
ماس در اراضی اشغالی 
فرامرز اصغری 

هیاکو ماس وزیر امور خارجه آلمان امروز برای سفری 
رسمی راهی سرزمین های اشاغالی فلسطین می شود.

حال این سوال مطرح است که اهداف وی از این سفر 
چیست و چرا مقطع کنونی را برای انجام آن در نظر 

گرفته است؟ 
نگاه��ی به عملکرده��ای آلمان ط��ی ماه های اخیر 
نش��ان می دهد که این کش��ور تحرکات جدیدی را 
ب��رای ایفای نقش در معادالت خاورمیانه با محوریت 
مسئله فلس��طین در پیش گرفته است. یکی از این 
اقدام��ات را در قرار دادن حزب اهلل لبنان در لیس��ت 
گروه های تروریستی می توان مشاهده کرد. در اقدامی 
که با واکنش های منفی جهانی نیز همراه شد، آلمان 
نام حزب اهلل در این لیس��ت قرار داد که بسیاری آن 
را اقدامی در جهت جلب رضایت رژیم صهیونیستی 
عنوان کردند.  نکته دیگر فعال شدن آلمان در حوزه 
تب��ادل زندانیان میان حماس و رژیم صهیونیس��تی 
اس��ت. اخیرا اخب��اری مبنی بر جدی تر ش��دن این 
تبادل مطرح ش��ده و آلمان نیز تالش دارد تا در این 
حوزه نقش خود را به نمایش گذارد. نکته دیگر آنکه 
رژیم صهیونیس��تی اخیرا از اجرای طرح الحاق کرانه 

باختری به اراضی اشغالی خبر داده است. 
نتانیاهو نخست وزیر این رژیم تاکید دارد که به زودی 
این الحاق اجرا خواهد ش��د در حالی که از یک س��و 
آمریکا با این اقدام همراهی چندانی ندارد و از سوی 
دیگر این الحاق واکنش گسترده فلسطینی ها و حتی 
فروپاشی توافقات گذشته را می تواند به همراه داشته 
باشد.  با توجه به این تحوالت می توان گفت که ماس 
با سفر به اراضی اشغالی به دنبال آن است که از یک 
سو گزارش��ی از عملکردهای آلمان علیه حزب اهلل و 
جبهه مقاومت به صهیونیست ها ارائه نماید و از سوی 
دیگر مس��ئله الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی 
از اصلی ترین محورهای س��فر وی اس��ت. ماس برآن 
است تا پیامدهای این روند از جمله تاثیر آن بر روند 
تبادل اس��را را به نتانیاهو گوشزد نماید. البته باید در 
نظر داش��ت که این امر به معن��ای مخالفت آلمان با 
طرح الحاق نیست بلکه با زمان آن مخالف است بویژه 
اینک��ه این اقدام می تواند به تش��دید بحران در روند 
سیاسی منجر شود.  نکته دیگر آنکه در مقطع کنونی 
که آمریکا با چالش��های گسترده داخلی مواجه است 
این سفر فرصتی برای نتانیاهوست تا از ظرفیت های 
اروپ��ا برای اج��رای طرح هایش بهره ب��رداری نماید. 
به هر تقدیر س��فر ماس به اراضی اشغالی نمی تواند 
زمینه ساز صلح و ثبات باشد چرا که المان با تحریم 
حزب اهلل نش��ان داد که اراده ای ب��رای صلح ندارد و 
همچن��ان در مس��یر حمایت ی��ک جانب��ه از رژیم 
صهیونیستی گام بر می دارد. برآیند رفتاری آلمان ها 
نشان می دهد که آنها هنوز به آن بلوغ سیاسی دست 
نیافته اند که بتوانند به صورت مستقل و منصفانه در 
تحوالت منطقه ایفای نقش داش��ته باشد و همچنان 
در چارچ��وب ب��ازی آمریکا و صهیونیس��ت ها ایفای 
نقش می کنند که موجب عدم اعتماد فلس��طینی ها 

به عملکردهای این کشور شده است.

گزارشیادداشت

این روزها در حالی اعترا ض های ضد نژادپرس��تی مردم به 
دس��تور دولتمردان آمریکا س��رکوب می شود که گزارش ها 
نش��ان می دهد  پلیس آمریکا س��االنه حدود ۱۰۰۰ نفر را 
می کشد که شمار قربانیان سیاه پوست این اقدامات بیشتر 

از دیگران است.
روزنامه واشنگتن پس��ت در مطلبی نوشت: اعتراضات علیه 
آدم کشی پلیس آمریکا در سال ۲۰۱۵ در سراسر این کشور 
گسترش یافت. معترضان در شیکاگو راهپیمایی کردند، در 
بالتیمور اعتراضات به آشوب کشیده شد و ناحیه ای بیرون از 
پاسگاه پلیس مینیاپلیس را چند هفته تحت کنترل گرفتند. 
بر اس��اس گزارش ه��ا، معترضان به خیابان های فرگوس��ن 
آمدند؛ جایی که پلیس سفیدپوس��ت س��ال قبل از آن یک 
نوجوان سیاه پوست را کشته بود و این امر بحث ملی تازه ای 
را درباره اس��تفاده از زور و نح��وه رفتار پلیس با اقلیت ها به 
جریان انداخته بود. آن سال واشنگتن پست جمع آوری آمار 
را از اینکه چند نفر از مردم با ش��لیک پلیس کش��ته شدند، 
شروع کرد. تا پایان سال ۲۰۱۵، ماموران پلیس حدود هزار 
نفر را با شلیک گلوله کشته بودند که دو برابر آماری است که 
دولت فدرال در یک سال ثبت کرد.با مطرح شدن این بحث 
از یک شهر به شهر دیگر، برخی مسئوالن قول دادند استفاده 
پلیس از زور اصالح می شود. با این حال سال بعد هم پلیس 
در سراسر کشور حدود هزار نفر را با شلیک گلوله کشت. در 
س��ال ۲۰۱۷ هم همین آمار تکرار شد و در سال های بعد از 

آن هم، بر اس��اس آماری که این روزنامه ثبت می کند، تکرار 
ش��د. از س��ال ۲۰۱۵، پلیس ۵۴۰۰ نفر را کشته است.این 
آمار تاثیرناپذیری موج اعتراضات را نش��ان داده است، نظیر 
اعتراضاتی که به دنبال مرگ جورج فلوید به دس��ت پلیس 
مینیاپلیس، هم اکن��ون در خیابان های آمریکا جریان دارد. 
آمار افراد کش��ته شده به رغم نوسان در آمار جرم، تغییرات 
در کادر مدیریت پلیس و اعمال فشار در سراسر کشور برای 

اصالح عدالت کیفری، ثابت مانده است.
حتی با وجود اینکه همه گیری کرونا و دیگر محدودیت ها، 
هفته ها میلیون ها نفر را در خانه نگه داشت، پلیس در هفته 
اول ژوئن، ۴۶۳ نفر را کش��ت که ۴۹ نفر بیش��تر از آمار در 
مدت مشابه سال ۲۰۱۹ است. در مه )اردیبهشت -خرداد(، 
پلیس با ش��لیک گلوله، ۱۱۰ نفر را کشت که بیشترین آمار 
از مدت زمانی محس��وب می ش��ود که ای��ن روزنامه چنین 
حوادثی را ردیابی می کند. کس��انی که دهه ها این موضوع را 
دنبال کرده اند، ش��اهد تکرار و تغییر نکردن این روند در هر 
سال بوده اند. نکته قابل توجه آنکه سخنگوی کاخ سفید در 
نشست خبری خود عنوان کرد که دولت آمریکا درباره اقدام 
پلیس علیه معترضان در مقابل کاخ سفید، پشیمان نیست. 
الزم به ذکر اس��ت در اعتراضات ضد نژادپرس��تی دوش��نبه 
ش��ب در منطقه بروکلین ش��هر نیویورک، در فاصله زمانی 
تنه��ا ۱۰ دقیقه ۷ نفر هدف تیران��دازی قرار گرفتند. صدها 
گروه حقوق بش��ری در نامه ای خطاب به شورای حقوق بشر 

سازمان ملل متحد، خواستار تحقیق درباره سوء رفتار پلیس 
آمری��کا به ویژه در برخورد با معترضان ش��دند. الزم به ذکر 
اس��ت برخالف اظهارات مقام های آمریکایی مبنی بر نسبت 
دادن تخریب اموال عمومی به معترضان خش��ن، کلیپ های 
ویدئویی از اعتراضات آمریکا نشان می دهد افسران پلیس با 

چاقو، الستیک خودروهای معترضان را پنچر می کنند.
خبر دیگر آنکه همزمان با جهانی ش��دن اعتراض های ضد 
نژادپرس��تی س��ازمان ملل به کارمندانش دس��تور داده از 
ش��رکت در اعتراضاتی که در پی قتل شهروند سیاه پوست 
آمریکایی در این کش��ور آغاز و به کش��ورهای دیگر بسط 
یافت خودداری کنند، اقدامی که نقض منشور این سازمان 
خوانده ش��ده اس��ت. »آنتونیو گوترش«، دبیرکل سازمان 
ملل روز پنجش��نبه در یک نشس��ت مج��ازی در گفت وگو 
ب��ا کارمندان این س��ازمان گفت: بس��یاری از همکاران در 
س��ازمان ملل تمایل دارند در این زمین��ه صحبت کنند و 

فعال باشند، اما باید خویشتن داری کنند.
گوترش افزود: همه ما از وحش��یگری انجام ش��ده در قتل 
»جورج فلوید« شوکه شدیم. مهم است که بدانیم در مرکز 
این بحران، یک سوال جدی درباره نژادپرستی وجود دارد.

صاحب نظ��ران ح��وزه جامعه شناس��ی با تحلی��ل رویکرد 
این روز های ترامپ می گویند مقصر دانس��تن محرک های 
خارج��ی بدون ارائه ش��واهد قان��ع کننده، ب��ه مفهوم بی 
توجهی به مس��ائل اساسی است. مسائل اساسی اعتراضات 
این روز های آمریکا در س��رخوردگی م��ردم از کمبود های 
س��اختاری گوناگون و انزجار از خش��ونت همیشگی پلیس 
ای��ن کش��ور علیه رنگین پوس��تان خالصه می ش��ود و اگر 
نابرابری و بی عدالتی که با ش��یوع کرونا علیه این قش��ر از 
مردم آمریکا تشدید شده را هم به آن افزود، بی شک خشم 
و انفجار را به دنبال دارد و شاهد رفتار هایی خواهیم بود که 

جرم خشونت آمیز شناخته می شوند.
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نائب رئیس دفتر سیاس��ی حماس در واکنش 
ب��ه اتفاقات اخیر لبنان اعالم کرد، مش��خص 
است چه کس��ی در پش��ت پرده فتنه انگیزی 
اخی��ر لبن��ان بود و هم��ه اینها ب��رای منافع 

صهیونیستی-آمریکایی انجام می شود.
شنبه ش��ب هفته جاری ویدئویی در لبنان از 
توهین عده ای به همسر پیامبر )ص( دست به 

دست ش��د و اعتراضاتی را به دنبال داشت؛ ویدئویی که 
با واکنش س��خت حزب اهلل و »نبیه بری« رئیس پارلمان 

روبرو شد.
»صالح العاروری« نائب رئیس دفتر سیاس��ی حماس در 
واکن��ش به همین موضوع به ش��بکه »المیادین« گفت: 
می دانیم چه کسی در پشت فتنه فرقه ای است که سعی 
در ش��عله ور کردن آن در لبن��ان را دارند؛ تمامی فتنه ها 
و جنگ های داخلی به نفع اس��رائیل اس��ت و اس��رائیل 
ای��ن فتنه ها را از طریق متحدان خ��ود تحریک می کند 
و توسعه می دهد.وی افزود: س��یده عایشه نیاز به کسی 
ندارد که از وی دفاع کند، )آیت اهلل( سید علی خامنه ای 
)رهبر انقالب اسالمی ایران( فتوایی دینی صادر کرده که 

بر اساس آن توهین به همسران پیامبر و صحابه 
حرام است به همین دلیل در ایران هیچ روحانی 
نمی توانی پیدا کنی که به صحابه ناسزا می گوید 

یا توهین می کند.
العاروری ادامه داد: هر مدرسه والیت فقیه و هر 
روحانی شیعه این اقدام را رد و محکوم می کند 
و ای��ن رفتاری نیس��ت که مورد تأیی��د برادران 
ش��یعه باش��د. در همین ح��ال رئیس اتحادی��ه علمای 
مقاوم��ت و اعض��ای تجمع علمای مس��لمان در واکنش 
ب��ه اتفاقات اخیر لبنان اعالم کردند، اینها نش��ان دهنده 
مداخ��الت خارجی برای تخریب لبنان از طریق ضربه به 
مثلث »ارتش، ملت و مقاومت« اس��ت. ش��عار لغو سالح 
مقاومت با منافع وطن در تناقض اس��ت و وارد شدن این 
ش��عار در شعارهای معیشتی ناش��ی از بحران اقتصادی، 
نش��ان دهنده مداخالت خارجی است که تخریب کشور 
را از طری��ق هدف گرفتن معادله قدرتمند ملت، ارتش و 
مقاومت دنبال می کند. آنها در ادامه تاکید کردند که این 
تظاهرات توسط عده ای برای تأکید بر لغو سالح حزب اهلل 

لبنان برگزار شده بود.

افشای پشت پرده تحوالت اخیر لبنان
به گفته مدیر و مؤسس یک سازمان غیر دولتی 
در انگلیس، برنامه پهپادی این کشور احتماال 
ب��ه ط��ور مش��ترک مس��ئول جرائ��م جنگی 

آمریکاست.
 »کری��س کول«، مدیر و مؤس��س س��ازمان 
غیر دولتی »Drone Wars UK« در کشور 
انگلیس، در گفت وگو با خبر گزاری اسپوتنیک، 

برنامه پهپادی انگلیس را به دلیل یکپارچگی این برنامه 
با برنامه پهپادی ایاالت متحده، مش��ترکاً مسئول جرائم 
جنگی آمریکا دانسته است. مدیر این سازمان غیر دولتی 
گفته است که انگلیس احتماال در جنایت های جنگی که 

آمریکا در جهان مرتکب می شود، مسئول است.  
وزارت دفاع انگلیس تأیید کرده که این کشور از وسایل نقلیه 
هوایی بدون سرنشین یا پهپاد های مسلح در مأموریت های 
مخفی استفاده می کند.بر اساس گفته سازمان غیر دولتی 
Drone Wars UK، ماهی��ت، موقعیت و گس��تره این 
مأموریت ه��ا و قانونی بودن و همچنین ش��مار تلفاتی که 

آنها به جا گذاشته اند مبهم مانده است.   
آخری��ن گ��زارش گروه نظارت��ی این س��ازمان غیر دولتی 

نش��ان می دهد که برنامه های پهپ��ادی آمریکا 
و انگلیس، زیرس��اخت ها، تولی��دات، اطالعات و 
هماهنگ سازی های مشترکی دارند و این موارد تا 
اندازه ای مشترک هستند که حتی این دو برنامه 
را به یکدیگر مرتبط کرده  است. کریس کول در 
مصاحبه با خبرگزاری اس��پوتنیک توضیح داده 
است که انگلیس با سهیم شدن در برنامه پهپادی 
آمریکا که شامل عملیات های بمباران  می باشد، این کشور 

را در هر جنایتی که انجام می شود مقصر می کند.   
وی با اش��اره ب��ه یکپارچگ��ی برنامه پهپ��ادی آمریکا و 
انگلیس گفت: »روابط تاریخی نزدیک، استفاده مشترک 
از زیرساخت ها و عملیات های یکپارچه، برنامه )پهپادی( 
این دو کش��ور را به عنوان یک نهاد مشترک به یکدیگر 
نزدیک کرده اس��ت.«   مدیر این س��ازمان غیر دولتی در 
پایان ای��ن مصاحبه عن��وان کرد که از دول��ت انگلیس 
خواسته اند درباره عملیات های پهپادی خود شفاف عمل 
کند ودرباره اینکه چه تعداد پهپاد را به کار می برد، کجا 
آنها را مس��تقر می کند و هدف این مأموریت ها چیس��ت 

جزئیات ارائه کند.  

لندن شریک جرم جنایت های پهپادی آمریکا 

خیانت به فلسطین با پروژه نئوم 
یک حساب توئیتری وابسته به سفارت دولت سعودی در آمریکا از حضور 

یک شرکت امنیتی صهیونیستی در پروژه »نئوم« خبر داد.
صفح��ه »العربیه االن« در توئیتر که عمدتا اقدام به نش��ر اخبار س��فارت 
س��عودی در آمریکا می کند، از حضور ش��رکت معروف اس��رائیلی »چک 

پوینت« در پروژه »نئوم« در شمال شرق عربستان پرده برداشت.
به نوش��ته وبگاه عربی۲۱، مرکز این شرکت که در بخش امنیت سایبری 
فعالیت دارد، در تل آویو است و برای تعدادی از کشورها خدمات امنیتی 
ارائ��ه می دهد.پس از انتش��ار این خبر در این حس��اب توئیتری، جنجال 
بسیاری در میان کاربران عربستانی به وجود آمد و حساب کاربری مذکور، 
ساعاتی بعد مجبور به حذف توئیت خود شد و »سعود کایلی« مدیر دفتر 
اطالع رس��انی سفارت ریاض در واش��نگتن نیز مدعی شد که این صفحه 

توئیتری دیگر از سوی سفارت مدیریت نمی شود.
با وجود تکذیب این خبر از س��وی سفارت سعودی، اما کاربران عربستان 
با دیده تردید به این تکذیبه نگریس��تند و بس��یاری نوشتند که احتمال 

درستی خبر بسیار باالست.
ب��ه گفته »عبدالخالق فاروق« به ش��بکه المیادین، پ��روژه نئوم، پروژه ای 
نیس��ت که تحت تأثیر قوانین داخلی سعودی باشد و بنابراین هر شرکت 
سعودی می تواند شرکای اسرائیلی در منطقه برای خود داشته باشد، زیرا 
همکاری تجاری شرکت های عربی با اسرائیل تابع قوانین بین المللی است 
و قوانین مربوط  به »محدودیت همکاری تجاری با اسرائیل در عربستان« 

نمی تواند بر این همکاری تأثیرگذار باشد.
»عبداهلل صوالحه« مدیر مرکز پژوهش های اس��رائیل-اردن نیز گفته است 

که در این پروژه از پول و سرمایه عربستان و کشورهای عربی، تکنولوژی 
رژیم صهیونیس��تی و نیروی کار اردن و مصر اس��تفاده می ش��ود. »نئوم« 
طرح��ی برای س��اخت یک ابرش��هر در منطقه »طائف« در ش��مال غرب 
عربس��تان اس��ت که قرار اس��ت فاز اول آن تا س��ال ۲۰۲۵ افتتاح شود. 
ش��هری که گفته می ش��ود ۲۶ هزار ۵۰۰ کیلومتر مربع وس��عت خواهد 

داشت؛ یعنی ۳۳ برابر شهر نیویورک و سه برابر کشور قطر.
برخی منابع اعالم کردند دیروز  دومین هواپیمای اماراتی به صورت علنی 
در ف��رودگاه بن گوریون واق��ع در تل آویو به زمین بنش��یند.این دومین 
هواپیمای اماراتی است که در فرودگاه بن گوریون واقع در ۱۵ کیلومتری 
جنوب ش��رق تل آویو طی یک ماه اخیر فرود می آید.گفته می ش��ود که 
حرکت هواپیماهای اماراتی در اراضی اش��غالی به بهانه انتقال کمک های 

بشر دوستانه برای فلسطینی ها انجام می شود.
این هواپیما برای نخستین بار با آرم شرکت هواپیمایی امارات در فرودگاه 
ب��ن گوریون فرود خواهد آمد.چند هفت��ه قبل یک روزنامه عبری زبان از 
اجرای نخس��تین پرواز مس��تقیم امارات به مقصد فرودگاه بن گوریون در 

تل آویو خبر داده بود.
این نخس��تین باری است که یک هواپیمای باری از سوی شرکت اماراتی 
االتحاد که یک ش��رکت هواپیمایی ملی در ابوظبی اس��ت در فرودگاه بن 
گوریون در ش��هر تل آویو فرود می آید.چندی قبل نیز منابع رس��انه ای 
رژیم صهیونیستی اعالم کرده بودند که کشور امارات یک فروند هواپیمای 

لوکس در اختیار صهیونیستها قرار داده است. 
این منابع اعالم کردند که صهیونیس��تهایی ک��ه در مراکش از ماه مارس 
به دلیل بس��ته شدن حریم هوایی این کش��ور در سایه گسترش ویروس 
کرونا سرگردان بودند از طریق یک هواپیمای اماراتی لوکس از این کشور 

خارج شدند.

محور چین-روسیه تهدید فزاینده ای علیه اروپا
دبیرکل س��ازمان پیمان آتالنتیک ش��مالی )ناتو( گف��ت: پکن به همراه 
مسکو به »تهدید« فزاینده ای برای اروپا تبدیل شده است و قدرت گرفتن 
چین، پیامدهای امنیتی برای متحدان ناتو دارد. »ینس اس��تولتنبرگ« 
در یک ویدئو کنفرانس کوتاه از بروکسل گفت: ظهور چین اساسا توازن 
قدرت در جهان را تغییر داده... تهدیدهای جوامع باز و آزادی های فردی را 
افزایش داده و رقابت بر سر ارزش ها و سبک زندگی ما را افزایش داده است.

اس��تولتنبرگ افزود: اما آنها )چینی ه��ا( اکنون دومین بودجه بزرگ دفاعی را در 
جهان دارند و س��رمایه گذاری هنگفتی در قابلیت های نظامی مدرن از جمله در 
بخش موشکی کرده اند که توان رسیدن به خاک کشورهای متحد ناتو را دارند. ما 
شاهد نیروهای چینی در منطقه شمالگان، در آفریقا هستیم. شاهدیم که آنها در 
زیرساختارهای حیاتی ما سرمایه گذاری می کنند و همکاری بیشتری با روسیه 

دارند. همه این ها پیامدهای امنیتی برای متحدان ناتو دارد.

3 هزار زندانی طالبان آزاد شده اند
رییس  ش��ورای مصالحه ملی افغانس��تان با تاکید بر آمادگی این کشور 
برای آغ��از مذاکرات بین االفغان��ی، از آزادی ۳ ه��زار زندانی طالبان از 
س��وی کابل خبر داد. »عبداهلل عبداهلل«، اعالم کرد تاکنون حدود س��ه 
هزار زندانی طالبان از زندان های دولتی آزاد ش��ده اند.عبداهلل عبداهلل در 
همایش��ی پیرامون کمک های بین المللی برای تأمین صلح در افغانستان، 
ابراز امیدواری کرد است که شمار زندانیان آزاد شده گروه طالبان تا روز آغاز 
مذاکرات تکمیل شود و به سطحی برسد که قابل قبول دو طرف باشد و مانع آغاز 
مذاکرات بین االفغانی نش��ود.گروه طالبان از آزادی پنج هزار زندانی خود پیش از 
ش��روع مذاکرات به عنوان پیش ش��رط یاد می کند. این گ��روه نیز تاکنون حدود 
۴۵۰ زندانی وابسته به دولت را آزاد کرده است.رییس شورای عالی مصالحه ملی 
افغانس��تان از س��وی دیگر تأکید کرد که »جمهوری اس��المی افغانستان« آماده 

مذاکره است و برای تحقق صلح از هیچ تالشی دریغ نمی کند.

پیام تسلیت سید حسن نصر اهلل 
»س��ید حسن نصراهلل« دبیر کل حزب اهلل لبنان، با »زیاد النخاله« دبیر 
کل جنبش جهاد اس��المی فلس��طین تلفنی صحبت کرد و درگذش��ت 

»رمضان عبداهلل شلح« دبیرکل سابق این جنبش را تسلیت گفت.
در همین ارتباط، وبگاه خبری »العهد«  نیز گزارش داده بود که »شیخ 
نعیم قاس��م« معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان درگذش��ت دبیرکل س��ابق 
جهاد اس��المی فلسطین را تس��لیت گفته و وی را شخصیتی مخلص خواند 
که در تاریخ زندگی اش چیزی جز جهاد و فلس��طین وجود نداشته است. پیشتر، 
حزب اهلل لبنان طی بیانیه ای تاکید کرده بود که با فقدان رمضان عبداهلل، یکی از 
قله های بلند مقاومت در دوران معاصر از دس��ت رفت. رمضان عبداهلل شنبه شب 
هفته جاری پس از یک دوره بیماری درگذشت و پیکر وی در اردوگاه فلسطینی 
»یرموک« در دمش��ق به خاک سپرده ش��د. الزم به ذکر است رمضان عبداهلل از 

محورهای اصلی مقاومت فلسطین بود. 

پلیس آمریکا ساالنه یک هزار نفر را به قتل می رساند 

مامور کشتار
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