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KESKUSKOMITEALLE

Hyvät ystävät! Uusi poliittinen asenne on tullut selvästi 
näkyviin „Iskran” 53. numerosta. On ilmeistä, että Pää- 
äänenkannattajan viisikko haluaa jahdata sekä Leniniä 
(jopa parjaten, että hän on heittänyt ulos puolueesta 
juzhnyirabotshilaiset, ja viittaillen halpamaisesti Schweitze- 
riin 239), Keskuskomiteaa että koko enemmistöä. Plehanov 
sanoo suoraan, ettei Pää-äänenkannattajan viisikko pelkää 
mitään Keskuskomiteaa. Keskuskomiteaa vastaan hyökä
tään sekä täällä että Venäjällä (Pietarista saatu kirje 
Martynin matkasta). Kysymys on asetettu suoraan. „Ellei 
käydä ajoissa taistelua eikä esitetä taistelutunnusta, niin 
täydellinen tappio on kiertämätön ensinnäkin siksi, että 
viisikko käy vimmattua taistelua „Iskrassa”, ja toiseksi 
siksi, että meikäläisiä on pidätetty Venäjällä. Ainoa pelas
tus on edustajakokous. Sen tunnus: taistelu hajottajia 
vastaan. Vain tämän tunnuksen avulla voimme paljastaa 
martovilaiset, saada laajat joukot puolellemme ja pelastaa 
asemat. Mielestäni ainoa mahdollinen toimintasuunni
telma on seuraava: edustajakokouksesta ei toistaiseksi 
puhuta sanaakaan kenellekään, pidetään asia täysin 
salassa. Kaikki voimat, aivan kaikki on saatava komiteoi
hin ja kiertomatkoille. On taisteltava rauhan puolesta, 
vaadittava hajotustoiminnan lopettamista ja Keskuskomi
tealle alistumista. Komiteoita on lujitettava kaikin voimin 
saamalla niihin meikäläisiä. Martovilaisten ja juzhnyi- 
rabotshilaisten harjoittamaa hajotustoimintaa on paljas
tettava kaikin voimin hajottajia vastaan tähdättyjen asia
kirjojen ja päätöslauselmien avulla, ja komiteain päätös
lauselmat on lähetettävä Pää-äänenkannattajaan. Samalla
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on solutettava väkeä horjuviin komiteoihin. Komiteat on 
vallattava tunnuksin: hajotustoimintaa vastaan — se on 
päätehtävä. Edustajakokous on pidettävä viimeistään tam
mikuussa, sen vuoksi toimikaa tarmokkaammin, me puo
lestamme panemme myös kaikki voimat liikkeelle. Edus
tajakokouksen tarkoituksena on lujittaa Keskuskomiteaa 
ja Neuvostoa ja mahdollisesti myös Pää-äänenkannattajaa 
joko kolmikon avulla (jos onnistumme vetämään Plehano- 
vin puolellemme, mistä on kovin vähän toivoa) tahi kuusi
henkisen toimituksen avulla, johon minä menen ehdolla, 
että solmitaan meille kunniallinen rauha. Pahin tapaus: 
Pää-äänenkannattaja on heidän, KK ja Neuvosto meidän.

Toistan: joko täydellinen tappio (Pää-äänenkannattaja 
saa meidät jahdatuksi) tahi ryhdytään heti valmistele
maan edustajakokousta. Sitä on valmisteltava ensin salassa 
korkeintaan kuukauden päivät, sitten koottava kolmessa 
viikossa ]j% komiteoiden vaatimukset ja kutsuttava koolle 
edustajakokous. Vieläkin siis: se on ainoa pelastus.
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