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KIRJE J. V. STALINILLE
JA MUILLE POLIITTISEN BYROON JÄSENILLE
Poliittisen byroon kyselyyn toimilupien myöntämisestä
naftateollisuuden harjoittamiseen on saatu vastaukset sekä
Krasinilta (ja Bogdatjanilta) että Naftateollisuuden päähallinnon puheenjohtajalta Dosserilta ja sen 4 spesialis
tilta.
Nämä vastaukset, jotka koskevat selostusta „Naftateollisuuden tila vuoden 1920 lopulla” (Baku, 1920), lähetän tov.
Stalinille ja pyydän, että kaikki Poliittisen byroon jäsenet
ottaisivat puhelinyhteyden häneen saadakseen häneltä
ajoissa nämä aineistot ja lukeakseen ne. (Riittää sekin, kun
painetusta selostuksesta käy läpi sinisellä kynällä merkitsemäni kohdat sivuilta, jotka on lueteltu kansilehdessä,
ft.s. tekstiä edeltävällä sivulla.)
Aineistot on luettava kiireesti, sillä on suotavaa, että
Poliittisen byroon kokouksessa (maanantaina helmikuun
14 pnä klo 8 illalla) tehdään päätös.
Nämä aineistot todistavat täydellisesti,
(a) että uhkaa katastrofi ja se on Lähellä;
(b) että täytyy kaikin voimin pyrkiä myöntämään toimi
lupia (t.s, löytämään toimilupaa haluavia) Bakuun;
(c) että Naftateollisuuden päähallinnon puheenjohtaja on
tavattoman typerä. Niin korkea-arvoisen miehen typeryys
on vaarallista.
Lyhyesti näistä kolmesta kohdasta:
(a) Uhkaa katastrofi. Sen ovat todistaneet erittäin sel
västi N a f t a t e o l l i s u u d e n p ä ä h a l l i n n o n s p e 
s i a l i s t i t . Tomppeli Dosser yrittää ..kirjelmässään” ali
arvioidut vaaraa. Se on erittäin typerää. Pitää lukea Naftateollisuuden päähallinnon kaikkien spesialistien lausunnot
ja verrata niitä Dosserin köykäiseen johtopäätökseen.
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(b) „On kyseenalaista, onko toimilupien myöntämisestä
hyötyä” — näin Dosser muotoilee johtopäätöksensä. Näh
tävästi hän on pelotellut spesialistejaan ilmetyn lojaalin
tomppelin tavoin sillä, että „neuvosto”-ihmisen sopii
esiintyä vain toimilupia vastaan!! Todellakin karhun
palvelus!!
Itse asiassa Naftateollisuuden päähallinnon spesialistien
selostuksista (ne ovat asiallisia ja painettu selostus, „vuoden 1920 loppuun”, vahvistaa ne täydellisesti) näkee sel
vääkin selvemmin, m i t ä e h t o j a meidän on asetettava
toimiluvansaajalle.
On tietenkin ..kyseenalaista”, onko kukaan halukas saa
maan toimiluvan näillä ehdoilla. Mutta yksikään tervejärki
nen poliitikko ei ryhtyisi kyselemään sitä Dosserilta enem
pää kuin spesialisteiltakaan.
Tehtävämme on panna liikkeelle kaikki voimamme löy
tääksemme niitä, jotka ovat halukkaita saamaan sellaisia
toimilupia.
Ellemme löydä, sitä pahempi meille.
Ellemme kykene panemaan liikkeelle kaikkia voimiamme
löytääksemme toimilupia haluavia, niin vararikon kär
simme me.
On laadittava nopeammin ehdot.
On ryhdyttävä heti taistelemaan erästä mitä vahingolli
sinta ennakkoluuloa vastaan, joka voi helposti juurtua
osaan työläisistä ja joka on voitettava hinnalla millä
hyvänsä. Tänä ennakkoluulona on „aate”: »emme halua
tehdä työtä kapitalistien hyväksi” tai sen muunnos: »emme
halua tehdä työtä kapitalistien hyväksi, kun vieressämme
olevat työläiset eivät tee työtä kapitalistien hyväksi”.
Sen, kuinka vahingollinen on tämä ennakkoluulo (jonka
torjuu niin VKP:n ohjelma kuin marxilaisuus yleensäkin),
näkee selvästi allaseuraavasta likipitäisestä laskelmasta,
joka on havainnollinen yhteenveto spesialistien selostuk
sista.
Tuotamme 100 a naftaa.
Tuotanto vähenee.
Vesittyminen merkitsee katastrofia.
Jos myönnämme toimiluvan miehelle, joka auttaa tuotta
maan naftaa IOOö +IOOö, ja maksamme hänelle tästä 98 b,
niin vähenemisen asemesta tuotantomme lisääntyy, joskin
hitaasti (1 00a+ 2ö).
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V.

I.

LENIN

Herää kysymys: työskentelevätkö työläiset, jotka luo
vuttavat toimiluvanhaltijalle 100ö:sta 9 8 ö ,,,kapitalistien
hyväksi” vai Neuvostovallan hyväksi?
Siihen on helppo vastata.
Pyydän hartaasti tutustumaan mahdollisimman pian
oheiseen aineistoon ja selostuksiin, jotta voitaisiin tehdä
nopeammin päätös. Viivyttely on äärimmäisen vaarallista.
12. II. 1921.
Lenin
Julkaistu ensi kerran v. 1945
XXXV Lenin-kokoelmassa
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