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 هللا،وضعيت سياسی لبنان، پايگاه اجتماعی حزب

  ی جنبش مردم تونسآينده
  احمد ِدرکی با وبالگ پروسهوگوی در گفت

  از اعضای ارشد حزب کمونيست لبنان
  

 
 

 
 

مھدلوش داوودبه کوش   
 

  

  ی که االن در دولت لبنان پيش آمده را توضيح دھيد؟به طور کلی وضعيت بحراني: پروسه

ين: احمد ِدرکی ون ب ی ھستيم در حال حاضر ما در انتظار دوّمين گزارش سازمان تريب ان. الملل ه می ھم د  طور ک داني

زارش، برخی از ۀبرطبق اظھارات اسرائيل و جرايد، در نتيج ن گ پاه  اعضای حزب اي ا اعضائی از س ان و ي هللا لبن

ن صورت حزب: پاسداران ايران متھم خواھند گرديد و بدين معناست که ين  در اي ری و ھمچن شته شدن حري ا ک هللا ب

ن  له خواھند گرديد و عکسأو ھم سپاه پاسداران درگير اين مسهللا  ارتباط آن با سپاه پاسداران ايران، ھم حزب العمل اي

  :به دو دليل بسيار خطرناک خواھد بودموضوع 

ر(يعنی شيعيان رئيس جمھور.  جنگ بين شيعه و سنی در تاريخ زنده خواھد شدألۀ مس-١ ان را ) نخست وزي نی لبن ُس

ن واقع حال اگر شما حزب. به قتل رسانده اند د، اي تھم کني د شد و ۀهللا را به جرم کشتن حريری م ده خواھ اريخی زن  ت
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ين شيعه .  گذاردء اجراۀش را در خاورميانه به ورطتا طرحرياليسم کمک خواھد کرد له به امپأاين مس ی جنگ ب يعن

ردد و سنی صورت خواھد گرفت يا تجديد خواھد شد که می ه گ ه انفجار خاورميان د منجر ب ستان . توان شيعه در عرب

د سعودی و سنی در کشورھای بحرين، يمن، اردن، سوريه و لبنان؛ به عبارتی تمام م ر خواھ نطقه با اين جنگ درگي

  :عنصر دّوم. اساساً اين اولين عنصر بود. گرديد

ناخته  المللی، حزب  اگر سازمان تريبون بين-٢ وان تروريست ش ه عن ان ب هللا و سپاه را متھم کند اين دو حزب در جھ

رار دارد و اگۀالمللی در ماد سازمان تريبون بين. خواھند شد ه  ھفتم جدول سازمان ملل ق ا توجه ب ن را ب د اي ر بخواھي

ه بۀ ششم اين جدول که برپايۀماد يد ک د رس ن نتيجه خواھي ه اي د ب  اساس ه صلح استوار است مورد بررسی قرار دھي

د  و نتيجتاً سازمان ملل حق دخالت از راه.  ھفتم، نيروھای نظامی حق مداخله خواھند داشتۀماد ھای نظامی را خواھ

  .سرباز زند) اعضاء( متھمين ۀان و سپاه در ايران از ارائهللا در لبن داشت اگر حزب

  هللا را چگونه ارزيابی می کنيد؟ شما پايگاه اجتماعی حزب: پروسه

هئ هللا يک نيروی فرقه حزب: احمد ِدرکی ز يک کشور فرق ان ني ن اساس، ه ب. ی استئ ی مرتبط با ايران بوده و لبن اي

" مقاومت استان صھيونيت"اند و خود را به عنوان يک مارک تجارتی با نام د هللا قلمرو خود را قلمرو شيعه می حزب

ه. کند معرفی می یئ بنابراين، تمامی نيروھای ديگر را جھت خالص کردن قلمرو فرق رون م د ِی خود، بي ن . ران و اي

اتی می وجود آورده زيرا وقتی برای او مشکل بزرگی به ردم،  که شما با عنوان حزب مقاومت، برچسب تبليغ شويد، م

از طرف ديگر، او سھم خود را از . گرائی است  شما دستخوش فرقهۀديگر از شما حمايت نخواھند کرد چون مبارز

و اين بدين معنا است که اودر صدد تغييرساختار سيستم لبنان نبوده و به فکر اتخاذ سھم خود از . کند قدرت مطالبه می

  .سھيم شودخواھد در قدرت ِ نظام  او می. قدرت است

ه هللا نيز ھمانند ديگر گروه گوئيم که حزب می) حزب کمونيست لبنان(به ھمين دليل است که ما  را است ھای فرق آن. گ

ا شعار  وده و ب ه ھست ب ان صورتی ک ه ھم ای حکومت ب ھا درتالش تغيير سيستم حکومتی نيستند بلکه خواستار بق

باری  هللا اشتباه مرگ له برای حزبأرو، اين مسازاين. م محکم کنندستخواھند که جای پای خود را در سي استقامت، می

ود د ب انی. خواھ ه حزب زم ازی را شروع می ک ن ب ه او می هللا اي ردم علي د، بخشی از م ا آن. شوند کن ردم(ھ شر م ) ق

  :گويند می

م می هللا می چرا فقط حزب " ا ھ ار حزب جنگد؟ م ن فرصت را ب خواھيم در کن يم واي ن هللا بجنگ ا اي د ت م بدھي ا ھ ه م

ه وان يک مقاومت فرق ه عن ه حزب. یئ مبارزه به يک مقاومت ملّی تبديل گردد نه ب انی ک ن  زم ول کردن اي هللا از قب

اره می پيشنھاد سرباز می وئيم زند ما دوب ا در پشت حزب: گ ی م ی وقت ارزه  هللا ھستيم، يعن ه شما در جلومشغول مب ک

ستندھستيد، دشمنی ھم داريد که ممکن  ا شما ني ردم ب زی . است از عقب به شما حمله کند چون بخشی از م و حاال چي

ی خود ئ هللا با رل مھمی که در خالص کردن نيروھای فرقه حزب: که ما منتظر ھستيم تا در لبنان اتفاق بيفتد اين است

ازی کند، از آن طرف ھم نيروھای سنی جھت خالص کردن قلمرو خود عک به عنوان شيعه بازی می ن رل را ب س اي

  .کنند می

ارد،  المللی حزب  گزارش سازمان تريبون بينۀاز اين طرف اگر نتيج د يک ک ن نتيجه ھمانن د، اي هللا را متھم اعالم کن

ين فرقه ی کوچک ب د برشی ايجاد خواھد کرد که منجر به يک جنگ داخل د گردي ن . ھای شيعه و سنی خواھ واگر اي

د دادۀلت صھيونيست حمل ايايااتفاق بيافتد، اسرائيل  ان ترتيب خواھن ه لبن را در سال .  ديگری را ب  ٢٠٠۶چرا؟ زي

ا از شر حزب ا شکست مواجه شد وقتی که ايالت صھيونيست به لبنان حمله کرد ت چرا شکست . هللا خالص شود، ب

ود و آنهللا  ای بودند که حزب وقتی که حمله را شروع کرد، بيشتر مردم در منطقه: خورد؟ به دو دليل ا ھم در آنجا ب ھ
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ان، حزب. ھای ديگر فرار کنند و يا مخفی شوند موفق شدند به ھمراه مردم به مکان ل  به عالوه، در آن زم هللا در مقاب

ی  رخ" بعلبک"به عنوان مثال، اتفاقی که در . مورد حمايت بسياری از احزاب ديگر بود ھا،   صھيونيستۀحمل داد يعن

ع "ۀيست قصد فرود در درّ زمانی که نيروھای صھيون تند" بيق رار شدند اعضاء اصلی حزب. را داش ه ف   .هللا موفق ب

د و نيروھای اسرائيل را متوق ا جنگي ا فحزب کمونيست در آنج ه م ن روست ک رد از اي ان( ک ) حزب کمونيست لبن

م اشاره . اّما حاال، طرح، کامالً متفاوت است.  ملی باشدۀگوئيم که اين مبارزه بايد يک مبارز می بالً ھ ه ق انطور ک ھم

د و  کرديم؛ گزارش سازمان تريبون بين د گردي نّی خواھ َرق شيعه و س ين فِ المللی منجر به يک جنگ کوچک داخلی ب

ا مخفی   مجدد اسرائيل، حزبۀدر اين زمان، با حمل رده و ي رار ک ی ف د جنگ قبل ه ھمانن ود ک د ب هللا ديگر قادر نخواھ

ه ۀ تنگی قرار بگيرد زيرا بر طبق طرح و نقشۀ محاصرۀهللا در حلق ه حزبگردد و اين، سبب خواھد شد ک ا، ب  امريک

به دليل (هللا تغيير خواھد کرد   اسرائيل، درپی قتل عام بسياری از مردم غيرنظامی، آراء مردم عليه حزبۀھنگام حمل

د و بدين نحو، از شر حزب) اينکه باعث اين کشتار است د گردي ه  الص شدن از شر حزبخ. هللا خالص خواھي هللا ب

ن حلق ار، اي ن ک ا اي ه ۀاين معنا خواھد بود که ب ادر ب ران، ديگر ق اً اي د و نتيجت د پيچي ه دور سوريه خواھ  محاصره ب

ود د ب ان نخواھ ه لبن ه ب د. ( مداخل د ش اه خواھ ان کوت ران از لبن وز.) دست اي ق ح ران از طري را اي اۀزي ی ئ جغرافي

  . کمک کرده و او را در مقابل اسرائيل تقويت کندهللا قادر است به حزب) سوريه(

ه ا : پروس وری اسالمی دارد و ي ه جمھ ستگی ب ت و واب امالً تبعي زب هللا ک ا ح ما آي ر ش ه نظ ب ب ن ترتي ه اي پس ب

  اختالفاتی ھم دارند؟ 

  .بله، کامالً مرتبط است: احمد ِدرکی

ارس، تان در فروم خلق ھا در ترکيه اشار شما در سخنرانی: پروسه ارده مارس و ھشت م روه چھ ه دو گ ه کرديد ب

  شان بدھيد؟ ھا و وضعيت کنونیدر صورت امکان توضيحی در مورد آن

دار : احمد ِدرکی شکلاجناح چھارده مارس يک بلوک طرف ه مت ا است ک ان نخست  مريک ا و ھمراھ نّی ھ ر  از س وزي

ه نيروھای مسيحی ھستند م مت. بوده و تعدادی از نيروھای جناح راست ک اح ھشت مارس ھ هللا و  شکل از حزبجن

ين نيروھا ه سرکردگی ئھمچن شل عون"ی ب وند می" مي روه ھشت و . ش ه دو گ ا را ب ا آنھ ه م ل است ک ين دلي ه ھم ب

  .کنيم چھارده مارس دسته بندی می

د) اتحاد چپ عرب(ن صحبت کرديد جناح سّومی که شما از آ: پروسه شتر توضيح دھي چه . را در صورت امکان بي

  ای برايش داريد؟ ای است و چه برنامه مقدماتی را طی کرده و ھم اکنون در چه مرحله

اميم می" گرا يا چپی چپ"ما گروه يا نيروی سّوم را گروه : احمد ِدرکی ارده . ن چرا؟ چون ھر دو حزب ھشت و چھ

ان  و اقتصادی ياسی خود را ھمزمان با وجود مشکالت اجتماعیمارس موقعيت س ان ھم ستم حکومتی لبن شان در سي

ه توافق  ی خود را نيز به ھمان صورتی که ھست نگه میئھای فرقھ طور که ھست حفظ کرده و بخش م ب دارند و با ھ

يده ان رس ه اوضاع را ھم د ک د ان ظ کنن ه ھست حف ه ک روی حزب کم. گون وان ني ه عن ا ب ست و چپم ان  وني رای لبن گ

انون ) طرح(گوئيم که بايد اين سياست  می امپرياليسم متوقف گرديده و يک کشور سکوالِر دموکراتيِک مستقل تحت ق

سان نيستيم به دليل اينکه ھرکس  ايجاد گردد زيرا در حال حاضر ما ھمه شھروندان يک) ھمسان(سان  شھروندی يک

"  چپ عربۀجبھ"تشکيل داديم و حاال سعی در تشکيل يک "  چپۀجبھ" يک ءداما در ابت.  خود استۀمتعلق به فرق

دا" المللی  چپ بينۀجبھ"داريم و در تالشيم که اين جبھه را به  سم ءتبديل کنيم زيرا در ابت ل طرح امپريالي ا در مقاب  م

ی و در نھايت در ئھکه سعی دارد جھان را به مناطق قومی و دينی تقسيم کند، در سطح محلی، سپس در سطح منطق

  .المللی روبرو ھستيم سطح بين



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ال ١۴ مارس و ٨شما : پروسه روژه را دنب ع يک پ ه ھردو در واق د ک  مارس را دو روی يک سّکه دانستيد و گفتي

  ی با ھم دارند؟ئھا  امپرياليسم چه تفاوتۀاين دو در پروژ. کنند می

ر داشتن ۀآن يک طبق. شناسيم می" يک تالش طبقاتی"ما آن را تحت عنوان : احمد ِدرکی  بورژوازی است که سعی ب

يد ان حزب ھشت مارس است بپرس ه ھم : سھم بيشتر در طرح اياالت متحده دارد زيرا اگر شما از نيروی مخالف ک

ان بحث می. آنھا طرحی برای جايگزينی ندارند" تان چيست؟ طرح" د،  برای مثال اگر شما از لبن د ٨٠کني ٪ از درآم

يرمستقيم دھد و اين دقيقاً مشھود است که ماليات غ ٪ آن را ماليات مستقيم تشکيل می٢٠يات غيرمستقيم و دولت را مال

د  ای است چون وقتی که شما بنزين و يا ھرچيز ديگری می ين، يک امر کامالً ناعادالنهئھای پا در مقابل دستمزد خري

ه گو پرداخت می دالر است دقيقاً مالياتی را کنيد به نحوی که وقتی که حقوق من پانصد و آن را پرداخت می نم ک ی ئک

ا میوقتی که ما از آن. ھزار دالر است درآمدم ده وانين  ھ ن ق ل اي ا در مقاب د، وي انون را اصالح کنن ن ق ه اي خواھيم ک

ی راض م اتی اعت ردوی آن مالي يم، ھ لکن ا در مقاب ستند ھ ا ھ الف م ا و مخ ا از يک . م ه م انی ک کوالر "زم ت س ايال

ا طبق ھا ساز مخالف می آنیآوريم، ھردو ميان می سخن به" موکراتيکد ن بخش ي ه اي ل است ک ين دلي ه ھم د ب  ۀزنن

ت، آن، ئ ھای فرقه اين درست است که لبنان به بخش. کند بورژوا به ھمان نکته اشاره می ا در حقيق ده اّم سيم گردي ی تق

اطق  ئ فرقهۀ بوژوا است که در ھر منطقۀی نبوده بلکه يک طبقئ فرقه ن را در من ی، قدرت را تحت کنترل داشته و اي

ه کنند از اين رو است که من می ی پنھان میئ فرقه ن طبق ه اي درت و در  گويم ک شتری از ق ه سھم بي ورژوا است ک ی ب

روژ سم را میۀعين حال ،پ ا می  امپريالي ن رو م د از اي وئيم خواھ ا دو چھر: "گ ا رھروان يک راه ب  ۀيک ھدف و ي

  ."اوتمتف

د: پروسه ه ۀتحوالتی که در تونس اتفاق افتاده چه بازتابی در بين مردم لبنان داشته و فکر می کنيد که آين ونس ب  ت

  انجامد؟ کجا می

آن . اتفاقی که در تونس افتاد بسيار بحرانی و خطرناک است زيرا ممکن است به تغيير تعادل منجر شود: احمد ِدرکی

رل  گراھا و يا ديگر جنبش است و تونس در حال حاضر کامالً تحت جنبش اسالميک جنبش خيابانی ومطالباتی  ا کنت ھ

دا. گوئيم گرا می شود از اين رو ما به مردم تونس چپ نمی بشءشما ابت ا  جن رده و سپس کل ھ ری ک انی را رھب ی خياب

نقاب رلی بازی خواھد کرد و آورم که برای تغيير من در اينجا از قدرتی صحبت به ميان می. دھيد سيستم را تغيير می

ه . ھمان افراد، اينک با اسامی متفاوت وارد ميدان خواھند گرديد ز دعوت ب و از شما برای وارد شدن به اين بازی ني

ه آن کند و به مردم تيراندازی نمی عمل خواھد آمد و با حمايت ارتشی که خود را دولت خوبی وانمود می ا کند فقط ب ھ

هگويد تا مجدد بله می درت را ب ا  اً کنترل ق ز ب اطش را ني ه و ارتب دادست گرفت ه ھست حفظ کن ه صورتی ک ا ب . مريک

اد يک  دراينجاست که ما از نيروھای چپی و خيابانی به منظور تغيير کامل سيستم سياسی حمايت می رای ايج يم ب کن

  .تونس دموکراتيک توسط استقرار يک سيستم جديد اقتصادی، سياسی

  

تی تشکيل بشود و با دولت وارد گفت أکه داده گفته که يک ھيای  نيست کارگران تونس در بيانيهحزب کمو: پروسه

ونس را  ارگران ت ن موضع حزب کمونيست ک رد، شما اي و گو شود که انتقال قدرت به صورت آرامی صورت بگي

  کنيد؟ چگونه ارزيابی می

ی"ھا نام بله، ازآن جھت است که آن: احمد ِدرکی ه" دولت مل ه می  آن دادهب انطور ک را ھم د زي شتر احزاب  ان د بي داني

کشور تونس قانونی نيستند بنابراين دولت ملی بايد تمامی احزاب را حتا احزاب فعال در زمان بن علی را نيز در اين 

د. فعاليت شرکت دھد ت، نماين ل اينکه آن دول ه دلي شکيل شود، ب ی ت ود ۀزمانی که اين دولت مل د ب ام ملت خواھ و  تم
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دون . آميز پيش خواھد برد کشور را به سوی يک جو دموکراتيک صلح اما اتفاقی که افتاد قدرت وقت، اين دولت را ب

د  ه خواھ ی واقعی ادام شکيل يک دولت مل دخالت احزاب غيرقانونی تشکيل داد از اين رو است که اين مناقشات تا ت

  .داشت

  دانيد؟ ونس جدی میخطر نيروھای تندرو اسالمی را چقدر برای ت: پروسه

ا صحنأمس: احمد ِدرکی ونی استۀله، خطرناک بودن يا نبودن آن نيست، زيرا موضوع بحث م ر و دگرگ يک .  تغيي

  :يمئگو زمانی که ما می. نه آماده استدولت ملی که برای تغيير در صح

ای واقعی دموکراتيک را داشته باشد"دموکراتيک " ن واژه، معن ه اي دھيم ک ه. ، اجازه ب سب وان، م  خطر ألۀ ھيچ عن

ين نيست اسالم ز ديگری در ب ا ھر چي ا و ي ی ھ ان . گراھا يا چپ ه مي ستم سکوالر دموکراتيک سخن ب ا از يک سي م

  .شود پس اجازه بدھيد پيروز شود آوريم که پيروز می می

  واھند؟گويند مردم تونس حکومت اسالمی می خ  مقامات ايران را قبول داريد که میۀشما اين گفت: پروسه

ين ۀاگر شما درمورد جامع. من فکر می کنم که نادرست است: احمد ِدرکی د ب ا باي  تونس مطالعه کرده باشيد، در اينج

  :دو موضوع تفاوت قائل شويم

روی سياسی وان يک ني ه عن ا .  اسالم به عنوان يک عقيده و اسالم ب ن معن ه اي ن ب ا اي سلمان ھستند اّم ونس م ردم ت م

ا اسالم ۀرای نشان دادن ھويتم حجاب بگذارم و يا به ديگران اجازنيست که من بايد ب دھم و در نتيجه ب  داخل شدن ن

ه فکر میۀسياسی ادار ل است ک ين دلي را جامع  امور را در دست بگيرم به ھم تباه است زي دگاه اش ن يک دي نم اي ۀ ک

  .تونس ھنوز اسالمی نشده

  .تشکر متقابل و ختم مصاحبه

 

 


