
 بخش٨                                                                                   
 

  

 
 

  سلب مالکيتسلب مالکيت

  دارانداران  های مجزای سرمايههای مجزای سرمايه   از گروه از گروه
 

ن ودي هش ورتک ودنمقتضیص رايط،ب ش د هنباي يچب هه انعوج م

ادی الیاقتص ر،انتق حاض دم ردنمنه لطهک س ورژوازی ب

تی لبسوسياليس ت،س یمالکي رنگونيعن اختنس یس سياس ه              یبرنام

  آن، در دوران      ی      و

   در          ا     از  

رای موجوديت          ی اخهدرخواست سلب مالکيت از چند ش      اتی ب  اصلی صنعتی حي

  .يا سلب مالکيت از طفيلی ترين بخش بورژوازی، پيش کشيده شود ملی و

ت لدويس فامي االت دهاي متح ت لشص فامي ورد اتوریم ديکت

دين ق،ب خطري هپاس رائینوح ایس ته زرق انانگي وکراتآقاي ادم       در              ه

"   "  و  "   "در    

 مالک الرقاب های سرمايه دار      ٢٠٠ يا   ٦٠ن  می کنيم از اي    فرانسه، ما پيشنهاد  

  .فئودال مآب سلب مالکيت شود

ًا تارايض لبخواس تس رکتمالکي ائیش ه ين ق،م اطري ًام عين ه     از           و   هب

ام را          هستيم که انحصار صنايع جنگی، راه های آهن و         واد خ ابع م مهم ترين من

  .در اختيار دارند

ا و        ان تهی        تفاوت بين اين درخواست ه وان      شعار مي ان تحت عن اصالح طلب

  : در اين اصول نهفته است " ملی کردن"

   ما پرداخت غرامت را مردود می دانيم-١ .
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    لئون تروتسکی                     برنامه  برای انقالب سوسياليستیانتقالی
 

ا ودهم ات بته نس ه        -٢ ان جبه وام فريب ت ع ه ماهي دار   ی    را  ب ردم هش        م

ا فکر             می دهيم و   ه ب ان، ضمن الس خشکه ای ک ن عوام فريب ه اي وئيم ک می گ

  .صورت مأموران سرمايه باقی می ماننده ملی کردن می زنند، در واقع ب

  . ما از توده ها می خواهيم که فقط بر قدرت انقالبی خود متکی باشند-٣ 

ا وعم لبموض تس همالکي بب درتکس رفق ارگرانط ک       را    از   و     -٤ 

  .کشاورزان ربط می دهيم

رش ت ل    کام زوم يشل يدنپ عارکش لبش ت،س همالکي ان اتنه هب  در ی           جنب

غ، بلکه، ب       ره فعاليت            ه  جريان تبلي ان روزم تهييجی شکل مختصر در جري

ومی یعم اانقالب یپرولتاري دم لبتوان تس لمالکي ورژوازیکام ب

ا،       م

از اين حقيقت سرچشمه می گيرد که بخش های مختلف صنعت، دارای سطوح                

ه ب                  ات جامع  خود تخصيص    ه  مختلف از رشد هستند، مراتب مختلفی را در حي

تنها يک خيزش  .  طبقاتی عبور می کنند    ی از مراحل مختلف مبارزه    می دهند و  

        از  را در     

ا        ی وظيفه. دستور روز قرار دهد    ردن پرولتاري اده ک الی آم  درخواست های انتق

  .برای حل اين مسأله است
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