
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ستانلطاجيك ًداجدي ًسارئيإمام علي رحمان عيين ت

 

 :معلومات حول البلد

م حيوالي ممانيية ميييين نسيمةب 3102دولة من دول آسييا الوسيط ب ب يد  يدد سيكانةا سينة هي طاجيكستان 

ومين  بال مرغيزيياتان القيرميةب ومين القيميحيدها مين القيرق يم ييم تركسي بألف كي و متر مربي  043ومساحتةا 

نظييام الحكيم غيةييا جمةيوري رياسيييب يحكمةيا منيي   ييام و. ن الجنيو  أغغانسييتانوميي بالغير  والقييمال أوزبكسيتان

 .م الرييس يمام   ي رحمان0994

كانييآ هيي   ومييد مب 3102أكتييوبر /تقييرين الول 6أجريييآ آ يير انت ابيياآ رياسييية غييي طاجيكسييتان غييي 

غيةيا تممييل االنت ابياآ الرياسيية غيي طاجيكسيتانب ت اسيم المقياركون االنت اباآ مسيرحية جدييدم مين مسيرحياآ 

 : دم مراحل يل ن سم ه   الفترم أن ونستطي   بومد تجةزآ الس طاآ بجدية لة   المسرحية لمدم سنتينب الدوار

جل تح يق ه   الغاية أومن  بمانون االنت اباآ     آعدييت اآ يجراءول  منعآ الس طمرح ة الالغي 

 يد الا تماد  طاجيكستانحز  الحاكم غي الحز  القعبي الديم راطي ال ي هو الباسم  اآترضآ الس طا 

 مقاركة غي ل ال رىالسياسية  لألحزا الفرصة  يتاحة ب ومن أجل  دممانون االنت اباآ    بعض التعدييآ 

 .نت اباآنتايج االغي مناسبة ل تزوير  االس طاآ ظروغ غ د أنقأآاالنت اباآ الرياسية 

وغق مع وماآ دايرم الةجرم الفدرالية غ بنالمغتربي ح وق مواطني طاجيكستان يلغاءالمانية كانآ  المرح ة

كل  الكا بةالمغتربين ب لآ س طة ر اية . طاجيك غي روسياالالمغتربين من م يون  0.3وجد حوالي يالروسية 

 اآالس ط أمنآوبالتالي . حين لرياسة الجمةوريةمرقالمقاركة غي جم  التوميعاآ لصالح المن  ةممنعل جةدها

بمرح ة مةمة جدا  الس طاآوبعد  لك بدأآ .  ارج سيطرتةاهم  نال ي ال بأس به من ر اياهاجزء نفسةا تجا  

لف تومي  لتسجيل أ 301جم   آترطقحيث ا. مقاركة غي االنت اباآالالمعارضة من  يةدف منةا من  مرقحال

غي النا بين من  دد % 5 الـ غي حين أن . دد النا بين يجماليمن % 5نسبة  انةأحجة المرقح غي االنت اباآ ب

غ د وضعآ العراميل  لك  يضاغة يل و. 310151بل كانآ  حكومةال اد آكما  فأل 301كن تلم  لك الومآ 

حت   ركآأقعم ية الوغي ه   . غي جمي  مدن ومديرياآ البيد طاجيكستانعمال المتحدم التحاد احركة أمام 

لف تومي  أ 313غق آ مرقحة ال  اء المقترك المعارضة التي جمعآ ونتيجة ل لك . ضباط وزارم الدا  ية

 .نت اباآ واالستفتاءاآي جنة المركزية لالمن مبل  لم تسجلولة ا السب   بلصالحةا اليزمة

وسايل لجم  الكل  حكومة الحالية بللمرقحين من الحزا  المؤيدم ا اآسا دآ الس ط وغي الم ابل

ن وح م المرقحي  لك لم وم . م ي ة أياملف تومي  غي غضون أ 301جم  كل منةم ظ ما ل لك نتيجة و بالتوميعاآ

وكأنةم ليسوا مرقحين  كانوا يكي ون المديح لهببل  ببمناغسة رحمان     كرسي الرياسة الحزا من ه   

 .وينما رجال د اية ل رييس رحمان بل رياسة

النا بين غي  أصواآمن % 5     الـ حصل حت يم لمن هؤالء المرقحين  كي ا  أن المرغي  والمدهش

ربما غي يوم االنت اباآ  أو !من النا بين غي االنت اباآ% 92ة لجنة االنت اباآ مقاركغيه  أكدآومآ ال ي ال

 أكدآتايج االنت اباآ نغإن  موما ! ؟"الرييس المناس " لصالح واوصوت آراءهمهؤالء المرقحين  أنصارغير 

 أمناءع انتةاكاآ وواضح ومالمن  أصبحوكما . عم ية االنت ابيةغي التوميعاآ والجم  غي تزوير حصول ال

الناس  ويغراءالبيوآ م  الجرار  مزيار من  يل لرحمان تصويآالالنا بين      يجبارممل  باالنت اباآ

هك ا . أق اصق ص واحد بدل  دم لتصويآ النت اباآ وترقح الرييس غي يوم االلالنا بين  ويرقاد بالواليم

 .بأغعالةاميمة  أ    أ  نتهال ي  هاروانتةكآ الس طة الطاجيكية دست



قاركوا يحق لةم االنت ا   نمم% 66ن غإ" اوزوداغون"وكالة الروسية ال أجرتهمسح التي وك لك وغق ال

قاركوا غي  نمن ال ي% 9.4ن أومال . 3102نوغمبر  ام /تقرين الماني 6غي االنت اباآ الرياسية غي 

أنةم لم منةم % 05 أمرو آ رينمن النا بين صوتوا لصالح % 8االنت اباآ صوتوا لصالح رحمان وحوالي 

 طاجيكستانرييس الحز  االقتراكي الديم راطي  -رحماآ هللا زوييروف  وي ول. المرقحين ينت بوا أحدا من

غي %. 22مل من أالنا بين غي البيد أي   دد ن م ث نسبتةم زيد ال تياسية االنت اباآ الرقاركوا غي  ال ين أن

 جنة المركزية لينت ا  واالستفتاءاآ النوغمبر مدم زوييروف الح ايق والحجج ضد مرار /تقرين الماني 05

 يل مواد دلة وغيرها من الن دم جمي  الحجج وال ناني"ل غي بيانه اوم. ل محكمة الع يا لجمةورية طاجيكستان

. مرار المحكمة الع يا لجمةورية طاجيكستان   يه يكونسوف تماما ما  أدرك أناوطبعا . المحكمة الع يا غي البيد

جل أمرار لجنة االنت اباآ واالستفتاءاآ من  ضد طاجيكستانحز  االقتراكي الديم راطي الوم   لك ينادي 

لمحكمة الع يا لجمةورية الجنة االنت اباآ و أننرى  لنناو طاجيكستانما هو وام   واست يل ال ضاء غي  يظةار

" .أيضابيدهم غ ط بل ول ليس لنفسةملعار ا يج   ر آ امحرج ابحاجة ل تحضير حيث لم تت   مرار طاجيكستان

(catoday.org от 12 ноября 2013) 

ك بغض النظر  ن ل ل ؛وليس انت اباآ اه ا الحدث كان تعيين أن اإلقارم يل تجدر أ رى ومن جةة 

سيادم ح ا وال تعتمد ليسآ دولة  اآ  طاجيكستان أننع م جميعا  غإننا النباءوهام وكاالآ أاد اءاآ الحكومة و

ال وى العظم  وغي  بإرادمقعبةا ولكن  أبناء آاصوأة الطاجيكية بالحكومق اص غي لألالعزل والتعيين اآ مرار

 السابق غي الفترم طاجيكستانهللا جانوف رييس وزراء  الم ك  بد  لك هو مول  بددليل و. روسيا الولم ام ال

 كيف ومن مبل من تم تعيين رحمان غي حينما سيل" اوزودي" راديو م  اإل ا يةغي الم اب ة  0992-0993 بين

م ل  م أال : "مال حيث بغي  وجاند طاجيكستانلجمةورية  ال   الس طة غي الدورم السادسة  قرم ل مج س 

المبادرم غي  لم تكن مآووغي  لك ال بس طةال  ن االتفامية م  رحمان بقأن تعيينه المؤمآ غييا ني قي بروي

راديو ) "اآلنمن  ارج الب د كما هي  أق اص أيديغي  آكانينما و اآل رين أيديغي  أوالقمال  أيدي

 (1.91190213" اوزودي"

 0994لعام انت اباآ الرياسية غي اال ر حول آسؤال  هللا جونوف     الم ك  بد وغي نفس الم اب ة رد  بد

الجمةورية وغي غي غزآ غي جمي  المدن والمناطق  أنني  م أ أنا: "مايي ةترقيحه لمنص  الرياس اغيةي تم تال

 أ  ني لاتلكن غي اليوم الو بني     الفوزوهنآوالياآ المتحدم الروسيا و يسفير م ت ك ال ي ة كنآ     الةاتف 

لم  أننين لينت اباآ يالرسميتالضامنتين ا تن كانيال ت وأوزبكستانروسيا كل من لي  آلمحأ. نفسه الفايز رحمان

 ط  غالبية أرجل ال ي ال أناولكن . ماال ه ا سوف يكون موضوع منفصل ل حديث أيضاو بج لبعض الومآحتأ

 "(اوزودي"راديو ) ."أصواتةم لهالطاجيك 

نوغمبر /تقرين الماني 6نظماآ الدولية     االنت اباآ الرياسية بتاريخ رد غعل الدول الكبرى والمين 

م يمبآ الكي أيضا رياسة ل ادم انت ابه بإت ك الدول ل رييس رحمان  اءغي طاجيكستان وتةاني رؤس 3102

: لهب و يةعم ية االنت اب لسيرجي ليبيديف رييس وغد المرامبين من رابطة الدول المست  ة  ك لك مدح ب ي أ

 احترمآ ال رىب ل د دستور وال وانين الطاجيكية لاالمتمال الكامل  م جرآ االنت اباآ غي طاجيكستان "

كمرامبين  يل  أمامنامواض  مغ  ة  وأمناطق أي  ولم تكن هناك بالحكومة حق المواطنين غي حرية التعبير

 (Regnum.ru - 9.11.1013) ".عم ية االنت ابيةال

تحآ  وت   البايددول االتحاد السوغيتي  أغ بيةتكون من تبطة الدول المست  ة هي منظمة را أنمن المعروف 

رحمان لبوتين  غإن تةنية لك     و يوم . هو ت ييم روسيالينت اباآ الطاجيكية وه ا الت ييم . روسيا تأمير

 .آ ر     ما أس فنا دليل  لةيغي االنت اباآ " نصر " 

يسرنا . عم ية االنت ابيةالتحسين غي طاجيكستان  ح  تهالت دم ال ي بنرح  : "يضالبجاء غي تصريح البيآ 

 بeuronews.com) ."البيد أنحاءمرامبين غي جمي  ك منظماآ الدولية لغرصة المقاركة الحكومة  ي طاء

7.11.2013) 



 الوروبي جون كيري ورييس االتحاد المريكيةلوالياآ المتحدم اوزير  ارجية كل من وتقير تةنية 

مال و. االنت اباآ الرياسية غي طاجيكستان" ديم راطيةب" نيعترغو أنةم يل هيرمان غان رومبوي ل رييس رحمان 

تعميق العيماآ بين طاجيكستان  منغي مزيد  أم هالتةنية معربا  ن  ةرييس الصيني قي جين بيند غي رسالال

   تأييد جمي  الناس ل سياسة الدا  ية وال ارجية غي تدل نتيجة االنت اباآ الرياسية غي ب دكم  : "والصين

سيا الوسط  وال وماز غي غي آ قمال الط سيالعام لح ف  المينمال جيمس اباموراي مسا د و". طاجيكستان

منظمة  وترح . طاجيكستانو الط سيستمر الحوار والتعاون بين منظمة ح ف قمال ي أن آمل: "التةنية ةرسال

    استييءا ن ارحم اإلجراءاآ التي مام بةالم تكن ه   أل لك  ؛"  ايكم غي مدينة بروكسلب يالط سح ف قمال 

دا ل وتحآ حماية الر ام من الرجاله غي من نتايج االنت اباآ بد م  وتزوير وانين لصالحه ال وتعدي هالس طة؟ 

 .عترف به ز يما لهال ي يقع  الطاجيكال بينما بنفسه رجل ال انون حين أنه يعتبرغي  .ال ارج

 منظماآ الدولية باالنت اباآاللم تكن تسمية العم ية الماضية من مبل الس طاآ الطاجيكية وز ماء الدول وأ

حز  االقتراكي الديم راطي زايروف  كر مرارا وتكرارا الرييس م  أن ؟ يهانة ل قع  الطاجيكي وس رية منه

لترقح ل رياسة ميث مراآ انت اباآ ال يستطي  أي ق ص ون االنما بحس  نهن رياسة رحمان غير قر ية لأ

 من  يلرحمان غي االنت اباآ غيةا قارك ي المرم الرابعة     التوالي التي هي غي حين أن ه  .     التوالي

تتركز غي يد رحمان غي مد أصبحآ كل الس طاآ و. ل لك وانين اليزمة ال يل  واإلضاغاآد ال التعدييآ ي

     جمةورية لاجيكي ال ي هو الةيية التقريعية البرلمان الط مواغ ة أو رغضع   سبيل الممال غ. يلومآ الحاال

ومايق م دمة من  أوكل موانين  ابتع يماآ من الرييس أي تعتمد ت  اييتكون  رى أتقريعية  أحكام أوموانين  ةأي

حز  القعبي الومعظمةم من  ال ين يقاركون غي ج ساآ البرلمان" ممم ي القع "ومةمة . مبل الرييس

ال يعرف قع  الطاجيكي ال   ما أن. كراسي النا مةال    ن والديم راطي الحاكم هي ضغط الزرار وهم جالس

 ال الحاالآأنه غي جمي   ال ول أيضاويمكننا . ال ين يفترض أنةم يمم ونه غي البرلمان" الممم ين"معظم هؤالء 

برلمان "باسم  غي  ج  أن يقتةر البرلمان الطاجيكيوبالتالي . تمدونةا وانين التي يعالجوهر  يدرك معظمةم

وه ا يعني . ن هو رييس الدولة ورييس الحكومة لجمةورية طاجيكستانارحمغإن  أيضاوغ ا ل  انون و". النايمين

 .ال راراآ بقكل مست ل دون   مهجمةورية ال يستطي  ات ا  الأن رييس وزراء 

وال ةر لن رج  أال يكفي كل ه ا الظ مة ا ال ل وال ةر والب طجة؟ ب إل  مت  سنرض غالمر ك لك كان  وي ا

 ؟التي نعيقةا الصمآ والت ا س من حالة

تُِكْم الَِّذيَن ُتِحبُّوَنُهْم َوُيِحبُّوَنُكْم َوُتَصلُّوَن َعلَْيِهْم َوُيَصلُّوَن »: ص   هللا   يه وس م مال رسول هللا ِخَياُر أَئِمَّ

تُِكْم الَِّذيَن ُتْبِغُضوَنُهْم َوُيْبِغُضوَنُكْم َوَتْلَعُنوَنُهْم َوَيْلَعُنوَنُكْم َقالُوا قُْلَنا يَ َعلَْيكُ  ِ أََفََل ُنَنابُِذُهْم ِعْنَد ْم َوِشَراُر أَئِمَّ ا َرُسولَ َّللاَّ

ََل  ََلَة ََل َما أََقاُموا فِيُكْم الصَّ ِ َذلَِك َقالَ ََل َما أََقاُموا فِيُكْم الصَّ َة أَََل َمْن َولَِي َعلَْيِه َواٍل َفَرآهُ َيأْتِي َشْيًئا ِمْن َمْعِصَيِة َّللاَّ

ِ َوََل َيْنِزَعنَّ   [روا  مس م] «َيًدا ِمْن َطاَعةٍ  َفْلَيْكَرْه َما َيأْتِي ِمْن َمْعِصَيِة َّللاَّ
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 إلدر خزمين

 المركزي لحزب التحرير عضو المكتب اإلعَلمي


