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امامصادق)ع(:

سه گروهند كه روز قيامت شفاعت می كنند و شفاعت آنها مورد پذيرش 
خداوند قرار می گيرد، انبياء و علما و شهداء.
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  رحلت اديب محقق و فقيه فرزانه آيت  ا...  ميرزا علي آقا شيرازي )1334 ش(  

درگذشت مشكوك جهان پهلوان غالمرضا تختي )1346ش(  توطئه استعماري كشف 
حجاب توسط رضاخان پهلوي )1314ش(  
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دكترمحمدرضاناریابيانه

مقدمه
»آسيب شناس��ي نظام قانونگذاري جمهوري اسالمي ايران« )ويرايش اول( 
موضوع گزارش رس��می ش��ماره 16080 است كه در س��ال 1397/07/07 
توس��ط مركز پژوهش های مجلس شورای اس��المی منتشر شده است. اين 
پژوهش به س��فارش معاونت پژوهش های سياس��ی-حقوقی و توسط دفتر 
مطالعات حقوقی )گروه حقوق عمومی( انجام شده است. گروه تهيه و تدوين 
كنندگان گزارش ش��امل آقايان علي عبداالحد، ابوالفضل درويش وند، سيد 
مجتبي حس��يني پور اردكاني، حامد ناظمي، سيدمحمدهادي راجي و علي 
بهادري جهرمي اس��ت. گروه همكاران تهيه و تدوين گزارش ش��امل آقايان 
عل��ي فتاحي زفرقندي، محمد جواهري طهراني، حس��ن وكيليان، حس��ين 
عبداللهي، حس��ن امجديان، يحيي مزروعي و حمزه اشكبوس است. ناظران 
علمي گ��زارش نيز آقايان جليل محبي و احمد حكيم جوادي اس��ت. برای 
پرهيز از هر گونه پيش داوری در مورد آس��يب شناس��ی قانونگذاری كشور، 
عينا از متن گزارش رس��می ياد ش��ده در آسيب های مختلف استفاده شده 
است كه هر گونه شائبه نگاه شخصی، تفسيرهای سليقه ای و سوء برداشت 
سياس��ی و جناحی را از بين ببرد. نقل عي��ن مطالب گزارش مركز پژوهش 
های مجلس ش��ورای اسالمی در توضيح آسيب های حوزه قانونگذاری، ارائه 
مطالب غيرقابل انكاری است كه توسط جمعی از پژوهشگران )شامل تهيه و 
تدوين كنندگان، همكاران و ناظران علمي( مورد اعتماد مركز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی تهيه و منتشر شده است. مركز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی، مركزی است كه قانونا در ساختار تشكيالتی مجلس شورای 
اسالمی قرار دارد و گزارش های منتشره از سوی آن سندی متقن با قابليت 
اس��تنادی باال محسوب می شود. اعالم رسمی آس��يب های حوزه تقنين از 
س��وی مركز پذيرش های مجلس شورای اس��المی، دليل پذيرش آنهاست 
و كار را بر محققان اين حوزه در امر اثبات آس��يب ها آس��ان نموده است و 
نيازی به نقل مطالب اثباتی از منابع علمی معتبر ش��امل كتاب ها و مقاالت 
در نش��ريات دارای رتبه علمی و پژوهش��ی يا انجام پژوهش های ميدانی و 

عمليات آماری برای اثبات يا رد فرضيه های پژوهش نيست. 

50 آسيبهايموجوددرمرحلهبررسيدرصحنعلني
نتيجه بررس��ي طرح ها و لوايح در كميس��يون ها، ب��ه صحن علني مجلس 
فرستاده مي شود تا در خصوص سرنوشت آن تعيين تكليف شود. نمايندگان 
مجل��س، پس از بررس��ي متن پيش��نهادي، همراه با مطالعه نتايج بررس��ي 
كميس��يون ها كه در قالب گزارش كميس��يون اصلي ارائه مي شود، در كنار 
گزارش كارشناسي مركز پژوهش هاي مجلس، به بحث و تبادل نظر پيرامون 
موض��وع مي پردازند و در نهايت ب��ا انجام رأي گيري، درخصوص تصويب يا 
ع��دم تصويب طرح يا اليحه، تعيين تكليف مي كنند. در فرايند رس��يدگي 
ب��ه طرح ها و لوايح، كميس��يون ها نقش اصلي را ايفا مي كنند، و بررس��ي 

تخصصي و دريافت نظرات كارشناس��ي نمايندگان و صاحبنظران توسط آنها 
ص��ورت مي گي��رد. در اين مي��ان در صورتي كه هر ي��ك از نمايندگان در 
خصوص مفاد طرح يا اليحه، نكته يا پيش��نهادي داش��ته باشد، مي تواند در 
زمان مقرر به كميسيون ذيربط ارائه كند و در صورت نياز جهت تبيين نظر 
خود در جلسات كميس��يوني كه عضو آن نيست شركت نمايد؛ با اين حال، 
در بسياري از موارد، نمايندگان به داليل مختلفي نظر خود را در زمان مقرر 
به كميس��يون ارائه نمي كنند و يا حتي ممكن اس��ت در جريان رس��يدگي 
در صحن علني، پيش��نهادي داش��ته باش��ند كه در هر صورت، مي توانند در 
فرايند مشخصي، به ترتيب پس از رأي گيري در خصوص مصوبه كميسيون، 
پيش��نهادهاي چاپ شده اصالحي، پيشنهاد چاپ شده بازگشت به اليحه يا 
طرح اصلي، پيش��نهاد چاپ ش��ده در باره حذف كل ماده واحده يا هريك از 
مواد و اجزاي گزارش كميس��يون اصل��ي، و در نهايت رأي گيري مجدد در 
مورد مصوبه كميس��يون، امكان دريافت پيش��نهاد جديد نمايندگان وجود 
دارد. ع��الوه بر پيش��نهادهاي جديد نمايندگان ك��ه در صحن دريافت مي 
شوند، پيشنهادهاي چاپ شده نيز لزوما، مورد بررسي كميسيون اصلي قرار 
نگرفته اند و نمايندگان مي توانند، پيشنهادهاي مكتوب خود را پس از چاپ 

شدن گزارش كميسيون اصلي، به هيئت رئيسه تقديم كنند.
 ارائه پيش��نهاد و رسيدگي به آن در صحن علني بدون بررسي تخصصي در 
كميس��يون، به بار كارشناس��ي طرح ها و لوايح آسيب مي زند. بنابراين بايد 
پيشنهادهاي جديد جهت بررسي به كميسيون ارجاع شود. در صورت تأييد، 
پيشنهاد به عنوان مصوبه كميسيون ارائه خواهد شد و در صورت رد توسط 
كميسيون، مي توان اين پيشنهادها را از دستور كار خارج كرد و يا همراه با 

داليل رد پيشنهاد از سوي كميسيون به صحن علني باز گرداند.

51 نب�ودنظارتبرنمايندگاندس�تگاههاياجراييدرصحن
مجلس

آس��يب هايي كه درخصوص نبود نظارت بر نمايندگان دستگاه هاي اجرايي 
در كميس��يون مطرح ش��د، در خصوص صحن مجلس نيز وارد اس��ت. اين 
پايش و بررسي عملكرد، مي بايست در صحن علني مجلس نيز وجود داشته 
باش��د. به موجب قان��ون آيين نامه داخلي مجلس، هيئت رئيس��ه مي تواند 
مسئوالن دس��تگاه هاي اجرايي و قضايي اعم از دولتي يا غيردولتي را براي 
دفاع و توضيح طرح يا اليحه دعوت نمايد. عالوه بر اين دس��تگاه هاي مورد 
اشاره در قانون آيين نامه داخلي مجلس، مي توانند در جلساتي كه موضوع 
دستور مجلس مرتبط با وزارتخانه و سازمان آنها باشد شركت كنند. لذا اين 
امكان وجود دارد كه نماينده دستگاه ذيربط، به دنبال افزايش ارتباط و چانه 
زني جهت تأمين نظر نمايندگان باشد كه در اين خصوص الزم است بر رفتار 

نمايندگان دستگاه هاي اجرايي نظارت شود.

52 آسيبهايموجوددرفرايندهاينظارتدرتقنين
اگر چه نظارت بر اجراي قانون يكي از دو وظيفه مهم و اساسي مجلس شوراي 
اسالمي است لكن الزمه حسن انجام امور در مجلس، نظارت بر حسن اجراي 
فرايندهاي پيش بيني شده براي انجام وظايف نمايندگي است. رهبر معظم 
انقالب با اشاره به اين موضوع، نظارت بر روند عملكرد نمايندگان مجلس را 
ضروري دانسته و مي فرمايند: مجلس نسبت به دستگاه هاي اجرايي كشور 
ش��أن نظارتي دارد -كه خوب، چيز بس��يار بااهميتي هم هست- يك شأن 
نظارت��ي هم براي خ��ود مجلس و براي آحاد نماين��دگان تعريف كنيد. من 
معتقدم كه ش��ما دو سال ديگر توي مجلسيد، معلوم نيست بعد از اين توي 
مجلس باش��يد يا نباشيد؛ ممكن است ديگر هرگز گذارتان به مجلس نيفتد؛ 
ام��ا صدها و صدها نفر در ط��ول زمان از اينجا عبور خواهند كرد؛ كس��اني 
خواهند آمد و روي اين صندلي ها خواهند نشست. اگر شما امروز توانستيد 
يك سازوكار كنترلی متقن و محكم براي نظارت بر كار نماينده پايه گذاري 
كنيد، تا هر وقتي كه اين دستگاه خوب كار كند، اجرش مال شماست؛ مزد 
الهي اش مال شماس��ت. آن طرف قضيه هم متأسفانه همين جور است. اگر 
امروز با قدرتي كه خدا به ش��ما داده -توان نمايندگي- مي توانيد اين ابزار 
كنترلي را كار بگذاريد، ولي كار نگذاريد، از شما سؤال خواهد شد... . خوب، 
نماينده -مثل همه ماها- در معرض اينجور لغزش ها و آسيب ها قرار دارد. 

مال، فتنه انگيز است. 
اين، حرف من نيس��ت؛ حرف امام سجاد عليه الس��الم است؛ المال الفتون؛ 
مال فتنه انگيز. پول، فتنه انگيز اس��ت؛ دل ها را از راه در مي برد؛ خيلي ها 
را مي لرزاند؛ كس��اني كه آدم خيال نمي كن��د اينها هم بلغزند، اما آدم مي 
بيند گاهي مي لغزند. قدرت هم همين جور اس��ت، رودربايستي هم همين 
جور اس��ت، محبت ها هم همين جور اس��ت، دش��مني ها هم همين جور 
اس��ت؛ ماها را م��ي لغزاند. يك جايي بايد بر كارش نظارت كند. ايش��ان در 
جاي ديگري تصريح مي كنند: من پارسال به شما عرض كردم كه در داخل 
مجلس شوراي اسالمي، خودنظارتي بگذاريد. اين، همان تقواي جمعي است. 
مجموع��ه، خود را بپايد. حاال حرف هايي گوش��ه كنار زدند كه نماينده بايد 

آزاد باش��د، چه باشد. كس��ي با آزادي نماينده مخالف نيست؛ با كج رفتاري 
نماينده مخالف اس��ت. يك نماينده كج رفتار ممكن اس��ت مجلس شوراي 
اس��المي را بدنام كند، متهم كند؛ حيف نيست؟ مجلس به اين عظمت، اين 
نهاد قانونِی اساسي در كشور. با نگاهي به نظام حقوقي ساير كشورها نيز مي 
توان وجود سازوكارهايي براي نظارت بر رفتار نمايندگان را مالحظه كرد. در 
تبيين اين موضوع بايد گفت كه به علت شأن و جايگاه خاص مجالس مقننه 
در تمام كش��ورها، ابزارهايي براي نظارت بر نمايندگان در نظر گرفته ش��ده 
است. با وجود اين، مجموعه سازوكارهاي در نظر گرفته شده براي نظارت بر 

فعاليت نمايندگان مجلس شوراي اسالمي قابل ارتقا به نظر مي رسد.
 در تبيين اين موضوع مي توان قوانين ناظر بر فعاليت نمايندگان مجلس را 
به دو دسته قوانين عام و خاص نظارت بر رفتار نمايندگان، دسته بندي كرد 
از جمل��ه مهم ترين منابع قانوني عام كه از آن، نظارت بر عملكرد منتخبان 
مردم در مجلس ش��وراي اسالمي برداشت مي شود، اصل نود قانون اساسي، 
ماده 26 آيين نامه داخلي ناظر بر ش��كايت از عملكرد هيئت رئيس��ه و مواد 
80 تا 83 آيين نامه داخلي درخصوص اداره جلسات مجلس شوراي اسالمي 
اس��ت. قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان مصوب 1391 نيز به عنوان 
قانون خاص نظارت بر رفتار و عملكرد نمايندگان مجلس قابل ذكر است. بر 
اساس اين قانون هيئت نظارت كه متشكل از هفت نفر از نمايندگان مجلس 

است با اكثريت مطلق آراء نمايندگان انتخاب مي شود. 
صالحيت اين هيئت محدود به رسيدگي به گزارش هاي واصله در باره سوء 
استفاده و تخلف مالي يا اخالقي نماينده و درآمدها و هزينه هاي غيرمتعارف 
وي، گ��زارش هاي مربوط ب��ه رفتار خالف ش��ئون نمايندگي، گزارش هاي 
واصله در باره اعمال خالف امنيت ملي كش��ور و س��اير اعم��ال مجرمانه از 
بعد انتظامي و گزارش هاي هيئت رئيس��ه در باره غيبت، تأخير و بي نظمي 
نماين��ده موض��وع م��واد 78 تا 81 و 88 ت��ا 91 آيين نام��ه داخلي مجلس 
ش��وراي اسالمي مي باشد. مبتني بر اين قانون اوال هيئت نظارت بر عملكرد 
نماين��دگان، صالحيت هاي محدودي دارد، به بيان دقيق تر قانونگذار عادي 
ب��راي اين هيئت حق نظارت اوليه را پيش بيني نكرده اس��ت. ثانيا ضمانت 
اجراهاي طراحي ش��ده در ماده 60 اين قان��ون در مواردي فاقد بازدارندگي 

كافي به نظر مي رسد. 
به منظور واكاوی دقيق آسيب های فوق الذكر و ريشه يابی علل و آثار آنها، 
پرسشگری از تقسيم كار ملی در حوزه قانونگذاری ضروری است. پاسخگويی 
بموقع تقس��يم كار ملی موجب تقويت گفتم��ان تحول قانونگذاری در زمان 

باقيمانده تا انتخابات دوره جديد مجلس شورای اسالمی می شود.

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
- گزارشات تخصصی و پژوهش��ی مورد نياز مجمع تشخيص مصلحت نظام 

در مصوبات گوناگون چگونه تامين می شود؟
- آيا حضور نمايندگان دس��تگاه های اجرايی در مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام بجای روش��نگری پيرامون مصوبات بيش��تر به دنبال افزايش ارتباط و 

چانه زني جهت تأمين نظر اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام است؟
- نظارت بر حس��ن اجراي فرايندهاي پيش بيني ش��ده براي انجام وظايف 

اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام چگونه انجام می شود؟
- روند عملكرد دس��تگاه های اجرايی در تعامل با مجمع تشخيص مصلحت 

نظام كشور چگونه ارزيابی می شود؟
- نق��ش نمايندگان دس��تگاه های اجرايی در تكمي��ل آگاهی های عمومی 
و تخصص��ی اعضای مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام در تصويب مصوبات 

چيست؟

پرسشگری از دولت
- چرا حضور نمايندگان دس��تگاه های اجرايی در مجلس ش��ورای اسالمی 
بجای روش��نگری پيرامون لوايح بيشتر به دنبال افزايش ارتباط و چانه زني 

جهت تأمين نظر نمايندگان است؟
- نظارت بر حس��ن اجراي فرايندهاي پيش بيني ش��ده براي انجام وظايف 

نمايندگي دستگاه اجرايی در مراجه قانونگذاری چگونه اعمال می شود؟
- روند عملكرد دس��تگاه های اجرايی در تعامل با قانونگذاری كشور چگونه 

ارزيابی می شود؟
- نقش نمايندگان دس��تگاه های اجراي��ی در تكميل آگاهی های عمومی و 

تخصصی نمايندگان مجلس شورای اسالمی در تصويب لوايح چيست؟
- چه حجم از تالش های دولت در تعامل با قوه مقننه به البيگری با احزاب 

سياسی و فراكسيون های همسوی آنها معطف می شود؟

پرسشگری از مجلس شورای اسالمی
- دالي��ل عدم وجود نظارت بر نمايندگان دس��تگاه ه��اي اجرايي در صحن 

مجلس شورای اسالمی چيست؟
- - آيا حضور نمايندگان دستگاه های اجرايی در مجمع تشخيص مصلحت 
نظام بجای روش��نگری پيرامون مصوبات بيش��تر به دنبال افزايش ارتباط و 

چانه زني جهت تأمين نظر نمايندگان است؟

- نظارت بر حس��ن اجراي فرايندهاي پيش بيني ش��ده براي انجام وظايف 
نمايندگي چگونه انجام می شود؟

- روند عملكرد نمايندگان مجلس شورای اسالمی چگونه ارزيابی می شود؟
- گزارش عملكرد قانون خاص نظارت بر رفتار و عملكرد نمايندگان مجلس 

شورای اسالمی چيست؟

پرسشگری از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
- مي��زان بهره مندی نمايندگان از گزارش های كارشناس��ي مركز پژوهش 

هاي مجلس شورای اسالمی چقدر است؟
- ويژگی های تعامل ايده آل بين دس��تگاه های اجرايی و كميس��يون های 

تخصصی مجلس شورای اسالمی چيست؟
- نحوه تعامل مركز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی با دستگاه های 

اجرايی در كار كاشناسی پيرامون لوايح و طرح ها چگونه است؟
- اص��ول كلی نظارت بر حس��ن اج��راي فرايندهاي پيش بيني ش��ده براي 
انجام وظايف نمايندگي از نظر مركز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی 

چيست؟
- الگوی ارزيابی روند عملكرد نمايندگان مجلس شورای اسالمی چيست؟

پرسشگری از شورای محترم نگهبان
- آيا مصوبات حاصل البيگری سياس��ی نمايندگان دس��تگاه های اجرايی با 
فراكس��يون های همسو برای تصويب لوايح به با روح حاكم بر شرع و قانون 

اساسی مغايرت دارد؟
- نظر ش��ورای نگهبان پيرامون نظارت بر رون��د عملكرد نمايندگان مجلس 

شورای اسالمی چيست؟
- آيا ش��ورای نگهبان برای تاييد صالحي��ت داوطلبان نمايندگی مجلس به 

توانايی انجام كار كارشناسی در موضوعات مهم كشور توجه می كند؟
- از نظر ش��ورای نگهبان تفاوت قانونگذاری دانش��يك ب��ا قانونگذاری البی 

محور چيست؟
- چرا ش��ورای نگهبان از نظارت اس��تصوابی خ��ود از صالحيت های فنی و 

تخصصی داوطلبان برای حل مشكالت زندگی مردم استفاده نمی كند؟
گزارش كميس��يون اصلي ارائه مي ش��ود، در كنار گزارش كارشناسي مركز 

پژوهش هاي مجلس
مسئوالن دس��تگاه هاي اجرايي و قضايي اعم از دولتي يا غيردولتي را براي 
دفاع و توضيح طرح يا اليحه دعوت نمايد نماينده دستگاه ذيربط، به دنبال 

افزايش ارتباط و چانه زني جهت تأمين نظر نمايندگان 
نبود نظارت بر نمايندگان دستگاه هاي اجرايي در صحن مجلس

نظ��ارت بر حس��ن اجراي فرايندهاي پيش بيني ش��ده ب��راي انجام وظايف 
نمايندگي

نظارت بر روند عملكرد نمايندگان مجلس
قوانين ناظر بر فعاليت نمايندگان مجلس را به دو دسته قوانين عام و خاص 

نظارت بر رفتار نمايندگان
قانون خاص نظارت بر رفتار و عملكرد نمايندگان مجلس 

گزارش هاي هيئت رئيسه در باره غيبت، تأخير و بي نظمي نماينده

پرسشگری از رسانه های گروهی
- نقش رس��انه های گروهی در  نظارت بر حس��ن اج��راي فرايندهاي پيش 

بيني شده براي انجام وظايف نمايندگي چيست؟
- تعامل رس��انه ه��ای گروهی هيات نظارت بر رفت��ار و عملكرد نمايندگان 

مجلس شورای اسالمی چگونه است؟
- نظارت رس��انه ه��ای گروهی بر روند عملكرد نمايندگان مجلس ش��ورای 

اسالمی چگونه اعمال می شود؟
- نقش رس��انه ه��ای گروهی در خنثی س��ازی قانونگ��ذاری از طريق چانه 
زنی دستگاه های اجرايی و فراكسيون های سياسی مجلس شورای اسالمی 

چيست؟
- نقش رس��انه های گروهی در اطالع رس��انی اجتماعی توانايی های فنی و 

تخصصی نمايندگان مجلس شورای اسالمی چيست؟

پرسشگری از اندیشمندان و نخبگان 
- ارزيابی انديشمندان و نخبگان از عملكرد كميسيون های تخصصی مجلس 

شورای اسالمی در بررسی طرح ها و لوايح چيست؟
- نظر انديشمندان و نخبگان پيرامون گزارش های كارشناسي مركز پژوهش 

هاي مجلس شورای اسالمی چيست؟
- ديدگاه انديش��مندان و نخب��گان پيرامون قانونگ��ذاری از طريق البيگری 

سياسی يا قانونگذاری دانشيك چيست؟
- پيش��نهاد انديشمندان و نخبگان برای نظارت بر حسن اجراي فرايندهاي 

پيش بيني شده براي انجام وظايف نمايندگي چيست؟
- روند عملكرد نمايندگان مجلس ش��ورای اس��المی از نظر انديش��مندان و 

نخبگان چگونه ارزيابی می شود؟

آگهى عمومى ارزیابى کیفى مناقصه گران – 
مناقصه دو مرحله اى شماره 98/397 م م  
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خرید سه عدد پکیج تولید نیتروژن جهت 
UTILITY منطقه عملیاتى دارخوین- 

براى 8 ماه
دوم
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قانونگذاری سنتی بر مدار بازی های زبانی و زبان بازی های پارلمانی!!؟
50.آسيبهايموجوددرمرحلهبررسيدرصحنعلني51.نبودنظارتبرنمايندگاندستگاههاي

اجراييدرصحنمجلس52.آسيبهايموجوددرفرايندهاينظارتدرتقنين

روزنامه سیاست روز بر اساس گزارش رسمی سال 1397 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی پرسشگری )15( می کند:

تاكنونموضوعآس�يبشناسیقانونگذاریدرايراناز
سویپژوهشگرانونويسندگانبسياریموردتوجهقرار
گرفتهاس�توهريکبهتناسبتخصصوتجربهخود
بهاينموضوعمهمپرداختهاند.نکتهقابلتوجهدراين
دس�تپژوهشهایآسيبشناسانه،قابليتاستناديا
اصوالمستندسازیديدگاههاونظراتبهشواهدعينیو
واقعيتهایمتقناست.انتشارگزارش»آسيبشناسي
نظامقانونگذاريجمهورياسالميايران«)ويرايشاول(
ازس�ویمركزپژوهشهایمجلسشورایاسالمیاين
س�والرابهذه�نمتبادرمیكندكهپساز113س�ال
س�ابقهقانونگذاریوجودخيلعظيمآسيبهایريزو
درشتدرحوزهقانونگذاری،نشانهچيست؟قانونگذاری
كشوربااينهمهآسيبومشکالتیكهدارد،چگونهمی
تواندبهحلمعضالتسايربخشهایجامعهبويژهحل
مشکالتمتعددوروزافزونزندگیمردمبپردازد؟چرا
ك�هقبلازهركاریخودنيازمندتغييروتحولاس�ت!
نظربهاينکهبيانآس�يبه�ادردیراازجامعهدرمان
نمیكندروزنامهسياس�تروزبرطبقرس�الترسانه
ایخ�ودگ�زارشمرك�زپژوهشهایمجلسش�ورای
اسالمیرامبنایپرسشگریازتقسيمكارملیدرحوزه
قانونگرايیكشورقراردادهاستتابهريشهيابیعللو
آثارآسيبهابپردازد.اميداستكهپاسخگويیبهنگام
دستگاههاونهادهایمربوطهبتواندبهگسترشگفتمان
تح�ولدرقانونگذاریب�رایانتخاباتپي�شروكمک

بسزايینمايد.
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