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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 آسو ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۴آذر  ۱۰ ]تاریخ:[

 

 ی برخی از اعضای محفل ملی بهائیان ایران" محاکمهبه "نمایش نگاهی

 عطاهللا ارجمند

ی مقاله، که نزدیک به دو دهه از عمر خود را به پژوهش و فعالیت در نظام حقوقی آمریکا اختصاص درآمد: نویسنده

( به "نمایشی" ۱۳۶۰ هفت نفر از اعضای شورای انتخابی ملی بهائیان ایران )دادگاه انقالب، یداده، با تشبیه محاکمه

گیرد که تا زمانی که شمارد و نتیجه میدر چند "پرده"، بعضی از اشکاالت صوری و محتوایی این "نمایش" را برمی

  .در این کشور امید داشت نظام حقوقی ایران مبتنی بر فقه اسالمی/شیعی است، نمی توان به تحقق عدالت

بهاییان ایران" منتشر شد. به عنوان  ی اعضای محفل ملیچند هفته قبل، در فضای مجازی فیلمی با عنوان "محاکمه

چیزی حتی شبیه به "محاکمه" به معنای عام یا خاِص  آن  یک وکیل در نظام قضایی آمریکا، به تماشای آن نشستم ولی

بار دیگر تماشا گناه اعدام شدند. فیلم را یکاین "هر چه که بود" در همان شب چند انسان بی یندیدم. البته در نتیجه

شروع  یی طرزکار "قاضِی" محکمه با قضات کشورهای پیشرفته، لحظهکردم، به امید این که حداقل از مقایسه

و قضات سایر کشورها ندیدم. بار سوم  نیشباهتی بین "قاضی" ایرا "محاکمه" را پیدا کنم. آن هم به جایی نرسید و هیچ

اطالعی از دنیای قضاوت و  هایش هیچتصمیم گرفتم که این فیلم را صرفاً به عنوان نمایشی که کارگردان و هنرپیشه

هایی از این نمایش به یک کنم بفهمم که به خیال این کارگردان قرار بوده چه قسمت عوالم عدالت نداشتند، ببینم و سعی

خواسته به بیننده القاء کند. الزم به یادآوری است که این محاکمه در هایی را میاکمه" شبیه باشد و چه شباهت"مح

اند، کارمندان بهائی دولت با حذف حقوق ها اخراج شدهبرگزار شده که جوانان بهائی از مدارس و دانشگاه زمانی

 .با موارد متعددی از نقض حقوق روبروستی بهائی نشینند، و به طور کلی جامعهبازنشستگی خانه

های جدید و های حکومت اسالمی، که فقط یک نمونه از پدیدهی دادگاهاولین مشکل در تشریح و توضیح پدیده

ی حقوق و های مناسب، متداول و تخصصی است. کلمات رایج در رشتهی این حکومت است، یافتن واژهسابقهبی

شود و کاربرد گذرد مربوط نمیست که به هیچ روی به آنچه در نظام قضایی ایران میدنیای قضاوت شامل تعاریفی ا

این واژگان تخصصی غیر از ایجاد توّهم و دامن زدن به درکی نادرست از اوضاع این نظام، ثمری ندارد. بر اساس 

ختار و عملکرد ی آمریکا، وکالی متخصص در امور اختراعات مجازند برای توضیح ساقوانین ایاالت متحده

ی سابقهی نظام قضایی بیهای نوینی را وضع کنند. در این نوشته ناگزیرم برای تشریح و مقایسهاختراعات جدید، واژه

هایی را از دنیای تئاتر و سینما وام بگیرم، واژگانی که بیش از اصطالحات حقوقی رایج، حکومت اسالمی ایران واژه

    .اندام ناشناختهبیانگر ساختار و عملکرد این نظ

رسد که قبل از ارجاع این پرونده به دادگاه شود، به نظر میبراساس شواهد و مدارکی که در این نمایش ارائه می" 

 ".هیچ یک از ضوابطی که ضامن حقوق متهمین است، رعایت نشده است

حی و جزئی به یک نام خوانده ی دو امرنامتجانس است که تنها به علت شباهتی سطدومین مشکل بنیادین، مقایسه

 ای است، ولیی نقلیه" کار نسبتاً سادهی یک خودرو شخصی با یک اتوبوس به عنوان دو "وسیلهاند. مقایسهشده

ی نقلیه" نامید، کاری بسیار دشوار است. توان "وسیلهی یک خودرو شخصی با یک درشکه، که آن را هم  میمقایسه

کند که در آن به نیت احقاق حق، هابه طور کلی به محلی اشاره میترادف آن در دیگر زبانی "دادگاه" و کلمات مواژه
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های های ایران با دادگاهنشینند. در اولین نگاه، تنها شباهِت دادگاهو با رعایت اصول و ضوابطی مدون، به قضاوت می

ی است زیرا بر خالف قضات مذکور وجود شخصی به نام "قاضی" است. البته همین شباهت نیز بسیار سطح

ها در مقام ی حقوق تحصیل کرده و چه بسا قبل از تصدی مسنِد قضاوت مدتها در رشتهکشورهای پیشرفته که سال

های علمیه به تحصیل علوم اند که در حوزههای ایران روحانیونیاند، اکثر قضات دادگاهمدافع تجربه آموختهوکیلِ 

های ایران کاری ناممکن است زیرا  روش و های کشورهای پیشرفته با دادگاهی دادگاههاند. مقایسشرعی مشغول بوده

ی نظام سهیمقا آیین دادرسی و یا فلسفه و هدف دادرسی در این دو نظام هیچ شباهتی به یکدیگر ندارد. بر عکس،

دادرسی  جزئی، در اصول کلی ای است، چه که غیر از اختالفاتی آمریکا کار سادهقضایی  کانادا و ایاالت متحده

 .کامالً به یکدیگر شبیهند

را  رسد صدای قاضی دادگاه است که گاهی از جانب دادستان نیز مطالبیدر این نمایش، تنها صدایی که به گوش می" 

 ".کندمطرح می

نهد. در این می یی شاکی اثبات اتهام و جرم را بر عهدهمحترم است، قانون وظیفه در کشورهایی که حقوق انسان

ی مقدار زیادی شواهد و مدارکی که کشورها پیش از ارجاع پرونده به دادگاه جنایی، دادستان موظف است که با ارائه

با رعایت اصول قانونی گردآوری شده، نظام قضایی کشورش را مجاب نماید که در صورت پذیرش پرونده از طرف 

ی اول این نمایش "محاکمه" فیلمی وجود ند جرم را ثابت کند. متأسفانه از پردهتوادادگاه، دادستان به احتمال زیاد می

ندارد، و از مراحل سیر این پرونده اطالعی نداریم و به هیچ وجه مشخص نیست که این پرونده پس از طی چه "مسیر 

رسد که شود، به نظر مییای در دادگاه مطرح شده است. بر اساس شواهد و مدارکی که در این نمایش ارائه مقانونی"

قبل از ارجاع این پرونده به دادگاه هیچ یک از ضوابطی که ضامن حقوق متهمین است، رعایت نشده است. هیچ 

نیز  دهد و هیچ دادگاهیرا به دادگاه نمی ایی ارجاع چنین پروندهی آمریکا، به خود اجازهدادستانی در ایاالت متحده

ی دوم، سنّتی است که در و شروع  نمایش از پرده ی اول نمایش محاکمهذیرد. حذف پردهپرا نمی ایچنین پرونده

رسد که هرگاه دادستان اراده ها، به نظر میای طوالنی دارد. با توجه به این محاکمهجمهوری اسالمی ایران سابقه

فرستد و دادگاه هم بی هیچ قید و کند، صرف نظر از مقدار و محتوای مدارک و شواهد، متهمین را به دادگاه میمی

و ضامن حقوق متهمین  حامی ایکند. در این نظاِم به اصطالح "قضایی"، هیچ ضابطهشرطی، "محاکمه" را آغاز می

 .معنا استای بینیست. اصوالً "حق" در نظامی که تضمینی برای احقاق حق ندارد واژه

که  ایهنرپیشه های مهم این نمایش، یعنیاز خصوصیات بارز این نمایش آن است که کارگردان، یکی از هنرپیشه"

 ".کند، فراموش کرده استمدافع را بازی مینقش وکیل

گرفتن قانون و نقض مقررات بوده، و در جرائم بزرگ، قصد و نیت متهم  برای تعریف جرم در سراسر عالم نادیده

تک قوانین از شرایط اثبات جرم است. دادستان موّظف است که در کیفرخواست، تک نهادن قانون یکی زیر پا

رسد صدای دهند، برشمارد. در این نمایش، تنها صدایی که به گوش میشده را، که اساس اتهام را تشکیل مینقض

با  ی شخصی. کیفرخواست نیز به وسیلهکندرا مطرح می قاضی دادگاه است که گاهی از جانب دادستان نیز مطالبی

 شود. معلوم نیست که در سیر حقوقی این پرونده، اصالً دادستانی به معنایی دادستان" خوانده میعنوان "نماینده

   .تنظیم و به قاضی سپرده شده است ی چه کس یا کسانیمصطلح آن وجود داشته یا خیر، و این کیفرخواست به وسیله

ی رفتار و افعال متهم است و نه افکار و عقاید او. در این نمایش، در تمام کشورهای پیشرفته، محاکمه فقط درباره" 

شود،'قاضی' تنها می کوشد که به ملت شریف ایران ثابت کند که افکار که بدون توجه به اصول آیین دادرسی انجام می

 ".اندازدقریباً خود را برای اثبات جرم دیگری به زحمت نمیمتهمین با مصالح حکومت اسالمی همخوانی ندارد و ت

ی دوِم نمایِش "محاکمه" را آغاز شباهت به حکم نهایی دادگاه نیست، پردهقاضی" با قرائت آیاتی از قرآن، که بی" 

کردن و دهند که جزای محاربین با خدا و مفسدین در ارض عبارت است از قتل، مصلوب کند. این آیات بشارت میمی

ی آمریکا هرگز شاهد اعالم حکم نهایی ها وکالت در ایاالت متحدهبریدن دست و پا. باید اعتراف کنم که بعد از سال

های مهم ام. از خصوصیات بارز این نمایش آن است که کارگردان، یکی از هنرپیشهدادگاه قبل از شروع محاکمه نبوده

کند، فراموش کرده است.  اگر کارگردان حتی یک مدافع را بازی مییلکه نقش وک ایهنرپیشه این نمایش، یعنی

مدافع کنار متهمین نشانده بود، آبروی این "دادگاه" ی ساکت و صامت را هم طی "محاکمه" به عنوان وکیلهنرپیشه

 د ندارند، ولیشد. در آمریکا کم نیستند وکالیی که قدرت و مهارت الزم را برای دفاع از موکلین خواندکی حفظ می
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متهمین طبق قانون حق دارند که به انتخاب خود یک یا چند وکیل را به دادگاه بیاورند. در این نمایش، این حق نیز 

مانند دیگر حقوق از متهمین سلب شده بود. الزم به تذکر نیست که این قسمت از "آیین دادرسی" نظام قضایی حکومت 

 !رسوم نیستاسالمی ایران هم در کشورهای دیگر م

ی با موساد اسرائیل؛ کند )همکاربعد از ذکر اسامی متهمین، "قاضی" مفاد کیفرخواست را به طور خالصه مطرح می

قدر؛ تأیید ترورها و جاسوسی برای کشورهای بیگانه؛ توهین به مقّدسات اسالم، علمای اسالم، رهبر عالی

ف ایران، انتقال اخبار ایران به کشورهای بیگانه؛ و حمایت های اخیر؛ حمله به مقّدسات اسالمی ملت شریخرابکاری

ی از عراق در جنگ تحمیلی(. باید توجه کرد که اکثر این اتهامات، مربوط به افکار، و نه افعاِل، متهمین است. واژه

ورهای ها، "تفتیش عقاید" است که در قرون وسطی مرسوم بوده است. در تمام کشتر برای توصیف این محاکمهصحیح

ی رفتار و افعال متهم است و نه افکار و عقاید او. در این نمایش، که بدون توجه به پیشرفته، محاکمه فقط درباره

شود، "قاضی" تنها می کوشد که به ملت شریف ایران ثابت کند که افکار متهمین با اصول آیین دادرسی انجام می

اندازد. در کشورهایی د را برای اثبات جرم دیگری به زحمت نمیمصالح حکومت اسالمی همخوانی ندارد و تقریباً خو

گیری شود و تصمیمهای مهم جنایی در حضور چند قاضی برگزار میهایشان هیأت منصفه ندارند، محاکمهکه دادگاه

گوش  ی آنها است. گرچه در فیلم، صدای افراد دیگری نیز بههای سنگین، مانند اعدام، بر عهدهی مجازاتدرباره

 .ظاهراً در این نمایش فقط یک قاضی در دادگاه حضور دارد رسد ولیمی

امیدی های حقوق بشری، پس از ناالمللی، از جمله سازمان ملل متحد و نهادهای متهمین با مراجع بینتماس 'قاضی‘“ 

ی ایران وجهه و تخریب های مکرر به مراجع قانونی ایران، را جاسوسی برای کشورهای خارجیاز مراجعه

 ".خواندمی

ی این اتهامات به اتهامات نوشت. همهای ی مفّصل جداگانهتوان مقالهی اشکاالت حقوقِی اتهامات ذکر شده، میدرباره

گویند که رایج در کشورهای کمونیستی سابق شباهت دارند. در واقع، سراسر این محاکمه چنین است. به هیچ وجه نمی

اند. مبنای اتهامات فقط و فقط تضاد باورهای متهمان با اعتقادات "ملت یا مقررات را نقض کردهمتهمین کدام قانون 

ی شواهدی دال بر شریف ایران" است. "قاضی" به جای ذکر قوانین و مقررات نقض شده، فقط مشغول ارائه

حرمتی به ملت ایران جرم آن، بیکه طبق  حرمتِی متهمین به اعتقادات ملت مستضعف ایران است و از ذکر قوانینیبی

 .شود، عاجز استمحسوب می

را قرائت  ماند، کیفرخواست رسمیی دادستان"، که مثل دیگر مسئوالن تا انتهای فیلم ناشناس میبار نیز "نمایندهیک

دی است که از ی اول، موارتوان به دو دسته تقسیم کرد. دستهتمام فقرات این کیفرخواست را می کند. به طور کلیمی

ی دوم، اتهاماتی است که به اقدامات متهمان شود. دستهباور متهمان به نقض حقوقشان در نظام کنونی ایران، ناشی می

شود. به عنوان نمونه، قاضی چند بار، دادخواهی متهمان از مراجع اشان، مربوط میبرای احقاق حقوق پایمال شده

و، سرانجام،  ظالم بودن حکومت اسالمی و، در نتیجه، مخالفت با افکار عمومیی اعتقاد ایشان به قانونی را نشانه

شدگان ی اعداماز متهمان درباره های پراحساس یکیکند. در جایی دیگر، "قاضی" یادداشتارتکاب جرم قلمداد می

خواند. "قاضی" جرائم می از بهائی را توهین به مقّدسات ملت شریف ایران و حمله به علمای اَعالم و در نتیجه یکی

امیدی از های حقوق بشری، پس از ناالمللی، از جمله سازمان ملل متحد و نهادهای متهمین با مراجع بینتماس

خواند. ی ایران میو تخریب وجهه های مکرر به مراجع قانونی ایران، را جاسوسی برای کشورهای خارجیمراجعه

کنند جرم نیست. در اد و حتی کشورهایی که صرفاً ادعای آزادی و دموکراسی میانتقاد از مسئولین در کشورهای آز

در نظام جمهوری  داند ولیجمهور مملکت را جرم نمیی آمریکا، قانون حتی تمسخر و فحاشی به رئیسایاالت متحده

 .روداسالمی ایران حتی ذکر کوچکترین ایراد از حکومت، جنایت به شمار می

از متهمین داد. در این  ی دفاع به یکیهو هفت دقیقه قاضی اجاز دو ساعته، برای اولین بار بعد از سی در این نمایش" 

 ".یک از متهمین نتوانستند دفاع خود را به انتها رساننددو ساعت غیر از یک یا دوبار هیچ

 بهائی در اسرائیل، کز جهانیمر اساس دیگری است که بر مبنای تماس متهمین باکمک به اسرائیل اتهام مهم و بی

ها قبل از تشکیل اسرائیل در سرزمین دهد که این مرکز سالاز متهمین به وضوح توضیح می شود. یکیمطرح می

الدین فلسطین تأسیس شده و محل دفن بهاءهللا، بنیانگذار آیین بهایی، است که به فرمان دو سلطان مقتدر مسلمان، ناصر

گیرد. یز عثمانی، به فلسطین تبعید شد. عجیب نیست که قاضی این توضیح مستند را هم نادیده میالعزشاه قاجار و عبد

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

ها هزار ایرانی شیعه به عربستان از متهمین گفته بود که بر مبنای این منطق، سفر زیارتی ساالنه ده حال اگر یکی

کرد. اسناد و مدارک اد وامصیبتا بلند میسعود و تصدیق وهابیت است، قاضی فریحاکی از همکاری ایرانیان با آل

آیین دادرسی این "دادگاه" است. چند سال قبل به شده برای اثبات مدعای "قاضی" نیز همچون دیگر جزئیات ارائه

منظور دستگیری و تشکیل پرونده برای فردی که سالیان دراز برای روسیه جاسوسی کرده بود، مسئولین آمریکایی 

پسند را گردآوری کنند. در مقابل، "قاضی" در این ا بتوانند بر اساس اصول قانونی، شواهدی محکمهها کوشیدند تمدت

خواند، بی آنکه به محتوای را مدرک آشکار جاسوسی می از متهمین به زبانی خارجی ی تلفنی یکینمایش، مکالمه

سمع را صادر کرده است. این امر نه تنها راق مکالمه یا قانون نقض شده اشاره کند و بگوید چه نهادی نهاد مجوز است

 .با آیین دادرسی در ایران هم مغایرت دارد با آیین دادرسی در کشورهای پیشرفته ناهمخوان است بلکه

وقفه در سراسر این نمایش، مخاطب 'قاضی' ملت شریف ایران است و او با استفاده از این فرصت طالیی بی" 

کند و نه بر شواهد و ها کمک میارزش است، شعارهایی که نه به اثبات اتهامر حقوقی، بیدهد که از نظشعارهایی می

 ".افزاید. بسیار واضح است که هدف قاضی، تهییج افکار عمومی بر ضد بهائیان استمدارک می

طرفین دعوا  قانون به طور یکسان این فرصت را به شدن" دارند، یعنیو متهم هر دو "حق شنیده در آمریکا شاکی

دهد که خواه خود یا  وکالیشان از ایشان دفاع کنند. در این نمایش، نه تنها متهمین وکیلی نداشتند، بلکه هر بار که می

ی صحبت آنها روند از ادامهدهند یا حاشیه میی این که شعار میآمدند "قاضی" به بهانهدر مقام دفاع از خود بر می

بار گوید و قاضی حتی یکها سخن میایم که قاتلی ساعتهای آمریکا بارها شاهد بودهکرد. در دادگاهجلوگیری می

ی دفاع به هو هفت دقیقه قاضی اجاز کند. در این نمایش دو ساعته، برای اولین بار بعد از سیحرف او را قطع نمی

نتوانستند دفاع خود را به انتها رسانند. یک از متهمین از متهمین داد. در این دو ساعت غیر از یک یا دوبار هیچ یکی

شود، روی سخن طرفین با هیأت منصفه است و قاضی ها در حضور هیئت منصفه انجام میدر کشورهایی که محاکمه

بیشتر نظامت محاکمه را بر عهده دارد. روی سخن قاضی هم بیشتر با طرفین دعوا و گاهی با هیأت منصفه است. در 

منصفه حضور ندارد، مخاطِب طرفین دعوا، قاضی، و مخاطب قاضی، طرفین دعوایند. در  هایی که هیئتمحاکمه

وقفه شعارهایی سراسر این نمایش، مخاطب "قاضی" ملت شریف ایران است و او با استفاده از این فرصت طالیی بی

و نه بر شواهد و مدارک  کندها کمک میارزش است، شعارهایی که نه به اثبات اتهامدهد که از نظر حقوقی، بیمی

افزاید. بسیار واضح است که هدف قاضی، تهییج افکار عمومی بر ضد بهائیان است. آنجا هم که به طور مستقیم می

کند، بهائی، از  لغت "اسرائیل" استفاده می ی صحیح "مرکز جهانیدهد با زیرکی به جای استفاده از واژهشعار نمی

های متهمین با مرکز دارد. او تمام مکالمات و تماس یان یادآوِر دشمن است و باری بس منفیای که در اذهان ایرانکلمه

کند. بر اساس چنین منطقی، تماس ایرانیان با بهائی را، به عنوان جاسوسی برای دولت اسرائیل، محکوم می جهانی

 .سعود استاند، جاسوسی برای آلخویشاوندانی که به حج رفته

توان به به تأیید عقاید آنها توسط فقهای شیعه است، نمی ایرانیان مشروطه به رسمیت شناختن حقوق تا زمانی ک" 

 ".عدالت امید داشت

شدن تنی چند از اعضای خواند که بعد از کشتههای یکی از متهمین را مینوشتهقاضی" در ادامه اوراقی چند از دست"

 ظلم و جور حاکمان کشور و نادیده گرفتن دادخواهی بهائیان، دست به قلم برده و تألمات روحی یاش و مشاهدهخانواده

کند و خود را بر روی کاغذ آورده است. قاضی، نویسنده را به توهین به مقّدسات ملت ایران و علمای عظام متهم می

ها را، با ارد. قاضی چند نمونه از این نوشتهشمآن را اقدامی علیه ملت شریف ایران و تالش برای براندازی رژیم می

شده در آنها را شاهدی بر مخالفت با حکومت به نیت براندازی های مطرحمحتوایی مشابه، قرائت کرده و دادخواهی

قرار دادن ملت شریف ایران، تأسیس اولین ایستگاه  پندارد. او با مخاطبمی نظام و جاسوسی برای عّمال خارجی

 .کنددار بهائی، را مدرک حمایت آمریکا از بهائیان اعالم میتلویزیونی در ایران توسط حبیب ثابت، سرمایه یفرستنده

ی تخفیف در مجازات اصرار دارد که متهمین را ثابت کند، با وعده قاضی" که تا اواخر نمایش هنوز نتوانسته جرمی"

های و معنای حقوقی نداشته و شباهت زیادی به محاکمهی جالب که هیچ ارزش اسرائیل را محکوم کنند. این صحنه

قرون وسطی دارد، برای دقایقی اسرائیل را در جایگاه متهم، متهمین را بر مسند قضاوت، و قاضی را بر کرسی 

یا فدرال،  های کشور آمریکا، خواه ایالتییک از دادگاهومرجی هرگز در هیچنشاند. چنین هرجوکالت فلسطین می

 .یستممکن ن
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ی مشکالت حقوقی و قانونی این "دادگاه"، "قاضی"، "آیین دادرسی"، "دادستان" و، در کل، این "نظام قضایی" و "قوه

بهائیان نیست. های ها محدود به دادگاهتوان به طور جداگانه و به تفصیل بررسی کرد. این نوع دادگاهقضائیه" را می

حافظ و ضامن حقوق ایشان نیست.  ایشوند و هیچ ضابطههایی محاکمه میهی دگراندیشان ایرانی در چنین دادگاهمه

المللی، بیش از پیش حقوق های بینکه در بسیاری از کشورها نظام دادرسی بر اساس قوانین و معاهده در حالی

ته است. های عرفی و سنتی دوران قاجار بازگششهروندان را به رسمیت شناخته، نظام قضایی ایران به دادگاه

های ایران اشاره داد، امروز در دادگاهطور که در دوران قاجار حتی اتهام بابی بودن دودمان متهم را بر باد میهمان

یا متهم کافی است. تا زمانی که به رسمیت شناختن حقوق ایرانیان  مشروط  به بهائی بودن برای محکوم کردن شاکی

 .توان به عدالت امید داشتاست، نمیبه تأیید عقاید آنها توسط فقهای شیعه 

(، مهندسی ۱۹۸۴ی مهندسی مکانیک )دانشگاه استنفورد، های دکترا در سه رشتهالتحصیل دورهعطاءهللا ارجمند فارغ

( است. او مهندس ارشد در شرکت هوافضای ۲۰۰۳( و حقوق )دانشگاه واشنگتن، ۱۹۹۲الکترونیک )دانشگاه ِییل، 

( بوده و اکنون مدیر گروه حقوقی ۲۰۰۰ -۲۰۰۱مدیر برنامه در شرکت مایکروسافت ) ( و۱۹۹۰ -۲۰۰۰بوئینگ )

 .ارجمند است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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