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„VASEMMISTO”-ESERRIEN KAPINASTA
LYHYT SELOSTUS

Vallankumous vie ihmeteltävän johdonmukaisesti loogil
liseen loppuunsa jokaisen tilanteen, paljastaa säälittä 
jokaisen virheellisen taktiikan kaiken mitättömyyden ja 
rikollisuuden.

Sanahelinään viehättyneinä vasemmistoeserrät ovat kir- 
kuneet jo useita kuukausia: „Alas Brest, eläköön kapina 
saksalaisia vastaan!”.

Me vastasimme heille, että näissä oloissa, tänä historial
lisena kautena Venäjän kansa ei voi eikä halua käydä 
sotaa.

Suljettuaan silmänsä todellisuudelta he ovat järjettömän 
itsepintaisesti jatkaneet linjansa noudattamista huomaa
matta sitä, että he yhä enemmän erkanevat kansanjoukoista, 
ja pyrkien hinnalla millä hyvänsä, vaikkapa väkivaltaisesti 
sanelemaan noille joukoille tahtonsa, sellaisen Keskuskomi
tean tahdon, jonka kokoonpanoon kuului rikollisia seikkai
lijoita, intelligenttihysteerikkoja y.m.s.

Ja sitä mukaa kuin he loittonivat kansasta, he saivat yhä 
enemmän osakseen myötätuntoa porvaristolta, joka uskoi 
toteuttavansa vasemmistoeserrien käsillä omat tarkoitus
peränsä.

Rikollinen terroristinen teko ja kapina avasivat laajojen 
kansanjoukkojen silmät näkemään selvästi ja täydellisesti, 
minkälaiseen pohjattomaan kuiluun vasemmistoeserräläis- 
ten seikkailijain rikollinen taktiikka johdattaa kansanval
taista Neuvosto-Venäjää.

Minä henkilökohtaisesti ja monet muut toverit jouduimme 
kapinapäivänä kuulemaan vasemmistoeserriin kohdistetun 
mitä voimakkaimman suuttumuksen ilmaisuja jopa valistu- 
mattomimpienkin kansankerrosten taholta.
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Sivistymätön, lukutaidoton mummo sanoi suuttuneena 
Mirbachin murhan johdosta:

„Senkin kirotut, syöksivät kuin syöksivätkin meidät 
sotaan!”.

Kaikki käsittivät heti erittäin selvästi ja arvioivat, että 
eserrien toimeenpaneman terroristisen teon jälkeen sodan 
puhkeaminen Venäjällä oli hiuskarvan varassa. Juuri 
tällä tavalla kansanjoukot arvioivat vasemmistoeserrien 
kapinan.

Meitä provosoidaan sotaan saksalaisia vastaan silloin, 
kun me emme voi emmekä halua sotia. Tätä kansan tahdon 
julkeaa maahan polkemista, tätä väkivaltaista sotaan syök- 
semistä kansanjoukot eivät anna anteeksi vasemmisto- 
eserrille.

Ja jos kukaan on iloinnut vasemmistoeserrien kapinan 
johdosta ja hykerrellyt pahanilkisesti käsiään, niin vain 
valkokaartilaiset ja imperialistisen porvariston palkkaren
git. Mutta työläiset ja talonpoikaisjoukot ovat lähentyneet 
yhä enemmän ja lujemmin kommunistien, bolshevikkien 
puoluetta, kansanjoukkojen tahdon todellista ilmaisijaa.

„Izvestija  VTsIK” Jk 141, 
heinäkuun 8 pnä 1918

Julkaistaan „ Izvestija VTsIK" lehden 
tekstin  mukaan


