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UUSI MENSHEVIKKIKONFERENSSI

Meille on lähetetty hektografilla painetut menshevikkien 
„Etelän perustavan (!?) konferenssin” päätöslauselmat95. 
Tärkeimpään päätöslauselmaan (Valtakunnanduumasta) me 
vielä palaamme. Toistaiseksi huomautamme, että „Iskran” 
,,Duuma”-taktiikan kahdesta tärkeimmästä pykälästä konfe
renssi on heittänyt pois „painostuksen jyrkkien” (Martovin, 
Tsherevaninin, Parvusin hengessä) „valitsemiseksi Valta- 
kunnanduumaan”, mutta on hyväksynyt „perustavan 
kokouksen yleiskansallisten vaalien järjestämisen”. „Iskran” 
toimituksen kokoonpanoa koskevasta kysymyksestä on 
hyväksytty kolme päätöslauselmaa, mutta kysymystä ei ole 
kuitenkaan ratkaistu. Yksi päätöslauselma pyytää Axelrodia 
olemaan poistumatta toimituksesta, toinen pyytää 
Plehanovia palaamaan toimitukseen (ja konferenssi sitä 
paitsi — nähtävästi ilman pilailuhalua — sanoo olevansa 
„ymmällä” Plehanovin poistumisen johdosta), kolmas 
päätöslauselma kiittää „Iskraa”, lausuu sille täydellisen 
luottamuksen y.m.s., mutta kysymyksen toimituksen kokoon
panosta „siirtää yleisvenäläisen perustavan konferenssin 
lopullisesti päätettäväksi”. „Ensimmäinen yleisvenäläinen 
konferenssi”, kuten tunnettua, „siirsi” kysymyksen paikallis
ten järjestöjen ratkaistavaksi. Paikalliset järjestöt „siirtä
vät” perustavan konferenssin ratkaistavaksi... Tätä 
luultavasti nimitetään byrokratismin ja formalismin poista
miseksi... Mutta sillä aikaa kun käydään käräjiä, „Iskra” 
käyttää Pää-äänenkannattajan nimeä, jota sille eivät ole 
antaneet edes sen kannattajatkaan. Mukava asenne, sanos 
muuta!

Etelän konferenssin organisaatiosäännöt ovat jäljennös 
jo tunnetuista säännöistä, joihin on kuitenkin tehty pieniä
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muutoksia; on lisätty §: „puolueen korkeimpana elimenä 
ovat puolueen edustajakokoukset, jotka kokoontuvat, mikäli 
mahdollista, kerran vuodessa”. Tervehdimme lämpimästi 
tätä parannusta. Sen uuden ja erinomaisen pykälän ohella, 
että „Keskuskomitea valitaan edustajakokouksessa”, sen 
mainion toivomuksen ohella, että kysymys toimituksen 
kokoonpanostakin ratkaistaisiin (vaikkapa tulevaisuudessa) 
edustajakokouksessa, tuo parannus osoittaa liikuttavan III 
edustajakokouksen päätösten suuntaan. Toivokaamme, että 
vielä noin neljän kuukauden kuluttua seuraava „perustava” 
konferenssi säätää myös edustajakokousten, noiden puo
lueen korkeimpien elinten, koollekutsumisjärjestyksen... 
Yhdistymistä koskevassa kysymyksessä konferenssi 
valitettavasti kiertelee ja kaartelee, mutta ei sano suoraan: 
haluatteko yhdistyä III edustajakokouksen perustalla? 
ellette, niin haluatteko valmistella kahta edustajakokousta 
samaksi ajaksi ja samassa paikassa pidettäväksi? Toivo
kaamme, että seuraava „perustava” konferenssi (toivotta
vasti ennemmin kuin neljän kuukauden kuluttua!) ratkaisee 
tämän kysymyksen.
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