
سیدعلیرضاآلداود:
ش��ما که اس��طوره اخالق، هدف وسیله را 
توجیه کردن، قانون ش��کنی، بگیر و ببند و 
مهر محرمانه زدن روی همه نامه ها بودید... 
در برابر ستمگران خندان و در برابر دوستان 
عبوس و بداخالق و... خوب است یک سوزن 
به خودتان هم بزنید و از پیامبر اعظم)ص( 

فقط صاحب لباس ایشان نباشید...
عبداهللگنجی:

جناب آقای روحانی می خواهید پوس��تین 
روشنفکری بپوشید و به جمهوری اسالمی 
اظهار طعنه و کنایه کنید صالح با خودتان. 
اما تو را خدا ای��ن پیامب��ر را بگذارید برای 
ما باقی بماند. ش��ما در ی��ک راه رفته دیده 

می شوید که نسبت قدرت و اخالق را قباًل به 
صورت میدانی اثبات یا تفسیر کرده اید.

حسنکریمی:
حکیم��ی را گفتند: »عال��م بی عمل به چه 
ماند؟ « گفت: »به زنبور بی عس��ل « وقتی 
قدرت داشتید برای اخالق چه کردید؟ قبح 
دروغ که پیش زمینه  بی اعتمادی مردم به 
مردم و مردم به مسئولین شد را شکستید. 
اهانت هایی که به مردم و بزرگان کرده اید را 
ش��مردید؟ تحریف هایی که در سیره ائمه 

کردید چطور؟
سیدسعیدلواسانی:

آقای روحانی ش��ما این حرف ها را می زنید 
که نش��ان دادید چه وصله ناجوری نسبت 

به اخ��الق و دی��ن و رحمت داری��د؟ هنوز 
طعنه های ش��ما از یاد ها نرفته است. فقط 
تالش نکنید از پیامب��ر رحمت)ص( خرج 

کنید که حنای شما رنگی ندارد.
رضاحسینمحمدی:

جناب آق��ای روحانی! اخالق یعنی پاس��خ 
به عملکردتان و پافش��اری بی جهتی که بر 
دوس��تی با غرب کردید ک��ه باعث بدبختی 
هزاران جوان ایرانی ش��د. شما بهتر است از 
پیامبر مسئولیت پذیری بیاموزید.  ای کاش 
فقط لباس پیامبر را به تن نمی کردید و خلق 

پیامبر را هم پیشه می کردید.
مهدیقاسمزاده:

با وعده  دروغ لغو بالمّره تمام تحریم ها، کشور 

را در موقعی��ت اّره ق��رار داده، منتقدینش 
را ُمش��تی بی س��واد می خواند و به جهنم 
حواله شان می داد و حتی از کربال و عاشورا 
نی��ز به خاطر اه��داف سیاس��ی اش، درس 
مذاک��ره می گرفت اما امروز س��عی دارد به 
بهانه میالد پیامبر)ص( درس اخالق بدهد و 

ژست روشنفکری بگیرد!
امیرپورصابری:

من آن زمان درس اخ��الق گرفتم که دیدم 
رئیسی در 1400 باالخره آمد و در پیاده رو ها 
دیوار کشید و تو این را در 96 به ما می گفتی...  
وقتی تو از اخالق سخن می گویی، اخالق را 
بی آبرو می کنی! زبان در کام گیر و بیش از این 

مفاهیم متعالی را به لجن نکش!
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 آقای روحانی! 
از پیامبر مسئولیت پذیری و مردم داری بیاموزید

واکنشکاربرانشبکههایاجتماعیبهتازهترینتوئیتهایحسنروحانی

حسنروحانی،رئیسجمهورپیشینایران،درتوئیتیبهمناسبتسالروزوالدتپیامبر
اکرم)ص(نوشتهاست:»بهاوجرساندنزیباییهایاخالقی،هدفاصلیپیامبر)ص(بود.
عفوفراگیراو،عاملفتحپایدارورحمتگستردهاشموجبجذبحتیمخالفانگردید.در
آییناو،قدرتدرخدمتاخالقبودنهآنکهاخالقودین،نردبانقدرتشوند.درنگاهپیامبر،
هدفوسیلهراتوجیهنمیکرد؛عدالتخواهیمجوزسلبآزادینبودوادعایحقطلبی،راه

تندخوییوقانونشکنیرانمیگشود.اوکهدربرابرستمگرانشجاعانهبهجهادمیایستاد،
هموارهدربرابرحقوقمردم،سرتواضعفرودمیآورد.مدعیاناسالمیتراباترازویاخالق
بایدسنجید.«کاربرانشبکههایاجتماعیضمنواکنشبهاینتوئیتهاازروحانیخواستند
پیشوبیشازصحبتازهرچیزپاسخگویعملکردخودباشدیاحداقلحرفهاییبگوید
کهخودعاملبدانهابودهاس�ت.درادامهبخشهاییازواکنشه�ایکاربرانرابخوانید.

اینصفحهپیامه�ا،متنها،عکسنوش�تهاوخبرهايکوتاه
منتشرشدهدرفضايمجازيرابازنشرمیدهد.تالشبراین
اس�تکهدیدگاههاونظراتکاربراناندیش�مندش�بکههای

اجتماعیدرعرصهمکتوبهمدیدهشود.

باورمان نیامده!
امامخمینی)ره(:

شما اگر باورتان آمد که یک آدمی شمشیرش را کشیده است که 
اگر کلمه ای بر خالف او بگویید، گردن شما را می زند، نسبت به 
این امر معصوم می شوید، یعنی دیگر امکان ندارد از شما کالمی 

صادر بشود، برای اینکه شما خودتان را می خواهید.
آن کسی که باورش آمده اس��ت که در مکه مثاًل کسی را غیبت 
کرده، در آنجا ظهور پیدا می کند؛ یک زبان از اینجا تا آنجا که این 
جمعیتی که در آنجا موجودند »یطاه « ]آن را پایمال می کنند[. 
اگر کس��ی باورش بیاید  که غیبت   اداُم ِکالِب الّناِر است؛ کسی 
که غیبت بکند، کلب های آتش او را می بلعند... اگر آدم باورش 
بیاید غیبت نمی کند. اینکه ما خدای ناخواسته یک وقت غیبت 

می کنیم برای این ]است[ که آنجا را باورمان نیامده است.  
منبع:صفحه اینس��تاگرامی »امام خمینی « به اس��تناد کتاب 

تفسیر سوره حمد، ص104.

   آیينه نفس

روایتی از ناله شیطان و لجاجت مشرکان در برابر پیامبر)ص(

محمدحسین صادقی در توئیتی بخشی از سخنان »سخنگوی سازمان انتقال خون « را به 
اشتراک گذاشت: همزمان با کاهش دمای هوا و کوتاه شدن طول روز میزان مراجعه مردم 
به مراکز انتقال خون کاهش یافته است. بیمارستان های سراسر کشور به خون برای بیماران 

نیاز دارند و از مردم درخواست می کنم با اهدای خون به این سازمان کمک کنند.

رضا نوشادی در توئیتی نوشت: زمستان با کمبود گاز مواجهیم. اما چهار سال اخیر منابع 
به سمت تولید نفتی هدایت شد که تحریم اس��ت: 2/6 میلیارد دالر میدان نفتی سپهر و 
جفیر، حدود 4 میلیارد دالر برای 2۸ مخزن نفتی، 2 میلیارد دالر برای انتقال نفت از گوره 

به جاسک. برنامه ریزی تلفیقی کجای ماجرا بوده؟ 

محمد ایمانی در کانال تلگرامی خود نوشت: 
امیر مؤمنان)ع( در خطبه قاصعه، ماجرای 
بعثت پیامبر اعظم)ص( و معجزه خواستن 
مشرکان را این گونه روایت می کند: از همان 
زمان که رسول خدا)ص( از شیر بازگرفته 
شد، خداوند بزرگ ترین فرشته از فرشتگان 
خود را مأمور ساخت تا در طول شب و روز 
وی را به راه های فضیلت و محاسن اخالق 
جهانیان وادارد و من هم مانند کودکی که 
به دنبال مادرش حرکت می کند از او پیروی 
می کردم. ه��ر روز نکته ت��ازه ای از اخالق 
برجسته خود برای من آشکار می ساخت و 

مرا فرمان می داد که به او اقتدا کنم.
او در هر سال مدتی را در مجاورت غار حرا به 
سر می برد )و به عبادت خدا می پرداخت(. 
من او را می دیدم و کسی دیگر او را نمی دید. 
در آن روز خانه ای که اسالم در آن راه یافته 
باشد، جز خانه پیامبر نبود. تنها او و خدیجه 
در آن بودند و من نفر س��وم بودم. من نور 
وحی و رس��الت را می دیدم و بوی نبّوت را 
استشمام می کردم. من صدای ناله شیطان 
را در آغاز نزول وحی بر آن حضرت شنیدم 
و گفتم  ای رس��ول خدا این ناله چیست؟ 
فرمود: این ناله شیطان اس��ت، زیرا از این 
که پیروی اش کنند مأیوس ش��ده اس��ت. 
تو آنچه را من می ش��نوم می شنوی و آنچه 

من می بینم می بینی ج��ز اینکه تو پیامبر 
نیس��تی ولی وزیر منی و در مس��یر خیر و 

سعادت قرار داری.
من با آن حضرت)ص( بودم که سران قریش 
نزد او آمدند و گفتن��د  ای محّمد تو ادعای 
بزرگی ک��رده ای؛ ادعایی ک��ه هیچ یک از 
پدران و خاندانت نکردند. ما از تو معجزه ای 
می خواهیم که اگر پاسخ مثبت پیش چشم 
ما به انجام برسانی، می دانیم که تو پیامبر و 
فرستاده خدایی و اگر انجام ندهی، خواهیم 

دانست، ساحر دروغ گویی هستی.
پیامبر)ص( فرمود: خواسته شما چیست؟ 
گفتند این درخت را ب��رای ما صدا زن، تا با 
تمام ریش��ه هایش کنده شود و پیش روی 
تو بایس��تد، پیامبر )ص( فرمود: خداوند بر 
هر چیزی تواناست. آیا اگر این کار را برای 
شما انجام دهم، ایمان می آورید و شهادت 
به حق خواهی��د داد، ع��رض کردند آری، 
فرمود من به زودی آنچ��ه را می خواهید به 
شما نش��ان می دهم ولی می دانم که شما 
به خیر و نیکی )و ایمان و تس��لیم در برابر 
حق( بازنمی گردید، و نیز می دانم در میان 
شما کسی است که درون چاه )در سرزمین 
بدر( افکنده می شود )اشاره به جنازه های 
ابوجهل و عتبه و شیبه و امیه بن خلف است 
که در میدان بدر به چاه افکنده شدند( و نیز 

کسی است که احزاب را بسیج می کند .
س��پس فرمود  ای درخت اگر به خدا و روز 
واپس��ین ایمان داری و می دان��ی که من 
رسول خدا هستم با ریشه  ها از زمین کنده 
شو و نزد من  آی و به فرمان خدا پیش روی 
من بایست! سوگند به خدایی که او را به حق 
مبعوث کرد. )با چشم خود دیدم( درخت 
با ریشه هایش از زمین کنده شد و حرکت 
کرد، در حالی که )بر اثر س��رعت حرکت( 
طنین شدیدی داش��ت و صدایی همچون 
صدای ب��ال پرندگان )در هن��گام پرواز( از 
آن برمی خاست و در برابر رسول خدا)ص( 
قرار گرفت، در حالی که مانند پرندگان بال 
می زد و بعضی از شاخه های باالی آن، بر سر 
رسول خدا)ص( سایه افکنده بود و بعضی 
دیگر بر دوش من، در حال��ی که در طرف 

راست پیامبر ایستاده بودم.
هنگامی که آن قوم این صحنه را مشاهده 
کردند، از روی برتری جویی و تکّبر گفتند 
دستور ده نیمی از آن نزد تو آید و نیم دیگر 
در جای خ��ود باقی بماند. ب��ه درخت امر 
فرمود که چنین کند، بالفاصله نیمی از آن 
درخت، با منظره ای ش��گفت آور و صدایی 
شدیدتر به سوی آن حضرت، حرکت کرد 
و آن ق��در پیش آمد که نزدی��ک بود به آن 
حضرت بپیچد. آنها از روی کفر و سرکشی 

گفتند دس��تور ده این نصف بازگردد و به 
نصف دیگر ملحق شود و به صورت نخستین 
درآید، پیامبر اکرم)ص( دس��تور داد و آن 

نصف به جای نخستین بازگشت.
در این هن��گام من گفتم الال��ه اال اهلل،  ای 
رسول خدا! من نخستین کسی هستم که 
به تو ایمان آورده ام و نخستین کسی هستم 
که اقرار می کنم که آن درخت آنچه را انجام 
داد به فرمان خدا و برای تصدیق نبّوت تو و 
بزرگداشت سخن و برنامه ات بود ولی تمام 
آن گروه گفتند او ساحری دروغ گوست، که 
سحر شگفت آور و ماهرانه ای دارد )سپس 
افزودند:( آیا ت��و را در این کار کس��ی جز 
امثال این-منظورشان من بودم- تصدیق 

می کند؟
من از کس��انی هس��تم ک��ه در راه خ��دا از 
هیچ مالمتی هراس ندارند، از کس��انی که 
سیمایشان س��یمای صدیقان و گفتارشان 
گفتار نیکان است. از کس��انی که شب  ها را 
با عبادت آباد می کنند و )در طریق هدایت 
مردم( روشنی بخش روزهایند، از کسانی که 
دست به ریسمان قرآن زده و سّنت های خدا 
و رسولش را احیا می کنند، تکّبر نمی ورزند و 
برتری جویی ندارند، خیانت نمی کنند و فساد 
به راه نمی اندازند، دل هایش��ان در بهشت و 

بدن هایشان در میدان عمل است.

کاهش اهدای خون با کاهش دمای هوا بی برنامگی در تولید و مدیریت انرژی!

پدری تمام عیار برای دخترتان باشید
کانال تلگرامی »تبیان « نوشت: پدر نقش 
کلیدی تو سرنوش��ت دختر داره، پس 
برای اینکه یک پدر تمام عیار باشید با 
همسرتون ارتباطی صمیمی و نزدیک 
داشته باشید؛ از هوش دخترتون تعریف 
و تمجید کنید و واسش کتاب بخونید؛ 
موفق  تری��ن زن ها اونایی هس��تن که 
پدران ش��ون به هوش و فه��م اونا ابراز 
عالقه و توجه کردن؛ به عالیقش توجه کنید. دخترتون نیاز داره که موقع انجام فعالیت هنری 
یا ورزش��ی اش توس��ط ش��ما دیده بش��ه؛ از زیباییش تعریف کنید. تعریف و تمجید پدر از 
حرکت های ورزشی دخترش، لباس مدرسه اش، شونه کردن موهاش و حتی سبک پوشش 
اون خیلی مهمه؛ اون طور که می خواید همسر آینده دخترتون با اون رفتار کنه، باهاش رفتار 
کنید. روش تعامل شما با دخترتون همون چیزیه که اون در آینده در رابطه با یک مرد بهش 
عادت می کنه؛ همون مرد مهربونی باشید که آرزو دارید همسر دخترتون باشه. شما الگوی 
مردانه ای هس��تید که دخترتون موقع ازدواج به احتمال زیاد در جس��ت وجوش هست، اگه 
می خواید همسر دخترتون وفادار، سختکوش و صادق، مسئولیت پذیر،اخالق مدار، مقید به 

اصول مذهبی و... باشه الزمه شما هم کاماًل این ویژگی  ها رو تو خودتون پرورش بدید.

2 اصل مهم در رویارویی ایران و دشمنانش
مهدی محمدی در کانال تلگرامی خود نوش��ت: حجم بزرگی از عملیات در الیه  ها و سطوح 
مختلف اکنون علیه ایران در حال انجام است. همچنان که حجم بی سابقه ای از اقدامات بازدارنده 
تدافعی و تهاجمی از جانب ایران، در حال تدارک و اجراست. این یک رویارویی گسترده، عمیق 
و البته قدیمی است. آنچه تا حدی تازه است این است که اوالً گزینه های فشار مؤثر علیه ایران 
تا حد زیادی برای امریکا و متحدانش »نایاب« ش��ده و ثانیاً »خارج کردن افکار عمومی ایران 
از تعادل« به عنوان یک هدف اولویت دار از سوی بسیاری از طرف  ها پیگیری می شود. در نظر 

داشتن این دو اصل کمک زیادی به فهم تحوالت راهبردی مرتبط با ایران خواهد کرد.

 بررسی آخرین تحوالت افغانستان
 پشت پرده انفجار مساجد شیعیان

فردین ساروخانی در کانال تلگرامی خود 
نوش��ت: ب��ا روی کار آمدن ج��و بایدن 
به عنوان یک دموکرات، تأکید امریکا برای 
رویارویی مس��تقیم نظام��ی کمرنگ و 
حرکت به سمت نبردهای نیابتی تسریع 
شده است. در همین راستا و با پیروی از 
طرح نبردهای نیابت��ی، دولت امریکا به 
دنب��ال احی��ای داعش به خص��وص در 
مرزهای شرقی و شمال غربی ایران و استفاده ابزاری از آنان است. پس از خروج نظامی امریکا از 
افغانستان که با شکست مفتضحانه ناتو از طالبان همراه بود، غرب به دنبال پر کردن جای خالی 
خود با نیروهای نیابتی داعش و تبدیل کردن افغانستان به زمینی سوخته است. امریکا در افغانستان 
عیناً به دنبال تکرار پروژه ناآرام کردن سوریه اس��ت. به زبان ساده امریکا قصد راه اندازی جنگی 
مذهبی در درون خاک افغانستان بین قومیت های مختلف را دارد. جنگ داخلی که قرار است فرزند 
نامشروعی به نام داعش را متولد کند. سازمان های امنیتی امریکا با همکاری غربگرایان در داخل 
ایران ابتدا سعی کردند پای ایران را به نبرد با طالبان باز کنند تا جنگ مذهبی موردنظرشان را 
راه اندازی کنند و بعد ها با حمایت و سوءاستفاده از جبهه پنجشیر سعی در پیشبرد اهداف شوم 
خود را داشتند. به تازگی نیز خبر می رسد که امراهلل صالح از اعضای تیم امنیتی اشرف غنی که 
عموماً از قومیت تاجیک هستند، ارتباطات مش��کوکی را با داعش برای ایجاد جنگ داخلی در 
افغانستان برقرار کرده است. آنچه طی این دو هفته در قالب انفجار تروریستی در مساجد شیعیان 

در قندوز و قندهار اتفاق افتاده، از طراحی های مشترک این جریان است.

 توصیه های امنیتی 
به مادران فعال در اینستاگرام

مجید میرزایی در کانال تلگرامی خود نوشت: 
امروز مطلبی رو می خون��دم که یک خانم  
امریکایی فعال و تأثیرگذار اینستاگرامی به 
مادرانی که می خواهند در اینستاگرام فعالیت 
جدی کنند و دوست دارند فرزندان خودشون 
را هم درگیر کنند، چند هشدار مهم داده بود 
و مناسب دیدم که اون هشدار ها رو باهاتون 
به اشتراک بذارم؛ نوشته بود: توصیه نمی کنم 

فرزندان رو درگیر پیج خودتون بکنید ولی اگر خواستید این کار رو بکنید به این نکات توجه کنید:
- فضای بیرون منزل یا مدرسه فرزندان تان را نشان ندهید.

- در الیو ها توضیح ندهید که در خانه تنها هستید یا همسرتان خارج از شهر است.
- موقعیت مکانی جایی که با فرزندان در لحظه همان جا هستید را به اشتراک نگذارید.
- به اجبار از فرزندان عکس نگیرید و اگر به اندازه کافی بزرگ شدن از آنها اجازه بگیرید.

سه هشدار از چهار هشدارش مربوط به تأمین امنیت خانواده است که گویا اون جا خیلی براشون مهمه!
یکی هم مربوط به تصاویر کودکان هست که به نظرم اصالً آدم تصویر نگذاره خیلی بهتره. شاید بچه 

فردا بزرگ شد و به مادرش اعتراض کرد که چرا منو وسیله مشهور شدن کردی؟!
خالصه که این چیزا رو بیشتر رعایت کنید...

تعارض منافع مسئوالن دولتی و راهکار مدیریت آن
نویسنده کانال تلگرامی »کلبه اندیشه و 
فرهنگ « نوشت: رئیس جمهور اصول 
دوازده گانه پیشگیری و مقابله با فساد 
اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را 
در اواخر شهریور به اعضای دولت ابالغ 
کرد، این اصول شامل این موارد هستند: 
1- شفاف س��ازی 2- مدیریت تعارض 
مناف��ع ۳- فرهنگ س��ازی و نظ��ارت 
همگانی 4- متناسب سازی ساختار و تشکیالت دولت ۵- شایسته گزینی 6- سهولت فرآیند ها 
۷- دولت الکترونیک ۸- توسعه رویکرد زنجیره ارزش و زنجیره های تأمین 9- حمایت از فعالیت 

سالم 10- تقویت اشراف 11- نظارت مؤثر و کارآمد 12- برخورد قاطع، دقیق و مؤثر.
با توجه به این ابالغیه به نظر می رسد مخاطب اصلی آن، اعضای هیئت دولت باشند. در نتیجه 
گمان می رود هر یک از اعضای کابینه دولت و حتی الیه های اول و دوم نظیر مدیران ارش��د 
و مش��اوران دولت نیز در راستای پیشقدم ش��دن در اجرای اصول دوازده گانه برای مقابله با 
فساد، سابقه حضورشان را در نهادهای دولتی، خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی بیان 
کنند. همچنین روابط سهامداری و عضویت در شرکت های خصوصی خود، فرزندان شان و 
فامیل های شان را افشا کنند و اموال و دارایی های خود و خانواده شان را به طور شفاف اعالم 
کنند. از دولت نیز انتظار می رود برای تقویت اصول شفاف س��ازی، فرهنگ س��ازی و نظارت 
همگان، نظارت مؤثر و کارآمد، از روزنامه نگاران تحقیقی و پژوهش��ی برای افشای مصادیق 
فساد و تعارض منافع حمایت کنند و پشتیبان رسانه های کشور باشند زیرا به مدد توانایی های 
روزنامه نگاران و خبرنگاران و جایگاه آنان نزد افکار عمومی نظارت همگانی و فرهنگ سازی 
تقویت می ش��ود. مدیران دولت در ایران که معموالً برای یک دوره انتخاب می شوند ممکن 
است از بخش های خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی وارد بدنه دولت شوند و در معرض 
تعارض منافع قرار بگیرند. در این وضعیت، نهادهای مردمی و روزنامه نگاران می توانند همپای 

نهادهای نظارتی، نقش نظارتی بر عملکرد آنها داشته باشند.
اگر مسئوالن رده باالی دولت، خود پیشگام افشای موقعیت های تعارض منافع نباشند؛ باعث 

ناکارآمدی در کل نظام حکمرانی خواهند شد.
زمینه های شکل گیری تعارض منافع مسئوالن دولتی و رهبران سیاسی در کشورهای در حال 
توسعه متعدد است. یکی از این زمینه  ها به دلیل ضعیف بودن حاکمیت قانون است که منجر به 
این شود تا مقامات برای رضایت و منافع جناح های سیاسی فعالیت کنند که در واقع می توان 
گفت در موقعیت »اطاعت پیش دس��تانه« قرار می گیرند. در این موقعی��ت مدیران میانی، 
کارمندان و حتی وزرا و مدیران ارشد دولتی نیز در موقعیت »اطاعت پیش دستانه« اقداماتی 

به نفع شرکت خصوصی رئیس یا معاون یا شرکت های منتسب به آنان انجام می دهند.

پیچیدگی های رفع تحریم بانک ها
مرتضی شاکری در توئیتی نوشت: آیا رفع تحریم همه بانک های ایرانی 
برای اقتصاد ایران مفید است یا مثاًل بعضی بانک ها هستند که اگر رفع 
تحریم نشوند برای اقتصاد ایران بهتر است؟ آیا رفع تحریم آن بانک های 
ایرانی که امریکا از زاویه منافع خودش برای رفع تحریم آنها اولویت قائل 

است باید بخشی از خواسته های ایران باشد یا امریکا؟

حرکت درس آموز اردوغان متوهم!
حسن رشوند در توئیتی در واکنش به خبری مبنی بر اینکه »اردوغان 
دستور داد 10 سفیر اروپایی و امریکا عنصر نامطلوب شناخته شوند« 
نوشت: درست است که اردوغان فردی بلندپرواز و متوهم است اما از این 
رفتارش خوشم می آید که وقتی دولتی چارچوب های حکومتش را زیر 
سؤال می برد سخت  ترین موضع را در کمترین زمان می گیرد. دستور 
به اخراج سفرای 10 کشور صرف نظر از اینکه عملیاتی شود یا نه اقدامی 

پسندیده است. چیزی که دولتمردان ما با آن بیگانه اند.

 در هلند خبری از  بازار آزاد 
بلیت فوتبال نیست؟

میرهادی رهگشای در توئیتی نوشت: مقابله با سوداگری بلیت از سوی 
باشگاه آژاکس: 2۵ نفر از هواداران رسمی باشگاه که قصد داشتند بلیت 
بازی مقابل دورتموند را با قیمت باالتر بفروشند، به پرداخت 4۵0 یورو 
و محرومیت 1۸ ماهه از حضور در ورزش��گاه خانگی محکوم شدند. در 

هلند خبری از بازار آزاد نیست؟

    تصویر منتخب


