
  س�خنگوی ق�وه قضائی�ه: از اعض�ای پرون�ده 
پولش�ویی در گرگان ٣٠ کیلو ش�مش طال توقیف 
ش�ده اس�ت. 4 خودروی گران قیمت ب�ا ارزش ١٥ 
میلی�ارد توم�ان، ١٠ ملک در منطق�ه گران قیمت 
امالک گرگان، یک زمین کشاورزی با عرصه بیش 
از ٢٠٠ هکتار، ١٠٠ دستگاه خودروی سنگین و نیمه 
سنگین و بیش از ٣٠٠ سند رسمی ملکی را توقیف 
و همچنین امالک و مستغالت مربوط به این گروه را 

در قبرس و افغانستان شناسایی کردیم

  ش�رکت ص�وري »طرح و نقش�ه پناهي« براي 
پوشش عملیات مجرمانه هر کسي را که مي توانست 
مدیرعامل مي کرد  از معتاد کارتن خواب گرفته تا 

کارگر حفاري با مدرک سیکل

 پیونگ یانگ: 
مذاکره با امریکا چیزي 

جز فریب نیست

 پولشویی 
 5هزار میلیارد تومانی 
باند 300نفره در گلستان

 غارت 10 میلیون دالر 
ارز دولتي در پوشش 

مدیرعاملي یك معتاد خمار!

١

١٥

٣

 رایحه انسانی ترامپ 
در حال وزیدن است!

 وقتی می شنویم که کسانی به 
غالمرضا صادقیان

  یادداشت سردبیر
»رایحه انس��انی ترامپ« امید 
بس��ته اند، بی درن��گ برخ��ی 
حرف     ها و عملکردهای ترامپ را به یاد می آوریم. ترامپ بعد 
از بمباران ه��ای اتم��ی هیروش��یما و ناکازاک��ی، اولی��ن 
رئیس جمهور امریکا بود که از »مادر بمب ها« در افغانستان 
استفاده کرد. او چندی بعد با خونسردی تمام گفت:»می توانم 
در 10 روز 10 میلیون افغانی را بکشم و افغانستان را از نقشه 

زمین محو کنم !«
هم او در یک روز فقط برای حفظ پرس��تیژ ابرقدرتی امریکا 
دهها موشک کروز به س��وریه ش��لیک کرد و البته صراحتاً 
اعتراف کرد که داعش که عامل کشتار یک میلیون نفر سوری 

شده ، دست ساخت امریکا)اوباما و هیالری( بوده  است.
همین پرزیدنت ترامپ وقتی ک��ودکان مهاجران امریکای 
التین را از مادران شان جدا و در قفس کرد، در امریکا گفته 
شد هیچ رئیس جمهوری در تاریخ امریکا از این غیرانسانی تر 

عمل نکرده  بوده است. 
وقتی در خود امریکا به او می گویند 400 هزار کودک یمنی 
از وبا مرده اند و صد    ها هزار مرد و زن و کودک یمنی از بمباران 
مس��تقیم و گرس��نگی جان داده اند و مس��ئول همه اینها 
»بن  سلمان « است و بر اساس گزارش سازمان سیا، مسئول 
مستقیم قتل خاش��قجی هم اوست، با خونسردی می گوید: 
»به هر صورت، رابطه ما با پادشاهی عربستان سعودی برقرار 
اس��ت. پس از ایاالت متحده، عربستان سعودی بزرگ ترین 
تولیدکننده نفت دنیا اس��ت. ایاالت متح��ده می خواهد به 
منظور تضمین منافع خود و اس��رائیل، شریک ثابت قدمی 

برای عربستان سعودی باقی بماند.«
همین امروز)دیروز( که برای شرکت در نشست ناتو به لندن 
رفته،گفته است: »روابط خوبی با عربستان داریم و گروهی از 
سربازان امریکا را به این کشور منتقل کردیم و آنها میلیون    ها 

دالر به ما پرداخت می کنند.«
با این ح��ال پرزیدنت ترام��پ در همان لندن گفته اس��ت: 
»همین االن که من با شما صحبت می کنم، حکومت ایران 

در حال کشتن هزاران هزار معترض است«! 
وزیر خارجه ایران هم البته دیروز از اینکه کودکان مبتال به 
بیماری پروانه ای در ایران به خاطر تحریم دارو از سوی امریکا 

در حال مرگ هستند، گله ای فرمود. 
با این توصیفات آیا می توان گفت که ترامپ رایحه ای انسانی 
دارد؟! بعید اس��ت در دنیا -چه در امریکا، چه در هر کجای 
دیگر- کسی از ترامپ بوی انسانیت بشنود اما در این میان در 
اعتراضی به اتفاقات اخیر ایران و نیز اعتراض به شکستن عهد 
برجام گفته  شده است: »عزم پرزیدنت ]ترامپ[ بر نیفروختن 
آتش جنگی دیگر در آن خّطه]در ایران بعد از انهدام پهپاد 
امریکا[ رایحه ای انسانی دارد. آیا می توان منتظر تصمیم های 

دیگری از این دست بود؟«
اینکه چرا ترامپ ب��ه ایران حمل��ه نکرد، قطع��اً از »رایحه 
انس��انیت « ترامپ نبود. حتی به نظر صاحبنظران سیاسی 
امری��کا و ب��ر اس��اس اظه��ارات صری��ح مقام��ات نظامی 
 پنتاگون، امریکا از بیم گسترده ش��دن جنگ از پاسخگویی 
طفره رف��ت و هیچ امریکای��ی ای حتی دوس��تان ترامپ از 
انسانیت او چیزی در ذهن نداش��تند که بازگو کنند. با این 
حال اینکه ب��ه ترامپ امی��د ببندیم ک��ه »تصمیم دیگری 
از آن دس��ت تصمیم ه��ای انس��انی« بگی��رد، آن ه��م در 
حالی ک��ه اعتراف می کنی��م تحریم های ترامپ مس��تقیماً 
مردم ای��ران را بلکه تهیدس��تان ای��ران را هدف ق��رار داده 
 اس��ت، کمی ب��ا خوش ب��اوری همراه اس��ت که شایس��ته 

»باور فیلسوفانه« نیست!

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد
پولشویی 5هزار میلیاردتومانی باند 300نفره در گلستان

در نشس�ت خب�ری روز    اجتماعی
گذشته سخنگوی دستگاه 
قضا، ع�الوه بر ارق�ام نجوم�ی ک�ه از آرای دادگاه  ها به 
بیت المال واریز ش�ده یا در ش�رف واریز ش�دن است، 
خبرهای جالب دیگری هم رسانه ای شد؛ کشته سازی  ها 
در حوادث اخیر دروغ بوده و برخی ش�ان زنده هستند، 
محکومیت ١٣٠ میلیارد دالری امریکا در دادگاه های ایران 
 و جزئیات�ی از ی�ک بان�د پولش�ویی در اس�تان 
گلس�تان بخش�ی از ای�ن خبره�ای قضای�ی اس�ت. 
غالمحسین اسماعیلی در ابتدای نشست خبری خود ضمن 
تشکر از مردمی که در روز های تلخ اغتشاشات، صف خودشان 
را از صف اراذل و اوباش ج��دا کردند، گفت: بالفاصله پس از 
بازداشت، اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان وقایع اخیر آزاد 
شدند و تعداد دانش��جویان بازداشتی کمتر از انگشتان یک 
دست است، اما هیچ کس از آنهایی که سنگ دانشجویان را به 

سینه می زنند، خبری از آزادی دانشجویان منتشر نکردند. 
وی تصریح کرد: تخریب اموال عموم��ی، آتش زدن اماکن، 
غارت فروش��گاه   ها و مراکز دولتی و ش��خصی، به شهادت 
رس��اندن تعدادی از مدافع��ان امنیت و کش��تن جمعی از 
ش��هروندان بیگناه، کار گروهی خاص از اراذل و اوباش بود 
که وابس��تگی تعدادی از آنها به گروهک های ضد انقالب و 
خارج نشین محرز شد و جمعی از آنها تحت هدایت سرویس   ها 
و رس��انه های بیگانه عملیات خرابکارانه ای را در تعدادی از 

شهر   ها رقم زدند. 
   کشته سازی  ها دروغ بود و برخی شان زنده اند

اسماعیلی تأکید کرد: در بین اسامی ای که دشمنان اعالم 
کردند ما افراد متع��ددی را داریم که زنده هس��تند و با آنها 
مصاحبه کردیم و مشخصات دقیق شان وجود دارد؛ کشته های 
بی ربط و درگذشتگان عادی را هم آوردند که یک نمونه آن 
خانواده نیکتا اسفندانی است. چقدر سر و صدا کردند که دختر 
چهارده ساله ای در اغتشاش��ات به ضرب گلوله کشته شده 
است! خانمی که هیچ ربطی به این موضوعات نداشته و هم 
پزشکی قانونی تأیید کرده و هم خانواده که در اثر مسمومیت 

فوت کرده است. 
وی افزود: اینها اشخاصی را در بیمارستان   ها داشتند که اگر 
کسی مرد به ما اسم بدهید ! اعالم شده که در بیمارستان یک 
دختر خانمی به نام نیکتا اسفندانی مرده و آنها نیز اسم وی را 

به عنوان کشته شدگان اغتشاشات اخیر بردند. 
سخنگوی قوه قضائیه گفت : این شگردی کهنه است و در فتنه 
٨٨ همین کار را انجام دادند، هم کشته سازی و هم آمار سازی 
کردند و اسم سعیده پورآقایی را بردند و گفتند خانواده شهید 
است و برای وی در تهران مجلس ترحیم گرفتند و به مجلس 
ترحیم او رفتند و مجلس فاتحه برایش برگزار کردند، سپس 
این خانم را آوردیم و وی نیز مصاحبه کرد و گفت من زنده ام !

اسماعیلی تصریح کرد: کسانی که در مجلس ترحیم به جای 
خانواده این فرد ش��رکت کردند خانواده س��عیده پورآقایی 
نبودند. در بین کشته شدگان و جانباختگان عالوه بر شهادت 
مأموران انتظامی و امنیتی، بخش قابل توجهی از آنها توسط 

همین اشرار کشته شدند. 
  محکومیت ١٣٠ میلیارد دالری امریکا

اسماعیلی با بیان اینکه تا امروز بیش از ٣٦0 پرونده شکایت 
ش��هروندانمان علیه دول��ت امریکا را رس��یدگی کرده ایم، 
گفت: دادگاه های ما تا امروز بالغ ب��ر 1٣0 میلیارد دالر رأی 
بر محکومیت دولت امریکا و به نفع شهروندان آسیب دیده از 
اقدامات دولت امریکا صادر کرده که به لحاظ اینکه این آرا باید 
در عرصه بین المللی اجرا شود از دولت و وزارت امور خارجه 
تقاضا می کنم به اجرای این احکامی که به نفع شهروندان ما و 

علیه دولت امریکا صادر شده، کمک کنند. 
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده پرهام آزادشهر هم 
گفت: این پرونده یکی از پرونده های مهم اقتصادی بود که در 
شعبه ویژه اقتصادی در استان گلستان مورد رسیدگی قرار 

گرفت و تمام متهمان این پرونده محکوم شدند. 
وی افزود: این شرکت، یک شرکت خودرویی بود که تحت 
عنوان پیش فروش خودرو و معامالت خودرویی در استان های 
مختلف از جمله گلستان، سیستان و بلوچستان و برخی از 

استان های دیگر، اموال جمع زیادی را به غارت برده بود. 
اسماعیلی تصریح کرد: در این پرونده، سیداحمد میرمحمدی 
فرزند حسن محکوم به ٢0 س��ال حبس، ٧4 ضربه شالق، 
انفصال ابد از خدمات دولتی، 141 میلیارد و ٨٢٥ میلیون و 
٨٢٣ هزار و ٩٨4 تومان رد مال در حق مالباختگان و 11٢ 
میلیارد و ٨٧٩ میلیون و ٣٢0 هزار تومان ضبط ناشی از جرم 

محکوم شده است. 
سخنگوی دستگاه قضایی گفت: مهدی قوانلو فرزند بهرامعلی 
به عنوان مشارکت در اخالل در نظام اقتصادی به ٢0 سال 
حبس، ٧4 ضربه شالق، انفصال ابد از خدمات دولتی و 11٢ 
میلیارد و ٨٧٩ میلیون و ٣٢0 هزار تومان ضبط اموال ناشی 
از جرم که این رقم، رقم مشترکی است، چون شریک جرم 

هستند، محکوم شده است. 
وی افزود: نادر قوانلو فرزند بهرامعلی عالوه بر رد مال به میزان 
یک س��وم مبلغ مذکور به اتهام اخالل در نظام اقتصادی به 
10 سال حبس، 10 ضربه شالق و انفصال از خدمات دولتی 
محکوم شده است. در این پرونده مجموعاً ما ٢ هزار و ٩1٨ 

شاکی و مالباخته داشته ایم. 
  بازگش�ت بدهی ٢ هزار و ٥٠٠ میلی�اردی بدهکار 

بانکی 
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شنیده 
شده یکی از بدهکاران بزرگ بانکی دستگیر شده و اقداماتی 
جهت تسویه بدهی های وی در حال انجام است، آیا این خبر 

صحت دارد یا خیر، اظهار کرد: یکی از افتخارات قوه قضائیه 
این است که به سراغ بدهکاران عمده بانکی رفتیم در حالی که 
بعضاً خود این بانک   ها به دنبال وصول مطالبات خود نبودند. در 
مورد سؤال شما که احتمال می دهم ناظر به بانک اقتصاد نوین 
باشد یکی از بدهکاران عمده این بانک را بازداشت کردیم و در 
حال حاضر در بازداشت است. رقم بدهی وی به بانک ٣ هزار 
و ٢00 میلیارد تومان بود که در همین ایام بازداشت تا امروز ٢ 

هزار و ٥00 میلیارد تومان را تسویه کرد. 
  عبدالرضا داوری اتهامات متعددی دارد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شنیده 
شده که عبدالرضا داوری، مشاور رسانه ای آقای احمدی نژاد به 
اتهام ارتباط با کانال آمدنیوز دستگیر شده، آیا اتهام وی ثابت 
شده و آخرین وضعیت پرونده وی به چه صورت است، بیان 
کرد: بازداشت این فرد را تأیید می کنیم و اتهامات متعددی 
دارد. طبق قاعده حقوقی که همیشه بیان کردیم با توجه به 
ذکر اسامی از بیان جزئیات اتهامات معذوریم. البته موضوع 
ارتباط با این ش��بکه یکی از مواردی اس��ت که در مورد وی 
مطرح است و پرونده هنوز تحقیقات مقدماتی خود را طی می 

کند و نتیجه دایر بر مدار تکمیل تحقیقات است. 
  جزئی�ات پرونده بان�د ٣٠٠ نف�ره پولش�ویی در 

گلستان
وی در پاسخ به س��ؤالی مبنی بر اینکه در ارتباط با آخرین 
جزئیات پرونده باند پولشویی در گلس��تان توضیح دهید، 
اظهار کرد: البته پرونده هنوز در مرحله بازپرسی است، اما از 
پرونده های مهم ماست و در این پرونده ٩ نفر به عنوان اعضای 

اصلی باند بازداشت هستند. 
اسماعیلی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی های انجام شده 
حدود ٣00 نفر از اعضای این باند هس��تند و مبلغی که در 
حوزه پولشویی و سوءاستفاده های مالی مطرح است بیش 
از ٥هزار میلیارد تومان رقم فعالیت مجرمانه این گروه اعالم 

شده است. 
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: خوشبختانه، با تدابیر جدید 
قوه قضائیه م��ا در همان ابتدای امر س��عی می کنیم اموالی 
را که متعلق به این باند   ها هس��ت، شناسایی کنیم تا از بین 
نرود. در ارتباط با ای��ن باند ٧٨ نفر را ممنوع المعامله کردیم 
تا اموال خود را جابه جا نکنن��د و 1٥٣ نفر را ممنوع الخروج 
کردیم. 1٨0 حس��اب بانکی را بستیم و از اعضای این باند تا 
امروز ٣0 کیلو شمش طال توقیف شده است. چهار خودروی 
گران قیمت با ارزش 1٥ میلیارد تومان، 10 ملک در منطقه 
گران قیمت امالک گرگان، یک زمین کش��اورزی با عرصه 
بیش از ٢00 هکتار، 100 دستگاه خودروی سنگین و نیمه 
سنگین و بیش از ٣00 سند رسمی ملکی را توقیف و همچنین 
امالک و مستغالت مربوط به این گروه را در قبرس و افغانستان 

شناسایی کردیم. 

  پایداری خانواده شهید مدافع 
» مرتض�ی  امنی�ت 
 ابراهیم�ی « ط�ی روزه�ای گذش�ته ب�ا رهب�ر 
کردن�د.  دی�دار  اس�المی  انق�الب  معظ�م 
پدر ش��هید مرتضی ابراهیمی از دیدار خانواده این 
ش��هید با حضرت آیت اهلل خامن��ه ای، رهبر معظم 
انقالب اس��المی خبر داد و گفت: این دیدار 10 آذر 
قبل از نماز ظهر و عصر انجام شد. در این دیدار رهبر 
انقالب، خانواده ش��هید را مورد تفقد ق��رار دادند و 

گفت وگوی کوتاهی نیز با ما داشتند. 
یکی از بستگان ش��هید ابراهیمی نیز در گفت وگو با 
»جوان « از اهدای دو جلد قرآن کریم از سوی مقام 
معظم رهبری به خانواده شهید خبر داد و گفت: آقا با 
لطف و مهربانی »محمد سینا« فرزند شهید را مورد 
تفقد قرار داده و در گوش این نوزاد اذان و شهادتین 
را خواندند. نکته جالب اینجا بود که آقا مرتضی آرزو 

داش��ت رهبر انقالب در گوش فرزندش اذان و اقامه 
بخواند که این امر با شهادتش محقق شد. 

وی افزود: آقا به والدین و همس��ر ش��هید فرمودند: 
صبر پیشه کنید، جزای الهی در پیش است. ایشان 
در مورد تربیت دو یادگار ش��هید؛ محم��د صدرا و 
محمد سینا سفارش  هایی به همسر شهید و والدین 
شهید فرمودند که آنها در پاس��خ گفتند ان شا ءاهلل 
محمد صدرا و محمد سینا را همچون شهید تربیت 

می کنیم. 
در پایان این دی��دار رهبر معظم انق��الب فرمودند: 
شهیدانی چون مرتضی باعث عزت بخشیدن و پایدار 

ماندن این انقالب هستند. 
»مرتضی ابراهیمی« فرمانده گردان امام حسین)ع( 
مالرد بود ک��ه در جری��ان ناآرامی ه��ای اخیر این 
شهرس��تان در دفاع از امنیت و حفظ اموال عمومی 

به  دست آشوبگران به شهادت رسید. 

  بین الملل ادامه پیش�روی های 
ارتش سوریه در کنترل 
اراضی این کشور به رغم تهاجم ترکیه، حمایت هر 
چه بیشتر دیگر کشور    ها را از جمله امارات که زمانی 
در جبهه مخالفان »بشار اسد« رئیس جمهور سوریه 
اس�ت.  داش�ته  دنب�ال  ب�ه  داش�ت  ق�رار 
امارات متحده عرب��ی که در طول جنگ س��وریه از 
مخالفان دمش��ق حمایت می کرد، از یک سال پیش 
چرخش موضع در برابر س��وریه را آغاز کرده اس��ت. 
ابوظبی سال  گذشته، سفارت خود را در سوریه گشود؛ 
اقدامی که خبرگ��زاری رویترز آن را یک دس��تاورد 
دیپلماتیک برای دولت بشار اس��د توصیف کرد. در 
اقدامی دیگر، »عبدالحکیم ابراهیم النعیمی« کاردار 
امارات در دمشق هم اخیراً به مناسبت جشنی که در 
ساختمان سفارت کش��ورش در دمشق به مناسبت 
چهل و هشتمین سالروز عید ملی امارات برگزار شده 
بود، روابط دمشق- ابوظبی را مستحکم، ممتاز، قوی 
و مبتنی بر اصولی روشن و ثابت توصیف کرد. وی با 
اعالم اینکه هدف، متحد کردن کش��ورهای عربی از 
طریق سیاستی میانه اس��ت، ابراز امیدواری کرد که 
ثبات و امنیت تحت رهبری اس��د، سراسر سوریه را 
فراگیرد. »فیصل المقداد « مع��اون وزیر امور خارجه 
سوریه هم در سخنانی در این مراسم گفت: »سوریه 
هرگز فراموش نمی کن��د که امارات ب��رای مبارزه با 
تروریسم کنار سوریه ایستاد. از جمله اینکه امارات از 
سوری     هایی که از جنگ در کشورشان به امارات پناه 
بردند استقبال کرد و حاال امیدواریم آنها به وطن شان 

بازگردند.«
   حمایت مسکو از حاکمیت اسد 

روس��یه هم موضع گیری مش��ابهی داش��ته اس��ت. 
»بشاراس��د« و »الکس��اندر الورنتیف« نماینده ویژه 
رئیس جمهور روس��یه در امور س��وریه روز دو    شنبه بر 

حمایت شان از دمش��ق برای به دس��ت آوردن مجدد 
کنترل تمام منطقه شمال شرقی سوریه، تأکید کردند. 
روزنامه »الشرق االوسط « نوشت که این موضوع به دنبال 
توافق استقرار نیروهای مسکو و دمشق در شمال شرقی 
سوریه و جایگزین شدن آنها با جناح های تحت حمایت 
ترکیه مطرح شد. دفتر ریاست جمهوری سوریه هم روز 
دو    شنبه در بیانیه ای اعالم کرد که بشار اسد با الورنتیف 
و »سرگئی ورشینین « معاون وزیر امور خارجه روسیه 
در دمشق دیدار کرده است. در طول این جلسه، اسد با 
ادامه مبارزه علیه تروریسم موافقت کرد تا شهر »ادلب « 
به پناهگاه دائمی تروریس��ت     ها تبدیل نشود. دو طرف 
عالوه بر حمالت مکرر سازمان های تروریستی به مناطق 
مسکونی، در خصوص اوضاع سوریه و به ویژه ادلب بحث 

و گفت وگو کردند. 
    س�عودی     ها در ص�ف پیوس�تن ب�ه حامیان 

حاکمیت دمشق بر اراضی سوریه
 تحرکات روسیه در تعامل با طرف سعودی، گمانه زنی     ها 
را درباره اینکه ریاض هم احتم��االً به حامیان حمایت 
از حاکمیت دولت اسد بر تمامی اراضی سوریه خواهد 
پیوست، تقویت کرده است. دیدار روز دو    شنبه »میخائیل 
بوگدانف« فرستاده ویژه روس��یه در امور خاورمیانه و 
شمال آفریقا با سفیر عربستان سعودی در مسکو گواهی 
بر این ادعاست. وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعالم 
کرد که موضوع سوریه از جمله مسائلی بود که در دیدار 
یادش��ده، به آن پرداخته شد. پیش تر »مجتهد« فعال 
اجتماعی و وبالگ نویس مش��هور س��عودی از تالش 
»محمد بن سلمان « ولیعهد سعودی برای برقراری مجدد 
روابط با سوریه خبر داده بود. وی در صفحه شخصی خود 
در پایگاه اجتماعی توئیتر نوشته بود: »محمد بن سلمان 
به وزارت امور خارجه درب��اره فراهم کردن زمینه های 
الزم برای بازگشت سفیر س��عودی به دمشق در مدت 

چند هفته آینده دستور داده است.«

 دیدار خانواده شهید » مرتضی ابراهیمی « 
با رهبر معظم انقالب

حمایت ابوظبی از حاکمیت اسد بر تمامی اراضی سوریه 

هوالباقي

مصیبت  وارده را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان براي  جنابعالي 
و بازماندگان صبر جمیل و براي آن مرحوم رحمت و مغفرت مسئلت 

مي نماییم.  
مدير مسئول و كاركنان  روزنامه جوان

همكار گرامي
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كشته سازي از حوادث 
اخیر به روش فتنه 88

  آش��وبگران حوادث اخیر که بعضاً با برخي فتنه گران ٨٨ 
قرابت فکري داشتند بار دیگر به روش نخ نما شده کشته سازی 
دروغین متوسل شدند. یکي از این نمونه ها خبرسازي درباره 
درگذشت خانمي به نام نیکتا اس��فنداني بود که ادعا شد در 
حوادث اخیر کشته شده اس��ت، حال آنکه این ادعا از اساس 
دروغ بود و متوفي بنابه اظهار بستگانش بر اثر مسمومیت از 

دنیا رفته است | صفحه ٢

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد

88341654

گفت وگوي »جوان« با همسر شهید پاسدار 
مرتضي ابراهیمي از شهداي اغتشاشات 98
 خانواده شهید ابراهیمی با رهبر انقالب

 دیدار کردند

 خون مرتضي مثل آب
 روي آتش آشوب بود

صفحات ١و7

همه  علیه   باج مالیاتی   به سلبریتی 

دروغ و سکو ت !

   فرهنگی

پس از واکنش چند چهره هنري به معافیت هاي مالیاتي دولت در عرصه فرهنگ و هنر روز 
گذشته ش��اهد اظهار نظر افراد دیگري در این باره بودیم که نش��ان داد جامعه در شرایط نه 
چندان مطلوب اقتصادي به موضوع عدالت مالیاتي حساس شده است.آنها می گویند این معافیت ها 

نباید منجر به فرار مالیاتي افرادی  شود که درآمدهاي نجومي به جیب مي زنند

سازمان خدمات درآمد داخلي امریکا که مسئول جمع آوري مالیات در این کشور است نه تنها 
هنرمندان را از دریافت مالیات معاف نمي داند بلکه بسیاري از هنرمندان معروف امریکایي 
نظیر»سیمونز« خواننده و »وسلي اس��نایپس« بازیگر و رزمي کار مشهور به دلیل پرداخت نکردن 

مالیات یا فرار مالیاتي شاهد ضبط شدن دارایي و حتي گذراندن حبس بوده اند | صفحه ١6

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
چهارشنبه  ١٣ آذر ١٣98   -   7 ربیع الثانی ١44١
سال بیست و یکم- شماره ٥8٠8 - ١6 صفحه

قیمت: ١٠٠٠  تومان

آب و هوای لندن، دیروز ترامپ دروغگو را کذاب تر 
ک�رد تا آنجا ک�ه دروغ پش�ت دروغ گفت و البته 
در جا  هایی س�کوت کرد و بعد دوباره سکوتش را 
شکس�ت! او ابتدا گفت: »همین حاال حکومت در 
ایران دارد هزاران هزار نفر را می کشد!« بعد گفت از 
معترضان در ایران حمایت نمی کند. سپس توئیت زد 
که چرا حمایت می کند! با این حال در مجموع تأکید 
کرد که فع�اًل نمی خواهد درباره ایران حرفی بزند. 

 

به نظر می رس�د شکست پروژه آش�وب در ایران 
پس از »برنامه ریزی گسترده« و »هزینه« زیادی که 
امریکا متحمل شد، موجب شده ترامپ با سکوت 
از کن�ار آن بگ�ذرد و مس�ئولیت آن را نپذیرد. از 
طرف�ی این احتمال وجود دارد که ترامپ پیامی با 
واس�طه عمانی خود به ایران فرستاده است و پس 
از ناامیدی از آشوب به دنبال عقب نشینی باشد و 
لذا نمی خواهد هرگونه اظهار نظر او تأثیری بر این 
تالش  ه�ا و اتفاقاتی که بازماندگان برجام، فردا در 

وین رقم می زنند، داشته باشد | صفحه ١٥


