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Perustavan kokouksen vaalikamppailu on alkanut. 
Puolueet mobilisoivat jo voimiaan. Kadettien tulevat 
ehdokkaat matkustelevat jo ympäri Venäjää tarkas
telemassa menestysmahdollisuuksia. Sosialisti-vallan
kumoukselliset ovat kutsuneet Pietariin koolle eri 
läänien talonpoikain edustajain neuvottelukokouksen 
vaalien ,,järjestämis“-tarkoituksessa. Narodnikkien 
toinen ryhmä kutsuu samassa tarkoituksessa koolle 

'Moskovaan Yleis venäläisen talonpoikaisliiton50 edus
tajakokouksen. Samaan aikaan syntyy oma-aloitteisesti 
perustettuja puolueettomia „talonpoikain edustajain 
varuskunta-Neuvostoja“ muun muassa siinä tarkoi
tuksessa, että vaalit maaseudulla voitaisiin toimittaa 
menestyksellisesti. Samassa tarkoituksessa syntyy 
lukuisia työväen maakuntaseuroja, jotka lähettävät 
kirjallisuutta ja väkeä maaseudulle. Vihdoin eri tehtaat 
lähettävät maaseudulle erikoisia vaaliasiamiehiä vaali- 
agitatiota varten. Me emme edes puhukaan yksityis
ten „edustajain" lukemattomasta määrästä, etupäässä 
sotilaita ja matruuseja, jotka matkustelevat ympäri 
Venäjää ja kertovat talonpojille „uutisia kaupungista".
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Ilmeisesti mitä laajimmat väestökerrokset tajuavat 
ajankohdan tärkeyden ja Perustavan kokouksen rat
kaisevan merkityksen. Samalla kaikki tuntevat, että 
ratkaiseva merkitys on maaseudulla, joka edustaa 
väestön enemmistöä, että juuri sinne on lähetet
tävä kaikki vapaat voimat. Maataloustyöläisten — puo
lueemme maaseudulla olevan päätuen — hajanaisuu
den ja järjestymättömyyden vuoksi tämä kaikki tekee 
tehtävämme maaseudulla huomattavasti pulmallisem- 
maksi. Eroitukseksi kaupunkien työläisistä, jotka ovat 
kaupunkiväestön kaikista kerroksista järjestyneimpiä, 
maaseudun työläiset ovat kaikkein järjestymättömintä 
joukkoa. Talonpoikain edustajain Neuvostoja järjes
tävät etupäässä talonpoikaisten keski- ja varakkaat 
kerrokset, jotka luonnollisesti ovat taipuvaisia sovin
toon „vapaamielisen tilanherran ja kapitalistin kanssa". 
Ne vievät myös mukaansa maaseudun proletaariset 
ja puoliproletaariset ainekset saattaen nämä trudovik- 
kien ja sosialisti-vallankumouksellisten sovittelija- 
puolueiden vaikutukseen. Maatalouskapitalismin ja 
luokkataistelun riittämätön kehitys maaseudulla muo
dostaa suotuisat olosuhteet tuollaiselle sovittelupolitii- 
kalle.

Puolueemme lähimpänä tehtävänä on talonpoikais
ten köyhimpien kerrosten vapauttaminen trudovik- 
kien ja sosialisti-vallankumouksellisten vaikutuksesta 
ja niiden liittäminen samaan veljesperheeseen kau- 
punkityöläisten kanssa.

Itse elämä toimii tähän suuntaan paljastaen askel- 
askeleelta sovittelupolitiikan kelvottomuuden. Puo
lueen työntekijäin tehtävänä on puuttua kaikin tavoin 
Perustavan kokouksen vaaleihin paljastaakseen tuon
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politiikan koko turmiollisuuden ja helpoittaakseen 
siten talonpoikaisten köyhimpien kerrosten liittämistä 
kaupunkiproletariaatin ympärille.

Tätä varten on välttämätöntä perustaa maaseudulle 
nyt heti puolueemme ydinryhmiä sitoen ne tiukasti 
kaupunkien puoluekomiteoihin. Jokaiseen kuntaan, 
jokaiseen kihlakuntaan ja jokaiseen vaalipiiriin on 
järjestettävä meidän puolueryhmiämme köyhimmistä 
talonpojista ja talonpoikaisnaisista. Näiden ryhmien 
on oltava yhteydessä läänien teollisuuskeskuksissa 
toimiviin komiteoihimme. Komiteat ovat velvolliset 
lähettämään ryhmille välttämätöntä vaaliainehistoa, 
kirjallisuutta ja väkeä.

Vain tätä tietä ja itse kamppailun kulussa voidaan 
saada aikaan kaupungin ja maaseudun proletaarien 
todellinen yhtenäisyys.

Me vastustamme sopimusta kapitalistien ja tilan
herrojen kanssa, sillä me tiedämme, että sellaisesta 
sopimuksesta kärsivät ainoastaan työläisten ja talon
poikain edut.

Mutta se ei vielä merkitse, että me vastustamme 
yleensä kaikkia sopimuksia.

Me kannatamme sopimusta niiden vähäväkisten 
talonpoikien puolueettomien ryhmien kanssa, joita 
itse elämä sysää tilanherraa ja kapitalistia vastaan 
käytävän vallankumouksellisen taistelun tielle.

Me kannatamme sopimusta sotilaiden ja matruu
sien sellaisten puolueettomien järjestöjen kanssa, jotka 
eivät tunne luottamusta pohattoihin, vaan köyhiin, 
ei porvariston hallitukseen, vaan kansaan ja ennen
kaikkea työväenluokkaan. Tällaisten ryhmien ja 
järjestöjen työntäminen pois luotamme sen vuoksi,
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että ne eivät voi tai eivät halua sulautua yhteen 
meidän puolueemme kanssa, olisi typerää ja vahin
gollista.

Sen vuoksi on löydettävä yhteinen kieli tuollais
ten ryhmien ja järjestöjen kanssa, laadittava yhtei
nen vallankumouksellinen ohjelma ja laadittava niiden 
kanssa yhteiset ehdokaslistat kaikissa vaalipiireissä 
ottamalla noihin listoihin ei „professoreja*1 ja „oppi- 
neita“, vaan talonpoikia, sotilaita ja matruuseja, jotka 
ovat valmiit puolustamaan päättäväisesti kansan vaa
timuksia,— sellaiseen suuntaan on meidän vaalikamp
pailumme tapahduttava maaseudulla.

Vain täten voidaan maaseudun työtätekevän väes
tön laajat kerrokset liittää vallankumouksemme joh
tajan ympärille, proletariaatin ympärille.

Tuollaisia puolueettomia ryhmiä ei tarvitse etsiä 
kaukaa, sillä niitä syntyy kaikkialla ja joka päivä. 
Ja niitä tulee syntymään Väliaikaiseen hallitukseen 
kohdistuvan kasvavan epäluottamuksen pohjalla tuon 
hallituksen estäessä Talonpoikaiskomiteoita määrää
mästä tilanherrojen maista. Ne kasvavat ja tulevat 
kasvamaan tyytymättömyyden pohjalla talonpoikais- 
edustajain Yleisvenäläisen toimeenpanevan komitean 
politiikkaan, komitean, joka laahustaa Väliaikaisen 
hallituksen perässä. Esimerkkinä voi olla vaikkapa 
hiljattain muodostunut „Pietarin talonpoikaisedus- 
tajain Neuvosto"51, joka yhdistää kaupungin koko 
varusväen ja joka heti ensimmäisissä toiminta-aske
leissaan törmäsi vastakkain Väliaikaisen hallituksen 
ja talonpoikaisedustajain Yleisvenäläisen toimeenpane
van komitean kanssa.
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Ja tässä olisi myöskin malliohjelma, joka voi olla 
pohjana sopimuksille tuollaisten talonpoikain ja soti
laiden puolueettomien järjestöjen kanssa.

1. Me vastustamme tilanherroja ja kapitalisteja 
heidän „kansan vapauden puolueineen“, sillä he, ja 
vain he, ovat Venäjän kansan pää vihollisia. Ei mitään 
luottamusta, ei mitään kannatusta pohatoille ja hei
dän hallitukselleen!

2. Me kannatamme luottamusta ja tukea työväen
luokalle, rajattoman uhrautuvalle taistelijalle sosia
lismin puolesta, me kannatamme talonpoikain, soti
laiden ja matruusien liittoa ja sopimusta työläisten 
kanssa tilanherroja ja kapitalisteja vastaan.

3. Me vastustamme sotaa, sillä se on anastussotaa. 
Puheet rauhasta ilman aluevaltauksia jäävät pelkiksi 
puheiksi, niin kauan kun sotaa käydään niiden salais
ten sopimusten pohjalla, joita tsaari solmi englanti
laisten ja ranskalaisten kapitalistien kanssa.

4. Me kannatamme sodan mitä pikaisinta lopetta
mista kansojen päättäväisellä taistelulla imperialistisia 
hallituksiaan vastaan.

5. Me vastustamme kapitalistien kärjistämää anar
kiaa teollisuudessa. Me kannatamme työväenvalvontaa 
teollisuudessa, me kannatamme teollisuuden järjestä
mistä demokraattisille perustoille siten, että asiaan 
puuttuvat itse työläiset ja heidän tunnustamansa valta.

6. Me kannatamme tuotteiden oikean vaihdon jär
jestämistä kaupungin ja maaseudun välillä, jotta kau
punkia varustettaisiin riittävällä määrällä tarvikkeita 
ja maaseutua sokerilla, paloöljyllä, jalkineilla, kan
kailla, rautatuotteilla ja muilla välttämättömillä tava
roilla.
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7. Me kannatamme sitä, että kaikki maa — perintö- 
tilojen, kruunun, keisariperheen, tilanherrojen, luos
tarien ja kirkon maat — siirtyisi lunastuksetta koko 
kansalle.

8. Me kannatamme sitä, että tilanherrain kaikki 
vapaat maat, kyntö- ja laidunmaat, siirtyisivät viipy
mättä demokraattisesti valittujen Talonpoikaiskomi- 
teain haltuun.

9. Me kannatamme sitä, että kaikki vapaa työ- 
karja ja maatalouskalusto, joka on tilanherroilla ja 
varastoissa, luovutettaisiin viipymättä Talonpoikais- 
komiteain haltuun peltojen ja niittyjen hoitamista, 
elonkorjuuta y.m. varten.

Ю. Me kannatamme sitä, että kaikille invaliideille, 
jotka ovat menettäneet sodassa työkykynsä, sekä les
kille ja orvoille annettaisiin niin suuri avustus, että 
se turvaa inhimillisen toimeentulon.

11. Me kannatamme kansantasavaltaa ilman vaki
naista armeijaa, ilman virkavaltaa ja ilman poliisia.

12. Vakinaisen armeijan tilalle me vaadimme koko 
kansan nostoväkeä, jonka päälliköt valitaan.

13. Edesvastuuttomien virkamies-byrokraattien 
tilalle me vaadimme toimitsijain valinnallisuutta ja 
eroitettavuutta.

14. Kansaa holhoavan poliisin tilalle me vaadimme 
miliisiä, joka valitaan ja voidaan eroittaa.

15. Me kannatamme sotilaita ja matruuseja vas
taan suunnattujen „päiväkäskyjen" peruuttamista.

16. Me vastustamme rykmenttien hajoittamista ja 
sotilaiden usuttamista toistensa kimppuun.

17. Me vastustamme työväen- ja sotilaslehdistön 
vainoamista; me vastustamme sanan- ja kokoontu
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misvapauden supistamista niin selustassa kuin rinta
mallakin; me vastustamme vangitsemisia ilman oikeu
denkäyntiä ja tutkimuksia sekä työläisten aseista
riisumista.

18. Me vastustamme kuolemanrangaistuksen saat
tamista jälleen voimaan.

19. Me kannatamme sitä, että Venäjän kaikille 
kansoille annettaisiin oikeus järjestää vapaasti elä
mänsä, että noita kansoja ei sorrettaisi.

20. Lopuksi me kannatamme sitä, että kaikki valta 
maassa siirrettäisiin työväen ja talonpoikain vallan
kumouksellisten Neuvostojen käsiin, sillä vain sellai
nen valta pystyy johtamaan maan ulos siitä umpi
kujasta, johon sen ovat syösseet sota, rappiotila, 
kallis aika sekä kansan puutteesta hyötyvät kapita
listit ja tilanherrat.

Sellainen on yleensä se ohjelma, joka voi muodos
taa pohjan puoluejärjestöjenime sopimukselle talon
poikain ja sotilaiden puolueeseenkuulumattomien 
vallankumouksellisten ryhmien kanssa.

Toverit! Vaalien aika lähestyy. Puuttukaa asiaan 
ennen kuin on myöhäistä ja järjestäkää vaalikamp
pailu.

Muodostakaa työmiehistä ja työläisnaisista, soti
laista ja  matruuseista paikasta toiseen siirtyviä 
agitaattorien ryhmiä ja järjestäkää lyhyitä esitelmiä 
ohjelmasta.

Hankkikaa noille ryhmille kirjallisuutta ja lähet
täkää niitä Venäjän kaikille kulmille.

Herättäköön niiden ääni maaseudun edessäoleviin 
Perustavan kokouksen vaaleihin.



PERUSTAVAN KOKOUKSEN VAALEISTA m

Perustakaa puolueryhmiä kuntiin ja kihlakuntiin 
ja liittäkää niiden ympärille talonpoikaisköyhälistön 
laajat kerrokset.

Järjestäkää neuvottelukokouksia kunnittain, kihla
kunnittain ja lääneittäin vallankumouksellisten puo- 
lueyhteyksien lujittamiseksi ja ehdokkaiden suunnit
telemiseksi Perustavaan kokoukseen.

Perustavan kokouksen merkitys on suuri. Mutta 
mittaamattomasti suurempi on niiden joukkojen mer
kitys, jotka jäävät Perustavan kokouksen ulkopuo
lelle. Voima ei ole itsessään Perustavassa kokouksessa, 
vaan niissä työläisissä ja talonpojissa, jotka luodes
saan taistelullaan uutta vallankumouksellista oikeutta 
tulevat viemään eteenpäin Perustavaa kokousta.

Tietäkää, että mitä järjestyneempiä tulevat ole
maan vallankumoukselliset joukot, sitä huomaavai- 
semmin tulee Perustava kokous kuuntelemaan niiden 
ääntä, sitä turvatummaksi tulee Venäjän vallan
kumouksen kohtalo.

Tämän vuoksi on päätehtävänä vaaleissa talonpoi
kaisten laajojen joukkojen liittäminen puolueemme 
ympärille.

Työhön käsiksi, toverit!

„Rabotahi i  Soidat“ M  4, 
heinäkuun  37 pnä  1917 
Allekirjoitus: K . S t a l i n


