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  عليرضا محمدي
اردوهاي راهيان نور پس از دو الي س�ه سالي كه 
به خاطر شيوع بيماري كرونا تعطيل بود، امسال 
مجدداً آغاز به كار كرد و در قدم اول دانش آموزان 
به اي�ن اردوها رفتن�د. اما اين س�فرهاي معنوي 
كه وارد دهه چهارم خود ش�ده اس�ت، سابقه اي 
طوالني دارد ك�ه به اواي�ل ده�ه70 برمي گردد. 
آن ط�ور كه مه�دي اس�دي از رزمن�دگان دفاع 
مق�دس و از قديمي تري�ن دس�ت اندركاران اين 
اردوها مي گويد، اواي�ل كاروان هاي راهيان نور با 
كمترين امكانات اما با كيفيتي فوق العاده از لحاظ 
معنوي ب�ه مناط�ق عملياتي دفاع مقدس س�فر 
مي كردند و صحنه هاي زيباي�ي از پيوند مردم و 
ارواح مطهر ش�هدا را رقم مي زدند. در گفت وگو 
با اس�دي مروري بر ش�روع اردوهاي راهيان نور 
در استان اصفهان داش�تيم كه گويا قديمي ترين 
سفرهاي سازمان يافته در تاريخچه اين اردوها را 

در كشورمان به ثبت رسانده اند.
     

 كاروان هاي راهيان نور از چه سالي آغاز به كار 
كردند؟ جرقه اين كار چطور زده شد؟

از همان زم��ان دفاع مق��دس و بعد از پاي��ان عمليات 
فتح المبين، ي��ك عده از خانواده ش��هدا به مناطق تازه 
آزادشده رفتند و در مناطقي كه فرزندان شان به شهادت 
رس��يده بودند، حضور يافتند. اين ش��ايد اولين كاروان 
راهيان نور باشد، اما به شكل رسمي و آنچه امروز جامعه 
ما از راهيان نور يك تعري��ف و تصوري در ذهن دارد، به 
سال ها بعد از اتمام دفاع مقدس برمي گردد. االن برخي 
از منابع مي گويند ك��ه از اواخر ده��ه70 بحث راهيان 
نور ش��روع ش��د اما خود ما در اصفهان از س��ال1372 
كاروان ه��اي راهيان نور را راه ان��دازي كرديم. آن زمان 
اس��مش راهيان نور نبود. كاروان ها با عنوان »س��فر به 
مناطق نور« س��اماندهي و راه اندازي مي شدند. من آن 
موقع جانشين قرارگاه پشتيباني س��پاه اصفهان بودم 
و چون عالقه داش��تم باز به مناطق جنگي دفاع مقدس 
برگردم، داوطلب ش��دم تا مسئوليت اين كاروان ها را بر 
عهده بگيرم. مقرمان هم پادگان ثاراهلل كنار نورد اهواز 
بود كه با اجازه ش��هيد حاج قاسم س��ليماني آنجا را در 
اختيار گرفتيم. در اولي��ن كاروان ها عمدتاً مردم عادي 
و خصوصاً دانشجوها با اش��تياق فراواني در اين اردوها 
حضور پيدا مي كردند كه براي خود م��ا تعجب برانگيز 

بود. 
 شما از س�پاه اصفهان كاروان ها را راه اندازي 
كرديد، پس چطور ش�د كه با مس�اعدت حاج 

قاسم به پادگان ثاراهلل رفتيد؟
مقر لش��كر امام حس��ين)ع( در دوران دفاع مقدس در 
انرژي اتمي بود كه بعد از اتمام جنگ واگذار شده بود و ما 
جاي مناسبي براي سازماندهي كاروان ها در خوزستان 
نداشتيم، اما به دليل دوس��تي ديرينه اي كه بين حاج 
قاسم س��ليماني، فرمانده س��پاه ثاراهلل كرمان و شهيد 
احمد كاظمي وجود داشت، حاج قاسم به ما فضاي الزم 
را در پادگان ثاراهلل دادند و ما هم رفتيم و از چند سوله 

آنجا استفاده كرديم. 
 پس به نوعي مي توانيم بگوييم كه حاج قاسم 

سليماني هم در راه اندازي كاروان هاي راهيان 
نور نقش داشتند؟

بله همين طور است. اين شهيد بزرگوار چون براي خدا 
كار مي كرد، هر كاري را كه احساس مي كرد خيري در 
آن باش��د، انجام مي داد. منيتي نداشت و براي پيشبرد 
كارهاي خير داوطلب مي شد. اينطور است كه مي بينيم 
اولين قدم ها براي راه اندازي كاروان هاي راهيان نور در 
پادگان لشكر ثاراهلل و با اجازه و عنايت حاج قاسم صورت 
مي گيرد. به طور كلي در تاريخ انقالب مان حاج قاسم در 
كنار شهداي ديگري مثل حاج احمد كاظمي و حسين 
خرازي همگي عالوه بر حضور در ميدان جنگ، منش��أ 

خيرات در موارد و مسائل مختلف هم شده اند. 
 اصاًل فك�ر اوليه و جرق�ه اصل�ي كاروان هاي 

راهيان نور از كجا بود؟
فكر اولي��ه و جرق��ه اصلي تش��كيلش را باي��د مديون 
عنايت هاي مقام معظم رهبري بدانيم. ايشان بالفاصله 
پس از پايان جنگ هشدارهاي الزم را براي عدم فراموشي 
افتخارات و حماس��ه آفريني هاي آن دوران بارها و بارها 
در بيانات شان گوشزد كردند. خود حضرت آقا هم براي 
اولين بار اواسط دهه70 به مناطق عملياتي دفاع مقدس 
رفتند و زماني كه هنوز كاروان هاي راهيان نور در خيلي 
از نقاط كش��ورمان راه اندازي نش��ده بودند، ترويج اين 
كاروان ها را به ش��كل عملي باب كردند. پس از حضور 
ايش��ان، جهش��ي در كاروان هاي راهيان نور در سراسر 

كشور ايجاد شد. 
 گفتي�د ب�راي اولي�ن بار ك�ه مي خواس�تيد 
كاروان ها را راه اندازي كنيد، استقبال عمومي 
شگفت زده تان كرده بود، آن زمان اين كاروان ها 

چه امكاناتي داشتند؟
اصاًل بحث امكانات و اين چيزها نبود. صرفاً مي توانستيم 
يك وسيله نقليه را كه همان اتوبوس باشد، تهيه كنيم 
با جاي خواب كه در مقره��اي صحرايي بود. غذا و اين 
چيزها هم همان غذايي بود ك��ه رزمنده ها در مناطق 
استفاه مي كردند. خب پس از اتمام جنگ تا چند سال 
لشكرها همچنان در مناطق عملياتي خط داشتند. بعد 
هم كه بچه های تفحص كارش��ان را براي يافتن پيكر 
شهدا شروع كردند، همچنان مناطق عملياتی محل آمد 
و شد بچه هاي سپاه و ارتش و رزمنده هاي دفاع مقدس 
بود. كاروان هاي اوليه راهيان نور اغلب از غذاي بچه هاي 
رزمنده حاضر در منطقه اس��تفاده مي كردن��د. نهايتاً 
اس��تانبولي و عدس پلو و حتي نان و پنير بود. خيلي از 
مقرها كه مي رفتيم اصاًل كولر و وسايل رفاهي نداشت. 
اما به رغم همه اين كاستي ها، كيفيت اردوها به لحاظ 
معنوي فوق العاده باال بود. عرض كردم وقتي كاروان ها 
را راه اندازي كرديم، مردم و خصوصاً دانش��جوها س��ر 
آمدن به اين اردوها باهم رقابت مي كردند. حاال نگوييم 
كه سرش دعوا بود. بارها پيش مي آمد كه 25 الي 30 
اتوبوس را باهم و يكجا به حركت درمي آورديم. حالت 
معنوي اردوها خودش بهترين تبليغ براي آن بود. هر 
كسي كه يك بار مي آمد، پاي ثابت مي شد! آنقدر تقاضا 

باال بود كه ما شرمنده جامانده ها مي شديم. 
 آن حالت معنوي س�ال هاي اوليه كاروان هاي 
راهيان نور كه گفتيد ريش�ه در چه مس�ائلي 

داشت؟

يك نكته بس��يار مهم، بكر و دس��ت نخوردگي مناطق 
عملياتي بود. مثاًل در طالئيه هنوز انبوه تير و تركش هايي 
را كه آنجا اصابت كرده بود، مي شد به وضوح روي زمين 
ديد. حتماً مي دانيد ك��ه طي عمليات خيبر، دش��من 
حدود يك ميلي��ون گلوله فقط به طالئيه ش��ليك كرد 
يا در منطقه عملياتي الي بيت المقدس هنوز تانك هاي 
عراقي كه روي خاكريزها زده شده بودند، وجود داشتند. 

من حتي يادم است س��د خاكي كه شهيد چمران براي 
آب انداختن زير تانك هاي عراقي ايج��اد كرده بود، در 
منطقه ديده مي ش��د. در واقع مناط��ق عملياتي دفاع 
مقدس هنوز روح اصلي خود را حفظ كرده بودند، طوري 
كه بازديدكننده بي واس��طه خ��ودش را در فضاي دفاع 
مقدس احس��اس مي كرد. من يادم است يك سالي كه 
در منطقه بوديم، س��پاه آمد و از طالئيه، مقر منافقين 
را موش��ك باران كرد، يعني هنوز گاه و بي گاه عمليات 
هم در منطقه مي ش��د يا در همان طالئيه و ساير نقاط، 
بچه هاي تفحص چادرهاي شان را برپا كرده بودند و به 
تفحص شهدا مي پرداختند. پيش مي آمد كه بچه هاي 
تفحص مي آمدند و ب��راي كاروان ها از نحوه يافتن پيكر 
ش��هدا روايت مي كردند. تفحصي ها يك جمع باصفايي 
داش��تند كه آدم را ياد اجتماع بچه هاي رزمنده در دل 
جنگ تحميلي مي انداخت. شايد بيراه نباشد كه بگوييم 
آن زمان گاه پيكر شهدا در گوش��ه و كنار مناطق ديده 
مي شد و تأثير عجيبي روي زائر مي گذاشت. همه اينها 
باعث مي شد همذات پنداري بين مردم بازديدكننده و 
رزمنده ها و ش��هداي دفاع مقدس خيلي عميق ش��كل 

مي گرفت. 
 خب مسلمًا اين بكري فضا و مناطق عملياتي 
كه در سال هاي اولين راهيان نور وجود داشت، 
در گذر زمان نمي توانست تداوم داشته باشد. 

بله همين طور اس��ت. مثاًل در رانش زمين و بارندگي ها 
و ش��رايط جوي مختلف يا بحث مين روبي كه يك كار 
عظيم پس از اتمام جنگ بود، شكل زمين تغيير مي كرد، 
ولي خود ما ه��م در نگهداري يادگاري ه��اي آن دوره 
ك��م كاري كرديم. مي توانم بگوي��م 80درصد منطقه را 
خود ما آدم ها تغيير داديم و از ش��رايط بكر اوليه خارج 
كرديم. يك نمونه اش را عرض كنم، طرح هايي بود با اين 
مضمون كه مثاًل مي گفتند بياييد يك شهر ويران شده 
مثل خرمشهر را در جاي ديگر بس��ازيد و شهر با همان 
حالت ويراني توس��ط دش��من به عنوان ي��ك گنجينه 
از دوران جنگ حفظ ش��ود، اما خب هي��چ كدام از اين 

طرح ها اجرا نشدند. 
 غير از بحث بكر بودن زمين، چه عامل ديگري 
را در معنوي ساختن اين اردوها در دهه اول آن 

دخيل مي دانيد؟
آن زمان هم��ه راوي هاي ما بدون اس��تثنا رزمنده  دفاع 
مقدس بودند و اين يكي از اصلي ترين داليل عمق بخشي 
سفرهاي راهيان نور براي زائران بود. به جرئت مي توانم 
بگويم كه اوايل بس��ياري از راوي ها از فرماندهان تيپ، 
گردان، گروهان يا حتی المق��دور از بچه هاي تخريبچي 
و اطالعات- عمليات و اينها بودند؛ كس��اني كه عالوه بر 
حضور در مناطق جنگي به عنوان رزمنده، به آن محيط 
يا عملياتي كه در آنجا انجام شده بود، اشراف داشتند. من 
يادم اس��ت يك راوي كه از بچه هاي رزمنده بود، هنگام 
تعريف ماجراي شهادت دوس��تانش آنقدر گريه كرد كه 
از هوش رفت. به ق��ول معروف حرف ك��ه از دل برآيد، 
الجرم بر دل نشيند يا وقتي فرمانده گردان امام موسي 
كاظم)ع( را آورديم براي روايتگري، ماجراي متالش��ي 
ش��دن گردانش را طوري از ته دل تعري��ف مي كرد كه 
كسي نمي توانس��ت جلوي گريه هايش را بگيرد. ايشان 
مي گفت در يك عمليات ش��رايطي پي��ش آمده بود كه 
دست روي شانه تك تك بچه ها مي گذاشتم و مي گفتم 
برو،  برو... تك تك رفتند و وقتي كه برگشتم و پشت سرم 
را نگاه كردم، ديدم فقط من مانده ام و بيس��يم چي! هيچ 
كدام از بچه هاي گردان سالم نمانده بودند. خب او كه از 
نزديك اين چيزها را ديده و لمس كرده بود، كالمش طور 
ديگري روي زائرها اثر مي گذاشت تا يك راوي كه صرفاً از 
روي كتاب يا تحقيق در مورد وقايع دفاع مقدس صحبت 
مي كند. همين مسائل و جذابيت ها باعث شد تأثيرگذاري 
كاروان هاي راهيان نور آنقدر زياد باشد كه تقريباً از اوايل 
دهه80 اجازه دادند مردم با ماشين شخصي هم به مناطق 
عملياتي بيايند. االن هم كه دوباره كاروان هاي راهيان نور 
راه اندازي شده اند، توصيه من به دست اندركاران اردوها 
اين اس��ت كه حتی المقدور از رزمنده هاي دفاع مقدس 
براي روايتگري استفاده كنند. شايد اين بچه ها سن شان 
باال رفته باشد، ولي هنوز بين آنها هستند كساني كه توان 

حضور در اين مناطق و روايتگري را داشته باشند. 
 چند سال به عنوان مسئول راهيان نور اصفهان 

بوديد؟
حدود شش سال مسئول اين كاروان ها بودم و چند سال 
بعد هم همچنان داوطلبانه شركت مي كردم و كمك حال 

دوستان مي شدم. 
 خودتان هم روايتگري مي كرديد؟ 

بله راوي بودم. بچه هاي روايتگر اغلب داخل اتوبوس ها 

راوي مي ش��دند و من و دو س��ه نف��ر از بچه ه��ا كه از 
فرماندهان تيپ در دفاع مقدس بودن��د، هنگام تجمع 
همه كاروان روايتگري مي كرديم. من خودم بيشتر روي 
اروندرود و عمليات والفجر8 متمركز مي ش��دم. اخوي 
خودم قدرت اهلل اسدي در تك دشمن به فاو )فروردين 
67( به شهادت رسيد، لذا به منطقه عملياتي اروند عالقه 

هم داشتم و عمده راويتگري هايم در اين منطقه بود. 
 در مدت حضورتان چه خاطره اي از تأثيرپذيري 

يا تحول زائران در مناطق عملياتي داريد؟
يك بار چند دخترخانم دانش��جو بين زائران بودند كه 
خيلي شيطنت مي كردند و گوش ش��ان به هيچ حرفي 
بدهكار نبود. هر بار كه روايتگري مي ش��د، اينها سعي 
مي كردند چال��ش ايجاد كنند. چند ب��ار بچه ها گفتند 
برويم به آنها تذكر بدهيم، اما باق��ي ما مخالفت  كرديم 
و  گفتيم اجازه بدهيد شايد اصالح ش��دند. هميشه در 
اين سفرها تير خالص را در طالئيه مي زديم؛ جايي كه 
بچه هاي اصفهان سه، چهار گردان شان قطعه قطعه شدند 
و يك گردان هم كه كاًل ناپديد شد. حضور كاروان  زائرها 
در طالئيه دوسه شبي طول مي كشيد. روايتگري ها كه 
تمام شد و مي خواستيم برگرديم، ديديم خبري از اين 
چند دختر دانشجو نيس��ت. رفتيم دنبال شان گشتيم، 
ديديدم در س��ه راهي ش��هادت روي زمين نشسته اند 
و خاك ها را روي س��ر و صورت ش��ان مي ريزن��د. فرياد 
مي كشند و از شهدا مي خواهند آنها را ببخشند. هر چه 
مي گفتيم بلند شويد روي خودتان خاك نريزيد، گوش 
نمي كردند. بلندبلند گري��ه مي كردند و فرياد مي زدند. 
نهايتاً كه راضي ش��دند بيايند سوار اتوبوس شوند، آنجا 
هم غوغايي به راه انداختند! از همه حالليت مي طلبيند 
و مي گفتند تا االن اشتباه مي كرديم و شهدا به ما عنايت 

داشتند كه متوجه اشتباه مان شديم. 
 به نظر شما االن هم ايجاد پيوند قلبي بين بچه هاي 
دهه هشتادي و حال و هواي دوران دفاع مقدس 

امكانپذير است؟
اصاًل من مي گويم همين دوس��ه س��ال وقفه اي كه در 
تعطيلي كاروان ه��ا رخ داد، خيلي از لح��اظ فرهنگي و 
معنوي به جامعه ما لطمه زد. همي��ن چند روز پيش و 
در دل اغتشاش��ات من به مدرسه امام خميني اصفهان 
در خيابان كاوه رفتم. بچه ها مرتب باهم حرف مي زدند 
و اجازه نمي دادند من صحبت كنم. گفتم اجازه بدهيد 
حرفم را بزنم، اگر خوش تان نيامد، بگوييد كه ديگر ادامه 
ندهم. بعد البه الي صحبت هايم خاطره يك رزمنده اي را 
تعريف كردم كه داخل سنگر سوخت و چيزي از او نماند. 
وقتي جلسه تمام ش��د، همين بچه ها دورم را گرفتند و 
گفتند، تقصير شماهاست كه نيامديد به ما نسل جوان 
بگوييد در ده��ه اول انقالب چه بر س��ر جوان هاي آن 
دوران گذشت. حاصل كم كاري خودي ها اين است كه 
دشمن به فكر افتاده است و اين خأليي كه ايجاد شده را 
به نفع خودش پر می كند. من معتقدم صرف نظر از يك 
عده مس��ئولي كه با بي لياقتي و بي كفايتي باعث شدند 
دلسردي هايي بين اقشار مردم و خصوصاً جوان ها پيش 
بيايد، خود ما هم در مسائل فرهنگي كم كاري داشته ايم، 
وگرنه همين جوان هاي دهه هشتادي ظرفيت الزم براي 
شنيدن حرف حق را دارند و بايد توجه بيشتري به اين 

مسائل داشته باشيم. 

گفت وگوي »جوان« با يكي از پيشكسوتان كاروان هاي راهيان نور به مناسبت شروع به كار مجدد اين اردوها

سفر به سرزمين  نور با كمترين امكانات و بيشترين تأثير معنوي

اوايل كاروان ها اسم شان »سفر به مناطق 
نور« بود. آن زمان بكر بودن زمين تأثير 
روحي زيادي روي زائر مي گذاشت. مثاًل 
در طالئيه هنوز انبوه تير و تركش هاي 
دوران جنگ به وضوح روي زمين ديده 
مي شدند يا سدي كه شهيد چمران براي 
آب بستن زير تانك هاي دشمن ايجاد 
كرده ب�ود، هنوز آثارش ديده مي ش�د

چند دخترخانم دانش�جو بي�ن زائران 
بودند كه خيلي ش�يطنت مي كردند و 
گوش شان به هيچ حرفي بدهكار نبود. 
هر بار كه روايتگري مي شد، اينها سعي 
مي كردند چالش ايجاد كنند. در طالئيه 
همين خانم هاي دانشجو چنان متحول 
شده بودند كه خاك ها را روي سرشان 
مي ريختند و از ت�ه دل  گريه مي كردند
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