KELTAISTEN LIITTO

Venäjän vallankumous ei ole mikään eristetty val
lankumous. Se on mitä läheisimmin sidottu Lännen
vallankumoukselliseen liikkeeseen. Enemmänkin, se on
osa siitä suuresta kaikkien maiden proletaarien liik
keestä, jonka tehtävänä on murtaa maailman kapita
lismin perustukset. On täysin ymmärrettävää, että mei
dän -vallankumouksemme jokainen askel aiheuttaa
kiertämättä vastaavan aallon Lännessä, sen jokainen
voitto aiheuttaa maailman vallankumouksellisen liik
keen elpymisen ja kasvun sysäten kaikkien maiden
työläisiä taisteluun pääomaa vastaan.
Sitä eivät voi olla tietämättä Länsi-Euroopan impe
rialismin haikalat. Sen vuoksi ne ovat päättäneet
julistaa Venäjän vallankumoukselle sodan elämästä
ja kuolemasta.
Jo meidän vallankumouksemme alussa englantilai
set ja ranskalaiset kapitalistit aloittivat sotaretken
sitä vastaan. Heidän äänenkannattajansa „Times*174
ja „Matin**75 haukkuivat jo silloin vallankumouksellisia
Neuvostoja ja Komiteoita kehoittaen hajoittamaan ne.
Kaksi kuukautta sen jälkeen imperialistit asettivat
Sveitsissä pidetyssä salaisessa konferenssissa vielä

KELTAISTEN LIITTO

277

kerran kysymyksen taistelutoimenpiteistä „kasvavaa
vallankumousta11 vastaan suunnaten iskunsa ennen
kaikkea Venäjän vallankumousta vastaan.
Nyt he lähtevät avoimeen rynnäkköön. Sen
aiheeksi he ottavat tappion Riian edustalla. Syyttäessään kaikesta sotilaita he kehoittavat samalla voi
mistamaan edelleen vastavallankumousta Venäjällä.
Kuunnelkaahan „Birzhevije Vedomostin" sähkö
sanomia.
Sähkösanoma Pariisista:
„Toisen armeijan vetäytyminen tai oikeammin pako ilman
taistelu a sekä Riian kukistuminen aiheuttavat täällä kivun, suut
tumuksen ja inhon p uistatuksia.
„Matin" väittää, että tuohon katastrofiin syypäät venäläiset
pasifistit ovat osoittautuneet yhtä lahjattom iksi kuin en tiset
hallitsijan huonot neuvonantajat ja v ielä vahingollisem m iksi
kuin nämä.
Sanomalehti lausuu, että se ei ymmärrä työväen ja so tila i
den edustajain Neuvoston itsep äisyyttä, kun se niin traagillisen
havainnollisesta opetuksesta huolimatta edelleenkin puolustaa
niin järjettöm iä laitoksia kuin arm eijan komiteat".

Niin kirjoittaa ranskalaisten kapitalistien äänen
kannattaja.
Ja tässä on sähkösanoma myöskin ‘Lontoosta:
„Daily Clmmicle" sanoo: „Ennen kaikkea on palautettava
kuri armeijassa. Saksalaiset ovat nopeasta ja niin tärkeästä voi
tostaan kiitollisuudenvelassa niille sam oille syille, jotka antoivat
h eille mahdollisuuden valloittaa Galitsian ja Bukovinan, nimit
täin — käskyihin alistum attom nudelle ja pettu ru ud elle, jo ita
havaitaan Venäjän sotajoukoissa".

Niin sanovat Englannin imperialistit.
„...Pako ilman taistelua11... „Järjettömät armeijan
komiteat11... „Kurin palauttaminen11 (kuolemanrangais
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tus ei heille riitä!)... „Petturuus Venäjän sotajou
koissa"...
Sellaisilla kohteliaisuuksilla tervehtivät nuo rahasäkit verenvuotoon nääntyviä venäläisiä sotilaita!
Ja tämä tapahtuu sen jälkeen, kun silminnäkijät
ovat yleisesti tunnustaneet, että „perääntyessään
armeija taistelee koko ajan rehellisesti vihollisia vas
taan", että „sotajoukot täyttävät rintaman murtumi
sen lohkolla tinkimättä ja rehellisesti niille annetut
tehtävät"!!!
Mutta tässä ei ole tietenkään kysymys yksinomaan
sotilaiden vainoamisesta ja halpamaisesta parjaami
sesta.
Kysymys en siitä, että sotilaita parjatessaan englan
tilaiset ja ranskalaiset kapitalistit tahtovat käyttää
hyväkseen vastoinkäymistä rintamalla Venäjän vallan
kumouksellisten järjestöjen lopullista tuhoamista var
ten, imperialismin diktatuurin lopullista voittoa varten.
Siinä on koko kysymyksen ydin.
Kun Purishkevitsh ja Miljukov vuodattavat krokotiilinkyyneleitä Riian menettämisen johdosta ja par
jaavat sotilaita, sättien samaan aikaan Neuvostoja ja
Komiteoita, niin' se merkitsee, että he ovat mielissään
tilaisuudesta vaatia uusia varotoimenpiteitä tilan
herrojen ja kapitalistien lopullisen voiton hyväksi.
Kun Lännen imperialistit pitävät kovaa ääntä
Riian kukistumisen aiheuttamista „kivun puistatuk
sista" ja syyttävät kaikesta sotilaita, herjaten samaan
aikaan „järjettömiä armeijan komiteoita", niin se
merkitsee, että he ovat mielissään tilaisuudesta nujer
taa lopullisesti vallankumouksellisten järjestöjen vii
meiset rippeet Venäjällä.
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Se ja Tain se on pohjoisrintamalla kaatuvia venä
läisiä sotilaita vastaan nostetun yhdistetyn valhe- ja
parjausrynnistyksen poliittinen tarkoitus.
Kotimaisten ja eurooppalaisten imperialistien liitto
Riian edustalla kärsittyjen sotilaallisten vastoinkäy
misten käyttämiseksi verenvuotoon nääntyvää Venä
jän vallankumousta vastaan parjaamalla sotilaita —
sellainen on nyt tilanne.
Painakoot työläiset ja sotilaat tämän mieleensä!
Tietäkööt he, että vain liitossa Lännen työläisten
kanssa, vain horjuttamalla kapitalismin perustuksia
Lännessä, voidaan luottaa vallankumouksen voittoon
Venäjällä!
Tietäkööt he sen ja jännittäkööt kaikki voimansa
sen hyväksi, että imperialistien keltaisen liiton vasta
painoksi saataisiin aikaan kaikkien maiden vallan
kumouksellisten työläisten ja sotilaiden punainen
liitto.
„ R abotshi“ M 1,
elokuun i s pnä 1917
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