
”Dialektisen materialismin perusteet” ilmestyi ja on nyt myynnissä.  

 

Kirjanen on tämän näköinen 

Olette varmaan seuranneet meidän ns ”marxilaisen pyhäkoulun” toimintaa. Olemme työstäneet siellä nyt noin parin 

vuoden ajan marxilaisen filosofian ja maailmankatsomuksen opiskeluun sopivaa oheisaineistoa. Olemme toimineet näin 

siksi, että marxilaista maailmankatsomusta ei ole päivitetty runsaaseen 30 vuoteen. Näkemyksemme on (olemme siitä 

täysin varmoja), että työväenluokan (koko työkansan), yhtenäisyys perustuu yhtenäiseen tieteelliseen 

maailmankatsomukseen. Vasta kun Marx ja Engels selvittivät työväenluokan maailmankatsomuksen tieteelliset 

periaatteet, kykeni myös työväenluokka organisoitumaan. Myös sen jälkeen työväenluokan porvaristonvastaisen 

taistelun nousukaudet sijoittuvat vaiheisiin, jolloin on nähtävissä työväenluokan maailmankatsomuksen selkiytyminen. 

Tänään työväenluokan järjestöllistä hajanaisuutta heijastaa ideologinen ja maailmankatsomuksellinen hajanaisuus.  

Työläisten maailmankatsomus on tänään täysin alisteinen porvarilliselle tiedotukselle ja maailmankatsomukselle. 

Työväenluokan on otettava haltuunsa oma tieteellinen maailmankatsomus 

Työväenluokan tieteellisen maailmankatsomuksen perustan muodostaa dialektisen- ja historiallisen materialismin 

filosofia. Saimme nyt valmiiksi ensimmäisen osan ”Dialektisen materialismin perusteet”. Tämän vuoden puolella 

pyrimme tuottamaan myös kirjasena ”Historiallisen materialismin perusteet”. Tämä nyt meidän toimesta ilmestynyt 

kirjanen on varmasti lähes 30 vuoteen ensimmäinen aineisto, jossa näitä kysymyksiä käsitellään. Aineistoa 

tuottaessamme olemme pyrkineet ottamaan huomioon varsinkin materia-käsitykseen liittyviä kysymyksiä, joita 

aiemmin ei ole juurikaan käsitelty, ja jotka vastaavat nykytieteen saavutuksia. Miksi sitten dialektisen- ja historiallisen 

materialismin tunteminen on meille täysin välttämätöntä? Työväenluokan yhtenäisyydelle merkittävimmän perustan 

muodostaa marxilainen tieteellinen maailmankatsomus. Kapitalisminvastaiselle luokkataistelulle yhtenäinen tieteellinen 

maailmankatsomus perustelee pitkän aikavälin suunnan ja auttaa jäsentelemään oikein ajan kysymyksiä.  

 

Juha Kieksi esitteli kirjasen vappuna Hermannin kerholla 



Ideologinen taistelu kiihtyy 

Ideologista taistelua ilmentävät tänään vaikkapa SSS-hallituksen kovat markkinavetoiset tavoitteet. Heille kaiken 
yksityistäminen ja yhteiskuntasopimus sekä nato-jäsenyys eivät ole ainoastaan talouteen liittyviä kysymyksiä vaan 
ideologisia kysymyksiä. Hallituskautensa aikana he pyrkivät edistämään kovan uusliberalistisen markkinayhteiskunnan 
perusteita niin voimakkaasti, kuin kykenevät. Ideologinen yhteys näkyy vaikkapa tämän päiväisessä YLE:n 
ykkösuutisessa: ”Peruskouluopetuksesta piti tulla marxilaista – uutta tietoa kohutusta Pirkkalan koulukokeilusta”. Tämä 
ns. ”Pirkkalan moniste” 70-luvulla perustui historian ymmärtämiseen yhteiskuntakehityksen yleisten lainalaisuuksien 
perusteella. Historian tosiasioita se ei pyrkinyt muuttamaan, vaan asettamaan ne oikeisiin yhteyksiinsä. Se, että asia 
tulee esiin nyt kolmen ässän hallituksen kiivaimman vyörytyksen yhteydessä ilmentää ideologisen taistelun kiihtymistä. 
Vain tieteellisessä marxilaisuudessa porvari näkee perivihollisensa. 

Tilatkaa ja lukekaa ”Dialektisen materialismin perusteet” vihkonen 

Vihkonen käsittää liitteineen runsaat 100 sivua. Se on jokaisen nuoren sekä työläisen käsikirja. Se tulisi kaikkien lukea. 
Luonnollisestikin sen toimittajat ovat monessa mielessä ”amatöörejä”. Asioiden ilmaisu voi olla kankeaa ja voi myös olla 
puutteellista. Siksi pyydämme lukijoita kommentoimaan ja kritisoimaan aineistoa. Tämä on aineiston ensimmäinen 
versio ja kritiikin perusteella tulemme tuottamaan sitä yhdessä historiallisen materialismin osion kanssa paremman 
painoksen. 

Kirjanen maksaa viisi (5) euroa. Sitä voi kysyä kaikilta Kansan äänen järjestöjen aktivisteilta. Sen välityksen postitse 
tilaajille hoitaa Juha Kieksi (email: juha.kieksi@saunalahti.fi). Postitse lähetettynä kirjanen maksaa seitsemän (7) euroa. 
Tilatut kirjat maksetaan Kommunistien Liiton tilille:  Sitä annetaan myös myyntiin tovereille ja järjestöille. Lisätietoja 
löytyy Kommunistien liiton sivulta: www.kommunistienliitto.com.  

 

Ville Rahikainen Hermannin vapputapahtumassa suositteli kirjaa kaikille 
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