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 ست چه دیدی که چننی مسروری؟گفت از دو 
 یاد کند زما  بس که  مهنی  دوست  از  گفتم 

 را گپپپرد  ن هپپت هپپپای او در سپپتود  او ناننپپپد و گارنپپدگا  سپپساخ اپپپدای را کپپه سپپپخنورا  
پپپد  نداننپپپد  کپپپه اانپپپدا   پپپاط او   پپپاهرا  م صپپپو  و  نان  ومصپپپ فی و سپپپو  و دورد بپپپر  ه 

 .وجودما  وامدار وجودشا  است

 ه بپپپا ر پپپور کپپپ  مپپپد ا   پپپس از   هپپپود  راه پپپای دراز اجنهپپپج اجتهپپپانی جوانپپپا   پپپام  ب پپپد از
زیبپپای و تپپاز   گفتپپارشپپا  و     بپپا راهنهای  پپا و داپپده ای  پپراوا و تپپاز  وارد جوانپپا  شپپهو ا 

زیبپپپایی ر پپپور  و شپپپوق   نهاه پپپای  نمانپپپه بمرگپپپا  مپپپا بپپپا چشپپپه ای  پپپر از بپپپرق بپپپاشپپپا   
هپپای ایپپج را  را بپپه ام پپد و  اپپواهرا  مپپا در کنپپار اجنهپپج اجتهپپانی جوانپپا   پپام   کپپه اسپپتهی

 روشنی تبدیل کرد  و ام دوارمی بتوان م در  یند  های نمدیک جوابهوی ایج مهه احتاد و مهدلی 
 یکدیهر باش م.
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بپه ااینپدگی از اجنهپج اجتهپانی   وا  برای ایج مهه توش جوانا   گپا  مپااکنو   با ارنا   را
ا  م ربپا  کپه طپا ر بمرگداشپت از اپواهر  بمرگپوار واسپات د  جوانا   ام  ایج سساخ نامه را به

 . م کپپنمتقپپدمی شپپانر نامپپدار مررپپو   اپپای سپپ د زمپپا  الپپدیج نپپدمی کهپپک و یپپاری اپپود  انپپد
 .م شا  باشسخاومتندانه  وجود قادر به درک که ازیج  ریق   میام دوار 

از    اسپت کپه در مقپا   بدو  شپک جایهپا  و منملپت نپدمی چنپا  برازنپد  م باشپد کپه تپرخ 
 .قپپپپپدردانی از زیپپپپپا  بپپپپپی شپپپپپاصبه ی او  بپپپپپا زبپپپپپا  قا پپپپپر و دسپپپپپت نپپپپپاتوا   چ پپپپپمی بنهپپپپپارمی

  سپپساخ از انسپپانی اسپپت کپپه امپپا از  جنپپایی کپپه  م پپدان م مل پپل از مقپپا  ایپپج شخصپپ ت بپپمر  
  انپد  هدف و اایت   رینش را تامنی می کند و سومت امانت هایی را که به دستش سپسرد

ت پپهنی م کنپپپد  لپپ ا اجنهپپپج اجتهپپپانی جوانپپا   پپپام  از مپپد  مدیپپپدی بپپپود کپپه انت پپپار چنپپپنی 
با اشناک شخص ت های نلهی و  ۱۳۹۴ثور  ۱۱اریخ بتتانه م کش د و اوشبخ مهایش را

رسپپپپانه هپپپپای  پپپپوتی و تصپپپپویری  درر پپپپوراکادم پپپپک کشپپپپور بپپپپا اراصپپپپه مقپپپپا   ناملانپپپپه شپپپپا  
ا غانسپپپتا  کپپپه او پپپه    در ل پپپل  نپپپروز  بدسپپپت  طصپپپول تلویمیپپپو  ملپپپی م پپپوری اسپپپومی 

صپ ل  حت جوانپا سپه  پد تپج از شخصپ ت هپای کشپور و  ب شپن از نشر سسرد  شپد بپا اشپناک
 به منصه اجرا قرارگر ت که مایه اوشی و مباها  است. کرد 

کپپه اگپپر سپپپخاو    مهکپپاری   مه پپاری و مشپپپور  هپپای  ز  بمرگپپوارا  مپپپا    شپپایا  رکپپر اسپپپت
 .به نت جه م لوب ای رس دبمر   ی بود ایج مهایشدریج امر م م ا

 ایثپار و ی شپا  از کلهپه تو  اویش به  اخ ت بپ  ن پ م و انسپانجای دارد دریج قسهت از م
با رکر نا   دریغ ننهودند ی  از ه چ کهکی در ایج نر ه   با رسج الق و  روتناودگ ری

شا   به اایندگی از اجنهپج اجتهپانی جوانپا   پام  کهپار تشپکر و قپدردانی را داشپته باشپم. 
 :ا  را سساخ گویدباشد که ایج اردتریج طشی از مهکاری   ن
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 دکتور نصرالدیج   کار  .1
 نورنلی دوست .2
  جانباز کارگر .3
 جه ریانی اداکن او  .4
 داکن  بوب  .5
 م ما هد نربماد  .6
 سل ا  س د ندمی  .7
 قوماندا  ن ا  هد ن ا .8
 نقل ها  سخ ماد    .9

 بدینوسپ له شپا    پن مهکپارا  و  ا جنابپ نپالی ومتی روز ا مو  بپرایرزوی تو  ق و س ضهج 
  ه ی برنامه هپاج ت   اجتهانی کهبا ایج هناد  ا بمرگوار  از مهکاری و مساند  های گا 
و اشپنودی اداونپد مت پار   بانث اوشحالی متا  جوانا  و ج ب رامی در    جمهونه و 

گردید  است کهار تشکر و قدردانی را به نهپل  ورد  و سپومتی گپا و اپانواد  گرام تپا  را 
 . از اداوندمت ار مسئلت می اامی

 بانرض ررمت                                                                

 ادار  اجنهج اجتهانی جوانا   ام                                                         
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