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Ur Den Kommunistiska Internationalen N:o 5. (1921) 

G. Sinovjev 

Med anledning av händelserna i Tjeckoslovakien. 
I förbund med den tjeckiska socialdemokratin och II Internationalens ledare har den tjeckiska 
bourgeoisin och de tjeckiska godsägarna med sina vitgardistiska skorpioners hela raseri gått 
till anfall mot det tjeckiska proletariatet. 

Vad som nu försiggår i Tjeckoslovakien, erinrar starkt om händelserna i Ryssland under 
julidagarna 1917. Vid denna tidpunkt satt även i Ryssland socialdemokraterna och social-
revolutionärerna vid makten; de var intimt förbundna med Rysslands bourgeoisi och gods-
ägare och stödde sig på den auktoritet, som utövades av II Internationalens ledare. Då det kom 
till den borgerliga-socialrevolutionära-mensjevistiska kontrarevolutionens kännedom, att den 
proletära revolutionens krafter växte icke blott för varje dag utan för varje timme, beslöt 
kontrarevolutionen att företaga en åderlåtning på det Kommunistiska Partiet. I förbund med 
bourgeoisin uppfann mensjevikerna och socialrevolutionärerna den oerhörda, nedriga fabeln, 
att bolsjevikpartiets ledare var köpta av den tyska bourgeoisin. På grund av detta påstående 
började mensjeviker och socialrevolutionärer i förbund med den borgerliga kontrarevolu-
tionen förstöra bolsjevikernas organisationer, nedskjuta matroserna i Kronstadt och avväpna 
Petrograds arbetare. I hela landet spriddes den uppgiften, att man kommit en bolsjevistisk 
sammansvärjning på spåren. Förfalskade aktstycken och skrivelser fabricerades, falska 
vittnesmål uppfanns, de oupplysta soldaterna uppäggades mot arbetarna. Man slog allarm, och 
belägringstillstånd proklamerades. Mensjevikerna och socialrevolutionärerna hoppades på 
detta sätt få behålla makten i sin hand och slutligen dela den med bourgeoisin. Som bekant är, 
skedde raka motsatsen. Knappt hade några få veckor gått, förrän de bredaste lager by arbetare, 
bönder och soldater började genomskåda hela nedrigheten av de socialrevolutionära-
mensjevistiska ränkerna och kraftigare än någonsin förut understödja bolsjevikernas parti. 
Några månader efteråt följde oktoberrevolutionen. 

Något liknande upprepas nu i Tjeckoslovakien. Även här växer den proletära revolutionens 
krafter, icke dagligen utan för varje timma. I förskräckelsen häröver har de uppretade tjecko-
slovakiska mensjevikerna fullständigt tappat besinningen. I förbund med den borgerliga 
reaktionen upprepar de Kerenskijs försök. De tjeckiska socialdemokraterna larmar i skön 
förening med den tjeckiska bourgeoisin över en sammansvärjning, som de säger sig ha 
upptäckt, över ”brottsliga” förbindelser mellan Tjeckoslovakiens kommunister och Ryssland, 
över påträffade skrivelser och aktstycken, m. m. Hundratals häktningar företages, fredligt 
demonstrerande arbetare nedskjutes. De enstaka uppror, som utbryter än här än där, 
undertryckes med omänsklig grymhet. 

Vi vänder oss till hela världens arbetare och tillropar dem: händelserna i Tjeckoslovakien är i 
högsta grad symptomatiska. Världshistorien tyckes vilja giva arbetarna i hela världen ett 
specielt åskådningsmaterial för att visa dem, vad II Internationalen egentligen är för något, 
och hur herrar socialdemokrater urartat. 

Och i själva värket! Den omedelbara anledningen till begynnelsen av de tjeckiska händelserna 
utgjordes av klyvningen mellan de tjeckiska kommunisterna och herrar socialdemokrater. Det 
gamla partiets överväldigande flertal övergick på den kommunistiska vänsterfalangens sida. 
De tjeckiska arbetarna satte sig i besittning av Folkets Hus och tog ledningen av 
arbetartidningen i sin hand, ihågkommande att såväl Folkets Hus som tidningen uppstått 
genom långa års mödor och uppoffringar av de tjeckiska arbetarna själva. Herrar 
socialdemokrater var icke i stånd att med egna krafter hindra de tjeckiska arbetarna från denna 
handling. De vände sig därför till den borgerliga rättvisan, som naturligtvis ställde sig på 
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socialdemokraternas sida mot kommunisterna. Bourgeoisin skickade ut utvalda gendarm-
avdelningar, som besatte Folkets Hus och tidningsredaktionen, och som kärleksfullt 
överlämnade arbetarnas egendom åt herrar gula socialdemokrater. 

Vad som är av synnerligen stort intresse är, att allt detta skedde just i de dagar, då herr 
Vandervelde och andra ansedda socialförrädare vistades såsom gäster hos de gula tjeckiska 
socialdemokraterna. De hade i II Internationalens namn uppsökt de tjeckiska socialdemo-
kraterna. Vandervelde och hela II Internationalen stod alltså bekom kulisserna och inspirerade 
det blodbad, som nu kom över de tjeckiska arbetarnas huvud. 

Proletärer i alla land! Är ytterligare bevis av nöden, för att varje enskild arbetare äntligen skall 
kunna inse, att II Internationalen numera icke är något annat än en borgerlig organisation? II 
Internationalens namnkunniga ledare gör ju ej längre själva någon hemlighet av, att de är ett 
band agenter, besoldade av kapitalet. De smutsigaste, blodigaste uppdrag tilldelas numera av 
bourgeoisin åt herrar socialdemokrater och II Internationalens ledare. 

Kommunistiska Internationalen sänder det tjeckiska proletariatet sin broderliga hälsning: 
Kommunistiska Internationalen vänder sig till alla arbetande i Tjeckoslovakien och till de 
tjeckiska soldaterna med uppmaningen att vända bajonetterna mot sina förtryckare. 
Kommunistiska Internationalen uppfordrar hela världens proletärer att bistå de 'tjeckiska 
arbetarna under deras svåra timma. Kommunistiska Internationalen uppfordrar hela världens 
arbetare att brännmärka de föraktliga mördarna i II Internationalen. Kommunistiska 
Internationalen uppmanar de arbetande i hela världen att betrakta II Internationalens ledare 
såsom arbetarklassens bödlar. 

Men till de tjeckiska arbetarna säger vi: var starka, kamrater! I Ryssland följdes juli av 
oktober! Hos er måste det tillgå på samma sätt. Förakt och vanära må komma de gula 
socialdemokraterna och bödlarna i II Internationalen till del. Ära och berömmelse åt 
stridsmännen, åt de tjeckiska arbetarna! 

Leve den proletära revolutionen i Tjeckoslovakien och hela världen! 

Ordföranden för Kommunistiska Internationalens exekutivkomité, 

G. SINOVJEV. 

Moskva, den 19. december 1920. 
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