دﮐﺘﺮ آﻗﺎﻣﯿﺮی در ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﺳﺮو
ﻗـﺎﻣﺖ ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر ،در واﺣـﺪ ﺗﻬـﺮان
ﻏـﺮب ﮔﻔـﺖ :ﺷﻬﯿـﺪ ﻣﻮﺳـﻮی ﻣﮑﺘـﺐ
ﻧﺮﻓﺘﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺷﺪ/ﺷﻬﯿﺪان ﻋﺰﯾﺰ
ﺷﺪه ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﻀﻞ ﺑﺰرﮔﯽ
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻏﺮب ،ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ »ﺳﺮو ﻗﺎﻣﺖ
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر« ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﺸﺎن ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪ »ﺳﯿﺪﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻮﺳﻮی« ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن »ﺷﻬﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻟﻨﺪی« در ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻮﺳﻮی داﻧﺸﮑﺪه
ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻏﺮب ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ دﮐﺘﺮ آﻗﺎﻣﯿﺮی ،رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
و واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰی ﺿﻤﻦ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﯾﺎد و ﻧﺎم ﺷﻬﺪا ﮔﻔﺖ :از دو
ﻧﻮﺟﻮان ﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ؛ ﯾﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻮﺳﻮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎر
ﻫﺴﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ اﯾﺸﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ آﻣﺪه ام ﻟﺬت ﺑﺮدم .ﯾﮏ
ﻣﻨﺶ و اﺣﺴﺎس ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﮕﺮی ﭼﻬﺮهی زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ،ﺷﻬﯿﺪ ﻟﻨﺪی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
ﺷﻬﺪا در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪﻧﺪ .اﺟﺴﺎم در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ دارﻧﺪ .ﺧﻂ
راﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﻌﺪ ﻃﻮل دارد ،ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ دو ﺑﻌﺪ ﻃﻮل و ﻋﺮض دارد .ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﻫﻢ ﺑﻌﺪ دارﯾﻢ .اوﻟﯿﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ ﺳﻦ اﻓﺮاد اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮔﺬر ﻋﻤﺮ
ﯾﮏ ﺳﯿﺮ ﻃﻮﻟﯽ اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﺴﺎنﻫﺎ وﯾﮋه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮﺷﺎن را
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﻋﺮﺿﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﺮﺷﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ آﺧﺮ ﺧﻂ ﻧﻤﯽ
رﺳﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﺪ زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن را ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﯿﺪ
ﺳﯿﺪﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻮﺳﻮی ،ﺷﻬﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻟﻨﺪی ،ﺳﺮدار ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ،ﺷﻬﺪای
ﻫﺴﺘﻪای و دﻫﻬﺎ ﺷﻬﯿﺪی ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و دﯾﺪهاﯾﻢ.
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان اﻓﺰود :اﯾﻨﻬﺎ در اﺻﻞ در ﯾﮏ
ﺟﺎ ،ﻣﺴﯿﺮﺷﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ و از ﺑﻌﺪ ﻃﻮﻟﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪهاﻧﺪ ۱۱ .ﺳﺎل
از ﺷﻬﺎدت ﺷﻬﯿﺪ ﺷﻬﺮﯾﺎری و  ۶ﺳﺎل از ﺷﻬﺎدت ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻮﺳﻮی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻫﻨﻮز
ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و در ﮐﻨﺎر ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای
زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن ﺑ ُﻌﺪ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﯿﻢ و ﻣﺴﯿﺮ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﻫﻤﻪ ی اﯾﻨﻬﺎ

دﺳﺖ ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت و ﯾﮑﯽ ﺑﺎ روشﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﺎوداﻧﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺎوداﻧﮕﯿﺸﺎن ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت ﻧﺒﻮده وﻟﯽ
ﺟﺎوداﻧﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺎده اﻧﺴﺎﻧﯽ و در ﺟﻬﺖ
ﻣﺜﺒﺖ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ﺟﺎوداﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ آﻗﺎﻣﯿﺮی ،در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز دو
ﻣﺜﺎل ﺳﺎده دارﯾﻢ؛ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻮﺳﻮی ﮐﻪ زود داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ
ﻣﮑﺘﺐ ﻧﺮﻓﺘﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺷﺪ و دﯾﮕﺮی ﺷﻬﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻟﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺪا
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﻪ ﻋﺰﯾﺰ و ﺑﺰرﮔﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﯾﮏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ
ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ و آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑ ُﻌﺪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ
و اﻣﺮوز ﻣﺎ در ﺗﻬﺮان ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﻢ و از او ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در ﺳﺎل ﺻﺪﻫﺎ
ﺟﻮان و ﻧﻮﺟﻮان از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ،ﻣﺮﮔﺶ ﺷﻬﺎدت
ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑ ُﻌﺪ
زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑ ُﻌﺪ و ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ را ﻧﺮوﯾﺪ .ﺷﻬﺎدت ﯾﮑﯽ از
راﻫﻬﺎی آن اﺳﺖ و راﻫﻬﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺑ ّﻌﺪ دادن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ وﺟﻮد
دارد.
وی ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎﻫﺪ و اﯾﺜﺎرﮔﺮ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در اﯾﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺰود :ﻣﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﯾﻦ
دو ﻋﺰﯾﺰ ﻫﺴﺘﻢ .آﻣﺪن در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای درس ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮدﻣﺎن
اﺳﺖ .در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺪا اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺮان و زﯾﺎن دارﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ آن اﺗﻔﺎق ﺧﻮب ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﺷﻌﺮ ﮐﻮﺗﺎه در
ﻣﻮرد ﺗﻨﮓ و ﻣﺎﻫﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺸﺎن در ﺗﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ آن را
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ اﻣﺜﺎل ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻮﺳﻮی:
ﺗﻨﮕﮑﯽ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﻣﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺖ
ﻣﺎﻫﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺖ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪش ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﮓ ﺑﻠﻮر
ﺧﻮب ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ و آن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺖ
ﺗﻨﮓ ﺟﺎی ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎر ﺑﻮد
ﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﺧﺎﻧﻪ و ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ
ﺑﻮد آزاده ،ﻧﻪ در ﻗﯿﺪ ﺳﺒﺐ
ﻓﮑﺮ ﺧﺎم ﻗﺪرت و ﺷﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺖ
ﮔﺮ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﺎر را ﻣﺮداﻧﻪ ﮐﺮد
ﻟﯿﮏ دل ﺑﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎهی ﻧﺪاﺷﺖ
ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺎ ﻣﺎﻫﯽ دﻟﻘﮏ ﻧﺒﻮد
از ﺑﺪیﻫﺎ ﭼﺎره ﺟﺰ آﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺖ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﮓ ﻟﺨﺘﯽ ﺳﺮ ﮐﻨﺪ
ﺟﺰ ﻧﺠﺎت از ﺗﻨﮓ او راﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺖ

ﯾﺎﻓﺖ آﻧﮕﺎه ﺗﻨﮓ ﺟﺎی ﻣﺮد ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻬﺮه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺎوری واﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺖ
اﻧﺘﻬﺎی ﻫﺮ ﺑﯿﺎﯾﯽ رﻓﺘﻨﯿﺴﺖ
اﯾﻦ ﻗﻀﺎ ﯾﮏ راه دﻟﺨﻮاﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺖ
ﻣﯽرود ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ درﯾﺎ ﻣﯽرود
ﻋﺎدﺗﯽ ﺑﺮ آب ﻫﺮ ﭼﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺖ
رﻓﺖ ﻣﺎﻫﯽ اﯾﻦ وداع آﺧﺮ اﺳﺖ
ﻣﺸﺖ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻧﺎﺻﺢ ﻧﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺖ
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺜﺎل ﺧﻮﯾﺶ دﯾﺪ
ﭼﻮﻧﮑﻪ راﻫﯽ ﺟﺰ ره ﻣﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺖ
اﻣﺜﺎل ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ و ﻋﻠﯽ ﻟﻨﺪی ﯾﮏ دﻓﻌﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در اﯾﻦ ﺗﻨﮓ
ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽروﻧﺪ و ﻣﺎ ﭼﺎرهای ﻧﺪارﯾﻢ ﺟﺰ
اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ رﻓﺘﻪاﻧﺪ درس ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ راه ﺑﺰرگ ﺷﺪن در ﮐﻮﭼﮑﯽ وﺟﻮد دارد.
در اداﻣﻪ ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان در
آﺋﯿﻦ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﺳﺮو ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :راه ﺷﻬﯿﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻫﺎ
اداﻣﻪ دارد .ﺗﻼش دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ.
 ۴۳ﺳﺎل از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرد و اﯾﻦ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﺮدار ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ اﻓﺰود :راه ﺷﻬﯿﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻫﺎ اداﻣﻪ دارد .راه ۳۶
ﻫﺰار ﺷﻬﯿﺪ ﻧﻮﺟﻮان ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ارزش ﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اداﻣﻪ
دارد.
ﺳﺮﺗﯿﭗ دﮐﺘﺮ ﺳﻬﺮاﺑﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﺣﻔﻆ آﺛﺎر و ﻧﺸﺮ ارزشﻫﺎی دﻓﺎع
ﻣﻘﺪس ﻧﯿﺰ در آﺋﯿﻦ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﺳﺮو ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺷﻬﯿﺪ
ﻋﻠﯽ ﻟﻨﺪی اﻟﮕﻮی ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اﺳﺖ .ﻋﺎﺷﻮرا ﺻﺤﻨﻪ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎم آن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻧﻤﺎدﺳﺎزی از ﺷﻬﺪا وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﺟﺪی ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻬﺪا ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻬﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻟﻨﺪی اﻟﮕﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ.
ﺷﻬﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻮﺳﻮی ،ﺟﻮانﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﺮم و داﻧﺸﺠﻮی رﺷﺘﻪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻏﺮب ﮐﻪ  ۲۱آﺑﺎن ﻣﺎه ۱۳۹۴
در ﺣﻠﺐ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ و ﺷﻬﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻟﻨﺪی ﻧﻮﺟﻮان  ۱۵ﺳﺎﻟﻪ

اﯾﺬهای روز  ۱۸ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﭘﺲ از وﻗﻮع آﺗﺶ ﺳﻮزی در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ،ﺑﺎ
ﻓﺪاﮐﺎری ﺗﻤﺎم دو ﺑﺎﻧﻮی ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل ﮔﺮﻓﺘﺎر در آﺗﺶ را ﻧﺠﺎت داد و ﺧﻮد
دﭼﺎر  ۹۱درﺻﺪ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺷﺪ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﺪت ﺟﺮاﺣﺎت وارده روز ﺟﻤﻌﻪ ۲
ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﺎن آﻓﺮﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺣﻀﻮر ،دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ آﻗﺎ ﻣﯿﺮی،
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،دﮐﺘﺮ ﭘﺮوﯾﻦ داداﻧﺪﯾﺶ ،رﺋﯿﺲ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻏﺮب ،ﺳﺮدار ﯾﻌﻘﻮب ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎون
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ،داوود ﻧﻮرﭼﻪای
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ،اﻣﯿﺮﺳﺮﺗﯿﭗ
ﺳﻬﺮاﺑﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﺣﻔﻆ آﺛﺎر و ﻧﺸﺮ ارزشﻫﺎی دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ،دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ
ﻣﺤﻤﺪی ،ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺷﻬﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻮﺳﻮی
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﯿﺪ ﻧﻮﺟﻮان ﻋﻠﯽ ﻟﻨﺪی ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دراﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ از
ﺳﻮی ﺳﺮدار ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ،ﮐﺘﺎب »اﻋﻼم ﺷﻬﺪای داﻧﺸﺠﻮ« ﺑﻪ رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه
آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان و رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺗﻬﺮان ﻏﺮب اﻫﺪا ﺷﺪ.

