[ Suomeksi, s. 3 ]

740.00116 European War, 1939/108 : Telegram

The Ambassador in the Soviet Union (Steinhardt) to the Secretary
of State
MOSCOW, December 1, 1939—
midnight
[Received December 1—11:50
p.m.]
991. For the Secretary and Under Secretary. I have just seen Molotov and Potemkin and
handed to the former a note conveying the President's message as set forth in the Department's
No. 255 of November 30, 6 p. m. Molotov made the categorical statement that the Soviet air
force had not bombed civilian populations or unfortified cities and that it had no intention of
doing so. He seemed to be in some doubt as to whether to rest upon his oral reply or to make a
written acknowledgement of the message.
I took the opportunity to inquire as to the Soviet Union's objectives in the existing conflict, to
which he replied that those objectives had been fully set forth in his speech reported in the
Embassy's telegram No. 965, November 30, 1 a. m. He then stated that the Soviet
Government had exercised great patience and restraint in the course of the recent negotiations
and was convinced that had Paasikivi been the chief Finnish delegate and in control of the
negotiations a satisfactory solution would readily have been arrived at but that Tanner had
been truculent and irreconcilable. He added that Tanner had now been put at the head [sic] of
the Finnish Government and that it was impossible for the Soviet Government to treat with
any government headed by him.
I then asked him whether this meant that the Soviet Government would be prepared to treat
with a Finnish government headed by Paasikivi to which he replied by asking me whether I
had as yet learned of the constitution of the government referred to in my 990, December 1, 8
p. m. He intimated very clearly that the Soviet Government would be willing to negotiate with
the Kuusinen government but not with the existing government in Helsinki,
As the result of my conversation I gained several impressions, among which the most
outstanding are the following:
1. That the present objectives of the Soviet Government in Finland while not publicly told
transcend those put forth in the course of the negotiations and may be evaluated with a fair
degree of accuracy from Molotov's speech, the inspired pronouncement of the Finnish
Communist Party referred to in my No. 986, December 1, 4 p.m. followed by the setting up of
the Kuusinen government, and Molotov's expression to me of a willingness to treat with that
government but not with the government in Helsinki and that these objectives are (a) to
achieve by means of its armed forces the physical seizure of the strategic positions in Finland
now desired by the Soviet Government ostensibly for the purpose of defense but actually for
the purpose of attaining a dominant position in the Baltic, and, (b) to establish in power the
Kuusinen government or another regime which will be subservient to the Soviet Government.
2. That the Soviet Government does not desire the mediation of a third party.
3. That the action of the Soviet Government in precipitating a war with Finland was
occasioned by a desire to liquidate the Finnish question at the earliest possible moment in
order to be free to meet possible developments in the Balkans and the Black Sea area or
perhaps to strengthen its position vis-à-vis Germany.
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hdysvaltojen Neuvostoliiton suurlähettiläs (Steinhardt)
ulkoministerilleen
MOSKOVA, 1. jouluk. 1939—
keskiyö
[Vastaanotettu 1 jouluk. —
11:50 ip.]
991. Ulkoministerille ja apulaisulkoministerille. Tapasin juuri Molotovin ja Potemkinin ja
ojensin edelliselle nootin, joka sisälsi presidentin viestin sellaisena kuin se oli ulkoministeriön
sähkeessä n:o 255 marraskuun 30. päivältä klo 6 ip. Molotov lausui kategorisesti, että
neuvostoilmavoimat eivät ole pommittaneet siviiliväestöä tai linnoittamattomia kaupunkeja
eikä niillä ole aikomusta tehdäkään niin. Hän näytti jossakin määrin epätietoiselta, pysyäkö
suullisessa vastauksessaan vai antaako kirjallisen ilmoituksen viestin vastaanottamisesta.
Käytin tilaisuuta kysyäkseni Neuvostoliiton tavoitteita syntyneessä konfliktissa, mihinkä hän
vastasi, että nuo tavoitteet on täysin esitetty häneen puheessaan, mikä on raportoitu
suurlähetystön sähkeessä n:o 965, 20. marraskuuta, klo 1 ap. Hän totesi sitten, että
Neuvostoliitto on osoittanut suurta kärsivällisyyttä ja pidättyvyyttä viimeisten neuvottelujen
aikana ja että jos Paasikivi olisi ollut Suomen päävaltuutettu ja johtanut neuvotteluja,
tyydyttävä ratkaisu olisi saatu aikaan, mutta että Tanner on ollut riitaisa ja haluton sovintoon.
Hän lisäsi, että kun Tanner on nyt pantu Suomen hallituksen johtoon [sic], niin
neuvostohallituksen on mahdotonta neuvotella minkään hänen johtamansa hallituksen kanssa.
Kysyin sitten, että merkitseekö tämä sitä, että neuvostohallitus on valmis neuvottelemaan
Paasikiven johtaman Suomen hallituksen kanssa, hän vastasi, että olenko jo saanut tiedon
uuden hallituksen perustamisesta, mistä mainitaan sähkeessäni n:o 990, jouluk. 1. pvä, klo 8
ip. Hän antoi ymmärtää hyvin selkeästi, että neuvostohallitus on halukas neuvottelemaan
Kuusisen hallituksen kanssa, mutta ei Helsingissä olevan hallituksen kanssa.
Keskusteluni perusteella sain useita vaikutelmia, jois merkittävimmät ovat seuraavat:
1. Neuvostohallituksen nykyiset tavoitteet Suomessa, vaikka niitä ei julkisesti sanotakaan,
lähtevät niistä, jotka esitettiin neuvottelujen kuluessa ja ne voidaan varsin tarkasti arvioida
Molotovin puheesta, Suomen Kommunistisen Puolueen julkilausumasta, johon on viitattu
sähkeessäni n:o 986, 1. jouluk., klo 4 ip., Kuusisen hallituksen asettamisesta ja Molotovin
lausahduksesta minulle halukkuudesta neuvotella tämän hallituksen kanssa eikä Helsingin
hallituksen kanssa ja että nämä tavoitteet tullaan saavuttamaan (a) kaappaamalla asevoimin ne
Suomen strategiset asemat, jotka neuvostohallitus haluaa näennäisesti puolustustarkoituksiin,
mutta todellisuudessa saavuttaakseen domineeravan aseman Itämerellä, ja (b) nostamalla
valtaan Kuusisen hallituksen tai muun hallituksen, joka on nöyrä neuvostohallitukselle.
2. Että neuvostohallitus ei halua kolmannen osapuolen välitystä.
3. Että neuvostohallituksen toimiin sen syöksyessä sotaan Suomen kanssa vaikutti halu
likvidoida Suomen kysymys varhaisimmalla mahdollisella hetkellä, jotta se olisi vapaa
kohtaamaan Balkanin tai Mustan meren tilanteen mahdollisen kehittymisen tai ehkä
vahvistamaan asemiaan Saksaan nähden.
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