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Työläistoverit ja kaikki Venäjän kansalaiset! Valtakun- 
nanduuman vaalien aika lähenee. Työväenluokan puolue, 
sosialidemokratia, kutsuu teitä kaikkia osallistumaan vaa
leihin auttaaksenne niiden voimien yhteenliittämistä, jotka 
todella kykenevät taistelemaan vapauden puolesta.

Kansanjoukot taistelevat vallankumouksessamme virka
miesten ja poliisin, tilanherrojen ja kapitalistien herruutta 
vastaan ja ennen kaikkea itsevaltiudellista tsaarihallitusta 
vastaan. Joukot taistelevat maan ja vapauden puolesta, 
kukistaakseen sen pogromimiesten ja pyövelien joukkion, 
jonka vastauksena miljoonien ja kymmenien miljoonien 
vaatimuksiin ovat lahjomiset, petkutus, petomainen väki
valta, vankilat ja kenttäoikeudet.

Vuoden 1905 lokakuun lakolla koko Venäjän työläiset 
pakoittivat väkisin tsaarin lupaamaan vapauden ja Duuman 
lainsäädäntöoikeudet. Tsaarihallitus rikkoi nuo lupauk
sensa. Vaalilaki typisti talonpoikien ja työläisten oikeuksia 
tilanherrojen ja kapitalistien eduksi. Duuman oikeudet 
supistettiin melkein olemattomiin. Mutta sekään ei vielä ole 
tärkeintä. Tärkeintä on se, että kaikki vapaudet ja oikeudet 
jäivät pelkästään paperille, sillä todellinen valta, todellinen 
voima oli edelleenkin kokonaan tsaarihallituksen käsissä. 
Mikään Duuma ei voi antaa eikä anna kansalle maata ja 
vapautta niin kauan, kuin todellinen valta on pogromimies
ten ja vapauden pyövelien käsissä.

Juuri siksi vallankumoukselliset työläiset yhdessä mui
hin kansankerroksiin kuuluvien tietoisten vapaustaistelijain 
enemmistön kanssa boikotoivat Duumaa. Duumaa boikotoi
malla yritettiin syrjäyttää pogromimiehet hoitamasta kan
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san edustajain koollekutsumisasiaa. Duumaa boikotoimalla 
varotettiin kansaa luottamasta pelkkiin paperilappuihin, 
kehotettiin taisteluun todellisen vallan puolesta. Boikotti ei 
onnistunut, sillä liberaalinen porvaristo petti vapauden 
asian. „Kansan” vapauden puolue, kadetit, tuo liberaalisten 
tilanherrain ja „valistuneiden” porvarillisten lavertelijain 
puolue, käänsi selkänsä proletariaatin sankarilliselle taiste
lulle, sanoi talonpoikien ja sotaväen parhaimmiston kapi
naa mielettömyydeksi ja lähti pogromimiesten järjestämiin 
vaaleihin. Kadettiporvariston petturuuden vuoksi on nyt 
koko kansan otettava väliaikaisesti lukuun lait ja vaalit, 
jotka ovat pogromimiesten järjestämiä, pogromimiesten 
väärentämiä ja jotka pogromimiehet ovat muuttaneet kan
san pilkkaamiseksi.

Mutta osallistuessamme nyt vaaleihin me voimme ja 
meidän on avattava kansan silmät näkemään vallasta käy
tävän taistelun välttämättömyys ja kadettien perustuslaki- 
leikin turhuus. Koko Venäjän kansalaiset! Ajatelkaa sitä 
opetusta, jonka ensimmäinen Duuma meille antoi!

Niitä, jotka taistelivat hankkiakseen vapauden ja maata 
talonpojille, on surmattu, karkotettu ja pantu vankiloihin. 
Enemmistönä Duumassa olivat kadetit. Nuo liberaaliset 
porvarit pelkäsivät taistelua, pelkäsivät kansaa, rajoittuivat 
puheisiin ja anomisiin, kehottivat odottamaan kärsivälli
sesti, pyrkivät sopimaan, hieromaan kauppoja pogromimies
ten hallituksen kanssa. Ja tsaari, nähdessään, ettei häntä 
vastassa ole taistelijoita, vaan matelevia porvareita, hääti 
heidät pois epämieluisten puheitten vuoksi.

Työläiset, talonpojat ja kaikki työtätekevät! Älkää unoh
tako tätä suurta opetusta! Muistakaa, että kun syksyllä 
vuonna 1905 taistelevan kansan johdossa olivat vallan
kumoukselliset työläiset ja kun työläisten lakon, työläis- 
kapinan lisäksi oli talonpoikien ja tietoisten sotilaiden 
kapinoita, niin silloin hallitus teki myönnytyksiä. Mutta kun 
keväällä ja kesällä 1906 kansaa johtamaan asettui liberaa- 
lismonarkistinen porvaristo, kadetit, puolue, joka horjuu 
kansanvallan ja pogromimiesten vallan välillä, silloin 
edustajat saivat myönnytysten asemesta potkun poliisin 
saappaasta, jolla ajettiin Duuma hajalle.

Duuman hajottaminen osoittaa kaikille, miten turhia ja 
hedelmättömiä ovat kadettien anomiset, miten välttämä
töntä on tukea proletariaatin taistelua. Työväenluokka
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kirvoitti lokakuun lakolla irti vapauslupauksen. Se kokoaa 
nyt voimia kirvoittaakseen koko kansan kapinalla vihollisen 
käsistä todellisen vapauden, kukistaakseen tsaarihallituk- 
sen, perustaakseen tasavallan ja saattaakseen voimaan 
poikkeuksetta valtion kaikkien viranomaisten valinnallisuu- 
den ja kutsuakseen väliaikaisen vallankumoushallituksen 
kautta koolle yleiseen, välittömään, yhtäläiseen äänioikeu
teen ja salaiseen äänestykseen pohjautuvan yleiskansallisen 
perustavan kokouksen.

Taistellessaan vapauden puolesta työväenluokka pyrkii 
siihen, etteivät vapaudesta nauttisi yksistään rikkaat ja 
ylhäiset, vaan koko kansa. Työväki tarvitsee vapautta aloit
taakseen laajan taistelun työn täydelliseksi vapauttamiseksi 
pääoman ikeestä, ihmisen harjoittaman toisen ihmisen 
kaikenlaisen riiston lopettamiseksi, sosialistisen yhteis
kuntajärjestyksen puolesta. Mikään tasa-arvoisuus, ei edes 
pikkuisäntien, talonpoikien tasa-arvoisuus koko kansalle 
kuuluvan maan käytössä, ei pelasta kansaa kurjuudesta, 
työttömyydestä ja sorrosta niin kauan kuin säilyy pääoman 
herruus. Ja kaikkien maiden työläisiä painava pääoman ies 
voidaan suistaa vain, jos kaikki työläiset liittyvät yhteen ja 
heitä tukevat työtätekevien joukot. Sosialistisessa yhteis
kunnassa eivät vapaus ja tasa-arvoisuus tule olemaan 
petosta; työtätekeviä ei tule hajottamaan erillisen pientalou- 
den hoito; yhteistyöllä kartutettu rikkaus tulee palvelemaan 
kansanjoukkoja eikä sortamaan niitä; työtätekevien herruus 
tekee lopun kaikesta minkä tahansa kansallisuuden, uskon
non tai toisen sukupuolen sorrosta.

Työläistoverit ja kaikki Venäjän kansalaiset! Käyttäkää 
hyväksenne vaaleja tukeaksenne niitä, jotka todella taistele
vat vapauden ja sosialismin puolesta, avataksenne kaikkien 
silmät näkemään eri puolueiden todelliset päämäärät ja 
todellisen luonteen!

Sosialidemokraattien lisäksi vaaleihin osallistuu kolme 
tärkeintä puolueryhmää: mustasotniaiaiset, kadetit ja 
trudovikit.

Mustasotnialaisia ovat ne puolueet, jotka tukevat halli
tusta. Ne puolustavat itsevaltiudellista monarkiaa, poliisi- 
valtaa, tilanherrojen kaikkien maiden säilyttämistä koske
mattomina. Niitä ovat monarkistien puolue, Venäjän 
kansan liitto, oikeusjärjestyspuolue, kauppa- ja teollisuus- 
puolue, lokakuun 17 päivän Hitto, rauhallisen uudistuksen
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puolue. Kaikki ne ovat kansan suoranaisia vihollisia, pogro- 
mimiesten hallituksen, Duuman hajottaneen hallituksen, 
kenttäoikeushallituksen suoranaisia suojelijoita.

Kadetit (perustuslailliset demokraatit eli „kansanvapau- 
den puolue”) on liberaalismonarkistisen porvariston tär
kein puolue. Liberaaliset porvarit horjuvat kansan ja 
pogromimiesten hallituksen välillä. Puheissaan he ovat 
hallitusta vastaan; käytännössä he pelkäävät eniten kansan 
taistelua; käytännössä he haluavat sopia monarkian, s.o. 
pogromimiesten kanssa kansaa vastaan. Kadetit ehdottivat 
Duumassa drakonisia lakeja lehdistöä ja kokouksia vastaan. 
Kadetit vastustivat Duumassa maakysymyksen jättämistä 
yleisen, välittömän, yhtäläisen äänioikeuden perusteella ja 
salaisella äänestyksellä valittujen paikallisten komiteain 
hoidettavaksi. Kadetit ovat liberaalisia tilanherroja, jotka 
pelkäävät, että kunpa vain talonpojat eivät itse ratkaisisi 
maakysymystä omalla tavallaan. Ken ei halua poliisivallan 
voivan hajottaa kansanedustajia, ken ei halua talonpojille 
pantavan yhtä raskaita lunastusmaksuja kuin vuonna 
1861,— hän huolehtikoon siitä, ettei toisesta Duumasta 
tulisi taas kadetti-Duumaa.

Trudovikit ovat niitä puolueita ja ryhmiä, jotka ilmentä
vät pienisäntien, etupäässä pientalonpoikien etuja ja kat
santokantoja. Arin näistä puolueista on „kansansosialistinen 
työpuolue”; se ei ole kadetteja paljoakaan parempi. 
Seuraavana on Duuman „Työryhmä”, jonka parhaat jäse
net, sellaiset kuin Onipko, lähtivät Duuman hajottamisen 
jälkeen auttamaan kapinaan nousevaa kansaa. Vallan
kumouksellisin työpuolue ovat „sosialistivallankumoukselli
set” (eserrät). Trudovikit ovat taipuvaisia päättävästi — 
joskus aina kapinaan asti — puolustamaan talon
poikaisjoukkojen etuja taistelussa maan ja vapauden 
puolesta, mutta he eivät osaa läheskään aina vapautua 
liberaalisten porvarien vaikutuksesta ja porvarillisista 
katsantokannoista kaikessa toiminnassaan. Työn ja pää
oman välisessä suuressa maailmantaistelussa pienisäntä 
seisoo tienhaarassa: pitäisikö hänen pyrkiä „ihmisten kir
joihin” porvarilliseen tapaan, päästä itse isännäksi, vai 
pitäisikö hänen pyrkiä auttamaan proletariaattia porvariston 
herruuden kukistamiseksi. Me sosialidemokraatit käytämme 
vaaleja hyväksemme sanoaksemme talonpoikaisjoukoille ja 
kaikille talonpoikaisten ystäville: talonpojat voivat saada
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maata ja vapauden vain siinä tapauksessa, jos heidän toi
mintansa tulee olemaan taistelua eikä anomista, jos he 
eivät tule luottamaan tsaariin ja liberaalisten porvarien 
lupauksiin, vaan yksimielisen, käsi kädessä työväenluokan 
kanssa käytävän taistelun voimaan.

Sosialidemokraattien puolue on tietoisen ja taistelevan 
proletariaatin puolue. Se ei luota mihinkään porvariston 
lupauksiin, se ei etsi pelastusta puutteelta ja kurjuudelta 
pientalouden lujittamisesta, vaan sosialismin puolesta käy
tävästä kaikkien työtätekevien yksimielisestä taistelusta.

Työläistoverit ja te kaikki, jotka olette pääoman palve
luksessa! Te kaikki olette nähneet, että hallituksen riistäessä 
alkeellisimmatkin vapaudet, porvaristo ryhtyi riistämään 
työläisiltä kaikkea sitä, minkä he olivat valloittaneet, se 
alkoi jälleen pidentää työpäivää, pienentää työpalkkaa, 
suurentaa sakkoja, tehostaa kaikenlaista kiristystä, ahdis
taa tai erottaa työstä tietoisia työläisiä. Vain vapau
den voittaessa voivat työläiset ja toimihenkilöt turvata 
voittonsa porvaristolta, saada 8 tunnin työpäivän, parem
man työpalkan ja siedettävät elinolot. Ja vain taistelemalla 
yhdessä, yksimielisesti ja rajattoman rohkeasti kaikkien 
työtätekevien joukkojen eturintamassa työväenluokka voi 
vallata todellisen vapauden koko kansalle.

Työläistoverit ja kaikki Venäjän kansalaiset! Äänestäkää 
Venäjän sosialidemokraattisen työväenpuolueen ehdok
kaita! Tämä puolue taistelee täydellisen vapauden puolesta, 
tasavallan puolesta, sen puolesta, että virkamiehet olisivat 
kansan valitsemia. Se taistelee kaikkea kansallisuussortoa 
vastaan. Se taistelee sen puolesta, että talonpojat saisivat 
kaiken maan ilman mitään lunastusta. Se tukee tietoisten 
merimiesten ja sotilaiden kaikkia vaatimuksia pyrkimykse
nään vakituisen armeijan vaihtaminen koko kansan 
aseistamiseen.

Työläistoverit ja kaikki Venäjän kansalaiset! Äänestäkää 
Venäjän sosialidemokraattisen työväenpuolueen ehdokkaita!
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