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 ٢٠١٧ اگست ٢٣
  

  :)١(اضطراری وضعيت دولتی ۀکميت
 !است افکنده سايه ميھن سر بر مرگبار خطر

  

 :خلق به خطاب متن از جمالت اولين

 پويای ۀتوسع برای ایوسيله ۀمثابه ب که اصالحات سياست ..!است افکنده سايه ما بزرگ ميھن سر بر مرگبار خطر"

 ...رسيد بستبن به مختلف داليله ب بود، شده گرفته نظر در اجتماعی زندگی کردن دموکراتيزه و کشور

 .است شده رو به رو جامعه اعتمادیبی با سطوح تمامی در حاکميت"

  ."است گرديده شھروندان و ميھن سرنوشت به اجتماعی گیزند توجه جايگزين بازیحقه

  

 سال پنج و بيست از پس عاقبت،

 کوھستانی، باغقره  :درگرفت گسترده مسلحانه جنگ منطقه ھفت در شوروی سوسياليستی جماھير اتحاد اراضی در

 فصل و حل مثبت طوره ب آنھا از يک ھيچ و  .دونباس و چچنستان تاجيکستان، پريدنسترويا، آبخازيا، جنوبی، اوستيای

 نفر ھزار ۶٠٠ قريب .است فراگرفته را پساشوروی حريم تروريستی عمليات و قومی ۀمسلحان روياروئی. است نشده

 حدود در و رسيده نفر ميليون ١٠ از بيش به داخلی ھایجائیه جاب و مھاجران تعداد ؛هشد مسلحانه ھایخشونت قربانی

 محروم خود حقوق از آنھا از بسياری. اندشده تبديل خارجی شھروندان به خود ۀاراد و ميل خالف نفر ميليون ٢٠

 .اندگرديده

 بزرگ مؤسسات تعداد. است گرديده نابود صنعتی ۀمؤسس ھزار ٨٠ حدود در روسيه در فقط سال ٢۶ مدت در

 اساس بر .است شده محو ينزم روی از روستا ھزار ٢٠ .است يافته تقليل واحد ھزار ٩ به ھزار ۴٨ از کشاورزی

 حجم .است نرسيده شوروی اتحاد حد به ھنوز ناگھانی سقوط از پس روسيه فدراسيون زيادی اقتصادی نمودارھای

 بالغ ١٩٩١ سال درصد ٨٧ به ٢٠١۶ سال در )کانی مواد استخراج ۀاضافه ب( روسيه فدراسيون در صنعتی توليدات

 .دارد ادامه اشورویپس حريم سرتاسر در زدائیصنعت روند .شد

 ٨۴٠٠ مدرسه، ھزار ٢۵ حدود در کودک، مھد ھزار ٢٢ کتابخانه، ۴٣٠٠ فرھنگی، ۀخان ھزار ١۵ روسيه در فقط

 در ھابيمارستان تعداد ٢٠٢٢ -٢٠٢١ ھایسال تا کارشناسان ۀگفته ب .است شده برچيده درمانگاه ٧٧٠٠ و بيمارستان
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 ھایجمھوری خصوص،ه ب شوروی، سابق ھایجمھوری يکسری در .يافت خواھد لتقلي روسيه وریتامپرا حد تا کشور

ً سابقا ھایبيماری شيوع و جوانان ميان در سوادیبی اجتماعی ھایزيرساخت کامل نابودی علته ب ميانه آسيای

 .است گرديده تبديل اصلی مشکل به شدهکنريشه

 اساسی، قانون تضمين خالف ترتيب، اين به ،نشده برگزار پرسیھمه بار يک احت روسيه در سال ٢۶ عرض در

 تخريب دستکاری و تقلب به زدن دست خاطره ب را انتخاباتی ساختارھای .است شده ناممکن عمل در آن برگزاری

 قابل بخش ليتوانی در مثال، عنوانه ب جمعيت، از بزرگی بخش شوروی سابق ھایجمھوری ديگر در .کنندمی

 ھایجمھوری در .است شده محروم انتخاباتی و شھروندی حقوق از کلی طوره ب انزب روس جمعيت از ایمالحظه

 و ملی تعلق داليل به شھروندان ميانه، آسيای در .شودمی تبرئه نازيسم و فاشيسم ايدئولوژی اوکراين و بالتيکۀ حوز

 .گيرندمی قرار تبعيض معرض در دينی

 در شوروی سوسياليستی روسيه فدرال جمھوری نسبت نفر ھزار ٧۵٠ و ميليون ٢ مجموع در روسيه فدراسيون جمعيت

 روسيه در .است يافته کاھش نفر ھزار ٣٠٠ و ميليون ١٣ آن بومی جمعيت مھاجرت، احتساب بدون اما ،١٩٩٠ سال

 .دزنمی سر نفر ميليون ٧ به آنھا کل جمع کارشناسان، ۀعقيده ب اما شده، ثبت رسمی طوره ب معتاد نفر ھزار ۶۴٠ فقط

 تا ١٩٩٠ سال آغاز از .دھدمی تشکيل ساله ٣٠ تا افراد آنھا از درصد ۶٠ و سال ١۶ زير جوانان را معتادان درصد ٢٠

 ١۵ ،١٩٩٠ سال در که طوریه ب. شودمی مشاھده آميزشونتخ جرايم سريع افزايش روسيه در ٢٠٠٠ سال اواسط

 و ھزار ٣٠ ،٢٠٠۵ سال در فقره، ٧٠٠ و ھزار ٣١ ،١٩٩۵ سال در قتل، برای سوءقصد و قتل مورد ۶٠٠ و ھزار

 .افتاد اتفاق مورد ٨٠٠

ه ب استونی و لتونی ليتوانی، :است گذاشته سر پشت ھم را آنھا حتی آمده، پيش شوروی اتحاد مرزھای تا تنھا نه ناتو

 غرب .است نموده مستقر شوروی  ھایجمھوری ساير در را خود ھایپايگاه مريکاا و ناتو .است درآمده ناتو عضويت

 .کندمی مداخله آشکار طوره ب روسيه جمله، از شوروی، سابق ھایجمھوری داخلی امور در

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 جمھور، رئيس جانشين وزير، نخست از مرکب )١٩٩١ تگسا ٢١ -١٨( اضطراری وضعيت دولتی ۀکميت -)١(

 رئيس دھقانان، ھایاتحاديه صدر مجلس، رئيس ارتش، زمينی يروین کل فرمانده ملی، امنيت و کشور دفاع، وزرای

 حزبی ۀبلندپاي مقامات از ديگر تن چند و مخابرات و نقل و حمل وساز،ساخت صنعتی، مؤسسات و دولتی صنايع انجمن

 نیولفيت دستوره ب کميته اين. گرديد تشکيل سوسياليسم و کشور از حفاظت و حراست برای شوروی اتحاد دولتی و

 .مترجم .شدند بازداشت آن اعضای تمامی و سرکوب يلتسين باند ۀواسطه ب) پدر( بوش جورج
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