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HALLITSEVAT JA VASTUUVELVOLLISET PUOLUEET

Yhteisen eli federatiivisen Keskuskomitean muodostami
nen Neuvostojen edustajakokouksen ja Talonpoikaisneu- 
voston Toimeenpanevan komitean toimesta on lähipäivien 
asia. Kysymys on otettu päiväjärjestykseen ja tulee aivan 
piakkoin ratkaistuksi. Keskuskomitean muodostamismene- 
telmistä aiheutunut pikku »jupakka” eserrien ja menshevik- 
kien välillä ei ansaitse vähääkään huomiota: niin merkityk
setöntä on tämä taistelu kahden puolueen välillä, jotka ovat 
yhtäläisesti maanpuolustuksen (s.o. ryöstösodan tukemi
sen) ja ministerisosialismin, s.o. vastavallankumouksellisen 
porvariston hallituksen tukemisen, kannalla.

Keskuskomitean muodostamisella on valtava merkitys 
loppupiirtona, joka luonnehtii uusinta poliittista ajankoh
taa, erotukseksi aikaisemmista. Uusimmalle poliittiselle 
ajankohdalle on määräävänä sen seikan lopullinen selviä
minen, että väestön enemmistö kannattaa nyt eserrien ja 
menshevikkien puolueita, jotka ovat, kuten tunnettua, 
liitossa keskenään.

Yleisvenäläinen talonpoikaisneuvosto sekä parhaillaan 
koolla oleva sotilaiden ja työläisten edustajain Neuvostojen 
yleisvenäläinen edustajakokous ovat Pietarissa suoritettu
jen piiriduumavaalien yhteydessä selvittäneet lopullisesti 
sen tosiasian, että eserrien ja menshevikkien liittoutuma on 
Venäjän hallitseva puolue.

Tällä liittoutumalla on nyt eittämättä kansan enemmistö 
puolellaan. On aivan varmaa, että se saa enemmistön myös 
kohta muodostettavassa yhteisessä eli federatiivisessa Neu
vostojen Keskuskomiteassa (tai Neuvostojen Neuvos
to ssa— nimestä ei ole nähtävästi vielä päätetty).

Eserrät ja menshevikit ovat hallitsevia ja vastuuvelvolli
sia puolueita.

Tämä on uusimman poliittisen ajankohdan tärkein tosi
asia. Joskin ennen Pietarin vaaleja, ennen talonpoikain
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edustajakokousta, ennen Neuvostojen edustajakokousta 
menshevikit ja eserrät saattoivat kätkeytyä sen ainakin 
hivenen verran uskottavalta tuntuvan väitteen taakse, että 
enemmistön tahtoa ei tiedetä, että myös kadeteilla lienee 
mahdollisuuksia saada enemmistö puolelleen j.n.e. j.n.e., 
niin nyt sellainen kiertely on mahdotonta. Sumu, jota 
eräiltä tahoilta on keinotekoisesti pidetty yllä, on häl
vennyt.

Teillä on enemmistö, herrat eserrät ja menshevikit, tei
dän puolueenne ovat hallitsevia puolueita tai oikeammin 
sanoen hallitseva liittoutuma. Te olette vastuussa.

Meidän päätehtävänämme propagandan ja agitaation 
alalla yleensä ja muun muassa Perustavan kokouksen 
vaalikamppailussa on nyt selittää mitä seikkaperäisim- 
mällä, asiallisimmalla ja havainnollisimmalla tavalla laa
joille työläis- ja talonpoikaisjoukoille, että eserrät ja men
shevikit ovat hallitsevina puolueina nyt vastuussa maam
me politiikasta. Tähän saakka asia oli toisin, sillä ne eivät 
olleet vielä määritelleet enemmistöasemaansa puolueina ja 
teeskentelivät mielellään ..oppositiota” kadettien hallitessa. 
Nyt on asia epäilemättä näin: enemmistö on eserrien ja 
menshevikkien puolella.

He ovat vastuussa maan koko politiikasta.
He ovat nyt vastuussa „kokoomusministeristön” puoli- 

toistakuukautisen hallinnan tuloksista.
He ovat vastuussa siitä, että vastavallankumouksellisen 

porvariston puolueet ovat miehittäneet suurimman osan 
ministerinpaikkoja hallituksessa. Jokainen tietää, näkee ja 
tuntee, etteivät tällaiset ministerit pysyisi vallassa päivää
kään ilman Neuvostojen edustajakokouksen ja Yleisvenä- 
läisen talonpoikaisneuvoston suostumusta.

Eserrät ja menshevikit ovat vastuussa politiikan perus
ristiriidoista, jotka tuntuvat yhä kärkevämmin ja kipeäm
min ja joiden vaikutus joukkojen elämään käy yhä havain
nollisemmaksi.

— Sanoissa valloitussodan ..tuomitseminen” ja „vaati- 
mus” rauhan solmimisesta ilman aluevaltauksia. Todelli
suudessa nimenomaan valloitussodan jatkaminen liitossa 
tunnettujen anastajien — Englannin, Ranskan y.m. maiden 
imperialistien kanssa. Todellisuudessa hyökkäyksen val
mistelu näiden liittolaisten vaatimuksesta niiden salaisten 
ryöväyssopimusten mukaisesti, jotka Nikolai II solmi
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Venäjän tilanherrojen ja kapitalistien rikastuttamista sil
mälläpitäen.

Todellisuudessa aluevaltausten politiikka, s.o. kansojen 
(Albanian, Kreikan) väkivaltainen liittäminen johonkin 
valtakuntaan tahi johonkin imperialistiryhmään, ja sama 
aluevaltausten politiikka myös »vallankumouksellisen” 
(mutta vastavallankumouksellista tietä kulkevan) Venäjän 
sisällä, Suomen ja Ukrainan kohteleminen annektoituina 
eikä todella vapaina, todella tasa-arvoisina kansoina, joilla 
on kiistämätön oikeus sekä autonomiaan että eroami
seen.

— Sanoissa »kapitalistien vastarinta on nähtävästi mur
rettu”, kuten liittoutuman ministeri Peshehonov on kers
kaillen lausunut. Todellisuudessa jopa Neuvostojen edus
tajakokouksen oli pakko tunnustaa päätöslauselmassaan, 
että »omistavien luokkien” (t.s. vastavallankumouksellisen 
porvariston, jolla on 10 kapitalistiministeriä 16:sta ja tosi
asiassa täydellinen kaikkivalta maan talouselämässä) 
»vastarinta kasvaa”.

— Sanoissa lupauksia valvonnasta ja säännöstelystä 
sekä liikevoittojen 100-prosenttisesta pois ottamisesta 
(ministeri Skobelev). Todellisuudessa ei ole pantu rikkaa 
ristiin puolentoista kuukauden aikana! Ei kerta kaikkiaan 
ainuttakaan asiallista ja vakavaa askelta työnsulkuja 
julistavia kapitalisteja vastaan, ei keinottelijarosvoja, ei 
hankinnoilla rikastumisen ritareita eikä pankkiporhoja 
vastaan!!

Emme huoli jatkaa tätä huutavien ristiriitaisuuksien 
luetteloa. Mainitsemammekin riittävät.

Rappio lähenee. Kriisi on tulossa. Katastrofi tunkee 
päälle vastustamattomasti. Menshevikit ja eserrät vetoavat 
kapitalistien omaantuntoon, uhkaavat pidättää heiltä liike
voitot sataprosenttisesti, kerskuvat, että kapitalistien 
vastarinta on murrettu, kirjoittelevat päätöslauselmia ja 
tuulentupasuunnitelmia, tuulentupasuunnitelmia ja päätös
lauselmia.

Katastrofi lähenee. Kaikki vastuu siitä lankeaa eserrien 
ja menshevikkien hallitsevalle liittoutumalle.
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