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آیا برخورد حکومت با گروه طالبان تغییر نموده است؟

ــــــــــسرمقاله

کارنامه افغانستان در
مبارزه با فساد اداری
محمدرضا هویدا
نام دولت های افغانســتان با فســاد اداری در سالهای اخیر گره
محکمی خورده اســت تا جایی که افغانســتان هر ساله یکی از
صدر نشینان جدول فساد اداری در کشورهای جهان است .دولت
جدید افغانستان نیز از این قاعده مستثنا نیست .فساد اداری در
افغانســتان به سالهای دورتر از حال بر می گردد .اما این دولت از
معدود دولت هایی بوده که بیشــترین شعار را علیه فساد اداری
داده اســت و تعهدات زیادی برای مبارزه با فســاد هم در سطح
داخلی و هم در سطح خارجی داشته است.
دولت افغانســتان در روزهای اول آغاز به کارش با چند حرکت
نمایشــی ســعی کرد تا اذهان عمومی را قانع بسازد که دولت
در زمینه مبارزه با فساد بســیار جدی است .کار بررسی پرونده
اختالس در کابل بانک که یکی از تلخ ترین تجربه های اقتصادی
افغانستان بوده است ،در این دوره با جدیت شروع شد ،اما هرگز
با همان جدیت ادامه نیافت بلکــه در نهایت به نحوی به بیراهه
کشانیده شد.
بحث های کالنی بود که دولت افغانستان متعهد به انجام آن شده
بود ،ولی در بسیاری از مواقع حتا اقدام به آن نکرد .مباحثی چون
عدالت اجتنماعی ،مبارزه با فساد اقتصادی ،توزیع عادالنه قدرت،
ثروت و امکانات برای همه مردم افغانستان ،از جمله مواردی بوده
اند که دولت افغانستان نتوانسته است ،حتا استراتیژی مشخصی
برای آن بسازد.
اجالس لنــدن در هفته آینده ،برای جهــان و در این میان برای
افغانستان مهم اســت .این اجالس جهانی اما برای افغانستان که
از جمله فاســدترین کشورهای جهان است،اهمیت ویژه ای دارد.
دولت افغانســتان در داخل با مشــکالت عدیده ای روبرو است.
این مشکالت از اصل نحوه تشــکیل دولت افغانستان که با یک
توافق سیاسی به وجود آمده اســت گرفته ،تا اقدامات دولت که
هیچ توفیقی در مبارزه با فساد اداری ،کشت و قاچاق مواد مخدر،
قاچاق انسان ،تروریزم ،حقوق زنان و ..مربوط می شود.
کارنامه ای که دولت افغانســتان در این اجالس به معرفی خواهد
گرفت ،بیانگر کار و تــاش و عملکرد این دولت در زمینه مبارزه
با فساد اداری اســت .اما این کارنامه از دید مردم افغانستان که
دولت امتحان خود را در این جا داده است ،بیشتر ناموفق ارزیابی
شده اســت .عدم توفیق دولت در مبارزه با فساد اداری تا حدی
گسترده است که دیگر امکان سرپوش گذاشتن بر آن وجود ندارد.
نارضایتی های روز افزون از دولت باعث دوری مردم از دولت شده
است.
رئیس جمهوری در صورتی که نتواند با دســت پر به لندن برود
و نتواند از کارکــرد خود دفاع کند ،میــزان اعتبار خود در نزد
کشــورهای دیگر را کاهش خواهد داد .کمــک هایی که دولت
افغانستان دریافت می کند ،مشروط به شرایطی از جمله مبارزه با
فساد اداری است .در حالی که دولت افغانستان نتوانسته با فساد
اداری کارنامه قابل قبولی ارایه دارد .دولت ممکن است بهانه های
بزرگی برای این عدم توفیق آماده کرده باشــد ،ولی مطمینا برای
کشورهای جهان که اوضاع افغانســتان را از نزدیک مطالعه می
کنند ،شاید دالیل قابل قبولی نباشد.
جامعه جهانی به نحوی ،خود را موظف به کمک به دولت افغانستان
می داند .اما ارایه دالیل برای اینکه فساد اداری در افغانستان رو
به کاهش اســت و دولت تالش ویژه ای بــرای مبارزه با آن دارد،
جامعه جهانی را تشــویق خواهد کرد تا بــا دید بهتری به دولت
افغانســتان بنگرند و به این نتیجه برسند که کمک های شان در
این کشور به جهت بهبودی اوضاع به مصرف می رسد.

رحیم حمیدی
چندی پیش ،انفجــاری در کابل جان دهها
تن از شــهروندان کشور را گرفت و بیش از
 300زخمی برجای گذاشــت .گروه طالبان
مســئولیت این حمله را بــر عهده گرفت.
در ششــم ثور ،رئیس جمهور غنی در یک
نشســت فوقالعاده با نمایندگان مجلس
صحبت نمــود .رئیس جمهــور غنی ،در
سخنرانی خود تعریف از دشمن ارائه نمود.
با وجــود آن که گروه طالبان مســئولیت
خونینترین حمله در شهر کابل را به عهده
گرفت اما ،رئیس جمهور غنی برخی از گروه
طالبان را دشمن مردم و حکومت افغانستان
خواند .در پی آن فشارها بر رئیس جمهور
افزایش یافت .شاید به خاطر فشارها حاضر
شــد چند تن از اعضای گــروه طالبان را
اعدام نماید .اعدام تعدادی از تروریســتان
واکنشهای مختلف را در پی داشــت اما،
آنچه برای ما اهمیــت دارد نوع برخورد و
رفتار حکومت با گروه طالبان می باشــد.
حکومت اگر از یک طرف قاطعیت خود را در
مواجه با گروه طالبان نشان می دهد از طرف
دیگر ،موارد زیادی وجود دارد که نشان از
رفتار ساده و تساهلگرایانه حکومت با گروه
طالبان است.
میرآدم ،مســئول مالی گــروه طالبان در
ولســوالی پچیراکام والیت ننگرهار با یک
چک ده میلیون کلدار پاکســتانی دستگیر
شده است .براســاس گفته های ولسوالی
پچیراکام هفت روز پیش به مقامات حکومت
وحدت ملی در کابل خواستهاند تا چرخبالی
به منظور انتقال میرآدم به این ولســوالی
بفرســتد اما ،تا هنوز هیچ پاسخی از سوی
مقامــات حکومت وحدت ملــی دریافت
ننموده است .موفقیت مبارزه با تروریسم و
دهشتافکنی بستگی زیادی به کشف منابع
مالی آنها دارد .اکنون مسئول مالی گروه
طالبان دستگیر شده اســت اما ،حکومت
اراده کافی بــرای آوردن او به کابل ندارد.
این نشان می دهد که حکومت وحدت ملی
تمایل جدی برای مبارزه و پاســخ قاطع به
حمالت و دهشتافکنی گروه طالبان ندارد.
امیرآدم ،مســئول مالی گروه طالبان می
تواند یک منبع اطالعاتی به شــمار آید تا
حکومــت از منابع مالی گروه طالبان اطالع

حاصل نمــوده و برای قطع کمک های مالی
این گروه اقدامات را روی دست گیرد.
چند روز بعد از ســخنرانی رئیس جمهور
غنی در پارلمان کشــور هیئــت از گروه
طالبان وارد پاکستان شد .گروه طالبان این
خبر را با انتشار اعالمیهای بیان نموده بود.
آن ها گفته بود که ایــن هیئت با مقامات
پاکســتانی در قبال مشــکالت مشترک
مذاکره می کند .مشــکل مهاجرین یکی
از موارد بود که گروه طالبان به آن اشــاره
نموده بود .این مســئله دو چیز را نمایان
می سازد .اول؛ گروه طالبان به عنوان یک
گروه شورشــی و دهشتافکن با فرستادن
هیئت به منظور مذاکره بر ســر مشکالت
دو کشــور در صدد ایجــاد یک حکومت
موازی است .قبل از این ،این گروه خواهان
گرفتن مالیات از شرکتهای مخابراتی بود.
تحلیلها این بود که ایــن گروه در صدد
ایجاد یک حکومت موازی است .در همان
زمان زمزمه های مربوط به انتقال شــورای
کویته به داخل خاک افغانستان نیز به گوش
می رســید .اما به بنا به دالیلی این گروه

موفق به انجام این کار نشد .در هر صورت،
رفتارهای گروه طالبان نشان می دهد که
آنها همچنان در صدد ایجاد یک حکومت
موازی در افغانستان اســت .این تهدید
جدی متوجه حکومت وحدت ملی است.
این تالش گروه طالبان تهدید برای حیات
حکومت و قانون اساسی فعلی افغانستان
به شــمار می رود .دوم؛ ظاهرا این هیئت
از سوی حکومت پاکستان پذیرفته شده
اســت .اگر چه مقامات پاکستانی از اظهار
نظر صریح در این مــورد اجتناب نموده
است اما ،شواهد وجود دارد که این کشور
هیئت گروه طالبان را پذیرفته بود.
انتظار می رفت که حکومت افغانســتان با
توجه به رویــداد خونین کابل و رد کردن
دعوت حکومت افغانســتان از سوی گروه
طالبان مبنی بر گفتگوی رو در رو واکنش
جدی نشان دهد اما ،حکومت در این مورد
سکوت پیشه نمود.
از دیگــر موارد اگر بگذریــم نمی توانیم
انکار نمایم که تأخیــر در انتقال میرآدم،
مسئول مالی گروه طالبان با یک چک ده

میلیون کلداری پاکستان و عدم پاسخ به
درخواســت مقامات والیت ننگرهار نشان
روشن از سیاست تساهلگرایانه حکومت
در قبال گروه طالبان است .نخبگان سیاسی
این مسئله را باید بپذیرد که جنگ با گروه
طالبان وارد فاز جدید شــده است و گروه
طالبان جنگ را بر صلح ترجیح داده است.
پاسخ ندادن به درخواست مقامات ننگرهار
این فرصت را برای گروه طالبان فراهم می
سازد تا با سازماندهی حمالت مسئول مالی
خود را آزاد نماید .در آن صورت ،حکومت
فرصت بزرگی را برای کشف و فهم منابع
مالی گروه طالبان از دست داده است.
مسئله اما ،به همین جا خالصه نمی شود.
رئیس جمهور غنی در سخنرانی خود اعالن
نمود که برخی از گروه طالبان دشمن مردم
افغانستان است .اما ،در این مورد توضیح
نداد که کدام شــاخه گروه طالبان دشمن
مردم افغانستان است .اما ،به نظر می رسد
که جریان اصلی گروه طالبان که در حمالت
خونین کابل دست داشتهاند دشمن مردم
پنداشته نمی شود .زیرا ،دفتر سیاسی این

گروه همچنان در قطر فعال است و این گروه
از این مجرا فعالیت گسترده برای جمع آوری
کمک مالی می کند .اگر جریان اصلی گروه
طالبان دشمن مردم افغانستان پنداشته می
شــد حکومت وحدت ملی از حکومت قطر
می خواست تا دفتر این گروه را بسته نموده
و فعالیت را متوقف سازد .حکومت تا هنوز
چنین درخواســتی از حکومت قطر ننموده
اســت .بنابراین ،این مسئله نیز گویایی آن
اســت که حکومت همچنان با وجود حمله
خونین این گروه در کابل چشــم امیدی به
گفتگوی صلح و آمدن گروه طالبان در پای
میز مذاکره دارد.
بعد از اعدام شــش تن از تروریســتان و
اعضای گروه طالبان در کابل؛ گروه طالبان
نســبت به آن واکنش نشــان داد و بیان
داشــت که انتقام خون آنها را از حکومت
وحدت می گیرد .این واکنش گروه طالبان
بیانگر آن اســت که این گروه در هفتهها و
ماههای پیــش رو حمالت بر کابل و والیات
دیگر سازماندهی خواهد نمود .این به معنی
تشدید جنگ میان حکومت و گروه طالبان
است .حکومت هر نوع سیاست را در پیش
گیرد گروه طالبان از حمالت دهشتافکنانه
و تروریستی خود دست نمی کشد.
در پایان این نوشتار یکبار دیگر باید متذکر
شــوم که مبارزه با گروه طالبان زمانی به
پیروزی می رســد که منابع مالی این گروه
قطع گــردد .میرآدم ،مســئول مالی این
گروه اطالعات زیادی را در دســت دارد که
به حکومت افغانســتان کمک می کند که
تــا اقدامات را برای قطــع منابع مالی این
گروه روی دســت گیرد .بعد از سخنرانی
رئیس جمهور غنی در ششم ثور دگرگونی
جدی در برخورد و مواجه حکومت با گروه
طالبان به چشــم نمی خورد .دفتر سیاسی
این گــروه در قطر همچنان به فعالیت خود
ادامه می دهــد .میرآدم منتظر حمله گروه
طالبان اســت تا از چنگ حکومت رهایی
یابد و برای گروه طالبان منابع مالی جدید
پیدا کند .حکومت اما ،نظارهگر این رویداد
هاست تا این گروه یکبار دیگر حمله خونین
را سازماندهی نموده و جان تعداد زیادی از
شهروندان کشور را بگیرد.

نسبت قوانين منطق با قوانين طبيعت
پيتر ميتل اشتات ،برگردان :عليرضا محمدي/قسمت دوم
بنابراين:قوانيــن منطــق قوانين طبيعت
نيستند.
 -2-2مطابق نـظر ويـتگنشتاين قـوانين
ي منطق
مـنطق،تحليلي هـستند،گزارهها 
تـوتولوژيک (همانگويانه) هستند بنابراين
گزارههاي منطق چيــزي نميگويند (آنها
گزارههاي تحليلي هستند)
ولي قوانين طبيعــت واقعيت را توصيف
ي نيســتند و
د و بنابراين تحليل 
ميکننتــ 
ي هستند.
ترکيب 
بنابراين:قوانيــن منطق نميتوانند قوانين
طبيعت باشند.
 -3جواب پيشنهادي:
ما ميتوانيم در هر رشتهاي علمي سه دامنه
را تشــخيص دهيم :دامن ه مسايل،دامنهي

 کارتون روز

کـــاربرد و دامنه صحيح آن،اين مســئله
براي منطق،رياضيات و براي علوم طبيعي
ت اما با در نظر گرفتن يک
ظ اســ 
نيز محفو 
ن همهي ســه دامنه ياد شده
مقايســه بي 
ميتوان نشان داد که قوانين منطق،قوانين
ت نيستند.اين ادعـا بـه صورت زير
طبيع 
ميتوان نشان داده شود:
 -3-1دامنه مشکالت و مسايل:
اگر ما ا ز دامنه منطــق صحبت ميکنيم
ممکن است در ذهن داشت ه باشيم که منطق
با يک تعداد معين از ســواله ا و مشکالت
ســروکار دارد .هرچند انتخاب اين مسايل
ي راحتي
ط برا 
دلبـخواهانه و يـا صرفا فق 
نيست؛با اين وجود داراي يک مرز مشخص
و مبرهن نسبت به ساير رشتههاي علمي به
ن معني را
خصوص رياضيات نيســت.امااي 
نميدهد که اين مـرز در هـمه جا مشخص
نيست ازاينرو مـــوضوعات و مـــوارد
ص و معيني هم وجود دارند.بنابراين
مشخ 
ي وجود
اين معنــا را ميدهد که مســايل 
دارد کــه هم به منطق و هــم به رياضيات
ل ديگري هستند که
تعلق دارند،ولي مساي 
تصصمگيري در مورد آنـه ا راحـت نيست.
در مــورد موار د ب ا مـــرز روشـــن و
ي عمومي
مجزا،مشکل،وجود معيار محکم 
به جهت تشخيص اســتداللهاي معتبر از
نامعتبر يا به عبارت ديگر مشــکل مفهوم
نتيجهي منطقي ميباشــد که بهطور قطع
متعلق به حوز ه مسايل و مشکالت منطقي
ميباشد.درحاليک ه مشکل راه حل معادالت
ديافانتين خـــاص،مثل مـــشکل فرما،يا
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موضــوع عامتر مربوط به مســئله دهم
هيلبرت،يا اينکه هر معادلــه ديافانتون
ت يا
داراي جــواب عددي صحيح هســ 
خير،بهطور روشني يک مشکل رياضيات
ميباشد.
در مورد موضوعاتي ک ه تماي ز مشــخص
نيست،اســکولم به رابطــ ه مفاهيم پايه
مـنطق و ريـــاضيات اشاره مـيکند:من
ن دادن رابطه بين
در اينجا در مورد نشــا 
اصول ابتدايــي منطق و رياضيات اجازه و
اختياري را بر ميگزينم ،مستقل از اينکه
فردي مفهو م تابع گـــزارهاي را به شيوه
اول يا دوم معرفي کنــد باالخره اين فرد
به نظريه انـــتگرالها مـيرسد.از طـرف
ديگر ممکن نيســت که بهطــور منطقي
مجموعه اعداد را بدون استفاد ه از مفهوم
ي توصيــف کنيم.بنابراين به
ع گزارها 
تواب 
ن تصور معيوبي
نظر مـــيرسدکـــه اي 
باشــد که پايه مفاهيم منطقي براســاس
ت و برعکس.هر دو
مفاهيــم رياضي اســ 
مـيبايد بـاهم اســـتقرا يابند و در يک
ل
ارتباط متقابل و دو طرف ه باشند .استدال 
اسکولم نشان ميدهد که ن ه هم ه مفاهيم
مهم رياضيات مـشمول در منطق يا قابل
تحويل در آن هستند-قســمتي از آموزه
منطقگرايي-و نه همه مفاهيم مهم منطق
در مـــفاهيم رياضي مستقر و يا قـــابل
تـحويل به آن است.
با اين حال،يک سلســله مراتب قطعي
وجــو د دارد کــه در قســمت مربوط به
حوزه مخصوص منطق نشان داده خواهد

ت سيستماتيک،يک
شد.مستقل از تمايزا 
سوال که به حوزه مسايل(يک رشت ه علمي)
ت راجع به توسعه تاريخي آن
مرتبط اســ 
است.بنابراين اولين مشکل دربـاره اعتبار
اســتدالله ا به قدمت خود منطق است.
يعني به ارسطو برميگردد.و سؤال اينکه
چگونه معادلهاي ديافانتيني را حل کنيد
ع ب ه تمايز
به ديافانتوس برميگــردد .راج 
مشکالت و مسايل منطق از علوم طبيعي
روشن اســت که مشــکل تعريف کردن
اعـتبار اســـتنتاجات يا نتيجه مجموعه
مقدمات يکي از مشکالت و مسايل منطق
و نه علوم طبيعي ميباشد.در نتيجه از نظر
تمايز مسايل و مشــکالت،قوانين منطق
ت آمده يا
در فهم قوانين(قاعدهها)بدســ 
ت باشند.
استنتاج نميتوانند قوانين طبيع 
از طرف ديگر برخي مسايل مثل مـــساله
نـــقاط جرمي منحصرا مســئله فيزيک
ق نيستند.
هستند و از مسايل منط 
براي هر سيستم دلبخواهي نقاط جرمي
که در آن هــر دو ذر ه يکديگر را مطابق
ن نيوتن جــذب ميکنند،با فرض
با قواني 
چ دو نقطهاي با يکديگر تصادم
اينکه هيــ 
نميکنند،اين نـقاط بـه منزلهي مجموعه
ي که چهارچوب آنها
رشــتههاي يکنواخت 
کارکردهاي شناختهشــدهاي پديد آورده
است عمل ميکنند.
پوانــکاره اســتداللي را ارايــه داد که
ن ســريهايي (مجموعههايي) واگرا
چني 
هســتند تا اينکه همگرا باشند،هرچند او
ن مساله بوسيله
مشــکل را حل نکرد.اي 

 Kolmogorovت ا حدودي حـــل شـد و
نـــهايتا به وسيله شاگرد او در سال 3691
حـل شـد41.در نـــتيجه،قوانين نيوتن و
قوانين در رابطه بــا واگرايي نقاط مجانب
نميتوانند قوانين منطق باشند.
 -3-2دامنهي کاربرد:
با توج ه به دامنه کاربرد ما به سه موضوع
توجــه ميکنيم )1 :اينک ه دامنه کـــاربرد
مـنطق بـــا قوانين آن نسبتا محدود شده
نيســت درحاليکه دامنه کاربرد عـــلوم
طـبيعي و قوانين آن کمتراست )2 ،اينکه
قوانين منطــق کالســيک خاصيتهاي
متفاوتي را نسبت به قوانين طبيعت دارند،
 )3اينک ه قوانين منطق محدود شــده و يا
تحويل شده حساب کـالسيک يـا ا ز يـک
ق ضعيفتر نميتواند به قوانين طبيعت
منط 
تحويل شود.
 )1عدم محدوديت قلمرو کاربرد:
ق ن ه تنها گسترده که
دامنه کاربرد مـــنط 
بلکه بدون حد و مر ز نيز هست51.بنابراين
يک اســتنتاج منطقي ميتواند نسبت به
ت منطق ،رياضيات،فيزيک،شيمي،ت
جمال 
ي حـــقوقي و غـيره بـه کار
اريخ،نمونهها 
گرفت ه شــود.جايي که متغيرها(موجود در
ن نشانههايي
اســتنتاج)به ترتيب به عنوا 
ي اعداد،اجــزاء مـــقدماتي،عناصر
بــرا 
شـــيميايي،مذاکرات صلح،فعاليتهــاي
انساني و فرايندهاي مغزي تفسي ر شدهاند.
ت (مفاهيم)
ي کــه اگر دو خاصيــ 
ي ا اصل 
ي دارند)
م عموم 
سازگار باشــند (يک تعمي 
پس نسبتهاي مرتبهي باالتر مـطابق آنـها
نـيز همينگونه است.
مانند استنتاج باال اين اصول،نسبت ب ه هر
خصوصيت يا مجموعه سازگاري قابل اجـرا
هـستند ولي دامـنه و قلمر و کاربرد قوانين
ح کمعرضت ر هســتند
طبيعت به طور وضو 
و ازاينرو ما نميتوانيم بگوييم که آنـــها
براي مـنطق نـــيز داراي کاربرد هستند
ل روابط بين مفاهيم محض) و يا
ي مثــا 
(برا 
ي کاربر د براي رياضيات هستند(براي
دارا 
ک اعداد) از اينرو
ل مـشکالت تـئوري 
مثا 
ي يک چنين محدوديت
هيچ قانون منطقــ 
کاربردي را نــدارد پس هيچ قانون منطقي
يک قـانون طـبيعت نيست.
ک کامل:
 )2منطق کـالسي 
آنچه معمــوالً هم در حوزه رياضيات و هم
در علوم،ب ه کار گرفت ه ميشو د بسيار بيشتر
ي ذکر شده در بـــاال از قـوانين
از مثالها 
ق و شــبيه آن ميباشــد:اين
عمومي منط 
ت مرتب ه اول
قضيههايي از منطــق محموال 
همرا ه با اينهماني است.
ق کـالسيک
( ، PL1ک ه هـــمچنين مـنط 
ني ز ناميده ميشود)
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