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گزارش

راهپیمایی  22بهمن در استان ،به حق تماشایی و بی
ریگی
نظیر بود ،مردم شیعه و سنی سیستان و بلوچستان با
حضور پرشور خود حماسه ای دیگر خلق کردند ،مشت های کوبنده
و پرچم های رنگین ایران اسالمی برافراشته تر از همیشه بود ،همه
آمده بودند تا کوبنده تر از همیشه بگویند «جانم ایران» ،طنین «ا...
اکبر» بلندتر از همیشه شنیده می شد ،شعارها حماسی تر بود،
«مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل غاصب» بار دیگر چون مشت
محکم بر دهان ابرقدرت های ظالم کوبیده شد ،همه یک صدا فریاد
«ای رهبر آزاده آماده ایم آماده» سر می دادند و همچنان اقتدار و
عظمت ملت ایران را به رخ جهانیان کشیدند.
به گزارش«سیستان و بلوچستان» ،مشاور عالی نظامی فرمانده کل
قوا در مراسم پایانی راهپیمایی باشکوه  22بهمن در زاهدان که با
حضور نماینده ولی فقیه در استان ،استاندار و معاونانش ،امام جمعه
اهل سنت مسجد مکی زاهدان و دیگر مسئوالن ارشد استانی،
علمای شیعه و سنی و اقشار مختلف مردم برگزار شد ،با تقدیر از
حضور گسترده مردم والیت مدار سیستان و بلوچستان در این

کوبنده تر از همیشه

راهپیمایی عظیم گفت :ملت ایران بار دیگر عظمت انقالب ،اسالم
و قرآن را به کسانی که نمیدانند این ملت چگونه ایستاده است و
ل ا(...ص) ،وحدت و تمسک به
چگونه با تمسک به قرآن و رسو 
والیت فقیه ،راه نورانی امام خمینی(ره) را ادامه میدهند ،به نمایش
گذاشتند .سردار سرلشکر پاسدار سید «رحیم صفوی» افزود:
حماسه مردم در  22بهمن ،بزرگ ترین پشتوانه اقتدار و بالندگی
بلوچ و سیستانی ،شیعه و سنی ،کرد ،لر ،آذری ،عرب و همه اقوام
ایران است که پیام روشنی را برای دشمنان حقیر به همراه دارد
و آن ،وحدت و انسجام است .وی ادامــه داد :ملت ما شجاعتر و
امیدوارتر از گذشته پای انقالب ایستادند و بار دیگر پرچم انقالب و
مسیر عدالت خواهی گفتمان ضد صلح ،ضد فساد و ضد استکبار را
در مقیاس ملی ،منطقه ای و جهانی دنبال می کنند.
وی تصریح کرد :حضور با شکوه مردم در راهپیمایی  22بهمن
به دشمنان نشان داد که تحریم ها یک فشار راهبردی شکست
خورده است ،با عبور از موانع مختلف سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی
مردم این خطه تا رسیدن به عدالت اجتماعی و تمدن نوین اسالمی

و ایرانی ادامه خواهند داد و انقالب را به عنوان یک الگوی برتر به
ملت های اسالمی و مظلوم جهان معرفی خواهند کرد ،این شعار
و پیام علما ،ریش سفیدان و سران طوایف این استان است .وی
با اشاره به راه های خروج از وضعیت فعلی کشور گفت :با حفظ
انسجام ملی و حمایت از ارزش های اسالمی و به کار گیری اقتصاد
مقاومتی و شناختن رویداد های مهم اقتصادی و فرهنگی داخل
ایران ،منطقه و جهان و ظرفیت های موجود این منطقه می توان
از فرصت هایی که برای رفع مشکالت کشور و استان وجود دارد با
برنامه ریزی های درست ،بهتر بهره گرفت.
مشاور عالی نظامی رهبر معظم انقالب گفت :سیستان و بلوچستان
 18برابر خاک لبنان و  10برابر خاک کویت و تاجیکستان و 13
برابر برخی کشورهای اروپایی وسعت دارد اما به خوبی توانسته ایم
امنیت را در آن برقرار و زمینه سرمایه گذاری داخلی و خارجی را بر
استعدادهای خدادادی و عظیم به ویژه معادن سرشارفراهم کنیم.
وی با دو پیشنهاد برای بهبود وضعیت استان گفت :سیستان
و بلوچستان از موقعیت خوب استراتژیک و منابع انسانی فوق

چابهار

زابل

هیرمند

زهک

خاش

سراوان

مهرستان

میرجاوه

العاده برخوردار است به ویژه سواحل مکران ،دریای عمان ،بندر
چابهار و راه آهن که زیر ساخت های آن رو به اتمام است و فقط
ریل گذاری آن باقی مانده ،امکانات تجاری مطلوب برای سرمایه
گذاران افغانستانی و پاکستانی را فراهم ساخته است .وی تصریح
کرد :ایجاد زیر ساخت های الزم در مرز های استان با افغانستان
و پاکستان و استفاده و برنامه ریزی مسئوالن از ظرفیت عظیم
دانشگاه ها و جوانان این خطه می تواند به رشد و بالندگی و
پیشرفت استان کمک کند ،متاسفانه از این ظرفیت عظیم درست
استفاده نشده است .سردار صفوی ،ادامه داد :به برکت انقالب و
با برنامه ریزی های انجام شده ،سیستان و بلوچستان در دو برنامه
پنج ساله به اوج آبادانی و پیشرفت خواهد رسید.
به گزارش خبرنگار ما ،در پایان این مراسم قطعنامه راهپیمایی 22
بهمن قرائت شد که در قسمتی از آن آمده است« :مردم سیستان و
بلوچستان همچون دیگر نقاط ایران با تجدید میثاق دوباره با آرمان
های امام راحل(ره) و بیعت با رهبری و تقویت روحیه انقالبی گری
همچنان از نظام و رهبری خود پیروی و محافظت خواهد کرد».

