lisesti.

Sellainen on välillämme oleva eroavaisuus.
Edustajakokouksessa puhuttiin vielä sosialismin 

lopullisesta voitosta. Mitä se merkitsee? Se merkitsee 
täydellisiä takeita ulkomaisten kapitalistien inter
ventiolta ja vanhan järjestelmän palauttamiselta 
maassamme näiden kapitalistien aseellisen taistelun 
kautta maatamme vastaan. Voimmeko me omine 
voiminemme saada aikaan nämä takeet, s.o. tehdä 
mahdottomaksi sotilaallisen intervention kansainvälisen 
pääoman taholta? Ei, emme voi. Se on meidän ja 
koko Lännen proletaarien yhteinen asia. Kansain
välinen pääoma voidaan taltuttaa lopullisesti vain 
kaikkien maiden tai ainakin Euroopan tärkeimpien 
maiden työväenluokan voimilla. Siinä ei enää tulla 
toimeen ilman vallankumouksen voittoa muutamissa 
Euroopan maissa, — ilman sitä ei sosialismin lopul
linen voitto ole mahdollinen.

Miten asia siis loppujen lopuksi on?
Asia on niin, että me voimme rakentaa omin voi

min sosialistisen yhteiskunnan ilman vallankumouksen
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voittoakin Lännessä, mutta meidän maamme yksinään 
ei pysty takaamaan maatamme päällekarkauksilta kan
sainvälisen pääoman taholta, — siihen tarvitaan vallan
kumouksen voittoa muutamissa Lännen maissa. Sosia
lismin rakentamisen mahdollisuus maassamme ja 
mahdollisuus taata maamme kansainvälisen pääoman 
päällekarkauksilta ovat kaksi eri asiaa.

Teidän virheenne ja Teidän tovereittenne virhe 
on mielestäni siinä, että Te ette ole vielä päässyt 
selville tästä asiasta ja olette sotkenut toisiinsa nämä 
kaksi kysymystä.

Toverillisin tervehdyksin 
J .  S ta l in

P. S. Ottaisitte ..Bolshevikin"47 (moskovalaisen) 
3. numeron ja lukisitte siitä minun kirjoitukseni. Se 
helpottaisi Teitä tässä asiassa.

J ,  S ta l in
Helmikuun 10 pnä 1926.
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