


 

 

 

 

 

 محرمبخش ماه ایده بسته

 پیشنهادی هایفعالیتی مجموعه»  
 «  محرمدر ماه  های جهادیگروهبرای  

به برکت جهادش، اسالم را زنده کرد  الساّلمهیعل علىبننیطور که خودِ حسهمان

است( امروز هم  علىبننیحس امیزنده شده و آزاد شده خون و ق قتی)اسالم، در حق

 ثیقرآن و حد د؛یکن انیاسالمى را ب قینام و منبر آن بزرگوار، حقا اد،ی زهیشما به انگ

 قتیحق نیمله هماسالمى، از ج قیحقا د؛یالبالغه را براى مردم بخواننهج د؛یرا معرفى کن

نظام علوى، ولوى و نبوى جمهورى  عنىیمبارکى را که امروز در حکومت حق، 

معارف اسالمى  نیجزو باالتر ن،ی. ادیکن انیکرده است براى مردم ب دایاسالمى، تجسّد پ

که امروز در  -اسالم  تیمکرد و از حاک نییشود اسالم را تبنکنند که مى الیاست. خ

 هیتوص ن،یعنه گذاشت. اغافل ماند و آن را مغفولٌ -سّد شده است مرز و بوم متج نیا

 است.  زانیما به شما عز

 (1374/03/03 - مقام معظم رهبری اناتی)ب
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 مقدمه 
که در روز  ی. امامستینگر یگرید دیبه د دی، را باالسالم هیعل نیدانند اما امام حسیمحرم را همه ماه عزا م

عمر خود را در خدمت به محرومین  د،یآیم لیشهادت نا ضیبا لب عطشان به فدر میدان جنگ عاشورا 

: بعد از واقعه عاشورا، مردان دیگویم نیچن شانیدرباره ا یبن عبدالرحمن خزاع بیشعصرف کرده بود. 

ا دفن کنند، در دوش آن حضرت السالم ر هیعل نیمطهر امام حس جسدکه خواستند  یاسد، هنگام یبن لهیقب

بود که  یازخم کهنه ؛متفاوت بود یجنگ یهاکه کامال از جراحت افتندی یزخم یدگیو کوب نهیاثر پ

مورد سؤال کردند و  نیدر ا السالم هیعل نیالعابد نیروز عاشورا نداشت. از امام ز یهابه زخم یشباهت چیه

زخم در  نیا ؛یتامیمنازل االرامل و ال یظهره ال یالجراب عل نقلیهذا مما »پاسخ فرمود:  رآن حضرت د

باشد که پدرم بر دوش یو مستمندان م مانیتیزنان،  وهیب یهابه خانه زمیغذا و ه یهاسهیاثر حمل بار و ک

 «کرد.یآنها را حمل م شیخو

به  یرا که در امر مهم خدمت رسان یگروه ها جهاد  نیولیکه در طول سال توجه مس یلیاز جمله مسا

استمرار و  یدر راستا یزیربرنامه  دینمایمند هستند، جلب مدار و دغدغههیو مستضعفان، داع نیمحروم

 عهیبه سبب محبت ش السالمهیعل نیامام حس دان،یساالر شه یبرا یعزادار امی. محرم و احرکت است نیدوام ا

ین جهادگر و محروم یاز زندگ یابرهه گریکه بار د باشد یفصل مشترکتواند میبه امام خود، 

 یزهیان قوا و انگیحاج آقا پناه یفرموده نیجز ا یمطلب چیه دیو شا دهد وندیبه هم پ ومستضعفین را 

و  میدستگاه تعل السالم هیعل نیدستگاه امام حس"نکند که  تیماه محرم مجدد  تقو امیرا در ا یگروه جهاد

   "است. تیترب

 یبرا گرید یها و اغتنام فرصتدر جهت استمرار حرکت یجهاد یهاحرکت یهسته توانمندساز لذا

 یهادهیو ا اتیتجرب یمتنوع برآن شد با گردآور ییهامحرم و در قالب امیدر ا ییزدا تیمحروم

بخش ماه محرم  در  دهیارا  تحت عنوان بسته  یشنهادیپ یهاتیاز فعال یامجموعه ،یجهاد یهاگروه

 جهادگران قرار دهد اریاخت

 در خود تجربیات و هاایده یا و گرفته صورت اقدامات از تصاویری ارسال با توانندمی جهادگران کلیه

 تکمیل در تلگرام؛ در Jahadgaran@ کاربر یا و info@jahadgaran.org ایمیل به خصوص این

 .باشند سهیم محرم و صفر ماه در هافعالیت این ترویج و گسترش وبسته  این
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 هایی برای اجرا ایده

 هایی برای فعالیت در مناطق محرومایده

 منازل اهالی روستا و به میزبانی ایشان برگزاری هیئت در 

  شانیباطن لیرغم میعل هک ییهامناطق محروم هستند خانواده یاز اهال

ماه محرم   یعزادار یهابرنامه یزبانیو... در م یمشکالت مال لیبدل

ناسایی این ا شغیرعلنی و ب بصورت شودپیشنهاد میدارند،  تیمحدود

رسانی در مقدمات و های جهادی و کمکها توسط گروهخانواده

ها به میزبانی خود اهالی و بدون مشخص شدن تدراکات برپایی این مراسم

 زار نمود.نحوه کمک و با حفظ عزت میزبان، به بهترین شکل مراسم را برگ

های کمیته امداد نیز )الزم به ذکر است که این فعالیت یکی از طرح

 توان با کمک این مجموعه این فعالیت را انجام داد(باشد که میمی

  برگزاری هیئت در حسینیه روستا و جلب مشارکت اهالی در برپایی و
سیاهی زنی و فعالیت های مرتبط برای هر چه با شکوهتر شدن 

 عزاداریمراسمات 

 فعالیتهای اجرایی آن یک نمونه برگزاری یک هیئت و مقدمات و برنامه

تواند برای تعریف کار مشترکی بین اهالی و تشکیالتی خوبی است که می

می تواند بستری باشد برای ایجاد همچنین  ای شود.بهانه بچه های جهادی

برای انتقال زمینه مناسبی برای  وین دو و تقویت همدلی و مشارکت بین ا
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 یالبته دقت شود نحوه برگزار بوجود بیاورد. تجربیات و آموزش و ....

متناسب با فرهنگ آن منطقه بوده و تنها آداب و رسوم غلط منطقه  ئتیه

 مراسم تکرار نشود. یدر برگزار

نکته حایز اهمیت در برپایی هیئت در روستاها که باید مورد توجه قرار 

بگیرد این موضوع است که در برپایی مراسم سادگی و بی تشریفات 

ترویج شود تا بعد از برگزاری مراسم برگزار کردن مراسم از طرف گروه 

های آتی بتوانند به تنهایی و با این سادگی الگو شود تا مناطق در سال

 ها را برگزار کنند.انات خودشان اینگونه مراسمامک

  عزاداری در ماه محرم  تاکنون برنامهشناسایی مناطقی که
  برپایی مراسم در آن مناطقاندازی هیئت و راهاند جهت نداشته

به  یعدم دسترس ایکمبود امکانات و لیاز مناطق به دل یکه برخ ییاز آنجا

 ینیحس یعزا امیا ژهیمراسمات و یو طالب و ... از برگزار ونیروحان

مناطق و اعزام سخنران و مداح  نیا ییرسد  شناسایبنظر م مانند،یمحروم م

کار  طق،منا نیدر ا ئتیه یبرگزار یو به تبع آن فراهم کردن مقدمات برا

 .ردیصورت گ تواندیم یجهاد یهاتوسط گروه هباشد ک یو موثر ژهیو

 های اثر شدن سنتکمهای خوب و تالش برای ترویج سنت
 نامناسب

های قدیمی و خوب در روستاها مثل مرثیه خوانی، تعذیه و برخی از سنت

ی این ماه به آن پرداخت، همچنین های ویژهتوان در برنامه... هستند که می
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در کنار این سنت های خوب متاسفانه برخی سنت ها و عادات نامناسب و 

گروه های جهادی قبل از حضور در  باشد که نیاز استبدون سند هم می

های رنگ کردن این سنتمنطقه آن ها را شناسایی و در راستای کم

 ناصواب قدم بردارد.

  اعزام مبلغ، سخنران و مداح برای مراسمات دهه محرم در هماهنگی و
 روستاهای مختلف

، سخنران استفاده از ظرفیت ماه محرم برای کارهای تبلیغاتی و اعزام مبلغ

بصورت ویژه انجام  دتوانمناطق از کارهایی است که میاین به  داحو م

تواند خیر و . حضور سخنرانان و مداحان معروف در مناطق نیز میپذیرد

ای و استفاده و بسترساز فعالیت رسانه همراه داشته باشده فراوانی ببرکات 

ای کردن مشکالت و کمبودهای موجود در مناطق از این فضا برای رسانه

توان حساب از جمله موسساتی که برای اعزام مبلغ به کمک آن می شود.

 باشد.باز کرد موسسه بالغ المبین می

 های متبرک آستان قدس در مراسمات و محوریت قرار استفاده از پرچم
 دادن این موضوع

های ن قدس به گروهتوزیع و اهدای پرچم های متبرک که توسط آستا

پرداختن به  یبرا یتواند فرصت مناسبیمجهادی صورت گرفته است، 

پرچم متبرک  نیا تیبا محور ژهیو یهاتیو فعال السالمهیعلموضوع امام رضا 

 کند. جادیا
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 ی این ماهو توزیع اقالم غذایی و پوشاک به بهانه جمع آوری 

ا بانیان و خیرین و افرادی ماه محرم فرصت بسیار خوبی است برای ارتباط ب

که نذری دارند و قانع کردن این افراد تا نذورات خود را به جای توزیع 

 در شهرها و ... در مناطق محروم صرف کنند

  کمک به اعزام آن دسته از اهالی که به عتبات یا مشهد مقدس
 اندنشدهمشرف 

برای ایجاد فراهم آوردن شرایط و مقدمات و ارتباط با مسئولین و خیرین 

اند و یا در صورت کاروان و اعزام اهالی که تا کنون به مشهد مقدس نرفته

هایی باشد که بسیار تواند یکی از برنامهامکان اعزام به عتبات عالیات می

البته  دارد.برای جلب مشارکت اهالی ی فراوانی و اثرگذار است مفید

ینان از اجرایی شدن بایست این نکته را در نظر داشت که پس از اطممی

 این کار، این توقع و انتظار را در اهالی بوجود بیاورند.

 های تولیدات روستایی در کنار هیئات برپایی ایستگاه صلواتی و غرفه
 هاو مراسم

اتی که بصورت تجمیعی و یا در مناطق با جمعیت یئها و هدر کنار مراسم

بستر فروش های مختلف، یستگاهبرپایی غرفه ها و یا ا با شود،برگزار می باال

 را فراهم آورد.محصوالت روستاییان 
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  برگزاری هیئت تجمیعی بین چندین روستا و برپایی مراسم مشترک و
با هدف همدل کردن اهالی با کیفیت خوب و همراه کردن اهالی، 

 روستاهای مجاور 

ه شود ارتباط نیکی از مشکالتی که متاسفانه در برخی از مناطق دیده می

چندان خوب روستاهای کناری با هم و نبودن ارتباط مستمر و قوی بین 

های ویژه باشد، ماه محرم یکی از آن ظرفیتچند روستای مجاور هم می

مورد استفاده قرار بگیرد و با برپایی هیئت در این زمینه تواند است که می

 هرچه تجمیعی بین چند روستا و برپایی مراسم مشترک ضمن اجرای با

مناسب تر و پرشورتر مراسم های عزاداری و دسته های سینه زنی، همدلی 

  و مشارکت اهالی و اخوت بیشتری بین روستاییان ایجاد نمود.

 ها و یا حتی مصاحبه کار رسانه ای شامل گرفتن فیلم و عکس از مراسم
 ی عزا در مناطق محرومو درست کردن مستند از اقامه

تاییان و مردم برای برپایی مراسم عزاداری و فعالیت ها و تالش های روس

کشند از طرفی و رسم و رسومات مقدمات و سختی هایی که در این راه می

تواند سوژه ی مناسبی برای میاز سوی دیگر ویژه در مناطق مختلف کشور 

یک مستند خوب یا عکاسی در این مناطق باشد، همچنین اعتقادات و توجه 

و اهمیت برپایی و زنده به مراسمات عزاداری مین ویژه روستاییان و محرو

تواند در این مستندسازی ها نگهداشتن این سنت موضوعی است که می

 .مورد توجه قرار بگیرد
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 برگزاری نمایشگاه کتاب، نمایشگاه پوستر و تصاویر مذهبی 

ها و مراسمات عزاداری که در ماه محرم انجام همیشه در کنار فعالیت

به مبانی اعتقادی و فکری در خصوص این واقعه و مبانی گیرد توجه می

های مختلف یا توان با معرفی کتابشود. لذا میدینی توصیه و تاکید می

 .این راستا قدم برداشتقالب نمایشگاه در پوستر و تصاویر مذهبی در 

  برگزاری ایستگاه مشاوره مذهبی و مشاوره کارآفرینی در مرکز بخش و یا
ایه خدمات این چنینی در کنار هیئات و برنامه های شهرستان و ار

 متداول

تواند های خالقانه و متنوع درکنار مراسم عزاداری میوجود برنامه

فراهم آورد تا در  یطیشرامشارکت بیشتری را به همراه داشته باشد و 

و  ینیبرطرف شود. کارآفر زین یمشکالت اهال یمذهب یمراسم ها هیحاش

 ههستند ک یموضوعات یو خانوادگ یفرهنگ ،ینیاحث دمب ،ییاشتغال زا

 .ها پرداختآن هب توانیمراسمات م هیدر قالب مشاوره و در حاش

  برپایی غرفه ویزیت رایگان و مشاوره پزشکی 

های مذهبی و توان در کنار فعالیتیکی از کارهایی که بصورت ویژه می

ای پزشکی و برپایی غرفهمراه بردن تیم های ماه محرم انجام داد بهمراسم

و می توان  استبرای مشاوره درمانی و بهداشتی و همچنین ویزیت بیماران 

 به ترویج طب اسالمی در منطقه نیز توجه ویژه داشت.
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  و مسابقات پیام کوتاه با  کتابخوانیبرگزاری مسابقات فرهنگی و
 های آنمحوریت وقایع عاشورا و عبرت

 یدر مناطق محروم، برا یعزادار یمراسم ها یجانب ییها تیاز جمله فعال

اشاره  یتوان به مسابقات فرهنگ یم یبا اهال یریجلب مشارکت و ارتباط گ

و پرداختن به  یو ارسال منظم آن به اهال امکیمجموعه پ یطراح ایکرد و

 ماه اشاره کرد. نیا یعبرت ها
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 مناطق شهری و مبدا گروه جهادی هایی برای فعالیت در ایده

 و هیئات ها ها ویا سازماندر دانشگاهدست نخورده  یغذا یع آورمج
 در حاشیه شهرها بصورت نذریآن  عیتوز و یبسته بندو 

ها مقداری بیشتر از آنچیزی که نیاز ها و سازمانمعموال در سلف دانشگاه

نیاز است غذا پخته می شود، حتی خیلی از هیئات نیز در ماه محرم بیش از 

که می توان بعنوان یک حرکت نمادین و در راستای  بینندیغذا تدارک م

جلوگیری از اسراف و ایجاد یک کمپین و حرکت موثر این غذاها را جمع 

 توزیع نمود. ای،آوری و در مناطق پایین شهر و حاشیه

 نیبه محروم کمک رایبهای مختلف هایی با نامایجاد کمپین  

بستر  نیو همچن دیآیوجود مکه در ماه محرم ب یو همدل یمعنو یفضا

 رد،یگیصورت م رخواهانهیخ یدادن و کارها ینذر یکه برا یمناسب

و جلب  یگروه جهاد یهاتیفعال یمعرف یاست برا یفرصت خوب

 نیاز ا توانیکنند. میشرکت م ئاتیکه در ه یعموم نیمشارکت مخاطب

و  نیریمختلف از کمک خ یها و طرح هانیپکم جادیفرصت مناسب با ا

چای "کمپین هایی مثل  استفاده کرد. یگروه جهاد یبرا یمردم عاد

که به جمع آوری کمک برای مناطقی که حتی توان توزیع چای  "روضه

و پذیرایی ساده را ندارند می پردازد و یا قرار ماهایانه که مثال ماهی 

 هزارتومان را برای کمک به محرومین کنار بگذاریم.
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 الم مثل چادرنماز، مهر، قرآن و مفاتیح و کتاب مشخص کردن برخی از اق
و حسینیه  مساجد زیجهت تجهدعا و ... و جمع آوری مازاد خانواده ها 

 های مناطق محروم

ها و مساجد در مناطق محروم هینیحس زیتجه یبرا ازیاز اقالم مورد ن یبرخ

 نیتام شودیم دهیها به وفور دکه در اغلب خانه یتوان از مازاد اقالمیرا م

 دیو کتاب دعا که شا حیهمچون چادر نماز، مهر، قرآن، مفات یکرد، اقالم

 یبا جمع آور توانیرها شده باشد اما م یها در گوشه ااز خانه یلیدر خ

  کرد. زیها و مساجد را در مناطق محروم تجههینیاز حس یاریاقالم بس نیا

 از طریق  های مردمی برای مناطق محرومجمع آوری نذروات و کمک
 هایی در کنار هیئات بزرگ شهر قرار دادن صندوق و یا ایجاد غرفه

 یهائتیدر ه ژهیمختلف بو یاز قشرها ئاتیحضور پرشور مردم در ه

 ییبرپا ایاست تا با قراردادن صندوق و  یمناسب اریبزرگ شهرها بستر بس

 یآوربه جمع  ییزداتیمحروم یگروه برا یهاتیفعال یو با معرف یاغرفه

 یحت ایمردم و  نیب ییهاقلک عیکار را با توز نیا .کمک پرداخت

 توان انجام داد.یم زیکمک ن یجمع آور یهاقبض

 ها برای معرفی استفاده از بردهای دانشگاه، مساجد و حسینیه
های جهادی و نحوه ارتباط و فعالیت در حوزه محرومیت زدایی حرکت

 و کار جهادی
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ها برای معرفی توان از آنمساجد فضایی است که میبردهای دانشگاه و 

و  استفاده کردهای گروه و نحوه مشارکت در این خدمت رسانی فعالیت

 مشتاقان را به این حرکت متصل نمود

  همراه کردن و حضور اساتید، مسئولین مختلف، هیئت امنای مساجد
یی های بزرگ شهر در مناطق محروم و حواشی شهر برای آشناو هیئت

مراکز در افراد و ها و جلب اعتماد و مشارکت این با محرومیت
 زداییهای محرومیتفعالیت

 نیریخ ن،یدانشگاه، مسئول دیهمراه کردن و حضور افراد شاخص مثل اسات

 نیشهر و آشنا کردن ا هیمساجد و ... در مناطق محروم وحاش یامنا ئتیو ه

 نیو ملموس ا ینیعو مشاهده  کیبا مشکالت مردم از نزد زانیعز

 یهاتیگروه و فعال یهاتیو آشنا کردنشان با فعال یمشکالت از طرف

 یتواند عاملیم گر،یکه وجود دارد از طرف د ییو بسترها ییزداتیمحروم

 شانیا تیو استفاده از تخصص و ظرف زانیعز نیجلب مشارکت ا یبرا

 ییزدا تیکمک به محروم یکه دارند برا یباشد. تا از ارتباطات و امکانات

 استفاده نمود.

  برپایی اردوهای جهادی یکی دوروزه در حواشی شهرها و ختم کردن
 ها با اقامه عزا و هیئت این برنامه

 یاردو یخود گروه و در راستا یبرا دتوانیکه م ییهااز برنامه یکی

در  حایمنطقه و ترج کیحضور در  ،دوروزه انجام داد یکی یجهاد
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 یاست که بتوان پس از مرمت و بازساز ینیمنزل محروم ایها و هینیحس

 .را برپا نمود یئتیمحل سکونتشان در همان جا ه

 هیئات برای توزیع در مناطق محروم  ینذر اختصاص قسمتی از غذای
 حواشی شهر

توان انجام داد یبزرگ م ئاتیدر ه ژهیبو  ئاتیکه ه ییاز کارها یکی

که تدارک  ییغذا یاز وعده یبخش آن و اختصاص یصحبت با امنا

 .باشدیشهر و محروم م هیدر مناطق حاش عیتوز یبرا نندیبیم

  پخت و فراهم آوردن نذری توسط عموم مردم و جمع آوری و توزیع آن
 در مناطق محروم و حواشی شهرها

 یو فراخوان اتئیه یها و لوازم آشپزگرفتن آشپزخانه اریتوان با در اختیم

در مناطق  عیرا به هدف توز ییهایشود نذریها داده مخانواده نیکه ب

 یکار جهاد یبرا رویکار به  جذب ن نیکردو به موازات ا هیشهر ته هیحاش

 .مناطق محروم پرداخت ییشناسا نیو همچن

 های مختلف در کنار هیئات بزرگ ها و ایستگاهبرپایی نمایشگاه 

 یهاتیتوان فعالیم یمراسم اصل هیو درحاش یعزادار یهادر کنار برنامه

تواند یم نهیزم نیدر ا یاصل یهاتیاز فعال یکینمود که  فیتعر یگوناگون

 یو جمع آور یمختلف با هدف معرف یهاستگاهیها و اشگاهینما ییبرپا

و  یهمچون خدمات پزشک یخدمات هیارا نیو همچن نیمحروم هکمک ب

 به مردم باشد. یاشاورهم
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 شگاهینما ،یجهاد ریتصاو شگاهینما توانیها مشگاهینما نیا یازجمله 

 ،یسالمت و مشاوره پزشک ستگاهیا ،یجهاد یهاتیفعال لمیعکس و ف

 یواکس صلوات ستگاهیامربه معروف، ا ستگاهیا ،یلیمشاوره تحص ستگاهیا

و غرفه  یجهاد یهاتیثبت نام و مشارکت در فعال یغرفه ،یصلوات یو چا

  نام برد. را یسینو نیاشم

  فراهم آوردن و توزیع لباس های مشکی بین کودکان و هیئات
 حواشی شهر به کمک خیرین

های تواند یکی از فعالیتپوشش لباس مشکی و عزا و اهدای این لباس می

 .های جهادی باشدویژه گروه

 های جهادی به هیئات بزرگ برگزاری جلسات و معرفی فعالیت گروه
های مشترک و کمک ارتباط مستمر و تعریف فعالیتشهر برای ایجاد 

 یکدیگرگرفتن و کمک رساندن به 

دارند،  نیریبا خ که یبزرگ با توجه به نذورات، درآمدها و ارتباط ئاتیه

 یهاتیگروه و فعال یهاتیفعال یمعرف یبرا یفرصت مناسب تواندیم

با  ینهمچنها و مساعدت باشد. کمک افتیو جلب و در ییزداتیمحروم

  ممشترک وانجا یهاتیفعال یبرا یکه دارند بستر مناسب ینیتوجه به مخاطب

 .نیز هستند یجهاد یحضور در اردوها یفراخوان  برا

 راه اندازی و ثبت هیئت برای گروه جهادی 
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با جهادگران در  یریمستمر و ارتباط گ یهاتیفعال یتوان در راستا یم

را  یئتیه کیشود، یانجام نم یجهاد یکه اردو یاطول سال و در بازه

جهت   یاقامه  مراسم عزا و جلسات هفتگ یباشد برا یثبت نمود تا بستر

 افتیو در دیجد یروهایگروه و جذب ن یاعضا نیب شتریو اخوت ب یهمدل

 .یمردم یکمک ها

 ها و ... با برپایی حسینیه سیار و یا تعزیه خیابانی در معابر و پارک
 ح جهادی برای ارتباط گیری با عموم مردم حضور طلبه و مدا

ها و حضور در جامعه و آن یباال هیجهادگران روح یهایژگیاز و یکی

 نیکه در ا ییو چهره به چهره است، از جمله کارها میمستق غیتبل ییتوانا

در معابر و  یابانیخ هیتعز ایو اریس هینیحس ییتوان انجام داد برپا یم نهیزم

 باشدیها  مپارک

 جیرا یفراموش شده و منکرها یمعروفها یحاو ییبروشورها عیتوز 
 شده 

توان یبزرگ م یکه بخصوص در شهرها یاژهیو  یهاتیاز فعال یکی

از منکر است  یموضوع امر به معروف و نه یکار بر رو فیانجام داد تعر

مرتبط،  یهاتیفعال ایبروشور و  عیتوانند با توزیم یجهاد یهاکه گروه

 .ندینما ایماه اح نیواجب فراموش شده را در ا نیا
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  استفاده از ظرفیت نیروی انسانی موجود در گروه برای کمک رسانی
 به یک هیئت بزرگ 

به  یکمک رسان یتواند برایم یجهاد یهاگروه یانسان یروین تیظرف

 یکمک رسان نیا ردیبزرگ مورد استفاده قرار گ یهائتیه یبرگزار

 ندهیدر آ ییها یها و  راهکاربرنامه فیجلب اعتماد و تعرتواند باعث یم

 شود.

 آوری موارد اضافی هیئات از جمله ظروف یکبار مصرف و لوازم جمع
ای صوتی و پذیرایی و سیاهی و پرچم و ... و استفاده از این اقالم بر

 تجهیز حسینیه های مناطق محروم

 ایشود و یم دهید یاضاف یها مواردئتیه ازیاقالم مورد ن نییمعموال در تع

با  یزنیتوان با را یکه م دیآیم هاضاف یمجدد و نو کردن اقالم زیبا تجه

مناطق  یهاهینیحس زیتجه یگرفت و برا اریاقالم را در اخت نیا ،ها ئتیه

 .محروم استفاده کرد

  در کنار هیئات ییت روستاالفروش محصوغرفه و بازارچه برپایی 

 دیمنجر به تول یدر روستاها گاه یجهاد یهاگروه ییاشتغال زا یهاتیفعال

کنند معموال یم دایکه حضور پ یها در مناطقگروه ایشود و یم یمحصول

به دالالن  نییپا یلیخ یهامتیشوند که به قیآشنا م یاز اهال یداتیبا تول

به فروش  التربا یلیخ ییهامتیمحصوالت در شهرها با ق نیفروشند و ا یم

است تا  یفرصت ئاتیو ه یعزادار یهالذا حضور مردم در مراسم رسد،یم
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 یتر هم کمکمناسب یمتیمحصوالت و فروش آن با ق نیا میبا عرضه مستق

به فروش  یکرد و هم کمک ییبه بازار فروش محصوالت روستا

  تر نییبه مراتب پا یمتیو ق یعال تیفیبا ک یمحصوالت

 یبرا یدعوت به همکارهای گروه جهادی و بروشور فعالیت عیتوز 
  یخمت به محرومان به عنوان جهادگر افتخار

با  نیاز مخاطب یاو حضور گسترده یمذهب یهاو مراسم ئاتیبستر ه

و  یجهاد یهاتیفعال یمعرف یبرا یها و تفکرات مختلف محلقهیسل

 یمردم یباال تیظرف نیو استفاده از ا یدعوت به همکار یبرا یفراخوان

 .است

 هاو بیمارستان جانبازان شگاهیدر آسا یبرنامه عزادار یبرگزار  

و جهادگران هشت سال دفاع مقدس که اکنون در بستر  زانیاز عز یلیخ

باشند  از  یها ممارستانیمختلف که در ب مارانیب یحت ایهستند و  یماریب

 یهاگروه ها محروم هستند،برنامه نیاز ا یمندو بهره ئاتیحضور در ه

 نیدر ا مشانیو تکر ادتیو ع زانیعز نیتوانند با سر زدن به ایم یجهاد

از مراسمات  شانیشدن ا ضیمستف طیو شرا رندیدر نظر بگ یاژهیماه کار و

در  یکمک موثر تواندیم یجمع یبرنامه ها نیرا فراهم کنند. ا یعزادار

 .گروه باشد یاعضا نیب شتریو رفاقت ب یهمدل  جادیا یراستا

 سر زدن به خانواده های شهدا و جانبازان 
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 زیماه که مرتبط با جهاد و شهادت ن نیکه در ا ییاز کارها گرید یکی

 یشهدا و جانباز و حت یهانجام داد سر زدن به خانوادها توانیم ،باشدیم

هم ندارند و  یمناسب یمال تیاست که وضع یمدافع حرم یخانواده شهدا

 تیلماه فعا نیدر ا زانیعز نیاز ا یریدستگ .و امداد دارندبه کمک  ازین

 .خواهد بود یو برکات فراوان راتیک منشا خ باشدیم یمهم و ضرور

  استفاده از برنامه عزاداری و برپایی موردی هیئت و استفاده از این
 فضا 

مسجد،  یعنیاست شکل گرفته یکه گروه جهاد یتوان در محل یم

تاسوعا و عاشورا  یهامثال در شب یمورد یمدرسه، دانشگاه و ... مراسم

و کمک  یجهاد یبا اردوها ئتیه نیمخاطب ییآشنا یبرپا نمود و برا

 .بهره برد تیظرف نیو .... از ا نیبه محروم یرسان

  شناسایی محرومین محل و یا حتی خانواده های شهدا و جانباز و
 ی این عزیزانعزاداری در خانهبرپایی هیئت و مراسم 

ماه محرم و صفر انجام داد،   یهادر قالب برنامه توانیم هک یگریکار د

  است. زانیعز نیمراسم عزا در خانه ا ییمحل و برپا نیمحروم ییشناسا

که   یمدارس  ایشهر و  هیتوان با حضور در مساجد حاش یم نیهمچن

خود  یکار را تحت پوشش آموزش یهابچه ایبضاعت یآموزان بدانش

 .پرداخت یمراسم عزادار ییدارد،  به برپا
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 یدر سطح شهر و اجرا یبه صورت جهاد یفرهنگ تیانجام فعال 
 به صورت محله به محله شودیکه در روستاها انجام م ییتهایفعال
توسط  یجهاد یو ... که دربستر اردو یو عمران یفرهنگ اتیاز تجرب یلیخ

که شکل  یفرهنگ یهااز برنامه  یاریشود و بسیجهادگران کسب م

و بصورت محله به محله تدارک و  یتوان در محل زندگیرا م ردیگیم

 .انجام داد




