
افق نمایی راهیان نور از منظر امامین انقالب

دوره تخصصی صراط نور 
1400زمستان 



1395/12/16

یی اسیت ّّ . خاطره های هشت سال دفاع مقّدس، یک ثروت عظیی  و م
د باشیید  اگر شما بخواهید از ثروت استفاده کنید، باید فّناوری اش را بّی

یمی است  این معدن طالی عظراهیان نور یک فّناوری من میگوی  این 
که در اختیار ما است، این را ییا می شیود بیدون فّنیاوری رهیا کیرد، ییا 
می توان آن را با فّناوری، دارای ارزش افزوده کرد  این راهییان نیور ییک

قیدر این را بایید خیّیی. فّناوری است، یک چنین حرکت عظیمی است
د ایین دانست  این راهیان نور کار بسیار بزرگ و مهمی است  سعی کنی

…کار را درست انجام بدهید



های کالیس دوره صراط نورسرفصلعناوین و 

بسته
اول

بسته
دوم

بسته
سوم

نورراهیانافق نمایی 
الزامات یک حرکت گفتمان ساز •
نسبت راهیان نور با مراحل تمدنی  و گام دوم•
راهیان نور در مرحله دولت اسالمی•

هندسه شناخیت 

نورراهیانرضورت های معرفیت شناخت پدیده •
شهداءخاستگاه تاریخی و دیین زیارت •
نور راهیانتعریف •

اسوه های حیات 
برریس سبک زندگی زنان در دفاع ) 

(مقدس

نقش زنان در دفاع مقدس•
زنان و مرحله دولت اسالمی•
بستهمحتوای متناسب با راهیان نور خواهران•

پنجم

بسته
چهارم

روایت سوم
مقدسدفاعشناخیتدستگاه•
دستگاه تحلیلی دفاع مقدس •
سمقددفاعتحلیلمحور•

نورراهیاننقشه های 

روند طراحی نقشه راهیان نور فناورانه•
رمراحل سه گانه برگزاری و سری زیارت راهیان نو•
الزامات اجرایی راهیان نور•



عظمت نقش 
نیروی جوان 

متعّهد
ایجاد حرکت عمومی(حلقه های میانی)

ه یک حرکت عمومی اگر بخواهد معقول و منضبط و عقالئی و ب 
:دور از غوغاساالری و بلبشو باشد، به چند چیز نیاز دارد

ی بدانن د جمه ور . اوالً اینکه ش ناتت از ح هنه داش ته باش ند
و اسالمی با چه کسی روبه رو است و فرحت و تهدید و دوس ت

.دشمن را بشناسند
اشد؛ به عنصر دوم اینکه حرکتشان جهت گیری مشخصی داشته ب

.سمت جامعه ی اسالمی و تمدن اسالمی  باشد
باشد، اگر یک نقطه ی امیدبخش ن. عنصر سوم، امیدبخشی است

این امید کاماًل برای مردم م ا در دس تر . حرکت پیش نمیرود
.است و ملت نشان داده که از عهده ی کارهای بزرگ برمی آید

در هر برهه ای از زم ان « راهکار عملی»عنصر چهارم این است که 
.برای کارها  وجود دارد

1398/3/1

تدبیر والیت



جهت راهیان نور چه نسبتی با 
جهت حرکت انقالب اسالمی دارد ؟

راهیان نور چه جایگاهی در 
ارد ؟سیرتکاملی انقالب اسالمی د

راهیان نور در مرحله دولت اسالمی 
چه نقش ویژه ای ایفا می کند؟

دفاع مقدس چه جایگاهی در 
ارد؟ سیرتکاملی انقالب اسالمی د

راهیان نور 
یک حرکت 

عمومی، 
جهت دهنده و 

گفتمان ساز
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افق نمایی 
راهیان نور 



فرایند تحقق اهداف
انقالب اسالمی 

جهت راهیان نور 

جهت حرکت 
انقالب اسالمی

مبنا

موضوعات 
انتقال 

مراحل  قق تفکر محوری برای تح
اهداف انقالب اسالمی

وی موضوعات از بین برنده موانع پیش ر
هر مرحله 



به معنای تفکر محوری است که انقالب، اهداف خود را به وسیله آن  تفکر محوری 
.محقق میکند ی مبنای انقالب اسالم

یجریان اسالم سنتسه جریان اصلی 

جریان توسعه

جریان اسالم ناب 

می تبلیغ هویت اسال

اصالح هویت 
اسالمی 

نظام سازی اسالمی

یعنی نهاد های اجتماعی و اجرائی به شکلی تنظیم و ایجاد شوند تا 
.هدف گذاری ها و برنامه ریزی های آنها بر اساس فقه شیعه و اسالم باشد 

ران شتابدهنده امر تبلیغ دین در ای

در تسهیل کننده امر مدرنیزاسیون
ایران

تغییر مدار حکمرانی ایران 



مرحله انقالب 
اسالمی

کسب اختیارات الزم جهت•
نظام سازی اسالمی توسط

فقیه شیعه 

مرحله نظام 
اسالمی

هویت بخشیدن به انقالب•
اسالمی با تعریف

مردم ساالری دینی در 
حاکمیت و قانون اساسی

(نظام سازی نمونه ای )

مرحله دولت 
اسالمی

تغییر ساختارهای اداره •
بر جامعه به صورت تفصیلی
مبنای مفاهیم دینی 

مرحله جامعه 
اسالمی 

ای ای بر مبنتشکیل جامعه•
(میسبک زندگی اسال)اسالم

مرحله تمدن 
نوین اسالمی

نمایش کارآمدی الگوی •
اسالمی اداره جامعه در 
ر جهان و تکثیر این الگو د

دنیا 

فرایند تحقق اهداف انقالب اسالمی



موضوعات انتقال 

حکومت طاغوت•
نفی حکومت •

طاغوت

انقالب اسالمی 

فقدان تصویری از•
نظام اسالمی

تئوری ولی فقیه•

نظام سازی اسالمی
عدم پذیرش جهانی•
فقدان نیروی کارآمد•

دفاع مقدس •

دولت اسالمی 

نظام سازی مدرن•
الگوی اسالمی •

ایرانی پیشرفت 

جامعه اسالمی 



شناخت درست 
دفاع مقدس 

رار آنچه که ملت ما پس از گذشتن دوران سخت جنگ هشت ساله باید مورد تدبر ق

چه، و چرا به وجود آورد، و این جنگ را چه کسی به وجود آوردبدهد، این است که 

.؟ این، سه نقطه ی اساسی استشد که موفق نشد

 ۱۳۷۰/۰۷/۰۵بیانات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه



م به تحریک مستقی
و امریکا توسط صدام

کشورهای همراه از 
جمله اردن ، مصر، 

مغرب  و رژیم 
صهیونیستی 

دالیل دشمن برای جنگ با ایرانآغازگران جنگ تحمیلی

شعار مبارزه با صهیونیست 

، افغانستان ، آرمان هایی نظیر پشتیبانی مسلمین از ملت مظلوم فلسطین
لبنان 

انقالب اسالمی ایران عامل ایجاد وحدت شیعه و سنی در جهان برای
مبارزه با استکبار 

ترس از صادر شدن انقالب اسالمی به دیگر کشور های دنیا 

قطع ریشه اسالم ناب 



دفاع از اصول و آرمان هادفاع مقدس 

دالیل شکست دشمن

.دفاع ما شرعی و عقالنی بوده و در راستای تحقق آرمان هایمان است 

دفاع از حقوق فقرا در جوامع بشری 

حفظ ابروی اسالم و صیانت ازکشور اسالمی

دفاع از حق ، دفاع از اسالم و مستضعفان

.  گیم ما به حکم اسالم برای دفاع از اسالم و حفظ مملکت اسالمی با متجاوز میجن



نتایج دفاع مقدس 

فتح الفتوح دفاع مقدس•

خودباوری در جنگ•

ایجاد تحرک و خروج از •
سستی ها

بروز شجاعت•

بیداری ملت ایران•

الهی شدن ملت و عشق به •
شهادت

نجات از انحطاط فرهنگی •

ایجاد روحیه مبارزه•

پذیرش قطعنامه•

بازدارندگی دشمن از •
تعرض

نشر عظمت اسالم در جهان•

صدور تجربه های مبارزه و •
دفاع به جهان

ردم عالقه به اسالم شناسی م•
دنیا

افشای چهره آمریکا و •
منافقین 

تربیت نیروپذیرش جهانی

ما مظّومیت خویش را در جنگ ثابت نموده ای  ، ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهانخواران 
جنگ ما موجب شد که تمامی .... ما در جنگ دوستان و دشمنان را شناختی  . کنار زدی  

67/12/13.   سردمداران نظام های فاسد در مقابل اسالم احساس ذلت کنند 



قدرتمندان 
سرمایه داری غرب، در 
رأسشان آمریکا و بعد

هم اروپا

شیوع ]ها، بیم این را دیدند که تسلّط فرهنگ انقالب بر ملّت...

ورهای در میان ملّتهای مسلمان موجب بشود که سایر کش[ آن

ذا اسالمی و سایر دولتهای اسالمی هم از دستشان برود؛ ل

د درصدد برآمدند به هر قیمتی هست این انقالب را نابو

وع کنند؛ جنگ رژیم بعثیِ صدّام علیه ایران از اینجا شر

...شد

آغازگران جنگ
تحمیلی

دالیل دشمن

.۱۳96/۱2/۱9بیانات در دیدار نوجوانان و جوانان شرکت کننده در کاروان های راهیان نور؛ 



شما به توکلشما، ایمانچه شد که شما پیروز شدید؟ آیا جز ! برادران و خواهران عزیز در سراسر کشور
 ی فداکاری قهرمانانهشما ، وحدت کلمه ی ، تصمیم شما برای ایستادگی در مقابل دشمنان خداخدا، 

جوانان شما؛ جوانانی که در عین جوانی، از لذتهای دنیا گذشتند و تسلیم وسوسه ها نشدند؛ و پدر و مادری
رف که از جوانانشان گذشتند و تسلیم وسوسه ی محبت و عشق به اوالدشان نشدند؛ و بی اعتنایی به زخا

پیروزی ملت ایران عامل دیگری -یعنی سربلندی اسالم و مسلمین -دنیا و نگریستن به هدف عالی 
داشت؟ اگر ایران در آن روزی که دشمن از همه طرف به آن حمله کرد، به شرق یا به غرب، به امریکا، به 

جنگ تمام میشد، اما جنگ . اروپا، به شوروی رو میآورد، باز هم پیروز شده بود؟ نمیگذاشتند پیروز بشود
. بدون پیروزی و بدون افتخار؛ سلطه ی خودشان را بر این ملت از سر میگرفتند
۱۳۷۰/۰۷/۰۵بیانات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه

عّت شکست دشمن

ایمان و غیرت دینی



نتایج دفاع مقدس 

احساس اتّکاء به نفس•

احساس عزّت ، استقالل •

احساس خودباورىِ ملىِ •
عظیم

یک آزمایشگاه عظیم؛ یک •
میدان عظیمِ تجربه ها

دفاع مقدس آزمونی برای •
بروز استعدادها

دفاع مقدس نشان داد که •
«  ما می توانیم»

دفاع مقدس نشان دهنده •
اعماق جوهره ملت

ه دشمنان ملت ایران وادار ب•
اعتراف شدند

م ترس مستکبران از اسال•
به دلیل حضور ملت در 

ساله۸جنگ 

اهتزار پرچم اسالم در •
تمامی ملت های مسلمان

بقای انقالب اسالمی•

ایستادگی یک ملت در •
مقابل قدرتهای عالم

الگو شدن ملت ایران•

تربیت نیروپذیرش جهانی

از تحمیل جنگ این بود که جمهوری اسالمی را در جنگ با صّدام مغّوب کند، بی آبرو کند و [ هدف آمریکایی ها]
بّه، حکومت جمهوری اسالمی و نظام جمهوری اسالمی موجب شد که ایران شکست »این جور بگوید که 

در همه ی جنگهایی که در این دویست سال اخیر ایران با کشوری داشته، ایران . بعکس شد[ اّما]، «بخورد
شکست خورده  این جنگ هشت ساله اّولین جنگی و تنها جنگی است که ایران طرف را شکست داده و شکست 

درست عکس آنچه . نخورده  یک وجب از خاک کشور به دست بیگانه نیفتاده  این اّولین جنگ است
13۹7/۰۸/12. آمریکایی ها میخواستند، اّتفاق افتاد



ه حسّ مجاهدت طلبی و مجاهدت پذیری و اعتقاد ب
ر مجاهدت یک ثروت فرهنگی است؛ این در کشو

ما وجود دارد، در خیلی از کشورها 
مسئله ی دفاع مقدّس ازاین قبیل ...نیست

خاطره های هشت سال دفاع مقدّس، یک .است
. ثروت عظیم و ملّی است

مقام دفاع مقدس

دفاع مقدس

ایام اهلل

بقای انقالب 
اسالمی

ثروت عظی  
فرهنگی

روزهای بزرگ هر کشوری و هر ملّتی آن روزهایی است 
دم که یک حادثه ی الهی به وسیله ی مردم و با دست مر

ایّام اهلل همین روزهای بزرگ... در آن انجام گرفته است
نا به یک مع-هشت  سال دفاع مقدّس . تاریخ ساز است

جزو این ایّام اهلل است-هر روزش را حساب کنیم

ن بود دفاع مقدّس یک حرکت حیاتی بود، یک نفس کشید
اید زنده برای این ملّت؛ نفس نمیکشیدیم، میمردیم؛ این را ب

.نگه داشت



(ره)نگرانی امام

لنی حفظ و نگهداری ترکیب یک یا چند شهر خراب شده در جنگ به منظور ترسیم ع»

انه تجاوز دشمنان علیه انقالب و کشورمان و نشان دادن قدرت دفاع و مقاومت قهرمان

رضایت کامل البته این کار با. ها بسنده نکنندملت که آیندگان فقط به اسناد و نوشته

«.صاحبان امالک و با ایجاد شهرهای مجاور باید انجام شود

(۱۵9: ، ص2۱صحیفه امام، ج)



نتایج دفاع مقدس 

این دغدغه در ذهن من 
فرهنگ جنگ و هست که 

فرهنگ انقالب و درحقیقت 
آن -روحیه ی انقالب 

روحیه یی که در جنگ، میدانی
رده برای رشد و بالندگی پیدا ک

اید به البته ب. از بین برود-بود 
خدای متعال توکل کرد و به

137۰/۰۴/2۵. آینده خوشبین بود 

خلط موضوع 
ا ب"عواقب جنگ"
دفاع از کشور "

"مورد تهاجم
تعارض برخی از 
آثار دفاع مقدس
با ماهیت و اصل 

این حرکت

ارائه تحلیالت
نادرست و 

اشتباه

تخطئه کردن 
شخصیت های 

دفاع مقدس

حذف مسئله 
جهاد و شهادت 

از نظام 
آموزشی

فراموشی و 
تحریف 
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تهدیدات 
پیرامون دفاع 

مقدس



جایگاه راهیان نور 

رم جمهوری اسالمی یک فنّاوری ن
را به وجود می آورد، یعنی 
.  حرکت عمده ی راهیان نور
تند میلیون ها جوان راه افتادند رف

در جبهه های جنگ، در آن کانون
معرفت و قدس، در آن کانون 
فداکاری، آنجا دیدند که چه 
وضعیّتی بوده است و چه 

[  انبرایش]اتّفاقاتی افتاده است؛ 
شرح دادند و در ماجرای دفاع 

...مقدّس قرار گرفتند

یک حرکت فرهنگی 

ور خباثت آلودی علیه کش

است، یک جنگ فرهنگی

و بخشی از ۷۰در دهه ی 

، برای اینکه ۸۰دهه ی 

افتخارات دفاع مقدّس را 

...ودبه فراموشی سپرده ش

کارویژه دشمن
برای فراموشی
دفاع مقدس 

کارویژه 
جمهوری 

اسالمی ایران



ا ارزشها و ثروتهای فرهنگی که متعلّق به م
است و به ما نیرو میدهد و اگر اینها را زنده

ده از نگه داشتیم، یا آنهایی را که فراموش ش
فراموشی درآوردیم و به میدان آوردیم 

آن وقت کارهای بزرگی انجام میگیرد؛ ...

مقام راهیان نور

نسبت راهیان 
به دفاع نور

مقدس

ذکر ایام اهلل

فناوری

به میدان 
آوردن ثروت

ذَکِّرهُم بِاَیّامِ  اهلل؛  خداوند متعال در قرآن 
اد دستور میدهد به پیغمبر که آنها را به ی

ایّام اهلل بینداز 

، این معدن طالی عظیمی که در اختیار ما است
یا ... این را یا میشود بدون فنّاوری رها کرد 

...میتوان آن را با فنّاوری، دارای ارزش افزوده کرد



افراد و ایجاد ارتباط ناگسستنی بین
دفاع مقدس

ایجاد معرفت و اطالعات تازه 

ی در غنی گشتن کشور و نیروی انسان
همه بخش های جامعه

ن مقابله با تهاجم فرهنگی دشم

کارکرد اصّی
راهیان نور 

1

2

3

4

زیارت با معرفت



الزامات محتوایی راهیان 
نور

تروایت گری پر از تبیین و معرف

نشان دادن چهره واقعی دفاع مقدس

وظایف نسبت به راهیان
نور 

پر از بیان حقایق 

مملو از نقاط برجسته و مثبت 
ارزش های دفاع مقدس

پرهیز از غلوگویی و اغراق 

قدر دانستن راهیان نور توسط همه مردم ایران

ترویج مفاهیم در کتاب های درسی و دانشگاهی 

ترویج مفاهیم در هنرهای مختلف 

عموم ملت

مسئولین آموزشی و 
دانشگاهی 

افراد هنرمند

تالش برای نوبه نو شدن، ایجاد امنیت،گرامی داشتن مسئولین دست اندرکار
جانبازان و سرداران، توجه به استانهای مرزی غرب 



ذات مرحله نظام اسالمی ؛ نمونه 
سازی

م ذات مرحله دولت اسالمی تعمی
مرحله نظام اسالمی

نقش ویژه راهیان نور در قبال دفاع 
مقدس؛تعمیم هر آنچه در دفاع مقدس 

میصورت پذیرفته برای مرحله دولت اسال

ه فناوری ؛ خلق، ترمیم و تئوریز
کردن 

افق نمایی 
در راهیان نور 

جهت حرکت 
انقالب 
اسالمی 

1

2

3

4

زه راهیان نور فناوری تئوری
کردن دفاع مقدس  و 

تعمی  نمونه سازی های 
ام اتفاق افتاده در مرحّه نظ

اسالمی به جهت تحقق 
مرحّه دولت اسالمی



های کالیس دوره صراط نورسرفصلعناوین و 

بسته
اول

بسته
دوم

بسته
سوم

نورراهیانافق نمایی 
الزامات یک حرکت گفتمان ساز •
نسبت راهیان نور با مراحل تمدنی  و گام دوم•
راهیان نور در مرحله دولت اسالمی•

هندسه شناخیت 

نورراهیانرضورت های معرفیت شناخت پدیده •
شهداءخاستگاه تاریخی و دیین زیارت •
نور راهیانتعریف •

اسوه های حیات 
برریس سبک زندگی زنان در دفاع ) 

(مقدس

نقش زنان در دفاع مقدس•
زنان و مرحله دولت اسالمی•
بستهمحتوای متناسب با راهیان نور خواهران•

پنجم

بسته
چهارم

روایت سوم
مقدسدفاعشناخیتدستگاه•
دستگاه تحلیلی دفاع مقدس •
سمقددفاعتحلیلمحور•

نورراهیاننقشه های 

روند طراحی نقشه راهیان نور فناورانه•
رمراحل سه گانه برگزاری و سری زیارت راهیان نو•
الزامات اجرایی راهیان نور•




