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بایدن خواستار برقراری آرامش شد؛
خشونت و ناآرامی در مینه سوتا درپی 

تیراندازی به یک شهروند سیاه پوست
رئیس جمهوری آمریکا 
به دنبال تیراندازی مرگبار 
پلیس به یک شــهروند 
سیاه پوســت در حومــه 
مینیاپولیس در ایالت مینه سوتا خواستار برقراری 
آرامش شد. پیش از آن رئیس پلیس منطقه گفت 
احتماال این پلیس به اشتباه از سالح به جای شوکر 
استفاده کرده بود. به گزارش پایگاه خبری هیل، جو 
بایدن، در کاخ سفید به خبرنگاران گفت که با تیم والز، 
فرماندار مینه سوتا و مقام های محلی بروکلین سنتر 
درباره تیراندازی مرگبار روز یکشنبه علیه دانته رایت 
صبحت کرده اما هنوز تماسی با خانواده دانته نداشته 
است. بایدن گفت: به اعتقاد من باید منتظر بمانیم و 
ببینیم نتیجه تحقیقات چه می شود. یک تحقیقات 
کامل. سوال اینجاست که آیا این یک اتفاق بود، آیا 
عامدانه بود؟ این فقط با تحقیقات جامع مشخص 
می شــود. اما در این میان می خواهم دوباره شفاف 
بگویم که قطعا هیچ توجیهی، هیچی، برای غارت 
وجود ندارد. هیچ توجیهی برای خشونت وجود ندارد 
و تنها اعتراضات مسالمت آمیز درک می شود. رئیس 
کاخ سفید همچنین تاکید کرد که خشمی در جامعه 
سیاه پوســتان وجود دارد. او با درخواست برقراری 
صلح و آرامش گفت: می دانیم که این خشم، درد و 
ضربه ای که در جامعه سیاه پوستان و این فضا وجود 
دارد، حقیقی، جدی و دارای اهمیت است. اظهارات 
جو بایدن اندکی پس از آن مطرح شد که تیم گنن، 
رئیس پلیس بروکلین ســنتر گفت، افسری که به 
دانته رایت ۲۰ ساله شلیک کرده بود، قصد داشت 
از شوکر استفاده کند، اما به اشتباه سالح درآورد. او 
در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه گفت: از آنچه 
دیدم، اینطور برداشت کردم، به ویژه از واکنش آن 
افسر و استرسی که بعد از آن اتفاق گرفت؛ اینکه یک 
اتفاق رخ داد که نتیجه آن مرگ غم انگیز آقای رایت 
شد. آن افسر خاطی که هنوز هویت او اعالم نشده 
است، به طور موقت از کار برکنار شده است. به دنبال 
کشته شدن رایت که بعد از نگه داشتن خودروی او 
به جرم تخلف رانندگی صورت گرفت، اعتراضات 
گسترده ای در بروکلین سنتر واقع در حومه ایالت 
مینه سوتا به وقوع پیوست. بایدن گفت در صورت 
لزوم نیروهای فدرال در منطقه حاضر هستند تا به 
اعتراضات رســیدگی کنند. معترضان آمریکایی 
شامگاه یکشنبه در بورکلین سنتر نام رایت را فریاد 
می زدند و از یک عالمت مقر پلیس باال رفتند. افسران 
پلیس ضد شورش با استفاده از گاز اشک آور و مهمات 
دیگر جمعیت را متفرق کردند و گارد ملی مستقر 
شد. تیم والز، فرماندار مینه سوتا استقرار نیروهای 
مازاد گارد ملی در بروکلین سنتر را تایید کرد. گارد 
ملی آمریکا با انتشار دو پیام تاکید کرد که حدود ۵۰۰ 
نیرو به منظور تامین امنیت دادگاه درک شووین، 
قاتل جورج فلوید مستقر شدند و استقرار نیروهای 
بیشتر تسریع می شود. مینه سوتا هنوز بابت قتل 
دردناک فلوید سیاه پوســت به دســت یک افسر 

سفیدپوست ملتهب است.
    

استولتنبرگ:
 ناتو در کنار اوکراین است

دبیرکل ناتــو دیروز 
)سه شــنبه( گفت، ناتو 
در کنار اوکراین اســت و 
ائتــالف از دولت کی یف 
حمایت کافی و الزم را دارد. به گزارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، ینس اســتولتنبرگ، در یک نشست 
خبری و پس از دیدار بــا دیمیتری کولبا، وزیر امور 
خارجه اوکراین گفت: ناتو در کنار اوکراین اســت. 
متحدان بــه تامین حمایت های مــورد نیاز برای 
اوکراین ادامه می دهند تا بتواند به بهترین شــکل 
ممکن از امنیتش حفاظت کنــد. دبیر کل ائتالف 
ناتو همچنین خواســتار عقب نشــینی نظامیان 
روســیه که طبق گفته این ائتالف در حال تجمیع 
در مرزهای اوکراین هستند، شــد. استولتنبرگ 
خاطرنشــان کرد: در هفته های اخیر روسیه اقدام 
به جابه جایی هزاران سرباز آماده رزم و انتقال آنها به 
مرزهای اوکراین کرده و این بزرگترین حجم تجمیع 
سربازان روسیه از زمان الحاق غیرقانونی شبه جزیره 
کریمه به خاک این کشور در سال ۲۰۱۴ است. او در 
کنفرانسی خبری همراه با دیمیترو کولبا، وزیر امور 
خارجه اوکراین گفت: روسیه باید به این روند تقویت 
مواضع نظامی در داخل و اطراف اوکراین پایان داده 
و دست از تحریکاتش بردارد و فورا تنش ها را کاهش 
دهد. همچنین کولبا اظهار کرد، کی یف خواستار 
یک راه حل دیپلماتیک برای مناقشه است. این 
اظهارات از ســوی دبیرکل ناتو در حالی مطرح 
شــده که نگرانی های غرب از مواضع روسیه در 
قبال اوکراین و اســتقرار نیروهای ارتش روسیه 
در نزدیکی مرزهای شرقی این کشور با اوکراین 

افزایش یافته است.

جهاننما

اکوادور خســته از رکود اقتصادی و 
ناکارآمدی دولت قبلی با چشــم امید 
به تغییر وضــع موجــود، در بحبوحه 
همه گیری به پــای صندوق های رأی 
شــتافت، اما باید دید آیــا طبق وعده 
»گیرمو السو« برنده راستگرای انتخابات 
ریاست جمهوری، این کشور در چهار 
سال آتی شــاهد فرصت های جدید در 
جهت احیای اقتصادی خود خواهد بود.

به گزارش ایرنا،  اگرچه چندماه پیش 
از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، 
بســیاری از مردم اکوادور و تحلیلگران 
خارج از مرزهــای این کشــور انتظار 
بازگشــت جناح چپ تحــت حمایت 
»رافائل کوره آ« رئیس جمهوری سابق 
این کشور را داشتند و نظرسنجی های 
قبلی نیز این موضوع را تایید می کردند، 
اما در آخریــن هفته هــای منتهی به 
انتخابات ریاســت جمهــوری ۲۰۲۱ 
در ۱۱ آوریــل )۲۲ فروردین(، برخی 
کارشناســی های فنی از تنگ تر شدن 
دایره رقابت ها تا حد تســاوی دو نامزد 
انتخاباتــی از دو جناح چپ و راســت 

حکایت داشتند.
در کارزار انتخاباتی اکوادور، در یک 
طرف »آندرس آرائوز« کاندیدای برتر 
دور اول انتخابــات از ائتالف امید حزب 
ترقی خواهان و تحت حمایت های حزب 
چپ موســوم به کورئیسم قرار داشت و 
در طرف دیگر، »گیرمو السو« بانکدار 

از حزب کرئو راستگرا ایستاده بود که با 
اختالف ناچیز و بحث برانگیزی از »یاکو 
پرز« دیگر رقیب راستگرای خود توانسته 
بود بــه مرحله دوم انتخابات ریاســت 

جمهوری راه یابد.
ســرانجام پس از کارزاری سخت و 
تعیین کننده، به رغم انتظارات برآمده 
از نظرسنجی های پیشــین، »آندرس 
آرائوز« نامزد جناح چــپ از »اتحادیه 
امید« تحت حمایــت »رافائل کوّره آ« 
رئیس جمهوری پیشــین اکــوادور از 
راهیابی به مســند قدرت بازماند و در 
مقابل، »گیرمو الســو« نامزد محافظه 
کار جناح راست، پیروز انتخابات ریاست 

جمهوری اکوادور شد.
 چه عواملی سنگین تر شدن وزنه 

نامزد    راستگرای    انتخابات 
به گفته تحلیلگران، پیروزی السو 
به عوامل مختلفی بستگی داشته است: 
از سویی، بســیاری زیادی از افراد مرّدد 
در انتخابات بودند که در لحظات آخر، 
از برنامه های محافظــه کاران حمایت 
کردند و از ســوی دیگر، السو موفق به 
جذب آرای بومیان طرفدار پرز جامانده از 
دور دوم انتخابات شد. به نوشته نیویورک 
تایمز، برنده های گمنام انتخابات، رهبران 
جوامع بومــی بودند کــه در مقابله ای 
تاریخی با کوّره آ، مانع از بازگشت قدرت 
به دســت جناح چپ شدند. همچنین 
براســاس ارزیابی ها، ۱,۷ میلیون نفر از 

مردم اکوادور رأی های خــود را باطل 
کردند که این موضوع نیز به نفع پرچمدار 

حزب کرئو تمام شد.
رئیس جمهوری جدیــد اکوادور در 
شــعارهای انتخاباتی خــود بر جدایی 
از خط مشــی »لنین مورنو« و روسای 
جمهوری قبلی مانند رافائل کوره آ تاکید 
می کرد. مورنو، رئیس جمهوری سابق که 
با درجه محبوبیت بسیار پایینی )حدود ۷ 
درصد( مردم را به ستوه آورده بود، نقطه 

حساسی بود که السو بر آن دست نهاد.
اکوادور خســته از رکود اقتصادی و 
ناکارآمدی سیاســتمداران و تاریخچه 
اقدامات نئولیبرالی با چشم امید به تغییر 
وضع موجــود، در بحبوحه همه گیری 
به پای صندوق های رأی شــتافت. اما 
باید دید آیا به گفته السو، مردم اکوادور 

»تغییر« را انتخاب کردند؟ آیا اکوادور 
در ۴ ســال آینده در دولت السو تغییر 
چشمگیری طبق وعده های انتخاباتی 
السو خواهد داشت؟ جریان کورئیسم 

به کجا خواهد کشید؟
به نوشته تارنمای شبکه تلویزیونی 
فرانســه دربــاره اهمیــت انتخابات 
اکــوادور، در کنار پیــروزی »لوئیس 
آرسه« رئیس جمهوری بولیوی همسو 
بــا »اوو مورالس« رئیــس جمهوری 
چپگرای ســابق این کشــور، وجود 
»آلبرتــو فرناندز« چپگرا بر مســند 
ریاســت جمهوری آرژانتین و تثبیت 
قدرت چاویســم )طرفداران »هوگو 
چاوز« رهبر فقیــد چپگرای ونزوئال( 
با پیــروزی پارلمانی حــزب حامی 
»نیکالس مــادورو« رئیس جمهوری 
این کشور، پیروزی »آندرس آرائوس« 
در دور اول انتخابات ریاست جمهوری 
اکوادور که حاکی از بازگشت »رافائل 
کــوّره آ« رئیس جمهــور چپگــرای 
پیشین این کشور است، می توانست 
نویدبخــش بازگشــت حــزب چپ 
آمریــکای جنوبی به عصــر طالیی 

قدرت خود باشد.
 جناح چــپ در اغلب کشــورهای 
آمریکای التیــن مربوط بــه رویکرد 
مقاومــت در مقابــل ســلطه طلبی 

آمریکاست.
با این وجود، گیرمو السو ۶۵ ساله که 
همواره سودای شکست حزب کوره آ را 
در سر می پروراند با حمایت بومیان این 
کشور که مبارزه ای تاریخی را با کوره آ در 
پیش گرفته بودند توانست پیروزی خود 
را تضمین کند. او که سابقه سه بار حضور 
در انتخابات ریاست جمهوری اکوادور را 
داشت، در انتخابات اخیر توانست زخم 
شکست دو دوره قبل در سال های ۲۰۱۳ 
مقابل رافائل کــوره آ و ۲۰۱۷ در مقابل 
»لنین مورنو« روسای جمهوری پیشین 

این کشور را التیام دهد.
برنده محافظــه کار انتخابات که با 
اختالف بسیار ناچیزی از »یاکو پرز« 
نامزد جنبــش بومیــان در دور اول 
انتخابات ریاســت جمهوری اکوادور 
توانسته بود به دور دوم این انتخابات 
راه پیدا کند، در دور نخست انتخابات 
تنها ۲۰ درصد از آرا را از آن خود کرده 
بود. اما وی در طول مبارزات تبلیغاتی 
خود همواره تاکید می کــرد که تنها 
کسی اســت که از بازگشت کوّرئیسم 

)طرفداران رافائل کــوره آ( به قدرت 
جلوگیری خواهد کرد.

از سوی دیگر اما آرائوز و حتی حامی 
وی »رافائــل کوره آ« به عنــوان رهبر 
کورئیسم با به رسمیت شناختن نتایج 
انتخابــات اعالم کردنــد: این تنها یک 
حادثه انتخاباتی اســت و به هیچ وجه 
شکست سیاسی و خط پایان برای آنها 
شمرده نمی شود. چرا که همه درجهت 
آینده بهتر برای اکوادوری واحد تالش 
می کنند. آرائوز همچنین گفت که طی 
تماسی تلفنی با الســو به وی تبریک 
گفته و منش دموکراتیک خــود را به 
نمایش می گذاریم. کوره آ نیز دلیل برنده 
نشدن آرائوز را اشکال در برنامه هایشان 

عنوان کرد.
همچنیــن بــه نوشــته نشــریه 
الکترونیکی اینفوبائه آرژانتین،  الســو 
باید توجه داشته باشد که حزب همراه 
او که مدعی فرصت آفرینی های جدید 
برای اکوادور هست، تنها ۱۲ کرسی از 
۱۳۷ جایگاه پارلمان این کشور را به خود 
اختصاص داده است. این در حالی است 
که ۵۰ نماینده مجلس اکوادور متعلق به 

جناح کورئیسم است. 
السو که پیش از این وعده داده بود از 
طریق سرمایه گذاری خارجی و حمایت 
مالی از بخش کشــاورزی اشتغال زایی 
خواهد کــرد، در این رابطــه گفت: در 
۲۴ می که مسئولیت تغییر کشور را به 
عهده خواهیم گرفت، اکوادور را به سوی 
سرزمین فرصت ها و سعادت همگانی که 

آرزومندیم پیش خواهیم برد.
وی با دفــاع از بــازار آزاد، اقدامات 
لیبرالی را به عنوان راهکار برای برون رفت 
از بحران اقتصادی و پایان دادن به جریان 
اصالحات کورئیســم عنوان می کرد و 
جریان کورئیسم را مســئول بدهی  و 

کسری مالی کشور می دانست.
رئیس جمهوری جدید اکوادور که  
۲۴ می )ســوم خرداد( زمام امور را در 
دســت خواهد گرفــت، در حالی وارد 
گود مسئولیت خطیر خود می شود که 
با کشوری روبروســت که برای احیای 
اقتصاد راکدش به نفــس نفس افتاده 
است. اقتصاد این کشــور صادرکننده 
نفت در حال حاضر به خاطر بهای پایین 
نفت خام در بحبوحه همه گیری کرونا 
بسیار ضعیف شده اســت. همه گیری 
کرونا یک ســوم از جمعیــت اکوادور 
را به فقــر کشــانده و باعــث بیکاری 

 نیــم میلیون تن دیگر شــده اســت. 
براساس اعالم شــورای ملی انتخابات 
اکوادور نامــزد انجمــن محافظه کار 
»کرئو« با کســب حدود ۵۲ درصد آرا 
در برابر ۴۷ درصد رأی هــای آرائوز، به 
عنوان رئیس جمهوری منتخب اکوادور 

اعالم شد.
رئیس دولت جدید اکوادور در حالی به 
پیام های تبریک »ایوان دوکه« و »لوئیس 
الکایه« به ترتیب روســای جمهوری 
کلمبیا و اوروگوئه، همتایان موافق خود 
در منطقه روی خوش نشان می دهد که با 
کوهی از مطالبات انجام نشده روبروست 
و بر مسند »لنین مورنو« رئیس جمهوری 
تکیه می زند که بخاطر سوء مدیریت در 
بحران همه گیری کرونا، دوره ریاســت 
جمهوری خود را با محبوبیتی کمتر از 
۷ درصد به پایان می رساند؛ ۳۴ درصد 
مردم فقیر هســتند و در بهترین حالت 
آن پذیرندگان حواله هایی از دالرهای 
ارسالی از طرف بستگان خود در اروپا و 

آمریکا هستند.
گیرمو السو مدیریت کشوری را به 
دست خواهد گرفت که اقتصادش بر اثر 
شیوع بیماری کرونا ۸ برابر کاهش داشته 
است، بیش از ۱۷ هزار نفر بر اثر کووید ۱۹ 
زندگی خود را از دســت داده اند و شمار 
مبتالیان آن به بیــش از ۳۴۷ هزار تن 

رسیده است.
مردم اکوادور به امید احیای اقتصاد 
راکد کشور خود، روز یکشنبه ۱۱ آوریل 
)۲۲ فروردین(  در میان محدودیت های 
کرونایی به پــای صندوق هــای رأی 

شتافتند.

»گیرمو السو«؛ اکوادور را  به کدام سو خواهد برد؟

کوهی از مطالبات در انتظار مدعی فرصت آفرینی های جدید 
رئیس جمهوری جدید 

اکوادور در شعارهای 
انتخاباتی خود بر جدایی 

از خط مشی »لنین مورنو« 
و روسای جمهوری 

قبلی مانند رافائل کوره 
آ تاکید می کرد. مورنو، 

رئیس جمهوری سابق که 
با درجه محبوبیت بسیار 
پایینی )حدود ۷ درصد( 

مردم را به ستوه آورده بود، 
نقطه حساسی بود که السو 

بر آن دست نهاد

گیرمو السو مدیریت 
کشوری را به دست خواهد 
گرفت که حجم اقتصادش 
بر اثر شیوع بیماری کرونا 

۸ برابر کاهش داشته است، 
بیش از ۱۷ هزار نفر بر اثر 
کووید ۱۹ زندگی خود را 
از دست داده اند و شمار 

مبتالیان آن به بیش از ۳۴۷ 
هزار تن رسیده است

ایست بازرسی نیروهای ارتش آذربایجان در خارج از شهر شوشا در جریان درگیری میان نیروهای جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان بر سر منطقه قره باغ  وزیر امور خارجه کانادا از لغو کامل مجوز صادرات تسلیحات نظامی کشورش به ترکیه خبر داد. 
این مجوز سال گذشته و در پی حمایت نظامی ترکیه از جمهوری آذربایجان در جریان درگیری میان این کشور و ارمنستان بر 
سر منطقه قره باغ به حال تعلیق درآمده بود. این تعلیق پس از آن اعمال شد که رسانه های محلی کانادا و ناظران کنترل سالح 
با ارائه اسنادی، این کشور را متهم کردند از سامانه های تصویربرداری و هدف گیری کانادایی در هواپیماهای بدون سرنشین 
مورد استفاده آذربایجان در درگیری با ارمنستان استفاده کرده است. مارک گارنو، وزیر 
خارجه کانادا روز سه شنبه، ۲۴ فروردین، در بیانیه ای ترکیه را یکی از »متحدان مهم« 
ناتو معرفی کرده و افزوده درباره نگرانی کانادا در این زمینه و همکاری بیشتر دوجانبه در 
مورد مجوزهای صادرات با مولود چاووش اوغلو، همتای ترک خود گفت و گو کرده است.

تایوان می گوید که روز دوشنبه »تعداد بی ســابقه ای« از جت های جنگنده چین وارد حریم هوایی اش شده اند. 
خبرگزاری ها به نقل از وزارت دفاع تایوان نوشــته اند که ۲۵ جت جنگی و بمب افکن اتمی چین روز دوشــنبه، ۲۳ 
فروردین ماه، وارد منطقه موسوم به »شناسایی برای دفاع هوایی« در حریم هوایی این کشور شده اند. این اتفاق پس از 
آن می افتد که دولت جو بایدن یک روز پیشتر در مورد رویکرد »بیش از پیش خصمانه« چین هشدار داده بود. آنتونی 
بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، مشخصا در مورد »پرخاش جویی فزاینده« چین در برابر تایوان ابراز نگرانی کرده بود. 
پکن پیش از این روز ۱۹ فروردین در پی نزدیک شدن ناو جنگی آمریکا به تایوان، 
از ایاالت متحده به دلیل تشــدید تنش ها انتقاد کرده بود. چین جزیره تایوان را 
بخشی از قلمرو خود می داند اما تایوان می گوید کشوری مستقل است و هرگز به 

چین ملحق نخواهد شد.

ورود »تعداد بی سابقه ای« از جت های جنگی چین به حریم هوایی تایوان کانادا مجوز صادرات تجهیزات نظامی به ترکیه را لغو کرد 

عقب نشینی طالبان از گفت  و گوها که قرار بود اواخر 
هفته جاری در استانبول ترکیه برگزار شود، امید دولت 
بایدن را برای رســیدن به آتش بس پیش از مهلت خروج 
نیروهای آمریکا از افغانســتان در ۱۱ اردیبهشــت ماه 
امسال به شکست کشــاند. به گزارش ایرنا، وال استریت 
ژورنال روز دوشنبه نوشت: مقامات گفتند که تالش های 
بین المللی بــرای ایجاد یک توافق صلح در افغانســتان 
پس از آنکه طالبان از شــرکت در اجالس تحت حمایت 
 ایاالت متحده عقب نشــینی کرد، شکســت خوردند. 
سخنگوی طالبان گفت که این گروه در کنفرانس شرکت 
نخواهد کرد زیرا »رایزنی های ما در این زمینه پایان نیافته 
است.« دولت بایدن که با مهلت اول ماه مه )۱۱ اردیبهشت( 
برای خروج نیروهای آمریکایی از این کشور روبرو شده، 
هفته ها وقت خود را صرف ایجــاد زمینه های کنفرانس 
کرده است، به این امید که روند آهسته صلح سال گذشته را 

تسریع کند. اکنون این کنفرانس به تاریخ دیگری موکول 
شده است. دولت بایدن امیدوار بود که مذاکرات ترکیه به 
توافق آتش بس و یک دولت موقت شــامل طالبان منجر 
شود و متحدان ایاالت متحده و ناتو را قادر می سازد تا پس 
از ۲۰ سال نیروهای خود را بیرون بکشند. طالبان پیشنهاد 
ایاالت متحده برای دولت موقت را تقبیح کرد و گفت که 

تالش های مشابه شکست خورده است.

سازمان منع سالح های شیمیایی مدعی استفاده 
ارتش سوریه از گاز کلر در شهر سراقب شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت المیادین، سازمان 
منع تسلیحات شیمیایی در گزارشــی اعالم کرد، در 
تحقیقات به این نتیجه رسیده »نیروی هوایی سوریه 
در جریان حمالت به شــهر ســراقب واقع در جنوب 
حلب در تاریخ چهارم فوریه ۲۰۱۸ از گاز کلر استفاده 
کرده است«؛ اتهامی دمشــق در همان زمان آن را رد 
کرد. بنابــر این گزارش، »دالیل منطقــی وجود دارد 
که بالگرد ســوریه شرق ســراقب را با بشکه ای حاوی 
گاز کلر هــدف گرفت که موجــب مصدومیت ۱۲ تن 
شــد«! ســازمان بین المللی مذکور در ادامه مدعی 
شد، کارشناسان ســازمان از ۳۰ شاهد بازجویی کرده 
و نمونه هایی که از شرق ســراقب گرفته شده بود و نیز 
عالئم قربانیان و کادر پزشکی را مورد تجزیه و تحلیل 

قرار دادند. دولت سوریه دست داشتن در این حمالت 
شــیمیایی را رد و اعالم کرد، مطابق توافقنامه منعقد 
شده در ســال ۲۰۱۳، انبارهای سالح شیمیایی خود 
را تحت نظارت بین المللی تحویل داده اســت. دمشق 
چند روز پیش درباره عواقب جدی در صورت تصویب 
قطعنامه سازمان منع سالح های شیمیایی علیه خود 

هشدار داد.

عقب نشینی طالبان از نشست ترکیه و شکست طرح آمریکاسازمان منع تسلیحات شیمیایی دمشق را به استفاده از گاز کلر متهم کرد
خبرخبر


