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Vallankumouksen kulussa on maassa syntynyt 
kaksi valtaa: kesäkuun kolmannen päivän Duuman 
valitsema Väliaikainen hallitus sekä työläisten ja soti
laiden valitsema työväen ja sotilaiden edustajain 
Neuvosto.

Näiden kahden vallan väliset suhteet kärjistyvät 
yhä enemmän, entinen yhteistoiminta niiden välillä 
tyrehtyy, ja menettelisimme rikoksellisesti, jos hämäi
simme tämän tosiasian.

Porvaristo asetti ensimmäisenä kysymyksen kak- 
soisvallasta, se esitti ensimmäisenä vaihtoehdon: joko 
Väliaikainen hallitus tai työväen ja sotilaiden edus
tajain Neuvosto. Olisi arvoamme alentavaa, jos vält- 
telisimme vastauksen antamista selvästi asetettuun 
kysymykseen. Työläisten ja sotilaiden on sanottava 
selvästi ja suoraan: kumpaa he pitävät omana halli
tuksenaan, Väliaikaista hallitusta vaiko työväen ja 
sotilaiden edustajain Neuvostoa?

Puhutaan luottamuksesta Väliaikaiseen hallituk
seen, tuon luottamuksen välttämättömyydestä. Mutta 
miten voidaan luottaa hallitukseen, joka itse ei luota
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kansaan kaikkein tärkeimmässä asiassa, perusasiassa? 
Nyt käydään sotaa. Sitä käydään niiden sopimusten 
perusteella, jotka tsaari solmi Englannin ja Ranskan 
kanssa kansan selän takana ja jotka Väliaikainen 
hallitus on siunannut kansan suostumuksetta. Kansalla 
on oikeus saada tietää noiden sopimusten sisältö, 
työläisillä ja sotilailla on oikeus saada tietää, minkä 
vuoksi verta vuodatetaan. Miten Väliaikainen hallitus 
vastasi työläisten ja sotilaiden esittämään sopimuk
sien j ulkaisemisvaatimukseen ?

Se ilmoitti, että sopimukset jäävät voimaan.
Mutta sopimuksia se ei silti ole julkaissut eikä 

aiokaan julkaista!
Eikö ole selvää, että Väliaikainen hallitus salaa 

kansalta sodan todelliset tarkoitusperät, ja salatessaan 
ne se on itsepintaisesti luottamatta kansaan? Miten 
työläiset ja talonpojat voivat luottaa Väliaikaiseen 
hallitukseen, joka itse ei luota heihin kaikkein tär
keimmässä asiassa, perusasiassa?

Puhutaan Väliaikaisen hallituksen kannattamisesta, 
sellaisen kannattamisen välttämättömyydestä. Mutta 
päätelkää itse: voidaanko vallankumouksellisella aika
kaudella kannattaa hallitusta, joka on aivan olemassa
olonsa alusta lähtien jarruttanut vallankumousta? 
Tähän asti on asia ollut niin, että vallankumoukselli
nen aloite ja demokraattiset toimenpiteet ovat saaneet 
alkunsa työväen ja sotilaiden edustajain Neuvostosta, 
ja vain siitä. Väliaikainen hallitus on suostunut Neu
voston mielipiteeseen vasta hangoiteltuaan ja tenät- 
tyään ensin vastaan, ja sittenkin vain osaksi 
ja sanoissa, asettaen käytännössä esteitä. Niin ovat 
asiat olleet tähän asti. Mutta miten voidaan vallan
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kumouksen tuoksinassa kannattaa hallitusta, joka 
hyörii jaloissa ja kiskoo vallankumousta taaksepäin? 
Eiköhän olisi parempi asettaa kysymys siten, ettei 
Väliaikainen hallitus häiritsisi työväen ja sotilaiden 
edustajain Neuvostoa maan edelleen demokratisoimi
sessa?

Maassa on käynnissä vastavallankumouksellisten 
voimain mobilisatio. Agitatiota harjoitetaan armei
jassa. Agitatiota harjoitetaan talonpoikain ja kaupun
kien vähävaraisen väen keskuudessa. Vastavallan
kumouksellinen agitatio on suunnattu ennen kaikkea 
työväen ja sotilaiden edustajain Neuvostoa vastaan. 
Tätä agitatiota verhotaan Väliaikaisen hallituksen 
nimellä. Mutta Väliaikainen hallitus suhtautuu aivan 
ilmeisen suosiollisesti työväen ja sotilaiden edustajain 
Neuvostoa vastaan tehtäviin hyökkäilyihin. Minkä 
vuoksi sitten, kysyttäneen, pitäisi kannattaa Väliai
kaista hallitusta? Ei suinkaan vastavallankumoukselli
sen agitation suosimisen vuoksi?!

Venäjällä on alkanut agraariliike. Talonpojat pyr
kivät omin luvin kyntämään tilanherrojen hoitamatta 
jättämät maat. Ilman näiden maiden kyntämistä 
Venäjä voi joutua nälänhädän partaalle. Aut
taakseen talonpoikia Neuvostojen Yleisvenäläinen 
neuvottelukokous13 päätti „kannattaa" talonpoikien 
liikettä, joka on suunnattu tilanherrojen maiden 
pakkoluovuttamiseen. Entä mitä tekee nyt Väliaikai
nen hallitus? Se julistaa talonpoikaisliikkeen „oman- 
kädenoikeudeksi", kieltää talonpoikia kyntämästä 
tilanherrojen maita ja antaa komissaareilleen „vastaa
via" määräyksiä (kts. „Retsh" huhtikuun 17 pltä). 
Minkä vuoksi sitten, kysyttäneen, pitäisi kannattaa
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Väliaikaista hallitusta? Ei suinkaan sen vuoksi, että 
se julistaa sodan talonpoikaiselle?

Sanotaan, että epäluottamus Väliaikaista hallitusta 
kohtaan rikkoo vallankumouksen yhtenäisyyden, vie
roittaa siitä kapitalistit ja tilanherrat. Mutta kuka 
rohkenee sanoa, että kapitalistit ja tilanherrat todel
lisuudessa kannattavat tai voivat kannattaa kansan
joukkojen vallankumousta?

Eikö työväen ja sotilaiden edustajain Neuvosto 
8-tuntisen työpäivän voimaan saattaessaan työntänyt 
pois luotaan kapitalisteja ja liittänyt vallankumouksen 
ympärille laajoja työväenjoukkoja? Kuka rohkenee 
väittää, että pienen tehtailijaryhmän epäilyttävä 
ystävyys olisi vallankumoukselle arvokkaampi kuin 
miljoonien työläisten todellinen, verellä vahvistettu 
ystävyys?

Tai vielä: eikö Neuvostojen Yleisvenäläinen neu
vottelukokous päättäessään kannattaa talonpoikia työn
tänyt pois luotaan tilanherroja ja liittänyt talonpoi
kaisjoukkoja vallankumoukseen? Kuka rohkenee sanoa, 
että pienen tilanherraryhmän epäilyttävä ystävyys 
olisi vallankumoukselle arvokkaampi kuin nykyään 
sotilastakkiin puetun monimiljoonaisen talonpoikais- 
köyhälistön todellinen ystävyys?

Vallankumous ei voi tyydyttää kaikkia eikä kaik
kea. Se tyydyttää aina toisella kädellään työtätekeviä 
joukkoja, mutta toisella lyö näiden joukkojen salaisia 
ja julkisia vihollisia.

Sen vuoksi tässä on valittava: joko yhdessä työ
läisten ja talonpoikaisköyhälistön kanssa vallan
kumouksen puolesta tai yhdessä kapitalistien ja tilan
herrojen kanssa vallankumousta vastaan.
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Kumpaa me siis tulemme kannattamaan?
Kumpaa me voimme pitää omana hallituksenam

me: työväen ja sotilaiden edustajain Neuvostoa vaiko 
Väliaikaista hallitusta?

On selvää, että työläiset ja sotilaat voivat kan
nattaa ainoastaan heidän itsensä valitsemaa työväen 
ja sotilaiden edustajain Neuvostoa.
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