
 

       

  طرح ،چاپ و نشر :کوروش هفـته انهـم 

 21/9/2577  شنبهچهار

 توزیع رایگان شماره سوم  ،  

             t.me/Mellig                              www.melligparty.com                                         1mmirghaderi@gmail.comراههای ارتباطی :

 اتحبد هردم ثب کبهیًَذاراى

  "نج حسِ" از کبریکبتَر

 

  کشَر خبرج در یاساله یجوَْر تئبتر

  "گرثِ" از کبریکبتَر

 

 : آرر18یکشٌجِ 

 داًشکذُ ٌّر تْراى بىیداًشجٍَ راّپیوبیی   تجوغ

 طجبطجبییٍ داًشجَیبى داًشگبُ 

  داًشگبُ هحَطِ در 
 

  اػتراضبت ٍ تجوؼبت داًشجَیبى  همبثلِ ثبآرر :  17شٌجِ

اىتْر داًشگبُ اطراف یّببثبىیخ یتیاهٌ ذیشذ جَ  

 "هردم شؼبر است يیا رفراًذٍم، رفراًذٍم" شؼبر ثب کِ یلْرهبً یثبًَ ✅

 تَسط ثالفبصلِ داشت،  آرر1۶ بثبىیخ در را سشیخ شرٍع استبرت لصذ

.ًذادًذ را تجوغ اجبزُ ٍ شذ ثبزداشت یتیاهٌ ٍحَش  

 یذاػتصبثبت ٍ اػتراضبت ثِ تْراى رس:  آرر 18 کشٌجِی
 تَسط شبىیّب يیزه لیتحَ ػذم لیدل ثِ تْراى پگبُ ریش کبرگراى یاػتراض تجوغ 

 ؼصریٍل بثبىیخ در ِیلضبئ لَُ سبختوبى همبثل ، پبسذاراى سپبُ

  تپِ ّفت کبرگراى هجذد اػتصبة: رآر 18 کشٌجِی

 دآزا ثِ اػتراض در شرکت هحَطِ درتجوغ کبرگراى ًیشکر ّفت تپِ 

 ی ٍ ػلی ًجبتی از زًذاى .ثخش لیاسوبػ ًشذى

 یسراسر بمیل آهبدُ تختیپبآرر :  19دٍشٌجِ  >>>>
 ارتجبع هجلس همبثل در کبریث لیالتحص فبرؽ جَاًبى یاػتراض تجوغ

 ثراثر در ،یکبریث ثِ اػتراض در لیالتحصفبرؽ جَاًبى از یجوؼ آرر 19 دٍشٌجِ رٍز

 .زدًذ تجوغ ثِ دست تْراى در ثْبرستبى در کِ دٍلت خبًِ ًبم ثِ یسبختوبً

 

 کبرگراى کفي پَش جبى : آرر 19 دٍشٌجِ
 ٍ اػتصوبة  رٍز يیکوو ی یسو  در اّوَاز  فَالد یهل گرٍُ کبرگراى شذى پَش کفي

. ٌَّزم ّیچ هسئَلی ثب ایي کبرگراى حك خَاُ فَلذ دیذار ًکردُ ٍ ّیچ راُ اػتراض

 حلی ثرای رفغ هشکل هؼیشت ٍ حمَق ایي زحوتکشبى پیذا ًکردُ اًذ

 شؼبر ًَیسی رٍی سٌگ

 اطراف پل ٍرسک

 

 اػتصبثبت  در ثبزار اَّاز:  آرر 18 کشٌجِی
 اَّاز شْر ثبزار در(  يیًشست چرا هردم      يیفلسط شذُ اَّازشؼبر : )   بدیفر

 رٍز يیدٍه ٍ ستیث ٍ فَالد یصٌؼت یهل گرٍُ کبرگراى اػتصبة رٍز يیاه یس

 شْر يیا یدٍلت هراکس همبثل در تجوغ

 آرر :  19شٌجِ دٍ

 لیبم داًشجَیبى
 خَاجِ داًشگبُ بىیداًشجَ

 اهرٍز یسخٌراً در ریًص

از   پَر یرائف اکجر یػل

شیپَرچیبى ًظبم فبسذ 

 شؼبر ثباسالهی 

 اصَلگرا طلت اصالح

 هبجرا توَهِ گِید

 اٍ ثِ ییگَ گسافِ فرصت

 ... ًذادًذ



      

 هفتهمهم   اخبار 

 کایآهش اص شاىیا نیسط هقاهات فشصًذاى اخشاجآرس :  20سِ شٌثِ 
 اعالم شاى،یا اهَس دس کایآهش خاسجِ ٍصاست ظُیٍ ٌذُیًوا َّک، اىیتشا -فشدا َیساد

 سا کشَس يیا اص یاساله یجوَْس هقاهات فشصًذاى اخشاج هَضَع ٍصاستخاًِ يیا کِ کشد

 .کٌذیه یتشسس

 خاسجِ ٍصاست یفاسس تشیتَئ صفحِ دس آرس 20 شٌثِسِ سٍص کِ ییذئَیٍ امیپ کی دس یٍ

 کی سا هتحذُ االتیا دس یاساله یجوَْس هقاهات فشصًذاى لیتحص شذ، هٌتشش کایآهش

 .داًست حکَهت يیا «یاکاسیس» اص گشید ًوًَِ

  :آرس 20 شٌثِ سِ

عتصاب ٍ اعتشاض تِ عذم سسیذگی تِ ا

 ششکت هْواًذاساىٍضعیت هعیشت ٍ کاس 

 شیا شاىیا ییوایَّاپ

 چِ خثشُّا  داًشگاُ  دس آرس : 19دٍشٌثِ 

اعتشاض ٍ تحصي داًشجَیاى داًشگاُ  

ٍ ّا  ذ غزا ت تِ کیفیت   آتاد ًجف  آصاد

 . اهکاًات ضعیف داًشگاُ

داًشجَ چٌذ هیلیَى  تشای ّش تشم اص ّش

ی تشیاک گیشًذ تا ّضیٌِتَهاى ّضیٌِ هی

.  ٍالیتی تأهیي شَد اکثشسٌاتَسی علی

 ٍلی اهکاًات سفاّی داًشجَ صفش است.

 هشدم ششیف ٍ تا غیشت ایشاىگشا تِ  یک هثاسص هلی دسد دل 

شوا سا چِ شذُ است ، چشا ّش تالیی تِ سشتاى هی آٍسًذ سکَت هی کٌیذ . یادتاى سفتِ ها اص ًسل کَسٍش 

 "تاتک خشهذیي . اتَهسلن خشاساًی ٍ ستاسخاى ٍ تاقشخاى ٍ... کاٍُ آٌّگش .  "ّستین ها هثاسصاًی چَى 

ٍلی ها ایشاًی ّا تایذ صًذُ ًگْذاسین خاًِ پذسی ٍ سشصهیي هادسیواى ( تِ این .ایشاى ّشگض ًخَاّذ هشد داش

 پاک کٌین.ٍ غاستگش  ٍ دست دس دست ّن، هیْي عضیضهاى سا اص ًسل ایي تاصیاى فاسذ تپا خیضیذ سا.

 تْذیذ ّای تچِ گاًِ حسي کلیذ ساصآرس :  17
 دسآرس 17 شٌثِشیخ حسي سٍحاًی تِ اصطالح سئیس جوَْسی  سطین ایشاى سٍص 

ٍ  هخذس هَاد صادسات تِ ذیتْذ سا کایآهش ٍ اسٍپا حایتلَ سنیضذتشٍس کٌفشاًس

 کشد کشَسّا آى تِ تشٍسیسن

ش تخاطش تعذ اٍل حشام 

 جیة اًگلْای دٍلتی حالل

اٍایل اًقالب خویٌی فتَا داد 

 است، حشام ەگَشت یخ صد

گَشت سا تا  واىّ هشدم حاال

 ؟! کاست هلی هیخشًذ

ِ آیا هٌطق ٍ دلیلی تشای اداه

 اسالهی اشغالگش   َسیجوْ

 ذ !؟؟تاقی هاً

ّوِ چیض قاًع ّستٌذ  هشدم ایشاى

 حتی گَشت خش !!!!!!!؟؟؟؟؟


