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KUINKA ON TAISTELTAVA 
VASTAVALLANKUMOUSTA VASTAAN

Vielä muutama päivä sitten ministeri Tsereteli sanoi 
»historiallisessa” puheessaan, ettei ole mitään vastavallan
kumousta. Tänään ministerien »Rabotshaja Gazeta” veisaa 
»Uhkaavia enteitä” nimisessä artikkelissaan kokonaan 
toista nuottia.

„Ilmassa on liikekannalle asettuvan vastavallankumouk
sen selviä oireita”.

Kiitos siitäkin, että olette lopulta tunnustaneet edes var
sinaisen tosiasian.

Mutta edelleen ministerien äänenkannattaja jatkaa: »Sen 
(vastavallankumouksen) esikunta ei ole tiedossamme, 
emme tiedä, missä määrin se on järjestäytynyt”.

Vai niin! Ettekö tiedä vastavallankumouksen esikuntaa? 
Saanemme tulla avuksenne ja valistaa teitä. Järjes
tyvän vastavallankumouksen esikunta on Väliaikaisessa 
hallituksessa, juuri siinä kokoomusministeristössä, johon 
kuuluu 6 teidän toverianne, herrat! Vastavallankumouksen 
esikunta sijaitsee IV Valtakunnanduuman kokouspaikan 
seinien sisällä, missä johtomiehinä ovat Miljukov, Rod- 
zjanko, Shulgin, Gutshkov, A. Shingarjov, Manuilov ja 
kumpp. — kokoomusministeristössä istuvat kadetit ovat 
Miljukovin ja kumpp. oikea käsi. Vastavallankumouksen 
esikunta värvätään eräistä taantumusmielisistä kenraa
leista. Vastavallankumouksen esikunnassa on eräitä virka- 
eron ottaneita korkeita virkamiehiä.

Jos ette aio ainoastaan valitella vastavallankumouksen 
johdosta, vaan myös taistella sitä vastaan, olette velvolli
sia sanomaan yhdessä kanssamme: alas 10 kapitalisti- 
ministeriä...
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„Rabotshaja Gazeta” mainitsee edelleen, että vastaval
lankumouksen pääaseena on lehdistö, joka lietsoo juutalais
vihaa ja yllyttää joukkoja juutalaisten kimppuun. Se on 
tosi. Entä mikä on johtopäätös? Olettehan te ministeristö- 
puolue, herrat? Mitä te olette tehneet taltuttaaksenne hal
pamaisen vastavallankumouksellisen lehdistön? Voitteko te, 
jotka nimitätte itseänne »vallankumouksellisiksi demokraa
teiksi”, kieltäytyä vallankumouksellisista toimenpiteistä 
riehaantunutta, ilmeisen vastavallankumouksellista lehdis
töä vastaan? Ja edelleen. Minkä tähden ette järjestä valtion 
sanomalehteä ilmoitusten julkaisemiseksi, jotta halpamai
nen vastavallankumouksellinen lehdistö menettäisi tärkeim
män tulolähteensä ja niin ollen myös parhaan mahdollisuu
tensa pettää kansaa? Todellakin, minkä vuoksi „Novoje 
Vremjan”, »Malenkaja Gazetan” 36, »Russkaja Voijan” 37 
ynnä muiden matelijalehtien julkaisemiseksi pitää nykyisin 
irrottaa monia tuhansia ihmisiä todella tuottoisasta työstä?

Mitä olette tehneet taisteluksenne vastavallankumouk
sellista lehdistöä vastaan, joka on keskittänyt kaikki 
ponnistuksensa ajojahtiin puoluettamme vastaan? Ette 
mitään! Te olette itse antaneet aihetta tähän ajojahtiin. 
Olette taistelleet vasemmistovaaraa vastaan.

Te saatte nyt niittää sitä, mitä olette kylväneet, herrat.
Näin on ollut ja näin tulee olemaan niin kauan kuin te 

horjutte edelleenkin porvariston asenteen ja vallankumouk
sellisen proletariaatin asenteen välillä.
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