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Prefácio
Quando se trava uma luta prolongada, tenaz e apaixonada começam a delinear-se,
geralmente ao fim de certo tempo, os pontos de divergência centrais, essenciais, de cuja
solução depende o resultado definitivo da campanha, e em comparação com os quais os
episódios menores e insignificantes da luta passam cada vez mais para segundo plano.
É o que se passa também com o combate que se trava no seio do nosso partido e que, há
já meio ano, chama a atenção de todos os membros do partido. E precisamente porque
foi necessário, no esboço de toda a luta que ofereço ao leitor, aludir a uma série de
pormenores de interesse mínimo e a inúmeras querelas que não oferecem no fundo
qualquer interesse, eu queria, desde o início, chamar a atenção do leitor para duas
questões verdadeiramente centrais, essenciais, de enorme interesse e de projeção
histórica incontestável, que constituem as questões políticas mais urgentes na ordem do
dia do nosso partido.
A primeira diz respeito ao significado político da divisão do nosso partido em "maioria"
e "minoria", divisão que tomou forma no segundo Congresso do partido 191 e que
deixou muito para trás todas as anteriores divisões dos sociais-democratas russos.
A segunda questão diz respeito ao significado de princípio da posição do Iskra em
matéria de organização, tanto quanto se trata de uma posição efetivamente de princípio.
A primeira questão é a do ponto de partida da luta no nosso partido, a questão da sua
origem, das suas causas, do seu caráter político fundamental. A segunda questão é a do
resultado final da luta, do seu desenlace, do balanço que, no terreno dos princípios, se
obtém somando tudo o que se refere aos princípios e subtraindo tudo o que se refere a
querelas mesquinhas. A primeira questão resolve-se analisando a luta no congresso do
partido; a segunda analisando o novo conteúdo de princípios do novo Iskra. Uma e outra
destas análises, que constituem nove décimos desta brochura levam conclusão de que a

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

