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غربت قانون اساسی در حکومت وحدت ملی

ــــــــــسرمقاله

پاسخ دولت به
نشانه های هشدار دهنده
محمدرضا هویدا

مدتی اســت که بغالن در آتش جنگ می ســوزد و پایگاه های
نیروهای دولتی و محلــی یکی پس از دیگر در محاصره نیروهای
طالبان قرار می گیرند .در عین حال ،تالش هایی برای نا امن سازی
والیت های دیگر از جمله بامیان نیز دیده شــده است .بغالن در
گذشته نیز از مشکالت امنیتی شدیدی رنج می برد و اکنون باری
دیگر در کانون توجه حمالت طالبان قرار گرفته است .توافق نامه
دند غوری با طالبان ،نشان داد که این تفاهم نامه یک حربه برای
تقویت طالبان بوده و به هیــچ صورت تضمینی برای صلح وجود
نداشته است .وضعیت بغالن در امروز نباید را باید از مدتها پیش
مطالعه کرد .زمانی که دولت در نبود یک اســتراتیژی منظم برای
جنگ و صلح با فرستادن هیئتی به تفاهم نامه دند غوری تن داد و
طالبان به راحتی مکانی امن برای خود مهیا ساختند و از همان جا
علیه کندز نقشــه کشیدند و از همان جا علیه نیروهای دولتی در
بغالن اقدام کردند و شاید از همین جا بامیان را تهدید می کنند.
نادیده گرفتن نشــانه های خطر در شمال افغانستان که در سال
های گذشــته اتفاق افتاد ،سر انجام شمال کشور را تا مرز سقوط
والیت کندز پیش برد .اکنون نشانه های ناامنی در والیات مرکزی
افغانستان نیز نباید نادیده گرفته شــود .والیت ارزگان سالهای
متمادی است که در خطر قرار دارد و در ماه های اخیر از حمالت
طالبان به شــدت رنج می برد .والیت ارزگان با دایکندی هم مرز،
و بامیان با بغالن هم مرز هســتند ،بدین ترتیب هر دو والیت امن
کشور در خطر نفوذ ناامنی از سوی والیت های نزدیک شان قرار
دارند.
امیدواری به صلح سراســری در افغانستان در آینده ای نزدیک
وجود ندارد .هر چند توافق نامه صلح با حزب اســامی به رهبری
گلبدین حکمتیــار مراحل پایانی خود را طــی می کند و دولت
امیدوار اســت صلح با حزب اسالمی افغانستان را به صلح دایمی
نزدیک تر ســازد ،ولی باید منتظر آینده بود که این صلح تا چه
اندازه ای برای افغانســتان ثبات و امنیت به بار می آورد .حزب
اسالمی به رهبری حکمتیار مخالفان جدی و سرسختی در داخل و
خارج از حکومت دارد ،و صلح با این گروه نیز مخالفت های جدی
ای را در پی داشــته و دارد .بدین جهت باید منتظر آینده بود تا
نتیجه صلح با حزب اسالمی را ببینیم.
شور و اشتیاق دولت از رسیدن توافق با حزب اسالمی نباید باعث
شود تا والیات دیگر مورد بی توجهی قرار گرفته و در برابر حمالت
طالبان ضربه پذیر شوند.
مهمترین مســئله ای کــه از وضعیت بغــان و هلمند و ارزگان
استنباط می شود ،ضعف اســتراتیژی دولت در مبارزه با طالبان
است .دولت حتا برای افراد رده اول امنیتی کشور برنامه ای ندارد.
جابجایی های پی در پی سرپرستان در نهادهای امنیتی ،مطمینا
تاثیر منفی بر وضعیت ایــن ادارات در مبارزه با طالبان دارد .هر
کدام از نهادهای امنیتی وضعیت کامال سخت و دشواری را از آغاز
ســال روان شاهد بوده اند .حمالت ســنگین انتحاری بر یکی از
ادارات امنیتی در کابل ،حمالت سنگین بر هلمند و ارزگان و بغالن
برای دولت افغانستان تجربه ســختی بوده که می بایست پاسخ
مناسبی به آنها داده می شد .اما دولت نتوانسته با هماهنگی کامل
به این حمالت پاسخ دهد .پاســخ جدی و قاطع دولت به ناامنی
ها و عالیم هشدار دهنده مهمترین پشتیبان صلح و ثبات دایمی
خواهد بود .در غیر این صورت تضعیف مواضع دولت در شــماری
از والیات ،وضعیت کلی دولت را در مقابل دشــمنانش ضعیف تر
خواهد ساخت.

قانون اساسی افغانستان به هیچ وجه قابل
معامله نیست .این سخن رئیس جمهور غنی
است که در ســمپوزیم بین المللی توانمند
سازی زنان افغان بیان داشت .رئیس جمهور
در حالی چنیــن اظهار نظری می کند که با
جدی شــدن گفتگوهای صلح میان دولت
د های در
افغانســتان و گروه طالبان تردی 
مورد تعدیل قانون اساسی افغانستان مطرح
شــده بود .اکنون که گفتگوی صلح به بن
بست رسیده اســت اما ،تردیدها در مورد
تعدیل و تغییر قانون اساســی نیز از میان
رفته است .با این حال ،سخن رئیس جمهور
در مورد بیانگر چیســت؟ آیــا حکومت او
متعهد به اجرای مواد قانون اساسی است؟
آیا قانون اساسی بر سازوکارهای قبیلهایی
و اصــول حاکم بر روابــط اجتماعی مردم
افغانستان اهمیت بیشتر دارد.
براســاس تحقیقات که صورت گرفته است
در یک و نیم دهه گذشته ،تمام مواد قانون
اساسی نقض شده است .تنها یک مورد که
کابل پایتخت افغانســتان است نقض نشده
اســت .نقض مواد قانون اساســی بیانگر
حاکمیت اصول و سازوکارهای قبیلهایی را
نشــان می دهد .به عبارت دیگر ،مکانیسم
های قبیلهایی اهمیت بیشتر بر اصول و مواد
قانون اساسی داشته است .با این حال ،نقض
قانون اساسی تنها محدود به حکومت حامد
کرزی ،رئیس جمهور پیشــین افغانستان
نمی شود .حکومت فعلی نیز قانون اساسی
را نقض نموده است .در ذیل تالش می کنم
چنــد مورد از نقض قانون اساســی را ذکر
نمایم.
دور ســوم انتخابــات ریاســت جمهوری
با مشــارکت گســترده مردم برگزار شد.
انتخابــات به دور دوم رفت .اشــرف غنی
احمدزی ،رئیس جمهور کنونی افغانســتان
با عبداهلل عبــداهلل ،رئیس اجرائیه حکومت
کنونی با هم رقابت نمودند .نتیجه انتخابات
از کمیسیون مستقل انتخابات اعالن گردید
که براساس آن اشرف غنی پیروز انتخابات
اعالن شــد .تیم اصالحات و همگرایی اما،
نتیجه انتخابات را نپذیرفت و آرای اشــرف
غنی را تقلبی خواند .کشمکش باال گرفت.
در نهایت ،با وجود مشــارکت گســترده

رحیم حمیدی

مردم در انتخابات اما ،مشــارکت مردم در
پای صندوق هــای رأی تعیین کننده نبود.
میان دو تیم تحــول و تداوم و اصالحات و
همگرایی توافق سیاسی با میانجیگری جان
کری ،وزیر امور خارجه ایاالت متحده آمریکا
شکل گرفت .بر اساس توافق سیاسی میان
دو طرف اشرف غنی رئیس جمهور و عبداهلل
عبداهلل رئیس اجرائیه شد.
براساس قانون اساسی افغانستان رأی مردم
تعیین کننده اســت .مردم رئیس جمهور را
برای پنچ ســال انتخاب می کند .این حکم
صریح قانون اساســی اســت .با این حال،
دو طرف بــدون توجه به حکم صریح قانون
اساسی به توافق سیاسی روی آوردند .این
عینی ترین نقض قانون اساســی است .در
واقع ،این معامله با قانون اساسی است .در
یک نظام دموکراتیــک مهمترین و بنیادی
ترین عنصر شــکل دهنده حکومت مردم
است .حکومت وحدت ملی با عبور از مردم
شکل گرفت .مســئله بعدی این است که
در قانون اساســی افغانستان پست ریاست
اجرائیه پیش بینی نشــده است .به عبارت
دیگر ،پســت اجرائیه امری ابداعی از سوی

دو تیم انتخاباتی برای عبــور و معامله با
قانون اساسی است .از این جهت ،می توان
گفت که چارچوب کنونی حکومت وحدت
ملی فاقد مشروعیت قانونی است.
در ماده شش قانون اساسی افغانستان آمده
اســت« :دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و
مترقی براســاس عدالت اجتماعی ،حفظ
کرامت انسانی ،حمایت حقوق بشر ،تحقق
دموکراسی ،تأمین وحدت ملی ،برابری بین
همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه
مناطق کشور ملکف می باشد» .شهروندان
کشور اما ،حکومت و شخص رئیس جمهور
را متهم به اعمال تبعیض بر برخی گروههای
اجتماعی می کند .بزرگترین نمونه عینی
آن شــکل گیری جنبش روشنایی است.
جنبش روشــنایی زمانی شکل گرفت که
رئیس جمهور غنی در نشست کابینه مسیر
ســالنگ را به عنوان مسیر عبور لین برق
 500کیلوولت ترکمنســتان انتخاب نمود.
در حالی که قبل از آن براســاس مطالعات
علمی مســیر بامیان-میدان انتخاب شده
بود .بسیاری از شهروندان کشور بر مبنای
ماده مذکور قانون اساسی استدالل می کند

که تا سال  2030حکومت هیچ پالنی برای
رساندن برق به مناطق مرکزی ندارد .از این
جهت ،شهروندان حکومت و شخص رئیس
جمهور را متهم به تبعیض می کند.
در ماستر پالن برق کشور رساندن برق به
مناطق مرکزی غیر از پــروژه توتا در نظر
گرفته نشده است .اکنون که رئیس جمهور
بر مسیر سالنگ تأکید می کند نشان می
دهد که او متعهد بــه اجرایی مواد و مفاد
قانون اساسی کشور نیســت .زیرا ،قانون
اساسی کشور به صراحت سخن از انکشاف
متوازن بــه میان می آورد .امــا ،رفتار و
تصمیم حکومت برخالف اصول مسلم قانون
اساسی کشور است .بنابراین ،قانون اساسی
مبنای رفتارهــا و تصمیمگیری حکومت و
نخبگان سیاسی نیست.
زمان کاری نماینــدگان مردم خیلی وقت
پیش به پایان رســیده بود .بــا این حال،
حکومت قادر به برگزاری انتخابات شورای
ملی نبوده اســت .اکنون پارلمان کشور
مشروعیت قانونی ندارد .قانون اساسی به
صورت روشن زمان برگزاری و پایان دوره
کاری شورای ملی را مشخص نموده است.

اما ،حکومت به خاطر مصلحت های سیاسی
برگزاری انتخابات شورای ملی را به تعویق
انداخته اســت .این نمونه کالن نقض قانون
اساسی و زیرپا گذاشتن مواد قانون اساسی
است.
دو سال از شــکل گیری حکومت وحدت
ملی می گذرد .تا هنوز کابینه رئیس جمهور
تکمیل نگردیده است .برخی نهادهای مهم
دولتی با سرپرســتها اداره می شود .این
مسئله خالف اصول مســلم قانون اساسی
کشور است .با این حال ،رئیس جمهور غنی
به این مسئله بی توجهی نموده است .او نه
تنها که کاندیــد وزیران وزارت دفاع ملی و
ریاســت عمومی امنیت ملی را به پارلمان
معرفی ننموده اســت که آنها را جابجا می
کند و از اداره ای به اداره ای دیگر به عنوان
سرپرســت می گمارد .معصوم استانکزی تا
چندی پیش ،سرپرســت وزارت دفاع ملی
بود .اکنون او سرپرســت ریاست عمومی
امنیت ملی انتخاب شده است .وزارت دفاع
ملی و ریاست عمومی امنیت ملی در حالی
با سرپرست ها اداره می شود که جنگ در
سراسر کشور گسترش یافته است و حمالت
گروه طالبان به صورت چشــمگیر افزایش
یافته اســت .بنابراین ،اداره شدن نهادهای
حکومت با سرپرست نمونه دیگری از نقض
قانون توسط حکومت وحدت ملی است.
بنابراین ،قانون اساسی با وجود دموکراتیک
بودن اما ،غریب مانده اســت .کمتر کسی
به آن اهمیت می دهد .کمتر کســی خود
را متعهد به اصــول مندرج در آن می داند.
رعایت اصول و مواد قانون اساسی تنها در
سخن خالصه شده اســت .آن را به عنوان
یکی از مهمترین دســتاورد یک و نیم دهه
گذشــته می پنداریم اما ،هیچ گاه خود را
ملزم به رعایت آن نمی دانیم .بیشــترین
تالش حاکمــان سیاســی دور زدن قانون
اساســی و حکومت بر مبنای سلیقه ها و
اصول قبیلهایی است .از این جهت ،باید در
مورد ســخن رئیس جمهور تردید کرد .اگر
به قانون اساسی احترام گذاشته شود باید
به حکومت مشــروعیت قانونی داده شود.
انتخابات شورای ملی برگزار گردد و به سنت
سرپرستی در کابینه خاتمه داده شود.

نسبت قوانين منطق با قوانين طبيعت
پيتر ميتل اشتات ،برگردان :عليرضا محمدي/قسمت هفتم و پایانی

ي  CLقوانين
ي پيشفرضها 
و به عالوه برخ 
ش فرضهاي قوي
مـنطق نـيستند ولي پي 
براي قالب(حساب)ميباشند مثل اينکه هر
ي ترکيب
گزاره(محمــول) ميتواند با ديگر 
شود.
«قوانين منطق عناصر عالم ســخن علوم
طـــبيعي را اداره مـيکنند»نبايد غيرقابل
ن چيزهاي
فهم باشــد.جهت«اداره کــرد 
د اقل ميتوانــد دو معني مختلف
معين«ح 
داشته باشد.
(iقاعدهمند کـــردن بـــعضي چيزها به
ت و جهت آن.
وسيله اعتبار عل 
(iiقـاعدهمند کـــردن بـه معناي آنکه
اشياء قاعدهمند،قاعده را برآورد ه ميکنند.
ي دوم آن فـهميده شـده
ط معنا 
اينجا فق 
است.يعني هيچچيزي غير از اشياء طبيعي
(براي مثال اجســام مادي) قوانين منطق را
ي اشياء سـازگاري
برآورد ه نميسازند ،يعن 

 کارتون روز

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

هـــستند (خصوصيات ناسازگاري در يک
لحظه ندارند) که اگـر مـقدمات را اشباع و
بـرآورد ه سـازند نـتيجههاي منطقي را نيز
ع ميکند و غيره.
اشبا 
وقتي گفته ميشــود کـــه قـــوانين
ي را
طبيعت،عناصر عالم سخن علو م طبيع 
قاعدهمند ميســازند آنگاه قوانين طبيعت
در معناي ( L2قـانون مـــانند ساختمان
ي  L4فهميده ميشــود
طبيعت)يا د ر معنا 
(قانون صدق).
ض متوج ه دو
ن اعترا 
 -4-3با توجه بـه اي 
نـکته ميشويم:
ق مـيتوانند
ن منط 
اول ايـن اعتقاد که قواني 
بـوسيلهي واقعيت سازگار توجيه و يا دوباره
ي از
اصالح شوند دوم اينکه آيا عد م استدالل 
ن دهد
د نشا 
ن دست نـگاه مـيتوان 
منظر اي 
ق قـوانين طـبيعت نيستند.
ن مـنط 
ک ه قواني 
ک نفر ميتواند
ل يـــ 
با توجه به نـــگاه او 
نشان دهـد کـه عقيده راسل به نتايج پوچ
د يک نفر
ج ميشــود.هرچن 
و ناموجهي منت 
ي تحقيقپذير
ميتواند بپذيرد که گـزارهها 
ع به (قســمت
بـــه شــکل متناهي راج 
ي جدول
متناهي) اعــداد طـــبيعي (يعن 
ضـرب) نقشهاي بنيه مـستقيم را (ادارک
ي بازي ميکنند
حـــسي) براي فهم ابتداي 
يا حـــتي اين کار را براي ساختن سيستم
ک روش ســاختگرايانه
ي د ر ي 
اعداد طبيع 
ح غيرقابل
انجام ميدهد84.اين بــ ه وضو 
ف و غـــيرمحسوس ب ه نظ ر ميرسد
تـصر 
ت بـ ه سـاير
که چنين«توجيهي«را نـــسب 
دامنههاي ريـــاضيات گـــسترش دهيم.
همچنين براي کـليت و عـموميت قوانين
منطق قابل قبــول نخواهد بود.بنابراين،اين
ج منطق از
ي که همــهي نتاي 
ن منطق 
قانــو 
د بوسيله ادراک
ق هستن 
مقدمات صادق،صاد 
ل تـوجي ه نخواهد بود.با توجه به
ي قـاب 
حـس 
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عقيدهي کواين يک نـفر مـيتواند جـهت
ک سيستم مـنطق ضعيفتر
داشـتن يـــ 
موافقت کند (بدون همارزشي) يعني انحراف
ق کالسيک ،ب ه جهت کاربردي براي
از منط 
ي مثال
ن ا ز منطق ،برا 
دامنههاي معين بيرو 
ي ا ز اين نظر
ت از نظر شهودگرايي ،ول 
رياضيا 
اين معنــا را نميدهد که يک نفر نميتواند
هـر قانون منطق را اصالح کند .براي مثال
ن معنا يک نفر نميتوند»اصل نتيجه
د ر اي 
ش متســاهالن ه ا ز اصل
ک خوان 
منطقي يا ي 
ض را اصــاح کند.از طرف ديگر
عد م تناق 
يک نفــر ميتواند حتي آنچه ک ه يک طرح
عمومي از هـمه مـــنطقهاي فراسازگار
ن (اعتبارش را
هســت بپذيرد .نپذيرفتــ 
ن را رد
رد نميکند و تنها مرتبــط بودن آ 
ميکند) اين اســتنباط که از يک متناقض
هر جملهاي ميتواند نتيجه گرفته شود يک
ق کالسيک است.مطابق با قيد و
قضيه منط 
ش
محدوديت باال چنين نتيجهاي يـک بـخ 
قابل جايزگزين ميباشد .اين حرکت حتي
ک يک مثل
ب ه وسيله يک منطقدان کالسي 
تارسکي مورد انتقاد قرار گرفته بود که:
«يک تئوري،غيرقابل دفاع ميشــود اگر
ض در آن
در نتيجه آن دو جمله مـــتناق 
بـيابيم»...کساني که با منطق مدرن آشـنا
خ دادن به سؤال ،به روش زير
هـستند،پاس 
متمايل شدهاند،يک قانون منطقي شناخته
شده نشان ميدهد که يک تئوري که ما را
ض را نتيجه
قادر ميسازد که دو جمل ه متناق 
بگيريم ،همچنين ما را قـاد ر مـيسازد که
ي
هر جملهاي را نـتيجه بـگيريم...من برخ 
شــکهايي دارم که آيا اين جواب شامل
ن شکر
يک تحليل مناسب اســت يا نه.م 
ق جديد و مدرن
ميکنم که افرادي ک ه منط 
ل شدهاند که
د کمي متماي 
را نميشناســن 
يک تئوري ناسازگاري را بپذيرند...و شايد

اين حـتي آنـهايي را که به قوانين منطق
احترام ميگذارند را دربر گيرد که استدالل
ک فرض متناقض بنا شده است و
برمبناي ي 
تقريب ا به مانند يک پارادوکس هست».
راجــع به دوميــن نکته ايــن ميتواند
گفته شود که مـــستقل از عـقايد راسل
و کـــواين،قوانين منطق شــرايط الزم
براي اشــباع قوانين طبيعــت را فراهم
د قوانين
نميکننــد و بنابرايــن نميتوان 
ن منطق خصوصيات
طبيعت باشــد.قواني 
ثابت و حفظ شده را توصيف نـــميکنند
زيرا آنها هر خصوصيتــي را اجاز ه ظهور
ميدهند(هيچچيزي را به ج ز آنهايي را که
نـاسازگار هـستند رد نـميکند) قوانين
منطقي داراي محتواي تجربي آگاهيبخش
ت عيني مستقل ذهن
نيستند.آنها ب ه واقعي 
در معناي تجربي-هستيشناســانه ارجاع
نميکنند ولي به هســتومندهاي مفهومي
عيني ارجـاع ميکنند.
 -4-4جواببـــه اين اعتراضا ز بخش
ن منطق
دامنهي کاربرد روشن است.قواني 
قوانين طبيعت نيستند.ابتدا به خاطر آنـکه
ل است،و دومي
ن کام 
مـــورد اولي ـ و پيشي 
کامل نيســت.دوم اينکه،محدوديتهاي
کاربرد ( )ii),(iقوانيــن منطق را بياثر يا
ت ولي کـــاربرد آنها را
محدود نکرده اس 
محدود ميکند و شايد بعضي پيش فرضها
را محدود ســاز د که قوانين منطق نيستند
ب و شکل برگزارهها و بر مـحموالت
ي قـال 
ول 
ن حکومت ميکنند.
مـورد استفاده در قواني 
اين واقعيت که قوانين منطق قابل استعمال
و اجرا در حوزههــاي قطعي علوم تجربي
نيستند و در ســاير حوزهها (به خصوص
ن هيچ مشــکل و يا
در علوم صوري) بدو 
ن ميدهد
محدوديتي قابل اجرا هستند نشا 
که به خـــاطر محدوديت در اجرا و عمل

بياثر و پوچ نشــدهاند :واقعيتهاي تجربي
به يک انتخابي از قوانين منطق براي کاربرد
د تا اينکه به تخطئه
ت ميزنن 
ص دس 
مخصو 
ق به
بينجامد.و ازاينرو قوانين انتخابي منط 
دامنه صحيح منطق تعلق دارد.
 -4-5پاسخ دادن به اين اعـــتراض و بـه
خصوص به نظريه بيان شده در مقدم ه و در
قطعات
ن تفکر  Booleشــبيه به
ي قوانيــ 
بعــد 
قسمتهاي داده شــده در  3.4باري راسل
ميباشــد.کليت و عموميت قوانين منطق
ب آزمايشي عملگرهاي
حتي در بهترين تجار 
ذهن انساني نميتواند فورا به وسـيله ايـن
ي تجرب ه انساني سوبژکتيو
عملگرها در معنا 
توجيه شــود.ازاينرو،همانطورکه از تاريخ
رياضيات و علوم به خوبي شــناخته شده
است ،بعضي گزارهها که ب ه عنوان روشنترين
اکســيومها بــا نتايج تجربي ناســازگارو
ناهماهنگ ميشود.
از طرف ديگر اين مـــيتواند مـور د توجه
ي براي
ن ذهن نقش 
قرا ر بگيرد که عملکر روش 
د يادگيــري و فهم قوانين منطق بازي
فرآين 
ميکند.اينک ه قوانين منطق مستقل از قوانين
طبيعت يا قوانين تفکر هســتند (يا اعمال
د ا ز يـــک
ذهن)در يک معناي مهم ميتوان 
اسـتدالل آورده شـده به وسيل ه Heldaxe
م مـــوضعگيري
کــه علي ه مـــاترياليس 
دارد،آورده شـود که:
«اگر ماترياليســم صادق هســت،به نظر
م که صادق
ميرســد که ما نميتوانيم بداني 
ن نتيجــ ه روندهاي
اســت و اگر عقايد م 
ن من هستند،آنها
شيميايي مســتمر در ذه 
دو
بـوسيله قـوانين شـيمي تعيين ميشون 
ن منطق«.
نه به وسيله قواني 
يک نفر ممکن اســـت اعـتراض کند که
ق کار
کامپيوترهــا مطابق با قوانيــن منط 
ک پاســخ
ضي 
ن اعترا 
ميکنند.ولــي دراي 
ساده نهفته اســت که کامپيوتر به وسيله
انـسانها بـرنامهريزي و سـاخت ه شد ه است
ن  CLاستفاده ميکند.
به شيوهاي که از قواني 
معموالً با برخي مـحدوديتهاي مخصوص
ل کــردن ،عبارتهاي
مثــل قاعدههاي ح 
 Hornو غيره که به خاطر جلوگيري از نتايج
حشور و زايد هستند .يک نف ر ميتوا د يک
کامپيوتر بـسازد کـه نـتايج نامعتبر ارايه
دهد يا نتايج معتبــر را به صورت تصادفي
ن مـــيدهد که
ن نـــشا 
ن ميدهد،اي 
بيرو 
کامپيوتــر در طبيعتش داراي قوانين منطق
نيست.و به عالوه هم کامپيوتر و هم انسانها
ن و دانشــمندان)
(منطقدانان ،رياضيدانا 
ب اشتباهات منطقي (و ديگر
ميتواند مرتک 
اشـتباهات)ميشوند و ايـن روشـن است
ق م ا استدانداردهاي
ک ه از طريق قوانين منط 
معتبر بودن را ميفهميم و آنها از قـــوانين
طـبيعت و جـهان فيزيکي استقالل دارند و
ل هستند.
مستق 
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