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رئیس جمهور اعالم کرد:

آمادگی ایران برای حل 
 مسالمت آميز مناقشات
 در اوکراین

سياست 2

خطیب زاده: 

 ایران هيچ ضرب االجلی را 
قبول نمی  کند

قیمت  2000  تومان  /    شماره  1023  دوشنبه 9   اسفند   1400  /    26 رجب 1443  /  28 فوریه   2022

در چهارمیــن روز از حمله روســیه به اوکرایــن در حالی 
که درگیری ها بین نیروهای دو کشــور در نقــاط مختلف در 
جریان است، والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نیروهای 
بازدارنده هسته ای این کشور را در حالت آماده باش ویژه قرار 
داده که باالترین ســطح هشــدار برای این نیروها محسوب 

می شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از اســپوتنیک، والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روسیه  اظهار کرد، غرب تنها گام های خصمانه 
اقتصــادی را لحاظ نمی کند بلکه مســؤوالن ناتــو اظهارات 

خصمانه علیه روسیه مطرح می کنند.
رئیس جمهوری روسیه دیروز با سرگئی شویگو، وزیر دفاع 
روسیه و والری گراسیموف، رئیس ستاد کل ارتش این کشور 

مالقات کرد.
پوتین اظهار کرد: به وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش دستور 
دادم نیروهای بازدارندگی ارتش در وضعیت آماده باش جنگی 

قرار بگیرند.
 واکنش دبیرکل ناتو به وضعیت 

آماده باش نیروهای بازدارنده هسته ای روسیه
دبیرکل ناتو اذعان کرد: آوردن روســیه بــه وضعیت ویژه 

نیروهای بازدارنده بر اهمیت اتحاد ناتو تأکید می کند.
ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو یا سازمان پیمان آتالنتیک 
شمالی،  در مصاحبه با شــبکه خبری سی ان ان گفت: دستور 
والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، برای انتقال نیروهای 
بازدارنده در ارتش روســیه به حالت ویژه رزمی در پاســخ به 
اظهارات تهاجمی در غرب، بر اهمیت وحدت ناتو و همچنین 

آمریکای شمالی و اروپا تأکید می کند.
دبیرکل ناتو افزود: در اظهارات جدید رئیس جمهور پوتین 
به لفاظی های تهاجمی که در ماه های اخیر و به ویژه در هفته 

های اخیر از روسیه می شــنویم افزوده است؛ این امر اهمیت 
اتحاد متحدان ناتو، آمریکای شمالی و اروپا را برجسته می کند.
اســتولتنبرگ خاطرنشــان کرد: مایلم از رهبری ایاالت 

متحده و اعزام نیروهای اضافی به اروپا تمجید کنم.
وی افزود: ناتو در حال افزایش تحویل سیستم ها و مهمات 
ضد تانک و ضد هوایی به اوکراین اســت. مــا در حال افزایش 
]کمک[ با سامانه های دفاع هوایی، ســامانه های ضد تانک، 
مهمات بیشتر هستیم و این کار را انجام می دهیم تا به اوکراین 

کمک کنیم تا از حق خود برای دفاع از خود دفاع کند.
دبیرکل ناتو، پیش از مذاکرات برنامه ریزی شده بین اوکراین 
و روسیه در منطقه گومل در بالروس گفت که ناتو همیشه از راه 

حل سیاسی درگیری اوکراین حمایت کرده است.
استولتنبرگ گفت: من به رئیس جمهور زلنسکی و قضاوت 
او در مورد اینکه آیا نشستن و تالش برای یافتن راه حل سیاسی 
درست اســت، اطمینان کامل دارم. ناتو از راه حل سیاسی در 

همه حال حمایت کرده است.
وی خاطرنشــان کرد که باید دید آیا روسیه مایل به ادامه 

گفتگو با اوکراین در مورد تمامیت ارضی خود است یا خیر.
اســتولتنبرگ گفت: ما تهدیدی قریب الوقوع ]برای ناتو[ 
نمی بینیم، اما روســیه بســیار تهاجمی تری را می بینیم که 
ارزش های اصلــی امنیت ما را در هنگام اســتفاده از زور علیه 

اوکراین به چالش می کشد، اما تعادل را نیز تهدید می کند. 
او همچنین خاطرنشــان کرد که ناتو همچنــان از آرزوی 
اوکراین برای عضویت حمایت می کنــد، اما این تصمیم تنها 
با اجماع تمام ۳۰ کشــور می تواند اتخاذ شود. وی همچنین 
تاکید کرد که روسیه باید در نظر داشته باشد که این به اوکراین 
بســتگی دارد که تصمیم بگیرد آیا می خواهــد به این بلوک 

بپیوندد یا نه.

نماینــده دوره دهــم مجلــس گفت: 
واکنش ها در ایــران به حمله روســیه به 
اوکراین قابل تامل بود، برخی ها با استناد 
به اینکه اوکراین بعد فروپاشــی شوروی و 
در اوایل دهه ۹۰ دارای ســالح هسته ای 
و سومین کشور هســته ای جهان بوده که 
البته این ادعا جای ابهام دارد می خواهند 
نتیجه بگیرند که اگر اوکراین خلع ســالح 
هسته ای نمی شد و با روسیه و آمریکا توافق 
نمی کرد و خودش را خلع سالح نمی کرد 
دچار این جنگ نمی شد این در حالی است 

چنین ادعایی اصال درست نیست.
جالل میرزایی در گفت و گو با خبرنگار 
ایلنا، افزود: در داخل کشــور اما آنچه مهم 
است توجه به منافع ملی است، یعنی باید با 
معیار و مبنا قرار دادن امنیت ملی تحلیل و 

با این حادثه برخورد کنیم.
مراقب اتاق های فکر منحرف کننده 

دستگاه محاسباتی کشور باشیم
نماینــده ســابق مجلــس گفــت: 
برخــی می خواهند چنین القــا کنند که 
تصمیم گیرندگان کشــور ما در شــرایط 
حساس کنونی که مذاکرات وین در جریان 
اســت، حواسشان جمع باشــد و به نوعی 
می خواهند بگوینــد از ظرفیت هایی که 
داریم غفلت نشود و نباید این ها را از دست 
بدهیم این در حالی اســت اگر محاســبه 
و مدیریت درستی نشــود، چه بسا وجود 
موقعیت ژئوپولوتیــک و ظرفیت هایی که 
بعضا جنبه راهبردی دارند نه تنها حاصلی 
نداشته باشد بلکه خود این ها محرک هایی 
شوند که دیگران را تحریک کنند که باید 
روی این مسئله دقت شود و اجازه ندهیم 
برخی اتاق های فکر مشــکوک در داخل 
کشور با چنین اســتدالل هایی بخواهند 
دستگاه محاسباتی کشور را دچار انحراف 

کنند.

غرب از اوکراین به عنوان طعمه برای 
وارد کردن روسیه به جنگ استفاده کرد

نماینــده دوره دهم مجلس با اشــاره 
به طعمه قــرار دادن اوکراین جهت ورود 
روسیه به جنگ نظامی توسط غرب تاکید 
کرد: اگر دولتمردان روســیه دقت کنند، 
هدف غرب طوالنی شدن جنگ و تحمیل 
هزینه های بیشــتر به این کشــور است و 
مســکو باید هرچه زودتر بــه این جنگ 

خاتمه دهد.
وی گفت: تهاجم روسیه به اوکراین ابعاد 
گوناگونی دارد و هنوز برای اینکه بخواهیم 
تحلیل واقع بینانه ای که مبتنی بر داده های 
واقعی باشد داشته باشیم، کمی زود است 
اما بر اســاس برخــی نشــانه ها و قرائن و 
تحوالتی که در ماه های اخیر اتفاق افتاد، 

می شود پیش بینی هایی را داشت.
نماینده دوره دهم مجلس تاکید کرد: در 
ماه های اخیر مقداری محاسبات اروپایی ها 
و  آمریکا دچار تغییر شده بود به طوری که 
اجتناب از جنگ در برنامه هایشان نبود و 
با تشــویق اوکراین به نظامی گری و اینکه 
پنهان نمی کردند که می خواهند اوکراین 
را به عضویت ناتو در بیاورند، عمال روسیه را 
تحریک کردند و از اوکراین به عنوان طعمه 
یا ابزاری برای وارد کردن روسیه به جنگ 
اســتفاده می کردند و نتیجه این راهبرد را 

امروز دیدیم.

خبر خبرخبر

ناتو واکنش نشان داد؛

 دستور آماده باش پوتین
 به نیروهای بازدارندگی هسته ای

نماینده دوره دهم مجلس:

 واکنش  مقامات ایران به حمله روسیه
 به اوکراین قابل تامل بود 

۶۰ درصد حقوق کارگران هزینه سرپناه می شود

 تبخیر آب باریکه دستمزد 
در حرارت باالی قیمت ها
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دسترنج 4

 درگیری توئیتری سفرای روسیه و انگلیس 
بر سر اهتزاز پرچم اوکراین در ایران

 ترکش های جنگ
 در فضای مجازی

یک روز پس از آنکه سفارت انگلیس به نشانه 
همبستگی با اوکراین پرچم این کشور را باالی 
سفارتش برافراشت؛ سفارت روسیه در ایران و 
روزنامه دولتی ایران به این اقدام واکنش نشان 
دادند. این اعتراض ها در حالی مطرح شده که 
درخواســت هایی برای صدور مجوز از وزارت 
کشــور برای تجمع اعتراض آمیــز در مقابل 
ســفارت روســیه در ایران مطرح شده است، 
اما هنوز با موافقت وزارت کشور مواجه نشده 
و با موضع گیری مقامــات در خصوص جنگ 

روســیه و اوکراین بعید به نظر می رسد با این 
درخواست ها موافقت شود. با این  حال روز شنبه 
تجمعی اعتراض آمیز در مقابل سفارت روسیه 
و تجمعی حمایتی در مقابل سفارت اوکراین در 
ایران برگزار شد؛ تجمعی که معترضان در آن 
علیه والدیمیر پوتین شعار سر داده و خواستار 
توقف حمله به اوکراین شدند.روز شنبه سفیر 
بریتانیا در تهران در توییتر از جنگ انتقاد کرد و 
نوشت:پرچم اوکراین را به نشانه همبستگی با 

دوستان اوکراینی خود برافراشتیم.

 کامران ندری در گفت وگو
 با »توسعه ایرانی« پاسخ داد:

مصداق تکلیف 
ماالیطاق به بانک ها 

چیست؟
چرتکه 3

یادداشتی از علی ربیعی 

سمن ها؛ ضرورت زندگی 
در عصر جدید 

صدرنشین به دنبال ترکتازی

استقالل  »ساکت« نشدنی!  

بازنشستگان تامین اجتماعی 
 در شهرهای مختلف

 تجمع کردند

تسهیل صدور شناسه، وضع قانون متقن، 
معافیت های مالیاتی و ...

سازمان های مردم نهاد 
حمایت و اجازه تنفس 

می خواهند

ناتو واکنش نشان داد؛

دستور آماده باش پوتین 
به نیروهای بازدارندگی 

 هسته ای
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مسائل صنفی روزنامه نگاران را سیاسی نکنید!
صنفی  انجمن  پیرامون  اخیر  حاشیه های  به  واکنش  در  کشور  روزنامه نگاران  از  جمعی 

روزنامه نگاران بیانیه ای صادر کردند:
روزنامه نگاران از دیرباز به عنوان سربازان خط مقدم حفظ آزادی بیان به رفع مطالبات مردم و 
بیداری جامعه می پرداختند و این امر را رسالت اصلی خود می دانستند اما برای بیان مشکالت 

صنفی خود همیشه الکن بوده اند.
اگرچه در کشورهای پیشرفته روزنامه نگاری در زمره یکی از معتبرترین شغل ها به شمار 
می رود اما روزنامه نگاران در ایران بدون چشم داشتی به مادیات تنها به خاطر تنویر افکار 
عمومی زندگی خود را وقف این حرفه مقدس کرده اند و تالش کرده اند تا در راستای پیشرفت 

و توسعه ایران اسالمی گام بردارند.
متاسفانه امروز در بین برخی تشکل های بزرگ و کوچکی که به نام صنف روزنامه نگاران پا 
گرفته اند و دعوی حل مشکالت صنفی را دارند خبری از حریت دیده نمی شود، در کنار آن 
هم این انجمن ها تاکنون تأثیری در رفاه و حل معضالت نداشته اند بلکه با سیاسی کاری به 

این جایگاه لطمه زده اند.
انجمن صنفی روزنامه نگاران که هم لفظ صنف و هم لفظ روزنامه نگاران را یدک می کشد 
طی سال های اخیر با برخی اقدامات حاشیه ساز و سیاست مابانه از رسالت اصلی شکل گیری 
خود دور شده است و نه تنها به اهداف تأسیس خود نرسیده بلکه باعث تعطیلی مقطعی 

خود شده است.
طی روزهای اخیر نیز برخی مدعیان متولی گری این انجمن با غوغاساالری کام روزنامه نگاران 

را تلخ کرده اند و باعث شده اند بذر ناامیدی در بین روزنامه نگاران پاشیده شود.
ما روزنامه نگاران با اعالم برائت از هرگونه اقدام تنش زای سیاست زده که منجر به ضربه 
خوردن به جایگاه واالی این حرفه می شود می گوییم که انجمن صنفی روزنامه نگاران هیچ گاه 
جامعیت نداشته و اعضای آن حتی دربرگیرنده اقلیتی از این صنف هم نیستند و بر همین 

اساس نیز نمی تواند ادعایی از جانب ما کند.
در آخر به نیز همکاران خود در انجمن صنفی روزنامه نگاران توصیه می کنیم تا به جای این 
قبیل اقدامات سیاسی کارانه و مظلوم نمایی های نخ نما به هدف اصلی تشکیل این انجمن 
بازگردند و سعی کنند تا شاید بخشی از مشکالت اعضای اندک خود را رفع کنند که البته با 

نگاه به پیشینه رفتارهای صورت گرفته امیدی به این امر نمی رود.

رئیس جمهور اعالم کرد:
آمادگی ایران برای حل مسالمت آمیز 

مناقشات در اوکراین
رئیس جمهور اعالم کرد :جمهوری اســالمی ایران از هرگونه تالش دیپلماتیک 
که منجر به حل مســالمت آمیز مناقشات در اوکراین شــود حمایت می کند و آماده 
نقش آفرینی برای هرگونه کمک به بازگشت صلح است.به گزارش ایسنا، سید ابراهیم 
رئیسی عصر یکشنبه در جلسه هیأت دولت گفت: جمهوری اسالمی ایران براساس اصول 
اساسی سیاست خارجی خود، با سلطه گری و سلطه پذیری، مخالف است و از حق تعیین 
سرنوشت همه ملت ها حمایت می کند.رئیس جمهور اظهار کرد: جمهوری اسالمی ایران 
ضمن درک نگرانی های امنیتی نسبت به چندین دهه توسعه طلبی ناتو، بر حفظ تمامیت 
ارضی و حاکمیت ملی همه کشورها تأکید دارد. قاطعانه بر این باوریم که دیپلماسی 
و پایبندی صادقانه به تعهدات بین المللی توســط همه طرف ها، تنها راه حل پایدار و 
عادالنه خروج از وضعیت فعلی است. رئیسی افزود: حفاظت از جان و مال شهروندان و 
غیرنظامیان و رعایت حقوق بین المللی و حقوق بشردوستانه باید مورد اهتمام جدی 
همه طرف ها قرار گیرد. رئیسی تصریح کرد: ضروری است پیرو دستورات قبلی، وزارت 
امور خارجه و دیگر دستگاه های متولی، در راستای حفاظت از همه شهروندان ایرانی و 

بویژه دانشجویان ما در اوکراین، هرگونه اقدام الزم را تسریع بخشند.


