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از تالش متواضعانه غنی تا انتقاد از حکومت پاکستان

ــــــــــسرمقاله

بی اعتمادی ،بزرگترین
هزینه ای که می پردازیم
محمد رضا هویدا
تالش ها و گفتگوها برای رســیدن به نتیجه ادامه دارد .مسئله
انتقال برق از بامیان به یکی از داغ ترین مســایل روز افغانستان
مبدل شــده اســت .طرف های مقابل از دالیلی می گویند که بر
مبنای آنها یکی از راه ها را ترجیــح می دهند .در این میان؛ اما
دولت نقش اساســیو سازنده خود را از دست داده است .دولت به
جای این که در مقام یک مرجع بــی طرف و حافظ منافع تمامی
شهروندان و پشتیبان وحدت ملی ظاهر شود ،به عنوان یک طرف
در مقابل بخشی از شهروندان قرار گرفته است.
یکی از کارکردهای دولت حفظ وحدت میان افراد اســت .در این
حالت دولت باید فراتر از یک قشر ،قوم ،منطقه ،سمت ،ایدیالوژی
عمل کنــد .دولت نباید به طرفداری از هر یک از آنها قرار بگیرد.
دولت باید چنان وســعتی در کارکرد و عمل خود داشته باشد که
بتواند همه شهروندان خود را در خود جمع کند و هیچ کدام بیرون
از حلقه و دایره دولت نباشند و در این جمع نیز نباید یکی کوچک
و دیگری بزرگ ،بلکه همه باید در یک اندازه و سطح باشند .قرار
گرفتن دولت در یک طرف معموال برای همه حکومت ها فاجعه بار
بوده است .دولت های گذشته افغانستان تجربه های تلخی از این
چنین حالتی را داشته اند.
دولت فعلی افغانســتان در بعضی از امور و موارد سخت خود را
درگیر ســاخته اســت .به عنوان نمونه ،برخورد دولت با ادارات
امنیتی همیشــه به عنوان یک مسئله میان حکومت و قوه مقننه
از یــک طرف و میان حکومت و مردم از طرف دیگر بوده اســت.
دولت چه توجیهی می تواند داشــته باشد که یک چنان اصراری
بر یک شخص داشته باشد که به هیچ قیمت حاضر نشود که او به
کمتر از ریاست و وزارت بر یکی از نهادهای امنیتی کار کند .چنین
سرسختی در مقابل مردم و پارلمان مسئله بوده و هست.
در موضوع انتقال لین برق موسوم به توتاپ از بامیان و یا سالنگ
نیز دولت به عنوان طرف با جمعی از مردم قرار گرفته است .دولت
به هیچ عنوان حاضر به قبول هیچ خواســت معترضین به تغییر
مســیر انتقال برق از سالنگ نشده است .برخالف آنچه که دولت
می گوید میلیونها معترض در طــول نزدیک به دو هفته تمامی
راههایی که توجه دولت را جلب کنند ،را پیموده اند ،اما دولت با
اصرار بیشتر بر نظر خود تاکید می کند.
دولت باید توجه داشــته باشــد که هیچ بها و هزینه ای باالتر از
اینکه دیوار اعتماد میان مردم و دولت بشکند و دیوار بی اعتمادی
میان دولت و مردم باال برود نیســت .مبالغی که دولتمردان از آن
به عنوان ضرر و تفاوت دو راه می گویند سفسطه ای بیش نیست
و حتا مســئله زمان نیز که مباحث این دو راه مطرح می شود به
طور کلی سفسطه اســت .دولت افغانستان هیچ وقت نگران این
گونه پولها نبوده اســت .از کابل بانک گرفته تا صدها هزار جریب
که غصب شــده اند و تا میلیونها دالری که به خاطر نبود برق به
صنعت کشور ضرر می رسد و تا میلیونها دالری که به خاطر قطع
برق در زمستان به برشنا ضرر وارد شد و یا پولهای صرفیه برق که
توســط زورمندان به حساب دولت پرداخت نمی شود ،پول هایی
هستند که به راحتی از دست دولت خارج می شوند و یا به خاطر
بی برنامگی و بی توجهی دولت به دولت آســیب وارد شده و می
شود .حتا اگر فرض کنید که یک روز رئیس دولت به خاطر شرکت
در جلسه پارلمان می خواهد مسیری را طی کند ،بخش عمده ای
از شــهر کابل در تعطیلی فرو می رود و هزاران نفر مشغول تامین
امنیت او هســتند ،چه مقدار ضرر به دولت و مردم وارد می شود.
و یا حتا در نبود برق که صنعت توریــزم چقدر ضرر می بیند ،و
یا معادن کشــور همچنان در بی برقی بی استفاده می ماند ،همه
ضررهای بزرگی هستند که باید بدان ها توجه شود.

محمد اشرف غنی ،رئیس جمهوری اسالمی
افغانســتان برای دومین بار اســت که از
عملکرد پاکســتان در قبال گروه طالبان
انتقاد می کند .در ششــم ثور ،در نشست
فوقالعــاده رئیس جمهور بــا نمایندگان
مجلس او از پاکســتان انتقاد کرد  .او بیان
داشت که پاکستان در نشست چهار جانبه
کتبا تعهد نموده بود کــه اگر گروه طالبان
حاضر بــه گفتگو با حکومت افغانســتان
نشود از گزینه نظامی استفاده می کند .روز
پنچشنبه در حاشیه نشست روسی در لندن
رئیس جمهور غنی یکبار دیگر از عملکرد
پاکستان در قبال گروه های مخالف مسلح
دولت افغانستان انتقاد کرد .رئیس جمهور
بیان داشت که نیروهای امنیتی افغانستان
رهبران طالبان پاکســتانی را مورد هدف
قرار داده اســت اما دولت پاکستان حتی
یکبار گــزارش از هدف قــرار دادن گروه
طالبان و شبکه حقانی منتشر ننموده است.
جانب پاکســتان واکنش در مورد سخنان
رئیس جمهور غنی نشــان نداده است اما،
ســخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان از
دور پنجم گفتگوی چهار جانبه ســخن به
میان آورده است .او زمان دقیق دور پنجم
گفتگوی چهار جانبه صلح را مشخص نکرده
است اما گفته است که در ماه جاری میالدی
دور پنجم گفتگوی چهار جانبه صلح برگزار
خواهد شد.
در زمان حکومت حامد کرزی ،رئیس جمهور
پیشین افغانستان روابط کابل-اسالم آباد
هر روز به تیرگی مــی گرایید اما زمانی که
رئیس جمهور غنی قدرت سیاســی را به
دست گرفت تحول در روابط میان دو کشور
به وجود آمد .رئیــس جمهور غنی بیش از
یکسال به شــکل متواضعانه به پاکستان
رجوع کرد تا این کشــور را متقاعد سازد
که رویکرد خود را قبال افغانستان و گروه
های مخالف مسلح دولت افغانستان تغییر
دهد و این گروه را به پای میز گفتگوی صلح
بکشاند .شاید بتوان گفت که نتیجه تالش
های رئیس جمهور غنی برگزاری چهار دور
نشســت چهار جانبه گفتگوی صلح میان
چهار کشور افغانســتان ،پاکستان ،ایاالت
متحده آمریکا و چین بوده اســت .در دور

م منطق،منطق اساسي
همچنين اين سيست 
سيســتم تئوري مجموعه ميباشــد که
امروزه کاربرد وسيعي يـافته اسـت.تئوري
مجموعه  Zermelo-fraenkelو تئوري
مجموعه Neumann-Bernays-oockl.
ل به اين معناست
 PL1يک تئوري مرتبه او 
ي بـ ر روي ـ متغيرهاي
ط تـسويرساز 
که فق 
ي وجود دارد و نــه بر روي محمولها.
فرد 
تسويرســازي بــر روي هســتومندهاي
نوع باالتــر (مانند محمــوالت) يا بر روي
مجموعهها در منطق مـرتبه بـاالتر يـا در
ي مجموعه انجام ميشود PL1 .از يک
تئور 
طرف ميتواند به صورت ســمانتيکي يا به
صورت مـدل تـئوريکي توجيه شود و يا از
طرف ديگر به صورت تئوري برهاني توجيه
گردد .در هر دو صورت ميتوان نشــان داد
ي کامل هست ولي
که  PL1يـک تـــئور 
تصميمپذير نيســت .اما به هرحال PL1
که در محمــوالت يک موضعــي محدود

رحیم حمیدی

چهارم نشست چهار جانبه تاریخ گفتگوی
چهار جانبه گفتگوی رو در رو میان حکومت
افغانستان و گروه های مخالف مسلح دولت
افغانستان اعالن شد .هر دو کشور از گروه
های مخالف مســلح دولت دعوت به عمل
آورد تــا در نماینده بــا صالحیت خود را
معرفی نمایــد .گروه طالبان اما ،از گفتگو با
حکومت افغانســتان ابا ورزید و پیششرط
های به منظور آغاز گفتگو ارائه نمود.
رد دعــوت گفتگوی صلح از ســوی گروه
طالبان آغاز دور جدید روابط کابل-اسالم
آباد را رقم زد .حکومت افغانســتان برای
چند مدت واکنش از خود نشان نداد .ظاهرا
منتظر اقدام نظامی حکومت پاکستان علیه
گروه های مخالف مســلح دولت افغانستان
بود .زمانی که رویداد خونین در کابل اتفاق
افتاد و افکار عمومی بر رئیس جمهور غنی
فشار وارد نمود او از عملکرد پاکستان انتقاد
کرد .او حتی سخن از شکایت از پاکستان به
شورای امنیت ســازمان ملل متحد نیز به
میان آورد.
در ایاالت متحــده آمریکا نیــز انتقاد از
پاکستان افزایش یافته است .در تازهترین

مورد باب کورکر ،ســناتور جمهوریخواه
از ایالت تنسی که مســئول کمیته روابط
خارجی سنای ایاالت متحده آمریکا است
مانع اســتفاده کمک آمریکا برای خرید
هشت طیاره جنگی  F-16برای پاکستان
شد .او بیان داشت که پاکستان می تواند
بدون کمک مالی ایــاالت متحده آمریکا
طیاره جنگی را با قیمت  700میلیون دالر
خریداری نماید نــه با قیمت  360میلیون
دالر .او گفته اســت که شــبکه حقانی
دشمن شــماره یک ایاالت متحده آمریکا
و افغانستان به شمار می رود و در صورت
کمک به پاکستان را افزایش خواهد داد که
این کشور عملیات را باالی شبکه حقانی
انجام دهد .صداهــای مخالفت که علیه
پاکستان در ایاالت متحده آمریکا بلند می
شود امری تازه نیست .اما با توجه به اینکه
برد و باخت آمریکا در جنگ افغانستان به
یک مسئله مهم تبدیل شده است رویکرد
های همانند باب کورکر ،ســناتور آمریکا
دارای اهمیت اساسی می باشد.
در هفتههای آینده جان نیکسون فرمانده
جدید نیروهــای ناتو در افغانســتان از

وضعیت امنیتی و جنگ در افغانســتان
گزارشی به ســازمان ناتو و ایاالت متحده
آمریکا ارائه خواهــد داد .به احتمال زیاد
گزارش او امیدوار کننده نخواهد بود .زیرا،
وضعیت امنیتی نسبت به گذشته وخیمتر
شده است .گزارش او به احتمال زیاد روی
تصمیم اوباما مبنی بر کاهش و عدم کاهش
نیروهای آمریکایی در افغانســتان تأثیر
خواهد گذاشــت .همه این موارد فرصت
برای حکومت افغانستان ایجاد می کند تا
از وضعیت به نفع کشــور استفاده نماید و
از ایاالت متحده آمریکا بخواهد که فشار
بیشتری بر پاکســتان وارد نماید تا این
کشور یا به شکل صادقانه و قاطعیت عمل
نموده و گروه های مخالف مسلح دولت را
به پای میز مذاکره بکشــاند و یا اقدامات
نظامی را روی دست گیرد.
رئیس جمهــور غنی در ششــم ثور ،در
نشســت فوقالعاده با نمایندگان مجلس
تعریف از دشــمن نیز ارائه داد .او برخی
از گروه طالبان را دشمن مردم افغانستان
خواند .مقیــد کردن برخی از گروه طالبان
گویایی این مسئله است که رئیس جمهور

نسبت قوانين منطق با قوانين طبيعت
پيتر ميتل اشتات ،برگردان :عليرضا محمدي/قسمت سوم

 کارتون روز
شده اسـت(و قـياسهايي که در آن واق 
ع
ميشوند)تئوريهاي تصميمپذير هستند.
ولي قوانين طبيعت(حد اقـــل آنهايي کـه
امـروز شناخته شدهاند)کامل نيستند،يعني
ي نيست ک ه همه جـــمالت صـادق
مورد 
دربارهي چيزهاي طبيعــت يا موضوعات
فيزيکي يا سيستمهاي فيزيکي از قوانين
به عالوه شرايط ابـتدايي قـابل استخراج
باشند.
د قضيههاي
بنابراين قوانين منطق(به مانن 
ت نيستند(و قوانمن
) PL1قـوانين طـبيع 
ک نيستند)
فـيزي 
 )3منطق ضـــعيفتر و مـنطق کالسيک
مقيد  Aمنطق ضعيفتر:
هنگاميکه منطق پايهاي و اســـاسي را
بـراي رياضيات و يا کاربرد در علوم تجربي
ي توضيح
انتخاب ميکنيم داليل خوبي برا 
م در اختيار داشت ه باشيم.
بـيشتر مـيتواني 
همانگونهکه شــهودگرايي رياضي اعتبار
قـوانين  PL1را نسبت به منطق شهودي
مـحدود مـيکند،زيرا آن به نوع مخصوصي
ت تعريف شـده از مـفاهيم در
از محدودي 
گزارههاي رياضياتي نياز دارد که نسبت به
قلمرو نامتناهي ي ا به عبارت ديگر نســبت
بـــه جـــمالت سوري شده به کار گرفته
شـده اسـت ،در حـاليکه تسويرسازي يک
قـلمرو نـامتناهي را در بر ميگيرد.
براي مثال اينکه اســـتفاده از اصـــل
طردشــق ثالــث هرگز بــراي قلمروهاي
نامتناهي مور د سوال و ترديد قرار نگرفته
است.ولي تفسير شهودگرايان ه از شـــکل
تـــصوير شده (به تصوير صفحه مراجعه
شود) محدوديت عـمدهاي از ايـن اصل را
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آشکار ميکند:
به خـاطر اسـتقرار و ثـابت کردن اعتبار
(به تصوير صـــفحه مراجع ه شود)ميبايد
ي از عدد طبيعي  Kو يک
ک ســاختار 
ي 
برهان براي  )A(kفراهم آوريم.براي نشان
م
ن اينکه ميبايد يـک بـرهان ارايهکن 
داد 
که ابطال  )A(nبراي هـمه  nهـا نـشان
ميدهد .حيثيت شـهودگرايانه را حـفظ
ت
ميکند .بنابراين آنچ ه مـــور د نـياز اس 
عبارت اســت از اينکه:يا يک ساختمان از
ن از  )A(kوجود
عدد طبيعي  kو يک برها 
دارد و يا يک برهام متحدي که ابـــطال
 )A(nبراي هـر  nرا نشان دهد بنابراين
ي قابل فـــهم اسـت کـه مـمکن
ب ه راحت 
ق نيفتد يعني،اصل طرد
اسـت ايـــن اتفا 
شق ثالث برآورده ميشود.
به عنوان يک نتيجه از آن منطق گزارهاي
اساســي مانند آن دو شرطي يا هم ارزي
ل مثل نقيض مضاعف متأثر
و ســاير اصو 
شده اســت و (به تصوير صفحه مراجعه
شـــود) به طور عمومي معتبر نيستند.
به عالوه هر چهار ادات شــرط (به تصوير
صفحه مراجعه شــود) (به تصوير صفحه
مراجعه شود)مستقل نيستند( .به صورت
ل تعريف نيســتند)بهطور
ي قابــ 
درونــ 
مشابه ضعفهاي شــبيه در مورد PL1
براي به کارگيري هم در ريـــاضي و هـم
در علوم تجربي و منطقهاي برســاختي
که هر دوتاي آنها توجيــه نظري برهاني
هســتند81.يک گروه ضعيفتر منطقها،
ي ربط و منطقهاي فراســازگار
منطقها 
هســتند.گروه اول به وسيله  BelnaPو
 Antler - son19پايهگــذاري شــد و

برمبناي عقيدهي تقويت استلزام که بهطور
سنتي بـــه مـــنطق رواقي باز ميگردد
نباشــد،اما در قرن بيســتم با سيستم
اســتلزام اکيد(  ssLو ،)8191اســتلزام
تحليلي  1933 Parry(AAIو اســتلزام
 1956 Ackermann(BSIآغاز شد.اين
رويکرد بيشــتر بــا Dunn,Routley
 ,Meyerو ديگران گسترش يافت.رويکرد
نسبتا غيرمستقل ديگر کـه بـر استلزام
د و کوشش ميکند يـــک
تمرک ز ميکن 
ي از شرطيها را گسترش
تـــئوري عموم 
دهــد  )chellas)1975 BCLو ( FCLو
 1984(V.Bemthemو ديگران ميباشد.
منطقهاي فراســازگار بــر روي اجتناب
از اصل(به تصوير صفحه مراجعه شــود)
(بــه تصوي ر صفح ه مراجعه شــود)تمرکز
ميکنند کــه اجازه نتيجه گرفتن هـــر
ي را از يـک
ل و يا جمله نشانها 
فـــرمو 
جـــمله متناقض ميدهد.اين اصل،اصل
انفجــاري exPloding) (PrinciPle
ناميده ميشــود و بوســيله G.Priest
ک طرح عمومي
ابداع شد و اجتناب آن ي 
از علــم منطق فراســازگار،منطق ربط و
منطق کالسيک مقيد ميباشد02.در منطق
کوانتومي فراسازگار همچنين )A-(B-A
را که براي تعريف قياسپذيري اســتفاده
ميشــود) نامعتبر است.همچنين ايـــن
ن فرگ ه ناميده
ن قانو 
قانون کـــه همچني 
ميشود در منطق کالسيک مقيد رد و طرد
شده اســت .اگر منطق د ر علوم تجربي به
کار گرفته شود همه اين منطقها سعي در
حل برخي از مشکالت پيش آمد ه را دارند
و آنها در حل بـــرخي از ايـن مشکالت

غنی همچنان چشم امیدی به گفتگوی صلح
با برخی از گروه طالبان دارد .از طرف دیگر
او شبکه حقانی را دشمن مردم افغانستان
خواند .این در حالی است که شبکه حقانی
اکنون بخش از گروه طالبان محســوب می
شــود .رئیس شــبکه حقانی معاون رهبر
کنونی گروه طالبان اســت .بسیاری ها بر
این باور اســت که آوردن شبکه حقانی در
گروه طالبان کار نهاد های نظامی پاکستان
بوده است .همین مسئله گفتگو و مصالحه با
گروه طالبان را در وضعیت سخت و دشوار
قرار می دهد .زیرا ،تفکیک میان کسانی که
خواهان گفتگو و مصالحه است و کسانی که
خواهان ادامه جنگ است را دشوار می کند.
قرار گرفتن شبکه حقانی در گروه طالبان به
معنی این است که دو طرف بر سر استراتژی
شــان در مورد افغانستان به تفاهم رسیده
است .به عبارت دیگر ،گروه طالبان و شبکه
حقانی بر تداوم جنگ در افغانستان تصمیم
مشترک گرفته است .از این جهت ،می توان
گفت که اکنون دیگر مسئله صلح و گفتگو
میان گروه طالبان مطرح نیست بلکه مسئله
اصلی بــرای آن ها چگونگی تداوم جنگ و
ویرانی و بربادی کشور است.
قرار گرفتن شــبکه حقانی تحت رهبریت
گروه طالبان تــا حدودی گفتگو و مصالحه
با حکومت افغانســتان را از روی میز گروه
طالبان برداشــته اســت .به همین خاطر،
حکومت افغانســتان به جــای تالش برای
کشاندن گروه طالبان به میز مذاکره بهتر آن
است که از تمام نیرو برای سرکوب این گروه
اســتفاده نماید و یا به جای صرف انرژی در
پروسه صلح تالش های بین المللی خود را
برای فشار بیشتر بر پاکستان به خرج دهد.
در پایان باید گفت که حکومت افغانســتان
همانند حکومــت قبلی یکبــار دیگر از
عملکرد پاکستان انتقاد می کند و در جانب
مقابل سخن از گفتگوی چهار جانبه صلح به
میان می آورد .حکومت افغانستان به انتقاد
خود ادامه خواهد داد و یا اینکه وارد بازی
خواهد شــد که پاکستان خواهان آن است
گذشت زمان ثابت خواهد ساخت اما اکنون
ظرفیت های وجود دارد که می تواند فشار
ها را بر پاکستان افزایش دهد.

مـــوفق بودهاند،به خصوص آنهايي که با
پارادوکسهاي استلزام در ارتباط بودهاند.و
حل چنين مسايلي انگيزهاي براي منحرف
شدن از منطق کالسيک بـود.ولي هرچند
اين انگيــز ه از کاربرد در علوم تجربي پيدا
شد شامل علوم طـــبيعي نـيز مـيشود
ن نتيجه را در پي نخواهد داشــت که
و اي 
قوانين اين منطقهــاي ضعيفتر ،قوانين
طبيعت هســتند.نوع ديگري از منطقهاي
د که بر
ي کوانتو م هستن 
ضعيفتر منطقها 
روي مـــشکالتبـرآمده از کاربرد منطق
کالســيک در فيزيک مــدرن ،به خصوص
فيزيــک کوانتوم،تمرکــ ز ميکند .منطق
کالسيک دو فرض و مقدمه را ميسازد کـه
بـوسيله مـــکانيک کوانتوم مورد تخطئه
قرار ميگيرد:
)QM(:
 )Iهــر گــزاره (با ارزش صــدق قطعي)
ت منطقي (به تصوير
ميتواند (با برخي ادا 
صفحه مراجعه شود)) با هر گـزاره ديگري
جهــت توليد يک گــزاره جديــد پيوند
برقــرار کند.در نتيجــه محموالتي که در
د ب ه طور
گزارهها قـــرار گرفتند ميتوانن 
دلخـواهانه،ترکيب شـوند.نتيجه اين شکل
آن است:اگر گزاره  Aيک حالت فيزيکي را
نشــان ميدهد(يا امو ر واقع)و گزاره  Bنيز
همين کار را انجام ميدهد،آنگاه اين عطف(و
م ارزي) يک حألت
اين فصل،اســتلزام و ه 
فيزيکي(قابــل اندازهگيري)يا امور واقع را
نشان ميدهد .اين به خـوبي شناخته شده
ع دلبخواهي ترکيب يا
اســت که اين (انوا 
قياسپذيري) مواردي در برخي موقعيتها
ن موقعيتها و
در  QMنيست(اندازه گرفت 
حرکتها)
ن توزيعپذيري به عنوان يک هم
)IIقواني 
ارزي نامحدو د تلقي ميشوند.همانطورکه
V.Neumann,Brikhoff
قبــ ً
ا
در مقالههايشــان نشــان دادنــد قواعد
ک در مورد
توزيعپذيــري منطق کالســي 
ي تجربــي در ( QM
گزارههــاي توصيف 
مـــکانيک کـــوانتوم) از يک سو برقرار
نيست (با توج ه ب ه دوســويه بودن قواعد
توزيعپذيري)بنابراين هر منطق کوانتومي
ک دوري
ي کالســي 
ن فرضها 
ميتواند از اي 
ي ارتو
گزيند و ميتواند با حســاب شبکها 
مجــوالر ( )Orthomodularيک رابطه
يکبهيک برقرار کرد که اين کـــار توسط
 Mittelstaedtانـــجا م شده است.حال
منطق کوانتوم مثالي است ک ه واقعيتهاي
طبيعت(واقيتهاي تجربي ) QMد ر تصادم
و برخــورد با مقدمات فرضهاي اساســي
منطق کالسيک ( )CLهستند.
( I, IIباال) .مشــاهده اينکــه فرض ()i
بهطور واقعي يک قانون يا قضيهاي ا ز منطق
کالسيک ( )PL1نيست ولي متمرکز بـــر
ل قوانين براي ساختن
هـــر قالب و شــک 
حساب ميباشد.
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