
  ×   تقویم ماه  ×    ×  فاطمه كرمانی  ×   

حضرت فاطمه (س) پنج سال قبل از بعثت پیامبر (ص) در تاريخ 
٢٠ جمادی الثانی ســال ١١ قمری در شــهر مكه متولد شــدند. 
ايشان از دوران كودكی همراه با پیامبر (ص) و مادر بزرگوارشان، 
بانو خديجه (س)، سختی های بسیاری كشیدند. از همان دوران 
مورد آزار و اذيت مشركان و منافقان قرار می گرفتند، اما هیچ گاه 
ايمانشــان به اســالم و پیامبر (ص) را از دست ندادند و بعد از 

ازدواج با امام علی (ع)، همیشه همراه و ياور ايشان بودند.
پیامبر اسالم(ص) دربارة حضرت فاطمه(س) 

مي فرمايند:»هرکس فاطمه علیها السالم دخترم را دوست 
بدارد، در بهشت با من است، و هر کس با او دشمنی ورزد، در 

آتش [دوزخ] است.«

(بحاراالنوار، جلد٢7، ص 116)

۳ بهمن؛  والدت حضرت فاطمه (س) و روز زن

در روز ٢٢ بهمن ماه سال 1357 مردم مؤمن و انقالبی ايران تك تك 
نهادهای دولتی و مراكز مهم نظامی شاهنشاهي را فتح كردند. 
در اين روز زندانیان سیاسی آزاد شدند، شهربانی، ژاندارمری و 
زندان ساواك به دست انقالبیون تصرف شدند و رئیس ساواك 
هم دستگیر شد. آخرين محلی كه تصرف شد و پیروزی انقالب 
اسالمی از آنجا به طور رسمی اعالم شد، راديو و تلويزيون بود. 
از ســال 1357 به بعد، مردم انقالبی و واليت مدار كشــورمان، 
در شهرهای گوناگون ايران، سالگرد به پیروزی رسیدن انقالب 
اسالمی را جشن می گیرند و در میدان ها و خیابان های اصلی 
شهرشان راهپیمايی می كنند تا به جهانیان ثابت كنند همیشه در 

كنار واليت فقیه ايستاده اند.
رهبر معظم انقالب اسالمي مي فرمایند:»سی سال از انقالب 
ما می گذرد. هر سال آن کسانی که سالگرد انقالب را مجسم 
کردند، برجسته کردند، جشن گرفتند، آحاد مردم بودند. میلیون ها 
مردم هر سال ۲۲ بهمن در سرتاسر کشور به خیابان ها می آیند؛ 

آن ها اعالم می کنند عید انقالب را، ســالروز 
انقــالب را، یادبود انقالب را. این معنایش 
چیست؟ این معنایش این است که انقالب، 

قائم به ایمان های آحاد مردم است.«
از بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای شورای 

هماهنگی تبلیغات اسالمی ١٠/٢٩/١388

  https://khl.ink/f/8٦٢٩

۲۲ بهمن؛ پیروزی انقالب اسالمی

۱۲ بهمن؛ بازگشت امام خمینی (ره) از تبعید به ایران

دوازدهم بهمن ماه برای ما ايرانیان روزی فراموش نشدنی 
و ماندگار در تاريخ اســت؛ روزی كه میلیون ها در بهشــت 
زهرا جمع شده بودند تا از رهبرشان استقبال كنند و بعد از 
15 سال دوری از وطن، ايشان را ببینند. ساعت ٩/٢٧ صبح 

هواپیمای ايشان در فرودگاه شهر تهران فرود آمد.

قبــل از ورود امام(ره) شــايعه ای پخش شــده بود كه همة 
مردم را نگران كرده بود. بعضی ها می گفتند شــاپور بختیار،  
قصد دارد هواپیمای امام(ره) را ســرنگون كند و ايشان را 
به شهادت برساند. اما با ياری خدا و دعای مردم، توطئه ها 

خنثي شد و حضرت امام (ره) به خاك كشور وارد شدند.

آن ها اعالم می کنند عید انقالب را، ســالروز 
انقــالب را، یادبود انقالب را. این معنایش 
چیست؟ این معنایش این است که انقالب، 

از بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای شورای 

  https://khl.ink/f/

3۹  ×   ماهنامة آموزشی، تحلیلی و اطالع رسانی برای هنرجویان هنرستان  × 
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