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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان - الله: بازتايپ توسط

   ٢٠١١ دسمبر ١٨

  

  اکونوميسم
  

ر پيوند سوسياليسم علمی با جنبش اکونوميسم يک ايدئولوژی و سياست بورژوائی است که با ممانعت از پيشرفت ام

کارگری و محدود ساختن اين جنبش به سطح اقتصادی و نفی نقش عناصر آگاه در ارتقاء مبارزات کارگری و 

باالخره نفی ضرورت ايجاد حزب طبقۀ کارگر، جنبش طبقۀ کارگر را به زير سلطه و به دنباله روی از سياست و 

  .منافع بورژوازی می کشاند

. دھد  پرولتاريا را مقدم بر مبارزۀ سياسی و اھداف سياسی و سوسياليستی وی قرار میی مبارزۀ اقتصاداکونوميسم

مبارزۀ اقتصادی به مثابۀ زمينه ای جھت متشکل کردن کارگران در يک : "که کمونيست ھا به گفتۀ لنين در حالی

 ضد مجموعۀ نظام سرمايه داری، به خدمت هحزب انقالبی و به منظور تقويت و رشد و تکامل مبارزۀ طبقاتی آنان ب

  ."گرفته می شود

 اقتصادی کارگران بر مبارزۀ سياسی و –تظاھرات اکونوميسم در زمينۀ مقدم قرار دادن مسائل و مبارزات صنفی 

کمک به پيشبرد مبارزۀ اقتصادی کارگران بدون توضيح اھداف : آرمان ھای سوسياليستی آنان عبارتند از

سياسی جنبش کارگری، تبليغ و ترويج سياسی را فدای مبارزۀ اقتصادی کردن، اھميت مبارزۀ سياسی سوسياليستی و 

پائين آوردن، مبارزۀ اقتصادی را به " مترقی ترين شکل وسيع و حقيقی مبارزۀ اقتصادی"طبقۀ کارگر را تا سطح 

دانستن، تکامل مبارزۀ " استفاده استوسيله  ای که از ھمه وسيعتر برای جلب توده به مبارزۀ سياسی قابل "مثابۀ 

  ...سياسی را منوط به گذار از يک مرحلۀ اقتصادی کردن

اکونوميست ھا می کوشند تا جنبش پرولتاريا را تا سطح توده ھای قشر عقب ماندۀ کارگران تنزل دھند و به عقب 

محل و اين يا آن کانون يا سازمان آنھا غالباً از جانب فالن گروه از قشر تحتانی طبقۀ کارگر در فالن . بکشانند

آنھا خواست ھای . صنفی کارگری و عمدتاً از احتياجات فوری و خواست ھای ناچيز روزمره سخن می گويند

دھند و نه خواست ھای عناصر پيشرو انقالبی  کارگران عقب مانده را شاخص جنبش طبقۀ کارگر قرار می

اينست که آگاھی : "آنھا نمی خواھند درک کنند که وظيفۀ عناصر آگاه چنانکه لنين متذکر گرديده. پرولتاريا را
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گونه آگاھی سياسی بر  سياسی توده را رشد داده و سطح آن را ارتقاء بخشند و نه اين که در عقب توده ای که از ھيچ

  ." ت لنگ لنگان حرکت نمايدخوردار نيس

اکونوميسم به جای پرداختن به وظائف کمونيست ھا در قبال جنبش خود به خودی طبقۀ کارگر، يعنی ھدايت آن در 

اکونوميسم به پرستش جنبش . يک مسير آگاھانه و تحت برنامه، به ستايش و سر فرو آوردن در برابر آن می پردازد

بود ھای نيرو ھای انقالبی در پاسخ دادن به نيازمندی ھا و سمت دھی آگاھانه و  نواقص و کمۀخود به خودی و تبرئ

  :لنين خاطر نشان می سازد که. انقالبی آن می پردازد

در اين صورت، قضيه (...) جنبش صد در صد خود به خودی نمی تواند ايدئولوژی مستقلی برای خويش تنظيم کند "

بنابرين ھر گونه سر فرود (...) ولوژی بورژوائی يا ايدئولوژی سوسياليستی يا ايدئ: فقط اينطور می تواند طرح شود

اعم از (در عين حال معنايش (...) آوردن در مقابل جنبش خود به خودی، ھر گونه کوچک کردن نقش عنصر آگاه 

  ١."تقويت نفوذ ايدئولوژی بورژوائی در کارگران است) اينکه کوچک کننده بخواھد يا نخواھد

گری ھای ھمه جانبۀ سياسی، اھميت و ضرورت ءسم، عالوه بر نفی کار تبليغ و ترويج مستقل سياسی و افشااکونومي

مند است و با ه اکونوميسم به خرده کاری در بين کارگران عالق. ايجاد حزب انقالبی طبقۀ کارگر را نيز رد می کند

گری به يک مبارزۀ متشکل طبقاتی آگاه تشکل کمونيست ھا برای ايجاد حزب کمونيست و ارتقاء مبارزات کار

  .مخالفت می ورزد

مبارزه با اکونوميسم به مثابۀ يک جريان ضد مارکسيستی و بورژوائی در درون جنبش کارگری، يکی از وظائف 

بدون مبارزه عليه اکونوميسم و طرد آن از جنبش کارگری، نمی توان .  لنينيست ھا است–بسيار خطير مارکسيست 

  .تقاء اين جنبش به سطح يک جنبش طبقاتی آگاه و مستقل به ميان آوردسخنی از ار

*****  
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