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KIRJE „PROLETARSKOJE DELON” 
TOIMITUKSELLE

Toverit!
Olemme seuraavista syistä muuttaneet aikomuksemme 

alistua Väliaikaisen hallituksen määräykseen meidän van- 
gitsemisestamme.

Sunnuntaina »Novoje Vremja” lehdessä julkaistusta 
entisen oikeusministerin Pereverzevin kirjeestä on käynyt 
aivan selvästi ilmi, että vastavallankumouksen puolue on 
aivan harkitusti kyhännyt kokoon „jutun” Leninin ynnä 
muiden ..vakoilutoiminnasta”.

Pereverzev tunnustaa täysin avoimesti, että hän on las
kenut liikkeelle tarkistamattomia syytöksiä nostattaakseen 
sotilaat raivoon (sananmukaisesti näin) puoluettamme vas
taan. Tällaisen tunnustuksen tekee entinen oikeusministeri, 
mies, joka vielä eilen nimitti itseään sosialistiksi! Perever
zev on eronnut. Mutta kaihtaako uusi oikeusministeri 
Pereverzevin-Aleksinskin menettelytapoja, sitä ei kukaan 
voi sanoa.

Vastavallankumouksellinen porvaristo yrittää kyhätä 
uuden Dreyfusin jutun. Se uskoo yhtä vähän meidän 
»vakoilutoimintaamme” kuin Beilisin ju tun58 kyhänneet 
venäläisen taantumuksen johtajat uskoivat siihen, että juu
talaiset juovat lasten verta. Venäjällä ei nykyhetkellä ole 
minkäänlaisia oikeusturvan takeita.

Toimeenpaneva keskuskomitea, joka pitää itseään venä
läisen demokratian täysivaltaisena elimenä, oli jo perus
tanut valiokunnankin tutkimaan vakoilujuttua, mutta vasta
vallankumouksellisten voimien painostuksesta laski tuon 
valiokunnan hajalle. Se ei halunnut suoraan vahvistaa eikä 
liioin peruuttaa meitä koskevaa vangitsemismääräystä. Se
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pesi kätensä luovuttaen meidät tosiasiallisesti vastavallan
kumouksen kynsiin.

Meihin kohdistetulla syytöksellä „salaliittoilusta” sekä 
..moraalisesta” ..yllytyksestä” kapinaan on jo täysin mää
rätty luonne. Ei Väliaikainen hallitus eikä Neuvostokaan 
ole antanut kuvitellusta rikoksestamme juridisesti tarkkaa 
määritelmää. Molemmat tietävät erinomaisesti, että on suo
rastaan järjetöntä puhua ..salaliitosta” sellaisessa liik
keessä kuin heinäkuun 3—5 päivien liike oli. Menshevikkien 
ja eserrien johtajat yrittävät yksinkertaisesti vain lepytellä 
vastavallankumousta, joka hätyyttelee jo heitä itseäänkin, 
ja siksi luovuttavat sille sen käskystä useita puolueemme 
jäseniä. Venäjällä ei voi olla nykyisin puhettakaan mistään 
legaalisesta maaperästä, ei edes sellaisistakaan perustus
laillisista takeista, jotka ovat voimassa hyvin järjestetyissä 
porvarillisissa valtioissa. Antautuminen vallanpitäjien 
käsiin tällä hetkellä merkitsisi antautumista Miljukovien, 
Aleksinskien, Pereverzevien käsiin, raivopäisten vastaval
lankumouksellisten käsiin, joille kaikki syytökset meitä 
vastaan ovat vain tavallinen kansalaissodan episodi.

Sen jälkeen, mitä tapahtui heinäkuun 6—8 päivänä, 
ei yksikään venäläinen vallankumousmies voi enää jäädä 
perustuslaillisuusilluusioiden lumoihin. On käynnissä rat
kaiseva kamppailu vallankumouksen ja vastavallanku
mouksen välillä. Me tulemme entiseen tapaan taistelemaan 
edellisen puolella.

Me tulemme entiseen tapaan auttamaan voimiemme 
mukaan proletariaatin vallankumouksellista taistelua. Vain 
Perustava kokous, jos se kokoontuu ja jos sen koollekutsu
jana ei ole porvaristo, on yksin päätösvaltainen sanomaan 
sanansa sen meitä koskevan vangitsemismääräyksen joh
dosta, jonka Väliaikainen hallitus on antanut.
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