سوسياليسم و آنارشيسم
کميتۀ اجرائی شورای نمايندگان کارگران ديروز ٢٣ ،نوامبر ،تصميم گرفت درخواست
آنارشيستھا را برای داشتن نمايندگی در کميتۀ اجرائی و شورای نمايندگان کارگران رد کند .خود
کميتۀ اجرائی داليل زير را برای اين تصميم ارائه داد (١)»:در تمام تجربۀ بين المللی ،کنگرهھا
و کنفرانسھای سوسياليستی ھيچگاه نمايندگانی از آنارشيستھا نداشتهاند ،زيرا آنھا مبارزۀ سياسی
را به عنوان وسيلهای برای دستيابی به آرمانھايشان نمی شناسند؛ ) (٢فقط احزاب می توانند
نمايندگی داشته باشند و آنارشيستھا يک حزب نيستند«.
ما تصميم کميتۀ اجرائی را به باالترين درجه درست و ھم از ديدگاه اصولی و ھم از ديدگاه
سياست عملی دارای اھميت عظيم می دانيم .اگر قرار بود شورای نمايندگان کارگران را به
عنوان پارلمان کارگری يا يک نھاد خود  -حکومتی کارگران در نظر بگيريم ،در اين صورت
اشتباه می بود که درخواست آنارشيستھا را رد می کرديم .ھر چقدر که نفوذ آنارشيستھا در بين
کارگران )خوشبختانه( ناچيز باشد ،به ھر حال ،تعداد مشخصی از کارگران بدون شک از آنھا
حمايت می کنند .اين مسئله که آيا آنارشيستھا يک حزب ،سازمان ،گروه يا انجمنی داوطلبانه از
افراد ھم انديش را تشکيل می دھند ،مسئلهای قراردادی است و اھميت چندانی از لحاظ اصولی
ندارد .در پايان ،اگر آنارشيستھا ،در حالی که مبارزۀ سياسی را رد می کنند ،تقاضای نمايندگی
در مؤسسهای که چنين مبارزهای را به پيش می برد نمايند ،اين بی ثباتی زننده فقط يک بار
ديگر نشان خواھد داد فلسفه و تاکتيکھای آنارشيستھا چقدر متزلزل است .اما ،مسلما ً بی ثباتی
نمی تواند دليلی برای ممانعت از ورود کسی به »پارلمان« يا يک »نھاد خود  -حکومتی« باشد.
ما تصميم کميتۀ اجرائی را کامال صحيح دانسته و آن را متناقض با فعاليتھا ،خصلت و ترکيب
اين نھاد نمی دانيم .شورای نمايندگان کارگران به ھيچ وجه يک پارلمان کارگری يا نھاد خود -
حکومتی نيست ،بلکه سازمان رزمندهای به منظور دستيابی به اھداف مشخص می باشد.
اين سازمان رزمنده ،برمبنای توافق رزمی موقت و نانوشتهای ،نمايندگانی از حزب سوسيال
دمکرات کارگری روسيه )حزب سوسياليسم پرولتری( ،حزب »سوسياليست رولوسيونر«
)نمايندگان سوسياليسم خرده بورژوائی يا جناح چپ افراطی دمکراتھای بورژوای انقالبی( ،و
نھايتا ً تعداد کثيری از کارگران »غيرحزبی« را دربر دارد .البته گروه آخر بطور عام غيرحزبی
نيستند ،بلکه انقالبيون غيرحزبی می باشند ،ھواداری آنھا کامال متوجه طرف انقالب بوده ،با
اشتياق ،انرژی و از خود گذشتگی بی کرانی برای پيروزی آن مبارزه می نمايند .به اين دليل
کامال طبيعی است که کميتۀ اجرائی نمايندگان دھقانان انقالبی را دربر داشته باشد.
برای ھمۀ مقاصد عملی ،شورای نمايندگان کارگران اتحاد نو بنياد و وسيعی از سوسياليستھا و
دمکراتھای انقالبی است ،البته عبارت »انقالبی غيرحزبی« بيانگر يک سری مراحل انتقالی بين
اولی ھا و دومی ھا می باشد .چنين اتحادی به منظور ھدايت اعتصابات سياسی و ساير اشکال
بيشتر فعاالنۀ مبارزه ،برای درخواستھای دمکراتيک فوری که توسط اکثريت عظيم جمعيت
مورد قبول واقع شده و تأييد گشتهاند ،آشکارا الزم است .در اين نوع اتحاد ،آنارشيستھا مفيد
نخواھند بود ،بلکه مشکل ساز خواھند شد؛ آنھا فقط بی نظمی می آورند و بدين ترتيب نيروی
تھاجم مشترک را تضعيف می کنند؛ برای آنھا اين مسئله که آيا اصالح سياسی مسئلهای مبرم و
مھم است ھنوز »قابل بحث« می باشد .کنار گذاشتن آنارشيستھا از اتحاد رزمنده که در حال
پيشبرد انقالب دمکراتيک ما است ،از نقطه نظر اين انقالب کامال الزم و در جھت منافعش

است .در يک اتحاد رزمنده فقط برای کسانی که برای ھدف آن اتحاد می جنگند ممکن است
جايی وجود داشته باشد .اگر ،مثال» ،کادتھا« يا »حزب نظم و قانون«] [١موفق شده بودند که
حداقل صدھا کارگر را به شاخهھايشان در سن پترزبورگ وارد کنند ،کميتۀ اجرائی شورای
نمايندگان کارگران نمی توانست درھايش را به روی نمايندگان چنين سازمانھايی بگشايد.
در توضيح اين تصميم ،کميتۀ اجرائی به تجربۀ کنگرهھای سوسياليستی بين المللی استناد می
کند .ما از اين اظھاريه ،اين به رسميت شناسی رھبری ايدئولوژيک جنبش سوسيال دمکراتيک
بين المللی توسط بدنۀ اجرائی شورای نمايندگان کارگران سن پترزبورگ ،به گرمی استقبال می
کنيم .انقالب روسيه ھم اکنون اھميت بين المللی کسب کرده است .دشمنان انقالب در روسيه ھم
اکنون به ھمراه ويلھلم دوم و ھمه انواع مرتجعين ،مستبدين ،نظامی گراھا و استثمارگران در
اروپا عليه روسيۀ آزاد توطئه چينی می کنند .ھمچنين نبايد فراموش کنيم که پيروزی کامل
انقالب ما نيازمند اتحادی از پرولتاريای انقالبی روسيه با کارگران سوسياليست ھمۀ
کشورھاست.
بی دليل نبوده که کنگرهھای سوسياليستی بين المللی تصميم گرفتهاند که به آنارشيستھا راه ندھند.
شکافی عريض سوسياليسم را از آنارشيسم جدا می کند ،و مأموران نفوذی پليس مخفی و
نوکران مطبوعاتی دولتھای ارتجاعی به عبث سعی دارند وانمود کنند که اين شکاف وجود
ندارد .فلسفۀ آنارشيستھا فلسفۀ بورژوائی است که معکوس گشته .تئوريھای فردگرايانه و آرمان
فردگرايانۀ آنھا کامال مخالف سوسياليسم ھستند .ديدگاھھای آنھا بيانگر نه تنھا آيندۀ جامعۀ
بورژوائی ،که با نيروی غيرقابل مقاومتی به سمت اجتماعی کردن کار گام برمی دارد ،بلکه
حال و حتی گذشتۀ آن جامعه می باشد ،يعنی حکمرانی تصادف کور بر توليدکنندۀ کوچک
پراکنده و منزوی .تاکتيکھای آنھا ،که به رد مبارزۀ سياسی می رسند ،پرولترھا را متفرق می
سازند و آنھا را به ھمراھان منفعل يک سياست بورژوائی يا ديگر نوع آن مبدل می نمايند ،زيرا
برای کارگران غيرممکن و غيرقابل تصور است که واقعا ً خودشان را از سياست جدا کنند.
در انقالب کنونی روس ،وظيفۀ بسيج نيروھای پرولتاريا ،سازماندھی آن ،آموزش سياسی و
تربيت طبقۀ کارگر ،از ھر زمان ديگری ضروری تر است .ھر چقدر که رفتار دولت صد
سياھی بيدادگرانه تر باشد ،مأموران نفوذی با اشتياق بيشتری تالش خواھند نمود تا احساسات
پست در ميان تودهھای نادان و مدافعين بيچاره تر حکومت مطلقه را که زنده زنده می پوسد ،به
ھر فرصتی چنگ می اندازد تا انقالب را از طريق سازمان دادن سرقتھای مسلحانه ،قتل عام و
آدم کشی ،و مست نمودن لمپن پرولترھا بی اعتبار کند ،تشويق کنند ،و به تبع آن وظيفۀ
سازماندھی که عمدتا ً برعھدۀ حزب پرولتاريای سوسياليست قرار می گيرد مھم تر خواھد شد .و
ما به ھمۀ انواع مبارزۀ ايدئولوژيک متوسل خواھيم شد تا نفوذ آنارشيستھا بر کارگران روس را
در ھمان حد ناچيزی که تاکنون بوده است نگھداريم.
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توضيحات
 -١حزب نظم و قانون – يک سازمان ضدانقالبی متشکل از بورژوازی بزرگ تجاری و
صنعتی ،زمينداران و رتبهھای بااليی بوروکراسی که در پائيز  ١٩٠۵تشکيل شد .کامال از
رژيم تزاری حمايت کرد و از انحالل دومای اول استقبال نمود .طی انتخابات دومای دوم به
ھمراه اتحاديۀ صد سياه روسھای حقيقی تشکيل يک بلوک داد .اين حزب در سال  ١٩٠٧از ھم
پاشيد.
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