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سراف -ناريا نايوجشناد يرازگربخ
  سيورس
يزكرم نادنز رد مادعا هب موكحم ينادنز 6 ؛فنع هب يانز و هناحلسم تقرس ،ردخم داوم قاچاق مرج هب •
دندش هتخيوآ راد هب دزي

فنع هب يانز و هناحلسم تقرس ،ردخم داوم قاچاق مرج هب مادعا هب موكحم ينادنز 6
 .دندش هتخيوآ تازاجم راد هب دزي يزكرم نادنز رد حبص زورما

يمومع طباور زا لقن هب و دزي هقطنم-)انسيا(ناريا نايوجشناد يرازگربخ شرازگ هب
:دوزفا قوف ربخ مالعا اب دزي بالقنا و يمومع ناتسداد :دزي ناتسا لك يرتسگداد
14 هب تردابم هتشذگ ياھ لاس رد هك دوب ر -چ مان هب يدرف ناگدش مادعا زا رفنكي
ناتسا رد ينماان داجيا و هنسحلا ضرق قودنص و كناب نيدنچ زا هناحلسم تقرس هرقف
طسوت هك دوب هدش تشادزاب و ريگتسد يماظتنا يورين يريگيپ و شالت اب و دوب هدومن
 .دوب هديدرگ موكحم مادعا هب دزي يمالسا بالقنا هاگداد لوا هبعش

هب فنع هب يانز رب هوالع ص -فلا مان اب ناگدش مادعا زا رگيد يكي :دوزفا يتواضق
هاگداد رد هك تخادرپ يم مدرم سيماون و ناوناب يارب فلتخم ياھ تمحازم داجيا
هديدرگ ماربا روشك يلاعناويد طسوت هرداص مكح و موكحم مادعا هب ناتسا يرفيك
 .دوب

هك دوب هدومن لاسدرخ رتخد كي هب فنع هب زواجت هب تردابم زين ب – فلا :دوزفا يو
 .دوب هدش موكحم مادعا هب و همكاحم ناتسا يرفيك هاگداد رد يريگتسد زا سپ

هب هك دندوب گرم نارگادوس زا زورما حبص ناگدش مادعا زا رفن هس :تفگ نينچمھ يو
 .دندش هتخيوآ تازاجم راد

مظن رد لالخا تابجوم فلتخم ءاحنا هب ناگدش مادعا  :درك ديكات همادا رد يتواضق
و يياضق هاگتسد تيعطاق اب هك دندوب هدومن مھارف ار هعماج تيثيح كتح و يمومع
 .دندش هتخيوآ تازاجم راد هب ،نوناق ياناوت تسد

ناگدننك تيثيح كتح ،يعامتجا مظن نيلخم ،نانكش نوناق اب عطاق دروخرب ناياپ رد يو
لك يرتسگداد يلصا فياظو زا ار ردخم داوم ناگدننك عيزوت و نايچقاچاق و عامتجا
و مرج هنوگرھ ،ينيد ميلاعت هياس رد :درك يراوديما زاربا و دومن ناونع دزي ناتسا
.ددرگ نك هشير دنتسھ مرج ماجنا دعتسم هك يدارفا نھذ رد تيانج
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