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فاجعه های ناتمام ارز 4200
مدتی است که طبل گرانی کاالهای مورد حمایت
ارز  4200به صدا درآمده است .کره ،الستیک،
سم و کود ،کاالهایی هستند که رهایی شان از
دایره یک سیاست ارزی ،گرانی آن ها را تا بیش
از  100درصد رقم زده و بار دیگر تبعات پیش
گفته یک سیاست پر حاشیه را پیش چشم می
آورد .سیاستی که به رغــم صــرف چیزی بیش
از  30میلیارد دالر ،منشأ ،شــروع ،ادامــه و هم
اینک مراحل پایانی آن امواجی از نابه سامانی
را بــه هــمــراه داشــتــه و راه روشــنــی پیش روی
سیاست گذاران آینده قرار می دهد تا در آینده
به سراغ چنین سیاست گذاری هایی نروند .ابعاد
فاجعههایاینسیاستشایدمجالزیادیبطلبد،
با این حال ،به مرور پنج وجه آن می پردازیم.
▪رد ناپیدای بررسی کارشناسی در فرایند
تصمیم گیری

اولین فاجعه سیاست ارز  4200تومانی به
سرگشتگی آن از همان ابتدا بر می گردد .دولت
با هــدف کنترل تــورم به خصوص بــرای اقشار
ضعیف تــر ،به دنبال کنترل خیز دالر بــود اما
سیاست گذاری آن را از جلسه ای آغاز کرد که
معلوم نشد چه عقبه کارشناسی پشت آن وجود
داشت؟
با چه استداللی نرخ  4200برای ارز کل واردات
انتخاب شد؟ و در ادامه چرا تعدیل نشد؟ سیف
رئیس وقت بانک مرکزی چندی پیش در گفت
وگویی ،ابعادی جدید از نحوه تصمیم گیری
درآن جلسه را اعالم کرد که بر اساس آن ،وی به
عنوان مسئول سیاست ارزی معتقد بوده باید
نرخ  4800اعالم شود ،اما معاون اول هنگام
رفتن خطاب به رئیس جمهور می گوید ،اجازه
بدهید  4500اعالم کنم اما رئیس جمهور در
نهایت با بیان این که نظرش  3800بوده و از
نظر خود عدول کرده است به وی می گوید که
رقم اعالمی از  4200باالتر نرود! ماجرایی که
نشان می دهد پشتوانه کارشناسی برای نرخ
تعیین شده وجود نداشته است.

▪ریخت و پــاش ارزی بــدون در نظر گرفتن
ساختارهای معیوب

همین تصمیم شتاب زده کافی بود تا فکرهای
هوشمند نهفته در پس ساختارهای معیوب و
غیر شفاف اقتصاد ایران بازی های محیرالعقولی
را با ارز  4200تــدارک ببینند .گــزارش های
کارشناسی نشان می دهند که بر اثر به کارگیری
سیاست مــذکــور ،رشــد غیرقابل توجیه ثبت
سفارش واردات کاالها اتفاق افتاد .به طوری
که دولت پس از چند ماه ،دامنه آن را به کاالهای
اساسی کاهش داد امــا در ادامــه قاچاق این
کاالها به خــارج از کشور و توزیع رانــت میان
واردکنندگان ابعاد دیگری از آثار زیانبار این
سیاست را نشان داد.
▪آسیب دیدن تولید داخل

یکی دیگر از آفت های ارز  4200که این روزها
در قضیه الستیک و کره آن را شاهد هستیم ،از
بین رفتن زمینه های تولید داخلی این کاالها
بود .در واقع تولیدکنندگان بیچاره به رغم این که
در کشور ،از فرصت انبوه یارانه های پنهان انرژی
بهره می بردند ،توان مقابله با کاالی وارداتی با
ارز  4200تومانی را از دست دادند و در نتیجه
خیلی از آن ها ترجیح دادند تولید را متوقف کنند
یا در غیر این صورت به واردات روی آورند .این
قضیه روی دیگری هم داشت .در واقع با قدرت
گرفتن واردکنندگان ،امکان مدیریت قیمت در
داخل را که رقیب تولیدکنندگان بودند به آن ها
بیش از پیش داد.
▪اشتباه حمایت گلخانه ای از اقتصاد

یکی از مهم ترین وظایف دولت ،ریل گذاری برای
رشد اقتصاد است ،نه به دوش کشیدن آن .با این
حال ،ادامه سیاست ارز  4200تومانی ،به این
منجر شد که با کمبود منابع ارزی و زمزمه حذف
این ارزها ،بخش های حمایت شده به شدت دچار
لطمه،گرانیوآسیبشوند.رشدتقریب ًادوبرابری
کره و تا چند برابری الستیک این روزها ،مصداقی
از این ماجراست .نهاده های دامی نیز هم اینک
به مسئله ای تبدیل شده است ،چرا که در صورت
حذف ارز  4200تومانی برای این کاالها معلوم
نیست قیمت محصوالت آن تا چه اندازه ای و با چه
ابعادی رشد پیدا کند.
▪از جیب خرج کردن دولت

منشأ تامین ارز یارانه کاالهای اساسی ،ارزهای
نفتی است .با این حال ،افت درآمدهای ارزی

شنبه  29شهریور1399
اول صفر .1442شماره 20478

در سال  98که پیش بینی آن نیز دور از انتظار
نبود ،موجب شد تا دولت در ادامه پایبندی به ارز
 4200تومانی کاالهای اساسی ،هفت میلیارد
دالر ارز از سامانه نیما بخرد و به واردکنندگان
بفروشد .اقدامی که محاسبات نشان می دهند
در سال گذشته ،دولت به طور مستقیم به میزان
 51هــزار میلیارد تومان یارانه ارزی از جیب
(بانک مرکزی) پرداخت کرده است .پیش بینی
می شود آثار تورمی این اقدام خود را بر اقتصاد
آشکار کند.
▪فرجام یک اشتباه پر ماجرا

با افت درآمدهای نفتی و فشار منابع ارزی ،سفره
چرب ارز  4200تومانی بــرای آن هایی که از
قبل این سیاست باز وارداتی منتفع شدند ،قهر ًا
در حال برچیده شدن است .ابعاد بی تدبیری
سیاست ارز  4200تومانی ،به رغم هدف به
ظاهر خوب آن ،بسیار بیشتر از آن چیزی است که
بیان شد .با وجود این ،این پیام بزرگ را داشت که
در شرایطی که انبوهی از ناکارایی ها در ساختار
اقتصادی ،وجود دارد ،سپردن منابع یارانه ای
به بخش خصوصی به اسم عدم حضور دولت در
اقتصاد ،عم ً
ال به تامین منافع گروه ها و اشخاص
خواهد انجامید .از همه ایــن ها گذشته ،این
موضوع را آشکار ساخت که به جای کنترل حلقه
های متعدد قبل از مصرف ،باید به طور مستقیم
به حلقه های ضعیف جامعه در انتهای این حلقه
ها پرداخت و ورای همه این ها ،به همه نشان
داد که چگونه گرفتن تصمیمات خلق الساعه و
غیر کارشناسی می تواند بخش های بزرگی از
یک نسل مردم را با تورم و انواع ناهنجاری های
اقتصادی و اجتماعی ،دست به گریبان کند.
▪سیاست جایگزین چیست؟

طبیعتا با توجه به کاهش درآمــد ارزی و عدم
برخورداری از منطق اقتصادی ،حذف ارز4200
گریز ناپذیر است اما سیاست جایگزین چه باید
باشد؟ به نظر می رسد حرکت به سمت اختصاص
مابه التفاوت ارز باقی مانده به حمایت از اقشار
آسیب پذیر تنها راهکار جایگزین باشد .طبیعتا
مدل اجرایی این کار با توجه به اقتضائات اجرایی
باید انجام شود ولی در هر صــورت استفاده از
کاالبرگ الکترونیک برای بخش هایی از جامعه
که معیشت شــان اکنون گرفتار چالش جدی
است ،ضروری به نظر می رسد و باید دولت هر چه
سریع تر تغییر سیاست از ارز  4200به کاالبرگ
الکترونیک را در پیش بگیرد.

در آستان ه هفته دفاع مقدس برگزار میشود

مراسم رونمایی از تقریظ رهبر انقالب بر کتاب «مربعهای قرمز»
در آستانه چهلمین سالگرد آغاز دفاع مقدس،
«نهمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت»،
امروز همراه با انتشار تقریظ رهبر انقالب بر کتاب
«مربعهای قرمز» ،از سوی مؤسسه پژوهشی
فرهنگی انقالب اســامــی ،بــرگــزار میشود.
به گــزارش پایگاه دفتر حفظ و نشر آثــار رهبر

انــقــاب ،ایــن مراسم امـــروز ۲۹ ،شهریور ،در
جوار مزار شهدای دفاع مقدس با حضور جمع
محدودی از پیش کسوتان جهاد و مقاومت و
فــعــاالن ح ــوزه ادبــیــات و هنر دف ــاع مــقــدس با
رعایت دستورالعملهای بهداشتی ،در گلزار
شــهــدای بهشت زهــــرا(س) بــرگــزار میشود.

کتاب «مربعهای قرمز» ،خاطرات شفاهی حاج
حسین یکتاست که به قلم خانم زینب عرفانیان
تدوین و توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر
شده است .این مراسم به صورت زنده از سایت و
صفحات پایگاه اطالعرسانی «»Khamenei.ir
در شبکههای اجتماعی پخش خواهد شد.

پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس در پی درگذشت حاج علی شمقدری
روســای قوای مقننه و قضاییه با صدور پیامی،
درگذشت حاج علی شمقدری – پیرغالم اهل
بیت – را تسلیت گفتند .به گزارش خانه ملت،
«محمدباقر قالیباف» روز گذشته درگذشت
حــاج علی شمقدری تولیت حسینیه آیــتا...
العظمی سید جواد خامنهای را به مردم شریف
استان خراسان رضوی ،دوستداران و خانواده
گرامی آن مرحوم ،تسلیت گفت و برای وی که
از پیرغالمان عزای حضرت سیدالشهدا(ع) و
مجالس توسل به اهل بیت(ع) بــود ،رضــوان و
رحمت الهی و بــرای بازماندگان صبر و اجر از
درگاه خداوند متعال مسئلت کرد .رئیس مجلس
شورای اسالمی با ابراز تأسف و تأثر از درگذشت
حاج علی شمقدری خاطر نشان کــرد :ایشان

یار و یاور دیرین دوران پرنشیب و فراز انقالب و
مقام معظم رهبری و از چهرههای شاخص دوران
نهضت اسالمی و مبارزات ستمشاهی در منطقه
خراسان بودند و در سالهای پس از انقالب نیز
همواره در محافل فرهنگی و قرآنی حضوری
فعال و موثر داشتند.رئیس قوه قضاییه نیز روز
گذشته با صدور پیامی درگذشت خادم باسابقه
امام رضا(ع) را تسلیت گفت .در متن پیام حجت
االسالم و المسلمین رئیسی آمده است:
رحلت خادم باسابقه حرم رضوی و یار خراسانی
مقام معظم رهبری ،ابوالشهید ،مرحوم «حاج
علی شمقدری» د لهای ما را اندوهگین کرد.
آن مرحوم که از خادمان نام آشنای آستان قدس
حضرت علی بن موسی الرضا(ع) بود و پیرغالمی

الکس نوری با استقالل توافق کرد
مربی دورگه ایرانی شرط بستن قرارداد ریالی با آبی ها را می پذیرد؟!
مدیران استقالل با الکس نوری برای هدایت
استقالل به توافقات اولیه رسیدند .مدیران
باشگاه استقالل بعد از ناامیدی از بازگرداندن
استراماچونی در حالی که گفته می شد با
چند گزینه داخلی مذاکراتی انجام داده اند
اما ناگهان و با هجمه هــواداران باشگاه ،مسیر
مذاکرات خود را به سمت گزینه ای بردند که
دست کم به لحاظ بین المللی کارنامه قابل
دفاعی دارد .الکس نوری مربی دورگه ایرانی
آلمانی که منعی برای قبول هدایت استقالل
از سوی سازمان لیگ نــدارد ،از چند روز پیش
به عنوان گزینه نهایی مدیران استقالل انتخاب
شد.شب گذشته خبر رسید که نوری با مدیران
استقالل به توافق رسیده و قرار است به زودی
راهی ایران شود تا قرارداد خود با آبی ها را نهایی

کند .در صورتی که احمد سعادتمند این
هفته راهی قطر نشود با الکس نوری در
تهران پای میز مذاکره خواهد نشست
تا پروسه انتخاب سرمربی استقالل
باالخره به پایان برسد.یکی از شروط
سازمان لیگ برای حضور نوری روی
نیمکت استقالل بستن قــرارداد
ریالی با آبی ها بیان شده است،
موضوعی که البته بعید به نظر می
رسد سرمربی سابق وردربرمن
و هرتابرلین زیــر بــار آن بــرود.
باید دید مدیران استقالل چه
راهکاری بــرای راضــی کردن
سازمان لیگ یا نــوری به کار
خواهند بست.

سید و ساالر شهیدان را باالترین مقام و منصب
و افتخار خود میدانست ،از چهرههای پیشتاز
نهضت تاریخی حضرت امام(ره) بود که در تمام
دوران پر فراز و نشیب انقالب اسالمی حاضر
شد و در این راه ابراهیم وار فرزند عزیز خویش را
تقدیمانقالبکرد.اینجانبکهدردورانخدمت
گزاری در آستان قدس شاهد تقوا ،تعهد و صدق
و صفا از مرحوم شمقدری بودم ،درگذشت این
خادم با اخالص امام رضا(ع) و یار و همراه امام
و رهبری را به خاندان معزز ایشان ،مقام معظم
رهبری ،دوستان و همکارانش در آستان قدس
رضوی تسلیت میگویم و برای بازماندگان صبر
و اجر و برای آن مرحوم رحمت الهی و علو درجات
مسئلت دارم.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• ملت ایــران یادتان می آید دالر سه هزار
تومان بــود؟ ما ثبات را به اقتصاد آوردیــم.
ملت ایران یادتان می آید قیمت کاالها ثبات
نداشت و لحظه ای قیمت ها باال می رفت؟ ما
به آن ثبات دادیم! یادتان می آید کره نبود؟
یادتان می آید سکه را؟ آقای روحانی حاال
همه متشکریم!
••مسئوالن از خواب بیدار شوند چون هیچ
وسیله ای مکارانه تر و مطمئن تر برای نابودی
پایه های یک جامعه بهتر از بی اعتبار کردن
پول آن کشور نیست.
••کــره100گــرمــی با قیمت مصوب هشت
هــزارتــومــان .قبال از آب گــل آلـــود ماهی
میگرفتند حــاال خــودشــان آب را گل آلود
میکنند تا از آن کره بگیرند .نه چک زدن نه
چونه همین جوری گرونه.
•• بعضی از مــدارس به عمد کاری می کنند
تا بچه ها به مدرسه نروند! پسرم سال دهم
تجربی اســت .یک کانال تلگرامی درست
کــرده اند و برنامه را هر روز صبح در همان
کانال میگذارند .به جای این که یک برنامه
مشخص داشته باشند ساعت هفت و نیم صبح
همان روز می نویسند که امروز کدام بچه ها
به مدرسه بیایند! باید خسته نباشید گفت به
بعضی مدارس بابت این همه سخت کوشی!
••مسئولدانشگاهپیامنورکیه؟حقوقاستادان
رو یک ساله که واریز نکرده اند،چه وضعیه؟
•• ایــران خــودرو و سایپا شدند قانون گذار!
برای خرید خودرو ثبت نام کردم ،میگن چون
پالک مینی بوس به نامت هست ،نمی شه
ثبت نام کنی .من نمی دونم مینی بوس چه
ربطی به سواری داره؟
•• سرعت فقر و گرانی در کشور برابر با سرعت
صوت شده است .پس وعده های شیب مالیم
گرانی ازسوی دولت کجاست؟
ت دولت به جای
•• در اینوضع مالی بهتر اس 
ن چند میلیارد پولب ه مربیخارجی ،چند
داد 
ت از ویتنامبیاورد که
س مدیری 
استاد و کارشنا 
طاقتصادیکشور
نبهبودشرای 
توانستندضم 
جنگ زدهشــان ،باقرنطینهاولینبیمارها،

پیامك2000999 :

جلوی کرونا را بگیرند.
•• بیشتر از شش ماهه درخواست  ADSLاز
مخابرات دادم هنوز میگن امکانات نداریم.
آقای مخابرات این امکانات کی فراهم می شه؟
•• بعد از چند سال با هزار بدبختی ،مقداری پول
پساندازکردمکهماشینبخرم.اونمکهقیمتش
چند برابر شد .تصمیم گرفتم ثبت نام کنم حاال
ایران خودرو میگه چون پالک موتورسیکلت به
نامت هست ،نمی تونی ثبت نام کنی!
•• اگر پرداخت قبض تلفن چند ثانیه به تاخیر
بیفتد ،شرکت مخابرات تلفن را قطع میکند
ولــی تلفنی را که بــدون بدهی قطع شده
است ،چندین روز طول می کشد تا دوباره
وصل شود.
••خودتان که حقوق می گیرید دیگه کاری به
مردم ندارید ،از کجا درآمد دارند؟ با این وضع
برای معیشت و اجاره خونه ام موندم و در فشار
زندگی دارم له می شم.
••یکی از مشکالت ب ــورس وج ــود نوسان
گیرهاست .اگر سازمان بورس کاری کند که
یک نفر نتواند در یک روز یک نوع سهام را چند
بار خرید و فروش کند ،خوب است.
••متأسفانه زوج های جوان امروزی به پای هم
پیر نمی شوند بلکه به دست هم پیر می شوند!
••دولت کارش شده تحویل دادن وعده به
مردم وتمام طرح هایش سرکاری است .مثل
طرح مسکن ملی که درسال پایانی دولتش به
راه افتاده است.
•• مــســئــوالن وزارت بــهــداشــت و درمـــان
میگویند در زمینه تولید واکسن کرونا پا به
پایسایرکشورهاحرکتمیکنیمحالآنکه
چند کشور به تولید انبوه رسیده اند اما ما هنوز
در مرحله تست حیوانی مانده ایم.
••دوســت محترم ،برخی مسئولین شیفته
خدمتنیستندبلکهشیفتهقدرتوپولهستند
و تا پوست این مردم را نکنند و از این بیچاره تر
نکنند ،دست از سر این مملکت برنمی دارند.
•• با توجه به اصالح شاخص بورس ،سفارش
های فروش باز سهام عدالت ر و متوقف کنید.
این سفارش ها حداقل یکماه قبل در سامانه

ها ثبت شده اند ولی امکان لغو ندارند .حتی
االن که قیمت سهام تا  40درصد منفی شده
است دارنــد سهام مــردم رو مفت و ارزون از
دست شون درمیارن .سهامدار سهام عدالت
حتی حق اولیه تصمیم گیری برای فروش در
زمان و قیمت دلخواه رو نداره!
••یک پیشنهاد خــوب؛ خــودروهــای خارجی
که قیمت بازار آن ها از  300میلیون بیشتره،
لیتری 10هزار تومان بنزین داشته باشن و این
قیمتماهانهیکدرصدبیشترشود.اگهقیمت
خودرویخارجیکاهشچشمگیرداشتهباشه
قیمت خودروی داخلی هم کاهش می یابد.
••در ســال جهش تولید ،وزارت صنعت،
معدن و تجارت به عنوان متولی صنعت و
تولید کشور ،چند ماهی است وزیر ندارد و با
سرپرست اداره می شود!
•• آقای روحانی قبال هر وقت پول نداشتیم
حبوبات می خوردیم ولی االن حتی یارانه
مون به حبوبات نمی رسه!
•• ما فقط در یک زمینه از سوئد جلوتریم و اون
حذف پول نقده! سوئد گفته از سال 2023
دیگه پول نقد استفاده نمی شه تو کشورش.
ما از اول سال به خاطر کرونا دیگه کسی پول
نقد استفاده نمیکنه .همه کارت می کشن.
••لطفا به مسئوالن بگویید چند روز قبل
از گــران شــدن کــاال مصاحبه نکنند چون
بالفاصله بعد از مصاحبه غیرکارشناسی کاال
گران می شود.
••تا زمانی که دولت قدرت های اقتصادی
مستقل را در کنار و فراتر از خودش برنتابد،
خصوصی سازی یعنی ضرر.
••آقایی که نوشتی زمان شهید رجایی ،مردم
خزانه را پر کردند ،دوران اون خدا بیامرز نه
برادر رئیس جمهور پرونده فساد اقتصادی
داشت و نه دخترها و پسرهاشون در دانشگاه
کشورهای استعمار گر و شیاطین تحصیل
می کردند!
•• آقای الریجانی جواب همین گرانی بنزین را
بدهد که مثل پتک بر سر مردم کوبیدند واین
همه گرانی را تحمیل کردند.

خطبه های نماز جمعه فلسطین به محکومیت توافق عادیسازی روابط امارات و بحرین اختصاص یافت

کشورهای آفریقایی درفهرست خیانتکاران قرارمی گیرند
رهبری واحد ملی مقاومت مردمی در فلسطین
دیروز با صدور فراخوانی «جمعه» را روز خشم
مردمی در محکومیت توافق عادیسازی روابط
امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی اعالم
کرد .بر این اساس خطبههای نماز جمعه در
سراسر فلسطین نیز به موضوع عاد یسازی
روابط با رژیم اشغالگر و خیانت حکام عرب به
ملت فلسطین اختصاص یافته بود .روز خشم در
حالی برگزار شد که به نظر می رسد دومینوی
خیانت تنها به امارات متحده عربی و بحرین
ختم نمی شود .احمد مجدالنی ،وزیر کار و
امور اجتماعی تشکیالت خودگردان فلسطین
روز پنج شنبه در گفت وگو با شبکه رادیویی
عر بزبان «مکان» ضمن نام بردن از عمان،
سودان ،جزایر کومور ،جیبوتی و موریتانی
گفته است که این کشورها در فهرست بالقوه
کشورهای در صف عادی سازی قرار دارند.

مجدالنی در عین حال به رادیو مکان گفته
است« :این نگرش که صلح با اعراب بدون صلح
با فلسطینیها میتواند محقق شود ،توهم
است ».همزمان ،تیموثی لندرکینگ ،معاون
وزیر خارجه آمریکا در امور کشورهای حاشیه
خلیج فارس گفته« ،قطر سابقه همکاری با
اسرائیل را دارد و فکر میکنیم ،می توانیم در
نهایت زمینه دستیابی به توافق گسترد هتر
آن ها با اسرائیلیها را فراهم کنیم ».این ادعا
در حالی است که لولوة الخاطر ،دستیار وزیر
خارجه قطر هفته گذشته گفته بود :تا زمانی
که مسئله فلسطین حل و فصل نشود ،قطر به
امارات و بحرین برای برقراری روابط دیپلماتیک
با اسرائیل نخواهد پیوست  .رشیده طلیب ،عضو
دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت
میشیگان که اصالتا فلسطینی است نیز در
نشستی مجازی با عنوان «روز حمایت از مسئله

فلسطین» که به درخواست مؤسسه «آمریکایی
های مسلمان به خاطر قدس» در کنگره آمریکا
برگزار شد ،گفت« :اسرائیل دولتی نژادپرست
است که روی جنگ افروزی سرمایه گذاری
می کند ».حاال می توان چنددستگی جهان
عرب را در مقابله با رژیم صهیونیستی مشاهده
کرد؛ خیانتکارانی که برای دوستی با رژیم
اسرائیل گام برداشته اند ،آن ها که هنوز دو دل
اند و گروهی که برای حمایت از آرمان فلسطین
و مقابله با اشغالگری اسرائیل تحت فشار قرار
دارند .آلترمن ،رئیس برنامه خاورمیانه در مرکز
مطالعات استراتژیک و بین المللی ،به درستی
خیانت جهان عرب به فلسطین را توصیف کرده
است«:بزرگترینبازندگان،احتماالفلسطینی
ها هستند .آن ها دست خود را در مذاکره با
اسرائیل ضعیف می دیدند و برای تقویت آن بر
همبستگی اعراب حساب می کردند».

تهدید لوکاشنکو به بستن مرزهای بالروس با لهستان و لیتوانی
الکسـاندر لوکاشـنکو اعلام کـرد کـه مرزهـای
بلاروس بـا لهسـتان و لیتوانـی بسـته خواهنـد
شـد .او همچنین ارتش را در حالـت آمادهباش
قـرار داد .رئیـس جمهـور بلاروس کـه انتخاب
مجـددش کشـور را بـا اعتراضـات مردمـی
گسـتردهای روبـهرو کـرده اسـت ،گفـت« :مـا
مجبوریـم نیروهـای خـود را از خیابا نهـا
بیـرون بکشـیم ،ارتـش را در حالـت آمادهبـاش
قـرار دهیـم و مرزهـای غربـی بـه ویـژه مرزهـای
لیتوانـی و لهسـتان را ببندیـم ».ایـن کنتـرل
مرزی در حالی اسـت که ماه گذشـته ،سـوتالنا
تیخانووسـکایا ،رقیـب انتخاباتـی الکسـاندر
لوکاشـنکو ،بـا فرزندانـش بـه لیتوانـی پناهنده
شـد .رئیـس جمهـور بلاروس در سـخنان خود
گفتـه ،کنتـرل مـرزی بـا اوکرایـن نیـز تقویـت
خواهد شـد .او اما اشـارهای به لتونی ،همسایه

دیگر بلاروس و عضو اتحادیـه اروپـا و ناتو نکرد
و مشـخص نیسـت کـه ایـن کشـور نیـز شـامل
ایـن محدودیتهـا خواهـد شـد یـا خیـر .ایـن
تهدیـد در حالـی اسـت کـه یـک افسـر مرزبانـی
لهسـتان کـه نخواسـت نامـش منتشـر شـود
بـه رویتـرز گفتـه ،مـرز بلاروس بـا لهسـتان تـا
صبـح دیـروز همچنـان بـاز بـوده اسـت .تهدیـد
بـه بسـتن مرزهـا و آمادهبـاش ارتـش در پـی آن

صـورت میگیـرد کـه لوکاشـنکو کشـورهای
غربـی را متهـم بـه دخالـت در اعتراضـات کرده
اسـت .لوکاشـنکو در اینبـاره گفـت« :مـن
نمیخواهم کشـورم در جنگ باشـد .همچنین
نمیخواهـم کـه بلاروس ،لهسـتان و لیتوانـی
بـه صحنـه عملیـات نظامـی تبدیـل شـوند و
مشـکالت مـا حلنشـده باقـی بماننـد ».هـم
اکنـون رزمایشهایـی بـا حضـور نیروهـای
ناتـو در لیتوانـی و اوکرایـن برگـزار میشـود.
همزمـان ارتـش بلاروس بـا نیروهـای روسـی
در غرب بلاروس در مـرز اتحادیه اروپـا آموزش
میبیند .به گفته لوکاشـنکو ،ایـن مانور تمدید
میشـود و بـا توجه بـه وضعیـت موجـود ،مرحله
دوم آن برگـزار خواهـد شـد .در ابتـدا قـرار بـود
رزمایـش نیروهـای روسـیه و بلاروس جمعـه
هفتـه آینـده بـه پایـان برسـد.

تکذیب خبر حال وخیم مهران رجبی پس از ابتال به کرونا

مهران رجبی :درباره وضعیت جسمی من اغراق کردهاند
مهران رجبی ،بازیگر تلویزیون و سینما درباره
آخرین وضعیت جسمی خــود بعد از ابتال به
کرونا ،توضیحاتی را ارائه داد .مهران رجبی،
بازیگرشناختهشدهکشورمان،چندروزیاست

به بیماری کرونا مبتال شده است .در همین
خصوص دریکی از رسانهها و فضای مجازی
خبری مبنی بر حال وخیم این بازیگر منتشر
شده بود که مهران رجبی در گفتوگویی ،آن

را تکذیب کرد .وی در اینباره گفت« :برخی
از رسانهها درباره وضعیت جسمی بنده اغراق
کردهاند .من این روزها دچار کوفتگی ،بدن درد
و بیحالی هستم و باید دوره درمانم تمام شود».

