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:نامرك يرادناتسا يتينما و يسايس نواعم
دندش مادعا ناجريس رد هتشذگ بش يرارف يمادعا ود
تشاذگ ياجرب يمخز 25 و هتشك ود ناجريس رد زوريد رصع يريگرد
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زا سپ دندوب هتخيرگ راد هبوچ زا ناشناگتسب زا يدادعت هلمح اب مكح يارجا ماگنھ رد هك يرارف يمادعا ود :تفگ نامرك يرادناتسا يتينما يسايس نواعم
.دندش مادعا ناجريس رد هتشذگ بش ،يريگتسد

حالس يرادھگن و لمح هب هك »فلا ـ  دمحم« و »ف ـ  ليعامسا« ياھ مان هب مھتم ود :دوزفا ناراگنربخ اب وگو تفگ رد يلامك داوج ،انسيا »ثداوح« سيورس شرازگ هب
دندوب هدش موكحم مادعا هب روشك يلاع ناويد مكح اب نيا زا شيپ و هدرك مادقا ناجريس ناتسرھش مدرم تيذا و رازآ و رھش فجن كناب زا تقرس ،زاجمريغ يگنج
.دندش هدوبر مكح يارجا زا سپ ناشناگتسب زا يدادعت طسوت )هبنش هس( هتشذگ زور حبص

ينوناق عجارم هب و هدرك ريگتسد ار اھ نآ ندش يراوتم يلصا لماوع و يمادعا ود نيا نامز نيرت هاتوك رد يتاعالطا ياھورين مادقا نيا زا سپ هلصافالب :دوزفا يو
.دنداد ليوحت

لامعا يازج هب ود نيا و دش ارجا هبنش هس بش يرارف ود نيا مادعا مسارم هدش ماجنا ياھ يگنھامھ اب :درك حيرصت نامرك يرادناتسا يتينما يسايس نواعم
.دنديسر دوخ

نامجاھم زا نت ود ،شتآ لدابت رد هك دندرك هلمح يماظتنا نارومام هب زوريد يمادعا ود نيا ناگتسب زا يدادعت :درك نايب زين ناجريس رد زوريد رصع يريگرد هرابرد يو
.دندش حورجم رفن 25 و هتشك

.دنراد رارق نامرد تحت يدادعت طقف و دندش صخرم ناتسراميب زا اي و نامرد يياپرس ناحورجم رثكا هتبلا :دوزفا يو

.دش دراو بيسآ يماظتنا يورين ياھوردوخ زا يدادعت هب يريگرد نيا رد :دش روآداي يلامك

ياھورين و دش دھاوخ دروخرب تدش هب نوناق يارجا ياتسار رد يمومع مظن نالخم و يريگرد لماوع اب :درك ناشنرطاخ نامرك يرادناتسا يتينما يسايس نواعم
.دنتسھ يريگرد نيا لماوع يياسانش لاح رد يتاعالطا

يماظتنا نارومام طسوت تعاس دنچ زا سپ هك دندش هداد يرارف ناشناگتسب زا يدادعت طسوت ،مكح يارجا زا سپ هبنش هس زور حبص يمادعا ود ،تسا ينتفگ
.دندش ريگتسد سابعردنب هب ناجريس يتالصاوم روحم رد رارف لماوع زا نت دنچ هارمھ هب يناميلس دابآربكا ياتسور رد نامرك ناتسا

مايپ ياھتنا

00834-8810 :ربخ دك

:طبترم ياھربخ

:نامرك ناتسا يماظتنا يھدنامرف يعامتجا نواعم
تسا هدشن ارجا زونھ ناجريس يرارف مھتم ود مادعا مكح*
دنتسھ هاگتشادزاب رد مھتم ود رھ*
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