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مگر  ،يالتيتشك يچه يباست كه رق ينا يجبس يعتطب
را در  ريگد يالتبلكه تشك يست؛ضدّ انقالب ن يالتتشك

 ؛يگراست د گونهينا يج،. بسيگيردخودش م يبالها يرز
دفاع مقدّس، از اوّل انقالب، همواره  يدر دوره كهينكماا
افراد و جناحها و  يبود كه همه ياآن مجموعه يجبس

  .يگرفتخود م يبالها يررا ز ختلفم يگروهها
 يبالها يرهمه را ز يدكه بتوان يدحركت كن يطور شما

بار شما خواهد آمد؟  يرز يالبته چه كس. يريدخودتان بگ
 ياز اصولتان تخطّ يدكه اصول شما را قبول كند. شما نباآن
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 مقدمه ١
 .است.. یجهاد یجهادگران در عرصه پژوهش ها یاتسند حاصل تجرب ینا

 درباره  حوزه پژوهشي ٢
یکی از مشکالت جوامع محروم و دورافتاده نبودن هیچ نام و نشانی از آن ها در سازمان ها و ادارات و 
ندی های بومی شان آشنا شد  فضاهای آکادمیک و دانشگاهی است. باید این مردم را شناخت با نیازها و توا

امی آن ها را به دیگران شناساند. به این ترتیب ما توانسته ایم ادب یات محرومیت زدایی را وارد فضای و 
آکادمیک کنیم. در واقع این راهی است برای به وجود آوردن روحیه ی محرومیت زدایی در قرش دانشجو و 

 فضای آکادمیک کشور تا بدین وسیله بتوانیم به طور علمی و دقیق تر مشکالت این مناطق را مرتفع کنیم.
يدر اینجا مقصود از حوزه پژوهش "بهره از توان علمي و عميل اساتيد دانشگاهي، دانشجويان و  گ

   هاي مختلف جهت حل علمي مشكالت مناطق محروم" است.متخصص رشته
دانشجو باید با اقشار مختلف جامعه در ارتباط باشد، باید مسائل را از نزدیک ملس کند، تا بتواند از 

خواند، صورت مطلبی میتفاده کند. در غیر اینپتانسیل دانشگاه برای رفع علمی و عملی مشکالت مردم اس
  دهد که بعضا هیچ ارتباطی با نیازهای واقعی جامعه ندارد.ای انجام مینویسد و پروژهای میمقاله

چنان گسرتده، عمیق و علمی شود که بتواند جامعه دانشگاهی های جهادی باید آنحوزه فعالیت حرکت
ى عدالتکشور را با مناطق محروم کشور پیون   محور را در او زنده کند.د داده و  تفكر پيگ

  اهداف ورود به اين حوزه ٣
  های جهادی به حوزه پژوهشی اهداف ملی و تشکیالتی مختلفی را به همراه دارد. ورود گروه

  اهداف ملی -الف
 پیوند قرش دانشگاهی کشور با اقشار مختلف جامعه بویژه قرش کم برخوردار  
  فارغ التحصیالن دانشگاهی از کشور با ملس کردن مشکالت از نزدیک و دیدن نقش کاهش میزان خروج

  خود در رفع مشکالت
 ی از ظرفیت مراکز علمی، پژوهشی کشور برای رفع مشکالت   استفاده بهینه و حداک
 هایی علمی و عملیکمک به دولت در رفع مشکالت مناطق کم برخوردار با ارائه راه حل 
 ه گری منصفانه و آگاهانه بین جهادگران و دانشجویانتقویت روحیه مطالب 
  اهداف تشکیالتی -ب
 ها از دانشجویان های جهادی و به دنبال آن افزایش  دامنه مخاطبین گروهگسرتش حوزه فعالیت حرکت

  رصفا کارشناسی به دانشجویان ارشد و دکرتی
 های جهادی و فضای علمی دانشگاه ایجاد ارتباطی مستمر بین گروه  
 های جهادی بین دانشگاهیان، مسئولین کشور و قرش کم برخوردار جامعهتقویت وجهه گروه  
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 های مستمر که در های جهادی مقطعی به حرکتهای جهادی و تبدیل شدن حرکتسازی حرکتبومی
  آن مسافرت جهادی محوریت ندارد.

  كارگروه  پژوهش ٤
د پیدا کنند، بهرت است در کنار سایر کارگروه ها(فرهنگی، گروه هایی که بنا دارند در این حوزه به طور جدی ورو 

عمرانی ، آموزشی و ..) کارگروهی با موضوع پژوهش  با ویژگی های ذیل تشکیل دهند. البته این بدین معنا نیست 
 که دیگر اعضای گروه در این حوزه ورود پیدا نکنند . بلکه یکی از فعالیت های گروه پژوهشی باید درگیر کردن و

امی اعضای یک گروه جهادی در فعالیت های پژوهشی باشد.   همراهی اذهان 
گروه  پژوهش باید متشکل از افرادی با این خصوصیات باشد: معتقد به فعالیت پژوهشی به عنوان کاری 
جهادی، دارای تخصص های مختلف برای ورود و تحقیق در یک جامعه ی روستایی، آشنا با روش های تعامل و 

ط گیری با افراد جامعه و در نهایت آشنا با تکنیک های علمی الزم برای جمع آوری داده و بررسی و نتیجه ارتبا
  گیری آن ها.

ی توان برای یک جامعه و نیازهایش به  اما یکی از ویژگی های اصلی گروه پژوهشی صرب و پشتکار است. 
دی نیستند بلکه با فقر اطالعاتی و فقر فرهنگی راحتی نسخه پیچید. گاهی جوامع هدف ما اصال دچار فقر اقتصا

مواجه اند و شناخت چنین مسائلی و همچنین شناخت الیه های زیرین یک جامعه چیزی نیست که به راحتی 
بدست آید. گاهی گروه های جهادی وارد یک منطقه می شوند و از ظاهر جامعه برداشتی می کنند و نیازی را 

طحی بودن آشنایی شان برداشت درستی نیست و با واقعیت آن جامعه فاصله ی تشخیص می دهند که به دلیل س
ی  بسیار دارد. گاهی به دست نیاوردن همین شناخت موجب می شود که نه تنها به جامعه ی مورد نظر کمک 

پشتکار  و کنیم بلکه به آنان رضبه هایی نیز وارد میکنیم. به دست آوردن شناختی همه جانبه احتیاج به زمان و صرب
  اعضای گروه های جهادی دارد.

  فرايند حل علمي مشكالت مناطق محروم ٥
جهادگران، پس از ورود به مناطق، به مشاهده و بررسی دقیق محیط داخلی و خارجی پرداخته و در قالب 

سپس  ایند،ها و نقاط قوت و ضعف منطقه را ثبت میپرسشنامه، تک نگاری، عکس، فیلم و... ، تهدیدات، فرصت
جا با استفاده از ها و یا مراکز علمی، پژوهشی برده و در آنمستندات منطقه را برای تحلیل و بررسی به دانشگاه

کار وهای ایجاد کسبهای علمی و یا طرحنامه و پروژهحل را درقالب پایاننظران، راهاساتید، دانشجویان و صاحب
  دهند.ارایه می

  :الزم به ذکر است که
یتحلیل مشکالت و نیز ارائه راه -۱ گیرد، زیرا ممکن است تخصص حل لزوما توسط اعضای گروه جهادی صورت 

  .و تجربه کافی را نداشته باشند
یها نیز رصفا جهادیمجری طرح -۲   .باشد. طرح می تواند از نوع سیاست بوده و توسط دولت اجرا گرددها 
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های جهادی حلقه وصلی بین مسئولین دولتی و قرش دانشگاهی و متخصص جامعه هستند.گروه در اصل گروه
در بررسی مشکالت نباید تنها به توان علمی و عملی خود نگاه کند. زیرا این توان محدود است و بدیهی است 

ی   ای در منطقه ایجاد کند. تواند تغییر عمدهناامید شود که 
ایی از فرایند حل مشکالت مناطق محروم توسط گروه های جهادی به تصویر کشیده شده است.  در اینجا 

ام این فرایند را به عهده بگیرند.   گروه ها باتوجه به توان و تخصص خود می توانند بخشی و یا 

  
  دو ایده ی موثر برای رشوع کار

ندی حرکت در این مسیر نیازمند همراه کردن -۱ های متفاوت است. لذا باید دامنه گروه افراد مختلف با توا
های جهادی را رصفا به جا که در این چند سال گذشته اغلب مخاطبین، حرکتجهادی را گسرتش داد . اما از آن

. دشناسند، نیاز است ابتدا این رویکرد را در بین مخاطبین رواج دهیهای سازندگی و یا مددجویانه میفعالیت
ها ، برگزاری جلساتی با اعضای هایی باموضوعاتی نظیر هدفمند کردن پایان نامهبرپایی غرفه، برگزاری نشست

  ها و.. می تواند به ش کمک کند.هیئت علمی دانشگاه
بایست حضوری فعال و مستمر در یک منطقه داشته باشید؛ بومی جهت موثر واقع شدن در این رویکرد، می -۲

تر کند که ارتباط ش با منطقه در طول سال حفظ شود، همچنین راحتکان را برای ش فراهم میشدن این ام
های جهادی را ندارند (نظیر اساتید و یا دانشجویان دکرتی) را برای توانید افرادی را که امکان حضور در مسافرتمی

  بررسی مشکالت به مناطق اعزام کنید.
  شناخت منطقه - گام اول 

برگزاری هجرت های 
چند روزه شناسایی

برگزاری اردو های 
 جهادی و آشنایی کامل

با منطقه

شناسایی مشکالت 
واقعی منطقه در 

مشورت با اهالی و 
مسئولین منطقه

بررسی مشکالت، در 
دانشگاه ها و سایر 

مراکز علمی و 
پژوهشی

یاف راه حل علمی
پایان نامه ، پروژه، (

..)طرح توجیهی و
ارائه راه حل به 
مسئولین و افراد 

مرتبط 

ا توسط گروه ی(اجرا 
 -گروه های جهادی

..)توسط دولت و

بازخورد و بازنگری 
طرح

مطالبه گری از /
مسئولین

رشوع مجدد
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از مشکالتی که گروه های جهادی با آن مواجه هستند این است که بدون شناخت دقیق و درست از جامعه  یکی
ی توان شناخت درستی از  هدف وارد یک روستا می شوند. بدون شناخت از فرهنگ و آداب و رسوم یک جامعه 

قالب تعداد افرادی بیگانه می نیازهای واقعی مردم کسب کرد.زیرا مردم یک روستا یا جامعه ی کوچک به ما در 
د افراد آن جامعه  د کرد. برای موفقیت در هر جامعه ای باید ابتدا اعت ی توان به آن ها اعت نگرند که به راحتی 
ی گیرد مگر با شناخت دقیق و درست که چنین شناختی احتیاج به زمان و برنامه  را بدست آورد. و این صورت 

  ریزی دارد.
اولین گام برای بهبود وضعیت یک منطقه، آشنایی کامل با آن منطقه است. بخشی از این آشنایی قبل از 

های کلی منطقه و امکان برگزاری گیرد که در آن ویژگیهای جهادی و در قالب شناسایی منطقه صورت میهجرت
  ای نداریم)ه این نوع شناسایی اشارهگردد. (در اینجا ما بهجرت، بررسی می

 گیرد. شاما شناخت کامل تنها با حضور مستمر در یک منطقه و در گفتگو با اهالی و مسئولین صورت می 
امی فرصتمی ها و توانید در طول هجرت با کمک حضار اردو، به طور تخصصی، به ارزیابی منطقه پرداخته و 

ایید. در این فرایند ممکن است مشکالت، نیازها و نکاتی استخراج کنید که حتی مردم تهدیدات منطقه را ارزیابی 
  .و مسئولین منطقه نیز به آن توجهی ندارند

 هارساختزی، تحصیلی، وضعیت جمعیت، اقلیم و جغرافیا اند از:برخی پارامرتهای اصلی شناسایی منطقه عبارت
عی، وضعیت اشتغال، مسائل دامپروری کشاورزی و ن،صنایع، معاد، اشتغال، های اقتصادیمزیت،   ،امنیت، اجت

  .بهداشت، فرهنگ و..
در شناسایی باید از منابع مختلفی مدد بگیریم. اکتفا کردن به نظرات یک گروه خاص، اطالعات جامعی را در 

ی ر نگاه مسئولین وجود دهد، به عنوان مثال ممکن است توسط اهالی، نکته ای مطرح شود که داختیار ما قرار 
ندارد همچنین ممکن است یک روستایی به برخی از نیازهای اصلی خود توجه نداشته باشد و ش را به سوی 

  نیازهایی سوق دهد که در نگاه کلی دارای اولویت چندانی نباشد.
راهکارهای توسعه و پیرشفت بررسی مجموع نظرات مسئولین، روستاییان و جهادگران می تواند ما را به سوی 

  منطقه سوق دهد.
  های موثر در شناخت منطقهگروه

مسئولین
  

 –معاون استاندار  -استانداری و فرمانداری ( استاندار
معاونت سيايس، امنيتي و  -معاونت برنامه ریزی و اشتغال 

عي  – GISدفرت آمار ، اطالعات   –گروه مشاوران جوان   -اجت
  دفرت آموزش و پژوهش ) –دفرت امور روستایی 

  کمیته امداد امام خمینی ( ره )
  جهاد کشاورزی

  سازمان بسیج سازندگی
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  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
اث فرهنگي، صنایع دستی و گردشگري   سازمان م

  اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان
  آموزش و پرورش

  عشایریسازمان امور 
  سازمان بازارچه های مرزی

  امام جمعه
  و...

اهالی
  

  داردهدار و بخش
  شورای روستا

  ریش سفید -کدخدا
  بسیج روستا

  عا ( روحانی) روستا
  جوان و میان سال و کهن سال ) –اهالی روستا ( مرد و زن 

  و...
  

وب سایت
  ها

  مطالب استخراجی  آدرس  عنوان

برآورد جمعیت به تفکیک تعاونی ها   amar.org.ir  مرکز آمار ایران
  دام و

ساله  ۲۰سند توسعه استان ( چشم انداز   ـــــــ هاسایت استانداریوب
  استان )

  ها + میزان بارش و ....دمای هوای استان  wether.ir  سازمان هواشناسی کشور
رشکت سهامی مدیریت 

میزان بارندگی، جريان های سطحی و آب   wrs.wrm.ir  منابع آب ایران
  زیر زمینی ، رودخانه ها ، سدها و ...

  maj.ir  وزارت جهاد کشاورزی
بانک محصوالت کشاورزی و دامی 

گذاری های رسمایهاولویت –ها استان
  ها و ....کشاورزی و دامی استان
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وزارت صنعت،معدن و 
ی  –آمار اطالعات معادن و صنایع   mimt.gov.ir  تجارت سی

  هاکلی استان

  کمیته امداد
  امام خمینی ( ره )

emdad.ir  
طرح های  -آمار افراد تحت پوشش

یت از مددجویان (  –خودکفایی  نحوه ح
  تسهیالت )

بانک اطالعات روستایی ( جمعیت،  roostanet.ir  شبکه روستایی ایران
  نیروی کار ، زیرساختی )

سازمان صنایع کوچک و 
  آمار صنایع کوچک –آمار صنایع کشور   isipo.ir  های صنعتی ایرانشهرک

آمار صنایع دستی ، میراث فرهنگی و   ichto.ir  سازمان میراث فرهنگی
  گردشگری و ...

 های کشورآمار راه  mrud.ir  وزارت راه و شهرسازی
  

   :چند نکته جهت شناسایی موثر و مطلوب

 ها موجود است قبل از ورود به منطقه، آن بخشی از اطالعات کلی که در وب سایت بهرت است
وده و راحت تر به استخراج کنید تا در گفتگو با مسئولین و اهالی بتوانید از آن مطالب استفاده 

ی روز رسانها، به تاریخ بهمسائل مهم منطقه بپردازید. البته هنگام استفاده از مطالب وب سایت
  .لب توجه فرماییدمطا
 گیری در مصاحبه شونده شود و یا تواند باعث جهتگر میگاهی دیدن پرسشنامه در دست مصاحبه

گیری منفی داشته باشد یا قسمتی از حقیقت را بیان نکند، می توان نسبت به ثبت اطالعات جهت
ودن یک دستگاه ضبط به مدل گفت وگو با مصاحبه  شونده بدون در دست داش چیزی و پنهان 

  .صدا مبادرت ورزید
 ها فقط به صورت کمی مورد نیاز است  اما در برخی موارد آمار و کسب اطالعات در برخی زمینه

ی   .دکند و باید توصیف کیفی صورت پذیر اعداد دردی را دوا 
  ود تا در همواره باید هنگام حضور برای شناسایی در منطقه، هر روز اطالعات را بازیابی و ارزیابی 

های داده شده توسط مصاحبه شوندگان توسط تیم شناسایی برخی موارد تناقضات برخی جواب
  .توجه قرار گیردمشخص شود و در ادامه روند شناسایی مورد 

  حل علمييافتن راه -گام دوم 
ها و مشکالت منطقه ها ، محدودیتها ، تواناییای کامل از ظرفیتپس از شناسایی دقیق منطقه، مجموعه

ایه راهکارهای متناسب با آید. این مجموعه اطالعات خام ، بسرت مناسبی را برای شناخت مناسب و ار دست میبه
  .سازدساختار منطقه فراهم می
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جهادی با حضور در دانشگاه و یا دیگر مراجع علمی، به بیان مسئله می پردازد و با در اختیار  در این گام گروه
  ند.کقرار دادن مستندات حاصل از شناسایی و به چالش کشیدن مطالب آن، مخاطبین را به ارائه راه حل دعوت می

  کته: ن
 ای نداشته باشند تا ذهن مخاطب، قالب خاصی حل پیشنهادی خود اشارهها در بیان مسئله، به راهگروه

  پردازی کند.نگرفته و بتواند ایده
 یرصف اتکا به راه تواند کارساز باشد، لذا پس حل پیشنهادی مجامع علمی (دانشگاه، پژوهشگاه و..) 

اند، طرح ها و ایده ها مورد مطالعه ی که منطقه را از نزدیک دیدهاز ارائه راه حل، باید توسط افراد
قرار گرفته و به چالش کشیده شود، تا مالحظات منطقه در آن لحاظ شده و از حالت انتزاعی به عملیاتی 

  تبدیل گردد.
 مجموعه اقدامات این گام

 دسته بندی و اولویت بندی مسائل منطقه 
  دعوت از دانشجویان، اساتید و فارغ فراخوان عمومی در سطح دانشگاه)

 التحصیالن)
 مرتبط هایبا دانشجویان و اساتید رشته های موضوعیبرگزاری نشست 
 تخصیص پروژه، پایان نامه، کارآموزی و.. مرتبط با مسائل 
 سپاری موضوعاتی که خارج از توان و یا تخصص دانشگاه استبرون 
  زیابی دقیق راهکارهای پیشنهادیار 
  تدوین یک مدل کلی (که در آن راهکارهای ارائه شده به عنوان جزیی از کل مطرح شده و میزان

 اثرگذاری هر کدام مشخص شده است) 
مکن است اساتید دانشگاه ها و برخی صاحب نظران، مستقی نتوانند برای منطقه گامی بردارند و اصال م

توانید رصفا یک دید کلی از منطقه و ش را نداشته باشند؛ لذا در جلسه با این افراد میفرصت شنیدن مطالب 
ایید که از ظرفیت علمی و پژوهشی مجموعهنیازهای آن ارائه دهید و آن   شان  استفاده کنند.ها را مجاب 

ب ها باشید تا با جوانه ایدهای را به راحتی نپذیرید. سعی کنید ش اولین نقدکنندحل و یا ایدهنکته: هر راه
  مختلف آن آشنا شوید و در مرحله اجرا با مشکل مواجه نشوید.

 حل و اجراي آن ارائه راه -گام سوم 
  :به طور معمول سه گروه مخاطب در ارائه راه حل وجود دارد

  صاحبان نفوذ ، نخبگان دانشگاهی منطقه و ... )اهالی ( مردم ، جوانان ، بزرگان و  .١
  مسئولین دولتی .٢
  حامیان ( خیرین، رسمایه گذاران، تعاونی ها و.. ) .٣



  جهادی

۱۰ 

ود. در ارائه راه حل به راه حل باید به گونه ای علمی و دقیق باشد که بتوان آن را  به مخاطبین مختلف ارائه 
سازی اف راه حل، باید میزان اثرات مثبت و منفی پیادهمسئولین منطقه، ضمن بیان مستندات علمی و چگونگی ی

طرح در منطقه را تبیین کرده و نقش دولت، مردم و گروه جهادی را در اجرای طرح تبیین کرد. حامیان و اهالی 
ایند.   نیز بیشرت به اثربخشی و مزایای طرح دقت می 

های تواند به زیرساختصنایع بزرگ باشد، میتواند نیازمند تاسیس تواند از نوع سیاست باشد، میطرح می
های منطقه توجه داشته باشد و بطور کلی ابعاد طرح ممکن است بگونه ای باشد که اجرای آن از دست گروه

ر کنید. دهای دولتی مرتبط پیشنهاد داده و ازآنها مطالبه میجهادی خارج باشد. در این صورت طرح را به سازمان
هرت گیرد، مسئولین ببه نوعی علمی و با ذکر استدالل دقیق و با پشتوانه دانشگاه صورت میجا چون مطالبه این

  همکاری خواهند کرد.
ویژگی و های اقتصادی خرد و متوسط، با نگاه به اند. ایجاد بنگاهوکارها از نوع ایجاد کسباما اغلب طرح

برد برای خودکفایی مناطق است که با مطالعاتی در های ساده و در عین حال پرکار حلرشایط مناطق، یکی از راه
جا پس از مطالعه فنی طرح، ارزیابی بازار، بررسی مالی توان به آن دست یافت. در این اینسطح دانشجویی می

  شود. گذاران دعوت به همکاری میو.. ، از اهالی و رسمایه
های جهادی نتوانند هم کارا باشد اما گروه ها این است که یک طرح هرچقدرنکته حائز اهمیت در اجرای طرح
 های اصلیسازی آن همراه کنند، به رسانجام نخواهد رسید. لذا یکی از تالشمسئولین و اهالی منطقه را در پیاده

جهادگران بخصوص در طول مسافرت جهادی، توجیه اهالی و مسئولین و تالش برای همراهی آنها از ابتدا تا اتنهای 
  مسیر است.

وجه به ظرفیت های انسانی منطقه بخصوص جوانان، دانشجویان و فارغ التحصیالن ، در اجرای هرچه بهرت ت
طرح ها  بسیار حائز اهمیت است به طوری که گروه می تواند تنها مشاور و پشتیبان طرح بوده و اجرای کامل آن 

اید.   را به مرور زمان به آنها واگذار 
  
 روي و نحوه غلبه بر آنهاي پيش چالش ٦

تواند اثرات منفی ها میهایی روبروست، توجه به این چالشهای جهادی به این عرصه با چالشورود حرکت
  ها اشاره خواهیم کرد:حاصل از آن را کاهش دهد، در اینجا به برخی از چالش

یاند  لذا در بازه زمانی محدودی که در های جهادی اغلب کوتاه و مقطعیحرکت )۱ د تواننمناطق حضوردارند، 
  ای داشته باشند.فعالیت گسرتده

 های جهادی ای گروههای جهادی است. حضور دو سه هفتههای حرکتمتاسفانه این مسئله یکی از آسیب
شود که این حضور در سایر در مناطق محروم هر چند بسیار مفید است اما وقتی اثربخشی آن زیاد می

 ادامه پیدا کند. فصول و ایام سال نیز 
 تواند حضور در مناطق را مستمر و اثربخش کند. در حال های تخصصی چند نفره میتشکیل کارگروه

های مختلف فرهنگی، کنند که در حوزههایی در مناطق به طور مستمر فعالیت میحارض تنها گروه
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ول سال یک یا دو مسافرت با ها در طاند. این گروهزایی به طور ویژه ورود کردهعلمی و نیز اشتغال
ی جهادگران در مناطق دارند و در دیگر ایام سال توسط گروه های تخصصی چند نفره به حضور حداک

 پردازند.پیگیری مشکالت مردم در ارتباط با اهالی و مسئولین می
یگروه )٢ اد دهند و توانند راه حلی پیشنههای جهادی شناخت کامل و جامع نسبت به مناطق ندارند لذا 

  اقدامی کنند که همه جانبه و با در نظر گرف رشایط منطقه باشد. 
 ها  از استان خود به استانی دیگر های جهادی. جابجایی گروهگردد به بومی نبودن گروهاین آسیب برمی

یضمن تحمیل هزینه  دهد که جهادگران به طور جامع و عمیق با مناطقهای باالی حمل و نقل، اجازه 
ی گذارد گروه به طور مستمر پیگیر مشکالت منطقه آشنا شوند و از طرفی به علت سختی و دوری راه 

  باشد. 
  در اینجا اولین توصیه به گروه های جهادی این است که در استان خود و یا در نهایت استان مجاور

وهی سان به بوشهر رفته و گر فعالیت داشته باشند. لزومی ندارد که به عنوان مثال یک گروه از استان خرا
 از بوشهر به خراسان! 

 ای را اما در صورتی که بنا به دالیل مختلف، امکان فعالیت در استان خود را ندارید بهرت است منطقه
برای حضور چند ساله انتخاب کنید تا به مرور زمان شناخت جامعی نسبت به مردم، مسئولین، فرهنگ، 

منابع طبیعی و.. پیدا کنید. همچنین حضور چند ساله و موثر در یک  آداب و رسوم ، منابع انسانی،
د اهالی و مسئولین را به دنبال خواهد داشت.  منطقه اعت

ها از عمق های مختلف ندارند، لذا طرح و پیشنهادات آنگروه های جهادی تخصص و تجربه کافی در زمینه )۳
 کافی برخوردار نیست.

 نطور که اشاره شد، تحلیل م حل لزوما توسط اعضای گروه جهادی صورت شکالت و نیز ارائه راهه
گیرد، گروه ها به عنوان حلقه وصلی بین اهالی، مسئولین و جامعه علمی و تخصصی کشور هستند ی

که پس از حضور مستمر در منطقه و بررسی مشکالت مردم از نزدیک، با کمک سایر نهاد ها و متخصصین 
ز توانند اهای دانشجویی به راحتی و به خوبی میگردند. خصوصا گروهناسب میامر به دنبال راه حل م

  ها در این حوزه استفاده کنند.ظرفیت دانشگاه
 های دولتی و مردم همکاری و مشارکت الزم را نخواهند داشت.ها دستگاهدر اجرای طرح )۴

 حضور مخلصانه و مفید خود در یک  گردد که چگونه بتواند بادر ارتباط با اهالی، این به ه گروه برمی
اید. د اهالی و معتمدین و بزرگان منطقه را کسب   منطقه و در طول مسافرت های جهادی، اعت

 های پیشنهادی پس از مطالعات دقیق و با استفاده از نظرات کارشناسی در ارتباط با مسئولین، وقتی طرح
د و القدور در قالب یک طرح استانداصاحب نظران و حتی رد و یا پروپوزال علمی ارائه شود، اعت

ود.  مشارکت مسئولین را جلب خواهد 
 فقر اطالعاتی در مورد مناطق محروم )٥

  یکی از چالش ها فقر اطالعاتی موجود در فضاهای کتابخانه ای و سازمانی است. در مورد جوامع
اگر هم اطالعاتی وجود دارد محروم و دورافتاده یا اطالعات موجود نیست و یا بسیار اندک است و 

بسیار قدیمی و کلی است. درحالی که بسیاری از این جوامع دارای فرهنگ های بسیار پیچیده و زیبا 
و دانش بومی بسیار غنی هستند که اصال شناخته نشدند.  بنابراین معموال ما باید وارد یک فضای 

را خود به دست آوریم. و این نیاز مند  بکر و ناشناخته در روستا شویم و زیر و بم های این جوامع
 صرب و حوصله و تالش فراوان است.


