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PUHE PERUSTAVAA KOKOUSTA KOSKEVASTA KYSYMYKSESTÄ

Kun Perustavaa kokousta tarkastellaan kansalaissodaksi 
kiihtyneen luokkataistelun tilanteesta erillään, niin tiedos
samme ei ole parempaa laitosta kansan tahdon ilmaisemi
seksi. Mutta ei pidä rakennella pilvilinnoja. Perustava 
kokous joutuu toimimaan kansalaissodasta johtuneissa 
oloissa. Kaledinilaiset porvarisainekset ovat aloittaneet 
kansalaissodan.

Moskovan kapinan pitkittämisyrityksen jälkeen, sen jäl
keen kun Kerenski teki epäonnistuneen yrityksen lähettää 
sotajoukkoja Pietaria vastaan, sen jälkeen kun yritettiin 
turhaan järjestää armeijan päällystön vastavallankumouk
sellista huippukerrosta, ne nyt koettavat järjestää kapinaa 
Donin alueella. Tämä yritys on toivoton, sillä työtätekevät 
kasakat ovat kaledinilaisia vastaan.

Väittäessään sitä syytöstä vastaan, että kadettipuoluetta 
muka vainotaan, Lenin sanoi: luokkataistelua ja poliittista 
vastustajaa ei voida erottaa toisistaan. Kun sanotaan, että 
kadettipuolue ei ole voimakas ryhmä, niin se ei ole totta. 
Kadettien keskuskomitea on porvarisluokan poliittinen esi
kunta. Kadetit ovat koonneet ympärilleen kaikki omistavat 
luokat; heihin ovat yhtyneet myös kadetteja oikeammalla 
olevat ainekset. Kaikki ne tukevat kadettipuoluetta.

Meitä kehotetaan kutsumaan Perustava kokous koolle 
siten kuin oli suunniteltu. Ei, kiitos! Se suunnitelma oli 
kansanvastainen. Me olemme suorittaneet kumouksen 
saadaksemme takeet siitä, ettei Perustavaa kokousta käy
tetä kansaa vastaan, että nuo takeet olisivat hallituksen
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käsissä. Dekreetissämme on selvästi ja vain yhdellä tavalla 
ymmärrettävästi sanottu, milloin Perustava kokous kutsu
taan koolle. Tässä dekreetissä olemme antaneet tarkan 
vastauksen tuohon kysymykseen. Älkää arvailko ajatuk
siamme, me emme salaa mitään. Olemme sanoneet, että 
kun valitaan 400 henkeä, kutsumme koolle Perustavan 
kokouksen. Emme ole syyssä siihen, että vaaleja on toimi
tettu myöhemmin kuin oli määrätty. Muutamilla paikka
kunnilla Neuvostot ovat itse määränneet vaalit toimitetta
vaksi myöhemmin. Koska vaalit toimitetaan eri aikoina, 
piti osoittaa, mikä määrä edustajia riittää, että Perustava 
kokous voidaan avata. Koska tätä lukumäärää ei ole laissa 
osoitettu, yritettiin käyttää hyväksi tätä seikkaa ja kutsua 
koolle Perustava kokous edustajain lukumäärään katso
matta. Millaiseen asemaan valta olisi joutunut, jos se olisi 
sallinut sen? Neuvostovalta menetteli oikein säätäessään 
edustajien lukumäärän, joka oikeuttaa kutsumaan koolle 
Perustavan kokouksen. Neuvostovalta teki sen. Joka ei 
suostu siihen, sen on arvosteltava dekreettiä. Jos saamme 
arvostelun asemesta kuulla vihjauksia, yleisluontoisia 
arveluja, niin me hylkäämme ne.

Kun vallankumouksellinen luokka taistelee vastarintaa 
tekeviä omistavia luokkia vastaan, niin sen täytyy nujertaa 
tuo vastarinta; ja me nujerramme omistavien luokkien 
vastarinnan kaikilla niillä keinoilla, joilla ne nujersivat 
proletariaattia,— muita keinoja ei ole keksitty.

Te sanoitte, että porvaristo on eristettävä. Mutta kadetit, 
jotka käyttävät verhonaan muodollisesti demokraattista 
tunnusta, Perustavan kokouksen tunnusta, — sytyttävät 
todellisuudessa kansalaissotaa. He sanovat: ..Tahdomme 
istua Perustavassa kokouksessa sekä samanaikaisesti jä r
jestää kansalaissotaa”, mutta te vastaatte siihen puhu
malla korulauseita eristyksestä.

Me emme jahtaa yksinomaan muodollisuuden rikkojia, 
vaan esitämme selvän poliittisen syytteen poliittista puo
luetta vastaan. Näin menettelivät myös ranskalaiset val- 
lankumousmiehet. Tämä on vastauksemme niille talonpo
jille, jotka valitsivat tietämättä ketä valitsevat. Tietäköön 
kansa, että Perustava kokous ei kokoonnu sillä tavoin kuin 
Kerenski tahtoi. Olemme saattaneet voimaan poiskutsumis- 
oikeuden, ja Perustava kokous ei tule olemaan sellainen, 
jollaiseksi porvaristo sen suunnitteli. Kun Perustavan
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kokouksen kokoontumiseen on enää muutamia päiviä, por
varisto järjestää kansalaissotaa ja voimistaa sabotointiaan 
ehkäistäkseen välirauhan. Emme anna johdattaa itseämme 
harhaan muodollisilla tunnuksilla. He tahtovat istua 
Perustavassa kokouksessa ja samanaikaisesti järjestää 
kansalaissotaa. Käsitelkööt kadettipuoluetta vastaan esit
tämämme syytteen asiallisesti, todistakoot, että kadetti- 
puolue ei ole kansalaissodan esikunta, sodan, joka on var
masti toivoton ja hukuttaa maan vereen. Sitä tov. Sternberg 
ei ole koettanut todistaa. Hän on unohtanut kaiken sen, 
mitä on saatu selville kadettien ja Kornilovin välisestä 
yhteydestä; emme me, vaan poliittinen vastustajamme 
Tshernov on paljastanut tuon yhteyden. Meitä kehotetaan 
jahtaamaan toisarvoisia syntipukkeja. Emme rupea verhoa
maan koko luokan esikuntaa vastaan nostettua poliittista 
syytettä jahtaamalla yksilöitä.

Edelleen Lenin tarkastelee sitä väitettä, että bolshevikit
kin on julistettu kansan vihollisiksi. Meidät uhattiin julis
taa kansan vihollisiksi, mutta sitä ei tehty. He eivät uskal
taneet tehdä sitä. Sanoimme heille silloin: »Kyllä, jos voitte 
sen tehdä, niin koettakaa. Koettakaa sanoa kansalle, että 
bolshevikkipuolue on puolueena, suuntauksena kansan 
vihollinen”. He eivät uskaltaneet tehdä sitä, he jahtailivat 
yksilöitä, panettelivat. Sanoimme heille: te ette voi julistaa 
meitä kansan vihollisiksi, teillä ei ole vähäisimpiäkään 
periaatteellisia väitteitä bolshevikkeja vastaan, te voitte 
vain syytää panetteluja. Puoluetta vastaan esittämämme 
syyte tekee lopun alhaisista poliittisen taistelun menetel
mistä. Sanomme kansalle totuuden. Sanomme kansalle, 
että sen edut ovat demokraattisen laitoksen etuja korkeam
malla. Ei pidä palata takaisin vanhoihin ennakkoluuloihin, 
jotka tekevät kansan edut muodollisesta demokratismista 
riippuvaiseksi. Kadetit huutavat: »Kaikki valta Perusta
valle kokoukselle”, mutta tosiasiassa he tahtovat sanoa: 
»Kaikki valta Kaledinille”. Se on sanottava kansalle, ja 
kansa on kannattava meitä.

„Pravda" M 207, 
joulukuun 19 (6) pnä 1917

Julkaistaan „Pravda"  lehden 
tekstin mukaan
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PÄÄTÖSLAUSELMA KADETTIPUOLUETTA KOSKEVASTA 
DEKREETISTA

Kuultuaan Kansankomissaarien Neuvoston edustajain 
selitykset siitä dekreetistä, jossa kadetit julistetaan kan
san vihollisten puolueeksi ja tämän puolueen johtoelinten 
jäsenet määrätään vangittavaksi sekä Neuvostot velvoite
taan valvomaan koko puoluetta yleensä, Toimeenpaneva 
Keskuskomitea myöntää, että on taisteltava mitä päättä- 
vimmin porvarillista vastavallankumousta vastaan, jonka 
johdossa on kadettipuolue, joka on aloittanut ankaran 
kansalaissodan työläisten ja talonpoikien vallankumouk
sen perusteita vastaan.

Toimeenpaneva Keskuskomitea lupaa edelleenkin tukea 
Kansankomissaarien Neuvostoa tällä tiellä ja hylkää nii
den poliittisten ryhmien vastalauseet, jotka horjuttavat 
epäröinnillään proletariaatin ja talonpoikaisköyhälistön 
diktatuuria.

..Izvestija TsIK"  M 243, Julkaistaan ..Izvestija TslK" lehden
joulukuun 3 pnd 1917 tekstin mukaan


