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بسمه تعالی
یادداشت مسئول بسیج اساتید دانشگاه

سالم علیکم،
با سالم خدمت همکاران عزیز وتبریک به مناسبت فرارسیدن ماه خدا، از درگاه پروردگار 
رحیم برای همه عزیزان و خانواده های محترم آرزوی قبولی طاعات و خیر و عافیت 
دنیا و آخرت دارم. حماسه دیگری که مردم خداباور ما در مراسم تشییع شهدای غواص 
و خط شکن در روز 26 خرداد آفریدند و حقی که شهدای عزیز و حسینی ما به گردن ما 
دارند ما را بر آن داشت تا این شماره را کاًل به این موضوع اختصاص دهیم. از آنجا که 
تصاویر انتخاب شده خود گویا هستند و نیازی به شرح و تفسیر ندارند، سعی شده تا به جز 
پیام دقیق و زیبای رهبر معظم انقالب در این خصوص مطلب دیگری نیاوریم. از همه 
همکاران و خوانندگان عزیز گاهنامه برای شهدا، امام شهدا، سالمتی رهبر معظم انقالب 
و رهایی و امنیت مظلومین در کشورهای یمن، عراق، سوریه، لبنان، بحرین، فلسطین و 

دیگر نقاط جهان التماس دعای مستمر در این ایام مبارک داریم.

سرآغاز سخن

 پیام رهبر انقالب در پی تشییع پیکر مطهر شهدا با حضور حماسی مردم تهران
     بسم اهلل الّرحمن الّرحیم 

  
صلوات و سالم خدا بر شهیدان عزیز که مشعل توحید را با ایثار خود برفراز میهن اسالمی برافروختند، و صلوات و تحّیات خدا بر شهیدان مظلوم غّواص که با ظهور و حضور خود، 

این فروغ خاموش نشدنی را مدد رساندند و پرچم یادهای عزیز و گران بها و ذخیره های معنوی ملّت را با شکوهی هر چه تمام تر در کشور برافراشتند.
سالم بر دستهای بسته و پیکرهای ستم دیده ی شما. و سالم بر ارواح طّیبه و به رضوان الهی، بال گشوده ی شما. سالم بر شما که بار دیگر فضای زندگی را معّطر و جان زندگان را 
سیراب کردید. و سپاس بی پایان پروردگار حکیم و مهربان را که در لحظه های نیازِ این ملِّت خداجوی و خداباور، بشارتهای تردیدناپذیر را بر دلهای بیدار نازل میفرماید و غبارها را 

میزداید. و سالم بر شما ملّت بزرگ، وفادار، آگاه، مسئولّیت پذیر که خطاب لطیف الهی را به درستی می شناسید و مینیوشید و پاسخ میگویید.
  حضور ُپرمضمون امروز شما در تشییع این ُدردانه های به میهن بازگشته، یکی از به یادماندنی ترین حوادث انقالب است؛ رحمت خدا بر شما، و سپاس بی حد از خدای مالک دلها، و 

سالم بی پایان بر حضرت بقّیه اهلل )روحی فداه( که صاحب این ثروت عظیم است.

     والّسالم علیکم و رحمه اهلل 
    سّید علی خامنه ای 
    26 خرداد ۱۳۹۴
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لحسین المظلوم
لله ا السالم علیک یا ابا عبدا
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تصاویری از تشییع پیکر مطهر شهدای غواص با حضور حماسی مردم تهران
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