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  حزب توده ايران
  از آزادی فعاليت

  حمايت می کند بورژوازی ملی
  

آيا دولت بر مشکالت اقتصادی فائق خواهد آمد؟ سياست حزب توده ايران درباره کمک : س 
  ن بورژوازی ملی چيست؟   تبه نضج گرف
ما . ورژوازی ملی کمک کنيم که نضج بگيردما سياستمان اين نيست که به ب! رفقا :ج

 آن -سياست ما اين است که به قشر فعال بورژوازی ملی. به هيچ وجه سياستمان اين نيست
که در چارچوب بورژوازی چيزی که لنين به آن بورژوازی با فرهنگ می گويد، يعنی آن 

ود لنين هم حتی در خ. امکان فعاليت داده شود -معينی حاضر است با مجموعه خلق پيش برود
 سياست -پنو سياست . دوران انقالب که اين امکان بسيار محدود بود، چنين تصوری داشت

  . هم ادامه داشتی را مطرح کرد که در مدت قابل توجه–اقتصادی نوين 
توانند با بخشی  يعنی طبقات انقالبی می. ما معتقديم که اين سياست را بايد دنبال کرد

طور عمده وابسته به توليد و توزيع داخلی و عالقمند به تثبيت ه يران که باز بورژوازی ملی ا
 يعنی مصادره - و در برابر اين تغييرات بنيادیو نوسازی جامعه ايران استاقتصادی 

 -امالک، مصادره ثروت خائنين، ملی کردن واحد های بزرگ و مواضع کليدی اقتصادی
  .ی مسالمت آميز داشته باشندمقاومت جدی نخواهد کرد، يک دوران همزيست

  .اين يکی از ويژگی های دوران های اوليه انقالب دموکراتيک ملی است
ما بايد به دوستان بگوييم که در آلمان دموکراتيک که مسلمًا يک کشور سوسياليستی 

پس از آنکه ارتش سرخ، . است، شعار اوليه انقالب به هيچ وجه شعار سوسياليسم نبوده است
تلری را در هم شکست و در بخشی از آلمان ريشه های تسلط سياسی و اقتصادی فاشيسم هي

آن را بر انداخت و انقالبيون آلمان در نتيجه پيدايش شرايط جديد و قلع و قمع فاشيسم به 
 دولت آلمان دموکراتيک به وجود آمد، برنامه اقتصادی خود 1949قدرت رسيدند و در سال 
برنامه عبارت بود از مصادره کليه . مه سوسياليستی مطرح نکردرا ابتدا اصًال به نام برنا

اين شعاری بود که . واحدهای صنعتی و کشاورزی و اموال عناصر وابسته به رژيم هيتلری
اما عمل نشان داد که اين شعار تقريبًا تمام سرمايه داری را از . همه مردم با آن موافق بودند

  .متوسط به باال قطع کرد
و دولت هنوز از لحاظ ی کوچک تخصصی که چيزهای مخصوصی می ساختند کارخانه ها
 آماده نبود که همه اين ها را ملی کند، در دوران بازسازی مورد استفاده قرار اقتصادی
مايه داران ر داخل کشور در بخش مهمی در دست سهمچنين جريان توزيع کاال در. گرفتند

يه های اقتصاد سوسياليستی آلمان دموکراتيک اين اقدامات به تحکيم پا. کوچک باقی ماند
بيست سال هم اين واحدها را نگاه داشتند، بعضی ها را حتی بيست و پنج . کمک زيادی کرد
  .سال هم نگاه داشتند

مثًال يک کارخانه تخصصی بود که شيشه معينی را برای البراتوار می ساخت و در 
هيچ کارخانه ديگری هم نمی توانست چنين توليدی را تأمين . اين رشته تخصص کامل داشت

اگر آن را ملی می کردند، متخصصينی که در آنجا کار می کردند، ديگر حاضر نمی . کند
خوب، زحمت بيهوده چرا؟ گذاشتند اين ها بسازند، .  می رفتندشدند کار کنند يا می گذاشتند و

دولت هم کنترلش را بر آن واحد برقرار کرد، قيمت ها را هم کنترل کرد که از حد معقول 
خاصی تجاوز نکند، اين جور پديده ها را گذاشتند باشد، دست آخر هم اين نوع کارخانه ها را 

، بلکه از طريق بازخريد ملی دمصادره ملی نکردنه بودند از راه که با دولت همکاری کرد



خود آن سرمايه داران را هم به مديريت آن کارخانه ها گماشتند، وقتی اينها حاضر می . کردند
  شدند کار کنند، چرا نمی بايست پذيرفته شوند؟

لنين هم اين را پيش بينی می کند که اگر بخشی، قشری از سرمايه داری که او آن را سرمايه 
اری با فرهنگ می نامد، حاضر بشود با نيروهای انقالبی همکاری کند، بايد به سود تحکيم د

ارتش . لنين حتی درباره ژنرال های ارتش اين کار را کرد. انقالب از کار او بهره گيری کرد
نظاميان متخصصی را . سرخ را با ياری ژنرال ها و افسران ارتش تزاری تجديد سازمان داد

د با ارتش همکاری کنند، به کار گرفتند و کنار هر کدام هم يک کميسر که حاضر شدن
نود در صد آنها خدمت کردند، ده در صد هم خيانت، که بعد گيرشان آوردند و اعدام . گذاشتند

  .شان کردند ولی از خدمت آن نود در صد برای تربيت فنی ارتش استفاده بسيار بردند
مسايلی هستند که می توان راه . سی انقالب نيستنداز اين جهت، اين مسايل، مسايل اسا

 62برخورد ما با تمام اين مسايل، بر اساس اين تجربيات عظيم  .حل منطقی برايشان پيدا کرد
 سال مبارزه و تجربه انقالب سوسياليستی با تمام مراحل 62. ساله انقالب سوسياليستی است

 .سخت و دشوارش که برای ما هم در پيش رو هست
ر ما به اين تجربيات توجه نکنيم و فکر کنيم خودمان، بدون توجه به اين تجربيات، اگ

ما افراد قديمی . می توانيم برای تمام مسايل راه حل پيدا کنيم، يک کمی بلند پروازی است
حزب توده ايران با تجربه زندگی خودمان کوشش ميکنيم از اين بلند پروازی ها اجتناب 

 نه تنها انقالب اکتبر شوروی، بلکه بلکه تمام انقالب -نقالبی جهان راورزيم وتجربه عظيم ا
 تجربيات انقالب های نوين، انقالب های -های سوسياليستی کشورهای ديگر سرمايه داری
بخش  و همچنين همه انقالب های رهايی.... دوران اخير و سال های اخير در کوبا، آنگوال و

 .  به کار بنديمملی را مطالعه کنيم و در عمل خود


