اخبار

2

دوشنبه  16اردیبهشت 30. 1398شعبان .1440شماره 20091

اسماعیلی،سخنگویشرکتپاالیشوپخشفراوردههاینفتیساعاتیپسازدستگیری،باقیدوثیقهاززندانآزادشد.برخیرسانههادستگیریاورامرتبطباموضوعاعالمخبرسهمیهبندیبنزیندرهفتهگذشته
دانسته اند .در این زمینه ،خبرگزاری فارس ضمن اعالم خبر آزادی زیبا اسماعیلی نوشت که وی شنبه شب دستگیر و دیروز با قید وثیقه آزاد شد .این خبرگزاری ،دستگیری وی توسط دادستانی را "در ارتباط با پروژه
سهمیهبندیبنزین"دانستهبود.بااینحال،زنگنهبه تسنیمگفت:نمیدانمکهاصال علتبازداشتایشانچهبودهاست.ویادامهداد:البتهتنهاایشاننیستوچندیننفردیگرنیزدراینزمینهبازداشتشدهاند.

زنگنه :تعداد بازداشت شدگان
بیش از یک نفر است

...

یادداشت روز
امیر مسروری

رئیس اندیشکده مطالعات جهان اسالم

آن سوی بازگشت بلک واتر
به عراق
درخبرها آمده ،گروه جدیدی که پس از بحران
بلک واتر با تغییر اسم و عنوان و با ثبت شرکت
در هنگ کنگ به بصره آمدند تا اقدامات تامینی
چاهها و تاسیسات نفتی عراق را برعهده بگیرند،
همان شرکت بلک واتــر و مدیران آن هستند.
شرکتی که پس از کشتار سال  ۲۰۰۷فعالیتش
در عــراق ممنوع شد و هر نــوع همکاری با این
شرکت جرم تلقی می شود اما سوال این جاست،
چرا بزرگ ترین ارتش خصوصی جهان ،دوباره به
عراق برگشته و از همه مهم تر در جنوب این کشور
و در شهر بصره مستقر شده است .در پاسخ به این
موضوع باید به چند نکته اشاره کرد:
الف) چند ماه قبل شاهد موج اعتراضات در بصره
بودیم .شهری که بیشترین درآمد نفتی عراق را
به خود اختصاص داده اما در قبال سبد هزینه
های مصرفی آبادانی و پیشرفت سهم ناچیزی
داشته اســت .آمریکایی ها مدتی اســت پــروژه
های مختلفی را در عراق کلید زدند که هر یک با
هوشمندی مرجعیت و مردم عراق ناکام ماند .از
دوران اشغالگری و جنگ فرقهای تا همکاری با
داعش و بازسازی شبکه حزب منحل شده بعث؛

همه و همه موجب شد تا آمریکایی ها دچار خطای
راهبردی شوند تا آن که مجبور شوند طرح جدید
آمریکا یعنی تجزیه عراق به وسیله شیعیان را کلید
بزنند و عملیاتی کنند .هدف اصلی واشنگتن
ایجاد اختالف در احــزاب شیعی و شکاف در
جنوب عراق و بازشکلدهی طرح تجزیه این بار
از بصره بود .آمریکایی ها تالش زیادی کردند این
تجزیهراازموصلیااربیلکلیدبزنندامانتوانستند
موفق شوند .در چنین حالتی تنها مرکزیت بصره
باقی می ماند که قــدرت فشار به بغداد و حتی
همراه سازی افکار عمومی را دارد .نفوذ نهادهای
سیاسی و امنیتی آمریکا و عربستان به مناطق
شیعه نشین در سال گذشته میالدی رو به افزایش
بوده و به نظر می رسد طرح آمریکایی ها ،شکل
دهی به گروه هایی است که با پوشش شیعه ولی
در واقع بعثیهای باقی مانده از زمان صدام در
حال اقدامات خرابکارانه در جنوب عراق هستند.
گروه هایی که به دلیل نوع بافت جنوب قادرند
به اسم حمایت های قومیتی دست به خرابکاری
های مهمی بزنند و با هدف قرار دادن تاسیسات
حیاتی دولت عراق ،فعالیت عمرانی و بازسازی
را به تعویق بیندازند و موجب رشد نارضایتی های
عمومی شوند.
ب) نباید فراموش کرد عناصر باقی مانده از رژیم
صدام هنوز در دولت یا بخش هایی از ارتش حضور
دارند و با پوشش های مختلف تالش میکنند تا
هویتشان آشکار نشود و در فرایند های مختلف
ایجاد اختالل کنند .به طــوری که در بحران
سال  ۲۰۱۴در شهر موصل ،خیانت فرمانده
ارتــش مستقر در این شهر و همکاری با داعش
موجب شد تا بزرگ ترین انبار تسلیحاتی ارتش
با انواع سالحهای پیشرفته بدون هیچ چالش و

حتی درگیری محدودی ،در اختیار گروه های
تروریستی قرار بگیرد و با آن ها صدها شهروند
عراقی به شهادت برسند .کارشناسان معتقدند
حضور مجدد و البته هدفمند بلک واتر این گزینه
را تقویت کــرده است که این شرکت امنیتی با
همکاری عناصر اطالعاتی سیا و ام ای سیکس در
بصره ،شبکه جدیدی از عناصر امنیتی نفوذی در
ارتش و دستگاه اطالعاتی عراق را سامان دهد
تا همچون فاجعه موصل ،فاجعه امنیتی و حتی
کودتای نظامی محدود را رهبری کنند .به عبارت
دیگر آموزش ،تجهیز و ارتباط گیری با این شبکه
به بلک واتر واگذار شد تا در قبال همکاری امنیتی
به راحتی عناصر این شرکت با مسئوالن ارتشی و
امنیتی عراق ارتباط بگیرد و آنها را هدایت کند.
موضوعی که اگر به طور مستقیم و توسط اتباع
خارجی دیگر صورت می گرفت حساسیت های
فراوانی را به دنبال داشت و ناموفق بود اما حاال
با نماد و لباس بلک واتر این امکان وجود دارد که
ارتباط حفظ و عملیاتی شود.
البته نباید فراموش کرد بازگشت بلک واتر به هر
دلیلی ،چیزی جز بحرانبرایامنیت عراق ندارد.
حتی اگر مقامات محلی بخواهند امنیت یک چاه
نفتی یا سکوی تاسیساتی را به این گروه واگذار
کنند،خوباستبهتواناییارتشوحشدالشعبی
توجه کنند و از آن ها بخواهند تا امنیت را برعهده
بگیرند.همچنانکهدرنبردباداعشایندوعنصر
کلیدی و تامین کننده امنیت در عــراق ،نشان
دادنــد بــرای عــراق آبــاد هر کــاری خواهند کرد.
حضورچنیننیروهایینهتنهاتامینکنندهامنیت
نخواهد بود ،بلکه فضای ضد امنیتی جدیدی را به
وجود خواهد آورد که نتیجه ای جز تخریب فضای
ثبات عراق به دنبال نخواهد داشت.

تولیت آستان قدس با تاکید بر فعالیت های آستان قدس در حوزه توانمند سازی فقرا:

بنا نداریم ساختاری موازی کمیته امداد ایجاد کنیم

تولیتآستانقدسرضویباتاکیدبراینکهدرحوزه
رسیدگیبهفقرا،بهدنبالکارآفرینیوتوانمندسازی
هستیم ،گفت :بنا نداریم در حــوزه وظایف خود
درخصوص محرومیت زدایــی ،ساختار ی موازی
کمیتهامدادایجادکنیمبلکهرسیدگیبهمحرومانو
مستضعفانراازطریقکمیتهامداددنبالمیکنیم.
به گزارش آستان نیوز ،حجت االسالم والمسلمین
احمدمرویدردیدارهیئتامنایکمیتهامدادامام

خمینی(ره) که در حرم مطهر رضوی برگزار شد،
اظهار کرد :بنا داریم در حوزه رسیدگی به فقرا ،به
دنبالکارآفرینیوتوانمندسازیباشیموسازوکاری
فراهمشودتاآنهاازفقرخارجشوندوبتوانندزندگی
شانراادارهکنند،امیدواریمشاهدهمکاریمناسب
کمیته امــداد در این مسیر باشیم .وی با تأکید بر
افزایشهمکاریهایآستانقدسرضویباکمیته
امداد امام خمینی(ره) ،اظهارکرد :همکاریهایی

کهدرگذشتهباکمیتهامدادامامخمینی(ره)بهوجود
آمده ،با همان قوت ادامه خواهد یافت و حتی تالش
میکنیماینهمکاریهاگسترشیابد.تولیتآستان
قدس رضوی گفت :موضوع تکدی گری در اطراف
حرم زیبنده این آستان ملکوتی با تعداد زیاد زائران
داخلی و خارجی نیست و آمادگی داریــم با کمک
کمیتهامدادامامخمینی(ره)برایساماندهیاین
موضوعبرنامهریزیکنیم.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• تا دیــروز تمام مشکالت گرونی رو باال رفتن
قیمت دالر اعالم می کردند؛ از این پس هم یه
دلیلدیگهپیداشدکهگرونیروبهاونربطبدن
اونمسهمیهبندیوگرونشدنبنزینه!
••واقــعــا کــمــرم زی ــر ب ــار گــرانــی هــا شکست.
(یککارگرقراردادی)
•• به نظرفروش فــوری محصوالت سایپا کال
سرکاریه.بنده دو هفته با تمام امکانات و چند
نفریوصرفوقتبسیار،هنوزموفقبهثبتنامو
خریدفورینشدهام.ازمسئوالنتقاضامیشود
نظارتبیشتریبرفروشسایپاداشتهباشند.
•• دولت آقای روحانی دولت تدبیر و امید نبود.
دولتتدبیرامیدبهگرانیبودکهخیلیعالیهم
آنراانجامداد!
•• بازنشستگانتامیناجتماعیبدوننمایندهو
مظلومهستند.آقاینوبختهرچهمیگوینداز
وام و افزایش حقوق و سبد کاال و گوشت تعاونی
و...مربوطبهبازنشستگاندولتاست.مسئوالن
تامین اجتماعی هم فقط وعــده میدهند و
نمایندگانمادرتامیناجتماعیهمانگارانتخاب
شدهاندتافقطبهکارخودشانبرسند.
•• یک پوشه دو هزار تومانی در اداره پست برای
ترخیصخودروبه 18هزارتومانبهمردمتحمیل
میشود.
•• وقتیشورایشهرکرایهاتوبوسرازیادمیکند
یعنیمجوزگرانکردنرابههمهدادهاست.
•• روزنامه خراسان چرا با گــزارش اعــداد غیر
واقعی ســود جویان را در ایجاد گرانی کمک
می کنید؟ در صفحه۶خراسان رضوی درصد
گرانی حبوبات را۵۰تــا ۸۰درصد اعالم کرده
در صورتی که واقعیت گرانی بازار طی چند روز
گذشته۱۰تا ۱۵درصد بوده لوبیا قرمز و رشتی
از ۱۰۵۰۰بــه  ۱۱۸۰۰وچیتی از ۸۵۰۰به
۱۰۰۰تومان رسیده در صورتی که در گزارش
اعدادغیرواقعیکهناشیازبررسینکردندقیق

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

نویسنده مقاله است باعث تحریک سودجویان
در جمع آوری مواد از فروشگاه ها و ایجاد کمبود
کاذب و گرانی بعدی می شود .موضوعی که با
طرحموضوعماکارونیهمدیدهشد.
•• آیا کسی هست اون کلیپ پسر بچه رو که از
صندوق صدقات پول برمی داشت و به مامور
می گفت عمو می خواستم برای خونه مون مرغ
بخرم به مسئوالن و تک تک نمایندگان مجلس
درتهراننشونبده.
••بنده چند وقــت پیش ماشینم رو فروختم و
چهارشنبهرفتمتعویضپالکودیدم ۲تاخالفی
دارمکهیکیششیشهدودیویکیشالییکشی
بود که هر دو تسلیمی بود و هر دو الکی بود و به
بنده تسلیم نشده بود و شیشه ماشینم دودی
نبوده و الکی ۲۰۰تومان پرداخت کردم .چون
اون جا یا باید پرداخت کنی یا بری اعتراض .بعد
نمیتونستمتعویضپالککنم.
••چرا مسئوالن سکوت کرده اند؟ هر روز شاهد
یکاتفاقجدیدهستیم!
•• منیککارمندمکهتمامپساندازم50میلیون
تومان است که درعرض چندسال تمام آن را با
وام به دست آوردهام وآن رابرای کمک خرجی
دربــانــک گذاشته ام وچــون اهــل دالل بــازی
نبودهام،ارزشسپردهامبهیکسومرسیدهاست.
اینهمنتیجهصافوسادهزندگیکردناست!
••درخــبــرهــا آمـــده اســت کــه آقـــای ضرغامی
ازشنیدن گرانی ماکارونی شوکه شده است.
احتماال ایشان اولین باری بوده است که برای
خرید به سوپر محل تشریف برده اند وگرنه برای
عامهمردمگرانییکواژهکامالآشناست.
•• درســـت اســت کــه معلم هــا خیلی زحمت
میکشند اما مدارس نباید بچه ها را وادار کنند
کهپولبیاورندتابرایمعلمهدیهبگیرند.باوجود
اینگرانیهابرایخانوادههاسختاست.
•• مافرهنگیانوعدههایدولترادرحدلفاظی

نمابر05137009129 :

و تعارف می دانیم چون به هیچ یک از وعده های
گذشتهعملنشدهاست!
••تعرفه های پزشکی از اول سال چند درصد
گــران شده اصال هم اطــاع رسانی نشد ولی
حقوق۴۰۰تومانیاضافهنشدامایکسالبرای
اینموضوعتبلیغاتشد.
••مــا عاجزانه از رئیس محترم قــوه قضاییه
خواهشمندیم بــا عــوامــل اصلی گــرانــی که
مهمترین آن ها دو خودروساز و دو سایت شیپور
و دیوار هستند شدیدا برخورد کنند .ما را از این
دولت خیر و برکتی نیست که نیست .به خدا
مردم تمام شدند و دیگر توان و طاقت آن ها به
سر آمده.
•• چــرادولــتــمــردان اصــراربــه افــزایــش قیمت
سوخت دارند؟ اگردلیل افزایش قیمت سوخت
جلوگیری ازقاچاق است جلوی قاچاق سوخت
رابگیرید.چرامردمبایدهزینهسهلانگاریهای
شمامسئوالنوتعدادیافرادسودجورابپردازند.
••چرا مسئوالن به فکر گرانی نیستند؟ هر روز
لوازمگرانمیشود.
•• لطفا جریان حوادث را درصفحه حوادث به
سبک رمان و طوالنی ننویسید.ماهیت پیام کم
رنگمیشه.خالصهومفیدبنویسید.
••اگر گفته های دولت درست باشه و پولی که
صرف یارانه کاالهای اساسی می شود صرف
کوپنیشدناجناسشودوشرکتهایتعاونی
و فروشگاه ها توزیع کننده فعال باشند خیلی
عادالنه تر و محترمانه تر است و این زدوبندها و
جوروانیمنفینخواهدبود.
•• با مراجعه به بیمارستان در بخش اورژانس هر
یک ساعت یک آزمایش جدید ونوار قلب جدید
میگیرندوقتیمیریپایتسویهحسابهزینهها
زیاد میشه اگر امکانات دارید چرا با یک آزمایش
متوجه دردو رنج مردم نمی شید؟ چرا با خون
وپولمردمبازیمیکنید؟





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد

رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی خبر داد:

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

تخصیص  32میلیارد تومان برای ادامه پروژه حذف جاده مرگ
سازمان برنامه و بودجه با پیگیری های صورت
گرفته  32میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه
برای ادامه پروژه  4خطه کردن محور بجنورد-
گلستان موسوم به جاده مرگ تخصیص داد.
رئیسمجمعنمایندگانخراسانشمالی درگفت
وگوباخبرنگارمابااعالماینخبرافزود:باپیگیری
هایمجمعنمایندگاناستانواستاندارخراسان
شمالیاواخرسالگذشته 32میلیاردتومانبرای
تسریعدرپروژهمحوربجنورد-گلستاناختصاص
یافتامابهدلیلوقوعسیلدراستانهایمختلف
کشور ،سازمان برنامه و بودجه اعطای اوراق
خزانه اسالمی را در این باره به تعویق انداخت.
«علی قربانی» افزود :چندی پیش در پی دیداری
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سرزده در پلیس راهور
خراسان رضوی

صفحه2

که مجمع نمایندگان استان و استاندار خراسان
شمالی با رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتند
«نوبخت» وعده داد این مبلغ در قالب اوراق خزانه
یشود.
پرداخت م 
وی تصریح کرد :با دستور سازمان برنامه و بودجه
و انجام اقدامات قانونی اکنون  32میلیارد تومان
اوراق در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای
تسریع در این پروژه قرار گرفته است .نماینده پنج
شهرستان استان خاطرنشان کرد :ما بر این نکته
تأکیدکردیمکهایناعتبارصرف ًابایددرحوزهمحور
بجنورد -گلستان هزینه شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان ادامــه داد :در
پیگیری ها و گفت و گوهایی که با مدیران وزارت

راه و شهرسازی داشته ایم خواستار اختصاص
این مبلغ برای حذف نقاط حادثه خیز این محور به
ویژهدرقطعهدومآنازمحدودهچمنبیدتا جنگل
گلستان شده ایم .وی افزود :با توجه به تصویب
اختصاص  68میلیارد تومان در بودجه امسال
برایاینمحورامیدواریمامسالباتخصیصکامل
این مبلغ در پیشرفت این پروژه تسریع شود .
گزارش خبرنگار ما حاکی است که هم اکنون 68
کیلومتر از باند دوم این محور  142کیلومتری
زیر بار ترافیک رفته است و  17کیلومتر دیگر
آن پیشرفت قابل مالحظه ای دارد .وزیــر راه و
شهرسازی اسفند سال گذشته برای اتمام این
پروژه طی امسال ضرب االجل تعیین کرده بود.

شاهکارستادسمبلیزاسیون ومالهکشیرویگافمحسنهاشمی!
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 42میلیارد دالر گاز دود هوا شد!
بخشی از برنامه ثریا که به اسراف سرمایه های ملی
اختصاص داشت در فضای مجازی بسیار مورد توجه
قرار گرفت .در این بخش کارشناس برنامه از سوختن
 42میلیارد دالر «گاز فلر» در 20سال اخیر در سر چاه
های نفت کشور گفت و همچنین درباره دالیلی که این
گاز جهت بهره وری به بخش خصوصی واگذار نمی شود
افزود« :وزارت نفت می گوید به دلیل انفال بودن
این گاز حاضر نیست آن را که در حال سوختن است
برای تولید برق و هزار فناوری دیگر در اختیار بخش
خصوصی قرار دهد ».کاربری نوشت« :اگه یه نفر
حاضره از این گازی که داره می سوزه و هوا رو آلوده
می کنه تولید ثروت کنه چرا در اختیارش نمیذارن نه
تنها رایگان که باید بهش پولم بدن که از آلودگی هوا
جلوگیری میکنه».
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گاف جنجالی رئیس شورا

نوع دوستی  ۲پزشک ایرانی

گفت و گوی محسن هاشمی با علی ضیا و گاف رئیس
شورایشهرتهراندرفضایمجازیبازتابگستردهای
داشت .محسن هاشمی زمانی که فکر می کرد آنتن
در حال پخش آگهی است از مجری برنامه می خواهد
درباره اختالفات شورا هم از او بپرسد .البته بعد
از آن هاشمی در صحن شورا درباره این اتفاق می
گوید« :سوال ها رو قبال به من داده بودن و یکیش
همین سوال بود و من می خواستم اونجا این سوال
رو بپرسه ».کاربری نوشت« :برنامه ای که از قبل
توگو
سوال ها را به مهمان داده باشه دیگه برنامه گف 
محور نیست .یه برنامه برای تطهیر طرف است».
کاربر دیگری نوشت« :بعضی مسئوالن توی کشور ما
تا سواالت رو ندونن در هیچ برنامه گفت و گو محوری
شرکت نمی کنن چون باید از قبل برای سوال ها جواب
هایی که خودشون می خوان رو در بیارن نه آن چه
واقعیت داره».

انسانیت بدونمرز پزشکان بیمارستان امام علی (ع)
چابهار از خبرهای خوب و پرواکنش در فضای مجازی
بود .دو پزشک متخصص اطفال به نامهای قاسماف
و نورمحمدی از رئیس بیمارستان چابهار درخواست
می کنند که هزینه های یک مهاجر افغان که توانایی
پرداخت هزینه ها را ندارد از حقوقشان کسر شود.
کاربرینوشت«:چرانبایداین خبر دررسانههامنتشر
بشه اما دعوا و برخورد بد یک نفر با مهاجر افغانستانی
آن قدر درشت نمایش داده میشه؟!» کاربر دیگری
نوشت« :چقدر خوبه که آدمای خوب هنوزم وجود
دارن ولی جدا ً چرا آن قدر دکترا بد خطن ».کاربری
هم نوشت« :کاش با انتشار کارهای خوب مهربونی
رو ترویج کنیم».
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با در باز بنزین نزنید!
سارقی جوان در جایگاه سوختی در مشهد وقتی
راننده خودروی پراید در حال بنزین زدن بود ،اقدام
به سرقت وسایل خودرو کرد که فیلم آن به وسیله
دوربین مداربسته ضبط و در فضای مجازی منتشر
شد .کاربری نوشت« :حین بنزین زدن در خودرو را
قفل کنید ».کاربر دیگری نوشت« :در همه دنیا دزد و
سارق وجود داره و مختص کشور ما نیست وگرنه قفل
و دزدگیر اختراع نمی شد ولی فشارهای اقتصادی و
بیکاری در زیاد شدنش نقش داره و االن که در فشار
اقتصادی هستیم بیشتر مراقب باشید».

کاری از ستاد سمبلیزاسیون در خرمشهر
ویدئوییازوضعیتآسفالتکردنکوچههایخرمشهر
در فضای مجازی انتشار یافت که خشم کاربران را به
همراه داشت .در این ویدئو فردی از اهالی خرمشهر
تکه ای از آسفالتی را که تازه انجام شده است از زمین
جدا می کند و نشان می دهد که آسفالت بر روی خاک
ریخته شده و اصولی نیست .کاربری نوشت « :ستادي
هست به اسم ستاد سمبليزاسيون كه كارش سمبل
كردن پروژه هاي نيمه كاره و بالتكليف هست .بعد يه
ِ
سري هم هستن به اسم مسئوالن بي مسئوليت كه
كارهاي اين ستادروتوجيه مي كنن ».کاربر دیگری
نوشت« :ایــن یک نمونه ای از دالیــل آبــاد نشدن
خرمشهره که باید دستگاه های نظارتی ورود کنن».

جای خالی «کودکی»
«مرد سالخورده در ابتدا وقتی دید با بچه ها بازی می
کنم گفت :یعنی چی مثال؟ ازش خواستم بیاد با آجرها
خونه بسازه .اولی را که ساخت خیلی خوشش آمد.
دیگه کوتاه نیامد و نشست کنار بچه ها شکل های
مختلف ساخت ».این یکی از قصه های روحانی 40
ساله ای است به نام اسماعیل آذری که برای بچههای
روستایی داستان میخواند و در فضای مجازی منتشر
شد .کاربری نوشت« :خیلی از پدربزرگای ما بچگی
نکردن و از دوران کودکی مرد شدن ».کاربر دیگری
نوشت«:چقدرراحتمیشهکودکدرونآدماروبیدار
کردفقطبایدکمیحوصلهداشت».کاربریهمنوشت:
«دم یه همچین روحانی گرم که میره توی روستاها و
برای بچه ها کتاب می خونه و خونه های مردم رو تعمیر
وبازسازیمیکنه؛بدونهیچ چشمداشتووابستگی
به نهاد و سازمانی».

