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KETÄ HE AIKOVAT PETTÄÄ?

Juuri saamassamme „Iskran” 89. numerossa näemme 
»puolueen Neuvoston” päätöksen vuoden 1905 maaliskuun 
8 pltä. Ulkomainen »Neuvosto”, kuten odotettavissakin oli, 
pauhaa ja jyrisee edustajakokousta vastaan, jota Venäjän 
puoluekomiteat kutsuvat koolle, ja ilmoittaa, että »moisella 
menettelyllään siihen osallistujat itse asettavat itsensä 
puolueen ulkopuolelle”. Käsitämme täydellisesti ulkomaisen 
kerhon kimpaantumisen, kerhon, josta Venäjällä toimiva 
puolue on faktillisesti jo kauan sitten eronnut ja nyt eroaa 
muodollisestikin. Käsitettävää on myös se, että vain kiukun 
ja epätoivon vallassa ihmiset saattavat ajatella yhtä tolkut
tomasti ja »poiketa totuudesta” yhtä taitamattomasti kuin 
sen tekee Neuvosto. »Sääntöjen mukaan”, sanotaan meille, 
»edustajakokouksen voi kutsua koolle vain Neuvosto”. Niin 
kyllä, paitsi siinä tapauksessa, kun Neuvosto rikkoo sään
töjä ja kieltäytyy petoksellisesti sille ehdottomasta edustaja
kokouksen koollekutsumisesta. Neuvostoon nähden puolue 
onkin jo kauan sitten todistanut juuri tämän »tapauksen” 
(ks. Orlovski: »Neuvosto puoluetta vastaan”, jossa muun 
muassa on osoitettu, että »Neuvoston” laskuopin mukaan 
16X 4 =  611). Vuoden 1905 tammikuun 1 päivään men
nessä, sanotaan meille edelleen, Neuvoston yksimielisen 
(Lenin mukaan luettuna) päätöksen mukaisesti, oikeuskel
poisia järjestöjä oli 33, keskuselimiä lukuunottamatta. Se 
ei ole totta. Samasta kirjasesta puolue on tietänyt jo kauan 
sitten, että vuoden 1905 tammikuun 1 päivään mennessä 
oikeuskelpoisia järjestöjä oli vain 29. »Iskran” mainitsemia 
Kubanin ja Kasaanin komiteaa Neuvosto ei ollut koskaan 
vahvistanut ja Polesjen ja Luoteinen komitea vahvistettiin
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vasta vuoden 1905 huhtikuun 1 päivään mennessä. Jäljelle 
jää 29 järjestöä (komiteat: Pietarin, Moskovan, Tverin, 
Pohjoinen, Tulan, Nizhni Novgorodin, Saratovin, Uralin — 
Ufan, Siperian, Donin, Harkovin, Kievin, Odessan, Jekateri- 
noslavin, Riian, Orelin — Brjanskin, Smolenskin, Samaran, 
Voronezhin, Kaukasian liitto =  4 komiteaa, Kurskin, 
Astrakaanin, Nikolajevin, Krimin, Vuoriteollisuuspiirin, 
Liiga). „Enemmistökomiteain Byroo” vetoaa 10 järjestön 
valtuutukseen,— sanoo Neuvosto edelleen. Se on vale. 
Kuten kaikki tietävät, byroo valittiin jo ennen v. 1905 tammi
kuun 1 päivää kolmessa konferenssissa kolmentoista komi
tean toimesta (6 pohjoista, 3 eteläistä, 4 kaukasialaista). 
Sen jälkeen, kun byroo esitti koollekutsuttavaksi edustaja
kokouksen, byroohon yhtyivät Voronezhin ja Tulan 
komitea. Näin ollen vuoden 1905 tammikuun 1 päivään 
mennessä 28:sta Venäjällä olevasta täysoikeuksisesta 
komiteasta 15 ilmoitti puoltavansa edustajakokousta vas
toin bonapartelaisten keskuselinten tahtoa. Tähän ei ole 
vielä laskettu niitä täysoikeuksisia järjestöjä (Saratovin, 
Siperian komiteaa y.m.), jotka kauan sitten ovat yleensä 
puoltaneet edustajakokousta (ks. Shahovin kirjasta: „Tais- 
telu edustajakokouksen puolesta”). Se, miten naurettavia 
ja kömpelöitä ovat Neuvoston yritykset pettää tietämätöntä 
yleisöä, joka on tutustunut asiaan ulkomaalaisten lörpötys- 
ten eikä asiakirjojen perusteella,— käy ilmi varsinkin 
kahdesta seuraavasta asiapaperista. Vähemmistön julkaise
massa tavattoman mielenkiintoisessa kirjasessa ..Selostus 
vuoden 1904 syyskuun 2 pnä Genevessä pidetystä kokouk
sesta” Dan tunnustaa, että puoluekomiteain enemmistö on 
katkaissut kaikki toverilliset suhteensa „Iskraan”, ja 
Plehanovin, joka on enemmistölle jyrkän vihamielinen, on 
ollut pakko ilmoittaa, että vastapuolien voimat ovat 
likipitäen yhtä suuret!! (Tämä on ulkomaalaisen lau
sunto, huomatkaa.) Leninin ..Ilmoituksessa” *, jota vähem
mistö ei ainoastaan ole ollut kiistämättä, vaan on päinvas
toin vahvistanut Popovin välittömän tunnustuksen kautta, 
Keskuskomitean asiamies eikä kukaan muu tunnustaa, että 
vähemmistöllä on vain 4 venäläistä komiteaa ja että 
oikeassa puolueen edustajakokouksessa toimitus ja 
Neuvosto epäilemättä erotetaan. Vielä kerran: ketä

* Ks. Teokset, 7. osa, ss. 527—528. Tolm.
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te aiotte pettää, arvoisat kooptaatiosankarit? Te pelkäätte 
kuin tulta ainoaa todella puoluehenkistä ulospääsyä — 
edustajakokousta ja samanaikaisesti vakuutatte, että vas- 
tustajienne kannalla on mitätön osa, jokunen neljännesosa 
järjestöistä! Kiukuissanne te ette huomaa, että lyötte itse 
itseänne. Senköhän vuoksi Nikolai II pelkää perustavaa 
kokousta, että tsarismin vastustajat muodostavat mitättö
män osan kansasta?
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