
شفافیتانتخابات؛ازصندوقهاتاهزینهها
در یکی دو سال گذشته افشاگری محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد درباره کمک های 1 میلیارد و 
٢00 میلیونی انتخاباتی از سوی فردی به نام جابر ابدالی به 170 نفر از نمایندگان مجلس هشتم و همچنین 
سخنان سعید مرتضوی درباره پرداخت هایی به افراد خاص، حساسیت ها درخصوص موضوع شفافیت 
مالی کاندیداهای انتخاباتی را بیشتر کرد. در اسفند 93 سخنان رحمانی فضلی، وزیر کشور روحانی در جمع 

صفحه۲فرماندهان مبارزه با مواد مخدر، درخصوص ورود پول های کثیف به انتخابات، سرو صدای زیادی  ...

از اسکوچیچ تا استیماچ

کروات ها دست بردار فوتبال ایران نیستند!
یکی از بحث های اهالی فوتبال در روزهای گذشــته بحث انتخاب سرمربی سپاهان بوده است. بعد از اتفاقاتی که برای حسین فرکی افتاد باشگاه زرد 

پوش اصفهانی بدنبال انتخاب ســرمربی جدید بودند تا اینکه یک بار دیگر قرعه به نام مربیان کروات افتاد. در دوره های مختلف شاهد نشستن مربیان 
اروپایی روی نیمکت تیم های باشــگاهی و ملی بوده ایم. تقریبا در این سالها اگر مربی تیم ملی از کشور کرواسی بود مربیان باشگاهی نیز تقریبا از 

این کشــور بودند و  بعد از آن با حضور کی روش شاهد سرازیر شدن مربیان پرتغالی به تیم های باشگاهی و ملی کشورمان بوده ایم. در حالی که برخی 
مربیان داخلی چشــم دیدن همدیگر را ندارند مربیان خارجی بدون کیفیت در فوتبال ایران جوالن داده اند. شاید آن هم از این فوتبال بی در و پیکر 

صفحه5صفحه۲صفحه3کشورمان سهمی دارند. فوتبالی که کمترین نظارتی روی آن است ... صفحه۷

گویــد  مــی  رشــاد  ا وزیــر 
»ممنوع الــکار« نداریــم، چراکه 

این عبارت اساسا  ...

رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام با بیان اینکه خطر توســعه 

تروریسم در جهان ...

اجتماعــی  شــبکه  فیســبوک 
پرمخاطبی اســت که کاربرانش 

جمعیتی میلیاردی ...

افرادی که 
نمی دانند ممنوع 

هستند یا نه

خطر توسعه 
 تروریسم 

جدی است

 کسب سود 
به روش 
فیسبوک

شبـح تروریسـم بر فراز اروپا
صفحه4

نگاهی به پیامدهای خارجی و داخلی حمالت تروریستی پاریس
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