SOTARETKI TYÖLÄISIÄ VASTAAN

Jo viikko sitten porvarillinen sanomalehdistö aloitti
Donetsin kaivosalueen työläisten parjauksen. „Anar
kia", „tuotantolaitosten hävitys", palvelushenkilökunnan „vangitsemiset ja pieksemiset",— mitähän mah
dottomuuksia vain lahjotut porvarilliset sanomalehdet
eivät keksineetkään heitä panetellakseen? Jo silloin
voitiin nähdä ennakolta, että valmistellaan sotaretkeä
Donetsin työläisiä vastaan, että raivataan tietä tuolle
hallituksen sotaretkelle. Ja hallitus tosiaankaan „ei
jäänyt kuuroksi" porvariston palkkarenkien valituk
sille. Eihän se muuten olisikaan porvariston diktatuurin
hallitus. Sanomalehtien tiedonannon mukaan Väli
aikaisen hallituksen taloudellinen pääkomitea, tietenkin
Kerenskin „myötätunnolla", „on katsonut tarkoituk
senmukaiseksi lähettää Harkoviin ja Donetsin kaivos
alueelle... yhden henkilön, jolle on annettu diktaat
torin valtuudet. Tälle henkilölle pitäisi annettaman
tehtäväksi pakoittaa teollisuudenharjoittajat jatka
maan töitä ja vaikuttaa työläisjoukkoihin niiden rau
hoittamisen mielessä. Komennettavan henkilön käy
tettäväksi annetaan kaikki hallitusvallalla olevat
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pakoituskeinot" („Torgovo-Promyshlennaja Gazeta"84,
syyskuun 26 pnä).
Kiinnittäkää huomiota: „diktaattori" ja „pakoituskeinot"... Keitä vastaan lähetetään tuo vielä toistai
seksi tuntematon „diktaattori"? Ehkä Donetsin teollisuudenharjoittajia vastaan, jotka ovat jo kolme
kuukautta tahallaan supistaneet tuotantoa kärjistäen
rikollisesti työttömyyttä ja nyt järjestävät kaikkien
nähden työnsulkuja uhaten saattaa sekasortoon maan
talouselämän?
Eipä tietenkään!
Taloudellinen pääkomitea sanoo suoraan, että
ainoita syyllisiä ovat „pahanilkiset agitaattorit"
eivätkä teollisuudenharjoittajat, sillä: „Saatujen tie
tojen mukaan tapahtuneet hillittömyydet ovat puh
jenneet erinäisten pahanilkisten agitaattoriryhmien
ansiosta" (kts. sama).
Ennenkaikkea heitä vastaan lähetetäänkin „dik
taattori “ „pako ituskeinoineen “.
Mutta siinä ei ole kaikki. „Birzhjovkan" tiedonan
non mukaan teollisuudenharjoittajain Harkovin kon
ferenssi hyväksyi seuraa van päätöksen:
1) „Toimitsijain ja työläisten eroittaminen ja työhön ottami
nen julistetaan tuotantolaitosten erikoisoikeudeksi*.
2) „Työväen edustajain Neuvostojen ei sallita puuttua tuo
tannon johtoon eikä valvontaan*.
3) „Tuotantolaitokset eivät voi ottaa suorittaakseen työväen
edustajain Neuvostojen, toimeenpanevien komiteain ja ammatti
liittojen jäsenten ylläpito- ja palkkauskuluja*.
4) „Mitkään palkan lisäykset työläisille eivät huojenna heidän
asemaansa* („Birzlievyje Vedomosti*, syyskuun 27 pnä).

Lyhyemmin sanoen: teollisuudenharjoittajat julis
tavat sodan työläisille ja heidän järjestöilleen.
23

J, V. S

ta

li

n,

3 osa

354

J. V. S T A L I N

Sanomattakin on selvää, että työnsulkija Konovalovin hallitus ei lyö laimin tilaisuutta asettuakseen
johtamaan tuota sotaa työläisiä vastaan.
Ja koska työläiset eivät antaudu taistelutta, niin
sitä varten tarvitaankin „diktaattori11 ja „pakoituskeinot“.
Juttu on hyvin yksinkertainen.
Savinkovia nimitettiin vastavallankumoukselliseksi
sen vuoksi, että hän kirjoitti luonnoksen maanpuolustustarkoituksia palvelevien tuotantolaitosten mili
tarisoimisesta.
Kornilovia syytettiin petturuudesta sen vuoksi, että
hän vaati tuon luonnoksen toteuttamista käytännössä.
Miten on nimitettävä hallitusta, joka „ilman tur
hia sanoja11 lähettää Donetsin kaivosalueelle rajoitta
mattoman „diktaattorin11, joka on varustettu „kaikilla
pakoituskeinoilla11 sodan käymiseksi työläisjoukkoja
vastaan ja työväen järjestöjen hajoittamiseksi?
Mitä voivat sanoa tähän herrat „sosialisti-minis
terit?
nBabotshi P u t j“ M 22,
syyskuun 28 pnä 1917
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