
 نشریه  صبح دانشگاه
   83سال دوازدهم// شماره   

  49اردیبهشت

 سگ زرد برادر شُغال است...
 اسرائیلی دولت یازدهم-بررسی سیاست دوگانه سازی آمریکایی

 آنچه در مجلس ششم گذشت  

 دور جدید خاطرات حاج آقا 

 راه درک نام سال 

 از سید مهدی هاشمی تا مهدی هاشمی 

 مصداق هم دلی یافت شد 

ی تهدید نظامی، دست   ی تحریم، هم در زمینه هم در زمینه

[، دشمن در متیتدا   دشمن خالی اس : اگر ما ]مؤمن باشیم

واقعی کاری نمیتواند بکند. خب، حاال که کاری در متیتدا  

واقعی نمیتواند انجام بدهد و دستش از تأثیرگذاری ختالتی 

اس ، راه عالج دشمن چیس ؟ راه عالج ایتن است  کته 

ی طرف مقابل را دچار اختالل کند؛ دستگاه  دستگاه محاسبه

محاسباتی من و شما را؛ این کار را هم با تبلیغات، بتا کتار 

سیاسی، با تماسهای گوناگو  دنبال میکنند؛ میداننتد کته 

جمهوری اسالمی برای رسید  به هدفهای خود دارای تتوا  

، میتواند؛ میخواهند کتاری خواس اس ؛ باید نخواهد؛ اگر 

کنند که نخواهد. امروز تالش دنیای استکبار و در رأس آنهتا 

آمریکا اس  و این هما  جنگ نرمی اس  که ما از چند سال 

ی آ  بحث کردیم، حرف زدیم؛ دیگرا  هم  قبل از این درباره

 اند.  اند و بحث کرده اند و نوشته گفته
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 22. فضائل األشهر الثالثة:  (1)

 536. اقبال األعمال:  (2)

 532. اقبال:  (3)

 لوزان در بوته نقد
 با حضور :

 دکتر سعید زیباکالم

 اردیبهشت  5شنبه 

 05:51ساعت 

 (8تاالر شهید فتوحی)

 و شاید

 خبری    

 در  راه         

 استـــــــــ          

 نشریه دانشجویی فرهنگی سیاسی صبح دانشگاه

 صاحب امتیاز:جامعه اسالمی دانشجویان

 دانشگاه صنعتی اصفهان

 مدیر مسئول:سعید نادری

 زیر نظر شورای سردبیری
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