
Οµιλία του Αµαντέο Μπορντίγκα,  

εκπροσώπου της Αριστερής Αποχικής Φράξιας  

του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος,  

στο 2
ο
 Συνέδριο της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς 

 

 

Η Αριστερή Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος είναι αντικοινοβουλευτική ως προς 

τις απόψεις της κι αυτό για λόγους που δεν ισχύουν µονάχα για την Ιταλία, αλλά οι οποίες έχουν 

έναν γενικό χαρακτήρα.  

Μήπως ασχολούµαστε εδώ µονάχα µε ένα ζήτηµα αρχής; Ασφαλώς, όχι. Από θέση αρχής είµα-

στε όλοι, στο κάτω-κάτω, αντίπαλοι του κοινοβουλευτισµού, επειδή τον απορρίπτουµε ως µέσο 

απελευθέρωσης του προλεταριάτου και ως πολιτική µορφή του προλεταριακού κράτους. Οι αναρ-

χικοί είναι αντικοινοβουλευτικοί από θέση αρχής, αφού δηλώνουν ότι είναι ενάντια σε κάθε εκπρο-

σώπηση της εξουσίας. Οι συνδικαλιστές που είναι πολέµιοι της πολιτικής δράσης του κόµµατος, 

και οι οποίοι έχουν µια εντελώς διαφορετική αντίληψη της διαδικασίας απελευθέρωσης του προλε-

ταριάτου, είναι επίσης εναντίον του. Σε ό,τι µας αφορά, ο αντικοινοβουλευτισµός µας βασίζεται 

στη µαρξιστική κριτική της αστικής δηµοκρατίας. ∆εν θα επαναλάβω εδώ τα επιχειρήµατα του κρι-

τικού κοµµουνισµού που ξεσκεπάζουν το αστικό ψέµα της πολιτικής ισότητας ως µέσο για να θο-

λώσει [η αστική τάξη] την οικονοµική ανισότητα και την ταξική πάλη. Αυτή η αντίληψη στηρίζεται 

στην ιδέα περί µιας ιστορικής διαδικασίας µε την οποία επιτυγχάνεται η απελευθέρωση του προλε-

ταριάτου ύστερα από έναν βίαιο ταξικό αγώνα που υποστηρίζεται από τη δικτατορία του προλετα-

ριάτου.  

Αυτή η θεωρητική αντίληψη, η οποία αποσαφηνίζεται στο «Κοµµουνιστικό Μανιφέστο», βρήκε 

την πρώτη της ιστορική πραγµατοποίηση µε τη Ρώσικη Επανάσταση. Μεταξύ των δύο αυτών γεγο-

νότων δεν υπάρχει ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα. Κατά τη διάρκεια αυτής της εξέλιξης ο καπιταλι-

στικός κόσµος έχει διανύσει πολύ δρόµο. Το µαρξιστικό κίνηµα έχει ξεπέσει σε σοσιαλδηµοκρατι-

κό και έχει δηµιουργήσει ένα πεδίο κοινής δράσης για τα µικροσυµφέροντα της συνεργασίας µεµο-

νωµένων οµάδων εργατών και αστικής δηµοκρατίας. Το ίδιο φαινόµενο παρατηρείται στα συνδικά-

τα και στα σοσιαλιστικά κόµµατα.  

Το µαρξιστικό καθήκον του ταξικού κόµµατος, το οποίο θα έπρεπε να οµιλεί για λογαριασµό ο-

λόκληρης της εργατικής τάξης και να µην λησµονεί τα παλιά ιστορικά του καθήκοντα, έχει, κατά 

συνέπεια, σχεδόν εντελώς ξεχαστεί. Κατασκευάστηκε µια νέα ιδεολογία που δεν είχε τίποτα κοινό 

µε τον µαρξισµό, η οποία απορρίπτει τα βίαια µέτρα και αγνοεί τη δικτατορία του προλεταριάτου 

για να βάλει στη θέση της την αυταπάτη µιας κοινωνικής εξέλιξης διαµέσου ενός ειρηνικού και δη-

µοκρατικού δρόµου.  
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Η Ρώσικη Επανάσταση έχει πραγµατοποιήσει τη µαρξιστική θεωρία µε έναν αξιοθαύµαστο τρό-

πο, αποδεικνύοντας την αναγκαιότητα µιας βίαιης πάλης και της εγκαθίδρυσης της δικτατορίας του 

προλεταριάτου. Όµως, οι ιστορικές συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε η Ρώσικη Επανάστα-

ση είναι διαφορετικές από τις συνθήκες για την προλεταριακή επανάσταση στις χώρες της ∆υτικής 

Ευρώπης και την Αµερική. Η κατάσταση στη Ρωσία θα µπορούσε ίσως να συγκριθεί µε την κατά-

σταση στη Γερµανία το 1848, όπου δύο επαναστάσεις ξέσπασαν η µια ύστερα από την άλλη, µια 

αστική-δηµοκρατική και µια προλεταριακή.  

Οι εµπειρίες της Ρώσικης Επανάστασης σε επίπεδο τακτικής δεν µπορούν να µεταφερθούν σε 

άλλες χώρες όπου η αστική δηµοκρατία έχει ήδη προ πολλού εγκαθιδρυθεί και όπου η επαναστατι-

κή κρίση θα συνίσταται στην άµεση µετάβαση από αυτό το καθεστώς στη δικτατορία του προλετα-

ριάτου.  

Η µαρξιστική σηµασία της Ρώσικης Επανάστασης έγκειται σε αυτό, στο ότι η τελική της φάση (η 

διάλυση της Συντακτικής Συνέλευσης και η κατάληψη της εξουσίας από τα σοβιέτ) πραγµατοποιή-

θηκε πάνω σε µαρξιστική βάση και προετοίµασε το έδαφος για την ανάπτυξη ενός νέου κινήµατος, 

τη δηµιουργία της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς, η οποία, τελικά, έσπασε από τους σοσιαλδηµοκράτες 

οι οποίοι επαίσχυντα χρεοκόπησαν εντελώς κατά τη διάρκεια του πολέµου.  

Το επαναστατικό πρόβληµα απαιτεί, πάνω απ’ όλα στη ∆υτική Ευρώπη, την εγκατάλειψη του 

πεδίου της αστικής δηµοκρατίας, τη διάψευση ότι το αξίωµα της αστικής τάξης ότι ο πολιτικός α-

γώνας που διεξάγεται έξω από τον µηχανισµό του κοινοβουλίου είναι σφαλερός και ότι ο αγώνας 

για την κατάκτηση της εξουσίας πρέπει να πραγµατοποιείται µε έναν νέο τρόπο, µε την άµεση επα-

ναστατική δραστηριότητα. 

Το κόµµα χρειάζεται µια νέα τεχνική οργάνωση, δηλαδή έναν νέο ιστορικό σχηµατισµό. Αυτός 

πραγµατοποιείται µέσω του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, το οποίο, όπως λένε οι «Θέσεις της Εκτε-

λεστικής Επιτροπής για το ζήτηµα του ρόλου του κόµµατος», γεννήθηκε «στην εποχή της άµεσης 

πάλης για τη δικτατορία του προλεταριάτου» (Θέση 4).  

Ο πρώτος µηχανισµός της αστικής τάξης που πρέπει να καταστραφεί, προτού προχωρήσουµε 

στην οικονοµική οικοδόµηση του κοµµουνισµού και δηµιουργήσουµε τον νέο µηχανισµό του προ-

λεταριακού κράτους που πρέπει να αντικαταστήσει τον κυβερνητικό µηχανισµό, είναι το κοινοβού-

λιο. 

Η αστική δηµοκρατία δρα µέσα στις µάζες µε έµµεσους τρόπους άµυνας, ενώ ο κρατικός µηχα-

νισµός είναι έτοιµος για να εφαρµόσει άµεσα µέτρα βίας που τίθενται σε ισχύ αµέσως µόλις αποτύ-

χουν οι τελευταίες προσπάθειές της να σύρει το προλεταριάτο στο πεδίο της νόµιµης δηµοκρατικής 

πολιτικής.  

Συνεπώς, έχει εξαιρετική σηµασία να αποκαλύψουµε αυτό το τέχνασµα της αστικής τάξης και να 

δείξουµε στις µάζες την όλη απάτη του αστικού κοινοβουλευτισµού.  



 3 

Ακόµα και πριν από τον παγκόσµιο πόλεµο η πρακτική των παραδοσιακών Σοσιαλιστικών Κοµ-

µάτων είχε προκαλέσει µια αντικοινοβουλευτική αντίδραση µέσα στις γραµµές του προλεταριάτου: 

η αναρχοσυνδικαλιστική αντίδραση που αρνήθηκε την αξία κάθε πολιτικής δραστηριότητας προ-

κειµένου να επικεντρώσει τη δραστηριότητα του προλεταριάτου στο πεδίο της οικονοµικής οργά-

νωσης και, η οποία, κατ’ αυτόν τον τρόπο, διαδίδει την ψευδή ιδέα ότι δεν υπάρχει πολιτική δρα-

στηριότητα εκτός από την εκλογική και κοινοβουλευτική δράση. Αυτή η ιδέα πρέπει να καταπολε-

µηθεί, όπως πρέπει να καταπολεµηθούν και οι σοσιαλδηµοκρατικές αυταπάτες. Αυτή η αντίληψη 

βρίσκεται πολύ µακράν της πραγµατικής επαναστατικής µεθόδου και οδηγεί το προλεταριάτο σε 

έναν λανθασµένο δρόµο στον αγώνα για την απελευθέρωσή του.  

Απαιτείται η µέγιστη σαφήνεια στην προπαγάνδα. Οι µάζες χρειάζονται έναν σαφή και απλό 

τρόπο έκφρασης.  

Εκκινώντας από τις µαρξιστικές αρχές προτείνουµε, σε χώρες όπου το δηµοκρατικό καθεστώς 

έχει προ πολλού αναπτυχθεί, η ζύµωση για τη δικτατορία του προλεταριάτου να στηρίζεται στη 

διάδοση του µποϋκοτάζ των εκλογών και των αστικών δηµοκρατικών οργάνων.  

Η µεγάλη σηµασία που αποδίδεται στην εκλογική δραστηριότητα εµπεριέχει, επί του πρακτέου, 

έναν διπλό κίνδυνο: από τη µια µεριά, δίδει την εντύπωση ότι αυτή είναι η κύρια δραστηριότητα 

και, από την άλλη, απορροφά όλες τις δυνάµεις του κόµµατος, παραλύοντας το έργο όλων των άλ-

λων τοµέων του κόµµατος. Οι σοσιαλδηµοκράτες δεν είναι οι µόνοι που αποδίδουν µεγάλη σηµα-

σία στις εκλογές. Ακόµα και οι «Θέσεις» που προτάθηκαν από την Εκτελεστική Επιτροπή λένε ότι 

είναι σηµαντικό να χρησιµοποιούµε όλα τα µέσα ζύµωσης στις εκλογικές εκστρατείες (Θέση 15).  

Η οργάνωση του κόµµατος που ασκεί εκλογική δραστηριότητα προσλαµβάνει έναν εντελώς ειδι-

κό τεχνικό χαρακτήρα που είναι εντελώς διαφορετικός από την οργάνωση που αντιστοιχεί στις νό-

µιµες και παράνοµες επαναστατικές ανάγκες. Το κόµµα χωρίζεται σε έναν αριθµό εκλογικών επι-

τροπών που ασχολούνται αποκλειστικά µε την προετοιµασία και την κινητοποίηση των εκλογέων. 

Αν το εν λόγω κόµµα είναι ένα παλιό σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα που έχει προσχωρήσει στο κοµ-

µουνιστικό κίνηµα, υπάρχει ένας µεγάλος κίνδυνος ως προς την πραγµατοποίηση της κοινοβουλευ-

τικής δραστηριότητας όπως αυτή ασκείτο προηγουµένως. Επ’ αυτού διαθέτουµε πάµπολλες απο-

δείξεις. 

Όσον αφορά τις «Θέσεις» που παρουσιάστηκαν και υποστηρίχτηκαν από τους εισηγητές τους, 

έχω να παρατηρήσω ότι αυτών προηγείται µια ιστορική εισαγωγή µε την οποία συµφωνώ σχεδόν εξ 

ολοκλήρου ως προς το πρώτο µέρος της. Λέει εκεί ότι η Πρώτη ∆ιεθνής χρησιµοποιούσε τον κοι-

νοβουλευτισµό για λόγους ζύµωσης, προπαγάνδας και κριτικής. Αργότερα, στη ∆εύτερη ∆ιεθνή, 

εκδηλώθηκαν οι βλαβερές συνέπειες του κοινοβουλευτισµού, οι οποίες οδήγησαν στον ρεφορµισµό 

και στην ταξική συνεργασία. Το συµπέρασµα που εξάγεται από την εισαγωγή είναι ότι η Κοµµου-

νιστική ∆ιεθνής πρέπει να επανέλθει σε αυτή την κοινοβουλευτική τακτική µε σκοπό να κατα-
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στραφεί ο κοινοβουλευτισµός εκ των ένδον. Εποµένως, η Κοµµουνιστική ∆ιεθνής πρέπει, εάν υιο-

θετήσει την ίδια θεωρία µε την Πρώτη ∆ιεθνή, να λάβει υπόψη της τις εντελώς διαφορετικές ιστο-

ρικές συνθήκες και να αναπτύξει µια εντελώς διαφορετική δραστηριότητα, δηλαδή να µην συνερ-

γαστεί µε την αστική δηµοκρατία.  

Έτσι, το πρώτο µέρος των «Θέσεων» που ακολουθούν δεν έρχεται κατά κανέναν τρόπο σε αντί-

θεση µε τις ιδέες που υποστηρίζω. Η διαφωνία αρχίζει µονάχα όταν τίθεται το ζήτηµα της χρησιµο-

ποίησης της εκλογικής εκστρατείας και του κοινοβουλευτικού βήµατος για µαζικές δράσεις. ∆εν 

απορρίπτουµε τον κοινοβουλευτισµό επειδή πρόκειται για ένα νόµιµο µέσο. Όµως, αυτός δεν µπο-

ρεί να χρησιµοποιηθεί µε τον ίδιο τρόπο όπως συµβαίνει µε τον Τύπο, την ελευθερία του συνεται-

ρίζεσθαι κτλ. Εδώ πρόκειται για µέσα δράσης, εκεί για έναν αστικό θεσµό που πρέπει να αντικατα-

σταθεί από προλεταριακούς θεσµούς, από τα εργατικά σοβιέτ. ∆εν σκεφτόµαστε καθόλου να εγκα-

ταλείψουµε τη χρήση του Τύπου, της προπαγάνδας κτλ. µετά την επανάσταση, αλλά σκοπεύουµε, 

πριν από οτιδήποτε άλλο, να καταστρέψουµε τον δηµοκρατικό µηχανισµό και στη θέση του να ε-

γκαθιδρύσουµε τη δικτατορία του προλεταριάτου.  

∆εν υποστηρίζουµε καθόλου επίσης τη γνωστή επιχειρηµατολογία κατά των «ηγετών» του κινή-

µατος. Εδώ δεν µπορεί να τεθεί κανένα ζήτηµα ότι οι ηγέτες µπορούν να καταργηθούν.. Το ξέρου-

µε καλά, και το λέγαµε πάντοτε στους αναρχικούς, ήδη πριν τον πόλεµο, ότι δεν είναι αρκετή η α-

πόρριψη του κοινοβουλευτισµού για να καταργηθούν οι ηγέτες. Θα έχουµε πάντοτε ανάγκη από 

αυτούς ως προπαγανδιστές, δηµοσιογράφους κτλ.  

Ασφαλώς, σε µια επανάσταση είναι αναγκαίο ένα συγκεντρωτικό κόµµα που καθοδηγεί τη δρά-

ση της εργατικής τάξης. Φυσικά, αυτό το κόµµα έχει επίσης ανάγκη από ηγέτες. Όµως, ο ρόλος του 

κόµµατος και ο ρόλος αυτών των ηγετών είναι εντελώς διαφορετικός απ’ ότι στους σοσιαλδηµο-

κράτες. Το κόµµα κατευθύνει την προλεταριακή δράση υπό την έννοια του ότι πραγµατοποιεί την 

πιο επικίνδυνη δουλειά που απαιτεί τις µεγαλύτερες θυσίες. Οι ηγέτες του κόµµατος δεν είναι µο-

νάχα οι ηγέτες της νικηφόρας επανάστασης· είναι και οι πρώτοι που, σε περίπτωση ήττας, θα πέ-

σουν κάτω από τα χτυπήµατα του εχθρού. Η θέση τους είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη των 

κοινοβουλευτικών ηγετών, που καταλαµβάνουν τις πιο επωφελείς θέσεις µέσα στην αστική κοινω-

νία.  

Μας λένε: «Μπορεί κανείς να διεξάγει προπαγάνδα και από το βήµα του κοινοβουλίου». Θα ή-

θελα να απαντήσω σ’ αυτό µε ένα επιχείρηµα κάπως παιδιάστικο. Ό,τι λέει κάποιος πάνω στο βήµα 

του κοινοβουλίου επαναλαµβάνεται από τον Τύπο. Αν πρόκειται για τον αστικό Τύπο, καθετί θα 

διαστρεβλωθεί. Αν πρόκειται για τον δικό µας Τύπο, τότε είναι χάσιµο χρόνου να λέει κανείς από 

το βήµα αυτά που αργότερα θα τυπωθούν.  

Τα στοιχεία που παρέθεσε ο οµιλητής δεν αντικρούουν τις «Θέσεις» µας. Ο Λήµπκνεχτ έδρασε 

στο Ράιχσταγκ σε µια εποχή όπου αναγνωρίζαµε τη δυνατότητα κοινοβουλευτικής δράσης, πολύ 
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περισσότερο από το γεγονός του ότι αυτό δεν ήταν τότε ένα ζήτηµα έγκρισης του ίδιου του κοινο-

βουλευτισµού αλλά κριτικής στην αστική εξουσία.   

Εάν, όµως, βάλουµε στη µια µεριά της ζυγαριάς τον Λήµπκνεχτ και τον Χέγκλουντ και λίγες άλ-

λες περιπτώσεις επαναστατικής δράσης µέσα στο κοινοβούλιο απέναντι σε ολόκληρο το µέγεθος 

της προδοσίας των σοσιαλδηµοκρατών, τότε το αποτέλεσµα θα είναι εντελώς δυσµενές για τον ε-

παναστατικό κοινοβουλευτισµό.  

Η κοινοβουλευτική δραστηριότητα των Μπολσεβίκων στη ∆ούµα, στο Προκοινοβούλιο του Κε-

ρένσκυ και στη Συντακτική Συνέλευση πραγµατοποιήθηκε κάτω από εντελώς διαφορετικές συνθή-

κες από αυτές υπό τις οποίες εµείς προτείνουµε την εγκατάλειψη της κοινοβουλευτικής τακτικής. 

∆εν θα επανέλθω εδώ πάνω στη διαφορά που υπάρχει µεταξύ της ανάπτυξης της επανάστασης και 

της επανάστασης σε άλλες αστικές χώρες.  

∆εν είµαι επίσης υπέρ της ιδέας ότι πρέπει να χρησιµοποιούνται οι εκλογές για τους αστικούς 

θεσµούς της κρατικής τοπικής διοίκησης. ∆εν µπορώ, όµως, να παραβλέψω ένα πολύ σηµαντικό 

πρόβληµα. Εννοώ τη χρησιµοποίηση της προεκλογικής εκστρατείας µε σκοπό τη ζύµωση και την 

προπαγάνδα για την κοµµουνιστική επανάσταση. Όµως, αυτή η ζύµωση θα είναι κατά πολύ πιο α-

ποτελεσµατική και ισχυρή εάν κηρύξουµε στις µάζες το µποϊκοτάρισµα των αστικών εκλογών.  

Εξάλλου, είναι αδύνατον να προβλέψουµε σε τι θα συνίσταται η διαλυτική τακτική που θα έπρε-

πε να πραγµατοποιήσουν οι κοµµουνιστές µέσα στο κοινοβούλιο. Ο εισηγητής µάς πρότεινε να κα-

ταρτίσουµε ένα προσχέδιο κανόνων σχετικά µε τη δραστηριότητα των κοµµουνιστών µέσα στο α-

στικό κοινοβούλιο. ∆ηλαδή, ούτως ειπείν, την πιο καθαρή ουτοπία. ∆εν θα αναπτυχθεί ποτέ µια 

κοινοβουλευτική δραστηριότητα που αντιφάσκει µε τις αρχές του κοινοβουλευτισµού και πηγαίνει 

πέρα από τα όρια των κοινοβουλευτικών κανόνων.  

Και τώρα λίγα λόγια πάνω στα επιχειρήµατα που παρουσιάστηκαν από τον σύντροφο Λένιν στη 

µπροσούρα του πάνω στον «αριστερό» κοµµουνισµό.  

Νοµίζω ότι δεν µπορεί κανείς να κρίνει την αντικοινοβουλευτική τακτική µας µε τον ίδιο τρόπο 

µε εκείνη που απαιτεί την αποχώρηση από τα συνδικάτα. Το συνδικάτο, όσο σαθρό κι αν είναι, εί-

ναι, ωστόσο, ένα εργατικό περιβάλλον. Η αποχώρηση από τα σοσιαλδηµοκρατικά συνδικάτα αντι-

στοιχεί στην αντίληψη των συνδικαλιστών που θα ήθελαν να συγκροτήσουν όργανα επαναστατικής 

πάλης διαφορετικού οικονοµικού τύπου. 

Από µαρξιστική σκοπιά αυτό είναι ένα λάθος που δεν έχει καµία σχέση µε τα επιχειρήµατα πάνω 

στα οποία στηρίζεται ο αντικοινοβουλευτισµός µας.  

Οι «Θέσεις», ωστόσο, δηλώνουν ότι το ζήτηµα του κοινοβουλευτισµού είναι µονάχα ένα δευτε-

ρεύον για την κοµµουνιστική επανάσταση. Όµως, στο ζήτηµα των συνδικάτων τα πράγµατα είναι 

διαφορετικά.   
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∆εν νοµίζω ότι από την αντίθεση στην κοινοβουλευτική δράση µπορεί κανείς να κάνει µια ορι-

στική κρίση για συντρόφους ή για Κοµµουνιστικά Κόµµατα µε βάση την αντίθεσή τους στην κοι-

νοβουλευτική δραστηριότητα. Ο σύντροφος Λένιν περιγράφει µια κοµµουνιστική τακτική κρίνο-

ντας από την πλατειά δραστηριότητά του, µε βάση µια πολύ προσεκτική ανάλυση της κατάστασης 

του αστικού κόσµου και σε αυτήν προτείνει η εµπειρία της Ρώσικης Επανάστασης να εφαρµοστεί 

στις καπιταλιστικές χώρες.   

Τονίζει επίσης την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι διαφορές µεταξύ των διαφόρων χωρών.  

∆εν θα επιχειρήσω εδώ να ασχοληθώ µε τη µέθοδό του.  

Θα ήθελα µονάχα να σηµειώσω ότι ένα µαρξιστικό κίνηµα στις δηµοκρατικές δυτικές χώρες α-

παιτεί µια τακτική πολύ πιο άµεση από αυτή που εφαρµόστηκε κατά τη διάρκεια της Ρώσικης Επα-

νάστασης.  

Ο σύντροφος Λένιν µάς κατηγορεί ότι προσπαθούµε να αποφύγουµε το πρόβληµα της κοµµου-

νιστικής δράσης µέσα στο κοινοβούλιο, επειδή το σύνθηµά του µας φαίνεται πιο δύσκολο και επει-

δή η αντικοινοβουλευτική τακτική απαιτεί την ελάχιστη προσπάθεια.  

Είµαστε απολύτως σύµφωνοι ότι τα καθήκοντα της προλεταριακής επανάστασης είναι πολύ µε-

γάλα και δύσκολα. Είµαστε  πεπεισµένοι ότι εάν, αφού ασχοληθούµε µε το πρόβληµα της κοινο-

βουλευτικής δράσης, προχωρήσουµε στη συζήτηση και στην απόφαση άλλων πιο σηµαντικών προ-

βληµάτων, δεν θα έχουµε κάνει ακόµη καµία πρόοδο και ότι η επίλυσή τους δεν θα είναι τόσο απλή 

όσο νοµίζουµε.  

∆εν διστάζουµε µπροστά σε καµιά δυσκολία. Σηµειώνουµε µόνο ότι οι οπορτουνιστές κοινοβου-

λευτικοί, που χρησιµοποιούν επίσης µια εύκολη τακτική, δεν είναι γι’ αυτό τον λόγο λιγότερο φορ-

τωµένοι µε δουλειά από την κοινοβουλευτική τους δραστηριότητα. 

Από αυτό συµπεραίνουµε ότι θα χρειαστούµε τεράστια προσπάθεια και άοκνη δραστηριότητα 

για την επίλυση των προβληµάτων του κοµµουνιστικού κοινοβουλευτισµού σύµφωνα µε τις προ-

τεινόµενες «Θέσεις» (εάν υιοθετήσουµε αυτή τη λύση) και ότι κατόπιν θα αποµείνει λίγη ενέργεια 

και λίγοι πόροι για µια πραγµατικά επαναστατική δραστηριότητα.  

Μέσα στον αστικό κόσµο δεν µπορεί κανείς να διέλθει από εκείνα τα στάδια στο πολιτικό πεδίο 

που θα πρέπει να αντιµετωπιστούν µονάχα µετά την επανάσταση, διαµέσου του οικονοµικού µετα-

σχηµατισµού του καπιταλισµού σε κοµµουνισµό.    

Η µεταβίβαση της εξουσίας των εκµεταλλευτών στα θύµατα της εκµετάλλευσης φέρνει µαζί του 

την αλλαγή του µηχανισµού εκπροσώπησης. Ο αστικός κοινοβουλευτισµός πρέπει να αντικατα-

σταθεί από το σοβιετικό σύστηµα. Το παλιό δηµοκρατικό προσωπείο της ταξικής πάλης πρέπει να 

κοµµατιαστεί ώστε να είναι δυνατό να µπορέσουµε να περάσουµε στην άµεση επαναστατική δρά-

ση.  
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 Αυτή είναι η άποψή µας για τον κοινοβουλευτισµό, µια άποψη που βρίσκεται σε πλήρη αρµονία 

µε την επαναστατική µαρξιστική µέθοδο.  

Μπορώ να κλείσω µε µια άποψη που έχουµε από κοινού µε τον σύντροφο Μπουχάριν. Αυτό το 

ζήτηµα δεν µπορεί και δεν πρέπει να οδηγήσει σε ένα σχίσµα µέσα στο µαρξιστικό κίνηµα. 

Αν η Κοµµουνιστική ∆ιεθνής αποφασίζει να επωµισθεί τη δηµιουργία ενός κοµµουνιστικού κοι-

νοβουλευτισµού, εµείς θα υποταχθούµε στην απόφασή της. ∆εν νοµίζουµε ότι αυτό το σχέδιο θα 

επιτευχθεί, αλλά δηλώνουµε ότι δεν θα κάνουµε τίποτε για να αποτύχει αυτό το έργο.  

Εύχοµαι το επόµενο Συνέδριο της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς να χρειάζεται να συζητήσει τα απο-

τελέσµατα της κοινοβουλευτικής δράσης, αλλά περισσότερο να εξετάσει τη νίκη της κοµµουνιστι-

κής επανάστασης σε  ένα µεγάλο αριθµό χωρών. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε εύχοµαι στον σύ-

ντροφο Μπουχάριν να µπορέσει να µας παρουσιάσει µια εικόνα του κοµµουνιστικού κοινοβουλευ-

τισµού λιγότερο θλιβερή από αυτή µε την οποία αναγκάστηκε να αρχίσει την εισαγωγή του αυτή τη 

φορά.  

 

 

 

∆ευτερολογία του εκπροσώπου της Ιταλικής Αποχικής Φράξιας 

 

 

Οι αντιρρήσεις του συντρόφου Λένιν στις θέσεις και στα επιχειρήµατα που παρουσίασα έχουν 

ανοίξει ορισµένα πολύ ενδιαφέροντα ζητήµατα, που δεν θέλω εδώ να τα θίξω και που αναφέρονται 

στο πρόβληµα της µαρξιστικής τακτικής στην ολότητά του.  

Χωρίς αµφιβολία, τα κοινοβουλευτικά γεγονότα και οι υπουργικές κρίσεις βρίσκονται σε στενή 

σχέση µε την ανάπτυξη της επανάστασης και την κρίση της αστικής οργάνωσης. Ωστόσο, για να 

έχει η προλεταριακή πολιτική δράση κάποια επίδραση στα γεγονότα πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν 

µας τη αντιλήψεις της µεθόδου που οδήγησαν τη µαρξιστική Αριστερά του διεθνούς σοσιαλιστικού 

κινήµατος, ακόµη και πριν από τον πόλεµο, να απορρίψει τη συµµετοχή σε υπουργεία και στην 

κοινοβουλευτική υποστήριξη αστικών κυβερνήσεων, παρ’ όλο που αυτές ήταν, αναµφίβολα, µέσα 

για την άσκηση επίδρασης πάνω στην εξέλιξη των γεγονότων.  

Είναι η αναγκαιότητα της ενοποίησης των επαναστατικών δυνάµεων της εργατικής τάξης σε µια 

οργάνωση για την τελική πάλη για τον κοµµουνισµό αυτή που οδηγεί σε µια τακτική που στηρίζε-

ται σε ορισµένους γενικούς κανόνες δράσης, ακόµη κι αν αυτές µπορούν να θεωρούνται ότι είναι 

τόσο απλές και ανεπαρκώς ευέλικτες.  
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Πιστεύω ότι η σηµερινή ιστορική αποστολή µάς οδηγεί σε µια νέα τακτική η οποία καθορίζεται 

από τις συνθήκες, δηλαδή την απόρριψη της συµµετοχής στα κοινοβούλια, που δεν είναι  πλέον ένα 

µέσο επιρροής πάνω στα γεγονότα υπό µια επαναστατική έννοια.  

Μας λένε ότι το τακτικό πρόβληµα µιας κοινοβουλευτικής κοµµουνιστικής δράσης, υποταγµένης 

στην πειθαρχία του κόµµατος, πρέπει να επιλυθεί, διότι θα πρέπει, µετά την επανάσταση, να ξέ-

ρουµε και να µπορούµε να οργανώσουµε τους κάθε είδους θεσµούς χρησιµοποιώντας ανθρώπους 

προερχόµενους από αστικό ή ηµι-αστικό περιβάλλον. Ένα τέτοιο επιχείρηµα θα µπορούσε εξίσου 

να χρησιµοποιηθεί για να υποστηριχτεί ότι είναι χρήσιµο να έχουµε σοσιαλιστές υπουργούς σε ένα 

καθεστώς αστικής κυριαρχίας.  

Αλλά δεν είναι η στιγµή για να προχωρήσουµε βαθύτερα σε αυτό το ζήτηµα. Περιορίζοµαι, λοι-

πόν, να δηλώσω ότι διατηρώ τις απόψεις µου επί του θέµατος που µας απασχολεί και ότι είµαι πε-

ρισσότερο από ποτέ άλλοτε πεπεισµένος ότι η Κοµµουνιστική ∆ιεθνής δεν θα πετύχει ποτέ να 

πραγµατοποιήσει µια δράση που είναι κοινοβουλευτική και, ταυτόχρονα, επαναστατική.  

Τέλος, εφόσον αναγνωρίστηκε ότι οι θέσεις που παρουσιάζω βασίζονται πάνω σε αρχές καθαρά 

µαρξιστικές και δεν έχουν τίποτε το κοινό µε τα αναρχικά και συνδικαλιστικά επιχειρήµατα κατά 

του κοινοβουλευτισµού, ελπίζω ότι θα ψηφιστούν από αυτούς τους αντικοινοβουλευτικούς συ-

ντρόφους που τις αποδέχονται στο σύνολό τους και υπό το πνεύµα τους, γιατί εγγράφονται στις 

µαρξιστικές αντιλήψεις οι οποίες αποτελούν την ουσία τους.  

  


