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طی 3 ماه و به دلیل دعواهای خیابانی،
 پای ۲۲ هزار تهرانی به پزشکی 

قانونی باز شد
اداره کل پزشــکی 
قانونی استان تهران اعالم 
کرد: از ابتدای فروردین تا 
پایان خرداد سال جاری 
۲۲ هــزار و ۷۱۰ نفر به 

دلیل آسیب های ناشــی از نزاع به مراکز پزشکی 
قانونی استان مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد کاهش یافته است. 
به گزارش خبرآنالین، این گزارش از کل مراجعان 
به دلیل آسیب های ناشــی از نزاع در سه ماهه اول 
سال جاری ۱۴ هزار و۷۴۲ نفر مرد و ۷ هزار و ۹۶۸ 

نفر زن بودند.
    

 آمار باالی غیبت 
در کنکور دکتری

ســخنگوی سازمان 
سنجش آموزش کشور 
گفــت: ۳۰ درصــد از 
داوطلبان آزمون دکتری 
تخصصی ســال ۹۹ در 

آزمون حاضر نشدند. به گزارش مهر، فاطمه زرین 
آمیزی اظهار کــرد: آزمــون ورودی دوره دکتری 
»Ph.D« )نیمه متمرکز( سال ۱۳۹۹ دانشگاه ها 
و مؤسســات آموزش عالی کشور صبح پنجشنبه 
۹ مردادمــاه ۹۹ در ۷ گروه آموزشــی و ۲۴۵ کد 
رشــته امتحانی در ۱۴۳ حوزه امتحانــی در ۶۰ 
شهرستان مختلف کشور برگزار شــد. او افزود: در 
 »Ph.D« این دوره از آزمون ورودی مقطع دکتری
)نیمه متمرکز( ســال ۹۹ تعداد ۱۷۹ هزار و ۷۰۴ 
داوطلب ثبت نام کرده  بودند که ۷۰ درصد در جلسه 
آزمون حاضر بودند و ۳۰ درصد در این آزمون شرکت 
نکردند.  آمار غایبان کنکور دکتری نسبت به سال 
گذشته بیشتر شده است. سال گذشته ۲۰ درصد 
داوطلبان کنکور دکتری غیبت داشــتند. آزمون 
ورودی دوره دکتــری »Ph.D« )نیمه متمرکز( 
سال ۱۳۹۹ دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 

کشور پس از چند بار تعویق در ۹ مرداد برگزار شد.
    

بازدید کارشناسان سازمان 
آتش نشانی از مراکز نفتی تهران

حادثــه انفجــار در 
بیــروت موجــب ابراز 
نگرانی برخی مسئوالن 
ازجمله یکــی از اعضای 
شورای شهر تهران درباره 

»انبار نفت« شهران شد و از آن با عنوان »فاجعه ای 
دهشتناک تر از بیروت در کمین تهران« نام برد. 
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی می گوید که 
کارشناسان این ســازمان از مراکز نفتی پایتخت 
بازدید می کنند. به گزارش ایســنا، مهدی داوری 
درباره لزوم خــروج انبارهای مواد شــیمیایی از 
شهرها ازجمله شهر تهران اظهار کرد: در خصوص 
انبارهای مواد شیمیایی، شرکت ساماندهی مشاغل 
شهرداری تهران فعالیت گسترده ای را آغاز کرده و 
تابه حال توانسته که تعداد زیادی از این انبارها را از 
سطح شــهر خارج و تخلیه کند. این فعالیت البته 
از مدت ها قبل آغازشده است. او درباره انبارهای 
نفتی شهر تهران اظهار کرد: انبارهای نفتی دارای 
استانداردهای خاص خود هستند که خوشبختانه 
وزارتخانه نفت هم از آن وزارتخانه هایی است که 
نظارت دقیقی دارد تا آنجایی که ما بازدید کردیم 
بسیاری از مسائل رعایت می شود اما به طور دقیق 
که آیا تمام سیســتم های الزم وجــود دارد یا نه 

موضوعی است که خودشان باید توضیح دهند.  
    

۵ میلیون نفر در کشور به دیابت 
نوع دو مبتال هستند

مدیرعامــل انجمن 
دیابت ایــران گفت: بر 
اساس بررســی های به 
عمل آمده حدود ۴.۵ تا 
۵ میلیون نفر در کشور 

مبتال به دیابت نوع دو هســتند، ولــی در مورد 
آمار مبتالیــان به دیابت نوع یــک، آمار دقیقی 
وجود ندارد، ولی برآورد می شــود که ۱۵۰ هزار 
تا ۲۰۰ هزار نفر مبتال به دیابت نوع یک باشــند. 
به گزارش میزان، علیرضا استقامتی با بیان اینکه 
آموزش به بیماران مبتال بــه دیابت و همه مردم 
جهت پیشگیری از ابتال به این بیماری باید مداوم 
باشد، گفت: بسیاری از افراد آموزش ها را جدی 
نمی گیرند و به نظــرم آموزش ها باید به صورتی 
باشد که سبب تغییر رفتار و نگرش در افراد باشد 
و همچنین آموزش ها باید به صورت یکســان و 
استاندارد، ارائه شود و سند ملی استاندارد برای 

محتوای آموزشی به تدوین برسد.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

پرنده سفید رنگ در زمینه آبی این 
روزها تبدیل به یکی از پرمخاطب ترین 
شبکه ها در دنیای مجازی شده است. از 
توئیتر می گویم، شبکه ای که تبدیل شده 
است به مکانی برای دستیابی به اطالعات 

و اخبار در لحظه.
با این حال این شــبکه پرمخاطب 
از ســال ۸۸ و پــس از موضع گیــری 
مدیر این شــبکه اجتماعی در جریان 
رخدادهای سال ۸۸ فیلتر شد، اما فیلتر 
کردن چندان در دسترسی عالقه مندان 
تأثیری نداشت و با کمک وی پی ان ها 
فقط حدود ۳۰ ثانیه کار را برای کاربران 

به تعویق انداخت.
فیلتر ماندن یا برداشتن فیلترینگ 
توئیتر تا امروز بارها مورد بحث رسانه ها 
و بعضاً مســئوالن قرار گرفته و حتی از 
وزیر ارتباطات تا دبیر شورای عالی فضای 
مجازی هم به آن واکنش نشان داده اند، 
اما این موضوع همچنان به نتیجه قطعی 

نرسیده است.
تصمیم گیری دربــاره فیلتر یا رفع 
فیلتر یک شــبکه اجتماعی یــا انواع 
دیگر اپلیکیشن ها در حیطه اختیارات 
شورای عالی فضای مجازی و کارگروه 
تعییــن مصادیق محتــوای مجرمانه 
اســت که وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات نیز در جلسات این شورا حق 
رأی دارد. محمدجــواد آذری جهرمی، 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات سال 
۹۷ درباره احتمال رفــع فیلتر توئیتر 
گفته بود: موضوع در مرکز ملی فضای 
مجازی در حال بررســی است و نیاز به 

یک تصمیم گیری مشــترک از طرف 
سه قوه دارد. 

گروهی مخالف برداشتن 
فیلترینگ توئیتر هستند

چند سال است که وزیر جوان برای 
رفع فیلتر توئیتر تالش می کند. ســال 
۹۷ بود که اعالم شد با توجه به افزایش 
تقاضای عمومی و جامعه رسانه ای کشور 
برای رفع فیلتر توئیتر و فعالیت جوانان و 
رسانه ها در این فضا که تأثیر بین المللی 
بسیار قوی تری در جامعه جهانی خواهد 
داشت، نامه ای با تایید و امضای هشت 
تن از اعضای کمیتــه تعیین مصادیق 
محتوای مجرمانه )شش نفر از اعضای 
دولت و دو نفــر از نمایندگان مجلس( 
برای دادستان کل کشور مبنی بر طرح 
این موضوع در کارگروه تعیین مصادیق 
محتوای مجرمانه و رفــع فیلتر توئیتر 

ارسال شده است. 
پیش از آن وزیر ارتباطــات درباره 
رفع فیلتر توئیتر گفته بود: بر اســاس 
بررسی های ما فیلتر توئیتر در کارگروه 
تعیین مصادیق مجرمانه در سال ۱۳۸۸ 
مصوب و به وزارت ارتباطات ابالغ شده 
است. در سال ۱۳۹۶ بازپرس شهرستان 
مشــهد گزارش و دســتور قضایی به 
دادستان تهران ارسال و اعالم کرد که در 
برخی از موارد توئیتر در دسترس است و 
درخواست دارد که توئیتر مسدود شود. 

همان زمان آذری جهرمی تصریح 
کرده بود که برای بررســی این موضوع 
باید منتظر دســتور و اقدام دادستانی 
بود. اما پس از این اظهارات، رمضانعلی 
ســبحانی فر، رئیس کمیته ارتباطات 
مجلس درباره تصمیم گیری برای رفع 
فیلتر توئیتر اظهار کرد: مطابق با پاسخ 
دادســتانی، فیلترینگ توئیتر با رأی 

دادگاه صورت گرفته است و قابل طرح 
در کارگروه تعییــن مصادیق محتوای 
مجرمانه نیســت که با توجه به پاسخ 
دادستانی، درخواست برای رفع فیلتر 
توئیتر منتفی شــده و دیگر قابل طرح 
نیست. او درباره تصمیم گیری هایی که 
در کمیته فیلترینگ اتفاق می افتد نیز 
گفت: موضوعاتی که با کمیته فیلترینگ 
مطرح می شود، با رأی گیری اعضا انجام 
شده و این طور نیســت که یک نفر در 
مورد آن اعمال نظــر کند. این کارگروه 
کاماًل به صــورت دادگاهی منصفانه در 
مورد موضوعاتی مرتبط با فضای مجازی 
طرح موضوع کرده و آن را بررسی می کند 
و موضوع درخواســت لغو فیلتر توئیتر 
نیز یکی از موضوعاتی اســت که برای 
آنکه مردم بتوانند از این فضای مجازی 
استفاده کنند، پیشنهاد شد تا در مورد 

آن رأی گیری صورت گیرد.
با این حــال تیر او بــرای رفع فیلتر 
توئیتر به سنگ خورد. به هر روی آذری 
جهرمی تالش می کرد که فیلترینگ از 
توئیتر برداشته شود و به ایرنا گفته بود 
که موافق برداشتن فیلتر توئیتر است؛ 
اما در این خصوص دادستانی کل کشور 
باید درخواست هشــت عضو کارگروه 
تعیین مصادیق مجرمانه را در دســتور 

کار قرار دهد.
 اگر توئیتر بد است 
برای همه بد باشد!

فیلترینگ توئیتر در حالی ۱۱ ساله 
شده است که رفتار متناقض و کج دار و 
مریز مسئوالن، در عمل توئیتر را برای 
مسئوالن آزاد و برای مردم ممنوع کرده 
است. رویه ای که صدای اعتراض نسبت 
به قانون شکنی برخی مسئوالن را بلند 

کرده است.

سرنوشت توئیتر در ایران مانند کالف 
سردرگمی اســت که هر چه درباره آن 
بیشتر پرس وجو و پیگیری می شود، در 
هم تنیده تر می شود تا به امروز پاسخی 
برای این سؤال اساســی که چرا برخی 
مسئوالن کشوری اســتفاده از توئیتر 
را برای مردم مناسب ندانسته اند و این 
شبکه فیلتر شــده، اما در همین زمان 
برخی دیگر-و چه بسا همه- از مسئوالن 
به ویژه مدیران دولتی، پای ثابت توئیتر 
هستند و حتی با مخاطبان ایرانی خود 
از طریق توئیتر گفتگو می کنند. تناقضی 
که چهره ای نازیبا از قانون شکنی برخی 
مســئوالن دولتی در اســتفاده از ابزار 
غیرقانونی فیلترشکن را نمایان می کند.

هرچه توئیتر بیشــتر مــورد اقبال 
دولت مردان و مسئوالن کشورمان قرار 
می گیرد و روزبه روز بر شمار مسئوالن 
ایرانی که به توئیتــر می پیوندند افزوده 
می شود، قبح اســتفاده از ابزارهای دور 
زدن فیلترینگ بیشتر شکسته شده و 
این باور تقویت می شود که گویی مرزی 
نامریی برای جدا کردن بخشی از جامعه 
با بخشی دیگر کشیده ایم که در یکسوی 

آن مسئوالن قرار دارند که البد صالح کار 
خویش را می دانند و در سوی دیگرش، 
مردمانی هستند که قدرت تمیز ندارند 
و باید با قوای قهریه از ایشان مراقبت کرد!
یکی از نکات عجیب که میل شدید 
سیاستمداران ایرانی را به توئیتر نشان 
می دهد این اســت که دولتمــردان و 
مسئوالن کشور های غربی برای انتقال 
نظرات و دیدگاه های خــود عموماً و به 
صورت مداوم از رســانه های رســمی 
جمعی استفاده می کنند و تنها بخشی 
از نظراتشان را در شبکه های اجتماعی 
همچون توئیتر منتشــر می کنند؛ اما 
بســیاری از مسئوالن کشــور در همه 
سطوح ازجمله مجلس و دولت و شامل 
شــخصیت های مختلف سیاســی و 
فرهنگی از روش های غیرقانونی برای 

ارائه پیام استفاده می کنند.
از این روست که این سؤال مهم برای 
مردم مطرح می شود که چرا دولتمردانی 
که باید مروج اجرای قانون و قانونمندی 
باشــند با اســتفاده از ابزار غیرقانونی 
فیلترشــکن، خود مظهر قانون شکنی 

می شوند؟
برای نمونه نگاهی به  حســاب های 
کاربری برخی مســئوالن کشوری در 
توئیتر بیندازیم. رئیس جمهور اسالمی 
ایران با۲ صفحه رسمی در توئیتر حضور 
دارد. صفحه فارسی رئیس جمهور از  ماه 
آوریل سال ۲۰۱۳میالدی فعال شده و 
در ماه بعد میالدی نیز توئیتر انگلیسی 

رئیس جمهور راه اندازی شده است.
به غیراز حســن روحانی، معصومه 
ابتکار، اسحاق جهانگیری، سعید نمکی، 
محمدجــواد آذری جهرمی، محمود 
واعظی، سید عباس صالحی، حسام الدین 
آشنا و بســیاری دیگر از سیاستمداران 
حساب های کاربری فعالی در این شبکه 

ممنوع دارند.
 توئیتر رفع فیلتر می شود؟

به تازگــی امــا خبرهایــی از رفع 
فیلترینگ توئیتر به درخواســت وزیر 
ارتباطات شنیده می شود. آذری جهرمی 
روز گذشته بار دیگر خواستار رفع فیلتر 
توئیتر شــد و گفت: ایــن موضوع جزو 
حوزه هایی است که مربوط به کارگروه 
تعییــن مصادیق مجرمانه اســت، اما 

تاکنون در دستور کار قرار نگرفته است.
همان طور که پیش تر هم گفته شد 
وزیر ارتباطات در دی ماه سال گذشته در 
همین رابطه درباره اینکه بسیاری معتقد 
به رفع فیلتر توئیتر هســتند تا کاربران 
ایرانی بتوانند در فضای مجازی، نظرات 
خود را بیان کنند گفته بود که من موافق 

رفع فیلتر توئیتر هستم.
او همچنین در خصوص اینکه رفع 
فیلتر چقدر امکان پذیر است افزود: در 

این خصوص دادستانی کل کشور باید 
درخواست هشت عضو کارگروه تعیین 
مصادیق مجرمانه را در دستور کار قرار 

دهد. اما ما موافق هستیم.
فیلترینگ راهکار مناسبی نیست

و  کارشناســان  ز  ا بســیاری 
سیاستمداران بر این باورند که سیاست 
فیلترینگ در این زمانه نمی تواند چندان 
مؤثر باشــد در عصر اطالعات، برخی از 
منابع مانند توئیتر، مرجع مهمی برای 
اخذ اطالعات محسوب می شوند. باید 
بپذیریم که در عصــر ارتباطات زندگی 
می کنیم و بی ارتباط با دنیا نیســتیم، 
بنابرایــن باید کاری کنیــم که از عصر 
تکنولوژی هــای نویــن اطالعاتی دور 
نمانیم. باید تصمیم بگیریــم در برابر 
معنا و لزوم کاربرد در جمهوری اسالمی 
چه روشــی را در پیش بگیریم. در عصر 
اطالعات بازیگر اصلی، فــرد در مقابل 
دستگاه دیجیتال است به طوری که افراد 
با در دست داشــتن موبایل و ابزارهای 
هوشمند با دنیا ارتباط برقرار می کنند. 
همچنین مسئوالن کشــور باید قبول 
کنند که در چنین عصری با فیلتر کردن 
نمی توان مانع از نفوذ افراد به شــبکه ها 
شــد. توئیتر نیز بخشــی از این فضای 
زندگی امروزه است که نمی توان با فیلتر 
کردن، منع استفاده عمومی از آن را در 

پیش گرفت. 
باید سیاستی اتخاذ شود که افراد در 
حوزه فرهنگی و سیاسی هم تراز با دنیای 
بین الملل فعال باشند و بتوانند به راحتی 
نقد و انتقــادات خود را مطــرح کرده و 
به جای تخریب و تندروی، به عنوان یک 
مبلغ برای کشور خود عمل کند. همه 
این ها در حالی اســت که می دانیم این 
روزها فضای مجازی بخش جدایی ناپذیر 
از زندگی مردم جهان شده و این قاعده در 
کشــورمان نیز حاکم است. فضایی که 
اگرچه تهدیدهای آن قابل چشم پوشی 
نیست اما کیست که نداند تأثیری بسزا در 
باال بردن کیفیت زندگی مردم داشته و 
دارد و ظرفیت های مثبت فراوانش، مانع 

از ندید گرفتنش می شود.

وزیر ارتباطات خواستار رفع فیلتر توئیتر شد؛ البته برای مردم!

فیلترینگ و ولع توئیتربازی مقامات

خبر

برگزاری مراســم محرم در روزهای کرونایی 
هنوز یکی از چالش های بزرگ مردم و مسئوالن 
اســت. برخی معتقدند با رعایــت پروتکل های 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی می توان هم 
به عزاداری پرداخت و هم کرونا نگرفت. بر همین 
اساس روز گذشــته دبیرخانه کمیته امنیتی، 
اجتماعی و انتظامی ســتاد ملی مدیریت کرونا 
دستورالعمل و ضوابط برگزاری مراسم ماه محرم 

و صفر را ابالغ کرد.
در این دســتورالعمل آمده است: مسئولیت 
اجرای دستورالعمل مراسم عزاداری ماه محرم 
و صفر با سازمان تبلیغات اســالمی است که با 
تشــکیل کارگروه برگزاری مراســم عزاداری و 
مشارکت نمایندگان هیئت ها، مداحان، نیروی 
انتظامی، وزارت بهداشــت، ســازمان بسیج، 
وزارت آموزش وپرورش، وزارت ورزش و جوانان، 
صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سایر 

دستگاه های مرتبط اجرا می شود.
بر اساس این دستورالعمل، مراسم عزاداری 
ماه محرم صرفاً در اماکن و فضاهای باز با رعایت 
فاصله حداقــل دو متر از هر طــرف و تجمعات 

حداقلی برگزار می شود، زمان برگزاری مراسم نیز 
حداکثر باید دو ساعت باشد، جابه جایی هیئت ها، 
دسته روی و نیز استفاده از طبل، سنج و وسایل 
مشابه ممنوع است اما برگزاری مراسم سینه زنی 
و زنجیرزنی )با زنجیرشخصی( در محل مراسم و 

بدون جابه جایی مجاز است.
همچنین استفاده مســتمر از ماسک برای 
همه شرکت کنندگان در مراســم عزاداری ماه 
محرم و صفر ضــروری اســت و فاصله گذاری 
حداقل دوم تری در همه مراحل این مراسم باید 

رعایت شود.
بر اساس این دســتورالعمل برگزاری برخی 

مراســم خاص مانند یوم العباس در زنجان، 
نخل گردانی در یزد، تشت گذاری اردبیل، 

شیرخواران، قالیشــوران اصفهان و ... 
به دلیل تجمع، تراکــم و جابه جایی 
و ضرورت پیشــگیری از شــیوع و 

سرایت بیماری ممنوع است. 
برگزاری مراسم نماز جماعت 
در مســاجد حداکثــر بــه مدت 

یــک ســاعت در اماکن سربســته 

دارای شرایط بهداشــتی و تهویه با یک چهارم 
ظرفیــت و رعایــت فاصله گــذاری حداقــل 
دوم تــری از هر طرف و اســتفاده از ماســک و 
 همراه داشــتن وسایل شــخصی بالمانع است. 
هرگونــه پذیرایــی در حین برگزاری مراســم 

عزاداری، ممنوع است و نذورات صرفاً باید در قالب 
مواد غذایی خشک یا خام توزیع شود و برپایی هر 
نوع ایستگاه صلواتی توزیع نذورات و  چای در همه 

استان ها و شهرستان ها ممنوع است.
قدرت سرایت ویروس 10 برابر شده

 بااین حال دیروز مینو محــرز، عضو کمیته 
علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا با ابزار مخالفت 
نسبت به برگزاری مراسم محرم گفت: با ماسک 
نمی شود جلوی انتشــار کرونا را در مراسم ماه 
محرم گرفت. عزاداران در این مراســم اشــک 
می ریزنــد و عــرق می کنند و ماســک خیس 
می شــود، ماسک که خیس شــود دیگر به درد 
نمی خورد. مراسم عزاداری ماه محرم یک تجمع 
معمولی نیست و امکان ندارد بشود در این مراسم 

فاصله گذاری اجتماعی را برقرار کرد. 
او همچنین به این نکته اشاره کرده است 
که ویــروس کرونا جهــش پیداکرده و 
قدرت سرایت آن حدود ۱۰ برابر شده 
اســت. به گفته محرز قرار است 
وزارت بهداشت پروتکل هایی 
را برای برگزاری مراسم ماه 
محرم ابالغ کند اما ابالغ 
این پروتکل ها نمی تواند 
جلوی انتشار و گسترش 

کرونا را بگیرد.

این عضو ستاد مبارزه با کرونا در ادامه اعالم 
کرد: باید از طریق رســانه ها به مردم هشدار داد 
که خطر انتشار و گســترش کرونا در مراسم ماه 
محرم زیاد است و بهتر اســت تا جای ممکن در 
خانه بمانند و عزاداری کنند، باید برگزاری مراسم 
پرجمعیت در حسینیه ها و تکیه ها، دادن نذری 
و صف های مــردم برای گرفتن نذری امســال 

تعطیل شود.
محــرز در بخش دیگــری از صحبت هایش 
با اشــاره به اینکه پروتکل های بهداشتی بعد از 
بازگشایی ها به صورت مناسب رعایت نشده و هنوز 
تعداد قابل توجهی از مردم ماسک نمی زنند بیان 
کرد: آی سی یو های بیمارستان ها اغلب تقریباً پر 
هستند و سرعت پیشرفت این بیماری در برخی 
افراد به قدری سریع اســت که تا بخواهیم اقدام 

درمانی کنیم، بیمار فوت می کند.
الزم به ذکر است، از روز شنبه تا ظهر یکشنبه 
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی دو هزار و ۲۰ 
بیمار جدید مبتالبه کووید۱۹ در کشور شناسایی 
شــد که با احتســاب این افراد کل مبتالیان به 
کووید-۱۹ در کشــور به ۳۲۶ هــزار و ۷۱۲ نفر 

رسید.
در همین زمان ۱۶۳ بیمار کووید-۱۹ نیز جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 

بیماری به ۱۸ هزار و ۴۲۷ نفر رسید.

دستورالعمل های عزاداری محرم اعالم شد؛

محرز: امکان فاصله گذاری اجتماعی در مراسم محرم نیست

به غیراز حسن روحانی، 
معصومه ابتکار، اسحاق 

جهانگیری، سعید نمکی، 
محمدجواد آذری جهرمی، 
محمود واعظی، سید عباس 

صالحی، حسام الدین 
آشنا و بسیاری دیگر از 

سیاستمداران حساب های 
کاربری فعالی در این شبکه 

ممنوع دارند

فیلترینگ توئیتر در حالی 
11 ساله شده است که رفتار 

متناقض و کج دار و مریز 
مسئوالن، در عمل توئیتر را 

برای مسئوالن آزاد و برای 
مردم ممنوع کرده است. 

رویه ای که اعتراض نسبت 
به قانون شکنی برخی 

مسئوالن را در پی داشته 
است
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