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VSDTP(b) :n KESKUSKOMITEAN 
PÄÄTÖSLAUSELMA,

HYVÄKSYTTY HUHTIKUUN 21 (TOUKOKUUN 4) pnä
1917

Käsiteltyään asiaintilaa, joka on muodostunut Pietarissa 
Väliaikaisen hallituksen huhtikuun 18 pnä 1917 antaman 
imperialistisen, anastus- ja rosvousluontoisen nootin jäl
keen sekä huhtikuun 20 pnä Pietarin kaduilla tapahtunei
den useiden kansan esiintymisten — mielenosoituskokous
ten ja -kulkueiden jälkeen, VSDTP:n Keskuskomitea 
päättää:

1) Puolueen agitaattorien ja puhujien on kumottava 
kapitalistien sanomalehtien sekä kapitalisteja kannattavien 
lehtien katala valhe, että me muka uhkaamme kansalais
sodalla. Se on katalaa valhetta, sillä vain nykyisenä 
ajankohtana, kun kapitalistit ja heidän hallituksensa eivät 
toistaiseksi voi eivätkä uskalla käyttää väkivaltaa joukkoja 
kohtaan, kun sotilas- ja työläisjoukot ilmaisevat vielä 
vapaasti tahtoaan, vapaasti valitsevat ja panevat pois 
viralta kaikkia viranomaisia, — tällaisena ajankohtana 
kaikkinainen ajatus kansalaissodasta on naiivia, järjetöntä, 
mahdotonta,— tällaisena ajankohtana on välttämätöntä, 
että tyytymätön vähemmistö alistuu väestön enemmistön 
tahtoon ja arvostelee vapaasti tuota tahtoa; jos asiassa 
mennään väkivaltaan asti, niin vastuu lankeaa Väliaikai
selle hallitukselle ja sen kannattajille.

2) Kansalaissodanvastaisilla huudoillaan kapitalistien 
hallitus ja sen sanomalehdet vain peittelevät kapitalistien 
haluttomuutta alistua enemmistön tahtoon, kapitalistien, 
jotka muodostavat tiettävästi kansan mitättömän vähem
mistön.

3) Jotta saataisiin tietää väestön enemmistön tahto Pie
tarissa, missä on nykyään erikoisen paljon sotilaita, jotka
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tuntevat talonpoikien mielialan ja ilmentävät sitä oikein, 
on järjestettävä heti Pietarin kaikissa piireissä ja sen 
ympäristössä kansanäänestys kysymyksestä, joka koskee 
hallituksen noottiin suhtautumista, tämän tai tuon puolueen 
kannattamista, tämän tai tuon Väliaikaisen hallituksen toi
vottavuutta.

4) Kaikkien tehtaissa, rykmenteissä, kaduilla j.n.e. toimi
vien puolueagitaattorien on propagoitava näitä mielipiteitä 
ja tätä ehdotusta käyttäen siihen tarkoitukseen kaikkialla 
rauhanomaisia väittelyjä ja rauhanomaisia mielenosoitus- 
kulkueita sekä -kokouksia; on pyrittävä järjestämään suun
nitelmallisesti äänestyksiä tehtaissa ja rykmenteissä nou
dattaen tällöin tiukkaa järjestystä ja toverikuria.

5) Puolueen agitaattorien on yhä uudelleen protestoitava 
sitä kapitalistien keksimää katalaa parjausta vastaan, että 
meidän puolueemme muka kannattaa erillisrauhan solmi
mista Saksan kanssa; me pidämme Vilhelm II samanlai
sena teloituksen ansaitsevana kruunattuna rosvona kuin 
Nikolai II:takin, ja Saksan Gutshkoveja, s.o. Saksan kapi
talisteja, samanlaisina anastajina, ryöväreinä, imperialis
teina kuin venäläisiä, englantilaisia sekä kaikkia muita 
kapitalisteja; me vastustamme sitä, että neuvotellaan kapi
talistien kanssa, ja kannatamme sitä, että neuvotellaan ja 
veljeillään kaikkien maiden vallankumouksellisten työläis
ten ja sotilaiden kanssa; olemme varmoja siitä, että 
Gutshkovin-Miljukovin hallitus yrittääkin kärjistää tilan
netta sen vuoksi, että se tietää: Saksassa on alkamassa 
työväen vallankumous, ja tämä vallankumous on oleva isku 
kaikkien maiden kapitalisteille.

6) Levittäessään huhuja täydellisestä ja kiertämättö
mästä rappiotilasta Väliaikainen hallitus ei ainoastaan 
pelottele kansaa, että se jättäisi vallan tämän Väliaikaisen 
hallituksen käsiin, vaan myös ilmaisee hämärästi, epäsel
västi, sotkuisesti sen syvän ja epäilemättömän totuuden, 
että maailman kaikki kansat on saatettu umpikujaan, että 
kapitalistien etupyyteiden vuoksi käyty sota on vienyt ne 
perikadon partaalle ja että todellakaan ei ole muuta ulos
pääsyä kuin vallan siirtäminen vallankumouksellisen luo
kan, t.s. vallankumouksellisen proletariaatin käsiin, joka 
pystyy toteuttamaan vallankumouksellisia toimenpiteitä.

Jos maassa on vilja- y.m. varastoja, niin niiden käytöstä 
kykenee määräämään myös uusi työläisten ja sotilaiden
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hallitus. Mutta jos kapitalistinen sota on kärjistänyt rappio- 
tilaa niin suuresti, ettei ole viljaa, niin kapitalistien halli
tus vain pahentaa kansanjoukkojen asemaa eikä paranna 
sitä.

7) Työläisten ja sotilaiden edustajain Neuvoston johta
jien nykyisen enemmistön, narodnikki- ja menshevikkipuo- 
lueen politiikkaa me pidämme syvästi, virheellisenä, sillä 
luottamus Väliaikaiseen hallitukseen, yritykset sopia sen 
kanssa, korjausten tinkiminen y.m.s. merkitsevät itse 
asiassa tyhjänpäiväisten asiapaperien monistamista, tur
haa vitkutusta, ja sitä paitsi tämä politiikka vaarantaa 
työläisten ja sotilaiden edustajain Neuvoston ja toisaalta 
rintamalla ja Pietarissa olevien vallankumouksellisten 
sotilaiden enemmistön ja työväen enemmistön tahdon yhte
näisyyden.

8) Niitä työläisiä ja sotilaita, jotka myöntävät, että työ
läisten ja sotilaiden edustajain Neuvoston on muutettava 
politiikkaansa ja luovuttava kapitalistien hallitukseen 
luottamisen ja sen kanssa sopuilemisen politiikasta, me 
kehotamme valitsemaan työläisten ja sotilaiden Neuvos
toon uudet edustajansa ja lähettämään sinne vain niitä, 
jotka tulevat horjumatta pitämään toimintansa perustana 
täysin selvää, enemmistön todellisen tahdon mukaista 
mielipidettä.

..Pravda" M 38, toukokuun S 
(huhtikuun 22) pnä 1917

Julkaistaan „Pravda" tehden 
tekstin mukaan


