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آیا این بار نوبت مناطق مرکزی است؟

ــــــــــسرمقاله

نقش مهم حضور
نیروهای خارجی در
عملیات های نظامی
محمد رضا هویدا
نیروهای خارجی پس از سال  2014که خروج از افغانستان را آغاز
کردند ،در نقش آموزش دهنــده و حمایت کننده نیروهای افغان
کار کردند و خصوصا با تنشی که در روابط میان دولت افغانستان
به ریاست حامد کرزی رئیس جمهوری ســابق با ایاالت متحده
به وجود آمده بود ،حضــور نیروهای خارجی به خصوص نیروهای
امریکایی کمرنگ شــد .در این دوره نیروهای امریکایی صرف با
تقاضای نیروهای افغان برای پشتیبانی هوایی وارد عملیات های
حمایوی از نیروهای افغان می شدند .هر چند در این دوره عملیات
های هوایی نیروهای امریکایی ســهم بســیار مهمی در حوادث
افغانستان داشــته اند ،و هم این نیروها بوده اند که قتل مال اختر
منصور را در کارنامه خود دارند ،اما به هر صورت حضور این نیروها
در این مدت کمرنگ بوده است.
پــس از یک دوره فترت در حضور عملــی در میدان های جنگ
توسط نیروهای امریکایی ،در هفته های اخیر نیروهای امریکایی
در عملیات های بیشــتری نقش گرفته اند و تاثیرات کار شان نیز
بیشتر به چشم می آید .دامنه عملیات ها وسیع تر شده است .و
گفته می شود که به زودى شمارى از سربازان امريکايى ،به هدف
تحکيم امنيت در اين واليت هلمند مستقر خواهند شد .قوماندان
امنیه هلمند گفت اســت که نيروهاى امریکایی ،مصروف ايجاد
قرارگاه هســتند ،تا در بخش بمبارد هوايى و ساير عمليات ،فورا ً
با نيروهاى افغان مشوره نمايند.
وزارت دفاع ملی نیز گفته است که از سرگیری حملههای هوایی
امریکاییان بــر طالبان ،این گــروه را در میدانهای نبرد ناتوان
ساختهاست و تحرکات بزرگ طالبان را نیز محدود کردهاست .این
وزارت گفته اســت که در این حملهها در هشت روز گذشته ،تنها
در کندز بیشاز  ۵۰جنگجوی طالب ،مشــمول هفت فرمانده این
گروه ،کشته شدند.
به باور کارشناســان نظامی ،یکــی از بزرگترین خطاهای نظامی
که توســط حکومت رئیس جمهوری پیشین صورت گرفت ،توقف
عملیات های نظامی شــبانه علیه طالبــان و همین گونه توقف
حمالت نیروهای خارجی علیه طالبان بود .طالبان فرصت یافتند
تــا با آزادی کامل و بدون ترس از عملیــات های هوایی به نقل و
انتقاالت گسترده دست بزنند و حتا تالش کردند تا عملیات های
منظم به منظور تصرف والیات کشور را روی دست بگیرند .طالبان
در این دوره به راحتی خود را به شمال کشور رسانیدند و در اوج
حضور خود مدتی بر کندز نیز مسلط شدند.
نیروهــای نظامی افغانســتان در این مدت به خوبی با دشــمن
جنگیدند ،این نیروها ثابت کردند که می توانند در ســخت ترین
شــرایط ،با روحیه باال و خستگی ناپذیر علیه دشمن بجنگند .اما
مشکالتی که پیش از خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان،
از سوی آگاهان نسبت به آنها هشدار داده شده بود به قوت خود
باقی است .از جمله این مشکالت نبود قوای هوایی منظم و مجهز،
نبود آموزش های وســیع نظامی به نیروهای نظامی افغان ،وجود
نفوذی ها در ادارات و صفوف نظامیان کشور که باعث خلق حوادث
دردناکی در این مدت شــده است ،ضعف استخبارات نظامی ،و...
بوده که در طول این مدت از نیروهای نظامی افغانســتان قربانی
های زیادی گرفته است.
اگر گســترش حضور نظامی امریکا در افغانســتان و پشیتبانی
هوایی و عملیات های استخباراتی وســیع و جدی علیه طالبان
در اســتراتیژی منظم و قوی طرح شده و پیگیری شود ،تاثیر آن
بر وضعیت جنگ در افغانستان بســیار سریع و مهم خواهد بود.
حمایت جدی و وسیع نیروهای هوایی بین المللی از سربازان افغان
به صورت فوری ســبب خواهد شــد تا نیروهای طالبان احساس
امنیت شــان را در نقل و انتقاالت از دست بدهند و توانایی تجمع
وسیع برای حمالت گسترده علیه اهداف کالن را از دست بدهند.
در چنین حالتی نیروهای افغان که تمرکز اصلی شــان بر عملیات
های زمینی اســت ،فرصت کافی خواهند یافت تا با خیال راحت
برای عملیات های بزرگ برنامه ریزی کرده و اقدام نمایند.

دیروز مقامــات محلی بامیان اعالن کردند
که مال بصیر مســئول عمومی گروه طالبان
در والیت بامیان را بازداشت کرده اند .دفتر
مطبوعاتی والیت بامیــان در خبرنامه اش
در مورد مال بصیر نوشته است« :مال بصیر،
یکی از عناصــر خطرناک و کلیدی طالبان،
در یک ســال اخیر بود که در حرکت های
تخریبی علیه مردم و حکومت ،در ساحات
دره شــکاری ،تاله و برفک والیت بغالن و
ی های بامیان
ســاحات دیگری از نوار مرز 
فعالیت داشــت و جدیدا به عنوان مسوول
عمومی طالبان گماشته شده بود ».در این
خبرنام ه افزوده شده است که این فرد می
ت های تخریبی
خواســت که با انجام فعالی 
و تروریستی والیت بامیان را ناامن بسازد.
مال بصیر از منطقه دو آب میخ زرین توسط
نیروهای امنیتی بازداشت شده است .دفتر
مطبوعاتی والیت بامیان گفته است که این
فرد در مرکز بامیان تحت تحقیق و بازجویی
قرار دارد.
همچنان ســخنگوی والیــت بامیان گفته
است که مال بصیر قصد انجام فعالیت های
خرابکارانــه زیادی را داشــت که قرار بود
در روزهای عید فطــر در والیت بامیان راه
اندازی کند و با بازداشت او ،تمام برنام ه های
خرابکارانه طالبان در این والیت خنثی شده
است .سخنگوی والی بامیان افزده است که
مال بصیر در حمله ی چند هفته پیش طالبان
به یک پوســته ی پولیس در شرق بامیان و
چند مورد بمب گذاری کنار جاده ای و سایر
فعالیت های نظامی طالبان در بامیان نقش
کلیدی داشته است.
بامیان یکــی از امن تریــن والیت های
کشور است .گروه طالبان و سایر گروه های
تروریســتی هنوز نتوانسته است بصورت
علنی و فعال در این والیت حضور داشــته
باشند ،اما در سال های اخیر در برخی والیت
های همجوار بامیان این گروه فعالیت داشته
اند .از جمله در مرز مشــترک این والیت و
والیت بغالن برخی فعالیت های این گروه ها
گزارش شده است .دره غوربند والیت پروان
که مســیر رفت و آمد شــهروندان بامیان
است ،نیز یکی از مناطق نا امن به شمار می
رود و رویدادهای تروریستی در این منطقه،
همواره گیریبان گیر مسافران بوده است.
آیا جنگ به والیــت های مرکزی انتقال

اشاره :دانیل لیتل استاد فلسفه دانشگاه
میشــیگان و نویســنده مدخل فلسفه
تاریخ در دایرهالمعارف اســتنفورد است.
در نوشــتار حاضر که پیشتر در ماهنامه
«اطالعــات حکمت و معرفــت» به چاپ
رسیده ،سعیشده است تمامی مسائل و
شاخههای مطرح در این بحث خالصهوار
معرفی شوند.
تاریخ نقش بنیادینی در تفکر بشر دارد.
این مفهوم با مفاهیمی چون عمل انسانی،
تغییر ،تأثیر شرایط مادی در امور انسانی
و واقعــه تاریخی مرتبط اســت و امکان
«کســب تجربه از تاریخ» را پیش روی ما
قرار میدهد .تاریــخ همچنین از طریق
درک نیروها ،انتخابها و شــرایطی که ما
را به لحظه حال رساندهاند باعث میشود
اکنون خود را بهتر بشناســیم .بنابر این
جای شگفتی نیســت که فیلسوفان هر
از چند گاهی به بررســی تاریخ و طبیعت

 کارتون روز
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qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

مهدی مدبر

می یابد؟
با بازداشت شدن مســئول عمومی گروه
طالبان این نگرانی بوجــود می آید که آیا
گروه های تروریســتی در تالش هستند تا
جغرافیای جنگ را تغییــر دهند و این بار
والیت های مرکزی کشور را به عنوان میدان
جنگ انتخاب کنند؟ آیا مرکزی کشــور به
سرنوشت والیت های شمال گرفتار خواهد
شد؟
بدون تردید گروه های تروریستی در تالش
هستند که دامنه ی جنگ را گسترش دهند
و فعالیت های هراس افگنانه ی شــان را به
مناطق امن کشور بکشــانند ،والیت های
مرکزی کشور که همواره از امنیت نسبی و
خوبی برخوردار بوده است می تواند یکی از
اهداف این گروه ها باشد.
در سال های اخیر ما شاهد بوده ایم که گروه
های تروریســتی در تالش این بوده اند که
جغرافیای جنــگ را تغییر دهند و مناطق
بیشتری را نا امن سازند .برهم زدن امنیت
والیت امن کشور ،یکی از استراتیژی های
گروه طالبان در سالهای اخیر بوده است .نا
امن سازی والیت های شمال کشور بخشی
از این تالش ها اســت .آنها امنیت والیت
بدخشــان را با تهدید جدی مواجه ساخته
اند و والیت کندوز را حتی یکبار ســقوط

دادند و اکنون نیز وضعیــت امنیتی این
والیت نگران کننده اســت ،شاهراه های
منتهی به والیت های شــمال بصورت بی
سابقه نا امن هستند و شاهد گروگانگیری
های زیادی بوده است؛ همه ی این ها نشان
می دهند که گروه طالبان و سایر گروه های
تروریستی در تالش این هستند که دامنه
ی جنگ را گسترش بدهند و تمام والیت
های کشور با تهدید امنیتی مواجه سازند.
بازداشت مســئول عمومی گروه طالبان
عالوه بــر اینکه یک دســت آورد برای
نیروهای امنیتی بامیان است ،همچنان یک
هشدار جدی به مردم والیت های مرکزی
کشور است و نشان می دهد که تالش ها
برای برهم زدن امنیت این والیت ها و نفوذ
هراس افگنان ،آغاز شــده است .اگر برای
جلوگیــری از نفوذ و فعالیــت گروه های
تروریســتی به والیت های مرکزی تدابیر
جدی و مناســب اتخاذ نگــردد ،احتمال
اینکه این والیت ها به سرنوشــت والیت
های شمال کشور گرفتار شوند ،زیاد است.
امنیت والیت های شــمال نیز یک دفعه و
ناگهانی از بین نرفت .ابتــدا رویدادهای
مشابه بامیان در شــمال گزارش می شد
و اندک انــدک اینگونه فعالیت ها افزایش
یافت و والیت های شمال نا امن شدند.

بدون تردید طالبان با بازداشــت شــدن
مسئول محلی شان در والیت بامیان ،دست
از فعالیت های تروریستی در این والیت بر
نخواهند داشــت و بیشتر تالش خواهند
کرد تا راههــای نفوذ به والیت بامیان و از
آنجا به سایر والیت مرکزی را کشف کنند.
مقامات امنیتی کشــور و مسئولین محلی
والیت های مرکزی باید این نشــانه ها را
جدی بگیرنــد و تدابیر الزم برای مقابله با
گسترش هراس افگنی و نفوذ تروریستان
در والیت های مرکزی روی دست گیرند.
امنیت نســبی بامیان در یک و نیم دهه
ی گذشته باعث شــده است که چهره ی
فرهنگی بامیان برجســته شود و فعالیت
های فرهنگی و مدنی در این والیت رونق
خوبــی بگیرد .این فعالیت ها و شــهرت
باستانی بامیان باعث شد که بامیان بعنوان
پایتخت فرهنگی کشورهای سارک انتخاب
شــود و کار مرکز فرهنگی این والیت نیز
چندی پیش توســط یونســکو آغاز شد.
همچنان در ســالهای اخیر توریست های
زیادی از ســایر کشــورها به بامیان سفر
کردند و صنعت توریــزم بامیان در حال
رونق گرفتن است.
اما نفوذ گروه های تروریســتی و هراس
افگن ،مــی تواند بر چهــره ی فرهنگی

فلسفه تاریخ چیست؟
دانیل لیتل  /ترجمهحمید کوزری/قسمت اول

دانــش تاریخی متوجه گردنــد .تمام این
مســائل در بدنه واحدی به نام «فلســفه
تاریخ» جمع میشوند .فلسفه تاریخ امری
چندوجهی است و از تحلیالت و استدالالت
ایدئالیستها ،پوزیتیویستها ،اهل منطق،
متکلمان و دیگران تشــکیل شده است .از
طرف دیگر فلســفه تاریخ بین اروپائیان و
انگلیسی ـ آمریکاییها و بین هرمنوتیک
و پوزیتیویسم در حال کش و قوس است.
ارائه یک تصویر واضــح از تمامی نظرات
درباره «فلســفه تاریخ» همانقدر ناممکن
است که تعریف رشــتهای علمی و شامل
همه این رویکردها .تصــور اینکه هنگام
بیان عبارت «فلســفه تاریخ» به ســنت
فلسفی خاص اشاره میشود ،تصور غلطی
اســت؛ چون مکاتب مطرح در این حوزه به
ندرت با هم به تفاهم میرسند .با این حال
نوشتههای فیلســوفان درباره تاریخ چون
خوشههایی اســت حول چند سؤال خاص
که هر یک متضمن متافیزیک ،هرمنوتیک،
معرفتشناســی و تاریخگرایی مربوط به
خود است .سؤالها چنین هستند:
 ،۱تاریــخ از چــه نــوع اعمــال فردی،
ســاختارهای اجتماعی ،دورهها ،حوزهها،
تمدنها ،جریانــات تأثیرگذار بزرگ و چه
نوع اراده الهی تشکیل شده است؟
 ،۲آیا تاریخ در ورای حوادث و اعمال فردی
تشکیلدهنده آن ،همچون یک کل دارای
معنا ،ساختار و خط سیر مشخص است؟
 ،۳شناســایی ،بازنمایــی و تبیین تاریخ
مستلزم چه چیزهایی است؟
 ، ۴تا چهاندازه تاریخ بشــر سازنده اکنون
اوست؟
برای اینکه بتوانیم مسائل و مکاتب مطرح
در فلســفه تاریخ را باز کنیم ،آنها را این
گونه دستهبندی کردهایم:
۱ـ تاریخ و روایت آن
تاریخ چیســت؟ تاریخ را بــه طور خیلی
رســمی میتوان گذشته انســان و روایت
منسجم آن تعریف کرد .البته ما میتوانیم
از گاه شــماری وقایع غیر انســانی مانند
تاریخ منظومه شمســی یــا تاریخ محیط
زیست زمین در یک گستره میلیارد ساله
صحبت کنیم؛ اما مسائل مهم فلسفه تاریخ
فقط در روایت ما از گذشــته انسان آشکار
میشوند .این نکته در کتاب فلسفه تاریخ
کالینگوود مورد تأکید قرار گرفته اســت.
تاریخ برای ما جذاب اســت؛ زیرا به گفته
مارکس« :انسانها تاریخ خود را میآفرینند،
اما نه بر پایه انتخاب خودشان ».از این گفته
چنین برمیآید کــه تاریخ هم در کاربودن
(انتخابهــای افراد و گروهها) را نشــان
میدهد و هم ساختار و شرایط جبری را.
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بــه همین خاطر نتایــج تاریخی از لحاظ
ع ّلی نه حتمی هســتند و نه کامال نامعین
و اتفاقی .بنابر این مورخ میتواند شرایط
تاریخیی را کشــف کند که انسانها را به
یک راه خاص وادار و مقید میکند و از این
طریق باعث به وجود آمدن نتیجه تاریخی
خاصی میشوند .شــاید بتوانیم در آغاز
تاریخ را ایــن چنین تعریف کنیم :زنجیره
منظم و زمانمندی از وقایــع و جریانها
که رفتار انسان را نشان میدهد ،مفاهیم
علیت ،ساختار و رفتار در آن با هم مرتبط
هســتند و تأثیر اتفاق ،امکان و نیروهایی
بیرونی در آن دیده میشود.
ممکن اســت بگوییم چیزی تحت عنوان
«تاریخ کلی» وجــود ندارد .چنین چیزی
درست است؛ اما این تعریف تنها تصویرگر
مجموعهای قابل فهم از جریانهای تاریخی
است که ممکن است به عنوان یک تاریخ
انســانی «فراگیر» نگریسته شود .تاریخ
انســانی فراگیر یعنــی مجموعه کاملی

از مســائل رشــد جمعیت ،شهرنشینی،
نوآوری فناورانه ،تغییر اقتصادی ،رشــد
دانــش ،فرهنگ و غیره .امــا این تعریف
بسیار گمراهکننده اســت؛ زیرا تاریخ را
دارای نظــم و ســاختاری میداند که در
عالم واقع دارای آنها نیســت .باید گفت
فقط تاریخهای خــاص وجود دارند ،یعنی
تاریخ شرایط و اوضاع مختلف و مورد نظر
ما .عرصه تاریخ مملو از کنشهای انسانی و
جریانات اجتماعی جهانی است؛ بنابر این
بیرون کشــیدن تاریخ امری خاص ـ مثال
کشاورزی یا انقالب فرانسه یا علم مدرن
یا اســام ـ از میان درهم تنیدگی کامل
وقایع و کنشها بغرنج مینماید.
منظور از ایــن پیچیدگی مجموعه خاصی
از موضوعات تاریخی مرتبط با هم اســت
که در حرکت تاریخ ترسیم میشوند .این
مسئله نکته دیگری را مطرح میکند و آن
اینکه «تاریخ» تا حدی به «آنچه رخ داده
است» وابسته اســت و تا حدی به «آنچه

بامیان سایه افگند و فعالیت های فرهنگی
را تحــت تاثیر خود قرار دهــد .بامیان در
سالهای گذشته میزبان چندین جشن بزرگ
فرهنگی و ملی بوده اســت و بدون تردید
این جشــن ها با وجود تهدیدهای امنیتی
برگــزار نمی گردید .یکــی از اهداف مهم
گروه طالبان با توجه بــه عقاید تند روانه
شان ،برهم زدن همین جشن های فرهنگی
خواهد بود ،طوری که مقامات محلی بامیان
گفته اند یکی از اهداف مال نصیر نیز برهم
زدن جشن عید فطر در والیت بامیان بوده
است.
همچنــان نفوذ گروه های تروریســتی به
والیت بامیان و ســایر والیت های مرکزی،
باعث وارد شدن آســیب جدی به صنعت
توریزم کشــور خواهد شد .بامیان به دلیل
داشتن مجسمه های بودا ،شهر ضحاک ،بند
امیر و سایر میراث های فرهنگی و باستانی،
همواره مورد توجه توریست ها بوده است و
امنیت نسبی باعث شده است که توریست
ها بتوانند به این والیت ســفر بکنند و از
مراکز باســتانی این والیت دیدن کنند ،اما
اگر امینت این والیت با تهدید مواجه شود،
بدون تردید صعنت توریزم کشور از رونق
خواهــد افتاد و زیان اقتصــادی زیادی به
دولت افغانستان وارد خواهد شد.
مســئولین امنیتی کشور باید تالش ورزند
تا امنیت بامیــان همچنان حفظ گردد و از
نفوذ و گســترش فعالیت گروه طالبان در
ایــن والیت ممانعت جدی صــورت گیرد.
بامیان باید به عنوان یک والیت فرهنگی و
باستانی همچنان مرکز توجه توریست های
جهانی باشد و چهره ی فرهنگی این والیت
باید همچنان درخشان بماند.
انتقال جنگ به والیت های مرکزی و نا امن
سازی این والیت ها ،آسیب جدی به ثبات
امنیتی کشــور وارد خواهد کرد و پرسش
های زیادی را درباره اســتراتیژی امنیتی
حکومت وحدت ملی بوجود خواهد آورد و
میزان اعتماد مردم به حکومت وحدت ملی
نیز کاهش خواهد داد .بنا بر این مسئولین
امنیتی باید این نشانه ها را جدی بگیرند و
از نفوذ بیشتر گروه طالبان و سایر گروه های
تروریستی به والیت های مرکزی جلوگیری
کنند و مانع انتقال جنــگ به والیت های
مرکزی شوند.

مورد عالقه ماســت ».ایــن نکته عینیت
قضاوت در مورد گذشــته را طرد نمیکند.
وقایع و کنشــها در گذشــته رخ دادهاند،
فارغ از اینکه ما بــه آنها توجه کنیم یا نه،
اما ساماندهی آنها مثال در روایتی در مورد
«بیــداری دینی» یا «تشــکیل یک دولت
مستبد» متضمن یک ساختار تفسیری در
مورد آنهاست که ذات ًا به عالیق مشاهدهگر
وابسته اســت .چیزی به عنوان «تاریخ بی
طرف» وجود نــدارد .بنابر این بر پایه نگاه
کامال روشنی میتوان اذعان کرد که تاریخ
از تفســیر تاریخی و عالقه تاریخی شکل
گرفته است ،حتی اگر آن رخدادهای اصلی
خودشان دیگر در میان نباشند.
با این حســاب باید پرسید :روایت تاریخی
چیست؟ ما میخواهیم گذشته را بشناسیم،
روایت کنیم ،بفهمیم و شــرح دهیم .این
رویکرد بر نســبت معرفتی ما با گذشــته
تاکیــد میکند .مــا در بازنمایی واقعیاتی
مانند خرابهها ،کتیبهها ،مدارک ،تاریخهای
شــفاهی ،اســناد تخصصی و نوشتههای
مورخان را برای اثبــات نتایجی در مورد
شرایط و مردمان گذشته به کار میگیریم.
با این کار ما چند ایده را برجسته میکنیم:
ایده دانســتن اطالعاتی درباره شــرایط
انسانی گذشــته؛ ایده فراهم کردن روایتی
که با کمک آن سلسلهای از کنشها و وقایع
تاریخی منتهی به ما فهمیده شــده و برای
ما «بامعنا میشود» و دیگر ایده ایجاد یک
نــگاه ع ّلی به تحقق بعضــی امور تاریخی
خاص.
توجه کنید که این ایدهها مســائل فلسفی
مهمــی را در بر میگیرد که در فلســفه
تاریخ طرح خواهند شــد؛ مسائلی مانند
تفسیر کنشهای انســانی با معنی ،تبیین
ع ّلی ،جایگاه دانش تجربی درباره گذشــته
و جایگاه اقرار به «معنــی» درباره وقایع
تاریخی بــزرگ .هر کــدام از این صورت
بندیها مســائل جدید و مختلفی را برای
تبیین فلسفی به وجود میآورد.
امــا باید گفت رابطه ما با گذشــته صرفا
رابطهای معرفتی نیست ،بلکه گاه عاطفی
و عملی نیز هســت .ما گذشــته را خلق
میکنیم ،تفســیر میکنیم ،به آن جنبه
تخیلی ،افسانهای یا قهرمانانه میبخشیم
و در عیــن حال بعضی از داســتانهای
گذشــته را ـ که همــان «تاریخهای» ما
باشند ـ مالک درســتی عملکرد ،مالک
صحــت رفتار سیاســی خــود یا مالک
خصلــت ملیگرایی قرار مــی دهیم ،یا
رفتار آینــده را توجیــه میکنیم .این
جنبه از روایت تاریخی مســائل فلسفی
زیادی نیز بر میانگیــزد ،مثال اینکه آیا
این داســتانها بنیان معرفتی دارند یا نه؟
آیا بعضی از تفســیرهای ارزشی برتر از
دیگر تفسیرهاست؟ آیا میتوانیم بین دو
روایت تاریخ تمایز واضحی قائل شویم؟
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