
261

KANSAINVÄLINEN VASTAVALLANKUMOUS

Nykyinen Venäjä muistuttaa meille monessa suh
teessa suuren vallankumouksen aikaista Ranskaa. 
Tämä samankaltaisuus ilmenee muun muassa siinä, 
että myös meillä, samoin kuin Ranskassa, vastaval
lankumous laajenee, ja mahtumatta oman maansa 
rajojen sisälle se solmii liiton muiden valtioiden vasta
vallankumouksen kanssa — se saa vähitellen kansain
välisen luonteen. Ranskassa vanha hallitus solmi 
liiton Itävallan keisarin ja Preussin kuninkaan kanssa, 
kutsui niiden sotajoukkoja avukseen ja lähti hyök
käykseen kansanvallankumousta vastaan. Venäjällä 
vanha hallitus solmii liiton Saksan ja Itävallan 
keisarin kanssa, se tahtoo kutsua avukseen niiden 
sotajoukkoja ja hukuttaa kansanvallankumouksen 
vereen.

Jo kuukausi sitten liikkui eräänlaisia huhuja, että 
„Venäjä" ja „Saksa" käyvät keskenään salaisia neu
votteluja (kts. „Severnaja Zemlja"70 № 3). Sen jälkeen 
on huhuja levinnyt yhä itsepintaisemmin. Ja nyt on asia 
mennyt niin pitkälle, että mustasotnialainen sanoma
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lehti „Rossija1171 sanoo suoraan, että syypäitä „Venä
jän" (s.o. vastavallankumouksen) nykyiseen tukalaan 
asemaan ovat vallankumoukselliset ainekset. „Saksan 
keisarillinen hallitus", sanoo sanomalehti, „on tehnyt 
itselleen täysin selväksi tämän aseman ja sen vuoksi 
se on ryhtynyt moniin vastaaviin toimenpiteisiin, 
jotka eivät voi olla johtamatta toivottuihin tuloksiin". 
Nämä toimenpiteet osoittautuvat sisältyvän siihen, 
että „Itävalta" ja „Saksa" valmistautuvat lähettämään 
„Venäjän" avuksi sotajoukkoja siinä tapauksessa, 
jos Venäjän vallankumouksella tulee olemaan 
menestystä. Ja ne ovat jo sopineet tämän johdosta ja 
päättäneet, että „määrätyissä olosuhteissa aktiivi
nen puuttuminen Venäjän sisäisiin asioihin vallan
kumouksellisen liikkeen tukahduttamis- tai rajoitta- 
mistarkoituksessa saattaisi olla suotavaa ja hyödyl
listä..."

Niin sanoo „Rossija".
Kuten näette, kansainvälinen vastavallankumous 

on jo kauan toteuttanut laajojavalmistelutoimenpiteitä. 
Tiedetään, että se on jo pitkän aikaa auttanut rahoilla 
vastavallankumouksellista Venäjää taistelussa vallan
kumousta vastaan. Se ei ole kuitenkaan rajoittunut 
siihen. Se on nyt näköjään päättänyt tulla avuksi 
sotaj oukkoineenkin.

Tämän jälkeen lapsikin ymmärtää helposti Duu
man hajallelaskemisen todellisen tarkoituksen, samoin 
kuin myöskin Stolypinin „uusien" määräysten72 ja 
Trepovin73 „vanhojen" pogromien tarkoituksen... Luul
tavasti tämän jälkeen hälvenevät erilaisten liberaalien 
ja muiden naiivien ihmisten valheelliset toiveet ja 
he tulevat vihdoinkin vakuuttuneiksi siitä, että meillä



KANSAINVÄLINEN VASTAVALLANKUMOUS 263

ei ole „perustuslakia", että meillä on kansalaissota, 
ja taistelua on käytävä sotilaallisesti...

Mutta nykyinen Venäjä muistuttaa silloista Rans
kaa toisessakin suhteessa. Silloin kansainvälinen vasta
vallankumous sai aikaan vallankumouksen laajenemi
sen, vallankumous vyöryi Ranskan rajojen ulkopuolelle 
ja tulvi mahtavana virtana pitkin Eurooppaa. Kun 
Euroopan „kruunupäät" yhdistyivät yhteiseen liittoon, 
niin Euroopan kansatkin ojensivat kätensä toinen toi
silleen. Samanlaisen ilmiön me havaitsemme tänään 
Venäjällä. „Hyvin kaivat, vanha myyrä"... Yhtyes- 
sään Euroopan vastavallankumoukseen Venäjän vasta
vallankumous laajentaa herkeämättä vallankumousta, 
yhdistää toisiinsa kaikkien maiden proletaareja ja 
laskee kansainvälisen vallankumouksen perustusta. 
Venäjän proletariaatti kulkee demokraattisen vallan
kumouksen etunenässä ja ojentaa veljenkätensä, liit
tyy yhteen Euroopan proletariaatin kanssa, joka 
aloittaa sosialistisen vallankumouksen. Kuten tunnet
tua, tammikuun 9 päivän tapahtumain jälkeen alettiin 
Euroopassa pitää yleisiä joukkokokouksia. Joulukuun 
kapina aiheutti mielenosoituksia Saksassa ja Ranskassa. 
Lähestyvä Venäjän vallankumouksen hyökkäys tulee 
epäilemättä nostattamaan Euroopan proletariaatin 
taisteluun entistä päättäväisemmin. Kansainvälinen 
vastavallankumous vain lujittaa, syventää ja voi
mistaa kansainvälistä vallankumousta sekä saattaa 
sen vankalle perustalle. Tunnus „Kaikkien maiden 
proletaarit, liittykää yhteen!" saa todellisen ilmauk
sensa.

Ahertakaa siis, herrat, ahertakaa! Venäjän laa
jenevaa vallankumousta seuraa Euroopan vallan
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kumous,—ja silloin... silloin lyö ei ainoastaan 
maaorjuuden jätteiden, vaan myöskin ihailemanne 
kapitalismin viimeinen hetki.

Niin, „hyvin kaivatte**, herrat vastavallankumouk
selliset.
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