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شهرنوشت

»دادگاه عالــی انتظامی قضات« 
در روزهای اخیر یک سوم داوطلبین 
عضویــت در هیــات مدیــره کانون 
وکالی دادگســتری مرکز، شامل ۴۰ 
نفر را رد صالحیت کــرد! عبدالصمد 
خرمشاهی و ســیدمحمود علیزاده 
طباطبایی از جمله وکالی سرشناس 
پرونده های مشــهور قضایی، در صدر 
یست رد صالحیت شــده ها به چشم 

می خورند.
عبدالصمد خرمشاهی، در سال های 
اخیر وکیل متهمان به قتل در برخی 
پرونده های جنجالی در کشــور بوده 
است. پرونده هایی که اغلب حاشیه های 
فراوانی داشتند؛ شــهال جاهد، دالرا 
دارابــی، ریحانــه جبــاری و آرمان 
عبدالعالی همگی از موکالن عبدالصمد 
خرمشــاهی بودند. متهمانی که هر 
چند به دلیل اتهام قتل سرانجام اعدام 
شــدند، اما پرونده آنها با وجود بسته 
شدن همچنان مناقشه برانگیز و مملو 
از اما و اگر بود. امــا و اگرهایی که بعضا 
پرسش های اساســی خرمشاهی از 

قضات این پرونده ها بوده است.
دومین حذفی لیست اخیر، اما سید 
محمود علیزاده طباطبایی اســت. او 
که در حال حاضــر عضو هیئت مدیره 
کانــون وکالی دادگســتری مرکز 
است؛ وکالت ســید محمد خاتمی، 
پنجمیــن رئیس جمهور کشــور و 
تعدادی از خانواده های جانباختگان 
هواپیمای اوکراینی را برعهده داشت. 
وی همچنیــن در جریــان محاکمه 
دستگیرشــدگان حــوادث ۱۳۸۸ 
عهد ه دار وکالــت برخی متهمین بود. 
او وکالت مهدی  هاشــمی فرزند اکبر  
هاشمی رفســنجانی و خانواده قاضی 
غالمرضا منصوری را نیز برعهده داشت.
در حالی که به نظر می رســد ۳۸ 
داوطلب دیگر رد صالحیت شــده نیز 
وکالت افرادی از این دســته را برعهده 
داشــته اند که موج تازه ای از انتقادات 
علیه دستگاه قضایی ایجاد شده و حتی 
برخی از رد صالحیت شدگان، استقالل 
قوه قضاییه را در این موضوع زیر سوال 

برده اند.
استناد دادگاه عالی انتظامی قضات 
به گزارش برخی از نهادها و دستگاه های 
امنیتــی در روند بررســی صالحیت 
ثبت نام کنندگان برای حضور در هیأت 
مدیره کانون وکالی دادگســتری از 
جمله مواردی است که برخی از افراد 
به آن اعتــراض دارند و حتی معتقدند 
که نباید نگاه صرف امنیتی به تمامی 

مسائل داشت.
در همیــن رابطه ســید محمود 
علیــزاده طباطبایی به عنــوان یکی 
از چهره های شــاخص رد صالحیت 
شده در لیست ۴۰ نفره اعالمی از سوی 
دادگاه عالی انتظامی قضات به دیده بان 

ایران می گوید؛ یک قاضی موظف است 
صحت و سقم اطالعات دریافتی از سوی 
دســتگاه های امنیتی را مورد بررسی 
کامل قرار داده و سپس اقدام به صدور 

یک حکم و یا نظر کند.
او حتی مدعی شده است: »شخص 
سید ابراهیم رئیسی در زمانی که ریاست 
دستگاه قضایی کشور را برعهده داشت، 
بر اساس گزارش دستگاه های امنیتی 
نظر می داد و حتی بــا وجود تصدیق 
صالحیت افرادی همچون من، اعالم 
می کرد که به دلیل حساسیت نهادهای 
امنیتی بهتر اســت از انتخابات هیأت 
مدیره کانون وکالی دادگستری مرکز 

انصراف دهم«.
طباطبایــی در واکنــش بــه رد 
صالحیت گسترده داوطلبان حضور در 
هیأت مدیره کانون وکالی دادگستری، 
اظهار کرد: »پیش از اعالم رد صالحیت 
هیچ جلسه ای با بنده در خصوص علل 
رد صالحیت صــورت نگرفت و حتی 

اجــازه مالقاتی برای دیــدار با قضات 
شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات 

داده نشد«.
وی گفت: »تصمیم گرفته شــده 
مبنی بر رد صالحیت گسترده داوطلبان 
عضویت در هیأت مدیره کانون وکالی 
دادگســتری، کامال خالف »قانون« 
و در عین حــال دور از شــأن »دادگاه 
عالــی انتظامی قضات« اســت«. این 
حقوقدان در خصوص ســوابق کاری 
خود، بیان داشــت: »بنده بــا بیش از 
پنجاه و دو سال ســابقه کار در سطوح 
مختلف اجرایی، مدیریتی و وکالتی در 
کشور، هیچگونه خطای »اخالقی«، 
»مالی« و »اعتقادی« نداشــته ام. اما 
متأسفانه مشخص نیست درباره بنده 
چه موضوعاتی مطرح شده که بر اساس 
آن منجر به رد صالحیت شده است«. 
این وکیل شاخص دادگستری تصریح 
کرد: »بخشی از افراد صالح و باتجربه به 
بهانه های مختلف رد صالحیت شده اند، 
عالوه بر این بسیاری دیگر نیز به دلیل 
پیش بینی رد صالحیت خــود برای 
عضویت در هیأت مدیره کانون وکالی 
دادگستری ثبت نام نکردند و یا از ادامه 
روند عضویت انصراف داده اند.بنده منکر 
حضور افراد صالح و جوان در لیســت 
تأییدی ها نیســتم، اما این سطح از رد 
صالحیت ها و اقدامات عاملی می شود 
تا احتماال تنها ۱۰ درصد از جمعیت ۳۰ 
هزار نفره وکیل کانون مرکز در انتخابات 

پیش رو شرکت کنند«.

کانون وکال در مسیر تضعیف
در حالی یک سوم لیست موردنظر 
کانون وکالی مرکز از سوی قوه قضائیه 

رد صالحیت شده اســت که بسیاری 
از آنها نام های شــناخته شــده ای در 
این حوزه هستند. بسیاری معتقدند 
این اتفاق تازگی ندارد و سالهاست که 
کانون وکال دستخوش این قلع و قمع ها 
می شــود. اما به نظر می رسد هر سال 
به شکل گسترده تری این موضوع رخ 
نشان می دهد و افراد بیشتری در لیست 
حذف قرار می گیرند. این در حالی است 
که اصلی ترین دلیل این راه اندازی این 
مجموعه دفاع آزادانــه از حقوق مردم 

بوده است.
حــدود 7۰ ســال قبــل »الیحه 
اســتقالل کانــون وکال« در ۲۳ ماده 
توســط دکتر مصدق، نخســت وزیر 
وقت تنظیم و به محاکم قضایی ابالغ 

و تصویب شد.
اســتقالل از دســتگاه قضایی و 
دفاع آزادانه از حقــوق مردم، از جمله 
مهم تریــن هدف های تاســیس این 

کانون ها هستند. 
با گذشــت نزدیک به 7۰ ســال از 
تاسیس این نهاد که در سراسر کشور 
دفتر مستقل دارد و اتحادیه کانون های 
وکالی دادگستری)اسکودا( هم در کنار 
آن شکل گرفته، رابطه آن با قوه قضائیه 

پرتنش شده است.
در سال های اخیر راه اندازی مرکز 
مشاوران قوه قضائیه که مجموعه ای 
اســت در موازات این کانون و زیر نظر 
مستقیم این قوه، اولین تهدید جدی 
بوده است. این تهدید زمانی جدی تر 
شــد که حرف و حدیث های فراوانی 
در خصوص ادغام ایــن کانون با مرکز 
مشاوران قوه قضائیه مطرح شد. طرحی 
که با اعتراض جدی اعضای کانون وکال 

در سراسر کشور مواجه شد. با این حال 
این طرح به شــکل دیگــری در قالب 
آیین نامه جدید در اســفند ۹۸ و دوره 
ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه 

اجرا شد.
در بخش هایــی از پیش نویــس 
پیشنهادی این آیین نامه، قوه قضائیه 
در قامــت مرجعی معرفی شــده که 
مستقیما در وظایف و مسئولیت های 
کانون های وکال وارد می شود و اجازه 
تغییرات و اصالحات را دارد. به طوری که 
اصالح و تغییر مفاد قانونی، شیوه های 
برگزاری آزمون هــا ، گزینش و تایید 
صالحیت داوطلبان، صــدور پروانه 
وکالت و تایید صالحیت کاندیداهای 
انتخابات هیات مدیره کانون های وکال 
هم برعهده قوه قضائیه شد. استدالل 
مقامات قــوه قضائیه این اســت که 
آیین نامه جدید در راستای تحول در 
دستگاه قضا و ساماندهی نظام وکالت 
توسط وکالی متعهد و مسئولیت پذیر 
اســت. موضوعی که از همــان ابتدا با 
واکنش و مخالفــت کانون های وکال و 

اسکودا مواجه شد.
 

 ذبح ماهیت و هویت وکالت
به اعتقاد مخالفان آیین نامه جدید، 
وکال باید بدون واهمه از ابطال پروانه و با 
شرافت حرفه ای و استقالل شغلی رها از 
ترس و مقید به سوگند وثاقت خود پای 
حکومت قانون بایستند. این در حالی 
است که در برنامه جدید وکیل کارمند 
قوه شده و کانون وکال سازمان تابعه و 
مطیع بخشنامه هاست و این موضع به 
عمد یا سهو، ذبح ماهیت و هویت وکالت 

را رقم می زند.

 محمد صالح  نقره کار، وکیل پایه 
یک دادگستری و عضو کانون وکالی 
مرکز با انتقاد از جریانی که طی دهه 
اخیر درصدد ضربه به استقالل وکیل 
و تزلزل هیمنه مستقل و مدنی نهاد 
وکالت است ضمن هشــدار نسبت 
به تبعات خط مشی استحاله کانون 
وکال می گویــد: »اول قربانــی نقض 
اســتقالل نهاد وکالت، حقوق بشر و 
شهروندی است. وکال ستون اصلی در 
تضمین کارآمد حقوق بشر هستند. 
وکیل بــدون هجمه بیرونــی باید 
دادرسی عادالنه و کارآمد را رقم زند. 
حق دفاع پشــتوانه استیفای حقوق 
ملت است. هر حق بشر و شهروندی 
ضایع شود این شمشیر اخته و افراشته 
حق دفاع اســت که تضمین و تامین 
آن را سبب می شود. اگر این خاکریز 
فروریخــت یا از ماهیت مســتحکم 
مستقل تهی شــد فاتحه حق دفاع و 
به تبع، پشــتوانه حقوق شهروندی 
اعم از حقــوق عمــوم و عمومی در 
 مصاف قدرت و صاحبان زور خوانده 

خواهد شد«.
این در حالی اســت که بســیاری 
از صاحب نظــران رد صالحیت هــا 
در انتخابات این مجموعه مســتقل 
را بزرگترین ضربه به اســتقالل وکال 
می دانند. عباس شیخ االسالمی، وکیل 
پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی 
گروه حقوق دانشــگاه آزاد مشهد در 
خصوص ضرورت وجود استقالل برای 
کانون وکال، به ایسنا گفته است: »کانون 
وکال در کشــورهای دیگــر و در تمام 
دنیا یک نهاد خصوصی است که یک 
وظیفه عمومی را به عهده گرفته است. 
بنابراین به دالیل متعدد نباید این نهاد 
زیرمجموعه قوه قضائیه یا دادگستری 

یا دیگر نهادها باشد«.
بسیاری از صاحبنظران معتقدند 
وجود نهادهای مدنی مستقل همواره 
راهی برای برقراری دموکراســی در 
حکومت هاست. این در حالی است که 
کانون وکالی کشور یکی از قدیمی ترین 
نهادها با این ویژگی اســت. نهادی که 
استقالل آن مساوی اســت با دفاع از 
حقــوق شــهروندی و اضمحالل آن 
مساوی خدشه بر اعتماد عمومی و زیر 
ســوال رفتن استقالل دســتگاه قضا 
است. موضوعی که رد صالحیت های 
گســترده در انتخاباتی مســتقل آن 
 را بــه شــدت بــه شــائبه ای بزرگ 

تبدیل می کند.

یک سوم داوطلبان عضویت در هیات مدیره کانون وکالی مرکز ردصالحیت شدند 

استقالل رأی زیر تیغ نظارت

در انتخابات هیأت مدیره 
کانون وکالی دادگستری 
در حالی یک سوم لیست 

موردنظر کانون وکالی مرکز از 
سوی قوه قضائیه رد صالحیت 

شده است که بسیاری از آنها 
نام های شناخته شده ای در 
این حوزه هستند. بسیاری 

معتقدند این اتفاق تازگی 
ندارد و سال هاست که کانون 

 وکال دستخوش این 
قلع و قمع ها می شود

به اعتقاد صاحبنظران وکال 
باید بدون واهمه از ابطال 

پروانه و با شرافت حرفه ای 
و استقالل شغلی رها از 
ترس و مقید به سوگند 

وثاقت خود پای حکومت 
قانون بایستند و از حقوق 

شهروندان دفاع کنند
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اولویت کار پلیس پایتخت، برخورد
 با بی حجابی و بدحجابی اعالم شد

رئیس پلیس پایتخت اعالم کرد که اجرای طرح 
مقابله با بی حجابی و بدحجابــی اولویت کار پلیس 
قراردارد. به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی در 
مراسم نکوداشت و قدردانی از فعاالن و دست اندرکاران 
طرح امنیت اجتماعی و اخالقی گفت: پلیس پایتخت 
سلسله طرح های هدفمند و هوشمندانه ای را برای 
تامین و ارتقــای امنیت شــهروندان تهرانی به اجرا 
درآورده است. یکی از این طرح ها طرح رعد است که 
در حوزه همه کالنتری های پایتخت به منظور برخورد 
با ناهنجاری های اجتماعی به مرحله اجرا در می آید و 
در این طرح از ظرفیت و توانمندی همه کالنتری ها 
برای ارتقــای امنیت و آرامــش محله های پایتخت 
استفاده می شــود. وی ادامه داد: در فضای حقیقی و 
مجازی در مقابل کسانی که عفت عمومی جامعه را 
به چالش می کشند ایستاده ایم و همواره از آمران به 
معروف و ناهیان از منکر دفاع همه جانبه داشــته و 

خواهیم داشت.
    

وزیر بهداشت:

وارد موج هفتم کرونا شده ایم
همزمان با افزایش دوباره 
آمار افراد مبتال بــه کرونا در 
کشــور، وزیر بهداشت اعالم 
کرد که وارد »مــوج هفتم« 
این بیماری شــده ایم. بهرام 
عین اللهی پنج شنبه شب از شهروندانی که شش ماه 
از آخرین دوز واکسن آنها گذشته خواست تا واکسن 
یادآورد تزریق کنند و به رعایت پروتکل های بهداشتی 
نیز بیشــتر توجه کنند. به گزارش وازرت بهدات ۲۴ 
ساعت منتهی به ظهر جمعه، ۲۴ تیر، ۱۳ بیمار دیگر 
مبتال به کرونا در کشور جان باختند. طی همین مدت، 
۴77۲ بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹ نیز در کشــور 

شناسایی شده و ۵۶۵ نفر از آنها بستری شدند.
    

پلمپ ۲۹ آرایشگاه زنانه در یاسوج
دادستان یاسوج از پلمپ ۲۹ آرایشگاه زنانه در این 
شــهر به دلیل ترویج بی بندوباری در فضای مجازی 
خبر داد سید علی ملک حسینی در خصوص وضعیت 
نابسامان فعالیت آرایشگاه های زنانه افزود: با گذر اندکی 
در فضای مجازی استان، متأســفانه شاهد اقدامات 
غیرمتعارف و مجرمانه به ویژه از سوی برخی صنوف و به 

تبع ترویج بی بندوباری و هنجارشکنی هستیم.
    

حکم قطع دست سارقان
 در خراسان رضوی در مرحله اجرا

دادستان خراسان رضوی 
گفــت: مرحله جدیــدی از 
برخوردهــای قاطع قضائی با 
یغماگران اموال مــردم آغاز 
شــده و برخــی پرونده های 
احکام حدی )قطع دســت( در مرحله اجرا قرار دارند. 
به گزارش مهر، محمدحسین درودی افزود: در صورتی 
که جرایم سرقت، شروط ۱۶ گانه صدور حکم حد )قطع 
دست( را داشته باشند، قضات براساس قانون و شرع و 
بدون توجه به هیاهوهای خارجی، به این گونه جرایم 
رسیدگی می کنند و رأی به قطع دست و حتی اعدام 

می دهند.
    

تازه ترین آمار مبتالیان سرخک
در کشور

رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن 
وزارت بهداشــت از کاهش موارد جدید شناســایی 
سرخک طی یک ماه گذشته خبر داد.  محسن زهرایی 
به ایسنا توضیح داد: از اوایل سال جاری میالدی تاکنون 
حدود 7۲۸۰ مورد مشکوک به سرخک ) کسانی که تب 
و دانه های قرمز رنگ روی پوست بدن شان داشتند( 
بررسی شدند که از این تعداد ۵۵۵۴ نفر ایرانی، ۱۶۸7 
مورد اتباع افغان، ۱۵ نفر پاکســتانی و حدود ۱۰ نفر 
از ســایر ملیت ها بودند. با بررسی این موارد مشکوک 
مشــخص شــد از تعداد یاد شــده ۱7۶ نفر مبتال به 
سرخک بودند که ۹۵ نفر اتباع افغان، 7۶ نفر ایرانی و ۵ 

نفر پاکستانی بودند.
    

گسترش کرونا 
دانشگاه ها را تعطیل نخواهد کرد

معاون آموزشــی وزارت 
علوم گفت: حتی اگر شــیوع 
کرونا دوباره افزایشی شود، به 
هیچ وجه تعطیلی نداریم بلکه 
باید روی »آموزش ترکیبی« 
کار کنیم. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قاسم 
عموعابدینی افزود: وقتی آموزش حضوری در دانشگاه 
تهران شروع شــد، تالش دیگر دانشــگاه ها برای از 

سرگیری آموزش حضوری دوچندان شد.

از گوشه و کنار 

کم آبی و خشک شدن دریاچه ارومیه موضوع تازه ای نیست، 
اما هر بار که حال این بیمار، کمی بهبود می یابد، کورسوهای 
امید نسبت به احیای آن هم روشن می شود، اما به نظر می رسد 
اینبار بیمار رو به احتضار اســت و بســیاری، دیگر امیدی به 
گذرش از این حال ناخوش ندارند. همین نگرانی سبب شده 
است که در روزهای گذشته هم تعدادی از کاربران شبکه های 
اجتماعی نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه واکنش نشان 
دادند. واکنش هایی که حتی به برخوردهای امنیتی هم کشیده 
شد. در این میان سوال اصلی این است که چرا طرح های احیا 

به جایی نرسید و حال شاهد مرگ این دریاچه نمکی هستیم.
هر چند در سال های اخیر دولت روحانی با تشکیل ستاد 
احیای دریاچه ارومیه وعده کرده بود که این دریاچه را احیا و 
آن را از مرگ نجات می دهد اما موفق نشد. این در حالی است که 
برخی از کارشناسان معتقدند که ستاد احیای دریاچه ارومیه 
عملکرد مطلوبی نداشته و همین امر به ناکامی این طرح منجر 
شده است. آنطور که رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس 
اذعان دارد تا به امروز بیش از پنج هزار و 7۰۰ میلیارد تومان برای 
احیای دریاچه ارومیه هزینه شده است، اما نتیجه ای که برای 

آن ترسیم شده بود حاصل نشد.
کارشناسان معتقدند ۱۸ درصد مشکل خشکی دریاچه 

ارومیه ناشــی از تغییر اقلیم و۸۲ درصد مدیریت غلط منابع 
آبی است. با این حال به نظر نمی رســد هنوز عزم جدی برای 
کم کردن از سهم ۸۲ درصدی دولت وجود داشته باشد. طی 
روزهای اخیر موضوع خشکی دریاچه ارومیه در مجلس شورای 

اسالمی مطرح شد و بازخوردهای بسیاری هم داشته است.

توجه به دریاچه ارومیه ضروری است
رئیس مجلس شورای اسالمی در آخرین جلسه علنی در 
جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع 
طبیعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد 
ستاد احیای دریاچه ارومیه، پس از تصویب این تقاضا توسط 
نمایندگان مجلس در اظهاراتی تأکید کرد: واقعاً موضوع دریاچه 
ارومیه موضوعی مهم و ملی است و موضوعی استانی نیست و اگر 
به احیای این دریاچه توجه نشود و درباره آن چاره اندیشی صورت 
نگیرد اثرات زیست محیطی ناشی از آن چندین میلیون نفر را 

تحت تأثیر مسائل اقتصادی، سالمت و بهداشت قرار می دهد.

تحقیق و تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه 
الزامی است 

چندی روز پیش نیز نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو 

در مجلس شورای اسالمی از تحقیق و تفحص از ستاد احیای 
دریاچه ارومیه خبر داده و گفته بود: این طرح به زودی در صحن 
علنی مجلس به رأی گیری گذاشته خواهد شد و در صورت 

همراهی نمایندگان و تصویب، فرایند آن آغاز می شود.
روح اله متفکر آزاد اظهار کــرده بود: طراح طرح تحقیق و 
تفحص از ســتاد احیای دریاچه ارومیه، این دریاچه را نگین 
آذربایجان دانســت و افزود: تراز آبی ایــن دریاچه به دلیل 
خشکسالی های متوالی به شــدت کاهش یافته ولی ستاد 
احیا هم میلیاردها تومان در راســتای احیای دریاچه هزینه 
کرد که اکنون ثمره خاصی از این هزینه ها را شاهد نیستیم؛ 
لذا معتقدیم باید نحوه عملکرد و هزینه کرد این ستاد مورد 

ارزیابی قرار گیرد. 
وی با تاکید بر اینکه خشکیدن دریاچه ارومیه به دغدغه 
جدی مردم شمالغرب تبدیل شده است، خاطرنشان کرده بود: 
خشک شدن این دریاچه عالوه بر استان ها و شهرهای حاشیه 
دریاچه، بیشترین تأثیر منفی را در سمت شرق این دریاچه 
خواهد داشت چراکه بیش از ۱۴ میلیون نفر از تبریز تا نزدیکی 

تهران از ریزگردهای نمکی آن در امان نخواهند بود.

تکلیف بر اجرای بسته نرم افزاری طراحی شده 
دیروز همچنین رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: ستاد احیای دریاچه ارومیه مکلف است بسته نرم افزاری 

برای احیای این دریاچه را اجرایی کند.
علی سالجقه درگفت و گو با ایسنا درباره انتقادات برخی 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی به عملکرد ستاد احیای 

دریاچه ارومیه اظهار کرد: هنوز در ستاد احیای دریاچه ارومیه 
همان تیم قبلی هستند و مدیریت ســتاد به سازمان محیط 
زیست واگذار نشده و همان افرادی هســتند که از قبل کار را 
ادامه می دهند. ما مکلف هستیم به عنوان دستگاه حاکمیتی 
کار خودمان را انجام دهیم، نماینده ما طبق روال در جلسات 

شرکت می کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: اگر بسته نرم 
افزاری زودتر عملیاتی می شــد و کارهای ســخت افزاری و 
هزینه کردها در زمینه ساخت ســد، تونل و ... انجام نمی شد، 
شرایط بهتری رقم می خورد و نتایج ملموس و هزینه ها بسیار 

کمتر می شد.
سالجقه درباره این بســته این طور توضیح داد: کامال یک 
بسته نرم افزاری است و بیشتر جنبه مدیریتی مطرح است و 
مسائلی چون کاهش مصارف آب در بخش های مختلف به ویژه 

کشاورزی و استفاده مجدد از آب  را در برمی گیرد.

ناکامی طرح احیا و خطری که 14 میلیون نفر را تهدید می کند

این بار دریاچه ارومیه را از دست می دهیم؟

گزارش


