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JOHDANTO
VSDTP(b):n SEITSEMÄNNEN (HUHTIKUUN) 

YLEISVENÄLÄISEN KONFERENSSIN 
PÄÄTÖSLAUSELMIIN

Työläistoverit!
Keskuskomitean yhdistämän ja rahvaankielessä »bol

shevikkien” puolueeksi nimitetyn Venäjän sosialidemo
kraattisen työväenpuolueen yleisvenäläinen konferenssi on 
päättynyt.

Konferenssi hyväksyi varsin tärkeitä päätöksiä kaikista 
vallankumouksen peruskysymyksistä, ja alempana julkai
semme näiden päätösten tekstin kokonaisuudessaan.

Vallankumous kokee kriisiä. Sen saattoi havaita Pietarin 
ja Moskovan kaduilla huhtikuun 19—21 päivinä. Sen on 
tunnustanut Väliaikainen hallitus. Sen on tunnustanut 
Pietarin työläisten ja sotilaiden edustajain Neuvoston Toi
meenpaneva komitea. Ja Gutshkovin eroaminen todistaa 
sen vielä kerran, juuri sillä hetkellä, kun kirjoitamme näitä 
rivejä.

Vallan kriisi, vallankumouksen kriisi ei ole sattuma. 
Väliaikainen hallitus on tilanherrain ja kapitalistien halli
tus; tilanherrat ja kapitalistit ovat sidottuja venäläiseen 
ja englantilais-ranskalaiseen pääomaan, ja heidän on 
pakko jatkaa imperialistista sotaa. Mutta sotilaat ovat 
kiusaantuneet sodasta, he tajuavat yhä selvemmin, että 
sotaa käydään kapitalistien etujen vuoksi, he eivät tahdo 
sotaa.. Ja samalla Venäjää, kuten muitakin maita, uhkaa 
kauhea kummitus — hirvittävä perikato, leivättömyys, täy
dellinen taloudellinen rappio.

Pietarin työläisten ja sotilaiden edustajain Neuvosto, 
joka on tehnyt sopimuksen Väliaikaisen hallituksen kanssa
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ja tukee sitä sekä kannattaa lainaa ja siis myös sotaa, on 
samoin joutunut umpikujaan. Neuvosto on vastuussa Väli
aikaisesta hallituksesta, ja nähdessään tilanteen toivotto
muuden sekin on sotkeutunut sopimukseensa, jonka se on 
solminut kapitalistien hallituksen kanssa.

Tällä suurella historiallisella ajankohdalla, jolloin val
lankumouksen koko tulevaisuus on pantu yhden kortin 
varaan, jolloin kapitalistit poukkoilevat epätoivon ja työ
läisten ampumisen ajatuksen välillä, puolueemme esiintyy 
kansan edessä ja sanoo konferenssinsa päätöksissä kan
salle:

Pitää ymmärtää, mitkä l u o k a t  vievät vallankumousta 
eteenpäin. Pitää ottaa tervejärkisesti huomioon niiden eri
laiset pyrkimykset. Kapitalisti ei voi kulkea samaa tietä 
kuin työläinen. Pienisännät eivät voi luottaa täydellisesti 
kapitalisteihin eivätkä myöskään heti ja kaikki uskalla sol
mia veljellisen läheistä liittoa työläisten kanssa. Vasta 
sitten, kun on ymmärretty näiden luokkien välinen ero, voi
daan löytää varma tie vallankumoukseen.

Ja kansan elämän kaikkia peruskysymyksiä käsittelevät 
konferenssimme päätökset tekevät tarkan eron eri luokkien 
etujen välillä, osoittavat, että jos noudatetaan kapitalistien 
hallitukseen luottamisen politiikkaa tai tuetaan sitä, niin 
on aivan mahdotonta päästä umpikujasta.

Tilanne on ennenkuulumattoman tukala. On olemassa 
yksi, vain yksi ulospääsy: kaiken valtiovallan siirtäminen 
työläisten, sotilaiden, talonpoikien ynnä muiden edustajain 
Neuvostoille koko Venäjällä, alhaalta ylös asti. Vain siinä 
tapauksessa, että valta siirtyy työväenluokalle ja jos työ
väenluokkaa tukee talonpoikain enemmistö, voidaan toivoa, 
että muiden maiden työläisten luottamus palautuu nopeasti 
ja tapahtuu mahtava Euroopan vallankumous, joka murtaa 
pääoman ikeen ja särkee kansojen rikollisen teurastuksen 
rautaiset pihdit. Vain siinä tapauksessa, että valta siirtyy 
työväenluokalle ja jos työväenluokkaa tukee talonpoikain 
enemmistö, voidaan varmasti toivoa, että kaikki työtäteke
vät joukot suhtautuvat tähän valtaan täydellä luottamuk
sella ja ryhtyvät kaikki yhtenä miehenä tekemään antau
muksellisesti työtä koko kansanelämän järjestämiseksi 
uudella tavalla, työtätekevien joukkojen etujen mukaisesti 
eikä kapitalistien ja tilanherrojen eduksi. Ilman tällaista
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antaumuksellista työtä, ilman jokaisen jättiläismäistä voi
main ponnistusta, ilman lujuutta ja päättäväisyyttä järjes
tää elämä uudella tavalla, ilman kaikkien työläisten ja 
kaikkien köyhien talonpoikien tiukkaa järjestäytymistä ja 
toverikuria, ilman sitä ei ole ulospääsyä.

Sota on saattanut koko ihmiskunnan perikadon par
taalle. Kapitalistit ovat äityneet käymään sotaa eivätkä voi 
päästä siitä eroon. Koko maailma on katastrofin kynnyk
sellä.

Työläistoverit! Lähenee aika, jolloin tapahtumat vaativat 
teiltä uutta ja vielä suurempaa sankaruutta — ja lisäksi 
miljoonien ja kymmenien miljoonien sankaruutta — kuin 
helmi- ja maaliskuun vallankumouksen mainehikkaina 
päivinä. Valmistautukaa.

Valmistautukaa ja muistakaa, että jos te, taistellessanne 
yhdessä kapitalistien kanssa, pystyitte saamaan voiton 
muutamassa päivässä, yksinkertaisella kansan vihan pur
kauksella, niin päästäksenne voitolle taistelussa kapitalis
teja vastaan ja kapitalisteista tarvitaan muutakin. Tällai
sen voiton saavuttamiseen, vallan ottamiseen työläisten ja 
köyhien talonpoikien käsiin, sen säilyttämiseen ja taitavaan 
käyttämiseen tarvitaan järjestäytymistä, järjestäytymistä 
ja järjestäytymistä.

Puolueemme auttaa teitä millä suinkin voi ja ennen 
kaikkea selventämällä tietoisuutta eri luokkien erilaisesta 
asemasta ja niiden erilaisesta voimakkuudesta. Tälle on 
omistettu konferenssimme päätökset. Ilman tätä selvää tie
toisuutta ei järjestäytyminen ole mitään. Ilman järjestäyty
mistä ei miljoonien toiminta ole mahdollista, ei ole mah
dollista mikään menestys.

Älkää luottako sanoihin. Älkää antako houkutella 
itseänne lupauksilla. Älkää liioitelko voimianne. Järjestäy
tykää jokaisessa tehtaassa, jokaisessa rykmentissä ja 
jokaisessa komppaniassa, jokaisessa asuntokorttelissa. 
Työskennelkää järjestäytymisen hyväksi joka päivä ja joka 
tunti, työskennelkää itse, tätä työtä ei saa uskoa kenelle
kään toiselle. Pyrkikää tällä työllä siihen, että joukkojen 
täydellinen luottamus eturivin työläisiin tulisi vähitellen 
lujaksi ja murtumattomaksi. Siinä konferenssimme kaik
kien päätösten perussisältö. Siinä vallankumouksen koko 
kehityskulun tärkein opetus. Siinä ainoa menestyksen tae.
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Työläistoverit! Me kutsumme teitä voimiakysyvään, 
vakavaan, väsymättömään toimintaan, joka liittää yhteen 
kaikkien maiden valveutunutta, vallankumouksellista prole
tariaattia. Tämä ja vain tämä tie johtaa ulospääsyyn, 
ihmiskunnan pelastumiseen sodan kauhuista, pääoman 
ikeestä.
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