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  مرحله کنونی در انقالب دمکراتيک
  

  :نظر به اينکه
  
 حال حاضر دچار آن می باشد را ی که روسيه دربحران اقتصاددر  هيچ نشانه ای از کاهش فوری .1

 به ايجاد بيکاری در سطحی وسيع در شهرها و اين بحران و دوره طوالنی نمی توان مشاهده نمود
 .قحطی در روستاها ادامه می دهد

 
در نتيجه مبارزه طبقاتی بين طبقه کارگر و بورژوازی، بين زمينداران و دهقانان، و همچنين بين  .2

 .ه توسط دولت و روستاييان فقير حادتر می شودميع شددهقانان تط
  
تاريخ سياسی روسيه در خالل يک سال گذشته، از دومای اول تا انتخابات اخير، بيداری سياسی  .3

را در تمامی طبقات آشکار می سازد و اين در قدرت عظيم احزاب افراطی، در تفريط در 
بورژوازی کادت که سعی در -يبرالحزب ليعنی " مرکز"توهمات قانونی و در ضعيف شدن 

 ، زميندار و اتوکراسی را داردصدگان-ه قبول سيانقالب با اعطای امتيازات موردمتوقف کردن ا
 .منعکس شده است

  
دمکراتيک که معطوف به دستيابی به اين هدف گرديده است تنها می تواند -سياست حزب قانونی .4

سازد و به هيچ وجه در مقابل احتياجهای اوليه حداقلی از نيروی مولد جامعه بورژوازی را رها 
ئمی اين توده ها را  سرکوب دا توسل به زور وطبقه کارگر و انبوه دهقانان جوابگو نخواهد بود و

 .ضروری می سازد
  

  :اين کنفرانس اعالن می کند که
  

که بحران سياسی که در مقابل چشمان ما گسترش می يابد، بحرانی قانونی نيست، بلکه  .1
بحرانی انقالبی است که منجر به مبارزه مستقيم طبقه کارگر و توده های دهقانان بر عليه 

 .حکومتی مستبد می شود
 
قالبی برای ی آينده دوما در نتيجه بايد تنها به عنوان بخشی از مبارزه ان انتخابات مبارزهکه .2

 . مردم برای کسب قدرت باشد و بايد از آن اينچنين استفاده ای شودقدرت
  

که بعنوان حزب طبقه پيشرو، حزب سوسيال دمکرات در حال حاظر تحت هيچ شرايطی نمی  .3
سوسيال دمکراتها .  حمايت کنداز يک وزارتخانه کادت بخصوصتواند از خط مشی کادت و
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ائنانه اين خط مشی را برای توده ها افشا کنند، برای توده ها  کوشش نمايند که طبيعت خبايد
وظايف انقالبی را که رو در روی آنان می باشند آشکار نمايند، بايد به توده ها نشان دهند که 
تنها زمانی که  آنها به مرحله ای عالی از آگاهی سياسی دست يابند و قويا سازمان يابند می 

 توسط اتوکراسی اعطا می شود را از وسيله ای برای اغفال و توانند امتيازات احتمالی که
   .انحراف به وسيله ای برای گسترش بيشتر انقالب تبديل کرد

 


