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Z E N D E G I  -  S A L A M

سال 1376 هجری شمسی بود. دیگر جنگی در کار نبود اما کسی دلش نمی خواست آن روز ها 
با همه تلخی ها و شیرینی هایش فراموش شود. ثبت وقایع در کتاب های تاریخ و تعریف خاطره 
کافی نبود. گروه های مردمی و رزمندگان در کنار هم کاروان هایی تشکیل دادند برای بازدید از 
مناطق جنگی. این کاروان  های خودجوش در ایام نوروز و محرم راهی مناطق جنگی می شدند. 
سال 1377بود که بسیج دانشجویی از ظرفیت های اردوهای راهیان نور استفاده کرد و اعزام 
کاروان ها  اعزام  به  شروع  محالت  بسیج  هم،  آن  از  بعد  شد.  شروع  دانشجویی  کاروان های 
کردند. سفر رهبر انقالب به یادمان شلمچه در سال 1378 نقطه عطفی برای اردو های راهیان 
به مناسبت نخستین حضور رهبر در مناطق جنگی،  و بیستم اسفند ماه  به حساب می آید  نور 
مبنی بر تشکیل  دستورالعملی   ،1378 سال  همان  در  شد.  نام گذاری  نور«  راهیان  ملی  »روز 
دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  »بنیاد  ریاست  و  مسئولیت  با  نور«  »راهیان  هماهنگی  ستاد 
مقدس« ابالغ شد. در سال 1384و با ابالغ رهبر، ستاد مرکزی راهیان نور با الهام از اساسنامه 
از سر گرفت و ستاد مرکزی  را  آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، مأموریت خود  بنیاد حفظ 
راهیان نور تأسیس شد و مفهوم اردو های راهیان نور از سال 1390 در قالب محتوای آموزشی 
وارد کتاب های درسی مدارس کشور شد. از آن زمان تا امروز، اردو های راهیان نور در بازه های 
زمانی مختلف مثل: هفته دفاع مقدس، هفته بسیج، دهه فجر، ایام فتح خرمشهر، تعطیالت 
خانواده ها،  و  جوانان  پرشور  استقبال  و  حضور  با  دانشجویان  ترم  بین  تعطیالت  و  نوروز  عید 

برگزار می شود.

بار  شهدا،  عشق  به  خیلی ها  نوروز،  تعطیالت  ایام  و  اسفند  آخر  روز های  معموال  سال ها،  این 
سفر می بندند تا راهی دیاری شوند که یادگار های زیادی از روزگار جنگ و حماسه دارد. این 
جمعیت که از نسل ها و اقشار مختلف تشکیل شده است، برای دیدن و شنیدن و لمس خاطرات 
شکل  سرزمینشان  در  تحمیلی،  جنگ  سال های  در  که  می روند  حماسه هایی  از  مانده  جا  به 
گرفته است. اگر شما هم مشتاق سفر به سرزمین شور و حماسه هستید، ممکن است راهنمای 

جمع و جور ما به کارتان بیاید.

زمان و شرایط سفر ▪ 
اعزام به مناطق عملیاتی جنوب کشور در قالب کاروان های راهیان نور از ابتدای اسفند شروع 
می شود و تا 15 فروردین ادامه خواهد داشت. به گفته سردار نادر ادیبی، دبیر ستاد مرکزی 
راهیان نور، امسال شش میلیون نفر با شعار »من انقالبی ام« در اردو های راهیان نور شرکت 
مناطق  محلِی  و  بومی  افراد  از  گرفتن  کمک  با  است  شده  تالش  کاروان ها  این  در  کرده اند. 
عملیاتی، خدمت رسانی به مسافران، به بهترین شکل انجام شود و زائران به لحاظ بهداشت، 
و مناطق اسکان کاروان ها  آغاز سفر ها، مسیر  از  باشند. قبل  و تغذیه مشکلی نداشته  اسکان 
مورد بازدید قرار گرفته است تا همه چیز برای ارائه خدمات مهیا باشد. همچنین بعد از هر دوره 
اعزام، مسئوالن به بررسی سفر ها از طریق پرسش از مردم و کارکنان می پردازند. هدف از این 

بررسی ها، یافتن معایب و محاسن است.

سفر دانشجویی ▪ 
بسیج دانشگاه های دولتی، آزاد، پیام نور و... محلی برای ثبت نام در کاروان های دانشجویی 
راهیان نور است. ویژگی این تور ها، تخفیف قابل توجه برای دانشجویان است که حدود ده درصد 
هزینه اصلی است. اعزام کاروان های دانشجویی در تاریخ های مختلف انجام می گیرد و باید این 
زمان را از طریق بسیج دانشگاه خودتان پیگیر باشید. در ضمن با توجه به محدودیت ظرفیت، 
نمی توانید از طریق دانشگاه های دیگر ثبت نام کنید و باید یک راست سراغ دانشگاه خودتان 
بروید. آن ها که این سفر را تجربه کرده اند، از آن به عنوان خاطره ماندگار دوران دانشجویی یاد 
می کنند، پس فرصت را از دست ندهید. در ضمن یادتان باشد که اغلب کاروان های دانشجویی 
از پذیرش همراه معذورند. در صورت تکمیل ظرفیت، اولویت با دانشجویانی است که قبال تجربه 
این سفر را نداشته اند اما غیِر محصل ها از سه طریق می توانند در اردو های راهیان نور شرکت 
شیرازی«،  صیاد  »شهید  کاروانی  اردو های  سه طرح   )rahiyannoor.ir( وب سایت  کنند. 
اردو های خودروی شخصی »شهید باقری« و اردو های انفرادی »شهید برونسی« را معرفی کرده 

که با هم، این سه طرح را مرور می کنیم.

سفر خانوادگی با خودروی شخصی ▪ 
اگر قصد دارید خانوادگی و با خودروی شخصی راهی مناطق عملیاتی جنوب شوید، تسهیالتی 
برای شما در نظر گرفته شده است. شما باید تاریخ مورد نظر خود و تعداد نفرات را با تماس تلفنی به 
دفتر روابط عمومی ستاد راهیان نور به شماره : 09126540865 اعالم کنید و بعد از پرداخت 
هزینه ها، کدی سه رقمی دریافت و از طریق سامانه این ستاد، ثبت نام و مراحل بعد را پیگیری کنید.

سفر کاروانی ▪ 
اگر خودتان هیئت دارید یا جمعی را تشکیل داده اید و می خواهید در قالب یک کاروان راهی 
 09126540865 شماره:  و  راهیان نور  ستاد  با  باید  شوید،  کشور  جنوب  عملیاتی  مناطق 
تماس بگیرید. این کاروان ها هم مانند کاروان های دانشجویی، فقط تا قبل از شروع سال جدید 
به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام خواهند شد. بعد از پرداخت هزینه، کدی سه رقمی برای 
ثبت نام به شما می دهند که می توانید مراحل بعد را با آن طی کنید. کروکی مسیر کاروان و 

مجوز ورود به محل اسکان هم قبل از حرکت به شما داده می شود.

سفر انفرادی ▪ 
اگر دلتان می خواهد به تنهایی در اردو های راهیان نور شرکت کنید، بهتر است بدانید در ستاد 
راهیان نور امکانی فراهم شده تا افراد بتوانند به صورت انفرادی به مناطق جنگی اعزام شوند. 
در حقیقت در این حالت شما در کاروان های هیچ یک از سازمان ها و مساجد و هیئت ها قرار 
نمی گیرید و کامال شخصی به این سفر و البته در قالب یک کاروان اعزام می شوید؛ به همین 

دلیل هزینه این روش از راه   های دیگر بیشتر است.

هزینه سفر ▪ 
غیر از اردوی مدارس و دانشگاه ها که تخفیف های ویژه ای دارند، امسال هزینه شرکت در بقیه 

طرح ها از این قرار است:
هزینه ثبت نام در اردوی کاروانی شهید صیاد شیرازی برای هرنفر 89000تومان.

در اردوی خودروی شخصی شهید باقری 94000تومان.
 در اردوی انفرادی شهید برونسی 205000تومان.

معموال برنامه سفر کاروان های راهیان نور به این شکل است که شما در یک شهِر اصلی 
یادمان های  و  اردوگاه ها  قرارگاه ها،  مناطق،  شهر ها،  به  روزانه،  و  می شوید  مستقر 
مختلف، سر می زنید و توسط »راویاِن رزمنده« که تجربه حضور در جبهه های دفاع مقدس 
این سال ها، برای روایتگری دفاع مقدس آموزش دیده  یا »راویان جوان« که  را داشتند 
و تربیت شده اند، با تاریخچه و پیشینه آن منطقه آشنا می شوید. مهم ترین مناطق جبهه 
جنوب: دهلران، شرهانی، امامزاده سیدعباس)ع(، دوکوهه، اندیمشک، دزفول، دشت 

فتح المبین، شوش، فکه، کانال کمیل و حنظله، چزابه، ُبستان، دهالویه، 
سوسنگرد، هویزه، اهواز، تاالب هور، طالییه، پاسگاه زید، کارون، 

شلمچه و خرمشهر است. در ادامه، ُپربازدیدترین و محبوب ترین 
می کنیم. مرور  خالصه  طور  به  جبهه را  این  مناطِق 

 دوکوهه: منطقه ای در هفت کیلومترِی اندیمشک با 
پادگانی که مقر لشکر 27 حضرت رسول)ص( بود و با یاد 

گره  همت،  شهید  و  خرازی  شهید  هم چون  شهدایی 
خورده است.

شمال غربی  در  ماهوری  تپه  سرزمینی  فکه:   
خوزستان که محل عملیات والفجر مقدماتی در سال 

61 و محل شهادت شهید آوینی در سال 72 است.

به  ورود  راِه  تنها  و  حیاتی  گلوگاه  و  تنگه  یک  چزابه:   
سوسنگرد و بستان است که در سال 62، شاهد رشادت و 

شهادت رزمندگان در عملیات والفجر 6 بوده است.
نام شهید  با  دهالویه: روستایی است در شمال سوسنگرد که   

یافته  به شهادت رسید، شهرت  چمران که در سال 60 در همین منطقه 
است.

 هویزه: هویزه شهر داغ دیده ای است در جنوب سوسنگرد که در سال 59 توسط نیرو های 
بعثی کامال تخریب و اشغال شد و در سال 61، آزاد و باز سازی شد.

 شلمچه: منطقه ای مرزی و نزدیک ترین نقطه به شهر بصره است. عملیات های مهم زیادی 
در این منطقه اتفاق افتاده که کربالی پنج از همه شاخص تر است. در کربالی پنج، مردان 

بزرگی از همین منطقه به آسمان پر کشیدند.

باتوجه به این که اردوهای راهیان نور در ایام نزدیک به 
برای  را  مسیری  است  بهتر  می شود،  انجام  نوروز  عید 
حال وهوایی  بر تجربه  عالوه  تا  کنیم  انتخاب  سفرمان 
تاریخی  و  طبیعی  زیبایی های  و  دیدنی ها  از  معنوی 
کشورمان هم لذت ببریم. به طورمثال می توانید مسیر 
مسیری  ما  اما  کنید  انتخاب  را  کرمانشاه  و  همدان 
متفاوت به شما پیشنهاد می دهیم؛ پیشنهاد ما 
به شما حرکت از جبهه شمال غرب به 

منطقه عملیاتی جنوب است.
غربی  در جنوِب  سردشت،    
غربی  آذربایجان  استان 
شهر های  از  و  شده  واقع 
استان  این  کردنشین 
درطول  عراق  است. 
را  جبهه ها  بار ها  جنگ، 
کرده ،  شیمیایی  بمباران 
شهر  اولین  سردشت  اما 
در  که  بود  ایران  مسکونی 
سال 66 مورد حمله شیمیایی 

عراق قرار گرفت.
بین  زمزیران  گردنه  شلماش،  آبشار   
سردشت و مهاباد، آبشار رزگه در منطقه آالن، 
سردشت  از دیدنی های  خدرآباد  و تفرجگاه  آبشار چکو 

است.
حرکت  جنوب  سمت  به  65 کیلومتر که  از سردشت   
استان  غربی  شمال  در  که  می رسیم  بانه  به  کنیم، 
بانه،   66 ساِل  بمباران  در  شده است.  واقع  کردستان، 

نزدیک به 1000نفر شهید و مجروح شدند.

دارد  قرار  بانه  سد  دریاچه  بانه،  ده کیلومتری  در   
پوشش  و  بخشیده  منطقه  این  به  خاصی  زیبایی  که 
جنگلی اطراف آن از مکان های عمده جذب گردشگر 
هم  شوی  غار  و  پیرمراد  و  دوکانان  پارک های  است. 
از دیگر نقاط دیدنی بانه است. تا از کردستان خارج 

نشده ایم سری هم به مریوان و سنندج می زنیم.
بانه به مریوان باید 193کیلومتر  از   برای رسیدن 
رانندگی کنیم. بانه، شهر کوچکی است که 119 بار 

بمباران شده است!
پل گاران  و  زریوار  شیرین  آب  تاالب  آبشار گویله،   

دیدنی ترین نقاط مریوان است.
 128کیلومتر دیگر می رانیم تا به مرکز کردستان، یعنی 
کوهستانی  طبیعتی  با  سنندج  برسیم.  سنندج  شهر 
است. سفر  برای  تماشایی  شهری  خونگرم  مردمی  و 
 سنندج به لحاظ موقعیت جغرافیایی و فعالیت های 
شهری  بافت  از  عصر صفوی و قاجار،  شهرسازی 
مسکونی  بنا های  که  است  برخوردار  جالبی  سنتی 
بازار  و  مساجد  حمام،  مانند  متعددی  عام المنفعه  و 
پارک  باقی مانده است. مسجد جامع سنندج،  در آن 
تفریحی آبیدر، چهارباغ و عمارت خسروآباد بعضی از 

دیدنی های این شهر هستند.
است  جنوب-  جبهه  -در  دزفول  بعدی،  مقصد   
که از سنندج، 469 کیلومتر فاصله دارد. دزفول در 
دوران دفاع مقدس 169 مرتبه هدف حمله موشکی 
حوزه  کشور های  میان  در  که  به طوری  گرفت  قرار 

خلیج فارس به »شهر موشک ها« معروف شد.
پارک جنگلی دزفول، تاالب هور، پارک ساحلی دز و 

تپه  های باستانی چغامیش را هم نادیده نمی گذاریم.

بعضی از مناطق عملیاتی که در اردو های راهیان نور مورد بازدید قرار 
فوق العاده ای  ظرفیت  معنوی،  فضای  و  حال وهوا  از  غیر  می گیرند، 
هم برای مقاصد گردشگری و تفریحی دارند. با تعدادی از این نقاط 

دیدنی آشنا می شویم:

 ▪ قصر شیرین
نقطه  غربی ترین  در  که  قصرشیرین   
استان کرمانشاه و در 21 کیلومتری مرز 
ایران و عراق قرار دارد، در جریان تجاوز 
ناجوانمردانه دشمن، صددرصد تخریب 
جنگ  پس از  اما  شهرستان،  این  شد. 
اجتماعی،   لحاظ  از  و  شد  باز سازی 
رونق  دوباره  اقتصادی  و  فرهنگی 
گرفت. قصر شیرین به خاطر اقلیم گرمسیری اش، معموال زودتر از مناطق 
دیگر سرسبزی و طراوت بهار را به خود می بیند و میوه هایی مثل نارنج، 
انگور یاقوتی و خرما را روانه بازار می کند. نخلستان های همیشه سرفراز 
این شهر نیز در همه فصول سال تماشایی است. از جاذبه های تاریخی 
قلعه  چهارقاپی،  شاهگدار،  نهر  ساسانی،  کاخ  می توان  شیرین  قصر 

جوانمیر و کاروانسرای شاه عباسی را نام برد.

 ▪ شوش دانیال
قدیم،  تمدن  مراکز  دانیال از  شوش   
پایتخت  دنیا،  شهر های  معروف ترین 
همچنین  و  »عیالم«  ساله  هزار  چند 
پایتخت زمستانی امپراتوری هخامنشی 
بوده است. در جنگ هشت ساله ایران و 
آثارباستانی  به  زیادی  خسارات  عراق 
شوش  اما  شده است  وارد  شهر  این 
همچنان به خاطر آرامگاه دانیال نبی، ایوان کرخه، زیگورات چغازنبیل، 

کاخ آپادانا، قلعه شوش، کاخ اردشیر و هفت تپه دیدنی است.

 ▪ جنگل آلواتان
 منطقه آلواتان، بین سردشت و پیرانشهر 
کم نظیـــرترین  از  یکـــی  و  شـــده  واقع 
جنگل های سرسبز آذربایجان است. این 
جنگل چشم نواز، در سال های ابتدایی 
انقالب اسالمــی به تصـــرف نیرو هــای 
ضدانقالب درآمد و مأمن بسیار مناسبی 
سرقتی شان،  و تانک های  توپ ها  برای 

محسوب می شد. این جنگل زیبا و اسرارآمیز که روزگاری محل استقرار 
دشمن بوده، حاال یکی از دیدنی ترین نقاط کشور است.

 ▪ هورالهویزه
 هورالهویزه یا هورالعظیم، بزرگ ترین 
از  یکی  و  خوزستان  استان  تاالب 
در  است.  بزرگ ترین تاالب های ایران 
به  هرگز  بعثی ها  جنگ،  جریان 
هورالهویزه به عنوان یک معبر نظامی 
نگاه نکردند و فرماندهان سپاه اسالم 
هم برپایه همین آسیب پذیری عملیات 
خیبر را طراحی کردند. حاال تنوع گیاهی و جانوری این منطقه، عامل 
هورالعظیم،  شده  حفاظت  منطقه  در  می رود.  به شمار  آن  جذابیت 
نیزار های انبوهی وجود دارد که عمده ترین گونه های گیاهی آن نی، 
از  یکی  همچنین  هورالعظیم،  است.  گز  درختچه های  و  نیلوفرآبی 
و  است  منطقه  بومی  و  آبزی  مهاجر  پرندگان  مهم  زیستگاه های 
حواصیل، غاز پیشانی سفید، شغال، روباه، گربه جنگلی، سمور آبی، 
گراز و انواع ماهی کپور از جمله گونه های حیات وحش منحصر به فرد 

این تاالب هستند.

راهنمای سفر به مناطق جنوب

سفر به عمق خاطره
راهنمای سفر به مناطق غرب

راهیان نور با طعم طبیعت گردی و مردم شناسی

الهه توانا- در فرهنگ ما، روز های آخر سال به رسم قشنگ خانه تکانی اختصاص دارد؛ غبارروبِی بیرون و درون، 
ظاهری و باطنی. و اغلبمان، خسته از پشت سر گذاشتن یک ساِل پر فراز و نشیب، به دنبال فرصتی برای ایستادن، 
آرام گرفتن، فکر کردن، دور شدن از روزمرگی ها، چشیدن طعم تجربه ای متفاوت، تاملی بر آنچه گذشت و تجدید 
اولین  زیارتی،  و  معنوی  سفر های  خصوص  به  سفر،  هستیم.  پیش رو  سال  برنامه های  با  شدن  روبه رو  برای  روحیه 
انتخاب بیشتر ما ایرانی هاست. خیلی ها دوست دارند آخر سال در فضایی معنوی و متبرک، با خودشان خلوت و 
حساب کتاب کنند؛ به برکت معنویِت فضا، کوله بار سنگیِن آشفتگی ها و ناکامی ها را سبک کنند و لحظه تحویل 
سال را با حال و هوایی معنوی، تجربه کنند. بعضی ها عتبات را انتخاب می کنند و گروه زیادی مشهدالرضا)ع( را؛ 
خیلی ها هم به امامزاده های شهر و گلزار های شهدا می روند. در این میان، سال هاست که انتخاِب عده ای هم، سفر 
به کربالی ایران است؛ مناطق عملیاتی جنوب و غرب که قصه ها و رنج ها و خاطرات زیادی از لحظه لحظه های هشت 
سال دفاع و غیرت و ایثار و شهادت در دل و پیکِر شهدای گمناِم زیادی را در سینه دارد. سال هاست که کاروان هایی 
از  بازدید  برای  ایران  سراسر  از  نوروز،  تعطیالت  ایام  و  سال  پایانی  روز های  با  همزمان  نور«،  »راهیان  عنوان  تحت 
مناطق جنگی و زیارت قبور و قدمگاه شهدا راه می افتند تا یکی دو روز را دور از هیاهوی شهر های بزرگ، در سکوت 
و خلوِت دشت ها و تپه ماهور هایی بگذرانند که روز هایی نه چندان دور، محل شکل گیری عملیات های بزرگ و رفت 

و آمد شهدا و مالئک بود. این کاروان ها به همت »ستاد راهیان نور« 
شکل می گیرد. روز بیستم اسفندماِه هر سال در تقویِم رسمی 

کشور، روز »راهیان نور« نام گرفته است. اگر تجربه حضور 
در این کاروان بزرگ را ندارید، اگر هنوز فضای این سفر 

متفاوت را تجربه نکرده اید، اگر دلتان می خواهد تا دیر 
یا  خانوادگی  کاروانی،  های  شکل  به  هم  شما  نشده، 
اگر  و  شوید  نور  سرزمین  راهِی  امسال  انفرادی،  حتی 
نورانی  سفر  این  نباید های  و  باید  درباره  کنجکاوید 

بیشتر بدانید، پرونده امروز را دنبال کنید.

راهیان نور« راهنمای جمع وجور انواع سفر با کاروان های »

راهی به سوی نور

کجاها رو سعی کنیم ببینیم؟

چطوری بریم؟

 مفهوم و فرهنگ راهیان نور
از ِکی و چطور شکل گرفت؟


