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زلزله در زندان و آرامش نسبي در ميدان هاي نبرد

ــــــــــسرمقاله

باز هم کمیسیون سازی
محمدرضا هویدا
واقعا بحث بر ســر پروژه توتاپ از حالت تکنیکی خارج شده و
جنبه سیاســی به خود گرفته اســت .این بحث سالهاست که در
محافل حکومت مطرح بوده ولی در حکومت جدید حدود شش ماه
است که این بحث جریان داشته و بخش هایی از حکومت به نحوی
درگیر در این بحث بوده اند .از زمانی که این موضوع مطرح شده،
هم ریاســت جمهوری و هم ریاست اجرائیه مستقیما روی آن کار
کرده اند ،با شــماری از همین کسانی که امروزه بر تصمیم کابینه
اعتراض بحث و گفتگو کرده اند.
ریاســت جمهوری در ساعات پایانی روز گذشــته ،بعد از آنکه
گردهمایی اعتراضی نســبت به مصوبه کابینــه در انتقال برق از
مسیر ســالنگ ،در یک پیام ویدیویی ،از تشکیل یک کمیسیون
برای بررســی همه جانبه این قضیه خبر داد .او گفت :در خصوص
این پروژه دیدگاه های متفاوتی از سوی رهبران سیاسی ،نهادهای
مدنی ،فعاالن اجتماعی و متخصصین این عرصه مطرح شده است،
به منظــوری این که دیدگاه ها همه جانبه بازتاب پیدا بکند و گام
های انکشــافی بزرگ با اجماع ملی به اجرای گذاشته شود ،من
کمیســیون ملی را توظیف می کنم که اعضای آن در مشــوره با
نماینده گان مردم و فعاالن سیاسی ،مدنی و تخصصی تعیین شود
تا با مرور و بررســی همه اسناد و اوراق مربوط به این پروژه ملی،
دیدگاه کامل و منسجم را ،کمبود اقتصادی و تاثیرات اجتماعی آن
را به بررســی گرفته باشد و دیدگاه را به حکومت رایه بکند تا در
روشنی آن تصامیم در آینده اتخاذ شود.
نکاتی در این مورد قابل یادآوری است :اول اینکه اسناد این پروژه
به اذعان ریاســت جمهوری و برشنا و وزارت انرژی سالهاست که
در دوایر دولتی می چرخد و مطمینا در طول این سالها می بایست
کســانی که در این زمینه کار می کنند باید خوانده باشــند و از
جزئیات قضیه آگاهی کامل داشته باشند.
دوم اینکه ،ریاست جمهوری ،پیش از این ریاست اجرائیه را وظیفه
داده بود تا بــا نمایندگان و معاون ریاســت جمهوری و اجرائیه
بنشــینند و موضوع را نهایی کرده به ریاست جمهوری بفرستند.
ریاســت اجرائیه یک جلسه را نیز با همین ترکیب داشته است و
جلسه دوم را برگزار نمی کند ،که نهایتا موضوع بدون نهایی شدن
به کابینه فرستاده شده است .ریاست جمهوری نیز که خود حکم
به نهایی ســازی آن داده بوده ،موضوع را به صورت عاجل وارد
جلسه کرده و به تصویب کابینه رسانیده است.
ادارات موظف در این چند روزی که بحث ها داغ شــده است ،نه
تنها به صورت بی طرفانه و غیر جانبدارانه ،بلکه با ادبیات و لحن
جانبدارانه و گاهی حتا توهین آمیــز با معترضیان برخورد کرده
اند و اذهان عمومی را کامال مشوش ســاخته و بحث را از حالت
تخنیکی خارج ساخته و به ســوی یک بحث کامال داغ سیاسی
برده اند.
در نهایت نیز نســخه ای که ریاســت جمهوری بــرای این درد
نوشته ،بعید است که به درمان بیانجامد .ساختن کمیسیون برای
موضوعات داغی چون ایــن موضوع هرگز راه به جایی نمی برد و
دردی را درمان نمی سازد .معموال رسم بر این بوده که کمیسیون
ها برای اطاله موضوعات اســتفاده می شــوند تا اصل موضوع به
نحوی به فراموشی سپرده شــود .کمتر کمیسیون در چند سال
اخیر نتیجه واضح و روشــنی برای مردم داشــته است تا مردم
بتوانند بر اساس آن نتایج تحقیقات کمیسیون ها را شاهد باشند.
عالوه بر این ،ریاســت جمهوری باید به سواالت مردم بخشی از
افغانستان جواب داشته باشد .دولت نباید برای وارد ساختن مردم
در پروژه های انکشافی و اقتصادی انتظار مذاکره با مردم را داشته
باشد ،بلکه دولت باید برنامه داشته باشد .دولت باید برنامه ارایه
بدهد برای بازسازی و توســعه نه اینکه بر سر ارایه خدمات چانه
بزند و کم و زیاد کند.
ریاســت جمهوری حتا اگر موضوعی را از حکومت گذشته به ارث
برده و حال ادامه آن را کار می کند ،ولی متوجه شود که کار دولت
گذشته ظالمانه و مخالف با روحیه وحدت ملی است ،وظیفه دارد
تا جدا با آن برخــورد کند و موارد غیر عادالنه را تصحیح کرده و
از بین بردارد.

عبدالرحمن فهيمي
پس از اين كه حملۀ انتحاري و مســلحانه
بر قطعۀ محافظت از رجال برجستۀ سياسي
صورت گرفــت و در آن حادثــۀ فراموش
ناشدني ،ده ها انســان قرباني شدند ،راس
هرم رهبري حكومــت ،تغيير موضع داده
و با آمدن در پارلمان تحت عنوان جلســۀ
مشترك شوراي ملي و حكومت ،سخن هاي
تُندی را برعليه برخي از گروه طالبان به زبان
آورد .درست در همان شب و روزها ،دستور
ديگر رييس جمهور به سازمان هاي نظامي
ـ امنيتي رسانه يي شد كه حاوي يك پيام
جدي و كوبنده بود؛ بــه گروه طالبان امان
ندهيد .با اســتفاده از فضاي به وجود آمده
كه افكار عمومي بيش از پيش ضد طالباني
و تروريست ستيز شــده بود ،جوان ها در
شبكه هاي تاثيرگذار اجتماعي و رسانه ها
و خانواده هاي قربانيان در محافل و مجالس
ختم قرآن كريم و فاتحه خواني ،خواســتار
پيگرد جدي تروريســت ها و اعدام آن ها
شــدند .حكومت جهت پاسخ دهي به اين
تقاضا اعالم كرد كــه پرونده هاي برخي از
متهمان حمله هاي تروريستي در دست كار
بوده و پس از ارزيابي دقيق در صورت اثبات
جرم ،حكم اعدام برخي از آن ها توســط
رييس جمهور توشــيح خواهد شد .پس از
اين روزها انتظار ،سرانجام ،اين خبر ،حلق
آويز شدن شش نفر تروريست ،روز شنبه از
طريق رسانه هاي همگاني اعالم شد.
بدون ترديد كه اعدام شش نفر از مجرمان
حمله هاي تروريستي كه در آن ها ده ها و
صدها انسان به گونۀ بي گناه به قتل رسيده
اند ،لبخند را به لــب هاي همۀ آحاد مردم
به ويژه خانواده هــاي قربانيان به ارمغان
مي آورد و باعث مي شــود كه اشك شادي
بريزند و پس از مدت هــا كه با درد و رنج
و غم سپري كرده اند ،نفس راحت بكشند.
طوري كه در رســانه هاي همگاني بازتاب
يافت ،اســتقبال همۀ مــردم عالي بود .از
اين اقدام رياســت جمهوري و قوۀ قضائيه
ستايش شده و آن را برداشتن گام ارزشمند
در راســتاي تحكيم حاكميت قانون ،ايجاد
تــرس و دلهره در قلوب تروريســت ها و
دشمنان مردم و تامين امنيت دانستند.
ولي به نظر مي رسد كه انتظارات و توقعات

مردم پايان نيافته است .تنها اين شش نفر كه
جنايت و آدم كشي نكرده بودند .صدها جاني
و آدم كش ديگر در زنــدان هاي حكومتي
اســت و نيز در بيرون آزادانه مي گردند كه
بايستي گرفتار شــده و همه طبق قوانين
نافذۀ كشور مجازات گردند .تازه ،كسان كه
اعدام شــدند مجرمان مربوط به حمله هاي
تروريستي سال هاي پيش بودند .برادر جالل
الدين حقاني رهبر شبكۀ حقاني كه بيشترين
جنايت ها را در كشــور كرده و انتظار مردم
اين بود كه نام اش در فهرست اعدام شدگان
باشد ،اما نبود .كسان كه در سال هاي پسين
مرتكب جنايت هاي كالن شــده و فجايع
بزرگ انساني را سبب شده اند ،يا دستگير
شده و در زندان هستند و يا دستگير نشده
اند .بنابراين ،انتظارات و توقع مردم اين است
كه جانيان و آدم كشان به صورت عموم مورد
پيگرد شــديد عدلي و قضايي قرار گرفته و
اين رويكرد همواره دنبال گردد .اگر جانيان

مجرمان در زندان ها هستند كه مجازات
و
ِ
شان اعدام است ،بايد به زودترين فرصت
ممكن ،مانند شش نفر حلق آويز شوند .اين
طوري ،هم پيام واضح بــه طالبان و ديگر
شبكه هاي تروريستي ارسال مي شود كه
زين پس ،حكومت هيچ مداراي سياسي و
قضايي با شــما نخواهد كرد و هم به افكار
عمومي پاسخ مثبت داده مي شود .از سوي
ديگر ،اين امر حكومت را كه در ديگر عرصه
ها ناكام اســت ،از مشــروعيت برخوردار
خواهد كرد.
طوري كه از گزارش هاي رسانه ها دريافته
مي شود ،ســخنان و موضع گيري جدي
رييس جمهور غني در برابر گروه طالبان در
ميدان هاي نبرد با اين گروه جنبۀ عملي
پيدا نكرده و ميــدان نبرد از طرف اردوي
ملي آرام است .انتظار اين بود كه با موضع
گيري جدي رييس جمهور ،نيروهاي اردوي
ملي در سرتاسر كشــور از حالت دفاعي

بيرون شــده و حالت تهاجمي را بگيرند.
بر اساس گزارش تلويزيون طلوع از ميدان
هاي نبرد در كشور ،نيروهاي اردوي ملي
تاهنوز موضع دفاعي در برابر دشمن دارد.
سربازان شــجاع ،دلير و جان بركف اردو،
نظاره گر طالبان هستند و تا زمان كه اين
ِ
جنگ صورت
گروه حملۀ نظامــي ننمايد،
نمي گيرد .پس ،وسيلۀ روشن كردن آتش
در ميدان نبرد به دست گروه طالبان است
و آن ها هســتند كه مشــخص مي كنند
در كجا بايد جنگ صــورت گيرد .به نظر
مي رســد كه اين وضعيت نگران كننده
است و نشــان مي دهد كه موضع گيري
جناب رييس جمهور ،لبــاس عمل برتن
نكرده اســت .خيلي خوش بينانه و مثبت
اگر فكر شــود ،اين گونه ارزيابي شود كه
موضع گيري رييس جمهور جنبۀ تبليغاتي
نداشته اســت .اما ،اگر وضعيت به همين
منوال تداوم يابد و موضع نيروهاي اردوي

ملي به تهاجمي تغيير نكند ،موضع رييس
جمهور به خودي خود حمــل بر تبليغاتي
بودن خواهد شد .به نظر مي رسد كه اصل
مسئله نبرد جدي ،قاطع و سخت در برابر آن
گروه است .بايستي در واليت ها و ولسوالي
هاي كه نفوذ كرده اند و آن جاها را به مراكز
امن خود تبديل كرده اند ،حمله كرد و ضمن
تخريب مراكز و ضبط امكانات ،ســركوب
شــان كرد .رهبران و سران و افراد شان را
از بين برد و آنان كه اســير مي شوند طبق
قانون به شدت مجازات كرد .اين گونه مي
شود كه وضعيت را تغيير داد .آن گاه طالبان
كه دست از جنگ و نبرد مي كشند به صلح
بپيوندنــد .اما اين كه به ســربازان اردوي
ملي اجازۀ حمالت تهاجمي داده نشــود و
آنان دست به ماشه در انتظار حملۀ دشمن
بنشــينند و وقت هم حمله شد تنها حمله
را دفع كنند ،نمي شــود كاري كرد .در اين
صورت طالبان سركوب و تضعيف نمي شود.
اصال نام اين گونه موضع و موقف را نمي توان
موضع جدي ناميد .طالبان از موضع دفاعي
نيروهاي نظامي استفاده بهينه را مي كنند.
مناطق نفوذ يابيده و سنگرهاي مستحكم
و به آساني شكست ناپذير براي خود شان
ساخته اند و مي سازند .نمونه هاي اش را در
دندغوري بغالن ديديم .در اين وضعيت ،واي
به حال مردم ملكي بي گناه .آنان كه از شاه
راههاي عمومي تردد مي كنند و از ســوي
طالبان كشته مي شــوند و يا مورد اذيت و
آزار قرار مي گيرند .بايد به پرسش هاي بي
ربط طالبان پاســخ بدهند؛ از كجا هستي؟
چرا ريش خود را تراشــيده اي؟ كف دست
هايت لشم بوده و شبيه دست هاي كارگران
نمي نمايد ،در كدام ادارۀ دولتي يا مؤسسه
خارجي كار مي كني؟ و ...
به هرحال ،با اين كه شــش نفر از مجرمان
حمله هاي تروريستي حلق آويز شد ،اما در
ميدان هاي نبرد آرامش نسبي وجود دارد.
انگار دساتير رييس جمهور تا هنوز نرسيده
است .در زندان با اعدام شش نفر تزلزل به
پا شــده و جانيان ديگر مي لرزند ،اما در
ميدان هاي نبرد آرامش نسبي حاكم است.
تنها زمان جنگ صورت مي گيرد كه طالبان
حمله مي كنند.

نسبت قوانين منطق با قوانين طبيعت
پيتر ميتل اشتات ،برگردان :عليرضا محمدي/قسمت اول
آيا قوانين منطق قوانين طبيعت هستند؟
اگر قوانين منطق براي هم ه مـــوضوعات
ل اجـــرا و کاربرد هستند پس قوانين
قـاب 
طبيعت نيز هستند.رويکردهاي گوناگوني
را ميتوان راجع ب ه اين قضيه ابرا ز داشت.
بحث درباره ايـــنکه قوانين منطق را جعل
و اختــراع ميکنيم يا کشــف ،ميتواند تا
حدودي راهنماي اين باشد کـ ه اين قوانين
جزء قـــوانين طـــبيعت هستند يا خير؟
پاسخ ايجابي و سلبي به اين سوال افقهاي
متمايزي را پيش روي انديشمند ميگشايد
و ربط و نسبتي جديد بين او و جهان برقرار
ميکند.د ر اين مقاله نويســنده ســعي در
اثبات آن دارد که قوانيــن منطق،قوانين
طبيعت هســتند و ايـــن کار را با شاهد

 کارتون روز

ل منطقي در
گرفتن از کارايي قواعد و اصو 
طبيعت انجام ميدهد.
 -1استدالل ابتدايي
اگــر قوانين منطق قابل اجــرا براي تمام
موضوعات هســتند،هرآنچ ه که قابل اجرا
براي موضوعات مختلف هست بوسيله علوم
طـبيعي مـــورد بحث قرار ميگيرد .يک
ي ا ز موضوعات
قانون در صورتي براي برخ 
قابل اجرا اســت که همه موضوعات حوزه
مربوطه،قانون موردنظر را برآورده ســازند.
حال اگر قوانين منطق به وســيله همهي
موضوعات برآورده ميشــوند هرآنچ ه که
به وسيله موضوعي اشباع شـود،آنگاه بـه
ن معامله و
وســيله علو م طبيعي نيز همــا 
رفتار با آن خواهد شد.ضمن آنکه قوانيني
که به وسيلهي موضوعات مختلف برآورده
ميشــوند و به وســيله علوم طبيعي نيز
برآورد ه ميشــوند قوانين طبيعت ناميده
ن مـنطق
ميشوند.در نتيجه:اگر قـــواني 
ي هم ه موضوعات قابــل اجرا و کاربرد
برا 
هســتند ازاينر و قوانيــن منطق،قوانين
طبيعت هســتند.حال اينکه مطابق با نظر
کانت نيز قوانين منطق قابل اجرا براي همه
موضوعات هستند.
بنابراين:قوانين منطق قوانين طبيعت هم
هستند.
ق عموميترين عـلم تـمام
 -2-1اگر منط 
عـلوم است آنگاه جهان گفتمان آن ()UL
شـامل جـهان گفتگوهاي علوم ديگر هم
ل علوم طبيعي نيز
ميشود و همچنين شام 
ميشــود ( ، )UNيعني  UN-<ULاين
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ن منطق
ن ميدهد ک ه قواني 
مسئله نشــا 
که بر عناصر ( )ULحـــکومت مـيکنند
بـــر عناصر ( ) UNنيز حکومت ميکنند.
ضمن اينکه قوانيني که بر عـناصر ()UN
حـکومت ميکنند قوانين طبيعت ناميده
ميشوند.در نتيجه اگر منطق عموميترين
ن منطق قوانين
ت آنگا ه قوانيــ 
علم اســ 
طبيعت هستند ازاينرو آنها بر عـــناصر
( )UNنـــيز حکمراني مـــيکنند.حال
همانگونهکــ ه اليب نيتز و گودل ميگويند
منطــق عموميترين علم اســت»:منطق
عموميترين عـــلم است«و»منطق يک
علم پيشيني نســبت به ساير علو م است
که شامل عقايد و اصول پايهاي همه علوم
است«.
بنابراين:قوانين منطق قوانين طبيعت هـم
هستند.
ن مـنطق ميتوانند به
 -1-3اگر قـــواني 
وســيله ادراک حسي توجيه و يا رد شوند
ل مـور د تـجديد
و بوسيله واقعيات محتم 
نظر قرار بگيرند آنگاه آنها بيشــتر قوانين
تفکر يا قوانين فرآيندهاي تفکر هستند و
نه آنطورکه فرگه گفت-قوانين صدق.
اگر آنـها قـوانين تـــفکر يا روندهاي
ت هستند.
تفکر هستند،پس قوانين طبيع 
ف راســل
ل ا ز طر 
حــال همانطورکه گود 
ق ميتوانند
ميگويد قـــوانين مـــنط 
بـوسيلهي ادراک حسي توجيه شوند :او
[راسل] اصول موضوعه منطق و رياضيات
را با قوانين طبيعت مقايسه ميکند و سعي
در توجي ه شواهد منطق بـا ادراک حـسي

ل موضوعه الز م
ي ک ه اصو 
دارد،بـــه طور 
نيست ضرورتا في نفسه بديهي باشند،بلکه
توجيه آنها بر ايـن واقـعيت تکي ه داردکه
ن را ممکن ميکند که آنها
ي اي 
ادراک حس 
مستدل شوند.
به عالوه همانطورکــه کواين ميگويد
ح و يا
د اصال 
قـوانين مـنطق مـــيتوانن 
کنار گذاشته شــوند مانند آنچه که يک
تئوري فيزيکي،ديگري را کنار ميگذارد:
ي هـــمان
از طرف ديگر،ب ه واســـطه 
مثال،هيــچ جملــهاي از بازنگري مصون
نيســت و حتي بازنگري قانــون منطقي
ن وسيلهاي
ق ثالث بـه عـنوا 
اصل طر د ش 
جـــهت ساده کردن مکانيک کوانتومي
پيشنهاد شده است.و چه تفاوتي در اصول
ي با تغييري کـــه در آن
بين چنين تغيير 
کـــپلر،بطلميوس و انيشتين،نيوتن و يا
داروين،ارسطو را کنار زدند،وجود دارد؟
بنابراين:قوانين منطــق قوانين طبيعت
هستند.
م شـــامل
ي عل 
 -4-1هر زبــان صور 
عـموميترين قـــوانين منطق ميباشد.
ن عمومي
ق ميتواند به نسبت اين قواني 
صد 
منطق بوسيله توصيف عدم تغيير آنها در
قبال تغيير ابـــتدايي(اتميک)جمالت (با
مـحوالتي کـه د ر آنه ا وجود دارد) با کمک
تبديل و تعويض معرفي شود:بنابراين،يک
ق منطق ب ه عنوان يک جـملهاي قـابل
صد 
تعريف اســت ک ه م ا را به صدق ميرساند
وقتي جمالت را با جمالت سادهاي تعويض
ن منطق (يا
کنيم .حــال از اينرو قوانيــ 

صـدقهاي مـنطقي) عمومي هستند و آنها
ميتوانند در هر حــوزهاي از علم خارج از
منطق،به کار گرفته شوند مثاله ا و مـوارد
مـورد تعويض ميتوانند از رياضيات،فيزيک
و زيستشناســي و غيره گرفت ه شود ولي
ي تـــعويض شـده ،قيد و
ن مـثالها 
چني 
ق محدوديتهاي
بند قوانين منطق را برطب 
ل رياضي و يا مـــحدوديتهاي
اســتدال 
اسـتدالل طبيعي مورد نظر قرار
ن مسأله از دو مثال زير ميتواند
ميدهد.اي 
فهميده شود:
 )Iدر کاربــرد يک دامنه مـــتناهي،به
صـــورت شــهودي فهميده ميشود ،که
 PV~Pرد ميشو د زيـــرا نـه ~EXFX
در شهود حـفظ و نـــگهداري مـيشوند
و نه ~ EXFXحفظ و نگهداري ميشــود
هيچ دليـل واحـدي براي اينکه ب ه ازاي هر
 n,~fnوجود دارد،د ر دست نيست.
ک کالســيک:هر دو
( iiدر اصــول فيزي 
خصوصيت (کمي) خارج از هر مـشاهدهگر
مـــيتواند ب ه طور همزمان مشاهده شود
(اندازهگيري شـود) در حاليکه در فيزيک
کوانتوم ايـــن مـــسئله حفظ نميشود
ن گزارههاي مـــختلف (و
و ترکيــب کرد 
خـصوصيات)با يکديگ ر با هر ادات منطقي
محدود شده است.هرچند بهطور کلي ا ز نظر
ي اين اجـازه داده شـده است
قوانين منطق 
(صدقهاي منطقي از نظر کواين)
از آنجايي که ايـن مـحدوديتها بـوسيله
قوانين طبيعت اعـمال شـد ه است به نظر
ميرسد کـــه قـــوانين منطق به وسيله
ت محدود شدهاند و يا به آنها
قوانين طبيع 
فروکاسته شدهاند.
بنابراين به نظر ميرسد قـــوانين مـنطق
قوانين طبيعت باشند.
 -5-1همه قوانين(انســاني)تفکر قوانين
طبيعت هـــستند،ازاينرو هـم ه انسانها
به طـــبيعت تـعلق دارنـــد.حال آنگونه
که بول مـــيگويد،قوانين منطق از قوانين
تفک ر اقتباس و اســتخراج شدهاند؛ يعني،
ن نماديــن منطقي از خواص
اقتباس قواني 
ذهن انساني.
بنابراين به نظر ميرسد که قوانين مـنطق
از قـوانين طبيعت اقتباس و مشتق شدهاند.
 -2استداللهاي مخالف
 -2-1همانطورکــه اکام و اليب نـــيتز
ن کـردند قـــوانين منطق
خـــاطر نـشا 
وسايلي براي سـاير عـلوم ديگر هستند،به
ت و برهان
اين صورت که آنها اصــول اثبا 
هستند:
ولي قوانين طبيعت اصولي از اثبات و برهان
نيستند و در نـتيجه آنـها وسيلهاي بـراي
همه علو م ديگر نيستند.
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