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شکوه حضور
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علیزاده  -نهال انقالب که جوانه زد وزش توفان ها برای در هم شکستن آن آغاز و دسیسه های بدخواهان یکی
یکی رو شد .یک روز ترور بزرگمردان ایران برنامه آنان شد و روزی به راه انداختن جنگ تحمیلی ،یک روز شلیک به
هواپیمای مسافربری و پس از آن ترور دانشمندان هسته ای ،تحریم اقتصادی و  ...اما هر چه گذشت این نهال نوپا
به درختی تنومندتر تبدیل شد و هر سال پس از پیروزی انقالب ،بیشتر ریشه دواند تا به  40سالگی رسید ،همان
 40سالگی که بدخواهان نظام می گفتند انقالب ایران ،آن را نخواهد دید اما این محقق شد به مدد هدایت مقام
معظم رهبری و پشتیبانی همیشگی مردم ایران زمین از آرمان های انقالب.روز گذشته هم در آغاز بهاری دیگر از
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انقالبشکوهمندایران،فریادهاعلیهدشمنازجایجایخطهخراسانجنوبیهمزمانباسراسرکشوربلندشد
تا دوباره جهان؛ تصویر همبستگی ،اتحاد و یکدلی این مردمان را ببیند .در  22بهمن  57و در روز جشن پیروزی،
اینبارحضورمردمچهمردوزنوچهبزرگوکوچک،پررنگترازدفعاتقبلبودوبرگیدیگرازحضورتاریخیآنان
بهکتابانقالبافزودهشدتابرایهمیشهماندگاربماند.مردمخراسانجنوبیازشمالتاجنوبوازشرقتاغرب
استان مانند دیگر امتحان ها ،از آزمون حضور در صحنه حمایت از نظام و تبعیت از رهبری ،سربلند بیرون آمدند و
شکوهاتحادخودرابهرخبدخواهاننظامکشیدند.پیر،جوان،زنومرد،روحانی،ایثارگر،رزمنده،ارتشی،سپاهی

و انتظامی ،روستایی و شهری ،دانشجو و دانش آموز و  ...همه و همه یک صدا فریاد برائت از استکبار سر دادند و با
مشت های گره کرده شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» را فریاد زدند تا بگویند به شعار راهبردی انقالب
که همان بیزاری از دنیای کفر است پایبند هستند .فریاد زدند تا بگویند که حاال درخت تنومند انقالب به پشتوانه
آنهاادامهرشدمیدهدوهرروزبرشاخوبرگشافزودهمیشود.اهالیخراسانجنوبیباحضورحماسیخوددر
راهپیماییچهلمینسالگردپیروزیانقالباسالمی،بازهممیدانراخالینکردندتادوبارهبهمنیدیگرازتقویم
انقالب ،تماشایی شود و از حضور شگفتی ساز و از شکوه حضور مردم در صحنه ،به خود ببالد.
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