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PUHE PIETARIN TYÖLÄISTEN JA SOTILAIDEN 
EDUSTAJAIN NEUVOSTON SEKÄ RINTAMAN 

EDUSTAJAIN YHTEISESSÄ ISTUNNOSSA 
MARRASKUUN 4 (17) pnä 1917

8ANOMALEHTISELOSTTJ8

En voi tehdä laajaa selostusta, voin vain tiedottaa 
lyhyesti uuden hallituksen tilanteesta, sen ohjelmasta ja 
sen tehtävistä.

Te tiedätte, miten yksimielistä oli rauhanpolitiikan vaati
minen, viipymättömän rauhantarjouksen vaatiminen. Koko 
Euroopassa ja meillä ei ole ainoatakaan porvarillista 
ministeriä, joka ei olisi lupaillut rauhaa; Venäjän sotilaat 
ovat vakuuttuneet noiden puheiden valheellisuudesta; 
heille lupailtiin rauhanpolitiikkaa, mutta ei tarjottu rauhaa, 
vaan sen asemesta ajettiin hyökkäykseen. Me pidimme 
hallituksemme ensimmäisenä velvollisuutena tarjota rau
haa heti, ja tämä tarjous on tehty.

Lenin selittää, millä ehdoilla uusi hallitus on tarjonnut 
rauhaa, ja jatkaa: Jos valtakunnat saavat säilyttää siirto
maansa, niin se tulee merkitsemään, ettei tämä sota pääty 
milloinkaan. Mikä on siis ulospääsynä? On yksi ulospääsy: 
työläisten ja talonpoikain vallankumouksen voitto pää
omasta. Emme ole milloinkaan luvanneet, että sota voidaan 
lopettaa yhdellä iskulla, lyömällä pistimet maahan. Sota 
on käynnissä siksi, että miljardipääomat, jotka ovat jaka
neet koko maailman keskenään, ovat törmänneet yhteen, 
eikä sotaa voida lopettaa hävittämättä pääoman valtaa.

Kosketellessaan vallan siirtymistä Neuvostojen käsiin 
Lenin sanoo havainneensa nykyään uuden ilmiön: talon
pojat eivät usko, että koko valta kuuluu Neuvostoille, he 
odottelevat yhä jotain hallitukselta unohtaen, ettei Neuvosto 
ole yksityinen, vaan valtion laitos. Me sanomme, että 
haluamme uuden valtion, että Neuvoston pitää vaihtaa
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vanha virkamiehistö, että koko kansan pitää oppia hallitse
maan. Ojentautukaa täyteen mittaanne, ryhdistäytykää, 
niin silloin uhkaukset eivät meitä pelota. Junkkarikoulu- 
laiset yrittivät järjestää kapinan, mutta me nujersimme 
heidät; he järjestivät Moskovassa mellakan ja Kremlin 
muurilta ammuskelivat sotilaita. Mutta kun kansa oli 
voittanut, niin se jätti vihollisille sekä sotilaskunnian 
että aseetkin.

Vikzhel uhkaa meitä lakolla, mutta me käännymme jouk
kojen puoleen ja kysymme niiltä, haluavatko ne saattaa 
lakollaan sotilaat rintamalla ja kansan selustassa nälän
hätään, ja olen varma, etteivät rautatieläisproletaarit 
suostu lakkoon. Meitä soimataan siitä, että panemme toi
meen pidätyksiä. Niin, me panemme toimeen pidätyksiä ja 
tänään pidätimme Valtionpankin johtajan. Meitä soima
taan, että harjoitamme terroria, mutta emmehän me har
joita ja toivottavasti emme tulekaan harjoittamaan sel
laista terroria kuin Ranskan vallankumoukselliset, jotka 
mestasivat giljotiinilla aseettomia ihmisiä. Toivottavasti 
emme tule sitä tekemäänkään, koska voima on meidän 
puolellamme. Suorittaessamme pidätyksiä olemme sano
neet, että päästämme pidätetyt vapaaksi, jos he antavat 
kirjallisen sitoumuksen, että eivät tule sabotoimaan. Ja 
sellainen kirjallinen sitoumus on annettu. Meidän puutteel
lisuutemme on siinä, että neuvostojärjestö ei ole vielä 
oppinut hallitsemaan, pidämme liian paljon kokouksia. 
Jakautukoot Neuvostot osastoihin ja ryhtykööt hallitse
maan. Meidän tehtävänämme on luoda sosialismia. Muu
tama päivä sitten työläiset saivat lain tuotannon val
vonnasta. Tämän lain mukaisesti tehdaskomiteat ovat 
valtionlaitos. Työläisten on viivyttelemättä toteutettava 
tämä laki elämässä. Työläiset antavat talonpojille kan
gasta ja rautaa, talonpojat antavat viljaa. Äsken tapasin 
Ivanovo-Voznesenskista saapuneen toverin, ja hän sanoi 
minulle, että se on tärkeintä. Sosialismi on tilinpitoa. Jos 
haluatte ottaa luetteloihin jokaisen rauta- ja kangaskappa
leen, niin se onkin sosialismia. Tuotantoa varten tarvit
semme insinöörejä ja pidämme heidän työtään erittäin 
suuressa arvossa. Maksamme heille mielellämme. Emme 
aio riistää heiltä toistaiseksi heidän etuoikeutettua ase
maansa. Jokainen, joka haluaa tehdä työtä, on meille arvo
kas, mutta älköön hän työskennelkö niin kuin päällikkö,
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vaan kuin toisten kanssa samanarvoinen työläisten valvon
nan alaisena. Meillä ei ole vihan häivääkään eri henkilöitä 
kohtaan, ja tulemme ponnistelemaan auttaaksemme heitä 
siirtymään uuteen asemaan.

Mitä tulee talonpoikiin, niin sanomme: työtätekevää 
talonpoikaa pitää auttaa, keskivarakkaan etuja ei saa lou
kata, rikkaalle on pantava pakko. Lokakuun 25 päivän 
Vallankumouksen jälkeen meitä uhkailtiin, että meidät 
tuhotaan. Oli sellaisia ihmisiä, jotka säikähtivät sitä ja 
tahtoivat paeta vallanpidosta, mutta meitä ei onnistuttu 
tuhoamaan. Ei onnistuttu sen vuoksi, että vihollisemme 
voivat saada tukea vain junkkarikoululaisilta, kansa on 
meidän puolellamme. Elleivät sotamiehet ja työläiset olisi 
nousseet järjestään kaikki, valta ei olisi milloinkaan 
pudonnut vallanpitäjien käsistä. Valta siirtyi Neuvostoille. 
Neuvostot ovat kansan täydellisen vapauden järjestö. Me, 
Neuvostohallitus, olemme saaneet valtuutemme Neuvosto
jen edustajakokoukselta ja tulemme toimimaan niin kuin 
olemme toimineet tähän asti, varmoina teidän kannatuk
sestanne. Emme ole ketään erottaneet. Kun menshevikit ja 
eserrät poistuivat, niin se oli heidän puoleltaan rikos. 
Kehotimme vasemmistoeserriä osallistumaan hallitukseen, 
mutta he kieltäytyivät. Emme tahdo tinkiä vallasta, emme 
halua panna sitä kauppatavaraksi. Emme päästä valtaan 
kaupunginduumaa, tuota kornilovilaisten keskusta. Sano
taan, että olemme eristettyjä. Porvaristo on luonut ympäril
lemme valheen ja parjauksen ilmapiirin, mutta en ole vielä 
nähnyt ainoatakaan sotamiestä, joka ei olisi tervehtinyt 
ihastuneena vallan siirtymistä Neuvostoille. En ole nähnyt 
ainoatakaan talonpoikaa, joka olisi puhunut Neuvostoja 
vastaan. Tarvitaan talonpoikaisköyhälistön ja työläisten 
liitto, ja silloin sosialismi voittaa koko maailmassa. (N e u- 
v o s t o n  j ä s e n e t  n o u s e v a t  p a i k o i l t a a n  j a  
s a a t t a v a t  L e n i n i ä  m y r s k y i s i n  k u n n i a n 
o s o i t u k s i n . )
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