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KESKUSKOMITEAN KOLMEN JÄSENEN ILMOITUS

Käsiteltyään Keskuskomitean sisällä olevia erimielisyyksiä 
kolme Keskuskomitean jäsentä, Glebov, Zverev 87 ja Lenin, 
ovat tulleet seuraaviin johtopäätöksiin, jotka tulee saattaa 
Keskuskomitean kaikkien jäsenten tietoon:

1) Erimielisyydet alkoivat edustajakokouksen koollekutsu
mista koskevasta kysymyksestä. Sen jälkeen, kun Lenin ja 
Vasiljev olivat esiintyneet puolueen Neuvostossa edustaja
kokouksen puolesta, Keskuskomitean enemmistö (viidellä 
äänellä neljää vastaan, minkä yhteydessä Travinskin ääni 
■siirrettiin tov. Gleboville) asettui edustajakokousta vastaan. 
Silloin Lenin ja Vasiljev ilmoittivat eroavansa väliaikaisesti 
Neuvostosta. Nykyään tuo konflikti on selvitetty siten *, että 
Neuvoston jäseniksi Keskuskomiteasta katsotaan Glebov ja 
Lenin.

2) Tov. Glebov ilmoitti tov. Leninille, että hän, Glebov, 
■eroaa Keskuskomiteasta, ellei Lenin lakkaa käymästä 
(Keskuskomitean ulkopuolella) agitaatiota edustajakokouk
sen puolesta eikä ryhdy vastustamaan edustajakokousta. 
Lenin, katsoen kysymyksen sellaisen asettelun vääräksi ja 
periaatteellisesti sallimattomaksi, ilmoittaa, että hän kysyy 
Keskuskomitean jokaisen jäsenen mielipidettä ja antaa sitten 
vastauksen, joka voi olla vain siinä, eroaako hän, Lenin, 
Keskuskomiteasta vai ei. (Se, mikä koskee Leniniä, koskee 
tov. Glebovin kannalta myös kaikkia Leninin kanssa samaa 
mieltä olevia Keskuskomitean jäseniä.)

3) Keskuskomitean sisällä nykyisin olevien erimielisyyk
sien täsmällistä luonnehtimista varten on todettava, että 
tov. Valentin ja tov. Nikititshss ilmoittivat maaliskuussa

* Katso tästä Leninin kirjettä, jonka tov. Glebov on hyväksynyt ja  joka on 
tä ssä  liitteenä. (Ks. tätä osaa, ss. 4i 1—415. Toim.)
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kirjoittamassaan ja tov. Glebovin hyväksymässä julkilausu
massa: 1) että he vastustavat päättäväisesti kooptointia, 
joka suoritettaisiin vähemmistön vaatimuksesta; 2) että he 
yhtyvät niihin organisaatiokatsomuksiin, jotka on esitetty 
kirjasessa „Mitä on tehtävä?” ja 3) että he, tai joka tapauk
sessa kaksi heistä, eivät hyväksy eräiden puoluekirjailijoi- 
den opportunistista kantaa. Edustajakokouksen suhteen taas 
tov. Glebov on vakuuttunut, että 1) erimielisyys tässä kysy
myksessä aiheuttaa Keskuskomiteassa kaksinaisen politiikan 
ja 2) että edustajakokous voi viedä kahtiajakaantumiseen. 
Haluamatta ottaa siitä itselleen vastuuta hän ilmoittaakin, 
että hänen on välttämättä erottava Keskuskomiteasta. Lenin 
on taas sitä mieltä, että Keskuskomitean on tilivelvollisena 
kollegiona oltava edustajakokousta koskevassa kysymyk
sessä neutraalinen myöntäen kaikille jäsenilleen agitaatio- 
vapauden. Kahtiajakaantuminen taas ei ole todennäköinen, 
sillä enemmistö katsoo periaatteessa mahdolliseksi mennä 
edustajakokouksessa sopimukseen aina „Iskran” neutralisoi
miseen saakka.

4) Mainitun konfliktin ratkaisemiseen saakka tov. Glebov 
ja tov. Lenin esiintyvät virallisesti ja kaikissa toiminnois
saan Keskuskomitean nimessä ainoastaan yhteisestä suos
tumuksesta ja kummankin allekirjoituksella.

Geneve, toukokuun 26 pnä 1904
Keskuskomitean jäsenet 

Glebov 
Zverev 
Lenin

Julkaistu eräin muutoksin  
o. 1904 kirjasessa: N . Shahov.
„ Taistelu edustajakokouksen Julkaistaan

puolesta”, Geneve käsikirjoituksen mukaan


