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KIRJEITÄ TOV. TSII-LLE

Tov. Tsh—e!
Teidän kirjeenne on täynnä väärinkäsityksiä. 

XV puoluekonferenssissa pitämässäni selostuksessa 
puhutaan „teollistamisen (t.s. proletariaatin) etujen ja 
työtätekevien väestökerrosten perusjoukkojen etujen 
yhteisyydestä“. Siinä on sanottu, että teollistamismeto- 
dimme, s.o. sosialistinen teollistamismetodi „ei johda 
miljoonaisten joukkojen kurjistumiseen, vaan näiden 
joukkojen aineellisen aseman paranemiseen, ei sisäis
ten ristiriitojen kärjistymiseen, vaan niiden tasoittu
miseen ja voittamiseen11 u. Tässä on siis puhe työ
väenluokan sekä työtätekevien perusjoukkojen ja 
ennen kaikkea talonpoikaisen perusjoukkojen väli
sestä liittoyhteydestä. Puhe on siis liittoyhteyden 
sisäisistä ristiriidoista, jotka tulevat tasoittumaan ja 
onnellisesti voitetuiksi sitä mukaa, kun tapahtuu teol
listamisen kasvu, s.o. sitä mukaa, kun proletariaatin 
voimat ja vaikutus kasvavat maassa.

Siitä on selostuksessani kysymys.
Mutta Te unohdatte kaiken tämän ja puhutte risti

riidoista proletariaatin ja kulakiston välillä, s.o. liitto- 
yhteyden rajojen ulkopuolisista ristiriidoista, jotka
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tulevat kasvamaan ja kärjistymään siihen saakka, 
kunnes hävitämme kulakiston luokkana.

Te olette siis sotkenut keskenään kaksi eri asiaa. 
Olette sotkenut proletariaatin ja työtätekevien perus
joukkojen väliset ristiriidat proletariaatin ja kulakiston 
välisten ristiriitojen kanssa.

Onko selvä? Luulen, että asia on selvä.

Kommunistisin tervehdyksin 
Marraskuu 1930 J . S ta lin

Tov. Tsh—e!
1. Ensimmäisessä kirjeessänne Te leikitte sanalla 

„ristiriidat41 ja panitte yhteen kasaan sekä liittoyhtey- 
den ulkopuolella olevat ristiriidat (s.o. ristiriidat pro
letaarisen diktatuurin ja maan kapitalististen ainesten 
välillä) että liittoyhteyden sisällä olevat ristiriidat 
(s.o. ristiriidat proletariaatin ja talonpoikaisen perus
joukkojen välillä). Te olisitte voinut välttää tämän 
marxilaiselle sopimattoman leikin, jos olisitte vai
vautunut ymmärtämään puolueen ja trotskilaisten 
välisten kiistojen perusteet. Trotskilaiset sanoivat 
meille:

a) te ette selviydy keskitalonpoikaiston ja työ
väenluokan välisistä ristiriidoista, keskitalonpoika ja 
työväenluokka varmasti iskevät yhteen ja liittoyhteys 
tulee häviämään, ellei voittoisa maailmanvallankumous 
ehdi apuun;

b) te ette voita kapitalistisia aineksia, te ette saa 
rakennetuksi sosialismia omin voimin ja thermidor on
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kiertämätön, ellei voittoisa maailmanvallankumous ehdi 
apuun.

Näissä molemmissa kysymyksissä, kuten tiedetään, 
trotskilaiset kärsivät tappion. Mutta Te ette halun
nut syventyä ajattelemaan kiistojamme trotskilaisten 
kanssa. Sen vuoksi olin vastauksessani pakoitettu pal
jastamaan leikkinne, jota te kävitte sanalla „ristirii- 
dat“, ja muistutin Teille, ettei saa panna samaan 
kasaan kahta eri lajia olevia ristiriitoja.

Miten Te vastasitte siihen?
2. Sen sijaan, että olisitte tunnustanut rehellisesti 

virheenne, Te kiersitte „diplomaattisesti*1 kysymyksen 
ja siirryitte „ristiriidat** sanalla leikkimisestä leikkiin 
sanoilla „sisäiset ristiriidat**, pannen liittoyhteyden 
sisällä olevat ristiriidat samaan kasaan maan sisällä 
olevien ristiriitojen kanssa, proletaarisen diktatuurin 
ja kapitalismin välisten ristiriitojen kanssa. T.s. Te 
palasitte „huomaamatta** takaisin virheeseenne muut
tamalla vain sen muotoa. En salaa, että kahden 
erilaisen ristiriidan paneminen samaan kasaan ja kysy
myksen „diplomaattinen** hämääminen ovat trotski- 
lais-zinovjevilaisen ajattelutavan luonteenomaisimpia 
piirteitä. En luullut, että Te olette tämän taudin 
saastuttama. Nyt täytyy ajatella sinäkin.

Koska ei ole tietoa siitä, minkälaisen leikin Te 
vielä voitte aloittaa, ja koska minä olen juoksevien 
asioiden ylenmäärin kuormittama, jonka vuoksi minulle 
ei jää aikaa leikittelyyn, niin sallikaa sanoa jäähyväi
set Teille, tov. Tsh.
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