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 تعالیبسمه

 های پویش مهر و کرامت نثوی)ص(ترنامهتوصیه نامه 

 (کشور شورای فرهنگ عمومی 71/1/7047مورخ  187مصوب جلسه تکمیلی )

ّب ّز یه اس هب ثِ سْن خَد خیوِ ضىز ّب ٍ هحلِوَچِّوشهبى ثب هیالد ٍ تزًن ًبم ٍ یبد هحوذ)ظ( در خبی خبی ایزاى عشیش در 

چزاوِ رسَل خذا، هجلغ ٍ هتون  ٍ ضبدی ثِ پب وٌین، غجبر اس دل ٍ چْزُ خلك ٍ ضْز ثشدایین ٍ گل لجخٌذ، ثِ ّوَطٌبى ّذیِ وٌین.

 ّبی اخاللی ثَد ٍ اخالق، همصَد ٍ هطلَة هطتزن ّوگبًی است. فضیلت

ّب ٍ هبًین ٍ در حذ ٍسع ٍ ثب ووتزیي اهىبًبت در وَچِثزای ضبدی ٍ لجخٌذ هزدم هعطل وسی یب خبیی ًویایبم هَلَدالٌجی در پَیص 

 وٌین.ّبی ضْز ثب ّوذلی ٍ ّوزاّی اّبلی هحل خیوِ ٍ ایستگبُ ضبدی ٍ هْزٍرسی ثِ پبی هیهحلِ

 اّن ثزًبهِ ّبی پَیص هْز ٍ وزاهت ًجَی ثِ ایي ضزح است:

 و مهرورزیهای محثت ترپایی موکة -1

ّب ٍ گزٍّْبی هزدهی تالش وٌٌذ اهسبل ثب تَخِ ثِ ضزایط وطَر، هزاسن خطي هیالد را ّب، ّیبتاّبلی ّز هحلِ، هسدذی -الف

 ّبی ّز هحلِ ثزگشار ًوبیٌذ ٍ خطي ٍ ضبدی را ثزای اّبلی هحل ثِ ارهغبى آٍرًذ.در هَوت ،هسبخذعالٍُ ثز در ّفتِ ٍحذت، 

-ٍ ثزگشاری هزاسن خطي هیالد، هعطل ٍ هٌتظز خبیی ًوبًذُ ٍ اهىبًبت هحذٍد هَخَد خَد را ثزًبهِ ّبثزای ثزپبیی هَوت -ة

 ّب در تَفیك ایي حزوت هغفَل ٍالع ًطًَذ.ٍ اتحبدیِ اصٌبف  وسجِ ریشی ٍ هذیزیت ثْیٌِ وزدُ ٍ ثِ وبر گیزًذ.

زوت ٍ هطبروت حذاوثزی ٍ هطتبلبًِ ثزای یىبیه ریشی ضَد وِ سهیٌِ ضای ثزًبهِّبی هحلِ ثِ گًَِدر ثزپبیی هَوت -ج

 اّبلی هحل ثب ّز سطح اس تَاًبیی فزاّن آیذ.

االٍل در سبلزٍس هیالد پیبهجز)ظ( ثِ ضىل رثیع 71ّبی هحلِ، در رٍس خوعِ ثب ّوبٌّگی هسئَالى فزٌّگی ضْز هَوت -د

ری ائوِ خوعِ در ّز استبى ّوزاّی حذاوثزی در ایي گذاضَرای سیبست رٍی ثزپب ضًَذ.ّوشهبى ٍ یىپبرچِ در یه هسیز پیبدُ

 راستب دارد.
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 روی همگانیپیاده  -2

االٍل است. در دٍ طزف رثیع 71ّب در رٍس خوعِ، رٍی عوَهی الطبر ثِ ٍیژُ خَاًبى ٍ خبًَادُّبی پَیص، پیبدُیىی اس ثزًبهِ -الف 

پزداسًذ. لذرداًی ٍ تطىز اس حبفظبى اهٌیت ثِ ٍیژُ ًیزٍی ایِ خذهبت هیّب ثز پب ضذُ ٍ ثِ ارّبی ضبدی هحلِرٍی، هَوتهسیز پیبدُ

ّبی هذارس دختزاًِ ٍ پخص ضیزیٌی تَلذ ٍ چبلص اًتظبهی ٍ ثسیح سزافزاس، ثزپبیی خطي عزٍسی ٍ داهبدّبی خَاى، ایستگبُ

 ثبضذ.االٍل هیرثیع 71رٍی ّوگبًی در رٍس ّبی پیبدُهْزٍرسی اس خولِ اّنّ ثزًبهِ

در هزحلِ  ،ضَدّبی دختزاًِ وطَر ثزگشار هیای وِ ثب ّوت اٍلیبء، هعلوبى ٍ هذیزاى دثیزستبىثِ عٌَاى ثزًبهِ «ثِ احتزام پذر» -ة

اتحبدیِ لٌبداى ّز وٌٌذ. ضیزیٌی در هذرسِ ضزوت هیطجخ ویه ٍ اٍل فزسًذاى ٍ دختزاى ًدیت ٍ عشیش پیبهجز)ظ( در هسبثمِ 

هَلَد » آهَساى ثب ّوىبری خبًَادُ ٍ هذیزاى ٍ هعلوبى هذرسِ، ایستگبُدر هزحلِ دٍم داًصز عْذُ گیزد. ضْز، داٍری ٍ ًظبرت را ث

ثزگشیذگبى اس  وٌٌذ.ّبی خَد را عزضِ ٍ پخص هیرٍی ثزپب وزدُ ٍ ضیزیٌیرثیع االٍل در هسیز پیبدُ 71را در رٍس خوعِ « ضیزیي

ضًَذ.)تطَیك اٍلیبء هذرسِ/ تطَیك ٍ در اعشام ثِ اردٍّبی هَرد ًظز حوبیت هیّب ٍ هتَلیبى فزٌّگی ضْز تطَیك سَی دثیزخبًِ

 داًص آهَساى(

  ترگساری جُنگ شادی -3

تَاى چٌذ یب یه پبرن اصلی ّبی ضْز ثب استفبدُ اس ظزفیت ضْز ٍ ضْزًٍذاى ثِ ٍیژُ ٌّزهٌذاى، هیثزگشاری خٌگ ضبدی در پبرن

ّب ٍ وَدوبى ٍ ًَخَاًبى تجذیل وزد. ستبد هزوشی پَیص ثزای دی ثِ ٍیژُ ثزای خبًَادُّب ثِ هحل ثزگشاری خٌگ ضبضْز را، ضت

 ًوبیذ.هعزفی ٍ اعشام هزثیبى وَدن ٍ ًَخَاى خْت هذیزیت خٌگ ضبدی اعالم آهبدگی هی

  مهرورزیقاب  -4
ّوَطٌبى را در فضبی هدبسی ثِ ّب ٍ تصبٍیز هْزٍرسی خَد ثِ هْز ٍ وزاهت، عىس #تَاًذ ثب ّطتگآحبد هزدم ضزیف ایزاى هی

 ّب را تزٍیح ٍ ًْبدیٌِ وٌٌذ.ّب ٍ هْزثبًیاضتزان گذاضتِ ٍ خَثی

 اهتساز پرچم محمد)ص( پیامثر رحمت در هر شهر  -5

 

 



3 

 

  دید و تازدید  -6
دستگیزضذگبى حَادث اخیز ٍ ّبی هعشس ضْذاء ٍ خبًجبساى ٍ خبًجبختگبى ٍ یب حتی دیذ ٍ ثبسدیذ آضٌبیبى ٍ دٍستبى ثِ ٍیژُ خبًَادُ

-ّبی الْی، خَة ٍ ون ّشیٌِ ٍ هصبدیك ثبرس هْزٍرسی است. ایي ثزًبهِ هییب آًبى وِ حك هعٌَی ثز گزدى هب دارًذ اس خولِ ثزًبهِ

بفظبى ّبی ثسیح ٍ لذرداًی اس حّب ٍ پبیگبُتَاًذ در سطح  خبًَادگی ٍ یب گزٍّی ثب حضَر اّبلی هحل اخزا ضَد. حضَر در والًتزی

 ضَد.ّبی صجَر آًبى ثسیبر ستَدًی ٍ تَصیِ هیاهٌیت ٍ یب خبًَادُ

اًذٍُ را اس ضجِْ ٍ غجبر ثب ًسین اخالق ٍ اًصبف ٍ هحجت، ّبی هب را ثِ ّن ًشدیه ثفزهب، )ظ( دلرسَلتخذایب ثِ یُوي هیالد پز ًَر 

هب، ویذ ٍ ضز دضوٌبى اسالم ٍ ایزاى عشیش را دٍر ٍ ثِ سدٍدُ ٍ سزٍر ٍ ضبدی ٍ لجخٌذ ثزادری را ّویطگی ثفزهسلویي خبى ٍ چْزُ 

                                                                     خَدضبى ثبسگزداى.
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