




 

 

 

 

 «  پیشنهادی ربای جهادگران رد ماه رمضان   مجموهع فعالیت اهی»  

 
  



 

 

 ماه و بوده برخوردار اىويژه جايگاه و اهميت احترام، از مسلمانان ميان در رمضان مبارک ماه

 هاىماه در معنوى هاىزمينه كردن فراهم و سازىمقدمه با مؤمنان و است آنان روحى سلوک

 با و كنندمى آماده پربركت و شريف ماه اين به ورود براى را خود سال هر شعبان، و رجب

 الوتت عبادت، و دارىزنده شب نيازمندان، به افطارى و اطعام و اشتياق و شور با ماه، اين حلول

 الهى فيض سرچشمه از را خود جان و روح... و دارىروزه صدقه، دادن استغفار، دعا، قرآن،

 به فوفشانص و شده تشکيل مسلمين هایجمع بركت، با ماه اين حلول نعمت به. كنندمى سيراب

 هسته خصوص درهمين. گرددمی ترنرم يکديگر ياری جهت دلهايشان و ترفشرده هم

 راستای در مبارک، ماه اين از بهتر هرچه استفاده جهت جهادی، هایحركت توانمندسازی

 هایركتح حاميان صفوف به بيشتری تعداد پيوستن و انقالب نعمتان ولی به رسانیخدمت

 هایفعاليت از ایمجموعه جهادی، هایگروه هایايده و تجربيات آوریجمع با جهادی

 ادهد قرار جهادگران اختيار در رمضان مبارک ماه بخش ايده بسته عنوان تحت  را پيشنهادی

 .است

 جربياتت و هاايده يا و گرفته صورت اقدامات از تصاويری ارسال با توانندمی جهادگران كليه

 در Jahadgaran@ كاربر يا و info@jahadgaran.org ايميل به خصوص اين در خود

 .باشند سهيم انرمض مبارک ماه در هافعاليت اين ترويج و گسترش وبسته  اين تکميل در تلگرام؛

  



 

 خانگی هایروضه مانند روستا اهالی خانه داخل هاافطاری برگزاری 

 احکام، مسابقه قرآن، آموزش) جهادی سبک به رمضان جشن برپايی 

 در( گويیخاطره و گریروايت خوانی، مناجات و خوانی مولودی سخنرانی،

 محروم مناطق در رمضان های شب

 محروم مناطق در قدر های شب مراسم برگزاری 

 و برگزار نمودن برنامه ويژه ماه مبارک   ندارند مسجد كه مناطقی شناسايی

 رمضان و ايجاد فضای اين ماه در روستاها  

  روستا در رمضانيه اعتکافبرگزاری 

  ت اهالی با مشارك روستاها در ساده افطاری پخش و صلواتی ايستگاهبرپايی

 و جهادگران

  و فعالين  ايتام به هديهاهدای  و از اهالی دعوتبرگزاری مراسم جشن و

 )ميالد امام حسن مجتبی عليه السالم( رمضان51 روز درفرهنگی 

  ناطق محرومو اعزام روحانی و مبلغ در ماه رمضان به مهماهنگی 

 و مغرب نماز از بعد شب هر افطاری برای خرما و جوش آب كردن آماده 

 آن توزيع و تهيه برایو نوجوانان محل  اهالی از گرفتن كمک



 

 هاآن وهديه گيرند نمی قرار استفاده مورد منازل در كه قرآنهايی آوری جمع 

 محروم مناطق در افراد يا مساجد به

 اب آموزان دانش  كردن آشنا و مدارس افطاری شب يک فرصت از استفاده 

 دهند انجام ميتوانند محله يا شهر سطح در كه كارهايی و جهادی مفهوم

  طاراف بندی بسته و فرهنگی كارهای برای مدارس آموزان دانش ازاستفاده 

  جهت توزيع در معابر و يا درب منازل

  وو كانون های فرهنگی  مدارس از گرم غذای تهيهايجاد شبکه ای جهت 

 نيازمندان ميانآن  توزيع

 افطاری كردن تهيه و داشتند فرزند يک تنها كه شهيدی های خانواده شناسايی 

 صرف سپس و ظهر از بعد يک در آنها منزل كارهای انجام و آنها برای

 شهيد خانواده كنار در افطاری

 رهنگیف كار همراه به شهر حاشيه در آن توزيع و ساده افطاری هایبسته تهيه  

 همان های بچه محوريت با شهرها كالن محروم مناطق مساجد در افطاری 

 مساجد

 آوری كمک از خيرين و ... تعريف يک مجموعه اقالم بسته غذايی و جمع

های نيازمند از طرف ديگر پيش از ماه شناسايی خانواده از يک طرف و

 هارمضان و توزيع اين اقالم بين اين خانواده

 نشين و توزيع نان صلواتی توسطها در مناطق حاشيهتامين هزينه نان نانوايی 

 ها در ماه مبارک رمضاناين نانوايی



 

 تبضاع یب های بچه برای كه مدارسی در يا و شهر پايين مساجد در حضور 

  قرآن از هايی سوره حفظ مسابقه برپايی و هست كار های بچه يا

 رد مشترک  افطاری يک به محله مردمجهادگران با لباس جهادی از  عوتد 

 یافطار مردم و كنن پهن زيرانداز جهادی یها بچه ،محل نزديک سبز فضای

 كنند صرف آنجا در را خودشان

  وریآ جمعمعرفی و بيان و نشان دادن مشکالت مناطق محروم و مستضعفين و 

 شهرها بزرگ مساجد در مردمی های كمک

 يیفعاليتها اجرایو  شهر سطح در جهادی صورت به فرهنگی فعاليت انجام 

 محله به محله  صورت به ميشود انجام روستاها در كه

 ندارند مناسبی مالی وضعيت كه حرمی مدافع شهدای خانواده به سرزدن 

 آنها ایه نياز كردن برطرف و. فاطميون لشکر ستانیافغان شهدای مخصوصا

 نآ درآمد صرف و جهادی های بچه و توليدات كارها از ینمايشگاه برپايی 

 جهادی سفر در

  برای  های مردمیآوری كمکهای احيا برای جمعاز ظرفيت شباستفاده

 اردوهای جهادی




