سیاســت آمریــکا اقتضــا میکنــد کــه
تفکــری در میــان ملــت ایــران تزریــق شــود
تــا وانمــود کننــد ملــت مــا بــر ســر یــک
دوراهــی قــرار دارد ،یــا بــا آمریــکا کنــار
بیایــد یــا دائمــ ًا فشــارها را تحمــل کنــد/
در داخــل هــم کســانی ایــن فکــر را قبــول
دارنــد و میگوینــد در قضیــهی هســتهای
توافــق شــد ،بایــد در قضایــای کشــور
هــم برجــام  ۲و  ۳بــه وجــود بیایــد تــا
بتوانیــم راحــت زندگــی کنیــم.
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پیام نوروزی به مناسبت
آغاز سال ۱۳۹۵

حضــرت آیــتاهلل خامنــهای در پیــام نــوروزی
خطــاب بــه ملــت ایــران ،ســال  ۱۳۹۵را ســال
«اقتصــاد مقاومتــی؛ اقــدام و عمــل» نامگــذاری
کردنــد.
متــن پیــام رهبــر انقــاب اســامی بــه شــرح زیــر
ا ست .
الرحیم
ن
حم
الر
هلل
ّ
بسما ّ
ّ
یــا مقلّــب القلــوب و األبصــار .یــا مدبّــر اللیــل و
ال ّنهــار .یــا محـ ّول الحــول و األحــوال .حـ ّول حالنــا
الــی احســن الحــال.
ّ
المرضیه،
ـة
ـ
فاطم
ـرة،
ـ
اه
الط
ـة
ـ
الص ّدیق
الســام علــی ّ
ّ
ّ
ّ
الســام
بنــت رســول اهلل ،صلــی اهلل علیــه و آلــه .و ّ
عجــل اهلل
ـی اهلل األعظــم ،ارواحنــا فــداه و ّ
علــی ولـ ّ
فر جه .
عیــد نــوروز را بــه هم ـهی خانوادههــای ایرانــی و
افــراد ایرانــی در هــر نقطـهی عالــم تبریــک عرض
میکنــم .عیدتــان مبــارک باشــد هممیهنــان عزیــز.
بخصــوص بــه خانوادههــای عزیــز شــهیدان ،بــه
جانبــازان عزیــز ،بــه خانوادههــای محتــرم آنهــا،
و بــه همـهی ایثارگــران تبریــک عــرض میکنــم و
یــاد شــهیدان بزرگوارمــان و یــاد امــام عزیزمــان را
گرامــی میــدارم.
ســالی کــه شــروع شــد -ســال  -۹۵هــم در آغــاز
و هــم در پایــان ،متبــرک بــه نــام مبــارک حضرت
اول ایــن ســال
زهــرا (ســاماهللعلیها) اســت .هــم ِ
منطبــق بــر والدت آن بزرگــوار بــا ماههــای قمــری
اســت ،هــم آخــر ایــن ســال .بنابرایــن امیدواریــم
کــه انشــاءاهلل ســال  ۹۵بــه برکــت حضــرت
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زهــرا ســال مبارکــی باشــد بــرای ملــت ایــران ،و
از معنویــات آن بزرگــوار و از راهنمائیهــای آن
بزرگــوار و از زندگــی آن بزرگــوار درس بگیریــم و
بهرهمنــد شــویم.
ســالی کــه تمــام شــد -ســال  -۹۴مثــل هم ـهی
ســالهای دیگــر ،آمیــزهای از شــیرینیها و تلخیهــا
و فرازهــا و فرودهــا بــود؛ طبیعــت زندگــی همیــن
اســت؛ از تلخــی حادثــهی منــا تــا شــیرینی
راهپیمائــی  ۲۲بهمــن و انتخابــات هفتــم اســفند؛
در تجربـهی برجــام ،از امیدهائــی کــه برانگیخــت،
تــا نگرانیهائــی کــه در کنــار آن هســت؛ هم ـهی
اینهــا جــزو حــوادث ســال بــود ،و هم ـهی 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
 ۹۵پیــش روی مــا اســت .در ایــن ســال هــم
ماننــد همیشــه ،فرصتهــا و تهدیدهائــی وجــود
دارد .همــه بایــد تــاش کننــد تــا بتوانیــم از
فرصتهــای ایــن ســال بــه معنــای حقیقــی کلمــه
اســتفاده کنیــم و کشــور از اول تــا آخــ ِر ایــن
ســال تفاوتهــای محسوســی پیــدا کنــد.
امیدهائــی وجــود دارد بــرای ســال  .۹۵انســان بــه
مجموعـهی اوضــاع کــه نــگاه میکنــد ،امیدهائی را
مشــاهده میکنــد .البتــه بــرای تحقــق ایــن امیدها
بایــد تــاش کــرد ،بایــد کار شــبانهروزی کــرد
و بایــد بیوقفــه ســعی و کوشــش کــرد .اصــل
قضیــه ایــن اســت کــه ملــت ایــران بایــد بتوانــد
کاری بکنــد کــه خــود را در مقابــل تهدیدهــای
دشــمنان و دشــمنیهای آنهــا ،از آســیبپذیری
خــارج کنــد .مــا بایــد کاری کنیــم کــه در
مقابــل تهدیــد دشــمنان ،آســیبپذیر نباشــیم.
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آســیبپذیری را بــه صفــر برســانیم.
بــه گمــان مــن مســئلهی اقتصــاد در اولویــت اول
اســت .یعنــی وقتــی انســان نــگاه میکنــد ،در میان
مســائل اولوی ـتدار ،از همــه فوریتــر و نزدیکتــر،
مســئلهی اقتصــاد اســت .اگــر بــه توفیــق الهــی،
هــم ملــت و هــم دولــت و مســئوالن گوناگــون،
بتواننــد در مســئلهی اقتصــاد کارهــای درســت و
بجــا و متقــن را انجــام دهنــد ،امیــد ایــن هســت
کــه در مســائل دیگــر ،مثــل مســائل اجتماعــی،
مثــل آســیبهای اجتماعــی ،مثــل مســائل اخالقی،
مثــل مســائل فرهنگــی هــم تأثیرگــذار باشــند.
در مســئلهی اقتصــاد ،آن چیــزی کــه مهــم اســت
و اصــل اســت ،مســئلهی تولیــد داخلــی اســت؛
مســئلهی ایجــاد اشــتغال و رفــع بیــکاری اســت؛
مســئلهی تحــرک و رونــق اقتصــادی و مقابل ـهی
بــا رکــود اســت؛ اینهــا مســائل مبتالبــه مــردم
اســت؛ اینهــا چیزهائــی اســت کــه مــردم آنهــا را
حــس میکننــد و مطالبــه میکننــد؛ و آمارهــا و
اظهــارات خــود مســئولین هــم نشــان میدهــد کــه
ایــن مطالبــات مــردم و ایــن خواســتههای مــردم
بجــا و بهمــورد اســت.
اگــر مــا بخواهیــم مشــکل رکــود را حــل کنیــم،
مشــکل تولیــد داخلــی را حــل کنیــم ،بخواهیــم
مســئلهی بیــکاری را حــل کنیــم ،بخواهیــم گرانی
را مهــار کنیــم ،عــاج همـهی اینهــا در مجموعهی
مقاومــت اقتصــادی و اقتصــاد مقاومتــی گنجانــده
شــده اســت .اقتصــاد مقاومتــی شــامل همــهی
اینهــا اســت .میشــود بــا اقتصــاد مقاومتــی بــه
جنــگ بیــکاری رفــت؛ میشــود بــه جنــگ رکــود
رفــت؛ میشــود گرانــی را مهــار کــرد؛ میشــود در
مقابــل تهدیدهــای دشــمنان ایســتادگی کــرد؛
میشــود فرصتهــای بســیاری را بــرای کشــور
ایجــاد کــرد و از فرصتهــا اســتفاده کــرد؛ شــرطش

ایــن اســت کــه بــرای اقتصــاد مقاومتــی کار و
تــاش انجــام بگیــرد.
گزارشــی کــه بــرادران مــا در دولــت بــه مــن
دادنــد ،نشــان میدهــد کــه کارهــای وســیعی
کردهانــد؛ منتهــا ایــن کارهــا کارهــای مقدماتــی
اســت؛ کارهائــی اســت در زمینــهی بخشــنامهها
و دســتورها بــه دســتگاههای مختلــف؛ اینهــا
کارهــای مقدماتــی اســت؛ امــا آنچــه کــه الزم
اســت ادامــه پیــدا کنــد ،عبــارت اســت از اقــدام
کــردن و عمــل کــردن و روی زمیــن ،محصــول کار
را بــه مــردم نشــان دادن؛ ایــن آن چیــزی اســت
کــه وظیف ـهی مــا اســت؛ کــه مــن انشــاءاهلل در
ســخنرانی شــرحش را بــه آحــاد ملــت عزیزمــان
عــرض خواهــم کــرد.
بنابرایــن آنچــه کــه مــن بــه عنــوان شــعا ِر امســال
انتخــاب میکنــم ،عبــارت اســت از «اقتصــاد
مقاومتــی؛ اقــدام و عمــل» .ایــن ،راه و جــادهی
مســتقیم و روشــنی اســت بــه ســمت آن چیــزی
کــه بــه آن احتیــاج داریــم .البتــه توقــع نداریم که
ایــن اقــدام و عمــل ،در ظــرف یـک ســال همـهی
مشــکالت را حــل کنــد؛ امــا مطمئنیــم کــه اگــر
چنانچــه اقــدام و عمــل بــه صــورت برنامهریــزی
شــده و درســت انجــام بگیــرد ،مــا در پایــان ایــن
ســال آثــار و نشــانههای آن را مشــاهده خواهیــم
کــرد .از هم ـهی کســانی کــه در ایــن راه تــاش
کردنــد و تــاش میکننــد ،تشــکر میکنــم.
بــار دیگــر بــه ملــت عزیزمــان ســام و تبریــک
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.
والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته
ّ
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ده اقدام اساسی برای نجات اقتصاد کشور
مطرح شده در بیانات رهبر انقالب در حرم مطهر رضوی 95/01/01

1

شناسایی و تمرکز بر فعالیتها و
زنجیرههای اقتصادی مزیتدار کشور

بعضی از فعالیتهای اقتصادی مثل مادر میماند و از آن بابهای متعدد اقتصادی و تولیدی گشوده
میشود ،روی آنها بایستی تمرکز کنند و آنها را باید شناسایی کنند .نقشه راه را مشخص کنند ،تکلیف
همه را معلوم بکنند.
آنطور که به من گزارش کردهاند ،ما امروز حدود  60درصد از امکانات تولیدمان تعطیل است .بایستی ما

2

زنده کردن تولید داخلی

تولید را احیا کنیم .من به مسئولین محترم دولتی مکرر گفتهام که این منتقدینی که هستند را بخواهید و
حرفهایشان را بشنوید .گاهی پیشنهادهای خوبی دارند.
ا
مثال میخواهیم هواپیما خریداری بکنیم،مسئولین دولت ی خودش ان میگوین د ک ه اگ ر درص دی از ای ن

3

پرهیز از واردات تضعیف کنندهی

قیمت را در صنایع داخلی هواپیما سرمایهگذاری کنیم ،بیشتر از آنکه از خ ار بخ ریم اس تفاده خ واهیم

تولید داخلی

کرد ،تولید داخلی هم رشد پیدا میکند .اینکه ما همه چی ز را از خ ار وارد کن یم و نگ اه نکن یم ک ه ای ن
واردات ما چه بالیی سر تولیدات داخلی میآورد این خطاست.

4

5

پرهیز از هدردادن منابع مالیای که
پس از برجام باید وارد کشور شود

ما پول هایی داریم در خار از کشور .نفت فروختیم پولش را به ما ندادند در قضیه برجام بن ا ب ر ای ن ش د
که این پولها برگردد .البته اکثرش برنگشته است ...لکن باالخره برخواهد گشت ...مواظب باشند ،ص ر
خریدهای بیمورد ،صر کارهای بیجا ،صر اسرا ها نشود.
ا
مثال بخش نفت و گاز یا بخش تولید موتور که برای خودرو ،هواپیما ،قطار و کشتی مورد استفاده اس ت.

دانشبنیان شدن بخشهای مهم و

این بخشهای حساس و مهم ،دانشبنیان بشوند .جوانها و دانشمندان ما نشان دادند ک ه میتوانن د از

حساس اقتصادی

آن سطحی که ما در فناوری داریم ما را باالتر ببرند .خ ب آن مز زی ک ه م ی توان د موش ب ب رد بلن د را
جوری تنظیم کند که با انحرا پنج متر به هد بخورد در موارد گوناگون دیگر هم میتواند.

6

ا
بعضی از بخشها را ما در گذشته رویش سرمایهگذاری کردیم ،از آنها اس تفاده بش ود .م ثال در زمین هی

ا
احیای بخشهای اقتصادی که قبال در

نیروگاهسازی یا در زمینه پتروشیمی سرمایهگذاری خوبی ک ردیم .ام روز کش ور ب ه نیروگ اه احتی ا دارد.

آنها سرمایه گذاری شده

کشورهای دیگر هم به نیروگاه ارزانی که ما می س ازیم احتی ا دارن د .م ا دیگ ر ن رویم از بی رون نیروگ اه
بخریم وارد کنیم یا افرادی بیاوریم برایمان نیروگاه درست کنند.

7

شرط انتقال فناوری

یب شیء تولیدی جدیدی را می خواهند بخرند] ،محصول[ تولیدش ده را نخرن د؛ ]بلک ه[ آن ش یء را ب ا

در معامالت خارجی

فناوری مخصوص خودش تهیه کنند و بیاورند .در قراردادها به شدت باید این را مورد توجه قرار بدهند.
ا
حاال یب مجرم اقتصادی را مثال دستگیر کردند ،روزنامهها دربارهاش بنویسند؛ عکس و تفصیالت و چه

8

مبارزهی جدی با فساد ،ویژهخواری و

و چه با اهدا جناحی و سیاسی و اینها .اینها فایده ای ندارد .دو صد گفته چون نیمک ردار نیس ت  ...آن

قاچاق در کشور

فسادی که امروز ممکن است پیش بیاید باید جلوی این را بگیرند .مانع فس اد بش وند .قاچ اق همینج ور
است ،باید با قاچاق به معنای واقعی کلمه مبارزه کنند.

9

ارتقای بهرهوری انرژی

10

نگاه ویژه به صنایع متوسط و کوچب

گفته میشود که اگر ما بتوانیم به رهوری ان رژی را ارتق ا ب دهیم و ص رفهج ویی کن یم ،ص د میلی ارد دالر
صرفهجویی خواهد شد .مبلغ کمی نیست مبلغ زیادی است .این را جدی بگیرند.
آن چیزی که در متن جامعه اشتزال و تحرک ایجاد میکن د ،طبق ات پ ایین را به رهمن د میکن د ،هم ین
صنایع کوچب و متوسط است ،اینها را تقویت کنند و پیش ببرند.

3

اخبار راهیان نور

4

رئیــس شــورای حــوزه هــای علمیــه کشــورگفت:
هــر چــه در زیــارت معرفــت بیشــتر داشــته
باشــیم پــاداش باالتــری بــه مــا میدهنــد و
زیــارت یادمــان هــای شــهدا هــم بــه همیــن
صــورت اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار راهیــان نــور ،آیــت اهلل
مرتضــی مقتدایــی ،رئیــس شــورای حــوزه هــای
علمیــه کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه انقــاب
اســامی ایــران ،انقالبــی ممتــاز ،بــی نظیــر در
عا لَــم و انقــاب هایــی کــه پیــش آمــده اســت،
گفــت :ایــن انقــاب بــه ایــن معنــا نبــود کــه
یــک حکومتــی بیایــد تــا حکومتــی دیگــر از
بیــن بــرود و آن حکومــت را قبضــه کنــد،
بلکــه هــدف از ایــن حکومــت ایــن بــود کــه
یــک حکومــت جاعــل و یــک حکومــت طاغوتــی
برداشــته شــود و جایگزیــن آن یــک نظــام
اســامی و الهــی و یــک حرکــت ایمانــی شــود.
رئیــس شــورای حــوزه هــای علمیــه کشــور بــا
بیــان ایــن موضــوع کــه حضــرت امــام خمینــی
(ره) روحیــه انقالبــی و اســامی را در بیــن
ملــت رواج دادنــد ،افــزود :بنیانگــذار جمهــوری
انقــاب اســامی جوانــان را بــه فکــر اســام،
ایمــان و حرکــت بــه ســوی اســام ســوق
دادنــد در آن موقــع همــه مــی گفتیــم ایــن
انقــاب درونــی کــه در بیــن جوانــان مــا پیــدا
شــد از آن انقــاب بیرونــی کــه یــک طاغــوت
را برکنــار کــرد بیشــتر ارزش داشــت و یــک راه
صــد ســاله را یــک شــبه پیمودنــد.
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد :روحیــه ای کــه
امــام خمینــی(ره) در بینــن جوانــان ترویــج
داد باعــث شــد در زمــان دفــاع مقــدس مــردم
تــا پــای جــان ایســتادگی کننــد و زمانــی کــه
رزمنــده ای شــهید مــی شــدند بــرادرش اســلحه
او را برمیداشــت و بــه جــای او مــی جنگیــد
ایــن روحیــه در زمــان امــام بــود و بحمــداهلل
بعــد امــام مقــام معظــم رهبــری همــان روحیــه
را در امــت حــزب اهلل و جوانــان روحیــه انقالبــی،
روحیــه ایثــار ،روحیــه جهــاد و شــهادت را

ویژه نامه خبری و اطالع رسانی ستاد مرکزی راهیان نور کشور سال اول شماره اول
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آیت اهلل مقتدایی:

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

حفــظ کردنــد.
آیــت اهلل مقتدایــی در ادامــه بــا اشــاره بــه
اینکــه هنــوز هــم همــان روحیــه انقالبــی در
بیــن جوانــان وجــود دارد اظهــار کــرد :تــا ایــن
روحیــه هســت راهیــان نــور رونــق باالیــی دارد
و اگــر بعضــی هــا هــم موفــق نشــدند بــرای
زیــارت بــه راهیــان نــور بیاینــد امکانــات الزم
فراهــم نبــوده و اآلن کــه بحمــد اهلل یــک عــده
فــداکار ،ایثارگــر از وقتشــون میگذارنــد و

در ایــن مســیر خدمــات رســانی مــی کننــد
و حضــور آنهــا در ایــن یادما نهــا تســهیل
میبخشــندکه ایــن امــر موجــب مــی شــود
راهیــان نــور رونــق باالیــی پیــدا کنــد و هــر
ســاله توســعه پیــدا کنــد.
وی بــه بیــان حضــور کاروان هــای راهیــان نــور
در یــادکان هــای هشــت ســال دفــاع مقــدس
پرداخــت و گفــت :حرکــت کاروان هــای راهیــان
نــور در یادما نهــا نمــاد فــداکاری ،ایثــار و از

خــود گذشــتگی در راه اســام اســت.
رئیــس شــورای حوز ههــای علمیــه کشــور بــا
اشــاره بــه افزایــش روحیــه انقالبــی در بیــن
مــردم افــزود :زائــران از سراســر کشــور بــرای
زیــارت ســرزمین هــای نــور مــی آینــد  ،معتقــدم
ایــن روحیــه در حــال افزایــش اســت.
آیــت اهلل مقتدایــی بــه فرمایشــات مقــام معظــم
رهبــری در موضــوع زیــارت بــا معرفــت اشــاره
کــرد و ادامــه داد :زیــارت بــا معرفــت موضوعــی
بــا اهمیــت و بــا ارزشــی اســت ،کســانی کــه
توفیــق پیــدا مــی کننــد و بــرای زیــارت مــی
آینــد ســعی کننــد زیارتــی بــا معرفــت داشــته
باشــند مــا در زیــارت ائمــه معصومیــن(س)
هــم داریــم کــه مث ـ ً
ا زیــارت ســید الشــهدا(ع)
اشُ
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ــن َز َار ا ل ْ ُح َس ْ
َ
َعا ِر فــاً ب َِح ِقّــ ِه کمــن زار اهلل فــی عرشــه زیــارت
امــام حســین ثــواب هایــی متعــددی برایــش
گفتــه شــده اســت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه شــهدا زند هاند
و زائــران راهیــان نــور بایــد بــا معرفــت آنهــا را
زیــارت کننــد ،اظهــار کــرد :هــر چــه در زیــارت
معرفــت بیشــتر داشــته باشــیم پــاداش باالتــری
بــه مــا میدهنــد 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
مــی آیــد بــرای زیــارت هرچــه معرفــت آنهــا
بیشــتر باشــد پــاداش بیشــتری خواهنــد بــرد و
عــرش الهــی را زیــارت میکنــد.
رئیــس شــورای حوز ههــای علمیــه کشــور بــا
اشــاره بــه نقــش راویــان و روحانیــت در زیــارت
بــا معرفــت گفــت :اگــر راویــان و روحانیــت بــا
هــم بســیج شــوند تــا زائریــن را بــه زیــارت
بــا معرفــت برســانند زائرنــی بــه جایــگاه شــهدا
و ایثــار و فــداکاری شــهدا بیشــتر آشــنا مــی
شــوند و وقتــی معرفــت پیــدا شــد رســیدند
نمــاز اول وقــت آنهــا قطــع نمــی شــود.

سردار ادیبی:

راهیان نور موجب تقویت رابطه ی مردم و روحانیون می شود

دبیــر ســتاد مرکــزی راهیــان نــور بــا
بیــان اینکــه راهیــان نــور موجــب
تقویــت رابطــه مــردم و روحانیــون
مــی شــود ،گفــت :یکــی از اهــداف
مــا تعمیــق معــارف دینــی در راهیــان
نــور اســت و تالشــمان ایــن اســت کــه
بتوانیــم مبانــی اعتقــادی و مفاهیــم
انقــاب اســامی را ترویــج بدهیــم.
بــه گــزارش خبرنــگار راهیــان نــور،
ســردار نــادر ادیبــی ،دبیــر ســتاد
مرکــزی راهیــان نــور در بازدیــد آیــت
اهلل مرتضــی مقتدایــی ،رئیــس شــورای
عالــی حــوزه هــای علمیــه کشــور از
قــرارگاه مشــترک راهیــان نــور جنــوب
کشــور گفــت :ســتاد مرکــزی راهیــان
نــور در ســال  ۸۴تشــکیل شــد .راهیــان
نــور یــک امــر خودجــوش اســت کــه

توســط مــردم اتفــاق مــی افتــد.
وی افــزود :رهبــر معظــم انقــاب
اســامی تاکنــون  ۹بــار در راهیــان نــور
حضــور یافتــه انــد کــه ایــن تعــداد
حضــور از همــه مســئوالن بیشــتر بــوده
و جهــش راهیــان نــور بــا ســفر رهبــری
بــه یادمــان شــلمچه صــورت گرفــت.
ادیبــی بیــان کــرد :در یــک دهــه
گذشــته میــزان زائــران از حــدود
 ۴۰۰هــزار نفــر بــه  ۵میلیــون نفــر در
ســال افزایــش پیــدا کــرده اســت .ایــن
زائــران در گونــه هــای مختلــف ماننــد
دانشــجویی ،دانــش آمــوزی و ...در
یادمــان هــای حضــور مــی یابنــد.
وی بیــان کــرد :در ســال گذشــته ۷۰۰
هــزار دانــش آمــوز در راهیــان نــور
شــرکت کردنــد ،در حــوزه دانشــجویی

نیــز سیاســت بــر ایــن اســت کــه هــر
دانشــجو در طــول تحصیــل یــک بــار
در راهیــان نــور شــرکت کنــد.
دبیــر ســتاد مرکــزی راهیــان نــور
خاطرنشــان کــرد :شــش قــرارگاه ســپاه
و بســیج ،ارتــش ،ناجــا ،صــدا و ســیما،
جهــاد ســازندگی و حــوزه علمیــه در
حــوزه راهیــان نــور فعالیــت دارنــد ،در
رابطــه بــا نقــش جهــاد ســازندگی در
دفــاع مقــدس غفلــت صــورت گرفتــه
اســت ،ابداعــات و ابتــکارات جهــاد
ســازندگی در دفــاع مقــدس بــی نظیــر
اســت.
وی ادامــه داد :یکــی از اهــداف مــا
تعمیــق معــارف دینــی در راهیــان
نــور اســت و تالشــمان ایــن اســت کــه
بتوانیــم مبانــی اعتقــادی و مفاهیــم
انقــاب اســامی را ترویــج بدهیــم.
ادیبــی گفــت :قریــب بــه  ۲۵هــزار
مبلــغ بــرای راهیــان نــور در طــول
ســال نیــاز داریــم کــه هــم اکنــون ۱۰
هــزار نفــر کســری داریــم ،هــر کاروان
یــا اتوبــوس بایــد یــک مبلــغ روحانــی
بــه همــراه داشــته باشــد ،مــا بایــد
حــرف هــای انقــاب را در شــهرها
ادامــه بدهیــم و راهیــان نــور موجــب
تقویــت ارتبــاط مــردم و روحانیــت مــی
شــود.
وی بــا بیــان اینکــه راهیــان نــور در
 ۷اســتان کشــور برگــزار مــی شــود،
گفــت :هــم اکنــون  ۵۷یادمــان در ایــن
 ۷اســتان داریــم ،در ایــن یادمــان هــا
نبردهــای بــزرگ دوران دفــاع مقــدس
ماننــد عملیــات کربــای  ،۴والفجــر ۸و

فتــح المبیــن صــورت گرفتــه اســت.
دبیــر ســتاد مرکــزی راهیــان نــور
در ادامــه بــه تشــریح شــبکه هــای
راهیــان نــور همچــون شــبکه خادمــان
و راویــان پرداخــت و گفــت :اکنــون
 ۲۵هــزار راوی دفــاع مقــدس جنــگ
دیــده و جنــگ ندیــده (جــوان) داریــم،
همچنیــن  ۲۵هــزار خــادم داریــم کــه
در دوران اوج و غیــره در یادمــان هــا
حضــور دارنــد ،بیــش از  ۸۰درصــد
خادمــان دارای تحصیــات عالیــه و
حــوزوی هســتند.
وی تصریــح کــرد :در هــر یادمــان کــه
خادمــان حضــور دارنــد ،روحانیــون نیــز
هســتند کــه در بحــث هــای اخالقــی و
تربیتــی بــا خادمــان گفــت و گــو مــی
کننــد.
ادیبــی بــا اشــاره بــه مجموعــه هــای
مردمــی کــه مــورد تاکیــد رهبــر معظــم
انقــاب اســامی اســت ،گفــت :علیرغــم
اینکــه نیروهــای مســلح بیــان کننــده
حماســه هــای دوران دفــاع مقــدس
هســتند امــا مکمــل آن مجموعــه هــای
مردمــی خواهنــد بــود کــه غنــی ســازی
راهیــان نــور را برعهــده دارنــد.
دبیــر ســتاد مرکــزی راهیــان نــور
گفــت :در یادمــان هــا مراکــزی بــرای
ارتبــاط بــا مــردم و پاســخگویی بــه
سواالتشــان ایجــاد شــده اســت .بــه
طــور مثــال در حــوزه کــودک و نوجــوان
طرحــی ایجــاد شــده کــه کــودکان ۷
تــا  ۱۵ســال مــی تواننــد بــا فرهنــگ
دفــاع مقــدس آشــنا شــوند.
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اطالعیه ستاد مرکزی راهیان نور
کشور درباره حضور حماسی مردم
در یادمان های دفاع مقدس

ســتاد مرکــزی راهیــان نــور کشــور ضمــن تبریــک مجــدد آغــاز
ســال «اقتصــاد مقاومتــى ،اقــدام و عمــل» بــه تمامــی هموطنــان
عزیــز و همــه فعــاالن و دســت انــدرکاران حماســه عظیــم فرهنگــی
تربیتــی راهیــان نــور ،بــا توجــه بــه حضــور چشــمگیر و قابــل
توجــه مــردم شــریف ایــران اســامی در راهیــان نــور امســال،
طــی اطالعیــه شــماره ( )1/95اعــام مــی نمایــد:
آنچــه در حفــظ فضــای انقالبــی جامعــه و احیــای ارزش هــا
بیشــتر از هــر چیــزی مــی درخشــد و زمینــه مبــارزه و کســب
پیــروزی هــای برجســته ملــت مــا را همــواره مهیــا مــی نمایــد
«یــاد و خاطــره شــهیدان عزیــز» اســت و «راهیــان نــور» اصلــی
تریــن و جریــان ســازترین حرکتــی اســت کــه مغناطیــس وجــود
شــهدا ،مــردم را از هــر ســن و قشــر و قومیتــی بــه ســوی مقاتــل
و مشــاهد متبرکشــان مــی کشــاند و یادمــان آنــان را چونــان
«حرمــی مقــدس» مطــاف عاشــقان مــی کنــد.
حضــور قابــل توجــه مــردم در یادمــان هــای دفــاع مقــدس بــار
دیگــر بــه همــگان ثابــت کــرد کــه «کارخانــه انســان ســازی جبهــه
هــا» نــه تنهــا تعطیــل نگردیــده اســت بلکــه روز بــه روز بــر

محصــوالت معنــوی اش افــزوده مــی شــود و ایــن مصــداق عینــی
آمادگــی ملــت انقالبــی ایــران در تمامــی صحنــه هــای اصیــل
انقــاب اســامی اســت.
بدینوســیله و در پــی اســتقبال گســترده و حضــور چشــمگیر
روزهــای اخیــر امــت حــزب اهلل در ســرزمین راهیــان نــور ،بــه
پــاس ایــن جوشــش زالل و خیــزش بــزرگ مردمــی ،صمیمانــه
تریــن درودهــای خادمیــن شــهدا را بــه شــما ملــت انقالبــی و
همیشــه در صحنــه تقدیــم مــی کنیــم.
در پایــان ســتاد مرکــزی راهیــان نــور کشــور ضمــن تاکیــد بــر
اهتمــام و تــاش مضاعــف تمامــی قــرارگاه هــای راهیــان نــور
در تمامــی بخــش هــای یادمــان هــا ،اعــزام ،حمــل و نقــل و
ترافیــک ،امنیــت و انتظامــی ،امــداد و نجــات ،بهداشــت و درمــان،
اســکان و پذیرایــی ،خادمیــن و راویــان و  ...هماهنگــی کامــل
کلیــه واحدهــای مســئول راهیــان نــور را بــرای خدمــات رســانى
شایســته بــه زائریــن و مهمانــان عزیــز شــهدا ضــروری مــی دانــد.
ـتاد مرکزی راهیان نور کشور
سـ
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حجت االسالم ماندگاری:

راهیان نور فرصتی برای اندیشه و تفکر است

مدیــر موسســه روایــت ســیره شــهدا گفــت:
راهیــان نــور فرصتــی بــرای اندیشــیدن
و تفکــر اســت و بایــد قــدر ایــن نعمــت
بــزرگ را در کشــورمان بدانیــم.
بــه گــزارش خبرنــگار راهیــان نــور ،حجــت
االســام محمدمهــدی مانــدگاری ،مدیــر
موسســه روایــت ســیره شــهدا در یــادواره
شــهدای مدافــع حــرم کــه در معــراج
شــهدای اهــواز برگــزار شــد ،ضمــن بیــان

توصیههایــی بــه رســانه هــا اظهــار کــرد:
اگــر اخــاص داشــته باشــیم خــود خــدا
رســانه و معــرف مــا میشــود.
وی بیــان کــرد :دشــمن آگاه اســت کــه
جســم محکــوم بــه فنــا و نابــودی اســت بــه
همیــن خاطــر میخواهــد حیــات طیبــه،
روح و ایمــان را از مــا بگیــرد.
مدیــر موسســه روایــت ســیره شــهدا بــا بیــان
اینکــه در قــرآن آمــده کــه شــما انســان
هــا دشــمن قســم خــورده داریــد ،تصریــح
کــرد :قصــد دشــمن گرفتــن داراییهــای
ا ُخرو یانســان از اوســت.
وی بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه تنهــا راه
حفاظــت از همــه دارایــی هــا دفــاع از حریــم
والیــت اســت ،بیــان کــرد :تمــام شــهدا بــا
ایــن تعبیــر مدافــع حــرم مــی شــوند و تنهــا
شــهدای ایــران ،افغانســتان ،ســوریه وعــراق
مدافــع حــرم نیســتند بلکــه هــر کســی در
هــر جــای عالــم از حریــم والیــت دفــاع
کنــد مدافــع حــرم مــی شــود.
حجــت االســام مانــدگاری عنــوان کــرد:
هــر کــس بــه حریــم والیــت بیایــد حفاظــت
میشــود زیــرا بــا ورود بــه ایــن قلعــه
انســان از انحــراف در امنیــت مــی مانــد.
وی بــا یــادآوری ایــن نکتــه کــه راهیــان
نــور و جلســات مربــوط بــه شــهدا جلســه
تفکــر اســت ،عنــوان کــرد :از مصادیــق
انحــراف فکــری برائــت اشــتباه و از ســر

ناشــیگری و غیرصحیــح اســت ،عــزاداری
غیــر صحیــح کــه موجــب وهــن اهــل بیــت
(ع) خواهــد بــود از مصادیــق انحــراف
عملــی اســت.
وی یکــی از انحرافــات را توهیــن بــه
مقدســات اهــل ســنت بــه خاطــر احتــرام
بــه اهــل بیــت (ع) بیــان کــرد و افــزود:
خیلــی از بــزرگان وحــدت را مهمتــر از
برائــت میداننــد زیــرا برائــت را میتــوان
از طــرق دیگــر انجــام داد ولــی وحــدت
جایگزیــن نــدارد.
ایــن رزمنــده دفــاع مقــدس خاطرنشــان
کــرد :برخــی بــا شــعار نویســی پشــت
ماشــین هــا ،ســاختن کلیــپ در شــبکه هــای
اجتماعــی و حــرف هــای خــود در شــبکه
هــای ماهــواره ای ایــن وحــدت را بــر هــم
میزننــد کــه ایــن تفکــر انحرافــی اســت.
بــه گفتــه وی ،تفکــری در کشــور وجــود
دارد کــه میگویــد در مقابــل آمریــکا عقــب
نشــینی کنیــم تــا بتوانیــم در دنیــا نفــس
بکشــیم کــه ایــن یــک فکــر انحرافــی اســت
کــه ممکــن اســت از ســوی یــک عمامــه
بــه ســر هــم بیــان کــرد کــه فرقــی نــدارد
ایــن موضــوع از ســوی چــه کســی پیگیــری
شــود.
ایــن کارشــناس مذهبــی صــدا و ســیما بــا
اشــاره بــه برخــی از انحرافــات در طــول
انقــاب اســامی اضافــه کــرد :در ســال

 ۱۳۶۰شــهید ســيد عبدالحميــد ديالمــه
نخســت وزیــر آن زمــان را منحــرف معرفــی
کــرد ولــی پــس از گذشــت  ۲۸ســال فرزنــد
شــهید مطهــری فتنــه ســال  ۱۳۸۸را
متوجــه نمــی شــود.
وی یکــی دیگــر از مصادیــق انحــراف را
انحــراف شــخصیتی ،حــب قــدرت و ریاســت
عنــوان کــرد و ادامــه داد :تقــوا موجــب
تشــخیص انحــراف از حــق مــی شــود ،هــر
کــس مدافــع حریــم والیــت باشــد خــدا او
را از انحــراف فکــری نجــات مــی دهــد.
حجــت االســام مانــدگاری بــا اشــاره بــه
ایــن مطلــب کــه حریــم والیــت اختصــاص
بــه ایــران و دیگــر کشــور هــا نــدارد بلکــه
تمــام عالــم را شــامل مــی شــود ،تصریــح
کــرد :اگــر در ابتــدا والیــت شــناس شــویم
و ســپس والیــت مــدار ،در نهایــت مدافــع
حریــم والیــت مــی شــویم.
وی بــا تاکیــد بــر ایــن مطلــب کــه ســخن
ولــی فقیــه همــان ســخن پیامبــر و خــدا
ّ
اســت ،گفــت :اگــر مدافعــان حــرم بودنــد
حضــرت زینــب (س) اســیر نمــی شــد و
حضــرت زهــرا (س) لطمــه نمــی دیــد.
مدیــر موسســه روایــت ســیره شــهدا تاکیــد
کــرد :هــر کــس مدافــع حــرم شــد از مــرگ
نمــی هراســد ،دشــمنان مــا نمــی فهمنــد
کــه بــا کشــتن مــا عشــق بــه شــهادت و
کشــته شــدن بیشــتر میشــود.

با حضور کاروان های راهیان نور؛

یادواره شهدای مدافع حرم در اهواز برگزار شد

یــادواره شــهدای مدافــع حــرم بــا حضــور
کاروان هــای راهیــان نــور در معــراج شــهدای
اهــواز برگــزار شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار راهیــان نــور ،بــا حضــور
کاروان هــای راهیــان نــور از سراســر کشــور
یــادواره شــهدای مدافــع حــرم در معــراج
شــهدای پــادگان شــهید محمودونــد اهــواز
برگــزار شــد.
در ایــن آییــن کــه بــه یــاد شــهدای مدافــع
حــرم از جملــه شــهید حســین رضایــی ،شــهید
علــی شــاه ســنایی ،شــهید ســید یحیــی
براتــی ،شــهید مرتضــی زارع ،شــهید ابوالفضــل
شــیروانیان ،شــهید مســلم خیــزاب و شــهید
ســجاد مــرادی برگــزار شــد حجــت االســام
محمدمهــدی مانــدگاری مدیــر موسســه روایــت
ســیره شــهدا ســخنرانی کــرد.
ســردار نــادر ادیبــی ،دبیــر ســتاد مرکــزی
راهیــان نــور کشــور ،امیــر ســرتیب دوم
غالمحســین دربنــدی ،رئیــس کمیتــه راویــان

ســتاد راهیــان نــور کشــور و ســردار محمدرضــا
اســحاقی ،فرمانــده انتظامــی خوزســتان در
یــادواره شــهدای مدافــع حــرم حضــور داشــتند.
آیــت اهلل مرتضــی مقتدایــی ،رئیــس شــورای
عالــی حــوزه علمیــه قــم ،نیــز کــه بــه منظــور
زیــارت یادمــان هــای شــهدا بــه خوزســتان
ســفر کــرده بــود در ایــن یــادواره حضــور یافــت
و بــه شــهدای مدافــع حــرم ادای احتــرام کــرد.
در فضــای برگــزاری یــادواره شــهدای مدافــع
حــرم تصاویــری از برخــی ایــن شــهدا از
کشــورهایی چــون ایــران ،افغانســتان و
پاکســتان نصــب شــده بــود.
شــهید ســید مصطفــی صــدرزاده از اســتان
البــرز ،شــهید محمــد ظهیــری ،شــهید نــادر
حمیــد و شــهید ســید حمیــد تقو یفــر از
خوزســتان ،شــهید علــی رضــا توســلی و شــهید
رضــا بخشــی از افغانســتان از جملــه شــهدایی
بودنــد کــه تمثــال آنهــا در در معــراج شــهدای
اهــواز نصــب شــده بــود.

گردشگران  ۱۷کشور جهان در راهیان نور حضور یافتند

فرمانــده ســپاه ولــی عصر(عــج) خوزســتان
از ســفر  ۷۶۰گردشــگر خارجــی از مناطــق
عملیاتــی و یادمــان هــای دفــاع مقــدس در
اســتان خوزســتان خبــر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار راهیــان نــور ،ســردار
حســن شــاهوارپور در منطقــه عملیاتــی فتــح
المبیــن در شــوش خوزســتان اظهــار کــرد:
گردشــگرانی از کشــورهای آمریــکا کانــادا،
آفریقــا ،کشــورهای اروپایــی و آســیایی ،
عــراق  ،لبنــان ،هنــد ،پاکســتان ،گرجســتان،
ترکیــه ،کویــت ،ســوریه ،فلســطین و اردن در
مناطــق عملیاتــی خوزســتان دیــده شــدند.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن گردشــگران از ۱۷
کشــور جهــان در ســفر بــه خوزســتان از
یادمــان هــای دفــاع مقــدس دیــدن کردنــد،
گفــت :ایــن گردشــگران از یادمــان هــای

شــلمچه ،طالئیــه ،دهالویــه ،هویــزه ،فتــح
المبیــن فکــه ،چذابــه ،ارونــد کنــار ،پاســگاه
زیــد ،پــادگان دو کوهــه و مســجد جامــع
خرمشــهر دیــدن کردنــد.
فرمانــده ســپاه ولــی عصــر خوزســتان افــزود:
ایــن گردشــگران خارجــی از اواخــر اســفند ۹۴
تــا دوم فروردیــن  ۹۵در ســفر بــه خوزســتان
از مناطــق عملیاتــی دوران دفــاع مقــدس
بازدیــد کردنــد
ســردار شــاهوارپور حضــور کاروان هــای
راهیــان نــور و مســافران نــوروزی در مناطــق
عملیاتــی اســتان خوزســتان از اواخــر اســفند
مــاه تاکنــون را پــر شــور و حماســی دانســت
و بیــان کــرد :رونــد حضــور کاروان هــای
راهیــان نــور در مناطــق عملیاتــی اســتان
خوزســتان روزانــه در حــال افزایــش اســت.
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معاون رئیس جمهور:

ما آمادهایم شعار همیشگی انقالب است

رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع
دســتی و گردشــگری کشــور گفــت :شــعار
امســال راهیــان نــور ،شــعار همیشــگی
انقــاب بــوده اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار راهیــان نــور ،رئیــس
ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی
و گردشــگری و معــاون رئیــس جمهــور در
معــراج شــهدای اهــواز بــا اشــاره بــه تفاهــم
نامــه منعقــد شــده بــا ســتاد مرکــزی راهیــان
نــور کشــور،گفت :ســازمان میــراث فرهنگــی
در ایــن مــدت ثبــت یادمــان هــا و برنامــه
هــای تبلیغــی و فرهنگــی راهیــان نــور را در
دســتور کار قــرار داده اســت.
مســعود ســلطانی فــر افــزود :هــدف مــا
کمــک بــرای توســعه راهیــان نــور اســت و در
ایــن راه تمــام تــوان خــود را بــه کار خواهیــم
بســت.

معــاون رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه مــا
آمــاده ایــم و مــا مــی توانیــم همــواره در
صــدر شــعارهای انقــاب بــوده ،بیــان کــرد:
شــعار امســال راهیــان نــور ،شــعار همیشــگی
انقــاب اســت.
وی گفــت :دفــاع مقــدس دورانــی طالیــی
در تاریــخ معاصــر ایــران اســت و بایــد نســل
جدیــد را بــا ایــن فرهنــگ هــای واال آشــنا
کنیــم.
رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع
دســتی و گردشــگری خاطــر نشــان کــرد:
در طــول تاریــخ ایــران ،دفــاع مقــدس
تنهــا هجمــه دشــمنان بــود کــه در طــی
آن نتوانســتند حتــی یــک وجــب از خــاک
ایــران را تصــرف کننــد در حالــی کــه در
هجو مهــای گذشــته  ۴۰درصــد از خــاک
ایــران توســط دشــمنان تصــرف شــده بــود.

استاندار خوزستان :توسعه خوزستان با توجه به حضور
چشمگیر راهیان نور در دستور کار دولت قرار دارد

اســتاندار خوزســتان گفــت :توســعه
خوزســتان بــا توجــه بــه حضــور
پرشــمار زائــران راهیــان نــور در
دســتور کار دولــت قــرار دارد.
بــه گــزارش خبرنــگار راهیــان نــور،
عبدالحســن مقتدایــی ،اســتاندار
خوزســتان در بازدیــد از جهاد رســانه
ای شــهید رهبــر مســتقر در قــرارگاه
مشــترک راهیــان نــور جنوب کشــور
در معــراج شــهدای اهواز در ســخنانی
بــا اشــاره بــه اهمیــت پاســداری از
میــراث معنــوی و معرفــی هرچــه
بیشــتر آن هــا ،گفــت :دفــاع مقــدس
میراثــی بــزرگ بــرای ملــت ایــران
اســت و مــی تــوان گفــت نقطــه
اشــتراک همــه جریانــات سیاســی
اســت.
مقتدایــی بیــان کــرد :آزادگــی،
عشــق بــه شــهادت و حــق طلبــی
از ویژگــی هــای بــارز رزمنــدگان و
شــهدای ماســت و بایــد در جهــت
ترویــج ایــن فرهنــگ تــاش کنیــم.
وی افــزود :انتشــار وصیــت شــهدا
و ســیره آن هــا بســیار تاثیرگــذار
اســت و بــرای تاثیرگرفتــن مــردم
بایــد بــه آن توجــه داشــت.
اســتاندار خوزســتان بــا تاکیــد بــر

پس از زیارت یادمان شــهدای والفجر 8؛

فرزاد فرزین :روزی به
مدافعان میپیوندم

خواننــده جــوان پــاپ گفــت :اگــر روزی
بــر مــن وظیفــه شــد کــه از حــرم و
حریــم دفــاع کنــم مطمئــن باشــد فــرزاد
فرزیــن هــم بــه جمــع مدافعــان حــرم
خواهــد پیوســت.
بــه گــزارش خبرنــگار راهیــان نــور،
فــرزاد فرزیــن در حاشــیه زیــارت شــهدای
عملیــات والفجــر  ۸گفــت :اگــر جوانــان
و ایثارگــری هــای دیــروز نبــود امــروز
هــا بــه ایــن امنیــت نمــی رســیدیم.
وی تصریــح کــرد :پیــام مــن بــه

حفــظ اصالــت در عیــن توجــه بــه
ذائقــه نســل جدیــد ،گفــت :اصــل
فرهنــگ و اندیشــه واالی دفــاع
مقــدس بایــد حفــظ شــود و همزمــان
در جهــت معرفــی بــا شــیوه هــای
جدیــد بــه نســل جــوان اقــدام کــرد.
وی اظهــار کــرد :در راهیــان نــور
خصوصــا حــوزه دانــش آمــوزی
توجــه بــه ســایق و اســتفاده از
طرفــداران و جوانــان ایــن اســت کــه
بایــد بــا تفکــر دفــاع زندگــی کننــد
دشــمن همیشــه دشــمن اســت ،مــا
بایــد واقعیــت هــا رو بــه جامعــه دیکتــه
کنیــم .
ایــن خواننــده جــوان تاکیــد کــرد :اگــر
روزی بــر مــن وظیفــه شــد کــه از حــرم
و حریــم دفــاع کنــم مطمئــن باشــد
فــرزاد فرزیــن هــم بــه جمــع مدافعــان
حــرم خواهــد پیوســت.
فرزیــن در همیــن رابطــه توضیــح داد :در
حیطــه کاری خــودم هــم آهنــگ بــه نــام
«راه مــن » کــه دیــدی از یــک شــهید
اســت را اجــرا کــردم ،بــرای آینــده هــم
مــی خواهــم در مــورد مدافعــان حــرم
کاری اجــرا کنــم.

ابــزار جدیــد بــرای معرفــی بایــد
لحــاظ شــود.
مقتدایــی بــا اشــاره بــه لــزوم
توجــه بــه توســعه گردشــگری در
کشــور ،گفــت :گردشــگری دفــاع
مقــدس چندیــن ســال اســت کــه در
کشــور رواج یافتــه و خوشــبختانه در
خوزســتان نیــز زمینــه توســعه را
ایجــاد کــرده اســت.

وی افــزود :حضــور کاروان هــای
راهیــان نــور در مناطــق عملیاتــی
جنــوب کشــور باعــث دلگرمــی
خانــواده شــهدا و ایثارگــران مــی
شــود.
رئیــس شــورای اداری خوزســتان
بیــان کــرد :جنــگ در خوزســتان
معنــای دیگــری داشــت و در مناطــق
مختلــف خانــواده هــا بــا هــم در
مقابــل زورگویــان رژیــم بعــث
ایســتادگی کردنــد.
اســتاندار خوزســتان بــا بیــان اینکــه
حضــور راهیــان نــور روزنــه امیــدی
بــرای کمــک بــه توســعه اســتان
اســت ،گفــت :دولــت یازدهــم
اهتمــام ویــژه ای بــرای آبادانــی
هرچــه بیشــتر خوزســتان داشــته
و امیدواریــم در خدمــت گــذاری بــه
مــردم الیــق ایــن اســتان ،موفــق
باشــیم.
وی در پایــان بــا اشــاره بــه ضعــف
برخــی زیرســاخت هــا از جملــه
حــوزه راه در خوزســتان ،گفــت:
خوزســتان پایتخــت ایثــار و مقاومــت
ایــران اســت و نیــاز اســت بهتریــن
امکانــات و راه هــا در ایــن اســتان در
دســترس مــردم قــرار گیــرد.
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فرمانده قرارگاه مشترک راهیان نور جنوب:

راهیان نور پادتن فرهنگی مقابله با هجمههای دشمنان است

فرمانــده قــرارگاه مشــترک راهیــان نــور
جنــوب ،ســفرهای راهیــان نــور را بهمثابــه
پادتنهــای فرهنگــی مقابلــه بــا هجمههــای
دشــمنان دانســت و گفــت :آشناســازی جوانــان
بــا فرهنــگ جهــاد و شــهادت و میثــاق آنهــا بــا
شــهدا پادتــن فرهنگــی را ایجــاد میکنــد کــه
ســبب نفوذناپذیــری آنهــا در برابــر هجمههــای
فکــری  -اعتقــادی دشــمن میشــود.
بــه گــزارش خبرنــگار راهیــان نــور ،ســرهنگ
رنجکــش ،فرمانــده قــرارگاه مشــترک راهیــان
نــور جنــوب بــا اشــاره بــه ســخنان مقــام
معظــم رهبــری مبنــی بــر اثرگــذاری دو عمــل
مهــم در فرهنــگ عمومــی کشــور ازجملــه
تدفیــن شــهدای گمنــام و مســأله راهیــان نــور
اظهــار داشــت :راهیــان نــور بهعنــوان یکــی
از مهمتریــن فعالیتهــای فرهنگــی جریــان
ســاز در کشــور مطــرح اســت بهگونــهای کــه
یکســوم از ســفرهای مــردم در سراســر کشــور
مربــوط بــه حضــور در مناطــق عملیاتــی هشــت
ســال دفــاع مقــدس اســت.

وی هــدف از راهیــان نــور را تعمیــق معــارف
دینــی در قالــب فرهنــگ دفــاع مقــدس
دانســت و افــزود :تمرکــز راهیــان نــور بــر
مســأله تربیتــی و آموزشــی بــوده و در ایــن
مســیر بــه دنبــال ترویــج فرهنــگ حماســه،
جهــاد ،ایثــار و شــهادت هســتیم.
ســرهنگ رنجکــش ،بابیــان اینکــه مبنــا و
اســاس ســیره شــهدا دیــن و شــریعت اســامی
اســت ،خاطرنشــان کــرد :مبلغــان و روحانیــان
بــا توجــه بــه تخصــص خــود در امــور دینــی
بهتریــن گزینــه جهــت نظــارت و راهبــردی
نمــودن ایــن مســیر اســت.
وی حضــور مبلغــان حوزههــای علمیــه در
کنــار خادمــان شــهدا را راهــکاری مهــم در
انتقــال معــارف دینــی و ترویــج مبانــی اســامی
دانســت و اظهــار داشــت :اصلیتریــن ســتادی
کــه میتوانــد در حــوزه معــارف و مبانــی
دینــی در راهیــان نــور فعالیــت کنــد ،حــوزه
علمیــه اســت؛ ازای ـنرو از ســال گذشــته ســتاد
راهیــان نــور حوزههــای علمیــه راهانــدازی

شــد.
ســرهنگ رنجکــش ،زیــارت همــراه بــا معرفــت
را از نــکات اصلــی و اساســی ســفرهای راهیــان
نــور دانســت و افــزود :بــرای هدفمندســازی
ایــن موضــوع شــبکه مبلغیــن کشــور راهانــدازی
شــده و وظیفــه ایــن شــبکه شناســایی،
ســاماندهی و آمــوزش مبلغــان و بهکارگیــری
در یادمانهــای دفــاع مقــدس ،اردوگاههــا و
کاروانهــا اســت و اگــر ایــن شــبکه شــکل گیرد
کار تربیــت در راهیــان نــور نهادینــه خواهــد
شــد.
وی ایجــاد کمیتــه عقیدتــی دینــی را از دیگــر
عملکردهــای ســتاد مرکــزی راهیــان نــور کشــور
در عمقبخشــی بــه زیــارت همــراه بــا معرفــت
زائــران کاروانهــای راهیــان نــور دانســت و
خاطرنشــان کــرد :مســؤولیت و دبیــری ایــن
کمیتــه نیــز بــر عهــده حوزههــای علمیــه
اســت و تمــام نهادهــا کــه میتواننــد بهنوعــی
در حــوزه مبلغــان کمــک کننــد در ایــن کمیتــه
نماینــده دارنــد.

فرمانــده قــرارگاه مشــترک راهیــان نــور
جنــوب ،پاســخگویی بــه شــبهات و نظــارت بــر
محتــوای کتــب و نشــریات حوزههــای دینــی
از دیگــر وظایــف حــوزه علمیــه برشــمرد.
راهیــان نــور بهتریــن ابــزار جهــت زمینهســازی
فرهنــگ مقاومتــی اســت
فرمانــده قــرارگاه مشــترک راهیــان نــور جنــوب،
بابیــان اینکــه راهیــان نــور عامــل بازدارنــده
در نفــوذ فرهنگــی دشــمن اســت ،گفــت :ســخن
از حماســه شــهدا و ســبک زندگــی رزمنــدگان
در هشــت ســال دفــاع مقــدس تولیــد پادتــن
فرهنگــی اســت.
ســرهنگ رنجکــش در پایــان ســخنان خــود
تصریــح کــرد :آشناســازی جوانــان بــا فرهنــگ
جهــاد و شــهادت و میثــاق آنهــا بــا شــهدا
پادتــن فرهنگــی را ایجــاد میکنــد کــه ســبب
نفوذناپذیــری آنهــا در برابــر هجمههــای
فکــری -اعتقــادی دشــمن میشــود و راهیــان
نــور بهتریــن ابــزار جهــت زمینهســازی ایــن
فرهنــگ نفوذناپذیــری اســت.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر خوزستان:

خوزستان دانشگاه ایثار و شهادت است
مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان
خوزســتان بــا اشــاره بــه میزبانــی مناســب
و قابــل تحســین مــردم اســتان از هــزاران
زائــر یادمــان هــای دفــاع مقــدس،
خوزســتان را دانشــگاه ایثــار و شــهادت
خوانــد.
بــه گــزارش خبرنــگار راهیــان نــور،
مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان
خوزســتان در بازدیــد از جهــاد رســانه
ای شــهید رهبــر مســتقر در قــرارگاه
مشــترک راهیــان نــور جنــوب کشــور
در پــادگان شــهید محمودونــد اهــواز،
بــا اشــاره بــه وظیفــه ســنگین اصحــاب
رســانه در ترویــج فرهنــگ ایثــار و
شــهادت و آشــناکردن نســل جــوان بــا
ارزش هــای واالی دفــاع مقــدس ،گفــت:
معنویــت نهفتــه در ایــن ســا لها ،نبایــد
هرگــز فرامــوش شــود و دســتخوش تغییــر
قــرار گیــرد.
وی شــهدا را نقطــه مشــترک و بــاور
حقیقــی تمامــی جریانــات سیاســی
کشــور دانســت و افــزود :شــهدا میــراث
بزرگــی امــروزه بــرای مــا بــه یــادگار
گذاشــته انــد و بایــد همــه مــا میــراث
داران حقیقــی ایــن فرهنــگ باشــیم.
خــدادادی بیــان کــرد :خوزســتان
دانشــگاه ایثــار و شــهادت اســت و هرســاله
بــه خوبــی از هــزاران زائــر میزبانــی مــی
کنــد.
مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر

خوزســتان ،بــه برنامــه هــای ایــن نهــاد
در ایــام نــوروز اشــاره کــرد و ادامــه داد:
خوزســتان پتانســیل هــای بســیاری در
حــوزه گردشــگری و باســتانی دارد و بعــد
از هشــت ســال دفــاع مقــدس نیــز بــه
قبلــه گاهــی بــرای یــادآوری خاطــرات آن
دوران تبدیــل شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه کلیــه دســتگاه هــا
بــرای ایجــاد شــرایطی مناســب بــرای
مســافران وظایــف و ماموریــت هایــی
را بــر عهــده دارنــد و همــکاری هــای
فرابخشــی میــان ادارات و نهادهــا برقــرار
اســت ،اضافــه کــرد :هــال احمــر اســتان
بــرای تحقــق شــعار اصلــی جمعیــت هــال
احمــر بــا عنــوان «بــی گــدار بــه جــاده
نزنیــم ،آهســته برانیــم» برنامــه هــا و
طــرح هایــی را در دســتور کار داشــته و
امیدواریــم بــا ارائــه آمــوزش هــای صحیــح
و فراهــم کــردن شــرایط مناســب ،بتوانیــم
از مشــکالت جــاده ای پیشــگیری و بــرای
مســافران آرامــش را ایجــاد کنیــم.
خــدادادی ،گفــت :برنامــه ریــزی و طــرح
هایــی در حــوزه هــای مختلــف جهــت
ایــام نــوروز در نظــر گرفتــه شــده کــه
از مهمتریــن آنهــا طــرح امــداد و نجــات
اســت ،ایــن طــرح از  ۲۶اســفند  ۹۴آغــاز
و تــا  ۱۶فروردیــن  ۹۵ادامــه دارد کــه
طــی آن  ۳۶پســت ثابــت و ســیار در
جــاده هــای اســتان آمــاده ارائــه خدمــات
بــه مســافران هســتند.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در ایــن پســت
هــا  ۳۶دســتگاه آمبوالنــس ۱۴ ،دســتگاه
خــودرو نجــات ۴۵ ،دســتگاه خــودرو
پشــتیبانی ۱۳ ،دســتگاه موتورســیکلت
امــدادی ۵ ،دســتگاه موتورســیکلت
آمبوالنــس ۲ ،قایــق شــناور و یــک فرونــد
بالگــرد در ایــن طــرح بــه خدمــت گرفتــه
مــی شــود ،اضافــه کــرد :همچنیــن ۴۷۴
نیــروی داوطلــب و  ۱۱۸نفــر پرســنل در
ایــن  ۳۶پاســگاه مســتقر هســتند.
مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر
خوزســتان ،همچنیــن اســتقرار ایســتگاه
هــای ســامت جهــت گرفتــن قنــد و
فشــار خــون ،نمایشــگاه پایــگاه هــای
امــدادی و فرهنگــی ،اســتقرار  ۴۶خیمــه
نمــاز ،فضــای دوســتدار کــودک ،و ...را
از دیگــر فعالیــت هــای جمعیــت هــال
احمــر خوزســتان دانســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نــگاه مــا بــا
توجــه بــه شــرایط خوزســتان ،نگاهــی
برنامــه محــور و داوطلــب محــور اســت،
ادامــه داد :خوزســتان رتبــه دوم حاشــیه
نشــینی را بعــد از خراســان رضــوی دارا
اســت و تعــداد زیــادی حاشــیه نشــین
دارد.
خــدادادی ،یــادآور شــد :از ایــن رو برنامــه
هایــی در راســتای رفــع محرومیــت و
افزایــش توانمنــدی حاشــیه شــهرها
داریــم کــه امیدواریــم بــا توجــه بــه
توانمنــدی مــا در حــوزه هــای اجتماعــی

بتوانیــم نقــش تســهیل کننــده در حاشــیه
شــهرها باشــیم.
مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر
خوزســتان ،در خصــوص تســهیالت ارائــه
شــده در یادمــا ن هــای دفــاع مقــدس،
اظهــار کــرد :تســهیالت پزشــکی از ســوی
حــوزه بهداشــت و درمــان جمعیــت هــال
احمــر بــرای ارائــه خدمــات بــه راهیــان
نــور در یادما نهــای فکــه و دهالویــه در
نظــر گرفتــه و عــاوه بــر آن چهــار اردوگاه
اســکان اضطــراری در دهالویــه ،فکــه،
شــلمچه و نهــر خیــن ایجــاد شــده اســت.

