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„NASHE SLOVON” 63 TOIMITUKSELLE

Bern, 9/II 1915
Kunnioitetut toverit!
Sen yhteydessä, että on suunniteltu pidettäväksi Lon

toossa kolmisopimukseen kuuluvien „liittolaismaiden” 
sosialistien konferenssi64, Te esitätte meille helmikuun 
6:ntena päivätyssä kirjeessänne „virallista sosialipatriotis- 
mia” vastaan käytävän taistelun suunnitelman. Niinkuin 
olette tietenkin nähneet äänenkannattajastamme „Sotsial- 
Demokratista”, me olemme yleensä sellaisen taistelun 
kannalla ja käymme sitä. Siksi vetoomuksenne ilahduttaa 
meitä suuresti ja otamme mielihyvin vastaan ehdotuksenne 
yhteistoimintasuunnitelman käsittelystä.

Konferenssi, joka aiottiin kuulemma pitää helmikuun 
15 pnä (emme ole saaneet ainoatakaan sitä koskevaa asia
paperia), lykätään ehkä helmikuun 25 päiväksi tai myöhäi
semmäksi ajaksi (Huysmansin kirjeestä päätellen, jossa 
hän ilmoittaa helmikuun 20 pnä pidettävästä Toimikunnan 
istunnosta ja niistä henkilökohtaisista neuvotteluista, joita 
on suunniteltu käytäväksi Toimikunnan jäsenten (sihteerin) 
sekä Ranskan, Englannin ja Venäjän sosialistien välillä). 
On myös mahdollista, ettei ole suunniteltu pidettäväksi 
Kansainvälisen sosialistisen toimiston virallisten jäsenten 
konferenssia, vaan aiotaan pitää joidenkin „huomattujen” 
sosialistien у k s i t y  i sneuvotteluja.

Siksi se „virallisen sosialipatriotismin” ja „selvän, val
lankumouksellisen ja internationalistisen” katsantokannan 
vastakkainasettaminen, josta Te kirjoitatte ja jonka me 
täydellisesti hyväksymme, on tehtävä niin, että se pätee
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kaikissa mahdollisissa tapauksissa (sekä siinä tapauksessa, 
jos kokoontuu puolueiden virallisten edustajain konferenssi, 
että siinä tapauksessa, jos pidetään yksityisneuvottelu, olipa 
se muodoltaan millainen hyvänsä ja pidettäköön se sitten 
helmikuun 15 pnä tai myöhemmin).

Vastauksena toivomukseenne me puolestamme ehdo
tamme seuraavanlaista deklaraatioluonnosta, johon sisältyy 
tuollainen vastakkainasettelu (silmällä pitäen sitä, että 
tämä deklaraatio luetaan ja julkaistaan):

„Allekirjoittaneet Venäjän (Englannin j.n.e.) sosiali
demokraattisten järjestöjen edustajat pitävät lähtökohtanaan 
sitä vakaumusta,

että ei ainoastaan Saksan ja Itävalta-Unkarin, vaan 
myöskin (liitossa tsarismin kanssa toimivien) Englannin ja 
Ranskan taholta nykyinen sota on imperialistista sotaa, 
s.o. kapitalismin viimeisen kehityskauden sotaa, kauden, 
jolloin kansallisissa rajoissa pysyneet porvarilliset valtiot 
ovat eläneet aikansa, se on sotaa, joka on suunnattu vain 
siirtomaiden anastukseen, kilpailevien maiden rosvoami
seen ja proletaarisen liikkeen heikentämiseen usuttamalla 
toisen maan proletaareja toisen maan proletaarien kimp
puun.

Sen vuoksi kaikkien sotivien maiden sosialistien ehdot
tomana velvollisuutena on Baselin päätöslauselman viipy
mätön ja päättäväinen täyttäminen, siis se, että:

1) rikotaan kansalliset liittoutumat ja Burgfrieden * 
kaikissa maissa;

2) kehotetaan kaikkien sotivien maiden työläisiä käy
mään tarmokasta taloudellista sekä poliittista luokkataiste
lua oman maansa porvaristoa vastaan, joka kasaa ennen
kuulumattomia voittoja sotatarvikehankinnoilla ja saa tukea 
sotilasviranomaisilta tukkiakseen suun työläisiltä ja voimis
taakseen näiden sortoa.

3) tuomitaan jyrkästi kaikkinainen sotamäärärahojen 
puolesta äänestäminen.

4) erotaan Belgian ja Ranskan porvarillisista ministe- 
ristöistä ja tunnustetaan ministeristöihin meno ja määrä
rahojen puolesta äänestäminen samanlaiseksi sosialismin

• — kansalalsrauha. Toim.
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asian kavaltamiseksi kuin on saksalaisten ja itävaltalaisten 
sosialidemokraattien koko menettely;

5) viipymättä ojennetaan käsi Saksan sosialidemokra
tian internationalistisille aineksille, jotka kieltäytyvät 
äänestämästä sotamäärärahojen puolesta, ja muodostetaan 
yhdessä heidän kanssaan kansainvälinen komitea harjoit
tamaan agitaatiota sodan lopettamiseksi, ei pasifistisessa, 
kristillisessä eikä pikkuporvarillis-demokraattisessa hen
gessä, vaan yhdistämällä se erottamattomasti jokaisen 
maan proletaarien vallankumouksellisen joukkotoiminnan, 
oman maansa hallitusta ja porvaristoa vastaan tähdätyn 
joukkotoiminnan propagoimiseen ja järjestämiseen;

6) tuetaan kaikkia sotaväessä ja taisteluhaudoissa tapah
tuvia sotivien maiden sosialistien välisiä lähentymis- ja 
veljeily-yrityksiä Englannin, Saksan j.n.e. sotilasviran
omaisten kielloista huolimatta;

7) kehotetaan sotivien maiden sosialistinaisia voimista
maan agitaatiota edellä osoitettuun suuntaan;

8) kehotetaan koko kansainvälistä proletariaattia tuke
maan tsarisminvastaista taistelua ja niitä Venäjän sosiali
demokraattien duumaedustajia, jotka eivät ole ainoastaan 
kieltäytyneet äänestämästä määrärahojen puolesta, vaan 
myös pysyneet lujina uhkaavien vainojenkin edessä ja teh
neet sosialistista työtään internationalisen vallankumouk
sellisen sosialidemokratian hengessä”.

* *
*

Mitä tulee eräisiin Venäjän sosialidemokraattisiin kirjai
lijoihin, jotka ovat esiintymisissään puoltaneet virallista 
sosialipatriotismia (kuten esim. Plehanov, Aleksinski, Mas- 
lov y.m.), niin allekirjoittaneet eivät ota kannettavakseen 
kerrassaan mitään vastuuta heidän esiintymisistään, vaan 
protestoivat päättäväisesti heitä vastaan ja ilmoittavat, että 
kaikista tiedoista päätellen Venäjän sosialidemokraattiset 
työläiset eivät ole tuolla katsantokannalla.

On itsestään selvää, että Kansainvälisessä sosialistises
sa toimistossa oleva Keskuskomiteamme virallinen edustaja 
tov. Litvinov (osoite *. Lähetämme hänelle kirjeenne ja

* Käsikirjoituksessa ei ole M. M. Litvinovin osoitetta. Tolm.
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Teille lähettämämme vastauksen jäljennöksen. Pyydämme 
Teitä kääntymään kaikissa kiireellisissä asioissa välittö
mästi hänen puoleensa) ratkaisee itsenäisesti kysymyksen 
niistä tai näistä osittaiskorjauksista, erinäisistä askelista 
neuvotteluissa j.n.e., — voimme vain sanoa, että olemme 
t ä y d e l l i s e s t i  samaa mieltä tämän toverin kanssa 
k a i k e s t a  oleellisesta.

Mitä tulee Organisaatiokomiteaan ja Bundiin, joilla on 
virallinen edustajistonsa Kansainvälisessä sosialistisessa 
toimistossa, niin meillä on aihetta pelätä, että ne puoltavat 
„virallista sosialipatriotismia” (joka esiintyy joko ranska
lais- tai saksalaismielisyytenä tahi sellaisessa muodossa, 
joka sovittaa yhteen nämä molemmat tendenssit). Joka ta
pauksessa olemme varsin hyvillämme, jos Te suostutte 
ilmoittamaan meille sekä oman vastauksenne (korjauksen
ne, oman deklaraatioluonnoksenne j.n.e.) että niiden järjes
töjen (Organisaatiokomitea, Bund j.n.e.) vastauksen, joiden 
puoleen olette kääntyneet ja käännytte.

Osoitteeni: *

T overitervehdyksin 
Lenin

Julkaistu ensi kerran o. J93I Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan
XVJJ Lenin-kokoelmassa

Käsikirjoituksessa et ole osoitetta. Toim.


