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 یفلط یا 
  خت مارفیق خوشب   دومین یادوارهشیوه انهم اجرایی 

      راغچلچ پویش ملی 
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ادت نوشیدند، و بعضی دیگر رد ااظتنرند؛ و رهگز اند؛ بعضی پیمان خود را هب آخر ربدند و رد راه او شربت شهرد میان مؤمنان مردانی هستند هک رب سر عهدی هک با خدا بستند صاداقهن ایستاده
 (۳۲تغییر و تبدیلی رد عهد و پیمان خود ندادند. )سوره احزاب آهی 

کاری ربای همه داشت.، یعنی ربایش این ملت و آن ملت و مانند اینها مطرح نبود. نوع دوست بود، واقعا حالت ف  ه ی فداکاری و نوع دوستی داشتاین شهید زعزی ماروحی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         دا
    رهبری  مقام معظم

 المیاس انقالب حکیم رهبر فرمان به بنا و سلیمانی قاسم حاج شهید ناجوانمردانه و مظلومانه شهادت از بعد  

 وبیش کم و تاثیرگذار مردمی های جریان رویش شاهد روز هر سلیمانی مکتب سازی فرهنگ و ترویج در

 رایب که کوشد می طریقی به هرکس و هستیم جهان نقاط از بسیاری و اسالمی ایران نقاط اقصی در فراگیری

 هم دیگری روایت احمر هالل جوانان سازمان در ما داستان دهدولی انجام را تالشی مقام واال شهید این تکریم

 ستانهدو نوع اقدامات با و هستیم انسانها احترام تامین و انسانی کرامت زمینه در فعال سازمانی که ما برای دارد

 رورت این سترگ غم علیرغم کنیم گری مدافعه و ترویج را دوستی و صلح فرهنگ کوشیم می بشردوستانه و

 در  بود، گرفته صورت جهان های ملت تمامی شده پذیرفته حقوق و قوانین عرف خالف بر که ناجوانمردانه

 . کردیم پیدا را خودمان گمشده که گویی بزرگ مرد این شهادت از پس روزگار

 یخصیت ارائه با تا کوشند می جهان سراسر در متعددی و گوناگون رنگارنگ، هایرسانه که مردی زمان مرور به

 نظیر مک ای اسطوره و معنا تمام به انسانی را نمایند ارائه طلب خشونت و افراطی تفکرات با انسانی را او جعلی

 جمعیت در ما که را آنچه که دیدیم یافتیم و شناختیم داوطلبانه خدمت و دوستی نوع فرهنگ ترویج برای

 جهان سراسر در نفر میلیونها و ایم داده قرار کارمان سرلوحه ها ارزش و اصول اهداف، عنوان به احمر هالل

 رمانقه ترین امتی و ترین ملتی  این را هستند تالش در ارزشها این ترویج برای و گویند می آن از باورمندانه

 تا کوشد می ما خوشبخت رفیق یادواره  استکرده سازی پیاده شرایط ترین سخت در و عمل در ایران مردم

 معرفی جهانیان به دوستانه بشر خدمت و مداری انسان منظر از را قاسم حاج شده شناخته کمتر شخصیت

 زمینه هدف با هنری فرهنگی جشنواره آن نخست محور که باشد می محوری برنامه دو شامل یادواره این نماید

 کراتتف  و شخصیت معرفی و تبیین منظور به و هنرمندان توسط هنری های آفرینش و آثار تولید برای سازی

 و باشد می هنری مختلف های قالب در هاانسان به ایشان منت بی و داوطلبانه ماندگار خدمات و  دوستانه نوع

 مودهن فراهم واالمقام شهید این با را جوانان بیشتر چه هر انس زمینه کوشدمی که است چلچراغ پویش دیگری

 یاد اه دل سردار نظیر کم خدمات و تالش نکوداشت پاس به نیز عزیزمان جوانان که ببیند تدارک را فضایی و

                                                                                                                                       دارند نگه باقی و پایدار بشر آحاد به بشردوستانه و خداپسندانه خدمات ارایه قالب در را او

  یاریش به و امیدش به
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 اهداف:
بسترسازی برای انس هرچه بیشترجوانان در زندگی روزمره خود با شهید واالمقام حاج قاسم سلیمانی  -1

 در دوران گام دوم انقالب  فرهنگی نسل جوانو جامعه پردازی سازی دخو، به منظور تربیت 

ربیتی و تسبک زندگی و الگوی رفتاری ارزش های انقالبی و اخالقی نسل جوان با و التزام عملی آشنائی  -2

 سلیمانی مکتب 

ترویج فعالیت های بشردوستانه متاثر از منش های اخالقی و آرمان های انسانی شهید سلیمانی در  -3

 جوانان و نوجوانان آحاد جامعه بویژه بین 

 در جامعه سردار دل ها  داوطلبانه  خدمت از خودگذشتگی و  روحیه و ترویج فرهنگ -4

  در جهان صلح و دوستی الش عملی برایارزشمند شهید سلیمانی در تماندگار و صیانت از میراث  -5

 

 راغچلچ موضوعات پویش ملی 
 به نیابت شهید سلیمانی توسط اقشار جامعه بویژه جوانان داوطلبانه  و رفتار های نوع دوستانه  انجام خدمات 

 :در محور های ذیل و همفکران شهیدش و همرزمان
 الش برای تسکین آالم بشریت 

 هاتامین احترام انسان 

 هاو سالمت انسان حمایت از زندگی 

 هاکوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار میان ملت 

 

 مشارکت کنندگان  :
 اعضاء جوانان، داوطلبان، امدادگران، کارکنان جمعیت هالل احمر و عموم مردم
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 :و نیکوکاراهن  خیراهی کار هب عنوان  رد پویش چلچراغ   محور فعالیتها
 مصادیق و نمونه محور فعالیت ها

 و قبور شهدا ستان امامزادگانآعتبات و اماکن مقدسه ائمه اطهار و  زیارت مذهبینذر اعمال عبادی و 

 و .... مستحبی هاینماز ادایو  ادعیه و فردی یا گروهی قرآن مجید قرائت

 

 فرهنگی فعالیت هاینذر 

فضای  و  مساجد، مدارس،دانشگاه ها برنامه های فرهنگی هنری گروهی درمشارکت حضور انفرادی یا 

برگزاری مسابقات قرآنی و انتشار محتوای مجازی، تولید و )شعار نویسی و نقاشی روی دیوار،  مجازی

 و... قبور شهدا،  حسینیه هاتکایا،  گان،بقاع متبرکه امام زاد ،غبار روبی مساجد فرهنگی و ...(

 

 

 دوستانهنوع  خدمات نذر 

 اجتماعی داوطلبانه و 

 و همسایگان خانواده به والدین،  خدمت

   همچون نذر آب و .... محرومیت زداییو برنامه های جهادی  شرکت در

ر غیمالی جرائم زندانیان  سالخوردگان، توان یابان،  کمک به مومنان نیازمند )بیماران،هر میزان 

 مشاغل آسیب دیده از کرونا و ...( فعالین عمد،

 (خون )بصورت انفرادی یا گروهیهدای عضو و اهدای ادر طرح های  مشارکت

 سمن ها خیریه ها و ، مر و سایر نهادهاجمعیت هالل احدر طرح های اجتماع محور  حضور

 حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعیوضوع مدر گروهی  و یافردی انجام فعالیت های 

 مشارکت در عملیات های امدادرسانی در زمان وقوع بحران های احتمالی

 سالمت محور مقابله با کرونا همچوم طرح شهید سلیمانی و واکسیناسیون مشارکت در طرح های

 آموزش داوطلبانه دروس مدارس یا دانشگاهها به نوجوان و جوانان کم برخوردار

 زمین های ورزشی و اماکن هنری  مدارس، و نوسازی ت در بازسازیمشارکهر میزان 

 وزان کم برخوردارتهیه اقالم کمک درسی برای دانش آمکمک به 

 و ...

طرح های ابتکاری و نذر 

 خالقانه

 فردی و گروهی  رگونه طرح ابتکاری و خالقانهه
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 انهم : میثاق متن 
  . روشن شده است ات چهل هک بشمارم ؛ چهل چراغ

گاه و چهل قدم نیکوی من سو گرفته است  . چهل چراغ هک با چهل اندیشه ، چهل ن

  . میدهند سر سپاس رتاهن من  ات چهل هک بشمارم ؛ چلچله اه رب چلچراغ نیک عهدی و قدرشناسی

 . ات چهل هک بشمارم ؛ لبخند حاج اقسم را رد چهل اقب آراسته ام

 چهل کار نیکوکاراهن و خیرخوااههن را هب نیابت از قهرمان مردم اریان انجام داده  من ات چهل خواهم شمرد و

  . و ثواب آن را هب روح پاک و ملکوتی او و یاران شهیدش هدهی خواهم نمود

    

 پویشعمومی شرکت رد  مالحظات و  مقررات 
 .شرکت برای عموم عالقمندان آزاد است 

 شرکت نماید.  در تمامی موضوعات پویشتواند کننده میهر شرکت 

  سایت رسمی یادواره رفیق خوشبخت ما  به آدرسثبت اطالعات در rafigh.rcs.ir   در قسمت پویش

 ملی چلچراغ

  با تأیید و امضای متن میثاق نامه در پویش شرکت می نمایند.شرکت کنندگان  

 مشارکت موجب چلچراغ در شبکه های اجتماعی #هشتگ  با شرکت در پویش و فیلم  عکس انتشار

در آن و دینی  اخالقی و مالحظات ت اصولکه الزم اس بیشتر افراد جامعه در این پویش خواهد شد

  رعایت شود.

 یادبود اهداء می گردد.لوح  و جریان ساز ، تأثیرگذارخالقانه فعالیت هایبه پویش ر پایان د 
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د  :گاه شماره رویدا
  علیه السالم هادی امام حضرت شهادت با همزمان 1411 بهمن شانزدهم :و شیوه نامهازپوسترمراسم افتتاحیه و رونمایی 

  السالم علیه هادی امام حضرت والدت ایام با همزمان 1411 تیرماه چهارم و بیست :در پویشثبت نام مهلت  

  1411 تیرماه چهارم و بیست :و جریان ساز ، تأثیرگذارخالقانهپویش های تقدیر از وبرگزاری آئین پایانی 

 السالم علیه هادی امام حضرت والدت ایام با همزمان

 

ری فعالیت اهروش   :رد پویش  بارگذا
   rafigh.rcs.ir سایت رسمی جشنواره به آدرس  در اعالمی و شیوه های مطابق با ضوابط

    
 :    شماره تماس دبیرخاهن    

 می باشد. کرماناستان  جمعیت هالل احمر بر عهدهجوانان  با مدیریت و نظارت سازمان دبیرخانه کشوری

 

 
ری است رد کاراه   شود سهل شیپ تو دشواراه                گرت پایدا

 

http://www.rafigh.rcs.ir/

