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 : حقایق تاریخ

  ساله گی قانون اساسی ستالینی ٧۵بمناسبت 

  ،٢٠١١تاریخ پنجم دسامبر سال روان : برگرفتھ از تارنمای حزب کمونیست فدراتیف روسیھ، نشر شده

  منږخو. و: برگردان از متن روسی

  

  

اکنون قانون اساسی اتحاد جماھیر سوسیالیستی 

ده کھ سھ ربع قرن پیش بھ تصویب رسی ،شوروی را

. میماندبیشتر بھ یک کتاب درسی  ،اگر بخوانی ،بود

ساختمان  کاین بیشتر یک سند راھنمای تیوری

در نھایت . دولتی) اساسی(تا قانون  است سوسیالیزم

گی  زندهنحوه امر در واقعیت، بمنظور ترسیم 

باید خصوصیات و محتوای مندرجات  سوسیالیستی

  .را دریافتقانون  نای

  

  »پراودا«جریده  از اوراق

  

مولوتوف، رییس شورای کمیساریای مردمی . م. خویش عنوانی و ١٩٣۵سپتامبر سال  ٢۶در نامھ 

: ستالین چنین خاطر نشان نموده بود. و. اتحاد جماھیر سوسیالیستی شوروی، ی) یعنی حکومت(

  :از ھفت مبحث زیر تشکیل گردد) بطور تقریبی(قانون اساسی بایستی «

در مورد شورا ھا، در مورد مالکیت سوسیالیستی، در مورد اقتصاد (ساختار اجتماعی ) ١

  ؛)سوسیالیستی و غیره

، در در مورد جمھوریت ھای متحد و خود مختار، در مورد جمھوریت شوروی(ساختار دولتی ) ٢

  ؛)غیرهنژاد و  مورد برابری ملتھا،
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آن، دو مجلس و صالحیت کمیتھ اجراییوی مرکزی و یا ارگان معادل (ارگان ھای عالی قدرت  )٣

ای مردمی اتحاد جماھیر سوسیالیستی کمیسار ھ ھای آنھا، ھیئت رییسھ و صالحیت ھای آن، شورای

  ؛)شوروی و غیره

  ؛)کمیتھ ھای مردمی و غیره(ارگانھای اداره ) ٤

  ارگانھای عدلی؛) ۵

کلیسا ھا و آزادی ھای شھروندان، آزادی ھای شورا ھا و جامعھ، (حقوق و وظایف شھروندان ) ۶

  ؛)غیره

  .»صورت گیرد رفراندم ، بایدبھ عقیده من.  . . سیستم انتخاباتی )٧

 ھم تدویر گردید، ١٩٣۶دسامبر سال  ٢۵کھ در  سرتاسری شوراھافوق العاده  ھشتم در کنگره

بیشتر بھ این  نماینده ھا و ھم )ستالین رییس کمیسیون قانون اساسی بود. و. ی(اساسی  دھنده ارشزگ

آنھا بھ اتفاق آرا مدارک  .سوسیالیزم استمعرف  کھ این قانون قبل از ھر چیز دیگر نمودند ھتوج امر

استثمار فرد از فرد محو گردیده و پایھ مستحکم جامعھ را : کلیدی این قانون را چنین برجستھ نمودند

بنا  شترکمدرست بر ھمین بنیاد اقتصاد کشور  تشکیل میدھد ومالکیت سوسیالیستی بر وسایل تولید 

  .یافتھ کھ مبرا از بحران ھا و بیکاری میباشد

یجاد و استحکام یک دولت چندین د کھ سوسیالیزم امکانات وسیعی برای اکر تائیدکنگره بھ اتفاق آرا 

باعث انترناسیونالیزم شوروی و دوستی خلقھا  ،در روند ساختمان سوسیالیزم .تی را فراھم مینمایدمل

در نتیجھ محو بی اعتمادی میان ملت ھا با سحر و جادو نھ، بلکھ رفع  .ددمیگر آنتحکیم پایھ ھای 

 ،بورژوازی اقتصادی و سیاسی از وجود سیستمس قدرت در أپاک سازی ر قدرت سراسری سرمایھ و

استحکام  درجھ اعلیسمنت یا مواد  .اختالف ھای بین المللی است، بدست میآیدکھ سازمانده اصلی 

ھا وقتی بدست میآید کھ آنھا ھمدیگر را در تمام عرصھ ھای زنده گی اقتصادی و  دوستی ملت ۀدھند

در ملت ھای باھم برادر فرھنگ ملی با محتوای سوسیالیستی ، وقتی کھ اجتماعی یاری رسانند

  .درسببھ شگوفایی چارچوب یک دولت واحد 

شھروند زمینھ تضمین حق  بر پایھ مالکیت سوسیالیستی و امحای طبقات استثمارگر است کھ برای ھر

و امکانات  وسایلبرای دست یابی بھ آن بھ  .کار، آموزش، تامین صحت و استراحت بوجود میآید

 ھر فرد واجد شرایط کارکار صادقانھ و  مالکیت اجتماعی از طریقد نمیتوانکھ  ضرورت است زیادی
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: چنین درج شده بود کامل اقتدبا ص ١٩٣۶مصوب سال . ش. س. ج. در قانون اساسی ا .دنیابتقویت 

کسی کھ کار نمیکند، مستحق « و ھمچنان» کس مطابق کارش کس مطابق استعدادش، بھ ھر از ھر«

بر اساس  .ھر فرد میباشد ست کھ کار مسؤولیتتنھا این نی سوسیالیزمولی مشخصھ  .»تغذیھ نیست

ماعی باید با منافع اجتوجود دارد کھ منافع شخصی را و توقع  گرایشچنین  ،قواعد جدید زنده گی

بھ نباید  ود، فرد را طوری آموزش نمود کھ موصوفکار را بھ یک ضرورت مبرم مبدل نم تلفیق داد،

نیز در ارزش قایل گردد و روان خویش را نیز  بھ ماھیت کارتنھا بمثابھ منبع عاید بیندیشد، بلکھ کار 

  .جا دھد آن

این امر میلیون . سی ستالینی را بھ واقعیت مبدل نمودتجربھ ساختمان سوسیالیزم نورم ھای قانون اسا

: کشاندن جامعھ روسیھ بطرف چپ تنھا یک مفھوم دارد. ھا انسان را مجذوب سوسیالیزم نموده است

بھ راھنمای توده ھای کارگر مبدل گردیده است کھ آماده مبارزه برای اعاده مجدد تصویر سوسیالیزم 

 ماعی پیکاربرای ایجاد جامعھ یی اند کھ در آن برای برابری اجتآن اند، آماده بسیج نیروی خویش 

  .صورت میگیرد

  

  :یادداشت مترجم
  

  !خواننده عزیز

  .درین چوکات میگنجانیمترجمھ باال را بھانھ قرار داده و بحث خود را 

ھ روشنفکران ک سوسیالیستی نظام با تمام نارسایی ھای و سی سال اخیر گذشت -با در نظر داشت آنچھ درین بیست 

مغرور، تسلیم طلب، بیکاره و آماده قربانی منافع ھمگانی برای تامین منافع شخصی خویش را خستھ ساختھ بود و از 

جانبی ھم توطیھ ھای غربی ھا برای ازبین بردن نمونھ دیگر اجتماع و دولت داری بغیر از چور و چپاول منافع عامھ 

ھ امکانات ناشریف را استفاده نمودند تا توده ھای نا آگاه را کھ ھم برای منفعت شخصی در تمام عرصھ ھا کھ

ھیچگاھی در جامعھ کم نیستند بخرید گیرند و برخالف منافع شان تحریک نمایند، اکنون کھ گرد و غبار تبلیغاتی 

بھ سوی تعقل  متزاید دارند ، مردم بطور خود پرداختھ ولیحقایق زنده گی را میبینندفرونشستھ و چشم ھا آھستھ آھستھ 

ھا و دستاورد ھای  کردراھمان کحاال  تازه متوجھ میشوند کھ چیز ھای زیادی را از دست داده اند ورجوع کرده و 

و حسرت روزھای را میخورند کھ در آن غارت دارایی ھای عامھ در  بھ خوانش گرفتھنسل ھای گذشتھ را دوباره 

  .شت، ولو بشکل ستالینینیز وجود دا متخلفین قانون ممنوع بود و مجازات
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در تمام قوانین کشوری و حزبی درج بود و کم بودند کسانی کھ در  و زحمتکشان قانونی تامین منافع عامھ مبانی

  .صورت خالف رفتاری جان بھ سالمت میبردند

اده و با جبین گشمبرھن است کھ در ھر مقطع زمانی و ھر حالتی نمیتوان در جامعھ نسخھ ھای خیلی دموکراتیک را 

در میان  حریص و منفعت جو از خارجدشمن ھای  سبوتاژتوطئھ و  پای وقتی، بھ خصوص تطبیق کردلبخند بر لب 

افراد خودی نیز برای کسب منفعت شخصی و گروپی خویش حاضر بھ فروش خاک و وطن از سوی دیگر باشد و 

دموکراسی طلب ھای «گرباچوف و شرکا، نین کشور و حزب ما، سیستم فروش ھای مانند و خایباشند، مانند اشرار 

در چند  و سوریھ، اشرار کشورھای چون لیبیا در اروپای شرقی کشور ھای سوسیالیستی در شروع دھھ نود قرن پیش

غیره کھ آگاه یا نا آگاھانھ دموکراسی را برای سرمایھ داران و نوکری را برای ملت ھای خویش ارمغان ماه اخیر و 

دندان ھای سرمایھ و دموکراسی نامنھاد آنھا را تجربھ کرده و در  سختیھای سراسر دنیا اکنون ملت . میآورند

در صد و تسخیر وال ستریت در  ٩٩ برای اثبات این محمول توجھ شود بھ جنبش خودجوش. ل اندجستجوی راه ح

و » دموکراتیک«ھان جیاالت متحده آمریکا و ھمتاھای این جنبش ھای مردمی و کارگری خیل گرسنھ ھا در سرتاسر ا

  .پیشرفتھ

پنھانی اند کھ در روزگار ما یا بگوش  لیآنچھ را نباید از فھم زحمتکشان و روشنفکران دور نگھداشت، حقایق آشکار و

بایستی سوالھای را . ھا نمیرسند و یا دشمن طبقاتی بشکل پالن شده از تماس و تشریح آنھا بھ دالیل معلوم طفره میرود

 –بتوانند منافع اقتصادی  ه ساخت کھ مردم در جستجوی جواب خود ھا را طوری بسیج نمایند تانددر ذھن ھر فرد ز

این امر بخاطری ضروریست کھ دم و دستگاه سرمایھ در . مین نمایندتأدرک و صنفی خویش را  – و اجتماعیسیاسی 

کھ در اختیار دارند حقایق را پنھان سراسر جھان با مھارت ھای بیسابقھ و بکار گیری امکانات مطبوعاتی و تخنیکی 

انگلیسھا سالھا قبل ( .میکنند و یا آنرا طوری جلوه میدھند کھ مردم گمراه شده و در تصمیم گیری دچار اشتباه میگردند

  ).اگر میخواھی حقیقتی را پنھان نگھداری، خودت افشایش کن: میگفتند

ا و زحمتکش ھای مصر و تونس و بین مبارزه گرسنھ ھ سوال نمیکند کھ فرق» محافظین حقوق بشر«ھیچ کسی ازین 

زحمتکش ھای آمریکا، انگلیس، فرانسھ، آلمان، ایتالیا، یونان، پرتگال، اسپانیا و حتا بحرین و عرب سعودی و یمن بر 

ضد دولت ھای استبدادی شان در چیست؟ این یکی ھا در سوریھ و مصر و لیبیا و ایران جنبش مقاومت اند کھ بھ 

تحت لوای اسالم منافع نھایی آمریکا، اروپا و اسراییل را تضمین میکنند و آن دیگر ھا  خیابان ھا ریختھ و بازھم

شورشیان بیکار و آشوب گر اند کھ جنبش تسخیر وال ستریت را بوجود آورده و شعار ھای سیستم برانداز را بلند کرده 

خلق لیبیا را از کشتار «دست میزند تا  برای این یکی ھا ناتو بھ قتل بیش از پنجاه ھزار شھروند لیبیای مستقل. اند

و دولت سوریھ را مانع شود تا مردم خویش را کشتار و زندانی ننماید، اما آن دیگری را خود » دولت قذافی نجات دھد

در تایم سکویر زندانی میکند، فیس بوک شان را قطع میکند تا سازماندھی شان برھم بخورد، بلندگو ھای شانرا 

ز میدان شھر آنھا را بھ زور گاز و پولیس اخراج میکند تا آشوب برپا نکنند و مزاحم ثروتمندان مصادره میکند، ا

  .نشوند، بھ جرم آشوب دستگیر و زندانی میکنند و صد ھا اقدام ازین قبیل
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فاکت درین راستا از برکت پیشرفت تکنالوژی . واقعیت تفاوت در برخورد با این دو گرسنھ را باید بھ فھم مردم رساند

مراحل . ھا و حقایق برای اثبات ادعا ھا کم نیستند، فقط باید آنھا را جمع بندی کرد و در تحلیل ھای خویش بکار بست

  .انکشاف این جنبش ھا را و برخورد زورمندان نسبت بھ آنھا را باید بدقت تحلیل کرد و برمال ساخت

سرمایھ داری نشان میدھد » آزاد«، در کشورھای بر اندکار سیاسی و تماس با مردم زحمتکشی کھ از حقایق بیختجربھ 

بدور مانده و حقوق سیاسی اجتماعی خویش درک از  توده ھاکھ در طول سالھا تبلیغات گمراه کننده مطبوعات غربی، 

  .از خود بیگانگی اند حالت خمسھ و یک نوعمبتال بھ 

ساختن  خنثیبراه انداختھ شده است کھ در  شده ییحساب در کشور ھای پیشرفتھ اکنون از جانب ثروتمندان تبلیغات 

اگر گاھی طرح شود کھ مردم در برابر اینھمھ : بازی میکند بس منفیروحیھ نارضایتی مردم از وضع بد زنده گی نقش 

ن کھ سرمایھ داری آماده نموده و بھ دھان شارا مردم استداللی ، جبر و فشار باید بپا خیزند و قھر شان را آشکار سازند

برھم زدن و از دست کھ  بلندی رسیدهبھ یک ستاندارد  درین کشورھا زنده گی ھمگان گویا: برخ میکشند کھگذاشتھ 

ایجاد وحشت در بین مردم بھ صفت  .دادن آن در اثر آشوب و اعتصاب و تظاھرات  برای ھمھ بدبختی بار خواھد آورد

  .بھ قوت خود باقیستھنوز ھم حکومت داری تاکتیک موثر 

 یونان، پرتگال، اسپانیا، ایتالیا و سایر کشورھا نیز گاھی ھمین طور فکر میکردند، اما امروزتحت ستم اید مردم ش

در پیشرفتھ ترین و  .، تازه از ماھیت نظام سرمایھ داری مطلع شده اندبا فقر و گرسنگی دست و گریبان اندوقتی 

 زحمتکشان دیگر آلمان، فرانسھ، آسترالیا و غیره،ادا، بریتانیا، ثروتمند ترین کشورھا مانند ایاالت متحده آمریکا، کان

بھ جان  و قھر سرمایھ ستم طبقاتی صریح و روشن، ظلم عریان و زورگویی توانمندانمردم از  .اندیشند نمی چنین

زنجیر  بیشتر میشوند و آنھاییکھ زحمت میکشند ھر روزصاحب زر و زور  آنھای کھ کار نمیکنند ھر روز. رسیده اند

  .ھای دست ھای شان تنگتر میشود

نمیکند مستحق تغذیھ قانون اساسی ستالینی با تمام اشتباه ھای ستالین درست میگفتھ کھ کسی کھ کار از اینجاست کھ 

رین بود کھ، طوری کھ در باال تذکر یافت، مردم کار را نھ تنھا برای دریافت مزد بپذیرند، بلکھ روح نیست و کوشش ب

چیزی کھ اگر امروز بھ نادار و یا دارا بگویی حتما بھ تمسخرش روبرو میشوی، یعنی کسی . آن بگنجانند خود را در

  .پیدا نمیشود تا کار را بجز برای حقوق برای چیزی دیگری انجام دھد

ھ با وجود سختگیری ھا و بیرحمی ھای ستالین، موصوف بعد از لنین دستاورد بزرگی کھ داشت محو کامل طبقھ سرمای

دار و استثمار گر بود کھ ملت ھای ساکن اتحاد شوروی سالھای درازی از برکت آن زنده گی بمراتب آرامتر از امروز 

بھ مردم در جھان زحمتکشان چرا لنین و ستالین را در انظار و اذھان طبقاتی دشمنان  .سرمایھ داری داشتند سیۀدر رو

آیا آنھا نبودند کھ طبقھ سرمایھ دار را در شوروی و دیگر کشورھای  .تبدیل نکنند، این طبیعی است ی آدم خوارھیوال

  سوسیالیستی محو و تار و مار کردند؟

قابل تذکر میدانم کھ اگر ما روشنفکران از پیروی مد روز حذر کنیم بھ این نتیجھ خواھیم رسید کھ ھر پدیده نو قابل 

د بھ ارزش ھای گذشتھ خود کھ زمانی حاضر بودیم برایش ما اگر خو. قبول نیست و ھر پدیده کھنھ قابل رد نمیباشد

جان دھیم احترام قایل نشویم، دیگران کھ نظر بھ منافع طبقاتی خویش از آن ارزش ھای انسانی ما متنفر اند، ھرگز بھ 
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آن  آن احترام قایل نخواھند شد و آنھا را بھ باد تمسخر خواھند گرفت و در صورت ضرورت و امکان در از بین بردن

  .لمحھ یی بخود شک و تردید راه نخواھند داد، چنانچھ تجارب گذشتھ بھ کرات آنرا نشان داده است

 »تسخیر وال ستریت« ،»در صد ٩٩«جنبش ھای نو بھ پا خاستھ خاطرنشان میگردد کھ و اما در باره پدیده ھای جدید 

، با مترقی مانند ھر پدیده جدید اجتماعی استوار انددر تمام کشور ھای کھ پایھ ھای آن بر نظام ستم طبقاتی  و امثال آن

  :زیر میگذرنداز پنج مرحلھ در جریان مبارزه طبقاتی مشاھده تجارب گذشتھ، بطور حتم 

  اعتنایی بی -١

  تمسخر -٢

  توھین -٣

  سرکوب و -٤

  احترام -۵

قربانی ھای بیشماری درین . آیداما تا رسیدن بھ مرحلھ احترام راه درازی در پیشروست و بھ ساده گی نیز بدست نمی 

این امر مستلزم پیگیری خستگی ناپذیر و کار روشنگری . راه الزم است تا زحمتکشان موضع معینی را تسخیر نمایند

خواننده ھای محترم توجھ کنند بھ برخورد سرکوب گرانھ دولت ھا و نظام ھای سرمایھ داری در برابر . عظیمی است

  .ع مظالم اجتماعی در مقابل اژدھا برخاستھ و کمر بھ جنگ بستھ اندقیام کننده ھا کھ برای رف

پریروز در مطبوعات  ،کھ پیامد بحران سرمایھ داری است کشور بریتانیا یک الرد انگلیس در تبصره بر رویدادھای

  .»سال برخورد ھای خیابانی خواھد بود ٢٠١٢سال «: صریحا اعالم کرد کھ آنکشور

ود را با احوال جدیدا بوجود آمده انطباق داده و از آن برای تامین منافع توده ھای تحت ستم در این دیگر بر ماست کھ خ

کار طوالنی، طاقت فرسا، پر خطر، طالب ریاضت انقالبی و ھوشیاری است، اما . سمت مثبت بھره برداری کنیم

  .اھد رفتکسی کھ طالب نام ابدی است از ھمین راه بھ پیش خو. کاریست ممکن و پر افتخار

بھ این امر اشاره کرد کھ خاموش نشستن و خود را  در نشست تلویزیونی خویش چندی قبل محترم آقای مرتضا محیط

  .خیانت و جنایت را داردحکم  ان کردن در شرایط کنونی تقریباپنھ

ر عضو آن کھ چھ خوب خواھد بود اگر ھ. را بھ تجلیل خواھیم نشست. ا. خ. د. حدر ھمین زودی ھا سالگرد ایجاد 

درون یا برون مرزی ھنوز بھ اھدافش وفادار مانده خاطرات و نظریات خویش را در یکی از سایت ھا یا نشرات 

انتشار دھیم و از صداقت ھا، از خودگذری ھا، قربانی ھا، پاکدامنی ھا و مبارزات پر ثمر اعضای حزب کھ در قید 

ا درج تاریخ نماییم تا برای نسل ھای بعدی نیز موادی برای تحقیقات حیات اند و یا در راه مقدس خویش سر نھاده اند ر

  .بدست آید
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  :این بحث آخرین حرف

اما با خوش خدمتی در مقابل خاینین و رویزوینیست ھای جنبش  ،و بر علیھ استبداد مبارزه میکنیم ما ستالینیست نیستیم

ده گی ما باکی ندارد، چرا ما تکلیف آزرده گی اگر کسی از آزر. مترقی نمیتوان حسن ھمکاری آنھا را جلب کرد

واقعیت ھا را اگر ما . گذشتھ زنده گی میکنندبا خاطرات ما خیال پردازانی نیستیم کھ  .دیگران را برخود متقبل شویم

 بیایید نقشی را کھ ما زمانی خود بدوش گرفتھ و بھ آن تعھد سپرده بودیم تا اخیر انجام. نگوییم دیگران خواھند گفت

مستقالنھ افتخار ما در عمل . دھیم و منتظر احسان سرمایھ داری و یا تاثیرگذاری کدام حزب و یا قدرت خارجی نباشیم

، زیرا اھداف ما بھ پیش رویم، اشتباه کم خواھیم کرد خویش اگر با تعقل و شناخت خود ما از جامعھ .ما خواھد بود

  .و تنھا بھ خود نمی اندیشیم شریف است

  

  ٢٠١١، سویس، سیزدھم دسامبر سال منږخو. و
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