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VSDTP(b):n KESKUSKOMITEAN 
PÄÄTÖSLAUSELMA,

HYVÄKSYTTY AAMULLA HUHTIKUUN 22 
(TOUKOKUUN 5) pnä 1917

Huhtikuun 19—21 pnä puhjennut poliittinen kriisi on 
katsottava — ainakin ensimmäisessä vaiheessaan — päät
tyneeksi.

Kapitalistien menettelystä kiihtyneinä pikkuporvarilliset 
joukot heilahtivat ensin kapitalistien puolelta työväen puo
lelle; mutta seuraavana päivänä ne lähtivät jälleen men- 
shevikki- ja narodnikkijohtajien perässä, jotka saarnaavat 
kapitalisteihin »luottamista” ja kapitalistien kanssa »sopi
mista”.

Mainitut johtajat ovat tehneet kompromissin luovuttaen 
täydellisesti kaikki asemansa, tyytyen kapitalistien tyhjiin, 
sanallisiin verukkeisiin.

Kriisin syitä ei ole poistettu, joten samantapaisten krii
sien toistuminen on kiertämätön.

Kriisin olemus: pikkuporvarilliset joukot horjuvat kapi
talisteihin kohdistuvan vanhan, vuosisataisen luottamuksen 
ja heihin kohdistuvan suuttumuksen välillä pyrkien luottau-' 
tumaan vallankumoukselliseen proletariaattiin.

Kapitalistit pitkittävät sotaa peitellen menettelyään koru
lauseilla. Yksinomaan vallankumouksellinen proletariaatti 
vie ja voi viedä sodan lopettamiseen yleismaailmallisen 
työväenvallankumouksen kautta, joka kasvaa meillä ilmei
sesti, on kasvamassa myös Saksassa sekä lähenee useissa 
muissa maissa.

Tunnus »Alas Väliaikainen hallitus” on nykyään vir
heellinen sen vuoksi, että ellei kansan pysyvä (s.o. valveu
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tunut ja järjestynyt) enemmistö ole vallankumouksellisen 
proletariaatin puolella, niin sellainen tunnus on joko fraasi 
tai se objektiivisesti päätyy seikkailuluontoisiin yrityksiin.

Vasta silloin me kannatamme vallan siirtämistä prole
taareille ja puoliproletaareille, kun työläisten ja sotilaiden 
edustajain Neuvostot asettuvat meidän politiikkamme kan
nalle ja haluavat ottaa tämän vallan omiin käsiinsä.

Puolueemme järjestyneisyys ja proletaaristen voimien 
yhteenliitt-yneisyys osoittautuivat kriisin aikana ilmeisen 
riittämättömiksi.

Nykyhetken tunnukset ovat: 1) sodan lopettamiseen vie
vän proletaarisen tien ja proletaarisen linjan selittäminen; 
2) kapitalistien hallitukseen luottamiseen ja sen kanssa 
sopimiseen tähtäävän pikkuporvarillisen politiikan arvos
telu; 3) propaganda ja agitaatio ryhmästä ryhmään jokai
sessa rykmentissä, jokaisessa tehtaassa, etenkin taka- 
pajuisimman väestökerroksen, palvelusväen, sekatyöläisten 
y.m.s. keskuudessa, sillä erikoisesti niihin porvaristo yritti 
nojautua kriisin aikana; 4) proletariaatin järjestäminen, 
järjestäminen ja vieläkin kerran järjestäminen: jokaisessa 
tehtaassa, jokaisessa piirissä, jokaisessa korttelissa.

Huhtikuun 21 pnä tehtyä Pietarin työläisten ja sotilaiden 
edustajain Neuvoston päätöslauselmaa kaikkinaisten ulko- 
ilmakokousten ja mielenosoituskulkueiden kieltämisestä 
kahdeksi päiväksi on puolueemme kaikkien jäsenten nouda
tettava ehdottomasti. Keskuskomitea levitti jo eilen 
aamusta alkaen ja julkaisi tänään »Pravdassa” päätöslau
selman, että »tällaisena ajankohtana kaikkinainen ajatus 
kansalaissodasta on järjetöntä ja mahdotonta”, että mielen
osoitusten pitää olla vain rauhallisia ja että Väliaikainen 
hallitus ja sen kannattajat kantavat vastuun väkivallasta *. 
Sen vuoksi puolueemme on sitä mieltä, että koko edellä 
mainittu sotilaiden ja työläisten edustajain Neuvoston 
päätöslauselma (etenkin aseellisia mielenosoituksia ja 
ilmaan ampumisia vastaan) on aivan oikea ja sitä on 
ehdottomasti noudatettava.

Kehotamme kaikkia työläisiä ja sotilaita pohtimaan tark
kaan kahden viime päivän kriisin tuloksia ja lähettämään 
edustajiksi työläisten ja sotilaiden edustajain Neuvostoon

* Ks. tätä osaa, s. 187. T o in i,.
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ja Toimeenpanevaan komiteaan vain sellaisia tovereita, 
jotka ilmaisevat enemmistön tahtoa. Kaikissa niissä 
tapauksissa, jolloin edustaja ei ilmaise enemmistön mieli
pidettä, tehtaissa ja kasarmeissa on toimitettava uudet 
vaalit;

„ Pravda“ M 39, toukokuun 6 
(huhtikuun 23) pnä 1917

Julkaistaan „Pravda"  lehden 
tekstin mukaan


