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   توفان–حزب کار ايران 

  ٢٠١١ دسمبر ٢٨
  

 طبقات و دستآوردھای سوسياليسم

  رفيق ستالينۀرفيق ستالين از ما بود و ما در جبھ« 

  ».سرمايه داری می رزميماژدھای   ضد اين ديوھا و عفريتھا وهب

١  

   

 طبقاتی را قطع نمی کند، ۀپرولتاريا پس از تصرف قدرت سياسی مبارز„:  ابتکار عظيم  می نويسدۀلنين در مقال

  . ادامه می دھد، ولی البته در شرايط ديگر، به شکل ديگر و با وسائل ديگر-  تا زمان محو کامل طبقات-را بلکه آن

اين ھدف نھائی سوسياليسم را چيست؟ ھمه کسانيکه خود را سوسياليست می نامند، ” محو طبقات„ و اما معنای 

طبقات به گروھھای بزرگی از افراد اطالق می . ، ولی چه بسا ھمه در معنای آن تعمق نمی ورزندقبول دارند

ه صورت که اغلب ب(گردد که بر حسب جای خود در سيستم تاريخا معين توليد اجتماعی، بر حسب مناسبات خود 

با وسائل توليد، بر حسب نقش خود در سازمان اجتماعی کار و بنابر اين ) قوانين تثبيت و تنظيم گرديده است

طبقات . برحسب شيوه ھای دريافت و ميزان آن سھمی از ثروت اجتماعی که در اختيار دارند از يکديگر متمايزند

 که بين جای آنھا در يک علت تمايزیه به می تواند، آنچنان گروھھائی از افراد ھستند که از بين آنھا يک گرو

  .رژيم معين اقتصاد اجتماعی وجود دارد، کار گروه ديگر را به تصاحب خود در آورد

ران را سرنگون ساخت اواضح است که برای محو کامل طبقات بايد نه تنھا استثمارگران يعنی مالکين و سرمايه د

 مالکيت خصوصی بر وسايل توليد را نيز ملغی ساخت و ھم ھرگونه بلکه بايد  لغو نمودهآنھا راو نه تنھا مالکيت 

اين . فرق بين شھر و ده و ھم فرق بين افراد متعلق به کار جسمی و افراد متعلق به کار فکری را از بين برد

اشت، بايد بر لده گام بزرگی به پيش بردؤامر بايد در جھت تکامل نيروھای مبرای انجام اين . کاريست بس طوالنی

طور پاسيف ابراز می گردد و بسيار سرسخت ه مقاومتی که اغلب ب( توليد کوچک فائق آمدۀمقاومت بقايای کثيرالعد

 فائق ،، بايد بر نيروی عظيم عادت و جمودی که ناشی از اين بقاياست)است و فائق آمدن بر آن بسيار دشوار است

  ”  .آمد

  .  را بر می شمارد طبقات می دھد و تمام بردارھای اقتصادی آنلنين در اينجا تعريف روشنی از محو 
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در روسيه حزب کمونيست شوروی به رھبری ستالين در ھمان بدو انقالب آغازنمود مناسبات حاکم سرمايه داری 

ۀ را مضمحل کند، وسايل توليد را به مالکيت دولت سوسياليستی در آورد و با تصويب برنامه ھای پنجسال

 استقالل کشور و محو بھره کشی ۀبا سياست صنعتی کردن کشور و اشتراکی کردن کشاورزی زميناقتصادی، 

نيروی کار کارگران از صورت . نيروی کارگر کارگران قابل خريد و فروش نبود. انسان از انسان را فراھم آورد

تيار دولت ديکتاتوری بازرگانی خارجی، ثروتھای زير زمينی و بانکھا ملی شدند و در اخ. کاال بيرون آمد

 سال که از انقالب اکتبر می گذشت ١٩ به تعريف لنين ديگر در اتحاد شوروی بعد از ءبنا. پرولتاريا قرار گرفتند

 ً که اغلب به ( معين توليد اجتماعی، بر حسب مناسبات خود آن طبقاتی که بر حسب جای خود در سيستم تاريخا

 با وسائل توليد، بر حسب نقش خود در سازمان اجتماعی کار و بنابر )صورت قوانين تثبيت و تنظيم گرديده است

اين برحسب شيوه ھای دريافت و ميزان آن سھمی از ثروت اجتماعی که در اختيار داشتند طبقات استثمارگر ناميده 

  سال تحوالت و تغييرات اقتصادی ديگر گروھای بزرگ و١٩در اتحاد شوروی بعد از .  وجود نداشت،می شدند

علت جايگاه اجتماعی شان در توليد به ه علت تمايزشان در يک رژيم معين اقتصاد اجتماعی، به طبقاتی که ب

  .آنچنان گروھھائی از افراد تبديل شده باشند که بتوانند کار گروه ديگر را به تصاحب خود در آورند، وجود نداشت

 اقتصادی از گروھھای بزرگی صحبت کنيم که ۀر عرصآيا خنده آور نيست که ما بعد از اين ھمه تغييرات بنيادی د

دارای مالکيت خصوصی بر وسايل توليد بوده و کار غير را استثمار می کنند؟ کجا بودند اين گروھھای بزرگ؟ 

طبقه به مفھوم اقتصادی در شوروی از بين . چنين گروھھائی را در شوروی با انقالب اقتصادی مضمحل کردند

ما مجددا . ن با درھمآميزی مفاھيم می خواھند امری را که صحت دارد نا صحيح جلوه دھنداين شعبده بازا. رفت

می پرسيم اين طبقات استثمارگر که نيروی کار را در بازار آزاد می خريدند و در کارخانه ھای خود استثمار می 

برای آنھا دوران . ميده اندکردند در کجای شوروی بودند؟ روشن است که اين شبه مارکسيستھا مفھوم طبقه را نفھ

ھم در قبل و ھم در بعد از انقالب بورژوازی روسيه به صورت . قبل از انقالب و بعد از انقالب فرقی نکرده است

  .آنھا فرق طبقه را از نظر مفھوم اقتصادی نمی فھمند. طبقه بر توليد تسلط داشته است

وسياليسم در اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی ھستيم و ما در حال ساختن شالوده اقتصادی س”ستالين تحت عنوان 

  :در مورد اساس ساختمان سوسياليسم در شوروی سخن می راند و می گويد” می توانيم آنرا تماما بنا کنيم

 و آن ديکتاتوری - من در سخنرانيم گفتم که اساس سياسی سوسياليسم ديگر در نزد ما ساخته شده است ”

من ادامه . که اساس اقتصادی سوسياليسم خيلی مانده که ساخته شود و ما بايد آنرا بسازيممن گفتم . پرولتارياست

 اقتصادی سوسياليسم را در ۀآيا ما می توانيم با تکيه بر نيروی خود پاي:  اين نحو استه می دھم که طرح پرسش ب

تی برگردانيم به شکل زير در می را به زبان طبقا کشورمان مستقر کنيم؟  من سرانجام گفتم که اين پرسش اگر آن

  آيا ما می توانيم متکی بر نيروی خود نيروی شوروی مان بر بورژوازی چيره شويم؟: آيد

ترتسکی در سخنرانيش مدعی است که من منظورم از چيره شدن بر بورژوازی در اتحاد جماھير شوروی 

اينجا روح فراکسيون تروتسکی در وی حلول در . طبيعتا اين درست نيست. سوسياليستی از جنبه سياسی بوده است

از سخنرانی من چنين بر می آيد که من منظورم از چيره شدن بر بورژوازی در اتحاد جماھير . کرده است

  . اقتصادی مورد نظرم بوده است زيرا که غلبه سياسی مدتھاست انجام شده استۀشوروی سوسياليستی غلب

ر اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی چيست؟ و يا به عبارت ديگر مفھوم  اقتصادی بر بورژوازی دۀمنظور از غلب

  پی ريزی بنای اقتصادی سوسياليسم در اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی چيست؟ 
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يک کليت اقتصادی بدل کنيم، ه ساختمان اساس اقتصادی سوسياليسم يعنی کشاورزی را با صنايع سوسياليستی ب„

 توليدات ۀع سوسياليستی قرار دھيم، مناسبات ميان شھر و ده را بر اساس مبادلکشاورزی را تحت رھبری صناي

کشاورزی و محصوالت صنعتی تنظيم کنيم، يعنی تمام آن مجاری را ببنديم و نابود گردانيم که از طريق آنھا 

بنا نھيم که طبقات پديد آمده و قبل از ھر چيز سرمايه ايجاد می شود و سرانجام نوعی شرايط توليد و توزيع 

به سخنرانی ستالين در پلنوم وسيع  ھفتم کميته مرکزی حزب (”مستقيما و بالواسطه به محو طبقات منجر می شوند

  ).کمونيست شوروی مراجعه کنيد

اين شکل در سخنرانيم ماھيت ساختمان اقتصادی سوسياليسم در اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی را ه من ب 

  .تعريف کردم

سوسياليسم است که لنين در طرح مشھور خود ” پايه اقتصادی„، ”ماھيت اقتصادی„ دقيقا بازتاب تعريف اين تعريف

 ۀدر بار „ۀبرنامه و طرحھائی برای جزو „ۀمنظور مقال.( بيان کرده است” ماليات جنسی„مربوط به مقاله اش 

  ) به زبان روسی٣٠٧ تا ٢٩٩ چاپ چھارم صفحات ٣٢می باشد، مراجعه شود به جلد ” ماليات جنسی

رمان حساب آيا اين تعريف درست است و آيا ما می توانيم بر روی امکان ساختمان اقتصادی سوسياليسم در کشو

  . تفاوت عقايد ماستۀلأ حال اين اساس مس-کنيم

راحتی از کنارش رد شد، ظاھرا فکر کرده بود ه اين پرسش برخورد نکرد، وی به ترتسکی حتی کناری ھم ب

  .اين است که سکوت کندصرفه در 

را کامال بنا کنيم را می  اينکه ما در حال آن ھستيم که اساس اقتصادی سوسياليسم را بنا کنيم و ما می توانيم آن

  : توانيم از اين واقعيت بفھميم که

که توليد غير ملی در کشور ما توليد خرد  توليد سوسياليستی ما يک توليد بزرگ منسجم است در حالی) الف

روشن است که رجحان توليد بزرگ و آنھم توليد بزرگ منسجم در قبال توليد خرد يک واقعيت غير . اکنده استپر

  .قابل انکار است

دست گرفته و توليد خرد اين رھبری را پذيرفته است ه توليد سوسياليستی ما مدتھاست رھبری توليد خرد را ب) ب

 جوالی تا ١٩٢٦مبر  دس٩ستالين جلد آثار .(”و يا روستا باشدکه اين توليد خرد مربوط به شھر  صرفنظر از اين

١٩٢٧.(”  

نيست سخن بر سر ايجاد آن پايه و اساس  طبقاتی ۀنفی مبارزپس مالحظه می کنيد که در آثار ستالين سخن بر سر 

دی را از نظر توان اقتصادی و زمين ما اقتصادی است که به موجب آن می توان طبقه را تعريف کرد و يا آن

  .پيدايش نابود نمود

 مستمر طبقاتی کرد و اين مبارزه در عرصه ھای سياسی، اقتصادی و ۀبرای نابودی طبقات بايد مبارز

در اتحاد جماھير شوروی در اثر انجام انقالب سوسياليستی اکتبر و خلع يد . ايدئولوژيک ھمواره صورت می گيرد

ا تحت رھبری حزب کمونيست بلشويک شوروی و تصاحب بورژوازی از قدرت و استقرار ديکتاتوری پرولتاري

بورژوازی  و طبقات استثمارگر ديگر در .  سياسی به نتيجه رسيدۀ پرولتاريا در عرصۀقدرت سياسی، مبارز

بر ھنوز وبا ھيچ حيله ای نمی توان مدعی شد که بورژوازی پس از انقالب کبير اکت. قدرت سياسی حضور نداشتند

  . بود و يا حضور داشتدر قدرت سياسی سھيم

 بورژوازی و استثمارگر را از ميان بر ۀحال بايد با تکيه بر ديکتاتوری پرولتاريا، اھرمھای اقتدار اقتصادی طبق

می داشتند و اين کار با نيروی توانفرسا و تئوری ساختمان سوسياليسم در شوروی، با دست قدرتمند رھبری 
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ون اساسی اتحاد جماھير شوروی تغيير يافت و در اين قانون اساسی وقتی قان.  ستالينی حزب به نتيجه رسيد

 ۀوضعيت جديد اقتصادی و سياسی بازتاب يافت ديگر نمی شد از وجود و حضور طبقات استثمارگر به مثابه طبق

. اين امر تکيه می کنده درستی به و ستالين ب. طبقات استثمارگر در شوروی نابود شدند. منسجم سخن راند

 سال ھنوز مدعی می شدند که ما انقالب کرديم، قدرت سياسی را کسب کرديم، ٢٠بود اگر در بعد از مضحک 

مثابه طبقه از بين ه لتاريا را مستقر ساختيم، اقتصاد را دگرگون ساختيم ولی نتوانستيم طبقات را بوديکتاتوری پر

آنچه که .  جھان سند ورشکستگی بودطبيعتا چنين رھنمودی به پرولتاريای. ببريم و وضع به صورت سابق است

 سرمايه ۀ عقب مانده و ارتجاعی سرمايه داری و طبقۀھنوز باقی مانده بود افکار و ايده ھا و فرھنگ چند صد سال

افکار بورژوازی ھنوز زنده بود .  جھان مبارزه می شدۀداری بود که بايد با آن تا از بين رفتن طبقات در عرص

 طبقاتی ادامه می يافت و بايد ۀاين جھت مبارزه ب.  به ديرپائی و پر جانی آنھا اشاره داشتندکه بارھا لنين و ستالين

عده ای اشاره به محو بورژوازی از نظر اقتصادی در قانون اساسی شوروی را مترادف با نفی . ادامه پيدا می کرد

در قانون اساسی شوروی به روشنی .  طبقاتی قرار می دھند و اين ناشی از اختالط مفاھيم در بين آنھاستۀمبارز

 ۀبه اين تحوالت اقتصادی که منجر به نفی بورژوازی به عنوان طبقه و يک گروه بزرگ استثمارگر شده است

تمام تحوالت اقتصادی که با دست حزب و طبقه کارگر به ثمر رسيده شده است برجسته گرديده . اشاره رفته است

  :    ھمان سند بحث پيرامون قانون اساسی شوروی است منتشر کنيماست و خوب است که ما سند آنرا که 

  قانون اساسی نوين اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی. کنگره ھشتم شوراھا”

 ھفتم شوراھای اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی تصميم به تغيير قانون اساسی ۀ کنگر١٩٣٥ سال فبروریدر 

لزوم تغيير قانون اساسی اتحاد شوروی ناشی از آن .  گرفت،ده بود تصويب ش١٩٢٤ که در سال ،اتحاد شوروی

 يعنی از موقع تصويب نخستين قانون اساسی اتحاد شوروی تا روزھای ما ١٩٢٤تحوالت بزرگی بود که از سال 

طی سالھای گذشته تناسب قوای طبقاتی در اتحاد جماھير شوروی تغيير . در حيات اتحاد شوروی روی داده بود

 مالکيت ، رژيم کلخوزی پيروز شد، کوالکھا از پای درآمدند،صنايع نوين سوسياليستی ايجاد گرديد:  بوديافته

پيروزی .  شوروی استوار گرديدۀعنوان اساس جامعه سوسياليستی بر وسائل توليد در کليه اقتصاد ملی ب

 ،برداشته شود و انتخابات ھمگانیسوی دمکراسی کردن سيستم انتخاباتی ه سوسياليسم امکان داد که گامی فراتر ب

  .ی مخفی برقرار گرددأ با ر،برابر و مستقيم

اين طرح . ستالين قانون اساسی نوين اتحاد شوروی را طرح ريزی کرد  اساسی تحت رياست رفيق ۀکميسيون ويژ

 ھشتم فوق العاده ۀدر کنگر.  عموم ملت گذارده شد و اين شور پنج ماه و نيم ادامه داشتۀقانونی در معرض مشاور

  .  طرح قانون اساسی نوين اتحاد جماھير شوروی مطرح مذاکرده قرار گرفت،شوراھا

 قانون اساسی نوين اتحاد جماھير شوروی را ۀبايستی اليح  که می، ھشتم شوراھاۀ کنگر، ١٩٣٦در نوامبر سال 

  .  گرد آمد،تصويب و يا رد نمايد

 ، تغييرات اساسی را،تم شوراھا درباره طرح قانون اساسی نوين دادستالين در گزارشی که در کنگره ھش رفيق 

  . تشريح نموده بود، در کشور شوراھا روی داد١٩٢٤که از زمان تصويب قانون اساسی سال 

در آن موقع حکومت شوروی رشد سرمايه داری .  نپ تدوين شده بودۀ در نخستين دور١٩٢٤قانون اساسی سال 

در آن زمان حساب حکومت شوروی اين بود که در جريان . اليسم مجاز دانسته بودرا نيز در رديف رشد سوسي

 پيروزی سوسياليسم را نسبت به سرمايه داری در ،مسابقه بين دو سيستم يعنی سيستم سرمايه داری و سوسياليستی

. ز حل نشده بودھنو” کدام يک غالب خواھد شد„که   اينألۀ مس،در آن زمان. مين نمايدأ اقتصادی تھيه و تۀرشت
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در آن زمان . رسيد  حتی به سطح پيش از جنگ ھم نمی،صنايع که بر روی پايه فنی کھنه و فقيری قرار گرفته بود

س بی پايان اقتصاد انفرادی ساوخوزھا و کلخوزھا در اقيانو. کرد کشاورزی نيز وضع اسف آور تری را طی می

  بلکه فقط می،ن زمان سخن بر سر از بين برداشتن کوالکھا نبوددر آ. ی مانند جزائر جدا افتاده ای بودندروستائ

 درصد را تشکيل ٥٠ قسمت بازرگانی سوسياليستی تنھا قريب  ، گردش کاالۀدررشت. بايستی آنھا را محدود کرد

  .ميداد

ه  به کلی تغيير يافت١٩٣٦اقتصاد اتحاد شوروی در سال .  ديگری داشتۀ اتحاد شوروی منظر١٩٣٦ولی در سال 

  در کليه رشته ھای اقتصاد ملی - ،در اين موقع ديگر عناصر سرمايه داری کامال از ميان برداشته شده بود. بود

فرا آورده ھای صنايع سوسياليستی ھفت برابر از مقدار پيش از جنگ بيشتر . سيستم سوسياليستی پيروز شده بود

 توليد سوسياليستی که از حيث عظمت و ،تصاد روستادراق. شده و صنايع شخصی را کامال از ميدان بدر کرده بود

مده آبه شکل سيستم ساوخوزھا و کلخوزھا غالب ، ماشين و تجھيزات نوين فنی در جھان نظير نداردۀوسيله کار ب

 به کلی از ميان برداشته شده بودند و اقتصاد انفرادی ھم ، خاصۀ به عنوان يک طبق١٩٣٦کوالکھا درسال . بود

 کليه گردش کاال دردست دولت و کئوپراسيون تمرکز ،کرد اد کشور ھيج گونه نقش جدی بازی نمیديگر در اقتص

 به ،مالکيت اجتماعی سوسياليستی بر وسائل توليد. استثمار فرد از فرد برای ھميشه از بين برده شد. يافت

 ۀ در جامع.قرار گرديد در کليه رشته ھای اقتصادی ملی بر،عنوان اساس خلل ناپذير رژيم نوين سوسياليستی

 ۀبرای تمام اعضای جامع.  بيکاری و خانه خرابی برای ھميشه از ميان رفت، فقر، بحران،نوين سوسياليستی

  )تکيه از توفان.(شوروی شرائط زندگانی مرفه و متمدن فراھم گرديد

ی اتحاد شوروی ھم  ترکيب طبقاتی اھال،رفيق استالين در گزارش خود اظھار داشت که موازی با اين تغييرات

 مالکين و بورژوازی بزرگ امپرياليستی سابق در ھمان دوران جنگ داخلی از ميان ۀ طبق،تغيير يافته است

 ، بازرگانان، يعنی سرمايه داران، تمام عناصر استثمار کننده،طی سالھای ساختمان سوسياليستی ھم. برداشته شد

 استثمار کننده از پای در آمده بر جای مانده ۀ ناچيزی از طبقتنھا بقايای.  سفته بازان برچيده شدند،کوالکھا

  )تکيه از توفان.(باشد  که از ميان بردن کامل آن ھم از مسائل آينده نزديک می،است

 طی سالھای ساختمان سوسياليستی عميقانه ،زحمتکشان اتحاد شوروی يعنی کارگران و دھقانان و روشنفکران

  . تغيير شکل يافته اند

اين طبقه .  نيست، استثمار شونده  ای که فاقد وسائل توليد باشدۀکارگر ديگر مانند سرمايه داری يک طبق ۀطبق

 وسائل توليد را از دست سرمايه داران گرفته و به مالکيت اجتماعی تبديل ،اکنون سرمايه داری را نابود کرده

دست ه ی اتحاد شوروی که زمام حکومت را بپرولتاريا.  سابق نيستۀنموده است و ديگر پرولتاريا به معنی ويژ

 کارگری تبديل گشته است که از استثمار آزاد است و سيستم ۀ کامال نوينی و به آنچنان طبقۀ به طبق،گرفته است

 يعنی آنچنان ،اقتصادی سرمايه داری را نابود و مالکيت سوسياليستی را بر وسائل توليد بر قرار کرده است

  ).تکيه از توفان. (ون تاريخ بشر نظيرش را نديده است کارگری که تا کنۀطبق

در ايام پيشين زياده از بيست . تغييری ھم که در وضع دھقانان اتحاد شوروی روی داده از اين کم عمق تر نيست

. طور پراکنده و از يکديگر جدا در قطعه ھای زمين خود مشغول تالش بودنده ی و ميانه بيليون خانوار روستائم

 ، سفته بازان، بازرگانان، آنھا عقب مانده بود و خود آنھا را از طرف مالکين کوالکھاۀمورد استفادتکنيک 

  :وجود آمده انده اکنون در اتحاد جماھير شوروی دھقانان کامال نوينی ب. شدند  استثمار می،رباخواران و مانند آن
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اکثريت . ارند ديگر وجود ند، را استثمار نمايند که بتوانند دھقانان، بازرگانان و رباخواران،مالکين و کوالکھا

 که اساس آن مالکيت خصوصی وسايل توليد نبوده بلکه ،ی داخل کلخوزھا گرديده استھنگفت اقتصاد روستائ

اين دھقانان تراز نوين ھستند که از ھر گونه .  کار مشترک نمو کرده استۀ که بر پاي،مالکيت اشتراکی است

  . خود نديده استه  دھقانانی را نيز تاريخ بشر ھنوز بچنين. استثماری آزادند

اکثريت اين .  روشنفکر کامال شکل نوينی به خود گرفته استۀتود. ير نموده اندروشنفکران اتحاد شوروی نيز تغي

 روشنفکرھا از ميان کارگران و دھقانان بيرون آمده اند و مانند روشنفکران سابق به سرمايه داری خدمت نمی

ليستی شده  سوسياۀاکنون روشنفکران اعضای متساوی الحقوق جامع. نمايند بلکه به سوسياليسم خدمت می ،کنند

اينھا . کنند  سوسياليستی را ايجاد میۀ نوين يعنی جامعۀدوش با کارگران و دھقانان جامعاين روشنفکران ھم. اند

تاريخ بشر ھنوز چنين . گونه استثمار آزادندروشنفکران تراز نوين ھستند که به خدمت خلق کمر بسته اند و از ھر 

  . خود نديده استه روشنفکرانی را ب

 ،رود  خصوصيات سابق از بين می،شود بدين طريق حدود طبقاتی بين زحمتکشان اتحاد شوروی سترده می

ی اساس يگانگ. شود ريزد و محو می  دھقانان و روشنفکران فرو می،تضادھای اقتصادی وسياسی بين  کارگران

  . معنوی و سياسی جامعه فراھم گرديده است

اين تغييرات ژرف در زندگانی اتحاد جماھير شوروی اين کاميابيھای قطعی سوسياليسم در اتحاد شوروی در 

  .قانون اساسی اتحاد شوروی تجسم يافت

 که در ،ابديی  کارگر و دھقان تشکيل مۀ دوست يعنی از طبقۀ شوروی از دو طبقۀ جامع،طبق اين قانون اساسی

 دولت سوسياليستی کارگران –اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی . بين اين دو طبقه ھنوز فرق طبقاتی باقی است

  .و دھقانان است

 ۀدھند که اين شوراھا در نتيج  سياسی اتحاد جماھير شوروی را شوراھای نمايندگان زحمتکشان تشکيل میۀشالود

دست آوردن ديکتاتوری پرولتاريا رشد نموده و مستحکم شده ه ه داران وبسرنگون کردن حاکميت مالکين و سرماي

  .است

  . باشد  شوراھای نمايندگان زحمتکشان در دست زحمتکشان شھر و ده میۀوسيله تمام حاکميت در اتحاد شوروی ب

ز دو شورای عالی اتحاد شوروی که ا  .عاليترين مقام دولتی اتحاد شوروی شورای عالی اتحاد شوروی است

از طرف اھالی اتحاد شوروی برای شود  مجلس متساوی الحقوق يعنی شورای اتحاد و شورای ملتھا تشکيل می

  .گردد ی مخفی انتخاب میأ با ر، مستقيم و متساوی، اساس انتخابات ھمگانیهت چھار سال بمد

 ،ان زحمتکشان ھمگانی است مانند انتخابات کليه شوراھای نمايندگ،انتخابات شورای عالی اتحاد جماھير شوروی

که از طرف دادگاه محکوم به محروميت از حقوق انتخاباتی  بدين معنی که به غير از اشخاص ديوانه و کسانی

 ۀ درج، مذھب، مليت، سالگی رسيده باشند بدون رعايت نژاد١٨سن ه  اھالی اتحاد شوروی که بۀ ھم،گرديده اند

 حق دارند درانتخابات نمايندگان -  ، مادی و عمليات گذشته وضع، اصل و نسب اجتماعی، سکونت،معلومات

  .شرکت نموده و خود نيز انتخاب شوند

ه ی دارد و ھمه اتباع در انتخابات بأ به اين معنی که ھر يک از اتباع حق يک ر،انتخاب نمايندگان متساوی است

  .نمايند طور تساوی شرکت می
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ی که انتخاب ھمه شوراھای نمايندگان زحمتکشان از انتخابات  به اين معن،انتخابات نمايندگان مستقيم است

 بالواسطه از طريق انتخابات ،شوراھای زحمتکشان ده و شھر گرفته تا انتخابات شورای عالی اتحاد شوروی

  .شود مستقيم انجام می

ی ملی  شورا عالی و شورای کميسرھاۀت رئيسيأ عمومی ھر دو مجلس ھۀشورای اتحاد جماھير شوروی در جلس

  .کند را انتخاب می

 اقتصادی اتحاد جماھير شوروی عبارت است از سيستم سوسياليستی اقتصاد و مالکيت سوسياليستی بر ۀشالود

ھر کس ه از ھر کس مطابق استعدادش و ب „،در اتحاد شوروی اين اصل سوسياليستی مجری است. وسائل توليد

  .”مطابق کارش

مين مادی در ايام پيری و نيز در أ حق ت، حق تحصيل، حق استراحت،اربرای تمام اتباع اتحاد شوروی حق ک

  .گردد مين میأ ت،صورت بيماری و از دست دادن استعداد کار

تساوی حقوق اھالی اتحاد شوروی با . گردد در کليه رشته ھای کار به زن حقوق متساوی با مرد تفويض می

  .شدبا  قانون ثابت و حتمی می،صرف نظر از مليت و نژاد

  .ھمه از آزادی مذھب و آزادی تبليعات ضد مذھبی بھره مند ھستند

 حق متشکل شدن در ، مجالس و ميتينگھا، قلم، آزادی بيان– سوسياليستی ۀقانون اساسی از نظر تحکيم جامع

 مصونيت منزل و محرمانه بودن مکاتبه و حق پناه يافتن را برای ، مصونيت شخصی،سازمانھای اجتماعی

 که در اثر دفاع از منافع زحمتکشان يا فعاليت عملی و يا مبارزه در راه آزدای ملی مورد تعقيب قرار خارجيانی

  .کند  تضمين می،گرفته باشند

 ، ھر يک از افراد اتحاد جماھير شوروی گذارده استۀقانون اساسی جديد در عين حال وظائفی بس جدی به عھد

 ، نسبت به وظائف اجتماع خود صادق باشند،اط در کار را رعايت نمايند انضب، کنندءبدين معنی که قوانين را اجرا

 مالکيت اجتماعی سوسياليستی را محترم ،قواعد زندگی و معيشت اجتماعی سوسياليستی را محترم شمارند

  . مالکيت اجتماعی سوسياليستی را محفوظ و مستحکم دارند و از ميھن سوسياليستی خويش دفاع کنند،شمارند

  . ” مقدس ھر يک از اتباع اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی استۀميھن وظيفدفاع „

شکل شدن در جامعه ھای مختلف در يکی از مواد قانون اساسی چنين نوشته تاما در خصوص حق اتباع برای م

  :شده است

ت  در حزب کمونيس، کارگر و ساير قشرھای زحمتکشۀفعالترين و آگاه ترين افراد از بين صفوف طبق„

 پيش آھنگ زحمتکشان در مبارزه برای استحکام و رشد ۀ که دست،اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی) بلشويک(

 متحد ،باشد  رھبری تمام سازمانھای زحمتکشان اعم از اجتماعی و دولتی میۀرژيم سوسياليستی و عبارت از ھست

  .”شوند می

  .يد نمودأئبه اتفاق آراء تصويب و تکنگره ھشتم شوراھا قانون اساسی نوين اتحاد شوروی را 

 قانون اساسی پيروزی سوسياليسم و دمکراسی کارگر و دھقان را ،بدين طريق کشور شوراھا قانون اساسی نوين

  . دست آورده ب

 به ، نوينی از رشدۀاتحاد شوروی به مرحل: يد کردأئ اين ترتيب قانون اساسی اين واقعيت جھانی و تاريخ را تبه

 کمونيستی وارد شده است که ۀ سوسياليستی و منتقل گشتن تدريجی به جامعۀايان رساندن ساختمان جامعپه  بۀمرحل
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 از ھر کس مطابق استعدادش به ھر کس„: در آن جامعه مبدا زندگانی اجتماعی بايد اين اصل کمونيستی باشد

  .)ختصر حزب کمونيست اتحاد شوروی چاپ توفاننقل از تاريخ م(”.”مطابق احتياجش

زير کشيدن بورژوازی از قدرت سياسی و سپس از توانائيھای اقتصادی را ھرگز به عنوان پايان ه رفيق ستالين ب

وی معتقد است که طبقات در دوران سوسياليسم با دوران سرمايه داری تفاوت دارند و .  طبقاتی جار نمی زندۀمبارز

ولی . خی متفاوت را نمی شود با ھم قياس مکانيکی کرد تاريۀوضعيت دو دور. از جايگاه يکسانی برخوردار نيستند

 فرھنگی و ايدئولوژيک منتقل می ۀ طبقاتی مرکز ثقلش را به مبارزۀمبارز.  طبقاتی نيستۀاين به مفھوم پايان مبارز

ه  سياست و اقتصاد تنھا حکم خرابکاری و اقدامات تروريستی بۀ بورژوازی سرنگون شده در عرصۀمبارز. کند

توانائی بورژوازی سرنگون شده در نيروی ايدئولوژيک وی . ھد گرفت و نه يک حرکت و يا جنبش طبقاتیخود خوا

  .است و بايد در اين عرصه نيز بر افکار دشمنان طبقاتی غالب آمد ولی دشمنان خلق را بايد سرکوب کرد

  ادامه دارد

 


