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دشــمنان یــک جنــگ فرهنگــی راه انداختند کــه دفاع 
مقــدس فرامــوش شــود، جمهــوری اســامی هم فنــاوری 
نــرم راهیــان نــور را راه انداخــت. جمهــوری اســامی ایــن 
ــور راه  ــان ن ــت می کند، راهی ــرم تربی ــع ح ــت؛ مداف اس
ــوان یــک نمــاد  ــن در مســاجد را به عن ــدازد، معتکفی می ان
عالــی تضــرع و قداســت بــه وجــود می آورد، پــس مــا در 
جنــگ فرهنگــی پیــروز شــدیم و دشــمن شکســت خــورد.

فرمانده معظم کل قوا، 22 مرداد 1397



5 سیاست های رسانه ای راهیان نور

ستاد مرکزی راهیان نور کشور

فهرست مطالب

6 مقدمه  
8 رویکرد کلی رسانه ای در حماسه مردمی راهیان نور   
سیاست ها                                                              10
اقدامات رسانه ای حین موسم اوج راهیان نور     13
اقدامات رسانه ای پس از موسم اوج راهیان نور                  14

باید ها و نباید های عمومی رسانه های رسمی و غیر رسمی در 
عملیات بزرگ فرهنگی راهیان نور                  15
16 بایدهای عمومی رسانه ای راهیان نور  
18 نبایدهای عمومی رسانه ای راهیان نور    



سیاست های رسانه ای راهیان نور6

ستاد مرکزی راهیان نور کشور

مقدمه:	

راهیان نــور حرکتــی اســت کــه عــاوه بــر ابعــاد معنویــت 
ــور  ــرزمین ن ــی س ــر وضع ــل از اث ــی حاص ــردی و درون ــی ف افزای
و حماســه ها و رشــادت های رزمنــدگان اســام، نوعــی بســیج 

اجتماعی بی نظیر را رقم زده است.    
  

اگــر ایــن حماســه مردمــی را کــه تعامــل و همگرایــی عمقــی 
ــم و آن را  ــه اســت، یــک فرصــت در نظــر بگیری ــز در آن نهفت نی
ــوان  ــود، می ت ــان خ ــدا و پنه ــای پی ــا ظرفیت ه ــم، ب ــت کنی مدیری
تحقــق اهــداف بلنــد انقــاب اســامی را ســرعت و عمــق بخشــیده 
ــه نســل  ــاع مقــدس ب ــال آرمان هــای انقــاب اســامی و دف و انتق

بعد را تضمین نمود.     
     

ــی  ــم فرهنگ ــات عظی ــن عملی ــانه ها در ای ــش رس ــن رو نق ازای
ــی از  ــانه ها یک ــه رس ــت. چراک ــت دار اس ــم و اولوی ــی، مه تربیت
ــی،  ــزرگ فرهنگ ــای ب ــزی حرکت ه ــل در پی ری ــن عوام مهم تری
ــم  ــام معظ ــوده مق ــه فرم ــده و ب ــوب ش ــی محس ــی و تربیت اجتماع
دنیــای  در  فرهنگــی  هویــت  القــای  عامــل  »رســانه  رهبــری 
ــوان و بضاعــت خــود  ــا همــه ت ــد ب امــروزی اســت«1 کــه می توان
در بهره بــرداری از ایــن ابتــکار الهــی، اهــداف انقــاب اســامی و 
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ــد. ــق کن ــدس را محق ــاع مق دف

در ایــن رابطــه فرمانــده معظــم کل قــوا در دیــدار بــا متصدیــان 
راهیان نــور فرمودنــد:  اگــر چنانچــه مــا درزمینــه ی دفــاع مقــّدس  ، 
کار فرهنگــی کردیــم، تولیــد فرهنگــی کردیــم، ایــن تولیــد، 
ــی و  ــا را غن ــانی م ــای انس ــرد، نیروه ــد ک ــی خواه ــور را غن کش
قــوی خواهــد کــرد و در مقابــل توطئه هــای دشــمنان قــوی 

2 می شــوند. 

ــرای ایجــاد رفتارهــای موردنظــر در جهــت تحقــق  رســانه ها ب
معرفــت حاصــل از حضــور در راهیان نــور، بایــد از مجــرای 
ــد  ــار بای ــن به ناچ ــد و بنابرای ــور کنن ــه عب ــراد و جامع ــرش اف نگ
ــی  ــوزه نقش آفرین ــن ح ــه در ای ــانی ک ــت کس ــناخت و معرف ش
می کننــد را به ســرعت و البتــه عمــق موردتوجــه قــرار دهنــد. 
از طرفــی بــه زمینه هــای ایجــاد گرایــش و نگــرش مثبــت بــه 
ــا  ــراد ی ــاری از اف ــارات رفت ــا انتظ ــود ت ــه ش ــر توج ــوع نظ موض

ــردد. ــرآورده گ ــه ب جامع

1- بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 1385/02/23
2- بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 1395/12/16
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رویکرد	کلی	رسانه	ها	در	حماسه	مردمی	
راهیان	نور:      

    
  تقویــت فرهنــگ ایرانــی اســامی و در مقابــل، تضعیــف . 1

فرهنــگ غربــی بــا اســتفاده از ظرفیــت رســانه
   ارتقــاء دانــش و معرفــت مخاطبــان دربــاره معــارف . 2

ــاع مقــدس ــهادت و دف ــاد و ش جه
تبدیــل جریــان عاطفــی راهیان نــور بــه شــناخت و معرفــت . 3

ــی و پایدار  عقان
ــای . 4 ــهدا و هنجاره ــی ش ــبک زندگ ــق س ــعه و تعمی توس

مطلــوب دفــاع مقــدس و تــاش بــرای نهادینــه کــردن آن در متــن 
ــردی اجتماعــی ــاری زندگــی ف رفت

تبلیــغ . 5 و  بخشــی  آگاهــی  آمــوزش،  اطاع رســانی، 
راهیان نــور مجموعــه  برنامه هــای  و  اقدامــات  رســانه ای 

ــم	 ــاق	مه ــد	اتف ــد	چن ــد	بتوان ــور	بای ــانه	راهیان	ن رس

ــه	در	 ــر	آنچ ــا	ه ــد	ت ــامان	ده ــان	خودس را	در	مخاطب

ــت،	 ــال	رخ	دادن	اس ــدس	در	ح ــاع	مق ــای	دف یادمان	ه

به	صورت	گسترده	توسط	جامعه	هدف	درک	شود.	

	
هنجارهــای زیبــای دفــاع مقــدس به عنــوان مرکــز هویــت . 1

فرهنگــی انقــاب اســامی را در گســتره ای وســیع القــا نمایــد.
در مخاطبــان، تحــرک، تشــویق و ترغیــب نســبت بــه ایــن . 2

موضــوع ایجــاد کنــد.
نظــارت همگانــی بــر فعالیت هــا و اقدامــات صــورت . 3

ــد. ده
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	 سیاست	ها:	
	 	 	

اهتمام به نوآوری در قالب و محتوای رسانه ای. 1
ایجاد آرایش رسانه ای و هماهنگی محتوایی . 2
ایجاد وحدت رویه رسانه ای راهیان نور. 3
تناســب . 4 همه جانبــه،  و  دقیــق  طراحــی  و  برنامه ریــزی 

محتــوا، قالــب و مخاطــب شناســی در تولیــدات رســانه ای
دقــت در محتــوی پیام هــا و روایت هــا در تولیــدات و . 5

پرهیــز از احســاس گرایی صــرف 
شــورای . 6 رســانه ای  باسیاســت های  کامــل  هماهنگــی 

کشــور نــور  راهیــان  سیاســت گذاری 
ــودک و . 7 ــوزه ک ــانه ای ح ــدات رس ــه تولی ــژه ب ــه وی توج

ــوان  نوج
توجــه بــه مخاطبــان بین المللــی راهیان نــور بــا ماحظــات . 8

الزم و مــورد تأکیــد قــرارگاه بین الملــل ســتاد مرکــزی راهیان نــور 
ر کشو
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فضاسازی	مجازی	و	شبکه	های	اجتماعی	

پرهیــز از اعــام آمــار و ارقــام و ســوانح بــدون هماهنگــی . 1
ــور  ــی ســتاد مرکــزی راهیان ن ــی انتظام ــه  تخصصــی امنیت ــا کمیت ب

کشــور
ــه . 2 ــور ب ــژه راهیان ن ــه وی ــوص توج ــانی در خص اطاع رس

ــان  ــق میزب ــی و مناط ــتفاده از کاالی ایران ــی و اس ــاد مقاومت اقتص
راهیان نــور

اقدامــات رســانه ای طــول ســال راهیان نــور و پیــش از . 3
موسم اوج راهیان نور        

    
ــاره . 4 ــر درب ــات مؤث ــه تصمیم ــاره هم ــانی درب   اطاع رس

اعزام زائرین راهیان نور                         
ــفر، . 5 ــات س ــرایط و الزام ــوص  ش ــانی در خص   اطاع رس

ــرای ایمنــی ســفر، اصــول بهداشــتی و اردویــی قوانیــن و مقــررات ب
ــده و . 6 ــر گرفته ش ــهیات در نظ ــاره تس ــانی درب   اطاع رس

تمهیــدات اندیشــه شــده بــرای زائــران شــهدا
  معرفــی یادمان هــای دفــاع مقــدس، روایــات معتبــر دفــاع . 7

مقــدس و شــهدای شــاخص بــرای بهره منــدی معنــوی بیشــتر              
ــور، مســیر . 8 ــان راهیان ن ــاره مناطــق میزب   اطاع رســانی درب

عزیمــت و ســیر بازدیــد، مســیرهای حرکــت، مقصــد و ملزومــات 
آن 

  تحلیــل فلســفه راهیان نــور و اهمیــت آن در فرهنــگ . 9
ــور                             ــی کش عموم

  ضــرورت بررســی شــور عاطفــی تــا شــناخت عقانــی در . 10
ــور کشــور                            راهیان ن

ــی . 11 ــدت مل ــور در وح ــش راهیان ن ــی نق ــل و بررس   تحلی
ــر، خــادم، راوی و ...«  ــور »زائ و وظایــف اجــزا و عناصــر راهیان ن

در ایــن مهــم 
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در . 12 راهیان نــور  بازدارنــده  نقــش  تبییــن  و  بررســی    
اســامی انقــاب  دشــمنان  توطئه هــای 

ــای . 13 ــردم از فض ــدی م ــع بهره من ــیب ها و موان ــن آس   تبیی
ــور معنــوی ســرزمین ن

  تبییــن مردمــی بــودن راهیان نــور و دخالــت نداشــتن . 14
مســتقیم و مؤثــر دولت هــا در ظهــور و بــروز آن

  تبییــن ظرفیت هــای همگرایــاِن بیــن اقــوام ایرانــی و . 15
راهیان نــور در  اســامی  مذاهــب 

  آمــوزش تمامــی مســائل ســفر، اســکان، بهداشــت و ... . 16
ــهدا ــرزمین ش ــن س ــدی زائری ــرای بهره من ب

دانش آمــوز . 17 زائــران  معلومــات  ارتقــاء  و  آمــوزش    
بیشــتر معنــوی  بهره منــدی  بــرای  راهیان نــور 

  آمــوزش نــکات مهــم و ضــروری بهداشــت و ســامت و . 18
ایمنــی و انتظامــی راهیان نــور

ــداف . 19 ــاره اه ــور درب ــردم کش ــش م ــش و بین ــاء دان   ارتق
ــناختی ــی و ش ــی معرفت راهیان نــور بــرای همگرای

ــرای . 20 ــور ب ــه راهیان ن   ایجــاد اشــتراک احساســی نســبت ب
همگرایــی عاطفــی

  ایجاد اشتراک در نیت و اراده قلبی مخاطبان. 21
  ایجــاد هماهنگــی میدانــی و همگرایــی در متولیــان، . 22

درک  بــرای  راهیان نــور  مردم نهــاد  مؤسســات  و  قرارگاه هــا 
درســت از موضــوع و اهتمــام بــه زائــران شــهدا



سیاست های رسانه ای راهیان نور12

ستاد مرکزی راهیان نور کشور

اقدامات	رسانه	ای	حین	موسم	راهیان	نور

  بازتاب شور و شوق عاطفی زائرین سرزمین نور. 1
ــف . 2 ــار مختل ــور اقش ــوع حض ــتردگی و تن ــاب گس   بازت

مــردم در یادمان هــای دفــاع مقــدس
ــای . 3 ــان کاروان ه ــردم میزب ــته م ــی شایس ــاب میزبان   بازت

راهیان نــور
ــلمان . 4 ــی و غیرمس ــر ایران ــن غی ــانه ای زائری ــاب رس   بازت

ــرارگاه امــور  ــا حفــظ ماحظــات الزم مدنظــر ق ــور »ب در راهیان ن
راهیان نــور« بین الملــل 

ــران، . 5 ــژه متفک ــی به وی ــن خارج ــور زائری ــاب حض   بازت
صاحب نظــران و دانشــمندان کشــورهای مختلــف در یادمان هــای 

دفــاع مقــدس
  بازتــاب رســانه ای حضــور کارگــزاران نظام در ســرزمین . 6

ر  نو
  بازتاب تاش خادمین، راویان و متصدیان راهیان نور. 7
  برجسته ســازی و پوشــش تصویــری و خبری مراســم های . 8

شــاخص »روز ملــی راهیان نــور، بزرگداشــت عملیــات، جشــنواره 
ره آورد ســرزمین نور و ...«

ــور در . 9 ــده از حض ــراد جامان ــش اف ــیع واکن ــاب وس   بازت
ــور ســرزمین ن

  ترویــج نشــاط معنــوی از طریــق رســانه های در دســترس . 10
ــور ــن راهیان ن زائری

ــر مســتحبات در طــول . 11 ــات ب ــدم واجب ــن تق ــغ و تبیی   تبلی
ایــام حضــور سراســری مــردم در یادمان هــای هشــت ســال دفــاع 

مقــدس
ــوی در . 12 ــاه معن ــی کوت ــای آموزش ــال پیام ه ــه و ارس   تهی

تلفن هــای  رادیــو،   ( شــهدا  زائریــن  دســترس  در  رســانه های 
همــراه و...(
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  بازتــاب احساســات و عواطــف مردمــی بــرای غیــر . 13
زائریــن »افــرادی کــه امــکان حضــور در مناطــق را نداشــته اند«

اقدامات رسانه ای پس از موسم اوج راهیان نور

خارجــی . 14 و  داخلــی  رســانه های  اظهارنظــر  بازتــاب    
راهیان نــور دربــاره 

  بازتــاب حضــور و اظهارنظرهــای شــخصت هــای مهــم . 15
داخلــی

ــی در . 16 ــردی و اجتماع ــوالت ف ــاره تح ــانی درب   اطاع رس
ــدس ــاع مق ــای دف یادمان ه

  بررســی راه هــای ترویــج نشــاط معنــوی در زندگــی . 17
ــدس ــاع مق ــای دف ــور در یادمان ه ــس از حض ــی پ ــردی و اجتماع ف

  بررســی تأثیرهــا و دســتاوردهای معنــوی و فرهنگــی . 18
کشــور در  راهیان نــور 

  تبیین نقش میزبانی شایسته مردم میزبان راهیان نور. 19
  بررســی راه هــای تبدیــل نشــاط معنــوی حاصــل از . 20

ــت  ــناخت و معرف ــه ش ــخص ب ــاع مش ــای دف ــور در یادمان ه حض
ــی عقان

ــور . 21 ــران راهیان ن ــه معنــوی زائ ــرای انتقــال تجرب ــد ب   تمهی
ــنیداری و ...  ــداری، ش ــانه های دی ــق رس ــران از طری ــراز زائ به غی

در قالب هــای مختلــف رســانه های
  تبییــن اثربخشــی قــدرت نــرم برنامه هــای راهیان نــور . 22

)حفــظ و انتقــال ارزش هــای دفــاع مقــدس، تأثیــرات هنجــاری و 
ــران( ــر زائ فکــری و نگرشــی ب
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بایداه  و نبایداهی عمومی رساهن اهی رسمی و غیررسمی رد عملیات زبرگ فرهنگی راهیان نور                         
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بایدهای	عمومی	رسانه	ای	راهیان	نور

  توجــه بیشــتر بــه بازنمایــی حضــور نخبــگان »حــوزوی، . 1
ــور ــاهیر« در راهیان ن ــگاهی، مش دانش

  ترغیــب هدفمنــد بــه ســرمایه گذاری و مشــارکت مــردم . 2
و نهادهــا در تأمیــن نیازهــا »فرهنگــی، خدماتــی و ... )ســنت وقــف 

ــور(« ــذر در راهیان ن و ن
ــی مــردم . 3 ــر میزبان ــج فرهنــگ سپاســگزاری در براب   تروی

ــان( ــتان های میزب ــدس )اس ــاع مق ــرزمین دف س
بهداشــتی، . 4 هشــدارهای  و  مســائل  بــه  توجــه  لــزوم    

امنیتــی و  انتظامــی  ایمنــی،  رانندگــی، 
  اطاع رســانی و پوشــش مناســب برنامه هــای فرهنگــی و . 5

مراســم های ویــژه در یادمان هــا و مناطــق عملیاتــی
  معرفــی راه هــای بهره منــدی معنــوی از غنیمــت شــمردن . 6

ــه  ــان ب ــرای غائبــان و تشــویق آن ــور ب فرصــت حضــور در راهیان ن
حضــور در ســرزمین نــور

ــران و خادمیــن . 7 ــه آمــوزش و توانمندســازی زائ   توجــه ب
راهیان نــور

  توجــه و تبییــن گفتمــان امــام خمینــی )ره( و مقــام معظــم . 8
رهبــری و انقــاب اســامی دربــاره دفــاع مقــدس و راهیان نــور

  امتداد و استمرار روح معنوی راهیان نور. 9
  تکیه بــر شــعار واحــد هرســال راهیان نــور و معرفــی . 10

شــهدای محــوری هرســال
ــور . 11 ــانه ای راهیان ن ــی و رس ــت های فرهنگ ــت سیاس   رعای

کشــور
  توجه ویژه به همگرایی رسانه ای مجموعه راهیان نور. 12
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نبایدهای	عمومی	رسانه	ای	راهیان	نور

ــای . 1 ــخاص و جریان ه ــه اش ــور ب ــان راهیان ن ــاب جری انتس
خــاص

ــن . 2 ــه ممک ــی ک ــن خارج ــی از زائری ــره بعض ــش چه نمای
ــوند ــه ش ــی مواج ــکات امنیت ــا مش ــود ب ــور خ ــا در کش ــت بعده اس

  بیــان آمــار تعــداد زائریــن راهیان نــور توســط افــراد . 3
غیرمســئول )افــراد مجــاز بــا تعییــن حــوزه تخصصــی در پیوســت 

اســت( مشخص شــده 
انتقــال و انعــکاس رســانه ای حــوادث احتمالــی راهیان نــور . 4

توســط افراد غیرمســئول.
کم توجهــی یــا تضعیــف ســهم برجســته مــردم اســتان های . 5

میزبــان کاروان هــای راهیان نــور
رعایــت . 6 بــدون  تصویربــرداری  یــا  عکس بــرداری 

دختــران و  زنــان  از  اســامی  و  اخاقــی  ماحظــات 
رســانه ای کــردن آمــار و علــل حــوادث احتمالــی، بــدون . 7

اجــازه کمیتــه امنیتــی انتظامــی ســتاد مرکــزی راهیان نــور کشــور
متوقــع ســازی یــا افزایــش انتظــارات زائــران در بیــان . 8

خدمــات در ســرزمین نــور
نشــر . 9 و  غیرضــروری  و  غیرواقعــی  بزرگنمایی هــای 

مقــدس دفــاع  روایت هــای  بیــان  در  خرافــات 
پرهیــز از مصاحبــه و یــا نقــل خبــر از افــراد غیرمســئول در . 10

ــی. ــای تخصص حوزه ه
بــرای . 11 افــراد  انتخــاب  در  بی ســلیقگی  یــا  و  بی دقتــی 

مصاحبــه یــا فضــای مصاحبــه و زمینــه تصویــر و...
بزرگنمایــی اتفاقــات یــا مشــکات و بحــران ســازی های . 12

کاذب رســانه ای
اطاع رســانی . 13 بــا  آشــفتگی  و  بی نظمــی  تشــدید 

بحــران شــرایط  در  خودســرانه 
ــناخته . 14 ــی ناش ــی و مذهب ــای فرهنگ ــغ فعالیت ه ــر و تبلی نش
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در حــوزه راهیان نــور بــدون مجــوز قــرارگاه فرهنگــی راهیان نــور 
کشــور

دفــاع . 15 یادمان هــای  به غیــراز  بازدیــدی،  اماکــن  تبلیــغ 
مقــدس مــورد تصویــب شــورای سیاســت گذاری راهیان نــور 

ــور کش


