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PROLETARIAATIN PUOLUE 
KAUPUNKIPIIRIEN DUUMAIN VAALEISSA

Meidän puolueemme lähtee vaaleihin omine itsenäisine 
ehdokaslistoineen. Keskuskomitean sihteeristön saamien 
ennakkotietojen mukaan 4 piirissä (Moskovan, Rozhdest- 
venskajan, Kolpinon ja Porohovon piirissä) 12:sta nämä 
listat on laadittu ilman mitään vaaliliittoja. Kaikissa 
muissa piireissä olemme tehneet liiton vain internationa
listien kanssa: nimittäin 6 piirissä (2. kaupungin, Narvan, 
Pietarinpuolen, Moskovan, 1. kaupungin ja Vasiljevski 
Ostrovin piirissä) „väliryhmäläisten” 88 kanssa (jotka, 
kuten tunnettua, ovat tuominneet mitä päättäväisimmin 
narodnikkien ja menshevikkien menon kapitalistien minis- 
teristöön); sitten 4 piirissä (Viipurinpuolen, Nevskin, 
1. kaupungin ja Vasiljevski Ostrovin piirissä) internationa- 
listimenshevikkien — ..sosialistisen” ministeristöpolitiikan 
vastustajain kanssa ja yhdessä (Nevskin) piirissä samaten 
internationalistien kanssa, jotka kuuluvat sosialistivallan
kumouksellisten puolueeseen ja tuomitsevat puolueensa 
..ministeristöönmeno-politiikan”.

Tällainen liittoutuminen muihin puolueisiin kuuluvien 
internationalistien kanssa vastaa täydellisesti niin konfe- 
renssiemme (Pietarin ja yleisvenäläisen konferenssin) pää
töksiä kuin proletaarisen puolueen periaatteellista linjaa
kin, joka on suunnattu pikkuporvarillista puolustuskantaa 
ja menshevikkien ja narodnikkien ministeristöönmeno-poli- 
tiikkaa vastaan.

..Vasemmistolaisen vaaliliiton” propaganda, jota muun 
muassa myös „Novaja Zhizn” on harjoittanut, ei tietenkään 
ole voinut horjuttaa puolueemme päätöstä. Sellainen mieli
pide, että kunnallisvaaleilla „ei ole niin selvästi ilmenevää
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poliittista luonnetta” (kuin Perustavan kokouksen vaa
leilla), on väärä, peräti väärä. Eikä sekään pidä paik
kaansa, että „eri sosialististen (??) puolueiden kunnallis- 
ohjelmat eroavat hyvin vähän toisistaan”. Kun toistetaan 
tuollaisia kummallisia puheita eikä vastata asiallisesti 
»Pravdan” väitteisiin, niin se on mitä tärkeimmän kysy
myksen käsittelemisen karttamista tahi jo suorastaan 
jänistämistä.

Se on jotain hirveän typerää, jos vallankumouksen 
aikana pääkaupungissa toimitettavat vaalit rajoitetaan 
pelkästään (tai vaikkapa pääasiallisestikin) »kunnallis”- 
ohjelman puitteisiin. Se on pilkantekoa kaikkien vallan
kumousten tarjoamasta kokemuksesta. Se on ivantekoa 
työläisten terveestä järjestä; työläisten, jotka tietävät mai
niosti, että Pietarin merkitys on johtava ja toisinaan jopa 
ratkaisevakin.

Kadetit yhdistävät kaikkia oikeistolaisia, koko vastaval
lankumousta, kaikkia tilanherroja ja kapitalisteja. He kan
nattavat hallitusta, he haluavat muuttaa vallankumouksel
lisen Pietarin kapitalistien hallituksen myötäilijäksi, kapi
talistien, joilla on 10 ministeriä, silloin kuin narodnikeilla 
ja menshevikeillä on 6.

Kadetteja, shovinisteja, salmista käytävän sodan kan
nattajia, vastaan esiintyy imperialismin ehdoton vihollinen, 
proletariaatin puolue, ainoa puolue, joka pystyy esiinty
mään pääoman intressien vastaisesti, suorittamaan vaka
via vallankumouksellisia toimenpiteitä, joita ilman ei voida 
auttaa työtätekeviä joukkoja lähenevän ja jo hyvin lähellä 
olevan mittaamattoman suuren katastrofin hetkellä. Ei ole 
muuta pelastusta kuin vallankumoukselliset toimenpiteet. 
Ilman työväenmiliisiä, tuota kansanmiliisin viipymättömään 
muodostamiseen johtavaa porrasta, ei voida, ei parhaim- 
mallakaan tahdolla voida toteuttaa noita toimenpiteitä, ei 
voida tehdä loppua muun muassa »jonotuksesta” eikä epä
järjestyksestä elintarvikehuollon alalla.

»Keskitien linja”, pikkuporvariston linja, linja, jota edus
tavat menshevikit ja narodnikit, jotka esittävät hurskaita 
toivomuksia ja lamaannuttavat voimansa harjoittamalla 
kapitalistien suhteen luokkasovintopolitiikkaa ja alistu
malla kapitalistien tahtoon (6 ministeriä 10 vastaan!!),— 
tämä linja on kestämätön. Joukot tulevat kohta siitä 
vakuuttuneiksi kokemuksestaan, vaikka ne tilapäisesti
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uskoisivatkin kapitalistien kanssa tehtävään „sopimuk- 
seen”.

Ken kannattaa työtätekevien joukkojen intressien todel
lista toteuttamista, poliisin hävittämistä, sen vaihtamista 
kansanmiliisiin, ken kannattaa vakavia, vallankumoukselli
sia toimenpiteitä, joiden avulla maa voidaan pelastaa 
ennen kuulumattomasta kriisistä, ennen kuulumattomasta 
rappiotilasta,— hän äänestää proletaarisen puolueen, Venä
jän sosialidemokraattisen työväenpuolueen (bolshevikit) 
ehdokaslistoja.

„ P ravda"  M  56, 
to u ko ku u n  26 (13) pn ä  1917

Julkaistaan „Pravda"  lehden 
tekstin mukaan


