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SELOSTUS NEUVOSTOVALLAN TEHTÄVISTÄ 

LYHYT SANOMALEHTI SELOSTUS

Toverit! Työläisten ja talonpoikain vallankumous, jonka 
välttämättömyydestä bolshevikit ovat aina puhuneet, on 
tapahtunut.

Mikä on tämän työläisten ja talonpoikain vallankumouk
sen merkitys? Tämän kumouksen merkitys on ennen kaik
kea se, että meillä tulee olemaan Neuvostohallitus, meidän 
oma vallanelimemme, johon porvaristo ei tule millään 
tavoin osallistumaan. Sorretut joukot luovat itse vallan. 
Vanha valtiokoneisto hävitetään perin juurin ja muodoste
taan uusi hallintokoneisto neuvostojärjestöjen muodossa.

Nyt koittaa Venäjän historian uusi vaihe, ja kyseinen 
Venäjän kolmas vallankumous on lopputuloksena johtava 
sosialismin voittoon.

Eräänä ensivuoroisena tehtävänämme on lopettaa viipy
mättä sota. Mutta voidaksemme lopettaa tämän sodan, 
joka on kiinteässä yhteydessä nykyiseen kapitalistiseen 
järjestelmään, on voitettava itse pääoma. Se on selvää 
kaikille.

Tässä meitä auttaa se yleismaailmallinen työväenliike, 
joka on jo alkanut kehittyä Italiassa, Englannissa ja Sak
sassa.

Oikeudenmukainen viipymätön rauha, jota me ta r
joamme maailman kansoille, saa osakseen palavaa kan
natusta kaikkialla maailman proletariaatin joukkojen
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keskuudessa. Lujittaaksemme tätä proletariaatin luotta
musta on kaikki salaiset sopimukset saatettava heti julki
suuteen.

Venäjällä on valtaosa talonpoikaistoa sanonut: riittää 
jo leikitellä kapitalistien kanssa, me seuraamme työläisiä. 
Talonpoikien luottamuksen saamme puolellemme yhdellä 
asetuksella, joka tekee lopun tilanherrojen omistusoikeu
desta. Talonpojat oppivat käsittämään, että talonpoikais
ten pelastuksena on vain liitto työläisten kanssa. Saa
tamme voimaan tuotannon todellisen työväenvalvonnan.

Nyt olemme oppineet toimimaan yksimielisesti. Tätä 
todistaa juuri suoritettu vallankumous. Meillä on sitä jouk
kojen järjestövoimaa, joka voittaa kaikki ja johtaa prole
tariaatin maailmanvallankumoukseen.

Meidän on nyt ryhdyttävä rakentamaan Venäjällä prole
tariaatin sosialistista valtiota.

Eläköön sosialistinen maailmanvallankumous!
( M y r s k y i s i ä  s u o s i o n o s o i t u k s i a . )
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PÄÄTÖSLAUSELMA

Pietarin työläisten ja sotilaiden edustajain Neuvosto 
tervehtii Pietarin proletariaatin ja varuskunnan voittoisaa 
vallankumousta. Neuvosto korostaa erikoisesti sitä yhte
näisyyttä, järjestyneisyyttä, kurinalaisuutta ja sitä täydel
listä yksimielisyyttä, jota joukot osoittivat tässä harvinai
sen verettömässä ja harvinaisen menestyksellisessä kapi
nassa.

Neuvosto ilmoittaa olevansa aivan varma siitä, että työ
läisten ja talonpoikain hallitus, jonka vallankumous muo
dostaa Neuvostohallitukseksi ja joka turvaa kaupunki- 
proletariaatille koko talonpoikaisköyhälistön joukkojen 
kannatuksen, ryhtyy horjumattomasti rakentamaan sosia
lismia, joka on ainoa keino pelastaa maa sodan aiheut
tamilta ennen kuulumattomilta onnettomuuksilta ja 
kauhuilta.

Uusi työläisten ja talonpoikain hallitus tarjoaa kaikille 
sotaakäyville kansoille heti oikeudenmukaista demokraat
tista rauhaa.

Se lakkauttaa heti tilanherrojen maanomistuksen ja 
antaa maat talonpojille. Se saattaa voimaan työväenval- 
vonnan tuotteiden tuotantoon ja jakoon nähden sekä sää
tää pankkien yleiskansallisen valvonnan muuttaen ne 
samalla yhdeksi valtionlaitokseksi.

Pietarin työläisten ja sotilaiden edustajain Neuvosto kut
suu kaikkia työläisiä ja koko talonpoikaistoa tukemaan 
kaikella tarmolla ja rajattoman uskollisesti työläisten ja 
talonpoikain vallankumousta. Neuvosto on varma siitä, 
että kaupunkien työläiset liitossa talonpoikaisköyhälistön
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kanssa osoittavat järkkymätöntä toverillista kurinalai
suutta ja luovat mitä tiukimman vallankumouksellisen jär
jestyksen, joka on välttämätön sosialismin voitolle.

Neuvosto on vakuuttunut siitä, että Länsi-Euroopan mai
den proletariaatti auttaa meitä viemään sosialismin asian 
täydelliseen ja pysyvään voittoon.
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