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VKP(b):n KESKUSKOMITEAN TEESIT 
ITÄRINTAMAN TILANTEEN JOHDOSTA

Koltshakin voitot Itärintamalla muodostuvat erittäin 
uhkaavaksi vaaraksi Neuvostotasavallalle. On jännitettävä 
äärimmilleen kaikki voimat, jotta Koltshak saataisiin murs
katuksi.

Sen vuoksi Keskuskomitea kehottaa kaikkia puoluejärjes- 
töjä keskittämään voimansa ensisijaisesti seuraaviin toi
menpiteisiin, joihin puoluejärjestöjen ja varsinkin ammatti
liittojen on ryhdyttävä, jotta saataisiin entistä laajemmat 
työväenluokan kerrokset aktiivisesti mukaan maan puolus
tukseen.

1. Huhtikuun 11 pnä 1919 julistetun mobilisaation kaikin
puolinen tukeminen.

Puolueen ja ammattiliittojen kaikki voimat on mobilisoi
tava viipymättä, jotta voitaisiin antaa mitä tarmokkainta 
apua aivan lähipäivinä, viivyttelemättä vähimmässäkään 
määrin mobilisaatiota, jonka Kansankomissaarien Neu
vosto on dekreetillään huhtikuun 10 päivältä 1919 määrän
nyt toimeenpantavaksi.

On päästävä heti siihen, että mobilisoitavat näkisivät 
ammattiliittojen olevan toimeliaasti mukana ja tuntisivat 
saavansa tukea työväenluokalta.

On erityisesti tehtävä selväksi jokaiselle mobilisoitavalle, 
että kun hänet lähetetään viipymättä rintamalle, niin se 
parantaa hänen kohdallaan elintarvikkeiden saantia ensin
näkin sen johdosta, että sotilaiden muonitus viljavalla 
rintamavyöhykkeellä on parempaa; toiseksi sen johdosta, 
että nälänhätää kärsiviin kuvernementteihin toimitettava 
vilja joutuu silloin jaettavaksi pienemmän kuluttajakun- 
nan kesken; kolmanneksi sen johdosta, että järjestetään
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laajassa mitassa elintarvikepakettien lähetyksiä rintama- 
alueilta puna-armeijalaisten perheille heidän kotiseudul
leen.

Keskuskomitea vaatii jokaiselta puoluejärjestöltä ja 
jokaiselta ammattiliittojärjestöltä viikoittain ainakin lyhyen 
selostuksen siitä, mitä ne ovat tehneet mobilisoinnin edis
tämiseksi ja mobilisoitavien auttamiseksi.

2. Rintamaa lähellä olevilla seuduilla, varsinkin Volgan 
varrella, on aseistettava järjestään kaikki ammattiliittojen 
jäsenet ja siinä tapauksessa, ettei aseita riitä, mobilisoitava 
heidät kaikki erilaisiin tehtäviin Punaisen Armeijan avuksi, 
täydennykseksi riveistä poistuvien tilalle j.n.e.

Sellaiset kaupungit kuin Pokrovsk, missä ammattiliitot 
ovat itse päättäneet mobilisoida viipymättä 50% kaikista 
jäsenistään, olkoot meille esikuvana. Pääkaupungit ja suu
rimmat tehdasteollisuuskeskukset eivät saa jäädä jälkeen 
Pokrovskista.

Ammattiliittojen on suoritettava kaikkialla omin voimin 
ja keinoin jäsentensä tarkistusluettelointi lähettääkseen 
kaikki ne, joiden oleskelu kotiseudulla ei ole ehdottomasti 
välttämätöntä, taistelemaan Volgan ja Uralin seudun 
puolesta.

3. On kiinnitettävä mitä vakavinta huomiota agitaatio- 
työn voimistamiseen varsinkin mobilisoitavien, mobilisoi
tujen ja puna-armeijalaisten keskuudessa. Ei saa rajoittua 
tavanomaisiin agitaatiomenetelmiin, esitelmiin, joukko
kokouksiin y.m.s., vaan on kehitettävä agitaatiotyötä työ- 
läisryhmien ja yksikseen toimivien työläisten voimin puna- 
armeijalaisten keskuudessa, jaoteltava kasarmit, Punaisen 
Armeijan joukko-osastot ja tehtaat tällaisten tavallisista 
työläisistä, ammattiliiton jäsenistä, muodostettujen ryhmien 
kesken. Ammattiliittojen tulee valvoa, että kaikki niiden 
jäsenet osallistuvat asunnoissa tehtävään agitaatiotyöhön, 
lentolehtisten levitykseen ja henkilökohtaisiin keskustelu
tilaisuuksiin.

4. Kaikki miespuoliset toimihenkilöt pitää korvata nai
silla. Sitä varten on suoritettava sekä puolueen- että 
ammattiliitonjäsenten uudestirekisteröinti.

Kaikkia ammattiliittojen jäseniä ja kaikkia toimihenki
löitä varten on otettava käytäntöön erityiset kortit, joihin 
tehdään merkintä kunkin henkilökohtaisesta osallistumi
sesta Punaisen Armeijan avustamiseen.
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5. Ammattiliittojen, tehdaskomiteoiden, puoluejärjestöjen, 
osuuskuntien j.n.e. kautta on viipymättä perustettava sekä 
paikallisia että keskusa vu s tu s to im is to ja  eli m yö tä va ik u tu s-  
kom iteo ita . Niiden osoitteet on julkaistava kaikkien tiedoksi. 
Väestölle on tiedotettava niistä mahdollisimman laajasti. 
Jokaisen mobilisoitavan, jokaisen puna-armeijalaisen, jokai
sen elintarvikkeiden hankintatyöhön etelään, Donille ja 
Ukrainaan haluavan tulee tietää, että tällaisesta avustus- 
toimistosta eli myötävaikutuskomiteasta, joka on läheinen 
ja avoin työläiselle ja talonpojalle, hän saa neuvoja ja 
ohjeita, häntä autetaan saamaan yhteys sotilasvirastoihin 
j.n.e.

Tällaisten toimistojen erikoiseksi tehtäväksi on asetettava 
P u n aisen  A rm eija n  huollon  edistäminen. Me voimme lisätä 
armeijamme miesvahvuutta hyvin suuresti, jos parannamme 
sen ase-, varuste- y.m. huoltoa. Onhan väestön hallussa 
vielä melko paljon aseita, jotka ovat joko kätköissä tai muu
ten jääneet luovuttamatta armeijan käyttöön. Tehtaiden 
varastoissa on huomattavia määriä erilaisia armeijan tar
vitsemia varusteita, ja ne on etsittävä nopeasti käsille ja 
toimitettava armeijalle. Itse väestön tulee antaa viipymä
töntä, laajaa, tarmokasta apua armeijan huoltoa hoitaville 
sotilaslaitoksille. Tähän tehtävään on käytävä käsiksi kai
kin voimin.

6. Ammattiliittojen välityksellä on järjestettävä laajassa 
mitassa ei-maanviljelyskuvernementtien talonpoikien, var
sinkin talonpoikaisnuorison mobilisoiminen Punaisen Ar
meijan riveihin sekä elintarvikekomennuskuntien ja -armei
jan muodostamiseksi Donilla ja Ukrainassa.

Tätä toimintaa voidaan ja pitää laajentaa monin verroin, 
siten autetaan pääkaupunkien ja ei-maanviljelyskuverne
menttien nälkäänäkevää väestöä sekä samalla lujitetaan 
Punaista Armeijaa.

7. Menshevikkien ja eserrien suhteen puolueen linja on 
nykytilanteessa seuraava: vankilaan ne, jotka auttavat tah
toen tai tahtomattaan Koltshakia. Emme tule sietämään 
tasavallassamme, työtätekevien tasavallassa ihmisiä, jotka 
eivät auta meitä teoilla taistelussa Koltshakia vastaan. 
Menshevikkien ja eserrien joukossa on kuitenkin sellaisia, 
jotka tahtovat antaa tämäntapaista apua. Näitä henkilöitä 
pitää rohkaista antamalla heille käytännöllisiä tehtäviä
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etupäässä Punaisen Armeijan teknillisen avustamisen alalla 
selustassa, samalla valvoen tiukasti tätä työtä.

Keskuskomitea kääntyy kaikkien puoluejärjestöjen ja 
kaikkien ammattiliittojen puoleen pyynnöllä, että ne kävisi
vät käsiksi työhön vallankumoukselliseen tapaan, rajoittu
matta vanhoihin kaavoihin.

Me voimme voittaa Koltshakin. Me voimme voittaa 
nopeasti ja lopullisesti, sillä voittomme etelässä ja päivä 
päivältä paraneva ja eduksemme muuttuva kansainvälinen 
tilanne takaavat meille lopullisen voiton.

On jännitettävä kaikki voimat, ryhdyttävä toimeen val
lankumouksellisella tarmolla, ja Koltshak on pian murs
kattu. Volgaa, Uralia ja Siperiaa voidaan puolustaa, niitä 
on puolustettava ja ne on vallattava takaisin.
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