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 چکیده

 ۱۳۹۵ این مقاله به توافقنامه صلح میان دولت کلمبیا و ګروه بزرګ چریکی آن کشور )فارک( در سال ]

را مرور منوده است. در این مقاله عمده ترین ګزینه ها از قبیل ګفتګو بدون آتش بس، مالقات  خورشیدی

نظر ګرفنت زمان الزم را بحث منوده و  رجانبین در خارج از کشور، اجندای محدود و قابل مطالبه و نیز د

 ی صلح و موارد چالش بر انګیزتوضیح می کند که کارنامه ای صلح کلمبیا چګونه موارد امکان پذیر پروسه

 برای پایان دادن به یک جنګ پیچیده را مطرح می سازد.[

 صلح کلمبیا، فارک، افغانستان، صلح، طالبان :واژه های کلیدی

 

 شباهت ها و تفاوت های آن با افغانستان کلمبیا؛یمنازعه .1

 صلحیپروسه جستجوی در افغانستان

ایه صلح را ار  یبرنامه یک ی صلح است. حکومت افغانستان با هدف به دست آوردن ابتکار صلح، اخیرا  افغانستان در پی یک پروسه

ستقیم یا از راه گفتگوهای م –مرتب زیگنالهای خربی پیرامون امکان دستیابی به یک راه حل  به طور ایاالت متحده نیز  3کرده است.

طالبان نیز درمواضع خود انعطاف به وجود آورده اند تا امکان گفتگوهای  با طالبان و یا با حضور حکومت افغانستان می فرستد. 

                                                           
رسیده و بعدا  توسط محرتم ضیاء  به نرشانګلیسی  به زبانی تحلیلګران افغانستان هشبک تحقیق برای بار اول توسط خانم" مارتینا فن بیلرت" در نرشیهاین 1 

پالیسی ساز کشور ی اطراف درگیر و مراجع تصمیم گیر و تحقیق را بخاطراستفاده دریی ترجمه شده است. اینک ژورنال تحقیق ترجمه دریمبلغ؛ به زبان 

کلمبیا مشابهت هایی با جنگ در افغانستان دارد که تا حد زیادی درین تحقیق بیان گردیده است. همچنان این  یمیرساند. منازعه در رابطه به صلح، به نرش

وت مانده است. به هرحال، منطقی نخواهد بود دارد که در مواردی به آن اشاره گردیده و مواردی هم مسک کشور مای جاری در منازعه، مفارقت هایی با منازعه

ی صلح کلمبیا بعد از نیم آوردن صلح در کشور، مودل صلح کلمبیا را به عنوان یک مودل کامل مورد استفاده قرار دهیم. ولی بدون شک، تجربه که ما بخاطر

ی این تجربه گرفته می شته باشد. شاید بزرگرتین درسی که از مطالعهقرن جنگ و نزاع داخلی، می تواند درسهای زیادی برای صلح آوران در کشور ما نیز دا

 ی صلح باشد.شود، عدم استعجال و دادن وقت کافی به پروسه

ی افغانستان می توانند ازین تجربه درسهای خوبی از صرب و استقامت در راستای آوردن صلح و دادن قربانی متقابل بخاطر در منازعه همچنان، اطراف درگیر

 ی صلح، متوجه گردند. ویای جدید پروسهاکشور، حاصل منوده به بعضی ز  پایان دادن به جنگ و خون ریزی در

افقت اداره و به همین خاطر، هیئت تحریر ژورنال تحلیل تصمیم گرفت که به جز تعدیل کلامتی محدود، تحقیق را بطور کامل و بدون ترصف به نرش برساند. م

 ط نیست، ولی بدون شک، متام جهات ییدخل در جنگ و صلح کشور، می توانند چیز های جدیدی در رابطه به جنگ و صلح، از با متام محتویات تحقیق ش 

 اداره بیاموزند. این تحقیق

های غیر  همارتینا فن بیلرت یکی از بنیانګذاران شبکه تحلیلګران افغانستان است. او در ایران پیش از انقالب اسالمی بزرګ شده، جامعه شناسی جامع 2 

 زندګی کرده است. سال در افغانستان، ایران و پاکستان کار و  ۱۲م( مطالعه کرده و از آن زمان بیش از ۱۹۹۸-۱۹۹۴غربی را در دانشګاه لیدن در هالند )
3 Thomas Rutting, Getting to the Steering Wheel: President Ghani’s new set of peace proposals, The Afghanistan Analysts Network , 

4th December 2018, see it online:< https://www.afghanistan-analysts.org/getting-to-the-steering-wheel-president-ghanis-new-peace-

proposals/> 

https://www.afghanistan-analysts.org/getting-to-the-steering-wheel-president-ghanis-new-peace-proposals/
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سه جانبه  یت صلح از طریق گفتگوی دو جانبه ابراز نکرده اند. رابطهآزمایشی را فراهم سازند اما تا به حال تعهد و یا خواستی جه

هدف یپیچیده است و تا به حال منجر به شکل گیری یک پروسه  ای و یا بین املللی()حتی بدون احتساب دیگر زمینه های منطقه

می کند.با وجود مطرح شدن امکان یک   مند و یا به وجود آوردن تفاهم نگشته است، اگرچه، )این روند( فرصت هایی را فراهم

صلح و متایل به ترسیع این پروسه، اغلب کمرت موضوعاتی مورد التفات قرار می گیرند که ناظر بر مدت زمان مذاکره، یپروسه

این  ربصلح می باشند. بنا  توافق دشواری و نا استواری آن، میزان باور به صلح و شکیبایی و نیز نیاز به مهارت رسیدن و حفظ 

ی دیگر پروسه های صلح می تواند به مباحث صلح عمق الزمه بخشیده و آنان را هم امیدوار سازد )که دو جانبی که احساس مطالعه

پشت کرده و قابل اعتامد نیستند، می توانند به صلح برسند( و نیز یادآور واقع گرایی باشند ) چرا   می کنند مترضر شده، به یکدیگر

صلح طوالنی بوده و غالبا به ناکامی منجر میگردند و رهآورد آنها در کوتاه مدت منی تواند منجر به امیدواری برای که پروسه های 

 برقراری ثبات گردد.(

ی زمانی که از درون بررسی می شوند، در مقایسه با مشاهده چندین دهه مطالعات افغانستان خاطر نشان می سازد که منازعات، 

ی دو کشور و برای ایجاد انگیزه و ز باال، بسیار مغلق تر و وابسته به بافتار است. با این وجود، جهت امکان مقایسهآن از خارج و یا ا

ی کلمبیا و ارتبا ط آن با افغانستان آغاز شده و سپس به طور مبسو ط تر به منازعه  ی بازخوانیارایه تجارب آن، این تحقیق با فرشده

 4جاملی ارتبا ط آن گفتگوها با مورد افغانستان می پردازد.گفتگوهای صلح و نیز بررسی ا

 کلمبیا در درگیری

شوع  هـ ش ۱۳۲۸  در جنگ داخلی میان دو حزب اصلی کشور، محافظه کاران و لیربال ها دارد که در سال  درگیری کلمبیا ریشه

جانب تصمیم گرفتند که قدرت را بر اساس یک شد. بعد از یک دهه خشونت که منجر به کشتار تقریبا دو صد هزار تن گردید، دو 

ی مزارع زمانی که زمین داران کوچک و زارعان نسبت به مصادره  نظام دو حزبی تقسیم کنند که باعث حذف دیگر گروه ها گردید.

ضد ی گرانهی فارم های صنعتی اعرتاض کردند، حکومت جدید با تکیه بر حامیت امریکا، کمپاین رسکوبشان جهت توسعه

کمونیستی را آغاز کرد و این رسکوبها منجر به ظهور گروه های شورشی جدید به شمول فارک گردید که به کمونیستها وابستگی 

هـ ۱۳۴۲محصول حمالت وسیع ارتش طی سال  بویژه  – 5نیروهای مسلح انقالبی کلمبیا  –(FARCداشتند. تأسیس فارک )

با وجود آنکه فارک راهش را به سوی شهرها  ( در جنوب کشور می باشد.self-defense community” )جوامع مدافع خود“  بر  ش

                                                           

، میزان جهانی کنندگان اکرهمذ برای کاربردی درسهایی کلمبیا، صلح مذاکرات ، (IFIT) بیشرت درمورد صلح کلمبیا: انستیتوت گذار فراگیر یجهت مطالعه4 

؛ هـ ش ۱۳۹۶، انستیتوت بین امللل صلح، دلو شدند جنگ پایان به مصمم چگونه فارک و کلمبیا هاوانا: ساخت ؛ رنتا زگورا و دلفین میشوالن،هـ ش ۱۳۹۷

د یا؛ سیلکه پفافیر، زیربنای صلح کلمبیا، بن هـ ش ۱۳۹۴حوت  UNwomen ،۱۴، یوان ومن کلمبیا صلحیپروسه در زنان نقش و جنسیت رجینیا م. بوییر،وی

دگ نیلندر، رادیو  با مصاحبه ؛هـ ش ۱۳۹۵میزان  ۲، میامی هرالد، کلمبیا صلحیآورنده فراهم پنهانی گفتگوهای ،؛ جیم ویس، بردهـ ش ۱۳۹۳برگهوف، 

 ۱۳۹۵سنبله  ۳۱  سی بی سی،

, Pueblo del Ejército–Colombia de Revolucionarias Armadas Fuerzas   از:( مخفف اسم سازمان به زبان اسپانیایی و عبارت است FARCفارک )5 

در   ارتش خلق می باشد. -. و به معنای نیروهای مسلح انقالبی کلمبیاRevolutionary Armed Forces of Colombia – the People’s Army به انگلیسی 

 شده است.این ترجمه از مخفف اسم اسپانیایی آن )فارک(، استفاده 

http://www.ifit-transitions.org/resources/publications/major-publications-briefings/the-colombian-peace-talks-practical-lessons-for-negotiators-worldwide/colombia-peace-talks-final-web-25-sept-1.pdf
https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2017/02/IPI-Rpt-Made-in-Havana.pdf
https://www.usip.org/sites/default/files/Gender-and-the-Role-of-Women-in-Colombia-s-Peace-Process-English.pdf
http://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/colombia/article103784446.html
https://www.cbc.ca/radio/thecurrent/the-current-for-september-21-2016-1.3771937/inside-4-years-of-secret-negotiations-to-reach-colombia-s-peace-agreement-1.3771959


به صورت یک جنبش روستایی باقی ماند. این جنبش بسیار منظم و متشکل از گروههای کوچک تاکتیکی  نیز باز منود، اما وسیعا  

 6منطقه ای تنظیم گردند. بود که واحدهای بزرگ جنگی را شکل می دادند که می توانستند به صورت قطعه های

روههای نیروهای مسلح دولتی، گ –کلمبیا نیز همامنند افغانستان درگیر مشکالت فراوان از قبیل گروههای مختلف مسلح یمنازعه

هم چنین ابعاد بین   و ارتبا ط قوی آنان با گروههای جنایت کار و کارتل های تجارت مواد مخدر است.  -شبه نظامی، چریک ها

نطقه میی نیز دارد و طی چندین دهه، در زمان جنگ رسد به عنوان بخشی از مواجهه با کمونیسم و سپس تحت عنوان مبارزهامللل

شورشیان را رسکوب و نیز   حکومت کلمبیا و نیروهای نظامی آن کمک های فراوانی از امریکا دریافت کردند تا  ای با مواد مخدر،

را اجرا منایند. گروههای شبه نظامی که برای مبارزه با چریک ها ایجاد شده بودند، اکنون خود پالیسی های مبارزه با مواد مخدر 

در نتیجه، خشونت به شمول کشتار و ناپدید شدن اجباری افراد و تجارت مواد مخدر حتا بعد از   به یک معضل تبدیل شده اند.

 7اجرایی شدن پیامن صلح تداوم داشته است.

تن در سال می شود و اکرثیت قاطع  ۵۰۰۰تن کشته شده اند که به طور متوسط بالغ بر  ۲۶۷۰۰۰نزدیک به  طی پنج دهه منازعه 

ت به قتل رسیده اند ) و حمال  اکرثیت این افراد بر اثر ترور و جنگ و کشتار دسته جمعی   در صد( غیر نظامیان بوده اند. ۸۲آنان )

شبه  گروههای  ه دیگر عوامل کمرت در کشتار مردم دخیل بوده اند.(. تقریبا صد هزار فرد ملکی راتروریستی و ماین ها نسبت ب

و دیگر گروههای چریکی کشته اند. )به عنوان  ELNنظامی راستگرا به قتل رساندند، سی و پنج هزار نفر را گروه فارک، 

بر اثر ماین ها، حمالت انتحاری و جنگ در  هـ ش ۱۳۹۶غیر نظامی تنها در سال  ۳۵۰۰تأیید کرده است که  یوناما مقایسه،

 8افغانستان کشته شده اند.(

ملیون جمعیت( در داخل کشور گردید و همه جای کشور را  ۴۹هفت ملیون از جنگ کلمبیا باعث بیجا شدن عظیم مردم )بیش از 

نفر  ۸۰۰۰۰تن و احتامال تا  ۴۶۰۰۰در معرض خشونت دوام دار و نقض گسرتده حقوق برش قرار داد. در خالل این سالها، حداقل 

تن نیز توسط گروههای  ۳۲۰۰۰و بیش از  -و گفته می شود که اکرثیت آنان به قتل رسیده اند –به صورت اجباری ناپدید شده اند 

  9مختلف سازمان یافته نظامی اختطاف شده اند.

                                                           
 این منابع را مالحظه منایید: فارکیبیشرت پیشینهیجهت مطالعه6 

James Bargent, The FARC 1964-2002: From Ragged Rebellion to Military Machine, Investigation and Analysis of Organized Crime 

(InSight Crime), 26th May 2014, see it online:< https://www.insightcrime.org/investigations/the-farc-1964-2002-from-ragged-

rebellion-to-military-machine/> and BBC, Who are the Farc?, 24th November 2016, see it online:< https://www.bbc.com/news/world-

latin-america-36605769> 

 بخوانید: اینجا در این مورد بیشرت را در 7 

Tobias Franz, The legacy of Plan Colombia, Oxford Research Group, 24th May 2017, see it online:< 

https://www.oxfordresearchgroup.org.uk/blog/the-legacy-of-plan-colombia> 
8 United Nations Assistance Mission in Afghanistan, Afghanistan: Protection of Civilians in Armed Conflict (Annual Report 2017), 

Feb 2018, Kabul, see it online:< 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistan_protection_of_civilians_annual_report_2017_final_6_march.pdf>  

 بیابید:از منابع ییل  منابع آمار را9 
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در نیمی از شهرک های کشور حضور داشت و برآورد می شود که بیش از ( هـ ش ۱۳۸۱گروه فارک در اوج فعالیت خود )سال 

در زمان امضای پیامن صلح، نظامیان حکومتی تخمین می زدند که فارک حدود شش الی   جنگجوی فعال داشته است. ۲۰۰۰۰

  10تن پرسنل غیرنظامی که به صورت فعال از جنبش حامیت می کرد، تحت پوشش داشته است. ۸۵۰۰هفت هزار جنگجو و 

ردند تا مصالحه کنند که این مساعی شامل سه دوره گفتگوهای حکومت های کلمبیا تالش کیمیالدی تقریبا همه ۱۹۸۰یاز دهه

به طور مثال آتش بس  11پیشین با گروه فارک است و هربار شکست این مذاکرات وسعت یافنت درگیری ها را در پی داشته است.

 -رکغیر نظامی فایشاخه –ان وفادار یرفته رفته از بین رفت )و اتحادیه هشتاد میالدی بر اثر حمالت مداوم و شدید طرفین یدهه

میالدی بر اثر تداوم کشتارها، اختطاف  ۱۹۹۰یبر اثر حمالت شبه نظامیان راستگرا منحل شد(. همچنین گفتگوها در اوایل دهه

در پاسخ به بسیج مردم هـ ش  ۱۳۸۱تا  ۱۳۷۸ها و اختالفات در مورد جزییات آتش بس شکست خورد. سومین دور گفتگو از سال 

امی غیر نظییک منطقه  یت از صلح آغاز شد. این گفتگوها متمرکز بر اجندایی وسیع از جمله اصالح ساختار دولت بود.در حام

شده در داخل کشور، قلمرو بی طرف جهت تداوم گفتگوها را تضمین می کرد اما این منطقه هم چنین به عنوان ساحه ای اسرتاتژیک 

شد. بعد از شکست گفتگوها، آلوارو اوریبه، که با شعار شکست دادن چریک ها وارد  برای بازسازی تشکیالتی فارک استفاده

نجر به را مطرح کرد. این پالیسی م” امنیت دیموکراتیک“انتخاباتی شده بود، به عنوان رییس جمهور انتخاب شد وسیاست  رقابت 

ن رش از قبیل کشتار فجیع و بدون محاکمه غیرنظامیاتضعیف فارک شد. با این وجود این رویکرد با تخطی گسرتده و مداوم حقوق ب

 همراه بود.

(، وسیعا از پناهگاههای خارجی شان ELNروابط منطقه ای، فارک و دومین گروه بزرگ چریکی، ارتش آزادیبخش ملی ) به لحاظ 

د ی این کشورها است که می توانستننفو یدر دو کشور همسایه، اکوادور و ونزوئال استفاده می کردند. اما این روابط هم چنان نشانه

، اوریبه )رییس جمهور وقت کلمبیا( از هوگو چاوز، رییس ۱۳۸۶صلح گردند. به طور مثال در سال یمساعده بالقوه برای پروسه

گروگانها در برابر زندانیان میان گروه فارک و نظامیان یدوستانهبه اصطالح انسانیجمهور ونزوئال درخواست کرد تا به خاطر مبادله

، بعد از این که یک خط هـ ش ۱۳۸۹کلمبیایی پادرمیانی مناید، اما روابط جانبین دوباره به رسعت رو به وخامت گذاشت. در سال 

رش از یک گزارش دیپلامتیک امریکایی توسط ویکی لیکس منت نقل ارتبا ط مخفیانه با گروه فارک ایجاد شده بود، سخنان اوریبه به

ار است و درآمد آنها توسط تجارت مواد مخدر تأمین می چلندتا زمانی که از پناهگاه های امن در ونزوئال ” شد که می گفت: فارک 
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کشور بهبود یافت، ونزوئال از  که روابط میان دو هـ ش۱۳۹۵تا  ۱۳۹۱در سالهای  12”گاه حارض به مذاکره نخواهد شد.شود، هیچ 

 )از ونزوئال درخواست شد که نقش مشابهی را برای پیرشفت گفتگو با ارتش  نفویش برای شکل گیری گفتگو با فارک استفاده کرد.

نیز ایفا مناید، اما رییس جمهور جدید کلمبیا، همکاری با ونزوئال را در این خصوص پایان داد و مذاکرات با   ELNبخش ملی آزادی

 دومین گروه شورشی را نیز به تعلیق درآورد.(

مسلام شباهتهایی میان کلمبیا و افغانستان وجود دارد: مجموعه ای از گروههای مسلح که با مسئولیت پذیری اندکی تحت لوای 

قوای نظامی کشور و یا شورش در برابر حکومت فعالند؛ منافع آشکار مواد مخدر و فرصتهای دیگری که باالثر تداوم نزاع مهیا میشود؛ 

هم چنین تفاوتهای مهمی را نیز می توان )میان وضعیت   حامیت امریکا از یک جانب و پناهگاه جانب دیگر در کشور همسایه.

ند. اگرچه نبود  بازیگران بین املللی و منطقه ای هامنند مورد افغانستان در منازعات کلمبیا درگیر  منازعه در دو کشور( دریافت.

امریکا از عملیات نظامی حکومت کلمبیا برای مبارزه با مواد مخدر و شورشیان حامیت می کرد، اما هرگز به طور مستقیم در نربدها 

رگیر در کلمبیا واضح تر از افغانستان بود، حکومت منسجم تر و کمرت آسیب هم چنین خط نربد میان جناح های د  شکت نداشت.

 احتامل مذاکرات صلح را تقویت می کنند، بیشرت توسعه یافته بود. پذیر بود، شورشیان سازمان یافته تر بودند و شایطی که 

جوزای  ۹کلمبیا اشاره شده است. در یصلح در افغانستان تا به حال، چند مرتبه به تجربهیدریافت یک پروسه مبنی بردر مباحثات 

، جرنال جان نیکلسون، در حالیکه هنوز هم مسئولیت مأموریت نظامی حامیت قاطع در افغانستان را بدوش داشت، هـ ش ۱۳۹۷

دو هفته بعد، حمدالله محب  13اشاره کرد. کلمبیایرد مذاکرات، به قضیهدر ضمن بررسی سطح خشونت ها و افزایش صحبتها در مو 

ا مقامات آن تا ب“ستان در امریکا )و مشاور فعلی شورای امنیت ملی( در تویرت نوشت که وی به کلمبیا می رود ، سفیر آن زمان افغان

در حالیکه جرنال نیکلسون تأکید می کرد نربد و پیرشفت پروسه  14دیدار مناید.” کشور در مورد تجارب شان پیرامون صلح و آشتی

 15عدالت انتقالی قرارداد صلح کلمبیا را برجسته ساخت.صلح می تواند هم زمان تداوم یابند، محب بعد 

جانبه میان حکومت افغانستان و طالبان دارد. هم زمان آنها  درسهایی که می توان از کلمبیا آموخت بستگی به امکان گفتگوی دو

لف گفتگوهای مخت می توانند ابعاد دیگر صلح به شمول مذاکرات آزمایشی طالبان با امریکا، سهم گیری اشخاص بی طرف در

که  -همراه و یا بدون حکومت موقت –نهادهای غیر دولتی و یا دیگر کشورها پیرامون صلح، امکان سنجی پروسه های وسیع تر ملی 

                                                           
 پور ویکی لیکس را از اینجا بیابید:را12 

https://elpais.com/internacional/2010/12/08/actualidad/1291762848_850215.html 
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 پوست رسمی حمدالله محب در تویرت:14 

status/1006921198712655872https://twitter.com/hmohib/  

ین پروسه را گفتگو و جنگ می نامم. هامن طور که وزیر دفاع امریکا گفت، خشونت و من ا: “گفت جرنال جان نیکلسون در خالل یک کنفرانس رسانه ای15 

ل جنگ مشغو پیرشفت در زمینه گفتگو می تواند همزمان در جریان باشند و این روندی است که ما شاهد آن هستیم، در حالیکه دو جانب در جبهه های نربد 

 کلمبیا تازه ترین موردی  می باشد.  و این رویکردی مشرتک، در بسیاری از منازعات)…( هم هستند  اند، هم زمان در حال مذاکره برای دستیابی به صلح

و باید تأکید کنم که جلسات محرمانه، و این شیوه ای بود که آنان را قادر ساخت تا گفتگوها  -است که تیم های مذاکره کننده به طور مرتب جلسه داشته اند

 ”سازند. را دوام بخشند و نتیجه بخش
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نظر  اکورد نیز در نرشیه اخیریامید پیدا کردن راه حل سیاسی مطرح می شوند، و یا پروسه های وسیع تر مطرح شده در شامره به 

 16گرفته شود.

 یافت؟ تحقق چگونه فارک و کلمبیا حکومت صلح قرارداد .2

 (۱۳۹۲ الی ۱۳۸۹) جلسه ۶۹ و تأخیر نامه، یک رسمی: مذاکرات از پیش

گردید با سلسله ای از تبادل نامه توسط کمیشرن صلح حکومت،  هـ ش ۱۳۹۵ با فارک که منتج به قرارداد صلح گفتگوهای صلح

یک تاجر محلی به رهربان فارک انتقال داده می شد. در گام بعدی، به دنبال مشاجره ای میان یفرانک پیرل، آغاز شد که بواسطه

در هـ ش  ۱۳۸۹که در تابستان سال آلوارو اوریبه ، رییس جمهور کلمبیا و هوگو چاویز رییس جمهور ونزوئال یک مالقات محرمانه 

 17برزیل ترتیب یافته بود، لغو شد.

در آن وقت هر دو جانب بیش از هر زمان دیگری، برای گفتگو آماده بودند. گروه فارک به شدت توسط نیروهای نظامی دولتی 

جنبش تضعیف شده اما به   رسکوب شده بود که منجر به از دست رفنت فرماندهان کلیدی و پناهگاه های عمده شان گشت.

نداشت. هم چنان فشار فزاینده ای بر هر  یک از طرفین در موقف برد قرارآهستگی در پی احیای توان نظامی خود بود، ولی هیچ

دو طرف از جانب بازیگران بین املللی و نیز تاجران کشور محسوس بود تا رسانجام خشونت خامته یابد و ثبات تضمین شود. بویژه 

 نظر تحلیل گران امریکایی در آن زمان، دیگر طبق  گروه فارک را تشویق کرد تا وارد گفتگو شود. رییس جمهور هوگو چاوز،ونزوئال

ام ش:” گروه فارک را در راستای نقشی که وی برای خود در منطقه قایل بود، حایز اهمیت منی دید و به فارک یادآوری کرده بود 

ایزاکسون در مورد ” نطقه را متحد سازد و اهمیت دهد.رییس جمهوری دارید که می خواهد به عنوان یک صلح آفرین دیده شود و م

 18”هر نوع منفعتی که وی از رابطه با فارک تصور داشته است، احتامال حاال از بین رفته است.“چاویز می نویسد: 

ندگان کیوبا ، مالقات های مقدماتی بیشرتی در هاوانا با حضور منایهـ ش ۱۳۹۰پس از یک مالقات محرمانه در مرز ونزوئال در سال 

جلسه در کمرت از شش  ۶۹و ناروی، که نقش تضمین کننده و نیز تسهیل گران غیر رسمی را به دوش داشتند صورت گرفت. پس از 

صلح بپردازند و قراردادی امضاء کردند که چهارچوب، هدف،   ماه، هر دو جانب تصمیم گرفتند که به طور رسمی به گفتگو پیرامون

اجندا و قواعد مذاکرات را معین می کرد.رییس جمهور قبلی، اوریبه، که انتقادها علیه اقدامات حکومت سانتوس، رییس جمهور 

 ربی می کرد، این گفتگوها را رسانه یی ساخت.وقت را ره
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، رییس جمهور سانتوس اعالن کرد که یک هـ ش ۱۳۹۱سنبله  ۱۴حکومت ابتداء وجود این گفتگوها را انکار کرد، اما به تاریخ  

فت که و گ” اشتباهات گذشته تکرار نخواهد شد“حتام  صورت می گیرد. او تأکید کرد   تفاهم نامه امضاء شده و گفتگوهای رسمی

غیر نظامی و یا تعلیق حمالت نظامی وجود ندارد و گفتگوها در خارج از کلمبیا و با حامیت بین املللی برگزار یمنطقهیگزینه

 خواهد شد.

 

 

 (ش هـ ۱۳۹۵-۱۳۹۱) سیاست و جنگ برابر در صلح گفتگوهای از حفاظت

جمهور اوریبه بود چهار اصل را که وی برای موفقیت هر مذاکرات  فرانک پیرل، کمیشرن صلح کلمبیا، هنگامی که قبال مشاور رییس

دالیل شکست مذاکرات قبلی پی ریزی شدند یاین اصول بر اساس مطالعه 19می دانست تدوین کرده بود.  احتاملی صلح حیاتی

ا ند از: الف( شوع مذاکرات باین چهار اصل عبارت ا صلح با فارک استفاده شدند.یسهو بعدها همین اصول به عنوان زیربنای پرو 

یک دوره متاسهای محرمانه برای توافق بر رس اجندا؛ ب( برگزاری گفتگوها در خارج از کلمبیا و دور از نظارت رسانه ها و دیدرس 

وئال ز نظامیان در میز مذاکرات؛ و د( تضمین حامیت منطقه ای، بویژه از سوی دو کشور همسایه ونیعامه؛ ج( تضمین حضور مناینده

 و اکوادور.

هیأت های مذاکره کننده در هاوانا در نزدیکی یک   در کیوبا آغاز شد. هـ ش ۱۳۹۱مذاکرات رسمی، پس از اعالن آن در میزان 

بحیره  و در سه خانه مجزا: یکی برای هیات دولت و دیگری برای گروه فارک و یک خانه نیز برای هیات نروژی، که اعضای آن به 

یکی منازل، این فرصت را برای هیأت های مجزا بودن و نزد  عنوان ناظر و تسهیل کننده غیر رسمی سهم داشتند زندگی می کردند.

دو جانب فراهم می ساخت تا به آسانی مالقات و جلسه دایر منایند. گفتگوها بر مبنای اصول ساده ای استوار بود؛ هیات های 

بیش از پنج  وحضور نیافته  مذاکره کننده نسبتا کوچک و تقریبا سی نفر بودند، که هیچ گاه بیش از ده نفر هم زمان در میز مذاکره 

گروه مشاور و یا حامی دیگری نداشتند، اگرچه هر دو تیم مرتب مشاوره می کردند و در صورت نیاز   نفر حق اظهار نظر نداشتند.

  20متخصصان را برای تسهیل گفتگو دعوت می کردند.

اجندای گفتگوها نیز نسبتا محدود و بر شش موضوع مترکز داشت: توسعه و اصالح روستاها؛ مشارکت سیاسی؛ پایان دادن به 

جنگ؛ راه حلی برای تجارت غیر قانونی مواد مخدر؛ حقوق قربانیان؛ و اجرا، آزمایش میزان صداقت و تصدیق پیامن. مذاکرات بر 

اصلی ناروی می گوید، به زودی دریافتند که یشد، اما آنگونه که دگنیالندر، فرستاده اساس یک زمان بندی بسیار فرشده آغاز

                                                           
 جهت مطالعات بیشرت اینجا را دریابید:19 

Jim Wyss, The winding, secret negotiations that led to Colombia’s peace talks, Miami Herald, 23 Sep 2016, see it online:<  

https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/colombia/article103784446.html> 

 را مالحظه منایید: اینجا جهت معلومات بیشرت در مورد جزییات تکنیکی گفتگوها20 

Renata Segura and Delphine Mechoulan, Made in Havana: How Colombia and the FARC Decided to End the War, International Peace 

> Havana.pdf-in-Made-Rpt-content/uploads/2017/02/IPI-https://www.ipinst.org/wp Institute, Feb 2017, see it online:< 
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دو جانب نیاز به درک دیدگاه یکدیگر در مورد منازعات، ریشه ها  هر  مذاکرات نسبت به توقع آنان وقت بسیار زیادی خواهد گرفت.

 ، و راه حل های احتاملی آن داشتند.

و این واقعیت بود که هر دو جانب از شبکه های قاچاق مواد  21وعات دشوار مانند عدالت انتقالیگفتگوها با رصاحت شامل موض

مخدر و منافع مالی آن سود می جستند. هم چنین توافق شد که شش مسئله یکی پس از دیگری مطرح و بحث شوند اما با این 

اک عید پ پیامن “اصلی که از مذاکرات ” فق صورت گیرد.موارد توایهیچ توافقی نخواهد شد، مگر آن که بر رس همه“تفاهم که 

عاریه گرفته شده بود و بر این موضوع تأکید داشت که توافق بر رس جزییات، به معنای توافق کلی ” ایرلند شاملی هـ ش ۱۳۷۷

بیشرت   ستاوردهای آن،این اصل در عمل به این مفهوم بود که هم زمان با پیرشفت گفتگوها و سهم گیری جانبین در د منی باشد. 

به منفعت عدم تعرض و عدم بسیج نیروها پی بربند؛ حامیت طرفداران و موکالن بی قرار و شکاک خود را جلب منایند و امکان 

برعکس شدن روند مذاکرات را )از طریق حامیت راهکارهای اعتامدسازی مانند آتش بس غیر رسمی، برنامه های ماین پاکی ، 

 22وردسن، جستجوی کشتگان، ناپدیدشده ها، و رهایی زندانیان( محدود سازند.رهایی رزمندگان خ

اصلی مذاکره موافقت کردند: هیچ درخواستی درمورد آتش بس به عنوان پیش ش ط گفتگو ها یهردو جانب هم چنین بر سه قاعده

اتفاق می افتد نباید اجازه ” خارج“چه در  نخواهدبود؛ هدف نهایی مذاکرات خامته دادن به منازعه و خلع سالح فارک بوده ؛ و هر

داد تا بر گفتگوهای داخل اتاق تأثیر بگذارد و یا آن را مختل سازد. مخصوصا در عمل، رعایت این اصل آخر بسیار دشوار اما جهت 

جانب  فات دوگسرتده همراه با تلیموفقیت پروسه، حیاتی بود. چرا که طی چندین سالی که مذاکره جریان داشت، چندین حمله

در جریان بود و باعث عصبانیت تیم های گفتگو کننده می شد و تهدید می کردند که اعتامدشان نسبت به گفتگوها سلب شده 

ی گری با کمک و میانج –باید داوم یابد  اما توافق قبلی مبنی بر اینکه گفتگوها رصف نظر از هر آن چه که اتفاق می افتد  است.

 روند گفتگوها را از مختل شدن نجات داد و تداوم آن را تضمین کرد. -ران کیوباییتیم ناروی و تسهیل گ

 شد مذاکرات میز بر مناینده خواهان مدنییجامعه

مقدماتی؛ یمتاس های محرمانهیصلح مطمح نظر داشتند، این مراحل را در بر می گرفت: مرحلهیشیوه ای که طراحان پروسه

که در آن اقشار بیشرت ” گذار از منازعه“یبندی شده و پس از آنکه پیامن صلح نهایی می شد، یک مرحلهمذاکرات زمان یمرحله

جامعه نیز شامل می شدند. با درک مخاطرات پروسه ای که به حداقل روابط با اقشار مختلف جامعه کفایت می کند، حکومت 

د و فرصتهای رای زنی و مشورت را از طریق برگزاری اجتامعات و یا کلمبیا تالش می کرد تا مردم را در مورد روند صلح آگاهی ده

زنان با تکیه بر دالیل موجه به زودی خواهان سهم گیری بیشرت و   مدنی، بویژه شبکه هاییجلسات آنالین فراهم کند. اما جامعه

 مستقیم شدند.

                                                           
حداقل  –ات جنگی بعد از پایان منازعه می باشد و شامل رسیدگی به میراث تخطی حقوق برشی و جناییعدالت انتقالی پروسه ای است که متمرکز بر نحوه21 

مستندسازی و حقیقت یابی؛ به رسمیت شناخنت مصائب و رنجهای قربانیان؛ اقدامات سمبولیک مانند یادبودها؛   این مکانیسم ها است: بعضی از 

 حقوق و پرداخت خسارت؛ و مسئولیت پذیری.یاعاده

 :درا بنگری اینجا جزییات محتوای مذاکراتبیشرت در مورد یجهت مطالعه22 

Institute of Integrated Transitions, The Colombian Peace Talks: Practical Lessons for Negotiators Worldwide, September 2018, see it 

online:< https://www.ifit-transitions.org/resources/publications/major-publications-briefings/the-colombian-peace-talks-practical-

lessons-for-negotiators-worldwide/colombia-peace-talks-final-web-25-sept-1.pdf/view> 
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لیت کردند. آنها برای قانون گذاری، دفاع از حقوق برش، شبکه های زنان و جامعه مدنی کلمبیا چندین دهه برای رسیدن به صلح فعا

حامیت از مباحث عمومی در حامیت از صلح و نیز میانجیگری و کاهش سطح منازعه در میان جوامع خود تالش منودند. آنها برای 

ر شدند بانی ویا شدیدا مترض در این راستا قر  گفتگو و زنده نگهداشنت حامیت از صلح کمک کردند و بسیاری از آنانیایجاد زمینه

 و از این بابت در مورد کیفیت توافق صلح نگران بودند.

خصوصا گروه های زنان نسبت به سهم شان در این مذاکرات ناراضی بودند. هم زنان و هم مردان قربانیان خشونت های کلمبیا 

زه کرده بودند و بویژه در خصوص قضیه مصالحه با مبار  پرهیز -بودند و زنان و مردان هر دو برای رسیدن به صلح از طرق خشونت

فارک، هم زنان و هم مردان نیروهای رزمی تشکیل می دادند )اگرچه رهربی فارک هنوز هم عمدتا با مردان بود.( علی الرغم 

ست نفر از بی جهت سهیم ساخنت زنان در مذاکرات گذشته، زمانی که دور جدید گفتگوها در هاوانا آغاز شد، فقط یک اقداماتی در

 مذاکره کننده )به منایندگی از فارک( زن بود.

شور کصلح از رستارس ی، برگزار شد و چندین صد زن فعال در زمینهصلح برای زنان ملی نشست ، یکهـ ش ۱۳۹۲در اکتوبر سال 

دو جانب خواستند تا رسیدن  فراگیر و همه شمول مطالبات خود را مطرح کردند، از هریجمع شدند و برای رسیدن به یک مصالحه

 23ند.گفتگو ها در نظر گیر   به توافق، میز مذاکره را ترک نکنند؛ و به روشنی نیازها، منافع و تجارب زنان در مورد منازعه را در خالل

ین مطالبات و دادخواهی جامعه مدنی، چندین هیات به منایندگی از قربانیان، زنان فعال و گروه های اقلیت بومیان بر اثر تداوم ا

سطح  این اقدامات در  به هاوانا رفته و با تیم مذاکره کننده دیدار منودند تا نسبت به شنیده شدن مطالبات شان مطمنئ شوند.

ایعان، عذرخواهی و اصالحات در جهت یبا جامعه مدنی باعث شد تا فارک یک پروسه رسمیات باقی مناند و به طور مثال جلسات

  24منافع قربانیان را آغاز مناید.

 (ش هـ ۱۳۹۵) مجدد شکست تقریبا و توافق  یک به رسیدن

بر رس منت قرارداد صلح توافق حاصل شد و به  هـ ش ۱۳۹۵از سه و نیم سال مذاکرات فرشده، رسانجام در ماه جوزای سال  پس

با حضور داشت بان کی مون رسمنشی سازمان ملل، جان کری وزیر خارجه امریکا،  هـ ش ۱۳۹۵میزان  ۵طور رسمی در تاریخ 

ی گرفت: م بسیاری دیگر از مقامات به امضاء رسید. نکات کلیدی پیامن صلح این موارد را در بر رائول کاسرتو رییس جمهور کیوبا و

فارک در برابر تضمین امنیت جانی آن نیروها؛ ایجاد یک دیوان ویژه قضایی برای رسیدگی یخلع سالح و رفع بسیج نیروهای رزمنده

کمک به پایان بخشیدن به کشت مواد مخدر )توسط فارک( و کمک به یافنت   جنایاتی که در خالل جنگ به وقوع پیوسته اند؛

کومت(؛ تضمین زمین زراعتی، کمک مالی و خدمات ابتدایی به جوامع فقیر روستایی؛ و تحول فارک به منابع جایگزین )توسط ح
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وه بر بود که عال ” نظام امنیتی جامع“یک سازمان سیاسی و تضمین پنج مناینده در هر اتاق کنگره )پیامن هم چنین شامل یک 

 حامیت از اعضای حزب جدید می پرداخت.(یدیگر موارد به نحوه

به رفراندوم )همه پرسی( گذاشته شد. نظرسنجی های قبل از همه پرسی حاکی از  هـ ش ۱۳۹۵میزان  ۱۱پیامن صلح در تاریخ 

 ۵۴۰۰۰درصد رد شد. تفاوتی که شامل نظر کمرت از  ۴۹٫۸در برابر  ۵۰٫۲تصویب اکرثیت ساده آن بود، اما برعکس، با تفاوت اندک 

واجدان شایط رای دهی بود. این یدرصد همه ۳۸اشرتاک مردم هم بسیار پایین و کمرت از هرچند میزان   تن رای دهنده می شد

 نتیجه یک عقب نشینی قابل توجه در زمینه تحقق صلح بود.

اما احساس می کردند که رزمندگان فارک و مخصوصا فرماندهان آنان،  25اکرثیت مردم بی طرف با نفس صلح مخالفتی نداشتند

در چارچوب عدالت انتقالی مورد لطف قرار گرفته بودند. )زیرا طبق پیامن، چریک هایی که متهم به جنایت بودند،در بیش از حد الزم 

زندان محکوم می شدند و فعالیت سیاسی و یا   اما نه” محدودیت آزادی“  صورت اعرتاف، جزای سهل تری می گرفتند: آنها به

( این رای گیری دارای یک بعد سیاسی نیز بود. بیشرتین مخالفان پیامن از دسرتسی شان به دفاتر انتخابات محدود منی شد.

مناطقی بودند که طرفداران اوریبه رییس جمهور گذشته، آنجا حضور داشتند و بیشرتین موافقان طرح صلح را کسانی تشکیل می 

ی که در می کند که اکرثیت کسان استدالل یلس)نویسنده ای به نام یاکوبو گرا  دادند که بیش از همه از منازعه مترضر شده بودند.

این مناطق به پیامن رای مثبت دادند، تنها به خاطر بسیج قربانیان نه، بلکه نوعی ابراز مطالبه برای برچیده شدن وضعیت حضور 

  26و دریافت خدمات بوده است.  نظامی دولتیگسرتده

پس از همه پرسی، حکومت با رهربان مخالفان پیامن صلح دیدار کرد تا خواسته هایشان را دریافت مناید و سپس مذاکرات مجدد 

سیار نیسم های انتقالی برا در هاوانا آغاز کرد و جانبین بعد از شش هفته مذاکره، پیامن را بازنویسی کردند. شایط و تعریف مکا

داقل فارک هم چنان ح  حفظ شد. -عدم محکومیت به زندان و عدم ممنوعیت فعالیت سیاسی –سختگیرانه تر شد، اما نکات اصلی 

  27اول به عنوان سهمیه خود در نظر گرفت.یده کرسی پارملان را اقال برای دو دوره

موافقان صلح  که در آنجا اکرثیت با  –ر همه پرسی برگزار نشد، بلکه در کنگره پیامن صلح، باردیگیبازنگری شدهیدر مورد نسخه

تایید پیامن را تحریم کردند، اما منت جدید به اتفاق آرا تصویب شد و رسانجام یبه رای گذاشته شد. مخالفان رای گیری، جلسه -بود

 رسید.به امضای جانبین  هـ ش ۱۳۹۵قوس  ۴به طور رسمی بار دیگر در تاریخ 

 

 صلح پیامن امضای از پس اتفاقات

                                                           
25 Hisham Aidi, Why Colobians opposed the peace deal with FARC, Al Jazeera, 4th Oct 2016, see it online:< 
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پیامن، حداقل در سطح بین املللی ، به نظر می آمد، در زمان اجرای آن تداوم نداشت.   یوق و اشتیاقی که در زمان نافذ شدن

سازمان ملل اعالم کرد  هـ ش ۱۳۹۶و در جوزای  بیشرت واحدهای نظامی فارک ساحات منحرص به خود را ترک و خلع سالح شدند 

که آنها خلع سالح هفت هزار جنگجو را تکمیل کرده اند. اما ادغام این چریک ها به تأخیر افتاد و رهایی زندانیان بر اثر تأخیر در 

با حضور رهرب  هـ ش ۱۳۹۷اسد  ۹استامعیه در تاریخ یاولین جلسه 28تدوین قانون دیوان اختصاصی صلح به کندی پیرشفت.

ست هایی د اختطاف دیگر برگزار شد و آنها شهادت دادند که رهربشان در  لندونو، همراه با دو رییس” تیموچنکو“ودریگو فارک ر 
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شکت کرد اما  هـ ش ۱۳۹۷ سازی و در انتخابات پارملانی حملفارک خود را به صورت یک حزب سیاسی متامیل به کمونیسم باز 

درصد کل آرا و به این معنا  ۰٫۵کاندیدهای فارک جمعا بدست آوردند، کمرت از یتعداد آرایی که همه 30خوبی بدست نیاورد.ینتیجه

بود که بدون تضمین چند کرسی پارملان در ییل پیامن صلح، آنان منی توانستند مناینده ای در پارملان داشته باشند. چند روز 

نظرسنجی ها نشان می داد که وی شاید  31کرد. حذف قبل از انتخابات، فارک نام رهربشان را به دلیل بیامری از لیست کاندیدها

 قادر می شد تنها یک درصد آرا را بدست آورد.

با   مهوری، ایوان دوکو، یکی از افراد وابسته به جناح اوریبهمساعی صلح خواهانه زمانی باردیگر رضبه دید که در انتخابات ریاست ج

کمپاینی متمرکز بر انتقاد از پیامن صلح، برنده شد. وی توانست شهردار سابق شهر بوگوتا، گوستاوو پرتو، که زمانی خود یک 

، دوکو گفت که می خواهد پیامن با فارک هـ ش ۱۳۹۷اسد  ۱۶شورشی چپگرا بود را در دور دوم انتخابات شکست دهد. در تاریخ 

دوکو گفتگوهای صلح را با هدف فشار بر  هـ ش ۱۳۹۷و نیز مذاکرات جاری با جبهه آزادیبخش ملی را بازنگری مناید. در سنبله 

ا و ب آزادیبخش جهت توقف مبارزات مسلحانه شان، به تعلیق در آورد. گفتگوهای صلح که هامنند مورد فارک در هاوانایجبهه

حضورداشت منایندگان ونزوئال، کیوبا، چیلی، برازیل و ناروی به عنوان تضمین کننده های پیامن در جریان بود، از قبل نیز بر اثر 

 32ونزوئال و کلمبیا با دشواری مواجه بود. روابط تنش در
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صلح کلمبیا که برای دنبال کنندگان مباحث سیاسی در افغانستان بسیار آشناست، ایجاد یک کمیسیون اصالح انتخاباتی بود تا تقلب یبخشی از پروسه30 

 به جزییات اصالحات انتخابات را مسجل سازد. البته پیامن صلحیهای انتخاباتی را مورد رسیدگی قرار دهد و شامل شدن جنگجویان سابق در پروسه

مذاکرات رییس جمهور سنتوز، یک هیأت مستقل انتخاباتی، به شمول کارشناسان مستقل بین املللی را مأمور یانتخاباتی اشاره ای نداشته است. در خامته

 :مالحظه منایید اینجا قانون انتخابات را اصالح منایند. جزییات آن را  کرد تا در فرصت مقتضی قبل از انتخابات،
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باردیگر خشونت ها که پس از امضای پیامن صلح با فارک کاهش یافته بود، به گونه روز افزونی، مخصوصا درمناطقی افزایش یافت 

 همچنان رقابت بر رس کنرتل کشت کوکا شدت گرفت  پر مناید. که گروههای شورشی آنجا را تخلیه کردند و دولت نتوانست خالء را

ناح که مرتبط با شبه نظامیان وابسته به ج –و منجر به یک سلسله خشونتها گردید. گروههای رقیب را گروه های شبه نظامی پیرو 

های جدا شده از فارک، و مافیای سابق فارک تشکیل می دهد که مجمع واحد – 33راست بود و هیچ گاه به درستی منحل نشدند

واحدهای متمرد  34سابق فارک می باشد.یرزمنده ۲۵۰۰ حدود ناراضی گشته و مشتمل بریرئیسان مافیا و جنگجویان گذشته

بودند که آنان به دالیل ایدئولوژیک از وضعیت آمادگی نظامی خارج نشده اند، اما هم زمان مترکزشان بر کنرتل منابع  مدعی  فارک

داشتند که آنها ابتداء  ابراز برخی از جنگجویان نیز  35ت مواد مخدر، ماین گزاری های غیر قانونی و اخایی بود.مالی شان از تجار 

گرفنت از سوی گروههای شبه نظامی آسیب پذیرند، دوباره بسیج دست از جنگ کشیدند، اما زمانی که دریافتند در برابر هدف قرار 

دلیلی جدا کردند و اکنون می خواهند تا یصلح بدون ارایهیاما کسانی دیگری نیز از آغاز مذاکرات راه خود را از پروسه 36شده اند.

 جایی که امکان دارد سهم بیشرتی از درآمد ناشی از خط قاچاق کوکائین بدست آورند.

 دفرت اظهارات زایش خشونتها به طور خاص فعاالن اجتامعی، رهربان اجتامعی و مدافعان حقوق برش را هدف گرفته اند. طبقاف

هـ  ۱۳۹۷الی جوزای  هـ ش ۱۳۹۵امعی و مدافع حقوق برش در خالل سالهای رهرب اجت ۳۱۱بازرس حقوق برش کلمبیا حداقل 

تعداد  38به قتل رسیده است. هـ ش ۱۳۹۷رهرب اجتامعی تنها در سال  ۱۹۰نیویورک تایمز  گزارش و طبق یک 37کشته شده اند ش

 39صلح فعالیت می کردند.یزیادی از این فعاالن را کسانی تشکیل می دهند که در پروژه های مرتبط با پروسه

ناظران این قتل ها را تالشهایی در راستای محدود کردن مشارکت سیاسی، خارج ساخنت پروژه های توسعه ای و تضعیف اقدامات 

 سازی نظامی می تواند به  با این وجود جامعه مدنی نگران است که عکس العمل شدید دولت ی دانند. جهت کنرتل کشت کوکا، م
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34 Inside Crime, Ex-FARC Mafia: The New Player in Colombian Organized Crime, 9th March 2018, see it online:< 

https://www.insightcrime.org/colombia-organized-crime-news/ex-farc-mafia-new-player-colombian-organized-crime/>  
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https://www.insightcrime.org/news/analysis/we-will-not-demobilize-first-farc-dissidents-wont-be-the-last/> 
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که تازه بعد   فرصتی گشته و   مشارکت سازمانهای اجتامعی رسانجام منجر به ضیق شدن هرچه بیشرت فضا برای بیانجامد و  صلح

 40از بین برود. از پیامن صلح فراهم آمده است 

 موارد مهم مرتبط با افغانستان .3

 صلحیهدف و تعهد مشرتک در قبال پروسه

ه شد تا جنگ و تصمیم گرفتصلح کلمبیا یادآوری منود، گفت آن پروسه به این دلیل موفق بود که یوقتی جرنال نیکلسون از پروسه

صلح هم زمان درجریان باشند و گفتگوها محرمانه دنبال گردد. مسلام درپیروزی مذاکرات صلح کلمبیا این اصل نیز مربم بود تا 

هنگامی که جانبین برای مذاکرات رسمی مهیا نیستند، گفتگوها محرمانه باقی مباند و حصول توافق صلح، مرشو ط به آتش بس 

این حال عمده ترین درس شاید چیز دیگری باشد: اینکه جانبین به اهمیت ایعان رسمی به هدف مشرتک مبنی بر پایان نشود. با 

دادن به جنگ و تداوم گفتگوها به رغم اتفاقات خونین در خارج از جلسات متعهد ماندند. این اصل مهم باعث شد تا خطر ملغا 

ود و مفسدین )و اخالل گرانی( که می توانستند مذاکرات را بر اثر نقض آتش منتفی ش -که همیشه متصور است –شدن مذاکرات 

 بس به هم ریزند، و یا جنگ را شدت دهند و یا بحران سیاسی را خلق و تشدید کنند، موفق نشدند.

یز مردم نیاما رسیدن به این سطح از تعهد در هر شایط جنگی بسیار مشکل است. دو طرف به یک دیگر اعتامد ندارند و عامه

در افغانستان شایط پیچیده تر است زیرا توافقی بر رس اینکه چه کسی باید صلح آورد، وجود   نسبت به روند صلح مشکوک اند.

گفتگوها و حافظ عزت و وقار )مردم( می داند، در حالیکه طالبان حتا آنان را به یندارد. حکومت افغانستان خود را برگزارکننده

مهم نزاع، به رسمیت منی شناسد و ارصار بر گفتگو با امریکایی ها دارند )که به زعم آنان نیروی اشغالگری است عنوان یک طرف 

بر   زحکومتی نییاختالف در دسته  قدرت محسوب می شوند.(یکه حکومت مرشوع آنان را ساقط و مانع عمده در برابر کسب دوباره

 ، مذاکرات مستقیم امریکا با طالبان شایط را پیچیده می کند.به هامن مقیاس 41پیچیدگی وضعیت می افزاید

                                                           
 به این ګزارش بنګرید: 40

7/-1-july-of-week-process-peace-colombias-in-week-https://colombiapeace.org/2018/07/24/last 

 کرد تا برای مذاکرات دوجانبه با طالبان آماده بازسازی و تیم رهربی شورای عالی صلح را منتصب اخیرا رییس جمهور غنی یک تیم مذاکره کننده صلح را41 

ا را برای برگزاری مذاکره پرسش برانگیز می دانند. سه حزب سیاسی که رسام جزو باشند، با این حال چندین حزب سیاسی مأموریت و توانایی این سازو کاره

ود را هفت نفری خینظام حاکم اند ولی اغلب در نقش اپوزیسیون ظاهر می شوند )جمعیت اسالمی، جنبش ملی و حزب اسالمی( تیم مذاکره کنندهیبدنه

 نبه عدم متایل طالبان جهت متاس با حکومت، مأموریت داده اند تا از طالبان بخواهند که با حکومت وارد گفتگو شوند. جمعیت اسالمی یک پال  پاسخ در

دو  را به جای مذاکره -حکومت، مقاومت، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و طالبان –و شامل ساخنت پنج گروه مذاکره کننده  کشیده پیش جایگزین صلح را

 د:به این ګزارش ها بنګرین جانبه مطرح کرده است.
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ق و تحق  جهت موفقیت مذاکرات، دو جانب می بایست یکدیگر را به عنوان شیکی مناسب برای جستجوی راه حل ختم جنگ

ن به جامعه رشیابه رسمیت بشناسند. در حالیکه حکومت افغانستان ترجیح می دهد تا گفتگوها را راهی برای بازگشت شو  صلح 

 تلقی کند، طالبان توقع دارند که حداقل هدف شان مبنی بر زندگی در کشوری عاری از جنگ و اشغال بیگانه، رسام پذیرفته شود.

ین ناشی از درک ا -که به تداوم گفتگو ها رصف نظر از همه مشکالت کمک کرد –تعهد دو طرف کلمبیایی مبنی بر ختم منازعه 

ز هم افغانستان هنو یبه نظر می رسد که منازعه جانبی توقع کسب پیروزی بر اثر تداوم خشونت ها نداشت. موضوع بود که هیچ 

به این نقطه نرسیده، اگرچه واضح است که هیچ یک از دو جناح منی تواند برنده شود. )طالبان شاید امیدوار باشند که بر اثر گذر 

های خارجی از درون فروپاشد، اما این سناریو برای هیچ کس موفقیت منی  زمان حکومت فعلی به خاطر کاهش احتاملی حامیت

آورد. زیرا با وجود تعداد کثیر گروه های مسلح خود مختار و وفور گسست های متقاطع، شکل گیری یک جنگ دیگر میان جناح 

 های مختلف و یا هرج و مرج عمومی بر اثر سقو ط حکومت مرکزی متصور است.(

نشان می دهند که آنها شاید در گفتگوهایی برای ختم جنگ  –عمدتا حکومت افغانستان، طالبان و امریکا  –جنگ طرفهای مختلف 

شکت کنند، اما هنوز هم منی توان نشانه ای از یک عزم و یا تعهد مشرتک جهت خامته دادن به منازعه را مشاهده کرد. هنوز هم 

عیف دیگری چشم دوخته اند و صلح و یا حداقل تالش مشرتک برای تحقق آن، هنوز جوانب درگیری به پیروزی نظامی و یا تضیهمه

ختم جنگ مطرح نیست. البته این وضعیت به این معنا نیست که نباید گفتگو یهم به طور قناعت بخش به عنوان بهرتین گزینه

نی را باید راه بسیار طوال   ت که جهت آغاز مذاکراتکرد و یا گفتگو منی تواند اعتامدسازی کند، بلکه باید این واقعیت را در نظرداش

 طی کرد.

تقریبا چهار سال وقت گرفت تا جانبین در قضیه کلمبیا به یک توافق رسیدند، در حالکیه هر دو طرف مصمم بودند تا زمان پایان 

استفاده از درسهای ینان تجربهاین مذاکرات در حالی این قدر به طول انجامید که آ   دادن به جنگ، دست از مذاکره برندارند.

آموخته شده بر اثر مذاکرات ناکام قبلی را داشتند، به کمک تسهیل گران خربه دسرتسی داشتند، و به پیگیری نشست ها طبق یک 

ال ح کمرتی دارند و تسهیل گر مناسبی نیز تا بهیدو جانب در افغانستان تجربه  زمان بندی بسیار منظم و فرشده پای بند بودند.

اظهار وجود نکرده و تنها دیدارهایی نا منظم صورت گرفته است. و هامنگونه که قبال یکر شد، هنوز هم بر رس اینکه کدام طرف دور 

صلح احتامال نیازمند وقت بیشرت و یک روند موقتی یمیز مذاکره باشند، توافقی بدست نیامده است. بنابراین پروسه

 اتی است.گفتگوهای آزمایشی و مقدم جهت 

جاری، یهر فرمولی که رسانجام برای شکل گیری گفتگوها انتخاب شود، نیازمند ایعان و دربرگیرنده این واقعیت است که منازعه

تنها جنگ میان افغانها نیست زیرا نیروهای بین املللی نیز در افغانستان حضور دارند، تداوم حکومت افغانستان وابسته به کمک 

ست، پناهگاه هایی برای مدتی طوالنی در پاکستان وجود داشته، جمعیت کثیری از افغان ها در ایران و پاکستان های بین املللی ا

  42.جهانی علیه افراطیان خشونت طلب و تروریسم مرتبط استیمبارزهیمهاجرند و جنگ افغانستان با گسرته

                                                           
به صلح: فصل بعدی صلح تحت رهربی افغان ها منترش شده است، رییس جمهور غنی پنج اعالنیه را همراه با  دستیابی سندی که به تازگی با عنوان در 42 

یک برنامه پنج مرحله ای و شامل این موارد می باشد:  -که احتامال به صورت یک جانبه طرح شده است –یکی از پنج اعالن   چهار اصل مطرح می کند.

و با این فرض که  –اسالمی و رسانجام ناتو و کشورهای ییربط غیر ناتو -گفتگوی بین افغانی، گفتگو با امریکا و پاکستان، بازیگران بین املللی، دنیای عرب

این طرح در مورد موضوع گفتگوی این پنج نشست مختلف و اینکه یمنترش شدهیاین گفتگوها می باشد. خالصهیهمهیافغانستان برگزار کننده حکومت

https://president.gov.af/file/sites/4/2018/11/Achieving-Peace-Plan-Summary-English-.pdf


 الزم و منعطف مناسب، ولی محدود خارجی حامیت

هر جنگ دیگری، با وجود آن که هر دو جانب مصمم به گفتگو بودند، عدم اعتامد نسبت به نیت دیگری بسیار در کلمبیا، مانند 

از آغاز مسلم بود که بدون حامیت خارجی جهت تسهیل و به گونه ای تضمین دوام گفتگوها، آنان حتا منی توانستند بر   شدید بود.

صلح یر دو جانب اراده داشتند تا گفتگو ها را کنرتل کنند و در قبال پروسهولی ه  رس چارچوب اصول گفتگوها به توافق برسند.

 مسئول باشند و به همین دلیل آنها بر روش گفتگوی رو در رو همراه با حامیت محدود خارجی موافقت کردند.

به عنوان  ا در مذاکرات رسمی نیزگفتگوهای مقدماتی بودند و جانبین از آنها خواستند تیناروی و کیوبا قبال شاهد و تسهیل کننده

سهم داشتند )همراهی ونزوئال به هر ” کشورهای مکمل“حضور داشته باشند و دو کشور ونزوئال و چیلی نیز به عنوان ” ضامن“

 شترتیب از ابتدا الزم پنداشته می شد، اما چیلی را کلمبیا به خاطر تعدیل نقش رییس جمهور چاویز به این جلسات دعوت کرد.( نق

اختصاصی هر یک از کشورهای پشتیبان صلح روشن نبود، اما مناینده کشورهای ضامن، در جلسات اشرتاک اما صحبت منی کردند 

مشخص نکردن نقش این کشورها، باعث   کشورهای مکمل در پایان هر نشست از محتویات مذاکرات آگاه می شدند.یو مناینده

ه باشند و در عمل، کیوبا و ناروی بر پابندی جانبین به مذاکرات نظارت می کردند، نقش شد تا آنها بتوانند انعطاف بیشرتی داشت

حافظ متون تهیه شده را داشتند، در مورد پیرشفت توافقات بنا به درخواست جانبین اطالع رسانی می کردند و حضور متخصصان 

زمینه سازی می کردند. در صورت بحران و یا اختالفات   ل(را در صورت نیاز)به طور مثال در مورد عدالت انتقالی و حقوق بین املل

 اساسی جانبین، آنان گزینه های بدیل را پیشنهاد می کردند و یا حامیتهای مادی مورد نیاز را فراهم می آوردند.

طرف  ربه و بیدر مورد افغانستان نیز، تصور یک روند پایدار و سنجیده شده و موثق بدون پشتیبان های خارجی قابل اعتامد، خ

آسان نیست. پشتیبان خارجی عالوه بر پابند نگهداشنت جانبین به تداوم پس از آغاز گفتگوها، به زمینه چینی دیدارها و تعیین 

موضوع هر نشست و نیز اینکه در هر نشست چه کسانی باید در جلسه حارض باشند کمک می کنند. حضور پشتیبان ها می تواند 

ظ مفید واقع شود و هامنند مورد کلمبیا، آنها شاهدان مذاکرات خواهند بود، نشست ها را تسهیل خواهند هم زمان به چندین لحا

کرد و از اسناد تولید شده حفاظت خواهند کرد و می توانند در صورت نیاز مشورت ارایه منایند و ضامن و ناظر پیامن باشند. مسلام 

یرند که دستی در جنگ نداشته، شکیبا باشند و عجله ای برای اعالن موفقیت این نقش را باید کشورها و یا اشخاصی به دوش گ

 ندارند.

 آن اجتامعی بسرت و جنگ از دور به آهسته، روندی شکننده: تعاملی

تصمیم کلمبیا جهت برگزار منودن نشستها در خارج از کشور، بدور از چشم رسانه ها، سیاست مداران و میدان جنگ، مذاکره کننده 

اعتامدسازی میان طرفین را فراهم آورد. یقادر ساخت تا در سخت ترین شایط به توافق برسند. هم چنین این شیوه زمینه ها را

سات احسا“می مناید که اولین جلسات تا چه اندازه دشوار بوده است:  یادآوری فرانک پیرل، یکی از مذاکره کنندگان حکومتی

                                                           
” گفتگو )دیالوگ(“یکلمه  اطالعاتی ارایه منی کند و بدین لحاظ مفهوم  آیا این نشست ها قبل و بعد و یا همزمان با گفتگوهای بین افغانی صلح خواهند بود،

 pdf-English-Summary-Plan-Peace-https://president.gov.af/file/sites/4/2018/11/Achieving.وګورئ:  در این سند روشن نیست.

 :را بنگرید اینجا طرح صلح رییس جمهور غنی که شبکه تحلیل گران منترش منودهیجهت مطالعه 

proposals/-peace-new-ghanis-president-wheel-steering-the-to-analysts.org/getting-https://www.afghanistan 
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متضادی بر جلسه چیره بود چرا که ما رویاروی کسانی نشسته بودیم که قتلهای فجیعی را مرتکب شده بودند. و آنان نیز با منایندگان 

 43”حکومتی روبرو بودند که آن را ظامل و فاقد مرشوعیت تلقی می کردند.

ضوع جلسات به زودی به این مو این گفتگو ها بیش از آنچه که تصور می کردیم طوالنی شد. اما پس از آغاز :”آورد می یاد نیالندر به

های منازعه برمی گشتند. این ها دالیلی بودند   دو موضوع اول اجندا، اصالح اراضی و مشارکت سیاسی واقعا به ریشه… پی بردیم 

د مدتی زمان برد تا جانبین صحبت کنن  منازعه بود.یکه فارک شصت سال قبل دست به اسلحه شد و این دو موضوع مسلام ریشه

کرد  ابراز وی در مصاحبه ای دیگر، فیلسوفانه 44”منازعه را تبیین و مواضع یکدیگر را درک کنند.ینظرگاه هایشان در مورد پیشینهو 

 45”هر گفتگویی میان انسان ها، آنها را متحول می سازد.“که 

 اطالع رسانی و یایم فرصت اعتامدسازی، توافق جانبین مبنی بر محرمانه ماندن دیدارها و موضوع جلسات و نحوهبه خاطر تداو 

شامل ساخنت عامه در روند مذاکرات و مخصوصا رعایت این تعهد، بسیار حیاتی بوده است. بویژه در آغاز گفتگوها، محرمانه بودن 

به رشد مستند سازی و یادداشت تجارب گفتگوها در افغانستان، می توان دریافت  با توجه  باعث شد تا گفتگوها مختل نگردد.

در تجارب گذشته، شوع گفتگوها با طالبان غالبا به بیرون درز کرده، همراه با بیانیه های پیش از موعد بوده و یا متایل یک   که

زیادی از  تعدادیند گفتگوها هم چنین به دلیل مداخلهضعف آنها تصور شده است. تداوم مراقبت از رو یطرف برای گفتگو، نشانه

دیپلامت ها و جرناالن و نیز مأموران حکومتی پیچیده می شود چرا که مأموران حکومت خود را تحت فشار حس می کنند تا اندکی 

 نشان دهند. –در صورتی که هنوز اصال توفیقی بدست نیامده و یا هنوز زودرس است  –پیرشفت را 

آنهایی است که دور میز مذاکرات حضور ندارند و منی دانند که چه   نفی مذاکرات پنهانی نیز ایجاد اعتامد ضعیف میانجانب م

موضوعاتی مذاکره می شود. آنها نگران اند که منافع آنان در زمان مذاکرات نادیده انگاشته شود و یا نسبت به رضرهای ناشی از 

. شفاف بودن اهداف و اصول گفتگوهای احتاملی، انتخاب دقیق مذاکره کنندگان و تسهیل پیامدهای منفی مذاکرات در هراس اند

ن حال با ای  مدیریت این وضعیت کمک می مناید.  کننده ها و اطالع رسانی در مورد مراحل مختلف گفتگو می تواند تا حدودی در

ر مذاکرات متداوم، بویژه در محیطی که دو قطبی مثال کلمبیا نشان می دهد که حتا یک پیامن صلح سنجیده شده و مبتنی ب

 شده، می تواند بسیار آسیب پذیر باشد.

در مورد افغانستان، مسئله های عمده ای که می بایست قبل از آغاز مذاکرات در نظر گرفته و رفع شوند ناظر بر این نگرانی ها است 

ای متعصب است )و مصالحه با طالبان می تواند این روند را که گویا حکومت فعلی افغانستان به دنبال تحقق اجندای پشتون ه

بیش از پیش وسعت دهد(؛ هراس از اینکه فرهنگ تفرقه گرایی، تقسیم قدرت و معافیت بر اثر سهیم کردن طالبان در قدرت، قبل 

ا ت افغانستان متایل دارند تافزایش خواهد یافت؛ ترس از اینکه جامعه بین امللل و حکوم  از رسیدگی به عوامل و عواقب منازعه،

                                                           
43 Jim Wyss, The winding, secret negotiations that led to Colombia’s peace talks, Miami Herald, 23 Sep 2016, see it online:< 

https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/colombia/article103784446.html>  

 اینجا بنګریند:به 44 

-transcript-episode-full-2016-21-/september1.3771937-2016-21-september-for-current-https://www.cbc.ca/radio/thecurrent/the

1.3773207#segment2 
45 Lyse Doucet, The lessons of Colombia’s extraordinary peace process, BBC, 29 Sep 2016, see it online:< 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-37498940> 

https://www.cbc.ca/radio/thecurrent/the-current-for-september-21-2016-1.3771937/september-21-2016-full-episode-transcript-1.3773207#segment2
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مردم را به معامله بگذارند و به خاطر رسیدن به یک صلح صوری، دستاوردهای کشور در سالهای اخیر یحقوق زنان، اقلیت ها و همه

 در زمینه حاکمیت قانون و آزادی ها و حامیت از حقوق شان را از دست دهند.

 شتهگذ از شده آموخته درسهای مبنای بر جدید روندی

ات تجارب دوره های گذشته مذاکر یصلح کلمبیا بر مبنای درسهای فراگرفته شده از تداوم منازعه و نیز بررسی و مطالعهیپروسه

صلح تدوین شد. این درسها تحت چهار اصل اساسی خالصه شدند که بعدها روند صلح را هدایت می کرد : گفتگوهای محرمانه 

گزاری جلسات در خارج از کلمبیا؛ حضور نظامیان در میز گفتگو و جلب پشتیبانی و مقبولیت برای تدوین اجندای مذاکرات؛ بر 

اگرچه کاربرد این واژه می تواند اشاره   46منوده است.خود از چهار اصل یادآوری  صلحیبرنامه رییس جمهور غنی نیز در  منطقه ای.

مشرتک )احرتام به قانون اساسی و حاکمیت قانون، یای به روند صلح کلمبیا تلقی شود، اما اصول مورد نظر وی بیشرت به زمینه

برای  بممنوع بودن مشارکت سیاسی گروههای مرتبط با تروریسم( می پردازد تا به اصولی که می توانند جهت ایجاد یک چارچو 

 مذاکرات مفید واقع شوند.

اصل دیگری که روند کلمبیا از آن تبعیت کرد، عدم ارصار بر آتش بس بود. این واقعیت که فارک از فرصت آتش بس مهیا شده در 

نود میالدی جهت بازسازی تشکیالتی خود استفاده کرد، توجیه یک آتش بس دیگر را قبل از رسیدن به توافق ، در برابر یدهه

تجارب دوره های پیشین مذاکرات هم چنان خاطر نشان ساخت   کسانی که نسبت به نیات فارک بد بین بودند ، مشکل می ساخت.

نبود یک آتش بس دو جانبه به این معنا است که مردم  می تواند احتامل شکست گفتگو را افزایش دهد. از سویی،   آتش بس  که

فین در مورد صلح دریافت می کنند و پس از هر رخداد خشونت بار، مردم تداوم گفتگوها را طر یپیام های متناقضی در مورد اراده

 زیر سوال می برند.

به مذاکرات صلح اقدام کند، چرا که به نظر می رسد که جناح  –گفتگو بدون آتش بس  –شاید افغانستان نیز تحت چنان شایطی 

س اما حتا بدون آتش ب  بس به موافقت برسند و یا آتش بس را تدوام دهند. های مختلف منی خواهند بر رس جزئیات و شایط آتش

رسمی نیز، الزم است تا به طور قابل مالحظه ای از میزان خشونت ها مخصوصا علیه مردم ملکی کاسته شود و در صورت وقوع 

 رصاحتا چنان حمالتی محکوم گردد.

تجارب گذشته مذاکرات صلح فرا گرفتند، توافق بر رس تعیین اجندایی  کلمبیا از خالل بررسی  درس دیگری که دو طرف منازعه

کوچک تر را در برداشت در حالیکه یمسئله ۴۸مسئله عمده و  ۱۲قبلی مذاکرات، یمحدود برای مذاکرات رسمی بود. آخرین دوره

مورد آن بودند، مثال برخی گامن می کردند بسیاری از آن مسایل فراتر از حدودی بود که مذاکره کننده ها قادر به تصمیم گیری در 

الح نظام اجتامعی و یا اصیفارک در موقعیتی است که می تواند به طور مثال تغییر نظام اقتصادی کشور و بازنگری در مدل توسعه

 عدلی و اصالح حکومت را مطالبه مناید.

صلح ندارد، اما هنوز هم می تواند از گذشته بیاموزد. این یمهچندین دوره مذاکرات پیشین با طالبان را در کارنایافغانستان تجربه

اسالم آباد )که پس  هـ ش ۱۳۷۲، پیامن سال هـ ش ۱۳۶۷کشور می تواند ابتدا مذاکرات گذشته صلح، مانند پیامن جنوا در سال 
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 ۱۳۷۹باقی می مانند(، میانجیگری  از امضای آن رهربان مجاهدین به مکه رفتند تا قسم یاد منایند که نسبت به آن قرارداد متعهد

قرارداد میان   در بن، تفاهم نامه حکومت وحدت ملی و هـ ش۱۳۸۱سال یسازمان ملل میان طالبان و ائتالف شامل، پروسه هـ ش

 را مرور مناید. هـ ش۱۳۹۶حکومت و حزب اسالمی در سال 

نامه بن، تفاهم نامه تشکیل حکومت وحدت ملی و قرارداد صلح به شمول تفاهم  –آنچه که درمورد متام تفاهم های اخیر افغانستان 

قابل یکر می باشد این است که همه عمال با عجله صورت گرفته، هدف و حدود شان بسیار بسته بوده و با فشار و  -با حزب اسالمی

حرز است ان بودند. نشانه هایی محامیت شکای بین املللی تهیه شدند در حالیکه خود آنان نیز تحت فشار زمان بندی برنامه هایش

ه وی داشت ک ابراز افغانستان اخیرایامریکا در مورد مصالحهیکه باردیگر این خطاها در حال تکرار اند. زملی خلیل زاد، فرستاده

 و با تأکید ابراز امیدواری کرد که طالبان و حکومت افغانستان از فرصت” برای پایان بخشیدن به تراژدی افغانستان شتاب می کند “

برنامه ریزی شده است و وی انتظار  ۱۳۹۸ریاست جمهوری بدین منظور سودجویند، انتخاباتی که برای ماه حمل یانتخابات آینده

. )بعد از آنکه وی نسبت به معنادار 47دارد که این تاریخ به عنوان رضب االجلی برای تحقق روند صلح و دستیابی به یک پیامن باشد

ح صل اعضای شورای عالی  گفت که هم عجله دارد و هم واقع بین است.(  بودن این برنامه اش تحت فشار قرار گرفت، مرصانه 

داشتند که حکومت امریکا به خلیل زاد فقط شش ماه وقت داده تا مذاکرات میان امریکا و طالبان را  اظهار نیزپیرامون این موضوع

اطراف جنگ یمخصوصا با در نظرداشت این واقعیت که هنوز هم، اراده و تعهد همه . چنین رویکردی،48نهایی و اجرایی کند

 .سنجیده شده و عمیق نخواهد شدیمنتج به یک پروسه  افغانستان نسبت به مذاکرات رسمی پرسش برانگیز و ناروشن است،

  باشد؟ باید چه ها گفتگو محتوای

ی در زمینه مذاکرات رسم -و هم چنین حکومت افغانستان و امریکا –و طالبان با در نظرداشت این واقعیت که حکومت افغانستان 

نیست چه مسایلی در اجندای گفتگوها گنجانده شده و مواضع هریک از اطراف منازعه در   اندکی دارند، روشنیبا یکدیگر، تجربه

غانستان خود را در جایگاه مدافع قانون حکومت اف  مورد آنها چیست. ورای گفتگوهای صلح، مواضع جوانب ییدخل روشن است.

اساسی، و طالبان خود را یک تحریک ملی برای ایجاد حکومت اسالمی و مبارزه علیه اشغالگران خارجی و حکومت وابسته به آنها 

یجه معلوم در نت.  49تعریف می کنند. با این حال در میان تحریک نیز نظرهای مختلفی وجود دارد که تا به حال تبلور نیافته اند

 برای گنجاندن در اجندای مذاکرات مطرح می کنند.  نیست که طالبان چه مطالبات و نگرانی های عمده ای را
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ه اخیر اکورد منعکس شدیمنایندگی از دسته های مختلف طالبان توسط نرشیه  وجود دیدگاه های مختلف در میان طالبان در مصاحبه با پنج تن به49 

 این گزارش می نویسد:  است.

ه آنان یکر است کیوجود دارند. صداهایی که در این گزارش منعکس می شوند، منتقد رهربی شان هستند، اما شایسته صداهای مختلفی در میان طالبان »

و نیروهای دولتی که حارضند اسلحه خود را به شورشیان بفروشند ویا ” جنایتکاران بر رس قدرت“از حکومت کابل هم ناراضی اند، از فساد شکایت می کنند، 

این طالبان حارض نیستند تسلیم شوند وبه کابل بروند، اما آنان عالقمند پایان بخشیدن به منازعه   انی که درگیر جنگ اند، منی شتابند.به کمک فرمانده

https://www.pbs.org/newshour/show/despite-intensifying-violence-in-afghanistan-u-s-is-in-a-hurry-for-peace
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حکومت و طالبان و نیز مردمی که خود را گرفتار در میدان منازعه می بینند،  احتاملی صلح وقت کافی در نظر گیرد تا یاگر پروسه

طالبان از این فرصت برای تبیین اهدافی که   منایند، می توان انتظار یک روند مفید را داشت. موقف و چشم انداز جدیدی را ابراز

ار مشابه که بسی –به خاطر آن ایستاده اند )و احتامال شامل مطالبه برای اصالح قضاء، مبارزه علیه فساد و اجندای حکومت اسالمی 

 نگی اصالح و تغییر در نظام سیاسی کنونی برای تحقق آن اهداف ،( و چگو -درخواست های مجامع سیاسی محافظه کار می باشد

بهره می برند. آنان هم چنین نیاز به درک این موضوع دارند که شیک شدن در نظام چه اثری بر اعتبار آنان می گذارد؟ اگر آنان 

بر عکس اگر خواسته های   ه خواهند شد.حتا افراد خود مواج  مطالبات بسیار رادیکالی را طرح کنند، باخطر از دست دادن حامیت

 آنان بسیار فراگیر باشد، فرصت مذاکره را به خطر خواهند انداخت.

جنگجویان برای همراهی با تحریک طالبان، بویژه در سطح محلی، به ندرت مرتبط با تعقیب اهدافی است که یدر عمل، انگیزه

ل و اشتغال زنان، تغییر قانون اساسی( و یا خواسته های جذاب برای ناشی از اجندای ایدئولوژی طالبان )محدود کردن تحصی

سطوح رهربی طالبان )تعدادی وزارت خانه، کنرتل بر والیات و نیز سهیم شدن درانتخابات( می باشند. در واقع روشن نیست که 

ن رهربی طالبان نیست تا قومندا مطالبات طالبان چیستند و به چه چیزی می خواهند برسند، و این موضوع تنها محدود به سطوح

 خود را زمین بگذارند.یهایشان را قناعت بخشند در برابر تعهداتی، اسلحه

می باشد. اصولی که می بایست اکرثیت حامیان هردو جناح ” اصول صلح“موضوع مفید دیگر، پس از شوع گفتگوهای آزمایشی، 

در مورد کلمبیا عمال این اصول، هامن پایبندی . 50بندی های جناحی باشدبر رس آن توافق منایند و چارچوبی فراگیرتر از دسته 

پایان دادن به منازعه به توافق رسیدند و فارک از یمشرتک هر دو جناح نسبت به تداوم گفتگو ها تا زمانی است که بر رس نحوه

 وضعیت آمادگی جنگی خارج شد.

 

 

 صلحیپروسه در زنان نقش

                                                           
شرتک ماین موارد نگرانی های یجالب است که آنان در مورد شغل، منایندگی، قدرت در کابل و ولسوالی ها، و نفوی پاکستان صحبت می کنند )و همه  اند.

   («افغان ها استیهمه

r.org/downloads/Incremental%20peace%20in%20Afghanistan.pdf-https://www.c 

جاییکه از آن  وکراتیک و صلح آمیز جهت حل مسایل سیاسی، تدوین می شوند.پرهیز، دیم-اصول صلح معموال حول محور تعهد در قبال شیوه های خشونت50 

جهت توضیحات بیشرت در این مورد به این آثار  ( است. Mitchell principlesاین اصول ابتداء توسط ایرلند شاملی به کار رفت، موسوم به اصول میشل )

در  ؛ ۳۹، ص. ۲۰۰۰کولین کنوکس و پدریک کویرک، بنای صلح در ایرلند شاملی، ارساییل و افریقای جنوبی، لندن: پالگراو مکمیالن،   :مراجعه منایید

رجوع کنید. ( ۱۹، )ایجاد روند صلح در افغانستان، ص. اکورد نرشیه ۱۳۹۵سال   افغانستان به گزارش منترش شده در شامرهیمورد ارتبا ط این اصول با زمینه

محض به یمسیر گفتگوها از مترکز بررس معامله“این نرشیه با افغانستان در این امر نهفته است که آن اصول می توانند چاره جویی کنند تا یارتبا ط ویژه

 ”کرامت انسانی و تحول منازعه تغییر یابدسمت دستاوردهای پاسداشت 

https://www.c-r.org/downloads/Incremental%20peace%20in%20Afghanistan.pdf
http://www.c-r.org/downloads/Processing%20peace%20in%20Afghanistan.pdf


صلح، عمدا به دور از یزمانی که پروسه .51شبکه های زنان در حامیت از صلح نقش مهمی به دوش داشتندجامعه مدنی و بویژه 

پنهان بودن گفتگوها و نیز کوچک   مردم( دسرتسی شان به دلیلیانظار عامه برنامه ریزی و اجرا می شد، زنان ) و تقریبا همه

جه، محدود گشت. اما حتا یک تیم کوچک مذاکره کننده نیز باید تکرث و مذاکره کننده ها بر مبنای دالیلی مو ینگهداشنت عده

تنوع را از طریق شامل ساخنت زنان درجمع مذاکره کننده ها و نیز دریافت نظریات گروه های زنان، حفظ مناید. در مورد 

ای پشتیبانی آنان افزایش یافت و کلمبیا، به مرور زمان، تعداد زنان در جمع تیم های مذاکره کننده و نیز در کمیته هیقضیه

مکانیسم هایی به کار بسته شد تا مذاکره کننده ها بتوانند نظریات مهم و حیاتی دیگران را، مخصوصا زمانی که صحبت بر رس 

 حقوق قربانیان و اعاده حقوق تلف شده بود، دریافت منایند.

وسیعرت  صلح مسئله اییقلیت ها و گروه های آسیب پذیر( در پروسهالبته در نظرداشت حقوق و نگرانی های زنان )و نیز قربانیان، ا

عالوه بر آن بسیار مهم است کسانی که مذاکره می کنند و شاید آسیب پذیر نباشند   از این است که چه کسی در میز مذاکره باشد.

ت پذیر غفلت نورزند، بلکه نیازها و حامی قربانیان جنگ زجر نکشیده اند، نسبت به موضع و حقوق گروه های آسیبیو یا به اندازه

های مورد نظر آنان را در زمان مذاکره حتام مورد توجه قرار دهند. به عنوان مثال، در مورد کلمبیا نقش زنان در زمان بعد از صلح 

 ر منی داد بلکه از آنانخلع سالح و ادغام ، زنان رزمنده در گروه فارک را تحت پوشش قرایکامال نادیده گرفته شد، چرا که مرحله

خواسته شد تا به فعالیت های سابق شان در محیط خانه برگردند و نقش سنتی زنان را تقبل کنند. از آنجاییکه زنان در جنگ 

 ملکی سازی و ادغام می تواند زندگی زنانیافغانستان نسبتا کمرت دخیل بوده و نقش کم اهمیت تری را بدوش داشته اند، مرحله

زنان را بیش از گذشته، خطر خشونت های  ر سازد. چرا که با بازگشت نظامیان با و یا بدون داشنت کدام شغلی به خانه ،را متاث

 خانگی و نیز محدود شدن آزادی حرکت تهدید می مناید.

رصیح تر در روند  ینقشی بزرگرت و داشنت صداییدر حالیکه زنان کلمبیایی توانستند به خاطر رسیدن به هدفشان مبنی بر مطالبه

-سیپی آیربایجانی  صلح، متحد و بسیج شوند، زنان در افغانستان همیشه در هراس اند که توانایی چنان اقداماتی را ندارند.

برای تدوین اجندای صلح هستند، چرا که گامن می  ست دادن فرصتی مهم و تاریخی می دهد که زنان در حال از د اخطار مقدم

 مظنون هستند که  کنند صدای آنان شنیده نخواهد شد و طالبان منی خواهند با خواست زنان همراهی منایند و نسبت به مردان

برعکس چنان برداشتی،   52ی زنان ندارند.حقوق شان را پایامل خواهند کرد، زیرا مردان اراده ای برای دفاع از دستاوردها

مقدم بر این باور است که زنان می توانند در مورد تدوین یک اسرتاتیژی ائتالف سازی و کسب پشتیبانی فعالیت کرده -آیربایجانی

 ”د.زنان در مورد صلح را مطرح کننیمنایندگی از همه منسجم به   پیام و خواست معترب و متحدانه و مطالباتی“و یک 

و حامیان آنان، می توانند تالشهایشان را در چندین جبهه متمرکز منایند: مطمنئ شوند که  بدین ترتیب، زنان فعال افغانستان 

ار خواهند بود؛ مطمنئ شوند چلندزنانی توانا وگویا در میز مذاکره حضور خواهند داشت و از حامیت الزم برای اجرای وظایف شان 

ده و کسانی که در تیم پشتیبانی از آنها قراردارند، به طور مرتب توسط متخصصین زبده و فعاالن البی و آگاه که آن زنان مذاکره کنن

                                                           
 :جهت معلومات بیشرت در مورد پیشینه آن فعالیتها اینجا رجوع منایید51 

Virginia M Bouvier, Gender and the role of women in Colombia’s peace process, UN Women Background paper: United States 

-in-Women-of-Role-the-and-https://www.usip.org/sites/default/files/Gender16, see it online:< March 20 thInstitute of Peace, 4

>English.pdf-Process-Peace-s-Colombia 
52 Anna Larson and Alexander Ramsbotham (ed), Incremental Peace in Afghanistan, ACCORD, Issue 27, June 2018, see it online:< 
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شده و معلومات کافی را دریافت منایند؛ جوامع مختلف باید جهت حامیت از صلح و دادخواهی برای خواسته هایشان بسیج شوند؛ 

ت، بلکه کسانی که رصیحا دادخواهی می کنند و برای رسیدن به صلح جهت احقاق و جایگاه زنان، نه به عنوان گروه نیازمند حامی

 حقوق خودشان فعالیت می کنند مجددا تعریف و شناسایی شود.

 مدنی جامعه دیگر بخشهای نقش

د و به ترانتشبثات و مردم است. برخی از آنان سازمان یافته تر و رسمی  جامعه مدنی افغانستان متشکل از سازمانهای مختلف، 

عنوان منونه تحت سازمانهای چرتی و یا شبکه ها فعالیت می کنند و به این لحاظ حکومت و متویل کننده ها می توانند به آسانی 

 و سازمان های مختلف حقوق برشی،  این شبکه ها شامل دیدبانهای انتخابات، فیفا و تیفا  با آنان مشورت و یا همکاری منایند.

مدنی همیشه در حال رقابت جهت یاین روابط، فعاالن جامعهیدر نتیجه  و شبکه های فعاالن حقوق زن می باشند.مبارزه با فساد 

یه نشانگر این رو  کسب منایندگی در کنفرانس های بین املللی، جلسات حکومتی و یا دوره های مشورتی رییس جمهور می باشند.

ز سویی، ا  پذیرفته شده است. مدنی، حداقل در سطحی کامال سمبولیک غالبا  یاین موضوع است صدایی به منایندگی از جامعه

 متایلی در راستای تأثیر واقعی حضور آنان جهت طرح مسایل و یا تدوین اجندا وجود ندارد.

ید دتثبیت نقش سازمان های جامعه مدنی به عنوان همکاران اجتامعی و سیاسی، منجر به پدیدار شدن طبقه ای از نخبگان ج

سته، این د  شده است، اما دسته های دیگری از جامعه مدنی نیز هستند که صدایی به منایندگی از مردم محلی محسوب می شوند.

می کنند و بر اساس طرح مسایلی خاص شکل گرفته اند و   در برگیرنده جنبش هایی است که با رصاحت، مطالبات خود را طرح

 .ت زیادی را بسیج کنندو اخیرا راهپیامیی صلح از هلمند توانستند جمعی تبسم ،روشنایی های جنبش برخی از آنها، مانند

به جز گروه های رسمی جامعه مدنی و بسیج بسیار چشمگیر معرتضان، راهپیامیی و یا معرتضان تحصن کننده، افغانستان همیشه 

رسشار از ابتکارات محلی بوده است. به عنوان منونه: معلامن، پزشکان و رهربان محلی که برای فعالیت و دریافت مواد مورد نیاز 

خود، یزندگی شان با طالبان و حکومت البی کرده اند؛ کهن ساالنی که جهت آتش بس در منطقهیو شفاخانه ها در ساحهمکاتب 

عمدتا از نقش زنان در این ابتکارات چشم پوشی می شود، چرا که    میانجیگری کرده و یا قبل از آغاز نزاع، آن را خنثا ساخته اند.

وسیع انگاشته می شود، اما زنانی هستند که در نقش یوع فعالیت ها، یک استثنا در مقابل قاعدههر موردی از نقش زنان در این ن

داکرت، معلم، رییس سازمان غیر دولتی، وکیل و یا عضو شورای والیتی، ابتکارات عظیمی را با شجاعت طرح و اجرا کرده اند. بنا 

م گفتگو هستند، احساس کنند ، روند صلح واقعیت ها و نگرانی های در خط مقد  براین بسیار حیاتی است این مردم، که روزانه

  آنان را در نظر می گیرد. 

با وجود آنکه معلوم نیست گفتگوهای صلح بر چه متمرکز خواهد بود و تا چه اندازه متامیل به فرا رفنت از گفتگو های آزمایشی ساده 

ح می شوند؛ در صحبت های صاحب نظران اجتامعات افغانی بحث جهت متقاعد کردن طالبان به ترک منازعه طر   ای است که

اقتصادی و چارچوب حکومت همیشه مطرح است. اینها موضوعاتی یمدرنیزه، اصول مورد قبول جامعه بین امللل، مدل های توسعه

 اند که به وضوح فراتر از اجندای حکومت و طالبان می باشد.

و ماهیت، اجندا و پیرشفت آن شفاف تر باشد، بیشرت حلقات مختلف مردم را قادر به  شکلیهرچه روند مذاکرات صلح در زمینه

احزاب سیاسی، فعاالن حقوق زنان و  –گروه های مختلف   دیدگاه شان، به شمول یک اجندای روشن صلح خواهند ساخت.یارایه

https://www.afghanistan-analysts.org/power-to-the-people-2-the-tutap-protests/
https://www.afghanistan-analysts.org/the-zabul-seven-protests-who-speaks-for-the-victims/


نهادهای رسانه ای، شوراهای علام، نهادهای  منایندگان اقلیت هایی مانند بلوچ ها، سیک ها،  حقوق برش، شوراهای قبایلی،

می توانند برای حفظ و منایندگی از منافع خود، مواضع خود را مطرح سازند. اما آنها هم چنان می  -پژوهشی، اجتامعات تجاری

تجارب   کهزوایای مختلف جنگ را برجسته سازند و اطمینان یابند   توانند در ائتالف سازی ها و جلسات مشورتی سهم گیرند و

مختلف تأثیر جنگ در مناطق روستایی، شهرهایی که هدف حمالت تروریستان بوده اند، مهاجران و جمعیت بیجا شدگان داخلی 

که نگران فراموش شدن منافع و حقوق شان هستند، شنیده و درک شده اند. چنین تعهدی، رصفا نه به خاطر پایبندی به اصل 

 ک الگوی دیگر حذف، حاشیه راندن و نادیده انگاشنت الزم است.انصاف ، بلکه برای جلوگیری از ی

   جنایت و انتقالی عدالت ”:دشوار موضوعات“

گفتگو پیرامون چگونگی رسیدگی به حقوق قربانیان و میراث جنگ، در روند صلح کلمبیا، از پیچیده ترین و پرتنش ترین موضوعات 

است،  داخلی را پژوهش کردهیکه آثار اقتصادی منازعه آناماریا ابانز، محقق و استاد    غالبا  مستلزم چندین ماه گفتگوبوده است. و 

ارک منی خواست محاکمه شود و درصد بزرگی از مردم کلمبیا منی خواستند که ف“می کند:  خالصه مشکالت گفتگو را چنین

 53”سال گذشته مرتکب شده، ببخشند. ۵۰جنایاتی را که فارک طی 

انستند کلمبیا و آن چه که جانبین می تو یمذاکره حاصل شد، مبتنی بر مشخصات منازعهیمیکانیزمی که رسانجام بر اساس فیصله

فید، که مشتمل بر عفو تام و س یادشده عنوان اولین پیامن صلح امریکای التین کنند، پی ریزی شده است و به توافق  بررس آن 

تیم های مذاکره  54”ی ورزد.حقوق و جربان خسارت تأکید میمشخصا بر تدابیری جهت اعاده“برمبنای یک قرارداد صلح، نیست و 

                                                           
53 Ali Mohammad Sabawoon and Thomas Ruttig, The Eid ceasefire helped our efforts well: Helmand peace marchers keep up the 

pressure, Afghanistan Analysts Network, 2nd Aug 2018, see it online:< https://www.afghanistan-analysts.org/the-eid-ceasefire-

helped-our-efforts-well-helmand-peace-marchers-keep-up-the-pressure/>  

کلمبیا، الزام می آورد مرتکبینی که با این روند همکاری کنند، می توانستند از جزاهای جایگزین، مانند محکومیت به کار داوطلبانه  مکانیسم عدالت انتقالی54 

قربانیان چلندار شوند. شایط خاصی برای چلنداری از تخفیف مجازات پیش بینی شده بود: مجرمین باید خود ایعان کرده یحقوق تلف شدهیجهت اعاده

یه که آنان جو خواهان جربان حقوق تلف شده باشند؛ جرایمی که به خاطر کسب ثروت صورت گرفته بودند )و نیز کشتار سه هزار شهروند بی گناه، با این تو 

جرایم مرتبط با تجارت مواد مخدر می بایست، به   بودند( از این اصل مستثنا شمرده میشد.” پول در برابر کشتار“ پالیسی جنگجویان مزدور دولت تحت

  که آیا به خاطر کسب ثروت صورت گرفته و یا به خاطر متویل یک هدف دیگر. شوند تا روشن گردد  صورت جداگانه بررسی 

و یک واحد   مشتمل بر دیوان اصلی صلح و سه دفرت کوچک تر قضایی و  فعالیت می کرد،   قضایی صلحیمکانیسم عدالت انتقالی تحت نظارت یک حوزه

بین، به کتحقیق بود. قضایای متهم هایی که همکاری کرده بودند، توسط هرسه دفرت طی مراحل می شدند: ابتدا دفرت حقیقت یابی و مصالحه که آنجا مرت

محکوم  تجنایت شان ایعان می کردند، سپس دفرت عفو و بخشش بود که قاضیان تصمیم می گرفتند کدام جنایت شایط عفو را دارد و کدام جرایم می بایس

  متهامن به دفرت تحقیق محکمه ارجاع داده می شد. یدر صورت عدم اعرتاف، قضیه  شوند، و رسانجام دفرت قضاوت.

محکوم به پنج تا هشت سال جزاهای بدیل می شدند و اگر مرتکب جرم جدی   در صورت جدی بودن جرم،به جرایم شان اعرتاف می منودند،متهامنی که 

جزاهای بدیل، در صورت امکان همراه با جربان خسارت، می بایست در توافق با فرد قربانی تعیین   نبودند، به دو تا پنج سال جزای بدیل محکوم می شدند.

ر خالل ه دشود و مشتمل بر حرص در خانه، و یا خدمات اجتامعی )مانند مین پاکی و خنثی ساخنت مواد انفجاری، جستجو، شناسایی و بازگرداندن مردمی ک

ناخته می کار شجنگها ناپدید شده بودند؛ مکانیسم های قضایی جهت انحالل جرایم سازمان یافته؛ یا اعاده اراضی غصب شده( می باشد. متهامنی که گناه

https://www.afghanistan-analysts.org/the-eid-ceasefire-helped-our-efforts-well-helmand-peace-marchers-keep-up-the-pressure
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-37498940
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https://theconversation.com/colombia-struggles-to-deliver-justice-in-army-cash-for-kills-scandal-82350


کننده استدالل می کردند که مکانیزم مورد توافق بر حقوق قربانیان متمرکز است، اما مخالفان این توافق نامه، طور دیگری به این 

 دندبخشی از پیامن بو   موضوع نگاه می کردند. بسیاری از کسانی که در روز همه پرسی به پیامن صلح رأی مخالف دادند، مخالف

امن، کرد که بر اساس این بخش پی انتقاد دیدبان حقوق برش نیز  که تأکید می کرد، حبس اعضای فارک، تنفیذی نه خواهد بود.

ند، عمل کرده ا” فرمان مافوق “ت معنادار، با استدالل بر اینکه طبق جنایت کاران می توانند به آسانی از محکوم شدن به مجازا

داشت که وی می خواست مدت حبس طوالنی تری برای  اظهار حتا رییس جمهور سنتوز در گفتگو با بی بی سی 55فرار کنند.

حداکرث عدالتی “شود، اما آن فرمان وی به مذاکره کننده ها به این صورت در پیامن آمده که  رک در نظر گرفتهفرماندهان چریکی فا

 56خوبی است.یبه این لحاظ وی می پندارد که پیامن صلح، تفاهم نامه” که صلح به ما اجازه می دهد.

چه پایه می تواند شکننده باشد و چقدر ایجاد اطمینان تا ” قرارداد خوب“صلح کلمبیا خاطرنشان می سازد که حتا یک یکارنامه

و تضمین حقوق و عدالت برای کسانی که در مورد پیامن صلح خوشبین نیستند،   نسبت به منایندگی، درک خواسته ها، منافع

ی باشد گ قربانیانمدنی و نیز جمع بزر   ایجاد چنین اجامعی باید در برگیرنده نخبگان گویای سیاسی و جامعه  حایز اهمیت است.

شبیه همین نگرانی ها موج می زند و بسیاریها بر این باورند که پیامن صلح با  که خواهان صلح وعدالت هستند. در افغانستان نیز 

طالبان، بویژه پیامنی که با عجله تدوین شده باشد، تنها منتج به تقسیم قدرت با طالبان خواهد شد و بیش از پیش حاکمیت قانون، 

 مسئولیت پذیری و عدالت را تضعیف می مناید و حتا صلح را نیز در پی نخواهد داشت. اصل

با توجه به اهمیت آن نکات، یکی از درسهای پیامن صلح کلمبیا این است که هر تفاهم نامه ای که قرار است مبنای صلح در 

افغانستان باشد، باید تا جایی که امکان دارد با حوصله، صرب، جدیت در اراده و باور به خیر مورد مذاکره قرار گیرد. مشکل بتوان 

                                                           
سال زندان محکوم می شدند. کسانی که مرتکب جرایم سیاسی )شورش  ۲۰الی  ۱۵شدند ولی مسئولیت جنایات خود را منی پذیرفتند، به صورت عادی به 

 عفو بودند.یعلیه دولت( و یا حمل غیر قانونی اسلحه بودند، شایسته

ارائه کردند و تا  ۱۳۹۵تن را در ماه قوس  ۷۰۰۰یل می دادند. شورشیان یک لیست شامل نام چریکهای سابق عضو فارک بزرگرتین گروه متهامن را تشک

هم چنین دادگاه صالحیت رسیدگی به جرایم مرتبط با نربدهای   نفر، منت اعرتافات خود را جهت بررسی به دادگاه داده اند. ۵۰۰۰، تقریبا ۱۳۹۷تابستان 

در صد آنان  ۹۰نام که  ۲۰۰۰نظامیان راستگرا و نظامیان را نیز دارا می باشد. وزارت دفاع، لیستی مشتمل بر مسلحانه با مشارکت اعضای گروه های شبه 

شهروندان و یا مأموران دولتی که از جنگ ها منفعتی کسب کرده و یا با چریک ها   ……….می شد،” قضایای کشتار غیر قانونی در جریان نربد“مشمول 

 نستند داوطلبانه خود را به این محکمه معرفی منایند اما از تعقیب توسط دولت معاف بودند.همکاری کرده بودند، می توا

رییس اجرایی دادگاه تخمین می زند که آنان   فعالیت مناید. –با امکان متدید برای پنج سال دیگر  –سال  ۱۵پیامن صلح الزامی میساخت که این محکمه تا 

اصطالح عدالت انتقالی تعریفی متواضعانه دارد، زیرا ما از ابتدا : ”  گفت ۱۳۹۶یه را خواهند داشت. وی در ماه حوت قض ۱۰۰۰تنها توانایی تحقیق درمورد 

https://www.as-: رجوع کنید اینجا برای اطالعات بیشرت در این مورد” جرایم رسیدگی کنیم.یمی دانیم که منی توانیم به همه

jep-peace-jurisdiction-special-colombias-coa.org/articles/explainer 

 
55 Human Rights Watch, Colombia: Mend Transitional justice law, 5th June 2018, see it online:< 

https://www.hrw.org/news/2018/06/05/colombia-mend-transitional-justice-law>  
56 Lyse Doucet, The lessons of Colombia’s extraordinary peace process, BBC News, 29th Sep 2016, see it online:< 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-37498940> 
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چهارم با توجه به حضور جناح های سه  جهتثالث ) ویا  جهتن روندی، بدون دخیل بودن یک تصور کرد که دستیابی به چنا

 جنگ در افغانستان در مذاکرات آزمایشی جاری( امکان پذیر باشد.یگانه


