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جهان پیر
پیری جمعیت مشکلی فراگیر برای بســیاری از کشورهای 
جهان اســت. در دوره فعلی، خانواده هــا کوچک تر و طول 
عمرها طوالنی تر می شــود. این بحران دیگر امروز محدود به 
کشورهایی مانند ژاپن نیســت، بلکه حتی هند که به زودی 
جمعیت چین را پشت سر خواهد گذاشت، اکنون شاهد پیری 
جمعیت در برخی ایالت هاست. در مقابل کشورهای آفریقایی با 
رشد جمعیت جوان روبه رو هستند و این جمعیت جوان مزایای 

اقتصادی برای آفریقایی ها خواهد داشت.

بازگشت شبه جنگ به برلین
برلین با تصمیم برای ارسال تانک های لئوپارد2 به اوکراین، از خط قرمز 80ساله خود در زمینه عدم دخالت در مناقشات نظامی 

عبور کرده است

12سال پس از انقالب، مصری ها محتاج نان شب
12سال پیش در بعدازظهر 25ژانویه2011، 

گزارش2
خیابان های قاهره پایتخــت مصر به تصرف 
معترضانی درآمد که همگی برای سقوط نظام 
سیاسی حسنی مبارک شعار می دادند. انقالب در مصر از قیام 
تونس الهام گرفت. 12سال بعد، نه تونسی ها و نه مصری ها به 

خواسته های انقالبی خود نرسیده اند.
ســازمان عفو بین الملل نتیجه انقالبی را کــه کمتر از 20روز 
توانســت حکومت مبارک را به زیر بکشد، حداقل 840کشته 
اعالم کــرد. مصری ها پس از آن انقالب، نخســتین انتخابات 
آزاد ریاست جمهوری خود را تجربه کردند، اما آن انتخابات و 
دولت برآمده از آن به ریاست محمدمرسی با کودتای نظامی 
سال 2013به فرماندهی ژنرال عبدالفتاح السیسی سرنگون 
شد و در عمل بسیاری از دســتاوردهای انقالب تا به امروز در 
بن بست تاریخ دفن شده است. مصر امروز بیش از آنکه نشانی 
از یک جامعه در حال عبور از بحران داشته باشد، نمادی از یک 

جامعه فرو رفتــه و گرفتار در بحران را دارد. از نظر سیاســی، 
عبدالفتاح سیسی چهره یک رهبر تمامیت خواه در یک نظام 
سیاسی اقتدارگرا از خود نشان داده که امکان فعالیت قانونی 
مخالفان سیاسی خود را از میان برداشته، رسانه ها و پلیس را در 
کنترل کامل خود گرفته و نمایندگان پارلمان را برای تغییرات 
مورد نظرش در قانون اساسی دســتچین کرده است. اقتصاد 
مصر نیز حال و روز خوشــی ندارد. وب سایت میدل ایست ای 
در گزارشی درباره اوضاع اقتصادی مصر می نویسد: السیسی 
در ســال های2013و2014 ده ها میلیارد دالر کمک مالی از 
عربستان سعودی و امارات متحده عربی دریافت کرد. عالوه بر 
این کمک ها، دولت قاهره وام های کالنی از صندوق بین المللی 
پول، بانک جهانی، چین، صندوق پول عرب و بانک توســعه 
آفریقا دریافت کرد. دولت اما به جای هزینه کردن این پول ها 
برای آموزش، مراقبت های بهداشــتی، مسکن ارزان قیمت یا 
پروژه های درآمدزا، میلیاردها دالر را برای پروژه های تبلیغاتی 

و تجمالت بیهوده و یا در راه نظامی گری ارتش خرج کرد.
خرج کــردن وام ها و کمک هــای مالی در برخــی طرح های 
غیراقتصــادی ماننــد مونوریــل، ســاختمان جدیــد کاخ  
ریاست جمهوری و هتل های مجلل نمونه ای از ریخت و پاش 
دولت السیسی طی سال های گذشته است. همین پارسال در 
اوج کســری بودجه، دولت یک جامبوجت جدید برای دفتر 
ریاســت جمهوری به قیمت 500میلیون دالر خریداری کرد. 
دولت مصر از سال2016، ساخت یک شهر مدرن را به عنوان 
پایتخت اداری جدید به جای قاهره با 50میلیارد دالر هزینه 
آغاز کرده است که شامل بلندترین آسمان خراش آفریقا و یک 
مسجد بزرگ است که ســازندگان آن شرکت های وابسته به 
نظامیان هستند و اساسا برای نخبگان ثروتمند مصری طراحی 
شده اســت. هنوز دولت مصر نتوانســته به این پرسش پاسخ 
دهد که ساخت این شهر جدید در 45کیلومتری قاهره از پول 

وام های بین المللی چقدر ضروری بوده است؟

 لبنانی ها 
جاده های بیروت را بستند

اعتراضات در لبنان در واکنش به بحران اقتصادی 
این کشور همچنان ادامه دارد و روز چهارشنبه 
معترضان به دلیل ســقوط لیره، پــول ملی این 
کشــور و همزمان بــا افزایش قیمت ســوخت، 
جاده های برون شهری بیروت را مسدود کردند. 
این اعتراض ها در پــی آن رخ داد که ارزش لیره 
لبنان شاهد سقوط بود به طوری که قیمت یک 
دالر در بازار ســیاه به 56هزار لیره لبنان رسید. 
به گزارش نیوعرب، لیره لبنان در 3سال گذشته 
بیش از 97درصد ارزش خود را از دســت داده و 
دولت لبنان نتوانسته اقدامی برای جلوگیری از 
بدتر شدن اوضاع انجام دهد. این در حالی است 
که باتوجه به وابســتگی بازار داخلــی لبنان به 
واردات، با افزایش قیمــت دالر همزمان قیمت 
سوخت و بسیاری از اجناس و کاالها نیز در لبنان 
افزایش یافتــه اما همزمان دســتمزدها در این 

کشور تغییری نداشته است. 

نقل قول

 خبر

کیوسک

لزوم تشدید فشارهای جهانی بر باکو 
وزیرخارجــه  میرزویــان،  آرارات 
ارمنســتان:با وجود آغاز مذاکــره درباره 
پیمــان صلــح ارمنســتان و جمهــوری 
آذربایجــان، باکو بیشــتر پیشــنهادهای 
اساســی ایروان دربــاره صلــح را رد کرده 
است. بدون پارامترهای واضح در تعیین 
حدود مرزهای بین المللی، صلح واقعی 
غیرممکــن اســت. با توجــه بــه وخامت 
شــرایط انســانی در قره بــاغ، فشــارهای 
جهانی بر باکو بایــد افزایش یابد. )آرمن 

پرس( 

جنگ، امنیت اروپا را تضمین 
نمی کند

دیمتری پســکوف، ســخنگوی کرملین: 
این تصور کــه ادامه جنــگ، امنیت قاره 
اروپــا را تضمیــن می کنــد، مضحــک و 
احمقانــه اســت. مــا یــک ســال پیــش 
هنگامی کــه والدیمیر پوتیــن دعوت به 
مذاکره کرد و هشــدار داد کــه ادامه این 
رونــد خطرنــاک اســت، نســبت بــه این 
موضوع متقاعد شده بودیم. اکنون نیز 
بر ایــن باوریم کــه ادامه جنــگ، امنیت 

اروپا را تضمین نمی کند. )روسیا الیوم(

سوئد در بن بست عضویت ناتو 
هتک حرمت اعتقادات اسالمي در سوئد باعث شده تا 

موضوع عضویت این کشور در ناتو با مخالفت جدي تري 
از سوي ترکیه مواجه شود

تبعات آتــش زدن قرآن کریــم در ســوئد و هتک حرمت 
اعتقادات اسالمي از سوي یک فرد افراطي روبه روي سفارت 
ترکیه در اســتکهلم، اکنون به حوزه سیاسي و دیپلماتیک 
کشیده شده اســت. کمتر از یک هفته پس از این رویداد، 
ترکیه اعالم کرد که نشست سه جانبه خود را با سوئد و فنالند 
در ارتباط با عضویت این دو کشــور در ناتــو فعال به تعویق 

انداخته است.
تلویزیون دولتی تي آر تي ترکیه،  تعویق این نشســت را 
مرتبط با اعتراض اخیر آنکارا به استکهلم در جریان آتش 
زدن قرآن کریم اعالم کرده و به نوعي پا پس کشــیدن 
دولت اردوغان در برابر پذیرش درخواست سوئد و فنالند 
براي عضویت در ناتو را مرتبط با هتک حرمت اعتقادات 
اسالمي در استکهلم عنوان کرده است. نشست مشترک 
ترکیه با سوئد و فنالند قرار بود تا کمتر از یک ماه دیگر در 
ماه فوریه برگزار شود. پیش تر، ابراهیم کالین، سخنگوی 
اردوغان گفته بود که ینس اســتولتنبرگ، دبیرکل ناتو 
نیز در این نشســت حضور خواهد داشت. سوئد و فنالند 
براي عضویت در ناتو، به راي همــه اعضا از جمله ترکیه 

نیاز دارند.
با این حال دفتر ریاست جمهوری ترکیه از ارائه اظهارنظر در 
مورد تعویق نشست سه جانبه با سوئد و فنالند خودداری کرده 
است. یک روز قبل از اعالم تعویق نشست سه جانبه یاد شده 
به زمان نامعلوم، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با 
اشاره به سوزاندن قرآن در استکهلم گفته بود که سوئد پس 
از این رویداد انتظار حمایت آنکارا بــراي عضویت در ناتو را 
نداشته باشد. اختالف میان ترکیه با سوئد و فنالند طي دو ماه 
گذشته درباره عضویت این دو کشور شمال اروپا در ناتو همواره 
جریان داشته است. سوئد و فنالند که پس از جنگ اوکراین 
خواستار عضویت در ناتو شــده بودند، با مخالفت دیگر عضو 
ناتو یعني ترکیه مواجه هســتند و ترکیه موافقت با عضویت 
این دو کشور را منوط به اقداماتي براي مقابله با فعاالن کرد 
مرتبط با پ .ک .ک در این کشورها عنوان کرده است. تا پیش 

از آتش زدن قرآن کریم نیز 
بارها مقامــات ترکیه 

اعالم کــرده بودند 
که سوئد نتوانسته 
نتظارات آنکارا  ا
را برآورده کند. 
همزمــان با بن 

بست در مذاکرات 
ســوئد و ترکیه، وزیرخارجــه فنالند اعالم 

کرده که شــاید ناگزیر باشد که مستقل از 
سوئد مســیر خود را براي عضویت در ناتو 

طي کند.

دولت بایدن، چند قدم تا تعطیلی
با پر شدن سقف بدهی های دولت آمریکا به بانک 

مرکزی این کشور، کاخ سفید نمی تواند پولی برای 
پرداخت حقوق و خدمات بهداشتی هزینه کند 

دولت جو بایدن در آمریکا به سقف بدهی خود در هزینه ها 
رســیده اســت، به این معنی که ظرفیت دولت برای قرض 
گرفتن از بانک مرکزی به پایان رسیده و ظرف چند ماه آینده 
نمی تواند صورتحساب های خود را پرداخت کند، مگر اینکه 
کنگره سقف بدهی تعیین شــده برای کاخ سفید را افزایش 
دهد. سقف بدهی که به عنوان حد بدهی دولت نیز شناخته 
می شود، کل مقدار پولی است که دولت آمریکا می تواند وام 
بگیرد تا بتواند به تعهدات قانونی خود عمل کند. این تعهدات 
شامل تخصیص مالی برای مواردی مانند تامین اجتماعی، 
هزینه های بهداشــتی و حقوق نظامیان و دیگر بخش های 
دولتی اســت. هنگامی که دولت به سقف بدهی می رسد و 
از نظر قانونی دیگر نمی تواند قرض بیشتری از بانک مرکزی 
برای هزینه های خود بگیرد، در معرض تعطیلی قرار می گیرد، 
چون در عمل به دلیل کمبود پــول و بودجه قادر به فعالیت 

نیست و این وضعیت باعث شروع یک بحران مالی می شود.
برای جلوگیری از بحران سقف بدهی، کنگره می تواند سقف 
بدهی را برای دولت افزایش دهد. این سقف بدهی دولت از 
سال2002 تاکنون 20بار افزایش پیدا کرده تا دولت آمریکا 
بتواند بیشتر قرض بگیرد. آخرین بار حدود 40روز قبل سقف 
بدهی دولت آمریکا به 31.4تریلیون دالر رسید که این مبلغ 
معادل 125درصد تولید ناخالص داخلی در این کشور است. 
کنگره معموالً با درخواست دولت برای افزایش سقف بدهی 
موافقت می کند، همانطور که آخرین بار در سال2021 این 
کار را انجام داد، اما دولت بایدن این بار کار آسانی در پیش 
نخواهد داشت. مجلس نمایندگان آمریکا اکنون در اختیار 
اکثریت جمهوری خواه قرار دارد و آنها احتماال به آســانی 
به خواســته دولت دمکرات بایدن تــن نخواهند داد. طبق 
گزارش هــا، جمهوری خواهــان در ازای موافقت با افزایش 
سقف بدهی، خواستار کاهش هزینه های آتی 
دولت بایدن هســتند. خبرگزاری آناتولی 
به نقــل از جمهوری خواهان گزارش داده 
که آنها به پیشــنهادهای کاخ سفید برای 
افزایش سقف بدهی عمومی رأی نخواهند 
داد. این در حالی است که وزیر خزانه داری 
آمریکا جمعه گذشــته هشدار داد: »اگر 
مشکل افزایش سقف بدهی عمومی حل 
نشود، این اتفاق موجب ناتوانی آمریکا در 
پرداخت بدهی و در ادامه موجب بحران 
مالی در جهان می شود و جایگاه جهانی 
دالر آســیب خواهد دید.« اتفاق مشابه 
میان جمهوری خواهان و کاخ سفید به 
رهبری دمکرات ها در سال2011 سبب 
شد تا بازارهای آمریکا با تنش و بحران 

مالی مواجه شود.

دریچه

جهان نما

شکسته شدن تابوها 
در برلین 

ون هایــن،  ماتیــوس 
روزنامه نگار در دویچه وله: 
دو جنگ جهانــی و دو دوره 
دیکتاتوری در قرن بیســتم 
باعث شــده تــا بی اعتمادی 
عمیقی نسبت به هر موضوع 
و پدیده نظامی در این کشور 
ایجاد شود. با این حال از زمان 
شــروع جنــگ در اوکراین 
رویکرد آلمانی ها دستخوش 
تغییراتی شــده اســت. این 
تغییــر درســت 3روز پس از 
حمله روسیه به اوکراین عیان 
شــد، زمانی که اوالف شولتز، 
از لــزوم احیــای بوندس ور 
)ارتش آلمــان( صحبت کرد. 
دولت برای ایــن کار صندوق 
ویــژه 100میلیــارد یورویی 
ایجاد کــرد که بــا توجه به 
سهم مشارکت آلمان در ناتو، 
یعنی2درصد از تولید ناخالص 
داخلی، برلین در رتبه نخست 
بودجه نظامی اروپا قرار گرفت. 
جنــگ اوکراین دســتور کار 
احزاب سیاســی از سوسیال 
دمکرات هــای چــپ میانه و 
حزب سبز حامی محیط زیست 
گرفته تا دمکــرات آزاد را نیز 
تغییــر داده اســت. مثــال، 
رابــرت هابک، وزیــر اقتصاد 
و رهبــر حزب ســبز مجبور 
شــد تا به دلیل بحران انرژی 
ناشــی از جنگ نیروگاه های 
زغال ســنگی را احیا کند که 
به نوعی شکستن تابوی حزب 
سبز به شمار می رود. آلمان در 
برابر فشارها برای ارسال تانک 
به اوکراین نیز تســلیم شده؛ 
اقدامی که شکستن یک تابوی 

دیگر است.

تحلیل

آلمان به عنوان مرفه ترین کشــور اروپایی از زمان آغاز 
جنگ روسیه و اوکراین تالش کرده تا از ورود مستقیم 
به این میدان خــودداری کند، اما ســرانجام در برابر 
فشار فزاینده متحدانش تسلیم شــد. برلین قرار است 
تانک های »لئوپارد2« خــود را به خطوط مقدم جنگ 
اوکراین ارسال کند. این در حالی است که نظرسنجی ها 
نشــان می دهد حداقل نیمــی از آلمانی ها با ارســال 

تسلیحات کشورشان به اوکراین مخالفند.
اوکراین مصرانه خواســتار واردات تانک های لئوپارد2 
اســت و تأکید می کند که برای شکســتن خط حمله 
روسیه به وی ژه در فصل بهار که انتظار می رود حمالت 
روس ها تشدید شود، به این تسلیحات نیاز دارد. لهستان 
که به عنوان عضو پیمان آتالنتیک شــمالی )ناتو( این 
تانک هــا را در اختیار دارد، اعالم کرده آماده اســت تا 
تعدادی را به اوکراین ارسال کند اما چون آلمان سازنده 
اصلی است، باید موافقت خود را با این اقدام اعالم کند؛ 

اقدامی که برلین تاکنون مخالف آن بود.
شرایط اما اکنون متفاوت است. نشریه آلمانی اشپیگل 
گزارش داده همزمان با موافقت آمریکا برای ارســال 
تانک های پیشــرفته »آبرامز« به اوکرایــن، برلین نیز 
موافقت کرده که حداقل 14تانــک لئوپارد2را به این 
کشور ارسال کند. این تصمیم آلمان که می تواند تأثیر 
سرنوشت سازی بر جنگ روسیه و اوکراین داشته باشد 
به نوعی شکستن چند دهه تابوی سیاسیـ  اجتماعی در 
آلمان به شمار می رود. به اعتقاد تحلیلگران، چراغ سبز 
برلین به ارســال تانک هاي لئوپارد به اوکراین احتماال 
مسیر ارسال تسلیحات بیشتر به اوکراین از سوی دیگر 

کشورهای اروپایی را هموار می کند.
دولت آلمان موافقت با ارســال تانک هــای لئوپارد را 
به موافقت دولت آمریــکا با ارســال تانک های آبرامز 
به اوکراین مشــروط کرده بود؛ اقدامی کــه به اعتقاد 
منتقدان برلین تالشی برای شانه خالی کردن از پذیرش 
درخواست اوکراین بود. لئوپارد2که برای نخستین بار 
در ســال 1979 از آن رونمایی شد در ارتش 13کشور 
اروپایی مورد استفاده قرار می گیرد و در مجموع 2هزار 

عراده از این نوع تانک در اروپا وجود دارد.

تاریخ، سد راه آلمان ها 
یکــی از مهم ترین دالیــل مقاومت آلمــان در برابر 
درخواست برای ارسال تسلیحات به اوکراین، بیزاری 
عمیق مردم این کشور نسبت به تهاجم نظامی و تداعی 
شــدن گذشــته مرتبط با تجاوزگری نازی ها است. 
حساســیت افکار عمومی این کشور نسبت به گذشته 
تاریک آلمان به قدری باالســت که با گذشت نزدیک 

به 80سال از پایان جنگ جهانی دوم، که ده ها میلیون 
کشته برجای گذاشت، خواندن سرود ملی در مدارس 
آلمان ممنوع اســت. حتی بیان این جمله که »من به 
آلمانی بودن خود افتخــار می کنم« که به نوعی یکی 
از شعارهای دوران نازی به شــمار می رود، نوعی تابو 
اســت. در مقابل، تمام دانش آموزان آلمانی در مقطع 
دبیرســتان باید درباره دوره تاریک آلمان نازی چند 
واحد درسی را بگذرانند. توافق دولت و ملت آلمان بر 
دوری از هرگونه مناقشه نظامی باعث شد تا زمانی که 
100هزار نیروی روس روانه مرزهای اوکراین شدند، 
آلمان اعالم کرد که نمی تواند هیچ گونه تســلیحات 
کشــنده ای را در اختیار کی یف قرار دهــد اما حاضر 
است که با کمال میل برای سربازان اوکراینی کالهخود 
بفرستد؛ پیشــنهادی که تمسخر بســیاری را در پی 
داشــت.  به عنوان مثال، شــهردار کی یف در واکنش 
به این پیشــنهاد گفته بود »آیا آلمان بالش هم برای 

اوکراینی ها خواهد فرستاد؟«
»اســتیون ای ســوکول« رئیس اندیشــکده شورای 
آمریکایی آلمان به نیویورک تایمــز می گوید: »دالیل 
بی میلی آلمانی هــا را در یک کلمــه می توان خالصه 
کرد: تاریخ. آلمانی ها دیگــر نمی خواهند که به عنوان 
متجاوز دیده شــوند و حساســیت زیاد آنــان درباره 
ارســال تســلیحات به اوکراین نیز از همین مســئله 
نشات می گیرد. در گذشته تســلیحات آلمانی در این 
منطقه میلیون ها نفر را کشته اســت و آلمانی ها دیگر 
نمی خواهند که از تسلیحات این کشور در این مناطق 

بار دیگر استفاده شود.«
در کنار فشــارهای خارجی و پیشــینه تاریخی، عامل 
دیگری که اوالف شــولتز، صدراعظم آلمان را مجبور 
به تســلیم کرد باال گرفتن اختالفات داخلی در دولت 

ائتالفی بود. با شــدت گرفتن فشــارها بر آلمان برای 
حمایت نظامی از اوکراین، اعضای ارشــد حزب ســبز 
و دمکرات آزاد کــه در دولت ائتالفی حضــور دارند از 
شولتز خواســتند تا حداقل درخواســت کشورهایی 
چون لهستان و فنالند را برای ارسال تانک به اوکراین 
تأیید کند. شــکاف ها در دولت آلمان زمانی آشکار شد 
که »آنابال بائربوک« وزیر خارجه آلمان، یکشنبه گفت 
که اگر کشــوری بخواهد تانک های لئوپارد خود را به 
اوکراین بدهد، برلین مخالفتی ندارد. اما یک روز پس 
از این اظهارات، »استفن هبستریت« سخنگوی اوالف 
شولتز گفت که ســخنان بائربوک نظر شخصی او بوده 
و مسئله ای نیســت که دولت آلمان بر سر آن به توافق 
رسیده باشد؛ اظهاراتی که از اختالفات فزاینده در دولت 

ائتالفی حکایت داشت.

نگرانی از تقابل با روسیه
عالوه بر پیشــینه تاریخی، دلیل دیگر بی میلی آلمان 
برای ارســال تانک های لئوپارد به اوکراین، سیاســت 
عادی ســازی روابط آلمان با روســیه بود که در دهه 
1970به عنوان ابزاری برای پایان دادن به جنگ ســرد 
آغاز شــد. آلمانی ها هیچ تمایلی ندارند که تنش ها با 
روسیه را تشــدید کنند. اوالف شولتز آشکارا به مسئله 
اشاره کرده و گفته اســت: »با وجود حمایت برلین از 
اوکراین، غرب باید مراقب باشد که این جنگ را به جنگ 

بین روسیه با کشورهای ناتو تبدیل نکند.«
رشد اقتصادی آلمان پس از جنگ جهانی بر پایه انرژی 
ارزان روسیه و توســعه روابط تجاری با اروپای مرکزی 
و شرقی، اتحاد جماهیر شــوروی و چین بنا شد. برلین 
معتقد بود که با توسعه روابط تجاری می توان نظام های 
سیاســی متخاصم را مهار کرد و بر این اساس در چند 
دهه گذشته با سرمایه گذاری های هنگفت همکاری های 
اقتصادی و تجاری را با مسکو توسعه داده و عمال خود را 
به انرژی روسیه وابسته کرد اما حمله والدیمیر پوتین 
رئیس جمهور روســیه، به اوکراین تمام اهداف برلین 
را به چالش کشــید. حال به نظر می رســد که ارسال 
تانک های آلمانی به میدان جنگ برای شکســتن خط 
مقدم نیروهای روسیه هرگونه احتمال بازگشت برلین 
به روابط گذشته با مسکو را بیش از پیش دور از دسترس 

خواهد کرد.
»اولریک فرانک« کارشناس سیاست خارجی و دفاعی 
آلمان در شورای روابط خارجی اروپا، به هفته نامه تایم 
می گوید: »با رسیدن تســلیحات آلمانی به خط مقدم 
اوکراین و پایان وابســتگی انرژی به روسیه، بسیاری از 
آلمانی ها احساس می کنند که به مسکو پشت کرده اند 
این در حالی است که اغلب آنان با این ایده که تانک های 
آلمانی سربازان روس را بکشند واقعا مشکل دارند چون 
این دقیقا همان تصویری اســت که بــرای آنان جنگ 

جهانی دوم را یادآوری می کند.«

بهاره محبیگزارش
روزنامه نگار
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ارتش آلمان طی 3 دهه گذشته از شمار نيروهای 
نظامی و تسليحات خود كاسته است

نيروی نظامی 

تانك 

نفربر
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ناو جنگی 

جنگنده 
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