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VÄITTELYSTÄ
Venäjän sähkösanomatoimiston kirjeenvaihtajalle 

annettu haastattelu 
tammikuun 9 pnä 1924

Vain Yleisliittolainen puoluekonferenssi, joka 
kokoontuu viikon kuluttua, tekee lopulliset yhteen
vedot VKP(b):ssaja sen lehdistössä laajasti käytävästä 
väittelystä. Paikkakunnilta saatujen puoluejärjestöjen 
päätöslauselmien perusteella on jo nyt epäilemätöntä, 
että koko VKP(b):seen kuuluvasta jäsenjoukosta enem
män kuin 90% hyväksyy Keskuskomitean kannan.

Puolueemme käsittää sen, että vihollisemme yrit
tävät käyttää hyväkseen alkanutta väittelyä levitel- 
läkseen kaikenlaisia valheita muka VKP(b):ssa alka
neesta rappeutumisesta, Neuvostovallan heikentymi
sestä j.n.e. Sellainen arvio väittelystämme on joka 
tapauksessa naurettava. Puolueessamme monesti synty
neet väittelyt ovat todellisuudessa antaneet aina loppu
tulokseksi erimielisyyksien voittamisen. Puolue on 
aina suoriutunut näistä väittelyistä entistä lujemmin 
yhteenliittyneenä ja lujittuneena. Nykyinen väittely 
on tuonut esiin työväenjoukkojen erikoisen korkean 
poliittisen kypsyyden, työväenjoukkojen, jotka ovat 
Neuvostoliitossa valtiovallan pitäjiä. Täytyy sanoa — 
ja jokainen, joka tuntee väittelyn sisällön, voi siitä 
vakuuttua,— että puolueen valtavan enemmistön kes
kuudessa vallitsee täydellinen yksimielisyys kaikissa
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poliittisissa ja taloudellisissa peruskysymyksissä. Mei
dän uiko- ja sisäpolitiikkamme perustat pysyvät järk
kymättöminä.

Kiistan olemus, josta suurella kiihkolla väitellään 
poikkeuksetta kaikissa puoluejärjestöjen kokouksissa, 
on seuraava:

1) Onko puolueemme oltava yhtenäinen vireätoi- 
minen elimistö, jolla on yhtenäinen tahto, vai onko 
päinvastoin sallittava erillisten ryhmien ja ryhmitty
mien muodostaminen sopimuspuolina puolueen sisällä?

2) Onko niinsanottu uusi talouspolitiikka osoittau
tunut pääpiirteissään oikeaksi vai pitääkö sitä 
tarkistaa?

Yhdessä puolueen valtavan enemmistön kanssa 
Keskuskomitea on sitä mieltä, että puolueen on oltava 
yhtenäinen ja että uusi talouspolitiikka ei kalpaa tar
kistusta. Pienilukuinen oppositioryhmä, jonka kokoon
panoon kuuluu pari tunnettua nimeä, on toista mieltä 
kuin puolue kokonaisuudessaan.

Tyhjentävän ja samalla täysin avoimen väittelyn 
kautta puolue pyrkii saamaan selville tämän kysy
myksen kaikki yksityiskohdat. Puoluekonferenssi tekee 
tästä kysymyksestä arvovaltaisen päätöksensä, joka on 
velvoittava kaikille puolueen jäsenille.

Olen varma siitä,—sanoi toveri Stalin lopuksi,— 
että väittelyn tuloksena puolue tulee olemaan voi
makkaampi ja yhtenäisempi kuin milloinkaan ennen 
ja kykenee vieläkin paremmin johtamaan valtavan 
suuren maan elämää alkaneen taloudellisen ja kult
tuurielämän nopean nousun oloissa.
Sanomalehti „Zarja Vö8tokau M  473, 
tammikuun 10 pnä 1924


