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SOSIALIDEMOKRATIAN VAALIVOITTO TIFLISISSÄ

Kuten lennätintiedot kertovat, sosialidemokraatit ovat 
saaneet Tiflisissä täydellisen vaalivoiton. 81 valitsijamie- 
hestä on 72 sosialidemokraattia ja vain 9 kadettia. Kutai- 
sissa on valittu 4 edustajaa, kaikki sosialidemokraatteja 122. 
Tiflisissä asetetaan edustajaehdokkaaksi Duumaan Noi 
Jordania, joka on sikäläinen mitä vaikutusvaltaisin sosiali
demokraatti.

Tervehdimme kaukasialaisten tovereittemme saavuttamaa 
menestystä. Puolueemme Yhdistävän edustajakokouksen 
päätöksen jälkeen on vaaleihin osallistuminen tullut vel
vollisuudeksi ehdolla, ettei työväenpuolue solmi vaaliliittoja, 
s.o. ettei se tee mitään sopimuksia muiden puolueiden 
kanssa123. Jos kaukasialaiset toverit ovat vieneet aivan 
itsenäisesti läpi ehdokkaansa, kuten voidaan ajatella 
Tiflisissä tapahtuneen, niin silloin he ovat siis välttäneet 
virheen, jonka toverit Armavirissä ovat tehneet124. Silloin 
meillä on täydelleen noudatettu edustajakokouksen päätök
siä, silloin Duumaan menee täysin puoluekantaisia sosiali
demokraatteja, menee tiukasti puoluetietä, silloin me 
saamme kohta kuulla, että Keskuskomitea on nimittänyt 
henkilöt, jotka virallisesti edustavat puoluettamme 
Duumassa.

Lukijamme tietävät, että me olimme Duuman boikotoin
nin kannalla. Edustajakokouksessa me äänestimme sosiali
demokraattien parlamenttiryhmän muodostamista vastaan 
syistä, jotka on tarkalleen esitetty „Voina” lehdessä № 12
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julkaistussa päätöslauselmassa *. Nuo syyt eivät olleet 
periaatteellista laatua, vaan varovaisuudesta ja hetken käy
tännöllisistä oloista johtuvia syitä. Mutta on itsestään 
selvää, että nyt, jos kerran Duumaan on todella puoluetietä 
tullut valituksi oikeita puoluekannalla olevia sosialidemo
kraatteja, kaikki me, yhtenäisen puolueen jäseninä, tulemme 
voimiemme mukaan auttamaan heitä vaikean tehtävänsä 
täyttämisessä.

Älkäämme antako Tiflisin voiton merkityksen viehättää 
liiaksi itseämme. Sosialidemokratian parlamenttimenestyk- 
set ilahduttavat ja voivat ilahduttaa meitä täydellisesti ja 
varauksetta vain sillä ehdolla, että on olemassa todella 
muotoutunut ja edes jossain määrin „vakava” parlamenta
rismi. Venäjällä sitä ei ole. Venäjällä ajankohdan olosuh
teet asettavat sosialidemokratialle sellaisia suurtehtäviä, 
jollaisia ei ole yhdelläkään Länsi-Euroopan sosialidemo
kraattisella puolueella. Me olemme verrattomasti paljon 
kauempana sosialistisesta kumouksesta kuin toverimme 
Lännessä, mutta meillä on edessämme porvarillis-demo- 
kraattinen talonpoikaisvallankumous, jossa proletariaatti 
esiintyy johtajana. Nämä nykyisen tilanteen erikoisuudet 
tekevät kiertämättömäksi sen, ettei nopeasti kypsyvää poliit
tista kriisiä ratkaista Duumassa.

Tällaisena aikana, jota Venäjällä parhaillaan eletään, ei 
sosialidemokraattien osallistuminen vaaleihin vielä merkitse 
suinkaan sitä, että joukot todella lujittuvat vaalikamppailun 
prosessissa. Ilman vapaita sanomalehtiä, ilman kansan
kokouksia, ilman laajaa agitaatiota ei sosialidemokraattien 
valitseminen useinkaan merkitse proletaarisen ja täysin 
sosialidemokraattisen puolueen tiivistymistä, vaan väestön 
jyrkkää protestia. Tällaisissa oloissa pikkuporvariston laajat 
kerrokset äänestävät toisinaan ketä hallitusvastaista ehdo
kasta tahansa. Olisi liian hätäistä ja harkitsematonta 
päätelmien tekoa, jos yksistään Tiflisin vaalien perusteella 
ryhdyttäisiin arvioimaan boikottitaktiikkaa kokonaisuudes
saan ja koko Venäjän mitassa.

Kukaan ei vielä tiedä, minkälaista osaa kadettiduuma 
tulee yleensä loppukädessä näyttelemään. Että kadetit 
ovat isäntinä Duumassa, se on tosiasia. Mutta kaikki 
sosialidemokraatit ovat yksimielisiä siitä, että kadetit

* Ks. tätä osaa. ss. 287—288. Toim.
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käyttäytyvät Duumassa, kuten kehnot demokraatit, arkaile
vat ja epäjohdonmukaiset, häilyvät ja horjuvat kansan 
vapauden kannattajat. Koska kadeteilla on Duuma hallus
saan, niin he levittävät nyt voimakkaammin kuin koskaan 
ennen kansan keskuuteen perustuslaillisia illuusioita ja 
sumentavat siten työläisten ja talonpoikien poliittista 
tietoisuutta.

Odottakaamme, mitä kokemus osoittaa, ennen kuin päät
telemme, missä määrin on mahdollista nousta itsessään 
Duumassakin vastustamaan näitä kadettien taantumuk
sellisia pyrkimyksiä. Toivotamme kaukasialaisille tovereil
lemme, Duuman jäsenille, että he puhuisivat ensi kerran 
tältä uudelta puhujalavalta koko äänellä, lieventämättä 
tutuistakaan katkeraa totuutta, paljastaen säälimättä uskoa 
sanoihin, lupauksiin ja papereihin, täydentäen lehdistömme 
vajavaisuuksia, lehdistömme, jota edelleenkin karsitaan ja 
vainotaan julkisen sanan johdosta, kehoittaen proletariaat
tia ja vallankumouksellista talonpoikaistoa asettamaan 
kysymykset täysin selvästi ja täsmällisesti sekä ratkaise
maan vapaudesta käytävän lähenevän loppuottelun Duuman 
ulkopuolella.
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