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محمدجواد رنجبر /مردم خطه خورشید این روزها در حال
آماده کردن خود برای خلق حماســه ای دیگر در چهلمین
بهار انقــاب و راهپیمایی یــوم ا ۲۲ ...بهمن هســتند .به
گزارش خراســان رضوی۲۲،بهمن امســال هــم و در40
سالگی انقالب اسالمی مردم خطه شــهیدپرور و همیشه
در صحنه خراسان رضوی با مشتهای پوالدین ،چنان بر
صورت دشــمنان کمین کرده ایران اسالمی خواهند زد تا
به آنان بفهمانند ایــن ملت آهنین برای روزهای ســختتر
از امــروز هم آب دیده اســت و از هیچ چیزی هــراس ندارد.
فردا قشــرهای مختلف مردم والیتمدار اســتان خراســان
رضوی و شهر مقدس مشــهد و نیز زائران بارگاه منور ملک
پاســبان رضوی با حضور پرشور و گســترده در راهپیمایی
یوم ا۲۲...بهمنوجشنچهلمینسالروزپیروزیانقالب
اسالمی ،نشان خواهند داد که همچون 40سال گذشته،
تا آخرین نفس پای این نظام اسالمی ،انقالب و آرمانهای
حضــرت امام خمینــی(ره) ،رهبــر معظم انقالب و شــهدا
ایســتادهاند و لحظــه ای عقب نشــینی نمیکننــد .مردم
بار دیگر با حضور پرشــور در راهپیمایــی  22بهمن به یاوه
گویی استکبار جهانی و در راس آن آمریکا ،انگلیس و رژیم
صهیونیستی پاسخ میدهند .مردم خراسان رضوی فردا
در راهپیمایی  22بهمن شــعار مرگ بر آمریــکا را بلندتر و
کوبندهتر از ســالهای گذشــته فریاد میکنند و به ترامپ
و دیگر سردمداران اســتکبار جهانی اعالم میکنند که از
تحریمها باکی ندارند و با قدرتتر از گذشته ایران اسالمی
رادررسیدنبهجایگاهواقعیخوددرجهانیاریمیکنند.
بر اســاس گزارش خراســان رضــوی ،راهپیمایی یــوم ا...
۲۲بهمن همزمان با سراســر کشــور ،صبح دوشنبه هفته
جاری در 149نقطه استان خراسان رضوی با حضور امت
حزب ا ...برگزار میشود .راهپیمایی یوم ا۲۲...بهمن در
مشهد،ساعت 8و 30دقیقهصبحازمیدان 15خردادآغاز
میشود و در مســیر خیابان امام رضا(ع) تا حرم مطهر امام
علی بن موســی الرضا(ع) ادامه مییابد و بــرادران از باب
الرضا(ع) و خواهران از باب الجــواد(ع) وارد صحن جامع
رضویحرممطهرامامرضا(ع)میشوندودرمراسمپایانی
راهپیمایی۲۲بهمنمشهدکهباسخنرانیحجتاالسالم
والمسلمینسیدابراهیمرئیسیتولیتآستانقدسرضوی
برگزارمیشود،شرکتمیکنند.دربیننمازجماعتظهر
وعصرنیزقطعنامهسراسریراهپیماییخواندهمیشود.

•امشب؛نورافشانیدر 23نقطهمشهد

ســاعت  ۲۱امشــب نیز همزمان با بانگ تکبیر مردم که از
مأذنههایمساجدوگلدستههایحرمنیزپخشمیشود،
در 23نقطهازشهرمقدسمشهدنورافشانیانجاممیشود
که مرکز اصلی آن جبل النور کوهسنگی است .در روز22
بهمن اتوبوسهای سازمان اتوبوســرانی ،خطوط ویژه بی
آر تی و قطار شهری مشهد از ســاعت 7تا 9صبح از مبادی
پایانههایشهربهمیدان15خردادوپسازاتماممراسماز
ساعت 12تا 14سرویسدهیرایگانمیکنند.

•اطالعیهشورایهماهنگیتبلیغاتاسالمی

شورایهماهنگیتبلیغاتاسالمیاستانباصدوراطالعیه
ای و نمابر آن به خراســان رضــوی آورده اســت« :اگر امروز
کشتی نظام مقدس جمهوری اســامی با قدرت و عظمت
در حرکت اســت ،به خاطر تقوا و تدابیر رهبر فرزانه انقالب
اســامی مدظله العالــی و ملت بصیــری که قــدر لحظهها
را شــناخت و در این چهار دهه انقالب خســته نشــد ،دچار
انحرافنگشتوهمراهباسکانداربیدارشدرحالپیشروی
استتابهامیدخداپرچمانقالبرابهدستحضرتمهدی
موعود(عج) بدهد .چهل سال راه پیمودیم تا به ارزشهای
بزرگی همچون اقتــدار نظامی یعنی قدرت اول موشــکی
و ســامانه راداری در منطقــه خاورمیانه و امنترین آســمان
جهان ،اقتــدار علمــی یعنی جزو ده کشــور اول فرســتنده
موجودزندهبهفضا،دارندهچرخهکاملسوختهستهای،
دانش ســلولهای بنیادی ،صنعت نانو تکنولــوژی ،اقتدار
سیاسی یعنی توجه جوانان اروپا به نامه مقام معظم رهبری
کهدربهمنماه1393بهآناننوشتند،اقتدارفرهنگییعنی
مقابله نسل سوم و چهارم انقالب با تهاجم فرهنگی و حفظ
فرهنگ ایرانی اســامی ،اقتدار اقتصادی یعنی علی رغم
تحریمهایظالمانهآمریکاواروپا؛هجدهمیناقتصادجهان
و اقتدار سازندگی یعنی ساخت پاالیشگاه ها ،کارخانجات
و باال بردن ســطح کیفی زندگی شــهری و روستایی دست
پیدا کنیم » .در این بیانیه اضافه شــده اســت« :امســال یوم
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•راهپیمایی 22بهمننمایشیازاستکبارستیزی
واتحادملیخواهدشد

•بیانیهخانهمطبوعاتخراسانرضوی

خانه مطبوعات خراســان رضوی هم با صــدور بیانیه ای و
ارسال نســخه ای از آن به خراسان ضمن گرامیداشت40
سالگی انقالب اســامی اعالم کرد« :فاستقم کما امرت و
من تاب معک ،امــروز معنایی تازه مییابد وقتــی در گذر از
چهلسالگیجمهوریاسالمیبرآمدهازانقالببهشهادت
شکوفا شده ،وارد دهه پنجم انقالب میشــویم .این واقعه
مبارک در حالی اتفاق میافتد کــه باطل کرداران و جهان
خواران از همه اســتعداد خــود برای برانداختــن این نظام
استفادهکردندامامردمنجیبایران،درپیرویازوالیت،در
چشمبدخواهانخارنشاندند.امروزدشمنراحالیچنین
استوماراحالیخوشدرجشنچهلم؛اما...اما...اما...در
تنگهاحدایستادهایمونبایدبهغفلتدچارشویمکهدشمن
جایپیروزوشکستخوردهراعوضکند.خیابانهایشهر،
همانمعبرهایروشنراهپیمایی،تنگهاحداستکههرگز
نباید خالی بماند بلکه باید با حضور پر شــمار و فاخر خود،
سدهایی بسازیم در برابر شیطان که بنیان مرصوص را در
نگاههاتازهکند».دراینبیانیهآمدهاست«:خانهمطبوعات
و رسانههای استان خراســان رضوی ضمن اعالن حضور
در این میــدان از همه خواهران و بــرادران هموطن دعوت
میکند با هر گرایش و ســلیقه سیاسی و حتی هر مذهب و
مرام،درراهپیمایییوما 22...بهمنبهعنواننمادوحدت
ملی شرکت فرمایند .حضور و نفس هر کدام از ما نسیمی
خواهدبودکهبهعزتدرپرچموطنمیوزد»...نمایندگی
شورایسیاستگذاریائمهجمعهخراسانرضوی،شورای
قضاییاستان،ادارهکلدامپزشکیاستان،انجمنصنفی
کارفرمایی جایگاههای عرضه کننــده فراوردههای نفتی
مشــهد مقدس هم با صدور بیانیههای جداگانه و ارســال
نسخهایازآنبهخراسانرضوی،باگرامیداشتچهلمین
ســالروز پیروزی انقالب شــکوهمند اســامی ،بــر حضور
گسترده در راهپیمایی ۲۲بهمن تأکید کردند .همچنین
امامان جمعه تشــیع وتســنن شهرســتان تایبــاد ،مدیران
حوزههایعلمیهتشیعوتسنن،بسیجیان،بنیادشهیدوامور
ایثارگران ،اصناف و بازاریان تایباد از مردم این شهرستان
برایحضوردرراهپیمایی۲۲بهمندعوتکردند.
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فردا باز هم حماسه ای دیگر میسازیم

ا 22...بهمنچهلمینسالگردپیروزیانقالباسالمیبه
فضل الهی روز تبلور شــکوه و ایثار مردم همیشه در صحنه
استان خراسان رضوی خواهد بود که با تاسی از آموزههای
اسالم ناب محمدی(ص) و برای تجدید بیعت با آرمانهای
امام راحل عظیم الشــأن و مقام معظم رهبری حضرت آیت
ا ...العظمی خامنه ای مدظله العالی به صحنه آمده و مانند
همیشهپشتیبانکشور،انقالبووالیتفقیهخواهندبود».

همچنینبهگزارشآستاننیوز،تولیتآستانقدسرضوی
گفت:ملتایراندرچهلمینسالپیروزیانقالباسالمیبا
حضورپرشوردرراهپیمایی 22بهمن،باردیگرضمناعالم
استکبارســتیزی ،اتحاد و انســجام ملی را به نمایش خواهد
گذاشت.حجتاالسالموالمسلمینسیدابراهیمرئیسیدر
حاشیهمراسمافتتاحفازاولطرحتوسعهاردوگاه امامرضا(ع)
در جمع خبرنگاران با گرامیداشت دهه فجر چهلمین سال
پیروزیانقالباسالمیافزود :دشمنانبارهااعالمکردهاند
که ما اجازه نمیدهیم مردم ایران چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اســامی را جشــن بگیرنــد؛ امــا در راهپیمایی 22
بهمن،مردمضمناعالمموضعاستکبارستیزیخود،اتحاد
و انسجام ملی را به نمایش خواهند گذاشت .وی با بیان این
که ملت ایران باوجود همه تهدیدها و تحریمها راه خودش را
باقوتادامهمیدهد،افزود:درراهپیمایی 22بهمنامسال
ملتبزرگایرانوبهویژهنسلچهارموپنجمانقالببانشاط
وامیدبهآیندهبهصحنهمیآیندوموضعاستکبارستیزیخود
رااعالممیکنند.ویتاکیدکرد:یوما 22...بهمنچهلمین
سالگردپیروزیانقالباسالمیبهنمایشیازانسجام،وحدت
ویکپارچگیملتایراندرمقابلچشمجهانیانتبدیلخواهد
شد.حجتاالسالموالمسلمینرئیسیبابیاناینکهحضور
دلدادگان به انقالب در این راهپیمایی معنادار خواهد بود،
افزود :ملت ایران بار دیگر به دشــمن اعــام خواهد کرد که
ما مردان و زنان مقاومی هســتیم که به هیچ عنوان در مقابل
تحریمها منزوی نخواهیم شــد بلکه تهدیدهــا را به فرصتی
برای پیشرفت و توسعه در حوزههای اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگیتبدیلخواهیمکرد.
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