
VALLANKUMOUKSELLISESTA
RINTAMASTA

„Dielo Narodan“ eserrät ovat tyytymättömiä bol
shevikkeihin. Bolshevikkeja haukutaan, bolshevikkeja 
höyhennetään ja bolshevikkeja vihdoin uhkaillaankin. 
Mistä syystä? „Hillittömästä demagogiasta14, „ryhmä- 
kuntalaisesta lahkolaisuudesta11, „hajoitustoiminnasta" 
ja „vallankumouksellisen kurin11 puuttumisesta. 
Lyhyemmin sanoen: siitä, että bolshevikit vastustavat 
yhtenäisyyttä „Dielo Narodan11 eserrien kanssa.

Yhtenäisyys „Dielo Narodan11 eserrien kanssa... 
Mutta päätelkää itse, onko sellainen yhtenäisyys nyt 
mahdollista.

Samaan aikaan kun Demokraattisessa neuvottelu
kokouksessa Pietarissa käydään sanasotaa ja neuvot
telukokouksen alkuunpanijat laativat kiireellisesti 
vallankumouksen „pelastamisen11 kaavoja, mutta Bucha- 
nanin ja Miljukovin yllyttämä Kerenskin hallitus 
kulkee edelleenkin „omaa11 tietään, Venäjällä on 
käynnissä ratkaiseva uuden vallan kasvuprosessi, 
vallan, joka on todella kansan valta, todella vallan
kumouksellinen valta ja joka käy kiivasta taistelua 
olemassaolonsa puolesta. Toisaalla ovat Neuvostot, jotka 
johtavat vallankumousta, johtavat taistelua vastavallan
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kumousta vastaan, jota ei ole vielä nujerrettu, vaan 
joka on vain perääntynyt piiloutuen viisaasti halli
tuksen selän taa. Toisaalla on Kerenskin hallitus, joka 
suojelee vastavallankumouksellisia, joka tekee sopi
muksen kornilovilaisten kanssa (kadetit!) ja joka on 
julistanut sodan Neuvostoille yrittäen nujertaa ne 
jäädäkseen itse nujertamatta.

Kuka voittaa tässä taistelussa,— siinä on nyt koko 
kysymys.

Joko Neuvostojen valta, ja silloin meillä tulee ole
maan vallankumouksen voitto ja oikeudenmukainen 
rauha.

Tahi Kerenskin hallituksen valta, ja silloin meillä 
tulee olemaan vastavallankumouksen voitto ja „sota 
täydelliseen11... Venäjän nääntymykseen asti.

Kysymystä ratkaisematta neuvottelukokous vain 
heijastaa tätä taistelua ja heijastaa sitä tietenkin 
kovin myöhään.

Sen vuoksi ei nyt ole tärkeintä vallankumouksen 
yleisen ,,pelastamis“-kaavan laatiminen, vaan Neu
vostojen suoranainen tukeminen niiden taistelussa 
Kerenskin hallitusta vastaan.

Te haluatte vallankumouksellisen yhteisrintaman? 
Tukekaa Neuvostoja, katkaiskaa välinne Kerenskin 
hallitukseen, ja yhtenäisyys tulee itsestään. Rintaman 
yhtenäisyys ei muodostu keskustelun tuloksena, vaan 
taistelun kulussa.

Neuvostot vaativat kadettikomissaarien syrjäyttä
mistä. Mutta Kerenskin hallitus tyrkyttää niille kel
vottomia komissaareja uhaten voimalla...

Ketä te kannatatte, kansalaiset „Dielo Narodasta“, 
Neuvostoja vaiko Kerenskin komissaareja?
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Tashkentissa Neuvosto, jonka jäsenistä suurin osa 
on eserriä, on ottanut vallan käsiinsä ja syrjäyttänyt 
vanhat virkamiehet. Mutta Kerenskin hallitus lähettää 
sinne rankaisuretkikunnan vaatien vanhan vallan 
palauttamista, Neuvoston „rankaisemista" y.m. ...

Ketä te kannatatte, kansalaiset „Dielo Narodasta", 
Tashkentin Neuvostoa vaiko Kerenskin rankaisuretki- 
kuntaa?

— Vastausta ei ole. Sillä me emme tiedä „Dielo 
Narodan" kannattajien esittäneen ainoatakaan vasta
lausetta, ainoatakaan taistelutekoa noita herra Ke
renskin vastavallankumouksellisia puuhia vastaan.

Se on uskomatonta, mutta totta. Direktoriossa 
istuva pietarilainen eserrä Kerenski lähtee „koneki
vääreillä" aseistettuna sotaretkelle Tashkentin Neuvos
tossa olevia eserriä vastaan, mutta eserrien puolueen 
pää-äänenkannattaja „Dielo Naroda" pysyy syvämiet- 
teisesti vaiti, ikäänkuin tämä ei sitä koskisi! Eserrä 
Kerenski aikoo tapella Tashkentin eserrien kanssa, 
mutta julkaistessaan Kerenskin' pogromi-„päivä- 
käskyn" „Dielo Naroda" pitää mahdollisena sivuut
taa sen vaieten, noudattaen nähtävästi „puolueetto
muutta" I

Mutta mikä puolue se on, jonka jäsenet jopa 
tappelevat verisesti keskenään puolueen pää-äänenkan- 
nattajan suhtautuessa siihen aivan selvästi sukoillen?

Meille puhutaan vallankumouksellisen rintaman 
yhtenäisyydestä. Mutta yhtenäisyys kenen kanssa?

Eserrienkö puolueen kanssa, jolla ei ole mielipi
dettä, sillä se on vaiti?

Kerenskinkö ryhmän kanssa, joka aikoo murskata 
Neuvostot?
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Vai Tashkentin eserrien ryhmän kanssa, jotka luo
vat uutta valtaa vallankumouksen ja sen saavutusten 
nimessä?

Me olemme valmiit kannattamaan Tashkentin Neu
vostoa, me tulemme taistelemaan samoissa riveissä 
vallankumouksellisten eserrien kanssa, heidän kanssaan 
meillä tulee olemaan yhteisrintama.

Mutta ymmärtävätköhän „Dielo Narodan“ kansalai
set koskaan sitä, että ei voida samanaikaisesti kannat
taa sekä tashkentilaisia että Kerenskiä, sillä se, joka 
kannattaa tashkentilaisia, katkaisee välinsä Kerenskiin?

Ymmärtävätköhän he koskaan, että ollessaan kat
kaisematta välejään Kerenskin hallituksen kanssa ja 
noudattaessaan „puolueettomuutta11 he siten kavalta
vat tashkentilaisten tovereittensa asian?

Ymmärtävätköhän he koskaan, että ennen kuin 
voidaan vaatia yhteisrintamaa bolshevikkien kanssa 
on heidän ensin saatava aikaan tuo yhtenäisyys koto
naan, omassa puolueessaan, katkaisten selvästi välit 
joko Kerenskin tai vasemmistoeserräin kanssa?

Te haluatte yhteisrintamaa bolshevikkien kanssa? 
Katkaiskaa välinne Kerenskin hallituksen kanssa ja 
kannattakaa Neuvostoja niiden taistelussa vallasta — 
ja yhtenäisyys tulee olemaan.

Miksi Kornilovin kapinan päivinä yhtenäisyys 
muodostui niin helposti ja yksinkertaisesti?

Siksi, että se ei silloin syntynyt loppumattomien 
väittelyjen tuloksena, vaan suoranaisen taistelun 
kulussa vastavallankumousta vastaan.

Vastavallankumousta ei ole vielä nujerrettu. Se on 
vain perääntynyt piiloutuen Kerenskin hallituksen 
selän taa. Vallankumouksen on vallattava tämä vasta
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vallankumouksen toinenkin juoksuhautalinja, jos se 
haluaa voittaa. Neuvostojen menestyksellinen taistelu 
vallasta onkin juuri tämän voiton kruunaamista. Ken 
ei halua joutua „barrikaadien tuolle puolelle", ken ei 
halua joutua Neuvostojen tulen alle, ken haluaa val
lankumouksen voittoa, hänen on katkaistava välinsä 
Kerenskin hallituksen kanssa, hänen on kannatettava 
Neuvostojen taistelua.

Te haluatte vallankumouksellista yhteisrintamaa?
Kannattakaa Neuvostoja direktoriota vastaan, kan

nattakaa taistelua vastavallankumousta vastaan päät
täväisesti ja loppuun saakka — ja silloin yhtenäisyys 
muodostuu itsestään, yksinkertaisesti ja luonnollisesti, 
kuten tapahtui Kornilovin kapinan päivinä.

Neuvostojen kanssa tai niitä vastaan? — tehkää 
valintanne, kansalaiset „Dielo Narodasta"!
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