
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان                                  ١٣٩٢دی  ١٠٩ شماره  دوره پنجم 

 در اين شماره

  
  ١٢           ص حقوق بشری جهانهي اعالمبيبمناسبت سالگرد تصو

  ١٦      ص            "هيترک" ی اسالمگرارالي دردولت لبیفساد مال

  ١٩     ص . !سمي فا شونالي از نا سینما د" نيلن" جنگ با مجسمه

  ٢١   ص؟! انجامدیبه کجا م "نياوکرائ" در،  دخالت غرب یويسنار

  

       

  ! جمهوری فدرال خواست همه ملل و اقوام ايران است          

ازمان تامين غارت اموال آارگران و زحمتكشان در س
  اجتماعي

رئيس آميسيون تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي در مجلس 
 مورد تخلف در این سازمان در 200عنوان آرد آه بيش از 

 از خدمات لي روز پس از تجلکی. تحقيق و تفحص آمده است
 استی سال ر8 انی پاداری دانی نژاد، در جریدولت احمد

 اتي هسيعفرزاده رئ از قول جلنا،ی ای ، خبرگزاریجمهور
 بر استی رنیآخر (ی اجتماعني وتفحص از سازمان تامقيقتح

 برعهده داشت همان آسي آه جنایات ی مرتضویآن را قاض
 و تفحص از قيتحق:گزارش داد) آهریزك منتسب به او است 

 شده ی و جمع آوری به صورت کامل طبقه بندی اجتماعنيتام
 با ها ی از دولتیرخبود اما در اواخر دوره مجلس هشتم، ب

 قرائت آن را ی و فشار جلوتی و اعمال محدودیتراش انعم
 و تفحص از سازمان قي تحقاتي هیها  مجموع گزارش. گرفتند
 از ی هزار صفحه است که رونوشت50 بالغ بر ی اجتماعنيتام

 ی مانند سازمان بازرسی نظارتی نهادهای برخاريآن در اخت
  .کل کشور است

 ٦ادامه درص                                                               

   کشوریدادهاي روانياز م
   از مشکالت کشوریکي یکاريب

به گفته علی طيب نيا وزیر امور اقتصادی و دارایی در سالهای آینده 
 ميليون نفر دانش آموخته جدید که هم اکنون در 5/4با ورود بيش از

صيل اشتغال دارند، بيکاری در کشور باز های کشور به تح دانشگاه
طبق آخرین اطالعات منتشرشده از .  هم تشدید خواهد شد

المللی پول بازهم رتبه ایران در  های اقتصادی صندوق بين شاخص
یکی دیگر از آمارهای این صندوق که مربوط به بيکاری است 
سقوط کرد تا بار دیگر بر مشکل بيکاری در کشور مهر تایيد بين 

  .المللی زده شود
بی تردید، بيکاری معضلی است که با خود تبعات ناگواری را بر 

افزایش فقر و نابرابری، اعتياد، طالق، . جامعه تحميل خواهد کرد
بزهکاری، خشونت های اجتماعی و تندخویی، افسردگی و نااميدی و 

بيکاری فارغ .غيره بخشی از عوارض معضل پدیده بيکاری است
نشگاهی خود حکایتی به مراتب ناگوارتر از بيکاری التحصيالن دا

سایر اقشار جامعه است زیرا این قشر چهار سال و یا بيشتر از 
بهترین سالهای زندگی خود را در دانشگاههای کشور به اميد 

   .دستيابی به شغل و شرایط بهتر معيشت صرف می کنند
  ٢ادامه درص                                                            

  ی فساد مالني در بزرگتریحضور بابک زنجان
  

 در استانبول متهم در ییرسوا« با عنوان یروزنامه قانون در گزارش
 پرداخته هي در ترکی فساد مالنی از بزرگتریبه گوشه ا» تهران
در .  حضور دارندرانی پرونده در ای متهمان اصلایکه متهم . است

 با یا هيه معروف ترک  ش، خوانند  ِابرو  گوند: ت گزارش آمده اسنیا
، اما    شد  اد   قلمدعهیا شا  ر ابتد   خبر دنیا.    کردواج  ازد یرانی جوان اکی

 خبر کی به عهی شاران،یر ا  ه د   خوانندنی و با حضور ایت  پس از مد
تر   سال از همسرش کوچک10 که یرانیجوان ا.    شدلی   تبدیواقع
 نی اانهیا از عشق ماجراجو  ر ابتد  خبر د.    ضراب بودرضاي عل،  بود

 نی اشتري به شهرت بتوانست ی که م  کرد ی متی حکایزن به جوان
واج به    ازدنی که ا  کرد ی تصور نمیآن زمان کس.    شودیه منته  خوانند
   جادیا و به    کندا  دي ربط پهير ترک   دی   اقتصاد  ه فساد   پروندنیتر بزرگ

. ه است  هند   تکان داريخبر بس .  امن بزند   دانيرانیهزاران سوال ا
اخت رشوه به    و پردییش به اتهام پولشو   ِابرو گوندیرانیهمسر ا

 نتین پول و طال به شرکت سور  جا کرد  جابهی برا هيمقامات ترک
   .ه است  اشت شد   بازدرانیر ا   دشيک

 ٩ ادامه در ص                                                                  

 سال نو ميالدی شاد باش بمناسبت 

تهنيت می را به همه هموطنان مسيحی تيريک  ميالدی 2014فرقه دمکرات آذربايجان آغاز سال 
ما اميدواريم سال نو ميالدی، سالی سرشار از موفقيت و پيروزی برای همه هموطنانمان . گويد
  .ژه برای هموطنان مسيحی در راه زندگی بهتر و صلح و آرامش باشدبوي



 
 
 

  کشوریدادهاي روانياز م
 

جوانان یادشده وقتی به سوی بازار کار هدایت می شوند به 
طور عام با درهای بسته این بازار مواجه می شوند که 
مهمترین پيامد آن برای جوانان تحصيلکرده سرخوردگی، 

نرخ بيکاری جوانان . نی نسبت به جامعه استنااميدی و بدبي
درصد و نرخ بيکاری 26ساله در ایران بيش از 24تا 15

وزیر . درصد است٤٠جوانان تحصيلکرده دانشگاهی بيش از 
نرخ : تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پيش اعالم کرد

 1/3درصد و رشد بهره وری26بيکاری جوانان بيش از 
ه نشان می دهد که جامعه در شرایط درصد است و این دو پدید

خوبی نيست و هر جامعه دارای چنين شرایطی با معضالت 
   .متعددی در بخش اقتصادی مواجه خواهد شد

درصد متقاضيان کار دارای 50علی ربيعی با بيان اینکه تنها 
از آنجا که نيروی کار در آغاز فعاليت : مهارت هستند، افزود

این امر سبب شده که این خود مهارت الزم را ندارد، 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با . ها رشد نيابند سازمان

بيان آنکه هيچ کشوری جز با توانمندسازی نيروی انسانی خود 
رشد نمی کند، تاکيد کرد که اصلی ترین موضوع در این بخش 
تکيه بر منابع انسانی ماهر است زیرا این نيرو است که می 

  .ز شرایط نامناسب اقتصادی نجات دهدتواند کشور را ا
هر چند  بسياری از کارشناسان اقتصادی در سالهای گذشته 

توجهی تيم اقتصادی و آمارهای نا درست ارائه  نسبت به بی
دادند ولی از طرف دولت و ارگانهای مربوطه  شده هشدار می

اکنون این ميراث به دولت . این هشدارها نادیده گرفته می شد
چنانچه برای این مشکل چاره جویی . م رسيده است یازدهم ه

نشود، بخش بزرگتری از مردم آسيب خواهند دید و به لشکر 
  .گرسنگان می پيوندند

  !دهنده از گمرک ايران آمار تکان
هفته نامه تجارت فردا گفت و گویی با مسعود کرباسيان معاون 
وزیر اقتصاد و رئيس کل گمرک انجام داده است و طی آن 

  .دهنده از وضعيت گمرک ایران ارائه داده است اری تکانآم
در مورد وضعيت درونی گمرک باید اعتراف کنم که  ...

بندی کشورها از نظر تسهيل تجارت  وضعيت سازمان در رتبه
گمرک .ساختار سازمانی گمرک ایراد دارد. مناسب نيست

اما نکته . همچنين دارای استراتژی کنترل مناسب نيست
های گذشته نقش گمرک  نده دیگر این است که در سالکن نگران

به . در سياستگذاری مربوط به بخش بازرگانی ناچيز بوده
همين دليل نگاه دولت به وظایف و اهداف گمرک در مقاطع 

  .مختلف، متفاوت و گاهی متضاد بوده است
های  بندی تيم مردم عالقه دارند به طور مستمر در جریان رتبه

ار گيرند و برایشان مهم است که جایگاه تيم فوتبال جهان قر
کس برایش  بندی بهتر شود اما هيچ ملی فوتبال ما در جدول رده

کشور در رتبه 189اهميت ندارد که ایران در بين 
هشت سال پيش . های کسب و کار باشد بندی شاخص رده152

. وقتی گمرک را ترک کردم، جزو پنج گمرک برتر دنيا بودیم
قرار داریم و این برای من چيزی شبيه 103ه امروز در رتب
دهد وضعيت خوبی  یکی از آمارهایی که نشان می. فاجعه است

در . نداریم، زمان مورد نياز برای واردات و صادرات است
کشد تا کاالیی  روز طول می32حال حاضر به طور متوسط، 

در ميان کشورهای منطقه شامل . به کشور وارد شود
راق، اردن، عمان، عربستان و امارات کشورهای ایران، ع

روز طول 82در عراق . تنها وضع عراق از ما بدتر است
روز، در عمان 15در اردن . کشد تا کاال وارد کشور شود می

از نظر . روز و در امارات هفت روز17روز، درعربستان 9
هزینه مورد نياز برای واردات هم تنها وضع عراق از ما بدتر 

تر شد یا به صورت آنی،   بوروکراتهر چه گمرک. است
های متعدد صادر شد یا بر فرآیند واردات و صادرات  بخشنامه

عوارض تعيين کردند، این عالمت به فعاالن حوزه بازرگانی 
داده شد که تجارت از مسير قانونی از تجارت در مسيرهای 

  .قانونی صرفه و سود اقتصادی کمتری دارد غير
شده هر دالر برای  هد قيمت تمامد های ما نشان می بررسی

تومان 670واردات رسمی گوشی تلفن همراه هشت هزار و 
یعنی اگر فردی بخواهد از مجاری رسمی، گوشی تلفن . است

همراه وارد کند باید بابت هر دالر ارزش کاال، بيش از هشت 
شود  تومان بپردازد در حالی که همين کاال را می600هزار و 

در . های غيررسمی وارد کشور کرد ز راهبا هزینه کمتر و ا
شده هر دالر واردات رسمی برنج  حال حاضر قيمت تمام

هزار 7800تومان، لوازم یدکی 8400تومان، پوشاک 5800
تومان 1000تومان و الستيک 6000تومان، لوازم خانگی 

کشد تا مجوز بگيرید،  روز طول می٣٢به طور متوسط . است
 تخليه کنيد و  ارش کنيد، بياورید،گشایش اعتبار کنيد، ثبت سف

. هزینه حمل و نقل را هم اضافه کنيد. از گمرک بيرون ببرید
مگر سرمایه یک بازرگان در سال چقدر گردش دارد؟ اگر از 

تواند  تر می مسير دیگری کاال وارد کند به نفع اوست و راحت
   .اش را به گردش در آورد سرمایه

اچاق کاال این است که ارزش های محاسبه ميزان ق یکی از راه
واردات رسمی یک کاال به کشور را با آمارهای صادراتی 

مثًال با این روش ما متوجه شدیم برنج . کشور مبدأ مقایسه کنيد
واردشده به ایران با برنج صادرشده از کشورهای مبدأ 

همين طور در مورد . درصد اختالف از نظر ارزش دارد١٩
درصد ٧٤و ٩٢توجه شدیم به ترتيب تلفن همراه و سيگار که م

  .اختالف از نظر ارزش وجود دارد
ميليارد نخ 65سال گذشته ميزان مصرف سيگار در کشور 

 ميليارد نخ در کشور توليد شد، 26برآورد شده است که حدود 
ميليارد نخ به صورت رسمی وارد کشور شده و برآورد ١٤
 کشور  ميليارد نخ به صورت قاچاق وارد25شود حدود  می

 ميليارد دالر لوازم آرایشی وارد 5.3سال گذشته . شده باشد
 3.1کشور شده که سهم توليد و واردات رسمی کمتر از 

ميليارد دالر به صورت قاچاق 2,2ميليارد دالر است و حداقل
در مورد گوشی تلفن همراه هم برآورد . وارد کشور شده است

به کشور حداقل ميليون گوشی وارد شده ٢٠ما این است که از 
  . ميليون دستگاه به صورت قاچاق وارد کشور شده باشد18,5

. اصًال مهم نيست چه نهادی متصدی مبارزه با قاچاق کاال باشد
عوامل زیادی . مهم این است که انگيزه قاچاق از بين برود

وقتی راه . شود قاچاق کاال تشدید شود هستند که باعث می
العبور باشد، طبيعی  و صعبقانونی واردات کاال سنگالخی 

تر وارد  تر و ساده کننده، کاالیش را از مسير کوتاه است که وارد
کشد   روز طول می42مثًال از زمان ثبت سفارش وقتی . کند می

کشد تا گوشی   روز طول می52که پارچه وارد کشور شود، یا 
تلفن همراه از گمرک ترخيص شود حتی برای ترخيص برنج 

در حالی که قاچاقچی در کمال . ز صبر کرد رو42هم باید 
تواند در نيمی از این زمان، کاال را به شما تحویل  آرامش می

وقتی هزینه واردات رسمی افزایش پيدا کند، یعنی حاشيه . دهد
  توانم درک کنم که  من اصًال نمی. کند سود تاجر کاهش پيدا می

  ٣ ادامه درص                                                            

٢

  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم             ١٣٩٢ دی ١٠٩ شمارهدوره پنجم



  
  
 

   کشوریدادهاي روانياز م
 به چه دليل این همه مانع سر راه بازرگان کشور وجود

درک این موضوع سخت نيست و باید برای رفع موانع آن .دارد
 سازمان سر راه تاجر قرار 25در حال حاضر . اقدام کرد

. دارند که باید مجوزهای الزم برای واردات را صادر کنند
اش را دستش  ها فعال اقتصادی باید پرونده هنوز مانند قدیم

ترین شکل بوروکراسی،   به سنتی  الک و مهر کند، بگيرد،
درصد 18ارزیابی شود، کاالیش بماند، آزمایش انجام شود، 

سازمان مجوز دهند و در نهایت ٢٢عوارض بگيریم، بيش از 
یعنی تمام . بينيد که کاال مدت زیادی در گمرک مانده است می

هایی که قرار است موجب شود فردی کار  سختگيری
غيرقانونی انجام ندهد اثر معکوس گذاشته و فرد را به سوی 

چون برای او صرفه اقتصادی . دهد کار غيرقانونی سوق می
شده یک تلفن همراه به ازای هر یک دالر  ندارد که قيمت تمام

  .هشت هزار تومان باشد
ردیف ٧١ردیف از 25تواند  ن میدر حال حاضر یک مرزنشي

ردیف از این 60را بياورد یا یک ملوان 10کاالهای گروه 
این کاالها . تواند تواند وارد کند اما تاجر نمی گروه کاالها را می

. این تجارت غيررسمی است. تواند همراه مسافر وارد شود می
. ها را بزنم شاید من به عنوان مدیر دولتی نباید خيلی از حرف

های ما به سود قاچاقچی است و هر روز  ه هر حال همه رویهب
کنند تا  ها را اصالح می در همه جای دنيا رویه. هم بدتر شده

تر و  روز پيچيده به ها روز شرایط بهتر شود، در ایران رویه
های بوروکراسی ما  قاچاقچی در دستگاه. شود تر می سخت

دهد، پول  ارش نمی پول ثبت سف دهد، شود، بيمه نمی تحقير نمی
دهد، ماليات بر ارزش  حقوق گمرکی و سود بازرگانی نمی

پردازد، استاندارد و  الحساب نمی افزوده و ماليات علی
. اش را بدهد آزمایشگاه الزم ندارد، او فقط باید پول ریسک

راستش وقتی دوباره مسووليت پذیرفتم، فکر کردم دارم در 
  .ست که سياه شومکنم و طبيعی ا فروشی کار می زغال

مقرراتی که دولت قبل گذاشته شده بود منجر به این شد که کاال 
به جای اینکه از مسير گمرک انجام شود از دیگر مسيرها به 

برای نمونه افزایش ورود کاال از سوی . کشور وارد شود
در جریان . مرزنشينان و ملوانان یکی از این مسيرهاست

 توسط این بخش نباید باال تجارت رسمی رشد سقف ورود کاال
تواند داشته  ای گمرک چه معنایی می بمباران بخشنامه. باشد
وقتی هر سه روز یک بار بخشنامه صادر شود یعنی . باشد

بنابراین . جریان تجارت خارجی رسمی تضعيف خواهد شد
همين اقدام موجب گسيل جریان تجارت به دیگر مبادی کشور 

  .شود می
کل گمرک ایران معاون سازمان  د رئيستوافق ش1384در سال 

گمرک ایران در برخی موارد جزو پنج گمرک . جهانی شود
اول دنيا بود اما با کمال تاسف باید گفت در حال حاضر جزو 

قبًال گمرک ایران پای ثابت .  گمرک اول هم نيستيم100
تيترهای جنجالی مطبوعات بود اما با اقداماتی که با هدف 

سازی صورت گرفت حداقل امروز  فسازی و شفا روان
دیگر راننده تاکسی . تراشی، تيتر نيست گمرک از جهت مشکل

گمرک شاید نتواند . نگران عدم ورود داروی پسرش نيست
قيمت داروی پسر آن پيرمرد را کاهش دهد اما او را نگران 

  .کند کمبود دارو نمی
    ميليون نفر در ايران هرگز ازدواج نکرده اند22

 سال و بيشتر در 10مار جمعيت ایران در گروه سنی مرکز آ
 نفر 880 هزار و 711 ميليون و 62سال گذشته را نزدیک به 

 ٣٩( درصد این جمعيت ۶٣٫۵بنا به این آمار . اعالم کرد
  کم یک بار ازدواج  دست)  نفر۴۴ هزار و ٨٢٢ميليون و 

  
  
  

 درصد زنان را شامل 67,9 درصد مردان و 59,1اند که  کرده
 سال و بيشتر 10همچنين از جمعيت گروه سنی . شود می

)  نفر836 هزار و 889 ميليون و ٢٢( درصد 36,5نزدیک به 
 32,1درصد مردان و 9,40اند که شامل هرگز ازدواج نکرده

 58,2مرکز آمار گفته است . شود درصد زنان این بخش می
اند  کم یک بار ازدواج کرده درصد زنان و مردانی که دست

 درصد 5,5در همين حال . نان در کنار همسر خود هستندهمچ
 درصد افراد ازدواج کرده کشور همسران خود را از 63,5از 

 درصد بر اثر فوت همسر و یک درصد 4,4اند که  دست داده
 درصد 0,6بنابر اعالم مرکز آمار . به دليل طالق بوده است

 سال و 10 درصد زنان از جمعيت گروه سنی 1,4مردان و 
  .اند همسر مانده بيشتر، به دليل طالق بی

  هزار دانشمند ايرانی به غرب150مهاجرت 
رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقيقات و فناوری در مراسم 
تقدیر از نفرات برتر المپياد علمی دانشجویی کشور در دانشگاه 

برگزیدگان المپياد تا تبدیل شدن به : تربيت مدرس اعالم کرد
و فناوری مسير طوالنی در پيش دارند و اسطوره های علم 

احتمال اینکه اسطوره های علم و فناوری از ميان این افراد 
وجود تبعيض برای نخبگان ما ... باشد بسيار زیاد است

اگر شرایط دشواری داریم باید همه با هم . آزاردهنده است
ما نمی گویيم دانشجویان . تالش کنيم تا مشکالت بر طرف شود

 علم به اروپا نروند زیرا برای تبادل دانش روز به برای کسب
خارج از کشور بروند ولی اگر باز نگردند به کشور خسارت 

  .زیادی وارد می شود
بر اساس آمار جهانی هر متخصص یک ميليون : وی گفت

هزار نفر را از ١٥٠دارد که ما ) هزینه تحصيل(دالر ارزش 
صل ضرب طریق مهاجرت مغزها به اروپا ميدهيم و حا

ميليارد دالر می شود ١٥٠هزار در یک ميليون برابر به 150
. به اروپا کمک می کنيم) فرار(یعنی ما از طریق مهاجرت

آقای وزیر اشاره آشکاری به علل مغزها از کشور  
وراهکارهایی که بتوان در آینده جلو این کار را گرفت، 

  .نکردند
  شهر از ایران در معرض تنش آبی است514 
زارش خبرنگار مهر، حميدرضا تشيعی عصر شنبه در به گ

جلسه هماهنگی مدیریت بحران آب و فاضالب استان اصفهان 
آب از استان اصفهان  روستای کم300شهر و 53: اظهار داشت
شهر کشور محسوب شده و در اولویت 517جزو این 

  .های ملی است برنامه
و تنها راه خالص شدن از این خشکسالی : وی بيان داشت

آبی در درجه اول جا انداختن مدیریت تقاضای آب است و  کم
سازی مصرف آب در بين عامه مردم  در مرتبه دوم فرهنگ

برداری شرکت مهندسی آب و  معاون نظارت بر بهره.است
هر سال رقم ثابتی از بارندگی را در : فاضالب کشور ادامه داد

ر سطح کشور شاهدیم و این در حاليست که روز به روز ب
شود و یک عدم توازن را  توسعه جمعيت و شهرها افزوده می

  .ایجاد کرده است
تشيعی با اشاره به اینکه جلسات مدیریت بحران آب هر ساله  
در فروردین و اردیبهشت برگزار می شد اما این در حالی که 
به دليل وضعيت بحرانی این جلسات را در پائيز برگزار 

سئوالن آب و فاضالب کشور از نگرانی م: کردیم، ابراز داشت
  .است93آغاز بحران اصلی آب از نيمه دوم سال 

  ٤ ادامه درص                                                           
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   کشوریدادهاي روانياز م
آبی در  با توجه به اینکه امروز با تهدید کم: وی یادآور شد

تهدید راباید به فرصت اصفهان و کل کشور مواجهيم اما این 
  .تبدیل کرد و نباید کيفيت رافدای کميت کرد

  سال ریشه دوانده13خشکسالی در کشور  
برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب  معاون نظارت بر بهره

سال  است با پدیده خشکسالی در کشور 13نزدیک به : گفت
درصد آب شرب مردم از سدها تامين 30روبروایم که کمتر از 

  . دشو می
وی استفاده از مصارف غير شرب را در این زمان الزم و 

بحران آب در اصفهان یک مسئله : ضروری خواند و افزود
ای به زودی با مدیران ارشد  ملی است که در این حوزه جلسه

ها  این استان برگزار که پيش جلسه آن امروز به  وزارتخانه
منظور بررسی آخرین وضعيت آب در اصفهان در حال 

  .برگزاری است
تشيعی به واقعی نبودن تعرفه آب شرب مصرف مردم اشاره 

تعرفه کنونی یک چهارم قيمت تمام شده که با : کرد و ادامه داد
جویی در  واقعی کردن آن و کم کردن پرت آب و صرفه
  .مصرف آب باید به مدیریت وضعيت کنونی کمک کرد

 مردم وی با اشاره به اینکه ردیف ملی که برای آب مصرف
اند یک دهم درصد اعتبارات مورد نياز  شهرها در نظر گرفته

این در حاليست که طی دو سال گذشته هيچ : است، گفت
ای برای مردم روستا اختصاص نيافته که باید در الیحه  بودجه

   .کمسيون تلفيق به این مسئله توجه ویژه شود
  طبق آمارهای رسمی

   درصد مردم کشورمان بيسوادند15هنوز
 درصد 15رئيس سازمان نهضت سوادآموزی با اعالم اینکه 

جایگاه ایران در : از جمعيت کشور همچنان بيسوادند، گفت
دنيا با توجه به مکانيزمها و روشهای سوادآموزی، جایگاه 
مناسبی نيست و بر اساس اعالم یونسکو، رتبه ایران در 

کشور، رتبه هشتاد و ششم 164موضوع سوادآموزی در ميان 
  .عالم شده استا

علی باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت آغاز هفته 
بر اساس اعالم مرکز آمار بيسواد کسی : سوادآموزی، گفت

. است که توانایی خواندن، نوشتن و حساب کردن نداشته باشد
هزار نفر 681ميليون و 67 در آخرین سرشماری در جمعيت 

خود را ) درصد85 ر نفر هزا361ميليون و 57سال، 6 باالی 
خود را )  درصد14,4هزار نفر 719ميليون و 9 باسواد و 

 هزار نفر وضعيت 600همچنين . بيسواد اعالم کرده اند
  .سوادشان مشخص نشده است

سال که گروه هدف  49 تا 10در گروه سنی : وی ادامه داد
هزار 845ميليون و ٥٠برای کاهش آمار بيسوادی است، از 

ميليون و ٣ميليون خود را باسواد و ٤٧ین گروه، نفر جمعيت ا
خود را فاقد سواد اعالم کرده اند ضمن ) 8,6(هزار نفر 406

  .هزار نفر از آنها روشن نيست381آنکه وضعيت 
سال یک ميليون و 49تا 10به گفته باقرزاده، در گروه سنی 

هزار نفر از افراد بيسواد در نقاط شهری و یک ميليون و 600
 نفر در نقاط روستایی زندگی می کنند که از این  هزار800

هزار نفر از افراد بيسواد مرد و 200تعداد یک ميليون و 
  .هزار نفر زن هستند200ميليون و ٢

  بيشترین بيسوادی در ميان زنان روستایی
بيشترین آمار : باقرزاده در تکميل توضيحات خود گفت
  ن بوده است که بيسوادی از سالهای ابتدای انقالب در بين زنا

  
  
  
  
  

به همين دليل .زنان روستایی بيشترین سهم را داشته اند
   سال متمرکز 34درصد فعاليتهای سوادآموزی ما در طول 80

روی زنان به ویژه زنان روستایی، مناطق محروم و عشایری 
بوده است تا بتوانيم فاصله بيسوادی را در ميان مردان و زنان 

  .وستایی کاهش دهيمو همچنين نقاط شهری و ر
وی درباره آنکه فاصله بيسوادی در سالهای پس از انقالب تا 

در طول سالهای پس از : چه ميزان کاهش یافته است، گفت
 سال فاصله باسوادی بين نقاط 50انقالب در گروه سنی زیر 

 درصد کاهش یافته 8 درصد به 39شهری و روستایی از 
 3.5 درصد به 26ن از این فاصله در بين زنان و مردا. است

  .درصد نيز کاهش یافته است
 ، 58رئيس سازمان نهضت سوادآموزی با بيان اینکه در سال 

 که 1358در سال :  درصد مردم ایران بيسواد بودند، افزود50
 درصد مردم 50پيام سوادآموزی را دادند ) ره(امام خمينی 

يده  درصد رس15ایران بيسواد بودند که امروز این آمار به 
است یعنی در طول سالهای پس از انقالب با تالش های بی 

 درصد بيسوادان ما باسواد شده اند بنابراین سرعت 35وقفه 
ایران در کاهش افراد بيسواد بسيار خوب بوده است اما جایگاه 
ایران در دنيا با توجه به توقعاتی که خودمان داریم جایگاه 

به عنوان یکی از اگر چه ایران در دنيا . مناسبی نيست
کشورهای موفق در تجربيات سوادآموزی، کاهش بيسوادی، 
برقراری عدالت جنسيتی و کاهش فاصله شهری و روستایی 
اعالم می شود اما تعداد افراد بيسوادمان با توجه به مکانيزم 

  .های سوادآموزی زیاد است
وی در ادامه درباره جایگاه ایران در دنيا در موضوع 

 164 در ميان 2010یونسکو در سال : فتسوادآموزی گ
کشوری که سند آموزش برای همه را امضا کرده اند رتبه 

 اعالم کرد اما از آن سال به بعد با توجه به آنکه 86ایران را 
ما دیگر اطالعات رسمی به یونسکو نداده ایم، رتبه مان اعالم 

  .نشده است
  روش شمارش افراد بيسواد صحيح نيست

اره اینکه آیا صرفا با خوداظهاری افراد می توان باقرزاده درب
با توجه به آنکه بانک : به آمار افراد بيسواد تکيه کرد، گفت

های ثبتی و اطالعاتی بر اساس سوابق تحصيلی افراد تاکنون 
در کشور به وجود نيامده است تنها معيار و مبنای شمارش 

در حالی افراد بيسواد سرشماری و خوداظهاری افراد است این 
است که در کشورهای توسعه یافته بانک های اطالعاتی از 
وضعيت آموزشی هر فرد وجود دارد و از این بانک ها برای 

  .اعالم بيسوادان استفاده می کنند
به هر جهت خوداظهاری که در سرشماری : وی تصریح کرد

استفاده می شود شاخص قابل اطمينانی برای اعالم بيسوادی یا 
فراد نيست و باید بانک های اطالعاتی برای ثبت باسوادی ا

  .ورود و خروج افراد در نظام آموزشی ایجاد شود
  افزايش غير طبيعی شيوع سرطان در ايران

عضو هيئت مدیره انجمن علمی جراحان عمومی ایران، شيوع 
تغيير به : سرطان در کشورمان را غيرمتعارف خواند و گفت

رطان و افزایش شيوع این وجود آمده در روند ابتال به س
  .بيماری در ایران، طبيعی به نظر نمی رسد

دکتر بهزاد رحمانی با عنوان این مطلب که بکار بردن واژه 
سونامی برای شيوع سرطان در کشور لفظ درستی نيست، به 

البته تغييری در توزیع سرطان در کشور : خبرنگار مهر گفت
   ٥ ادامه درص   .اردایجاد شده که این موضوع دالیل مختلفی د
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   کشوریدادهاي روانياز م
این جراح عمومی در توضيح دالیل افزایش شيوع سرطان در 

افزایش سن اميد به زندگی و طول عمر افراد : کشور، گفت
. ستجامعه، یکی از دالیل افزایش موارد سرطان در کشور ا
  .به طوریکه موارد سرطانها در سنين باال بيشتر شده است

 85اگر به طور ميانگين، مردان جامعه : رحمانی ادامه داد
 درصد آنها دچار سرطان پروستات می 95سال عمر کنند، 

  .شوند
عضو هيئت مدیره انجمن علمی جراحان عمومی ایران با 

ری در کشور، اشاره به تغيير توزیع سرطانها و شيوع این بيما
در سالهای گذشته بيشتر شاهد شيوع سرطانهای معده، : گفت

در حالی که هم اکنون سرطان ریه بيشتر شده . بودیم... مری و
و پس از آن، همچنان سرطان معده و روده بزرگ از شيوع 

  .باالتری در کشور برخوردارند
وی همچنين از شيوع باالی سرطان پستان در زنان ایرانی 

سن ابتال به این سرطان در خانمها پایين آمده :  و افزودخبر داد
  .است

با تمام این تفاسير و افزایش شيوع سرطان : رحمانی تاکيد کرد
در کشور، نمی توان لفظ سونامی را برای این بيماری بکار 

  .برد
وی با تاکيد بر غيرمتعارف بودن افزایش شيوع سرطانها در 

، اینکه سن ابتال به برخی آنچه مسلم است: کشور، تصریح کرد
به طوریکه در سالهای . سرطانها در کشورمان پایين آمده است

 50گذشته سن ابتال به سرطان روده بزرگ مربوط به افراد 
سال به باال بود اما در حال حاضر مواردی از ابتال به این نوع 

  . سال هم مشاهده می شود25سرطان در سنين زیر 
فزایش شيوع و توزیع سرطانها در رحمانی، این تغيير در ا

شاید یکی از موارد، : کشور را غيرطبيعی خواند و افزود
افزایش سن باشد که با خودش بيماریهای سنين باال را می 
آورد، اما این وضعيت علتهای خاص هم دارد که شناخته شده 

  .ترین علت افزایش سرطانها، استرس است
مومی ایران ادامه عضو هيئت مدیره انجمن علمی جراحان ع

استرس، سطح ایمنی را پایين می آورد و یکی از دالیل : داد
شکست سيستم دفاعی بدن، به خاطر استرس هایی است که 

  .متوجه فرد است
وی، همچنين به تغيير عوامل محيطی و نقش آن در افزایش 

آلودگی هوای تهران در بروز و : سرطانها اشاره کرد و افزود
  . را نمی توان نادیده گرفتافزایش سرطان ریه

رحمانی از راه شدن آزبست در هوای شهر تهران خبر داد و 
  .آزبست، باعث بروز یک نوع سرطان ریه می شود: گفت

این جراح عمومی با اعالم اینکه آلودگی ناشی از دود و غبار 
مواد شيميایی ناشی از : در بروز سرطان نقشی ندارند، افزود

ریسک ابتال به سرطان ریه را باال می بنزین غيراستاندارد، 
  برد

  . نفر درسال بر اثر عوارض هپاتيت5000مرگ 
رسد ساالنه  به نظر می: رئيس شبکه هپاتيت کشور گفت: ایلنا

  نفر بر اثر عوارض ناشی از بيماری هپاتيت5000نزدیک به 
B و C کنند فوت می.  

به اینکه وگو با خبرنگار ایلنا بااشاره  در گفت" مؤید علویان"
 هپاتيت: بيماری هپاتيت ناشی از عوامل ویروسی است، افزود

A شود اما از آنجایی که هپاتيت از راه خوراکی منتقل می A 
آید خوشبختانه به دليل دسترسی  از طریق آب آلوده به وجود می
  .دیگر در کشور مطرح نيست A به آب آشاميدنی سالم هپاتيت

  
  
  
  
  

بيماری مزمن کبدی ایجاد  C  و B پاتيتعلویان با بيان اینکه ه
 هپاتيت: کند و ممکن است موجب تخریب کبد شود، افزود می
B  به دليل اینکه واکسن دارد قابل پيشگيری است، در دنيا رو

  .به کاهش است
 C ترین راه ابتال به بيماری هپاتيت وی اعتياد تزریقی را شایع

اران هموفيلی، گروههای دیگری مثل بيم: اشاره کرد و افزود
تاالسمی، و بيماران دیاليزی در معرض خطر بيشتری از این 

  .بيماری بوده و هستند و این بيماران ریسک باالتری دارند
درصد شيوع 20در جمعيت بيماران هموفيلی حدود  C هپاتيت
  دارد

در  C رسد هپاتيت در مجموع به نظر می: وی تصریح کرد
 در جمعيت بيماران جمعيت عادی کشور زیر نيم درصد و

 درصد 10ها زیر   درصد و در بين تاالسمی20هموفيلی حدود 
  . درصد شيوع داشته باشد١٠ها حدود  و در جمعيت دیاليزی

  C  هزار نفر در کشور به بيماری هپاتيت300 تا 200ابتالی 
تخمين زده : رئيس شبکه هپاتيت کشور خاطر نشان کرد

 C ور به بيماری هپاتيت هزار نفر در کش300 تا 200شود  می
  .مبتال هستند

 درصد از اعتياد 70 تا 60علویان با تاکيد بر اینکه بيش از 
 c تزریقی و رفتار پرخطر جنسی در ابتال به بيماری هپاتيت

رسد جمعيت کشور به  آ نچه به نظر می: دخيل هستند، افزود
کند رفتارهای پرخطر همانند  خصوص جوانان را تهدید می

تواند   روابط جنسی خارج از چهارچوب است که میاعتياد و
را باال ببرد البته خال  c ریسک ابتال به بيماری هپاتيت

های غير بهداشتی نيز در بروز این بيماری تاثيرگذار  کوبی
  .است

  ای مناسبی ندارند داروهای جدید پوشش بيمه
رئيس شبکه هپاتيت کشور در مورد درمان بيماران هپاتيتی 

در حال تغيير است در حالی  C ان بيماری هپاتيتدرم: گفت
که در گذشته درمان این بيماری از طریق داروهای تزریقی 

اند که متاسفانه  بود امروزه داروهای قوی تری به بازار آمده
  .ای مناسبی ندارند این داروهای جدید پوشش بيمه

زیاد  c وی با اشاره به اینکه هزینه درمان بيماری هپاتيت
ها قسمتی از درمان بيماران هپاتيتی را تحت  بيمه:  افزوداست،

دهند که این کافی نيست و از همين رو این  پوشش قرار می
  .ای برای درمان روبرو هستند بيماران با مشکالت هزینه

   ميليون تومان در ماه6 تا 5افزایش هزینه درمان بيماران به 
ماران را اگر بيمه، داروهای این بي: علویان تصریح کرد

 700 تا 600ها در ماه بين  پوشش ندهند حداقل هزینه درمان آن
هزار تومان می رسد که این قيمت مربوط به خط اول درمان 
است و در خطوط دوم و سوم درمان که بيماری مقاوم تر 

 6 تا 5شود به طوری که به  شود این رقم خيلی بيشتر می می
  .کند ميليون در ماه افزایش پيدا می

  شوند  رها می  ها يماران بعد ازخط اول درمان، از سوی بيمهب
ها بيشتر خط اول درمان را پوشش  وی با بيان اینکه بيمه

این در حالی است که همه خطوط درمان : دهند، افزود می
ها باشند اما این چنين  باید تحت پوشش بيمه C بيماران هپاتيت

 رها   ها  بيمهنيست و بيماران بعد ازخط اول درمان از سوی
  .شوند می

 درصد در 70 تا60علویان با اشاره به اینکه خط اول درمان 
 تا 20طی  c بيماری هپاتيت: درمان بيماری موثرست، افزود

  کند و باعث نارسایی کبد می شود  سال پيشرفت می30
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 ....غارت اموال آارگران و زحمتكشان
های مالی از  استفادهبخشی از تخلفات مشهود مربوط به سوء 

به عنوان مثال در یک . است منابع مالی سازمان تامين اجتماعی
پروژه عمرانی بدون آنکه کار به پایان رسيده باشد 

  ميليارد تومان به حساب پيمانکار مربوطه واریز شده 12 مبلغ
یکی دیگر از تخلفات ثبت شده مسئوالن سازمان تامين . است

. کيفيت خارجی است  از داروهای بیاجتماعی خرید و استفاده
در جریان تحقيق و تفحص، برخی مدیران با وجدان به من 

رتبه به چندین شرکت  اعالم کردند که یکی از مدیران عالی
ميليون پاداش از فالن مصوبه بردارید و  200 گفته که می
ميليون آن را به صورت  150 دادند و ميليون آن را می 50 بعد

در مورد دیگری امتياز . کردند  منتقل میدستی به تهران
اند و این درحالی بود که  ای را به آقایی داده انحصار کارخانه

حجم تخلفات . آن امتياز بيشتر از خود کارخانه سود کرده است
 هزار ميليارد تومان 10مالی در سازمان تامين اجتماعی باالی 

ام آلمانی، در یک نمونه برای کارخانه سيمان به جای دین. است
ميليارد  12 دینام چينی خریداری شده است و از این طریق

  . است تومان سوء استفاده شده
  متن آامل گزارش تحقيق و تفحص

گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعی 
گذاری سازمان تأمين اجتماعی و  های سرمایه شرکت
های تابع از سوی ایرج عبدی سخنگوی کميسيون  شرکت

به گزارش خانه .ماعی مجلس در صحن علنی قرائت شداجت
ملت،در گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعی 
که توسط سخنگوی کميسيون اجتماعی مجلس امروز در صحن 

مبالغی : قرائت شد ،آمده است)  آذر 13چهارشنبه (علنی 
 ميليون ریال کارت هدیه به رحيمی، یک ميليارد 500شامل

 ميليون ریال کارت هدیه 500االسالمی،  اسی و شيخریال به عب
به سرپرست وقت وزارتخانه تعاون، یکصد ميليون ریال بن 
فروشگاه رفاه به مدیرعامل خبرگزاری موج و یکصد ميليون 
ریال کارت هدیه به مدیرعامل وقت ایرنا تحویل داده شده 

  .است
  

ح ذيل متن کامل اين بيانيه که در صحن علنی قرائت شد به شر
  :است

هيات تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعی در روزهای 
اوليه بررسی به موضوعی دست یافت که تا روزهای پایانی 
کار خود بسياری از اوقات اعضای هيات را درگير خود کرده 

تفاهم نامه ای بين سازمان و شرکت هلدینگ سورینت قشم . بود
مطابق این . د گردیدبه مدیرعاملی آقای بابک زنجانی منعق

معادل ین ( ميليارد یورو 4تفاهم نامه مقرر شده بود تا سقف 
 شرکت متعلق به سازمان تامين اجتماعی که عمدتًا 138) ژاپن

موضوع اصلی تحقيق و تفحص بوده اند، به شرکت مذکور 
این تفاهم نامه که به قصد واگذاری انحصاری . واگذار گردد

 شرکت سرمایه 207از مجموع  شرکت 138سهام در اختيار 
شامل هواپيمایی جمهوری ) شستا(گذاری تامين اجتماعی 

اسالمی ایران، فوالد خوزستان، فوالد مبارکه اصفهان، بانک 
صادرات، هتل های هما، پتروشيمی غدیر، پتروشيمی تبریز، 
شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت های مختلف 

کشتيرانی جمهوری )  پارسيانملت، ميهن، دانا،(بيمه ای، 
اسالمی ایران، بانک های مختلف از جمله پاسارگاد، تات، 

  به هلدینگ … صنایع مس شهيد باهنر و. …پارسيان، دی و
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

سورینت قشم بوده است، دارای اشکاالت عدیده حقوقی و عدم 
  .رعایت قوانين مصرح قانونی در ابعاد مختلف می باشد

یين نامه معامالتی سازمان فروش اموال  آ36براساس ماده 
غيرمنقول با پيشنهاد مدیرعامل، تایيد هيات مدیره و تصویب 
هيات امنا با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته 
مربوط به صورت مزایده عمومی و یا از طریق موسسه 
امالک و مستغالت سازمان انجام خواهد شد، با عنایت به اینکه 

ت شرکت شستا در بسياری از شرکت های ميزان مالکي
درصد می باشد،اموال  100  به ميزان2فهرست پيوست شماره 

غيرمنقول محسوب می گردد و در این ارتباط مصوبه هيات 
. امنا درخصوص واگذاری اموال مذکور اخذ نشده است

همچنين نحوه فروش شرکت های مذکور به صورت مزایده 
  . نيز نبوده استعمومی و از طریق موسسه امالک

درخصوص مبلغ تفاهم نامه مذکور مدیریت امور بين الملل 
بانک مسکن مبنی بر واریز حواله ارزی دریافتی به 

 first Islamic ین ژاپن از 442.524.454.500 ملع
investment bank ltdبه حساب  10/3/91 مالزی درتاریخ

 سازمان تامين 5/8741قرضه الحسنه ارزی به شماره 
ماعی نزد اداره کل عمليات ارزی بانک مسکن در بانک اجت

 روز مدیریت امور 10مذکور واریز گردیده است، ولی پس از 
 مورخ 6245/1/91بين الملل بانک مسکن طی نامه شماره 

 به سازمان اعالم نمود که به دليل اینکه بانک 13/10/91
دریافت کننده وجه حواله ارزی در مالزی در فهرست جدید 

سات مورد تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته موس
است، لذا وجه مورد نظر قابليت انتقال بين المللی نداشته و 

حسب بررسی به عمل آمده وجه مذکور صرفًا امکان .ندارد
را دارد و اقدام ) شرکت سورینت قشم(استرداد واریزکننده آن 

مان شعبه مذکور درخصوص تایيد واریز وجه به حساب ساز
تامين اجتماعی از لزومات انعقاد تفاهم نامه بوده است و در 
  .صورت عدم وجود تایيدیه مذکور تفاهم نامه منعقد نمی گردید

هيات مدیره سازمان  26/9/91  مورخ1339مصوبه شماره 
تبصره یک ضوابط اجرای ) د(مقرر گردیده به استناد بند 

 پوشش شرکت های تحت) 7پيوست شماره (بودجه سازمان 
واگذار شده از سوی دولت که به عنوان رد دیون دولت دریافت 
گردیده را حتی االمکان به صورت نقدی به فروش 

تبصره یک بودجه ) د(مصوبه مذکور مغایر با بند  .برسانند
زیرا برابر بند مذکور باید شرکت هایی که . سازمان بوده است

مورد انتظار در بخش سرمایه گذاری های انتفاعی فاقد بازده 
بوده و یا متناسب با سياست های سرمایه گذاری نمی باشند، 

در صورتی که . توسط هيات مدیره صندوق به فروش برسند
بيشتر شرکت هایی که در ليست فروش به شرکت سورینت 

  قشم قرار گرفته اند دارای بازده و سود باالیی بوده اند به 
  ٧ ادامه درص                                                            
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  ....غارت اموال آارگران و زحمتكشان
  عنوان نمونه پتروشيمی آبادان که یکی از پربازده ترین شرکت

 58 به ترتيب 91 تا 88ها در کشور بوده و طی سال های 
 درصد بازدهی سرمایه 164 درصد و 54درصد،  82 درصد،

شيمی اميرکبير طی گذاری داشته است و با شرکت پترو
 درصد و 44.5 درصد، 22.5 به ترتيب 91 لغایت 89سنوات 

  . درصد بازدهی سرمایه داشته اند65
 تعهدات سازمان 3به منظور صدور چک تضمين موضوع بند 

 با 440081426111در تفاهم نامه حساب سپرده شماره 
مدیرعامل (امضای آقایان سعيد مرتضوی و علی پيرداده خانی 

در بانک مسکن شعبه مستقل ) مدیرکل امور مالیوقت و 
حدود یک ماه پس از  (21/10/91مرکزی تهران در تاریخ 

 فقره چک به شماره 5افتتاح گردیده و تعداد ) انعقاد تفاهم نامه
 جمعًا به مبلغ 591256/823 لغایت 591352/823های 

 ميليارد ریال از حساب مذکور صادر و به خریدار 177809
شایان ذکر است هيچگونه اطالعاتی . دیده استتحویل گر

درخصوص ثبت عمليات حساب مذکور در دفاتر و حساب 
های سازمان تامين اجتماعی موجود نبوده و هيچگونه 
به .اطالعاتی در این خصوص به این گروه ارائه نگردیده است

دليل اینکه انتصاب آقای مرتضوی در سمت مدیرعاملی 
ت اداری مغایر قانون تشخيص داده سازمان توسط دیوان عدال

شده بود، ایشان در هنگام انعقاد قرارداد تفاهم نامه فاقد 
صالحيت و اختيارات قانونی الزم به منظور واگذاری شرکت 

  .های مذکور بوده است
هيات مدیره شستا فروش شرکت های مذکور را در جلسه 

وب مص) دو روز پس از انعقاد قرارداد تفاهم نامه (29/9/91
نموده است و مقرر گردیده فهرست های پيشنهادی به سازمان 

فهرست . اعالم و سپس در جلسه آتی توسط اعضا تنفيذ شود
 هيات مدیره به 13/10/91 مصوبه مورخ 6مذکور طی بند 

با توجه به مراتب فوق مدیرعامل شستا . تصویب رسيده است
زم به در هنگام امضای تفاهم نامه فاقد اختيارات قانونی ال

با توجه به .منظور فروش شرکت های مذکور بوده است
پيگيری های به عمل آمده و حسب اطالع واصله از وجود 
چک های تضمين نزد وزارت نفت، معاون اقتصادی و برنامه 

به  1/7/92  مورخ951/1400ریزی سازمان طی نامه شماره 
ای آقای بابک زنجانی با توجه به عدم اجرای تفاهم نامه تقاض

استرداد چک های مذکور را می نماید که آقای زنجانی در 
هامش نامه مذکور درخواست استرداد چهار فقره از چک ها 
را به آقای جشن ساز مدیرعامل شرکت تجارتی هنگ کنگ 

آقای جشن ساز . ارجاع می نماید )وابسته به شرکت نفتيران(
ی  به عنوان آقای هند3/7/92 مورخ 92-57طی نامه شماره 

مشاور محترم وزیر نفت در امور حقوقی تقاضای استرداد 
ولی تا زمان تهيه گزارش . چک های مذکور را نموده است

هيچيک از چک ها تحویل سازمان تامين اجتماعی نشده 
 1392 مرداد 21 مورخ 45هيات امنا سازمان در جلسه .است

خود حسب پيشنهاد هيات مدیره با پرداخت پاداش به اعضای 
 مدیره، مدیران عامل، معاونين و دست اندرکاران هيات

علی رغم رد حساب های سازمان از سوی هيات (سازمان 
 مصوب می 1392 تا 1386از سال ) نظارت بر سازمان

اینکه مدیران سازمان در روزهای پایانی دولت دهم به ! نماید
 ميليارد ریال به کليه مدیران دولت 60فکر پرداخت بيش از 

هر چند حسب .  افتاده اند جای بسی تامل جدی داردنهم و دهم
اسناد به رویت رسيده، مدیرعامل فعلی سازمان از پرداخت آن 

  .خودداری نموده است

  
  
  
  

مصوبه ای از هيات ( نفر حسب مصوبه هيات امنا 500تعداد 
به دليل آنچه اعالم نياز سازمان عنوان ) مدیره مشاهده نشد

ت دهم فرایند استخدام را تحت نظارت گردید در ایام پایانی دول
آنچه . وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز نموده اند

در ليست اوليه استخدام شدگان جالب توجه است به کارگيری 
 نفر در استان 76) زادگاه وزیر وقت( نفر در استان گيالن 94
 نفر در استان مازندران 26و ) زادگاه مدیرعامل سازمان(یزد
 نفر از نمایندگان 66 نيرو از سوی 104ضمن اینکه  .تاس

 نفراز سوی آقای شيخ االسالمی و 3مجلس شورای اسالمی و 
.  نفر از سوی آقای مشایی جهت استخدام معرفی شده بودند2

هيات به دليل آنکه افراد فوق بدون شرکت در آزمون رقابتی 
ی با ایشان استخدام شده و یا خواهند شد، تنها راه ادامه همکار

را برگزاری آزمون از کليه جذب شدگان و تعيين سطح و 
مقایسه .صالحيت برابر کف آخرین آزمون استخدامی می داند

 تا 86هزینه های صورت گرفته در بازه زمانی سال های 
 حدود 86 حاکی از آن است که در سال 92پایان شهریور 

 شده  فقره ردیف کمک پرداخت73 ميليارد ریال بابت 35.7
مربوط به کمک به  ) ميليارد ریال30.1(است که عمده آن 

کارکنان بخش بيمه ای و درمان سازمان و موسسات تابعه و 
در ليست پرداخت ها یک ميليارد ریال . بيمه شدگان بوده است

 ميليون ریال کمک 600به موسسه فرهنگی هنزی آهنگ آتيه، 
 190مجلس، به بيمه شدگان معرفی شده از سوی نمایندگان 

ميليون ریال تقدیر از معاونين و اعضای هيات مدیره سازمان 
 ميليون ریال به وزارت رفاه جهت توزیع بين نيازمندان 600و 

  .و بيمه شدگان ثبت شده است
 حسب ليست هزینه کرد دریافتی از امور مالی 91در سال 

 ميليارد 61 ردیف هزینه مجموعًا بيش از 1878سازمان بابت 
 ميليارد ریال آن از طریق 21.8پرداخت شده که حدود ریال 

بسياری ازمدیران و اعضای هيات مدیره سازمان عمدتًا به 
پرسنل تحت عناوین مختلف و مقدار بسيار اندکی به درمان 

 ماهه اول 6در .بيمه شدگان اختصاص یافته و هزینه شده است
يارد  ميل27.6 ردیف هزینه مجموعًا 899 نيز در قالب 92سال 

 ميليارد ریال از طریق 10.5ریال پرداخت شده که حدود 
بسياری از مدیران و اعضای هيات مدیره سازمان عمدتًا به 
پرسنل تحت عناوین مختلف و مقدار بسيار اندکی به درمان 
. بيمه شدگان اختصاص پيدا کرده و هزینه شده است

 92 و نيمه اول 91درخصوص مابقی پرداخت های سال 
 به شرح ذیل اعطا شده است که محل تامل و پيگيری مبالغی
پانصد ميليون ریال کارت هتيه اختصاصی به آقای .است

تحویل به رئيس (رحيمی معاون اول وقت رئيس جمهوری 
دفتر آقای ترابی جهت مساعدت به ایتام و هزینه درمان 

یک ميليارد )مراجعين با اولویت بيمه شدگان تامين اجتماعی
ی عباسی سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و ریال به آقا

به آقای شيخ االسالمی معاون  رفاه اجتماعی یک ميليارد ریال 
وقت اجتماعی رئيس جمهور پانصد ميليون ریال کارت هدیه 
به آقای عباسی سرپرست وقت وزارتخانه دویست و پنجاه 
ميلوین ریال بن فروشگاه رفاه متولی حسينيه شهيد مطری در 
  زداستان ی

دویست ميليون ریال به بنياد خيریه مهربانی ها جهت کمک به 
خانواده های ایتام شهرری یکصد ميليون ریال بن فروشگاه 
رفاه به آقای دکتر امينی مدیرعامل خبرگزاری موج چهارصد 

   خانواده نيازمند و فاقد سرپرست استان یزد 48ميليون ریال به 
  ٨   ادامه درص                                                         
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  ....غارت اموال آارگران و زحمتكشان
  آقای اميدی شهرکی، مدیرعامل ایرنا یکصد ميليون ریال

کارت هدیه آقای شيرمردی، ستاد نماز جمعه تهران یکصد 
ميليون ریال کارت هدیه آقای سعيدی، مدیرمسئول روزنامه 

یه یکصد ميليون ریال به آرمان یکصد ميليون ریال کارت هد
 91پرسنل نهاد ریاست جهموری به صورت هدیه در کل سال 

 ریال کارت هدیه خریداری و تحت 20.912.866.000مبلغ 
 5عناوین مختلف توزیع شده است و این در حالی است که در 

 ریال کارت هدیه، 17.702.000.000 مبلغ 92ماهه اول سال 
شرح عناوین کارت های آنچه در . خرید و اعطا شده است

 ریال به 4.622.222.000 مشهود است، اعطای 92هدیه سال 
کسانی است که جهت امورات حقوقی از جمله پيش نویس 
قانون تامين اجتماعی با سازمان همکاری نموده اند که 
اختصاص این مبلغ بابت این موضوع جای تعجب فراوان 

  .دارد
يليون ریال کارت مبلغ یک ميليارد و سيصد و سی و پنج م

هدیه حسب اسناد ثبت شده مالی از بودجه در اختيار مدیرعامل 
با درج کد در اسناد و ( نفر از نمایندگان مجلس 37سازمن به 

در اردیبهشت ماه سال جاری سند ) بدون ذکر مشخصات
هيات جهت تایيد سند مربوطه اعالمی اسامی را . خورده است

 در پاسخ اعالم گردید از امور مالی سازمان درخواست و
هویت نمایندگان محترم فقط در اختيار آقای مرتضوی می 

در مذاکره حضوری با ایشان اعالم نمود به شرط عدم . باشد
افشای هویت نمایندگان ليست مربوطه را تحویل رئيس هيات 
می نماید که با پاسخ هيات مبنی بر اینکه هيچ سندی در تحقيق 

  .اند مواجه شدو تفحص محرمانه نخواهد م
بابت برگزاری شصتمين سالگرد سازمان تامين اجتماعی مبلغ 

 ریال اجاره سالن های مجموعه همایش های 852.500.000
بين المللی جمهوری اسالمی ایران بابت هفت ساعت از ساعت 

  22 لغایت ساعت 25/4/92 روز سه شنبه 15
 دست پيراهن و کت و 60 ریال بابت 132.000.000مبلغ 
  وار پرسنل حراست برگزاری جشن مذکورشل

 ریال بابت هزینه افطار و شام 604.250.000پرداخت مبلغ 
   نفر در شب مذکور2200
 سيما بابت تهيه، توليد 3 ریال به شبکه 1.500.000.000مبلغ 

   دقيقه از مراسم بزرگداشت50و پخش 
 ریال بابت ضيافت افطار در 1.068.020.700پرداخت مبلغ 

  3/5/92ر مورخه هتل هما د
 روزنامه بابت 9 ریال به 803.000.000پرداخت مبلغ 

انعکاس مطلوب جشن مذکور و گراميداشت هفته تامين 
  اجتماعی

 جلد 2000 ریال بابت خرید 357.750.000پرداخت مبلغ 
کتاب تحت عنوان دوستت دارم مادر نوشته آقای محمدرضا 

مين اجتماعی است فالح تفتی که فاقد هرگونه ارتباط با حوزه تا
خریداری و در مراسم افطاری و برخی برنامه های دیگر 

  .سازمان در ميان حاضران توزیع شده است
 نيز بابت برگزاری 90کانون انجمن صنفی کارگران در سال 

ميليون ریال و برگزاری اردو در  600 همایش آموزشی مبلغ
جم این ح .مشهد مقدس یکصد ميليون ریال دریافت داشته است

از کمک به یک کانون در سال های اخير بی سابقه بوده و 
  .محل مداقه است

 حسب گزارش آقای رخشنده رو، معاون 6/5/92در تاریخ 
  سابق اداری مالی و درخواست آقای روح بخش، معاون وقت 

  

  
  
  

اداری مالی و تایيد مدیرعامل از محل کارانه در اختيار 
  برای تقدیر از مدیران ميليون ریال  7330 موافقت می شود

سازمان به مناسبت جشن شصتمين سالگرد و هفته تامين 
 ميليون 80اجتماعی پرداخت شود که سهم هر یک از معاونين 

ریال، مدیران کل دفتر مدیرعامل، مالی، امور مجلس و اداری 
 ميليون ریال، مدیران کل ستادی و استانی و 60هر یک 

يون ریال و معاونين  ميل30مشاورین تمام وقت هر یک 
در تاریخ . ميليون ریال بوده است20مدیران هر یک 

 نفر از مدیران ون کارکنان سازمان بابت 18 به 10/5/92
 ميليون 270توليد ویژه نامه عملکرد یکساله مجموعًا مبلغ 

ریال از محل کارانه پرداخت می شود که در ميان گيرندگان 
 40ور مجلس مبلغ آقای سيد عيسی حسينی، معاون وقت ام
  .ميليون ریال بيشترین دریافت را داشته است

 1200 مدیرعامل سازمان با پرداخت 12/5/92در تاریخ 
ميليون ریال از محل کارانه بابت تقدیر از اعضای ستاد 
بزرگداشت شصتمين سالگرد تامين سازمان موافقت می کند که 

قای  ميليون ریال، آ60به این ترتيب آقای علی روح بخش 
 ميليون ریال، آقای 60بختيار ملکی مدیرکل دفتر مدیرعامل 

رضایی مدیرکل امور اداری و آقای ضابطی مدیرکل روابط 
 ميليون ریال، آقای دکتر عيسی حسينی معاون 40عمومی 

امور مجلس و آقای پيرداده خانی مدیرکل امور مالی هر کدام 
  . ميليون ریال بيشترین دریافت را داشته اند50

تا ” موسسه فرهنگ آهنگ آتيه“روزنامه خورشيد وابسته به 
علی رغم .  خویش چاپ و توزیع شده است500شماره 

مراجعات و حضور مکرر نماینده هيأت تحقيق و تفحص در 
دفتر روزنامه مذکور و مؤسسه آهنگ آتيه مدیر مسئول وقت 
روزنامه ـ آقای محمدرضا تقوی فرد ـ از ارائه حتی یک برگ 

 استنکاف ورزید با وجود این اقدام مکاتبه ای با معاون مستند
اقتصادی و برنامه ریزی سازمان به عنوان مقام مافوق 
صورت پذیرفت و ایشان نيز دستور اکيد اقدام را به آقای تقوی 
فرد صادر نمودند لکن نامبرده مجددا امتناع نموده و به نماینده 

فحص غير قانونی هيأت به صراحت اعالم نمود این تحقيق و ت
  !بوده و آن را قبول ندارم

 نفر از 160طبق اظهارات شفاهی آقای تقوی فرد حدود 
روزنامه مذکور حق الزحمه دریافت می نمودند و این در حالی 
است که اوال این تعداد نيرو برای روزنامه ای با رسالت 

ثانيا هيچ ليستی ! مشخص اجتماعی ـ فرهنگی محل تأمل است
  !ات این پرسنل و ميزان دریافتی آنها ارائه نشدحاوی مشخص

 به استناد بخشنامه 1391بانک رفاه در پایان سال 
 اقدام به تسعير مانده 1391/10/4 مورخ 91/263479

تسهيالت ارزی اعطایی از محل وجوه صندوق ارزی به نرخ 
 ميليارد 3.955ارز مبادله ای نموده و تفاوت تسعير آن به مبلغ 

 حساب سود و زیان سال منظور نموده است، در ریال را به
حاليکه تسهيالت مذکور مربوط به سنوات قبل می باشد و از 
این بابت تا تاریخ مورد گزارش مبلغی از آن تسویه نگردیده، 
بنابراین شناسایی مبلغ فوق الذکر در حساب سود و زیان بانک 

  .و دریافت آن قابل ابهام است
 به 1391 شعبه بانک در سال 10از ميزان وجوه اختالس شده 

 ميليارد ریال از سنوات 74 ميليارد ریال و نيز مبلغ 108مبلغ 
قبل وجود داشته است که در این ارتباط وصولی های صورت 

ميليارد  28  ميليارد و7 به ترتيب مبلغ 1392گرفته تا تيرماه 
 ميليارد ریال مطالبات بانک 614همچنين مبلغ . ریال شده است

   فقره قرارداد خرید دین اعتبارات اسنادی 2بت اصل و فرع با
  ٩ ادامه درص                                                           
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  ....غارت اموال آارگران و زحمتكشان
  سهامی(داخلی ـ ریالی منعقده با شرکت فوالد جام اسپادانا 

ذیصالح  که از سوی مراجع 1389در اواخر سال ) خاص
بعنوان بخشی از سوء استفاده مالی از سيستم بانکی توسط 
گروه اميرمنصور آریا شناخته شده بود، تا این تاریخ وصول 

  .نگردیده است
 واحد تجاری واقع در شهر پرند از 375جهت فروش تعداد 

 به قيمت پایه هر متر مربع 92طریق مزایده درتيرماه 
ه با عنایت به نامه مدیر  ریال آگهی منتشر شد ک74/256/000

کل دفتر بازرسی سازمان مبنی بر اینکه قيمت واقعی واحدهای 
 برابر قيمت مزایده است و بررسی های درون 2فوق حداقل 

گزارش های ميدانی . سازمانی متعاقب آن، توقف حاصل شد
این هيأت نيز در بدبينانه ترین حالت نظر دفتر بازرسی را 

  .تأیيد می نماید
یسه ميان منابع و مصارف بودجه سنوات مختلف سازمان با مقا

تأمين اجتماعی مشخص می گردد که مجموع هزینه های 
 به 86 تا 79اداری ـ تشکيالتی در فاصله زمانی سال های 

 برابر رشد داشته و در این ميان عدد قابل مالحظه 3.15نسبت 
ای که به چشم می خورد هزینه پرسنلی یعنی حقوق دستمزد و 

این در  . برابري داشته است46/4زایا است که رشدی معادل م
حالی است که سایر بيمه پردازان این سازمان از رشد حقوق و 

گرچه برخی (دستمزدی کمتر از یک برابر برخوردار بوده اند 
از این افزایش ناشی از رشد کارکنان است، ولی تنها عامل 

  .برای رشد هزینه ها نيست
 37 نيز با افزایشی 91ازمان در سال هزینه های اداری س

 ميليارد ریال رسيده است 5.160درصدی نسبت به سال قبل به 
 درصدی نسبت به سال 40و هزینه های پرسنلی نيز با افزایش 

 ثبت شده 1391 ميليارد ریال در پایان سال 24.600 مبلغ 90
  .است که این افزایش غير منطقی است

وان وجوه در اختيار بانک ها بخشی از منابع سازمان تحت عن
  از جمله بانک رفاه است که به علت عدم دریافت مطالبات 

  

  
  
  
  

صندوق تا کنون متحمل خسارات زیادی شده است و در این 
جهت بعضا اقدام مؤثری از سوی بانک صورت نپذیرفته 

متوسط بازده سرمایه گذاری پس از کسر هزینه ها در .است
صد اعالم شده که از سود کوتاه  در8/5گزارش هيأت نظارت 

مدت یکساله بانک ها و کوتاه مدت و روزشمار مؤسسات مالی 
کمتر است در حالی که هزینه تأمين مالی همين سرمایه گذاری 

  . درصد متغير است20 تا 17/25ها بين 
 نفر به عنوان مشاور مدیر عامل 4 جمعا 1380در سال 

 سال نمی 1.15ا به مشغول بوده اند که عمر متوسط خدمت آنه
  .رسد و اکثر آنها مدارک غير مرتبط داشته اند

 نفر در سمت 52 به حدود 84 تا 81این رقم در سال های بين 
های مشاور مدیر عامل، مشاور معاونت های سازمان و 

در این دوران تعداد . مدیران کل ستادی و اجرایی رسيده است
 نفر مدیر 15 نفر مشاور مدیر عامل و 13 نفر شامل 46

نفر هم مدیران استانی عزل شده و افراد دیگری  18 ستادی و
 جمعا تعداد 88 تا 85در طول سال هاي.جایگزین آنها شده اند

 نفر در پست های مختلف منصوب شده اند که از این 76
 نفر مدیر ستادی و 22نفربه عنوان مشاور مدیرعامل،  8 تعداد

 76، 88 تا 85 ساله 4وره در د . نفر مدیر استانی بوده اند22
 نفر از سمت خود 111نفر در سمت های مختلف منصوب و 

مشاهده می شود که عزل و نصب های غير . عزل شده اند
اصولی و غالبا سياسی در طول سال های اخير ضربه مهلکی 
به پيکره مدیریت سازمان وارد آورده که جبران آن سال های 

ای مختلف و زیر در حوزه ه.متمادی طول خواهد کشيد
مجموعه سازمان وضع بهتری حاکم نبوده به طور مثال می 
توانيم از شرکت سرمایه گذاری تأمين اجتماعی شستا نام ببریم 

 تغيير و 4.095 مجموعا 92 تا 88که در فاصله سال های 
جابجایی مدیران در شرکت ها را شاهد بوده که این به معنای 

این روند تأثير مستقيم .  است ماه بوده20متوسط ثبات مدیریت 
بر عملکرد شرکت های تحت پوشش و مؤسسات تابعه گذاشته 

  .است
 

 ی فساد مالني در بزرگتریحضور بابک زنجان
 
 

اشت   ه متهم و بازد  ر این پروند  ای د  مسئول ترکيه 60بيش از 
ه،    کوچکی از این پروند  ن ابعاد  اکنون و با مشخص شد.   اند ه  شد
واج یک ماجرای عشقی و حتی   توان نتيجه گرفت که آن ازد یم

واج پرماجرای   ازد. ه است  ه نبود  یک موضوع سرگرم کنند
ای   ایرانی، معامله  ای با جوان ثروتمند ه مشهور ترکيه  خوانند

ن   ور زد  ف پولشویی یا به قولی برای د  ی با هد  سياسی و اقتصاد
  .سته ا  های ایران بود تحریم

  عليرضا ضراب کيست؟  
 ایرانی است   ه ثروتمند  ضراب، تاجری سرشناس از یک خانواد

ش،    گوند  و از آنجا که با ِابرو  کند گی می  ر ترکيه زند  که د
ر افکار عمومی   ه است، د  واج کرد  ه سرشناس ترک ازد  خوانند

ر    د1362   رضا ضراب متولد. ه است  این کشور شناخته شد
ختری به نام    د  واج نوزاد  تبریز است و حاصل این ازد

ر    و د2012ر سال   به نوشته حریت، ضراب د. آالراست
 برای شرکت   جریان توقيف یک محموله طال که قرار بود

، از سوی   به ایران منتقل شود بابک زنجانی بهسورینت متعلق 
های   رقابت  شود گفته می.  بازجویی قرار گرفت  پليس مورد

و روز گذشته این کشور   ر تحوالت د  ر ترکيه د  اخلی سياسی د  د

ستانی جرائم مالی ترکيه   اد  ای که د ه  پروند. ه است  موثر بود
 که بخش اصلی آن به ضراب   ارد   سه بخش ده است،  اد  تشکيل د

به نوشته حریت، او عالوه بر انتقال پول به . مربوط است
ولت برای   یکان اعضای د  اخت رشوه به نزد  ایران، به پرد
   ریافت تابعيت ترکيه برای خود  گذاری و تسریع د تسهيل سرمایه

   یزی هستنده ضراب، اصالتا تبر  خانواد. یکانش متهم است  و نزد
.   کنند ر حوزه بورس و آهن هم فعاليت می  و عالوه بر طال، د

سازی  ر تبریز و کشتی  د» اش  تيکمه د «  کارخانه فوالد
ه اعالم   های این خانواد ارایی  یگر د  ر استانبول از د  د» رویال«
وبی   ر زمان جنگ ایران و عراق راهی د  آنان د. ه است  شد
ر این شهر   های تجاری و صرافی خویش را د اليت و فع  ند  شد

ه،    این، علی رضا پسر جوان خانواد  با وجود.   ند  آغاز کرد
ر ترکيه و آذربایجان   ش را د  ای خود گی حرفه  تر زند بيش

ر    که د  اد  ترکيه گزارش د» مليت«روزنامه . ه است  گذراند
ان بزرگ پر از   و چمد  ر استانبول، د  حياط ویالی ضراب د

ها و  های بزرگ وزارتخانه  محرمانه مرتبط با مناقصه  اسناد
  ی   برخی فعاالن اقتصاد.   ولتی کشف شد  ی د  های اقتصاد  نهاد
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  ....یحضور بابک زنجان
   که عامل  اند ه   ضراب را متهم کرده  وبی، خانواد  ایرانی ساکن د

ر این شهر   های ایرانی فعال د ورشکستگی برخی صرافی
ای ضراب به  گی حرفه   که زند  ها سبب شد این شایعه.   اند ه  بود
  .  ت پرحاشيه باشد  شد

  ! مالی تاريخ ترکيه  ترين فساد بزرگ  
ی، تاجران   ده عليه برخی فعاالن اقتصا  ه شد  ه گشود  ر پروند  د

وغان، اتهاماتی   ولت ارد  ان سه وزیر د  سرشناس ترکيه و فرزند
   ها و تشکيل شبکه فساد ر مناقصه  اخت رشوه، تبانی د  چون پرد

 ضراب از راه بانک   رسد به نظر می.   خورد مالی به چشم می
این بانک پيش از این . ه است  اد  ترکيه به آنان رشوه د» خلق«

ریافت   ر مقابل د  ها و ارسال طال به ایران د ل نقض تحریملي  به د
یگر ضراب این است که با   اتهام د. اشت  نفت، تحت نظر قرار د

ای را به  ه   شرکت صوری، عمليات پولشویی گسترد11تاسيس 
یگر وی،   ه د  پروند. ه است  ایت کرد  یریت و هد   ایران مد  مقصد

گاه آتاتورک   ر فرود   سال گذشته دمربوط به هواپيمایی است که
اخل آن یک و نيم تن طال از کشور غنا   به زمين نشست و از د

ولت   به نوشته خبرگزاری د.   وبی کشف شد   د  به مقصد
 آغاز 2011سامبر سال  سرهای ضراب از د  رد  آذربایجان، د

 4الر و    ميليون د5/14   به ارزش  و محموله پول نقد  د«؛   شد
ر    د  آذربایجانی و یک ایرانی   شهروند ميليون یورو کشف و سه

پليس ترکيه، .   ند  ستگير شد  ر مسکو د  د» ِونوکُووا«گاه   فرود
ر استانبول را    یک صرافی بزرگ د   کارمند14مالک و 

هایی   بار حواله37   این صرافی برای این افراد.   ستگير کرد  د
 ميليون یورو از ترکيه به 10الر و    ميليون د40به ارزش 

  ریافت که این مبلغ متعلق به سه  پليس د.   ه بود  روسيه منتقل کرد
 به  وبی  ها از د ا این پول   جمهوری آذربایجان و مبد  شهروند

ها و تحقيقات پليس ترکيه،  امه بازجویی  ر اد  د. ه است  ترکيه بود
   ، سه2012 تا 2009های  ر فاصله سال   که د  مشخص شد

    شهروند  از این سه ر ترکيه از سوی یکی  شرکت صوری د
ها را رضا   این شرکت ه و تمامی  آذربایجانی به ثبت رسيد

به نوشته روزنامه زمان ترکيه، . ه است  یریت کرد  ضراب مد
    ميليارد87رباره ضراب به   ه د  مجموع اتهامات مالی مطرح شد

ر طول چهار    اساس این گزارش، این مبلغ دبر.   رسد یورو می
ه و   ولت ایران بود   آن متعلق به د  رصد   د40ه و   جا شد سال جابه

ه با همکاری بانک ملی ایران، نقل و انتقاالت   ضراب موفق شد
، نقل و انتقاالتی   هد  ر کشورهای مختلف انجام د  ه مالی د  گسترد
. ه است  ه شد  حریم ها از آن استفادن ت  ور زد  تا برای د  که عمد

ولت ترکيه   برانگيز که از د پليس استانبول طی عملياتی جنجال
    نفر را به اتهام پولشویی و فساد۵٢،   ه بود  اشته شد  مخفی نگه د
 رجب   ید  ؛ عملياتی که با واکنش منفی شد  اشت کرد  مالی بازد
 و تاکنون   جه شدوغان، نخست وزیر این کشور موا  طيب ارد

اره پليس ترکيه، از جمله حسين چاپکين   پایه اد   مامور بلند٢٩
وغان از   ارد.   ند   برکنار شد  رئيس پليس استانبول از کار خود

ر جریان آنچه که   اینکه پليس ترکيه از یک سال پيش د
 مالی تاریخ کشور عنوان   ترین فساد مطبوعات ترکيه بزرگ

اشته، به   ولت پنهان نگه د  ه، اما موضوع را از د  ، بود  کنند می
گان پسران سه وزیر   شد اشت  ر ميان بازد  د. ت خشمگين است  شد

ار منطقه فاتح استانبول و   مير، شهرد  ترک، همچنين مصطفی د
الت و توسعه به همراه سليمان ارسالن،   عضو حزب حاکم عد

ضراب .   خورد شم میولتی هالک بانک نيز به چ  رئيس بانک د
  گفته . ف متفاوت  اخت رشوه متهم است، اما با یک هد  برای پرد

  

  
  
  
  
  
ر طول یک سال گذشته،   ه د   ضراب موفق شد  شود می
   و   الر را به صورت پول و طال به ایران منتقل کند   د  ميليارد10

ه   اخت کرد  الر رشوه پرد  ها ميليون د ه  برای انجام این کار، د
ر فهرست   ر حالی است که نام این تاجر ایرانی د   این د. است

  . شود ه نمی   ید   ه عليه ایران د   های اعمال شد هيچ یک از تحریم
  ها نيست ای ايرانی  تنها عروس ترکيه ِابرو  

 به ایران سفر 89ش سال   ها، ِابرو گوند ه  بر اساس برخی شنيد
یگری   اما روایت د.   ر کرج شد   و مهمان خواهر همسرش د  کرد
ر منطقه    که برای او د  ای اسکان گزید ر خانه   د  ِابرو  گوید می

های اصولگرا  برخی رسانه.   ه بود  اری شد  عظيميه کرج خرید
  . ند  ر حاشيه این سفر نوشته بود  د

رحيم  يار  اسفند ميزبانیر مراسم افطاری به   ر کرج د   او د
ت، ه اس  شرکت کرد   نژاد ی   احمد  محمود ، یار غار مشايی

ش تنها عروس   ابرو گوند.   خبری که به سرعت تکذیب شد
معصومه، عروس پروین . ها نيست  های اخير ایرانی ترک سال

 با 2008ختر ترک است که د ر سال   یگر د   هم د  نژاد ی  احمد
او بر خالف .   جمهور سابق ایران آشنا شد ه رئيس  خواهرزاد

یگر زن مشهور ترک این   د. ای مذهبی است ه  ابرو، از خانواد
ختر   د» زینب اوزال «  ه شد  ها شنيد ر رسانه  ها که نامش د سال

 پيشين ترکيه است که  رئيس جمهور» تورگوت اوزال«
 400گذاری   سرمایه  ه، قصد  های منتشرشد براساس گزارش

   از ابعاد. اشت  تهران را د بازار مسکن ر  الری د  ميليون د
استان   د. ه است  تاکنون خبری منتشر نشد» زینب«های  پروژه
آیا . ه است  هم کماکان خصوصی باقی ماند» معصومه«گی   زند

و ختر ترک نيز با ماجراهای عجيب   و د  گی این د  ه زند  پشت پرد
ابرو «گی   غریب و پرحاشيه تجاری و سياسی چون زند

همراه است؟ اکنون خبری رسمی از ميزان نقش ابرو » ش  گوند
. ه گرفت  ید  توان او را ناد ر ميان نيست، اما نمی  ه د  ر این پروند  د

ر رابطه    که وی هم طی روزهای آتی د  ارد   د  این احتمال وجود
  .  اشت شود  ه بازد  با این پروند

  ! زنجانی همه جا  
   ار مورد  د بر اساس برخی اطالعات، بابک زنجانی سرمایه

ه است    طرف مالی رضا ضراب بود  نژاد ی  حمایت محمود احمد
هایی از  ر ترکيه عکس  سال گذشته د.   اشت شد  ر ترکيه بازد  که د

ال از های ط ان   که مربوط به انتقال چمد  یک هواپيما منتشر شد
اکنون .    بود ایران به این کشور از سوی بابک زنجانی

ه که این طالها متعلق به رضا   عی شد  روزنامه حریت ترکيه مد
الر به سياسيون   اخت یک و نيم ميليون د   و با پرد  ضراب بود

قاچاق چندین تن طال از . ه است   شد   آزاد  ترکيه و با جعل سند
ر چند  ن هم از جمله فعاليتهای او دترکيه به امارات و ایرا

ه هایی که اخيرا   ر یکی از پروند  د. استه  سال گذشته بود
 آن نوشته است، رضا ضراب   ر مورد  روزنامه حریت ترکيه د

ه است،   ه شد  اد  ر ایران ارتباط د  ینگی به نام سورینت د  به هولد
 ایران   ترین فرد  ی که روزنامه حریت او را ثروتمند  فرد
ها اخبار مربوط به زنجانی را با  این روزها رسانه.   خواند می

های   ر حالی است که نهاد  این د.   کنند نبال می  حساسيت باالیی د
ولت   های وی با د  اد  قرارد  اد  رباره نوع و تعد  ولتی ایران نيز د  د

ها و  های این شخص به وزارتخانه هی  سابق یا ميزان بد
  .  کنند های ایرانی اخبار متفاوتی ارائه می مانساز

  ی   اقتصاد  های مفاسد ه  ارتباطات عجيب پروند
  ر آن    که د  ه بود  ر اهواز مطرح شد  ه پولشویی د  ی پيش پروند  چند
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  ....یحضور بابک زنجان
  م خوزستان چپاول   از مرد  ميليون تومان   صد  ی عياشی چندعل
با توجه به .   ه بود  ه شد  ه و به کشور یونان گریخته و پناهند  کرد

ر ایران، آذربایجان و ترکيه به کار   ه ضراب د  اینکه خانواد
 که بخشی از این   ارد   د  ، شایعاتی وجود  اشتند  صرافی اشتغال د

از سویی . ه است  شد جا می ه ضراب جابه  خانوادپول از سوی 
ی    اقتصاد  ترین فساد ای با نام بزرگ ه   پروند1389ر سال   د

ام   ر نهایت به حکم اعد   که د  ر افکار عمومی مطرح شد  ایران د
 3000 ه  کل رقم آن پروند.   ت منجر شد  المد های طویل ان  و زند
ی که این   ر برابر موارد  مبلغی که د.   ومان اعالم شد ت   ميليارد

، پول   شود ر حول و حوش بابک زنجانی اعالم می  روزها د
 شهرام   ی مانند  ه فساد  زمانی اگر پروند.   شود  محسوب می  خرد

، همگان متعجب   شد  اميرخسروی مطرح می  آفرید جزایری و مه
اکثر   ولتی، حد  ر هر د  های گذشته د هه  ر د  همچنان که د.   ند  شد می

ولت   ی که ارتباط تنگاتنگی هم با د   اقتصاد   فساد  با یک مورد
ليل نوع    سال گذشته به د4ر   اما د. یم  شد اشت، مواجه می  ند
   ی و سياسی حاکم بر کشور، شاهد  قتصادیریت و شرایط ا  مد

ایم که باور آن برای افکار  ه  ی بود  های اقتصاد  انتشار اخبار فساد
ه ها   ر این پروند  زیرا ارقامی د. شوار است  عمومی بسيار د

ر مخيله بسياری از ایرانيان   اش د  که محاسبه  شود اعالم می
 سرنخ بسياری   رسد نظر می ر ميان همه این ها، به  د.   گنجد نمی

ها رخ  ر این سال  ای یافت که د ر اتفاق ویژه   د  ها را باید  از فساد
.   های نجومی از سوی برخی شد  و باعث کسب ثروت  اد  د

ای  ه هسته  ایران به واسطه پروند. تحریم همان اتفاق ویژه است
مللی قرار ال های بين ترین تحریم ترین و ظالمانه  ید   شد  مورد
ی ایران ظالمانه   م عاد  ها تنها برای مرد اما این تحریم. گرفت
ها، به چنان جایگاه  رست از همين تحریم  کی د   اند ه  زیرا عد.   بود

 بيل گيتس نيز به آنان    که شاید  ند  ای رسيد ی  مالی و اقتصاد
  ه،  های منتشر شد ه  اکنون و با مروری بر پروند.   برد رشک می

 که چرا   توان فهميد ر ترکيه، می  ه د   اخير افشا شد  ویژه فساد به
برخی همچنان بر طبل مخالفت با هر نوع توافقی ميان ایران و 

کسب و کار برای کاسبان تحریم از هر چيزی .   کوبند غرب می
 یا   برای آنان مهم نيست که سانتریفيوژها بچرخد. تر است مهم

، آنچه   اشته باشد   یا ند  اشته باشد  م لقمه نانی د  رد و سفره م  نچرخد
ی به واسطه عنوان مبهم   برای آنان مهم است، کاسبی ميليارد

  .هاست ن تحریم  ورزد  د
  ی؟  بگو از کجا آورد  

م    و مرد   اقتصاد  ن تحریم به سود  ور زد   د  بابک زنجانی نماد
او به واسطه . تایران است؟ ظاهرا این عنوان صحيح نيس

ی   م ایران و نظام اقتصاد  های نامرئی و پنهان، مرد حمایت
جوانی که با رانت بانک مرکزی و به . ه است  ور زد  کشور را د

 ميليون تومان 17وران سربازی روزی   ر د  ش د  عای خود  اد
ولت   ترین د  را پاک  ولتی که خود  اشته است، از سوی د   د  رآمد  د

 که   ا کرد  ست پيد  هایی د انست، به چنان رانت  د  میتاریخ
  .ه است  جه ساالنه کشور هم بيشتر شد  هایش از بود ارایی  د
ر گزارش    مرتضوی د  ه قطور سعيد  ر پروند  افشای نقش وی د 

هایی از  ، تنها گوشه تامين اجتماعی تحقيق و تفحص از
ای  ی افسانه  ثروت بابک زنجانی به حد. های وی است فعاليت

بخشی از .   قيقی از آن ارائه کرد  توان تخمين د است که نمی
 نفت،.   ه باشد   نکرد  ه است که زنجانی به آن ورود   نماند  اقتصاد

هایی از   گوشه م، طال، انبوه سازی، سينما و فوتبال  گند
اگر انگيزه انتقام گيری .   الری زنجانی هستند  تفریحات ميليون د

   امروز هم   ، شاید  ران الریجانی نبود   از براد  نژاد ی   احمد  محمود
  

  
  
  

  امه   اد  ر خفا، همچنان به کار خود  شناخت و د کسی بابک را نمی
  یگر باقی است و آن    همه اینها، یک سوال مهم د  باوجود.   اد  د یم

ر   یگر تحت عناوین مختلف د   بابک زنجانی د  اینکه واقعا چند
؟   اند ه   شد  ولت تاریخ متولد  ترین د های اخير و از سوی پاک سال

 نخستين ارزی که از بانک مرکزی برای   گوید زنجانی می
ی که بابت   ه؛ کارمزد  الر بود   ميليون د١٧ توزیع گرفته است،

. ه است   ميليون تومان بود١٧ه است هم   ریافت کرد  توزیع آن د
 پوست   گيرد رگذشت نوربخش تصميم می  زنجانی پس از د

ه   های گسترد او آغاز فعاليت.    به خارج از ایران بفروشد  گوسفند
ر آن   ه است، روایتی که د  گونه روایت کرد  را این  ی خود  اقتصاد
هنوز جای این سوال باقی .   ارد   د  ه بسياری وجود  های گمشد حلقه

 و   کند  می  است که چگونه بانک مرکزی به یک سرباز اعتماد
؛ سوالی که این   هد  د ر اختيار او قرار می  مبالغ هنگفتی ارز د

پس از مرگ نوربخش، رئيس کل .  مطرح است روزها هم
   ها زنجانی چگونه توانست وارد ت بانک مرکزی، این سالوق

ست   ر غياب آن مرحوم، چه کسی د   و د  اللی نفت شود  بازار د
،   ه شود  اد  وم د  این جوان را گرفت؟ احتماال پاسخی که به سوال د

ه   علی مروی نمایند.    پاسخ به سوال اول نيز باشد  می تواند
   اری او از رانت وجود  ر برخورد  شکی د:   گوید مجلس می

   ر کنار زنجانی وجود  شک تشکيالت مافيایی د ون  ، بد  ارد  ند
وزير  ر  ی و براد  رضا حسينی فعال اقتصاد  حميد. اشته است  د

گروهی از او :   گوید  هم می  نژاد ی   احمد  ولت محمود   د   دارشا
 است که   او معتقد.   اند ه  ش کرد   و به نفت وارد ه  حمایت کرد

:   کند  می  حسينی تاکيد. است» پيشانی یک جریان«زنجانی 
    هم حاضر شوند   و شاید  اند ه  گذاری کرد یگران روی او سرمایه  د

اما گویا این . او مهره سوخته یک جریان است.   ننداش ک قربانی
ه   م نرسيد   که هنوز به مشام مرد  ارد  هایی د  ود  مهره سوخته، د

  .است
  !  کند  می  يد  وقتی زنجانی تهد  
پس از اینکه شورای عالی معماری و شهرسازی مجوز برج  

ر یکی ، وی با انتشار تصوی  ر ایران زمين را لغو کرد  زنجانی د
ر صفحه   زمين د ر منطقه ایران  یش د   ميليارد  های چند از پروژه

گونه عليه مقامات مسئول اعالم  ، با لحنی ارعاب  بوک خود فيس
ر این   البته زنجانی د.   رود  که زیر بار هيچ فشاری نمی  کرد

ه   ه است که چگونه وقتی با استفاد  بوکی اشاره نکرد نوشته فيس
، زیر بار کار   آورد ست می  ولت سابق پروژه به د  از رانت د

رفت، اما امروز که به واسطه تحقيق و تفحص  غير منطقی می
  !  رود زیر سوال رفته است، زیر بار حرف منطقی نمی

   سازمان حمايت از زنجانی فرو ريخت 
اتفاقات روزهای .   شود یک می  بابک زنجانی به انتهای خط نزد

زیرا .   ارد  یگر حاميان سابق را ند   زنجانی د  هد  د اخير نشان می
ولت تاریخ است،   ترین د ست  د  رئيس پاک  کرد عا می  ی که اد  مرد

یگر    هم د  ند  کرد انی که از وی حمایت می  مرد. رفته است
ر   ی د  یگر مرد   که او د  اد  زمين نشان د لغو مجوز ایران.   اند رفته

های زنجانی به  ارایی  ها و د ه  رقم پروند. يستحاشيه امنيت ن
ارایی به هر روشی،   ار د  ی بزرگ است که تحصيل این مقد  حد

با توجه به فشار افکار عمومی و .   رسد کمی عجيب به نظر می
 که   س زد  توان حد ن روز شمار تخلفات وی، می  بر مال شد

 تا برای او   ارند  ندیگر توانی   ر جوان، د  حاميان آقای ميليارد
ر بوق و کرنا   ائما د  هایی که برخی د همه سال.   هزینه کنند

ها  ل  ها خون د ن تحریم  ور زد  ما برای د« که   ند  کرد می
بهتر این است که .   یک نبود   به واقعيت نزد  زیاد» ایم ه  خورد

 خون ها ر این سال  یگر، د  های د بگویيم بابک زنجانی و زنجانی
  .م را نوش جان  های مرد ارایی   و د  ه اند  م کرد  ل مرد  به د
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  حقوق بشری جهانهي اعالمبيبمناسبت سالگرد تصو
 ميالدی که اطالعات دقيقی در مورد 1941از حدود سال 

جنایات نازی ها در آلمان هيتلری و سرزمين های اشغالی به 
اد سازمان ها و تعهدات دنيای خارج درز کرد، فکر و عزم ایج

منشور ( بين المللی برای حفظ صلح جهانی قوت گرفت 
، اعالميه ملل متحد در ژانویه 1941اتالنتيک در آگوست 

 و پيشنهادات دامبارتون اوکس برای تاسيس سازمان 1942
با پایان گرفتن جنگ ). 1944ملل متحد در سپتامبر و اکتبر 

 مليون 55( وحشتناک آن جهانی دوم و آگاهی از ویرانی های 
 مليون زخمي، نابودی بسياری کشورها و شهرها و 27کشته، 

، اهداف ارزشمند سازمان ها و ) تریليون دالرخسارت5/1
کوره های آدم . تعهدات بين المللی فوق بيش از پيش نمایان شد

سوزي، افشای جنایات جنگی در دادگاه نورنبرگ، راه پيمائی 
بمباران های اتمی هيروشيما و ناکازاکی مرگ باتا آن، و نتایج 

به فکر و عزم جدید جهانی برای حفظ صلح در دنيا کمک 
تصویب اعالميه جهانی حقوق بشر یکی از بزرگترین . کرد

در عين حال دارای . دستاوردهای بشری به حساب می آید
کشورهای  مقتدر سرمایه داری جهان . نقایص جدی است

. ایه و بازار آزاد تعبير می کنندحقوق بشر را در آزادی سرم
مخالفت با چنين نظمی را مخالف آزادی و حقوق انسانی می 

حق سرکوب چنين دیدگاهی را در هر کجای دنيا باشد . دانند
کشورهای استبدادی جهان سوم با . برای خود محفوظ می دانند

. اسلحه ناسيوناليزم و مذهب حقوق انسانی را سرکوب می کنند
رها هر نوع مخالفت با عملکرد حاکميت براندازی در این کشو

دانسته می شود و ) مانند جمهوری اسالمی(و ضد امنيت ملی 
برخی از این حکومت . مخالفان را با شدت مجازات می کنند

ها آشکارا اعالميه جهانی حقوق بشر را رد می کنند و برای 
حقوق بشر "آن جایگزین های مطابق با سالیق خود مثل 

روند تنظيم و تصویب اعالميه . و غيره  می گذارند" یاسالم
جهانی حقوق بشر  نشان ميدهد که این تضادها و تناقضات 
وجود داشته و اثرات سوء خود را در مفاد این اعالميه گذاشته 

  .است
 ميالدی منشور ملل متحد توسط نمایندگان 1945 جون 26در 
کو به  کشور موسس سازمان ملل متحد در سانفرانسيس50

اگر چه در پيشنهادات دامبارتون اوکس برای . امضا رسيد
تاسيس سازمان ملل متحد به موضوع حقوق بشر اشاره ای 
گذرا شده بود، ولی آگاهی از توانائی انسان در نابودی و انجام 
اعمال وحشيانه، منجر بر اصرار و ابرام شدیدی بر شناسائی 

 اثر اصرار در حقيقت در. حقوق اساسی انسانها گردید
نمایندگان کشورهای کوچک و بسياری از سازمان های غير 
دولتی بود که موضوع حقوق بشر بطرق زیر در مقدمه و ماده 

  :اول منشور سازمان ملل متحد گنجانده شد
با تائيد مجدد ایمان به حقوق اساسی انسانها، کرامت و « :مقدمه

رهای ارزش شخص انسان، حقوق برابر مردان و زنان و کشو
  .«بزرگ و کوچک

پيشبرد و گسترش احترام به حقوق بشر و آزادی ... «:ماده اول
های اساسی برای همه بدون توجه به نژاد، جنسيت، زبان و 

  .«مذهب
یشنهاد تدوین یک سری اصول جهانی حقوق بشر که بدوا از 
طرف کشورهای پاناما، مکزیک، شيلي، و کوبا ارائه شده بود 

 همه کشورها قرار گرفت و توافق گردید که مورد تائيد گسترده
  یکی از اولين وظایف» اسناد بين المللی حقوق« تدوین 

  .سازمان جدید التاسيس باشد

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تاسيس کميسيون حقوق بشر سازمان ملل
در اولين جلسه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل که 

طعنامه تاسيس  در لندن منعقد شد، ق1946 فوریه 16درتاریخ 
وظيفه این . کميسيون حقوق بشر سازمان ملل به تصویب رسيد

  کميسيون ارائه پيشنهادات، توصيه ها و گزارشات در موارد
  :زیر به کنسول اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل بود

  اسناد بين المللی حقوق) الف)
اعالميه یا ميثاق جهانی در مورد آزادی های مدني، ) ب)

   آزادی اطالعات و موارد مشابهوضعيت زنان،
  حمایت ار اقليت ها) پ)
جلوگيری از تبعيض بر مبنای نزاد، جنسيت، زبان و ) ت)

  مذهب
در این جلسه، اعضای هسته اوليه کميسيون حقوق بشر انتخاب 

، ترکيب 1946 می 20 آوریل تا 29شدند ولی بعدا در جلسه 
اليا،  عضو از کشورهای استر18نهائی کميسيون مرکب از 

بلژیک، بالروس، چين، شيلي، مصر، فرانسه، هندوستان، 
لبنان، پاناما، فليپين، اوکراین، اتحاد جماهير شوروی 
سوسياليستي، یوگسالوي، اوروگوئه، بریتانيا و ایاالت متحده 

سپس کميسيون از دبير کل سازمان ملل . آمریکا انتخاب شدند
وظایف کميسيون تقاضا نمود که کليه اطالعاتی که در زمينه 

پيرو این تقاضا بود که . در جهان وجود دارد، جمع آوری گردد
. بخش حقوق بشردر دبيرخانه سازمان ملل تاسيس گردید

 شرایط، نحوه 1946 جون 21شورای اقتصادی و اجتماعی در 
  .کار و عضویت در کميسيون حقوق بشر را تصویب نمود

  تهيه و تدوین اعالميه جهانی حقوق بشر 
مرحله، ) 8(ه و تدوین اعالميه جهانی حقوق بشر در هشت تهي

در این مدت، هر یک از . و حدود دو سال به طول انجاميد
نکات اعالميه توسط نمایندگانی با عقاید متفاوت از اروپای 
شرقی و غربی گرفته تا تمدنهای آسيائی و امریکائي، از 

تقدات سيستم های حقوقی آنگلوساکسون و التينی گرفته تا مع
مذهبی و فرهنگی خاور ميانه، همگی مورد بحث های مهيج و 

  .پر حرارت قرار گرفت
 نيویورک، -ليک ساکسس ( اولين جلسه کميته تهيه پيش نویس 

در این جلسه، دو پيش نویس مورد ) 1947 جون 25 تا 9
اولی پيش نویس رئوس اسناد بين المللی . مقایسه قرار گرفتند

س بخش حقوق بشر دبيرخانه سازمان حقوق بشر که توسط رئي
ملل تهيه شده بود و در بر گيرنده تمامی حقوق های پيشنهاد 
شده در پيش نویسهای بين المللي، قانون اساسی کشورها، 

  پيشنهادات اعضای کميسيون حقوق بشر، سازمانهای غير 
  ١٣  ادامه درص                                                         
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  ....بيبمناسبت سالگرد تصو
  دومی پيش نویسی که نماینده. دولتی و افراد عالقمند بود

بریتانيا در کميسيون برای تصویب در مجمع عمومی پيشنهاد 
این دو پيش نویس از نظر فرم اوليه اسناد حقوق . کرده بود

بشر مقایسه شدند و تصميم گرفته شد که پيش نویس بخش 
. سازمان ملل، مبنای کار قرار گيردحقوق بشر دبيرخانه 

برخی از نمایندگان معتقد بودند که فرم اسناد حقوق بشر باید به 
دارای وزن اخالقی و بدون تعهد حقوقی ( صورت اعالميه 

باشد و برخی دیگر معتقد ) برای کشورهای عضو سازمان ملل
دارای تعهد حقوقی ( بودند که فرم آن باید به صورت ميثاق 

) ورهای عضو سازمان ملل که آنرا قبول می کنندبرای کش
پس از بحث های فراوان، کميته به این نتيجه رسيد که . باشد

بهترین فرم، یک اعالميه کلی با مفاهيم عمومی و متعاقب آن 
از اینرو . یک یا چند ميثاق با حقوق های مشخص می باشد

ن کميته پيش نویس تصميم گرفت دو سند را تهيه و به کميسيو
 یکی پيش نویس اوليه یک اعالميه -حقوق بشر پيشنهاد نماید 

جهانی برای اصول کلي، و دیگری پيش نویس اوليه یک ميثاق 
بين المللی حقوق بشر برای متعهد نمودن کشورهای امضاء 

  .کننده آن
 17 تا 2 سوئيس، -ژنو(دومين جلسه کميسيون حقوق بشر

  )1947دسامبر 
 سازمانهای غير دولتی وحتی افراد در این جلسه که بسياری از

عالقمند نيز حضور داشتند، این فکر و اندیشه که اسناد حقوق 
بشر متشکل از سه قسمت یعنی یک اعالميه، یک ميثاق، و 

خانم النور روزولت تاخير . معيارهای اجرا باشد، قّوت گرفت
در تشکيل جلسات را غير قابل قبول می دانست و اعضای 

یق می کرد تا بجای نطق های طوالنی کميسيون را تشو
تبليغاتي، بر روی هدف کميسيون یعنی تهيه و تدوین اعالميه 

 ساعت 18برخی از اعضا کميسيون تا روزی . متمرکز شوند
پس از مباحثات زیاد، توافق شد که اگر چنانچه . کار می کردند

مطرح گردد، ) و نه بجای آن(اعالميه، بعنوان مقدمه ميثاق 
یرش بسياری از دولت های طرفدار ميثاق قرار خواهد مورد پذ
معروف » پيش نویس ژنو«حاصل کار این جلسه، به . گرفت

شد و جهت اظهار نظر برای همه دولتهای عضو سازمان ملل 
  .ارسال شد

 نيویورک، -ليک ساکسس (ومين جلسه کميته تهيه پيش نویس د
  )1948 می 21 تا 3

 بسياری از دولت های در این جلسه، نظراتی که از سوی
ارائه شده بود، » پيشنهاد ژنو«عضو سازمان ملل در مورد 

پيشنهادات سازمان ملل در . یکایک مورد بررسی قرار گرفت
مورد آزادی اطالعات، پيشنهادات اعضای کميسيون در باره 
وضع زنان و اعالميه حقوق و وظایف انسان که در نهمين 

یکائی در مارچ تا می کنفرانس بين المللی کشورهای آمر
 کلمبيا تشکيل شده بود، نيز مورد بررسی – در بوگوتا 1948

در این جلسه، پيش نویس ميثاق بطور کامل باز . قرار گرفت
نویسی شد ولی به علت کمی وقت، فقط قسمتی از پيش نویس 
اعالميه باز نویسی شد و معيارهای اجرا اصال مورد بررسی 

   .قرار نگرفت
 نيویورک، - ليک ساکسس ( ميسيون حقوق بشرسومين جلسه ک

  )1948 جون 18 می تا 24
در این جلسه، اعضای کميسيون مجددا یکایک مواد اعالميه را 
مورد برسی قرار دادند و توانستند اعالميه را تلخيص و بطور 
. کامل باز نویسی کرده و آنرا بدون رای مخالف تصویب نمایند

  نویس ميثاق را که کميته ولی کميسيون وقت نداشت که پپش 

  
  
  
  

. باز نویسی کرده بود، و یا معيارهای اجرا را بررسی نماید
گزارش این جلسه و پيش نویس اعالميه جهانی به شورای 

  .اقنصادی و اجتماعی فرستاده شد
  تصميم شورای اقتصادی و اجتماعي

 اگوست 26 و 25شورای اقتصادی و اجتماعی در جلسه 
ور همه اعضا شورا تشکيل شده بود،  ژنو که با حض1948

پس از استماع مواضع یکایک اعضا، تصميم گرفت که پيش 
نویس اعالميه جهانی حقوق بشررا بهمراه کليه مدارک و 
گزارش ها ئی که از سومين جلسه کميسيون حقوق بشر 
دریافت کرده بود و نيز صورت جلسه مذاکرات شورای 

   .ومی ارسال دارداقتصادی و اجتماعی را برای مجمع عم
  بررسی پيش نویس در کميته سوم مجمع عمومي

 در پاریس، پيش 1948 سپتامبر 24مجمع عمومی درجلسه 
نویس اعالميه جهانی حقوق بشر را برای بررسی جامع و 

کميته اجتماعي، انسانی و (دقيق به کميته سوم مجمع عمومی 
دسامبر  7 سپتامبر تا 30کميته سوم از . ارجاع نمود) فرهنگي

 جلسه را صرف بحث و بررسی درباره پيش 85 جمعا 1948
 168در این مدت، . نویس اعالميه جهانی حقوق بشر نمود

اصالحيه رسمی درباره مواد مختلف پيش نویس، توسط 
کميته سوم، ابتدا . کشورهای عضو سازمان ملل ارائه گردید

پيش نویس را بطور کلی و سپس یکایک مواد را به تفصيل 
  .رد بررسی قرار دادمو

این : در قسمت بررسی های کلي، نماینده ایاالت متحده گفت
اعالميه فقط اولين قسمت از اسناد حقوق بشر منشور ملل متحد 
است که می بایستی توسط ميثاق حقوق بشر که بصورت 
قرارداد الزم االجرا تنظيم شده، و مقررات اجرائی داشته باشد 

اعالميه طوری طرح شده :  گفتنماینده نروژ. تکميل گردد
است که استانداردهای اخالقی را بجای تعهدات قانونی می 

وی تائيد نمود که حقوق بشر را نباید در حيطه اختيارات . نشاند
الزم است : نماینده پاکستان گفت. داخلی دولت ها محسوب نمود

که مردم دنيا وجود یک قانون را برای رفتار متمدنانه در 
نماینده فيليپين .  المللی و امور داخلی خود بپذیرندروابط بين

هدف اصلی اعالميه، فقط دستيابی به موفقيت اخالقی : گفت
نيست بلکه قادر نمودن همه انسانها به شناخت حقوق و از 

وی تائيد نمود که انسان می . اینرو شخصيت خود می باشد
وانند بایستی احساس کند که قوای مجریه، مقننه و قضائيه نميت

تجاوز : نماینده شيلی گفت. حقوق اساسی او را خدشه دارنمایند
به حقوق شناخته شده در اعالميه به معنی تجاوز به اصول 

اعالميه، تقسير معتبر : نماینده فرانسه گفت. سازمان ملل است
منشور ملل متحد بوده و با تصویب آن، موضوع حقوق بشر 

نگرانی بين المللی دیگر یک موضوع داخلی نبوده بلکه یک 
وی اظهار اميدواری کرد که اعالميه، بيان حقوق همه . است

 کشور عضو سازمان ملل، بوده 58 و نه فقط -انسانهای جهان 
هيچ کشوری نمی تواند اصول اعالميه : نماینده لبنان گفت. باشد

را بدون تجاوز به مبانی منشور ملل متحد مورد تجاوز قرار 
ک، چين و فرانسه پيش نویس اعالميه را نمایندگان بلژی. دهد

به جهت اینکه مصالحه ای بين نظرات بسياری از دولت ها 
اعالميه در شکل : نماینده آفریقای جنوبی گفت. بود، ستودند

فعلی آن، پا را ازحد حقوق عمومی قابل قبول فراترگذاشته 
اعالميه عمدتا بر مبنای : نماینده عربستان سعودی گفت. است

غربی استوار است که در بسياری از موارد با الگوی فرهنگ 
  فرهنگی کشورهای شرقی متفاوت است ولی این بدان معنی 
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  نيست که اعالميه مخالف الگوی فرهنگی کشورهای شرقی

وی در پایان .  با آن مطابقت نداشته باشداست، حتی اگر
بدون هيچگونه محدودیت « خواستار تغير و تعدیل حق ازدواج 

حق آزادی تغير مذهب «و نيز خواستار حذف عبارت » مذهبي
نمایندگان عراق، . شد، و آنها را زیاده از حد خواند» و عقيده

سوریه، بوليوي، ونزوئال و دانمارک نظر نماینده عربستان 
عودی را تائيد نمودند ولی نماینده هندوستان گفت که قانون س

اساسی هندوستان حق تغير مذهب را مجاز شمرده و این در 
وی گفت قبول نظر . مورد مسلمانان هندوستان نيز صادق است

نماینده فرانسه . است» فاجعه« نماینده عربستان سعودی یک 
 آزادی تغير گفت که یکی از مهمترین جلوه های آزادی عقيده،

پيش نویس اعالميه فاقد سه : نماینده شوروی گفت. عقيده است
شرط الزم یعنی ضمانت آزادی برای همه با در نظر گرفتن 
حق حاکميت دولت ها، ضمانت حقوق بشر با توجه به شرایط 
اقتصادي، اجتماعی و ملی هر کشور، و شرح وظایف 

.  می باشدشهروندان نسبت به کشورشان، مردمشان و دولتشان
   .نمایندگان بالروس و اوکراین نظرات مشابهی ارائه نمودند

 5 ( 94پس از بررسی های کلي، اعضای کميته سوم درجلسه 
موافقت نمودند که فقط مواد اعالميه جهانی ) 1948اکتبر (

حقوق بشر را به تفصيل بررسی نماید زیرا که دو سند دیگر  
با این . بررسی نبودندهنوزآماده ) ميثاق و معيارهای اجرا

وجود، کميته سوم از ارائه نظرات در مورد دو سند دیگر 
  .اسناد بين المللی حقوق جلوگيری نکرد

، پيشنهاد نماینده )1948 نوامبر 30 ( 168کميته سوم در جلسه 
سوکميته . لبنان را برای برقراری یک سوکميته تصویب نمود

« را فقط از نظرمی بایستی کليت اعالميه جهانی حقوق بشر 
بررسی نموده و نتيجه » ترتيب، هماهنگي، یک نواختی و فرم
هم چنين از سوکميته . را به کميسيون سوم گزارش نماید

خواسته شد تا یک گروه پنج نفره زبان متشکل از زبانهای 
رسمی سازمان ملل تشکيل داده و متن اعالميه به این زبان ها 

سوکميته متشکل از .  قرار دهندرا دقيقا مورد باز بينی و کنترل
نمایندگان استراليا، بلژیک، چين، کوبا، اکوادور، فرانسه، 
لبنان، لهستان، اتحاد جماهير شوروی سوسياليستي، بریتانيا، و 

 هر 1948 دسامبر 4 تا 1ایاالت متحده آمریکا طی ده جلسه از 
. یک از مواد اعالميه را با دقت باز بينی و کنترل نمود

ه پيشنهاد نمود که مواد مربوط به بردگی و شکنجه و سوکميت
نيز تساوی در برابر قانون و حق رجوع به محاکم ملی صالحه 

 تا 175گزارش سو کميته در جلسات . به دو قسمت تقسيم شوند
کميته سوم به دقت مورد بازبينی ) 1948 دسامبر 6 تا 4 (178

   .و موافقت قرار گرفت
 اعالميه بطور جداگانه مورد پس از آنکه محتوی و ترتيب

تصویب کميته سوم قرار گرفتند، درباره کل متن رای گيری به 
 رای موافق، 29عمل آمد که در نتيجه، پيش نویس اعالميه با 

  . رای ممتنع و بدون رای مخالف به تصویب رسيد7
، نماینده اتحاد )1948 دسامبر 7(  کميته سوم 179در جلسه 

تی دالیل خود را برای دادن رای جماهير شوروی سوسياليس
ممتنع درباره پيش نویس اعالميه بدین صورت بيان داشت که 

قرار نگرفته و متنی بيشتر اصالحيه های کشورش مورد قبول 
 تصویب شده است عمال برابر با پيش نویس 178که در جلسه 

وی سپس . اوليه بوده و از اینرو مورد رضایت کشورش نيست
پيشنهاد نمود که مجمع عمومي، تصویب پيش نویس مصوب 

  در بسياری از مواد به اصالحات « کميته سوم را بدليل اینکه 
  

  
  
  
  

. لسه آتی مجمع به تعویق اندازدنياز دارد، تا ج» عمده 
  نمایندگان بالروس و اوکراین از این پيشنهاد شوروی پشتيبانی 

نمایندگان ایاالت متحده، فيليپين، فرانسه و اکوادور با . کردند
پيشنهاد شوروی مخالفت کرده و اظهار داشتند که کميته قبال 
پيش نویس اعالميه را تصویب نموده است و عمل نماینده 

 رای موافق، 6پيشنهاد شوروی با . وی غير قانونی استشور
  . رای ممتنع تصویب نشد1 رای مخالف و 26

 بررسی نهائی پيش نویس در مجمع عمومی با - 8مرحله 
  حضور کليه اعضا

 1948 دسامبر 10 و 9مجمع عمومی سازمان ملل در جلسات 
که با حضور کليه اعضا در پاریس تشکيل شد، پيش نویس 

.  جهانی حقوق بشر را مورد بررسی نهائی قرار داداعالميه
در این جلسات، نمایندگان سی و پنج کشور ابراز نظر نمودند 
ولی بسياری از آنها نکاتی را متذکر می شدند که قبال در کميته 

هنگام تقدیم پيش نویس اعالميه جهانی . سوم هم بيان شده بود
هت بررسی حقوق بشر به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ج

نهائی و تصویب، خانم النور روزولت رئيس کميسيون حقوق 
امروز ما در آستانه یک واقعه بزرگ در « : بشر اظهار داشت

  .«حيات سازمان ملل متحد و بشریت قرار گرفته ایم
  نظرات موافق 

اعالميه، نمودار یک مرحله مهم از تاریخ : تماینده لبنان گفت
یس این اعالميه بر مبانی قاطع وی گفت پيش نو. انسانيت است

بين المللی استوار است زیرا که پيش نویس اوليه بخش حقوق 
بشر دبيرخانه نه تنها مجموعه صدها پيشنهاد توسط دولتها و 
افراد عادی بوده است، بلکه قوانين و مقرارت همه اعضای 

نماینده ایاالت متحده . سازمان ملل را نيز در بر گرفته است 
ميه از عالقه عميق به صلح نشات گرفته و بر مبنای اعال: گفت

این اعتقاد است که انسان می بایست آزاد باشد تا بتواند 
شخصيت خود را به حد کمال توسعه داده و حيثيت اش مورد 

از وقتی که اعالميه تصویب : نماینده شيلی گفت. احترام باشد
گردیده شود دیگرهيچ کس نمی تواند به حقوقی که در آن اعالم 
نماینده . تجاوز کند، ولی مطرود جامعه بين المللی نگردد

اعالميه قویترین و فوری ترین اعتراض انسانيت : فرانسه گفت
در جلسه سوم مجمع : نماینده فيليپين گفت. بر ضد ظلم است

در . عمومي، سازمان ملل برای زنده بودنش امتحان پس ميدهد
نگران، سازمان ملل با این لحظه خطير و در مقابل یک دنيای 

. بوجود آوردن این اعالميه، بقای خودش را تضمين می کند
اعالميه، مقدمه قانون اساسی آینده جهان : نماینده ایسلند گفت

تهيه پيش نویس اعالميه، نشانی در : نماتنده بریتانيا گفت. است
وی گفت که هيچگاه سابقه نداشنه . جاده پيشرفت انسان است

ه کشور بهم پيوندند و بر سر آنچه که آنرا است که این هم
نماینده دانمارک . حقوق بنيادین فرد می نامند، موافقت کنند

اعالميه، وعده ای را که درمورد برابری مرد و زن در : گفت
منشور سازمان ملل داده شده است، به یک واقعيت زنده تبدیل 

نشات اعالميه ازکمال مطلوب : نماینده کانادا گفت. کرده است
نماینده . گرفته و بيانگر شرافتمندانه ترین اصول و آرزوهاست

انسانيت وارد مرحله جدیدی ميشود که می : بوليوی گفت
بایستی به تدوین یک قانون اساسی بين المللی بيانجامد که در 

   .آن حق حاکميت دولتها، بنفع فرد انسانی محدود گردد
عالميه و روحيه بسياری از نمایندگان به جهانشمول بودن ا

  . مصالحه ای که در تدوین آن بکار رفته است، اشاره کردند
  ١٥   ادامه درص                                                      
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  ....بيبمناسبت سالگرد تصو
   کشور متمدن موفق شدند که58نمایندگان : نماینده شيلی گفت

  ق آمده، بر روی یکبر اختالفات عقيدتی و قضائی خود فائ
: نماینده فرانسه گفت. اعالميه برای حقوق بشر موافقت کنند

وی . عمده ترین نکته جدید اعالميه، جهانشمول بودن آنست
گفت به علت جهانی بودن، این اعالميه از دیدگاه وسيعتری 

نماینده استراليا . نسبت به اعالميه های ملی برخوردار است
ب توسط اکثریت اعضای سازمان پس از پذیرش و تصوی: گفت

ملل، این اعالميه با قدرت و اختيارت بسيار وسيعتری به جهان 
وی معتقد بود که همه بشریت در تهيه پيش . عرضه خواهد شد

نماینده . نویسی که به ثمر رسيده است، شرکت داشته است
اعالميه، نه منعکس کننده نقطه نظرات مردمی : برزیل گفت

ن کننده یک دکترین سياسی و یا نظام خاص است، ونه بيا
بلکه اعالميه، نتيجه همکاری معنوی و اخالقی . فلسفی ویژه

تهيه و تدوین : نماینده نيوزالند گفت. بسياری از کشورها است
اعالميه کار مشکلی بوده است زیرا که تاليف کنندگان آن 

ولی . دارای سوابق اجتماعي، اقتصادی و فلسفی متفاوتی بودند
ت شد که با حسن نيت و عالقه صميمانه به همکاري، می ثاب

: نماینده هلند گفت. توان نظرات متباین را با یکدیگر آشتی داد
اگرچه اعالميه برای دولتها الزم االجرا نيست، ولی دارای 
یک نيروی عظيم اخالقی است و برای همه آنهائی که جهت 

می کنند، به اعتالی استانداردهای مادی و معنوی زندگی تالش 
نماینده . عنوان یک چراغ راهنما مورد استفاده خواهد بود

اعالميه، به عنوان مبنای به حقيقت پيوستن یکی : مکزیک گفت
از واالترین اهداف سازمان ملل یعنی توسعه و تشویق احترام 

: نماینده نيوزالند گفت. جهانی به حقوق بشر محسوب ميشود
 فقط دارای نيروی اخالقی اعالميه، به عنوان بيان اصول،

اعالميه، مکمل طبيعی منشورملل : نماینده اروگوئه گفت. است
متحد است و از اینرو تنفيذ و احترام نهادن به مواد آن یکی از 

طی قرنها : نماینده سوریه گفت. تعهدات کشورهای عضو است
استبداد، تمدن بتدریج پيشرفت کرده است تا نهایتا اعالميه 

اعالميه کار چند نماینده مجمع و یا . شده استحاضر تدوین 
شورای اقتصادی و اجنماعی نيست بلکه دستاورد نسل های 
انسانی است که برای این هدف کار کرده اند و اکنون مردم 
. جهان می بينند که هدفشان توسط سازمان ملل بدست آمده است

 با قبول منشور ملل متحد، اعضای سازمان: نماینده لبنان گفت
ملل قبال بطور رسمی تعهد کرده اند که در پيشبرد و گسترش 
احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی کوشا باشند ولی این 
اولين بار است که حقوق بشر و آزادی های اساسی به تفصيل 

از اینرو، هر دولتی می داند که خود را تا چه . بيان شده است
رای تعهد، هر حد متعهد نموده است و در صورت عدم اج
وی خاطر نشان . شهروندی ميتواند به دولت خود اعتراض کند

ساخت که اعالميه وسيله مفيدی برای انتقاد بوده و باعث تغير 
   .در روشهای حقوقی کنونی خواهد شد

  نظرات موافق با برخی مالحظات 
در این ميان، کشورهای هالند، بلژیک، کانادا و مصرضمن 

ميه، از برخی جنبه های آن ابراز حمایت شورانگيز ازاعال
نماینده هلند از اینکه مبنای الهی انسان و . ناخرسندی کردند

سرنوشت فنا ناپزیر آن در اعالميه قيد نشده است، اظهار 
نماینده بلژیک آرزو داشت که مبنای واقعی . تاسف کرد

برابری حقوق یعنی منشاء مشترک و سرنوشت همه انسانها در 
نماینده کانادا معتقد بود که زبان اعالميه . يگردیداعالميه قيد م

دارای کلمات مبهم و غيردقيق است و اگر چنانچه متن اعالميه 
  قبل از ارائه به مجمع عمومي، توسط کميسيون بين المللی 

  
  
  
  

نماینده . حقوق بررسی ميشد، این اشکال بر طرف می گردید
  هيچگونه مصر با توجه به ماده مربوط به ازدواج بدون 

محدودیت از نظر نژاد، مليت یا مذهب گفت که در کشور او و 
تقریبا در همه کشورهای مسلمان، برخی محدودیت ها در 
. مورد ازدواج زنان مسلمان با مردان غير مسلملن وجود دارد

این محدودیت ها یک خصلت مذهبی است که از اصول مذهبی 
  . نادیده انگاشتمسلمانان سرچشمه می گيرد و نمی توان آنرا

  نظرات انتقادي 
تمایندگان آفریقای جنوبي، شوروي، اوکراین، چکسلواکي، 
بالروس، لهستان و یوگسالوی اعالميه را مورد انتقاد قرار 

اعالميه، در مورد حقوق و : نماینده آفریقای جنوبی گفت. دادند
آزادی ها، پا را بسيار فراتر از آنچه که در منشور ملل متحد 

اعالميه دارای کمبود : نماینده شوروی گفت.  گذاشته استآمده،
برخی از مواد درباره موضوعات . ها و نواقص جدی است

بسيار مهم نظير برده داری و یا حق آموزش بسيار خالصه 
ماده مربوط به آزادی نشرعقاید، مسئله آزادی . بيان شده است

اید بيان را حل نمی کند زیرا که می بایستی از انتشار عق
خطرناک نظيرعقاید جنجگجویانه و فاشيستی جلوگيری نمود 
ولی همين ماده، آزادی انتشار عقاید عدالت جویانه و متعالی را 

برای موثر بودن آزادی بيان، کارگران باید . تامين نمی کند
بتوانند عقاید خود را ابراز دارند و بدین منظور مبایستی به 

وی هم چنين از . ته باشندوسایل چاپ و روزنامه دسترسی داش
نبود ماده ای که حقوق اقليت های ملی را تضمين کند و حق 

نمایتده . حاکميت دولت ها را محترم بشمارد، ابراز تاسف کرد
قبل از اینکه حق کار کردن، استراحت کردن، : اوکراین گفت

و آموزش عملی شود، می بایستی ابتدا سيستم اقتصادی بخش 
برابری واقعی بين افراد .  تغير دادخصوصی را بطور عمده

بشر فقط تحت یک سيستم اقتصادی که تضمين کننده شرایط و 
فرصتهای برابر برای توسعه ظرفيتهای هر فرد باشد، امکان 
. پذیر است و آنچه که در اعالميه آمده است، برابری نيست

اعالميه با روحيه انقالبی عجين : نماینده چکوسلواکی گفت
سورانه و مدرن نيست و در آن، الغای مجازات نشده است، ج

اعالميه . اعدام در زمان صلح مورد موافقت قرار نگرفته است
فقط کمال مطلوب های متعالی را بيان داشته ولی هيچ وسيله 
ای برای اجرای آنها در زندگی سخت روزانه کارگران تامين 

 اعالميه، فقط بيان حقوق: نماینده بالروس گفت. نکرده است
بشر است و در آن هيچ ضمانتی برای حقوقی که بيان شده 

اعالميه، فقط حقوق و : نماینده لهستان گفت. است، وجود ندارد
آزادی های متعارف در مکاتب قدیمی آزادی خواه را بيان می 
دارد ولی اصال این موضوع را بيان ننموده که در مقابل آن 

 حزبی ها و حقوق، فرد در برابر همسایگان، خانواده، هم
هم چنين حقوق فرد برای تکلم به زبان . کشورش وظایفی دارد

وی . خود و حفظ فرهنگ ملی کامال نادیده گرفته شده است
گفت در واقع این اعالميه در مقایسه با اعالميه حقوق انسان و 
شهروند که بر اثر انقالب فرانسه بوجود آمد، و مانيفست 

ق انسان را الزم شمرده، کمونيست که در یکصد سال قبل حقو
. و نيز اصول الهام بخش انقالب اکتبر، یک قدم به عقب است

حقوق بشر که معموال در برگيرنده : نماینده یوگوسالوی گفت
حقوق سياسی و مدنی است، باید به حقوق اجتماعی نيز توسعه 

   .یابد
حق داشتن عقاید مختلف، یک : در پایان نماینده هندوستان گفت

  است که مردمی که واقعا دموکراتيک هستند، آنرا حق مقدس 
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  ....بيبمناسبت سالگرد تصو
  وی گفت، نظير سایر. حق طبيعی و رسمی خود می دانند

کشورها، هندوستان هرگز با محدود کردن حقوق سياسی 
 موافقت نخواهد - هر چند اصيل –ی بخاطر حقوق اجتماع

نماینده بوليوی نظرات نمایندگان را بدین گونه جمع بندی . کرد
در خالل تهيه و تدوین اعالميه، دو مکتب فکری مخالف : نمود

از یک سو، نظریه شوروی که می . با یکدیگر برخورد کردند
و از سوی دیگر، » فرد، تحت سيطره دولت باشد« خواهد 

فرد را قادر می سازد «  کشورهای دموکراتيک که نظریه کليه
تا دولت تشکيل دهد که به نوبه خود، می بایستی به حقوق فرد 

  .«احترام بگذارد
  اصالحيه های پيشنهادي 

نماینده شوروی مجددا اعتراضات خود را نسبت به اعالميه 
  ابراز نموده و گفت که اعالميه بر خالف حق حاکميت ملی 

  

  
  
  

اینرو کامال با اصول سازمان ملل متحد ناهماهنگ است و از 
  .است

وی اظهار داشت که استقالل و سعادت هر کشوری بر اساس 
حاکميت ملی است و این اصل تنها ضامن کشورهای کوچک 

وی سپس . در مقابل مقاصد تجاوزگرانه دولت های قوی است
چهار اصالحيه نظير انچه که در کميته سوم ارائه نموده بود، 

یکایک این اصالحيه ها مورد رای گيری قرار . يشنهاد کردپ
هم چنين پيشنهاد . گرفت ولی هيچ کدام از آنها پذیرفته نشد

که مورد تائيد بالروس، چکوسلواکي، لهستان، ( شوروی 
برای به تعویق انداختن تصویب ) اوکراین، و یوگسالوی بود

سپس . اعالميه تا چهارمين جلسه عادی مجمع عمومی رد شد
رئيس مجمع عمومی پيشنهاد بریتانيا مبنی بر حذف یک ماده 
از اعالميه و تلفيق آن با ماده دیگر را به رای گذاشت که مورد 

   .تصویب قرار گرفت

 
 "ترکيه" فساد مالی دردولت لبيرال اسالمگرای
  !ماهييت رژيم را افشاء ساخت 

 از دولت ترکيه اکنون درگير بزرگ ترین بحران سياسی پس 
تظاهرات تخریب پارک گزی در ( اعتراضهای خيابانی

دولت اردوغان در دوره پيشين اعتراضات .ميباشد ،)استانبول 
مردمی نيز هدف انتقاد واعتراض طيف وسيعی از مردم قرار 

 گرایی و تالش جهت تک قطبی  وی متهم به افراط. گرفت 
ودخالت درامورداخلی " سالطانيزم" کردن فضای سياسی

حزب عدالت و توسعه همواره در سال های . "یه است سور
گذشته و به ویژه بعد از آغاز بهار عربی تالش کرده است تا 
به عنوان الگوی یک کشوردموکراتيک برای دیگر کشورهای 

این در حالی است که ترکيه تنها . اسالمی تبدیل شود
است ) پيمان نظامی آتالنتيک شمالی(کشوراسالمی عضو ناتو 

ا اسرائيل روابط کامل دیپلماتيک دارد و از متحدان که ب
دردیداررجب طيب اردوغان نخست . آمریکا محسوب می شود

 دیدارعبد اهللا گل ریيس جمهور  وزیر ترکيه سپس بعد از دوماه
با جورج بوش قول وقرارو وعده های همکاری نظامی در 
تمام اقدامات عملي براي مبارزه با شورشيان حزب کارگران 

 دولت ترکيه  .بر قرار شد)ک.ک.پ(ردستان ترکيه ک
درکناردولت امریکا برای پياده کردن نيروی تجاوز به 

دولت ترکيه دایی عزیز تر از . افغانستان وعراق قرار گرفت 
امریکا برای پيش تازی تجاوز به سوریه خود را با ایاالت 

  .متحده امریکا پيوند زد
دینی و مذهبی مردم که اردوغان با استفاده از باور های  

بکمک فتح اهللا گولن پدر معنوی و مادی حزب عدالت با ثبت 
رشد اقتصادی و ثبات سياسی در مدتی به نام خود دچار توهم، 

از آن رو به هر گونه . خود شيفتگی و غرور کاذب شده است 
اعتراضی در جامعه واکنش نشان می دهد، با تحقير به آن می 

دید زبان می گشاید و می گوید بيش تا جائيکه به ته.نگرد
درصد از مردم با من هستند هر موقع بخواهم آنان را  50 از

اردوغان در شناخت اعتراض مردم هم ! وارد ميدان می کنم
دچار توهم شده، آنان را حاشيه نشينان که با خارج از کشور 

در مورد پروسه و چگونگی تشکيل . نام ميبرد.در ارتباط اند
وتوسعه به روایت های گوناگون بسياری در حزب عدالت 

 از  موسسين واعضای ارشد. رسانه های ترکيه درج شده است
فضيلت ، شاگردان نجم الدین اربکان رهبراسالمگرای رفاه

 ميالدی ازآن انشعاب کرده 2001 درسال   بودند که وسعادت
با تغييرات مهندسی شده امریکائی ضمن نزدیکی با 

 ونوگرای لبيرالی عنوان اسالمگرایی را به اسالمگرایان مالیم
گروه اردوغان نخست وزیر و عبداهللا ." دنبال خود می کشند
اسالم مالیم (با قرائت ویژه از اسالم " گول رئيس جمهور

یکی از چهره های  ” فتح اهللا گولن“معروف به طرفداری از 
مرموز و پشت پرده گروه های اسالمی ترکيه بودند که هر دو 

  .)ًا در ارتباط نزدیک با مجاهدین افغانستان قرار داشتنندسابق
فرقۀ مذهبی فتح اهللا گولن در واقع یکی از پشتوانه های اصلی 

حزب عدالت و توسعه بود که در سازماندهی تشکيالت “ایجاد 
حزبی، تبليغات، تأمين بودجۀ مالی و رهبری آن نقش بزرگی 

 حکومت کنونی پيوندی ایفاء کرده و هم اکنون نيز بندهای آن با
بهمين دليل درجنجال فساد مالی دستگيریها و . نا گسستنی دارد

نام گولن نيز در ، مقامات امنيتی وقضایی ، پليس ، عمليات
  .صدر موضوع ها قرار داشت 

فتح اهللا گولن از امام جماعت مسجد کوچکی در یک قصبه در 
ن حزب اکثر رهبرا. ارزروم به یک امپراتور بزرگ تبدیل شد

عدالت و توسعه نيز از شاگردان و دانش آموختگان مدارس 
. وی بنام ایمام خاطيب، تربيت مدرس و امام جماعت هستند

 در ارزروم به دنيا آمد در واقع 1939این شخص که در سال
 50 ترکيه است که ازدهه  نماد تسلسل سياست دولت مذهبی

ن شعبه ارزروم گزارا در عنفوان جوانی گولن از پایه. ایجاد شد
های  که محل تجمع فاشيست» انجمن مبارزه عليه کمونيسم«

را در ” فتح اهللا گولن “ محققان فرقۀ مذهبی.ترک بود ميباشد 
اصل برای مبارزه با گسترش نفوذ جریانات چپ و کمونيست 

 ایجاد شده بود از 70 و اوایل دهۀ 60طی سالهای اواخر دهۀ
يش دکتر نجيب هابلميت چندین سال پ. طرف سيا می دانند

اوغلو، استاد تاریخ در دانشگاه آنکارا رابطه بين جماعت 
دکتر . اهللا گولن را با سازمان سيا مورد بررسی قرار داد فتح

 ترور شد و پرونده وی هيچگاه 2002هابلميت اوغلو در سال 
از طرف دیگر عثمان نوری گوندش، . ای نرسيد به نتيجه

، در مورد رابطه "ميت" تی ترکيهرئيس سابق دستگاه اطالعا
گولن با سازمان سيا، در کتاب خاطرات خود ادعا نمود که 

که بيشتر "جنبش خد مت"جنبش گولن جنبش حزمت ویا 
 به عنوان 1990از اواسط دهه . دوست دارند باین نام گفته شود

برای . های سازمان سيا عمل کرده است پوششی برای فعاليت
   مأمور سازمان 130ین جنبش در حدود ، ا1990نمونه در دهه 
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  ....فساد مالی دردولت لبيرال
  سيا را در مدارس خود را در قرقيزستان و ازبکستان مخفی

 سازمان سيا از  وی در کتاب خاطرات خود اعالم کرد. نمود
عت در آسيای مرکزی برای دستيابی به امکانات این جما

نفوذ درجمهوریهای سابق .(مقاصد خود استفاده نموده است
 که 1990درسال : فتح اهللا گولن می گوید ). اتحاد شوروی 

سراسر روسيه دچار بحران بود دونفررا در شرایط خطر 
 تعداد دانشجو 1993جانی به آذربایجان اعزام کردیم در سال 

 10 هزار تقاضا که فقط 7 همه ساله  .دنندنفرش750به تحصيل
مسجد 1500. در صد شانس ادامه تحصيل دارند شرکت جستنند

دراین خصوص بيشترین کوشش (احداث ویا احيا گردیده است 
خارج :فتح اهللا گولن ميگوید ). از جانب دولت ترکيه بوده است 
 کشور جهان تعاليم اسالمی 52از محدوده جغرافيایی ترکيه در 

ازسبيری تا مغوالستان از آلبانی تا . ا گسترش داده ایم ر
، قر قيزستان ، ترکمنستان، ازبکستان، رومانی بلغارستان 

ازانگلستان تا افریقای جنوبی وپاکستان و افغانستان ، آذربایجان
 جمهوری خود 13امروزه روسيه فدراتيو که از ......

ری به فعاليت دوستان ما در ده جمهو. مختارترکيب یافته است 
نئو سيبير یسکی پایتخت . آموزشی و تربيتی اشتغال دارند

شهری است که دران کودکان روسی زبان ترکی را ، سيبری 
گزارش فعاليت تبليغاتی ." مثل زبان مادری خود تکلم می کنند
  ".گولن سایت احزاب ومذاهب جهان 

 این جریان مذهبی در کنار و یا به عنوان بخشی از جنگ غير 
عمل می کرد و هم ) شوروی(نظامی ناتو بر عليه کمونيسم 

اکنون نيز یکی از اجزای تفکيک ناپذیر جریانی است که از آن 
در ” سوپر ناتو“و یا ” کنترا گریال” ، ” گالدیو” به عنوان 

فتح اهللا گولن از جملۀ کسانی بود که . ترکيه از آن یاد می شود
 1980در سال ” اورنکنعان “از کودتادی امریکائی ژنرال 

دفاع کرده و طی یک توافقتنامۀ سّری در ازای دفاع از قانون 
اساسی پيشنهادی کنعان اورن مجوز حفظ و عدم تصفيۀ 
مریدان خود در دستگاه ارتش، پليس و مؤسسات دولتی ترکيه 

النه کردن فرقه های . را از حکومت کودتا دریافت کرده بود
تگاه دولت در حالی بود که در مذهبی در نيروهای امنيتی و دس

 تن از افسران و 1500حدود ” کنعان اورن“دوران کودتای 
فتح . فرماندهان دست چپی از ارتش تصفيه و اخراج شدند

 سال پيش به بهانۀ معالجه به امریکا مسافرت 11گولن حدود 
کرد و بالفاصله و بدون هيچگونه تشریفاتی اجازۀ اقامت دائم 

  در امریکا را
  .فت کرده و تا امروز در آنجا ماندگار شده استدریا

  .دولت اردوغان خود را ازمنجالب بيرون می کشد  
   
بيش از شش ماه از کشتار و  در جریان جنبش پارک گزی  

بگيرو به بند مخالفان دولت اردوغان که مردم خواهان استعفاء 
که در دو هفته اخير جنجالی ، اش بوده اند نگذ شته است 

 دولت لبيرال اسالمگرای ترکيه  به فساد مالی بزرگمربوط 
رسانه های جهان ،  درميان آنان بود که نامی ازآقا زاده ایرانی،

  .را بخود جلب کرد
 واحد جرایم   ميالدی2013 سپتامبر17روز سه شنبه تاریخ  

پليس ترکيه همزمان در دو شهر آنكارا و  سازمان یافته 
دراین .اسائی شده بودانجام دادعملياتی که قبال شن استانبول 
سياستمدار وفرزندان سه وزیر کابينه دولت ،  تعدادی  عمليات

  .کارمندان وتجار دستگير شدند، فعاالن بانگی ، اردوغان 
 نفر به اتهام 84  ،"روزنامه حریت در مرحله اول  به گزارش 

  وساز در  پرداخت رشوه و همچنين فروش مجوز به ساخت 

  
  
  
  

پسر وزیر آشور باریش . اند اظت شده بازداشت شدهمناطق حف
  صالح آاگالیان، پسر ظفر  گولر، پسر معمر گولر وزیر آشور،

پسر اردوغان  زیست و عبداهللا بایراآتار، آاگالیان وزیر محيط 
سازي به همراه رضا ضراب بازرگان  بایراآتار، وزیر شهر

له این معروف ایراني وهمسر خواننده معروف در ترآيه از جم
بانك ) بانگ خلق( مدیر بانك هالك . اند بازداشت شدگان بوده

مصطفي دمير شهردار فاتح از شهرهاي حومه  سليمان اصالن،
استانبول، علي آقا اوغلو، عثمان آقجا و امراهللا تورانلي مدیران 

وساز و همچنين محمد علي  هاي بزرگ ساخت عامل شرآت
یست و صدیق سویلو،  ز آهرمان، مدیر اجرایي وزارت محيط

  . "اند زیست در این فساد دست داشته مشاور وزیر محيط 
 ،  در پرونده فساد بزرگ مالی ترکيه موج جدیدي بپاخواست 

شهرهای استانبول، آنکارا و ازميروآدانا بار دیگر شاهد 
تظاهرات مردمی بود که خواستار کناره گيری دولت اردوغان 

خشن نيروهای پليس همراه با این اعتراضات با دخالت . شدند
پليس بدین منظور از ماشين های آب . دستگيریها ادامه یافت

. پاش، گاز اشک آور و گلوله های پالستيکی استفاده کرد
فساد <<:  فریاد ميکشيدند تظاهرکنندگان در شعارهای خود

  >>.همه جا را گرفته است
حزب کمونيست ترکيه طی اطالعيه ایی در تاریخ 

 در محل اسکله استانبول   جهت برپای تظاهرات19.12.2013
بی ، و خاطرنشان ساخت .  را اعالم نمود22.12.2013تاریخ 

قانونی وفساد وسرقت اموال مردم آنچه در دوروز اخيراتفاق 
کافی است که مردم به ماهييت دالالن وارتجاعيون و ، افتاده 

ولت  وخواهان استعفای د کارگذران دولت آمریکایی پی برده
 ظلم وستم و استثمار حزب عدالت و توسعه  ویا مقابل. گردنند 

حزب .که عليه مردم دست به جنایت زده واکنش نشان دهند 
این خاک تنها به دولت ارتجاعی :" کمونيست یاد آورميشود 

این .طرفدار آمریکا و استثمارگران دست راستی تعلق ندارد
هان استعفای دولت از این رو ما خوا.خاک به مردم تعلق دارد

حزب کمونيست اطمينان دارد . حزب عدالت و توسعه هستيم 
که حزب عدالت وتوسعه شکست خواهد خوردومردم ما برنده 

  ."خواهند شد
حزب جمهوری خلق  رهبر بزرگترین حزب اپوزیسيون ترکيه 

تواند بر  اردوغان دیگر نمي: سوسيال دمکرات ترکيه ، گفت
 این مسئله اصرار داشته باشد کشور حکومت کند و اگر بر

  به گزارش ایسنا. شاهد آخرین روزهاي حکومتش خواهد بود
به نوشته روزنامه الحيات کمال قليچدار اوغلو، رهبر مخالف 

رجب طيب اردوغان، نخست وزیر : در ادامه ابراز داشت که
ترکيه پس از رسوایي مالي برخي وزیران و سياستمداران 

وي تاکيد . کومت ناتوان شده استنزدیک وي، از اداره ح
امکان ندارد اردوغان پس از این بتواند در حکومت باقي : کرد

بماند، وي پس از این شاهد آخرین روزهاي حکومتش خواهد 
کند و به مانع تراشي در  بود و به پيشرفت ترکيه فکر نمي

کمال اوغلو با اشاره به . پردازد روند پيشرفت این کشور مي
که : سوایي مالي وي را غافلگير نکرده است، گفت اینکه این ر

حزب وي از سال گذشته براي کشف رسوایي مالي در 
کرده  ها اقدامات دولت و مسئوالن را کنترل مي وزارتخانه

دولت از طریق پافشاري بر : وي در ادامه افزود. است
کاري در گزارشات مالي خود و ارائه نکردن آن به  پنهان

این در . قدامي خالف قانون اساسي شده استپارلمان مرتکب ا
  ها حاکي از فساد مالي سنگيني از  حالي است که آن گزارش
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  ....فساد مالی دردولت لبيرال
  :کمال اوغلو تصریح کرد. سوي نزدیکان اردوغان بوده است

اي   کميته2003م از اینکه مردي که از سال ما متاسف هستي
را در پارلمان براي کشف فساد و مبارزه با آن تشکيل داد و 
من یکي از اعضاي آن بودم امروز کامال در فساد غرق شده 

وي در خصوص سياست خارجي ترکيه نيز گفت که .است
حزب وي براي رسيدن به صلح با کشورهاي همسایه و جهان 

تا به این کشورها ابالغ کند که در ترکيه یک تالش خواهد کرد 
دیدگاه سياسي قوي و استواري وجود دارد که مخالف سياست 

است و ملت ترکيه با این " عدالت و توسعه"خارجه حزب 
سياست و به ویژه مداخله در امور داخلي کشورهاي عربي و 

هاي مذهبي  طایفه گرایي در خاورميانه و حمایت از گروه
  ."نيستندخاص موافق 

، اختالس ،پولشوئی ، دریافت رشوه ، درارتباط با دستگيریها  
 رجب طيب اردوغان، نخست وزیر ترکيه شدیدا  فساد مالی

این یک بازی کثيف و : عمليات را مورد انتقاد قرارداد وگفت 
که از سوی نيروهای داخلی و کشورهای ،  سياسی است توطئه

ند در حالی که دولت او و اضافه می ک. شود خارجی هدایت می
 کشور برتر 10 ميالدی در بين 2023سعی دارد ترکيه تا سال 
 پيشرفت   مانع   هدفشان این است که جهان جای گيرد، برخی

وی جهت آرام کردن اوضاع، یازده وزیر جدید برای . شوند
ی خود انتخاب کرد، اقدامی که تأثيری در خشم  کابينه

فرای کشورهای خارجی را همچنين وی س. معترضان نداشت
اردوغان در سخنان خود درواکنش به . نيز تهدید به اخراج کرد

دستگيرها که بنظر کارشناسان از طرف رفيق سابق و رقيب 
کنونی عبداهللا گولن با استفاده از نفوذ درپليس ودستگاه قضایی 

مردم ترکيه پاسخ این اتهامات و :" گفت . صورت گرفته است
 مارس خواهند داد 30را در انتخابات پرونده سازی ها 

 آزمونی جدی برای 2014در مارس    انتخابات شهرداریها"
که . تعيين سرنوشت ترکيه و حزب عدالت و توسعه خواهد بود

و انتخابات پارلمانی و ریاست . برای اردوغان حياتی است 
  .صورت ميگيرد2014جمهوری اوت 

 پایه و ارشد پليس  تن ازروسای بلند18منابع خبری برکناری 
و عبداهللا گل رئيس جمهورترکيه جلسه .در آنکار خبردادنند

فوق العاده اعالم نمود و در پيامی که در وب سایت رسمی 
ما باید از : " ریاست جمهوری ترکيه منتشر شده است، گفت

کند،  مسائلی که ثبات سياسی و اعتماد اقتصادی را متزلزل می
 زمان اجرای قانون، اتحاد و اجتناب کنيم، مسائلی که در

ودرآخرین خبرها " .برند همزیستی صلح آميز ما را از بين می
 تن از 160سازمان امنيت ملی ترکيه با صدور دستوری 

از ،  استان این کشور 23مدیران و معاونان درنهادهای امنيتی 
به .…و ازميررا برکنار کردند، جمله آنکارا، استانبول 

ل از روزنامه اردیکال ترکيه، مدیریت گزارش ایسنا، به نق
 تن از این افراد از 15سازمان امنيت ملی ترکيه اعالم کرد که 

های  مسئوالن سازمان اطالعات ترکيه هستند که مسئول پرونده
) پ ک ک(شنود و تعامل با حزب کارگران کردستان ترکيه 

 1980از دهه ) پ ک ک(» حزب کارگران کردستان«. (بودند
اکنون برای کسب خودمختاری منطقه کردستان ترکيه ميالدی ت

درگيری ميان نيروهای .کند با دولت این کشور مبارزه می
تاکنون،   1984ک از آغاز آن در سال .ک.ترکيه و اعضای پ

  .) هزار کشته برجا گذاشته است45حدود 
 افسر 350شبکه سی ان ان ترکيه از برکناری شبانه حدود   

  از زمان آغاز بحران سياسی ترکيه و . پليس آنکارا خبر داد
  

  
  
  
  

پرونده فساد مالی چهره های نزدیک به دولت اردوغان، این 
  به .بزرگترین برکناری گروهی افسران پليس به شمار می رود

ادریس «، »زمان«گزارش فارس به نقل از روزنامه ترکی 
نفر به طور  7وزیر کشور ترکيه از دستگيری » نعيم شاهين

نخست وزیر » رجب طيب اردوغان«که قصد ترور  هجداگان
 2 تاکنون تنها: این کشور را داشتند، خبر داد وی تاکيد کرد

علنی شده است که یکی در سال  سوء قصد به جان اردوغان
در شمال » کوتایاها« و در هنگام بازدید او از منطقه 2005

  غرب ترکيه بود
ه ترکيه را  سال است ک11دولت حزب حاکم عدالت و توسعه 

 اردوغان سومين دوران نخست وزیری خود را  اداره می کند
به ادامه حکومت خود اميد وار است ودر جریان . طی ميکند

فساد مالی در طرف دیگر نقش اپوزیسيون در دولت را بازی 
  .می کند

مانند پارک گزی، ارگنه کن، (گرچه ماهيت حوادث گذشته 
 گولن، طرح محدودیت باليوز، مدارس متعلق به فتح اهللا

...) مشروبات الکلی، تفکيک خوابگاههای دخترانه و پسرانه
 ماهيت 2013 دسامبر 17 حادثه  سياسی و اجتماعی بود اما

این پرونده به گفته مسوولين از . اقتصادی و تجاری نيز داشت
 180 دولت روسيه مبلغ   آغاز شد زمانی که2011دسامبر 

 وارد این کشور شده بود توقيف ميليون دالر را که از ترکيه
کرد و در اختيار مقامات ترک قرار داد و روند تحقيقات از 

و پليس امنيت ترکيه به همراه دادستانی آن . همان سال آغاز شد
 پيگيری این پرونده عمليات  کشور در طی دو سال تحقيق و

  . را انجام داد2013 دسامبر 17
ترین واکنش ها نسبت به شاید سنگين ترین و غير قابل جبران  

تحوالت اخير از جانب اقتصاد انجام گرفت و ارزش لير ترکيه 
به پایين ترین سطح خود رسيد به طوری که علی رغم وعده 

 ميليون دالر تا آخر سال ميالدی و 450دولت مبنی بر فروش 
 ميليون دالر در روز و 3 فروش روزانه 2014از سال 
 التهاب بازار نکاست و لير  ميليارد دالر نيز از3مجموع 

ترکيه همچنان روند رو به نزول خود را ادامه داد و بورس نيز 
 و وزیر  با افت شدید و ارزش کاهش مبادالت روبه رو شد

اقتصاد ترکيه نيز خبر از افزایش قيمت گاز خانگی از آغاز 
 داد هرچند برخی از اقتصاد دانان تاثير مستقيم و 2014سال 

حوالت را بعد از پایان تعطيالت سال نو ميالدی زیانبار این ت
دانسته و ميزان خروج سرمایه های خارجی از ترکيه را بسيار 

 غير قابل جبران پيش بينی می کنند اما آنچه مسلم  هنگفت و
است تاثيرات اقتصادی اینبحران در حال سرایت به زندگی 

  .روزمره و معاش مردم ترکيه است
  :گفتدرنتيجه آنچه می توان 

ماهييت دولت لبيرال ، درجنجال فساد مالی بزرگ در ترکيه
شعارها درجهت . اسالمگرای اردوغان تا اندازه ایی افشاء شد

توسط جریانهای مخالف چون گذ شته در "تغيير دولت "
استعفاء " تظاهرات خيابانی. صدراعتراض ها قرارگرفت 

در شهرهای بزرگ استانبول وپایتخت انکارا و " دولت
  بحران نا توانی اداره حکومت. هرهای دیگربه ميدان آمدش

مقامات ارشد پليس و  ،  برخی مسئوالن درجه اول وبرکناری
امنيتی و قضایی ازباال صورت گرفت و یا منجربه استعفا ء 

آنچه در فضای فعلی ترکيه درحال نمایش .اعضای کابينه شد
شان است بيش ازآنچه خواست عمومی سازمان یا فته زحمتک

   رقابتی ميان دولت و  .از پائين و بادست آنها صورت بگيرد
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  ....فساد مالی دردولت لبيرال
  درگيری بين. .مخالفين درون حزبی برای منافع گروهی است 

گرفت که جماعت گولن وحزب حاکم ترکيه، بعد از آن شدت 
های خصوصی وابسته به  اردوغان تالش کرد آموزشگاه

جماعت را تعطيل و به عبارتی دست گولن را از سيستم 
این گونه .آموزشی ترکيه کوتاه کند و خود حاکم مطلق شود

اینکه نيروهای ملی  تصفيه حساب های درونی واز باالضمن 
مان  وفراموشی ز با معامله، ازآن بهره می جویند  ومترقی 

 لذا می توان گفت که این حرکت از باال چندان  .تبدیل ميشود 
درعين حال . عميق نيست که بتواند بنياد حاکميت را بر باد دهد

ارتش نيز برخالف چند دهه گذشته در ترکيه امروز دارای 
ورسما . آفرینی سياسی فوری نيست توان الزم برای نقش 

عوامل خارجی ".ردسياست دخالت نخواهد ک"اعالم کرد که در
غرب باهمه ادعای دمکراسی خواهی وانتقاد از کشتارگذشته 
اعتراضات حقوق بشری درارتباط با ميدان تقسيم استانبول 

ویا برخوردهای لفظی بين سران ترکيه و " پارک گزی"جنبش 
رهبر حزب اپوزیسيون  ویا بگفته کمال قليجدار اوغلو.آلمان 

: " راتيک که گفت سوسيال دمک) حمهوری خلق(ترکيه 
سياست حزب عدالت و توسعه در حوزه خاورميانه تاثيری  

  منفی بر روابط ترکيه و کشورهای عضو اتحادیه اروپا گذاشته 

  
  
  
  

ترکيه به کشوری تبدیل شده که در ایجاد نزاع در منطقه . است
کنند و همين امر علت اصلی اشتياق کم کشورهای  مشارکت می

رای پذیرش عضویت ترکيه در این عضو اتحادیه اروپا ب
با همه این اوصاف غرب امتناع از طرفداری ". اتحادیه است

در زمان نخست . ترکيه راست گرای اردوغان نخواهد کرد
وزیری بلند اجویت نماینده حزب خلق با گرایشان سوسيال 

وتمام تالش برای . دمکرات برای امریکا قابل تحمل نبود
گفتمان اردوغان درنقش .  گرفت برکناری بلند اجویت صورت

 یک  "بازی کثيف سياسی "آفرینی نيروی خارجی برای 
مانورسياسی برای سوار شدن بر موج انتخابات اینده 

شاید سنگين ترین و غير قابل جبران . شهرداری ها بيش نيست
ترین واکنش ها نسبت به تحوالت اخير از جانب اقتصاد انجام 

ات اقتصادی این بحران در حال گرفت آنچه مسلم است تاثير
زحمتکش ترکيه  سرایت به زندگی روزمره و معاش مردم 

باید منتظر بود مردم ترکيه درانعکاس ماهييت این فساد .است
سازمان یافته بار دیگر به ميدان خواهند ،متشکل ، چگونه 

 در یک ائتالف ملی با  ودر واکنش به فشار اقتصادی.آمد
 گروه طيب اردوغان هستند به  نارینيروهائيکه خواهان برک
  .مبارزه خواهند پرداخت

 
 
 

  . !سمي فا شونالي از نا سینما د" نيلن" جنگ با مجسمه
درناآرمی های اوکراین پس از امتناع از امضاء توافقنامه 

هواداران غرب فردای همان روز به . الحاق با اتحادیه اروپا 
، مائی مسالمت آميزراهپي. ميدان اسقالل کيف سرازیز شدند

راه بندان ، اشغال مکانهای دولتی ،  به محاصره ميدان  بتدریج
با تحریک " انتخابات زود رس " با شعار. خيابانها تبدیل گردید

که .کردن ودرمقابل واکنش پليس درگيری خونين بوجود آمد
  با دخالت نماینده گان. نفراز طرفين زخمی داد200حدود 

کت مستقيم درميدان وگفتگو با مخالفان اروپا و امریکا و شر
گروهی که صورتشان را با .روحيه ملی گرایان باال رفت 

ماسک پوشانده بودند، ازميان تظاهر کنندگان وارد ميدان 
باالی سر مجسمه . واقع در مرکز این شهر شدند" بسارابسکا"

با طناب فوالدی به سر و گردن . سه و نيم متری لنين رفتند
سپس به شکل . ده و با خشم آنرا پائين کشيدندمجسمه پيچي

نماد انقالبی "وحشيانه ایی بقایای این بنای تاریخی و 
این گروه .را با پتک و دیلم چکش تکه تکه کردند " کارگران

آگاهانه از موضع سياسی به بنای تاریخی لنين می نگریستند و 
ين آن را سنبل پيروزی خلق شوروی بر آلمان نازی و نشانه اول

آن ها بيرق . بنيان گذار حکومت کارگری در جهان می دیدند
اردوی قيام اوکراین که نماد مخالفت با کمونيسم و ارتش سرخ 

نصب " لنين"در جنگ جهانی دوم بود را در محل مجسمه 
دیگر رهبران مخالف روی ترس و واهمه از آینده خود . کردند

و فرصت طلبی با دوروئی ، با فریب توده ها، و خشم کارگران
. اعالم داشتند که ارتباطی با سرنگون سازی مجسمه نداشته اند

، یکی از اعضای پارلمان اوکراین که از "آندری شوچنکو"
خداحافظ : "مخالفان دولت است در تویيتر خود نوشته است

اوکراین نيز نوشته " اینترفکس"خبرگزاری ". ميراث کمونيسم
اوکراین تخریب ، نخست وزیر "نيکالی آزاروف"است 

های بودای باميان به  را با انفجار مجسمه" لنين"مجسمه یادبود 
  .دست طالبان در افغانستان مقایسه کرده است

این مجسمه را در شرایطی تخریب کردند که مجسمه های لنين 
و مارکس بار دیگر به عنوان نمادهای فرهنگی و تاریخی به 

ند در ایالت خيابان های شهرها و روستاها بازمی گرد
که به عنوان نماد سرمایه داری ) سيبری(کراسنویارسک 

 مجسمه لنين در مرکز این ایالت و چند 5روسيه تلقی می شود، 
در مناطق کالوگا، . شهر دیگر آن بار دیگر نصب شده اند

رستف، آستاراخان یا کالينينگراد مردم بار دیگر مجسمه های 
 عنوان نمادهای لنين و مارکس را از مصالح مختلف به
ویاچسالو "و . فرهنگی و تاریخی برپا و نصب کرده اند

نماینده مجلس سنا روسيه و متحد قدیمی بوریس " نوویکف
ما در دوره : "یلتسين رئيس جمهور اسبق روسيه می گوید

تغييرات دموکراتيک بيش از اندازه به تاریخ گذشته خود ناسزا 
شوروی به مفهوم نصب دوباره مجسمه های مقامات . گفتيم

احيای ایدئولوژی کمونيستی نيست، بلکه جنبه های فرهنگی و 
  .تاریخی آن اهميت دارد

کانادا در آستانه برگزاری فيستوال ورزشی " ونکوور"در شهر
در رچماند والیت بریتش کلمبيا بنام " لنين"، مجسمه 2010

خانم ماریه ویسگربير خبرنگار . نصب شد) ونکوور بيننال(
: ن ملی کانادا ضمن گفتگو در این رابطه اظهار داشتتلویزو

نصب مجسمه لنين رهبر حزب کمونيست بلشویکها همچون "
یک چهره مشهور تاریخی در جهان نمونه احترام به آزادی و 

  ."دموکراسی است
در شمال "پورونين "به گزارش ایسنا، مقامات شهر کوچک 

ای از  مجسمهقصد دارند با با نصب » لهستان«کشور اروپائی 
رهبر بلشویکها در یکی از ميادین این " لنين  والدیمير ایليچ"

  .لهستان کنند" پورونين "شهر، گردشگران بيشتری را جذب 
پو تين تصميم گرفت تا مجسمه لنين در ، رئيس حمهور روسيه 

  .ترميم نماید، مسکو را که دچار آسيبهائی شده بود 
  یا " آزادی " ستگروه حزب راست افراطی و ناسيونالي

  ٢٠ ادامه درص                                                         
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  ینما د" نيلن" جنگ با مجسمه
  گروه ناسيوناليست در خواب خيال" شورشيان باندرا"

با تصور سرنگونی مجسمه ، ضدکمونيستی جنگ جهانی دوم 
  .لنين و سقوط طبقه کارگر را درسر می پرورانند

مورخان معتقدند در جریان اشغالگری نازی ها در جنگ جهانی 
شورشيان . دوم دهها هزار نفر از مردم در این منطقه کشته شدند

اوکراینی به اميد بيرون راندن دولت شوروی و ایجاد یک کشور 
اکنون از آن . مستقل به نام اوکراین با نازی ها همکاری کرده اند

ه است افکار عمومی اوکراین سالها نزدیک هفتاد سال گذشت
  .همچنان در مورد جنبش شورشيان نظرات متفاوت دارند

در آخرین روزهای ریاست جمهوری خود " ویکتور یوشچنکو"
شورشی را رهبر ملی و " استفن باندرا" ميالدی 2010در سال 

این اظهارات خشم اکثریت روس زبان . قهرمان اوکراین لقب داد
در . ق بشر در اوکراین را در پی داشتاوکرائين و مدافعان حقو

این راستا شمار زیادی از معترضان در ورشو دست به راهپيمایی 
در دهه " استفان باندار. "را یک جنایتکار ناميدند" باندرا"زدند و 

چهل ميالدی یکی از حاميان سرسخت ملی گرایی در اوکراین و 
پيش از بنيانگذار ارتش شورشيان در این کشور بود و گروهش 

. پایان جنگ جهانی دوم به یکی از متحدان آلمان تبدیل شده بودند
دولت های مختلف ازجمله لهستان معتقدند این ملی گرای 
اوکراینی مسئول مرگ صدهزار غيرنظامی لهستانی در جنگ 

رئيس جمهور " ویکتور یانوکوویچ"در زمان . جهانی دوم است
  .ن عنوان باطل اعالم شدبر اساس حکم دادگاه اوکراین ای، کنونی

که در جمع « آزادی»حزب راست افراطی و ناسيوناليست  
 آذر 23 (2012 دسامبر 13مخالفان حضور دارد در قطعنامة 

پارلمان اروپا آن را به عنوان حزبی دارای ایدئولوژی ) 1391
مخالف  ، هایش  ستيز شناخت که فعاليت نژادگرایانه و بيگانه

در همان قطعنامه، پارلمان اروپا از . پاستهای اتحادیة ارو ارزش
های پارلمان اوکراین خواست که از همکاری با حزب  همة جناح

  . خودداری کنند «آزادی»
 بودند که با پشتيبانی مستقيم  “آزادی”نمایندگان همين حزب 

متحدان این حزب دست به تحریک و آشوب در کِيف و دیگر 
 10(ها در روز اول دسامبر شهرهای اوکراین زدند، و عامالن آن

. سعی کردند مجسمة لنين در مرکز شهر کِيف را منهدم کنند) آذر
بوک رهبر حزب  هایی که از سوی اوِلگ تيانی رغم تضمين اّما به

حزب اتحاد سراسری اوکراین یا همان حزب [“ اسووبودا”
بوک  بوک، برادر اولگ تيانی داده شده بود، آندرو تيانی] “آزادی”

 جزو کسانی بود که  “آزادی” پارلمان اوکراین از حزب و عضو
در ماجرای اغتشاش پيرامون مجسمة لنين و دیگر ماجراها دست 

  .داشتند
در کيف تخریب " لنين"واکنش ها به تخریب بنای تاریخی مجسمه 

مجسمه ی لنين با واکنش اعتراضی زیادی مواجه شد که نمونه 
نيست اوکرایين در بيانيه حزب کمو. هایی از آن در زیر می آید

  :ای که به این مناسبت منتشر کرده از جمله نوشته است
 در کيف 1946بنای یادبود رهبر پرولتاریای جهان که در سال 

نمادی از شکست نازی ها در کيف بشمار می ، تاسيس شده است
اکنون، پس از حدود هفتاد سال، وعده دهنده گان بهشت، . رود

  .وفاشيستی را شکل می دهندتالش برای کودتای نئ
در مرکز پایتخت نشان می دهد افراط " لنين"تخریب اثر تاریخی 

گرایی ملی و نئوفاشيست در اوکراین درحال توسعه بلوک قدرت 
اشغال ساختمان های اداری، تخریب آثار و سوء . خود هستند

استفاده از آن ها و تشنج آفرینی از خطر قریب الوقوع دیکتاتوری 
  عضویت .  فاشيست خبرمی دهد- ال ناسيون

در اتحادیه اروپا صرفا بهانه ایست تا سازمان دهندگان تظاهرات 
  را نابود و اراده " استقالل و آزادی اوکراین"به هر وسيله ای 

  

  
  
  
  
  

رهبران . مردم ما را برای بازسازی کشور در هم بکوبند
  با حمایت مالی و سياسی بروکسل و " اپوزیسيون"باصطالح 

واشنگتن، دست در دست نئونازی ها با اوباش گری دست به 
  ."تخریب زده اند

رهبر حزب کمونيست تاجيکستان تخریب مجسمه لنين، رهبر 
پرولتاریای جهان در شهر کيف را یک عمل فاشيستی توصيف 

تخریب گران فکر نمی کنند تشنج : شادی شبدال اف گفت. کرد
اند ممکن است به آغاز سياسی راکه در اوکراین بوجود آورده 

به گفته وی، تشنج امروز کيف یادآور . جنگ داخلی منجر شود
 در شهر دوشنبه است که تخریب مجسمه 20 قرن 90حوادث دهه 

  ."لنين در مرکز پایتخت منجر به جنگ شهروندی شد
اگور کارپينکو دبيرکل حزب کمونيست بالروس در یک گفتگو 

  :مطبوعاتی گفت 
 آنقدر بزرگ است که تخریب این اثر بدست اوال شخصيت لنين"

." ملی گرایان تاریک اندیش نمی تواند اثری آنچنانه داشته باشد
و نفرت آنها از ." تخریب بنای یاد بود ترس از دکترین لنين است

زیرا لنين .  لنينيست ها است- پيشرفت علم اجتماعی مارکسيست
  ".وارث نظری وعملی وعلمی زندگی نوین اجتماعی است

گنادی زوگانف صدر حزب کمونيست ونماینده فراکسيون در 
بعنوان یک سياست مداربا سابقه " مجلس دوما ی روسيه ميگوید

" سياسی طوالنی برای من قابل فهم است که اپوزیسيون مخالف
چه " باندرا" با لحجه آلمانی با ریشه" بوکسور مشهور لبيرال
  ....."چيزی درسر می پروراند

مجسمه . د وتاریخی لنين را در سطل اشغال انداختندمجسمه یاد بو
ای که در زیرآن سند اتحاد زحمتکشان واحکام وقوانين ایجاد 
جمهوری اوکراین از مقامات شوروی فرموله و به امضاء لنين 

سرنگونی بنا ی ارزشمند لنين در واقع به معنای نشانه . رسيده بود
 اتحا د آنان با گيری به استقالل اوکراین وبه شکست رساندن

در انتها باید اضافه کنم در درگيریهای اخير . "تاریخ گذشته است
سفارت " اوکراین با توجه به فعال بودن دیگر سفارتخانه ها

ما پيشنهاد کادر قوی برای .بسيار ضعيف عمل کرده است" روسيه
سفارت اوکراین را داریم وما نيز فردی را با سابقه سياسی و 

  ."اوکراینی می توانيم معرفی کنيم به زبان  مسلط
دربيانيه همبستگی شانزده حزب برادر از اتحاد شوروی سابق که 

 درسایت حزب 06.12.2013مورخ ) 885 (49در شماره 
ضمن تشریع اوضاع بحرانی . کمونيست بالروس به چاپ رسيد

تالش ليبرالها و " تخریب در تظاهرات خيابانی"در اوکراین 
ی تفرقه اندازی در مورد پيوستن اوکراین به ناسيوناليستها برا

 سال پيش، با پيوستن 360"با برادرانی که " اتحادیه گمرکی"
نيروهای کمکی روسيه، به اوکراین درجریان درگيریهای داخلی 

درحال : "یادآور می شوند"، "با دشمنان خارجی، مقابله کردند
ما "ه اند آن ها اعالم کرد." حاظر نيز چنين همبستگی وجود دارد

رفيق و دوست خود را در شرایط سخت رها نمی ، برادر خونی
  ."کنيم

، بنای یاد بود لنين نه تنها بازمانده اثرهنری : نتيجه اینکه 
. وتمد ن دوران همبستگی خلقهای اتحاد شوروی است ، فرهنگی 

و یاد آور ، بلکه نمادی است از اولين انقالب زحمتکشان جهان 
برداشتن ، تخریب " لنين" جنگ با مجسمه. رهائی خلق ها است

. از ميدانها نشانه فرهنگ ستيزی به این یاده مانده تاریخی است 
 فاشسيتها وتاریک اندیشان با وحشی گری از چند - که ناسيونال 

وارثان اوکراینی فقط با ظاهر وانتخاب . دهه قبل آغاز کرده اند
  .ند وسنت محلی آنرا انطباق داده ا،  رنگ  ،عنوان
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  ؟! انجامدیبه کجا م "نياوکرائ" در،  دخالت غرب یويسنار

 نزدیک  رویداهای اخير اوکرائين را نمی توان بدون گذاراز گذشته
بدون بررسی سرنوشت مردمی که با . این کشورکه اتفاق افتاده است

استقرار "جهت "استقالل " فروپاشی اتحاد شوروی تحت عنوان
 دخالت آشکارکشورهای غربی در امور داخلی اما با"دمکراسی 

با خشنونت ودرگيری . خلقی که باید سرنوشت خود را خود تعيين کند
بنام ادامه انقالب رنگين که هيچ  . داخلی با دامن زدن جنگ خانگی

با بازی استعفاء حکومت با .نزدیکی با انقالب مردمی ندارد
" ا با نهای کيفولشکرکشی درميدان و خي2004تکرارسناریوی سال 

پر کردن دالرهای سخاوتمندانه آمریکا ؛  با " ميدان استقالل
  .دمکراسی را به خلق اوکرائين تحميل نمود

بوریس  "  ميالدی،1991در روز هشتم دسامبر سال :  نقطه عطف  
جمهور  رئيس" لئونيد کراوچوک"جمهور روسيه،  رئيس"یلتسين 

شورای عالی بالروس در  رئيس" استانيسالف شوشکویچ"اکراین و 
" برست"در حوالی شهر " بالویژ"اقامتگاه دولتی موسوم به جنگل 

ای از ایجاد جامعه کشورهای  جمهوری بالروس با امضای موافقتنامه
سران سه کشور بازیرپا گذاشتن موازین  . المنافع خبردادنند مشترک

، درواقع خيانت به طبقه زحمتکش کشورشان "کودتا " با  دمکراسی
با توا فق با یک دیگر ، بدون در نظر گرفتن آرای دیگر متحدان

اما منجر به انحالل " استقالل "سندی را به امضاء رسانند که بنام 
، اولين و تنها 1991مارس سال  روز هفده. اتحاد شوروی گردید

طبق .  انجام گرفت رفراندوم اتحاد جماهير شوروی در طول تاریخ
ندان جمهوری های متحد پيشنهاد دادند که این رفراندوم، به شهرو

نظرات خود را درباره چگونگی حفظ دولت متحده به شيوه ای جدید 
با اینکه شش جمهوری از شرکت در رفراندوم امتناع . بيان کنند

 جمهوری 9 درصد شهروندان از 79.5کردند، با این حال ، بيش از 
ی رای مثبت دادند دیگر اتحادیه، به حفظ تماميت اتحاد جماهير شورو

انحاللی " تشکيل دولت های مستقل وهم سود ذکرگردید"دراین سند 
که گنادی زوگانف صدر حزب کمونيست روسيه با پخش اسنادی آنرا 

  .غيرقانونی ناميد
حرکتی که گام به گام با فراهم کردن زمينه و با هم آهنگی با رئيس  

 و  ح اتمی با محدود کردن صال  در مذاکره جمهوروقت آمریکا
 توسط امریکا در مسکو به توافق  سپس کمک مالی به نهادهای دولتی

آغوش جمهوریهای استقالل یافته بسوی غولهای حریص . رسيدند
 به پایان  با فروپاشی شوروی ظاهرا جنگ سرد. سرمایه گشوده شد

 با قبضه کردن بازار کار   رقابت ولی در طرف دیگرجنگ. رسيد
 فروپاشی  1991-1989 از همان سالهای آغازی که. شروع شد

.  دیده می شد تدارک جذب این کشورها به سيستم سرمایه داری
جهاني شدن بازار، نقش کليدي شرکت هاي فرامليتي، سرکردگي 

در چنين شرایطي، به . ایاالت متحده و تسلط ایدئولوژي نئوليبرالي
اهم فر. کشورهاي سابق بلوک شرق نقش به خصوصي واگذار گردید

نمودن کارگر ارزان، مواد اوليه، علم و دانش، و بهترین باقي مانده 
این کشورها مي بایست درهاي بازار خود را به . هاي صنعت فضایي

روي محصوالت خارجي و بازار رقابت باز نموده و به خصوص 
منابع انرژي را از سرچشمه بيرون کشيده و به سمت انحصارات 

  . انتقال دهد  مریکا و اروپاسرمایه در ایاالت متحده ا
 ایجاد جهان تک قطبی، زمينه وميدان هموار و مساعدی برای یکه  

تازی، خود کامگی، زورگویی ، اشغالگری و کشور گشایی غرب 
تغييرات و دگرگونی هایی که ما همه شاهد آن بودیم و . بوجود آمد

طرح ( غرب با طرح و تدوین تئوری گلوباليزم . هستيم، آشکارگردید
مزدور به کارتل  نظر بعضی از منابع اطالعاتی  که به) نوین جهانی

این تئوری شالوده، محصول   نيو ليبراليزم،، غربی  های اقتصادی
)  گالسنوست-پریسترویکا( ادامه ی طرح ميخائيل گورباچوف و

 بر سرنوشت  درفروپاشی سيستم سوسياليستی بوده که روند آن
   تغيير تحوالت رویداد های اندر مي.شوروی حاکم شد مردم

خلق ها در مسيرمطالبات خویش  گوناگونی که سا بقه نداشت 
نا آرامی های اجتماعی با . سردرگم منافع طبقاتی قرار گرفتند 

   بوداز تغييرات  که عبارت) رنگين "( انقالب مخملين  "  تعریف نام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ر یک کشور و و دگرگونی سياسی بدون خشونت و خونریزی د
" واسالو هاول" کاربرد و استفاده ازاین واژه را برای اولين بار 

که بعد از انقالب مخملی ریيس جمهور، " چکی" نمایشنامه نویس
، که اپوزیسيون 1988جمهوری چکسلواکيا شد؛ در اواسط سالهای 

 جمهوریها ی  . دربين مردم رایج شد آن کشور بکار برده و این واژه
  "انقالبهای  "  وروی شکل دیگری یافت و با نام گذاریجدا شده ش
توده های ميليونی .بروز کرد"الله "و"رز " نارنجی "  رنگا رنگ

خواستار تحول وتغييرات ودگرگونی بنيادی دررقابتهای انتخاباتی 
  .بصورت گوشت دم توپ نمایندگان اليگارشی سرمایه قرارگرفتنند

یکایي و مشاور سابق رئيس زبيگنيف برژینسکي، استراتژین آمر
معتقد بود " فروپاشي " جمهور کارتر در امور امنيتي،در پروسه 

زیرااز "اوکرائين مي بایست نقشي اساسي در این روند ایفا نماید" که
 ميليون نفر، با یک 48فرانسه بزرگ تر است، با جمعيتي معادل 

 90شبکه ي پيشرفته ي لوله کشي نفت و با لوله کشي گازي که
  .درصد گاز سيبري را به اروپا منتقل مي سازد

آغاز گردید هنگامي که در کيف، "انقالب نارنجي " این تحوالت با  
در " تقلبات وسيع " پایتخت اوکرائين و در غرب کشور، مردم به 

اعتراض 2004   نوامبر21 اکتبر و 31انتخابات ریاست جمهوري 
  .نمودند

راین پس از استقالل این کشور اولين انتخابات ریاست جمهوری اک. 
”  برگزار شد و در آن 1994از اتحاد جماهير شوروی در سال 

در انتخابات بعدی ریاست . به پيروزی رسيد ” لئونيد کوچما 
  . نيز بار دیگر کوچما پيروز شد 1999جمهوری این کشور در سال 

با نزدیک شدن پایان دوران دوم ریاست جمهوری کوچما ، سومين 
 2004بات ریاست جمهوری اوکراین پس از استقالل برای سال انتخا

دراین سال درآغاز ، هيچکدام از نامزدها .در نظر گرفته شد 
 درصدی آرا را برای کسب مقام ریاست 50نتوانستند اکثریت 

به همين دليل این انتخابات به دور . جمهوری این کشور کسب کنند
 جمهوری اوکراین نيز در دور دوم انتخابات ریاست. دوم کشيده شد

شرایطی که مخالفان ، دولت را به زمينه سازی برای تقلب به نفع 
  .نامزد مورد حمایت دولت و روسيه متهم می کردند

اگر چه رویا رویی مخالفان و دولت اوکراین از روزهای قبل از . 
انتخابات ادامه داشت اما پس از برگزاری انتخابات و اعالم نتایج 

ی بر پيشی گرفتن ویکتور یانو کوویچ نامزد مورد حمایت اوليه مبن
روسيه به یکباره فضای سياسی اوکراین و نيز رویارویی حاميان 

  .خارجی نامزدها شکل دیگری به خود گرفت
اعتراضات گسترده مخالفان دولت از شامگاه روز یکشنبه اول آذر و 

"  پيروزیبالفاصله پس از پایان رای گيری که زمزمه هایی مبنی بر
مطرح شد جرقه های اعتراضات گسترده مخالفان دولت " یانوکوویچ

موسوم ” انقالب نارنجی ” که به " ویکتور یوشنچنکو" و طرفداران
  گردیده زده شد

  شب دوشنبه دوم آذر عده زیادی از هواداران یوشچنکو در ميدان . 
  ٢٢ ادامه درص                                                                
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  ...."در،  دخالت غرب یويسنار
   رنگ (استقالل کيف پایتخت اوکراین با پوشش پرتقالی رنگ 

در اعتراض به آنچه تقلب در انتخابات ) نارنجی عالمت مخالفان بود 
  .می ناميدند جمع شدند

، ریيس جمهور کنونی اوکراین ” لئونيد کوچما ” در این روز . 
بر این که در نتيجه انتخابات دخالت نخواهند کرد از دو ضمن تاکيد 

. نامزد حاضر در انتخابات خواست تا با یکدیگر به مذاکره بپردازند 
روز چهارشنبه یوشچنکو در سومين روز از اعتراض های 
سراسری در جمع هزاران تن از طرفداران خود در واکنش به این 

ا تحویل گرفتن درخواست کوچما ، شرط خود برای مذاکره ر
  .حکومت اعالم کرد

تشدید بحران انتخابات ریاست جمهوری اوکراین و نگرانی از 
احتمال بروز خشونت موجب شد تا دادگاه عالی اوکراین اعالم 
رسمی نتيجه انتخابات را به تعویق اندازد و از سوی دیگر زمينه 

ر الکساند” روز جمعه . ميانجيگری سران سایر کشورها فراهم شود 
ریيس جمهور ” لخ والسا ” ریيس جمهور لهستان ، ” کواشينوسکی 

مسئول ” خاویر سوالنا ” سابق این کشور ، ریيس جمهور ليتوانی ، 
سياست خارجی اتحادیه اروپا و نيز ریيس سازمان امنيت و همکاری 

سفر کرده اند ” کيف ” اروپا برای حل مسالمت آميز این بحران به 
روز شنبه .  نيز برای حل این بحران نتيجه نداد اما ميانجيگری آنها

پس از عدم دستيابی طرفين به مصالحه مجلس اوکراین نتيجه 
انتخابات را بی اعتبار اعالم کرد و خواستار انحالل کميسيون 

همزمان با این عمل تالش مخالفان برای . مرکزی انتخابات شد 
 مقابل طرفداران البته در طرف. برگزاری مجدد انتخابات تشدید شد 

یانو کوویچ که به تازگی در مناطق شرقی و جنوبی اوکراین 
  .تظاهرات گسترده خود را آغاز کرده بود با این امر مخالفت کردند 

، پارلمان " یانوکویچ" با اصرار کميسيون انتخابات بر پيروزی
بدین ترتيب ، بحران و . اوکراین نيز نتایج را به تصویب رساند 

ه با حمایت های بين المللی همراه بود اوج گرفت و ناآرامی ک
معترضان از ورود یانوکویچ به نخست وزیری جلوگيری کردند و 
کشور در شرایط جنگ داخلی و تجزیه به بخش شرقی به طرفداری 

  .از یانوکویچ و بخش غربی به هواداری از یوشچنکو قرار گرفت 
با تاکيد بر اینکه وزیر دفاع ، ” یوین مارچوک ” در این زمان ، 

نباید در اوکراین خون جاری شود ، از طرفين خواست با مذاکره 
عادالنه مشکل را حل کنند و در عين حال گفت که متقاعد شده است 
که یوشچنکو و نه یانوکویچ باید رئيس جمهور اوکراین شود و از 
نظاميان خواست از دستورات دولت و رئيس جمهور کوچما سرپيچی 

عترضان در ميدان مرکزی کيف و خيابانهای اطراف جمع م. کنند 
شده و از همه گونه امکانات مانند پوشاک گرم ، توالت های 
. صحرایی ، غذا و نوشيدنی و یک گارد حفاظتی برخوردار بودند 

را با ” جنبش پارا ” که ” ماریک ” آنها به توصيه فردی به نام 
د ، کمربند و هد بند همياری غرب ایجاد کرد ، تی شرت ، بازوبن

در مقابل آنها ، طرفداران یانوکویچ رنگ آبی . نارنجی بر تن داشتند 
  .را برگزیده بودند

در این اوضاع ، اقدام پارلمان اوکراین در کاهش اختيارات ریاست 
جمهوری و تبدیل عملی نظام سياسی کشور از ریاست جمهوری به 

الم کردند که رئيس پارلمانی شرایط را بدتر کرد و مخالفان اع
جمهور باید اختيار داشته باشد و رئيس سازمان اطالعات و دادستان 

  .را انتخاب کند تا بتواند با فساد مبارزه کند 
 دسامبر نتيجه انتخابات را باطل 7سرانجام دادگاه عالی اوکراین در 

  . دسامبر را تاریخ برگزاری انتخابات مجدد اعالم کرد 26و 
اره انتخابات ، که به دنبال تالش ها و تبليغات و با برگزاری دوب

کمک های گسترده غرب در طرفداری از یوشچنکو و در شرایط 
تضعيف تدریجی دولت به دليل کنار کشيدن نيروهای مسلح و ایجاد 
تفرقه در گروه حاکم و حضور هزاران ناظر بين المللی صورت 

ند ، درصد واجدین شرایط شرکت کرد22/77 گرفت و در آن 
 6/43   درصد بر یانوکویچ که 62/52  یوشچنکو با بدست آوردن

 اوضاع به حالت عادی در  درصد آرا را کسب کرد و پيشی گرفت
  .آمد

  
  
  
  
  

در ورای آنچه در ميدان کيف و موج نارنجی مردمی در اوکراین 
شاهد بود ، عوامل پشت پرده ای صحنه گردان این حوادث بودند که 

اند چهره واقعی تری از حوادث اوکراین را نمایان بررسی آن می تو
  .سازد

چهره این انقالب در رسانه های غربی تمامًا مردمی نشان داده شده 
ولی باید دانست که محافل و اشخاصی هستند که در پشت . است 

چهره های به اصطالح مردمی به دنبال منافع سياسی و اقتصادی 
  .خود می باشند

زد اپوزیسيون در انتخابات ریاست جمهوری ویکتور یوشچنکو نام
او نه فقط از طرف . اوکراین قویًا از حمایت واشنگتن برخوردار بود 

صندوق بين المللی پول و جامعه مالی بين المللی حمایت می شود ، 
بلکه از تایيد بنياد ملی دموکراسی ، موسسه خانه آزادی و انستيتوی 

 سالهای گذشته در پشت جامعه باز متعلق به جورج سوروس که
صحنه ، در سرنگونی ادوارد شوارنادزه ریيس جمهور گرجستان 

  . .نقش بازی کرد ، نيز برحوردار است
در اوکراین ، بنياد ملی برای دموکراسی و سازمان های تشکيل 

و کلوپ ” اوکرائين ما ”  ناشا یوکرینا –دهنده آن حزب یوشچنکو 
خانه آزادی به . ن کرده اند مطبوعات کيف را از نظر مالی تامي

همراه موسسه جمهوری خواه بين المللی به نوبه خود درگير ارزیابی 
  .منصفانه بودن انتخابات و نتایج آن شد 

ناظران خارجی از طرف اتحادیه اروپایی حضور داشتند ، اما 
انتخابات اوکراین مانند موارد پيش از آن ، هزاران ناظر انتخاباتی 

 ، که از طرف گروه های غربی تعليم یافته و حقوق محلی نيز داشت
آنها هم چنين نظر سنجی های هنگام خروج از . دریافت می کردند 

شب انتخابات این نظر . حوزه های اخذ رای را سازمان می دادند 
 واحد بيشتر نشان داد و زمينه را برای آنچه 11سنجی ها یوشچنکو 

  .که اتفاق افتاد مهيا نمود
ه گفتن نيست ، که این نهادهای مختلف به آزادی مطبوعات نيازی ب(

فعاليت های آنها نه فقط انجام نظر سنجی های خروجی و . متعهدند 
دادن اطالعات نادرست به زنجيره خبر رسانی های غربی بود ، 
بلکه آنها تامين کننده بودجه گروه های دانشجویی هوادار غرب ،که 

نافرمانی ( ایش های گسترده خيابانی درگير بوده و قادربوده اند نم
  .)را سازمان دهی کنند) مدنی

پس از آنکه دیوانعالی اوکراین ، نتایج دور دوم انتخابات ریاست 
جمهوری این کشور را باطل کرد ، واشنگتن و بروکسل بالفاصله از 

تصميم این : سخنگوی کاخ سفيد گفت . حکم دیوانعالی استقبال کردند 
 در یافتن راه حلی مسالمت آميز و دموکراتيک است دیوان گامی مهم

  .که اراده مردم را بازتاب می دهد 
من : کميسر روابط خارجی اتحادیه اروپا گفت ” بنيتا فررووالدنر ” 

از این تصميم مستقالنه که راه را برای تکرار دور دوم انتخابات 
  هموار می کند ، استقبال می کنم

سئول سياست خارجی اتحادیه اروپا با م” خاویر سوالنا ” همچنين 
ابراز خشنودی از رای دیوانعالی اوکراین در ارتباط با بی اعتبار 
دانستن دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور ، خواستار 

  .اجرای این رای شد 
از اینکه دیوانعالی اوکراین چنين : سوالنا در بيانيه ای اعالم کرد 

اتحادیه اروپا همواره خواستار حل و  . رایی صادر کرد ، خشنودم
فصل بحران های سياسی از مجاری قانونی و منطبق بر قانون 

وی از همه احزاب و نهادها در اوکراین . اساسی هر کشور است 
خواست برای اجرای این رای دیوانعالی ، بمنظور برگزاری 

ًا نيویورک تایمز بعد.انتخابات آزاد ، سالم و شفاف همکاری کنند 
انقالب نارنجی اوکراین از مدت ها پيش تدارکشده ” : نوشت که 

 ميليون دالر برای این انقالب 65دولت بوش دستکم ." بود
  "سازماندهی شده هزینه کرد

گزارش های بسيار دیگری نيز در دست است که حکایت از کمک 
های گسترده مالی سازمان های ظاهرًا خصوصی آمریکایی به 

   هزار 340 در اوکراین دارد ؛ از جمله هزینه کردن پروژه براندازی
  ٢٣ ادامه درص                                                                  
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  ...."در،  دخالت غرب یويسنار
  ”یعنی ” بنياد ملی دموکراسی ” دالر توسط موسسه های وابسته به 

سه دموکراتيک ملی برای موس” ، ” موسسه بين المللی جمهوریخواه 
” و ” مرکز بين المللی بنگاه های خصوصی ” ، ” امور بين المللی 

حتی نيکالس برنز معاون . ” مرکز آمریکایی برای امور بين المللی 
سياسی وزارت خارجه آمریکا به کمک مالی این کشور به گروههای 

  .مخالف در گرجستان و اوکراین اشاره نمود
، باید از نقش مستقيم سفيران غربی به ویژه بجز کمک های مالی 

سفير آمریکا در کيف در ناآرامی ها و حمایت گسترده تبليغاتی غرب 
اتحادیه اروپایی پياپی تاکيد می کرد که نتيجه . از مخالفان یاد کرد 

انتخابات بر پيشرفت اوکراین و ثبات اروپا تاثير دارد و رسانه های 
یدگاه های ليبرالی یوشچنکو می غربی به تمجيد از شخصيت و د

پرداختند و هرگونه تظاهرات در طرفداری از او و سخنرانی های 
  .وی را به طور زنده پخش می کردند

همچنين شخصيت های سياسی غربی به طور مکرر با او مالقات و 
" شبکه های تلویزیونی غربی از جمله. از وی طرفداری می کردند 

نقش "یورونيوز " و به ویژه" ان. ان . سی " و" سی. بی . بی 
و چهره نامطلوب " یوشچنکو" بارزی در تصویر چهره مطلوب از

 تلویزیون اوکراین و سایت های 5داشتند و کانال " یانووکویچ" از
  .اینترنتی جنگ روانی گسترده ای را به راه انداخته بودند 

وضع اوکراین در تضاد کامل با کشور همسایه اش بالروس قرار  
روسيه نتایج . انتخابات بالروس در روز نوزدهم مارس. داشت

 اتحادیه اروپا، سازمان  انتخابات بالروس را به رسميت شناخت ولی
امنيت و همکاری اروپا و نيز امریکا این نتيجه انتخابات را نپذیرفتند 

  .حکومت الکساندر لوکاشنکو را آخرین دیکتاتوری دراروپا ناميدند
چهارمين دور از انتخابات ریاست .  گذشتپنج سال به سرعت

 ژانویه سال 17 آاندیدا و در تاریخ 18جمهوري اوآراین با مشارآت 
  . برگزار شد2010

ویكتور «، بانوي نارنجي و نخست وزیر، »یوليا تيموشنكو
ویكتور «، رهبر انقالب نارنجي و رئيس جمهور به همراه »یوشچنكو
 به عنوان شناخته شده ترین ، قرباني انقالب نارنجي،»یانكوویچ

نامزدهاي این دوره از انتخابات ریاست جمهوري اوآراین روبروي 
زود مرگ " اوکرائين " انقالب نارنجی" اما.یكدیگر قرار گرفتند

  ".شد
را به عنوان رئيس " ویكتور یانوآوویچ" مقامات انتخاباتي اوآراین،

برای تقلب جلوه   تالشهای یوليا. جمهور رسما پيروز اعالم نمودنند
دادن این انتخابات این باربا بازی گری انقالب نارنجی برای ابطال 

 بر باد  را" یوليا تيموشنكو" این امر اميدهاي.  به نتيجه نرسيد رای
 به عنوان رئيس جمهور اوآراین تاریخ  "ویكتور یانوآوویچ." داد 

 و وي اظهار داشت آه اوآراین با. سوگند یاد آرد2010.02.25
فساد و فروپاشي اقتصادي مواجه ، هاي هنگفت،فقر بدهي
وسياست نزدیکی با روسيه وپيوستن به اتحادیه اروپا .است

یوليا پس از یکسال تاریخ ..رادربرنامه کاری خویش قرارداد
به اتهام سوء استفاده از اختيارات قانونی خود .2011اکتبر11

وروسيه به هفت وصدور دستورعقد قرار داد انرژی ميان اوکرائين 
مبلغ خسارت این قرار داد به گفته مقامات .سال زندان محکوم شد

  . ميليون دالر بوده است190رسمی اوکرائين 
  :سناريوی که تکرار ميشود

، جلسه ای با برخی از سران 2013 نوامبر29 و 28روز های 
نگاه "اتحادیه اروپا در شهر ویلنوس پایتخت ليتوانی، جهت بررسی 

مهم ترین دستورالعمل این جلسه . این اتحادیه تشکيل شد" به شرق
اما پيش شرطی از .بستن قرار داد تجاری اکرائين با اتحادیه اروپا بود

که مد نظر "یوليا تموشنکو"جمله آزادی نخست وزیر سابق این کشور
بالروس ، وتالش برای جلوگيری در اتحاد گمرکی با روسيه  بود

رئيس جمهوراز امضای قرار داد " کویچ ویکتور یانو. "وقرقيزستان 
اقدامی که به عقيده مخالفان و . با اتحادیه اروپا شانه خالی نمود

بعد از .مقامهای اتحادیه اروپا تحت فشار روسيه صورت گرفته است
  سر باز زدن رئيس جمهور اکرائين از امضای قرار داد بالفاصله 

  

  
  
  
  
  

يس جمهور ، جواب خود را رئ: سفير آمریکا در اکراین اعالم کرد
  .کيف خواهد گرفت" ميدان استقالل"در

هزاران تن از مردم )  نوامبر29 ( پس از انتشار خبرهمان شب جمعه
 در اعتراض به این  ها  در خيابان ) نوامبر30(اوکراین روز شنبه 

تصميم دست به تظاهرات زدند پليس ضد شورش با حدود هزار 
یف مانده و به اعتراض   استقالل کینفری که از شب قبل در ميدان

  .دادند مقابله کرد خود ادامه می
بار پليس در روز شنبه سه حزب مهم  پس از برخورد خشونت

و " اودار"، "باتکيوشينا"احزاب . اپوزیسيون اوکراین متحد شدند
آنان . گذاشتند" کنشگران مقاومت ملی"بر اتحاد خود نام " اسووبودا"

 آنکه دولت را مجبور به برگزاری انتخابات جدید اند برای تهدید کرده
  کنند، همگان را به شرکت در اعتصاب عمومی فرا خواهند خواند

روز دوشنبه، معترضين خيابان های منتهی به ساختمان های دولتی 
 صدها هزار نفر در کيف به  یک روز پيشتر،. در پایتخت را بستند

از راهپيمایان سعی کردند راهپيمایی پرداختند و پس از آن که برخی 
 نفر زخمی شدند، و 200به یک ساختمان دولتی حمله کنند، حدود

پليس با استفاده از گاز اشک آور و نارنجک های نورانی با 
  .تظاهرکنندگان به مقابله پرداخت

 در دیدار با  ، نخست وزیر اوکراین، روز دوشنبه"نيکالی آزاروف"
 این تحوالت  : کانادا گفت، امریکا و سفيران اتحادیه اروپا

این مسئله یک مسئله . را در خود دارد کودتا های یک نشانه تمام
ما تا کنون صبر پيشه کرده ایم، اما می خواهيم به . بسيار جدی است

نخست وزیر اوکراین  "شرکای خود در این درباره هشدار دهيم
 تصریح کرد معترضان ساختمان های دولتی را محاصره کرده اند و
." به کارکنان دولت اجازه نمی دهند در محل کار خود حاضر شوند

 دستگاه های دولتی نمی توانند  در نتيجه این اقدامات، " :وی افزود
فعاليت های خود را انجام دهند و این مسئله بر پرداخت مقرریها و 

به گزارش خبرگزاری ».دستمزدها تاثير منفی خواهد گذاشت
وزیر اوکراین از سفيران حاضر در این ایتارتاس از کيف، نخست 

دیدار خواست از مخالفان دولت اوکراین بخواهند اعتراض های خود 
را به صورت مسالمت آميز و بدون توسل به خشونت مطرح 

نخست وزیر اوکراین خاطرنشان کرد وضعيت در کيف و  .کنند
او تصریح کرد .دیگر شهرهای این کشور غيرقابل کنترل شده است

ان به دنبال آن هستند که ساختمان پارلمان را به تصرف خود مخالف
   .در آورند

رهبر اپوزیسيون به خبرنگاران گفته است انتخابات زودرس تنها راه 
  پایان دادن به رویارویی است
. رئيس کميسيون اروپا نيز دو طرف را به خویشتنداری فراخواند

بيانيه ای طی " پيتر سيموننکو"رهبر حزب کمونيست اوکرائين 
ضمن محکوم کردن دولت این کشور در اداره امور و بی توجهی به 
مشکالت اقتصادی مردم، خواهان پرهيز از هر گونه خشونتی نسبت 

یک گروه اقليت اليگارش بر : او گفت. به شهروندان این کشور شد
تا تمامی منابع کانی . خالف منافع ملی در صدد تسلط بر حکومت اند

 های ملی که با دست رنج کارگران و دهقانان به عمل و دیگر سرمایه
می آید را به نفع خود و سرمایه داران بين المللی به یغما برده و توليد 

از دولت این کشور در " سيموننکو. "گران کشور را برده خود کنند
خواست کرد تا گروهی مستقل را برای بررسی حوادث اخير تعين 

مجرمين را به دادگاه های صالحه کرده و دستجات خشونت طلب و 
در بخش پایانی بيانه رهبر حزب کمونيست اکرائين آمده .معرفی کنند

دوری . حزب ما بر این باور است که آنچه شکل متمدنانه است: است
 سياسی   راه درست  خشونت، وبر اساس منافع مردم اکرائين از

رگزاری اولين قدم ب."  خواسته های مردم است  تامين واقتصادی
نيکالی ."  انتخاب توسط مردم است  جهت رفراندوم و نظرخواهی

 در ميان  نخست وزیراوکرائين اظهار داشت که" آزاروف 
که نيروهای پليس ، معترضان تعداد قابل مالحظه ای افرادی بودنند

پارلمان اوکراین الیحه . را با تحریکات خود به واکنش وادار کردنند 
نخست " آزاروف" ای عدم اعتماد به دولت اپوزیسيون را برای ر
تصميم روز سه شنبه پارلمان، درپی روزها .(وزیر رد کرده است
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  ...."در،  دخالت غرب یويسنار
 اعتراض به خودداری اوکراین از امضای پيمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا، و پس از آن گرفته شد که هزاران معترض در برابر ساختمان پارلمان

ما به دنبال گسترش اعتراضها در : "آرسنی یاتسنيوک، رهبر یکی از گروه های مخالف دولت می گوید.) .در کيف گردآمدند و خواهان انقالب شدند
این صاحبان کسب و کارها و مردم عادی از ما حمایت می کنند تا ویکتور یانوکوویچ و همه مردم ببينند که . کی یف و شهرهای دیگر اوکراین هستيم

  "فقط یک روند سياسی نيست، بلکه اعتراضی است که توسط مردم سازماندهی می شود
نيز به اعتراضات ) و خط نزدیکی به اروپا " انقالب نارنجی" از بانيان فروپاشی و پرچم دار( جمهور پيشين اوکراین از سوی دیگر سه رئيس

ای حمایت خود  کوچما و ویکتور یوشچنکو، روسای جمهور پيشين اوکراین در بيانيهلئونيد کراوچوک، لئونيد . درصف نيروهای اپوزیسيون پيوستند
آنان نسبت به گسترش دامنه اعتراضات و امکان ظهور بحران . اند اعالم کرده" ها هزار جوان اوکراینی اقدامات مدنی و مسالمت آميز صد"را از 

  ."سياسی داخلی هشدار دادند
" به گزارش . شايد از همه چشم گير تر باشد"انقالب رز "رئيس جمهور گرجستان و از رهبران " ميخا يل ساکاشويلی" حضور شخص 

من اوکراينی و گرجی هستم ! من اوکراينی هستم.بواقع من احساس اوکراينی بودن می کنم: در جمع معترضان اوکراينی می گويد" ساکاشويلی
  .بنابراين من اروپايی هستم

فرانس تيمرمانس وزير امور خارجه هلند و .  شناخته شده و معروفی نبود که در جمع معترضان اوکراينی حاضر شدتنها شخصيت" ساکاشويلی"
ديدار سياستمداران . جان برد وزير امور خارجه کانادا و گيدو وستروله وزير امور خارجه آلمان نيز در خيابانهای کيف کنار معترضان ايستادند

والدمير پوتين اين پرسش را مطرح کرد که دولت آلمان چه . ی واکنش والديمير پوتين رهبر روسيه را در پی داشتاروپايی با معترضان اوکراين
  .واکنشی نشان خواهد داد اگر وزير امور خارجه ما با جمعی که قوانين آلمان را ناديده می گيرند، مالقات کند؟

های اخير اوکراین به شدت انتقاد کرده و آن را  در قبال ناآرامی) ناتو(نتيک شمالی گيری پيمان آتال سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسيه از موضع
مخا لفان دولت اوکرائين ، به گزارش خبرگزاری ها بویژه پخش تحریک آميزتلویزیونی یورونيوز .دخالت در امور داخلی این کشور دانسته است

که دراین اعتراضات حضور "ندرف با" باند  احتماال کسانی که با ریشه فاشيستی اوکرائينی
مانند گروه اسالمی طالبان در .( از رهبران انقالبی اتحاد شوروی را پائين کشيده اند"والدیميراليچ لنين "به و حشيانه ترین شکل مجسمه ، فعال داشته 

با خشم کينه با پتک به ، درمعرض چشم همگان ، "نلني"درکيف نيز مجسمه .) آثارفرهنگی نسلی رانابود ساختنند"بودا " افغانستان بم گذاری مجسمه 
 یک عمل خرابکارانه،   تنها تالش– لنين در کيف  تخریب بنای تاریخی مجسمه:"درفراخوان حزب کمونيست اوکرائين آمده است. نابودی کشيده شد

 شکست نازی ها کيف    از ر کيف تاسيس شد ه نمادی د1946بنای یادبود رهبر پرولتاریای جهان که در سال ! نئو فاشيستی کودتا در کشور ما نيست
، که نااميدی شان از دوره سرمایه داری )طرفداران غرب (  اکنون، پس از حدود هفتاد سال، با تحریک، بازیکنان اميد یک زندگی بهتر ...است

وارثان کسانی که در جنگ جهانی ... .  می گيرد شکل  برای کودتای نئو فاشيستی  تالش .... به شکست انجاميد وحشی حکومت شان در اوکرائين
" لنين"این واقعيت خودنمایی ميکند که تخریب اثر تاریخی .  به ضرب گلوله در پشت سربازان شوروی ميليونها انسان را به هال کت رسانده اند دوم

 تشنج تا اشغال  از. ودر توسعه بلوک قدرت اند افراط گرایی ملی و نئو فاشيست در اوکراین درحال گسترش  .نشان می دهد.در مرکز پایتخت
  "فاشيست خبرمی دهد - ازپيشتازان قریب الوقوع دیکتاتوری ناسيوناليست -ساختمان های اداری، تخریب آثار و سوء استفاده از آن ها 

تقالل و آزادی اکراین را نابود و اراده مردم در این جا عضویت در اتحادیه اروپا صرفا بهانه ایست تا سازمان دهندگان تظاهرات به هر وسيله ای اس"
با حمایت مالی و سياسی بروکسل و واشنگتن، دست در دست نئونازی ها " اپوزیسيون"رهبران باصطالح .ما را برای باز سازی کشور در هم بکوبند

ه راه های مسالمت آميز معتقد هستند یاد آوری می ما به کسانی که برای خواست های شهروندی خود و با اعتقاد ب.و اوباشی دست به هر تخریبی زدند
کنم که صف خود را از کسانی که پشت سر دانشحویان و دانش آموزان چهره خود را پنهان کرده اند و خواهان آن هستند تا از شما و فرزندان تان به 

 نيز 2004به یاد داشته باشيد که در سال . قانونی روی آوریداستفاده کنند جدا کرده و برای مطالبات به حق خود به راه های " گوشت دم توپ"عنوان 
همين جماعت بهشت خيالی را به مردم ما وعده داده اند و با متشنج کردن فضای سياسی کشور مانع از آن شدند تا شهروندان اکرائين بتوانند در 

فرزندان این کشور به رفاه و آسایش : "ه آن زمان وعده دادندکجا هستند کسانی ک. آرامش و به دور از تشنج رئيس جمهور خود را انتخاب کنند
 واتخاذ روش های کامال  که با تهاجم"مخالف " ما خواهان محاکمه تمامی افراد.""تکرار همان سناریوها ست" حوادث این روزها ". خواهند رسيد

 )پایتخت( م در کشوراوکرائين و کيفس جمهورطلب ميکنيم به ایجاد نظاز رئي.....  با انشعاب از استقالل اوکرائين سخن ميگویند فاشيستی در رابطه،
 وهمه ساکنان کيف و اوکراین را فرا می خوانيم در برابر  . سطل زباله ساخته اند  اوکراین را وتحت تعقيب قرار دادن همه کسانی که سرمایه سياسی

   به نقل از سایت حزب کمونيست اوکرائين. نيروهای افراطی متحد شوند خشونت، خرابکاری، فاشيسم، که امروز بر ما تحميل می شود درمقابل
گام . امپریاليسم ) طرح نوین جهانی(  در راس آن ایاالت متحده آمریکاه با طرح و تدوین تئوری گلوباليزم  محافل غربی: نتيجه اینکه 09.12.2013

چنانچه امروز به توان رهبری حکومت .با یکه تازی به پيش ميرود، ان آن  برای اشغال کشورها در صورت عدم مقاومت توده ها و رهبر به گام
رئيس " شوشکویچ " پس از"آلکساندر لوکاشنکا " کشور همسایه بالروس که باسر کار آمدن  باید انتظار داشت. اوکرائين را به سمت غرب کشاند 

به نتيجه " تنها دیکتاتور اروپا" ونام گذاری وی بعنوان  یک مخالفانمحافل غربی با تالش وتحر. جمهوری که از چنگال غرب رهائی یافته است
اکنون اوکرائين پس از .پس از بدست آوردن اوکرائين احتمال تنش با جمهوری بالروس با بهانه ای به وجود خواهد آمد . مطلوب خویش نرسيده اند

 اقتصاد ورشکسته کشور  به"ویكتور یانوآوویچ " رئيس جمهور اوکرائين وپس از آن بی توجهی آخرین) . که زود مرگ شد"( انقالب نارنجی" بازی
 اتخاذ انتخاب راه رشد وبرنامه دقيق در جهت منافع کارگران  وعدم. درمقابل غرب  و در پيش گرفتن سياست یک بام ودوهوا و عد م قا طعيت

از سال .در ميان دو چرخ آسياب قرار گرفته است.  اليگارشی بخاطرماهيت طبقاتی وگرایش به سرمایه... وروشنفکران وطبقه متوسط جامعه 
  طرفدارن غرب.  واجرای خواسته هایشان وقت زیادی باقی نمانده است  برای جلب توده های زحمتکش.  اکنون سه سال گذشت 2010انتخابات وی 

در "  رنگين زرد  انقال ب"با استفاده از تجربه .مردمی نداردکه هيچ نزدیکی با انقالب " جنبش انقالبی" با برجسته کردن کم بودها با نام گذاری
آیا با وضع موجود رئيس .افتاد " انقالبيون نارنجی " بدست   سال دومش به پایا ن ميرسيد حکومت5 که ریاست جمهوری  "کوچما "اواخر دوره دوم 

ویا دریافت ،پيوستن به اتحاد گمرکی ، ران چين وروس دریافت کمک مالی؟آیا مالقات با س. سال اول را به پایان رساند 5جمهور فعلی می تواند حتی 
تا چه اندازه چاله های اقتصادی را که روز بروز با خرابکاری نوین . است  وام ویا خرید گاز به قيمت مناسب برای فصل سرمای که فرا رسيده

   ه فاشيستی که با تخریب فرهنگی و اقتصادی برای بدست گرفتن مکانيزم؟ بحرانی که رژیم را فراگرفت و شيو.پر خواهد کرد.  است  گسترش یافته
نمایندگان طبقه کارگر وزحمتکشان جامعه در اتحاد به حل بحران کنونی ، ودرنهایت جایگاه ؟.چگونه برخورد خواهد شد.قدرت بکار گرفته می شود 

  ؟.!ئين گوش فراخواهد داد؟آیا رئيس جمهور به خواسته ها ی توده ها ی زحمتگش اوکرا. در کجاست
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