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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

ابراهیم رئیســی آنطور که با شعار 
عدالت بر کرسی قاضی القضاتی نشست، 
در طول این مدتی که از ریاست وی بر 
قوه قضائیه می گذرد، نیز ســعی کرده 
نشان دهد که در عمل نیز به شعار خود 

وفادار است.
او که بــه تازگــی بخشــنامه لغو 
محرومیت از خدمات کنســولی برای 
ایرانیان تحت تعقیب در خارج از کشور 
را ابالغ کرد تا بدین ترتیب این دسته از 
ایرانیان نیز از حقوق شهروندی خود در 
هر جای دنیا بهره مند شوند، دیروز هم 
بخشنامه ای در خصوص جرم سیاسی 

به مراجع قضایی کشور ابالغ کرد.   
رویکرد او به جرم سیاســی حاکی 
از این اســت که ظاهرا دستگاه قضا 
تصمیــم گرفتــه تا باالخــره »جرم 
سیاسی« و »مجرم سیاســی« را به 
رسمیت شناخته و آن را وارد ادبیات 
خود کند. چنین رویکردی اگر جامه 
عمل هم بپوشــد، به منزله غبارروبی 
از قانون »جرم سیاســی« است که با 
نگاه سیستم قضایی در دوران ریاست 
صادق آملــی الریجانی، برای ســه 
ســال خاک خورد و گرچه به تصویب 
مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده 

بود، اما تا امروز حتی یک بار هم مورد 
استفاده قرار نگرفت. 

نگاهی به قانون جرم سیاسی
ایــن قانون کــه پــس از کش و 
قوس های فراوان و چندین ســاله به 
سرانجام رسید، حدود جرم سیاسی، 
نوع رســیدگی به جــرم و همینطور 
یک سری حق و حقوق را برای مجرم 
سیاســی تعریف می کند. مطابق آن 
توهین یا افترا به روســای ســه قوه، 
رئیــس مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام، معاونــان رئیس جمهور، وزرا، 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
و مجلس خبــرگان رهبری، اعضای 
شــورای نگهبان، توهین به رئیس یا 
نماینده سیاسی کشور خارجی، جرایم 
مندرج در قانون فعالیت احزاب، جرایم 
مقرر در قوانین انتخابات و نشر اکاذیب 
چنانچه با انگیزه اصالح امور کشــور 
علیه مدیریت و نهادهای سیاســی یا 
سیاست های داخلی و خارجی کشور 
ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد 
ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، 

جرم سیاسی محسوب می شود.«
رســیدگی به چنین جرمی نیز بر 
اساس سازوکار هیأت منصفه خواهد بود 
و مجرم درنهایت حقوقی متفاوت از سایر 
زندانیان خواهد داشت؛ حقوقی مانند 

ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت 
انفرادی یا مجزا بودن محل نگهداری از 

مجرمان عادی.
تمام اینها اما تا امروز صرفا روی کاغذ 
و در آرشیو قانونگذاری ایران بالاستفاده 
مانده است. زمستان 97، وقتی موافقت 
رهبری با عفو شماری از زندانیان اعالم 
شد و برخی خواستار این شدند که این 
عفو شــامل حال زندانیان سیاسی نیز 
بشود، صادق آملی الریجانی که آن زمان 
رئیس قوه قضائیه بود، گفت: »متاسفانه 
برخی این اقدام بزرگ را هم سیاســی 
می کنند. عده ای گفته اند بهتر است این 
عفو شامل زندانیان سیاسی هم بشود؛ 
در حالی است که ما محکومی با عنوان 
»زندانی سیاســی« نداریم. اگر کسی 
اقدامی علیه امنیت مرتکب شده است، 
عنوان مجرمانه مستقلی دارد که باید به 
آن رسیدگی شود. جرم سیاسی نیز در 
قانون تعریف شده و رسیدگی به آن هم 
سازوکارهای قانونی خود را دارد اما در 

حال حاضر چنین محکومانی نداریم.«
آغازی برای ختم یک دعوا

این رویکرد رئیس سابق دستگاه قضا 
به »جرم سیاسی«، داد خیلی ها را درآورد 
که نمونه های بسیار از فعاالن سیاسی ای 
داشــتند که به عناوین جرم امنیتی، 
نشــر اکاذیب و یا هر عنوان دیگری جز 

جرم سیاسی محاکمه می شدند؛ شاهد 
مثال روشن در آن زمان نیز محمدرضا 
خاتمی بود که به دلیل ادعای تقلب هفت 
میلیونی در انتخابات سال 88 محاکمه 
می شد و کسانی مانند علی مطهری، در 
پاسخ به آملی الریجانی که اذعان می کرد 
مجرم سیاسی نداریم، تاکید می کرد که 
اتفاقا ادعای محمدرضا خاتمی، مصداق 
بارز همین نوع از جرم است و باید ذیل 

این قانون محاکمه شود. 
این دعوا در طول دوران ریاست آملی 
الریجانی برقرار بود  تــا اینکه ابراهیم 
رئیسی جای او نشست. سال گذشته، 
غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه 
قضائیه خبر داد که رئیس جدید دستگاه 
قضا، بر مرزبندی میان جرم سیاســی 
و امنیتی تاکید دارد و همچنین گفته 
است که در این رابطه سختگیری نشود. 

او همچنین تصریح کــرده بود که 
هیــأت منصفــه دادگاه مطبوعات، 
مسئولیت رسیدگی به جرایم سیاسی 

را نیز خواهند داشت. 
بدیــن ترتیــب ابراهیم رئیســی 
نشان داد که سیاســت کیفری وی در 
خصوص جرایم کیفری، متفاوت از آملی 

الریجانی است. 
بخشنامه رئیسی

رئیسی دیروز بخشنامه ای مربوط 
به جرم سیاســی هم به مراجع قضایی 
سراسر کشور ابالغ کرد تا به این سیاست 
خود رسمیت بخشــد. این بخشنامه با 
عنوان »لزوم اجرای عدالت و رسیدگی 
منصفانه به اتهامــات مرتکبان جرایم 
سیاسی«، به ماده 2 قانون جرم سیاسی، 
مصوب 20 اردیبهشت سال 95 اشاره 
کرده و با تاکید بر ضرورت وحدت رویه 
در رسیدگی به جرم سیاسی، چگونگی 
رسیدگی به این جرم را شرح داده است. 
بر اساس این بخشنامه، تشخیص 
سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی 
اســت که پرونده در آن مطرح اســت، 
دادســرا یا دادگاه مربوط در تشخیص 
سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، 
انگیزه و قصد متهــم از ارتکاب جرم را 

مدنظر قرار دهد.
بخشــنامه درخصــوص فراینــد 
رسیدگی به جرم سیاسی نیز توضیح 
داده اســت: »در مــورد پرونده هــای 
مطروحه در دادگاه کیفری 2 و انقالب، 
هرگاه دادگاه رســیدگی کننــده، با 
بررسی کیفرخواســت و مستندات و 
مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرایم 
مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی 
تشــخیص دهد، پرونده را با قرار عدم 
صالحیت به دادگاه کیفری یک مرکز 
استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از 
مقامات مذکور در ماده ۳07 قانون آیین 
دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری 
یک اســتان تهران ارسال می نماید. در 
مرحله تجدیدنظر، چنانچــه دادگاه 
جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی 
تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را 
غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت 
رعایت تشریقات قانونی با نقض حکم 
صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال 

می کند.«
پاشنه آشیل همچنان پابرجاست

به موجب این بخشنامه، »در جریان 
تحقیقات و رســیدگی در دادســرا در 
هر مرحله از آن و تا پایان جلســه اول 
دادرســی در دادگاه، متهم می تواند به 
غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. 
مرجع رسیدگی کننده با صدور قرار در 

این مورد اظهارنظر می نماید. اعتراض 
به قرار صادره تابع مقررات آیین دادرسی 
می باشد. در سایر موارد چنانچه متهم 
به لحاظ سیاسی دانستن اتهام خویش 
ضمن ارائه دالئل مبنی بر انگیزه و قصد 
خود به صالحیت دادگاه ایراد داشــته 
باشــد، مطابق قانون آیین دادرســی 

کیفری عمل خواهد شد.«
در خصــوص هیأت منصفــه نیز 
بخشنامه قاضی القضات، شرح داده که 
هیأت منصفه بر اساس ماده ۳6 قانون 
مطبوعات تشکیل می شود، پس از اعالم 
ختم رسیدگی توســط دادگاه مطابق 
قانون مطبوعات وارد شور شده و نسبت 
به مجرمیت یا بی گناهی متهم اعالم نظر 
می کند. ترتیب اظهارنظر هیأت منصفه 
و نحوه صدور رأی دادگاه، تابع ماده ۴۳ 

قانون مطبوعات است.«
در پایان بخشنامه نیز تصریح شده 
که دادســراها و دادگاه ها موظفند در 
اتهامات و جرایم سیاسی حقوق متهم 
مندرج در ماده 6 قانون جرم سیاسی را 
در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم 

رعایت کنند.
مشــکل اصلی اما اینجاســت که 
پاشنه آشــیل این فرآیند که در واقع 
همان تشخیص جرم سیاسی است، به 
قوت خود باقی است. مطابق قانون و بر 
اساس این بخشنامه تشخیص سیاسی 
بودن یا نبودن جرم بــر عهده قاضی 
است و قضات تاکنون نشان داده اند که 
انعطافی در قبال جرم سیاسی ندارند. 
از سوی دیگر اما بسیاری امیدوارند که 
انعطاف رئیسی در قبال این موضوع، 
رویه دســتگاه قضایــی در برابر جرم 
سیاسی در محاکم قضایی را نیز تغییر 
دهد و قضات بــا عنایت به قانون جرم 
سیاسی، سبک و سیاق دیگری را در 
رسیدگی به این دســته از جرایم در 

پیش گیرند. 

آیا بخشنامه رئیسی نظر قضات درباره »جرم سیاسی« را تغییر خواهد داد؟

پاشنه آشیل یک قانون مهجور

خبر

مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطالعات در مصاحبه ای درباره 
جزئیات پرونده مایکل وایت و علت آزادی وی توضیحاتی ارائه 
کرد. به گزارش ایسنا، مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطالعات 
در مورد جزئیات پرونده آمریکایی آزاد شده گفت: مایکل وایت 
یکی از نظامیان آمریکایی بود که دوسال قبل با پوشش توریست 
وارد کشور گردید. مشارالیه قصد داشــت برای تأمین فرصت 
جاسوسی با روش های فریبنده و ارتباط با اتباع ایرانی، پوشش 
حضور خود در کشور را به دست آورد که توسط ضد جاسوسی 
وزارت اطالعات شناسائی و دستگیر گردید؛ این درحالی است 
که همزمان با شکایت شاکی خصوصی نیز مواجه شد. نهایتاً پس 

از گذشت حدود دو سال ازمحکومیت، مشارالیه به دلیل تشدید 
بیماری و دالیل انســانی و طی فرآیند قضایی از کشور اخراج 
گردید. وی در خصوص پیام های پی در پی و سخنان تشکرآمیز 
ترامپ از ایران بابت آزادی وایت اظهار داشــت: ترامپ به شدت 
محتاج جلب حمایت افکار عمومی پس از استیصال و درماندگی 
در قضیه مدیریت بیماری کرونا و همچنین مدیریت اعتراضات 
علیه تبعیض و نژاد پرستی است، لذا در اقداماتی غیرحرفه ای 
سعی دارد اختالفات مبنایی جمهوری اســالمی ایران با رژیم 
آمریکا را به مسائل ســطحی تنزل داده و از هر موضوع بی  ربط و 
کوچکی به عنوان بستر مذاکره با ایران بهره برداری حداکثری 

نماید. وی تصریح کرد: ترامپ که دچار سندروم بازاریابی و نمایش 
خیابانی برای جلب مشتری است در موضوع مذاکره با ایران نیز 
مصداق بارز »الغریق یتشبث بکل حشیش« است که البته این نوع 
رفتارها از رئیس جمهوری که از حوزه کسب و کار و شرکت داری 
به کاخ سفید قدم گذاشته، دور از انتظار نیست. وی در ادامه اظهار 
داشت: اطالعات معاونت ضدجاسوسی وزارت اطالعات نشان 
می دهد که برخی سیاسیون در آمریکا من جمله برایان هوک در 
نظر داشتند از فوت مایکل وایت به دلیل بیماری مزمن حداکثر 
بهره برداری سیاسی را علیه جمهوری اسالمی ایران و در قالب 
یک بمب خبری به عمل آورند که با آزادی وی، فرصت این رفتار 

غیر انسانی نیز از آنان سلب گردید. مدیرکل ضد جاسوسی وزارت 
اطالعات تصریح کرد: وزارت اطالعات تاکید می نماید همچون 
گذشته با تیزبینی و اشراف حداکثری اطالعاتی، هرگونه تحرکات 
ضد امنیتی سرویس های اطالعاتی متخاصم و به ویژه آمریکا در 
ایران و تحت هر پوششی را با قوت در نطفه خفه خواهد نمود و با 

حرفه ای ترین روش با آن مقابله می نماید.

مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطالعات: 

زندانی آمریکایی به دلیل تشدید بیماری از ایران اخراج شد
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موافقت روحانی با استعفای 
رئیس بنیاد شهید 

حسن روحانی، رئیس جمهور با قبول درخواست 
اســتعفای حجت االسالم والمســلمین محمد علی 
شهیدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به دلیل نیاز به 
استراحت بیشتر و اجرای توصیه پزشکان، از تالش های 
ارزشمند وی در طول 7 سال گذشته در بنیاد شهید و 
خدمت خالصانه برای عزیزترین قشر جامعه قدردانی 
کرد. خبرها حاکی است سعید اوحدی، معاون حقوقی 
و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش به زودی به عنوان 

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب می شود. 
    

امروز برگزار می شود؛
نخستین دادگاه اکبر طبری

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری 
معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه و ۱7 
متهم مرتبط با پرونده وی امروز به ریاســت قاضی 
بابایی در شعبه 5 دادگاه کیفری یک استان تهران 
برگزار می شود. گفتنی اســت، طبری در 20 سال 
گذشته، صاحب مناصب مختلفی در حوزه های مالی 
و رفاهی قوه  قضاییه بوده اســت. او در دوره ریاست 
هاشمی شــاهرودی، مدیر امور مالــی و مدیر امور 
خدماتی و رفاهی بوده است و در دوره آملی الریجانی 
با حضور در دفتر رئیس قوه قضاییه، ابتدا مدیرکل 
امور اجرایی و سپس معاون اجرایی حوزه ریاست شد.

    
واکنش قالیباف به اظهارات ترامپ؛

 مبادا به کافران 
پیشنهاد سازش دهید

محمدباقر قالیبــاف، رئیس مجلس در صفحه 
شخصی خود در توییتر با اشاره به توییت اخیر ترامپ 
در مورد توافق با ایران نوشت: »َفال تَِهُنوا َو تَْدُعوا إِلَی 
لِْم وَ أَنُْتُم اْلَْعلَْوَن وَ الَلّ َمَعُکْم وَ لَْن یَِتَرُکْم أَْعمالَُکْم«  الَسّ
مبادا در مبارزه کوتاهی کنید و به کافران پیشنهاد 
سازش دهید. شــما باالترید چون خدا با شماست 
و مطمئن باشــید نتیجۀ اعمالتــان )مقاومت( را 

بی کم وکاست به شما می دهد.«
    

قرارداد دو ساله عراق برای 
تداوم واردات برق از ایران

عراق به واردات برق از ایران ادامه می دهد. به گزارش 
ایلنا به نقل از خبرگزاری مالزی، وزارت برق عراق اعالم 
کرد: عراق یک قرارداد دو ساله برای گسترش واردات 
برق از همســایه خود یعنی ایران امضــا کرد. احمد 
العبادی، سخنگوی این وزارتخانه در بیانیه ای گفت: بر 
اساس این توافق، عراق واردات برق از ایران را برای مدت 

باقی مانده از سال 2020 و 202۱ ادامه خواهد داد.
    

قاضی زاده هاشمی:
مجلس یازدهم حدومرز 

»دیپلماسی لبخند« را تعیین می کند
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس 
اول مجلس شورای اسالمی در یادداشتی به اظهارات 
محمدجواد ظریــف درباره پیــام ترامپ واکنش 
نشان داد و نوشــت: »در این ایام که اقتصادمان با 
سوء مدیریت، دستخوش نوســانات دالر شده در 
سیاست نیز همانند مشکالت اقتصادی با دیپلماسی 
لبخند به دشــمن، دچار نوســاناتی شدهایم که 
دورنمای ثابت و قابل اطمینانی برای برآورد هزینه 
از عزت و آبروی نظام مقتدر جمهوری اسالمی وجود 
ندارد. لذا ضــرورت دارد مجلس انقالبی و جهادی 
یازدهم، حد و مرز دیپلماسی لبخند را هم تعیین 

کند تا در دقیقه نود شاهد گل به خودی نباشیم.«
    

پیام مکرون به مقامات ایران
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانســه، درباره 
فریبا عادل خواه، شــهروند دو تابعیتــی ایرانی-
فرانسوی که در ایران در زندان به سر می برد در پیامی 
توییتری با بیان این ادعا که یک ســال پیش، فریبا 
عادل خواه مستبدانه در ایران بازداشت شد، اینکه او 
هنوز در زندان به سر می برد، را غیرقابل قبول خواند. 
مکرون در ادامه گفت: »پیام من به مقامات ایران این 
است: عدالت ایجاب می کند که هم میهن ما به زودی 
آزاد شود.« عادل خواه محقق ایرانی- فرانسوی در 
حوزه انسان شناســی اســت که از خردادماه سال 

گذشته به اتهام جاسوسی دستگیر شده است.
    

آژانس گزارش داد؛
 افزایش ذخایر اورانیوم 

غنی شده ایران
آژانس گزارش داد که ذخایر اورانیوم غنی شده 
در ایران افزایش یافته است. به گزارش ایلنا به نقل از 
آژانس انرژی اتمی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی  با  اعالم  افزایش میــزان ذخایر اورانیوم غنی 
شده ایران تاکید کرد که در آخرین راستی آزمایی 
نمایندگان آژانس، مقدار آب سنگین ایران به ۱۳2.6 

متریک تن رسیده است.

رئیسی که به تازگی 
بخشنامه لغو محرومیت 
از خدمات کنسولی برای 
ایرانیان تحت تعقیب در 

خارج از کشور را در کارنامه 
خود ثبت کرده، دیروز نیز 

بخشنامه »لزوم اجرای 
عدالت و رسیدگی منصفانه 
به اتهامات مرتکبان جرایم 

سیاسی« را به مراجع 
 قضایی سراسر کشور 

ابالغ کرد

مطابق قانون و بر اساس 
بخشنامه رئیسی، 

تشخیص سیاسی بودن یا 
نبودن جرم بر عهده قاضی 

است و قضات تاکنون نشان 
داده اند که انعطافی در قبال 

جرم سیاسی ندارند

معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور 
خارجه گفت: ایران آمادگی تحویل جعبه سیاه 
هواپیمای اوکراینی برای خوانش آن را دارد تا این 

پرونده با مشارکت سایر کشورها به پایان برسد. 
به گزارش مهر، محســن بهاروند با اشاره به 
اینکه از همان ساعات اولیه سقوط این هواپیما 
همکاری جامعی را با کشورهایی که اتباع شان 
در این هواپیما دچار سانحه شدند شروع کردیم، 
اظهار داشت: از جمله این کشورها، اوکراین که 
هواپیما متعلق به آنهاست و همچنین کانادا و سایر 
کشورهایی بودند که کارشناسان آن ها در محل 

سانحه حضور یافته و قطعات و الشه هواپیما را 
دیدند و نوع تشــخیص هویت افراد را حتی در 

پزشکی قانونی مالحظه کردند. 
معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور 
خارجه با بیان اینکه پزشکی قانونی جمهوری 
اسالمی ایران در تشــخیص ژنتیکی از قابلیت 
باالیی برخوردار است، گفت: آن ها نیز این قابلیت 
را تأیید کردند. بهارونــد اضافه کرد: تیم بزرگی 
از سایر کشورها بودند و فقط از اوکراین بیش از 
50 نفر در زمینه بررسی این پرونده با جمهوری 
اسالمی ایران همکاری داشتند. همچنین سازمان 
هواپیمایی کشــوری ایران به شــکل حرفه ای 
تاکنون با این موضوع برخورد کرده و هیچ مسئله 

سیاسی نداشته ایم. وی با بیان اینکه هم اکنون 
طبق گزارش های دریافت شده، تحقیقات فنی 
سازمان هواپیمایی کشوری در ایران تقریباً رو به 
اتمام است، ادامه داد: بررسی و بازخوانی جعبه 
سیاه هواپیما آخرین قدم در تحقیقات فنی است 
و فکر نمی کنیم جعبه ســیاه حاوی اطالعاتی 
باشد که کمک شایانی به تحقیقات به عمل آمده 
ما بکند و بعید می دانیم اطالعات مهمی در آن 
باشد، چرا که همه تحقیقات مان به پایان رسیده 

و می دانیم که چه اتفاقی افتاده است.
بهاروند تاکید کرد: با کشور اوکراین به عنوان 
کشوری که هواپیما متعلق به آنهاست در حال 
مذاکرات دوجانبه ای هســتیم و اعالم آمادگی 

می کنیم با کشــورهای دیگر از جملــه کانادا و 
باقی کشورها مذاکراتی درباره دو موضوع داشته 
باشیم؛ این دو موضوع شامل تحویل و خوانش 
جعبه سیاه اســت و اینکه ما اطالعات آن ها را 
ببینیم و تحقیقات ما تکمیل و نهایی و به سازمان 

هواپیمایی بین المللی ایکائو ارائه شود. 
وی گفت: طبق بررســی های ما در ایران و 
اوکراین و بسیاری از کشورهای دیگر به دلیل 
اینکه هواپیمــا از نوع جدیدی اســت امکان 
خوانش این جعبه های ســیاه وجود ندارد و 
می توان به هر طریقی اعم از مســتقیم یا غیر 
مســتقیم در اختیار شــرکت های فرانسوی 
و یا مانند آنکه توانایی بررســی این جعبه ها 

را دارند قــرار داد ضمن اینکــه باید مطمئن 
شــویم سوءاســتفاده هایی از این جعبه های 
سیاه انجام نخواهد شد. معاون حقوقی و امور 
بین الملل وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه 
ایران تجربیات بــدی در اینگونه موارد دارد، 
افــزود: اطالعاتی را در اختیار کشــورها قرار 
دادیم و آن ها اطالعــات را تغییر و در معرض 
افکار عمومی قرار دادند و این باعث شــده ما 
به دنبال مذاکرات مســتقیمی به خصوص با 
همکارانمان در اوکراین باشیم که احتماالً به 
زودی مذاکراتمان را با آن ها شروع و جعبه های 
سیاه را به مکانی برای خواندن منتقل خواهیم 
کرد تا تحقیقاتمان هر چه ســریعتر به اتمام 
برسد. این مقام مسئول همچنین اضافه کرد: 
برای جبران خسارت کسانی که آسیب دیدند 
آمادگی پرداخت این خسارت را داریم و قباًل 

نیز اعالم شده است.

معاون حقوقی وزارت خارجه:

ایران آماده تحویل جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی است


