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VSDTP(b):n KESKUSKOMITEAN PÄÄTÖSLAUSELMA 
KK: n SISÄISTÄ OPPOSITIOTA KOSKEVASTA

KYSYMYKSESTÄ MARRASKUUN 2 (15) pnä 1917

Keskuskomitea toteaa tämän istunnon historiallisen tär
keyden ja pitää sen vuoksi välttämättömänä määritellä ne 
kaksi asennetta, jotka ovat tulleet täällä esiin.

1) Keskuskomitea toteaa, että KK:ssa muodostunut 
oppositio on kokonaisuudessaan loitonnut bolshevismin ja 
yleensä proletaarisen luokkataistelun kaikista perusase- 
mista, koska se toistelee niitä syvästi epämarxilaisia 
sanontoja, että Venäjällä sosialistinen vallankumous ei ole 
mahdollinen ja että on annettava periksi neuvostojärjeston 
ilmeisen vähemmistön ultimaatumeille ja eroamisuhkauk- 
sille, ja rikkoo täten Neuvostojen II yleisvenäläisen edus
tajakokouksen tahtoa ja päätöstä ja sabotoi tällä tavoin jo 
alkanutta proletariaatin ja talonpoikaisköyhälistön dikta
tuuria.

2) Keskuskomitea langettaa kaiken vastuun vallan- 
kumoustyön jarruttamisesta ja kyseisellä hetkellä rikolli
sesta horjunnasta tämän opposition kannettavaksi, kehot
taa sitä siirtämään väittelynsä ja skepsiksensä lehdistöön 
ja vetäytymään syrjään käytännöllisestä työstä, johon 
opposition kannattajat eivät luota. Tämä oppositiohan ei 
ilmennä mitään muuta kuin porvariston aiheuttamaa 
säikkyneisyyttä ja heijastaa väestön väsähtäneen (eikä 
vallankumouksellisen) osan mielialoja.

3) Keskuskomitea tähdentää, että jos luovuttaisiin aito 
bolshevistisesta hallituksesta, olisi se Neuvostovallan tun
nuksen kavaltamista, kun kerran Neuvostojen II yleis
venäläisen edustajakokouksen enemmistö antoi vallan 
tälle hallitukselle ketään edustajakokouksesta erotta
matta.
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4) Keskuskomitea tähdentää, että kun ryhdytään pikku
maisesti tinkimään, että Neuvostoihin yhdistettäisiin 
ei-neuvostotyyppisiä järjestöjä, t.s. järjestöjä, jotka eivät 
ole tilanherrojen ja kapitalistien kukistamiseksi taistele
vien joukkojen vallankumouksellisen etujoukon vapaaehtoi
sia yhtymiä, niin se on työläisten, sotilaiden ja talonpoi
kain Neuvostojen vallan tunnuksen kavaltamista.

5) Keskuskomitea tähdentää, että Neuvostojen vähem
mistön ultimaatumeihin ja uhkauksiin myöntyminen on 
täydellistä luopumista ei ainoastaan Neuvostovallasta, 
vaan myös demokratismista, sillä tällaiset myönnytykset 
merkitsevät sitä, että enemmistö pelkää käyttää hyväksi 
enemmistöasemaansa, ne ovat alistumista anarkian ja 
minkä tahansa vähemmistön ultimaatumien toistamisen 
edessä.

6) Keskuskomitea tähdentää, ettei se erottanut ketään 
Neuvostojen II yleisvenäläisestä edustajakokouksesta, vaan 
on nytkin aivan valmis palauttamaan poistuneet ja tunnus
tamaan näiden poistuneiden koalition Neuvostojen puit
teissa, joten sellaiset puheet, etteivät bolshevikit muka 
halua jakaa valtaa kenenkään kanssa, ovat ehdottomasti 
valhetta.

7) Keskuskomitea tähdentää, että nykyisen hallituksen 
muodostamispäivänä, muutamaa tuntia ennen sen muo
dostamista KK kutsui istuntoonsa kolme vasemmistolais
ten sosialistivallankumouksellisten edustajaa ja ehdotti 
heille virallisesti hallitukseen osallistumista. Vasemmisto- 
eserrien kieltäytyminen, vaikka se olikin väliaikainen ja 
ehdollinen, langettaa näille vasemmistoeserrille koko
naan ja täydellisesti kaiken vastuun siitä, ettei sopimusta 
heidän kanssaan saatu aikaan.

8) Keskuskomitea muistuttaa, että on olemassa bol- 
shevikkiryhmän esittämä Neuvostojen II yleisvenäläisen 
edustajakokouksen päätös, jossa ilmaistiin valmius täy
dentää Neuvostoa sekä sotilailla taisteluhaudoista että 
talonpojilla paikkakunnilta, maaseudulta, joten sellaiset 
väitteet, että bolshevikkihallitus muka vastustaa liittoutu
mista talonpoikien kanssa, ovat valhetta. Päinvastoin. 
KK toteaa, että hallituksemme maalaki, joka on jäljennetty 
kokonaan eserrien evästyksestä, on todistanut käytännössä 
bolshevikkien täydellisen ja mitä vilpittömimmän valmiu
den liittoutua Venäjän väestön valtaenemmistön kanssa.
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9) Keskuskomitea tähdentää vihdoin, että kaikista vai
keuksista huolimatta sosialismin voitto Venäjällä ja Euroo
passa turvataan vain jatkamalla järkkymättömäsi nykyi
sen hallituksen politiikkaa. Keskuskomitea ilmaisee täy
dellisen varmuutensa tämän sosialistisen vallankumouksen 
voitosta ja kehottaa kaikkia epäileviä ja horjuvia hylkää
mään kaikki epäilynsä ja tukemaan koko sydämestään ja 
antaumuksellisella tarmolla tämän hallituksen toimintaa.
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