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«جام جم » گزارش می دهد

اعتماد بهارستان به  کلیات بودجه
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گفت وگوی «جام جم» با عضو کمیسیون امنیت ملی:

  مجلس قطعا حامی  رسانه ملی  است
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با تظاهرات ۱۱۰ هزار نفر علیه ن�انیاهو اسرائیل در آستانه جنگ داخلی قرار گرفت

خ�وج ایران از NPT در صورت 
اصالح نشدن موضع ا�وپا

 تع��ف ارتش های ا�وپایی
 به عنوان نی�وهای ت�و��ستی

  تغی�رات عمیق در شکل آرایش 
 نی�و های نظامی منطقه

«جام جم » گزارش می دهد

ا�وپایی ها که طی یک نمایش به گنجاندن نام سپاه در فهرست گ�وه های ت�و��ستی رای دادند، حاال با پ�ام های مقتدرانه ای از سوی 
جمهو�ی اسالمی مواجه شده اند که در صورت عدم اصالح مواضع شان می بایست من�ظر هر اقدام تقابلی از سوی ایران اسالمی باشند.
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جلد دوم

�ز���� ��م �� ���� ��� ����، از  ��� دوم �
������ ������ در ��زه ��ی راد��، �������ن، ر����، 

�����، ��� و ا���� ��� ز���� �� ��د. 
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