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KANSAINVÄLISELLE SOSIALISTISELLE 
TOIMISTOLLE

Kansainvälisen sosialistisen toimiston 
sihteeristölle

Genevessä, heinäkuun 8 pnä 1905.
Hyvät toverit, heinäkuun 6 pnä lähettämänne kirje hie

man hämmästytti meitä. Teidän täytyisi jo tietää, ettei kan
salainen Plehanov ole enää Venäjän sosialidemokraattisen 
puolueen edustaja Kansainvälisessä sosialistisessa toimis
tossa.

Kansalainen Plehanov julkaisi „Iskran” 101. numerossa 
seuraavan kirjeen, jonka käännämme sanantarkasti ja joka 
hänen olisi kaiketi täytynyt saattaa myös Toimiston tie
toon:

„Toverit, konferenssin (puolueen erkaantuneen osan 
konferenssin. V. U.) päätökset 326, jotka antoivat kuoletta
van iskun puolueemme keskuselimille, pakottavat minut 
luopumaan Pää-äänenkannattajan toimittajan ja Neuvos
ton viidennen (toisessa, laillisessa edustajakokouksessa 
valitun) jäsenen tehtävistä. G. Plehanov.

P. S. Käytän tätä tilaisuutta kysyäkseni lehdistön kautta 
siltä puolueen osalta, joka tunnustaa „kolmannen” edus
tajakokouksen päätökset 327 velvoittaviksi, haluaako se, että 
minä edustaisin edelleenkin tätä, nyt jo — voi surkeutta! — 
hajaantunutta puoluetta Kansainvälisessä sosialistisessa 
toimistossa. Voin jäädä VSDTP:n edustajaksi vain siinä 
tapauksessa, jos sitä haluavat puolueen molemmat ryhmät.

Montreux, toukokuun 29 pnä 1905”.
„Proletarin” 328, puolueen Pää-äänenkannattajan toimitus 

vastasi tähän kansalaisen Plehanovin ilmoitukseen 
seuraavalla kirjoituksella, joka on julkaistu lehden 5. nume
rossa kuluvan vuoden kesäkuun 13 pnä:
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„Tov. Plehanovin P. S:n johdosta voimme ilmoittaa, että 
kysymys tov. Plehanovin edustusvaltuuksista Kansainväli
sessä toimistossa on asetettu tällä hetkellä puolueen 
Keskuskomitean ratkaistavaksi”.

Kysymystä ei ole vielä ratkaistu, eikä kansalainen Pleha- 
nov voi siis tällä erää allekirjoittaa puolueen edustajana 
mitään Kansainväliseltä toimistolta lähtevää asiapaperia.

Sen tähden, hyvät toverit, kiinnitämme huomiotanne 
siihen, että meidän on sangen epämukavaa pitää yhteyttä 
Toimistoon sellaisen toverin välityksellä, joka on itse 
ilmoittanut julkisesti, ettei hän voi edustaa puoluetta ennen 
kuin puolue on hänet siihen selvästi valtuuttanut. Toistam
me Kansainväliselle sihteeristölle uudelleen pyyntömme, 
että siihen saakka, kunnes kysymys edustuksesta Kansain
välisessä sosialistisessa toimistossa tulee ratkaistuksi, 
kaikki, mikä koskee meitä (kirjeet, manifestit, asiapaperit, 
rahat j.n.e.), lähetettäisiin puolueen Keskuskomitean 
osoitteella (V. Oulianoff, Rue de la Colline, 3. Geneve).

Hyvät toverit, ottakaa vastaan veljelliset terveisemme.

Lähetetty Brysseliin 
Julkaistu ensi kerran v. 1931 Julkaistaan

käsikirjoitus jäljennöksestä 
Venäjännös ranskan kielestä


