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PIETARIN KAUPUNKIKONFERENSSILLE

SULJETUSSA ISTUNNOSSA LUETTAVAKSI

Toverit! Sallikaa minun kiinnittää konferenssin huomiota 
poliittisen tilanteen äärimmäiseen vakavuuteen. Voin 
nojautua ainoastaan lauantain aamulehtien tietoihin. Mutta 
nämä tiedot pakottavat asettamaan kysymyksen seuraa
vasti:

Eiköhän Englannin laivaston täydellinen toimettomuus 
yleensä ja samoin englantilaisten sukellusveneiden toimet
tomuus saksalaisten vallatessa Saarenmaata todista halli
tuksen Pietarista Moskovaan muuttamisen suunnitelmiin 
yhdistettynä sitä, että Venäjän ja Englannin imperialistien 
kesken, Kerenskin ja englantilais-ranskalaisten kapitalis
tien kesken on solmittu salaliitto Pietarin luovuttamisesta 
saksalaisille ja Venäjän vallankumouksen tukahduttami
sesta sitä tietä?

Minun mielestäni todistaa.
Salaliittoa ei ehkä ole solmittu suoraan, vaan joidenkin 

kornilovilaisten (Maklakovin, toisten kadettien, »puolueet
tomien” venäläisten miljonäärien y.m.s.) välityksellä, 
mutta tämä ei lainkaan muuta asian ydintä.

Johtopäätös on selvä:
On tunnustettava, että vallankumous tuhoutuu, elleivät 

proletaarit ja sotamiehet kukista Kerenskin hallitusta 
aivan lähitulevaisuudessa. Kapinakysymys asetetaan 
p ä ivä j ä r j estykseen.

On pantava liikkeelle kaikki voimat, jotta työläisiin ja 
sotamiehiin saadaan juurrutetuksi se ajatus, että on ehdot
toman välttämätöntä ryhtyä hurjanrohkeaan, viimeiseen, 
ratkaisevaan taisteluun Kerenskin hallituksen kukistami
seksi.
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On käännyttävä moskovalaisten toverien puoleen kehot
taen heitä valtaamaan valta Moskovassa, julistamaan 
Kerenskin hallitus kukistetuksi ja julistamaan työläisten 
edustajain Neuvosto Moskovassa Venäjän Väliaikaiseksi 
hallitukseksi, niin että voidaan heti tarjota rauhaa ja pelas
taa Venäjä salaliitolta. Asettakoot moskovalaiset toverit 
päiväjärjestykseen kysymyksen kapinan aloittamisesta 
Moskovassa.

On käytettävä hyväksi lokakuun 8 päivänä Helsingissä 
kokoontuvaa Pohjoispiirin sotilaiden edustajain Neuvosto
jen alue-edustajakokousta37, jotta (edustajain palatessa 
Pietarin kautta) pannaan liikkeelle kaikki voimat näiden 
saamiseksi kapinan puolelle.

On esitettävä puolueemme Keskuskomitealle pyyntö ja 
ehdotus, että joudutettaisiin bolshevikkien poistumista esi- 
parlamentista ja kaikki voimat suunnattaisiin Kerenskin ja 
muiden maiden imperialistien välisen salaliiton paljasta
miseen joukoille ja kapinan valmistamiseen, jotta kapinan 
alkamishetki voidaan valita oikein.

P. S.* Pietarin Neuvoston soh/asjaoston päätöslauselma, 
jossa vastustetaan hallituksen poistumista Pietarista 
osoitti, että sotilaidenkin keskuudessa kypsyy varmuus, 
että Kerenski on solminut salaliiton. On koottava kaikki 
voimat tukemaan tätä oikeaa vakaumusta ja suorittamaan 
agitaatiota -sotilaiden keskuudessa.

*  *
*

Ehdotan hyväksyttäväksi seuraavan päätöslauselman:
«Käsiteltyään nykyistä, yleisen tunnustuksen mukaan 

äärimmäisen kriitillistä tilannetta konferenssi toteaa seu- 
raavat tosiasiat:

1. Saksan laivaston hyökkäysliikkeet Englannin laivas
ton pysyessä perin kummallisesti täysin toimettomana ja 
Väliaikaisen hallituksen suunnitellessa muuttoa Pietarista 
Moskovaan herättävät erikoisen suurta epäilyä, että 
Kerenskin hallitus (tai sen takana olevat venäläiset impe
rialistit, mikä on samantekevää) on solminut Englannin ja 
Ranskan imperialistien kanssa salaliiton Pietarin luovut
tamisesta saksalaisille vallankumouksen tukahduttami
seksi tältä keinoin.

* Postskriptum i — Jälkikirjoitus. Toini.
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2. Näitä epäilyksiä varmistavat mitä suurimmassa 
määrin ja niille antavat tällaisissa tapauksissa suurimman 
mahdollisen uskottavuuden seuraavat seikat: 

ensinnäkin sotaväessä on jo aikoja sitten varmistunut ja 
käynyt lujaksi vakaumus, että tsaarin kenraalit pettivät 
sotaväen ja sitä pettävät myös Kornilovin ja Kerenskin 
kenraalit (varsinkin Riian luovuttamisessa);

toiseksi Englannin ja Ranskan porvarillinen lehdistö ei 
salaa vimmattua, suorastaan raivoksi kasvavaa vihaansa 
Neuvostoja kohtaan eikä valmiuttaan tuhota ne miten 
verisellä hinnalla tahansa;

kolmanneksi sen, että Kerenski, kadetit, Breshkovskaja, 
Plehanov ja muut samankaltaiset poliitikot ovat tahtoen tai 
tahtomattaan Englannin ja Ranskan imperialismin väli
kappaleita, sen on täydellisesti todistanut Venäjän vallan
kumouksen puolivuotinen historia;

neljänneksi — hämärät, mutta itsepintaiset huhut Eng
lannin ja Saksan erillisrauhan solmimisesta »Venäjän 
kustannuksella” eivät ole voineet syntyä aiheetta;

viidenneksi — kaikki Kornilovin salaliittoa koskevat sei
kat, kuten käy ilmi jopa Kerenskille yleensä myötämielis
ten lehtien „Delo Narodan” ja »Izvestijan” lausunnosta, 
ovat todistaneet, että Kerenski on sekaantunut kovin 
pahasti Kornilovin juttuun, että Kerenski on ollut ja on 
edelleenkin kaikkein vaarallisin kornilovilainen; Kerenski 
suojeli sellaisia Kornilovin kapinaliikkeen johtomiehiä 
kuin Rodzjankoa, Klembovskia, Maklakovia y.m.

Ottaen lähtökohdaksi tämän konferenssi toteaa, että 
Kerenskin ja häntä kannattavien porvarillisten lehtien 
koko melu Pietarin puolustamisesta on pelkkää petkutusta 
ja ulkokultaisuutta ja että Pietarin Neuvoston sotilasjaosto 
oli aivan oikeassa tuomitessaan jyrkästi Pietarista muut
tamisen suunnitelman;— edelleen, että Pietarin puolusta
miseksi ja vallankumouksen pelastamiseksi on ehdotto
masti tuiki välttämätöntä, että nääntynyt sotaväki pääsee 
varmuuteen hallituksen rehellisyydestä ja saa leipää, vaa
tetusta ja jalkineita vallankumouksellisten toimenpiteiden 
avulla, jotka kohdistetaan kapitalisteihin, jotka ovat tähän 
asti sabotoineet rappiotilan korjaamiseen tähtääviä pon
nistuksia (tämän on tunnustanut yksinpä menshevistis- 
eserräläisen Toimeenpanevan Keskuskomitean Taloudel
linen osasto).
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Konferenssi lausuu sen vuoksi, että vain kukistamalla 
Kerenskin hallitus sekä kieroin konstein kokoonpantu Tasa- 
vallanneuvosto ja asettamalla työläisten ja talonpoikain 
vallankumouksellinen hallitus sen tilalle voidaan:

a) antaa maat talonpojille talonpoikain kapinan tukah
duttamisen asemesta;

b) tarjota heti oikeudenmukaista rauhaa ja antaa siten 
koko sotaväellemme usko totuuteen;

c) ryhtyä mitä päättäväisimpiin vallankumouksellisiin 
toimenpiteisiin kapitalisteja vastaan sotaväen turvaami
seksi leivällä, vaatetuksella ja jalkineilla sekä taistelun 
käymiseksi rappiotilaa vastaan.

Konferenssi kehottaa Keskuskomiteaa ryhtymään kaik
kiin tarpeellisiin toimenpiteisiin työläisten, sotilaiden ja 
talonpoikain kiertämättömän kapinan johtamiseksi ja 
Kerenskin kansanvastaisen ja maaorjuudellisen hallituk
sen kukistamiseksi.

Konferenssi päättää lähettää viipymättä valtuuskunnan 
Helsinkiin, Viipuriin, Kronstadtiin, Rääveliin, Pietarin 
eteläpuolella oleviin joukko-osastoihin ja Moskovaan agi- 
toimaan tähän päätöslauselmaan yhtymisen puolesta, sen 
hyväksi, että nopealla yleisellä kapinalla ja Kerenskin 
kukistamisella avataan tie rauhaan, Pietarin ja vallan
kumouksen pelastamiseen, maan antamiseen talonpojille 
ja vallan antamiseen Neuvostoille”.

Kirjoitettu lokakuun 7 
(20) pnä 1917

Julkaistu ensi kerran v. 1924
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konekirjoitus jäljennöksen mukaan




