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عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه  و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

رویداد

رهبر معظم انقاب اســامی، صبح دیروز در ســالروز قیام 
تاریخ ساز مردم قم در ۱۹ دی ۱۳۵۶ در دیدار هزاران نفر از مردم 
قم، این شــهر را »سرچشمه اصلی و پشتوانه معنوی انقابی« 
دانستند »که دنیا را متحول کرد« و افزودند:   »بنابراین بزرگان 
و جوانان قم نباید اجازه دهند دست های خائن، قم را از مرکزیت 
انقاب، خارج و این حرکت تحولــی را در آن کمرنگ کنند.« 
ایشان در ادامه ســخنان مهمی درباره روز تاریخ ساز مردم قم، 
خباثت استکبار و رویکرد مسئوالن در قبال مسائل معیشتی 
مردم ایراد کردند که در ادامه از مهم ترین بخش های این سخنان 

را می خوانید:  
دولتمردان آمریکایی وانمود می کنند دیوانه اند

آیت اهلل خامنه ای، با اشــاره به سخنان  ســال گذشته  یک 
دولتمرد آمریکایی در جمع اوباِش تروریســت و وعده او به آنها 
که جشــن  ســال ۲۰۱۹ میادی را در تهران خواهیم گرفت، 
خاطرنشان کردند: »توانایی محاسباتی دشمنان ایران در همین 
حد است، همان طور که آن زمان صدام امیدوار بود یک هفته ای 
به تهران برسد و منافقین مزدور نیز خیال می کردند در حمله 
مرصاد سه روزه از کرمانشــاه به تهران خواهند رسید.« رهبر 
انقاب اسامی افزودند: »برخی دولتمردان آمریکایی این طور 
وانمود می کنند که دیوانه اند، البته بنده این را قبول ندارم اما آنها 

حقیقتا »احمق های درجه یک« هستند.« 
چهل سالگی انقالب

مقام معظم رهبری رســیدن به چهل ســالگی را در روند 
شکل گیری تمدن ها، آغاز بلوغ و شکوفایی خواندند و افزودند:   
»در این مسیر تمدنی، چهل سالگی نه دوران پیری بلکه دوران 
عمق یافتن حرکت ها است و به فضل الهی و به برکت »ایمان 
دینی، عزم راسخ، حضور و آمادگی و کار و تاش ملت به ویژه انبوه 
جوانان خوش فکر، مبتکر و امیدوار به آینده«، حرکت تاریخی 

ملت ایران به نتایج درخشان خود خواهد رسید.« 
حل مشکالت معیشتی

ایشــان در مهم ترین توصیه خود به مسئوالن به خصوص 
دولتمردان تاکید کردند: »اولویت کاری خود را حل مشکات 
معیشتی مردم به ویژه قشرهای ضعیف قرار دهید، چراکه این 

مســأله اهمیت ویژه ای دارد.« رهبر انقاب با اشاره به تمرکز 
دشمن بر مسائل معیشتی مردم گفتند: »منابع کشور کم است 
اما چرا با وجود تذکرات مکرر، جریان ها و افرادی، ظالمانه این 
منابع را می بلعند و با دالل بازی و انحصارطلبی در تجارت، مانع 
پیشرفت کشور می شوند و در تقویت تولید داخلی کارشکنی 
می کنند.« ایشان، کار و تاش و خدمت به انقاب ایران عزیز و 
ملت بزرگ را نعمتی الهی خواندند و به مسئوالن و دولتمردان 
تاکید کردند:   »قدر نعمت مسئولیت در نظام اسامی را بدانید و 
به لوازم قدرشناسی از آن یعنی »مراقبت در حرف و رفتار، پرهیز 
از گرایش به اشرافی گری و اسراف و رفتارهای طاغوتی« پایبند 
باشید و تاش کنید مسیر حرکت شما همواره به سمت الگوی 

رفتاری و مدیریتی امیرمؤمنان باشد.«
شجاعت و عقالنیت

مقام معظم رهبری در بخشی دیگر از سخنان خود گفتند: 
»در مقابل توپ و تشر و یاوه گویی های آمریکا و اروپا پس نزنید 
و بایستید و بدانید که اینها نه تهدید، نه »وعده و قول« و نه حتی 
امضای شان اعتبار ندارد.« حضرت آیت اهلل خامنه ای حرف های 
بی ربط برخی غربی ها را به حرف های دلقک ها تشبیه کردند و 

افزودند: »آنها به ایران توصیه می کنند حقوق بشر را از سعودی ها 
یاد بگیرد؛ آیا این، حرف یک دلقک نیست؟« حضرت آیت اهلل 
خامنه ای خاطرنشان کردند: »رفتار صحیح و عقانی وظیفه 
مسئوالن است، چراکه با احساســاِت صرف، نمی شود کشور 
را اداره کرد البته احساســات به عنوان پشــتوانه عملی شدن 

تصمیمات عقانی الزم است.« 
فضای مجازی، ابزاری برای مقابله با دشمنان

رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت 
درونی جوانان همچنین گفتنــد: »جوانان می توانند گره های 
دستگاه ها را باز کنند، بنابراین به آنها مراجعه کنید و قدرشان 
را بدانید چراکه حتی بلندپروازی های آنها خوب است و کشور 
را به جلو می برد.« ایشــان در ادامه تاکید کردنــد: »انقاب و 
نظام با خواســت و حمایت مردم شکل گرفته و استمرار یافته 
اما مســتکبران با وقاحت تمام مردم را به مقابله با همین نظام 
فرامی خوانند که الزم اســت مــردم در مقابــل این تبلیغات 
ایســتادگی و علیه آن حرکت کنند و جوانان با هوشــمندی، 
 فضای مجازی را به ابــزاری برای زدن تو دهنی به دشــمنان 

تبدیل کنند.« 

شهروند| نمایندگان مجلس شــورای اسامی دیروز با 
کلیات طرح اصاح قانون انتخابات مجلس شورای اسامی 
موافقت کردند که این طرح برای بررســی بیشتر مواد به 

کمیسیون شوراها ارجاع شد. 
در جلســه علنی دیروز نمایندگان مجلس با ۱۵۵ رأی 
موافق، ۶۴ رأی مخالــف و دو رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ 
نماینده حاضر در مجلس کلیات طرح اصاح قانون انتخابات 
مجلس درباره استانی شــدن انتخابات را تصویب کردند. 
در جریان بررســی کلیات طرح استانی شــدن انتخابات 
مجلس، قاضی پور، سبحانی فر و کیان پور به عنوان مخالف 
و رضیان، کاتــب و ادیانی به عنوان موافــق کلیات طرح 
استانی شــدن انتخابات صحبت کردند. از سویی، سلمان 

سامانی، ســخنگوی وزارت کشــور نیز گفت که دولت با 
کلیات طرح استانی شــدن انتخابات موافق است منوط بر 
این که برخی نکات در کمیسیون به این طرح اضافه شود. 
محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی 
مجلس نیز گفت که تاش شده اســت در این طرح مواد 
مورد نظر نمایندگان لحاظ شــود، البته ما از هیأت رئیسه 
درخواست کردیم که مجددا طرح را برای انجام اصاحاتی 
به کمیسیون ارجاع کند. بعد از موافقت نمایندگان با کلیات 
این طرح الریجانی رئیس مجلس گفت که کمیســیون 
شــوراها درخواســت کرده که طرح را به این کمیسیون 
ارجاع دهــد تا برخی از مــواد را کامل تر کند، البته مطابق 
آیین نامه کمیسیون تنها یک هفته زمان دارد تا در جلسه 

بعدی مجلس در دستور کار قرار گیرد. نمایندگان با ۱۸۶ 
رأی موافــق ۲۴ رأی مخالــف و ۴ رأی ممتنع از مجموع 
۲۳۰ نماینده حاضر در مجلــس موافقت کردند که مواد و 
جزییات این طرح به کمیسیون شوراها ارجاع شود.ناگفته 
نماند سابقه طرح این موضوع به مجلس هفتم برمی گردد. 
این مسأله مسکوت ماند تا دوباره در مجلس نهم و سال 94 
مطرح شد، اما ادامه آن تحت الشعاع فضای سیاسی کشور 
قرار گرفت و به بوته فراموشی سپرده شد. به جریان انداختن 
این مسأله در شرایط فعلی به گفته تحلیلگران سیاسی به 
حساس بودن انتخابات سال 98 مجلس برمی گردد. توسل 
به این مسأله ضروری است که از سال 88 به بعد، انتخابات با 

حساسیت های خاصی برگزار می شود. 

نتیجهاشرادیدهاند

مهرنوش گرکانی
روزنامهنگار

بارها شنیده ایم که ایران جزو معدود کشورهایی است 
که در آن   آموزش رایگان اســت. تا حدودی هم درست 
است، اگر فرزندانتان را  به مدارس دولتی بفرستید و در 
آینده هم دانشگاه دولتی را انتخاب کنند می توانند از 
خدماتی تقریبا رایگان برای تحصیل استفاده  کنند. در 
طول سال های تحصیل خودم و اطرافیانم هیچ گاه ندیدم 
که در مدارس یا دانشگاه، استاد، معلم یا مدیری آموزشی 
درباره  رفتار درست در جامعه یا مهارت  های زندگی به 
کودکان یا حتی بزرگســاالن بدهد. فرهنگ سازی و 
آموزش، دو موضوع مهم در  رشــد و ارتقای یک جامعه 
است. دو موضوعی که ایران همیشه در آن از خود ضعف 

نشان داده است. 
آمار بی سوادی در ایران هر روز کمتر و کمتر می شود 
و این روزها دیگر کمتر کسی را در اطرافمان می بینیم 
که بی ســواد باشــند، اما  خیلی از اطرافیانمان هنوز 
برخورد درستی در روابط اجتماعی روزانه شان ندارند 
و این موضوع هیچ ربطی به ســواد و مدرسه و  دانشگاه 
ندارد چون در هیچ کدام از آنها رفتار اجتماعی آموزش 
داده نمی شــود. فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
هم نیاز به  آموزش دارند. این روزها دیگر مردم از هر رده 
سنی و هر قشــری به اینترنت و شبکه های اجتماعی 
دسترسی دارند و در آن فعالیت  می کنند. شاید 10 سال 
پیش اینترنت و فضای مجازی هنوز این قدر همه گیر 
نشده بود، اما حاال دیگر در عصر تکنولوژی اگر  همه گیر 
نمی شد، باید تعجب می کردیم. این خیلی خوب است 
که ما هم همگام با تمام مــردم دنیا با تکنولوژی پیش 
برویم و حداقل  از این یک موضــوع از تمام دنیا عقب 
نمانیم. اما کاش فرهنگ استفاده درست از تکنولوژی 
 را هــم یاد می گرفتیم. کاش کســی بود که  درســت

 آموزش دهد.  
چند وقتی هم هست که باز خبرهایی از فیلتر شدن 
اینســتاگرام می شــنویم، بعد از فیس بوک، توییتر، 
وایبر، تلگرام و ... این بار هم  نوبت اینســتاگرام اســت. 
اینســتاگرامی که بعد از فیلتر شدن دیگر شبکه های 
اجتماعی و پیام رســان ها محلی برای ارتباط آدم ها در 
 ایران شده و به نوعی هم برای بسیاری سرگرمی است 
و حتی برای بسیاری هم منبع درآمد شده است. اما در 
ایران به محض آن که  چیز زیادی در میان مردم باب شود 
که خوشایند برخی  از مسئوالن نباشد، سریع مردم را 
از داشتن آن محروم می کنند. شاید باید  بیشتر به رفتار 
اجتماعی خودمان فکر کنیم تا این که از این بترســیم 
ممکن است فان رفتار بدمان در اینستاگرام میان مردم 
دست  به دست شود. آذری جهرمی دیروز توییتی منتشر 
کرد:   »آموزش های فعلی در زمینه استفاده از شبکه های 
اجتماعی،  کارآمد نیســت. با  وزیر آمــوزش و پرورش 
صحبت کردم که هر چه ســریع تر، فرهنگ ســازی 
درســتی را با آموزش در مدارس شــروع کنیم: مثل 
 کودک آناین. البته برخی روش های مسدودســازی 
صرف را ترجیح می دهند – که نتیجه اش را دیده اند- که 

مخالفم.« 
بعید به نظر می رسد این بار هم اتفاق خوب و متفاوتی 
بیفتد. بعید به نظر می رســد آموزش هــای الزم برای 
زندگی اجتماعی به  کودکانمان در مدارس داده شود. 
اما شاید همین هم خوشــحال کننده باشد که یکی از 
مســئوالن به این موضوع فکر می کند و آن را  در یک 
شبکه اجتماعی فیلترشده با مردم به اشتراک می گذارد.  

یادداشت

 

 مقام معظم رهبری در دیدار مردم قم:  

جوانانفضایمجازیرابهابزاریبرای
زدنتودهنیبهدشمنانتبدیلکنند
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رئیس جمهوری با بیان این که ما دو وظیفه مهم اشتغال جوانان و معیشت مردم را بر عهده داریم، گفت: »همه ما 
در ارگان ها و دستگاه ها باید تاش کنیم که جوان های ما مشغول به کار شوند.« او در ادامه افزود: »امروز در آستانه 
چهلمین جشن پیروزی انقاب شکوهمند اسامی اشتغال جوانان و تأمین معیشت مردم دو اولویت اصلی و مهم 
همه ما در کشــور است و نباید اجازه دهیم مردم با مشکل مواجه شــوند. مردم توجه دارند که حرکت توسعه ای و 
سازندگی کشور در شرایطی اتفاق افتاده است که با سه مسأله مواجه بودیم که معموال در این حوادث مهم، ارزش رشد 

و پیشرفت، چند برابر می شود.«

حسن روحانی:  

اشتغالجوانان
ومعیشتمردم
دووظیفهمهمدولت
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مجلسبرایممنوعالتصویری
زائریدرخواستیداشته؟

علــیمطهــری، 
نایب رئیس مجلس در پاسخ 
به تذکــر خــدری درباره 
انتقادات اخیر یک روحانی 
نسبت به مجلس در صدا و 
ســیما تاکید کــرد: »هیأت رئیســه درخصوص 
ممنوع التصویری زائری درخواستی نداشته است.« 
مطهری، رئیس وقت جلســه مجلس، در پاسخ به 
خدری گفت: »به دلیل نوع رفتار صداوسیما درباره 
مجلس، هیأت رئیسه جلســه ای با رئیس و برخی 
معاونان سازمان صداوسیما داشت که در آن جا تمام 
این مسائل مطرح شد و به هر حال تا حد زیادی قبول 
کردند که قصور شده اســت، البته معتقد بودند که 
تعمدی در کار نیست. قرار هم بر نوعی اصاح رفتار 

شده است.«

شکایتوزارتاطالعات
ازاسماعیلبخشی

محمودواعظی، رئیس 
دفتر رئیس  جمهوری گفت: 
»وزیر اطاعات گزارشی از 
بررســی های خود در مورد 
ادعاهای اسماعیل بخشی را 
ارایه کرد و مشخص شد آن چه بخشی ادعا کرده به 
هیچ وجه درســت نبوده اســت و در این زمینه کار 
تبلیغاتی انجام شده است.« او تصریح کرد: »موضع 
دولت حمایت از حقوق شهروندی است و خود وزارت 
اطاعات هم تــاش زیادی می کند تا در مســیر 
قانونمداری حرکت کند. قرار شد این حق برای وزارت 
اطاعات و نظام در نظر گرفته شود که از اسماعیل 
بخشی شکایت شود و قوه قضائیه نیز بررسی می کند. 
این موضوع برای رئیس جمهوری خیلی مهم بود که 
دستور رسیدگی دادند، اما نمی شود که همین طور 

بعضی ادعایی مطرح کنند و نظام زیر سوال برود.«

جشن40سالگیولزومهمدلی
ادامه از صفحه اول|  آیا الزم اســت تکرار کنیم که 
امام)ره(  چندبار از  مستضعفان و ظلمی که بر آنها رفته، 
صحبت کرده؟ یعنی مشــخص نیســت که همه این 
شعارها و  صحبت ها برای رهاندن فقرا یا به ادبیات امروز 
قشر آسیب پذیر از شرایط سخت زندگی و باالبردن رفاه 
 مردم بوده است؟ کسی که می گوید ما برای افزایش رفاه 
و کاهش تورم انقاب نکردیم و شهید ندادیم،  دقیقا چه 
نگاهی به حکومت دارد؟ هیچ مسئولیتی برای مسئوالن 
قایل است یا تنها به امتیازات حاکمیتی  بها می دهد؟ در 
40ســالگی انقاب روا نیست طوری سخن بگوییم که 
انگار مردم رعیت اند و باید در خدمت منویات مسئوالن 

باشند.
سه- این که آذری جهرمی و بطحایی، وزرای دولت 
این قدر مورد اقبال عمومی انــد و درجامعه و فضای 
 مجازی جزو وزرای نســبتا موفق ارزیابی می شوند، 
احتمــاال بی ارتباط با حضور دایمی شــان در جامعه 
و  دیالوگ شان با شهروندان نیســت. این که مشهود 
است تصمیمات شان براســاس نیازهای حال حاضر 
کشــور  و مردم گرفته می شــود و خود را خدمتگزار 
مردم می دانند و منتی سر ملت ندارند. احساسی که 
بعضی از  مســئوالن درکی از آن ندارند. نمونه اش را 
می شــد در ماجرای اخیر برنامه »فرمول یک« دید. 
اگرچه  نماینــدگان مجلس هر درخواســتی را برای 
ممنوع  شدن حضور حجت االســام زائری در سیما 
تکذیب  کردند و مشــخص شد طبق معمول تصمیم 
از طرف جام جمی ها بوده، امــا کم تحملی وکا قابل 
پذیرش  نیست. بهارســتانی ها که در بسیاری موارد 
بزرگتر کــه حق عمومــی در میان بوده، واکنشــی 
نداشــته اند، چرا  باید تــا انتقادی از آنها می شــود، 
ولو نادرســت، طرف مقابــل را بازخواســت کنند و 
به بهانه شــان مجلس،  مانعی بر ســر آزادی بیان به 
وجود آورند. به نظر می رســد این شــیوه ها با آن چه 
که انقابیون 40 ســال قبل  به دنبالش بودند، فاصله 
بسیاری دارد. بنای انقاب بر این بود که مردم صاحب 
مملکت باشند و مســئوالن  خدمت کنند. این نگاه از 
باال به پایین برخی از مســئوالن و این که خرج خود 
را از مردم جدا می کنند، کمترین خدمتی به کشــور 
و انقاب نیست و  شاید بهترین زمان برای رسیدگی 
به این دست بزرگواران همین جشن های 40 سالگی 
باشــد. نکته ای که  رئیس جمهوری هم بر آن تأکید 
کرد و گفت: »در آستانه بهمن ماه همه باید خودمان 
را برای یک جشــن  بزرگ ۴۰ســالگی انقاب آماده 
کنیم. مظهر آن جشن راستگویی است، آن نیست که 
چراغانی کنیم و  پرچم نشان دهیم، مظهر آن جشن، 
کمک به همدیگر اســت، مظهر آن جشــن وفای به 

عهد، ایستادگی،  وحدت و اتحاد است.« 

نظراتموافقنظراتمخالف

 نادر
 قاضی پور 

استانی شــدن انتخابــات مغایــر روح قانــون اساســی 
اســت. بــا استانی شــدن انتخابــات پــول، قــدرت، 
زور و زر بــر جامعــه حاکــم و مشــکالت امنیتــی و 
دسترســی مــردم بــه نماینــدگان افزایــش می یابــد. 
همچنیــن مشــکالت قومیتــی، گویشــی و مذهبــی 

ایجــاد می شــود. 

 عبداهلل 
رضیان

در جهــت ارتقــا و باالرفتــن کارکــرد مجلــس، افزایــش 
ظرفیــت مجلــس، حــل مشــکالتی کــه نماینــده در 
ســطح  ارتقــای  داراســت،  مثبــت  کارکــرد  ارایــه 
دموکراســی، اعتباربخشــیدن بــه فرهنــگ سیاســی 
اســت،  الزم  نمایندگــی  شــأن  افزایــش  و  کشــور 
ــرح  ــن ط ــب ای ــتیم. تصوی ــی هس ــه تغییرات ــر ب ناگزی
موجــب از بین رفتــن حاشــیه های انتخابــات مجلــس 
همچــون خریــد رأی و شــائبه تقلــب خواهــد شــد.

رمضانعلی 
سبحانی فر

تــا زمانــی کــه ســازوکار پاســخگویی بــه مــردم توســط 
ــزاب  ــود و اح ــن نش ــفاف و روش ــخص ش ــع مش مرج
ــری را در  ــن تغیی ــوان چنی ــند، نمی ت ــخگو نباش پاس
ــرای  ــدگان ب ــون ایجــاد کــرد. وقــت عمــده نماین قان
بــا  امــا  می شــود  صــرف  مــردم  بــه  پاســخگویی 
استانی شــدن نماینــدگان دیگــر پاســخگو نخواهنــد 
بــود. استانی شــدن انتخابــات ســبب قطــع حلقــه 
ــی  ــن نخبه کش ــود، همچنی ــردم می ش ــا م ــی ب ارتباط
ــه  ــد ک ــدا می کنن ــس راه پی ــه مجل ــانی ب ــاز و کس آغ

ــتند. ــدرت هس ــول و ق ــان پ صاحب

 غالمرضا 
کاتب

روســتا،  و  شــهر  شــورا های  کارآمــدی  و  ارتقــا 
و  تقویــت  نیــز  و  احــزاب  تقویــت  و  شــکل گیری 
ــالمی،  ــورای اس ــس ش ــدرت مجل ــش ق ــا و افزای ارتق
ــی  ــگاه مل ــر و ن ــه تفک ــز آنک ــم ج ــی نداری ــروز راه ام
کانــون  نتیجــه  در  کنیــم،  نهادینــه  کشــور  در  را 
تصمیم گیــری نظــام کــه مجلــس اســت، بایــد بــه 
یــک مرکــز تفکــر ملــی تبدیــل شــود، لــذا بایــد نــگاه 
بخشــی، قومــی و قبیلــه ای از درون ایــن نهــاد برچیــده 

ــود.  ش

 مجید
 کیان پور

بــا استانی شــدن انتخابــات هزینــه انتخابــات بــاال 
ــاص  ــرایط مالــی خ ــکا بــه ش ــا ات ــا ب ــا تنه و نامزده
می تواننــد در انتخابــات شــرکت کننــد؛ از ســوی 
دیگــر رقابــت محلــی و مشــارکت در حوزه هــا تغییــر 

ــود.  ــد ب ــخگو نخواهن ــر پاس ــدگان دیگ و نماین

 سیدعلی 
ادیانی

بین شــهری،  و دعوا هــای  امنیتــی  کاهــش هزینــه   
کمرنگ شــدن روابــط قبیلــه ای، فامیلــی و تعلقــات 
حفــظ  و  مردمــی  آرای  پشــتوانه  تقویــت  شــهری، 
ــتان ها از  ــود در شهرس ــه موج ــوزه انتخابی ــهمیه ح س
ــات اســت کــه  ــون انتخاب مزیت هــای طــرح اصــالح قان

ــت. ــد اس ــورد تاکی ــرح م ــن ط در ای

کليات طرح استانی شدن انتخابات توسط نمایندگان مجلس تصویب شد، نظر موافقان و مخالفان چيست؟

ازمغایرتباقانوناساسی
تااعادهاعتباربهفرهنگسیاسیکشور

 سخنگوی وزارت کشور خبر داد:
دولتباکلیاتطرحاستانیشدنانتخابات

موافقتکردهاست

سخنگوی وزارت کشور گفت که در جلسه صبح دیروز 
هیأت وزیران مقرر شد که دولت موافقت خود را با کلیات 
طرح اصاح قانون انتخابــات مجلس اعام کند منوط به 
این که در بررسی کمیسیون ملزومات اجرایی طرح دیده 
شود. سلمان سامانی در جریان بررسی کلیات طرح اصاح 
موادی از قانون انتخابات مجلس مربوط به استانی شدن 
انتخابات گفت:» انتخابات امری سیاسی است که هرچه 
بتوانیم فرآیند برگــزاری انتخابات و نتایــج آن را موثر از 
مولفه هایی از جنس سیاسی قرار دهیم، یقینا به کیفیت 
و اثربخشی نتایج حاصل از انتخابات بر اداره  کشور کمک 
خواهیم کرد«. وی افزود: »این دغدغه  جدی بود که توسط 
رئیس جمهوری از همان ابتدای شــروع کار دولت مطرح 
شد و به وزیر کشور دســتور داده شده الیحه نظام جامع 

انتخابات تدوین شود. «


