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مقاالت

راهیان نور؛ بستر حفظ و نشر فرهنگ دفاع مقدس
بازخوانی مهمترین انتظارات مقام معظم رهبری پیرامون راهیان نور
سیدمحمد طباطبایی

چکیده

*

دو دهه است با نزدیک شدن به فصل بهار ،کاروانهایی از اقصی نقاط کشورمان به سوی خوزستان ب ه
عنوان مقصد سفرهای راهیان نور روانه میشوند؛ سرزمینی که با خون بهترین جوانانش ،رنگین شد و
امروز بنا به فرمایش مقام معظم رهبری تبدیل به زیارتگاه شده است .شاید بتوان گفت آغاز سفرهای
راهیان نور به روزهای بعد از جنگ باز میگردد که گروههای خودجوش رزمندگان دوران جنگ هشت
ساله برای تجدید خاطرات به محلهایی که امروز به نام یادمانهای دفاع مقدس شناخته شدهاند،
میرفتند.
گ و ستودنی و قابل ستایش
ی بزر 
ل کاروانهای راهیان نور ،به فرموده مقام معظم رهبری ،کار 
تشکی 
است .در واقع راهیان نور؛ بزرگترین حرکت فرهنگی جمهوری اسالمی محسوب میشود؛ ،چرا که
زائران در این بستر معرفتی یعنی راهیان نور ،ارزشهایی را که برگرفته از سیره رزمندگان در هشت
سال دفاع مقدس میباشد ،در فضایی معنوی و معرفتی به عنوان الگو و نماد رفتاری میپذیرند؛ .یعنی
در راهیان نور هنجارسازی فرهنگی شکل میگیرد ،که این خود میتواند از مؤلفههای مهم جامعهپذیری
برای جمهوری اسالمی باشد.
در این میان ،حضور مقام معظم رهبری در مناطق عملیاتی و توجه ویژه ایشان به سفرهای راهیان نور در
تمامی این سالها مشهود بوده است .دقت در کالم معظ م له ،ما را متوجه اهتمام و توجه خاص ایشان
نسبت به مقوله راهیان نور خواهد نمود .در متن پیش رو مهمترین محورهای بیانات مقام معظم رهبری
به صورت اجمالی و گذرا بررسی شده است.
واژگان کلیدی :مقاممعظم رهبری ،راهیان نور ،بازدید از مناطق عملیاتی.

راهیان نور در این جلسه (ب ه عنوان جلسه شاخص)
مقدمه
مقام معظم رهبری ،عالوه بر سفر به مناطق عملیاتی میپردازیم:
دفاع مقدس و حضور در جمع کاروانهای راهیان
نور ،بارها در دیدارها و مالقاتهای مختلف ،نظرات فراموشی و تحریف؛ دو خطر بزرگ در کمین
و دیدگاههای خود را درخصوص راهیان نور و لزوم دفاع مقدس
توجه به این مقوله مطرح کردهاند .شاید بتوان گفت مقام معظم رهبری در این جلسه ،ابتکار بازدید از
که مهمترین این جلسات مربوط به دیداری است مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس را یک ابتکار
انقالبی بسیار شایسته در جهت شناساندن
که مسئوالین راهیان نور کشور در  26اسفندماه الهی و
ِ
 1392با مقام معظم رهبری داشتند که در ذیل ،به اجزایء برجستهی حادثهی بزرگ و تاریخی دفاع
بررسی محورهای اصلی بیانات ایشان درباره پیرامون مقدس به مردم و نسل جوان کشور خواندند .ایشان
* کارشناسی ارشد تاریخ اسالم و کارشناس گروه مطالعات نظامی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
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در این جلسه درباره مهمترین آسیبهای راهیان نور
را به شرح زیر بیان میدارند« :فراموشی» و «تحریف»
دو آسیب و خطر بزرگی است که در کمین هر حادثه
بزرگ تاریخی قرار دارد که نخبگان ،فرزانگان و
دستاندرکاران عرصه دفاع مقدس ،با شناساندن
دقیق این ذخیره و گنجینهی فرهنگی ،اجازه ندهند
این حماسه دستخوش فراموشی و تحریف شود.
رهبر معظم انقالب با اشاره به آثار مکتوب و
هنری فراوان منتشر شده در حوزه دفاع مقدس،
خاطرنشان کردند :دفاع مقدس همانند یک تابلوی
عظیم و بسیار باشکوهی است که هرچه بیننده به
اصل حادثه نزدیک میشود و درباره اجزاء و ترکیب
آن تعمق بیشتری میکند ،به ابعاد جدید و شگرف
بیشتری دست مییابد.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه به تبیین دو آسیب
عمدهی پیش روی حوادث بزرگ دنیا پرداختند:
«فراموشی» بهدلیل تکرار نکردن جزئیات حوادث
بزرگ ،اولین آسیبی است که در کمین هر حادثه
بزرگی است .البته نباید اجازه داد حادثهی عظیم
دفاع مقدس نیز دستخوش فراموشی شود.
«تحریف» و «تغییر ماهیت» دومین آسیبی است
که حوادث بزرگ در معرض آن قرار دارند.
اصل حادثه انقالب اسالمی و دفاع مقدس نیز
در معرض آسیب تحریف قرار دارند .معنی ندارد که
برخی از آثار فرهنگی و هنری که به نام دفاع مقدس
تولید میشود و یا همایشهایی که برگزار میگردد،
در تعارض با ماهیت و اصل این حرکت عظیم باشد.
نخبگان عرصه دفاع مقدس اجازه فراموشی و
تحریف ندهند
نخبگان ،فرزانگان و دستاندرکاران عرصه دفاع
مقدس ،با شناساندن دقیق این ذخیره و گنجینهی
فرهنگی ،اجازه ندهند این حماسه دستخوش
فراموشی و تحریف شود.
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مقام معظم رهبری ،اصل حادثه انقالب اسالمی و
دفاع مقدس را نیز در معرض آسیب تحریف دانستند
و گفتند :معنی ندارد که برخی از آثار فرهنگی و
هنری که به نام دفاع مقدس تولید میشود و یا
همایشهایی که برگزار میگردد ،در تعارض با
ماهیت و اصل این حرکت عظیم باشد.
اردوهای راهیان نور؛ سنتی برای دفع خطر
تحریف و فراموشی
رهبر انقالب اسالمی اردوهای راهیان نور و بازدید
از مناطق عملیاتی را یک سنت حسنه به منظور
پیشگیری از دو آسیب «فراموشی» و «تحریف»
خواندند و افزودند :باید از برخی حوادثی که گاهی در
این اردوها پیش میآید جلوگیری کرد ،اما اینگونه
حوادث نباید بهانهای برای زیر سؤال بردن اصل این
حرکت بزرگ و مفید شود.
ت افزایی در راهیان نور با تولید آثار
لزوم معرف 
فاخر در حوزه دفاع مقدس
مقام معظم رهبری در این جلسه مهم تصریح کردند:
نکته اصلی و کلیدی در اردوهای راهیان نور ،ایجاد
زمینه برای «زیارت با معرفت» است.
حضرت آیتاهلل خامنهای یک ابزار فراهم کردن
زمینه «زیارت با معرفت» را تولید جزوههایی به
عنوان شناسنامهی مناطق جنگی و عملیاتهای دفاع
مقدس ،برشمردند و افزودند :کتابهای بسیار خوبی
در حوزه دفاع مقدس نوشته شده که قابلیت تبدیل
شدن به فیلمهای جذاب را دارد و همچنین تمام
مناطق جنگی و هر یک از عملیاتهای دفاع مقدس
نیز میتواند دستمایه تولید آثاری فاخر قرار گیرد.
رهبر انقالب در این دیدار ،انتخاب و بهکارگیری
راویانی که روزهای حساس و سرنوشتساز دفاع
مقدس را از نزدیک درک کردهاند را ،از لوازم کیفیت
ت افزایی راهیان نور برشمردند و بر
بخشی و معرف 
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دیدار مسئوالن دستاندرکاران راهیان نور با مقام معظم رهبری 1392/12/26

حمایت از سفرهای دسته جمعی و فعال نگه داشتن
مجموعههای مردمی تأکید نمودند.
بررسی مهمترین محورهای بیانات مقاممعظم
رهبری در راهیان نور
اکنون در ادامه مهمترین محورهای بیانات و فرمایشات
مقام معظم رهبری در سفرهای راهیان نور مرور
خواهیم کرد .سفرهای ایشان از سال  1375با زیارت و
بازدید از یادمان هویزه کلید خورد و در سالهای اخیر
ادامه یافت در آخرین منزل ،در فروردین  1393از
منطقه مارد (شرق کارون) بازدید نمودند.
.1اهمیت و جایگاه دفاع مقدس
دفاع مقدس از جمله موضوعات کلیدی و مهمی است
که به شکل مکرر در بیانات و سخنان مقام معظم
رهبری نمود داشته است .بر مبنای فرمایش رهبری
ن در طول
انقالب ،جهاد و مبارزه جانان ه ملت ایرا 
ن یک ارزش واال و
هشت سال دفا ع مقدس ،بهعنوا 
یکی از مؤلفههای شخصیت ملت ایران ،باید همیشه
مورد دقت و توجه باشد.

دفاع مقدس؛ داستان ایستادگی ملت ایران
تا قبل از آخرین سفر مقام معظم رهبری به مناطق
عملیاتی راهیان نور و بازدید ایشان از منطقه
یادمانی نبرد شرق کارون (مارد) کمتر کسی نام این
نقطه را شنیده بود .منطقه شرق کارون منطقهای
سوقالجیشی بود که ب ه دلیل مقاومت در روزهای
محاصره آبادان و سالهای دفاع مقدس ،یادآور
خاطرات مقاومت و حماسه شده است .سال 1393
مقام معظم رهبری در ششمین روز از سال جدید به
محل یادمان شهدای شرق کارون در منطقه عمومی
عملیات شکست حصر آبادان در جمع زائران راهیان
نور رفتند و درباره عظمت دفاع مقدس و لزوم حفظ
دستاوردهای آن ،فرمودند:
مقدس ما ،دوران جنگ هشتسالهى پر
«دفاع ّ
ماجراى اين كشور ،داستان ايستادگى ملّت ايران و
ايستادگى جوانان ما در مقابل خباثتها و دشمنىهاى
كفر و استكبار جهانى است  ...دشمن میخواهد ما
یادمان برود؛ میخواهد قضیه دفاع مقدس از یادمان
برود؛ ،فداکاریها از یادمان برود؛ ،شخصیتهایی را
که در این فداکاریها نقش آفریدند ،یا نشناسیم یا
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ن جور میخواهند برخی میخواهند
از یاد ببریم؛ ای 
آن دوران را تخطئه کنند؛ ،آن جهتگیری را و آن
مسیر را که امام بزرگوار حکیم و بندهی بصیر الهی
آن مسیر را معین کرده بود ،تخطئه کنند؛ برای اینکه
میدانند که هر ذرهای و هر نقطهای از این حوادث،
ش ناشدنی است و تأثیرات
برای ملت ایران فرامو 
بزرگ سازندهای دارد».
دفاع مقدس؛ عرصه تجلی «ما میتوانیم»
مقام معظم رهبری در بخش دیگری از بیانات خود
در منطقه شرق کارون در جمع کاروانهای راهیان
نور ،دفاع مقدس را تجلی ایمان و استقامت ملت
دانستند و افزودند« :دشمنان سعى ميكردند به
ما مردم ايران ـ ما مؤمنين به آيات كريمهى الهى
ـ بباورانند كه شما نميتوانيد در مقابل قدرتهاى
ما ّدى دنيا بايستيد؛ميخواستند اين را به ما بباورانند
و به شما برادران عزيز و به همهى ملّت ايران عرض
ن وقتى اتّفاق مىافتد كه
كنم :،شكست يك ملّت آ 
معتقد بشود كه نميتواند كارى انجام بدهد؛ اين ا ّو ِل
شكست هر ملّتى است .آنها خواستند اين احساس
را در دوران جنگ تحميلى در دل ايرانيان به وجود
قضيه بهعكس شد .جنگ تحميلى  -يعنى
بياورند ،ا ّما ّ
مقدس ملّت ايران  -نشان داد كه يك ملّت در
دفاع ّ
سايهى اتّحاد ،در سايهى ايمان به خدا ،در سايهى
ظن به خداى متعال و اعتقاد به صدق وعدهى
ُحسن ّ
الهى ،ميتواند از همهى گذرگاههاى دشوار عبور
كند و ميتواند در مقابل دشمنان بايستد و ميتواند
دشمن را وادار به هزيمت و عقبنشينى كند؛ جنگ
تحميلى اين را به همهى ما نشان داد».

مذهبی و البته تمدنساز برای نسلهای آینده بازگو و
فرهنگسازی شود و این امر خطیر و طرح استراتژیک
فرهنگی میتواند در بستر راهیان نور ،به بهترین وجه
محقق شود .مسلماً حرکت خطیر راهیان نور نقش
مهمی در حفظ و نشر فرهنگ غنی دفاع مقدس خواهد
داشت.
نگذارید دفاع مقدس از یادها فراموش شود
مقام معظم رهبری در پایان بیانات خود در جمع
مسئوالن راهیان نور در منطقه شرق کارون ضمن
تأکید بر زنده نگه داشتن یاد شهیدان و ارزشهای
دفاع مقدس ،فرمودند« :من به شما عرض ميكنم،
نگذاريد ياد دوران دفاع مقد ّدس از يادها برود .آمدن
به اين مناطق جنگى  -چه در تعطيالت نوروزى و چه
در دورهى سال؛  ،كه بحمداهلل حاال در دورهى سال
هم كسانى از سرتاسر كشور به اين مناطق مسافرت
ميكنند و اين سرزمينها را زيارت ميكنندـ
بسيار كار پسنديدهاى است ،كار درستى است ،كار
عاقالنهاى است كه ملّت ايرانميكند؛ خاطرهى اين
سرزمينها را زنده نگه داريد».

یاد شهیدان را زنده بدارید
«ای جوانان عزیز ،این روحیات را در خودتان حفظ
کنید؛ اسالمتان را قدر بدانید؛ ،یاد شهیدان را قدر
بدانید؛ ایمان عمیقتان به قرآن و اسالم و پیوندتان با
روحانیت را قدر بدانید؛ مسئوالن را که از خود شما
هستند ،قدر بدانید؛ روحیه پیوند میان آحاد ملت
را قدر بدانید؛ خصوصیات اسالمی و ایمانی؛ یعنی
پایبندی و تعبد را که بحمداهلل در ملت ایران هست،
ی بودن ،افتخار کنید .آن
قدر بدانید و به حزبالله 
ملتی که در راه خدا قدم بردارد ،سرافراز و پیروز
 .2لزوم حفظ و نشر فرهنگ دفاع مقدس
خاطرات هشت سال دفاع مقدس که همواره توانسته است؛ همه دنیا هم اگر در مقابل آن ملت قرار گیرند،
است اسطورهای برای ایستادگی و مقاومت مردم نمیتوانند او را به زانو درآورند .این چیزها در ملت
در برابر دشمن باشد ،باید ب ه عنوان یک نماد ملی و ما هست؛ اینها را قدر بدانید .البته دشمنان فکری،
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بازدید مقام معظم رهبری از منطقه عملیاتی فتحالمبین-فروردین1389

سیاسی و ایمانی ـ که همان سردمداران استکبار جانانه هر چه داشتند در طبق اخالص گذاشتند و به
جهانی هستند ـ با این چیزها دشمناند .آنها از دفاع از میهن اسالمی پرداختند.
روحیه ایمان این مردم و عزم و اراده این جوانان
ضربه خوردند؛ باید هم دشمن باشند .اما شما ملت شلمچه؛ سرزمین مقدس
بزرگ ایران ،شما جوانان مؤمن ،آنچه دارید ،از «شلمچه» دومین مقصد سفر مقام معظم رهبری
روحیات اسالمی دارید .در آینده هم آن چیزی که به مناطق عملیاتی دفاع مقدس بود 8 .فروردین ماه
این کشور را به اوج آبادی و توانایی و اقتدار میرساند ،سال  1387مصادف با عید قربان ،رهبر معظم انقالب
همین خصوصیات اسالمی است .باید اینها را قدر به این منطقه سفر کردند و هدف خود از این سفر ،را
بدانید و از همه بیشتر یاد شهیدان عزیزتان را زنده تبرک جستن از ارواح طیبه شهدا و نفسهای معطر
جوانان مؤمن دانستند و در این یادمان عملیاتی ،در
بدارید( ».شلمچه)1378/1/8 ،
قسمتی از صحبتهای خود ،در جمع زائران عنوان
 .3تکریم و تقدیس یادمانهای دفاع مقدس داشتند:
«من این سرزمین را یک سرزمین مقدس
بخش مهمی از سخنان مقام معظم رهبری در سفرهای
راهیان نور ،به تکریم و احترام به سرزمینهای میدانم .اینجا نقطهای است که مالئکهی الهی که
عملیاتی اختصاص دارد .رهبر انقالب در جاهای شاهد فداکاری مخلصانهی این شهدای عزیز بودند،
مختلف عالوه بر یادبود شهدا و رزمندگان اسالم ،به آن تبرک میجویند .اینجا متعلق به همه کسانی
از این مناطق با عنوان سرزمین مقدس و زیارتگاه است که دلشان برای اسالم و برای قرآن میتپد.
مؤمنین یاد کردهاند؛ .چرا که این سرزمینها یادآور اینجا متعلق به همه ملت ایران است .دلهای همهی
ی بود ه است که در ملت ایران متوجه این نقطه ،این بیابان و همه این
حماسه ،جهاد و شهادت مؤمنین 
راه حفظ اسالم و انقالب از راحت جان گذشتند و مناطقی است که شاهد فداکاری جوانان بوده است.
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بازدید مقام معظم رهبری از منطقه دهالویه-فروردین1385

شما این جا را گرامی میدارید .آمدن شما و احترام دفـاع مقـدس ،در همیـن جـا اجتمـاع کردنـد و
در همیـن حـال و هـوا ،عـزم و تصمیـم مردانـه و
به این نقطه بسیار بجا و کار صحیحی است».
مؤمنانـه خـود را بـر دفـاع از ایـن کشـور بـه مرحله
عمـل درآوردنـد .ایـن پـادگان و سـرزمین ،شـاهد
دوکوهه؛ پادگان عاشورائیان زمان
(ص)
فداکاریهـا ،اخالصهـا ،ایمانهـا و روحیههـای
نام دوکوهه را همه به نام لشکر  27محمد رسول اهلل
و فرمانده دلیر آن حاج ابراهیم همت میشناسند .ماالمـال از امـواج صفا و طراوتی اسـت کـه از جوانان
حسینیه حاج همت در قلب دوکوهه روزگاری چهره مؤمـن بسـیجی و فـداکار بـروز کـرده اسـت».
خالصترین جوانان زمان را به خود دید .این منطقه
عملیاتی ،در نهمین روز از بهار سال 1381مصادف خوزستان؛ سرزمین ناکامی دشمنان
با ایام عزاداری شهادت امام حسین(ع) میزبان رهبر رهبر معظم انقالب در چهارمین سفر خود به مناطق
معظم انقالب بود .مقام معظم رهبری در قسمتی عملیاتی راهیان نور ،در پنجمین روز از فروردین
از سخنرانی خود در میان زائرینی که در پادگان ماه سال  1385به دهالویه رفتند و با بازدید از
دوکوهه حضور داشتند ،با احترام خاصی از این این منطقه در جمع زائران راهیان نور به سخنرانی
منطقه یاد کردند و آن را پادگان عاشورائیان زمان پرداختند .مقام معظم رهبری در این سفر فرمودند:
«خوزستان ،نقطهای است که در آن توطئه
نامیدند و فرمودند:
«هـم زمـان و هـم مکان ،بسـیار حسـاس اسـت .دشمنان ناکام ماند ،خوزستان منطقهای است که
زمـان ،یـادآور نهضـت عظیـم و فرامـوش نشـدنی در آن محاسبات دشمنان اسالم غلط از آب درآمد.
حسـینبنعلی(ع) اسـت  ...مـکان هـم پـادگان جانهایی در اینجا قربانی اهداف بلند اسالمی شدند
دوکوهـه اسـت که عاشـورائیان زمـان مـا ،جوانان از که این شهید عزیز ما ـ "شهید چمران" ـ یکی از
ن گذشـته و دالور ما ،در طی سـالهای متمادی نمونههای برجسته آن است».
جـا 
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فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقاالت
 .4ارج گذاری و تکریم شهیدان
دفاع مقدس ما؛ حرکتی برخاسته از ایمان و
عشق
اولین سفر مقام معظم رهبری هم به حضور ایشان
در منطقه هویزه در تاریخ  20اسفند سال 1375
باز میگردد و البته این روز یعنی بیستم اسفند
به مناسبت اولین حضور رهبر معظم انقالب در
یادمانهای دفاع مقدس ،به عنوان روز راهیان نور
در تقویم ملی نامگذاری شده است .مقام معظم
رهبری در جریان بازدید از یادمان شهید علم الهدی
و دانشجویان شهید در هویزه ،طی سخنانی ضمن
تکریم از شهیدان ،فرمودند:
«عزیزان من! برادران و خواهرانی که از منطقه
دشت آزادگان ،از سوسنگرد ،از بستان و از مناطق
دیگر عشایر مختلف عرب در اینجا هستید و یا کسانی
که از نقاط دیگر آمدهاید! این صحنههای زیبا از جوانان
رزمنده یک درس است .یک درس بزرگ برای امروز
ملت ایران و برای همیشه تاریخ .در انقالب هم ما با
دست خالی به میدان آمدیم ،اما با دلی سرشار از ایمان
ن مسلح دشمن ،جنگیدیم
ن دندا 
و عشق ،با دستگاه تا ب 
ن جا ،از شهید علم
و بر او پیروز شدیم  ...من در همی 
الهدی پرسیدم؛ شما از سالح و تجهیزات چه دارید که
ن گونه مصمم به جنگ دشمن میروید؟ دیدم اینها
ای 
دلهایشان آنچنان به نور ایمان و توکل به خدا محکم
است که از خالیبودن دست خود هیچ باکی ندارند ...
حرکت کردند و رفتند .آنها خواستار جهاد در راه خدا
و پذیرای شهادت در این راه بودند؛ چون میدانستند
حقاند .شهدای ما در هر نقطه ای این جبهه عظیم ،با
همین روحیه و با همین ایمان ،جنگیدند».

و جـان و سلامتی و جوانـی خـود را بـرای اسلام،
بـرای ملـت و بـرای میهـن شـان در طبـق اخلاص
گذاشـتند و تقدیـم کردنـد .ایـران ،امـروز هـر چـه
دارد و در آینـده هـر چـه بـه دسـت آورد ،بـه برکت
خـون ایـن شـهیدان اسـت .اگـر ایـن شـهدایی کـه
شـلمچه ،یـادگار آنهـا و ایـن بیابانهـای خونیـن،
حامـل نشـانههای آنهاسـت ،نبودنـد ،امـروز در این
کشـور ،از اسـتقالل ملی ،از شـرف ملت ،از اسلام و
از هیـچ چیز ایرانی ،نشـان برجسـته ای نبـود .اینها
در مقابـل دشـمن مهاجمـی کـه بـدون کمتریـن
مالحظـهای بـه مرزهـای جغرافیایـی و مرزهای ملی
و مرزهـای اعتقـادی حملـه کـرده بـود ،ایسـتادند».
(شـلمچه)1378/1/8 ،
عزت و استقالل ایران ،مرهون فداکاری شهیدان
«امروز و فردا و فرداهای این ملت و این کشـور ،مرهون
فداکاری شـهیدان عزیزی اسـت کـه این منطقه عظیم
را بـا جسـم و جـان خـود محافظـت کردند ،اسـتقالل
کشـور را حفـظ کردنـد و عـزت ایـن ملـت را حفـظ
کردنـد .مـن در ایـن منطقـه ،مردمی را دیـدم که عمر
خـود را در همیـن منطقـه گذرانـده بودند ـ بـرادران و
خواهـران عرب ـ با شـجاعت ،با جانفشـانی و وفاداری
ن چنان ایسـتادگیای
خـود به اسلام و ایـران عزیـز ،آ 
کردند که همه محاسـبات دشـمن بعثی و پشـتیبانان
خارجـی او ،غلـط از آب در آمـد  ...مـن در این منطقه،
جوانان غیور این کشـور را مشـاهده کردم که از اکناف
ایـن کشـور پهنـاور و بـزرگ ،از آغـوش خانوادههـا ،از
زندگـی راحـت در کنـار پـدر و مـادر ،دل بریـده بودند
تـا بـه اینجـا بیاینـد و از مرزهای شـرف و عـزت ایران
اسلامی دفاع کننـد( ».دهالویـه)1385/1/5 ،

مدیون خون شهیدان هستیم
«ملـت ایـران در دوره معاصر ،هرچـه عظمت و عزت اجتماع راهیان نور ،نشانه قدرشناسی ملت
در دنیـا دارد ،بـه برکـت خـون رزمندگانـی اسـت ایران از شهیدان
کـه در ایـن سـرزمینهای خونیـن حضـور یافتنـد «اجتماع عظیمی که در این نقطه برجسته تاریخی
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تشکیل شده است ،نشانه بزرگی از قدرشناسی ملت
ایران است .از اطراف کشور ،مردان ،زنان ،پیران و
جوانان به این نقطه و دیگر نقاطی که در تاریخ جنگ
ش نشدنی بودهاند،
تحمیلی ،نقاط برجسته و فرامو 
شتافتهاند و در حقیقت ،یاد آن جوانان ،رزمندگان،
دالوران و مؤمنانی را که کشور و تاریخ و ملت ما
همواره مدیون آنهاست ،گرامی داشتهاند .البته
الزم است با قلب و زبان از مردم عزیزی که امروز از
شهرهای دزفول ،اندیمشک و شوش در این جلسه
بزرگ شرکت کردهاند و همچنین از بقیه ه م میهنان
ایرانیمان که از سرتاسر نقاط کشور به اینجا آمدهاند،
سپاسگزاری کنم  ...بنده هم مثل قطرهای در این
دریای خروشان ،ب ه قصد اظهار ارادت و اخالص به
آن دلها و جانها و روحهای پاکی که بعضی شهید
شدند و بعضی بحمداهلل زندهاند و در این فضا و منطقه،
آزمایشهای بزرگ صدر اسالم را دوباره تکرار کردند،
به اینجا آمدهام( ».دوکوهه)1381/1/9 -،
 .5تقدیر از راهیان نور
از حرکت راهیان نور بسیار خرسندم
ملت ایران ،مقطع تاریخی و حساس دفاع مقدس را
هرگز فراموش نکند یازدهم فروردین سال 1389
مقام معظم رهبری در پنجمین همراهی خود با
ح المبین
مسافران راهیان نور ،در منطقه عملیاتی فت 
حاضر شدند .رهبر معظم انقالب در بخشی از سخنان
خود در این منطقه عملیاتی فرمودند:
«آنچه مهم است این است که ملت ایران این
مقطع تاریخی حساس ـ مقطع دفاع مقدس ـ
را هرگز فراموش نکند و سالهای پر محنت ،ولی
پرافتخار دوران جنگ تحمیلی را هرگز از یاد نبرید.
این آمدنها ،این اظهار ارادتها ،این یادبود گرفتنها،
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کمک میکند به اینکه این یادها در ذهنها زنده
بماند .من از این حرکت راهیان نور ـ که چند سال
است بحمداهلل روز به روز هم در کشور توسعه پیدا
کرده ـ بسیار خرسندم و این حرکت را حرکت بسیار
باب برکتی میدانم و معتقدم در این مقطع حساس
برای ما یک تجربه است .شما جوانهای امروز اگر آن
روز هم بودید ،توی این میدان ،با عزم راسخ حاضر
میشدید .امروز هم در میدان علم ،میدان سیاست،
میدان تالش و کار ،میدان همبستگی ملی و میدان
بصیرت ،شما جوانها پایمردی خودتان را نشان
دادید ،ایستادگی خودتان را اثبات کردید».
راهیان نور ؛ سنت بسیار ستودنی
مقام معظم رهبری در بخش پایانی بیانات خود در
منطقه فتحالمبین ،ضمن تشکر مجدد از حضور مردم
در مناطق عملیاتی بهمنظور بزرگداشت یاد و نام
شهیدان و دفاع مقدس ملت ایران ،حرکت راهیان
نور را سنتی ستودنی برشمردند و این مناطق را
زیارتگاه نامیدند:
«از شما مسافران و زائران عزیز تقدیر میکنم که
از نقاط دور و نزدیک کشور به این مناطق آمد ه اید.با
قدمهای خودتان ،با دلهای خودتان ،پیوستگی روحی
خودتان را با آن جوانانی ،با آن مردانی ،با آن دالورانی
که این منطقه ،شاهد فداکاری آنهاست ،نشان دادید؛
چه در این منطقه ـ منطقه فتحالمبین ـ چه در سایر
مناطق خوزستان و چه در مناطق جنگی استانهای
دیگر مثل استان ایالم ،استان کرمانشاه ،استان
کردستان .مردم کشور ،این سنت بسیار ستودنی را از
چند سال پیش در پیش گرفتند که بیایند این مناطق
را سالیانه ـ بهخصوص در چنین ایامی در اول سال ـ
زیارت کنند .اینجا زیارتگاه است».

