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سقوط هواپیمای »اف-۱۴« ارتش در اصفهان
مدیر روابط عمومی ارتش در اس��تان های اصفهان، یزد و چهار 
مح��ال و بختی��اری، گفت: یک فروند هواپیمای اف-۱۴ ارتش 
صبح روز شنبه به محض بلند شدن از باند فرودگاه دچار حادثه 
ش��د و س��قوط کرد. س��رهنگ معتمدی اظهار کرد: یک فروند 
هواپیمای »اِف-۱۴« ارتش صبح روز گذش��ته س��اعت ۱۰:۳۰ 
هنگام بلند ش��دن از باند پایگاه هش��تم ش��کاری اصفهان دچار 
نقص فنی می شود و بالفاصله در این پایگاه سقوط می کند. وی 
افزود: قبل از سقوط، خلبان و کمک خلبان این هواپیمای جنگنده 
ایجکت می کنند و در حال حاضر به بیمارس��تان الزهرا منتقل 
شده اند.   مدیر روابط عمومی ارتش در استان های اصفهان، یزد 
و چهار محال و بختیاری، خاطرنش��ان کرد: علت دقیق حادثه 
در دست بررسی است، اما به احتمال قوی نقص فنی در موتور 

این هواپیما سبب سقوط آن شده است.

 رشد ۴۰ درصدی صنعت گردشگری
 ایران در سال ۲۰۲۱

سخنگوی دولت در توئیتی گفت که بر اساس تازه ترین گزارش 
نهادهای بین المللی، صنعت گردشگری ایران در ۲۰۲۱ با رشد 
۴۰ درصدی همراه بود. »علی بهادری جهرمی« روز گذش��ته 
در توئیت��ی اع��الم کرد: تازه ترین گ��زارش نهادهای بین المللی 
نش��ان می دهد، صنعت  گردش��گری ایران که در س��ال ۲۰۲۰ 
منفی ۴۵درصد رش��د داش��ته، در ۲۰۲۱ با رش��د ۴۰ درصدی، به 
۲۰۲هزار میلیارد تومان رسیده است. وی افزود: میزان اشتغال 
در این صنعت نیز ۵.۱ درصد افزایش داشته است و گردشگران 

خارجی ۲.۵میلیارد دالر در ایران خرج کرده اند.

پیشنهاد نظامی انگلیس به اوکراین 
نخس��ت وزیر انگلیس در دومین س��فر به اوکراین از زمان آغاز 
درگیری ها با روسیه، پیشنهاد نظامی جدیدی را به کی یف ارائه 
کرد. »بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس عصر روز جمعه 
در دومین سفر به اوکراین، پیشنهاد کمک نظامی جدیدی را به 
رئیس جمهور این کشور ارائه کرد. در حالی که انگلیس تالش 
می کند در حمایت از اوکراین علیه روس��یه نقش رهبرگونه ای 
در میان کش��ورهای غربی داش��ته باش��د، بوریس جانسون بار 
دیگ��ر ب��ا ه��دف »تغییر معادله« جنگ، به کی یف رفت. س��فر 
ش��تاب زده و از پیش اعالم نش��ده جانس��ون به اوکراین در حالی 
انجام شده که اتحادیه اروپا با اعطای وضعیت نامزدی عضویت 
کی یف موافقت کرده و تکاپوی بروکس��ل و واش��نگتن برای 
حمایت از اوکراینی ها افزایش یافته اس��ت. به نوش��ته روزنامه 
»تایمز« انگلیس، جانسون در مالقات با »ولودیمیر زلنسکی« 
رئیس جمهور اوکراین پیش��نهاد کرد که ارتش انگلیس ظرف 
۱۲۰ روز، آموزش نظامی برای ۱۰ هزار سرباز اوکراینی فراهم 

کنند.

 اعزام ناوگان دفاع از خود 
ژاپن به منطقه هند-اقیانوسیه 

ژاپ��ن ناوگ��روه دریای��ی دف��اع از خود را به یازده کش��ور منطقه 
هند-اقیانوسیه و یک محدوده خارجی در قالب رزمایش دریایی 
مشترک با آمریکا و سایر کشورها برای مقابله با چین اعزام کرد. به 
گزارش پایگاه خبری »کیودو نیوز«، وزارت دفاع ژاپن اعالم کرد 
در اعزام ساالنه ناوگان دریایی دفاع از خود که از دوشنبه هفته 
گذشته آغاز شد و تا ۲۸ اکتبر ادامه خواهد داشت، ناوگروه های 
دریایی دفاع از خود ژاپن به کش��ورهای منطقه هند-اقیانوس��یه 
از جمله جزایر س��لیمان، تونگا و فیجی برای نخس��تین بار اعزام 
می شوند.  ناوگان دفاع از خود ژاپن همچنین در عملیات »ریم  
اقیانوس��یه« که بزرگترین رزمایش دریایی چندملیتی اس��ت و 
عملیات »ونگورد اقیانوس��یه« با حضور استرالیا،ژاپن، آمریکا و 
کره جنوبی شرکت می کند.  براساس این گزارش »ایزومو« یکی 
از دو حمل کننده نیروی دریایی دفاع از خود ژاپن به همراه دو 
ناوشگن، یک زیردریایی، هواپیمای گشتزنی و دیگر تجهیزات 

به این عملیات ملحق خواهند شد.  

 سازمان ملل خواستار احترام
 به حقوق زنان در افغانستان

گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با اعالم این 
خبر که تا ماه س��پتامبر گزارش خود درباره وضعیت حقوق بش��ر 
افغانس��تان را به ش��ورای حقوق بشر تحویل خواهد داد، خواستار 
اقدام��ات عمل��ی حکومت طالب��ان در خصوص احترام به حقوق 
زنان در این کش��ور ش��د. بنت اعالم کرد: گزارش کامل در باره 
اوضاع حقوق بش��ری در افغانس��تان تا ماه دس��امبر سال جاری 
میالدی)حدود یک ماه و نیم دیگر( تکمیل و به شورای حقوق 
بشر سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد تا تصمیم های الزم در این 
خصوص اتخاذ شود. چند روز قبل جمعی از شخصیت های دینی 
والیت بادغیس افغانستان در راستای حمایت از حقوق دختران، 
با تاکید بر اینکه آموختن علم بر مرد و زن فرض است، خواستار 

بازگشایی مدارس دخترانه با رعایت حجاب اسالمی شدند. 

 اوکراین از احتمال 
شروع مجدد مذاکرات با روسیه خبر داد

یکی از اعضای تیم مذاکره کننده اوکراین روز شنبه از احتمال 
از س��رگیری مذاکرات آتش بس با روس��یه در ماه اوت خبر داد. 
"دیوی��د آراخامی��ا" قانونگذار و مذاکره کننده ارش��د اوکراین در 
مذاکرات با روس��یه اعالم کرد که کی یف احتماال مذاکرات با 
روس��یه را در ماه اوت از س��ر می گیرد. آراخامیا به ش��بکه صدای 
آمریکا گفت که درصورت امکان این مذاکرات در پایان ماه اوت 
و پس از انجام چندین ضد حمله توسط اوکراین انجام می شود. 
اظهار نظر مقام اوکراینی در حالی است که کرملین در واکنش 
به سفر پنجشنبه گذشته رهبران اروپایی به کی یف تصریح کرد 
که مذاکرات روس��یه با اوکراین به بن بس��ت رسیده و نمی توان 

روی ادامه آن حساب کرد. 

سياسي

گروه سیاسی: آیت اهلل رییسی در اولین سالگرد انتخاب شدنش 
به عنوان رییس جمهور، گفت: دولت برای س��ال ۱۴۰۱ رش��د ۸ 
درصدی را هدفگذاری کرده است. آیت اهلل سید ابراهیم رییسی، 
رییس جمهور کش��ورمان  روز گذش��ته مصادف با اولین سالروز 
انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری ۱۴۰۰، در حضور جمعی از مردم 
شهرستان پیشوا، قرچک و ورامین که در ورزشگاه جهان پهلوان 
تختی این شهرستان گرد آمده بودند، گفت: مردم قرچک، پیشوا 
و ورامین نه تنها در آغاز نهضت اسالمی، بلکه در ادامه جریان 
مبارزات منتهی به انقالب اسالمی در سال ۵۷، در دوران دفاع 
مقدس و پس از آن در فتنه س��ال ۸۸ با بصیرت و هوش��یاری به 
میدان آمده و حقیقتًا همواره در دفاع از ارزش ها، انقالب و نظام 

اسالمی خوش درخشیدند.
رئی��س جمه��ور با اش��اره به بازدید خ��ود از تعدادی از طرح های 
نیم��ه تمام در بخش های مختلف شهرس��تان ورامین، تصریح 
کرد: به برکت انقالب اسالمی، اقدامات و کارهای زیادی برای 
این منطقه انجام شده، اما کارهای انجام نشده زیادی نیز باقی 
مان��ده اس��ت. از پروژه هایی بازدی��د کردیم که بعضی از آنها ۱۷ 
س��ال و برخی دیگر حدود ۱۰ س��ال اس��ت که آغاز شده، اما هنوز 

به اتمام نرسیده اند.
رئیس��ی در ادامه س��خنان خود با اش��اره به حضور مردم در پای 
صندوق های رأی به رغم ش��رایط س��خت کرونایی در انتخابات 
ریاست جمهوری در خرداد ۱۴۰۰، گفت: در کنار شرایط سخت 
کرونای��ی دش��من نی��ز تالش می کرد م��ردم را از حضور در پای 
صندوق های رأی منصرف کند، اما بصیرت و هوش��یاری مردم 
دش��من را ناکام گذاش��ت. به لطف خدا وضعیت متفاوت ش��ده و 
آمار تلفات کرونا از روزانه حدود ۷۰۰ قربانی، تک رقمی شده و 
در برخی روزها صفر می شود که این با لطف خدا، مجاهدت های 

کادر بهداشت و درمان و همراهی مردم حاصل شده است.
آیت اهلل رئیس��ی به مش��کالت مالی و بودجه ای دولت مردمی 
در آغ��از ب��کار خود اش��اره ک��رد و اظهار داش��ت: خیلی ها به ما 
می گفتند چگونه می خواهید مش��کل کس��ری بودجه ۴۸۰ هزار 
میلی��ارد تومان��ی را رف��ع کنید. ای��ن در حالی بود که دولت در ماه 
ابتدایی فعالیت خود با مش��کل پرداخت حقوق کارکنان مواجه 

بود، اما به لطف خدا و آگاهی مردم توانستیم بدون استقراض از 
بانک مرکزی یا چاپ پول که می توانست باعث ایجاد مشکالت 
جدید شود، از این مرحله سخت عبور کنیم. در ماه های اول آغاز 
ب��کار دول��ت در مورد تأمین کاالهای اساس��ی نیز نگرانی هایی 
داش��تیم. دولت در وهله اول توانس��ت با واکسیناسیون گسترده 
موانع موجود بر سر راه بازگشایی کسب وکارها و فعالیت مراکز 

علمی و آموزشی را برطرف کند.
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه رأی مردم در 
۲۸ خ��رداد ۱۴۰۰ رأی ب��ه اجرای عدالت بود، تصریح کرد: آنچه 
مردم از ما خواس��تند، مبارزه با فقر، فس��اد و تبعیض بود و به این 
عهد خود با مردم وفادار هس��تیم و ان ش��اء اهلل با عمل به آنچه 
وعده کرده ایم در میدان عمل دولتی صادق  الوعد خواهیم بود. 
س��اخت ۴ میلیون واحد مس��کونی در طول ۴ س��ال وعده دولت، 
نیاز کشور و تصریح قانون است و باید به آن عمل کنیم که اگر 

این اتفاق نیفتد مثل گذش��ته عقب ماندگی ها در حوزه مس��کن 
بر روی هم انباشته خواهند شد. در مدت سپری شده از فعالیت 
دولت مردمی گام های خوبی در عرصه های آموزش، مس��کن 
و س��المت برداش��ته شده اس��ت. در این مدت ۵ میلیون خانواده 
نیازمند بدون پرداخت هیچ وجهی تحت پوش��ش بیمه س��المت 
قرار گرفتند و این روند ادامه خواهد داش��ت همچنین در زمینه 
عدالت آموزشی، جذب، ارتقا و استفاده عادالنه از نیروی انسانی 

قدم های خوبی برداشته شده است.
رئی��س جمه��ور یکی از برنامه ه��ا و اهداف اصلی دولت مردمی 
اص��الح س��اختارهای فس��ادزا عنوان کرد و اف��زود: بنده در قوه 
قضائیه با مفاسد برخورد می کردم و به اینجا آمدم تا با بسترهای 
فسادزا مبارزه کنم؛ وعده داده ایم ساختارهای فسادزا و آنچه مولد 

نابرابری است را اصالح کنیم و این کار را خواهیم کرد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه آنچه 

در عرصه اقتصادی دنبال می کنیم، این اس��ت که مردم، بازار و 
فعاالن اقتصادی ش��اهد آرامش و رش��د اقتصادی باشند، افزود: 
دولت برای سال ۱۴۰۱ رشد ۸ درصدی را هدفگذاری کرده است. 
در حالی که در آغاز فعالیت دولت مردمی نرخ رش��د اقتصادی 
یک چهارم درصد بود، س��ال ۱۴۰۰ را با رش��د اقتصادی نزدیک 
به ۵ درصد به پایان رساندیم. کاری که مردم سال گذشته پای 
صندوق های رأی شروع کردند در ۲۸ خرداد پایان نیافت، بلکه 
این ۲۸ خرداد روز آغاز کار مردم در دولت مردمی اس��ت. کار با 
حضور مردم شروع شده است و رشد اقتصادی و پیشرفت و اقتدار 

بازدارنده با مشارکت و حضور مردم حاصل خواهد شد.
رئیس جمهور تصریح کرد: کار برای رفع همه تهدیدها و کسب 
قوت و اقتدار در دنیا برای دفاع مقتدرانه از آزادی، اس��تقالل و 
جمهوری اسالمی آغاز شده است. آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه 
راه��ی طوالن��ی پیش رو داریم، خاطر نش��ان کرد: به رغم همه 
تحریم ها و تهدیدها آینده را بس��یار روش��ن می بینم و یقین دارم 
که دشمن همانگونه که تاکنون در برابر جمهوری اسالمی راه 
به جایی نبرده، پس از این نیز نمی تواند ما را متوقف کرده یا به 
عقب براند؛ فقط یک راه پیش رو داریم و آن راه حرکت به سمت 

پیشرفت و اجرای عدالت است.
رئیس جمهور گفت: دش��منان و بدخواهان جمهوری اس��المی 
ایران در ماه های گذشته سعی کردند برای دولت حاشیه سازی 
کنند، اما به همه دولتمردان تأکید کردم که مانند برخی از دوره ها 
که مسئوالن گرفتار حاشیه شدند و زیان آن متوجه مردم و کشور 
شد، مراقب باشند که گرفتار حاشیه نشوند. دکتر رئیسی از همه 
صاحبان قلم و تریبون و جایگاه اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای 
خواس��ت برای حل مش��کالت، دست به دست هم دهند. رئیس 
جمهور اظهار داشت: ما مکتبی را می پسندیم که باور ما می توانیم 
را به تبعیت از امام راحل و مقام معظم رهبری به جامعه القاء کند. 
ما پیرو مقتدای بصیرت آفرینی هستیم که تأکید کرد با همراهی 
مردم هیچ مش��کل حل ناش��دنی در کشور نداریم؛ به همه تأکید 
می کنم که دچار حاش��یه نش��وند و بدانند که موفقیت در خدمت 
به مردم، خدمت به مردم و خدمت به مردم برای خداست و این 

تنها راه رفع مشکالت کشور است.

 آیت اهلل رئیسی در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در جمع مردم پیشوا، قرچک و ورامین تاکید کرد 

 عزم دولت برای اصالح بسترهای رانت خواری و فساد

اخبار کوتاه

گروه سياسی: یك نشریه آمریکایی در گزارشی درباره اهداف 
سفر رئيس جمهور این کشور به عربستان به جو بایدن توصيه 
کرد که به جای سفر به ریاض، هر کاری الزم است برای بازگشت 
نفت ایران به بازارهای جهانی انجام دهد. نشریه نيوزویك در 
گزارشی تحليلی به بررسی دالیل سفر جو بایدن رئيس جمهور 
آمریکا به عربس�تان س�عودی که قرار اس�ت اواسط ماه آینده 
ميالدی انجام ش�ود، پرداخت و نوشت: اگرچه دستورکارهای 
زیادی برای س�فر بایدن به ریاض تعریف  ش�ده اس�ت اما تنها 
ی�ك دليل برای این س�فر وج�ود دارد و آن قماری نااميدانه از 
س�وی بایدن برای متقاعد کردن ریاض به افزایش توليد نفت 
خود برای کاهش قيمت های تاریخی بنزین در آمریکاست، در 
حالی ک�ه تنها چند م�اه به انتخابات ميان دوره ای کنگره باقی 

مانده است.
نیوزویک ادامه داد: اما این یک اشتباه وحشتناک است، به ویژه 

وقت��ی ک��ه می دانی��م مقادی��ر برابر نفت، 
اگ��ر نگوییم بیش��تر، با حصول یک توافق 
هس��ته ای جدید با ایران آزاد خواهد ش��د. 
تعمیق روابط با عربستان و امتناع از پرداختن 
به عوامل اصلی وابس��تگی آمریکا به نفت، 
تنها هزینه های دنبال کردن سیاست های 
معقول تر را افزایش خواهد داد. این نشریه در 
ادامه با برشمردن موارد متعدد نقض حقوق 
بشر در عربستان نوشت: ریاض از هر نظر 

متحدی نامناسب برای واشنگتن است. این کشور به وضوح کمتر 
از ایران آزاد و عادالنه اس��ت. پیش از تحریم های ترامپ علیه 
ایران و همه گیری کرونا، زنان ایرانی از نرخ مشارکت باالتری 
در نی��روی کار برخ��وردار بودن��د، اقلیت های مذهبی در ایران از 
آزادی های بیشتری برخوردار هستند و این کشور انتخابات منظم 

برگ��زار می کند ک��ه می تواند در چارچوب 
محدوده تعیین ش��ده توس��ط نظام حاکم، 
رقابتی باشد. واضح است که ایران در زمینه 
حقوق مدنی نس��بت به عربستان سعودی 
بس��یار بهتر است. هیچ مورد اخالقی برای 
برتری دادن سعودی ها نسبت به ایرانی ها 
وجود ندارد و نارضایتی های آمریکا از ایران 
بیشتر احساسی است تا عقالنی. نیوزویک 
ب��ا بی��ان اینکه ایران با اجرای برجام روزانه 
دو میلیون بش��که نفت وارد بازارهای بین المللی می کرد، افزود: 
بایدن چقدر طالی س��یاه می تواند از س��عودی ها بیرون بکشد؟ 
ای��ن رق��م هر چه باش��د، قطعاً کمت��ر از آن چیزی خواهد بود که 
با نزدیک ش��دن به ایران به دس��ت می آید. ماه گذشته، سازمان 
کش��ورهای صادرکننده نفت )اوپ��ک( افزایش تولید ۶۸۴ هزار 

بشکه ای در روز را اعالم کرد که بیشتر آن از عربستان سعودی 
تامین می شود. این میزان به هیچ عنوان برای کاهش قیمت ها 
کافی نیست. اگر یک میلیون بشکه در روز چیزی است که ما به 
دنبال آن هستیم، بایدن به سادگی می تواند چشم خود را به شرق 
معطوف کند. پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
۲۰۱۵ که بیشتر به توافق هسته ای با ایران معروف است، ایران 
روزانه دو میلیون بشکه نفت وارد بازارهای بین المللی می کرد. 
پس از اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 
۲۰۱۸ از برجام خارج شد و تحریم ها علیه ایران را دوباره اعمال 
کرد، صادرات کاهش یافت و پیش بینی می ش��ود که در س��ال 
۲۰۲۲ کمتر از  یک میلیون بش��که در روز باش��د. ایران می گوید 
که در صورت رفع تحریم ها می تواند روزانه ۳.۸ میلیون بش��که 
نف��ت خ��ام تولید کند که این میزان می تواند با س��رمایه گذاری 

بین المللی  بیشتر شود.

ضرورت تدوین سند حکمرانی آب آزادسازی 1/6 دهم میلیارد دالری دارایی های ایران در عراق 
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسالمی از آزادسازی 
۶/۱ دهم میلیارد دالر از دارایی های توقیف شده ایران در عراق خبر داد. ابوالفضل 
ابوترابی گفت: طی روزهای گذشته و با دیپلماسی قوی دولت آیت اهلل رئیسی ۶/۱ 
دهم میلیارد دالر از دارایی های ایران در عراق آزاد شد. نماینده مردم نجف آباد در 
مجلس ش��ورای اس��المی افزود: این دارایی ها به دلیل فروش گاز ایران به عراق 
ب��ود ک��ه به دلیل تحریم های اعمال ش��ده در سیس��تم بانک��ی علیه ایران و البته 
دیپلماسی فشل دولت آقای روحانی در عراق توقیف بود. ابوترابی اظهار داشت: 

با آزادسازی این ۶/۱ دهم میلیارد دالر از دارایی های ایران تقریبًا دارایی های توقیف شده ایران در عراق به صفر 
رسیده است. وی خاطرنشان کرد: در روزی که قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران 
صادر شد ما شاهد آزادسازی این دارایی ها بودیم. عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای 
اس��المی یادآور ش��د: آزادس��ازی این دارایی ها تاثیر مس��تقیم بر کاهش قیمت ارز در داخل کش��ور دارد و ما در ادامه 

تاثیرات بیشتر آن را نیز خواهیم دید.

رئیس مجلس ش��ورای اس��المی در دیدار با وزیر نیرو بر ضرورت تدوین س��ند 
حکمرانی آب و مدیریت منابع آبی کشور تاکید کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت های 
موجود برای رفع تنش آبی در روس��تاها و س��ایرمناطق گرفتار بحران به صورت 
ضربتی و کوتاه مدت اقدام شود. محمدباقر قالیباف در دیدار با علی اکبر محرابیان 
گفت: مجلس آمادگی دارد، در قوانین مختلف و نیز برنامه هفتم توسعه به وزارت 
نیرو کمک کند تا تصمیمات اصولی درباره کاهش اش��کاالت در مدیریت منابع 
آبی گرفته ش��ود، همچنین کمیس��یون های تخصصی مجلس آماده اند در فرآیند 

تدوین یک سند برای چگونگی حکمرانی در موضوع آب به دولت کمک کنند. وی با بیان اینکه برای حل بحران 
کنونی و پیش رو آب باید س��ه اقدام اساس��ی انجام داد، گفت: نخس��ت اینکه با اس��تفاده از ظرفیت های ایجاد ش��ده 
و قرارگاه های جهادی به صورت ضربتی مش��کل آب روس��تاها و مناطقی که دچار تنش آبی ش��ده اند حل ش��ود، 
همچنین الزم اس��ت به پروژه های منتخب این حوزه توس��ط وزارت نیرو نیز توجه ویژه ش��ود تا در زمان مقرر به 
بهره برداری برس��د و مردم از منافع آن بهره مند ش��وند. س��وم اینکه باید حتما س��ند حکمرانی آب را در یک زمان 

منطقی تدوین، نهایی و برای اجرای آن برنامه ریزی و اقدام شود.

آیت اهلل رئیسی در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در جمع مردم پیشوا، قرچک و ورامین تاکید کرد توصیه نیوزویک به بایدن:

احیای برجام راه نجات آمریکا

گروه سیاس�ی: رئیس جمهور روس��یه ضمن دفاع از عملیات 
نظامی کشورش در اوکراین تاکید کرد که روسیه هیچ کسی 
را با سالح هسته ای تهدید نمی کند اما در صورت لزوم از آن 
ب��رای حفاظ��ت از حاکمیت خود بهره خواهد برد. به گزارش 
روسیا الیوم، والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در بیست 
و پنجمین مجمع اقتصادی پترزبورگ گفت: روس��یه کس��ی 
را با تس��لیحات هس��ته ای تهدید نمی کند، ما آن ها را داریم، 
همه باید این را بدانند و در صورت لزوم از آن برای حفاظت 
از حاکمیت کش��ورمان اس��تفاده خواهیم کرد. پوتین نسبت 
ب��ه تحوی��ل موش��ک های دوربرد به اوکراین هش��دار داد و 
خاطرنشان کرد که هر کسی این کار را انجام دهد از خطوط 

قرمز عبور کرده است.
وی تاکید کرد: روس��یه مخالف پیوس��تن اوکراین به اتحادیه 
اروپا نیس��ت، اما آماده نیس��ت کودتای دولتی س��ال ۲۰۱۴ 
در ای��ن کش��ور را فراموش کن��د. اتحادیه اروپا برخالف ناتو 
یک س��ازمان نظامی یا یک بلوک نظامی-سیاس��ی نیست. 
م��ا مخالفت��ی نداریم. با این ح��ال، در این مورد، اوکراین در 
معرض خطر تبدیل ش��دن به یک "نیمه مس��تعمره" غرب 
اس��ت، بعید اس��ت که این ]عضویت در اتحادیه اروپا[ منجر 
به احیای صنعت هواپیماسازی از دست رفته، کشتی سازی، 
صنعت الکترونیک و سایر صنایع مهم شود. بعید است زیرا 

"بزرگ"ه��ای اروپایی برای خود 
رقیبی ایجاد نخواهند کرد."

پوتی��ن از ای��ن تصور که نخبگان 
سیاس��ی اوکراین ی��ک "انتخاب 
تمدنی" به نفع غرب انجام داده اند، 
انتق��اد ک��رد و گفت: در مورد کدام 
انتخاب تمدنی صحبت می کنید؟ 
آنه��ا پ��ول را از م��ردم اوکرای��ن 
دزدیدن��د، آن را در بانک ها پنهان 

کردند. هر کاری که انجام می دهند، از آن دور می ش��وند. 
پوتین همچنین به ش��دت از عملیات نظامی کش��ورش در 
اوکراین دفاع کرد و گفت: در ش��رایط کنونی، در پس زمینه 
افزایش خطرات و تهدیدها، تصمیم روسیه برای آغاز عملیات 
نظامی ویژه، تصمیمی ضروری بود. گرفتن این تصمیم بسیار 
دشوار بود، اما اجباری و ضروری بود. این تصمیم یک کشور 
مستقل بود که طبق منشور ملل متحد حق بی قید و شرطی 
ب��رای دف��اع از امنی��ت خود دارد. عملیات خود ما در دونباس 

ربطی به وضعیت اروپا ندارد.
وی گفت: غرب از نظر نظامی اوکراین را کنترل و سالح به 
آنج��ا پمپاژ می ک��رد و هنوز هم چنین می کند.غرب همواره 
در باال بردن سطح خصومت علیه روسیه سخاوتمند بوده و 

فضای مسموم »روس هراسی« را 
ایجاد کرده است.

همچنی��ن موفقی��ت روس��یه در 
اوکراین را پس از بیش از ۱۶ هفته 
جن��گ پی��ش بینی ک��رد و گفت: 
همه اه��داف عملیات ویژه نظامی 
قطعا محقق خواهد ش��د. این امر با 
ش��جاعت و قهرمانی رزمندگان ما 

حتمی است.
پوتین گفت که روسیه »هر گزینه ای« را که جمهوری های 
خلق دونتس��ک و لوهانس��ک در منطقه دونباس در ش��رق 
اوکراین در رابطه با آینده ش��ان مطرح کنند، می پذیرد. وی 
افزود که نیروهای روس��ی"مزیت بزرگی" در توپخانه دارند 
و گفت: ما در مورد انجام یک عملیات نظامی ویژه صحبت 
م��ی کنی��م و حت��ی در ای��ن عملیات ویژه نظام��ی نباید آن 
ش��هرها و مناطق پرجمعیتی را که آزاد می کنیم به چیزی 
ش��بیه اس��تالینگراد تبدیل کنیم.« پوتین ترجیح داد در مورد 
خط��وط قرم��زی که فراتر از آن ممکن اس��ت حمالت علیه 
مراکز تصمیم گیری در اوکراین دنبال ش��ود، س��کوت کند و 
گفت: در مورد خط قرمزها، من ترجیح می دهم آن را برای 
خودم نگه دارم، زیرا از طرف ما این به معنای اقدامات نسبتًا 

خش��ن علیه مراکز تصمیم گیری اس��ت که من در مورد آنها 
صحبت کردم و شما اشاره کردید.

پوتی��ن گفت: روس��یه هرگز نم��ی پذیرد که کودتای خونین 
دولتی در اوکراین در سال ۲۰۱۴ را فراموش کند زیرا ریشه 
مشکالت امروزی است. پوتین در عین حال معتقد است که 
روابط مس��کو و کی یف در نهایت به حالت عادی بازخواهد 
گشت. ما فرض می کنیم که اوضاع دیر یا زود عادی خواهد 
ش��د و می خواهیم همه همس��ایگان ش��کوفا شوند. و سپس 

روابط ناگزیر ترمیم خواهند شد.
رهبر روس��یه گفت: روسیه حق دارد جمهوری های دونباس 
را طبق منش��ور س��ازمان ملل متحد به رس��میت بشناس��د، 
همچون کوزوو، و به دفاع از منافع س��اکنان دونباس ادامه 

خواهد داد.
پوتین گفت: زمانی که کوزوو اعالم اس��تقالل کرد، دادگاه 
بین المللی کیفری تحت فشار کشورهای غربی حکم داد که 
بر اس��اس منش��ور سازمان ملل، زمانی که کشوری استقالل 
را اعالم کرد، نیازی به کس��ب مجوز از دولت مرکزی نبود.

این بدان معناست که جمهوری های دونباس مجبور نبودند 
از کی یف اجازه بگیرند.« آینده منطقه تنها به س��اکنان آن 
بستگی دارد: "ما با هر انتخاب آنها با احترام برخورد خواهیم 

کرد." 

رییس جمهور روسیه از عملیات نظامی بر اوکراین دفاع کرد:

تهدید پوتين به استفاده از سالح هسته ای


