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Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος

1. Ο κοινοβουλευτισµός είναι η µορφή πολιτικής εκπροσώπησης που χαρακτηρίζει το
καπιταλιστικό καθεστώς. Από άποψη αρχής, η κριτική των µαρξιστών κοµµουνιστών
αναφορικά µε τον κοινοβουλευτισµό και την αστική δηµοκρατία γενικά καταδεικνύει
ότι το δικαίωµα ψήφου που δόθηκε σε όλους τους πολίτες όλων των κοινωνικών τάξεων στις εκλογές για τα αντιπροσωπευτικά όργανα του κράτους δεν µπορεί να εµποδίσει τον κυβερνητικό µηχανισµό του κράτους να συγκροτηθεί σε επιτροπή υπεράσπισης των συµφερόντων της άρχουσας αστικής τάξης ούτε µπορεί να εµποδίσει το
κράτος να οργανωθεί ως το ιστορικό όργανο της αστικής τάξης στην πάλη κατά της
προλεταριακής επανάστασης.

2. Οι κοµµουνιστές απορρίπτουν κατηγορηµατικά τη δυνατότητα να καταλάβει η εργατική τάξη την εξουσία κερδίζοντας την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο αντί να την
αποκτήσει µε τον ένοπλο επαναστατικό αγώνα. Η κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας
από το προλεταριάτο, η οποία είναι το σηµείο αφετηρίας του έργου της κοµµουνιστικής οικονοµικής οικοδόµησης, συνεπάγεται τη βίαιη και άµεση κατάργηση των δηµοκρατικών οργάνων, τα οποία θα αντικατασταθούν από τα όργανα της προλεταριακής εξουσίας, τα εργατικά συµβούλια. Με τη στέρηση, έτσι, των πολιτικών δικαιωµάτων της τάξης των εκµεταλλευτών θα πραγµατοποιηθεί η δικτατορία του προλεταριάτου, δηλαδή ένα σύστηµα ταξικής κυβέρνησης και εκπροσώπησης. Η κατάργηση
του κοινοβουλευτισµού είναι, εποµένως, ένας ιστορικός στόχος του κοµµουνιστικού
κινήµατος. Ακόµη περισσότερο, η αντιπροσωπευτική δηµοκρατία είναι ακριβώς η
πρώτη δοµή της αστικής κοινωνίας που πρέπει να ανατραπεί πριν από την καπιταλιστική ιδιοκτησία, πριν ακόµη και από τον γραφειοκρατικό και κυβερνητικό κρατικό
µηχανισµό.
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3. Το ίδιο ισχύει και για τους δηµοτικούς ή κοινοτικούς θεσµούς της αστικής τάξης,
οι οποίοι ψευδώς θεωρούνται ότι θα ήταν δυνατόν να αντιπαρατεθούν στα κυβερνητικά όργανα. Στην πραγµατικότητα, ο µηχανισµός τους είναι πανοµοιότυπος µε τον
κρατικό µηχανισµό της αστικής τάξης. Αυτοί πρέπει, οµοίως, να καταστραφούν από
το επαναστατικό προλεταριάτο και να αντικατασταθούν µε τοπικά σοβιέτ εργατών
εκπροσώπων.

4. Ενώ ο εκτελεστικός, στρατιωτικός και αστυνοµικός µηχανισµός του αστικού κράτους οργανώνει την άµεση δράση κατά της προλεταριακής επανάστασης, η αντιπροσωπευτική δηµοκρατία αποτελεί ένα µέσο έµµεσης υπεράσπισης που λειτουργεί διαδίδοντας στις µάζες την αυταπάτη ότι η απελευθέρωσή τους µπορεί να επιτευχθεί διαµέσου µιας ειρηνικής διαδικασίας και την αυταπάτη ότι η µορφή του προλεταριακού
κράτους µπορεί επίσης να έχει µια κοινοβουλευτική βάση µε το δικαίωµα εκπροσώπησης της αστικής µειοψηφίας. Το αποτέλεσµα αυτής της δηµοκρατικής επιρροής
πάνω στις προλεταριακές µάζες ήταν η διαφθορά του σοσιαλιστικού κινήµατος της
∆εύτερης ∆ιεθνούς στο πεδίο της θεωρίας καθώς επίσης και της δράσης.

5. Το καθήκον των κοµµουνιστών την τωρινή στιγµή, ως προς το έργο της ιδεολογικής και υλικής προετοιµασίας της επανάστασης, είναι, πάνω απ’ όλα, να αποµακρύνουν από το νου του προλεταριάτου αυτές τις αυταπάτες και τις προκαταλήψεις, οι
οποίες έχουν διαδοθεί µε τη συνενοχή των παλιών σοσιαλδηµοκρατών ηγετών για να
το βγάλουν από τον επαναστατικό δρόµο. Σε χώρες όπου ένα δηµοκρατικό καθεστώς
διατηρείται στην εξουσία για πολύ καιρό και έχει διεισδύσει βαθιά στις συνήθειες και
στη νοοτροπία των µαζών, και όχι λιγότερο στη νοοτροπία των παραδοσιακών σοσιαλιστικών κοµµάτων, αυτό το έργο είναι πολύ µεγάλης σηµασίας και βρίσκεται µεταξύ των πρώτων προβληµάτων της επαναστατικής προετοιµασίας.

6. ∆υνατότητες προπαγάνδας, ζύµωσης και κριτικής θα µπορούσε να προσφέρει η
συµµετοχή στις εκλογές και στην κοινοβουλευτική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια
αυτής της περιόδου, όταν, µέσα στο διεθνές προλεταριακό κίνηµα, η κατάκτηση της
εξουσίας δεν φαίνεται να είναι πιθανή στο εγγύς µέλλον και όταν δεν τίθεται ακόµα
ζήτηµα άµεσης προετοιµασίας για την πραγµατοποίηση της δικτατορίας του προλεταριάτου. Από την άλλη µεριά, σε µια χώρα όπου η αστική επανάσταση βρίσκεται σε
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πορεία εξέλιξης και δηµιουργεί νέους θεσµούς, η παρέµβαση των κοµµουνιστών στα
αντιπροσωπευτικά όργανα µπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα άσκησης επιρροής
πάνω στην εξέλιξη των γεγονότων ώστε η επανάσταση να τερµατιστεί µε τη νίκη του
προλεταριάτου.

7. Η σηµερινή ιστορική περίοδος άνοιξε µε το τέλος του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου, µε τις συνέπειές του για την αστική κοινωνική οργάνωση, µε τη Ρωσική Επανάσταση, η οποία αποτέλεσε την πρώτη πραγµατοποίηση της κατάκτησης της εξουσίας
από το προλεταριάτο, και µε τη συγκρότηση µιας νέας ∆ιεθνούς που βρίσκεται σε
αντίθεση µε τη σοσιαλδηµοκρατία των προδοτών. Σε αυτή την ιστορική περίοδο και
στις χώρες εκείνες όπου το δηµοκρατικό καθεστώς έχει ολοκληρώσει προ πολλού τη
συγκρότησή του δεν υπάρχει καµία δυνατότητα χρήσης του κοινοβουλευτικού βήµατος για την επαναστατική δουλειά των κοµµουνιστών, και η σαφήνεια της προπαγάνδας, και όχι λιγότερο η αποτελεσµατικότητα της προετοιµασίας για την τελική πάλη
για τη δικτατορία του προλεταριάτου, απαιτούν οι κοµµουνιστές να διεξάγουν ζύµωση για το µποϊκοτάζ των εκλογών από τους εργάτες.

8. Σε αυτές τις ιστορικές συνθήκες, όπου το κύριο πρόβληµα του κινήµατος είναι η
επαναστατική κατάκτηση της εξουσίας, ολόκληρη η πολιτική δραστηριότητα του ταξικού κόµµατος πρέπει να είναι αφιερωµένη σε αυτόν τον άµεσο στόχο. Είναι απαραίτητο να συντρίψουν το αστικό ψέµα σύµφωνα µε το οποίο κάθε σύγκρουση µεταξύ αντιπάλων πολιτικών κοµµάτων, κάθε αγώνας για την εξουσία, πρέπει αναγκαστικά να πραγµατοποιείται µέσα στο πλαίσιο του δηµοκρατικού µηχανισµού, δηλαδή
διαµέσου των εκλογών και των κοινοβουλευτικών αντιπαραθέσεων. ∆εν µπορούµε να
κατορθώσουµε να καταστρέψουµε αυτό το ψέµα χωρίς να έρθουµε σε ρήξη µε την
παραδοσιακή µέθοδο η οποία συνίσταται στο κάλεσµα προς τους εργάτες να ψηφίσουν στις εκλογές πλάι-πλάι µε τα µέλη της αστικής τάξης, και χωρίς να βάλουµε τέλος στο θέαµα όπου οι εκπρόσωποι του προλεταριάτου δρουν µέσα στο ίδιο κοινοβουλευτικό πεδίο µε τους εκπροσώπους των εκµεταλλευτών του.

9. Η επικίνδυνη ιδέα ότι ολόκληρη η πολιτική δραστηριότητα συνίσταται στην εκλογική και κοινοβουλευτική δραστηριότητα είναι ήδη τόσο ευρέως διαδεδοµένη από
την υπερκοινοβουλευτική πρακτική των παραδοσιακών σοσιαλιστικών κοµµάτων.
Από την άλλη µεριά, η απέχθεια του προλεταριάτου γι’ αυτή την προδοτική πρακτική
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έχει παράσχει πρόσφορο έδαφος στα λάθη του συνδικαλισµού και του αναρχισµού, οι
οποίοι αρνούνται κάθε αξία στην πολιτική δράση και στον ρόλο του κόµµατος. Γι’
αυτό τον λόγο τα κοµµουνιστικά κόµµατα δεν θα αποκτήσουν ποτέ µεγάλη επιτυχία
στην προπαγάνδα της µαρξιστικής µεθόδου, αν η διακοπή όλων των επαφών µε τον
µηχανισµό της αστικής δηµοκρατίας δεν αποτελέσει τη βάση της δουλειάς τους για τη
δικτατορία του προλεταριάτου και των εργατικών συµβουλίων.

10. Παρ’ όλες τις δηµόσιες οµιλίες και όλες τις θεωρητικές δηλώσεις, η πολύ µεγάλη
σηµασία που αποδίδεται επί του πρακτέου στην εκλογική εκστρατεία και στα αποτελέσµατά της και το γεγονός του ότι για µια µακρά περίοδο το κόµµα πρέπει να αφιερώσει σε αυτή την υπόθεση όλα του τα µέσα και όλους του τους πόρους σε ανθρώπους, στον Τύπο, ακόµη και σε χρήµα, βοηθάει στην ενίσχυση του αισθήµατος ότι
αυτή είναι η πραγµατική κεντρική δραστηριότητα για την επίτευξη των σκοπών του
κοµµουνισµού. Από την άλλη µεριά, αυτό οδηγεί στην πλήρη διακοπή του έργου της
επαναστατικής οργάνωσης και προετοιµασίας. Προσδίδει στην κοµµατική οργάνωση
έναν τεχνικό χαρακτήρα που είναι εντελώς αντίθετος µε τις απαιτήσεις της επαναστατικής δουλειάς, τόσο της νόµιµης όσο και της παράνοµης.

11. Για όλα τα κόµµατα που προσχώρησαν, ύστερα από την απόφαση της πλειοψηφίας, στην Τρίτη ∆ιεθνή, η ανοχή της εξακολούθησης της εκλογική δραστηριότητας
εµποδίζει το απαραίτητο ξεδιάλεγµα και την εξάλειψη των σοσιαλδηµοκρατικών
στοιχείων, χωρίς τις οποίες η Τρίτη ∆ιεθνής θα αποτύχει στον ιστορικό της ρόλο και
δεν θα είναι πλέον ένας πειθαρχηµένος και οµοιογενής στρατός της παγκόσµιας επανάστασης.

12. Η ίδια η φύση των αντιπαραθέσεων που έχει ως θέατρο το κοινοβούλιο και άλλα
δηµοκρατικά όργανα αποκλείει κάθε δυνατότητα περάσµατος από µια κριτική της
πολιτικής των αντιπάλων κοµµάτων σε µια προπαγάνδα κατά της ίδιας της αρχής του
κοινοβουλευτισµού και σε µια δράση που υπερβαίνει τους κοινοβουλευτικούς κανόνες, σάµπως δεν θα είναι δυνατό να διεκδικήσουµε το δικαίωµα να οµιλούµε, αν αρνηθούµε να υποταχθούµε σε όλες τις τυπικότητες που έχουν καθιερωθεί από την εκλογική διαδικασία. Η επιτυχία της κοινοβουλευτικής ξιφοµαχίας θα εξαρτάται πάντοτε µονάχα από την ικανότητα στον χειρισµό του κοινού όπλου των αρχών πάνω
στις οποίες βασίζεται ο θεσµός και της ενασχόλησης µε τα τεχνάσµατα της κοινοβου4

λευτικής διαδικασίας. Με τον ίδιο τρόπο, η επιτυχία του εκλογικού αγώνα θα κρίνεται πάντα µονάχα από τον αριθµό των ψήφων ή των εδρών που κερδήθηκαν. Κάθε
προσπάθεια των κοµµουνιστικών κοµµάτων να δώσουν έναν εντελώς διαφορετικό
χαρακτήρα στην πρακτική του κοινοβουλευτισµού δεν µπορεί παρά να οδηγήσει στην
αποτυχία των ενεργειών που πραγµατοποιήθηκαν σε αυτό το σισύφειο έργο, ενώ η
υπόθεση της κοµµουνιστικής επανάστασης καλεί αυτές τις ενέργειες δίχως καθυστέρηση στο πεδίο της άµεσης επίθεσης κατά του καθεστώτος της καπιταλιστικής εκµετάλλευσης.
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