
امتحان داشتیم همه سواال تستی بودشش همه سواالرو جواب دادم تموم شد رفیقم از پشت  ست  
رو نزدی !!! چی میشه گف  ؟ آخته مت   ۶۱و  ۷هی پیس پیس میکنه ، میگم چیه ؟ میگه سوال 

گفتمان:چشماتو باز ک  صفحه سوالت یته  6543-0190خودم ندیدم تو چطور ب گه منو دیدی ؟
 بار دیگه چک میک دی  بعضیا تو ای  موارد استعداد دارن دیگه ما چیکارشون کنیم 

یکی از دو راهی های سخ  زندگی وقتیه که بعد از یه امتحان نمی دونی جزوه رو پ ت کنی بی ون 
یا نگهش داری ب ا ت م بعد گفتمان :به نظ  ما نگهش داری بهت ه. هم خاط ه میشه هم بته دردت 

 می خورن تو آینده

آقا ای  چه وضع خوابگاه پس ح اس  چیکار میکنه از بس دزد زیاد شده مجبورم وقتتتی متیت م 
مست اح گالب به روتون باید در اتاق رو شش قفله کنم پس ح اس  دانشگاه چی کاره است ؟؟؟ 

 گفتمان : اتفاقا ح ک  خوبیه در جه  افزایش روابط بی  خوابگاهی نوبتی کشیک بدی 

درصد خوشحال  که امتحتان  ۰۲درصد ناراحت  که امتحا نو بد دادن۰۲حال  پس ا بعد از امتحان 
صال امتحان گرفتن توهنن به شعون نانشجو استامتحان یعنی این که ما شک نانيم تو تموم شد ا

 شی چنزن ان ننن فهمنده با

 گفتمان :حداقل به جامعه پس ا توهی  نک  

دانشتتجتتویتتان در 
_-( )-_-کالس: )

 (وقتی استاد میگه ف دا امتحان میگی ه-_-( )-_-( )-_-( )-_-( )-_-( )-_-( )-

  (O_O( (O_O( (O_O( (O_O( (O_O( (O_O(  وسط امتتتحتان )→_→( )→_→( )→_→(
گفتمان : وقعا چته )→_→( )→_→( )→_→( )→_→( )→_→( وقتی م اقبی  وارد میش )→_→( )→_→( )→_→(

 جالب ما که تا حاال ای  تج به رو نداشتیم

سوال:چ ا خداوند اب دهان را شی ی  و اشک چشم را شور و اب گوش را تلخ و اب بتیتنتی را 
 6913-0163خنکق ار داده اس ؟

گفتمان : درجواب امام صادق )ع(میف مایندآب دهان شی ی  اس  تا انسان ازخوردن و اشامیتدن 
لذت بب د آب چشم شور اس  ب ای محفوظ نگه داشت  بیه چشم زی ا اگ  شور نبود بیه چشم آب 
میشد و فایده دیگ  آن ضد عفونی ک دن چشم اس  اما آب گوش و رطوبتش تتلتخ است  بت ای 
جلوگی ی از ورود حش ات ریز گ د بخاط  تلخی نمی توانند وارد شوند آب بینی هم خونک است  
به خاط سالم ماند مغز س  انسان تا طیالن جاری نشود زی ا اگ  آب بینی گ م بود بتاعتج جتاری 

 شدن مغز به داخل بینی میگ دد 

بابا کسی نیس  به ای  خانم ابتکار بگه تو که نمی تونی ابتکار به خت   بتدی چت ا مستولتیت  
 میگ ی؟!!

شتمتا ایت   4195-0191آخه بابا بدن جنوبی ها که خاک شش نداره مثل شما آب شش دارن 
مسایل را بهت ه با مسولی  محیط زیس  در میان بگزاری  تا شاید مبتک  محیط زیس  ابتکار بته 

 خ   دهند 

گفتمان جون به داد ما خوابگاه فج یا ب س یه روز آینه ها رو میب ن ؛یه روز جا مایع دستشویی رو 
–ما امنی  متیتختایتم -میب ن ؛امشب هم که یکی اومده بود لب تاپ ما رو بدوزده ما گ فتیمش  

 1116-0160امنی  !!

آقا ح ف منو به مسولی  ب سونید طبقه چهار بهم  تو ه  اتاق چهار تا چهارتاق غلیون میارن  پس 
 ف دا مواد میارن بعدشم حتما ... ح استم که انگار نه انگار ...

 5119-0161گناه م  چیه که ورودی ام ودودی نیستم !!! 

گفتمان :االن تنها کاری که میشه ک د اینه که آدرس اتاقتونو بدی  تا دزدای آفتابه دزدو لتب تتاپ 
 دزد بیان س اغ غلیون ها 

 در د دل های دانشجویی 

مجتبی وثاقتی محبوب  رورسورروح و  و  
رییس جمهور در همایش حقوق ملت  ریاری 

در قانون اساسی با تمجید عتمتلت تید تتیت  

اقتصادی خود و نجات اقتصتاد 

اییان اظهتار داتت ن نتجتات 

اقتصاد وعده من به مل  بتود  

چیخ اقتصاد اییان به حتیتت  

درآمده اس . التتتتته ای تان 

سخنان تییین دیترتیی هت  

گفته اس  ته نراه به بیخی از 

آنها خالی از لطف نیتتت ن در 

قانون استثنا نداری . در قتانتون 

نورچ می نداری . در قانون فید و وابتته به این جتنتاو و 

آن جناو نداری .امیوز در آخیین ستا  دولت  یتازدهت  

رقمی هتتنتد و  خوتحال  ته میدم ما ه  تاهد تورم تک

ه  تاهد رتد اقتصادی تش ماهه او  امتا  در مقایتته 

هتتند. همتنتنتیتن از  4.7تش ماهه سا  پیش با رتد 

تابتتان امتا  نتت  به سا  گذتته تاهد اتتغا  خالص 

ها بته  هزار نفی در ت ور هتتند. چیخ ارخانه 477بیش از 

حیت  درآمده اس . چیخ تارخانه های داخلی به حتیتت  

هتای م تتتیی ایتیان بتا  درآمده اس . چیخ تتارختانته

های خارجی ه  به حتیتت  درآمتده است . در  تمپانی

خصوص سخنان رییس جمهور محتیم بایدگف ن باید گفت  

از ه  اتنون  69ته ظاهیا دو هفته تتلیغات انتخاباتی سا  

آغاز تده اس  زییا بی تی این عناوین بیای متیدم حتس 

تجمعات تنیدن بینامه های تتلیغاتی دارد تا لمس واقتعتی 

آن در جامعه  زییا گیانی های متتمی ته از دیتد دولت  

مخفی مانده اس  این روزها بی گیده میدم بی تی از پتیتش 

سنرینی می تند ته از دید آمارها نیز مخفی مانده است   

چیخ تارخانه های با قدم  چند ده ساله از تارافتاده است  

و معلوم نیت  در محاستتتات دولت  

تجا جای دارد. استثنا نتداتتتتن در 

قانون و نداتتن نورچ می را میدم در 

قضیه اخوی بزرگتوار ای تان جتنتا  

فییدون خان و نجومی برییان ذختیتیه 

انقال   بخوبی دری تتیده انتد زیتیا 

دول  چنان سییع بیخورد نمتوده تته 

هنوز میدم در تتف آن متانتده انتد  

همننین در ماجیای لغو ستختنتیانتی 

مطهیی  زییا ای ان چنان نامه تند و بلند باالیی نوت  تته 

انرار دیری هیچ تتی منع سخنیانی ن ده اس  اما تاتتف 

از آن ه لیت  لغو سخنیانی ته مایه تیمتاری ای ان اس  

بیش از اینها بی گیده دول  تدبیی سنرینی می تند  و در 

خصوص نجات اقتصاد اییان ه  باید از ای ان پیسیتد تته 

رتودی ته تما دو سا  پیش گفتید از آن خارج تده ایتد 

در حا  حاضی بی طیف تده اس  یا عدم اتتتتغتالتی تته 

معاون تما گفته اس  در خصوص آن به بتحتیان داریت  

بیمی خوری  بیطیف تده اس  و اگی اینها نیت  حتتتمتا 

اداره تیدن دول  آن ه  با نام گیانتیین دول  تاریخ ایتیان 

نام گیفتن می باتد ته باید این فقیات را ه  از متیدم و 

 تارتناسان سئوا  تید ؟

 

 

 را ه  سیاه تید روی جان الی 88رفتار ساختارت نانه اصحا  فتنه  چه حیف های ق نری آقای رییس جمهور؟

 

 انجمن اسالمی در قاب دوربین 

ن میالد پیامتی 
ج 

 تییتون آزاد 

 سخنیانی دتتی دلفانی رئیس پژوه  ده 

 روش تناسی علوم انتانی در پاریس 

 تقدیی و ت  ی انجمن اسالمی از زحمات 

 عزیزان در سلف دان جویی 

 اعضاى انجمن اسالمى دان جویان اییانى در لندن  

تتییک تییتمس به همیاه توزیع پیام تتییک امام خمینی)ره( توسط دان جویان اعضاى انجمن اسالمى دان جویان اییانتى 

در لندن درآستانه ى روز تییتمس اقدام به توزیع تارت تتییک تییتمس به همیاه پیام تتییک تییتمس امام خمتیتنتى

)ره( به متیحیان را درمیان همتایه هاى میتز فعالی  خود  تانون توحید لندن  تیدند.این اقدام نه تنها به معیفى متیتتز 

فعالی  متلمانان پیداخ  بل ه فیصتى بود تا چهیه ى مناستى از متلمانان در میان تتلیغات ضد اسالمى اختیتی داتتتته 

 باتد و بهانه اى بی انتقا  پیام امام خمینى)ره( در روز تییتمس به متیحیان باتد.

 

 

 

 سیدبیینحمیدرضاتاردگی  -مدیی متئو  ن مهدی تیانی 5961دی  ماه 9دوتنته  -976تماره    -ن ییه سیاسی  فیهنری و اجتماعی صنفی  انجمن اسالمی دان جویان دان راه خوارزمی سا  ده  

های نجومی تتی مجازات تود    وزیی دادگتتیی گف  ن قیار نیت  در جییان فیش  

 

دبتتیتتی انتتجتتمتتن استتالمتتی دان تتجتتویتتان دان تترتتاه    
 جتان الیگتیان حتتتی روی  خوارزمی ,واحدتهیان گف ن فتنه

گذار لیتیالیت  را ه  سیاه تیدند و به اس  دموتیاسی ساختار  بنیان
هتای امت  استالمتی و  نظام را ن انه گیفتند و با توهین به ارزش

 را زیی سوا  بیدند. 88اعتقادات مذهتی  انتخابات با ت وه 

مجیدقیبانی دبیی انجمن اسالمی دان جویان دان ترتاه واحتد   

وگو با ختینرار گیوه دان راه ختیگتزاری  خوارزمی تهیان در گف 

دی تصییح تتیدن بتدون  6فارس  ضمن اتاره به اهمی  یوم ا... 

دی بیآیند نهایی مل  تییف اییان و پاستخ 6تک حماسه یوم ا...

توبنده به چندین ماه فتنه انریزی اصحا  فتنه بود. این حماسه 

هتای  بزرگ پاسخ منفی میدم اییان به تمام بینامه ها و دسیتتته

دی پاستخ دنتدان  6دتمنان انقال  اسالمی اییان بود. حماسه 

ت ن به پیوژه چندین ساله دتمنان نظام بود ته در آن فتتتنته 

اجیا تتیدنتد و  88ها بینامه و تالش خود را در سا   گیان سا 

هیچه در چنته داتتند را بییون ریختند. این فعا  دان تجتویتی 

دی پاسخ به تضاد  اغتت تاش فت تیی و  6تاتید تیدن حماسه 

عقیدتی اصحا  فتنه بود. تتانی ته قتل از انتخابات والی  فقیه 

و نظام را قتو  داتتند و بعداز انتخابات با والی  فقیه و نتظتام 

مخالف تده و به آن عناد ورزیدند ابزار دس  دتمنان استالم و 

اش تدند. فتنه گیان حتتی  انقال  علی الخصوص امیی ا و ایادی

روی جان الی بنیانرذار لیتیالیت  را ه  سیاه تیدند و به است  

 دموتیاسی و آزادی ساختار نظام را 

 

 

ن انه گیفتند و با توهین و بی احتیامی بته ارزش هتای امت  

اسالمی و اعتقادات مذهتی مل  نجیب اییان  انتخابات با تت توه 

دی لتتتیتک  6را زیی سوا  بیدند. با تاتید بی این ه حماسه  88

مل  عزیز اییان به رهتیی معظ  انقال  بتود  اظتهتار داتت ن 

رهتیی چون موسی )ع( سحی ساحیان فیعون زمان را بتاطتل و 

اش مل  تییف ایتیان را جتانتی  چون عیتی)ع( دم متیحائی

دوباره بخ ید و همنون ابیاهی  خلیل ا... ب  های منی  و فتنته 

انریزی سیان فتنه را ت ت . جذ  جامعه مدنی با رفتتتارهتای 

ساختارت نانه اصحا  فتنه و توراندن آنان علیه نتظتام دیترتی 

نما تده اس  و میدم بصیی اییان با نراه هوتمندانه   موضوعی نخ

دی بته ختای  6بینی این عناصی س والر و لیتیا  را در حماسه 

مالیدند. این فعا  دان جویی گف ن خدا را ت ی می تنتیت  تته 

دان جویان ت ورمان پیش قیاو  و پی رام در عیصه متعتیفت  

دی و بصییت افزایی مل  تییف اییان هتتند.  6تناسی حماسه 

دولتی ته باید گفتمان انقال  اسالمی داتته باتد هینراه نتاید 

به آمیی ا با گفتمان لیتیا  دموتیات اعتماد تند و این اعتتتمتاد 

عواقب سنرینی بیای نظام خواهد دات . تصییح تیدن امیدواریت  

دول  در روابط سیاس  خارجی خود گفتمان انقال  را به صورت 

های رقیب اعتماد ن ند چتیا  تی لحاظ تیده و به گفتمان بیجتته

 تود. ته در اینصورت زمینه بیای نفوذ مهیا می



 

 سـال  دهــــــــم
 902شـمـــــــــــــاره 

خبرنامه انجمن اسالمی دانشــــــجویان دانشگاه  5921دی  ماه6دوشنبه 
 خوارزمــــــــــــــــــــــی

قصد دارد تا آنجا که محدودیت های رسانه ای اجازه میدهد نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات، درد و دل “ روی خط...”ستون روی خـــــــــط ...
 ها و هر آنچه که شما می خواهید باز برجام گویید و لی گوشی برای شنید پیدا نمی کنید را انعکاس دهد؛

یر به ما قوت قلب دهید.  پس با ارسال پیامک به شماره ز

49740940090 

محمد دوس  گتزیتن  فتعتا  

 دان جویی

در بهار سا  گذتته به همیاه دوست  

گیانقدر خود  جنا  آقای اس ویی )دبیی سیتاستی 

وق  انجمن اسالمی دان جویان( در یک متنتاظتیه 

دان جویی  حو  محور مذاتیات هتته ای و بیانیه 

لوزان تیت  تیدی  ته طیف مقابل آن  جنتابتان  

سیوران  قهیمانان  دیپل  ماتان    آقایان )از اعضتای 

تحییییه ن ییه ندای سیاس ( بودند. در آن جلتته 

گیوه منتقد مذاتیات هتته ای ته بنده و جتنتا  

آقای اس ویی بودی   بار ها از غیی قابل اعتماد بودن 

امیی ا و اتتتاه بزرگ دول  میدان گفتی   التته بتا 

ادله  مصداق و منطق ته اسناد آن به صورت فیلت  

موجود اس . آن موقع ته خوا  هتای تتیتییتن 

بیخی از تاستان توافق پیی ان ن ده بود  دوستتان 

ختتوبتت  از هتتنتتی 

دیپلماسی و رفع همته 

تحیی  های هتته ای 

و اقتصاد پویا حیف می زدند  می گفتند مذاتتیات 

هتته ای متتقیما معی   میدم را تح  تاثیی قیار 

خواهد داد. یاد دارم آن چنان از دتتی ظتییتف و 

قدرت دیپلماسی او دم متی زدنتد تته گتویتی 

دیپلماسی را ظییف آ  و نان داده و بزرگ تتیده 

اس   گویی متدع مذاتیه در جهان  دتتی محتمتد 

جواد ظییف بوده اس .حا  ته بیجام توسط آمیی ا 

تومانی دول  قتتتل   9177نقض تده اس  و دالر 

تومان گ ته  حا  ته بی اری و تورم تتمتی  7777

میدم را بی تی از پیش خ  تیده و تتل تو ختالتی 

دوستان بی صدا مانده  و حتی تخص وزیتی امتور 

خارجه و متئو  تی  مذاتیه تننده ت ورمان دتتی 

ظییف ه  در جلته ای از جلتات مجلس تتورای 

اسالمی می گوید اتتتاه تیدم         تته اعتتتمتاد 

تیدم  نمی دان  این دو عزیز چرونه تیمتار نمتی 

توند از این دان جویان؟ چرونه هنوز هت  ادعتای 

سیاس  و تیاس  دارند و ن ییه ندای سیتاست  

)با تیتی مقایته تود ( را منت ی متی تتنتنتد؟ 

دان جویان امیوز قضاوت می تنند تته در آن 

جلته چه تتی سنگ منافع ملی را به سینه زد 

و چه تتی تلنگ حزبش را بی ستیتنته متلت   

قضاوت می تنند ته چه تتی نماینده  " جنتتش 

دان جویی   " و چه تتی نتمتایتنتده جتنتتتش 

بوده اس   پی نتهتاد  5777انتخاباتی "روحانی تا 

مانند رئیس جمتهتور ن ی  می تن  بیادر خوب  

محتوبش احتاس تیمتاری تیده و باب  تحلیل 

ها و طیفداری های یک سویه و منفع  طلتتانته 

ای ته در آن جلته داتته اند  از دان تجتویتان 

دان راه ته تاهد اظهارات ای ان بوده اند  عتذر 

خواهی نماید و مانند پی وا و قهیمان خود فییتاد 

اتتتاه تیدم    سی دهد. امید ته مورد عفو اذهان 

 دان جویان قیار گیید.

 نــــــــــدای حمــاقت!!!

 بصیرت  روزروحانی مچکریم!!                 اعترافات !!            اگر حضرت مسیح  در میان ما بود      جشنواره مردمی عمار                 

 در این تماره از ن ییه میخوانی  ن 

 ستون اختار 

 اعتیاف اعتماد تنندگان به آمیی ا  

 نتتتتتتتتتتدای حمتتاق     محمد دوس  گزین فعا  دان جویی 

 پوستی های مناستتی

 گذار لیتیالیت  را ه  سیاه تیدند  گیان حتی روی جان الی بنیان فتنه

 چه حیف های ق نری آقای رییس جمهور؟

 اعضاى انجمن اسالمى دان جویان اییانى در لندن  

 انجمن اسالمی دان جویان در قا  دوربین 

 درد د  های دان جویی تما دان جویان عزیز —ستون پیام ی

 سید مهدی اس ویی 

از آغتازیتن روزهتای ریتاست   

جمهوری حتن روحانی  عده ای 

با بهیه گییی از تف ی لیتیالیتت   

بدنتا  تغییی ریل انقال  اسالمی به سوی آمیی ا 

بودند و مذاتتیات هتتتته ای را بتی استاس 

خوتتینی و اعتماد به آمیی ا تلیتد زدنتد  امتا 

غافل از این ه خداوند بزرگ و ح ی  در تمتیتن 

آنها ن تته و اجازه نمی دهد  ثمیه خون بیش از 

هزار تهید نظام اسالمی را در بازی بید بید  997

نادیده برییند و لذا آنهایی ته بیجام را آفتتتا  

تابان و از سوی خدا می دانتتتتنتد  امتیوز در 

پی راه مل  بزرگ اییان با تیمتاری تمام  لتب 

به اعتیاف می گ ایند و متئولی  اعتتتمتاد بته 

آمیی ا را می پذییند. در این رابطه  جنا  آقتای 

ظییف به چند سئوا  پاسخ می گتویتدآ آقتای 

سا  دیری تمتدیتد  57ظییف  قانون داماتو بیای 

تد  رئیس جمهور بی اساس تتدام گتزارش در 

به میدم گف ن به نتظتی متن  67دی  94مورخ 

هتا  تیایط آینده تیایطی نیت  ته آمییت تایتی

های گذتته را بیگیدانند. پتاستخ  بخواهندتحیی 

آقای ظییف به اعضاء تمیتیون امنتیت  متلتی 

مجلس چنین اس ن من اعتیاف می تتنت  تته 

اتتتاه تیدمآ نتاید به حیف جان تیی اعتتتمتاد 

می تیدم. آقای ظییف  چیا آقای حتن روحانتی 

لب به اعتیاف می گ اید  61خیداد  91در مورخ 

و می گویدن مدام نرویی  تحییمها بیداتته تتدهآ 

بان ها حل ن ده و بتانت تهتای   معامله  نه  متئله

تنند ظییف در تتمتیتتتیتون  بزرگ معامله نمی

امنی  ملی مجلس در رابطه با عدم لغو تحییمها 

می گویدنما بیاساس قو  جان تیی اظهار نتظتی 

تیدی  ته اتتتاه بزرگ بود از وزیی خارجه متی 

در  67تتیتی  99پیسی  ته جنا  روحانی در 

هتای  گفتروی زنده تلویزیونی گف ن تمام تحییت 

ای  مالی  حمل و نقل  پتیوتیتمتی   بان ی  بیمه

های اقتصادی بته طتور  فلزات سنرین و تحیی 

تامل لغو خواهد تد و نه تعلیق. آقای ظییف در 

این خصوص با عصتانیت  تتمتام ختطتا  بته 

متاه ف تیده  97آمیی ائیها می گویدن ما بیش از 

تیین مذاتیات را انجام نداده ای  ته االن با 

یک سندتوخالی مواجه بتاتتیت .  آقتای 

ظییف  حتن روحانی می گویدن ما هیچ توافتقتی 

را امضا نخواهی  تید مری ایتنت ته در روز او  

ها فورا لغو تود  پتس  اجیای توافق تمامی تحیی 

چیا رئیس جمهور را با این افتضاو بزرگ روبتیو 

تیدید؟ ظییف در تمیتیون امنی  ملی مجلتس 

می گویدن نتاید به حیف جان تیی اعتمتاد متی 

تیدمآ اگی استیاتژی و سیاس  خود را دنتا  می 

تیدم  حاال با م  ل مواجه نمی تدم  متئولی  

اتتتاه  را می پذییم آقای ظییف  با توجته بته 

گ بیجام  ته خود متعتتتیف بته آن رافتضاو بز

هتتید  پس چرونه ختارتهای سنرین مادی و 

معنوی وارد تده به ت ور را جتیان می تنتیتد؟ 

آیا صیف اعتیاف به اتتتاه و پذییفتن متئولیت  

آن  م  ل حل می تود؟ در اینجا  آقای ظییتف 

م  ل را به گیدن رئیس خود می اندازد و جنا  

روحانی ه  در پاسخی ته خود مصداق صحتیتح 

دهند  ای تعار می آن می باتد  خواهد گف ن عده

ولی بزد  سیاسی هتتند. هی وق  ته متذاتتیه 

لیزی آ ختب  گویند ته ما می می تود عده ای می

به  جهن  بیوید یک جایی ته نلیزید. از مجمتوع 

پاسخها و اعتیافات دور هنرام جنا  ظتییتف و 

حتن روحانی در می یابی   ته جتییتان دولت  

اعتدا   در طو  مذاتیات هتتته ای و اجتیاء 

 بیجام چه میتوان نتیجه گیف ؟؟  

 اعتیاف اعتماد تنندگان به آمیی ا  

ای رهتی معظ  انقال  اسالمی با صدور پیامی درگذت  عال  فیزانه  ا... خامنه  حضیت آی 

ی خیاسانی را تتلی   ا... آقای حاج تیخ محمد واعظ زاده بین میحوم آی  و روحانی روتن

 گفتند.

نمایندگان مجلس تورای اسالمی فایل صوتی اظهارات وزیی امور خارجه را استماع و طی 

نماینده رسیده  توضیحات جواد تییمی قدوسی در این زمینه  59بیانیه ای ته به امضای 

 را تایید تیدند.

 درصدی ارزش پو  اییان پس از بیجام. 54اسوتیتدپیس اعالم تیدتاهش 

عضو هیأت نظارت بی اجیای بیجام گف ن ایاالت متحده تنها روی تاغذ نتت  به لغو 

هایی ته در خصوص  های مختلفی مانند ابقای تحیی  ها اقدام تید و در واقع با بهانه تحیی 

 تند. ای اس  عمالً بیخالف روو بیجام عمل می متائل غیی هتته

 هفته پانزده  لیگ بیتیتیی دروازه نقش جهان مانع پییوزی استقال  مقابل سپاهان تد.

 تند. مت و احتما  تیوریتتی بودن سقوط هواپیما را بیرسی می

وضعی  ای    بیای تحو  و علیه فتاد آمده -اعالم موجودی  جتهه میدمی نییوهای انقال  

چهیه ملی ت ور از جتهه میدمی نییوهای  957  -موجود تایتته نظام اسالمی نیت 

 انقال  اسالمی حمای  تیدند

 بیف و یختندان مدارس بتیاری از مناطق آذربایجان تیقی را تعطیل تید.

رئیس تانون عالی انجمن صنفی تارگیان ت ورن تاهش تورم در زندگی میدم ملموس 

 خواند نیت /دخل و خیج تارگیان نمی

 های نجومی باید تعیین ت لیف تود متئله حقوق :عضو تورای عالی انقال  فیهنری

خانواده  9577های متیحی عنوان تد در حاتیه دیدار عیدانه فتاو با تعدادی از خانواده

 متیحی تح  پوتش تمیته امداد قیار دارند

 تود های بزرگ با اییان می آمیی ا مانع هم اری بانک :نماینده میدم در مجلس نه 

 آفیین اس  تیباسنین اظهارات صادقی به دور از پختری و بلوغ سیاسی و یأس

تی  در خصوص نتت  به تغیییات ناگهانتی  داوطلتین تن ور ارتد مهندسی تامپیوتی و آی

دروس و جابجایی رتته رایانش امن از زیی گیوه فناوری اطالعات به زیی گیوه متهتنتدستی 

  تامپیوتی و تغییی ضیائب دروس و اضافه تدن دروس تخصصی  معتیضند.

 متتوجب اتد مجازات اس . 88سیدار جزایییناقدام سیان خائن فتنه 

 

 خبر های داغ کمی آن طرف تر 


