
JÄSENNYS KIRJOITUSTA TARTEN 
„LOKAKUUN VALLANKUMOUKSEN 

KANSAINVÄLINEN LUONNE“

Lokakuun vallankumous ei ole ainoastaan vallan
kumous „kansallisissa puitteissa“, vaan ennen kaikkea 
kansainvälistä, yleismaailmallista laatua oleva vallan
kumous, sillä se merkitsee perinpohjaista käännettä 
ihmiskunnan maailmanhistoriassa vanhasta uuteen.

Menneiden aikojen vallankumoukset päättyivät 
tavallisesti siihen, että vallan peräsimeen tuli jonkun 
riistäjäryhmän tilalle toinen riistäjäryhmä. Riistäjät 
vaihtuivat, riisto jäi. Niin oli laita orjain vallan
kumousten aikana, maaorjien vallankumousten aikana, 
kauppa- ja teollisuusporvariston vallankumousten 
aikana. Lokakuun vallankumous eroaa periaatteelli
sesti noista vallankumouksista. Se ei aseta päämää
räkseen yhden riistomuodon vaihtamista toiseen riisto- 
muotoon, yhden riistäjäryhmän vaihtamista toiseen 
riistäjäryhmään, vaan ihmisen harjoittaman kaik
kinaisen toisen ihmisen riiston hävittämisen, kaikkien 
ja kaikenlaisten riistäjäryhmien kukistamisen.

Proletariaatin diktatuurin pystyttäminen, joka on 
kaikkein vallankumouksellisin ja kaikkein parhaiten 
järjestynyt luokka kaikista riistetyistä.
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Juuri sen vuoksi Lokakuun vallankumouksen 
voitto merkitsee perinpohjaista murrosta taloudessa 
ja politiikassa, koko maailman riistettyjen joukkojen 
elämässä ja oloissa, tavoissa ja perinteissä, kulttuu
rissa ja koko henkisessä olemuksessa.

Siinä ovat sen syvän myötätunnon juuret, jota kaik
kien maiden sorretut luokat tuntevat Lokakuun vallan
kumousta kohtaan nähden siinä vapautumisensa takeen.

Neljä peruspiirrettä.
1) Imperialismin keskukset („emämaa“). Lokakuu 

käännekohtana kapitalismin herruudesta kommunis
miin edistyneimmissä maissa. Meillä sanotaan usein, 
että Lokakuun vallankumous on maailman imperialis
tisen rintaman murto. Mutta mitä se merkitsee? Se 
merkitsee, että se pani alulle proletaaristen vallan
kumousten ja proletariaatin diktatuurin aikakauden.

Ennen pidettiin lähtökohtana XVIII vuosisadalla 
tapahtunutta Ranskan vallankumousta käyttäen 
hyväksi sen perinteitä ja juurruttaen sen säätämää 
järjestystä.

Nyt pidetään lähtökohtana Lokakuun vallan
kumousta.

Ennen Ranska.
Nyt Neuvostoliitto.
Ennen oli Jakobiini“ koko porvariston kauhuna.
Nyt on bolshevikki porvariston kauhuna.
„Tavallisten“ porvarillisten vallankumousten aika

kausi, jolloin proletariaatti oli vain iskuvoimana ja  
riistäjät käyttivät hyväkseen vallankumouksen hedel
mät, on mennyt.

On tullut proletaaristen vallankumousten aikakausi 
kapitalistisissa maissa.



184 3. V.  S T A L I N

2) Imperialismin ulkopiiri. Lokakuu avasi vapau
tus vallan kumousten aikakauden siirtomaissa ja riip
puvaisissa maissa.

Proletariaatti ei voi vapauttaa itseään vapautta
matta imperialismin sortamia kansoja. Emämaiden 
proletaaristen vallankumousten ja riippuvaisten mai
den siirtomaavallankumousten yhteisrintama.

Siirtomaiden ja riippuvaisten maiden rauhallisen 
riistämisen aikakausi on mennyt.

On tullut vapautusvallankumousten aikakausi 
siirtomaissa, näiden maiden proletariaatin heräämisen 
aikakausi, sen hegemonian aikakausi.

3) Keskukset ja ulkopiiri — yhdessä. Lokakuu on 
antanut siten maailman imperialismille kuolettavan 
iskun, josta se ei voi enää koskaan toipua.

Imperialismi ei saa enää milloinkaan itselleen 
takaisin sitä „tasapainoa“ eikä sitä „vankkuutta“, 
mikä sillä oli ennen Lokakuuta.

Kapitalismin „vankkuuden“ aikakausi on mennyt.
On tullut kapitalismin luhistumisen aikakausi.
4) Lokakuu merkitsee kommunismin ideologista 

voittoa sosialidemokratismista, marxilaisuuden voittoa 
reformis mistä.

Aikaisemmin, ennen proletariaatin diktatuurin 
voittoa Neuvostoliitossa, sosialidemokraatit ja refor
mistit saattoivat koreilla marxilaisuuden lipulla, 
keikailla Marxilla ja Engelsillä j n.e., sillä se ei ollut 
porvaristolle vaarallista eivätkä ihmiset tienneet vielä, 
mihin marxilaisuuden voitto voi johtaa.

Nyt, proletariaatin diktatuurin voitettua Neuvosto
liitossa, kun kaikki ovat tulleet ymmärtämään, mihin 
marxilaisuus vie ja mitä sen voitto voi merkitä, ovat
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sosialidemokraatit ja reformistit katsoneet viisaam
maksi sanoutua irti marxilaisuudesta vainuttuaan sen, 
että sellainen marxilaisuudella koreileminen ja keikai
leminen on vaarallista porvaristolle.

Tästä lähtien on marxilaisuuden ainoaksi turvapai
kaksi ja suojamuuriksi tullut kommunismi.

Tästä lähtien marxilaisuuden henki kaikkoaa pois 
sosialidemokratiasta samoin kuin sosialidemokratia on 
jo ennemmin luopunut marxilaisuudesta.

Lokakuun vallankumouksen voitosta lähtien voivat 
marxilaisia olla vain ne, jotka päättäväisesti ja antau
muksella kannattavat maailman ensimmäistä proletaa
rista diktatuuria.

Mitä merkitsee maailman ensimmäisen proletaarisen 
diktatuurin tukeminen? Se merkitsee asettumista 
suoranaisen taistelun kannalle omaa porvaristoaan 
vastaan. Mutta koska sosialidemokraatit eivät halua 
taistella omaa porvaristoaan vastaan, vaan pitävät 
edullisempana mukautua siihen, niin he asettuvat 
luonnollisesti taistelukannalle maailman ensimmäistä 
proletaarista diktatuuria vastaan, kapitalismin palaut
tamisen kannalle Neuvostoliittoon. Se juuri onkin 
sosialidemokratian tähden laskua.

Lokakuu avasi maailman kommunismin voittokulun 
aikakauden, joka on sosialidemokratian tähden laskun 
ja sen suoranaisen porvariston leiriin siirtymisen 
kausi.

Lokakuu on marxilaisuuden voitto ideologian alalla. 

Lokakuu 1927
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