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VENÄJÄN SOSIALIDEMOKRAATTISEN 
TYÖVÄENPUOLUEEN (BOLSHEVIKKIEN) 

KESKUSKOMITEALTA
KAIKILLE PUOLUEEN JÄSENILLE JA KAIKILLE VENÄJÄN 

TYÖTÄTEKEVILLE LUOKILLE

Toverit!
Kaikille on tunnettua, että työläisten ja sotilaiden edus

tajain Neuvostojen toisessa yleisvenäläisessä edustaja
kokouksessa bolshevikkipuolueen edustajat olivat enem
mistönä.

Tämä tosiasia on tärkein seikka vastikään tapahtuneen 
ja niin Pietarissa ja Moskovassa kuin myös koko Venäjällä 
voittaneen vallankumouksen ymmärtämisessä. Juuri tämän 
tosiseikan unohtavat ja sivuuttavat aina kaikki kapitalis
tien kannattajat ja heidän tahattomat apurinsa, jotka hor
juttavat uuden vallankumouksen perusperiaatetta: kaikki 
valta Neuvostoille. Venäjällä ei tule olla muuta hallitusta 
kuin Neuvostohallitus. Venäjällä on pystytetty Neuvosto
valta, ja hallituksen siirtyminen toisen neuvostopuolueen 
käsistä toisen puolueen käsiin voi tapahtua ilman mitään 
vallankumousta, pelkällä Neuvostojen päätöksellä, yksin
kertaisesti uusilla Neuvostojen edustajain vaaleilla. Neu
vostojen toisessa yleisvenäläisessä edustajakokouksessa 
bolshevikkipuolue sai enemmistön. Sen tähden vain tämän 
puolueen muodostama hallitus on Neuvostohallitus. Ja 
kaikki tietävät, että muutamaa tuntia ennen uuden halli
tuksen muodostumista ja sen jäsenluettelon esittämistä 
Neuvostojen toiselle yleisvenäläiselle edustajakokoukselle 
bolshevikkipuolueen Keskuskomitea kutsui istuntoonsa 
kolme vasemmistoeserrien ryhmän huomatuinta jäsentä, 
toveri Kamkovin, Spiron ja Karelinin, ja kehotti heitä 
osallistumaan uuteen hallitukseen. Olemme kovin pahoil
lamme, että toverit vasemmistoeserrät kieltäytyivät,
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pidämme heidän kieltäytymistään vallankumousmiehille ja 
työtätekevien kannattajille sopimattomana, olemme val
miita ottamaan vasemmistolaiset eserrät hallitukseen mil
loin hyvänsä, mutta ilmoitamme, että Neuvostojen toisen 
yleisvenäläisen edustajakokouksen enemmistöpuolueena 
olemme oikeutettuja ja kansan edessä velvollisia muodos
tamaan hallituksen.

Kaikki tietävät, että puolueemme Keskuskomitea esitti 
Neuvostojen toiselle yleisvenäläiselle edustajakokoukselle 
aito bolshevistisen kansankomissaarien ehdokaslistan ja 
että edustajakokous hyväksyi tämän aito bolshevistisen 
hallituksen listan.

Sen tähden ne vilpilliset väitteet, että bolshevikkihallitus 
ei muka ole Neuvostohallitus, ovat läpeensä valheellisia ja 
niitä levittävät ja voivat levittää vain kansan viholliset, 
vain Neuvostovallan viholliset. Päinvastoin, vain bol
shevikkihallitus voidaan nyt, Neuvostojen toisen yleisvenä
läisen edustajakokouksen jälkeen, kolmannen koollekutsu
miseen saakka tai Neuvostojen uusiin vaaleihin saakka 
tahi kunnes Toimeenpaneva Keskuskomitea muodostaa 
uuden hallituksen,— vain bolshevikkihallitus voidaan nyt 
tunnustaa Afeuuosfohallitukseksi.

* **

Toverit! Muutamat puolueemme Keskuskomitean ja 
Kansankomissaarien Neuvoston jäsenet — Kamenev, Zinov- 
jev, Nogin, Rykov, Miljutin ja eräät muut — erosivat 
eilen, marraskuun 4 pnä, puolueemme Keskuskomiteasta 
ja — kolme viimeksi mainittua — Kansankomissaarien 
Neuvostosta. Niin suuresta puolueesta kuin meidän puo
lueestamme ei voinut, politiikkamme proletaarisesta val
lankumouksellisesta suunnasta huolimatta, olla löytymättä 
erinäisiä tovereita, jotka taistelussa kansan vihollisia vas
taan eivät olleet kyllin lujia ja järkkymättömiä. Nykyhet
kellä puolueemme tehtävät ovat todella valtavia ja vaikeu
det suunnattoman suuria,— ja muutamat puolueemme jäse
net, jotka aikaisemmin työskentelivät vastuunalaisilla 
paikoilla, pelästyivät porvariston rynnistystä ja pakenivat 
keskuudestamme. Koko porvaristo ja kaikki sen apurit 
riemuitsevat tämän johdosta, vahingoniloisina huutavat 
hajaannuksesta, ennustavat bolshevikkihallituksen tuhoa.
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Toverit! Älkää uskoko tuota valhetta. Eronneet toverit 
ovat menetelleet kuin rintamakarkurit, koska he ovat pois
tuneet heille uskotuilta paikoilta ja vieläpä rikkoneet sitä 
puolueemme Keskuskomitean suoranaista päätöstä, että 
heidän pitää olla eroamatta edes niin kauan, kunnes 
Pietarin ja Moskovan puoluejärjestot tekevät siitä päätök
sen. Tuomitsemme päättäväisesti tämän rintamakarkuruu- 
den. Olemme syvästi vakuuttuneita, että kaikki tietoiset 
työläiset, sotamiehet ja talonpojat, jotka kuuluvat puoluee
seemme tai ovat myötämielisiä sille, tuomitsevat rintama- 
karkurien menettelyn yhtä päättäväisesti.

Mutta me sanomme, että muutaman, puolueemme huippu- 
kerrokseen kuuluvan henkilön karkuruus ei horjuta hetkek
sikään eikä hiuskarvan vertaa puolueemme mukana kulke
vien joukkojen yhtenäisyyttä eikä siis horjuta puoluettam- 
mekaan.

Muistattehan, toverit, että kaksi rintamakarkuria, Kame- 
nev ja Zinovjev, esiintyivät jo Pietarin kapinan edellä kuin 
rintamakarkurit ja rikkurit, sillä he eivät rajoittuneet 
yksistään siihen, että äänestivät vuoden 1917 lokakuun 
10 päivänä pidetyssä ratkaisevassa Keskuskomitean istun
nossa kapinaa vastaan, vaan senkin jälkeen, kun Keskus
komitea oli tehnyt päätöksen, he harjoittivat puoluetyön- 
tekijäin keskuudessa agitaatiota kapinaa vastaan. Kaikki 
tietävät, että ne sanomalehdet, jotka pelkäävät asettua 
työläisten puolelle ja jotka kallistuvat enemmän porvaris
ton puolelle (esimerkiksi »Novaja Zhizn”), nostivat silloin 
koko porvarilehdistön kanssa hälinän ja huudon puo
lueemme ..hajoamisesta”, ..kapinan myttyynmenosta” y.m.s. 
Mutta elämä kumosi pian toisten valheet ja parjaukset sekä 
hälvensi toisten epäröinnin, horjunnan ja pelkuruuden. Se 
»myrsky”, joka aiottiin nostaa Pietarin kapinan ehkäisemi
seen tähtäävien Kamenevin ja Zinovjevin edesottamusten 
johdosta, osoittautui myrskyksi vesilasissa, ja joukkojen 
valtava nousu, miljoonien työläisten, sotamiesten ja talon
poikain suuri sankaruus Pietarissa ja Moskovassa, rinta
malla, taisteluhaudoissa ja maaseudulla heitti syrjään 
rintamakarkurit yhtä helposti kuin juna heittää syrjään 
lastut.

Hävetkööt siis kaikki vähäuskoiset, kaikki horjujat, kaikki 
epäröijät ja kaikki ne, jotka ovat antaneet porvariston 
pelotella itseään tai uskoneet porvariston välittömien ja
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välillisten apurien huutoja. Pietarin, Moskovan ja muiden 
paikkakuntien työläisten ja sotilaiden laajoissa joukoissa 
ei ole horjunnan häivääkään. Puolueemme seisoo yksimieli
sesti ja lujasti, yhtenä miehenä Neuvostovallan vartiossa, 
kaikkien työtätekevien ja ennen kaikkea työläisten ja 
talonpoikaisköyhälistön etujen vartiossa!

Porvarilliset kynäniekat ja henkilöt, jotka ovat antaneet 
porvariston pelotella itseään, syyttävät kuorossa meitä 
siitä, että olemme peräänantamattomia, että olemme 
leppymättömiä, ettemme halua jakaa valtaa toisen puo
lueen kanssa. Se ei ole totta, toverit! Me kehotimme ja 
kehotamme vasemmistoeserriä jakamaan vallan kans
samme. Ei ole meidän syymme, että he kieltäytyivät. Me 
aloitimme neuvottelut ja sen jälkeen, kun Neuvostojen toi
nen edustajakokous oli päättynyt, teimme näissä neuvot
teluissa kaikenlaisia myönnytyksiä, jopa niin pitkälle mene
viä, että suostuimme ehdollisesti ottamaan mukaan niitä 
edustajia, jotka lähetti eräs osa Pietarin kaupunginduu- 
masta, tuosta kornilovilaisten pesäkkeestä, jonka kansa 
pyyhkäisee ensimmäisenä pois, jos kornilovilaiset heittiöt, 
jos kapitalistien ja tilanherrain pojat, junkkarikoululaiset 
yrittävät uudelleen vastustaa kansan tahtoa, kuten he 
yrittivät viime sunnuntaina Pietarissa ja kuten he aikovat 
tehdä vieläkin (sitä todistavat Purishkevitshin salaliiton 
paljastus ja eilen, marraskuun 3 pnä häneltä takavarikoidut 
asiapaperit). Mutta ne herrat, jotka ovat vasemmistolaisten 
eserrien selän takana ja toimivat heidän välityksellään 
porvariston eduksi, ovat käsittäneet myöntyväisyytemme 
meidän heikkoudeksemme ja käyttäneet sitä hyväkseen 
esittääkseen meille uusia uhkavaatimuksia. Herrat Abra- 
movitsh ja Martov saapuivat marraskuun 3 päivän neuvot
teluun ja esittivät uhkavaatimuksen: ei mitään neuvotte
luja siihen saakka, kunnes meidän hallituksemme lopettaa 
vangitsemiset ja porvarilehtien lakkauttamiset.

Niin puolueemme kuin Neuvostojen edustajakokouksen 
Toimeenpaneva Keskuskomiteakin kieltäytyivät täyttä
mästä tätä uhkavaatimusta, joka on ilmeisesti lähtöisin 
Kaledinin, porvariston, Kerenskin ja Kornilovin kannatta
jilta. Purishkevitshin salaliitto sekä se, että marraskuun 
5 pnä Pietariin ilmaantui 17. armeijakunnan tiettyä osaa 
edustava lähetystö, joka uhkailee meitä Pietariin kohdistu
valla hyökkäyksellä (naurettava uhkaus, sillä näiden
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kornilovilaisten etujoukot on jo lyöty hajalle ja ovat paen
neet Hatsinan edustalta ja suurin osa niistä on kieltäytynyt 
taistelemasta Neuvostoja vastaan),— kaikki nämä tapah
tumat ovat osoittaneet, kenen käsistä herrojen Abramo- 
vitshin ja Martovin uhkavaatimus on todellisuudessa läh
töisin, ketä nämä henkilöt ovat todellisuudessa palvelleet.

Pysykööt kaikki työtätekevät rauhallisina ja lujina! 
Puolueemme ei koskaan myönny Neuvostojen vähemmistön 
uhkavaatimuksiin, vähemmistön, joka on antanut porva
riston pelotella itseään ja joka tosiasiallisesti, käytännössä, 
»hyvistä aikeistaan” huolimatta, esiintyy kuin nukke korni
lovilaisten käsissä.

Olemme vankasti Neuvostovallan periaatteen kannalla, 
t.s. Neuvostojen viimeksi pidetyssä edustajakokouksessa 
muodostuneen enemmistön vallan kannalla, olimme suostu
vaisia ja olemme edelleenkin suostuvaisia jakamaan vallan 
Neuvostojen vähemmistön kanssa sillä ehdolla, että tämä 
vähemmistö sitoutuu lojaalisesti ja rehellisesti alistumaan 
enemmistön tahtoon ja toteuttamaan sitä ohjelmaa, jonka 
koko Neuvostojen toinen yleisvenäläinen edustajakokous 
on hyväksynyt ja joka merkitsee asteittaista, mutta varmaa 
ja järkkymätöntä kulkua sosialismia kohti. Mutta emme 
alistu mihinkään uhkavaatimuksiin, joita esittävät pienet 
intelligenttiryhmät, joilla ei ole joukkoja takanaan, vaan 
joiden takana ovat tosiasiassa vain kornilovilaiset, savin- 
kovilaiset, junkkarikoululaiset y.m.

Pysykööt kaikki työtätekevät rauhallisina ja lujina! Puo
lueemme, neuvostoenemmistön puolue seisoo yksimielisenä 
ja yhtenäisenä heidän etujensa vartiossa, ja puoluettamme 
kannattavat kuten ennenkin miljoonat työläiset kaupun
geissa, sotilaat taisteluhaudoissa ja talonpojat maaseudulla 
valmiina hinnalla millä hyvänsä saavuttamaan rauhan ja 
sosialismin voiton!

Kirjoitettu
marraskuun 5 ja 6 (18 ja 19) pnä 1917
Julkaistu marraskuun 20 (7) pnä 1917 Julkaistaan

,,Pravda” lehden 182. numerossa lehden tekstin mukaan


