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 آیا میتوان از تجارب دیگران در آوردن صلح با طالبان استفاده کرد؟

 
مایۀ امیدواری برای دولت افغانستان  هنوز هم ره با مخالفان مسلحاز طریق مذاکمین صلح أتالشهای جدی درجهت ت

ت اینکه کلید اصلی معضله در دساست تا بدانوسیله به ناامنی و جنگهای اینطرف و آنطرف در کشور پایان داده شود. با 
در زبان  ،پرداخته موضوع به یکنوع بازی "موش و پشک" آنها در ایناز مدتهاست که و  میباشدآی اس آی پاکستان 

ا ربا رجوع به قوتهای منطقوی و ف، بازهم دولت افغانستان مغایر آنرا انجام میدهندعمل چیز در گویند و امایمیک چیز
 از حمایت مستقیم وتا از این دو رویه گی اجتناب کرده و شودبر حکومت پاکستان فشار وارد در تالش است منطقوی 

 .حل معضله ازطریق مذاکره سازده ب را مجبور آنهاو  ردغیرمستقیم طالبان دست بردا
 

بی بی سی طی یک برنامه اختصاصی با کسانی  اخیرا   بین دوطرفلح صدر رابطه با موضوع چگونگی مذاکرات 
رین موفق به حل بزرگتدخیل بوده اند که  یبه و تخصص فراوان دارند و در مذاکراتصحبت کرده که در آوردن صلح تجر

 ره بین طرفین روشنیدر این برنامه کوشیده شده است تا به تکنیک ها و تاکتیک های مذاک بحران های جهان شده اند.

 2015نوامبر  14بی بی سی که بتاریخ درگزارش  رسیدن بیک تفاهم بیشتر گردد. ن امکانآانداخته شود که در نتیجۀ 

ه گردید سؤال و جواب ارائه  شکلبه نشر رسیده  است، نظر چند متخصص  ن بهآ( در سایت فارسی 1394عقرب  23)

 گزارشاین یا شیوه های کاری منتشره آعالقمندان که ابراز نظرو آنهم به هدف  اقتباس میدارم ذیال  متن منتشره را  و
با طالبان را قرین موفقیت سازد و آیا ماهیت مغلق موضوع مذاکره با طالبان از طریق کاربرد  کرات احتمالیامذمیتواند 

اگر جواب این  سالمت آمیز و پایان خشونت ها در کشور میگردد؟ راه حل مهمچو تکنیک ها تکتیک ها منتج به یک 
 ؟ساخترا مطرح  چه باید کردچرا و ال ؤسپس سؤال منفی باشد، 

 .روشنی اندازند آنبر امکانات و نیز مشکالت پرداخته وابراز نظر  به موضوع مهماین  عالقمند باید میکنم هموطنان ما
 

 بی بی سی متن گزارش
 

 کند؟روند صلح چگونه عمل می

 1394 میزان 23 - 2015نوامبر  14

های مذاکرات صلح چیست؟ توافقنامه صلح چگونه تنظیم ها و نبایدشود؟ بایدروند صلح چگونه آغاز می

 شود؟ برای تداوم آن چه کار باید کرد؟می

 Conciliationسی فارسی از دو کارشناس از سازمان مشورتی صلح و آشتی )بیهایی است که بیها بخشی از سوالاین

Resources سال است که در ایجاد و حمایت از روند  ۲۰( پرسیده است. این سازمان مستقر در لندن است و بیش از

 صلح در جهان فعال است.

 فریقا، کلمبیا، فیلیپین، قفقاز جنوبی، فیجی و کشمیر دارد.اهایی در شرق و غرب این سازمان برنامه

یوسف، تحلیلگر صلح آغاز کردیم و از او پرسیدیم آیا نقطه عطفی وجود دارد که نشانگر مصاحبه را با سوالی از ذهبیه 

 زمان درست برای شروع مذاکرات صلح باشد.
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ه رسند کو آن زمانی است که دو طرف به این نتیجه می کنندمساعد برای مذاکرات می "اکثرا مردم صحبت از یک لحظه

نند به پیروزی برسند. اما زمان دیگری نیز وجود دارد و آن وقتی است که دو طرف تواهای نظامی نمیبا تشدید تاکتیک

 از مذاکرات چیزی به دست بیاورند." کنند راه خروج دیگری نیز وجود دارد: امکان مذاکره و این که بتواننددرک می

ه مردم احساس کنند با آمدن به کگوید: "این(، میConciliation Resourcesهای سازمان )جاناتان کوهن، مدیر برنامه

شکست خورده به میز مذاکرات بیایند.  د طرفین الزاما  نخواهمیز مذاکره چیزی برای به دست آوردن دارند، مهم است. نمی

برای رسیدن به … کند، و شما به خالقیت نیاز داریدف صحبت کردن خالق بودن را سخت مییچراکه از موضع ضع

 که برای آنرا دارند الحه کنند. سوال این است: آیا آمادگی الزم برای گذشت از چیزهایی توافق، همه احزاب باید مص

 ؟"جنگیدندمی

ها تالش پشت صحنه برای آماده کردن طرف مقابل سال افتند، بلکه نتیجهمذاکرات رسمی صلح به خودی خود اتفاق نمی

شود. شود و پس از آن به جلسات رسمی تبدیل میوع میهای غیررسمی و غیرعلنی شرها پروسه با تماساست. خیلی وقت

ا گرفته ت استادان پوهنتونهاهای ارشد و کننده این روند باشند، از دیپلمات توانند شروعها میای از آدمطیف گسترده

 ها خطرات بزرگی را برایکنند. در مراحل اولی این گروهای و فعاالنی که با جوامع محلی کار میهای حرفهمیانجی

 گیرند.ها مسلح به دوش میتماس با گروه کردنبرقرار

 

گوید: "در شرایط جنگ چیزی دارید که شاید بتوان آن را عدم تقارن بین طرفین نامید. ممکن است در جاناتان کوهن می

یک طرف دولتی داشته باشید که بسیار قدرتمند است، و در طرف دیگر یک گروه مصلح غیردولتی که تجربه زیادی در 

کر کنند ف کهکمک کنید  ها به آن وجنگیدن دارد اما تجربه چندانی در مذاکرات ندارد. شما باید جداگانه با طرفین کار کنید 

نشینند، اطمینان بیشتری به بر سر میز مذاکره میتا آنوقت که  وآورند می از مذاکرات چه چیزی به دست دقیقا 

 "هایشان داشته باشند.خواسته

ها کمک کنید طرف مقابل را کنندهسازی این است که به شرکت نکته کلیدی در مورد این مرحله از آماده :گویدهن میکو

 بهتر درک کنند.

های طرف مقابل هستند، اما اکثر اوقات تصویر گوید: "در شرایط جنگی ممکن است مردم فکر کنند متوجه خواستهاو می

که بتوانید در شرایطی بر سر میز مذاکرات بروید که تجزیه و تحلیل کاملی دارند. این های طرف مقابلنادرستی از خواسته

دهد بفهمید دهد. به شما فرصت میتر قرار میهای طرف مقابل کرده باشید، شما را در موضع بسیار قویاز خواسته

فتن حرفی معنادار را دارید؟ آیا موقعیت هایی خواهند کرد، و آیا آمادگی الزم برای گها چه خواهد بود. چه استداللبحث

اید؟ حرف آخر شما چیست؟ بر سر چه چیزهایی حاضرید مصالحه کنید و بر خود را به اندازه کافی تجزیه و تحلیل کرده

یزهایی گذرید و چتوانید تعادلی درست بین چیزهایی که از آن میسر چه چیزهایی حاضر نیستید مصالحه کنید؟ چطور می

 مانید برقرار کنید؟"ر موضع خود میکه بر س

 تواند کار بسیار زیادی ببرد.اند میاعتمادسازی بین کسانی که برای چند دهه در مقابل هم جنگیده

 هایی ازام این است که در تالش برای اعتمادسازی، طرفین خواستهگوید: "یکی از چیزهایی که در جنگ دیدهکوهن می

خواهند رفتار کند. اما در واقع اعتماد، از رفتار قابل اطمینان ها میطور که آنف مقابل آنخواهند طرهمدیگر دارند. می

ه های کوچک کها، قدمخیلی شود، رفتاری که ارزش اعتماد طرف دیگر را داشته باشد. بنابراین به عقیدهشما حاصل می

 تار هستند."دهنده تغییر رفدهند، نشانخود را از طریق تغییرات ملموس نشان می

تواند شامل هر چیزی باشد، از اعطای شود که میبه اقدامات اعتمادسازی گفته می بحث اصطالحا   های کوچک در اینقدم

 بس. تر مانند اعالم آتشامتیازی جزئی گرفته تا چیزی بزرگ
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دهد تمایلی برای درک برخی میهایی است که به تدریج نشان گوید: "بهترین نوع اقدامات اعتمادساز آنکوهن در ادامه می

توانید صحبت از پیدا کردن گیرید که میکم در موقعیتی قرار میهای طرف مقابل وجود دارد. با این کار کماز نگرانی

 ها در جهت منافع یکی از طرفین باشد تا هر دو طرف."حلکه انتظار داشته باشید راهحل مشترک کنید، به جای اینراه

 ها به این که مصالحه به نفعاند، متقاعد کردن آناز خشونت استفاده کرده ها چندین دههوقتی گروه :گویدیذهبیه یوسف م

 های متضاد کار یک میانجی خوب است.ها است کار آسانی نیست. هدایت و رهبری خواستهآن

د کنند تا ثابت کننشان میموضعبینید هر دو طرف شروع به تکرار ها می"زمانی که مذاکرات در جریان است خیلی وقت

حه کنم ارائه اطمینان به این که مصالکنند. بنابراین فکر میپذیرند. این کار را برای حفظ اعتبار خود میشکست را نمی

 تواند صورت گیرد، بدون این که به صورت برد برای یک طرف و باخت برای طرف دیگر دیده شود، مهم است."می

ات صلح چقدر اهمیت دارد؟ مسلما امنیت یک مساله اساسی است، اما فراهم کردن محیطی که افراد مکان برگزاری مذاکر

ثل هتل کننده" ماوقات، اماکن به قول جاناتان کوهن "خسته بتوانند بدون فشار خارجی صحبت کنند نیز مهم است. بعضی

ها، کدام از طرفین ندارند. در بسیاری از جنگبرای هیچ ند، زیرا معانی سیاسی یا فرهنگیا های دفتری مفیدیا بالک

 دهد.ها کمی فضا میخارج شدن افراد از منطقه پیش از مذاکرات، به آن

توانند به دور از فشار مستقیم هواداران خود آرامش پیدا کنند. در پس موقعیتی کامال سیاسی، فضا "بازیگران کلیدی می

های ها را به آفریقای جنوبی بردند تا با روندآنشناسند. در ایرلند شمالی، دارند با همدیگر صحبت کنند و یکدیگر را ب

کنندگان شود در آفریقای جنوبی مذاکرهدیگر صلح آشنا شوند و با انجام این کار، شروع به برقراری رابطه کردند. گفته می

نند که ک، مردم با هم رابطه برقرار میکلیدی از طرف دولت و کنگره ملی باهم به ماهیگیری رفته بودند. به این ترتیب

 کند در پروسه رسمی بنشینند و بیشتر تاثیرگذار باشند."ها را قادر میآن

گیرید، خطری وجود دارد و آن گوید وقتی مذاکرات در فاصله زیادی از منطقه درگیری صورت میاما ذهبیه یوسف می

 هایشان شوند.اند و نگران فراموش شدن دلواپسیه دور افتادهاین است که مردم در محل درگیری احساس کنند از پروس

ی بود که در آن مراحلهای مشاوره و هایی که در مذاکرات کلمبیا در هاوانا اتفاق افتاد، تشکیل انجمن"یکی از نوآوری

باعث  ه صحبت کنند. این کارکنندهای مختلف مذاکرهتوانستند از کلمبیا به هاوانا بروند و با هیئتهای جامعه مدنی میگروه

 های جامعه در مورد مسائل مورد بحث به روند مذاکرات برده شود."شد دیدگاه

توانند بر سر میز بنشینند، بنا جوامع محلی و گروه های جامعه مدنی نقش مهمی در فرآیند صلح دارند. اما مسلما همه نمی

 ر موضوع مورد بحث منعکس کند، مهم است.هایی که دیدگاه مردم عادی را دبراین پیدا کردن راه

 

ها نظرسنجی برگزار کنند. موضوعی که قرار نامهگوید: "در ایرلند شمالی، فرآیندی تدارک دیدند که روزخانم یوسف می

 شد و به مذاکراتها منتشر میشد، در روزنامهبود در میز مذاکرات به بحث گذاشته شود. در سراسر کشور نظرسنجی می

موضوع مورد بحث شدند که مردم چقدر جا برای مانور دادن در شد. بنابراین طرفین به خوبی آگاه میمنتقل میصلح 

 گذراند."می

هایی در جامعه گوید: "اگر صداهای مهم به حاشیه رانده شوند یا در نظر گرفته نشوند، یا اگر گروهجاناتان کوهن می

کم است. انواع راههای متفاوت برای  ،که در اجرا و تعهد به توافق تالش کنندناحساس کنند سهمی ندارند، احتمال ای

کنم های سیاسی وجود دارد. من فکر میها به پروسههای غیررسمی در سطح محلی و سپس انتقال آنبرقرار کردن نشست

المللی( حلی و چه بینهای غیردولتی مهای محلی و هم جامعه مدنی )چه سازماناین راهی است که در آن هم دولت

 هایشان و تبادل نظر ایفا کنند."توانند نقش مهمی در کمک به مردم برای بیان نگرانیمی
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این است که طرفین نباید همیشه روبروی هم در یک اتاق  ،دانندهای مذاکرات صلح که مردم اکثرا نمییکی از جنبه

نند و کها رفت و آمد میها بین آننشینند و میانجیی مختلف میهاها، طرفین در اتاقگوید خیلی وقتبنشینند. کوهن می

 وگو کنند.کنند به جایی برسند که بتوانند مستقیما با یکدیگر گفتکمک می

کرد و کننده مذاکرات عمل می"در مورد مناقشه بر سر میندانائو در فیلیپین، دولت مالزی را داشتیم که به عنوان تسهیل

چنین کردند. همعربستان سعودی، ترکیه و بریتانیا و سازمان غیر دولتی نیز به دولت مالزی کمک میچهار دولت ژاپن، 

( را داشتیم که به طور جداگانه مسائل را با طرفین به International Contact Groupاینترنشنال کانتکت گروپ )

کرد. ، و پیام را به طرف دیگر منتقل میکردگشت و مسائل را مطرح میکننده برمیگذاشت، سپس به تسهیلبحث می

که سطحی از توافق حاصل شود تا طرفین بتوانند های بسیار زیادی چندین و چند بار تکرار شد و رفت و آمد تا اینبحث

 بنشینند و در مورد جزئیات مشخص به توافق برسند."

کنند ها سعی میکنندهدر آن بعضی از شرکت شوند کهتری تقسیم میهای کاری کوچکگاهی اوقات مذاکرات صلح به گرو

با مسائلی  کنندگانتواند به رسیدن به توافق نهایی کمک کند. اما برخورد مذاکرهبر روی مسائل کلیدی تمرکز کنند که می

 وخواست در انگلستان بماند رسد چگونه است؟ به عنوان مثال در ایرلند شمالی یک طرف میناپذیر به نظر میکه آشتی

 طرف دیگر خواهان جدایی بود.

گوید:"رویکردی که در ایرلند شمالی پیش گرفتند بسیار خالقانه بود. اساسا از سوال فراگیر سیاسی در خانم یوسف می

ا اند. بمورد وضعیت آینده ایرلند شمالی طفره رفتند. این به هر دو طرف اجازه داد ادعا کنند موضع خود را حفظ کرده

های مشترکی که بین طرفین شمالی و جنوبی در مورد مسائل تجاری و اقتصادی به وجود آمده بود، تتوجه به پیشرف

که هایی برای ایرلند متحد هستند. در عین حال به دلیل اینتوانستند بگویند در حال باز کردن راهخواه میاحزاب جمهوری

ان در ماندن توانستند بگویند به اهدافشدار اتحاد بریتانیا میموقعیت ایرلند شمالی در انگلستان تضمین شده بود، احزاب طرف

 اند."در بریتانیا رسیده

 شود.تر تالش برای اجرا و عملی کردن آغاز میپس از امضای توافق، مرحله پرچالش

توجه برد. امضای یک توافق، گوید:"بازسازی جامعه بعد از جنگی طوالنی و خشن زمان زیادی میجاناتان کوهن می

ها انگیز باشد. باید مطمئن شد ساز و کارها و سیستمکننده و ماللتواند خستهکند. اجرای آن میالمللی زیادی را جلب میبین

 کنند."کار می

نند و کاست، به درستی کار می ای که قرارداد صلح بنیان کردهمردم باید اطمینان حاصل کنند که ساز و کارهای دولتی

اجتنابی که در جاده سنگی منتهی به صلح های غیرقابلدن را دارند. و اگر چنین باشد، کنار آمدن با وقفهارزش حمایت ش

 تر خواهد بود.آید آسانپیش می

های به عقب مدت رسیدن به صلح بسیار مهم است. همیشه گامگوید: "از دست ندادن امید در روند بلندجاناتان کوهن می

ها، رهبران سیاسی باید استقامت داشته آل شما است کار نخواهند کرد. میانجیآن طور که ایده وجود خواهد داشت. چیزها

ا ها رتوانید دوباره آنباشند و بپذیرند که همه چیز کامل نخواهد بود، اما با صبر، حتی اگر همه چیز به هم بریزد، می

ها را برطرف کرد، بسیار مهم توان آنکه چطور میینهات چه بودند و علت آن چه بود، و ابسازید. درک این که اشتبا

 )پایان متن منتشره بی بی سی( تواند به پروسه صلح قدرت بسیار بیشتری ببخشد."است و می

تکنیک ها و تاکتیک های فوق در مذاکره کاربرد  که آیا  نظر سنجی هاهموطنان عزیز در ستون  به انتظار ابراز نظر)

 (و اگر جواب منفی است، پس مشکل درکجاست؟دند مؤثر واقع شونبا طالبان میتوان

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

