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اختالفات طالبان و تأثیر
آن بر روند صلح
حفیظ اهلل ذکی

مرگ و زندگی مال محمد منصــور رهبر جدید و جنجالی طالبان
هنوز در هاله از ابهام قــرار دارد .اگرچه برخی مقامات حکومتی
و منابع مســتقل ،خبر مرگ رهبر طالبان را تأیید می کنند؛ اما
طالبان این خبر را شــایعه خوانده و کشته شدن مال اختر منصور
را رد کرده اند .مرگ مالعمر رهبرپیشــین طالبان هم پس از دو
سال فاش شــد .اما این بار قضیه فرق می کند .گزارش ها از یک
درگیری شدید میان نیروهای طالبان در کوییته پاکستان به رسانه
ها رســیده است و زخمی شــدن مال اختر منصور در جریان این
درگیری نیز گزارش شــده است ،در حال حاضر اختالف در کشته
شدن مال اختر منصور می باشد که این مسأله به هر حال نمی تواند
زیاد از دید رسانه ها دور بماند.
گذشته از این مسأله ،نفس درگیری میان نیروهای طالبان در شهر
کوییته پاکستان که سبب زخمی یا کشته شدن رهبری این گروه
می گردد ،نشــان دهنده اوج خصومت و اختالف در گروه طالبان
می باشــد .مال اختر پس از افشا شدن مرگ مالعمر خود را رهبر
گروه طالبان خواند ،اما خانواده مالعمر و تعدادی از رهبران طالبان
با تعییــن مالاختر منصور به حیث رهبری طالبان مخالفت کردند.
اختالف میان دو جناح طالبان منجر به درگیری های خونین میان
طالبان شــد که در یک مورد در والیت زابل و ارزگان به کشــته
شدن مال منصور داداهلل انجامید که از افراد مهم مخالف مال اختر
به حساب می آمد .اکنون طرفداران مال رسول گفته اند که حمله
بر جان مال اختر منصور به خاطر انتقام از مال منصور داداهلل صورت
گرفته است .اگر چنین باشد ،در آینده ما شاهد انتقام گیری ها و
جنگ های زیادی میان نیروهای طالبان خواهیم بود.
اثر دیگر این اختالفات بر روند صلح می باشد .حکومت افغانستان
با تالش های زیادی که انجام داد ،باالخره پاکستان را راضی کرد،
تــا از نفوذش بر رهبران گروه طالبان اســتفاده کرده و آنها را بر
سر میز مذاکره با حکومت حاضر سازند .با تالش کشور پاکستان
این مهم انجام شد و برای نخستین بار گفتگوهای مستقیم میان
حکومت و گروه طالبان در پاکســتان صــورت گرفت .این آغاز،
امیدواری های زیادی را در میان مردم افغانســتان به وجود آورد.
ولی افشا شدن مرگ مالعمر و به وجود آمدن اختالف میان گروه
طالبان ،این پروسه را در عمل به بن کشاند.
بسیاری ها امیدوار بودند که به وســاطت برخی مقامات ذینفوذ
پاکســتان ،اختالفات میان طالبان بــه زودی حل گردد؛ اما آغاز
جنگ های مســلحانه میان طالبان در افغانســتان و بخصوص
درگیری اخیر آنها ثابت کرد که ترمیم شکاف های به وجود آمده
در صفوف طالبان به این زودی ها و آسانی ها ممکن نخواهد بود.
این رویداد دقیقا در زمانی که دفتر طالبان در قطر بازگشایی می
شود و رهبران افغانســتان و پاکستان پس از یکدوره تنش باهم
دیدار و گفتگو می کنند ،پرسش های بسیاری را خلق می کند.
چــرا هر باری که امیدواری ها برای آغــاز مذاکرات جدی تر می
شود ،رخدادهای این چنینی بر تمامی امیدواری های مردم خاک
می پاشــد و دوباره مذاکرات صلح را به بن بست می کشاند؟ چرا
مرگ مالعمر دوســال پنهان نگه داشــته می شود ،اما زمانی که
مذاکرات سیاســی میان هیأت حکومت و گروه طالبان شروع می
شود ،مرگ رهبر طالبان به صورت ناگهانی فاش می شود؟
آیا دســت های نامریی در کار اســت تا به پروسه صلح آسیب
برســانند؟ آیا مرگ رهبری طالبان یک بازی سیاسی است ،تا به
پرونده این گروه خاتمه داده شود؟ از نظر بسیاری از کارشناسان
عمر سیاسی طالبان به پایان رسیده است؛ لذا باید نیروهای جنگی
طالبان به نحوی در چوکات یک گروه جدید ســازماندهی گردد و
رهبران میانه روتر طالبان از طریق مذاکرات سیاسی به حکومت
بپیوندند .داعش و شــبکه حقانی دو گــروه موجودی اند که می
توانند نیروهای طالبان را برای اهداف جنگی خود به کار گیرند و
هم اکنون نیز تعداد زیادی از افراد طالبان به گروه داعش پیوسته
است .پس ما باید در آینده شاهد آغاز و پایان دیگری باشیم؟ در
این فرض چیزی که کامال مفهوم خود را از دســت می دهد ،کلمه
صلح خواهدبود.

آغاز پروسه صلح در فصل سرما و چند پارچگی گروه طالبان
پروسه صلح با تشــکیل حکومت وحدت
ملی به صــورت جدی دنبال شــد .نتیجه
کار حکومت وحدت ملی نشســت روبرو با
نمایندگان گروه طالبان در اســام آباد بود.
دور بعدی نشست میان حکومت افغانستان
و نمایندگان گروه طالبان نیز مشخص شد.
چند روز بعد از این نشســت خبر مرگ مال
عمر ،رهبر گروه طالبان در رسانه ها درز کرد.
آنچه برای مقامات حکومت کابل شوکه آور
بود این مســئله بود که مال عمر خیلی وقت
پیش مرده بود و خبر مــرگ او از حکومت
افغانستان و گروه طالبان مخفی نگه داشته
بودنــد .حکومت افغانســتان از یک طرف
احساس می کرد که در پشت صحنه سازمان
استخبارات نظامی پاکســتان قرار دارد و
از طــرف دیگر ،احســاس نمودند که گروه
طالبان طرف اصلی گفتگوی صلح نیســت.
بلکه گروه طالبــان ابزاری در برابر حکومت
پاکستان است .با انشعاب گروه طالبان این
مسئله روشن تر گردید .مال داد اهلل در یک
مصاحبهای صراحتا بیان داشت که آی.اس.
آی پاکســتان درخواست ها و مطالبات از او
داشت که مخالف منافع افغانستان بود .همه
این مسائل باعث شد که حکومت افغانستان
به روند صلح بدبین گردد و پروسه صلح به
بن بست کشیده شود.
بعد از خبر مرگ مال عمر ،رهبر گروه طالبان
پروسه صلح متوقف شد .گروه طالبان اعالن
نمودند تا زمانی که نیــرو های خارجی در
افغانستان حضور داشته باشد ،آن ها دست
از جنگ خواهد کشید .حکومت افغانستان
دیگر ســخن جدی در مورد پروسه صلح به
میان نیاورد .در مقابل ،رفتار ها و کنش های
نخبگان سیاسی حکومت کابل عدم صداقت
حکومت پاکســتان را نشانه گرفتند .روابط
کابل-اسالم آباد وارد شیب پیدا کرد .تالش
ها اما ،در بیرون از کابــل برای آغاز دوباره
پروســه صلح دوام کرد .حکومت پاکستان،
کشــور های غربی از جمله ایاالت متحده
آمریکا و کشور های اروپایی به شمول ناروی،
آلمان و انگلیس تــاش نمودند تا حکومت
افغانستان را دوباره به پروسه صلح بازگرداند.

علی قادری

حکومت پاکستان با همکاری قطر و ایاالت
متحده آمریــکا و آلمان دفتر قطر را دوباره
بازگشــایی کرد .نماینده های جدید گروه
طالبان در این دفتر مســتقر شدند .صحبت
های دو جانبه و سه جانبه میان مقامات کابل،
اسالم آباد و لندن صورت گرفت .با توجه به
حرکات صورت گرفته به نظر می رســد که
پروسه صلح جان تازه گرفته است .نگارنده
در یک نوشــتاری توضیح داد که بازگشایی
دفتــر قطر تأثیری بر رونــد گفتگوی های
صلح خواهد داشت .با این حال ،اشتباه است
اگر دیدار اشرف غنی ،رئیس جمهور و نواز
شریف نخست وزیر پاکســتان را بی تأثیر
بر روند گفتگو های صلح دانست .بنابراین،
الزم است که ابعاد و جنبه و علل آغاز دوباره
گفتگوی صلح را مورد کندکاو قرار دهیم .آیا
آغاز دوباره گفتگوی صلح نتیجه ای در پی
خواهد داشــت؟ چرا پروسه صلح در زمان
کنونی جان دوباره گرفته است؟ چرا در زمان
اوج حمالت گروه طالبان هیچ گاه مســئله
صلح به صورت جدی مطرح نشــد؟ در ذیل
تالش می کنم این مسئله را به بررسی بگیرم.

تجربه سال ها جنگ گروه طالبان با حکومت
افغانستان نشان می دهد که در فصل سرما
حمالت این گروه به خاطر سردی هوا کاهش
می یابد .گروه طالبان به خاطر عدم امکانات
قادر بــه انجام حمالت نیســت .به همین
خاطر ،در فصل زمستان آن ها به النه های
زمستانی خود می رود و در خواب زمستانی
می رود .در فص بهار ،یکبار دیگر با انگیزه و
نیروی بیشتر حمالت خود را آغاز می کند.
اکنون ،که فصل ســرما فرا رسیده و گروه
طالبان به النه های زمستانی خود می رود،
پروســه صلح آغاز می گردد .آیا این رفتار
بازی با حکومت کابل نیســت .باور نگارنده
بر این اســت که در فصل زمســتان گروه
طالبان قادر به ســازماندهی هیچ حمله ای
نیست .از این جهت ،چراغ سبز برای گفتگو
با حکومت افغانستان نشان می دهد تا این
طریق بتواند به امکانات بیشتر دست یابد.
کاهش حمالت در مــاه های آینده را نباید
نتیجه گفتگوی صلح دانست .زیرا ،کاهش
حمالت به خاطر ســردی هوا و خسبیدن
گروه طالبان در النه های زمســتانی خود

است.
بازگشایی دفتر قطر در فصل سرما یکی از
مهمترین امتیازات برای گروه طالبان است.
زیرا ،گروه طالبان توسط این دفتر می تواند
کمک های زیادی را از کشور های عربی به
دســت آورد .زیرا ،باور خیلی از اعراب این
اســت که گروه طالبان در افغانستان جهاد
می کند و بر همین اســاس به گروه طالبان
کمک می کند .بازگشایی دفتر قطر به این
گروه کمک می کند تا به شکل قانونی بتواند
کمک ها را دریافت نموده و در بهار سال با
قدرتمندی تمام حمالت خود را آغاز نماید.
گروه طالبان وقتی به صراحت تمام اعالن
می دارد کــه یکی از پیش شــرط های
گفتگو و مصالحه با حکومت افغانســتان
خارج شدن نیرو های خارجی از افغانستان
است .این نمایانگر آن است که دیدگاه این
گروه تا هنوز تغییر نکرده اســت .اشتباه
است اگر بپنداریم که گروه طالبان جریان
های معتدل دارد و پروســه صلح می تواند
جریان معتدل گروه طالبان جذب حکومت
افغانســتان نماید .جذب شدن سران گروه

طالبان در گذشته نشان داده است که هیچ
سودی برای حکومت نداشته است بلکه آن
ها با جذب شــدن به امکانات زیادی دست
یافته اســت .گزارش هــای در هفته های
گذشته منتشر شــد که یک فرمانده گروه
طالبان برای چندمین بار وارد پروسه صلح
شده است و دوباره به صفوف گروه طالبان
پیوسته اســت .این مورد نشان می دهد
که گروه طالبان از مجرا های مختلف برای
دست یابی به امکانات استفاده نموده است.
در شرایط کنونی که حمالت گروه طالبان به
خاطر سردی هوا کاهش می یابد و با توجه
به اینکه اختالفــات جدی در صفوف گروه
طالبان بروز نموده است به نظر می رسد که
آغاز دوباره پروسه صلح یک امر بی معنی
اســت .در خبر ها آمده است که مال اختر
محمد منصور ،رهبر جدیــد گروه طالبان
زخمی شده است و یا هم کشته شده است.
در شــرایطی که آن ها دچار انشعاب شده
اســت و در آینده احتمال چند پارچگی
بیشتر در صفوف گروه طالبان وجود دارد،
پروسه صلح برای حکومت افغانستان هیچ
سودی ندارد .حکومت افغانستان وارد بازی
می شود که دیگران آن را شروع کرده است
و در صدد آن اســت تا حکومت افغانستان
وارد این بازی گردد و از این طریق امتیازات
از حکومت کابل به دست آورد.
بنابراین ،در زمانی که حمالت گروه طالبان
شــدید بود و حتی منجر به سقوط یکی از
والیت های کشــور شد ،هیچ صدای مبنی
بر آغاز دوباره پروســه صلح شنیده نشد.
اکنون که این گروه دچــار چند پارچگی
شده است و فصل ســرما فرارسیده است
صدا های مبنی بــر آغاز دوباره روند صلح
شنیده می شود .باور نگارنده بر این است
که آغاز دوباره پروسه صلح بیش از آن که
منتج به نتیجه گردد ،یک نوع بازی است که
از حکومت کابل امتیاز می گیرد .بنابراین،
حکومت باید با آگاهــی و توجه به تجربه
گذشته عمل نماید و نگذارد گروه شورشی
و بازیگران دیگر از ایــن روند از حکومت
امتیاز بگیرد.

آيا تاكيد مداوم بر آموزش هميشه به سود
نظام اقتصادي است؟

آموزش و پرورش اساسي ترين عامل در رشد و
توسعه اقتصادي و اجتماعي است و رشد و توسعه
اقتصــادي و اجتماعي نيز به نوبــه خود امكان
آموزش و پرورش بيشتر را فراهم مي آورد.
رشد و توســعه اقتصادي يكي از اهداف مهم
تمام كشورها اســت ،ولي با اهداف مختلف در
كشورهاي در حال توسعه يا پيشرفته صنعتي كه
در كشورهاي پيشرفته صنعتي به معناي كاهش
بيكاري و افزايش واقعي رفاه اجتماعي مردم بكار
مي رود و در كشــورهاي در حال توسعه از يك
سو به معناي كاهش يا محو فقر و محروميت و از
سوي ديگر به معناي كوشش براي باالبردن توليد
ناخالص ملي و ارتقاي استانداردهاي زندگي مردم
به سطحي است كه كشورهاي توسعه يافته از آن
بهره مند هستند .نقش آموزش به عنوان وسيله
اي براي رشــد و توسعه اقتصادي ،در طول زمان
كامالمتفاوت اســت .به زبان ساده تر ،گسترش
آموزش رســمي كه در ســطوح و انواع مختلف
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دسته بندي مي شــود ،ممكن است در
برخي مراحل جريان رشد ،اساسي ترين
كار باشد ،در حالي كه در مراحل ديگري
ممكن اســت به دليل اولويت هدف هاي
ديگر با اهميت كمتري تلقي شود.
يكي از تاثيرات مهم گسترش تعليم و
تربيت آن است كه موجب توسعه تمايالت
آزادي خواهانــه سياســي و اجتماعي
مي شــود .تاثير مهم ديگر آن اســت
كه گســترش آموزش و پرورش موجب
كاهش نرخ رشــد جمعيت مي شــود به
اين طريق يك مشــكل بزرگ كشورهاي
در حال توســعه را كاهش مي دهد .افراد
تحصيلكــرده نيز عمومــا ديرتر ازدواج
مي كنند و چگونگي كنترل فرزند را نيز
بهتر مي دانند و بهتر رعايت مي كنند و
همچنين در مورد بهداشت بهتر عمل مي
كنند .عالوه بر اين باالرفتن سطح آموزش
عمومي موجب افزايش طول عمر و اميد
زندگي مي شود و اين امر فعاليت بيشتر
براي بهبود زندگي اقتصادي و اجتماعي را
دامن مي زند.
آموزش و پــرورش باعث تغيير ارزش
ها و طرز تلقي هاي افراد مي شود و اين
خود تاثيري مستقيم بر وضعيت اقتصادي
دارد .غالب تحقيقات حاكي از آن است كه
رشد اقتصادي با بهبود آموزش عمومي و
باسوادي مردم ارتباط دارد ،آموزش هاي
شــغلي و حرفه اي همراه با تجارب ضمن
خدمت نيز در كارآيي شغلي و پيشرفت
اقتصــادي موثرند و به هــر صورت نوع
سيســتم آموزش و اهداف و برنامه ها و
امكانات آن نيز در ميزان رشد اقتصادي
كامالموثر است.
مثالاگــر برنامه هــاي تحصيلي دوره
متوســطه عموما جنبــه آمادگي فني و
حرفه اي داشته باشد و بخش محدودي از
آن به آموزش هاي تئوريك و فراهم كردن
مقدمــات ورود به دانشــگاه براي افراد
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مســتعد اختصاص يابد به رشد اقتصادي
جامعه كمــك خواهد كــرد و مي توان
گفت :هرگاه آموزش جنبه غيرمتمركز يا
نيمه متمركز داشته باشد موجب احساس
مسووليت و توجه بيشتري از جانب بازار
آزاد و نيروهاي محلي و ملي خواهد شد
كه هم به توســعه آموزش دامن خواهد
زد و هــم نتايج اقتصــادي بهتري به بار
خواهد آورد .به منظور وصول به رشــد و
توسعه اقتصادي و اجتماعي در كشورهاي
در حال توســعه ،بايــد در درجه اول بر
آموزش عمومي براي تمام مردم به ويژه
روســتاييان و گروه هاي بزرگ محرومي
كه در مناطق پرجمعيت شــهري زندگي
مي كنند ،تاكيد بيشتري كرد و البته مي
توان گفت اگر اين آموزش عمومي به ويژه
اگر توســط معلمان توانا و دانش آموخته
صورت گيرد يا آموزش هاي اضافي مربوط
به كار و زندگي اين مردم داده شود ،نتايج
موثري را در بهبــود زندگي اجتماعي و
اقتصادي آنان به بار خواهد آورد .بايد به
اين نكته اشاره كنيم كه رشد اقتصادي كه
اگر تحقق پيدا كند دستيابي به بسياري
از هدف هاي ديگر آسان خواهد بود.
نقش دولت در آموزش و پرورش
در اينجا سوالي مطرح مي شود و آن اين
است كه آيا نيروهاي بازار ،مكانيزم آزاد و
بدون دخل و تصــرف در عرضه و تقاضا،
بايســتي تخصيص منابع را انجام دهند
يا اين كه دولــت از طريق برنامه ها بايد
نقش اصلي و اساســي را به عهده بگيرد
يا در چارچوب شخص ديگري بايد صورت
بگيرد .در اين قســمت ابتدا خصوصيات
محصول آمــوزش را مطالعه مي كنيم و
سپس به بررســي نظريات اقتصاددانان
كالسيك مي پردازيم و در نهايت به طور
مشــخص تري به بررسي نقش دولت در
آموزش و پرورش مي پردازيم.:
آموزش و پرورش به عنوان يك سرمايه

گذاري داراي مشــخصاتي مي باشد كه
بعضا متفاوت از سرمايه گذاري ها است.
كم و كيف اين ويژگي ها در تعيين حكم
مربوط به تخصيص منابــع اهميت قابل
مالحظه اي دارد .در ادامه چند خصوصيت
مهم سرمايه گذاري آموزش را به اجمال
متذكر مي شويم:
الف) اثرات خارجي :در ادبيات اقتصادي
هرگاه اقدامات يك خرده بنگاه ،مصرف
كننده يا توليدكننده عالوه بر خود براي
ديگــران نيز به طور غيرعمــد منافع يا
مضراتي در بر داشته باشد ،پديده و اثرات
خارجي گفته مي شود و آموزش و پرورش
و ســرمايه گذاري در آن از جمله فعاليت
هايي است كه اثرات خارجي دارد.
ب) مصرفي و ســرمايه گذاري بودن
آموزش پــرورش :گفته مي شــود كه
آمــوزش و پرورش دو جنبــه مصرفي و
ســرمايه گذاري است .جنبه مصرفي آن
برمي گردد به لذت ناشي از زندگي بهتر
و كامل تر كه از طريق آموزش و پرورش
فراهم مي گردد .زيرا مردم براي آن ارزش
قائلند و پول خــود را براي آن صرف مي
كننــد .نتيجه مهم مصرفي و ســرمايه
گذاري بودن آموزش و پرورش اين است
كه ســهم تخصيص يافته بــه آموزش و
پرورش نمي تواند كاليك هزينه سرمايه
گذاري آموزشي در نظر گرفته شود.
ج) دوره زايش طوالني (دوره بازگشت
سرمايه طوالني) :ثمره فعاليت آموزشي
خيلي دير حاصل مي شود ،به طوري كه
دوره بازگشت ســرمايه گذاري آموزشي
از ديگر انواع تشكيل سرمايه طوالني تر
است .اين فرضيه محدوديتي قابل توجه
براي برنامه سرمايه گذاري هاي آموزش
مطرح مي كند و آن نيــاز به افق زماني
دراز مــدت و طوالني اســت كه هدايت
سياســت بخش عمودي را در يك چشم
انداز توسعه مي طلبد.

اقتصاد كالســيك با ايــن اعتقاد كه
مكانيزم بــازار آزاد در يــك چارچوب
رقابتــي بهتريــن و كارآترين تخصيص
منابــع را نتيجه مي دهــد ،براي دولت
كمترين نقش و مداخله را قائل اســت .از
ديدگاه كالسيك ها ،دولت از نظر قلمرو
و مسووليت ها كه در بودجه منعكس مي
شود ،كوچك ترين (دولت) است.
عدم دخالت دولت در آموزش و پرورش
نتايج متعددي به دنبال خواهد داشــت.
آزاد بودن آموزش و پرورش باعث تبعيض
ميان زنان و مردان مي گردد ،زيرا دختران
درآمد كمتــري دارند و چــون توانايي
پرداخت مخارج آموزشي را ندارند زود تن
به ازدواج مي دهند .عالوه بر اين بعضي از
دانشجويان مستعد به علت درآمد كم و
ضعف مالي به دنبال رشته هاي تحصيلي
كم هزينــه خواهند رفت .تعليم و تربيت
يكي از حقوق مي باشد كه از سال 1950
به بعد مورد توجه و توصيه سازمان ملل
و مخصوصا سازمان فرهنگي و تربيتي و
علمي ملل متحد ( )unescoقرار گرفت.
 - 1هركس حــق تعليم و تربيت دارد
يعني تعليم و تربيت بايد الاقل در مراحل
اوليــه و ابتدايي مباني و آموزش ابتدايي
اجباري باشد .تعليمات فني بايد به طور
كلي در دسترس همگان و تعليمات عالي
بر حسب اســتعداد در دسترس عمومي
قرار گيرد.
 - 2تعليــم و تربيت بايد به توســعه
شخصيت انسان و تقويت احترام حقوق
بشــر و آزادي هــاي اساســي متوجه
پيشــرفت فعاليت هاي ملل متحد در راه
حفظ صلح شود.
 - 3پــدران در انتخــاب نوع تعليم و
تربيتي كه به فرزندانشان داده مي شود
داراي حق تقدم مي باشند.
اگر بخواهيم يــك جمع بندي كلي از
بحث داشته باشيم بايد بگوييم كه سرمايه
گــذاري در آموزش و پــرورش به علت
اشكاالت نظام قيمت ها در بازار آموزش و
پرورش و مشخصات ،بعضا منحصر به فرد
آن از جمله توام بــودن جنبه مصرفي و
سرمايه گذاران ،افراد قابل توجه خارجي،
طوالني بودن دوره بازگشت سرمايه و...
دخالت گسترده دولت را الزامي مي دارد.
نقــش آموزش به عنوان وســيله اي
براي رشد و توســعه اقتصادي ،در طول
زمان كامالمتفاوت اســت .به زبان ساده
تر گسترش آموزش رسمي كه در سطوح
و انواع مختلف دســته بندي مي شود،
ممكن اســت در برخــي مراحل جريان
رشد ،اساســي ترين كار باشد ،در حالي
كه در مراحل ديگري ممكن است به دليل
اولويت هدف هاي ديگر بااهميت كمتري
تلقي شود.
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