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Venäjän vallankumous nosti heti ensi päivinään esiin 
työläisten, sotilaiden ja talonpoikain edustajain Neuvostot 
sellaisena kaikkien työtätekevien ja riistettyjen luokkien 
joukkojärjestönä, joka yksin kykenee johtamaan näiden 
luokkien taistelua niiden täydellisen poliittisen ja talou
dellisen vapautumisen puolesta.

Venäjän vallankumouksen koko ensimmäisen kauden 
kuluessa Neuvostojen lukumäärä lisääntyi jatkuvasti, ne 
kasvoivat ja lujittuivat vapautuen oman kokemuksensa 
perusteella porvariston kanssa sovittelemisen harhakuvista, 
porvarillis-demokraattisen parlamentarismin muotojen 
petollisuudesta, tullen käytännössä siihen johtopäätökseen, 
että sorrettujen luokkien vapautuminen ei ole mahdollista 
sanoutumatta irti noista muodoista ja kaikesta sovittelusta. 
Tällaiseksi irtisanoutumiseksi muodostui Lokakuun vallan
kumous, joka siirsi kaiken vallan Neuvostojen käsiin.

Ennen Lokakuun vallankumousta laadittujen ehdokas
listojen perusteella valittu Perustava kokous ilmensi sen 
ajan poliittisia voimasuhteita, jolloin vallassa olivat sovit
telijat ja kadetit. Äänestäessään eserräpuolueen ehdokkaita 
kansa ei voinut silloin tehdä valintaa oikeistoeserrien, 
porvariston kannattajain, ja vasemmistoeserrien, sosialis
min kannattajain välillä. Näin ollen tämä Perustava kokous, 
jonka piti muodostua porvarillisen parlamentaarisen tasa
vallan kruunaukseksi, ei voinut olla asettumatta poikkiteloin 
Lokakuun vallankumouksen ja Neuvostovallan tielle.

Lokakuun vallankumous, joka luovutti vallan Neuvos
toille ja Neuvostojen kautta työtätekeville ja riistetyille 
luokille, sai vastaansa riistäjien vimmatun vastarinnan,
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ja tämän vastarinnan nujertamisessa se on osoittanut täy
dellisesti olevansa sosialistisen vallankumouksen alkua. 
Työtätekevät luokat ovat tulleet kokemuksestaan vakuuttu
neiksi siitä, että vanha porvarillinen parlamentarismi on 
elänyt aikansa, että se ei sovi lainkaan yhteen sosialismin 
toteuttamistehtävien kanssa, että ainoastaan luokkalaitok- 
set (jollaisia ovat Neuvostot) eivätkä yleiskansalliset lai
tokset voivat nujertaa omistavien luokkien vastarinnan ja 
laskea perustukset sosialistiselle yhteiskunnalle. Kaiken
lainen kieltäytyminen Neuvostojen yksinvallasta, luopumi
nen kansan taistellen saavuttamasta Neuvostotasavallasta, 
porvarillisen parlamentarismin ja Perustavan kokouksen 
hyväksi, olisi nyt askel taaksepäin ja koko työläisten ja 
talonpoikain Lokakuun vallankumouksen romahdusta.

Tammikuun 5 päivänä kokoontuneessa Perustavassa 
kokouksessa on edellä esitettyjen seikkojen vuoksi enem
mistön saanut oikeistoeserrien puolue — Kerenskin, Avk- 
sentjevin ja Tshernovin puolue. On luonnollista, että tämä 
puolue kieltäytyi käsittelemästä Neuvostovallan ylimmän 
elimen, Neuvostojen Toimeenpanevan Keskuskomitean, 
aivan täsmällistä ja selvää ehdotusta, joka ei jätä sijaa 
minkäänlaisille vääristelyille, ehdotusta, että se tunnustaisi 
Neuvostovallan ohjelman, tunnustaisi »Työtätekevän ja 
riistetyn kansan oikeuksien julistuksen”, tunnustaisi Loka
kuun vallankumouksen ja Neuvostovallan. Perustava 
kokous katkaisi siten kaikki yhteytensä Venäjän Neu
vostotasavaltaan. Siksi oli väistämätöntä, että bolshevik
kien ja vasemmistoeserräin ryhmät, joilla on nykyään 
aivan ilmeisesti valtaenemmistö Neuvostoissa ja jotka 
nauttivat työläisten sekä talonpoikain enemmistön luotta
musta, poistuivat tuollaisesta Perustavasta kokouksesta.

Todellisuudessa oikeistoeserrien ja menshevikkien puo
lueet käyvät Perustavan kokouksen seinien ulkopuolella 
mitä kiivainta taistelua Neuvostovaltaa vastaan kehottaen 
avoimesti äänenkannattajissaan kukistamaan sen, nimit
täen mielivallaksi ja laittomuudeksi sitä riistäjien vasta
rinnan nujertamista työtätekevien luokkien voimilla, mikä 
on välttämätöntä riistosta vapautumiseksi, puolustaen 
pääomaa palvelevia sabotoijia, mennen jopa niinkin pit
källe, että kehottavat kursailematta terroriin, jota »tunte
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mattomat ryhmät” ovat jo alkaneet harjoittaakin. On sel
vää, että Perustavan kokouksen muu osa olisi tämän takia 
voinut muodostua vain verhoksi suojaamaan vastavallan
kumouksellisten taistelua Neuvostovallan kukistamiseksi. 

Tämän vuoksi Toimeenpaneva Keskuskomitea päättää: 
Perustava kokous lasketaan hajalle.
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