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KIRJE KESKUSKOMITEALLE,
MOSKOVAN KOMITEALLE, PIETARIN KOMITEALLE

SEKÄ PIETARIN JA MOSKOVAN NEUVOSTOJEN 
BOLSHEVIKKIJÄSENILLE 34

Kalliit toverit, tapahtumat sanelevat meille tehtävämme 
niin selvästi, että viivyttely muodostuu kerrassaan rikok
seksi.

Agraariliike kasvaa. Hallitus voimistaa julmia vaino- 
jaan, sotaväessä kasvaa myötämielisyys meitä kohtaan 
(Moskovassa 99 prosenttia sotamiehistä äänestää meitä, 
Suomessa oleva sotaväki ja laivasto ovat hallitusta vas
taan, Dubasovin toteama rintamasta yleensä).

Saksassa vallankumouksen puhkeaminen on aivan 
ilmeistä, varsinkin matruusien teloittamisen jälkeen. Vaalit 
Moskovassa ovat jättiläisvoitto — 47 prosenttia bolshevik
keja. Yhdessä vasemmistoeserrien kanssa me olemme eit
tämättä enemmistönä maassa.

Rautatie- ja postivirkailijoilla on selkkaus hallituksen 
kanssa 35. Lieberdanit puhelevat lokakuun 20 päiväksi luva
tun edustajakokouksen asemesta jo edustajakokouksen 
kokoontumisesta 20 ja 30 päivän välillä j.n.e., j.n.e.

Tällaisissa oloissa ..odottaminen” on rikos.
Bolshevikeilla ei ole oikeutta jäädä odottelemaan Neu

vostojen edustajakokousta, heidän on otettava valta heti 
paikalta. Siten he pelastavat maailmanvallankumouksen 
(koska muuten uhkaa sopimuksenteko kaikkien maiden 
imperialistien kesken, jotka Saksassa tapahtuneiden teloi
tusten jälkeen tulevat olemaan keskenään sopuisampia ja 
yhtyvät meitä vastaan) ja Venäjän vallankumouksen 
(muuten aito anarkian aalto saattaa tulla meitä voimak
kaammaksi) sekä satojentuhansien ihmisten hengen 
sodassa.
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Viivyttely on rikos. Neuvostojen edustajakokouksen odot
telem ien on lapsellista leikittelyä muodollisuuden noudat
tamisella, häpeällistä muodollisuuden tavoittelua, vallan
kumouksen kavaltamista.

Ellei valtaa saada ilman kapinaa, pitää ryhtyä heti kapi
naan. On hyvinkin mahdollista, että nimenomaan nyt valta 
voidaan ottaa ilman kapinaa: jos esimerkiksi Moskovan 
Neuvosto heti paikalla ottaisi vallan ja julistautuisi halli
tukseksi (yhdessä Pietarin Neuvoston kanssa). Mosko
vassa voitto on taattu eikä siellä ole sellaisia voimia, jotka 
ryhtyisivät sotimaan. Pietarissa voidaan odottaa. Hallitus 
ei mahda mitään; sillä ei ole pelastusta ja se antautuu.

Otettuaan vallan, pankit, tehtaat sekä „Russkoje Slovon” 
haltuunsa Moskovan Neuvosto saa näes jättiläismäisen 
perustan ja voiman agitoimalla koko Venäjän edessä ja 
asettamalla kysymyksen seuraavasti: me tarjoamme rau
haa huomenna, jos bonapartisti Kerenski antautuu (ja ellei 
antaudu, niin me kukistamme hänet). Maat talonpojille 
heti paikalla, myönnytykset rautatieläisille ja postivirkai
lijoille heti paikalla j.n.e.

Ei ole välttämätöntä ..aloittaa” Pietarissa. Jos Moskova 
..aloittaa” verettömästi, niin sitä kannattavat varmasti:
1) armeija rintamalla myötämielisyydellään, 2) talonpojat 
kaikkialla, 3) laivasto ja Suomessa olevat sotajoukot hyök
käävät Pietariin.

Vaikka Kerenskillä olisikin Pietarin edustalla pari ratsu- 
armeijakuntaa, hänen on kuitenkin pakko antautua. Pieta
rin Neuvosto voi odottaa agitoiden Moskovan neuvostohal
lituksen hyväksi. Tunnus: valta Neuvostoille, maat talon
pojille, rauha kansoille, leipää nälkäisille.

Voitto on turvattu, ja on yhdeksän mahdollisuutta kym
menestä, että se saadaan verettömästi.

Odottelu on rikos vallankumousta kohtaan.
Terveisin N. Lenin

Kirjoitettu lokakuun 
I (14) pnä 1917
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