138

S Ä KENIÄ

Oskari Tokoi Suomen luokkasodasta
T r u e tr a n s la tto n fllle d w ith th e p o s tm a a t t r a t F it c h b u r j, M a s a , a s r e q u lre d by
th e a c t o f O ct. G, iai7*

Englantilaisen
sanomalehden
Manchester Guardianin kirjeen
vaihtaja M. Philips Price haas
tat teli tov, Tokoi ta helmikuun 9
päivänä, Tokoin käydessä Suo
men työläisten asioilla Pietarissa.
Pikkunen osa tästä haastattelus
ta saapui sähkösanomana Ailie
nkaan ja- julaistiin päivälehdissämme. Olemme nyt saaneet
Tokoin selostuksen kokonaisuu
dessaan. Tokoi kertoi Suomen
asioista seuraavaa:
I “Aina siitä saakka kun Kerenskin hallitus osotti vihamieli
syyttään Suomen kansanvaltaa
kohtaan, sekaantumalla Suomen
,sisäisiin asioihin ja hajottamalla
Eduskunnan viime heinäkuulla,
on meidän maamme kulkenut si
sällissotaa kohden. Venäjän to
verit lokakuun vallankumouksel
laan avasivat tien, tehden mei
dät kykeneviksi vapauttamaan
itsemme
Suomen porvariston
vallanalaisuudesta.
“ Viime syksynä valittu Edus
kunta oli liiaksi tasaväkinen
köyhälistön ja porvaripuolueiden
välillä ja scnkautta oli kykene
mätön ehkäisemään täydellisesti
suomalaisten
ja ruotsalaisten
porvarien kontrolleeraaman Suo
men senaatin taantumuksellista
politiikkaa. Senaatin koko toi
minta merkitsi
etelä-Suomen
työväenliikkeen täydellistä murs
kaamista; sentakia porvari se
naatti on keskittänyt kaikki elintarpeet pehjois-Suomeen, jossa
hyvinvoiva talonpoikaisväestö on
voimakkaampaa
ja senkautta
porvaristo yrittää tappaa nälkään

etelä-Suomen työväestön, joka jo
on ollut ilman leipää neljä viik
koa. Senlisäksi Suomen omista
va luokka viime kuukauden aika
na otti Suomen pankista 41 mil
joonaa markkaa, osaksi kullassa,
ja siirsi sen Ruotsiin ja Saksaan.
Me olemme arvioineet, että por
varisto viime vuoden aikana te
ki voittoa 300 miljoonaa markkaa
keinottelemalla Suomen, Ruotsin
ja Saksan rahalla ja siten aiheut
tivat Suomen rahan arvon las
kemisen ja el intarpeitten hinto
jen kohoamisen.
"Kolme kuukautta sitten oli
Englannista lähetetty
nälässä
oleville Suomen työläisille laivanla&tillinen riisiä, mutta Suo
men porvarisenaatti myytti tä
män riisila&tin Saksalle, saaden
vrstapalkkioksi Saksalta aseita
lahtc«kaartille.
Neljä tuhatta
ylioppilasta, rikkaiden luokan jä
seniä, jotka menivät Saksaan
sodan alussa ja jotka siellä kou
lun tettiin upseereiksi, ovat nyt
tulleet Suomeen, tuoden tulles
saan aseita ja ampumatarpeita.
“ Meidän tiedossamme on. et
tä kolme viikkoa sitten Suomen
porvarisenaatti koetti aikaansaa
da salaisen sopimuksen Ruotsin
hallituksen kanssa, jonka mu
kaan
Ruotsi olisi lähettänyt
300,000 sotamiestä murskaamaan
Suomen työväenliikkeen ja kar
kottamaan Suomesta venäläisen
sotaväen ja Itämeren laivaston
Suomen vesiltä. Vastapalkkioksi senaatti lupasi Ruotsille Ah
venanmaan saariston,
“ Me käsitämme, että sosialisti
Brantingin eroaminen Ruotsin
hallituksesta kymmenen päivää
sitten, johtui tästä, silla meillä
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on vakuutuksia siitä, että ruot
salaiset toverimme eivät tule sal
limaan tällaista vehkeilyä.
“Kun me näimme porvaristom
me petollisuuden ja sen että he
ovat valmiit v. käyttämään mitä
keinoja tahansa murskatokseen'
meidän oikeutetun luokkatoimintamme, päätimme me viime vii
kolla vastata kaikilla käytettä
vissä olevilla keinoillamme”.
Venäjän työväestön suhde.
Kun kirjeenvaihtaja kysyi Tokoilta. ottaako venäläinen sota
väki ja Pietarin punakaartilaiset
osaa Suomen punakaartin ja lahtarikaartin' väliseen taisteluun
asettumalla
punakaartilaisten
puolelle, vastasi T okoi:
“Me emme tarvitse apua ul
koapäin ja tulemme ominvoiminemme toimeen porvarikaartimme kanssa, mutta me pyydämme
venäläisiä tovereitämme anta
maan meille ampumatarpeita ja
mokaa. Meidän nykyinen ase
mamme on tyydyttävä. Meidän
punakaartimme pitää hallussaan
kaikkia rautateitä ja kaikkia te
ollisuuskeskuksia etelä-Suomessa

139

ja jatkuvasti työnnämme lahtarikaartia pohjoista kohden.”
Suomen työväen hallitus.
Sähkösanomatiedot ovat mai
ninneet Suomen työväenhallituksen käsittävän 14-henkisen kan
san komissionäarien neuvoston
ja sen rinnalla jonkunlaisen valvojaneuvoston.
Manchester Guardianin kir
jeenvaihtaja Tokoin haastattelun
yhteydessä selvittää Suomen työ
läisten hallituksen käsittävän 35
henkilöä, joista kymmenen edus
taa Suonien sosialidemokraattis
ta puoluetta, kymmenen Suo
men ammattijärjest., kymmenen
Suomen punakaartia ja viisi Suo
men torppariliittoa. Tämän rin
nalla voinee sitten olla se aikai
semmin
mainittu 14-hcnkinen
toimeenpaneva komitea.
Eduskunta.
Tokoi selitti, että viime syksy
nä valittu Eduskunta ei enää ole
toiminnassa. Edelleen Tokoi se
litti, että todennäköisesti tämän
vuoden aikana toimitetaan uu
det vaalit ja uusi Eduskunta kut
sutaan koolle perustuslakia sää
tävänä kansalaiskokouksena.

