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ISTUNNOSSA LOKAKUUN 22 pnä 1918 

HYVÄKSYTTY PÄÄTÖSLAUSELMA

Proletaarijoukkojen ja talonpoikaiston vallankumoukselli
nen liike imperialistista sotaa vastaan on viime aikana saa
vuttanut valtavia voittoja kaikissa maissa, erittäinkin Bal
kanilla, Itävallassa ja Saksassa. Mutta nimenomaan nämä 
voitot ovat herättäneet kansainvälisessä porvaristossa, 
m.m. sen etunenään nyt asettuneessa Englannin, Amerikan 
ja Ranskan porvaristossa erikoista vihamielisyyttä ja pyrki
mystä järjestäytyä kiireellisesti vastavallankumoukselli
seksi voimaksi, jonka tarkoituksena on tukahduttaa vallan
kumous ja ensi kädessä sen tämänhetkinen pääpesäke, 
Venäjän Neuvostovalta.

Saksan porvaristo ja Saksan hallitus, jotka on lyöty 
sodassa ja joita sisältäkäsin uhkaa mahtava vallankumous- 
liike, etsivät kuumeisesti pelastusta. Toinen virtaus Saksan 
hallitsevissa piireissä toivoo vielä voivansa voittaa viivy
tyksillä aikaa talveen saakka ja järjestää maan sotilaallisen 
puolustuksen uudella linnoitetulla puolustuslinjalla. Toinen 
virtaus pyrkii kouristuksentapaisesti liittoon Englannin ja 
Ranskan porvariston kanssa vallankumouksellista proleta
riaattia ja bolshevikkeja vastaan. Koska tämä virtaus koh
taa äärimmäistä vastahakoisuutta voittajien, Englannin ja 
Ranskan imperialistien, taholta, se yrittää pelotella niitä 
bolshevismin vaaralla ja lahjoa ne tekemällä niille palveluk
sia bolshevikkeja vastaan, proletaarista vallankumousta 
vastaan.

Saksan alaisten tai miehittämien maiden porvaristo yrit
tää vielä innokkaammin sopia Ententen kanssa varsinkin 
niissä tapauksissa, jolloin se, kuten esimerkiksi Suomessa, 
Ukrainassa j.n.e., tajuaa, että sen on täysin mahdotonta
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pitää riistettyjä työtätekeviä joukkoja valtansa alla ilman 
ulkomaisten pistinten apua.

Näiden olosuhteiden vaikutuksesta on muodostumassa 
tällainen Neuvostovallalle omalaatuinen tilanne: yhdeltä 
puolen me emme ole milloinkaan olleet niin lähellä kansain
välistä proletaarista vallankumousta kuin nyt, ja toiselta 
puolen emme ole milloinkaan olleet niin vaarallisessa ase
massa kuin nyt. Nyt ei enää ole kahta, toinen toistaan raa- 
televaa ja näännyttävää, likipitäen yhtä voimakasta impe
rialistista saalistajaryhmää. Jäljelle jää yksi voittajien, 
Englannin ja Ranskan imperialistien, ryhmittymä; se aikoo 
jakaa kapitalistien kesken koko maailman; se asettaa tehtä
väkseen kukistaa kaikin mokomin Venäjällä Neuvostovallan 
ja pystyttää sen sijalle porvariston vallan; se valmistautuu 
nyt hyökkäämään Venäjän kimppuun etelästä, esimerkiksi 
Dardanellien ja Mustan meren kautta tai Bulgarian ja 
Romanian kautta, samalla kun ainakin osa Englannin ja 
Ranskan imperialisteista nähtävästi toivoo Saksan halli
tuksen ryhtyvän joko suoranaisesta tai sanattomasta sopi
muksesta heidän kanssaan vetämään joukkojaan pois 
Ukrainasta vasta sitä mukaa kuin Englannin ja Ranskan 
joukot miehittävät Ukrainan, jotta saisi estetyksi sen, mikä 
on muussa tapauksessa väistämätöntä, estetyksi Ukrainan 
työläiset ja talonpojat pääsemästä voitolle ja pystyttämästä 
Ukrainaan työläisten ja talonpoikien hallitusta.

Laajat työläis- ja talonpoikaisjoukot eivät ole tajunneet 
kaikkialla ja aina syvimpiä kerroksia myöten sitä, että 
vastavallankumouksellisten krasnovilaisten ja valkokaarti
laisten selän takana meidän kimppuumme varustautuu 
hyökkäämään verrattomasti vaarallisempi voima, maail
man, ennen kaikkea Englannin ja Amerikan sekä Ranskan 
vastavallankumouksellinen porvaristo. Meidän on väsy
mättä levitettävä joukkoihin tätä tietoisuutta. On kiinnitet
tävä mitä suurinta huomiota Etelärintaman lujittamiseen, 
nykyistä verrattomasti voimakkaamman Punaisen Armeijan 
luomiseen ja aseistamiseen. Jokainen työväenjärjestö, jokai
nen talonpoikaisköyhälistön yhdistys, jokainen neuvosto- 
virasto on velvollinen asettamaan yhä uudelleen päiväjär
jestyksen ensimmäiseksi kysymykseksi armeijan lujittami
sen, tarkastamaan vielä ja vielä kerran, olemmeko tehneet 
kyllin paljon, mihin uusiin toimenpiteisiin me voimme ja: 
meidän pitää ryhtyä.
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Työläis- ja talonpoikaisjoukkojemme mielialassa on 
tapahtunut ilmeinen käänne. Joukot ovat voittaneet sodan 
aiheuttaman äärimmäisen väsymyksen. Armeijaa luodaan 
ja se on jo luotu. On kasvanut uusi, kommunistinen kuri, 
tietoinen kuri, työtätekevien kuri. Ja tämä tosiasia antaa 
meille täyden syyn luottaa varmasti siihen, että me kyke
nemme suojaamaan ja suojaamme sosialistisen isänmaan ja 
kansainvälisen proletaarisen vallankumouksen voiton.
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