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 ایثار و ایمان سرآمدان بعنوان آنان از دانشجو شهدای کنگره به پیامی در اسالمی انقالب معظم رهبر ایخامنه اهللآیت حضرت

 باشند،می شهادت و جهاد انداختن رونق از درصدد اسالمی نظام گرفته کمین دشمنان که امروز: کردند تأکید و یاد آگاهانه

 .بشمارند بزرگ آنرا و ندهند دست از را خالصانه ایمان شاخص و ملی قدرت عامل این باید جوانان همه و عزیز دانشجویان

 :است شرح این به شد قرائت دانشگاهها در فقیه ولی نماینده قمی والمسلمین االسالمحجت توسط که پیام متن

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 زنده است معتقد که سازد آرمانی نثار را خویش دنیوی یسرمایه محبوبترین و برترین انسان یک که است معنا بدین شهادت

 و الهی او مطلوب آرمان که آنگاه و. است انسانی هایارزش زیباترین از یکی این و است بشریت سود به ،آن شدن بارور و ماندن

. گنجدنمی مادی ترازوی هیچ در و گیردمی قرار بشری هاینیکی یهمه صدر در ،ارزش این ،است خدا پیامبران یهمه آرزوی

 محاسبات یهمه ساختن باطل برای نیرویی ،حقیقت راه مجاهدان به که است ایکننده خیره عامل همان تفکر این پذیرش

 .سازدمی حیرت و عجز و بستبن دچار را حقیقت دشمن ،است شده دانسته تجربه به چنانکه و بخشدمی خصم یجبهه

 یمنته بدان که جهادی به اقدام و شهادت پذیرش که آیدمی پدید ما در یقین این ،رسیممی شهید دانشجوی بنام که هنگامی

 دانشجویان که است دلیل بدین و کندمی مضاعف را عمل ارزش این و ،است بوده بینانهروشن یاراده با و آگاهی خود سر از ،شده

 اهر تواندمی حقیقت جویای هر که هستند درخشانی همیشه ستارگان اندبوده آگاهانه ایثار و ایمان سرآمدان شمار در که شهید

 .بیابد آنان با را خویش

 بخصوص ما مردم چشم در را شهادت و جهاد رونق که برآنند گوناگون هایشیوه با ما اسالمی نظام یگرفته کمین دشمنان امروز

 و شجاعت و شرف یذخیره از تغذیه و طلبیراحت با اندکرده عادت که کسانی برای این و بشکنند، دانشجویان بویژه و جوانان

 شیم خط این به نادانسته یا دانسته نیز آنان پس ،است دلنشین و مطبوع بسی بگذرانند را زندگی سرافراز، مجاهدان غیرت

 عامل این که است آن کشور این عزیز جوانان یهمه و عزیز دانشجویان شما به جانب این یتوصیه. کنندمی کمک خصمانه

 کنید، تقدیس و تجلیل را خود سرافراز شهیدان. بشمارید بزرگ آنرا و ندهید دست از را خالصانه ایمان شاخص و ملی قدرت

 نراآ ندهید دست از را خود قدرت ابزار. بخوانید تدبر چشم با است الهی هدایت و فیض از رشحاتی غالبا که را آنان وصایای آخرین

 .باشید امیدوار الهی حمایت و کمک به و بیاندازید بکار

 اهلل رحمه و علیکم والسالم

 ایخامنه سیدعلی
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