در باره مسئله اپوزيسيون درون کميته مرکزی
١۵ نوامبر ١٩۱۷

	کميته مرکزی با تشخيص اهميت تاريخی اين نشست، لازم می بيند که به دو موضعی که تا کنون روشن شده است، بپردازد.
	١- کميته مرکزی معتقد است که موضع اپوزيسيون در کميته مرکزی يعنی تکرار شعارهای عميقا غير مارکسيستی در باره عدم امکان انقلاب سوسياليستی در روسيه و لزوم تسليم به اولتيماتوم ها و تهديدهای اقليتی رسوا در تشکيلات ‘شورا‘ مبنی بر ترک آن؛ کاملا به دور از مواضع اساسی بلشويسم و پرولتاريا به طور کلی است؛ و نتيجتا به باطل ساختن خواستها و تصميمهای دومين کنگره سراسری شوراها و اختلال در ديکتاتوری نوپای پرولتاريا و دهقانان فقير می انجامد.
	٢- کميته مرکزی اين اپوزيسيون را در تاخير فعاليتهای انقلابی و سازشهای اخير، که در وضعيت فعلی جنايتی است بزرگ، مسئول می داند. و از آنان می خواهد که بحثها و شکاکيت خود را علنی کرده، از فعاليتهايی عملی که به آن اعتقاد ندارند، خودداری کنند. چرا که در اين اپوزيسيون چيزی جز ترس از بورژوازی و بازتابی از روحيه بخش فرسوده (و نه انقلابی) مردم، وجود دارد.
	٣- کميته مرکزی معتقد است که از آنجا که دومين کنگره سراسری شوراها با رای اکثريت و بدون حذف کسی، قدرت دولتی را به اين حکومت تفويض کرده است، نفی حکومتی صرفا بلشويکی، خيانت به شعار حکومت شورايی است.
	۴- کميته مرکزی معتقد است که دريوزگی اتحاد با سازمانهای غير شورايی، يعنی سازمانهايی که در واقع متحد پيشروی انقلابی توده ها که برای سرنگونی مالکان و سرمايه داران می جنگد، نيستند؛ خيانت به شعار حاکميت شوراهای نمايندگان کارگران، سربازان و دهقانان است.
	۵- کميته مرکزی معتقد است که تن در دادن به اولتيماتوم ها و تهديدهای اين اقليت در شوراها، به مثابه انکار کامل نه تنها حکومت شورا بلکه دموکراسی است، چرا که اين به معنای ترس اکثريت در استفاده از اين مزيت، و به معنای گردن نهادن به آنارشی و اولتيماتوم های بيشتر از سوی هر اقليتی است.
	۶- کميته مرکزی اعلام می دارد که اکنون آماده است که بدون مستثنی کردن کسی از دومين کنگره سراسری شوراها، کسانی را که شورا را ترک کردند ابقا کند و ائتلاف آنان را هم در شورا به رسميت بشناسد؛ و از اين رو اين گفته را که بلشويکها به ظاهر مايل به سهيم شدن در قدرت با کسی نيستند کذب محض می داند.
	٧- کميته مرکزی اعلام می دارد که در روز تشکيل اين حکومت، و در واقع چندين ساعت پيش از تشکيل آن، کميته مرکزی سه تن از نمايندگان اس ارهای چپ را به نشست خود دعوت کرد و رسما از آنان خواست تا در حکومت شرکت کنند. خودداری اس ارهای چپ، هر چند موقت و مشروط بود، با اين حال مسئوليت کامل عدم توافق را بر عهده خود آنان قرار می دهد.
	٨- کميته مرکزی يادآور می شود که جناح بلشويک در دومين کنگره سراسری شوراها با طرح قطعنامه ای آمادگی خود را برای توسعه ‘شورا‘  با پذيرش سربازان از جبه ها و دهقانان از روستاها ابراز داشت، و از اين رو اين ادعا که حکومت بلشويکها مخالف ائتلاف با دهقانان است، کذب محض است. برعکس، کميته مرکزی اعلام می دارد که قانون ارضی حکومت ما، که تماما از رهنمودهای اس ارها رونويسی شده است، در واقع آمادگی کامل و صميمانه بلشويکها را برای ائتلاف با اکثريت عظيم مردم روسيه اثبات می کند.
	٩- در پايان، کميته مرکزی معتقد است که، به رغم همه مشکلات، پيروزی سوسياليسم در روسيه و در اروپا تنها با تداوم بی تزلزل سياستهای اين حکومت تامين می شود. کميته مرکزی اطمينان کامل خود را از پيروزی اين انقلاب سوسياليستی بيان می دارد و از آنان که دچار شک و دودلی اند می خواهد که دست از ترديدشان بردارند و با جان و دل و با تمامی نيرويشان از سياستهای اين حکومت حمايت کنند.
ترجمه: قطعنامههای حزب کمونيست روسيه (بلشويک) 1924-1917، انتشارات شورا، فروردين 1366، بريتانيا.

