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  بةستين ثلينؤمي يانزةيةمي كؤميتةي ناوةندي
  ريي ئيرانحيزيب كؤمؤنيسيت كريكا
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                                                                                    كؤميتةي ناوةندي
  يب كؤمؤنيسيت كريكاريي ئيرانحيز

  2000 مارس 14                                                                                 
  

*                     *                     *  
  

  دةستووري هةلَبذاردين كؤنطرةي سييةمي
  حيزيب كؤمؤنيسيت كريكاريي ئيران
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