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LISÄYS SAKSAN TYÖLÄISILLE 
JA VIERASTA TYÖTÄ KIISTÄMÄTTÖMILLE 

TALONPOJILLE OSOITETUN VETOOMUKSEN 
LUONNOKSEEN

Koko maailmassa kasvaa proletaarien myötätunto Neu
vostovaltaa kohtaan, lujittuu heidän vakaumuksensa, että 
vain Neuvostovalta, työtätekevien oma valta, eikä demo- 
kraattisimmankaan tasavallan porvarillinen parlamenta
rismi, pystyy vapauttamaan työn pääoman ikeestä, kansat 
eripuraisuudesta ja sodista, ihmiskunnan raivohullun impe
rialismin riehunnalta.

Tämä vakaumus raivaa ehdottomasti tien itselleen. Kaik
kien maiden työläiset tulevat yhä vakuuttuneemmiksi siitä, 
ettei imperialismilta eikä sodilta voida pelastua, ellei kat
kaista välejä porvaristoon ja voiteta sitä, ellei kukisteta sen 
valtaa, ellei tukahduteta armotta riistäjien vastarintaa. 
Tämä voidaan panna alulle vain omassa maassa. Kun Venä
jän neuvostojärjestelmä on voittanut puolelleen koko maail
man työväenjoukkojen myötätunnon, kun kaikki paitsi riis
täjiä ja heidän käskyläisiään näkevät nyt pelastuksen vain 
Neuvostovallassa, niin me Venäjän työläiset ja talonpojat 
olemme voittaneet tämän luottamuksen sillä, että olemme 
katkaisseet välit oman maamme porvaristoon, kukistaneet 
sen, tukahduttaneet sen vastarinnan, ajaneet häpeällä pois 
työtätekevien keskuudesta ne petturimaisen sosialismin joh
tajat, jotka, kuten menshevikit ja eserrät, harjoittivat suora
naisesti sekä välillisesti liittoilua imperialistisen porvaris
ton, Kerenskin y.m. kanssa.

Saksan kansan pelastuksesta ei voi olla puhettakaan niin 
kauan kuin Saksan työläiset sietävät vallanpitäjinään 
samanlaisia sosialismin kavaltajia, heittiöitä ja porvariston 
lakeijoita, Scheidemanneja ja koko heidän puoluettaan. 
Siihen asti Saksan kansa pysyy tosiasiassa — kaikista



364 V. I. L E N I N

..sosialistisista” fraaseista, kaikista ..demokraattisista” ja 

..tasavaltalaisista” koristeista huolimatta — porvariston 
orjana ja k a n s s a s y y l l i s e n ä  sen rikoksiin, aivan 
samoin kuin Ententen »sosialistit”, jotka kuuluvat »berni
läiseen”, keltaiseen Internationaleen ja vastaavat Ententen 
julmuuksiin tekopyhillä toivomuksilla, mitäänsanomatto
milla hyväntahtoisilla korulauseilla tai Wilsonille osoite
tuilla kohteliaisuuksilla j.n.e., ovat sosialismin kavaltajia, 
heittiöitä ja kanssasyyllisiä Ranskan, Englannin sekä Ame
rikan porvariston julmuuksiin ja rikoksiin.

Saksan työläisten irtisanoutuminen sosialismin kavalta
jista, Scheidemanneista ja heidän puolueestaan on kiertä
mätön. Saksan työläisten irtisanoutuminen niinkutsutuista 
»riippumattomista” — jotka eilen olivat riippuvaisia Schei
demanneista ja tänään ovat riippuvaisia omasta pelostaan 
siirtyä päättävästi Neuvostojen kaikkivallan kannalle — 
tämä Saksan työläisten irtisanoutuminen riippumattomien 
velttoudesta, puolinaisuudesta, aatteettomuudesta ja selkä- 
rangattomuudesta on kiertämätöntä. Porvaristo voi ottaa 
hengiltä satoja johtajia ja tuhansia työläisiä, mutta se ei 
kykene estämään tätä pesäeroa.
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