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راهیان نور فرصتی برای اندیشه و تفکر است

زیارت با معرفت در راهیان نور ثواب زیارت عرش الهی را دارد

راهیان نور موجب تقویت رابطه ی مردم و روحانیون می شود

ما آماده ایم شعار همیشگی انقالب است

آیت اهلل مقتدایی

سردار نادر ادیبی
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کــه  می کنــد  اقتضــا  آمریــکا  سیاســت 
تفکــری در میــان ملــت ایــران تزریــق شــود 
ــک  ــر ی ــر س ــا ب ــت م ــد مل ــود کنن ــا وانم ت
ــار  ــکا کن ــا آمری ــا ب ــرار دارد، ی ــی ق دوراه
ــد/  ــل کن ــارها را تحم ــًا فش ــا دائم ــد ی بیای
در داخــل هــم کســانی ایــن فکــر را قبــول 
ــته ای  ــه ی هس ــد در قضی ــد و می گوین دارن
توافــق شــد، بایــد در قضایــای کشــور 
ــا  ــد ت ــود بیای ــه وج ــام ۲ و ۳ ب ــم برج ه

ــم. ــی کنی ــت زندگ ــم راح بتوانی
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پیام نوروزی به مناسبت 
آغاز سال ۱۳۹۵

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در پیــام نــوروزی 
ــال  ــال ۱۳۹۵ را س ــران، س ــت ای ــه مل ــاب ب خط
ــذاری  ــل« نامگ ــدام و عم ــی؛ اق ــاد مقاومت »اقتص

ــد. کردن
متــن پیــام رهبــر انقــاب اســامی بــه شــرح زیــر 

. ست ا
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

ــل و  ــر اللّی ــا مدبّ ــوب و األبصــار. ی ــب القل ــا مقلّ ی
الّنهــار. یــا محــّول الحــول و األحــوال. حــّول حالنــا 

الــی احســن الحــال.
الّســام علــی الّصّدیقــة الّطاهــرة، فاطمــة المرضّیه، 
بنــت رســول اهلل، صلـّـی اهلل علیــه و آلــه. و الّســام 
علــی ولــّی اهلل األعظــم، ارواحنــا فــداه و عّجــل اهلل 

. جه فر
عیــد نــوروز را بــه همــه ی خانواده هــای ایرانــی و 
افــراد ایرانــی در هــر نقطــه ی عالــم تبریــک عرض 
میکنــم. عیدتــان مبــارک باشــد هم میهنــان عزیــز. 
ــه  ــهیدان، ب ــز ش ــای عزی ــه خانواده ه ــوص ب بخص
ــا،  ــرم آنه ــای محت ــه خانواده ه ــز، ب ــازان عزی جانب
و بــه همــه ی ایثارگــران تبریــک عــرض میکنــم و 
یــاد شــهیدان بزرگوارمــان و یــاد امــام عزیزمــان را 

گرامــی میــدارم.
ســالی کــه شــروع شــد -ســال ۹۵- هــم در آغــاز 
و هــم در پایــان، متبــرک بــه نــام مبــارک حضرت 
زهــرا )ســام اهلل علیها( اســت. هــم اوِل ایــن ســال 
منطبــق بــر والدت آن بزرگــوار بــا ماه هــای قمــری 
اســت، هــم آخــر ایــن ســال. بنابرایــن امیدواریــم 
کــه ان شــاءاهلل ســال ۹۵ بــه برکــت حضــرت 

زهــرا ســال مبارکــی باشــد بــرای ملــت ایــران، و 
از معنویــات آن بزرگــوار و از راهنمائی هــای آن 
بزرگــوار و از زندگــی آن بزرگــوار درس بگیریــم و 

ــویم. ــد ش بهره من
ســالی کــه تمــام شــد -ســال ۹۴- مثــل همــه ی 
ســالهای دیگــر، آمیــزه ای از شــیرینیها و تلخیهــا 
و فرازهــا و فرودهــا بــود؛ طبیعــت زندگــی همیــن 
اســت؛ از تلخــی حادثــه ی منــا تــا شــیرینی 
راهپیمائــی ۲۲ بهمــن و انتخابــات هفتــم اســفند؛ 
در تجربــه ی برجــام، از امیدهائــی کــه برانگیخــت، 
ــار آن هســت؛ همــه ی  ــه در کن ــی ک ــا نگرانیهائ ت
اینهــا جــزو حــوادث ســال بــود، و همــه ی ســالها 

همیــن جــور اســت.
ســالها و ایــام عمــر انســان، مشــتمل بــر فرصتهائی 
اســت و مشــتمل بــر تهدیدهائــی اســت. هنــر مــا 
بایــد ایــن باشــد کــه از فرصتهــا اســتفاده کنیــم و 
تهدیدهــا را هــم تبدیــل بــه فرصــت کنیــم. ســال 
ــم  ــال ه ــن س ــت. در ای ــا اس ــش روی م ۹۵ پی
ــود  ــی وج ــا و تهدیدهائ ــه، فرصته ــد همیش مانن
دارد. همــه بایــد تــاش کننــد تــا بتوانیــم از 
فرصتهــای ایــن ســال بــه معنــای حقیقــی کلمــه 
ــن  ــِر ای ــا آخ ــور از اول ت ــم و کش ــتفاده کنی اس

ــد. ــدا کن ــای محسوســی پی ســال تفاوته
امیدهائــی وجــود دارد بــرای ســال ۹۵. انســان بــه 
مجموعــه ی اوضــاع کــه نــگاه میکنــد، امیدهائی را 
مشــاهده میکنــد. البتــه بــرای تحقــق ایــن امیدها 
ــرد  ــبانه روزی ک ــد کار ش ــرد، بای ــاش ک ــد ت بای
ــل  ــرد. اص ــش ک ــعی و کوش ــه س ــد بی وقف و بای
ــد  قضیــه ایــن اســت کــه ملــت ایــران بایــد بتوان
ــای  ــل تهدیده ــود را در مقاب ــه خ ــد ک کاری بکن
ــیب پذیری  ــا، از آس ــمنیهای آنه ــمنان و دش دش
خــارج کنــد. مــا بایــد کاری کنیــم کــه در 
ــیم.  ــیب پذیر نباش ــمنان، آس ــد دش ــل تهدی مقاب

ــانیم. ــر برس ــه صف ــیب پذیری را ب آس
بــه گمــان مــن مســئله ی اقتصــاد در اولویــت اول 
اســت. یعنــی وقتــی انســان نــگاه میکنــد، در میان 
مســائل اولویــت دار، از همــه فوری تــر و نزدیکتــر، 
ــه توفیــق الهــی،  مســئله ی اقتصــاد اســت. اگــر ب
ــون،  ــئوالن گوناگ ــت و مس ــم دول ــت و ه ــم مل ه
بتواننــد در مســئله ی اقتصــاد کارهــای درســت و 
بجــا و متقــن را انجــام دهنــد، امیــد ایــن هســت 
ــی،  ــل مســائل اجتماع ــر، مث ــه در مســائل دیگ ک
مثــل آســیبهای اجتماعــی، مثــل مســائل اخاقی، 

مثــل مســائل فرهنگــی هــم تأثیرگــذار باشــند.
در مســئله ی اقتصــاد، آن چیــزی کــه مهــم اســت 
ــت؛  ــی اس ــد داخل ــئله ی تولی ــت، مس ــل اس و اص
مســئله ی ایجــاد اشــتغال و رفــع بیــکاری اســت؛ 
ــه ی  ــق اقتصــادی و مقابل مســئله ی تحــرک و رون
ــردم  ــه م ــائل مبتاب ــا مس ــت؛ اینه ــود اس ــا رک ب
اســت؛ اینهــا چیزهائــی اســت کــه مــردم آنهــا را 
ــا و  ــد؛ و آماره ــه میکنن ــد و مطالب ــس میکنن ح
اظهــارات خــود مســئولین هــم نشــان میدهــد کــه 
ایــن مطالبــات مــردم و ایــن خواســته های مــردم 

ــت. ــورد اس ــا و به م بج
اگــر مــا بخواهیــم مشــکل رکــود را حــل کنیــم، 
ــم  ــم، بخواهی ــی را حــل کنی ــد داخل مشــکل تولی
مســئله ی بیــکاری را حــل کنیــم، بخواهیــم گرانی 
را مهــار کنیــم، عــاج همــه ی اینهــا در مجموعه ی 
مقاومــت اقتصــادی و اقتصــاد مقاومتــی گنجانــده 
ــه ی  ــامل هم ــی ش ــاد مقاومت ــت. اقتص ــده اس ش
ــه  ــی ب ــاد مقاومت ــا اقتص ــود ب ــت. میش ــا اس اینه
جنــگ بیــکاری رفــت؛ میشــود بــه جنــگ رکــود 
ــی را مهــار کــرد؛ میشــود در  رفــت؛ میشــود گران
ــرد؛  ــتادگی ک ــمنان ایس ــای دش ــل تهدیده مقاب
میشــود فرصتهــای بســیاری را بــرای کشــور 
ایجــاد کــرد و از فرصتهــا اســتفاده کــرد؛ شــرطش 

ــی کار و  ــاد مقاومت ــرای اقتص ــه ب ــت ک ــن اس ای
ــرد. تــاش انجــام بگی

ــن  ــه م ــت ب ــا در دول ــرادران م ــه ب ــی ک گزارش
ــیعی  ــای وس ــه کاره ــد ک ــان میده ــد، نش دادن
ــی  ــا کارهــای مقدمات ــن کاره ــا ای ــد؛ منته کرده ان
ــه ی بخشــنامه ها  ــی اســت در زمین اســت؛ کارهائ
و دســتورها بــه دســتگاههای مختلــف؛ اینهــا 
ــه الزم  ــه ک ــا آنچ ــت؛ ام ــی اس ــای مقدمات کاره
ــدام  اســت ادامــه پیــدا کنــد، عبــارت اســت از اق
کــردن و عمــل کــردن و روی زمیــن، محصــول کار 
ــه مــردم نشــان دادن؛ ایــن آن چیــزی اســت  را ب
کــه وظیفــه ی مــا اســت؛ کــه مــن ان شــاءاهلل در 
ــه آحــاد ملــت عزیزمــان  ســخنرانی شــرحش را ب

ــرد. ــم ک ــرض خواه ع
بنابرایــن آنچــه کــه مــن بــه عنــوان شــعاِر امســال 
از »اقتصــاد  انتخــاب میکنــم، عبــارت اســت 
ــاده ی  ــن، راه و ج ــل«. ای ــدام و عم ــی؛ اق مقاومت
مســتقیم و روشــنی اســت بــه ســمت آن چیــزی 
کــه بــه آن احتیــاج داریــم. البتــه توقــع نداریم که 
ایــن اقــدام و عمــل، در ظــرف یــک  ســال همــه ی 
مشــکات را حــل کنــد؛ امــا مطمئنیــم کــه اگــر 
ــزی  ــه صــورت برنامه ری ــدام و عمــل ب چنانچــه اق
شــده و درســت انجــام بگیــرد، مــا در پایــان ایــن 
ــار و نشــانه های آن را مشــاهده خواهیــم  ســال آث
ــاش  ــن راه ت کــرد. از همــه ی کســانی کــه در ای

ــد و تــاش میکننــد، تشــکر میکنــم. کردن
ــک  ــان ســام و تبری ــت عزیزم ــه مل ــر ب ــار دیگ ب
عــرض میکنــم و صلــوات خــدا را بــر محمــد و آل 
محمــد و بــر حضــرت بقیــة اهلل اعظــم )ســام اهلل 

علیــه و ارواحنــا فــداه( مســئلت میکنــم.

والّسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته
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 کشوراقتصاد برای نجات ده اقدام اساسی 
 01/01/95در حرم مطهر رضوی  مطرح شده در بیانات رهبر انقالب

1 
ها و  شناسایی و تمرکز بر فعالیت

 دار کشور های اقتصادی مزیت زنجیره

گشوده  ید یو تول یمتعدد اقتصاد یها از آن باب و ماندیمثل مادر م یاقتصاد یها تیاز فعال یبعض
 فینقشه راه را مشخص کنند، تکل .کنند ییشناسا دیتمرکز کنند و آنها را با یستیآنها با یرو  شود، یم

 .همه را معلوم بکنند

 یداخل دیزنده کردن تول 2
ما  یستیبااست.  لیتعط نمادیدرصد از امکانات تول 60حدود  ما امروز اند،  ش کردهآنطور که به من گزار 

 و دیرا بخواه که هستند ینیمنتقد نیام که ا مکرر گفته یمحترم دولت نیمسئول بهمن . میکن ایاحرا  دیتول
 دارند.  یخوب یشنهادهایپ ی. گاهدیرا بشنو شانیحرفها

3 
 ی رهیز از واردات تضعیف کنندهپ

 تولید داخلی

 نی از ا یدرص د  ک ه اگ ر  ن دیگویخودش ان م یدولت  نیمسئولم،یبکن یدار یخر  مایهواپ میخواهیم مثالا 
 میاس تفاده خ واه میاز آنکه از خ ار  بخ ر  شتریب م،یکن یگذار  هیسرما مایهواپ یداخل عیدر صنا را متیق

 نی اک ه  میو نگ اه نکن  میاز خ ار  وارد کن  را زی همه چ ما نکهی. اکندیم دایهم رشد پ یاخلد دیتول ،کرد
 خطاست. نیا آورد یم یداخل داتیسر تول ییواردات ما چه بال

4 
 که ای مالی هدردادن منابعپرهیز از 

  شودوارد کشور  پس از برجام باید

ش د  نی برجام بن ا ب ر ا هیپولش را به ما ندادند در قض مینفت فروخت .در خار  از کشور میدار  ییما پول ها
ص ر   ،مواظب باشند ...لکن باالخره برخواهد گشت ...البته اکثرش برنگشته است .ها برگرددپول نیکه ا
  .نشود صر  اسرا  ها ،جایب یصر  کارها ،مورد یب یدهایخر 

5 
های مهم و  بنیان شدن بخش دانش

 حساس اقتصادی 

 .مورد استفاده اس ت یکشت وقطار   ا،میهواپ ،خودرو یبراکه  موتور دیبخش تول ایبخش نفت و گاز  مثالا 
از توانن د یمک ه  نشان دادنددانشمندان ما  و ها جوان .بشوند انیبن حساس و مهم، دانش یها بخش نیا

توان د موش ب ب رد بلن د را  یک ه م  یخ ب آن مز ز .ما را باالتر ببرند میدار  یکه ما در فناور  یآن سطح
 .تواندیهم م گریدر موارد گوناگون دپنج متر به هد  بخورد کند که با انحرا   میتنظ یجور 

6 
در  قبالا  کهاقتصادی های حیای بخشا

 شده سرمایه گذاری آنها

 ی ن هیدر زم م ثالا  .اس تفاده بش وداز آنها  م،یکرد یگذار  هیسرما شیشته روها را ما در گذ از بخش یبعض
دارد.  ا ی احت روگ اهیام روز کش ور ب ه ن .میک رد یخوب یگذار  هیسرما یمیپتروش نهیدر زمیا  یساز  روگاهین

 روگ اهین رونی از ب مین رو گ ریم ا د .دارن د ا ی احت میس از  یکه ما م یزانار  روگاهیهم به ن گرید یکشورها
  .درست کنند روگاهین مانیبرا میاور یب یافراد ای میوارد کن میبخر 

7 
 شرط انتقال فناوری 
 در معامالت خارجی

 ب ارا  ءیآن ش  ]بلک ه[ ؛را نخرن د دش دهیتول ]محصول[خواهند بخرند،  یرا م ید یجد ید یتول ءیش بی
 را مورد توجه قرار بدهند. نیا دیدر قراردادها به شدت با .اورندیو ب کنند هیمخصوص خودش ته یفناور 

8 
خواری و  ی جدی با فساد، ویژه مبارزه

 قاچاق در کشور

و چه  التیعکس و تفص ؛سندیاش بنو ها درباره روزنامه ،کردند ریدستگ را مثالا  یمجرم اقتصاد بیحاال 
آن ...  س تیک ردار ن میصد گفته چون ن دو. ندارد یا دهیفا نهایا .نهایو ا یاسیو س یو چه با اهدا  جناح

 نج وریمانع فس اد بش وند. قاچ اق هم .رندیرا بگ نیا یجلو  دیبا دیایب شیکه امروز ممکن است پ یفساد
 کلمه مبارزه کنند. یواقع یبا قاچاق به معنا دیبا ،است

 وری انرژی بهرهارتقای  9
دالر  اردی لیص د م ،میکن  ییج و و ص رفه میرا ارتق ا ب ده یان رژ  یور  به ره میشود که اگر ما بتوانیگفته م
 .رندیبگ یرا جد  نیاست. ا یادیمبلغ ز  ستین یمبلغ کم .خواهد شد ییجو صرفه

 نگاه ویژه به صنایع متوسط و کوچب 10
 نیهم  ،کن دیمن د م را به ره نییطبق ات پ ا ،کن دیم جادیتحرک ا وکه در متن جامعه اشتزال  یزیآن چ
 ببرند. شیکنند و پ تیرا تقو نهایا ،کوچب و متوسط است عیصنا
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آیت اهلل مقتدایی:

زیارت با معرفت در راهیان نور 
ثواب زیارت عرش الهی را دارد

رئیــس شــورای حــوزه هــای علمیــه کشــورگفت: 
هــر چــه در زیــارت معرفــت بیشــتر داشــته 
باشــیم پــاداش باالتــری بــه مــا می دهنــد و 
ــن  ــه همی ــم ب ــهدا ه ــای ش ــان ه ــارت یادم زی

ــت. ــورت اس ص
ــت اهلل  ــور، آی ــان ن ــگار راهی ــزارش خبرن ــه گ ب
مرتضــی مقتدایــی، رئیــس شــورای حــوزه هــای 
علمیــه کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه انقــاب 
ــر در  ــی نظی ــاز، ب ــی ممت ــران، انقاب ــامی ای اس
ــی کــه پیــش آمــده اســت،  ــم و انقــاب های عالَ
ــه  ــود ک ــا نب ــن معن ــه ای ــاب ب ــن انق ــت: ای گف
یــک حکومتــی بیایــد تــا حکومتــی دیگــر از 
کنــد،  قبضــه  را  حکومــت  آن  و  بــرود  بیــن 
ــه  ــود ک ــن ب ــت ای ــن حکوم ــدف از ای ــه ه بلک
یــک حکومــت جاعــل و یــک حکومــت طاغوتــی 
نظــام  یــک  آن  جایگزیــن  و  شــود  برداشــته 
ــی شــود. ــک حرکــت ایمان اســامی و الهــی و ی

ــا  ــه کشــور ب ــای علمی ــس شــورای حــوزه ه رئی
بیــان ایــن موضــوع کــه حضــرت امــام خمینــی 
بیــن  در  را  اســامی  و  انقابــی  روحیــه  )ره( 
ــزود: بنیانگــذار جمهــوری  ــد، اف ــت رواج دادن مل
ــام،  ــر اس ــه فک ــان را ب ــامی جوان ــاب اس انق
ســوق  اســام  ســوی  بــه  حرکــت  و  ایمــان 
دادنــد در آن موقــع همــه مــی گفتیــم ایــن 
ــدا  ــا پی ــان م ــن جوان ــه در بی ــی ک انقــاب درون
ــوت  ــک طاغ ــه ی ــی ک ــاب بیرون ــد از آن انق ش
را برکنــار کــرد بیشــتر ارزش داشــت و یــک راه 

ــد. ــبه پیمودن ــک ش ــاله را ی ــد س ص
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: روحیــه ای کــه 
امــام خمینــی)ره( در بینــن جوانــان ترویــج 
ــردم  ــدس م ــاع مق ــان دف ــث شــد در زم داد باع
ــه  ــی ک ــد و زمان ــان ایســتادگی کنن ــای ج ــا پ ت
رزمنــده ای شــهید مــی شــدند بــرادرش اســلحه 
ــد  ــی جنگی ــای او م ــه ج ــت و ب او را برمی داش
ــداهلل  ــود و بحم ــام ب ــان ام ــه در زم ــن روحی ای
بعــد امــام مقــام معظــم رهبــری همــان روحیــه 
را در امــت حــزب اهلل و جوانــان روحیــه انقابــی، 
را  شــهادت  و  جهــاد  روحیــه  ایثــار،  روحیــه 

ــد. ــظ کردن حف
آیــت اهلل مقتدایــی در ادامــه بــا اشــاره بــه 
ــی در  ــه انقاب ــان روحی ــم هم ــوز ه ــه هن اینک
بیــن جوانــان وجــود دارد اظهــار کــرد: تــا ایــن 
ــق باالیــی دارد  ــور رون روحیــه هســت راهیــان ن
ــرای  ــدند ب ــق نش ــم موف ــا ه ــی ه ــر بعض و اگ
ــات الزم  ــد امکان ــور بیاین ــان ن ــه راهی ــارت ب زی
ــک عــده  ــوده و اآلن کــه بحمــد اهلل ی فراهــم نب
و  می گذارنــد  وقتشــون  از  ایثارگــر  فــداکار، 

در ایــن مســیر خدمــات رســانی مــی کننــد 
تســهیل  یادمان هــا  ایــن  در  آنهــا  حضــور  و 
امــر موجــب مــی شــود  ایــن  می بخشــندکه 
ــر  ــد و ه ــدا کن ــی پی ــق باالی ــور رون ــان ن راهی

ــد. ــدا کن ــعه پی ــاله توس س
وی بــه بیــان حضــور کاروان هــای راهیــان نــور 
ــدس  ــاع مق ــال دف ــت س ــای هش ــادکان ه در ی
پرداخــت و گفــت: حرکــت کاروان هــای راهیــان 
ــار و از  ــداکاری، ایث ــاد ف ــا نم ــور در یادمان ه ن

خــود گذشــتگی در راه اســام اســت.
ــا  ــور ب ــه کش ــای علمی ــورای حوزه ه ــس ش رئی
ــن  ــی در بی ــه انقاب ــش روحی ــه افزای ــاره ب اش
ــرای  ــور ب ــر کش ــران از سراس ــزود: زائ ــردم اف م
زیــارت ســرزمین هــای نــور مــی آینــد ، معتقــدم 

ــت. ــش اس ــال افزای ــه در ح ــن روحی ای
ــه فرمایشــات مقــام معظــم  آیــت اهلل مقتدایــی ب
ــاره  ــت اش ــا معرف ــارت ب ــری در موضــوع زی رهب
کــرد و ادامــه داد: زیــارت بــا معرفــت موضوعــی 
ــه  ــانی ک ــت، کس ــی اس ــا ارزش ــت و ب ــا اهمی ب
ــی  ــارت م ــرای زی ــد و ب ــی کنن ــدا م ــق پی توفی
ــته  ــت داش ــا معرف ــی ب ــد زیارت ــد ســعی کنن آین
ائمــه معصومیــن)س(  باشــند مــا در زیــارت 
ــارت ســید الشــهدا)ع(  ــم کــه مثــًا زی هــم داری
ــوَراَء  ــْوَم َعاُش ــام یَ ــه الس ــْیَن علی ــْن َزاَر الُْحَس َم
ــارت  ــه زی ــی عرش ــن زار اهلل ف ــِه کم ــاً بَِحِقّ َعاِرف
ــش  ــددی برای ــی متع ــواب های ــین ث ــام حس ام

ــت. ــده اس ــه ش گفت
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه شــهدا زنده اند 
ــا معرفــت آنهــا را  و زائــران راهیــان نــور بایــد ب
زیــارت کننــد، اظهــار کــرد: هــر چــه در زیــارت 
معرفــت بیشــتر داشــته باشــیم پــاداش باالتــری 
بــه مــا می دهنــد و زیــارت یادمــان هــای شــهدا 
هــم بــه همیــن صــورت اســت و رزمندگانــی کــه 
فــداکاری کردنــد و خونشــان در راه خــدا ریختــه 
شــد نــزد خــدا زنــده هســتند و هــر کســی کــه 
ــا  ــت آنه ــه معرف ــارت هرچ ــرای زی ــد ب ــی آی م
ــرد و  ــد ب ــاداش بیشــتری خواهن بیشــتر باشــد پ

ــد. ــارت می کن ــی را زی ــرش اله ع
ــا  ــور ب ــه کش ــای علمی ــورای حوزه ه ــس ش رئی
اشــاره بــه نقــش راویــان و روحانیــت در زیــارت 
ــا  ــان و روحانیــت ب ــت گفــت: اگــر راوی ــا معرف ب
ــارت  ــه زی ــن را ب ــا زائری ــوند ت ــیج ش ــم بس ه
ــگاه شــهدا  ــه جای ــی ب ــا معرفــت برســانند زائرن ب
ــی  ــنا م ــتر آش ــهدا بیش ــداکاری ش ــار و ف و ایث
شــوند و وقتــی معرفــت پیــدا شــد رســیدند 

ــود. ــی ش ــع نم ــا قط ــت آنه ــاز اول وق نم

سردار ادیبی:

راهیان نور موجب تقویت رابطه ی مردم و روحانیون می شود

ــا  ــور ب ــان ن ــزی راهی ــتاد مرک ــر س دبی
بیــان اینکــه راهیــان نــور موجــب 
روحانیــون  و  رابطــه مــردم  تقویــت 
ــداف  ــی از اه ــت: یک ــود، گف ــی ش م
ــان  ــی در راهی ــارف دین ــق مع ــا تعمی م
ــور اســت و تالشــمان ایــن اســت کــه  ن
بتوانیــم مبانــی اعتقــادی و مفاهیــم 

ــم. ــج بدهی ــالمی را تروی ــالب اس انق
ــور،  ــان ن ــگار راهی ــزارش خبرن ــه گ ب
ســردار نــادر ادیبــی، دبیــر ســتاد 
ــت  ــد آی ــور در بازدی ــان ن ــزی راهی مرک
ــورای  ــس ش ــی، رئی ــی مقتدای اهلل مرتض
ــور از  ــه کش ــای علمی ــوزه ه ــی ح عال
ــور جنــوب  قــرارگاه مشــترک راهیــان ن
ــان  ــزی راهی ــتاد مرک ــت: س ــور گف کش
نــور در ســال ۸۴ تشــکیل شــد. راهیــان 
ــه  ــت ک ــوش اس ــر خودج ــک ام ــور ی ن

ــد. ــی افت ــاق م ــردم اتف ــط م توس
انقــالب  معظــم  رهبــر  افــزود:  وی 
اســالمی تاکنــون ۹ بــار در راهیــان نــور 
ــداد  ــن تع ــه ای ــد ک ــه ان ــور یافت حض
حضــور از همــه مســئوالن بیشــتر بــوده 
و جهــش راهیــان نــور بــا ســفر رهبــری 
ــت. ــورت گرف ــلمچه ص ــان ش ــه یادم ب

ادیبــی بیــان کــرد: در یــک دهــه 
حــدود  از  زائــران  میــزان  گذشــته 
ــر در  ــون نف ــه ۵ میلی ــر ب ــزار نف ۴۰۰ ه
ســال افزایــش پیــدا کــرده اســت. ایــن 
ــد  ــف مانن ــای مختل ــه ه ــران در گون زائ
در  و...  آمــوزی  دانــش  دانشــجویی، 

ــد. ــی یابن ــور م ــای حض ــان ه یادم
ــته ۷۰۰  ــال گذش ــرد: در س ــان ک وی بی
ــور  ــان ن ــوز در راهی ــش آم ــزار دان ه
ــجویی  ــوزه دانش ــد، در ح ــرکت کردن ش

ــر  ــه ه ــت ک ــن اس ــر ای ــت ب ــز سیاس نی
ــار  ــک ب ــل ی ــول تحصی ــجو در ط دانش

ــد. ــرکت کن ــور ش ــان ن در راهی
دبیــر ســتاد مرکــزی راهیــان نــور 
خاطرنشــان کــرد: شــش قــرارگاه ســپاه 
و بســیج، ارتــش، ناجــا، صــدا و ســیما، 
ــه در  ــوزه علمی ــازندگی و ح ــاد س جه
حــوزه راهیــان نــور فعالیــت دارنــد، در 
ــازندگی در  ــاد س ــش جه ــا نق ــه ب رابط
ــه  ــورت گرفت ــت ص ــدس غفل ــاع مق دف
اســت، ابداعــات و ابتــکارات جهــاد 
ــر  ــی نظی ــاع مقــدس ب ســازندگی در دف

ــت. اس
وی ادامــه داد: یکــی از اهــداف مــا 
راهیــان  در  دینــی  معــارف  تعمیــق 
ــور اســت و تالشــمان ایــن اســت کــه  ن
بتوانیــم مبانــی اعتقــادی و مفاهیــم 

انقــالب اســالمی را ترویــج بدهیــم.
ــزار  ــه ۲۵ ه ــب ب ــت: قری ــی گف ادیب
ــول  ــور در ط ــان ن ــرای راهی ــغ ب مبل
ــون ۱۰  ــم اکن ــه ه ــم ک ــاز داری ــال نی س
ــر کاروان  ــم، ه ــری داری ــر کس ــزار نف ه
ــی  ــد یــک مبلــغ روحان ــوس بای ــا اتوب ی
ــد  ــا بای ــد، م ــته باش ــراه داش ــه هم ب
در شــهرها  را  انقــالب  هــای  حــرف 
ــب  ــور موج ــان ن ــم و راهی ــه بدهی ادام
تقویــت ارتبــاط مــردم و روحانیــت مــی 

ــود. ش
ــور در  ــان ن ــه راهی ــان اینک ــا بی وی ب
ــود،  ــی ش ــزار م ــور برگ ــتان کش ۷ اس
گفــت: هــم اکنــون ۵۷ یادمــان در ایــن 
ــا  ــان ه ــن یادم ــم، در ای ــتان داری ۷ اس
ــدس  ــاع مق ــزرگ دوران دف ــای ب نبرده
ــر۸ و  ــالی ۴، والفج ــات کرب ــد عملی مانن

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــن ص ــح المبی فت
دبیــر ســتاد مرکــزی راهیــان نــور 
ــای  ــبکه ه ــریح ش ــه تش ــه ب در ادام
ــان  ــبکه خادم ــون ش ــور همچ ــان ن راهی
و راویــان پرداخــت و گفــت: اکنــون 
ــگ  ــدس جن ــاع مق ــزار راوی دف ۲۵ ه
دیــده و جنــگ ندیــده )جــوان( داریــم، 
ــه  ــم ک ــادم داری ــزار خ ــن ۲۵ ه همچنی
ــا  ــان ه ــره در یادم در دوران اوج و غی
حضــور دارنــد، بیــش از ۸۰ درصــد 
و  عالیــه  تحصیــالت  دارای  خادمــان 

ــتند. ــوزوی هس ح
ــه  ــان ک ــر یادم ــرد: در ه ــح ک وی تصری
خادمــان حضــور دارنــد، روحانیــون نیــز 
ــی و  ــای اخالق ــث ه ــه در بح ــتند ک هس
ــی  ــو م ــت و گ ــان گف ــا خادم ــی ب تربیت

ــد. کنن
ــای  ــه ه ــه مجموع ــاره ب ــا اش ــی ب ادیب
مردمــی کــه مــورد تاکیــد رهبــر معظــم 
انقــالب اســالمی اســت، گفــت: علیرغــم 
ــده  ــان کنن ــلح بی ــای مس ــه نیروه اینک
حماســه هــای دوران دفــاع مقــدس 
هســتند امــا مکمــل آن مجموعــه هــای 
مردمــی خواهنــد بــود کــه غنــی ســازی 

ــد. ــده دارن ــور را برعه ــان ن راهی
دبیــر ســتاد مرکــزی راهیــان نــور 
ــرای  ــزی ب ــا مراک ــان ه ــت: در یادم گف
ــه  ــخگویی ب ــردم و پاس ــا م ــاط ب ارتب
ــه  ــت. ب ــده اس ــاد ش ــان ایج سواالتش
طــور مثــال در حــوزه کــودک و نوجــوان 
ــودکان ۷  ــه ک ــده ک ــاد ش ــی ایج طرح
ــگ  ــا فرهن ــد ب ــی توانن ــال م ــا ۱۵ س ت

ــوند. ــنا ش ــدس آش ــاع مق دف



ــاز  ــدد آغ ــک مج ــن تبری ــور ضم ــور کش ــان ن ــزی راهی ــتاد مرک س
ــان  ــی هموطن ــه تمام ــل« ب ــدام و عم ــی، اق ــاد مقاومت ــال »اقتص س
عزیــز و همــه فعــاالن و دســت انــدرکاران حماســه عظیــم فرهنگــی 
ــل  ــمگیر و قاب ــور چش ــه حض ــه ب ــا توج ــور، ب ــان ن ــی راهی تربیت
ــال،  ــور امس ــان ن ــالمی در راهی ــران اس ــریف ای ــردم ش ــه م توج

ــد: ــی نمای ــالم م ــماره )۱/۹۵( اع ــه ش ــی اطالعی ط
آنچــه در حفــظ فضــای انقالبــی جامعــه و احیــای ارزش هــا 
ــب  ــارزه و کس ــه مب ــد و زمین ــی درخش ــزی م ــر چی ــتر از ه بیش
ــد  ــی نمای ــا م ــواره مهی ــا را هم ــت م ــته مل ــای برجس ــروزی ه پی
ــی  ــور« اصل ــان ن ــت و »راهی ــز« اس ــهیدان عزی ــره ش ــاد و خاط »ی
ــود  ــس وج ــه مغناطی ــت ک ــی اس ــازترین حرکت ــان س ــن و جری تری
ــه ســوی مقاتــل  شــهدا، مــردم را از هــر ســن و قشــر و قومیتــی ب
ــان  ــان را چون ــان آن ــاند و یادم ــی کش ــان م ــاهد متبرکش و مش

ــد. ــی کن ــقان م ــاف عاش ــدس« مط ــی مق »حرم
ــار  ــدس ب ــاع مق ــای دف ــان ه ــردم در یادم ــه م ــل توج ــور قاب حض
دیگــر بــه همــگان ثابــت کــرد کــه »کارخانــه انســان ســازی جبهــه 
ــر  ــه روز ب ــه روز ب ــت بلک ــده اس ــل نگردی ــا تعطی ــه تنه ــا« ن ه

ــی  ــداق عین ــن مص ــود و ای ــی ش ــزوده م ــوی اش اف ــوالت معن محص
ــل  ــای اصی ــه ه ــی صحن ــران در تمام ــی ای ــت انقالب ــی مل آمادگ

ــت. ــالمی اس ــالب اس انق
بدینوســیله و در پــی اســتقبال گســترده و حضــور چشــمگیر 
ــه  ــور، ب ــان ن ــرزمین راهی ــزب اهلل در س ــت ح ــر ام ــای اخی روزه
ــه  ــی، صمیمان ــزرگ مردم ــزش ب ــش زالل و خی ــن جوش ــاس ای پ
ــی و  ــت انقالب ــما مل ــه ش ــهدا را ب ــن ش ــای خادمی ــن دروده تری

ــم. ــی کنی ــم م ــه تقدی ــه در صحن همیش
ــر  ــد ب ــن تاکی ــور ضم ــور کش ــان ن ــزی راهی ــتاد مرک ــان س در پای
ــور  ــان ن ــای راهی ــرارگاه ه ــی ق ــف تمام ــالش مضاع ــام و ت اهتم
ــل و  ــل و نق ــزام، حم ــا، اع ــان ه ــای یادم ــش ه ــی بخ در تمام
ترافیــک، امنیــت و انتظامــی، امــداد و نجــات، بهداشــت و درمــان، 
ــل  ــی کام ــان و ...  هماهنگ ــن و راوی ــی، خادمی ــکان و پذیرای اس
ــانی  ــات رس ــرای خدم ــور را ب ــان ن ــئول راهی ــای مس ــه واحده کلی
ــد. ــی دان ــز شــهدا ضــروری م ــان عزی ــن و مهمان ــه زائری شایســته ب

ســتاد مرکزی راهیان نور کشور
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اطالعیه ستاد مرکزی راهیان نور 
کشور درباره حضور حماسی مردم 

در یادمان های دفاع مقدس



حجت االسالم ماندگاری:

راهیان نور فرصتی برای اندیشه و تفکر است

با حضور کاروان های راهیان نور؛

یادواره شهدای مدافع حرم در اهواز برگزار شد

گردشگران ۱7 کشور جهان در راهیان نور حضور یافتند

6اخبار راهیان نور 
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ــت:  ــهدا گف ــیره ش ــت س ی ــه روا ــر موسس مدی
ندیشــیدن  ا بــرای  فرصتــی  نــور  راهیــان 
نعمــت  یــن  ا قــدر  بایــد  و  اســت  تفکــر  و 

نیــم. بدا کشــورمان  در  را  بــزرگ 
ــت  ــور، حج ن ــان  ــگار راهی ــزارش خبرن ــه گ ب
مدیــر  مانــدگاری،  محمدمهــدی  االســام 
ره  ــادوا ی ــهدا در  ــیره ش ــت س ی ــه روا موسس
معــراج  در  کــه  حــرم  فــع  مدا شــهدای 
ــان  بی ــن  ــد، ضم ر ش ــزا ز برگ ــوا ه ــهدای ا ش

توصیه هایــی بــه رســانه هــا اظهــار کــرد: 
باشــیم خــود خــدا  داشــته  اخــاص  اگــر 

می شــود. مــا  معــرف  و  رســانه 
کــه  اســت  آگاه  دشــمن  کــرد:  بیــان  وی 
ــه  ب ــودی اســت  ب نا ــا و  ــه فن ب جســم محکــوم 
طیبــه،  حیــات  می خواهــد  خاطــر  همیــن 

ز مــا بگیــرد. ا یمــان را  روح و ا
بیــان  بــا  یــت ســیره شــهدا  مدیــر موسســه روا
نســان  ا ینکــه در قــرآن آمــده کــه شــما  ا
ــح  ــد، تصری ری ــورده دا ــم خ ــمن قس ــا دش ه
رایی هــای  دا گرفتــن  دشــمن   قصــد  کــرد: 

اوســت. ز  ا نســان  اُخروی ا
ه  ــا را ــه تنه ــه ک ــن نکت ی ا ــر  ب ــد  ــا تاکی ب وی 
یــی هــا دفــاع از حریــم  را ز همــه دا حفاظــت ا
ــا  ب ــهدا  ــام ش ــرد: تم ــان ک بی ــت،  ــت اس والی
فــع حــرم مــی شــوند و تنهــا  یــن تعبیــر مدا ا
ــراق  ــوریه وع ــتان، س فغانس ا ــران،  ی ا ــهدای  ش
ــی در  ــر کس ــه ه ــتند بلک ــرم نیس ــع ح ف مدا
از حریــم والیــت دفــاع  عالــم  هــر جــای 

ــود. ــی ش ــرم م ــع ح ف ــد مدا کن
کــرد:  عنــوان  مانــدگاری  االســام  حجــت 
ــد حفاظــت  بیای ــت  ــم والی ــه حری ب هــر کــس 
قلعــه  یــن  ا بــه  ورود  بــا  زیــرا  می شــود 
نحــراف در امنیــت مــی مانــد. ا ز  ا نســان  ا

یــن نکتــه کــه راهیــان  ا وی بــا یــادآوری 
نــور و جلســات مربــوط بــه شــهدا جلســه 
مصادیــق  ز  ا کــرد:  عنــوان  اســت،  تفکــر 
ســر  از  و  اشــتباه  ئــت  برا فکــری  نحــراف  ا

عــزاداری  اســت،  غیرصحیــح  و  ناشــیگری 
ــت  ــل بی ــن اه ــب وه ــه موج ــح ک ــر صحی غی
نحــراف  ا مصادیــق  ز  ا بــود  خواهــد  )ع( 

اســت. عملــی 
بــه  توهیــن  را  فــات  نحرا ا ز  ا یکــی  وی 
مقدســات اهــل ســنت بــه خاطــر احتــرام 
فــزود:  ا بــه اهــل بیــت )ع( بیــان کــرد و 
ز  ا مهمتــر  را  وحــدت  بــزرگان  ز  ا خیلــی 
ئــت را می تــوان  ننــد زیــرا برا ئــت می دا برا
وحــدت  ولــی  داد  نجــام  ا دیگــر  طــرق  از 

رد. نــدا جایگزیــن 
خاطرنشــان  مقــدس  دفــاع  رزمنــده  یــن  ا
پشــت  نویســی  شــعار  بــا  برخــی  کــرد: 
ماشــین هــا، ســاختن کلیــپ در شــبکه هــای 
اجتماعــی و حــرف هــای خــود در شــبکه 
ــم  ــر ه ب ــدت را  ــن وح ی ا ره ای  ــوا ــای ماه ه
فــی اســت. نحرا ا یــن تفکــر  ا می زننــد کــه 

وجــود  کشــور  در  تفکــری  وی،  گفتــه  بــه 
ــب  ــکا عق ــل آمری ب ــد در مقا ــه می گوی دارد ک
نیــم در دنیــا نفــس  نشــینی کنیــم تــا بتوا
ــی اســت  ف نحرا ا ــر  ــک فک ــن ی ی ا ــه  بکشــیم ک
یــک عمامــه  از ســوی  اســت  کــه ممکــن 
ــدارد  ن ــی  ــه فرق ــرد ک ــان ک بی ــم  ــر ه ــه س ب
ــری  ــی پیگی ــه کس ــوی چ ز س ــوع ا ــن موض ی ا

ــود. ش
ــا  ب ــیما  ــدا و س ــی ص ــناس مذهب ــن کارش ی ا
طــول  در  فــات  نحرا ا ز  ا برخــی  بــه  اشــاره 
ســال  در  کــرد:  اضافــه  اســامی  نقــاب  ا

دیالمــه  لحمیــد  عبدا ســید  شــهید   ۱۳۶۰
ــی  ــرف معرف ــان را منح ــر آن زم ــت وزی نخس
۲۸ ســال فرزنــد  کــرد ولــی پــس از گذشــت 
را   ۱۳۸۸ ســال  فتنــه  مطهــری  شــهید 

متوجــه نمــی شــود.
را  نحــراف  ا مصادیــق  ز  ا دیگــر  یکــی  وی 
ــت  ــدرت و ریاس ــب ق ــخصیتی، ح ــراف ش نح ا
موجــب  تقــوا  د:  دا مــه  دا ا و  کــرد  عنــوان 
ــر  ــود، ه ــی ش ــق م ــراف از ح نح ا ــخیص  تش
و  ــدا ا ــد خ ــت باش ــم والی ــع حری ف ــس مدا ک

ــد. ــی ده ــات م ــری نج ــراف فک نح ا ز  ا را 
حجــت االســام مانــدگاری بــا اشــاره بــه 
ــاص  ــت اختص ــم والی ــه حری ــب ک ــن مطل ی ا
ــه  بلک رد  ــدا ن ــا  ــور ه ــر کش ــران و دیگ ی ا ــه  ب
ــح  ــود، تصری ــی ش ــامل م ــم را ش ل ــام عا تم
ــویم  ــناس ش ــت ش ــدا والی بت ا ــر در  گ ــرد: ا ک
ــع  ف ــت مدا ر، در نهای ــدا ــت م ــپس والی و س

ــویم. ــی ش ــت م ــم والی حری
ــخن  ــه س ــب ک ــن مطل ی ا ــر  ب ــد  ــا تاکی ب وی 
ولــّی فقیــه همــان ســخن پیامبــر و خــدا 
ــد  ــرم بودن ــان ح فع ــر مدا گ ــت: ا ــت، گف اس
و  شــد  نمــی  اســیر  )س(  زینــب  حضــرت 

حضــرت زهــرا )س( لطمــه نمــی دیــد.
ــد  ــهدا تاکی ــیره ش ــت س ی ــه روا ــر موسس مدی
ز مــرگ  ا فــع حــرم شــد  کــرد: هــر کــس مدا
نمــی هراســد، دشــمنان مــا نمــی فهمنــد 
کــه بــا کشــتن مــا عشــق بــه شــهادت و 

می شــود. بیشــتر  کشــته شــدن 

بــا حضــور  حــرم  مدافــع  شــهدای  یــادواره 
ــهدای  ــراج ش ــور در مع ــان ن ــای راهی کاروان ه

ــد. ــزار ش ــواز برگ اه
ــا حضــور  ــور، ب ــان ن ــگار راهی ــزارش خبرن ــه گ ب
کاروان هــای راهیــان نــور از سراســر کشــور 
معــراج  در  حــرم  مدافــع  شــهدای  یــادواره 
اهــواز  محمودونــد  شــهید  پــادگان  شــهدای 

ــد. ــزار ش برگ
ــع  ــهدای مداف ــاد ش ــه ی ــه ب ــن ک ــن آیی در ای
ــی، شــهید  ــه شــهید حســین رضای حــرم از جمل
یحیــی  ســید  شــهید  ســنایی،  شــاه  علــی 
ــهید ابوالفضــل  ــهید مرتضــی زارع، ش ــی، ش برات
شــیروانیان، شــهید مســلم خیــزاب و شــهید 
ــام  ــت االس ــد حج ــزار ش ــرادی برگ ــجاد م س
ــر موسســه روایــت  ــدگاری مدی محمدمهــدی مان

ــرد. ــخنرانی ک ــهدا س ــیره ش س
ســردار نــادر ادیبــی، دبیــر ســتاد مرکــزی 
دوم  ســرتیب  امیــر  کشــور،  نــور  راهیــان 
ــان  ــه راوی ــس کمیت ــدی، رئی ــین دربن غامحس

ســتاد راهیــان نــور کشــور و ســردار محمدرضــا 
در  خوزســتان  انتظامــی  فرمانــده  اســحاقی، 
یــادواره شــهدای مدافــع حــرم حضــور داشــتند.

ــورای  ــس ش ــی، رئی ــی مقتدای ــت اهلل مرتض آی
ــه منظــور  ــه ب ــز ک ــم، نی ــه ق ــی حــوزه علمی عال
زیــارت یادمــان هــای شــهدا بــه خوزســتان 
ســفر کــرده بــود در ایــن یــادواره حضــور یافــت 
و بــه شــهدای مدافــع حــرم ادای احتــرام کــرد.

ــع  ــهدای مداف ــادواره ش ــزاری ی ــای برگ در فض
از  شــهدا  ایــن  برخــی  از  تصاویــری  حــرم 
و  افغانســتان  ایــران،  چــون  کشــورهایی 

بــود. شــده  نصــب  پاکســتان 
اســتان  از  شــهید ســید مصطفــی صــدرزاده 
ــادر  ــهید ن ــری، ش ــد ظهی ــهید محم ــرز، ش الب
از  تقوی فــر  حمیــد  ســید  شــهید  و  حمیــد 
خوزســتان، شــهید علــی رضــا توســلی و شــهید 
ــهدایی  ــه ش ــتان از جمل ــی از افغانس ــا بخش رض
ــال آنهــا در در معــراج شــهدای  ــد کــه تمث بودن

ــود. ــده ب ــب ش ــواز نص اه

فرمانــده ســپاه ولــی عصر)عــج( خوزســتان 
از ســفر ۷۶۰ گردشــگر خارجــی از مناطــق 
ــدس در  ــاع مق ــای دف ــان ه ــی و یادم عملیات

ــر داد. ــتان خب ــتان خوزس اس
ــردار  ــور، س ــان ن ــگار راهی ــزارش خبرن ــه گ ب
ــح  ــی فت ــه عملیات ــاهوارپور در منطق حســن ش
ــرد:  ــار ک ــتان اظه ــوش خوزس ــن در ش المبی
آمریــکا کانــادا،  از کشــورهای  گردشــگرانی 
 ، آســیایی  و  اروپایــی  کشــورهای  آفریقــا، 
ــتان،  ــتان، گرجس ــد، پاکس ــان، هن ــراق ، لبن ع
ــت، ســوریه، فلســطین و اردن در  ــه، کوی ترکی
ــدند. ــده ش ــتان دی ــی خوزس ــق عملیات مناط

ــگران از ۱۷  ــن گردش ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
از  خوزســتان  بــه  ســفر  در  جهــان  کشــور 
ــد،  ــدن کردن ــدس دی ــاع مق ــای دف ــان ه یادم
یادمــان هــای  از  ایــن گردشــگران  گفــت: 

شــلمچه، طائیــه، دهاویــه، هویــزه، فتــح 
ــگاه  ــار، پاس ــد کن ــه، ارون ــه، چذاب ــن فک المبی
زیــد، پــادگان دو کوهــه و مســجد جامــع 

خرمشــهر دیــدن کردنــد.
ــزود:  ــی عصــر خوزســتان اف ــده ســپاه ول فرمان
ایــن گردشــگران خارجــی از اواخــر اســفند ۹۴ 
ــه خوزســتان  ــا دوم فروردیــن ۹۵ در ســفر ب ت
مقــدس  دفــاع  دوران  عملیاتــی  مناطــق  از 

ــد ــد کردن بازدی
هــای  کاروان  حضــور  شــاهوارپور  ســردار 
ــوروزی در مناطــق  ــور و مســافران ن ــان ن راهی
ــی اســتان خوزســتان از اواخــر اســفند  عملیات
ــر شــور و حماســی دانســت  ــون را پ ــاه تاکن م
و بیــان کــرد: رونــد حضــور کاروان هــای 
راهیــان نــور در مناطــق عملیاتــی اســتان 
ــت. ــش اس ــال افزای ــه در ح ــتان روزان خوزس
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ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می ــس س رئی
دســتی و گردشــگری کشــور گفــت: شــعار 
همیشــگی  شــعار  نــور،  راهیــان  امســال 

ــت. ــوده اس ــاب ب انق
ــس  ــور، رئی ــان ن ــگار راهی ــزارش خبرن ــه گ ب
ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می س
و گردشــگری و معــاون رئیــس جمهــور در 
ــم  ــه تفاه ــا اشــاره ب ــواز ب ــراج شــهدای اه مع
نامــه منعقــد شــده بــا ســتاد مرکــزی راهیــان 
ــی  ــراث فرهنگ ــازمان می ــور،گفت: س ــور کش ن
ــه  ــا و برنام ــان ه ــت یادم ــدت ثب ــن م در ای
ــور را در  ــان ن ــی راهی ــی و فرهنگ ــای تبلیغ ه

ــت. ــرار داده اس ــتور کار ق دس
مــا  هــدف  افــزود:  فــر  ســلطانی  مســعود 
کمــک بــرای توســعه راهیــان نــور اســت و در 
ایــن راه تمــام تــوان خــود را بــه کار خواهیــم 

ــت. بس

ــا  ــه م ــان اینک ــا بی ــور ب ــس جمه ــاون رئی مع
آمــاده ایــم و مــا مــی توانیــم همــواره در 
ــرد:  ــان ک ــوده، بی ــاب ب ــعارهای انق ــدر ش ص
ــور، شــعار همیشــگی  شــعار امســال راهیــان ن

ــت. ــاب اس انق
وی گفــت: دفــاع مقــدس دورانــی طایــی 
ــد نســل  ــران اســت و بای ــخ معاصــر ای در تاری
ــنا  ــای واال آش ــگ ه ــن فرهن ــا ای ــد را ب جدی

ــم. کنی
ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می ــس س رئی
دســتی و گردشــگری خاطــر نشــان کــرد: 
مقــدس  دفــاع  ایــران،  تاریــخ  طــول  در 
تنهــا هجمــه دشــمنان بــود کــه در طــی 
ــاک  ــب از خ ــک وج ــی ی ــتند حت آن نتوانس
ایــران را تصــرف کننــد در حالــی کــه در 
خــاک  از  درصــد   ۴۰ گذشــته  هجوم هــای 
ــود. ــده ب ــرف ش ــمنان تص ــط دش ــران توس ای

پس از زیارت یادمان شــهدای والفجر ۸؛

فرزاد فرزین: روزی به 
می پیوندم مدافعان 

ــر روزی  گ ا ــت:  ــاپ گف پ ــوان  ــده ج نن خوا
و  حــرم  ز  ا کــه  شــد  وظیفــه  مــن  بــر 
د  ــرزا ف ــد  باش ــن  ــم مطمئ ــاع کن ــم دف حری
فعــان حــرم  بــه جمــع مدا فرزیــن هــم 

پیوســت. هــد  خوا
نــور،  هیــان  را ر  خبرنــگا گــزارش  بــه 
زیــارت شــهدای  د فرزیــن در حاشــیه  فــرزا
ــان  ن ــر جوا گ ا ــت:  ۸ گف ــر  لفج ا و ــات  عملی
مــروز  ا نبــود  یثارگــری هــای دیــروز  ا و 

ــیدیم. ــی رس نم ــت  منی ا ــن  ی ا ــه  ب ــا  ه
بــه  مــن  پیــام  کــرد:  تصریــح  وی 

کــه  اســت  یــن  ا نــان  جوا و  ران  طرفــدا
کننــد  زندگــی  دفــاع  تفکــر  بــا  یــد  با
مــا  اســت،  دشــمن  همیشــه  دشــمن 
ــه  ــه دیکت ــه جامع ب ــا رو  ــت ه قعی وا ــد  ی با

. کنیــم
ــر  گ ا ــرد:  ــد ک تاکی ــوان  ــده ج نن ــن خوا ی ا
ــرم  ز ح ا ــه  ــد ک ــه ش ــن وظیف ــر م ب روزی 
باشــد  مطمئــن  کنــم  دفــاع  حریــم  و 
ــان  فع ــع مدا ــه جم ب ــم  ــن ه د فرزی ــرزا ف

هــد پیوســت. حــرم خوا
د: در  ــح دا بطــه توضی ا ر ــن  ــن در همی فرزی
ــام  ن ــه  ب ــگ  ــم آهن حیطــه کاری خــودم ه
ز یــک شــهید  ا ه مــن « کــه دیــدی  »را
ــم  ــده ه ین آ ــرای  ب ــردم،  ــرا ک ج ا ا  ر ــت  اس
فعــان حــرم  مدا مــورد  در  هــم  مــی خوا

ــم. ــرا کن ج ا کاری 

ــعه  ــت: توس ــتان گف ــتاندار خوزس اس
ــور  ــه حض ــه ب ــا توج ــتان ب خوزس
پرشــمار زائــران راهیــان نــور در 

ــرار دارد. ــت ق ــتور کار دول دس
ــور،  ــگار راهیــان ن ــه گــزارش خبرن ب
اســتاندار  مقتدایــی،  عبدالحســن 
خوزســتان در بازدیــد از جهاد رســانه 
ای شــهید رهبــر مســتقر در قــرارگاه 
مشــترک راهیــان نــور جنوب کشــور 
در معــراج شــهدای اهواز در ســخنانی 
ــداری از  ــت پاس ــه اهمی ــاره ب ــا اش ب
ــه  ــی هرچ ــوی و معرف ــراث معن می
بیشــتر آن هــا، گفــت: دفــاع مقــدس 
ــران  ــت ای ــرای مل ــزرگ ب ــی ب میراث
ــه  ــت نقط ــوان گف ــی ت ــت و م اس
ــی  ــات سیاس ــه جریان ــتراک هم اش

ــت. اس
مقتدایــی بیــان کــرد: آزادگــی، 
ــی  ــق طلب ــهادت و ح ــه ش ــق ب عش
ــدگان و  ــارز رزمن ــای ب ــی ه از ویژگ
ــت  ــد در جه ــت و بای ــهدای ماس ش
ــم. ــالش کنی ــگ ت ــن فرهن ــج ای تروی
ــهدا  ــت ش ــار وصی ــزود: انتش وی اف
ــذار  ــیار تاثیرگ ــا بس ــیره آن ه و س
ــردم  ــن م ــرای تاثیرگرفت ــت و ب اس

ــت. ــه داش ــه آن توج ــد ب بای
ــر  ــد ب ــا تاکی ــتان ب ــتاندار خوزس اس

ــه  ــه ب ــن توج ــت در عی ــظ اصال حف
ــل  ــت: اص ــد، گف ــل جدی ــه نس ذائق
دفــاع  واالی  اندیشــه  و  فرهنــگ 
مقــدس بایــد حفــظ شــود و همزمــان 
ــای  ــیوه ه ــا ش ــی ب ــت معرف در جه
ــرد. ــدام ک ــوان اق ــل ج ــه نس ــد ب جدی
ــور  ــان ن ــرد: در راهی ــار ک وی اظه
آمــوزی  دانــش  خصوصــا حــوزه 
توجــه بــه ســالیق و اســتفاده از 

ــد  ــی بای ــرای معرف ــد ب ــزار جدی اب
ــود. ــاظ ش لح

مقتدایــی بــا اشــاره بــه لــزوم 
ــگری در  ــعه گردش ــه توس ــه ب توج
ــاع  ــگری دف ــت: گردش ــور، گف کش
مقــدس چندیــن ســال اســت کــه در 
کشــور رواج یافتــه و خوشــبختانه در 
ــعه را  ــه توس ــز زمین ــتان نی خوزس

ــت. ــرده اس ــاد ک ایج

هــای  کاروان  حضــور  افــزود:  وی 
ــی  ــق عملیات ــور در مناط ــان ن راهی
دلگرمــی  باعــث  جنــوب کشــور 
ــی  ــران م ــهدا و ایثارگ ــواده ش خان

ــود. ش
رئیــس شــورای اداری خوزســتان 
ــتان  ــگ در خوزس ــرد: جن ــان ک بی
معنــای دیگــری داشــت و در مناطــق 
ــم در  ــا ه ــا ب ــواده ه ــف خان مختل
بعــث  رژیــم  زورگویــان  مقابــل 

ایســتادگی کردنــد.
اســتاندار خوزســتان بــا بیــان اینکــه 
ــه امیــدی  ــور روزن حضــور راهیــان ن
ــتان  ــعه اس ــه توس ــک ب ــرای کم ب
یازدهــم  دولــت  گفــت:  اســت، 
اهتمــام ویــژه ای بــرای آبادانــی 
ــته  ــتان داش ــتر خوزس ــه بیش هرچ
و امیدواریــم در خدمــت گــذاری بــه 
ــق  ــتان، موف ــن اس ــق ای ــردم الی م

ــیم. باش
ــف  ــه ضع ــاره ب ــا اش ــان ب وی در پای
برخــی زیرســاخت هــا از جملــه 
گفــت:  خوزســتان،  در  راه  حــوزه 
خوزســتان پایتخــت ایثــار و مقاومــت 
ــن  ــاز اســت بهتری ــران اســت و نی ای
امکانــات و راه هــا در ایــن اســتان در 

ــرد. ــرار گی ــردم ق ــترس م دس
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فرمانده قرارگاه مشترک راهیان نور جنوب:

راهیان نور پادتن  فرهنگی مقابله با هجمه های دشمنان است

مدیر عامل جمعیت هالل احمر خوزستان:

خوزستان دانشگاه ایثار و شهادت است

نــور  راهیــان  مشــترک  قــرارگاه  فرمانــده 
جنــوب، ســفرهای راهیــان نــور را به مثابــه 
پادتن هــای فرهنگــی مقابلــه بــا هجمه هــای 
دشــمنان دانســت و گفــت: آشناســازی جوانــان 
بــا فرهنــگ جهــاد و شــهادت و میثــاق آن هــا بــا 
ــه  ــد ک ــن فرهنگــی را ایجــاد می کن شــهدا پادت
ــر هجمه هــای  ســبب نفوذناپذیــری آنهــا در براب

ــود. ــمن می ش ــادی دش ــری - اعتق فک
ــرهنگ  ــور، س ــان ن ــگار راهی ــزارش خبرن ــه گ ب
ــان  ــترک راهی ــرارگاه مش ــده ق ــش، فرمان رنجک
نــور جنــوب بــا اشــاره بــه ســخنان مقــام 
ــر اثرگــذاری دو عمــل  معظــم رهبــری مبنــی ب
مهــم در فرهنــگ عمومــی کشــور ازجملــه 
تدفیــن شــهدای گمنــام و مســأله راهیــان نــور 
ــی  ــوان یک ــور به عن ــان ن ــت: راهی ــار داش اظه
فرهنگــی جریــان  فعالیت هــای  مهم تریــن  از 
ــه  ــه ای ک ــت به گون ــرح اس ــور مط ــاز در کش س
یک ســوم از ســفرهای مــردم در سراســر کشــور 
مربــوط بــه حضــور در مناطــق عملیاتــی هشــت 

ــدس اســت. ــاع مق ســال دف

ــارف  ــق مع ــور را تعمی ــان ن ــدف از راهی وی ه
مقــدس  دفــاع  فرهنــگ  قالــب  در  دینــی 
دانســت و افــزود: تمرکــز راهیــان نــور بــر 
مســأله تربیتــی و آموزشــی بــوده و در ایــن 
ــه،  ــگ حماس ــج فرهن ــال تروی ــه دنب ــیر ب مس

جهــاد، ایثــار و شــهادت هســتیم.
ســرهنگ رنجکــش، بابیــان این کــه مبنــا و 
اســاس ســیره شــهدا دیــن و شــریعت اســامی 
ــان  ــان و روحانی ــرد: مبلغ اســت، خاطرنشــان ک
ــی  ــور دین ــود در ام ــص خ ــه تخص ــه ب ــا توج ب
بهتریــن گزینــه جهــت نظــارت و راهبــردی 

ــت. ــیر اس ــن مس ــودن ای نم
در  علمیــه  حوزه هــای  مبلغــان  حضــور  وی 
کنــار خادمــان شــهدا را راهــکاری مهــم در 
انتقــال معــارف دینــی و ترویــج مبانــی اســامی 
ــتادی  ــن س ــت: اصلی تری ــار داش ــت و اظه دانس
مبانــی  و  معــارف  حــوزه  در  می توانــد  کــه 
ــوزه  ــد، ح ــت کن ــور فعالی ــان ن ــی در راهی دین
علمیــه اســت؛ ازایــن رو از ســال گذشــته ســتاد 
راه انــدازی  نــور حوزه هــای علمیــه  راهیــان 

شــد.
ــا معرفــت  ســرهنگ رنجکــش، زیــارت همــراه ب
را از نــکات اصلــی و اساســی ســفرهای راهیــان 
نــور دانســت و افــزود: بــرای هدفمندســازی 
ایــن موضــوع شــبکه مبلغیــن کشــور راه انــدازی 
شناســایی،  شــبکه  ایــن  وظیفــه  و  شــده 
ــری  ــان و به کارگی ــوزش مبلغ ــاماندهی و آم س
در یادمان هــای دفــاع مقــدس، اردوگاه هــا و 
کاروان هــا اســت و اگــر ایــن شــبکه شــکل گیرد 
ــد  ــه خواه ــور نهادین ــان ن ــت در راهی کار تربی

شــد.
ــر  ــی را از دیگ ــی دین ــه عقیدت وی ایجــاد کمیت
عملکردهــای ســتاد مرکــزی راهیــان نــور کشــور 
ــت  ــا معرف ــارت همــراه ب ــه زی در عمق بخشــی ب
زائــران کاروان هــای راهیــان نــور دانســت و 
ــن  ــری ای ــؤولیت و دبی ــرد: مس ــان ک خاطرنش
بــر عهــده حوزه هــای علمیــه  نیــز  کمیتــه 
ــی  ــد به نوع ــه می توانن ــا ک ــام نهاده اســت و تم
در حــوزه مبلغــان کمــک کننــد در ایــن کمیتــه 

ــد. ــده دارن نماین

نــور  راهیــان  مشــترک  قــرارگاه  فرمانــده 
جنــوب، پاســخگویی بــه شــبهات و نظــارت بــر 
ــی  ــای دین ــریات حوزه ه ــب و نش ــوای کت محت

ــمرد. ــه برش ــوزه علمی ــف ح ــر وظای از دیگ
راهیــان نــور بهتریــن ابــزار جهــت زمینه ســازی 

فرهنــگ مقاومتــی اســت
فرمانــده قــرارگاه مشــترک راهیــان نــور جنــوب، 
ــده  ــل بازدارن ــور عام ــان ن ــه راهی ــان این ک بابی
در نفــوذ فرهنگــی دشــمن اســت، گفــت: ســخن 
از حماســه شــهدا و ســبک زندگــی رزمنــدگان 
ــن  ــد پادت ــدس تولی ــاع مق ــال دف ــت س در هش

فرهنگــی اســت.
ــود  ــخنان خ ــان س ــش در پای ــرهنگ رنجک س
ــا فرهنــگ  ــان ب تصریــح کــرد: آشناســازی جوان
ــهدا  ــا ش ــا ب ــاق آن ه ــهادت و میث ــاد و ش جه
ــد کــه ســبب  ــن فرهنگــی را ایجــاد می کن پادت
هجمه هــای  برابــر  در  آنهــا  نفوذناپذیــری 
ــان  ــود و راهی ــمن می ش ــادی دش ــری -اعتق فک
ــن  ــازی ای ــت زمینه س ــزار جه ــن اب ــور بهتری ن

ــت. ــری اس ــگ نفوذناپذی فرهن

ــتان  ــر اس ــال احم ــت ه ــل جمعی مدیرعام
ــا اشــاره بــه میزبانــی مناســب  خوزســتان ب
ــل تحســین مــردم اســتان از هــزاران  و قاب
مقــدس،  دفــاع  هــای  یادمــان  زائــر 
خوزســتان را دانشــگاه ایثــار و شــهادت 

ــد. خوان
نــور،  راهیــان  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ــتان  ــر اس ــال احم ــت ه ــل جمعی مدیرعام
رســانه  جهــاد  از  بازدیــد  در  خوزســتان 
قــرارگاه  در  مســتقر  رهبــر  شــهید  ای 
کشــور  جنــوب  نــور  راهیــان  مشــترک 
اهــواز،  محمودونــد  شــهید  پــادگان  در 
ــاب  ــنگین اصح ــه س ــه وظیف ــاره ب ــا اش ب
و  ایثــار  فرهنــگ  ترویــج  در  رســانه 
شــهادت و آشــناکردن نســل جــوان بــا 
ــت:  ــدس، گف ــاع مق ــای واالی دف ارزش ه
ــد  ــال ها، نبای ــن س ــه در ای ــت نهفت معنوی
هرگــز فرامــوش شــود و دســتخوش تغییــر 

ــرد. ــرار گی ق
بــاور  و  مشــترک  نقطــه  را  شــهدا  وی 
سیاســی  جریانــات  تمامــی  حقیقــی 
ــراث  ــهدا می ــزود: ش ــت و اف ــور دانس کش
یــادگار  بــه  بــرای مــا  امــروزه  بزرگــی 
گذاشــته انــد و بایــد همــه مــا میــراث 

باشــیم. فرهنــگ  ایــن  حقیقــی  داران 
خوزســتان  کــرد:  بیــان  خــدادادی 
دانشــگاه ایثــار و شــهادت اســت و هرســاله 
ــی  ــی م ــر میزبان ــزاران زائ ــی از ه ــه خوب ب

ــد. کن
احمــر  هــال  جمعیــت  مدیرعامــل 

ــاد  ــن نه ــای ای ــه ه ــه برنام ــتان، ب خوزس
ــه داد:  ــرد و ادام ــوروز اشــاره ک ــام ن در ای
در  بســیاری  هــای  پتانســیل  خوزســتان 
ــد  ــتانی دارد و بع حــوزه گردشــگری و باس
از هشــت ســال دفــاع مقــدس نیــز بــه 
ــرای یــادآوری خاطــرات آن  قبلــه گاهــی ب

دوران تبدیــل شــده اســت.
ــا  ــتگاه ه ــه دس ــه کلی ــان اینک ــا بی وی ب
بــرای  مناســب  شــرایطی  ایجــاد  بــرای 
هایــی  ماموریــت  و  وظایــف  مســافران 
هــای  همــکاری  و  دارنــد  عهــده  بــر  را 
ــرار  ــا برق ــان ادارات و نهاده ــی می فرابخش
ــر اســتان  ــرد: هــال احم ــه ک اســت، اضاف
بــرای تحقــق شــعار اصلــی جمعیــت هــال 
ــاده  ــه ج ــدار ب ــی گ ــوان »ب ــا عن ــر ب احم
و  هــا  برنامــه  برانیــم«  آهســته  نزنیــم، 
ــته و  ــتور کار داش ــی را در دس ــرح های ط
امیدواریــم بــا ارائــه آمــوزش هــای صحیــح 
و فراهــم کــردن شــرایط مناســب، بتوانیــم 
ــرای  ــاده ای پیشــگیری و ب از مشــکات ج

ــم. ــاد کنی ــش را ایج ــافران آرام مس
ــرح  ــزی و ط ــه ری ــت: برنام ــدادادی، گف خ
هایــی در حــوزه هــای مختلــف جهــت 
ایــام نــوروز در نظــر گرفتــه شــده کــه 
ــات  ــداد و نج ــرح ام ــا ط ــن آنه از مهمتری
۹۴ آغــاز  ۲۶ اســفند  اســت، ایــن طــرح از 
۹۵ ادامــه دارد کــه  ۱۶ فروردیــن  و تــا 
در  ســیار  و  ثابــت  پســت   ۳۶ آن  طــی 
جــاده هــای اســتان آمــاده ارائــه خدمــات 

بــه مســافران هســتند.

ــت  ــن پس ــه در ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــتگاه  ــس، ۱۴ دس ــتگاه آمبوالن ۳۶ دس ــا  ه
خــودرو  دســتگاه   ۴۵ نجــات،  خــودرو 
موتورســیکلت  دســتگاه   ۱۳ پشــتیبانی، 
موتورســیکلت  دســتگاه   ۵ امــدادی، 
ــد  ۲ قایــق شــناور و یــک فرون آمبوالنــس، 
ــه  ــه خدمــت گرفت ــن طــرح ب بالگــرد در ای
ــن ۴۷۴  ــرد: همچنی ــه ک ــود، اضاف ــی ش م
ــنل در  ــر پرس ــب و ۱۱۸ نف ــروی داوطل نی

۳۶ پاســگاه مســتقر هســتند. ایــن 
احمــر  هــال  جمعیــت  مدیرعامــل 
خوزســتان، همچنیــن اســتقرار ایســتگاه 
و  قنــد  گرفتــن  جهــت  ســامت  هــای 
هــای  پایــگاه  نمایشــگاه  خــون،  فشــار 
ــه  ۴۶ خیم ــتقرار  ــی، اس ــدادی و فرهنگ ام
نمــاز، فضــای دوســتدار کــودک، و... را 
از دیگــر فعالیــت هــای جمعیــت هــال 

دانســت. خوزســتان  احمــر 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نــگاه مــا بــا 
نگاهــی  خوزســتان،  شــرایط  بــه  توجــه 
ــت،  ــور اس ــب مح ــور و داوطل ــه مح برنام
ــیه  ــه دوم حاش ــتان رتب ــه داد: خوزس ادام
نشــینی را بعــد از خراســان رضــوی دارا 
اســت و تعــداد زیــادی حاشــیه نشــین 

رد. دا
خــدادادی، یــادآور شــد: از ایــن رو برنامــه 
و  محرومیــت  رفــع  راســتای  در  هایــی 
شــهرها  حاشــیه  توانمنــدی  افزایــش 
بــه  توجــه  بــا  امیدواریــم  کــه  داریــم 
ــی  ــای اجتماع ــوزه ه ــا در ح ــدی م توانمن

ــده در حاشــیه  ــم نقــش تســهیل کنن بتوانی
شــهرها باشــیم.

احمــر  هــال  جمعیــت  مدیرعامــل 
ــه  ــهیات ارائ ــوص تس ــتان، در خص خوزس
شــده در یادمــان  هــای دفــاع مقــدس، 
ــرد: تســهیات پزشــکی از ســوی  ــار ک اظه
حــوزه بهداشــت و درمــان جمعیــت هــال 
ــان  ــه راهی ــات ب ــه خدم ــرای ارائ ــر ب احم
ــه در  ــه و دهاوی ــای فک ــور در یادمان ه ن
نظــر گرفتــه و عــاوه بــر آن چهــار اردوگاه 
فکــه،  دهاویــه،  در  اضطــراری  اســکان 
ــن ایجــاد شــده اســت. شــلمچه و نهــر خی


