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POLIITTISESTA TILANTEESTA

Venäjän nykyiselle poliittiselle tilanteelle on luonteen
omaista ylipäänsä lakkoliikkeen kasvu, edelleen poliittisten 
lakkojen (esimerkiksi toukokuun 1 pnä) kasvu ja „pravda- 
laisen” suuntauksen voimistuminen työväen keskuudessa 
(pääkaupungin vakuutuslaitosten ja yleisvenäläisen vakuu
tuslaitoksen vaalit ovat osoittaneet sen vielä kerran).

Yhteys työväenliikkeen luonteen ja sen suuntauksen 
välillä, jonka valveutuneiden työläisten valtaenemmistö on 
tunnustanut o m a k s e e n ,  on ilmeinen eikä kaipaa erikoi
sia selityksiä.

Edelleen on nykyisessä poliittisessa tilanteessa merkille
pantavaa erikoisen selvästi esiin piirtynyt „vasemmisto- 
blokki”, s.o. proletaaristen ja porvarillisten demokraattien 
(trudovikit ja likvidaattorit) yhteistoiminta sekä Purishke- 
vitsheja että petturimaisia porvarillisia liberaaleja vastaan. 
Vasemmiston obstruktio Duumassa sekä sosialidemokraat
tien ja trudovikkien erottaminen oikeistolaisten, lokakuu- 
laisten ja osittain edistysmielisten äänillä, kadettien 
pidättyessä äänestyksestä, toivat tämän „vasemmistoblokin” 
havainnollisesti näkyviin. Proletaariset demokraatit eivät 
antaneet itsenäisyytensä heikentyä hitustakaan eivätkä 
perääntyneet proletaariselta, pravdalaiselta linjaltaan. Tätä 
linjaa kannattivat liberaaleja vastaan vain trudovikit ja 
likvidaattorit, vaikka ne kummatkin horjuvat usein libe
raalien hyödyksi.

Vihdoin porvarisluokkien keskuudessa on nykyisen poliitti
sen tilanteen kannalta merkillepantavaa horjunta ja tyyty
mättömyys. Se on tullut ilmi kauppa- ja teollisuuskokouksen 
puheista ja päätöslauselmista. Ilmeinen tyytymättömyys 
hallitukseen, ilmeinen oppositiomieliala.
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Se tuli ilmi siinä, kun lokakuulaiset — zemstvolaiset ja 
liberaalit — hyväksyivät Duumassa sisäasiain ministeriön 
tulo- ja menoarviota käsiteltäessä päätöslauselman ministe- 
ristöä vastaan. Kadetit, jotka riemuitsevat sen johdosta, että 
lokakuulaiset ovat asettuneet „heidän” näkökannalleen, 
unohtavat lisätä, että itse kadetitkin ovat tässä asettuneet 
l o k a k u u t  a i  s t  e n  näkökannalle!!

IV Duuman hyväksymä päätöslauselma edustaa täysin 
selvää vastavallankumouksellista ja imperialistista näkö
kantaa. Hallituksen politiikka tuomitaan tässä päätöslausel
massa sen vuoksi, että

„kaikkialla ilmenevä hallinnollinen mielivalta aiheuttaa tyytymättö
myyttä ja epämääräistä kuohuntaa laajoissa, rauhallisissa väestöker
roksissa” (s.o. taantumuksellisessa porvaristossa ja tilanherroissa) „ja 
siten myötävaikuttaa valtionvastaisten virtausten syntymiseen ja 
voimistumiseen”.

Herrat lokakuulaiset tarkoittavat demokraattista liikettä. 
Herrat kadetit ovat taas kerran julkisesti kääntäneet sel
känsä demokraattiselle liikkeelle. Sitä parempi, sillä he eivät 
ole milloinkaan olleet eivätkä voi olla demokraatteja, sillä he 
vain pettivät demokraattista liikettä ryhtyessään edusta
maan sitä. Demokraattinen liike ei voi ottaa Venäjällä 
askeltakaan eteenpäin, ellei se vapaudu kadettien porva
rillisen liberalismin harhoista.

Yhteenveto.
Työväenliikkeen voimistuminen edelleen. Työläisten enem

mistön jatkuva liittyminen „pravdalaisten” ympärille.
„Vasemmistoblokin” tietty hahmottuminen proletaaristen 

ja porvarillisten demokraattien (trudovikit ja likvidaattorit) 
yhteisinä toimintoina oikeistolaisia vastaan ja kadetteja 
vastaan.

Hajaannus, horjunta, keskinäinen epäluottamus ja tyyty
mättömyys kesäkuun 3 päivän järjestelmän sisällä, tilan
herrojen ja taantumuksellisen porvariston keskuudessa. 
„He” syyttävät toisiaan — Purishkevitshit liberaaleja ja 
liberaalit Purishkevitsheja — uuden vallankumouksen 
kannustamisesta ja jouduttamisesta.

Sellainen on tilanne.
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