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زوجم رودص  هزوح  ياه  تسایس  يارجا  داجیا و  زوجم  ياراد  يزاب  بابسا  عیزوت  تادراو و  یحارط ، تخاس ، رب  تراظن  ياروش  * 
ياروش خروم 77/04/16  هسلج 422  بوصم  اروش ، همانساسا  ساسا  رب  ناگدننکدراو  ناناگرزاب و  هیلک  يارب  كرمگ  زا  يزاب  بابسا  صیخرت 

.دشاب یم  یگنهرف  بالقنا  یلاع 

.دوش یم  ماجنا  اروش  هناخریبد  زوجم  رودص  ياهدحاو  رد  هزوح  نیا  ياه  تیلوئسم  هیلک  يزاب ، بابسا  تادراو  هچرتفد  ساسا  رب  * 
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رد يرادا  لحارم  و  هجو ، زیراو  هوحن  باسح و  هرامش  زاین ، دروم  كرادم  تادراو ، مرف  زا : معا  صیخرت  زوجم  رودص  هب  طوبرم  دراوم  هیلک  * 
.دراد رارق  تراظن  ياروش  هناماس  يزاب  بابسا  تادراو  هچرتفد 
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یکلم ادیو 
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