آ+-ن+bه ١۱٣۳٧۷٧۷

d6go ،l.gGlC

ا23/!,

%ر* 4)#0از '/دم #3+1ر+gk}bdjن،

آوازه?xی+jی ?2Dxده و
 
?olg8Jدازی+jی  lg|Aj?oو


ز+Clg}bزی+jی ?cjاه nt?C +-ب و


?Cا+6fم Eo ،از
•k1از?b•|+|nolfnx?jدAx?- •bار ?xد|<.



+j<}kc1ی ?Xاوان ،ا+:2fب +x?.9ن ر?.jی در nb+9 •)+LXش و

nGر و +6}jن +x<g|nx •y29+Cن Abد<J ?}y-ا و +t +- +c}Cر?-د واژ+xن +- +- lf+y}-ور+jی ?Cد<bاران nkc5ری
•?kbی n-د€}j ،روl-رو و n""bرد 

ا •b%Cو ?C •o+}o I:o •27ود » •ّ_bای ا|?ان« lt ،روز+xری Ab?[ P9 +-
•cfآورد.

?}xdkCی در ا|?u1 I|+cf hاری در <gg}-ه و <fngGه <|<o

?- •[nGای
•ا+bن ?\X lt •|+jI:
lو|sه ازlGnxو+gtر nHtر ،

د|<هوران +fوا l2D-و +yf?.9 A}fران +9ر •5از

Axارش+jی

n7زه+jی اn""9?- ،•-+:2fرد+jی AgNآn5 A}bا+fن +-

l|+Cی nGم n9د را  ?-آن ?2Dxا<}fه ،از ?}ycHq •1n_9

?t•bد.
+y2G+cxن دو^ dH9 ،•2و د+gGم A-ر$+Dxن  3|+u7
د+2C?}-ن?cj ?- +jاه دا+ygj l- lb+gC+gG #Gم

+oرهای از +jAt?bی آnbزش  •^+Uو

lر?x <}t(1 dVدا+x<gfن
+jlf+9

داIfآnbزان در +gtر +bدران و <oران n9د در

%tس+jی درس ا+}D- ،•X+Kری از دا+|n6Hfن و

nL7ر در
 +1 <f<f+bوادار  l-رأی دادن ?yfد.<f
l|+Cی

lآبو•f+fر<}Cه در
د3Cا<fر+tران nkc5ری ا •b%Cو Abدوران  

n1•bان ?x A5 3Yxدا+x<gfن و
lرا •2C
د+y2Cه+jی اداری?}f ،و+jی

lfnxای +-

آنl- lt +j
Eoاز?}oوزیا%\fب و 


I}oرا<fه+x<Gن


n9د•yb+t

+Dط<7%Cار ،و +}g-د+jی ر+yfر?C zfو+tر دار <fو+8^ l- ،ظ =xران ز •x<fروز?bه ?|Ax+f ،از ?.f+b?Xی ?j+Rی ،<g2Dj
•روn- ]fد.دورهی +x?.9 Ig|Axن ر?.jی +}D-ر 

 •Dtدر رأی دادن ?uf 3t?Gد و h}bnC
و •C+gGlY}Rو

داl}Uی

د3Cا<fر+tران وزارت nHtرlt ،

 +ا|?C 3gC ?- +g- ،lcj hد<bاران nkc5ری ا،•b%Cرأی?}xی اAXود <fو ^•Ht?uH

•Ax?- +- lf+K?Vاری ا+:2fب +x?.9ن ر?.jی را دا ،<g2Gدو +-ر  ?-ز+bن?n""9رد |+1luزا lfرا در  •oآورد
lD}tnfی njادار  dSf

nf+9اده+jی

?xان+k-ی

+1زهای را آ+Vز ?tد lt <fآ<bورn9 3Xدرو+jی

و ?Yfت ?2H}-ی ?-ا.3:}yf
رأیn9ا،•f

رأی?}xی و

 /_\1 +D-lqدر
+j•}cO1ی nx+fnxن و 

?x+VnVی+jی ?Xاوان +j<|<k1 ،و

lرdV ?j lروی ،+-/Glc}9زی +Hfن داد.
 
روی?xداA- I:- •fرگ ?bدم را از ا|h

ا%Uم<Gه از nCی وزارت nHtر آ+uGرا

l6}2fی

`kqو IGدر <Jاز دار+x<fن  ]7رأی در ا+:2fب +x?.9ن ر?.jی
 
 ?- +gآ+bر رAf +kg1 ،l2X+|?Hf •cCد|l- v<Gl29+gGهی ?Cد<bاران nkc5ری ا•b%C
 
+jZ}Nی

?tدها <fو +x<|Ax?-ن  lcj A}fاز ?pC?Cد+xن

3t?G
.<gG+-•b

lcjی ?}fو+jی •\_1 «•C+}C

<|Axه+x<Gن را »از

^?oTYدازی و <}Gnt l}5n1

در ا|+}b hن ،د+}2Cر وزارت nHtر +-
 <gtو +Y1وت ا+ufر+}b ?|=o+fن njاداران را» h}2Cا%\fب« و ?}oوان »+Sfم و ر?.jی« را +fد|<ه ?}y-د +cf <|+G +1ی
آ?-و<gbی +kf l-دی  •j+y|+5 €}j ltدر Afد ?bدم <fارد .<j<-
+Cز+bن+jی •C+}C

آزادیn9اه +}o l-م آن و د|?y

اngtن A7ب  3_bا|?ان از وا Igtدرn9ری ?b ltدم  <gcGnjو

وا?xEoا|lf+ی


+gtره •|n5از +-ز|?yی ا+:2fب +x?.9ن ر?.jی+C+f ،زواری n9د را +b+C +-ن

د?xا I|<fداد <fو+- ،
.<gt•b
?<[•C?tرت+y2DHfن +|+cfن <[ <g29+Cر •C+gG

+j3C+}Cی +tر?-دی

nkc5ری ا •b%Cو
ncfدها ،<fدر

+6goهو+kqر در <Jآن ا?2Uاف

<}6gCهی ا?b 3|?4tدم lt ،دو^+}2ن  l-اAXون ?-

•?1د|<+t ،رآوری
 <G+-•bو 3C+6-
n9دداری از  3t?Gدر ا+:2fب +x?.9ن ر?.jی  •Unfا?-از <Uم ا+c2Uد +29+C l-ر nHt •C+}Cر 
?kه?-داری [?ار ?}xد.
lcjی ?}fو n""bرد

+در h|?13Cر?- 3X+}jای ر hk}b •|+jاز

A7ب  3_bا|?ان +-ر د|?K ?- ?yورت +-ز?yfی در [nf+ن اlt ،•C+C
lcjی

 A}2ClO_Cو

A7ب+jی

lcjی

آر+bنn9اه و

lcjی ز+fن و ?bدان

?HX•bد و
?xداب  •fngt h}yckCا+o ،3Cی 
?Xاn9•bا.<f

?bدم$+Cری

ز<fهدا<j +- •f+ycj •y2D.cj 3Gف ر<}Cن l-

 /_N]7را l-
?xوه+jی ا •U+c25

دlf+9?}-ی A7ب  3_bا|?ان


