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PUHE
VSDTP(b):n PIETARIN KOMITEAN ISTUNNOSSA 

KESÄKUUN l i  (24) pnä 1917 
MIELENOSOITUKSEN PERUUTTAMISESTA

On sangen luonnollista, että enemmistö tovereita on tyy
tymätön mielenosoituksen peruuttamiseen, mutta Keskus
komitea ei voinut menetellä toisin kahdesta syystä: ensin
näkin puolinaisen valtaelimen taholta meitä oli virallisesti 
kielletty järjestämästä mielenosoitusta; toiseksi tämä kielto 
oli perusteltu: »tiedossamme on, että vastavallankumouksen 
piileksivät voimat aikovat käyttää hyväkseen teidän esiin
tymistänne”. Perustelun vahvistukseksi meille mainittiin 
esimerkiksi eräs kenraali, joka luvattiin vangita kolmen 
päivän kuluttua, ynnä muita nimiä; sanottiin, että kesäkuun 
10 päiväksi oli määrätty mustasotnialaisten mielenosoitus, 
joiden oli määrä sekaantua meidän mielenosoitukseemme 
ja tehdä siitä verilöyly.

Tavallisessakin sodassa sattuu, että määrättyjä hyök
käyksiä joudutaan peruuttamaan strategisista syistä, sitä 
suuremmalla syyllä sellaista voi tapahtua luokkataistelussa 
pikkuporvarillisten keskikerrosten horjunnasta riippuen. 
Pitää osata arvioida hetki ja olla rohkea päätök
sissä.

Peruuttaminen oli ehdoton välttämättömyys, kuten todis
tavat myöhemmät tapahtumat. Tänään Tsereteli piti histo
riallisen ja hysteerisen puheensa33. Tänään vallankumous 
on astunut kehityksensä uuteen vaiheeseen. He aloittivat 
kieltämällä rauhallisen mielenosoituksemme kolmeksi päi
väksi ja tahtovat kieltää sen koko edustajakokouksen 
ajaksi, he vaativat meitä alistumaan edustajakokouksen
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päätökseen ja uhkaavat erottaa meidät edustajakokouk
sesta. Mutta me sanoimme, että meidät saa vaikka van
gita, mutta agitaatiovapaudesta me emme luovu.

Tsereteli, joka paljastui puheessaan ilmeiseksi vastaval
lankumoukselliseksi, lausui, ettei bolshevikkeja vastaan 
pidä taistella puhein eikä päätöslauselmin, vaan heiltä 
pitää ottaa pois kaikki heidän hallussaan olevat teknilliset 
välineet. Porvarillisten vallankumousten lopputulos on se, 
että ensin proletariaatti aseistetaan ja sitten riisutaan 
aseista, ettei se menisi pitemmälle. Jos oli tarpeellista 
kieltää rauhallinen mielenosoitus, niin tilanne on hyvin 
vakava.

Tsereteli, joka oli tullut edustajakokoukseen Väliaikai
sesta hallituksesta, lausui julki ilmeisen halunsa riisua 
työläiset aseista. Hän oli kauhean vimmoissaan, hän vaati, 
että bolshevikkien tulee olla vallankumouksellisten demo
kraattien rivien ulkopuolella pysyvä puolue. Työläisten 
tulee ottaa kylmäjärkisesti huomioon, ettei nyt voi olla 
puhettakaan rauhallisesta mielenosoituksesta. Tilanne on 
paljon vakavampi kuin mitä olemme olettaneet. Olimme 
lähdössä rauhalliseen mielenosoituskulkueeseen vaikuttaak- 
semme mahdollisimman painokkaasti edustajakokouksen 
päätöksiin — meillä on siihen oikeus,— mutta meitä syyte
tään, että olemme järjestäneet salaliiton vangitaksemme 
hallituksen.

Tsereteli sanoo, ettei ole muita vastavallankumoukselli
sia kuin bolshevikit. Meidät tuominnut kokous oli järjestetty 
erikoisen juhlallisesti edustajakokouksen puhemiehistöstä, 
työläisten ja sotilaiden edustajain Neuvoston Toimeenpane
vasta komiteasta täydessä kokoonpanossaan sekä edustaja
kokouksen kaikkien puolueryhmien toimikunnista, ja tässä 
kokouksessa he lörpöttelivät tietoomme koko totuuden, he 
julistavat hyökkäyksen meitä vastaan.

Vastauksena proletariaatin puolelta voi olla vain mah
dollisimman suuri rauhallisuus, varovaisuus, itsehillintä, 
järjestyneisyys ja sen muistaminen, että rauhalliset mielen
osoitukset kuuluvat menneisyyteen.

Me emme saa antaa aihetta hyökkäykseen, hyökät
kööt he, silloin työläiset käsittävät, että he tekevät hyök
käyksen suorastaan proletariaatin olemassaoloa vastaan. 
Mutta elämä on meidän puolellamme, eikä vielä tiedetä, 
miten heidän hyökkäyksensä onnistuu: sotajoukot ovat
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rintamalla, tyytymättömyyden henki on niissä hyvin voi
makas, selustassa on eläminen kallista, vallitsee rappio- 
tila j.n.e.

Keskuskomitea ei tahdo painostaa teitä päätöksen teossa. 
Teillä on oikeus esittää vastalauseenne Keskuskomitean 
menettelyä vastaan, teidän päätöksenne pitää olla itse
näinen.
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