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SEIJOSTUS NEUVOSTOVALLAN TEHTÄVISTÄ

VENÄJÄN KA~SALAISILLE!

SANOMALEHTISEJ.OSTUS

Väliaikainen hallitus on kukistettu. Valtiovalta on siirtynyt Pietarin Työläisten ja sotilaiden edustajien neuvoston
elimelle - Sotilaalliselle vallankumouskomitealle,
joka on
Pietarin proletariaatin
ja varuskunnan johdossa.
Asia, jonka hyväksi kansa on taistellut: demokraattisen
rauhan ehdottaminen viivyttelemättä,
tilanherrojen
maanomistuksen
lakkauttaminen,
tuotannon saattaminen työväen valvontaan, neuvostohallituksen
muodostaminen, tämä
asia on taattu.
Eläköön työläisten, sotilaiden ja talonpoikien vallankumous!
.

.. T~ve.:it~. Työläist.~n ja !al~n:poikain vallankumous, jonka
valttamattomyydesta
bolåevikit ovat aina puhuneet, on
tapahtunut.
Mikä on tämän työläisten ja talonpoikain vallankumouksen merkitys? Tämän kumouksen merkitys on ennen kaikkea
siinä, että meillä tulee olemaan neuvostohallitus
meidän
oma vallanelimemme,
johon porvaristo ei tule mlllään tavoin osallistumaan.
Sorretut joukot luovat itse vallan.
Vanha valtiokoneisto hävitetään perin juurin ja muodostetaan uusi hallintokoneisto
neuvosto järjestöjen muodossa.
~"?"~koittaa Venäjän historian uusi vaihe, ja kyseinen
Venäjän
kolmas vallankumous on lopputuloksena johtava
sosialismin voittoon.
Lähimpänä tehtävänämme on lopettaa viipymättä sota.
Mutta voidaksemme lopettaa tämän sodan, joka on kiinteässä yhteydessä nykyiseen kapitalistiseen
järjestelmään
on
voitettava itse pääoma. Tämä on selvää kaikille.
'
,!ässä meitä aut.taa 'yleis~aailmallinen
työväenliike, joka
. on JO alkanut kehittyä Italiassa, Englannissa ja Saksassa.
Oike~denmukain~n viipymätön rauha, jota me tarjoamme maailman kansoille, saa osakseen lämmintä kannatusta
kaikkialla maailman proletariaatin
joukkojen keskuudessa,.
Lujittaaksemme
tätä proletariaatin
luottamusta on kaikki
salaiset sopimukset saatettava heti julkisuuteen.
Venäjällä on valtaosa talonpoikaistoa
sanonut: riittää
jo leikitellä kapitalistien kanssa, me seuraamme työläisiä.
Talonpoikien luottamuksen
saamme puolellemme yhdellä
asetuksella, joka tekee lopun tilanherrojen omistusoikeudes-
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ta. Talonpojat oppivat käsittämään,. että talonpoikaisten
pelastuksena on vain liitto. työläisten kanssa. Me saa tamme
voimaan tuotannon todellisen tyovaenyalY0:t.tn~n..
....
Nyt olemme oppineet toimimaan yks~m.~elIses.tI.: .Tata
todistaa juuri suoritettu vallankumous: Mel~la .on sitä Joukkojen järjestövoimaa,
joka voittaa kaiken Ja Johtaa proletariaatin
maailmanvallankumoukseen.
..... ..
Meidän on nyt ryhdyttävä rakentamaan Venäjällä proletariaatin
sosialistista
valtiota.
Eläköön sosialistinen maailmanvallankumous!
(M y r s k y i s i ä suo s i 0 n 0 soi 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 yhtenäisyyttä,
järjestyneisyyttä,
kurinalaisuutta
ja täydellistä
yksimielisyyttä,
jota joukot osoittivat
tässä harvinaisen
verettömässä ja harvinaisen menestyksellisessä
kapinassa.
Neuvosto ilmoittaa olevansa aivan varma siitä, että työläisten ja talonpoikain hallitus, joka vallankumouksen myötä
muodostuu neuvostohallitukseksi
ja joka turvaa kaupunkiproletariaatille koko talonpoikaisköyhälistön
joukkojen kannatuksen, ryhtyy horjumattomasti
rakentamaan sosialismia,
sillä sosialismi on ainoa keino pelastaa maa sodan aiheuttamilta ennen kuulumattomilta
onnettomuuksilta
ja kauhuilta.
Uusi työläisten ja talonpoikain hallitus tarjoaa kaikille
sotaakäyville kansoille heti oikeudenmukaista
demokraattista rauhaa.
Hallitus lakkauttaa heti tilanherrojen maanomistuksen
ja antaa maat talonpojille. Se saattaa voimaan työväenvalvoiman tuotteiden tuotantoon 'ja jakoon nähden sekä säätää
pankkien yleiskansallisen
valvonnan muuttaen ne samalla
yhdeksi valtionlaitokseksi.
Pietarin työläisten ja sotilaiden edustajain neuvosto
kutsuu kaikkia työläisiä ja talonpoikia tukemaan kaikella
tarmolla ja rajattoman uskollisesti työläisten ja talonpoikain vallankumousta.
Neuvosto on varma siitä, että kaupunkien työläiset liitossa talonpoikaisköyhälistön
kanssa
osoittavat
järkkymätöntä
toverillista
kurinalaisuutta
ja

luovat mitä tiukimman vallankumouksellisen
Järjestyksen,
joka on välttämätön sosialismin voitolle.
Neuvosto on vakuuttunut siitä, että Länsi-Euroopan maiden proletariaatti
auttaa meitä viemään sosialismin asian
täydelliseen ja pysyvään voittoon.
»Izvestija TsI K» n:o 207,
26. lokakuuta
1917
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VÄESTöLLE
Toverit - työläiset, sotamiehet, talonpojat, kaikki työtätekevät!
Työläisten ja talonpoikien
vallankumous on voittanut
Pietarissa lopullisesti lyötyään hajalle ja otettuaan vangiksi Kerenskin pettämien vähälukuisten
kasakkain viimeiset rippeet. Vallankumous on voittanut myös Moskovassa. J unkkarikoululaiset
ja muut kornilovilaiset
allekirjoittivat Moskovassa rauhanehdot,
junkkarikoululaisten
aseistariisumismääräyksen
ja pelaetuskomttaan-'"
hajottamismääräyksen jo ennen kuin Pietarista
lähteneet
sotavoimia kuljettavat
junat olivat ehtineet saapua sinne.
Rintamalta
ja maaseudulta tulee virtanaan joka päivä
ja joka tunti tiedotuksia,
että sotilaiden valtaenemmistö
taisteluhaudoissa
ja talonpoikien
valtaenemmistö
ujesteissa kannattaa uutta hallitusta ja sen lakeja rauhan tarjoamisesta ja maan antamisesta heti talonpojille.
Työläisten ja talonpoikien
vallankumouksen
voitto on turvattu,
sillä sitä tukee jo kansan enemmistö.
On täysin ymmärrettävää,
että tilanherrat ja kapitalistit, k 0 r k e i m m i s s a v i r 0 i s sao
l eva t toimihenkilöt ja virkamiehet,
jotka ovat kiinteästi
sidottuja
porvaristoon,
sanalla sanoen kaikki rikkaat ja rikkaiden
puolta pitävät suhtautuvat uuteen vallankumoukseen
vihamielisesti, tekevät vastarintaa estääkseen sen voiton, uhkaavat lopettaa pankkien toiminnan,
vahingoittavat
eri laitosten työtä tai keskeyttävät sen kokonaan, häiritsevät sitä
kaikin tavoin, jarruttavat
sitä milloin välittömästi,
milloin välillisesti.
Jokainen luokkatietoinen
työläinen käsit380

tää mainiosti, että tulemme varmasti ~o~taamaa.n.s~l1aista
vastarintaa,
bolsevikkien
puoluelehdistö
on. k.~rJoltt~put
siitä monta kertaa. Työtätekevät
luokat elva~. p'~l~~.~y
hetkeksikään
tätä vastarintaa,
eivät vavahda vahaakaan
porvariston kannattajain
uhkausten [a ~.akkoj~~.takia.
Meitä kannattaa
kansan enemmistö. Meitä kannattaa
työtätekevien
ja sorrettujen enemmistö koko maailmassa.
Meidän asiamme on oikea. Voittomme on turvat~u.
..
Kapitalistien
ja korkeimmissa viroissa olevien tOIm.~henkilöiden vastarinta murretaan. Me emme ota yhdelt~kään ihmiseltä omaisuutta ilman .eriko~sta valt~.o~ lak~a
pankkien ja syndikaattien
kansalhstam.~sesta: ...Ta.ta lakl~
valmistellaan.
Yksikään työtätekevä, työntekijä er meneta
kopeekkaakaan;
päinvastoi~., .~ä~.~~le t~llaaIl: ant~m~~!l
apua. Hallitus ei aio o.t~aa .kayt~ntoon muita tOl~eX:Pl~elta,
paitsi mitä tiukinta t.ilinpitoa Ja..va~v~~taa seka aikaisemmin säädettyjen verojen perimistä mitään salaamatta.
Näiden oikeudenmukaisten
vaatimusten nimessä kansan
valtaenemmistö on liittynyt työläisten ja talonpoikien väliaikaisen hallituksen ympärille.
Toverit työtätekevät!
Muistakaa,
että t e i t s e hallitsette nyt valtiota. Kukaan ei auta teitä, ellette itse yhdy
ja ota valtion kai k k i a a s i 0 i tao maa n huos~a~~ne. T e idä n neuvostonne ovat nyt valtiovallan elimiä,
täysivaltaisia,
ratkaisevia
elimiä.
..
. ...
Liittykää
neuvostojenne
ympärille ....LUJltt~~aa nnta.
Ryhtykää asiaan käsiksi itse alhaaltapam,
ketaan od~ttelematta. Saattakaa voimaan ankara vallankumouksellmen
järjestys,
tukahduttakaa
armotta anarki~yri~ykset,
)oita
juopot, huligaanit, vastavallankumo~kselhset
Junkkan~~ululaiset kornilovilaiset ja muut sellaiset tulevat tekemään,
Saattakaa käytäntöön erittäin tiukka tuotteiden tuotannon ja luetteloinnin valvonta. Vangi~kaa ja a.nta~aa .k~nsan
vallankumouksellisen
oikeuden tuomittavaksi
kaikki, Jotka
rohkenevat vahingoittaa kansan asiaa, ilmenipä tuo vahingoittaminen tuotannon sabotointina (turmelemisena, jarrutuksena, estotoimenpiteinä)
tai vilja- ja elintarvikeva~astojen salaamisena, viljalastien pid~ttämise~~ .tai r~ut~:Ie.-,
posti-, lennätinja puhelintoimlpnan
h~lntsemlsen~
Ja
yleensä millaisena tahansa vastarmtan.a, [onka tarkoituksena on vahingoittaa suurta rauhan asiaa, maiden luovuttamista talonpojille tai tuotantoa ja tuotteiden jakoa koskevan työväenvalvonnan
turvaamista.
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Toverit työläiset, sotamiehet, talonpojat ja kaikki työ~
tätekevätl Ottakaa kai k kivalta
0 m i e n neuvostojenne
käsiin. Varjelkaa, suojelkaa maata, viljaa, tehtaita, tuotantovälineitä,
tuotteita, kulkulaitosta
kuin silmäteräänne kaikki se on tästä lähtien t ä Y del l i s e s t i teidän, koko
kansan omaisuutta. Talonpoikien enemmistön annettua suostumuksensa ja hyväksymyksensä,
talonpoikien ja työläisten käy t ä n n Ö II i sen
kokemuksen antamien osviittojen mukaan me lähdemme vähitellen kulkemaan varmasti
ja järkkymättömästi
sosialismin voittoa kohti, jonka sivistyneimpien maiden valveutuneet työläiset varmentavat ja
joka antaa kansoille kestävän rauhan ja vapauttaa ne kaikkinaisesta sorrosta ja riistosta.
Marraskuun
Pietari

5. pnä 1917.
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