نویسنده گان :جان پال لیدیراک ،ابراهیم عثامن ،م .سلیم و منیره جاملووا.

تأمین صلح و آشتی ملی در تاجکستان
برگردان :رس محقق عبدالرحیم بختانی خدمتگار
یادداشت مرتجم
«تأمین صلح و آشتی ملی در تاجکستان» عنوان مقاله یی است که از کتاب به نام
«مقدمه نزاع شناسی» بر گردان شده است .در تالیف این کتاب که در تاجکستان چاپ
گردیده ،دانشمندان رسشناس تاجکستان ،کشورهای منطقه و جهان اشرتاک داشته و
جدیدترین معلومات و تحقیقات خویش را در مورد وظیفه بنیاد صلح ،مذاکرات صلح
در تاجکستان ،سهم روند گفتګوها در کنرتول نزاع و تأمین صلح در تاجکستان و
تحلیل رشایط جامعه بعد از تأمین صلح در آن به رشته تحریر درآورده اند.
این مقاله از طرف جان پال لیدیراک ،ابراهیم عثامن ،م .سلیم و منیره جاملووا.
تحریر گردیده است .دراین مقاله در مورد مذاکرات و تالش های کشورهای منطقه و
جهان به خاطر تأمین صلح در تاجکستان ،همچنین در مورد نقش و کنرتول موسسات
بین املللی در تأمین صلح تاجکستان تحقیق صورت گرفته است .از اینکه افغانستان نیز
درگیر نزاع های مختلف در سطح محلی ،منطقه یی و بین املللی است .نرش چنین
مقاالت تحقیقی می تواند برای حل نزاع های محلی ،منطقه يی و بین املللی افغانستان
مفید و سازنده باشد.
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الف -وظیفه بنیاد صلح
مفهوم بنیاد صلح در مسایل نزاع شناسی و صلح در سال های  ۷۰قرن بیستم بسیار
مورد استفاده قرار گرفت .پیدایش این مفهوم از جهت نظری و عملی با گسرتش نزاع
های مسلح انه و دوام دار در جهان معارص وابسته است ،و آن اقدامات صلح جویانه را
در بر می گیرد که با مقاصد خامته بخشیدن به جنگ و نزاع پیش گرفته می شوند.
در سال ۵۷۷۹م مناینده سازمان ملل متحد پرتوس غالی در مصاحبه خود در (روز نامه
صلح) روند بنیاد صلح را در تاجکستان فعالیت برای باز سازی جامعه بعد از امضای
توافقنامه مصالحه عنوان کرد .وظیفه بنیاد صلح تقاضا می کند که در حل نزاع های مربوط
به زورمندان باید از طریقه های خاص و عملی استفاده صورت گیرد .در این فصل در مورد
چند راه و طریقه اساسی بنیاد صلح و آشتی ملی معلومات داده می شود.
در کشورهای که جنگ داخلی جریان دارد ،در سال های اخیر جامعۀ جهانی در مورد
تأمین صلح در این کشورها به این عقیده بودند که تنها از طریق امضای توافقنامه ها در
سطح باال می تواند صلح تأمین گردد .در چنین مذاکرات رسمی که از طرف مقامات بلند
رتبه نظامی و سیاسی پیش برده می شود جامعه را به آشتی و همبستگی می برد .همچنین
روند صلح نیز ارزیابی می گردد .در اصل روند بر قراری صلح تنها در جریان مالقات های
رسمی و در سطح عالی کار درست است .از سوی دیگر متام عنارص جامعه در روند آشتی
سهم میگرند .همین طور متام کوشش های صلحجویانه که از باال تا پایین جامعه عملی
گردد نزاع زورمندان را خامته بخشید و صلح تأمین می گردد.
اصول تأمین صلح :یکی از طریقه های مفید تحلیل با استفاده از مثلث ذیل برای
بررسی کردن محیط نزاع است .برای مثال در کشورهای مانند لیربیا ،کمبودیا و
تاجکستان درک محیط نزاع نهایت مشکل است .مثلث ذیل اقشار جامعه را نشان
میدهد که به نزاع ارتباط دارند .طرف باالی این مثلث شامل کسانی هستند که چندان
زیاد نیستند و شامل رهربان جامعه می شوند که برای همه گان قابل شناخت اند .در
قسمت پایین مثلث رهربان جامعه و محله ذکر شده اند که تعداد زیاد اهالی را در بر می
گیرد .در قسمت وسط مثلث رهربان شبکه ها و تشکیالت جای گرفته که هم با باال و
هم با اقشار پایین جامعه مناسبات دارند.
اصول تأمین صلح پیشنهاد می کنند که طریقه های بنیادی صلح باید با منفعت های
اقشار مختلف جامعه جواب گو باشند .ضمناً سه برخورد تأمین صلح در نظر قرار می
گیرد که قرار ذیل می باشند:
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نخستین و معروفرتین برخورد (صلح از باال آورده شده) نام داشته و در سطح باالی
جامعه انجام می گیرد و اساساً به تجربه دیپلوماسی بین املللی و دولتی رابطه دارد .مقصد
اصلی آن حارض کردن رهربان اساسی گروه های درگیر بررس میز مذاکرات است .هنگام
گفتگو مسایل نزاع انگیز بررسی گردیده و سازش سیاسی به دست می آید.
در مثلث (صلح از باال آورده شده) پیش از همه معنی ارتباط میان رهربان و بعداً
تطبیق توافقنامه صلح در جامعه را دارد .وظیفه آن طرح ریزی تدابیر سیاسی و نظامی از
طرف رهربان مقامات عالی است که زمینه را برای خامته جنگ فراهم میسازد .نواقص
این برخورد در آن است که از فیصله های قبول شده اکرثا ً تعدادی از مردم رضر می
بینند .در نتیجه بیشرت مردم عقیده پیدا می کنند که فیصله های رسمی بدون در نظر
داشت افکار و منفعت های مردم امضاء شده اند.
در قسمت پایین مثلث ما مناسبات از پایین به باال را مشاهده می کنیم بر خورد دوم
در زمینه باور مندی بنا شده است که جنگ و نزاع به متامی اقشار جامعه تأثیر می
گ ذارد .از این رو هر یک محله و جامعت باید کوشش مناید که نزاع را در سطح خود
حل و فصل منایند .نزاع تنها اختالف بین رهربان مقامات باال نیست و در آن عادتاً
طبقات پایین جامعه رضر می بینند .محالت و جامعت ها بدون در نظر داشت موقعیت
سیاسی شان برای در یافت راه مصالحه یابد متحدانه تالش کنند.
مناسبات (از پایین به باال) چند طریقه رهنام را پیشنهاد می کند:
 تأمین صلح تنها وظیفه رهربان دولتی نیست ،بلکه مسؤولیت هر فرد جامعه است. برای تأمین صلح اشرتاک مردم در روند آشتی رضور است .متامی دگرگونی هایکه به حیات مردم تأثیر می گذارد ،باید با رشکت مردم عملی گردد .از این رو اقدامات
صلح جویانه باید با در نظر داشت اشرتاک وسیع جامعه طرح ریزی شوند .اگر سهم
بیشرت مردم در روند آشتی تأمین گردد ،امکانات تأمین صلح بوجود می آید.
اهمیت وقت در حل نزاع :وقت (چارچوب های زمانی) در روند تأمین صلح
اهمیت مهم دارد بعضی اوقات می تواند مشکل جدی را به میان بیاورد .اوقات مختلف
یعنی زمان حارض،گذشته و آینده در تأمین صلح اهمیت خویش را دارند .در محیط
نزاع مردم هر روز به بحران های خورد و بزرگ روبرو می شوند و تقاضا مینامیند که
هرچه زودتر این بحران ها و نزاع ها حل شوند .در حالیکه روند تأمین صلح زمان
طوالنی را تقاضا می کند .وظیفه روند بنیاد صلح دریافت راه های حل و فصل بحران
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است .از جانب دیگر سازمان دهنده گان روند بنیاد صلح باید برای جلوگیری و حل
بحران های آینده زمینه های مساعد را فراهم منایند.
تحلیل سطح نزاع :طریقه سوم تأمین صلح به طرز تحلیل نزاع و تهیۀ سرتاتیژی
مصالحه وابسته است .نزاع پیرشفته و گسرتش یافته عادتاً سطح گوناگون دارد .سطح باال
و یا ظاهری آن به حیات همه روزه مردم ارتباط دارد .ماهیت نزاع چنین است که در
زنده گی روزمره مردم اختالفات اکرثا باالی یک مسأله معین پیدا می شوند .نا رضایتی
و نزاع میان مردم در موضوع اعامر خانه و راه ،تقسیم پول ،تقسیم زمین و دیگر مسایل
رخ میدهد .در این مورد وظیفه تأمین کننده صلح این است که برای دریافت راه حل
مشکالت باید از ماجرای گذشته خود را اگاه سازد.
در سطح پایین نزاع مسایل بنیادی موجود است که رس چشمه مشکالت روزمره
مردم میگ ردند .ساختار های اجتامعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی مناسبات میان مردم
را مستحکم می کنند .تأمین صلح ،تحلیل همه جانبه سطح نزاع و بررسی تغییرات الزم
را برای حل اختالفات تقاضا می کند .بنیاد صلح باید راه های مثر بخش را برای بر
طرف کردن دشواری های مردم پیدا کند و در این زمینه تغییراتی را طرح ریزی مناید
که بتواند بی عدالتی را از بین بربند.
تحلیل مراحل نزاع :طریقه دیگر تأمین صلح نقش و ماهیت مراحلی را انعکاس
میدهد که نزاع به واسطه آنها تدریجاً از خصومت و زور آوری به آشتی و مصالحه
میگذارد .این مراحل نزاع قرار ذیل می باشند:
مرحله اول :در این مرحله بی عدالتی و مشکالت اجتامعی درمیان مردم وجود
دارد ،مگر ماجرای جدی هنوز رخ نداده است .طریقه تأمین صلح در این مرحله
عبارت از جمع آوری معلومات دربارۀ حقوق نزاع کننده ها ،آگاهی مردم از رویداد ها
و جلوگیری از خطر پیدایش زور آوری می باشد.
مرحله دوم :در این مرحله مردم به وضع موجوده صرب و حوصله کرده منی توانند و
در جستجوی تغییرات دیگر می شوند .نقش بنیاد صلح می تواند از تهیه سرتاتیژی
بدون زور آوری ،مانند نظریات عدم تشدد مهامتاګاندی و یا مارتین لوتر کینگ
استفاده منایند .در این مرحله سرتاتیژی طرح ریزی شده برای جلوگیری از خشونت و
نزاع استفاده می شود.
مرحله سوم :این مرحله ای است که در آن زور آوری ادامه یافته و به نقطه اوج
خود می رسد .در اکرث نزاع ها زمانیکه زور اوری حکم فرما گردد ،کنرتول آن مشکل
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می گردد و می تواند این نزاع طوالنی و خطرناک شود .در این مرحله بنیاد صلح باید از
کسانی کمک بخواهد که به مصالحه ،گفتگوها ،آتش بس و رسیدن به سازش رسمی
فعالیت مینامیند.
اگر آتش بس و موافقتنامۀ صلح به دست آید ،کم شدن شدت نزاع امکان پذیر
است و آن می تواند دوام دار باشد .نقش بنیاد صلح در این مرحله جابجا کردن
نیروهای بین املللی حافظ صلح برای نظارت و عملی کردن موافقتنامۀ صلح می باشد.
اصول کلیدی بنیادصلح :روند بنیاد صلح چارچوب های عملی و نظری دارد ،انواع
ګوناګون فعالیت ها و افکار را دربر می گیرد و شامل پنج اصل ذیل می باشد:
اول :بنیاد صلح باید از اصول محلی به طور همه جانبه استفاده کند ،به این معنا که
رویدادها و پدیده های وابسته به نزاع و بنیاد صلح همه جانبه بررسی شوند.
دوم :هنگام عملی سازی روند بنیاد صلح وابستگی مردم را باید همیشه در نظر
داشت؛ یعنی اینکه اشرتاک کننده گان و فعالیت های روند بنیاد صلح با هم نزدیک اند.
وابستگ ی مردم و فعالیت های بنیاد صلح معنی آنرا میدهد که هیچ فردی یا گروهی به
تنهایی قدرت طرح ریزی و استقرار صلح را ندارند.
سوم :برای بنیاد صلح به موجودیت ساختاری آن رضورت است .در این مثال
ساختار روند بنیاد صلح عبارت از مردم و مناسبات بین مردم بوده ،همچنین قضایای
اجتامعی را نیز دربر می گیرد.
چهارم :بنیاد صلح باید سرتاتیژی خود را داشته باشد.
پنجم :روند بنیاد صلح باید دوامدار باشد.
نتیجه :چار چوب بنیاد صلح امکان بررسی همه جانبه وضعیت نزاع را بررسی منوده و
پیوسته امکانات الزم را برای حل مسایل نزاع انگیز پیشنهاد می کند ،بنیاد صلح تنها جریان
مشخص را بررسی منی کند ،بلکه فراگیر بوده و تعداد زیاد روندهای تأمین صلح را نیز
شامل می شود.
ب-مذاکرات صلح تاجکستان :یکی از موضوعات مهم در مورد درک جامعه
امروزی مسایل حل نزاع ها ،ماجرا های سیاسی و برخورد های مسلحانه می باشد .به
نسبت ماجرا های سیاسی و برخورد های مسلحانه در جهان در این مسایل مواد و منابع
زیاد جمع آوری گردیده است .انسانها این را درک منودند که هر جنگ می تواند با
کشتار ،اسارت ،خرابی و تغییر دولت انجام یابد .در اوایل قرن گذشته مثالهای زیادی
در این بابت به دست آمده اند.
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دوره مذاکرات صلح در تاجکستان سالهای ۵۷۷۳-۵۷۷۱م را در بر می گیرد ،بعضی
ها حتی سازمان ملل متحد این دوره را مانند دوام دوره جنگ در تاجکستان حساب می
کنند و دلیل شان این است که موافقتنامه عمومی استقرار صلح و آشتی ملی در
تاجکستان به تاریخ  ۹۳جون سال ۵۷۷۳م به امضاء رسیده و قبل از این تاریخ در انجا
جنگ جریان داشت .اما موافقتنامه عمومی استقرار صلح و آشتی ملی در حالت نظامی
کشور کمرت تغییرات آورد .زد وخورد های مسلحانه ،ترور شحصیب ها در دوره بعد از
سال ۵۷۷۳م هم به هامن اندازه سابقه بود و حتی در بعضی جا ها زیادتر شده بود .این
موافقتنامه اصالً صلح بین احزاب سیاسی ونیزوهای جنگی بود.
در روند صلح تاجکستان مباحث ات جدی بین مردم جریان داشت و در آن جوانب
درگیر با هم مقابل میشدند و همچنین عاملان بیطرف نیز د براز نظر میکردند .این
مذاکرات از ابتدای سال ۵۷۷۷م آغاز گردید و تا دسمرب سال ۹۰۰۷م دوام کرد و
خصلت مشورتی داشت .اما مذاکرات اصلی آن بود که با مناینده گان رسمی طرف ها
صورت می گرفت و عملی کردن پروتوکول های آن برای مقامات حتمی بود.
مذاکرات صلح تاجکستان در ماهیت اصلی خود دارای دو مسأله عمده است،
مذاکرات صلح که از تاریخ  ۱اپریل تا  ۹۳جون سال  ۵۷۷۱م .دوام کرد و کمیسیون
آشتی ملی که از  ۳جوالی سال  ۵۷۷۳تا  ۷۵مارچ سال  ۹۰۰۰فعالیت داشت .زمان
فعالیت کمیسیون آشتی ملی را دوره گذار مینامند .ماهیت دوره گذار که در پروتوکول
 ۹۷دسمرب سال  ۵۷۷۱م در مسکو به امضاء رسید آمده است :دوره گذار برای تطبیق
پروتوکول های امضاء شده و برگزاری انتخابات با اشرتاک نیروهای اپوزیسیون می
باشد .دوره گذار عمومی ،طوریکه در دوره اول مذاکرات ذکر شده بود ،فاصله از جلسه
شانزدهمین شورای عالی تاجکستان در خجند تا انتخابات پارملانی تاجکستان در سال
 ۵۷۷۱م .حکومت ضعیف و برهم خورده تاجکستان قوت گرفت ،جنگ و منابع اشکار
آن در داخل کشور نابود گردیده بود .در این دوره بازگشت مهاجرین و بیجا شده گان
آغاز و رشایط زنده گی برای آنها فراهم شد .قانون اساسی جدید تاجکستان به تصویب
رسید .انتخابات ریاست جهوری و مجلس عالی تاجکستان برگزار گردید .در این دوره
نظام دولتداری و قانون گذاری شوری به نظام جدید دولتی مستقل تبدیل گردید.
سند اخیر در دوره دوم مذاکرات در تهران در ماه جون سال ۵۷۷۱م آماده شد و
بعد از مشوره در سطح عالی در تهران در ماه سپتمرب سال ۵۷۷۱م به امضاء رسید .در
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مذاکرات دور سوم در اسالم آباد در ماه اکتوبر هامن سال یک تعداد اسناد دیگر
تکمیل شد و از ابتدای سال ۵۷۷۱م تطبیق آن آغاز گردید.
در جریان مذاکرات صلح تاجکستان ،در هر بار مذاکرات سند صلح برای سه ماه
یا شش ماه متدید می شد .این سند صلح دایمی را در تاجکستان تأمین کرده منی
توانست ،اما حالت صلح را بوجود می آورد ،تا اینکه مذاکرات ادامه پیدا کند .در
تطبیق آن سازمان ملل متحد نیز جدی نظارت مینمود .محتوای سند صلح از هر دو
جانب قطع کردن عملیات جنگی ،ویران کردن ،گروگان گیری ،حبس و نگهداری غیر
قانونی مردم را مطالبه منوده بود.
اوضاع سیاسی و اجتامعی تاجکستان در جریان سالهای ۵۷۷۳-۵۷۷۱م بر آن داللت
می کند که در این مدت روند تأمین صلح و بر قرار منودن قانونیت در تاجکستان جریان
داشت .در این سالها برای اولین بار کار خانه های مشرتک تاجکستان و کشورهای خارجی
تأسیس یافت ،رس مایه داران خارجی به وضعیت اقتصادی تاجکستان توجه منودند .رهربان
تاجکستان بیرون از کشورهای مشرتک املنافع به سفر بر آمدند و اولین سفر های رسمی
رهربان کشورهای دیگر به تاجکستان آغاز شد .در این دوره در تاجکستان موسسات آزاد
غیر دولتی تشکیل شد مطبوعات گوناگون شخصی و دولتی انکشاف منوده منود .به تاریخ
 ۷مارچ سال ۵۷۷۶م موافقتنامه آشتی ملی تاجکستان به امضاء رسید که  ۳۰سازمانهای
گوناگون جامعه را متحد ساخت .اشرتاک کننده گان عهد نامه صلح حفظ حقوق شخصی
و آزادی های یک دیگر را اعرتاف منودند .معیار های حقوق بین املللی را احرتام منودند،
عالقه مندی خویش را به معیار های صاحب اختیار دولت تاجکستان و انکشاف
دیموکراسی در مملکت اظهار داشتند ،تأمین صلح و همبستگی ملیت های کشور را وظیفه
خویش دانسته .اقوام مختلف جامعه را دارایي معنوی حساب منوده و مسؤولیت خویش را
در برابر نسل های امروز و فردا درک منوده و چنین اظهار منودند « :وظیفه داریم که
خدمت بین همدیگر را بر طرف منایم و به نسل های آینده تاجکستان صلح پروری را باقی
بگذاریم .اعالن می داریم که در مسایل اصولی این عهد نامه نظر مشابه داشته باشیم».
بدون شک خصوصیت مهم تر و اساسی تر دوره گذار به طورعمومی برگزار کردن
مذاکرات صلح تاجکستان بود .صلح تاجکستان به متام معنی به کوشش و فعالیت های
سیاسی رئیس جمهور تاجکستان امام علی رحمن وابسته است .در شانزدهمین جلسه
شورای عالی تاجکستان در خجند او با قاطعیت چنین اظهار منوده بود« :سوگند یاد می
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کنم که متامی دانش و تجربه خود را به خاطر بر قراری صلح برای هر خانه و خانواده
به کار انداخته و برای آبادی وطن عزیزم صدا قتمندانه کوشش می کنم».
به زودی بعد از ختم شانزدهمین جلسه شورای عالی تاجکستان ،به پیشنهاد رئیس
شورای عالی تاجکستان امام علی رحمن مذاکرات صلح آغاز کردند .همچنین در اظهارات
رئیس جمهور تاجکستان به مناسبت عید نوروز در سال ۵۷۷۷م در جلسه هفدهمین شورای
عالی تاجکستان مشخص کردن راه مذاکرات را مورد گفتگو قرار دادند.
گفتگو بین حکومت تاجکستان و اپوزیسیون قبل از آنکه به طور مستقیم آغاز شود،
صحبت ها و مذاکرات به طور غیر مستقیم صورت گرفت .طرف حکومت تاجکستان در
نیمه سال ۵۷۷۷م این را درک منوده بود که باید مبارزه مسلحانه در داخل وطن قطع شود،
بیجا شده گان و مهاجرین به منازل دایمی شان جابجا شوند ،هزاران خانه و باغ خراب شده
آباد شوند ،بنیاد های اقتصادی کشور باز سازی شوند و جلب رسمایه گذاری خارجی برای
انکشاف تاجکستان فراهم گردد .حکومت به خاطر این کار ها مردم را جمع کرد و با
مخالفان زبان مشرتک پیدا کرد .باید متذکر شوم که از جانب حکومت صلح اعالن شد ،اما
صلح از یک طرف و به طور یک جانبه بدست منی آید.
طرف دیگر صلح تاجکستان مخالفان مسلح حکومت تاجکستان بود که در اخیر
سال  ۵۷۷۷شکل گرفت .حرکت نهضت اسالمی و مرکز هامهنگ سازی نیروهای
دیموکراتیک تاجکستان یک سازمان نظامی و سیاسی را تشکیل منودند که این سازمان
به نام اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجکستان نامیده شد .آنها اولین بار در تهران به تاریخ
 ۹دسمرب سال  ۵۷۷۷م جمع شدند و برنامه سیاسی خود را در مورد گفت وشنود با
حکومت مشخص منودند و مسأله اشرتاک در اداره دولت را مطرح منودند .این برنامه
به نام (پیشنهاد ها دربارۀ حل مساملت آمیز نزاع های نظامی و سیاسی جمهوری
تاجکستان) یاد شد .این برنامه  ۷پیشنهاد از جمله تأسیس شورای دولت ،داخل شدن
نیروها ی حافظ صلح سازمان ملل متحد به تاجکستان ،قطع تحقیق جنایی از اشرتاک
کننده گان مقاومت سیاسی و نظامی ،بازگشت متام مهاجرین و بیجا شده گان ،آزادی
به فعالیت های حزبی و مطبوعاتی که قبالً منع شده بود ،تدویر انتخابات آزاد و
تصویب قانون اساسی جمهوری تاجکستان را دربر می گیرد.
در همین دوره مالقات های فرستاده گان حکومت به مناینده گان مخالف به شکل
نیمه اشکار آغاز گردید .عامل داخلی مذاکرات صلح عبارت از عالقه حکومت و
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مخالفان به صلح مساعد بودن رشایط اجتامعی و اقتصادی کشور بود .اجرای عملی
منودن صلح را سازمان ملل متحد به عهده گرفت.
سازمان ملل متحد در آغاز سال ۵۷۷۹م به مسأله تاجکستان توجه جدی منود و
عصمت لیتانی را به حل و فصل آن موظف ساخت .اما فعالیت های او در نیمه دوم
سال ۵۷۷۷م برای دریافت تأمین صلح در تاجکستان مشخص گردید .منشی عمومی
سازمان ملل متحد به تاریخ  ۵۶اگست سال ۵۷۷۷م ( دربارۀ وضعیت تاجکستان)
موضوع را مطرح منوده و رضورت حل مسأله تاجکستان و راه های امکان پذیر آن را
بررسی منود .بر اساس آن به تاریخ  ۹۷اګست سال ۵۷۷۷م شورای امنیت سازمان ملل
متحد اظهارات خویش را پخش کرد که در آن چنین ذکر گردیده بود «:شورای امنیت
سازمان ملل متحد حکومت تاجکستان و همه ګروه های اپدزیسیون را دعوت مینامید
که هر چه زودتر رضورت تأمین صلح را اعرتاف منایند و در روند مذاکرات اشرتاک
منوده هر چه زودتر به آتش بس و صلح ملی نایل شوند».
به تاریخ  ۹۷نومرب و  ۹۷دسمرب سال ۵۷۷۷م منشی عمومی سازمان ملل متحد دربارۀ
اوضاع عمومی تاجکستان و اشرتاک سازمان ملل متحد دربارۀ اوضاع عمومی
تاجکستان و اشرتاک سازمان ملل متحد در روند صلح تاجکستان یک نامه ارسال
منود .به تاریخ  ۵۶دسمرب سال ۵۷۷۷م سازمان ملل متحد پامیر و پیرس بالون را به حیث
مناینده خاص خود در مورد مسأله تاجکستان تعیین منود.
کوشش های سازمانهای بین املللی و کشورهای دوست باعث تأمین صلح در
تاجکستان شد .زیرا تأمین صلح و آشتی ملی در تاجکستان به همه آنها وابستگی داشت.
مذاکرات صلح تاجکستان در ماه اپریل سال ۵۷۷۱م در شهر مسکو آغاز گردید.
دوره اول مذاکرات صلح تاجکستان در شهر مسکو از تاریخ  ۵۷-۵۱اپریل سال ۵۷۷۱م
برگزار گردید .در مرحله اول مذاکرات سه موضوع مهم مورد بحث و بررسی قرارگرفت .این سه
مسأله برای تأمین صلح در تاجکستان بسیار مهم بود که قرار ذیل می باشند:
.۵مسأله مهاجرین و بیجا شده گان.
.۹مسأله آتش بس.
.۷مسأله ساختار قانون اساسی.
در زمانیکه مذاکرات آغاز یافت مسأله مهاجرین و بیجا شده گان برای هر دو جانب
بسیار مهم بود .این مهاجرت ها به سه شکل صورت گرفته بود .مهاجرت مردم در
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کشورهای خارجی ،بیجاشده گان مردم در داخل تاجکستان و مهاجرت مردم در
کشورهای همسایه.
تا آغاز مذاکرات صلح بیشرت از  ۶۰۰هزاز نفر مهاجرین و بیجاشده گان به
تاجکستان باز گشت منودند .مسأله اساسی تأمین بازگشت  ۷۱-۷۰هزاز نفر بود که در
افغانستان و پاکستان زنده گی میکردند و همچنین تقریباً  ۹۱۰هزار نفر که در کشورهای
اتحادیه دولت های مشرتک املنافع زنده گی میکردند.
ال مقصد درجه
مسأله دوم که شامل مذاکرات بود مسأله آتش بس است .این چیز اص ً
اول در محیط اجتامعی و سیاسی تاجکستان به حساب میرفت ،زیرا بدون تأمین آتش بس
و خامته دادن به جنگ دربارۀ دیگر موضوعات مذاکرات امکان پذیر نیست.
مسأله سوم که شامل آجندای مذاکرات بود مسأله تصویب قانون اساسی جدید
تاجکستان بود .همچنین مسأله اشرتاک مخالفان دولت در دولت داری ،مسأله فعالیت
های احزاب سیاسی و فعالیت مطبوعاتی آنها و مسأله عفوه عمومی شخصیت های که
در واقعیات سال ۵۷۷۹م سهم داشتند .روند صلح تاجکستان به دو دوره تقسیم می
شود :یکی دوره مذاکرات و دیگر دوره تطبیق اسنادی که در مذاکرات به امضاء رسیده
است .در مجموع  ۹دوره مذاکرات صلح تاجکستان برگزار شد :دوره اول از تاریخ -۵۱
 ۵۷اپریل سال ۵۷۷۱م در شهر مسکو ،دوره دوم از تاریخ  ۹۹-۵۹جون سال ۵۷۷۱م در
تهران ،دوره سوم از تاریخ  ۹۰اکتوبر تا اول نومرب سال ۵۷۷۱م در اسالم آباد ،دوره
چهارم از  ۹۹می تا اول جون سال ۵۷۷۱م در املاتا.
دور پنجم مذاکرات دور حل کننده بود .این دوره ای بود که در این دوره متام
مسایل حل و فصل میشد و بعدا ً تطبیق آن آغاز میگردید .از اینکه در وقت معین این
دوره مذاکرات بی نتیجه انجام یافت ،آنرا به مراحل دیگر تقسیم منودند .دوره پنجم سه
مرحله داشت که همه آنها در عشق آبادبرگزار شدند و قرار ذیل می باشند :مرحله اول
از تاریخ  ۷۰نومرب تا تاریخ  ۹۹دسمرب سال ۵۷۷۱م ،دوره دوم از تاریخ  ۹۶جنوری تا
 ۵۹فربوری سال ۵۷۷۱م ،مرحله سوم از تاریخ  ۹۵-۹جوالی سال ۵۷۷۱م.
دوره هفتم مذاکرات از تاریخ  ۹۶فربوری تا  ۹مارچ  ۵۷۷۳م در مسکو برگزار شد.
دوره هشتم مذاکرات صلح تاجکستان در شهر تهران بود و به دو مرحله ذیل تقسیم
شده است :مرحله اول مذاکرات از تاریخ  ۵۶-۷اپریل سال ۵۷۷۳م .و مرحله دوم از
تاریخ  ۹۹-۹۹می سال  ۵۷۷۳م برگزار گردید.
روند مذاکرات صلح تاجکستان در سه شکل ذیل برگزار گردیده بود:
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شکل اول مذاکرات که آن از جانب حکومت در دوره های گوناگون از طرف
اشخاص ذیل رهربی میشد :دوره های اول و دوم از طرف ش.ظهوراوف ،دوره سوم از
طرف ا .دوستیوف ،دوره چهارم و پنجم از طرف م .عبیدهللا اوف ،از مرحله دوم دوره
پنجم تا اخیر از طرف ت .نظروف .از جانب مخالفان در دوره های مختلف از طرف
اشخاص ذیل رهربي میشد :دوره اول و دوم توسط و .لطیفی و دوره سوم تا اخیر توسط
ص.ا.توره جانزاده.
این شکل اصلی مذاکرات بین تاجکان بوده ،در هر سه موضوعات یعنی در مورد
بازگشت مهاجرین ،قانون اساسی و مسایل نظامی بحث و مذاکره صورت می گرفت بخش
دیگر مذاکرات صلح تاجکستان مشوره ها در سطح عالی بود .جلسات مشورتی در سطح
عالی برای رفع دشواریهایکه در جریان مذاکرات بوجود می آیند تدویر میگردید .در
مشوره های در سطح عالی گروه های محدود اعضای هیأت ها اشرتاک میکردند و مسایل
که در آنها بررسی میگردید هم محدود بود .دو مشوره مهم ذیل در این جلسات صورت
گرفته :یکی به تاریخ  ۵۳-۵۹سپتمرب سال ۵۷۷۱م در تهران که رهربی آنرا ا.دوستیوف و
ا.توره جانزاده به عهده داشتند .دیگری به تاریخ  ۹۶-۵۷اپریل سال ۵۷۷۱م در مسکو که
رهربی آنرا ا.عبیدهللا یف و ا .توره جانزاده به عهده داشتند .این مشوره ها به خاطر اینکه
روند مذاکرات به بن بست مواجه نشود .اهمیت خاص خود را داشتند.
متامی روند مذاکرات صلح تاجکستان به عالقمندی و تالش رئیس جمهور
تاجکستان امام علی رحامن به پيش می رفت .از همین سبب در روند مذاکرات صلح
در سطح عالی همکاری طرف ها در مالقات رئیس جمهور تاجکستان و رهربی اتحاد
نیروهای اپوزیسیون تاجکستان ظاهر می شود .در سطح عالی مذاکرات مربمرتین
ال مالقات در سطح عالی در آن
مسایل مورد گفتگو وجرو بحث قرار می گرفت .معمو ً
وقت صورت می گرفت که مسایل در سطح مذاکرات یا مشورت حل منی گردید .برای
اینکه مالقات ها در سطح عالی برگزار شود ،طرف های درگیر گروه های کاری را
ایجاد میکردند و گروه های کا ری اسناد مالقات ها و جلسات آینده را آماده میکردند و
بعدا ً پیرامون آن مسایل جلسات و مالقات ها برگزار میگردید .گروه های کاری از ماه
اکتوبر سال ۵۷۷۶م تا ماه جون سال ۵۷۷۳م فعالیت منودند و این گروه های کاری را
عثامنوف و و .لطیفی رهربی میکردند.
معموالً چنین مالقات ها و جلسات دو و یا سه روز دوام میکردند .اولین مالقات
جوانب درگیر از تاریخ  ۵۹-۵۳می سال ۵۷۷۱م در شهر کابل برگزار گردید .مالقات
039

سیمهییز مطالعات

های بعدی در سطح عالی به تاریخ  ۵۷جوالی سال ۵۷۷۱م در تهران ،از تاریخ ۵۵-۵۰
ماه دسمرب سال ۵۷۷۶م در افغانستان ،از تاریخ  ۹۷-۵۷دسمرب سال  ۵۷۷۶در مسکو ،از
تاریخ ۹۹-۹۵فربوری سال ۵۷۷۳م در مشهد و از تاریخ  ۵۹-۵۶ماه می سال ۵۷۷۱م در
بیشکیک برگزار گردید.
در هر کدام از دوره های مذاکرات مشوره ها و مالقات ها خصوصیات خود را
داشتند .در جریان مذاکرات صلح ،مذاکره کننده ها به خاطر پیشربد کار به چند گروه
تقسیم میشدند.
در دوره های اول و سوم مذاکرات صلح تاجکستان در مورد بعضی مسایل مهم
مشوره ها صورت گرفت .متام این مشوره ها و توافقات در سال ۵۷۷۱م صورت گرفت.
در دوره اول مذاکرات صلح تاجکستان مسایل ابتدائی مطرح شد و در دوره دوم
موافقتنامه دربارۀ آتش بس و قطع عملیات جنگی در رسحدات تاجکستان و افغانستان
و داخل کشور آماده شد ،اما طرف های درگیر نتوانستند آنرا به امضاء برسانند .مهم
ترین مواد موافقتنامه مذکور قرار ذیل است:
.۵هر دو جانب باید عملیات جنگی را در امتداد رسحدات افغانستان و تاجکستان و
دیگر مناطق توقف دهند.
.۹هر دو جانب درگیر باید عملیات نظامی و تروریستی را در رسحدات تاجکستان
و افغانستان ،داخل جمهوری تاجکستان و دیگر کشورهای همسایه قطع منایند.
.۷هر دو جانب باید به کشتار ،گروگان گیری ،حبس و نگهداری غیر قانونی مردم و
غارت مال مردم در جمهوری تاجکستان و کشورهای همسایه خامته بدهند.
 .۱هر دو جانب باید از احساسات دینی و مذهبی مردم استفاده ناجایز ننامیند.
موافقتنامه فوق در جریان مذاکرات تهران در ماه سپتمرب سال ۵۷۷۱م به امضاء
رسید و به نام موافقتنامه آتش بس شهرت یافت.
در دور دوم مذاکرات (پروتوکول دربارۀ کمیسیون مشرتک تطبیق موافقتنامه آتش
بس و قطع عملیات های نظامی در رسحدات تاجکستان و افغانستان و داخل کشور) و
همچنین (پروتوکول در مورد تبادله اسیران جنگی و محسوبین ) به امضاء رسید .این
کار به تاریخ  ۹نومرب ۵۷۷۱م در خجند عملی شد.
دور سوم جمع بندی مرحله صلح تاجکستان بود که با رسمی شدن آتش بس مؤقت،
تأمین نظریات آن و اولین گام های تطبیق همکاری ،آزاد کردن محبوسین و اسیران انجام
یافت .اما بعداً بحران سیاسی اوج گرفت .ادامه مذاکرات قریب نیم سال قطع شد .عقیده
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جانب اپوزیسیون در در این باره این بود که حکومت پیشنهادات آنها را در نظر منی گیرد.
مگر جانب حکومت به این عقیده بود که برای احرتام جانب اپوزیسیون انتخابات ریاست
جمهوری باید به تاخیر انداخته شود ،تا اپوزیسیون به طور قطع اشرتاک خود را در انتخابات
اعالن مناید ،لیکن از اپوزیسیون چنین اظهارات به نظر نرسید.
در جریان مذاکرات صلح تاجکستان و قفه و بحرانی که بوجود آمده بود ،در ماه
اپریل سال ۵۷۷۱م از بین رفت .در این زمان در شهر مسکو از تاریخ  ۹۶-۵۷ماه اپریل
جلسات مشورتی حکومت تاجکستان و اپوزیسیون دایره گردید .جانب حکومت
تاجکستان را عبیدهللا یوف و جانب اپوزیسیون را توره جانزاده رهربی میکرد .در این
جلسات مشورتی موضوع گفتگو نوبتی طرف های درگیر معین شد .این بخش سوم
مذاکرات بین حکومت تاجکستان و مخالفین بود و این مذاکرات مسأله سیاسی و
دولتداری را در بر می گرفت .اپوزیسیون می خواست شورای دولتی و یا شورای
رضایت ملی تأسیس شود ،اما دولت تاجکستان در این موضوع دیدگاه دیگری داشت.
از تاریخ  ۵۷-۵۳سال  ۵۷۷۱م در کابل اولین جلسه بین امام علی رحامن و سید
عبدهللا نوری برگزار گردید .مالقات اول به میانجیگری رئیس دولت جمهوری اسالمی
افغانستان برهان الدین ربانی برگزار شد .در اظهارات رئیس جمهور جمهوری
تاجکستان ا مام علی رحامن و رئیس حرکت نهضت اسالمی تاجکستان سید عبدهللا
نوری که در کابل به روز  ۵۷می سال ۵۷۷۱م به امضاء رسید چنین ذکر گردیده «:هنگام
مالقات هر دو جانب آماده گی خود را به حل و فصل مسایل کشور اظهار منودند و
فیصله منودند که آتش بس برای مدت سه ماه عملی شود متام مهاجرین به جای های
اصلی شان انتقال شوند .در ارتباط به این موضوعات هر دو جانب اظهار منودند که به
خاطر رفع نزاع از طریق سیاسی ،مذاکرات و بنیاد رشیعت صلح پایدار را در رسزمین
تاجکستان تأمین خواهیم منود».
بعد ازاین مالقات دور چهارم مذاکرات در املاتا آغاز شد و در موضوعات قانون
اساسی جمهوری تاجکستان و تحوالت سیاسی جرو بحث صورت گرفت .در این دوره
کدام پیرشفت صورت نگرفت و رضورت به مالقات در سطح عالی شد.
به تاریخ  ۵۷ماه جوالی سال ۵۷۷۱م در تهران مالقات نوبتی رهربان برگزار گردید.
که در آن مالقات دربارۀ دعوت انجمن مشورتی مردم تاجکستان به اشرتاک مساویانه
مناینده گ ان هر دو جانب جهت پیدا منودن راه حل بحران سیاسی و اجتامعی کشور
موافقه حاصل شود و هر دو رهرب به هئیت های مذاکره کننده دستور دادند تا در دور
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پنجم مذاکرات بین تاجکان معلومات در مورد مسایل تعیین محل و تاریخ برگزاری
انجمن مشورتی را حاصل منایند.
بعد از یکامه امام علی رحمن در شهر دوشنبه و سید عبدهللا نوری در کابل
«پروتوکول دربارۀ پرنسیپ های اساسی بر قراری صلح و رضایت ملی تاجکستان» را به
امضاء رساندند .این حجت به نام پروتوکول  ۵۳اګست یاد می شود و اسناد اساسی را
که برای موافقتنامه عمومی صلح تاجکستان رضور است معین می کند.
رئیس جمهور تاجکستان امام علی رحامن و رهرب اپوزیسیون حکومت تاجکستان
سید عبدهللا نوری برای ارمان تأمین منفعت های عالی مردم تاجکستان نیت خوب
داشته و تاکید می کنند که مذاکره و همکاری وسیله رضوری دست رسی به صلح
دوامدار در کشور می باشد .به این نیت حکومت وعده می سپارد که از آن اعامل خود
داری منایند که مخالف محتوای پروتوکول های امضاء شده باشد .رهرب اپوزیسیون
حکومت تاجکستان در نوبت خود تعهد می کند که مبارزه سیاسی را تنها با وسیله
مساملت آمیز بر اساس قوانین نافذه جمهوری تاجکستان و مطابق مواد موافقتنامه
عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجکستان انجام میدهد.
با این همه اسناد و تاکید ها ،چون موقعیت طرف های نهایت دور بودند ،در دور
پنجم که در سه مرحله در جریان  ۳۱روز در عشق آباد دوام کرد ،مقصد عمومی
حاصل نشد .در مالقات های عشق آباد دو چیز مهم پیدا شد .اول پیشنهاد مناینده
سازمان ملل متحد ر .پیرس باالن دربارۀ زمینه های تبدیل منودن اتحاد نظامی و سیاسی
اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجکستان به احزاب سیاسی .این پیشنهاد در ماه فربوری
سال  ۵۷۷۶م به میان آمد .دوم پیشنهاد حکومت دربارۀ دعوت اجالس خاص شورای
عالی تاجکستان برای بررسی روند مذاکرات بین مردم تاجکستان.
حکومت به این تعهد خود عمل منوده ،احزاب و سازمانهای کشور به نیت همراهی به
این اقدام به تاریخ  ۷مارچ سال ۵۷۷۶م عهد نامه رضایت ملی را امضاء و شورای جمعیت را
تأسیس منودند .گرچه اپوزیسیون برای اشرتاک در این جلسه رضایت نشان داد و حکومت
ضامنت امنیت آنها را به دوش گرفت ،اما در اجالس مذکور که به تاریخ  ۵۵مارچ سال
۵۷۷۶م برگزار گردید ،مناینده های آنها اشرتاک نکردند .در این باره رئیس جمهور
تاجکستان امام علی رحامن در سخزانی اش در این اجالس چنین گفت:
« در برگزاری اجالس حارض مجلس اعلی مناینده خاص رسمنشی ملل متحد
ناظرانی از دولت های میانجی در مذاکرات میان تاجکان دعوت شده اند ،یک اقدام
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جدی و امید بخش در راه دریافت رضایت ملی و رسیدن به صلح و آشتی در
تاجکستان می باشد .چنین تجربه شاید در تاریخ سیاسی دنیا کم نظیر باشد .اما ما به
خاطر قطع همه گونه مناقشات ،به خاطر ملت عزیز ما و تأمین آسوده گی روز گار مردم
به این کار اقدام منودیم .در این اجالس دعوت شدن رهربان مخالف تنها یک مقصد
دارد :در دوره مذاکرات صلح تاجکستان گفتگوها با مخالفان در چوکات دیپلوماتیک
صورت گ رفته بود ،به این دلیل فیصله منودیم که در این جلسه با رهربان مخالف رو در
رو و آشکارا صحبت کنیم .من همیشه طرفدار آن بودم و هستم و این را هنگام مالقات
ها یم با رهرب مخالفان مسلح سید عبدهللا نوری در کابل و تهران هم گفتم که مناقشات
میان تاجکان را باید مناینده گان با صالحیت تاجکان که دل شان به مردم و کشور شان
می سوزد حل کنند».
بن بستی که در زمان مذاکرات دوره پنجم به میان آمد ،نشان داده که راه های دیگر
موثرتر آشتی ملی نیز وجود دارد .با این مقصد به روز های  ۵۶-۵۱سپتمرب در شهرک غارم
مالقات قوماندان های اپوزیسیون و مناینده گان مقام های دولتی تاجکستان برگزاز گردید.
اشرتاک کننده گان مالقات به خاطر تأمین اجرای اسناد مرحله سوم دور پنجم مذاکرات
صلح تاجکستان در عشق آباد ،دریافت آتش بس واقعی و قطع عملیات نظامی را در
نواحی کمسومول آباد ،غازم ،تاجک آباد و جگرتال اعالن منودند.
این موافقتنامه رهربی اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجکستان را مجبور کرد که راه
مالقات را با رئیس جمهور تاجکستان جستجو کند .اول کوشش شد که چنین مالقات
در ماه اکتوبر سال ۵۷۷۶م در مسکو برگزار شود .به خاطر این مقصد گروه کاری در ماه
اکتوبر در تهران برای آماده کردن اسناد مرصوف شدند.
مالقات نوبتی رئیس جمهور تاجکستان و رهربان اتحاد نیروهای اپوزیسیون از تاریخ
 ۵۵-۵۰دسمرب سال  ۵۷۷۶م در افغانستان برگزار گردید .در این مالقات دو سند بسیار مهم
آماده شد .یکی از آنها « تنظیم وضع نظامی و سیاسی منطقه نزاع » نام داشته .در مورد
سند دوم بحث صورت گرفت و بعد از ده روز در مسکو به امضاء رسید.
مالقات چهارم امام علی رحمن و سید عبدهللا نوری به تاریخ  ۹۷-۵۷دسمرب سال
 ۵۷۷۶م در مسکو برگزار گردید .در این مالقات موافقتنامه به نام« وظیفه و صالحیت
های کمیسیون آشتی ملی» به تصویب رسید .در این موافقتنامه برای اولین باز ماهیت و
مقصد دور جدید معین و مشخص گردید.
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در همین اسناد دربارۀ تأسیس کمسیون آشتی ملی مقصد و مرام اصلی کار مشخص
گردید .موافقتنامه مذکور راه اساسی صلح تاجکستان را مشخص کرد .مذاکرات گروه دیگر
در ماه جنوری در تهران آغاز شد و این مذاکرات تا اخیر ماه می دوام کرد .در این مالقات ها
پروتوکول های مختلف آماده امضاء شدند .اما در مذاکرات که در ماه جنوری در تهران بر
گزار گردید ،طرف ها آن وظایفی را که بدوش گرفته بودند اجراء کرده نتوانستند .به همین
دلیل رضورت مالقات جدید رهربان پیش آمد.
مالقات دیگر رهربان به تاریخ  ۹۵-۹۰فربوری سال ۵۷۷۳م در شهر مشهد برگزار
گردید .در اینجا« نظامنامه کمیسیون آشتی ملی» به امضاء رسید .در نظامنامه مقصد
تأسیس این مقام چنین مشخص شده بود« :با آغاز مرحله جدید دریافت صلح و آشتی
ملی در تاجکستان طبق موافقتنامه که میان رئیس جمهور جمهوری تاجکستان امام
علی رحامن و رهرباتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجکستان سید عبدهللا نوری به امضاء
رسیده است ،طرفین تصمیم گرفته اند که کمیسیون آشتی ملی را به زودترین فرصت
تأسیس منایند.
« وظیفه اساسی کمیسیون آشتی ملی عبارت است از دریافت آشتی ملی از طریق
تطبیق موافقتنامه که در جریان مذاکرات بین تاجکان حاصل شده .همچنین کمیسیون
آشتی ملی فضای اعتامد و همدیگر پذیری را در تاجکستان بوجود آوره است».
به تاریخ  ۱اپریل در شهر دوشنبه مالقات مشورتی وزیران خارجه جمهوریت های
آسیای مرکزی و روسیه برگزار شد که این کوشش ها رهربی حکومت تاجکستان و اتحاد
نیروهای اپوزیسیون تاجکستان را در راه دسرتسی به صلح کمک کرد .در مذاکرات نوبتی
در تهران پروتوکول سیاسی مورد قبول طرفین قرار نگرفت ،بنا بر آن رضورت به این شد که
امام علی رحمن و سید عبدهللا نوری بار دیگر باهم مذاکره منایند.
مالقات اخیر رئیس جمهور تاجکستان و رهرب اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجکستان
به تاریخ  ۵۹-۵۶ماه می سال ۵۷۷۳م در شهر بیشکیک برگزار و در آنجا پروتوکول
سیاسی به امضاء رسید ،روند صلح تاجکستان با امضاء شدن « موافقتنامه عمومی
استقرار صلح و رضایت ملی در تاجکستان که به تاریخ  ۹۳جون سال ۵۷۷۳م در شهر
مسکو امضاء شد ،به پایان رسید .در مراسم امضای آن معاون منشی عمومی سازمان
ملل متحد ،رئیس جمهور و دیگر رهربان روسیه ،وزیران خارجه کشورهای ناظر صلح
تاجکستان اشرتاک منوده بودند.
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در بیانیه رئیس جمهور تاجکستان امام علی رحمن به مناسبت امضای موافقتنامۀ
عمومی استقرار صلح و رضایت ملی چنین آمده است « :حادثه مهمی را که ملت
تاجک ،همه تاجکستانیان و دوستان دور و نزدیک ما هنگام امضای سند تاریخی
موافقتنامه عمومی سپری منودند ماهیتاً یک دوره مکمل تاریخ را در خود تجسم
مینامیند .جدوجهد و امید واری های ۱الی  ۶سال اخیر برای نگاه داشنت دولت ملی
تاجکستان تنها در همین روز جامه عمل پوشید .مایان امروز گفته می توانیم که نسل
حارض ملت تاجک امروز پیروز است .زیرا این نسل توانست دسایس اهریمن را که در
میان مردم ما جا گرفته بود ،از خود دور انداخته .این یک روز فرخنده است که آنرا در
همه شهرها و نواحی و دهات و قریه جات ،در همه خانواده ها مردم ما انتظار آنرا
داشتند ،خوشبختانه آنروز فرا رسید».
برگزار شدن این مراسم در شهر مسکو به دلیل آن بود که روند مذاکرات صلح
تاجکستان موفقانه انجام یافت .صلح تاجکستان در دنیا اولین بار بود که به رضایت
جانبین انجام یافت و جنگ به پایان رسید .یعنی مقاومت سیاسی و جنگ داخلی که
در تاجکستان جریان داشت بدون غالب و مغلوب به انجام رسید .نیروهای سیاسی و
مردمی کشور به افتخار صلح متحد شده ،روز  ۵۹جوالی سال ۵۷۷۳م حرکت (وحدت
ملی) را سازمان دادند.
مسأله صلح تاجکستان در همه حاالت توجه خیر خواهانه خویش را به خود جلب
میکرد .مثالً در اوایل سال ۵۷۷۳م در جریان مذاکرات صلح تاجکستان ،به خصوص
در ارتباط به پروتوکول سیاسی کندی بعمل آمد .از این رو به تاریخ  ۱اپریل سال
۵۷۷۳م در دوشنبه وزیران امور خارجه کشورهای اتحاد دولت های مشرتک املنافع
مشوره منودند و آماده گی دولت های خود را برای رفع دشواریها اظهار منودند.
تاجکستان در دوره تطبیق موافقتنامه عمومی صلح(1000-2۹۹۱م) :سالهای
 ۹۰۰۰-۵۷۷۳م در تاریخ تاجکستان دوره مهم به حساب میرود .خصوصیت این زمان از
آن عبارت است که هر چند حکومت تاجکستان با متام ادارات خویش به طور قانونی
و اعرتاف شده عمل میکرد ،روند دولت داری و اصالحات دولت داری به سوی
دموکراسی شدن جامعه به قوه دیگری نیز وابسته بود و چنین قوه کمیسیون آشتی ملی
به حساب می رفت .کار کمیسیون آشتی ملی به هر کدام عضو آن که در آن مناینده
طرف ها برابر بودند امکانات مساویانه میداد .کمیسیون آشتی ملی مقام غیر دولتی بود
که در آن مناینده گان حکومت و مخالفان مشرتکاً کار میکردند.
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کمیسیون آشتی ملی در اساس موافقتنامه بین رئیس جمهور تاجکستان و رهرب
اتحاد نیروهای اپوزیسیون از تاریخ  ۹۷دسمرب سال ۵۷۷۷م و نظامنامه کمیسیون آشتی
ملی که آنرا امام علی رحامن و سید عبدهللا نوری به تاریخ  ۹۵فربوری سال ۵۷۷۳م به
امضاء رسانیده اند ،طبق فرمان رئیس جمهور تاجکستان دربارۀ تأسیس کمیسیون آشتی
ملی از تاریخ  ۱جوالی سال ۵۷۷۳م ایجاد گردیده است.
موافقتنامه عمومی صلح تاجکستان آغاز کار کمیسیون آشتی ملی را اعالن منوده
بود و در همین زمینه کمیسیون به کار خود آغاز کرد ،ساختار و تقسیم وظایف در آن،
حتی ترتیب کار در کمیسیون ،از جمله ترتیب رای دهی مطابق نظامنامه امضاء شده
عملی شد .تأسیس کمیسیون آشتی ملی یک فیصله سیاسی رئیس جمهور تاجکستان و
رهرب اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجکستان بود « .وظیفه کمیسیون حل مجموعی پرابلم
های وابسته به آشتی ملی می باشد  .کمیسیون باید معاهده های را عملی سازد که در
جریان مذاکرات تاجکستان بدست آمده اند ،و باید در مورد فراهم ساخنت محیط
باورمند و بخشیدن گناه های همدیگر مساعدت مناید .این کمیسیون یک مقام مؤقت
می باشد که برای حل و فصل مسایل نزاع بوجود آمده و فعالیت هایش را باید تا
تشکیل پارملان جدید و انتخابات مقامات رهربی خامته بدهند.
کمیسیون آشتی ملی مطابق نظامنامه شامل رئیس (مناینده مخالفان) ،معاون رئیس
و چهار کمیسیون فرعی بود .کمیسیون آثشتی ملی توسط رهرب اتحاد نیروهای
اپوزیسیون تاجکستان سید عبدهللا نوری رهربی میشد .و معاونیت او را عبداملجید
دوستی ایف به عهده داشت .رهربی کمیسیون سیاسی به عهده مناینده حکومت
ی.عثامنوف بود .رهربی کمیسیون حقوقی توسط مناینده مخالفان هـ .سنگینوف بود.
البته بعد از مرگ او م .همت زاده این کمیسیون را رهربی میکرد ،و کمیسیون مهاجرین
را مناینده حکومت ش .ظهوروف رهربی میکرد.
کمیسیون آشتی ملی اولین جلسه خویش را از تاریخ  ۵۵-۳جوالی سال ۵۷۷۳م در
شهر مسکو تدویر منودند .سند اساسی که در اینجا فیصله منودند (قانون دربارۀ عفوه
عمومی) بود .این سند را روز اول اگست سال ۵۷۷۳م مجلس مالی جمهوری
تاجکستان قبول کرد و اساس آن تقریباً  ۱هزار نفر که در مقامات سیاسی و جنگ
داخلی اشرتاک کرده بودند ،مورد عفو قرار گرفت .در مجلس اول کمیسیون آشتی ملی
همچنین (همدیگر پذیری طرف ها) نیز به امضاء رسید.
046

تامین صلح و آشتی ملی در تاجکستان

فعالیت اساسی کمیسیون آشتی ملی از تاریخ  ۵۱سپتمرب سال ۵۷۷۳م در شهر دوشنبه
آغاز یافت .به این منظور به تعداد  ۱۰۰تن افراد نظامی اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجکستان
برای پشتیبانی اعضای کمیسیون آشتی ملی و مناینده گان مخالفان در حکومت به شهر
دوشنبه وارد شدند .در جلسه اول کمیسیون آشتی ملی در دوشنبه رئیس جمهور تاجکستان
وضع کشور و وظیفه کمیسیون آشتی ملی را مشخص کرده گفتند ( :امروز از تحکیم صلح
در جامعه تاجکستان وظیفه مقدس تری دیگری وجود ندارد .شام اعضای کمیسیون آشتی
ملی نگهبان این صلح هستید .حفظ آن وظیفه درجه اول شام به حساب می آید .اینده
درخشان تاجکستان نیز به کوشش شام وابسته است .شام مقام و یا نهادی هستید که اساس
پیرشفت زنده گی و صلح را بنیاد می کنید).
کمیسیون آشتی ملی در مدت که فعالیت کرد .در حصه عودت مهاجرین ،باز سازی
منازل شان در قسمت خلع سالح کردن افراد مسلح مخالفان و دیگر ساحات کار های
زیادی را انجام داد .به ابتکار کمیسیون آشتی ملی دو (قانون عفوه) در سال ۵۷۷۳م و
۵۷۷۷م مورد قبول و فیصله قرار گرفت .بیشرت از شش هزار نفر از اعضای گروه های مسلح
اپوزیسیون از طریق کمیسیون نظامی به قوت های مسلح حکومت یکجا شدند .یک گروه
مسلح جنگی اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجکستان به تاریخ  ۹۷سپتمرب سال ۵۷۷۹م از
افغانستان به تاجکستان انتقال شدند .به این مناسبت اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجکستان
روز  ۹۷دسمرب سال ۵۷۷۹م اظهارات پخش منودند که در آن چنین آمده است« :رهربی
اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجکستان همزمان با تطبیق قسمت (ب) بند دوم (پروتوکول در
مورد مسایل نظامی) از  ۹مارچ سال ۵۷۷۳م اعالن میدارد که اردوگاه و مرکز گروه های
مسلح اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجکستان که بیرون از خاک جمهوری تاجکستان جابجا
بودند با انتقال آخرین گروپهای مسلح آن مسدود گردید».
کمیسیون آشتی ملی برای فعالیت احزاب سیاسی شامل در اتحاد نیروهای
اپوزیسیون تاجکستان ،یعنی حزب نهضت اسالمی و حزب دموکرات تاجکستان زمینه
را فراهم ساخت و قرار فیصله محکمه عالی تاجکستان از تاریخ  ۵۹اگست سال ۵۷۷۷م
به فعالیت های این دو حزب توقف داده شد.
همچنین در این زمان کمیسیون آشتی ملی یک قانون را دربارۀ احزاب سیاسی،
اتحادیه های اجتامعی آماده کرد که این قانون را در ماه نومرب سال ۵۷۷۹م در مجلس
عالی جمهوری تاجکستان به تصویب رسید ،یکی از وظایف اساسی کمیسیون آشتی
ملی وارد ساخنت تغییرات و اصالحات در قانون اساسی جمهوری تاجکستان بود ،این
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کار به مدت ده روز ادامه یافت .روز  ۹۶مارچ سال ۵۷۷۷م کمیسیون آشتی ملی به
رئیس جمهور تاجکستان« اندیشه ها دربارۀ تغییرات و اصالحات در قانون اساسی» را
فرستاد تا در این مورد نظریات و پیشنهادات خویش را اظهار منایند .رئیس جمهور
تاجکستان امام علی رحمن پیشنهادات و نظریات خویش را در مورد تغییرات و
اصالحات قانون اساسی تاجکستان به کمیسیون آشتی ملی ارسال منود .کمیسیون
آشتی ملی بعد از بررسی های زیاد اکرثیت پیشنهاد های رئیس جمهور را قبول منودند
و به تاریخ  ۹۵جون سال ۵۷۷۷م در این باره به او رسامً خرب داده و خواهش منودند که
فیصله کمیسیون آشتی ملی را مطالعه و بررسی منایند .رئیس جمهور دربارۀ قبول
تغییرات و اصالحات در قانون اساسی تصمیم گرفت و در این باره به تاریخ  ۹۹جون
سال ۵۷۷۷م به کمیسیون آشتی ملی چنین خرب داد « :به اطالع شام میرسانم که به فیصله
کمیسیون آشتی ملی در بابت تغییرات و اصالحات در قانون اساسی جمهوری
تاجکستان رضایت دارم هم زمان خواهش می کنم که تغییرات و اصالحات مذکور را
در قانون اساسی به طور مکمل تهیه منوده تا تاریخ  ۹۳جون سال ۵۷۷۷م به آدرس
رئیس جمهور جمهوری تاجکستان پیشنهاد منائید».
بعد از آنکه منت تکمیل شده به رئیس جمهور تاجکستان رسید ،او به تاریخ ۹۹
جون مطلب را برای بررسی به مجلس عالی جمهوری تاجکستان فرستاد.
در ماه سپتمرب سال ۵۷۷۷م برای تغییرات و اصالحات در قانون اساسی جلسه عمومی
برگزار گردید ،در نتیجه تغییرات و اصالحات در قانون اساسی مورد قبول قرار گرفت ،هر
دو مجلس پارملان آنرا به تصویب رساندند .این اولین قانون اساسی در آسیای مرکزی
بود که فعالیت احزاب دینی را لغو کرد .همچنین قانون اساسی جمهوری تاجکستان دوره
ریاست جمهوری تاجکستان را برای مدت هفت سال تعیین کرد.
این تغییرات و اصالحات در قانون اساسی کار عادی نبود ،اولین قانون که کمیسیون
آشتی ملی دریافت کرد ،قانون دربارۀ «احزاب سیاسی» می باشد .این قانون را کمیسیون
آشتی ملی در ماه فربوری سال ۵۷۷۹م تهیه و برای مالحظه به رئیس جمهور تاجکستان
فرستاد .رئیس جمهور بعد از مطالعه و مالحظات این قانون را به مجلس عالی
تاجکستان فرستاد .در روند بررسی ها احساس گردید که بسیاری از وکیالن مردم
مالحظات ذکر شده را در قانون اساسی قبول نکردند.
به تاریخ  ۹۹می سال ۵۷۷۹م اجالس عالی تاجکستان تدویر گردید .وکیالن مردم
قانون اساسی را به آن شکل که کمیسیون آشتی ملی پیشنهاد کرده بودند مورد قبول قرار
048

تامین صلح و آشتی ملی در تاجکستان

ندادند .به تاریخ  ۵۷نومرب سال ۵۷۷۹م جلسه عالی تاجکستان تدویر گردید و قانون
احزاب سیاسی را با تغییرات آن قبول کرد.
در دوره فعالیت کمیسیون آشتی ملی سه بحران ذیل مشاهده شد :بحران اول در ماه
جنوری سال ۵۷۷۹م در موضوع حل مشکالت نظامی ،بحران دوم در ماه می سال
۵۷۷۹م در موضع قانون احزاب ،بحران سوم در ماه جون سال ۵۷۷۷م در موضوع
تطبیق موافقتنامۀ عمومی صلح.
کمیسیون آشتی ملی در مناطق گوناگون تاجکستان فعالیت کرد ،برای باهم نزدیک
شدن مردم کشور ،برای بوجود آوردن رضایت ملی در مملکت زمینه را مساعد کرد
کمیسیون آشتی ملی طبق نظامنامه اش تا تاریخ  ۷۵مارچ سال ۹۰۰۰م فعالیت کرد.
در دوره فعالیت کمیسیون آشتی ملی مناینده گان صلح و امنیت ،ناظران روند
مذاکرات تاجکستان ،سازمان ملل متحد ،سازمان امنیت و همکاری اروپا ،روسیه ،ایران،
افغانستان ،ازبکستان ،پاکستان ،قرغزستان و ترکمنستان گروه های ارتباطی را تأسیس
منودند که این گروه ها را مناینده سازمان ملل متحد رهربی میکرد .این گروه های
ارتباطی در حل مشکالت پیش آمده با جوانب درگیر کمک های زیادی منودند .گروه
های ارتباطی بطور مستقالنه و یا یکجایی با کمیسیون آشتی ملی تاجکستان جلسات را
برگزار میکردند.
با انجام یافنت فعالیت های گروه های ارتباطی ،سازمان ملل متحد و کشورهای ناظر
به صلح تاجکستان و ایجاد فضای همکاری نیروهای سیاسی باورمند شدند «.بعد از
امضای موافقتنامه عمومی استقرار صلح و آشتی ملی در تاجکستان و در نتیجه
کوششهای منظم حکومت در کشور فضای صلح و آشتی ملی بر قرار گردید .از برکت
صلح و آشتی ملی ما توانستیم وحدت ملی را تأمین مناییم».
آشتی ملی بر آن داللت می کند که در طول سالهای ۵۷۷۱م الی ۹۰۰۰م تاجکستان
که یک مملکت در حالت جنگ بوده ،با کشور صلح تبدیل شد و زمینه های همکاری
سیاسی آن به کشورهای دیگر فراهم گردید .تأمین صلح در تاجکستان نشان میدهد که:
.۵مذاکرات تنها در صورتی به موفقیت انجام می شود که طرف های درگیر در
صلح منفعت خود را حس کنند.
 .۹برای موفق شدن مذاکرات میانجی در کار است که او بتواند منفعت عمومی را
درک و در وقت بحران ها طرف ها را با هم آشتی کند.
.۷مذاکرات را شخصیت های تأثیر گذار رهربی کنند.
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ج -تأثیرات گفتگو در کنتول نزاع و تأمین صلح
گفتگو در رشایط کنونی یک روش مهم برای کنرتول و حل نزاع می باشد و در جریان
تأمین صلح نقش مهم را بازی می کند .در بخش مناسبات بین املللی روند های گفتگو
آغاز خوب برای اداره و کنرتول نزاع های اجتامعی طوالنی و غیر طوالنی پیش بینی
گردیده است.
کنفرانس دارمتود :کنفرانس دارمتود را سیاستمدار نامدار امریکایی هرمان
کازینس به خواهش رئیس جمهور امریکا هایزن هاور در سال ۵۷۱۰م تدویر منوده
بود .هدف تدویر این کنفرانس در مورد حل مسایل بین ایاالت متحدۀ امریکا و اتحاد
شوروی بود .این کنفرانس که در کالج دارمتود ایاالت متحدۀ امریکا تدویر گردیده
بود ،شخصیت های مهم و با نفوذ امریکا و جهان در آن اشرتاک و در مورد مسایل
طرح شده نظریات و پیشنهادات خویش را ابراز منوده بودند.
ال رشکت
کنفرانس دارمتود چند بحران سیاسی را مورد بررسی قرار داده بود .مث ً
کننده گان آن در سال ۵۷۶۹م مسایل کیوبا را که از جانب ایاالت متحدۀ امریکا
محارصه شده بود مورد بررسی قرار دادند .در نتیجه کنفرانس دارمتود روابط غیر رسمی
میان ایاالت متحدۀ امریکا و اتحاد شوروی بر قرار شد ،این کار برای در یافت راه های
جدید برای حل بحران های سیاسی به صورت غیر رسمی پیش برده میشد .از سوی
دیگر کنفرانس دارمتود وسیله مهم و غیر رسمی تبادل افکار میان طرف ها بود.
گروه کاری کنفرانس دارمتود در مورد نظام های منطقه یی در سال ۵۷۹۵م تأسیس
شد .هرالد ساندریس از جانب ایاالت متحدۀ امریکا و ایفگینی پریامکوف از جانب
اتحاد شوروی در راس این گروه کاری قرار داشتند .در سال ۵۷۷۹م از تجارب کاری
خویش استفاده و برای حل مسایل و مشکالت تاجکستان پیشنهادات و نظریات
خویش را مطرح منودند .علت انتخاب تاجکستان در آن بود که دیگر سازمانهای بین
املللی آنزمان به نزاع داخلی این کشور توجه نداشتند.
گروه کاری کنفرانس دارمتود در مورد نزاع های منطقه یی برای نظارت جریان
گفتگوها در تاجکستان از بین اعضای خود سه نفر از ایاالت متحدۀ امریکا وسه نفر از
روسیه را تعیین منودند .همین طور به کمک این گروه گفتگو بین گروه های درگیر نزاع
تاجکستان آغاز گردید.
گفتگوها بین مردم تاجکستان :هدف اساسی از گفتگوها در سال ۵۷۷۷م
مشخص کردن آن مسایلی بود که آیا گروه های از رشکت کننده گان نزاغ داخلی می
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توانند راه بنیاد صلح را در مملکت دریابند؟ از روز اول برنامه کاری گفتگوها از دو
بخش عبارت بود :اول-بررسی مسایل مشخص نزاع انگیز .دوم-درک بهرت مناسبات بین
طرف های درگیر که باعث مخالفت شده است.
عوامل جنگ داخلی تاجکستان زیاد است ،یک قسمت آن از تاریخ استقالل
جمهوری تاجکستان رسچشمه گرفته است ،قسمت دیگر آن از فروپاشی اتحاد شوروی
سیاست های منطقه یی و بعضی دیگر شان از حوادث تاریخی که سبب پیدایش
تاجکستان حارض گردیده « چنانچه محقق فرانسوی الیور رویا می گوید ،قسمت زیادی
از مشکالت تاجکستان معارص با مفاهیم (تاجکستان چیست؟) و( تاجکان کی
هستند؟) ارتباط مستقیم دارند.
در ماه مارچ سال ۵۷۷۷م گفتگوها بین تاجکان به حیث یک ابتکار غیر رسمی
برای دریافت راه های ختم نزاع داخلی آغاز گردید .اولین جلسه گفتگو میان تاجکان
در ماه مارچ سال ۵۷۷۷م و جلسه بعدی آن در ماه سپتمرب سال ۹۰۰۷م برگزار گردید.
در گفتگوها بین تاجکان از ده تا دوازده شهروند تاجکستان را از جریان های گوناگون
سیاسی جلب منودند .جانب سوم جلسات گفتگو میانجی ها بودند که عبارت از سه
مناینده امریکا و سه مناینده روسیه بودند .آنها جلسات طرف های درگیر را به خاطر اظهار
نطریات و پیشنهادات شان کمک میکردند .جلسات گفتگو را به نوبت میانجی های روسیه
و امریکا ریاست میکردند .در آغاز گفتگوها یک فاصله طوالنی روابط بین حکومت و
مخالفان موجود بود .به همین طریق گفتگوها بین تاجکان نقش بزرگ غیر رسمی را در
مراحل گوناگون روند تأمین صلح در تاجکستان بازی کرد.
در سال ۵۷۷۷م هیچ گونه رابطه میان طرف های درگیر نزاع تاجکستان وجود
نداشت .گفتگو در بین جوانب درگیر تاجکستان یک وسیله مثر بخش به شامر میرود،
در جلسه سوم خود اشرتاک کننده گان گفتگو فیصله منودند که در آغاز گفتگوها میان
حکومت و مخالفان باید برای باز گشت مهاجرین زمینه مساعد گردد.
زمانیکه اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجکستان در ماه دسمرب سال ۵۷۷۷م در تهران
جلسه منودند اشرتاک کنندهگان مذاکرات صلح سند های عمومی آنرا امضاء منودند.
در ماه اپریل سال ۵۷۷۱م در دوره اول گفتگوهای رسمی با میانجی سازمان ملل متحد
در مسکو یک مناینده گروه حکومت و دو عضو اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجکستان
از جمله اشرتاک کننده گان گفتگوها بین تاجکان بودند.
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مرحله گفتگوهای دوامدار :روند گفتگو در بین تاجکان پنج مرحله را در بر می
گرفت که از جانب میانجی ها اداره و نظارت می شد .گفتگو را برای آن دوامدار
مینامیند که اکرث اشرتاک کننده گان به طور دایمی در مذاکرات اشرتاک کننده ،ذکر
یک نکته مهم است که در هر مرحله گفتگو می توان به مسایل حل نا شده قبلی
برگشت ،درک مراحل برای اشرتاک کننده گان و میانجی ها امکان میدهد که وظایف
مهم و سمت فعالیت گفتگو را مشخص می سازد .ذیالً رشح روند گفتگو دوامدار ذکر
شده که در آن از تجربه تأمین صلح تاجکان مورد استفاده قرار گرفته است.
مرحله اول :هر دو طرف درگیر تقاضا می کنند که میانجی ها باید فضای گفتگو را
آماده منایند وجوانب را به میز گفتگو دعوت کنند .در مثال تاجکستان چنین فضا را
گروه کاری کنفرانس دارمتود دربارۀ نزاع های منطقه یی فراهم منوده بود .میانجی
کوشش می کند که ارتباط میان جوانب درگیر مستحکم گردد ،تا آنها بتوانند در محیط
غیر رسمی عوامل نزاع و راه های حل جنگ شهروندی را بررسی منایند.
در این مرحله میانجی ها رشکت کننده گان را از لحاظ میعار ها مشخص انتخاب
می کنند .در گفتگو بین مردم تاجکستان از معیار های ذیل استفاده شده است.
.۵اشرتاک کننده گان باید اشخاصی باشند که در جامعه نفوذ داشته و مورد احرتام
مردم باشند.
.۹آنها از لحاظ وظیفه و مقام باید اشخاص دوم در سازمانها و ادارات خویش باشند.
.۷آنها باید حوصله شنیدن عقیده و نظریات دیگران را داشته باشند.
.۱آنها باید بتوانند که وکالت سیاسی را برای اشرتاک در گفتگو از مردم جامعه،
سازمان و حزب خود دریافت کنند.
مرحله دوم :در آغاز گفتگوها اشرتاک کننده گان به مسایل و مناسبات نزاع انگیز
توجه می کنند .آنها به خاطر تجربه خود مسایل عمده را مشخص می کنند که در
مرحله بعدی مورد تحلیل مفصل قرار بگیرد ،هم زمان این اولین قدم های اساسی در
بنیاد فضای همدیگر پذیری و بهرت شدن مناسبات در داخل گروه ها می باشد ،چون در
این پروسه رشکت کننده گان می توانند که رسگذشت و نگرانی های شخصی شان را
نسبت به مسایل اختالف انگیز به همدیگر بیان کنند .این مرحله برای میانجی ها نیز
مهم است ،به خاطر اینکه در آن چگونگی روند آینده گفتگو روشن می گردد .در
اخیر آن اشرتاک کننده گان باید مسایل اساسی را مشخص منایند که در مرحله آینده
به طور مفصل بررسی می شوند .در سه جلسه اولی گفتگو صلح تاجکستان (ماه های
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مارچ ،می و اگست سال ۵۷۷۷م) گروه تاجکستان آن مسایل و مناسبات که باعث
جنگ داخلی گردیده بود مشخص منودند .مرحله دوم در لحظه به پایان رسید که یکی
از اشرتاک کننده گان مسأله نهایت مهم را برای گفتگو پیشنهاد کرد :فراهم آوردن
رشایط برای بازگشت مهاجرین به منازل شان ،زیرا تا این مسأله حل نشود ،حل مسایل
دیگر نا ممکن به نظر می رسد.
مرحله سوم :این دوره زمانی آغاز می شود که رشکت کننده گان در مورد حل و
فصل مسایل اساسی موافقه را بدست می آورند ،بعد از این خصوصیات گفتگو تغییر و
اشرتاک کننده گان بیشرت مسایل را تحلیل می کنند ،و روند گسرتش مناسبات نزاع انگیز
را مشخص می سازند .توسط این گونه گفتگوها از دیدگاه جانب مقابل نظر گرفته و در
مورد وضع جامعه و راه های حل نزاع تصورات و نظریات وسیع پیدا می کنند .جلسه
چهارم گفتگوها بین مردم تاجکستان که در ماه اکتوبر سال ۵۷۷۷م تدویر شد ،در شکل
و طریقه گفتگوها تغییرات کلی وارد گردید ،در پایان مرحله سوم در رابطه به
گفتگوهای آینده سوالت ذیل را مطرح منودند:
در گفتگوهای آینده کدام حزب مخالفان مناینده گی می کند؟ کی می تواند به
مذاکرات نهایی حارض شود ؟ به اشخاص ی که دست شان با خون آلوده است اجازه
اشرتاک در مذاکرات داده می شود یا خیر؟ در دوام این مرحله در ماه دسمرب سال
۵۷۷۷م بخش های گوناگون مخالفان در تهران جلسه منودند.
مرحله چهارم :در سه مرحله اولی در گفتگوهای اشرتاک کننده گان مسایل مربم
جامعه را مورد بررسی قرار دادند .تا این مدت رشکت کننده گان در مورد مسایل و
مناسبات نزاع انگیز و راه حل آنها تصورات بهرت پیدا منودند .در مرحله چهارم در
مناسبات رشکت کننده گان با یکدیگر تغییرات بوجود آمده و آنها دربارۀ همکار یهای
شان نظر مثبت حاصل منودند.
برای رسیدن به این مرحله اشرتاک کننده گان اولرت از همه باید مسایل اساسی قابل حل
را مشخص سازند .اکنون آنها باید به طور مشخص دربارۀ قدم های آینده که برای حل این
مسایل الزم است فکر منایند.
در این مرحله رشکت کننده گان گفتگو به چهار سوال ذیل جواب می جویند:
مخالفت هایی که برای نایل شدن به مقاصد شان خلل میرساند ،کدام ها اند؟ کدام
چاره های می تواند این موانع را بر طرف سازد؟ کی می تواند چنین اقدام را پیش بربد؟
تدابیر مذکور باید چگونه باشد ،تا تغییرات امکان پذیر شود؟
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مرحله پنجم :این مرحله فعالیت مشرتک است ،در این مرحله اشرتاک کننده گان
گفتگوها معموالً راه های تطبیق فعالیت های مشرتک را تهیه منوده ،برای عملی سازی
آن اشخاص مسؤول را مشخص منودند .در مورد تاجکستان چنین فعالیت ها دارای دو
طریقه گوناگون بود:
اول :تا نیمه سال ۹۰۰۹م در  ۹۹جلسه گفت وشنود بین گروه های درگیر تاجکستان
 ۹۵تفاهم نامه مشرتک منترش شد.
دوم :بعد از انجام شدن فعالیت کمیسیون آشتی ملی رشکت کننده گان گفتگوها به
این نتیجه رسیدند که یک سازمان غیر دولتی را تحت عنوان (کمیته جمعیت مساعدت
به روند دموکراسی) به مقصد مستحکم کردن مردم تاجکستان تأسیس منایند .این
کمیته را در سال ۹۰۰۰م تأسیس منودند.
تجربه گفتگوها بین مردم تاجکستان ثابت می سازد که این گونه روند ها در تأمین
صلح نقش بنیادی دارد .چنین ابتکارات اگر در همکاری با مردم با نفوذ جامعه عملی
شود ،بسیار موثر متام می شود.
د -تحلیل رشایط جامعه بعد از تأمین صلح :هرگونه جنگ و مخالفت ها با تأمین
صلح خامته می یابد .باید در نظر داشت که با امضاء شدن موافقتنامۀ صلح ،متام
مسایل کامالً حل منی شود .زمانیکه در یک کشور جنگ زده صلح تأمین می گردد
متام مشکالت آن حل منی گردد ،تا یک مدتی مشکالتی دیگری نیز وجود داشته می
باشد .به هر اندازه که نزاع طوالنی باشد ،به هامن اندازه نظم اقتصادی خراب می گردد،
عدالت اجتامعی ،دولت داری و پیشربد دیگر امور دشوار می شود .از اثر مشکالت
اجتامعی ،اقتصادی و سیاسی که بعد از تأمین صلح در جامعه وجود داشته می باشد
امکان دارد که دوباره اختالفات و نزاع آغاز گردد .دوره بعد از نزاع مرحله است که در
آن صلح بسیار نا استوار می باشد .در این دوره جوانب درگیر باید متامی رشایط
موافقتنامۀ صلح را رعایت کنند و برای تطبیق آنها تالش منایند .همزمان حکومت باید
منافع متامی اقشار جامعه را در نظر گیرند .دگرگونی های که در این مرحله در جامعه
جریان داشته می باشد نه باید سبب اعرتاض جوانب درگیر شود.
از اینکه هر نزاع خصوصیات خاص خود را دارد ،دریافت راه های حل آن نیز
بسیار مشکل تر است .در هر یک از حاالت مشخص پیدا کردن راه مناسب بنیاد صلح
و رشد آینده آن رضور می باشد.
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یک دانشمند امریکایی پروفیسور تحقیقات بین املللی بنیاد صلح به نام جان پال
لیدیراک نظریه خود را در مورد تأمین صلح پیشنهاد منوده که نظر به تحلیل او در
جریان بنیاد صلح آنرا می توان د مانند یک مدل به کار برد .طبق این نظریه روند تأمین
صلح شامل سه سطح است :در سطح اول به رهربان بلند رتبه طرف های درگیر نقش
اساسی داده می شود .آنها در سطح عالی مذاکره منوده و می توانند که به عملیات
نظامی و فعالیت های زور آوری خامته بدهند .در سطح دوم تأمین صلح رهربان سطح
میانه به فعالیت آغاز می کنند .آنها عادتاً شخصیت های شناخته شده (عاملان،
کارشناسان ،مردم نظامی و غیره) می باشند .این اشخاص در سطح جوامع محلی
وظایف گفتگوها را بدوش دارند ،اهالی را از راه حل نزاع با خرب می سازند .چنین
فعالیت را در علم نزاع شناسی «دیپلوماسی مردمی» مینامند.
مهمرتین سطح تأمین صلح سطح پایین جامعه است که در آن شهروندان فعال برای
برطرف کردن کینه و بدگامنی تالش میورزند .در این سطح مهاجرین ،بیوه زنان ،مردان،
جوانان ،رسبازان ،معیوبین و گروه های دیگر جامعه که در نزاع رضر دیده اند می توانند
مناینده باشند.
خصوصیات رشد بعدی نزاع تاجکستان به آن مربوط است که مصالحه بین تاجکان
با دخالت مستقیم جانب سوم بدست می آید .از این معلوم می شود که رهربان طرف
های مخالف در سطح اول تأمین صلح تنها بودند .آنها با طرف های سوم یعنی سازمان
ملل متحد و دولت های همسایه و کشورهای منطقه که خواستار بقای صلح در
تاجکستان بودند ،همکاری نزدیک داشتند.
در مرحله دوم به روند تأمین صلح باید رهربان سطح میانه وارد گفتگو میشدند .ولی به
اندازه که جامعه تاجکستان چندان متشکل نبود حفظ صلح را سازمان های بین املللی به
دست گرفت .این کار ابتکاری برای انکشاف بعدی نزاع تاجکستان مساعدت کرد.
در تاجکستان روند تأمین صلح نسبتاً بهرت در سطح سوم جریان داشت .در آن
مرحله نه تنها نقش تشکیالت غیردولتی بین املللی ،بلکه نقش سازمان غیر حکومتی
محلی نیز بسیار مهم بود .آنها در بین اهالی محلی کار های زیادی آموزشی را دربارۀ
تأمین صلح انجام میدادند .همین طور اقشار وسیع جامعه با روند بنیاد صلح یکجا شده
و به تأمین صلح کمک منودند.
نقش دولت های کمک کننده در تاجکستان بعد از تأمین صلح :بعد از سال
 ۹۰۰۰م وضعیت سیاسی و نظامی تاجکستان تغییر یافت .حل مسایل نظامی و سیاسی
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مشکالت اجتامعی و اقتصادی را تا اندازه حل منود .در تاجکستان مرحله جدید
انکشاف آغاز گردید .باید متذکر شد که مرحله تأمین صلح نظر به مرحله نزاع
دشواریهای دیگری را دارد و مسؤولیت بیشرت را طلب می کند .در این مرحله در
جریان فعالیت های روزمره مردم و حکومت باید متوجه باشند و دقت منایند که در
جریان انجام دادن کار ها کدام نزاع دیگری رخ ندهد.
در این مرحله برای فعالیت های اقتصادی و فرهنگی توجه جدی صورت گیرد.
برای تاجکستان در این مرحله انجام دادن چنین کار ها بسیار دشوار به نظر می رسد .به
همین دلیل در مرحله بعد از جنگ کشورهای همسایه و منطقه به تاجکستان در
ساحات مختلف کمک زیادی برشی منودند.
تاجکستان تا فروپاشی اتحاد جامهیر شوروی تحت تأثیر و نفوذ روسیه قرار داشت.
این کشور در سالهای دشوار جنگ داخلی نفوذ سیاسی و نظامی خویش را در
تاجکستان حفظ منود .در تأمین امنیت و ثبات تاجکستان سهم فعال گرفت.
باید متذکر شد که موقف جامعۀ جهانی نسبت به تاجکستان بعد از حوادث ۵۵
سپتمرب سال ۹۰۰۵م تغییر یافت آنها بر ضد جامعۀ جهانی به این نتیجه رسیدند که می
تواند از قلمرو تاجکستان بر ضد تروریزم بین املللی استفاده مناید .به همین دلیل
ایاالت متحدۀ امریکا ،کشورهای اتحادیۀ اروپا ،چین ،ایران ،هندوستان و دیگر
کشورها ی کمک کننده مقاصد و وظایف اساسی خویش را در تاجکستان مشخص
منودند .وظایف کشورهای متذکره در تاجکستان عبارت است از :تأمین ثبات منطقه
یی ،دستیابی به تأمین صلح در تاجکستان ،برطرف سازی مشکالت مربوط به تهدید
های معارص از قبیل بیکاری ،مبارزه بر ضد مواد مخدر و جلوگیری از گسرتش فعالیت
های گروه های افراطی.
بعد از  ۵۵سپتمرب جمهوری تاجکستان با حدود  ۷۰کشور جهان روابط
دیپلوماتیک برقرار منود .این کشورها رشیکان سیاسی و اقتصادی کشور تاجکستان در
مناسبات دو جانبه بودند ،همچنین کشورهای متذکره در چوکات سازمانهای بین املللی
مانند سازمان ملل متحد ،سازمان امنیت و همکاری اروپا ،سازمان کنفرانس اسالمي،
سازمان همکاری اقتصادی و غیره با تاجکستان کمک های همه جانبه مینمودند .در
بین کشورهای متذکره کشورهای آملان و جاپان کمک کننده گان اساسی بودند.
همچنین در بخش تأمین صلح و ختم جنگ کشورهای فرانسه ،هالند ،کانادا ،ایران،
ترکیه و غیره کمک های خویش را وسعت بخشیدند.
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در آغاز برنامه های این کشورها در ساحات رساندن کمک های برشدوستانهو
رسمایه گذاری در بخش تأمین صلح و ختم جنگ متمرکز بود .اما با بهرت شدن وضع
اقتصادی تعداد زیاد این کشورها سمت های اساسی و خصوصیات پروگرام کاری
خویش را تغییر دادند.
نقش سازمان ملل متحد در روند تأمین صلح :نقش سازمان ملل متحد در جریان هفت
سال فعالیتهای همه جانبه اش بسیار بزرگ بود .سازمان ملل متحد نه تنها با حکومت جمهوری
تاجکستان در مورد تأمین صلح کمک های همه جانبه منود ،بلکه این سازمان در مورد
بازگشت مهاجرین و کمک های برشی و فرهنگی به مردم سهم فعال داشت.
در مرحله دوم انکشاف تاجکستان سازمان ملل متحد در سه ماه اول وظایف ذیل را
انجام دادند :تأمین صلح ،کمک همه جانبه به کمیسیون آشتی ملی ،هامهنگ سازی
بین دولت و گروههای مخالف ،رهربیگ های موقت کاری که به خاطر پایان دادن
حاالت بحرانی در جریان تطبیق موافقتنامه عمومی صلح تشکیل گردیده بود .برگزاری
انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل پارملان دارای دو مجلس و غیره.
طبق فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد ،دفرت سازمان ملل متحد در تاجکستان
باید کار های ذیل را انجام دهد:
 زمینه را برای فعالیت های سازمان ملل متحد در تاجکستان بعد از تأمین صلحفراهم مناید.
 در همکاری با دگر مناینده گی های نظامی سازمان ملل متحد کمک های بیناملللی را برای انجام برنامه های هدفمند فراهم سازد.
 در مهیا کردن رشایط مساعد برای تحکیم صلح و دموکراسی همکاری مناید. روابط را با حکومت ،احزاب سیاسی و دیگر مناینده های جامعه برای مساعدتبه آشتی ملی و تأمین صلح گسرتش دهد.
دفرت مذکور جهت عملی منودن اهداف خویش از سال  ۹۰۰۰م در بین کارمندان
حکومتی ،مناینده گان مخالفان سابق ،احزاب سیاسی و دیگر گروههای جامع مباحثات
سیاسی را در مورد مسأله تأمین صلح برگزار منودند .همزمان برنامه های آموزشی را در
مورد حقوق برش تطبیق کردند .بخش های گوناگون سازمان ملل متحد مانند ریاست
کمیسیون عالی در مورد مهاجرین ،برنامه جهانی غذا ،بنیاد کودکان سازمان ملل متحد،
سازمان جهان صحت ،برنامه رشد سازمان ملل متحد وغیره کار های زیادی برشدوستانه
را انجام دادند.
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دفرت سازمان ملل متحد در مورد مساعدت بنیاد صلح تاجکستان برنامه فرهنگی و
آموزشی را تطبیق منود .این دفرت با کمک شعبه مسایل سیاسی دفرت مرکزی سازمان
ملل متحد ،پوهنتون صلح کوستا  -ریکا و تحت رسپرستی دفرت اجرائیه رئیس جمهور
تاجکستان از  ۶الی  ۹۱سپتمرب سال  ۹۰۰۷م برای کارمندان مقامات والیات ،مناینده
گان احزاب سیاسی و مناینده گان مردم سه سیمینار یک هفته یی را در مورد کنرتول و
حل نزاع ،انکشاف همدیگر پذیری سیاسی و آموزشی مسایل صلح برگزار منودند.
برنامه رشد سازمان ملل متحد :این دفرت در سال ۵۷۷۱م در تاجکستان به کار
خویش آغاز منود .در آغاز فعالیت به بازسازی بعد از ختم نزاع توجه جدی منود.
به مقصد احیای اجتامعی و اقتصادی محالت که در زمان جنگ های داخلی رضر
دیده بودند ،در نواحی گوناگون تاجکستان کمک های همه جانبه منودند.
در فعالیت های بنیاد رشد سازمان ملل متحد به مشکالت موضوعات رسحدی که
آنجا نه تنها حفظ متامیت مرزی بلکه استفاده مشرتک ذخایر آبی و وسایل نقلیه نیز
عوامل نزاع انگیز بوده می تواند ،توجه خاص منودند.
بنیاد رشد سازمان ملل متحد برای کنرتول نزاع ها در رسحدات تاجکستان با
قرغزستان و ازبکستان تدابیر خوبی گرفتند .به این مقصد بنیاد مذکور کمک های فنی
را پیشنهاد منود و برای حل مشکالت محلی و برقرار سازی مناسبات نیک همسایگی
میان ساکنان منطقه کار منود.
نقش سازمان امنیت و همکاری اروپا در زمان بعد از ختم نزاع تاجکستان:
سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز همزمان با سازمان ملل متحد در روند صلح
تاجکستان نقش مهم دارد .تأمین رشد انستیتوت های دموکرات به عهده آن واگذار
گردیده بود .بنابر این رهربان هیأت سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجکستان بر
روند مذاکرات ،جریان فعالیت کمیسیون آشتی ملی ،برگزاری انخابات پارملانی و
ریاست جمهوری ،و مسأله مهاجرین نظارت میکرد.
سازمان امنیت و همکاری اروپا به مسایل امنیت ،کنرتول نزاع ها ،تأمین حاکمیت
قانون و ایجاد انستیتوت دموکراتیک توجه جدی ظاهر منود .به واسطه این سازمان
همچنین پیشنهاد کمک های اولیه جهانی صورت گرفت .سازمان امنیت و همکاری
اروپا کوشش های صلح خواهانه سازمان ملل متحد را رسامً پشتیبانی منوده و خود نیز
در حفظ صلح تاجکستان سهم ارزنده گرفت.
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اتحادیۀ اروپا :از زمانیکه جمهوری تاجکستان استقالل خویش را کسب منود ،با
اتحادیۀ اروپا مناسبات دو جانبه را برقرار منود .این مناسبات ادامه آن مناسبات است
که از دوران اتحاد جامهیر شوروی به میراث مانده بود .اما با آغاز جنگ داخلی در
تاجکستان در انکشاف مناسبات تاجکستان با اتحادیۀ اروپا سکتگی وارد گردید .با
موجودیت مشکالت سیاسی و امنیتی در تاجکستان اتحادیۀ اروپا به خاطر حفظ صلح
و ثبات در مورد انکشاف مناسبات با جمهوری تاجکستان اقدام جدی منود.
در سال ۵۷۷۱م از جانب اتحادیۀ اروپا در جمهوری تاجکستان برنامه های مختلف
اغاز گردید .هدف اتحادیۀ اروپا برقرار ساخنت صلح در تاجکستان بود .در این مورد
اتحادیۀ اروپا برنامه های خود را به خاطر استقرار مصالحه و احیای اقتصادی کشور
آغاز کرد .تا سال ۵۷۷۳م سه پالن بزرگ در بخش های زراعت و انرژی و دو پالن در
ساحه معارف عملی گردید .پالن های زراعتی به خاطر رشد امورات دهقانان و فارم
های زراعتی طرح گردیده بود .مقصد اساسی از پالن های بخش انرژی جلب رسمایه
های خارجی به خاطر ساختامن برق آبی سنگتوده بود.
بعد از دو سال وقفه اتحادیۀ اروپا فعالیت های خود را در سال ۵۷۷۷م در
تاجکستان دوباره آغاز کرد .از  ۹۳می سال ۹۰۰۰م کمیسیون اتحادیۀ اروپا و کشورهای
عضو اتحادیۀ اروپا به جمهوری تاجکستان مبلغ  ۵۹میلیون یورو کمک برشدوستانه
پیشنهاد منودند.
اتحادیۀ اروپا مناسبات خود را با جمهوری تاجکستان در چوکات یک تعداد
موافقتنامه ها و برنامه ها به طور هدفمندانه تحکیم می بخشید.
اتحادیۀ اروپا برای تأمین ثبات و امنیت آسیای مرکزی برنامه های خاص خویش را
در بخش های مبارزه علیه مواد مخدر ،حفظ محیط زیست و رسحدات و مبارزه علیه
تروریزم طرح و به خاطر عملی منودن آن اقدام منود .همه این کوشش ها در برقراری
صلح تاجکستان نقش اساسی داشت.
به هدف رشد همکاریهای اقتصادی ،تاجکستان به مهم ترین سازمان های
اقتصادی جهان به مانند سازمان همکاری اقتصادی ،سازمان کنفرانس اسالمی ،اتحادیه
دولت های مستقل ،سازمان همکاری شانگهای و جامعه اقتصادی اروپا شامل گردید.
همکاری در چوکات سازمانهای مذکور نه تنها مناسبات چند جانبه تاجکستان را
گسرتش میدهد بلکه همگرایی جمهوری تاجکستان را با نظام روابط اقتصادی بین
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املللی تأمین میسازد و روند پروسه صلح را در تاجکستان رسعت بخشیده ،رشایط
مساعد را برای انکشاف مناسبات تجارتی فراهم می سازد.
قابل ذکر است که فعالً تاجکستان عضویت بیش از  ۷۰سازمان های بین املللی را
دارد و آنها برای صلح و ثبات در تاجکستان همکاری همه جانبه مینامید.
موسسات مالی بین املللی :در حل مشکالت تاجکستان و برقراری صلح ،بدون
پشتیبانی موسسات مالی بین املللی غیر ممکن بود .برنامه های حکومتی از جانب بنیاد بین
املللی اسعار ،بانک جهانی ،بانک اروپا ،بانک انکشاف آسیایی و بانک انکشاف اسالمی
پشتیبانی میشد .در زمان جنگ داخلی تاجکستان و مخصوصاً در دوره بعد از نزاع بانک
های مذکور جهت تطبیق برنامه های اقتصادی و فرهنگی پیشنهادها قرضه را منودند.
ده میلیون دالر قرضه بانک جهانی برای برنامه های اقتصادی و بازسازی به مرصف
رسید .در انکشاف اقتصادی تاجکستان بانک انکشاف آسیایی و بانک انکشافی
اسالمی سهم فعال گرفتند .بانک انکشافی اسالمی با جمهوری تاجکستان برای بنیاد
راهها ،اعامر مکاتب و کار های ساختامنی کمک منود.
فعالیت های سازمانهای غیر حکومتی بین املللی و محلی :به کمک موسسات
بین املللی و دولت ها ی کمک کننده تاجکستان توانست بیشرت مشکالت اجتامعی و
اقتصادی خویش را حل سازد.
حکومت جمهوری تاجکستان برای جلب اقشار وسیع جامعه به روند تأمین و حفظ
صلح رشایط را فراهم می ساخت.
بنیاد خیریه آغا خان در جریان پروسه تأمین صلح سهم فعال گرفت ،فعالیت های
خویش را در بخش تالش های حقوقی در مورد تأمین صلح و مذاکرات آغاز منود .از
جانب این بنیاد در چوکات برنامه های زراعتی به مردم مناطق کوهستانی تاجکستان
کمک های فراوان صورت گرفت .بنیاد آغا خان با بهرت کردن سیستم معارف نیز کمک
منود .به اساس برنامه های تعلیمی آغا خان متعلمین مکاتب عالی توانستند مواد
مختلف درسی را در مورد حقوق برش ،نزاع شناسی وغیره به دست بیاورند .در کتابهای
جدید در مورد فراگیری تعلیامت یکدیگر پذیری و صلح موضوعات جدید شامل بود.
در چوکات این برنامه در شهر خجند یک پوهنتون به نام پوهنتون آسیای مرکزی
تأسیس شد .بنیاد آغا خان برای کاهش بحران اجتامعی ،خصوصاً در قسمت رشقی
تاجکستان مساعدت زیاد منود.
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در رشایط برقراری صلح تعلیامت نزاع شناسی در مکاتب عالی جمهوری تاجکستان
آغاز گردید ،همچنین در این مورد سیمینار های خاص نیز تدویر گردید .فعالیت های
سازمان های غیر دولتی در زنده گی روزمره مردم تاجکستان تأثیرات مثبت منود .فعالیت
های چنین سازمانهای غیر دولتی از ابتدای سال ۵۷۷۰م آغاز گردیده بود .بعد از امضای
«موافقتنامه عمومی استقرار صلح و آشتی ملی در تاجکستان» شبکه سازمانهای غیر
دولتی که هدف شان حل و فصل نزاع ها بود ،وسیع گردید.
سازمان های غیر حکومتی به موضوعات مهم اجتامعی ،اقتصادی و حقوقی توجه
جدی منوده بودند .این سازمانها به خاطر حل مشکالت معارف و صحت عامه کوشش
های همه جانبه منودند و جنایتکاران و قاچاقچیان مواد مخدر را به پنجه قانون سپردند.
مساعدت به روند صلح در تاجکستان ،برقرار منودن اعتبار بین گروههای قومی و
برطرف ساخنت دشمنی های محلی از اهداف اساسی سازمانهای غیر دولتی بود .برای
حل مثبت مسایل فوق همکاری حکومت با سازمانهای مذکور رضوری بود.
اکرث اهداف سازمانهای غیر حکومتی برای گروههای محلی و مردم توضیح گردیده
بود .بنابر این مناینده گ ان به تنهایی فعالیت های خود را در بخش تحکیم صلح و ثبات
عمومی در میان اهالی شهر ها و دهات انجام دادند.
مقصد اساسی سازمان های متذکره آگاهی دادن به مردم در مورد مخالفت های
موجود و نزاع های گوناگون در جامعه و جلوگیری از مخالفت ها و نزاع ها می باشد.
در این راستا فعالیت شورا های محلی به خاطر تطبیق برنامه های حل نزاع نتیجه خوب
میدهد .به همین طور ،سازمانهای غیر حکومتی برای اشرتاک وسیع اهالی در حیات
سیاسی کشور مساعدت می کند.
مسأله مهم دیگر این است که در دهات مخصوصاً در مناطق که درگیری ها وجود
دارد و در انجا رشایط برای آغاز نزاع های جدید وجود دارد ،تعداد موسسات غیر
دولتی باید افزایش داده شود.
این سازمانها می توانند که در مسای ایجاد شغل برای اهالی ،صحت عامه ،تحصیل
وغیره به ساکنان محلی کمک واقعی برساند.
کمیته مساعدت به روند دموکراسی :این سازمان در تحکیم صلح تاجکستان سهم
بزرگ گرفت .سازمان متذکره به تاریخ  ۷۵مارچ سال ۹۰۰۰م تأسیس گردید .کمیته
مساعدت پالن دارد که شیوه های برگزاری گفتگوهای اجتامعی را در متام مناطق
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جمهوری تاجکستان گسرتش دهد .از جانب این کمیته باالی موضوعات ذیل صحبت
های همه جانبه منودند:
 جامعه ،دولت و دین. راههای انکشاف جامعه تاجکستان و تأثیر آن بر روند دموکراسی.همچنین کمیته برای حل مسایل ذیل نیز کمک منوده است:
 کمک اقتصادی به آینده مردم که در جنگ مترضر شده اند. تهیه برنامه های تعلیمی در مورد نزاع شناسی. تشکیل انجمن برای مذاکرات که اهمیت ملی دارد.قابل تذکر است که با کوشش های همه جانبه حکومت تاجکستان ،مخالفان سابق،
سازمانهای بین املللی ،کشورهای که در تاجکستان منافع دارند و موسسات غیر حکومتی بین
املللی مشکالت دوره بعد از نزاع را در جمهوری تاجکستان تدریجاً از بین بربد.
فعالیت موسسات بین املللی که در روند صلح تاجکستان اشتاک داشتند:
هیأت ناظران سازمان ملل متحد در تاجکستان:
با حکومت قانونی تاجکستان در تنظیم سیاسی نزاع بین مردم تاجکستان کمکرسانید (جنوری سال ۵۷۷۷م ـ می سال ۹۰۰۰م).
 در روند مذاکرات میان حکومت تاجکستان و اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجکمیانه رو بود.
 در جلسه اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجک به حیث ناظر رشکت ورزید. به نیروهای اپوزیسیون تاجک در حل مسایل که ضمن برگزار کردن انتخابات ورای گیری و وارد ساخنت تغییرات و اصالحات در قانون اساسی جمهوری تاجکستان
کمک منود.
با حکومت تاجکستان در برگردانیدن مهاجرین و بیجا شده گان به محل زیستشان کمک رسانید.
 در همکاری با کشورها ی کفیل صلح و کمیته بین املللی صلیب رسخ در تبادله وآزاد کردن اسیران جنگی کمک رسانید.
 اصالحات را در مورد تخلفات از موافقتنامه آتش بس تحقیق منوده ،به کمیسیونآشتی ملی و سازمان ملل متحد گزارش داد.
 برای برگرداندن گروههای مسلح اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجک از افغانستانکمک های مادی ،فنی و مالی منود و در مراسم خلع سالح آنها اشرتاک منود.
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فعالیت های مناینده گان کشورهای کفیل را هامهنگ ساخت.با گروه های کاری موقت که برای حل مسایل بحرانی روند تطبیق موافقتنامۀ صلحتوظیف گردیده بودند ،کمک رساند ( ۹۳جون سال ۵۷۷۳م) ـ (اپریل سال ۹۰۰۰م).
در فعالیت هیأت سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجکستان ،نیروهای پاسدارصلح و دیگر سازمانهای بین املللی نقش هامهنگ ساز داشت.
 کمک های برشدوستانه از  ۵۶بخش سازمان ملل متحد را هامهنگ ساخت(جنوری سال ۵۷۷۷م ـ  ۵۱می سال ۹۰۰۰م).
فعالیتهای دفت سازمان ملل متحد به خاطر مساعدت تأمین صلح در تاجکستان:
 زمینه سیاسی را برای فعالیت های سازمان ملل متحد در رابطه به تأمین صلح درتاجکستان مساعد منوده و رهربی تأمین صلح به عهده گرفت.
در همکاری با دیگر مناینده گ ان نظامی سازمان ملل متحد کمک های بین املللیرا برای انجام دادن برنامه های هدفمند فراهم ساخت.
 در مهیا کردن رشایط مساعد برای تحکیم صلح ،دموکراسی و مسایل حقوقیصلح کمک رساند.
روابط را با حکومت ،احزاب سیاسی و مناینده گان جامعه تاجکستان برایمساعدت به آشتی ملی و تأمین صلح در تاجکستان تحکیم بخشید.
 برنامه های معرفت را راجع به حقوق برش و تأمین صلح در تاجکستان تطبیق منود(از ماه می سال ۹۰۰۰م تاکنون)
برنامه رشد سازمان ملل متحد:
 با نیروهای سیاسی تاجکستان رابطه برقرار منوده ،جهت برگزاری مذاکرات وتحکیم باورمندی مساعدت منود (از  ۵۷فربوری سال ۵۷۷۱م تا امروز)
برای رشد انستیتوت های حقوقی ،سیاسی و روند دموکراتیک سازی کمک رساند.در تهیه قانون اساسی جدید جمهوری تاجکستان مشوره های حقوقی داد.اقدامات نیک را به مقصد احرتام حقوق برش عملی منود.در همکاری با سازمان ملل متحد در مذاکرات بین حکومت و اتحاد نیروهایاپوزیسیون تاجک رشکت ورزید (۵۷۷۱م).
 از حقوق برش بخصوص از حقوق مهاجرین و بیجا شده گان تاجک نظارت کرد. سیمینار منطقه یی را دایر منود و مسأله تحکیم باورمندی را تبلیغ منود.063
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 در تطبیق موافقتنامه عمومی استقرار صلح در رابطه به مسایل حقوق برش و بنیادانستیتوت دموکراسی ،سیاسی و حقوقی مساعدت منود (۵۷۷۶م).
 با شخصیت های دینی و سیاسی تاجکستان به مقصد باورمندی روابط برقرار منود. از بازگشت مهاجرین و بیجا شده گان تاجک نظارت کرد و در مورد جابجا سازیآنها به محل زیست سابق شان کمک منود.
 در مناطق که از اثر عملیات های جنگی مردم مترضر گردیده بودند در مورد حفظحقوق و تأمین عدالت کمک منودند (۵۷۷۳م).
 در مورد ایجاد مراکز اطالعات در مورد انتخابات در تاجکستان کمک منود.بحیث مشوره دهنده به کمیسیون آشتی ملی در مورد مسایل نزاع ،تأمین صلح واصالحات ساختار های دولتی کمک منود.
 فعالیت های خویش را در بخش حفظ محیط زیست و اقتصادآغاز منود.آغاز دگرگونی های فراگیر:
کار ها را درساحات تأمین امنیت ،حقوق برش ،دموکراسی و حاکمیت قانون فعالگردانیده و بازسازی را در سطح مرکز و والیات مساعدت کرد.
 در دوره پیش از انتخابات هیأت سازمان امنیت و همکاری اروپا در همکاری با دیگرسازمانها یک سلسله سیمینار ها را در مورد انتخابات و تغییرات در قانون اساسی برگزار منود.
 بعد از انتخابات همکاری را با پارملان جدید تاجکستان آغاز منود و اینهمکاریها را گسرتش داد.
 در بخش های اقتصاد و محیط زیست فعالیتهای خویش را گسرتش داد. در مورد تحکیم استقالل ،وحدت و یکپارچگی تاجکستان ،انکشاف فعالیتهای گوناگون بعد از جنگ ،تحکیم قانون و حقوق برش مساعدت کرد.
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