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  شيری. م. ا: فرستده
  ٢٠١۴ مارچ ٠۶

  

  ]قانون اساسی ستالينی اتحاد شوروی[
]١[  

  سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد اساسی قانون اول ۀضميم

 تاريخ به شده، استثمار و زحمتکش خلق حقوقۀ اعالمي

  *١٩١٨ جنوری) ١٧(۴

 اول فصل

 قدرت تمامی. گردد می اعالم» دھقانان و سربازان کارگران، نمايندگان شوراھای جمھوری« صورت به  روسيه-١

 .شوراھاست اين به متعلق محلی و مرکزی

 شوروی و ملی ھای جمھوری از متشکل فدراسيونی در آزاد مللۀ آزادان اتحاد اصل بر روسيه شوروی  جمھوری-٢

  .است شده گذاری پايه

  دوم فصل

 ھرگونه محو قصد به اساساً  روسيه، دھقانان و سربازان و کارگران نمايندگان شوراھای سرتاسریۀ کنگر سومين

 ئیبرپا قدرت، تمام با استثمارگرانۀ کلي سرکوب مختلف، طبقات به جامعه تقسيم کامل یالغا انسان، از انسان استثمار

  .نمايد می اتخاذ را زير تصميمات کشورھا، تمام در سوسياليسم ساختن پيروز و جامعه سوسياليستی سازمان

 و شده اعالم ملی اموال جزو ھا زمين تمام. گردد می الغاء آن خصوصی مالکيت زمين، کردن اجتماعی منظور به) الف

  .گردد می واگذار زحمتکشان به ی،بازپرداخت گونه ھيچ بدون برداری بھره حق مساوی تقسيم اساس بر

 علت. است داشته رسميت کشور اين اساسی قانون عنوان به مزبور قانون شوروی، در ستالين دوران طول تمام در) ب

 جوھره که آن ضمن مزبور قانون که است آن حاضر کتاب در ١٩٣۶ سال قانون جای به ١٩۴٨ سال اساسی قانون درج

 اساسی قانون در ھا سال اينۀ فاصل در که مھمی راتييتغ حاوی  دارد، خود در را ١٩٣۶ سال اساسی قانون چارچوب و

 بالتيکیِ  ھای دولت پيوستن به بايد ،اوالً  راتييتغ اين موارد مھترين ۀجمل از. باشد می نيز است، داده رخ شوروی اتحاد

 خالل در يعنی ،١٩۴٠ درسال که کرد رهاشا شوروی اتحاد به متحد ھای جمھوری عنوان به ليتوانی و ليتونی استونی،

 ١٩٣٩ سال در مولوتوف مضایابا لنين عکس زير شوروی، جماھير اتحاد و نازی لمانا ميان تجاوز عدم پيمان{ۀ دور

   دفاع و خارجی روابط کميساريای تشکيل حق متحد، ھای جمھوری به ١٩۴۴ سال در ثانياً،. }است گرفته صورت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :کتاب از نقل به* 

Constitution(lois fondamentales de L.U.R.S. F. S. R., Paris, Bureau de Edition, 1935  
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 نام رييتغ وزيران شورای  به اساسی قانون در خلق کميسرھای شورای ١٩۴۶ چمار ١۵ تاريخ در ھمچنين. شد اعطاء

  .يافت

 بنگاه سوی از که است بوده ای ترجمه کار، مبنای که است ذکر به الزم قانون اينۀ ترجم متن دیعبارتبنۀ نحو مورد در

 طرفی از ولی رسيد، خواھد نظر به غريب اندکی عبارات سياق لذا، و رسيده چاپه ب شوروی اتحاد خارجی انتشارات

  .داد خواھد قرار ھا سال ھمان ھوای و حال در را ما مزبور قالب حفظ

  

  دوم کتاب بر حیتوضي

 بررسی جھت ھا آن به دسترسی که است گرديده درج توجھی شايان اسناد داريد، دست در که کتابی از حاضر بخش در

 Droit کتاب در دوورژه موريس که است» استثمارشده و زحمتکش خلق حقوقۀ اعالمي« ۀضميم در بيشتر

Constitutionnet et Institions Politique) اساسی قانون نخستين عنوان به را آن) سياسی ھادھاین اساسی حقوق 

 اساسی قانون اولين عنوان به معموالً  آنچه که باشد اين دوورژه انتخاب دليل شايد. است نموده منظور شوروی کشور

» شوروی روسيه فدرال سوسياليستی جمھوری« اساسی قانون واقع در گيرد، می قرار اشاره مورد شوروی اتحاد

 سوسياليستی؛ شوروی اتحاد اساسی قانون  نه است ١٩١٨ جوالی دھم تاريخ در روسيه شورایۀ کنگر ينپنجم مصوب

 ١٩٢۴ سال در اساسی قانون تصويب از قبل تا را شوروی دولت مشی خط واقع در الذکر فوقۀ اعالمي که آنجا از اما

  .آورد شمار به شوروی اتحاد اساسی قانون نخستين عنوان به را آن توان می لذا سازد، می مشخص

 در سوسياليستی شوروی اتحاد کشور تأسيس از پس آن تدوين که است شوروی اتحاد ١٩٢۴ اساسی قانون دوم، ۀضميم

 و تھيه شوروی جماھير اتحادِ  شورایۀ کنگر اولين منتخب کميسيون توسط که قانون اين. بود يافته ضرورت ١٩٢٢ سال

 از اول،ۀ ضميم دو. باشد می ١٩٢۴ جنوری ٣١ تاريخ در شوروی  اتحاد شورایۀ کنگر دومين مصوب شده، تدوين

 ھا ترجمه بازخوانیۀ واسط به علوی پرويز دکتر آقای جناب از است الزم رابطه اين در که است شده ترجمه فرانسه متن

  .نمايم سپاسگزاری سودبخش ھای ئیراھنما ۀارائ و

 به که است کشور اين ١٩٣۶ سال اساسی قانون ھمان اساس در یشورو اتحاد ١٩۴٨ اساسی قانون يعنی سوم ۀضميم

  . است چيز دو انتساب اين علت ظاھراً . باشد می مشھور ستالين اساسی قانون

 زيرزمينی، منابع ھا، جنگل که آن ديگر و بوده ستالين با قانون اين طرحۀ کنند تدوين کميسيون رياست که آن) الف

 اتتأسيس ۀکلي و دولتی جات خالصهۀ کلي ھمچنين ابزارآالت،ۀ کلي و احشام تمامی دارند، ملی اھميت که ئیھا آب

  .شوند می اعالم ملی اموال عنوان به  نمونه، کشاورزی

 حمل و توليد وسايل ديگر و آھن خطوط معادن، کارخانجات، ھا، کارگاه کامل انتقال راه در گام نخستين عنوان به) ب

 عالی شورای] تشکيل[ و کارگری لوکنتر ئیشورا قانون کنگره شوراھا، دھقانی و کارگری جمھوری مالکيت به ونقل

  .نمايد می تصويب استثمارگران بر کارگران قدرت تضمين منظور به را ملی اقتصاد

 به را ھا بانک ۀکلي انتقال داری، سرمايه يوغ زير از زحمتکش ھای توده ئیرھا شرايط از يکی عنوان به کنگره) ج

  .نمايد می تصويب گرانکار دولت

 ھمگان برای اجباری کار انجام کشور، اقتصاد سازماندھی و جامعه طفيلی عناصر برداشتن ميان از منظور به) د

  .شود می برقرار
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 استثمارگران، قدرت ۀاعاد امکاناتِ ۀ کلي برداشتن ميان از و زحمتکش ھای توده کامل قدرت تضمين منظور به) ھـ

 مالک طبقاتِ  کامل سالح خلع و دھقانان و کارگران سوسياليستی سرخ ارتش تشکيل کارگران، تسليح به فرمان کنگره

  .دھد می

  

 سوم فصل

 و مالیۀ سرماي چنگال از بشريت رھاسازی بر مبنی خود ناپذير خلل تصميم ابراز ضمن شوراھاۀ کنگر  سومين-١

 سوی از متخذه سياست با اند ساخته خون در غرق را زمين) جنگھا بارترين جنايت( جنگ اين طول در که امپرياليسم

 ارتش دھقانان و کارگران با برادری نوع ترين گسترده سازماندھی محرمانه، ھای عھدنامه فسخ مورد در شوراھا قدرت

 و الحاق بدون صلح يعنی انقالبی، تدابير طريق از دمکراتيک صلح به دستيابی و  ھستند، جنگ درگير اکنون که ئیھا

 .نمايد می ھمراھی کامالً  خود سرنوشتۀ آزادان نييتع برای خلقھا حق اساس بر و گيری، غرامت

 تمدنی نمايد؛ می تأکيد ئیبورژوا تمدنۀ وحشيان سياست کامل طرد بر شوراھاۀ کنگر سومين ھدف، ھمين راستای  در-٢

 در کلی طوره ب و آسيا، در کارگر نميليو صدھا کشيدن انقياد به و برگزيده  مليتِ  چند استثمارگران رفاه برای که

  .است مبتنی کوچک ھای سرزمين و مستعمرات

 از نيروھا ساختن خارج به اقدام فنالند، کامل استقالل اعالم بر مبنی خلق کميسرھای شورای سياست از کنگره سومين

  .نمايد می استقبال ارمنستان، به خود سرنوشتۀ آزادن نييتع کامل حق اعطای و ايران،

 لغو و تزار حکومت زمان در شده منعقد ھای وام یالغا به مربوط قانون روسيه شوراھای سراسری کنگره مينسو

 و نمايد می تلقی بانکی و مالی المللیِ  بين ھای سرمايه به ضربه اولين ھمچون را ئیبورژوا و مالکی ھای مالکيت

 با را خويش راه ھمچنان سرمايه يوغ عليه رگرانکا المللی بين شورش کامل پيروزی ھنگام تا که بخشد می اطمينان

  .داد خواھد ادامه راسخ عزمی

  چھارم فصل

 اين در که نھد می ارج نکته اين بر روسيه دھقانان و سربازان  کارگران، نمايندگان شوراھای سراسری ۀکنگر سومين

 ھيچ در ئیجا استثمارگران اين از يک ھيچ است، جريان در خود استثمارگرانِ  عليه خلق ساز سرنوشت نبرد که ھنگام

 نمايندگی مراجع و زحمتکش ھای توده دست در منحصرا و کامالً  بايست می قدرت. ندارند قدرت ھای سازمان از يک

  .باشد دھقانان و سربازان کارگران، نمايندگان شوراھای  يعنی ھا، آن

 تمام زحمتکشِ  طبقات ميان در مستحکم و کامل ،حال عين در و ارادی و آزاد حقيقتاً  اتحادی ايجاد برای تالش ضمن

 به و پرداخته روسيه ئیشورا ھای جمھوری فدراسيون اساسی اصول وضع به صرفاً  کنگره سومين روسيه، ھای ملت

 کامل صالحيت حائز که خويش شوراھای ملیۀ کنگر در تا دھد می اختيار ھا ملت از يک ھر دھقانان و کارگران

 می شوروی فدرال نھادھای ديگر و فدرال حکومت در شرکت به مايل آيا که بگيرند تصميم آزادانه طور به باشد، می

   .اساسی چه بر است مثبت پاسخ اگر و باشند،

  

  

  دوم ۀضميم

  سوسياليستی جماھير اتحاد اساسی قانون

  *١٩٢۴ جنوری ٣١ مصوب
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 و شوراھا قدرت اصول بودن نقض رقابلغي اعالم ضمن سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد مرکزی اجرائیۀ کميت

 شوروی جماھير اتحاد تأسيس ميثاق و سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد شوراھایۀ کنگر اولين تصميم با مطابق

 ١٩٢٢ مبردس ٣٠ در شده برگزار سوسياليستی، شوروی جماھير اتحاد شوراھایۀ کنگر نخستين در متخذه سوسياليستی

 ھای جمھوری مرکزی اجرائی ھای کميته سوی از شده ارائه راتييتغ و اصالحات تنگرف نظر در با و مسکو، در

  :دارد می مقرر اتحاد عضو

 تأسيس ميثاق و سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد تأسيسۀ بياني از سوسياليستی، شوروی جماھير اتحاد اساسی قانون

  .است يافته تشکيل سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد

  

  اول بخش

  سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد تأسيس ۀيانيب

 سرمايه اردوگاه:شوند می تقسيم اردوگاه دو به جھان ھای دولت تمامی شوروی، ھای جمھوری اتحاد تشکيل بدو از

  .سوسياليسم اردوگاه و داری

 مليتھا سرکوب ،متعصبانه پرستی ميھن و استعماری بردگی نابرابری، و ملی نفرت جز چيزی داری سرمايه اردوگاه در

 آزادی صلح، و متقابل اعتماد سوسياليسم، اردوگاه در] اما. [ندارد وجود جنگ و ھا امپرياليست سفاکی کشی، نسل و

  .دارد وجود ھا خلقۀ برادران ھمکاری و آميز مسالمت ھمزيستی برابری، و ملی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :کتاب از نقل به

Constitution(lois fondamentales de L.U.R.S. F. S. R., Paris, Bureau de Edition, 1935  

  .است شده درج متن در نيز ١٩٣١ چمار ١٧ و ١٩٣٧ اپريل ٢۶ در گرفته صورت اضافات و اصالحات ضمناً 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

  

 توسط انسان از انسان استثمار نظام با ھا خلق آزاد رشد تلفيق طريق از ھا مليت ألۀمس حل جھت که ئیھا کوشش

 را ھا ملت تضاد سردرگم کالف عکس،ه ب بلکه بوده، نتيجه بی تنھا نه سال، ھا ده طول در گرفته صورت داری سرمايه

 از  که داد نشان بورژوازی. کند می تھديد نيز را داری سرمايه موجوديت حتی و کرده پيچيده ھم به پيش از بيش

  .است ناتوان ھا خلق ميان ھمکاری دادن سازمان

 ريشه محو است، آورده فراھم خود گرد را مردم اکثريت که پرولتاريا ديکتاتوری شرايط در و شوراھا اردوگاه در تنھا

  .است گشته پذير امکان ھا خلق برادرانه ھمکاری ھای پايه استقرار و متقابل اعتماد جوّ  ايجاد و ھا ملت محروميت یئ

 چه و داخلی چه( جھان تمام ھای امپرياليست تھاجمات تا داد امکان شوروی ھای وریجمھ به که بود شرايط ھمين دقيقاً 

 خود موجوديت برداشته، ميان از را داخلی جنگ ھا جمھوری اين تا داد اجازه شرايط ھمين باز، و کنند دفع را) خارجی

  .برآيند آميز صلح اقتصاد بنای مقام در و کنند حفظ را

 نيروھای اضمحالل ھا، کارخانه فعاليت کاھش مزارع، شدن باير. نبود تاثير بی چندان گذررھ اين در جنگ سالھای اما

 در مختلف ھای جمھوریۀ جداگان ھای کوشش ئینارسا موجب و بوده جنگ نتايج از ھمگی اقتصادی، منابع و توليدی

 ملی اقتصاد بنای تجديد مانند،ب ھم از جدا صورت به ھا جمھوری اين که زمانی تا. شوند می اقتصادی سازندگی ۀزمين

  .است غيرممکن

 را شوروی ھای جمھوری از واحدۀ جبھ يک ايجاد جديد، تھاجمات خطر و المللی بين اوضاع ثباتی بی ديگر، طرف از

  .سازد می ناپذير اجتناب داری سرمايهۀ محاصر قبال در

 جمھوری زحمتکش ھای توده عاقبت باشد، یم المللی بين خود، طبقاتی سرشت جھت به که شوراھا قدرت ساختار ھمين

  .دھد می سوق سوسياليستی واحدۀ خانواد يک در اتحاد سوی به را شوروی ھای

 که دولتی کند؛ می ايجاب فدرال واحد دولت يک در را شوروی ھای جمھوری اجتماع مطلق طور به شرايط اين تمامی

 ھای خلق خواست. باشد می ھا خلقۀ آزادان رشد و داخلی اقتصاد پيشرفت خارجی، امنيت مينأت به قادر حال عين در

 جماھير اتحاد بنيانگذاری به تصميم متفقاً  و کرده اجتماع خود شوراھایۀ کنگر در تازگی به که شوروی ھای جمھوری

 از يک ھر به و بوده برابر حقوق با ئیھا خلق از آزاد اجتماعی يقيناً  اتحاد اين که است امر بيانگراين گرفتند، شوروی

 حال در که شوروی ھای جمھوری ۀکلي و شوند جدا اتحاد از آزادانه توانند می که شود می داده اطمينان اين ھا جمھوری

 جديد دولت اين ھمچنين، و درآيند؛ اتحاد اين عضويت به توانند می شد، خواھند تشکيل آينده در يا و دارند وجود رضاح

 ١٩١٧ برواکت ماه از که را ھا خلقۀ برادران ھمکاری و آميز مسالمت ھمزيستی اصول که دارد را آن شايستگی فدرال

 و قاطع گام و بود خواھد جھانی داری سرمايه مقابل در محکمی سد اتحاد اين نيز و گذارد ءاجرا به گرديده، برقرار

  .جھانی سوسياليستی شوروی جمھوری يک در کشورھا تمامی کارگرانِ  اتحاد جھت در است نوينی

  

  

  دوم بخش

  سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد تأسيس ميثاق

 سوسياليستی جمھوری اوکراين، شوروی سوسياليستی جمھوری روسيه، شوروی فدراتيو سوسياليستی جمھوری

 شوروی سوسياليستی جمھوری شامل( قفقاز ماوراء شوروی فدراتيو سوسياليستی جمھوری سفيد،ۀ روسي شوروی

 جمھوری ،)ارمنستان شوروی سوسياليستی جمھوری و گرجستان، شوروی وسياليستیس جمھوری آذربايجان،
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 شوروی سوسياليستی جمھوری ازبکستان، شوروی سوسياليستی جمھوری ترکمنستان، شوروی سوسياليستی

  .پيوندند می ھم به سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد نام به فدرال دولت يک در تاجيکستان،

  

  اول فصل

  سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد قدرت عالی ھای ارگان اختيارات

  :است سوسياليستی جمھوری اتحاد عالی ھای ارگانۀ عھد بر زير امور  انجام-ا اصل

 معاھدات عقد ديپلماتيک، روابطۀ کلي برقراری المللی، بين روابط در سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد نمايندگی) الف

  مختلف؛ ھای دولت با قراردادھا ساير و سياسی

 عضو ھای جمھوری بين مرزھا نييتع به مربوط مسائل فصل و حل و اتحاد، خارجی مرزھای رييتغ و اصالح) ب

  اتحاد؛

  اتحاد؛ در جديد ھای جمھوری پذيرش به مربوط ھای پيمان عقد) پ

  صلح؛ قرارداد انعقاد و جنگ اعالن) ت

 داخلی و خارجی ھای وام اعتبار مينأت و سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد داخلی و خارجی استقراض انعقاد) ث

  اتحاد؛ عضو ھای جمھوری

  المللی؛ بين معاھدات تصويب) ج

  داخلی؛ تجارت نظام و تدارکاتی نظام نييتع و خارجی تجارتۀ ادار) چ

 مؤسسات و صنعتی مؤسسات و صنعت ھای شاخه قلمرو نييتع اتحاد، ملی اقتصاد کل عمومی طرح و اصول وضع) ح

 و اتحاد کل نام به چه امتياز اعطای قراردادھای عقد دارد، تعلق اتحاد تمام به ھا آن از حاصل سود که مختلفی اقتصادی

  عضو؛ ھای جمھوری  نام به چه

  نی؛ولفيت و پستی ارتباطات و نقل و حمل امورۀ ادار) خ

   تی؛سوسياليس شوروی جماھير اتحاد مسلح نيروھایۀ ادار و سازماندھی) د

 ھای جمھوریۀ بودج شامل که سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد دولت واحدۀ بودج و واحد مالی طرح تصويب) ذ

ۀ بودج نفع به آن نسبی افزايش و کاھش نيز و عضو ھای جمھوری درآمدھای و ھا ماليات وضع شود؛ می نيز عضو

  عضو؛ ھای جمھوریۀ بودج سود به تکميلی ھای ماليات و ھا ماليات تصويب عضو، ھای جمھوری

  پارچه؛ يک اعتباری و پولی نظام يک وضع) ر

 آب و ھا جنگل زيرزمينی، منابع از استفاده نيز و آن، درآمد از انتفاع حق و زمين از برداری بھره کلی اصول وضع) ز

  سوسياليستی؛ شوروی جماھير اتحاد قلمرو تمامی در

  مھاجرت؛ بنياد يک ايجاد و عضو ھای جمھوری ميان مھاجرتۀ زمين در فدرال قوانين وضع) ژ

  کيفری؛ و مدنی قانونگذاری اصول وضع نيز و ئیقضاۀ روي و سازمان اصول وضع) س

  کار؛ۀ زمين در اساسی قوانين وضع) ش

  عمومی؛ دادرسی خصوص در کلی اصول وضع)  ص

  عمومی؛ بھداشت حفظۀ زمين در کلی تدابير وضع) ض

  ر؛مقادي و اوزان نظام وضع) ط

  فدرال؛ آمار تنظيم) ظ

  خارجيان؛ حقوق و فدرال تابعيت خصوص در اساسی قوانين نييتع) ع
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  اتحاد؛ قلمرو تمامی در عمومی عفو حق اجرای) غ

 حاضر اساسی قانون با مغاير که عضو ھای جمھوری مرکزی اجرائی ھای کميته و شوراھاۀ کنگر مصوبات یالغا) ف

  باشد؛

  عضو؛ ھای جمھوری ميان] اختالف مورد[فيه تنازعم مسائلۀ کلي به رسيدگی) ق

 جماھير اتحاد شوراھایۀ کنگر صالحيت در منحصراً  حاضر اساسی قانون بنيادين اصول رييتغ و  تصويب- ٢ اصل

  است؛ سوسياليستی شوروی

  ادامه دارد

 


