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  ��ا�� ���� و دا���ه ھ� را در �����
�� ���ر	ن ��	�� ��اری��� از ���ھ	�	�� ������� �����%ان ��د+� ا*()	ص  و ا��  �ا&% $#"� و دا ����	ن در ی 

�,�(� �� ا�0 �/. �%رگ ا�وز +		�،  �2  .ا��اھ"�� ���(�ی  �3+� و  �	ز

���� دو�� �� ا��س��، �'د&! ��97ل  ��ای #�"! � ���� و 
ر+�ی  96ھ� �*(� �! �'د&! ��ل ��ا�� ���� و دا���ه

ر+� در ھ�0 �/ ���ان  ،در-� را دارا�� ��27/13د�, �! 
16��  12 از ھ�ی ��رگ ���2 از ��ا�� ���� و دا���ه �در-

 ا�� ر���هدر-� 5��20 از�! ���    ھ�ی �'4, و در دا���ه
ا����� و � 6�!،  ھ�ی ��/ در ����*! �� دا���ه ا�/ ���ان�! 

! از ز��ن آن را ھدر ا�/ ���*��ر ا��ک ا�� ا�� ��7'ان 
در�0! ای دا�*� رو �! آ;�ھ� ھ�ی ���� ���7، ا:�ا�5 

��ت، ��=�و �'�Cه ���ز ھ�ی دا��A'B و �@('د ��?�� ;*�7ش 
�D+�E !7+ن ر��'B�� �7'ان از ����/ ���زھ�ی ���� دا� ،

 Fدر � �ظ �-'H=� !I��& ��J� آن در �'رد ر:�ه و K��7�
  .�"�وم �@�ه ;�:�

وز �%>? ر>/� در �ا�� %ب وزارت �=�ا>�، در	ن و آ�زش ��29ی ��8 د&(� ���$#� 7���2 ر6�5 ا�ر ھ�	ت $#"� و +�
ر �GH &��ر F	طD د&(�ا دا �C	ھ=	ی $#�م �%>/� د�	 �3+� �� ��3,� ر>(� ھ	ی 3@))�، ��ق 3@))� و ا�%ا�8 : &�د$�2ان 

  .&"�Iد دار � ھ�ار �M' ھ��ت ���� 8ا�%ون �� 

�D� ��د� NMI� ه از����O  ،ر+7!ا�/ ھ�ی ��'م �D+�E �� �'رآ�'زش دا�B'��ن  ھ�ی &�ی دا���'�!  ا� ،�����ز ھ�ی آن او در �=5 
'ر �JDت دا��A'B ز���� ���7 &�'ه 2'اھ� ��د �! ��ا��� � �D+�E ه ھ�ی ��'م�D�اد دا���ھ@� و دا�I��اد �'رد و  65I�دا�B' در 

�=�HH، :'ق �=�HH و Qط����� �HH=� ����D�  .ا�� �?�ھ�ار  200:�ا�� از) :�'+�S ���� �( دوره 

 0����دو�ت ود�� در 
واردی ��ز �K(�2 ا�� �� ا�	س 3���� ھ	ی 
�
����ت ھ�ی ��ط 
��و��ن � �و�� ��د ا
�  ا�ن 
را�ز را ��و�ب 


� در ��وری ا�
��ن 
���د  ی�� ی�� در �� ��ھ� ���ھزو ، ��

ورد ���ز ا�ت...و  �
ن ،"راق ،���ور، �ن ��ط ،���ن!   

 ���#���
و  ا���م �
� &ود ��ز	�ن �ود�� از �ویود��   �%��ص
   .ا�تا�ران در ھر %ش ��
.� �- ,��ش و 
&*ل زرگ  %ود ا�ن

 �����دا ����	ن ر>(� در �7زه  ��ق 23=	&#�� �ارد �	د آور 
/<%����ا�ن ھ"2M	ن ��ا�� &��ر �6دا ��� 	ت3�", و ا�� �

,I3�O +2��(�، >=��� ھ	ی &Nن در*�ا�� ھ	ی @(#�K	ن از +"#� 
،�#�"P3  ب	و�� ا (@��وا�7، $�م ظ���� وا�7ھ	ی 	>��2 >�ن 

��/	ری، ا�(S"	ر، $�م  ، دا ����	ن (F	���Rای  در�� ارا�6 >�ه
��2، $�ا�T، آزادی ��	ن، ,I3�O طFI	�3، �%�82 +2��(�، ا

�T�� �  :آن ادا� دارد و در &2	ر ا(P)T�Nن دا �C	ھ�  و ��/	ری �	رغ ، ا��	د �U	ی ا2�(� �	زی آ�زش $"�

،���"�  .دو در �@��7/ ;�� ! ��م �'&! ��� ادا�! دار���'ب، �Uب و +�7، ��زدا+�  
  �	ز ھ	 و &"�Iد ھ	ی @(#Y آذر، �	 �3+� �� 16	 R"0 در*�ا�� آزادی ��ون W�� و >�ط و ��ری دا ����	ن �	زدا>(� در 3�",	ت 

�	�� در دا ����6  ��ده و ا$Nم ��ار�� &� H	IT	ت آ 	ن ت 3	�0 ا/	 	در &#�� F	طD $#"�، آ�ز>� و دا �C	ھ� *�ا�(	ر  دا ����	ن
راس �� 	� ھ	ی وزارت آ�زش $	�T و دو�W �Tار ���د �	 �3+� �� ا�2/� ا&�S رو�(	 ھ	 و 7(� >=��(	ن ھ	ی &�9?  �% از &"�Iد 

� �� � Z ر [(@)� و �"$ ?<%�.  
933  

�'ق �� در ا��انV ن د:�ع از'���    

  'B�'ق &'ان و دا�V 7! د:�ع از���  


