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ضرورت بازنگری جدی در
نحوه مصرف کمک ها
حفیظ اهلل زکی

نشســت وزرای خارجه ناتو در بروکسل برای افغانستان مهم می
باشد .افغانستانی که امروزه دارای حکومت ضعیف ،نیمه مشروع
و نامنســجم بوده و مردم آن از فســاد ،ناامنی ،فقر و بیکاری به
ستوه آمده اند .حکومت افغانستان در نبود منابع و امکانات ملی
و مشکالت متعدد سیاســی ،امنیتی و اقتصادی ،سخت نیازمند
دوام کمک های خارجی به این کشور است .هرچند جامعه جهانی
همواره دوام کمک های خود را به مبارزه جدی و صادقانه حکومت
افغانستان با فساد اداری ،تحکیم ارزش های دموکراسی و ایجاد
حکومتداری خــوب و قابل قبول منوط کرده اند؛ اما تا هنوز هیچ
یک از شرایط فوق ازسوی حکومت افغانستان تحقق پیدا نکرده
اســت .با وجود شعارهای بیشماری که در راستای مبارزه با فساد
داده شده است؛ حتا یک گام عملی و جدی در این زمینه از سوی
حکومت برداشته نشــده و کوچکترین دستاوردی در این عرصه
نداشته است.
ایجاد کمیسیون های متعدد و هزینه بر ،جز این که بر پیچیدگی
مسأله فساد افزود و مبارزه با این پدیده را دشوارتر کرد ،دستآمد
ملموس و مؤثری برای کاهش فســاد نداشت .با این حال حکومت
ناچار است که درهمه کنفرانس های بین المللی از تعهد خود برای
مبارزه فســاد یاد آور شود و از جامعه جهانی نیز خواهان کمک و
همکاری در این زمینه گردد.
کشــورهای بزرگ کمک کننده در افغانســتان با اطالع کامل از
وضعیت نابسامان افغانســتان ،ناچار است که کمک های شان را
به افغانستان ادامه دهند؛ زیرا رها کردن افغانستان به چنگ گروه
های تروریستی باردگر این کشور را به النه تروریستان بین المللی
تبدیل می کند که در آن صورت برای امنیت منطقه و جهان یک
منبع تهدید به شــمار خواهد آمد .جامعه جهانی مجبور اســت
علیرغم همه ضعف ها و ناتوانی ها از وضعیت موجود در کشــور
حمایت کرده و اجازه ندهد که اوضاع این کشور از این هم وخیم
تر گردد.
از طرف دیگر جامعه جهانی درست است که میلیاردها دالر را در
سال های گذشته به افغانستان کمک کرده است؛ اما این کمک ها
از سوی خود این کشــورها بی مورد به مصرف رسیده و چه بسا
حیف و میل شده است .جامعه جهانی در تعمیق و گسترش فساد
و هدر رفتن کمک ها در افغانســتان نقش اساسی داشته است.
کشورهای کمک کننده و بخصوص اعضای ناتو در به وجود آمدن
وضعیت موجود بی تقصیر نیستند .عملکرد ضعیف و سیاست های
ناهماهنگ آنها سبب شد تاحجم وسیعی از کمک های بین المللی
در امورات زیربنایی به مصرف نرسد و کمک ها اغلب در نیازمندی
های روزمره و امورات غیرضروری هدر داده شود.
اگر جامعه جهانی از ابتداء یک طرح جامع و همه جانبه بازسازی
را با توجه به شــرایط و مقتضیات افغانستان ،تهیه می کردند و
مطابق آن پالیسی های خود را به پیش می بردند ،افغانستان پس
از چهارده ســال ،یک باره در تنگناهای فقر و بیکاری و مشکالت
بودجوی گرفتــار نمی آمد .اگر جامعه جهانی سیاســت واحد و
منســجمی را برای مبارزه با تروریسم در پیش می گرفتند و یک
تعریف جامع از تروریســم ارایه می دادنــد؛ دامنه ناامنی امروز
سراسر افغانستان را در برنمی گرفت و آتش جنگ در همه قریه ها
و ولسوالی ها شعله ور نمی شد .در پدید آمدن وضعیت فعلی تنها
حکومت افغانســتان مقصر نیست؛ بلکه جامعه جهانی خود سهم
اصلی و محوری را در این زمینه داشته است .به این خاطر جامعه
جهانی نمی تواند خود را از معضالت و نابسامانی های افغانستان به
دور نگه دارد و تمامی کوتاهی ها را به حکومت افغانستان نسبت
دهد.
به هر حــال تعهد دوامدار اعضای ناتو مــی تواند این امیدواری
را تقویت کند که افغانســتان همچنان از حمایت جامعه جهانی
برخوردار است .افغانستان همچنان فرصت دارد تا در سایه کمک
ها و حمایت های جامعه جهانی ،گذشته را جبران کرده و گامهای
اساسی مهمی را برای پیشرفت و توسعه اقتصادی ،مبارزه با فساد
و ایجاد حکومتداری خوب و ســالم بر دارد .افغانســتان هم باید
بداند که کمک های بین المللی دایمی نیست و روزی این کمک ها
قطع خواهدشد؛ بنابراین نیاز است تا در چگونگی مصرف کمک ها
نهایت دقت صورت بگیرد.

نگاهی به عوامل هدر رفتن کمکهای جامعه جهانی
دیروز نشست بروکســل با شرکت وزرای
خارجه کشــورهای عضو ناتو و افغانستان
برگــزار شــد .در ایــن نشســت ینس
ســتولتنبرگ ،سرمنشــی عمومی ناتو از
حمایت امنیتی ،اقتصادی و سیاســی این
سازمان به افغانستان سخن به میان آورد.
این نشست زمینه ساز نشست وارسا است
که قرار اســت دو ماه بعد برگزار شود که
سران کشورهای عضو ناتو و افغانستان در
آن شرکت خواهد کرد .نشست بروکسل در
حالی برگزار شده است که افغانستان در لبه
پرتگاه قرار گرفته است .وضعیت امنیتی رو
به وخامت است .گروه طالبان حمالت خود را
گسترش داده است .اقتصاد کشور به رکود
مواجه شده است .ثبات سیاسی شکننده و
مشروعیت حکومت مرکزی زیر سوال رفته
است .در چنین وضعیتی کمک های خارجی
تنها مایــه امید برای مردم افغانســتان و
حکومت مرکزی اســت .حرکت به شــکل
کنونی ما را به کجا خواهد رساند .از آنجایی
که کمک های جامعه جهانی طوالنی مدت
نیست این سوال جدی و بنیادی است؟ در
نوشتار کنونی سعی می کنم این مسئله را
مورد بررسی قرار دهم.
از آغــاز حمالت ایاالت متحــده آمریکا و
کشورهای عضو ناتو به افغانستان و سقوط
امارت اســامی طالبان افغانستان همواره
در محراق توجه جامعه جهانی بوده اســت.
کشــورهای عضو ناتو میلیــارد ها دالر به
افغانســتان کمک نمودند .با وجود کمک
های جامعه جهانی اما ،افغانســتان تقریبا
دســت نخورده باقی مانده است .اگر چه
دســت آورد های یک و نیم دهه گذشته را
نمی توان انکار کرد با این حال در وضعیت
کنونی همه چیز شکننده است .وضعیت به
گونهای است که دســتاوردهای یک و نیم
دهه گذشــته در خطر جدی قرار دارد .اگر
کمک های بین المللی به افغانســتان ادامه
یابد بعید به نظر می رسد که در افغانستان
تغییر بنیادی و جدی اتفــاق بیافتد .زیرا،
ما با چند مشکل جدی مواجهیم که کمک
های جامعه جهانی یا هدر می رود و یا وجود
گروه های شورشی باعث می شود که کمک

رحیم حمیدی

ها تغییری در وضعیت به وجود نیاورد.
جامعه جهانی یک و نیم دهه به افغانستان
کمک نمود اما ،کمک هــا هدر رفت .هدر
رفتن کمک ها ریشه در چند مسئله دارد.
فســاد یکی از مهمترین و اساســی ترین
عامل برای هدر رفتــن کمک های جامعه
جهانی در افغانستان بوده است .کشور های
کمک کننده به افغانســتان با وجود درک
این مسئله و گوشزد نمودن آن به حکومت
افغانستان اما ،حکومت قابل به مبارزه جدی
برای کاهش فساد نبوده است .تا این جای
کار ،حکومت افغانستان چندین بار متعهد
به مبارزه جدی به فســاد شده است .اولین
بار ،در سال  2003میالدی در نشست توکیو
متعهد به مبارزه با فســاد شد .در نشست
واشــنگتن و لندن نیز حکومت در حضور
سران کشورهای کمک کننده تعهد سپرد
که با فساد به شکل گســترده مبارزه می
کند .تا کنون اما ،فســاد در ادارات دولتی
کاهش نیافته اســت بلکه چند الیه شده
است .به دیگر سخن ،نهاد های که حکومت
افغانستان برای از بین بردن و کاهش فساد

ایجاد نموده اســت منجر به پیچیدگی و
چند الیه شدن فساد شده است.
حکومت رئیــس جمهور غنــی در آغاز
اقدامات جدی برای مبارزه با فســاد روی
دســت گرفت .قضیه کابل بانک را یکبار
دیگر روی میز آورد .اما ،گذشــت زمان
نشــان داد که رفتارهــای رئیس جمهور
بیش از آن که جدی و بنیادی باشد بیشتر
نمایشی و برای جلب افکار عمومی و کسب
مشروعیت از مردم است .به همین خاطر،
با گذشــت زمان ما کمتر شاهد اقدامات و
رفتارهای روزهای نخســت رئیس جمهور
می باشــیم .بنابراین ،اکنون روند مبارزه
با فســاد در حکومت رئیس جمهور غنی
همانند روند مبارزه با فســاد در حکومت
رئیس جمهور کرزی شده است .در آینده
نیز کمک های که صــورت خواهد گرفت
بعید به نظر می رسد که به صورت درست
استفاده شود.
در یــک و نیم دهه گذشــته ،کمک های
جامعه جهانی به مناطق از کشــور بیشتر
تخصیــص یافت که گروه های شورشــی

حضور قدرتمند داشتند .جهت دهی پروژه
ها در مناطق ناامن براســاس این تئوری
صورت پذیرفت که دگرگونی و بازســازی
مناطق ناامــن منجر به صلــح و کاهش
خشونت می شود .یک و نیم دهه گذشته
نشــان داد که این تئوری جوابگو نیست.
کمک ها به مناطق ناامــن منجر به صلح
نشده اســت بلکه باعث محبوبیت بیشتر
گروه های شورشی شــده است .در یک
گزارش که روزنامه نیویورک تایمز منتشر
نمود آمده بود که کمک های جامعه جهانی
به افغانســتان و جهت دهی آن به مناطق
ناامن منجر به محبوبیت گروه طالبان شده
اســت .زیرا ،مردم فکر می کرده است که
بدون اجازه طالبان اجرای پروژه ها ممکن
نبوده است.
در مناطق ناامن که منابع اقتصادی و مالی
بیشتری اختصاص داده شده بود و تمرکز
اصلی برنامه بازســازی بود از سوی گروه
طالبان به چالش کشــیده شد .از طرف که
پروژه های اجرایی می شد و از طرف دیگر،
گروه طالبان اقدام به ویرانی آن می کرد.

این مسئله عامل دیگر در هدر رفتن کمک
ها است .این در حالی است که مناطق امن
کشور دست نخورده باقی مانده است و هیچ
کار بنیادی صورت نگرفته اســت .تا هنوز
رویکرد کمک اقتصادی و مالی بیشــتر به
مناطق ناامن وجود دارد .بنابراین ،بعید به
نظر می رســد که کمک های جامعه جهانی
در آینده بتواند تحول جدی به بار آورد.
کشت تریاک با قدرتمند شدن گروه طالبان
پیوند عمیق دارد .براساس مطالعات صورت
گرفته ،گــروه طالبان بیــش از  40درصد
نیازهای مالی و اقتصادی خود را کشــت،
فروش و قاچاق مواد مخدر به دســت می
آورد .این در حالی است که مبارزه با کشت
و قاچاق مواد مخدر عمال به بن بست مواجه
شده است .یک و نیم دهه گذشته مبارزه با
کشت تریاک و قاچاق آن ره به جایی نبرده
است و افغانستان همچنان بیشترین مواد
مخدر دنیا را تولید می کند .گروه طالبان و
دیگر گروه های شورشی همچنان از کشت
و قاچاق مواد مخدر سود می برد و به حیات
خود ادامه می دهد .از این جهت ،می توان
گفت که تا زمانی که کشــت و قاچاق مواد
مخدر وجود دارد گروه طالبان و دیگر گروه
های شورشــی وجود خواهد داشت و در
طرف دیگر کمــک های جامعه جهانی هدر
خواهد رفت.
مســئله این نیست که کشــورهای کمک
کننده دیگر به افغانستان کمک ننماید بلکه
مسئله این است که چگونه می توان عامل
هدر رفتن کمک ها را از میان برداشــت.
چگونــه می توان فســاد را از بین برد و یا
کاهش داد .چگونه مــی توان گروه طالبان
را وادار به مذاکــره و گفتگو نمود و یا آن
چنان ســرکوب نمود که قادر به ایستادن
دوباره نباشد و در نهایت اینکه چگونه می
توان از کشت و قاچاق مواد مخدر جلوگیری
کرد .کشورهای کمک کننده در کنار اینکه
افغانســتان حمایت امنیتــی ،اقتصادی و
سیاسی می نماید الزم است که توجهی به
این موارد نیز داشته باشد تا کمک های آن
ها منجر به تحول و دگرگونی در افغانستان
شود.

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

الً مـتغي ر
آنگاه حد اقل يک اصطالح (معمو 
ي يا متغير مجموعــه) که بهطور
مـــحمول 
وجـودي سـوردار شـده است وجود دارد و
داراي شـاخص ( iبـ ه تصوير صفحه مراجعه
شود) ميباشد .مث ً
ال:
همهاي اصـول مـوضوعه تئوري مجموعه
ي مجموعهها-
استاندارد،به جز اصل تساو 
ن متغي ر سوردا ر شده وجودي دارند
يک چني 
که وجود مجموعه مـخصوص خـود را نشان
ميدهد.
ل بـــسياري
د اق 
 :M2عالم سخن شامل ح 
ش را
مـــوضوعات نامتناهي قـــابلشمار 
ميشود.
ک قضيه
M :M3يـک نـتيجه منطقي ا ز ي 
ريـــاضياتي مطابق  M1,M2ميباشد14.
 3-4هيچ قانون منطقــي قانون طبيعت
ن منطق
نيســت و هيچ قانون طبيعت قانو 
ل آيا قوانين مـــنطق
نيست .پاسخ ب ه سؤا 
ت زير
قـوانين طبيعت هستند؟ميتواند صور 
اثبات شود.

 کارتون روز

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

نامهاي،قوانين منطق،و»قوانين طـبيعت«از
ق و از دامـن ه علوم طـبيعي
دامـن ه مـــنط 
اتخاذ شــدهاند ولي آنـــها از دامـــنه
کاربردشان اتخاذ نشدهاند بنابراين هرچند
م  Aکه در علم ديگري مثل
قوانين ه ر عالــ 
ي آنـ
 Bبه کارگرفت ه شده است که نـمونهها 
مـــتغير ميتوانند الفاظ يا نمادهايي باشند
ق بـه حـوزههاي
ي کـ ه مـــتعل 
ي ذوات 
برا 
د و چنين
مـشخص يـک عالم خاص  Bهستن 
قانوني قانون علم خاص  Bنيســت.بنابراين
ن اســت به
هرچند متغيرهاي  X-Xممک 
ي براي هستومندهاي فيزيکي
ن عاليم 
عنوا 
د هرکدا م از ذوات(هستومندهاي)
تعبير شون 
ل ذرههاي ابتدايي يـــا
د مث 
منفرد ک ه باشن 
ي انتزاعي مثــل تودهه ا ي ا زمينهها
نمونهها 
و همچنين هســتومندهاي فيزيکي از اين
ن قانون
قانون پيروي ميکنند،با اين حال اي 
م فيزيک نباشد.
ميتواند هرگز يک قانون عل 
ت ک ه همه قوانين
يک دليل عمده آن اســ 
ي ســازگا ر را
منطقي ،هر ســاختار تجرب 
مـستثني نـميکند ،ولي هر قانون فيزيک
(و طبيعت) اين کار را ميکند.از طرف ديگر
د يک
هيچ قانون فيزيک ( و طبيعت) نميتوان 
ت که
ن اس 
تآ 
ن منطق باشد .اين به عل 
قانو 
ن طريق
ي نميتواند ،به اي 
ن فيزيک 
هيچ قانو 
ن اصـطالحات فـيزيکي به
ن کرد 
با جايگزي 
ک قانون منطقي
وسيله متغيرهايي که ما ي 
قرار داديم ،به صــورت جهاني درآيد .اين
مســئل ه اين معنا را ميدهد که هيچ قانون
ي شـد ه از
ل جـــايگزين 
ي يک مثا 
فيزيک 
ن يک قـانون
ق نيست.بنابراي 
يک قانون منط 
فـيزيکي مثل ( F-maقانون دوم نيوتن) هر
چند بهطور قطع از قانون اينهماني  X-Xو
ق آن  F-Fپيروي ميکند ،نميتواند در
مصدا 
ي ب ه وسيل ه جايگزين کردن
ن منطق 
ک قانو 
ي 
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ي با سه متغير مختلف
ت فيزيک 
ســ ه عالم 
نـتيجه شـــود.همين مسئله براي ساير
ي مثل قوانين شيمي
قـوانين عـلوم تجرب 
ي ني ز وجو د دارد.
يا زيستشناس 
يــک مالحظــهاي قياســي در رابطه با
ت بگيرد .ت ا زماني
د صور 
ت ميتوان 
رياضيا 
ک ه اصطالحــات آن يک تعبيــر فيزيکي
نداشته باشند.از طرف ديگر جايگزين کردن
اصطالحات فيزيکي در معادله شـرودينگر
 shrodingerبـــ ه وســيله متغيرهاي
متافيزيکي به يک قانــون رياضيات ختم
ي رياضيات به
ن دامنهها 
نخواهد شد بنابراي 
عنوان هستومندهاي دامنه کاربرد رياضيات
شــمرد ه ميشــوند .ولي همانطورکه در
باال گفته شــد «قانون منطق«و همچنين«
ت «از دامنهي کاربردشــان
قانون رياضيا 
گرفته و اقتباس نـــشدهاند و از دامـــنه
صحيحشان گرفته شدهاند .به پيـــروي از
ال روشن است که دامنه صحيح
ت با 
مالحظا 
منطق ب ه روشــني ميتواند از دامنه علوم
طبيعي تشخيص داده شود .قوانين منطق
و قـوانين طبيعت دامنه صحيح مشترکي
ندارند.اين مســئله ميتوانــد خود را در
ن
ن کـند.بنابراي 
کاربردهاي علمي پنـــها 
ن
ايـــن اتفاق خواهد افتاد کــه يک قانو 
مخصوص فيزيک واقعا يک قانون طبيعت
ن منطقي جامهي
نباشد ولي صرفا يک قانو 
مـبدليـک قانون فيزيکي را ميپوشد.د ر
ي فيزيکي ما ميتوانيم
بسياري از زمينهها 
ي فرموله شــدهي منطقي را در
ساختارها 
ت علوم فـيزيکي پيـدا کـنيم.
اصطالحا 
براي مثال ساختارهاي جبري وضعيتهاي
پايدار در مکانيک کوانتوم و کالسيک چيز
ديگري جز جبر lindenbaum-Tarski
ت
ق گـزارهاي که در اصطالحا 
ن منط 
حسابا 

ک کالسيک يا کوانتو م فرمولبندي
مکاني 
شده هست نميباشد.
اين ســاختارها قوانيــن صحيح طبيعت
نـــيستند و آنها نميتوانند به وســـيله
شواهد تـــجربي داخل دامنه کاربردشان
ابطال شوند.
 )4پاسخ به اعتراضات:
اين درســت اســت کــه قوانين منطق
ل اجرا براي هر موضوعي هســتند و با
قاب 
علوم طبيعي و در نتيجه نســبت به هدي
ن طبيعت
موضوعاتي که به وســيله قواني 
توصيف و قاعدهمند شـــدهاند،و به عالوه
آنکه اين اعتراضات از قوانين منطق پيروي
ن نظر اين معنا را نميدهد
ي از اي 
ميکنند.ول 
ن منطق،قوانين طبيعت هســتند.
که قواني 
ازاينرو همانطورکه در پاســخ گفته شد،
نامهاي«قانون منطــق« و «قانون طبيعت«
از دامن ه کاربردشــان گرفته نشــدهاند و
نه فقط قـوانين مـــنطق قوانين طبيعت
ت همچنين
ن طبيع 
ميباشــند بلک ه قواني 
قواعــد اخالق هم ميباشــند.زيرا اعمال
ي ميکند.
انســاني از قوانين طبيعت پيرو 
بنابراين،اين نامها»،قوانين منطق«»،قوانين
ي صحيح مخصوص
طبيعت«از دامنههــا 
خود رشتههايي گرفت ه شدهاند که مختلف
ل قول از کانت اين ادعـاي غـلط
هستند.نق 
ن طبيعت
ق قواني 
ن منط 
را نميسازد که قواني 
هستند .آن ادعا ميگويد که قوانين منطق
براي همه موضوعات قابل اجرا هســتند.
اما يک مشکلي همراه نظري ه قوانين کانت
بهطور کلي وجــود دارد .آيا او فکر ميکند
ق پيشيني فقط قوانين
کـه يـک قانون منط 
ي فک ر ما هستند .از اين
ساختا ر پيشــين 
روبهروشي قياسي ادعا ميکند که«قوانين
طبيعت« فقط يک قوانين(ســاختارهاي)

ذهن انســاني هســتند که آنها را برمبنا 
ي
طبيعــت طراحي ميکننــد .در هر صورت
ما نـــميتوانيم ايـن نـــگاه سوبژکتيو يا
ن طـبيعت
ايده آليست را درباره قـــواني 
ق کانت
بـــپذيريم ،در رابطه با قوانين منط 
متذکر ميشود که فقط اصل عدم تناقض از
ن ديگر منطق ميتوانند
نظر او که همه قواني 
به آن تحويل شوند و بـــيان مـيدارد کـه
ن تحويل
ي هســتند.اولي 
ن تحليل 
اين قواني 
بهطور تئوريکي برهان درسـتي نـيست ،و
ب ه طور داللتشناسانه هيچ انتخابي از يک
ي وجود ندارد.
اصل به وسيله تمايز و تحديد 
دومين قابل فهم است ،از اينرو کانت منطق
را ب ه عنوان قياسگرايي ميفهميد (و بـهطور
ش بيشتر
ي از گستر 
چ شناخت 
آشـکارا هـي 
منطق در رواقيان ،اسکوالستيک و اليب نيتز
نيز نداشت) اما هر وجه قـياسگرايانه مجبور
بود از اين اصل پيــروي کند که محموالت
در نتيجه (حــد موضوع و حــد محمول)
ظ شــدهاند( .حد
در محموالت مقدمات لحا 
موضوع،حد مـــحمول وحـد وسـط) و اين
ت آمدن (آشکار
فقط مفهوم کانتي به دســ 
شدن و پيدا شدن)نتيجه از مقدمات اسـت
ن تحليلي توضيح ميداد.
کـه او تحت عنوا 
به کار گرفتن «شــرايط تحليلي« قياسها
ت که
ن اســ 
ق گزارهاي مســتلز م آ 
در منط 
هيچ متغير گزارهاي د ر نـتيج ه نـباشد (در
ي يک استلزام معتبر) که قب ً
ال در
نـــتيج ه 
مقدمات نباشــند اين يک معيار ربط جالب
است که مـعيار ارســـطويي ربـط ناميده
ث شد ه است.
ي ديگ ر بح 
ميشــود و در جا 
براي بخش تسويرسازي  PL1يک استلزام
ب نيست،ازاينر و آن
ي مناس 
قياسي تحليل 
از ايـنکه حـــدهاي جـديدي معرفي کند
منع شده است ،يعني تعميم وجودي قالب و
ق نـسبت
بسياري انواع مشابه ديگر د ر منط 
د مـمنوع شده باشد.
ميباي 
 -4-2هرچند منطــق عموميترين علم
با توجه به کاربري اســت و قوانين منطق
عناصر عالم ســـخن عـــلوم تـجربي را
اداره ميکننــد با اين حال ايــن معني را
ق قوانين طبيعت
ن منط 
نميدهد که قوانيــ 
هستند64.يک دليـــل آن ايـنگون ه بيان
شــد که:دامنه کاربرد بــا دامن ه صحيح
که«قانــون منطق«و»قانون طبيعت« اتخاذ
شدهاند يکي نيست.
دليل ديگر آنـــکه قـــوانين طـبيعت
ل برآورده
همه شــرايط را براي قوانين اصي 
ن منطــق همه آنها را
ي قواني 
ميکنند،ولــ 
برآورده نميکنند،دليل ديگري ک ه ميتواند
بـه کـــار گرفت ا ز آنچه در قسمت«دامنه
ت ميآيد:
کاربرد» گفته شد به دس 
همه قوانين منطق بهطور برابر قابل کـاربري
ي تحقيق نيستند.
نـسبت بـه هم ه زمينهها 
د ر حاليکه به نظر ميرسد همه قوانين CL
قابل کاربرد در رياضيات کالسيک و تئوري
د و هـمه قوانين  CLقابل
مـجموع ه بـاشن 
کاربرد در همه علوم تجربي نيستند.
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