NEUVOSTOJEN VALTA

Vallankumouksen ensi päivinä tunnus „Kaikki
valta Neuvostoille!“ oli uutuus. Huhtikuussa „Neu
vostojen valta" asetettiin ensi kerran Väliaikaisen
hallituksen vallan vastapainoksi. Enemmistö pääkau
pungissa kannatti vielä toistaiseksi Väliaikaista halli
tusta ilman Miljukovia ja Gutshkovia. Kesäkuussa
työläisten ja sotilaiden valtava enemmistö tunnusti
mielenosoituksessaan tuon tunnuksen. Väliaikainen
hallitus oli jo eristetty pääkaupungissa. Heinäkuussa
puhkeaa tunnuksen „Kaikki valta Neuvostoille!"
ympärillä taistelu pääkaupungin vallankumouksellisen
enemmistön jaLvovin —Kerenskin hallituksen välillä.
Nojaten maan muiden osien takapajuisuuteen sovitteleva Toimeenpaneva keskuskomitea siirtyi hallituksen
puolelle. Taistelu ratkesi hallituksen hyväksi. Neu
vostovallan kannattajat julistettiin lain ulkopuolelle.
Alkoi „sosialististen" vainotoimenpiteiden ja „tasaval
talaisten" vankityrmien, bonapartelaisten väijymisten
ja sotilaallisten salaliittojen, rintamalla toimeen
pantujen ampumisten ja selustassa järjestettyjen
„neuvottelukokousten" synkkä vaihe. Se kesti elokuun
loppuun asti. Elokuun lopulla kuva muuttui jyrkästi.
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Kornilovin kapina sai aikaan vallankumouksen kaik
kien voimain jännittämisen. Heinä—elokuussa kuole
maisillaan olleet Neuvostot selustassa ja Komiteat
rintamalla elpyivät nyt ,,yht’äkkiä“. Ja elvyttyään
ne ottivat vallan käsiinsä Siperiassa ja Kaukaasiassa,
Suomessa ja Uralilla, Odessassa ja I-Iarkovissa. Ilman
sitä, ilman vallan ottamista, vallankumous olisi
nujerrettu. Siten „Neuvostojen valta11, jota bolshevik
kien „pieni ryhmä11 Pietarissa oli julistanut huhti
kuussa, sai elokuun lopulla Venäjän vallankumouk
sellisten luokkien miltei yleisen tunnustuksen.
Nyt on kaikille selvää, että „Neuvostojen valta11
ei ole ainoastaan suosittu tunnus, vaan myöskin ainoa
oikea keino taistelussa vallankumouksen voiton puo
lesta, ainoa ulospääsy muodostuneesta tilanteesta.
On tullut hetki, jolloin tunnus „Kaikki valta Neu
vostoille!11 on vihdoinkin toteutettava käytännössä.
Mutta mitä on „Neuvostojen valta11 ja missä suh
teessa se eroaa kaikista muista valloista?
Sanotaan, että vallan siirtäminen Neuvostoille
merkitsee „yhdenlaatuisen11 demokraattisen hallituk
sen muodostamista, uuden „hallituksen11 järjestä
mistä „sosialistisista11 ministereistä sekä yleensä
„vakavien muutosten11tekemistä Väliaikaisen hallituk
sen henkilökokoonpanossa. Mutta se ei ole totta. Tässä
ei ole lainkaan kysymys joidenkin Väliaikaisen
hallituksen jäsenten vaihtamisesta toisiin. Kysymys on
siitä, että tilanteen herroiksi maassa tulisivat uudet,
vallankumoukselliset luokat. Kysymys on vallan siir
tymisestä proletariaatin ja vallankumouksellisen talon
poikaisten käsiin. Mutta sitä varten ei vielä lähestul
koonkaan riitä hallituksen vaihtaminen toiseen. Sitä
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varten on ennen kaikkea pantava toimeen perinpoh
jainen puhdistus kaikissa hallituksen virastoissa
ja laitoksissa karkoittamalla kaikkialta kornilovilaiset,
asettamalla joka paikkaan työväenluokan ja talonpoi
kaisen uskollista väkeä. Vasta silloin ja vain siinä
tapauksessa voidaan puhua vallan siirtymisestä Neu
vostoille „keskuksessa ja paikkakunnilla11.
Miten on selitettävissä kaikille tunnettu Väliaikai
sen hallituksen „sosialististen" ministerien avutto
muus? Miten on selitettävissä se tosiasia, että nuo
ministerit ovat osoittautuneet viheliäisiksi leikkika
luiksi Väliaikaiseen hallitukseen kuulumattomien
henkilöiden käsissä (muistakaahan Tshernovin ja Skob el evin, Zarudnyn ja Peshehonovin „selostuksia"
„Demokraattisessa neuvottelukokouksessa"!)? Ennen
kaikkea siten, että eivät he ole johtaneet virastojaan,
vaan virastot ovat johtaneet heitä. Muun muassa
siten, että jokainen virasto muodostaa linnoituksen,
jossa yhä vieläkin istuu tsaarinaikaisia virkamiehiä,
jotka muuttavat ministerien hyvät toivomukset „pel
käksi sanahelinäksi" ja jotka ovat valmiit sabotoimaan
mitä hallitusvallan vallankumouksellista toimenpidettä
hyvänsä. Jotta valta siirtyisi Neuvostoille myöskin
teoissa eikä vain sanoissa, on valloitettava nuo lin
noitukset ja sitten, kun niistä on karkoitettu kadettilais-tsaristisen valtakomennon rengit, asetettava hei
dän tilalleen sellaiset vallankumouksen asialle
uskolliset työntekijät, jotka valitaan ja voidaan
vaihtaa.
Valta Neuvostoille — se merkitsee kaikkien ja kai
kenlaisten hallituslaitosten perinpohjaista puhdista
mista selustassa ja rintamalla alhaalta ylös asti.

Valta Neuvostoille — se merkitsee, että kaikki ja
kaikenlaiset „päälliköt" selustassa ja rintamalla vali
taan ja voidaan eroittaa.
Valta Neuvostoille —se merkitsee, että „hallitus
vallan edustajat" kaupungissa ja maaseudulla, armei
jassa ja laivastossa, „virastoissa" ja „laitoksissa",
rautateillä sekä posti- ja lennätinlaitoksissa valitaan
ja voidaan eroittaa.
Valta Neuvostoille — se merkitsee proletariaatin
ja vallankumouksellisen talonpoikaisten diktatuuria.
Tämä diktatuuri eroaa perusteellisesti imperialis
tisen porvariston diktatuurista, siitä samasta dikta
tuurista, jonka Kornilov ja Miljukov yrittivät
hiljattain pystyttää Kerenskin ja Tereshtshenkon
suosiollisella osanotolla.
Proletariaatin ja vallankumouksellisen talon pol
kaisten diktatuuri merkitsee työtätekevän enemmistön
diktatuuria riistävään vähemmistöön nähden, tilan
herroihin ja kapitalisteihin nähden, keinottelijoihin
ja pankkiireihin nähden demokraattisen rauhan
nimessä, tuotannon ja tuotteiden jakelun työväenvalvonnan nimessä, talonpojille hankittavan maan
nimessä ja kansalle hankittavan leivän nimessä.
Proletariaatin ja vallankumouksellisen talonpoikais
ten diktatuuri merkitsee avointa, joukkojen diktatuu
ria, jota pidetään yllä kaikkien nähden ilman sala
liittoja ja kulissientakaista toimintaa. Sillä sellaisella
diktatuurilla ei ole mitään syytä salata sitä, että armoa
ei anneta työnsulkija-kapitalisteille, jotka kärjistävät
työttömyyttä erilaisten „supistusten" avulla, eikä
keinottelija-pankkiireille, jotka nostavat keinotekoi
sesti elintarvikkeiden hintoja ja aiheuttavat nälänhätää.
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Proletariaatin ja talonpoikaisten diktatuuri merkit
see diktatuuria ilman joukkoihin kohdistuvaa väki
valtaa, diktatuuria joukkojen tahdosta, diktatuuria
noiden joukkojen vihollisten tahdon lannistamiseksi.
Sellainen on tunnuksen „Kaikki valta Neuvos
toille!“ luokkaolemus.
Sisä- ja ulkopolitiikan tapahtumat, pitkittynyt
sota ja rauhan janoaminen, tappiot rintamalla
ja kysymys pääkaupungin puolustamisesta, Väliaikai
sen hallituksen mädännäisyys ja kysymys Moskovaan
„muuttamisesta", rappiotila ja nälänhätä, työttömyys
ja nääntymys — kaikki se työntää hillittömästi Venä
jän vallankumouksellisia luokkia valtaan. Se merkit
see sitä, että maa on jo kypsynyt proletariaatin
ja vallankumouksellisen talonpoikaisten diktatuuria
varten.
On tullut hetki, jolloin vallankumouksellinen tun
nus „Kaikki valta Neuvostoille!" on vihdoinkin
toteutettava.
, Rabotshi P u t f M 35,
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