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Kommunististen puolueiden organisa
to r ise s ta  rakenteesta sekä niiden 

työtavasta ja työn sisällöstä.
Kommunistisen Internationalen 3:n kongressin  

hyväksym ät] teesit.

Puolueemm e suurin heikkous on sen organisationissa. P uo
lueessamme on kyllä voim aa ja  sen jäsenistössä vallitsee 
määrätietoinen vallankumouksellinen henki mutta meillä ei 
ole koneistoa, jo ka  vo is i näitä etuja hyväkseen käyttää. K o 
neisto on kiireesti luotava. —  Alamme• tässä julkaista K om 
munistisen Internationalen asiasta hyväksym iä teesejä, jo tka  
yksityiskohtaisesti määrittelevät puolueorganisationin perus
teet, Joka isen  puoluejäsenen on näihin tarkoin syvennyttävä.

1. Y le  i s t ä .

1. Puolueen järjestön pitää so
peutua sen toiminnan ehtoihin ja 
tarkoituksiin. Kommunistisen 
puolueen pitää ollla proletariaatin 
esitaistelijani joukko, sen johtava 
etujoukko kaikissa sen vallanku
mouksellisen luokkataistelun vai
heissa ja myöhempänä ylimeno
kautena toteutettaessa sosialismia, 
tätä kommunistisen yhteiskunnan 
ensimmäistä astetta.

2. E i voi olla ehdottomasti oi
keata muuttumatonta jänjestömuo- 
toa kommunistisia puolueita var
ten. Proletaarisen luokkataistelun 
ehdot ovat muutosten alaiset tau
koama hornassa uudistusprosessis- 
sa, ja näiden muutoksien mukai
sesti tulee myös proletariaatin etu
joukon järjestön jatkuvasti pyrkiä 
tarkoituksenmukaisiin muotoihin. 
Samalla edellyttää kunkin yksityi
sen maan historiallisesti määrätty 
omalaatuisuus erikoisia sovetlutta-

mismuotoja yksityisten puolueitten 
järjestöille.

Kuitenkin on tällä erilaistumi
sella vissit rajansa. Kansainväli
selle kommunistiselle liikkeelle on 
perustava merkitykseltään saman
laisuus, joka kaikista erikoisuuk
sista huolimatta on olemassa pro
letaarisen luokkataistelun ehdoissa 
eri maissa ja proletaarisen vallan
kumouksen eri vaiheista. Siitä joh
tuu yhteinen peruste kaikkien mait
ten kommunististen puolueitten 
organisationille. Tällä perustalla 
on kommunististen puolueitten 
organisationia edelleen kehitettä
vä, eikä pyrittävä jonkinlaisten 
uusien mailipuolueitten perusta
miseen, jo  löytyvien tilalle taikka 
ehdottomasti oikein järjestömuo- 
don tai sääntöjen etsimiseen,

3. Useimmilla kommunistisilla 
puolueilla samoinkuin Kommu
nistisella Imternationälella maail
man vallankumouksellisen prole-
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tariaatiin yhteispuolueena, on itais-1 
teluehdoiissansa yhteistä se, että 
niiden on vielä taisteltava, valas
sa olevaa porvaristoa vastaan. 
Niilille kaikille on edelleenkin rat
kaisevana, suuntaa määrävälnä 
päätarkoituksena voitto porvaris
tosta, vallaixvaillloitus sen käsistä.

Kapitalististen maitten kommu
nististen puolueitten kaikelle orga- 
nisatioonityölle on sen mukaises
ti aivan ratkaiseva se näkökohta, 
että rakennetaan sellainen järjestö, 
joka tekee mahdolliseksi ja var
mentaa proletaarisen vallanku
mouksen voiton omistavista luo
kista. •

4. Jokaiiselllä yhteisliikkeelä, jotta 
se olisi tarkoituksenmukainen, pi
tää olla johto. Ennen kaikkea on 
se välttämätön maailmanhistorian 
suurimmassa taistelussa. Kommu
nistisen puolueeni järjestäminen 
merkitsee kommunistisen johdon 
järjestämistä proletaarista vallan
kumousta varten.

Voidakseen hyvin*johtaa tarvit
see puolue itse myös hyvän joh
don. Sen mukaan on organisatoo- 
rinen perustehtävämme: kunnal
listen johtavain elimien alaisena 
toimivan kommunistisen puolueen 
muodostaminen, organiseeraami- 
nen ja kasvattaminen proletaari
sen vallankumouksellisen liikkeen 
kunnolliseksi johtajaksi.

5. Vallankumouksellisen luok
kataistelun johtaminen edellyttää 
kommunistiselta puolueelta ja sen 
johtavilta elimiltä mahdollisim
man suuren iskuvoiman elimellis
tä yhdistämistä mitä suurimpaan 
soveltautumiskyikyyn muuttunei
siin taisteluehtoihin nähden.

Sitäpaitsi edellyttää menestyk
sellinen johtaminen ehdottomasti

| mitä kiinieinitä y h t e y t t ä  p r o 
l e t a a r i s t e n  j o u k k o j e n  
k a n s s a .  Ilman tätä yhteyttä ei 
johto tulle joukkoja j  o h  t a 
in a a n, vaan parhaassa tapauk
sessa hoippuu niiden perässä.

Kommunistisessa puoluejärjes- 
tössä pyritään tähän elimelliseen 
yhteyteen demokraattisen sentra
lismin kautta.

2. D e m o k r a a t t i s e s t a  
s e n t r a l i s m i s t a .

6. Demokraattinen sentralismi 
kommunistisessa puoluejärjestös- 
sä on oleva sentralismin ja prole
taarisen demokratian todellinen 
yhteensulautuma synteesi. Tälmä 
yhteensulautuma on saavutettavis
sa vain puoluejärjestön jakautu
van yhteisen t o i m i n n a n, jat
kuvan yhteisen t a i s t e l u n  pe
rustalla.

Keskitys ei kommunistisessa 
puoluejärjestössä merkitse mitään 
muodollista eli mekaanista keski
tystä, vaan k o  m m u n i s  t i s e n 
t o i m i n n a n  keskitystä, s. o. 
lujan taisteluvatmiin ja  samalla 
myös sopeutumiskykyisen j o h 
d o n  luomista.

Muodollinen eli mekaaninen kes
kitys olisi »vallan» keskitystä puo- 
luebyrokratian käsiin muiden jä 
senten tai ulkopuolella olevain 
valltankumouksetlisen proletariaa
tin joukkojen h a 11 i t s e m1 i s e k- 
s i. Mutta vain kommunismin vi
holliset voivat väittää, että kom
munistinen puolue proletaaristen 
luokkataistelujen johtamistoimin
nan ja tämän kommunistisen joh
don keskityksen kautta tahtoo hal
lita vallankumouksellista proleta
riaattia. Se on valetta, ja  yhtä vä-
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hän on valtavastakohta taistelu 
vallilasta puolueen 'sisällä yhteen
sopiva Komunistisen Internatio- 
nalen hyväksymäin demokraatti
sen sentralismiin periaatteiden 
kanssa.

Sosialidemokraattisen ei-valan- 
kumouksellisen työväenliikkeen 
organisatiionissa kehittyy saman
laatuinen läpinäkyvä dualismi 
(halkinaisuus), kuin oli mudbsta- 
nu,t porvarillisen valtion organi- 
satioonissakin: jakaantuminen by
rokratiaan ja »kansaan». Porvaril
lisen ympäristön ruskottavan vai
kutuksen alaisena kehittyi siinä 
puoluetehtäviistä vieraantumimen, 
elävän työyhteyden korvaaminen 
pelkällä muodollisella demokra
tialla ja järjestön ijakaantuininen 
aktiivisiin toimitsijoihin ja  pas
siivisiin joukkoihin. Valanku- 
moukseliiisessakin työväenliikkees
sä pyrkii jossain määrin ilmene
mään kiertämättömän porvarilli
sen ympäristön, antamia kaavailli- 
suiuden ja halkinaisuuden peruja.

Kommunistisen puolueen on 
perinpohjin voitettava nämä vas
takohtaisuudet järjestelmällisellä, 
jatkuvalla poliittisella ja  organi- 
saattorisella työllä ja  m o n e n 
l a i s i l l a  parannuksilla ja tar
kistuksilla.

7. Sosialistista jjoukkopuoluetta 
muodostettaessa kommunistiseksi 
puolueeksi ei puolueen tule rajoit
tua siihen, että se ainoastaan kes
kittää mahtävaltuudet keskusjoh
tonsa käsiin, jättäen muussa suh
teessa vanhan järjestyksen muuttu
matta. Jotta ei keskitys jäisi ai

noastaan paperile, vaan tulisi to
siasiallisesti toteutetuksi, niin 
täytyy sen toteuttaminen1 käydä

siten, että jäsenet huomaavat y h- 
t e i s  e n, t o i  im im n  a im j  a t a is -  
t e I u v o i m a m s  a v a h v i s t  a- 
m i s e n  j a k e h i 1 y ik s  e n sitä 
tositeolla vaativan. Muussa ta
pauksessa joukot siinä näkevät 
puolueen byrokratisoitumista, mi
kä sitten nostattaa oppositionin 
kaikkea keskitystä vastaan, kaik
kea johtoa vastaan, kaikkea an
karaa kuria vastaan. Anarkismi 
on hyrofcraltismin vastanapa.

Pelkkä muodollinen demokra
tia organisatioonissa ei voi pois
taa hyrokratismiin eikä anarkis
miin kallistumista. Sillä sen poh
jalla ne ovat syntyneetkin työväen
liikkeessä. Senvuoksi ei järjestö
jen keskityksellä, s. io. vanhaan 
johtoon pvrkimiselä ole menes
tystä, jos siihen yritetään päästä 
yksinomaan muodollisen demo
kratian pohjalla. Siihen on ennen 
kaikkea välttämätöntä eläväin yh
teyksien ja vuorovaikutuksien ke
hittäminen ja säilyttäminen sekä 
puolueen sisällä johtavien puo
lue-elimien ja muitten: puoluejä- 
senien kesken kuin myös puolueen 
ja sen ulkopuolella olevien pro
letaaristen joukkojen kesken.

III. Kommunistien työvelvolli
suudesta.

8. Kommunistisen puolueen tu
lee olla vallankumouksellisen 
marxilaisuuden työkoulu. Joka
päiväisen yhteisen työn kautta 
puoluejärfjestöissä solmitaan eli
melliset yhteydet eriosien ja yksi
tyisten jäsenten kesken.

Laillisissa kommunistisissa puo
lueissa puuttuu vielä nykyään u- 
seampain jäsenten osanotto joka
päiväiseen puoluetyöhön. Se on 
näitten puolueitten pääipuute, ali
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tuisen epävarmuuden peruste nii
den kehityksessä.

9. Työväen (puolueella on aina, 
sen ottaessa ensimäisiä kommunis
tisia uudistumisen askeleita', var
maa se, että se 'tyytyy ainoastaan 
hyväksymään kommunistisen oh
jelman, eitltä sen aikaisempani o- 
pinkappaleiitten tilalle puoluepro
pagandassa tullevat kommunistiset 
opinkappaleet, ja  että ainoastaan 
vastustavat toimtisijat karvataan 
kommunistisilla. Kommunistisen 
ohjelman hyväksyminen on kui
tenkin, vasta lensimäiinen ilmaus 
halusta tulla kommunistiksi. Jos 
kommunistinen toiminta puuttuu 
ja jo s edelleen puoluetyön järjes
tämisessä jäsenjoufcot jäävät pas
siivisiksi, ei puolue täytä vähintä
kään' siitä, mitä se on proletariaa
tille luvannut hyväksymällä kom
munistisen ohjelman. Sillä Itämän 
ohjelman vakavan toteuttamisen 
ensimäinen ehto on, että kaikki jä
senet vedetään mukaan alituiseen, 
jokapäiväiseen työskentelyyn.

Kommunistisen järjestämisen 
taito on siinä, että osataan prole
taarisen luokkataistelun hyväksi 
käyttää kaikkia ja  kaikkea, osa
taan tarkoituksenmukaisesti jakaa 
puoluetyö kaikkien puolueen jä
senten kesken ija jäsenten kautta 
vetää mukaan yhä laajempia pro
letariaatin joukkoja alituiseen val
lankumoukselliseen liikkeeseen, 
siinä ohella pitää lujasti käsissä 
koko liikkeen johto, ei vallan vaan 
auktoriteetin voimalla; siis tar
mokkuuden, suuremman koke
muksen, suuremman monipuoli
suuden, suuremman kyvykkäisyy- 
den voimalla.

10. Kommunistisen puolueen 
tulee siis pyrkiä siihen, että sillä

on ainoastaan todella aktiivisia jä 
seniä, ja  että se vaatii jokaisen ri
veissänsä olevan asettamaan puo
lueensa käytettäväksi voimansa ja 
aikansa, mikäli hän yleensä itse 
niitä olevissa oloissa hallitsee sekä 
aina tekemään parhaansa puolu
een hyväksi.

Jäsenyyteen kommunistisessa 
puolueessa kuuluu luonnollisesti 
aina — paitsi kommunistisen va
kaumuksen omaamista — myöskin 
muodollinen rekisteröiminen, en
sin kanditaaitiksi (kokelaaksi) sut
ten jäseneksi; samaten säännöllir 
nen määrättyjen maksujen suorit
taminen, puoluelehden tilaaminen 
j. n. e., tärkeintä' kuitenkin on, et
tä jokainen jäsen ottaa osaa joka
päiväiseen puoluetyöhön.

11. Jokapäiväistä! puolue työtä 
varten on järjestään jokaisen puo
lueen jäsenen Oltava jäsenenä pie
nissä työryhmissä; joita on ryh
mä, komitea, komissioni, valio
kunta tai kollegio, fraktioni tai so
lu. Ainoastaan tälliä tavalla vioi
ttaan puoluetyö luonnollisesti ja 
kaa, johtaa ja suorittaa.

Itsestään selvää on myös osan
otto paikallisten järjestöjen ylei
siin jäsenkokouksiin, eikä ole hyvä 
laillisissa oloissa korvata näitä 
määräaikaisia kokouksia paikalli
silla edustajistoilla, pikemmin pi
täisi kaikki jäsenet velvoittaa käy
mään säännöllisesti näissä kokouk
sissa. Mutta se ei mitenkään riitä. 
Jo  näitten kokousten kunnollinen 
valmistaminen edellyttää pienem
missä ryhmissä tapahtuvaa täi sii
hen velvoitettujen toverien suorit
tamaa työtä, samoin yleisiä työ
väen kokouksia, työläisten mielen
osoituksia ja  joukfcoliikehtimisiä. 
Tämän toiminnan moninaisia teh



5

täviä voidaan ainoastaan pienem
missä ryhmissä huolellisesti poh
tia {ja ne tehokkaasti suorittaa. 'Il
man sellaista koko jäsenistöin lu
kuisissa pikku ryhmissä tekemää 
alituista pikkutyötä '(päätyvä!) jää
vät meidäln innokkaammatkin pro
letariaatin luokkalaistdluiihin o- 
sanotttoponnistelumme ainoastaan 
hyödyttömiksi voimattomiksi yri
tyksiksi vaikuttaa näihin taistelui
hin, eikä niistä lainkaan ole tu
loksena proletariaatin kaikkien 
elävästi •vallankumouksellisten 
voimien välttämätön fcokoutumi- 
nen yhdeksi yhtenäiseksi -toimiky- 
kyiseksi kommunistiseksi puolu
eeksi.

12. Jokapäiväistä työtä varten 
eri o aluetoim innan aloilla on 
m uodostellfava- kommunistisia 
kanlaryihlmiä: Kotiagitationia,
puolueopiskelua, sanomalehtipal- 
Veluslfa, kirjallisuuden levittämis
tä, tiedotustointa, yhiteystoimintaa 
y. m. varten. .

Kommunistiset solut ovat kan- 
taryhmiä jokapäiväistä kommunis
tista työtä varten työmailla ja teh
taissa, ammattiyhdistyksissä; pro
letaarisissa osuuskunnissa, soti
lasosastoissa li. n. e. kaikkialla 
missä löytyy vähänkin muutamia 
kommunistisen puolueen jäseniä 
tahi kokelaita. Ja  jos samassa 
työpaikassa tai samassa ammatti
yhdistyksessä j. n. e. on useampia 
puolueen jäseniä, niin laajenee 
solu ryhmäksi fraktioniksi) jonka 
työtä ka-nltaryhmä johtaa.

Jo s  käy laatuun muodostaa 
heti laajempi yleinen qppositioni- 
ryihmä taikka ottaa osaa sellaiseen 
i-o olevaan ryhmään, niin oh 
kommunistien pyrittävä siinä joh

toon oman erikoisen solunsa 
kautta.

Onko kommunistisen solun ym
päristöllensä tultava tunnetuksi 
tahi suorastaan esiinnyttävä julki
sesti kommunistisena, riippuu 
kussakin tapauksessa huolellisesti 
vaarojen ja  etujen- harkinnasta1.

13. Yleisen työvelvollisuuden 
toimeenpano puolueessa ja  näit
ten pienten työkuntien järjestä
minen on erikoisesti kommunisti
selle joukkopu-olueellä vaikea teh- 
tälvä. Sitä ei voida yhdessä päi
vässä -toteuttaa, vaan vaatii se 
horjumatonta sitkeyttä, huolellis
ta harkintaa ja -paljon tarmok
kuutta.

On hyvin tärkeätä-, että tämä 
uuddleeojäriestäminen alusta- al
kaen suoritetaan huolella ja mo
nipuoliselta harkinnalla. Olisi 
helppo aisia jakaa kaikki jäsenet 
jokaisessa järjestössä jonkunlai
sen muodollisen kaavan mukaan 
pieniin soluihin ja ryhmiin (ja- sit
ten kehoitta a näitä ilman muuta 
yleiseen jokapäiväiseen- ipuoluetyö- 
hön. Sellainen alku olisi kuiten
kin pahempi, kuin ettei- alkaisi lai
sinkaan — puolueen jäsenten kes
kuudessa herättäisi se hyvin pian 
tyytymättömyyttä ja  vastenmieli
syyttä tätä tärkeätä uudistusta 
kohtaan.

Tuntuu sopivalta, että puolu
een johto ensiksi usea-mpain kun
nollisten organisaattorien kanssa, 
jotka- samalla -ovat myös lujasti 
vakaumuksellisia ja innostuneita 
kommunisteja sekä tarkoin selvil
lä liikkeen- tilasta -maan eri taiste- 
lukeskuksista, valmistaa huolelli
sesti neuvo-telien yksityiskohtai
sen pohjustusten ensimäiseksi -oh
jeeksi tämän uudistuksen- ibteutta-
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mistä varten. Sitten pitää näin 
valmistettujen organisaattorien tai 
organ isati on i(k omi tea i n paikan
päällä tarkoituksenmukaisesti val
mistaa lähinnä oleva työ, valita 
ryhmien ensimäiset esimiehet ja 
välittömästi johtaa ensimäiset as
keleet. Järjestöille, työryhmille, 
soluille ja  yksityisille jäsenille on 
siten annettava aivan konkreetti
set, tarkoin määritellyt tehtävät ja 
se suoritettava niin, että nuo teh
tävät heistä tuntuvat ilman muuta 
hyödyllisiltä, toivottavilta ia mah
dollisilta toteuttaa. Missä on tar
peellista tulee heille myös käytän
nöllisen esimerkin kautta osoittaa 
miten tehtävä on suoritettava. 
Tällöin on heille painostettava, 
mitä virheitä varsinkin heidän on 
varottava.

14. Tämä uudelleen järjestäy
tyminen on käytännössä toteutet
tava askel askeleelta. Aluksi ei sen 
vuoksi ole paikallisissa järjestöis
sä perustettava liian palion uusia 
soluta tai työkuntia. Ensin on 
lyhyemmän aikaisen käytännön o- 
soitettava, että yksityisiin huomat
taviin ityöliikkeisiin ia ammattiyh
distyksiin perustetut solut toimi
vat kunnollisesti ja että mvös 
muilla puoluetyön pääaloilla on 
jo perustettu tarpeellisemmat työ- 
kunnat ja ne jo jossakin määrin 
ovat vakiintuneet, (esim. tiedus
telun, yhtevstoimkinan, kotiagita- 
tionin. naisien toiminnan, lehtis
ten levittämisen, sanomalehtipal
veluksen v. m. aloilla). Järjestö
jen vanhoja puitteita ei saa soke
asti lyödä hajalle, ennenkuin uusi 
järjestökoneisto on jossakin mää
rin toiminnassa.

Kaikesta huolimatta on kuiten
kin kaikkialla täydellä tarmolla

toteutettava tämä kommunistisen 
järjestötyön perustehtävät. Se aset
taa suuria vaatimuksia ei ainoas
taan laiiliBselile puolueelle, vaan 
samaten myös salaiselle puolueel
le. Tätä tehtävää toteuttaessaan ei 
puolue saa ponnistuksissaan le
vähtää, ennenkuin laajalle levinnyt 
kommunististen solujen, ryhmien 
ja työkuntien verkko on toimin
nassa kaikissa proletaarisen luok
kataistelun polttopisteissä, ennen
kuin jokainen vahvan, määrätie
toisen puolueen jäsen ottaa osaa 
jokapäiväiseen vallankumoukselli
seen työhön, jopa siten, että tämä 
osanotto en heille tullut suoras
taan itsestään selväksi tavaksi.

15. Tämä organisatoorinen pe
rustehtävä velvoittaa johtavat puo
lue-elimet jatkuvaan ja ehtymättö
mään puoluetyön välittömään 
johtamiseen ja siihen järjestelhiäT- 
liseen vaikuttamiseen. Se vaatii jo
kaiselta puoluejärjestön johdossa 
toimivalta toverilta moninkertaisia 
ponnistuksia. Kommunistisen tvön 
johdon ei ole ainoastaan vatvot
tava sitä, että toverit ja toveritta- 
ret ylipäänsä työskentelevät, vaan 
sen pitää heitä auttaa, sen pitää 
heidän työtänsä järjestelmällisesti 
ja asiantuntemuksella johtaa 'tar
kasti tutustuen työn erikoisehtoi
hin ja pyrkien huomaamaan omas
sa toiminnassaan tekemänsä vir
heet, yhä parantaen työtapoja saa
tujen kokemusten perusteella ja 
koskaan heittämättä näkyvistään 
taistelun päämäärää.

16. Koko puoluetyömme on 
käytännöllistä .tai teoreettista tais
telua tai tämän taisteluin valmis
tusta. T ä m ä n  t y ö n  e r i k o i s -  
t a m i n e n on tähän asti ohut u- 
seimmiten kovin puutteellista. On-
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hain kokonaisia -tärkeitä työaloja, 
joilla puolueen taholta yleensä on 
vain tilapäisesti jotain tehty, kuten 
esim. lailisten puolueitten taholta 
eriköistaistefuissa valtiollista polii
sia vastaan. Puoluetoverien toi
meen ohljaus (Änstrueerauts) tapah
tuu tavallisesti niin tilapäisesti ja 
ohita ennen sekä samalla niin pin
tapuolisesti, että suurille puolue- 
tovereit-ten kerroksille ovat aivan 
tuntemattomat enimmät oman 
puolueen tärkeimmistä periaatteel
lisista päätöksistä. Tämä ohjaus
työ tävrvy järiestelmällilsesti jär
jestää läpi koko puoluejärjestön 
verkon kaikissa (puolueen h ’ökuu
nissa ja sitä lakkaamatta harjoit- 
taa, jotta sen kautta saavutettaisiin 
mvös yhä suurempi spesiliisöitu- 
miuen

17. Työvelvollisuuteen kommu
nistisessa järjestössä kuuluu vält- 
tätaättömästi myös s e l o s t a -  
m i s  v e i  voi 11 i s u u s. Tämä 
kuuluu sekä kaikille puöluejärjes- 
tö ;i!te ia elimille, että 'jokaiselle yk
sityiselle puolueen jäsenelle. Ylei
seen on to-imintaselostus annettava 
säännöllisesti lyhyemmältä ajalta. 
Sen lisäksi) on erityisesti selostet
tava erikoisten puoluetehtäväin 
täyttämisestä. On tärkeätä, että tä
mä selos+usvelvollisuus toteute
taan niin järjestelmällisesti, että se 
juurtuu kommunistisessa liikkees
sä parhaaksi traä-itsioniksf.

18. Puolue toimittaa säännölli
sesti nelliännesvuosikertomukset 
Kömmi uristfeen I n tem ati on alen 
johdolle. Jokaisen puolueen järjes
tön on kertomuksensa jätettävä lä- 
hilmmälle johtavalle komitealle 
(esim. paikallistan järjestöjen kuu- 
kausikertomukset asianomaiselle 
puoluekomitealle.)

Jokaisen solun, ryhmän ja työ- 
kunnan on esitettävä selostuksen
sa sille puoTue-elitaelte, jonka to
siasi alMsen johdon alaisena se on. 
Yksityisen puöluejäsenen on (esim. 
viikottain) annettava selostuksensa 
solulle tai työkunnalle (tahi esir 
miehelle), jolle se kuuluu, ja eri- 
koiStehtäVäh täyttämisestä sille 
puolue-elimelle, jolta on tehtävän 
saanut.

Selostus on aina esitettävä ensi- 
mäisessä tilavuudessa. Se tehdään 
suullisesti, mikäli1 puolue tahi teh
tävän antaja ei ole kirjallisita ker
tomusta vaatinut. Selostukset ol
koon suppeat ja1 asialliset. Vas
taanottaja on vastuussa siitä, että 
sellaiset ilmoitukset, joita ei iltaan 
vahinkoa voida julkaista, tulevat 
hyvin säilytetyiksi, samoin kuin 
siitäkin, että tärkeät selostukset 
v i i v y t t e l e m ä t t ä  ilmoitetaan 
edelleen asianomaisille johtaville 
puolue-elimille.

19. Luonnollisesti eivät nämä 
toimimtasetostulkset ia kertomukset 
saa rajoittaa ainoastaan siihen, mi
tä niiden antaja1 on tehnyt. Niiden 
täytyy sisältää myöskin ilmoituksia, 
sellaisista toiminnan aikana huo
matuista seikoista1, jotka ovat tär
keitä1 taistelullemme, erittäinkin 
huomioilta, jotka voivat antaa ai
hetta uudistuksiin tai parannuk
siin vastaisessa toiminnassamme. 
Saimalla täytyy siinä esittää ehdo
tuksia korjauksiksi, joitten välttä
mättömyys on havaittu toiminnan 
aikana.

Kaikissa kommunistisissa so
lujissa, ryhmissä ja työkunnissa on 
säännöllisesti p o  h d :i 11 a v a se
kä niille annettuja että niiden an
tamia selostuksia. Tämän pohdV- 
nan täytyy juurtua tavaksi.

7
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Soluissa ja työkunnissa on huo
lehdittava myöskin siitä, että yksi
tyisillä puolueen jäsenillä taikka 
jäsenny hm itiä on säännöllisesti eri
koistehtävänä huomioitten teko ja 
selostus vihollisjärjestöistä, erit
täinkin pikkuporvarillisista työ
väen järjestöistä ja  ennen kaikkea 
»sosialististen puolueitten» järjes
töistä.

IV. Propagandasta ja agitatio- 
nista.

20. Ennen avointa vallanku
mouksellista nousua on yleisin 
tehtävämme vallankumouksellinen 
propaganda ja agiitaitionl Tämä 
toiminta ja sen järjestäminen suo
ritetaan usein vielä suureksi osak
si vanhan muodollisen tavan mu
kaan tilapäisesti ulkoapäin tullen, 
esiintymällä joukkokokouksissa ja 
erikoisesti huolehtimatta siitä, että 
puheitten ja  kirjoitusten sisältö on 
vallankumouksellista itse oloihin 
kohdistuvassa konkreettisessa ha
vainnollisesti tajuttavassa mieles
sä.

Kommunistisen ipropagaindan ja 
agjitationiln täytyy ennen kaikkea 
juurtua proletaarien välittötnim-
pään keskuuteen. Niiden täytyy 
kasvaa esitin työväen konkreetti
sesta elämästä, sen yhteisistä e- 
dulsta ja pyrkimyksistä ja erikoi
sesti sen yhteisistä taisteluista.

V a t  1 a n k u m o u  k s e l i  i s -  
t u t t a v a  (revolutionoiiva) s  i - 
s ä l t ö  o n  t ä r k e  i n kommu
nistien propagandassa. Tältä
näkökannailta katsoen on tunnus
lauseita ja  kannan määrittelyjä
konkreettisissa kysymyksissä eri: ti
lanteissa aina huoielliisesti pohdit
tava.'Voidakseen-ottaa oikean kan
nan täytyy jatkuvasti ja perinpoh

jaisesti1 ohjata ei' ainoastaan am- 
mättipropagandisteja ja  agitaatto
reilta, vaan myös kaikkia muita 
puolueen jäseniä.

21. Kommunistisen (propagan
dan ja  agifltatiönln päämuodot 
ovat: vakuuttava, persoonallinen 
keskustelu, osanotto ammatillisen 
ia poliittisen työväenliikkeen tais
teluihin, vaikutus puolue!ehdistön 
ja pu oi trekikäaH N uuden kautta.

Kaikkeen tähän toimintaan! tulee 
sekä salaisen että laillisen puolu
een jokaisen iäsenen ottaa sään
nöllisesti tavatta tai toisetta osaa.

Suurista lia -persoonallista pro
pagandaa on eusvsliaSsn hanioitef- 
tava jäntestelmällteesti iärtestettvnä 
kotp g :tationina sitä varten perus
tettuun tvökuntien kautta. Tämän 
nrtetatioum ulkopuolette ei «aa1 iää- 
dä vks:kään talo palkallisen piio
in pfärtettör va^utti^piln^ä. Hv- 
vätlä menestyksellä voidaan suu
remmissa katiDunnefesa suorittaa 
invös er:koises-ti lämestettvä ikattu- 
ag'tatiionla. töta tehostetaan julis
tuksitta ta koutPa. Sen lisäksi täv- 
tw  lärie-tä ä solujen tai rvhmlen 
kautta työpaikoitta säännöllinen 
nersoona1h'nen agitaMoni1. johOn 
Tiittvv lippusten levittäminen.

Maissa joitten väestöön kuuluu 
kansallisia. vähemmistöjä, on puo
lueen velvollisuus kiinnittää tar
peellista huomiota agitatkmlin- ta 
propagandaan näitten vähemmis
töjen nrolet aari kerrosten keskuu
dessa. Tätä agitationia ja  propa
gandaa on tietysti1 tehtävä kunkiin 
kansallisen vähemmistön omalla 
kielellä, ja on siitä varten luotava 
erikoiset puolue-elimet.

22. Kommunistisessa propagan
dassa sellaisissa kapitalistisissa 
maissa, missä proletariaatin suuri



enemmistö ei vielä omaa tietoista 
vallankumouksellista pyrkimystä, 
täytyy herkeämättä hakea paran
nettuja työtapoja, .päästääkseen a- 
liituiisesti vaikuttamaan vielä etval- 
1 arkumouksellisen työläisen käsi
tyksiin hänen alkaessaan muuttua 
vallllanlkruimoukselliseksi, siten ava
ten hänelle tiien vallankuimouiksel- 
liseen liikkeeseen. Hätien nitrois
saan tapahtuvassa sisäisessä tais
telussa ponvarffiisiä tradiitibneja ja 
taipumuksia vastaan tulee kommu
nistisen propagandan tunnuslau- 
seinensa eri timanteissa offlä oman
sa tukemaan orastavia, tiedotto
mia, epätäydellisiä, horjuvia ja 
p iiOlp orvarrtlis i a vai Iän kumouk
sellasi umispvrkimyksiä.

Tällöin ei kommunistinen pro
paganda saa tyytyä proletaaristen 
joukkojen nykyisiin rajoitettuihin 
.epäselviin vaatimuksiin tai toivo- 
tnuiksiin. TäSsä vaikuttani islyös- 
sämme ovat niiden, vaatimusten .ja 
toivomusten vallankumoukselliset 
idut vain välttämättömänä lähtö
kohtana, koska proletaarit voidaan 
ainoastaan tämän kiinnekohdan 
kautta vetää lähemmäksi kommu
nismia.

23. Kommunistista agitationia 
proletaaristen joukkojen .keskuu
dessa pitää harjoittaa siten, että 
taistelevat proletaarit tunnustavat 
meidän kommunistisen järjestöm
me rohkeaksi, viisaaksi, tarmok
kaaksi ja loppuun saakka uskolli
seksi heidän oman liikkeensä joh
tajaksi.

Saavuttaakseen tämän täytyy 
kommunistien ottaa osaa k a i k -  
k i i n t y ö  v ä e n  l u o k a n  a 1- 
k e i s t  a i s t e l u  iih i n  (ja l i i k 
k e i s i i n  sekä ajaa työläisten a- 
siaa .kaikissa heidän ja  kapitalis

tien välisissä selkkauksissa, jotka 
koskevat työaikaa, palkkaa, työeh
toja j.n.e. Kommunistien pitää 
myös huolellisesti harrastaa työ- 
läiselämän jokapäiväisiä, konkreet
tisia kysymyksiä, heidän täytyy 
auttaa työläisiä setviämään näissä 
kysymyksissä, .johtaa heidän huo
mionsa tärkeimpiin epäkohtiin, 
auttaa heidän kapitalisteille teke- 
mäinsä vaatimusten muodostamis
ta tarkoiksi, ja käytännöllisiksi, 
koettaa saada työläisten yhteisvas- 
tuuntuntoa kehittym. sekä heissä 
heräämään tietoisuutta heidän yh
teisistä eduistaan ja maan kaik
kien työläisten yhteisestä asiasta 
sekä siitä, että he muodostavat 
yhden yhtenäisen työväenluokan, 
joka on osa proletariaatin maäiiil5- 
m an armeijasta.

Ainoastaan tämän jokapäiväisen 
ehdottomasti välttämättömän pfk- 
kutvön kautta, alituisen uhrautu
van osanoton kautta kaikkiin 
proletariaatin taisteluihin voi 
»kommunistinen» puolue kehittyä 
k o m m u n i s t  i s e k si puolueek
si. Ainoastaan sen kautta eroit
ta utu u se yli-ikäisistä sosialisti
sista, puhtaista propaganda- ja  
väPväyspuolueisfa, joitten toime
liaisuus supistuu .jäsenten kerää
miseen reformipuheisiin ja  luulo
teltujen parlamenttaaristen mah
dollisuuksien hyväkseen käyttämi
seen. Ei ainoastaan proletariaatin 
diktatuurin saavuttamiselle, vaan 
vielä suuremmassa määriin sen to
teuttamiselle on välttämättömänä 
ehtona se, että puoluejäsenten ko
ko joukko ottaa määrätietoisesti 
ja uhrautuvasti' osaa riistettyjen ja 
riistävien välisten jokapäiväisten 
taistelujen ja selkkausten kouluun. 
Ainoastaan j o  h t a m a l l a  t y ö -



t ä t s j o u k k o j  a a l i t u i s e s 
s a  p i k k u s  o d a s  s a pääoman 
hyökkäyksiä vastaan käy kommu
nistinen puolue kykeneväksi muo
dostumaan sellaiseksi' työväenluo
kan etujoukoksi, joka tosiasiassa 
järjestelmällisesti oppiii proleta- 
riaättia johtamaan ja  tulee 'kykene
väksi tietoisesti valmistuneena ku
kistamaan porvariston.

24. Kommunistit On mieslukui- 
sesti mobilisoitava erikoisesti lak
kojen, sulkujen ja  muiden suur
ten työstä erottamisten sattuessa 
ottamaan osaa siihen työväen lii- 
kehitiimiseen.

O n  m i t ä  s u u r i n  v i r h e ,  
jos kommunistit, vetoamalla kom
munistiseen ohjelmaan ja  aseelli
seen vallankumoukselliseen lop- 
putaisteluun pysyvät p a s s i i v i 
s i n a  (toimettomina) tai vähek
syen, jopa vallan vastustaenkin 
suhtautuvat nykyisiin taisteluihin 
pienten työehtoparannuksien puo- 
Testa. Miten pieniä ja  vaatimatto
mia olkoofkim vaatimukset, joit
ten puolesta työläiset jo  tänään 
ovat valmiit taisteluun kapitaliste
ja vastaan, ei se koskaan saa olla 
kommunisteille syrjässä pysymi
seen. Eikä meidän agitatoorimen 
toimintamme saa antaa sellaista 
käsitystä, kuim me kommunistit oli
simme sokeita kiihoittaljiä typeriin 
lakkoihin, ja muihin harkitsemat
tomiin itoimmtoihin, mutta taiste
levien työläisten keskuudessa on 
kommunistien kaikkialla ansaitta^ 
va kunnolli s impien taistelutove
rien maine.

25. A n u n a  t i 11 ii s  i s s  a käy
tännöllisissä asioissa ovat kommu
nistiset solut ja  ryhmät usein ver
rattain neuvottomat yksinkertai
siin päin päiivänkysymysten edessä.

On helppoa mutta hedelmätöntä 
a i n a  v a a n  saarnata kommunis

min yleisiä periaatteita langetak- 
sensa sitten konkreettisissa kysy
myksissä tusinasyndikalismin kiel
teiseen menettelyyn. Sen kautta 
helpottuu ainoastaan amsterda
milaisen keltaisen johdon peli.

Sen sijaan on kommunistien 
pohdittava vaHankumo.uksdlista 
kannanmäärittelyänsä jokaisen e- 
silletulevän kysymyksen aisiiali- 
seen sisältöön nähden. Esimerkik
si teoreettisperiaatteellisen vastus
tuksen asemasta kaikkia tariffiso- 
plmuksia vastaan on heidän mie
luummin iskettävä amsterdami
laisten johtajien suorittelemain ta
riffien asiallisen sisällön kimp
puun. Tosin on tuomittava ja 
päättävästi vastustettava jo
kaista proletariaatin taistelu val
miuden kahletta, ja  onhan amster
damilaisten apurien tunnettuna 
päämäränä jokaisen työtariffisopi- 
muksen avulla kytkeä taistelevien 
työläisten kädet, jonka takia jokai
sen kommunistin itsestään selvä 
velvollisuus on 'työläisten edessä 
paljastaa tämä tarkoitus. Mutta 
sen voivat kommunistit tavallisim
min parhaiten paljastaa sen kautta, 
että vaativat tariffille sellaista 
muotoa, joka ei tule työläisille 
kahleeksi.

Samanlainen kanta on paras 
myöskin ammattiyhdistysten avus
tuskassojen ja  a v u s t u s 1 a i - 
t o s t e n  suhteen. Onhan itses
sänsä hyvä se, että taisteluvälinei
tä kerätään ja varataan lakkoavus- 
tuksia yhteisistä kassoista. Ei ole 
paikallansa periaatteellinen vas
tustus tätä toimintaa vastaan. Ai
noastaan sellainen näitten 'Varo
jen kokoaminen ja käyttäminen,
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kuin amsterdamilaiset johtajat 
tahtovat, on vastakkainen työväen 
vailankum oukse ifeelle luokkaedul- 
le. Ammatillisten sairaskassain ja 
sellaisten suhteen voivat esimer
kiksi vaatia erikoisen maksuvelvol
lisuuden, samoin kuin kaikkien va
paaehtoisten kassaih kahlehtivain 
määräysten lakkauttamista. Mutta 
jos osa jäsenistä yhä edelleen .tah
too turvata itselleen sairasavustuk- 
sen maksuillansa, eivät he sitä ym
märrä, jos me heiltä tämän tah
domme ilman muuta kieltää. Nä
mä jäsenet on ensin rehoisan per
soonallisen propagandan kanitta 
saatava vapautumaan pikkuporva
rillisista harrastuksistaan.

26. Taistelussa sosialidemo
kraattisia ja muitta pikkuporvaril
lisia ammattiyhdistysjohtajia vas
taan, kuin myös taistelussa erinäi
siä työväenpuolueiden samalla isiä 
johtajia vastaan, ei ole toivoa, että 
heihin voitaisiin järkisyillä vaikut
taa. Heitä vastaan on taistelu jär
jestettävä varmasti sekä menestyk
sellisesti vain siten, että heidän 
kannattajansa saadaan erotetuksi 
.heistä, siten, että työläiset saadaan 
vakuutetuksi sosialipeiturillisten 
johtaliainsa kätyri palveluksesta ka
pitalismille. Täytyy siis jos mah
dollista nämä johtajat ensin .saat
taa sellaiseen tilanteeseen, jossa 
ne ovat pakotetut p a l j a s t a -  
in a a n i t s e  n s ä, ja sitten hyö
kätä heidän kimppuunsa sellaisen 
valmistuksen jälkeen mitä terävim- 
mäillä taivalla.

Ei laisinkaan riitä se, että am
sterdamilaisia johtajia herjaillaan 
»keltaisiksi». Heidän keltaisuu
tensa» täytyy pikemminkin jatku
vasti käytännöllisiltä esimerkeillä

todistaa. Heidän toimintamsa 
» yhteisku n n iss a» Kan sa inti iton
Kansainvälisessä Työtoimistossa, 
porvarillisissa ministeriöissä ja 
hallinnoissa, heidän konferenssi- 
ja parlamenttipuheittemsa petolli
set kohdat, heidän satojen' lehtien
sä monien rauhoituskirjoitusten 
kuvaavat lauseet ja erittäinkin hei
dän horjuva ja  viivyttelevä menet- 
telynlsä kaikkien pieniimnäinkin 
palkkaliifckeiden ja  työtaistelujen 
valmistuksessa ja  käynnissä. Kaik
ki tämä tarjoaa joka päivä tilai
suuden yksinkertaisilla esityksillä, 
päätöslauselmilla ja selvillä puheil
la paljastaa ia leimata »keltaisien» 
amsterdamilaisten johtajien epä
luotettavat ja  petokselliset temput.

Solujen ja ryhmien on järjestel
mällisesti suoritettava kävtänuöT- 
liset otteensa. Myöskin alemman 
ammattiyhdistysbyrakratian veruk
keet, joka heikkoudessaan — usein 
jopa hvvästä tahdostaan huolimat
ta — turvautuu sääntöihin, liitto- 
kokouspäätöksiin ja päälhalinto- 
iensa ohjauksiin, eivät saa estää 
kommunisteja toimimasta sitkeäs
ti ja yhä uudelleen vaatimasta 
alemmalta byrokratialta selviä' vas
tauksia kysymyksiin, mitä he ovat 
tehneet näitten esittämiensä estei
den poistamiseksi, ,ja ovatko he 
valmiit taistelemaan yhdessä1 jäsen
ten kanssa avoimesti näitä esteitä 
vastaan niiden voittamiseksi.

27. Kommunistien on edeltä kä
sin huolellisesti ryhmissä ja työ- 
kunnissa valmistauduttava esiinty- 
määh ammatillisten järjestöjen ko
kouksissa ja konferensseissai, laa
dittava omat esityksensä, valittava 
alustajat ja puolustajat, asetettava 
ehdokkaiksi kyvykkäitä, kokeneita 
ja tarmokkaita tovereita.

TVÖv^ n u ik k e e n
KlrMASTO
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Samaten on kommunististen jär-| 
jestöjen työkuntiensa kautta huo
lellisesti valmistauduttava kaikkiin 
vihollispu alueitten järjestämiin
yleisiin työväen kokouksiin, vaali
kokouksiin, mielenosoituksiin, po
liittisiin työväenjuhliin y. m. Mis
sä kommunistit itse kutsuvat ylei
siä työväen kokouksia, täytyy mah
dollisimman lukuisan kommunis
tisten työkuntain sekä ennakolta 
että kokouksissa toimia yhtenäi
sen suunnitelman mukaan saavut
taakseen organ isatorisia  tulöksia.

28. Kommunistien tulee myös 
yhä paremmin oppia vetämään 
puolueen vaikutuspiiriin järjesty
mättömiä itsetiedottomia työläisiä, 
solujemme ja rvhmiemme kautta 
on meidän saatava nämä työläiset 
liittymään ammattiyhdistyksiin ja 
lukemaan meidän puoluelehtiäm- 
me. Vaikutuksemme välineinä 
voimme käyttää muitakin työväen- 
yhdistykslä (kulutus osu uskuntia, 
sodan uhrien järjestöjä, urheilu- 
yhdistyksiä, näytelmäseuroja, sivis- 
tysseuroja y.m.s.)

Missä kommunistisen puolueen 
täytyy toimia salaisena voidaan 
puoluejäsenten alotteesta sekä joh- 
tavain puolue-elimien suostumuk
sella ja kontrollin alaisina perus
taa myös puolueen ulkopuolelle 
tämänlaisia tvöväen yhdistyksiä 
(myötätu n toisten järjestöjä). 
Myöskin voivat kommunistiset 
n u o r i s o -  j a  n a i s  j  ä r  j  e s  - 
t ö t  ku.rssiensa, lukuiltojensa, o- 
pintokäyntiensä, juhliensa, sun- 
nuntairetkiensä y.m. kautta herät
tää monissa poliittisesti välinpitä
mättömiksi! jääneissä proletaareis
sa ensin harrastuksen yhdistyselä- 
mään, vetäen sitten jatkuvasti hei
tä mukaan järjestöihin ja saaden

heidät tällä tavoin myös puo
lueemme hyödylliseen aputyöhön 
(lentolehtiä jakamaan ja puolue- 
lehtiä, kirjasia y.m. levittämään). 
Toimivan osanottonsa kautta yh
teiseen liikkeeseen vapautuvat he 
helpoimmin pikkuporvarillisista 
taipumuksistaan.

29. Voittaaksemme p u o l i -  
p r o l e t a a r i s e t  työtätekevät 
k a n s a n k e r r o k s e t  vallanku
moukselliselle proletariaatille myö
tätuntoiseksi, on kommunistien o- 
sattava käyttää niiden sekä tilan
omistaja tn, kapitalistien ja  kapita
listisen valtion välisiä etuvastakoh- 
tia ja vapautettava nämä väliker
roksen alituisen vakuuttavan esiin
tymisen kautta epäluuloistaan pro
letaarista vallankumousta vastaan. 
Se voi usein vaatia pitempää seu
rustelun heidän kanssaan. Heidän 
luottamustansa kommunistiseen 
liikkeeseen lisää ymmärtävä har
rastus heidän elämänhuoliaan 
kohtaan, ilmainen neuvominen ja 
avustaminen heidän pienissä vai
keuksissaan, joiden voittamiseksi 
eivät itse tiedä keinoa, heidän ve- 
tämisensä erikoisiin heidän valis- 
tamisekseen tarkoitettuihin mak
suttomiin tilaisuuksiin j  n.e. Sen 
ohella on välttämätöntä varovasti 
ja väsymättömäisti vaikuttaa niitä 
vihollisjärjestojä ja henkilöitä vas
taan, joilla on paikkakunnalla .vai
kutusta ja auktoriteettia työtäteke
viin, pikkutalonpoikiin, kotiteolli- 
suusty olaisiin ja muihin puölipro- 
letaarisiin aineksiin. Ne lähimmät 
viholliset, jotka riistetyt tuntevat 
omasta kokemuksestaan sortajiksi, 
on paljastettava koko kapitalisti
sen rikollisuuden mieskohtaisiksi 
edustajiksi. Kommunistisessa pro
pagandassa ja agitationissa on te
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hokkaasti ja  yleistajuisesti ihyväk- 
si käytettävä kaikki' päiväntapauk- 
set, missä valtion virkavalta jou
tuu ristiriitaan pikkuporvarillisen 
demokratian »oikeusvaltion» ih an
teiden kanssa.

Jokaisen paikallisen järjestön 
maaseudulla tulee tarkoin jakaa jä
sentensä kesken kotiagitationln 
tehtävät ja laajentaa tämä agitatio
ni kaikkiin kyliin, kaikille tiloille 
ja yksityisiin taloihin toiminta- 
alueellansa.

30. Propagandaa varten kapita
listisen valtion a r m e i j a s s a  ja 
l a i v a s t o s s a  on parhaiten so
veltuvat työtavat erikoisesti tutkit
tavat kussakin yksityisessä maas
sa. Äntimilitaristinem agitationi 
pasifistisessa mielessä on hyvin 
turmiollinen; se edistää porvaris
ton pyrkimyksiä proletariaatin a- 
seista riisumiseksi. Proletariaatti 
tuomitsee periaatteessa kaikki por- 
varivaltion ja  yleensä porvariluo- 
kan militaristiset laitokset ja tap- 
pelee mitä tarmokkaimmin niitä 
vastaan. Toisetta puolen käyttää 
se näitä laitoksia (armeijaa, am
pumaseuroja, suojeluskuntia) saa
dakseen työmiehille sotilaallista 
harjoitusta vallankumoustaistelu
jen! varalta. Bi siis nuorison ja 
työmiesten sotilaallista kouluutus- 
ta vastaan, vaan militaristista jär
jestelmää ja  upseerien itsevaltai- 
suutta vastaan on tiukka agitatio
ni kohdistettava. Jokaista tilai
suutta saada aseita työmiesten kä
siin on mitä tarmokkaimmin käy
tettävä.

Luokkavastakohdat, mikä ilme
nee upseerien aineellisten etui
suuksien ja miehistön huonon 
kohtelun muodossa on  tehtävä 
näille jälkimäisille selväksi. Sen li

säksi on agitationissa miehistölle 
selvitettävä, kuinka koko heidän 
tulevaisuutensa on mitä läheisim
min kytketty riistetyn luokan koh
teluun. Alkavan kumouksellisen 
kuohunnan noustua kyllin kor
kealle, voi agitationi sotamiesten 
ja matruusien kansanvaltaisten 
päällikköjen vaaliin sekä sotilas- 
neuvostojen perustamisen puoles
ta osottautua hyvin vaikuttavaksi 
keinoksi vetää pois tukeet kapita
listisen luokkavaUan alta.

Mitä suurin tarkkuus ja terä
vyys on tarpeen agitationissa por
variston erikoisia luokkasota jouk
koja vastaan. Missä niiden yhteis
kunnallinen kokoonpano ja niissä 
vallitseva turmelus sen mahdolli
seksi tekevät on oikeaan aikaan 
yhteiskunnallinen hajoittamisto i- 
minta järjestelmällisesti ohjattava 
niiden riveihin. Missä taas niiden 
porvarillinen luokkaluonne on yh
tenäinen, kuten esim. puhtaissa 
upseerijoukoissa, on ne koko 
kansan edessä niin paljastet
tava sekä tehtävä ne niin halvek
situiksi ja  vihatuiksi, että ne siten 
eristetyiksi joutuneina sisällisesti 
lahoavat.

Valtiollisten taistelujen järjes
tämisestä.

31. Kommunistiselle puolueelle 
ei ole mikään aika sellainen, ettei 
puoluejärjestö voisi olla siinä po
liittisesti toimivana. Jokaisen val
tiollisen ja taloudellisen tilanteen 
sekä 'jokaisen niiden muutoksen 
järjestöllinen käyttämlskyky on ke
hitettävä organisatooriseksi strate
giaksi.

Olkoon puolue vielä vaikka pie
nikin, voi se kuitenkin aina käyt
tää hyväkseen valtiollisesti kiillot
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tavia tapauksia .tai suuria, koko 
talouselämää -järkyttäviä lakkoja, 
siten, että se panee toimeen perus
teellisen propagandaliikikeen, sen 
järjestelmällisesti ja suunnitelmal
lisesti organilseeraten. Jos joku 
puolue on tuollaisessa tilanteessa 
päättänyt näin tehdä, niin on sen 
koko tarmollaan kohdistettava 
kaikki puolueliikkeen jäsenet ja 
osat itähän taisteluun.

TäMöiin on puolueen lähinnä 
käytettävä solujensa ja työkuntain- 
sa kaurta solmiamiansa suhteita 
pannakseen toimeen poliittisen 
järjestäytymisen tai lakkoliikkeen 
pääpaikoissa kokouksia, joissa 
puolueen puhujain on kokoontu
neille selvitettävä, kuinka kommu
nistiset tunnussanat osöttavat heil
le oikean tien vaikeasta taisteluti
lanteesta selviämiseen. Erityisten 
työkuntain täytyy yksityiskohtia 
myöten hyvin valmistautua näiden 
kokousten varalta. Jos omia ko
kouksia ei voida pitää, niin on ky
keneväin tovereitten esiinnyttävä 
ensimäisinä keskustelupuhujina 
yleisissä lakkolaisten tai muuten 
taistelevien proletaarien kokouk
sissa.

Kun on tilaisuus voittaa koko
uksen enemmistö meidän tu-nnus- 
sanaimme puolelle, on koetettava 
tuoda nämä julki hyvin sepitetty
jen ja  taitavasti perusteltujen esi
tysten ja päätösten kautta. Jos 
sellaisia päätöksiä on- saatu toi
meen, niin täytyy samalla seudulla 
tai muualla samaa nykyhetken 
liikettä käsittelevissä kokouksissa 
siten toiimia, että samallaisia tai 
samantapaisia päätöksiä ja ponsia 
yhä laajemmalti hyväksytään, tai 
ainakin saadaan niiden puolelle 
vankkoja vähemmistöjä. Näin

pääsemme yhteyteen liikkeelle läh
teneiden proletaarijoukkojen kans
sa, joihin olemme tähän asti vain 
vähän voineet vaikuttaa ja  saamme 
ne tunnustamaan uuden johdon.

Kaikkien tällaisten kokousten 
jälkeen on niiden organiisatoori- 
sessa valmistuksessa ja  niissä toi
messa olleitten työkuntain ko
koonnuttava lyhyen keskustelun 
kautta antamaan johtavalle puo
luekomitealle selostuksen sekä saa
vutettujen kokemusten tai mahdol
listen virheiden kautta heti vetä
mään tarpeelliset johtopäätökset 
opiksi jatkuvaa toimintaa varten.

Aina tilanteen mukaan on myös 
julistusten ja lippusten kautta teh
tävä käytännölliset tunnussanat 
asianomaisille työväenkerroksille 
tunnetuiksi, ta-i on taistelevien kä
siin toimitettava laajempia lento
lehtisiä, joitten kautta kommunis
mia heille selvitetään sen tilanteen 
päiväniunnuksen yhteydessä. Ju 
listusten levittäminen vaatii erityi
sesti järjestettyjä ryhmiä, jotka 
ovat ottaneet selville sopivimmat 
liimauspaikat ja jotka myös osaa- 
vat valita ajan, jolloin julistusten 
asettaminen parhaiten vaikuttaa. 
Lippusten levittämisen yhteydessä 
työpaikoilla ja niitten edustalla, 
liikkeessä olevien työväenjoukko- 
jen käytävissä, huoneistoissa, 
vilkasliikkeisillä paikoilla ja rauta
tieasemilla on mikäli mahdollista 
saatava aikaan lyhyt keskustelu, 
jonka iskusanat leviävät liikehti- 
väin työväenjoukkojtn keskuuteen. 
Pitempiä lentolehtisiä on tavalli
simmin levitettävä vain huoneus- 
toihin, työpaikkoihin, saleihin, 
asuntoihin tai muualle, missä voi
daan odottaa niiden tulevan huo
mioon otetuiksi.
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Tätä kiihtyvää propagandaa on 
tuettava samanaikaisella toimin
nalla kaikissa siilien liikkeeseen 
yhtyneitten ammattiala im järjestöis
sä ja  työpaikkakokouksissa, joita 
tovereittemme on tarpeeni tullen 
vaadittava tai itse järjestettävä ja 
joissa heidän on vallattava sopivat 
ai usta ja in ja  keskustelupuhujain 
tehtävät. Puolueemme lehtien on 
tällaisia erikoisia liikkeitä varten 
annettava käytettäväksi parhaat 
palslansa ja vaikuttavimmat todis
tuskappaleensa, kuten ylipäänsä 
koko järjestökoneisto on tänä ai
kana asetettava kokonaan tämän 
liikkeen pääaatten palvelukseen, 
eikä siinä toimessa saa vähääkään 
väsyä.

32. Mielen osoitusliikkeet vaati
vat hyvin joustavaa ja  uhrautuvaa 
johtoa, jonka 011 pidettävä liikkeen 
päämäärä tiukasti mielessään ja 
oltava joka hetki tilaisuudessa saa
maan siitä yleiskatsauksen voidak
seen päättää, onko mielenosoitus 
jo  saavuttanut vaikuttavuutensa 
korkeimman asteen, vai voidaanko 
siinä tilanteessa sitä laajemmalle 
kohottaa joukkoliikkeeksi mielen- 
osoituslakkojen ja vihdoin suur
lakon muodossa. Rauhanmielen- 
osotukset sodan aikana opettivat 
meille, että vaikka sellaiset mie- 
lenosotukset masennetaankin, niin 
kun on kysymys suurista nykyhet
ken päämääristä, joka välttämättö- 
rnästi herättää työväenjoukoissa 
yhä laajempaa harrastusta, ei to
della proletaarinen taistelupuolue 
salaisenakaan toimiva, saa niiden 
hyväksi toimiessaan väistyä tai 
pysähtyä.

Katumielenosoitukset lähtevät 
paraiten liikkeelle suurilta työpai
koilta. Sen jälkeen kun meidän

solumme ja ryhmämme suunnitel
mallisen valmistustyön jälkeen 
mieliala suullisetta ja lilppupropa- 
gandalla on jossakin tilanteessa 
saatu kutakuinkin yhtenäiseksi, on 
puolueemme tehdasluottamusmie- 
het sekä solujen ja ryhmäin joh
taja kutsuttava johtavan komitean 
toimesta esiheuvotteluun suunnit
telemaan ja päättämään huomis
päivän parhaasta liikkeellelähtö- 
tavasta ja täsmällisestä yhteenyhyt- 
tämisestä, päivän tunnussanain 
luonteesta, mielenosotuksen ko
hottamisen mahdollisuuksista sekä 
sen lopettamisen ja  hajaantumisen 
ajasta. Tehtäviinsä perehtynyt ja 
organisatoorisesti kokenut in-nok- 
kaitten toimitsijain perusjoukko on 
tehtaista lähdöstä joukkoliikkeen 
hajaantumiseen asti oleva koko 
mielenosotuksen selkärankana. 
Jotta toimitsijat voisivat pysyä 
keskenään elävässä kosketuksessa 
ja jotta niille voitaisiin jatkuvasti 
toimittaa tarpeelliset poliittiset 
ohjeet, on vastuunalaisia puolue- 
työntekijöitä järjestelmällisesti lä
hetettävä mielen osatta jäin jouk
koon. Tällainen joustava poliit- 
tis-organisatoorinen mielenosoi
tuksen johto luo parhaat uusien 
järjestämisen ja niiden suuremmik
si joukkoliikkeiksi kohottamisen 
edellytykset.

33. Kun kommunistinen puolue 
on jo  saavuttanut jonkinlaisen si
säisen lujuuden, luonut koetellun 
toimttsäjajoukon sekä saanut huo
mattavan kannatukseni työväen
joukoissa, on sen tehtävä kaikken
sa suurissa taisteluissa lopullisesti 
mur taakseen sosialipettur Ulisten
johtaja in vaikutuksen työväen kes
kuudessa ja  saattaakseen työväen- 
joukkojen enemmistön fcommunis-



16

tien johtoon. Aina tilanteen mu
kaan s. o. antavatko nykyhetken 
taistelut puolueelle tilaisuuden 
esiintyä proletariaatin johdossa 
sekä asettua liikkeen etupäähän, 
vai vallitseeko hetkellinen seisah- 
dusaika, on taistelutoiminta jär
jestettävä eri tavalla. Puolueen 
kokoonpanokin vaikuttaa ratkaise
vasti liikehtiinisen org an isatori
siin menetelmiin. Niinpä Saksas
sa ryhdyttiin n. s. »avoimen kir
jeen» keinoon, joitta voitettaisiin 
Yhty neelle Kom mu n i s tip u olu eelle, 
tälle nuorelle jouikkopuolueelle, 
proletariaatin yhteiskunnallisesti 
vaikuttavat kerrosten kannatus 
suuremmassa määrässä kuin yksi
tyisissä piireissä oli mahdollista. 
Paljjastaakseen sosiatipetturilliset 
johtajat astuu kommunistinen puo
lue yhä lisääntyvän kurjistumisen 
ja  luokkavastakohtain kärjistymi
sen aikana muiden proletariaatin 
joukkojärjestöjjen eteen, niiltä (pro
letariaatin edessä julkisesti vaati
akseen vastausta kysymykseen, oli
vatko ne valmiit lähtemään näen
näisesti niin mahtavine järjestöi
lleen yhdessä kommunistipuolueen 
kanssa taisteluun proletariaatin 
ilmeistä kurjistumista vastaan
mitä pienempäi-n vaatimusten, 
leipäpalan pahaisen puolesta.

Missä kommunistinen puolue
lähtee tällaiseen toimintaan, on 
sen kaikin puolin organ isatori- 
sesti valmistauduttava saadakseen 
mitä laajfmpain työväenijoukkojen 
puolelta esiintymiselleen vasta
kaiun. Puolueen kaikkien työpaik- 
karyhmien ja  ammattiyhdistystoi
mitsija in on lähimmässä työpaik
ka- <ja ammattiyhdistyskokouksissa 
sekä myös kaikissa yleisissä koko
uksissa niiden perusteellisen val

mistelun jälkeen otettava puheeksi 
puolueen vaatimukset ja ne vai
kuttavasti osotettava proletariaa
tin elinehtoisiksi yhteisvaatiimuk- 
siksi siinä 'tilanteessa. Kaikkalla 
niissä meidän solumme ja ryhmäm
me aikovat tehdä yrityksen jouk
kojen kannatuksen saamiseksi mei
dän vaatimuksillemme on lento
lehtisiä, lippusia ja julistuksia tai
tavasti levitettävä mielialan val
mistamista varten. Puolueemme 
lehtien täytyy tämän taistelul.:^- 
keen viikkoina jokapäivä valaista 
tämän liikkeen kysymyksiä vaihte- 
levissa muodoissa, lyhyemmin tai 
perinpohjaisemmin aina uusilta 
näkökannoilta katsoen. Järjestö
jen on toimitettava lehdille alitui
sesti atnehistoa ja tarmolla valvot
tava, että toimittajani puolesta ei 
puolueen tämän toiminnan lehti- 
taistelu herpaannu. Myös on puo
lueen ryhmät parlamenteissa ja 
kunnallisissa laitoksissa asetettava 
tämän taistelun palvelukseen. Hei
dän on puolueen johdon ohjeitten 
mukaan vastaavilla puheilla nos
tettava siitä 'kysymys eduskunnas
sa. Heidän on tunnettava olevan- 
sa ta ite le v a t  joukkojen tietoisia 
jäseniä, näiden edustajia joukko- 
vihollisten leirissä, vastuunalaisia 
toimitsijoita puoluetyön tekijöitä.

Kun puolueen kaikkien jäsenten 
yhteinen, organisatorisesti yhte
näinen toiminta on muutamien 
viikkojen kuluessa johtanut siihen, 
että yhtymispäätöksiä on jo  suu
ressa, yhä kasaantuvassa määräs
sä kokoontunut, astuu puolueen 
eteen vakava organisatorinen ky
symys päästä järjestöllisestikin
vaikuttamaan näihin joukkoihin. 
Jos liike on etupääsä ammatillis
ta luonnetta niin on ennen kaikkea
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lisättävä arganisatoorisra vaiku
tusta ammattiyhdistyksiin paikal
lista amma ttiyhd istysjoh ioa vas
taan, 'johon ne voittaakseen tai pa
kottaakseen ne järjestettyyn tais
teluun meidän puolueemme vaa
timusten pohjalla. Missä työpaik
ka-neuvostoja, teMaskom Teotta, 
tai muita sellaisia laitoksia on, on 
näiden neuvostojen ja  komiteain 
yleiskokoukset meidän ryhmämme 
jäsenten esiintymisen kautta saa
tava tekemään päätöksiä tämän sa
man taistelun puolesta. Kun näin 
on saatu muutamia paikallisjärjes
töjä tällaisen taisteiuliikkeen puo
lelle proletariaatin elinehtojen 
puolesta kommunistien .johdolla, 
on ne kutsuttava konferensseihin, 
joihin samanhenkisiä päätöksiä 
tehneiden työpaittakokousten on 
lähetettävä erikoiset edustajansa. 
Näin kommunistien johdolla lujit
tuva uusi johto saa tämän järjesty
neiden työväen joukkojen toimivien 
ryhmien keskittymisen kautta uut
ta iskuvoimaa, jonlka avulla taas 
on työnnettävä eteenpäin sosiälis- 
tisten puolueitten ja  ammatillisten 
järjestöjen johtoa tai ne nyt jär- 
jestehnäffisestikin palautettava.

Niillä talousalueilla, joilla puo
lueellamme on paraat järjestöt, ja  
missä se on vaatimuksilleen saa
nut enimmän kannatusta, on näin 
aikaansaadun järjestetyn painos
tuksen kautta vaikutettava paikalli
siin ammattiosastoihin ja  työpaik- 
kaneuvostoihin niin, että kaikki 
tällä alueella puhjenneet taloudel
liset yksityistaistelut ja muiden 
ryhmäin kehittymässä olevat liik
keet kootaan yhdeksi yhtenäiseksi 
taisteluliikkeeksi, joka kohottaa 
esille, yli yksityisten ammattihar- 
rastuksen kehyksen, muutamia yh

teisiä alkeellisia vaatimuksia, pan
nakseen me läpi kaikkien piirin 
järjestöjen yhteisillä voimilla. T äl
laisissa liitteissä osottautuu siten 
kommunistinen puolue taisteluun 
valmiin proletariaatin todelliseksi 
johtajaksi, samalla kun ammatil
linen byrokratia ja sosialistipuo- 
lueet, jotka asettuisivat tällaista 
yhteistä järjestettyä liikettä vastaan 
olisivat sekä aatteellispoliittisesti 
että myös järjestölliskäytännölli- 
sesti syrjäänsysätyt.

34. Kun kommunistinen puolue 
tekee yrityksen saada käsiinsä työ- 
väemjoukkojen johdon valtiollises- 
ti ja  taloudellisesti- kärjistyneenä 
aikana, jolloin uusia liitteitä ja 
taisteluita pyrkii purkautumaan, 
voidaan erikoisvaatimukset jättää 
sivuun, ja  selvillä, suorilla julis
tuksilla vedota sosialististen puo
lueitten ja ammattiyhdistysten jä 
seniin, että eivät antaisi byrokraat
tisien johtajiensa tahdon horjut
taa itseään taistelussa, johon hä
dänalainen asema ja  riistäjien yhä 
kiihtyvä sorto on heidät pakotta
nut, jotteivät joutuisi ihan täydel
liseen tuhoon. Puolue-elimien, 
varsinkin päivälehtien, on puolu
een näin toimeenpaneman liikkeen 
aikana joka päivä terotettava mie
liin ja todistettava, että kommunis
tit ovat valmiit käymään kurjuu
teen kulkeutuvain työmiesten uh- 
kaavain ja pulhjenneitten taistelutt- 
ten johtoon, ja  että he antavat tais- 
teluvalmiufensa missä vain mah
dollista kaikkien sorrettujen avuksi 
nykyisessä jännittyneessä tilan
teessa. Joka päivä on todistetta
va, että työväelle ei voida ilman 
näitä taisteluita enää taata mitään 
elämisen mahdollisuuksia ja että

2
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siitä huolimatta vanhat järjestöt 
yrittävät välttää ja  ehkäistä näitä 
taisteluita.

Työpaikka- ja  ammattiyhdistys- 
ryhmien on, aina viitaten kommu
nistien uhrautuvaan taisteluval- 
miuteen, tehtävä tovereilleen ko
kouksissa selväksi, että nyt ei enää 
voida (väistyä. Ja  pääasiana on 
tämmöisessä liikkeessä tilanteen 
synnyit äimäin taisteluiden ja  liik
keiden organisatorinen kokoami
nen ja  yhtenäistyttäminen. Täl
löin on taisteluun joutuneilla am
mattialoilla ja  niiden työmailla toi
mivien solujen ja  ryihmein oltava 
keskenään alituisen läheisessä yh
teydessä ja on johtoelimien sekä 
piirikomiteain että keskuksen kaut
ta viipymättä toimitettava kaikkien 
puhkeavien liikkeiden käytettäväk
si toimitsijoita ja  vastuunalaisia 
puoluetyöntekijöirä, joiden on 
välittömästi taistelevain kanssa 
yhdessä näitä liikkeitä johdettava, 
laajennettava, kohotettava, yleis
tettävä ja  toisiinsa yhdistettävä. 
Järjestön päätehtävänä on kaikki
alla tarkasti etsiä esille näiden eri 
taisteluiden yhteiset vaatimukset 
ja niin saada yleinen taistelun
tunnussana, jos on tarpeen, poliit- 
tisilllakin keinoilla.

Taisteluita terästettäessä ja
yleistettäessä käy välttämättömäksi 
luoda taistelun johdon yhtenäisiä 
elimiä. Monien ammattiyhdistys
ten byrokraattisen lakonjohdon 
kesken pettäessä on sen varalta 
jo ajoissa vaadittava tilalle kom
munisteja, joitten on taattava lu
minen. Ja  kun on onnistuttu vil
jan, päättävän taistelu johdon saa- 
distämään useampia taisteluita, on 
vaadittava asetettavaksi yhteinen 
toiminnan johto, johon kommu

nistien on mahdollisuuksien mu
kaan koetettava päästä määrää
viksi. Niin hy.vin ammattiyhdis- 
tysryhmäin kuin myöskin työpaik- 
karyhmäin, tehdasneuyostojen ja 
näiden yleiskokousten tietä sekä 
erityisesti lakkolaisten yleisten ko
kousten kautta voidaan usein hel
postikin taitavalla organisatoori- 
sella valmistuksella päästä toimin
nan yhteiseen johtoon.

Jo s  liike yleistyessään ja  työn 
antajajärjestöjen sekä viranomais
ten kimppuunkäymisen kautta käy 
poliittiseksi luonteeltaan, on pro
paganda ja organisatorinen val
mistus kohdistettava siihen, että 
käy kenties mahdolliseksi ja  vält
tämättömäksi valita työväenneu- 
vostoja, jolloin kaikkien puolue- 
elimien on mitä voimaperäisimmin 
pidettävä esillä sitä ajatusta, että 
vain sellaisten suoraan työmiesten 
taisteluista syntyneiden omien 
työväenluokan laitosten kautta 
voidaan tarpeellisella rohkeudella 
toteuttaa heidän todellinen vapau
tuksensa, vaikka ilman ammatillis
ta virkavaltaa ja  sosialistisia puo- 
luepukareita.

35. Näin valmistuva in kommu
nististen puolueitten, erikoisesti 
suurten joukkopuolueiden, on or
ganisatoristen toimenpiteittensä 
kautta alituiseen oltava valmiina 
poliittisiin joukkoliikkeisiin. Mie- 
lenosoitustoiminnassa ja taloudel
lisissa joukkoliikkeissä, kaikissa 
osaisliikkeissä on aina ajateltava 
sitä, kuinka näiden liikkeiden ko
kemuksen perusteella voitaisiin te
hokkaimmin rakentaa yhä lujempi 
yhteys, laajempi luottamuksellinen 
suhde. Johtavain toimitsijain ja 
vastu unalaistem puoluety ön teki
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jäin laajoissa konferensseissa suur
ten ja  keskikokoisten työmaiden 
luottamusmiesten kanssa, on yhä 
uudelleen keskustelun kautta tark
kaan tutkittava kaikkien uusien 
suurten liikkeiden kokemukset, 
niin että tehdasvaltuutettujen kaut
ta tuleva yhteysverkko yhä lujit
tuisi. Läheinen ja luottamuksel
linen suhde johtavien toimitsijoi
den ja  vastuunalaisten .puoluetyön- 
tekijäin sekä tehdasluottaimusmies- 
ten kesken on parhaana organi
sa to risen a  takeena siitä, että val
tiolliset joukkoliikkeet eivät puh
kea ennenaikaisesti ja että ne ai
na esiintyvät vain niin laajoina, 
kuin olosuhteet ja puolueen kun- 
kinaikainen vaikutus sallivat.

Ilman puoluejärjesiön mitä lä- 
heisintä yhteyttä suurissa ja keski
suurissa työpaikoissa työskentele
väin työväenjoukkojen kanssa ei 
kommunistinen puolue voi toteut
taa suuria joukkoliikkeitä eikä 
käydä todella kumouksellista tais
telua. Kun viime vuonna Italiassa 
epäämättömän kumouksellinen 
nousu, jonka voimakkaimpana il
mauksena oli työpaikkain valtaus, 
ennenaikaisesti lysähti kokoon, 
niin se tapahtui osaksi varmasti
kin ammattiyhdistys byrokratian 
petoksen ja poliittisen puoluejoh
don kykenemättömyyden takia; 
mutta toiselta osaltaan myös sen 
takia, että ei ollut ollenkaan lä
heisesti järjestettyä yhteyttä puo
lueen ja työpaikkain kesken, poliit
tisesti ymmärtäväin ja puolue-elä
mää harrastava in tehdasluotta- 
musmiesten kautta. Epäilemättä 
jäi myöskin saman puutteen takia 
poliittisessa suhteessa perusteel
lisesti käyttämättä Englannin suu
ri kaivosmiesliilke tänä vuonna. j

Puoluelehdistö.

36. Puolueen pitää väsymättö
mällä tarmolla kehittää ja paran
taa kommunistista lehdistöä.

Mitään lehteä ei saa tunnustaa 
kommunistiseksi lehdeksi, jos se ei 
alistu puolueen kiinteän ohjauk
sen alaiseksi. Samaa periaatetta 
on sovellutettava kaikkiin kiiijatli- 
siun, tuotteistin, kuten aikakaus
lehtiin, kirjoihin, kirjasiin y. tn. s., 
huomioonottaen niiden tieteellisen, 
propaganda- tai muun tarkoituk
sen.

Puolueen tulee kiinnittää enem
män huomiota siihen, että sillä on 
hyviä lehtiä, kuin siihen että sillä 
on niitä paljon. Jokaisella kom
munistisella puolueella täytyy en
nen kaikkea olla hyvä, jos mah
dollista joka päivä ilmestyvä pää- 
äänenkannattaja.

37. Kommunistinen lehti ei kos
kaan saa muodostua kapitalistisek
si liikeyritykseksi, kuten ovat por
varilliset ja usein myös niin sano
tut »sosialistiset» lehdet. Meidän 
lehtemme täytyy pysyä riippumat
tomina kapitalistisista luottolaitok
sista. Taitavasti järjestetty ilmoi
tusten kerääminen, joka melkoi
sesti auttaa lehtiemme toimeen
tulomahdollisuuksia julkisissa 
joukkopuolueissa, ei kuitenkaan 
koskaan saa johtaa siihen, että ne 
millään tavoin ,joutuisivat riippu
vaisiksi suurista ilmottajista. Pi
kemmin hankkii mitä nopeimmin 
meidän joukkopuolueittemme leh
dille ehdottoman arvonannon nii
den leppvmätön kanta kaikissa 
proletaarissa, yhteiskunnallisissa 
kysymyksissä. Meidän lehtemme 
ei saa palvella kirjavan yleisön 
uutisnälkää tai ajanvietteen tar-
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vettä. Se ei saa »tunnustusta» 
ansaitakseen tehdä myönnytyksiä 
pöiknporvariMisten kynäilijäin tahi 
sanomälehtimiestaitureiden arvos
telulle.

38. Kommunistisen lehden pitää 
ennen kaikkea huolehtia sorrettu
jen taisteleva in työläisten eduista. 
Sen tulee olla meidän paras pro- 
pagandaniharjoittajamme ja agi- 
taatorimime, proletaarisen vallan
kumouksen johtava tekijä.

Meidän lehdellämme on tehtä
vänä koota puolueen jäsenten kai
kesta toiminnasta arvokkaat koke
mukset ja  nämä jälleen osoittaa 
puoluetovereille ohjeeksi kommu
nististen työtapojen jatkuvalle tar
kistukselle ja  parantamiselle. Näi
tä kokemuksia on yhteisesti vaih- 
aettaa koko maan toimittajain ko
kouksissa, jolloin samalla keskinäi
sen neuvottelun kautta pyritään 
aikaansaamaan mahdollisimman 
suuri yhtenäisyys puoluelehdistön 
sävyssä ja  suunnassa. Siten tulee 
puoluelehdistön samoin kuin jo 
kaisesta yksityisestä lehdestä val- 
lankumousfcyömme parhain orga
nisaattori.

Ilman tätä kommunististen leh
tien, erittäinkin päälehden, yhdis
tävää määräperäistä organisatio- 
nityötä käy tuskin mahdolliseksi 
oemokraatisen sentralismiin toteut
ti minen, tarkoituksenmukainen 
työnjako kommunistisessa puo
lueessa ja  sen mukaan myös puo
lueen historiallisen tehtävän suo
rittaminen.

39. Kommunistisen lehden on 
pyrittävä muodostumaan kommu
nistiseksi yritykseksi, s.o. p r o l e 
t a a r i s e k s i  t a i s t e l u j ä r -  
j e s t  ö k s i, vallankumouksellisten 
työläisten työkunnaksi, kaikkien

niitten, jotka lehteen säännöllises
ti kirjoittavat, jotka sitä latovat, 
painavat, hoitavat sen taloutta, ja
kavat, myyvät, jotka kokoavat sen 
sisältöä varten paikallista ainehis- 
toa ja  tätä ainehistoa soluissa poh
tivat ja m uok kaavat, jotka alitui
seen työskentelevät sen levittämi
seksi.

Jotta lehdestä saataisiin tällai
nen' taistelujärjestö ja  voimak
kaasti elävä työkunta, on tarpeen 
toko joukko käytännöllisiä toimen
piteitä.

Jokainen kommunisti saavuttaa 
niitä lähimmän yhteyden lehtensä 
kanssa, jos hän sille suorittaa uh
rauksia ja  sen hyväksi -työskente
lee. Se on hänen jokapäiväinen a- 
seensa, joka pitää joka päivä uu
delleen terästää ja  teroittaa ollak
seen käyttökelpoinen. Kommunis
tisia lehteä pidetään pystyssä työn 
ja  rahan uhrauksilla. Alituiseen 
täytyy virrata varoja sille jäsenten 
riveistä sen kunnostamiseksi, sen 
sisäisesti parantamiseksi, kunnes 
se lopulta julkisissa joukkopuo- 
Jueissa saavuttaa niin suuren levi
kin ja  organisaattorisen lujuuden, 
että se Itse alkaa muodostua kom- 
ininiStisen liikkeen aineelliseksi 
tieksi.
, Ei kuitenkaan riitä, että ollaan 
lehden innokkaita hankkijoita ja 
agitaattoreita, täytyy myöskin tul
la sen yhtä hyödylliseksi apulai
seksi. On riennettävä nopeinta tie
tä lehdelle toimittamaan selostuk
sia töhdasryhmistä tai soluista, 
kaikesta mikä on yhteiskunnallises
ti ja  taloudellisesti huomattavaa, 
työtapaturmista tehdastokouksiin 
saakka. Ammatttyhdistysryhmien 
täytyy ilmoittaa liittojen kokouk
sien ja toimikuntien kaikki tärkeät
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päätökset ja toimenpiteet, samoin 
kuin on lyhyesti ia sattuvasti ker
rottava kuvaavia tapauksia ,vas- 
E stajaimme toiminnasta. Tarkkaa- 
valle puoluetyön tekijälle tarjoaa 
julkinen elämä kokouksissa ja  ka
duilla usein .tilaisuuden tehdä yh
teiskunnalliseen arvosteluun ai
hetta antavia, huomiota yksityis
tapauksista, joita käsittelemällä
meidän lehtemme osottaa välinpi
tämättömällekin, että kansan elä
mänä molet ovat meille tutut.

Toimituskunnan täytyy käsitellä 
suurella lämmöllä ja rakkaudella 
juuri näitä työväen elämästä ja 
työväen .järjestöistä saapuvia se
lostuksia, käyttääkseen näitä joko 
Miyinä uutisina, jotka antavat 
Id1 dell emme tosipohjaisen, voi
makkaasti elävän työkunnan luon
teen, tahi laajempina selostuksina 
tehdäkseen Ymmärrettäväksi kom
munismin' opit näiden jokapäiväi
sestä jvöläisel äimästä otettujen 
käytännöllisten esimerkkien kaut
ta, mikä on nopein tie johtamaan 
laa,jät työväenioukot elävään yh
teyteen kommunismin suurten .aat
teiden kanssa. Missä >on suinkin 
mahdollista, on toimituskunnan 
asetuttava tokaisen lehtemme puo
lueen ikääntyvän työläisen kanssa 
seurusteluun juttutunteina, sopi- 
vimpina hetkinä päivästä, jolloin 
työläisiltä on otettava vastaan 
heidän eläJmänhifolienSa .ilmauksia, 
panemaan niitä muistiin ia ahke
rasti käyttämään lehden elävöittä
miseksi.

Tosin ei mikään meidän lehtem
me voi kapitalistisissa oloissa tul
la tavsin kommunistiseksi työkun
naksi. Mutta hvv.im vaikeissakin 
olosuhteissa voi käydä mahdolli
seksi menestyksenä järjestää val

lankumouksellinen työväenlehti tä
män näkökannan mukaan. Se on 
todistanut venäläisten tovereit- 
temme »Pravdan» esimerkki w . 
1912— 1913. Se muodosti tosi
asiallisesti tietoisten vallankumo
uksellisten työmiesten alituisen, 
toimeliaan järjestön Venäjän val
takunnan tärkeimmissä keskuspai
koissa. Nämä toverit toimittivat 
lehden yhteisesti — useimmat tie
tenkin palkkatyönsä ohella sääs
täen työpalkastaan tarvittavat va
rat. Lehti puolestaan saattoi an
taa heille parasta, mitä he silloin 
liikkeessä tarvitsivat, ja mikä heil
le on yhä hyödyksi työssä ja tais
telussa. Sellaisesta lehdestä voi 
todellakin tulla puolueen jäsenille 
kuten lukuisille muillekin vallan
kumouksellisille työläisille »mei
dän lehtemme».

40. Kommunistinen taistelulehti 
or. oikealla tolalla ottaessaan 
suoranaisesti osaa puolueen tais- 
teluliikkeisiin. Jo s  jonain aikana 
puolueen toiminta on keskittynyt 
johonkin erikoiseen taisteluun, 
niin pitää puolueen lehden asettua 
tämän taistelun seuraamiseen jopa 
jokaisen uutisotsakkeensa kautta 
eikä vain poliittisissa pääkirjoituk
sissaan'. Toimituksen on hankitta
va ainehistoa tämän taistelun tar
peiksi ja sopivaan muotoon muo
kattuna sijoitettava se ympäri leh
den.

41. Lehtemme l e v i t t ä  m i s -  
toiminta on tehtävä täysin järjes
telmälliseksi. Ennen kaikkea on 
käytettävä joka tilaisuutta, jolloin 
työväki ifoutuu vilkkaaseen liikkee
seen ja jolloin jotkin valtiolliset ja  
taloudelliset tapaukset voimak
kaammin herättävät sen mielen
kiintoa poliittiseen ja yhtelskun-



22

nalliseen elämään. 'Niin on jokai
sen suuremman lakon tai sulun 
jälkeen, jossa lehti on avoimesti ja 
tarmokkaasti edustanut taistele
vien työläisten etuja, 'heti tvösei- 
sauksen päätyttyä järjestettävä 
lehden levittäminen miehestä mie
heen lakossa olleitten koskuudes- 
sa. Eikä riitä se, että kommunisti
set työpaikka- ja ammattiyhdistys- 
ryhmät läkkoliikkeen koskettamilla 
aloilla tekevät lehtirmarMPandaa 
listoineen ja tilauskuitteineen toi
mintapiirissään, vaan on missä 
vain mahdollista tehtävä tarmokas
ta kotiagitatiöma taistelussa olleit
ten työläisten asuritoluetteloitten 
mukaan.

Samoin on jokaisen valtiollisen 
vaalit: ikkeen jälkeen, joka on he- 
rätfcäinyt työväen joukkojen harras
tuksen vireille, sitä varten asetettu
jen työkuntain tehtävä työväen a- 
sumissa kaupunginosissa järjestel
mä 11 is tä kotiagitätionia ovelta o- 
velle.

Jatkuvam valtiollisten tai talou
dellisten kriisien aikoina, joiden 
vaikutukset tuntuvat laajojen työ
väen j  oukdcojen keskuudessa kalliin 
ajan, työttömyyden ja muiden kur- 
juusikniöiden muodossa on näitä 
ilmiöiltä käytettävä taitavasti pro
pagandaan ja  siten kaikella tar
molta, kai paraiten ammattiyhdis
tysten kautta, saatava täydelliset 
luettelot eri tuotantoalojen amma
tillisesti järjestyneistä .työläisistä, 
joiden luettelojen perustalla sitten 
lehtityökunta voi menestyksellä 
jatkaa keskeytymätöntä suunnitel
mallista kötiagitationia. Tämän a- 
lmomaisen lehdenlevitystyön suo
rittamiseen sopii kokemusten mu
kaan kuukauden viimeinen viikko. 
Jokainen paikkakunta (kurua'.':!?

järjestö, joka antaa tämän viimei
sen viikon kulua yhtenäkään vuo
den kuukautena lehtiagitätioniin 
käyttämättä on syypää raskaaseen 
laiminlyöntiin kommunistisen liik
keen levittämisessä. .Lehtiökunta ei 
saa jättää käyttämättä yhtään jul
kista työväen kokousta tai muuta 
suuremipaa mielenilmausta, vaan 
on sen sekä alussa että loma-ai- 
koina ja lopussa oltava tilauskort- 
teineen liikkeellä lehtemme hyväk
si. A mm at t i vhd is tysrvhm h i 11 ä on 
sama velvollisuus osastonsa koko
uksessa, kuten myös soluilla ja  teh- 
dasryhm ilTä työpä ikkakokouks issa.

42. Puolueen jäsenten* on myös 
alituisesti (puolustettava lehteämme 
kaikkia vihofflteia vastaan.

Kapitalistista sanomalehdistöä 
vastaan on puolueen jäsenten käy
tävä katkeraa taistelua. Sen lahjot
tavuus, sen valheet, totuuden ka
tala salaaminen ja  kaikki sen koi
ruudet on selvästi paljastettava ja 
j' rkästi leimattava.

Sosialidemokratinen ia riippu
maton sosialistinen lehdistö on 
voitettava siten, että alituiseen 
hyökätään, eksymättä pikkumai
seen nalkutukseen, jokapäiväisen 
elämän lukuisilla esimerkeillä pal
jastetaan sen luökkavastakohtia 
peittelevä petollinen menettely. 
Ammattiyhdistys- v.m. rvhmäin on 
pyrittävä organisatorisilla toimen
piteillä vapauttamaan ammaftiyh- 
disltvsiten ja muiden työväenjärjes
töjen jäsenet sosialidemokraatisten 
lehtien sekottavasta ia lamautta
vasta vaikutuksesta. Lehtemme t-e- 
vittämistoiminnan tävitvy sekä ko- 
tiagitatidnisisa että erikoisesti työ
paikoilla huolellisesti harkittuna 
kohdistua suoraan sosialipetturien 
lehdistöä vastaan.
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VII. Puolueorganismin yleisestä 
rakenteesta.

43. Puoluetta 'laajennettaessa ja 
lujittaessa ei ole noudatettava 
maantieteellisillä muodollista jako- 
kaavaa, vaan se on tehtävä asian
omaisen maanosan' todellisen1, val
tiollisen ja  liiketekniHisen raken
teen perustalla. Pääpaino on pan
tava p ä ä k a u p u n k e i h i n  j a  
s u u r t e o l l i s e n  t y ö v ä e n  
k e s k u k s i i n .

Uutta puoluetta rakennettaessa 
pyritään useinkin alussa levittä
mään;' puolueen järjestön verkko 
yli koko maan, vaikkakin; käytettä
vissä Olevat voimat ovat (hyvin ra
joitetut, hajotetaan ne täten kaik
kiin ilmansuuntiin. Siten heikke- 
nee puolueen vätrväysvoima ja 
kasvu. Tällöin käy enimmäkseen 
niin, että muuttaman vuoden ku
luessa on saatu toimeen laaja 
kanslia-systeemi, mutta puolue on 
tuskin; saalnuif varmaa jalansijaa 
edes 'tärkeimmissä teollisuuskau
pungeissa.

44. Puoluetoiminnan mahdolli
simman suuren keskityksen ai
kaansaamiseksi ei Ole tarkoituk
senmukaista rakentaa puoluejoh
toa hierankisen kaavan mukaan 
toistensa alle täysiin altsiMtuine 
asieiheen. On pyrittävä siihen, 
että jos mahdollista joka suurem
masta kaupungista, mikä on ta
loudellinen, poliittinen tai liiike- 
tefcniiffinen keskus, ulottuu järjes- 
tösiteitten verkko sen laajempaan 
ympäristöön kuuluvan taloudelli
seen tai valtiolliseen piiriin. Puo
luekomitea, joka suuremmasta 
kaupungeista tämän puoluejärjes- 
tön pääinä ohjaa piirin toko jär
jestötyötä ja on sen poliittisena

johtona, on saatettava mitä lähim
pään: yhteyteen pääpaikan työtä
tekevien joukkojen kanssa.

Piiritoko uksen valitsemani ia 
p uolu ekok ouks ie n vahvistamain
vak i na is te n p iiri organisaattorien 
en otettava säännöllisesti osaa pii
rien pääpaikan puolue-elämään. 
Piirin puoluekomiteaa olisi yhäti 
vahvistettava pääpaikan jäsenten 
piiristä otetuilla pucluetvönteki- 
jöillä n iin, että mitä läheisiin elävä 
yhteys säilyy piiriä johtavan po
liittisen puoluekomitean ia suur
ten jäsen joukkojen kesken piirin 
pääpaikassa. Järjestömuotoja e- 
delleen kehittäessä on pyrittävä 
siihen, että iptirin johtava puolue- 
komitea on samalla myös piirin 
pääpaikan poliittisena johtona. 
Täten tulevat piirijärjestöjen joh
tavat komiteat yhdessä keskusko
mitean kanssa olemaan todellisia 
yleisen puoluejärjestöen johtoeli
miä.

Puoluepiirin aluetta ei tieten- 
käiäkii määrää yksin' sen laajuus: 
ratkaiseva näkökohta on se, että 
puoluekomiteani täytyy voida yh
tenäisesti johtaa kaikkia piirin 
paikkakuntajärjeStöjä. Missä ei 
enää käy päinsä', on piiri jaettava 
ja muodostettava uusi puiöluepii- 
ritomitea.

Täimän ohella tarvitsee puolue 
kylläkin suuremmissa maissa jo i
takin laajempia yhdistelmiä välit
tämään yhteyttä niin hyvin kes
kusjohdon ja eri piirijohdon ja  eri 
paikkakunta järjestöjen a'laipi;ri eli 
aluejohtojen kesken. Olojen mu
kaan saattaa osotfautua tarkoi
tuksenmukaiseksi antaa myöskin 
johtotehtäviä joillekin näistä väli- 
tyselimistä, esim. sellaisessa suu
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remmassa kaupungissa olevalle, 
jossa on vankka jäsenmäärä. Y- 
leenisä on kuitenkin tätä epäkeski- 
rystä — desenrailisateionia väitet
tävä.

45. Pudluejärjestön suuret yksi
köt, piirit, pannaan kokoon pai
kallisista p uotluejärjestö istä: maa
seutujen taikka pikkukaupunkien 
» pa ikkakuntajärjesto istä'», kuun al- 
1 tsiäriestöistä ja »piireistä» tai »a- 
lueista» suurkaupunkien kaupun
gin osien, »raionien», järjestöistä.

Paikallinen puoluejäriestö joka 
on kasvanut niin suureksi, ettei se 
laillisissa oloissa enää voi kunnol
la pitää jäsentensä yleisiä kokouk
sia, on jaettava.

Paikall i s issa puolue järjestöissä 
on jäsenet jaettava eri työkuntiin 
Jokapäiväisiä puoluetyötä varten. 
Suuremmissa järjestöissä saattaa 
kävdä tarpeelliseksi yhdistää eri 
tvöku-nhisiä toverikuntia, kollektii- 
veja. Samaan kollektiiviin on y- 
leensä naras koota sellaiset jäse
net. jotka joutuvat olemaan keske
nään enemmän Yhdessä työpai
koilla tai muuten jokapäiväisessä 
elämässä. 'Kollektiivin tehtävänä 
on jakaa yleinen puoluetvö eri 
työkuntien keskeh, ottaa vastaan 
luottamusmiesten raportit, kasvat
taa jäsenkokdaita keskuudessaan 
j. n. e.

46. Puolue kokonaisuudessaan 
on K  o m m u n i s  1 1 s  e n I n t e r- 
n a t i o n  a 1 e m johdon alainen. 
Lifttvndtä puolueita koskevat kan
sainvälisen johdon toimiohjeet 
ia päätökset osoitdaan: 1, joko 
nuolilleen vldsdlfe keskusjohdolle, 
tai 2, tämän kautta jonkun erikois
alan keskusjohdolle, ta' 3, kaikille 
puoluejärjestöille.

Internationalen toiuiioibjeet ja 
päätökset ovat tietenkin puolueel
le ja jokaiselle sen jäsenelle sito
vat.

47. P u o t u  e n  k e s k u s  j o  h- 
t o (keskuskomitea, puolueneuvos
to, valiokunta) on puolue kokouk
selle sekä Komimuiistisen Interna- 
tionalen johdolle vastuunalainen. 
Tavallisesti valifsiee puoluekokous 
sekä pienemmän johdon että myös 
laajemman komitean, neuvoston 
tai valiokunnan. Milloin puolue
kokous pitää tarkoituksenmukai
sena, voi se valtuuttaa keskusjoh
don vallitsemaani keskuudestaan 
pienemmän johdon joka jakaan
tuu poliittiseen ja  organisatoori- 
seen toimistoon (pdlit-bvro org- 
byro). Puolueen politiikkaa ja 
sen juoksevia töitä hoitaa vastuun- 
laisena tämä pienempi johto
kummankin toimiston kautta. Se 
kutsuu kokoon keskusjohdon
säänmöMisiiP yhteis,istUntoihi n
päättämään su u rm erkitvk sell isistä 
kysyimyksistä. Totta silloin voitai
siin perusteellisesti käsittää val
tiollinen kokonaistilanne ja  jotta 
johdolla olisi elävä kuva puoluees
ta, sen selkeydestä ja tolmikykyp
syydestä on puolueen keskusjoh
don vaaleissa otettava huomioon 
maan eri osat, mikäli vain on so
pivia ehdokkaita. Samasta syystä 
älköön myöskään estettäkö vaka
vampia taktillista erimielisyyksiä 
pääsemästä kuuluville keskusjoh
don vaaleissa. Pikemmin on niille 
tehtävä mahdolliseksi saada par
haita edustajiaan yleisjohtoon. 
Mutta pienemän johdon on kui
tenkin, mikäli1 suinkin käy päinsä, 
oltava käsityksiltään yhtenäinen ja 
sen lujast' ja varmasti johtaakseen 
voitava oman auktoriteettinsa o-
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hella nojautua myöskin kokonais- 
johdon -selvään ja luvultaan vank
ka am enemmistöön.

Tällaisen keskusjohtonsa laa
jemman rakenteen kautta hankki
vat varsinkin julkiset joukkopuo- 
]’ eet keskuskomitealleen nopeim
min luja-n kuidn, parhaan perus
tan sekä jäsenjoukkbjensa ehdot
toman 'tuottamuksen ja voivat ne 
myöskin nqpeilmimim päästä selvil
le niistä horjahteluista, sairauk
sista, joita saattaa ilmetä puolueen 
toi m i fs i j a p i i reisisä., sekä ne asian
mukaisesti parantaa ja voittaa. Tä
män kautta voidaan varsin suu
ressa määrin ehkäistä1 tuollaisten 
surausilrniöideni kasaantumista 
puolueeseen ja välttää niiden myö
hemmissä puoluekokouksissa ta
pahtuva ehkä romahdukset Unen 
poisleikkaus.

48. Jokaisen johtavan puolue- 
komitean on keskuudessaan pan
tava toimeen t a r k o i t u k s e n -  
m u k a i n e n t y ö  n j a k o  voi
dakseen toimekkaa-siti johtaa eri 
foimialoien puotuetvötä. Tällöin 
voi käydä tarpeelliseksi järjestää 
eri työaloja varten erikoisjdhtoia 
(esim. propagandaa, lehtityötä, 
ammatillista taistelua, maalla har
joitettavaa agitatfoma, naisten a- 
gita-tionia, yhteyden pitoa, Punais
ta Apua v. m. s.) Jokainen eri- 
koi-sjchto on joko puoluejohdon 
tai piiripuioluekoimitean alainen.

Jokaisen johtavan puoluepiiri- 
komitean, viime kädessä puolueen 
keskusjohdon, asiana on yleensä 
v a l v o a  (kontrolloida) sen alais
ten komitean t o i m i n n a n  t a r -  
k o i t  u k s e n m n k a 1 s u u 11 a, 
kuten myös niiden k o k o o n p a 
n o n  k u n t o i s u u t t a .  Kaikki 
puoluetyöhön vakinaisesti kiinni

tetyt jäsenet, kuten myös parla
menttiedustajat ovat välittömästi 
johtavan puoluekomitean- alai-set. 
Voi osottautua tarkoituksenimu- 
kaiseksi aifca-ajoin vaihtaa vaki
naisten tovereitten (kuten toi niittä
jäin, propagandistien, organisaat
torien y. m.) tehtäviä ja ityöpa»k- 
koja, mikäli se ei pahasti häiritse 
puolueen toimintaa. Toimittajien 
ja propagandistien oni vakinai
sesti otettava osaa sääninölilisean 
puoluetyöhön työkunnissa.

49. Puolueen kuten myös Kom
munistisen Internationalen kes
kusjohto on oikeutettu milloin ita
liansa vaatimaan tyhjentäviä tieto
ja kaikilta kommunistisilta järjes
töiltä, niiden elimittä ja yksityisil
tä jäseniltä. Keskusjohdon edusta
jilla ja valtuutetuilla on oikeus ot
taa ratkaisevalla äänellä osaa 
kaikkiin kokouksiin ja listunnoi- 
hin. Puolueen keskusjohdolla 
täytyy aina d ia  käytettävänään 
tuollaisia valtuutettuja (komissa- 
reja), voidakseen antaa ohjeita ia 
tietoja, ei vain poliittisten orga- 
nisatoor!sten kiertokinjeittensä tai 
kirjeenvaihtonsa kautta, vaan 
myös suoraan suullisesti. Jokai
sen keskusjohdon, -kulien myös -jo
kaisen piiitijohdon rinnalla on ole
va ymmärtäväistä ja  koetelluista 
tovereista kokoonpantu tarkastus- 
komitea, jonka tehtävänä on kont
rolloida rahastonhoitoa ja tilin
pitoa. Sen sen säännöllisesti esi
tettävä kertomuksensa laajemmal
le komitealle (neuvostolle tai va
liokunnalle).

Jokainen järjestö ja joka puo
lue-elin kuten myös -jokainen yk
sityinen. jäsen on milloin tahansa 
oikeutettu suoraan puoluejohdolle 
tai Intemationalelle ilmoittamaan

TYÖVÄENLIIKKEEN
KinJASTO
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ioivamuksenisa ja  aloeteensa, muis
tutuiksensa ja  syytöksensä.

Johtavien' pu olue-el miten t o  > 
m i o  h j e e t  j a  p ä ä t ö k s e t  ja 
niiden ' velvollisuus varoa sekä 
laiminlyöntejä että johtopa ikkarsa 
väärinkäyttöä voi yleensä olla 
vain osittain määritelty7. Mitä pie
nempi on niiden velvollisuus 
hankkia tietoonsa puolueen mui
den jäsenten mielipiteet, toimitut
taa itselleen säännöllisesti pätevät 
tiedot ja tehdä oma päätöiksensä 
vasta kypsän, monipuolisen har
kinnan jälkeen.

51. Puolueen jäsenet ovat jul
kisessa esiihtymisessään velvolli
set a i n  a käyttäytymään taistele
van järjestön k u r  i1 n a 1 a  1 s i n  ä 
j ä s e n !  n äl Missä erimielisyyk
siä oikeaan roiminirarapaan näh
den ilmenee, on nämä miikäli mah- 
d ollista jo  eninen esiintymistä rat
kaistava puoluejärjestön piirissä 
ja siten toimittava itämäin ratkai
sun mukaisesti. Jotta jokainen 
puöluepäätös pantaisiin kaikkien 
puoluejärjestöjen ja  jäsenten toi
messa tarmolla täytäntöön, on1 
missä mahdolListä mitä laajin puo
luejäsenten joukko otettava mu
kaan jokaista kysymystä käsittele
mään ja  päättämään. Puolueen 
järjestöjen ja  asianomaisten eli
mien velvollisuutena on ratkaista, 
onko ylipäänsä sekä m;ssä muo
dossa ja määrässä julkisuudessa 
{lehdissä, kirjasissa) keskusteltava 
ykityiten tdvereitten herättämistä 
kysymyksistä. Muitta vaikka joku 
järjestön tai puoluejohdon päätös 
olisikin muiden jäsenten käsityk
sen mukaan erheellinen, eivät nä
mä toverit saa julkisessa esim ty
rni sessään koskaan unohtaa, että 
pahin k u r  i n r i kk  o m u s virhe

taistelussa sentään on y h t e i 
sen.  r i n t a m a n  k o k o n a i 
s u u d e n  h ä i r i t s e m i n e n  
jopa rikkominen.

Jokaisen puolueen jäsenen ylin 
velvollisuus on puolustaa kommu
nistista puoluetta ja ennenkaikkea 
Kommunistisia Intemationalea 
kaikkia kommunismin vihollisia 
vastaan. Joka tämän unohtaa ja 
päinvastoin hyökkää julkisuudes
sa puoluetta tai Kommunistista 
Internationalea vastaan, sitä on 
kohdeltava vastustajana.

52. Puolueen s ä ä n n ö t  on 
niin laadittava1, että ne eivät eh
käise johtavia puolue-elimiä puo- 
i us järjestön yhtämittaisessa kehit
tämistyössä ja  organisaationi työn 
keskeytymättömässä paran tam i- 
sessa, vaan ovat niille tässä avuk
si. !

K amm u n ististisen I nternätiiona- 
len päätökset on lii.tiryndtten puo
lueitten v i  ip  y m ä t t ä  p a n t a- 
v a t ä y t ä n t ö ö n ,  s':inäkin ta
pauksessa, että vasta myöhemmin 
voidaan sääntöjen mukaisesti suo
rittaa vastaavat muutokset oleviin 
sääntöihin ja  puoluepäätöksiin.

VIII. Laillisen ja salaisen toimin
nan suhteista.

53. Kumousprosessin eri kau
sien mukaan voi jokaisen kommu
nistipuolueen jokapäiväisessä elä
mässä tapahtua vastaavia toiminta
muutoksia. Mutia ei ole pohjal
taan mitään oleellista eroavaisuut
ta puoluerakeniteessa, johon toi
selta puolen laillisen (logaahsen) 
ja toiselta puolen salaisen (illegaa
lisen) puolueen pitäisi pyrkiä.

Puoue pitää olla niin järjestetty7, 
että se ala on kykenevä nopeasti
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sovittautumaan taisteluehtojen 
muutosten mukaan.

Kommunistipuolueen on kehi
tyttävä taistelu järjestöksi, joka
osaa toiselta puolen väistää, avoi
mella kentällä vihollista, kun tämä 
on keskittänyt koko ylivoimaiset 
voimansa yhteen pisteeseen; mutta 
joka myös toiselta puolen osaa 
käyttää hyväkseen 'tämän viholli
sen hitautta iskeäkseen sen kimp
puun silloin ja siellä, missä se vä
himmin odottaa hyökkäystä. Olisi 
m>tä suurin virhe järjestää puolue- 
järjestö yksinomaan kapinan ja 
katutaistelun arvon mukaan tai 
vain mitä raskaimman sorron va
ralta. 'Kommunistien on j o  k a :t i- 
l a n t e e s s a  s u o r i t e t t a v a  
valmistavaa vallankumouksellista 
työtään ja a i n a  o l t a v a  t a i s 
t e l u  v a 1 m i i n a, koska on .u- 
sein miltei mahdotonta edeltä
päin tietää nousukauden ja 'tyy
neen ajan vaihtelua, ja silloinkin 
kun se on aavistettavissa, ei enim
mäkseen oile enää aikaa puolueen 
u u destijär jestäm iseen, vaihdos kuin 
tavallisesti tulee hyvin lyhyen ajan 
kuluessa, jopa usein aivan y l i  ä t- 
t ä e n.

54. Kapitalistisissa! maissa toi
mivat lailliset kommunistiset puo
lueet eivät yleensä ole vielä riittä
vässä määrässä1 käsittäneet tehtä
väkseen, kuinka puolueen on a- 
sianimukaisesti varustauduttava 
vaffiankumuoksellisem nousun, a- 
seellisen taistelun tai ylipäänsä 
laittaman taistelun varatta. Koko 
puolue järjestö rakennetaan' aivan 
Ihan yksipuolisesti pitkäaikaista 
laitlisuustilaa varten ja  muodos
tuu se laillisten päiväntehtäVäin 
tarpeen mukaiseksi.

Salaisissa puolueissa taas ei 
useinkaan kyllin osata käyttää 
laillisen toiminnan mahdollisuuk
sia eikä rakentaa puoluejärjeStöä 
joka on elävässä yhteydessä val
lankumouksellisien joukkojen 
kanssa. Tässä tapauksessa pyrkii 
puoluetyö jäämään! hedelmättö
mäksi isypihustyoksi tai voimatto
maksi salaliitoksi.

Kumpikin on virheellistä. Jo 
kaisen laillisen kommunistipuo
lueen on osattava varata itselleen 
mahdollisimman suuri taisteluval- 
mius myöskin maanalaisen oloti
lan tapausta varten ja  erityisesti 
on sen oltava valmiina' vallanku
mouksellisten purkausten varalta. 
Jokaisen salaisen kommunistisen 
puolueen on taas tarmokkaasti 
käytettävä laillisenkin työväenliik
keen mahdollisuuksia kehittyäk
seen voimaperäisen p.uöluetyön 
kautta suurten vallankumouksel
listen. joukkojen järjestäjäksi ja  to
delliseksi johtajaksi.

Laillisen ja  salaisen ityön johto 
pitää aina olla saman yhtenäisen 
puoluekeskuksien käsissä.

Niin laillisten kiuin sälaistenkin 
puolueitten1 piireissä käsitetään 
salainen: kommunistinen järjestä- 
mistyö usein siten, että on  perus
tettava ja toimesta pidettävä sul
jettu, pelkästään s  o  t i 1 a a 11 i- 
n e n  järjestö, joka on eristettynä 
muusta puoluetyöstä ja puolue- 
järjestöstä. Se on- tykkänään vir
heellistä. Päinvastoin on esiku- 
mouksetl isena- aikana taistelujärjes- 
tömme muodostaminen pääasias
sa tapahtuva yleisen kommunisti
sen puolueen kautta. K o k o  puo
lue on keh itettävä t a i> s  t  e 1 u- 
j ä r j e s t ö k s i  vallankumousta 
varten.
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Eristetyt k umoukseMis-so-tilaalii- 
set järjestöt syntyneinä liian aikai
sin ennen 'kumousta, pyrkivät hy
vin helposti osoittamaan hajaan
nuksen ija rappeutumisen oireita, 
niiltä kun puuttuu välitöntä, hyö
dyllistä puoluetyötä.

Salaisella puolueella on tieten
kin ratkaisevan tärkeätä kaikessa 
toiminnassa suojata jäseniään ja 
elimiään ilmituloa vastaan, jolloin 
niitä ei voida panna alttiiksi re
kisteröimisten varomattomain ve
ronkantojen tai toimi välineiden 
jaon kautta. Se ei sen takia voi sii
nä määrin kuin laillinen puolue 
käyttää julkisia järjestöni uotoja 
k onsp iratii visiin tarkoit uksi in, 
mutta se voi enemmän ja enem
män oppia.

Epäilyttävien tai epäluotettavien 
ainesten puolueeseen tunkeutumi
seksi on ryhdyttävä kaikkiin voi
makeinoihin. Tällöin käytettävät 
keinot riippuvat' suuresti siitä, 
onko puolue laillinen vaiko salai
nen,, vainottu vaiko siedetty, no
peassa kasvussa vaiko seisauksis
sa. Keino, jota paikoitellen eri
näisissä oloissa on menestykselli
sesti käytetty, on kokelaaksi (kan
didaatiksi) ottamisjärjeStelmä. Sen 
mukaan otetaan (puolueen jäsenik
si pvrkivät ensin yhden tai kahden 
puolueen jäsenen ehdotuksesta ko
kelaiksi ja  riippuu heidän käyttäy
tymisestään suorittaessaan heille 
annettavaa, puolueen hyväksi ,teh
tävää työtä, voidaanko heidät ot
taa jäseniksi.

Ei voida välttää sitä, eitä porva
risto lähettää urkkijoita' ja  provo- 
kaattoreita salaisiin järjestöihin. 
Tätä vastaan on mitä suurimmal
la huolella ja  sitkeydellä taistel
tava.' Yksi tapa käydä tätä taiste

lua on laillisen toiminnan taitava 
yhdistäminen salaiseen. Pitem
män laillisen vallankumouksellisen 
työn kautta tulee ylipäänsä para;- 
ten koetelluksi, kuka on kyllin luo
tettava, rohkea, tunnollinen, tar
mokas, taitava ja täsmällinen, jotta 
hänelle voi uskoa tärkeitä (ja hä
nen kykyään vastaavia salaisen 
vön tehtäviä.

Laillisen puolueen on yhä pa
remmin varustauduttava yllättä- 
v en poliisi hyökkäysten varalta 

c.öilvttää tuikiotteet varmas
sa paikassa, hävittää säännöllisesti 
kirjeet, toimittaa välttämättömät 
"ttk ttn o  vamman talteen, koulut
taa yhteydenpitäjät konsoiralivi- 
suufeen i. n . e.)

57. Yleinen puoluetvömme on 
siis jaettava niin, että sen kautta 
toennen avointa vallankumouksel
lista nousua kehittyvät ja vahvis
tivat vallankumouksen tarpeita 
vastaavan luokkataistetuiäTiesitön 
iuuref. On erittäin tärkeätä, että 
kommunistinen puoluejohto ohjaa
vassa toiminnassaan alati ajattelee 
näitä tarpeita, että se koettaa mi
käli mahdollista luoda siitä itsel
leen edeltäkäsin selvän käsityksen. 
Tosin ei tämä käsitvs voi koskaan 
edeltäkäsin olla kyllin tarkka tai 
selkeä. Mutta se ei saa olla mi
nään syynä tämän kommunistisen 
organisatoonisen (johdon tärkeim
män näkökohdan huomiotta jättä
miseen.

Sillä kun avoimen •kumousnou- 
sun tullen esiintyv 'kommunistisen 
puolueen elämässä suurin toimin
nan vaihdos , saattaa se asettaa 
parhaiitenkin järjestyneen puolueen 
hyvin vaikeitten ja (mutkikkaiden 
tehtävien eteen. Täytyy ehkä muu
tamassa päivässä mobilisoida po-
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liittimen puolueemme sotaiseen 
taisteluun. Eikä vaan puolue 
vaan myös sen reservit, sympati
soivien järjestöt, jopa koko nosto- 
väkikin, s. o. järjestymättömät ku
moukselliset joukot. Säännöllisen 
puna-armeijan muodostamisesta ei 
tällöin vielä voi olla puhettakaan 
Meidän täytyy voittaa iltaan edel
täpäin rakennettua armeijaa jouk
kojen voimalla, puolueen johdol
la. Siksipä ei ehkä sankarillisin- 
kaan taistelu auta, jos puolueemme 
ei ole jo  edeltäkäsin tämän tapauk
sen varalta hyvin järjestynyt.

58. Vallankumouksellisissa ti
lanteissa on monin paikoin ‘havait
tu, eitä kumoukselliset keskusjoh
dot osoittautuivat kykenemättömik
si täyttämään tehtävänsä. Prole
tariaatti voi vallankumouksessa 
saavuttaa suurem moisia tuloksia 
alemman asteen organisatioorisis- 
sa tehtävissä. Mutta sen pääkort- 
teerissa vallitsee enimmäkseen 
epäjärjestys, neuvottomuus, kaaos. 
Alkeellisinkin työnjako voi puut
tua. Varsinkin on tiedustelutoi
minta niitti kehnoa, että se tuottaa 
enemmän vahinkoa kuin; hyötyä. 
Yhdyslinjoihinkaan ei ole luotta
mista. Milloin tarvitaan salapos- 
'tia, salaista kuljetusta, salaisia 
asuntoja tai satakirjapainoja, riip
puu kaikkia tavallisesti tykkänään 
onnellisista ja  onnettomista sattu- 
taista. Jokainen järjestyneen vi
hollisen provokaationi saättaa on
nistua mitä parhaiten.

Ei voikaan paremmin olla, jos 
johtava vallankumouksellinen puo
lue ei ole edeltäpäin keskuuteensa 
järjestänyt erikoista toimintaa näi
tä tarkoituksia varten. Niittipä 
vaatii esim. valtiollisen poliisin sil
mälläpito ja paljastaminen erikois

ta harjaantumista; salaisen yhtey
den koneisto voi vain pitempiaikai
sen säännöllisen käynnin kautta 
kehittyä varmasti ja nopeasti .toi
mivaksi. Kaikilla näillä vallanku
mouksellisen erikoistoiminnan 
aloilla tarvitsee jokainen laillinen 
kommunistinen puolue jonkinlai
sia vaikka kuinkakin pieniä salai
sia valmistuksia.

Suurimmaksi osaksi voidaan 
näillä aloilla tarpeellinen koneisto 
kehittää aivan laillisen toiminnan 
kautta, jos vain tätä järjestettäes
sä pidetään silmällä sitä, millai
nen koneisto on syntyvä. Esim. 
voidaan muodostaa koneisto taval
lista yhteydenpitoa (kuriiripälVe- 
luslta, sala-asuntoja, salaposiiiia, 
konspiratiivista kuljetusta y. m. s.) 
varten pääasiassa ja  laillisten len
tokirjasten y. m. julkaisujen sekä 
kirjeitten tarkasti säännöstellyn 
jakelun kautta.

59. Kommunistinen organisaat
tori katsoo puolueen jäsentä ja 
jokaista vallankumouksellista työ- 
täistä jo  edeltäpäin, hänen tulevas
sa historiallisessa tehtävässään 
iaisteluijärjestömrne sotilaana val- 
lankumousaikana. Sen mukaisesti 
ohjaa hän hänet jo  edeltäkäsin 
siihen kuntaryhmään ja  siihen työ
hön, joka paraiten vastaa hänen 
tulevaa asemaansa ja aselajiaan. 
Hänen täimäpäiväiseni toimintan
sa täytyy olla myös itsestään hyö
dyllistä palvelusta, välttämätöntä 
tämän päivän taistelulle, ei pelkkää 
»harjoitusta», jöta käytännöllinen 
työmies ei tänään ymmärtäisi; 
mutta samalla on tämä toiminta 
myös osaksi kouluutusta huomi
sen lopputaistelun 'tärkeitä tarpeita 
varten.
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