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مقدمه
در این جزوه با جمع آوری تجربیات مسئولین گروه های جهادی در عرصه مدیریت و نگاهی به متون 

آموزشی تدوین شده و دوره های ارائه شده ، به طور خالصه به بیان اصول اولیه ، راهکارهای کاربردی و نیز 

باید ها و نباید های مدیریت اردوی جهادی می پردازیم.

برای فهم بهتر مطالب، پس از بیان مطالبی کلی در خصوص تشکیل گروه جهادی، فرایند برگزاری اردو را 

به سه بخش قبل، حین و پس از اردو تقسیم کرده و نکات مورد نظر را در ذیل هر بخش آورده ایم. همچنین 

به اختصار اشاره ای به ساختار گروه های جهادی )بخش ستادی و کارگروه های تخصصی( داشتیم و در پایان 

آسیب هایی که گروه های جهادی و مناطق محروم را تهدید می کند را بیان نموده ایم.

در تدوین این جزوه تالش شده فرایند به گونه ای ترسیم شود که متن بتواند به عنوان مرجع مورد 

استفاده تمام گروه های جهادی  اعمم از دانشجویی، طالب، محالت و.. قرار گیرد.
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مراحل و فرایند تشکیل گروه جهادی
قبل از هر اقدامی الزم است تا به کسب اطالعات کامل از ماهیت حرکت های جهادی ، دستور    

العمل ها و آئین نامه های موجود پرداخته شود؛ 

در مرحله بعد الزم است تا رایزنی ها جهت تشکیل هسته اول مدیریت گروه-4تا5نفر- صورت گیرد.   

نکته: اگر افرادی باسابقه  و با تجربه در اردوی جهادی  وجود ندارد که بتوان از آنان برای مدیریت اردو 

و گروه کمک گرفت، چندنفر از عالقه مندان را با یک اردوی جهادی با سابقه اعزام کنید، البته سعی کنید با 

مسئولین گروه هماهنگی نمائید تا این افراد به عنوان دستیار معاون یا کمک مسئول در اردو حضور داشته 
باشند.1

توجیه و ارتباط با مسئولین ذی ربط)پایگاه ، حوزه و...(.   

تدوین اساس نامه و تعیین نام گروه )به منظور  هویت بخشی به گروه و نشان دادن  وضعیت و خط    

فکری گروه و نحوه مدیریت و تصمیم گیری در گروه(

در مراحل بعدی می توانید اساسنامه گروه را طبق نیاز و ضرورت به روز کنید، برای این امر یک بند    

یا تبصره در اساسنامه قرار دهید که ظرف مدت مشخصی در آن بازنگری و آن را بازپیرایی کنید.

سعی کنید یک مکان مشخص)دفتر، پایگاه، مسجد، حسینیه و...(را برای جلسات و مدیریت گروه    

در نظر گرفته و یا در صورت توان ، احداث یا خریداری نمائید. 

وضعیت مطلوب گروه و وضعیت فعلی گروه را در نظر گرفته و یه سند چشم انداز با در نظر گرفتن    

برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت گروه برای رسیدن به اهداف عالی خود در نظر بگیرید.

فعالیت های گروه را خاص برگزاری مسافرت جهادی  خالصه نکنید و برنامه های مستمر در طول    

سال درنظر داشته باشید.

سعي کنید  پس از کسب تجربه کافی گروه را به سمت مؤسسه و سمن شدن سوق دهید تا هم از    

این ظرفیت عظیم استفاده کنید و هم اینکه گروه قدرت عمل بیشتري پیدا کند.

1- محسن اکبری، گروه جهادی روح اهلل، دانشگاه امیرکبیر
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تبیین 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 که گروه های مختلف مطرح کردند اشاره می کنیم:

محرومیت زدایي مادي و معنوي از میهن اسالمي با رویکرد جامعه نبوي - خدمت به مردم1   

تربیت نیروی هم تراز انقالب اسالمی ، ایجاد زمینه ای برای کشف و پرورش استعدادهای دانشجویان2   

ایجاد دلگرمی ، توجه و مطالبه گری در مسئولین منطقه و تقویت فرهنگ ایثار در کشور   

آشنایی دانشجویان و دانشگاهیان با گروه های جهادی و مناطق محروم برای قدر دانستن  نعمت    
های موجود و احساس تکلیف نسبت به محرومان3

بعد از مدت زمان 5 سال منطقه هدف به یک حد مطلوب از توسعه یافتگی برسد.4   

دانشجویان حداقل یک با با حرکت های جهادی آشنا شوند و بدین ترتیب بواسطه این دبیران، نسل    
آینده دانش آموزان تحت تاثیر آموزه های جهادی قرار می گیرند5

بین دانشجویان و روستاییان وابستگی معنوی ایجاد شود6.    

چهار هدف کلی داریم: اقتصاد مقاومتی ، اصالح فرهنگی، محرومیت زدایی، خود سازی در اعضای    
گروه7

دلگرم شدن مردم روستا با حضور دانشجویان در مناطق8   

راهبرد ها
برخی راهبردهای مطرح شده، برای رسیدن به اهداف فوق به شرح ذیل است:

1- تجربه همگانی
2- هادی کرمی-دانشگاه زنجان؛ محمد امین حیدری-پیام نور بوشهر؛ علی فراهانی - گروه شهید مجید پازوکی-دانشگاه سراسری اراک،  سینا باقری - 

دانشگاه علم و صنعت
3- غفار موسایی گله-گروه شهید علم الهدی-دانشگاه دولتی شهرکرد؛ محمد افسرده -گروه شهید مومنی دانشگاه خواجه نصیر

4- محسن نوری، دانشگاه شمسی پور
5- سهیل خیرخواه ، دانشگاه شهید رجایی

6- امیرعباس دخایی ، گروه حاج احمد متوسلیان- دانشگاه آزاد تهران جنوب
7- سادات مهریزی،پیام نور یزد

8- غفار موسایی گله-گروه شهید علم الهدی-دانشگاه دولتی شهرکرد
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برنامه ریزی و هدف گزاری مستمر1   

حضور مستمر و پیگیری مستمر در روستاهای هدف2   

تربیت کادر مجرب3    

مردم منطقه را  در کار و فعالیتمان شریک کنیم4   

ورود به کار دانشگاهی و تشکیل کارگروه شناسایی و حل و بررسی دقیق مشکالت منطقه5    

حرکت گروه به سمت اشتغالزایی و تعریف طرح های جامع تر برای جامعه آماری بزرگتر6   

دیدگاه مردم را با کار فرهنگی نسبت به شیعیان عوض کنیم7    

تشکیل کادر گروه جهادی
بهتر است کسانی را برای کادر گروه جهادی و اردوی جهادی انتخاب کنید که دارای ویژگی های ذیل 

باشند:

روحیه جهادی و تفکر بسیجی   

والیت پذیری   

توان رهبری و مدیریت   

عالقه   

پشتکار و همت   

سعه صدر و خونسردی و آرامش در هنگام بوجود آمدن مشکل   

تجربه و تخصص در امور محوله   

وجود تجربه و کارکشتگی در امور تخصصی امری بسیار مهم است، در عین این که به جوانان اعتماد 

1- سعید علی بخشی، گروه شهید محمد سلیمانی-بسیج دانشجویی شهرستان بندر انزلی
2- سعید علی بخشی، گروه شهید محمد سلیمانی-بسیج دانشجویی شهرستان بندر انزلی

3- سعید علی بخشی، گروه شهید محمد سلیمانی-بسیج دانشجویی شهرستان بندر انزلی؛  امیرعباس دخایی ، گروه جهادی حاج احمد متوسلیان
دانشگاه آزاد تهران جنوب

4- امیرعباس دخایی - گروه حاج احمد متوسلیان، دانشگاه آزاد تهران جنوب
5- سینا باقری، گروه دانشگاه علم و صنعت

6- سینا باقری، گروه دانشگاه علم و صنعت - محمد افسرده، گروه شهید مومنی دانشگاه خواجه نصیر
7- عزیزاهلل بارانی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
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کنید و از سپردن مسئولیت های مهم به آنان ابایی نداشته باشید، باید دقت شود در بعضی امور  باید از نظر 

کارشناس خبره و با تجربه استفاده کرد، که تصمیم گیری در این خصوص بستگی به مدیریت گروه و اردو دارد

روابط عمومی خوب   

مشورت پذیری و عدم خودبینی و خود رای بودن.   

یادآوری: بین مسئول گروه و مسئول اردو تفاوت وجود دارد؛ الزاما مسئول گروه، مسئول اردو نیست.

نکات و اقدامات پیش از اردو

تصمیم گیری در مورد کلیات هجرت
باتوجه به اهمیت و ضرورت برنامه ریزی، نیاز است مسئولین گروه قبل از برگزاری اردو متناسب با اهداف 

و آرمان های گروه، پیش بینی مکان ، زمان و مسئولین اردو را داشته باشند.

نکته: بعضی اوقات این بخش بدون جلسه و به صورت مشورت، گعده و رایزنی مشخص می شود.

شناسایی و ارزیابی منطقه، انتخاب پروژه
نخستین و مهم ترین مرحله در اردوی جهادی” شناسایی” منطقه کم برخوردار می باشد، هرچه شناسایی 

جامع، کامل و مانع باشد برگزاری اردو از زمان برنامه ریزی تا اجرا روند بهتری خواهد داشت. 

اهداف و ضرورت های شناسایی

دریافت تمام داده های مورد نیاز برای برنامه ریزی اردو. 

شناخت وضعیت و مختصات منطقه هدف اعم از مسائل فرهنگی، امنیتی، سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی، 

آداب و رسوم، نوع اقلیم ، وضعیت آب و هوا، جغرافیا و...
نیازسنجی منطقه در ابعاد فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادی و...1

انجام هماهنگی های مورد نیاز با معتمدین محلی و مسئوالن جهت برگزاری اردو.2

پیش شناسایی

1- زینب فتحی، دانشگاه تهران
2- علی اکبر عباس زاده، شبکه اجتماعی جهادیون
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قبل از سفر به منطقه، جهادگران می توانند با جمع آوری اطالعات الزم از طریق فضای سایبر، مکتوبات، 

ارتباط با افراد مطلع و با سابقه و همچنین مشورت با مسئولین سازمان های  محلی و.. از اتالف زمان وانرژی 

جلوگیری کنند.

توجه: پیش شناسایی بسیار مهم است، اگر به این مرحله توجه نشود، گاهی گروه مجبور می شود هزینه 

های زیادی صرف کند و چندین سفر شناسایی انجام دهد و درآخر به نتایجی برسد که با استفاده از منابع 

موجود می توانست به آنها برسد.

شناسایی اولیه

اردو،  سابقه  هدف،  منطقه  تا  )فاصله  فراوانی  های  مؤلفه  به  توجه  با  و  است  نسبی  امری  شناسایی   

خصوصیات منطقه و...( تعداد مسافرت ها و زمان هر سفر و تعداد اهراد حاضر در اردو می تواند متغیر می باشد. 

گاهی می توان با یک بار شناسایی به هدف مورد نظر رسید و گاهی نیاز به چندین سفر است. ولیکن معمول 

بر این است که شناسایی در دو مرحله انجام می گیرد.

 باید در خصوص کلیه امور و عرصه های مورد نظر گروه، منطقه را مورد شناسایی قرار داد، که در این 

صورت یا باید به نمایندگی از هر عرصه اردو یک نفر برای شناسایی اعزام شود یا اینکه تعداد دفعات شناسایی 

را بیشتر کرد، که با توجه به هزینه، زمان زیاد مورد نیاز جهت شناسایی معموال هیچ کدام از این دو امر قابل 

تحقق نیست، لذا توصیه می گردد؛ با در نظر گرفتن توان گروه و برنامه های اردو، تیم شناسایی در عین چابک 

بودن، دارای تجربه کافی در خصوص کلیه عرصه های اردو باشند.

سعی کنید در حاشیه شناسایی اردو اطالعات تقریبا کامل، جامع و مانعی از منطقه بدست آورید، اعم از:

1- میزان تاثیرگذاری و نحوه فعالیت نهادها و ارگان های نظام.  

2- حساسیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قومی قبیله ای و...

3- نحوه ی نگرش مردم منطقه به اردوهای جهادی. 

4- هویت و پیشینه ی تاریخی منطقه. 

5- مذاهب موجود در منطقه، تعداد پیروان و رابطه آنها با یکدیگر

6- سطح سواد و تحصیالت مردم. 

7- نخبگان، تاثیرگذاران و معتمدین منطقه.  
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8- ناهنجاری های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی ،بهداشتی جامعه اعم از بیکاری ، فقر مادی و 

معنوی، بیماری های شایع، اعتیاد، نرخ نفوذ ماهواره، طالق، مهاجرت به شهر، بیکاری، درگیری های قومی 

و قبیله ی، تعصبات بیهوده و...

9- بافت جمعیت. 

10- مشکالت و کاستی ها. 

11- نقاط تجمع و تاثیر گذار منطقه)شوراها، مساجد، نماز جمعه و جماعت، کانون ها و...(.

سعی کنید آمار علمی و دقیق از منطقه تهیه نمائید تا در پژوهش ها و برنامه ریزی های گروه و دستگاه 

های ذی ربط مورد استفاده قرار گیرد. قابل ذکر است؛ آمار دقیق ولی جزئی بهتر از آمار کلی ولیکن مبهم ، 

غیر دقیق  و غیر قابل استناد می باشد. 

پیشنهاد: برای شناسایی جامع منطقه و تدوین برنامه ای مستمر جهت پیشرفت منطقه، می توانید از بسته 

پژوهش و “فرم شناسایی مناطق محروم”، هسته توانمندسازی استفاده نمایید.

منابع شناسایی

منابع مختلفی برای شناسایی می توان به آن مراجعه داشت به شرح ذیل اند:

مسئولین:

استانداری و فرمانداری ) استاندار- معاون استاندار ، معاونت برنامه ریزی و اشتغال - معاونت سیاسي،    

امنیتي و اجتماعي-  گروه مشاوران جوان  دفتر آمار ، اطالعات  دفتر امور روستایی دفتر آموزش و 
پژوهش (1

معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری2   

کمیته امداد امام خمینی )ره(   

جهاد کشاورزی   

سپاه منطقه3   

1-  محمد موسی زاده،گروه جهادی شهید احمدی روشن، دانشگاه مالیر استان همدان - سادات مهریزی، پیام نور یزد
2- امیرعباس دخایی، گروه حاج احمد متوسلیان، دانشگاه آزاد تهران جنوب

3- غفار موسایی گله-گروه شهید علم الهدی-دانشگاه دولتی شهرکرد
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سازمان بسیج سازندگی، معاونت سازندگی بسیج دانشجویی1   

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان   

سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستی و گردشگري   

اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان   

آموزش و پرورش   

سازمان امور عشایری   

سازمان بازارچه های مرزی   

امام جمعه   

اهالی:

دهیار و بخش دار   

شورای روستا   

کدخدا - ریش سفید   

بسیج روستا   

عالم )روحانی( روستا   

اهالی روستا )مرد و زن جوان و میان سال و کهن سال(   

دانشجویان بومی منطقه2   

وب سایت ها:

شبکه اجتماعی جهادیون   

سایت اطلس جهادی   

مرکز آمار ایران   

وب سایت استانداری ها   

1- سادات مهریزی، پیام نور یزد - امیرعباس دخایی، گروه حاج احمد متوسلیان، دانشگاه آزاد تهران جنوب
2- عزیزاهلل بارانی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
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سازمان هواشناسی کشور   

شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران   

وزارت جهاد کشاورزی   

وزارت صنعت،معدن و تجارت   

کمیته امداد امام خمینی )ره(   

شبکه روستایی ایران   

افراد مطلع

گروه های جهادی، فعالین فرهنگی و سایر نهادها و افرادی که سابقه ی حضور و فعالیت در این منطقه 

را داشته اند می توانند به عنوان یک مرجع مطلع محسوب شوند.

مؤلفه های  انتخاب مکان اجرای اردو

تامین امنیت منطقه هدف.1   

محرومیت منطقه و تناسب آن با توان گروه2.   

نیاز و ضرورت حضور درآن منطقه3.   

آمادگی فرهنگی مردم منطقه برای پذیرش گروه جهادی4   

امکان پشتیبانی و تامین امکانات برای برگزاری اردو در منطقه هدف.   

توان گروه و مطابقت آن با نیازهای منطقه5.   

قبال تعداد گروه زیادی به آنجا نرفته باشند و فعالیت گروه آنجا تکراری نباشد6   

فاصله منطقه تا مبدا خیلی زیاد نباشد تا هزینه های پیگیری مشکالت منطقه مضاعف نشود.7   

1-  سادات مهریزی،پیام نور یزد - علی اکبر عباس زاده، شبکه اجتماعی جهادیون - کتاب مدیریّت اردو، باید ها،نبایدها و راهکارهای کاربردی
2- تجربه همگانی

3- سینا باقری، گروه دانشگاه علم و صنعت
4- سهیل خیرخواه، دانشگاه شهید رجایی- سعید علی بخشی، گروه شهید محمد سلیمانی، بسیج دانشجویی شهرستان بندر انزلی 

5- علی فراهانی، گروه شهید مجید پازوکی، دانشگاه سراسری اراک - محسن نوری، دانشگاه شمسی پور - زینب فتحی، دانشگاه تهران
6- آیدا احمدی، گروه جهادی منتظران مهدی، بسیج دانشجویی شهرستان زرند

7- امیرعباس دخایی، گروه حاج احمد متوسلیان، دانشگاه آزاد تهران جنوب
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مناطقی که به لحاظ فرهنگی و اعتقادی دچار فقر بوده و یا تهدید نفوذ وهابیت و.. باشد1.   

تمرکز جمعیتی قابل قبولی داشته باشد و نیز روستایی که برای اسکان و فعالیت انتخاب می کنیم    
می بایست یک مرکزیتی نسبت به روستاهای اطراف داشته باشد2

امکان حضور و فعالیت چندساله در منطقه باشد3.    

در شناسایی و انتخاب منطقه دو امر بسیار ضروری است. اول امکان سنجی امدادرسانی. به این معنا که 

ممکن است منطقه یا مناطقی وجود داشته باشد که به لحاظ فقر و نیاز به کمک شرایط بسیار حادی داشته 

باشند اما شرایط و امکانات الزم برای برگزاری اردوهای جهادی در آنها وجود نداشته باشد. به طور مثال 

مناطقی که به لحاظ جاده شرایط صعب العبوری دارند برای اردوهای جهادی مناسب نیستند چراکه خطر 

حوادث ناگوار باالست. مواردی نیز هست که حضور اردوی جهادی برای منطقه هزینه هایی دارد که برای 

منطقه مشکل ساز است. مثال مناطقی که مشکل آب یا برق حاد دارند امکان برگزاری اردو با تعداد افراد باال 

در آنها وجود ندارد. یا حتی تامین امکانات ابتدایی مانند سهمیه آرد مورد نیاز برای نان اردو. بنابراین توصیه 

اکید می شود که مسئولین اردوها در انتخاب منطقه با دید واقع گرایانه نسبت هزینه ها و منافع خود را برای 

منطقه ارزیابی کنند.

دوم با توجه به فعالیت هایی که در توان اردوی مورد نظر است منطقه را انتخاب کنندمثال یک گروه 

جهادی دانشجویی که توان باالیی در امر آموزش دارد باید منطقه ای را انتخاب کند که تعداد دانش آموزان 

نیازمند در آن حداکثری باشد. نه اینکه با انتخاب منطقه غلط این عرصه از فعالیت های خود را محدود کند.

سعی کنید محل برگزاری اردو های خود را در یک یا حداکثر دو نقطه متمرکز کنید. حضور مستمر 

و مداوم و بلند مدت برکات فراوانی دارد. مانند: شناخت مسئولین، شناخته شدن شما توسط مسئولین، 

شناسایی نکات مهم و کلیدی منطقه و مردم، پذیرش بهتر توسط مردم منطقه، جلوگیری از اتالف وقت و 

انرژی،  بهره وری هرچه بیشتر و شکوفایی استعدادها و...

1-  عزیزاهلل بارانی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان -  هادی کرمی، دانشگاه زنجان-  زینب فتحی، دانشگاه تهران - سلمان شریفی، گروه شهید ابراهیم هادی
2-  محمد موسی زاده، گروه جهادی شهید احمدی روشن-دانشگاه مالیر استان همدان - سادات مهریزی، پیام نور یزد

3- غفار موسایی گله، گروه شهید علم الهدی، دانشگاه دولتی شهرکرد
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مدت و زمان برگزاری اردو

1-  اردوهای جهادی توان آن را دارد که در تمام سال برگزار شود ولیکن سعی کنید زمانی را انتخاب 

کنید که بیشترین بازده را داشته باشد.

2-  مساله مهاجرت فصلی اهالی منطقه حتما مورد توجه قرار دهید. مثال در ایامی از سال همه مردان 

یک منطقه برای کار مهاجرت می کنند. یا همه دانش آموزان منطقه به مدارس شبانه روزی می روند1.

3-  در محاسبه زمان رفت و برگشت و رفت وآمدها دقت فراواني داشته باشید تا با مشکالت امنیتي، 

امدادرساني در مناطق صعب العبور، حرکت در شب و... مواجه نشوید.

4-  مدت زمان برگزاري اردو را حتما منطقي در نظر بگیرید، افراط و تفریط در این امر تبعات جدي به 

بار خواهد آورد. حضور بیش از حد باعث ریزش افراد و خستگي و فرسایشي شدن اردو مي گردد و زمان کوتاه 

باعث عدم شناخت روحیه جهادي براي شرکت کنندگان و نیمه کار ماندن فعالیت ها و بسیاري از مشکالت 

دیگرمي شود. زمان معمول و رایج که بیشترین بازده را داشته بین10تا15روز مي باشد. زمان برگزاري اردو 

بستگي به مؤلفه هاي فراواني دارد مانند؛ توان گروه، تعدا عرصه ها، نیاز منطقه، زمان برگزاري)ایام نوروز، 

تابستان و...(، مراسمات و ایام خاص پیش رو)ماه رمضان، ماه محرم، مراسمات قومي و بومي منطقه و...(، 

نیاز منطقه و...

جلسه بررسی و تصمیم گیری

بعد از شناسایی نیاز است تا مسئولین گروه با توجه به اطالعات بدست آمده از منطقه، شرایط را بررسی 

و تصمیم گیری نمایند که این منطقه با ویژگی های مورد نظر گروه منطبق است یا خیر.

شناسایی تکمیلی

این مرحله تکمیل کننده مرحله شناسایی اولیه است و تصمیم گیری نهایی بابت اردو و هماهنگی 

تکمیلی با مسئولین در این بخش انجام می پذیرد. در این بخش نیاز است تا برآوردهای ابتدایی و نیازهای 

مورد نظر اردو احصاء گردد و نواقص موجود از اطالعات قبلی تکمیل شود.

1- محسن اکبری، گروه جهادی روح اهلل، دانشگاه امیرکبیر
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مالحظات شناسایی و انتخاب پروژه
1- با توجه به اهمیت مسئله شناسایی حتما حداقل سه یا دو ماه قبل از اردو اقدام به شناسایی از منطقه 

مورد نظر نمائید1.

2- حتما در انتخاب پروژه ها، نیاز مردم را در نظر بگیرید، تا در زمان اجرا حضور مؤثر داشته باشند و 

اینکه پس از پایان کار از آن مراقبت کامل داشته باشند. آمادگی فکری مردم بسیار اهمیت دارد،مثال وقتی 

همه روستا می گویند حسینیه می خواهیم ساخت حسینیه قطعا راحت ترین پروژه است. اما اگر نیازی داشته 

باشند که خودشان این نیاز رو درک نکرده باشند و نشود آنها را  قانع کرد حتی اگر ساخته شود بال استفاده 

می ماند.
3- سعی کنید پروژه هایی انتخاب کنید که نفع عمومی داشته باشد2

4- در هنگام شناسایی به هیچ وجه توقع بیش از اندازه ایجاد نکنید و وعده های خارج از توان یک گروه 

جهادی ندهید. فضایی بوجود نیاورید که احساس شود از مسئولین یا نمایندگان مسئولین نظام هستید3.

5- هنگام انتخاب پروژه های عمرانی و یا مکان اردو در سفر شناسایی دقت کامل داشته باشید تا توسط 

مسئوالن محلی کانالیزه نگردید و به سمت یک محل یا منطقه خاص مورد نظر هدایت نشوید. کامال نیازها و 

ضرورت های منطقه را شناسایی کنید، سعی کنید از کل منطقه بازدید داشته باشید.

6- اگر در منطقه ای قصد برگزاری اردو دارید که به زبان مردم بومی آشنایی ندارید  حتما از کسی که 

به این زبان تسلط کامل دارد در شناسایی و طول اردو کمک بگیرید.

7- در مرحله شناسایی و یا پیش قراولی حتما ضمن شناخت و تسلط بر قوانین موجود و نقش دستگاه ها 

و نهادهای همراه، جلسه پشتیبانی اردوهای جهادی را در سطح منطقه )شهرستان یا استان و...( با حضور 

مسئولین ذی ربط به صورت مکتوب و با صورت جلسه مصوب که نقش هر بخش مشخص شده باشد، تشکیل 

دهید تا درآینده مشکلی نداشته باشید.

8- بخوانید ولی نگوئید: انتظار بد قولی مسئولین را هر لحظه و هر جا داشته باشید البته بیشتر مسئولین 

1- محسن اکبری، گروه جهادی روح اهلل، دانشگاه امیرکبیر
2- محسن اکبری، گروه جهادی روح اهلل، دانشگاه امیرکبیر
3- محمد افسرده، گروه شهید مومنی دانشگاه خواجه نصیر
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اینگونه نیستند.

9- از حضور و فعالیت گروه جهادی دیگر در منطقه هدف چه در حال و چه در گذشته اطالعاتی کسب 

کنید تا خدای ناکرده موازی کاری نکرده باشید و راه درست آنها را ادامه دهید و از تجربیات و اشتباهات آنها 

درس بگیرید.

توجه: در برخورد با مردم و مسئولین وجهه گروه های دیگر را حتی در صورت فعالیت اشتباه خراب 

نکنید، زیرا اوال جهادی ها اعضای یک پیکرند و دوما همین برداشت از شما نیز در ذهن مخاطب نقش می بندد.

برنامه ریزی و تقسیم وظایف
برنامه ریزي به معناي اندیشیدن و تنظیم پیشاپیش امور, قبل از بروز وقایع و رویدادهاست تا در اموري 

همچون عرصه های عمرانی، فرهنگی، بهداشتی و.. نتایج مطلوبي بدست آید. بدیهي است با برنامه ریزي دقیق 

مي توانیم اشتباهات گذشته را جبران کنیم و نسبت به آینده هوشیارتر عمل کنیم. برهمین اساس نیاز است 

تا با تقسیم کار و تدوین برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت برای اردو و منطقه، و حرکت گام به 

گام در این راستا، اردوی موفق و اثرگذاری داشته باشیم.

در صورت توان برای منطقه برنامه ی محرومیت زدایی وسند توسعه تدوین نمائید1.   

 مشخص کردن عرصه های اردو و حیطه فعالیت آنها، با در نظر گرفتن مالحظات خاص آن عرصه.   

 انتخاب مسئولین کمیته ها و عرصه ها و تقسیم وظایف اردو و توجیه کامل مسئولین پروژه ها و    

کمیته ها.

استفاده از مشاوران و متخصصین در صورت نیاز.   

برگزاری جلسات مسئولین اردو جهت هم افزایی و تامل بیشتر.   

روش مدیریت گروه را حتما مشخص کنید و در اختیار اعضاء گروه قرار دهید. وظایف و اختیارات    

هریک از مسئولین مشخص گردد تا در شرایط خاص فرد تصمیم گیرنده مشخص باشد. این مسئله 

هرچند به ظاهر با روح جهادی همخوانی ندارد ولی از بسیاری از مشکالت و اختالفات جلوگیری 

می کند2.

1- صادق مفرد، گروه روح اهلل
2- محسن اکبری، گروه جهادی روح اهلل، دانشگاه امیرکبیر
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نیاز نیست همه اعضاء گروه در جریان تمام امور مدیریت گروه قرار گیرند زیرا بیان بعضی مسائل    

در اردو باعث ایجاد تشنج و جو نامناسب می گردد، یک مدیر موفق باید از بیان مسائل حاشیه ساز 

در جمع گروه خودداری کند و در صورت بروز چنین مسائلی سریعا به روشی مناسب این حواشی 

را از بین ببرد.

برای هر اردو یک نام مناسب و درخور )مانند نام شهدای منطقه( انتخاب کنید می توانید برای    

پروژه ها نیز نام انتخاب کنید.

تبلیغات و اطالع رسانی
شیوه و زمان اطالع رساني جزء نکات مهم و حساسي است که باید در این خصوص، دقت فراوان داشت، تا 

در عین به موقع بودن، زیبا و تاثیر گذار نیز باشد. در این خصوص ضمن استفاده از شیوه هاي نوین و روش ها 

غیر حضوري به گستره و دامنه تبلیغات نیز توجه کنید. 

برخی ابزار های تبلیغات عبارتند از: 

تبلیغات چهره به چهره1    

نمایشگاه جهادی2    

انتشار خاطرات اردوهای قبلی   

نشریه3   

پیامکی4    

ایمیل، سایت، وبالگ5    

پوستر، بنر6   

1- سعید علی بخشی، گروه شهید محمد سلیمانی، بسیج دانشجویی شهرستان بندر انزلی - سهیل خیرخواه، دانشگاه شهید رجایی -  ره نامه اهداف 
اردوهای جهادی - هادی کرمی، دانشگاه زنجان - سادات مهریزی، پیام نور یزد - میثم گیالنی، شبکه اجتماعی جهادیون

2- سلیمان جای، گروه فردای سبز، دانشگاه صنعتی شریف( )سعید علی بخشی، گروه شهید محمد سلیمانی، بسیج دانشجویی شهرستان بندر انزلی
سهیل خیرخواه، دانشگاه شهید رجایی - کتاب اهداف اردوهای جهادی - میثم گیالنی،جهادیون - صدیقه کمپانی،جهادیون

3- محمد اسماعیلی، گروه شهید حجت اهلل رحیمی، دانشگاه لرستان - هادی کرمی، دانشگاه زنجان
4- سادات مهریزی، پیام نور یزد

5- سلیمان جای، گروه فردای سبز، دانشگاه صنعتی شریف - سلمان شریفی، گروه شهید ابراهیم هادی
6- محمد اسماعیلی، گروه شهید حجت اهلل رحیمی، دانشگاه لرستان - محمد موسی زاده، گروه جهادی شهید احمدی روشن، دانشگاه مالیر استان همدان - 
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عکس،کارت،تراکت1   

پخش نماهنگ، فیلم2   

برپایی بازارچه خیریه و فروش محصوالت روستایی   

نکاتی در خصوص تبلیغات و اطالع رسانی

 اطالع رسانی را به تاخیر نیندازید و حتما با زمان مناسب و برنامه ریزی به این مهم بپردازید.   

زمان اطالع رسانی امری نسبی است و می توان زمان آن را در مراحل قبلی نیز انجام داد. این امر    

بستگی به برنامه بلند مدت گروه دارد. به طور مثال اگر برنامه مشخص بلند مدت وجود داشته باشد 

یا در یک منطقه دائمی اردو برگزار گردد، می توان در طول سال اطالع رسانی کرد.

یک مساله بسیار مهم درباره تبلیغات که غالبا مورد غفلت قرار می گیرد این است که نباید شرایط    

مناطق محروم به گونه ای سیاه نمایی کنیم که موجب ضربه به نظام شود و اعتماد مردم نسبت به 

دولت و مسئولین از بین برود همچنین کرامت مردم آن منطقه خدشه دار شود. چه افرادی که هم 

اکنون در آن منطقه زندگی می کنند چه آنانی که ممکن است ساکن شهر شما باشند و در محل 

تبلیغات اردو حاضر3.

چه موقع و چه چیزی را باید اطالع رسانی کرد:

بازه زمانی و شرایط ثبت نام ، اطالعات کلی هجرت )پیش از ثبت نام(   

اعالم مدت اردو و اهداف مرتبط با آن )زمان ثبت نام(   

زمان و مکان تجمع جهت حرکت )زمان ثبت نام(   

ارائه دفترچه راهنمای اردو و اطالعات اولیه اردو، منطقه و گروه )زمان حرکت(   

برگزاری جلسه توجیهی برای شرکت کنندگان در اردو )زمان حرکت(   

ره نامه  اهداف اردوهای جهادی - سادات مهریزی، پیام نور یزد - حسین پور، دانشگاه دولتی بیرجند
1- محمد موسی زاده، گروه جهادی شهید احمدی روشن، دانشگاه مالیر استان همدان - ره نامه  اهداف اردوهای جهادی - میثم گیالنی،جهادیون

2-ره نامه  اهداف اردوهای جهادی - میثم گیالنی،جهادیون -  سهیل خیرخواه، دانشگاه شهید رجایی -  سعید علی بخشی، گروه شهید محمد سلیمانی
، بسیج دانشجویی شهرستان بندر انزلی - سلیمان جای، گروه فردای سبز، دانشگاه صنعتی شریف - محمد موسی زاده، گروه جهادی شهید احمدی روشن

3 - محسن اکبری، گروه جهادی روح اهلل، دانشگاه امیرکبیر محسن اکبری، گروه جهادی روح اهلل، دانشگاه امیرکبیر
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ثبت نام و گزینش
در خصوص گزینش دید های مختلفی بین گروه های جهادی وجود دارد:

1- اردوي جهادي صحنه دگرگوني و انقالب دروني بسیاري از کساني است که به ظاهر در راستاي اسالم 

و انقالب نیستند، این عرصه را بر روي چنین افرادي نبندید، اما مالحظات آن را رعایت کنید. حتما درصد 

نسبت حضور اینگونه افراد را در نظر داشته باشید1. 

2- مالک گزینش بیشتر تجربه و توانمندی افراد می باشد.اگر نیرو متناسب با نیاز انتخاب نشود اثرات 

مخرب زیادی برای برای گروه و برای مردم روستا خواهد داشت2. 

3- تنها افرادی را که هنجار شکن هستند را حذف می کنیم3.

4- ما سه دسته افراد را همراه خود مي بریم: دسته اول اعضای فعال بسیج ، دسته دوم افراد دارای 

تخصص ، دسته سوم افرادی که توانمندی خاصی ندارند و صرفا عالقه مند اند. دسته اول  باید از اعضای 

بسیج یا اعضای آینده باشند، دسته دوم را به صورت موردی صحبت می کنیم و دعوت می کنیم و دستشان 

را باز می گذاریم تا بخشی از اردو را شرکت نمایند. دسته سوم را در صورت نام نویسی دو سه روز به منطقه 

می آوریم تا از نزدیک در جریان قرار بگیرند. باید گزینش وجود داشته باشد، نیرویی باید بیاید که به سطوحی 

رسیده باشد و اگر این طور نباشد در منطقه اثر منفی می گذارد 4.

درهنگام ثبت نام و گزینش نکات ذیل را مدنظر داشته باشید:

بین حجم کار و تعداد حضار اردو تعادل خوبی برقرار کنید در غیر اینصورت یا در صورت کمبود    

نیرو به تعهدات اردو در منطقه عمل نکرده اید و در صورت ازدیاد نیرو، عالوه بر اسراف بیت المال 

موجب زدگی و دلخوری حضار خواهید شد5. 

1- علی فراهانی، گروه شهید مجید پازوکی، دانشگاه سراسری اراک - سهیل خیرخواه، دانشگاه شهید رجایی - محمد امین حیدری، پیام نور بوشهر
حسین پور، دانشگاه دولتی بیرجند

2- سلمان شریفی، گروه شهید ابراهیم هادی - صدیقه کمپانی،جهادیون 
3- امیرعباس دخایی، گروه حاج احمد متوسلیان، دانشگاه آزاد تهران جنوب

4- غفار موسایی گله-گروه شهید علم الهدی-دانشگاه دولتی شهرکرد
5- محسن اکبری، گروه فارغ التحصیالن مفید- صادق مفرد، گروه روح اهلل دانشگاه امیرکبیر
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سعی کنید کلیه توانمندی ها و استعداد های داوطلبین را احصاء کنید1.   

گزینش باید به زیباترین شکل و هنرمندانه و مؤدبانه باشد تا باعث سرخوردگی داوطلبین نشود.   

های     شاخص  از  تخصصی  های  نمودار  آن  برای  و  کامل  لیست  یک  اردو  در  حاضر  افراد  از 

مختلف)مانند؛ سن، تحصیالت، سابقه و...( تهیه نمائید.

حتما از افراد داوطلب و شرکت کنندگان اطالعات دقیقی کسب کنید تا در مواقع لزوم از آنها    

استفاده کنید)مانند؛ گروه خونی، آدرس و تلفن منزل و محل کار، بیماری خاص، تلفن ضروری 

و...(.

هنگام ثبت نام به صورت کتبی و شفاهی نکات الزم و ضروری را یادآوری کنید مانند؛ به همراه    

داشتن دفترچه بیمه، داروهای خاص، لوازم مورد نیاز اردو، لباس های مناسب و...

از حضور افراد در اردو مطمئن شوید تا در برنامه های اردو مشکلی پیش نیاید.   

می توان یک جلسه حضوری برای ثبت نام شدگان جهت جذب نهایی و گفتن نکاتی در خصوص    

اردو برگزار کرد2.

می توانید امور اداری مانند ثبت نام و اطالع رسانی را در فضای مجازی انجام دهید تا عالوه بر    

صرفه جویی در وقت، مخاطب بیشتری نیز جذب کنید و امور اردو نیز تسهیل گردد3.

هماهنگی های اداری
پیش از حرکت حتما هماهنگی های اداری الزم را با مسئولین ذی ربط در نقطه مبداء و هدف انجام 

گیرد و هم چنین مکاتبات و هماهنگی های الزم با دستگاه ها و نهادهای پشتیبان و حامی و نیز امنیتی 

)نیروی انتظامی( را به دقت و از مدت ها قبل انجام دهید.

ترتیبی اتخاذ نمائیدتا مسئولین استان مبداء از اردو بازدیدی به عمل آورند، تا هم با روحیات جهادی 

و گروه آشنا شوند و هم در آینده در رفع مشکالت کمک بهتری به شما نمایند.

البته در دعوت مسئولین دقت کنید چراکه متاسفانه هستند مسئولینی که با نگرش تبلیغاتی در اردو 

1- محمد افسرده، گروه شهید مومنی دانشگاه خواجه نصیر
2- میثم گیالنی، شبکه اجتماعی جهادیون

3- رهنامه مدیریت اردو، باید ها،نبایدها و راهکارهای کاربردی - سلمان شریفی، گروه شهید ابراهیم هادی - سلیمان جای، دانشگاه شریف
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حاضر می شوند و این موجب دلخوری و بعضا تنش در میان شرکت کنندگان می شود.1

پیش قراولی
قبل از اردو باتوجه به حجم فعالیت، تعداد شرکت کنندگان، وضعیت اردو و منطقه، تعدادی از مسئولین 

اردو را به عنوان تیم پیشرو به منطقه اعزام نمائید تا ضمن هماهنگی های الزم و زمینه سازی حضور گروه در 

منطقه، هماهنگی های الزم را با مسئولین و مردم منطقه انجام دهند و هم چنین تمام نیازهای ابتدای اردو 

)امنیت، خودرو، مصالح، اسکان، موادغذایی و...( را تامین کنند تا هنگام ورود افراد کمبود و مشکلی وجود 

نداشته باشد.

تذکر: وظیفه این تیم بسیار مهم و حساس است و مستقیم در فعالیت ها و نتایج اردو تاثیر می گذارد. در 

انتخاب اعضاء تیم پیشرو کامال دقت کنید، بهترین، باتجربه ترین و زبده ترین افراد خود را در تیم قرار دهید. 

الزم است تا هماهنگی های الزم را با تیم پیشرو داشته باشید و یکدیگر را در جریان امور قرار دهید. حتما 

برای این تیم مسئول انتخاب گردد تا در شرایطی که نیاز به تصمیم گیری وجود دارد مشکلی بوجود نیاید2.

نکات پیش از حرکت
اطمینان حاصل کنید که تمام افراد بیمه شده اند و از همراه بردن افرادي که بیمه نیستند خودداري    

کنید3.

ویژه     به  منطقه،  نقشه  هدف،  منطقه  و  جهادی  اردوی  شرایط  به  نسبت  کنندگان  تمام شرکت 

حساسیت های احتمالی، دقیق و کامل توجیه نمائید )به خصوص برای کسانی که برای اولین بار در 

اردوی جهادی شرکت می کنند(4.

زمان حرکت را به دقت محاسبه کنید تا در شب یا زمان های نا مناسب به منطقه هدف )یا در محل    

های که احتمال خطر است( نرسید.

هنگام حرکت از عجله بپرهیزید و حتما با خونسردی و دقت ، تمام نکات مهم را یک یا چند بار    

1- ناصر ترابی، گروه مهاجر دانشگاه انقالب اسالمی - محسن اکبری، گروه جهادی روح اهلل، دانشگاه امیرکبیر
2- محسن اکبری، گروه فارغ التحصیالن مفید

3- ناصر ترابی، گروه مهاجر دانشگاه انقالب اسالمی 
4- ناصر ترابی، گروه مهاجر دانشگاه انقالب اسالمی - محسن اکبری، گروه فارغ التحصیالن مفید
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مرور کنید.

بهتر است یک یا چند نفر از افراد گروه در نقطه مبداء )حرکت( بمانند و بعدا به گروه ملحق    

شوند تا ضمن انجام امور باقی مانده، اگر احیانا وسیله ای جاماند یا کاری انجام نگرفت انجام دهند.

سعی کنید با توجیه و آموزش و روش های مناسب روحیه ابتدای اردو را تا انتها حفظ نمائید.   

در صورت نیاز برای افراد گروه قبل و حتی حین اردو دوره آموزشی مناسب و در خور نیاز برگزار    

کنید.

کروکی مسیرهای ارتباطی و هم چنین زمان و مکان اردو را به صورت مکتوب در اختیار کادر    

اردو قرار دهید1.

حرکت از مکان های مقدس مانند قبور متبرکه امامزادگان و به ویژه مساجد باعث ایجاد انگیزه    

بیشتر می شود.

سعی کنید هنگام عزیمت در منطقه مبداء ایجاد جو معنوی نمائید و با فضا سازی مناسب و    

انجام تبلیغات و بعضی روش های خاص مانند قربانی کردن، برگزاری مراسم بدرقه، بهره مندی 

از ظرفیت روحانیون و بزرگان، جانبازان و خانواده شهدا و...کل مردم منطقه را مطلع و عالقه مند 

به حضور و کمک)حضوری یاغیر حضوری(نمائید.

از ظرفیت مساجد، هیئات و سایر محل های تجمع مردم متدین بهره مند شوید.   

نکات و اقدامات حین اردو

1- ناصر ترابی، گروه مهاجر دانشگاه انقالب اسالمی - صادق مفرد، گروه روح اهلل دانشگاه امیرکبیر
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افتتاحیه
برگزاری مراسم افتتاحیه با حضور مسئولین محلی ، منطقه و مردم به همراه جهادگران باعث ایجاد انگیزه 

بیشتر و همچنین رسمیت بخشی به اردو می گردد.

البته این امر برکات دیگری نیز دارد ازجمله؛ همدلی و هم افزایی بیشتر، معرفی گروه ،اهداف و نوع 

فعالیت در عرصه های مختلف برای اهالی و همچنین بهره مندی بیشتر از ظرفیت های موجود در منطقه و...

نکته: سعی کنید مراسم افتتاحیه سبک، متنوع، کوتاه، بدون تشریفات اضافه ، انرژی بر و وقت گیر باشد 

و  از شعائر جهادی و بومی استفاده نمایید. 

جلسه توجیهی و معارفه
ابتدای اردو با حضور تمامی مسئول اردو و شرکت کنندگان، جلسه ای برگزار می شود تا ضمن معرفی 

و تبیین وظایف هریک از مسئولین اردو و نکات و مالحظات ضروری اردو، شرکت کنندگان خود را معرفی 

کرده و با هم آشنا شوند1.

جلسه میانه اردو
معموال اواسط اردو بطور مجدد جلسه ای با حضور همه شرکت کنندگان برگزار می شود تا از نقطه نظرات 

حضار برای اصالح روند برگزاری اردو استفاده شود. همچنین اگر مسئولین توضیحاتی دارند و یا تذکراتی را 

مدنظر دارند به طور عمومی مطرح کنند2.

جلسه پایانی
بهتر است در پایان اردو نیز جلسه ای برگزار شود تا با حضور شرکت کنندگان جمع بندی از فعالیت های 

صورت گرفته اعالم شده و از نظرات شرکت کنندگان برای اردوهای آتی استفاده شود3.

اختتامیه 
در یک مراسم با حضور مسئولین و اهالی ضمن افتتاح پروژه های احتمالی، پایان اردو را اعالم و از زحمات 

1- محسن اکبری، گروه فارغ التحصیالن مفید
2- محسن اکبری، گروه فارغ التحصیالن مفید - صادق مفرد، گروه روح اهلل دانشگاه امیرکبیر
3- محسن اکبری، گروه فارغ التحصیالن مفید - صادق مفرد، گروه روح اهلل دانشگاه امیرکبیر
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دست اندرکاران تشکر نمائید. در این مراسم ضمن ارائه گزارش به اهالی و جهادگران، مشکالت منطقه و 

پژوهش های صورت گرفته را در اختیار آنان قرار دهید.

اختتامیه در یک اردوی خوب و منظم-که همه فعالیت ها در آن با موفقیت و طبق برنامه به پایان 

 رسیده- می تواند باعث دلگرمی و ایجاد امید دربین اهالی و جهادگران وثبت خاطره فراموش نشدنی و 

پایانی خوش بر یک دوره فعالیت مستمر و پویا باشد.

جلب مشارکت اهالی و مسئولین منطقه
بسیار اهمیت دارد که اهالی و مسئولین  نسبت به فعالیت های جهادی توجیه و آشنا شوند این امر 

در جلب 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.

ماشرکت مردوم و مسئولین تاثیر گذاری و ماندگاری طراح ها را به طبع بیشتر خواهد کرد و همچنین 

وقتی خودشان در کار مشارکت داشته باشند بیشتر دلسوزی خواهند کرد و از آن دستاورد بهتر مراقبت 

خواهند نمود1. 

در این رابطه می توان به راهکارهای ذیل اشاره نمود:

زمینه سازی گروه پیش قراول ) خصوصا اگر روحانی همراه تیم پیش قراول باشد می تواند با    

مردم منطقه در این خصوص صحبت کند.(2 

استفاده از  روحانی گروه و جلب اعتماد معتمدین  و افراد صاحب نفوذ3    

نصب بنر و پالکارد در روستا4   

ارسال دعوتنامه به اهالی5   

 اعالم برنامه ها از طریق بلندگوی مسجد روستا6   

1- آیدا احمدی، گروه جهادی منتظران مهدی، بسیج دانشجویی شهرستان زرند
2- محسن نوری، دانشگاه شمسی پور

3- تجربه همگانی
4- سلمان شریفی، گروه شهید ابراهیم هادی
5- سلمان شریفی، گروه شهید ابراهیم هادی

6- سادات مهریزی-پیام نور یزد
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استفاده از دانشجویان بومی منطقه1   

سرزدن به خانه های اهالی،  تامین نیاز های اولیه نیازمندان روستا2   

برگزاری نماز جماعت، مجالس مذهبی،یادواره شهدای منطقه، برنامه های ورزشی و...3    

استفاده از ظرفیت امام جماعت منطقه در معرفی گروه جهادی به مردم و مسئولین4   

برگزاری جلسات توجیهی  و نیز ارائه گزارش فعالیت های گروه5   

ارائه دقیق اهداف و برنامه های گروه و رعایت ادب و احترام در برخورد با مسئولین منطقه، اعتماد    

و مشارکت آنها را به دنبال می آورد6.

دعوت کردن مسئولین در بعضی برنامه ها و جلسات اردو7   

البته بخشی از این اعتمادسازی و مشارکت پس از ورود گروه جهادی و در عمل صورت می گیرد، در 

صورتی که گروه عملکرد خوبی در منطقه داشته باشد اعتماد مردم و مسئولین بیشتر خواهد شد8. همچنین  

حضور مستمر و چند ساله گروه در منطقه و استمرار فعالیت های فرهنگی گروه پس از پایان بازه زمانی 

برگزاری اردو بسیار موثر است9.مدیریت بحران

به احتمال فراوان هر مسئول اردو با مشکالت و بحران هایی مواجه خواهد شد که هر کدام نسخه و درمان 

خود را دارد، اما همیشه در اینگونه مواقع چند نکته را مورد نظر داشته باشید.

خونسردی خود را حفظ کنید و همیشه آماده بروز هر پیشامدی باشید.   

در مواجه با مشکالت اولین و موثرترین راهکار توکل به خدای متعال و توسل به ائمه اطهار است.   

1- محمد اسماعیلی-گروه شهید حجت اهلل رحیمی-دانشگاه لرستان
2- غفار موسایی گله، گروه شهید علم الهدی، دانشگاه دولتی شهرکرد - حاج آقا رامندی، موسسه بالغ المبین - یاسر حسین بیک،

 گروه جهادی فارغ التحصیالن  دبیرستان خواجه نصیر
3-  یاسر حسین بیک، گروه جهادی فارغ التحصیالن دبیرستان خواجه نصیر - غفار موسایی گله، گروه شهید علم الهدی، دانشگاه دولتی شهرکرد 

4- عزیزاهلل بارانی-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
5- علی فراهانی، گروه شهید مجید پازوکی، دانشگاه سراسری اراک - سینا باقری، گروه دانشگاه علم و صنعت - سلیمان جای، دانشگاه شریف

6- سهیل خیرخواه، دانشگاه شهید رجایی - آیدا احمدی، گروه جهادی منتظران مهدی، بسیج دانشجویی شهرستان زرند
7- غفار موسایی گله-گروه شهید علم الهدی-دانشگاه دولتی شهرکرد

8- امیرعباس دخایی، گروه حاج احمد متوسلیان، دانشگاه آزاد تهران جنوب - محمد موسی زاده، دانشگاه مالیر استان همدان 
9- حاج آقا رامندی ،موسسه بالغ المبین
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در مشکالت از یک بزرگتر و یا فرد با سابقه از بین جهادگران و یا اهالی منطقه مشورت بگیرید    

و بهترین راه حل را انتخاب کنید.

مسئولین ذی ربط محلی را در جریان مشکالت قرار دهید.   

سعی کنید مشکالت را پیش بینی و از قبل برای آن برنامه و راهکار داشته باشید.   

فراموش نکنید راه حل هر بحران در زمان خود آن باید اجرا شود، تعلل و انفعال مخرب تر از    

آثار خود مشکل است. 

بایدها و نبایدهای حین اردو
سعی کنید شور و نشاط در اردو حفظ شود، برگزاری اردوی جهادی با شور، شادی و سرزندگی    

هیچ منافاتی ندارد. البته دقت کنید که این امر مانند یک تیغ دو لبه است. افراط یا تفریط باعث 

ضربه مهلک به اردو خواهد شد.

سعی کنید در اردو حتما از افراد با روحیه و با انگیزه استفاده کنید که این مسئله باعث تقویت و    

پایداری روحیه جهادی در گروه می شود.

حضور مسئولین پایگاه و حوزه در گروه جهادي باعث همدلي و استحکام هرچه بیشتر و پیشرفت    

سریع تر امورگروه میگردد.

در نیمه دوم اردو که توان جسمی و به تبع آن روحیه و حوصله افراد به شدت تضعیف شده است.    

برنامه ای برای تقویت روحیه افراد در نظر داشته باشید.

فعالیت های روزانه خود را در فرم های مخصوص گزارش ثبت نمائید و از هر یک از مسئولین    

اردو نیز این درخواست را داشته باشید.

در مناطق حساس )امنیتی، دارای قومیت ها و مذاهب گوناگون و...( در انجام امور اردو به شدت    

دقت کنید، و بدون کسب اطالعات کافی از نکات حساسیت برانگیز دست به عملی نزنید تا باعث 

ایجاد مشکالت بزرگتر و جبران ناپذیرگردد.

مسئولیت هریک از افراد گروه را کامال مشخص و تبیین نمائید، تا از تداخل کار جلوگیری و روند    

اجرای امور را تسهیل نمائید.



انـــــــدوخته های مدیریتی

24

سعی کنید شرکت کنندگان را با توجه به سابقه،استعداد، عالقه و توان آن ها در گروههای مرتبط    

سازماندهی کنید

در صورت نیاز به حراست فیزیکی حتما در تهیه وسائل آن کوتاهی نکنید و در نظر داشته باشید    

به علت حساسیت موضوع، هماهنگی ها باید از قبل انجام گیرد. البته به هیچ وجه جو امنیتی ایجاد 

نکنید و آن را به شرکت کنندگان القاء ننمائید.

حتما از افراد حاضر در اردو یک فهرست تهیه و آن را هر روز به روز نمائید. این کار در تقسیم نیرو،    

تعیین گروه های کاری ونیز در تدارکات، خریدها و طبخ غذا تاثیر دارد1.

هر شب یا هر دوشب یکبار یک جلسه با کادر اردو داشته باشید، این جلسات در پیشبرد امور اردو    

و رسیدن به اهداف آن نقش بسزایی خواهد داشت.

حدود اردو و قوانین آن را کامال مشخص کنید و اگر کسی از خط قرمز ها عبور کرد با آن برخورد    

کنید.)مانند؛ استعمال دخانیات، عدم رعایت حجاب، استفاده از الفاظ رکیک، شنا کردن در آب های 

پر خطرمنطقه، درگیری با اهالی و...(

سعی کنید تمام پروژه ها را به اتمام برسانید، ولی برای به پایان رساندن پروژه های عمرانی کلیه    

امور اردو را قربانی این امر نکنید.

می توانید پروژه ها را به صورت مرحله ای انجام دهید و ادامه کار را به گروه دیگر  بسپارید2.   

به فرهنگ منطقه توجه ویژه داشته باشید، بعضی امور فقط در کالن شهرها رایج و عرف است و    

ممکن است همین موضوع در جای دیگر به خصوص مناطق محروم ضد ارزش و ناهنجار باشد، توجه 

داشته باشید، هرچیزی را نخورید، هر حرفی را نزنید، هر عملی را انجام ندهید، هر رفتار، کنش و 

عمل شما یک بازخور و واکنش خاص خود را دارد به ویژه در بلند مدت.

در رفتار با اهالی، کرامت انسانی آنها را حفظ کنید، طوری برخورد نکنید که عزت آن ها زیر سئوال    

برود یا خدشه دار شود.

اگر کسي در حین اردو خطا و یا اشتباهي مرتکب شد، جهت برخورد با وي رعایت تمام نکات    

1- محسن اکبری، گروه فارغ التحصیالن مفید
2- ناصر ترابی، گروه مهاجر دانشگاه انقالب اسالمی - محسن اکبری، گروه فارغ التحصیالن مفید
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اسالمي و اخالقي را بنمائید، ابتدا تذکر لساني و یا حتي غیر مستقیم بدهید از تنبیه و تذکر در 

جمع، جدا خودداري نمائید مگر در هنگام ضرورت، و...

اردوی جهادی محل مناسبی جهت کسب تجربه و آزمون دانسته های انتزاعی و تئوریک است،    

این فرصت مهم پرورش و تربیت را با تمام وجود قدر بدانید. 

آشنایی با عرصه های فعالیتی
هرگروه باتوجه به توان تخصصی و نیروی انسانی خود و همچنین نیاز مناطق محروم، عرصه هایی را 

جهت نقش آفرینی انتخاب می نماید. انتخاب عرصه ها امری نسبی و اختیاری است و باتوجه به توان گروه 

و نیاز منطقه می توان آنان را حذف، اضافه یا ترکیب کرد. به عنوان مثال می توان دامپزشکی یا کشاورزی 

را نسبت به نیاز ، ضرورت و فعالیت اهالی حذف نمود. البته تفکیک عرصه ها به این معنی نیست که نتوان 

از یک پروژه و فعالیت چند منظوره بهره برداری کرد ، مثال در کنار فعالیت عمرانی می توان فعالیت های 

فرهنگی موثری انجام داد و چه بسا که فعالیت در یک عرصه بتواند به موفقیت و اثرگذاری بیشتر در سایر 

عرصه ها کمک کند.

در اینجا باتوجه به حجم عظیم فعالیت و تخصصی بودن عرصه ها از بیان جزئیات و شرح امور عرصه ها 

خودداری نموده و تنها به چند نمونه فعالیت و ذکر نکات و مالحظات خاص در بعضی عرصه ها اکتفا 

می نمائیم.

 برای آشنایی دقیق و بیشتر می تواند به دیگر اسناد مراجعه نمایید. 

فرهنگی 

مهم ترین و تاثیر گذارترین عرصه اردو و هدف اصلی اردوهای جهادی این بخش می باشد. که خود به 

دو بخش درون و برون اردویی تقسیم می گردد. 

فرهنگی خارجی

با  باانگیزه در خصوص فعالیت فرهنگی است،  افراد متخصص و  از  کارگروه فرهنگی ، که متشکل 

استفاده از اطالعات جمع آوری شده در مرحله شناسایی باید نقاط ضعف فرهنگی موجود و یا نقاطی که 

نیاز به تقویت دارد را شناسایی و از طریق فعالیت هایی سعی نماید  سطح فرهنگی و معرفتی منطقه را 
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رشد دهد. نمونه ای از فعالیت های فرهنگی قابل اجرا توسط گروههای جهادی به شرح زیر است: 

کالسهای تالوت و روخوانی قرآن کریم   

کالسهای فرهنگی )با مشخص شدن سر فصل ها و موضواعات مشخص و مورد نیاز منطقه و نیز    

مسائل روز جامعه(

برگزاری نمازهای جماعت یومیه در مساجد منطقه   

مراسمات دعا ، زیارت، مدیحه سرایی و نوحه خوانی   

حلقه های معرفت با حضور متخصصین فرهنگی گروه و اهالی) به تفکیک قشر، سن و جنس(   

دیدار با خانواده های شهدا، ایثارگران، آزادگان، متنفذین منطقه ، محرومین و....   

غبار روبی اماکن مذهبی )امام زاده، مسجد، گلزار شهدا و..(   

مسابقات کتابخوانی )در انتخاب کتب کامال دقت نمائید، تا کتاب های مفید با رعایت رده سنی    

مخاطب و هم خوان با فرهنگ جهادی و بسیجی و...باشد(

مسابقات پرسش و پاسخ   

اکران  فیلم و مستند های ارزشی   

رادیو اردو ) مصاحبه با اهالی و جهادگران و پخش توسط بلندگو مسجد درصورت عدم مزاحمت    

برای 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 نشریه   

تجهیز مکان های فرهنگی و مذهبی مانند؛ کتابخانه، مساجد، دارالقرآن و...   

تغییر چهره منطقه با فضاسازی و ایجاد جو فرهنگی در منطقه مانند؛ برد مخصوص شهدا، احادیث    

و روایات، سخنان بزرگان و علما، تصاویر جهادی و شهدا، نصب پرچم و پالکارد های مذهبی، پخش 

نوا ها و آهنگ های مذهبی، اسالمی و انقالبی، تعویض عکس ها و پرچم های قدیمی و مستهلک 

منطقه، نصب تصاویر شهدای منطقه، تهیه جعبه های دیواری با مطالب فرهنگی، تغییر چهره مدارس 

به صورت دائمی با کمک دانش آموزان.
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اهدا و پخش بسته های فرهنگی   

برگزاری نمایشگاه و مراسمات در مناسبت های خاص   

فرهنگی داخلی

اگر تنها به مسائل فرهنگی مردم و منطقه پرداخته شود و از توجه به خود شرکت کنندگان غافل 

شویم، در بلند مدت ضربه بزرگی به پیکره گروه وارد کردیم. در این خصوص ضمن انجام فعالیت مستمر، 

مداوم، متنوع و جذاب نباید زمینه رشد جهادگران را فراهم می کنیم. نمونه ای از فعالیت های فرهنگی 

داخلی به شرح زیر است:

برگزاری نماز جماعت، مراسمات زیارتی، مدیحه سرایی و نوحه خوانی و ذکر توسل   

برنامه های ورزشی   

برگزاری جلسات و نشست های شبانه با موضوعات آزاد، شبهات دینی و...   

فضاسازی داخلی محل   

نشریه داخلی   

تهیه ره توشه سفر   

رزق فرهنگی    

کتابخانه   

پخش فیلم یا مستند و ارائه تحلیل یا هم اندیشی پیرامون آنها   

 برگزاری اردوهای زیارتی، تفریحی و سیاحتی   

و...   

مساله ای که در خصوص کار فرهنگي اهمیت دارد این است که مروجان کار فرهنگي، به عنوان الگو 

مطرح اند )چه بین روستاییان و چه شرکت کنندگان( لذا در کادر فرهنگي باید دقت الزم را داشت.نکته 

دیگر این که توقع تاثیرگذاری سریع در بعد فرهنگي نباید وجود داشته باشد و عموما اصالحات فرهنگي 

در دراز مدت اتفاق میافتد1.

1- صادق مفرد، گروه روح اهلل دانشگاه امیرکبیر - محسن اکبری، گروه فارغ التحصیالن مفید
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عمرانی

گروه هایی که فعالیت عمرانی دارند به این عرصه باید دقت فراوان داشته باشند زیرا قوت و ضعف این 

عرصه مستقیما در نتیجه اردو تاثیر می گذارد و به نوعی تابلو و خروجی ملموس اردو، همین عرصه می باشد.

نکات مهم در عرصه عمرانی:

از انتخاب پروژه های خارج از توان گروه جدا خودداری کنید و از طرفی نیز نباید پروژه را خیلی    

کوچک و سطحی در نظر گرفت1.

پروژه هایی انتخاب کنید که اهالی به آن نیاز داشته باشند تا همراهی کنند.   

سعی کنید تمام مصالح و مواد و ابزارآالت مورد نیاز خود را پیش بینی و از قبل تامین کنید، تا در    

حین برگزاری اردو با مشکل مواجه نگردید.

درصورت حضور دائم و برگزاری اردو در طول سال می توانید پروژه های بزرگ تر و مرحله ای )هر    

اردو یک بخش کار( نیز انتخاب کنید البته به شرط تحقق.

در نظر داشته باشید یکی از کمک های غیر نقدی می تواند تامین مصالح و ملزومات پروژه های    

عمرانی باشد. لذا می توانید به سراغ کارگاه ها و تولیدکنندگان مربوطه بروید و بخشی از هزینه 

ساخت و ساز را به این صورت تامین نمایید2.

نمونه چند پروژه و فعالیت عمرانی که معموال توسط گروه ها  انجام می پذیرد:

ترمیم و مرمت یا ساخت مسجد، حسینیه، خانه عالم، خانه بهداشت، مدرسه، کتابخانه وکارگاه اشتغال 

زایی ، حل مشکل آب آشامیدنی و غیر آشامیدنی)آبرسانی، حفر چاه، ساخت آب بند و سد، تغییر سیستم 

آبرسانی،الیروبی استخرها و..( ، انبار علوفه، غسالخانه، خانه مددجو  و...

علمی آموزشی

عرصه علمی آموزشی، حرکتهایي است به منظور ارتقاي سطح علمي مخاطبین )در اکثر مواقع دانش 

آموزان( در مناطق محروم که داراي حداقل ظرفیت های آموزشي می باشند . مسئول عرصه آموزشی با در 

1- ناصر ترابی، گروه مهاجر دانشگاه انقالب اسالمی - محسن اکبری، گروه فارغ التحصیالن مفید
2- محسن اکبری، گروه فارغ التحصیالن مفید
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نظر گرفتن شرایط اردو اوال به عرصه های دیگر کمک می نماید تا با برنامه ریزی و تجمیع قوا و جلوگیری 

از همپوشانی و موازی کاری به امور آموزشی تخصصی عرصه خود بپردازند و دوما چناچه نیاز به آموزشی 

خاص برای منطقه و اهالی یا خود جهادگران می باشد که ذیل عرصه خاصی نیست، اقدام به این امر 

می نماید.   

قابل ذکر است مسئول یا مسئولین آموزش باید سعی کنند بهترین، کاربردی ترین، موثرترین و به 

روزترین روش آموزش را شناسایی، در گروه نهادینه و با شرایط منطقه تطبیق نمایند. نیاز سنجی امر 

مهمی در عرصه آموزش است، از ارائه آموزش های بی فایده و خارج از اولویت باید پرهیز کرد، لذا نیاز است 

تا تقویم و برنامه آموزشی برای اردو تهیه شود.

پژوهشی

از آنجا که این عرصه به تازگی مورد استقبال جهادگران قرار گرفته و به میزان دیگر عرصه ها آشناییت 

وجود ندارد، ابتدا به ضرورت ورود گروه های جهادی دانشجویی به حوزه پژوهش می پردازیم:

گروه های جهادی در چند سال گذشته رشد چشم گیری به لحاظ کمی و بعضا کیفی داشته اند، این 

تعدد گروه های جهادی و رسانه ای شدن حرکت های جهادی، رسالت بزرگی را بر دوش آنان نهاده است. و 

انتظار می رود ماموریت های جدیدی عالوه بر فعالیت های عمرانی، آموزشی، فرهنگی و بهداشتی را به عهده 

بگیرند. خصوصا گروه های جهادی دانشجویی که پرچم دار علم و دانش اند.

 لذا در صورتی که به سمت کارآمدسازی گروه های جهادی حرکت نکنیم و این گروه ها نتوانند در 

حوزه تخصصی خود یعنی “بهره گیري از توان علمي و عملي اساتید دانشگاهي، دانشجویان و متخصصین 

رشته هاي مختلف جهت حل علمي مشکالت مناطق محروم” وارد شوند ، بعید نیست ذره ذره جایگاه خود 

را در مناطق محروم و حتی دانشگاه از دست بدهند. 

همچنین اهداف ورود به این حوزه به شرح زیر می باشد:

ورود گروههای جهادی به حوزه پژوهشی اهداف ملی و تشکیالتی مختلفی را به همراه دارد. در اینجا 

تنها اشارهای مختصر به این اهداف خواهیم داشت:

الف- اهداف ملی
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پیوند قشر دانشگاهی کشور با اقشار مختلف جامعه به ویژه قشر کم برخوردار   

کاهش میزان خروج فارغ التحصیالن دانشگاهی از کشور با لمس کردن مشکالت از نزدیک و دیدن    

نقش خود در رفع مشکالت

استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت مراکز علمی، پژوهشی کشور برای رفع مشکالت   

کمک به دولت در رفع مشکالت مناطق کم برخوردار با ارائه راه حلهایی علمی و عملی   

تقویت روحیه مطالبه گری منصفانه و آگاهانه بین جهادگران و دانشجویان   

ب- اهداف تشکیالتی

در کنار اهداف ملی، ورود گروههای جهادی به این حوزه میتواند برکات زیر را برای آنها به همراه داشته 

باشد:

از     گروهها  مخاطبین  دامنه  افزایش   آن  دنبال  به  و  جهادی  حرکتهای  فعالیت  حوزه  گسترش 

دانشجویان صرفا کارشناسی به دانشجویان ارشد و دکتری

ایجاد ارتباطی مستمر بین گروههای جهادی و فضای علمی دانشگاه    

تقویت وجهه گروههای جهادی بین دانشگاهیان، مسئولین کشور و قشر کم برخوردار جامعه   

بومیسازی حرکتهای جهادی و تبدیل شدن حرکتهای جهادی مقطعی به حرکتهای مستمر که در    

آن مسافرت جهادی محوریت ندارد.

تهیه برنامه جامع محرومیت زدایی منطقه که در حقیقت نقشه راه تمام کارگروها می باشد1.   

بهداشت و درمان

این عرصه به دو بخش کلی تقسیم می گردد: یک آموزش امور بهداشتی به اهالی و دوم درمان بیماری 

های اهالی.که بخش اول مهم تر و تاثیر گذار تر است به ویژه در بلند مدت و بخش دوم جذاب تر و پرمخاطب 

تر.

اگر چناچه فردی جهت آموزش یا درمان در گروه وجود ندارد با رایزنی با سازمان ها، دانشگاه ها یا اشخاص 

متخصص، حتما از حضور چنین فرد یا افرادی در اردو بهره مند شوید. همچنین می توانید هزینه یک یا چند 

1- صادق مفرد، گروه روح اهلل دانشگاه امیرکبیر - یاسر حسین بیک، گروه جهادی فارغ التحصیالن دبیرستان خواجه نصیر
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پزشک بومی منطقه یا استان را متقبل شده و در اردو از حضورشان استفاده کنید که به طور رایگان اهالی 

را معاینه نمایند.

از جمله وظایف کارگروه بهداشت و درمان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تهیه فهرست جامعی از نیازهای بهداشتی- درمانی منطقه   

برنامه ریزی استقرار واحدهای پزشکی در یک یا چند محل مناسب   

نیازسنجی اقالم دارویی مورد نیاز و همچنین هدایای بهداشتی)مسواک،خمیردندان و...(   

دامپروری و کشاورزی

باتوجه به اینکه مشاغل و محل کسب درآمد بیشتر مردم مناطق محروم دامپروی و کشاورزی است و 

اینکه با توجه به پیشرفت علوم در این حوزه ها، درآمدهای پایدار مناطق پیشرفته از این دو حوزه است،  

همچنان روش های سنتی زمان بر، کم بازده و پر هزینه در این مناطق مرسوم است. این عرصه می تواند 

محل فعالیت های فراوانی باشد که قطعا تاثیر مستقیمی بر زندگی مردم دارد که متاسفانه چندان مورد 

توجه قرار نگرفته1.

 مردم مناطق نیاز به آموزش های فراوانی در این بخش دارند، از جمله برکات این فعالیت ها عالوه بر 

آنکه باعث بهره وری اقتصادی بیشتر می گردد، از مهاجرت به شهرها و بیکاری جلوگیری می نماید. گاهی 

یک طرح کشاورزی یا دامپروی و یا حتی اصالح روش های سنتی چهره یک منطقه را متحول می نماید.

اشتغال زایی و کارآفرینی

اهتمام به اشتغال زایی و کارآفرینی باتوجه به شرایط منطقه و توان آن )که متاسفانه معموال مورد 

غفلت گروه ها قرار می گیرد( باعث خود کفایی، رشد و استقالل منطقه می گردد. و آن را از بسیاری  از 

فعالیت های اردوهای جهادی بی نیاز می نماید.

هدف اصلی در جهاد اشتغالزایی روستایی که توسط گروههای جهادی انجام می گیرد را می توان چنین 

بیان نمود: »ایجاد و یا توسعه اشتغال مولد و پایدار در راستای استفاده حداکثری از منابع موجود در مناطق 

محروم کشور با هدف باالبردن سطح تولید ملی و نرخ اشتغال«

1- صادق مفرد، گروه روح اهلل دانشگاه امیرکبیر
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اهداف فرعی:

ترویج و توسعه فرهنگ کار و تالش در بین اهالی روستاها از طریق الگوسازی کارآفرینان موفق بومی    

جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر و تالش در جهت مهاجرت معکوس    

کاهش معضالت اجتماعی ناشی از بیکاری در مناطق محروم   

ترویج خودباوری و  توسعه و آبادانی مناطق به دست خود اهالی   

افزایش امید به زندگی در مناطق روستایی1    

راهبرد های اصلی اشتغالزایی:
عوامل مورد نیاز در سطح گروه جهادیاستراتژی

زمان مورد پشتیبانی نیروی انسانی

زیادزیادمتخصصایجاد کسب وکار جدید

متوسطزیادنیمه متخصصایجاد کسب وکار مشابه

ترویج، آموزش و 

فرهنگ سازی

کممتوسطنیمه متخصص

حل مشکالت و تقویت 

کسب وکارهای موجود

متوسطکمنیمه متخصص

حفظ و نشر

حفظ و نشر به معنی ثبت ،گردآوری، تنظیم و تدوین، دسته بندی و نگهداری اطالعات و فعالیت های 

1- رضا غالمزاده، شبکه اجتماعی جهادیون
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هدفمند و دقیق گروه است. به تعبیری دیگر حفظ و نشر، سازوکاری برای ایجاد حافظه ی تاریخی گروه 

های جهادی در جهت نشر و اشاعه ی این حرکت مردمی و خودجوش می باشد.

حتما از فعالیت های گروه چه قبل ، چه حین و چه پس از اردو حتی از جلسات گروه مستند تهیه 

کنید. سعی کنید به چند نفر از گروه آموزش های الزم و تخصصی مستند سازی را بدهید تا اوال همیشه از 

حضور آنان استفاده کنید، دوما مستندهای تهیه شده با روحیه و تفکر جهادی همراه باشند. اهمیت مستند 

سازی را برای اعضاء گروه روشن نمائید تا در آینده با مشکالت و شبهات مواجه نگردید.

به این نکته توجه کنید که یک مستند خوب می تواند در جذب و رویش نیروهای جهادی تاثیر بسزای 

داشته باشد. 

برکات و مزایای حفظ و نشر

  1-  ثبت موفقیت ها و دستاوردها و سایر رویدادها.

  2-  فراهم شدن زمینه های مرور رویدادهای گذشته و ایجاد امکان ارزیابی نقاط ضعف و قوت.

  3-  زمینه سازی تسهیل و تقویت فرآیند انتقال تجربیات.

  4-  ابزاری برای ثبت نظریه ها و ایده ها.

  5-  ابزاری برای الگو برداری در جهت رشد و بالندگی گروه های جهادی.

جهاد اداری و مطالبه گری

یک بخش اعظم و پر خیر برکت، برای اردو و نظام مقدس جمهوری اسالمی همین عرصه است.

تمام مسئولین اردو باید به نحوه و اهمیت مطالبه گری و جهاد اداری اشراف کامل داشته باشند. در این  

بخش ضمن شناسایی مشکالت اداری منطقه باید با تمام توان در مسیر حل این معضل یا معضالت گام 

برداشت. باید به این نکته توجه داشت که ما شاید بتوانیم در سال یک ماه در منطقه حضور داشته باشیم 

ولی این مسئولین محلی و بومی منطقه هستند که هم در طول سال در محل حضور دارند و هم وظیفه 

دارند)البته در حد توان( که مشکالت را شناسایی و حل کنند.

با  پایتخت را دارد که گروه می تواند  یا  به پیگیری در استان  نیاز  قابل ذکر است بعضی مشکالت 

برنامه ریزی صحیح برای آن نیز راه چاره ای بیاندیشد. گروه می تواند برای این مهم، یک یا چند مسئول و 
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یا تیم  ویژه انتخاب کند و یا می تواند با توجیه تمام مسئولین گروه همه آنها را به توجه و پرداختن به این 

امور سوق دهد. 

نکته: در برخورد با مسئولین محلی بسیار دقت کنید که این امر مالحظات و ظرایف فراوانی دارد. اوال 

مسئولین وظیفه دارند که به امور محوله خود به نحوه احسن بپردازند و به آن اهتمام ویژه داشته باشند، 

اما ما از آنان طلبکار نیستیم و نباید تمام مسئولین را به چشم کم کار  دید. توجه کنید که مسئول منطقه 

محروم اوال در آن منطقه زندگی می کند )آیا ما حاضر هستیم در آن شرایط زندگی کنیم؟( و دوما مسئول 

منطقه محروم، از دل همان منطقه و با تربیت همان منطقه می باشد، انتظارات خود را در حد یک مسئول 

محلی ببینیم.

دوما چنانچه کسی یا کسانی وظیفه خود را )دانسته یا ندانسته( درست انجام نمی دهند، در برخورد با 

آنها از روش و سلوک اسالمی)که ائمه اطهار علیه السالم مظهر آن هستند( پیروی کنید، آهسته، خونسرد و با 

ادب. انتظار تغییر یک شبه را نداشته باشید و به این نکته توجه کنید که با همه انسان ها اگر درست و صحیح 

برخورد شود اصالح پذیرند.

آشنایی با بخش ستادی اردو

وظایف مسئول اردو
تبیین اهداف، عرصه ها، وظایف، ساختار و بطور کلی چارچوب اردو   

 شناسایی و جذب نیروهای مستعد در هر عرصه ها و انتصاب آنها باتوجه به عالقه و توانمندی فرد    

و نیاز گروه.

پیگیری و حل  مشکالت و معضالت پیش رو   

برگزاری و مدیریت جلسات قبل، حین و پس از اردو   

تقسیم وظایف به طور صحیح و استفاده از تمام ظرفیت های موجود.   

 پیگیری امور داخلی و خارجی اردو.   

 ارتباط گیری با سازمانها و نهادهای مرکزی و منطقه ای جهت جذب حمایت ها، اعتبارات و امکانات.   

 نظارت بر اجرای صحیح وظایف محوله به هر یک از کمیته ها، عرصه ها و اعضا  قبل، حین و بعد    



مجموعه تجربیــــات مدیـــــــــــــــــــران اردوهای جهادی

35

از اردو.

پاسخگویی و ارائه گزارش به مسئولین و حامیان گروه    

کادرسازی و انتقال تجربیات1   

جانشین اردو )معاون اول(
فرد دوم اردو می باشد و تمام یا بخشی از وظایف مسئول اردو را در زمان حضور یا عدم حضور وی 

)طبق توافق و برنامه ریزی از پیش مشخص شده( بر عهده دارد. تعریف مسئولیت جانشین اردو، بنا به نظر 

مسئول اردو ، مسئولین گروه یا اساس نامه و چارت گروه صورت می گیرد.

مدیر داخلی اردو
پیگیری و هماهنگی و انجام امور داخلی اردو )آنچه که مربوط به جهادگران و شرکت کنندگان است( 

را برعهده دارد. طبق نظر و توافقات و تقسیم وظیفه های صورت گرفته بین مسئول اردو و مدیر داخلی، 

بخشی یا تمام  مدیریت داخلی اردو را به عهده می گیرد.

تعریف مسئولیت مدیر داخلی اردو ، بنا به نظر مسئول اردو ، مسئولین گروه یا اساس نامه و چارت 

گروه صورت می گیرد. گاهی جانشین اردو همین وظیفه را به عهده می گیرد.

مالی
برنامه ریزي براي مدیریت دقیق منابع، تأمین بودجة تخمیني از منابع مالي سالم، ثبت و ضبط اسناد 

مالي و در نهایت تسویه حساب و گزارش مالی به مجموعه های مرتبط به عهده مسئول مالی است2. وي 

باید از مقدار هزینه کرد اردو به صورت روزانه، به مسئول گروه گزارش داده و هم چنین در جلوگیري از 

اسراف و خرج کردن هزینه هاي اضافي اهتمام ویژه داشته باشد3.

در برنامه ریزی مالی همیشه مقداري از اعتبارات خود را خارج از محاسبات و برنامه ریزیها قرار دهید 

تا در مواقع اضطراري از آنها استفاده کنید.

1- صادق مفرد، گروه روح اهلل دانشگاه امیرکبیر
2- رهنامه مدیریت اردو، باید ها،نبایدها و راهکارهای کاربردی - صادق مفرد، گروه روح اهلل دانشگاه امیرکبیر

3- ناصر ترابی، گروه مهاجر دانشگاه انقالب اسالمی
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توجه نمایید که حرکت جهادي یک امر خیر با نیت الهي است، نباید هدف وسیله را توجیه کند. باید تمام 

دقت خود را بکنیم تا خداي ناکرده به طور ناخواسته ذره اي شبهه مالي و هزینه کرد یا روش غیر اخالقي و 

غیرقانوني، ارزش عمل خیر جهادگران را به هدر ندهد1.

 منابع جمع آوری حمایت های مالی و غیر مالی

به طور کلي تامین مالي مي تواند از منابع مختلفي انجام گیرد که در ادامه به اختصار به آن اشاره داریم:

بسیج )دانشجویي،سازندگي،اقشار و ....(:    

گروه هاي جهادي میتوانند براي تامین مالي به بسیج سازندگي استان مبدا و مقصد مراجعه نموده و از 

کمک هاي نقدي و غیر نقدي آنان بهره مند گردند.به عنوان مثال گروه هاي جهادي دانشجویي میتوانند از 

کمک هاي معاونت سازندگي و کارآمد سازي سازمان بسیج دانشجویي و گروه هاي جهادي غیر دانشجویي 

ازمعاونت سازندگي ناحیه مربوطه بهره مند گردند2. 

سپاه پاسداران)اعم از نیروهاي سه گانه سپاه، قرارگاه خاتم االنبیا و ...(:    

یکي دیگر از منابع راهگشا براي دریافت تسهیالت اعم از نقدي و غیر نقدي، نیروهاي سه گانه سپاه هاي 

استان مبدا و مقصد میباشد مثال میتوان خودرو یا مصالح مورد نیاز را از سپاه استان فراهم نمود البته موارد 

ذکر شده بستگي زیادي به نوع منطقه و امکانات موجود در منطقه و همچنین نحوه تعامل گروه با مسئولین 

سپاه منطقه  دارد. همچنین میتوان از کمک بخش هاي مختلف قرارگاه خاتم االنبیا و بخصوص قرب کوثر که 

ماموریت اصلي آن محرومیت زدایي و فعالیت در مناطق کمتر برخوردار میباشد،استفاده نمود3. 

محروم     مناطق  ها،دفتر  خانه  وزارت  )استانداري،فرمانداري،بخشداري،شهرداري،  دولتي  نهادهاي 

ریاست جمهوري،بنیاد مسکن،آموزش و پرورش، سازمان آب و فاضالب و...(:

با آنها در تعامل بود استانداري،فرمانداري و بخشداري  مهمترین نهادهاي دولتي که میبایست حتما 

میباشد که میتوان از کمک این نهادها به خصوص کمک هاي غیرنقدي از قبیل خودرو و ... که میتواند نقش 

1- رهنامه مدیریت اردو، باید ها،نبایدها و راهکارهای کاربردی
2- ناصر ترابی، گروه مهاجر دانشگاه انقالب اسالمی - حسین پور، دانشگاه دولتی بیرجند

3- ناصر ترابی، گروه مهاجر دانشگاه انقالب اسالمی - هادی کرمی، انشگاه زنجان
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به سزایي در کاهش هزینه کرد گروه داشته باشد،استفاده نمود1.

دانشگاه   

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

مختلف دانشگاه خود حمایت های مالی و غیر مالی خوبی را جمع آوری نمایند. همچنین با برپایی غرفه 

در صحن دانشگاه، خوابگاه ها و.. می توان کمک های دانشجویی را جمع آوری نمود2. 

مردم و خیرین   

حتما میبایست از ظرفیت هاي عظیمي که در بین مردم به خصوص در مساجد وجود دارد در جهت 

تامین مالي پروژهها استفاده نمود به ویژه اینکه مبلغي که از مردم جمع آوري میگردد داراي خیروبرکت 

مضاعفي نسبت به مبالغ جمع آوري شده از بیت المال میباشد3.

در معرفی خیرین می توان از امام جمعه و دیگر بزرگان شهر نیز کمک گرفت4. 

موسسات خیریه، کمیته امداد و..   

بازار و کسبه   

 از بازار عالوه بر کمک هاي نقدي گاهي میتوان کمک هاي غیر نقدي نیز جمع آوري کرد.

اعضاي خود گروه   

بعضي از گروهها مینوانند با توجه به ظرفیت هاي موجود در گروه از افراد حاضر در اردو اقدام به جمع 

آوري مبالغي نمایند.این امر میتواند به صورت اختیاري و یا به شکل مبالغي تحت عنوان ورودي جهت 

شرکت در اردو دریافت گردد.

تذکر:منبع اصلي تامین مالي هر پروژه نهاد متولي خاص آن فعالیت میباشد مثال براي آبرساني میتوان 

از کمک هاي سازمان آب و فاضالب و یا براي تاسیس کارگاه تجمیع قالي بافي یا خانه مددجو براي افراد 

1- محمد موسی زاده، گروه جهادی شهید احمدی روشن، دانشگاه مالیر استان همدان - عزیزاهلل بارانی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
2- سینا باقری، گروه دانشگاه علم و صنعت - محمد موسی زاده، گروه جهادی شهید احمدی روشن، دانشگاه مالیر استان همدان - محمد اسماعیلی

دانشگاه لرستان - هادی کرمی، دانشگاه زنجان - محمد امین حیدری، پیام نور بوشهر  - عزیزاهلل بارانی- دانشگاه علوم پزشکی زاهدان         
3- ناصر ترابی، گروه مهاجر دانشگاه انقالب اسالمی - سادات مهریزی، پیام نور یزد

4- محمد موسی زاده، گروه جهادی شهید احمدی روشن، دانشگاه مالیر استان همدان - هادی کرمی، دانشگاه زنجان
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تحت پوشش کمیته امداد میتوان  از کمک کمیته امداد استفاده نمود1.

الزم به ذکر است استفاده از مبالغي که به عنوان نفر-اردو از نهادهي مختلف در اختیار گروه هاي جهادي 

قرار میگیرد در امور عمراني و سایر فعالیت هایي که هزینه کرد آن به طور مستقیم مربوط به افراد شرکت 

کننده در اردو میشود، جایز نمیباشد.

راهکارهای جذب حمایت مالی 

به طور کلی گروه ها با تهیه گزارشی از وضعیت منطقه محرومی که قصد فعالیت دارند و نیز تهیه گزارشی 

از اهداف، عرصه های فعالیتی و سابقه گروه جهادی خود و تدوین آن در قالب های مختلف )نشریه، بروشور، 

مستند و..( و ارائه آن به مخاطبین مختلف به جمع آوری کمک های مالی و غیر مالی می پردازند2.  

برخی روش ها و ایده های جمع آوری حمایت ها که توسط گروه های جهادی مختلف اجرا می شود به 

شرح ذیل است:

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

با فروش نمادین آجر، بهای طرحهای عمرانی، فرهنگی و.. را از خیرین جمع آوری می کنند3.

جمع آوری کمک های مردمی در اماکن مذهبی نظیر مساجد، هیئات، امام زاده و..4    

استفاده از مناسبات مذهبی نظیر محرم، رمضان، ایام اعتکاف  و..    

استفاده از ظرفیت شرکت کننده و جهادگران در معرفی و جمع آوری حمایت های مالی5   

تدوین و پخش کلیپ محرومیت و مشکالت منطقه برای مسئولین،مساجد،دانشگاه و  ..6   

ایجاد صندوقی شبیه صندوق صدقات با عنوان صندوق کمک به اردوی جهادی و توزیع آن بین    

شرکت کنندگان اردو7 

1- محمد اسماعیلی-گروه شهید حجت اهلل رحیمی-دانشگاه لرستان
2- صادق مفرد، گروه روح اهلل دانشگاه امیرکبیر

3- محمد افسرده، گروه شهید مومنی دانشگاه خواجه نصیر
4- محمد افسرده، گروه شهید مومنی دانشگاه خواجه نصیر - صادق مفرد، گروه روح اهلل دانشگاه امیرکبیر - امیرعباس دخایی، دانشگاه آزاد 

5- محمد افسرده، گروه شهید مومنی دانشگاه خواجه نصیر - امیرعباس دخایی، گروه حاج احمد متوسلیان، دانشگاه آزاد تهران جنوب
6- محسن نوری، دانشگاه شمسی پور - محمد امین حیدری، پیام نور بوشهر

7- محسن نوری، دانشگاه شمسی پور - سینا باقری، گروه دانشگاه علم و صنعت
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به شرکت کنندگان جهت جمع آوری کمک های     دادن قبض جمع آوری کمک های مالی 
اطرافیان1

ارائه چهره به چهره فعالیت های گروه به افراد مختلف2   

ارائه گزارش به مسئولین در محل اجرای پروژه3    

ایجاد یک نمایشگاه در سطح شهرستان با  هدف معرفی گروه و منطقه  و دعوت از مسئولین    
منطقه و گرفتن حمایت های آنان4

برگزاری جلسه ای با حضور مسئولین اعم از فرماندار ، بخشدار، شهردار، دهیار و شورای روستا    

ها  که در آن  ضمن معرفی و گزارش فعالیت های گروه، حمایت های مورد نیاز را مطرح  کنید5. 

می توان از  طریق ایمیل، سامانه پیامکی ،سایت و همچنین تبلیغات دیواری برای جذب  حمایت    

های مالی استفاده کرد6. 

 سعی کنید محتوای این تبلیغات بر محور فرهنگ سازی سیره معصومین در مورد حمایت از محرومان 

باشد . رویکرد تبلیغی باید بر مبنای وظایف قرآنی و دینی باشد و نه تحریک احساسات مردم و بیان 

محرومیت های منطقه7 

پشتیبانی )تدارکات(
پشتیباني و حمایت از گروه و اردو در تک تک لحظات آن بسیار مهم و حیاتي است. توصیه میگردد 

در انتخاب و توجیه مسئولین این بخش کامال دقت کنید. وظیفه پشتیباني قبل از عزیمت آغاز و تا پس 

از اردو ادامه دارد.

چند نمونه از وظایف پشتیباني:

1- سینا باقری، گروه دانشگاه علم و صنعت
2- سهیل خیرخواه، دانشگاه شهید رجایی - علی فراهانی، گروه شهید مجید پازوکی، دانشگاه سراسری اراک - محمد امین حیدری، پیام نور بوشهر

3- سلمان شریفی، گروه شهید ابراهیم هادی - سعید علی بخشی، گروه شهید محمد سلیمانی، بسیج دانشجویی شهرستان بندر انزلی
4- سعید علی بخشی، گروه شهید محمد سلیمانی، بسیج دانشجویی شهرستان بندر انزلی

5- آیدا احمدی، گروه جهادی منتظران مهدی، بسیج دانشجویی شهرستان زرند - سادات مهریزی، پیام نور یزد
6- سلیمان جای، گروه فردای سبز، دانشگاه صنعتی شریف
7- سلیمان جای، گروه فردای سبز، دانشگاه صنعتی شریف
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تأمین اقالم مورد نیاز اردو   

طبخ و توزیع غذا و ارائه برنامه غذایي   

فراهم نمودن ملزومات  کالس ها ، مراسم ها و سایر برنامه های گروه در منطق   

تأمین امکانات حداقلي و ضروري مثل امکانات بهداشتي، وسایل خنک کننده یا گرم کننده و...    

تدارک وسایل نقلیه اي و ترابري   

انبار داري فرهنگي و پشتیباني   

مدیریت امور فني و اجرایي   

پشتیباني مراسمات و توزیع ارزاق   

جمع بندي لیست خرید روزانه و ارائه به مسئول خرید   

تهیه میان وعدهها و ارسال به محل انجام پروژهها و برنامه ها   

دقت داشته باشید که در تدارک امکانات مورد نیاز  و ضروری جهادگران  نباید متجمالنه برخورد کرد و 

خارج از عرف منطقه برخورد کرد1. 

در ادامه به شرح نکاتي در خصوص برخي وظایف اصلي بخش پشتیباني مي پردازیم:

تغذیه

به تغذیه جهادگران اهمیت ویژه ا ی دهید. تغذیه نقش مهمی در اردو و سالمت شرکت کنندگان دارد. 

اهمیت به تغذیه با روحیه جهادی و عدم تجمل گرایی منافاتی ندارد. 

براي تهیه یا طبخ غذا روش هاي متفاوتي وجود دارد، اعم از پخت توسط خود گروه یا اهالي تا خرید و یا 

سفارش به دستگاهها و نهادهاي همکار و یا همراه کردن آشپز همراه گروه. مسئول آشپزخانه )یا پشتیباني( 

باید نسبت به شرایط گروه بهترین روش را انتخاب نماید و همیشه تالش کند تا غذا همیشه به موقع در اختیار 

جهادگران باشد. تاخیر در وعده غذایي یا غذاي نامناسب تاثیر مستقیم در کارایي گروه دارد. 

نکاتی در مورد تغذیه جهادگران:

در بین وعده های غذایی نقش صبحانه از دیگر وعده های غذایی بیشتر است، سعی کنید مقوی    

1- صادق مفرد، گروه روح اهلل دانشگاه امیرکبیر
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ترین و کامل ترین مواد غذایی موجود را در اختیار شرکت کنندگان قرار دهید. 

حتما به وضعیت جوی و تغذیه عمومی و زیستی منطقه توجه ویژه داشته باشید، گاهی اوقات    

مردم منطقه نسبت به این شرایط)خوراک و آب آشامیدنی، حشرات و...(مقاوم هستند ولی، ممکن 

است برای افراد تازه وارد اینگونه نباشد.

سعی کنید یک برنامه کامل غذایی شامل وعده ها  و میان وعده ها پیش از اردو تهیه کنید و در    

این برنامه تمام نیازهای ضروری جهادگران را در نظر بگیرید. بر اساس این برنامه می توان لیست 

خرید کاملی را تهیه نمود1. 

در تعیین برنامه غذایی به سالمت  غذا و تناسب آن با شرایط سفر دقت کنید2.    

عدم افراط و تفریط در حجم و تنوع غذا )مبنا در تغذیه شرکت کنندگان باید تمرین روحیه    

قناعت، ساده زیستي و دوري از تجمل باشد( 

به ترکیب غذاها و دسر ها دقت کنید که بچه ها دچار سردی یا گرمی نشوند3.    

میوه، سبزیجات، مایعات و.. در برنامه غذایی در نظر بگیرید.    

از ظرفیت  خواهران گروه نیز می توان در طبخ غذا و یا بخشی مراحل طبخ غذا استفاده نمود4.    

خرید

مسئول خرید باید مسئولین گروه را توجیه کند تا هر نیازي که دارند، زودتر از موعد به اطالع وي 

رسانند تا با آگاهي و اطالعات کامل و با حوصله خرید نماید. وي باید به فروشگاه هاي منطقه اشراف کامل 

داشته باشد تا بتواند نیازهاي گروه را رفع نماید.

مسئول خرید باید دقت کند ضمن اینکه به گروه ضرري وارد نشود، حتي المقدور از افراد یا مناطقي 

خرید کند که سود آن مستقیم یا غیر مستقیم به اهالي مناطق محروم برگردد. با رابطه خوب و رایزني با 

فروشندگان و رانندگان محلي میتوان هم هزینه اردو را کم کرد و هم این که بخش عمده خرید و ارسال 

1- صادق مفرد، گروه روح اهلل دانشگاه امیرکبیر - رهنامه مدیریت اردو، باید ها،نبایدها و راهکارهای کاربردی
2- رهنامه مدیریت اردو، باید ها،نبایدها و راهکارهای کاربرد

3- محسن اکبری، گروه فارغ التحصیالن مفید
4- محمد موسی زاده، گروه جهادی شهید احمدی روشن، دانشگاه مالیر استان همدان - صادق مفرد، گروه روح اهلل دانشگاه امیرکبیر
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آن را توسط اهالي و رایگان انجام داد.

ترابری

وظیفه ترابري تهیه وسیله نقلیه براي عرصهها و بخش هاي گروه، متناسب با نیاز آنها است. باید از پیش 

رایزني هاي الزم را جهت تهیه خودروي مورد نیاز انجام داده و برنامه های اردو را متناسب با حجم فعالیت و 

تعداد خودروها تهیه نمود1. از دیگر وظایف مسئول ترابری تدارک وسیله نقلیه از محل اعزام گروه تا منطقه و 

بالعکس می باشد. همچنین ممکن است گروه در انتهای اردو و یا میانه اردو به منطقه ای دیگر برای زیارت 

و یا تفریح و.. منتقل شود2 

نکاتی پیرامون ترابری اردو:

در تعیین نوع و تعداد وسایل نقلیه به تناسب وسایل  نقلیه با شرایط جغرافیایي منطقه و تعداد آنها    

براي حمل و نقل روزانه افراد به سمت پروژه هاي عمراني و فرهنگي و..  دقت کنید.

باید از پیش رایزني هاي الزم را جهت تهیه خودروي مورد نیاز انجام داده و برنامه های اردو را    

متناسب با تعداد خودروها تهیه نمود3. 

گروه پیش قراول، لیستی از وسایل نقلیه روستاهای فعالیتی گروه را که می تواند در شرایط ویژه    

در اختیار اردو قرار بگیرد، تهیه نماید تا در شرایط خاص بتوان با صرف هزینه از این وسایل استفاده 

نمود. 

برای حفظ سالمتی جهادگران سعی کنید وسیله را همراه راننده تحویل بگیرید. و در صورتیکه    

وسیله در اختیار داشتید به هیچ وجه وسیله را لحظه ای در اختیار افراد کم تجربه قرار نداده و دقت 

داشته باشید که تجربه رانندگی در جاده و روستا با تجربه رانندگی در شهر بسیار متفاوت است4. 

در صورتیکه وسیله ای را بدون راننده از اهالی و یا سازمان ها به امانت می گیرید، از صحت وسیله    

اطمینان حاصل کنید و پیش از تحویل تمامی مشکالت وسیله را یادداشت کرده و به امضای صاحب 

1- ناصر ترابی، گروه مهاجر دانشگاه انقالب اسالمی
2- صادق مفرد، گروه روح اهلل دانشگاه امیرکبیر

3- ناصر ترابی، گروه مهاجر دانشگاه انقالب اسالمی
4- صادق مفرد، گروه روح اهلل دانشگاه امیرکبیر
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وسیله برسانید. 

اسکان

پیش از استقرار، تمهیدات الزم، جهت تجهیز محل استقرار به امکانات امنیتي و رفاهي برعهدة واحد 

پشتیبانی است.

محل اسکان می بایست نزدیک به محل کار گروه باشد1.    

ترجیحا از مدارس  شبانه روزی استفاده کنید2.    

اسکان برادران در فاصله مناسبی از اسکان خواهران قرار گیرد. بهتر است اسکان خواهران محصور    

و دور از دید و محل تردد باشد3. 

 ترجیحا دارای آشپزخانه و یا محلی برای طبخ غذا باشد البته در صورتی که خود گروه طیخ غذا    

را انجام می دهد4.

 بهتر است بهترین محل اسکان را به خانم ها اختصاص دهید تا نیاز به پشتیبانی زیادی نباشد5.   

مسئول خواهران
حضور خواهران در اردو و گروه باتوجه به اینکه بخش قابل توجهی از مخاطبان گروه های جهادی را 

کودکان و خانواده ها تشکیل می دهند، از اهمیت فراوانی برخوردار است به گونه ای که عدم حضور آنان 

ممکن است ضربه بزرگی به اردو زند. ولیکن این حوزه مالحظات فراوانی دارد که باید در نظر گرفت:

محل اسکان و وسیله ایاب و ذهاب خواهران جدا از آقایان ولی کامال تحت نظر و مراقبت و    

محیطی ایمن و عاری از مشکل و مزاحمت احتمالی باشد6. 

یکی دو نفر از آقایان حتما در روستای فعالیت خواهران حضور داشته باشند تا مشکلی پیش    

1- مجتبی رحمانی، گروه جهادی روح اهلل، دانشگاه امیرکبیر
2- مجتبی رحمانی،گروه جهادی روح اهلل، دانشگاه امیرکبیر - هادی کرمی،دانشگاه زنجان - غفار موسایی گله، گروه شهید علم الهدی

3- مجتبی رحمانی، گروه جهادی روح اهلل، دانشگاه امیرکبیر - سلمان شریفی، گروه شهید ابراهیم هادی - محسن نوری، دانشگاه شمسی پور - محمد
اسماعیلی، گروه شهید حجت اهلل رحیمی، دانشگاه لرستان- غفار موسایی گله، گروه شهید علم الهدی، دانشگاه دولتی شهرکرد 

4- مجتبی رحمانی، گروه جهادی روح اهلل-دانشگاه امیرکبیر
5- سعید علی بخشی، گروه شهید محمد سلیمانی، بسیج دانشجویی شهرستان بندر انزلی - صادق مفرد، گروه روح اهلل دانشگاه امیرکبیر

6- سهیل خیرخواه، دانشگاه شهید رجایی - عزیزاهلل بارانی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - سلیمان جای، گروه فردای سبز، دانشگاه صنعتی شریف
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نیاید1

حدود شرعی و اخالقی در ارتباط بین خواهران و برادران رعایت شود و در مجموع ارتباطات بین    

خواهران و برادران  به حداقل برسد2 

حتما از رابط محرم برای ارتباط بین خواهران و برادران استفاده کنید3.    

اگر متاهلی در گروه نباشد فقط مسئول خواهران با مسئول برادران در ارتباط باشند4.    

در میزان حضور و تعداد خانم ها دقت کنید، حضور بیش از حد و نیاز مسلما به اردو ضربه وارد می    

کند و تعداد کم باعث معذب بودن و آزردگی خانم ها می گردد5. 

همیشه از وسائل ارتباطی ایمن، بدون مشکل و در دسترس جهت ارتباط با خواهران استفاده کنید    

و برای این مسئله همیشه لوازم یدکی و ضروری در اختیار آنها قرار دهید.

گزارش و یا فیلمی از اردو های قبلی برای خواهران پخش شود تا با فضای اردو جهادی آشنا شوند،    

همچنین مخاطرات احتمالی اردو از قبل برای آن ها ترسیم شود6.

به خواهران گوشزد کنید که مشخصات و یا تلفن همراه و اطالعات خصوصي  خود را در اختیار    

اهالي قرار ندهند7.

البته برخی گروه ها اردوی همزمان خواهران و برادران برگزار نمی کنند، بخصوص گروه های بومی که 

هماهنگی و پشتیبانی کمتری نیاز دارند.

وظایف مسئول خواهران:

 1-  مدیریت حوزه خواهران.

1- محمد اسماعیلی-گروه شهید حجت اهلل رحیمی-دانشگاه لرستان
2- سینا باقری، گروه دانشگاه علم و صنعت  - سهیل خیرخواه، دانشگاه شهید رجایی - سلیمان جای، گروه فردای سبز، دانشگاه صنعتی شریف

3- علی فراهانی، گروه شهید مجید پازوکی، دانشگاه سراسری اراک - سلمان شریفی، گروه شهید ابراهیم هادی - سعید علی بخشی، گروه شهید محمد
سلیمانی، بسیج دانشجویی شهرستان بندر انزلی - آیدا احمدی، گروه جهادی منتظران مهدی، بسیج دانشجویی شهرستان زرند - امیر عباس دخایی

گروه حاج احمد متوسلیان، دانشگاه آزاد تهران جنوب - محمد موسی زاده، گروه جهادی شهید احمدی روشن، دانشگاه مالیر استان همدان
4- عزیزاهلل بارانی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - محمد موسی زاده، گروه جهادی شهید احمدی روشن، دانشگاه مالیر استان همدان

5- رهنامه مدیریت اردو، باید ها،نبایدها و راهکارهای کاربردی - امیرعباس دخایی، گروه حاج احمد متوسلیان، دانشگاه آزاد تهران جنوب
6- سعید علی بخشی، گروه شهید محمد سلیمانی، بسیج دانشجویی شهرستان بندر انزلی

7- ناصر ترابی، گروه مهاجر دانشگاه انقالب اسالمی
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 2-  شناسایی توانمندی های شرکت کنندگان و استفاده صحیح از این توان و استعدادها. 

 3-  برنامه ریزی برای فعالیت ها و تقسیم وظیفه بین شرکت کنندگان.

 4-  مدیریت جلسات خواهران و ارائه مشکالت و درخواست ها به مسئولین گروه.

 5-  حل مشکالت مربوط به خواهران)در حد توان(.

 6-  نظارت بر اجرای فعالیت های خواهران.

 7-  هماهنگی و پاسخ گویی به مسئول اردو.

نکات و اقدامات پس از اردو
پس از اردو الزم است تا تیم مدیریت ستاد و عرصه ها به بررسی نقاط قوت و ضعف بپردازند تا در 

مسافرت های آتی این مشکالت حل شود. ضمنا برنامه ریزی های الزم جهت حرکتهای مستمر گروه در 
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منطقه نیز صورت گیرد. قابل توجه است که اردو تنها یک بخش از پازل فعالیت های گروه است. که نتیجه آن 

زمانی به بار می نشیند، که تمام فعالیت ها و کارهای صورت گرفته به نحوه احسن به پایان برسد.

پیگیری و تداوم  )پایان کار(
اگر چنانچه بخشی از کارها و پروژه ها نیمه کاره بماند )حتی بخش خیلی کوچکی( تقریبا فعالیت ها 

بی اثر می شود و شیرینی آن ها را نه شرکت کنندگان و نه مردم نخواهند چشید. برهمین اساس اگر به هر 

دلیلی)کمبود وقت، سنگین و بزرگ بودن پروژه، مشکالت احتمالی و...( نتوانستیم فعالیت ها و پروژه ها را به 

پایان برسانیم، چند روش پیشنهاد می گردد.

باقی ماندن تعدادی از شرکت کنندگان در محل   

برگزاری اردو در زمان کوتاهی پس از پایان اردو   

هماهنگی با گروه های دیگر جهت ادامه کار   

سپردن امور به مسئولین محلی یا مردم منطقه   

مدیریت غیر حضوری مانند؛ پرداخت هزینه و اتمام پروژه توسط افراد دیگر    

در هر زمان از برگزاری اردو به هر دلیل متوجه شدید که توان اتمام پروژه ها را ندارید، با مسئله به طور 

منطقی برخورد کنید؛ نه به اعضاء گروه و مسئولین اردو فشار وارد آورید نه امور دیگر را به طور کامل تعطیل 

کنید و فقط به یک پروژه بپردازید و نه دست به امور خطرناک که برای شرکت کنندگان آسیب رسان باشد، 

بزنید)مانند اضافه کاری یا شب کاری بیش از حد یا رانندگی در شب و...(. درجریان باشید که تعدادی از 

جهادگران به همین دالیل دچار آسیب های جانی و جراحات شده اند. اگر در منطقه توقع کاذب ایجاد نکرده 

باشید به راحتی می توانید این مشکل را مدیریت کنید .

تسویه حساب و امور اداری  
حتما دقت کنید تا تمام امور اداری با سازمان ها و نهادهای همکار  به خصوص تسویه حساب های مالی 

را به طور کامل انجام دهید.
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ارائه گزارش و رسانه ای کردن فعالیت ها
از فعالیت های گروه به طور کامل و به شکل های مختلف )مکتوب، فیلم و عکس و...( گزارش تهیه 

این  معرفی  و  تا ضمن گسترش  قرار دهید.  ربط  اندرکاران ذی  و دست  اختیار مسئولین  در  و  نمائید 

حرکت های خداپسندانه، مسئولین و نهادها نیز با فعالیت های گروه آشنا شوند و روند همکاری های آتی 

آنان با گروه تسهیل گردد.

 همچنین می توانید گلچین این فعالیت ها را از طریق رسانه های جمعی به اطالع عموم مردم 

برسانید1.

حتما تمام اعضاء گروه چه شرکت کنندگان و چه آنهایی که نتوانستند در اردو شرکت کنند را نیز در 

جریان فعالیت ها و نتایج اردو قرار دهید، که این امر برکات فراوانی دارد، مانند دلگرمی و هم افزایی بیشتر، 

جذب نیرو، تصمیم گیری بهتر برای آینده و.... تالش کنید ارائه گزارش ها به شکل های سنتی و یا خسته 

کنند نباشد. می توانید از روش های جذاب و نوین استفاده کنید مانند؛ برگزاری نمایشگاه عکس، نصب 

بنر فعالیت ها در نقطه مبداء، پیامک، همایش، جلسه با حضور مسئولین اردو و منطقه هدف یا مبداء، تهیه 

نماهنگ و انتشار آن ، تهیه مستند، تهیه نرم افزار اردو و... 

تهیه آمار و اطالعات  تکمیلی
چنانچه در توان گروه است، سعی کنید اطالعات کامل و شناسنامه ای از منطقه تهیه و تدوین نمائید، 

تا عالوه بر استفاده برای گروه، در اختیار گروه های دیگر و مسئولین محلی و کشوری قرار دهید. تالش 

کنید آمار و اطالعات دقیق، علمی، کامل و جامع باشد. البته قابل ذکر است در حفاظت و نگهداری از این 

اطالعات کوشا باشید و آنهارا در اختیار هر کسی قرار ندهید.

حفظ ارتباط با مردم و مسئولین محلی
یکی از مهم ترین و اصلی ترین وظایف گروه های جهادی حفظ ارتباط با مردم و مسئولین محلی 

و مراجعه دو یا چند باره به منطقه است و چناچه در توان گروه است، بعضی از نیاز های منطقه و مردم 

محروم و نیازمند را به طور غیر مستقیم پیگیری نمایند. سعی کنید قبل از اردوی بعدی که در منطقه 

1- صادق مفرد، گروه روح اهلل دانشگاه امیرکبیر
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برگزاری می کنید، به منطقه سرکشی نمائید تا هم از مسئوالن زحمت کش و مردم تشکر و قدردانی نمائید و 

هم پیگیر روند کار و نتایج پروژه ها باشید. 

تشکیل گروه جهادی در منطقه
یک منطقه بیمه خواهدشد اگر روحیه جهادی در آن منطقه نهادینه گردد، برهمین اساس با تربیت 

نیروهای مخلص و با روحیه جهادی و آشنا به فعالیت های جهادی سعی کنید، ابتدا حرکت جهادی را آغاز، 

سپس تثبیت و در نهایت نهادینه کنید.

ظرفیت بالقوه فراوانی در کشور وجود دارد که می توان آنها را بالفعل نمود. پایگاه های بسیج، مساجد، 

هیئات و دانشگاه ها محل مناسبی برای شناسایی چنین استعداد های است. تشکیل گروه جهادی از مردم 

منطقه را جزء اولویت های کاری خود قرار دهید، که خیر و برکت این امر فراوان و بی شمار می باشد و ارزش 

اردوی جهادی را چند ده برابر می نماید. 

قدردانی
می توان با برگزاری برنامه ای از جهادگران و نیز مسئولین و خیرین دعوت کرده و ضمن ارائه گزارش 

سفر، از زحمات آنها قدردانی کنید1.

 می توان در این برنامه در همراه جهادگران، خانواده ها را نیز دعوت کنید این امر در ترقیب خانواده ها 

به حضور فرزندانشان در این فعالیت ها کمک می کند2.

نظر سنجی
حتما در پایان کار از تمام شرکت کنندگان، مردم و مسئولین نظر سنجی کتبی و شفاهی  به عمل آورید. 

و آن را در نمودار های مشخص ثبت ودر اختیار مسئولین گروه قرار دهید.

نقد و بررسی اردو
پس از اردو با حضور فعالین اردو جلسه ای برگزار کرده و نقاط ضعف و قوت اردو را بررسی نمایید.. 

1- صادق مفرد، گروه روح اهلل دانشگاه امیرکبیر
2- سعید علی بخشی، گروه شهید محمد سلیمانی، بسیج دانشجویی شهرستان بندر انزلی
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همچنین تجربیات کسب شده را ثبت و در اختیار سایر مسئولین گروه قرار دهید تا در برنامه های بعدی 

از این تجربیات استفاده نمائید1.

در یک نگاه کلی بررسی کنید آیا گروه در مسیر صحیح و از پیش تعیین شده، مطابق اساس نامه و 

برنامه های خود و سند چشم انداز حرکت های جهادی و برنامه های استانی حرکت می کند یا خیر و پس 

از حصول نتایج مورد نظر تصمیم درست را برای آینده بگیرید2.

انتقال تجربیات و کادرسازی
یک موضوع اساسی که مسئولین گروه و اردوجهادی می بایست همواره درنظر بگیرند این است که به 

فکر تربیت کادر و انتقال تجربیات باشند و اال دچار بحران نیروی انسانی در سال های بعدی خواهند شد. 

گروه های فراوانی بودند که روزگاری در اوج به سر برده و موفقیت های زیادی را کسب کردند اما به دلیل 

در نظر نگرفتن این مالحظه پس از چندی کارایی الزم خود را از دست دادند3. 

روش های مختلفی بدوین منظور توسط گروههای جهادی انجام می شود، به عنوان مثال:   

در حین اردو تعدادی از جهادگران مستعد و عالقه مند را در هر عرصه شناسایی کرده و در کنار    
جهادگران و دوستان با تجربه قرار دهید4

کادر اصلی گروه را از جهادگرانی بگذارید که حداقل دو سال در اردو سابقه حضور دارند. به عالوه    

هر کسی که مسئولیت را تحویل داد به عنوان مشاور در کنار مسئول جدید قرار گیرد5. 

هر مسئول جدیدی می بایست در تعامل کامل با مسئول سابق قرار گرفته و از تجارب او استفاده    
کند.6

1- صادق مفرد، گروه روح اهلل دانشگاه امیرکبیر - سعید علی بخشی، گروه شهید محمد سلیمانی، بسیج دانشجویی شهرستان بندر انزلی
2- ناصر ترابی، گروه مهاجر دانشگاه انقالب اسالمی

3- صادق مفرد، گروه روح اهلل دانشگاه امیرکبیر
4- محمد افسرده، گروه شهید مومنی دانشگاه خواجه نصیر - علی فراهانی، گروه شهید مجید پازوکی، دانشگاه سراسری اراک - امیرعباس دخایی، 

گروه حاج احمد متوسلیان، دانشگاه آزاد تهران جنوب - محمد موسی زاده، گروه جهادی شهید احمدی روشن، دانشگاه مالیر استان همدان - 
محمد اسماعیلی، گروه شهید حجت اهلل رحیمی، دانشگاه لرستان

5- محسن نوری، دانشگاه شمسی پور
6- سینا باقری، گروه دانشگاه علم و صنعت - هادی کرمی، دانشگاه زنجان
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 ترتیبي قانوني اتخاذ کنید که افراد با سابقه وقدیمی نیز دلیل، انگیزه و وجاحت قانوني براي حضور    

در جریان اردو داشته باشند.  اگر مسئول سایق امکان حضور در اردو را نداشت، می بایست پیش از 

اردو و در طی جلساتی از تجربیات و نکات مدیریتی او استفاده کرد1.

آموزش و انتقال تجارب از طریق افراد با سابقه و اساتید مجرب عرصه های مختلف جهادی2    

برگزاری اردو آموزشی قبل از اردو و دعوت از اساتید مجرب این حوزه3   

هنگام ثبت نام عالقه مندی شرکت کنندگان پرسیده شود و افراد به کارگروه های مختلف تقسیم    

شوند و توسط مسئول هر کارگروه آموزش های الزم و انتقال تجربه صورت گیرد4. انتقال مکتوب و 
شفاهی تجربیات5

تشکیل هیئت امنا )هیئت موسس( برای گروه، که یکی از وظایف آن کادر سازی و انتقال تجربه    
به کادر جدید است6

شکیل جلسه ای با حضور مسئولین سابق و فعلی گروه به منظور انتقال تجارب7   

کسب تجربیات گروه های دیگر که در این منطقه یا مناطق دیگر فعالبت دارند8   

براي افراد مستعدگروه ترتیبي اتخاذ نمائید تا آموزش هاي ویژه و مناسب مانند؛ امداد ونجات، نماهنگ    

سازي، عکاسی و... را ببینند. صرف اعتبارات در این بخش هزینه نیست بلکه سرمایه گذاري است. اگر دوره 

هاي آموزشي و افراد را درست انتخاب کنید به هیچ وجه جاي نگراني نیست.

در مجموع همیشه به فکر تربیت نیرو و تربیت مدیر براي گروه باشید و این مهم را جزء دغدغه هاي اصلي 

خود قرار دهید. و به این نکته توجه داشته باشید که بهترین محل و موقعیت براي تربیت نیرو، سپردن اصل کار و 

فعالیت به افراد است، لذا به نیروهاي جوان و کم تجربه اعتماد کنید و همیشه یک بخش از امور اردو را به افرادي 

1- صادق مفرد، گروه روح اهلل دانشگاه امیرکبیر - ناصر ترابی، گروه مهاجر دانشگاه انقالب اسالمی
2- سلمان شریفی، گروه شهید ابراهیم هادی - سعید علی بخشی، گروه شهید محمد سلیمانی، بسیج دانشجویی شهرستان بندر انزلی

3- سعید علی بخشی، گروه شهید محمد سلیمانی، بسیج دانشجویی شهرستان بندر انزلی
4- آیدا احمدی، گروه جهادی منتظران مهدی، بسیج دانشجویی شهرستان زرند 

5- سلیمان جای، گروه فردای سبز، دانشگاه صنعتی شریف - محمد موسی زاده، گروه جهادی شهید احمدی روشن، دانشگاه مالیر استان همدان
6- سلیمان جای، گروه فردای سبز، دانشگاه صنعتی شریف

7- محمد امین حیدری، پیام نور بوشهر
8- سادات مهریزی، پیام نور یزد - صادق مفرد، گروه روح اهلل دانشگاه امیرکبیر
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بسپارید که استعداد این امر را دارند حتي اگر تجربه کافي را نداشته باشند. ولیکن در این امر تناسب را رعایت 

کنید، یعني؛ هم افراد با تجربه در اردو باشند و هم افراد تازه کار و عالقه مند.

حفظ ارتباط با جهادگران
ارتباط خود را با شرکت کنندگان پس از اردو همچنان حفظ کنید، حتي اگر افراد توانایي شرکت در برنامهها 

و جلسات گروه را ندارند، از طریق فضاي مجازي، پیامک و... مانع قطع ارتباط با آنها گردید.

آسیب شناسی حرکت های جهادی
آسیب شناسی حرکتهای جهادی در  دوسطح صورت می گیرد، بخشی از این آسیب ها تهدید کننده 



انـــــــدوخته های مدیریتی

52

گروه های جهادی بوده و بخشی دیگر آسیب هایی است که مناطق محروم را تهدید می کند. دانستن این 

آسیب ها به ما کمک می کند تا در بانامه ریزی و فعالیت گروه نسبت به آن هشیار بوده و اثرات مخرب آن 

را کاهش دهیم. 

آسیب های تهدیدکننده حرکتهای جهادی
عدم برنامه ریزي بلند مدت و نداشتن نگاه راهبردی برای گروه1     

نداشتن نگاه  جامع نگر  و اکتفا کردن به چند عرصه فعالیتی2   

تخصصی نشدن فعالیتهای درون گروهی و برون گروهی3   

سیاه نمایي از وضعیت مناطق4   

عدم ارتباط منسجم و صحیح با مسئولین منطقه   

عدم آسیب شناسي و ارزیابي  اردو   

نبودن خالقیت در مورد نحوه اجرای اردوها)یعنی اینکه کارها به شکل تکراری و سنتی انجام شود     
و نوآوری نداشته باشد(5

نداشتن نگاه تشکیالتی در انتقال تجارب و کادر سازی6    

عدم استقالل گروه7    

مدیریت سلیقه ای گروه8   

منشعب شدن گروه و ایجاد تفرقه بین اعضا9   

1- سعید علی بخشی، گروه شهید محمد سلیمانی، بسیج دانشجویی شهرستان بندر انزلی - آیدا احمدی، گروه جهادی منتظران مهدی، بسیج 
بسیج دانشجویی زرند - امیرعباس دخایی، گروه حاج احمد متوسلیان، دانشگاه آزاد تهران جنوب-  محمد اسماعیلی، دانشگاه لرستان

2- محمد افسرده، گروه شهید مومنی دانشگاه خواجه نصیر
3- حاج آقا یاوری،شبکه اجتماعی جهادیون

4- آسیب شناسي اردو هاي جهادي
5- هادی کرمی، دانشگاه زنجان

6- محمد افسرده، گروه شهید مومنی دانشگاه خواجه نصیر - محسن نوری، دانشگاه شمسی پور - غفار موسایی گله، گروه شهید علم الهدی، شهرکرد
7- محمد امین حیدری، پیام نور بوشهر

8- یاسر شعبان، شبکه اجتماعی جهادیون
9- محسن نوری، دانشگاه شمسی پور
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غرور و تکبر پنهان1   

ضعف مبانی اندیشه ی جهادی در بین جهادگران2   

عدم توجه به توانمندسازی فکری- عقیدتی جهادگران در طول اردو3   

تعریف نشدن اخالق جهادی، تربیت نشدن نیروی جهادی4   

عدم حضور روحانی در اردو5   

عدم توجیه کامل جهادگران در مورد فعالیت های جهادی6.    

رعایت نکردن شئونات اخالقی و رفتاری ، همچنین ارتباط خارج از عرف خواهران و برادران دید    

مردم را نسبت به جهادگران بد می کند و چون جهادگران عموما نماینده نظام و بسیج  و نماینده 

تفکر انقالبی اند، این دید منفی ضربه سنگینی خواهد زد7. دقت داشته باشید که گاهی اشتباه 

یک فرد به پای کل گروه نوشته می شود8. 

اسراف کردن در صرف بیت المال و هزینه های اردو9   

عدم جریان سازي و معرفی صحیح حرکت های جهادی بین آحاد مختلف جامعه10    

  آسیب های حرکتهای جهادی در مناطق و راهکارهای مقابله
عدم برنامه ریزي بلند مدت و نداشتن نگاه راهبردی برای منطقه هدف11   

1- آسیب شناسي اردو هاي جهادي - سلمان شریفی، گروه شهید ابراهیم هادی- سعید علی بخشی، گروه شهید محمد سلیمانی، بندر انزلی
2- یاسر شعبان، جهادیون - حاج آقا یاوری،شبکه اجتماعی جهادیون

3- آیدا احمدی، گروه جهادی منتظران مهدی، بسیج دانشجویی شهرستان زرند
4- حاج آقا یاوری،شبکه اجتماعی جهادیون

5- بشری، جهادیون
6- محمد موسی زاده-گروه جهادی شهید احمدی روشن-دانشگاه مالیر استان همدان

7- صادق مفرد، گروه روح اهلل دانشگاه امیرکبیر - هادی کرمی، دانشگاه زنجان - غفار موسایی گله، گروه شهید علم الهدی ، دانشگاه دولتی شهرکرد
8- ناصر ترابی، گروه مهاجر دانشگاه انقالب اسالمی

9- محمد امین حیدری، پیام نور بوشهر
10- آسیب شناسي اردو هاي جهادي - صادق مفرد، گروه روح اهلل دانشگاه امیرکبیر - سلیمان جای، گروه فردای سبز، دانشگاه صنعتی شریف

11- صادق مفرد، گروه روح اهلل دانشگاه امیرکبیر - آسیب شناسي اردو هاي جهادي
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حضور مقطعی و غیر مستمر در مناطق1   

شناسایی ناقص منطقه و نیازسنجی ناقص پروژه ها  که منجر به انتخاب پروژه ها و فعالیت های    
کم اولویت می شود2

در نظر نگرفتن ظرفیت های روستا و گروه در تعریف برنامه ها3   

عدم هماهنگی بین گروه های  جهادی حاضر در یک منطقه4   

رها کردن پروژه ها به صورت نیمه تمام و یا انجام ناکارمد پروژه ها، به کار گروه های بعدی نیز    
آسیب خواهد رساند و ذهنیت بدی از فعالیت های جهادی در ذهن اهالی ایجاد خواهد کرد5

رفتار نامناسب و از موضع باال با مسئولین منطقه، به گونه ای که این  بی ادبی را به حساب مطالبه    
گری بگذاریم6

ورود و پیگیری امور توسط گروه به گونه ای باشد که دیگر مسئولین کار را واگذار کرده و شانه    

خالی کنند7. 

ایجاد توقع بی جا بین اهالی و مسئولین منطقه8   

نداشتن برنامه فرهنگی مناسب، عدم توازن فرهنگی و ایجاد تضاد فرهنگي در منطقه9   

استفاده از افرادی که شئونات اسالمی را رعایت نکرده واثر تخریبی در منطقه باقی می گذارند10.    

نیروی گزینش نشده را نباید برای کار فرهنگی استفاده نمود،کسی که با ادبیات فرهنگی و مذهبی 

1- آیدا احمدی، گروه جهادی منتظران مهدی، بسیج دانشجویی شهرستان زرند
2- سلیمان جای، گروه فردای سبز، دانشگاه صنعتی شریف- میثم گیالنی، جهادیون  - محمد افسرده، گروه شهید مومنی دانشگاه خواجه نصیر

سینا باقری، گروه دانشگاه علم و صنعت - سلمان شریفی، گروه شهید ابراهیم هادی
3- سعید علی بخشی، گروه شهید محمد سلیمانی، بسیج دانشجویی شهرستان بندر انزلی - هادی کرمی، دانشگاه زنجان

4- غفار موسایی گله-گروه شهید علم الهدی، دانشگاه دولتی شهرکرد
5- سلمان شریفی، گروه شهید ابراهیم هادی - محسن نوری، دانشگاه شمسی پور - آیدا احمدی، گروه جهادی منتظران مهدی ،  شهرستان زرند

محمد موسی زاده، گروه جهادی شهید احمدی روشن، دانشگاه مالیر استان همدان
6- سهیل خیرخواه، دانشگاه شهید رجایی

7- عزیزاهلل بارانی-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
8- علی فراهانی، گروه شهید مجید پازوکی، دانشگاه سراسری اراک

9- آسیب شناسي اردو هاي جهادي، غفار موسایی گله، گروه شهید علم الهدی-دانشگاه دولتی شهرکرد - محسن نوری، دانشگاه شمسی پور
10- بشری، جهادیون - سلیمان جای، گروه فردای سبز، دانشگاه صنعتی شریف
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آشنا نیست نباید مسئولیت بگیرد1.

درنظر نگرفتن عرف منطقه در برنامه ریزی ها و نیز نحوه حضور جهادگران در منطقه )خوراک،    
پوشاک و حتی رفتار جهادگران مناسب عرف منطقه نباشد( 2

ورود فرهنگ شهرنشینی، تجمل گرایی و مصرف گرایی شهر به محیط روستایی3   

عدم مشورت گیری و استفاده از ظرفیت اهالی روستاها4   

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 برخی 

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

رفتار مبتنی بر نگاه فقرزدایی به مردم مناطق محروم، تلقین میکند که شما فقیر و نیازمند یاری 

هستید. این نگاه آثار زیان باری همچون احساس حقارت، عدم توانمندی و رضایتمندی از زندگی ایجاد 

خواهد کرد5.

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

از مردم منطقه، تصویر مردمي عزتمند و غیور باشد. هر دیدگاهِ دیگري غیر از این، ناخودآگاه پیامدهاي 

نامطلوبي درپي خواهد داشت. همچنین  در مقابل اهالي، از عمق محرومیت هاي منطقه، ابراز شگفتي و 

1- سینا باقری، گروه دانشگاه علم و صنعت
2- صادق مفرد، گروه روح اهلل دانشگاه امیرکبیر - سادات مهریزی-پیام نور یزد - سینا باقری، گروه دانشگاه علم و صنعت - یاسر شعبان، شبکه جهادیون

محمد موسی زاده، گروه جهادی شهید احمدی روشن-دانشگاه مالیر استان همدان
3- محمد افسرده، گروه شهید مومنی دانشگاه خواجه نصیر - امیرعباس دخایی، گروه حاج احمد متوسلیان، دانشگاه آزاد تهران جنوب

4- سادات مهریزی-پیام نور یزد - یاسر شعبان، شبکه اجتماعی جهادیون
5- یاسر شعبان، شبکه اجتماعی  جهادیون - سادات مهریزی، پیام نور یزد - امیرعباس دخایی، گروه حاج احمد متوسلیان، دانشگاه آزاد تهران جنوب
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حیرت نکنید و تصاویر و فیلم هایی که از منطقه منتشر می کنید فقط از محرومیت ها و کمبود ها نباشد1.

1- یاسر شعبان، شبکه اجتماعی جهادیون
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پیوست 1- منابع بیشتر جهت مطالعه
محمدی،حمیدرضا.حسینی،سیدحسام الدین. رفیعیان،محسن. )1391(. رهنامه اردوهای جهادی در 

عرصه مدیریت، مرکز مطالعات راهبردی حرکت های جهادی

شکرایی،محمد. )1387(. مبانی مدیریت و اصول برنامه ریزی اردوهای جهادی،تهران:سازمان بسیج 

دانشجویی کشور،

مقامی،مهدی.فرهنگ و مدیریت جهادی از نگاه رهبری،موسسه تدبیر در قرآن و سیره شهر مشهد

رضاییان،علی.)1380(.مبانی سازمان و مدیریت، انتشارات سمت

مکارم شیرازی،ناصر.مدیریت و فرماندهی در اسالم

الوانی،مهدی.)1385(.مدیریت عمومی،انتشارات سمت
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با تشکر از :

امیرعباس دخایی ، گروه جهادی حاج احمد متوسلیان دانشگاه آزاد تهران جنوب

آیدا احمدی، گروه جهادی منتظران مهدی، بسیج دانشجویی شهرستان زرند

حاج آقا رامندی، موسسه بالغ المبین

حاج آقا یاوری،شبکه اجتماعی جهادیون

حسین پور، دانشگاه دولتی بیرجند

رضا غالمزاده، جهادگران ارزش آفرین

زینب فتحی، دانشگاه تهران

سادات مهریزی،پیام نور یزد

سعید علی بخشی، گروه شهید محمد سلیمانی-بسیج دانشجویی شهرستان بندر انزلی

سلمان شریفی، گروه شهید ابراهیم هادی

سهیل خیرخواه ، دانشگاه شهید رجایی

سینا باقری - دانشگاه علم و صنعت

صادق مفرد، گروه جهادی روح اهلل، دانشگاه امیرکبیر

صدیقه کمپانی،شبکه اجتماعی جهادیون

عزیزاهلل بارانی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

علی اکبر عباس زاده، شبکه اجتماعی جهادیون

علی فراهانی - گروه شهید مجید پازوکی-دانشگاه سراسری اراک

غفار موسایی گله، گروه شهید علم الهدی، دانشگاه دولتی شهرکرد

مجتبی رحمانی، گروه جهادی روح اهلل، دانشگاه امیرکبیر

محسن اکبری، گروه جهادی روح اهلل، دانشگاه امیرکبیر

محسن نوری، دانشگاه شمسی پور
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محمد اسماعیلی، گروه شهید حجت اهلل رحیمی، دانشگاه لرستان

محمد افسرده -گروه شهید مومنی دانشگاه خواجه نصیر

محمد امین حیدری، پیام نور بوشهر

محمد موسی زاده،گروه جهادی شهید احمدی روشن، دانشگاه مالیر استان همدان

میثم گیالنی، شبکه اجتماعی جهادیون

ناصر ترابی، گروه مهاجر دانشگاه انقالب اسالمی

هادی کرمی-دانشگاه زنجان

یاسر حسین بیک، گروه جهادی فارغ التحصیالن دبیرستان خواجه نصیر

یاسر شعبان، شبکه اجتماعی جهادیون
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