
آغاز برخورد قضایی ترکیه
 با »اخاللگران خائن ارز«

اردوغان:قلدرانسیستماقتصادینمیتوانندباستیزهجویی
بهدستاوردهایمادستدرازیکنند
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سخنان مهم رهبر انقالب د رباره مشکالت ارزي، مذاکره با امريکا و مبارزه با مفسدان

توزيعاخيرسکهوارزنميگوييمخيانتاماخطايبزرگيبود
انقالب اسالمي صبح د يروز د ر د يد ار   سياسي حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم 
هزاران نفر از قشرهاي مرد م از استان های مختلف د ر سخنان مهمي 
د رباره اوضاع اقتصاد ي و معيشتي، ش�رارت های امريکا و پيشنهاد  
مذاکره و نيز ضرورت وحد ت عمومي مرد م و مس�ئوالن خاطرنشان 
کرد ند : مشکالت اقتصاد ي و راه حل هاي آن معلوم است، هيچ بن بستی 
د ر کش�ور وجود  ند ارد  و مس�ئوالن د ر هر س�ه قوه بايد  با تالش، کار 
مشترك و استفاد ه از نظرات کارشناسان، مش�کالت و فشارها را از 
د وش مرد م برد ارند . ايش�ان همچنين د ر خصوص موضوع مذاکره با 
امريکا تأکيد  کرد ند : با امريکايي ها به علت وجود  استد الل های د قيق، 
تجربه گذشته و ضررهاي فراوان مذاکره با يك رژيم متقلب و زورگو 
مذاکره نمي کنيم و د ر پرتو وحد ت و همد لي مرد م و مس�ئوالن، اين 

مرحله را به خوبي پشت سر خواهيم گذاشت. 
عمد ه مشکالت اقتصاد ي مربوط به عملکرد هاست

رهبرانقالباسالميدرسخنانخودبااش��ارهبهمشكالتاقتصاديو
معیشتيکش��وروگرانيهايفراواناخیرکهبهبخشهایيازمردمبه
شدتفشارواردکردهاست،گفتند:اکثرکارشناساناقتصاديوبسیاري
ازمسئوالنمتفقهستندکهعاملهمهاینمشكالتتحریمهانیست
بلكهناشيازمس��ائلدرونيونحوهمدیریتوسیاس��تگذاریاجرایي
اس��ت.حضرتآیتاهللخامنهايتأکیدکردند:مننميگویمتحریمها
اثرندارد،اماعمدهمشكالتاقتصادياخیرمربوطبهعملكردهااستو
اگرعملكردهابهتروباتدبیرتروبههنگامتروقويترباشد،تحریمهاتأثیر
زیادينخواهدداشتوميتوانمقابلآنایستاد.ایشانبهنوساناتاخیر
بازارارزوسكهوکاهشارزشپولملياشارهکردندوافزودند:درهمین
قضایايارزوسكهگفتهشدمبلغ۱۸میلیارددالرازارزموجودکشورآن
همدرحاليکهبرايتهیهارزمشكلداریم،براثربیتدبیری،بهافرادي
واگذارشدوبرخيازآنسوءاستفادهکردنداینمواردمشكالتمدیریتي
استوارتباطيباتحریمهاندارد.رهبرانقالباسالميخاطرنشانکردند:
وقتيارزیاسكهبهصورتغلطعرضهوتقسیمميشود،مشكالتفعلي
بهوجودميآیدزیرااینقضیهدوطرفدارد،یكطرفآنفردياست
کهدریافتميکندوطرفدیگرآنکسياستکهعرضهميکند.همه
بیشتربهدنبالآنفرديهستندکهارزیاسكهراگرفتهاست،درحاليکه
تقصیرعمدهمتوجهآنفردياستکهارزیاسكهرابابیتدبیریعرضه
کرد.مانميگوییمخیانتاماخطايبزرگيکردهاستکهاقداماتاخیر
قوهقضائیهنیزدرواقعبرخوردباکسانياستکهبایكتخلفوخطاي

بزرگ،زمینهسازاینمسائلوکاهشارزشپولمليشدهاند.

ایش��انبهکمینگرفتندش��منبرايسوءاس��تفادهازای��نخطاهاو
بیتدبیریهااش��ارهکردندوافزودند:مابهدالیلگوناگون،دش��منان
خبیثورذلکمنداریم،آنهاکمینگرفتهاندتاهمچونمگسبرروي
زخمبنشینندوباسوءاستفادهازمشكالتناشيازخطايبرخيافراد،

ناکارآمدينظاموبنبستدرکشورراالقاکنندتامردمناامیدشوند.
د ر کشور هيچ بن بستی وجود  ند ارد 

رهبرانقالباسالميتأکیدکردند:درکش��ورهیچبنبستیوجودندارد
زیرامشكالتکشورشناختهشدهاستوبرايهمهآنهانیزراهحلهاي
شناختهشدهايوجودداردوفقطبایدمسئوالنکمرهمتببندند.حضرت
آیتاهللخامنهايبااشارهبهپیشنهادهاونامههايمتعددجوانانانقالبي،
مؤمنوخوشفكربرايحلمشكالتگفتند:اخیراًهمعدهايکارشناس
اقتصاديکهبادولتهممخالفتيندارندوبرخيهمصاحبنامهستند،
نامهايدلسوزانهبهرئیسجمهورمحترمنوش��تهاندوضمنبرشمردن
مشكالتساختاريوموجوداقتصادي،راهحلهاراهمارائهکردهاندکه
اینراهحلهااکثراًصحیحبودند.ایشانباتأکیدبراینكهاغلباینراهحلها
قبالًدرشعارهايسالوسیاستهایکلياعالمشدهبود،افزودند:بنابراین
مشكالتاقتصاديکشورراهحلداردواینگونهنیستکهدشمنوبرخي
افراددنبالهرواودرداخلودررسانهها،خبیثانهتبلیغکنندکهکشوربه
بنبسترسیدهوهیچراهيجزپناهبردنبهفالنشیطانیاشیطاناکبر
وجودندارد.رهبرانقالباسالميخاطرنشانکردند:مسئوالناجرايبرخي
ازاینراهحلهاراش��روعکردهاندامابایدجدیترانجامدهندومناین
موضوعرادرجلساتخصوصيبهرؤسايسهقوهومسئوالنکشورگفتهام

وآناننیزبهاندازهتوانخودپیگیراینموضوعاتهستند.
د ر کشور نيروي خوب و باعرضه و جوان کم ند اريم

حضرتآیتاهللخامنهايب��اتأکیدبراینكهمادرکش��ورنیرويخوبو
باعرضهوجوانکمنداریم،گفتند:مسئوالنبایدهمكارانخوبيرابراي
خودانتخابکنند.ایشان،نقدینگيعظیمرایكيازمشكالتاقتصادي
کشوروناشيازسیاستهاياشتباهدانستندوگفتند:همانگونهکهدر
عیدفطرخطاببهمس��ئوالنگفتم،بایدایننقدینگيبهسمتتولیدو
بخشهايصنعت،کشاورزيومسكنهدایتش��ودواگرچنینکاري
انجامشود،نقدینگيکهامروزیكتهدیداست،بهفرصتتبدیلخواهدشد.
رهبرانقالباسالميباتأکیدبراینكههموارهازدولتهاحمایتکردهاندو
ازایندولتنیزحمایتميکنند،خاطرنشانکردند:باردیگربهمسئوالن
دولتيسفارشمؤکدميکنمکهبافكروبرنامهریزيومشورتباافرادآگاه،

راههايسوقدادننقدینگيبهسمتتولیدراپیداکنند.
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کاخ سفيد  کشور   ها را به سمت ترك اعتياد  به د الر می برد   | امريکادرمحاصرهتحريمشدگانجهان

گفت و گوي »جوان آنالين« با سرمربي تيم ملي ووشو

اوجاقي:مدالطالرابايدازدهاناژدهابيرونبکشيم

تحریم های امریکا و س�قوط ارزش  ریال، شرایط سختی برای ایران رقم   جهان
زد ه ولی مقام های ایرانی می توانند  امید وار باشند  كه حاال د یگر این 
فقط تهران نیست كه نیش تحریم های كور امریکا آن را می آزارد  . از 
چین گرفته تا هند  و از تركیه و روسیه تا قلب اروپا، كشور   هایی صف 
كش�ید ه اند  كه كاخ سفید  به شکلی ناش�یانه، آنها را به سمت كنار 
گذاشتن د الر د ر مباد الت ارزی سوق می د هد ؛ تحولی كه به نوشته 
خبرگزاری روس اسپوتنیك، می تواند  د ر نهایت، عمد ه كشورهای 
جهان را به این نتیجه برساند  كه به یك واحد  پولی معتبرتر نیاز د ارند  

و د یگر تعامل با د الر را كنار بگذارند . 
همین چند  هفته قبل صند وق بین المللی پول د ر گزارش خود  اعالم 
کرد  که س��هم د الر از ذخایر ارزی جهان که ب��ه د الر امریکا نگهد اری 

می شوند  به کمترین میزان خود  از سال 2013 ، به 62/۴۸ د رصد  افت 
کرد ه است. به این ترتیب سهم ذخایر ارزی د الری از کل ذخایر ارزی 
جهان، به کمترین میزان خود  د ر سه ماه آخر سال 2013 سقوط کرد . 
تمایل فزایند ه د ولت   ها به پیمان های پولی د و و چند  جانبه که بر اساس 
آخرین آمار، تعد اد  کل آنها د ر جهان ، عد د  60 را پشت سر گذاشته، نشانه 
د یگری از رویگرد انی از د الر به عنوان ارز معتبر مباد التی میان کشور   ها 
است، تحولی که حاال روند  جهانی ش��د ن تحریم های امریکا د ر حال 

تشد ید  کرد ن آن است. 
هفته قبل با تشد ید  تنش   ها بین ترکیه و امریکا که به سقوط بی سابقه 
ارزش لیره منجر شد ، رجب طیب ارد وغان آن  تنش   ها را جنگ اقتصاد ی 
امریکا علیه کشورش خواند  و برنامه ای 100 روزه برای مقابله با آن اعالم 
کرد  که بخشی از آن، انجام قسمتی از مباد الت تجاری آنکارا با چین د ر 

قالب واحد  پولی یوان اس��ت. پیش از ترکیه، چینی که از مد ت   ها قبل، 
جنگ با د الر امریکا را ش��روع کرد ه بود ، این روند  را از اواس��ط تیرماه با 
شروع خرید  د الر از سوی بانک های د ولتی تشد ید  کرد ؛ تحولی که ناظران 
آن را آغاز اقد ام چین برای حذف د الر اعالم کرد ه اند . چینی   ها به عنوان 
د ومین مصرف کنند ه بزرگ نفت ، گفته اند  که قصد  د ارند  طی ماه های آتی 
نخستین گام    ها را برای پرد اخت پول وارد ات نفت به یوان به جای استفاد ه 
از د الر امریکا برد ارند ، اقد امی که د ر کش��اکش تحریم های امریکا علیه 

ایران، د ست کم د ر تهران با استقبال روبه رو خواهد  شد . 
تحریم های اخیر امریکا علیه روس��یه که د ر واقع ش��کل تشد ید  شد ه 
تحریم های سال 201۴ به د لیل جنگ اوکراین است، باعث شد ه روس   ها 

با سرعت بیشتری به سمت حذف د الر از مباد الت خود  حرکت کنند .
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کاروان ووش�وي ايران امش�ب با شش 
وحيد صابري

  جوان آنالين
س�انداکار در حالي ته�ران را به مقصد 
جاکارتا، محل بازي هاي آسيايي 2۰۱۸ 
ترك مي کن�د که تيم مل�ي ايران در ي�ك وزن کمتر و ب�ا جوانان با 
انگيزه تر پا به مسابقات خواهد گذاشت. تيم ملي ووشو در دوره قبل 
در اينچئون توانسته بود يك مدال طال، دو نقره و يك برنز کسب کند. 
حسیناوجاقي،سرمربيتیممليووش��ودربارهشرایطسانداکاران
پیشازاعزامبهرقابتهايجاکارت��ادرگفتوگوبا»جوانآنالین«
گفت:س��بحاني،عرفانآهنگری��ان،ظفريومحمدس��یفيچهار
نمایندهمادرایندورهازمس��ابقاتخواهندبود.ماتاامروز)دیروز(
طبقبرنامهریزيایکهداشتیمهشتمرحلهاردورابرگزارکردیمو
خداراشكرمليپوشانازآمادگيخوبيبرخوردارهستند.بهنظرم
اردويش��هرکردبس��یارخوبومفیدبود.یكاردوهمباتیمملي
اندونزيمشترکاًبرگزارکردیمکهآنهمبسیارخوببود.شرکتدر
مسابقاتجامپارسهمازدیگرمسابقاتيبودکهحضورداشتیم.در
جامپارس۹کشورمیهمانمابودندکهمسابقاتخوبيبرگزارشدو

بچههاآزمایشخوبيپسدادند.
فدراسیونبرايماسنگتمامگذاشتوتمامبرنامههايماراعملي
کرد.البتهباوجودپیشنهاداتيکهازچینداشتیمتااردویيمشترك
برگزارکنیمبهچیننرفتیم،چونمعتقدمکهمبارزهوتمریندرآنجا

ممكناستدستمانوتكنیكمانبرايحریفروشود،برايهمین
مخالفتکردم.

ويدربارهچگونگيانتخابس��انداکارانبرايحضوردررقابتهاي
آسیایياظهارداش��ت:روالانتخابتیممليکاًلبراساسمسابقات
انتخابيبودکهبرگزارکردیم.ماسانداکارباتجربهداشتیماماچوندر
انتخابينتوانستندپیروزباشنددرایندورهجایشانرابهجوانترها
دادند.ماباتوج��هبهاینكهتیمماننس��بتبهاینچئ��ونجوانترو
بيتجربهتراس��تاگربتوانیممدالآوريدورهقب��لراتكرارکنیم
ش��اهكارکردهایم.البتهناگفتهنماندکهاینجوان��انقطعاًباانگیزه

بیشترپابهمیدانخواهندگذاشت.
حسنسیفيبا۱۰سالسابقهتیممليوچهارمدالطال،دررقابت
انتخابيشرکتکردوتوانستجوازحضوردررقابتهايجاکارتارا
کسبکند،حتيماسانداکاريداش��تیمکهمدالطالوبرنزجهان
رادرکارنامهداشتامانتوانس��تدرانتخابينتیجهبگیردوباوجود
اینكههشتسالسابقهحضوردرتیممليراداشتازتیممليکنار
رفت.همانطورکهگفتمرضاسبحانيیكيازسانداکارانمادراین
رقابتهاخواهدبود.اوفقطیكنقرهجوانانآسیارادرکارنامهدارد
وبراياولینباراستکهبهاینرقابتهااعزامميشودیاآهنگریانبا
وجودچندمدالفقطدوسالاستکهبهعضویتتیممليدرآمدهاما

توانستدرانتخابيهابدرخشدوعازمجاکارتاشود.

سرمربيتیممليووش��ودربارهاینكهمهمترینحریفانمادرآسیا
چهکش��ورهایيهس��تندگفت:اوالًاینكهمادرای��ندورهبهخاطر
تغییراتوحذفوزن۷۵کیلوکميبامشكلروبهروشدهایم،چراکه
ميتوانستیمدراینوزنمدالآوريداشتهبایم.قباًلپنجوزنبودکه
چهارس��انداکاررامعرفيميکردیماماحاالدرچهاروزنبایدچهار
سانداکارمعرفيکنیموایندستماراميبندد.دربارهحریفاناصلي
بایدبگویمکهرقیباصليماهمچنانچینيهاهس��تند.همیش��ه
چینيهاحرفاولرادراینرشتهميزنندوبهسانداکارانگفتهامکه
بایدمدالطالراازدهاناژدهابیرونبكشند،البتهیادمانباشدکه
بهغیرازچین،کشورهايهند،ویتنامواندونزيهمچندسالياست

پرقدرتدرمسابقاتظاهرميشوند.
اوجاقيدربارهارزیابياشازمدالآوريسانداکاراندرجاکارتااظهار
داشت:همانطورکهگفتمکهماباتوجهبهحذفوزن۷۵کیلوگرم
دستمانبستهش��دهاس��ت.تیمهايچینوویتنامدرسبكوزن
خیليقدرهستند.ميدانیمشرایطسختيپیشروداریماماباتمام
اینمواردتمامتالشمانراميکنیمومصممهس��تیمتابتوانیمدر
هرچهاروزنمدالآوريداشتهباش��یم.مادرجاکارتابایدبرخالف
مسابقاتجهانيروسیهکهدراوزانباالي۷۰کیلومبارزهکردیمو
مدالطالکسبشدبایددراوزانزیر۷۰کیلوگرممسابقهدهیمواین

کارمانراکميسختکردهاست.

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
سه شنبه 23 مرد اد  ۱397   -    2 ذيحجه ۱439

سال بيستم- شماره 5444 - ۱6 صفحه
قيمت د ر استان تهران و البرز:5۰۰تومان

ساير استان ها: 3۰۰ تومان

ياد د اشت هاي امروز

»خطاهاي بزرگ« بس است !   
مهران ابراهيميان 

4

جنگ و مذاکره با امريکا خارج از منطق و 
تجربه ما است  / سيد عبداهلل متوليان

2

جوالن نژادپرستی در امريکا
سيد رحيم نعمتی

۱۵

اساتیدحوزهپزشكیدرمیزگرد»جوان«مطرحکردند

 اهداف تجاری و مافیای دارو 
پشت پرده ماجرای یاسی اشکی بود

باج 32 میلیارد تومانی یک
 مؤسسه آموزشی به صداوسیما

 برای باقی ماندن کنکور!
عضوکمیس��یونفرهنگ��يمجلس:یكيازمؤسس��ات 
آموزشيطيقرارداديبرايپخشآگهيوتبلیغاتدردوره
یكماههپخشمسابقاتجامجهانيمبلغيبرابر32میلیارد

تومانبهسازمانصداوسیمادادهاست| صفحه ۱6

اختتاميه ليگ علمي پايا) پنجمين دوره مسابقات دانش آموزي جهان اسالم( |  فاطمه عرفانيان  |  جوان

 بازار ترانه سرایي در دست
 نابکارهاست

حمیدحاميدرگفتوگوبا»جوان«:

صفحه ۱5صفحه ۱6

بسيجازمدالآوريدانشآموزانايرانيپاسداريميكند
سردارغیبپروردراختتامیهلیگعلميپایا:

بايد آرايش جنگي اقتصادي بگيريم
صفحات 3 و 4

صفحه ۱۰

توزيعاخيرسکهوارز
نميگوييمخيانت

اماخطايبزرگيبود

سخنان مهم رهبر انقالب د رباره مشکالت ارزي، مذاکره با امریکا و مبارزه با مفسدان
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امريکايی ها در مذاکره نقد مي گيرند
 و وعده نسيه مي دهند

جنگ نخواهد  شد  
و مذاکره نخواهیم کرد 

برخي خطوط قرمز تعيين شده 
در برجام رعايت نشد

بناي نظام برخورد قاطع 
و بدون مالحظه با مفسد است


