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Toverit! Venäjällä on tapahtunut vallankumous.
Pietarin ja Moskovan työläiset ovat esiintyneet jälleen 

suuren vapausliikkeen alkuunpanijoina. He julistivat 
poliittisen lakon. He lähtivät kaduille punaisine lippuineen. 
He tappelivat kuin leijonat tsaarin poliiseja, santarmeja ja 
sitä pientä sotaväenosaa vastaan, joka ei siirtynyt heti kan
san puolelle. Kaatuneita ja haavoittuneita lasketaan olevan 
yksistään Pietarissa yli 2.000. Venäjän työläiset ovat osta
neet verellään vapauden maallemme.

Työläiset vaativat: leipää, vapautta, rauhaa.
Leipää — koska Venäjällä kansa näkee nälkää samoin 

kuin melkein kaikissa nykyiseen ryöstösotaan osallistuvissa 
maissa.

Vapautta — koska tsaarihallitus on sotaa hyväkseen 
käyttäen muuttanut lopullisesti koko Venäjän pelkäksi 
vankilaksi.

Rauhaa — koska Venäjän työläiset enempää kuin muiden
kaan maiden tietoisimmat työläiset eivät halua enää kuolla 
rikkaiden pikkuryhmän etujen vuoksi, eivät halua enää 
käydä kruunattujen ja kruunaamattomien rosvojen aloitta
maa rikollista sotaa.

Suurin osa Pietarin ja Moskovan varusväen sotilaista on 
siirtynyt kapinaan nousseiden työläisten puolelle. Työläiset 
ja talonpojat, joilla on yllään sotilaspuku, ovat ojentaneet 
veljellisesti kätensä työläisille ja talonpojille, jotka eivät 
ole sotilaspuvussa. Paras osa upseeristosta on yhtynyt 
vallankumoukseen. Sotilaat ovat ampuneet ne upseerit, 
jotka halusivat esiintyä kansaa vastaan.

Vallankumouksen suorittivat työläiset ja sotilaat. Mutta 
vallan anasti ensi aluksi porvaristo, kuten on tapahtunut
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muissakin vallankumouksissa. Valtakunnanduuma, jossa 
tilanherroilla ja kapitalisteilla on valtava enemmistö, koetti 
kaikin voimin saada aikaan sovinnon tsaari Nikolai II:n 
kanssa. Vielä viime hetkellä, jolloin Pietarin kaduilla oli jo 
käynnissä kansalaissota, Valtakunnanduuma lähetti tsaa
rille sähkeen toisensa jälkeen rukoillen häntä suostumaan 
pieniin myönnytyksiin ja säilyttämään siten kruununsa. 
Tsaarin kukistivat kapinaan nousseet työläiset ja sotilaat 
eikä Valtakunnanduuma — tilanherrojen ja rikkaiden 
Duuma. Mutta uuden Väliaikaisen hallituksen nimitti 
Valtakunnanduuma.

Tuo Väliaikainen hallitus on kokoonpantu liberaalisten 
kapitalistien ja suurmaanomistajien edustajista. Tärkeim
mät virkapaikat siinä kuuluvat ruhtinas Lvoville (suur- 
tilanherra ja perin maltillinen liberaali), A. Gutshkoville 
(Stolypinin työkumppani, joka hyväksyi aikoinaan sota- 
tuomioistuimien käytön vallankumouksellisia vastaan), 
Tereshtshenkolle (mitä suurin sokeritehtailija — miljo
nääri), Miljukoville (hän on aina puolustanut ja puolustaa 
nytkin ryöstösotaa, johon tsaari Nikolai ja hänen joukkionsa 
ovat syösseet maamme). „Demokraatti” Kerenski on kut
suttu uuteen hallitukseen ainoastaan sitä varten, että saa
taisiin luoduksi näennäinen „kansan” hallitus, että olisi 
„demokraattinen” kaunopuhuja, joka puhuisi kansalle 
mahtipontisia, mutta sisällyksettömiä sanoja samaan aikaan 
kuin Gutshkovit ja Lvovit suorittavat kansanvastaisia 
tekojaan.

Uusi hallitus haluaa ryöstösodan jatkamista. Se on venä
läisten, englantilaisten ja ranskalaisten kapitalistien käsky
läinen, jotka — samoin kuin saksalaisetkin kapitalistit — 
haluavat ehdottomasti „tapella loppuun asti” ja tinkiä itsel
leen parhaat palat saaliista. Se ei halua eikä voi antaa 
Venäjälle rauhaa.

Uusi hallitus ei halua ottaa tilanherroilta pois heidän 
maitaan kansan hyväksi, se ei halua panna sodan rasituksia 
rikkaiden kannettavaksi. Sen vuoksi se ei voi antaa kan
salle leipää. Työläisten ja yleensä köyhän kansan on pakko 
nähdä edelleenkin nälkää.

Uusi hallitus on kokoonpantu kapitalisteista ja tilan
herroista. Se ei halua antaa Venäjälle täyttä vapautta. 
Kapinaan nousseiden työläisten ja sotilaiden painostuksesta 
se lupasi kutsua koolle Perustavan kokouksen, joka
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päättäisi, millainen järjestelmä pystytetään Venäjällä. 
Mutta se pitkittää Perustavan kokouksen vaalien määrää
mistä haluten voittaa aikaa ja pettää sitten kansaa, kuten 
moiset hallitukset ovat monta kertaa historiassa tehneet. Se 
ei halua, että Venäjällä perustetaan demokraattinen tasa
valta. Se haluaa vain asettaa valtaistuimelle huonon tsaarin 
Nikolai II:n tilalle muka „hyvän” tsaarin Mikaelin. Se 
haluaa, ettei valta Venäjällä kuuluisi itse kansalle, vaan 
uudelle tsaarille ja porvaristolle.

Sellainen on uusi hallitus.
Mutta Pietarissa tuon hallituksen rinnalle järjestyy vähi

tellen toinen hallitus. Työläiset ja sotilaat ovat muodosta
neet työläisten ja sotilaiden edustajain Neuvoston. Jokaista 
tuhatta työläistä tai sotilasta kohden valitaan yksi edustaja. 
Tuo yli 1.000 valtuusmiestä käsittävä Neuvosto pitää par
haillaan istuntojaan Taurian palatsissa. Ja se on todella 
kansanedustuslaitos.

Tämä Neuvosto voi alkuaikoina tehdä erilaisia virheitä. 
Mutta se päätyy kiertämättömästi siihen, että vaatii kova
äänisesti ja käskevästi rauhaa, leipää, demokraattista tasa
valtaa.

Työläisten ja sotilaiden edustajain Neuvosto pyrkii siihen, 
että kutsutaan viipymättä koolle Perustava kokous, että 
sotilaat osallistuvat vaaleihin sekä sotaa ja rauhaa koske
van kysymyksen ratkaisemiseen. Neuvosto pyrkii siihen, että 
tsaarin ja tilanherrojen maat luovutetaan talonpoikaistolle. 
Neuvosto pyrkii siihen, että muodostetaan tasavalta, eikä 
halua kuullakaan uuden „hyvän” 'tsaarin nimittämisestä. 
Neuvosto vaatii yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta kaikille 
miehille ja kaikille naisille. Neuvosto sai aikaan sen, että 
keisari ja keisarinna vangittiin. Neuvosto haluaa perustaa 
valvontakomitean, joka tarkastaa uuden hallituksen jokai
sen toimenpiteen ja todellisuudessa itse muuttuu hallituk
seksi. Neuvosto pyrkii saamaan aikaan Hiton kaikkien mui
den maiden työläisten kanssa, jotta voitaisiin hyökätä yksi
mielisesti kapitalisteja vastaan. Rintamalle on lähtenyt 
hyvin paljon työläisiä — vallankumousmiehiä sopiakseen, 
vapautta hyväkseen käyttäen, sotamiesten kanssa siitä, 
miten voidaan toimia yhdessä, lopettaa sota, taata kansan 
oikeudet, lujittaa vapautta Venäjällä. Pietarissa ilmestyy 
jälleen sosialidemokraattinen „Pravda” lehti122, joka auttaa 
työläisiä täyttämään kaikki nuo suuret tehtävät.
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Toverit, sellainen on asiaintila nykyään.
Te, vankeudessa nääntyvät, ette voi jäädä syrjään tästä 

kaikesta. Teidän on oltava valmiina siihen, että ehkä teidän
kin osallenne lankeaa jo pian tärkeä tehtävä.

Venäjän vapauden viholliset panevat joskus toiveensa 
teihin. He sanovat: vankeudessa on noin 2 miljoonaa sota
miestä; jos he kotimaahan palattuaan siirtyvät tsaarin puo
lelle, me voimme panna taas jälleen valtaistuimelle Nikolain 
tai hänen „rakastettavan” veljensä. Historiassa on tapah
tunut niinkin, että eilinen vihollinen, tehtyään sovinnon 
kukistetun tsaarin kanssa, luovuttaa tälle takaisin tämän 
vangiksijoutuneet sotilaat, jotta nämä auttaisivat häntä 
taistelussa omaa kansaa vastaan...

Toverit! Pohtikaa kaikkialla, missä teillä on siihen mah
dollisuus, synnyinmaamme suuria tapahtumia. Ilmoittakaa 
kuuluvasti, että te yhdessä Venäjän sotilaiden koko par
haan osan kanssa ette halua tsaaria, että te vaaditte 
vapaata tasavaltaa, tilanherrojen maiden luovuttamista 
ilman korvausta talonpojille, 8-tuntista työpäivää, Perusta
van kokouksen viipymätöntä koollekutsumista. Ilmoittakaa, 
että te olette työläisten ja sotilaiden edustajain Pietarin 
Neuvoston puolella, että Venäjälle palattuanne te ette asetu 
tsaarin puolelle, vaan tsaaria vastaan, ette tilanherrojen ja 
rikkaiden puolelle, vaan niitä vastaan.

Järjestäytykää kaikkialla, missä siihen on mahdollisuus, 
tehkää sen mukaisia päätöksiä, selittäkää kehittymättömille 
tovereillenne, millainen suurenmoinen tapahtuma on tapah
tunut maassamme.

Olette saaneet kärsiä tarpeeksi kurjuutta ennen sotaa ja 
sodan aikana sekä vankeudessa ollessanne. Nyt me kul
jemme parempia aikoja kohti. Vapaus jo sarastaa.

Palatkaa Venäjälle vallankumouksen armeijana, kansan 
armeijana älkääkä tsaarin armeijana. Vuonna 1905 Japa
nista palanneista vangeista tuli myös parhaita vapaustais
telijoita.

Palattuanne synnyinmaahan te hajaannutte eri puolille 
maata. Saattakaa viesti vapaudesta jokaiseen nälän, vero
jen ja mielivallan näännyttämään kaukaiseen kolkkaan, 
jokaiseen Venäjän kylään. Valistakaa talonpoikaisveljiänne: 
karkottakaa kylistä pois pimeys, kehottakaa talonpoikais- 
köyhälistöä tukemaan kaupunkien ja maaseudun työläisiä 
näiden mainehikkaassa taistelussa.
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Sitten kun Venäjän työläiset saavat perustettua tasaval
lan, he liittyvät yhteen kaikkien muiden maiden työläisten 
kanssa ja johdattavat rohkeasti koko ihmiskunnan sosialis
miin, sellaiseen järjestelmään, jossa ei tule olemaan rikkaita 
eikä köyhiä ja jonka vallitessa rikkaiden pikkuryhmä ei voi 
tehdä miljoonia ihmisiä palkkaorjikseen.

Toverit! Niin pian kuin vain voimme me kiiruhdamme 
matkustamaan Venäjälle yhtyäksemme siellä työläis- ja 
sotilasveljiemme taisteluun. Mutta sielläkään me emme 
unohda teitä. Koetamme lähettää teille vapaalta Venäjältä 
kirjoja, sanomalehtiä ja viestejä maamme tapahtumista. Me 
vaadimme, että teille lähetettäisiin riittävästi rahaa ja 
leipää. Ja me sanomme kapinaan nousseille työläisille ja 
sotilaille: te voitte luottaa veljiinne, jotka nääntyvät nyt 
vankeudessa. He ovat kansan poikia ja he lähtevät yhdessä 
meidän kanssa taisteluun vapauden puolesta, taisteluun 
tasavallan puolesta, tsaaria vastaan.

„Sotsial-Demokratin” toimitus

Kirjoitettu maaliskuun 
puolivälissä 1917

Julkaistu o. 1917 erillisenä Julkaistaan
lentolehtisenä lentolehtisen tekstin mukaan


