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INTERNATIONALISTIEN YHTEENLIITTYMISESTÄ

Puolueemme yleisvenäläinen konferenssi päätti: katsoa 
välttämättömäksi lähentyä todella internationalismin kan
nalla olevia ryhmiä ja virtauksia ja liittyä yhteen niiden 
kanssa sosialismin pikkuporvarillisen kavaltamisen politii
kasta irtisanoutumisen pohjalla *.

Yhteenliittymiskysymystä käsiteltiin hiljattain myös yh
distyneiden sosialidemokraattien väliryhmäjärjestön kon
ferenssissa Pietarissa.

Yleisvenäläisen konferenssin päätöstä toteuttaen puo
lueemme Keskuskomitea, todeten erittäin suotavaksi 
yhteenliittymisen „väliryhmäläisten” kanssa, teki seuraavat 
ehdotukset (ensin nämä ehdotukset esitettiin väliryhmäläi- 
sille vain toveri Leninin ja eräiden KK:n jäsenten nimissä, 
mutta sittemmin myös KK:n jäsenten enemmistö hyväksyi 
nämä ehdotukset):

..Toivottavaa on, että yhteenliittyminen toteutetaan viipy
mättä.

VSDTP:n Keskuskomitea velvoitetaan liittämään viipy
mättä kummankin lehden (yleisvenäläiseksi kansanlehdeksi 
muutettavan nykyisen ..Pravdan” ja lähiaikoina perustet
tavan Pää-äänenkannattajan) toimitukseen yhden väli- 
ryhmäläisten edustajan.

Keskuskomiteaa kehotetaan muodostamaan erikoinen 
organisaatiokomitea puolueen edustajakokouksen koolle
kutsumista varten (P /2 kuukauden kuluttua). Väliryhmä- 
läisten konferenssi oikeutetaan valitsemaan tuohon komi
teaan kaksi omaa edustajaansa. Jos menshevikit, Martovin 
kannattajat, katkaisevat välinsä ..puolustuskantalaisiin",

* Ks. tätä osaa, s. 283. Toim.
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niin heidän edustajiensa valitseminen mainittuun komi
teaan on toivottavaa ja välttämätöntä.

Vapaa väittely kiistakysymyksistä turvataan siten, että 
„Priboi” julkaisee väittelylehtisiä ja uudelleen ilmestyvässä 
„Prosveshtshenije” („Kommunist”)95 aikakauslehdessä 
käydään vapaata väittelyä”.

(Konsepti, jonka N. Lenin luki omassa nimessään ja 
muutamien KK:n jäsenten nimessä toukokuun 10 pnä 1917.)

Väliryhmäläiset puolestaan hyväksyivät toisen päätök
sen. Se kuuluu:

..Yhtenäisyydestä. Todeten, että vain proletariaatin kaikkien vallan
kumouksellisten voimien mitä lujin yhteenliittäminen:

1) tekee proletariaatista esitaistelijan sosialismiin johtavan tien 
raivaamisessa;

2) tekee sille mahdolliseksi asettua Venäjän kansanjoukkojen joh
toon niiden taistelussa kaikkia puolittain maaorjuudellisen järjestelmän 
jäännöksiä ja tsarismin peruja vastaan;

3) tekee mahdolliseksi viedä vallankumouksen asian ratkaisevaan 
päätökseen ja ratkaista täydellisesti sotaa ja rauhaa, maiden konfis- 
kointia, 8-tuntista työpäivää y.m. koskevat kysymykset,

neuvottelukokous on sitä mieltä:
a) että proletariaatille niin välttämätön voimien yhteenliittäminen 

voidaan toteuttaa vain siten, että pidetään lippuna Zimmerwaldia ja 
Kienthalia, puolueen ohjelmaa sekä vuosien 1908 ja 1910, 1912 ja 1913 
päätöksiä;

b) ettei yhdenkään työväenjärjestön, olkoon se sitten ammatti
yhdistys, valistusklubi tahi kulutusosuuskunta, ei yhdenkään työväen- 
lehden eikä aikakauslehden pidä jäädä pois tämän lipun alta;

c) samalla neuvottelukokous ilmoittaa kannattavansa mitä päättä- 
väisimmin ja kiihkeimmin mainittujen päätösten pohjalla luotavaa 
yhtenäisyyttä”.

Kumpi päätös johtaa nopeammin yhtenäisyyteen — se on 
kysymys, joka kaikkien internationalistityöläisten tulee nyt 
käsitellä ja ratkaista.

Väliryhmäläisten poliittisissa päätöslauselmissa on 
otettu peruspiirtein oikea linja — välien katkaiseminen 
puolustuskantalaisiin.

Meidän kannaltamme tällaisten olosuhteiden vallitessa 
ei voida millään puolustaa voimien pirstomista, olipa se 
minkälaista tahansa.

,, Pravda” J6 60, 
toukokuun 31 (18) pnä 1917

Julkaistaan „Pravda” lehden 
tekstistä, joka on tarkistettu 

käsikirjoituksen mukaan


