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مطالعات انقالب اسالمی و  رضا سپهوند، مهدی محمدی، ،«تدوین راهبرد ستاد مرکزی راهیان نور در اعزام کاروان ها و اردوهای بازدید از مناطق جنگی» - 1

 .  158-137، صص 1394دفاع مقدس، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان 

 را دانست. چنین فضا و جریانی های عظیم و بزرگ انقالب است، که باید قدر راهیان نور یکی از داشته -

 .فرصتی برای خودسازی انقالبی نسل امروز تبدیل شده است اردوهای راهیان نور -

  .است بسیج گردشگری و نور راهیان اردویی سازمان «نور راهیان»سراسری اردوهای اصلی متولی-

 .شود می ارسال نور سرزمین جشنواره به ساالنه اثر 30000 -
 راهیان نور:  مورد بازدید ها و اماکنیادمان  -

 شلمچه، اروند، طالئیه، هویزه، دوکوهه(.،  : خرمشهر)مسجد جامع، موزه جنگ و گلزار شهدای خرمشهر(مناطق عملیاتی جنوب)خوزستان(*

 مهران، گیالن غرب، بانه، تنگه چهارزبر مشهور به تنگه مرصاد.  غرب: مناطق عملیاتی*
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 طی سالهای مختلفروند طی شده راهیان نور ـ 

 

 متولی اصلی اردوهای سراسری راهیان نور  ؛بسیج گردشگری و نور راهیان اردویی سازمان 

مذهبی در ایران که به بازدید از مناطق جنگی بازمانده از جنگ -راهیان نور نامی است برای گروه بزرگی از کاروان های سیاحتی

تعطیالت تابستانی، پردازند. بیشتر این کاروان ها همزمان با تعطیالت نوروزی و نیز ایران و عراق در غرب و جنوب غربی کشور می

شوند و مناطق مرزی استان خوزستان، به ویژه منطقه شلمچه از مقصدهای پرطرفدار این            برای مناطق غرب کشور، فعال می

سازمان اردویی راهیان نور و گردشگری بسیج است که « راهیان نور»دهنده و متولی اصلی اردوهای سراسریهاست. سازمانگروه

های هم مرز هایی از مردم مناطق مختلف ایران را برای بازدید از مناطق جنگی غرب و جنوب غربی این کشور، به استانههرساله گرو

  1برد.می با عراق

  اهمیت زیارت شهداء در کالم ائمه)ع( و بزرگان 

مشتاق گردان و به من توفیق ده تا در خدایا مرا به زیارت قبور شهیدان و محل شهادت آنان »می فرمایند: امام جعفر صادق)ع(

 « . 2مسیری که آنان رفته اند، به شهادت برسم.

همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان » اند: رهبرکبیر انقالب فرموده

 « . 3خواهد بود.

 مقدمه 

های راهیان نور برگرفته از فرهنگ اسالمی و ایثار و شهادت است؛ راهیان برنامه .اهیان نور استاز جمله تجارب ارزنده در کشور ما ر

با حضور مقام معظم  1377های دفاع مقدس به نسل امروز است. از سال حرکت فرهنگی نوینی در جهت حفظ و انتقال ارزشنور 

های فرهنگی و تر شده و ضرورت ارائه برنامهبه سال پررنگها و مردم)خانوادگی( سال رهبری در منطقه شلمچه، حضور کاروان

                                                           
  .9/1/1387شهاب نیوز،  - 1

  ( کامل الزیارات. ترجمه امیر وکیلیان، قم: دفتر انتشارات اسالمی.1388ابن قولویه، جعفربن محمد) - 2

، تهران: دفتر 21، جلد 598خمینی)رحمه اهلل(، پیام به ملت ایران در سالگرد کشتار خونین مکه قبول قطعنامه ( صحیفه امام 1386خمینی روح اهلل)امام( ) - 3

  حفظ و نشر آثار امام خمینی)رحمه اهلل(.

1388سال 

حضور مقام معظم 
رهبری در منطقه 

شلمچه

و 70اواخر دهه 
80اوایل دهه 

های کوچک و حرکت
یل کم تبدانفرادی، کم

های بزرگ وبه کاروان
مند در نسبتا نظام

بسیاری از شهرهای 
. بزرگ کشور گردید

ای که در به گونه
و اوایل 70اواخر دهه 

، به صورت 80دهه 
یک جریان نسبتا 

. رسمی درآمد

1379سال 

گیری ستادشکل
مرکزی راهیان نور 

ر با در بنیاد حفظ آثا
مسئولیت سردار 

آسودی 

1386سال 

ه تشکیل دبیرخان
ن ستاد مرکزی راهیا
نور، به صورت 

یت رسمی تحت تابع
بنیاد حفظ آثار و

های نشر ارزش
دفاع مقدس

و مسئولیت هماهنگی)
انجام امور کارشناسی
ستاد بر عهده دبیر

.(  باشدستاد می
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ها، پخش فیلم، فضاسازی محیطی از گری راویان، سخنرانیها، روایتها، نمایشگاهیادمان گردد.تبلیغی بیش از گذشته احساس می

میرشمس  در مصاحبه پژوهشی با در این چارچوب 1بوده است. به زائرین های دفاع مقدسها در حفظ و انتقال ارزشجمله برنامه

به بهانه برگزاری اردوهای راهیان نور در اسفند  ، سرداور بخش خاطرات و داستان جشنواره سرزمین نورالدین فالح هاشمی 

را مورد بررسی و واکاوی قرار  «راهیان نور چه روندی را طی کرده است؟» موضوعبا طرح سواالت زیر ،  98و فروردین  97

 دادیم: 

گیری تاکنون چه روندی را طی کرده های سیاحتی مذهبی انقالبی، از ابتدای شکلگردشگری و کاروان :خبریپژوهش 

 است؟ 

تا قبل از سال  بعد از پایان جنگ   : 2جشنواره سرزمین نورداور بخش خاطرات و داستان سر میرشمس الدین فالح هاشمی

مناطق از جوش در ایام عید دخوبه صورت مردم که قبل از اینکه رسمی شود مواجه هستیم گردشگری جنگ ما با موضوع ،  76

ستاد هماهنگی راهیان نور ، ایده  76. سال جانفشانی داشتنداز آنجایی که فرزندان این سرزمین  کردندمی بازدیدعملیاتی جنوب 

های سپاه در قالب کاروانها استانو ساماندهی شد های سیاحتی مذهبی انقالبی، کاروان سپس رسمی شد. 78و سال  ؛مطرح شد

های . در سالبازدید کنندمقدس دفاع سال  8 وتا از میراث عظیم انقالب آنجا آمدند ها این کاروان .شدندهدایت میای و بسیج منطقه

 .داشتیمهای بجا مانده و سیم خاردارها و بناها و یادبودها و آشنایی با محورهای عملیاتی وسالحاول ما صرفا بازدید از مناطق جنگی 

اوج این ، 80در دهه ولی   .اتفاق افتاداین بازدیدها  بصورت رسمی 70. اواخر دهه در پس این اهداف خیلی بزرگتر نهفته بود گرچه

راهیان نور که یکی از نکات برجسته . رفتندمیبه این مناطق برای بازدید میلیون زائر  5تقریبا ، 90در اوایل دهه  .بازدیدها را داشتیم

دفاع مقدس ایثارگرانی بودند که در دوره ،  همان فرماندهانبیشتر ، 80 ،70. در دهه راویان راهیان نور بودندشد باعث جذابیت آن می

جاست که نجالب ایها شده بود. جذابیتو هرکس بیان بهتری داشت باعث و با چشم خودشان اتفاقات را دیده بودند حضور داشتند 

دانش  .مدارس هم درگیر شدند 90در دهه  .شدندبسیار متحول میاین فضاها بودند که مخاطبان اصلی  وها جوان بیشتر مخاطب

برای  آموزیعنی دانش .بازدید از مناطق جنگی بود ،هاآن بخش عملی درس؛ که درس آمادگی دفاعی داشتنددوم دبیرستان  آموزان 

با هماهنگی و . خود آموزش و پرورش حضور داشتند و می رفتندشان مربیهمراه  ؛فضای کتب درسی بودآنچه  مستقیم ندید

برای سفر به  را دانشجویانی که متقاضی بودند تعداد  ،. وزارت علوم هم هر سالکرددر این فضا مستقیم ورود میهمراهی بسیج 

  ه است. زیادتر شدخیلی که  فرستادمی راهیان نور

 راهیان نور چه نقشی در پرورش جوانان داشته است؟   :خبریپژوهش   

به این نتیجه  ، 70بعد از دهه  میرشمس الدین فالح هاشمی سرداور بخش خاطرات و داستان جشنواره سرزمین نور: 

من این افتخار را کادرسازی انقالبی است. تربیت و در کنار مسجد و بسیج، راهیان نور یکی از بسترهای بسیار مهم برای  که یمرسید

را داریم؛ بیشترین و تاثیرگذارترین جوان، نوجوان و بزرگسال های سنی بندی گروهدارم که بیش از چند هزار خاطره را بخوانم. ما رده

دهالویه و شلمچه و مناطق  ؛اممن در خاطراتشان خواندهکه را جوانان به برکت خون شهدا خیلی از این  . آثار فضای جوان است

بود که از جوانانی   پرورش راویان، یکی از کارهای مثبت دیگر در این اواخر ه است.داشت اینها را درگیر و نگه واند آمدهعملیاتی غرب 

  .نقش روایتگری جنگ را به عهده داشتند، ولی مثل یک رزمنده ایام دفاع مقدس ؛با اینکه جنگ را ندیده بودند

                                                           
 .1391پاییز و زمستان سال دوم، شماره هفتم،  های راهیان نور، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، حمید ابیا، مهدی خانی.اثربخشی قدرت نرم برنامه - 1
 شود. اختتامیه جشنواره نور برگزار می آنجا معموال در مناطق عملیاتی - 2
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   های را انجام داده است؟ چه فعالیت 1 واره ملی ره آورد سرزمین نورجشن  :خبریپژوهش 

اثر  00030 : محتوایی به لحاظ:  میرشمس الدین فالح هاشمی سرداور بخش خاطرات و داستان جشنواره سرزمین نور

پس  گردندمیاز سفر به مناطق بازکه و بعد گیرد آثار را می زائرین ازاین جشنواره  .شودارسال مینور  سرزمینجشنواره  به ساالنه

متن  ،داستان ،خاطره ،فیلم ،تئاتر ؛های هنریدر قالب :ای که توانایی داردهرکس در هر زمینهشود. ارسال می های آنبرا از داوری

 دهیم. میبازخور به آن  سپسگیریم را میآثار  زائریناز ما  ؛کندارسال میآثار را  در عکاسی ،نوشتهدل ،ادبی

 های مناطق جنگی، چه اقداماتی می توان انجام داد؟ به نظر شما برای پرثمرتر شدن ظرفیت :خبریپژوهش 

هایی که در ظرفیتمتاسفانه میرشمس الدین فالح هاشمی سرداور بخش خاطرات و داستان جشنواره سرزمین نور:  

آن  ،دادکرد یا تغییر مکان میمی فوتاگر شخص کارکشته و دلسوزی یعنی  ؛متکی به افراد بودها در این سالمناطق جنگی است. 

از صرف ما  .اتفاق نیفتدتا رخوت بسیار نیاز داریم فکر، پرانرژی و خالق را خوش بکارگیری جوانان انقالبی،ما  ؛افتاداز کار میبخش 

های معنوی برای دریافت خصلتجان این جوان پذیرنده  با توجه به اینکهآید میآنجا جوانی که  .کنیمباید دوری بیالن کاری دادن 

ست ا های آن اینیکی از راه .کامال فراموش شود و درگیرش کنیمرهایش نکنیم و نگذاریم گردد وقتی هم که برمیرا فرد این  .است

ولی نیاز به خالقیت کنند آنجا خدمت میها سالباسابقه هستند و که قرار بگیرند هایی در کنار آدمو خالق  دلسوز ،که مدیران جوانتر

های پرفروش و هایی که راجع به کتاب مقدس نوشته شده است و واقعا کتابکارهای فرهنگی نیاز است. خیلی از کتاب 2.دندار

   ارتباط بگیرند.توانند حضور پیدا کنند و رو در رو با مخاطب های معروف دفاع مقدس میبینیم. نویسندهپرمخاطب ماست را آنجا نمی

  کنید؟ نقش راویان را چگونه ارزیابی می :خبریپژوهش 

ها و سنگرها ها سالحبرای نوجوان میرشمس الدین فالح هاشمی سرداور بخش خاطرات و داستان جشنواره سرزمین نور: 

. ها برایشان مهیا کردندکه راویفضایی بود  ؛گیردمیاز آن فضا زائر ما در هر سنی ولی بیشترین تاثیری که ها جذابیت دارد. تفنگو 

االن  .خیلی زحمت کشیدستاد راهیان نور در بالندگی  .تاثیرگذار بود خیلیمان حاج حسین یکتا که خوب برادر: به عنوان مثال

راوی این : ها استها همه از راویها و داستانروایتآید در همه این حجم خاطراتی که می. به عنوان یک راوی حاضر استایشان 

خود به خود دستوری نبود  اینجا شلمچه است.وقتی گفت اینجا نباید با کفش راه رفت  این حرف را زد من اینجوری منقلب شدم.

دانستند بخاطر دقیقا نمیبه این اذعان داشتند که همه یکدست  .بدون اینکه خجالت زده شود؛ و راه افتادکفش را درآورد  شخص

 . سرازیر بودان شاشک از چشمانچه چیزی 

                                                           
های اندازی شدند بحث مقابله با جنگ و انتقال اهداف دستاوردهای راهیان نور راهتأسیس شد. زمانی که اردو 1377از سال  :جشنواره ملی ره آورد سرزمین نور - 1

ای در اولویت قرار داشت. وقتی اعزام به راهیان نور انجام شد بحث تولیدات فرهنگی هم مطرح شد. گفتند بهترین ابزار این است جشنواره هشت سال دفاع مقدس

خاطره شروع به شته و در دل راهیان نور برگزار شود تا هر فعالیت هنری و فرهنگی که در رابطه با این اردوهاست گفته شود. اوایل با سه موضوع متن ادبی، دلنو

الملل ای، ویژه و بینکرد. امروز جشنواره در چهار بخش مردمی، حرفهتر شد و موضوع راهیان نور و دفاع مقدس را دنبالکار کرد. بعد با گذشت زمان جشنواره کامل

شود. تولید آثار هنری در حوزه دفاع مقدس و ته هنری میرش 20ها چندین عنوان قرار دارد. زیرگروه این چهار گروه کند که ذیل هر کدام از این بخشفعالیت می

با دبیر « جوان»وگوی گفت) .های هنری و ایجاد انگیزه برای هنرمندان هدف مهم بعدی استراهیان نور یکی از اهداف جشنواره است. همچنین شناسایی ظرفیت

 .( 19/12/1397«.هزار اثر از راهیان نور 36استقبال گسترده مردمی با ارسال »با موضوع:  شانزدهمین جشنواره ملی ره آورد ملی سرزمین نور

 . تر شودصدای انفجار ملموس .فالح هاشمی: خالقیت هم آن نیست که ما آنجا بلندگوهای خاص نصب کنیم - 2

 

http://www.javanonline.ir/fa/news/948670/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B3%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1


5 

 کند؟ چگونه با فضای معنوی راهیان نور ارتباط برقرار می انجوان :خبریپژوهش 

کمتر زنده نگه داشتن یاد شهدا   میرشمس الدین فالح هاشمی سرداور بخش خاطرات و داستان جشنواره سرزمین نور: 

 یدر آن فضاوقتی  .جوان بودند ؛کردندمیکه در این جهان خاکی زندگی است فرشته صفتی  یهاروایت انساناین نیست.  شهادتاز 

 شخص باشند. مختلف یهاعصرهای توانند الگو برای جوانمیها شخصیتی از اینها رقم زد که تا قرنفضا ؛ آن وارد شدندمعنوی 

درس  ، رفتهکار میسرو وقتی پشت جبهه بوده کند. همذات پنداری می ؛همسن خودش بوده استو جوانی که شهید شده جوان با 

یکشنبه شیمی  ،شنبه فیزیک. روزهایش را تقسیم کرده بوددانش آموز پشت سنگر . اینها خیلی برایشان جالب است ، خواندهمی

شهید  .برایشان خیلی جالب است، شهداو تقاضاهای سفارشات و باورپذیر است. خیلی قابل لمس برایشان ها این رفتار رزمندهبخوانم؛ 

چادر سر خواهری نوشته بود که من  .حجابتان را رعایت کنیدامام را تنها نگذارید مواظب انقالب باشید  :گویداش میدر وصیت نامه

  .داشتشهید همچنین توقعی از من و امثال من خواهم کرد چون 

  رسالت جوان امروزی چیست؟  :خبریپژوهش 

قمری  60 هیک اتفاقی در ده میرشمس الدین فالح هاشمی سرداور بخش خاطرات و داستان جشنواره سرزمین نور: 

انقالبی افتد و شمسی می 60اتفاق در دهه به اصطالح اسالم بماند و همین رفتند شهید شدند تا  )ع(حضرت سیدالشهدااست؛ افتاده 

االن این جبهه تعریف دیگری پیدا کرده است. مبارزه با دست خالی جلو همه کشورهای دنیا  .که با خون دادن به دست آمده است

دوست داشتم رهبر نبودم فرموده بودند اگر من چند وقت پیش مقام معظم رهبری  .آن هم بحث رسانه و فرهنگ استو  کندمی

ای که هست در هر حوزهو رزمنده فرض کند  مخاطب راهیان نوری خودش را بایدو هر جوانی  االن هرفضای مجازی باشم. مسئول 

کنیم تمدن نوین اسالمی حرکت میو برای ساختن کشور خودش که به سمت که بتواند مبارزه کند اش را بکند نهایت سعیباید 

       دست پیدا کنیم. 

  نقش اتاق فکر را درادامه فعالیت های راهیان نور چگونه ارزیابی می کنید؟  :خبریپژوهش  

معنوی فضای ، راهیان نورفضای  میرشمس الدین فالح هاشمی سرداور بخش خاطرات و داستان جشنواره سرزمین نور: 

آیند میآنجا هایی که رها نکردن آدم. اندها جنگیدهبه خاطر ایثارگران و جهادگرانی که آنجا سال .ترغیبی استتشویقی و و تهییجی و 

شعرا و همانطور که در ایام جنگ میلیون زائر واقعا عدد کمی نیست.  5 توان انجام داد.مهمترین کاری است که می گردندو برمی

در  وداشته از نزدیک با هم هایی بیایند در آنجا مراسماالن هم  ؛گشتندگرفتند و برمیپیام می و آنجا  رفتند جبههنویسندگان می

و تصمیم سازی تصمیمدر آن اتاق فکری که  .نیاز داردبه یک اتاق فکر، به شدت که ستاد راهیان نور این را بارها گفتیم . تعامل باشند

حداقل کارها این  .ریزی داشته باشیمبرنامهگردند و همچنین وقتی برمیمناطق جنگی لحظه لحظه حضور زوار در برای  .شودگیری 

در فضای  .های خوب فرهنگی در نظر بگیریمشان بستهو بتوانیم برایاطالعاتی خوب از همه اینها داشته باشیم است که ما یک بانک 

ای کارکشته هایآدمها تا از بین این .پرورش دهیمای که اطالعات دارد در زمینهرا هرکس  .ها ارتباط داشته باشیممجازی با این

 شته وتخصص داکه  فردی داشته باشیمیک استاد یا  .یک مدیر انقالبی خیلی خوب داشته باشیم ،بعدها برای کشوربیرون آید که 

       . یک آدم انقالبی باشد
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      کالم آخر 

. یک هدیه خداوند است نور راهیانمیرشمس الدین فالح هاشمی سرداور بخش خاطرات و داستان جشنواره سرزمین نور: 

ها بر در این سالاست و و حاال این بستر آماده  .در فضای دفاع مقدس اتفاق افتادو داشتیم که میراث عظیمی ، بحث راهیان نور

با فضای معنوی و قدسی که در فضای دفاع مقدس  با دل و جان .کنندبازدید میاز مناطق جنگی مردم . است شدهتعداد زوار اضافه 

ریزی داشته برنامه بایددر جلسات گوناگون  شویم.توانیم سبب ارتقاء معنوی زوار ریزی دقیق میبا برنامه .کنندبرقرار میارتباط بوده 

برسد.  است ما باید بتوانیم کادرسازی کنیم تا آینده انقالب به آن اهدافی که داشته .شوندرها ن فرادتا بهد از سفر راهیان نور اباشیم 

بلکه بر تعداد  ؛کنددچار اضمحالل میآنجا را نه تنها  ؛در این فضای راهیان نور استکه روحی  ،غرب فرهنگ تهاجمیبا توجه به 

 که، است ماهای عظیم و بزرگ انقالب یکی از داشتهراهیان نور  .خواهد شدشوند بیشتر های که شیفته آن فضای معنوی میآدم

باید  .واقعا مسئولین ستاد راهیان نور باید جوانان را جدی بگیرند همچنین فضا و جریانی را بدانیم.آن را دانست. قدر قدر واقعا باید 

 .  بهتری بگیرندد تا نتیجه بسپارنبه آنها ایمان داشته باشند و کار را به جوانان انقالبی ما 

  

  

    


