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Πρώτη ∆ηµοσίευση: Rassegna Comunista, No. 4,  31 Μαΐου 1921 

Πηγή:http://www.international-communist-

party.org/Ellenika/Keimena/21KoDras.htm 

Μετάφραση – Μεταγραφή: Σωτήρης Γιαννέλης 

Κοινό Κτήµα: Marxists Internet Archive (2011) 

Επιτρέπεται η ελεύθερη αντιγραφή, διανοµή, προβολή και απόδοση αυ-

τού του έργο, καθώς επίσης η πραγµατοποίηση παράγωγων ή εµπορικών 

εργασιών.  

Παρακαλούµε καταχωρείστε ως πηγή σας το Marxists Internet Archive.  

 

 

 

 

 

Κοµµουνιστικό Κόµµα Ιταλίας 

 

 

ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ 

 

Σε ένα προηγούµενο άρθρο στο οποίο αναπτύξαµε ορισµένες θεµελιώ-

δεις θεωρητικές έννοιες, δείξαµε ότι όχι µόνο δεν υπάρχει καµία αντίφα-

ση στο γεγονός του ότι το πολιτικό κόµµα της εργατικής τάξης, το απα-

ραίτητο όργανο των αγώνων για την απελευθέρωση αυτής της τάξης, πε-

ριλαµβάνει στις γραµµές του µονάχα ένα µέρος, µια µειοψηφία, της τά-

ξης, αλλά δείξαµε, επίσης, ότι δεν µπορούµε να µιλάµε για µια τάξη ως 

ιστορικό κίνηµα χωρίς την ύπαρξη ενός κόµµατος που έχει µια σαφή συ-

νείδηση αυτού του κινήµατος και των σκοπών του και το οποίο τίθεται 

στην πρωτοπορία αυτού του κινήµατος µέσα στην πάλη.  
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Μια πιο λεπτοµερής εξέταση των ιστορικών καθηκόντων της εργατι-

κής τάξης µέσα στην επαναστατική της πορεία, τόσο πριν όσο και µετά 

την ανατροπή της εξουσίας των εκµεταλλευτών, δεν µπορεί παρά να επι-

βεβαιώσει την επιτακτική αναγκαιότητα ενός πολιτικού κόµµατος που 

πρέπει να κατευθύνει όλο τον αγώνα της εργατικής τάξης.  

Για να δώσουµε µια σαφή και χειροπιαστή ιδέα της τεχνικής ανα-

γκαιότητας του κόµµατος θα πρέπει πρώτα να εξετάσουµε -ακόµη κι αν 

αυτό φαίνεται παράλογο- τα καθήκοντα που το προλεταριάτο πρέπει να 

εκπληρώσει αφότου έρθει στην εξουσία και αφότου αποσπάσει βίαια τον 

έλεγχο της κοινωνικής µηχανής από την αστική τάξη.  

Αφού αποκτήσει τον έλεγχο του κράτους, το προλεταριάτο πρέπει να 

αναλάβει σύνθετες λειτουργίες. Εκτός από το να αντικαταστήσει την α-

στική τάξη στη διεύθυνση και τη διαχείριση των δηµοσίων υποθέσεων 

αυτό πρέπει να δηµιουργήσει έναν εντελώς νέο και διαφορετικό διοικητι-

κό και κυβερνητικό µηχανισµό µε πάρα πολύ πιο σύνθετους στόχους από 

αυτούς που περιλαµβάνει σήµερα η "τέχνη της διακυβέρνησης". Αυτές οι 

λειτουργίες απαιτούν την αυστηρή πειθαρχία των ατόµων που είναι ικανά 

να εκτελούν διάφορες λειτουργίες, να µελετούν ποικίλα προβλήµατα και 

να εφαρµόζουν ορισµένα κριτήρια στους διαφόρους τοµείς της συλλογι-

κής ζωής: αυτά κριτήρια απορρέουν από τις γενικές επαναστατικές αρχές 

και αντιστοιχούν στην αναγκαιότητα που εξαναγκάζει την προλεταριακή 

τάξη να διαρρήξει τους δεσµούς της µε το παλαιό καθεστώς για να δηµι-

ουργήσει νέες κοινωνικές σχέσεις.  

Θα ήταν κεφαλαιώδες λάθος το να πιστεύει κανείς ότι ένας τέτοιος 

βαθµός προετοιµασίας και εξειδίκευσης θα µπορούσε να επιτευχθεί α-

πλώς και µόνο µε την οργάνωση των εργατών σε επαγγελµατική βάση, 

σύµφωνα µε τις παραδοσιακές τους λειτουργίες µέσα στο παλαιό καθε-

στώς. Το καθήκον µας δεν είναι να εξαλείψουµε τη συνεισφορά της τε-

χνικής ικανότητας µε την οποία προηγουµένως παρείχε ο καπιταλιστής ή 
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στοιχεία που βρίσκονταν κοντά σε αυτόν για να τα αντικαταστήσουµε 

από εργοστάσιο σε εργοστάσιο µε την εκπαίδευση και την πείρα των κα-

λύτερων εργατών. Πρέπει, απεναντίας, να αντιµετωπίσουµε καθήκοντα 

πολύ περισσότερο σύνθετης φύσεως που απαιτούν µια σύνθεση πολιτι-

κής, διοικητικής και στρατιωτικής προετοιµασίας. Μια τέτοια προετοι-

µασία που θα αντιστοιχεί ακριβώς σε ορισµένα σαφή ιστορικά καθήκο-

ντα της προλεταριακής επανάστασης µπορεί να εγγυηθεί µόνο το πολιτι-

κό κόµµα. Στην πραγµατικότητα, το πολιτικό κόµµα είναι ο µόνος οργα-

νισµός που κατέχει, αφενός, µια γενική ιστορική αντίληψη της επαναστα-

τικής διαδικασίας και των απαιτήσεών της και, αφετέρου, µια αυστηρή 

οργανωτική πειθαρχία που εξασφαλίζει την πλήρη υπαγωγή όλων των 

ιδιαίτερων λειτουργιών της στον τελικό γενικό σκοπό της τάξης.  

Το κόµµα είναι ένα σύνολο ανθρώπων που έχουν την ίδια γενική αντί-

ληψη για την εξέλιξη της ιστορίας, που έχουν µια σαφή αντίληψη του τε-

λικού σκοπού της τάξης που εκπροσωπούν και που έχουν ετοιµάσει εκ 

των προτέρων ένα σύστηµα λύσεων στα ποικίλα προβλήµατα τα οποία το 

προλεταριάτο θα αντιµετωπίσει όταν αυτό γίνει η άρχουσα τάξη. Γι' αυ-

τόν τον λόγο η εξουσία της τάξης µπορεί να είναι µονάχα η εξουσία του 

κόµµατος. Ύστερα από αυτές τις σύντοµες σκέψεις, τις οποίες θα µπο-

ρούσε να επιβεβαιώσει µε πρόδηλο τρόπο ακόµη και µια επιφανειακή 

µελέτη της Ρωσικής Επανάστασης, θα εξετάσουµε τώρα τη φάση που 

προηγείται της ανόδου του προλεταριάτου στην εξουσία για να καταδεί-

ξουµε ότι η επαναστατική δράση της τάξης κατά της αστικής εξουσίας 

µπορεί να είναι µόνο η δράση του κόµµατος.  

Κατ' αρχάς, είναι ολοφάνερο ότι το προλεταριάτο δεν θα ήταν αρκετά 

ώριµο για να αντιµετωπίσει τα εξαιρετικά δύσκολα προβλήµατα της πε-

ριόδου της δικτατορίας του, εάν το όργανο που είναι απαραίτητο για να 

λύσει αυτά τα προβλήµατα, το κόµµα, δεν έχει αρχίσει πολύ πρωτύτερα 

να συγκροτεί το σώµα της θεωρίας του και των εµπειριών του. 
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Το κόµµα είναι το απαραίτητο όργανο κάθε ταξικής δράσης, ακόµη κι 

αν λάβουµε υπόψη τις άµεσες ανάγκες των αγώνων, οι οποίοι πρέπει να 

κορυφωθούν µε την επαναστατική ανατροπή της αστικής τάξης. Στην 

πραγµατικότητα, δεν µπορούµε να µιλάµε για µια γνήσια ταξική δράση -

δηλαδή, µια δράση που πάει πέρα από τα επαγγελµατικά συµφέροντα και 

τα άµεσα συµφέροντα- χωρίς να υπάρχει η δράση του κόµµατος.  

 

 

Βασικά, το καθήκον του προλεταριακού κόµµατος µέσα στην ιστορική 

διαδικασία παρουσιάζεται ως εξής.  

Σε όλους τους καιρούς οι οικονοµικές και κοινωνικές σχέσεις της κα-

πιταλιστικής κοινωνίας είναι αφόρητες για τους προλετάριους, οι οποίοι, 

κατά συνέπεια, ωθούνται στο να προσπαθούν να τις υπερβούν. Μέσα από 

πολύπλοκες εξελίξεις τα θύµατα αυτών των σχέσεων οδηγούνται στο να 

συνειδητοποιήσουν ότι, µέσα στον ενστικτώδη τους αγώνα κατά των δει-

νών και των στερήσεων που είναι κοινά σε ένα πλήθος ανθρώπων, τα α-

τοµικά µέσα δεν επαρκούν. Έτσι, ωθούνται στο να πειραµατιστούν µε 

συλλογικές µορφές δράσης προκειµένου να αυξήσουν, διαµέσου της σύ-

µπραξής τους, την έκταση της επιρροής τους πάνω στις κοινωνικές συν-

θήκες που τους επιβάλλονται. Όµως, η αλληλουχία αυτών των εµπειριών, 

σε όλη την πορεία της εξέλιξης της σηµερινής καπιταλιστικής κοινωνικής 

µορφής, οδηγεί αναπόδραστα στο συµπέρασµα ότι οι εργάτες δεν θα α-

ποκτήσουν καµία επιρροή πάνω στην τύχη τους αν δεν ενώσουν τις προ-

σπάθειές τους πέρα από τα πλαίσια των τοπικών, εθνικών και επαγγελµα-

τικών συµφερόντων, και αν δεν επικεντρώσουν αυτές τις προσπάθειες σε 

ένα µεγαλεπήβολο και αυτοτελή στόχο ο οποίος πραγµατοποιείται µε την 

ανατροπή της πολιτικής εξουσίας της αστικής τάξης. Αυτό συµβαίνει ε-

πειδή όσο ο σηµερινός πολιτικός µηχανισµός παραµένει σε ισχύ, η λει-
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τουργία του θα είναι να εκµηδενίζει όλες τις προσπάθειες της προλεταρι-

ακής τάξης να γλιτώσει από την καπιταλιστική εκµετάλλευση.  

Οι πρώτες οµάδες προλετάριων που φθάνουν σε αυτή τη συνειδητο-

ποίηση είναι αυτοί που παίρνουν µέρος στα κινήµατα των ταξικών τους 

συντρόφων οι οποίοι, µέσω µιας κριτικής ανάλυσης των προσπαθειών 

τους, των αποτελεσµάτων τους, των λαθών και των απογοητεύσεών τους, 

φέρνουν έναν ολοένα αυξανόµενο αριθµό προλετάριων στο πεδίο του 

κοινού και τελικού αγώνα, που είναι ο αγώνας για την εξουσία, ο οποίος 

είναι ένας αγώνας πολιτικός, ένας αγώνας επαναστατικός.  

Έτσι, αρχικά ένας ολοένα αυξανόµενος αριθµός εργατών πείθεται ότι 

µονάχα ο τελικός επαναστατικός αγώνας µπορεί να λύσει το πρόβληµα 

των συνθηκών διαβίωσής τους. Ταυτόχρονα, υπάρχουν ολοένα και πε-

ρισσότεροι που είναι έτοιµοι να δεχθούν τα αναπόφευκτα βάσανα και τις 

θυσίες του αγώνα και είναι έτοιµοι να τεθούν επικεφαλής των µαζών που 

εξωθούνται σε εξέγερση από τα δεινά τους προκειµένου να χρησιµοποι-

ήσουν ορθολογικά τις προσπάθειές τους για να εξασφαλίσουν την πλήρη 

αποτελεσµατικότητά τους.  

Το απαραίτητο καθήκον του κόµµατος, εποµένως, παρουσιάζεται µε 

δύο τρόπους: κατ' αρχάς, ως παράγοντας της συνείδησης και, κατόπιν, ως 

παράγοντας της βούλησης. Το πρώτο απορρέει από τη θεωρητική αντί-

ληψη της επαναστατικής διαδικασίας, που πρέπει να είναι κοινή σε όλους 

τους υποστηρικτές του, ενώ το δεύτερο επιφέρει µια αυστηρή πειθαρχία 

η οποία εξασφαλίζει τον συντονισµό και, άρα, την επιτυχία της δράσης.  

Προφανώς, αυτή η ενίσχυση των ταξικών ενεργειών ποτέ δεν ήταν και 

ποτέ δεν µπορεί να είναι µια βαθµιαία και αδιάπτωτη διαδικασία. Υπάρ-

χουν σταµατήµατα, πισωγυρίσµατα και διαλείµµατα. Τα προλεταριακά 

κόµµατα συχνά χάνουν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που έχουν αποκτήσει 

κατά την πορεία της διαµόρφωσής τους και την ικανότητά τους να εκ-

πληρώσουν τα ιστορικά τους καθήκοντα. Γενικά, κάτω από την επίδραση 
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ιδιαίτερων φαινοµένων του καπιταλιστικού κόσµου, τα κόµµατα συχνά 

εγκαταλείπουν τον κύριο ρόλο τους, ο οποίος είναι να συγκεντρώνουν 

και να κατευθύνουν τις ωθήσεις που προέρχονται από την κίνηση διαφό-

ρων οµάδων και να τις στρέφουν προς τον µοναδικό τελικό σκοπό της 

επανάστασης. Τέτοιου είδους κόµµατα ικανοποιούνται µε άµεσες και 

πρόσκαιρες λύσεις. Κατά συνέπεια, εκφυλίζονται ως προς τη θεωρία και 

την πράξη τους µέχρι το σηµείο να αποδέχονται ότι το προλεταριάτο 

µπορεί να βρει συνθήκες επωφελούς ισορροπίας µέσα στο καπιταλιστικό 

καθεστώς και υιοθετούν πολιτικούς στόχους που είναι άµεσοι και επί µέ-

ρους, βαδίζοντας έτσι προς την ταξική συνεργασία.  

Αυτά τα φαινόµενα εκφυλισµού έφθασαν στο απόγειό τους στον Με-

γάλο Παγκόσµιο Πόλεµο. Ύστερα από αυτό ακολούθησε µια περίοδος 

υγιούς αντίδρασης: τα ταξικά κόµµατα που εµπνέονται από επαναστατι-

κές κατευθύνσεις -και είναι τα µόνα αληθινά ταξικά κόµµατα- ανασυ-

γκροτήθηκαν σε ολόκληρο τον κόσµο και οργανώθηκαν µέσα στην Τρίτη 

∆ιεθνή, της οποίας η θεωρία και η δράση είναι ρητά επαναστατικές και 

"µαξιµαλιστικές".  

Έτσι, σε αυτή την περίοδο όπου όλα δείχνουν ότι θα είναι κρίσιµη, 

µπορούµε να δούµε ξανά ένα κίνηµα επαναστατικής ενοποίησης των µα-

ζών και οργάνωσης των δυνάµεών τους για την τελική επαναστατική 

δράση. Όµως, για µια ακόµη φορά, αυτή η κατάσταση, η οποία δεν δια-

θέτει διόλου την απλότητα ενός κανόνα, θέτει δύσκολα προβλήµατα τα-

κτικής, δεν εξαιρεί επί µέρους ή ακόµη και σοβαρές αποτυχίες και εγείρει 

ζητήµατα που εξάπτουν έντονα τους αγωνιστές της παγκόσµιας επανα-

στατικής οργάνωσης.  

 

 

Τώρα που η νέα ∆ιεθνής έχει συστηµατοποιήσει το πλαίσιο της θεωρί-

ας της θα πρέπει ακόµη να χαράξει ένα γενικό σχέδιο των τακτικών της 



 7 

µεθόδων. Σε διάφορες χώρες µια σειρά ζητηµάτων έχουν ανακύψει από 

το κοµµουνιστικό κίνηµα και από τα τακτικά προβλήµατα που βρίσκο-

νται στην ηµερήσια διάταξη. Από τη στιγµή που έχει γίνει αποδεκτό ότι 

το πολιτικό κόµµα είναι το απαραίτητο όργανο της επανάστασης, από τη 

στιγµή που δεν µπορεί να αποτελεί αντικείµενο συζήτησης το ότι το 

κόµµα µπορεί µόνο να είναι µια µερίδα της τάξης (και αυτό το ζήτηµα 

έχει ξεκαθαριστεί στις θεωρητικές αποφάσεις του ∆ευτέρου Παγκοσµίου 

Συνεδρίου, οι οποίες αποτέλεσαν το σηµείο εκκίνησης του προηγούµενο 

άρθρου), τότε µένει να λυθεί το ακόλουθο πρόβληµα: πρέπει να γνωρί-

ζουµε µε µεγαλύτερη ακρίβεια πόσο µεγάλη πρέπει να είναι η οργάνωση 

του κόµµατος και ποια σχέση πρέπει αυτή να έχει µε τις µάζες που οργα-

νώνει και καθοδηγεί.  

Εδώ υπάρχει -ή λέγεται ότι υπάρχει- µια τάση που επιθυµεί να έχει 

"µικρά κόµµατα" απολύτως αµιγή και που σχεδόν θα της άρεσε να απο-

φεύγει την επαφή µε τις µεγάλες µάζες κατηγορώντας τες ότι διαθέτουν 

λιγότερη επαναστατική συνείδηση και µικρότερες ικανότητες. Αυτή η 

τάση έχει επικριθεί αυστηρά και ορίζεται ως αριστερός οπορτουνισµός. 

Αυτή η ταµπέλα, ωστόσο, µας φαίνεται ότι είναι περισσότερο δηµαγωγι-

κή παρά τεκµηριωµένη. Αυτή θα πρέπει να ισχύει περισσότερο γι' αυτές 

τις τάσεις που αρνούνται τον ρόλο του πολιτικού κόµµατος και διατείνο-

νται ότι οι µάζες µπορούν να οργανωθούν σε πλατειά κλίµακα για την 

επανάσταση διαµέσου καθαρά οικονοµικών και συνδικαλιστικών µορ-

φών οργάνωσης.  

Αυτό µε το οποίο πρέπει, εποµένως, να ασχοληθούµε είναι µια βαθύ-

τερη εξέταση της σχέσης µεταξύ των µαζών και του κόµµατος. Έχουµε 

δει ότι το κόµµα δεν είναι παρά µονάχα µια µερίδα της εργατικής τάξης. 

Πώς  πρέπει, όµως, να ορίσουµε αριθµητικά αυτή τη µερίδα; Για 'µάς αυ-

τό αποτελεί τεκµήριο ενός βολονταριστικού λάθους και, κατά συνέπεια, 

ενός τυπικά αντιµαρξιστικού "οπορτουνισµού" (και σήµερα οπορτουνι-
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σµός δεν µπορεί να σηµαίνει παρά αίρεση)· είναι η αξίωση να καθιερωθεί 

µια αριθµητική σχέση ως ένας a priori οργανωτικός κανόνας, δηλαδή να 

λέµε ότι για να καθιερωθεί ένα κοµµουνιστικό κόµµα πρέπει να έχει µέ-

σα στις γραµµές του, είτε ως υποστηρικτές του, έναν ορισµένο αριθµό 

εργατών που είναι µεγαλύτερος ή µικρότερος από ένα ορισµένο ποσοστό 

της προλεταριακής µάζας.  

Θα ήταν γελοίο λάθος να κρίνουµε τη διαδικασία της διαµόρφωσης 

κοµουνιστικών κοµµάτων, η οποία πραγµατοποιείται διαµέσου διασπά-

σεων και συγχωνεύσεων, σύµφωνα µε ένα αριθµητικό κριτήριο, δηλαδή 

περικόπτοντας το µέγεθος των κοµµάτων που είναι πολύ µεγάλα και αυ-

ξάνοντας µε το ζόρι την αριθµητική δύναµη των κοµµάτων που είναι πο-

λύ µικρά. Θα ήταν σαν µην είχε γίνει καταληπτό ότι αυτή η διαδικασία 

διαµόρφωσης πρέπει, απεναντίας, να διέπεται από ποιοτικούς και πολιτι-

κούς κανόνες και ότι αυτή εξελίσσεται κατά µέγα µέρος διαµέσου των 

διαλεκτικών επιπτώσεων της ιστορίας. Αυτό δεν µπορεί να προσδιοριστεί 

από οργανωτικούς κανόνες που διατείνονται ότι τα κόµµατα θα πρέπει να 

περνούν µέσα από ένα καλούπι ώστε να βγαίνουν µε τις διαστάσεις που 

θεωρούνται επιθυµητές και κατάλληλες.  

Αυτό που µπορούµε να θέσουµε ως αδιαµφισβήτητη βάση σε µια τέ-

τοια συζήτηση για την τακτική είναι ότι είναι προτιµότερο τα κόµµατα να 

είναι αριθµητικά όσο γίνεται µεγαλύτερα και ότι αυτά πρέπει να κατορ-

θώνουν να προσελκύουν γύρω τους τα πιο πλατιά στρώµατα των µαζών. 

Κανένας κοµµουνιστής δεν διατύπωσε ποτέ ως αρχή ότι ένα κοµµουνι-

στικό κόµµα πρέπει να αποτελείται από έναν µικρό αριθµό ανθρώπων 

κλεισµένων σε έναν γυάλινο πύργο πολιτικής αγνότητας. Είναι αναµφί-

βολο ότι η αριθµητική δύναµη του κόµµατος και ο ενθουσιασµός του 

προλεταριάτου που συσπειρώνεται γύρω από το κόµµα αποτελούν ευνοϊ-

κούς επαναστατικούς όρους και αποτελούν πρόδηλες ενδείξεις της ωρι-

µότητας της ανάπτυξης των προλεταριακών ενεργειών και κανένας δεν 
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θα µπορούσε να µην επιθυµεί τα κοµµουνιστικά κόµµατα να µην προο-

δεύουν κατ' αυτόν τον τρόπο.  

Εποµένως, δεν υπάρχει καµία προκαθορισµένη ή προσδιορίσιµη αριθ-

µητική σχέση µεταξύ των κοµµατικών µελών και της µεγάλης µάζας των 

εργατών. Εφόσον είναι εµπεδωµένο ότι το κόµµα αναλαµβάνει τον ρόλο 

του ως µειοψηφία της τάξης, το ερώτηµα για το εάν αυτή πρέπει να είναι 

µεγάλη ή µικρή είναι άκρατος σχολαστικισµός. Είναι βέβαιο ότι όσο οι 

αντιθέσεις και οι εγγενείς αντιφάσεις της καπιταλιστικής κοινωνίας, από 

τις οποίες προέρχονται οι επαναστατικές τάσεις, βρίσκονται µονάχα στο  

πρώτο στάδιο της ανάπτυξης τους, όσο η επανάσταση φαίνεται να είναι 

πολύ µακριά, τότε πρέπει αναµένουµε την ακόλουθη κατάσταση: το τα-

ξικό κόµµα, το κοµµουνιστικό κόµµα, θα αποτελείται αναγκαστικά από 

µικρές πρωτοπόρες οµάδες που έχουν µια ειδική ικανότητα να κατανοούν 

την ιστορική προοπτική και ότι αυτό το τµήµα των µαζών που θα τις κα-

ταλαβαίνει και θα τις ακολουθεί δεν µπορεί να είναι πολύ µεγάλο. Ωστό-

σο, όταν η επαναστατική κρίση γίνει επικείµενη, όταν οι αστικές σχέσεις 

παραγωγής γίνονται όλο και περισσότερο ανυπόφορες, το κόµµα θα δει 

µια αύξηση των µελών και της δηµοτικότητάς του µέσα στο προλεταριά-

το.  

Αν η σηµερινή περίοδος είναι επαναστατική, πράγµα για το οποίο όλοι 

οι κοµµουνιστές είναι απολύτως πεπεισµένοι, έπεται ότι πρέπει να έχου-

µε µεγάλα κόµµατα που ασκούν µια ισχυρή επίδραση σε πλατιά τµήµατα 

του προλεταριάτου σε κάθε χώρα. Όµως, όπου αυτός ο στόχος δεν έχει 

ακόµη πραγµατοποιηθεί, παρά τα αδιαµφισβήτητα τεκµήρια της κρίσης 

και του επικείµενου ξεσπάσµατός της, οι αιτίες αυτής της ανεπάρκειας 

είναι πολύ σύνθετες. Εποµένως, θα ήταν άκρως επιπόλαιο να συµπερά-

νουµε ότι το κόµµα, όταν είναι πολύ µικρό και µε µικρή επιρροή, πρέπει 

τεχνητά να διευρυνθεί µε τη συγχώνευσή του µε άλλα κόµµατα ή φράξιες 

κοµµάτων που έχουν µέλη τα οποία υποτίθεται ότι είναι συνδεδεµένα µε 
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τις µάζες. Η απόφαση για το εάν τα µέλη άλλων οργανώσεων πρέπει να 

γίνουν δεκτά µέσα στις γραµµές του κόµµατος ή, αντιθέτως, για το εάν 

ένα κόµµα που είναι πολύ µεγάλο θα πρέπει να αποκλείσει ένα µέρος των 

µελών του, δεν µπορεί να απορρέει από αριθµητικές εκτιµήσεις ή από 

παιδιάστικες στατιστικές απογοητεύσεις.  

 

 

Η διαµόρφωση των κοµµουνιστικών κοµµάτων, µε εξαίρεση το ρωσι-

κό Μπολσεβίκικο Κόµµα, έχει πραγµατοποιηθεί µε έναν πολύ ταχύ ρυθ-

µό στην Ευρώπη καθώς επίσης και έξω από αυτήν, επειδή ο πόλεµος έχει 

ανοίξει τις θύρες, µε ένα πολύ ταχύ ρυθµό, σε µια κρίση του συστήµατος. 

Οι προλεταριακές µάζες δεν µπορούν να διαµορφώσουν µια σταθερή πο-

λιτική συνείδηση µε σταδιακό τρόπο. Αντιθέτως, ταλαντεύονται από τις 

ανάγκες του επαναστατικού αγώνα, σαν να κλυδωνίζονται από τα κύµατα 

µιας ταραγµένης θάλασσας. Από την άλλη µεριά, εξακολουθεί να επι-

βιώνει η παραδοσιακή επιρροή των σοσιαλδηµοκρατικών µεθόδων και τα 

ίδια τα σοσιαλδηµοκρατικά κόµµατα βρίσκονται ακόµη στο προσκήνιο 

για να σαµποτάρουν τη διαδικασία διαφώτισης, προς µεγάλο όφελος της 

αστικής τάξης. 

Όταν το πρόβληµα περί του πώς θα επιλυθεί η κρίση φθάσει στο κρί-

σιµο σηµείο του και όταν το ζήτηµα της εξουσίας τεθεί ενώπιον των µα-

ζών, ο ρόλος των σοσιαλδηµοκρατών γίνεται εντελώς ξεκάθαρος, διότι 

όταν τίθεται το δίληµµα "προλεταριακή δικτατορία ή αστική δικτατορία;" 

και όταν η επιλογή δεν µπορεί πλέον να αποφευχθεί, αυτοί επιλέγουν τη 

σύµπραξη µε την αστική τάξη. Εν τούτοις, όταν η κατάσταση ωριµάζει 

αλλά δεν έχει ακόµη αναπτυχθεί πλήρως, ένα σηµαντικό τµήµα των µα-

ζών παραµένει κάτω από την επιρροή αυτών των σοσιαλπροδοτών. Σε 

εκείνες δε τις περιπτώσεις όπου η πιθανότητα επανάστασης δίνει την ε-

ντύπωση, έστω και φαινοµενικά, ότι µειώνεται ή όπου η αστική τάξη αρ-
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χίζει να ξεδιπλώνει τις δυνάµεις της για να αντισταθεί, είναι αναπόφευ-

κτο τα κοµµουνιστικά κόµµατα να χάσουν προσωρινά έδαφος στο πεδίο 

της οργάνωσης και της καθοδήγησης των µαζών.  

∆εδοµένης της σηµερινής ασταθούς κατάστασης είναι δυνατόν να 

δούµε τέτοιες διακυµάνσεις µέσα στη γενικά εξασφαλισµένη διαδικασία 

ανάπτυξης της επαναστατικής ∆ιεθνούς. Είναι αναµφισβήτητο ότι οι 

κοµµουνιστικές τακτικές πρέπει να προσπαθούν να αντιµετωπίσουν αυ-

τές τις δυσµενείς περιστάσεις, αλλά δεν είναι λιγότερο βέβαιο ότι θα ή-

ταν παράλογο να ελπίζουµε ότι θα τις εξαλείψουµε µε απλές τακτικές 

φόρµουλες, όπως θα ήταν υπερβολικό να βγάλουµε απαισιόδοξα συµπε-

ράσµατα από αυτές τις περιστάσεις.  

Μέσα στην αφηρηµένη υπόθεση της συνεχούς ανάπτυξης των επανα-

στατικών ενεργειών των µαζών το κόµµα βλέπει τις αριθµητικές και πο-

λιτικές του δυνάµεις να αυξάνονται µε συνεχή τρόπο, αυτό να αυξάνεται 

ποσοτικά αλλά ποιοτικά να παραµένει το ίδιο, καθόσον ο αριθµός των 

κοµµουνιστών ανεβαίνει σε σχέση µε τον συνολικό αριθµό των προλετά-

ριων. Παρ' όλα αυτά, µέσα στην πραγµατική κατάσταση οι ποικίλοι και 

διαρκώς µεταβαλλόµενοι παράγοντες του κοινωνικού περιβάλλοντος ε-

πενεργούν µε σύνθετο τρόπο πάνω στη διάθεση των µαζών. Το κοµµου-

νιστικό κόµµα, το οποίο αποτελείται από αυτούς που αντιλαµβάνονται 

και κατανοούν πιο ξεκάθαρα τα χαρακτηριστικά της ιστορικής εξέλιξης, 

δεν παύει, εν τούτοις, να είναι και το ίδιο ένα αποτέλεσµα αυτής και, κατ' 

αυτόν τον τρόπο, δεν µπορεί να αποφύγει τις διακυµάνσεις του κοινωνι-

κού περιβάλλοντος. Εποµένως, αν και αυτό δρα συνεχώς ως παράγοντας 

επαναστατικής επιτάχυνσης, δεν υπάρχει καµία µέθοδος που µπορεί να 

χρησιµοποιήσει, όσο φίνα κι αν είναι αυτή, που να µπορεί να επιβληθεί 

στην κατάσταση ή να την αντιστρέψει σε ό,τι αφορά τη θεµελιώδη ουσία 

της.  
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Το χειρότερο γιατρικό που θα µπορούσε, ωστόσο, να χρησιµοποιηθεί 

για τις δυσµενείς επιπτώσεις των καταστάσεων θα ήταν το κόµµα να θέ-

τει περιοδικά υπό αµφισβήτηση τις θεωρητικές και οργανωτικές του αρ-

χές, οι οποίες αποτελούν την ίδια τη βάση του, µε σκοπό να επεκτείνει τη 

ζώνη επαφής του µε τις µάζες. Σε περιόδους όπου υποχωρούν οι επανα-

στατικές διαθέσεις των µαζών η κίνηση "να φέρουµε το κόµµα προς τις 

µάζες", όπως ορισµένοι την ονοµάζουν, πολύ συχνά ισοδυναµεί µε την 

αλλαγή της ίδιας της φύσης του κόµµατος, αφαιρώντας, µε τον τρόπο αυ-

τό, τις ίδιες τις ιδιότητές που του επιτρέπουν να γίνει ένας καταλύτης ι-

κανός να επηρεάζει τις µάζες ώστε αυτές να αρχίσουν να κινούνται και 

πάλι προς τα εµπρός.  

Τα συµπεράσµατα αναφορικά µε τον ακριβή χαρακτήρα της επανα-

στατικής διαδικασίας, τα οποία αντλούνται από τη θεωρία και την ιστο-

ρική πείρα, µπορούν να είναι µονάχα διεθνή και, µε τον τρόπο αυτό, να 

απορρέουν από διεθνή κριτήρια. Εφόσον τα κοµµουνιστικά κόµµατα θε-

µελιώνονται σταθερά πάνω σε αυτά τα συµπεράσµατα, τότε η οργανωτι-

κή τους φυσιογνωµία πρέπει να θεωρείται εδραιωµένη και πρέπει να γίνει 

κατανοητό ότι η ικανότητά τους να προσελκύουν τις µάζες και να τους 

προσδίδουν όλη την ταξική τους δύναµη εξαρτάται από την εµµονή τους 

σε µια αυστηρή πειθαρχία σε ό,τι αφορά το πρόγραµµα και την εσωτερι-

κή οργάνωση.  

Το κοµµουνιστικό κόµµα κατέχει µια θεωρητική συνείδηση που έχει 

επιβεβαιωθεί από τις διεθνείς εµπειρίες του κινήµατος, η οποία του επι-

τρέπει να είναι έτοιµο να αντιµετωπίσει τις απαιτήσεις του επαναστατι-

κού αγώνα. Χάρη δε σ' αυτό, ακόµη κι αν οι µάζες εν µέρει το εγκατα-

λείπουν κατά τη διάρκεια ορισµένων φάσεων του βίου του, έχει την εγ-

γύηση ότι η υποστήριξή τους θα επιστρέψει όταν αυτές βρεθούν αντιµέ-

τωπες µε επαναστατικά προβλήµατα για τα οποία δεν µπορεί να υπάρξει 

καµία άλλη λύση από αυτή που είναι γραµµένη στο πρόγραµµα του κόµ-
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µατος. Όταν οι απαιτήσεις της επαναστατικής δράσης αποκαλύπτουν την 

ανάγκη ενός συγκεντρωτικού και πειθαρχηµένου οργάνου ηγεσίας, τότε 

το κοµµουνιστικό κόµµα, του οποίου η σύσταση θα έχει υπακούσει σε 

αυτές τις αρχές, θα τεθεί επικεφαλής των µαζών µέσα στο κίνηµα.  

Το συµπέρασµα που επιθυµούµε να βγάλουµε είναι ότι τα κριτήρια 

που πρέπει να χρησιµοποιήσουµε ως βάση για να κρίνουµε την ικανότη-

τα των κοµµουνιστικών κοµµάτων πρέπει να είναι εντελώς διαφορετικά 

από µια εκ των υστέρων εκτίµηση της αριθµητικής τους δύναµης σε σύ-

γκριση µε αυτή των άλλων κοµµάτων που διατείνονται ότι εκπροσωπούν 

το προλεταριάτο. Τα µόνα κριτήρια µε τα οποία µπορούµε να κρίνουµε 

αυτήν την ικανότητα είναι οι επακριβώς προσδιορισµένες βάσεις του 

προγράµµατος του κόµµατος και η αυστηρή εσωτερική πειθαρχία όλων 

των οργανωτικών του τµηµάτων και όλων του των µελών. Μόνο µια τέ-

τοια πειθαρχία µπορεί να εγγυηθεί τη χρησιµοποίηση του έργου καθενός 

για τη µεγαλύτερη επιτυχία της επαναστατικής υπόθεσης. Κάθε άλλη 

µορφή παρέµβασης στη σύνθεση του κόµµατος που δεν απορρέει λογικά 

από την ακριβή εφαρµογή αυτών των αρχών δεν µπορεί παρά να οδηγεί 

σε απατηλά αποτελέσµατα και θα στερούσε το ταξικό κόµµα από τη µέ-

γιστη επαναστατική του ισχύ: αυτή η ισχύς έγκειται ακριβώς στη θεωρη-

τική και οργανωτική συνέχεια ολόκληρης της προπαγάνδας και της δρά-

σης του, στην ικανότητά του να "δηλώνει προκαταβολικά" πώς θα εξελι-

χθεί η διαδικασία της τελικής πάλης των τάξεων και στην ικανότητά του 

να παρέχει το ίδιο τον τύπο της οργάνωσης που ανταποκρίνεται στις ανά-

γκες αυτής της κρίσιµης φάσης.  

Κατά τη διάρκεια του πολέµου αυτή η συνέχεια χάθηκε οριστικά σε 

ολόκληρο τον κόσµο και το µόνο πράγµα που απέµεινε ήταν το ξεκίνηµα 

από την αρχή. Η γέννηση της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς ως ιστορική δύ-

ναµη έχει πραγµατοποιηθεί πάνω σε µια εντελώς σαφή βάση, πάνω σε 

µια αποφασιστική επαναστατική εµπειρία και στις γραµµές πάνω στις 



 14 

οποίες το προλεταριακό κίνηµα θα µπορούσε να αναδιοργανωθεί. Ο 

πρώτος όρος για την επαναστατική νίκη του παγκόσµιου προλεταριάτου 

είναι, κατά συνέπεια, η επίτευξη της οργανωτικής σταθεροποίησης της 

∆ιεθνούς, η οποία θα µπορούσε να δώσει στις µάζες σε ολόκληρο τον 

κόσµο ένα αίσθηµα αποφασιστικότητας και βεβαιότητας και η οποία θα 

µπορούσε να κερδίσει την υποστήριξη των µαζών, έχοντας, ταυτόχρονα, 

τη δυνατότητα να τις περιµένει, όταν αυτό είναι απαραίτητο, ώστε η εξέ-

λιξη της κρίσης να επιδράσει πάνω τους, δηλαδή όταν είναι αναπόφευκτο 

αυτές να πειραµατίζονται ακόµη µε τις ύπουλες συµβουλές των σοσιαλ-

δηµοκρατών. ∆εν υπάρχουν καλύτερες συνταγές για να ξεφύγουµε από 

αυτή την αναγκαιότητα.  

Το ∆εύτερο Συνέδριο της Τρίτης ∆ιεθνούς κατανόησε αυτές τις ανα-

γκαιότητες. Στην αρχή µιας νέας εποχής που πρέπει να οδηγήσει στην 

επανάσταση έπρεπε να καθιερωθούν τα σηµεία αφετηρίας του έργου της 

διεθνούς οργάνωσης και της επαναστατικής προετοιµασίας. Θα ήταν ί-

σως προτιµότερο το Συνέδριο, αντί να ασχολείται µε διάφορα θέµατα µε 

τη σειρά που τα αναπτύσσουν οι θέσεις -τα οποία ασχολούνται ταυτό-

χρονα µε τη θεωρία και τη στρατηγική- να έχει εγκαθιδρύσει πρώτα τη 

θεµελιώδη βάση της θεωρητικής και προγραµµατικής αντίληψης του 

κοµµουνισµού, αφού η οργάνωση όλων των κοµµάτων που έχουν προ-

σχωρήσει σε αυτήν πρέπει πρωτίστως να στηρίζεται στην αποδοχή αυτών 

των θέσεων. Το Συνέδριο, στη συνέχεια, θα διατύπωνε τους βασικούς 

κανόνες δράσης τους οποίους όλα τα µέλη πρέπει να τηρούν αυστηρά για 

το συνδικαλιστικό, το αγροτικό και το αποικιακό ζήτηµα και ούτω καθε-

ξής. Με όλα αυτά, ωστόσο, ασχολείται το σώµα των αποφάσεων που υι-

οθετήθηκαν από το ∆εύτερο Συνέδριο και συνοψίζονται έξοχα στις θέ-

σεις για τους όρους προσχώρησης των κοµµάτων.  

Το ουσιώδες είναι να θεωρηθεί η εφαρµογή των όρων προσχώρησης 

ως αρχική συστατική και οργανωτική πράξη της ∆ιεθνούς, δηλαδή ως 
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µια λειτουργία που πρέπει να εκπληρώνεται άπαξ και δια παντός προκει-

µένου να βγουν όλες οι οργανωµένες ή οι οργανώσιµες δυνάµεις από το 

χάος στο οποίο έχει περιέλθει το προλεταριακό κίνηµα και να οργανω-

θούν αυτές οι δυνάµεις µέσα στη νέα ∆ιεθνή.  

Όλα τα βήµατα πρέπει να γίνουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση προ-

κειµένου να οργανωθεί το διεθνές κίνηµα µε βάση αυτές τις υποχρεωτι-

κές διεθνείς προδιαγραφές. ∆ιότι, όπως είπαµε προηγουµένως, η µεγάλη 

δύναµη που πρέπει να καθοδηγεί τη ∆ιεθνή ως προς το καθήκον της να 

προωθήσει τις επαναστατικές ενέργειες είναι η κατάδειξη της συνέχειας 

της σκέψης και της δράσης της προς έναν ακριβή σκοπό, που µια µέρα θα 

φανεί καθαρά µπροστά στα µάτια των µαζών, συσπειρώνοντάς τες γύρω 

από το πρωτοπόρο κόµµα και παρέχοντας τες τις καλύτερες πιθανότητες 

νίκης της επανάστασης.  

Εάν, ως αποτέλεσµα αυτής της αρχικής -αν και οργανωτικά αποφασι-

στικής- συστηµατοποίησης του κινήµατος, τα κόµµατα σε ορισµένες χώ-

ρες έχουν έναν, κατά τα φαινόµενα, µικρό αριθµό µελών, τότε µπορεί να 

είναι πολύ χρήσιµο να µελετήσουµε τις αιτίες ενός τέτοιου φαινοµένου. 

Παρ' όλα αυτά, θα ήταν παράλογο να τροποποιηθούν οι καθιερωµένες 

οργανωτικές προδιαγραφές και να επαναπροσδιοριστεί η εφαρµογή τους 

µε σκοπό την απόκτηση καλύτερων αριθµητικών σχέσεων του κοµµουνι-

στικού κόµµατος µε τις µάζες ή µε άλλα κόµµατα. Αυτό δεν θα µπορούσε 

παρά να καταστρέψει όλη τη δουλειά που έχει πραγµατοποιηθεί την πε-

ρίοδο της οργάνωσης, θα την καθιστούσε άχρηστη και θα καθιστούσε 

αναγκαίο να ξεκινήσουµε το έργο της προπαρασκευής ξανά από την αρ-

χή, µε τον επιπρόσθετο κίνδυνο πολλών άλλων ξεκινηµάτων. Έτσι, αυτή 

η µέθοδος δεν θα κατέληγε παρά στην απώλεια και όχι στην εξοικονόµη-

ση χρόνου.  

Αυτό ισχύει ακόµη περισσότερο αν αναλογιστούµε τις διεθνείς συνέ-

πειες αυτής της µεθόδου. Το να καταστήσουµε ανακλητούς τους οργανω-
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τικούς κανόνες και το να δηµιουργήσουµε ως προηγούµενο την αποδοχή 

της "ανασύνθεσης" κοµµάτων -σάµπως το κόµµα είναι σαν ένα άγαλµα 

που θα µπορούσε να αναπλαστεί αφού δεν πήγε καλά την πρώτη φορά- 

θα αφαιρούσε κάθε κύρος από τους "όρους" που η ∆ιεθνής έθεσε στα 

κόµµατα και στα άτοµα που θα ήθελαν να προσχωρήσουν σε αυτήν. Αυ-

τό, επίσης, θα ανέβαλε επ' αόριστον τη σταθεροποίησης του επιτελείου 

του επαναστατικού στρατού, αφού νέοι αξιωµατικοί θα µπορούσαν συνε-

χώς να φιλοδοξούν να προσχωρήσουν "διατηρώντας τα πλεονεκτήµατα 

του βαθµού τους".  

Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο να είµαστε υπέρ των µεγάλων ή των 

µικρών κοµµάτων· δεν είναι απαραίτητο να συνιστούµε να αντιστραφεί ο 

προσανατολισµός ορισµένων κοµµάτων, υπό το πρόσχηµα ότι αυτά δεν 

είναι "µαζικά κόµµατα". Απεναντίας, πρέπει να απαιτούµε όλα τα κοµ-

µουνιστικά κόµµατα να βασίζονται σε ορθές οργανωτικές, προγραµµατι-

κές και τακτικές ντιρεκτίβες οι οποίες αποκρυσταλλώνουν τα αποτελέ-

σµατα των καλύτερων εµπειριών του επαναστατικού αγώνα σε διεθνή 

κλίµακα.  

Αυτά τα συµπεράσµατα -παρ' όλο που είναι δύσκολο να καταστεί πρό-

δηλο χωρίς µακρές εκτιµήσεις και αναφορές γεγονότων παρµένων από τη 

ζωή του προλεταριακού κινήµατος- δεν προέρχονται από µια αφηρηµένη 

και άγονη επιθυµία να έχουµε αγνά, τέλεια και ορθόδοξα κόµµατα. Αντι-

θέτως, προέρχονται από την επιθυµία να εκπληρωθούν τα επαναστατικά 

καθήκοντα του ταξικού κόµµατος µε τον πιο αποτελεσµατικό και σίγου-

ρο τρόπο.  

Το κόµµα δεν θα εξασφαλίσει ποτέ την υποστήριξη των µαζών, οι µά-

ζες δεν θα βρουν ποτέ έναν σίγουρο υπερασπιστή της ταξικής τους συ-

νείδησης και της δύναµής τους παρά όταν οι παλαιότερες ενέργειες του 

κόµµατος έχουν δείξει τη συνέχεια της κίνησής του προς τους επαναστα-

τικούς σκοπούς, ακόµη και χωρίς τις µάζες ή εναντίον τους σε ορισµένες 
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µη ευνοϊκές στιγµές. Η υποστήριξη των µαζών µπορεί να εξασφαλιστεί 

µονάχα από έναν αγώνα κατά των οπορτουνιστών ηγετών. Αυτό σηµαίνει 

ότι όπου µη-κοµµουνιστικά κόµµατα εξακολουθούν να ασκούν επιρροή 

στις µάζες, οι µάζες πρέπει να κερδηθούν µε τη διάλυση του οργανωτι-

κού ιστού αυτών των κοµµάτων και µε την απορρόφηση των προλεταρι-

ακών τους στοιχείων στη σταθερή και σαφώς καθορισµένη οργάνωση 

του κοµµουνιστικού κόµµατος. Αυτή είναι η µόνη µέθοδος που µπορεί να 

δώσει χρήσιµες λύσεις και µπορεί να εξασφαλίσει πρακτική επιτυχία. 

Αντιστοιχεί ακριβώς στις θέσεις του Μαρξ και του Ένγκελς απέναντι στο 

διαφωνών κίνηµα των λασσαλικών.  

Γι' αυτό η Κοµµουνιστική ∆ιεθνής πρέπει να αντιµετωπίζει µε άκρα 

δυσπιστία όλες τις οµάδες και τα άτοµα που έρχονται προς αυτήν µε θε-

ωρητικές και τακτικές επιφυλάξεις. Πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι αυτή η 

δυσπιστία δεν µπορεί να είναι απολύτως οµοιογενής σε διεθνή κλίµακα 

και ότι πρέπει να λαµβάνονται υπόψη ορισµένες ειδικές συνθήκες σε χώ-

ρες όπου µόνο περιορισµένες δυνάµεις µπορούν, στην πραγµατικότητα, 

να βρίσκονται µέσα στον χώρο του κοµµουνισµού. Παραµένει αληθινό, 

ωστόσο, ότι δεν θα πρέπει να δοθεί στο αριθµητικό µέγεθος του κόµµα-

τος όταν το ζήτηµα είναι αν οι όροι προσχώρησης θα πρέπει να γίνουν 

πιο επιεικείς ή πιο αυστηροί για άτοµα ή, ακόµη πιο εύλογα, για οµάδες 

που έχουν κερδηθεί µε έναν τρόπο περισσότερο ή λιγότερο ελλιπή στις 

θέσεις και τις µεθόδους της ∆ιεθνούς. Η απόκτηση αυτών των στοιχείων 

δεν θα ήταν µια απόκτηση θετικών δυνάµεων. Αντί να µας φέρει νέες µά-

ζες θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ξεκάθαρη διαδικασία κατάκτη-

σής τους στην υπόθεση του κόµµατος. Ασφαλώς, πρέπει να επιθυµούµε 

αυτή η διαδικασία να είναι όσο το δυνατόν ταχύτερη, αλλά αυτό δεν πρέ-

πει να µας παρακινεί σε απερίσκεπτες ενέργειες που θα µπορούσαν, αντι-

θέτως, να καθυστερήσουν την τελική, σταθερή και οριστική επιτυχία.  
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Είναι απαραίτητο να ενσωµατώσουµε ορισµένα κριτήρια τα οποία έ-

χουν σταθερά αποδειχθεί ότι είναι πολύ αποδοτικά στις τακτικές της ∆ιε-

θνούς µέσα στα βασικά κριτήρια που υπαγορεύουν την εφαρµογή αυτών 

των τακτικών και µέσα στα σύνθετα προβλήµατα που ανακύπτουν επί 

του πρακτέου. Αυτά είναι: α) µια απολύτως ασυµβίβαστη στάση έναντι 

των άλλων κοµµάτων, ακόµη και σε αυτά που είναι πλησιέστερα σε 'µάς, 

έχοντας κατά νουν τις µελλοντικές συνέπειες, πέρα από άµεσες επιθυµίες 

να επιταχύνουµε την εξέλιξη συγκεκριµένων καταστάσεων, β) την πει-

θαρχία που απαιτείται από τα µέλη, λαµβάνοντας υπ' όψιν όχι µόνο τη 

σηµερινή τήρηση αυτής της πειθαρχίας, αλλά επίσης τις προηγούµενες 

πράξεις τους, µε τη µέγιστη δυσπιστία όσον αφορά τις πολιτικές τους µε-

ταστροφές, γ) την εξέταση της υπευθυνότητας ατόµων και οµάδων στο 

παρελθόν, αντί για την αναγνώριση του δικαιώµατός τους να προσχωρή-

σουν στον κοµµουνιστικό στρατό ή να τον εγκαταλείψουν όποτε τους 

αρέσει. Αυτά, ακόµη κι αν µπορεί να φαίνεται ότι για την ώρα περιορί-

ζουν το κόµµα σε έναν στενό κύκλο, δεν αποτελούν µια θεωρητική πολυ-

τέλεια αλλά, απεναντίας, µια τακτική µέθοδο που διασφαλίζει πολύ καλά 

το µέλλον.  

Αναρίθµητα παραδείγµατα θα καταδείκνυαν ότι αυτοί οι όψιµοι επα-

ναστάτες είναι ακατάλληλοι και άχρηστοι για τις γραµµές µας. Μόλις ε-

χθές ακολουθούσαν ρεφορµιστικό προσανατολισµό, επειδή αυτός υπαγο-

ρευόταν από τις ειδικές συνθήκες της περιόδου και σήµερα καταλήγουν 

να ακολουθούν τις βασικές κοµµουνιστικές κατευθύνσεις, επειδή είναι 

επηρεασµένοι από τις συχνά πολύ αισιόδοξες εκτιµήσεις τους για το επι-

κείµενο της επανάστασης. Κάθε νέα µεταστροφή της κατάστασης -και σε 

έναν πόλεµο ποιος µπορεί να πει πόσες πρόοδοι και πόσες υποχωρήσεις 

θα σηµειωθούν πριν από την τελική νίκη-  θα ήταν αρκετή για να τους 

κάνει να επιστρέψουν στον παλιό τους οπορτουνισµό, θέτοντας, ταυτό-

χρονα, σε κίνδυνο το περιεχόµενο της οργάνωσής µας. 
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Το διεθνές κοµµουνιστικό κίνηµα δεν πρέπει να αποτελείται µονάχα 

απ' όσους είναι σταθερά πεπεισµένοι για την αναγκαιότητα της επανά-

στασης και είναι διατεθειµένοι να αγωνιστούν µε το κόστος οποιασδήπο-

τε θυσίας, αλλά επίσης και απ' όσους είναι αποφασισµένοι να δράσουν 

στο επαναστατικό πεδίο ακόµη κι όταν οι δυσκολίες του αγώνα αποκα-

λύπτουν ότι είναι δυσκολότερο να επιτύχουν τον σκοπό τους πολύ περισ-

σότερο απ' όσο είχαν πιστέψει.  

Τη στιγµή της έντονης επαναστατικής κρίσης θα δράσουµε πάνω στη 

σταθερή βάση της διεθνούς µας οργάνωσης, συσπειρώνοντας γύρω µας 

τα στοιχεία που σήµερα είναι ακόµη διστακτικά και θα υπερισχύσουµε 

των σοσιαλδηµοκρατικών κοµµάτων όλων των αποχρώσεων.  

Αν οι επαναστατικές πιθανότητες είναι λιγότερο άµεσες δεν θα διατρέ-

ξουµε τον κίνδυνο, ούτε για µια στιγµή, να αποκλίνουµε από το υποµονε-

τικό µας έργο της προετοιµασίας για να υπαναχωρήσουµε στην επίλυση 

άµεσων προβληµάτων, πράγµα που θα µπορούσε να ωφελήσει µονάχα 

την αστική τάξη.  

 

 

Μια άλλη πλευρά των τακτικών προβληµάτων που τα κοµµουνιστικά 

κόµµατα πρέπει να επιλύσουν είναι η επιλογή της στιγµής κατά την ο-

ποία πρέπει να γίνουν οι εκκλήσεις για δράση, είτε πρόκειται για µια δευ-

τερεύουσα δράση είτε για την τελική.  

Γι' αυτό συζητείται σήµερα µε πάθος η "επιθετική τακτική" των κοµ-

µουνιστικών κοµµάτων, η οποία συνίσταται στην οργάνωση και τον εξο-

πλισµό των µαχητών του κόµµατος και των στενά συµπαθούντων ούτως 

ώστε µε τη διεξαγωγή των απαραίτητων ελιγµών αυτοί να αποδυθούν την 

κατάλληλη στιγµή σε επιθετικές ενέργειες που αποσκοπούν να ξεσηκώ-

σουν τις µάζες σε γενική κινητοποίηση ή για την πραγµατοποίηση θεα-

µατικών ενεργειών ως απάντηση στην επίθεση της αστικής τάξης.  
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Στο ζήτηµα αυτό επίσης υπάρχουν γενικά δύο αντιτιθέµενες θέσεις 

που πιθανόν κανένας κοµµουνιστής δεν θα υποστήριζε.  

Κανένας κοµµουνιστής δεν µπορεί να έχει επιφυλάξεις για την πραγ-

µατοποίηση ένοπλων ενεργειών, αντιποίνων, ακόµη και για την άσκηση 

τροµοκρατίας, ή να αρνείται ότι αυτές οι ενέργειες, οι οποίες απαιτούν 

πειθαρχία και οργάνωση, πρέπει να διευθύνονται από το κοµµουνιστικό 

κόµµα. Κατά τον ίδιο τρόπο, θεωρούµε παιδιάστικη την αντίληψη ότι η 

χρήση βίας και η πραγµατοποίηση ένοπλων ενεργειών προορίζονται α-

ποκλειστικά για τη "Μεγάλη Μέρα", όταν θα πραγµατοποιηθεί ο τελικός 

αγώνας για την κατάκτηση της εξουσίας. Μέσα στην πραγµατικότητα της 

επαναστατικής εξέλιξης οι αιµατηρές συγκρούσεις µεταξύ του προλετα-

ριάτου και της αστικής τάξης είναι αναπόφευκτες πριν από τον τελικό 

αγώνα και µπορούν να προέρχονται όχι µόνο από αποτυχηµένες απόπει-

ρες εξέγερσης από µέρους του προλεταριάτου, αλλά επίσης και από τις 

αναπόφευκτες, επί µέρους και παροδικές συγκρούσεις ανάµεσα στις δυ-

νάµεις υπεράσπισης της αστικής τάξης και οµάδες προλετάριων που ε-

ξωθούνται να ξεσηκωθούν ένοπλα ή µεταξύ οµάδων αστικών "λευκο-

φρουρών" και εργατών τους οποίους προκάλεσαν και στους οποίους επι-

τέθηκαν. ∆εν είναι σωστό να λέγεται ότι τα κοµµουνιστικά κόµµατα πρέ-

πει να αποκηρύττουν όλες αυτές τις ενέργειες και να διατηρούν τις δυνά-

µεις τους για την τελική στιγµή, επειδή όλοι οι αγώνες χρειάζονται µια 

προετοιµασία και µια περίοδο εκπαίδευσης, και µε αυτές τις προπαρα-

σκευαστικές ενέργειες η επαναστατική ικανότητα του κόµµατος να κα-

θοδηγεί και να οργανώνει τις µάζες πρέπει να αρχίσει να σφυρηλατείται 

και να δοκιµάζεται.  

Θα ήταν λάθος, ωστόσο, να συµπεράνουµε από όλες αυτές τις προη-

γούµενες εκτιµήσεις ότι η δράση του πολιτικού ταξικού κόµµατος είναι 

απλώς και µόνο αυτή ενός γενικού επιτελείου το οποίο θα µπορούσε α-

πλώς να αποφασίζει κατά βούληση για την κίνηση των ενόπλων δυνάµε-
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ων και τη χρησιµοποίησή τους. Θα ήταν δε µια φανταστική προοπτική 

από άποψη τακτικής να πιστεύουµε ότι το κόµµα, έχοντας δηµιουργήσει 

µια στρατιωτική οργάνωση, θα µπορούσε να εξαπολύσει µια επίθεση σε 

µια ορισµένη στιγµή όταν αυτό θα έκρινε ότι η δύναµή του είναι αρκετή 

για να νικήσει τις δυνάµεις υπεράσπισης της αστικής τάξης. 

Η επιθετική δράση του κόµµατος είναι νοητή µονάχα όταν η πραγµα-

τικότητα της οικονοµικής και κοινωνικής κατάστασης ωθεί τις µάζες σε 

κίνηση µε σκοπό την επίλυση των προβληµάτων που σχετίζονται άµεσα 

µε την ευρύτερη κλίµακα των συνθηκών ζωής τους. Αυτό το κίνηµα 

προκαλεί µια αναταραχή η οποία µπορεί να εξελιχθεί σε µια αληθινά ε-

παναστατική κατεύθυνση µονάχα υπό τον όρο ότι το κόµµα παρεµβαίνει 

καθορίζοντας µε σαφήνεια τους γενικού του στόχους και οργανώνοντας 

ορθολογικά και αποτελεσµατικά την οργάνωση της δράσης του, συµπε-

ριλαµβανοµένης και της στρατιωτικής τεχνικής. Είναι βέβαιο ότι η επα-

ναστατική προετοιµασία του κόµµατος µπορεί να αρχίσει να µεταφράζε-

ται σε σχεδιασµένες ενέργειες ακόµη και σε επί µέρους κινήµατα των 

µαζών. Έτσι, τα αντίποινα απέναντι στη λευκή τροµοκρατία -που απο-

σκοπεί στο να δώσει στο προλεταριάτο το αίσθηµα του ότι είναι αποφα-

σιστικά πιο αδύναµο από τους αντιπάλους του και να το κάνει να εγκα-

ταλείψει την επαναστατική προετοιµασία- είναι ένα απολύτως απαραίτη-

το τακτικό µέσο.  

Ωστόσο, θα ήταν ένα ακόµη βολονταριστικό λάθος -το οποίο δεν µπο-

ρεί και δεν πρέπει να έχει καµία θέση στις µεθόδους της µαρξιστικής ∆ι-

εθνούς- να πιστεύουµε ότι χρησιµοποιώντας τέτοιες στρατιωτικές δυνά-

µεις, ακόµη κι αν αυτές µπορεί να είναι πολύ καλά οργανωµένες σε ευ-

ρεία κλίµακα, είναι δυνατόν να µεταβάλλουµε τις καταστάσεις και να 

προκαλέσουµε την έναρξη ενός γενικού επαναστατικού αγώνα εν µέσω 

µιας περιόδου στασιµότητας.  
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∆εν µπορεί κανείς να δηµιουργήσει ούτε κόµµατα ούτε επαναστάσεις. 

Μπορεί κανείς να καθοδηγήσει τα κόµµατα και τις επαναστάσεις, συνε-

νώνοντας ολόκληρη τη χρήσιµη διεθνή επαναστατική πείρα για να εξα-

σφαλίσει τις µέγιστες δυνατές πιθανότητες νίκης του προλεταριάτου στη 

µάχη που είναι η αναπόφευκτη έκβαση της ιστορικής εποχής στην οποία 

ζούµε. Αυτό µας φαίνεται ότι είναι το αναγκαίο συµπέρασµα.  

Τα θεµελιώδη κριτήρια που κατευθύνουν τη δράση των µαζών εκφρά-

ζονται µε τους οργανωτικούς και τακτικούς κανόνες που πρέπει να καθο-

ρίσει οριστικά η ∆ιεθνής για όλα τα κόµµατα-µέλη. Όµως, αυτά τα κρι-

τήρια δεν µπορούν να εφαρµοστούν στον βαθµό που αναδιαµορφώνουν 

τα κόµµατα µε την ψευδαίσθηση ότι εάν τους δοθούν όλες οι διαστάσεις 

και όλα τα χαρακτηριστικά είναι ικανά να εγγυηθούν την επιτυχία της 

επανάστασης. Πρέπει, αντιθέτως, αυτά να εµπνέονται από τη µαρξιστική 

διαλεκτική και να βασίζονται, αφενός, πάνω απ' όλα, στην προγραµµατι-

κή σαφήνεια και οµοιογένεια και, αφετέρου, στη συγκεντρωτική τακτική 

πειθαρχία, από την άλλη.  

Υπάρχουν, κατά τη γνώµη µας, δύο "οπορτουνιστικές" παρεκκλίσεις 

από τον ορθό δρόµο. Η πρώτη συνίσταται στη συναγωγή της φύσης και 

των χαρακτηριστικών του κόµµατος βάσει του εάν είναι δυνατή, σε µια 

δεδοµένη κατάσταση, η ανασύνταξη πολυάριθµων δυνάµεων. Αυτό ισο-

δυναµεί µε το να υπαγορεύονται οι οργανωτικοί κανόνες του κόµµατος 

από καταστάσεις και να του προσδίδουν έξωθεν µια σύσταση διαφορετι-

κή από αυτή που έχει επιτύχει µέσα σε µια ορισµένη κατάσταση. Η δεύ-

τερη παρέκκλιση συνίσταται στην πίστη ότι ένα κόµµα, εφόσον είναι α-

ριθµητικά µεγάλο και έχει επιτύχει µια στρατιωτική προετοιµασία, µπο-

ρεί να προκαλέσει επαναστατικές καταστάσεις δίνοντας µια διαταγή για 

επίθεση. Αυτό ισοδυναµεί µε τον ισχυρισµό ότι οι ιστορικές καταστάσεις 

µπορούν να δηµιουργηθούν από τη βούληση του κόµµατος.  
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Ασχέτως του ποια παρέκκλιση θα έπρεπε να ονοµάζεται "δεξιά" ή "α-

ριστερή" το βέβαιον είναι ότι αµφότερες πόρρω απέχουν από τη µαρξι-

στική θεώρηση. Η πρώτη παρέκκλιση αρνείται ό,τι µπορεί και πρέπει να 

είναι η νόµιµη επέµβαση του διεθνούς κινήµατος µε ένα συστατικό σώµα 

οργανωτικών και τακτικών κανόνων· αρνείται ότι ο βαθµός επιρροής -

που απορρέει από µια σαφή συνείδηση και από την ιστορική πείρα- ότι η 

βούλησή µας µπορεί και πρέπει να ασκείται πάνω στην εξέλιξη της επα-

ναστατικής διαδικασίας. Η δεύτερη παρέκκλιση αποδίδει µια υπερβολική 

και εξωπραγµατική σηµασία στη βούληση των µειοψηφιών, η οποία κα-

ταλήγει στον κίνδυνο να οδηγήσει σε καταστροφικές ήττες.  

Οι επαναστάτες κοµµουνιστές πρέπει, αντιθέτως, να είναι εκείνοι που 

έχουν ψηθεί συλλογικά από τις εµπειρίες του αγώνα κατά του εκφυλι-

σµού του προλεταριακού κινήµατος, αυτοί που σταθερά πιστεύουν στην 

επανάσταση και που την επιθυµούν σφοδρά, αλλά όχι σαν κάποιον που 

θα περίµενε την εξόφληση µιας συναλλαγµατικής και θα έπεφτε σε από-

γνωση και αποθάρρυνση αν η προθεσµία καθυστερεί έστω και µία µονά-

χα µέρα. 
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