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SANOMALEHTISELOSTUS

1

TILANNEKATSAUS

Poliittista tilannetta ei tarvinne selostaa pitkälti. Poliitti
nen kysymys on nyt aivan lähellä sotilaallista kysymystä. 
On liiankin selvää, että Kerenski on saanut kornilovilaiset 
puolelleen, heitä lukuun ottamatta hänellä ei ole kehen 
nojata; Moskovassa he ovat vallanneet Kremlin, mutta 
laitakaupunginosat, missä työläiset ja yleensä köyhin 
väestö asuvat, eivät ole heidän hallussaan. Rintamalla ei 
kukaan kannata Kerenskiä. Yksinpä horjuvatkin ainekset, 
kuten esimerkiksi rautatieläisten liiton jäsenet, kannatta
vat dekreettiä rauhasta ja maasta.

Talonpoikien, sotilaiden ja työläisten valtaenemmistö 
kannattaa rauhanpolitiikkaa.

Se ei ole bolshevikkien politiikkaa eikä yleensä „puolue”- 
politiikkaa, vaan työläisten, sotilaiden ja talonpoikien, t.s. 
kansan enemmistön politiikkaa. Me emme toteuta bol
shevikkien ohjelmaa, ja maakysymyksessä ohjelmamme on 
otettu kokonaan talonpoikien evästyksistä.

Ei ole meidän syymme, että eserrät ja menshevikit pois
tuivat. Valta tarjouduttiin jakamaan heidän kanssaan, 
mutta he haluavat odottaa, kunnes taistelu Kerenskiä vas
taan on päättynyt.

Kutsuimme kaikkia osallistumaan hallitukseen. Vasem- 
mistoeserrät sanoivat haluavansa tukea Neuvostohallituk
sen politiikkaa. He eivät rohjenneet edes ilmoittaa olevansa 
eri mieltä uuden hallituksen ohjelmasta.

Maaseudulla uskotaan „Delo Narodan” kaltaisia sano
malehtiä. Täällä kaikki tietävät eserrien ja menshevikkien 
poistuneen sen takia, että he jäivät vähemmistöksi. Pietarin 
varuskunta tietää sen. Se tietää, että me halusimme
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Neuvostojen kokoomushallitusta. Emme erottaneet ketään 
Neuvostosta. Elleivät he halunneet yhteistyötä, sen pahempi 
heille. Sotilaiden ja talonpoikain joukot eivät seuraa 
menshevikkejä ja eserriä. Olen varma, että missä tahansa 
työläisten ja sotamiesten kokouksessa yhdeksän kymmenes
osaa kannattaa meitä.

Kerenskin yritys on yhtä surkeaa seikkailua kuin Korni- 
lovinkin yritys. Mutta nyt on vaikea hetki. Tarvitaan ta r
mokkaita toimenpiteitä järjestyksen aikaansaamiseksi 
muonituksessa, sodan vastoinkäymisien lopettamiseksi. Me 
emme voi odottaa emmekä voi sietää Kerenskin kapinaa 
yhtään päivää. Jos kornilovilaiset järjestävät uuden hyök
käyksen, niin heille vastataan samoin kuin tänään vastat
tiin junkkarikoululaisten kapinaan. Syyttäkööt junkkari- 
koululaiset itseään. Otimme vallan miltei ilman veren
vuodatusta. Jos olikin uhreja, niin ainoastaan meidän 
puoleltamme. Koko kansa on toivonut juuri sitä politiik
kaa, mitä uusi hallitus toteuttaa. Hallitus ei ole ottanut 
politiikkaansa bolshevikeilta, vaan rintamasotilailta, maa
seudun talonpojilta ja kaupunkien työläisiltä.

Dekreetti työväenvalvonnasta ilmestyy aivan lähipäivinä. 
Toistan: poliittinen tilanne on nyt sama kuin sotilaallinen 
tilanne. Me emme voi antaa Kerenskin voittaa: silloin ei 
tule rauhaa, ei maata eikä vapautta. Uskon varmasti, että 
Pietarin sotilaat ja työläiset, jotka ovat juuri vieneet pää
tökseen voittoisan kapinan, kykenevät nujertamaan korni
lovilaiset. Meillä on ollut epäkohtia. Sitä ei sovi kieltää. 
Niiden takia olemme yhtä ja toista menettäneet. Mutta nuo 
epäkohdat voidaan poistaa. Tuntiakaan, minuuttiakaan 
menettämättä meidän pitää järjestäytyä itse ja järjestää 
esikunta, se on tehtävä jo tänään. Järjestäydyttyämme me 
pystymme turvaamaan itsellemme voiton muutamassa 
päivässä tai ehkäpä pikemminkin.

Työläisten, sotilaiden ja talonpoikain edustajain tah
dosta muodostettu hallitus ei salli kornilovilaisten tehdä 
siitä pilkkaa.

Poliittisena tehtävänä sekä sotilaallisena tehtävänä on 
esikunnan järjestäminen, aineellisten voimien keskittämi
nen, sotilaiden turvaaminen kaikella tarvittavalla; tämä 
pitää tehdä menettämättä tuntiakaan, minuuttiakaan, jotta 
kaikki sujuisi edelleen yhtä voittoisasti kuin tähänkin asti.
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PUHEENVUORO JOUKKO-OSASTOJEN ASEISTAMISESTA

Suuren epäjärjestyksen ajasta on tehty loppu. On nimi
tetty esikuntapäällikkö. Siitä tullaan tiedottamaan. Hor- 
junnan aika on ohi. Sotilaallisen järjestyksen ja yhteyksien 
puute tuntui kovin kärkevästi. Nyt on todettu joukko-osas
toissa olevan paljon yhtenäisyyttä ja innostusta. Teidän 
itsenne pitää käydä asioihin käsiksi, itsenne pitää tarkastaa 
jokainen teko, onko suoritettu kaikki, mikä on annettu 
tehtäväksi, onko otettu yhteys työläisjärjestöihin j.n.e. Työ
läiset tulevat siinä avuksenne. Annan teille erään neuvon: 
luottamatta kehenkään tarkastakaa valvontavaliokunnan 
tai rykmenttien edustajain avulla jokainen tiedotus, onko 
käsky täytetty, ovatko varastoja koskevat tiedot oikeat. 
Käykää itse käsiksi asioihin, tarkastakaa kaikki itse, otta
kaa huomioon kaikkinaiset varastot, jokainen askel — siinä 
paras menestyksen tae.
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PUHEENVUORO JÄRJESTYKSEN AIKAANSAAMISESTA 
KAUPUNGISSA

Yhdyn täydellisesti jo lausuttuun mielipiteeseen, että työ
läisten on otettava suorittaakseen osa työstä kaupungin 
suojelemiseksi. Tässä yhteisessä työssä sotilaat opettavat 
työläisiä käyttämään aseita. Meidän tehtävämme, jota 
emme saa hetkeksikään unohtaa, on kansan yleinen aseis
taminen ja vakinaisen sotaväen lakkauttaminen. Jos työ- 
läisväestö saadaan mukaan, niin työ helpottuu. Tovereiden 
ehdotus, että kokoonnuttaisiin joka päivä, on paikallaan. 
On aivan oikein sanottu, että Venäjän vallankumous tuo 
paljon uutta, mitä ei ole ollut yhdessäkään vallankumouk
sessa. Sellaista elintä kuin työläisten ja sotilaiden edusta
jain Neuvostoja ei ole ollut. Teidän pitää yhtyä työläisiin, 
he antavat teille kaiken sen, mitä porvaristo on tähän asti 
antanut huonosti. Jokaisen joukko-osaston on huolehdit
tava yhdessä työläisjärjestön kanssa siitä, että tätä teidän 
sotaanne varten varataan kaikki mitä tarvitaan eikä odo
tella käskyä ylhäältäpäin. Heti tästä yöstä lähtien on ryh
dyttävä täyttämään tätä tehtävää itsenäisesti. Älkööt odo
telko käskyjä esikunnasta, vaan tehköön joukko-osasto itse 
ehdotuksiaan. Teillä on sellainen keino, jollaista porvaris
tolla ei ole milloinkaan ollut: sillä on vain yksi keino — 
ostaminen, mutta te voitte ottaa yhteyden itse työläisiin, 
jotka kaiken sen tuottavat.

*,Pravda'* M 174,
marraskuun IS (lokakuun 31) pnä 1917
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