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Helmi—maaliskuu 191?
P orvarillinen  vallankum ous V enäjällä. M iljuko- 

v in —K erenskin hallitus. V allitsev ina puolueina N eu
vostoissa ovat m enshev ik it ja  eserrät. P ie ta rin  N eu
voston 400—500 jäsenestä  on bolshevikkeja tu sk in  
40—50. V enäjän edustaja in  N euvostojen ensim m äi
sessä konferenssissa61 bolshevik it saavat vaivoin 
15—20% äänistä. Tällä kaudella bolshevikkipuolue on 
heikoin k a ik is ta  V enäjän sosialistisista  puolueista. Sen 
äänenkannatta jaa  „P ravda11 le h te ä 62 hy ljeksitään  k a ik 
kialla „anarkistisena". S otilaat ja  työ läiset v e täv ä t 
alas puh u ja lav a lta  sen p u h u jia , jo tk a  k u tsu v a t ta is 
te luun  im peria lis tis ta  sotaa vastaan. E dusta ja in  N eu
vosto t e ivät h y v äk sy  toveri Leninin kuu lu isia  teese jä  
N euvostojen v a lla s ta 63. „Isänm aan puolustuksen" kan 
nalla olevat sosialipatrioottisen suunnan puolueet — 
m enshev ik it ja  eserrä t — elävät täydellisen  riem uvoi
ton  k au tta .

M utta sam aan aikaan keskeytym ätön  im peria listinen  
so ta ja tk aak u o lem aa-k y lv äv ää  ty ö tään  rappeu ttam alla  
teo llisuu tta , hajo ittam alla  m aataloutta , saa ttam alla  
sekasortoon e lin tarv ikeasia t ja  ku lku laitoksen , niele- 
m ällä kym m eniä- j a  sa to jatuhansia  uusia  uh re ja .
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Helmi—maaliskuu 1918
Proletaarinen vallankumous Venäjällä. Kerens- 

kin—Konovalovin porvarillinen hallitus on kukis
tettu. Neuvostojen valta keskuksessa ja paikka
kunnilla. Imperialistisen sodan lopettaminen. Maiden 
siirtäminen kansan omaisuudeksi. Työväenvalvonnan 
järjestäminen. Punaisen kaartin järjestäminen. Men- 
shevikkien ja eserrien epäonnistunut yritys siirtää 
„kaikki valta11 Perustavalle kokoukselle Pietarissa. 
Perustavan kokouksen hajallelaskeminen ja porvariston 
valtaanpalauttamisen epäonnistuminen. Punaisen 
kaartin menestykset Etelässä, Uralilla ja Siperiassa. 
Täydellisesti hajalle lyödyt menshevikit ja eserrät 
poistuvat reunamaihin, liittyvät siellä yhteen vasta
vallankumouksellisten kanssa, solmivat liiton impe
rialismin kanssa ja julistavat sodan Neuvosto-Venäjälle.

Tällä kaudella bolshevikkipuolue on voimakkain 
ja ehein kaikista Venäjän puolueista. Jo Neuvostojen 
II Yleisvenäläisessä edustajakokouksessa lokakuussa 
1917 bolshevikkipuolueella on ehdoton äänten enem
mistö (65—70%). Neuvostojen myöhempi kehitys 
tapahtuu jatkuvasti bolshevikkien eduksi. Me emme 
tarkoita vain työväen Neuvostoja, joissa bolshevikki- 
edustus on yleensä otettuna 90% , emmekä vain soti
laiden Neuvostoja, joissa bolshevikkiedustajia on 
60—70%, vaan myös talonpoikain Neuvostoja, joissa 
bolshevikit ovat voittaneet itselleen enemmistön.

Ja bolshevikkipuolue ei ole tällä kaudella vain 
voimakkain, vaan se on myöskin ainoa sosialistinen
17*
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puolue Venäjällä. Sillä menshe vikit ja eserrät, jotka 
olivat silloin syleilyssä tshekkoslovakialaisten ja 
Dutovin, Krasnovin ja Aleksejevin, itävaltalais-saksa- 
laisten ja englantilais-ranskalaisten imperialistien 
kanssa, olivat menettäneet lopullisesti kaiken moraa
lisen arvovaltansa Venäjän proletaaristen kerrosten 
keskuudessa.

Kuitenkin tätä poikkeuksellisen edullista tilannetta 
maan sisällä heikentää ja herpaannuttaa se seikka, että 
Venäjällä ei ole vielä ulkomaisia liittolaisia, sosialis
tinen Venäjä on saari, jota ympäröi sotaisan imperia
lismin meri. Euroopan nääntyneet ja haavoja täynnä 
olevat työläiset... mutta he ovat kiinni sodassa, 
eivätkä he jouda miettimään Venäjän sosialistista 
järjestelmää, sodasta pelastumisen keinoja y.m. kos
kevia kysymyksiä. Mitä tulee Euroopan „sosialistisiin" 
puolueisiin, niin olisivatko ne, myytyään miekkansa 
imperialisteille, voineet olla parjaamatta bolshevikkeja, 
noita „rauhattomia" ihmisiä, jotka „kiihoittavat" työ
läisiä „kalliiksikäyvillä" ja „vaarallisillakokeiluillaan"?

Siksi ei ole ihmeellistä, että tuona kautena bol- 
shevikkipuolueessa erikoisesti voimistuu pyrkimys laa
jentaa proletaarisen vallankumouksen perustaa, saada 
mukaan vallankumoukselliseen liikkeeseen imperialis
mia vastaan Lännen (ja myöskin Idän) työläiset ja 
järjestää vakinaiset yhdyssiteet kaikkien maiden val
lankumouksellisten työläisten kanssa.

* **Helmi—maaliskuu 1919
Neuvostovallan edelleen lujittuminen Venäjällä. 

Sen alueen laajeneminen. Punaisen Armeijan järjes
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täminen. Punaisen Armeijan menestykset etelässä, 
pohjoisessa, lännessä ja idässä. Neuvostotasavallan 
muodostuminen Eestissä, Latviassa, Liettuassa, Bielo- 
Venäjällä ja Ukrainassa. Itävaltalais-saksalaisen impe
rialismin murskaaminen ja proletaarinen vallankumous 
Saksassa, Itävallassa ja Unkarissa. Scheidemannin— 
Ebertin hallitus ja Saksan Perustava kokous. Neu
vostotasavalta Baijerissa. Poliittisia lakkoja kaikkialla 
Saksassa tunnuksella „Kaikki valta Neuvostoille 
„Alas Ebert— Scheidemann"! Lakkoja ja työläisten 
neuvostoja Englannissa, Ranskassa ja Italiassa. Vanhan 
armeijan hajoaminen Ententen maissa ja sotilaiden 
ja matruusien neuvostojen syntyminen. Neuvostojär
jestelmän muuttuminen proletariaatin diktatuurin 
universaaliseksi muodoksi. Kommunististen vasem
mistoainesten voimistuminen Euroopan maissa ja 
kommunististen puolueiden syntyminen Saksassa, Itä
vallassa, Unkarissa ja Sveitsissä. Yhteys niiden 
välillä ja toiminnan yhtenäistyttäminen. II Interna- 
tionalen luhistuminen. Vallankumouksellisten sosia- 
listipuolueiden kansainvälinen konferenssi Moskovassa64 
ja kaikkien maiden taistelevien työläisten yhteisen 
taistelujärjestön, Kommunistisen III Internationalen, 
perustaminen. Venäjän proletaarisen vallankumouksen 
eristyksen loppu: Venäjällä on nyt liittolaisia. Impe
rialistinen „Kansainliitto** Pariisissa ja sitä auttava 
sosialipatrioottinen konferenssi Bernissä, jotka pyrki
vät suojaamaan Euroopan työläiset „bolshevistiselta 
tartunnalta", eivät saavuta päämääräänsä: Neuvosto- 
Venäjän täytyi kiertämättömäsi muuttua ja se 
todella muuttuikin proletaarisen maailmanvallan
kumouksen lipunkantajaksi, Lännen ja Idän edisty
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neimpien vallankumouksellisten voimain kokoamisen 
keskukseksi. Bolshevismi muuttuu „pelkästään venä
läisestä tuotteesta" mahtavaksi kansainväliseksi 
voimaksi, joka horjuttaa maailman imperialismin 
perustoja.

Tämän tunnustavat nykyään jopa menshevikitkin, 
jotka, „jätettyään syrjään huolehtimisen" Perustavasta 
kokouksesta ja menetettyään oman „armeijansa", siir
tyvät vähitellen Neuvostojen Tasavallan leiriin.

Sitä eivät kiellä nykyään edes oikeistoeserrät- 
kään, joiden, hävittyään Koltshakeille ja Dutoveille 
Perustavan kokouksen, on ollut pakko etsiä pelastusta 
Neuvostojen Maassa.

*  **

Yhteenveto
Proletariaatin kaksivuotisen taistelun kokemus 

on vahvistanut täydellisesti oikeaksi bolshevikkien 
ennakkonäkemyksen imperialismin vararikosta ja 
proletaarisen maailmanvallankumouksen kiertämät- 
tömyydestä, oikeisto-„sosialististen" puolueiden mä- 
dänneisyydestä ja II Internationalen hajoamisesta, 
neuvostojärjestelmän kansainvälisestä merkityksestä 
ja Perustavan kokouksen tunnuksen vastavallan- 
kumouksellisuudesta, bolshevismin yleismaailmallisesta 
merkityksestä ja III taistelu-Internationalen perusta
misen välttämättömyydestä.
,Z h izn  N ateiona lnostei“ J\# s, 
m aaliskuun в p nä  ibib 
A llek ir jo itu s : J .  S t a l i n


