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V I Lenin 

Frågor till delegaterna vid allmänna armékongressen för 
arméns demobilisering 

1) Är möjligheterna att tyskarna skall börja en offensiv inom en nära framtid små eller stora: 

a) med hänsynstagande till den fysiska och tekniska, möjligheten av en vinteroffensiv; 

b) med hänsynstagande till stämningen bland de tyska soldatmassorna: är denna stämning 
istånd att förhindra en offensiv eller åtminstone försena den? 

2) Kan man förutsätta, att tyskarna, ifall vi omedelbart avbryter fredsförhandlingarna och om 
deras trupper omedelbart övergår till offensiv, är i stånd att tilldela oss ett avgörande neder-
lag? Är de i stånd att ta Petrograd? 

3) Kan man frukta, att nyheten om fredsförhandlingarnas sammanbrott framkallar en mass-
omfattande anarkistisk stämning inom armén och flykt från fronten, eller kan man vara över-
tygad om att armén orubbligt kommer att hålla fronten även efter en sådan nyhet? 

4) Är vår armé istånd att i stridshänseende motstå en tysk offensiv, om den börjar den 1 
januari? Om icke, efter vilken tid skulle vår armé kunna leverera motstånd mot en tysk 
offensiv? 

5) Skulle vår armé i händelse av en snabb tysk offensiv kunna retirera i ordning och bevara 
artilleriet och, i så fall, hur länge skulle man under sådana betingelser kunna hålla tillbaka 
tyskarnas framryckning mot Rysslands inre? 

6) Allmän slutsats: Bör man med tanke på arméns tillstånd söka dra ut på fredsförhand-
lingarna eller revolutionärt tvärt och omedelbart bryta fredsförhandlingarna på grund av 
tyskarnas annexionism och därmed genomföra en beslutsam stadig övergång, som förbereder 
jordmånen för möjligheten till ett revolutionärt krig? 

7) Bör man genast övergå till ökad agitation mot tyskarnas annexionism och till agitation för 
ett revolutionärt krig? 

8) Kan man inom mycket kort frist (exempelvis 5-10 dagar) organisera en utfrågning av ett 
tämligen stort antal förband i den opererande armén med beräkning att erhålla riktigare och 
fullständigare svar på de ovan ställda frågorna? 

9) Kan man hoppas, att differenserna med ukrainarna minskar eller t. o. m. förbyts i en 
vänskaplig sammanslutning av krafterna vid nyheten om tyskarnas annexionism, eller kan 
man vänta att ukrainarna skall utnyttja sig av storryssarnas mer svåra läge för att öka sin kamp 
mot storryssarna? 

10) Om armén kunde rösta, skulle den då uttala sig för omedelbar fred på annexionistiska 
(förlust av samtliga besatta områden) och ekonomiskt ytterst tunga villkor för Ryssland, eller 
skulle den uttala sig för den yttersta anspänning av krafterna för ett revolutionärt krig, d. v. s. 
för att slå tillbaka tyskarna? 

Skrivet före 18 (31) december 1917.  

Första gången tryckt 1927 i boken ”Lenininstitutets anteckningar” II. 

V. I. Lenin, Skrifter, fjärde ryska uppl., b. 26, sid. 356-357. 
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