
سکوت از ترس
گفت وگو با سوپروایزر اخراج شده

  بیمارستان پاستور مشهد

امیرعطا جوالیی: خوانش نمایش نامــه  تازه  دکتر حمید امجد، 
درام نویس، کارگردان، مترجم، ویراســتار، پژوهشــگر و مدرس 
جاســنگین نمایش، یکــی از طرفه های بهــار ۱۴۰۱ بود. «وقت 
خوش» را نشر نیال، در «اول اردیبهشت ماه جاللی» منتشر کرد، 

ولی تا این لحظه واکنشی برنینگیخته.

آن سوخت که شمع را چنین 
می افروخت

گفت وگو با حمید امجد درباره  ی «وقِت خوش»

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۴۱ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ آگوســت   ۲     ۱۴۴۴ محــرم   ۴     ۱۴۰۱ مــرداد   ۱۱ سه شــنبه 
صفحه  ۶صفحه  ۱۰

در «شرق» امروز  می خوانید: روایت اسحاق جهانگیری  از سیل اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹، جداسازی به اتوبوس های فرسوده رسید  و یادداشت هایی از  محمود فاضلی، عبدالرضا ناصرمقدسی، قادر باستانی 

نسترن فرخه: سوپروایزری که در انتقاد به عدم پرداخت معوقات 
از سمت خود تعلیق شده بود، حتی با وجود وعده هایی از طرف 

مسئوالن همچنان تغییری در وضعیتش ایجاد نشده است. همین 
چند هفته پیش کلیپی از منصوره رنجبر، سوپروایزر بیمارستان 

پاستور مشهد، منتشر شد که در یک تجمع کوچک با حضور 
مسئوالن بیمارستان، از شرایط کلی پرستارها انتقاد می کرد و چند 

روز بعد هم خبر اخراجش رسانه ای شد.  

آنچه را که در اوکراین در حال حاضر در جریان است، چگونه باید 
تفسیر و تحلیل کرد و چه موضعی در قبال آن اتخاذ کرد؟ پاسخ به 
این ســؤال از آن نظر مهم و تعیین کننده اســت که بر اساس شواهد 
ایــران حل وفصل بحران هســته ای و مذاکرات احیــای برجام را به 
نتیجه جنگ  اوکراین و رویارویی روســیه با غــرب به رهبری آمریکا 
ســنجاق کرده و زمان را به نفع خود و امتیازگیــری از آمریکا تلقی 
می کند؛ بنابراین تحلیل دقیق از جنگ اوکراین و نتیجه آن برای همه 
کشورها به شمول ایران مهم و ارزیابی مبتنی بر داده های ناصحیح و 
قرار گرفتن در کنار یکی از دو طرف منازعه خسارت های جبران ناپذیر 
را در پی خواهد داشــت. به خصوص اینکه از منظر تاریخی ارزیابی 
ناصــواب دولتمردان وقت در دو جنگ اول و دوم جهانی پیامدهای 

فاجعه باری برای کشور داشت.
۱- از نظــر حقوق بین الملل و به تأیید همه نهادهای بین المللی 
تهاجم روسیه به اوکراین که پنجمین ماه خود را پشت سر می گذارد، 
تجاوز نظامی و توسل به زور برای اشغال سرزمین یک کشور مستقل 
و دارای حاکمیــت اســت. مجمع عمومی ســازمان ملل متحد در 
اولیــن روزهای تهاجــم، در قطع نامه ای که بــا ۱۴۱ رأی موافق، ۳۵ 
رأی ممتنع و پنج رأی مخالف به تصویب رســید، حمله روســیه به 
اوکراین را محکوم کرده و خواســتار خروج فوری نیروهای روسیه از 
اوکراین شــد. فقط چهار کشور سوریه، بالروس، کره شمالی و اریتره 
(به اضافه روســیه) به این قطع نامــه رأی مخالف دادند؛ بنابراین از 
نظر بین المللی در این مهم تردیدی نیســت که کشوری با توسل به 
زور، علیه تمامیت ارضی یک کشــور دیگر اقدام نظامی تجاوزکارانه 
صورت داده و فجایع انســانی در این تخاصم در حال وقوع اســت. 
اقدامی که در نتیجه آن، چند ده میلیون نفر نیز با ترک خانه و کاشانه 

خود، مجبور به مهاجرت اجباری به کشورهای دیگر شده اند.
۲- مهم ترین دلیل روســیه در آغاز جنگ تالش غرب به رهبری 
ایاالت متحده آمریکا برای گســترش ناتو به شــرق و تبدیل اوکراین 
به پاشنه آشیل مســکو بود. پوتین بارها آمریکا و کشورهای غربی را 
به نادیده گرفتن مالحظات امنیتی روســیه متهم کرده و هدف ارتش 
روســیه در عملیات ویژه در اوکراین را رفع این تهدیدات عنوان کرده 
است. در اینکه غرب از چند سال قبل درصدد روی کار آوردن دولتی 
همســو با خود در کی یف، الحاق این کشور به پیمان ناتو و گسترش 
پیمان نظامی غرب به مرزهای روســیه است، تردیدی وجود ندارد؛ 
اما سؤالی که پس از گذشت پنج ماه از جنگ مطرح است، این است 
که آیا ممانعت از چنین کاری در گرو تهاجم و اشــغال اوکراین بود؟ 
به خصوص اینکه برخالف ارزیابی اولیه پوتین هیچ افق روشنی برای 
پیروزی ارتش روســیه وجود ندارد و غرب بدون ورود مســتقیم در 
جنگ، پیشــرفته ترین تجهیزات نظامی را برای طوالنی تر کردن جنگ 
و فرسایش ارتش و اقتصاد روســیه در اختیار اوکراین قرار می دهد. 
مضافا اینکه در پرتو جنگ اوکراین و برخالف استراتژی مسکو، سوئد 
و فنالند در آستانه الحاق به ناتو قرار دارند، اختالفات اروپا با آمریکا 
به دلیل نگرانی قاره سبز کنار گذاشته شده و هژمونی آمریکا در حال 

گسترش به این قاره است.
۳- موضــع ایــران از زمان آغــاز تهاجم نظامی روســیه، با 
افت وخیزهایــی روبه رو بوده اســت. در اولین موضع رســمی 
«ضمن تحریک آمیز دانســتن اقدامات ناتو، بر راه حل سیاسی و 
گفت وگو بــرای حل وفصل بحران تأکید کــرد». درواقع موضع 
اولیه ایران که بارها از زبان وزیر خارجه و ســخنگوی آن وزارت 

بیان شد، بر سه اصل استوار بود:
- با گســترش ناتو و دخالت های غرب در روابط دو همسایه 

مخالف است.
- جنــگ را راه حلی برای مشــکالت میان کشــورها نمی بیند و 
خواستار توقف درگیری های خشونت آمیز از جانب تمام طرف هاست.
- تحریم یا محاصره اقتصادی که از سوی کشورهای غربی دنبال 

می شود، کمکی در حل مشکالت فعلی و پایان درگیری ها نیست.
این رویکرد موضعی قابل دفاع در مجامع بین المللی اســت. 
کمااینکه با وجود تصویب قطع نامه با اکثریت چشــمگیر، تعداد 
معتنابهــی از کشــورهای جهان مانند ایران ترجیــح دادند با رأی 
ممتنــع یا غیبــت در رأی گیری، بی طرفی خــود را در جنگ اعالم 
کنند. درواقع دســتگاه دیپلماســی کشــور از آغــاز بحران تالش 
کــرده به اوکراین اطمینان دهد کــه «حامی هیچ یک از طرف های 
جنگ نیســت و از حل مناقشــه از طریق مذاکره و گفت وگو دفاع 
می کند». رئیس دســتگاه دیپلماســی کشــور در اقدامی که مؤید 
برداشت فوق الذکر است، در تماس تلفنی با همتای اوکراینی خود 
ترجیع بند اصلی نظام را این گونه بیان کرد: «همان طور که از ابتدای 
بحران اعالم کرده ایم، مــا مخالف جنگ ... از جمله جنگ اوکراین 
هســتیم... سیاســت اعمالی ما نیز منطبق بر همین اصل بوده و 
مخالف هرگونــه اقدامی که منجر به ادامه و تشــدید درگیری ها 
شــود، هســتیم». امیرعبداللهیان ادعاهای مقام های آمریکایی را 
اتهام خواند و افزود: «نباید اجازه دهیم که اتهامات دیگران، روابط 
دوستانه تهران و کی یف را خدشــه دار کند». با وجود این مواضع 
نسبتا متوازن، به نظر می رسد تحوالت جنگ اوکراین و تالش مسکو 
در یارگیری دیپلماتیک از میان کشورها، ایران را از موضع بی طرفی 

دور و اندکی به سمت مسکو متمایل کرده .
ادامه در صفحه ۴

رســانه های جمعی و خبرنگاران مسئولیت شــناس در فرایند 
توســعه به عنوان رکن آگاهی دهنــده، جایــگاه منحصربه فردی 
را بــرای دفاع از آزادی اندیشــه، عقیده، بیان و رفتــار در قیاس با 
سایر ارکان دموکراســی دارند و رسانه ها با فعالیت های آگاهانه و 
آزادانه می توانند به شــکل فزاینده ای زمینه ارتقای سواد سیاسی و 
آشناسازی مردم با حقوق شان را در قالب مطالبات بحق در سطوح 

مختلف اجتماعی فراهم آورند.
در عصــر ارتباطات، مقام رســانه ها و خبرنــگاران را باید رفیع 
دید و رســانه ها را یکی از ارکان مهم دموکراسی در اشاعه اندیشه، 
پرسشــگری، تضارب آرا، آزادی خواهی و عدالت طلبی به حســاب 
آورد که در جریان دموکراسی خواهی و پیشرفت، می توانند راه های 
درست و مناسبی را فراروی مردم باز کنند. با این اوصاف، اگر همین 
رسانه ها و خبرنگاران دچار نوعی از سیاست زدگی شوند، خواسته 
یا ناخواســته از دایره انصاف خارج خواهند شد و شور را جایگزین 
شــعور در جامعه خواهند کرد و با حمایت های متعصبانه از یک 
جریان سیاســی خاص، چشــم را روی بیــان و بازگوکردن حقایق 
خواهند بست. متأســفانه این آفت در کشورهای درحال توسعه به 
دلیــل فقر فکری و مالی، دامن گیر برخی از رســانه ها و خبرنگاران 
شده و آنها را دچار جمود و کج اندیشی کرده و موجب شده بعضی 
از رســانه ها و خبرنگاران با تعصب خاصی، منزلت خود را در حد 
یک ابزار سیاســی تقلیل دهند و درهای تبادل نظر بین اندیشه های 
گوناگون را در کشور قفل بزنند و مردم را از بازتاب دیدگاه های متنوع 
در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی محروم کنند.
طبیعی اســت اگر در کار رسانه ای، خبرنگاری بخواهد فقط در 
اندازه یک منعکس کننده رویداد ظاهر شود، او دیگر توانایی فرایندی 
دیدن پدیده ها را نخواهد داشت و از تأمین نیازهای خبری مخاطبان 
خود عاجــز خواهد ماند. و با خطارفتن در دیدن نادرســت وقایع، 
ذهنیت ها یا تصورات یک جریان سیاسی خاص را به جای واقعیت 
به خورد مردم خواهد داد. از ســوی دیگر، داشتن رویکرد انتقادی 
و آگاهی از پیشینه درســت موضوعات و سیاست های مطرح شده 
حکومت ها و دولت ها در حوزه های مختلف، مســتلزم نگاه عینی، 
تشریحی، تحقیقی و توسعه ای یک رســانه و خبرنگار است. نگاه 
علمی و منطقی خبرنگار در یک رسانه به رخدادها موجب می شود 
او بتواند رویدادها را به درستی نقد کند و در مقایسه های تطبیقی، با 
شناخت درست قوت ها، ضعف ها، تفاوت ها و تشابهات توسعه ای 
در مناطق مختلف کشــور و حتی با ســایر کشــورهای دیگر، دید 
دست اندرکاران را نسبت به واقعیت ها تغییر دهد و شرایط مناسبی 
را برای رفتن به ســمت توســعه در جامعه فراهم کند. همچنین 
اثبــات ادعاهای بدون پشــتوانه برخی مســئوالن در موفقیت ها، 
نیازمند درایت خبرنگار اســت و یک خبرنگار هم هرچه بیشــتر به 
قرارداد نانوشــته ای که با مردم دارد پایبند باشــد به همان میزان، 
شانه از زیر بار مسئولیت اجتماعی و تاریخی خود در انعکاس عینی 

رویدادها خالی نخواهد کرد. 
ادامه در صفحه ۱۰

ایران و جنگ در اوکراین

قصور نابخشودنی در کار خبرنگاری!

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

  مردم رسما اعالم می کنند می توان با مقاومت تحریم را بی اثر کرد، 
بنابراین وظیفه خود می دانیم به خواســت مردم ایستادگی مقابل 
زیاده خواهان و مقابل نظام ســلطه را در دســتور کار قرار دهیم و 
از مواضع جمهوری اسالمی عقب نشینی نکنیم (رئیس جمهوری، 
رســانه ها، ۵/۶). اقتصاد ایران مانند هر اقتصادی برای آنکه نمیرد 
نیــاز به ارتبــاط با جهان دارد بــدون این ارتباط بــا جهان هر روز 
اندازه های این اقتصاد کوچك تر و به اقتصادی معیشــتی و بخور 
و نمیر تبدیل می شود. مانند وضعیت دریاچه ارومیه که این روزها 
وضعیت دردناك آن بار دیگر ســرخط خبرها قــرار گرفته و گفته 
شــده پنج درصد آن بیشتر باقی نمانده اســت. اقتصاد و صنعت 
ایران نیز طی این ســال ها به واســطه تحریم هــا و دورافتادگی از 
تحوالت علمی و تکنولوژیکی و جذب منابع سرمایه ای و گسترش 
بازارها یقینا متحمل بیشترین آسیب ها شده است. آسیب هایی که 
با سیاســت های نادرست داخلی هرچه بیشــتر تشدید شده و کار 
اصالح وضعیت معیشــت و کار و کســب مردم را دشوارتر از هر 
زمان دیگر کرده اســت. تداوم وضعیت موجــود با توجه به تغییر 
سطح تورم طی چند ســال اخیر از ۲۰ درصد ساالنه و ۱٫۵ درصد 
ماهانه به دو برابر (حدود ۴۰ درصد در سال و سه درصد در ماه) و 
تشدید این وضعیت به سبب افزایش شدید نقدینگی (روزانه حدود 
چهار هزار میلیارد تومان) در مقابل عدم افزایش درآمدهای ارزی 

و... به افزایش فقر عمومی و عقب ماندگی صنعتی منجر می شود. 
تغییر این معادله بی شك بدون تحول عمیق و ساختاری در بینش 
و روش و راهبرد حکمرانی اقتصادی ناممکن اســت. به ویژه آنکه 
صف بندی های جدید شکل گرفته در جهان و منطقه پس از تجاوز 
روسیه به اوکراین و باالگرفتن بحران انرژی می تواند حلقه محاصره 
به دور کشورمان را تنگ تر کند. چنان که سفر رئیس جمهوری آمریکا 
به منطقه و دیدارها و مالقات ها و قول و قرارهای کشورهای خلیج 
فارس با بزرگ ترین قدرت اقتصادی جهان، بی شك تأثیر بسزایی در 
فضای اقتصادی آینده ایران خواهد داشــت و امکان بهره گیری از 
فرصت های اقتصادی منطقه ای و حتی جهانی برای کشورمان را 
محدودتر خواهد کرد. البته ظاهرا سیاست گذاران کشور که راهبرد 
گردش به شرق را دنبال می کنند، کمتر خطری از این بابت احساس 
کرده و محور روســیه و کشورهای شــوروی سابق به اضافه چین 
و یکی، دو کشــور آمریکای التین را جایگزین ارتباط با کشــورهای 
غربــی و آمریکا و... می دانند. سیاســتی کــه در موفقیت آن اما و 
اگر بســیار وجود دارد، چراکه این رابطه بیشتر جنبه سلبی دارد و 
مبتنی بر وجود دشــمن مشترك یعنی غرب است تا جنبه ایجابی 
و وجود منافع مشترك اقتصادی؛ چنان که روسیه رقیب اقتصادی 
ایــران در حوزه نفت و گاز و صنایع ســنگین و... اســت و چین نیز 
ابرصادرکننده انواع محصوالت به جهان و از جمله ایران اســت. 
سایر کشــورهای قرارگرفته در مجموعه همکاران اقتصادی ایران 
نیز کشورهایی بسیار کم اثر در زنجیره تولید و تجارت جهانی اند. در 
بعد سیاســی نیز قرارگرفتن در محور دشمنی با غرب از یك سو به 
افزایش هزینه  های نظامی و امنیتی کشور منجر شده و برنامه های 
عمرانــی و حمایت های رفاهی دولت را به شــدت کاهش داده یا 
بــه انحراف می برد (افزایش یارانه ها بدون وجود منابع و افزایش 

نقدینگی و تورم و...) و از ســوی دیگر بــا افزایش نااطمینانی ها 
فعالیت های سوداگرانه و سفته بازی را تشدید و امکان پس انداز و 
سرمایه گذاری از سوی خانوارها و بنگاه ها را بیش از پیش سلب 
می کند. مرور تجارب کشورهای توسعه یافته و نیز تجارب تاریخی 
کشــورمان نشان می دهد رشد و توسعه و رهایی از عقب ماندگی 
صنعتی یعنی «ارتباط» با جهان و حضور در زنجیره تولید جهانی، 
یعنی «ارتباط» با علم و دانش و نخبگان و شایسته ساالری، یعنی 
«ارتباط» با مــردم و تأمین حقوق برابر آنهــا: «مادام که انقالب 
صنعتی ایران را به حرکت نیندازد، ما در همان گذشــته خواهیم 
ماند... چرا؟ به علت اینکه ما می خواهیم جنســی را که با دست 
به عمل آورده ایم، با جنسی که سایرین با چرخ می سازند، تاخت 
بزنیــم و در بازار امروز دنیا این قبیل معامالت محال اســت. یا 
باید ایرانی جو و گندم خودش را بخورد، کرباس و برك خودش 
را بپوشــد، ســرحداتش را به روی همه ببندد و فقیر و فاســد 
بمانــد... یا باید کارگاه اجدادی را برچیند و... به انقالب صنعتی 
ایمان بیاورد تا متمول بشــود و... انقــالب صنعتی تبدیل آالت 
قدیمه تولید ثروت اســت به آالت جدید االختراع، تبدیل کارگاه 
بــه کارخانه» (علی اکبــر داور، ۱۳۰۱، «اول اصــالح اقتصادی، 
مجموعه مقــاالت علی اکبــر داور»). «بی ارتباطی» و شــکاف 
عمیــق بین دغدغه حکومت ها و مردم در یك قرن اخیر، جز در 
لحظاتی، همواره مانع اصلی در مسیر توسعه کشور بوده است، 
مردمی که از حکومت هــا چیزی جز فراهم آوردن امکان تأمین 
معیشت سالم و مناســب و حقوق انسانی و مداخله نکردن در 
زندگی روزمره و صلح و آشــتی با جهــان را طلب نکرده اند و 
دولت ها و حکومت هایی که رؤیاهای دیگر در ســر دارند که با 

این مطالبات جور درنمی آید و خط موازی با آن است!

یادداشت

دو خط موازی

جاوید قربان  اوغلی

سیدیحیی عظیمی

کارشناس اقتصادی
حسین حقگو

گزارش تیتر یک را در صفحه ۴ بخوانید

عبدالرحمن فتح الهی: «این احتمال وجود دارد که ما درخصوص زمان مذاکرات نیز به توافقاتی برسیم تا دور تازه ای 
از مذاکرات را آغاز کنیم»؛ جمله مذکور  گفته ناصر کنعانی در نشســت خبری دیروز دوشنبه بود که از «احتمال» آغاز 
گفت وگوها حکایت داشت. این گفته سخنگوی وزارت امور خارجه پس از آن مطرح شد که یعقوب رضازاده، یکشنبه 
هفته جاری از احتمال از ســرگیری مذاکرات در وین گفت؛ ســاعاتی پس از گفته این عضو کمیسیون امنیت ملی و 

سیاست خارجی مجلس یازدهم بود که باقری کنی در رشته توییتی به احتمال آغاز گفت وگوها اشاره کرد.

با این حال در ســوی دیگر برخی معتقدند جمهوری اســالمی ایران با این دیپلماسی سینوسی در مذاکرات، تأخیر در احیای برجام و در پیش گرفتن 
سیاســت قطع و وصل برای انجام گفت وگوها با طرف های مقابل صرفا به دنبال خرید زمان با هدف رســیدن به نقطه گریز هسته ای است. مؤید این 
نکته هم به مواضع برخی سیاســیون و ادعای چند روز گذشته رســانه های اصولگرا برمی گردد که به صراحت از توان رسیدن به نقطه گریز هسته ای 
پرده برداشتند . مجموعه این شرایط یک فضای مبهم و پیچیده را به دست می دهد؛   اما به واقع چرا شاهد این میزان از دوگانگی و ابهام در دیپلماسی 
برجامی دولت سیزدهم هستیم؟ پاسخ این سؤال، محور گفت وگوی «شرق» با علی ماجدی است. در این گپ و گفت با سفیر پیشین ایران در برزیل، ژاپن 
و آلمان به بررسی دقیق تر ابعاد و زوایای این ابهام فعلی و دالیل شکل گیری آن در سیاست خارجی دولت سیزدهم پرداخته ایم که در ادامه می خوانید.

احیای برجام یا  گریز هسته ای؟احیای برجام یا  گریز هسته ای؟

زیان خودروسازان ایران معادل ۱۰ درصد ارزش سهام مرسدس بنز، BMWبرزخ خودرو
پورشه و فولکس واگن شد

  در گفت وگو با  علی ماجدی سفیر پیشین ایران در برزیل، ژاپن و آلمان بررسی شد  در گفت وگو با  علی ماجدی سفیر پیشین ایران در برزیل، ژاپن و آلمان بررسی شد

تنش میان کوزوو و صربســتان در بالــکان، جبهه جدیدی کنار 
جنگ اوکراین، در رقابت روســیه و غرب گشــوده است. در روزهای 
اخیر تیراندازی صرب های مســلح به پلیس کوزوو در گذرگاه مرزی 
در کشــور و مســدودکردن جاده ها، نگرانی نسبت به وقوع درگیری 
نظامی میان صربســتان که از معدود متحــدان حکومت والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور روسیه محسوب می شــود و کوزوو را افزایش 
داده و ناتــو هم برای دفاع از کوزوو اعالم آمادگی کرده اســت. یک 
نیروی حافــظ صلح ناتو گفته اســت که این ائتالف در کشــاکش 

تنش های فزاینده بین کوزوو و صربستان، «آماده مداخله» است.
به گفته پلیس کوزوو پس از اینکه صرب های محلی جاده ها را 
بستند و برای اعتراض، به سمت پلیس تیراندازی کردند، دو گذرگاه 
مرزی در این منطقه پرتنش شــمالی را بســته اســت. خشم مردم 
محلی از صدور دســتور عوض کردن پالک خودروها از صربســتانی 
به کوزوویی طی دو ماه، اعتراض برانگیز شــده است. نیروی ناتو در 
کــوزوو (KFOR) در بیانیه ای اعالم کــرد: «وظیفه نیروهای تحت 
رهبری ناتو در کوزوو این اســت که اوضاع را دقیقا زیر نظر داشــته 
باشــند و در صورتی که ثبــات منطقه به خطر بیفتد، طبق دســتور 
قطع نامه ۱۲۴۴ ســال ۱۹۹۹ شورای امنیت ســازمان ملل مداخله 
کنند. این نیروها برای حفظ امنیت دائمی محیط کوزوو طبق دستور 

سازمان ملل، هر اقدامی که الزم باشد، انجام می دهند».

سرپرست غیرپاسخ گو؟وزیر ضعیف بهتر از 

رفت و آمدهای 
مشکوک  نت

صربستان با تحریك مسکو جبهه جدیدي 
در تقابل روسیه و غرب مي گشاید

 تنش در بالکان

۳

۴ 

 تذکر قانون اساسی نمایندگان به رئیس جمهور

تکرار دوباره قطع وسیع اینترنت  پس از یک هفته
 به شایعات زیادی دامن زده است

این گزارش را در صفحه  ۵ بخوانید این گزارش را در صفحه  ۲ بخوانید

  عکس: سهند تاکی، شرق

مشکل زنان   با نامه ای از 
سوئیس حل می شود؟

۹


