
 بسمه تعالی

 ،رئیس کمسیون انرژی مجلسمصاحبه با آقای میر کاظمی

هایی کردیم و به یک سری تناقضاتی رسیدیم، حرف ها خیلی  در بحث واردات بنزین بررسی ما: -

یکی هم  یکی بحث شرکت پاالیش و پخش و ؛مثال یکی از بحث ها محیط زیست بود ؛مختلف بود

م بحث هایی مطرح شد که نظر اجمالی در مجلس را ما توی مجلس ه بحث شرکت پتروشیمی بود.

با هم  ولی بحث هایی که در سازمان محیط زیست و پاالیش و پخش هست،  ،زیاد در جریانش نیستیم

، شرکت پاالیش و پخش هم صحبت کردیمما با آقای ساالری ،مدیر سابق  یک سری تناقضاتی دارد.

بحث واردات بنزین استانداردهایی مثل عدد اکتان تست اتی به ما ارایه دادند که در مستندایشون 

شود. طبق پروژه های بعضی از اساتید در دانشگاه شریف علت اصلی آلودگی تهران نامناسب می ن

بودن کیفیت بنزین است.آقای ساالری فرمودند وقتی میزان بنزن و عدد اکتان مشخصی در کشور ما 

 .زیست در این باره پیدا می شوند طه ی محیطتعریف نشده است ، چه طور مدعیانی در حی

برای همین بر این  ،بگیریم شما هستیدیکی از صاحب نظرانی که در این زمینه ما میتوانستیم کمک 

ت و واالتمون را از شما بپرسیم و شما برای ما مسئله را شفاف سازی کنید و این که نظراشدیم که س

 ؟پیشنهاداتتان در این باره چیست

ست که داریم که این پاالیشگاه ها وظیفه شان این اکشور  ین است که ما یک سری پاالیشگاه درلب ااصل مط

د و به بنزین و نفت و گاز و بخشی هم نفت کوره و سایر خروجی ها تبدیل می کنند. بهتر گیرن نفت خام را می

. در یمی ها وارد عمل شدنداست به عقب برگردم و توصیح دهم تا متوجه شوید که چرا حاال واحدهای پتروش

ابتدای شروع دولت دهم به من می گفتند که شما که می خواهید به وزارت خانه بروید با تحریم بنزینی می 



خواهید چه کنید؟ چون در آن زمان آمریکا خیلی تبلیغات وسیعی در این زمینه انجام داده بود که می خواهد با 

 44میلیون لیتر مصرف بنزین داشتیم که  66ره بکشاند، در آن زمان ما تحریم بنزین ایران را به پای میز مذاک

میلیون لیتری که وارد می شد با اختالطی که با  22میلیون لیتر وارد می شد،  22میلیون لیتر تولید می شد و 

را برای  میلیون لیتر استاندارد الزم 44بنزین داخل داشت، بنزین داخل را قابل مصرف می کرد، یعنی اینکه آن 

می رساند، حاال در میزان سولفور و بنزن و بخش های  78مصرف نداشت و اوکتانش پایین بود و باید آن را به 

ورد و بنزین وارداتی مصرف نبود. خوب آمریکا هم فشار آدیگر هم جای بحث داشت، معمولش این بود که قابل 

ئال و ... ی که حتی کشورهایی مثل ترکیه، چین، ونزوتا و بعد کم کم به صفر رسید، طور 01میلیون به  22ما از 

ولی آمریکا به آنها فشار  ،امثال این کشورها نه اینکه از لحاظ سیاسی عالقه مند نباشند به ما بنزین نمی دادند.

 می آورد که اگر بنزین بدهند، اجازه فروش مابقی بنزین هایشان را نخواهد داد.

 الیشگاه هایی مثل اراک هم همین شرایط را دارند؟ما: در مورد کیفیت بنزین ها، پا

ولی ما تعداد زیادی  .میرکاظمی: پاالیشگاه اراک هنوز راه اندازی نشده بود و داشت سرمایه گذاری می شد

آن موقع که  .میلیون لیتر تولید پاالیشگاههایی هست که هنوز بازسازی نشده اند 44پاالیشگاه در تهران داشتیم.

چون قدیمی بودند و علتش هم این  ؛حویل گرفتیم پاالیشگاهها کیفیت مناسب برای تولید نداشتندما دولت را ت

بود که در سنوات قبل  مثال در دوره ی اصالحات اعتقاد بر این بود که ما باید بنزین را بخریم و اقتصادی نیست 

ارد کنیم.بنابراین کاری برای انتقال و که خودمان تولید کنیم و بهتر است که نفت خام را صادر کنیم وبنزین را و

 بازسازی انها انجام نشده بود.

 اقتصادی نیست؟واقعا :-

میرکاظمی: مگر می شود شما برای کشور چین از ایران نفت خام را ببرید و بنزین را برگردونید و برای مردم 

 نکه هزینه ی حمل یا ضایعات بدهیم.بدون ای در ایران در پاالیشگاه تولید شود اقتصادی تر باشه تا اینکه بنزین



نزین ،چون بنزین یک محصول حاال میرفتیم به سمت تولید ب وما باید از اول پاالیشگاه را درست می کردیم 

 22د که ن این گونه برخورد کنیم.تحریم نشان داد که اگر شما تصور کنیاستراتژیک هست و نمی توانیم با ا

گر بنزین وارد ا آن موقع چه اتفاقی می افتاد؟ ،لیون لیتر هم قابل مصرف نبودمی 44ن میلیون لیتر نیاید یعنی آ

 یا میتوانید تصور کنید که چه اتفاقی می افتاد؟آ ،جایگاه ها نمی شد

مان ابتدای ورود به وزارت نفت ، ن که تحریم جدی بشود ، ه، ما یک گروه را قبل از آن زمان افتاداتفاقی که آ

هفته ای دو تا سه جلسه من خودم برگزار می  .ادم از مجموعه بخش های مختلف نفتیک گروهی را تشکیل د

قبل از این که اصال کسی تولید بنزین از  ؛تادی تشکیل داده بودم برای همین مقابله با تحریم بنزینسکردم.یک 

لیت می زمینه فعاآقایون در این و پتروشیمی ها را شروع  کند.آن ستاد هفته ای دو یا سه بار تشکیل می شد 

 کردند .

 مجلس دنبال کار تو ما .دبینن سیب میمردم آ ،بینید وقتی که یک موضوع اقتصادی سیاسی بشودبخالصه کنم.

تفاق افتاده است این است ن ا. واقعیتی که در کشورماتوجه نمیکنیم . به این سیاسی کاری هاکارشناسی هستیم

مقطعی به دلیل ذهنیت  یک یعنی در.واقعیته  . این یکداریمه ب ماندگی بهینه سازی پاالیشگاعق که ما یک

اقتصادی نیست و بهتره که هم کردن، رسما اعالم کردن که  عا اعالم،در دوران اصالحات واقهایی که داشتیم 

خودم هم .جدی شروع شد  در دولت دهم سرمایه گذاری برای پاالیشگاه ها .امانفت خام ببریم وبنزین بیاریم

تولید  4یوروپاالیشگاه تهران  بینید که االن شما می.اینقای قاسمی هم اومدن ادامه دادن گیری میکردم.آمرتب پی

 باید سال به خصوص اتفاق افتاد وهمه پاالیشگاه های ما4ناشی ازهمین سرمایه گذاری است که همون  می کند،

پایین تری  ینا کم میشه که ارزشت کوره اکه هم نفبرن  5یوروو 4همه اینا باید به سمت یورو .بشهمجهز اینطور 

کامال اقتصادی و که ارزش افزوده باالتری داره5ویورو 4ونفت گاز یورو5ویورو4داره وتبدیل میشه به بنزین یورو

پی 01111بعضی ازپاالیشگاه قدیمی روببینید یعنی بحث سولفورکه .باالمیره  هست وهم این که کیفیت بنزین

 .شیمی هم بنزین خوبی میده اگه سیاسیش نکنیم پترو پی ام سولفوردارد.

بیق داده اصال واردات بنزین با هیچ استاندارد ملی تط دمیگفتنداشتیم در صحبت هایی که قبال -

  نمیشود.

چیزی  ثبت شده درسازمان استاندارد استاندارد این طور نیست که بگوییمدارند،حداقل هایی را  کدرخودپخش ی

ا اتفاق پاالیشگاه هاستانداردها است.بازسازی هایی که در ن هما 5ویورو 4ه میگن یورواین ک. نداشته باشیم 

همین  ،تالشهای برای رسیدن بهمجلس باید سرعت داده بشه ومتوقف نشهمیفته که ما تاکید داریم در 

البته  .تچون بنزین موضوع استراتژی هس ،اون دیدگاه قدیم حاکم نشه که بگن اقتصادی نیست .هاستاستاندارد



فرض کنیم اصال  .نیستیم اقتصادی وییعنی این نیست که بگ ؛داریم کامال اقتصادی هم هست ما اعتقاد

. پس این نکته غیراقتصادی باشه ولی چون یه موضع استراتژی هست مابایستی حتما به اندازه نیاز داشته باشیم

 می شنیدید که امریکا دنبال میکردید اخبار اند بنزین انجام شد و اگر آن زمدر اون زمان همین تولی مهم است.

نستن روبنزین ایران اازاین که نتونمیشه در پتروشیمی تولید کرد .بعد  وبی بی سی واینا اعالم میکرد که نه اصال

یه مدتی شروع  از بعد .گفتن که میشه ولی ایرانی ها نمیتوننبعد .خیلی ناراحت بودن پای مذاکره  درو بیارن

کیفیت نداره ازاون جا شروع شد یه موضوع پتروشیمی  تولید کهبحث این .کیفیت نداره که این کردن گفتن 

، م ضعیف تره یم کدام بهتره یاکداوییم بگهوحاال این که ما بخوا سیاسیه که از بیرون به داخل ایران اومدهکامال 

ق قانون موظف هست که کیفیت آن طب هرچی که وارد گمرک ایران میشه استاندارد .تا بنزینه مقایسه بین چند

 ها رو چک بکند.این باید هم وپخش را چک کند

 ؟که چک کرده بودن -

 دمیکننتولید بنزین  رکشودر ددارن ن بگم بعضی ازاین واحدهای پتروشیمی ما که االنبله.حتی من جهت اطالعتا

 می آوردن ایرانودوباره  ت میخریدنداز امارا دمیرفتن یشرکت هاو  میفروخت به امارات ، این ها قبال بنزین را

 چرا وارد می کردند؟-

د ،با بنزین پاالیشگاهی ترکیب اون رو میاوردن؛کتان باالیی داره برای اکتان سازی بنزین سوپر. بنزین سوپر ا

چند  ،نگران کیفیت سازی هستیم رد آن مقوله بشوم. ولی اگرحاال من نمی خوام وا .کتان سازی می شدمیشد و ا

چرا بازسازی های پاالیشگاه ، سال هسته ای هم تعطیل شدپیش می آید:اوال در اون دورانی که سه سوال تا 

. محیط زیست هم همین تیم بودند. خانم جذب سرمایه هم بکنیم هم از بیرون ما می تونستیم  نشده ؟انجام 

در  .کیفیت بنزین های دیگر هست ن پایین تر از. آن پاالیشگاه ها به مراتب کیفیت شان موقع هم بودابتکار آ

یگن مو  دانجام شد که االن به بهره برداری می رسن پاالیشگاه  قدیمی روی دولت دهم بیشترین سرمایه گذاری

وارداتی یا  و حتی واحدهایاصال نیاز نبود از جای دیگه بنزین بیاد  .بنابرین توزیع میشه 4در تهران یورو 

 بنزین داخل تهران را انجام میدهد. چون پاالیشگاه تهران کامال  تامینن نداشند.ود به تهراپتروشیمی نیاز به ور

سهمی در زمستان  ،ه لودگی هوا از بنزینه دیدگاه یک جانبه است. کمی از ماشینه وبنزینیم مثال آویما بگ واینکه

تولید کربن بیش از حد  .دبسیاری از لوازم گاز سوز توی منزل ها اساندارد کار نمی کنن ؛از  گازهای خانگی هست

اتوبوسهایی که باید سال ها پیش از این ها جایگزین  ،مینی بوس هاکنند وهمین طور ماشین های دیزلی،  می

آلودگی هوایی که در تهران اتفاق می افتد به دلیل  بودنش در ن در زمستا ؛عوامل زیادی هستندو...میشدند 



ک ی ی یم رووبر سیاسی کنیم و یک دفعهعوامل را در نظر نگیریم.  ما نمیتوانیم همهپس  است. جریان هوای تند

اشکالی ندارد  ،د وارد بشودهمیلیون لیتر بخوا .این دهمیلیون لیتر وارد کنیم  موضوع به دلیل اینکه میخوایم ده

  د.وارد بکنن و بگیرن د مجوز قانونی برایشنیبیا دننامی تو

میلیون لیتر وارد بکنند؟01به خاطر این که میخواستن  .شما گفتید بحث سیاسی شد،-  

.م نباید بحث رو سیاسی کردویمن میگ  

میلیون لیتر چیه؟01انگیزه واردات  -  

ماهم نمیدانیم. باالخره ببینید یک دفعه هست که میگویند پتروشیمی ها رو میخوایم آزاد بکنیم که تولید دیگه 

پتروشیمی ها عالقمند باشند که محصوالت دیگری تولید بکنند وما  ای بکنن حرف خیلی خوبی است. یعنی اگر

 .مجبورشون بکنیم  درست نیست.چون این طرح طرح موقت بوده قرارنبوده ما این را خیلی طوالنی ادامه بدهیم

ده ارزش افزو ننابعد این پتروشیمی ها بتو ان تولید بنزین با کیفیت باال باشد.ولی امکانش هم باشه یعنی امک 

دداشته باشن باالتری  

ی بگوید این د در یک زمانینه بیاارت خایک وزود نفت داشتیم گفتیم که نمیش تصحبتی که با وزاردر ولی ما 

به وزارت نفت . ما سیاسی هست د قضیهن میدهنشا ید بگوید.بیا اینخالف و ماه بعد  دبنزین ها مشکل ندار

ذاشت بنزین گی یک طوری عمل بکنید که اگر آمریکا دوباره نکه خارج از این هیاهو ی سیاسیم پیشنهاد داد

.خیلی بده که بگویند مردم دوباره میخواهیم بنزین سرطان زا تولید وارد کشور بشود جواب مردم را بدهید 

واقعا  مشکالتش به مراتب کمتر از بنزینی است که در پاالیشگاه قدیمی دارد  کنیم.. چون بنزین پتروشیمی 

 .شود این رو میتوانید اطالعاتش رو از پخش بگیریدتولید می 

بنزین .م باید کنترل کرد ویدر چندجا من میگکسانی که تو پخش کار می کنندکیفیت را می دانند . نخود آ

ی ها که که پتروشیمی ها به گاز وارداتی وبعد پتروشیم و هم نفت هم بنزین ،هاییکه در پاالیشگاه قدیمی هست

 که ما می خواستیم در دراز مدت در اوکتان باال داره ولی این به معنای این نیست و بهترهاز این ها  مراتب

اگر خودشون عالقه مند به  (چون بخش خصوصی هستد)خودشون . پتروشیمی ها اگر یمی ها تولید بکنیمپتروش

به ولی باید  کردندتولید می می تونن تولید بکنن چون که قبال هم یه بخش هایی رو ،بودن تولید بنزین سوپر

ریم تمام پاالیشگاه هایی که االن داهمین  باز سازی اگر .زودتر تمام بکنیم راپاالیشگاه ها  که بریمسمت این 

. یک نکته ی میشه 5ویورو 4یورو .کیفیتشانها هم ارتقا کیفیت پیدا میکنن وهم افزایش ظرفیتاین  ،بشود



میلیون لیتر 81االن ما آماری که داریم حدود .ضعیفهیلی .اینکه ما مدیریت به مصرفمون خهم مهمه دیگر 

 دارد مصرف میشود. این ها عددهای باالیی است.یکCNGمیلیون متر مکعب هم 21حدود داریم ومصرف بنزین 

 مده بینیم چهمار نیا. البته در این فاز دوم که قیمت بنزین تغییر کرده هنوز آفاز هدفمند کردن هم اتفاق افتاده

 تا ثیر داشته است.کاهش مصرف  قدر در

درصدرشد مصرف  8تا6برق هم متوسط سالی همین مشکل را داریم.  هم برق کرد. ما در مصرف رو باید کنترل

کشوری که رشدش .نمیشود منفی بوده  در سالن اقتصادیما رشد ،ن. در صورتی که رشد تولید ناخالصماداریم

منطقی نیست. یعنی که قیمت انرژی که داریم  دن میدهین نشاا .شه، رشد انرژی اش هفت درصد مثبت بامنفیه

بازدارنده برای کاهش مصرف  بیشتر شده یعنی قیمت ها . تقاضا برایشثابت موندهو رشد نکرده  باتورم نآ

 نیستند.

االن همین بحث دونرخی بودن بنزین را در مجلس مطرح کردند که چرا نرخ دوم که باید نزدیک به -

تومان 0111تومانه این رو  011تومان،آن مثال اگر 011ته بشه آمده با یک تفاوت تقریبا نرخ آزاد فروخ

دارن میفروشن .خوب این االن برای کسی که چندتا خودرو داره شاید خیلی فرق نداره  این مطرح 

 نشده؟

دوبرابر  ین رابنز شما اگر قیمت د.مد باالیی دارنهستند که درآیه چند درصدی  اونایی که چند خودرو دارند

د. تاثیری در زندگیشان ندارد.مهم این است که به گونه ای قیمت گذاری بشود ذارید میخرنگقیمت جهانی هم ب

باالخره قیمت بنزین به خصوص  اون سهمیه ای اش به گونه ای هست که  د.سیب نبیننکه دهک های پایین آ

 د،کمتر ماشین بیرون ببرن دباالخره سعی میکنن د.ناداره میکن دبعضی ازخانواده ها باهمین زندگیشون رو دارن

معموال توی  ما د.خب باید همه مالحظات رو در نظر بگیرن د.بنزین سهمیه ای استفاده بکنن داگرهم میبرن

. فرض تورم در دهک های خانوار توجه کنه  جداول تحلیلی اثر اول به دولت ن این بوده کهمجلس هم توصیه ما

یا مثال قیمت  بنزین سهمیه ای دردهک های پایین خانوار داره و اثر بیشتراد در دهک های باالزبفرمایید بنزین آ

در قیمت گاز  باال به یک شکل تاثیر داشته باشد و در دهک پایین به شکل دیگر. در دهک های برق ممکن است

ردهک های ب وهزینه را فشار که کمترینمیزان حامل های انرژی را به اندازه ای تغییر میدهیم  .به همین ترتیب

درصد قیمت 85. درصدداشته85تقریبا شیب  قیمت البته رشد د.سیب ببیننپایین  داشته باشه که آن ها کمتر آ

 .زین سهمیه ای هم افزایش پیدا کردب

 نیست. دهم قابل مقایسه با دولت  لت یازدهمهمکاری مجلس با دودر مورد دولت کنونی هم عرض کنم که 



دو فوریتی میداد. االن  سریعمجلس ن میخورد ادولت تک ن زمانآدولت بودم هم در مجلس.. در در  من هم

مانع د نامیتومجلس نبودجه آوردن تقریبآ تصویب شد. درهرچی است. نوبت درتا سوال از دولت  صد شایدنه...

 م مذاکرات ژنو است.()منظور بعد از اتما.ماه دیگه چی میشه ؟ هیچی گیرمون نمیاد دوبشه.... فکر میکنید 

ت اریم دولگذب است که  درست ایند جواب بده؟وامیخ چه کسیه دیگه وضع اقتصادی بهتر نشد...مادو  اگر

یم. طبق هن رو میداما نظرمکه بعدا نگوید من می خواستم درست کنم، شما نگذاشتید...هدانجام بد را کارش

 .توش در نمیاد زا او اروپا داریم چیزی به نفع م تجربه ای که از آمریکا

  د.نوریز نمیش در آن منتها مردم است.بدتر  چای همنم خوبه خوبه , خوب نیست..از ترکمیویاینکه میگ

 ر مورد حرفهایی که زدند چقدر موثر بود؟ازمان امنیت ملی از آقای نبویان دبازخواست س -

این قضیه رو  مجلس در درحالیکه ما .اصال به امنیت ملی مربوط نیست.. مثآل شما کرسنت رو امنیتیش میکنید

 ا درنظرش ر د نوانماینده صریحآ میت که مدهآ پنجاه و ششاصل  ؛درخونیدبید وبر ا... قانون راصآل قبول نداریم

 ه مقام معظم رهبری میرسه و الزمب  ،دفعه مصوبه شورای امنیت ملی میره کی .داخل و خارج اعالم کنه

 .خوب این حتمآ الزم به اجرا نیست ،نامه میزنه کونه یدفعه دبیر خ کولی ی ؛االجراست

سال از هسته بیست گام نهایی اجرا بشه  ممکنه تا اینکه میگید مجلس نباید مانع باشه... زمانیکه -

 بازرسی کنند. یندی ما بیاا

 و حتی مطالب محرمانه مارو هم گرفتن.... ا انجام دادنن رااشه بازرسی ی  همه متاسفانه 

 ...؟اندسال همینطوری بم بیستنه تا ولی ممک ؛درسته-

چون .ولی منطقی نیست ود،مانع بش دناد میتوه... البته مجلس هروقت بخوارماه دیگشش تا  دنه... فعآل گفتن

 آمریکا سوء استفاده می کنه.

 ساله تحریمهای جدید بوجود میاد؟وقت م نآ -

 شورای حکام... اون درپس میبریمش  .این نکرد ؛م تعامل کنممدآمن  ویدافتاده.آمریکا میگ این دام در ،ایرانبله

 تا حاال اجماع نداشتیم.وقت علیه ایران اجماع میگیرند.



ه هسته ب وید. رسمآ اعالم کرده چیزایی که میگ.دآمریکا علیه توافق نامه عمل میکنبینید مرتب  االن دارید می

 ای و به حقوق بشر و امنیت و... ربطی نداره.

 ..حرف امام هم همین بودپیشرفت کردیم ،در سطح بین المملی هروقت سفت بایستیم که ن دادهانشبه تجر

 ".ایران با ما رقابت کردند درمدن آ ها خارجی ،چیزی تولید کردیم هرجا ما موفق شدیم":رهبری هم می فرمود

 

 میشه تغییر داد؟ جوریه چ ارویه دولت ر -

نیم ا, ولی ما مید برگشته ناحسابم به نقدر از پوالآ گویند ... مرتب میمیکنهفعال باید صبر کرد. کاری که رهبری 

! عمآل هیچی و دوباره بلوکه میشود ولی قابل برداشت نیست ،دیگه بانک کی ودمیر یک بانکاز  ه.که حسابا فریز

 .دیدتر هم کردندشهمین ایام  در حتی ؛به ما ندادند

 دولت های دیگر؛چه و دولت های مختلف چه اصالحات  در ام شد.ی در مورد روند تحریم ها انجتحقیق کی 

االن کی روی کاره... فرقی مدن برخورد آمریکا رو دیدن.... تحریمها همیشه افزایشی بوده... یعنی کاری نداشتن آ

 !نداره

 کی که اما واقعیت این استمیلیون تولید میکنم...چهار گفت من روزی .آقای زنگنه اول داغ بودبحث نفت  در

ضا االن تقا ویدبگ د وگزارش به اوباما بده کماه ی سههر  است ظفوم که ره اطالعات انرژی در آمریکا هستادا

.اصآل دتا نفت جهانی آسیب نبین دتحریم کن رچقد اایران ر ویدو میگ قدر استنفت جهانی چ ی ذخیرهه و عرض،

 ... ایران هست ی ریس جمهورسک د چهکاری ندارن

کسی مثل اینکه ا اتفاقآ از هنآ...است خیلی سخت ویدمیگ ،میلیون چی شدچهار اون  دای زنگنه بپرسیحاال از آق

 .دستنخوا هم نمی ا. خاتمی رد.با روحانیت مخالفندشاب د نواهنمیخ ود،د رییس جمهور بشهوابخ ، آقای روحانی

 بردارند. مثل االن هند و.... را د تحریمسال بعده .. تازه به هدفشون برسند شاید اینها کآل دنبال تغییر رژیمند.

یعنی وقتی ایران غیرمستقیم مستعمره آنها شود؟-  

حتمآ پیچ تحریمها رو  برود ... اگر تقاضا باالمی باشد ن سازمان انرژی که گفتمافقط تابع هم هم بحث نفتبله .

العکس.و بد شل میکن  



 میدانیدچقدرزمانبراست؟،تغییربدهندرانرژی های دیگ به اهمه چیز ر دنهابخو فکر کنید .داج دارنتیفت ما احبه ن 

.طول کشید... به این ماجراها راحت نگاه نکنیدسال  سیخودش  ؛گاز سوز کردیم اما بعضی ماشینها ر  

ناراحت میشدن!؟ولی مسلمآ آقای جلیلی میومدن  شما میگید دولت فرقی نمیکند،-  

.از نظر آنها ممکنه افرادی آنها را زودتر به و تند میشود کندوند این ر ریشه رو بزنند. فقط دنهاوولی میخ بله.

 هدفشان برساند.

 

 

 

 

 

 


