
جبهه اصالحات را می توان در پروسهره یرا  

زمانی مختلف مورد بورهی قوار داد. مواضع این جبهره 

به فواخور زمان تغییوات محسوهری داترتره س ایرن 

تغییوات آنها را تا موز نابود  نیز پیش بوده اهت. بعر  

میلیلونی هی  محم  خاتمی در دسم خروداد   02از رأ  

بوداتت اصالح طلبان این بود که از آن چنان مقبولیتی 

به لحاظ اجتماعی س هیاهی بوخوردارن  که خوسج آنهرا 

از حاکمیت  به بحوان مشوسعیت در جمهور  اهالمی 

ا  را  منجوخوای  ت  س در نتیجه حاکمیت چنین یزینه

توانن  به طور حر اکریرو    نخوای  پوداخت س آنها می

یا  خود را به حاکمیت تحمیل کنن . این تغییو  خواهته

 پیش بود. 88تفکو آن یا را تا اتفاقات هال 

  جبهه اصالحرات 02در انتخابات مجلس نهم در هال 

به نوعی آن را تحویم کود س ییچ لیستی برا عرنروان 

خوسجی جبهه اصالحات منتشو نش  س امریرال عرلری 

مطهو  یا س کواکبیان یا به صرورت انرفرواد  در 

انتخابات ثبت نام کودن . انتظار این جبهه بو آن بود برا 

عکس نوشت

 حسینیسید محمد   9219911

پس از یازدیمین دسره   انتخابات ریاهت جمهرور   

رسحانی با کوله بار  از سع ه یا  انترخرابراتری  سارد 

پاهتور می تود  سع ه یایی که پس از انتخاب س   تا 

به اموسز که در آهتانه   دسر بع   انتخابات یستریرم 

نیز ادامه دارد  به طور  که گمان می رسد منرظرور از 

امی  در تعار یا  انتخاباتی رسحانی یمین اهت  امیر  

به ما یو امی  بای  به مودم تزریق تود  سلو اینکه امیر  

کاذب بات  س صوفا هوابی بات  که با سع ه یا  دسلت 

 ایجاد می تود. 

بحث یایی که در زمینه   هیاهت خارجی س بروجرام 

مطوح س به گونه   نادرهت تفسیو ت  س درحالریرکره 

 4تحویم کموتکن ایاالت متح ه  تنها  08قوار بود از 

تحویم نه چن ان مهمِ صوفا یسته ا  حرف  ترود  

دسلت چن ین بار سع ه   حف  تمامی تحویم یرا را 

مطوح کود  تا جایی که در رسز تصویب بوجام در هرال 

جلو  دسربین یا آم  س تصویح کود که ترمرامری  04

تحویم یا بنا به متن بوجام لغو خوای  ت   ادعایی کره 

قبال نیز از ابت ا  دسلت یازدیم باریا تکوار ت ه بود س 

منجو به این ت  که مودم فویب خورده  هوخرو  از 

فتح الفتوح اقتصاد  به خیابان یا آم ن  س منتق انی که 

 

 پیگیری کنید 2ادامه متن را در صفحه 

به یمت ساح  عقی تی هیاهری 
انجمن اهالمی دانشرجرویران 
دانشگاه همنان تویبون آزاد برا 
 04موضوع دسازدیمین انتخابات ریاهت جمهور  رسز یکشرنربره 

بوگزار گودی .این بونامه با  0در مقابل دانشک ه فنی  09اردیبهشت 
 اهتقبال پوتور دانشجویان یمواه بود.

 

 
قالیبا  در حمایت از حجت االهرالم 

 رئیسی کناره گیو  کود.
بیانیه قالیبا : تمام ظوفیت س حمایت خود را بواى موفرقریرتِ بروادر 

االهالم رئیسى س به بار نشستن دسلت کار س کروامرت   ارجمن  حجت
 قوار می دیم.

 سید محمد حسینی

بره  »دسلت تر بریرو«میوهلیم: 

 82تب یل ت ه/ دسلت درگیو حل مشکرالت  »دسلتِ تکفیب«

 کنی ؟  توکتش اهت/ چوا تب انتخابات یارانه تقسیم می

اتحاد به نفع مردمدولت تکذیب

مناظره داغ انتخاباتی تریبون آزاد

 علیرضا دلیری

 پیگیری کنید 3ادامه متن را در صفحه 

 

 سید محمد حسینی

 (4ویژه نامه انتخابات ریاست جمهوری)شماره
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رئیسی در اجتماع مودم اصفهان: موتر  س 

بنیه دفاعی بوا  نجرنرگریر ن اهرت  نره  

جنگی ن/ ما به دنبال رابطه با کشوریا س یمسایرگران 

 یستیم.

 

رییس قوه قضاییه: تا پایان انترخرابرات بره 

دیم اما در زمان خود آنچره  هکوتم ادامه می

 را که بای  گفت خوایم گفت.

 

میوهلیم در دانشگاه خواجه نصیو: ساردات بی 

هال اخیو  بازار ما را غرو  کروده  4رسیه در 

یا  تولی   دچار رکود س سرتکسترگری  اهت س بنگاه

 ان . ت ه

قضرایریره: امروسز  اژه ا  معاسن اسل قروه 

یرایری  متاهفانه افواد س کان ی ایا حتی حو 

زنن  که خودتان پیش از این خال  آن را گفتن  س  می

عجیب اهت که بوا  جفب تع اد  را  آن یم اگرو 

 یایی را به میان آسردن . بتوانن  جفب کنن  چنین حو 

جلیلی: آقا  رسحانی بگویی  چروا از زمران 

 88اجوا  بوجام در فاصله ی  هال بیش از 

 قطعنامه س بیانیه علیه ما داده ت ه؟

در پی حمایت امیو تتلو از رئیسری صرفرحره 

 اینستاگوام این خوانن ه از دهتوس خارج ت .

محسن رضایی: حمایت آقا  قالیبا  از آقرا  

رئیسی عالمت پایان تفوقه در جبهه انرقرالب 

 اهالمی اهت. درسد بو اییار بوادر .

ضوغامی: اگو طوف ار تاد  مرودمریر   چروا 

ا  که از رئیرسری حرمرایرت  صفحه خوانن ه

 کنی ؟ کن  را قطع می می

یم انی:از مناظوه اخیو خریرلری  ا... نور  آیت

ناراحت ت یم/ کوبی ن یک یگو نرامرزدیرا  

یا  غروبری  ا  بوا  رهانه انتخاباتی در مناظوه هوژه

 ا  به انقالب بزنن . ت ه تا به این سهیله بتوانن  ضوبه
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توکت نکودن آن یا در این انترخرابرات  مریرزان 

مشارکت به طور محسوهی کایش پی ا کرنر  امرا 

نتیجه انتخابات چیز دیگو  را نشران مری داد. 

درص   مودم در انتخابات دسره نهرم  96مشارکت 

مجلس تورا  اهالمی خود گواه بو بوسز خرطرا  

اهتواتژی  در اتا  فکو این جبهه بود. این نتیرجره 

آن یا را به همت تغییو موضع س رفتن تتابران بره 

همت فوصت طلبی س اهتفاده از ظوفیت یا  خارج 

 از جبهه اصالحات به قیمت تغییو ماییت کشان .

در موضع ج ی  تنها س تنها کسب ق رت هیاهی س 

بازگشت به ق رت تمام فکو س ذکروتران تر . در 

  اصالح طلبران 00انتخابات ریاهت جمهور  هال 

مجبور ت ن  تا از گفتمان خرود عربرور کرنرنر . 

محم رضا عار  که از چهوه یا  بوجسته اصرالح 

طلبان اهت را مجبور به انصوا  به نرفرع حسرن 

رسحانی کودن  که ییچ هنخیت فکو  س معوفتی س 

هیاهی با آنها ن اتت بلکه در تقابل با آنها نیز بوده 

اهت. حسن رسحانی که هال یا از مرخرالرفریرن 

ای ئولوژ  اصالحات بود  ییچ سقت به خود نرمری 

دی  که نماین ه اصالح طلبان تود س این مروضروع 

حال خواب اصالح طلبان را می رهان . داهتان بره 

اینجا یم ختم نش  س افواد  یمچرون یراترمری 

رفسنجانی  ناطق نور  س علی الریجانی نریرز در 

طلبران  تصمیماتشان تاثیوگفار ت ن  س اکنون اصالح

طلبی در  یستن  که تقویبا یویت اصالح  در موضعی

 آنها بالموضوع ت ه اهت.

  04در انتخابات مجلس تورا  اهرالمری هرال 

اهامی که در لیست امی  تهو تهوان منتشو ت   به 

ساقع تگفت انگیز بود. اهم کاظم جاللی که بع  از 

مصاحبه کوده بود که هوان فتنه بای   88فتنه هال 

اع ام تون   در لیست امی  به چشم می خورد س از 

این دهت افواد در این لیست فواسان بودن . داهتان 

زمانی جالبتو می تود که هی  محم  خاترمری در 

پیام خود بوا  حمایت از لیست امی  تَکوار می کن  

که به این لیست را  ب یی . بای  دی  که چره برو 

هو اصالح طلبان آم ه اهت که دهت به حمرایرت 

از افواد  می زنن  کره 

رسز  قص  جانشان را 

داتتن  س ییچ تناخت س 

هنخیّتی بایرم نر ارنر  س 

اکنون اهم اصالح طلب را 

 بو رسیشان گفاتته ان .

اکنون که انتخابات ریاهرت 

را در پریرش  09جمهور  

داریم  اصالح طلبان یمانن  

چن  هال گفتته  کان ی   کره 

ساقعا اصالحاتی بات  را در صحنه انتخابات ن ارن . 

اهحا  جهانگیو  که از مؤهسان حزب کارگزاران 

هازن گی اهت  در مناظوه اسل  خود را نرمرایرنر ه 

اصالح طلبان معوفی می کن . اصالح طلبانی کره 

رسز  به خاطو نه به یاتمی رفسنجانی کره پر ر 

کارگزاران بود  به ق رت رهی ن   اکنون با هونامی 

قحط الوّجالی رسبوس یستن  که افواد  مانن  حسن 

رسحانی س اهحا  جهانگیو  را به عنوان نمایرنر ه 

 معوفی می کنن  س به حمایت از آن یا می پودازن . 

چیز  که پُو ساضح اهت  گفتتن اصالح طلبان از 

حقو   تفکوات س ای ئرولروژ  یرایشران اهرت. 

اصالحاتی که رسز  بو تفکواتش می نازی   اکنون 

تفکواتش را به توط بقا  در فضا  هیاهی کشرور 

زیو پا گفاتته اهت. اصالحاتی که ادعایش م یویرت 

فضا  هیاهی بود  اکنون نماین ه ا  بوا  معوفی در 

انتخابات ریاهت جمهور  ن ارد س در زمران یرا  

مختلف دهت به دامان یو تخصی با یو فکو  می 

 تود. 

با توجه به توای  موجود  جویان اصرالحرات دچرار 

انس اد حادّ هیاهی ت ه اهت که ظایوا توان خروسج 

از آن را ن ارد. نتیجه انتخابات پیش رس نقش بسریرار 

مهمی در آین ه هیاهی ایرن 

حزب دارد. اگو رسحرانری در 

انتخابات پیوسز تود  اصرالح 

طلبان با یمین سضعیت ادامه 

حیات خواین  داد س بروا  

تحقق سع ه یایی که رسحانی 

هال دیرگرو  4به آن یا داده  

به دنبال اس خواین  دسیر  س 

اگو رسحانی را  نیاسرد  برایر  

درپی ائتال  س یم گروایری برا 

حزب س گوسه دیگو باتن  س آین ه خودتان را بره آن 

 یا بسپارن .

تماره قبلی خود برا  8پیوس هیو  که نشویه الف در 

داتتره س در آن بره «  پله پله تا پاهتور»  عنوان 

بورهی توایط احزاب س جویان یا س کانر یر ا  آن 

پوداخته اهت  در این ترمراره  09جناح در انتخابات 

یمانطور که مستحضوی  بره جرویران اصرالحرات 

پوداخته ت  اما به دلیل این که جویان مفکور یریرچ 

کان ی   که به معنا  ساقعی اصالح طلب بات  را در 

صحنه انتخابات ن ارد  ناگزیو قسمت معوفی کان یر  

  این حزب پُو از خالی خوای  بود.

چیز  که پُرو ساضرح اهرت  

گفتتن اصالح طلبان از حرقرو   

تفکوات س ایر ئرولروژ  یرایشران اهرت. 

اصالحاتی که ادعایش مر یرویرت فضرا  

هیاهی بود  اکنون نماین ه ا  بوا  معوفری 

در انتخابات ریاهت جمهور  نر ارد س در 

زمان یا  مختلف دهت بره دامران یرو 

 تخصی با یو فکو  می تود. 
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قص  بیان حقایق بوجام را داتتن  نیز با الفاظ خارج از دایوه   

 اخال  از می ان به در ت ن  .

یا در زمینه   اتتغال زایی رئیس جمهور محتوم در هخنوانری 

قبل از انتخابات سع ه می دین  که با جفب هاالنه ده میلیرون 

توریست  در هال قادریم ی  میلیون تغل ایجاد کنیم  این در 

حالی هت که رئیس هازمان گودتگو  س میواث فرویرنرگری 

تع اد توریست سارد ت ه به کشور طی این چهار هال را بیست 

میلیون نفو اعالم می کن   که با این سجود بای  ح  اقل نصرف 

تع اد سع ه داده ت ه  یعنی دس میلیون نفو فرقرط از طرویرق 

توریسم اتتغال زایی می داتتیم تع اد  که نه تنها در زمیرنره 

  گودتگو   بلکه در یمه   زمینه یا  کار  نیرز دسلرت 

قادر به دهت یابی به آن نبوده اهت. یمچنین رسحانی در تیرو 

می گوی  : "هه س نیم میلیون نفو بیکار در کشور سجرود  00ماه 

 6دارن  که اگو نتوانیم اتتغال الزم را ایجاد کنیم  این تع اد به 

میلیون نفو خوای  رهی ." بو اهاس حو  خود جناب رسحرانری 

دسلت در طی این چهار هال ناکارام  عمل کوده س در زمینه   

اتتغال زایی س بیکار  با تکست بزرگی مواجه اهت  تکستی 

که رسحانی بوا  ع م ریز  را  خود  به ییچ عنوان بره آن 

 اعتوا  نمی کن .

در زمینه   هیاهت خارجی   آقا  رسحانی متعه  ت ه بودنر  

که عزت را به پاهپورت ایوانی بوگودان . ایشان به قص  تنرش 

زدایی به صورتی کامال محافظه کارانه به ارتباط با کشور یا  

دنیا پوداختن   به طوریکه در مقابرل 

بی احتوامی یا س یتر  حرومرت 

یا  کشور یا  مختلف  از بویرنره 

کودن بانوان ایوانی در 

گوجستان س تجاسز به 

جوانان ایروانری در 

فوسدگراه جر ه   

عوبستان گوفتره ترا 

دهتگیو کودن کرود  

ایوانی در آمویکا  یریرچ 

ساکنش در خور  از هرو  

مقامرات دسلرتری ترایر  

نیستیم  یمچنین اهترفراده 

نکودن از ظروفریرت یرا  

دیپلماتی  در کشور یا  دسر 

س نزدی   بوا  میال با سجرود 

ارتباطات دسهتانه میان مودم س 

دسلت ایوان س عروا   هرهرم 

ایوان از بازار عوا  بسریرار از 

توکیه ا  که دارا  رسابرط پرو 

تنش با عوا  یست کمتو اهرت  

کشور یا  دیگو  نیرز مرانرنر  

سنزسئال  بولیو   کوبا س ... در 

دنیا سجود دارن  که ارتباطرات اقرترصراد  س 

تجار  با آن یا می توانست گوه از بسریرار  از مشرکرالت 

اتتغال س اجتماعی را نیز حل کن   که متاهفانه نگاه منحرصروا 

به ک خ ا این فوصت یا را از ما ربود س سع ه   عزت ملی را 

 نیز به جمع سع ه یا  عملی نش ه اضافه کود.

یزار تغل  822 سع ه   ایجاد 00اتمام مسکن مهو در تهویور

  قوار دادن اعرتربرار خرویر  00در اهتان خوزهتان در دیماه 

  بوداتتن تعروفره 00کاالیا  اهاهی در اختیار مودم در خوداد

  ساردات خودرس جهت ایجاد رقابت س ... تنهرا برخرشری از 

چن ین س چن  سع ه   رسحانیست که به مرودم داده تر  س 

عالسه بو این یا اهتفاده   عنوانی از اهتاد تجویان صوفا در 

انتخابات  نسبت دادن خشونت طلبی به طو  رقیب خرود در 

انتخابات  هخن گفتن از حصو میوحسین موهو  س مرهر   

 کوسبی س...  نیز مص ا  بارز عوام فویبی هت.

اما موضوعی که طیف اصالحات س کارگزاران به قص  تخویرب 

جویان مقابل به ت ت به آن دامن می زنن   رفتار یا  عروام 

گوایانه س یا پوپولیستی اهت که به اتتباه عوام فویب س تروده 

فویب توجمه س تفسیو میکنن  س آنوا به احم   نژاد نسبت مری 

-دین   این در حالی اهت که از کان ی ا  مورد حمایت تران

به سضوح در طی این چهارهال تای  اق اماتی  -حسن رسحانی

از جمله موارد یاد ت ه در زمینه   اقتصاد  فوینگ س هیاهرت 

خارجی یستیم  که مص ا  بارز س نمونه   رستن عوام فویبی 

هت س حتی از تخص توده گوایی چون احم   نژاد یم هرو 

 نزده اهت.

 «آقا  پوزی نت  ارباب سع ه یا »ادامه متن 
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با توجه به اینکه مناظوات بین نامزد یا  انتخابات 

ریاهت جمهور  س تضارب آرا  آن یا تاثیو زیاد  

در انتخاب فود اصلح بوا  مودم دارد؛ در دس تماره 

  اخیو نشویه   الف هعی داتتیم که تحلیل 

کوتایی از مناظوات ارائه کنیم. در تماره   قبل به 

مناظوات اسل س دسم که با موضوعات؛ اجتماعی س 

هیاهی فوینگی بوگزار گودی  پوداختیم س در این 

تماره   الف به مناظوه   هوم که موضوعش؛ 

 اقتصاد  بود می پودازیم.

نمی توان نام بونامه   جمعه را مناظوه گفاتت؛ 

زیوا اصول مناظوه توهط بوخی از نامزد یا در این 

مناظوه زیو پا گفاتته ت . بهتو اهت این بونامه را 

مجادله بنامیم  ج الی که از یمان ابت ا س با فویاد 

یا  آقا  جهانگیو  در توسع مناظوه آغاز گودی  س 

تقویباَ تا پایان بونامه ادامه داتت. نکته ا  که 

ساضح اهت  تفاست مناظوه   هوم با دس مناظوه   

قبل اهت که می توان  نتایج را پیچی ه کن . در 

مناظوه   هوم  ج ال بیشتو بین افواد بود در حالی 

که در مناظوات اسل س دسم افواد در ال  جویان یا س 

 گفتمان یا به صحنه آم ه بودن .

رسحانی س جهانگیو  از ی  طو  س قالیبا  از 

طو  دیگو آم ه بودن  تا با افشاگو  بون ه   

مناظوه باتن  سلی این موضوع باعث ت  مناظوه ا  

که مودم انتظار بیان مطالبات خود را از آن دارن   به 

همت دیگو  بوسد س بحث یا  بی فای ه   بین 

افواد مطوح گودد. نکته   دیگو  که از صحبت 

یا  کان ی یا قابل اهتنتاج بود  افواد آم ه بودن  تا 

پایگاه آرا  طو  مقابل را هست کنن  در حالی که 

پیش بینی می ت  در این مناظوه به اهتحکام 

بخشی ن به پایگاه آرا  خود بپودازن   از این نظو 

بوخی از نامزد یا محافظه کار  را کنار گفاتته س 

تو  حالت تهاجمی به خود گوفتن . بوا  فهم دقیق

ساکنش افکار عمومی  بای  به نظوهنجی یا س 

صحبت یا  اقشار مختلف گو  هپود. اما در این 

بن   را کود که فضا   توان این جمع باره می

هابقه کنونی نامزدیا درباره یک یگو   افشاگو  بی

کسب اعتماد مودم را بوا  یمه آنها سلو طو  پیوسز 

 کن . هیاهی دتوار می

ره   مودم بزرگوار ایوان  در این مناظوه  به نظو می

نیز یمانن  دس مناظوه قبلی فوصت یافتن  با بینش س 

منش اخالقی یوی  از نامزدیا آتنایی بیشتو  پی ا 

کنن  س به آگایی الزم بوا  رأ  دادن به نامزد مورد 

نظو خود دهت یابن . تای  بتوان با ان کی اغماض 

گفت مناظوه اخیو بین دس تیوه تفکو هیاهی س 

 منش اخالقی بود. 

نکته   قابل توجه در مناظوه   هوم نوع رسیکود 

افواد نسبت به طو  مقابلشان بود که از جمالت 

اهتفاده ت ه توهط کان ی ایا قابل نتیجه گیو  

اهت. در حالی که قالیبا  ق رت اقناع اجتماعی را 

بو ارائه   هن  قوار داده بود  رسحانی از اصل ابهام 

که در عملیات رسانی اصل مهمی اهت اهتفاده کود 

آنچنان که با بیان هوال یا س جمالتی در ذین 

مخاطب ابهام ایجاد می کود. هوال یایی از این 

دهت که اقوام تما در طوقبه چه می کنن ؟ یا  تما 

دادهتان رسحانیت بودی  با رسحانیت چه کودی ؟. 

انگاره   ذینی قالیبا  س رییسی بو فساد س ناتوانی 

دسلت متموکز بود س در طو  مقابلشان انگاره   

ذینی جهانگیو  س رسحانی بو کارآم   س امی  

آفوینی بوا  دسلت مستقو س یمچنین بو رقیب 

یواهی با ابهام آفوینی بوا  مخاطب در حوزه   

 آزاد  یا  اجتماعی س م نی متموکز ت ه بود.

در مسائل اقتصاد ؛ آقایان میوهلیم  قالیبا  س 

محابا به دسلت تاختن  س توهعه صادرات  رئیسی  بی

فوستی س مبارزه با تورم را موجب  نفتی را رسنق خام

تعمیق رکود اقتصاد  تلقی کودن  س ادعا  فساد 

گستوده س ناکارآم   دسلت را در اداره اقتصاد کشور 

به رخ دسلتمودان کشی ن . در این میان آقایان 

رییسی س قالیبا  بو نماین گی خود از قشو مستضعف 

 جامعه تاکی  داتتن .

اما آقایان جهانگیو  س رسحانی در این جلسه با 

اتخاذ رسیکود دفاع از عملکود دسلت س پاهخ به 

یا  دسلت خود بوا   انتقادات حویفان  از بونامه

چهار هال آین ه دفاع کودن . در دفاع از عملکود 

اقتصاد  دسلت  آنها به امضا  توافقنامه بوجام  

کنتول تورم س کایش نوهانات نوخ ارز  خوسج از 

سضعیت رکود اقتصاد  س رت  قابل قبول اقتصاد 

یزار فوصت  062  ایجاد 9806کشور در هال 

تغلی  رهی ن به تواز میبت تجارت غیونفتی کشور 

اتاره کودن . اما حو  طو  مقابل آنها این بود که 

 این آمار س ارقام در هفوه   مودم دی ه نمی تود.

علیوغم یمزمانی این مناظوه با سالدت با هعادت 

امام عصو)عج( که قطعا انتظار عمومی بو این اهت 

که کسانی که خود را بوا  ریاهت جمهور  کان ی ا 

کوده ان  بای  مواعات اخال  مه س  را داتته باتن  

س دسلتشان یم مه س  بات   به نظو می ره  که 

 بوخی از نامزد یا منافی این عمل کوده ان .

مهمتوین نکته ا  که بای  ب ان توجه کود این اهت 

که؛  میزان را  ملت اهت.   این مودم یستن  که 

انتخاب می کنن  که چهار هال دیگو کشورتان در 

دهت چه کسانی اداره تود. مودم عاقل س غیور 

ایوان قطعا در دام لج س لجباز  یا  کان ی ایا س 

تخویب یا  یک یگو گیو نخواین  کود س با تفافیت 

س آگایی تمام به پا  صن س  یا  را  خواین  

رفت س ی  جشن ملی پو تور س با تکوه را در 

جمعه  بیست س نهم اردیبهشت رقم خواین  زد. 

مودم در آن رسز با تناختن فود اصلح؛ یا به سضع 

موجود رضایت خواین  داد س یا خوایان تغییو خواین  

 بود.

 محمد غالمی

 این مطالب رس تما از کجا میاری ؟

یمه ا  طبق آمار س ارقام س چیز  که تو 

تاریخ سجود داره نوتته میشه  ما تو  

بوخی از مطالب فقط تاریخ رس بیان کودیم س تو  

 بوخی  تحلیل ارائه دادیم.

 

تشکو از مطالب دنباله دار س هیودار  که در مورد 

 انتخابات کار میکنی  خیلی اهتفاده میکنیم 

 سظیفمونه  خ ارس تکو که مفی  ساقع ت ه  

 

 چوا یمش از ی  جویان خاص حمایت می کنی ؟ 

اصال اینطور نیست  مطالب به صورت 

هیودار طواحی ت ه ان  س این تماره به جویان 

 اصالحات س نق  دسلت آقا  رسحانی پوداخته ت ه

 

اگو امکانش سجود داره بگی  چطور میشه مقاله 

یایی که می نویسیم رس بوا  چاپ تو  نشویه تون 

 بفوهتیم؟

راه یا  رهی ن به انجمن اهالمی خیلی 

 زیاده!

میتونی  از طویق راه یا  ارتباطی که در پایین یمین 

صفحه معوفی ت ه  مطالب خودتون رس به دهت ما 

 بوهونی .

 

لطفا هایت رزرس غفا رس پیگیو  کنی . چن  رسز  

یستش که بوا  سرسد به این هایت س رزرس غفا 

مشکل داریم س تکلیف غفا  یفته بع مون رس  

 یواهت.

چشم. ساح  علمی صنفی انجمن اهالمی 

 حتما پیگیو این موضوع خوای  بود.


