
VENÄJÄN VALLANKUMOUKSEN 
VOITON EHDOISTA

i

Vallankumous on käynnissä. Puhjettuaan Pietarissa 
se vyöryy muille paikkakunnille saaden vähitellen 
valtoihinsa koko äärettömän laajan Venäjän. Enem
mänkin. Se siirtyy kiertämättä poliittisista kysy
myksistä yhteiskunnallisiin kysymyksiin, työläisten 
ja talonpoikain elämänolojen järjestämistä koskeviin 
kysymyksiin, syventäen ja kärjistäen nykyistä kriisiä.

Kaikki tuo ei voi olla aiheuttamatta levottomuutta 
varakkaiden Venäjän visseissä piireissä. Tilanherra- 
tsaristinen taantumus nostaa päätään. Imperialistinen 
kopla lyö hätärumpua. Finanssiporvaristo ojentaa 
kättään aikansaeläneelle feodaaliselle ylimystölle jär
jestääkseen yhdessä sen kanssa vastavallankumouk
sen. Tänään ne ovat vielä heikkoja ja epäröiviä, 
mutta huomenna ne saattavat voimistua ja mobilisoida 
voimansa vallankumousta vastaan. Joka tapauksessa 
ne tekevät herkeämättä likaista työtään kooten voi
mia kaikista väestökerroksista jättämättä sivuun 
armeijaakaan...

Miten tuo alkava vastavallankumous voidaan lan
nistaa?
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Minkälaisia ovat ne ehdot, jotka ovat välttämät
tömiä Venäjän vallankumouksen voitolle?

Eräs meidän vallankumouksemme erikoisuuksista 
on se, että sen tukikohtana on tähän asti ollut Pie
tari. Otteluja ja laukauksia, barrikaadeja ja uhreja, 
taisteluja ja voittoja on ollut etupäässä Pietarissa ja 
sen ympäristössä (Kronstadt y.m.). Maan muut osat 
ovat rajoittuneet voiton hedelmien vastaanottamiseen 
ja luottamuksensa lausumiseen Väliaikaiselle halli
tukselle.

Tämän tosiasian ilmauksena on ollut se kaksois- 
valta, se tosiasiallinen vallan jakautuminen Väliaikai
sen hallituksen sekä työväen ja sotilaiden edustajain 
Pietarin Neuvoston välillä, mikä ei suo rauhaa vasta
vallankumouksen palkkakätyreille. Työväen ja soti
laiden edustajain Pietarin Neuvosto työläisten ja 
sotilaiden vallankumouksellisen taistelun elimenä sekä 
Väliaikainen hallitus vallankumouksen „äärimmäisyyk
sien" säikäyttämän maltillisen porvariston elimenä, por
variston, joka on löytänyt itselleen tukea maan muiden 
osien hidasliikkeisyydestä,— sellainen on tilannekuva.

Siinä on vallankumouksen heikkous, sillä tuollainen 
asiaintila vakiinnuttaa maan muiden osien irtaan- 
tuneisuutta pääkaupungista, yhdyssiteen puuttumista 
niiden välillä.

Mutta vallankumouksen syventyessä vallankumouk- 
sellistuu myöskin muu maa. Paikkakunnilla järjeste
tään työväen edustajain Neuvostoja. Talonpojat 
tulevat mukaan liikkeeseen ja järjestäytyvät omiin 
liittoihinsa. Armeija demokratisoituu ja paikkakun
nilla järjestetään sotilaiden liittoja. Maan muiden 
osien hidasliikkeisyys jää menneisyyteen.
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Siten huojutetaan maaperää Väliaikaisen hallituk
sen jalkain alla.

Samalla myöskin työväen edustajain Pietarin Neu
vosto käy riittämättömäksi uudelle tilanteelle.

Tarvitaan koko Venäjän demokratian vallan
kumouksellisen taistelun yleis venäläinen elin, joka on 
kyllin arvovaltainen voidakseen liittää yhteen pää
kaupungin ja maan muiden osien demokratian ja 
muuttuakseen tarvittavalla hetkellä kansan vallan
kumouksellisen taistelun elimestä vallankumoukselli
sen vallan elimeksi, joka mobilisoi kansan kaikki 
elävät voimat vastavallankumousta vastaan.

Sellaisena elimenä voi olla ainoastaan työväen, 
sotilaiden ja talonpoikain edustajain Yleisvenäläinen 
Neuvosto.

Sellainen on Venäjän vallankumouksen voiton 
ensimmäinen ehto.

Edelleen. Sodalla, kuten kaikella muullakin elä
mässä, on kielteisten puolien ohella myöskin se myön
teinen puoli, että mobilisoituaan miltei kokonaan 
Venäjän aikuisen väestön se on tehnyt armeijasta 
hengeltään kansan armeijan ja siten helpoittanut 
sotilaiden liittymistä yhteen kapinaannousseiden työ
läisten kanssa. Siitä juuri johtuukin, että vallan
kumous puhkesi ja voitti meillä verrattain helposti.

Mutta armeija on liikkuva ja vaihtuva, etenkin 
sen vuoksi, että sitä siirrellään alinomaa paikasta 
toiseen sodan vaatimusten mukaan. Armeija ei voi 
seista iäti samassa paikassa suojelemassa vallan
kumousta vastavallankumoukselta. Sen vuoksi tarvi
taan toinen aseellinen voima, sellaisten aseistettujen 
työläisten armeija, jotka ovat luonnollisesti yhtey
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dessä vallankumouksellisen liikkeen keskuksiin. Ja 
jos se väittämä pitää paikkansa, että vallankumous 
ei voi voittaa ilman aseellista voimaa, joka on aina 
valmis palvelemaan vallankumousta, niin ei meidän
kään vallankumouksemme tule toimeen ilman omaa 
työväen kaartiaan, jonka omat edut on sidottu val
lankumouksen etuihin.

Työläisten viipymätön aseistaminen, työväen 
kaarti — sellainen on vallankumouksen voiton toinen 
ehto.

Vallankumouksellisten liikkeiden luonteenomaisena 
piirteenä on esimerkiksi Ranskassa ollut se kieltä
mätön tosiasia, että siellä väliaikaiset hallitukset ovat 
tavallisesti syntyneet barrikaadeilla ja sen vuoksi ne 
ovat olleet vallankumouksellisia, ainakin vallan
kumouksellisempia kuin niiden sittemmin koollekut-, 
sumat perustavat kokoukset, jotka kokoontuivat 
tavallisesti maan „rauhoittumisen" jälkeen. Siten 
oikeastaan onkin selitettävissä, että noiden aikojen 
kokeneimmat vallankumousmiehet pyrkivät toteutta
maan ohjelmansa jo ennen perustavan kokouksen 
koollekutsumista vallankumoushallituksen avulla ja 
pitkittivät tuota koollekutsumista. Siten he halusivat 
saattaa perustavan kokouksen jo toimeenpantujen 
uudistusten tosiasian eteen.

Meillä on asia toisin. Meillä Väliaikainen hallitus 
ei syntynyt itse barrikaadeilla, vaan se syntyi barrikaa- 
dien lähettyvillä. Siksi se ei olekaan vallankumouk
sellinen,— se vain laahustaa vallankumouksen perässä 
haraten vastaan ja hyörien jaloissa. Ja jos päätellään 
siitä, kuinka vallankumous syvenee askel askeleelta 
tuoden esille yhteiskunnallisia kysymyksiä 8-tunti-
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sesta työpäivästä ja maiden pakkoluovuttamisesta 
sekä vallankumouksellistaen koko maata, niin voidaan 
sanoa varmasti, että tuleva Yleiskansallinen perustava 
kokous on oleva paljon demokraattisempi kuin nykyi
nen Väliaikainen hallitus, jonka on valinnut kesäkuun 
kolmannen päivän Duuma.

Mutta samalla voidaan odottaa, että vallankumouk
sen laajojen mittasuhteiden pelästyttämä ja imperia
lististen pyrkimysten läpitunkema Väliaikainen hallitus 
voi määrätyn poliittisen suhdanteen vallitessa olla 
järjestäytyvän vastavallankumouksen „laillisena" kil
penä ja verhona.

Sen vuoksi ei missään tapauksessa saa pitkittää 
Perustavan kokouksen koollekutsumista.

Tämän takia on kutsuttava mahdollisimman no
peasti koolle Perustava kokous, ainoa yhteiskunnan 
kaikille kerroksille arvovaltainen laitos, joka voi viedä 
päätökseen vallankumouksen asian ja siten leikata 
siivet nousevalta vastavallankumoukselta.

Perustavan kokouksen pikainen koollekutsuminen— 
se on vallankumouksen voiton kolmas ehto.

Kaikki tämä on toteutettava sillä yleisellä ehdolla, 
että mahdollisimman pian aloitetaan rauhanneuvot
telut, sillä ehdolla, että lopetetaan epäinhimillinen 
sota, sillä pitkäaikainen sota finanssi-, talous- ja elin
tarvikepulaan johtavine seurauksineen on se salakari, 
johon vallankumouksen laiva voi murskaantua.
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