
 

 

 

 

 

 

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

 صلح و آشتی ملی در تاجکستان  ینتأم
 

 ارگردان: رس محقق عبدالرحیم بختانی خدمتگبر 

 اشت مرتجمدیاد

نام ه ی است که از کتاب بیعنوان مقاله  «صلح و آشتی ملی در تاجکستان تأمین»

این کتاب که در تاجکستان چاپ  در تالیف ردان شده است.گبر « مقدمه نزاع شناسی»

داشته و  ی منطقه و جهان اشرتاککشورهااس تاجکستان، دانشمندان رسشن ردیده،گ

وظیفه بنیاد صلح، مذاکرات صلح را در مورد  تحقیقات خویش و جدیدترین معلومات

صلح در تاجکستان و  تأمیندر کنرتول نزاع و  ګوهاتاجکستان، سهم روند گفتدر 

 ند.در آن به رشته تحریر درآورده اصلح  تأمینتحلیل رشایط جامعه بعد از 

 .و منیره جاملووا م. سلیم ،ابراهیم عثامن ،جان پال لیدیراکمقاله از طرف این 

ی منطقه و کشورهامذاکرات و تالش های  دراین مقاله در مورد ردیده است.گتحریر 

سسات همچنین در مورد نقش و کنرتول مو  صلح در تاجکستان، تأمین به خاطرجهان 

از اینکه افغانستان نیز  رفته است.گحقیق صورت تصلح تاجکستان  تأمینبین املللی در 

چنین  نرش منطقه یی و بین املللی است. سطح محلی، یر نزاع های مختلف درگدر 

و بین املللی افغانستان  یمنطقه ي د برای حل نزاع های محلی،می توانمقاالت تحقیقی 

 .مفید و سازنده باشد
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   صلح  وظیفه بنیاد -الف

 قرن بیستم بسیار ۷۰های  در مسایل نزاع شناسی و صلح در سالمفهوم بنیاد صلح 

رتش نزاع گس. پیدایش این مفهوم از جهت نظری و عملی با قرار گرفتاستفاده  مورد

انه و دوام دار در جهان معارص وابسته است، و آن اقدامات صلح جویانه را حهای مسل

 . می شوندرفته گاع پیش و نز  گبا مقاصد خامته بخشیدن به جن که می گیرددر بر 

روز نامه ) به خود درحاصغالی در م سم مناینده سازمان ملل متحد پرتو ۵۷۷۹در سال 

صلح( روند بنیاد صلح را در تاجکستان فعالیت برای باز سازی جامعه بعد از امضای 

د که در حل نزاع های مربوط می کنه عنوان کرد. وظیفه بنیاد صلح تقاضا حتوافقنامه مصال

یرد. در این فصل در مورد گت ور باید از طریقه های خاص و عملی استفاده ص مندانزور  به

 . می شودشتی ملی معلومات داده آ  و طریقه اساسی بنیاد صلح و چند راه

در مورد  جامعۀ جهانیسال های اخیر  در داخلی جریان دارد، گی که جنکشورهادر 

که تنها از طریق امضای توافقنامه ها در  به این عقیده بودند کشورهاصلح در این  تأمین

از طرف مقامات بلند  که ردد. در چنین مذاکرات رسمیگ تأمیند صلح می توانال اسطح ب

ی می برد. همچنین گشتی و همبستآ جامعه را به  می شودی و سیاسی پیش برده مظانرتبه 

جریان مالقات های . در اصل روند بر قراری صلح تنها در می گرددصلح نیز ارزیابی  ندرو 

ر متام عنارص جامعه در روند آشتی گدرست است. از سوی دی کاررسمی و در سطح عالی 

جامعه عملی  پاییناز باال تا  که جویانهای صلحهرند. همین طور متام کوشش گسهم می

  .می گردد تأمیند و صلح یبخشخامته را  مندانردد نزاع زور گ

مفید تحلیل با استفاده از مثلث ذیل برای  : یکی از طریقه هایصلح تأمیناصول 

بودیا و می مانند لیربیا، ککشورهابررسی کردن محیط نزاع است. برای مثال در 

تاجکستان درک محیط نزاع نهایت مشکل است. مثلث ذیل اقشار جامعه را نشان 

هستند که چندان  کسانین مثلث شامل ایمیدهد که به نزاع ارتباط دارند. طرف باالی 

در  .ان قابل شناخت اندگبرای همه  که می شوندیاد نیستند و شامل رهربان جامعه ز

و محله ذکر شده اند که تعداد زیاد اهالی را در بر می ه ین مثلث رهربان جامعیقسمت پا

رفته که هم با باال و گیرد. در قسمت وسط مثلث رهربان شبکه ها و تشکیالت جای گ

 بات دارند. جامعه مناس پایینشار قهم با ا

ند که طریقه های بنیادی صلح باید با منفعت های می کنپیشنهاد  صلح تأمیناصول 

صلح در نظر قرار می  تأمین خوردو باشند. ضمناً سه بر گاقشار مختلف جامعه جواب 

 :ندمی باشقرار ذیل  که یردگ



 تامین صلح و آشتی ملی در تاجکستان 
 

030 

 

االی و در سطح ب هبرخورد )صلح از باال آورده شده( نام داشتنخستین و معروفرتین 

دارد. مقصد  هاملللی و دولتی رابط و اساساً به تجربه دیپلوماسی بین می گیردجامعه انجام 

ام گرس میز مذاکرات است. هنبر  یرگروه های در گدن رهربان اساسی کر  حارضاصلی آن 

  .ردیده و سازش سیاسی به دست می آیدگیز بررسی گمسایل نزاع ان گفتگو

ده( پیش از همه معنی ارتباط میان رهربان و بعداً در مثلث )صلح از باال آورده ش

بیر سیاسی و نظامی از ایزی تدرتطبیق توافقنامه صلح در جامعه را دارد. وظیفه آن طرح 

فراهم میسازد. نواقص  گزمینه را برای خامته جن که طرف رهربان مقامات عالی است

دادی از مردم رضر می از فیصله های قبول شده اکرثاً تع که این برخورد در آن است

ند که فیصله های رسمی بدون در نظر می کنبینند. در نتیجه بیشرت مردم عقیده پیدا 

 .داشت افکار و منفعت های مردم امضاء شده اند

به باال را مشاهده می کنیم بر خورد دوم  پایینمثلث ما مناسبات از  پاییندر قسمت 

می  تأثیرنزاع به متامی اقشار جامعه و  گجن که ا شده استبندر زمینه باور مندی 

ذارد. از این رو هر یک محله و جامعت باید کوشش مناید که نزاع را در سطح خود گ

نزاع تنها اختالف بین رهربان مقامات باال نیست و در آن عادتاً  .حل و فصل منایند

یت جامعه رضر می بینند. محالت و جامعت ها بدون در نظر داشت موقع پایینطبقات 

 سیاسی شان برای در یافت راه مصالحه یابد متحدانه تالش کنند. 

 د: می کنبه باال( چند طریقه رهنام را پیشنهاد  پایینمناسبات )از 

 یت هر فرد جامعه است.مسؤولبلکه  ،صلح تنها وظیفه رهربان دولتی نیست تأمین -

ونی های گر گد صلح اشرتاک مردم در روند آشتی رضور است. متامی  تأمینبرای  -

ردد. از این رو اقدامات گباید با رشکت مردم عملی  ،ذاردگمی  تأثیرکه به حیات مردم 

ر سهم گیزی شوند. ارصلح جویانه باید با در نظر داشت اشرتاک وسیع جامعه طرح 

 صلح بوجود می آید. تأمینامکانات  ،رددگ تأمینبیشرت مردم در روند آشتی 

صلح  تأمین)چارچوب های زمانی( در روند  وقت قت در حل نزاع:و اهمیت 

تلف خاهمیت مهم دارد بعضی اوقات می تواند مشکل جدی را به میان بیاورد. اوقات م

صلح اهمیت خویش را دارند. در محیط  تأمینذشته و آینده در گیعنی زمان حارض،

که  و تقاضا مینامیند می شوندروبرو  گنزاع مردم هر روز به بحران های خورد و بزر 

صلح زمان  تأمینها و نزاع ها حل شوند. در حالیکه روند  بحرانتر این دچه زو هر 

وظیفه روند بنیاد صلح دریافت راه های حل و فصل بحران  .دمی کنطوالنی را تقاضا 
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یری و حل گان روند بنیاد صلح باید برای جلو گر سازمان دهنده گاست. از جانب دی

  .را فراهم منایند بحران های آینده زمینه های مساعد

سرتاتیژی  ۀصلح به طرز تحلیل نزاع و تهی تأمینیقه سوم رط تحلیل سطح نزاع:

ون دارد. سطح باال گوناگسرتش یافته عادتاً سطح گمصالحه وابسته است. نزاع پیرشفته و 

و یا ظاهری آن به حیات همه روزه مردم ارتباط دارد. ماهیت نزاع چنین است که در 

 تیرضای . نامی شوندمعین پیدا  مسألهباالی یک  ره مردم اختالفات اکرثا  ی روزمگ زنده

ر مسایل گتقسیم زمین و دی ،پولتقسیم  ،انه و راهخ اعامرو نزاع میان مردم در موضوع 

کننده صلح این است که برای دریافت راه حل  تأمینرخ میدهد. در این مورد وظیفه 

 اه سازد. گا را ذشته خودگمشکالت باید از ماجرای 

رس چشمه مشکالت روزمره  که نزاع مسایل بنیادی موجود است پاییندر سطح 

ی مناسبات میان مردم گردند. ساختار های اجتامعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگمردم می

ات الزم تغییر صلح، تحلیل همه جانبه سطح نزاع و بررسی  تأمینند. می کنرا مستحکم 

ر بخش را برای بر مثد. بنیاد صلح باید راه های می کنقاضا ترا برای حل اختالفات 

 اتی را طرح ریزی منایدتغییر کند و در این زمینه  های مردم پیدا یردن دشوار کطرف 

 بتواند بی عدالتی را از بین بربند.  که

صلح نقش و ماهیت مراحلی را انعکاس  تأمینر گطریقه دی تحلیل مراحل نزاع:

ومت و زور آوری به آشتی و مصالحه خصنها تدریجاً از میدهد که نزاع به واسطه آ 

 ند: می باشذارد. این مراحل نزاع قرار ذیل گمی

در این مرحله بی عدالتی و مشکالت اجتامعی درمیان مردم وجود  مرحله اول:

صلح در این مرحله  تأمینر ماجرای جدی هنوز رخ نداده است. طریقه گدارد، م

دم از رویداد ها ر اهی مگآ  ،حقوق نزاع کننده ها دربارۀعبارت از جمع آوری معلومات 

 . می باشدیری از خطر پیدایش زور آوری گو جلو 

در این مرحله مردم به وضع موجوده صرب و حوصله کرده منی توانند و  :ممرحله دو 

نقش بنیاد صلح می تواند از تهیه سرتاتیژی  .می شوندر گات دیتغییر در جستجوی 

 گاګاندی و یا مارتین لوتر کینمتنند نظریات عدم تشدد مهابدون زور آوری، ما

یری از خشونت و گاستفاده منایند. در این مرحله سرتاتیژی طرح ریزی شده برای جلو 

 . می شودنزاع استفاده 

وج ااین مرحله ای است که در آن زور آوری ادامه یافته و به نقطه  مرحله سوم:

ردد، کنرتول آن مشکل گ که زور اوری حکم فرماخود می رسد. در اکرث نزاع ها زمانی
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و می تواند این نزاع طوالنی و خطرناک شود. در این مرحله بنیاد صلح باید از  می گردد

، آتش بس و رسیدن به سازش رسمی گفتگوهاکسانی کمک بخواهد که به مصالحه، 

 فعالیت مینامیند. 

دت نزاع امکان پذیر به دست آید، کم شدن ش موافقتنامۀ صلحر آتش بس و گا

د دوام دار باشد. نقش بنیاد صلح در این مرحله جابجا کردن می تواناست و آن 

 . می باشد موافقتنامۀ صلحی بین املللی حافظ صلح برای نظارت و عملی کردن نیروها

اصول کلیدی بنیادصلح: روند بنیاد صلح چارچوب های عملی و نظری دارد، انواع 

 : می باشدو شامل پنج اصل ذیل  می گیردافکار را دربر  ګوناګون فعالیت ها و

به این معنا که  ،بنیاد صلح باید از اصول محلی به طور همه جانبه استفاده کند اول:

 ها و پدیده های وابسته به نزاع و بنیاد صلح همه جانبه بررسی شوند. رویداد

د همیشه در نظر ی مردم را بایگام عملی سازی روند بنیاد صلح وابستگهن دوم:

ان و فعالیت های روند بنیاد صلح با هم نزدیک اند. گکه اشرتاک کننده یعنی این ؛داشت

روهی به گی مردم و فعالیت های بنیاد صلح معنی آنرا میدهد که هیچ فردی یا گوابست

 تنهایی قدرت طرح ریزی و استقرار صلح را ندارند. 

آن رضورت است. در این مثال برای بنیاد صلح به موجودیت ساختاری  سوم:

از مردم و مناسبات بین مردم بوده، همچنین قضایای عبارت ساختار روند بنیاد صلح 

 رد. یگ اجتامعی را نیز دربر می

  .باید سرتاتیژی خود را داشته باشد صلح بنیاد چهارم:

 امدار باشد.و روند بنیاد صلح باید د پنجم:

سی همه جانبه وضعیت نزاع را بررسی منوده و : چار چوب بنیاد صلح امکان برر نتیجه

 نبنیاد صلح تنها جریا ،دمی کنیز پیشنهاد گپیوسته امکانات الزم را برای حل مسایل نزاع ان

نیز را صلح  تأمینهای تعداد زیاد روندو  بوده یرگبلکه فرا ،مشخص را بررسی منی کند

 . شودمی شامل 

مهم در مورد درک جامعه  یکی از موضوعات :مذاکرات صلح تاجکستان-ب

. به می باشدانه حامروزی مسایل حل نزاع ها، ماجرا های سیاسی و برخورد های مسل

نسبت ماجرا های سیاسی و برخورد های مسلحانه در جهان در این مسایل مواد و منابع 

می تواند با  گهر جن که ردیده است. انسانها این را درک منودندگزیاد جمع آوری 

های زیادی ذشته مثالگ. در اوایل قرن ددولت انجام یاب تغییررابی و خ، ارتکشتار، اس

 در این بابت به دست آمده اند.
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، بعضی می گیردرا در بر  م۵۷۷۳-۵۷۷۱دوره مذاکرات صلح در تاجکستان سالهای 

می در تاجکستان حساب  گها حتی سازمان ملل متحد این دوره را مانند دوام دوره جن

عمومی استقرار صلح و آشتی ملی در  موافقتنامهشان این است که ند و دلیل کن

به امضاء رسیده و قبل از این تاریخ در انجا  م۵۷۷۳جون سال  ۹۳ به تاریختاجکستان 

عمومی استقرار صلح و آشتی ملی در حالت نظامی  موافقتنامهجریان داشت. اما  گجن

یب ها در دوره بعد از صرور شحانه، تحآورد. زد وخورد های مسل اتتغییر کشور کمرت 

ها زیادتر شده بود. این  م هم به هامن اندازه سابقه بود و حتی در بعضی جا۵۷۷۳سال 

 ی بود. گاصالً صلح بین احزاب سیاسی ونیزوهای جن موافقتنامه

ات جدی بین مردم جریان داشت و در آن جوانب ثدر روند صلح تاجکستان مباح

ردند. این کهمچنین عاملان بیطرف نیز د براز نظر می یر با هم مقابل میشدند وگدر 

م دوام کرد و ۹۰۰۷ردید و تا دسمرب سال گم آغاز ۵۷۷۷مذاکرات از ابتدای سال 

 طرف هاان رسمی گمناینده  ات. اما مذاکرات اصلی آن بود که بخصلت مشورتی داش

 رفت و عملی کردن پروتوکول های آن برای مقامات حتمی بود. گمی صورت 

 ،عمده است مسألهمذاکرات صلح تاجکستان در ماهیت اصلی خود دارای دو 

دوام کرد و کمیسیون  .م ۵۷۷۱ سال جون ۹۳اپریل تا  ۱مذاکرات صلح که از تاریخ 

. زمان داشت فعالیت ۹۰۰۰مارچ سال  ۷۵تا  ۵۷۷۳جوالی سال  ۳آشتی ملی که از 

که در پروتوکول  رذاگهیت دوره نامند. ماذار میگفعالیت کمیسیون آشتی ملی را دوره 

ذار برای تطبیق گآمده است: دوره  م در مسکو به امضاء رسید ۵۷۷۱ال دسمرب س ۹۷

می ی اپوزیسیون نیروهای انتخابات با اشرتاک برگزار ل های امضاء شده و کو و تپرو 

طوریکه در دوره اول مذاکرات ذکر شده بود، فاصله از جلسه  ،ذار عمومیگ. دوره باشد

تاجکستان در سال  یجند تا انتخابات پارملانخدهمین شورای عالی تاجکستان در شانز 

و منابع اشکار  گرفت، جنگحکومت ضعیف و برهم خورده تاجکستان قوت  .م ۵۷۷۱

ان گشت مهاجرین و بیجا شده گردیده بود. در این دوره باز گبود انآن در داخل کشور 

قانون اساسی جدید تاجکستان به تصویب  ی برای آنها فراهم شد.گآغاز و رشایط زنده 

ردید. در این دوره گزار گرسید. انتخابات ریاست جهوری و مجلس عالی تاجکستان بر 

 ردید. گاری شوری به نظام جدید دولتی مستقل تبدیل ذگداری و قانون نظام دولت

م آماده شد و ۵۷۷۱اخیر در دوره دوم مذاکرات در تهران در ماه جون سال  سند

به امضاء رسید. در  م۵۷۷۱از مشوره در سطح عالی در تهران در ماه سپتمرب سال بعد 
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ر گد دیاسناباد در ماه اکتوبر هامن سال یک تعداد آ مذاکرات دور سوم در اسالم 

  ردید. گم تطبیق آن آغاز ۵۷۷۱تکمیل شد و از ابتدای سال 

برای سه ماه در جریان مذاکرات صلح تاجکستان، در هر بار مذاکرات سند صلح 

کرده منی  تأمیندر تاجکستان  . این سند صلح دایمی رادشمی یا شش ماه متدید 

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 

هداری غیر گس و نحبیری، گان گرو گان کردن، ر وی، گیع کردن عملیات جنطجانب ق

 .قانونی مردم را مطالبه منوده بود

م بر آن داللت ۵۷۷۳-۵۷۷۱اوضاع سیاسی و اجتامعی تاجکستان در جریان سالهای 

صلح و بر قرار منودن قانونیت در تاجکستان جریان  تأمیند که در این مدت روند می کن

ی خارجی کشورهار کار خانه های مشرتک تاجکستان و داشت. در این سالها برای اولین با

یافت، رس مایه داران خارجی به وضعیت اقتصادی تاجکستان توجه منودند. رهربان  تأسیس

رسمی  ی مشرتک املنافع به سفر بر آمدند و اولین سفر هایکشورهاتاجکستان بیرون از 

تاجکستان موسسات آزاد  ر به تاجکستان آغاز شد. در این دوره درگدی یکشورهارهربان 

 به تاریخمنود.  ون شخصی و دولتی انکشاف منودهگوناگغیر دولتی تشکیل شد مطبوعات 

سازمانهای  ۳۰ که آشتی ملی تاجکستان به امضاء رسید موافقتنامهم ۵۷۷۶مارچ سال  ۷

حقوق شخصی  حفظان عهد نامه صلح گون جامعه را متحد ساخت. اشرتاک کننده گوناگ

ر را اعرتاف منودند. معیار های حقوق بین املللی را احرتام منودند، گی یک دیو آزادی ها

القه مندی خویش را به معیار های صاحب اختیار دولت تاجکستان و انکشاف ع

ی ملیت های کشور را وظیفه گصلح و همبست تأمیندیموکراسی در مملکت اظهار داشتند، 

خویش را  مسؤولیتاب منوده و معنوی حسخویش دانسته. اقوام مختلف جامعه را دارایي 

وظیفه داریم که » نسل های امروز و فردا درک منوده و چنین اظهار منودند:  برابردر 

ر را بر طرف منایم و به نسل های آینده تاجکستان صلح پروری را باقی گخدمت بین همدی

 «. یمشته باشدان می داریم که در مسایل اصولی این عهد نامه نظر مشابه ذاریم. اعال گب

زار کردن گعمومی بر به طور ر اذگساسی تر دوره اک خصوصیت مهم تر و شبدون 

مذاکرات صلح تاجکستان بود. صلح تاجکستان به متام معنی به کوشش و فعالیت های 

جلسه  شانزدهمینسیاسی رئیس جمهور تاجکستان امام علی رحمن وابسته است. در 

می ند یاد گسو »با قاطعیت چنین اظهار منوده بود: جند او خشورای عالی تاجکستان در 
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بر قراری صلح برای هر خانه و خانواده  به خاطرمتامی دانش و تجربه خود را  که مکن

 «. ممی کنبه کار انداخته و برای آبادی وطن عزیزم صدا قتمندانه کوشش 

ئیس جلسه شورای عالی تاجکستان، به پیشنهاد ر  شانزدهمینبه زودی بعد از ختم 

ردند. همچنین در اظهارات کعلی رحمن مذاکرات صلح آغاز  امامشورای عالی تاجکستان 

شورای  هفدهمینم در جلسه ۵۷۷۷رئیس جمهور تاجکستان به مناسبت عید نوروز در سال 

 و قرار دادند. گفتگعالی تاجکستان مشخص کردن راه مذاکرات را مورد 

بل از آنکه به طور مستقیم آغاز شود، بین حکومت تاجکستان و اپوزیسیون ق گفتگو

رفت. طرف حکومت تاجکستان در گصحبت ها و مذاکرات به طور غیر مستقیم صورت 

انه در داخل وطن قطع شود، حم این را درک منوده بود که باید مبارزه مسل۵۷۷۷نیمه سال 

خراب شده یمی شان جابجا شوند، هزاران خانه و باغ اان و مهاجرین به منازل دگبیجا شده 

ذاری خارجی برای گآباد شوند، بنیاد های اقتصادی کشور باز سازی شوند و جلب رسمایه 

 ااین کار ها مردم را جمع کرد و ب به خاطرردد. حکومت گانکشاف تاجکستان فراهم 

، اما اعالن شدجانب حکومت صلح  از مخالفان زبان مشرتک پیدا کرد. باید متذکر شوم که

 ست منی آید. دبه طور یک جانبه بصلح از یک طرف و 

که در اخیر  مخالفان مسلح حکومت تاجکستان بودر صلح تاجکستان گطرف دی

سازی نیروهای  گت اسالمی و مرکز هامهنض. حرکت نهگرفتشکل  ۵۷۷۷سال 

این سازمان  که دیموکراتیک تاجکستان یک سازمان نظامی و سیاسی را تشکیل منودند

 به تاریخدر تهران  روزیسیون تاجکستان نامیده شد. آنها اولین بای اپنیروهااتحاد  به نام

وشنود با  فتگم جمع شدند و برنامه سیاسی خود را در مورد ۵۷۷۷دسمرب سال  ۹

اشرتاک در اداره دولت را مطرح منودند. این برنامه  مسألهحکومت مشخص منودند و 

ظامی و سیاسی جمهوری حل مساملت آمیز نزاع های ن دربارۀ)پیشنهاد ها  به نام

داخل شدن  ،شورای دولت تأسیسپیشنهاد از جمله  ۷تاجکستان( یاد شد. این برنامه 

ی حافظ صلح سازمان ملل متحد به تاجکستان، قطع تحقیق جنایی از اشرتاک نیروها

آزادی  ،انگشت متام مهاجرین و بیجا شده گان مقاومت سیاسی و نظامی، باز گکننده 

ه بود، تدویر انتخابات آزاد و بی و مطبوعاتی که قبالً منع شدبه فعالیت های حز 

 .می گیردیب قانون اساسی جمهوری تاجکستان را دربر وتص

ان مخالف به شکل گان حکومت به مناینده گی فرستاده مالقات هادر همین دوره 

ردید. عامل داخلی مذاکرات صلح عبارت از عالقه حکومت و گنیمه اشکار آغاز 
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به صلح مساعد بودن رشایط اجتامعی و اقتصادی کشور بود. اجرای عملی مخالفان 

 رفت. گمنودن صلح را سازمان ملل متحد به عهده 

تاجکستان توجه جدی منود و  مسألهبه  م۵۷۷۹سازمان ملل متحد در آغاز سال 

ف ساخت. اما فعالیت های او در نیمه دوم وظعصمت لیتانی را به حل و فصل آن م

ردید. منشی عمومی گصلح در تاجکستان مشخص  تأمینبرای دریافت م ۵۷۷۷سال 

وضعیت تاجکستان(  دربارۀم ) ۵۷۷۷ست سال گا ۵۶ به تاریخسازمان ملل متحد 

تاجکستان و راه های امکان پذیر آن را  مسألهموضوع را مطرح منوده و رضورت حل 

نیت سازمان ملل م شورای ام۵۷۷۷اګست سال  ۹۷ به تاریخبررسی منود. بر اساس آن 

شورای امنیت » ردیده بود:گمتحد اظهارات خویش را پخش کرد که در آن چنین ذکر 

 سازمان ملل متحد حکومت تاجکستان و همه ګروه های اپدزیسیون را دعوت مینامید

صلح را اعرتاف منایند و در روند مذاکرات اشرتاک  تأمینهر چه زودتر رضورت  که

 «. بس و صلح ملی نایل شوند منوده هر چه زودتر به آتش

 دربارۀم منشی عمومی سازمان ملل متحد ۵۷۷۷دسمرب سال  ۹۷نومرب و  ۹۷ به تاریخ

اوضاع عمومی  دربارۀاوضاع عمومی تاجکستان و اشرتاک سازمان ملل متحد 

تاجکستان و اشرتاک سازمان ملل متحد در روند صلح تاجکستان یک نامه ارسال 

م سازمان ملل متحد پامیر و پیرس بالون را به حیث ۵۷۷۷ سال دسمرب ۵۶ به تاریخمنود. 

 منود.  تعیینتاجکستان  مسألهمناینده خاص خود در مورد 

صلح در  تأمینی دوست باعث کشورهاکوشش های سازمانهای بین املللی و 

ی داشت. گصلح و آشتی ملی در تاجکستان به همه آنها وابست تأمینتاجکستان شد. زیرا 

 ردید.گم در شهر مسکو آغاز ۵۷۷۱صلح تاجکستان در ماه اپریل سال  مذاکرات

م ۵۷۷۱اپریل سال  ۵۷-۵۱دوره اول مذاکرات صلح تاجکستان در شهر مسکو از تاریخ 

ه سرفت. این گردید. در مرحله اول مذاکرات سه موضوع مهم مورد بحث و بررسی قرار گزار گبر 

 ند: می باشقرار ذیل  که هم بودصلح در تاجکستان بسیار م تأمینبرای  مسأله

 ان. گمهاجرین و بیجا شده  مسأله.۵

 آتش بس.  مسأله.۹

 ساختار قانون اساسی.  مسأله.۷

ان برای هر دو جانب گمهاجرین و بیجا شده  مسألهدر زمانیکه مذاکرات آغاز یافت 

رفته بود. مهاجرت مردم در گبسیار مهم بود. این مهاجرت ها به سه شکل صورت 
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ان مردم در داخل تاجکستان و مهاجرت مردم در گی خارجی، بیجاشده رهاکشو 

 ی همسایه. کشورها

ان به گهزاز نفر مهاجرین و بیجاشده  ۶۰۰تا آغاز مذاکرات صلح بیشرت از 

هزاز نفر بود که در  ۷۱-۷۰شت گباز  تأمیناساسی  مسألهشت منودند. گتاجکستان باز 

ی کشورهاهزار نفر که در  ۹۱۰د و همچنین تقریباً ی میکردنگافغانستان و پاکستان زنده 

 ی میکردند. گی مشرتک املنافع زنده دولت هااتحادیه 

صد درجه قآتش بس است. این چیز اصاًل م مسألهل مذاکرات بود مدوم که شا مسأله

آتش بس  تأمیناول در محیط اجتامعی و سیاسی تاجکستان به حساب میرفت، زیرا بدون 

 ر موضوعات مذاکرات امکان پذیر نیست. گدی دربارۀ گه جنو خامته دادن ب

تصویب قانون اساسی جدید  مسألهسوم که شامل آجندای مذاکرات بود  مسأله

فعالیت  مسألهلت در دولت داری، و اشرتاک مخالفان د مسألهتاجکستان بود. همچنین 

های که وه عمومی شخصیت فع مسألههای احزاب سیاسی و فعالیت مطبوعاتی آنها و 

می م سهم داشتند. روند صلح تاجکستان به دو دوره تقسیم ۵۷۷۹در واقعیات سال 

دوره تطبیق اسنادی که در مذاکرات به امضاء رسیده  رگ: یکی دوره مذاکرات و دیشود

-۵۱شد: دوره اول از تاریخ  برگزاردوره مذاکرات صلح تاجکستان  ۹است. در مجموع 

م در ۵۷۷۱جون سال  ۹۹-۵۹کو، دوره دوم از تاریخ م در شهر مس۵۷۷۱اپریل سال  ۵۷

م در اسالم آباد، دوره ۵۷۷۱اکتوبر تا اول نومرب سال  ۹۰تهران، دوره سوم از تاریخ 

 م در املاتا. ۵۷۷۱می تا اول جون سال  ۹۹چهارم از 

دور پنجم مذاکرات دور حل کننده بود. این دوره ای بود که در این دوره متام 

ردید. از اینکه در وقت معین این گمیشد و بعداً تطبیق آن آغاز می مسایل حل و فصل

ر تقسیم منودند. دوره پنجم سه گدوره مذاکرات بی نتیجه انجام یافت، آنرا به مراحل دی

ند: مرحله اول می باشزار شدند و قرار ذیل گهمه آنها در عشق آبادبر  که مرحله داشت

جنوری تا  ۹۶دوره دوم از تاریخ  ،م۵۷۷۱ال دسمرب س ۹۹نومرب تا تاریخ  ۷۰از تاریخ 

  .م۵۷۷۱جوالی سال  ۹۵-۹م، مرحله سوم از تاریخ ۵۷۷۱فربوری سال  ۵۹

زار شد. گم در مسکو بر  ۵۷۷۳مارچ  ۹فربوری تا  ۹۶دوره هفتم مذاکرات از تاریخ 

به دو مرحله ذیل تقسیم  و دوره هشتم مذاکرات صلح تاجکستان در شهر تهران بود

و مرحله دوم از  .م۵۷۷۳اپریل سال  ۵۶-۷مرحله اول مذاکرات از تاریخ  شده است:

 ردید. گزار گم بر  ۵۷۷۳می سال  ۹۹-۹۹تاریخ 

 ه بود: دردیگزار گروند مذاکرات صلح تاجکستان در سه شکل ذیل بر 
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ون از طرف گوناگآن از جانب حکومت در دوره های  که شکل اول مذاکرات

های اول و دوم از طرف ش.ظهوراوف، دوره سوم از اشخاص ذیل رهربی میشد: دوره 

دوره چهارم و پنجم از طرف م. عبیدهللا اوف، از مرحله دوم دوره  ،. دوستیوفاطرف 

پنجم تا اخیر از طرف ت. نظروف. از جانب مخالفان در دوره های مختلف از طرف 

اخیر توسط اشخاص ذیل رهربي میشد: دوره اول و دوم توسط و. لطیفی و دوره سوم تا 

 .توره جانزاده. اص.

یعنی در مورد  عاتاین شکل اصلی مذاکرات بین تاجکان بوده، در هر سه موضو 

رفت بخش گشت مهاجرین، قانون اساسی و مسایل نظامی بحث و مذاکره صورت می گباز 

ر مذاکرات صلح تاجکستان مشوره ها در سطح عالی بود. جلسات مشورتی در سطح گدی

ردید. در گشواریهایکه در جریان مذاکرات بوجود می آیند تدویر میعالی برای رفع د

اشرتاک میکردند و مسایل  اه هیأتروه های محدود اعضای گمشوره های در سطح عالی 

ر این جلسات صورت د ردید هم محدود بود. دو مشوره مهم ذیلگکه در آنها بررسی می

.دوستیوف و اران که رهربی آنرا م در ته۵۷۷۱سپتمرب سال  ۵۳-۵۹ به تاریخرفته: یکی گ

مسکو که  رم د۵۷۷۱اپریل سال  ۹۶-۵۷ به تاریخری گره جانزاده به عهده داشتند. دیو .تا

اینکه  به خاطر. توره جانزاده به عهده داشتند. این مشوره ها ایف و  .عبیدهللاا رهربی آنرا

 شود. اهمیت خاص خود را داشتند. نروند مذاکرات به بن بست مواجه 

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 مالقات رئیس جمهور تاجکستان و رهربی اتحاد  طرف هادر سطح عالی همکاری 

ذاکرات مربمرتین . در سطح عالی ممی شودی اپوزیسیون تاجکستان ظاهر نیروها

رفت. معمواًل مالقات در سطح عالی در آن گو وجرو بحث قرار می گفتگمسایل مورد 

ردید. برای گمسایل در سطح مذاکرات یا مشورت حل منی  که رفتگوقت صورت می 

روه های کاری را گیر گی در طرف هازار شود، گالقات ها در سطح عالی بر ماینکه 

ری اسناد مالقات ها و جلسات آینده را آماده میکردند و روه های کاگایجاد میکردند و 

روه های کاری از ماه گردید. گزار میگبر  مالقات هابعداً پیرامون آن مسایل جلسات و 

روه های کاری را گم فعالیت منودند و این ۵۷۷۳م تا ماه جون سال ۵۷۷۶اکتوبر سال 

 کردند. و. لطیفی رهربی می عثامنوف و

القات ها و جلسات دو و یا سه روز دوام میکردند. اولین مالقات معموالً چنین م

ردید. مالقات گزار گم در شهر کابل بر ۵۷۷۱سال ی م ۵۹-۵۳یر از تاریخ گجوانب در 
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 ۵۵-۵۰م در تهران، از تاریخ ۵۷۷۱جوالی سال  ۵۷ به تاریخهای بعدی در سطح عالی 

در مسکو، از  ۵۷۷۶سمرب سال د ۹۷-۵۷م در افغانستان، از تاریخ ۵۷۷۶ماه دسمرب سال 

م در ۵۷۷۱سال  یماه م ۵۹-۵۶از تاریخ  شهد ومم در ۵۷۷۳فربوری سال  ۹۹-۹۵تاریخ

 ردید. گزار گبیشکیک بر 

در هر کدام از دوره های مذاکرات مشوره ها و مالقات ها خصوصیات خود را 

روه گچند داشتند. در جریان مذاکرات صلح، مذاکره کننده ها به خاطر پیشربد کار به 

 تقسیم میشدند.

در دوره های اول و سوم مذاکرات صلح تاجکستان در مورد بعضی مسایل مهم 

رفت. گم صورت ۵۷۷۱رفت. متام این مشوره ها و توافقات در سال گمشوره ها صورت 

ره دوم و در دوره اول مذاکرات صلح تاجکستان مسایل ابتدائی مطرح شد و در د

ی در رسحدات تاجکستان و افغانستان گقطع عملیات جن آتش بس و دربارۀ موافقتنامه

یر نتوانستند آنرا به امضاء برسانند. مهم گی در طرف ها و داخل کشور آماده شد، اما

 مذکور قرار ذیل است: موافقتنامهترین مواد 

ی را در امتداد رسحدات افغانستان و تاجکستان و گ.هر دو جانب باید عملیات جن۵

 هند.ر مناطق توقف دگدی

رسحدات تاجکستان در  یر باید عملیات نظامی و تروریستی راگ.هر دو جانب در ۹

 ی همسایه قطع منایند. کشورهار گو افغانستان، داخل جمهوری تاجکستان و دی

هداری غیر قانونی مردم و گیری، حبس و نگان گرو گ.هر دو جانب باید به کشتار، ۷

 ی همسایه خامته بدهند. هاکشور ارت مال مردم در جمهوری تاجکستان و غ

 . هر دو جانب باید از احساسات دینی و مذهبی مردم استفاده ناجایز ننامیند. ۱

م به امضاء ۵۷۷۱فوق در جریان مذاکرات تهران در ماه سپتمرب سال  موافقتنامه

 آتش بس شهرت یافت.  موافقتنامهرسید و به نام 

آتش  موافقتنامهمشرتک تطبیق  کمیسیون دربارۀدر دور دوم مذاکرات )پروتوکول 

قطع عملیات های نظامی در رسحدات تاجکستان و افغانستان و داخل کشور( و  بس و

( به امضاء رسید. این  ی و محسوبینگان جنر سیاهمچنین )پروتوکول در مورد تبادله 

 جند عملی شد. خم در ۵۷۷۱نومرب  ۹ به تاریخکار 

قت، ؤ با رسمی شدن آتش بس م که بوددور سوم جمع بندی مرحله صلح تاجکستان 

ام های تطبیق همکاری، آزاد کردن محبوسین و اسیران انجام گنظریات آن و اولین  تأمین

رفت. ادامه مذاکرات قریب نیم سال قطع شد. عقیده گیافت. اما بعداً بحران سیاسی اوج 
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یرد. گر نظر منی شنهادات آنها را دیباره این بود که حکومت پ نای جانب اپوزیسیون در در

پوزیسیون انتخابات ریاست ا ر جانب حکومت به این عقیده بود که برای احرتام جانبگم

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. 

تاجکستان و قفه و بحرانی که بوجود آمده بود، در ماه  در جریان مذاکرات صلح

ماه اپریل  ۹۶-۵۷م از بین رفت. در این زمان در شهر مسکو از تاریخ ۵۷۷۱اپریل سال 

ردید. جانب حکومت گجلسات مشورتی حکومت تاجکستان و اپوزیسیون دایره 

میکرد. در این تاجکستان را عبیدهللا یوف و جانب اپوزیسیون را توره جانزاده رهربی 

یر معین شد. این بخش سوم گی در طرف هاتی بنو گفتگوجلسات مشورتی موضوع 

سیاسی و  مسألهلفین بود و این مذاکرات مخامذاکرات بین حکومت تاجکستان و 

رفت. اپوزیسیون می خواست شورای دولتی و یا شورای گدولتداری را در بر می 

 . داشت یر گدیدیدگاه وع ضدر این مو  شود، اما دولت تاجکستان تأسیسرضایت ملی 

م در کابل اولین جلسه بین امام علی رحامن و سید ۵۷۷۱سال  ۵۷-۵۳از تاریخ 

دولت جمهوری اسالمی رئیس  گریردید. مالقات اول به میانجیگزار گعبدهللا نوری بر 

شد. در اظهارات رئیس جمهور جمهوری  برگزارهان الدین ربانی افغانستان بر 

مام علی رحامن و رئیس حرکت نهضت اسالمی تاجکستان سید عبدهللا تاجکستان ا

ام گهن» ردیده:گم به امضاء رسید چنین ذکر ۵۷۷۱می سال  ۵۷نوری که در کابل به روز 

خود را به حل و فصل مسایل کشور اظهار منودند و  آماده گیمالقات هر دو جانب 

متام مهاجرین به جای های فیصله منودند که آتش بس برای مدت سه ماه عملی شود 

به اصلی شان انتقال شوند. در ارتباط به این موضوعات هر دو جانب اظهار منودند که 

رفع نزاع از طریق سیاسی، مذاکرات و بنیاد رشیعت صلح پایدار را در رسزمین  خاطر

  .«خواهیم منود تأمینتاجکستان 

شد و در موضوعات قانون بعد ازاین مالقات دور چهارم مذاکرات در املاتا آغاز 

رفت. در این دوره گاساسی جمهوری تاجکستان و تحوالت سیاسی جرو بحث صورت 

 رفت و رضورت به مالقات در سطح عالی شد. گکدام پیرشفت صورت ن

ردید. گزار گم در تهران مالقات نوبتی رهربان بر ۵۷۷۱ماه جوالی سال  ۵۷ به تاریخ

مشورتی مردم تاجکستان به اشرتاک مساویانه  دعوت انجمن دربارۀکه در آن مالقات 

ان هر دو جانب جهت پیدا منودن راه حل بحران سیاسی و اجتامعی کشور گمناینده 

موافقه حاصل شود و هر دو رهرب به هئیت های مذاکره کننده دستور دادند تا در دور 
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زاری گمحل و تاریخ بر  تعیینم مذاکرات بین تاجکان معلومات در مورد مسایل نجپ

 .انجمن مشورتی را حاصل منایند

ه امام علی رحمن در شهر دوشنبه و سید عبدهللا نوری در کابل امبعد از یک

به  را «صلح و رضایت ملی تاجکستان یپرنسیپ های اساسی بر قرار  دربارۀپروتوکول »

و اسناد اساسی را  می شوداګست یاد  ۵۳ت به نام پروتوکول جامضاء رساندند. این ح

 د. می کنعمومی صلح تاجکستان رضور است معین  موافقتنامهرای که ب

رئیس جمهور تاجکستان امام علی رحامن و رهرب اپوزیسیون حکومت تاجکستان 

منفعت های عالی مردم تاجکستان نیت خوب  تأمینسید عبدهللا نوری برای ارمان 

به صلح ند که مذاکره و همکاری وسیله رضوری دست رسی می کنداشته و تاکید 

که از آن اعامل خود  وعده می سپارد در کشور می باشد. به این نیت حکومت دوامدار

داری منایند که مخالف محتوای پروتوکول های امضاء شده باشد. رهرب اپوزیسیون 

د که مبارزه سیاسی را تنها با وسیله می کنحکومت تاجکستان در نوبت خود تعهد 

 موافقتنامهذه جمهوری تاجکستان و مطابق مواد اساس قوانین ناف برمساملت آمیز 

 .رضایت ملی در تاجکستان انجام میدهد و عمومی استقرار صلح

بودند، در دور  ری نهایت دو طرف هابا این همه اسناد و تاکید ها، چون موقعیت 

د عمومی صروز در عشق آباد دوام کرد، مق ۳۱ در جریان پنجم که در سه مرحله

ی عشق آباد دو چیز مهم پیدا شد. اول پیشنهاد مناینده ات هامالقحاصل نشد. در 

زمینه های تبدیل منودن اتحاد نظامی و سیاسی  دربارۀسازمان ملل متحد ر. پیرس باالن 

اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجکستان به احزاب سیاسی. این پیشنهاد در ماه فربوری 

دعوت اجالس خاص شورای  رۀدربام به میان آمد. دوم پیشنهاد حکومت  ۵۷۷۶سال 

 وند مذاکرات بین مردم تاجکستان. ر عالی تاجکستان برای بررسی 

 به نیت همراهی به احزاب و سازمانهای کشور ،حکومت به این تعهد خود عمل منوده

م عهد نامه رضایت ملی را امضاء و شورای جمعیت را ۵۷۷۶مارچ سال  ۷ به تاریخاین اقدام 

پوزیسیون برای اشرتاک در این جلسه رضایت نشان داد و حکومت رچه اگمنودند.  تأسیس

مارچ سال  ۵۵ به تاریخرفت، اما در اجالس مذکور که گضامنت امنیت آنها را به دوش 

ردید، مناینده های آنها اشرتاک نکردند. در این باره رئیس جمهور گزار گم بر ۵۷۷۶

 فت: گچنین  تاجکستان امام علی رحامن در سخزانی اش در این اجالس

رسمنشی ملل متحد علی مناینده خاص ازاری اجالس حارض مجلس گبر در » 

از دولت های میانجی در مذاکرات میان تاجکان دعوت شده اند، یک اقدام  یظراننا
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جدی و امید بخش در راه دریافت رضایت ملی و رسیدن به صلح و آشتی در 

به کم نظیر باشد. اما ما  اسی دنیا. چنین تجربه شاید در تاریخ سیمی باشدتاجکستان 

ار مردم گی روز گآسوده  تأمینما و  زملت عزی به خاطرونه مناقشات، گقطع همه  خاطر

 مقصدبه این کار اقدام منودیم. در این اجالس دعوت شدن رهربان مخالف تنها یک 

 با مخالفان در چوکات دیپلوماتیک گفتگوهادارد: در دوره مذاکرات صلح تاجکستان 

رفته بود، به این دلیل فیصله منودیم که در این جلسه با رهربان مخالف رو در گصورت 

مالقات ام گطرفدار آن بودم و هستم و این را هن صحبت کنیم. من همیشه آشکارا رو و

مناقشات  که فتمگیم با رهرب مخالفان مسلح سید عبدهللا نوری در کابل و تهران هم ها

که دل شان به مردم و کشور شان  تاجکانان با صالحیت گ یندهمیان تاجکان را باید منا

 .«می سوزد حل کنند

ر گهای دی هآمد، نشان داده که را میانذاکرات دوره پنجم به مکه در زمان  یبن بست

سپتمرب در شهرک غارم  ۵۶-۵۱. با این مقصد به روز های ی نیز وجود داردلمموثرتر آشتی 

ردید. گزاز گان مقام های دولتی تاجکستان بر گون و مناینده مالقات قوماندان های اپوزیسی

اجرای اسناد مرحله سوم دور پنجم مذاکرات  تأمین به خاطران مالقات گ اشرتاک کننده

صلح تاجکستان در عشق آباد، دریافت آتش بس واقعی و قطع عملیات نظامی را در 

 ودند. رتال اعالن منگنواحی کمسومول آباد، غازم، تاجک آباد و ج

راه  که رهربی اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجکستان را مجبور کرد موافقتنامهاین 

ول کوشش شد که چنین مالقات ا مالقات را با رئیس جمهور تاجکستان جستجو کند.

روه کاری در ماه گاین مقصد  به خاطرزار شود. گدر مسکو بر  م۵۷۷۶در ماه اکتوبر سال 

 ناد مرصوف شدند. سکردن ا اکتوبر در تهران برای آماده

سیون از تاریخ یمالقات نوبتی رئیس جمهور تاجکستان و رهربان اتحاد نیروهای اپوز

ردید. در این مالقات دو سند بسیار مهم گزار گم در افغانستان بر  ۵۷۷۶دسمرب سال  ۵۰-۵۵

مورد نام داشته. در « سیاسی منطقه نزاع  و تنظیم وضع نظامی »آماده شد. یکی از آنها 

 رفت و بعد از ده روز در مسکو به امضاء رسید. گسند دوم بحث صورت 

دسمرب سال  ۹۷-۵۷ به تاریخمالقات چهارم امام علی رحمن و سید عبدهللا نوری 

وظیفه و صالحیت » به نام موافقتنامهردید. در این مالقات گزار گم در مسکو بر  ۵۷۷۶

برای اولین باز ماهیت و  موافقتنامهین به تصویب رسید. در ا «های کمیسیون آشتی ملی

 ردید. گمقصد دور جدید معین و مشخص 
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کمسیون آشتی ملی مقصد و مرام اصلی کار مشخص  تأسیس دربارۀدر همین اسناد 

ر گروه دیگرد. مذاکرات کمذکور راه اساسی صلح تاجکستان را مشخص  موافقتنامهردید. گ

 مالقات هااکرات تا اخیر ماه می دوام کرد. در این در ماه جنوری در تهران آغاز شد و این مذ

پروتوکول های مختلف آماده امضاء شدند. اما در مذاکرات که در ماه جنوری در تهران بر 

رفته بودند اجراء کرده نتوانستند. به همین گآن وظایفی را که بدوش  طرف ها ،ردیدگزار گ

 دلیل رضورت مالقات جدید رهربان پیش آمد. 

زار گم در شهر مشهد بر ۵۷۷۳فربوری سال  ۹۵-۹۰ به تاریخر رهربان گدی مالقات

به امضاء رسید. در نظامنامه مقصد  «نظامنامه کمیسیون آشتی ملی» ردید. در اینجاگ

با آغاز مرحله جدید دریافت صلح و آشتی »این مقام چنین مشخص شده بود:  تأسیس

جمهور جمهوری تاجکستان امام که میان رئیس  موافقتنامهملی در تاجکستان طبق 

ی اپوزیسیون تاجکستان سید عبدهللا نوری به امضاء نیروهارهرباتحاد  و علی رحامن

ترین فرصت درفته اند که کمیسیون آشتی ملی را به زو گرسیده است، طرفین تصمیم 

 منایند.  تأسیس

 وظیفه اساسی کمیسیون آشتی ملی عبارت است از دریافت آشتی ملی از طریق» 

اصل شده. همچنین کمیسیون در جریان مذاکرات بین تاجکان ح که افقتنامهو تطبیق م

  .«ر پذیری را در تاجکستان بوجود آوره استگاعتامد و همدی یفضا یمل یآشت

اپریل در شهر دوشنبه مالقات مشورتی وزیران خارجه جمهوریت های  ۱ به تاریخ

ا رهربی حکومت تاجکستان و اتحاد زار شد که این کوشش هگآسیای مرکزی و روسیه بر 

ی اپوزیسیون تاجکستان را در راه دسرتسی به صلح کمک کرد. در مذاکرات نوبتی نیروها

بر آن رضورت به این شد که  رفت، بناگدر تهران پروتوکول سیاسی مورد قبول طرفین قرار ن

 ر باهم مذاکره منایند. گامام علی رحمن و سید عبدهللا نوری بار دی

و رهرب اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجکستان  تاجکستان ات اخیر رئیس جمهورمالق

 زار و در آنجا پروتوکولگم در شهر بیشکیک بر ۵۷۷۳ماه می سال  ۵۹-۵۶به تاریخ 

عمومی  موافقتنامه» سیاسی به امضاء رسید، روند صلح تاجکستان با امضاء شدن 

م در شهر ۵۷۷۳جون سال  ۹۳ یخبه تار که استقرار صلح و رضایت ملی در تاجکستان

آن معاون منشی عمومی سازمان  یمسکو امضاء شد، به پایان رسید. در مراسم امضا

صلح  ی ناظرکشورهار رهربان روسیه، وزیران خارجه گملل متحد، رئیس جمهور و دی

 تاجکستان اشرتاک منوده بودند. 
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 ۀموافقتناممضای ا تدر بیانیه رئیس جمهور تاجکستان امام علی رحمن به مناسب

را که ملت  یحادثه مهم»  :عمومی استقرار صلح و رضایت ملی چنین آمده است

ام امضای سند تاریخی گتاجک، همه تاجکستانیان و دوستان دور و نزدیک ما هن

م جسمکمل تاریخ را در خود ت هماهیتاً یک دور  دعمومی سپری منودن موافقتنامه

اه داشنت دولت ملی گسال اخیر برای ن ۶الی  ۱مینامیند. جدوجهد و امید واری های

فته می توانیم که نسل گتاجکستان تنها در همین روز جامه عمل پوشید. مایان امروز 

ا این نسل توانست دسایس اهریمن را که در ر روز است. زییحارض ملت تاجک امروز پ

است که آنرا در رفته بود، از خود دور انداخته. این یک روز فرخنده گمیان مردم ما جا 

و دهات و قریه جات، در همه خانواده ها مردم ما انتظار آنرا  واحیو ن هاهمه شهر 

 . «داشتند، خوشبختانه آنروز فرا رسید

مذاکرات صلح  روند که زار شدن این مراسم در شهر مسکو به دلیل آن بودگبر 

به رضایت  که ددر دنیا اولین بار بو  انجام یافت. صلح تاجکستان هتاجکستان موفقان

که داخلی  گبه پایان رسید. یعنی مقاومت سیاسی و جن گجانبین انجام یافت و جن

بدون غالب و مغلوب به انجام رسید. نیروهای سیاسی و جریان داشت در تاجکستان 

م حرکت )وحدت ۵۷۷۳جوالی سال  ۵۹د شده، روز حلح متصمردمی کشور به افتخار 

 ملی( را سازمان دادند. 

صلح تاجکستان در همه حاالت توجه خیر خواهانه خویش را به خود جلب  مسأله

م در جریان مذاکرات صلح تاجکستان، به خصوص ۵۷۷۳میکرد. مثالً در اوایل سال 

اپریل سال  ۱ به تاریخدر ارتباط به پروتوکول سیاسی کندی بعمل آمد. از این رو 

ی مشرتک املنافع ولت هادی اتحاد کشورهاان امور خارجه ر م در دوشنبه وزی۵۷۷۳

 دولت های خود را برای رفع دشواریها اظهار منودند.  آماده گیشوره منودند و م

سالهای  م(:1000-2۹۹۱عمومی صلح) موافقتنامهتاجکستان در دوره تطبیق 

م در تاریخ تاجکستان دوره مهم به حساب میرود. خصوصیت این زمان از ۵۷۷۳-۹۰۰۰

ومت تاجکستان با متام ادارات خویش به طور قانونی هر چند حک که آن عبارت است

و اعرتاف شده عمل میکرد، روند دولت داری و اصالحات دولت داری به سوی 

ابسته بود و چنین قوه کمیسیون آشتی ملی و ری نیز گدموکراسی شدن جامعه به قوه دی

نده در آن منای که کار کمیسیون آشتی ملی به هر کدام عضو آن .به حساب می رفت

 برابر بودند امکانات مساویانه میداد. کمیسیون آشتی ملی مقام غیر دولتی بود طرف ها

 ان حکومت و مخالفان مشرتکاً کار میکردند. گدر آن مناینده  که



  ییز مطالعاتسیمه

046 

 

بین رئیس جمهور تاجکستان و رهرب  موافقتنامهکمیسیون آشتی ملی در اساس 

و نظامنامه کمیسیون آشتی  م۵۷۷۷دسمرب سال  ۹۷ی اپوزیسیون از تاریخ نیروهااتحاد 

م به ۵۷۷۳فربوری سال  ۹۵ به تاریخآنرا امام علی رحامن و سید عبدهللا نوری  که ملی

کمیسیون آشتی  تأسیس دربارۀامضاء رسانیده اند، طبق فرمان رئیس جمهور تاجکستان 

 ردیده است. گم ایجاد ۵۷۷۳جوالی سال  ۱ملی از تاریخ 

کستان آغاز کار کمیسیون آشتی ملی را اعالن منوده عمومی صلح تاج موافقتنامه

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 

اجکستان و کمیسیون آشتی ملی یک فیصله سیاسی رئیس جمهور ت تأسیسعملی شد. 

وظیفه کمیسیون حل مجموعی پرابلم » ی اپوزیسیون تاجکستان بود. نیروهارهرب اتحاد 

در  که . کمیسیون باید معاهده های را عملی سازدمی باشدهای وابسته به آشتی ملی 

جریان مذاکرات تاجکستان بدست آمده اند، و باید در مورد فراهم ساخنت محیط 

قت ؤ ت مناید. این کمیسیون یک مقام مر مساعدگهمدی ناه هایگو بخشیدن  مندباور 

برای حل و فصل مسایل نزاع بوجود آمده و فعالیت هایش را باید تا  که می باشد

 تشکیل پارملان جدید و انتخابات مقامات رهربی خامته بدهند. 

رئیس )مناینده مخالفان(، معاون رئیس  شاملکمیسیون آشتی ملی مطابق نظامنامه 

ی نیروهامیسیون فرعی بود. کمیسیون آثشتی ملی توسط رهرب اتحاد و چهار ک

اپوزیسیون تاجکستان سید عبدهللا نوری رهربی میشد. و معاونیت او را عبداملجید 

دوستی ایف به عهده داشت. رهربی کمیسیون سیاسی به عهده مناینده حکومت 

 سنگینوف بود. .ـهی.عثامنوف بود. رهربی کمیسیون حقوقی توسط مناینده مخالفان 

او م. همت زاده این کمیسیون را رهربی میکرد، و کمیسیون مهاجرین  گالبته بعد از مر 

 د. نده حکومت ش. ظهوروف رهربی میکر را منای

م در ۵۷۷۳جوالی سال  ۵۵-۳کمیسیون آشتی ملی اولین جلسه خویش را از تاریخ 

وه فع دربارۀودند )قانون شهر مسکو تدویر منودند. سند اساسی که در اینجا فیصله من

م مجلس مالی جمهوری ۵۷۷۳ست سال گعمومی( بود. این سند را روز اول ا

 گهزار نفر که در مقامات سیاسی و جن ۱ تاجکستان قبول کرد و اساس آن تقریباً 

رفت. در مجلس اول کمیسیون آشتی ملی گقرار  وعفداخلی اشرتاک کرده بودند، مورد 

 ( نیز به امضاء رسید. رف هاطر پذیری گهمچنین )همدی
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م در شهر دوشنبه ۵۷۷۳سپتمرب سال  ۵۱فعالیت اساسی کمیسیون آشتی ملی از تاریخ 

ی اپوزیسیون تاجکستان نیروهاافراد نظامی اتحاد  تن ۱۰۰به تعداد  منظورآغاز یافت. به این 

شهر ان مخالفان در حکومت به گضای کمیسیون آشتی ملی و مناینده عبرای پشتیبانی ا

شدند. در جلسه اول کمیسیون آشتی ملی در دوشنبه رئیس جمهور تاجکستان  وارددوشنبه 

امروز از تحکیم صلح  فتند: )گوضع کشور و وظیفه کمیسیون آشتی ملی را مشخص کرده 

ری وجود ندارد. شام اعضای کمیسیون آشتی گی دیتر  در جامعه تاجکستان وظیفه مقدس

حفظ آن وظیفه درجه اول شام به حساب می آید. اینده هبان این صلح هستید. گملی ن

کوشش شام وابسته است. شام مقام و یا نهادی هستید که اساس  به درخشان تاجکستان نیز

 . (یدمی کنی و صلح را بنیاد گ پیرشفت زنده

کمیسیون آشتی ملی در مدت که فعالیت کرد. در حصه عودت مهاجرین، باز سازی 

ر ساحات کار های گع سالح کردن افراد مسلح مخالفان و دیمنازل شان در قسمت خل

م و ۵۷۷۳وه( در سال فزیادی را انجام داد. به ابتکار کمیسیون آشتی ملی دو )قانون ع

ی مسلح گروه هارفت. بیشرت از شش هزار نفر از اعضای گم مورد قبول و فیصله قرار ۵۷۷۷

روه گحکومت یکجا شدند. یک  اپوزیسیون از طریق کمیسیون نظامی به قوت های مسلح

م از ۵۷۷۹سپتمرب سال  ۹۷ به تاریخی اپوزیسیون تاجکستان نیروهای اتحاد گمسلح جن

افغانستان به تاجکستان انتقال شدند. به این مناسبت اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجکستان 

رهربی » در آن چنین آمده است: که م اظهارات پخش منودند۵۷۷۹دسمرب سال  ۹۷روز 

ی اپوزیسیون تاجکستان همزمان با تطبیق قسمت )ب( بند دوم )پروتوکول در نیروهااتحاد 

روه های گاه و مرکز گه اردو کم اعالن میدارد ۵۷۷۳مارچ سال  ۹مورد مسایل نظامی( از 

ی اپوزیسیون تاجکستان که بیرون از خاک جمهوری تاجکستان جابجا نیروهامسلح اتحاد 

 . «ردیدگروپهای مسلح آن مسدود گبودند با انتقال آخرین 

ی نیروهاکمیسیون آشتی ملی برای فعالیت احزاب سیاسی شامل در اتحاد 

ت اسالمی و حزب دموکرات تاجکستان زمینه ضهناپوزیسیون تاجکستان، یعنی حزب 

 م۵۷۷۷ست سال گا ۵۹را فراهم ساخت و قرار فیصله محکمه عالی تاجکستان از تاریخ 

 و حزب توقف داده شد. به فعالیت های این د

احزاب سیاسی،  دربارۀهمچنین در این زمان کمیسیون آشتی ملی یک قانون را 

م در مجلس ۵۷۷۹را در ماه نومرب سال  انوناین ق که اتحادیه های اجتامعی آماده کرد

عالی جمهوری تاجکستان به تصویب رسید، یکی از وظایف اساسی کمیسیون آشتی 

و اصالحات در قانون اساسی جمهوری تاجکستان بود، این  اتتغییر  وارد ساخنتملی 
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کمیسیون آشتی ملی به  م۵۷۷۷مارچ سال  ۹۶کار به مدت ده روز ادامه یافت. روز 

را  «ات و اصالحات در قانون اساسیتغییر  دربارۀاندیشه ها » رئیس جمهور تاجکستان

یند. رئیس جمهور فرستاد تا در این مورد نظریات و پیشنهادات خویش را اظهار منا

ات و تغییر تاجکستان امام علی رحمن پیشنهادات و نظریات خویش را در مورد 

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 

ش منودند که اهدر این باره به او رسامً خرب داده و خو  م۵۷۷۷جون سال  ۹۵ به تاریخو 

قبول  دربارۀو بررسی منایند. رئیس جمهور  فیصله کمیسیون آشتی ملی را مطالعه

جون  ۹۹ به تاریخ رفت و در این بارهگات و اصالحات در قانون اساسی تصمیم تغییر 

میرسانم که به فیصله  شام عبه اطال » م به کمیسیون آشتی ملی چنین خرب داد: ۵۷۷۷سال 

ات و اصالحات در قانون اساسی جمهوری تغییر شتی ملی در بابت آ کمیسیون 

ات و اصالحات مذکور را تغییر م که می کنتاجکستان رضایت دارم هم زمان خواهش 

درس آ م به ۵۷۷۷جون سال  ۹۳ه تا تاریخ قانون اساسی به طور مکمل تهیه منوددر 

 . «پیشنهاد منائیدرئیس جمهور جمهوری تاجکستان 

 ۹۹ به تاریخبعد از آنکه منت تکمیل شده به رئیس جمهور تاجکستان رسید، او 

 جون مطلب را برای بررسی به مجلس عالی جمهوری تاجکستان فرستاد. 

ات و اصالحات در قانون اساسی جلسه عمومی تغییر م برای ۵۷۷۷در ماه سپتمرب سال 

هر  قرار گرفت، قبول مورد صالحات در قانون اساسیات و اتغییر ردید، در نتیجه گزار گبر 

 یدو مجلس پارملان آنرا به تصویب رساندند. این اولین قانون اساسی در آسیای مرکز 

کرد. همچنین قانون اساسی جمهوری تاجکستان دوره  فعالیت احزاب دینی را لغو که بود

 کرد.  تعیینریاست جمهوری تاجکستان را برای مدت هفت سال 

ات و اصالحات در قانون اساسی کار عادی نبود، اولین قانون که کمیسیون تغییر  این

. این قانون را کمیسیون می باشد «احزاب سیاسی» دربارۀآشتی ملی دریافت کرد، قانون 

م تهیه و برای مالحظه به رئیس جمهور تاجکستان ۵۷۷۹شتی ملی در ماه فربوری سال آ 

ه و مالحظات این قانون را به مجلس عالی فرستاد. رئیس جمهور بعد از مطالع

ردید که بسیاری از وکیالن مردم گتاجکستان فرستاد. در روند بررسی ها احساس 

 انون اساسی قبول نکردند.قمالحظات ذکر شده را در 

ردید. وکیالن مردم گیر وم اجالس عالی تاجکستان تد۵۷۷۹می سال  ۹۹ به تاریخ

یسیون آشتی ملی پیشنهاد کرده بودند مورد قبول قرار قانون اساسی را به آن شکل که کم
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ردید و قانون گم جلسه عالی تاجکستان تدویر ۵۷۷۹نومرب سال  ۵۷ به تاریخند. دندا

 ات آن قبول کرد. تغییر احزاب سیاسی را با 

مشاهده شد: بحران اول در ماه  ذیل شتی ملی سه بحرانآ در دوره فعالیت کمیسیون 

ی سال مموضوع حل مشکالت نظامی، بحران دوم در ماه م در ۵۷۷۹جنوری سال 

م در موضوع ۵۷۷۷م در موضع قانون احزاب، بحران سوم در ماه جون سال ۵۷۷۹

 عمومی صلح.  ۀموافقتنام تطبیق

اهم نزدیک بون تاجکستان فعالیت کرد، برای گوناگکمیسیون آشتی ملی در مناطق 

مساعد کرد را  در مملکت زمینهشدن مردم کشور، برای بوجود آوردن رضایت ملی 

 م فعالیت کرد. ۹۰۰۰مارچ سال  ۷۵کمیسیون آشتی ملی طبق نظامنامه اش تا تاریخ 

ان صلح و امنیت، ناظران روند گشتی ملی مناینده آ در دوره فعالیت کمیسیون 

مذاکرات تاجکستان، سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا، روسیه، ایران، 

 تأسیسروه های ارتباطی را گن، ازبکستان، پاکستان، قرغزستان و ترکمنستان افغانستا

روه های گروه ها را مناینده سازمان ملل متحد رهربی میکرد. این گاین  که منودند

روه گیر کمک های زیادی منودند. گپیش آمده با جوانب در  تارتباطی در حل مشکال 

 جلسات راکمیسیون آشتی ملی تاجکستان  امستقالنه و یا یکجایی ب بطور های ارتباطی

 زار میکردند. گبر 

ی ناظر کشورهاسازمان ملل متحد و  ،روه های ارتباطیگ های  فعالیتیافنتانجام  اب

بعد از » .باورمند شدندسیاسی  ینیروهاایجاد فضای همکاری  و به صلح تاجکستان

ن و در نتیجه شتی ملی در تاجکستاآ عمومی استقرار صلح و  موافقتنامهامضای 

ردید. از برکت گکوششهای منظم حکومت در کشور فضای صلح و آشتی ملی بر قرار 

  «.یمیامن تأمین را شتی ملی ما توانستیم وحدت ملیآ صلح و 

تاجکستان  م۹۰۰۰م الی ۵۷۷۱در طول سالهای  که دمی کنآشتی ملی بر آن داللت 

شد و زمینه های همکاری بوده، با کشور صلح تبدیل  گکه یک مملکت در حالت جن

 صلح در تاجکستان نشان میدهد که:  تأمینردید. گر فراهم گهای دیکشور سیاسی آن به 

در  درگیری طرف هایت انجام می شود که قبه موف ی.مذاکرات تنها در صورت۵

 صلح منفعت خود را حس کنند. 

ومی را او بتواند منفعت عم که . برای موفق شدن مذاکرات میانجی در کار است۹

 شتی کند.آ را با هم  طرف ها بحران هادرک و در وقت 

  رهربی کنند. تأثیر گذار شخصیت های  را .مذاکرات۷
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 صلح تأمیندر کنتول نزاع و  گفتگو اتتأثیر  -ج

در رشایط کنونی یک روش مهم برای کنرتول و حل نزاع می باشد و در جریان  گفتگو

 گفتگوبخش مناسبات بین املللی روند های  د. درمی کنصلح نقش مهم را بازی  تأمین

 یآغاز خوب برای اداره و کنرتول نزاع های اجتامعی طوالنی و غیر طوالنی پیش بین

 . است ردیدهگ

نامدار امریکایی هرمان  رادمود را سیاستمتکنفرانس دار  کنفرانس دارمتود:

یر منوده م تدو۵۷۱۰هاور در سال  زنکازینس به خواهش رئیس جمهور امریکا های

و اتحاد  ایاالت متحدۀ امریکا بود. هدف تدویر این کنفرانس در مورد حل مسایل بین

ردیده گتدویر  ایاالت متحدۀ امریکاود شوروی بود. این کنفرانس که در کالج دارمت

و در مورد مسایل جهان در آن اشرتاک  و بود، شخصیت های مهم و با نفوذ امریکا

 ات خویش را ابراز منوده بودند. طرح شده نظریات و پیشنهاد

سی قرار داده بود. مثاًل رشکت ر متود چند بحران سیاسی را مورد بر ر کنفرانس دا

 ایاالت متحدۀ امریکام مسایل کیوبا را که از جانب ۵۷۶۹آن در سال  گان کننده

متود روابط غیر رسمی ر شده بود مورد بررسی قرار دادند. در نتیجه کنفرانس دا همحارص 

و اتحاد شوروی بر قرار شد، این کار برای در یافت راه های  ایاالت متحدۀ امریکان میا

ه میشد. از سوی دجدید برای حل بحران های سیاسی به صورت غیر رسمی پیش بر 

 بود.  طرف هاوسیله مهم و غیر رسمی تبادل افکار میان  ودمتر ر کنفرانس داگدی

 تأسیسم ۵۷۹۵های منطقه یی در سال در مورد نظام  داری کنفرانس دارمتو کروه گ

ینی پریامکوف از جانب گو ایف ایاالت متحدۀ امریکاشد. هرالد ساندریس از جانب 

تجارب کاری  م از۵۷۷۹روه کاری قرار داشتند. در سال گاتحاد شوروی در راس این 

و برای حل مسایل و مشکالت تاجکستان پیشنهادات و نظریات  خویش استفاده

ر سازمانهای بین گمنودند. علت انتخاب تاجکستان در آن بود که دی خویش را مطرح

  .املللی آنزمان به نزاع داخلی این کشور توجه نداشتند

در مورد نزاع های منطقه یی برای نظارت جریان  دروه کاری کنفرانس دارمتو گ

از  وسه نفر ایاالت متحدۀ امریکادر تاجکستان از بین اعضای خود سه نفر از  گفتگوها

یر نزاع گروه های در گبین  گفتگوروه گین منودند. همین طور به کمک این یروسیه را تع

 ردید. گان آغاز تتاجکس

م ۵۷۷۷در سال  گفتگوهاهدف اساسی از  بین مردم تاجکستان: گفتگوها

می  داخلیان نزاغ گروه های از رشکت کننده گآیا  که بود یمشخص کردن آن مسایل
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از دو  گفتگوهااز روز اول برنامه کاری  ح را در مملکت دریابند؟صل ند راه بنیادتوان

بهرت مناسبات بین  درک-یز. دومگبررسی مسایل مشخص نزاع ان-بخش عبارت بود: اول

 باعث مخالفت شده است. که یرگی در طرف ها

اریخ استقالل تاجکستان زیاد است، یک قسمت آن از ت داخلی گعوامل جن

پاشی اتحاد شوروی ور آن از فر گرفته است، قسمت دیگ چشمهجمهوری تاجکستان رس 

سبب پیدایش  که ر شان از حوادث تاریخیگسیاست های منطقه یی و بعضی دی

وید، قسمت زیادی گچنانچه محقق فرانسوی الیور رویا می » ردیده گتاجکستان حارض 

تاجکان کی ) از مشکالت تاجکستان معارص با مفاهیم )تاجکستان چیست؟( و

 د؟( ارتباط مستقیم دارند. هستن

ها بین تاجکان به حیث یک ابتکار غیر رسمی گفتگو م ۵۷۷۷در ماه مارچ سال 

میان تاجکان  گفتگوردید. اولین جلسه گبرای دریافت راه های ختم نزاع داخلی آغاز 

 ردید. گزار گم بر ۹۰۰۷م و جلسه بعدی آن در ماه سپتمرب سال ۵۷۷۷در ماه مارچ سال 

ون گوناگبین تاجکان از ده تا دوازده شهروند تاجکستان را از جریان های  گفتگوهادر 

عبارت از سه  که میانجی ها بودند گفتگوسیاسی جلب منودند. جانب سوم جلسات 

اظهار  به خاطریر را گی در طرف هامناینده امریکا و سه مناینده روسیه بودند. آنها جلسات 

به نوبت میانجی های روسیه را  گفتگوجلسات نطریات و پیشنهادات شان کمک میکردند. 

یک فاصله طوالنی روابط بین حکومت و  گفتگوهاو امریکا ریاست میکردند. در آغاز 

غیر رسمی را در  گبین تاجکان نقش بزر  گفتگوهامخالفان موجود بود. به همین طریق 

  .کرد بازیصلح در تاجکستان  تأمینون روند گوناگمراحل 

یر نزاع تاجکستان وجود گی در طرف هاونه رابطه میان گچ م هی۵۷۷۷در سال 

شامر میرود، به یر تاجکستان یک وسیله مثر بخش گدر بین جوانب در  گفتگونداشت. 

میان  گفتگوهادر آغاز  که فیصله منودند گفتگوان گدر جلسه سوم خود اشرتاک کننده 

 دد. ر گشت مهاجرین زمینه مساعد گحکومت و مخالفان باید برای باز 

م در تهران ۵۷۷۷ی اپوزیسیون تاجکستان در ماه دسمرب سال نیروهازمانیکه اتحاد 

امضاء منودند.  انر آ عمومی  یمذاکرات صلح سند ها گانجلسه منودند اشرتاک کننده

ی رسمی با میانجی سازمان ملل متحد گفتگوهام در دوره اول ۵۷۷۱در ماه اپریل سال 

ی اپوزیسیون تاجکستان نیروهاو دو عضو اتحاد  روه حکومتگدر مسکو یک مناینده 

 بین تاجکان بودند.  گفتگوهاان گمله اشرتاک کننده جاز 
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کان پنج مرحله را در بر می جدر بین تا گفتگوروند  ی دوامدار:گفتگوهامرحله 

را برای آن دوامدار  گفتگواز جانب میانجی ها اداره و نظارت می شد.  که رفتگ

ذکر  ،ان به طور دایمی در مذاکرات اشرتاک کنندهگ شرتاک کنندهمینامیند که اکرث ا

می توان به مسایل حل نا شده قبلی  گفتگویک نکته مهم است که در هر مرحله 

ان و میانجی ها امکان میدهد که وظایف گشت، درک مراحل برای اشرتاک کننده گبر 

امدار ذکر و د تگوگفرا مشخص می سازد. ذیالً رشح روند  گفتگومهم و سمت فعالیت 

 رفته است. گصلح تاجکان مورد استفاده قرار  تأمیندر آن از تجربه  که شده

را  گفتگومیانجی ها باید فضای  که ندمی کنیر تقاضا گهر دو طرف در  مرحله اول:

و دعوت کنند. در مثال تاجکستان چنین فضا را گفتگآماده منایند وجوانب را به میز 

نزاع های منطقه یی فراهم منوده بود. میانجی  دربارۀ دو روه کاری کنفرانس دارمتگ

ردد، تا آنها بتوانند در محیط گیر مستحکم گد که ارتباط میان جوانب در می کنکوشش 

 شهروندی را بررسی منایند.  گغیر رسمی عوامل نزاع و راه های حل جن

نتخاب ان را از لحاظ میعار ها مشخص اگدر این مرحله میانجی ها رشکت کننده 

  .بین مردم تاجکستان از معیار های ذیل استفاده شده است گفتگوند. در می کن

که در جامعه نفوذ داشته و مورد احرتام باشند  یباید اشخاص اشرتاک کننده گان.۵

 . مردم باشند

 مقام باید اشخاص دوم در سازمانها و ادارات خویش باشند.  و .آنها از لحاظ وظیفه۹

 ران را داشته باشند. گله شنیدن عقیده و نظریات دی.آنها باید حوص۷

از مردم جامعه،  گفتگو.آنها باید بتوانند که وکالت سیاسی را برای اشرتاک در ۱

 سازمان و حزب خود دریافت کنند. 

یز گان به مسایل و مناسبات نزاع انگاشرتاک کننده  گفتگوهادر آغاز  مرحله دوم:

در  که ندمی کنربه خود مسایل عمده را مشخص تج به خاطرند. آنها می کنتوجه 

یرد، هم زمان این اولین قدم های اساسی در گمرحله بعدی مورد تحلیل مفصل قرار ب

، چون در می باشدروه ها گر پذیری و بهرت شدن مناسبات در داخل گبنیاد فضای همدی

را  شان یانی های شخصگر ذشت و نگکه رس ان می توانند گاین پروسه رشکت کننده 

ر بیان کنند. این مرحله برای میانجی ها نیز گیز به همدیگنسبت به مسایل اختالف ان

. در می گرددروشن  گفتگوی روند آینده گونگاینکه در آن چ به خاطرمهم است، 

در مرحله آینده  که ان باید مسایل اساسی را مشخص منایندگاخیر آن اشرتاک کننده 

صلح تاجکستان )ماه های  گفتگوسه جلسه اولی . در می شوندبه طور مفصل بررسی 
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روه تاجکستان آن مسایل و مناسبات که باعث گم( ۵۷۷۷ست سال گا می و ،مارچ

ردیده بود مشخص منودند. مرحله دوم در لحظه به پایان رسید که یکی گ داخلی گجن

 پیشنهاد کرد: فراهم آوردن گفتگونهایت مهم را برای  مسألهان گاز اشرتاک کننده 

حل نشود، حل مسایل  مسألهشت مهاجرین به منازل شان، زیرا تا این گرشایط برای باز 

 ر نا ممکن به نظر می رسد. گدی

ان در مورد حل و گکه رشکت کننده  می شودآغاز زمانی این دوره  مرحله سوم:

و  تغییر گفتگوساسی موافقه را بدست می آورند، بعد از این خصوصیات افصل مسایل 

یز گسرتش مناسبات نزاع انگند، و روند می کنان بیشرت مسایل را تحلیل گکننده اشرتاک 

رفته و در گاه جانب مقابل نظر گاز دید  گفتگوهاونه گرا مشخص می سازند. توسط این 

ند. جلسه می کنات و نظریات وسیع پیدا ر مورد وضع جامعه و راه های حل نزاع تصو 

م تدویر شد، در شکل ۵۷۷۷در ماه اکتوبر سال  که بین مردم تاجکستان گفتگوهاچهارم 

ردید، در پایان مرحله سوم در رابطه به گات کلی وارد تغییر  گفتگوهاو طریقه 

 ی آینده سوالت ذیل را مطرح منودند: گفتگوها

د به می تواند؟ کی می کنی گی آینده کدام حزب مخالفان مناینده گفتگوها رد

ی که دست شان با خون آلوده است اجازه نهایی حارض شود ؟ به اشخاصمذاکرات 

؟ در دوام این مرحله در ماه دسمرب سال خیر یا می شوداشرتاک در مذاکرات داده 

 ون مخالفان در تهران جلسه منودند. گوناگم بخش های ۵۷۷۷

ان مسایل مربم گی اشرتاک کننده گفتگوهادر سه مرحله اولی در  مرحله چهارم:

ان در مورد مسایل و گدادند. تا این مدت رشکت کننده  جامعه را مورد بررسی قرار

ات بهرت پیدا منودند. در مرحله چهارم در ر یز و راه حل آنها تصو گبات نزاع انسمنا

همکار یهای  دربارۀات بوجود آمده و آنها تغییر ر گان با یکدیگمناسبات رشکت کننده 

 شان نظر مثبت حاصل منودند. 

حل اساسی قابل ان اولرت از همه باید مسایل گرتاک کننده برای رسیدن به این مرحله اش

برای حل این  که قدم های آینده دربارۀنها باید به طور مشخص آ را مشخص سازند. اکنون 

 مسایل الزم است فکر منایند. 

 جواب می جویند:  ذیلبه چهار سوال  گفتگوان گدر این مرحله رشکت کننده 

به مقاصد شان خلل میرساند، کدام ها اند؟ کدام شدن  که برای نایلی مخالفت های

ع را بر طرف سازد؟ کی می تواند چنین اقدام را پیش بربد؟ نچاره های می تواند این موا

 ات امکان پذیر شود؟ تغییر ونه باشد، تا گتدابیر مذکور باید چ
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ان گدر این مرحله اشرتاک کننده  ،این مرحله فعالیت مشرتک است مرحله پنجم:

عالیت های مشرتک را تهیه منوده، برای عملی سازی فاه های تطبیق ر معموالً  وهاگفتگ

را مشخص منودند. در مورد تاجکستان چنین فعالیت ها دارای دو  مسؤولآن اشخاص 

 ون بود: گوناگطریقه 

یر تاجکستان گروه های در گفت وشنود بین گجلسه  ۹۹م در ۹۰۰۹اول: تا نیمه سال 

 منترش شد.  تفاهم نامه مشرتک ۹۵

به  گفتگوهاان گ کت کنندهدوم: بعد از انجام شدن فعالیت کمیسیون آشتی ملی رش 

این نتیجه رسیدند که یک سازمان غیر دولتی را تحت عنوان )کمیته جمعیت مساعدت 

منایند. این  تأسیسمقصد مستحکم کردن مردم تاجکستان  به به روند دموکراسی(

 ودند. من تأسیسم ۹۰۰۰کمیته را در سال 

 تأمینونه روند ها در گبین مردم تاجکستان ثابت می سازد که این  گفتگوهاتجربه 

عملی  ر در همکاری با مردم با نفوذ جامعهگصلح نقش بنیادی دارد. چنین ابتکارات ا

 .می شودشود، بسیار موثر متام 

 نتأمیو مخالفت ها با  گونه جنگهر  :صلح تأمینتحلیل رشایط جامعه بعد از  -د

متام ، موافقتنامۀ صلحصلح خامته می یابد. باید در نظر داشت که با امضاء شدن 

 می گردد تأمینزده صلح  گ. زمانیکه در یک کشور جنی شودمنکامالً حل مسایل 

ری نیز وجود داشته می گردد، تا یک مدتی مشکالتی دیگت آن حل منی ال متام مشک

، می گرددبه هامن اندازه نظم اقتصادی خراب باشد. به هر اندازه که نزاع طوالنی باشد، 

. از اثر مشکالت شوددشوار می  رر امو گعدالت اجتامعی، دولت داری و پیشربد دی

صلح در جامعه وجود داشته می باشد  تأمیناجتامعی، اقتصادی و سیاسی که بعد از 

است که در  ردد. دوره بعد از نزاع مرحلهگآغاز  و نزاع امکان دارد که دوباره اختالفات

یر باید متامی رشایط گآن صلح بسیار نا استوار می باشد. در این دوره جوانب در 

را رعایت کنند و برای تطبیق آنها تالش منایند. همزمان حکومت باید  موافقتنامۀ صلح

ونی های که در این مرحله در جامعه گر گد. د نیر گمنافع متامی اقشار جامعه را در نظر 

 یر شود.گب اعرتاض جوانب در باشد نه باید سجریان داشته می ب

از اینکه هر نزاع خصوصیات خاص خود را دارد، دریافت راه های حل آن نیز 

ت مشخص پیدا کردن راه مناسب بنیاد صلح حاال از بسیار مشکل تر است. در هر یک 

 .می باشدو رشد آینده آن رضور 
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جان پال  به نامبنیاد صلح یک دانشمند امریکایی پروفیسور تحقیقات بین املللی 

نظر به تحلیل او در  که صلح پیشنهاد منوده تأمینلیدیراک نظریه خود را در مورد 

 تأمیند مانند یک مدل به کار برد. طبق این نظریه روند می توانجریان بنیاد صلح آنرا 

یر نقش گی در طرف هادر سطح اول به رهربان بلند رتبه  ه سطح است:س شاملصلح 

. آنها در سطح عالی مذاکره منوده و می توانند که به عملیات می شودداده اساسی 

صلح رهربان سطح  تأمیننظامی و فعالیت های زور آوری خامته بدهند. در سطح دوم 

ند. آنها عادتاً شخصیت های شناخته شده )عاملان، می کنمیانه به فعالیت آغاز 

 محلی جوامعاشخاص در سطح  ند. اینمی باشکارشناسان، مردم نظامی و غیره( 

د. چنین نخرب می ساز  با نزاع حل راه از ، اهالی رابدوش دارندرا  گفتگوها وظایف

 مینامند.« دیپلوماسی مردمی»فعالیت را در علم نزاع شناسی 

در آن شهروندان فعال برای  که جامعه است پایینصلح سطح  تأمینرتین سطح مهم

میورزند. در این سطح مهاجرین، بیوه زنان، مردان، امنی تالش گبرطرف کردن کینه و بد 

ند می توانر جامعه که در نزاع رضر دیده اند گروه های دیگجوانان، رسبازان، معیوبین و 

 مناینده باشند.

خصوصیات رشد بعدی نزاع تاجکستان به آن مربوط است که مصالحه بین تاجکان 

طرف که رهربان  می شودمعلوم . از این می آیدبا دخالت مستقیم جانب سوم بدست 

ی سوم یعنی سازمان طرف هاصلح تنها بودند. آنها با  تأمینی مخالف در سطح اول ها

ی منطقه که خواستار بقای صلح در کشورهای همسایه و دولت هاملل متحد و 

 تاجکستان بودند، همکاری نزدیک داشتند.

و میشدند. ولی به گفتگه وارد صلح باید رهربان سطح میان تأمیندر مرحله دوم به روند 

لی به لاندازه که جامعه تاجکستان چندان متشکل نبود حفظ صلح را سازمان های بین امل

 انکشاف بعدی نزاع تاجکستان مساعدت کرد. برای یرفت. این کار ابتکار گدست 

ن صلح نسبتاً بهرت در سطح سوم جریان داشت. در آ  تأمیندر تاجکستان روند 

دولتی بین املللی، بلکه نقش سازمان غیر حکومتی نقش تشکیالت غیر  مرحله نه تنها

 دربارۀمحلی نیز بسیار مهم بود. آنها در بین اهالی محلی کار های زیادی آموزشی را 

صلح انجام میدادند. همین طور اقشار وسیع جامعه با روند بنیاد صلح یکجا شده  تأمین

 صلح کمک منودند. تأمینو به 

بعد از سال  صلح: تأمینکمک کننده در تاجکستان بعد از  یدولت هانقش 

یافت. حل مسایل نظامی و سیاسی  تغییرم وضعیت سیاسی و نظامی تاجکستان  ۹۰۰۰
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مشکالت اجتامعی و اقتصادی را تا اندازه حل منود. در تاجکستان مرحله جدید 

ه نزاع صلح نظر به مرحل تأمینردید. باید متذکر شد که مرحله گانکشاف آغاز 

د. در این مرحله در می کنبیشرت را طلب  مسؤولیتری را دارد و گدشواریهای دی

جریان فعالیت های روزمره مردم و حکومت باید متوجه باشند و دقت منایند که در 

 ری رخ ندهد.گجریان انجام دادن کار ها کدام نزاع دی

یرد. گورت ی توجه جدی صگدر این مرحله برای فعالیت های اقتصادی و فرهن

نظر می رسد. به  به ا بسیار دشوارهچنین کار ن برای تاجکستان در این مرحله انجام داد

ی همسایه و منطقه به تاجکستان در کشورها گهمین دلیل در مرحله بعد از جن

 ساحات مختلف کمک زیادی برشی منودند.

رار داشت. و نفوذ روسیه ق تأثیرتاجکستان تا فروپاشی اتحاد جامهیر شوروی تحت 

در  داخلی نفوذ سیاسی و نظامی خویش را گاین کشور در سالهای دشوار جن

 رفت.گامنیت و ثبات تاجکستان سهم فعال  تأمینتاجکستان حفظ منود. در 

 ۵۵نسبت به تاجکستان بعد از حوادث  جامعۀ جهانیباید متذکر شد که موقف 

می که  ندبه این نتیجه رسید یجامعۀ جهانیافت آنها بر ضد  تغییر م۹۰۰۵سپتمرب سال 

. به همین دلیل منایدد از قلمرو تاجکستان بر ضد تروریزم بین املللی استفاده توان

ر گ، چین، ایران، هندوستان و دیاتحادیۀ اروپای کشورها، ایاالت متحدۀ امریکا

ی کمک کننده مقاصد و وظایف اساسی خویش را در تاجکستان مشخص کشورها

ثبات منطقه  تأمین :از است ی متذکره در تاجکستان عبارتورهاکشمنودند. وظایف 

صلح در تاجکستان، برطرف سازی مشکالت مربوط به تهدید  تأمینیابی به یی، دست

سرتش فعالیت گیری از گهای معارص از قبیل بیکاری، مبارزه بر ضد مواد مخدر و جلو 

 روه های افراطی.گهای 

کشور جهان روابط  ۷۰با حدود سپتمرب جمهوری تاجکستان  ۵۵بعد از 

رشیکان سیاسی و اقتصادی کشور تاجکستان در  کشورهادیپلوماتیک برقرار منود. این 

ی متذکره در چوکات سازمانهای بین املللی کشورهامناسبات دو جانبه بودند، همچنین 

مانند سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان کنفرانس اسالمي، 

مان همکاری اقتصادی و غیره با تاجکستان کمک های همه جانبه مینمودند. در ساز 

 ان اساسی بودند.گی آملان و جاپان کمک کننده کشورهای متذکره کشورهابین 

، کانادا، ایران، هالندی فرانسه، کشورها گصلح و ختم جن تأمینهمچنین در بخش 

 ترکیه و غیره کمک های خویش را وسعت بخشیدند.
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در ساحات رساندن کمک های برشدوستانهو  کشورهاغاز برنامه های این در آ 

متمرکز بود. اما با بهرت شدن وضع  گصلح و ختم جن تأمینذاری در بخش گرسمایه 

رام کاری گسمت های اساسی و خصوصیات پرو  کشورهااقتصادی تعداد زیاد این 

 دادند. تغییرخویش را 

نقش سازمان ملل متحد در جریان هفت صلح:  تأمیننقش سازمان ملل متحد در روند 

بود. سازمان ملل متحد نه تنها با حکومت جمهوری  گسال فعالیتهای همه جانبه اش بسیار بزر 

صلح کمک های همه جانبه منود، بلکه این سازمان در مورد  تأمینتاجکستان در مورد 

 .ی به مردم سهم فعال داشتگشت مهاجرین و کمک های برشی و فرهنگباز 

در مرحله دوم انکشاف تاجکستان سازمان ملل متحد در سه ماه اول وظایف ذیل را 

سازی  گشتی ملی، هامهنآ صلح، کمک همه جانبه به کمیسیون  تأمینانجام دادند: 

پایان دادن  به خاطرهای موقت کاری که  گروههای مخالف، رهربیگبین دولت و 

زاری گردیده بود. بر گمی صلح تشکیل عمو  موافقتنامهحاالت بحرانی در جریان تطبیق 

 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:

صلح  تأمینز زمینه را برای فعالیت های سازمان ملل متحد در تاجکستان بعد ا -

 فراهم مناید.

ی های نظامی سازمان ملل متحد کمک های بین گر مناینده گدر همکاری با د  -

 املللی را برای انجام برنامه های هدفمند فراهم سازد.

 در مهیا کردن رشایط مساعد برای تحکیم صلح و دموکراسی همکاری مناید. -

ده های جامعه برای مساعدت ر مناینگبا حکومت، احزاب سیاسی و دی روابط را -

 سرتش دهد.گصلح  تأمینبه آشتی ملی و 

م در بین کارمندان  ۹۰۰۰دفرت مذکور جهت عملی منودن اهداف خویش از سال 

روههای جامع مباحثات گر گان مخالفان سابق، احزاب سیاسی و دیگحکومتی، مناینده 

برنامه های آموزشی را در زار منودند. همزمان گصلح بر  تأمین مسألهسیاسی را در مورد 

ون سازمان ملل متحد مانند ریاست گوناگ. بخش های ندمورد حقوق برش تطبیق کرد

کمیسیون عالی در مورد مهاجرین، برنامه جهانی غذا، بنیاد کودکان سازمان ملل متحد، 

ر های زیادی برشدوستانه اسازمان جهان صحت، برنامه رشد سازمان ملل متحد وغیره ک

 دادند. را انجام
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 و یگدفرت سازمان ملل متحد در مورد مساعدت بنیاد صلح تاجکستان برنامه فرهن

آموزشی را تطبیق منود. این دفرت با کمک شعبه مسایل سیاسی دفرت مرکزی سازمان 

ریکا و تحت رسپرستی دفرت اجرائیه رئیس جمهور  -تا سملل متحد، پوهنتون صلح کو 

م برای کارمندان مقامات والیات، مناینده  ۹۰۰۷ سپتمرب سال ۹۱الی  ۶تاجکستان از 

ان مردم سه سیمینار یک هفته یی را در مورد کنرتول و گان احزاب سیاسی و مناینده گ

 زار منودند.گر پذیری سیاسی و آموزشی مسایل صلح بر گهمدی حل نزاع، انکشاف

کار م در تاجکستان به ۵۷۷۱این دفرت در سال برنامه رشد سازمان ملل متحد: 

 خویش آغاز منود. در آغاز فعالیت به بازسازی بعد از ختم نزاع توجه جدی منود.

های داخلی رضر  گدر زمان جن که به مقصد احیای اجتامعی و اقتصادی محالت

 ون تاجکستان کمک های همه جانبه منودند.گوناگدیده بودند، در نواحی 

 که ت موضوعات رسحدیدر فعالیت های بنیاد رشد سازمان ملل متحد به مشکال 

آنجا نه تنها حفظ متامیت مرزی بلکه استفاده مشرتک ذخایر آبی و وسایل نقلیه نیز 

 .ندد، توجه خاص منودمی توانیز بوده گعوامل نزاع ان

بنیاد رشد سازمان ملل متحد برای کنرتول نزاع ها در رسحدات تاجکستان با 

 ین مقصد بنیاد مذکور کمک های فنیرفتند. به اگقرغزستان و ازبکستان تدابیر خوبی 

ی گپیشنهاد منود و برای حل مشکالت محلی و برقرار سازی مناسبات نیک همسای را

 میان ساکنان منطقه کار منود.

نقش سازمان امنیت و همکاری اروپا در زمان بعد از ختم نزاع تاجکستان: 

در روند صلح سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز همزمان با سازمان ملل متحد 

ذار گرشد انستیتوت های دموکرات به عهده آن وا تأمینتاجکستان نقش مهم دارد. 

سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجکستان بر  هیأتردیده بود. بنابر این رهربان گ

زاری انخابات پارملانی و گروند مذاکرات، جریان فعالیت کمیسیون آشتی ملی، بر 

 هاجرین نظارت میکرد.م مسألهریاست جمهوری، و 

حاکمیت  تأمینسازمان امنیت و همکاری اروپا به مسایل امنیت، کنرتول نزاع ها، 

قانون و ایجاد انستیتوت دموکراتیک توجه جدی ظاهر منود. به واسطه این سازمان 

رفت. سازمان امنیت و همکاری گهمچنین پیشنهاد کمک های اولیه جهانی صورت 

هانه سازمان ملل متحد را رسامً پشتیبانی منوده و خود نیز اروپا کوشش های صلح خوا

 رفت.گدر حفظ صلح تاجکستان سهم ارزنده 
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از زمانیکه جمهوری تاجکستان استقالل خویش را کسب منود، با : اتحادیۀ اروپا

مناسبات دو جانبه را برقرار منود. این مناسبات ادامه آن مناسبات است  اتحادیۀ اروپا

داخلی در  گتحاد جامهیر شوروی به میراث مانده بود. اما با آغاز جنکه از دوران ا

ردید. با گی وارد گسکت اتحادیۀ اروپاتاجکستان در انکشاف مناسبات تاجکستان با 

حفظ صلح  به خاطر اتحادیۀ اروپاموجودیت مشکالت سیاسی و امنیتی در تاجکستان 

 ن اقدام جدی منود.و ثبات در مورد انکشاف مناسبات با جمهوری تاجکستا

در جمهوری تاجکستان برنامه های مختلف  اتحادیۀ اروپام از جانب ۵۷۷۱در سال 

برقرار ساخنت صلح در تاجکستان بود. در این مورد  اتحادیۀ اروپاردید. هدف گاغاز 

استقرار مصالحه و احیای اقتصادی کشور  به خاطربرنامه های خود را  اتحادیۀ اروپا

در بخش های زراعت و انرژی و دو پالن در  گم سه پالن بزر ۵۷۷۳ل آغاز کرد. تا سا

رشد امورات دهقانان و فارم  به خاطرردید. پالن های زراعتی گساحه معارف عملی 

ردیده بود. مقصد اساسی از پالن های بخش انرژی جلب رسمایه گهای زراعتی طرح 

 توده بود.گساختامن برق آبی سن به خاطرهای خارجی 

م در ۵۷۷۷فعالیت های خود را در سال  اتحادیۀ اروپادو سال وقفه  بعد از

ی کشورهاو  اتحادیۀ اروپام کمیسیون ۹۰۰۰می سال  ۹۳تاجکستان دوباره آغاز کرد. از 

میلیون یورو کمک برشدوستانه  ۵۹به جمهوری تاجکستان مبلغ  اتحادیۀ اروپا عضو

 پیشنهاد منودند. 

با جمهوری تاجکستان در چوکات یک تعداد مناسبات خود را  اتحادیۀ اروپا

 ها و برنامه ها به طور هدفمندانه تحکیم می بخشید. موافقتنامه

ثبات و امنیت آسیای مرکزی برنامه های خاص خویش را  تأمینبرای  اتحادیۀ اروپا

در بخش های مبارزه علیه مواد مخدر، حفظ محیط زیست و رسحدات و مبارزه علیه 

عملی منودن آن اقدام منود. همه این کوشش ها در برقراری  خاطر بهتروریزم طرح و 

 صلح تاجکستان نقش اساسی داشت.

های اقتصادی، تاجکستان به مهم ترین سازمان های رشد همکاری هدفبه 

اقتصادی جهان به مانند سازمان همکاری اقتصادی، سازمان کنفرانس اسالمی، اتحادیه 

 ردید. گهای و جامعه اقتصادی اروپا شامل گشان ی مستقل، سازمان همکاریدولت ها

همکاری در چوکات سازمانهای مذکور نه تنها مناسبات چند جانبه تاجکستان را 

رایی جمهوری تاجکستان را با نظام روابط اقتصادی بین گکه هملسرتش میدهد بگ
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میسازد و روند پروسه صلح را در تاجکستان رسعت بخشیده، رشایط  تأمیناملللی 

 ساعد را برای انکشاف مناسبات تجارتی فراهم می سازد.م

سازمان های بین املللی را  ۷۰قابل ذکر است که فعالً تاجکستان عضویت بیش از 

 دارد و آنها برای صلح و ثبات در تاجکستان همکاری همه جانبه مینامید.

بدون  ،برقراری صلح و حل مشکالت تاجکستاندر  موسسات مالی بین املللی:

تیبانی موسسات مالی بین املللی غیر ممکن بود. برنامه های حکومتی از جانب بنیاد بین پش

اسالمی انکشاف آسیایی و بانک انکشاف املللی اسعار، بانک جهانی، بانک اروپا، بانک 

داخلی تاجکستان و مخصوصاً در دوره بعد از نزاع بانک  گشد. در زمان جنپشتیبانی می

 قرضه را منودند. های پیشنهادگبرنامه های اقتصادی و فرهنهای مذکور جهت تطبیق 

ده میلیون دالر قرضه بانک جهانی برای برنامه های اقتصادی و بازسازی به مرصف 

انکشافی آسیایی و بانک انکشاف رسید. در انکشاف اقتصادی تاجکستان بانک 

برای بنیاد  اسالمی با جمهوری تاجکستانانکشافی بانک  رفتند.گاسالمی سهم فعال 

 راهها، اعامر مکاتب و کار های ساختامنی کمک منود.

به کمک موسسات  فعالیت های سازمانهای غیر حکومتی بین املللی و محلی:

ی کمک کننده تاجکستان توانست بیشرت مشکالت اجتامعی و دولت هابین املللی و 

 اقتصادی خویش را حل سازد.

و حفظ  تأمینر وسیع جامعه به روند حکومت جمهوری تاجکستان برای جلب اقشا

 صلح رشایط را فراهم می ساخت.

رفت، فعالیت های گصلح سهم فعال  تأمینبنیاد خیریه آغا خان در جریان پروسه 

صلح و مذاکرات آغاز منود. از  تأمینخویش را در بخش تالش های حقوقی در مورد 

اطق کوهستانی تاجکستان جانب این بنیاد در چوکات برنامه های زراعتی به مردم من

رفت. بنیاد آغا خان با بهرت کردن سیستم معارف نیز کمک گکمک های فراوان صورت 

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 

ر پذیری و صلح موضوعات جدید شامل بود. گیری تعلیامت یکدیگفرا جدید در مورد

پوهنتون آسیای مرکزی  به نامدر چوکات این برنامه در شهر خجند یک پوهنتون 

شد. بنیاد آغا خان برای کاهش بحران اجتامعی، خصوصاً در قسمت رشقی  تأسیس

 تاجکستان مساعدت زیاد منود.
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اع شناسی در مکاتب عالی جمهوری تاجکستان در رشایط برقراری صلح تعلیامت نز 

ردید. فعالیت های گردید، همچنین در این مورد سیمینار های خاص نیز تدویر گآغاز 

ات مثبت منود. فعالیت تأثیر ی روزمره مردم تاجکستان گسازمان های غیر دولتی در زنده 

د. بعد از امضای ردیده بو گم آغاز ۵۷۷۰های چنین سازمانهای غیر دولتی از ابتدای سال 

شبکه سازمانهای غیر « عمومی استقرار صلح و آشتی ملی در تاجکستان موافقتنامه»

 ردید.گدولتی که هدف شان حل و فصل نزاع ها بود، وسیع 

سازمان های غیر حکومتی به موضوعات مهم اجتامعی، اقتصادی و حقوقی توجه 

عارف و صحت عامه کوشش حل مشکالت م به خاطرجدی منوده بودند. این سازمانها 

 های همه جانبه منودند و جنایتکاران و قاچاقچیان مواد مخدر را به پنجه قانون سپردند.

روههای قومی و گمساعدت به روند صلح در تاجکستان، برقرار منودن اعتبار بین 

برطرف ساخنت دشمنی های محلی از اهداف اساسی سازمانهای غیر دولتی بود. برای 

 یل فوق همکاری حکومت با سازمانهای مذکور رضوری بود.حل مثبت مسا

ردیده گروههای محلی و مردم توضیح گاکرث اهداف سازمانهای غیر حکومتی برای 

ان به تنهایی فعالیت های خود را در بخش تحکیم صلح و ثبات گبود. بنابر این مناینده 

 عمومی در میان اهالی شهر ها و دهات انجام دادند.

اهی دادن به مردم در مورد مخالفت های آگسازمان های متذکره  مقصد اساسی

. می باشدالفت ها و نزاع ها خیری از مگون در جامعه و جلو گوناگموجود و نزاع های 

تطبیق برنامه های حل نزاع نتیجه خوب  به خاطردر این راستا فعالیت شورا های محلی 

اشرتاک وسیع اهالی در حیات میدهد. به همین طور، سازمانهای غیر حکومتی برای 

 د.می کنسیاسی کشور مساعدت 

یری ها وجود گر این است که در دهات مخصوصاً در مناطق که در گمهم دی مسأله

دارد و در انجا رشایط برای آغاز نزاع های جدید وجود دارد، تعداد موسسات غیر 

 دولتی باید افزایش داده شود.

ایجاد شغل برای اهالی، صحت عامه، تحصیل ند که در مسای می تواناین سازمانها 

 وغیره به ساکنان محلی کمک واقعی برساند.

این سازمان در تحکیم صلح تاجکستان سهم کمیته مساعدت به روند دموکراسی: 

ردید. کمیته گ تأسیسم ۹۰۰۰مارچ سال  ۷۵ به تاریخرفت. سازمان متذکره گ گبزر 

ی اجتامعی را در متام مناطق گوهاگفتزاری گمساعدت پالن دارد که شیوه های بر 
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سرتش دهد. از جانب این کمیته باالی موضوعات ذیل صحبت گجمهوری تاجکستان 

 :همه جانبه منودند یها

 .جامعه، دولت و دین -

 آن بر روند دموکراسی. تأثیرراههای انکشاف جامعه تاجکستان و  -

 همچنین کمیته برای حل مسایل ذیل نیز کمک منوده است:

 مترضر شده اند. گک اقتصادی به آینده مردم که در جنکم -

 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، 

افع دارند و موسسات غیر حکومتی بین ی که در تاجکستان منکشورهاسازمانهای بین املللی، 

 املللی مشکالت دوره بعد از نزاع را در جمهوری تاجکستان تدریجاً از بین بربد.

 :ح تاجکستان اشتاک داشتندلفعالیت موسسات بین املللی که در روند ص

 ناظران سازمان ملل متحد در تاجکستان: هیأت

اع بین مردم تاجکستان کمک با حکومت قانونی تاجکستان در تنظیم سیاسی نز -

 م(.۹۰۰۰م ـ می سال ۵۷۷۷رسانید )جنوری سال 

در روند مذاکرات میان حکومت تاجکستان و اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجک  -

 میانه رو بود.

 ی اپوزیسیون تاجک به حیث ناظر رشکت ورزید.نیروهادر جلسه اتحاد  -

زار کردن انتخابات و گمن بر به نیروهای اپوزیسیون تاجک در حل مسایل که ض -

ات و اصالحات در قانون اساسی جمهوری تاجکستان تغییر یری و وارد ساخنت گرای 

 کمک منود.

ان به محل زیست گردانیدن مهاجرین و بیجا شده گبا حکومت تاجکستان در بر -

 شان کمک رسانید.

ادله و ی کفیل صلح و کمیته بین املللی صلیب رسخ در تبکشورهادر همکاری با  -

 ی کمک رسانید.گآزاد کردن اسیران جن

آتش بس تحقیق منوده، به کمیسیون  موافقتنامهاصالحات را در مورد تخلفات از  -

 زارش داد.گآشتی ملی و سازمان ملل متحد 

های مسلح اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجک از افغانستان روهگدن دانر گبرای بر  -

 در مراسم خلع سالح آنها اشرتاک منود. کمک های مادی، فنی و مالی منود و
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 ساخت. گی کفیل را هامهنکشورهاان گفعالیت های مناینده -

 موافقتنامۀ صلحبرای حل مسایل بحرانی روند تطبیق  که های کاری موقت روهگبا -

 م(.۹۰۰۰م( ـ )اپریل سال ۵۷۷۳جون سال  ۹۳ردیده بودند، کمک رساند )گتوظیف 

امنیت و همکاری اروپا در تاجکستان، نیروهای پاسدار سازمان  هیأتدر فعالیت -

 ساز داشت. گر سازمانهای بین املللی نقش هامهنگصلح و دی

ساخت  گبخش سازمان ملل متحد را هامهن ۵۶کمک های برشدوستانه از  -

 م(.۹۰۰۰می سال  ۵۱م ـ ۵۷۷۷)جنوری سال 

 در تاجکستان: صلح تأمینمساعدت  به خاطردفت سازمان ملل متحد فعالیتهای 

صلح در  تأمینزمینه سیاسی را برای فعالیت های سازمان ملل متحد در رابطه به  -

 رفت.گصلح به عهده  تأمینتاجکستان مساعد منوده و رهربی 

ان نظامی سازمان ملل متحد کمک های بین املللی گر مناینده گدر همکاری با دی-

 ساخت.را برای انجام دادن برنامه های هدفمند فراهم 

در مهیا کردن رشایط مساعد برای تحکیم صلح، دموکراسی و مسایل حقوقی  -

 صلح کمک رساند.

ان جامعه تاجکستان برای گروابط را با حکومت، احزاب سیاسی و مناینده -

 صلح در تاجکستان تحکیم بخشید. تأمینمساعدت به آشتی ملی و 

صلح در تاجکستان تطبیق منود  تأمینبرنامه های معرفت را راجع به حقوق برش و  -

 م تاکنون(۹۰۰۰)از ماه می سال 

 برنامه رشد سازمان ملل متحد:

زاری مذاکرات و گی سیاسی تاجکستان رابطه برقرار منوده، جهت بر نیروهابا  -

 م تا امروز(۵۷۷۱فربوری سال  ۵۷تحکیم باورمندی مساعدت منود )از 

 د دموکراتیک سازی کمک رساند.برای رشد انستیتوت های حقوقی، سیاسی و رون-

 در تهیه قانون اساسی جدید جمهوری تاجکستان مشوره های حقوقی داد.-

 اقدامات نیک را به مقصد احرتام حقوق برش عملی منود.-

ی نیروهادر همکاری با سازمان ملل متحد در مذاکرات بین حکومت و اتحاد -

 م(.۵۷۷۱اپوزیسیون تاجک رشکت ورزید )

 ان تاجک نظارت کرد.گ بخصوص از حقوق مهاجرین و بیجا شده از حقوق برش -

 تحکیم باورمندی را تبلیغ منود. مسألهسیمینار منطقه یی را دایر منود و  -
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عمومی استقرار صلح در رابطه به مسایل حقوق برش و بنیاد  موافقتنامهدر تطبیق  -

 م(.۵۷۷۶انستیتوت دموکراسی، سیاسی و حقوقی مساعدت منود )

 با شخصیت های دینی و سیاسی تاجکستان به مقصد باورمندی روابط برقرار منود. -

ان تاجک نظارت کرد و در مورد جابجا سازی گشت مهاجرین و بیجا شده گاز باز  -

 آنها به محل زیست سابق شان کمک منود.

بودند در مورد حفظ  ردیدهگ ی مردم مترضرگدر مناطق که از اثر عملیات های جن -

 م(.۵۷۷۳عدالت کمک منودند ) تأمینو حقوق 

 در مورد ایجاد مراکز اطالعات در مورد انتخابات در تاجکستان کمک منود. -

صلح و  تأمینلی در مورد مسایل نزاع، ث مشوره دهنده به کمیسیون آشتی مبحی-

 اصالحات ساختار های دولتی کمک منود.

 غاز منود.آ اد فعالیت های خویش را در بخش حفظ محیط زیست و اقتص -

 یر:گونی های فراگر گآغاز د 

قانون فعال  امنیت، حقوق برش، دموکراسی و حاکمیت تأمیندرساحات  را کار ها-

 ردانیده و بازسازی را در سطح مرکز و والیات مساعدت کرد.گ

ر گسازمان امنیت و همکاری اروپا در همکاری با دی هیأتخابات تدر دوره پیش از ان -

 زار منود.گات در قانون اساسی بر تغییر له سیمینار ها را در مورد انتخابات و سلسازمانها یک س

بعد از انتخابات همکاری را با پارملان جدید تاجکستان آغاز منود و این  -

 سرتش داد.گهمکاریها را 

 سرتش داد.گدر بخش های اقتصاد و محیط زیست فعالیتهای خویش را  -

ی تاجکستان، انکشاف فعالیت گیکپارچ در مورد تحکیم استقالل، وحدت و -

 ت کرد.دع، تحکیم قانون و حقوق برش مساگون بعد از جنگوناگهای 
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