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TIEDOITUS ORGANIS AATK) KOMITEAN 
MUODOSTAMISESTA JA VENÄJÄN 

SOSIALIDEMOKRAATTISEN TYÖVÄENPUOLUEEN 
m  SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN EDUSTAJAKOKOUKSEN 

KOOLLEKUTSUMISESTA130

Se vaikea kriisi, jota puolueemme on potenut jo puolen
toista vuoden ajan, II edustajakokouksen ajoista lähtien, on 
johtanut kiertämättömään ja jo kauan ennakolta nähtyyn 
tulokseen, keskuselinten täydelliseen eroon puolueesta. 
Emme ryhdy tässä kertaamaan kriisin painostavaa historiaa 
ja palauttamaan mieleen tosiasioita, joita on riittävästi 
valaistu puoluekirjallisuudessa yleensä ja muun muassa 
Venäjän komiteoiden ja komiteain konferenssien monissa 
päätöslauselmissa ja lausunnoissa. Riittävää on mainita, 
että viimeksi pidetty tällainen konferenssi, pohjoinen kon
ferenssi, johon osallistuivat Pietarin, Riian, Tverin, Mosko
van, Pohjoinen ja Nizhni Novgorodin komitea, valitsi 
byroon ja antoi sen toimeksi esiintyä Organisaatiokomitean 
ominaisuudessa Venäjän sosialidemokraattisen työväen
puolueen III sääntömääräisen edustajakokouksen koolle
kutsumiseksi viipymättä.

Nyt byroo on odottanut umpeen kaikki ne aikamäärät, 
joita komiteat olivat niin sanotulle Keskuskomitealle vas
tauksen antamiseksi asettaneet, ja tehnyt sopimuksen kolmen 
eteläisen (Odessan, Jekaterinoslavin ja Nikolajevin) ja 
neljän kaukasialaisen komitean valtuutettujen kanssa. 
Byroo esiintyy nyt Organisaatiokomitean ominaisuudessa 
ja kutsuu koolle Venäjän sosialidemokraattisen työväen
puolueen III sääntömääräisen edustajakokouksen ilman 
keskusten suostumusta, keskusten, jotka ovat tilivelvollisia 
puolueelle, mutta ovat kieltäytyneet vastuunalaisuudesta 
puolueen edessä.

Venäjä elää ennenkuulumattoman poliittisen nousun 
aikaa, ja proletariaatille lankeaa itsevaltiutta vastaan käytä
vän taistelun mitä suurimmat historialliset tehtävät. Kaikki
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Venäjällä työskentelevät sosialidemokraatit tietävät, kuinka 
äärettömän suurta vahinkoa proletariaatin voimien järjestä
misen ja yhteenliittämisen asialle on meidän puoluehajaan
nuksemme tuottanut, kuinka ääretöntä vahinkoa on kärsinyt 
propaganda, agitaatio ja työläisten yhteenliittäminen Venä-, 
jällä ulkomaisen kerholaisuuden turmiollisen vaikutuksen 
vuoksi. Ja kun kerran ulkomaisia kerhoja ja niiden suosik
keja ei voida yhdistää, niin yhdistyköön ainakin kaikki 
sosialidemokraattiset työntekijät Venäjällä, kaikki vallanku
mouksellisen sosialidemokratian johdonmukaisen suunnan 
kannattajat. Tällainen yhteenliittyminen on ainoa varma tie 
Venäjän kaikkien sosialidemokraattien tulevaan täydelliseen 
ja kestävään yhtenäisyyteen.

Eläköön Venäjän, eläköön kansainvälinen vallankumouk-’ 
sellinen sosialidemokratia!

Edustajakokouksen koollekutsumisen ehdoista Organi- 
saatiokomitea katsoo tarpeelliseksi julkaista yleiseen tietoon 
seuraavaa:

1) Organisaatiokomitea tunnustaa ehdottoman oikeuden 
osallistua III sääntömääräiseen edustajakokoukseen päätös
valtaisella äänioikeudella kaikille Venäjän sosialidemokraat
tisen työväenpuolueen II edustajakokouksen vahvistamille 
Venäjällä oleville komiteoille ja järjestöille (Pietarin,. 
Moskovan, Harkovin, Kievin, Odessan, Nikolajevin, Donin, 
Jekaterinoslavin, Saratovin, Uralin, Pohjoisen, Tulan, 
Tverin, Nizhni Novgorodin, Bakun, Batumin, Tiflisin, Gorno- 
zavodskin, Siperian ja Krimin komiteoille).

2) Organisaatiokomitea tunnustaa ehdollisen oikeuden 
osallistua edustajakokoukseen niille komiteoille, jotka 
Keskuskomitea on vahvistanut toisen edustajakokouksen 
jälkeen (Mingrelian, Astrakanin, Orelin-Brjanskin, Sama
ran, Smolenskin, Riian, Kurskin ja Voronezhin komiteoille 
ja myös Ulkomaiselle liigalle). Kaikki nämä komiteat ovat 
puolueen luottamuksen menettäneiden keskusten vahvista
mia. Olemme velvollisia kutsumaan ne III edustajakokouk
seen, mutta vain edustajakokous itse voi lopullisesti rat
kaista kysymyksen niiden osallistumisesta (komitean 
pätevyys, oikeus neuvottelevaan tai päätösvaltaiseen ääni
oikeuteen j.n.e.).

3) Organisaatiokomitea lausuu Venäjän komiteoiden
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enemmistön nimessä toivomuksen, että Venäjän sosialidemo
kraattisen työväenpuolueen III sääntömääräiseen edustaja
kokoukseen osallistuisivat k a i k k i  Venäjän sosialidemo
kraattisen työväenpuolueen niin ulkomaiset kuin venäläiset
kin järjestöt ja etenkin kaikki työväenjärjestöt, jotka lukevat 
itsensä Venäjän sosialidemokraattiseen työväenpuolueeseen 
kuuluviksi. Näiden viimemainittujen osallistumista me 
pidämme erikoisen toivottavana sen vuoksi, että puoluekriisi 
ja valinnallisuusperiaatteen ja rabotshejedelolaisen demo- 
kratismin demagoginen saarnaaminen on aiheuttanut jo 
kokonaisen jakaantumissarjan. Pitää käyttää hyväksi edus
tajakokousta ja yrittää Venäjän komiteoiden enemmistön 
edustajain osanotolla poistaa nuo jakaantumiset tai hei
kentää niiden aiheuttamaa vahinkoa.

4) Organisaatiokomitea kehoittaa sen vuoksi kaikkia, 
jotka haluavat osallistua edustajakokoukseen, viipymättä 
vastaamaan ja ottamaan yhteyden siihen (jonkin komitean 
kautta niistä kolmestatoista, jotka yllä on mainittu).

5) Edustajakokoukseen kutsumisen ehdot määritellään 
kiistatapauksissa kahden lähimmän komitean ja Organi- 
saatiokomiteasta olevan kolmannen henkilön päätöksellä.

6) Edustajakokoukseen osallistumisen ehdot (neuvottele- 
valla vai päätösvaltaisella äänioikeudella) komiteoille ja 
muille järjestöille, joita puolueen toinen edustajakokous ei 
ole vahvistanut, määrittelee III edustajakokous itse.

7) Edustajakokouksen ajan ja paikan määrää Organisaa
tiokomitea.

Kirjoitettu joulukuussa 1904

Julkaistu ensi kerran v. 1926 
V Lenin-kokoefmassa
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