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روايت ديدار خانواده شهداي مدافع حرم
 با رهبر معظم انقالب 

اقتدا  به  ولي امر مسلمين جهان
هديه وصف ناشدني است

روايت ديدار خانواده شهداي مدافع حرم با رهبر معظم انقالب 
اقتدا به ولي امر مسلمين جهان، هديه وصف ناشدني است

ظهر روز سه ش�نبه جمعي از  خانواده هاي ش�هداي مدافع   پايداري
حرم از ش�هرهاي مختلف با مقام معظ�م رهبري ديدار 
داشتند. صميميت و محبت در اين ديدار و رابطه دوسويه 
رهبر معظم انقالب با خانواده شهدا از نكات قابل توجه اين 

محفل محسوب مي شد. 
تعدادي از خانواده هاي معزز شهداي مدافع حرم در گفت وگو 
با باشگاه خبرنگاران تس��نيم از ديدار با رهبر انقالب سخن 

گفته اند. 
 روايتي از احترام نظامي فرزند شهيد مدافع حرم

شهيد حس��ين بواس متولد 29 دي ماه س��ال 60 داراي دو 
فرزند به نام هاي محمدجواد هفت ساله و محمدحسين دو 
ماهه و از شهداي لشكر 25 كربالي مازندران بود كه بيست و 

يكم فروردين امسال در خان طومان به شهادت رسيد. 
همسر شهيد بواس، همراه با پدر خود، فرزندان, پدر و مادر 
و خواهر شهيد در اين ديدار حضور داشته اند، وي مي گويد: 
محمدحسين فرزند شهيد، دو ماهه است، اصرار داشتيم كه 

حتماً حضرت آقا در گوش او اذان بگويد. 
وي ادامه مي دهد: اولين خانواده اي بوديم كه نزد حضرت آقا 
رفتيم. از آقا تقاضا كردم كه در گوش فرزندم »محمدحسين« 
اذان بگويند و ايشان هم در گوش محمدحسين اذان و اقامه 
گفتند. از حضرت آقا خواستم در حق بچه هايم دعا كنند و 
عاقبت به خير شوند كه راه پدرشان را بتوانند ادامه دهند. به 
ايشان گفتم كه از خدا بخواهند كه خدا دل ما را آرام كند و 
صبري بدهد كه آنطوري كه شايسته است فرزندان شهيد را 

تربيت كنم و ايشان هم در حق ما دعاي خير كردند. 
وي ادامه مي دهد: ديدار با رهبر معظم انقالب اسالمي حس 
و حال وصف ناشدني است. بسيار روحيه  گرفته ام و اميدوارم 

كه بتوانم فرزندانم را به خوبي تربيت كنم. 
همسر شهيد بواس با اش��اره به عكس منتش��ره از احترام 
نظامي فرزن��دش در حضور رهبر معظم انقالب اس��المي، 
مي گويد: پسر بزرگم»محمدجواد« نزد ايشان رفتند، چون 
لباس نظامي پوشيده بود من به حضرت آقا گفتم كه فرزندم 
مي خواهد به شما احترام نظامي بگذارد و ايشان بزرگوارانه 

اجازه فرمودند. 
 يك ديدار خاطره انگيز و نمازي به يادماندني

ش��هيد مدافع حرم محمدحس��ين محمدخاني از نخبگان 
يزدي و مسئول سابق بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد يزد بود 
كه سيزدهم آبان ماه سال گذش��ته در دفاع از حرم حضرت 
زينب)س( و در مقابله با نيروهاي تروريس��تي و تكفيري به 
درجه رفيع شهادت نائل ش��د. از اين شهيد يك پسر يك و 
نيم ساله به نام »اميرحس��ين« به يادگار مانده است. مادر، 

پدر، همس��ر، خواه��ران و فرزند اين ش��هيد مدافع حرم از 
جمله خانواده شهدايي بودند كه با آيت اهلل خامنه اي ديدار 

داشتند. 
مادر شهيد محمدخاني از حس و حال حضور خود در ديدار 
با حضرت آقا مي گويد: براي ديدار حضرت آقا لحظه شماري 
مي كرديم و خيلي خوشحال بوديم كه به اين ديدار دعوت 
ش��ده ايم. حضرت آقا كه قدم در جمع ما گذاشتند با وقار و 
آرامش خاصي از خانواده ها احوال پرسي كردند. هنگامي كه 
آقا در حال ورود به ات��اق بودند، ما جلوي در ورودي بوديم و 
اميرحسين اولين نفري بود كه حضرت آقا دست نوازش روي 
صورتش كشيد. رهبري بعد از يك گفت وگوي كوتاه رفتند 

كه براي نماز آماده شوند، اقتدا به ولي امر 
مسلمين جهان نمازي وصف ناشدني را 

برايمان هديه آورد. 
  نمونه اي از احترام رهبري به مقام 

شهيد
وي در ادامه مي گويد: بع��د از اقامه نماز 
هنگامي كه براي ديدار آماده مي ش��ديم 
آرامش خاصي به ما دست داد و اين آرامش 
بيشترين آرامش��ي بود كه نسبت به قبل 
داشتم. اكثر خانواده ها از شهرهاي مختلف 
آمده بودند. حضرت آقا در خصوص شهدا 
براي ما صحبت كردند و گفتند همه شهدا 

براي ما عزيز هستند و به ش��هدا به ويژه شهداي مدافع حرم 
افتخ��ار مي كنيم. زماني كه نوبت رس��يد تا ب��ا حضرت آقا 
گفت وگو كنيم، ابتدا پدر شهيد با حضرت آقا صحبت كردند 
و انگشتري كه قبالً محمدحسين شهيد برايش خريده بود به 
آقا تقديم كرد. حضرت آقا فرمودند »چون براي شهيد است 
پيش خودتان نگه داريد« ولي با اصرار حاج آقا، حضرت آقا 
پذيرفتند اما يك انگشتر ديگر به عنوان هديه به دست پدر 
محمد حسين كردند.  مادر شهيد محمد خاني ادامه مي دهد: 
لحظه ديدار با رهبرمعظم انقالب اسالمي وصف ناشدني است. 
دل ها طوفاني و چشم ها آسماني مي شود. خيلي خوشحال 
شديم كه آقا را ديديم و با ديدن آقا به وجد آمديم و بي اختيار 
اشك از چشمانمان جاري شد. حس و حال عجيبي دراين 
جلسه حكمفرما بود و زبان از گفتن حس و حال قاصر است. 
نكته بس��يار قابل توجه اينكه رهبر معظم انقالب با حوصله 
تمام به حرف و س��خن همه از كودك گرفته تا بزرگ و آقا و 

خانم با طمأنينه  كامل گوش مي دادند. 
مادر شهيد مكثي  مي كند و مي گويد: عكس شهيدمان را به 
پيشگاه حضرت آقا تقديم كرديم و حضرت آقا روي عكس 

نوشتند »سالم خدا بر شهيد عزيز.« 

 ديداري كه قوت دل  هايمان شد
ش��هيد مدافع حرم كريم اص��ل غوابش متولد س��ال 48 از 
جانبازان 25درصد هشت سال دفاع مقدس و ساكن اهواز بود 
كه نوزدهم تير ماه سال 94 در مقابله با نيروهاي تروريستي 

داعش در تدمر سوريه به شهادت رسيد. 
همسر, فرزندان, داماد و نوه هاي اين شهيد واال مقام در اين 
ديدار صميمي حضور داشتند. همسر شهيد غوابش مي گويد: 
بسيار دوست داشتيم كه با حضرت آقا ديدار كنيم و اين فيض 
نصيب ما شد و تس��كيني براي دلمان ش��د. ديروز يك روز 
فراموش نشدني و به ياد ماندني بود، چون واقعاً حس كرديم 
كه در كنار پدرمان قرار گرفتيم. من با ديدار حضرت آقا در 

نگاه اول بسيار منقلب شدم و گريه كردم و خوشحال شدم كه 
توانستم روزي كه انتظارش را مي كشيدم ببينم. نماز جماعت 
را پشت سر ايشان اقامه كرديم و بعد از نماز به صورت گرداگرد 

اطراف حضرت آقا به صورت صميمي نشستيم. 
  خاطره انگيزترين ديدار فراموش ناشدني

او ادامه مي دهد: م��ن در ديدارم به حض��رت آقا گفتم كه 
شهيد به شما ارادت خاصي داشتند و ايشان هم ما را مورد 
تفقد خود قرار دادند. سپس حضرت آقا بسيار صميمي با 
فرزندان و دامادم صحبت كردند و فرزندان و نوه هايم را مورد 

محبت قرار دادند. 
مسلم نيسي داماد ش��هيد كريم غوابش نيز از ديدار خود با 
حضرت آقا چنين مي گويد: در دل ها غوغ��ا بود كه چگونه 
با حضرت آقا ديدار داش��ته باش��يم. در واقع اين ديدار يك 
تس��كيني روي قلب همه اعضاي خانواده ب��ود و ديروز اين 
فرصت مهيا ش��د كه آقا را زيارت كنيم. همه خانواده انتظار 
اين همه محبت از حضرت آقا نداشتند. بارها اخبار و گزارشي 
از ديدارهاي محبت آميز آقا با خانواده شهدا شنيده بوديم و 
در اين ديدار واقعاً به آرامش رس��يديم و اين ديدار فراموش 

شدني نيست. 

رهبر معظم انقالب در ديدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجويان:

سازش با امريكا، نسخه پشيمان شده ها و از نفس افتاده هاست
حضرت آيت اهلل خامنه اي،  رهبر معظم انقالب اسالمي   سياسي
صب�ح دي�روز در آس�تانه س�يزدهم آبان م�اه روز 
دانش آموز و روز ملي مبارزه با اس�تكبار جهاني، در 
ديدار ه�زاران نفر از دانش آموزان و دانش�جويان با 
هش�دار نس�بت به برخ�ي حركت ه�ا و تالش هاي 
خطرناک براي تحريف حقيقت و منطق ايس�تادگي 
امام)ره( و ملت در مقابل امريكا، در اذهان نسل جوان 
و همچنين القاي اين موضوع كه تنها راه حل مشكالت 
كشور مذاكره و س�ازش با امريكاست تأكيد كردند: 
آنچه كه مشكالت كشور را حل خواهد كرد، روحيه و 
تفكر انقالبي به معناي توكل به خدا، اعتماد به درون، 
شجاعت اقدام و عمل، بصيرت، عمل به توصيه هاي 
امام، ابتكار ورزي، اميدواري به آينده، نترسيدن از 
دش�من و تس�ليم نش�دن در براب�ر او اس�ت. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، 
رهبر انقالب اسالمي با اش��اره به مناسبت هاي تاريخي 
روز سيزدهم آبان، برجس��ته ترين آنها را حادثه تسخير 
النه جاسوسي دانس��تند و گفتند: اين روز، در واقع روز 
جوانان مومن، انقالبي، شجاع، دالور و مبتكر است كه با 
اقدام خود در تسخير النه جاسوسي، دشمن را از هرگونه 

حركت بازداشتند. 
  اس�ناد توطئه ه�اي امري�كا را ب�ه م�دارس و 

دانشگاه ها ببريد
حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي با ي��ادآوري توصي��ف امام 
بزرگوار)ره( از تسخير النه جاسوس��ي به عنوان »انقالب 
دوم« افزودند: اين توصيف و نامگذاري به دليل توطئه ها 
و خباثت هاي امريكا در قبل و بع��د از انقالب، برضد ملت 
ايران بود، زيرا دولت امريكا از هيچ تالش و اقدام رس��مي 
و غيررس��مي براي به شكست كش��اندن انقالب اسالمي 
فروگذاري نمي كرد و جوانان انقالبي، در آن زمان با تسخير 
النه جاسوسي، توطئه او را خنثي كردند. ايشان با اشاره به 
مدارك به دست آمده از داخل سفارت امريكا خاطرنشان 
كردند: اين مدارك كه به هنگام تس��خير النه جاسوسي، 
به صورت كاغذهاي خرد ش��ده درآم��ده بودند و با تالش 
و زحمت جوانان انقالبي، جمع آوري و بازس��ازي شدند، 

عمق توطئه ها و دشمني امريكا بر ضدملت ايران را نشان 
مي دهند. رهبر انقالب اسالمي به تدوين حدود هفتاد جلد 
كتاب از مدارك به دست آمده از سفارت امريكا اشاره كردند 
و با انتقاد از بي توجهي به اين كتاب هاي مهم و ارزشمند، در 
مدارس و دانشگاه ها گفتند: چرا هيچ نشاني از اين كتاب ها 

در مجموعه دروس مدارس و دانشگاه ها نيست؟
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي با تأكيد بر ل��زوم پيگيري اين 
موضوع از جان��ب وزير جديد آم��وزش و پ��رورش و وزير 
علوم، در جمع بندي اين بخش از س��خنان خ��ود افزودند: 
تس��خير الن��ه جاسوس��ي در 13 آب��ان س��ال 1358، در 
واق��ع واكن��ش طبيع��ي ب��ه توطئه ه��ا و دش��مني هاي 
 ابر قدرت��ي زياده خواه بود كه س��ال ها اي��ران را براي خود 
مي دانست و منابع و ثروت ملت ايران را غارت مي كرد، اما 
با پيروزي انقالب اسالمي اين كشور از دست او خارج شد. 
ايش��ان تأكيد كردند: رهبر اين حركت بزرگ هم شخص 
امام)ره( بودند زيرا در همان زمان تحركات مختلفي براي 
خنثي كردن حركت جوانان انقالبي در تسخير النه جاسوسي 

در جريان بود اما امام قاطعانه در مقابل آنها ايستاد. 
 هشدار به پشيمان شده ها و از نفس افتاده ها

رهبر انقالب اس��المي س��پس به برخ��ي حركت ها و 
تالش هاي خطرناك براي القاي دو اش��تباه در اذهان و 
افكار عمومي به ويژه جوانان اشاره كردند و گفتند: اين 
دو اشتباه عبارت است از: 1( ايستادگي امام بزرگوار در 
مقابل امريكا و اينكه مي فرم��ود: »هرچه فرياد داريد بر 
سر امريكا بكشيد« از سر تعصب و لجبازي بود. 2( حل 

مشكالت كشور در گرو مذاكره و سازش با امريكاست. 
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي افزودند: اي��ن دو تفكر غلط 
از طرف امريكا و همچنين عوامل وابس��ته آنها و برخي 
پشيمان شده ها و از نفس افتاده ها و دنياطلب ها، در حال 
تزريق به جامعه، به ويژه در مطبوعات و دانشگاه هاست. 
ايش��ان در خصوص تفكر غلط اول گفتند: اينكه تبليغ 
مي كنند ايس��تادگي امام)ره( در مقابل امريكا به علت 
تعصب و لجاجت و غرور بوده، به معناي آن است كه امام 
در ايستادگي خود در برابر امريكا منطقي نداشته است! 
در حالي كه ايستادگي نظام اسالمي و ملت ايران در برابر 
امريكا بر اساس استدالل هاي كاماًل منطقي است. رهبر 

انقالب اسالمي در بيان اين استدالل ها افزودند: سياست 
و ذات دولت اس��تكباري امريكا، براساس افزون طلبي 
و زياده خواهي است كه در طول س��اليان متمادي اين 
سياست را در نقاط مختلف جهان به ويژه منطقه غرب 
آسيا و ايران قبل از انقالب اعمال كرده است، بنابراين اگر 
در همان ماه هاي اول انقالب كمترين غفلتي مي شد و 
امام در برابر امريكا نمي ايستاد، دشمني كه از در بيرون 
شده بود، مجدداً از پنجره وارد مي شد. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي يكي ديگر از داليل منطقي ايستادگي امام در 
برابر امريكا را، دفاع از ارزش هاي انساني خواندند و تأكيد 
كردند: نظام امريكا با ارزش هاي انساني فرسنگ ها فاصله 
دارد و هنگامي كه امام)ره( مي فرمود »هر چه فرياد داريد 
بر سر امريكا بكشيد« يعني »مرگ بر دولت و نظامي كه 

هيچ سنخيتي با ارزش هاي انساني ندارد.« 
 نشانه هاي نابودي ارزش هاي انساني در امريكا

ايشان با اش��اره به مناظره هاي دو كانديداي انتخابات 
رياس��ت جمهوري امريكا گفتند: اي��ن دو كانديدا اين 
روزها حقايق و فجايعي را از داخل امريكا صراحتاً افشا 
مي كنند كه ما قباًل بس��يار كمتر از آن را مي گفتيم اما 
عده اي باور نمي كردند يا نمي خواس��تند ب��اور كنند، 
اما اكنون اظه��ارات آنها در مناظره ها نش��انگر نابودي 
ارزش هاي انساني در امريكاست. رهبر انقالب اسالمي 
با استناد به مطالب مناظره هاي اخير انتخابات رياست 
جمهوري امريكا در خصوص تبعي��ض نژادي و فقر در 
امريكا و تعل��ق 90 درصد ثروت امري��كا به يك درصد 
از مردم اين كشور، خاطرنش��ان كردند: لگدمال شدن 
ارزش هاي انساني و حقوق بشر، تبعيض و نژادپرستي 
از واقعيت هاي امروز جامعه امريكاست. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي يكي ديگر از داليل منطقي امام براي مخالفت 
با امريكا را پن��اه دادن به محمدرض��ا پهلوي در همان 
روزهاي اول انقالب و تالش براي طراحي مجدد آنچه در 
كودتاي 28 مرداد 1332 اتفاق افتاد، دانستند و گفتند: 
امام )ره( با بيان اينكه »هرچه فرياد داريد بر سر امريكا 
بكشيد« در واقع ملت را بيدار كرد و به آنان آگاهي داد 
و مانع از شكل گيري يك توطئه بزرگ در اوايل انقالب 

اسالمي شد. |بقيه در صفحه2

ساحلي  بازان ايران 
مصر را هم شكست دادند

دومين دي��دار تيم مل��ي فوتبال  ساحلي كشورمان در رقابت هاي   ورزشي
جام بين قاره اي جهان با برتري ملي پوشان كشورمان به پايان 
رسيد. دومين روز از رقابت هاي جام بين قاره اي جهان در حالي 
با چهار ديدار پيگيري ش��د كه ملي پوشان كش��ورمان پس از 
پيروزي برابر امريكا به مصاف تيم ملي مصر رفتند و موفق شدند 
اين تيم را هم 4 بر يك شكس��ت دهند. در اين مسابقه محمد 
احمدزاده و مسلم مسيگر هركدام دو گل براي تيم ملي ايران به 
ثمر رس��اندند. تيم ملي فوتبال س��احلي ايران در ديدار بعدي 
امشب به مصاف تيم روس��يه مي رود. روس��يه با سه قهرماني 
پرافتخارترين تيم رقابت هاس��ت. ديدار تيم هاي ملي ايران و 

روسيه امشب ساعت 19و 30 به وقت ايران برگزار مي شود. 

فعاليت ۲۷۰۰ شركت دانش  بنيان در كشور
رئيس امور مؤسسات و ش�ركت هاي دانش بنيان از فعاليت 2۷00 شركت  دانش  بنيان در كشور خبر داد.    جامعه
محمد صاحب كار خراساني، رئيس امور مؤسسات و شركت هاي دانش بنيان با بيان اينكه صندوق نوآوري 
و ش��كوفايي، معافيت هاي مالياتي و معافيت گمركي از جمله اين تسهيالت براي شركت هاي دانش بنيان 
است، گفت: قصد داريم بازار جديد 10هزار ميليارد توماني براي كاالهاي شركت هاي دانش بنيان ايجاد كنيم.  
وي تصريح كرد: در حال حاضر 13هزار و 849 شركت در سايت شركت هاي دانش بنيان داراي نام كاربري 
هستند، يعني اين شركت ها وارد فرآيند اوليه ثبت نام شده اند، 6 هزار و 756 شركت نيز ثبت نام خود را تكميل 
كرده و به فرآيند ارزيابي وارد شده اند؛ در حال حاضر ما بر اساس قانون موظف هستيم به تمام اين تقاضاها 
به صورت مستند اعالم كنيم كه آيا مشمول هدايت قانون مي شوند يا خير؛ همچنين از تعداد شركت هاي 

ثبت نام كننده تاكنون 2 هزار و 759 شركت تأييد شده اند.  
وي افزود: در انتهاي سال 92 تعداد 50 شركت دانش بنيان تأييد شده بودند، در حالي كه اين رقم در سال 
93 به يك هزار و 500 شركت رسيد، يعني 30 برابر شده و در حال حاضر 2 هزار و 759 شركت دانش  بنيان 

تأييد شدند. 

رهبر معظم انقالب در ديدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجويان:

 ۷0 جلد كتاب النه جاسوسي چرا در مدارس و دانشگاه ها نيست؟ سخنان 2 نامزد امريكا براي نابودي آبروي شان كافي است
 برجام خود دليل غلط بودن سازش با امريكاست

سازش با امريكا، نسخه پشيمان شده ها و از نفس افتاده هاست

دروغ بازگشت نخبگان در دولت يازدهم

ه 7
فح

| ص
ي 

دار
پاي »اختالس«

 1200ميلياردی هم
 »معوقه« شد!

ه 4
فح

| ص
ي 

اد
تص

اق

دوقطبي كم سابقه
 در امريكا

 5 روز به انتخابات

   بنياد ملی نخبگان 3 س�ال اس�ت برخالف 
اساسنامه عمل می كند

   دبير شورای عالی انقالب فرهنگی توضيح نداد كه در شرايط ركود علمی و اقتصادی  چگونه هر روز 
دو نفر از نخبگان به كشور باز می گردند

   همسر ش��هيد غوابش: بسيار دوس��ت داشتيم كه 
با حضرت آقا ديدار كنيم و اين فيض نصيب ما ش��د و 
تسكيني براي دلمان ش��د.  يك روز فراموش نشدني و 
به ياد ماندني بود، چ��ون واقعاً حس كرديم كه در كنار 

پدرمان قرار گرفتيم | همين صفحه

پس از معوقه خواندن فساد 8هزار ميلياردی
صندوق ذخيره فرهنگيان

گفت و گوي »جوان«
 با همسر شهيد عبدالمهدي كاظمي

واسطه ازدواج 
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