PULA JA DIREKTORIO

Kornilovin salaliiton ja hallitusvallan hajoamisen
jälkeen, salaliiton romahtamisen ja Kerenskin—Kishkinin hallituksen perustamisen jälkeen, „uuden“ pulan
ja Tseretelin—Gotsin „uusien41 neuvottelujen jälkeen
aina vaan sen saman Kerenskin kanssa — meillä on
vihdoinkin „uusi44 (aivan uusi!) viiden hallitus.
Kerenski, Tereshtshenko, Verhovski, Yerderevski
ja Nikitin, viiden „direktorio44—sellainen on „uusi44
valta, jonka on „valinnut44 Kerenski, vahvistanut
Kerenski ja joka on vastuussa Kerenskille ja riippu
maton työläisistä, talonpojista ja sotilaista.
Puhutaan tuon vallan samanlaisesta riippumatto
muudesta kadeteista, mutta se on silkkaa pötyä. Sillä
kadettien virallisten edustajain puuttuminen hallituk
sesta vain verhoaa sen täydellistä riippuvaisuutta
kadeteista.
Näön vuoksi on olemassa eserrä Kerenski, Korkein
ylipäällikkö. Todellisuudessa määrääjänä on kadettien
asettama kenraali Aleksejev, joka on saanut käsiinsä
yleisesikunnan, s.o. kaikki rintaman johtolangat.
Näön vuoksi on olemassa kadeteista riippumaton
(leikki pois!) „vasemmistolainen44 direktorio. Todelli
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suudessa määrääjinä ovat kadettien asettamat miehet,
jotka johtavat ministeriöitä ja tosiasiallisesti hoitavat
kaikkia valtion asioita.
Sanoissa katkaistaan välit kadettien kanssa. Teoissa
tehdään sopimus kadettien asiamiesten kanssa selus
tassa ja rintamalla.
Direktorio verhona, joka pitää salassa liiton kadet
tien kanssa; Kerenskin diktatuuri naamiona, joka
suojaa tilanherrojen ja kapitalistien diktatuuria kan
san suuttumukselta,—sellainen on nyt tilannekuva.
Ja edessä on „elävien voimien*1 edustajain uusi
neuvottelukokous, jossa herrat Tseretelit ja Avksentjevit, nuo valantehneet sovittelijat, yrittävät saada
eilen kadettien kanssa aikaansaadun salaisen sopimuk
sen muutetuksi julkiseksi ja määritellyksi työläisten
ja talonpoikain vihollisten riemuksi.
Viimeisten kuuden kuukauden aikana on maamme
saanut kokea kolme kertaa kärkevän valtapulan. Joka
kerta on pula ratkaistu sopimuksella porvariston
kanssa, ja sen yhteydessä työläiset ja talonpojat
ovat joka kerta tulleet petkutetuiksi.
Miksi?
Siksi, että valtataisteluun puuttuessaan eserrien
ja menshevikkien pikkuporvarilliset puolueet ovat
joka kerta asettuneet tilanherrojen ja kapitalistien
puolelle ratkaisten ottelun kadettien hyväksi.
Kornilovin salaliitto paljasti kadettien koko vastavallankumouksellisuuden. Kolme päivää huusivat
puolustuskannan ajajat kadettien petoksesta, kolme
päivää huusivat he kokoomuksen elinkyvyttömyydestä, kokoomuksen, joka hajosi heti ensimmäisessä
yhteentörmäyksessä vastavallankumouksen kanssa.
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Entä miten kävi? Kaiken tämän jälkeen he eivät
löytäneet mitään sen parempaa kuin hyväksyä naa
mioidun kokoomuksen noiden samojen ryvettämiensä
kadettien kanssa.
Vasta eilen Toimeenpanevan keskuskomitean puolustuskantainen enemmistö päätti äänestyksellään „kan
nattaa" viiden direktoriota, joka on syntynyt kadet
tien kanssa solmittujen kulissientakaisten sopimusten
tuloksena työläisten ja talonpoikain perusetujen
vahingoksi.
Tuona päivänä, kärkevän valtapulan päivänä, kiih
keän valtataistelun päivänä, maahan lyödyn Kornilovin edessä menshevikit ja eserrät auttoivat vielä
kerran tilanherroja ja kapitalisteja pitämään vallan
käsissään, auttoivat vielä kerran vastavallankumouk
sellisia kadetteja petkuttamaan työläisiä ja talonpoikia.
Sellainen ja vain sellainen on Toimeenpanevassa
keskuskomiteassa eilen toimitetun äänestyksen poliit
tinen merkitys.
Tietäkööt työläiset tämän, tietäkööt talonpojat
tämän ja tehkööt siitä vastaavat johtopäätökset.
Tämänpäiväinen salainen kokoomus on yhtä hatara
kuin eilispäivän julkiset kokoomukset: ei voida saada
aikaan kestävää sopimusta tilanherran ja talonpojan
välillä, kapitalistin ja työläisen välillä. Sen takia
valtataistelu ei ole suinkaan päättynyt, vaan päinvas
toin se yltyy ja kärjistyy yhä enemmän.
Tietäkööt työläiset, että tässä taistelussa he tule
vat kiertämättä kärsimään tappion niin kauan, kun
eserrillä ja menshevikeillä on vaikutusta joukoissa.
Muistakoot työläiset, että vallan valtaamiseksi on
talonpoikain ja sotilaiden joukot saatava eroon sovit
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telijoista, eserristä ja menshevikeistä ja liitettävä ne
vallankumouksellisen proletariaatin ympärille.
Muistakoot he tämän ja avatkoot talonpoikain ja
sotilaiden silmät paljastamalla heille eserrien ja menshevikkien petturuuden.
Armoton taistelu eserräläis-menshevististä vaiku
tusta vastaan joukoissa, uupumaton toiminta talon
poikain ja sotilaiden liittämiseksi proletariaatin puo
lueen lipun ympärille —sellainen on vastikään koetun
pulan opetus.
„B abotshi P u ij“ M 1 ,
syysku u n 3 pnä 1B17
P ääkirjoitus

