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KIRJE V. M. MOLOTOVILLE 
PUOLUEEN XI EDUSTAJAKOKOUKSESSA 

PIDETTÄVÄN POLIITTISEN SELOSTUKSEN 
JÄSENNYKSESTÄ74

23/1II. 1922.
Tov. Molotov!
Pyydän Teitä esittämään KK:n täysistunnolle:1. Anomukseni, jossa pyydän vapauttamaan minut osallistumasta täysistuntoon sairauteni vuoksi (läsnäolo täysistunnossa sekä selostuksen pitäminen edustajakokouksessa käyvät yli voimieni);2. Jos minun on saavuttava täysistuntoon selittämään alempana esittämääni selostuksen jäsennystä, niin voin aivan varmasti saapua ja saavun parin, kolmen tunnin kuluttua kutsun saamisesta.3. Edustajakokouksessa pidettäväksi suunnittelemani KK:n poliittisen selostuksen jäsennys:ylipäänsä sen toistamista ja muutamin kohdin myös sen kehittämistä, mitä on sanottu metallityöläisten edustajakokouksessa, 6. III. 1922 pidetyssä puheessa. Aivan lyhkäsesti Genovasta. Hieman yksityiskohtaisemmin u u d e s t a  t al o u s p o l i t i i k a s t a  ja „valtiokapitalismi”- käsitteestä.Perääntymisen (taloudellisen perääntymisen) pysäyttäminen ja voimien uudestiryhmittämi- nen. Varoitus meille porvaristolta, joka sanoo smenavehiläisen Ustrjalovin suulla, ettei u u s i  t a l o u s p o l i t i i k k a  ole bolshevismin „tak- tiikkaa” vaan „evoluutiota”.Meiltä puuttuu pääasiassa sivistystä ja hallintotaitoa. Tämän havainnollistaminen pienin esimerkein. U u s i  t a l o u s p o l i t i i k k a  takaa meille taloudellisesti ja poliittisesti kaikki
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mahdollisuudet sosialistisen talouden perustan rakentamiseen. Asia riippuu „vain” proletariaatin ja sen etujoukon sivistyksestä.Siitä, minkä vallankumouksemme on saavuttanut peruuttamattomasti ja'siitä, mitä se ei ole tehnyt loppuun.Intervention mahdollisuus. Finanssipulan vaara. On käytettävä ..hengähdystaukoa”: keskitettävä työssä pääpaino henkilönvalintaan ja todellisen täytäntöönpanon tarkastukseen.Alullepantujen töiden laajuuden sekä aineellisen köyhyyden ja sivistyksen puutteen välinen epäsuhde.Lisäksi selostuksessa on mainittava Kansankomissaarien Neuvoston (KKN:n) ja Työ- ja Puolustusneuvoston (TPN:n) kahden varapuheenjohtajan tehtävistä; sitä koskevasta kirjeenvaihdostani A. D. Tsjurupan kanssa vuoden 1922 tammikuun lopulta alkaen; meidän kolmen (ynnä Rykov) parhaillaan laatimasta ohjeesta, joka koskee työn uudelleenjärjestelyä ja maksimaalista täytäntöönpanon tarkastamista.KKN on vapautettava pikkuasioista; on erotettava tarkemmin sen tehtävät TPN:n sekä Pienen Kansankomissaarien Neuvoston 75 tehtävistä. On kohotettava KKN:n arvovaltaa vetämällä mukaan KKN:n toimintaan johtavia tovereita, kansankomissaareja eikä yksistään apulaiskomissaareja.Tästä johtuen sekä tov. Kalininin useiden suullisten ilmoitusten ynnä tov. Jenukidzen oheisen kirjallisen tiedotuksen mukaisesti ehdotettakoon KK:n nimessä edustajakokouksen hyväksyttäväksi niin yllä mainittu jäsennys kuin myös se, että Yleisvenäläinen TpKK kutsuttaisiin koolle pitemmiksi istuntokausiksi käsittelemään lainsäädännän peruskysymyksiä ja tarkastamaan järjestelmällisesti kansankomissariaattien sekä KKN:n toimintaa.Vihdoin on tehtävä paljon tarkempi ero puolueen (ja sen KK:n) ja Neuvostovallan tehtävien välillä; on lisättävä neuvostotyöntekijöiden ja
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neuvostolaitosten vastuuta ja itsenäisyyttä, kun taas puolueen tehtäväksi jätettäköön kaikkien valtioelinten yleinen johtaminen, joka tapahtukoon ilman nykyistä liian usein toistuvaa, epäsäännöllistä, useinkin pikkumaista sekaantumista asioihin.On laadittava vastaava päätöslauselmaehdotus puolueen edustajakokouksen vahvistettavaksi.4. Pyydän KK:n täysistuntoa nimittämään vielä toisen KK:n selostajan, koska selostukseni on liian yleinen, koska en ole ehdottoman varma, jaksanko tehdä sen, ja etenkin kun olen ollut kuukausimäärin syrjässä Poliittisen byroon tavanomaisesta toiminnasta.
Kommunistisin terveisin Lenin

Julkaistu ensi kerran elokuun 30 pnä 1928 „ Pravda" tehden 201. numerossa
Julkaistaankäsikirjoituksen mukaan


