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SÄKENI Ä

Maanpaossa olevien Suomen työläisten
ajatuksia
Julkaisemme tässä muutamia
asiakirjoja, jotka Suomen tove
rit laativat neuvottelukokoukses
saan Moskovassa. Ne ovat mie
lenkiintoisia etenkin siinä suh
teessa, että osottavat minkälai
siin tuloksiin Suomen toverit ovat tulleet kaikista niistä hirmukokemuksista, joita heidän osal
leen tuli Suomen porvariston ja
Saksan hirvittävän imperialismin
ja militarismin taholta.
Näitä asiakirjoja tarkastaessamme meidän on ennenkaikkea
muistettava se tilanne, johon
Suomen toverit joutuivat. Suo
men porvariston verinen dikta
tuuri on ehkäissyt heiltä kaikki
toimintamahdollisuudet.
Yhäti
jatkuva Valkonen terrori katke
roittaa jo entisistäkin kokemuk
sista suuresti katkeroittanutta
mieltä. Se lietsoo heihin yhä
vqimakkaampaa taistelutarmoa
työläisten oikeuksien takaisinpalauttamiseksi.
Ilmetköönpä näissä heidän nyt
hyväksymissään toimenpiteissä
mitä hyvänsä, niin muistakaam
me, että Suomen porvaristo on
itse siihen syypää, millä tavalla
työväki tulee heihin tästä lähtien
suhtautumaan. Suomen porva
riston kauhun toiminta on pa
kottanut Suomen työläiset ryh
tymään sellaisiin toimenpiteisiin,
jotka heistä näyttäytyvät par
haimmiksi Suomen -nykyisiin olo
suhteisiin katsoen ja jotka en
nenkaikkea katsotaan sopiviksi
aikaansaamaan pikaista muutos
ta nykyisiin
kostoahuutaviin
oloihin.

Näitten asiakirjojen läpi käy
johtavana lankana vakaumus sii
tä, että lamaannukseen ja epätoi
voon ei saa vajota. Toimintaa
on terästettävä, toimenpiteitä
muokattava olosuhteita vastaa
vaksi. Sen vuoksi he rohkeasti
arvostelevat entistä toimintaan
sa nykyisten olosuhteitten ja
menneisyyden valossa, siten an
karan
itsearvostelun
kautta
hankkiakseen
itselleen
uutta
rohkeutta ja voimaa siihen lo
pulliseen taisteluun, jonka he nä
kevät välttämättömyyden pakos
ta syntyvän.
Näissä ilmaantuu heidän tais
telunsa tulevaisuuden suunnitel
man pääpiirteet. Käytyään anka
ran kokemuksen koulun ja veri
leikkien lävitse he katsovat it
sellään olevan pyhän oikeuden ja
velvollisuuden, Suomen asioitten
lähimpänä tuntijana, laatia sel
laisia suunnitelmia ja suositella
niitä toimenpiteitä, jotka asian
omaisina pitävät parhaimpina ja
nopeimpina auttamaan tällä het
kellä Suomen työläisiä.
Meillä täällä etäalläolijoilla,
jotka olemme, sen aikaa kun
Suomen työväenluokka murskat
tiin ja kansanvalta poljettiin
Saksan militarismin jalkoihin,
eläneet rauhallisissa ja laillisissa
oloissa, tietenkin monessa koh
dassa voi olla eriäviä mielipiteitä
ja sen vuoksi olisimme varsin
kärkkäät arvostelemaan. Mutta
meidän on muistettava, että Suo
men työläisten toimenpiteet en
sisijassa tähtäävät Suomen työ

läisten oikeuksien takaisinpäin-
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uttamiseksi ja että heidän mie
lestään ne ovat heille tällä ker
taa edullisemmat. Me emme voi
lähteä arvostelemaan heitä niillä
mittapuilla, joita me omaamme
Amerikan vapaampien olosuh
teitten, Amerikan työväenluokan
luonteen ja maan lakien perus
teella. Suokaamme Suomen työ
läisille oikeus päättää itse omis
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ta menettelytavoistaan. Itsehän
he niistä joutuvat vastaamaan ja
parhaiten tietävät, vastaavatko
ne niitä murroskauden olosuh
teita ja vaatimuksia missä he
nyt elävät. Koettakaamme me
puolestamme ymmärtää heitä ja
käsittää heidän toimiaan niitten

olosuhteitten ja mahdollisuuksi
en valossa, jossa he ovat pakote
tut toimimaan.

SUOMEN ASIAKIRJOJA
A voin k irjo toveri Leninille.

Toveri Lenin.
Syvällä mielenjärkytyksellä ja suut
tumuksella olemme saaneet kuulla, et
tä porvariston lähettämän salamurhaa
jan kuula on haavoittanut Teitä, Venä
jän Sosialistisen Neuvostotasavallan en
simäistä soturia ja kansainvälisen val
lankumouksellisen
työväenliikkeen
johtajaa.
Kokoon tuessamme tänne Sosialisti
sen Neuvostotasavallan pääkaupunkiin
perustamaan
Suomalaista Kommunis
tista Puoluetta — sen sosialidemokratisen puolueemme sijaan, joka kaatui
Suomen viimekevätsen vallankumouk
sen myrskyihin — me toivoimme saa
vamme nähdä Teidät, kunnioitettu to
veri ja parhain neuvonantajamme, tääl
lä keskuudessamme ja päätimme jo
pyytää Teitä saapumaan kokoukseem
me. Kun nyt tämä toivomme nähdä
Teitä mieskohtaisesti kokouksessamme
on tällä kertaa, sattuneen inhoittavan
murhayrityksen takia, rauennut, pyy
dämme tämän avoimen kirjeen kautta
esiintuoda Teille ne ajatuksemme, jotka
sydämmellämme ovat ja jotka olisimme
tahtoneet Teille täällä suullisesti esit
tää.
Vuosi sitten Te olitte meidän maas
samme maanpaossa, nyt me Teidän luo
nanne. Te olitte luonamme Venäjän
porvariston väkivallan ajamana, joka
silloin Väliaikaisen hallituksen dikta
tuurin kautta ahdisti Venäjän taistele
vaa köyhälistöä. Meidät on nyt Venä
jälle ajanut Suomen ja Saksan liittou
tuneen porvariston väkivalta, joka

paraikaa verisimmän sotilasdiktatuurin
kautta kuristaa Suomen ja Saksan köy
hälistöä.
Me emme vuosi sitten jaksaneet us
koa, että Venäjällä tulee todellinen
köyhälistön vallankumous jo sota-aikana. Me luulimme: ensin rauha, sitten
vallankumous. Te, toveri Lenin, sanoit
te siiloin syvällä luottamuksella: ensin
vallankumous, sitten rauha!
Ja Te toimitte päättäväisesti tämän
luottamuksenne mukaan.
Kun syksy
tuli, Te riensitte Helsingistä Viipuriin
ja Viipurista Pietariin. Me lähetimme
Teille mieskohtaisia terveisiä: olkaa va
rovainen — Kerenski uhkaa henkeän
ne! Te ette varoituksistamme pii
tannut, sillä Teistä oli silloin aika roh
keasti hyökätä ja nostattaa köyhälistö
vallankumoukseen.
V enäjän k ö y h älistö nousi.

Lokakuussa se syöksi maahan sekä
porvariston vallanpitäjät että niiden
kätyreinä olleet sosialistit ja otti kai
ken vallan omiin käsiinsä.
Me Suonien sosialidemokraatit emme
silloin seivästi tajunneet tämän valta
van tapauksen merkitystä. Emme us

koneet silloin, että Venäjällä on syys
kuussa 1918 yhä oleva valta köyhälis
tön käsissä, köyhälistön, joka on hä
vittänyt porvarillisen valtion ja ra
kentaa sosialistista yhteiskuntajärjes
tystä.
Venäjän työväen vallankumouksen
aattona, viime syksynä, Te toveri Le
nin annoitte meille suomalaisillekin
neuvon: nouskaa, nouskaa viivyttele-

