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ضرورت تالش برای صلح پایدار!

ــــــــــسرمقاله

اما و اگرهای بازگشت
دوباره طالبان در بغالن
رحیم حمیدی

بیش از هفته اســت که نیروهای امنیتی کشور در منطقه موسوم
به ســرخ کوتل در والیت بغالن در محاصره گــروه طالبان قرار
داشــته اســت .در این مدت نیروهای امنیتی با رشادت تمام در
برابر دشمنان مردم افغانستان مقاومت نمودند .بعد از یک هفته،
نیروهای امنیتی با حمالت هوایی موفق شــدهاند که محاصره را
بشکند و نیروهای امنیتی را از منطقه خارج نماید .در عین حال،
دندغوری و دند شــهابالدین یکبار دیگر به دست گروه طالبان
افتاده اســت .اکنون سوال این اســت که چرا دندغوری و دند
شــهابالدین برای بار دوم به دست گروه طالبان افتاده است؟ آیا
برای باز پس گیری این دو منطقه حکومت افغانســتان و نیروهای
امنیتی هزینه زیــادی را نپرداختن؟ آیا تصاحب مناطق از والیت
بغالن در شمال کشور ضربه استراتژیک بر وضعیت امنیتی شمال،
پایتخت و اقتصاد کشور وارد نمی کند؟ در نوشتار کنونی سعی می
کنم به این پرسش ها پاسخ گویم.
رئیس جمهور غنــی در بیانیهایی خود بعــد از انفجار مهیب و
دهشــتناک در کابل که جان بیش از  300شــهروند کشــور را
گرفت بیان داشــت« :ما برای کشتن شــما اراده نداشتیم و شما
ما را مجبور کردید» .این ســخن رئیس مجبور در واقع تأیید بر
ســخنان منتقدین حکومت بود .نشان داد که حکومت در مبارزه
با دهشــت افکنی و سرکوب گروه طالبان اراده کافی ندارد .با این
حال ،اظهارات آن چنینی رئیس جمهور این امیدواری را به وجود
آورد که در آینده تساهل و مدارا با گروه طالبان صورت نمی گیرد
و این گروه به شــکل اساسی و جدی سرکوب و مورد پیگرد قرار
می گیرد .رویداد کنونی بغالن نشــان می دهد که اظهارات رئیس
جمهور برای انحراف و خاموش کردن افکار عمومی صورت گرفته
است .درک و فهم مردم و رسانهها از اظهارات رئیس جمهور نیز تا
حدی زیادی خوشبینانه بوده است.
وقتی اراده برای ســرکوب و مبارزه با گروه طالبان وجود نداشته
باشد بدون شک مدیریت جنگ نیز وجود ندارد .فراموش نکنیم
که پیــروزی در جنگ و حفظ موقعیت مناطق بســتگی تمام به
مدیریت جنگ دارد .مدیریت جنگ به معنی استفاده از ظرفیت ها
و امکانات موجود برای پیروزی در جنگ و حفظ مناطق و سرکوب
دشــمن است .وقتی یک منطقه سقوط می کند و به دست دشمن
می افتد به معنی این است که از ظرفیت ها و امکانات موجود برای
حفظ مناطق و سرکوب تمام عیار دشمن استفاده نشده است.
از آغاز شــکل گیری حکومت وحدت ملی تا کنون وزارت دفاع
ملی که مســئولیت اصلی جنگ با گروه طالبان و دیگر گروه های
شورشی را به عهده دارد با سرپرست اداره می شود .با وجود انتقاد
ها و خواست های مکرر مجلس نمایندگان از معرفی کاندید وزارت
دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی اما ،رئیس جمهور و رئیس
اجرائیه تا هنوز وقعی به این مهم نداده است .به هر صورت ،اداره
شــدن نهاد های مهم امنیتی از سوی سرپرستان نشان می دهد
که رئیــس جمهور و رئیس اجرائیه توجه جدی به مقوله جنگ در
کشور ندارند.
نفوذ گســترده گروه های شورشــی در والیت های شمال کشور
منجر خواهد شــد که در روابط و مناسبات اقتصادی ما با کشور
های آســیایی میانه ضربه جدی وارد شــود .کشورهای آسیایی
میانه بدیل جدی برای حکومت افغانستان در صورت وخیم شدن
روابط با پاکستان اســت .از این جهت ،اهمیت استراتژیک برای
افغانســتان دارد .در صورتی که والیت های شمالی ناامن شود و
روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای آسیایی میانه کاهش یابد،
پاکستان بیشــتر می تواند بر حکومت افغانستان فشار آورد و به
خواست های خود دست یابد .از این جهت ،بی توجهی به ناامنی
در شمال کشــور بدون شک یک ضربه جبران ناپذیر است و ما با
دست خود ابزار فشار را به پاکستان ،ایران می دهیم.
بنابراین ،ضعف در مدیریت جنگ ،فقدان اراده برای سرکوب گروه
طالبان ،اداره شدن مهمترین نهاد های امنیتی با سرپرست ها از
دالیل بازگشت و قدرتمند شدن گروه طالبان به شمار می آید .با
این حال ،ناامنی شمال هزینه سنگین اقتصادی و سیاسی در پی
دارد .زیرا ،ناامنی شمال ابزار فشار به کشورهای همسایه می دهد
که تا بر حکومت افغانستان برای دست یابی به خواست های خود
از آن استفاده نماید.

از زمان های دور که در جنگ های باستانی
دختران جوان توســط نیروهای دشمن به
گروگان گرفته می شــد تا امروز که زنان
و کودکان مورد هدف گلوله افراد مســلح
قرار می گیرند و در حملــه های انتحاری
و انفجارها معموال انســان های بی گناه و
کودکان و زنان به قتل می رســند ،انسان
های عادی همواره از صلح دم زده اســت و
آن را ستایش کرده و بر دوام آن تاکید کرده
اند .اما جنگ نیز جز جدایی ناپذیر زندگی
بشر بوده است و همواره انسان های بوده اند
که بیشتر از صلح به جنگ روی آورده اند و
جنگ طلبی آنها آرامش را از جهان بشری
سلب کرده است.
افغانســتان نیز در تاریخ خــود هیچگاه
نتوانسته صلح و ثبات دایمی را تجربه کند.
جنگ های مختلف زندگی مردم افغانستان
را متاثر ساخته اســت و باعث شده است
که صلح و ثبات در کشــور به وجود نیاید.
عدم ثبات دایمی ،پروســه مردم ساالری و
حکومت داری خوب را نیز با چالش مواجه
ساخته است و مجال توســعه زیربناهای
اقتصادی و فرهنگی را از مردم کشــور ما
گرفته است.
در شانزده سال پس از طالبان ،هرچند که
ما توانســته ایم چندین انتخابات را با تمام
حاشــیه هایش برگزار کنیم و برای اولین
بار انتقال مســالمت آمیز قدرت را شاهد
باشــیم ،اما هنوز کشور ما از صلح دوامدار
و با ثبات برخور دار نیست و جنگ همچنان
در گوشه و کنار کشور ما دوام دارد و برای
نمونه دیروز از ســقوط منطقه سرخ کوتل
والیت بغالن به دســت طالبــان خبر داده
شد و ســربازان امنیتی در این منطقه تنها
توانستند از محاصره جان سالم بدر برند.
در عین حال دیروز پنجمین نشست چهار
جانبه افغانستان ،پاکستان ،چین و ایاالت
متحده آمریکا برگزار شد .گفتگوهای چهار
جانبه برای یافتن نقشه راه صلح افغانستان
برگزار می شود .اعضای نشست چهار جانبه
در چهارمین نشســت خــود در ماه حوت
سال گذشته ،تصمیم گرفته بودند که اولین
گفتگوی مستقیم با طالبان را در ماه مارچ
ســال روان میالدی ترتیب دهند ،اما گروه
طالبان با انتشــار بیانیه اعالم کردند که
در این نشست اشتراک نمی کنند .طالبان
همواره درخواست ها برای گفتگوی مستقیم
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را رد کرده است و به این ترتیب تمام تالش
های حکومت افغانســتان برای رسیدن به
صلح با بن بست مواجه شده است و برآیند
آنها صلح و آرامش نبوده است.
حکومت افغانستان در سال  1389شورای
عالی صلــح را به منظــور تامین صلح در
کشور و گفتگو با مخالفین مسلح ،تاسیس
کــرد ،چند ماه قبل نیــز حکومت وحدت
ملی هیئت رهبری این شورا را با آرایش و
ترکیب جدید معرفی کرد ،اما با وجود این
همه و با گذشــت بیش از پنج سال ،هنوز
این شورا گام مهمی در راستای تامین صلح
بر نداشــته اســت و عملکرد آن از سوی
شهروندان کشــور با انتقادات جدی مواجه
است و ضعف مدیریتی آن باعث شده است
که بودجه هنگفتی کــه برای آوردن صلح
سرمایه گزاری شده بود ،به هدر برود.
آنچه امروزه و اکنون برای مردم ما اهمیت
حیاتی و وافر دارد صلــح پایدار و دایمی
اســت .مردم افغانستان از حکومت وحدت
ملی و همچنــان از شــورای عالی صلح
افغانســتان انتظار دارد که زمینه را برای
آوردن صلح دایمی در کشور فراهم بسازند
و تالش نمایند تا صلح در کشور ما بصورت
پایدار و ثابت تامین گردد.
مســئله گفتگوهای صلــح و تامین صلح

پایدار امروزه به نحوی دغدغه هر شهروند
افغانستان شده است و در هر کجا ،فکر و
ذهن مردم کشــور با این مسئله در گیر
هستند .می توان گفت ،گفتمان صلح عالوه
بر اینکه یکی از مســئولیت های حکومت
است و باید از ســوی حکومت افغانستان
دنبال شود ،یک گفتمان مردمی نیز است و
مردم افغانستان هر لحظه چشم انتظار این
هستند که مسئله صلح در کشور شان به
یک نتیجه قابل قبول و مثبت برسد.
آنچه اکنون حکومت افغانستان می تواند
برای تامین صلح پایــدار باید انجام دهد
نکته های ذیل است:
گام نخســت حکومت افغانســتان باید
استراتیژی مشخص جنگ و صلح را تدوین
بکند؛ چیزی که وضعیت جاری و سخنان
مقامات دولتی کشــور ،نشانگر فقدان آن
در دستگاه دیپلماسی کشور است .رئیس
جمهــور در ســخنرانی اش در لندن ،به
شدت از نقش پاکســتان در پروسه صلح
افغانستان انتقاد کرد ،اما بازهم گفتگوهای
صلح در پاکستان انجام می شود و حکومت
افغانستان یکی از اشتراک کننده ها است.
هرچند کــه حکومت گفته اســت بنا به
تعهدات قبلی اش در این نشست شرکت
می کند و اولویت را بــه گفتگوهای بین

االفغانی قایل هســت ،اما تــا زمانیکه ما
اســتراتیژی مشــخص در رابطه با صلح
نداشته باشیم و هربار با چند تا پیش فرض
در گفتگوها حاضر شویم؛ چه این گفتگوها
بین االفغانی باشــد و چه با اشتراک سایر
کشــورها ،نتیجه مثبتی حاصل نخواهیم
کرد و صلح همچنان برای ما دست نیافتنی
خواهد بود .اگر واقعا مســئله صلح برای
مقام های دولتی ما مهم اســت و همچنان
معتقد هستند که پاکستان می تواند نقش
کلیدی در آوردن صلح برای افغانســتان
داشــته باشــد ،آیا انتقادات شدید مقام
های بلند پایه دولتی از حکومت پاکستان،
منجر به بی اعتمادی بیشتر بین دو کشور
و آسیب رســاندن به پروسه ی صلح نمی
شود؟
در گام دوم؛ حکومــت باید بتواند حمایت
کشورهای همسایه و کشورهای منطقه را
از پروسه صلح در افغانستان و استراتیژی
صلــح دولت ،بدســت بیــارود و آنها را
متقاعد بســازد که صلح در افغانستان به
نفع آنها نیز خواهد بــود و باعث خواهد
شــد که تهدیدهای امنیتی در کشورهای
آنها نیز کاهــش یابد .در گفتگوهای چهار
جانبه ،از همســایه های افغانستان تنها
پاکستان حضور دارد ،در حالیکه هر کدام

از کشورهای همســایه ما در پروسه صلح
می توانند نقش داشــته باشند و حکومت
باید فضایی را مهیا بســازد که اعتماد همه
کشــورهای همسایه را بدســت بیاورد و
توافق نظر و دیدگاه را در رابطه به صلح در
افغانستان ایجاد کند.
ایجاد اجتماع نظر و اعتماد سازی در مورد
صلح افغانستان بین کشورهای همسایه ،می
تواند راههای رســیدن به صلح را هموارتر
بســازد و روند گفتگوها را نیز با موثریت و
در نهایت با موفقیت به انجام برســاند .اما
نبود این اجمــاع نظر و نبود اعتماد در بین
کشــورهای همسایه افغانســتان ،یکی از
چالش های اصلی صلح در کشور می باشد
و حکومت افغانستان هنوز نتوانسته اعتماد
سازی الزم را در مورد پروسه ی صلح بوجود
بیاورد.
برای موفقیت در پروســه صلح ،حکومت
افغانستان باید خود ابتکار عمل را در دست
بگیرد .نشست ها و گفتگوها در مورد صلح
در افغانستان همواره از سوی همکاران بین
المللی و مؤسسات فعال در عرصه ی صلح
برگزار شده است .حکومت افغانستان باید
ابتکار عمل را در دست گیرد و با طرح یک
استراتیژی دقیق و خشــونت پرهیز ،وارد
میدان گفتگوهای صلح شــود و بتواند یک
اجتماع نظر همگانی را در مورد پروســه ی
صلح بوجود بیاورد.
حکومت افغانســتان بــرای آوردن صلح
پایداردر کشــور ،باید برنامــه های کوتاه
مدت ،متوســط المدت و دراز مدت داشته
باشد ،اما متاســفانه در دستگاه دیپلماسی
کشــور هنوز چنین راهبردی وجود ندارد
و بیشتر از اینکه سیاست عملگرا و مدون
در رابطه با صلح وجود داشــته باشــد ،از
سنت ها و ایده های کهنه استفاده صورت
گرفته اســت .حکومت باید افراد خاصی را
موظف می کرد کــه در مورد صلح بصورت
اســتراتژیک مطالعه و تحقیق می کرد و
تجربه های کشورهای مختلف را بررسی می
کرد و با استفاده از این تجربه ها و مطالعات
دقیق و استراتژیک وارد گفتگو می شد ،اما
متاسفانه اکثر کسانی که در گفتگوهای صلح
اشتراک می کنند ،با یک دید استراتژیک
پشــت میز گفتگو نمی نشینند و این باعث
شده است که ما هنوز با صلح پایدار و دایمی
فاصله ی زیادی داشته باشیم.

نسبت قوانين منطق با قوانين طبيعت
پيتر ميتل اشتات ،برگردان :عليرضا محمدي/قسمت پنجم
ت و اســتحکام متفاوت هستند
آنها در قو 
آنطورکه بسياري از منطقهاي ارزشگذاري
ي انجام ندادند.
شده را رد کردند ک ه ديگر 
( NC1به تصوير صفحه مراجع ه شود)که
 Pمـيتواند فـقط ارزش کذب يـا صدق را
برگزيند ،منطق ًا صادق است.
( NC2به تصوير صفحه مراجعه شــود)
بهطور منطقي صادق است.
ل يک عضو از جفت(به تصوير
د اق 
( NC3ح 
ب باشد.
د کاذ 
صـفح ه مراجعه شود) ميباي 
( NC4حــد اکثر يک عضــو ا ز جفت(به
تصوير صفحه مـــراجعه شـــود)ميتواند
صـادق باشد(يا ميتواند يک ارزش مشخص
داشته باشد)

 کارتون روز

ک گزاره نميتواند هم صادق و هم
(NC5ي 
کاذب باشد.
ک گزار ه ميتواند فقط يک ارزش
(NC6ي 
را داشـت ه باشد53.
NC1,شـــامل همارزي هم ميشود مانند
اصل اليب نيســتي به نظر ميرسد د ر ذهن
اصل تناقض مـــوجود بـــاشد ا ز ايـنرو
ي NC5
ن را ميدهد:يکــ 
ا و دو نتيجــه آ 
ف و روشن
هســت،ديگري فرمول شــفا 
ي ميباشد.
همارز 
NC2,همارزي را بــه کار نميگيرد و در
ي ارزشــي و
برخي سيســتمهاي منطقها 
نـــ ه در همه،آن را حفظ ميکند(.اين اصل
د ر سيســتمهاي س ه ارزشــي Kleene,
 Bochrar, Post, Lukasiewiczرد
ع مختلف از
ميشــود) اين نکته ک ه دو نو 
منطقهاي ارزشـــي وجود دارند:در معناي
اول«چـند ارزشي«ميتواند مـعنا دهد:برخي
ق و کذب،در
ارزشها به عالوه ارزشهاي صد 
معناي دوم«چندارزشيها»ميتواند بيشتر از
ک ارزش کذب
ق و بيشت ر ا ز ي 
ش صد 
يک ارز 
د به ايــن معني که هيچچيزي بين
ل کن 
عم 
صدق و کذب وجود ندارد و فقط ارزشهايي
ي براي
ف ارزشهاي 
ع مختل 
براي صـدق و انوا 
کذب داريم.
ت ازاينرو
 NC3بســيار محدوديتآور اس 
ل صدق مســتلزم
ک ه د ر هم ه خطوط جدو 
ارزشهاي کذب اســت که ســلب و نفي
گزاره،ساير ارزشهاي ديگري غير از کذب
نيز دارد (براي مثال«خنثي«)
 NC4قطع ًا متساهالنهترين خوانش ميباشد

qصاحب امتياز :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

0798341861
0799157371

 qکاریکاتوریست :خالق علی زاده
qدیزاین:علیاصغر زاهدی ،مصطفی جعفری
qمسئول وب سایت :غالم عباس اصالن
qآدرس :کابل ،شهرک امید سبز ،فاز چهار ،کوچه ششم ،خانه نمبر 137 -V

ي ارسط و از آن دفاع
که البـته قـبال از سو 
شده بود.با توجه به اين خوانش است که ما
قطعا ميتوانيم بگوييم که آن هر ســاختار
تجربي را رد نميکند.
 NC5به وســيله اليب نيتس ذکر شده
ي کاربردهاي
ت و بهطور کلي حداقل برا 
اس 
مـنطق در عـلوم تجربي قابل دفاع است.
ن ميکند که وقتي ارزش
باالخره  NC6بيا 
صدق به گزارهها نسبت ميدهيم يک پيش
ض هــمارزي را در نظر ميگيريم ،يعني
فر 
اگ ر گزاره ارزش  Vرا دارد نميتواند ارزش
ديگري مثل(به تصوير صفحه مراجعه شود)
را داشته باشد.
در جمع بـــه نـظر ميرسد که براي يک
ي علوم
ي بــرا 
ي منطق 
سيســتم کاربرد 
د د ر شــکل
تجربي،اصل عدم تناقض باي 
 NC4بيان شود و در حاليک ه NC5 ,NC6
ميتوانند در فراتئــوري براي احداث اين
سيستم پذيرفته شوند.
بههرحــال ما ميخواهيم خاطرنشــان
م ک ه طبيعت
سازيم که مـا فـک ر نـميکني 
ي آنـها)
ي واقـــع 
يا واقعيت (يا فرايندها 
از  NC4تـــخطي ميکننــد ،تخطي از
 NC4ميتواند فقط در افکار و تئوريهاي
ت اتفاق افتد .بنابراين
انساني درباره طبيع 
منطقهاي فراســازگار که يک تخطي از
 NC4را اجاز ه ميدهند،ميتوانند به عنوان
ي
ي ولي ـ نـه فـرايندها 
مدلهاي افکار انسان 
واقعي فهميده شوند.
 M:بعضي مفاهيم رياضيات کمتر از همه
مفاهيم مـــنطق انـتزاعي هستند ،بعضي

 : Lبـــعضي مفاهيم منطق انتزاعيتر از
همهي مفاهيم رياضيات هســتند و بعضي
قوانيــن منطق عموميتر يا پايـــهايتر از
ت هستند.بخش
هـمهي قـــوانين رياضيا 
اول ميتواند به وســيله اتخاذ مفاهيمي از
ل دو
ل (جايي کــ ه محمو 
اينهمانــي يا حم 
موضعي و يا بـــيشتر يـک نسبت خوانده
ميشود) صادق نشان داده شود.
مفهــوم اينهمانــي در رياضيــات پيش
ن مفهوم
فرض گرفته شــده است و همچني 
عـمومي ،حمل(نسبت) ميباشد .هر مـعادل
ي خاصتري است و هر
ريـــاضياتي اينهمان 
ت نوعي حمل يا نســبت است.
ع رياضيا 
تاب 
ش دوم از اين واقعيت،بديهي و آشــکار
بخ 
است کـه قـــانون اينهماني  X-Xيا اصل
نتيجه منطقي ،عموميتر از هر قانون رياضي
هستند.اولي به وسيله هر معادل ريـاضياتي
ي بـــ ه وسيله هر برهان رياضيايت
و دومـ 
پيروي ميشود.
ما جهت تمايز و تحديد بين منطق و رياضيات
شرايط  L1تا  L4را براي قـوانين مـنطق و
 M1تـــا  M3را براي قوانين(قضيههاي)
ت فرض ميکنيم:
رياضيا 
قوانين(يا جمالت)رياضيات از همه قوانين
 : L1اجــازه بدهيد  Sيک جمله درســت
ي هستند.بخش اولي که
منطق کمتر عموم 
ت ( ) WFFدر قالب طبيعي Pren
ســاخ 
ت شو د آن
ميتواند به وسيله واقعيت تثبي 
 - exباشد.يعني همه ســـورها در ابـتداي
ال
ت ک ه مفهوم عدد طـبيعي جـزئي ،مث 
اس 
ت به جز
ً جمله بيايد.آنگاه همــه اصطالحا 
ي است.
،5از هـر مفهوم منطقي کمتر انتزاع 
ثوابت منطقي،بهطور عمومي مسور شدهاند
تنها مفاهيم ذوات (هستومندها) که تحت
و ي ا ميتوانند بهطور عمومي با حفظ اعـتبار
ن هستن 
سيطره شرط يکتا بـود 
د از:
ي عبارتن 
د به وسيله مـسور شوند.ثوابت منطق 
منطق
شوند.ولي
ي
اعداد طبيعي برآورده م
(به تصوير صفحه مراجعه شود(
روش
ک

ي
ر

د
ا

آنه
از
ف نظــر
ميتواند صر 
و غيره.
براي
شــود.ولي
ساخته
تئوريکي
برهان
 :L2عالم سخن (دامنهاي که متغيرها به>آن
و
اي
ه
پايـ
طـبيعي
اعـداد
ذوات
ت

رياضيا
ل يک موضوع را
ارجاع مـــيکنند) حداقـ 
ن براي
ي نيست) اي 
ي ته 
ضروري هستند.و به عالوه ميبايد به طور دارا ميباشــد (يعن 
نامتناه 
ي براي انجام دادن رياضيات وجـود  PL1و هم ه سيستمهاي بـــحث شـده در
جمالت
يا
ن

قواني
به
توجه
باشد(.با
داشـته
ي که يک دامنه تهي
بـاال وجود دارد .منطق 
رياضي.
(بستگي بـه قـــوانين مرجع يا اصطالحات
جمالتــي مثــ 
ي يا يک
ل  5+7-21ا ز حســاب غيرارجاعي دارد) يــک منطق ته 
يعني،جمالتي که داراي مفاهي 
ن سـيستمها
د اي 
م انحصاري منطق آزاد را مجا ز ميکن 
ت ميباشند.
ذوات (افراد)خاص هســتند در اين مورد داراي سـاير خصوصيا 
اعداد طـــبيعي(ب ه عالوه +،-و)-جـمالت  S : L3يک قانون استنتاج معتب ر اســـت
ت هستند.
اصـيل رياضيا 
کـه ميتواند بـه عـــنوان يـک استلزام
که
دهد
ي
م
نشــان
هندســي
مثالهاي
عمومــي صادق که از  L1پيــروي ميکند
جمالتــي وجــود دارد که حــد اق 
ل يک مـجددا تـفسير شود.
مفهوم ا ز يـک نـوع خـاص ي ا ي 
ک ثابت را  S : L4يک نتيجــه منطقي از يک جمله
دربرميگيرند مانند:
تحت اداره  L3يا  L1است.
مجموع زواياي يک مثلث ( 180به تصوير  M1:اجاز ه بدهيد  mيک جمله درســـت
صفحه مراجعه شود)اســت،04ولي هيچ سـاخت در قالب طبيعي  Prenexباشد و
ت ( mبـــ ه جز ثوابت منطقي
جـــملهاي(يا قانون) از مـــنطق حـاوي همه اصطالحا 
ل (به تصوير صفحه مراجعه
مفاهيم خاص هستومندها نيستند،همهي و ريـاضيات مـث 
ت اصيل منطــق متغيرها (به عالوه شود)و غـــيره) شاخصي از طـبقهبندي i
جمال 
اصطالحات منطقي مثل (به تصوير صفحه داشت ه باشد (به تصوير صفحه مراجعه شود)
(  Oبراي پايينترين نوعها)
مـراجعه شود)) را در برميگيرند.
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