KADETTIEN VOITTO

Ministerimylläkkä ei ole nähtävästi vielä päättynyt.
Kadettien kaupanhieronta Kerenskin kanssa jatkuu
yhä vielä. Syntyy „yhdistelmä" toisensa jälkeen.
Kadetit tulevat tietenkin hallitukseen, sillä kaikki
tehdään heidän käskyjensä mukaan. On mahdollista,
että Tshernov jää paikalleen. Tsereteliä nähtävästi
„ei haluta" enää. Tsereteliä „tarvittiin" työläisten
aseistariisumiseen. Työläisten tultua aseistariisutuiksi
on hänen tehtävänsä päättynyt. „Mauri on tehnyt
tehtävänsä, Mauri saa mennä" 4 Hänen tilalleen tulee
Avksentjev.
Mutta tässä ei ole tietenkään kysymys henkilöistä.
Tshernov, Tsereteli tai joku kolmas heidän kaltai
sensa — eikö se ole samantekevää? Kukapa ei tietäisi,
että nuo vale-zimmenvaldilaiset ovat palvelleet
imperialismin asiaa yhtä hyvin kuin Hendersonit ja
Thomasit14?
Toistan, että tässä ei ole kysymys henkilöistä.
Asia on niin, että kaikessa tuossa touhussa, jah
dattaessa salkkuja ynnä muussa touhussa, jonka
perustana on taistelu vallasta, on yliotteen saanut
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kadettien linja, vastavallankumouksen linja sisäpoli
tiikassa ja „loppuun saakka käytävän sodan" linja
ulkopolitiikassa.
Kysymyshän on ollut tästä:
Joko sodan jatkaminen, ja silloin tulee täydellinen
riippuvaisuus Englannin ja Amerikan rahamarkki
noista, kadettien herruus ja vallankumouksen nujer
taminen, sillä kadetit, sen enempää kuin „liittolais"pääomakaan, eivät voi olla myötätuntoisia Venäjän
vallankumoukselle.
Tai vallan siirtäminen vallankumouksellisen luokan
käsiin, liittolaispääoman finanssikahleiden murskaa
minen, joilla Venäjä on kahlittu käsistä ja jaloista,
rauhan ehtojen julistaminen, sekasortoon saatetun
kansantalouden kunnostaminen tilanherrojen ja kapi
talistien voittojen kustannuksella.
Kolmatta tietä ei ole, ja menshevikkien ja eserrien, jotka etsivät kolmatta tietä, täytyi kiertämättä
epäonnistua.
Kadetit olivat näköjään tässä suhteessa selväjärkisempiä.
On välttämätöntä, että „hallitusvalta eroaa päättä
väisesti zimmervvaldilaisuuden ja „utopistisen" sosia
lismin turmiollisista suunnista", kirjoittaa „Retsh".
Toisin sanoen: sota ilman varauksia, sota loppuun
saakka.
„On tehtävä lopullinen johtopäätös", sanoo Nekrasov tunnetussa neuvottelukokouksessa: joko ottakaa
itse valta (sanoo hän Neuvostolle) tai antakaa toisille
mahdollisuus ottaa tuo valta.
Toisin sanoen: joko vallankumous tai vastavallan
kumous.

150

J. V. S T A L I N

Menshevikit ja eserrät luopuivat vallankumouksel
lisesta tiestä, siis heidän täytyi kiertämättä joutua
kadettien valtaan, vastavallankumouksen valtaan.
Sillä kadetit — se on taattu sisäinen laina.
Sillä kadetit — se on ystävyys liittolaispääoman
kanssa, toisin sanoen taattu ulkomainen laina.
Ja rahaa tarvitaan niin kipeästi rappiotilan vuoksi
selustassa ja etenkin rintamalla...
Siinä on „pulan" koko ydin.
Siinä on kadettien voiton koko sisältö.
Pitkäksikö aikaa tuota voittoa riittää, sen näyttää
lähitulevaisuus.
„Й abotsM i Soldat“ M 3,
heinäkuun »4 p n ä 1917
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