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صادق زیباکالم:

»

مجمع تالش
میکندجایگاه
جدید برای خود
قائل شود

»

سیاست

2

صادق زیباکالم فعال سیاسی اصالح طلب گفت :مجمع تشخیص مصلحت نظام تالش میکند جایگاه جدیدی
برای خود قائل شود .مجمع میخواهد در امور کلی نظام ورود کند .طبیعی است اگر دوران آقای احمدینژاد بود مجمع
به هیچ وجه به خود اجازه نمیداد که بیاید و در امور اجرایی دخالت کند و آقای احمدی نژاد هم اجازه نمیداد و زیر بار
نمیرفت .بهگزارشبرنا،زیباکالمگفت:باتوجهبهوضعیتیکهآقایروحانیپیداکردهواینکهمتأسفانهایشانمقداری
در ایستادن در برابر جریاناتی که بیرون از چارچوب قدرت و اختیاراتشان کارهایی را میکنند مماشات انجام میدهند،
این مسئله باعث شده تا آنها بیشتر به خودشان اجازه بدهند و جلو بیایند .اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام شروع
کند به بررسی الیحه بودجه و ایرادات را بگوید و از طرفی هم شورای نگهبان بودجه را بررسی کند ،شاید سال آینده هم
مجلسخبرگانبگویدکهماهممیخواهیمالیحهبودجهراقبلازاینکهبهتصویببرسد،بررسیکنیم.

خبر

علیتاجرنیا:

»

سخنگو باید توانایی
گفتگو با اقشار و
گروههای مختلف را
داشته باشد

علی تاجرنیا فعال سیاسی اصالحطلب گفت :سخنگو باید مورد اطمینان شخص رئیسجمهور باشد؛ چراکه بعد
از رئیس جمهور ایشان کسی است که مواضع مستقیم دولت را بیان میکند و باید اشراف کافی به امور داشته باشد.
به گزارش ایسنا ،تاجرنیا گفت :در عین حال سخنگوی دولت باید یک شخصیت آشنا به امور رسانهای نیز باشد .در
عصر دیجیتال و ارتباطات هستیم؛ پس به سخنگوی آشنا به این فضا نیاز داریم .سخنگو باید بتواند در بحرانیترین
ش��رایط از مواضع دولت دفاع کرده و مطالبات مردم را پیگیری کند .دولت به سخنگویی نیاز دارد که در عین حال
نسبت به عملکرد مجموع کامل دولت نیز اشراف داشته باش��د و خودش در حوزههای سیاسی و اجتماعی صاحب
تفکر باشد .وی افزود :سخنگو باید توانایی گفتگو با اقشار و گروههای مختلف را داشته باشد؛ متأسفانه در مجموعه
دولت افرادی هستند که توانایی ارتباط بر قرار کردن با دیگر گروهها و چهرههای سیاسی را ندارند.

گزارش

گزارش «روزان» از دخالت مجمع در فرایند قانونگذاری:

شوراینگهباندوم

رئیس فراکسیون والیی:

انتخابات را حزبی کنیم هر جنس بنجلی را
در لیست میگذارند

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکس��یون والیی تاکید کرد:
انتخابات آینده باید بر مبنای انقالبیگری باش��د .م��ردم ایران اگر
میخواهند مش��کل کش��ور حل ش��ود باید بر مبنای کارآمدی،
س�لامت و عدالت افرادی را انتخاب کنند که از جنس خودش��ان
باشند .به گزارش ایلنا ،حاجی بابایی در خصوص اینکه اصولگرایان
تا چه اندازه این پیام را منتقل کردهان��د ،گفت :من اصال اصولگرا
نمیشناس��م .ما جبهه نیروه��ای انقالبی را میشناس��یم .جبهه
نیروهای انقالبی باید در کشور این مسیر را طی کنند ،هر وقت طی
نکردند ضربه خوردیم .وی افزود :ما اصال نباید (فضا را) اصولگرایی
و اصالحطلبی کنیم .مردم باید به اصالحطلبی که سالمت دارد و
کارآمد اس��ت و میتواند کار کند ،رای دهند و به نیروهای دیگر و
جبهه انقالبی هم که کارآمد و سالمت هستند و میتوانند کار کنند
رای دهند .نباید این قضیه را حزبی کنی��م که هرکس هر جنس
بنجلی دارد را در لیست بگذارد و جا بزند .حاجی بابایی گفت :کسی
که در جمهوری اسالمی مسئول میشود و طی  ۱۰سال ثروتمند
میشود معلوم است که این سالم نیس��ت ،خب به او رای ندهند تا
اینجا هم که میآید ب��رای مردم تصمیم بگیرد .ش��ما نمیتوانید
کسی را که جنایتی نکرده مجازات کنید .کسی که جدید آمده اگر
میبینند اینگونه نیست خب به او رای دهند .وی در مورد چرایی
ورود اصولگرایان با نامهای مختلف در انتخابات گفت :وقتی یک
بار میآیند و خراب میکنند اسمش��ان را ع��وض میکنند که آن
خرابکاری معلوم نش��ود .چون میآیند و مردم را راضی نمیکنند.
حاجی بابایی گفت :مسئوالن خودشان اگر از جنس مردم باشند
همینهایی را که من میگویم عمل میکنن��د و اگر از آن جنس
باشند که خودش��ان هم درواقع به نحوی به آالف و الوفی رسیده
باشنداینهاسازماندهیمیکنندکههمانروندقبلیباشد.

محمدرضابادامچی:

برنامههای فراکسیون امید
در سال آینده مشخص شد

محمدرضابادامچیعضوشورایمرکزیفراکسیونامیدازتعیین
برنامههای این فراکسیون برای ابتدای سال آینده خبر داد.به گزارش
ایسنا ،بادامچی درباره جلسه دیروز شورای مرکزی فراکسیون امید
گفت :قرار شد در سال آینده کمیتههای اجتماعی ،سیاست خارجی
وبودجهتشکیلشدهوگزارشیازعملکردخودبهفراکسیونامیدارائه
کند .وی توضیح داد :کار کمیته اجتماعی بررسی مسائل اجتماعی با
حضورصاحبنظرانوارائهگزارشبهفراکسیوناست.کمیتهسیاست
خارجی هم قرار ش��د از صاحب نظران این امر دعوت کند تا موضوع
یکپارچگیدرعرصهسیاستخارجیبهصورتمشخصدنبالشود.
موضوعی که اهمیت آن به حدی است که در عرصه اقتصادی ظهور و
بروزمیکند.اینعضوفراکسیونامیدگفتکهکمیتهبودجههمباید
در موضوع یارانهها و بحث اجرای قانون بودجه هم بررسیهای الزم را
انجامدادهوازمسئوالنمربوطهدعوتبهعملآورد.

اعالم موجودیت «مجمع ایثارگران»

حزب «مجمع ایثارگران» در اطالعیه اع�لام موجودیت خود
تاکید کرد که برای اصالح امور بای��د از تغییر تصمیمگیرندگان و
مدیران فراتر رفت .به گزارش ایلنا ،در اطالعیه اعالم موجودیت این
حزبکهروزگذشتهمنتشرشد،آمدهاست«:میهنعزیزماروزهای
دشواری را میگذراند .ضعفها و نقصانهای موجود در نظام اداره
عمومی کش��ور موجب ناکارآمدی آن در حل مش��کالت عمومی
و تبدیل این مش��کالت به معضل و بحران گردیده است .روندهای
نادرستی که پیموده شده باعث گردیده تا کشور در برابر فشارهای
خارجیسخت،آسیبپذیرشود.ترکیباینعواملموجبپیدایش
نارضایتی فراگیر و شکلگیری جامعهای ناشاد ،فاقد آرامش و ناامید
گردیده است .حفظ میهن و دستاوردهای ناشی از تالش و فداکاری
مردمانش،مستلزمحضورآگاهانه،سازمانیافتهوفداکارانهفرزندان
ایراندرعرصههایمختلفاست».

گ�روه سیاس�ی -چندی اس��ت
بین مجلس شورای اس�لامی و مجمع
تش��خیص مصلحت نظام بر س��ر حوزه
اختیاراتوشیوهعملکردمجمعاختالف
ایجاد شده است .مس��ئلهای که صدای
اعتراض نماین��دگان مجلس را درآورده
اس��ت .برخی نمایندگان همچون علی
مطهری اعمال نظر مجمع در مصوبات
مجلس آن هم بعد از تصویب را دخالت
در اختیار تامه مجلس در قانونگذاری
میدانند و به آن معترض هستند.
انتق�اد ب�ه ورود مجم�ع به
الیحهبودجه
در جلس��ه روز گذش��ته مجل��س
شورای اسالمی علی مطهری در جریان
بررسی نظرات شورای نگهبان بر الیحه
بودجه سال  98طی تذکر اخطار قانون
اساسی با استناد به اصل  112این قانون
گفت :اصالح کمیسیون تلفیق بودجه و
الیحه بودجه سال آینده به دنبال ایرادی
اس��ت که مجمع تش��خیص مصلحت
گرفته ،ای��ن در حالی اس��ت که مجمع
نمیتواند به مصوبه مجلس ایراد بگیرد.
مجمع نمیتواند مانند شورای نگهبان
بعد از مصوبه مجلس ب��ه آن ورود کند و
بگوید باید مصوبهای اصالح ش��ود بلکه
میتواند در جریان تصویب طرح یا الیحه
اعالم نظر کند تا مجلس آن نظر را اعمال
کند .وی تأکید کرد که «بنابراین ورود به
ایردات مجمع تشخیص مصلحت نظام
از مصوبه مجلس در الیحه بودجه سال
 98خالف اصل  112قانون اساسی است
و مجلس نباید به این ایراد وارد شود ،چرا
که در آینده به جای یک شورای نگهبان
دو شورای نگهبان خواهیم داشت».
مس��عود پزش��کیان نای��ب رئیس
مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این
اخطار گفت« :ما نظر ش��ورای نگهبان
در خصوص الیح��ه بودجه را بررس��ی
میکنی��م و در صورتی ک��ه نمایندگان
بر مصوبات خ��ود مجددا ً اص��رار کنند،
برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص
مصلحت ارسال میشود».
اعت��راض مطه��ری به این ب��ود که
شورای نگهبان در کنار ایراداتی که خود
بر الیحه بودج��ه مصوب مجلس گرفته
بود ،ای��رادات هیأت نظارت بر حس��ن
اجرای سیاس��تهای کلی نظام مجمع
تشخیص مصلحت نظام به این الیحه را
نیز به مجلس فرستاده تا اعمال شود.
مطهری اصرار داش��ت که مجلس
ایرادات مجمع تشخیص را نباید بررسی
کن��د چ��ون کار مجمع خ�لاف قانون
اساسی اس��ت .در نهایت ،به نظر میآید
که بناست که این ایرادات بررسی نشود
و پس از اعمال اصالحات��ی برای تأمین
نظر ش��ورای نگهبان الیحه بار دیگر به
شورای نگهبان ارسال شود.

اعتراضی و تخلفی مسبوق
بهسابقه
ای��ن اعتراضه��ای عل��ی مطهری
محدود ب��ه همین یک مرتبه نیس��ت و
مس��بوق به سابقه اس��ت .اختالف بین
مجلس و مجمع تش��خیص در ماجرای
بررس��ی لوایح مرتبط ب��ا  FATFباال
گرفت .هیأت نظارت مجمع تش��خیص
به بررسی این لوایح پرداخت و ایراداتی
به آن وارد کرد .این نه��اد این ایرادات را
به شورای نگهبان ارس��ال کرد و آنها به
استناد ایرادات مجمع دو الیحه اصالح
قانون مبارزه با پولشویی و پیوستن به
کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته
فراملی (پالرمو) را رد کرد.
ش��ورای نگهبان در جریان بررسی
دو الیحه مذکور ابتدا ه��ر دو را رد کرد
و به مجلس برگرداند .مجلس ایرادات را
برطرف کرد و بار دیگر آنها را به تصویب

»

شوراهای مجلس در جلسه روز یکم آبان
ماه ( )97در تذکری خطاب به مطهری
که ریاس��ت مجلس را بر عهده داشت،
در مورد روش کار هی��ات عالی نظارت
مجمع تش��خیص مصلحت نظام انتقاد
کرد و گفت :س��ازوکار و مجاری قانونی
رعایت نمیش��ود ،مجلس از هر شکلی
مورد هجوم قرار گرفته و ما این موضوع را
مورد توجه قرار نمیدهیم .اینکه شورای
نگهبان بهعنوان ی��ک کانال نظر هیأت
عالی نظارت مجمع را برای ما بفرس��تد
درشان مجلس نیست .شورای نگهبان
فقط ح��ق تطبیق مصوب��ات مجلس با
ش��رع و قانون اساس��ی را ،آن هم بعد از
تصویب مصوبات دارد.
علی مطهری نای��ب رئیس مجلس
ش��ورای اس�لامی در پاس��خ ب��ه تذکر
صباغیان گف��ت :نکتهای ک��ه در مورد
هی��أت عالی نظارت مجمع تش��خیص

قانون اساسی است.
وی در ادام��ه تأکی��د ک��رد که «ما
در کش��ور دو ش��ورای نگهب��ان نداریم
تنها یک ش��ورای نگهبان داری��م ،اگر
این هیأت نقطه نظرات��ی دارد در حین
بررسی طرحها و لوایح ارائه کند ولی بعد
از مصوبه مجلس فقط شورای نگهبان از
منظر مطابقت با ش��رع و قانون اساسی
میتواند نظر بدهد».
البته که پیش از این مطهری نسبت
به این رویه مجمع اعتراض کرده بود .او
در چند یادداشت بر این تأکید کرده بود
که این اقدام مجمع خالف قانون اساسی
اس��ت .نه معیاری بهعن��وان مطابقت با
سیاس��تهای کلی نظام ب��رای قوانین
در قانون اساسی ذکر ش��ده و نه مجمع
بهعنوان یک نهاد اجازه ورود در محتوای
قوانین را دارد.
البت��ه ،ماج��رای ورود مجم��ع به

به نظ�ر میآید که روی�های که مجمع تش�خیص مصلحت در پی�ش گرفته اختیار
انحصاری مجلس در وض�ع قانون را دچار خدش�ه میکند .اما نکته این اس�ت که
علیرغم اینکه مجلس مخالف اس�ت ،مجم�ع میتواند به اتکای حمایت ش�ورای
نگهبان به رویه خود ادامه ده�د .مجمع ایرادات خود را ش�ورای نگهبان میدهد
و این شورا در همکاری با آنها به استناد ایراداتشان مصوبه مجلس را رد میکنند.
در نتیجه ،گرچ�ه مجلس ح�ق انحص�اری قانونگ�ذاری را دارد اما این ش�ورای
نگهبان است که میتواند اجازه تحدید اختیارات مجلس را به نهادی دیگر بدهد.

رساند و ش��ورای نگهبان فرس��تاد .این
مرتبه ش��ورای نگهبان اع�لام کرد که
ایرادات م��د نظر آنها برطرف ش��ده اما
ایرادات مجمع به قوت خود باقی اس��ت
و در نتیج��ه ،لوای��ح را رد ک��رد و برای
تصمیمگیری نهایی ب��ه صحن مجمع
تشخیص ارسال کرد.
ای��ن اتف��اق ص��دای اعت��راض
بهارس��تانیها را درآورد .محمدرض��ا
صباغیان عضو کمیسیون امور داخلی و

مصلحت نظام گفتید ،مهم است .اینکه
این هی��أت ،نظ��رات خ��ود را در حین
بررسی طرحها و لوایح به کمیسیونها
ارائه کند و حت��ی نماین��دگان آنها در
کمیسیون حضور داشته و از موضع خود
دفاع کنند ،یک رویه درست و پذیرفته
شده اس��ت ،اما اینکه مصوبات مجلس
بعدا ً در آن هیات بررس��ی ش��ود شبیه
کاری که شورای نگهبان انجام میدهد
و به هیچ وجه قابل قبول نبوده و خالف

محتوای قوانین مدتهاس��ت که اتفاق
افت��اده و ماج��رای پرهیاه��وی لوایح
مرتبط با  FATFفقط باعث اوجگیری
آن ش��ده اس��ت .در روند تصویب سند
برنامه ششم توسعه نیز مجمع به همین
منوال ورود کرد .یعنی ای��رادات خود را
به شورای نگهبان داد که آن را شاقولی
برای رد مصوبه مجل��س کند .در همان
زمان (اسفند  )95هم علی مطهری طی
نامهای به شورای نگهبان اعتراض خود

»

برگزاری ششمین اجالسیه مجلس خبرگان:

انتخاب نایب رئیس جدید مجلس خبرگان

را طرح کرده بود.
اعتراض دولت
اعتراض به این رویه مجمع محدود
به مجلس نبود بلک��ه دولتیها نیز لب
به اعتراض گش��ودند .عب��اس آخوندی
وزیر س��ابق راه ،در مهر م��اه نامهای به
علی الریجانی نس��بت به اق��دام هیأت
نظارت مجمع اعتراض کرده بود و دامن ه
اختی��اری را که هیأت عال��ی نظارت بر
اجرای سیاس��تهای کلی ب��رای خود
قایل میداند درشان رکنی برتر از قوای
مجریه و مقننه و شورای نگهبان معرفی
کرده بود.
در هم��ان اواخ��ر مهر م��اه حمید
ابوطالبی مش��اور روحانی نیز در توئیتر
خود اق��دام مجمع تش��خیص را خالف
قانون ارزیابی ک��رد .او تأکی��د کرد که
ق مصوبه وس��خنان عباس��علی
«آیا وف 
کدخدایی ،سخنگوی شورای نگهبان،
مجمع تشخیص ،مطابق قانون اساسی
اساس��اً مح��ل و صالحی��ت ورود ب��ه
موضوع را دارد؟ آیا این نظر ش��ورا بدین
معنا نیس��ت که «سیاس��تهای کلی»
همسطح یا فوق قانون اساسی قرار دارد؟
آیا تحدید ق��درت قانونگذاری مجلس
فرا و مغایر قانون اساسی نیست؟»
یک روز بعد حسامالدین آشنا نیز در
توئیتی نس��بت به اقدام مجمع اعتراض
کرد و نوشت« :گویا برخی تمایل دارند
مجمع تش��خیص مصلحت نظام را -در
غیاب رئیسش -در جایگاه مجلس سنا
قرار دهند .عجله نکنید! این ابتکارها را
بگذارید برای اصالحیه قانون اساسی».
در آذر م��اه ،لعی��ا جنی��دی معاون
حقوقی رئیسجمهور نیز ضمن تأکید
بر اینکه «این نهاد [مجمع] وضع کننده
قانون اس��ت یا باید آن را مانند شورای
نگهبان تعریف کرد؟ مجمع در اختالف
بین مجلس و ش��ورای نگهبان تصمیم
میگیرد .کارک��رد آن معادل ش��ورای
نگهبان اس��ت؟» گفت« :من میگویم
قانونگذاری فقط از طریق مجلس انجام
میشود و در انحصار اوست».
به نظر میآید که رویهای که مجمع
در پی��ش گرفت��ه اختی��ار انحصاری
مجلس در وضع قانون را دچار خدش��ه
میکند .اما نکته این است که علیرغم
اینکه مجل��س مخالف اس��ت ،مجمع
میتوان��د به ات��کای حمایت ش��ورای
نگهب��ان ب��ه رویه خ��ود ادام��ه دهد.
مجمع ایرادات خود را شورای نگهبان
میدهد و این ش��ورا در همکاری با آنها
به استناد ایراداتشان مصوبه مجلس را
رد میکنن��د .در نتیجه ،گرچه مجلس
حق انحصاری قانونگ��ذاری را دارد اما
این ش��ورای نگهبان است که میتواند
اج��ازه تحدید اختی��ارات مجلس را به
نهادی دیگر بدهد.

مراس��م افتتاحیه شش��مین اجالس��یه دوره پنجم مجلس
خبرگان رهبری در غیاب رئیسجمهوری و دو تن از اعضای فقید
و با سابقه این مجلس برگزار شد.
به گزارش ایس��نا ،شش��مین اجالس��یه دوره پنجم مجلس
خب��رگان رهبری ب��ا ب��ه ص��دا درآوردن زنگ توس��ط آیتاهلل
جنتی رئیس این مجلس از س��اعت  8:35روز گذشته سهشنبه
بیستویکم اسفند در حالی آغاز شد که حجتاالسالم والمسلمین
روحانی رئیس جمهوری به علت سفر به عراق در این جلسه حضور
نداشت.
با قرار گرفتن قاب عکسهای آیات س��ید محمود هاش��می
شاهرودی و محمد مؤمن بر روی یکی از صندلیهای هیأت رئیسه
و نیز صندلیهای صحن مجلس ،ی��اد و خاطره این دو عضو فقید
مجلس خبرگان رهبری گرامی داشته شد.
بعد از به صدا درآمدن زنگ آغاز جلسه ،رئیس جلسه از آیتاهلل
احمد خاتمی سخنگوی هیأت رئیسه خواست دستور جلسه روز
گذشته مجلس خبرگان را قرائت کند.
دستور جلسه روز گذش��ته به ترتیب عبارت بودند از :تالوت
آیات کالماهلل مجی��د ،نطق رئی��س مجلس خب��رگان رهبری،
نطقهای قبل از دستور ،انتخاب نایب رئیس اول مجلس خبرگان
رهبری ،انتخاب کمیته ۵نفره برای تنظیم و پیشنهاد بیانیه پایانی،
س��خنرانی وزیر امور اقتص��اد و دارایی به عنوان س��خنران مدعو
با موضوع مشکالت معیش��تی ،عوامل و راه حلها ،ادامه بررسی
طرحهای پیشنهادی و ساماندهی نطقهای پیش از دستور و ادامه
بررسی طرحهای پیشنهادی اصالح قانون انتخابات باقیمانده از
اجالس پنجم .بعد از قرائت دستور جلس��ه و تالوت آیاتی از قرآن
کریم ،آیتاهلل جنتی سخنرانی  ۳۰دقیقهای خود را آغاز کرد.
نطق آیتاهلل جنتی
رئیس مجلس خبرگان رهبری در نطق افتتاحیه اجالس��یه
شش��م با اش��اره به انتصاب حجتاالسالم والمس��لمین ابراهیم
رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه ،گفت که با انتخاب رئیسی باید
دست رهبری را بوس��ید .وی همچنین با بیان اینکه مردم ما باید
دلگرم باشند و س��ختی ها را تحمل کنند ،اظهار کرد :من به حال
این مردم ترحم می کنم که با همه شهدایی که دادهاند برای امور
روزمرهشان معطل باش��ند ،در حالی که ما در این کشور امکانات
زیادی داریم .ما مردم نجیبی داریم که سختیها را تحمل میکنند
و به رهبری احت��رام میگذارند و دعوت او را پاس��خ میگویند .از
جمله موضوعات قابل توجه جلسه روز گذشته ،نشستن آیتاهلل
محمدعلی موس��وی جزایری نماین��ده خوزس��تان در مجلس
خبرگان رهبری بر صندلی ش��ماره  ۷که روبهروی جایگاه هیأت
رئیسه قرار دارد ،بود؛ پیش از این آیتاهلل اکبر هاشمی رفسنجانی
در اجالسیههای مختلف روی این صندلی مینشست .همچنین
کدخدایی رئیس دفتر رئیس مجلس خب��رگان رهبری در یکی
از صندلیهای انتهای صحن نشس��ته بود .حجج اسالم موحدی
کرمانی ،علوی ،امامی کاشانی و علمالهدی و محسن اسماعیلی از
متاخرین جلسه روز گذشته بودند .بعد از پایان سخنرانی آیتاهلل
جنتی ،آیتاهلل محمود محمدی عراقی نماینده مردم کرمانش��اه
در مجلس خبرگان رهبری قصد داش��ت تذکری را بیان کند که
با واکنش آیتاهلل خاتمی مواجه شد؛ خاتمی از او خواست تا بعد
از خروج خبرنگاران از صحن این تذک��ر را مطرح کند .همچنین
آیتاهلل خاتمی به هیأت رئیس��ه و اعضای مجلس پیشنهاد داد تا
انتخاب نایب رئیس را که به عنوان دستور چهارم دستور جلسه روز
گذشته قرار گرفته بود ،زودتر از موعد انجام دهند تا پیش از پایان
جلسه ،آرای مربوطه شمارش ش��ود که این پیشنهاد با موافقت
اعضای هیأت رئیسه همراه شد .دقایقی بعد از خروج خبرنگاران
این رای گیری انجام شد که بر اساس آن ،رئیسی در رقابت با آملی
الریجانی و فاضل گلپایگانی به عنوان نایب رئیس نخست مجلس
خبرگان رهبری انخاب شد.
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