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 شغنان سیماییاد داشت هیأت اداری سایت 

 
 ۱۹۳۱سنبله  ۵۲

 

قلتت   گدشتتمنوی مستتامتمنوی وهوگشتت ران ستت،   تتد یدوستتتان امنمنتتوی ندگاتتنو ان 

 بوستان فرگنگ دوس  وزمگن ندگس موز ام!

 

و حرمت  بتی نیاگت  بته ش، تی ی اگلیت ی دانتتی شتراف  وا ت   با احترام  امت  

 "شتتتغنان ستتتیمای"گمکتتتامان قلمتتتی و ندگاتتتنو ان بتتتا مستتتام  وشتتتراف  عتتتامی شتتتما 

 ضدعانهی شرگفانه و ا  صمنوانه  آمزو منتوگ  اتا دم ماب ته بتا وهگشتیای علمتیی 

ی مفیتو علمتیی فرگن تی و ا ادمیتن اتان  ندشتته گتای مقاالت احلیلیی اشعام و غیره

بترآن بتا اایتام  .ع وهشتیودمقوم ن،ا  وامیای نشتراای ستاگ  ما دم ن تر داشتته با

ت و نمتت ت محبتت ی دوستتتی وبتترادمی از حضتتدم شتتان منامنتتوگ  اتتا استتتعما   لمتتا

م ینی سر دب رانهی عقوه ای  و دگا دشمن شکنانه ما به عادت قل  گای واکی بتی 

 ینه و ماست دی  دد مبو  ناازنوی زگترا اگتن ندشتته گتا و وهوگشتیای امزشتمنو و 

بط ضت ینامت  معرفتتی وفرگن تی شتان وبت  و زنو و  ران بیای شان به حیت  اتامگ 

 بر ه گای اامگ  بشریی نی  احقیق وقضاوت آگنو انی قرام داگو  رف .

 

بتته صتتف  گتتن ستتاگ  فرگن تتی وعلمتتی  شتتغنان ستتیمایبتتی نیتتاز از اوبتتات استت   تته 

دمحقیقت    یننتوه دامد و گتر م لتن وندشتت  اگ تادی ندگاتنوهاماگانه بته گترامان  د

  داننو ان قراممی یرد. لمه به  لمه مدمد امزگابی و قضاوت 

 

گتتو بتتر آن احقیتتق گتتای علمتتی امتتروزی متکتتی بتته بر دمدگتتای فرگنتتگ عتتامی مر

امروزی بدده و از گر محقق و وهوگش ر بر دمد علمیی ا ادمیتن و فرگن تی ما 

و علمتی  ن رگتات و ویشتنیادات من قتی " ندگاتنوه"می لبوی چته بیتتر است  گتر  تس

  دد ما با صمیمی  و قلن مملد از محب  اماگه بوامد.

 

ی محققتتین و فرگن یتتان دمحقیقتت  مبلتت  و متتروق ا تت   مترقتتی وویشتترو ندگاتتنو ان

ا ادمیتتن دم عرصتته گتتای م،تلتتی انتمتتاعی بتتدده وبتته حیتت  چراغتتوامان معرفتت ی 

 عف  و ع م  دم ویش اه نامعه مادومی  دامنو.
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 به صف  گن  ن ینت  علمتی وفرگن تی ی  شغنان سیمایدد  ه آمشیی باگو اذعان نم

و داومی  داننو ان امروزی قرام می یردی بلکته اگتن آمشتیی مدمد م امعه  نه انیا

 مدمد قضاوت و برمسی نا  قرنیای بعوی نیر قرام داگو  رف .

 

گکبتام دگ تر از عمتدم دوستتان گمکتام  شتغنان سیمایت مگبری ساگ  وزگن مذا گیا  

 ما  تته نمتتاگی از ش، تتی  بلنتتوی تت م امز  منامنوانتته متدقتتت استت  عفتت  ستت،ن و

 لتدمنتتدگن و شتتراف  فتترد دمبتتین نامعتته میباشتتوی ما آ اگانتته و صتتمیمانه دم ن تتر 

بته آگنتو ان بته  م ابق به مقتضتای حتا  داشته ی قوسی  نی  ومسام  اگمانی شان ما

 اممغان ب ذامنو.

 

  با احترام فاگقه .        

 

 


