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„ISKRAN” VENÄJÄN-JÄRJESTÖILLE

1) Jakoville
2) Moskovan komitea
3) Pietari-fNizhni *
4) Bakuninille?
5) „Kirje venäläisille sosialidemokraattisille sanoma- 

lehdille” 131.
Olemme juuri saaneet tietää, että Liiton jäsenet järjes

televät tärkeimpien komiteain konferenssia selvittelemään 
ulkomailla tapahtunutta selkkausta 132.

Täytyy panna k a i k k i  voimat liikkeelle ja ryhtyä mah
dollisimman lukuisissa komiteoissa ja ryhmissä seuraaviin 
toimenpiteisiin:

1) Konferenssia on ehdottomasti lykättävä ainakin ke
vääseen (pääsiäiseen saakka j.n.e.).. Perusteet: a) täytyy 
välttämättömästi saada mukaan sekä „Is k r  a n ” että 
ulkomaisen Liigan edustajat, ja se vaatii aikaa ja rahaa. 
Ilman „Is k r  a n ” ja Liigan edustajia konferenssi olisi 
laiton ja merkityksetön, b) Täytyy odottaa, kunnes painosta 
ilmestyvät molempien osapuolten kirjaset, joissa selitetään 
erimielisyyksien olemus. Ennen näiden kirjasten ilmesty
mistä konferenssi ei voisi käsitellä asioita tuntemuksella, 
ja siksi siinä käydyt neuvottelut olisivat epäasiallisia. 
„Iskran” 12. numerossa (ilmestyy joulukuun 5 pnä 1901) 
luvataan, että kirjanen julkaistaan varmasti hyvin pian 
(suunnilleen puolentoista kuukauden kuluttua)133. Siinä 
eritellään erittäin seikkaperäisesti kaikkia erimielisyyksiä. 
Osoitamme siinä „Rabotsheje Delon” suuntauksen koko 
vahingollisuuden, paljastamme täydellisesti heidän häpeäl
lisen horjuvuutensa ja avuttomuutensa bernsteiniläisyyden 
ja ekonomismin suhteen. Tämä kirjanen on jo osittain val

* — Nizhni Novgorod. Sltom.
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mis ja kohta se saadaan loppuun. Sitä paitsi ulkomailla 
luetaan tällä hetkellä (joulukuun puolivälissä uutta lukua) 
referaatteja erimielisyyksistä: toinen on „Rabotsheje Delon” 
edustajan ja toinen Liigan edustajan. Mainitut referaatit 
ilmestyvät painosta niin ikään aivan lähiaikoina, joten 
konferenssin koollekutsuminen ennen niiden ilmestymistä 
merkitsisi turhaa rahojen haaskaamista ja turhia uhrauksia.

2) Jos konferenssi pidetään, lähetämme siihen e r i k o i s -  
edustajamme. Sen vuoksi meille on e h d o t t o m a s t i  
tiedotettava heti, (1) onko konferenssi määrätty pidettä
väksi; (2) missä; (3) milloin, sekä (4) konferenssin osan
ottajien tunnussana ja kokoontumispaikka. Täytyy vaatia 
komiteoilta ja ryhmiltä virallisesti näiden tietojen anta
mista ja varoittaa, että muussa tapauksessa konferenssi 
julistetaan laittomaksi ja saatetaan viipymättä julkisuuteen 
se, että halutaan päättää asioista kuulematta, mitä kumpi
kin osapuoli sanoo.

3) Jos komiteat tai ryhmät aikovat valita konferenssiin 
mielialoiltaan „Rabotsheje Delon” kannalla olevia edusta
jia, niin siitä on esitettävä heti virallinen vastalause ja 
vaadittava edustajain valitsemista sekä „Rabotsheje Delon” 
kannattajista että „ Is k r  a n ” kannattajista (respective *: 
sekä enemmistön että vähemmistön edustajista).

4) Siltä varalta, että konferenssi asettuisi „ Is k r  a a” 
vastaan, täytyy e r o t a  niistä komiteoista ja ryhmistä, 
jotka eivät suostu esittämään julkista vastalausetta sel
laista vastaan,— niistä täytyy erota ja ilmoittaa heti 
„Iskrassa” eroamisesta ja eroamisen syistä. Pitäisi sopia 
heti oman väen kesken tällaisesta menettelystä.

5) Meille on tiedotettava viipymättä tuloksista sekä 
annettava heti tieto kaikista toimenpiteistä. On pyrittävä 
kaikin voimin siihen, että „Iskran” kannattajat pääsevät 
kaikkialla yksimielisyyteen ja toimivat yhtenä miehenä.

Kirjoitetta MUnchenissä 
joulukuun puolivälissä 1901

julkaistu ensi kerran v. 1928 Julkaistaan
käsikirjoituksen mukaan

* — vastaavasti. Toim.


