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Tapahtumat rientävät . Moskovan neuvottelukokouk
sen jälkeen Riian luovutus ja rankaisemisvaatimukset.
Rintamalla harjoitetun sotilaiden epäonnistuneen par
jaamisen jälkeen provokatoorisia huhuja „bolshevik
kien salaliitosta*1 ja uusia rankaisemisvaatimuksia.
Provokatooristen huhujen paljastamisen jälkeen —
Väliaikaisen hallituksen poistamista ja sotilasdikta
tuurin julistamista vaativan Kornilovin avoin esiinty
minen. Samalla Miljukovin puolue, kansan vapauden
puolue, eroaa hallituksesta samallatavalla kuin heinä
kuun päivinäkin kannattaen siten avoimesti Kornilovin
vastavallankumouksellista salaliittoa.
Seurauksena oli korniloviluisten rykmenttien sota
retki Pietaria vastaan sotilasdiktatuurin pystyttämistarkoituksessa, Kornilovin eroittaminen Väliaikaisen
hallituksen toimesta,‘;Kerenskin julistus pulasta, Kishkinin eroaminen salaliittoon sotkeutuneesta kadettipuolueesta ja niinsanotun vallankumouksellisen direktorion muodostaminen.
Siis:
Tosiasia on, että vastavallankumoukselle oli tarpeen
„bolshevikkien salaliitto** voidakseen raivata tien
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Korniloville, joka marssi Pietaria kohden muka „lan
nistamaan bolshevikkeja11.
Tosiasia on, että koko porvarillinen sanomaleh
distö „Russkaja Voijasta11 ja „Birzhjovkasta11 aina
„Novoje Vremjaan11 ja „Retshiin" asti on auttanut
Kornilovia levittämällä innokkaasti näinä päivinä ju t
tua „bolshevikkien salaliitosta11.
Tosiasia on, että Kornilovin nykyinen esiintymi
nen on vain vastavallankumouksellisen päällystön
huippukerrosten tunnettujen juonien jatkoa, huippukerrosten, jotka heinäkuussa luovuttivat Tarnopolin
ja elokuussa Riian voidakseen käyttää rintamalla
kärsittyjä „vastoinkäymisiä11 vastavallankumouksen
„lopullisen" voiton hyväksi.
Tosiasia on, että kadettien puolue on osoittautunut
olevan nyt samoin kuin heinäkuussakin samassa lei
rissä petturien kanssa rintamalla ja pahimpien vasta
vallankumouksellisten kanssa selustassa.
Meidän puolueemme on ollut oikeassa kuvatessaan
kadetit porvarillisen vastavallankumouksen innoitta
jiksi.
Meidän puolueemme on ollut oikeassa vaatiessaan
päättävää taistelua vastavallankumousta vastaan ja
siihen „sotkeutuneiden" henkilöiden (Kaledinin y.m.)
vangitsemista jo kesäkuun ensi päivinä.
Vastavallankumous ei ole alkanut eilispäivänä eikä
Kornilovin salaliiton yhteydessä. Se alkoi ainakin
kesäkuussa, kun hallitus, siirryttyään rintamalla
hyökkäykseen, alkoi toteuttaa ajojahtipolitiikkaa;
kun vastavallankumoukselliset kenraalit Tarnopolin
luovutettuaan ja vieritettyään kaiken syyn sotilaiden
niskoille saivat aikaan kuolemanrangaistuksen voi
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maansaattamisen rintamalla; kun kadetit, saboteeraten jo heinäkuussa hallitusta ja nojaten liittolaismai
den pääoman tukeen, saavuttivat itselleen hegemonian
Väliaikaisen hallituksen sisällä; kun vihdoin Toimeen
panevan keskuskomitean johtajat, menshevikit ja
eserrät, sen sijaan että olisivat tehneet pesäeron
kadeteista ja liittyneet heinäkuun mielenosoittajiin,
suuntasivat aseensa työläisiä ja sotilaita vastaan.
Tämä on tosiasia, jonka kieltäminen olisi nauret
tavaa.
Nyt käynnissä olevassa kokoomushallituksen ja
Kornilovin puolueen välisessä taistelussa eivät esiinny
vallankumous ja vastavallankumous, vaan vastaval
lankumouksellisen politiikan kaksi eri menettelytapaa,
ja tällöin Kornilovin puolue, tuo vallankumouksen
pahin vihollinen, luovutettuaan Riian, ei häikäile
aloittaa sotaretkeä Pietaria vastaan valmistellakseen
ehtoja vanhan valtakomennon palauttamiselle.
Työläiset ja sotilaat ryhtyvät kaikkiin toimen
piteisiin antaakseen päättävän vastaiskun Kornilovin
vastavallankumouksellisille joukkioille, jos ne ilmaan
tuvat vallankumoukselliseen Pietariin.
Työläiset ja sotilaat eivät salli vallankumouksen
vihollisten likaisten käsien häpäisevän Venäjän pää
kaupunkia.
He tulevat puolustamaan miehuullisesti vallan
kumouksen taistelulippua.
Mutta he eivät tule puolustamaan vallankumouk
sen lippua sitä varten, että hengeltään heille vieraan
diktatuurin tilalle tulisi toinen diktatuuri, joka on
yhtä vieras heille, vaan raivatakseen tien Venäjän
vallankumouksen täydelliselle voitolle.
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Nyt kun maa on nääntymäisillään rappiotilan ja
sodan pihdeissä ja vastavallankumoukselliset haaskalinnut valmistelevat sille varmaa tuhoa, vallan
kumouksen on löydettävä itsestään voimia ja keinoja,
jotka ovat välttämättömiä maan pelastamiseksi
rappiolta ja luhistumiselta.
Nyt ei tarvita joidenkin „hallitsevien11 ryhmien
vaihtamista toisiin eikä diktatuurilla leikkimistä,
vaan nyt on tarpeen porvarillisen vastavallankumouk
sen täydellinen hävittäminen ja päättäväiset toimen
piteet Venäjän kansojen enemmistön etujen hyväksi.
Tässä tarkoituksessa bolshevikkien puolue vaatii:
1) Vastavallankumouksellisten kenraalien viipy
mätöntä poistamista selustassa ja rintamalla, sotilai
den ja upseerien valitsemien henkilöiden asettamista
heidän tilalleen ja yleensä armeijan täydellisen demo
kratisoinnin toimeenpanemista alhaalta ylös asti.
2) Vallankumouksellisten sotilasjärjestöjen palaut
tamista, jotka yksin vain pystyvät saamaan aikaan
demokraattisen kurin armeijassa.
3) Kaikkien ja kaikenlaisten vainotoimenpiteiden, ensi kädessä kuolemanrangaistuksen, lakkautta
mista.
4) Tilanherrain kaikkien maiden viipymätöntä
antamista Talonpoikaiskomiteain haltuun ja köyhim
pien talonpoikain turvaamista maatalousvälineillä.
5) 8-tuntisen työpäivän säätämistä lailla ja demo
kraattisen valvonnan järjestämistä tehtaissa ja pan
keissa niin, että työläisten edustajilla on valvonnassa
hallitseva asema.
6) finanssitalouden täydellistä demokratisointia,
ensi kädessä pääomien ja kapitalistisen omaisuuden
1 9 J , V. S t a 1 i n, 3 osa

290

J . V. S T A L I N

armotonta verottamista sekä sotatilauksista saatujen
skandaalimaisten voittojen takavarikoimista.
7) Oikean vaihdon järjestämistä kaupungin ja maa
seudun välillä, niin että kaupunki saisi välttämättö
miä tarvikkeita ja maaseutu välttämättömiä tavaroita.
8) Venäjän kansojen itsemääräämisoikeuden vii
pymätöntä julistamista.
9) Vapauksien palauttamista, asetuksen antamista
demokraattisesta tasavallasta ja Perustavan kokouk
sen viipymätöntä koollekutsumista.
10) Liittolaisten kanssa solmittujen salaisten sopi
musten purkamista ja yleisen demokraattisen rauhan
ehtojen esittämistä.
Puolue julistaa, että ilman näiden vaatimusten
toteuttamista on mahdotonta pelastaa vallankumousta,
joka on puoli vuotta kitunut sodan ja yleisen rap
piotilan pihdeissä.
Puolue julistaa, että ainoana näiden vaatimusten
toteuttamisen välttämättömänä tienä on välien katkai
seminen kapitalisteihin, porvarillisen vastavallanku
mouksen täydellinen hävittäminen ja vallan siirtämi
nen maassa vallankumouksellisten työläisten, talon
poikain ja sotilaiden käsiin.
Sellainen on ainoa ulospääsy, joka voi pelastaa
maan ja vallankumouksen perikadolta.
,Rabotahi“ M 4,
elokuun 28 pnä 1817
P ääkirjoitus

