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Työväen edustajain Neuvoston päätös *, jonka me tässä 
numerossa julkaisemme, merkitsee erittäin tärkeätä vaihetta 
vallankumouksen kehityksessä.

Hallituksen ja porvariston välinen liitto yrittää lyödä 
hajalle proletariaatin käyttäen hyväkseen sen voimien 
ehtymistä. Siihen julistukseen, että Pietarin tehtaissa ja 
työmailla saatetaan vallankumouksellista tietä voimaan 
kahdeksantuntinen työpäivä, porvaristo on vastannut „työn- 
sululla”.

On muodostettu salaliitto. Lakkoa vastaan on päätetty 
taistella erottamalla joukoittain työläisiä. Kruunun tehtaita 
suljetaan samoin kuin monia yksityistenkin omistamia teh
taita. Kymmeniä tuhansia työläisiä on heitetty kadulle. 
Aikaisemman taistelun näännyttämä Pietarin proletariaatti 
halutaan provosoida uuteen otteluun sille mitä epäedulli- 
simmissa oloissa.

Sosialidemokratian edustajien ohjeita noudattaen työ
väen edustajain Neuvosto on päättänyt paljastaa työläi
sille vastavallankumouksen salaliiton ja varoittaa Pietarin 
proletariaattia, ettei se antaisi viekoitella itseään satimeen. 
Haasteeseen taisteluun ryhtymisestä yksitellen se vastasi 
kehoittamalla yhdistämään taistelun koko Venäjällä, se 
vastasi ryhtymällä heti toimenpiteisiin liiton lujittamiseksi 
vallankumouksellisen työväen ja vallankumouksellisen

Ks. tätä osaa, ss. 36—37. Toim.
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talonpoikaisten välillä, työväen ja niiden armeijan ja lai
vaston osien välillä, jotka alkavat nousta kapinaan Venäjän 
kaikilla kulmilla.

Tällaisella ajankohdalla on tärkeämpää kuin koskaan 
ennen suunnata kaikki ponnistukset vallankumousarmeijan 
yhdistämiseen kaikkialla Venäjällä, on tärkeätä varjella 
voimia, käyttää taistelemalla saatuja vapauksia satakertai
sesti lisättyä agitaatiota ja organisoimista varten, valmis
tautua uusiin päättäväisiin taisteluihin. Yhdistyköön itse
valtius taantumuksellisen porvariston kanssa! Antakoon 
liberaalinen porvaristo (jota zemstvojen ja kaupunkien 
toimihenkilöiden edustajakokous Moskovassa edustaa15) 
luottamuslauseensa hallitukselle, joka puhuu tekopyhästi 
vapaudesta, mutta vainoaa sotavoimalla Puolaa siitä, että 
tämä vaatii tärkeimpiä vapauden takeita!

Itsevaltiuden ja porvariston liittoa vastaan meidän on 
asetettava sosialidemokratian ja koko vallankumouksellisen 
porvarillisen demokratian liitto. Sosialistinen proletariaatti 
ojentaa kätensä vapauden puolesta taistelevalle talonpoi- 
kaistolle ja kutsuu sitä yhteiseen, yksimieliseen rynnistyk
seen kaikkialla maassa.

Juuri siinä on työväen edustajain Neuvoston tekemän 
päätöksen valtava merkitys. Meidän, sosialidemokraattien, 
on pidettävä huoli siitä, että koko puolue tulisi työväen 
edustajain Neuvoston avuksi. Me emme pyri ainoastaan 
demokraattiseen kumoukseen. Me taistelemme sosialismin 
puolesta, s.o. työtätekevien vapauttamiseksi täydellisesti 
kaikkinaisesta sorrosta, ei ainoastaan poliittisesta, vaan 
myöskin taloudellisesta sorrosta. Me yhdistämme puoluee
seemme vain niitä, jotka tunnustavat tämän suuren pää
määrän eivätkä unohda hetkeksikään voimien valmista
mista sen saavuttamiseksi.

Mutta juuri sosialistisen päämäärämme saavuttamisen 
hyväksi me, sosialistit, pyrimme demokraattisen vallan
kumouksen mitä päättäväisimpään suorittamiseen, täydelli
sen vapauden valtaamiseen, jotta voitaisiin käydä menes
tyksellä taistelua sosialismin puolesta. Ja sen tähden 
meidän on käytävä käsi kädessä vallankumouksellisten 
demokraattien kanssa, jotka eivät halua hieroa kauppoja 
hallituksen kanssa, vaan taistella sitä vastaan, jotka eivät 
halua typistää vallankumousta, vaan viedä sen loppuun 
saakka,— tällaisten ihmisten kanssa meidän on käytävä
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käsi kädessä vaikkakin sulautumatta heihin. Eläköön siis 
sosialistisen proletariaatin ja koko vallankumouksellisen 
kansan liitto! Niiden yhteisen rynnistyksen edessä murtuvat 
kaikki taantumuksen voimat ja kaikki vastavallankumouk
sen hankkeet raukeavat.

„Novaja Zhizn"  M /«S, 
marraskuun 15 pnä 1905 
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