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JUMALANKUVILLA TYKKEJÄ VASTAAN, 
KORULAUSEILLA PÄÄOMAA VASTAAN

Väliaikaisen hallituksen nootti sodan jatkamisesta 
lopulliseen voittoon asti on herättänyt suuttumusta niissä
kin, jotka ovat vaalineet pettäviä toiveita, että kapitalistien 
hallitus mahdollisesti kieltäytyy aluevaltauksista. Ne 
sanomalehdet, jotka ovat ilmentäneet tätä pikkuporvaril
lista pettävien toiveiden politiikkaa, tänään joko mutisevat 
hämmennyksissään kuten „Rabotshaja Gazeta” tai yrittävät 
suunnata suuttumuksen erillisiin henkilöihin.

„Novaja Zhizn” 66 kirjoittaa: kansainvälisen pääoman 
etujen puoltajan paikka ei ole demokraattisen Venäjän 
hallituksen riveissä! Olemme varmoja siitä, että työläisten 
ja sotilaiden edustajain Neuvosto ryhtyy vitkastelematta 
mitä tarmokkaimpiin toimenpiteisiin tehdäkseen hra Milju- 
kovin heti vaarattomaksi”. Ja „Delo Naroda” esittää 
saman poroporvarillisen rikkiviisauden seuraavasti: Milju- 
kovin nootti „pyrkii supistamaan koko hallituksen hyväk
symän, mitä suurimman kansainvälisen merkityksen omaa
van asiakirjan nollaksi”.

Jumalankuvilla tykkejä vastaan. Korulauseilla pääomaa 
vastaan. Hallituksen „asiakirja” aluevaltauksista kiel
täytymisestä oli aivan tyhjänpäiväinen diplomaattinen 
tekele, joka saattoi pettää tietämätöntä talonpoikaa, mutta 
pikkuporvarillisten sosdem- ja eserräpuolueiden johtajia, 
„Novaja Zhiznin” ja „Delo Narodan” kynäilijöitä se 
saattoi „sekaannuttaa” vain siinä tapauksessa, jos he 
halusivat tulla petetyiksi. Miten tyhjiä ovatkaan fraasit, 
että muka ..kansainvälisen pääoman etujen puoltajan 
paikka ei ole demokraattisen Venäjän hallituksen riveissä!” 
Eikö sivistyneitä ihmisiä hävetä kirjoittaa tuollaista pötyä?



JUMALANKUVILLA TYKKEJÄ VASTAAN 183

Koko Väliaikainen hallitus on kapitalistiluokan hallitus. 
Kysymys on luokasta eikä henkilöistä. Kun hyökkäillään 
henkilökohtaisesti Miljukovia vastaan, kun vaaditaan suo
raan tai välillisesti hänen erottamistaan, niin se on jonnin
joutavaa ilveilyä, sillä mitkään henkilönvaihdokset eivät 
voi muuttaa mitään ennen kuin vallassaolevat luokat ovat 
vaihtuneet.

Kun Venäjän, Englannin, Ranskan y.m. maiden „demo- 
kratia” asetetaan vastakkain pääoman puoltamisen kanssa, 
niin se merkitsee, että laskeudutaan jonkin Gaponin talous
tieteellisten ja poliittisten tietojen tasolle.

Valistumattomille talonpojille on anteeksiannettavaa 
vaatia kapitalistilta ..lupauksia”, että tämä alkaisi „elää 
jumalan käskyjen mukaan” eikä kapitalistien tapaan, että 
hän ei olisi ..pääoman etujen puoltaja”. Kun Pietarin työ
läisten ja sotilaiden edustajain Neuvoston johtajat, kun 
..Novaja Zhiznin” ja „Delo Narodan” kynäilijät harjoittavat 
sellaista politiikkaa, niin se merkitsee, että pidetään kansan 
keskuudessa yllä mitä vahingollisimpia, vapauden asialle, 
vallankumouksen asialle mitä turmiollisimpia pettäviä toi
veita kapitalisteihin nähden.
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