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 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

تبریز آدینه  خبرنگار 
اقامـت  بـه  تبریـز  جمعـه  سیاسـی  عبـادی  نمـاز 
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و امـام جمعـه تبریـز در 
محـل مصلـی امـام خمینـی)ره( بـا رعایت پروتـکل های 

برگـزار شـد. بهداشـتی 
سـید  المسـلمین  و  االسـام  حجـت  حضـرت 
محمدعلـی آل هاشـم در خطبـه هـای نماز جمعـه تبریز 
بـا اشـاره به منزلـت حضرت زهـرا)س( گفتند: در تفسـیر 
آیـه ۳۷ سـوره مبارکـه بقـره آمـده کـه یکـی از کلماتـی 
کـه حضـرت آدم)ع( بوسـیله آن توبـه کـرده و مـورد عفو 

قـرار  پـروردگار  گذشـت  و 
گرفـت نـام مبـارک حضـرت 

زهـرا)س( بـود.
فرهنـگ  شـورای  رئیـس 
افزودنـد:  اسـتان  عمومـی 
حضـرت  معرفتـی  روش 
زهـرا)س( در قالـب احادیـث 
گنجینـه  یـک  خطبـه  و 
اسـتخراج  بـرای  ارزشـمند 

از  بایـد  بانـوان  اسـت.  اخاقـی  و  الهـی  زندگـی  سـبک 
بگیرنـد. درس  ایشـان  زندگـی  سـبک 

مـادر  اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا  تبریـز  جمعـه  امـام 
بانـوان  بدیـل  بـی  نقـش  داشـتند:  اظهـار  خانـواده  در 
تاثیـر فرزنـدان  شـخصیت  گیـری  شـکل  کیفیـت   در 

 بی نظیری است.
تصریـح  اسـتان  علمیـه  هـای  حـوزه  شـورای  رئیـس 
کردنـد: حضـرت فاطمه زهـرا)س( خاصه و عصـاره نبوت 
نبـوت  و  امامـت  رسـمی  مقـام  اگرچـه  اسـت  امامـت  و 

نداشـت.
افزودنـد:  شـرقی  آذربایجـان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
خداونـد متعـال بـه خاطـر خشـم فاطمه)س( خشـمگین 
راضـی  فاطمـه)س(  رضایـت  و  خشـنودی  خاطـر  بـه  و 

می شـد و ایـن نشـان دهنـده عظمـت ایشـان اسـت.
امـام جمعـه تبریـز ادامـه دادنـد: باالتریـن درسـی که 

مـی تـوان ار ایشـان یاد گرفـت، درس عبودیـت و اخاص 
ایشـان اسـت. انسـانی کـه بـا عبـادت بیگانـه باشـد از 

سـعادت دنیـوی و اخـروی بـی نصیـب خواهد شـد.
جمهـور  رئیـس  سـفر  بـه  تبریـز  نمازجمعـه  خطیـب 
نشـان  شـواهد  کردنـد:  بیـان  و  کـرده  اشـاره  روسـیه   بـه 

مـی دهـد ارتباط ایران و روسـیه در منافع راهبردی اشـتراک 
دارد. ۲۵ میلیـون مسـلمان در روسـیه زندگی می کنند.

رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان بـا بیـان 
اینکـه روسـیه در ایـن شـرایط حسـاس بـا وجـود تحریم 
عاقـه منـد ارتباط بـا ما اسـت، گفتند: قـدرت منطقه ای 
ایـران، روسـیه را نیازمنـد بـه ارتبـاط با ایران کرده اسـت. 
توانـد  مـی  و  اسـت  صنعتـی  کشـورهای  جـزو  روسـیه 
بسـیاری از نیـاز هـای مـا را برطـرف کنـد و امیدواریـم 
ایـن سـفر موجـب افزایـش عـزت و پیـروزی ایـران باشـد.

ایشـان گفتنـد: سـخنرانی عزتمندانـه رئیـس جمهـور 
در مجلـس روسـیه بسـیار 
مـورد اسـتقبال نماینـدگان 
قـرار  کشـور  ایـن  مجلـس 

گرفـت.
رئیـس شـورای فرهنـگ 
ادامـه  در  اسـتان  عمومـی 
بـا بیـان اینکـه یکـی از راه 
هـای تحقق عدالـت مبارزه 
بـا فقر اسـت گفتتـد: مبارز 
بـا فسـاد نیـز یکـی دیگـر از راه هـای تحقـق عدالت و از 

اصـول انقاب اسـامی اسـت.
امـام جمعـه تبریـز تاکیـد کردنـد: حـق تـوده هـای 
مـردم را بایـد رعایـت کـرد. مبـارزه با سـو اسـتفاده ها از 

بازگشـت امـام خمینـی )ره( به ایران واقعـه ای در جریان انقـاب ۱۳۵۷ 
اسـت کـه طـی آن در ۱۲ بهمن سـال ۱۳۵۷ امام خمینـی )ره( پس از ۱۴ 
سـال تبعیـد بـه ایـران بازگشـت و در تهران مورد اسـتقبال قریب به سـه 
میلیـون ایرانـی قـرار گرفـت. ایـن روز در تقویم رسـمی با عنـوان روز آغاز 

دهه فجر، مشـخص شـده  اسـت.
بـا گسـترش قیام مردم و خروج شـاه از ایران، شـاپور بختیـار به عنوان 
آخریـن و تنهـا امیـد رژیم پهلوی و سـردمداران غربی پشـتیبان این رژیم، 
بـه عنـوان نخسـت وزیر باقی مانـده بـود. در طرف مقابل تظاهـرات مردم 
هر روز پر شـورتر و مصمم تر می شـد و شـعار اسـتقال،  آزادی، جمهوری 
اسـامی بعنوان اصلی ترین خواسـته مـردم در نهضت انقابـی به رهبری 
امـام خمینـی مطـرح می شـد. امـام خمینی کـه شـرط ورود خـود را به 
کشـور، خـروج شـاه، اعـام کـرده بودنـد، بـا فـرار شـاه در ۲6 دی ۱۳۵۷، 

تصمیـم به بازگشـت گرفتند.
 امـام خمینـی)ره( از سـیزده آبـان سـال ۱۳۴۲ تـا دوازده بهمن سـال 
۱۳۵۷، یعنـی حـدود چهارده سـال در تبعید به سـر برد و در سـال ۱۳۴۳ 
ابتـدا بـه ترکیـه و پس از مدتی به عراق تبعید شـد و اوقـات پایانی دوری 
از وطـن را در فرانسـه و در دهکـده ای بـه نـام نوفل لوشـاتو گذراند. نوفل 
لوشـاتو در روزهـای اوج نهضـت، به قلب تپنـده انقاب ایران تبدیل شـده 
بـود. وقتـی امـام را بـه ترکیـه تبعید مـی کردند، شـاه و امریـکا هیچ گاه 
پیـش بینـی نمـی کردنـد کـه او روزی پیروزمندانـه به ایـران باز گـردد و 

رژیـم شاهنشـاهی را از بن برکند.
 پـس از خـروج شـاه در ۲6 دی ۱۳۵۷، امـام در پیامـی کوتـاه خطـاب 
بـه خبرگـزاری های جهـان اعام کـرد: »خروج شـاه از ایـران، اولین مرحله 
پایـان یافتـن سـلطه جنایـت بار پنجاه سـاله رژیـم پهلوی می باشـد که 
بـه دنبـال مبـارزات قهرمانانـه ملـت ایران صـورت گرفته اسـت. مـن این 
پیـروزی را بـه ملـت تبریک مـی گویم.« همچنین ایشـان اعـام کرد که 

در اولیـن فرصـت بـه ایـران باز مـی گردند.
 در حالـی کـه یـاران حضـرت امـام و مبـارزان مذهبی، با وجـود تمام 
نگرانـی هـا در تدارک برگزاری مراسـم اسـتقبال باشـکوهی از امـام بودند، 
اعـام خبـر تصمیم امـام برای آمدن، مسـئوالن و سـردمداران رژیم پهلوی 
را سـخت بـه تکاپـو انداخت. آنان که به شـدت از تظاهـرات خیابانی مردم 
بـر ضـد رژیم پهلوی هراسـناک شـده بودنـد، ورود امام را به کشـور، پایانی 
بـر تمام امیدهایشـان می پنداشـتند و یقین داشـتند کـه در این صورت، 

طومـار سـلطنت پهلوی برچیده خواهد شـد.
 بنابرایـن، درصـدد مقابلـه بـا ورود امـام به کشـور یـا مانع تراشـی در 
برابـر تصمیـم امام برآمدنـد. بختیار در مقام نخسـت وزیری، نقشـه های 
گوناگونـی در سـر مـی پرورانـد کـه انفجـار هواپیمـای امـام یـا منحرف 
کـردن مسـیر هواپیمـای حامـل امـام و سـپس دسـتگیری ایشـان از آن 
جملـه بـود کـه هیـچ یـک عملی نشـد. تیر آخـر او، بسـتن فـرودگاه ها 
بـه روی هواپیمـای امـام بـود. در حالـی کـه قـرار بـود پـرواز انقـاب در 
روز ششـم بهمـن امـام خمینـی رحمـه اهلل را از فرانسـه بـه ایـران بیاورد، 
سـازمان هواپیمایـی کشـور اعـام کـرد که به علت بـدی هوا و نبـود دید 
کافی، همه پروازها لغو شـده اسـت. با انتشـار خبر بسـته شـدن فرودگاه 
هـا و جلوگیـری دولـت بختیـار از ورود حضـرت امـام به کشـور، مـردم با 
تظاهـرات و راه پیمایـی هـای خـود، به اقـدام دولت اعتـراض کردند. همه 
افسـران نیروهـای سـه گانـه در پایـگاه هـای خـود در تهـران، اصفهـان، 
کرمانشـاه، دزفـول، همدان و بوشـهر اعتصـاب کردند و سـپس به صفوف 
تظاهرکننـدگان معتـرض پیوسـتند. در تهـران، سـیل جمعیـت تظاهـر 

کننـده به سـوی فـرودگاه مهرآبـاد بـه راه افتادند.
 روحانیـان مبـارز سراسـر کشـور که بـرای اسـتقبال از امام بـه تهران 
آمـده بودنـد، با تحصن در مسـجد دانشـگاه اعـام کردند تا بازگشـت امام 
خمینـی)ره( به کشـور به تحصـن ادامه خواهنـد داد. مردم و دانشـجویان 
نیـز بـه جمع تحصیـن کنندگان می پیوسـتند. فـردای آن روز، مـردم در 
راه پیمایـی عظیـم یـک میلیونـی به مناسـبت رحلت پیامبر اسـام، در 
حمایـت از امـام شـعار دادنـد. در بسـیاری از نواحی شـهر تهـران نیز زد و 
ادامه در صفحه۳ ادامه در صفحه۲

12 بهمن؛ بازگشت امام خمینی به ایران،  
و آغاز دهه فجر

 قدرت منطقه ای ایران، روسیه را نیازمند به ارتباط با ایران کرده 
است. روسیه جزو کشورهای صنعتی است و می تواند بسیاری از 

نیازهای ما را برطرف کند و امیدواریم این سفر موجب افزایش عزت و 
پیروزی ایران باشد.

توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز در ایام کرونایی

بــا توجــه به شــیوع مجــدد بیمــاری منحــوس کرونــا، طبق 
دســتور نماینــده محتــرم ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه 
ــلمین  ــام و المس ــت  االس ــرت حج ــز حض شــهر تبری
ــه و  ــدف مقابل ــا ه ــم و ب ــی  آل هاش ــید محمدعل س
جلوگیــری از شــیوع بیمــاری منحوس کرونــا، هفته نامــه آدینه 
تبریــز فقــط در فضــای مجازی منتشــر خواهد شــد و تــا اطاع 
ثانــوی و بهبــودی اوضــاع کرونــا،  نشــریه در فضــای مجــازی بــا 
نــام آدینــه تبریــز در خدمــت خواننــدگان محتــرم قــرار خواهــد 

گرفت.
هفته نامه عبادی، سیاسی

                      آدینه تبریز

مبارزه با فقر و فساد الزمه تحقق عدالت 

6037998126696987 شماره کارت و شماره 
حساب بانک ملی کوی 

اطبا  به نام

 ستاد  پشتیبانی مدافعان سالمت زیر نظر 
نماینده محترم ولی فقیه در استان با همکاری

 دانشگاه علوم پزشکی استان تشکیل گردید
از تمام خیرین و شهروندان تبریز و علی الخصوص هیئات حسینی 

تقاضا دارد کمک های خود را به شماره حساب این ستاد واریز نمایند

0360662008006
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ادامه از صفحه اول

اهم بازدید و دیدارهاي مردمي نماینده ولي فقیه  در آذربایجان شرقي در هفته جاری

جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی بزرگداشت ایام 
اهلل دهه فجر و چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب 

شکوهمند اسالمی با حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه 
در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

دیدار آقای چتین تانر سرکنسول جدید جمهوری ترکیه 
در تبریز با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی

 و امام جمعه تبریز

تجلیل نماینده
 ولی فقیه
 در استان

 از مادران 
وهمسران شهدا 

در بین الصالطین 
نمازجمعه تبریز

همزمان با روز میالد حضرت فاطمه زهرا)س( و گرامیداشت 
مقام واالی مادر و بزرگداشت جایگاه زن دیدار و گفتگوی 

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با مادران و بانوان 
سالمند بستری در یکی از مراکز نگهداری سالمندان

کارمندان گمرک
مرزبان اقتصادی کشور هستند

مبارزه با فقر و فساد 
الزمه تحقق عدالت

فرازی از وصیت نامه شهدا

از اســتان آذربایجان شــرقی در ســخنرانی پیــش   ناظــر گمــرکات 
 خطبــه هــای نمازجمعــه تبریــز بــا اشــاره به اعیــاد پیــش رو و تبریــک میاد 
حضــرت زهــرا)س( و روز مــادر بــه مــادران بزرگــوار شــهدا وابــاغ پیــام و ســام 
ــان  ــه هم ــت: ب ــران گف ــوری اســامی ای ــرک جمه ــس کل ســازمان گم رئی
قدمتــی کــه مــردم والیــت مــدار تبریــز در احقــاق حــق و مســیر حــق گام 
برداشــته اســت ســازمان گمــرک نیــز بــه همــان انــدازه و قدمت نیزدر مســیر 

اشــتغال مولــد و تجــارت اســت.
لیلــی اورنگــی افــزود: بــا توجــه بــه ســبک زندگــی شــخصی و اجتماعــی 
حضــرت فاطمــه زهرا ســام انتخــاب روز میاد آن حضــرت برای گرامیداشــت 

روز زن و مقــام مــادر بســیار پســندیده اســت.
 مدیــرکل گمــرک تبریــز  خاطرنشــان کرد: بعــد از پیامبر)ص( حضــرت زهرا 
ــه مقــام واالی  )س( در مســیر حمایــت از والیــت گام برداشــته و در ایــن راه ب

ــل آمدند. شــهادت نای
وی یــادآور شــد: در مقــام مــادری هــم فرزندانــی چــون امــام حســن علیــه 
الســام و امــام حســین علیــه الســام و حضــرت زینــب ســام اهلل را تربیــت 
نمودنــد. و بــرای مــادران ســرزمین ایــران مایــه مباهــات اســت کــه از آن بانوی 

بزرگــوار الگوگیــری نمایند.
اورنگــی در ادامــه ســخنان خــود افــزود: حضــرت زهــرای مرضیــه)س( الگوی 
بــی بدیــل زن در اســام اســت و ســیره و منــش ایشــان بهتریــن الگــو بــرای 

جامعــه بــه ویــژه بانــوان اســت.
ناظــر گمــرکات اســتان آذربایجان شــرقی در بخــش دیگــر ســخنان خــود 
بــه وظایــف ســازمان گمــرک اســتان گفــت: مــا در ســازمان گمــرک کوشــیده 
ایــم در راســتای اعتــای شــعار اقتصــادی ســال بــا جدیــت بکوشــیم و از هیچ 

خدمتــی فروگذار نباشــیم. 
ــد.  ــی باش ــرک م ــی گم ــن( روز جهان ــم بهم ــه داد: ۲6 ژانویه)شش وی ادام
ــه  ــی دولــت ب ــران از دســتگاه هــای حاکمیت گمــرک جمهــوری اســامی ای
شــمار مــی آیــد  و وظایــف بســیار خطیــری عهــده دار اســت و در مرزهــای 
ــی ادعــا در حــال خدمــت رســانی بــه   ســرزمین مقدســمان همــکاران مــا ب

کشــورمان هســتند.
اورنگــی ادامــه داد: عملکــرد کارکنــان گمــرک بعنــوان مرزبانــان 
ــی  ــت و درج روز جهان ــژه اس ــت وی ــز اهمی ــمگیر و حای ــادی چش اقتص
ــوان  ــه عن ــا ب ــد. م ــی باش ــور،ضروری م ــمی کش ــم رس ــرک در تقوی گم
مرزبــان اقتصــادی کشــور وظیفــه و رســالتی عظیــم داریــم و متعهدانــه 

ــم. ــی پردازی ــه آن م ب
ناظــر گمرکات اســتان خاطرنشــان کــرد: امنیت واقتــدارو مهرورزی کــه امروز 
در جامعــه مــا جریــان دارد، نتیجــه تاش همه دســت انــدرکاران نظــام ازجمله 
کارکنــان صدیــق گمــرک اســت کــه براســاس آن ایــران اســامی امــروز مانــع 

اصلــی تــک قطبی شــدن جهــان بشــمار مــی رود.
وی افــزود: در اســتان مــا نیــز گمــرک نــوردوز بــه عنــوان تنهــا گمرکــی که 

بــا کشــورهای اروســیا در ارتبــاط اســت حائــز اهمیت اســت.
اورنگــی در ادامــه بــه اهمیــت گمــرک جلفــا اشــاره کــرده و گفــت: در دهــه 

هفتــاد ایــن گمــرک تنهاتریــن گمــرک فعــال کشــور محســوب می شــد.
وی افــزود: در جریــان کرونــا کــه مرزهــای زمینــی کشــور بســته شــده بــود 

تمــام وظیفــه صــادرات و واردات کشــور بــر عهــده گمــرکات کشــور بــود.

منابـع ملـی و دولتـی از اصـول انقـاب مـی باشـد.
بـه  شـرقی  آذربایجـان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
بارش برف در سرتاسـر اسـتان اشـاره کـرده و اظهار 
راه،  پلیـس  عوامـل  عزیـز،  راهـداران  از  داشـتند: 
اورژانـس و هـال احمـر و تمـام نیروهـای امـدادی 
و خدماتـی بـه خاطـر زحمتاتـی کـه در جـاده ها و 

داخـل شـهر متحمـل شـدند تشـکر مـی کنـم.
خطیـب نمازجمعـه تبریـز بـه سـخنرانی مقـام 
معظـم رهبـری در دیـدار بـا مـردم قـم اشـاره کرده 
انقابـی و  ایـران  و تصریـح کردنـد: تقابـل دائمـی 
ترغیـب  بـا  آمریـکا  اسـت.  داشـته  وجـود  آمریـکا 
رژیـم پهلـوی بـه کشـتار دنبـال ایـن بود کـه نظام 

شاهنشـاهی را حفـظ کنـد.
امـام جمعـه تبریـز افزودنـد: شکسـت عملیاتـی 
سیاسـی  نظامـی  رسـوایی  بـه  منجـر  طبـس  در 
تحلیلـی  اشـتباهات  جملـه  از  کـه  شـد  آمریـکا 

بـود. ایـران  مـردم  در شـناخت  آمریـکا 
خطیـب جمعـه تبریـز به تحـرکات عربسـتان در 
از جملـه  عـراق اشـاره کـرده و گفتنـد: عربسـتان 
کشـور هایـی اسـت که تاش هـای زیـادی در فتنه 
از  بسـیاری  اسـت.  داده  انجـام  عـراق  در  انگیـزی 
تروریسـت هـای داعـش کـه بـه عـراق وارد شـدند 

توسـط عربسـتان تامیـن مالـی می شـدند.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیه اسـتان تاکید 
پارلمانـی  انتخابـات  جریـان  در  عربسـتان  کردنـد: 
اخیـر در عـراق بـه دنبـال ایجـاد شـکاف و تفرقـه 
بیـن گـروه هـای سیاسـی بـود. عربسـتان تـاش 
بـرای نفـوذ اقتصـادی و تضعیف گروه هـای مردمی 

در عـراق داشـت.
ایشـان در خاتمـه  بیـان کردند: پس از شکسـت 
هـر  کـه  اسـت  آن  دنبـال  بـه  عربسـتان  داعـش، 
چـه بیشـتر عـراق را در حـوزه اقتصـادی بـه خـود 
وابسـته کنـد کـه منجـر بـه ضربـه زدن بـه عراق و 

ملـت عـراق خواهد شـد.

تقدیر نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و 
امام جمعه تبریز

 از خادمان  برف روب شهرداری تبریز

میز خدمت ادارات  مخابرات منطقه ای، 
شرکت توزیع نیروی برق ، شرکت آب 

وفاضالب ،شرکت گاز استان 
در  پیش از خطبه های نماز جمعه تبریز 

در مصلی حضرت امام) ره( تبریز 
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ادامه از صفحه اول

12 بهمن؛ بازگشت امام خمینی به ایران  و آغاز دهه فجر

خوردهـای شـدیدی میان نیروهـای انتظامی و تظاهرکننـدگان روی داد.
تیرانـدازی در نواحـی مختلـف لحظـه ای قطـع نمی شـد. خبرگزاری 
پاریـس اعـام کـرد یکی از میـدان های شـهر، به میدان جنگ شـباهت 
پیـدا کـرد و تعـداد کشـته هـا در پایتخت را سـه هـزار تن گـزارش کرد. 
روزنامـه اطاعـات نوشـت: »غـرب و جنـوب غـرب تهـران، غرق در شـعله 

هـای آتش بـود«.
 در پـی تحصـن هـا و تظاهـرات خونیـن مـردم در اعتراض به بسـته 
شـدن فـرودگاه هـا، دولـت بختیـار عقـب نشـینی کـرد و شکسـت را 
پذیرفـت. بختیـار در نهـم بهمن ماه اعام کـرد که فـرودگاه مهرآباد امروز 
بـاز خواهـد شـد و هیـچ ممانعتی بـرای ورود امام به کشـور وجـود ندارد. 
هیئـت دولـت در دهـم بهمن اعـام کرد کـه ورود هواپیمـای حامل امام 
بـه فـرودگاه مهرآبـاد تهران بدون اشـکال اسـت. با اعام ایـن خبر، کمیته 
اسـتقبال از امـام در پیامـی اعـام کـرد کـه امـام خمینی رحمـه اهلل در 

سـاعت نـه صبح پنـج شـنبه دوازده بهمـن در تهران خواهـد بود.
 شـامگاه یـازده بهمن، هواپیمـای امام خمینی رحمـه اهلل غرش کنان 
از فـرودگاه شـارل دوگل فرانسـه بـه آسـمان پرواز کـرد. امام نماز شـب را 
در طبقـه دوم هواپیمـا بـه جـای آورد و سـپس در طبقه پاییـن هواپیما 
اسـتراحت کـرد. مهماندار هواپیما از مشـاهده آرامش امام متعجب شـده 
بـود. هنـگام طلوع فجـر، امام و همراهـان نماز صبح را بـه جماعت به جا 
آوردنـد. زمـان ورود هواپیمـا بـه آسـمان ایران، خبرنـگاری از امام پرسـید: 
»چـه احساسـی داریـد؟« و امـام پاسـخ داد: »هیچ.« امام هیچ احساسـی 
نداشـت؛ چـرا کـه او فقـط بـر مبنای تکلیـف عمل مـی کرد. پیـروزی و 
شکسـت بـرای او، هـر دو زیبـا بـود. همان طور کـه شکسـت، او را ناامید 

نمـی کـرد، پیروزی نیز احساسـات شـخصی اش را برنمـی انگیخت.
 پـرواز بازگشـت سـید روح اهلل خمینی از فرانسـه به تهـران با همراهی 
تعـداد زیـادی انجـام شـد کـه شـامل سیاسـت مداران انقابـی، مامـوران 
و  خمینـی  آیـت اهلل  خانـواده  دیـده،  آمـوزش  چریک هـای  آمریکایـی، 
خبرنگارهـا بودنـد. برخـی از ایـن افـراد در زیر فهرسـت نوشـته شـده اند.

 امـام خمینـی رحمـه اهلل در فـرودگاه مهرآبـاد پـس از شـنیدن پیام 
ملـت، سـخنانی ایـراد فرمـود. ایشـان ابتـدا از تمام اقشـار ملـت از پیر و 
جـوان، روحانـی و کسـبه، قاضـی و وکیل، کارمنـد و کارگر و کشـاورز که 
در راه رسـیدن بـه پیـروزی رنـج و مصیبـت دیدنـد و ثابـت قـدم ماندند، 
صمیمانـه تشـکر کـرد. ایشـان در بخشـی از سـخنان خود، تـاش های 
محمـد رضـا را بـرای بازگشـت به ایـران و حفظ سـلطنت، نـاکام خواند و 
تـاش هـای آنـان را به دسـت و پا زدن بـرای حفظ سـلطنت تعبیر کرد.

 امـام در ایـن سـخنان بـا بیـان رمز پیـروزی فرمـود: »ما بایـد از همه 
طبقـات ملـت تشـکر کنیم کـه این پیـروزی تـا اینجا به واسـطه وحدت 
کلمـه بـوده اسـت. وحـدت کلمه مسـلمین، همـه، وحدت کلمـه اقلیت 
هـای مذهبـی با مسـلمین، وحـدت دانشـگاه و مدرسـه علمـی، وحدت 
روحانـی و جنـاح سیاسـی. مـا بایـد همه این رمـز را بفهمیم کـه وحدت 

کلمـه، رمـز پیـروزی اسـت و این رمـز پیـروزی را از دسـت ندهیم«.
 دو حادثـه، از مهـم تریـن پـی آمدهای بازگشـت امـام خمینی رحمه 
اهلل اسـت کـه به سـرعت موجـب پیـروزی انقاب اسـامی شـد: انتصاب 
دولـت موقـت و بیعت نظامیـان با امام خمینی رحمـه اهلل . امام خمینی 
در ۲6 دی مـاه در آسـتانه خـروج شـاه از کشـور اعـام کـرد که مـا دولت 
را بـه همیـن زودی اعـام خواهیـم کـرد. در پانزده بهمن، نخسـت وزیری 

مهنـدس بـازرگان به تصویب شـورای انقاب رسـید.
منبع: 

آینده انقاب اسـامی ایران - تالیف اسـتاد شـهید مطهری - انتشارات 
صدرا - سال ۱۳6۲

آداب نمازجمعه

ادله منصب بودن امامت جمعه درفقه شیعه
۲. درباره حکمت خطبه های نماز جمعه فرماید:

ــر  ــون لامی ــأراد أن یک ــام، ف ــهد ع ــة مش الن الجمع
ســبب الــی موعظتهــم و ترغیبهــم فــی الطاعــة و 
ترهیبهــم مــن المعصیــة و توقیفهــم علــی مــا اراد مــن 
مصلحــة دینهــم و دنیاهــم و یخبرهــم بمــاورد علیهــم 
ــرة  ــا المض ــم فیه ــی له ــوال ال ــن االه ــاق)و( م ــن االف م
ــًا و  ــاة منفص ــی الص ــر ف ــون الصاب ــة و الیک و المنفع
لیــس بفاعــل غیــره ممــن یــؤّم النــاس فــی غیــر یــوم 

ــة؛۳۵ الجمع
حضــور  محــل  جمعــه،  نمــاز  مصــای  چــون 
ــن مشــهد  ــد ای ــردم اســت، شــارع می خواه ــی م تمام
ــلمانان  ــر مس ــر و رهب ــار امی ــیله ای در اختی ــام، وس ع
ــردم را  ــر مهــم، م ــن منب ــا اســتفاده از ای باشــد کــه ب
ــد  ــویق نمای ــت تش ــه طاع ــان را ب ــد و آن ــه کن موعظ
ــی  ــار گوناگون ــا را از اخب ــاز دارد و آنه ــت ب و از معصی
کــه از آفــاق می رســد و منافــع یــا مضــار مــردم 
ــار  ــن اخب ــردم از ای ــازد و م ــع س ــت مطل در آن اس
ــی  ــی از کس ــر مهم ــن ام ــند، و چنی ــاع نباش بی اط
ــان جماعــت کــه  ــر ســاخته نیســت و از امام جــز امی
چنیــن  می کننــد  نمــاز  پیشــوایی  غیرجمعــه  در 

برنمی آیــد. امــوری 

ســخن در رابطه با وظایف متقابل همسران است،از جمله 
مســائلی که زن و شــوهر در خانواده موظــف به مراعات آن 
هســتند، خوش اخاقی است   شوهر الیق و شایسته کسی 
اســت که جز با زبان محبت و تکریم و احترام ســخن نمی 
گوید و کام زرین و آرامش بخش به همســر خود تقدیم می 
کنــد و از زبان تهدید تنبیــه و تحقیر در ادبیات خود پرهیز 
می کند، در مقابل، زن الیق و خوش اخاق بانویی اســت که 
زیبایی کام و جذابیت بیان را سرمایه ارزشمند خود می داند 
و از هــر فرصتی برای اباغ پیام محبت و مودت بهره می برد 
در لحظات بحرانی زندگی که چه بســا مرد عصیانی باشــد 
با زبان آرام و شــیرین و لطیف آب برآتش عصبانیت همســر 

خویش می ریزد
 همه اینها در ســایه خوش اخاقی در زندگی مشــترک 
میســر می شود  در خانواده ای که خوش اخاقی برقرار است 
ایثــار معنا پیدا می کند، رفتارها بر مبنای احســان و نیکی 
شــکل می گیرد، صداقت و راستگویی بر محفل خانه حاکم 
می شــود زوجین نسبت به هم اهل دلسوزی می شوند همه 

اینها از برکات خوش اخاقی است.
و در طرف مقابل، صفت ناپسند بد اخاقی است این رذیله 

اخاقــی زندگــی را تیره وکار می کنــد در زندگی خانوادگی 
موجــب عوارضی مانند تندخویی بی حوصلگی بهانه گیری و 
امثال این رفتارها که  ویرانگر خانواده است می شود، بی جهت 
نیست که رسول گرامی اســام می فرمایند: »یکی از شاخه 
های ســعادت آدمی در زندگی خوش اخاقی است و از جمله 

عوامل شقاوت او بد اخاقی است« ۱
اولین اثر بد اخاقی ضایع شــدن شخصیت انسان است، 
چون بد اخاقی از انســان چهره ناپسند و نامطلوب ارائه می 
کند و با مشــاهده آن، صفات ارزشمند انسان و فضیلت های 

اخاقی باطنی او خوار و ذلیل وحقیر می شود.
 از این جهت، محیط خانه محل آرامش زن و مرد است اما 
همین محیط بــا بداخاقی یکی از طرفین تبدیل به جهنم 
می شــود آرامش جایش را به اضطــراب و دلهرگی می دهد، 
مهربانی  جایش را به خشونت و ناهنجاری واگذار می کند به 
خاطر همین مخاطرات وجود نازنین رســول خدا می فرمایند: 
»زنی که با مرد خود بداخاقی کند اگر روزها روزه دار باشد و 

شبها تا صبح عبادت کند، اهل جهنم است«۲
 و همینطــور در مورد مرد هم کام مشــابهی دارد و می 
ُق َعلی اَْهلِِه، قالوا یا رَُســوَل اهلّلِ  َو  یِّ فرماید: » َشــرُّ الّناِس الضَّ
قاَعلی اَْهلِِه قاَل: الرَُّجُل اِذا َدَخَل بَْیَتُه َخَشَعِت  َکْیَف یَُکوُن َضیِّ
اْمرَأَتُُه َو َهرََب َولَُدُه َو َفرَّ َفاِذا َخرََج َضِحَکِت اْمرَأَتُُه َو اْســَتأْنََس 
اَْهُل بَْیِتِه؛« بدترین مردم کسی است که بر خانواده اش سخت 
گیر باشــد. گفتند ای رســول خدا!ســخت گیری بر خانواده 
چگونه است؟ فرمودند: مرد وقتی وارد خانه شود، همسرش از 
اوهراسان و فرزندان از او گریزان شده، فرار کنند و چون بیرون 
رود همسرش شاد گردد وخانواده اش با یکدیگر انس گیرند.۳

تاثیرات خوش اخاقی در بین اعضای خانواده
۱- انسجام خانواده: اگر مشکلی هم در بین اعضای خانواده 
با یکدیگر وجود داشته باشد، می توان با برخورد خوش و ادب، 
در مــورد آن صحبت و به حل آن پرداخت. اما اگر بدخلقی را 
ماک قرار دهیم، سبب افزایش بیشتر اصطکاک بین افراد و 

پیچیده تر شدن مشکل خواهد شد.
۲- نشاط خانواده: وجود شادی و نشاط سبب رشد خانواده 
در ابعاد مختلف و حرکت به ســوی سازندگی و شکوفایی آن 
خواهد شــد. اگر نشاط در خانواده ای برقرار باشد، خانواده به 
کارکردهای واقعی خود دست خواهد یافت. امیرالمومنین)ع( 
فرمودند: »بحســن االخاق یَطیب العیــش« با اخاق نیک، 

زندگی خوش می شود.۴
۳- رشــد معنوی: هرچه فرد در معنویات رشــد نموده و از 
ایمان کامل تری برخوردار شود، سبب سازگاری بهتر با دیگران 

و رعایت بیشــتر اصول اخاق بین فردی در او خواهد شد. از 
آنجا که خوش اخاقی ســبب رشد معنوی فرد می گردد، لذا 
این کارکرد را در پی خواهد داشت. پیامبر خدا)ص( فرمودند: 
ی َمْجلِســاً یَْوَم الِْقَیاَمِة أَْحَسُنُکْم ُخُلقاً َو َخْیرُُکْم  » أَْقرَبُُکْم ِمِنّ
ِلَْهلِِه «۵ نزدیک ترین همنشــین شما با من در روز قیامت، 

خوش خلق ترین و بهترین شما برای خانواده اش است.
 ۴- تکریم اعضای خانواده: خوش اخاقی ســبب کســب 
احترام و تکریم برای شــخص شــده و جایگاه اجتماعی او را 
بهبود می بخشد. امام علی )ع( می فرمایند: » َکْم ِمْن َوضیٍع 
رََفَعُه ُحْســُن ُخلِْقِه « چه بســیار فرد بی مقداری که خوش 

رویی، او را برتری داده است.6
اگر این ویژگی را بخواهیــم در میان افراد خانواده متصور 
شــویم، خوش اخاقی سبب می شود تا حرمتها و مرز ها در 
خانواده حفظ شده و احترام متقابل در بین اعضا برقرار باشد.

۵- تحمل ســختی ها: بهره مندی افراد خانواده از اخاق 
نیکو ســبب می شــود تا نامایمات را با روحیه باال به خوبی 
پشت سر بگذارند. در این زمینه نیز امیرالمومنین )ع( فرموده 
اند: » َمْن َحُسَن ُخلُْقُه َسُهلَْت لَُه ُطُرُقُه « هرکس خلقش نیکو 

شد، راههای زندگی برایش هموار می گردد.۷

6-  اصــاح روابط: گاه در بین اعضــای خانواده به جهت 
تاقی اهداف و تزاحم منافع، ممکن اســت اختافاتی بوجود 
آید و در عین حال، بر اثر گذشــت زمــان و نپرداخت به آن، 
ممکن است این اختاف ها سبب کینه شود. هیچ چیزی جز 
برخورد خوش و اخاق پســندیده اینجا نمی تواند این کینه 
ها را ســامان داده و از دلها بزداید. چنانچه رســول اکرم)ص( 
ِخیَمِه«]۱۲[ خوش رویی  فرمودند: »ُحْسنُ  الِْبْشِر یَْذَهُب  بِالسَّ

کینه را می زداید.
۷- جلب محبت: همه انســانها برخورد خوش را دوســت 
دارند و از برخورد بد تنفر دارند. یکی از تکنیک های موفقیت 
در بازاریابی، هنر برخورد خــوش و خوش رویی در ارتباطات 
است. همین برخورد خوش سبب جلب محبت و توجه مردم 
شده و باعث می شــود تا فرد بازاریاب فروش باالیی را داشته 
باشــد. محبت و مهربانی و در پی آن استحکام خانواده، ثمره 

خوش اخاقی اعضای خانواده با یکدیگر خواهد بود.
امام باقر)ع( فرمودند: »َصِنیُع الَْمْعُروِف َو ُحْســُن الِْبْشــِر 
ِ َو یُْدِخَاِن الَْجنَّه« نیکوکاری  َه َو یَُقرِّبَاِن ِمَن اهللَّ یُْکِسَباِن الَْمَحبَّ
و خــوش رویی محبت آفرین اند. انســان را به خدا نزدیک و 

داخل در بهشت می کنند.8
8- شــیرین شــدن زندگی: هیچ چیز مانند اخاق نیکو 
نمی تواند زندگی را شــیرین و شــاد نماید. حتی اگر ثروت 
کانی در یک خانواده وجود داشــته باشد اما افراد آن خانواده 
و بالخصــوص والدین، با یکدیگر و فرزندان با برخورد بد رفتار 
نمایند، این ثروت سبب خوشی و شیرینی این زندگی نخواهد 
شــد. حضرت علی )ع( در کامی زیبا می فرمایند: »اَل َعْیَش 
أَْهَنُأ ِمْن ُحْسِن الُْخُلق «هیچ زندگی، گواراتر از زندگی آمیخته 

به اخاق نیک نیست.9
پاورقی ها:

۱-   مستدرک الوسایل ، ج8، ص۴۴۷
۲-   مستدرک الوسائل ، ج۱۴، ص۲۳9

۳- مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج 8، ص ۲۵
۴- معدن الجواهر، ص۷۲.

 ۵ - محمدبــن علــی ابن بابویه، عیون اخبــار الرضا)ع( ، 
ج۲، ص۲8

6- شرح غررالحکم، ج ۴، ص ۵۵8
۷- شرح غررالحکم ، ج ۴، ص ۵۵8.

8- مســتدرک الوســائل، ج۱۲، قــم : آل البیت، ۱۴۰8ق، 
ص۳۴۴

9- عیــون الحکم و المواعــظ، قم: دارالحدیــث، ۱۳۷6، 
ص۵۳9-

وظائف زن و مرد

)خوش اخالقی( 
حجت االسالم جلیل جلیلی قسمت  یازدهم 

خطبه های نمازجمعه 
شهرستانهای آذربایجان شرقی

اگر  زن در خانه نسل خوبی تربیت کند منشأ بزرگترین 
اثرات در جامعه خواهد شد

حجت االســام جلیــل جلیلی در خطبه هــای نماز جمعه 
ســردرود ضمن توصیه خود و نمازگزاران به تقوای الهی، با اشاره 
بــه مکتب حضرت فاطمه زهرا س افــزود بر خاف نگاه غرب به 
زن،  اســام واالترین منزلت را برای زن در نظر گرفته است زن را 
کنــز عاطفه و محبت و نیز ضمانت کننــده معنویت در جامعه 
می داند در حالی که  در جهان بینی غرب، زن وســیله ای برای 
رونق بخشــی کاالهایی تجاری و ابزاری  برای بازاریابی و تبلیغات 

است 
امــام جمعه ســردرود گفت : اگر زن در خانه نســل خوبی 
تربیــت کند منشــأ بزرگترین اثرات در جامعه خواهد شــد به 
 امیــد اینکه همه زنان جامعه ما حضرت فاطمه زهرا ســام اهلل 

کنند. الگو گیری 
جلیلی در بخش دیگری از خطبه ها ضمن شکر گزاری به درگاه 
احدیت بخاطر نزوالت آســمانی با تشکر از نیروهای خدمات شهری 
شهرداری بخاطر روانسازی رفت و آمد از مسئولین استانی درخواست 
کرد نسبت به تامین تجهیزات موتوری برای اینکار در شهر سردرود 

توجه ویژه داشته باشند 
ایشان همچنین از مردم درخواست کردند با عنایت به برودت هوا 

در استفاده از گاز صرفه جویی های الزم را داشته باشند 
خطیب جمعه سردرود با یاد آوری سفر رئیس جمهور به روسیه 
تاکید کرد دشــمن با فضا سازی رســانه ای به دنبال کم اهمیت 
نشــان دادن این راهبرد بزرگی که توسط دولت پیش گرفته است 
که مراودات سیاســی و اقتصادی را با کشور های همسایه و همسو 

گسترش دهد

امام جمعه هشترود: دولت انقابی عاوه بر نگاه به درون با 
دنیا در حال تعامل است

امام جمعه هشترود گفت: دولت انقابی دکتر رئیسی عاوه بر نگاه 
به درون، با دنیا بر اســاس راهبرد رهبری یعنی کشورهای همسایه، 

کشورهای مسلمان و همچنین کشورهای همسو تعامل دارد.
حجت االسام حسن جعفریان در خطبه های نماز جمعه این هفته 
هشترود افزود: رابطه با کشورهایی چون چین و روسیه نیز در همین 

راستاست اما متاسفانه دولت قبلی از این ظرفیت هیچ بهره ای نبرد.
وی ادامه داد: دولت انقابی دکتر رئیســی با کشورهایی که خوی 
استکباری ندارند، رابطه برقرار خواهد کرد و از ظرفیت آنها بهره خواهد 

برد.
وی اضافــه کرد: دولت راهبرد خنثی ســازی تحریم ها را در پیش 
گرفتــه و در کنار آن بحث مذاکره را با عزت ادامه می دهد تا بهانه به 

دست برخی ها ندهد. 
امام جمعه هشــترود بیان کرد: مســئوالن فرهنگی، آموزشی و 
رسانه ای باید بدانند دشمن سعی دارد نقش مادری و همسری را بین 

دختران ایرانی کم رنگ کند.
حجت االســام جعفریان اظهار داشت: دشمنان برای تحقق این 
هدف، گســترش طاق و کاهــش ازدواج و همچنین کاهش رغبت 
دختران امروزی به مادر شــدن را دنبال می کنند تا بنیان خانواده در 

جامعه اسامی ایران تضعیف شود.
وی با تبریک میاد حضرت زهرا )س( اظهار داشت: دختران امروز 
کشور فرزندان این انقاب هستند و باید حضرت زهرا )س( و اندیشه 

فاطمی را الگوی زندگانی خود قرار بدهند.
خطیب جمعه هشــترود همچنین با اشــاره به تغییر فرماندار 
هشــترود، بیان کرد: فرمانــدار فعلی جزو فرمانداران تاشــگر این 
شهرســتان بود و ما نیز از تاش های  ایشــان قدردانی می کنیم و با 
تبریک به فرماندار جدید امیدواریم ایشان نیز برنامه های جدی برای 

رفع مشکات شهرستان داشته باشد.

امام جمعه ملکان: بدخواهان از طریق فضای مجازی ذهن 
جوانان را مخدوش می کنند

امام جمعه ملکان با اشــاره به اینکه هیچ نظــارت و کنترلی بر 
شبکه های اجتماعی وجود ندارد، گفت: این موضوع موجب شده است 

تا معاندان و بدخواهان ذهن جوانان را مخدوش کنند.
حجت االســام حافظ زمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته 
ملــکان افزود: باید با ایجاد فضای امن و مطمئن در فضای مجازی از 

انحراف ها و رواج بعضی ناهنجاری ها جلوگیری شود.
وی همچنین ســفر رییس جمهوری به روسیه را نقطه عطفی در 
گسترش روابط دو کشور دانست و اظهار داشت: این سفر با دستور کار 
توسعه تعامات اقتصادی و تجاری دو کشور در راستای نگاه راهبردی 

ایران به شرق انجام شد. 
به گفته وی کارشناسان و تحلیل گران عرصه سیاست خارجی در 
این ارتباط تاکید دارند که گســترش روابط ایران با حوزه شرق برای 
تقویت جایگاه ایران هم از موضع بازیگری ژئوپلیتیکی و اقتصادی و هم 

از موضع سیاسی در برابر فشار غرب حائز اهمیت است.
امام جمعه ملکان افزود: ســفر آقای رییسی به روسیه با توجه به 
تحــوالت جاری در منطقه و عرصه بین الملل و این که پوتین در ایام 
شیوع کرونا دیدارهای خود با مقامات خارجی دیگر کشورها در جریان 
سفر به روســیه را به حداقل ممکن رســانده، مورد  توجه برخی از 

کشورهای منطقه و فرا منطقه قرار گرفته است.
حجت االســام  زمانی همچنین با اشــاره به فرا رســیدن والدت 
حضرت فاطمه زهرا)س( و روز مادر، لزوم تاسی بانوان از سیره و روش 

زندگی ام ابیها را مورد تاکید قرار داد.
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 نماز و روزۀ نیابتی
آیا کسی که نماز و روزة قضای خودش را بر عهده دارد، می تواند نماز 

و روزة شخصی را که از دنیا رفته است بجا آورد؟
جواب: در مورد نماز مانعی ندارد ولی در روزه، چنانچه اجیر شده باشد، 
اشکال ندارد اما اگر بدون اجاره و به صورت مجانی بوده، بنابر احتیاط 
واجب صحیح نیست؛ البته پسر بزرگ در هر صورت می تواند روزة قضای 

پدر را انجام دهد.
 خمس ارزش افزوده ارث

زمین ارثی را پس از بیست سال فروختم، آیا به ارزش افزودة آن خمس 
تعلق می گیرد؟

جواب: خمس ندارد، مگر آنکه زمین را با قصد سود و رشد قیمت نگه 
داشته باشید، که در این صورت، پس از فروش، بنابر 
احتیاط واجب ارزش افزودة آن از درآمد سال حساب 
می شود که در صورت موجود بودن آن در پایان سال 

خمسی، خمس آن باید داده شود.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی

) 8 بهمن 1400 (
ــان جنــگ  ــواي روس در جری تصــرف آذربایجــان توســط ق

ــي اول )۱۲9۳ش( جهان
ــرد از رجــال  درگذشــت »سیدحســن تقــي  زاده« آخریــن ف

ــروطیت )۱۳۴8 ش( دوران مش
تحصــن روحانیــون انقابــي در مســجد دانشــگاه تهــران در 

اعتــراض بــه بســتن فــرودگاه  هــاي کشــور )۱۳۵۷ ش(
وفــات ادیــب و دانشــمند گرانمایــه اســتاد »محمــد 

)۱۳۵8ش( فراهتــي« 
برگــزاري نخســتین مجمــع عمومــي جهاني اهل بیــت )ع( 

در تهران )۱۳۷۲ش(
شهادت شهید عبدالمهدی ماندنی  پور )۱۳6۱ش(

غامحســین دانشــی نماینــده آبــادان در مجلــس بــه رگبار 
ــدازی را  ــن تیران ــن ای ــل بســته شــد. ســازمان موحدی مسلس

بعهــده گرفــت)۱۳۵۷ش(
ــران  ــام در ته ــت ام ــل اقام ــوان مح ــه عن ــاه ب ــه رف مدرس

ــد)۱۳۵۷ش( ــن ش تعیی
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری 

) 25 جمادی الثانی 1443 (
ــه  ــب ب ــي« ملق ــم ثَْعلَب ــن قاس ــي ب ــت »یحی درگذش

»ابوزکریــا« ادیــب و شــاعر مشــهور عــرب)6۱6 ق(
ــت  اهللَّ  ــرت آی ــد حض ــوار تقلی ــه و مرجــع بزرگ ــد فقی  تول

ــي« )۱۳۱۲ ق( ــي اراک ــیخ محمدعل ــاج ش »ح
رویدادهای مهم این روز در تقویم میادی

) 28 ژانویه 2022 (
ــان  ــن زن ــي از بزرگ تری ــْت« یک ــْس کولْ ــادام فران ــد »م تول

ــان )۱8۷۳م( )ر.ک: ۳ اوت( ــنده جه نویس
 درگذشــت »ویلیــام ییْتــزْ« شــاعر و ادیــب بــزرگ ایرلنــدي 

)۱9۳9م(
روز جهاني کمک به جذامیان

 مرگ »شارلماني« از امپراتوران مقتدر اروپا )8۱۴م(

سخنان امام خمینی )ره( در مورد پیروزی انقاب اسامی
 پیروزي نهایي وقتي است که اسام، به همه ابعاد و به همه 
احکامش در ایران پیاده شود؛ وپیروزي باالتر آن که در همه اقطار 

عالم، اسام حکومت کند .اسام مایه سعادت بشر است.
 حفظ این پیروزي از اصل پیروزي مشکل تر است .

جاویــد باد پرچم پر افتخار اهلل اکبر، که رمز پیروزي معجزه 
آساي ملت بزرگ ایران است . 

 این پیروزي ارتباط به من نداشت، من یک طلبه هستم و 
نباید این را به من منتســب کنید! پیروزي ارتباط به ملت هم 

نداشت، این پیروزي مربوط به خدا بود .
 این پیروزي انقاب ما پیروزي بود که به برکت اسام و گرایش 

به اسام و با فریاد اهلل اکبر به دست آمد . 
 تا روحیه شــما توجه به آن مبدأ قدرت دارد پیروزید، از آن 

منفصل نشوید .
پیروزي آن اســت که مورد توجه حق تعالي باشد، نه اینکه 

کشوري را بگیرید .
  کمي عده، با اینکه قدرت روحي در کار باشد و انسجام در 
کار باشــد و تعهد به اسام در کار باشد، اسباب ضعف نخواهد 

شد .
 شما پیروزید، براي اینکه اسام پشتیبان شماست .

 کسي که با خدا باشد خدا با اوست، و پیروزي با اوست .
 اگر تمام عالم هم به ضد ما قیام کنند و ما را هم نابود کنند، 

ما پیروزیم . امام خمیني)ره(
 ما ترس نداریم، براي اینکه ما حقیم.وقتي حق هســتیم، 
غالب هم بشــویم ما حق هستیم، مغلوب هم بشویم ما حق 

هستیم .
 این طور نیست که ما خوف این را داشته باشیم که شکست 
بخوریم.اوالً که شکســت نمي خوریم، خدا با ماست؛ و ثانیاً بر 
فرض این که»شکست صوري« بخوریم »شکست معنوي« نمي 

خوریم ،و پیروزي معنوي با اسام است، با مسلمین است .

صحيفه نور امام خميني )ره(

جاذبه هاي گردشگري

منبع و ماخذ:
ــراث  ــازمان می ــهر - س ــران ش ــاری ای ــخ معم ــنامه تاری دانش

ــران ــگری ای ــی و گردش فرهنگ

شهرســتان ورزقــان بــه دلیــل قــرار گرفتــن در منطقــه زیبــای 
ارســباران دارای مناظــر بدیــع و بکــر طبیعــی همچــون روســتا 
ــای  ــی و دره زیب ــه چیچکل ــور، منطق ــای گل آخ ــار زیب و آبش
ــه  ــین و خان ــه جوش ــون قلع ــی چ ــای تاریخ ــونگون و بناه س
امیرارشــد در انتظــار حضــور مهمانــان اســت و صنایــع دســتی 
ــه عنــوان  ــی را ب ــی و گلیــم باف ــی باف ــی چــون ورن ــی همتای ب

تحفــه بــه مهمانــان عرضــه خواهــد نمــود.
ــبز  ــرگل و سرس ــاي پ ــه  ه ــا و دامن ــا دشــت  ه ــي ب چیچکل
عطرآگیــن، جنــگل  هــاي سرســبز، رودخانه  هــاي پــر آب و نواي 
پرنــدگان خــوش  الحــان در قطعــه  اي از بهشــت زمینــي بــه نــام 
بهشــت گمشــده در حوالــي شهرســتان ورزقــان جمــع شــده و 

ــد. ــوش خــود فرامي خوان ــه آغ ــه طبیعــت را ب عاقمنــدان ب
ایــن منطقــه از مناطــق عمــده گردشــگري طبیعــي اســتان 
آذربایجــان  شــرقي محســوب مــي  شــود کــه دربرگیرنــده پدیــده  

هــاي کــم  نظیــر و ویــژه طبیعــي بســیار اســت.
چیچکلــی کــه در زبــان ترکــی بــه معنــی مکانــی پــر از گل 
مــی باشــد در پانزده کیلومتــری ورزقان از شهرســتانهای آذربایجان 
شــرقی قــرار داشــته و در اردیبهشــت و خــرداد همــه جــای ایــن 
منطقــه پوشــیده از انــواع گل مــی گــردد. ایــن منطقه پوشــیده از 

جنــگل و انــواع گل و گیاهــان متنــوع و داروئــی مــی باشــد.
از گونــه هــای جانــوری منطقــه مــی تــوان از پســتانداران بــه 
ــک ،  ــه کب ــدگان ب ــغال و... و از پرن ــوه ای ، ش ــرس قه ــراز، خ گ
ــی  ــا و پرنــدگان شــکاری چــون عقــاب طای کبــک چیــل وابی
ــان اشــاره کرد.البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه در  ،الچیــن و باالب
فصــل مهاجــرت ، پرنــدگان آبــزی نظیــر اردک سرســبز، خوتــکا 
و ....در رودی دائمــی کــه ازایــن ارتفاعــات سرچشــمه مــی گیــرد 

ــی شــود. دیــده م

منطقه جنگلی چیچکلی

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی گفتنــد: 
ــا  ــر معن ــن پ ــی ۲۲ بهم ــال در راهپیمای ــور امس حض
اســت از ایــن رو بایــد بــرای تبییــن دســتاوردهای انقاب 
اســامی در کنــار برنامــه هــای عمومــی بایــد در فضای 

مجــازی محتواهــای فاخــر تولیــد کنیــم.
ــر  ــی دفت ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــز ب ــه تبری آدین
ــرت  ــرقی حض ــان ش ــه در آذربایج ــی فقی ــده ول نماین
حجت االســام والمسلمین ســید محمدعلی آل هاشم 
ــزی  ــه ری ــذاری و برنام ــت گ ــورای سیاس ــه ش در جلس
بزرگداشــت ایــام اهلل دهــه فجر چهل و ســومین ســالگرد 
ــا بیــان اینکــه  پیــروزی انقــاب شــکوهمند اســامی ب
ــات  ــی در ســال ۵۷ در اعتراف ــزش اســامی و مردم خی
ســرویس هــای اطاعاتــی جهــان یــک رویــداد و حرکــت 
ــردم  ــد: انقــاب اســامی م ــود، گفتن ــز ب شــگفت انگی
ایــران بــه رهبــری امام راحــل اعجــاز رویدادهای سیاســی 

ــوده اســت. جهــان ب
ــر  ــر اینکــه تحقی ــد ب ــا تاکی امــام جمعــه تبریــز ب
ــت،  ــامی اس ــاب اس ــتاورد انق ــتین دس ــکا نخس آمری
افزودنــد: جوانــان ایرانــی بــه پشــتوانه آرمــان هــای دینی 
در انقــاب پیــروز شــدند و در ایــن میــان حادثــه تاریخی 
۱9 دی در شــهر قــم و چهلــم شــهدای ایــن حادثــه در 
تبریــز نقطــه عطف پیــروزی انقــاب در ۲۲ بهمن ســال 

ــود. ۵۷ ب
رئیــس شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان بــا اشــاره 
بــه نقــش آفرینــی شــهید آیــت اهلل قاضــی طباطبایــی 
ــاب  ــز در انق ــی تبری و اســتاد شــهریار در نقــش آفرین
اســامی ملــت ایــران گفتنــد: همــه اقشــار مــردم مومن 
و نمونــه تبریــز با عملکــرد خودشــان در خدمــت انقاب 
ــی در اعصــار مختلــف  بودنــد؛ البتــه ایــن نقــش آفرین
ــر همــگان  ــز ب تاریــخ خصوصــاً رویــداد مشــروطیت نی

روشــن اســت.
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی در 
 ادامــه فراهــم ســازی بســتر مشــارکت مردمــی در

ــر را  ــه فج ــام اهلل ده ــای بزرگداشــت ای ــه ه ــژه برنام  وی

ضــروری خوانــده و گفتنــد: در دو ســال گذشــته به دلیل 
شــیوع و همــه گیــری ویــروس کرونــا برنامــه هــای ایــن 
ایــام اهلل بــه ویــژه راهپیمایــی ۲۲ بهمن را تحت الشــعاع 
ــرار گرفتــه بــود، امــا امســال بــا کاهــش مــوارد ابتــا  ق
و مــرگ و میــر و گســترش واکسیناســیون بــا رعایــت 
موازیــن بهداشــتی و حضــور مشــارکت پرشــور جشــن 
هــای انقــاب و راهپیمایــی ســالگرد پیــروزی انقــاب پر 

نشــاط خواهــد بــود.
رئیــس شــورای حــوزه هــای علمیــه اســتان با اشــاره 
بــه برنامــه ریــزی های دشــمنان علیــه نظام اســامی در 
آســتانه ســالگرد پیــروزی انقاب گفتنــد: ضد انقــاب در 
تــاش اســت از اعتراضــات بــه حــق صنفــی در کشــور 

ســوء اســتفاده کند.
ــکات  ــه مش ــان اینک ــا بی ــز ب ــه تبری ــام جمع ام
معیشــتی و اقتصــادی در کشــور مــردم را در تنگنــا قرار 
داده اســت، گفتنــد: انقــاب کارهــای بزرگــی انجــام داده 
اســت و اگــر ایــرادی هســت در ســایه عملکــرد ضعیــف 
ــن  ــود ای ــا وج ــردم ب ــا م ــت، ام ــی اس ــئوالن اجرای مس
ــد و در روزهــای حســاس  ــه آینــده امیدوارن مشــکات ب
و زمانــی کــه فشــارهای دشــمن زیــاد اســت در میــدان 

حاضــر هســتند.
ــه  ــی ب ــا بخش ــر غن ــد ب ــا تاکی ــه ب ایشــان در ادام
ــد:  ــاب گفتن ــای بزرگداشــت انق ــه ه ــای برنام محتواه
انتقــال ارزش هــا و آرمــان هــای انقــاب بــه نســل جدید 
محــور تمامــی برنامــه هــا باشــد و تنهــا بــه چراغانــی 
ــان هــا اکتفــا نکنیــد، بلکــه دســتاوردهای نظــام  خیاب

ــان تبییــن کنیــد. ــه جوان اســامی را ب
ــد  ــه در آذربایجــان شــرقی تاکی ــی فقی نماینــده ول
ــد  ــه تولی ــر ب ــای دیگ ــه ه ــوازات برنام ــه م ــد: ب کردن
ــدگار و اثرگــذار در فضــای مجــازی توجــه  ــوای مان محت

ــید. ــته باش ــژه ای داش وی
رئیــس شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان بــا بیــان 
ــترش  ــر گس ــازی در براب ــای مج ــاالن فض ــه فع اینک
فعالیــت هــای مجازی دشــمنان واکنــش اثرگذار داشــته 
باشــند، گفتنــد: بــرای تبییــن دســتاوردهای انقــاب در 

فضــای مجــازی محتــوا ســازی کنیــد.
امــام جمعــه تبریــز بــا اشــاره بــه برگــزاری مذاکــرات 
ــتیم و  ــد نیس ــرات ناامی ــه مذاک ــد: ب ــم گفتن ــن ه وی
مــردم مــا میداننــد کــه حضــور پرشــکوه در راهپیمایی 
۲۲ بهمــن همزمــان بــا برگــزاری مذاکــرات بســیار حائــز 

اهمیــت اســت.

اســتاندار آذربایجان شــرقی خواســتار تســریع 
ــای بخــش آب اســتان شــد و  ــام پروژه ه در اتم
بــا اشــاره بــه اهمیــت ایــن پروژه هــا بــه عنــوان 
زیرســاخت های اساســی تولیــد، اشــتغال و 
ــن  ــه ای ــرورت توجــه بیشــتر ب ــر ض توســعه، ب

حــوزه تأکیــد کــرد.
عابدیــن خــرّم در دیــدار معــاون آب و آبفــای 
ــا و  ــه برنامه ه ــاره ب ــا اش ــا وی، ب ــرو ب ــر نی وزی
اقدامــات شــرکت های آب منطقــه ای و آب و 
ــال  ــرف امس ــتان در دوران اوج مص ــاب اس فاض
و همچنیــن اهمیــت رفع مشــکات آب شــرب 
ــر تخصیــص  تبریــز و ســایر مناطــق اســتان، ب
اعتبــار الزم بــرای رفــع تنــش آبــی احتمالــی در 

ــرد. ــد ک ســال ۱۴۰۱ تأکی
 وی خواســتار اهتمــام جــدی وزارت نیــرو بــرای 
اجــرای پــروژه انتقــال آب ارس به دشــت شبســتر 
و تبریــز و تکمیــل پروژه هــای نیمه تمــام اســتان 

در زمینه ســد و شــبکه و راه ســازی شــد.
 معــاون آب و آبفــای وزیــر نیــرو هــم ضمــن 
تشــکر از توجــه ویــژه اســتاندار بــه بخــش آب و 
پیگیری هــای مســتمر وی درخصــوص مســائل 
آب  شــرکت های  شــد:  یــادآور  اســتان،  آب 
منطقــه ای و آب و فاضــاب اســتان درخصــوص 
انجــام پروژه هــای کوتــاه مــدت تامیــن آب 

ــزی  ــی، برنامه ری ــش آب ــذر از تن ــرای گ ــرب ب ش
ــد کــه ســعی خواهــد شــد  الزم را انجــام داده ان
ــان  ــل زم ــی در حداق ــاز اعام ــورد نی ــار م اعتب

ممکــن تأمیــن شــود.
محمــد جوانبخــت درخصــوص پــروژه انتقال 
آب ارس اظهــار داشــت: ایــن پــروژه جــزو 
پروژه هــای مهــم اســتان و وزارت نیــرو اســت کــه 
۳۵ کیلومتــر از آن در قالــب توســعه بهره بــرداری 
ــرای  ــدا اج ــاری خ ــه ی ــده و ب ــرا ش از ارس اج

ــاز خواهــد شــد. ــه زودی آغ ــی آن ب مابق
ــرو افــزود: در ســطح کشــور  ــر نی  معــاون وزی
ــوزه آب  ــام ح ــای نیمه تم ــت پروژه ه ــا انباش ب
ــه رو هســتیم کــه خوشــبختانه  و فاضــاب روب
ــاب  ــا انتخ ــی ب ــزی خوب ــرو برنامه ری وزارت نی
ــع آب کشــور انجــام  ــت دار مناب پروژه هــای اولوی
ــامل  ــتان ش ــم اس ــای مه ــر پروژه ه داده و اکث
ــی، پیغام چــای،  ســدهای شــهریار، شــهید مدن
ســدهای  پایــاب  شــبکه  و  گرمی چــای 
قلعه چــای، آیدوغمــوش، ســهند، قیزقلعه ســی، 
ــد و  ــه مرن ــانی ب ــن آبرس ــن و همچنی خداآفری
ــرداری از ارس در اولویــت  ــه و توســعه بهره ب میان
قــرار گرفته انــد و بــا تامیــن اعتبــار مــورد نیــاز 
ــرداری  ــه بهره ب ــال ب ــه س ــر س ــرف حداکث ظ

ــید. ــد رس خواهن

برای تبیین دستاوردهای انقالب در فضای مجازی محتوا سازی کنید

تخصیص اعتبار الزم برای رفع تنش آبی احتمالی در سال 1401

حضـرت آیـت اهلل عامـه شـیخ محمدتقـی 
جعفـری تبریـزی، فرزند کریـم از علمـای اعام و 
فقهـای عظام و حکمـای کرام، برخاسـته از تبریز 
در قـرن چهاردهم هجری قمری اسـت. در حدود 
سـال ۱۳۴۴ ق. برابـر با ۱۳۰۴ ش. در شـهر تبریز 
دیـده بـه جهان گشـود. به همـت والدیـن دانش 
دوسـت خود، از کودکی به تحصیل علم روی آورد 
و به رغم فراز و فرودهای بسـیار،  راه نورانی معارف 
قرآنـی رابرگزیـد و وارد حـوزه علمیه تبریز شـد. و 
مقدمات علوم اسـامی را از  اسـتادان آنجا آموخت . در سن ۱۵ سالگی رهسپار حوزه 
علمیه تهران شـد.  سـطوح عالی فقه و اصول را از آیت اهلل شـیخ محمدرضا تنکابنی 
، و شـرح منظومـه و امـور عامه اسـفار اربعـه را از حکیم نامی  آیـت اهلل میرزا مهدی 
آشـتیانی فرا گرفت. سـپس به حزوه عامیه قم رفت و در مدرسـه دارالشـفا  اقامت 
گزید و نزد  حضرات آیات  شـیخ مهدی مازندرانی و شـیخ محمدتقی زرگر فلسـفه 
و عرفـان  آموخـت  و در درس اخاق امام خمینی )ره( شـرکت کرد. رحلت مـادر اورا 
بـه تبریـز بازگرداند. وی در مـدت اقامت در تبریز در درس خـارج آیت اهلل میرزا فتاح 
شـهیدی حاضر شـد. به توصیه اسـتاد عازم نجف اشـرف گردید و با اشتیاق تمام به 
تحصیـل فقـه و اصول و فلسـفه و عرفان  از محضر بزرگانی همچون  حضـرات آیات 
عظام شـیخ محمدکاظم شـیرازی سید ابوالقاسم خویی ، سید محمود شـاهرودی ، 
سـید جمال الدین گلپایگانی ، سـید محمد هادی میانی  ،  شـیخ صدرا کوبه ای 
، شـیخ مرتضی طالقانی ، سـید محسـن حکیم و سـید  عبدالهادی  همت گمارد  و 
بـه مقام رفیع اجتهاد نایل آمد. آنگاه بر مسـند تدریس نشسـت و بـه تدریس فقه و 
فلسـفه پرداخت. وی پس ۱۵ سـال اقامت در نجف اشرف به میهن بازگشت در ابتدا 
شـهر مقـدس مشـهد را برای سـکونت برگزیـد، اما پس از یک سـال بـه تهران نقل 
مـکان کـرد  و  همـان جـا را برای انجـام رسـالت روحانی اختیار کـرد. فعالیت های 
گسـترده علمی و فرهنگی ایشـان در قالب تدریس در حوزه و دانشـگاه و  تحقیق و 
تالیف دهها اثر عمیق علمی در گسـتره معارف اسـامی   و هسـتی شناسـی  که با 
شـرح و تفسـیر و تحلیل نهج  الباغه و مثنوی مولوی و دهها جلد  اثر نفیس دیگر 
صورت گرفت؛   از ایشـان تندیسـی از  فقه و حکمت و عرفان در روزگار خود سـاخت  
که عاوه بر مجامع علمی مسـلمانان ، دنیای غرب را به  درگاه حضرتش کشـاند و 

فیلسـوفان مغرب زمین را بر آسـتان معرفت نشانش نشاند. 
در دوران نهضـت اسـامی و حـوادث پـس از پیـروزی انقـاب و دفـاع مقـدس از 
همراهـی بـا رهبـری انقـاب و مردم به پاخاسـته و حتـی از حضـور در جبهه های 

جنـگ دریـغ نورزید.

مفاخر مذهبي
آیت اهلل عالمه شیخ محمدتقی جعفری تبریزی

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار ۱۳9۲

کتاب »روایتي از زندگي 
اهلل  آیت  حضرت  زمانه  و 
سید علي خامنه اي: ۱۳۱8 
تا کنون« توسط پژوهشگر 
برجسته تاریخ دفاع مقدس، 
به  و  نیا،  شیرعلي  جعفر 
نشر   « انتشارات  همت 
سایان« در سال ۱۳9۴ فیپا 
صفحه   99۲ در  و  گرفته 
تدوین و با ۱۰۰۰۰۰ نسخه به 

زیور چاپ آراسته شد. اثر حاضر روایتی مبتنی بر متن و تصویر حول 
محور زندگی سیاسی و اجتماعی رهبر معظم انقاب اسامی دارد و هم 
اکنون نیز پاسخگوي بخش از نیاز عاقمندان و محققان در حوزه اسام، 

انقاب و والیت مي باشد.
اثر حاضر روایتی است از ۷۵ سال زندگی رهبر معظم انقاب )مد 
ظله العالي(؛ از روزهای کودکی و مدرسه، روزهای مبارزه تا پیروزی انقاب، 
از سال های پرمخاطره دهه شصت، دوران ریاست جمهوری و سال های 
جنگ، از ۲۵ سال رهبری از دولت سازندگی تا دولت اصاحات و پس از 
آن تا امروز، روایتی از حوادث داخلی، منطقه ا ی و بین المللی، آمیزه ای از 

سیاست، تاریخ، اجتماع و فرهنگ.
گفتار ها،  سخنرانی ها،  یکایک  بررسی  حاصل  حاضر  مجموعه 
مصاحبه ها، نامه ها و پیام ها و مطالعه و تحقیق بیش از ۵۰۰ اثر با 
مضمون اطاعات تاریخی درباره زندگی مقام معظم رهبری است. مولف 
روایت ها را ضمن دقیق و مستند بودن، روان و خواندنی بازگو کرده و 
کوشیده است دشواری درک مسائل پیچیده تاریخ را برای مخاطبانش 
آسان نماید، ایشان درباره شیوه روایت در کتاب حاضر در مقدمه این 
اثرچنین مي نگارند: »... همواره از زیاده و پیچیده گویی در روایت های 
تاریخی گریزان بوده ام. در آخرین روزهایی که به تکمیل مقدمه مشغول 
بودم، به جمله ای از باربارا تاکمن مورخ مشهور برخوردم که احساس 
کردم جمله ای رسا برای روشی است که در مسیر رسیدن به آن گام 
برمی دارم: هدف مورخ حفظ توجه خواننده است، یا باید باشد... من 
می خواهم خواننده ام صفحه را که برمی گرداند، به آخر برساند. این 
مقصود موقعی حاصل می شود که روایت روان پیش برود و فرسوده 

و دربند تحقیق و زیر بار تفصیل به گل ننشیند.«
فهرست تفصیلی اثر مشتمل بر نه فصل با عناوین »متولد فروردین: از 
تولد تا طلبگي و هجرت به قم، روزهاي مبارزه: از سفر به قم تا تبیعد به 
ایرانشهر، اوج انقاب: از درگذشت آقا مصطفي خمیني تا پیروزي انقاب، 
روزهاي سخت: از پیروزي انقاب تا ریاست جمهوري، دولت ناهماهنگ: 
دوران ریاست جمهوري، جانشین امام: از رهبري تا پایان دولت هاشمي، 
سال هاي پر حادثه: دوران ریاست جمهوري خاتمي، بازگشت: دوران 
ریاست جمهوري احمدي نژاد، تدبیر و امید: دوران ریاست جمهوري 
روحاني« است. فصول کتاب با تولد سیدعلی خامنه ای در فروردین 
۱۳۱8 آغاز می شود و تا ۷۵ سال بعد از آن را تا فروردین ۱۳9۳ روایت 
می کند؛ که ۲۵ سال آن مربوط به دوران رهبری ایشان است. فصل هایی 
که با هنرمندی شاپور حاتمی با گرافیک مناسب، صفحاتی خواندنی و 
دیدنی فراهم آمده است. این کتاب متن مفصلی دارد. مجموعه حاضر 
از نظر تصویری، شامل ۱۲۰۰ عکس کمتر دیده شده و منتشر نشده 

است که مکمل متن مفصل این کتاب مي باشند.
سیدعلی  زندگی  آغازین  روزهای  روایت  کتاب  فصل  نخستین 
خامنه ای است؛ روایت روزگار کودکی، مکتب، دبستان و ورود به حوزه  
علمیه تا قبل از هجرت به قم. فصل دوم از روزهای هجرت ایشان به قم 
و شرکت در مجالس درس علمای قم و امام خمینی)ره( است. فصل 
سوم با اولین بازداشت ایشان آغاز می شود تا دوران تبعید و بعد پیروزی 
انقاب. فصل چهارم با روزهای پس از پیروزی آغاز می شود تا انفجار 
ششم تیر ماه ۱۳6۰. فصل پنجم به دوران ریاست  جمهوری می پردازد؛ 
روزهایی که پس از انفجاری مهیب بخش زیادی از مسئولین انقاب 
شهید شده بودند. آقای خامنه ای سومین رئیس  جمهور کشور و اولین 
رئیس جمهور روحانی شد. فصل ششم آغاز دوران رهبری است و تا 
پایان دولت سازندگی در این فصل روایت می شود. فصل هفتم با ریاست 
 جمهوری سید محمد خاتمی آغاز می شود. فصل هشتم روایت دوران 
رهبری در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است. فصل نهم 
کتاب، فصل کوتاهی است که با پیروزی حسن روحانی آغاز می شود. 
حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود از تغییر نحوه  تعامل با دنیا 
سخن گفته بود و سیاست خارجی از مهم ترین محورهای تبلیغاتی 
ایشان بود. پیروزی او با شعار »دولت تدبیر و امید« روزهای جدیدی را 
رقم زد؛ روزهایی که با امیدواری های بسیاری آغاز شد و هم اکنون نیز در 
خوف و رجا ادامه دارد. فصل پایانی کتاب با آغاز بهار ۱۳9۳ و نام گذاری 
این سال به سال »اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی« 
پایان می یابد. در بیست و نهمین روز این بهار سه ربع قرن از تولد 
آیت اهلل خامنه ای گذشته و کمتر از دو ماه پس از آن، ۱۴ خرداد ۱۳9۳ 

ربع قرن است که آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی است.
بخش پایاني اثر حاوي نمایه بسیار جامع از مداخل مهم کتاب 
حاضر مي باشد این نمایه دسترسي خوانندگان را به محتوي متن 
بسیار سرعت بخشیده است. اثر حاضر هم اکنون در کتابفروشي دریا 
موجود مي باشد. و  عاقمندان می توانند با تخفیف از این مجموعه 

نفیس  خریداری نمایند.
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