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VSDTP(b) :n KESKUSKOMITEAN 
JA BOLSHEVIKKIRYHMÄN TOIMIKUNNAN 

EHDOTUS JULKILAUSUMAKSI NEUVOSTOJEN
YLEISVENÄLÄISELLE EDUSTAJAKOKOUKSELLE

MIELENOSOITUKSEN KIELTÄMISEN JOHDOSTA32

Me olemme sitä mieltä, että se omalaatuinen laitos, jota 
nimitetään työläisten, sotilaiden ja talonpoikien edustajain 
Neuvostoiksi, on lähimpänä kansan enemmistön tahdon 
yleiskansallista elintä, vallankumouksellista parlamenttia.

Olemme kannattaneet ja kannatamme periaatteellisesti 
kaiken vallan siirtämistä tällaisen elimen käsiin, vaikka se 
on nyt puolustuskannalla olevien ja proletariaatin puoluee
seen vihamielisesti suhtautuvien menshevikkien ja sosia
listivallankumouksellisten puolueiden hallussa.

Neuvostojen sisäisesti ristiriitainen, horjuva, epävakai
nen ja vastavallankumoukseen nähden heikko asema johtuu 
siitä, että ne sietävät vastavallankumouksen pesää, kym
mentä porvariministeriä, eivätkä katkaise välejään eng- 
lantilais-ranskalaiseen imperialistiseen pääomaan. Tästä 
horjuvuudesta juontaa juurensa Neuvostojen nykyisen 
enemmistön hermostuneisuus ja halu riidellä niiden kanssa, 
jotka huomauttavat tästä horjuvuudesta.

Me kieltäydymme koordinoimasta, yhdenmukaistamasta 
taisteluamme vastavallankumousta vastaan puolustuskan- 
talaisten ja ministerisosialistien puolueiden »taistelun” 
kanssa.

Neuvostojen päätöksiä emme voi tunnustaa oikean vallan 
oikeiksi päätöksiksi, niin kauan kuin 10 porvarillista, vasta
vallankumouksellista, täysin Miljukov-henkistä ja Miljukov- 
luokan ministeriä jää paikalleen. Mutta vaikka Neuvostot 
ottaisivatkin kaiken vallan (mitä me toivomme ja aina 
kannattaisimme), vaikka Neuvostoista tulisikin kaikki- 
valtainen vallankumouksellinen parlamentti, me e m m e
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alistuisi sen sellaisiin päätöksiin, jotka rajoittaisivat 
meidän agitaatiomme vapautta, esim. kieltäisivät julistei
den levityksen selustassa tai rintamalla, kieltäisivät rau
halliset mielenosoitukset t.m.s. Siinä tapauksessa pitäisim
me parempana siirtyä illegaalisen, virallisesti vainotun 
puolueen asemaan, mutta emme luopuisi marxilaisista, 
internationalistisista periaatteistamme.

Samalla tavalla menettelemme silloinkin, jos Neuvosto
jen edustajakokous suvaitsee katsoa meidät virallisesti 
Venäjän koko väestön edessä ..kansan vihollisiksi” tai 
»vallankumouksen vihollisiksi”.

Mielenosoituskulkueen kolmipäiväisen kiellon perusteista 
tunnustamme ehdollisesti oikeaksi ainoastaan yhden, 
nimittäin sen, että piileksivät vastavallankumoukselliset 
aikovat piilossa pysyen käyttää tätä mielenosoitusta hyväk
seen. Jos tämän perustelun pohjana olevat seikat olisivat 
oikeita, jos vastavallankumouksellisten nimet olisivat koko 
Neuvoston tiedossa (niin kuin me tiedämme ne yksityistietä 
Lieberin y.m. suullisesta tiedotuksesta Toimeenpanevassa 
komiteassa), pitäisi viipymättä julistaa nämä vastavallan
kumoukselliset kansan vihollisiksi ja vangita heidät sekä 
ottaa heidän kannattajansa ja apurinsa kuulusteltaviksi.

Se, että Neuvoston puolelta ei suoriteta tällaisia toimen
piteitä, tekee Neuvoston oikeankin perusteen vain ehdolli
sesti oikeaksi tai kokonaan vääräksi.

Kirjoitettu kesäkuun II (24) pnä 1917
Julkaistu ensi kerran v. 1924 

„Syloje" aikakauslehdessä J6 24
Julkaistaan

käsikirjoituksen mukaan


