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 مقدمه ١
 یبه متون آموزش یو نگاه یریتدر عرصه مد یجهاد یگروه ها ینمسئول یاتتجرب یسند با جمع آور  یندر ا

 یداها و نب یدبا یزو ن یکاربرد ی، راهکارها یهصول اولا یانارائه شده ، به طور خالصه به ب یشده و دوره ها ینتدو
  پرداخته شده است. یجهاد یاردو  یریتمد یها

به سه  اردو یبرگزار  یندفرا ی،گروه جهاد یلدر خصوص تشک یکل یمطالب یانفهم بهرت مطالب، پس از ب برای
به  یناست. همچن یدهگرد هر بخش ذکر یلشده و نکات مورد نظر در ذ یمو پس از اردو تقس ینبخش قبل، ح
 ییها یبآس یان)  شده و در پاصیتخص یو کارگروه ها ی(بخش ستاد یجهاد یهابه ساختار گروه یااختصار اشاره
  شده است. یانکند ب یم یدو مناطق محروم را تهد یجهاد یرا که گروه ها

 یهاگروه یاتداش تجرب عمل شود که م بدست آمده با دربر یسند تالش شده به گونه ا ینا ینتدو در
ام گروه ها   .یردطالب، محالت و.. قرار گ یی،اعم از دانشجو  یجهاد یمتفاوت، بتواند مورد استفاده 

  تشكيل گروه جهادي ٢
 موجود یها نامه نیآئ و هاالعمل دستور ، یجهاد یها حرکت تیماه از کامل اطالعات کسب  
 نفر) ٥تا  ٤( گروه مدیریت اول هسته تشکیل  

 مدیریت برای از آنان بتوان که ندارد وجود جهادی اردوی در تجربه با و باسابقه افرادی اگر :کتهن
 اعزام سابقه با جهادی یک اردوی با مندان عالقه از مطلوب است چندنفر گرفت، کمک گروه و اردو

هنگی صورت گیرد گروه مسئولین شود با سعی البته شوند،  یا یار معاوندست عنوان به افراد این تا ه
  داشته باشند. حضور اردو در مسئولین کمک

 و حوزه ، پایگاه(ربط ذی مسئولین با ارتباط و توجیه...(. 
 خط و وضعیت نشان دادن  و گروه به بخشی هویت نامه و تعیین نام گروه (به منظور  اساس تدوین 

 گروه و نحوه مدیریت و تصمیم گیری در گروه) فکری
 و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت گروه با توجه به نقاط قوت و ضعف  نگارش سند چشم انداز

 گروه
 سوق دادن گروه به سمت ثبت مؤسسه و سمن شدن 

  تبيين چشم انداز و  اهداف گروه 
چشم انداز و اهداف گروه، کمک می کند گروه در طی مسیر، راه را اشتباه طی نکند. در اینجا به برخی موارد 

  :در بخش چشم انداز و اهداف خود مطرح کرده اند و در نظر گرفته اند ذکر می گرددف که گروه های مختل

  خدمت به مردم –محروميت زدايي مادي و معنوي از ميهن اسالمي با رويكرد جامعه نبوي 
 تربیت نیروی هم تراز انقالب اسالمی ، ایجاد زمینه ای برای کشف و پرورش استعدادهای دانشجویان 
 توجه به مناطق محروم و مطالبه گری از مسئولین منطقه و تقویت فرهنگ ایثار در  ایجاد دلگرمی ،

 کشور
  آشنایی دانشجویان و دانشگاهیان با گروه های جهادی و مناطق محروم برای قدر دانس  نعمت های

  موجود و احساس تکلیف نسبت به محرومان
  سال ٥مان دستیابی منطقه به حد مطلوب توسعه یافتگی بعد از مدت ز  
  آشنا شدن دانشجویان حداقل یک بار با حرکت های جهادی و اثرگذاری از طریق ایشان به عنوان دبیران

 مدارس بر نسل آینده دانش آموزان
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 .ایجاد وابستگی معنوی بین دانشجویان و روستاییان 
 زی در اعضایدستیابی به چهار هدف کلی: اقتصاد مقاومتی ، اصالح فرهنگی، محرومیت زدایی، خود سا 

  گروه
 دلگرم شدن مردم روستا با حضور دانشجویان در مناطق 

  راهبرد ها 
 برخی راهربدهای مطرح شده، برای رسیدن به اهداف فوق به رشح ذیل است:

 برنامه ریزی و هدف گزاری مستمر 
  حضور مستمر و پیگیری مستمر در روستاهای هدف 
  ده با روابط عمومی و پختگی باال و..)تربیت کادر مجرب (جذب روحانی مجرب، تیم کارکر 
 ودن مردم منطقه در کار و فعالیتهای جهادی  رشیک 
 ورود به کار دانشگاهی و تشکیل کارگروه شناسایی و حل و بررسی دقیق مشکالت منطقه  
 حرکت گروه به سمت اشتغالزایی و تعریف طرح های جامع تر برای جامعه آماری بزرگرت  
  کار فرهنگی نسبت به عقاید حقه شیعه و نشان دادن فاصله آن با خرافات و تغییر دیدگاه مردم با

  انحرافات
  .انجام فعالیتهای عمرانی ؛ زیرا کار عمرانی خود نوعی کار فرهنگی است 
  تربیت نیروی جهادی از طریق ارتباط گیری مطلوب با افراد رشکت کننده در اردو با استفاده از

 جهادگران با سابقه
  ر گروه جهاديتشكيل كاد 

  :باشند ذيل هاي ويژگي داراي کهشوند  انتخاب جهادي اردوي و جهادي گروه کادر براي کسا است بهرت
  روحيه جهادي و تفکر بسيجي .۱
  واليت پذيري .۲
  توان رهربي و مديريت .۳
  عالقه .۴
  پشتکار و همت .۵
  سعه صدر و خونرسدي و آرامش در هنگام بوجود آمدن مشکل .۶
  لهتجربه و تخصص در امور محو  .۷
د شود  .۸ وجود تجربه و کارکشتگي در امور تخصيص امري بسيار مهم است، در ع اين که به جوانان اعت

و از سپردن مسئوليت هاي مهم به آنان ابايي وجود نداشته باشد، بايد دقت شود در بعيض امور  بايد 
ي در اين خصوص ب يت گروه ستگي به مديراز نظر کارشناس خربه و با تجربه استفاده کرد، که تصميم گ

  و اردو دارد.
  روابط عمومي خوب .۹

  مشورت پذيري و عدم خودبيني و خود راي بودن .۱۰
 مسئول گروه .نيست اردو مسئول گروه، مسئول الزاما دارد؛ وجود تفاوت اردو مسئول و گروه مسئول ب: نکته

است برای اداره اردوی جهادی، فردی است که مسئولیت فعالیتهای گروه را در طول سال برعهده دارد و ممکن 
اید.   فردی را در نظر بگیرد و مسئولیت اردو را به وی واگذار 
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  اقدامات و نكات پيش از اردو ٣
  تصميم گيري در خصوص كليات اردو 

 و اهداف با اردو متناسب برگزاری از قبل گروه مسئولین است نیاز ریزی، برنامه رضورت و اهمیت به باتوجه
  .داشته باشند را اردو مسئولین و زمان ، مکان بینی پیش گروه، های آرمان

  پروژه انتخاب منطقه، ارزيابي و شناسايي 
 ،جامع شناسايي هرچه باشد،مي برخوردار کم منطقه" شناسايي" جهادي اردوي در مرحله ترين مهم و نخست

  . داشت واهدخ بهرتي روند اجرا تا ريزيبرنامه زمان از اردو برگزاري باشد مانع و کامل
 هاي شناسايي ضرورتاهداف و  

ام داده هاي مورد نياز براي برنامه ريزي اردو.  .١   دريافت 
شناخت وضعيت و مختصات منطقه هدف اعم از مسائل فرهنگي، امنيتي، سيايس ،اقتصادي  .٢

عي، آداب و رسوم، نوع اقليم ، وضعيت آب و هوا، جغرافيا و...   ،اجت
عي، اقتصادي و...نيازسنجي منطقه در ابعاد  .٣   فرهنگي ، اجت
هنگي هاي مورد نياز با معتمدين محيل و مسئوالن جهت برگزاري اردو. .٤    انجام ه

 شناسايي پيش 
 ت،مکتوبا سايرب، فضاي طريق از الزم اطالعات آوري جمع با این امکان وجود دارد که منطقه، به سفر از قبل
 وانرژي زمان اتالف از.. و محيل  هاي سازمان مسئول با شورتم همچن و سابقه با و مطلع افراد با ارتباط

ي   .شود جلوگ
 اوليه شناسايي 

 ياتخصوص اردو، سابقه هدف، منطقه تا فاصله( فراوا هاي مؤلفه به توجه با و است نسبي امري شناسايي 
 توانمي گاهي. باشدمي متغ دتوانمي اردو در حارض رادفا تعداد و سفر هر زمان و هامسافرت تعداد...) و منطقه

 هک است اين بر معمول وليکن. است سفر چندين به نياز گاهي و رسيد نظر مورد هدف به شناسايي بار يک با
دمي انجام مرحله دو در شناسايي   .گ

 صورت اين در که داد، قرار شناسايي مورد را منطقه گروه، نظر مورد هاي عرصه و امور کليه خصوص در بايد 
 بيشرت ار  شناسايي دفعات تعداد اينکه يا شود اعزام شناسايي براي نفر يک اردو عرصه هر از ايندگي به بايد يا

 ست،ني تحقق قابل امر دو اين از کدام هيچ معموال شناسايي جهت نياز مورد زياد زمان هزينه، به توجه با که کرد،
 جربهت داراي بودن، چابک ع در شناسايي تيم اردو، هايهبرنام و گروه توان گرف نظر در با مطلوب است لذا

  .باشند اردو هاي عرصه کليه خصوص در کايف
 ،جمع آوری گردد منطقه از مانعي و جامع کامل، تقريبا اطالعات اردو شناسايي حاشيه در شود سعيبهرت است 

  :اطالعات پیشنهادی جهت جمع آوری به رشح زیر است
گذاري و ن .١   حوه فعاليت نهادها و ارگان هاي نظامميزان تاث
عي، فرهنگي و قومي قبيله اي و... .٢   حساسيت هاي سيايس، اجت
    نحوه ي نگرش مردم منطقه به اردوهاي جهادي.  .٣
 هويت و پيشينه ي تاريخي منطقه.  .٤
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وان و رابطه آنها با يکديگر .٥   مذاهب موجود در منطقه، تعداد پ
  سطح سواد و تحصيالت مردم.  .٦
گذاران و معتمدين منطقه.  نخبگان،  .٧   تاث
عي، اقتصادي، فرهنگي ،بهداشتي جامعه اعم از بيکاري ، فقر مادي و  .٨ ناهنجاري هاي سيايس، اجت

ي هاي  ري هاي شايع، اعتياد، نرخ نفوذ ماهواره، طالق، مهاجرت به شهر، بيکاري، درگ معنوي، بي
  قومي و قبيله ي، تعصبات بيهوده و...

  بافت جمعيت.  .٩
  مشکالت و کاستي ها.  .١٠
عت، کانون .١١ از جمعه و ج   و...). هانقاط تجمع و تاث گذار منطقه(شوراها، مساجد، 

 بسته از توصیه می شود منطقه، پيرشفت جهت مستمر اي برنامه تدوين و منطقه جامع شناسايي براي: پيشنهاد
ندسازي هسته ،"محروم مناطق شناسايي فرم" و پژوهش   .ودش استفاده توا

 منابع شناسايي 
دی الی و وب سایت ها دسته بنمنابع مختلفی برای شناسایی را می توان به طور کلی به سه بخش مسئولین، اه

  کرد.
  :شامل مسئولین

 معاونت سيايس،  -معاونت برنامه ریزی و اشتغال  –معاون استاندار  -استانداری و فرمانداری (استاندار
عي دفرت  –دفرت امور روستایی  – GISدفرت آمار ، اطالعات   –ان جوان گروه مشاور   -امنيتي و اجت
 آموزش و پژوهش )

  معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری  
 ( ره ) کمیته امداد امام خمینی  
 جهاد کشاورزی  
 ناحیه سپاه منطقه 
  سازمان بسیج سازندگی، معاونت سازندگی بسیج دانشجویی  
 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  
 اث فرهنگي، صنایع دستی و گردشگريسا   زمان م
 اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان  
 آموزش و پرورش  
 سازمان امور عشایری  
 سازمان بازارچه های مرزی  
 امام جمعه  
 ...و  

  اهالی: 
 داردهیار و بخش  
 شورای روستا  
 ریش سفید -کدخدا  
 بسیج روستا  
 عا ( روحانی) روستا  
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  ان و میان سال و کهن سال )جو  –اهالی روستا ( مرد و زن 
 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان)-دانشجویان بومی منطقه (عزیزالله بارانی  

  وب سایت ها:
 مرکز آمار ایران  
 هاوب سایت استانداری  
 سازمان هواشناسی کشور  
 رشکت سهامی مدیریت منابع آب ایران  
 وزارت جهاد کشاورزی  
 وزارت صنعت،معدن و تجارت  
 ینی ( ره )کمیته امداد امام خم  
 شبکه روستایی ایران  
 های صنعتی ایرانسازمان صنایع کوچک و شهرک  
  سازمان میراث فرهنگی  
 وزارت راه و شهرسازی  

 مؤلفه هاي  انتخاب مكان اجراي اردو 
ود، اهم شاخص ها به رشح زیر می باشد.   در انتخاب مکان اردو باید به مولفه ها و شاخص های آن توجه 

  ه هدف، خصوصا در صورت حضور خواهرانتام امنيت منطق .١
  محروميت منطقه و تناسب آن با توان گروه. .٢
  نياز و رضورت حضور گروه جهادی درآن منطقه. .٣
  آمادگي فرهنگي مردم منطقه براي پذيرش گروه جهادي .٤
 توان گروه و مطابقت آن با نيازهاي منطقه. .٥
 دلزدگی اهالی شود عدم انجام فعالیتهای مشابه گروههای قبلی به صورتی که باعث .٦
زیاد نبودن فاصله منطقه تا مبدا گروه به طوری که باعث ایجاد هزینه های باال جهت برگزاری و  پیگیری  .٧

 شود.
در اولویت قرار دادن مناطقی که به لحاظ فرهنگی و اعتقادی دچار فقر بوده و یا تهدید نفوذ وهابیت  .٨

 و.. در آن وجود دارد.
رکز ج .٩ معیتی قابل قبول و مرکزیت داش روستای محل اسکان و حتی املقدور برخوردار بودن از  

 روستای محل فعالیت به جهت اثرگذاری بیشرت گروه در منطقه
  وجود کشش و امکان حضور و فعالیت چندساله گروه جهادی در منطقه. .١٠
طقه ن است منامکان پشتيبا و تام امکانات براي برگزاري اردو در منطقه هدف. به عنوان مثال ممک .١١

یا مناطقی وجود داشته باشد که به لحاظ فقر و نیاز به کمک رشایط بسیار حادی داشته باشند اما رشایط 
و امکانات الزم برای برگزاری اردوهای جهادی در آنها وجود نداشته باشد. به طور مثال مناطقی که به 

یا برق حاد دارند و یا مناطقی که  لحاظ جاده رشایط صعب العبوری دارند  و یا مناطقی که مشکل آب
برای تامین امکانات ابتدایی مانند سهمیه آرد مورد نیاز برای نان اردو مشکل وجود دارد، امکان برگزاری 
اردو با تعداد افراد باال در آنها وجود ندارد و برگزاری اردوی جهادی برای منطقه هزینه هایی ایجاد می 

د.. بنابراین توصیه اکید می شود که در انتخاب منطقه با دید واقع کند که برای آن مشکل ساز می شو 
  گرایانه نسبت هزینه ها و منافع گروه برای منطقه ارزیابی شود.

متمرکز شدن محل برگزاري اردوها در يک يا حداک دو نقطه. حضور مستمر و مداوم و بلند مدت برکات  .١٢
، شناخته ش ، شناسايي نکات مهم و کليدي فراوا دارد. مانند: شناخت مسئول دن گروه توسط مسئول
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ي از اتالف وقت و انرژي،  بهره وري هرچه بيشرت  منطقه و مردم، پذيرش بهرت توسط مردم منطقه، جلوگ
  و شکوفايي استعدادها و...

 زمان برگزاري اردومدت و   
ام سال برگزار شود وليکن بهرت .١ است، زما انتخاب گردد که  اردوهاي جهادي توان آن را دارد که در 

  بيشرتين بازده را داشته باشد.
مساله مهاجرت فصيل اهايل منطقه حت باید در تعیین زمان اردو، مورد توجه قرار گیرد. مثال در ايامي  .٢

از سال همه مردان يک منطقه براي کار مهاجرت مي کنند. يا همه دانش آموزان منطقه به مدارس شبانه 
  (محسن اکربی، گروه جهادی روح الله، دانشگاه امیرکبیر)روزي مي روند. 

در محاسبه زمان رفت و برگشت به منطقه و رفت وآمدها در منطقه، دقت فراوا باید داشت تا مشکالت  .٣
 امنيتي، امدادرسا در مناطق صعب العبور، حرکت در شب و... ایجاد نگردد.

نظر گرفته شود، افراط و تفريط در اين امر تبعات مدت زمان برگزاري اردو باید به صورت منطقي در  .٤
د گردجدي به بار خواهد آورد. حضور بيش از حد باعث ريزش افراد و خستگي و فرساييش شدن اردو مي
ها و و زمان کوتاه باعث عدم شناخت روحيه جهادي براي رشکت کنندگان و نيمه کار ماندن فعاليت

باشد. روز مي١٥تا١٠معمول و رايج که بيشرتين بازده را داشته ببسياري از مشکالت ديگرمي شود. زمان 
زمان برگزاري اردو بستگي به مؤلفه هاي فراوا دارد مانند؛ توان گروه، تعدا عرصه ها، نياز منطقه، زمان 
ت قومي  ت و ايام خاص پيش رو(ماه رمضان، ماه محرم، مراس برگزاري(ايام نوروز، تابستان و...)، مراس

  بومي منطقه و...)، نياز منطقه و... و
 جلسه بررسي و تصميم گيري 
الزم  های تصميم و برريس را رشايط منطقه، از آمده بدست اطالعات به توجه با تا است نياز شناسايي از بعد

  .خ يا است منطبق گروه نظر مورد هاي ويژگي با منطقه اين که گرفته شود و در آخر مشخص شود
 يشناسايي تكميل 

ي تصميم و است اوليه شناسايي مرحله کننده تکميل مرحله اين هنگي و اردو بابت نهايي گ  با يلتکمي ه
 اردو نظر مورد نيازهاي و ابتدايي برآوردهاي تا است نياز بخش اين در. پذيردمي انجام بخش اين در مسئول
  .شود تکميل قبيل اطالعات از موجود نواقص و گردد احصاء

  پروژه انتخاب و شناسايي مالحظات 
  .ماه قبل از اردو شناسايي منطقه انجام شود ٣-٢با توجه به اهميت مسئله شناسايي حت حداقل  .١
حت در انتخاب پروژه ها، نياز مردم باید در نظر گرفته شود، تا در زمان اجرا حضور مؤثر داشته باشند  .٢

 اشند. و اينکه پس از پايان کار از آن مراقبت کامل داشته ب
آمادگي فکري مردم بسيار اهميت دارد، مثال وقتي همه روستا مي گويند حسينيه مي خواهيم ساخت  .٣

حسينيه قطعا راحت ترين پروژه است. اما اگر نيازي داشته باشند که خودشان اين نياز را درک نکرده 
 باشند و نشود آنها را  قانع کرد حتي اگر ساخته شود بال استفاده مي ماند.

  ی شود پروژه هایی انتخاب گردد که نفع عمومی داشته باشد.سع .٤
در هنگام شناسايي باید دقت شود که به هيچ وجه توقع بيش از اندازه ايجاد نشود و وعده هاي خارج  .٥

از توان يک گروه جهادي به اهالی داده نشود. همچنین از ایجاد فضایی که باعث شود اهالی گروه را 
  د باید پرهیز شود.از مسئولین دولتی بدانن

هنگام انتخاب پروژه هاي عمرا و يا مکان اردو در سفر شناسايي الزم است دقت کامل صورت گیرد تا  .٦
انتخاب پروژه توسط مسئوالن محيل کاناليزه نگردد و به سمت يک محل يا منطقه خاص مورد نظر 

گردد و باتوجه به آن انتخاب هاي منطقه را شناسايي هدايت نشود. الزم است کامال نيازها و رضورت
  منطقه صورت گیرد.
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حت در مناطقی که با زبان آنها آشنایی وجود ندارد باید از کيس که به زبان اهالی تسلط کامل دارد در  .٧
  شناسايي و طول اردو کمک گرفته شود.

و  هاهدر مرحله شناسايي و يا پيش قراويل حت ضمن شناخت و تسلط بر قوان موجود و نقش دستگا .٨
نهادهاي همراه، جلسه پشتيبا اردوهاي جهادي را در سطح منطقه (شهرستان يا استان و...) با حضور 
مسئول ذي ربط به صورت مکتوب و با صورت جلسه مصوب که نقش هر بخش مشخص شده باشد، 

  تشکيل شود تا درآينده مشکيل ایجاد نگردد.
  ا باید داشت البته بيشرت مسئول اينگونه نيستند.انتظار بد قويل مسئول را هر لحظه و هر ج .٩

از حضور و فعاليت گروه جهادي ديگر در منطقه هدف چه در حال و چه در گذشته باید اطالعا کسب  .١٠
گردد تا خداي ناکرده موازي کاري نشود و راه درست آنها را ادامه پیدا کند و از تجربيات و اشتباهات 

  آنها استفاده شود.
د با مردم و مسئول وجهه گروه هاي ديگر، حتي در صورت فعاليت اشتباه آنها نباید خراب در برخور  .١١

امی  هاشود، زيرا اوال جهادي اعضاي يک پيکرند و دوما هم برداشت در ذهن مخاطب در خصوص 
 بندد.می گروههای جهادی نقش

  وظايف تقسيم و ريزي برنامه 
 همچون اموري در تا رويدادهاست و وقايع بروز از قبل، امور پيشاپيش يمتنظ و انديشيدن معناي به ريزيبرنامه

، هايعرصه توان  می دقيق ريزي برنامه با است بديهي. آيد بدست مطلو نتايج.. و بهداشتي فرهنگي، عمرا
 و کار سيمتق با تا است نياز اساس برهم .ردك عمل هوشيارتر آينده به نسبت و ود جربان را گذشته اشتباهات

 راستا، اين در گام به گام حرکت و منطقه، و اردو براي مدت کوتاه و مدت ميان بلندمدت، هاي برنامه تدوين
  .برگزار گردد اثرگذاري و موفق اردوي

  ي محروميت زدايي وسند توسعه تدوين گردد.در صورت توان براي منطقه برنامه .١
  گرف مالحظات خاص آن عرصه تعیین گردد. عرصه هاي اردو و حيطه فعاليت آنها، با در نظر .٢
 هاانتخاب گردند و تقسيم وظايف در اردو و توجيه کامل مسئول پروژه هاو عرصه هامسئول کميته .٣

  و کميته ها انجام شود.
  استفاده از مشاوران و متخصص در صورت نياز. .٤
  برگزاري جلسات مسئول اردو جهت هم افزايي و تامل بيشرت. .٥
 هريک اختيارات و وظايف ديريت گروه حت مشخص شود و در اختيار اعضاء گروه قرار گیرد.روش م .٦

نده تصميم فرد خاص رشايط در تا گردد مشخص مسئول از  به هرچند مسئله باشد. اين مشخص گ
ي اختالفات و مشکالت از بسياري از ويل ندارد همخوا جهادي روح با ظاهر  کند. مي جلوگ

ند زيرا بيان بعيض مسائل در نياز نيس .٧ ام امور مديريت گروه قرار گ ت همه اعضاء گروه در جريان 
گردد، يک مدير موفق بايد از بيان مسائل حاشيه ساز در جمع اردو باعث ايجاد تشنج و جو نامناسب مي

  د. برب گروه خودداري کند و در صورت بروز چن مسائيل رسيعا به رويش مناسب اين حوايش را از ب
  رساني اطالع و تبليغات 
 در تا داشت، فراوان دقت خصوص، اين در بايد که است حسايس و مهم نکات جزء رسا اطالع زمان و شيوه

 غ یهاروش و نوين هايشيوه از استفاده ضمن خصوص اين در. باشد نيز گذار تاث و زيبا بودن، موقع به ع
  . شود توجه نيز تبليغات هدامن و دگیگسرت  بهو مجازی  حضوري

  برخی ابزار های تبلیغات عبارتند از: 
 تبلیغات چهره به چهره 
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 ایشگاه جهادی می تواند مشمل بر عکس و تصاویر از اردوهای جهادی و فعالیتهای ؛ ایشگاه جهادی
 جهادگران باشد و یا نشان دهنده محرومیت ها و مشکالت مناطق هدف. 

  قبلیانتشار خاطرات اردوهای 
 ،باشد آمده بعدی اردو تبلیغات و قبلی اردوهای از مطالبی و ها عکس آن در که نرشیه. 
 پيامک 
 يل، سايت، وبالگ  ا
 پوسرت، ب 
 عکس،کارت،تراکت 
  ت دانشگاه در قالب تیزر تبلیغاتی و یا در میز ثبت اهنگ، فيلم به عنوان مثال در قبل از مراس پخش 

  نام اردوی جهادی
 صوص تبليغات و اطالع رسانينكاتي در خ 

  اطالع رسا را به تاخ نیافتد. .١
زمان اطالع رسا امري نسبي است و بستگي به برنامه بلند مدت گروه دارد. به طور مثال اگر برنامه بلند  .٢

توان مي مدت وجود داشته باشد يا تصمیم به فعالیت در يک منطقه بصورت بلند مدت وجود داشته باشد،
 ل به اطالع رسا و تبلیغات پرداخت کرد.در طول سا

د مي قرار غفلت مورد غالبا که تبليغات درباره مهم بسيار مساله يک .٣  مناطق رشايط نبايد که است اين گ
د و شود نظام به رضبه موجب که شود ايي سياه اي گونه به محروم  مسئول و دولت به نسبت مردم اعت

 زندگي منطقه آن در اکنون هم که افرادي چه .شود دار خدشه منطقه آن ممرد کرامت همچن برود ب از
 .حارض اردو تبليغات محل در و باشند ش شهر ساکن است ممکن که آنا چه کنند مي

 از سایر برنامه های بسیج نظیر راهیان نور برای تبلیغ برنامه ها می توان استفاده کرد. .٤
 ساني كردچه موقع و چه چيزي را بايد اطالع ر 

  بازه زما و رشايط ثبت نام ، اطالعات کيل هجرت (پيش از ثبت نام) .١
  اعالم مدت اردو و اهداف مرتبط با آن (زمان ثبت نام) .٢
  زمان و مکان تجمع جهت حرکت (زمان ثبت نام) .٣
ي اردو و اطالعات اوليه اردو، منطقه و گروه (زمان حرکت) .٤   ارائه دفرتچه راهن
  براي رشکت کنندگان در اردو (زمان حرکت) برگزاري جلسه توجيهي .٥

  گزينش و نام ثبت 
  های مختلفی بین گروه های جهادی وجود دارد: هدر خصوص گزینش دید

اردوي جهادي صحنه دگرگو و انقالب درو بسياري از کسا است که به ظاهر در راستاي اسالم  .۱
بست، اما الزم است مالحظات آن را رعايت و انقالب نيستند، اين عرصه را نباید بر روي چن افرادي 

شود. حت درصد نسبت حضور اينگونه افراد در اردو را باید در نظر داشت. ترکیب اردو به گونه 
 ای باید باشد که اثرگذاری این افراد بر روی سایرین کم باشد.

ندی افراد می باشد.  .۲ ود اثرات انتخاب نشاگر نیرو متناسب با نیاز مالک گزینش بیشرت تجربه و توا
 مخرب زیادی برای برای گروه و برای مردم روستا خواهد داشت.

 تنها افرادی را که هنجار شکن هستند را حذف می کنیم. .۳
  .داشد در منطقه اثر منفی می گذار ، نیرویی باید بیاید که به سطوحی رسیده باشد و اگر این طور نب .۴
  :باشيد داشته مدنظر را ذيل نکات گزينش و نام ثبت درهنگام
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بین حجم کار و تعداد حضار اردو تعادل خوبی برقرار شود در غیر اینصورت در صورت کمبود نیرو  .١
ی توان کرد و در صورت ازدیاد نیرو، عالوه بر ارساف بیت املال  به تعهدات اردو در منطقه عمل 

 موجب زدگی و دلخوری حضار خواهد شد.
ندي .٢   د هاي داوطلب احصاء شود.و استعدا هاسعي شود کليه توا
افراد دغدغه مند شناسایی و جذب شوند، به عنوان مثال از بچه های مسجدی می توان استفاده  .٣

  کرد.
مندانه و مؤدبانه باشد تا باعث رسخوردگي داوطلب نشود. .٤   گزينش بايد به زيباترين شکل و ه
ودار هاي  .٥ تخصيص از شاخص هاي مختلف(مانند؛ از افراد حارض در اردو يک ليست کامل و براي آن 

  سن، تحصيالت، سابقه و...) تهيه شود.
حت از افراد داوطلب و رشکت کنندگان اطالعات دقيقي کسب شود تا در مواقع لزوم از آنها استفاده  .٦

ري خاص، تلفن رضوري و...) ، آدرس و تلفن منزل و محل کار، بي   شود(مانند؛ گروه خو
ت کتبي و شفاهي نکات الزم و رضوري يادآوري شود مانند؛ به همراه داش هنگام ثبت نام به صور  .٧

  دفرتچه بيمه، داروهای خاص، لوازم مورد نياز اردو، لباس هاي مناسب و...
 از حضور افراد در اردو مطمنئ باید شد تا در برنامه هاي اردو مشکيل پيش نيايد. .٨
هت جذب نهایی و گف نکاتی در خصوص می توان یک جلسه حضوری را برای ثبت نام شدگان، ج .٩

  اردو برگزار کرد.
مي توان امور اداري مانند ثبت نام و اطالع رسا در فضاي مجازي انجام شود تا عالوه بر رصفه  .١٠

  جويي در وقت، مخاطب بيشرتي نيز جذب شود و امور اردو نيز تسهيل گردد.
  اداري هاي هماهنگي 
هنگي حت حرکت از پيش د انجام هدف و مبداء نقطه در ربط ذي مسئول با را الزم يادار  هاي ه  هم و گ

هنگي و مکاتباتالزم است  چن وي( امنيتي نيز و حامي و پشتيبان نهادهاي و هادستگاه با الزم هاي ه  ن
  .شود انجام قبل هامدت از و دقت به) انتظامي

 روهگ و جهادي روحيات با هم تا آورند، عمل به ازديديب اردو از ،مبداء استان مسئول تاشود  اتخاذ ترتيبي
 متاسفانه که چرا شود دقت مسئول دعوت در البته .ايند یبهرت  کمک مشکالت رفع در آينده در هم و شوند آشنا

 رشکت ميان در تنش بعضا و دلخوري موجب اين و شوند مي حارض اردو در تبليغا نگرش با که مسئوليني هستند
  .شود مي نکنندگا

  قراولي پيش 
 اردو مسئول از تعدادي منطقه، و اردو وضعيت کنندگان، رشکت تعداد فعاليت، حجم به باتوجه اردو از قبل

هنگي ضمن تا دشون اعزام منطقه به پيرشو تيم عنوان به را  ه،منطق در گروه حضور سازي زمينه و الزم هاي ه
هنگي  ،خودرو امنيت،( اردو ابتداي نيازهاي ام چن هم و دهند انجام نطقهم مردم و مسئول با را الزم هاي ه

  .باشد نداشته وجود مشکيل و کمبود افراد ورود هنگام تا کنند تام را...) و موادغذايي اسکان، مصالح،
 بانتخا در. گذاردمي تاث اردو نتايج و هافعاليت در مستقيم و است حساس و مهم بسيار تيم اين وظيفه

 تا است زمال . دهيد قرار تيماین  در را افراد ترينزبده و ترينباتجربه بهرتين، د،شو  دقت کامال پيرشو تيم اعضاء
هنگي هنگ باشند انجام شود پيرشو تيم با را الزم هاي ه  مسئول تيم اين براي حت. تا با مسئول گروه و اردو ه

ي تصميم به نياز که رشايطي در تا گردد انتخاب   .نيايد بوجود مشکيل دارد وجود گ
  حركت از پيش نكات 
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ام افراد بیمه شده باشند و از همراه بردن افرادي که بيمه نيستند خودداري شود.  .١   اطمينان حاصل شود که 
منطقه، به ويژه حساسيت هاي  نقشه ام رشکت کنندگان نسبت به رشايط اردوي جهادي و منطقه هدف، .٢

يل، به  و کامل توجيه شوند (به خصوص براي کسا که براي اول بار در اردوي جهادي رشکت طوردقيقاحت
 کنند).مي

زمان حرکت به دقت محاسبه شود تا گروه در شب يا زمان هاي نا مناسب به منطقه هدف (يا در محل هاي  .٣
ل خطر است) نرسد.   که احت

  ام نکات مهم چند بار مرور شود. هنگام حرکت از عجله پرهيز شود و حت با خونرسدي و دقت، .٤
انند و بعدا به گروه ملحق شوند تا ضمن  .٥ بهرت است يک يا چند نفر از افراد گروه در نقطه مبداء (حرکت) 

  انجام امور باقي مانده، اگر احيانا وسيله اي جاماند يا کاري انجام نگرفت انجام دهند.
  روش هاي مناسب روحيه ابتداي اردو تا انتها حفظ شود. سعي شود با توجيه و آموزش و همچنین استفاده از .٦
  در صورت نياز براي افراد گروه قبل و حتي ح اردو دوره آموزيش مناسب و در خور نياز برگزار شود. .٧
هاي ارتباطي و هم چن زمان و مکان اردو به صورت مکتوب در اختيار کادر .٨   اردو قرار گیرد.  کروکي مس
 قدس مانند قبور متربکه امامزادگان و به ويژه مساجد باعث ايجاد انگيزه بيشرتحرکت از مکان هاي م .٩

  شود.مي
ت، جو و حال و هوای معنوي ایجاد شود و با فضا سازي مناسب و انجام تبليغات و  .١٠ سعي شود هنگام عز

گان، و بزر  هاي خاص مانند قربا کردن، برگزاري مراسم بدرقه، بهره مندي از ظرفيت روحانيونبعيض روش
جانبازان و خانواده شهدا و...کل مردم منطقه مطلع و عالقه مندان به حضور و کمک(حضوري ياغ 

  حضوري)جذب شوند.
 از ظرفيت مساجد، هيئات و ساير محل هاي تجمع مردم متدين بهره گرفته شود. .١١

 حين اردو ٤
  افتتاحيهبرنامه  

 بيشرت انگيزه ايجاد باعث جهادگران همراه به منطقه الیو اه محيل مسئول حضور با افتتاحيه مراسم برگزاري
 .گرددمي اردو به بخيش رسميت همچن و

 در يتفعال نوع و اهداف گروه، معريف بيشرت، افزايي هم و همديل ازجمله؛ دارد نيز ديگري برکات امر اين البته
  ...و منطقه در وجودم هاي ظرفيت از بيشرت منديبهره همچن و اهايل براي مختلف هايعرصه

 از  و باشد گ وقت و بر انرژي ، اضافه ترشيفات بدون کوتاه، متنوع، سبک، افتتاحيه مراسمشود  سعي: نکته
   .گردد استفاده بومي و جهادي شعائر

  معارفه توجيهي و جلسه 
 تبي و عريفم ضمن تا شود مي برگزار اي جلسه کنندگان، رشکت و اردو مسئول امي حضور با اردو ابتداي

 هم با و کرده معريف را خود کنندگان رشکت اردو، رضوري مالحظات و نکات و اردو مسئول از هريک وظايف
 (محسن اکربی، گروه فارغ التحصیالن مفید) .شوند آشنا

 اردو ميانه جلسه 
 نظرات قطهن از تا شود مي برگزار کنندگان رشکت همه حضور با اي جلسه مجدد بطور اردو اواسط معموال

 مدنظر را تذکرا يا و دارند توضيحا مسئول اگر همچن. شود استفاده اردو برگزاري روند اصالح براي حضار
(محسن اکربی، گروه فارغ التحصیالن مفید) (صادق مفرد، گروه روح الله دانشگاه  .کنند مطرح عمومي طور به دارند

 امیرکبیر)
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  پاياني جلسه 
 صورت هاي فعاليت از بندي جمع کنندگان رشکت حضور با تا شود برگزار ايجلسه نيز اردو پايان در است بهرت

(محسن اکربی، گروه فارغ التحصیالن  .شود استفاده آ اردوهاي براي کنندگان رشکت نظرات از و شده اعالم گرفته
 مفید) (صادق مفرد، گروه روح الله دانشگاه امیرکبیر)

 اختتاميهبرنامه  
يل، هاي پروژه افتتاح ضمن اهايل و مسئول حضور با راسمم يک در ت از و اعالم را اردو پايان احت  ستد زح

 هاي پژوهش و منطقه مشکالت جهادگران، و اهايل به گزارش ارائه ضمن مراسم اين در. ائيد تشکر اندرکاران
  .دگیر  قرار آنان اختيار در را گرفته صورت

مي رسيده پايان به برنامه طبق و موفقيت با آن در هافعاليت همه که منظم و خوب اردوي يک در اختتاميه
 دوره کي بر خوش پايا و نشد فراموش خاطره وثبت جهادگران و اهايل درب اميد ايجاد و دلگرمي باعث تواند

  .باشد پويا و مستمر فعاليت
 جلب مشاركت اهالي و مسئولين منطقه 
نسبت به فعالیت های جهادی توجیه و آشنا شوند این امر در جلب الی و مسئولین اهمیت دارد که اه بسیار

مشارکت آنها از اهمیت باالیی برخوردار است. مشارکت اهالی و مسئولین کمک می کند تا کار را از خودشان 
  ببینند و پس از ترک گروه کار رها نشود، همچنین نگاه طلب کارانه به گروه نداشته باشند.

تاثیرگذاری و ماندگاری طراح ها را به طبع بیشرت خواهد کرد و همچنین در طرح ها، م و مسئولین مردرشکت 
وقتی خودشان در کار مشارکت داشته باشند بیشرت دلسوزی خواهند کرد و از آن دستاورد بهرت مراقبت خواهند 

  )۳-(م ود.
ود:    در این رابطه می توان به راهکارهای ذیل اشاره 

 نطقه دم مسازی گروه پیش قراول ( خصوصا اگر روحانی همراه تیم پیش قراول باشد می تواند با مر  زمینه
  در این خصوص صحبت کند.)

 د معتمدین  و افراد صاحب نفوذاستفاده از  روحانی گروه و جلب اع   ت
 نصب ب و پالکارد در روستا 
 ای گروهارسال دعوتنامه به اهالی برای مشارکت و حضور در برنامه ه 
  ه ها از طریق بلندگوی مسجد روستااعالم برنام 
 استفاده از دانشجویان بومی منطقه  
 رسزدن به خانه های اهالی،  تامین نیاز های اولیه نیازمندان روستا 
 ...عت، مجالس مذهبی،یادواره شهدای منطقه، برنامه های ورزشی و از ج  برگزاری 
 عت منطقه   در معرفی گروه جهادی به مردم و مسئولین استفاده از ظرفیت  امام ج
 برگزاری جلسات توجیهی  و نیز ارائه گزارش فعالیت های گروه  
  د و ارائه دقیق اهداف و برنامه های گروه و رعایت ادب و احرتام در برخورد با مسئولین منطقه، اعت

  مشارکت آنها را به دنبال می آورد.
 و جلسات  اردو دعوت کردن مسئولین در بعضی برنامه ها  
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دسازی و مشارکت پس از ورود گروه جهادی و در عمل صورت می گیرد، در صورتی  البته بخشی از این اعت
د مردم و مسئولین بیشرت خواهد شد. همچنین  حضور مستمر  که گروه عملکرد خوبی در منطقه داشته باشد اعت

گروه پس از پایان بازه زمانی برگزاری اردو بسیار موثر  و استمرار فعالیت های فرهنگی منطقه و چند ساله گروه در
  است.

  مديريت بحران 
ل به  درمان و نسخه کدام هر که شد خواهد مواجه هايي بحران و مشکالت با  اردو مسئول هر فراوان احت
  .داشت نظر باید در را نکته چند مواقع اينگونه در هميشه اما دارد، را خود

 رد و هميشه آماده بروز هر پيشامدي بود.باید خونرسدي را حفظ ک  
 .ه اطهار است   در مواجه با مشکالت، اول و موثرترين راهکار توکل به خداي متعال و توسل به ا
  در مشکالت از يک بزرگرت و يا فرد با سابقه از ب جهادگران و يا اهايل منطقه مشورت گرفته شود و

  بهرتين راه حل را انتخاب گردد.
 ذي ربط محيل را می توان در جريان مشکالت قرار داد. مسئول  
 .سعي شود مشکالت پيش بيني و از قبل براي آن برنامه و راهکار اندیشیده شود  
  فراموش نشود که راه حل هر بحران در زمان خود آن بايد اجرا شود، تعلل و انفعال مخرب تر از آثار

  خود مشکل است.
  اردو حين نبايدهاي و بايدها 
 شود شور و نشاط در اردو حفظ شود، برگزاري اردوي جهادي با شور، شادي و رسزندگي هيچ  سعي

منافا ندارد. البته دقت شود که اين امر مانند يک تيغ دو لبه است. افراط يا تفريط باعث رضبه مهلک 
  به اردو خواهد شد.

  که اين مسئله باعث تقويت و پايداريسعي شود در اردو حت از افراد با روحيه و با انگيزه استفاده شود 
 شود.مي روحيه جهادي در گروه

  حضور مسئول پايگاه و حوزه بسیج در گروه جهادي باعث همديل و استحکام هرچه بيشرت و پيرشفت
  رسيع تر امورگروه ميگردد.

 می   .است شده تضعيف شدت به افراد حوصله و روحيه آن تبع به و جسمي توان كه اردو دوم نيمه در
  .گرفت نظر در افراد روحيه تقويت براي اي توان برنامه

  فعاليت هاي روزانه در فرم هاي مخصوص گزارش ثبت شوند و هر يک از مسئول اردو نيز مکلف به
  انجام آن باشند. 

 و مذاهب گوناگون و...) در انجام امور اردو به شدت دقت  هادر مناطق حساس (امنيتي، داراي قوميت
بدون کسب اطالعات کايف از نکات حساسيت برانگيز دست به عميل زده نشود تا باعث ايجاد  شود، و

  مشکالت بزرگرت و جربان ناپذيرنگردد.
  ي شده و روند اجراي مسئوليت هريک از افراد گروه کامال مشخص و تبي گردد، تا از تداخل کار جلوگ

  امور تسهيل گردد.
 در گروههاي مرتبط سازماندهي  شانه سابقه،استعداد، عالقه و توانسعي شود رشکت کنندگان با توجه ب

  شوند.
  در صورت نياز به حراست فيزيکی در تهيه وسائل آن کوتاهي نشود و این موضوع باید مد نظر باشد

هنگي د. البته به هيچ وجه نباید جو امنيتي  هاکه به علت حساسيت موضوع، ه بايد از قبل انجام گ
  . ايجاد بشود
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 و، تقسيم در کار اين روز، به روز شود. حت از افراد حارض در اردو يک فهرست تهيه شده و هر  ن
  .دارد تاث غذا طبخ و خريدها تدارکات، در ونيز کاري هاي گروه تعي

 اين جلسات در پيشربد امور اردو  برگزار شود، داشته اردو کادر هر شب يا هر دوشب يکبار يک جلسه با
  دن به اهداف آن نقش بسزايي خواهد داشت.و رسي

 عبور کرد باید با آن برخورد  هاحدود اردو و قوان آن را کامال مشخص شود و اگر کيس از خط قرمز
ل دخانيات، عدم رعايت حجاب، استفاده از الفاظ رکيک، شنا کردن در آب هاي پر  شود.(مانند؛ استع

ي با اهايل و...)   خطرمنطقه، درگ
 ام پروژهسعي ش ام برسد، ويل براي به پايان رساندن پروژه هاي عمرا نباید کليه امور ود  ها به ا

  اردو، قربا اين امر شود.
 را به صورت مرحله اي انجام داد و ادامه کار را به گروه ديگر  سپرد. هامي توان پروژه  
  شهرها رايج و عرف است و ممکن به فرهنگ منطقه باید توجه ويژه داشت، بعيض امور فقط در کالن

است هم موضوع در جاي ديگر به خصوص مناطق محروم ضد ارزش و ناهنجار باشد، توجه به این 
امور الزامی است که ، هرچيزي را خورده نشود، هر حريف را زنده نشود، هر عميل را انجام نشود، هر 

  دارد به ويژه در بلند مدت. رفتار، کنش و عمل جهادگران يک بازخور و واکنش خاص خود را
 زير سئوال برود  هادر رفتار با اهايل، کرامت انسا آنها باید حفظ شود، طوري برخورد نشود که عزت آن

  .يا خدشه دار شود
  ام نکات اسالمي و اگر کيس در ح اردو خطا و يا اشتباهي مرتکب شد، جهت برخورد با وي رعايت 

طریق تذکر لسا و يا حتي غ مستقيم اقدام شود و از تنبيه و تذکر در  اخالقي الزامی است، ابتدا از
 جمع، جدا خودداري گردد مگر در هنگام رضورت، و...

  اردوي جهادي محل مناسبي جهت کسب تجربه و آزمون دانسته هاي انتزاعي و تئوريک است، اين
ام وجود باید قدر دانست.  فرصت مهم پرورش و تربيت را با 

  يتيفعال يها عرصه با ييآشنا ٥
 جهت را ییها عرصه محروم، مناطق ازین نیهمچن و خود یانسان یرو ین و یتخصص توان به باتوجه هرگروه

 منطقه ازین و گروه توان به باتوجه و است یار یاخت و ینسب یامر  هاعرصه انتخاب. دیایم انتخاب ینیآفر نقش
 ، ازین به نسبت را یکشاورز  ای یدامپزشک توانیم مثال عنوان به .کرد بیترک ای اضافه حذف، را آنان توانیم

 تیعالف و پروژه کی از نتوان که ستین یمعن نیا به هاعرصه کیتفک البته. ود حذف یاهال تیفعال و رضورت
 چه و داد انجام یموثر  یفرهنگ یها تیفعال توانیم یعمران تیفعال کنار در مثال ، کرد یبردار  بهره منظوره چند
  .کند کمک هاعرصه ریسا در شرتیب یاثرگذار  و تیموفق به بتواند عرصه کی در تیفعال که بسا

 هاعرصه امور رشح و اتیجزئ انیب از هاعرصه بودن یتخصص و تیفعال میعظ حجم به باتوجه نجایا در
  .شودیم اکتفا هاعرصه یبعض در خاص مالحظات و نکات ذکر و تیفعال ونه چند به تنها و دهش یخوددار 

   يفرهنگ 
 بخش دو به خود که. باشدیم بخش نیا یجهاد یاردوها یاصل هدف و اردو عرصه نیگذارتر ریتاث و نیتر مهم

فرهنگی داخلی به امور فرهنگی اردو می پردازد و فرهنگی خارجی به . گرددیم میتقس ییاردو برون و درون
  جهادی معطوف می باشد. فعالیت های فرهنگی در روستا و مخاطبین غیر

 يخارج يفرهنگ 
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 از ادهاستف با است، یفرهنگ تیفعال خصوص در زهیباانگ و متخصص افراد از متشکل که ، یفرهنگ کارگروه
 دارد تیتقو به ازین که ینقاط ای و موجود یفرهنگ ضعف نقاط دیبا ییشناسا مرحله در شده یآور  جمع اطالعات

 تیعالف از یا ونه. دهد رشد را منطقه یمعرفت و یفرهنگ سطح  دیا یسع ییها تیفعال قیطر از و ییشناسا را
  : است ریز رشح به یجهاد یگروهها توسط اجرا قابل یفرهنگ یها

 کالسهای تالوت و روخوانی قرآن کریم  
 ها و موضوعات مشخص و مورد نیاز منطقه و نیز مسائل کالسهای فرهنگی (با مشخص شدن رس فصل

  روز جامعه)
 عت یومیه در مساجد منطقه ازهای ج   برگزاری 
 ت دعا ، زیارت، مدیحه رسایی و نوحه خوانی   مراس
 (به تفکیک قرش، سن و جنس )حلقه های معرفت با حضور متخصصین فرهنگی گروه و اهالی  
 ....دیدار با خانواده های شهدا، ایثارگران، آزادگان، متنفذین منطقه ، محرومین و  
 (..امام زاده، مسجد، گلزار شهدا و) غبار روبی اماکن مذهبی  
  ائید، تا کتاب های مفید با رعایت رده سنی مخاطب مسابقات کتابخوانی (در انتخاب کتب کامال دقت 

  و هم خوان با فرهنگ جهادی و بسیجی و...باشد)
 مسابقات پرسش و پاسخ  
 اکران  فیلم و مستند های ارزشی  
 حبه با اهالی و جهادگران و پخش توسط بلندگو مسجد درصورت عدم مزاحمت برای رادیو اردو ( مصا

  اهالی)
  تهیه و توزیع ارزاق مردم(بدون ایجاد روحیه گداپروری و یا توقع و خدای ناکرده توهین و تحقیر اهالی

  و همچنین حفظ آبروی نیازمندان).
 تهیه، تدوین و انتشار نرشیه  
 بی مانند؛ کتابخانه، مساجد، دارالقرآن و...تجهیز مکان های فرهنگی و مذه  
  تغییر چهره منطقه با فضاسازی و ایجاد جو فرهنگی در منطقه مانند؛ برد مخصوص شهدا، احادیث و

، تصاویر جهادی و شهدا، نصب پرچم و پالکارد های مذهبی، پخش نوا  هاروایات، سخنان بزرگان و عل
ها و پرچم های قدیمی و مستهلک منطقه، نصب تعویض عکسو آهنگ های مذهبی، اسالمی و انقالبی، 

ی  تصاویر شهدای منطقه، تهیه جعبه های دیواری با مطالب فرهنگی، تغییر چهره مدارس به صورت دا
  با کمک دانش آموزان.

 اهدا و پخش بسته های فرهنگی  
 ت در مناسبت های خاص ایشگاه و مراس   برگزاری 

 يداخل يفرهنگ 
 بلند در ،لت شودفغ کنندگان رشکت خود به توجه از و شود پرداخته منطقه و مردم یفرهنگ مسائل به تنها اگر
  :است ریز رشح به یداخل یفرهنگ یها تیفعال از یا ونه. می شود وارد گروه کرهیپ به یبزرگ رضبه مدت

 ت زیارتی، مدیحه رسایی و نوحه خوانی و ذکر توسل عت، مراس از ج   برگزاری 
 مه های ورزشیبرنا  
 ...برگزاری جلسات و نشست های شبانه با موضوعات آزاد، شبهات دینی و  
 فضاسازی داخلی محل  
 نرشیه داخلی  
 تهیه ره توشه سفر  
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  رزق فرهنگی  
 کتابخانه  
 پخش فیلم یا مستند و ارائه تحلیل یا هم اندیشی پیرامون آنها  
 برگزاری اردوهای زیارتی، تفریحی و سیاحتی  
 ...و  

 اند مطرح الگو عنوان به فرهنگي، كار مروجان كه است اين دارد اهميت فرهنگي كار خصوص در که یا مساله
 توقع که نیا گرید نکته.داشت را الزم دقت بايد فرهنگي كادر در لذا) كنندگان رشكت چه و روستاييان ب چه(

   .يافتدم اتفاق مدت دراز در رهنگيف اصالحات عموما و باشد داشته وجود نبايد فرهنگي بعد در عیرس یرگذار یتاث
  عمراني 
 عرصه اين ضعف و قوت زيرا باشند داشته فراوان دقت بايد عرصه اين به دارند عمرا فعاليت که هايي گروه

  .باشدمي عرصه هم اردو، ملموس خروجي و تابلو نوعي به و گذاردمي تاث اردو نتيجه در مستقي
  :عمرا عرصه در مهم نکات

 و کوچک خييل را پروژه نبايد نيز طريف از و انتخاب پروژه هاي خارج از توان گروه جدا خودداري شود از 
 گرفت نظر در سطحي

 کنند. پروژه هايي انتخاب شود که اهايل به آن نياز داشته باشند تا همراهي  
 ،ام مصالح و مواد و ابزارآالت مورد نياز پيش بيني و از قبل تام شود دو تا در ح برگزاري ار  سعي شود 

  مشکلی پیش نیاید.
 توان پروژه هاي بزرگ تر و مرحله اي (هر اردو يک مي درصورت حضور دائم و برگزاري اردو در طول سال

 بخش کار) نيز انتخاب شود البته به رشط تحقق.
  عمرا هاي هپروژ  ملزومات و مصالح تام تواند مي نقدي غ هاي کمک از يکي باید در نظر داشت که 

 به را ساز و ساخت هزينه از بخيش و رفت مربوطه توليدکنندگان و ها کارگاه رساغ به توان مي لذا .باشد
  .ود تام صورت اين
  :پذيردمي انجام  هاگروه توسط معموال که عمرا فعاليت و پروژه چند ونه
، خانه حسينيه، مسجد، ساخت يا مرمت و ترميم  ، زايي اشتغال وکارگاه کتابخانه مدرسه، شت،بهدا خانه عا

،(آشاميد غ و آشاميد آب مشکل حل ،ال  سيستم تغي سد، و بند آب ساخت چاه، حفر آبرسا  يروآبرسا
  ...و  مددجو خانه غسالخانه، علوفه، انبار ،..) و استخرها
  آموزشي علمي 
 در) آموزان دانش مواقع اك در( مخاطب علمي طحس ارتقاي منظور به است حركتهايي آموزيش، علمي عرصه

 اردو رشايط گرف نظر در با آموزيش عرصه مسئول. باشندمي آموزيش هاي ظرفيت حداقل داراي که محروم مناطق
ي و قوا تجميع و ريزيبرنامه با تا ايدمي کمک ديگر هاي عرصه به اوال  هب کاري موازي و همپوشا از جلوگ

 ادگرانجه خود يا اهايل و منطقه براي خاص آموزيش به نياز چناچه دوما و بپردازند خود عرصه تخصيص وزيشآم امور
  .   ايدمي امر اين به اقدام نيست، خايص عرصه ذيل که باشدمي
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 روش وزترينر  به و موثرترين ترين،کاربردي بهرتين، کنند سعي بايد آموزش مسئول يا مسئول است ذکر قابل
 است، آموزش عرصه در مهمي امر سنجي نياز. ايند تطبيق منطقه رشايط با و نهادينه گروه در شناسايي، را موزشآ 

 اردو ايبر  آموزيش برنامه و تقويم تا است نياز لذا کرد، پرهيز بايد اولويت از خارج و فايده هاي آموزش ارائه از
  .شود تهيه

  پژوهشي 
 ارهاش تنها اينجا در. دارد همراه به را مختلفي تشکيال و ميل اهداف ژوهيشپ حوزه به جهادي گروههاي ورود

  :خواهد شد اهداف اين به مخترص اي
  ميل اهداف -الف

 برخوردار کم قرش ويژه به جامعه مختلف اقشار با کشور دانشگاهي قرش پيوند  
 ديدن و نزديک زا مشکالت کردن ملس با کشور از دانشگاهي التحصيالن فارغ خروج ميزان کاهش 

  مشکالت رفع در خود نقش
 ي و بهينه استفاده   مشکالت رفع براي کشور پژوهيش علمي، مراکز ظرفيت از حداک
 عميل و علمي حلهايي راه ارائه با برخوردار کم مناطق مشکالت رفع در دولت به کمک  
 دانشجويان و جهادگران ب آگاهانه و منصفانه گري مطالبه روحيه تقويت  

  تشکيال هدافا -ب
  :دباش داشته همراه به آنها براي را زير برکات تواند مي حوزه اين به جهادي گروههاي ورود ميل، اهداف کنار در

 اندانشجوي از گروهها مخاطب دامنه  افزايش آن دنبال به و جهادي حرکتهاي فعاليت حوزه گسرتش 
  دکرتي و ارشد دانشجويان به کارشنايس رصفا

 دانشگاه علمي فضاي و جهادي گروههاي ب مستمر طيارتبا ايجاد   
 جامعه برخوردار کم قرش و کشور مسئول دانشگاهيان، ب جهادي گروههاي وجهه تقويت  
 آن در که مستمر حرکتهاي به مقطعي جهادي حرکتهاي شدن تبديل و جهادي حرکتهاي سازي بومي 

 ندارد. محوريت جهادي مسافرت
 باشد.مي کارگروها ام راه نقشه حقيقت در که منطقه زدايي ميتمحرو  جامع برنامه تهيه  

  درمان و بهداشت 
ري درمان دوم و اهايل به بهداشتي امور آموزش يک: گرددمي تقسيم کيل بخش دو به عرصه اين  هاي بي

  .تر طبپرمخا و تر جذاب دوم بخش و مدت بلند در ويژه به است تر گذار تاث و تر مهم اول بخش که.اهايل
 اشخاص يا هادانشگاه ها، سازمان با رايز با ندارد وجود گروه در درمان يا آموزش جهت فردي چناچه اگر

 پزشک چند يا يک هزينه توانمي همچن. شد مند بهره اردو در افرادي يا فرد چن حضور ازمی توان  متخصص،
  .ايند معاينه را اهايل رايگان طور به که ردک استفاده حضورشان از اردو در و شده متقبل را استان يا منطقه بومي
  :کرد اشاره زير موارد به توانمي درمان و بهداشت کارگروه وظايف جمله از

 منطقه درما -بهداشتي نيازهاي از جامعي فهرست تهيه  
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 مناسب محل چند يا يک در پزشکي واحدهاي استقرار ريزي برنامه  
 دندان هداياي همچن و نياز مورد دارويي اقالم نيازسنجي   و...) بهداشتي(مسواک،خم

  كشاورزي و دامپروري 
 اب اينکه و است کشاورزي و دامپروي محروم مناطق مردم بيشرت درآمد کسب محل و مشاغل اينکه به باتوجه

 روش نهمچنا است، حوزه دو اين از پيرشفته مناطق پايدار درآمدهاي ها، حوزه اين در علوم پيرشفت به توجه
 فراوا هاي فعاليت محل تواندمي عرصه اين. است مرسوم مناطق اين در هزينه پر و بازده کم بر، زمان سنتي هاي
  .است نگرفته قرار توجه مورد چندان متاسفانه که دارد مردم زندگي بر مستقيمي تاث قطعا که باشد
 باعث آنکه بر عالوه هافعاليت اين برکات جمله از دارند، بخش اين در فراوا هاي آموزش به نياز مناطق مردم 
ي بيکاري و شهرها به مهاجرت از گردد،مي بيشرت اقتصادي وري بهره  يا کشاورزي طرح يک گاهي. ايدمي جلوگ

  .ايدمي متحول را منطقه يک چهره سنتي هاي روش اصالح حتي يا و دامپروي
  كارآفريني و زايي اشتغال 

م گروه لتغف مورد معموال متاسفانه که( آن توان و منطقه رشايط به باتوجه کارآفريني و زايي لاشتغا به اهت
دمي قرار ها  اردوهاي هاي فعاليت از  بسياري از را آن و. گرددمي منطقه استقالل و رشد کفايي، خود باعث) گ

  .ايدمي نياز  جهادي
دمي انجام جهادي گروههاي توسط که روستايي اشتغالزايي جهاد در اصيل هدف : ود بيان چن توانمي را گ

ي استفاده راستاي در پايدار و مولد اشتغال توسعه يا و ايجاد«  با رکشو  محروم مناطق در موجود منابع از حداک
  »اشتغال نرخ و ميل توليد سطح باالبردن هدف

  :فرعي اهداف

 ميبو  موفق کارآفرينان الگوسازي طريق از روستاها اهايل ب در تالش و کار فرهنگ توسعه و ترويج   
 ي    معکوس مهاجرت جهت در تالش و شهر به روستاييان مهاجرت از جلوگ
 عي معضالت کاهش   محروم مناطق در بيکاري از نايش اجت
 اهايل خود دست به مناطق آبادا و توسعه  و خودباوري ترويج 
 روستايي مناطق در زندگي به اميد افزايش  

  نشر و فظح 
 دفمنده هاي فعاليت و اطالعات نگهداري و بندي دسته تدوين، و تنظيم ،گردآوري، ثبت معني به نرش و حفظ

ي به. است گروه دقيق و  رد جهادي هاي گروه تاريخي ي حافظه ايجاد براي سازوکاري نرش، و حفظ ديگر تعب
  .باشدمي خودجوش و مردمي حرکت اين ياشاعه و نرش جهت
. شود تهيه مستند گروه جلسات از حتي اردو از پس چه و ح چه ، قبل چه گروه هاي فعاليت ازباید  حت
 نآنا حضور از هميشه اوال تا ارائه شود سازي مستند تخصيص و الزم هاي آموزش گروه از نفر چند به شود سعي

 عضاءا براي سازي مستند اهميت. دباشن همراه جهادي تفکر و روحيه با شده تهيه مستندهاي دوما ،شود استفاده
  .هه پیش نیایدشب و مشکالت با آينده در تا شود روشن گروه
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وهاي رويش و جذب در تواندمي خوب مستند يک که شود توجه نکته اين به  داشته بسزاي تاث جهادي ن
  . باشد

  :نرش و حفظ مزاياي و برکات
 و دستاوردها و ساير رويدادها. هاثبت موفقيت  
 هم شدن زمينه هاي مرور رويدادهاي گذشته و ايجاد امکان ارزيا نقاط ضعف و قوت.فرا  
 .زمينه سازي تسهيل و تقويت فرآيند انتقال تجربيات  
 و ايده ها. هاابزاري براي ثبت نظريه  
 .ابزاري براي الگو برداري در جهت رشد و بالندگي گروه هاي جهادي  

  گري مطالبه و اداري جهاد 
  .است عرصه هم اسالمي جمهوري مقدس نظام و اردو براي برکت، خ پر و اعظم بخش يک
 خشب  اين در. باشند داشته کامل ارشاف اداري جهاد و گري مطالبه اهميت و نحوه به بايد اردو مسئول ام

 به ايدب .برداشت گام معضالت يا معضل اين حل مس در توان ام با بايد منطقه اداري مشکالت شناسايي ضمن
 وميب و محيل مسئول اين ويل داشت حضور منطقه در ماه يک سال در بتوان شايد ما که داشت توجه نکته اين

 را مشکالت که) توان حد در البته(دارند وظيفه هم و دارند حضور محل در سال طول در هم که هستند منطقه
  .کنند حل و شناسايي
 ريزيبرنامه با تواندمي گروه که دارد را پايتخت يا استان در يپيگ به نياز مشکالت بعيض است ذکر قابل
 انتخاب ويژه  تيم يا و مسئول چند يا يک مهم، اين براي تواندمي گروه. بيانديشد ايچاره راه نيز آن براي صحيح

  . دهد وقس امور اين به پرداخ و توجه به را آنها همه گروه مسئول ام توجيه با تواندمي يا و کند
 ئولمس اوال. دارد فراوا ظرايف و مالحظات امر اين که شود دقت بسيار محيل مسئول با برخورد در: نکته
م آن به و بپردازند احسن نحوه به خود محوله امور به که دارند وظيفه ه ما باید توجا باشند، داشته ويژه اهت

 سئولم که شود توجه. ديد کار کم چشم به را مسئول ام دنباي و ندنيست طلبکار آنان ازداشت که جهادگران 
 دوما و) ؟ندکن زندگي رشايط آن در ندهست حارض جهادگران آيا( کندمي زندگي منطقه آن در اوال محروم منطقه
ن دل از محروم، منطقه مسئول ن تربيت با و منطقه ه  محيل مسئول يک حد در را انتظارات باشد،مي منطقه ه

  .د دیدبای
 از آنها با برخورد در دهند،ي انجام درست) ندانسته يا دانسته( را خود وظيفه کسا يا کيس چنانچه دوما

ه که(اسالمي سلوک و روش ويباید ) هستند آن مظهر السالم عليه اطهار ا . باد با و خونرسد آهسته، د،شو  پ
 برخورد صحيح و درست اگر هاانسان همه با که شود توجهید با نکته اين به و نباید داشت را شبه يک تغي انتظار

 .پذيرند اصالح شود
  اردو ستادي بخش با آشنايي ٦

  اردو مسئول وظايف 
 تبي اهداف، عرصه ها، وظايف، ساختار و بطور کيل چارچوب اردو  
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 وهاي مستعد در ندي  هاعرصه هر شناسايي و جذب ن و نياز  فردو انتصاب آنها باتوجه به عالقه و توا
  گروه.

 ي   رو مشکالت و معضالت پيش  حل و پيگ
 اردو از پس و ح قبل، مديريت جلسات و برگزاري  
 .ام ظرفيت هاي موجود   تقسيم وظايف به طور صحيح و استفاده از 
 .ي امور داخيل و خارجي اردو   پيگ
 يت هاارتباط ي با سازمانها و نهادهاي مرکزي و منطقه اي جهت جذب ح   ، اعتبارات و امکانات.گ
 و اعضا  قبل، ح و بعد از  هانظارت بر اجراي صحيح وظايف محوله به هر يک از کميته ها، عرصه

  اردو.
  پاسخگويي و ارائه گزارش به مسئول و حاميان گروه 
 تجربيات انتقال و کادرسازي 

  )اول معاون( اردو جانشين 
 توافق طبق( وي حضور عدم يا حضور زمان در را اردو مسئول ايفوظ از بخيش يا ام و باشدمي اردو دوم فرد

 ، اردو مسئول نظر به بنا اردو، جانش مسئوليت تعريف. دارد عهده بر) شده مشخص پيش از ريزي برنامه و
دمي صورت گروه چارت و نامه اساس يا گروه مسئول   .گ

  اردو داخلي مدير 
ي هنگي و پيگ  هدهبرع را) است کنندگان رشکت و جهادگران به مربوط که آنچه( اردو داخيل امور انجام و ه

 مديريت  ام يا بخيش داخيل، مدير و اردو مسئول ب گرفته صورت هايوظيفه تقسيم و توافقات و نظر طبق. دارد
دمي عهده به را اردو داخيل   .گ

 ورتص گروه چارت و نامه اساس يا گروه ولمسئ ، اردو مسئول نظر به بنا ، اردو داخيل مدير مسئوليت تعريف
دمي دمي عهده به را وظيفه هم اردو جانش گاهي. گ   .گ

  مالي 
، ثبت و ضبط اسناد مايل و در برنامه ريزي براي مديريت دقيق منابع، تأم بودجة تخميني از منابع مايل سا

 عهده مسئول مالی استنهایت تسویه حساب و گزارش مالی به مجموعه های مرتبط به 
ي در چن هم و ادهد گزارش گروه مسئول به روزانه، صورت به اردو کرد هزينه مقدار از بايد يو   از جلوگ

م اضايف هاي هزينه کردن خرج و ارساف   .باشد داشته ويژه اهت
 در تا دهيد قرار هاريزي برنامه و محاسبات از خارج را خود اعتبارات از مقداري هميشهدر برنامه ریزی مالی 

  . کنيد استفاده آنها از اضطراري مواقع
 دقت ام بايد. کند توجيه را وسيله هدف نبايد است، الهي نيت با خ امر يک جهادي حرکت که اييد توجه

قانو  و اخالقي غ روش يا کرد هزينه و مايل شبهه ايذره ناخواسته طور به ناکرده خداي تا بکنيم را خود  ،غ
  .ندهد هدر به را جهادگران خ عمل ارزش
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 منابع جمع آوري حمايت هاي مالي و غير مالي 
د انجام مختلفي منابع از تواندمي مايل تام کيل طور به   :داريم اشاره آن به اختصار به ادامه در که گ

  (دانشجويي،سازندگي،اقشار و ....)بسيج   

 مکک از و وده مراجعه مقصد و مبدا استان سازندگي بسيج به ايلم تام براي توانندمي جهادي هاي گروه
 هاي کمک از توانندمي دانشجويي جهادي هاي گروه مثال عنوان به.گردند مند بهره آنان نقدي غ و نقدي هاي

 يسازندگ ازمعاونت دانشجويي غ جهادي هاي گروه و دانشجويي بسيج سازمان سازي کارآمد و سازندگي معاونت
  .گردند مند بهره مربوطه ناحيه

 وهاي سه گانه سپا سپاه پاسداران   ه، قرارگاه خاتم االنبيا و ...)(اعم از ن
وهاي نقدي، غ و نقدي از اعم تسهيالت دريافت براي راهگشا منابع از ديگر يکي  استان هاي سپاه گانه سه ن

 شده ذکر موارد البته ود فراهم استان سپاه از را ازني مورد مصالح يا خودرو توانمي مثال باشدمي مقصد و مبدا
  نطقهم سپاه مسئول با گروه تعامل نحوه همچن و منطقه در موجود امکانات و منطقه نوع به زيادي بستگي

 اصيل ماموريت که کوثر قرب بخصوص و االنبيا خاتم قرارگاه مختلف هاي بخش کمک از توانمي همچن. دارد
  .ود باشد،استفادهمي برخوردار کمرت مناطق در فعاليت و زدايي محروميت آن

  نهادهاي دولتي (استانداري،فرمانداري،بخشداري،شهرداري، وزارت خانه ها،دفرت مناطق محروم رياست
  پرورش، سازمان آب و فاضالب و...)جمهوري،بنياد مسکن،آموزش و 

 باشدمي بخشداري و استانداري،فرمانداري بود تعامل رد هاآن با حت بايستمي که دولتي نهادهاي مهمرتين
نقدي هاي کمک خصوص به نهادها اين کمک از توانمي که  سزايي به نقش تواندمي که...  و خودرو قبيل از غ
  .ود باشد،استفاده داشته گروه کرد هزينه کاهش در

 دانشگاه  
خود می توانند از اساتید و بخش های مختلف گروه های دانشجویی با ارائه گزارش دقیق از فعالیت های 

ایند. یت های مالی و غیر مالی خوبی را جمع آوری    دانشگاه خود ح
ود. همچنین با برپایی غرفه در صحن دانشگاه، خوابگاه ها و.. می توان کمک های دانشجویی   را جمع آوری 

 ين  مردم و خ
ردم به خصوص در مساجد وجود دارد در جهت تام بايست از ظرفيت هاي عظيمي که در ب ممي حت

ود، به ويژه اينکه به تجربه ثابت شده است که مبالغي که از مردم و خیرین جمع  هامايل پروژه استفاده 
یتی  آوري شده از بيت املالگردد داراي خ و برکت مضاعفي نسبت به مبالغ جمعمي آوري و سازمانهای ح

 باشد.مي
  یرین می توان از امام جمعه و دیگر بزرگان شهر نیز کمک گرفت.در معرفی خ

 ..يه، کميته امداد و   .موسسات خ
 بازار و کسبه  
  توان کمک هاي غ نقدي نيز جمع آوري کرد.مي از بازار عالوه بر کمک هاي نقدي گاهي 
 اعضاي خود گروه 
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روه از افراد حارض در اردو اقدام به جمع توانند با توجه به ظرفيت هاي موجود در گمي هابعيض از گروه 
ايند.اين امر تواند به صورت اختياري و يا به شکل مبالغي تحت عنوان ورودي جهت مي آوري مبالغي 

  رشکت در اردو دريافت گردد.
هاي  توان از کمکمي باشد مثال براي آبرسامي تذکر:منبع اصيل تام مايل هر پروژه نهاد متويل خاص آن فعاليت

 سازمان آب و فاضالب و يا براي تاسيس کارگاه تجميع قايل بايف يا خانه مددجو براي افراد تحت پوشش کميته امداد
ود.مي   توان  از کمک کميته امداد استفاده 

اردو از نهادهاي مختلف در اختيار گروه هاي جهادي -الزم به ذکر است استفاده از مبالغي که به عنوان نفر
د در امور عمرا و ساير فعاليت هايي که هزينه کرد آن به طور مستقيم مربوط به افراد رشکت کننده مي قرار گ

  باشد.ي شود، جايزمي در اردو
 راهكارهاي جذب حمايت مالي  

به طور کلی گروه ها با تهیه گزارشی از وضعیت منطقه محرومی که قصد فعالیت دارند و نیز تهیه گزارشی از 
عرصه های فعالیتی و سابقه گروه جهادی خود و تدوین آن در قالب های مختلف (نرشیه، بروشور، مستند اهداف، 

  و..) و ارائه آن به مخاطبین مختلف به جمع آوری کمک های مالی و غیر مالی می پردازند. 
یت ها که توسط گروه های جهادی مختلف اجرا می شود ب ه رشح برخی روش ها و ایده های جمع آوری ح

  ذیل است:
  طرح آجرهای بهشتی : به این شکل که پس از بیان محل خرج کمک های مالی در مناطق محروم با

ادین آجر، بهای طرحهای عمرانی، فرهنگی و.. را  از خیرین جمع آوری می کنند. فروش 
 ..جمع آوری کمک های مردمی در اماکن مذهبی نظیر مساجد، هیئات، امام زاده و. 
  از مناسبات مذهبی نظیر محرم، رمضان، ایام اعتکاف  و..استفاده. 
 یت های مالیاستفاده از ظرفیت رشکت کننده و جهادگران در معرفی و جم   ع آوری ح
 رانتدوین و پخش کلیپ محرومیت و مشکالت منطقه برای مسئولین،مساجد،دانشگاه و  خی  
   اردوی جهادی و توزیع آن توسط رشکت ایجاد صندوقی شبیه صندوق صدقات با عنوان صندوق کمک به

  کنندگان اردو در بین آشنایان  جهت کمک به فعالیتهای جهادی
  کمک های اطرافیاندادن قبض جمع آوری کمک های مالی به رشکت کنندگان جهت جمع آوری 
 گروه به افراد مختلف ارائه چهره به چهره فعالیت های  
 هن در محل اجرای پروژ ارائه گزارش به مسئولی  
 ایشگاه در سطح شهرستان با  هدف معرفی گروه و منطقه  و دعوت از مسئولین منطقه و  ایجاد یک 

یت های آنان   گرف ح
   برگزاری جلسه ای با مسئولین اعم از فرماندار ، بخشدار، شهردار، دهیار و شورای روستا ها  و معرفی

یت های مورد نیازو گزارش فعالیت های گروه و اخذ    ح
 یت های مالی تفاده از ایمیل، سامانه پیامکی ، سایت و همچنین تبلیغات دیواریاس  برای جذب  ح

یت از محرومان باشد .  شودسعی   محتوای این تبلیغات بر محور فرهنگ سازی سیره معصومین در مورد ح
 بیان محرومیت هایو  رویکرد تبلیغی باید بر مبنای وظایف قرآنی و دینی باشد و نه تحریک احساسات مردم

  منطقه
  )تداركات( پشتيباني 



  جهادی

۲۶ 

يت و پشتيبا  انتخاب در گرددمي توصيه. است حيا و مهم بسيار آن لحظات تک تک در اردو و گروه از ح
ت از قبل پشتيبا وظيفه. کنيد دقت کامال بخش اين مسئول توجيه و   .دارد مهادا اردو از پس تا و آغاز عز

  :پشتيبا يفوظا از ونه چند
 تأم اقالم مورد نياز اردو  
 طبخ و توزيع غذا و ارائه برنامه غذايي  
 ودن ملزومات  کالس ها ، مراسم ها و سایر برنامه های گروه در منطق  فراهم 
 ۹-كننده و... (ركننده يا گرمتأم امكانات حداقيل و رضوري مثل امكانات بهداشتي، وسايل خنك(  
  اي و ترابريتدارک وسایل نقليه  
 انبار داري فرهنگي و پشتيبا  
 مديريت امور فني و اجرايي  
 ت و توزيع ارزاق   پشتيبا مراس
 جمع بندي ليست خريد روزانه و ارائه به مسئول خريد  
 و برنامه ها هاو ارسال به محل انجام پروژه هاتهيه ميان وعده 

نبايد متجمالنه برخورد کرد و خارج از ی جهادگران ات مورد نیاز  و رضور داشت که در تدارک امكانباید دقت 
  قه برخورد کرد.عرف منط

  :پرداخته شده است پشتيبا بخش اصيل وظايف برخي خصوص در نکا رشح به ادامه در
 تغذيه 

ی دهید. تغذیه نقش مهمی در اردو و سالمت رشکت کنندگان دارد. اهمیت به تغذیه جهادگران اهمیت ویژه ا
  ا روحیه جهادی و عدم تجمل گرایی منافاتی ندارد. به تغذیه ب

 فارشس يا و خريد تا اهايل يا گروه خود توسط پخت از اعم دارد، وجود متفاو هاي روش غذا طبخ يا تهيه براي
 به نسبت بايد) پشتيبا يا( آشپزخانه مسئول. و یا همراه کردن آشپز همراه گروه همکار نهادهاي و هادستگاه به

. اشدب جهادگران اختيار در موقع به هميشه غذا تا کند تالش هميشه و ايد انتخاب را روش بهرتين گروه طرشاي
  . دارد گروه کارايي در مستقيم تاث نامناسب غذاي يا غذايي وعده در تاخ

  نکاتی در مورد تغذیه جهادگران:
 ترین وشرت است، سعی شود مقویدر بین وعده های غذایی نقش صبحانه از دیگر وعده های غذایی بی 

 ترین مواد غذایی موجود را در اختیار رشکت کنندگان قرار گیرد. کامل
 باید داشت، گاهی اوقات مردم  ژهیه عمومی و زیستی منطقه توجه ویحت به وضعیت جوی و تغذ

ست برای منطقه نسبت به این رشایط(خوراک و آب آشامیدنی، حرشات و...)مقاوم هستند ولی، ممکن ا
  افراد تازه وارد اینگونه نباشد.

  سعی شود یک برنامه کامل غذایی شامل وعده ها و میان وعده ها پیش از اردو تهیه شود و در این
ام نیازهای رضوری جهادگران را در نظر گرفته شود. بر اساس این برنامه می توان ید لیست خر برنامه 

ود.   کاملی را تهیه 
 د.ذایی به سالمت  غذا و تناسب آن با رشایط سفر دقت شو در تعیین برنامه غ 
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 رين روحيه قناعت، عدم افراط و تفريط در حجم و تنوع غذا (مبنا در تغذيه رشكت كنندگان بايد 
 يستي و دوري از تجمل باشد)زساده

 دچار رسدی یا گرمی نشوند. به ترکیب غذاها و درس ها دقت شود که بچه ها  
 د.یعات و.. در برنامه غذایی در نظر گرفته شو میوه، سبزیجات، ما 
 .ود   از ظرفیت  خواهران گروه نیز می توان در طبخ غذا و یا بخشی مراحل طبخ غذا استفاده 
 خريد 

 با تا ندرسانب وي اطالع به موعد از زودتر دارند، که نيازي هر تا کند توجيه را گروه مسئول بايد خريد مسئول
 بتواند ات باشد داشته کامل ارشاف منطقه هايفروشگاه به بايد وي. ايد خريد حوصله با و کامل اطالعات و آگاهي

  .ايد رفع را گروه نيازهاي
 کند دخري مناطقي يا افراد از املقدور حتي نشود، وارد رضري گروه به اينکه ضمن کند دقت بايد خريد مسئول

 رانندگان و فروشندگان با رايز و خوب رابطه با. برگردد محروم طقامن اهايل به مستقيم غ يا مستقيم آن سود که
 انجام رايگان و اهايل توسط را آن ارسال و خريد عمده بخش که اين هم و کرد کم را اردو هزينه هم توانمي محيل

  .داد
 ترابري  

 پيش از بايد. ستا آنها نياز با متناسب گروه، هاي بخش و هاعرصه براي نقليه وسيله تهيه ترابري وظيفه
 ادتعد و فعاليت حجم با متناسببرنامه های اردو را  و داده انجام نياز مورد خودروي تهيه جهت را الزم هايرايز

. از دیگر وظایف مسئول ترابری تدارک وسیله نقلیه از محل اعزام گروه تا منطقه و بالعکس ود تهيه خودروها
و..  تفریح نتهای اردو و یا میانه اردو به منطقه ای دیگر برای زیارت و یامی باشد. همچنین ممکن است گروه در ا

  منتقل شود.
  نکاتی پیرامون ترابری اردو:

 نقليه با رشايط جغرافيايي منطقه و تعداد آنها  در تعیین نوع و تعداد وسایل نقلیه به تناسب وسايل
  .دقت شود  .رهنگي و..اي عمرا و فهبراي حمل و نقل روزانه افراد به سمت پروژه

 هاي الزم را جهت تهيه خودروي مورد نياز انجام داده و برنامه های اردو را متناسب بايد از پيش رايز
ود.  با تعداد خودروها تهيه 

  گروه پیش قراول، لیستی از وسایل نقلیه روستاهای فعالیتی گروه را که می تواند در رشایط ویژه در
اید تا در رشایط خاص بتوان با رصف هزینه از ایناختیار اردو قرار بگی  ود.وسایل استفاده  رد، تهیه 

  برای حفظ سالمتی جهادگران سعی شود وسیله حمل نقل را همراه راننده تحویل بگیرند و در صورتیکه
د یوسیله در اختیار است به هیچ وجه وسیله، لحظه ای در اختیار افراد کم تجربه قرار نگیرد و دقت با

 دگی در شهر بسیار متفاوت است.داشته که تجربه رانندگی در جاده و روستا با تجربه رانن
  در صورتیکه وسیله حمل و نقل بدون راننده از اهالی و یا سازمان ها به امانت گرفته شد، از صحت

امی مشکالت وسیله را یادداشت کرده و به امضای احب ص وسیله اطمینان حاصل شود و پیش از تحویل 
  .وسیله رسانده شود

 اسكان 
هيدات الزم، جهت تجهيز محل استقرار به امكانات امنيتي و رفا انی هي برعهده واحد پشتیبپيش از استقرار، 

 است.
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 ر گروه باشد.محل اسکان می بایست نزدیک به محل کا 
 از امکانات جهت  ترجیحا از مدارس  شبانه روزی استفاده شود. به دلیل برخورداری نسبی این مکان ها

 تهیه غذا و همچنین امکانات بهداشتی و رفاهی
  اسکان برادران در فاصله مناسبی از اسکان خواهران قرار گیرد. باید اسکان خواهران محصور و دور از

 باشد. دید و محل تردد
  ا انجام ر  ترجیحا دارای آشپزخانه و یا محلی برای طبخ غذا باشد البته در صورتی که خود گروه طبخ غذا

  دهد.می
 نی زیادی نباشدبهرت است بهرتین محل اسکان را به خانم ها اختصاص داده شود تا نیاز به پشتیبا.  

  خواهران 
 کودکان را جهادي هاي گروه مخاطبان از توجهي قابل بخش اينکه به باتوجه گروه و اردو در خواهران حضور

 است ممکن آنان حضور عدم که اي گونه به است رخوردارب فراوا اهميت از دهند، مي تشکيل ها خانواده و
  :گرفت نظر در بايد که دارد فراوا مالحظات حوزه اين وليکن. زند اردو به بزرگي رضبه
 

  محل اسکان و وسیله ایاب و ذهاب خواهران جدا از آقایان ولی کامال تحت نظر و مراقبت و محیطی
لی ب ایمن و عاری   اشد.از مشکل و مزاحمت احت

   دپیش نیاییکی دو نفر از آقایان حت در روستای فعالیت خواهران حضور داشته باشند تا مشکلی.  
  حدود رشعی و اخالقی در ارتباط بین خواهران و برادران رعایت شود و در مجموع ارتباطات بین

  .برسد خواهران و برادران  به حداقل
 د.برادران استفاده شو  حت از رابط محرم برای ارتباط بین خواهران و  
 برادران در ارتباط باشند. اگر متاهلی در گروه نباشد فقط مسئول خواهران با مسئول  
 هران باشدیک نفر آقا پشتیبان و مسئول پیگیری امور خوا. 
  در میزان حضور و تعداد خانم ها دقت شود، حضور بیش از حد و نیاز مسل به اردو رضبه وارد می

 دگی خانم ها می گردد.اعث معذب بودن و آزر کند و تعداد کم ب
  ران در گروه با متاهلین باشداولویت حضور خواه.  
  همیشه از وسائل ارتباطی ایمن، بدون مشکل و در دسرتس جهت ارتباط با خواهران استفاده شود و

  .برای این مسئله همیشه لوازم یدکی و رضوری در اختیار آنها قرار گیرد
 ز اردو های قبلی برای خواهران پخش شود تا با فضای اردو جهادی آشنا شوند، گزارش و یا فیلمی ا

لی اردو از  قبل برای آن ها ترسیم شود. همچنین مخاطرات احت
  به خواهران گوشزد شود که مشخصات و يا تلفن همراه و اطالعات خصويص  خود را در اختيار اهايل

  قرار ندهند.
  از یک زوج متاهل استفاده شودبرای پیگیری امور خواهران حت. 

هنگی  ی کنند، بخصوص گروه های بومی که ه البته برخی گروه ها اردوی همزمان خواهران و برادران برگزار 
  کمرتی نیاز دارند.و پشتیبانی 
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  پس از اردو ٧
 سافرتم در تا بپردازند ضعف و قوت نقاط برريس به هاعرصه و ستاد مديريت تيم تا است الزم اردو از پس

. دگ صورت نيز منطقه در گروه مستمر حرکتهاي جهت الزم هاي ريزيبرنامه ضمنا. شود حل مشکالت اين آ هاي
 که نشيند،مي بار به زما آن نتيجه که. است گروه هاي فعاليت پازل از بخش يک تنها اردو که است توجه قابل
  .برسد پايان هب احسن نحوه به گرفته صورت کارهاي و هافعاليت ام

  )كار پايان(  تداوم و پيگيري 
مي اثر  هافعاليت تقريبا) کوچکي خييل بخش حتي( اند کاره نيمه هاپروژه و کارها از بخيش چنانچه اگر

يني و شود  ت،وق کمبود(دلييل هر به اگر اساس برهم. چشيد نخواهند مردم نه و کنندگان رشکت نه را هاآن ش
يل مشکالت پروژه، بودن بزرگ و سنگ مي پيشنهاد روش چند ،نرسید پايان به را هاپروژه و هافعاليت ...)و احت
  .گردد

 باقي ماندن تعدادي از رشکت کنندگان در محل  
 برگزاري اردو در زمان کوتاهي پس از پايان اردو  
 هنگي با گروه هاي ديگر جهت ادامه کار   ه
 م منطقهسپردن امور به مسئول محيل يا مرد  
  ام پروژه توسط افراد ديگر   مديريت غ حضوري مانند؛ پرداخت هزينه و ا

ام توان دليل هر بهکه اطمینان حاصل شد که  اردو برگزاري از زمان هر در  مسئله باباید  ،وجود ندارد هاپروژه ا
 عطيلت کامل طور به را ديگر ورام نهو  دآور  فشار اردو مسئول و گروه اعضاء به نه ؛شود برخورد منطقي طور به
ده ز  باشد، رسان آسيب کنندگان رشکت براي که خطرناک امور به دست نه و پرداخت پروژه يک به فقط و ردک

 گرانجهاد  از تعدادي متاسفانه در گذشته...). و شب در رانندگي يا حد از بيش کاري شب يا کاري اضافه مانند(شود
 راحتي به شده باشدن ايجاد کاذب توقع منطقه در اگر. اند شده جراحات و جا  هاي آسيب دچار داليل هم به

 .در ک مديريت را مشکل اين توانمي
    اداري امور و حساب تسويه 

 به را مايل هاي حساب تسويه خصوص به همکار نهادهاي و هاسازمان با اداري امور ام تا کنيد دقت حت
  شود. انجام کامل طور

  ها فعاليت كردن اي رسانه و گزارش ارائه 
مطلوب است از فعالیت های گروه به طور کامل و به شکل های مختلف (مکتوب، فیلم و عکس و...) گزارش 

های تهیه شود و در اختیار مسئولین و دست اندرکاران ذی ربط قرار گیرد. تا ضمن گسرتش و معرفی این حرکت
های گروه آشنا شوند و روند همکاری های آتی آنان با گروه تسهیل خداپسندانه، مسئولین و نهادها نیز با فعالیت

 گردد.
  .همچنین می توان گلچین این فعالیت ها را از طریق رسانه های جمعی به اطالع عموم مردم رساند 
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 هاعاليتف جريان در ،کنند رشکت اردو در نتوانستند که آنهايي چه و کنندگان رشکت چه گروه اعضاء ام حت
و، جذب بيشرت، افزايي هم و دلگرمي مانند دارد، فراوا برکات امر اين که د،گیرن قرار اردو نتايج و ي صميمت ن  گ

 هاي روش از توانمي .نباشد هکنند خسته يا و سنتي هاي شکل به هاگزارش ارائه دشو  تالش.... و آينده براي بهرت
يش، پيامک، مبداء، نقطه در هافعاليت ب نصب عکس، اهايشگ برگزاري مانند؛ ردک استفاده نوين و جذاب  ه
 اردو فزارا نرم تهيه مستند، تهيه ، آن انتشار و اهنگ تهيه مبداء، يا هدف منطقه و اردو مسئول حضور با جلسه

  ... و
  تكميلي  اطالعات و آمار تهيه 

 بر عالوه تا ،گردد تدوين و تهيه منطقه زا ايشناسنامه و کامل اطالعات شود سعي است، گروه توان در چنانچه
 عاتاطال  و آمار شود تالش. گیرد قرار کشوري و محيل مسئول و ديگر هاي گروه اختيار در گروه، براي استفاده

  .باید کوشید اطالعات اين از نگهداري و حفاظت در است ذکر قابل البته. باشد جامع و کامل علمي، دقيق،
  محلي مسئولين و مردم با ارتباط حفظ 
 ود مراجعه و محيل مسئول و مردم با ارتباط حفظ جهادي هاي گروه وظايف ترين اصيل و ترين مهم از يکي

 هب را نيازمند و محروم مردم و منطقه هاي نياز از بعيض است، گروه توان در چناچه و است منطقه به باره چند يا
ي مستقيم غ طور  رسکيش منطقه به ،ی شودم برگزاري منطقه در که بعدي اردوي از قبل شود سعي. ايند پيگ
صورت  هاپروژه نتايج و کار روند یپيگ  هم و شود قدردا و تشکر مردم و کش زحمت مسئوالن از هم تا شود
 . گیرد

  منطقه متشكل از مردم  جهادي گروه تشكيل 
وهاي تربيت با اساس برهم ردد،گ نهادينه منطقه آن در جهادي روحيه اگر خواهدشد بيمه منطقه يک  ن
 نهايت در و تثبيت سپس آغاز، را جهادي حرکت ابتدا ، جهادي هايفعاليت به آشنا و جهادي روحيه با و مخلص
  .می توان کرد نهادينه

 هيئات مساجد، بسيج، هاي پايگاه. ود بالفعل را آنها توانمي که دارد وجود کشور در فراوا بالقوه ظرفيت
 باید را منطقه مردم از جهادي گروه تشکيل. است هاي استعداد چن شناسايي براي مناسبي محل هادانشگاه و

ر  و فراوان امر اين برکت و خ که د،اد قرار گروه کاري هاي اولويت جزء  را جهادي اردوي ارزش و باشدمي ش
 . ايدمي برابر ده چند

  قدرداني 
ه ای از جهادگران و نیز مسئولین و خیرین دعوت کرده و ضمن ارائه گزارش سفر، از می توان با برگزاری برنام

ت آنها قدردانی    شود.زح
این امر در ترقیب خانواده ها به  گردندمی توان در این برنامه در همراه جهادگران، خانواده ها را نیز دعوت  

  این فعالیت ها کمک می کند. حضور فرزندانشان در
 سنجي نظر 
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تایج ن و. یدآ عمل به  شفاهي و کتبي سنجي نظر مسئول و مردم کنندگان، رشکت ام از کار پايان در تح
  .گیرد قرار گروه مسئول اختيار ودر ثبت مشخص هاي ودار در آنتحلیل 

  اردو بررسي و نقد 
می توان  همچن .رددگ برريس اردو قوت و ضعف نقاط و برگزار اي جلسه اردو فعال حضور با اردو از پس

 تجربيات اين از بعدي هاي برنامه در تا داد قرار گروه مسئول ساير اختيار در و ثبت را شده کسب تجربيات
  .دنيا استفاده

 هاي رنامهب و نامه اساس مطابق شده، تعي پيش از و صحيح مس در گروه آياکه  شود برريس کيل نگاه يک در
 مورد نتايج حصول از پس و خ يا کندمي حرکت استا هاي برنامه و جهادي هاي کتحر  انداز چشم سند و خود
  .اخذ گردد آينده براي را درست تصميم نظر

  انتقال تجربيات و كادر سازي 
یک موضوع اساسی که مسئولین گروه و اردوجهادی می بایست همواره درنظر بگیرند این است که به فکر 

یات باشند و اال دچار بحران نیروی انسانی در سال های بعدی خواهند شد. گروه های تربیت کادر و انتقال تجرب
فراوانی بودند که روزگاری در اوج به رس برده و موفقیت های زیادی را کسب کردند اما به دلیل در نظر نگرف 

  این مالحظه پس از چندی کارایی الزم خود را از دست دادند.
 ر توسط گروههای جهادی انجام می شود، به عنوان مثال:ین منظو بدروش های مختلفی 

  در حین اردو تعدادی از جهادگران مستعد و عالقه مند در هر عرصه شناسایی کرده و در کنار جهادگران
  .و دوستان با تجربه قرار گیرند

 ر الوه هکادر اصلی گروه از جهادگرانی تشکیل شود که حداقل دو سال در اردو سابقه حضور دارند. به ع
  کسی که مسئولیت را تحویل داد به عنوان مشاور در کنار مسئول جدید قرار گیرد.

 هر مسئول جدیدی می بایست در تعامل کامل با مسئول سابق قرار گرفته و از تجارب او استفاده کند.  
 ضور در ح ترتيبي قانو اتخاذ شود که افراد با سابقه وقدیمی نيز دليل، انگيزه و وجاهت قانو براي

جريان اردو داشته باشند.اگر مسئول سابق امکان حضور در اردو را نداشت، می بایست پیش از اردو و 
  و نکات مدیریتی او استفاده کرد. در طی جلساتی از تجربیات

  عرصه های مختلف جهادیآموزش و انتقال تجارب از طریق افراد با سابقه و اساتید مجرب  
 از اردو و دعوت از اساتید مجرب این حوزه برگزاری اردو آموزشی قبل  
  ربه زش و انتقال تجپرسیدن عالقه مندی رشکت کنندگان و تقسیم افراد به کارگروه های مختلف و آمو

  به هر کارگروه
 انتقال مکتوب و شفاهی تجربیات 
 کادر  هتشکیل هیئت امنا (هیئت موسس) برای گروه، که یکی از وظایف آن کادر سازی و انتقال تجربه ب

  .جدید است
  فعلی گروه به منظور انتقال تجاربتشکیل جلسه ای با حضور مسئولین سابق و 
 .کسب تجربیات گروه های دیگر که در این منطقه یا مناطق دیگر فعالبت دارند 
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و تربيت فکر به هميشهدر مجموع   ايه دغدغه جزءباید  مهم اين و باید بود گروه براي مدير تربيت و ن
و، ربيتت براي موقعيت و محل بهرتين که باید داشت توجه نکته اين به و. اشته باشدد قرار یم مدیریتت اصيل  ن

وهاي به لذا است، افراد به فعاليت و کار اصل سپردن د کرد تجربه کم و جوان ن  خشب يک هميشه و باید اعت
 اين رد وليکن. باشند نداشته را کايف تجربه اگر يحت دارند را امر اين استعداد که سپرد افرادي به را اردو امور از

  .مند عالقه و کار تازه افراد هم و باشند اردو در تجربه با افراد هم يعني؛ د،ر ک رعايت را تناسبباید  امر
  حفظ ارتباط با جهادگران 

 و هاامهبرن در رشکت توانايي افراد اگر حتي ،ود حفظباید  همچنان اردو از پس کنندگان رشکت با را ارتباط
  .باید گردید آنها با ارتباط قطع مانع... و پيامک مجازي، فضاي طريق از ،شته باشندندا را گروه جلسات

 آسيب شناسي حركت هاي جهادي ٨
آسیب شناسی حرکتهای جهادی در  دوسطح صورت می گیرد، بخشی از این آسیب ها تهدید کننده گروه های 

ی کمک م کند. دانس این آسیب هایی است که مناطق محروم را تهدید می جهادی بوده و بخشی دیگر آسیب ها
 . وده و اثرات مخرب آن را کاهش دادنامه ریزی و فعالیت گروه نسبت به آن هشیار بر کند تا در ب

 آسيب هاي تهديدكننده حركتهاي جهادي 
 نداش نگاه راهربدی برای گروه عدم برنامه ريزي بلند مدت و  
  ا کردن به چند عرصه فعالیتیجامع نگر  و اکتف نداش نگاه  
 لیتهای درون گروهی و برون گروهیتخصصی نشدن فعا  
 ايي   از وضعیت مناطق سياه 
  با مسئول منطقهعدم ارتباط منسجم و صحیح  
  اردو عدم آسيب شنايس و ارزيا  
 و سنتی انجام شود  و  نبودن خالقیت در مورد نحوه اجرای اردوها(یعنی اینکه کارها به شکل تکراری

  نوآوری نداشته باشد)
 نداش نگاه تشکیالتی در انتقال تجارب و کادر سازی  
 عدم استقالل گروه 
 گروه ای سلیقه مدیریت  
 منشعب شدن گروه و ایجاد تفرقه بین اعضا  
  ر و تكرب پنهانغرو  
 جهادگراندر بین  ضعف مبانی اندیشه ی جهادی  
 ندسازی فکری  اردوقیدتی جهادگران در طول ع -عدم توجه به توا
 تعریف نشدن اخالق جهادی، تربیت نشدن نیروی جهادی  
  اردوعدم حضور روحانی در  
 .عدم توجیه کامل جهادگران در مورد فعالیت های جهادی  
  رعایت نکردن شئونات اخالقی و رفتاری ، ارتباط خارج از عرف خواهران و برادران دید مردم را نسبت

اینده تفکر انقالبی اند، این به جهادگران بد می اینده نظام و بسیج  و   کند و چون جهادگران عموما 
شته رد به پای کل گروه نو . دقت داشته باشید که گاهی اشتباه یک فدید منفی رضبه سنگینی خواهد زد

 می شود.
 رصف بیت املال و هزینه های اردو ارساف کردن در  



  مدیریت-اردو جهادی

۳۳ 

 ای جهادی بین آحاد مختلف جامعهعدم جريان سازي و معرفی صحیح حرکت ه 
 آسيب هاي حركتهاي جهادي در مناطق و راهكارهاي مقابله 
 عدم برنامه ريزي بلند مدت و نداش نگاه راهربدی برای منطقه هدف 
  مقطعی و غیر مستمر در مناطقحضور 
  م های کشناسایی ناقص منطقه و نیازسنجی ناقص پروژه ها  که منجر به انتخاب پروژه ها و فعالیت

 .اولویت می شود
 ا و گروه در تعریف برنامه هادر نظر نگرف ظرفیت های روست  
  هنگی بین گروه های  جهادی حارض در  یک منطقهعدم ه
  ام و یا انجام ناکارمد پروژه ها، به کار گروه های بعدی نیز آسیب رها کردن پروژه ها به صورت نیمه 

 .دی در ذهن اهالی ایجاد خواهد کردهای جهاخواهد رساند و ذهنیت بدی از فعالیت 
  رفتار نامناسب و از موضع باال با مسئولین منطقه، به گونه ای که جهادگران این  بی ادبی را به حساب

 .مطالبه گری بگذارند
 کرده و شانه خالی ورود و پیگیری امور توسط گروه به گونه ای باشد که دیگر مسئولین کار را واگذار 

 کنند.
 ا بین اهالی و مسئولین منطقهد توقع بی جایجا 
  ايجاد تضاد فرهنگي در منطقهنداش برنامه فرهنگی مناسب، عدم توازن فرهنگی و  
 نکرده واثر تخریبی در منطقه باقی می گذارند. نیروی  رعایت را شئونات اسالمی که استفاده از افرادی

ود،ک یست ن سی که با ادبیات فرهنگی و مذهبی آشناگزینش نشده را نباید برای کار فرهنگی استفاده 
 نباید مسئولیت بگیرد.

  درنظر نگرف عرف منطقه در برنامه ریزی ها و نیز نحوه حضور جهادگران در منطقه (خوراک، پوشاک
  و حتی رفتار جهادگران مناسب عرف منطقه نباشد) 

 تاییورود فرهنگ شهرنشینی، تجمل گرایی و مرصف گرایی شهر به محیط روس 
 عدم مشورت گیری و استفاده از ظرفیت اهالی روستاها 
  تحقیر اهالی:  

روستائیان از زندگی خود احساس رضایت و شادابی می کنند، برای خود آداب و رسومی دارند و حتی 
ممکن است رفاه شهر را مانع نشاط خود بدانند، روش زندگی در روستا ساده و بی پیرایه است، ولی 

با مقایسه ی روستا با شهر، سادگی آنجا را محرومیت می پندارند و با نگاه دلسوزانه به برخی جهادگران 
  مردم می نگرند .

هر روستا، شهر و حتی کشور در مقایسه با منطقه ای دیگر دارای محرومیت هایی است و هرگز نباید 
  این تفاوتها نسبت به منطقه ی ضعیف تر نگاه و رفتار حقارت آلود ایجاد کند.

ستید. ه یکند که ش فقیر و نیازمند یاریرفتار مبتنی بر نگاه فقرزدایی به مردم مناطق محروم، تلقین م
ندی و رضایتمندی از زندگی ایجاد خواهد  این نگاه آثار زیان باری همچون احساس حقارت، عدم توا

  کرد.
ابتدا  تصور ذهنِی جهادگران از  از برای پیشگیری از تحقیر اهالی می توان اقداماتی انجام داد از جمله:

ند و غيور باشد. هر دیدگاِه ديگري غ از این، ناخودآگاه پيامدهاي  مردم منطقه، تصوير مردمي عز
همچنین  در مقابل اهايل، از عمق محروميت هاي منطقه، ابراز شگفتي  نامطلو درپي خواهد داشت.

ت نکنید و تصاویر و فیلم هایی که از منطقه منترش می کنید فقط از محرومیت ها و کمبود ها  و ح
 نباشد.


