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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
اســت؛ مدافــع حــرم تربیــت میکند ،راهیــان نــور راه
میانــدازد ،معتکفیــن در مســاجد را بهعنــوان یــک نمــاد
عالــی تضــرع و قداســت بــه وجــود میآورد ،پــس مــا در
جنــگ فرهنگــی پیــروز شــدیم و دشــمن شکســت خــورد.
فرمانده معظم کل قوا 22 ،مرداد 1397
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مقدمه:
راهیاننــور حرکتــی اســت کــه عــاوه بــر ابعــاد معنویــت
افزایــی فــردی و درونــی حاصــل از اثــر وضعــی ســرزمین نــور
و حماســهها و رشــادتهای رزمنــدگان اســام ،نوعــی بســیج
اجتماعی بینظیر را رقمزده است		 .
		
اگــر ایــن حماســه مردمــی را کــه تعامــل و همگرایــی عمقــی
نیــز در آن نهفتــه اســت ،یــک فرصــت در نظــر بگیریــم و آن را
مدیریــت کنیــم ،بــا ظرفیتهــای پیــدا و پنهــان خــود ،میتــوان
تحقــق اهــداف بلنــد انقــاب اســامی را ســرعت و عمــق بخشــیده
و انتقــال آرمانهــای انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس بــه نســل
					
بعد را تضمین نمود.
					
ازایــنرو نقــش رســانهها در ایــن عملیــات عظیــم فرهنگــی
تربیتــی ،مهــم و اولویــتدار اســت .چراکــه رســانهها یکــی از
مهمتریــن عوامــل در پیریــزی حرکتهــای بــزرگ فرهنگــی،
اجتماعــی و تربیتــی محســوب شــده و بــه فرمــوده مقــام معظــم
رهبــری «رســانه عامــل القــای هویــت فرهنگــی در دنیــای
امــروزی اســت» 1کــه میتوانــد بــا همــه تــوان و بضاعــت خــود
در بهرهبــرداری از ایــن ابتــکار الهــی ،اهــداف انقــاب اســامی و
ستاد مرکزی راهیان نورکشور
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دفــاع مقــدس را محقــق کنــد.
در ایــن رابطــه فرمانــده معظــم کل قــوا در دیــدار بــا متصدیــان
راهیاننــور فرمودنــد :اگــر چنانچــه مــا درزمینـهی دفــاع مقـ ّدس،
کار فرهنگــی کردیــم ،تولیــد فرهنگــی کردیــم ،ایــن تولیــد،
کشــور را غنــی خواهــد کــرد ،نیروهــای انســانی مــا را غنــی و
قــوی خواهــد کــرد و در مقابــل توطئههــای دشــمنان قــوی
میشــوند2 .
رســانهها بــرای ایجــاد رفتارهــای موردنظــر در جهــت تحقــق
معرفــت حاصــل از حضــور در راهیاننــور ،بایــد از مجــرای
نگــرش افــراد و جامعــه عبــور کننــد و بنابرایــن بهناچــار بایــد
شــناخت و معرفــت کســانی کــه در ایــن حــوزه نقشآفرینــی
میکننــد را بهســرعت و البتــه عمــق موردتوجــه قــرار دهنــد.
از طرفــی بــه زمینههــای ایجــاد گرایــش و نگــرش مثبــت بــه
موضــوع نظــر توجــه شــود تــا انتظــارات رفتــاری از افــراد یــا
جامعــه بــرآورده گــردد.

ستاد مرکزی راهیان نورکشور

 -1بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 1385/02/23

 -2بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
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رویکرد کلی رسانهها در حماسه مردمی
راهیاننور						 :

				
 1تقویــت فرهنــگ ایرانــی اســامی و در مقابــل ،تضعیــف
.1
فرهنــگ غربــی بــا اســتفاده از ظرفیــت رســانه
 2ارتقــاء دانــش و معرفــت مخاطبــان دربــاره معــارف
.2
جهــاد و شــهادت و دفــاع مقــدس
3تبدیــل جریــان عاطفــی راهیاننــور بــه شــناخت و معرفــت
.3
عقالنــی و پایدار
4توســعه و تعمیــق ســبک زندگــی شــهدا و هنجارهــای
.4
مطلــوب دفــاع مقــدس و تــاش بــرای نهادینــه کــردن آن در متــن
رفتــاری زندگــی فــردی اجتماعــی
5اطالعرســانی ،آمــوزش ،آگاهــی بخشــی و تبلیــغ
.5
رســانهای اقدامــات و برنامههــای مجموعــه راهیاننــور
رســانه راهیاننــور بایــد بتوانــد چنــد اتفــاق مهــم
را در مخاطبــان خودســامان دهــد تــا هــر آنچــه در
یادمانهــای دفــاع مقــدس در حــال رخ دادن اســت،
بهصورت گسترده توسط جامعه هدف درک شود.

1هنجارهــای زیبــای دفــاع مقــدس بهعنــوان مرکــز هویــت
.1
فرهنگــی انقــاب اســامی را در گســترهای وســیع القــا نمایــد.
2در مخاطبــان ،تحــرک ،تشــویق و ترغیــب نســبت بــه ایــن
.2
موضــوع ایجــاد کنــد.
3نظــارت همگانــی بــر فعالیتهــا و اقدامــات صــورت
.3
دهــد.
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سیاستها:
1اهتمام به نوآوری در قالب و محتوای رسانهای
.1
2ایجاد آرایش رسانهای و هماهنگی محتوایی
.2
3ایجاد وحدت رویه رسانهای راهیاننور
.3
4برنامهریــزی و طراحــی دقیــق و همهجانبــه ،تناســب
.4
محتــوا ،قالــب و مخاطــب شناســی در تولیــدات رســانهای
5دقــت در محتــوی پیامهــا و روایتهــا در تولیــدات و
.5
پرهیــز از احســاسگرایی صــرف
6هماهنگــی کامــل باسیاســتهای رســانهای شــورای
.6
سیاســتگذاری راهیــان نــور کشــور
7توجــه ویــژه بــه تولیــدات رســانهای حــوزه کــودک و
.7
نوجــوان
8توجــه بــه مخاطبــان بینالمللــی راهیاننــور بــا مالحظــات
.8
الزم و مــورد تأکیــد قــرارگاه بینالملــل ســتاد مرکــزی راهیاننــور
کشو ر
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فضاسازی مجازی و شبکههای اجتماعی
1پرهیــز از اعــام آمــار و ارقــام و ســوانح بــدون هماهنگــی
.1
بــا کمیت ـ ه تخصصــی امنیتــی انتظامــی ســتاد مرکــزی راهیاننــور
کشــور
2اطالعرســانی در خصــوص توجــه ویــژه راهیاننــور بــه
.2
اقتصــاد مقاومتــی و اســتفاده از کاالی ایرانــی و مناطــق میزبــان
راهیاننــور
3اقدامــات رســانهای طــول ســال راهیاننــور و پیــش از
.3
				
موسم اوج راهیاننور
				
 4اطالعرســانی دربــاره همــه تصمیمــات مؤثــر دربــاره
.4
		 		
اعزام زائرین راهیاننور
 5اطالعرســانی در خصــوص شــرایط و الزامــات ســفر،
.5
قوانیــن و مقــررات بــرای ایمنــی ســفر ،اصــول بهداشــتی و اردویــی
 6اطالعرســانی دربــاره تســهیالت در نظــر گرفتهشــده و
.6
تمهیــدات اندیشــه شــده بــرای زائــران شــهدا
 7معرفــی یادمانهــای دفــاع مقــدس ،روایــات معتبــر دفــاع
.7
مقــدس و شــهدای شــاخص بــرای بهرهمنــدی معنــوی بیشــتر
 8اطالعرســانی دربــاره مناطــق میزبــان راهیاننــور ،مســیر
.8
عزیمــت و ســیر بازدیــد ،مســیرهای حرکــت ،مقصــد و ملزومــات
آن
 9تحلیــل فلســفه راهیاننــور و اهمیــت آن در فرهنــگ
.9
عمومــی کشــور
 1010ضــرورت بررســی شــور عاطفــی تــا شــناخت عقالنــی در
راهیاننــور کشــور
 1111تحلیــل و بررســی نقــش راهیاننــور در وحــدت ملــی
و وظایــف اجــزا و عناصــر راهیاننــور «زائــر ،خــادم ،راوی و »...
در ایــن مهــم
ستاد مرکزی راهیان نورکشور

سیاست های رسانه ای راهیان نور

11

 1212بررســی و تبییــن نقــش بازدارنــده راهیاننــور در
توطئههــای دشــمنان انقــاب اســامی
 1313تبییــن آســیبها و موانــع بهرهمنــدی مــردم از فضــای
معنــوی ســرزمین نــور
 1414تبییــن مردمــی بــودن راهیاننــور و دخالــت نداشــتن
مســتقیم و مؤثــر دولتهــا در ظهــور و بــروز آن
 1515تبییــن ظرفیتهــای همگرایــا ِن بیــن اقــوام ایرانــی و
مذاهــب اســامی در راهیاننــور
 1616آمــوزش تمامــی مســائل ســفر ،اســکان ،بهداشــت و ...
بــرای بهرهمنــدی زائریــن ســرزمین شــهدا
 1717آمــوزش و ارتقــاء معلومــات زائــران دانشآمــوز
راهیاننــور بــرای بهرهمنــدی معنــوی بیشــتر
 1818آمــوزش نــکات مهــم و ضــروری بهداشــت و ســامت و
ایمنــی و انتظامــی راهیاننــور
 1919ارتقــاء دانــش و بینــش مــردم کشــور دربــاره اهــداف
راهیاننــور بــرای همگرایــی معرفتــی و شــناختی
 2020ایجــاد اشــتراک احساســی نســبت بــه راهیاننــور بــرای
همگرایــی عاطفــی
 2121ایجاد اشتراک در نیت و اراده قلبی مخاطبان
 2222ایجــاد هماهنگــی میدانــی و همگرایــی در متولیــان،
قرارگاههــا و مؤسســات مردمنهــاد راهیاننــور بــرای درک
درســت از موضــوع و اهتمــام بــه زائــران شــهدا
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اقدامات رسانهای حین موسم راهیاننور
 1بازتاب شور و شوق عاطفی زائرین سرزمین نور
.1
 2بازتــاب گســتردگی و تنــوع حضــور اقشــار مختلــف
.2
مــردم در یادمانهــای دفــاع مقــدس
 3بازتــاب میزبانــی شایســته مــردم میزبــان کاروانهــای
.3
راهیا ننــور
 4بازتــاب رســانهای زائریــن غیــر ایرانــی و غیرمســلمان
.4
در راهیاننــور «بــا حفــظ مالحظــات الزم مدنظــر قــرارگاه امــور
بینالملــل راهیاننــور»
 5بازتــاب حضــور زائریــن خارجــی بهویــژه متفکــران،
.5
صاحبنظــران و دانشــمندان کشــورهای مختلــف در یادمانهــای
دفــاع مقــدس
 6بازتــاب رســانهای حضــور کارگــزاران نظام در ســرزمین
.6
نو ر
 7بازتاب تالش خادمین ،راویان و متصدیان راهیاننور
.7
 8برجستهســازی و پوشــش تصویــری و خبری مراسـمهای
.8
شــاخص «روز ملــی راهیاننــور ،بزرگداشــت عملیــات ،جشــنواره
رهآورد ســرزمین نور و »...
 9بازتــاب وســیع واکنــش افــراد جامانــده از حضــور در
.9
ســرزمین نــور
 1010ترویــج نشــاط معنــوی از طریــق رســانههای در دســترس
زائریــن راهیاننــور
 1111تبلیــغ و تبییــن تقــدم واجبــات بــر مســتحبات در طــول
ایــام حضــور سراســری مــردم در یادمانهــای هشــت ســال دفــاع
مقــدس
 1212تهیــه و ارســال پیامهــای آموزشــی کوتــاه معنــوی در
رســانههای در دســترس زائریــن شــهدا ( رادیــو ،تلفنهــای
همــراه و)...
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 1313بازتــاب احساســات و عواطــف مردمــی بــرای غیــر
زائریــن «افــرادی کــه امــکان حضــور در مناطــق را نداشــتهاند»
اقدامات رسانهای پس از موسم اوج راهیاننور
 1414بازتــاب اظهارنظــر رســانههای داخلــی و خارجــی
دربــاره راهیاننــور
 1515بازتــاب حضــور و اظهارنظرهــای شــخصت هــای مهــم
داخلــی
 1616اطالعرســانی دربــاره تحــوالت فــردی و اجتماعــی در
یادمانهــای دفــاع مقــدس
 1717بررســی راههــای ترویــج نشــاط معنــوی در زندگــی
فــردی و اجتماعــی پــس از حضــور در یادمانهــای دفــاع مقــدس
 1818بررســی تأثیرهــا و دســتاوردهای معنــوی و فرهنگــی
راهیاننــور در کشــور
 1919تبیین نقش میزبانی شایسته مردم میزبان راهیاننور
 2020بررســی راههــای تبدیــل نشــاط معنــوی حاصــل از
حضــور در یادمانهــای دفــاع مشــخص بــه شــناخت و معرفــت
عقالنــی
 2121تمهیــد بــرای انتقــال تجربــه معنــوی زائــران راهیاننــور
بهغیــراز زائــران از طریــق رســانههای دیــداری ،شــنیداری و ...
در قالبهــای مختلــف رســانههای
 2222تبییــن اثربخشــی قــدرت نــرم برنامههــای راهیاننــور
(حفــظ و انتقــال ارزشهــای دفــاع مقــدس ،تأثیــرات هنجــاری و
فکــری و نگرشــی بــر زائــران)
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بایدهای عمومی رسانهای راهیاننور
 1توجــه بیشــتر بــه بازنمایــی حضــور نخبــگان «حــوزوی،
.1
دانشــگاهی ،مشــاهیر» در راهیاننــور
 2ترغیــب هدفمنــد بــه ســرمایهگذاری و مشــارکت مــردم
.2
و نهادهــا در تأمیــن نیازهــا «فرهنگــی ،خدماتــی و ( ...ســنت وقــف
و نــذر در راهیاننــور)»
 3ترویــج فرهنــگ سپاســگزاری در برابــر میزبانــی مــردم
.3
ســرزمین دفــاع مقــدس (اســتانهای میزبــان)
 4لــزوم توجــه بــه مســائل و هشــدارهای بهداشــتی،
.4
رانندگــی ،ایمنــی ،انتظامــی و امنیتــی
 5اطالعرســانی و پوشــش مناســب برنامههــای فرهنگــی و
.5
مراس ـمهای ویــژه در یادمانهــا و مناطــق عملیاتــی
 6معرفــی راههــای بهرهمنــدی معنــوی از غنیمــت شــمردن
.6
فرصــت حضــور در راهیاننــور بــرای غائبــان و تشــویق آنــان بــه
حضــور در ســرزمین نــور
 7توجــه بــه آمــوزش و توانمندســازی زائــران و خادمیــن
.7
راهیاننــور
 8توجــه و تبییــن گفتمــان امــام خمینــی (ره) و مقــام معظــم
.8
رهبــری و انقــاب اســامی دربــاره دفــاع مقــدس و راهیاننــور
 9امتداد و استمرار روح معنوی راهیاننور
.9
 1010تکیهبــر شــعار واحــد هرســال راهیاننــور و معرفــی
شــهدای محــوری هرســال
 1111رعایــت سیاســتهای فرهنگــی و رســانهای راهیاننــور
کشــور
 1212توجه ویژه به همگرایی رسانهای مجموعه راهیاننور
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نبایدهای عمومی رسانهای راهیاننور
1انتســاب جریــان راهیاننــور بــه اشــخاص و جریانهــای

.1
خــاص
2نمایــش چهــره بعضــی از زائریــن خارجــی کــه ممکــن
.2
اســت بعدهــا در کشــور خــود بــا مشــکالت امنیتــی مواجــه شــوند
 3بیــان آمــار تعــداد زائریــن راهیاننــور توســط افــراد
.3
غیرمســئول (افــراد مجــاز بــا تعییــن حــوزه تخصصــی در پیوســت
مشخصشــده اســت)
4انتقــال و انعــکاس رســانهای حــوادث احتمالــی راهیاننــور
.4
توســط افراد غیرمســئول.
5کمتوجهــی یــا تضعیــف ســهم برجســته مــردم اســتانهای
.5
میزبــان کاروانهــای راهیاننــور
6عکسبــرداری یــا تصویربــرداری بــدون رعایــت
.6
مالحظــات اخالقــی و اســامی از زنــان و دختــران
7رســانهای کــردن آمــار و علــل حــوادث احتمالــی ،بــدون
.7
اجــازه کمیتــه امنیتــی انتظامــی ســتاد مرکــزی راهیاننــور کشــور
8متوقــع ســازی یــا افزایــش انتظــارات زائــران در بیــان
.8
خدمــات در ســرزمین نــور
9بزرگنماییهــای غیرواقعــی و غیرضــروری و نشــر
.9
خرافــات در بیــان روایتهــای دفــاع مقــدس
1010پرهیــز از مصاحبــه و یــا نقــل خبــر از افــراد غیرمســئول در
حوزههــای تخصصــی.
1111بیدقتــی و یــا بیســلیقگی در انتخــاب افــراد بــرای
مصاحبــه یــا فضــای مصاحبــه و زمینــه تصویــر و...
1212بزرگنمایــی اتفاقــات یــا مشــکالت و بحــران ســازیهای
کاذب رســانهای
1313تشــدید بینظمــی و آشــفتگی بــا اطالعرســانی
خودســرانه در شــرایط بحــران
1414نشــر و تبلیــغ فعالیتهــای فرهنگــی و مذهبــی ناشــناخته
ستاد مرکزی راهیان نورکشور

سیاست های رسانه ای راهیان نور

17

در حــوزه راهیاننــور بــدون مجــوز قــرارگاه فرهنگــی راهیاننــور
کشــور
1515تبلیــغ اماکــن بازدیــدی ،بهغیــراز یادمانهــای دفــاع
مقــدس مــورد تصویــب شــورای سیاســتگذاری راهیاننــور
کشــور
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