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بر پست های قدرت امیدواریم!

 گوادلوپ به معنای 
 تمایل ابرقدرت ها 
به سرنگونی شاه نبود

»نظريبرزمينههاوپيامدهايكنفرانسگوادلوپ«
درگفتوشنودباحسنبهشتيپور| صفحه9

 حراج آبرو ی هنر
 در »حراج تهران«

»پايانخوب«دولت
ازجيبصندوقتوسعهملي!

فعالشدنشاخکهایمذاكراتی
»پليسبد«اروپا

معضل سالمندان سرراهي 
در آینده ایران

    حراج ته��ران در اين دوره در اقدام��ي عجيب همه آبرو 
و اعتبارش را به پاي كس��ي ريخ��ت كه در ماه ه��اي اخير 
حرف و حديث ه��اي فراوان��ي درباره او مطرح بوده اس��ت. 
يك شخصيت حقوقي در حالي نقاش��ي آيدين آغداشلو را 
به قيمت 12ميليارد تومان خريد و رك��ورد همه دوره هاي 
اين رويداد را پشت سر گذاش��ت كه ضعف شفافيت مالي و 
نيز شبهه درباره فردي كه به تازگي اتهامات اخالقي درباره 
 او مطرح ش��ده انتقادهايي را روانه اين دوره از حراج تهران 

كرده است | صفحه16

    هيئت امناي صندوق توسعه ملي كه نمايندگان دولت 
در آن دست برتر را در تصميم گيري دارند، حدود 13ميليارد 
دالر بدهي سر رسيد ش��ده دولت به صندوق را به سال هاي 
1401 و1402 موكول كرد؛ اين ميزان بدهي در كنار صدها 
هزار ميليارد تومان بدهي دول��ت به بخش هايي چون بانك 
مركزي، نظام بانكي، بيمه ها و پيمانكاران بيانگر آن اس��ت 
كه دولت سيزدهم ميراث دار بدهي هاي برجا مانده از دولت 

يازدهم و دوازدهم است | صفحه4

    اروپاييان كه بوی برجام به مشام شان خورده، 
بازی تكراری »پليس خوب-پليس بد« را شروع 
كرده اند. وزير خارجه فرانسه كه هنوز نقش لوران 
فابيوس س��لف او از خاطره تاريخی ايرانيان پاک 

نشده، روز      ش��نبه گفت : »احيای توافق هسته ای 
كافی نيس��ت. الزم اس��ت گفت وگوهای سختی 
درباره فعاليت های منطقه ای و موشكی بالستيك 

ايران داشته باشيم«  | صفحه15

    آنچه كه اين روزها در جريان رزمايش هاي موش��كي، پهپادي ودريايي ارتش وسپاه چه در آب هاي 
خليج فارس و درياي عمان و چه در گستر ه خاک ايران اس��المي مي گذرد، در عين ظرفيت سازي براي 
آمادگي براي مقابله با هر گونه تهديدات احتمالي، پيام روشني براي مديريت محاسبات آينده امريكايی ها، 
اروپايی ها واقمارش��ان در نوع مواجهه با ايران اس��ت. پيامدهاي اين اقتدار را در اعترافات اخير نش��ريه 

نيويورک پست مي توان ديد | صفحه2

     انديش��كده های امريكايی توصيه می كنند، نوعی نرمش و امتيازدهی محدود به ايران به نحوی كه 
در رقابت های انتخاباتی ايران نيز موجب تقويت غربزده    ها شود، ضروری است و مقدمه ای برای مذاكره 
قبل از بازگشت به برجام خواهد بود. اين تصميم امريكايی، صهيونيست    ها را تحريك  كرده تا در محتوای 
هر ميزان امتيازدهی و محتوای مذاكره با ايران، از قافله عقب نمانند وديدگاه های خود را در س��ناريوی 

رفتاری امريكا بگنجانند  | صفحه15

    رفتار دور از انتظار هادی ساعی در جريان ليگ برتر روی زشت ورزش را نشان داد. ماجرايی كه بين 
مدير فنی تيم ملی و دبير سازمان ليگ رخ داده، بازتاب زيادی در رسانه ها و شبكه های اجتماعی داشته و 
حتی اظهارات ساعی نيز نتوانسته افكار عمومی را توجيه كند. اينكه اعالم نام قهرمان تكواندوي المپيك 
در سالن مسابقات كاری درست يا نادرست بوده، برنامه ريزی شده يا نشده بوده، موضوع بحث ما نيست. 

اصل ماجرا واكنش هادی ساعی به رفتار دبير سازمان ليگ است| صفحه13

    محمد حسني، جمعيت شناس در گفت و گو با »جوان«:  
»در دهه آينده ما نسلي از س��المندان را خواهيم داشت كه 
نه حمايت اجتماعي دارند و نه حمايت خانوادگي چراكه با 
الگوي تك فرزن��دي و بي فرزندي، جوانان ام��روز كه همان 
سالمندان فردا هس��تند از حمايت هاي عاطفي در روزهاي 
سالخوردگي نيز محروم خواهند شد. همانطور كه در انگليس 
تعداد افراد تنها به قدري زياد ش��ده كه براي آن درخواست 
تشكيل وزارتخانه داده اند، در كشور ما نيز با بحران تنهايي و 

سالمندان سرراهي مواجه خواهيم شد«  | صفحه3

بايدبهخاطررئيسجمهوراجارهای
كهحمايتشكرديمتوبهكنيم| صفحه5
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هدفقرارگرفتهومنهدمخواهندشد| صفحه2

 پیام موشک  ایرانی به ناو امریکا 
در 1800کیلومتری مرز ایران
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