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جنجال های انتخاباتی
محمد رضا هویدا

در توافق نامه ای میان اشــرف غنی و عبد اهلل که دولت وحدت
ملی بر اساس آن به وجود آمد در مورد اصالحات انتخاباتی چنین
آمده اســت « :به منظور حصول اطمینــان از اینکه انتخابات در
آینده افغانســتان از اعتبار کامل برخوردار است ،نظام انتخاباتی
افغانستان (قوانین و نهادها) به تغییرات بنیادی نیاز دارد .رییس
جمهور با در نظر گرفتن ماده  1چارچوب سیاســی بالفاصله پس
از تاســیس حکومت وحدت ملی ،کمیســیون خاصی را با هدف
اصالح نظام انتخاباتی افغانســتان طی یک فرمان ایجاد میکند.
اعضای کمیســیون خاص با توافق رییس جمهور و رییس اجرایی
تعیین میگردند .کمیســیون خاص در مورد پیشــرفت کارها به
رییس اجرایی گزارشده بوده و کابینه پیشنهادات این کمیسیون
را بررســی نموده و اقدامات الزم را برای تطبیق آن روی دست
میگیرد .الزم به ذکر است که تطبیق اصالحات انتخاباتی باید قبل
از برگزاری انتخابات پارلمانی در سال  1132صورت گیرد».
بر اساس مفاد این توافق نامه ،رئیس جمهوری در آغاز سال روان
خورشیدی کمیســیون اصالح نظام انتخاباتی را تشکیل داد .این
کمیســیون در ماه سنبله سال روان خورشیدی بسته پیشنهادی
خود را به دولت افغانســتان تســلیم کرد .ابطال تمام کارتهای
رایدهی که پیش از این توزیع شده است ،تغییر سیستم رایدهی
از رای واحد غیرقابل انتقال به سیســتم موازی ،ایجاد کمیتهای
به نام شــفافیت برای رســیدگی به تخلفات کالن انتخاباتی و
شکایتها علیه کمیســیونهای برگزار کننده انتخابات و شرایط
تازه برای عضویت در کمیسیونهای انتخاباتی ،از موارد عمده این
پیشنهادها بودند .حدود یک هفته بعد ،اعضای کابینه افغانستان
بسته پیشنهادی کمیســیون ویژه اصالح نظام انتخاباتی را مورد
تایید قرار داد ،اما در برخی از موارد از این کمیسیون خواسته تا
زمینههای اجرایی شدن طرحهایش را نیز جستجو کند.
اما عکس العمل کمیســیون مســتقل انتخابات در مورد بسته
پیشــنهادی کمیســیون اصالحات انتخاباتی منفی بود .رئیس
کمیســیون مســتقل انتخاباتی گفت :میخواهــم اعالم کنم
که کمیســیون مســتقل انتخابات بهعنوان نهــاد برگزارکننده
انتخاباتهای کشور از دولت میخواهد تا انتخابات را از بازیهای
سیاســی دور نگهدارد و بیــش از این باعث تاخیــر انتخابات
پارلمانی نگردد .طوریکه میدانیم اعالم زمان برگزاری انتخابات
از صالحیتهای قانونی کمیســیون مســتقل انتخابات است .بنا
زمانیکه کمیســیون اعالم میکند ،کمیســیون را در برگزاری
انتخابات کمک کرده و از اظهارات غیرمســووالنه گروهها و افراد
جدا جلوگیری کنند.
در چنین حالی بود که مسئله انتخابات واقعا در یک بازی سرگرم
کننده گرفتار شــد .فرمان تقنینی ریاســت جمهوری در مورد
انتخابات از سوی ولسی جرگه رد شد .توزیع تذکره الکترونیکی
با اعتراضات مختلف مواجه شد و به بهانه های واهی متوقف شد.
گفته های مختلفی در مــورد زمان برگزاری و چگونگی انتخابات
اظهار شد.
اما با وجود همه اینها حکومت وحــدت ملی خود را عالقمند به
برگزاری انتخابات در ســال آینده خورشــیدی نشان می دهد.
مقامــات عالی رتبه دولتی در این اواخر همواره از برگزاری قطعی
انتخابات در ســال آینده ســخن گفته اند .ولــی اعضا و رئیس
کمیسیون مســتقل انتخابات ،موضع گیری های داغ و تندی در
مقابل تصمیم حکومت داشته است.
دولت وحدت ملی از آغاز تــا کنون با چالش های متفاوتی روبرو
بوده است .این مورد نیز در این دولت بی سابقه نیست .دولتمردان
وحدت ملی اگر نتوانند با چنیــن چالش هایی مقابله کنند ،اصل
دولت وحدت ملی زیر سئوال رفته و زمینه برای مسایل شدیدتر
و جدی تر بعدی مهیا می شــود .اعتراضاتی که رئیس کمیسیون
مســتقل انتخابات بدان توصل می جوید ،بــه نوعی اصل دولت
وحدت ملی را زیر سئوال می برد.
کمیسیون مستقل انتخابات ،اما جنجالی ترین انتخابات افغانستان
را مدیریت کرد ،و به خاطر مدیریت همین کمیسیون بود که دولت
وحدت ملی به وجود آمد .دســت اندرکاران این کمیســیون با
مدیریت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ،کشور را به پرتگاه
جنگ و اختالفات شدید نزدیک کردند.
بهتر است دولت افغانستان و مسئوالن مربوط به انتخابات با فایق
آمدن بر مســایل انتخابات ،زمینه انتخابات شفاف و عادالنه را
فراهم کنند.

سهم شورشیان و حکومت در معادن افغانستان
در ســده بیســت و یکم منابــع طبیعی
نقش مهم در توســعه پایدار جوامع داشته
اســت .بســیاری از اقالم منابع طبیعی به
خاطر اهمیت آن در توســعه پایدار و رشد
اقتصــادی از جمله کاالی اســتراتژیک
محسوب می شــود .در حوزه آکادمیک و
سیاســت عملی بحث هــای تحت عنوان
امنیت انرژی ،ژئوپلیتیک انرژی ،دیپلماسی
انرژی و  ...مطرح شده اند .با وجود اهمیت
روزافزون منابع طبیعی در جهان و کشــور
های منطقه اما ،معــادن و منابع طبیعی از
مســائل کم اهمیت در افغانستان به شمار
می رود .افغانستان برای سال های متمادی
به خاطر بی ثباتی و منازعات خشونت آمیز
قادر به بهرهبــرداری از منابع طبیعی خود
نبوده است و در مواردی کشور های بیرونی
با اســتفاده از گروه های دهشــت افکن و
تروریست برای دست یابی به منابع طبیعی
افغانستان اســتفاده نموده است .در دوره
جدید ،جامعه جهانی و حکومت افغانستان
در استخراج معادن و استفاده از آن در رشد
اقتصادی و بهبود زندگی عمومی ناکام بوده
است .اکنون ،گزارش ها می رساند که گروه
های شورشــی همانند گروه طالبان کنترل
بیشتر بر معادن و منابع طبیعی کشور دارد
و مصــارف خود را با اســتخراج معادن به
دست می آورد .دیدبان شفافیت افغانستان
در تازه ترین گزارش خود آورده اســت که
معادن افغانستان نسبت به ده سال گذشته
در بدترین شــرایط ممکن قرار دارد .این
نهاد در گزارش خود آورده است که فقدان
سرمایه گذاری مانع فراروی سکتور معادن
افغانستان نیســت بلکه بزرگترین تهدید
فراروی سکتور معادن فقدان حکومت داری
و برنامه ریزی است .گزارش دیدبان شفافیت
از جهت های مختلف قابل تأمل اســت .در
این نوشتار تالش می کنم با توجه به گزارش
دیدبان شفافیت افغانستان سکتور معادن
افغانستان را به بحث و بررسی بگیرم.
از زمان روی کار آمــدن حکومت وحدت
ملی اقتصاد کشــور با رکود مواجه شــد.
سرمایه از کشــور خارج شد .کارخانه جات
بسته شد .پس از گذشت قریب به یکسال
حکومت وحدت ملی اظهار داشــت که در

رحیم حمیدی

ماه های آینده تمرکــز اصلی حکومت بر
مســئله اقتصاد خواهد بود .در این بخش
تالش های صورت گرفــت .اما تالش ها بر
گسترش روابط با کشور های منطقه متمرکز
بود .قرارداد های تجاری و اقتصادی با کشور
های منطقه از جمله پاکستان ،ایران و کشور
های آســیایی میانه امضا شد .با وجود همه
این ها ،هیچ تالشی برای استفاده از ظرفیت
های داخلی بــرای بهبود وضعیت اقتصادی
صورت نگرفت.
معادن افغانستان یک ظرفیت مهم اقتصادی
اســت .با این حال ،معادن از چشم نخبگان
سیاسی و سران حکومت وحدت ملی به دور
مانده است .از زمان روی کار آمدن حکومت
وحدت ملی قــرارداد بنیادی و کار بنیادی
روی معادن افغانستان صورت نگرفته است.
این نشــان می دهد که نخبگان سیاســی
نه اهمیت معادن افغانســتان را در بهبود
وضعیت اقتصادی کشور درک نموده است
و نه برنامه و پالن برای اســتفاده از معادن
افغانســتان برای بهبود وضعیت اقتصادی
کشــور دارد .اشــرف غنی ،رئیس جمهور
بخش مهم از کار هایش روی کاهش فســاد
در ادارات دولتی متمرکز بوده اســت .به

حاكميت قانون

حاكميت قانون مفهومي بســيار مهم است
كه از آن تعريف دقيق و روشني ارايه نشده
است اما برداشتهاي بســياري از آن ارايه
شده اســت .اين اصل يكي از اصول مهم
سياسي و حقوقي است كه بشر از دير باز در
پي تحقق آن بوده است .گاهي از اين اصل
به مفهوم برابري و مســاوات در برابر قانون
تعبير شــده و گاهي هم از آن به حكومت
قانون در مقايسه با حكومتهاي ديكتاتوري،
مطلقه و پادشاهي اســتفاده شده است و
گاهي آن را به ويژگيهاي عموميت داشتن،
اســتمرار و صريح و شــفاف بودن قوانين
توصيف نمودهاند .اما قدر مشــترك تمامي
اين تعبيرهــاي گوناگون را ميتوان در يك
نكته خالصــه نمود و آن اين كه مطابق اين
اصل:
اســتفاده خود سرانه و مستبدانه از قدرت
در تصميم گيريهاي حكومتي مردود است.
بر اين اســاس حاكمان و سياستمداران به
عنوان حافظان و خادمان قانون محســوب
ميشود .و خودشان نيز مشمول قانونند.
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صورت مشخص ،اشرف غنی روی قرارداد
های وزارت دفاع و وزارت داخله کشــور
تمرکز کرد امــا وزارت قرارداد های کالن
وزارت معادن افغانستان از چشم او به دور
ماند .اگر فســاد های کالن در قراردادی
های وزارت دفاع و داخله کشــور در بیش
از یک دهه گذشته یک امر رایج بود .فساد
در قراردادی های وزارت معدن اما کمتر از
وزارت دفاع و وزارت داخله نبوده است.
در دوره حامد کرزی ،رئیس جمهور پیشین
افغانستان قراردادی های مهم وزارت معدن
به افراد بلند پایه حکومتی واگذار شــد و
این مسئله زمینه فساد و سوء استفاده از
معادن کشــور را فراهم کرد .دقیق همین
مسئله ،باعث شــد که برنامه های جامعه
جهانی و به خصوص ایاالت متحده آمریکا
در ارتباط با معادن افغانستان ناکام بماند .با
این حال ،این مسئله هیچ گاه توجه سران
حکومت وحدت ملی را به خود جلب نکرد.
اکنون اما ،براساس گزارش دیدبان شفافیت
افغانستان گروه های شورشی همانند گروه
طالبان کنترل بیشتر بر معادن افغانستان
دارد .از آنجایــی که گــروه های مختلف
تروریستی مصارف خود را از منابع طبیعی

تأمین می کند ،به نظر می رسد که گزارش
دیدبان شفافیت افغانســتان تا حدودی
زیادی درست باشد .داعش به عنوان یک
گروه بنیادگرا و تروریست جدید بیشترین
تجهیــزات و نیازمند های خود را از منابع
طبیعی تأمیــن می کند .کار داعش الگوی
جدید برای دیگر گروه های تروریســت و
دهشت افکن ملی و بین المللی شد .بعد از
گروه داعش گروه های دهشت افکن ملی
و بین المللی زیــادی تالش نمود مصارف
خود را از مجــرای کنترل معادن و مناطع
طبیعی تأمین نماید .جدا از این مســئله،
گروه های شورشی موجود در افغانستان تا
اندازه زیادی وابسته به کشور های بیرونی
است .با توجه به اهمیت منابع طبیعی در
رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور های
زیادی از مجرای گروه های شورشی تالش
می ورزد تا به معادن و منابع طبیعی دست
رســی پیدا نماید .با توجــه به نیازمندی
گروه های دهشــت افکن به تجهیزات و
منابع مالی و نیازمندی کشور های بیرونی
به انرژی طبیعی هم جنگ در افغانســتان
طوالنی می شــود و هم رابطه گروه های
شورشی با کشــور های بیرونی مستحکم

محمد ابراهيمي

ميزان مشــروعيت حكومت آنها به ميزان
وفاداري آنــان به معيارهــاي قانوني ،فرا
شخصي و خردمندانه بستگي دارد]1[.
بنابراين تصميــم گيري و عمل حكومت به
شــيوهاي عقالني بر مبناي دالیل قانوني
را ميتوان جوهــره مفهوم حاكميت قانون
دانست]2[.
گرچــه رويكردهايي كه نســبت به اصل
حاكميت قانون اتخاذ شده متنوع و متعدد
اســت اما بطور كلي سه رويكرد سياسي و
حقوقي بســيار مهم دربارۀ حاكميت قانون
را ميتوان استخراج نمود كه هر يك داراي
پيش فرضها و مباني متفاوت ميباشند.
رويكــرد اول .رويكــرد چــپ افراطي يا
ايدئولوژيك اســت كه بنابر تقسيمبندي
زير بنــا و روبنا در ســاختار اجتماعي و
اقتصادي ،حاكميــت قانون منعكس كنندۀ
روابــط اجتماعي جوامع ســرمايهداري و
بورژوازي است كه مطابق آن ،سرمايه داري
در صدد گســترش سلطۀ خود بر بخشهاي
مختلف جامعه بــوده و از اين مفهوم براي
اســتعمار و بهرهگيري به نفع مقاصد خود
ســود ميجويد .اساس ًا فرهنگ قانونگرايي
براي حفاظت از آزادي اقتصادي اين گروه
خاص ،ترويج ميشــود و دولــت كه بايد
بيطرف باشــد به صورت ابرازي در دست
گروه خاص در ميآيد ]3[.مهمترين اشكال
اين ديدگاه اين اســت كه بر خالف مدعاي
خود مفهومــي ايدئولوژيك و جانبدارانه از
عدالت و آزادي را معرفي ميكند .در حوزۀ
عدالت اجتماعي ،استقالل و هويت انساني
را ناديده گرفته و از انسانها چهرهاي ابزاري
ترسيم ميكند و در مورد آزادي نيز تنها از
مفهوم مثبت آن دفاع نمايد]4[.
اما رويكرد دوم .نســبت به اصل حاكميت
قانون ،رويكرد ميانــي ،اثباتي يا حقوقي
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اســت كه در آن حاكميت قانون يكي از
ويژگيهاي دروني هر سيستم حقوقي است.
در اين نظريه ،حاكميت قانون نمايانگر هيچ
ارزش و اصولي فراتر از آنچه مورد پذيرش
يك نظام حقوقي است نميباشد .يكي از
مهمترين ويژگيهاي اين نظريه ،تز جدایی
اخالق از حقوق يا تأكيد بر برداشــتهاي
پوزيتویستي يا اثباتي از حقوق است.
حاكميت قانــون در اين رويكرد به مفهوم
برقراري نظم و انضباط اجتماعي اســت و
بيشــتر اوصاف قوانين به شمار ميآيد نه
اوصاف نهادها و حاكمان سياسي .هر چند
حاكميت قانــون در اين ديدگاه ،اغلب در
برابر قدرت خودســرانه و مستبدانه بكار
ميرود اما بســياري از اشكال حكومتهاي
استبدادي با قانون سازگار است زيرا يك
حاكم مســتبد ميتواند قواعد كلي وضع
كند كه داراي ويژگيهاي قانوني باشــد .از
نظر مدافعيــن اين ديدگاه حاكميت قانون
داراي وصف سلبي اســت ،بدان معنا كه
ميتواند قدرت خودســرانه و استبدادي
ايجاد نمايــد و از جهت محتواي و ماهوي
نيز قانون اهدافــي را دنبال مينمايد كه
الزاما با ديدگاه اخالقي خاصي ســازگار
نيســت ،از اين جهت قوانين بيشتر جنبۀ
ابزاري و شكلي دارند .اما حاكميت قانون
ميتواند به نحوي جهتگيري شــود كه
از نقض برخي حقوق و آزاديها كه منشــأ
آنها عدم استمرار ( ،)Imstabilityابهام
( )umcertaimtو عطف بماســبق شدن
( )Retrospectivemessقوانين اســت،
جلوگيري نمايد]5[.
ایرادات وارده بر دیدگاه پزیتیویستی
مهمتريــن ايراد وارد بر ايــن ديدگاه بي
توجهي نســبت به اصــول و معيارهاي
اخالقي به عنوان منشأ و منبع مشروعيت

قدرت سياسي است .اما در راستاي تأمين
هدف حاكميت قانون در جهت نظم بخشي
رفتار مردم دو دســته اصــول از مفهوم
حاكميت قانون قابل استخراج است.
دســته اول ،اصــول ذاتــي و محوري
مفهــوم حاكميت قانون بشــمار ميروند
كــه عبارتنــد از «عموميــت قوانين»
(« ،)Gemerahtyoflawsاعالم عمومي
قوانيــن» ( ،)Promulgationصراحت و
شفافيت قوانينClarity and sleafity( ،
 ،)of lawsناظــر به آينــده بودن قوانين
( ،)Prospectjvenessقابليــت اجــرا و
پيــروي از قوانيــن (،)Procticabijity
استمرار قوانين (.)Stability of laws
دســته دوم اصول تبعي هستند كه براي
اعمال اصول ذاتي و اهداف حاكميت قانون
مورد نياز و الزامياند .اين اصول عبارتند
از :اســتقالل قوه قضائيــه ،مراعات اصل
عدالت طبيعي (Procedural fairness
 ،)Natural Justiceاختيــار كنتــرل،
نظارت و تجديد نظــر در آراء و تعميمات
( ،)Judicial Reviewحق دسترســي به
محاكم صالح (The Right of ACCESS
]6[)to Competent Courts
رويكرد ســومي كه نســبت به حاكميت
قانون مطرح شده از آن با عنوان رويكرد
راست سياســي و اخالقي تعبير ميشود.
تفاوت ايــن رويكرد با رويكرد دوم را بايد
در اهداف و ارزشهايي كه حاكميت قانون
در صدد حمايت از آنهاست جستجو نمود.
در حالي كــه ديدگاه اثباتــي ،حاكميت
قانون را يك ارزش در عرض ساير ارزشها
همانند آزادي ،عدالت و برابري و مشاركت
سياســي قرار ميدهد ،ايــن رويكرد آن
را در طول و در خدمت اين ارزشــها قرار
ميدهد .وجه مشترك اين دو رويكرد آن
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می گردد.
کنتــرل گروه های شورشــی بــر معادن
کشــور تأثیری بر آینده ثبات و منازعه در
افغانستان می گذارد .زیرا ،مهمترین مسئله
برای دوام خشونت و منازعه مسلحانه دست
یابی گروه های شورشی و دهشت افکن به
منابع مالی است .تا زمانی که گروه شورشی
به منابع مالی دست رسی دارد ،خشونت و
منازعه ادامه خواهد داشت .از طرف دیگر،
یکی از دالیل منازعه و خشــونت ثروت و
منابع اقتصادی است .بنابراین ،در وضعیت
کنونــی و بی توجهی حکومت نســبت به
معادن چشــم انداز آینده کشور را تیره و
تاریک می سازد.
مهمترین و اساســی ترین کار ممکن این
است که حکومت در قدم اول کنترل معادن
افغانستان را در دســت گیرد .دست های
پیدا و پنهان افــراد و گروه های مختلف را
از معادن کشور کوتاه ســازد .با این حال،
اشتباه اســت اگر بپنداریم که تنها کوتاه
ساختن دست گروه های شورشی از معادن
کشور امکان تحول را ممکن می سازد .بلکه
بخش دیگر قانونی ساختن کنترل افراد مهم
حکومتی بر معادن کشــور نیز هست .زیرا،
این افراد به صورت انفرادی روابط را با گروه
های دهشت افکن برقرار می نماید .بنابراین،
قطع قرارداد های افــراد مهم حکومتی در
بخش معادن کشور قدم بعدی است که باید
از سوی حکومت وحدت ملی برداشته شود.
با این حال ،تنها کنترل بر معادن کشــور
چاره ساز نیســت .برنامه ریزی و استفاده
درست از معادن مســئله دیگری است که
باید جدی گرفته شــود .به همان میزان که
روابط تجاری و اقتصادی افغانستان با کشور
های منطقه مهم است به همان میزان کنترل
بر معادن ،استخراج آن و استفاده بهینه از
آن برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز
اهمیت دارد .بنابراین ،کنترل شدن معادن
کشور توسط گروه های شورشی منازعه را
گسترش می دهد .چشم انداز امنیت کشور
را تیره و تار می سازد .به همین خاطر ،الزم
است که سران حکومت وحدت ملی معادن
کشور و نقش آن در بهبود وضعیت اقتصادی
کشور را جدی بگیرد.

اســت كه هر دو به اصول برشمرده شده
حاكميت قانون بــاور دارند ،با اين تفاوت
كه در رويكرد ســوم تمامي اين اصول و
اوصاف در خدمت اصــول بنيادينتر قرار
دارند .بنابراين مفهوم حاكميت قانون در
اين رويكرد دو نتيجه مهم را در پي دارد.
يكي اين كه هر گونه استفاده مستبدانه و
خودسرانه از قدرت را منع مينمايد و ديگر
اين كه هر نوع قدرت حكومتي را محدود
به مواردي مينمايد كــه از طريق قوانين
عمومي ،مســتمر و صريح مطرح ميشود.
در ايــن رويكرد حاكميت قانون بيشــتر
مربوط به وظايف و مسؤوليتهاي حكومت
و نهادهاي سياسي اســت تا شهروندان
چنين مفهومي حكومتها را ملزم مينمايد
تا تنها بر اســاس قانون حكومت نمايند تا
هيچ فردي فراتر از قانون داراي اختيارات
و امتيازات ويژهاي نشود.
در اين مفهوم حاكميــت قانون با جامعه
مدني ارتبــاط تنگاتنگي پيــدا ميكند
كــه در آن افراد عاقل و برابــر به دنبال
خواستههايشان و براساس مفهوم خاصي
كه هر يــك از حقيقت و اخــاق دارند،
هســتند .در اين رويكرد حاكميت قانون
بر پيش فرضهاي بسيار مهمي چون حفظ
حقوق و آزاديهاي اساسي ،مديريت عرفي
حكومت نه مديريت بر اســاس ترجيحات
ايدئولوژيك و بيطرف و مشــروط بودن
دولت اســتوار اســت .در اينجا حاكميت
قانون خود ارزشــي اصلي و ذاتي به شمار
نميآيد بلكه اصلي اســت كه در خدمت
ارزشــهاي بنيادتري مانند دفاع از حقوق
انســاني و آزاديهاي اساسي نظير آزادي
عقيده ،بيان ،مطبوعات و ...ميباشد.
در اين ديدگاه هدف قانون محدود كردن
يا ســركوب حقوق و آزاديها نيست بلكه
تنظيم و توزيع و حراست قانون آنهاست.
[ ]7بطور ك ّلي در بحث از مباني حاكميت
قانون ســه ايده آزادي ،حقوق بشــر و
برابري از جايگاه ويــژهاي برخوردارند و
نقش عمــدهاي را در تحقق اين اصل ايفاء
مينمايند.
[.Rule ot law . ]1
[ . ]2بــراي توضيــح ر.ك :احمد مركز
مالميري ،حاكميت قانون :مفاهيم ،مباني
و برداشــتها ،مركز پژوهشهاي مجلس
شوراي اســامي ،چاپ اول ،پاييز ،1385
صص .19-22
[ . ]3ر.ك :محمد حسين زارعي ،حاكميت
قانون در انديشــههاي سياسي و حقوقي،
نامه مفيد ،شماره بيست و ششم ،تابستان
 ،1380صص .52-53
[ . ]4همان ،ص .53
[ . ]5همــان ،ص 53-55؛ احمــد مركز
مالميري ،پيشين ،ص .66-77
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