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VALLANKUMOUS, HYÖKKÄYS 
JA MEIDÄN PUOLUEEMME

„Venäjän vallankumouksessa on tultu käännekohtaan”, 
lausui Tsereteli ilmoittaessaan Neuvostojen edustaja
kokoukselle alkaneesta hyökkäyksestä43. Niin, ei ainoas
taan Venäjän vallankumouksessa, vaan koko maailman
sodan kulussa on tultu käännekohtaan. Venäjän hallitus on 
kolme kuukautta jatkuneen epäröinnin jälkeen päätynyt 
teoissa siihen ratkaisuun, jota »liittolaisten” hallitukset 
ovat siltä vaatineet.

Hyökkäys on julistettu tapahtuvaksi rauhan nimessä. 
Mutta kaikkienhan maiden imperialistit syöksevät jouk
koja tuleen »rauhan nimessä”: jokaisen sotaakäyvän maan 
kenraalit koettavat jokaisen hyökkäyksen aikana kohottaa 
sotilaiden taisteluhenkeä sillä elähdyttävällä toivolla, että 
tämä hyökkäys johtaa mitä pikaisimpaan rauhaan.

Venäläiset »sosialisteihin” kuuluvat ministerit ovat kau
nistaneet tämän kaikkien imperialistien tavanomaisen met
kun mitä räiskyvimmillä korulauseilla, joissa sanat sosia
lismista, demokratiasta, vallankumouksesta soivat kuin 
helistimet taitavan temppuilijan käsissä. Mitkään räisky
vät korulauseet eivät voi verhota sitä tosiasiaa, että Venä
jän vallankumouksellinen armeija on lähetetty taisteluun 
Englannin, Ranskan, Italian, Japanin, Amerikan imperia
listien tarkoitusperien saavuttamiseksi. Mitkään entisen 
zimmerwaldilaisen ja Lloyd Georgen nykyisen virkaveljen, 
Tshernovin sofismit eivät voi salata sitä, että vaikka 
Venäjän armeijalla ja Venäjän proletariaatilla ei todella
kaan ole mitään valloituspyrkimyksiä, niin se ei muuta 
hivenenkään vertaa kahden maailmantrustin välisen
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kamppailun imperialistista, rosvomaista luonnetta. Niin 
kauan kuin ei ole otettu tarkistettavaksi salaisia sopimuk
sia, jotka sitovat Venäjää toisten maiden imperialisteihin, 
niin kauan kuin Ribot, Lloyd George ja Sonnino Venäjän 
liittolaisina jatkavat puheitaan aluevaltauksista ulkopoli
tiikkansa päämääränä, niin kauan Venäjän sotavoimien 
hyökkäys on ja tulee olemaan imperialistien palvelemista.

Mutta mehän olemme ilmoittaneet useampaan otteeseen, 
että kieltäydymme kaikkinaisista aluevaltauksista, Tsere- 
telit ja Tshernovit väittävät. Sitä pahempi, sanomme me: 
siis teidän sananne eivät käy yhteen tekojenne kanssa, sillä 
teoillanne te palvelette sekä venäläistä että vierasmaalaista 
imperialismia. Ja ryhtyessänne avustamaan aktiivisesti 
„liittolais”-imperialismia te teette erinomaisia palveluksia 
Venäjän vastavallankumoukselle. Päivänselvänä todistuk
sena siitä on kaikkien mustasotnialaisten ja kaikkien vasta
vallankumouksellisten ilo teidän politiikkanne jyrkän kään
teen johdosta. Niin, Venäjän vallankumouksessa on tullut 
käännekohta. Venäjän hallitus on „sosialisti”-ministerien 
persoonassa tehnyt sen, mitä imperialistiministerit Gutsh- 
kov ja Miljukov eivät kyenneet tekemään: se on antanut 
Venäjän armeijan niiden päämajojen ja diplomaattien 
käytettäväksi, jotka toimivat purkamatta jääneiden salais
ten sopimusten nimessä ja näiden sopimusten pohjalla, 
Ribot’n ja Lloyd Georgen avoimesti julistamien tarkoitus
perien hyväksi. Mutta hallitus on pystynyt täyttämään teh
tävänsä ainoastaan siksi, että armeija uskoi sitä, lähti sen 
perässä. Lähti kuolemaan, uskoen antavansa uhrinsa 
vapauden puolesta, vallankumouksen puolesta, pikaisen 
rauhan puolesta.

Mutta armeija suostui tähän sen vuoksi, että se on vain 
osa kansaa, joka on vallankumouksen tässä vaiheessa läh
tenyt seuraamaan eserrien ja menshevikkien puolueita. 
Tämä yleinen ja tärkein tosiasia — enemmistön luottamus 
menshevikkien ja eserrien pikkuporvarilliseen, kapitalis
teista riippuvaiseen politiikkaan — määrää puolueemme 
asenteen ja menettelytavat.

Me tulemme uupumattomalla tarmolla jatkamaan halli
tuksen politiikan paljastamista ja entiseen tapaan varoit
tamaan päättäväisesti työläisiä ja sotilaita panemasta mie
lettömiä toiveita hajanaisiin ja järjestymättömiin esiinty
misiin.
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Tässä on kysymys yleiskansallisen vallankumouksen vai
heesta. Tseretelit ja Tshernovit, jotka ovat joutuneet riippu
vaisiksi imperialismista, ovat johtaneet tämän vallan
kumouksen pikkuporvarillisten harhaluulojen vaiheeseen, 
tuota samaa kyynillistä imperialismia verhoavien pikku
porvarillisten korulauseiden vaiheeseen.

Tästä vaiheesta on tehtävä loppu. Auttakaamme lopetta
maan se mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti. Se joh
taa kansan vapautumiseen viimeisistä pikkuporvarillisista 
harhaluuloista, se johtaa vallan siirtymiseen vallankumouk
sellisen luokan käsiin.

„ Pravda"  M 87, heinäkuun 4 
(kesäkuun 21) pnä 1917

Julkaistaan „Pravda"  lehden 
tekstin mukaan


