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خلق حماسه از شهرهای برفی تا آسمان آفتابی کویر

خروش نو«سلیمانی» ها

راهپیمایی مردم والیتمدار و قدرشناس ایران به مناسبت چهل و یکمین سالگرد انقالب
شکوهمند اسالمی و نیز در آستانه چهل و دومین بهار انقالب اسالمی و اربعین سردار دلها ،شهید
سپهبد حاج قاسم سلیمانی در سراسر کشور با وجود بارش برف و باران برگزار شد و جلوهای تاریخی
از حضور لشکر میلیونی سلیمانیها به جهانیان نشان داده شد.
روز سه شنبه ۲۲ ،بهمن ماه ،مردم ایران اسالمی عالوه بر تهران در بیش از هزار شهرستان،
شهر و بخش و همچنین در بیش از  ۴هزار روستا با حضور در خیابانهای سراسر کشور چهلو
یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی را جشن گرفتند.
مردم ایران در سراسر استانها و شهرستانها در مسیرهای از پیش تعیین شده حضور یافته اند
تا فرا رسیدن یوماهلل  22بهمن ،سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران را گرامی بدارند و
با آرمانهای حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار انقالب اسالمی ،مقام معظم رهبری و شهدای عزیز
تجدید میثاقی دوباره میکنند.در آستانه چهل و دومین بهار انقالب اسالمی و اربعین سردار دلها،
شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی حضور بیبدیل مردم در راهپیمایی یوم اهلل  ۲۲بهمن میتواند
همچون گذشته برهم زننده معادالت استکبار جهانی بویژه آمریکا و اسرائیل جنایکاری باشد که
امروز با طرح کذایی معادله قرن قصد تشنج افزایی در منطقه را دارند.
از عموم مردم والیتمدار و قدرشناس کشور آمده اند تا با حضور پرشور و انقالبی خود در
راهپیمایی یوم اهلل  ۲۲بهمن ،با آرمان های انقالب شکوهمند اسالمی ،حضرت امام خمینی «رضوان
اهلل تعالی علیه» و مقام معظم رهبری «مدظله العالی» تجدید پیمان کنند تا این انقالب همچون
همیشه مسیر پیشرفت و توسعه را بپیماید.از جمله شعارهایی که مردم در راهپیمایی در حال سر
دادن هستند میتوان به «این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده ،ما پیرو مکتب حسینیم» « یاد
امام خمینی پاینده باد رهبر ما خامنهای زنده باد» ،در بهار آزادی جای شهدا خالی و خامنه ای
خمینی دیگر است والیتش والیت حیدر است» اشاره کرد.
راهپیمایی  ۲۲بهمن در ایران همه ساله با سالگرد انقالب  ۱۳۵۷ایران و در آخرین روز از
دهه فجر برگزار میشود .در این روز مردم به خیابانها میآیند و سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
را جشن می گیرند.
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