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VUORITEOLLISUUSTYÖLÄISTEN LIITOLLE

Toverit! Olemme saaneet päätöslauselmanne 225 ja pyy
dämme vastaamaan meille seuraaviin kysymyksiin. Olkaa 
hyvät ja käsitelkää ne Komitean kaikkien jäsenten läsnä 
ollessa (tai lähettäkää ne kaikille jäsenille, elleivät he ole 
yhdessä) puolueen Pää-äänenkannattajan toimitukselta 
tulleena tiedusteluna.

1) Onko Komitea kuullut puolueen edustajakokouksen 
enemmistöpuolen edustajan selostuksen?

2) Pitääkö Komitea normaalisena sitä, että tehdään 
päätös, jossa annetaan arvio edustajakokouksen toimen
piteistä ja päätöksistä ennemmin kuin pöytäkirjat ovat 
ilmestyneet ja vieläpä ennemmin kuin Komitea on tiedus
tellut Keskuskomitealta tai enemmistöön kuuluvilta jäse
niltä asioita, mitkä sille ovat epäselviä?

3) Kuinka nämä organisaatiokysymyksissä ilmenneet 
erimielisyydet ovat voineet hävittää kaiken sen, mitä 
„Iskra” ja Organisaatiokomitea olivat aikaisemmin teh
neet? Missä tämä hävitys ilmeni? Mitä nimenomaan on 
hävitetty? Meille se on aivan epäselvää, ja kuitenkin, jos 
haluatte varoittaa Pää-äänenkannattajaa tekemästä jotain 
virhettä, niin velvollisuutenne on selittää meille, mitä 
pidätte virheenämme. Selittäkää asia tyhjentävästi, ja me 
harkitsemme tarkoin mielipidettänne.

4) Mitä nimenomaan ovat „jyrkät erimielisyydet organi
saatiokysymyksissä”? Me emme tiedä sitä. (Pyysimme 
Martovia ja „Iskran” toimituksen entisiä jäseniä selittä
mään näitä erimielisyyksiä toimittamiemme julkaisujen 
palstoilla, mutta pyyntöämme ei ole vielä täytetty226.)

5) Missä ilmenee se, että ilmassa on politikointia ja epä
luottamusta? Kenen taholta? Puhukaa selvemmin. (Ellem
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me olisi luottaneet Martoviin, emme olisi kehottaneet häntä 
työskentelemään „Iskrassa”.)

6) Jos meidän ja entisten toimittajain välillä on todella 
olemassa „jyrkkiä erimielisyyksiä organisaatiokysymyk
sissä”, niin kuinka me kaksi voimme kooptoida heidät 
neljä? Sehän merkitsisi, että heidän suuntauksestaan teh
täisiin hallitseva? Mutta edustajakokous kannatti meidän 
suuntaustamme? Näin muodoin te siis haluatte, että edus
tajakokouksen päätöstä muutettaisiin nyt yksityisluonteisen 
sopimuksen perusteella?

7) Pidättekö normaalina sitä, kun puolueen viranhoita
jia (Pää-äänenkannattajan toimitusta ja Keskuskomiteaa) 
on koetettu kahtiajaolla, boikotoinnilla y.m. uhkaamalla 
pakottaa tekemään muuta kuin sitä, mitä nämä keskuseli
met pitävät puolueen etujen kannalta hyödyllisenä?

8) Pidättekö normaalina ja sallittavana sitä, että vähem
mistöksi jääneet puolueen jäsenet vetäytyisivät syrjään 
työstä Pää-äänenkannattajassa, kieltäytyisivät tukemasta 
Keskuskomiteaa ja tottelemasta sitä, tukemasta puoluetta 
rahavaroilla ja niin edelleen?

Kirjoitettu lokakuussa 1903 
Lähetetty Genevestä

Julkaistu ensi kerran v. 1904 Julkaistaan
N. Shahovin kirjasessa kirjasen tekstin mukaan

„Taistelu edustajakokouksesta**


