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MIELETTÖMIÄ KAPITALISTEJA 
VAIKO VÄHÄMIELISIÄ SOSIALIDEMOKRAATTEJA?

„Rabotshaja Gazeta” kirjoittaa tänään:
..Olemme vastustaneet päättäväisesti Leninin kannattajien harjoit

tamaa kansalaissodan lietsomista. Mutta nyt antaakin kansalaissodan 
alkamismerkin jo Väliaikainen hallitus, eikä Leninin kannattajat, jul
kaisemalla asiakirjan, joka on kansan pyrkimysten pilkkaamista. Se 
on todella mieletön askel, ja tarvitaan työläisten ja sotilaiden edusta
jain Neuvoston pikaisia ja päättäväisiä toimenpiteitä, jotta saadaan 
ehkäistyksi sen kauheat seuraukset”.

Voiko mikään olla järjettömämpää ja naurettavampaa 
kuin tämä satu, että me muka olemme ..lietsoneet” kansa
laissotaa, kun me olemme mitä täsmällisimmin, avoimim
min ja selvimmin julistaneet kaiken toimintamme keski
pisteeksi proletaarisen linjan kärsivällisen selittämisen 
vastapainoksi pikkuporvarilliselle, puolustuskantaiselle ka- 
pitalisteihin luottamisen harhalle?

Eikö „Rabotshaja Gazeta” todellakaan ymmärrä, että 
kansalaissodasta meluavat nyt kapitalistit, jotka tahtovat 
ajaa karille kansan enemmistön tahdon?

Onko siinä rahtuakaan marxilaisuutta, kun julistetaan 
..mielettömyydeksi” kapitalistien menettely, kapitalistien, 
jotka venäläisen ja englantilais-r.anskalaisen imperialisti
sen pääoman rautapihtien puristuksessa eivät voi menetellä 
toisin.

Hra Plehanov on tänään „Jedinstvossa” ilmaissut suo
remmin koko pikkuporvarillisen puolustuskantaisen liittou
tuman politiikan, kehottaen työläisten ja sotilaiden edusta
jain Neuvostoa „sopimuksentekoon" Väliaikaisen hallituk
sen kanssa. Hullunkurinen kehotus, joka muistuttaa sinapin 
tarjoamista vasta illallisen jälkeen.
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Sopimushan on tehty jo kauan sitten! Sehän on ollut ole
massa aivan vallankumouksen alusta asti! Nykyisessä, 
tämänpäiväisessä kriisissä koko kysymys on juuri siitä, 
että tämä sopimus on osoittautunut pelkäksi paperipalaksi 
tai tyhjäksi lupaukseksi! Kun niihin »kirottuihin kysymyk
siin”, jotka tämän sopimuksen myttyynmeno on asettanut 
suoraan, välittömästi kansan eteen, vastataan kehottamalla 
»sopimuksentekoon” yleensä puhumatta mitään sen eh
doista ja reaalisista takeista, tai huokailemalla ja manaa
malla »oi teitä, mielettömiä!”, niin eikö se ole pikkuporva
rillisten Louis Blanc’ien tragikomediaa? (Louis Blanc oli 
sanoissa työväen johtaja, mutta teoissa porvariston hän- 
nänkantaja).

»Tarvitaan pikaisia ja päättäväisiä toimenpiteitä” — 
sanoo »Rabotshaja Gazeta” tärkeänä. Mitä »toimenpiteitä”, 
rakkaat kansalaiset? Sitä te ette voi itsekään sanoa, te 
ette tiedä itsekään, te latelette vain mahtipontisia fraaseja, 
sillä te, nimenomaan kuin Louis Blanc, olette itseasiassa 
unohtaneet luokkataistelun, olette itseasiassa vaihtaneet 
luokkataistelun pikkuporvarillisiin korulauseisiin ja mahti
pontisiin fraaseihin.
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