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  زاب بورژوازیحورد به اخشيوه بر
  
  

  :نظر به اينکه
  
خصلت طبقاتی احزاب غير م تعيين کردن در حال حاضر با وظيفه مبرسوسيال دمکراتها  .1

 برخورد آنها با احزاب ديگر رو برو بنابراين تعيينپرولتری، ارزيابی مناسبات کنونی طبقات و 
 .هستند

 
سوسيال دمکراتها هميشه بر ضرورت حمايت از هرگونه مقاومت و جنبشهای انقالبی عليه نظم  .2

 .کنونی اجتماعی و سياسی در روسيه تاکيد کرده اند
 
وسيال دمکراتها می باشد که هر چه را در توان دارند برای امکان دستيابی طبقه اين وظيفه س .3

 .نقالب بورژوا دمکراتيک انجام دهندکارگر به رهبری ا
  
  

  : می کند کهناين کنفرانس اعال
  
 هرچه بيشتر) ه، و غير]2[ی متحد مردم روسيه، سلطنت طلبها، شورای نجبا اتحاد(صدگان -سياه .1

ند و با گستاخی قاتی زمينداران فئودال معرفی ميکبا عزمی راسخ خود را به عنوان سازمان طب
البی  منافع طبقاتی مردم را غارت کرده، در نتيجه باعث تقويت اجتناب ناپذير مبارزه انقفزاينده

 حزب سوسيال دمکرات بايد پيوند ميان اين احزاب و تزاريسم و منافع زمينداران فئودال ;می شوند
مصالحه   مبارزهآثار بربريت برای بر انداختن کامل شرح دهد کهرا افشا کرده و برای توده ها 

 .سازمان داد بايد ناپذيری را
 
تجاری و صنعتی و تا اندازه ای حزب که اين قبيل  احزاب مانند، اتحاد هفده اکتبر، حزب  .2

و غيره، سازمانهای طبقاتی هستند که به گروهی از زمينداران و بخصوص ، جوی بازسازیصل
درباره بورژوازی بزرگ تجاری و صنعتی تعلق دارند و به طور قطعی با بوروکراسی مطلق 

 اما ازش نکرده اند ستقسيم قدرت تحت قانون اساسی غير دمکراتيک مبنی بر نوعی دارائی مالی 
حزب سوسيال .  ]1[به طور کامل در سمت ضد انقالب هستند و آشکارا از دولت حمايت می کنند

صدگان برای گسترش -در حالی که از تضادهای بين اين احزاب و حکومت مطلق سياه(دمکرات 
 .به مبارزه ای بيرحم بر عليه اين احزاب ادامه دهد )در همان زمان(بايد ) انقالب استفاده می کند
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، به طور قطعی از انقالب هاکادتحزب اصلی آنها، سلطنت طلب بورژوازی و -که احزاب ليبرال .3

 با سازش با ضد انقالب، در جستجوی راهی برای متوقف کردن در حال حاضرروی گردانده و 
 و بورژوازی متوسط زمينداران اين احزاب توسط بخشی از بنياد اقتصادی که ;انقالب هستند

بورژوازی، در حالی که بخشی از خرده بورژوازی ين درست شده است، به خصوص روشنفکر
 برای  وی هستند سنتینيروياينکه ين احزاب تنها به دليل همچنان از ا دمکرات شهری و روستايی

 که ايده ال اين احزاب از نظم قانونی و اجتماعی ; آنها عمدا توسط ليبرالها گمراه شده انداينکه
، و توسط حکومت سلطنتی، پليس، سيستم پارلمانی، ارتش و غيره، بورژوازی عبور نمی کند

سوسيال دمکراتها بايد از فعاليتهای  ;برای جلوگيری دست اندازی طبقه کارگر محافظت می شود
اين احزاب برای آموزش سياسی مردم استفاده کنند و با عبارت پردازی دمکراتيک و رياکارنه 

آنها جلوگيری فريبکاری قانونی از شيوع  دمکراسی پايدار طبقه کارگر مقابله کنند، توسطآنها 
 .بارزه کنندکرده و بر عليه رهبری خرده بورژوازی دمکراتيک قاطعانه م

  
هر ) دويک، سوسياليستهای انقالبیسوسياليستهای خلقی، گروه تر(ويک  و تردناردنيککه احزاب  .4

توده های دهقانان و خرده بورژوازی شهری نزديکتر شده چه بيشتر به بيان منافع و نقطه نظرات 
الی ترديد دارند، و بين تبعيت از رهبری ليبرالها و مبارزه مصمم عليه مالکيت زمين و سيستم فئود

اين احزاب اهداف اسياسی بورژوازی دمکراتيک خو را در ورای سوسياليستی مبهم پنهان می 
 سوسيال دمکراتها بايد با پافشاری منش دروغين سوسياليست آنها را افشا کرده و با تالشهای ;کنند

 در همان زمان ; کنند بين طبقه کارگر و خرده مالکين مبارزهآنها برای از بين بردن تضاد طبقاتی
آنها بايد برای رهايی اين احزاب از نفوذ رهبری ليبرالها تالش کنند و آنها را به انتخاب بين 

ها و سياستهای پرولتاريای انقالبی وادار نمايند و در نتيجه آنها را به جانبداری از کادت سياست
 .صدگان و کادتها مجبور کنند-سوسيال دمکراتها بر عليه سياه

  
ه فعاليت مشترکی که بالفاصله بعد از اينجا اتفاق بيفتد بايد از تمامی انحرافات احتمالی از برنامه ک .5

ژوازی بايد تنها برای متحد کردن و حمله عليه بورجلوگيری نموده و  و تاکتيک سوسيال دمکراتها
 .ليبرال و خائن اقدام نمايد

  
شده اند و کلماتی که هستند که توسط اقليت حذف کلماتی که در کروشه درج شده اند کلماتی : يادداشت

   . شده اند کلمات پيشنهادی می باشند درجدر نقل قول
 
  

  يادداشتها
  
 کلی از ضد انقالب جانبداری می کند، از بورژوازی که به ":عباراتی که توسط اقليت پيشنهاد شد ]1[

که کامال بر پايه  غير دمکراتيک ابقای قانون اساسیآشکارا از دولت حمايت ميکنند و هدف آنها 
   لنين—."  است می باشدردارايی مالی استوا

 
 در اولين 1906 سازمان فئودالهای زميندار ضد انقالب که در ماه مه — شورای نجبای متحد]2[

 به حيات خويش ادامه داد، 1917کنگره نمايندگان گابرنيا که از اعيان تشکيل شده بود و تا اکتبر 
عيان هدف اين سازمان دفاع از حکومت استبدادی، دارائيهای مالکين بزرگ و برتريهای ا.  تشکيل شد

شورای نجبای متحد در حقيقت سازمانی نيمه .   ناميد"برده داران شورای متحد"لنين آن را .  بود
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تعداد زيادی از .  دولتی بود که به دولت قوانينی برای حفاظت از منافع فئودالی خويش ديکته می کرد
    .     صدگان تعلق داشتند-اعضای شورا به شورای دولت و مراکز اصلی سياه


