
KUKA TARVITSEE ESIPARLAMENTTIA?

Neuvostojen hajoittamista suunnitellessaan ja soti
lasdiktatuuria järjestäessään Kornilov päätti muutama 
kuukausi sitten perustaa samalla „demokraattisen1* 
esiparlamentin.

Mitä varten?
Sitä varten, että korvattuaan Neuvostot esiparla- 

mentilla olisi voinut verhota sillä kornilovilaisuuden 
vastavallankumouksellisen olemuksen ja pettää kansaa 
kornilovilaisten „uudistusten" todellisten tarkoitus
perien suhteen.

Järjestäessään porvariston „uutta" kokoomusdikta- 
tuuria Kornilovin kapinan „likvidoinnin" jälkeen 
Kerenski ja kadetit, Tshernov ja Moskovan teollisuu
denhan oittaj at päättivät samalla perustaa kornilovi- 
laisen esiparlamentin.

Mitä varten?
Ehkä taistelua varten Neuvostoja vastaan? Ehkä 

kerenskiläisyyden verhoamista varten, kerenskiläisyy- 
den, joka eroaa hyvin vähän kornilovilaisuudesta? 
Avksentjev vakuuttaa, että esiparlamentti on perus
tettu „synnyinmaan pelastamista" varten. Tshernov
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„kehittää" edelleen Avksentjevin ajatusta vakuutta
malla, että esiparlamentin tarkoituksena on „maan 
ja tasavallan pelastaminen". Mutta Kornilovhan myös 
aikoi „pelastaa maan ja tasavallan" saattamalla voi
maan sotilasdiktatuurin ja verhoamalla sen esiparla- 
mentilla. Missä suhteessa avksentjevilais-tshernovilai- 
nen „pelastus" eroaa kornilovilaisesta „pelastuksesta"?

Siis mitä varten on herätetty henkiin nykyinen 
Kornilovin keskonen, niinsanottu esiparlamentti?

Kuulkaamme erästä esiparlamentin ensimmäistä 
arkkitehtiä, kadettipuolueen Keskuskomitean jäsentä, 
entistä Valtakunnanduuman Väliaikaisen komitean 
jäsentä, nykyistä esiparlamentin jäsentä herra Adzhe- 
movia. Kuulkaamme häntä, sillä hän on muita avo
mielisempi:

„Esiparlamentin ensivuoroisena tehtävänä on — antaa halli
tukselle maaperä jalkain alle, antaa s ille  valta, jota sillä  nykyään 
ei tietenkään ole".

Mutta mitä varten hallitus tarvitsee tuota „val
taa"? Keitä vastaan se on suunnattava?

Kuulkaa edelleen:

„Pääkysymys", sanoi Adzhemov, „on siinä, onnistuuko esipar
lamentin kestää harjoitus, pystyykö se antamaan asianmukaisen 
vastaiskun työväen ja sotilaiden edustajain Neuvostoille. Ei voida 
epäillä sitä, etteivätkö Neuvosto ja esiparlamentti olisi vastakkain 
aivan samalla tavalla kuin kahden kuukauden kuluttua nuo samat 
järjestöt tulevat taaskin olemaan vastakkain Perustavan kokouk
sen kanssa. Jos esiparlamentti kestää kokeen, niin silloin  työ voi 
lähteä sujumaan" (kts. „Den", sunnuntai).

Tuo on jo jotain! Tuo on jo avomielisesti ja, jos 
tahdotte, rehellisesti sanottu!
2 6 *
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Esiparlamentti luo „vallan11 hallitukselle „antaak
seen vastaiskun Neuvostoille", sillä esiparlamentti, ja 
vain se, voidaan „panna vastakkain" Neuvostojen 
kanssa.

Nyt me tiedämme, ettei esiparlamenttia ole herä
tetty henkiin „maan pelastamista" varten, vaan tais
telua varten Neuvostoja vastaan. Nyt me tiedämme, 
että demokratian riveistä paenneet karkurit, men- 
shevikitjaeserrät, eivät ole piiloutuneet esiparlament- 
tiin „vallankumouksen pelastamista" varten, vaan 
voidakseen auttaa porvaristoa taistelussa Neuvostoja 
vastaan. He eivät suotta käy raivokasta taistelua 
Neuvostojen edustajakokousta vastaan.

„Jos esiparlamentti kestää kokeen, niin silloin työ 
voi lähteä sujumaan", uskoo herra Adzhemov.

Työläiset ja sotilaat ryhtyvät kaikkiin toimen
piteisiin, että Kornilovin keskonen ei „kestäisi koetta" 
ja että sen likainen „työ" ei lähtisi „sujumaan".
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