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LUONNOS

Puoluekriisi pitkittyy loppumattomiin ja siitä vapautu
minen käy yhä vaikeammaksi. Enemmistön kannattajat ovat 
jo moneen kertaan esittäneet painetussa sanassa mieli
piteensä kriisin syistä ja siitä vapautumisen keinoista. 
22:n ilmoitus *, johon yhtyivät sekä useat komiteat (Odes
san, Jekaterinoslavin, Nikolajevin, Riian, Pietarin ja Mosko
van komiteat ja Kaukasian liitto) että 19:n julkilausuma 111 
kuin myöskin enemmistön ulkomaiset edustajat, antoi täy
dellisen ja tarkan selostuksen enemmistön ohjelmasta. 
Jokaiselle, joka on edes jossain määrin selvillä kriisin 
kulusta ja joka edes jossain määrin pitää arvossa puolueen 
kunniaa ja mainetta, on jo kauan sitten käynyt selväksi, 
ettei voi olla muuta ulospääsyä kuin puolueen edustaja
kokous. Mutta nyt Keskuskomitean osan uusi julkilausuma, 
puolueen Neuvoston uudet päätökset kärjistävät puolue-eri
mielisyyksiä yhä enemmän. Vähemmistön puolelle karanneet 
Keskuskomitean jäsenet eivät ole kaihtaneet enemmistön 
kannalle jääneiden Keskuskomitean jäsenten oikeuksien 
mitä karkeinta loukkaamista. Uusi Keskuskomitea on 
julistanut sovintoa enemmistöstä välittämättä, suorastaan 
sivuuttaen enemmistön kokonaan ja tehden sopimuksen 
yksistään vähemmistön kanssa ja vieläpä yksityisten salais
ten lehmäkauppojen pohjalla. Joka olisi rehellisesti halun
nut sovintoa, se olisi ennen kaikkea kutsunut koolle 
kaikki taistelevat, kiistelevät ja tyytymättömät, ja sellainen 
koollekutsuminen onkin puolueen edustajakokous. Mutta 
puhua rauhasta ja pelätä edustajakokousta, sovittaa ja

* Ks. tä tä  osaa, ss. 441—449. T olm .
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samaan aikaan peloitella kahtiajakaantumisella, koskapa 
vähemmistö kärsii todennäköisesti tappion kolmannessa
kin edustajakokouksessa,— se merkitsee teeskentelemistä, 
se merkitsee ulkomaisen kerhon oikun väkisin tyrkyttä
mistä Venäjällä oleville puoluetyöntekijöille, se merkitsee 
enemmistön täydellisen kavaltamisen siunaamista hyvältä 
kajahtavalla rauhantunnuksella. Rauhan nimessä uusi 
Keskuskomitea mitätöi järjestöjä, jotka rohkenevat haluta 
edustajakokousta. Rauhan nimessä uusi Keskuskomitea 
julistaa enemmistön julkaisut ei-puoluejulkaisuiksi ja kiel
täytyy toimittamasta niitä komiteoille. Rauhan nimessä 
uusi Keskuskomitea vie rettelöt puolueen Neuvoston päätök
siin, Neuvoston, joka julkeaa painetussa sanassa puhua 
sellaisten tovereiden »petoksista”, joiden tekoja ei ole vielä 
tarkastettu ja joille ei ole vaivauduttu edes esittämään 
heitä vastaan kohdistettua syytöstä. Nyt puolueen Neuvosto 
suorastaan väärentää puolueen yleistä mielipidettä ja pää
töksiä antaen edustajakokous-aatetta kohtaan ilmeisen viha
mielisen Keskuskomitean tehtäväksi komiteoiden päätöslau
selmien tarkastuksen, pitäen noita päätöslauselmia epäilyk
sen alaisina, viivyttäen niiden julkaisemista, laskien ääniä 
väärin, anastaen itselleen edustajakokouksen oikeuden 
julistaa mandaatteja pätemättömiksi, aiheuttaen myöntei
sessä työssä hajaannusta nostamalla »periferiaa” paikallis- 
komiteoita vastaan. Ja samalla myös puolueen yleinen 
myönteinen työ on pysähdyksissä sen vuoksi, että taistelu 
edustajakokousta vastaan nielee Keskuskomitean ja Pää- 
äänenkannattajan voimat.

Enemmistön komiteoille ja järjestöille ei jää muuta neu
voksi kuin liittyä lujasti yhteen taistelun käymiseksi edus
tajakokouksen puolesta, taistelun käymiseksi niin sanottuja 
puolueen keskuselimiä vastaan, jotka tekevät todellisuu
dessa suoranaista pilkkaa puolueesta. Me olemme panneet 
alun sellaiselle yhteenliittymiselle muodostamalla Odessan, 
Jekaterinoslavin, Nikolajevin, Riian, Pietarin ja Moskovan 
komiteoiden aloitteesta ja suostumuksella Enemmistökomi- 
teain Byroon.

Tunnuksenamme on puoluekantaisuuden taistelu kerho- 
laisuutta vastaan, johdonmukaisen vallankumouksellisen 
suunnan taistelu luovimista, sotkuisuutta ja rabotshejedelo- 
laisuuteen palaamista vastaan, proletaarisen organisaation
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ja kurinalaisuuden nimessä käytävä taistelu desorganisaat- 
toreita vastaan.

Lähimpinä tehtävinämme on enemmistön aatteellinen ja 
organisatorinen yhteenliittäminen Venäjällä ja ulkomailla, 
enemmistön julkaisutoiminnan (jonka ovat ulkomailla aloit
taneet toverit Bontsh-Brujevitsh ja Lenin) kaikinpuolinen 
tukeminen ja kehittäminen, taistelu keskuselintemme bona- 
partismia vastaan, sen valvonta, että 3. edustajakokouksen 
koollekutsumisen toimenpiteitä toteutetaan oikein, komiteoi
den myönteisen työn auttaminen, työn, jota toimituksen ja 
uuden Keskuskomitean asiamiehet desorganisoivat.

Enemmistökomiteain Byroo
Byroon kanssa voidaan pitää yhteyttä enemmistökomiteoi- 

den kautta Venäjällä ja Bontsh-Brujevitshin ja Leninin 
kustantamon kautta ulkomailla..

Kirjoitettu ennen lokakuun 20 
(marraskuun 2) päivää v. 1904

Julkaistu ensi kerran o. 1940 
aikakauslehdessä „Proletarskaja 

Revoljutsija" M 2

Julkaistaan
käsikirjoituksen mukaan




