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شهرنوشت

27 روز پس از جمعه ای که نامش 
را »جمعه خونین زاهــدان« نهادند، 
شورای تامین سیستان  و بلوچستان 
با صدور اطالعیــه ای ضمن پذیرش 
خطاها، از عزل فرمانده نیروی انتظامی 
زاهدان و رئیس کالنتری ۱۶ این شهر 
به دلیل »قصور« در جریان این واقعه 
خبر داد. هر چند بسیاری این اقدام را 
دیر و نامتناسب با ابعاد واقعه تلخ هشتم 
مهر ماه دانستند، اما برخی هم آن را به 
فال نیک گرفته و نشانه ای از حرکتی 
ارزیابی کردند که تا پیش از این کمتر 
سابقه داشته است؛ برکناری به دلیل 

قصور. 
اما تنها 24 ساعت بعد از این اطالعیه، 
بارقه های نوظهور امیدواری، بار دیگر 
خاموش شد. گزارش خبرگزاری های 
رسمی ایران و همچنین تصاویر منتشر 
شده در شــبکه های اجتماعی از نماز 
جمعه دیروز زاهدان هر چند در ابتدا از 
آرامش حکایت داشت، اما خیلی زود به 
ناآرامی بدل شد. ناآرامی که گاهی رنگ 
سرخ تصاویرش در عین تاسف و حسرت 
این سوال را در ذهن پررنگ می کند که 
آیا به واقع برای عبور از این بحران رویکرد 
اصالحی دوامی خواهد داشت؟ یا خیلی 
زود مدیریت بحران راه ساده تر و آشنا تر 
را برمی گزیند، هر چند هزینه آن برای 
جامعه و حاکمیت هر روز بیشتر شده 
و آثــار منفی آن دیرتــر از اذهان پاک 

خواهد شد.

دلیل جرقه هشتم مهر ماه  چه بود؟
حــدود ۱0 روز پــس از ماجرای 

جانباختن مهسا امینی و اعتراضاتی 
که در کشــور دامنه دار شد، ماجرای 
زاهدان از انتشار خبری در چابهار آغاز 
شد. شایعه تجاوز یک فرمانده نیروی 
انتظامی شهرستان چابهار به دختری 
۱4-۱5 ساله  در روستای بلوچی، در 
دهستان نگور بخش مرکزی شهرستان 
دشتیاری. خبری که هر چند توسط 
هیچ کدام از مقامات رسمی تایید نشد، 
اما خون ها را به جوش آورد و به اعتراض 
و شعارهایی پس از نماز جمعه آن روز 
زاهدان در اطراف مسجد جامع مکی 
منجر شد. روایت ها ضد و نقیض است. 
خبرگزاری های رســمی از همان روز 
ماجرای اعتراضات زاهدان را حمله ای 
تروریســتی خواندنــد. خبرگزاری 
تسنیم نوشــت گروهک تروریستی 
جیش الظلــم مســئولیت این حمله 
را به عهده گرفته  اســت. اما شاهدان 
عینی روایت دیگری داشتند، بر اساس 

گزارش روزنامه هم میهن؛ »تیراندازی 
از کالنتری شروع شد«.

اما خبرگزاری تســنیم در شــرح 
روز حادثه نوشــت: »پس از دقایقی از 
شروع ناآرامی ها، خودروی پژو 405 
نیز در صحنه حضــور می یابد و میان 
برخی افراد حاضــر در صحنه اقدام به 
توزیع ســالح گرم می کنــد و همین 
مسائل و روش های تروریستی موجب 
شــکل گیری درگیری هایــی میان 
نیروهای امنیتی و افراد مسلح حاضر 

در صحنه می شود«.
 اما ایــن حادثه از هر طــرف و هر 
شــکل، جان های فراوانی را گرفت و 
داغ سنگینی را بر دل مردم سیستان و 
بلوچستان گذاشت. در شمار گشتگان 
نام کودکان و نوجوانان هم کم نبودند. 
افــرادی که نمی تــوان بــه آنها انگ 

گناهکار زد و آنها را مسلح دانست.
هر چند شــورای تامین سیستان 
و بلوچستان تعداد کشته شدگان روز 
جمعه هشــتم مهرماه زاهدان را ۳5 
نفر اعالم کرد، اما برخی گزارش های 
غیررســمی و همچنیــن مولــوی 
عبدالحمید امام جماعت اهل تسنن 
زاهدان شمار فوتی ها را حدود 90 نفر 

می دانند. 
جمعه خونین زاهدان واکنش های 
بســیاری درپــی داشــته اســت. 
مهمترین اش ۱۳ مهر ماه بود؛ علما و 
سران طوایف بلوچستان به همراه شش 
نفر از نمایندگان مجلس در مســجد 
جامع مکی زاهدان دور هم جمع شدند. 
مسجدی که یکی از بزرگترین مساجد 
اهل سنت در ایران است. در این جلسه 
مولوی عبد الحمیــد، امام جمعه اهل 
سنت زاهدان گفت: »هیچ کس تصور 
نمی کرد چنین حادثه ناگواری پیش 

بیاید و تعدادی از جوانان به ســمت 
کالنتری سنگ پرتاب کنند و از جانب 
دیگر از هر طرف به سمت مردم گلوله 
جنگی شلیک شود. آن هم مردمی که 

غیرمسلح بودند«.
حاضــران در ایــن نشســت 
خواســتار تشــکیل »کمیته هــای 
مســتقل حقیقت یــاب« شــدند و 
مولوی عبدالحمیــد »ناکارآمدی و 
بی تدبیری مســئوالن ارشد استانی 
به ویژه شورای تأمین اســتان« را در 
شعله ور شــدن آتش 8 مهر زاهدان 
موثر دانســت. در این جلسه حاضران 
از مرتبط دانســتن ماجــرای جمعه 
زاهدان با »گروهک های تروریستی و 

تجزیه طلب« هم انتقاد کردند.
همچنین مولــوی عبدالحمید، 
امام جمعه اهل ســنت زاهــدان، در 
خطبه های نماز جمعه 29 مهر از آنچه 
برای مردم این منطقه پیش آمد سخت 
گالیه کرد. مولــوی عبدالحمید این 
رخداد را »بسیار دلخراش« توصیف 
کرد و گفــت: »ده ها نفــر در همین 
مصلی و خیابان بــدون هیچ دلیلی به 
قتل رسیدند. بســیاری از آن ها تیر به 
سر و سینه شان خورده بود. چه کسی 
این ها را و به چه جرمی به قتل رسانده 

است؟«
عبدالحمید همچنین درباره شمار 
قربانیان هشــتم مهرماه گفت: »من 
عدد دقیق کشته شدگان را نمی توانم 
ذکر کنم و تا حدود 90 نفر هم آمارهایی 
اعالم شده است. بسیاری هم زخمی 
و فلج شــده اند. عده زیادی دســت و 
پایشان قطع شده است یا قطع نخاع 

شده اند«.
برخی معتقدنــد؛ صراحت لهجه 
عبدالحمیــد در بیان آنچــه بر مردم 

گذشت سبب شد تا شــورای تامین 
استان به این حادثه واکنشی منطقی تر 
از آنچه در گذشته شــاهدش بودیم 

نشان دهد.

  پذیرش قصور و بارقه 
روشن شده برای اصالح

این روزها شیوه برخورد با معترضان 
صدای بسیاری حتی از بدنه حاکمیت 
را درآورده است، برخی الیه های میانی، 
کلماتی هم از اصالح بــر زبان جاری 
می کنند. هــر چند ایــن بارقه های 
اصالح، چنــان محافظه کارانه و با اما 
و اگر و چون و چرا و شــرط و شروط و 
خط و خطوط است که عمال می توان 
حدس زد که ره به جایی نخواهد برد. به 
تازگی مهدی محمدی، مشاور رئیس 
مجلس در امور راهبردی در رشــته 
توئیتی با اشاره به حوادث اخیر نوشت: 
»در این روزها مــن از نزدیک دیده ام 
ذهن سیســتم بیش از آنکــه درگیر 
سرکوب باشد، درگیر اصالحاتی است 
که باید انجام دهد«. این سخنان او در 
کنار بیانیه شــورای تامین سیستان 
و بلوچســتان که روز پنج شــنبه 5 
مهرماه منتشر شد و خبر از عزل رئیس 
پلیــس و کالنتری۱۶ زاهــدان داد، 

امیدواری هایی را ایجاد کرد. 
در این بیانیه با اشــاره بــه اینکه 
»روز جمعه هشــتم مهر مــاه پس از 
اتمام نماز جمعه اهل ســنت در شهر 
زاهدان گروهی از افراد ضمن یورش به 
کالنتری ۱۶ در مجاورت مصالی نماز 
جمعه قصد داشــتند حوزه انتظامی 
مذکور را تصرف کنند« بیان می کند 
که »در جریان این حملــه با توجه به 
درگیری مهاجمان و نیروهای مدافع 
کالنتری متاسفانه برخی هموطنان 
مظلوم و نمازگزاران جــان خود را از 

دست داده و مجروح شدند«.
در حالی که در متن چندبندی این 
بیانیه به موارد مختلفی اشــاره شده 
است، برخی معتقدند جز برکناری دو 
مسئول مورد نظر در نیروی انتظامی و 
پذیرش کشته شدن چند فرد بی گناه 
از ســوی نیروی انتظامی، بخش های 
دیگر بیانیه با موارد پیش گفته تفاوت 
چندانی ندارد. به طوری که در آن مردم 
به دو بخش اغتشاشــگران و سایرین 
تقسیم شده اند. در این بیانیه حتی به 
دالیل اعتراض مردم در روز 8 مهرماه 
هم اشاره نشده و توضیحی در خصوص 

آن داده نشده است.
با این حال همین بیانیه که وجهی 
حداقلی از مــدارا و پذیــرش در آن 
دیده می شــود کافی بود تــا مولوی 
عبدالحمید، امام جمعه اهل تســنن 
زاهدان را آرام کنــد و از مردم بخواهد 

که آرام باشند.
مولوی عبدالحمید طی خطبه های 
دیروز نماز جمعه زاهدان با استقبال 
از بیانیه اخیر شــورای تامین استان و 
برکناری برخی مسئوالن در رابطه با 

حادثه 8 مهرماه، خواستار رسیدگی 
کامل به اتفاقــات رخ داده و برخورد و 
مجازات قاطع تمام افراد دخیل در این 

حادثه شد.
وی در پایان خطبه اش نمازگزاران 
را به کنترل احساســات توصیه کرد 
و از حضار خواســت پس از اقامه نماز 
با رعایت امنیت و احتــرام به اموال و 
جان افراد محل نماز را ترک کنند و به 

خانه هایشان بازگردند.
با این حال خبرگزاری ایرنا گزارش 
کرد کــه »تعدادی از اغتشاشــگران 
پــس از اقامه نماز در میــدان توحید 
منتهی به مسجد مکی زاهدان اقدام 
به آتش زدن الســتیک و ســر دادن 
شعار های هنجارشکنانه کردند. برخی 
از اغتشاشگران با سر و صورت بسته در 
خیابان مدرس، خیابان کوثر و خیام 
اقدام به سنگ پراکنی به خودرو های 
عبوری کردند و سعی داشتند تا فضای 

شهر را ملتهب کنند«.
بنابر گزارش ها عالوه  بر زاهدان در 
شهرهای ســراوان، ایرانشهر، چابهار 
و نیکشــهر نیز بعد از اقامه نمازجمعه 
اهل سنت تجمعات اعتراضی برگزار 
شد که تصاویر منتشر شده از برخی از 
آنها نشان می داد شماری از شهروندان 
آســیب های جدی دیده و بــار دیگر 
با نیــروی انتظامی درگیر شــده اند. 
موردی که این روزها عالوه بر زاهدان 
در بسیاری از شهرهای دیگر کشور به 
خصوص شهرهای استان های مرزی 

نیز روی داد.
در پی آن شورای تامین سیستان 
و بلوچســتان بار دیگــر اطالعیه ای 
صادر کرد و  از زخمی شدن تعدادی از 
شهروندان و نیرو های امنیتی خبر داد.

در این اطالعیه ضمن قدردانی از 
علما، معتمدان و مردم هوشیار استان، 
خصوصا مجموعه انتظامات مســجد 
مکی،  آمده است: »علی رغم تذکرات 
امام جمعه مســجد مکــی زاهدان، 
متاســفانه عده ای افراد معترض وارد 
خیابان های اطراف شــده که در این 
میان با شلیک افراد ناشناس، تعدادی 
از شهروندان و نیروهای حافظ امنیت 

مجروح شدند.«

دیروز تنها 24 ساعت بعد 
از اطالعیه شورای تأمین 

مبنی بر پذیرش قصور 
و عزل مقامات مرتبط با 
جمعه خونین زاهدان؛ 

خبرگزاری های رسمی 
ایران و همچنین تصاویر 

منتشر شده در شبکه های 
اجتماعی از بروز درگیری 

میان نیروهای انتظامی 
و مردم پس از نماز جمعه 

زاهدان حکایت داشت

مولوی عبدالحمید طی 
خطبه های دیروز نماز 

جمعه زاهدان با استقبال 
از بیانیه اخیر شورای 

تامین استان و برکناری 
برخی مسئوالن در رابطه با 
حادثه ۸ مهرماه، خواستار 
رسیدگی کامل به اتفاقات 

رخ داده و برخورد و مجازات 
قاطع تمام افراد دخیل در 

این حادثه شد و نمازگزاران 
را به کنترل احساسات و 

بازگشت به خانه هایشان در 
آرامش توصیه کرد
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ادعای لوفت هانزا مبنی برکشف جسد 
در پرواز تهران-فرانکفورت و پاسخ ایران

پلیس آلمان روز پنجشنبه 
28 اکتبر از پیدا شدن جسد 
یک مرد در قسمت چرخ یک 
هواپیمای ایرباس متعلق به 
خطوط هوایی لوفت هانزا خبر 
داد. این هواپیما صبح روز پنجشنبه از مبدا تهران به 
مقصد فرانکفورت آلمان پرواز کرده بود. در همین باره 
سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام اظهار داشت: 
لوفت هانزا هیــچ اطالعاتی به فــرودگاه اعالم نکرده 
که موضوع را در دست بررســی قرار دهیم و ابهامات 
لوفت هانزا در این باره بســیار زیاد است چراکه بیش 
از ۳9 ساعت از این موضوع گذشته و لوفت هانزا هیچ 
اطالعاتی در اختیار فرودگاه امام قرار نداده اســت. به 
گزارش ایلنا، سعید چلندری گفت: نماینده لوفت هانزا 
با تماس تلفنی به فرودگاه اعالم کرده است که در قسمت 
محفظه چرخ های عقب هواپیما یک جسد پیدا شده   و 
به غیر از این تماس تلفنی هیچ اطالعات دیگری از سوی 
یک شرکت هواپیمایی به ما اعالم نشده است. این در 
حالی است که تازمانی شرکت هواپیمایی لوفت هانزا 
این موضوع را به صورت مکتوب و رسمی اعالم نکند، 

این ادعا به صورت رسمی قابل بررسی نیست.
    

تکذیب خبر بسته شدن امامزاده ها 
در کشور 

مدیرکل بقــاع متبرکه 
سازمان اوقاف و امور خیریه، 
بسته شدن حرم امام زاده صالح 
)ع( در تهــران و بقاع متبرکه 
سراسر کشور را تکذیب کرد. 
به گزارش ایلنا، محمد نوروزپور افزود:  با توجه به حادثه 
تروریستی )چهارشنبه( که در حرم مطهر شاهچراغ 
شــیراز رخ داد، به لحاظ حفظ امنیت جــان زائران و 
پیشــگیری از احتمال هر گونه حادثه مشابه در حرم 
مطهر امام زاده صالح)ع( تهــران در میدان تجریش، 
درهای این حرم مطهر چند ســاعت زودتر از روزهای 
عادی به روی مردم بسته شد. اما پس از آن طبق روال 
هر روز درهای حرم امام زاه صالــح)ع( و بقاع متبرکه 
سراسری کشور از اذان صبح تا پاسی از شب به روز مردم 
باز اســت. به گفته او 87۶7 بقعه در قالب حرم مطهر 
پیامبران، امام زادگان، مشاهیر، شهدای شاخص و غیره 

در سراسر کشور وجود دارد.
    

وزیر علوم:
 دفاتر نیروهای مسلح در دانشگاه ها 

موضوعی امنیتی نیست
وزیر علوم گفت: هدف از تشــکیل دفاتر نیروهای 
مسلح دانشــگاه ها برای ارائه خدماتی در این حوزه از 
جمله امریه های پســا دکتری و فناوری است و اصاًل 
بحث مســائل امنیتی در این خصوص مطرح نیست. 
محمدعلی زلفی گل افزود: برای اینکه عزیزان اساتید 
و دانشجویان زحمت نکشــند از شهرستان های دور 
خودشان پیگیری مسائل را انجام دهند یک کارشناس 
اداری از نیروهای مسلح در دانشگاه حضور پیدا خواهد 

کرد که این خدمات را پیگیری کند.
    

تشدید حفاظت از آزمون سراسری 
۱۴۰۲ با کمک نهادهای امنیتی

رئیس ســازمان سنجش 
آمــوزش کشــور بــا تاکید 
بر تشــدید تدابیر حفاظتی 
امنیتی در برگــزاری آزمون 
سال ۱402 برای جلوگیری 
از تقلب در کنکور گفت: شــورای حفاظت از آزمون 
سازمان را با حضور نهادهای مختلف از پلیس فتا، وزارت 
اطالعات و حفاظت اطالعات سپاه بعد از سال ها، احیا 
کردیم. به گزارش ایرنا، عبدالرسول پورعباس افزود: 
آزمون سال ۱40۱ با ثبت نام یک میلیون و 489 هزار و 
220 نفر آزمون برگزار شد که از این تعداد یک میلیون و 
۱57 هزار و ۳2 داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند و 

589 هزار و ۶57 نفر انتخاب رشته کردند.
    

پزشکان بازداشت شده  توسط فراجا 
آزاد شدند

حســاب کاربری رسمی 
ســازمان نظام پزشــکی از 
آزادی پزشکان بازداشت شده 
توسط فراجا که در تجمع روز 
چهارشنبه 4 آبان در برابر این 
سازمان بازداشت شده بودند خبر داد. به گزارش ایلنا، 
این سازمان اعالم کرد: برابر اخباری که برخی نزدیکان 
افراد بازداشت شده تاکنون اعالم کرده اند خوشبختانه 
با پیگیری های امروز رئیس کل سازمان نظام پزشکی 
و قول فراجا، آنهایی که در اختیار فراجا بوده اند همگی 

آزاد شده اند.

از گوشه و کنار 

بارقه های امید عزل رئیس پلیس و کالنتری۱۶ زاهدان، خیلی زود به تیرگی گرایید؛ 

تکرار »قصور«!

متروپــل، بار دیگــر فروریخــت. حوالی ســاعت ۱۶ 
چهارشــنبه 4 آبان ماه؛ بخش بزرگی از بقایای ساختمان 

متروپل آبادان ریخت. 
از آغاز فرایند تخریب این ســازه ناپایدار، این چهارمین 
و البته بزرگ ترین ریزش این برج سســت بنیاد بود. عالوه 
بر جانباختن یک نفر، خسارت بسیاری نیز به چند خودرو 
و واحد تجاری و مســکونی واقع در خیابان »سعدی« وارد 

آمده است.
به گزارش عصر ایــران، آوار اخیر بــرج، حتی از ریزش 
اولیه نیز بیشتر است. آوار ســنگین و متراکمی که اکنون 
به انسداد کامل این خیابان انجامید. مشاهده ی میدانی و 
گفت وگوی غیر رسمی با مسئوالن حاضر در محل گویای 
آن است که پیمانکار قصد تخریب این بخش از ساختمان 

را نداشته است.
عملیاتی که قــرار بود در ابتدا به وســیله مواد منفجره 
صورت گیرد اما با استفاده از جک های هیدرولیک و فشار 
تسمه های متصل به سازه ادامه یابد. علیرغم آنکه از دو شب 
گذشته هشــدارهایی درباره تخریب کنترل شده ی این 
بخش داده شد اما به یک باره بخش دیگری از سازه ی متروپل 

در بخش غربی- عقب ساختمان- فرو ریخت.

سوءمدیریت تا به کی؟ 
حســن ظهوری، ســردبیر عصر ایــران در خصوص 
فروریختن دوباره این بــرج این طور نوشــت: اگر لحظه 
فروریختن کامل متروپل نشانه ای واضح و تعبیری درست از 
سو مدیریت در دولت نیست، پس بهتر است دولت رئیسی 
یکبار برای همیشه، تعریف سومدیریت را طبق فرهنگستان 
اختصاصی ش برای مردم بازگو کند. تعریفی که البته در آن 
هیچ جایی اشاره ای به زمان پاســخگو بودن، عذرخواهی 
کردن و یا استعفا دولتی ها نشده است. دوم خرداد ۱40۱، 
هنگامی که برج متروپل در آبادان فروریخت، شــواهدی 
از فساد گسترده هنگام ساخته شــدنش آشکار شد. گویا 
دیوارها کنار زده شده بود و حاال آشــکارا می شد، تخلف، 
فساد و بی قانونی را در ساخت یک برج دید. بیش از 40 نفر 
کشته و بیش از ۳0 نفر مفقود شدند و حاال دوباره بخش های 
باقی مانده آن بــرای چندمین بار فروریختــه و از فرار یک 
ماشین می شود حدس زد که شــاید کسانی دوباره آسیب 
دیده باشند. هرچند گفته می شود که یک زن تاکنون فوت 

شده  است.
فرهنگستان لغت دولت هر تعبیری درباره سومدیریت 
دارد برای مردم ســوءمدیریت یک معنا دارد؛ ناکارآمدی و 

ناتوانی که در مدیریت یک برج هم نتوانســته موفق عمل 
کند. برجی که یک فاجعه انسانی به وجود آورد و یک شهر و 
یک کشور را برای مدتی عزادار کرده بود. برجی که ناشناخته 
نبود و همه چیز درباره فساد درازمدتی که منجر به ساخت 
آن شــده برمال شــده بود اما گویا همچنان هیچ اهمیتی 
نداشت تا آن را به درستی ویران کند و دوباره منجر به بحران 

تازه ای نشود.
گفته می شود حسین عبدالباقی مالک این برج هنگام 
فروریختن آن در دوم خرداد زیر آواری از فساد که شاید در 
راس آن قرار نداشت جان داد. گفته شد که ۱0 ها نفر به دلیل 
فرو ریختن این برج بازداشــت شده اند و به زودی محاکمه 
می شوند. همان زمان صدها ســئوال درباره این که چطور 
می شود یک نفر تا این حد سیســتماتیک در بخش های 
مختلف دولت نفوذ کند و بتواند یک ساختمان را تا این حد 
غیرایمن بســازد به وجود آمد که به هیچ کدام از سئوال  ها 

پاسخی داده نشد. 
پس از واقعه متروپــل قرارگاه خاتم عهــده دار بخش 
مهندسی تخریب بنا شــد و حاال با فروریختن باقی مانده 
متروپل که به نظر می رسد ناشــی از نبود تخصص الزم در 
تخریب آن است، این ســئوال برای جامعه مطرح می شود 
که طبق چه دستورالعمل و یا تصمیم مدیریتی، پیمانکار 
تخریب این ســازه مشخص شــد که تا کنون دوبار پس از 

فاجعه متروپل این بنا هنگام سبک سازی فروریخته است.
اگرچه پس از آنکه برای دومین بار متروپل در 2۳ شهریور 
فروریخت، معــاون هماهنگ کننده قرارگاه ســازندگی 

خاتم االنبیا در ۱9 مهر به یکــی از خبرگزاری  ها گفته بود 
عملیات تخریب بخش های باقی مانده طی یک ماه آینده به 
اتمام می رسد، حاال تنها دو هفته پس از آن مصاحبه، متروپل 
نه با شیوه های مهندسی و کامال ایمن که ناگهانی و غیرایمن 
فروریخته و به جای ماشین های خاکبرداری و جمع آوری 
نخاله، ماشین های امداد و آتش نشانی دوباره به محل حادثه 

متروپل بازگشته اند.
این نخستین بار نیست که مسئولیت کارها در ایران به 
دست کسانی سپرده می  شود که تخصص الزم برای انجام 
آن کار را ندارند. زمانی که برای دومین بار هنگام سبک سازی 
این برج فروریخته باید پروژه از پیمانکار گرفته می شد و به 
دست مهندسینی داده می شد که توانایی انجام کار را دارند. 
اما با ســومدیریت و بی توجهی دوباره اجازه داده می شود 
همان پیمانکار بــه کارش ادامه دهد و برای ســومین بار، 
 متروپل به شــکلی هولنــاک فروبریزد و جان انســان ها 

را بگیرد.

متروپل، همچنان فرو می ریزد و قربانی می گیرد

پاسخگو بودن، عذرخواهی یا استعفا؟ هرگز!

گزارش


