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 مقدمه
 در و  گذاشته اهر در قدم خالصانه جهادگران رسانی، خدمت و جهادی اردوهای برگزاری با ساله همه

 از باری کوله با نهایت در و گيرندمی کار به را خود شتال تمام روستایيان و روستا مسائل با مواجهه

 و ماندمی باقی ادافر سينه در هاتجربه این  معموال و گردند می بر خود روزمره زندگی به  تجربه

 این و گرددمی زبا ابتدایی نقطه به پيشينيان مسير امتداد در حرکت جای به جهادگران بعدی نسل

 فراهم را جهادی هایحرکت کيفی رشد موجبات تجربيات این نتقالا و گردآوری که است درحالی

 .آورد می

 در برجسته نجهادگرا با متعدد های مصاحبه طی جهادی، های حرکت توانمندسازی روهسته این از

 است نموده دیجها های اندوخته کتاب عنوان تحت آنان تجربيات آوری جمع به اقدام کشور سراسر

 محالت الب،ط دانشجویی، جهادی های گروه جمله از اقشار تمامی برای محصول این که طوری به

 .باشد ثمر مثمر و مفيد سایرین و

 بر کيهت با کتاب نخست بخش و است یـاصل شـبخ دو دربردارنده جهادی های اندوخته کتاب

 ایدنب و ایدهاب و کاربردی راهکارهای ، اوليه اصول بيان به جهادی های گروه مسئولين تجربيات

 برگزاری رایندف مطالب، بهتر فهم منظور به راستا این در .پردازد می جهادی اردوی مدیریت های

 شده مطرح بندی هدست این نظربنابر مورد نکات و  تقسيم اردو از پس و حين ،قبل  فصل سه به اردو

 و( تخصصی یها کارگروه و ستادی بخش از اعم) جهادی های گروه ساختار به بخش این در همچنين. اند

 .است شده ارهـاش کند، می تهدید را محروم اطقـمن و ادیـجه های روهـگ که هایی بـآسي

 های عرصه در شده توليد ایرسانه چند محصوالت و جزوات کتب،  از ليستی کتاب این دوم بخش

 القيتخ و ایده دربردارنده که محصوالت این. کند می ارایه مختصر یتوضيحات همراه به را مختلف

 سازی وانمندت و تقویت در تواندمی و شده ضميمه کتاب به  فشرده لوح یک تحت  است جهادگران

 .گيرد قرار استفاده مورد جهادی هایحرکت

 عرصه کسوتانپيش و فعالين ارزشمند ددستاور عنوان به ادیــجه ایــه هـاندوخت ابــکت

 حلقه نيز شما هانک اميد به شود می داده رقرا گرامی جهادگران شما اختيار در جهادی های حرکت

 .باشيد بعد های نسل به خود تجربيات وصل ی

ادیـجه ایـه تـحرک ازیـدسـتوانمن هـهست



 

 

 

 

  

 هـای مدیریـتیاندوختـه
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 جهادیگروهتشکيل دـفراینولـراحـم
 جهادی، های حرکت ماهيت از کامل اطالعات کسب به تا است الزم اقدامی هر از قبل 

 ؛1شود پرداخته موجود هاینامهآئين و هاالعمل دستور
 ست الزم بعد مرحله در شکيل جهت هارایزنی تا ا سته ت  5 تا 4 – گروه مدیریت اول ه

 .گيرد صورت -نفر
ــابقه افرادی اگر :نکته  مدیریت برای آنان از بتوان که دنندار وجود جهادی اردوی در تجربه با و باس

 البته کنيد، اعزام سابقه با جهادی اردوی یک با را مندانعالقه از چندنفر گرفت، کمک گروه و اردو

سئولين با کنيد سعی ستيار عنوان به افراد این تا نمائيد هماهنگی گروه م سئول کمک یا معاون د  م

 .2باشند داشته حضور اردو در

 ؛ 3(...و حوزه ، پایگاه) ربطذی مسئولين با ارتباط و توجيه 
 دادننشـــان و گروه به بخشـــیهویت منظور به) گروه نام تعيين و نامهاســـاس تدوین 

 ؛ه( گرو در گيریتصميم و مدیریت نحوه و گروه فکری خط و وضعيت

 سنامه توانيدمی بعدی مراحل در سا  این برای کنيد، روزبه ضرورت و نياز طبق را گروه ا

 و ازنگریب آن در مشخصی مدت ظرف که دهيد قرار اساسنامه در تبصره یا بند یک امر

 ؛کنيد بازپيرایی را آن
 شخص مکان یک کنيد سعی سجد، پایگاه، دفتر،) م سينيه م  و ساتجل برای را (...و ح

 ؛دنمائي خریداری یا احداث توان، صورت در یا و گرفته نظر در گروه مدیریت
 ضعيت ضعيت و گروه مطلوب و شم سند یه و گرفته نظر در را گروه فعلی و  در با دازان چ

سيدن برای گروه مدتکوتاه و لندمدتب هایبرنامه گرفتن نظر  در خود لیعا اهداف به ر

  ؛بگيرید نظر

                                                       
 ترابي ناصر جهادي، پازل جزوه-1
 مفيد دبيرستان التحصيالن فارغ جهادي گروه اکبري، محسن-2
 ترابي ناصر جهادي، پازل جزوه-3
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 مستمر هایبرنامه و نکنيد خالصه  جهادی مسافرت برگزاری خاص را گروه هایفعاليت 

 ؛باشيد داشته درنظر سال طول در

 سب از پس  کنيد سعی سه سمت به را گروه کافی تجربه ک س  سوق شدن سمن و مؤ

ــتفاده عظيم ظرفيت ینا از هم تا دهيد ــتری عمل قدرت گروه اینکه هم و کنيد اس  بيش

 .کند پيدا

 

 گروه اهداف  و انداز چشم تبيين
شتباه را راه مسير، طی در گروه کندمی کمک گروه، اهداف و انداز چشمجود و  اینجا در .نکند طی ا

 :کنيممی اشاره کردند مطرح مختلف هایگروه که موارد برخی به

 به خدمت - نبوی جامعه رویکرد با اســـالمی ميهن از معنوی و مادی زداییمحروميت 

 ؛ 4مردم

 استعدادهای پرورش و کشف برای ایزمينه ایجاد اسالمی، انقالب تراز هم نيروی تربيت 

 ؛ 5دانشجویان

 ؛کشور در رایثا فرهنگ تقویت و منطقه مسئولين در گریمطالبه و توجه دلگرمی، ایجاد 

                                                       
 همگاني تجربه- 4
 سراسري اهدانشگ-پازوکي مجيد شهيد گروه - فراهاني علي بوشهر؛ نور پيام-حيدري امين محمد زنجان؛ دانشگاه کرمي، هادي- 5

 صنعت و علم دانشگاه - باقري سينا  اراک،
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 قدر برای محروم مناطق و جهادی هایگروه با دانشـــگاهيان و اندانشـــجوی آشـــنایی 

 ؛ 6محرومان به نسبت تکليف احساس و موجود هاینعمت  دانستن

 ؛ 7برسد یافتگی توسعه از مطلوب حد یک به هدف منطقه سال 5 زمان مدت از بعد 

 شنا جهادی هایحرکت با ربا یک حداقل دانشجویان سطه ترتيب بدین و شوند آ  ینا بوا

 ؛  8گيرندمی قرار جهادی هایآموزه تاثير تحت آموزاندانش آینده نسل دبيران،

 ؛  9شود ایجاد معنوی وابستگی روستایيان و دانشجویان بين 

 صاد :داریم کلی هدف چهار صالح مقاومتی، اقت سازی زدایی،محروميت فرهنگی، ا  خود

 ؛  10گروه اعضای در

 11مناطق در ویاندانشج حضور با روستا مردم شدن دلگرم. 

 ها راهبرد
 :است ذیل شرح به فوق اهداف به رسيدن برای شده، مطرح راهبردهای رخیب

 ؛مستمر گزاریهدف و ریزیبرنامه 

 ؛هدف روستاهای در مستمر پيگيری و مستمر حضور 

 ؛ 12مجرب کادر تربيت 

 ؛ 13کنيم شریک فعاليتمان و کار در  را منطقه مردم 

                                                       
 صيرن واجهخ دانشگاه مومني شهيد گروه -جوادنيا محمد شهرکرد؛ دانشگاه الهدي، علم شهيد جهادي گروه گله، موسايي غفار- 6
 پور شمسي دانشگاه نوري، محسن- 7
 رجايي شهيد دانشگاه ، خيرخواه سهيل- 8
 جنوب تهران آزاد دانشگاه- متوسليان احمد حاج گروه ، دخايي اميرعباس- 9

 يزد نور مهريزي،پيام سادات- 10
 شهرکرد دانشگاه الهدي، علم شهيد جهادي گروه گله، موسايي غفار- 11
 حاج اديجه گروه ، دخايي اميرعباس  انزلي؛ بندر شهرستان دانشجويي بسيج سليماني، محمد يدشه گروه بخشي، علي سعيد- 12

 متوسليان احمد
 جنوب تهران آزاد دانشگاه

 جنوب تهران آزاد دانشگاه متوسليان، احمد حاج گروه  دخايي، اميرعباس- 13
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 شگاهی کار به ورود ش و دان سایی کارگروه کيلت سی و حل و شنا شکالت دقيق برر  م

 ؛ 14منطقه

 ـــتغال ســـمت به گروه حرکت  آماری جامعه برای ترجامع هایطرح تعریف و زاییاش

 ؛ 15بزرگتر

 16کنيم عوض شيعيان به نسبت فرهنگی کار با را مردم دیدگاه. 

 

 جهادي گروه کادر تشکيل
 هایویژگی دارای که کنيد انتخاب جهادی دویار و جهادی گروه کادر برای را کســانی اســت هترب

  : 17باشند ذیل

 ؛بسيجی تفکر و جهادی روحيه 
 ؛پذیری والیت 

                                                       
 صنعت و علم دانشگاه پريدن، بال بي جهادي گروه باقري، سينا- 14
 نصير اجهخو دانشگاه مومني شهيد گروه جوادنيا، محمد - صنعت و علم دانشگاه پريدن، بال بي جهادي گروه باقري، سينا- 15
 زاهدان پزشکي علوم دانشگاه جهادي باراني،گروه عزيزاهلل- 16
 ترابي ناصر جهادي، پازل جزوه- 17
 



 

13 

 ؛مدیریت و رهبری توان 
 ؛عالقه 
 ؛همت و پشتکار 

 ؛مشکل آمدن بوجود هنگام در آرامش و خونسردی و صدر سعه 

 ؛محوله امور در صتخص و تجربه 
شتگی و تجربه وجود صی امور در کارک ص سيار امری تخ ست، مهم ب  جوانان به که این عين در ا

سئوليت سپردن از و کنيد اعتماد شته ابایی آنان به مهم هایم شيد، ندا ضی در شود قتد باید با  بع

ستفاده تجربه با و خبره کارشناس نظر از باید امور  بستگی خصوص این در گيریتصميم که کرد، ا

 .دارد اردو و گروه مدیریت به

 ؛بخو عمومی روابط 
 بودن رای خود و خودبينی عدم و پذیری مشورت. 
 .يستن اردو مسئول گروه، مسئول الزاما دارد؛ وجود تفاوت اردو مسئول و گروه مسئول بين :یادآوری

 جهادگران ويژگي
 گسترش برای کوشش کار، شمردن عبادت اللهی، قرب قصد به کار اجرای جهادگران هایویژگی زا

 ادب، و کارها اجرای در اسالمی یحسنه اخالق به افراد بودن مقيد ،اعتقادی و دینی هایارزش

 تقوا، تواضع، و بزرگان به احترام استقامت، تنگدستی، و فقر با مبارزه طلبی،شهادت و ایثار روحيه

 رفاقت، دانش، داری، خویشتن خانواده، استحکام خلقی، خوش سکوت، توکل، توبه، گری،موعظه

 وگذشت، عفو هجرت، به تمایل خواهی، عدالت صبر، شکر، شجاعت، وت،سخا صداقت، رازداری،

 توانمی انعطاف و مداریقانون و پذیرینظم روی، ميانه و اعتدال مشورت، ظن، حسن پوشی، عيب

 .18داشت اشاره

  

                                                       
 رفيعيان محسن زداي، محروميت ريزي برنامه- 18
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 اردو از شــپي داماتـاق و اتــنک
 هجرت کليات مورد در گيري تصميم

ست نياز یزی،ربرنامه ضرورت و اهميت به اتوجهب سئولين ا سب اردو برگزاری از قبل گروه م  با متنا

 را های مختلفو مســـئوليت بخش اردوبرگزاری  زمان مکان، بينیپيش گروه، هایآرمان و اهداف

 .باشند داشته

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

 پروژه انتخاب ،منطقه ارزيابي و شناسايي
ــایی" جهادی اردوی در مرحله ترینمهم و خســتينن ــناس ــد،می برخوردارکم منطقه "ش  هرچه باش

ــایی ــناس ــد مانع و کامل جامع، ش  خواهد بهتری وندر اجرا تا ریزیبرنامه زمان از اردو برگزاری باش

  .داشت

 

 شناسايي هايضرورت و اهداف
 ؛اردو ریزیبرنامه برای نياز مورد هایداده تمام ریافتد 
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 ضعيت شناخت صات و و سائل از اعم هدف منطقه مخت سی، امنيتی، فرهنگی، م  سيا

 ؛ 19 ...و جغرافيا هوا، و آب وضعيت اقليم، نوع رسوم، و آداب اجتماعی، اقتصادی،

 ؛ 20...و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، ابعاد در منطقه نيازسنجی 

 21اردو برگزاری جهت مسئوالن و محلی معتمدین با نياز مورد هایهماهنگی انجام. 

 شناسايي پيش
ــفر از بلق ــای طریق از الزم اطالعات آوری جمع با توانندمی جهادگران منطقه، به س  ،مجازی فض

 از ..و محلی  های نسازما مسئولين با مشورت همچنين و سابقه با و مطلع افراد با ارتباط مکتوبات،

 .کنند جلوگيری انرژی و زمان اتالف

سایی پيش :وجهت سيار شنا ست، مهم ب شود، توجه مرحله این به اگر ا  شودمی مجبور گروه گاهی ن

سایی سفر چندین و کند صرف زیادی های هزینه سد نتایجی به درآخر و دهد انجام شنا  با که بر

 22 .برسد آنها به توانستمی موجود منابع از استفاده

 اوليه شناسايي
سایی  سبی امری شنا ست ن صله) فراوانی هایمؤلفه به توجه با و ا  اردو، سابقه ،هدف منطقه تا فا

 متغير تواندمی ردوا در حاضر رادفا تعداد و سفر هر زمان و هامسافرت تعداد (...و منطقه خصوصيات

 .است سفر ندینچ به نياز گاهی و رسيد نظر مورد هدف به شناسایی باریک با توانمی گاهی .باشد

 .گيردمی انجام مرحله دو در شناسایی که است این بر معمول وليکن

صوص در باید  صه و امور کليه خ سایی مورد را منطقه گروه، نظر مورد هایعر  در که داد، قرار شنا

سایی برای نفر یک اردو عرصه هر از نمایندگی به باید یا صورت این  تعداد اینکه یا شود اعزام شنا

سایی دفعات شتر را شنا سایی جهت نياز مورد زیاد زمان هزینه، به توجه اب که کرد، بي  معموال شنا

ـــت، تحقق قابل امر دو این از کدام هيچ  و گروه توان گرفتن نظر در با گرددمی توصـــيه لذا نيس

                                                       
 ترابي رناص جهادي، پازل جزوه- 19
 تهران دانشگاه رساني خدمت کانون فتحي، زينب-20
 کرمان (ع)عصر ولي دانشگاه ايثار، هاي آيه گروه زاده، عباس اکبر علي- 21
 ترابي ناصر جهادي، پازل جزوه- 22
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 هایعرصه کليه خصوص در کافی تجربه دارای بودن، چابک عين در شناسایی تيم اردو، هایبرنامه

 .باشند اردو

شيه در کنيد سعی سایی حا ست همنطق از مانعی و جامع کامل، تقریبا اطالعات اردو شنا  آورید، بد

 :از اعم

 ؛نظام های ارگان و نهادها فعاليت نحوه و تاثيرگذاری ميزان (1

 ؛...و ای قبيله قومی و فرهنگی اجتماعی، سياسی، های حساسيت (2

 ؛جهادی اردوهای به منطقه مردم نگرش ی نحوه (3

 ؛قهمنط تاریخی ی پيشينه و هویت (4

 ؛یکدیگر با آنها رابطه و پيروان تعداد منطقه، در موجود مذاهب (5

 ؛مردم تحصيالت و سواد سطح (6

 ؛منطقه معتمدین و تاثيرگذاران نخبگان، (7

سی، هایناهنجاری (8 صادی، اجتماعی، سيا شتی فرهنگی، اقت  يکاری،ب از اعم جامعه بهدا

ـــایع، هایبيماری معنوی، و مادی فقر  به هاجرتم طالق، اره،ماهو نفوذ نرخ اعتياد، ش

 ؛...و بيهوده تعصبات ی،اقبيله و قومی هایدرگيری بيکاری، شهر،

 ؛جمعيت بافت (9

 ؛هاکاستی و مشکالت (10

 .(...و هانکانو جماعت، و نمازجمعه مساجد، شوراها،) منطقه تاثيرگذار و تجمع نقاط (11

 و گروه هایریزیرنامهب و هاپژوهش در تا نمائيد تهيه منطقه از دقيق و علمی آمار کنيد ســـعی

 کلی آمار از بهتر جزئی ولی دقيق آمار است؛ ذکر قابل .گيرد قرار استفاده مورد ربطذی هایدستگاه

 23 .باشدمی استناد قابل غير و دقيق غير مبهم، وليکن

سایی برای :پيشنهاد  از توانيدمی ،منطقه پيشرفت جهت مستمر ایبرنامه تدوین و منطقه جامع شنا

سته سایی فرم" و پژوهش ب ستفاده جهادی هایحرکت توانمندسازی هسته ،"محروم مناطق شنا  ا

 .نمایيد

                                                       
 ترابي ناصر جهادي، پازل جزوه- 23
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 شناسايي منابع
 :اندذیل شرح به داشت مراجعه آن به توانمی شناسایی برای مختلفی نابعم

 :ينـئولـمس
 اشــتغال و ریزی برنامه معاونت ، اســتاندار معاون -اســتاندار) فرمانداری و ســتانداریا - 

سی، معاونت شاوران گروه  -اجتماعی و امنيتی سيا  دفتر  اطالعات ، آمار دفتر  جوان م

 ؛ 24( پژوهش و آموزش دفتر روستایی امور

 ؛ 25جمهوری ریاست محروم مناطق معاونت  

 ؛(ره) خمينی امام امداد کميته 

 ؛کشاورزی جهاد 

 ؛  26منطقه سپاه 

 ؛ 27شجوییدان بسيج سازندگی معاونت سازندگی، بسيج سازمان  

 ؛استان تجارت و معدن صنعت، سازمان 

                                                       
 يزد نور پيام مهريزي، سادات - همدان استان مالير دانشگاه روشن، احمدي شهيد جهادي زاده،گروه موسي محمد-  24
 جنوب تهران آزاد دانشگاه متوسليان، احمد حاج گروه دخايي، اميرعباس- 25
 شهرکرد دانشگاه الهدي، علم شهيد جهادي گروه گله، موسايي غفار- 26
 جنوب تهران آزاد دانشگاه متوسليان، احمد حاج گروه دخايي، اميرعباس - يزد نور پيام مهريزي، سادات- 27
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 ؛گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، ميراث سازمان 

 ؛استان ای حرفه فنی آموزش کل اداره 

 ؛پرورش و آموزش 

 ؛عشایری امور سازمان 

 ؛مرزی هایبازارچه سازمان 

 جمعه امام. 

 :یـالـاه
 ؛داربخش و هيارد 

 ؛روستا شورای 

 ؛سفيد ریش - کدخدا 

 ؛تاروس بسيج 

 ؛روستا روحانی 

 (؛سال کهن و سال ميان و جوان زن و مرد) روستا اهالی 

 28منطقه بومی دانشجویان. 

 :اـه تـسای وب
 ؛جهادیون اجتماعی بکهش 

 ؛جهادی اطلس سایت 

 ؛ایران آمار مرکز 

 ؛هااستانداری سایت وب 

 ؛کشور هواشناسی سازمان 

 ؛ایران آب منابع مدیریت سهامی شرکت 

 ؛زیکشاور جهاد وزارت 

 ؛تجارت و صنعت،معدن وزارت 

 (؛ره) خمينی امام امداد کميته 

                                                       
 زاهدان پزشکي علوم دانشگاه باراني، عزيزاهلل- 28
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 ایران روستایی شبکه. 

 : عـمطل رادـاف
ضور يسابقه که افرادي و نهادها ساير و فرهنگي فعالين جهادي، هايروهگ  اين در فعاليت و ح

 .شوندمي محسوب مطلع مرجع يک عنوان به ،اندداشته را منطقه

 

 اردو اجراي انمک انتخاب هايمؤلفه
 ؛ 29هدف منطقه امنيت امينت 

 ؛ 30گروه توان با آن تناسب و منطقه محروميت 

 ؛ 31منطقه درآن حضور ضرورت و نياز 

 ؛ 32جهادی گروه پذیرش برای منطقه مردم فرهنگی آمادگی 

 ؛هدف منطقه در اردو برگزاری برای امکانات تامين و پشتيبانی امکان 

                                                       
 کرمان (ع)عصر ولي دانشگاه ايثار، هاي آيه گروه زاده، عباس اکبر علي - يزد نور مهريزي،پيام سادات-  29
 همگاني تجربه- 30
 صنعت و علم دانشگاه پريدن، بال بي جهادي گروه باقري، سينا-31
  انزلي ربند شهرستان دانشجويي بسيج سليماني، محمد شهيد گروه بخشي، علي سعيد- رجايي شهيد دانشگاه خيرخواه، سهيل- 32
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 ؛ 33منطقه ینيازها با آن مطابقت و گروه توان 

 ؛ 34نباشد تکراری آنجا گروه فعاليت و باشند نرفته آنجا به زیادی گروه تعداد قبال 

 صله شد زیاد خيلی مبدا تا منطقه فا شکالت پيگيری هایهزینه تا نبا ضاعف منطقه م  م

 ؛ 35نشود

 ناطقی حاظ به که م قادی و فرهنگی ل چار اعت هدید یا و بوده فقر د يت نفوذ ت هاب  ..و و

 ؛ 36باشد

 انتخاب فعاليت و اسکان برای که روستایی نيز و باشد داشته قبولی قابل جمعيتی مرکزت 

 ؛ 37باشد داشته اطراف روستاهای به نسبت مرکزیتی یک بایستمی کنيممی

 38باشد منطقه در چندساله فعاليت و حضور امکان. 

 معنا این به .نیادرساامد سنجیامکان اول .است ضروری بسيار امر دو منطقه انتخاب و شناسایی در

ست ممکن که شته وجود مناطقی یا منطقه ا شد دا سيار شرایط کمک به نياز و فقر لحاظ به که با  ب

شته حادی شته وجود نهاآ در جهادی اردوهای برگزاری برای الزم امکانات و شرایط اما باشند دا  ندا

 جهادی دوهایار برای رنددا العبوری صــعب شــرایط جاده لحاظ به که مناطقی مثال طور به .باشــد

 جهادی ردویا حضور که هست نيز مواردی .باالست ناگوار حوادث احتمال که چرا نيستند مناسب

 دارند ادح برق یا آب مشــکل که مناطقی مثال .اســت ســازمشــکلو  دارد هاییهزینه منطقه برای

عداد با اردو برگزاری امکان ها در باال افراد ت ناتا امينت حتی یا .ندارد وجود آن کا تدایی م ند اب  مان

صيه بنابراین .اردو نان برای نياز مورد آرد سهميه سئولين که شودمی اکيد تو  انتخاب در ردوهاا م

 .کنند ارزیابی منطقه برای را خود منافع و هاهزینه نسبت گرایانه واقع دید با منطقه

                                                       
 نتهرا دانشگاه فتحي، زينب - پور شمسي دانشگاه نوري، محسن - اراک سراسري دانشگاه پازوکي، مجيد شهيد گروه فراهاني، علي- 33
 زرند شهرستان دانشجويي بسيج مهدي، منتظران جهادي گروه احمدي، آيدا- 34
 جنوب تهران آزاد دانشگاه متوسليان، احمد حاج گروه دخايي، يرعباسام- 35
 شريفي، سلمان - تهران دانشگاه فتحي، زينب-  زنجان دانشگاه کرمي، هادي -  زاهدان پزشکي علوم دانشگاه باراني، عزيزاهلل-  36

 هادي ابراهيم شهيد گروه
 يزد نور پيام مهريزي، سادات - همدان استان مالير دانشگاه-روشن احمدي شهيد جهادي گروه زاده، موسي محمد-  37
 شهرکرد دولتي دانشگاه الهدي، علم شهيد گروه گله، موسايي غفار- 38
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ـــت نظر مورد اردوی توان در که هاییفعاليت به توجه با دوم  یک مثال نندک انتخاب را طقهمن اس

شجویی جهادی گروه  تعداد که کند انتخاب را ایمنطقه باید دارد آموزش امر در باالیی توان که دان

 از عرصـــه ینا نامناســـب منطقه انتخاب با اینکه نه ،باشـــد حداکثری آن در نيازمند آموزاندانش

 .کند محدود را خود هایفعاليت

 و مستمر حضور .کنيد متمرکز نقطه دو حداکثر یا یک در را خود هایاردو برگزاری محل کنيد سعی

 مسئولين، توسط شما شدن شناخته مسئولين، شناخت :مانند .دارد فراوانی برکات بلندمدت و مداوم

سایی  اتالف از جلوگيری منطقه، مردم توسط بهتر پذیرش مردم، و منطقه کليدی و مهم نکات شنا

 .39 ...و استعدادها شکوفایی و بيشتر چههر وریبهره انرژی، و وقت

 : اردو زاریـبرگ انـزم و دتـم
 زمانی کنيد سعی وليکن شود برگزار سال تمام در که دارد را آن قابليت جهادی ردوهایا (1

 ؛ 40باشد داشته را بازده بيشترین که کنيد انتخاب را

ساله (2 صلی مهاجرت م  سال از ایامی رد مثال .دهيد قرار توجه مورد حتما منطقه اهالی ف

مه قه یک مردان ه هاجرت کار برای منط ندمی م مه یا کن قه آموزان دانش ه  به منط

 ؛ 41روند می روزیشبانه مدارس

 مشکالت با تا باشيد داشته فراوانی دقت وآمدها رفت و برگشت و رفت زمان محاسبه در (3

 ؛دینشو مواجه ...و شب در حرکت العبور، صعب مناطق در امدادرسانی امنيتی،

مان مدت (4 ما را اردو برگزاری ز ید، نظر در منطقی حت  امر این در تفریط و افراط بگير

 و خســـتگی و افراد ریزش باعث حد از بيش حضـــور .آورد خواهد بار به جدی تبعات

 برای جهادی روحيه شــناخت عدم باعث کوتاه زمان و گرددمی اردو شــدن فرســایشــی

 زمان .شودمی دیگر مشکالت از بسياری و هافعاليت ماندن کار نيمه و کنندگان شرکت

شترین که رایج و معمول شته را بازده بي شدمی روز 15 تا 10بين دا  برگزاری زمان .با

 منطقه، نياز ها،عرصـــه تعدا گروه، توان مانند؛ دارد فراوانی هایمؤلفه به بســـتگی اردو

                                                       
 مفيد دبيرستان التحصيالن فارغ جهادي گروه اکبري، محسن- 39
 ترابي ناصر جهادي، پازل جزوه- 40
 مفيد دبيرستان التحصيالن فارغ جهادي گروه اکبري، محسن-41



 

22 

ستان نوروز، ایام) برگزاری زمان سمات ،(...و تاب ضان، ماه) رو پيش اصخ ایام و مرا  رم

 .42 ...و منطقه نياز ،(منطقه بومی و قومی مراسمات محرم، ماه

 : ریـگي يمـتصم و یـبررس لسهـج
سایی از عدب ست نياز شنا سئولين تا ا ست اطالعات به توجه با گروه م  را شرایط نطقه،م از آمده بد

 .خير یا ستا منطبق گروه رنظ مورد هایویژگی با منطقه این که نمایند گيری تصميم و بررسی

 :  یـيلـتکم یـناسایـش
سایی مرحله کننده تکميل مرحله ینا ست اوليه شنا صميم و ا  هماهنگی و وارد بابت نهایی گيریت

 و ابتدایی ردهایبرآو تا اســت نياز بخش این در .پذیردمی انجام بخش این در مســئولين با تکميلی

 .شود تکميل قبلی اطالعات از موجود واقصن و گردد احصاء اردو نظر مورد نيازهای

 

 پروژه انتخاب و شناسايي مالحظات
ــئله اهميت به توجه اب (1 ــایی مس ــناس ــه یا دو حداقل حتما ش  به اقدام اردو از قبل ماه س

 ؛ 43نمائيد نظر مورد منطقه از شناسایی

شته مؤثر حضور اجرا زمان در تا بگيرید، نظر در را مردم نياز ها،پروژه انتخاب در حتما (2  دا

شند شته کامل مراقبت آن از کار پایان از پس اینکه و با شند دا  مردم فکری آمادگی .با

                                                       
 ترابي ناصر جهادي، پازل هجزو- 42
 مفيد دبيرستان التحصيالن فارغ جهادي گروه اکبري، محسن-43



 

23 

 ســاخت خواهيممی حســينيه گویندمی یيانروســتا اغلب وقتی مثال دارد، اهميت بســيار

 ار نياز این خودشان که باشند داشته نيازی اگر اما .است پروژه ترینراحت قطعا حسينيه

 ؛ 44ماندمی استفاده بال شود ساخته اگر حتی کرد قانع  را آنها نشود و اشندب نکرده درک

 ؛ 45باشد داشته عمومی نفع که کنيد انتخاب هاییپروژه کنيد سعی (3

ــایی هنگام در (4 ــناس  از خارج هایوعده و نکنيد ایجاد اندازه از بيش توقع وجه هيچ به ش

 یا مسـئولين از شـود احسـاس که نياورید بوجود فضـایی .ندهيد جهادی گروه یک توان

 ؛ 46هستيد نظام مسئولين نمایندگان

سایی سفر در اردو مکان یا و عمرانی هایپروژه انتخاب هنگام (5 شته لکام دقت شنا  دا

شيد سط تا با سئوالن تو  خاص همنطق یا محل یک سمت به و نگردید کاناليزه محلی م

شوید هدایت نظر مورد سایی را منطقه هایضرورت و نيازها کامال .ن  سعی د،کني شنا

 ؛باشيد داشته بازدید منطقه کل از کنيد

 از حتما  داریدن آشنایی بومی مردم زبان به که دارید اردو برگزاری قصد ایمنطقه در اگر (6

 ؛بگيرید کمک اردو طول و شناسایی در دارد کامل تسلط زبان این به که کسی

سایی مرحله در  (7 سلط و ختشنا ضمن حتما قراولی پيش یا و شنا  و وجودم قوانين بر ت

ستگاه نقش سه همراه، نهادهای و هاد شتيبانی جل  منطقه طحس در را جهادی اردوهای پ

ستان) ستان یا شهر ضور با (...و ا سئولين ح  ورتص با و مکتوب صورت به ربط ذی م

 مشکلی درآینده تا دهيد تشکيل باشد، شده مشخص بخش هر نقش که مصوب جلسه

 ؛باشيد نداشته

ــئولين قولی بد انتظار :نگوئيد ولی خوانيدب (8 ــت جا هر و لحظه هر را مس ــيد هداش  البته باش

 ؛نيستند اینگونه مسئولين بيشتر

                                                       
 اميرکبير دانشگاه اهلل، روح جهادي گروه مفرد، صادق -  ترابي ناصر جهادي، پازل جزوه- 44
 مفيد دبيرستان التحصيالن فارغ جهادي گروه اکبري، محسن-45
 نصير خواجه دانشگاه مومني شهيد گروه جوادنيا، محمد- 46



 

24 

 شـــتهگذ در چه و حال در چه هدف منطقه در دیگر جهادی گروه فعاليت و حضـــور از (9

ــب اطالعاتی ــيد نکرده کاری موازی ناکرده خدای تا کنيد کس ــت راه و باش  را آنها درس

 .بگيرید درس آنها اشتباهات و تجربيات از و دهيد امهاد

سئولين و مردم با برخورد در :توجه شتباه فعاليت صورت در حتی را دیگر هایگروه وجهه م  خراب ا

ضای هاجهادی اوال زیرا نکنيد، شت همين دوما و پيکرند یک اع  مخاطب ذهن در نيز شما از بردا

 .47بنددمی نقش

 وظايف تقسيم و ريزيبرنامه
 در تا ویدادهاســتر و وقایع بروز از قبل ،امور پيشــاپيش تنظيم و اندیشــيدن معنای به ریزیرنامهب

 با است دیهیب .آید بدست مطلوبی نتایج ..و بهداشتی فرهنگی، عمرانی، هایعرصه همچون اموری

 .کنيم عمل ارترشيهو آینده به نسبت و کنيم جبران را گذشته اشتباهات توانيممی دقيق ریزیبرنامه

 برای مدتکوتاه و مدتميان بلندمدت، هایبرنامه تدوین و کار تقسيم با تا است نياز اساس برهمين

 .باشيم هداشت اثرگذاری و موفق اردوی راستا، این در گام به گام حرکت و منطقه، و اردو

 ؛دينمائ تدوین توسعه وسند زداییمحروميت یبرنامه منطقه برای توان صورت در 

 خاص مالحظات گرفتن نظر در با ها،آن فعاليت حيطه و اردو هایعرصه کردن مشخص 

 ؛عرصه آن

 ســئولينم کامل توجيه و اردو وظایف تقســيم و هاعرصــه و هاکميته مســئولين انتخاب 

 ؛هاکميته و هاپروژه

 ؛نياز صورت در متخصصين و مشاوران از استفاده 

 ؛ 48بيشتر تامل و افزاییهم جهت اردو مسئولين جلسات برگزاری  

 شخص حتما را گروه مدیریت روش ضاء اختيار در و کنيد م  و وظایف .دهيد قرار گروه اع

ــئولين از هریک اختيارات ــخص مس ــرایط در تا گردد مش ــميم فرد خاص ش  گيرنده تص

 بسياری از ولی ندارد همخوانی جهادی روح با ظاهر به هرچند مسئله این .باشد مشخص

 ؛ 49کندمی جلوگيری اختالفات و مشکالت از

                                                       
 ترابي ناصر جهادي، پازل جزوه- 47
 ترابي ناصر جهادي، پازل جزوه- 48
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 بيان زیرا گيرند قرار گروه مدیریت امور تمام جریان در گروه اعضـــاء همه نيســـت نياز 

 از باید وفقم مدیر یک گردد،می نامناسب جو و تشنج ایجاد باعث اردو در مسائل بعضی

 ائلیمسـ چنين بروز صـورت در و کند خودداری گروه جمع در سـازحاشـيه مسـائل بيان

 ؛ببرد بين از را حواشی این مناسب روشی به ریعاس

 توانيدمی ،نيدک انتخاب (منطقه شهدای نام مانند) درخور و مناسب نام یک اردو هر برای 

 .کنيد انتخاب نام نيز هاپروژه برای

 رساني اطالع و تبليغات
 فراوان تدق خصوص، این در باید که است حساسی و مهم نکات جزء رسانی اطالع زمان و يوهش

 از اســتفاده نضــم خصــوص این در .باشــد نيز گذار تاثير و زیبا بودن، موقع به عين در تا داشــت،

  .کنيد توجه نيز تبليغات دامنه و گستره به حضوری غير یهاروش و نوین هایشيوه

  :از عبارتند تبليغات ابزارهای برخی

 ؛ چهره به چهره تبليغات 

 ؛ 50جهادی نمایشگاه 

 ؛قبلی اردوهای تخاطرا انتشار 

 ؛  51نشریه 

 ؛  52پيامکی 

 ،؛ 53وبالگ سایت، ایميل 

 ،؛  54بنر پوستر 

 ،؛تراکت کارت، عکس 
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 يزد نور پيام مهريزي، سادات- 52
 هادي ابراهيم شهيد گروه شريفي، سلمان - شريف صنعتي دانشگاه سبز، فرداي گروه جاي، سليمان- 53
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 ؛  55فيلم نماهنگ، پخش 

 روستایی محصوالت فروش و خيریه بازارچه برپایی. 

 : انیـرس العـاط و يغاتـتبل وصـخص در اتیـنک
 ـــانیطالعا ـــب زمان با حتما و نيندازید تاخير به را رس  مهم این به ریزیبرنامه و مناس

 ؛بپردازید

 داد انجام نيز قبلی مراحل در را آن زمان توانمی و است نسبی امری رسانیاطالع زمان. 

 بلند مشـــخص برنامه اگر مثال طور به .دارد گروه مدت بلند برنامه به بســـتگی امر این

 سال طول در انتومی گردد، برگزار اردو دائمی منطقه یک در یا باشد داشته وجود مدت

 ؛  56 کرد رسانی اطالع

 که اســت این گيردمی قرار غفلت مورد غالبا که تبليغات درباره مهم بســيار مســاله یک 

ــرایط نباید ــياه ایگونه بهرا  محروم مناطق ش  نظام به ضــربه موجب که کنيم نمایی س

سبت مردم اعتماد و شود سئولين و دولت به ن  آن دممر کرامت همچنين ،برود بين از م

 آنانی چه کنندمی زندگی منطقه آن در اکنونهم که افرادی چه .شــود دارخدشــه منطقه

 .57حاضر اردو تبليغات محل در و باشند شما شهر ساکن است ممکن که

  :کرد رسانياطالع بايد را چيزي چه و موقع چه
 ؛(نام ثبت از پيش) هجرت کلی اطالعات نام،ثبت شرایط و زمانی بازه 

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

 ؛(نام ثبت زمان) حرکت جهت تجمع مکان و زمان 

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

 58 (حرکت زمان) اردو در کنندگان شرکت برای توجيهی جلسه برگزاری. 

 گزينش و نام ثبت
                                                       

 همگاني تجربه-55
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 فيدم دبيرستان التحصيالن فارغ جهادي گروه اکبري، مفيدمحسن دبيرستان التحصيالن فارغ جهادي گروه اکبري، محسن -57
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27 

 :دارد وجود جهادي هايگروه بين مختلفي ديد گزينش خصوص رد
 در ظاهر به که است کسانی از بسياری درونی انقالب و دگرگونی صحنه جهادی اردوی (1

 اما نبندید، افرادی چنين روی بر را عرصـــه این نيســـتند، انقالب و اســـالم راســـتای

صد حتما .کنيد رعایت را آن مالحظات سبت در ضور ن  شتهدا نظر در را افراد اینگونه ح

 ؛59باشيد

شتر گزینش مالک (2 شدمی افراد توانمندی و تجربه بي سب نيرو اگر .با  انتخاب نياز با متنا

    ؛  60داشت خواهد روستا مردم برای و روهگ برای زیادی مخرب اثرات نشود

 ؛  61کنيممی حذف هستند هنجارشکن که را افرادی تنها (3

 افراد دوم دسته بسيج، فعال اعضای اول دسته :بریممی خود همراه را افراد دسته سه ما (4

 .هستند مندعالقه صرفا و ندارند خاصی توانمندی که افرادی سوم دسته تخصص، دارای

سته سيج اعضای از باید اول د شند، آینده اعضای یا ب سته با  موردی صورت به را دوم د

ــحبت ــان و کنيممی دعوت و کنيممی ص ــتش ــی تا گذاریممی باز را دس  ار اردو از بخش

سته .نمایند شرکت سینام صورت در را سوم د  از تا آوریممی منطقه به روز سه دو نوی

ــته وجود گزینش باید .بگيرند قرار جریان در نزدیک ــد، داش  به که بياید باید نيرویی باش

 .62 گذارد می منفی اثر منطقه در نباشد طور این اگر و باشد رسيده سطوحی

 :باشيد داشته مدنظر را یلذ نکات گزینش و نام ثبت درهنگام

 صورت در یا اینصورت غير در کنيد برقرار خوبی تعادل اردو حضار تعداد و کار حجم بين 

 برعالوه نيرو، ازدیاد صـــورت در و ایدنکرده عمل منطقه در اردو تعهدات به نيرو کمبود

 ؛  63شد خواهيد حضار دلخوری و زدگی موجب المال بيت اسراف

                                                       
 حيدري، مينا محمد - رجايي شهيد دانشگاه خيرخواه، سهيل - اراک سراسري دانشگاه پازوکي، مجيد شهيد گروه ي،فراهان علي- 59

 بيرجند دولتي دانشگاه پور، حسين -بوشهر  نور پيام
  جهاديون شبکه در کمپاني صديقه - هادي ابراهيم شهيد گروه شريفي، سلمان- 60
 جنوب تهران آزاد دانشگاه ليان،متوس احمد حاج گروه دخايي، اميرعباس- 61
 شهرکرد دانشگاه الهدي، علم شهيد جهادي گروه گله، موسايي غفار- 62
 اميرکبير دانشگاه اهلل روح گروه مفرد، صادق- مفيد التحصيالن فارغ گروه اکبري، محسن- 63
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 ؛  64کنيد احصاء را داوطلبين استعدادهای و هانمندیتوا کليه کنيد سعی 

 داوطلبين ردگیسرخو باعث تا باشد مؤدبانه و هنرمندانه و شکل زیباترین به باید گزینش 

 ؛نشود

 هایخصشا از تخصصی نمودارهای آن برای و کامل ليست یک اردو در حاضر افراد از 

 ؛يدنمائ تهيه (...و سابقه تحصيالت، سن، مانند؛) مختلف

 سب دقيقی اطالعات کنندگانشرکت و داوطلب افراد از حتما  از لزوم اقعمو در تا کنيد ک

ـــتفاده آنها  خاص، يماریب کار، محل و منزل تلفن و آدرس خونی، گروه مانند؛) کنيد اس

 ؛(...و ضروری تلفن

 مانند؛ دکني یادآوری را ضروری و الزم نکات شفاهی و کتبی صورت به نامثبت هنگام 

شتن همراه به سب های سلبا اردو، نياز مورد لوازم خاص، داروهای بيمه، دفترچه دا  منا

 ؛...و

 ؛  65نياید پيش مشکلی اردو هایبرنامه در تا شوید مطمئن اردو در افراد حضور از 

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

 ؛  66کرد برگزار اردو خصوص

 تا دهيد انجام مجازی فضـای در را رسـانی اطالع و نام ثبت مانند اداری امور توانيد می 

شتری مخاطب وقت، در جوییصرفه بر عالوه سهيل نيز اردو امور و کنيد جذب نيز بي  ت

 .67گردد

 اداري هاي هماهنگي
سئولين با را الزم اداری هایهماهنگی حتما حرکت از يشپ  انجام فهد و مبداء نقطه در ربطذی م

 نيز و حامی و پشــتيبان نهادهای و هادســتگاه با الزم هایهماهنگی و مکاتبات چنين هم و گيرد

 .دهيد انجام قبل هامدت از و دقت به را (انتظامی يروی)ن امنيتی

                                                       
 نصير خواجه دانشگاه مومني شهيد گروه جوادنيا، محمد- 64
 يتراب ناصر جهادي، پازل جزوه- 65
 مازندران استان علمدار، جهاادي قرارگاه گيالني، ميثم- 66
 شريف دانشگاه جاي، سليمان - هادي ابراهيم شهيد گروه شريفي، سلمان-  67
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 ياتروح با هم تا آورند، عمل به بازدیدی اردو از مبداء اســـتان مســـئولين تا نمائيد اتخاذ ترتيبی

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

 اردو در تبليغاتی نگرش با که مسئولينی هستند متاسفانه چراکه کنيد دقت مسئولين دعوت در البته

 .68شودمی کنندگانشرکت ميان در تنش بعضا و دلخوری موجبامر  این و شوندمی حاضر

 قراولي پيش
 از تعدادی ،منطقه و اردو وضـــعيت کنندگان، شـــرکت تعداد فعاليت، حجم به جهباتو اردو از بلق

 و الزم هایهماهنگی ضـــمن تا نمائيد اعزام منطقه به پيشـــرو تيم عنوان به را اردو مســـئولين

ضور سازیزمينه سئولين با را الزم هایهماهنگی منطقه، در گروه ح  و دهند انجام منطقه مردم و م

 کنند تامين را (...و موادغذایی اسـکان، مصـالح، خودرو، امنيت،) اردو ییابتدا هاینياز تمام چنينهم

 .باشد نداشته وجود مشکلی و کمبود افراد ورود هنگام تا

ــيار تيم این وظيفه :تذکر ــاس و مهم بس ــت حس ــتقيم و اس می تاثير اردو نتایج و هافعاليت در مس

ضاء انتخاب در .69گذارد شرو تيم اع  خود افراد ترینزبده و ترینباتجربه بهترین، کنيد، دقت کامال پي

ست الزم .دهيد قرار تيم در را شرو تيم با را الزم هایهماهنگی تا ا شته پي شيد دا  در را یکدیگر و با

یان يد قرار امور جر ما .ده خاب مســـئول تيم این برای حت ياز که شـــرایطی در تا گردد انت  به ن

 .70نياید دبوجو مشکلی دارد وجود گيریتصميم

 حرکت از پيش نکات
 نيستند بيمه که افرادی بردن همراه از و اندشده بيمه افراد تمام که کنيد حاصل طمينانا 

 ؛کنيد خودداری

 یژهو به منطقه، نقشــه هدف، منطقه و جهادی اردوی شــرایط به نســبت کنندگانشــرکت تمام 

 بار اولين برای که کسانی رایب خصوص به) نمائيد توجيه کامل و دقيق احتمالی، هایحساسيت

 ؛(کنندمی شرکت جهادی اردوی در

                                                       
 مفيد دبيرستان التحصيالن فارغ جهادي گروه اکبري، محسن - ترابي ناصر جهادي، پازل جزوه- 68
  ترابي ناصر جهادي، پازل جزوه- 69
 مفيد التحصيالن فارغ روهگ اکبري، محسن- 70
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 در یا) فهد منطقه به نامناســب هایزمان یا شــب در تا کنيد محاســبه دقت به را حرکت زمان 

 ؛نرسيد (است خطر احتمال که هایمحل

 بار چند یا کی را مهم نکات تمام دقت، و خونســردی با حتما و بپرهيزید عجله از حرکت هنگام 

 ؛کنيد مرور

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

 انجام نگرفت نجاما کاری یا جاماند ای وســيله احيانا اگر مانده، باقی امور انجام ضــمن تا شــوند

 ؛دهند

 حفظ انتها تا را دوار ابتدای روحيه مناســب هایروشکمک  و به آموزش و توجيه با کنيد ســعی 

 ؛نمائيد

 برگزار نياز ورخ در و مناسب آموزشی دوره اردو حين حتی و قبل گروه افراد برای نياز صورت در 

 ؛کنيد

 ــيرهای کروکی  و ارتباطی مس

مان چنين هم کان و ز  اردو م

 اختيار در مکتوب صورت به را

 ؛دهيد قرار اردو کادر

 کت کان از حر قدس هایم  م

 امامزادگان همتبرک قبور مانند

ساجد ویژه به و  ایجاد باعث م

 ؛شودمی بيشتر انگيزه

 در عزیمت هنگام کنيد ســعی 

 معنوی جو ایجاد مبداء منطقه

 کردن، قربانی مانند خاص هایروش بعضــی و تبليغات انجام و مناســب فضــاســازی با و نمائيد

 ...و شــهدا خانواده و زانجانبا بزرگان، و روحانيون ظرفيت از مندیبهره بدرقه، مراســم برگزاری

 ؛نمائيد (حضوری یاغير حضوری) کمک و حضور به مندعالقه و مطلع را منطقه مردم کل

 71شوید مندبهره متدین مردم تجمع هایمحل سایر و هيئات مساجد، ظرفيت از. 

                                                       
  ترابي ناصر جهادي، پازل جزوه- 71
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اردو نــحي اتــاقدام و اتـــنک  
 افتتاحيه

سم رگزاریب ضور با افتتاحيه مرا سئولين ح  ایجاد باعث رانجهادگ همراه به مردم و منطقه محلی، م

 .گرددمی اردو به بخشی رسميت همچنين و بيشتر انگيزه

شتر، افزاییهم و همدلی ازجمله؛ دارد نيز دیگری برکات امر این البته  نوع و اهداف گروه، معرفی بي

ــه در فعاليت ــتر مندیبهره همچنين و اهالی برای مختلف هایعرص  در موجود یهاظرفيت از بيش

 ...و منطقه

سم کنيد سعی :نکته شریفات بدون کوتاه، متنوع، سبک، افتتاحيه مرا ضافه، ت  گيروقت و برانرژی ا

 72.نمایيد استفاده بومی و جهادی شعائر از و باشد

 معارفه و توجيهي جلسه
ضور با اردو بتدایا سئول ح سه کنندگان،شرکتتمامی  و اردو ينم  ضمن تا شودمی برگزار ایجل

سئولين از هریک وظایف تبيين و معرفی  کنندگانشرکت اردو، ضروری مالحظات و نکات و اردو م

 .73شوند آشنا هم با و کرده معرفی را خود

 اردو ميانه جلسه
سط عموالم سه مجدد بطور اردو اوا ضور با ایجل  نقطه از تا شودمی برگزار کنندگانشرکت همه ح

 دارند توضيحاتی مسئولين اگر همچنين .شود استفاده اردو رگزاریب روند اصالح برای حضار نظرات

 .74کنند مطرح عمومی طور به دارند مدنظر را تذکراتی یا و

                                                       
  ترابي ناصر جهادي، پازل جزوه- 72
 مفيد التحصيالن فارغ گروه اکبري، محسن- 73
 اميرکبير دانشگاه اهلل روح گروه مفرد، صادق - مفيد التحصيالن فارغ گروه اکبري، محسن- 74
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 پاياني جلسه
 از بندیجمع کنندگانشــرکت حضــور با تا شــود برگزار ایجلســه نيز اردو پایان در اســت هترب

ــورت هایفعاليت ــده اعالم گرفته ص ــرکت نظرات از و ش ــتفاده آتی اردوهای برای ندگانکنش  اس

 .75شود

 

  اختتاميه
سم یک رد  از و اعالم را ردوا پایان احتمالی، هایپروژه افتتاح ضمن اهالی و مسئولين حضور با مرا

ــت زحمات ــکر اندرکاراندس ــم این در .نمائيد تش ــمن مراس  هادگران،ج و اهالی به گزارش ارائه ض

 .دهيد قرار آنان اختيار در را تهگرف صورت هایپژوهش و منطقه مشکالت

 پایان به برنامه طبق و موفقيت با آن در هافعاليت همه که- منظم و خوب اردوی یک در اختتاميه

ندمی -رســـيده هالی دربين اميد ایجاد و دلگرمی باعث توا بت و جهادگران و ا  فراموش خاطره ث

  .76شدبا پویا و مستمر فعاليت دوره یک بر خوش پایانی و نشدنی

 منطقه مسئولين و اهالي مشارکت جلب

                                                       
 اميرکبير دانشگاه اهلل روح گروه مفرد، ادقص - مفيد التحصيالن فارغ گروه اکبري، محسن- 75
  ترابي ناصر جهادي، پازل جزوه- 76
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سئولين و اهالی که دارد اهميت سيارب سبت  م شن و توجيه جهادی هایفعاليت به ن  امر این شوند اآ

 تا کندمی مکک مسئولين و اهالی مشارکت .است برخوردار باالیی اهميت از آنها مشارکت جلب در

 گروه به کارانهطلب نگاه همچنين و نشـــود رها رکا گروه ترک از پس و ببينند خودشـــان از را کار

 .باشند نداشته

 خواهد بيشتر طبع به را هاطراح ماندگاری و تاثيرگذاری هادر انجام فعاليت مسئولين و مردم شرکت

شان وقتی همچنين و کرد شارکت کار در خود شته م شند دا شتر با سوزی بي  آن از و کرد خواهند دل

  .77نمود ندخواه مراقبت بهتر دستاورد

 :نمود اشاره ذیل راهکارهای به توانمی رابطه این در

 ــــپي گروه سازیزمينه صا) قراول شـ صو شد قراول پيش تيم همراه روحانی اگر خ  با

 (؛ 78دـکن بتـصح خصوص این در طقهـمن مردم با تواندمی

 ؛ 79نفوذ صاحب افراد و معتمدین اعتماد جلب و گروه روحانی از استفاده 

 ؛  80 روستا در اردـپالک و بنر نصب 

 ؛  81الیـاه به دعوتنامه ارسال 

 ؛  82روستا مسجد ندگویـبل طریق از هابرنامه اعالم   

 ؛  83منطقه بومی انـدانشجوی از فادهـاست 

 84روستا نيازمندان اوليه نيازهای تامين اهالی، هایخانه به سرزدن 

                                                       
 زرند شهرستان دانشجويي بسيج مهدي، منتظران جهادي گروه احمدي، آيدا- 77
 پور شمسي دانشگاه نوري، محسن- 78
 همگاني تجربه- 79
 هادي ابراهيم شهيد گروه شريفي، سلمان- 80
 هادي هيمابرا شهيد گروه شريفي، سلمان- 81
 يزد نور پيام-مهريزي سادات- 82
 لرستان دانشگاه رحيمي، اهلل حجت شهيد جهادي گروه اسماعيلي، محمد- 83
 بيک، حسين اسري - المبين بالغ موسسه رامندي، آقا حاج - شهرکرد دولتي دانشگاه الهدي، علم شهيد گروه گله، موسايي غفار- 84

 نصير اجهخو دبيرستان  التحصيالن فارغ جهادي گروه
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 85...و ورزشی های برنامه منطقه، شهدای مذهبی،یادواره مجالس جماعت، نماز برگزاری  

 86مسئولين و مردم به جهادی گروه معرفی در نطقهـم ماعتـج امام ظرفيت از استفاده 

 87گروه های يتـفعال گزارش ارائه نيز و توجيهی جلسات برگزاری 

 ئه  مســـئولين با برخورد در احترام و ادب رعایت و گروه هایبرنامه و اهداف دقيق ارا

 88آوردمی دنبال به را هاآن مشارکت و اعتماد منطقه،

 89اردو جلسات و هابرنامه بعضی در مسئولين کردن دعوت. 

 صييورت عمل در و جهادي گروه ورود از پس مشييارکت و اعتمادسييازي اين از بخشييي البته

شته منطقه در خوبي عملکرد گروه که صورتي در گيرد،مي شددا سئولين و مردم اعتماد با شتر م  بي

ضور همچنين .90شد خواهد ستمر ح ستمرار و منطقه در گروه ساله چند و م  فرهنگي هايفعاليت ا

 .91است موثر بسيار اردو برگزاري زماني بازه پايان از پس گروه

 بحران مديريت
 و نسخه کدام ره که شد خواهد مواجه هاییبحران و مشکالت با اردو مسئول هر فراوان احتمال هب

 .باشيد داشته نظر مورد را نکته چند مواقع نگونهای در هميشه اما دارد، را خود درمان

 ؛باشيد پيشامدی هر بروز آماده هميشه و کنيد حفظ را خود خونسردی 

 ائمه به ســلتو و متعال خدای به توکل راهکار موثرترین و اولين مشــکالت با مواجه در 

 ؛است السالم()عليهم اطهار

                                                       
 دانشگاه دي،اله علم شهيد گروه گله، موسايي غفار - نصير خواجه دبيرستان التحصيالن فارغ جهادي گروه بيک، حسين ياسر-  85

  شهرکرد دولتي
 زاهدان پزشکي علوم دانشگاه-باراني عزيزاهلل- 86
 دانشگاه جاي، يمانسل - صنعت و علم دانشگاه وهگر باقري، سينا - اراک سراسري دانشگاه پازوکي، مجيد شهيد گروه فراهاني، علي- 87

 شريف
 زرند شهرستان دانشجويي بسيج مهدي، منتظران جهادي گروه احمدي، آيدا - رجايي شهيد دانشگاه خيرخواه، سهيل- 88
 شهرکرد دانشگاه الهدي، علم شهيد جهادي گروه گله، موسايي غفار- 89
  همدان تاناس مالير دانشگاه زاده، موسي محمد - جنوب تهران آزاد دانشگاه متوسليان، احمد حاج گروه دخايي، اميرعباس- 90
 مبين بالغ موسسه رامندي، مهدي- 91
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 مشورت منطقه یاهال یا و جهادگران نبي از سابقه با فرد یا و بزرگتر یک از مشکالت در 

 ؛کنيد انتخاب را حل راه بهترین و بگيرید

 ؛دهيد قرار مشکالت جریان در را محلی ربطذی مسئولين 

 ؛باشيد داشته راهکار و برنامه آن برای قبل از و بينی پيش را مشکالت کنيد سعی 

 ترمخرب انفعال و تعلل شود، اجرا باید آن خود زمان در بحران هر حلراه نکنيد فراموش 

 .92است مشکل خود آثار از

 اردو حين نبايدهاي و بايدها
 شاط و شور کنيد عیس  و ادیش شور، با جهادی اردوی برگزاری شود، حفظ اردو در ن

 .اســت لبه ود تيغ یک مانند امر این که کنيد دقت البته .ندارد منافاتی هيچ ســرزندگی

 ؛شد خواهد ردوا به مهلک ضربه باعث تفریط یا افراط

 ستفاده انگيزه با و روحيه با افراد از حتما اردو در کنيد سعی سئله این هک کنيد ا  باعث م

 ؛شودمی گروه در جهادی روحيه پایداری و تقویت

 و لیهمد باعث جهادی گروه در دانشــجویی و محالت حوزه و پایگاه مســئولين حضــور 

 ؛گرددمی امورگروه تر سریع پيشرفت و بيشتر هرچه استحکام

 سمی توان که اردو دوم نيمه در صله و روحيه آن تبع به و ج ضعيف دتش به افراد حو  ت

 ؛باشيد داشته نظر در افراد روحيه تقویت برای ایبرنامه ،استشده

 از کی هر از و نمائيد ثبت گزارش مخصـــوص هایفرم در را خود روزانه هایفعاليت 

 ؛باشيد هداشت را درخواست این نيز اردو مسئولين

 اردو امور امانج در (...و گوناگون مذاهب و هاقوميت دارای امنيتی،) حســـاس مناطق در 

سب بدون و کنيد دقت شدت به سيت نکات از کافی اطالعات ک سا ست برانگيز ح  به د

 ؛ناپذیرگردد جبران و بزرگتر مشکالت ایجاد باعث تا نزنيد عملی

 يد، تبيين و صمشـــخ کامال را گروه افراد از هریک مســـئوليت مائ  کار خلتدا از تا ن

 ؛نمائيد تسهيل را امور اجرای روند و جلوگيری
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 در هاآن توان و عالقه اســـتعداد، ســـابقه، به توجه با را کنندگانشـــرکت کنيد ســـعی 

 ؛کنيد سازماندهی مرتبط هایگروه

 ــورت در ــت به نياز ص ــا تهيه در حتما فيزیکی حراس  نظر رد و نکنيد کوتاهی آن لیوس

شتهد شيد ا سيت علت به با سا ضوع، ح  به البته .گيرد انجام قبل از باید هاهماهنگی مو

 ؛دننمائي القاء کنندگان شرکت به را آن و نکنيد ایجاد امنيتی جو وجه هيچ

 پيشبرد در جلسات این باشيد، داشته اردو کادر با جلسه یک یکبار دوشب هر یا شب هر 

 ؛داشت خواهد بسزایی نقش آن اهداف به رسيدن و اردو امور

 با کرد بورع هاقرمز خط از کســی اگر و کنيد مشــخص کامال را آن قوانين و اردو حدود 

ستعمال مانند؛) کنيد برخورد آن ستفاده حجاب، رعایت عدم دخانيات، ا  رکيک، الفاظ از ا

 ؛(...و اهالی با درگيری منطقه، خطر پر هایآب در کردن شنا

 هایپروژه دنرســان پایان به برای ولی برســانيد، اتمام به را هاپروژه تمام کنيد ســعی 

 ؛نکنيد امر این قربانی را اردو امور کليه عمرانی

 يدمی له صـــورت به را هاپروژه توان جام ایمرح يد ان مه و ده  دیگر روهگ به را کار ادا

 ؛بسپارید

 و یجار شــهرها کالن در فقط امور بعضــی باشــيد، داشــته ویژه توجه منطقه فرهنگ به 

 ضد محروم مناطق خصوص به دیگر جای در موضوع همين است ممکن و است عرف

 هر نزنيد، ار حرفی هر نخورید، را هرچيزی باشــيد، داشــته توجه باشــد، ناهنجار و ارزش

 را خود خاص واکنش و بازخور یک شـــما عمل و کنش رفتار، هر ندهيد، انجام را عملی

 ؛مدت بلند در ویژه به دارد

 هاآن عزت که دنکني برخورد طوری کنيد، حفظ را آنها انســانی کرامت اهالی، با رفتار در 

 ؛شود دارخدشه یا برود سئوال زیر

 شتباهی یا و خطا اردو حين در کسی اگر  تمام ایترع وی با برخورد جهت شد، مرتکب ا

ــالمی نکات ــانی تذکر ابتدا بنمائيد، را اخالقی و اس ــت غير حتی یا و لس  از بدهيد قيممس

 ؛...و ضرورت، هنگام در مگر نمائيد خودداری جدا جمع، در تذکر و تنبيه
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 تئوریک و انتزاعی هایدانسته آزمون و تجربه کسب جهت مناسبی محل جهادی اردوی 

 ؛  93بدانيد قدر وجود تمام با را تربيت و پرورش مهم فرصت این است،

 ضر افراد از حتما ست یک اردو در حا  در کار این .نمائيد روز به روز هر را آن و تهيه فهر

 .94دارد تاثير غذا طبخ و خریدها تدارکات، در نيز و کاری هایگروه تعيين نيرو، تقسيم

 

 

 فعاليتي هايعرصه با شناييآ
 هاییعرصه ،محروم مناطق نياز همچنين و خود انسانی نيروی و تخصصی توان به باتوجه رگروهه

صه انتخاب .یدنمامی انتخاب آفرینینقش جهت را سبی امری هاعر ست اختياری و ن  به باتوجه و ا

ياز و گروه توان نان توانمی منطقه ن فه حذف، را آ ـــا ثال عنوان به .کرد ترکيب یا اض  توانمی م

سبت را کشاورزی یا دامپزشکی عرصه تفکيک هالبت .نمود حذف اهالی فعاليت و ضرورت نياز، به ن

ـــت معنی این به ها  در مثال کرد، ریبردا بهره منظور چند به فعاليت و پروژه یک زا نتوان که نيس

ـــا چه و داد انجام موثری فرهنگی هایفعاليت توانمی عمرانی فعاليت کنار  یک در عاليتف که بس

 .کند کمک هاعرصه سایر در بيشتر اثرگذاری و موفقيت به بتواند عرصه
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 امور شــرح و جزئيات بيان از هاعرصــه بودن تخصــصــی و فعاليت عظيم حجم به باتوجه اینجا در

 بعضـــی در خاص مالحظات و نکات ذکر و فعاليت نمونه چند به تنها و نموده خودداری هاعرصـــه

 .نمائيممی اکتفا هاعرصه

 : یـگـرهنـف

صه گذارترين تاثير و ترين همم صلي هدف و اردو عر شمي بخش اين جهادي اردوهاي ا  که دبا

  .گرددمي تقسيم اردويي ونبر و درون بخش دو به خود
 : یـخارج گیـفرهن

 اســت، فرهنگی فعاليت خصــوص در باانگيزه و متخصــص افراد از متشــکل که فرهنگی، ارگروهک

 یا و وجودم فرهنگی ضــعف نقاط باید شــناســایی مرحله در شــده آوریجمع اطالعات از بااســتفاده

 و فرهنگی حســط نماید ســعی هاییليتفعا طریق از و شــناســایی را دارد تقویت به نياز که نقاطی

شد را منطقه معرفتی سط اجرا قابل فرهنگی هایفعاليت از اینمونه .دهد ر  به جهادی هایگروه تو

  :است زیر شرح

 ؛کریم قرآن روخوانی و تالوت کالسهای 

 شخص با) فرهنگی هایکالس صل سر شدن م ضوعات و هاف شخص مو  نياز مورد و م

 ؛(جامعه روز مسائل نيز و منطقه

 ؛منطقه مساجد در یوميه جماعت نمازهای برگزاری 

 ؛خوانی نوحه و سرایی مدیحه زیارت، دعا، مراسمات 
 ؛(يتنسج و سن قشر، تفکيک به) اهالی و گروه فرهنگی متخصصين حضور با معرفت هایحلقه 

 ؛....و ينمحروم منطقه، متنفذین آزادگان، ایثارگران، شهدا، هایخانواده با دیدار 

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

 رعایت با دمفي های کتاب تا نمائيد، دقت کامال کتب انتخاب در) کتابخوانی مســـابقات 

 ؛(باشد...و بسيجی و جهادی فرهنگ با خوان هم و مخاطب سنی رده
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 ؛پاسخ و پرسش مسابقات 

 ؛ارزشی های مستند و فيلم اکران 

 صاحبه) اردو رادیو سط پخش و جهادگران و اهالی با م سجد بلندگو تو صو م  عدم رتدر

 ؛(اهالی برای مزاحمت

 توهين ناکرده یخدا و توقع یا و گداپروری روحيه ایجاد بدون) مردم ارزاق توزیع و تهيه 

 ؛(نيازمندان آبروی حفظ همچنين و اهالی تحقير و

 ،؛نشریه انتشار و تدوین تهيه 

 ؛...و دارالقرآن مساجد، کتابخانه، مانند مذهبی و فرهنگی هایمکان تجهيز 

 ــازی با منطقه چهره تغيير ــاس ــوصم برد مانند؛ منطقه در فرهنگی جو ایجاد و فض  خص

 و پرچم صبن شهدا، و جهادی تصاویر علما، و بزرگان سخنان روایات، و احادیث شهدا،
سالمی مذهبی، های آهنگ و هانوا پخش مذهبی، های پالکارد  و هاعکس تعویض البی،انق و ا

ستهلک و قدیمی هایپرچم صب منطقه، م صاویر ن  با دیواری هایجعبه تهيه منطقه، شهدای ت

 ؛آموزان دانش کمک با دائمی صورت به مدارس چهره تغيير فرهنگی، مطالب
 ؛فرهنگی های بسته پخش و اهدا 

 95 خاص هایمناسبت در مراسمات و نمایشگاه برگزاری 
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 داخلی فرهنگی

 کنندگانشييرکت خود به توجه از و شييود پرداخته منطقه و مردم فرهنگي مسييا ل به تنها گرا

 نجاما ضييمن خصييوص اين در .کرديم وارد گروه پيکره به بزرگي ضييربه مدت بلند در ،شييويم غافل

 از اينمونه .کنيممي فراهم را جهادگران رشييد زمينه نبايد جذاب و متنوع ،مداوم ،مسييتمر فعاليت

 :است زير شرح به داخلي فرهنگي هايفعاليت
 ؛توسل ذکر و خوانی نوحه و سرایی مدیحه زیارتی، مراسمات جماعت، نماز برگزاری 

 ؛ورزشی هایبرنامه 

 ؛...و دینی شبهات آزاد، موضوعات با شبانه هاینشست و جلسات برگزاری 

 ؛محل داخلی فضاسازی 

 ؛داخلی نشریه 

 ؛سفر توشه ره تهيه 

 ؛ 96 فرهنگی رزق 

 ؛تابخانهک 

 ؛هاآن پيرامون اندیشی هم یا تحليل ارائه و مستند یا فيلم پخش 

 ؛سياحتی و تفریحی زیارتی، اردوهای برگزاری 
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 عنوان به فرهنگی، کار مروجان که اســت این دارد اهميت فرهنگی کار خصــوص در که ایمســاله

 را الزم دقت باید هنگیفر کادر در لذا (کنندگان شـــرکت چه و روســـتایيان بين چه) اندمطرح الگو

شت شته وجود نباید فرهنگی بعد در سریع تاثيرگذاری توقع که این دیگر نکته .دا شد دا  عموما و با

 .97ميافتد اتفاق مدت دراز در فرهنگی اصالحات

 
 عمرانی

صه این به دارند عمرانی فعاليت که هاییروهگ شته فراوان دقت باید عر شند دا  ضعف و قوت یراز با

ــ این ــتقيما هعرص  همين اردو، موسمل خروجی و تابلو نوعی به و گذاردمی تاثير اردو نتيجه در مس

 .باشدمی عرصه

 :عمرانی عرصه در مهم نکات
 را پروژه نباید زني طرفی از و کنيد خودداری جدا گروه توان از خارج هایپروژه انتخاب زا 

 ؛گرفت نظر در سطحی و کوچک خيلی

 ؛ندکن همراهی تا باشند داشته نياز آن به اهالی که کنيد انتخاب هاییپروژه 

 ــعی ــالح تمام کنيد س  تامين قبل از و بينی پيش را خود نياز مورد ابزارآالت و مواد و مص

 ؛نگردید مواجه مشکل با اردو برگزاری حين در تا کنيد
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 و تربزرگ هایپروژه توانيدمی ســال طول در اردو برگزاری و دائم حضــور درصــورت 

 ؛ 98تحقق شرط به البته کنيد انتخاب نيز (کار بخش یک اردو هر) ایمرحله

 ــته نظر در ــيد داش ــالح تامين تواندمی نقدی غير هایکمک از یکی باش  ملزومات و مص

 و بروید مربوطه توليدکنندگان و هاکارگاه سراغ به توانيدمی لذا .باشد عمرانی هایپروژه

 .99نمایيد تامين صورت این به را ساز و ساخت هزینه از بخشی

 
 :پذیردمی انجام  هاگروه توسط معموال که عمرانی فعاليت و پروژه چند نمونه

 وکارگاه نهکتابخا مدرســه، بهداشــت، خانه عالم، خانه حســينيه، مســجد، ســاخت یا مرمت و ترميم

 سد، و بند آب ساخت چاه، حفر آبرسانی،) آشاميدنی غير و آشاميدنی آب مشکل حل ، زایی اشتغال

 ...و ددجوم خانه غسالخانه، علوفه، انبار ، (..و استخرها آبرسانی،الیروبی سيستم تغيير

 آموزشی علمی
صهع شی، علمی ر ست هاییحرکت آموز  مواقع اکثر در) مخاطبين علمی سطح ارتقای منظور به ا

شی هایظرفيت حداقل دارای که محروم مناطق در (آموزان دانش شندمی آموز سئول .با صه م  عر

شی صه به اوال اردو شرایط گرفتن نظر در با آموز  و ریزیبرنامه با تا نمایدمی کمک دیگر هایعر

 بپردازند خود عرصه تخصصی آموزشی امور به کاری موازی و همپوشانی از جلوگيری و قوا تجميع
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 عرصه ذیل که باشدمی جهادگران خود یا اهالی و منطقه برای خاص آموزشی به نياز چناچه دوما و

    .نمایدمی امر این به اقدام نيست، خاصی

ست ذکر قابل سئول ا سئولين یا م  به و موثرترین ترین،کاربردی بهترین، کنند سعی باید آموزش م

سایی، را آموزش روش روزترین  سنجی نياز .یندنما تطبيق منطقه شرایط با و نهادینه گروه در شنا

صه در مهمی امر ست، آموزش عر  کرد، پرهيز ایدب اولویت از خارج و فایدهبی هایآموزش رائها از ا

 .شود تهيه اردو برای آموزشی برنامه و تقویم تا است نياز لذا

 

 
 پژوهشی

ــه این که آنجا زا ــتقبال مورد تازگی به عرص ــه دیگر ميزان به و گرفته قرار جهادگران اس  هاعرص

ــنایيت ــرورت به ابتدا ندارد، وجود آش ــجویی جهادی هایگروه ورود ض می ژوهشپ حوزه به دانش

 :پردازیم

شته کيفی بعضا و کمی لحاظ به گيریچشم رشد گذشته سال چند در جهادی هایگروه  این اند،دا

 انآن دوش بر را بزرگی رســـالت جهادی، هایحرکت شـــدن ایرســـانه و جهادی هایگروه تعدد

ستنهاده شی،آمو عمرانی، هایفعاليت بر هعالو جدیدی هایماموریت رودمی انتظار و .ا  فرهنگی ز

 .انددانش و معل دار پرچم که دانشجویی جهادی هایگروه خصوصا .بگيرند عهده به را بهداشتی و

سازی سمت به که صورتی در لذا   در نتوانند هاگروه این و نکنيم حرکت جهادی هایگروه کارآمد

 و دانشــجویان دانشــگاهی، اســاتيد عملی و علمی توان از گيریبهره" یعنی خود تخصــصــی حوزه
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 نيست بعيد ، شوند وارد "محروم مناطق مشکالت علمی حل جهت مختلف هایرشته متخصصين

  .بدهند دست از دانشگاه حتی و محروم مناطق در را خود جایگاه ذره ذره

 :باشدمی زیر شرح به حوزه این به ورود اهداف همچنين

ــی حوزه به جهادی گروههای ورود ــکيالتی و ملی اهداف پژوهش  در .دارد ههمرا به را مختلفی تش

 :داشت خواهيم اهداف این به مختصر اشارهای تنها اینجا

 ملی اهداف -الف

 ؛اربرخورد کم قشر ویژه به جامعه مختلف اقشار با کشور دانشگاهی قشر پيوند 

 صيالن فارغ خروج ميزان کاهش شگاهی التح شور از دان شکال کردن لمس با ک  از تم

 ؛مشکالت رفع در خود نقش دیدن و نزدیک

 ؛شکالتم رفع برای کشور پژوهشی علمی، مراکز ظرفيت از حداکثری و بهينه استفاده 

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

 اندانشجوی و جهادگران بين آگاهانه و منصفانه گری مطالبه روحيه تقویت. 

 تشکيالتی اهداف -ب

 همراه به آنها رایب را زیر برکات ميتواند حوزه این به جهادی گروههای ورود ملی، اهداف کنار در

 :باشد داشته

 يت حوزه گســـترش عال بال به و جهادی هایحرکت ف نه افزایش آن دن خاطبين دام  م

 ؛دکتری و ارشد دانشجویان به کارشناسی صرفا دانشجویان از هاگروه

 ؛دانشگاه علمی فضای و جهادی هایگروه بين مستمر ارتباطی جادای 

 شگاهيان، بين جهادی هایگروه وجهه تقویت سئولين دان شور م شر و ک  ورداربرخ کم ق

 ؛جامعه

 ـــازیبومی کت س هادی هایحر یل و ج بد ـــدن ت کت ش هادی هایحر  به مقطعی ج

 ؛ندارد محوریت جهادی مسافرت آن در که مستمر هایحرکت
 100باشدمی هاهکارگرو تمام راه نقشه حقيقت در که منطقه زداییمحروميت جامع رنامهب تهيه. 

                                                       
 نصير جهخوا دبيرستان نالتحصيال فارغ جهادي گروه بيک، حسين ياسر - اميرکبير دانشگاه اهلل روح گروه مفرد، صادق- 100
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 : انـدرم و تـهداشـب
ــتی امور آموزش یک :گرددمی تقســيم کلی بخش دو به عرصــه ینا  درمان ومد و اهالی به بهداش

ـــت گذارتر تاثير و ترمهم اول بخش که اهالی هایبيماری  دوم بخش و بلندمدت در ویژه به اس

 .ترپرمخاطب و ترجذاب

 یا هادانشــگاه ها،ســازمان با رایزنی با ندارد وجود گروه در درمان یا آموزش جهت فردی چناچه اگر

شخاص صص، ا ضور از حتما متخ  توانيدمی همچنين .شوید مندبهره اردو در افرادی یا فرد چنين ح

 کنيد استفاده حضورشان از اردو در و شده متقبل را استان یا منطقه بومی پزشک چند یا یک هزینه

 101 .نمایند معاینه را اهالی رایگان طور به که

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

 ؛منطقه درمانی -بهداشتی نيازهای از جامعی فهرست تهيه 

 ؛بمناس محل چند یا یک در پزشکی واحدهای استقرار ریزی برنامه 

 (...و دندانمسواک،خمير)بهداشتی هدایای همچنين و نياز مورد دارویی اقالم نيازسنجی. 

                                                       
  ترابي ناصر جهادي، پازل جزوه- 101
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 : شاورزیـک و روریـدامپ
 است شاورزیک و دامپروی محروم مناطق مردم بيشتر درآمد کسب محل و مشاغل اینکه به اتوجهب

شرفت به توجه با اینکه و شر طقمنا پایدار درآمدهای ها،حوزه این در علوم پي  حوزه دو این از فتهپي

 این .ســتا مرســوم مناطق این در هزینه پر و بازده کم بر،زمان ســنتی هایروش همچنان اســت،

 که دارد ردمم زندگی بر مســتقيمی تاثير قطعا که باشــد فراوانی هایفعاليت محل تواندمی عرصــه

 .نگرفته قرار توجه مورد چندان متاسفانه

 برعالوه هافعاليت این برکات جمله از دارند، بخش این در فراوانی هایشآموز به نياز مناطق مردم 

 .نمایدمی جلوگيری بيکاری و شهرها به مهاجرت از گردد،می بيشتر اقتصادی وری بهره باعث آنکه

 را منطقه یک چهره ســنتی هایروش اصــالح حتی یا و دامپروی یا کشــاورزی طرح یک گاهی

 102.نمایدمی متحول

                                                       
 ترابي ناصر جهادي، پازل جزوه- 102
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 : نیـارآفریـک و یـزای الاشتغ

شتغال به هتماما  مورد معموال سفانهمتا که) آن توان و منطقه شرایط به باتوجه کارآفرینی و زاییا

شد کفایی، خود باعث (گيردمی قرار هاگروه غفلت ستقالل و ر سياری از را نآ و گرددمی منطقه ا   ب

 .نمایدمی نيازبی جهادی اردوهای هایفعاليت از

صلی هدف شتغال جهاد در ا ستایی زاییا سط که رو  توانمی ار گيردمی انجام جهادی هایگروه تو

 منابع از حداکثری اســتفاده راســتای در پایدار و مولد اشــتغال توســعه یا و ایجاد» :نمود بيان چنين

 «اشتغال نرخ و ملی توليد سطح باالبردن هدف با کشور محروم مناطق در موجود

 :فرعی اهداف

 ـــا طریق از روســـتاها اهالی بين در تالش و کار فرهنگ توســـعه و یجترو  زیالگوس

  ؛بومی موفق کارآفرینان

 ؛معکوس مهاجرت جهت در تالش و شهر به روستایيان مهاجرت از جلوگيری  

 ؛محروم مناطق در بيکاری از ناشی اجتماعی معضالت کاهش 

 ؛هالیا خود دست به مناطق آبادانی و توسعه  و خودباوری ترویج 

 103روستایی مناطق در زندگی به اميد افزایش . 

 :زاییاشتغال اصلی های راهبرد

                                                       
 آفرين ارزش جهاگران کانون غالمزاده، رضا- 103
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 استراتژی
 جهادی گروه سطح در نياز مورد عوامل

 نياز مورد زمان مالی پشتيبانی انسانی نيروی

 زیاد زیاد متخصص جدید وکار کسب ایجاد

 متوسط زیاد متخصص نيمه مشابه وکار کسب ایجاد

 کم متوسط متخصص نيمه سازی فرهنگ و شآموز ترویج،

ـــب تقویت و مشـــکالت حل  کس
 موجود وکارهای

 متوسط کم متخصص نيمه

 

 (عمومی روابط)  نشر و حفظ
بت، معنی به نشـــر و فظح ته تدوین، و تنظيم گردآوری، ث ندیدســـ هداری و ب عا نگ  و تاطال

 ایجاد یبرا ســـازوکاری ،نشـــر و حفظ دیگر تعبيری به .اســـت گروه دقيق و هدفمند هایفعاليت

یم خودجوش و مردمی حرکت این یاشــاعه و نشــر جهت در جهادی هایگروه تاریخی یحافظه

 .باشد

 تهيه ســـتندم گروه جلســـات از حتی اردو از پس چه و حين چه قبل، چه گروه هایفعاليت از حتما

صی و الزم هایآموزش گروه از نفر چند به کنيد سعی .کنيد ص سازی تخ ستند  اوال تا يدبده را م

 همراه هادیج تفکر و روحيه با شــده تهيه مســتندهای دوما کنيد، اســتفاده آنان حضــور از هميشــه

شند سازی اهميت .با ستند ضاء برای را م شن گروه اع شک با آینده در تا نمائيد رو  شبهات و التم

 .نگردید مواجه
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 تاثير دیجها نيروهای رویش و جذب در تواندمی خوب مســـتند یک که کنيد توجه نکته این به

  .باشد داشته بسزای

 نشر و حفظ مزایای و برکات

 ؛رویدادها سایر و دستاوردها و هاموفقيت ثبت (1

 و ضــعف طنقا ارزیابی امکان ایجاد و گذشــته رویدادهای مرور های زمينه شــدن فراهم (2

 ؛قوت

 ؛تجربيات انتقال فرآیند تقویت و تسهيل سازیزمينه (3

 ؛هاایده و هاظریهن ثبت برای ابزاری (4

 .104 جهادی هایگروه بالندگی و رشد جهت در الگوبرداری برای ابزاری (5

 

 : ریـگ بهـطالـم و اداری هادـج
 .است صهعر همين اسالمی جمهوری مقدس نظام و اردو برای برکت، و خير پر و اعظم بخش کی

سئولين تمام شراف اداری جهاد و گریمطالبه اهميت و نحوه به باید اردو م شته کامل ا شند دا  در .با

سایی ضمن بخش  این شکالت شنا سير در توان تمام با باید منطقه اداری م ضل این حل م  یا مع

 منطقه در ماه یک سال در بتوانيم شاید ما که داشت توجه نکته این به باید .برداشت گام معضالت

                                                       
  ترابي ناصر جهادي، پازل جزوه- 104
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 محل در سال طول در هم که هستند منطقه بومی و محلی مسئولين این ولی باشيم داشته حضور

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

ست ذکر قابل ضی ا شکالت بع ستان در پيگيری به نياز م  با تواندمی وهگر که دارد را پایتخت یا ا

 چند یا یک هم،م این برای تواندمی گروه .بياندیشــد ایچاره راه نيز آن برای صــحيح ریزیبرنامه

سئول سئولين تمام توجيه با تواندمی یا و کند انتخاب ویژه تيم یا و م  و توجه به را آنها مهه گروه م

  .دهد سوق امور این به پرداختن

 .دارد فراوانی فظرای و مالحظات امر این که کنيد دقت بســيار محلی مســئولين با برخورد در :نکته

 ویژه اهتمام آن به و بپردازند احســـن نحوه به خود محوله امور به که دارند وظيفه مســـئولين اوال

 کنيد توجه .دید کار کم چشم به را مسئولين تمام نباید و نيستيم طلبکار آنان از ما اما باشند، داشته

 شــرایط آن در هســتيم حاضــر ما آیا) کندمی زندگی منطقه آن در اوال محروم منطقه مســئول که

شد،می نطقهم همان تربيت با و منطقه همان دل از محروم، منطقه مسئول دوما و (کنيم؟ زندگی  با

 .ببينيم محلی مسئول یک حد در را خود انتظارات

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

 آهسته، کنيد، پيروی (هستند آن مظهر سالمال عليه اطهار ائمه که) اسالمی سلوک و روش از آنها

ــرد ــبه یک تغيير انتظار .ادب با و خونس ــته را ش ــيد نداش  همه با که کنيد توجه نکته این به و باش

 105.پذیرند اصالح شود برخورد صحيح و درست اگر هاانسان
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 اردو ادیـستشـبخ با اییـآشن

 اردو مسئول
 :است وظایف این دارعهده او .کند می هماهنگ هم با را ستاد و صف اردو، سئولم

 ؛اردو ارکان تمامی فعاليت بر هماهنگی و نظارت 

 ؛وظایف تقسيم و اردو های مسئوليت تصدی متناسب افراد تعيين 

 ؛امور به رسيدگی و نهایی گيری تصميم و مشورت مرجع 

 تانی و ای منطقه ملی، مســـئولين با رایزنی يت کارآمدی تقویت برای اســـ عال  های ف

 ؛ 106 زدایی حروميتم

 ؛ 107 گروه حاميان و مسئولين به گزارش ارائه و پاسخگویی 

 108تجربيات انتقال و کادرسازی . 

 (اول معاون) اردو جانشين
 وی حضور عدم ای حضور زمان در را اردو مسئول وظایف از بخشی یا تمام و باشدمی اردو دوم ردف

 بنا اردو، شينجان مسئوليت تعریف .دارد دهعه بر (شده مشخص پيش از ریزیبرنامه و توافق طبق)

 .گيردمی صورت گروه چارت و نامهاساس یا گروه مسئولين ، اردو مسئول نظر به

 اردو داخلي مدير
 کنندگانکتشـــر و جهادگران به مربوط که آنچه) اردو داخلی امور انجام و هماهنگی و يگيریپ

ست سي و توافقات و نظر طبق .دارد برعهده را (ا  و اردو سئولم بين گرفته صورت هایوظيفه متق

 .گيردمی عهده به را اردو داخلی مدیریت تمام یا بخشی داخلی، مدیر

                                                       
  رفيعيان محسن ، زدايي محروميت ريزي برنامه- 106
  ترابي ناصر ،جهادي پازل جزوه- 107
 اميرکبير دانشگاه اهلل روح گروه مفرد، صادق- 108
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سئوليت تعریف سئول نظر به بنا ، اردو داخلی مدیر م سئولين اردو، م ساس یا گروه م  چارت و نامها

 .دگيرمی عهده به را وظيفه همين اردو جانشين گاهی 109.گيردمی صورت گروه

 ماليمسئول 
 اسناد ضبط و ثبت سالم، مالی منابع از تخمينی بودجة تأمين منابع، دقيق مدیریت برای ریزیرنامهب

ــویه نهایت در و مالی ــاب تس ــئول عهده به مرتبط های مجموعه به مالی گزارش و حس  مالی مس

 هم و داده شگزار گروه مســئول به روزانه، صــورت به اردو کرد هزینه مقدار از باید وی .110اســت

 .باشد داشته ویژه اهتمام اضافی های هزینه کردن خرج و اسراف از جلوگيری در چنين

 قرار ریزیها نامهبر و محاســـبات از خارج را خود اعتبارات از مقداری هميشـــه مالی ریزی برنامه در

 .کنيد استفاده آنها از اضطراری مواقع در تا دهيد

 باید .کند توجيه را وسيله هدف نباید است، الهی نيت با خير امر یک جهادی حرکت که نمایيد توجه

سته طور به ناکرده خدای تا بکنيم را خود دقت تمام  روش یا کرد هزینه و مالی شبهه ایذره ناخوا

 111.ندهد هدر به را جهادگران خير عمل ارزش غيرقانونی، و اخالقی غير

 : یـالـم غير و الیـم ایـه ایتـحم آوری عـجم عـنابـم 
ــار به ادامه در که گيرد انجام مختلفی منابع از تواندمی مالی تامين کلی طور هب ــاره آن به اختص  اش

 :داریم

 ؛ ... و اقشار سازندگی، دانشجویی، بسيج 

 و نموده مراجعه مقصد و مبدا استان سازندگی بسيج به مالی تامين برای ميتوانند جهادی هایگروه

ــجویی جهادی هایگروه مثال عنوان به .گردند مندبهره آنان ینقد غير و نقدی هایکمک از  دانش

سيج سازمان سازندگیجهاد معاونت هایکمک از توانندمی شجویی ب  غير جهادی هایگروه و دان

  .112گردند مندبهره مربوطه ناحيه سازندگی ازمعاونت دانشجویی

 ؛ ...و االنبيا خاتم قرارگاه سپاه، گانه سه نيروهای از اعم پاسداران سپاه 
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 گانه ســه نيروهای نقدی، غير و نقدی از اعم تســهيالت دریافت برای راهگشــا منابع از دیگر یکی

ستان هایسپاه صد و مبدا ا شدمی مق صالح یا خودرو توانمی مثال با ستان سپاه از را نياز مورد م  ا

ـــده ذکر موارد البته نمود فراهم  و منطقه در موجود امکانات و منطقه نوع به زیادی بســـتگی ش

 هایبخش کمک از توانمی همچنين .دارد منطقه ســـپاه مســـئولين با گروه تعامل نحوه همچنين

 فعاليت و زداییمحروميت آن اصلی ماموریت که کوثر قرب بخصوص و االنبيا خاتم قرارگاه مختلف

  .113نمود استفاده ميباشد، برخوردار کمتر مناطق در

 مناطق دفتر ها،خانهوزارت شهرداری، بخشداری، فرمانداری، استانداری، دولتی نهادهای 

 ؛ ...و فاضالب و آب سازمان پرورش، و آموزش مسکن، بنياد جمهوری، ریاست محروم

ـــتمی که دولتی نهادهای مهمترین  و فرمانداری اســـتانداری، بود تعامل در هاآن با حتما بایس

 خودرو قبيل از غيرنقدی هایکمک خصوص به نهادها این کمک از توانمی که باشدمی بخشداری

 .114نمود استفاده باشد، داشته گروه کرد هزینه کاهش در بسزایی نقش تواندمی که ...و

 ؛ دانشگاه 

ـــاتيد از توانندمی خود هایفعاليت از دقيق گزارش ارائه با دانشـــجویی های گروه  هایبخش و اس

 برپایی با همچنين .نمایند آوریجمع را خوبی غيرمالی و مالی هایحمایت خود دانشـــگاه مختلف

  .115نمود آوریجمع را دانشجویی هایکمک توانمی ..و هاخوابگاه دانشگاه، صحن در غرفه

 ؛خيرین و مردم 

 جهت در دارد وجود مساجد در خصوص به مردم بين در که عظيمی هایظرفيت از بایستمی حتما

 و خير دارای گرددمی آوریجمع مردم از که مبلغی اینکه یژهو به نمود اســتفاده هاپروژه مالی تامين

 .116باشدمی المال بيت از شده آوریجمع مبالغ به نسبت مضاعفی برکت

                                                       
 زنجان انشگاه کرمي، هادي  - ترابي ناصر جهادي، پازل جزوه-113
 زاهدان پزشکي لومع دانشگاه باراني، عزيزاهلل - همدان استان مالير دانشگاه روشن، احمدي شهيد جهادي گروه زاده، موسي محمد- 114
 - همدان ستانا مالير دانشگاه روشن، احمدي شهيد جهادي گروه زاده، موسي محمد - صنعت و علم دانشگاه گروه باقري، سينا- 115

 اسماعيلي محمد
 پزشکي علوم هدانشگا -باراني عزيزاهلل -  بوشهر نور پيام حيدري، امين محمد - زنجان دانشگاه کرمي، هادي - لرستان دانشگاه

          زاهدان
 يزد نور پيام مهريزي، سادات  - ترابي ناصر جهادي، پازل جزوه-116
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  .117گرفت کمک نيز شهر بزرگان دیگر و جمعه امام از توانمی خيرین معرفی در

 ؛ ...و امداد کميته خيریه، موسسات 

 ؛کسبه و بازار 

 .ردک آوری جمع نيز نقدی غير هایکمک توانمی گاهی نقدی هایککم برعالوه بازار از 

 ؛گروه خود اعضای 

ــی ــر افراد از گروه در موجود هایظرفيت به توجه با وانندتمی هاگروه از بعض  به اقدام اردو رد حاض

 عنوان تحت یمبالغ شـــکل به یا و اختياری صـــورت به تواندمی امر این .نمایند مبالغی آوریجمع

 .گردد دریافت اردو در شرکت جهت دیورو

صلی منبع :تذکر شدمی فعاليت آن خاص متولی نهاد پروژه هر مالی تامين ا سانی برای مثال با  آبر

ــازمان هایکمک از توانمی  خانه یا بافیقالی تجميع کارگاه تاســيس برای یا و فاضــالب و آب س

 .118نمود استفاده امداد کميته ککم از توانمی امداد کميته پوشش تحت افراد برای مددجو

 

 : یـالـم مایتـح ذبـج ایـکارهـراه
شی تهيه با هاگروه کلی طور هب ضعيت از گزار صد که محرومی منطقه و  تهيه نيز و دارند فعاليت ق

 مختلف هایقالب در آن تدوین و خود جهادی گروه سابقه و فعاليتی هایعرصه اهداف، از گزارشی

                                                       
 زنجان دانشگاه کرمي، هادي - همدان استان مالير دانشگاه شن،رو احمدي شهيد جهادي گروه زاده، موسي محمد- 117
 لرستان دانشگاه رحيمي، اهلل حجت شهيد گروه اسماعيلي، محمد- 118
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شریه،) شور، ن ست برو  غير و مالی هایکمک آوریجمع به مختلف مخاطبين به آن ارائه و (...و ندم

  . 119پردازندمی مالی

 به شودمی اجرا مختلف جهادی هایگروه توسط که هاحمایت آوریجمع هایایده و هاروش برخی

 :است ذیل شرح

 در مالی هایکمک خرج محل بيان از پس که شـــکل این به :بهشـــتی آجرهای طرح 

 خيرین از را ...و فرهنگی عمرانی، هایطرح بهای آجر، نمادین فروش با محروم طقمنا

 ؛120کنندمی آوریجمع

 ؛ 121..و زاده امام هيئات، مساجد، نظير مذهبی اماکن در مردمی هایکمک آوریجمع 

 ؛ ..و اعتکاف ایام رمضان، محرم، نظير مذهبی مناسبات از استفاده 

 ـــتفاده  های حمایت آوری جمع و معرفی در جهادگران و کننده شـــرکت ظرفيت از اس

 ؛122مالی

 شکالت و محروميت کليپ پخش و تدوین سئولين، برای منطقه م ساجد، م شگاه م   و دان

 ؛123..

 توزیع و جهادی اردوی به کمک صندوق عنوان با صدقات صندوق شبيه صندوقی ایجاد 

 ؛ 124اردو کنندگان شرکت بين آن

 هایکمک آوریجمع جهت کنندگان شــرکت به مالی هایکمک آوریجمع قبض دادن 

 ؛ 125اطرافيان

                                                       
 اميرکبير دانشگاه اهلل روح گروه مفرد، صادق- 119
 نصير خواجه دانشگاه مومني شهيد گروه جوادنيا، محمد- 120
 دخايي، يرعباسام - اميرکبير دانشگاه اهلل روح گروه مفرد، صادق - نصير اجهخو دانشگاه مومني شهيد گروه جوادنيا، محمد- 121

  آزاد دانشگاه
 تهران آزاد هدانشگا متوسليان، احمد حاج گروه دخايي، اميرعباس - نصير خواجه دانشگاه مومني شهيد گروه جوادنيا، محمد- 122

 جنوب
 بوشهر نور مپيا حيدري، امين محمد - پور شمسي دانشگاه نوري، محسن- 123
 صنعت و علم دانشگاه پريدن، بال بي جهادي گروه باقري، سينا -پور شمسي دانشگاه نوري، محسن- 124
 صنعت و علم دانشگاه پريدن، بال بي جهادي گروه باقري، سينا-125
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 ؛126مختلف افراد به گروه هایفعاليت چهره به چهره ارائه 

 ؛ 127پروژه اجرای محل در مسئولين به گزارش ارائه 

 ــگاه یک ایجاد ــطح در نمایش ــتان س ــهرس  از دعوت و منطقه و گروه معرفی هدف با ش

 ؛128آنان هایحمایت گرفتن و منطقه مسئولين

 شورای و دهيار شهردار، بخشدار، فرماندار، از اعم مسئولين حضور با ایجلسه گزاریبر 

ــتاها ــمن آن در که روس  را نياز مورد هایحمایت گروه، هایفعاليت گزارش و معرفی ض

 ؛129کنيد  مطرح

 جذب رایب دیواری تبليغات همچنين و سایت پيامکی، سامانه ایميل، طریق از توانمی  

  ؛کرد استفاده مالی هایحمایت

 حمایت مورد در معصومين سيره سازیفرهنگ محور بر تبليغات این محتوای کنيد سعی 

 تحریک نه و باشد دینی و قرآنی وظایف مبنای بر باید تبليغی رویکرد .باشد محرومان از

 . 130منطقه هایمحروميت بيان و مردم احساسات

 (تدارکات) پشتيبانيمسئول 
شتيبانی و کاتیتدار هایفعاليت مامیت ست واحد این عهده بر پ شتيبانی وظيفه .ا  عزیمت از قبل پ

 :باشدیم ذیل شرح به پشتيبانی وظایف از نمونه چند .دارد ادامه اردو از پس تا و آغاز

 ؛اردو نياز مورد اقالم تأمين 

 ؛غذایی برنامه ارائه و غذا توزیع و طبخ 

 ؛نطقم در گروه های برنامه ایرس و ها مراسم ، ها کالس  ملزومات نمودن فراهم 

                                                       
 حيدري، امين مدمح - اراک سراسري دانشگاه پازوکي، مجيد شهيد گروه فراهاني، علي - رجايي شهيد دانشگاه خيرخواه، سهيل- 126

 بوشهر نور پيام
 بندر نشهرستا دانشجويي بسيج سليماني، محمد شهيد گروه بخشي، علي سعيد - هادي ابراهيم شهيد گروه شريفي، سلمان- 127

 انزلي
 انزلي بندر شهرستان دانشجويي بسيج سليماني، محمد شهيد گروه بخشي، علي سعيد- 128
 يزد نور پيام مهريزي، سادات - زرند شهرستان دانشجويي بسيج ،مهدي منتظران جهادي گروه احمدي، آيدا- 129
 شريف صنعتي دانشگاه سبز، فرداي گروه جاي، سليمان- 130
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 ــروری و حداقلی امکانات تأمين ــتی، امکانات مثل ض ــایل بهداش گرم ای کنندهخنک وس

 ؛ ...و کننده

 ؛ترابری و ای نقليه وسایل تدارک 

 ؛پشتيبانی و فرهنگی داری انبار 

 ؛اجرایی و فنی امور مدیریت 

 ؛ارزاق توزیع و مراسمات پشتيبانی 

 ؛خرید مسئول به ارائه و انهروز خرید ليست بندیجمع 

 هابرنامه و هاپروژه انجام محل به ارسال و هاوعده ميان تهيه. 

 کرد برخورد متجمالنه نباید جهادگران ضروری و نياز مورد امکانات تدارک در که باشيد داشته دقت

  .131کرد برخورد منطقه عرف از خارج و

 :پردازیم می پشتيبانی بخش اصلی وظایف برخی خصوص در نکاتی شرح به ادامه در

 : هــغذیــت
 کنندگانشـــرکت ســـالمت و اردو در مهمی نقش تغذیه .دهيد یاویژه اهميت جهادگران تغذیه هب

   132.ندارد منافاتی گرایی تجمل عدم و جهادی روحيه با تغذیه به اهميت .دارد

 خرید تا اهالی ای گروه خود توسط پخت از اعم دارد، وجود متفاوتی هایروش غذا طبخ یا تهيه برای

شپز کردن همراه یا و همکار نهادهای و هادستگاه به سفارش یا و شپزخانه سئولم .گروه همراه آ  آ

شتيبانی یا)  غذا تا کند تالش هميشه و نماید انتخاب را روش بهترین گروه شرایط به نسبت باید (پ

 در مستقيم تاثير سبنامنا غذای یا غذایی وعده در تاخير .باشد جهادگران اختيار در موقع به هميشه

  .دارد گروه کارایی

                                                       
 اميرکبير دانشگاه اهلل روح گروه مفرد، صادق- 131
  ترابي ناصر جهادي، پازل جزوه- 132
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 :رانـادگـجه غذیهـت وردـم در اتیـکـن
 کنيد عیس است، بيشتر غذایی هایوعده دیگر از صبحانه نقش غذایی هایوعده بين رد 

  ؛دهيد رقرا کنندگان شرکت اختيار در را موجود غذایی مواد ترینکامل و ترینمقوی

 ضعيت به حتما ستی و عمومی تغذیه و جوی و شته ویژه توجه منطقه زی شي دا  گاهی د،با

سبت منطقه مردم اوقات شاميدنی، آب و خوراک) شرایط این به ن شرات آ  مقاوم( ...و ح

 .نباشد اینگونه وارد تازه افراد برای است ممکن ولی هستند

 تهيه وارد از يشپ هاوعدهميان و  هاوعده شـــامل غذایی کامل برنامه یک کنيد ســـعی 

 این اسـاس بر .بگيرید نظر در را جهادگران ضـروری نيازهای تمام برنامه این در و کنيد

  ؛نمود تهيه را کاملی خرید ليست توان می برنامه

 ؛ 133کنيد دقت سفر شرایط با آن تناسب و غذا سالمت به غذایی برنامه تعيين در 

 نا) غذا تنوع و حجم در تفریط و افراط عدم  تمرین یدبا کنندگانشـــرکت تغذیه در مب

 (؛باشد تجمل از دوری و زیستیساده قناعت، روحيه

 ؛134نشوند گرمی یا سردی دچار هابچه که کنيد دقت دسرها و غذاها ترکيب به 

                                                       
  ترابي ناصر جهادي، پازل جزوه- 133
 مفيد التحصيالن فارغ گروه اکبري، محسن- 134
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 ،؛بگيرید نظر در غذایی برنامه در ..و مایعات سبزیجات، ميوه  

 ش یا و غذا طبخ در توانمی نيز گروه خواهران ظرفيت از ستفاده غذا طبخ مراحل یبخ  ا

  .135نمود

 خريدمسئول 
سئولين باید خرید سئولم  وی اطالع به موعد از زودتر دارند، که نيازی هر تا کند توجيه را گروه م

ــانند ــله با و کامل اطالعات و آگاهی با تا برس ــگاهفرو به باید وی .نماید خرید حوص  منطقه هایش

 .نماید رفع را گروه هاینياز بتواند تا باشد داشته کامل اشراف

 مناطقی یا افراد از المقدور حتی نشود، وارد ضرری گروه به اینکه ضمن کند دقت باید خرید مسئول

ــود که کند خرید ــتقيم آن س ــتقيم غير یا مس  و خوب رابطه با .برگردد محروم مناطق اهالی به مس

 بخش که این هم و کرد کم را اردو هزینه هم توانمی محلی رانندگان و فروشـــندگان با رایزنی

 .136داد انجام رایگان و اهالی توسط را آن ارسال و خرید عمده

 ترابريمسئول 
سيله تهيه ترابری ظيفهو صه برای نقليه و سب گروه، هایبخش و هاعر ست هانآ نياز با متنا  باید .ا

ــب را اردو هایبرنامه و داده انجام نياز مورد خودروی تهيه جهت را الزم هایرایزنی پيش از  متناس

سئول وظایف دیگر از .137نمود تهيه خودروها تعداد و فعاليت حجم با سيله تدارک ترابری م  نقليه و

ــدمی بالعکس و منطقه تا گروه اعزام محل از ــت ممکن همچنين .باش  یا و اردو انتهای در گروه اس

  138شود منتقل ...و تفریح یا و زیارت برای دیگر ایمنطقه به اردو ميانه

 :اردو ترابری پيرامون نکاتی

                                                       
 اميرکبير انشگاهد اهلل روح گروه مفرد، صادق - همدان استان مالير دانشگاه روشن، احمدي شهيد جهادي گروه زاده، موسي محمد- 135
  ترابي ناصر جهادي، پازل جزوه- 136
  ترابي ناصر جهادي، پازل جزوه-137
 اميرکبير دانشگاه اهلل روح گروه مفرد، صادق- 138
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 سایل تعداد و نوع تعيين در سب به نقليه و سایل تنا  و منطقه رافياییجغ شرایط با نقليه و

 ...و رهنگیف و عمرانی هایپروژه ســـمت به افراد روزانه نقل و حمل برای هاآن تعداد

 ؛کنيد دقت

 ياز مورد خودروی تهيه جهت را الزم هایرایزنیپيش از باید  هایبرنامه و داده انجام ن

 ؛139نمود تهيه خودروها تعداد با متناسب را اردو

 ــتی قراول، پيش گروه ــایل از ليس ــتاهای نقليه وس  در تواندیم که را گروه فعاليتی روس

ــرایط ــرایط در تا نماید تهيه بگيرد، قرار اردو اختيار در ویژه ش ــرف با توانب خاص ش  ص

 ؛نمود استفاده وسایل این از هزینه

 ــالمتی حفظ برای ــعی جهادگران س ــيله کنيد س  در و بگيرید تحویل راننده همراه را وس

 کم افراد اختيار در ایلحظه را وســيله وجه هيچ به داشــتيد اختيار در وســيله صــورتيکه

 تجربه با روســتا و جاده در رانندگی تجربه که باشــيد داشــته دقت و نداده قرار تجربه

 ؛140است تمتفاو بسيار شهر در رانندگی

 ــورتيکه در ــيله ص ــازمان یا و اهالی از راننده بدون را ایوس  از گيرید،می امانت به هاس

ــحت ــيله ص ــل اطمينان وس ــکالت تمامی تحویل از پيش و کنيد حاص ــيله مش  را وس

  .برسانيد وسيله صاحب امضای به و کرده یادداشت

 

 

                                                       
  ترابي ناصر جهادي، پازل جزوه-139
 اميرکبير دانشگاه اهلل روح گروه مفرد، صادق- 140
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 : انــکـاس
ی هبرعهد فاهیر و امنيتی امکانات به اســتقرار محل تجهيز جهت الزم، تمهيدات اســتقرار، از يشپ

 .است پشتيبانی واحد

 ؛باشد گروه کار محل به نزدیک بایستمی اسکان محل 

 ؛141کنيد استفاده روزیشبانه  مدارس از ترجيحا 

 اســکان اســت بهتر .گيرد قرار خواهران اســکان از مناســبی فاصــله در برادران اســکان 

 ؛142باشد تردد حلم و دید از دور و محصور خواهران

 شپزخانه دارای ترجيحا شد غذا طبخ برای محلی یا و آ  گروه خود که صورتی در البته با

 ؛143دهد می انجام را غذا طيخ

 ست بهتر سکان محل بهترین ا صاص هاخانم به را ا شتيبانی به نياز تا دهيد اخت  زیادی پ

 .144نباشد
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 خواهران مسئول
ــورح  جهادی هایوهگر مخاطبان از توجهی قابل بخش اینکه هب باتوجه گروه و اردو در خواهران ض

 حضور عدم که ایهگون به است برخوردار فراوانی اهميت از دهند،می تشکيل هاخانواده و کودکان را

 نظر در باید که ددار فراوانی مالحظات حوزه این وليکن .زند اردو به بزرگی ضربه است ممکن آنان

 :گرفت

 ـــيله و اســـکان محل  و نظر تحت کامال ولی آقایان از جدا خواهران ذهاب و بایا وس

 ؛ 145باشد احتمالی مزاحمت و مشکل از عاری و ایمن محيطی و مراقبت

 ستای در حتما آقایان از نفر دو یکی ضور خواهران فعاليت رو شته ح شند دا شکلی تا با  م

 ؛ 146نياید پيش

 مجموع در و شـــود ترعای برادران و خواهران بين ارتباط در اخالقی و شـــرعی حدود 

 ؛ 147برسد حداقل به برادران و خواهران بين ارتباطات

 ؛ 148کنيد استفاده برادران و خواهران بين ارتباط برای محرم رابط از حتما 

 ؛ 149باشند ارتباط در برادران مسئول با خواهران مسئول فقط نباشد گروه در متاهلی اگر 

 ضربه اردو به مسلما نياز و حد از بيش حضور کنيد، دقت هاخانم تعداد و حضور ميزان در 

 ؛ 150گرددمی هاخانم آزردگی و بودن معذب باعث کم تعداد و کندمی وارد

 شه سائل از همي شکل بدون ایمن، ارتباطی و سترس در و م  اهرانخو با ارتباط جهت د

 ؛دهيد قرار هانآ اختيار در ضروری و یدکی لوازم هميشه مسئله این برای و کنيد استفاده
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 ضای با تا شود پخش خواهران برای قبلی اردوهای از فيلمی یا و گزارش  جهادی اردو ف

 ؛151شود ترسيم هاآن برای قبل از اردو احتمالی مخاطرات همچنين شوند، آشنا

 در را خود خصوصی اطالعات و همراه تلفن یا و مشخصات که کنيد گوشزد خواهران به 

 .152ندهند قرار اهالی اختيار

ــوص کنند،نمی برگزار برادران و خواهران همزمان اردوی هاگروه برخی البته  بومی هایروهگ بخص

 .دارند نياز کمتری پشتيبانی و هماهنگی که

 :خواهران مسئول وظایف

 ؛خواهران حوزه مدیریت (1

 ؛دادهااستع و توان این از صحيح استفاده و کنندگان شرکت هایتوانمندی شناسایی (2

 ؛کنندگان شرکت بين وظيفه تقسيم و هافعاليت برای ریزیبرنامه (3

 ؛گروه مسئولين به هادرخواست و مشکالت ارائه و خواهران جلسات مدیریت (4

 ؛(توان حد در) خواهران به مربوط مشکالت حل (5

 ؛خواهران هایفعاليت اجرای بر نظارت (6

 153.اردو مسئول به گوییپاسخ و هماهنگی (7
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 اردو از پس اتـاقدام و نکات
 در تا بپردازند ضعف و قوت نقاط بررسی به هاعرصه و ستاد مدیریت تيم تا است زمال اردو از پس

سافرت شکالت این آتی هایم ستمر هایحرکت جهت الزم هایریزیبرنامه ضمنا .شود حل م  م

 گروه هایعاليتف پازل از بخش یک تنها اردو که است توجه قابل .گيرد صورت نيز منطقه در گروه

ــت ــيند،می بار به زمانی نآ نتيجه که اس ــورت کارهای و هافعاليت تمام که نش  نحوه به فتهگر ص

 .برسد پایان به احسن

 (کار پايان)  تداوم و پيگيري
 هافعاليت تقریبا (کوچکی خيلی بخش حتی) بماند کاره نيمه هاپروژه و کارها از بخشــی چنانچه گرا

 اگر اساس همينبر .چشيد نخواهند مردم نه و کنندگان شرکت نه را هاآن شيرینی و شودمی اثربی

 هافعاليت وانستيمنت (...و احتمالی مشکالت پروژه، بودن بزرگ و سنگين وقت، کمبود) دليلی هر به

 .گرددمی پيشنهاد روش چند برسانيم، پایان به را هاپروژه و

 ؛محل در کنندگانشرکت از تعدادی ماندن باقی 

 ؛اردو پایان از پس یکوتاه زمان در اردو برگزاری 

 ؛کار ادامه جهت دیگر هایگروه با هماهنگی 

 ؛منطقه مردم یا محلی مسئولين به امور سپردن 

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

سئله با ندارید، را هاپروژه اتمام توان که شدید متوجه دليل هر به اردو برگزاری از زمان هر در  به م

 به را دیگر امور نه آورید وارد فشــار اردو مســئولين و گروه اعضــاء به نه کنيد؛ برخورد منطقی طور

يد تعطيل کامل طور  شـــرکت برای که خطرناک امور به نه و بپردازید پروژه یک به فقط و کن

 در رانندگی یا حد از بيش کاری شب یا کاری اضافه مانند) بزنيددست  باشد، رسانآسيب کنندگان

 جراحات و جانی هایآسيب دچار دالیل همين به جهادگران از تعدادی که باشيد درجریان .(...و شب

ــده ــيد نکرده ایجاد کاذب توقع منطقه در اگر .اندش ــکل این توانيدمی راحتی به باش  مدیریت را مش

 154. کنيد

                                                       
  ترابي ناصر جهادي، پازل جزوه-154
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   اداري امور و حساب تسويه
صوص به همکار نهادهای و هاسازمان با اداری امور تمام تا کنيد دقت تماح س خ ساب ویهت  هایح

 .دهيد انجام کامل طور به را مالی

 هافعاليت کردن ايرسانه و گزارش ارائه
 تهيه گزارش (...و عکس و فيلم مکتوب،) مختلف هایشکل به و کامل طور به گروه هایفعاليت زا

سئولين اختيار در و نمائيد ست و م سترش ضمن تا .دهيد قرار طربذی اندرکاراند  این معرفی و گ

سندانه، هایحرکت شنا گروه هایفعاليت با نيز نهادها و مسئولين خداپ  هایهمکاری روند و شوند آ

 155.گردد تسهيل گروه با آنان آتی

يدمی همچنين  يت این گلچين توان عال نه طریق از را هاف ـــا  مردم عموم اطالع به جمعی هایرس

 .156برسانيد

ضاء مامت حتما ستند که هاییآن چه و کنندگانشرکت چه گروه اع  نيز را کنند شرکت اردو در نتوان

یان در يت جر عال تایج و هاف يد، قرار اردو ن کات امر این که ده ند دارد، فراوانی بر  و دلگرمی مان

 به هاگزارش ارائه کنيد تالش ....و آینده برای بهتر گيریتصـــميم نيرو، جذب بيشـــتر، افزاییهم

                                                       
  ترابي ناصر جهادي، پازل جزوه-155
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سته یا و سنتی هایشکل شد هکنندخ ستفاده نوین و جذاب هایروش از توانيدمی .نبا  :مانند کنيد ا

 حضــور با جلســه همایش، پيامک، مبداء، نقطه در هافعاليت بنر نصــب عکس، نمایشــگاه برگزاری

سئولين شار و نماهنگ تهيه مبداء، یا هدف منطقه و اردو م ستند، تهيه آن، انت  اردو فزارا نرم تهيه م

 .157 ...و

 تکميلي  اطالعات و آمار تهيه
ــت، گروه توان در نانچهچ ــعی اس ــنامه و کامل اطالعات کنيد س ــناس  تدوین و تهيه منطقه از ایش

ستفاده برعالوه تا نمائيد، سئولين و دیگر هایگروه اختيار در گروه، برای ا شوری و محلی م  قرار ک

ـــد جامع و کامل علمی، دقيق، اطالعات و آمار کنيد تالش .دهيد ـــت ذکر قابل البته .باش  در اس

 158.ندهيد قرار کسی هر اختيار در را هاآن و باشيد کوشا اطالعات این از نگهداری و حفاظت

 محلي مسئولين و مردم با ارتباط حفظ
 و محلی مسئولين و مردم با ارتباط حفظ جهادی هایگروه وظایف ترین اصلی و ترین مهم از کیی

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

 در که بعدی اردوی از قبل کنيد ســـعی .نمایند پيگيری غيرمســـتقيم طور به را نيازمند و محروم

شی منطقه به کنيد،می برگزاری منطقه سئوالن از هم تا نمائيد سرک شکر مردم و کشزحمت م  و ت

 159 .باشيد هاپروژه نتایج و کار روند پيگير هم و نمائيد نیقدردا

 منطقه در جهادي گروه تشکيل
 تربيت با ساسا برهمين گردد، نهادینه منطقه آن در جهادی روحيه اگر شد خواهد بيمه منطقه کی

شنا و جهادی روحيه با و مخلص نيروهای  جهادی رکتح ابتدا کنيد، سعی جهادی هایفعاليت به آ

 .کنيد نهادینه نهایت در و تثبيت سپس غاز،آ را

 بســـيج، هایپایگاه .نمود بالفعل را آنها توانمی که دارد وجود کشـــور در فراوانی بالقوه ظرفيت

ساجد، شگاه و هيئات م سبی محل هادان سایی برای منا ستعدادهای چنين شنا ست ا شکيل .ا  گروه ت
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 و فراوان امر این برکت و خير که دهيد، قرار خود کاری هایاولویت جزء را منطقه مردم از جهادی

 160 .نمایدمی برابر ده چند را جهادی اردوی ارزش و باشدمی شماربی

 قدرداني
 ارائه ضـــمن و کرده دعوت خيرین و مســـئولين نيز و جهادگران از ایبرنامه برگزاری با توانیم

 .161کنيد قدردانی آنها زحمات از سفر، گزارش

مهب این در توانمی  نا هادگران، همراه در ر يد دعوت نيز را هاخانواده ج  يبغتر در امر این کن

 .162کندمی کمک هافعاليت این در فرزندانشان حضور به هاخانواده

 سنجي نظر
سئولين و مردم کنندگان، شرکت تمام از کار پایان در تماح سنجی م  عمل به اهیشف و کتبی نظر

 .دهيد قرار گروه مسئولين اختيار در و تثب مشخص نمودارهای در را آن و آورید

 اردو بررسي و نقد
ضور با اردو از سپ سه اردو فعالين ح سی را اردو قوت و ضعف نقاط و کرده برگزار ایجل . نمایيد برر

سب تجربيات همچنين سئولين سایر اختيار در و ثبت را شده ک  هایبرنامه در تا دهيد قرار گروه م

 .163نمائيد ادهاستف تجربيات این از بعدی

 و نامه اساس مطابق شده، تعيين پيش از و صحيح مسير در گروه آیا کنيد بررسی کلی نگاه یک در

ستانی هایبرنامه و جهادی هایحرکت انداز چشم سند و خود هایبرنامه  و خير یا کندمی حرکت ا

 .164بگيرید آینده برای را درست تصميم نظر مورد نتایج حصول از پس

 کادرسازي و بياتتجر انتقال
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 که است این بگيرند درنظر همواره بایستمی اردوجهادی و گروه مسئولين که اساسی موضوع کی

ــند تجربيات انتقال و کادر تربيت فکر به ــانی نيروی بحران دچار اال و باش ــال در انس  بعدی هایس

 کسب را زیادی هایتموفقي و برده سر به اوج در روزگاری که بودند فراوانی هایگروه .شد خواهند

  .165دادند دست از را خود الزم کارایی چندی از پس مالحظه این نگرفتن نظر در دليل به اما کردند

 :مثال عنوان به شود،می انجام جهادی هایگروه توسط منظور بدوین مختلفی هایروش

 کنار در و ردهک شناسایی عرصه هر در را مند عالقه و مستعد جهادگران از تعدادی اردو حين در 

 ؛ 166دهيد قرار تجربه با دوستان و جهادگران

 به .دارند حضــور ســابقه اردو در ســال دو حداقل که بگذارید جهادگرانی از را گروه اصــلی کادر 

 ؛ 167گيرد قرار جدید مسئول کنار در مشاور عنوان به داد تحویل را مسئوليت که کسی هر عالوه

 استفاده او تجارب از و گرفته قرار سابق مسئول با املک تعامل در بایستمی جدیدی مسئول هر 

 ؛ 168کند

 ـــابقه با افراد که کنيد اتخاذ قانونی ترتيبی  برای قانونی تهوجا و انگيزه دليل، نيز وقدیمی س

 بایست می نداشت، را اردو در حضور امکان قبسا مسئول اگر .باشند داشته اردو جریان در حضور

 ؛ 169کرد استفاده او مدیریتی نکات و تجربيات از جلساتی طی در و اردو از پيش

 ؛ 170جهادی مختلف هایعرصه مجرب اساتيد و سابقه با افراد طریق از تجارب انتقال و آموزش 

 ؛ 171حوزه این مجرب اساتيد از دعوت و اردو از قبل آموزشی اردو برگزاری 

                                                       
 اميرکبير نشگاهدا اهلل روح گروه مفرد، صادق- 165
 همگاني تجربه- 166
 پور شمسي دانشگاه نوري، محسن- 167
 زنجان دانشگاه کرمي، هادي - صنعت و علم دانشگاه پريدن، بال بي جهادي گروه باقري، سينا-168
  ترابي ناصر جهادي، پازل جزوه -اميرکبير دانشگاه اهلل روح گروه مفرد، صادق- 169
 بندر نشهرستا دانشجويي بسيج سليماني، محمد شهيد گروه بخشي، علي سعيد - هادي ابراهيم شهيد گروه شريفي، سلمان- 170

 انزلي
 انزلي بندر شهرستان دانشجويي بسيج سليماني، محمد شهيد گروه بخشي، علي سعيد- 171
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 سيده کنندگانشرکت مندیعالقه نامثبت هنگام سيم مختلف هایگروهکار به افراد و شود پر  تق

 انتقالاین  .172گيرد صورت تجربه انتقال و الزم هایآموزش کارگروه هر مسئول توسط و شوند

 ؛ 173انجام گيرد شفاهی یا و مکتوبتواند بصورت تجربيات می

 شکيل سس هيئت) امنا هيئت ت سازی آن وظایف از یکی که گروه برای (مو  تجربه انتقال و کادر

 ؛ 174است جدید کادر به

 ؛ 175تجارب انتقال منظور به گروه فعلی و سابق مسئولين حضور با ایجلسه شکيلت 

 ؛ 176دارند تيفعال دیگر مناطق یا منطقه این در که دیگر هایگروه تجربيات کسب 

 سازی،نماهنگ نجات، و امداد مانند؛ مناسب و ویژه هایآموزش تا نمائيد اتخاذ ترتيبی گروه مستعد افراد برای 
سی ست هزینه بخش این در اعتبارات صرف .ببينند را ...و عکا ست گذاری سرمایه بلکه ني  هایدوره اگر .ا

 .نيست نگرانی جای وجه هيچ به کنيد انتخاب درست را افراد و آموزشی

شه مجموع در شيد گروه برای مدیر تربيت و نيرو تربيت فکر به همي صلی هایدغدغه جزء را مهم این و با  ا

شته توجه نکته این به و دهيد قرار خود شيد دا  اصل سپردن نيرو، تربيت برای موقعيت و محل بهترین که با

ست، افراد به فعاليت و کار شه و کنيد اعتماد تجربه کم و جوان نيروهای به لذا ا  اردو امور از بخش یک همي

سپارید افرادی به را ستعداد که ب شته را کافی تجربه اگر حتی دارند را امر این ا شند ندا  امر این در وليکن .با

 177.مند عالقه و کار تازه افراد هم و باشند اردو در تجربه با افراد هم یعنی کنيد، رعایت را تناسب

 جهادگران با ارتباط حفظ
 در شرکت واناییت افراد اگر حتی کنيد، حفظ همچنان اردو از پس کنندگان شرکت با را خود رتباطا

 هاآن با ارتباط قطع مانع ...و پيامک مجازی، فضـــای طریق از ارند،ند را گروه جلســـات و هابرنامه

 .گردید

                                                       
  زرند شهرستان دانشجويي بسيج مهدي، منتظران جهادي گروه احمدي، آيدا- 172
 مالير گاهدانش روشن، احمدي شهيد جهادي گروه زاده، موسي محمد - شريف صنعتي شگاهدان سبز، فرداي گروه جاي، سليمان- 173

 همدان استان
 شريف صنعتي دانشگاه سبز، فرداي گروه جاي، سليمان- 174
 بوشهر نور پيام حيدري، امين محمد- 175
 اميرکبير دانشگاه اهلل روح گروه مفرد، صادق - يزد نور پيام مهريزي، سادات- 176
  ترابي ناصر جهادي، زلپا جزوه-177
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 ادیـجهایـهحرکتاسیـشن آسيب

 تهدیدکننده هاآسيب این از بخشی گيرد،می صورت دوسطح  در جهادی هایحرکت شناسیآسيب

 دانستن .کندمی تهدید را محروم مناطق که است هاییآسيب دیگر بخشی و بوده جهادی هایگروه

 اثرات و بوده ارهشي آن به نسبت گروه فعاليت و ریزینامهرب در تا کندمی کمک ما به هاآسيب این

  .دهيم کاهش را آن مخرب

 جهادي حرکتهاي تهديدکننده هايآسيب
 ؛ 178گروه برای راهبردی نگاه نداشتن و بلندمدت ریزیبرنامه دمع 

 ؛ 179فعاليتی رصهع چند به اکتفاکردن و نگرجامع نگاه نداشتن 

 ؛ 180گروهی برون و گروهی درون هایفعاليت نشدن تخصصی 

 ؛ 181مناطق وضعيت از نماییسياه 

 ؛منطقه مسئولين با صحيح و منسجم ارتباط عدم 

 ؛اردو ارزیابی و شناسیآسيب عدم 

 سنتی و تکراری شکل به کارها اینکه یعنی) اردوها اجرای نحوه مورد در خالقيت نبودن 

 ؛ 182(باشد نداشته نوآوری و شود انجام

 ؛ 183کادرسازی و تجارب انتقال در تشکيالتی نگاه نداشتن 

                                                       
 نتظرانم جهادي گروه احمدي، آيدا - انزلي بندر شهرستان دانشجويي بسيج سليماني، محمد شهيد گروه بخشي، علي سعيد- 178

  بسيج مهدي،
 تانلرس انشگاهد اسماعيلي، محمد  -جنوب تهران آزاد دانشگاه متوسليان، احمد حاج گروه دخايي، اميرعباس - زرند دانشجويي بسيج
 نصير خواجه دانشگاه مومني شهيد گروه جوادنيا، محمد- 179
 مشهد فاطميون گروه ياوري، مهدي- 180
 جهادي هاي اردو شناسي آسيب نامه ره- 181
 زنجان دانشگاه کرمي، هادي- 182
 شهيد روهگ گله، موسايي غفار - پور شمسي دانشگاه نوري، محسن - نصير خواجه دانشگاه مومني شهيد گروه جوادنيا، محمد- 183

 شهرکرد الهدي، علم
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 ؛ 184گروه استقالل عدم 

 ؛ 185گروه ایسليقه مدیریت 

 ؛ 186اعضا بين تفرقه ایجاد و گروه شدن منشعب 

 ؛ 187پنهان تکبر و غرور 

 ؛ 188جهادگران بين در جهادی یاندیشه مبانی ضعف 

 ؛ 189اردو طول در جهادگران يدتیعق -فکری توانمندسازی به توجه عدم 

 ؛ 190جهادی نيروی نشدن تربيت جهادی، اخالق نشدن تعریف 

 ؛ 191اردو در روحانی حضور عدم 

 ؛ 192جهادی هایفعاليت مورد در جهادگران کامل توجيه عدم   

 و خواهران عرف از خارج ارتباط همچنين رفتاری، و اخالقی شـــئونات نکردن رعایت 

 نماینده عموما جهادگران چون و کندمی بد جهادگران به نســـبت را مردم دید برادران

 دقت .193زد خواهد سنگينی ضربه منفی دید این اند،انقالبی تفکر نماینده و بسيج و نظام

 ؛ 194شودمی نوشته گروه کل پای به فرد یک اشتباه گاهی که باشيد داشته

                                                       
 بوشهر نور پيام حيدري، امين محمد- 184
  - جهاديون شبکه در شعبان ياسر-185
 پور شمسي دانشگاه نوري، محسن- 186
 محمد شهيد گروه بخشي، علي سعيد- هادي ابراهيم شهيد گروه شريفي، سلمان - جهادي هاي اردو شناسي آسيب  نامه ره-187

 انزلي بندر سليماني،
 هاديج هاي حرکت مباني بر درآمدي هجرت، رسم -  مشهد فاطميون گروه ياوري، مهدي - جهاديون شبکه در شعبان رياس-188
 زرند شهرستان دانشجويي بسيج مهدي، منتظران جهادي گروه احمدي، آيدا- 189
 مشهد فاطميون گروه ياوري، مهدي- 190
 جهاديون شبکه در بشري- 191
 همدان استان مالير دانشگاه-روشن احمدي دشهي جهادي گروه-زاده موسي محمد- 192
 دانشگاه ، الهدي علم شهيد گروه گله، موسايي غفار - زنجان دانشگاه کرمي، هادي - اميرکبير دانشگاه اهلل روح گروه مفرد، صادق- 193

 شهرکرد دولتي
  ترابي ناصر جهادي، پازل جزوه-194
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 ؛ 195اردو هایهزینه و المال بيت صرف در کردن اسراف 

 ؛ 196جامعه مختلف آحاد بين جهادی هایحرکت صحيح معرفی و ازیسجریان عدم 

 ؛ 197 هادولت به وابستگی و شدنفرمایشی خطر 

 راهکارهاي و مناطق در جهادي هايحرکت هايآسيييب  
 مقابله

 ؛198 هدف منطقه برای راهبردی نگاه نداشتن و بلندمدت ریزیبرنامه دمع 

 ؛199مناطق در مستمر غير و مقطعی حضور 

 و هاپروژه انتخاب به منجر که  هاپروژه ناقص نيازسييينجي و منطقه ناقص شيييناسيييايي 

 ؛200شودمي اولويت کم هايفعاليت
 ؛201هابرنامه تعریف در گروه و روستا هایظرفيت نگرفتن نظر در 

 ؛ 202منطقه یک در حاضر جهادی  هایگروه بين هماهنگی عدم 

                                                       
 بوشهر نور پيام حيدري، امين محمد- 195
 دانشگاه سبز، ردايف گروه جاي، سليمان - اميرکبير دانشگاه اهلل روح گروه مفرد، صادق - جهادي هاي اردو ناسيش آسيب نامه ره- 196

 شريف صنعتي
 جهادي هاي حرکت مباني بر درآمدي هجرت، رسم- 197
 جهادي هاي اردو شناسي آسيب نامه ره - اميرکبير دانشگاه اهلل روح گروه مفرد، صادق- 198
 زرند شهرستان دانشجويي بسيج مهدي، منتظران جهادي هگرو احمدي، آيدا- 199
 دانشگاه ومنيم شهيد گروه جوادنيا، محمد  - جهاديون گيالني، ميثم- شريف صنعتي دانشگاه سبز، فرداي گروه جاي، سليمان- 200

 نصير خواجه
 هادي ابراهيم شهيد گروه شريفي، سلمان - صنعت و علم دانشگاه گروه باقري، سينا
 نزنجا دانشگاه کرمي، هادي - انزلي بندر شهرستان دانشجويي بسيج سليماني، محمد شهيد گروه بخشي، ليع سعيد- 201
 شهرکرد دولتي دانشگاه الهدي، علم شهيد گروه-گله موسايي غفار- 202



 

73 

 هایگروه کار به ها،پروژه مدآکارنا انجام یا و تمامنيمه صـــورت به هاپروژه کردن رها 

 ایجاد اهالی ذهن در جهادی هایفعاليت از بدی ذهنيت و رساند خواهد آسيب نيز بعدی

 ؛ 203کرد خواهد

 ــب رفتار ــع از و نامناس ــئولين با باال موض  به را ادبیبی  این که ایگونه به منطقه، مس

 ؛ 204بگذاریم گریمطالبه حساب

 سط امور پيگيری و ورود شد ایگونه به وهگر تو سئولين دیگر که با  کرده واگذار را کار م

 ؛ 205کنند خالی شانه و

 ؛ 206منطقه مسئولين و اهالی بين جابی توقع ایجاد 

 207منطقه در فرهنگی تضاد ایجاد و فرهنگی توازن عدم مناسب، فرهنگی برنامه نداشتن  

 ــتفاده ــئونات که افرادی از اس ــالمی ش  باقی منطقه در یتخریب واثر نکرده رعایت را اس

شده گزینش نيروی .208گذارندمی ستفاده فرهنگی کار برای نباید را ن  با که کسی نمود، ا

 ؛ 209بگيرد مسئوليت نباید نيست آشنا مذهبی و فرهنگی ادبيات

 منطقه در جهادگران حضـــور نحوه نيز و هاریزیبرنامه در منطقه عرف نگرفتن درنظر 

 ؛ 210(نباشد منطقه عرف مناسب انجهادگر رفتار حتی و پوشاک خوراک،)

                                                       
  ، مهدي نمنتظرا جهادي گروه احمدي، آيدا - پور شمسي دانشگاه نوري، محسن - هادي ابراهيم شهيد گروه شريفي، سلمان- 203

 زرند شهرستان
 همدان استان مالير دانشگاه روشن، احمدي شهيد جهادي گروه زاده، موسي محمد

 رجايي شهيد دانشگاه خيرخواه، سهيل- 204
 زاهدان پزشکي علوم دانشگاه-باراني عزيزاهلل- 205
 اراک سراسري دانشگاه پازوکي، مجيد شهيد گروه فراهاني، علي- 206
 نوري، سنمح - شهرکرد دولتي دانشگاه-الهدي علم شهيد گروه گله، موسايي غفار جهادي، هاي وارد شناسي آسيب نامه ره- 207

 پور شمسي دانشگاه
 شريف صنعتي دانشگاه سبز، فرداي گروه جاي، سليمان - جهاديون شبکه در بشري- 208
 صنعت و علم دانشگاه گروه باقري، سينا- 209
 همگاني تجربه- 210
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 ؛ 211روستایی محيط به شهر گرایی مصرف و گراییتجمل شهرنشينی، فرهنگ ورود 

 ؛ 212روستاها اهالی ظرفيت از استفاده و گيریمشورت عدم 

 ؛اهالی تحقير  

ستائيان ساس خود زندگی از رو ضایت اح سو و آداب خود برای کنند، می شادابی و ر  و دارند میر

 است، پيرایه بی و ساده روستا در زندگی روش بدانند، خود نشاط مانع را شهر رفاه تاس ممکن حتی

 نگاه با و پندارندمی محروميت را آنجا ســادگی شــهر، با روســتا یمقایســه با جهادگران برخی ولی

 دارای دیگر ایمنطقه با مقایســه در کشــور حتی و شــهر روســتا، هر . نگرندمی مردم به دلســوزانه

ست هاییتمحرومي سبت هاتفاوت این نباید هرگز و ا  حقارت رفتار و نگاه ترضعيف یمنطقه به ن

 .کند ایجاد آلود

 یاری نيازمند و فقير شـــما که کندمی تلقين محروم، مناطق مردم به فقرزدایی نگاه بر مبتنی رفتار

ستيد ساس همچون باری زیان آثار نگاه این .ه ضایت و توانمندی عدم حقارت، اح  زندگی از مندیر

 .213کرد خواهد ایجاد

 جهادگران ذهنیِ تصور  ابتدا از :جمله از داد انجام اقداماتی توانمی اهالی تحقير از پيشگيری برای

ـــد غيور و عزتمند مردمی تصـــویر منطقه، مردم از  ناخودآگاه این، از غير دیگری دیدگاهِ هر .باش

ــت خواهد درپی نامطلوبی پيامدهای  منطقه، هایمحروميت عمق از اهالی، مقابل در همچنين .داش

 هامحروميت از فقط کنيدمی منتشر منطقه از که هاییفيلم و تصاویر و نکنيد حيرت و شگفتی ابراز

.214نباشد هاکمبود و

                                                       
 تهران آزاد هدانشگا متوسليان، احمد حاج گروه دخايي، اميرعباس - نصير خواجه دانشگاه مومني شهيد گروه جوادنيا، محمد- 211

 جنوب
 جهاديون شبکه در شعبان ياسر -يزد نور پيام-مهريزي سادات- 212
 دانشگاه وسليان،مت احمد حاج گروه دخايي، اميرعباس - يزد نور پيام مهريزي، سادات - جهاديون  اجتماعي شبکه شعبان، ياسر- 213

 جنوب تهران آزاد
 جهاديون شبکه در شعبان ياسر-214
 



 

 

  

وعه ـی مجمـرفـمع
 ادیـــجهمحصوالت
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 مدیریت
سئول 50 از بيش تجربيات از اطالع برای شن مدیریتی هایاندوخته جزوه جهادی م  شود؛می هادپي

 هاآن یملهج از که دارد وجود جهادی یاردو مدیریت حوزه در نيز مناســـبی بکت ،این بر عالوه

ــه در جهادی نامهره به توانمی ــول کتاب و جهادی اردوهای مدیریت عرص  از هادیج مدیریت اص

 .کرد اشاره فرهنگی نمای

 مفهوم رب تینگاشـــ هجزو در جهادی مدیریت هحوز در موردنياز هایبایســـته جزوات، این بر عالوه

 یک يالتتشک جزوه تشکيالتی کار اصول شناخت منظور هب و است دریافت قابل جهادی مدیریت

 .گردد می پيشنهاد است فریضه

ــتای در ــئولين نياز راس ــایی فرم مختلف، ایه فرم هب دیهاج مس ــناس  محروم مناطق ارزیابی و ش

 بســته در نيز ...و مالی انی،پشــتيب تدارکات، با مرتبط ابزارهای و ها فرم ســایر .اســت هشــد تدوین

 اجتماعی هایمولفه شناسایی نحوه در نيز نگاری مردم جزوه .استشده آورده فراهم جهادی مهمات

ستا فرهنگی و سی و رو ساتيد با ارتباط برای همچنين .بود دهخوا هفاید مفيد اهآن وتحليل برر  و ا

  .شودمی پيشنهاد جهادی اساتيد بانک بسته جهادی، خبرگان
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 مديريتی هایاندوخته 
 هایحرکت توانمندسازی هسته توسط: شده وليدهت

 1394 - جهادی

 
 و مدیریت هعرص در جهادی هایگروه مسئولين تجربيات آوریجمع با مدیریتی، هایاندوخته جزوه

شی متون به نگاهی با صه طور به شده، ارائه هایدوره و آموز صول بيان به خال  راهکارهای وليه،ا ا

 بيان از پس زوهج این در .اســـت پرداخته جهادی اردوی مدیریت نبایدهای و بایدها نيز و کاربردی

 از پس و حين قبل، بخش ســه به اردو برگزاری فرایند جهادی، گروه تشــکيل خصــوص در کليات

سيم اردو صار به و شده پرداخته بخش هر ذیل نظر، مورد نکات به و تق شاره اخت  ساختار به یا ا

ــتادی بخش) جهادی های گروه ــی های کارگروه و س ــص ــده (تخص ــت ش  پایان در همچنين .اس

سيب س گردیده بيان کند، می تهدید را محروم مناطق و جهادی های گروه که هاییآ  تدوین در .تا

ــده تالش جزوه این ــت ش ــتن نظر در با اس  متن امعيتج جهادی، اردوی برگزاری ابعاد تمامی داش

 فراهم ...و تمحال طالب، دانشجویی، از اعم جهادی های گروه تمامی دهاستفا زمينه تا شده حفظ

 .گردد

 جهادی اساتيد بانک
 هایحرکت توانمندسازی هسته توسط: شده وليدت

 1395 – جهادی

 
ـــدنی جدا جزء آموزش ـــت جهادی جمله از پویا هایفعاليت از نش  مقوله با ایگونه به هرکس اس

 لوازم و شــرایط با دارند نياز پيوندند می جهادگران جمع به تازه که افرادی .اســت ارتباط در آموزش

 انقالب اهداف تحقق برای و کنند انتخاب فعاليت برای ایعرصـــه شـــوند، آشـــنا جهادی فعاليت

سالمی شان تقویت برای دارند تریطوالنی جهادی سابقه که هاآن .شوند عمل وارد ا  باید عملکرد
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ــه در جدید هاییافته از ــی عرص ــص ــوند مطلع خود تخص ــوت در گاه و ش ــتادی کس  و تجارب اس

  .دهند قرار دیگران اختيار در را خود هایآموخته

 هایحرکت یتوانمندساز هسته آموزشی، هایفعاليت از جهادگران استقبال و شده ذکر هایضرورت

 استاد و بوده نظر صاحب ایحوزه در هریک که را جهادی فعالين از ليستی تا داشت برآن را جهادی

ضوع آن ساب به مو سئولين و جهادگران اختيار در کرده تهيه روندمی ح  ميان ارتباط ات دهد قرار م

 به نيز جهادی هایعرصه و شود رفع آموزشی خألهای شده، تسهيل جهادگران و متخصص افراد

 .یابد جهت شدن تخصصی سوی

کت راه نقشيييه  هایحر
 جهادی

 هدایت و مطالعات مرکز توســط: شــده وليدت

 1392 - جهادی هایحرکت

 
 .است نآ مالحظات کليات و هاياستس راهبردها، اهداف، انداز، چشم مبانی، و اصول شامل

مهره يت جهادی، نا  مدير
 جهادی اردوهای

يدت ـــده ول  و راهبردی مطالعات مرکز توســـط: ش
 1390 - جهادی هایحرکت هدایت

 
شنایی ضمن روان و ساده باقلمی کتاب این   دانش انتقال به جهادی، گروههای مدیریت نحوه با آ

  .پردازد می جهادی اردوهای علمی مدیریت در روز

  :است هنمود گردآوری را تخصصی اطالعات مجموعه از فهرستی فصل چهار قالب در کتاب این

 اردو ریبرگزا از پس و هنگام اقدامات اردو، از پيش اقدامات ،مفاهيم و تعاریف مبانی،
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 تالش و کار سفيران
 هایحرکت توانمندسازی هسته  :توسط شده وليدت

 1393 - جهادی

 
 محروم مناطق مشکالت علمی حل به جهادی حرکتهای ورود کاربردی و جامع راهنمای 

صل صل ،رهبری رهنمودهای :اول ف شکالت ،علمی حلّ راهبرد پژوهش، :دوم ف  ،حرومم مناطق م

صل شتغالزایی، :سوم ف صل ،محروم مناطق در مولد خدمات ،سوی به حرکتی ا  یمبان : چهارم ف

 فصل ،کار و کسب طرح تدوین :ششم فصل ،کار و کسب طراحی مبانی :پنجم فصل ،کارآفرینی

 کار و کسب قوانين :نهم فصل ،مالی برنامه :هشتم فصل ،بازاریابی برنامه :هفتم

 

 جهادي مهمات بسته
 هایحرکت توانمندسازی هسته توسط: شده وليدت

 1392 - جهادی

 
 به جهادی های حرکت پشتيبان های مجموعه و جهادی های گروه رد باکيفيت و ارزش با توليدات

 توليدات باالی حجم این از کسی و نداشته خارجی بروز توليدات حجم این ولی شود می یافت وفور

سته آوری، جمع جایی در توليدات این اگر لذا شود نمی خبر با جهادی  و مجازی طور به و بندی د

 های حرکت توانمندســـازی هســـته .داشـــت خواهد همراه به را زیادی برکات گردد توزیع حقيقی

 گروه 60 از بيش (.... و کتاب ، جزوات ، نشـــریه ، کليپ فيلم، عکس،) آثار آوری جمع با جهادی

صی از جهادی شور، نقاط اق صه در ک شتغال جهادی، مدیریت و راهبردی های عر -کارآفرینی و ا

شاورزی شت هنگی،فر جهادی، های پژوهش دامپروری، و ک شر، و حفظ درمان، و بهدا  و عمران ن

ـــازندگی  آوری جمع را مطلب ترابایت یک از بيش بر مشـــتمل جهادی توليدات از کاملی بانک س
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ــرده، لوح 6  در را مطالب نواقص، تکميل و مجموعه این کردن گلچين با و نموده  عنوان تحت فش

 .است نموده ارائه را جهادی مهمات بسته

ته يده بسيي خش ا  ماه ب
 رمضان

 حرکت توانمندسازی هسته توسط: شده وليدت

 1395 - جهادی های

 
ضان مبارک ماه صت رم س فر ست یخوب اريب سوم و دابآ از یريگ بهره با توان یم ساله هر که ا  ر

 از استفاده نيهمچن و نيمحروم به یدگيرس و دادن یافطار حسنه سنت جمله من ماه نیا ی ژهیو

 یمعنو یضاف وجود و دیآ یم بوجود ها برنامه نیا یبرا که ییها شدن جمع و اجتماعات تيظرف

  .نمود راهمف یجهاد یها تيفعال یبرا را یمناسب بستر خدا، یهمانيم ماه در موجود دمستع و

ـــاز هســـته مجموعه فوق موارد  یورآ جمع با تا داشـــت برآن را یجهاد یها حرکت یتوانمندس

 عنوان حتت  را یشـــنهاديپ یها تيفعال از یا مجموعه ،یجهاد یها گروه یها دهیا و اتيتجرب

 .دهد قرار جهادگران ارياخت در رمضان مبارک ماه بخش دهیا بسته

 محرم ماه بخش ايده بسته
 حرکت توانمندسازی هسته توسط: شده وليدت

 1395 - جهادی های

 
سته ساز ه ستمرار جهت در یجهاد یهاحرکت یتوانمند ص اغتنام و هاحرکت ا  یبرا گرید یتفر

ـــد برآن متنوع ییهاقالب در و محرم امیا در ییزدا تيمحروم  یهادهیا و تايتجرب یگردآور با ش

 ماه شبخ دهیا بســـته عنوان تحت  را یشـــنهاديپ یهاتيفعال از یامجموعه ،یجهاد یهاگروه

 دهد قرار جهادگران ارياخت در  محرم
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 روز بيخيش اييده بسيييتيه
 دانشجو

 حرکت توانمندسازی ستهه توسط: شده وليدت

 1395 - جهادی های

 
شجو روز در ساله همه ضوعات با یمختلف و متنوع یها برنامه دان سيس مو ضا و یا  از یجنجال بع

شکل یسو شجو یها ت ش گفت توان یم که شود یم یزیر برنامه ییدان  یواقع ازين با آن از یبخ

 توان یم آن، در ادهافت اتفاق عیوقا و آذر 16 خیتار به ینگاه با .دارد فاصــله انیدانشــجو و جامعه

شجو روز نیا در که افتیرد سخ در انیدان ستکبار یها دخالت به پا ستگ اب مقابله در و ا شور یواب  ک

شکل که گانگانيب به س م سا شور یا ست بوده زمان آن در ک سته پا به ا  شيپ جان بذل تا و اند خوا

 .اند رفته

ــ یازهاين به پرداختن در هیرو نیا ظحف تياهم و خچهیتار نیا به توجه با ــاس ــط امعهج یاس  توس

 جامعه به یمترسانخد هيروح دیتجد به خصوص نیا در ییتهايفعال انجام با تا است ازين ان،یدانشجو

سط شجو تو صوص نيهم در .نمود اقدام انیدان سته خ ساز ه  ارائه اب یجهاد یحرکتها یتوانمند

 یجهاد یروههاگ توسط اجرا قابل یتهايفعال خصوص در یجلسات یبرگزار و تجربه و دهیا وانفراخ

 را محروم و شهر هيحاش مناطق و دانشگاه طيمح دو در را اجرا قابل یها دهیا از یتعداد آذر،16 در

 .است نموده ارائه و ديتول ،یآور جمع
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يالت ک  فريضييه يک تشيي
 است

 هایحرکت توانمندسازی هسته :توسط شده وليدت
 1393 - جهادی

 
 دیکتاتورى دولتش .بود فردى صــورت به دنيا در چيز همه این، از پيش ســال صــدها در رى،روزگا

ــتبداد بود، ــاس بر تجارتش بود؛ فردى بود، اس  بودند؛ تاجر نفر یک نفر یک بود؛ فردى معامالت اس

شت فردى صورت دنيا در چيز همه کرد؛ مى تنظيم خود کس هر را خرجش و دخل  امروز اما ... دا

سته صورت به يزچ همه ست درآمده یافته سازمان و جمعى د شکّلها دولتها :ا  دارند؛ زمانهاسا و ت

ــورت به تجارت ــرکتهاى ص ــيع ش ــازمان دنياى این در ... درآمده العقول محيّر و وس  باز ما اگر ى،س

ست سادگى نهایتِ من، نظر به کنيم، رَوىتک بخواهيم سته عملِ امروز اگر ما .ا شته جمعى د  ندا

شيم ست معرکه پسِ کالهمان با ست که .ا شکيالت .ه  که ستا مردمی گروه هر فرائض از یکی ت

 و تصـــال،ا و ارتباط یعنی وظایف، تقســـيم یعنی نظم، یعنی تشـــکيالت .کنندمی دنبال را هدفی

 در ... خواهندمی شانهمه که هستند هاییانسان .است تشکيالت معنای این کردن؛ کار ایزنجيره

ضع ضی عمل در اما کنند حرکت شده يانب موا سان دارند،نقص هابع  از] هاقصنا حذف کار ترینآ

 این .هاناقص حذف نه هاســتناقص ســاختن تشــکيالت، یک کار که حالی در .اســت [تشــکيالت

سازیم شاننقص با باید دارد، الزم که زمانی در و بردمی زمان هم ساختن  ناراحت زود کهنای نه ب

  .بشویم

 .است کيالتتش باب در نظران صاحب و بزرگان مالحضات و ها دغدغه از هایی گوشه فوق اناتبي

ش کار مصادیق از یکی مردمی، و خودجوش هایی مجموعه عنوان به جهادی های گروه  و کيالتیت

 ها گروه های فعاليت فریضه، یک عنوان به تشکيالت امر به توجه .شود می محصوب جمعی دست

ستيابی در بهتر هرچه را سر عالی اهداف به د ست آن بر سعی جزوه این در .کند می مي  ضمن تا ا

 این در يزن هایی نمونه آن، مالحظات و تشکيالتی های مسئوليت خصوص در بزرگان نظرات مرور

 .شود بيان ایشان زبان از خصوص
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 جهادالبناء رحالت
 هایحرکت توانمندسازی هسته توسط: شده وليدت

 1394 - جهادی

 
ـــازی هســـته محصـــول البنا، جهاد رحالت کتاب  ویجتر منظور به جهادی های حرکت توانمندس

 و یدفوا ضــرورت، کتاب این .اســت شــده تدوین منطقه اســالمی کشــورهای در جهادی اردوهای

 عربی هایکشـــور فرهنگ درنظرگرفتن با و عربی زبان به با را جهادی اردوی برگزاری چگونگی

  .کند می بيان

يتم اصييول های دير  اردو
 رسييانی پيام نمای از جهادی
 فرهنگی

يدت ـــده ول  و راهبردی مطالعات رکزم توســـط: ش
  1390 - جهادی حرکتهای هدایت

صل سه از کتاب این صول ف سی مفهوم و نظری ا صول ،شنا  ،ارآمدک نيروهای تربيت و پرورش ا

  است شده تشکيل جهادی حرکتهای سازی جریان و اصول

 اردوهای شييناسييی آسيييب
 رسييانی پيام نمای از جهادی
 فرهنگی

يدت ـــده ول  و راهبردی مطالعات رکزم توســـط: ش
 1390 – جهادی حرکتهای هدایت

 
سش صورت به کتاب این  سخ و پر صل سه در پا سی به ف سيبهای برر صه در رو پيش آ  يامپ عر

 :است زیر شرح به کتاب این فصول .است پرداخته جهادی اردوهای قالب در فرهنگی رسانی
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صل سانی پيام نظری مبانی ؛ اول ف صل ،فرهنگی ر سانی پيام ابزارهای دوم؛ ف صل ،نگیفره ر  ف

 فرهنگی رسانی پيام مهارتهای سوم؛

مه نا يزی بر يت ر م حرو  م
 زدايی

يدت ـــده ول  و راهبردی مطالعات رکزم توســـط: ش
 1390 - جهادی حرکتهای هدایت

 
 مردمی مشارکتی نهادهای موثر نقش ایفای رویکرد با جهادی اردوهای ویژه

تی گاشييي هوم بر ن ف  م
  جهادی مديريت

 هایحرکت توانمندسازی هسته :توسط شده وليدت
 1393 - جهادی

 
 

شور کنونی شرایط در شارهای که ک شور بر جهانی های قدرت آميز خباثت ف  این و کندهاف سایه ک

 اسالمی ایران تر سریع هرچه يشرفتپ لزوم به نظر همچنين و شود می بيشتر روز به روز نيز فشارها

سالم جهان در الگویی عنوان به که کنونی شرایط در  در گرفتن بشتا اهميت شود، می شناخته ا

ــائل ــتفاده و جاری مس  با همراه که- جهادی مدیریت همچنين و جهادی نيروهای از روزافزون اس

ـــ می اهدانهمج روحيه با و برنامه با پرقدرت، علمی، حرکت همچون هایی مولفه  از بيش را -دباش

 دهد می نشان پيش

سال این در بری ره معظم مقام تاکيد شاره و جهادی مدیریت بر چند ضو این به ا  نامگذاری در عمو

 هسته مينه،ز این در ها حرکت این تجربه و مشی خط و جهادی های-گروه رسالت و طرفی از سال

سازی شت برآن جهادی های حرکت توانمند شکافانه نگاهی رو پيش وهجز در تا دا ضوع هب مو  مو

ـــاحب از برخی همچنين و بری ره نگاه در آن های مولفه و ابعاد بيان و جهادی مدیریت  نظران ص

 ضعف و قوت نقاط و مدیریتی های ویژگی بررسی به موفق ای نمونه عنوان به نيز ادامه در و داشته

 .بپردازد جهادسازندگی دوران در مدیریت نوع این اجرای
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 عمرانی
 تخصص و آموزش به رسد بنظر که باشد هاییعرصه جمله از عمرانی عرصه شاید نخست نگاه در

 شودمی داده شانن خارجی نمای در جهادی هایگروه از آنچه که جاییآن از اما ندارد، نياز ایویژه

 کيفيت با و وجه بهترین به عمرانی خدمت این که اســت الزم لذا اســت عمرانی هایفعاليت همين

 .شود عرضه باال ماندگاری با و مناسب

ستا همين در صه در جهادی نامهره کتاب را شنایی برای عمرانی عر صه این با آ  و فنی موارد و عر

صی ص صه این نياز مورد تخ شنهاد عر  و فنی ابطضو و ها نامه آیين از ای مجموعه .گردد می پي

 .است شده عرضه جهادی مهمات یبسته در زني عرصه این در نياز مورد های فرم و اجرایی

 

مه ره  عرصييه در جهادی نا
 عمرانی

يدت ـــده ول  و راهبردی مطالعات مرکز :توســـط ش
 1390 - جهادی حرکتهای هدایت

 
صل چهار قالب در کتاب این ستی ف صی اطالعات مجموعه از فهر ص  مودهن گردآوری را تخ

  :است

 اردو رگزاریب از پس و هنگام اقدامات اردو، از پيش اقدامات ،مفاهيم و تعاریف ، مبانی
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 رهنگیف
ــاســی و حســاس هایمســئوليت از یکی جهادی اردوی در فرهنگی مســئوليت  هایفعاليت در اس

ست جهادی ستره به توجه با لذا .ا  را مربيان صصتخ و دانش ميزان باید نيازمخاطب و فعاليت یگ

شراف و نمود تقویت  و جزوات ليلد همين به .شود ریزی طرح شرایط و اوضاع به جامعی و کامل ا

 .گرددمی معرفی و تقدیم عزیزان این برای زیر محصوالت

ـــه در جهادی فعالين تجربيات از ای مجموعه  ابزارهای و اجرایی هایایده با همراه فرهنگی عرص

ستشده آوری جمع فرهنگی هایاندوخته در نياز مورد سيب جزوه .ا سی آ  از هادیج اردوهای شنا

 هب شـــدن لتبدی امکان نگیهفر نظر از هک دهد می قرار بررســـی مورد را مواردی فرهنگی نمای

 .دارند ادیهج ایهاردو در را معضل و آسيب

 دارد وجود تیمالحضا (سنی و شيعه) تلفيقی مناطق در صحيح و موثر حضور و آمادگی ایجاد برای

سته در همگی که ست تحصيل قابل وحدت سفيران ب شنهاد نيز جزوه دینچن .ا  می که دشو می پي

 ،جهادی عرفان ملهجاز نمود اســتفاده ها آن از اردو فضــای در یا و داد قرار فرهنگی ســتهب در توان

 احکام همچون تیجزوا ؛.... و دوران قدر ،شـــود جریان باید جرقه این ،گزنده تبعيض کارآمد، وقف

سب سب ،کار و ک  را فرهنگی های هبرنام خام مواد تواند می نيز آن مفهوم و رزق ،مومنانه کار و ک

 .کند مهفرا

 اکران ســـتهب در اکران برای اهاردو نوع این مخاطب تفکيک به ،انيميشـــن و فيلم از ایمجموعه

 اســتفاده و گيری الگو برای جهادی نشــریات از ایمجموعه همچنين .اســت گردیده آماده جهادی

 .استشده آورده

 از مختلف ایه بخش در ادیهج اردو محتوای هحوز در جامعی اطالعات  نيز جهادی مهمات بسته

ستر درس، طرح جمله شری و پو سته نهایت در .دهد می هارای هن صاد سازیفرهنگ ب  مقاومتی اقت

 .استهشد آورده فراهم جهادی اردوهای در استفاده برای کاربردی کامال ایبسته بعنوان
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 دوران قدر
 هایحرکت نمندسازیتوا هسته :توسط شده وليدت

 1395 - جهادی

 
شتيبانی با ساالنه شکل پ شار ميان در متعددی اردوهای مختلف، های ت  تعيين اهداف اب مختلف، اق

 از را آن هک بویی و رنگ با اما اســت جهادی اردوی اردوها، این از یکی .گيرد می صــورت شــده

ــایرین ــود می چيده مقدماتش زدایی محروميت هدف با که اردویی .کند می متمایز س  برای اما ،ش

 منظور به جهادگر ،جهادی اردوی در .آورد می همراه به را استعداد شکوفایی و تعالی و رشد جهادگر

 به که هایی وششک و جهد ميان در اما ميگذارد، راه در قدم خود وطن از ای خطه ساختن و آبادانی

 .ميزداید نفس از زنگار و دکن می فراهم را خود شدن ساخته مقدمات بندد، می کار

 یافتن دست و شود می برداشته اردوها نوع این در که هایی گام کردن متعالی برای شدیم آن بر لذا

شی خط یک به ستحکم، م  از اناتیبي و کرده رجوع رهبری معظم مقام سخنان و ها رهنمون به م

شاره "جهادی اردوی" به صریحاً که بياوریم هم گرد را ایشان  راه چراغ که ستا اميد .باشد شده ا

 .باشد جهادی های حرکت برکت و

  فرهنگی های اندوخته
 هایحرکت توانمندسازی هسته :توسط شده وليدت

 1394 - جهادی

 
صه ترین مهم از یکی صه جهادی، های گروه فعاليت های عر ست فرهنگی عر  فعاليت از منظور .ا

ست هایی فعاليت ی مجموعه فرهنگی، شد ستایرا در که ا سان تربيت و ر  جهادگران از اعم( ها ان

 به توجه با .شـــود می انجام جهادی اردوی زمان مدت در مختلف های قالب در و (روســـتا مردم و
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 برنامه محتوای که است الزم روستایی مخاطب حساسيت و جهادی های گروه گذاری تاثير ميزان

 .شوند اجرا و انتخاب قبلی ریزی امهبرن با و مخاطب نياز با متناسب هدفمند، فرهنگی های

 جهادی های حرکت فرهنگی عرصــه درخصــوص تاکنون که اســت تجربياتی حاصــل نوشــتار این

 .استشده مطرح حوزه این فعالين توسط

مهره هادی نا  عرصييه در ج
 فرهنگی

يدت ـــده ول  و راهبردی مطالعات مرکز :توســـط ش
 1390 - جهادی حرکتهای هدایت

 
صل چهار قالب در کتاب این   ستی ف صی اطالعات مجموعه از فهر ص  را نگیفره جهادگر یک تخ

ـــت نموده گردآوری  از پس و هنگام اقدامات اردو، از پيش اقدامات ؛مفاهيم و تعاریف ، مبانی :اس

 اردو برگزاری

 کودک تربيتی اصول
 هایحرکت توانمندسازی هسته :توسط شده وليدت

 1396 – جهادی

 
 عنوان تحت چه آن اما گردد،یم آغاز ن،یوالد ازدواج از شيپ یحت ،نوزاد تولد از شيپ هامدت از تيترب اساسا

ــود،یم فیتعر مردم عامه نزد تيترب فعل ــت،آمده زين مختلف ثیاحاد در که گونههمان ش ــه در اس  دوره س

  .ردیپذیم صورت ساله هفت

 نبوده نظر مد است، نانسا یزندگ کل دارنده بر در که تيترب عام مفهوم  جزوه نیا در که است ذکر به الزم

 .رديگیم قرار توجه مورد (یزندگ اول ســال هفت یعنی هياول یکودک همان ای) یکودک یدوره یمعنا تنها  و
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سان وجود یبنا ریز دوره نیا که چرا ست ژهیو یتیعنا ازمندين و ان سان پاک فطرت هنوز و ا ستکار یان  ید

ـــده ـــن در که نیا بر عالوه .دارد کامل پرورش تيقابل و نش  امر در جامعه، مانند یگرید عوامل باالتر نيس

 نيهم به .باالست اريبس یاثرگذار زانيم و ندارد وجود یتزاحم نيچن نيسن نیا در اما کنندیم مداخله تيترب

 در موارد یبرخ که هرچند شود،یم پرداخته سال هفت ریز تيترب در رتمهم مسائل به صرفا ادامه، در جهت

 .کندیم قصد هادوره تمام

 از یکی و دارند ار خود خاص مالحظات و نکات ها، وهيش ابزار، م،يمفاه اصول، ،یسن یهارده نیا از کی هر

 یجهاد یااردوه در متاســفانه که اســت یســن متفاوت اقتضــائات نيهم گرفتن نظر در مســائل، نیتر مهم

س عدم و  مانده مغفول ست زمال پس .گرددیم کار شدن اثر کم موجب یسن حيصح یبند ميتق  نيهم بر ا

 ستيب تا اردهچه و سال چهارده تا هفت سال، هفت تا صفر شوند: ميتقس یسن رده سه به مخاطبان اساس،

ـــال کی و ـــانی ،یفرد یها تفاوت چون یمتعدد عوامل به توجه با البته .س  نیا ،... و تامکانا نبودن کس

 .دهند یم ليتشک یسن یها بازه نيمه را یاصل یمبنا اما باشد ريمتغ سال دو تا کی است ممکن ميتقس

 بازی اصول
 هایحرکت توانمندسازی هسته :توسط شده وليدت

 1396 - جهادی

 
 نیتر مهم نوانع به یباز جهت نيهم به دارد، اريبســ تياهم و تیاولو فرد یزندگ اول ســال هفت در یباز

شد ژهیو توجه مورد دیبا ن،يسن نیا در قالب  توجه با که نیا جمله زا دارد یمختلف لیدال زين یباز تياهم .با

 کودک ندهیآ یهایريادگی یربنایز .کند یم زهيانگ و تیرضا جادیا کودک در دارد، که یبخش لذت ندیفرا به

ست، هاطهيح همه در  چرا اموزديب دیجد یهامهارت و کند نیتمر را یقبل یهامهارت تواندیم راه نیا از او ا

 نهدیم بنا را ونشراميپ اءياش و اشخاص از کودک درک یباز و دارد توجه تيفعال به هدف، از شيب یباز که

ــتر یباز نيهمچن .رديگ یم قرار ارتباطش یمبنا درک، نیا و ــت یخوب بس  انیانم ودکک یواقع خود تا اس

صبان و شود شم، ت،يع شحال ای یناراحت خ شکار را اش یخو  ییتوانا نزما ورمر به که نیا بر عالوه .سازد آ

 .کند یم دايپ زين را ها آن ابراز
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 وحدت سفيران
 هایحرکت توانمندسازی هسته :توسط شده وليدت

 1394 - جهادی

 
سلمين بين در وحدت ایجاد اهميت به نظر ستادگی جهت م ست های خدعه برابر در ای  نقش و کبار،ا

ـــالروز در "وحدت ســـفيران" دوره ت،وحد ایجاد در فرهنگی فعالين کننده تعيين  پيامبر عثمب س

يد از دعوت با و رحمت ـــات ید برگزار حوزه این مجرب اس ـــت تالش دوره این .گرد يان اب داش  ب

 و جهان و ایران سنت اهل فرق با آشنایی زمينه المقدور حتی فرهنگی، فعالين نياز مورد موضوعات

 جزوه این رد .نماید فراهم را ســـنت اهل طقمنا در وحدت ایجاد راهکارهای با آشـــنایی همچنين

ــده تالش ــت ش ــده مطرح مطالب اهم اس ــط ش ــاتيد توس ــی و اس  تياراخ در نياز مورد مطالب بعض

 .قرارگيرد جهادگران

قتصيياد سييازیفرهنگ  ا
 مقاومتی

ـــده وليدت ـــازی هســـته  :توســـط ش  توانمندس
 1395 -جهادی هایحرکت

 
صادی جنگ» واژه از 1386 الس نوروز در بار اولين انقالب معظم رهبر ستفا «اقت  هر اما کردند دها

شتر واژه این کاربرد آیيممی جلوتر چه  اقتصادی جهاد و یمقاومت اقتصاد نظير واژگانی و شودمی بي

شم به بيانات در نيز صاد .خورد می چ شنا ایواژه روزها این مقاومتی اقت ست ایرانی ره برای آ  اما .ا

صاد باب در مطلب و سخنرانی و سمينار که قدرآن شاید ست، شده شرمنت و برگزار مقاومتی اقت  ا

شته گام آن تحقق برای شده بردا شد ن صاد تحقق الزامات از یکی .با شه جودو مقاومتی اقت  و راه نق

 آن به کمتر شــاهدیم متاســفانه که اســت اجرایی کامال راهکارهای ارائه و قشــر هر وظایف تعيين

  .است مانده باقی شعار حد در مقاومتی اقتصاد ،عمل بستر در و شده توجه
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 نموده نیآفری نقش مختلف هایصحنه در انقالب حرکت پيشرو عنوانبه هميشه که جهادی نيروی

 و ظایفو آن شـــناختن که دارد عهده بر مهمی وظایف انقالب رهبر یمطالبه تحقق برای اســـت،

 گستردگی به توجه با جهادی گروههای .بود خواهد اقتصادی مشکالت از عبور حلراه آن، به عمل

 اجرایی مختلف دابعا در مقاومتی اقتصاد عرصه به ورود جهت فراوان ظرفيت دارای فعاليت، عمق و

 اردوهای رگزاریب بازه و جهادی گروههای اکثر توان به توجه با اما باشـــند می فرهنگی و علمی ،

 رهنگسازیف .است توصيه و تصور قابل گسازیفرهن حوزه به جهادی گروههای عموم ورود جهادی،

 فرمایند می و انندد می جامعه گذار تاثير و حياتی جزء را آن انقالب رهبر که دارد اهميت آنچنان

ــت، مثل جامعه یک گفتمان» ــش همه هواس  چه خواهند،ب چه ندانند؛ چه بدانند، چه ميکنند؛ تنفس

 ایجاد به تا ســتا نياز مقاومتی اقتصــاد ســمت به جامعه حرکت و تغيير ایجاد جهت لذا ؛ «نخواهند

ــاهد مرور به تا گردد اقدام فرهنگســازی و گفتمان  افراد رفتار و هاگيری تصــميم در تغيير ایجاد ش

  .باشيم جامعه

 در جهادی یگروهها آفرینی نقش بســته توليد به اقدام جهادی حرکتهای توانمندســازی هســته لذا

سازی صاد فرهنگ ست ودهنم مقاومتی اقت ستر در کار این زمينه تا ا  .گردد فراهم یجهاد اردوهای ب

سته این در ست شده تالش ب  جهادی روهگ یک که فعاليتهایی به اجرایی، و عملياتی صورت به ا

ــتا در خود اردوی بازه در تواندمی ــر جهادگران جمع در همچنين و روس  به دهد انجام اردو در حاض

ست و الزامات و شده هپرداخت نظامند و فرایندی صورت سته رد نيز آن نياز مورد هایپيو ست ب  پيو

 .گردد ارائه و آوری جمع

 سازندگی جهاد
 هایحرکت توانمندسازی هسته  :توسط شده وليدت

 1395 -جهادی

 
ـــاز هســـته ـــازندگ معاونت نام کردن دايپ رييتغ با همزمان یجهاد یهاحرکت یتوانمندس  و یس

سازندگجها معاونت به یمدسازآکار  انقالب بزرگ معمار مانهيحک اناتيب یگردآور با تا شد نآبر ید

سالم  ینقشه حيتصح و ميترس و اهداف یبازخوان به ،سنگر بی سنگرسازان این جمع در رانیا یا

ـــازندگ راه ـــت ديام .بپردازد یجهاد یاردوها یبرگزار قالب در یجهادس  نیا و مجموعه نیا اس
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ص سر یهاهيتو شد یجهادگران راه چراغ برکت، سرا  ريامرخط از هرگز خود یهایروزمرگ در که با

س ضعف و نيمحروم به یدگير ست  شهيهم انقالب نهال یريگشکل یبرا مجاهدت راه در هک ینيم

 .انددهینورز غفلت اند،بوده قدم شيپ

 شود می بهشت دنيا
 هایحرکت توانمندسازی هسته  :توسط شده وليدت

 1395 -جهادی

 
شر جوامع یمفقوده یلقهح "عدالت" ست یب  سرگردان عدالت دنبال به عمر تمام یآدم گفت توانیم و ا

 فیتعار نیا از کی چيه گفت توانيم جرأت به که اند داده ارائه عدالت از یمتعدد فیتعار مختلف فِرَق .است

 ظهور با و شده غازآ طاغوتها تشکس از نمودند،يم ریتصو را آن راحل، امام که یآرمان ی جامعه .ستين کامل

ــ در همواره جامعه نیا اما .ابدی یم تکامل موعود   که یعدالت .اســت لتعدا بروز و ظهور دنبال به خود ريمس

سالم جامعه یبرا راحل امام ست یعدالت دارد، نظر در یا سانی را نشيالمومن ريام پرده یب  که ا  یفرد با ک

 .داند یم کسانی عهجام اصناف و اقشار همه یبرا را عدالت نیا امام)ره( .نشاند یم یقاض مقابل در یهودی

 رفاه سطح نیتر نیيپا در ،یاسالم حکومت رهبر بعنوان را  السالم( هي)عل یعل که است یعدالت عدالت، نیا

ست که  بداند جامعه تا کنديم یمعرف ضعفان یهمپا و همدرد آن؛ سرپر ست ست م  دغدغه که  ()ره امام .ا

شنه مردم رد،دا عدالت  یم داد یاجرا فرمان ر،امو انیمتصد به .خواندیم "یانقالب صبر" به را آزاده و رفاه ت

س راه تنها و دهد ضعف دنير ست سالم شاهراه را خود حقوق به نيم  )دامتیاخامنه امام یوقت .شمرديم بر ا

 دانند،يم آنرق هیآ جســمم مظهر ، ییروســتا مجموعه در را یانقالب نیمتد مومن جوان کی حضــور برکاته(

ضرت سخنان در آن شهیر ست )ره( اهلل روح ح ست نیا قرآن بعد کی":ندیفرمايم که ا شر لمظ که ا  از  را ب

 بودن! قرآن ی هیآ مجسم مظهر است یريخط فهيوظ چه یبراست ."کند جادیا را یاجتماع عدالت و ببرد نيب

سد یم بنظر ضعف "یانقالب صبر" که ر ست س یبرا نيم سته بار به یتماعاج رفاه به دنير ش  که چرا ستا ن

ــالم راه نیا جهاد؛ ــان حرف دهندينم اجازه جوانان .دارد فراوان رونق امروز ،یاله عدل یبرقرار یاس  امامش

 و ايدن هم عادتســ نیا و کنديم دعوت ســعادت به دنيرســ یبرا تالش به را دهقانان امام .بماند نيزم یرو

 کشد؟یم بر سر خدا اتیآ انيم از  سعادت که تاس نیا جز مگر و شوديم شامل را یعقب هم
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ست سعادت یمناد ،یانقالب متعهد مومن جوان  سالم عدالت .ا  قرآن راه از  مودهفر امامش که آنگونه  را یا

شار سد؛ "یساز تمدن "به دیبا یسازندگ از که دانديم جهادگر جوان .دهدیم انت  همان افقش که یتمدن بر

 .است موعود ورظه همانا ، )ره( امام افق

 

 گزنده تبعيض
 هایحرکت توانمندسازی هسته  :توسط شده وليدت

 1395 -جهادی

 
صيلی شعارهای جزء اجتماعی عدالت ست ا سالمی، انقالب بنيانگذار  همواره که ا  و توجه آن هب ا

شتند تاکيد شان کهجایی تا دا صد را اجتماعی عدالت ای سالم نهایی مق  ینوع به و کنندمی معرفی ا

 دالت،ع تهدیدهای از یکی .دانندمی اســـالمی حکومت در مســـوولين اصـــلی وظيفه را مهم این

شرافی" ستا ضرت که "گری سووال و مدیران دائم انقالب معظم رهبری و [ره] امام ح  را دولتی نم

 اســالمی ولتد تشــکيل مرحله وارد انقالب، که کنونی حســاس مقطع در .اند داشــته حذر بر آن از

ستشده شرافيگری ،ا ست ا  ميدیناا و یاس موجبات جامعه در شدن شایع صورت در که تهدیدی

سبت مردم آحاد وبدبينی سالمی حکومت یک به ن  راه سر رب سدی نهایت در و کندمی فراهم را ا

 جامعه برای بزرگی آســيب مســوولين اشــرافيگری .بود خواهد اســالمی انقالب هایآرمان وصــول

 هایاقلحد تامين در مردم از توجهی قابل درصد که هنگامی خصوصا شود، می محسوب اسالمی

ــکالت  زندگی امکانات ــت در این .دارند فراوانی مش  انقالب بنيانگذار نفراوا تاکيد بنابر  که حاليس

 دولت های برنامه  صـــدر در بایســـتمی جامعه توجه قابل بخش این  محروميت رفع  اســـالمی،

ــالمی ــينکوخ نعمتانولی این محرومان به توجه .گيرد قرار اس  همچنين و بانقال پرچمداران و نش

صله رفع سيم اثر بر که طبقاتی فا شرافی و امکانات ناعادالنه تق ست،ادهافت اتفاق گریا  بلندی گام ا

 .باشدمی اسالمی دولت تحقق جهت در

ــوولين از فقط مهم این تحقق البته ــرافيگری، خوی از دور به که آید می بر مدیرانی و مس  طعم اش

 که متشرع و متدین مومن، نيروهای عنوان به جهادگران اینرو از .باشند چشيده را استضعاف و فقر

 رضایت جلب جهت در صادقانه خدمت هدف با و جناحی و حزبی سياسی، هياهوی هرگونه از فارغ
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ضور با باریتعالی صانه ح شتن و محروم مناطق در خود خال ست درک دا ضای از در  ضمن موجود، ف

ــوولين از منطقی مطالبه ــتای در نظام  مس ــله کردن برطرف راس ــوولين ترغيب و طبقاتی فاص  مس

 محرومين، به نســبت خالصــانه خدمت به آوردن روی و  اشــرافيگری از جســتن دوری برای دولتی

سيلی سوب نظام آینده مدیریت برای باال پتان ستی دليل به که جوانانی .گردند می مح  شرق با همزی

 برای و شــوندمی گریاشــرافی درگير کمتر نزدیک، از محروميت و فقر درد لمس و  جامعه محروم

ـــتقرار و تحقق  هویت تاللو موجب اتفاق این قطعا .بود خواهند موفق مدیرانی اســـالمی دولت اس

 .گرددمی آسيب هرگونه از دور به اسالمی دولت

 ممنوع دويدن دنيا دنبال
 هایحرکت توانمندسازی ههست  :توسط شده وليدت

 1395 -جهادی

 
ست، یرهبر معظم مقام اناتيب جزوه یمحتوا مرجع نکهیا به توجه با  ی منظومه و ريس شناخت ه

ــانیا یفکر ــت تياهم حائز ش ــخنران یرو کار زهيانگ نيهم با .اس ــتق که ییها یس  لفظ از اًميمس

 حضرت که شد ردبرخو یميمفاه و لفاظا به یسخنران هر در شد، شروع بودند، کرده استفاده قناعت

ــروط به توجه اب آقا ــرا و ش ــت ممکن الذ .بودند کرده ريتعب قناعت یمعنا هم را آنها یطیش  در اس

سمت صالح» مانند یميمفاه به جزوه از ییها ق صرف یالگو ا سراف» ،«م  ،«یستیز ساده» ،«ا

 آنها از رکدامه و قناعت فهومم و معنا از مســـتقلند ظاهر در که شـــود خورد بر ..و «ییگراتجمل»

 از یا قطعه اما دبدهن اختصاص خود به را کتاب ای جزوه کی عنوان مجزا و مستقل طور هب تواننديم

 .کننديم ليتکم زين را قناعت پازل

ستيام شد یا مقدمه مجموعه نیا یآور جمع که دا  و جهادگران ماندنیجهاد و بودنیجهاد بر با

 .شاءاهللان شود؛  یط آفت نیکمتر اب را کمال و رشد ريمس که کند کمک
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 شود جريان بايد جرقه اين
 هایحرکت توانمندسازی هسته  :توسط شده وليدت

 1395 -جهادی

 
ــال چند در جهادی هایحرکت ــته س ــد کيفی و کمی لحاظ به گذش ــم رش ــته گيریچش  و اند،داش

ــالم فراغتی تاوقا ذراندنگ انتظار که دورانی اند،کرده جدیدی دوران وارد را جهادی اردوهای  در س

 بزرگتری سالتر جهادی، ارزشمند هدف کنار در رشد این .نمایدمی حداقلی بسيار جهادی اردوهای

ست؛ نهاده جهادگران دوش بر را  در خداوند .اختپرد خود ساختن به پيش از بيش باید که دورانی ا

ِسهِمْ بِأَمْوَالِهِمْ اللّهِ بِيلِسَ  فِی جَاهَدُواْوَ وَهَاجَرُواْ آمَنُواْ الَّذِینَ» :فرمایدمی کریم قرآن  دَرَجَةً ظَمُأَعْ وَأَنفُ

ندَ ـــده جبمو جهادی، اردوی هایویژگی ؛ «الْفَائِزُونَ هُمُ وَأُوْلَئِکَ اللّهِ عِ ـــت ش  حرکت این تا اس

صداقی ست جایگاه باید اما .آید شمار به کریم قرآن در جهاد واژه از م  شناخت، را هارکتح این در

 به حرکت این أنش در قوتی و قدرت با و شد مجهز مناسب ابزار به نموده، ترسيم را پيشرفت مسير

 هایچراغ به يازن مسيرها سایر همچون نيز، جهادی یعرصه که نشد غافل نکته این از و .افتاد راه

 .کند راهبری و هدایت را راه این یپيماینده که دارد روشنی

ست، روی پيش سختی کار نگرش، و  شناخت نهزمي در الحمدهلل ست نیسرزمي در که زیرا ني  و زی

ندیشــــه از که شـــودمی تنفس فضــــایی در گان هایا نگ و دین بزر  .اســــت غنی فره

شان فرهنگی فعاليت یسابقه که هستند عالمانی جمله از قرائتی والمسلميناالسالمحجت  برای ای

 و طنزگونه بيان .هســت و بوده مواجه زیادی اســتقبال با و دززبان همگان نزد در دینی مبانی تبليغ

ــان، گيرایکالم ــيرینی ایش ــالمی احکام و مبانی ش ــهيد .دکن می دوچندان مخاطب برای را اس  ش

 با همراه و فردمنحصربه داریکالس نوع شود، می آشنا ایشان با که تبليغی سفرهای طی مطهری

 .دهندمی قرار تحسين مورد نقرآ تفسير و آموزش در را ایشان خالقيت

ــوی جهادگران بزرگ همایش» طی ــتان در که «رض  جهادی اردوهای افتتاحيه منظور به 95 تابس

 عنوانبه جهادگران، دعوت قبول با قرائتی والمســلميناالســالمحجت .شــد برگزار کشــور ســراســر

 و حرکت ترویج از لاستقبا و دانستن مفيد ضمن ایشان .کردند پيدا حضور همایش این در سخنران
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سالمی الگوهای تبين با جهادی، اردوهای سير یادامه را جهادی اردوهای مردم، به خدمت ا  ائمه م

 .شود «سازیجریان» باید که ناميدند «ایجرقه» را اردوها این و خواندند، (ع)

ست جواهری هایدانه همچون بزرگان این از هریک رهنمودهای ست که ه  در را ودخ جایگاه کافي

 جمله از يزن «نگرش» عرصــه در جهادگران توانمندســازی همچنين بيابد، جهادگران زندگی زیورِ

سالت سته مهم هایر سازی ه ست، جهادی هایحرکت توانمند  انیسخنر این مجموعه این لذا ا

شمند  سازنگراش جزوات یادامه در و تدوین «شود جریان باید جرقه این» یجزوه قالب در را ارز

 .است داده قرار کار دستور در خود

 برکتند منشا نشينان کوخ
 نشينان کاخ نه

 هایحرکت توانمندسازی هسته  :توسط شده وليدت
 1394 -جهادی

 
ضاد نقطه دو تنها کاخ و کوخ  سته که ستندني مت سانها، از ای د  جای خود در را مندانثروت یا فقرا ان

 کاخ و نشينها کوخ که  ست رو این از .هستند خو و خلق و فرهنگ دو کننده تداعی بلکه دهند می

 باطل و حق دنبر در آنها پای رد شـــود نگریســـته تاریخ به وقتی و کنند می پيدا اهميت نشـــينها

شاهده سالمی انقالب رد تقابل این .شود می م ست، وقوع به نيز ا شينهای کوخ پيو صر ن  به ما ع

ــالمیا نهضــت پيروزی در را آنها نقش هرگز راحل امام و گفتند لبيک کبير خمينی ندای  یاد از س

 ها صحنه همه رد که هستند اسالمی انقالب اصلی صاحبان نشينها کوخ خمين، پير نگاه در .نبردند

 است جستاری وهجز این.اند کرده تالش اسالمی انقالب پيشبرد رایب و داده نشان گذشتگی خود از

 .مفهوم این پيرامون انقالب کبير رهبر بيانات در
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 غريبانه مبارزه
 هایحرکت توانمندسازی هسته :توسط شده وليدت

 1394 - جهادی

 
 هنگی،فر هادج جهاد، تعریف :بر متشـــکل آن؛ انواع و جهاد مفهوم درتعيين رهبر، ســـخنان گزیده

 علمی جهاد اقتصادی، جهاد

 جهادی صحيفه
ــده وليدت  حســين شــهيد جهادی گروه :توســط ش

 1392 – مومنی

 
 واجهخ دانشگاه جهادی) مومنی حسين شهيد جهادی گروه وتالش همت به جهادی هصحيف کتاب

 صحيفه زا نکته صد جهادی، عکس صد شامل کتاب، این است، رسيده چاپ به طوسی( نصيرالدین

  .است رسيده پچا به رنگی() مصور بصورت و جيبی قطع در که است عليه( اهلل رحمة) خمينی ماما

 انسييان يک بخواهم اگر من،
 باشم جهادی

 1394 -امين سفيران :توسط شده وليدت

 
صها از برخی معرفی در کتاب این سانی های منش و شاخ  به که اییه ویژگی .ورزد می اهتمام ان

 شده کوشش مجال این در .شد خواهد ختم فاضله مدینهی تحقق و انسانی لفضای و اخالق تکامل

 انســـان کی دینی و اخالقی های بينش و ها مهارت از بخشـــی حيطه، این در فرســـایی قلم با تا

 .گردد ترسيم یجهاد
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 جهادی اردوی صهبای
 1393 -جهادی موسسه  :توسط شده وليدت

 
 .سازندگی جهاد و امداد کميته جهادی، اردوی ارهدرب رهبری معظم مقام بيانات از برگرفته

 جهادی عرفان
 هایحرکت توانمندسازی هسته  :توسط شده وليدت

 1392 -جهادی

 
 سخنرانی جهادگران جمع در قاسميان والمسلمين االسالم حجت بشاگرد منطقه در 1388 سال در

 برآن نقدی و موضوع این دنکر مطرح با سخنرانی آن در که نمودند، مطرح جهادی عرفان باب در

 عرفانی مباحث و عرفان از بازتعریفی طرفی از واقع در شـــود، می تلقی عرفان از عموم در که چه

ــته ــبک به هم دیگر طرفی از و اند داش  گرفته قرار وجهت مورد رهبری بيانات در اخيرا که زندگی س

  .است شده آورده سخنرانی این متن جزوه این در .اند پرداخته است



 

100 

 زندگي در آن مفهوم و رزق
 هایحرکت توانمندسازی هسته  :توسط شده وليدت

 1393 -جهادی

 
سئله ترین مهم منظر کی از زندگی در رزق شاید   زندگی سئلهم ترین ساده دیگر منظری از و م

 نکنيم تصحيح رزق به نسبت را خود منظر اگر که است امر همين و باشد،

 در تر بزرگ ياربس هدفی برای باید که امری و کند اشغال را ما ندگیز تمام رزق، طلب است ممکن

ـــد، ما زندگی کنار  هرچه دقت با یدبا ای مهلکه چنين از نجات برای لذا .گردد ما زندگی هدف باش

 رزق تهية در را او نانسا خالق آیا که کنيم بررسی و بشناسيم خود زندگی در را رزق جایگاه تر تمام

ش خودش به ست چيزی یا و کرده خلق نيز را او رزق او خلقت با همراه آیا نه؟ یا تهواگذا  این بين ا

 دارد؟ عهده بر ای وظيفه چه رزق طلب در انسان خالصه و ؟دو

 حجج سخنان بين از ، خانواده نظام اخص طور به و زندگی در رزق جایگاه تعيين هدف با جزوه این

 زمينه جزوه ینا مطالعه ضمن جهادگران که است اميد .است شده گلچين قرائتی و طاهرزاده اسالم

  .باشند محروم مناطق در مبانی این ترویج ساز

 مومنانه کار و کسب
 هایحرکت توانمندسازی هسته  :توسط شده وليدت

 1393 -جهادی

 
سدمی نظر به سالمی ذائقه با زیادی حدود تا الحياه مفاتيح در شده ارائه زندگی سبک ر  ایرانی  ا

ــوع این و دارد خوانیهم مردم ــده باعث موض ــتش  که کتابی کند؛ باز هاخانه در را خود جای تا اس

 به آن تربيتی و فرهنگی ســازوکار ورود و اشــخاص توســط اشاخالقی و دینی دســتورات به عمل
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ست سعادت و صالبت ضامن جامعه، صوص همين در .ا شمند، اثر این اتقان به باتوجه خ  برآن ارز

صه تا شدیم سب حوزه با مرتبط مطالب از ایخال  هایگروه اختيار در و کرده آوریجمع را وکار ک

 محروم مناطق اهالی و جهادی هایگروه بين در مطالب این ترویج اميدواریم .دهيم قرار جهادی

  .آورد فراهم را اقتصادی عرصه در بيشتر هرچه پویایی و تحرک سازیزمينه

 کار و کسب احکام
 هایحرکت توانمندسازی هسته  :توسط دهش وليدت

 1393 -جهادی

 
 این با .واکدم است مستحبی جامعه فرد فرد برای آن بزرگی و عظمت عين در کریم قرآن یمطالعه

ستن وجود سالم مبين دین احکام دان ست واجب جامعه افراد به ضرورت حد در ا س .ا  و خرید الهم

ست مواردی جمله از فروش شندمی درگير آن با جامعه افراد همه که ا س نياز و با  آن احکام که تا

ضوع این اهميت .شود داده آموزش و گيرد قرار مطالعه مورد دقتبه  کالم در که ستجا بدان تا مو

سالم( عليه) امير حضرت  با .دانندمی ربا امد در افتادن معادل را کار و کسب احکام یادگيری عدم ال

 احکام نضــماما به فروش و خرید احکام کاربردی ارایه هدف با زوهج این مذکور، ضــرورت به توجه

 .استگردیده تدین و تهيه جهادی هایگروه بين در ترویج جهت زکات، و خمس

 کارآمد وقف
 هایحرکت توانمندسازی هسته  :توسط شده وليدت

 1393 -جهادی

 
شت در نيکوکاری و جاودانگی به ميل  شر، سر ست تهنهف خدادادی صورت به ب  همواره آدمی و ا

 گوی پاسخ حدودی تا که اموری از یکی .کوشدمی گذاشتن، خود از نيکو نام و زیستن جاودانه برای
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سته این سان درونی خوا ست، ان ست وقف نام به جاوید ای صدقه و ماندگار یادگاری ا  به وقف .ا

 متعال خداوند رضای راه در ار خود اموال از بخشی خيرخواه انسانی آن، در که شود می گفته عملی

ـــتفاده برای  می در خداوند تملّک به و آورد می در خود ملکيّت از حقوقی یا حقيقی افراد یا فرد اس

  .آورد

 گرامی يامبرپ سيره و سنت از پيروی و الهی رضای کسب ضمن خود، اموال از بخشی وقف با آدمی

 است سال صدها که کسانی شاهدیم امروز و سازد می جاودانه را خود نيکوی نام بيت اهل و اسالم

 به هســـتند؛ ندم بهره جامعه از عظيمی بخش ها،آن موقوفات وجود ثمرات از اند، آرميده خاک در

 .است گسترده ابد تا آنان انفاق خوان و اند زنده هنوز گویی که قسمی

ستی و ضروت بيان با جزوه دراین صرف موارد و کارکردها همچنين و وقف چي  جاریه دقهص ینا م

 پرداخته قفو ترویج های روش نهایت در و ع() بيت اهل ســـنت و روایات در هایی نمونه بيان به

 .است شده

 توانيم نمي گفتند مي
 هایحرکت توانمندسازی هسته  :توسط شده وليدت

 1393 -جهادی

 
 مســـئوالن از رخیب که دندکر تعریف 60 دهه از ایخاطره (10/2/93) مپنا از بازدید در رهبری معظم مقام

 داخلی نيروی و خداوند به اتکا با کار آن ولی «نميتوانيم ما ...نميشـــود آقا! ميگفتند» هاپروژه اجرای برای

شان .شد انجام سی حل راه عنوان به جهادی مدیریت به بار چندین دیدار این در ای سا  تحریم بر غلبه رایب ا

 .کردند اشاره خارجی فشارهای و ها

 معظم مقام و ه(ر) خمينی امام حضــرت توســط بارها که باره این در زدنی مثال و اصــلی های نمونه از یکی

شاره رهبری ست، شده ا سازندگی مدل ا ست جهاد ستور به که مردمی نهاد این .ا ضرت د  ره()خمينی امام ح

 جنگ آغاز از پس بود، شده تشکيل محروم مناطق و روستاها به رسيدگی منظور به اسالمی انقالب از پس

 و جنگ و ریمتح دوران آن در را نظيری بی های دستاورد و گذاشت جنگ مهندسی در خودرا توان تحميلی

  .آورد ارمغان به امکانات حداقل با

 نيروهای توســط تخصــصــی کارهای ترین پيچيده انجام چگونگی و دوران آن حوادث بازخوانی شــک بی 

 جریان همين دهنده ادامه و رو دنباله که -جهادی های گروه روی پيش را جدیدی افقهای تواند می جهادی
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ــدن باز با تا بازنماید -اند  خود الگوی را دوران وآن کرده برقرار دوران آن با تری عميق پيوند ، افقها  این ش

 .دهند قرار اجتماعی( و فردی از اعم) زندگی شئون تمام در

شگاهی مجموعه ستاورد به "توانيم نمی گفتند می" نمای شاره جنگ و متحری ایام در جهادسازندگی های د  ا

 .دارد

 (1) جهادی اکران
 هایحرکت توانمندسازی هسته  :توسط شده وليدت

 1392 -جهادی

 
 جهادی( هایهجرت مخاطب با عمار 4 تا 1 جشنواره برگزیده آثار) جهادی اکران بسته 

 برگزیده آثار ر،عما فيلم مردمی جشنواره هدبيرخان همکاری با جهادی حرکتهای توانمندسازی هسته

شنواره ستفاده جهت را چهارم تا اول ج ستندهای و ادهد قرار بازنگری مورد جهادی، اردوهای در ا  م

 اختيار در و ثيرتک و بندی طبقه جهادگران، و روستا اهالی نوجوان، و کودک بندیمخاطب با منتخب

سر جهادگران شور سرا ست گرفته قرار ک صول این .ا  توجه مورد آن بودن کاربردی به توجه با مح

  .گرفت قرار جهادی گروههای از بسياری

 (2) جهادی اکران
 هایحرکت توانمندسازی هسته  :توسط شده وليدت

 1393 -جهادی

 
شنواره برگزیده آثار حاوی جهادی اکران مجموعه توزیع و تهيه از پس  سط مارع چهارم تا یکم ج سته تو  ه

سازی ستقبال و جهادی حرکتهای توانمند  از گلچينی وعه،مجم این در آن، از جهادی گروههای العاده فوق ا

 در جهادگران، چنينهم و روستا اهالی نوجوان، و کودک مخاطبين با متناسب عمار، جشنواره پنجم دوره آثار

ــده داده قرار مخاطبين اختيار ــت ش  را غنی حتواییم تواند می قبلی های مجموعه کنار در مجموعه این .اس

  .نماید فراهم گروهها استفاده جهت جهادی اردوهای و روستایی مناطق در اکران جهت
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 جهاد الگو جهادی؛ مصباح
 ميينيياطييق در فييرهيينييگييی
 روستايی

ــده وليدت ــط ش ــبکه :توس  - جهاد داران طالیه ش
1391 

 
 :باشد می زیر بخش چند از شده تهيه کتاب این 

 تببين وم،محر مناطق در فرهنگی کار الگو خواهران، جهادی هویژ بخش فرهنگی، های درس طرح

ــنجيده فرهنگی کار ــتایی، مناطق در نس  قبل قطعم 3 در اردو فرهنگی کار گردش و مدیریت روس

 فرهنگی های طرح شناسنامه برگزاری، از بعد و حين

 فرهنگي جهاد
 ماما دانشــگاه مبلغ اعزام دفتر :توســط شــده وليدت

 1392 - (ع) صادق

 
 يغـتبل امر پيرامون رهبری معظم مقام بيانات مجموعه
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های در تبليغ هادی اردو  ج
 (دفتراول)
يدت ـــده ول  و راهبردی مطالعات مرکز :توســـط ش

 1390 - جهادی حرکتهای هدایت

 
ظایف مهمترین ، اول دفتر در هادی مبليغن و هار در ج بانی بخش چ يا مورد اصـــول م  مبلغين زن

 است دهش تدوین اجمالی صورت به جهادی اردوهای برگزاری از بعد و ،هنگام قبل اقدامات

مه ره هادی نا غين ج ل ب  م
 (دوم دفتر) جهادی اردوی

يدت ـــده ول  و راهبردی مطالعات مرکز :توســـط ش
 1390 - جهادی حرکتهای هدایت

 
ـــت در جهادی مبلغين نياز مورد مهارتهای دو، دفتر در  ـــامل، بخش هش  رتهایمها و اصـــول ش

ــخنر ــداری، جماعت، نماز برپایی احکام، بيان انی،س ــخگویی معرفت، خيمه کالس ــبهات، هب پاس  ش

 .است شده ارئه داری، اردو و دینی مشاوره
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 آموزشی علمی
 نامهره کتاب داد انجام توانمی عرصه این در که هاییفعاليت و آموزشی علمی عرصه شناخت برای

صه در جهادی شی عر شنهاد آموز سنامه ویحا هنمون عنوان هب رهنامه این مچنينه .گرددمی پي  در

 .است  اخالق و احکام اعتقادات، آموزش و بيينت برای هایی

ست  ، ادیهج ایهاردو هعرص در تربيتی ایهاثر اهميت بنابر  موزشیآ علمی ایه فعاليت درالزم ا

 آقا حاج جلسات نگلچي ،آموزشی محيط در تربيت جزوه رو این از .داشت هویژ هتوج مهم این هب نيز

 .گرددمی پيشنهاد تهرانی مجتبی

 جهادی هماتم بسته در آموزشی علمی عرصه در هاگروه هایفعاليت و تجربيات ها،درسنامه مابقی

 .استشده آورده

مهره هادی نا  عرصييه در ج
 آموزشی

ـــده وليدت  و راهبردی مطالعات مرکز  :توســـط ش
 1390 - جهادی حرکتهای هدایت

 
  :است دهنمو گردآوری را تخصصی اطالعات مجموعه از فهرستی فصل چهار قالب در کتاب این 

 اردو اریبرگز از پس و هنگام اقدامات اردو، از پيش اقدامات ،مفاهيم و تعاریف ، مبانی

 در جييهييادی نييامييهره
صه شیعر  نامهدرس) آموز
 (بنيادين هايدانسته

ـــده وليدت  و راهبردی مطالعات مرکز  :توســـط ش
 1390 - جهادی رکتهایح هدایت
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 یدانسته سه این تا کوشدمی کتاب این اخالق( احکام، اعتقادات،) بنيادین های دانسته ی درسنامه 

 :اول فصــل .هدد قرار جهادگر فرهنگســازان اختيار در فصــل ســه قالب در را آن ارائه روش و پایه

 اسالمی قاخال درسنامه :ومس فصل شریعت، احکام درسنامه :دوم فصل ،اندیشه مبانی درسنامه

 آموزشی محيط در تربيت
 توانمندســـازی هســـته :توســـط شـــده وليدت

 1394 - جهادی هایحرکت

 
 اتفاق نيز ربيتت گيرد می صـــورت تعليم که محيطی در .یکدیگرند با تؤام مقوله دو تربيت و تعليم

 آن برای لهیا انبيای که است مقدسی هدف و انسان ظرفيتهای رساندن فعليت به تربيت .افتد می

 دهد می انجام پيامبرگونه کاری حقيقت در گذارد می گام مسير این در که هرکس .اند شده مبعوث

 هایی معلم بسيارند .هدد می جهت عمر پایان تا را آنها زندگی گاه انسانها جان بر گذاشتن تأثير با و

ـــاط و فعال درس، به عالقمند فردی به را بزهکار آموز دانش محبت با که  .اند کرده یلتبد پرنش

 آموزان دانش ربیم را خود و باشد داشته توجه نيز خود تربيتی نقش به باید آموزشی محيط در معلم

صد که فردی .بداند شد دیگران مربی دارد ق ش کرده تربيت را خود نخست باید با  و پنهان آثار تا دبا

 .باشد آنها رشد و حق مسير در دارد متربيان بر که آشکاری

 آموزشی فعاليت که آنها چه کنند می ایفا را مربی نقش شوند می روستا وارد که زمانی از جهادگران

 ویژگی رشد و خود يتترب به باید رو این از .هستند مشغول عمرانی کار به که آنها چه ميدهند انجام

 دینی تربيت بحث ذیل 89 سال تهرانی مجتبی اهلل آیت مرحوم .بکوشند وجودشان در متعالی های

ضوع این به ستفاده جهت مطالب این رو پيش جزوه در .اند پرداخته مو  شده ردآوریگ جهادگران ا

 .است
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 یپژوهش
ضور و جهادی امر در مدت بلند فعاليت   و کامل شرافا نيازمند  محروم مناطق در صحيح و موثر ح

سبت جامع ست منطقه به ن سایی فرم منظور بدین .ا شنهاد و ینتدو محروم مناطق ارزیابی و شنا  پي

 .استشده

شنایی شی فعاليت کار و ساز با آ سته در آن به پرداختن لزوم و پژوه  مھفرا جهادی هایپژوهش ب

 ارزیابی و اهالی خصوص در صحيح گيری تصميم و شناخت برای نيز نگاری مردم جزوه .است آمده

 .گردد می پيشنهاد شرایط صحيح

 جهادی هایپژوهش
 هایحرکت توانمندسازی هسته  :توسط شده وليدت

 1392 - جهادی

 
شکالت علمی حل راهبرد  شته سال چند در محروم مناطق م شد جهادی های گروه گذ  شمچ ر

 بزرگی سالتر جهادی، های حرکت شدن ای رسانه و جهادی های گروه تعدد این اند، داشته گيری

 عمرانی، های يتفعال بر عالوه جدیدی های وریتمام رودمی انتظار و .اســت نهاده آنان دوش بر را

ــی، ــتی و فرهنگی آموزش ــا .بگيرند عهده به را بهداش ــوص ــجوی جهادی های گروه خص  که یدانش

 بهره" یعنی خود تخصصی حوزه در نتوانند هاگروه این که صورتی در لذا .اند دانش و علم پرچمدار

 جهت ختلفم های رشته متخصصين و ویاندانشج دانشگاهی، اساتيد عملی و علمی توان از گيری

ــکالت علمی حل ــوند، وارد "محروم مناطق مش ــت بعيد ش  مناطق رد را خود جایگاه ذره ذره نيس

شگاه حتی و محروم ست از دان شی جزوه این .بدهند د ست تال  جمله از .زهحو این به ورود برای ا

 .نمود اشاره "محروم طقمنا ارزیابی و شناسایی فرم" به توان می جزوه این پيوست جزوات
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 نگاری مردم
 هایحرکت توانمندسازی هسته  :توسط شده وليدت

 1394 - جهادی

 
صل حقيقت در نگاری مردم  به که ستا جهادی فعاليت محل در جهادگر های شنيده و هادیده حا

 ریآو جمع وظيفه جهادی گروه پژوهش مســئول چنانچه .اســت درآمده مکتوب متن یک صــورت

 و بندی دسته را اآنه و گيرد عهده بر را گروه اعضای سایر های تجربه وگردآوری مردم از اطالعات

 فعاليتهای يفيتک و کميت تعيين مبنای آن های یافته که آید می وجود به نگاری مردم کند تنظيم

 قابليت که شود می محسوب علمی توليدی اینکه ضمن گيرد، می قرار مختلف های زمينه در گروه

ــئولين به و دارد را علمی جامعه به هارائ ــب زمينه در مس ــناخت کس  مناطق برای یریز برنامه و ش

 ميان رایند که است مختلف های متغير از تابعی مناطق، پيشرفت و توسعه .کند می کمک مختلف

ست برخوردار باالیی اهميت از فرهنگ سعه های ریزی برنامه اکثر در و ا  غفلت مورد ای منطقه تو

 .است شده بسياری های پروژه شکست و موفقيت عدم باعث کنون تا و گيرد یم قرار

ناسييايی فرم يابی و شيي  ارز
 محروم مناطق

 هایحرکت توانمندسازی هسته  :توسط شده وليدت
 1392 - جهادی

 
 هایگروه نيز و پشــتيبان هایســازمان ســوی از که منطقه شــناســایی فرم چندین بررســی از پس

 منطبق ایمنطقه هایظرفيت سنجش اصلی هایشاخصه گرفتن نظر در با و ودب شده ارائه جهادی

 هایگروه به تواندمی که گشــت تدوین فرمی تهدید( و فرصــت ضــعف، قوت،( SWOTتحليل با

   .کند کمک جامع و بلندمدت ایبرنامه تدوین و منطقه آمایش در مستمر، و فعال جهادی
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 زاییاشتغال
صه در فعاليت با ارتباط در شتغال عر سته اولين کارآفرینی و زاییا شنهاد که ایب سته گرددمی پي  ب

صاد سازی فرهنگ شتن رب با در مقاومتی اقت سته اقدام و طرح 500 دا  برای را اربردیک کامال ای ب

صه این به ورود ست آورده فراهم عر سته این کنار در .ا صه این در عمل و اقدام برای و ب سته عر  ب

 به نيز ورزیکشا عرصه در جهادی نامهره  .شودمی پيشنهاد روستایی کار و کسب توسعه و تقویت

 .پردازدمی کشاورزی عرصه در فعاليت کار و ساز

سب چندین ابزار، و مبانی این بر هعالو س شده آورده نمونه بعنوان نيز وکار ک  از الگوگيری با تا تا

 مغفول ولویتا مردمی اقتصــاد همچون هاییجزوه نينهمچ گيرد؛ قرار هاگروه اســتفاده مورد هاآن

صاد ها، دولت مانده صاد و فرهنگ مقاومتی، اقت شنایی برای تواند می اقت صه نای با آ شا کار عر  گ

 .باشد

 و مبانی و ماتالزا و پردازد می عرصه این به تخصصی کامال بصورت نيز وتالش کار سفيران کتاب

 .دهد می ارایه اراست این در را مناسبی راهبردهای
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قتصيياد سييازیفرهنگ  ا
 مقاومتی

ـــده وليدت ـــازی هســـته  :توســـط ش  توانمندس
 1395 -جهادی هایحرکت

 
ستفاده «اقتصادی جنگ» واژه از 1386 سال نوروز در بار اولين انقالب معظم رهبر  جلوتر چه هر اما ندکرد ا

شتر واژه این کاربرد آیيممی ص نظير واژگانی و شودمی بي صاد جهاد و مقاومتی اداقت  به بيانات در نيز یاقت

شنا ایواژه روزها این مقاومتی اقتصاد .خورد می چشم ست ایرانی هر برای آ  و سمينار که قدرآن شاید اما .ا

صاد باب در مطلب و سخنرانی شر و برگزار مقاومتی اقت ست، شده منت شتهب گام آن تحقق برای ا شده ردا  ن

 راهکارهای رائها و قشــر هر وظایف تعيين و راه نقشــه وجود مقاومتی اقتصــاد ققتح الزامات از یکی .باشــد

ست اجرایی کامال سفانه که ا ستر در و شده توجه آن به کمتر شاهدیم متا صاد عمل، ب  حد در قاومتیم اقت

  .است مانده باقی شعار

شه که جهادی نيروی شرو عنوانبه همي ست، دهنمو فرینیآ نقش مختلف هایصحنه در انقالب حرکت پي  ا

 حلراه آن، به عمل و وظایف آن شناختن که دارد عهده بر مهمی وظایف انقالب رهبر یمطالبه تحقق برای

 دارای ت،فعالي عمق و گســـتردگی به توجه با جهادی گروههای .بود خواهد اقتصـــادی مشـــکالت از عبور

صه به ورود جهت فراوان ظرفيت صاد عر شند می هنگیفر و علمی ، اجرایی لفمخت ابعاد در مقاومتی اقت  با

 جهادی گروههای عموم ورود جهادی، اردوهای برگزاری بازه و جهادی گروههای اکثر توان به توجه با اما

 جزء را آن نقالبا رهبر که دارد اهميت آنچنان فرهنگسازی .است توصيه و تصور قابل فرهنگسازی حوزه به

 ميکنند؛ تنفســش همه هواســت، مثل جامعه یک گفتمان» فرمایند می و دانند می جامعه گذار تاثير و حياتی

ــمت به عهجام حرکت و تغيير ایجاد جهت لذا ؛ «نخواهند چه بخواهند، چه ندانند؛ چه بدانند، چه ــاد س  اقتص

 تصــميم در تغيير ادایج شــاهد مرور به تا گردد اقدام فرهنگســازی و گفتمان ایجاد به تا اســت نياز مقاومتی

  .باشيم جامعه افراد رفتار و اهگيری

ـــازی هســـته لذا قدام جهادی حرکتهای توانمندس يد به ا  در یجهاد گروههای آفرینی نقش بســـته تول

 این در .گردد مفراه جهادی اردوهای بســتر در کار این زمينه تا اســت نموده مقاومتی اقتصــاد فرهنگســازی

سته ست شده تالش ب  بازه در تواندمی جهادی گروه یک که ليتهاییفعا به اجرایی، و عملياتی صورت به ا

ستا در خود اردوی ضر جهادگران جمع در همچنين و رو  نظامند و یندیفرا صورت به دهد انجام اردو در حا

 .گردد ئهارا و آوری جمع پيوست بسته در نيز آن نياز مورد هایپيوست و الزامات و شده پرداخته
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 و کسييب توسييعه و تقويت
 روستايی کارهای

 هایحرکت توانمندسازی هسته  :توسط شده وليدت
 1395 - جهادی

 
 اصــلی گفتمان به انقالب رهبر بيانات و اشــارات با اخير، ســالهای در که ایواژه مقاومتی، اقتصــاد

 ایشان امروز و دارد مردم این ایرانی و اسالمی تاریخ در ریشه که موضوعی است، شده بدل کشور

مامی فراخوان با ي ت ـــدد مردمی و دولتی هایتظرف ند برآمده آن دوباره احيای درص  گروههای .ا

ست جهادی ضعفين و محرومين به خدمت را خود وظيفه که سالها ش نقاط اقصی در مست  علی ورک

صوص ستایی مناطق الخ سياری حجم که مناطقی اند، نموده تعریف رو سا منابع از ب  محيطی و نیان

شرفت و توسعه مبدا را آن اننظر صاحب و گرفته قرار آن در کشور صاد پي  نهاده نام شورک یک اقت

 و کشور کالن صاداقت در اثرگذار هایفعاليت جمله از روستایی کارهای و کسب تقویت و ایجاد .اند

 همت نآ به پيش از بيش جهادی گروههای اســت نياز که اســت مقاومتی اقتصــاد تحقق جهت در

 خصــوص مينه در .نمایند ایفا روســتایی مناطق يشــرفتپ و توســعه در اثرگذاری نقش و بگمارند

سته سازی ه شتيبانی جهت جهادی حرکتهای توانمند سر جهادی گروههای از پ شور، سرا سته ک  ب

صاد اجرایی سعه بر تاکيد با را مقاومتی اقت سب و کارآفرینی تقویت و تو ستایی هایکار و ک  توليد رو

ضوع این اجرایی های گام به آن در که نموده ست و شده پرداخته مو  معرفی آن يازن مورد های پيو

 گروه توسط الجراا الزم اقدامات همچنين و نياز مورد اطالعات مجموعه جزوه، این در.است گردیده

سعه در مثبت آفرینی نقش جهت جهادی ستایی کارآفرینی تو شرده در و گردیده می بيان رو  لوح ف

 .است شده داده قرار اختيار در ارائه شده داده ارجاع موارد و های فایل پيوست
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مه ره هادی نا  عرصييه ج
 کشاورزی

ـــده وليدت  و راهبردی مطالعات مرکز  :توســـط ش
 1390 - جهادی حرکتهای هدایت

 
 های تخصــص در ليتفعا نگاه با ادامه در و مودهن اشــاره تعاریف برخی بيان به ابتدا در کتاب این

 د.زپردامی  جهادی اردوی ریبرگزا مختلف مراحل بيان ،به کشاورزی مختلف

 کالم در مقاومتی؛ اقتصيياد
 نييگيياه در و رهييبييری
 نظرانصاحب

سط شده وليدت سته  :تو سازی ه  حرکتهای توانمند
 1392 - جهادی

 
 گذاشته ستد اساسی نکته چند روی بر نظامی، وتهدید حمله به شدن مایوس از پس دشمن امروز

ست سئله هاآن بارزترین از یکی .ا صادیا م شت واقع در و قت ست مردم معي شمن .ا  خام خيال هب د

شارهای تحت را مردم خواهدمی خود صادی ف  زانو به با و اجد آن واالی هایآرمان و انقالب از اقت

 را دشمن تجاوز نای انقالب معظم رهبر لذا .کند مایوس را مردم اقتصادی، لحاظ از کشور درآوردن

 مردم به را خطير مرا این  "مقاومتی اقتصاد" جمله از و مختلف، ینعناو با و کرده شناسایی پيش از

ست نموده گوشزد مسئولين و  و رهبری مکال در موضوع این تبيين برای است تالشی جزوه این .ا

 .نظران صاحب برخی
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 اقتصاد و فرهنگ
سط شده وليدت سته  :تو سازی ه  حرکتهای توانمند

 1392 - جهادی

 
 این در مانده لمغفو مبحث اما ایمشنيده زیاد اخير هایسال در خصوص به اقتصاد، اهميت مورد در

سا چه که است اقتصاد و فرهنگ ارتباط بررسی شاید ميان  همين اقتصادی جهاد یمفقوده حلقه ب

 )عضو يغامیپ دکتر با مصاحبه یشده پياده متن روپيش  یجزوه .است فرهنگ تاثير به توجه عدم

 با ایشان گفتار نای در که باشدمی السالم(()عليه صادق امام دانشگاه اقتصاد دانشکده علمی هيات

ــاره ــاد تنيدگی درهم به اش ــادِ» مفاهيم فرهنگ، و اقتص ــ فرهنگ» ،«فرهنگ اقتص  و «ادیاقتص

صاد» ضيح خوبی به هاییمثال با را «فرهنگی اقت صادی گذارینام علت به همچنين اند،داده تو  اقت

 فتارسازیر نظر از اسالمی اقتصاد هایمدل شناسیآسيب اقتصادی، پذیریوالیت اخير، هایسال

  .اندپرداخته نيز ...و

قتصيياد می ا لويّت مرد  او
 ها دولت مغفول

سط شده وليدت سته  :تو سازی ه  حرکتهای توانمند
 1393 - جهادی

 
 روروبه داقتصــا و ســياســت فرهنگ، کالن ســاحت ســه با گيریشــکل ابتدای از اســالمی انقالب

ــتبوده ــه کهدرحالی .اس ــالمی ایران فرهنگ عميق یریش  حاکميت و مانده ثابت االیامقدیم از اس

سی ضت پيروزی از پس هم سيا ست،کرده تغيير 1357 سال در ره()خمينی امام نه  تاکنون چهآن ا

 هنوز که جایی آن از .است اقتصاد است، اسالمی انقالب دامنگير همچنان عميق و جدی شکلی به

 موجود هایمدل به ناچار کنيم اجرا و پياده ترمهم آن از و ریزیپی را اسالمی اقتصادی ایمنتوانسته
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سالمی شمایلی با ایمکرده سعی و ایمآورده روی ستفاده هاهمان از ترا  آیدمی ادامه در آنچه .کنيم ا

 هرکدام در اقتصاد اجرایی اخصش تریناصلی عنوان به مردم، جایگاه دادن نشان برای است تالشی

 مطلوب افق بررسی همچنين و جنگ از پس یگانه سه هایدولت توسط شده اتخاذ رویکردهای از

 .کوتاه نگاهی در اسالمی انقالب منظر از اقتصاد

 زيرسيياخت و بندی دسييته
 مشاغل

 هایحرکت توانمندسازی هسته  :توسط شده وليدت
 1392 -  جهادی

 
شتغال سانی، هایسرمایه به باتوجه مختلف مناطق در زاییا  به منحصر هایویژگی طبيعی، منابع ان

 بيشتر آشنایی رمنظو به مطلب این در .گيردمی صورت مصرف بازار  گرفتن نظر در با و منطقه فرد

 کاربردی بندیدسته یک بيان به ایی،روست مشاغل خصوص به مشاغل گسترده طيف با مخاطبين

  .استشده پرداخته هازیرساخت یبرخ به اشاره با

 نياز مورد تاطالعا و مفاهيم دریای از اســت ایجرعه تنها شــده ذکر جااین در چهآن اســت بدیهی

 مطالعات به بایستمی نظر مورد کار و کسب انتخاب از پس لذا کار، و کسب تقویت یا و ایجاد برای

  .پرداخت حوزه آن در تکميلی

 پرورش کار و کسييب بسييته
 بومی رغم
 هایحرکت توانمندسازی هسته  :توسط شده وليدت

 1392 -  جهادی

 
 هایچراگاه که جوامعی در ندارد، وسيع هاىچراگاه و مراتع به احتياجی طيور پرورش و نگهدارى که آنجا از 

 زیرا .یابدمی ضرورت حيوانی، پروتئين تأمين جهت طيور، پرورش شوند،نمی یافت مصنوعی مراتع یا طبيعی
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ـــتفاده با و محدود محيط در توانمی ـــتفاده غيرقابل غذایى مواد مازاد از اس ـــان براى اس  بقایاى مانند انس

شی،روغن کارخانجات شتارگاه سازى،لبنيات ک سازى شيالت، وطيور(،دام) صنعتى هاىک سرو  مدت در کن

  .نمود مبادرت مرغ تخم و گوشت توليد به کوتاهی زمان

ستشده پرداخته آن پرورش برای موردنياز شرایط و بومی مرغ پرورش موزشآ به جزوه این در  همچنين .ا

ـــت ذکر به الزم  ایقطعه 5000 طرح" از توانندمی مناطق در طرح این اجرای جهت جهادی هایگروه اس

 .نمایند استفاده نيز است گردیده تهيه جزوه این کاربردی پيوست عنوان به که "بومی مرغ پرورش

 کييار و کسيييب بسيييتييه
 گوسفند پرواربندی

 هایحرکت توانمندسازی هسته  :توسط شده وليدت
 1392 -  جهادی

 
شت به نياز امروز جامعه در سان نياز به توجه با قرمز گو شينی و ان شد ينهمچن و شهرن  جمعيت ر

 طحس در محصول نای توليد نظر از ما کشور که این به توجه با .است انکارناپذیر مسئله یک جهان

ستفاده با توانمی قراردارد، ضعيفی  و خودکفایی سطح به را توليد ،عمل با آن کاربستنبه و علم از ا

ساند صادرات شت توليدات باالبردن در مهم هایروش از یکی پرواربندی .ر  افزایش دونب قرمز گو

  .باشدمی دام تعداد

ستقالل و خودکفایی در آن تاثير و دام پرواربندی اهميت به توجه با شور، ا س ک  جزوه تدوین به بتن

شی سفند پرورابندی طرح و آموز ستشده اقدام گو  هایروش اعانو چون: هاییبخش از جزوه این .ا

سفن پرواربندی شکيل ... و پرواربندی مدت طول در الزم اقدامات پرواربندی، مقدمات ،دگو  شده ت

 از وســفند،گ پرواربندی طرح اجرای جهت جهادی هایگروه تا دارد وجود امکان این ضــمنا .اســت

 .نمایند استفاده راسی 30 گوسفند پرواربندی توجيهی طرح
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 احداث کار و کسييب بسييته
 پسته باغ

 هایحرکت توانمندسازی هسته  :توسط شده وليدت
 1392 -  جهادی

 
سته سندترین از یکی عنوان به پ شکبار بازارپ ستفاده مورد خ شور در قدیم از ا شت ک ستدهگردیمی ک  و ا

سته  کشت، شرایط ظلحا به .دهد اختصاص خود به کشور غيرنفتی صادرات در نيز را مطلوبی رتبه استتوان

 درجه 20 مایسر پسته بطوریکه است، مقاوم تابستان زیاد گرمای و زمستان شدید سرمای به پسته درخت

سارت هيچگونه بدون را صفر باالی درجه 40 و صفر زیر  درخت همچنين و نمایدمی تحمل ایصدمه و خ

 به توجه با .دارد را اراضی نوع این در کشت قابليت و است بردبار خاک شوری به نسبت نيز ایاندازه تا پسته

 هایگروه .اســت قرارگرفته جهادی هایگروه اختيار در و توليد پســته باغ احداث آموزشــی جزوه فوق موارد

سب طرح از توانندمی مناطق در حطر این دقيق اجرای جهت ، مندعالقه جهادی سته باغ احداث وکارک  به پ

  .نمایند استفاده است،گردیده تهيه آموزشی جزوه پيوست عنوان به که هکتار 2 مساحت

 گلخانه کار و کسييب بسييته
 جاتصيفی کشت

 هایحرکت توانمندسازی هسته  :توسط شده وليدت
 1393 -  جهادی

 
شور در شت ما ک شت انواع از یکی ایگلخانه هایک شور در نوپا و جدید هایک ست ک  که ا

 گسترش دارد وجود کشت نوع این در که محاسنی به توجه با .دارد دهه دو حدود در عمری

سيار گذشته هایسال در کشور در آن توسعه و سياری مندانعالقه و بوده توجه مورد ب  را ب

ــتکرده جذب خود به ــنی .اس ــل، از خارج توليد مانند محاس ــوالت توليد قابليت فص  محص

 به نســبت باالتر اشــتغال باال، درآمدزایی درنتيجه و باال عملکرد بازار، نياز به بســته مختلف

شت شت توليد قابليت زراعی، هایک ستفاده وارگانيک، سالم هایک  نوین، هایآوریفن از ا
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شد محيط اتوماتيک کنترل و مانيتورینگ ستند مواردی از ...و گياه، ر ستشده باعث که ه  ا

ستقبال سيار کشت نوع این از ا  یک احداث برای توجيهی طرح جزوه این در لذا .باشد زیاد ب

  .استآورده نمونه عنوان به را گلخانه

سته  سب ب  صنايع کار و ک
 دستی

 هایحرکت توانمندسازی هسته  :توسط شده وليدت
 1393 -  جهادی

 
 بوده توجه دمور کشــورها در اقتصــادی تحوالت مبدا و دتولي محل عنوان به زمان طول در روســتا

ست ستاوردهای مهمترین از یکی .ا ضای رونق د سب ف ستایی، مناطق در کار و ک شتغال ادایج رو  ا

شی برای شور فعال جمعيت از بخ شدمی ک شتغال ایجاد جهت .با صوالت تامين و ا  نياز ردمو مح

ـــاد از بخش یک هب تواننمی تنها ها،محدویت وجود ليلد به کشـــور  همين رد .بود متکی اقتص

 در ویژه (به کشــور روســتایی مناطق در کشــاورزی بخش ظرفيت محدودیت به توجه با خصــوص

 هایگزینه بایستمی روستایی، مناطق در درآمد افزایش و اشتغال توسعه جهت در محروم(، مناطق

ـــترات از یکی تجه همين به .قرارداد مطالعه مورد نيز را مکملی یا و جایگزین  اصـــلی هایژیاس

ــتغال ــتایی، مناطق در زاییاش ــتمی روس ــمت به حرکت بایس ــنایع س ــب و ص  رغي کارهای و کس

  .باشد ...و تبدیلی صنایع گردشگری، خدمات، دستی، صنایع ازجمله کشاورزی

ست آن بر سعی جزوه این در  ستی صنایع زمينه معرفی ضمن تا ا ستعد بخش یک عنوان به د  م

 در يزن خصـــوص این در موجود تجربيات و اوليه اطالعات جهادی، هایگروه هایعاليتف جهت

 .بگيرد قرار ایشان اختيار
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ته  کيف کار و کسييب بسيي
 چرمی

 هایحرکت توانمندسازی هسته  :توسط شده وليدت
 1393 -  جهادی

 
 که دارخانه نانز از اســت،کرده پيدا را خود خاص طرفداران جهان ســراســر در منزل در کار امروزه

 علتبه هک کســانی تا بگذرانند فرزندانشــان و همســر کنار در را بيشــتری اوقات دارند دوســت

سمی هایمحدودیت ستای یا و منزل ترک به قادر ...و ج ستند خود رو شنهادات از یکی لذا .ني  ما پي

سازی برای ستایی مناطق توانمند شاغل طراحی برخوردارکم رو ست خانگی م  طبيعی ابعنم به که ا

ساخت ست نيازمند کمی هایوزیر ستقبال با که هاطرح این از یکی .ا ست واجهم خوبی فروش و ا  ا

ـــت دوزی چرم طرح ـــت برخوردار خاصـــی مزایای و هاویژگی از که اس  کنار رد جزوه این در .اس

 چرم جهت نياز مورد وسایل و چرم نگهداری هایروش به آن، انواع و چرم خصوص در توضيحاتی

  .استشدهپرداخته چرمی هایکيف توليد فرایند بر کوتاه مروری همراه به دوزی،

سته  سب ب شت کار و ک  ک
 زعفران

 هایحرکت توانمندسازی هسته  :توسط شده وليدت
 1393 -  جهادی

 
 و آب تنوع ودنب دارا دليل به و اســـت جهان زعفران کننده توليد بزرگترین ایران پهناور ســـرزمين

 کيفيت رجهد باالترین دارای آن، زعفران جمله از زراعی و باغی ازمحصـــوالت بســـياری هوایی،

 آن اندک نياز به توجه با و استداشته وجود ایران در پيش هاسال از زعفران کشت و توليد .باشدمی

شاورزی توليد عامل محدودترین که آب به ست، ک شت زیر سطح ا  اخير هایسال در آن توليد و ک

  .استداشته چشمگيری افزایش
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 تواندمی و ودهب موجود زعفران کشت قابليت کشور سراسر در تقریبا که است آن دهندهنشان آمارها

ضی در شاورزی آب که ارا سی ک ستر شت ندارند زیادی د شک وجود به توجه با .گردد ک  در سالیخ

 مطلوب سبتان سترسید کنار در منطقه زعفران صادرات و توليد در کشور جایگاه همچنين و کشور

 ورود حوزه این هب گذشته از بيش که دارد وجود امکان این کشور در بندیبسته و فرآوری صنایع به

ــرایط به زعفران، هایویژگی بيان برعالوه جزوه این در .کرد پيدا ــت، ش ــت کاش ــت و داش  برداش

 .استشدهپرداخته

  

سته سب ب شت کار و ک  کا
 محمدي گل

 هایحرکت توانمندسازی هسته  :توسط شده وليدت
 1393 -  جهادی

 
شکی به گياه این سازگاری و بقاء کرد ذکر توانمی محمدی گل در که صفاتی ترینشاخص از   خ

 هاگلستان سایر و اندگردیده کشت دیم صورت به کشور هایگلستان از درصد 40 اکنونهم .است

شان، فارس،کرمان، مختلف مناطق در ستان سایر و رقیش آذربایجان کا ست، هاا  گل براینعالوه ا

  .گردد کشت نيز دارشيب اراضی در تا دارد را قابليت این محمدی

 کم مشکل با رکشو از وسيعی بخش که موضوع این به عنایت با و کشور اقليمی شرایط به توجه با

 کشور آب کم اطقمن حيات ادامه باعث و بوده موثر تواندمی محمدی گل کشت باشد،می روبرو آبی

شد ضی در محمدی گل کشت ترویج جهت در و ضرورت این به توجه با .با  در دیم، و دار شيب ارا

صيات و هاویژگی بر مروری ضمن جزوه این صو شت، فرایند محمدی، گل خ شت کا شتبر و دا  دا

 .استشده تشریح گل این
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 حرفه و فنی آموزش بسييته
 ای

 هایحرکت توانمندسازی هسته  :توسط شده وليدت
 1393 -  جهادی

 
 دیده موزشآ برای را امکان این عملی و نظری های آموزش با توام ای حرفه و فنی های آموزش

سویی که نماید می فراهم شتری هم شته کار بازار نيازهای با بي شتری امکان طریق این از و دا  بي

ــادی های فعاليت در جذب برای  بازدهی زیتم از همچنين ها آموزش این .کند پيدا اجتماعی اقتص

 .اند برخوردار نيز مدت ميان یا و مدت کوتاه در

 آورده یکتب و جزوات شــده تالش و شــده آوری جمع ای حرفه و فنی های آموزش بســته، این در

  .شود هداد آموزش و ترویج روستایی مناطق در جهادی های گروه کمک به تواند می که شود

 اقتصيياد دوره فشييرده لوح 
 تیمقاوم

 هایحرکت توانمندسازی هسته  :توسط شده وليدت
 1393 -  جهادی

 
 به جهادی، های حرکت توانمندسازی هسته توسط مقاومتی اقتصاد تخصصی دوره برگزاری از پس

ست شرده لوح وعهمجم قالب در کاربردی ضمائم برخی همراه به دوره محتوای جهادگران درخوا  ف

ـــاد قاومتی اقتص ید تکثير م ناوینی .گرد ته آن به دوره این در که ع ـــده پرداخ ـــت: ش  نقش اس

سازندگی شارکت جلب و خودکفایی در جهاد سعه های راهکار / مردمی م ستایی کارآفرینی تو  / رو

سب بهبود چگونگی شاورزی کارهای و ک صول / ک سعه های برنامه کلی ا  فرهنگ / ای منطقه تو

 .مقاومتی اقتصاد یساز
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 درمان و بهداشت
صه در فعاليت منظور هب شت یعر شنایی ،درمان و بهدا ستن و آ سی و یالزام نکات برخی دان سا  ا

ست صه در جهادی نامهره منظور این برای .ا سئولين به سالمت عر صه این ادیهج م شنهاد عر  پي

 .گرددمی

مه ره  عرصييه در جهادی نا
 (دفتراول) سالمت

ـــده وليدت  و راهبردی مطالعات مرکز  :توســـط ش
 1390 -  جهادی حرکتهای هدایت

 
  :است هنمود گردآوری را تخصصی اطالعات مجموعه از فهرستی فصل چهار قالب در کتاب این

 اردو اریبرگز از پس و هنگام اقدامات اردو، از پيش اقدامات مفاهيم؛ و تعاریف ، مبانی

 عرصييه در جهادی نامه ره 
 (دوم ردفت) سالمت

ـــده وليدت  و راهبردی مطالعات مرکز  :توســـط ش
 1390 -  جهادی حرکتهای هدایت
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 نشر و حفظ
 خطيری هوظيف تصاویر حتی و نشریات ،هخاطر قالب در ادیهج ایهاردو هب مربوط آثار نشر و حفظ

 .کنند یفاا توانند می ای هعمد نقش هزمين این در  ادیهج ایههگرو هک است

 مناسبی گویال ادیهج های فعاليت نشر و حفظ جهت در جزوه و نشریه و کتاب جنس از توليداتی

 .بود دهخوا اههگرو سایر برای

ب  به نويسييي خاطره  سيي
 جهادي

 هایحرکت توانمندسازی هسته  :توسط شده وليدت
 1393 -  جهادی

 
ــتن به ميل کمتر هاجهادی چرا دونم نمی ــترده، و معظي چنين امری وقتی عدتاقا !دارند؟ نوش  گس

ــال چند در حداقل ــت وقوع حال در اخير، س ــاهای در باید اس  حد در یمجاز و واقعی مختلف فض

 از جهادی انعکاس چرا اینکه بررسی نيست اینطور اما کنيم، برخورد هایی نوشته با معقول و معمول

 به که صولیالو سهل حل راه ليکن .طلبد می دیگر فرصتی نيست معقول مقدار به جهادگران سوی

 خاطرات شتننو اهميت به پرداختن ضمن جزوه این در .کنيم نوشتن به شروع اینکه رسد می ذهن

  .پرداختيم زمينه این در کاربردی و موثر های روش و ها ایده به جهادی
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 کاربردی دوره فشييرده لوح
 رسانه

 حرکت توانمندسازی هسته توسط: شده وليدت

 1393 - ادیجه های

 
سانه  بين ها عاليتف این شدن فراگير و ترویج در سزایی به نقش تواند می جهادی های حرکت کردن ای ر

 هســـته اند، هپرداخت موضـــوع این به کمتر جهادی های گروه اینکه به باتوجه .باشـــد داشـــته جامعه آحاد

ــازی ــرده  دوره جهادی های حرکت توانمندس ــانه" کاربردی و فش  برگزار ادیجه فعالين مخاطب با را "رس

ــمائم برخی همراه به آن محتوای دوره برگزاری از پس .نمود ــل عناوین .گردید تکثير ض  مجموعه این یاص

ست عبارت سی/ ا شاپ/ از:عکا ستند فتو شت سازی/م سی یاددا شت متن، نگارش )آموزش نوی  خاطره ،یاددا

 با گذاری صدا و تاژمون )ساخت، تدوین تصویری/ زارشگ و کليپ ساخت آن/ انواع و مستند با آشنایی / (...و

 (Edius افزار نرم

 شهر خمينی تا
 1389 -  جهادی موسسه توسط شده وليدت

 
 و راتانتشــا کميته کار ســال دو از بيش حاصــل صــفحه، 556 در شــهر خمينی تا کتاب اول جلد

 زندگی و هادج مرد بزرگ این والی، عبداهلل حاج زندگی روایت به اســت، جهادی مؤســســه تبليغات

 شده ردبشاگ وارد ویک شصت سال از ایشان .یپردازد م وشش شصت سال اردیبهشت تا جهادی،

ست دورانی سال، پنج این و اند سی های گام گوناگون، کمبودهای و غربت اوج در که ا سا  برای ا

 مستند کامالً ن،مت جذابيت عين در کتاب مطالب .است شده برداشته بشاگرد معنوی و مادی آبادانی

 .اند شده روایت نزما آن از جامانده به اسناد یا عبداهلل، حاج نزدیکان از نقل به آنها عمده و
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 دنيا آخر
 توانمندســـازی هســـته توســـط: شـــده وليدت

 1394 - جهادی هایحرکت

 
شجویان جهادی اردوهای خاطرات شگاه دان ستان و کنار اروند از آبادان های دان  به دنيا آخر تابک .دنوآبا ده

شجویان جهادی اردوهای خاطرات بيان به مينيمال سبک شگاه دان ستان و کنار اروند در آبادان های دان  ده

سته همت به مجموعه این .پردازد می نوآباد سازی ه سيج همکاری با و توانمند شجویی ب  قطع در آبادان دان

  .است شده تدوین پالتویی

سط 89 سال از خاطرات مجموعه این تأليف  اردوهای از خاطره 70 شامل و شده آغاز یاللی سنا خانم تو

 .است آبادان دانشجویان جهادی

سل مجرد  ماه ع
 ها

 اعزام دفتر: توســط شــده وليدت
   (ع)صــادق امام دانشــگاه مبلغ

- 1387 

 

 
سل ماه» کتاب شارش زمان در «مجردها ع  شمار بی یها خاطره ثبت بر آغازی .بود آغاز یک انت

 که گفت توانب جرأت به شاید و یافت می افزایش روز به روز کتاب این نگارش سال از که یجهاد

 به را زیبا تابک این خواندن .اســت نشــده تهيه قوت این به خاطراتی مجموعه هم هنوز امروز به تا

 :کنيم می پيشنهاد دسته دو

 خود وشخ خاطرات دیا به خواهند می و اند کرده شـــرکت جهادی اردوهای در که کســـانی :اول

 .بيفتند

ــانی :دوم ــرکت جهادی اردوهای در که کس  خبر چه آن داخل که بدانند خواهند می و اند نکرده ش

  !است
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 سفيد های تخته
 نعمتان ولی دانشجویی مجموعه :توسط شده وليدت

 1390 -   (ع) صادق امام دانشگاه مبلغ اعزام دفتر

 
سنده شجویی، دوهایار از جالبی نوع کتاب این در نوی  و فرهنگی کار و عملگی و محروم مناطق به سفر دان

ــيرین زندگی ....  های چهب وقفه بی های تالش همچنين .ميکشــد تصــویر به را جدید عصــر در جهادی ش

ــمت به آنها دهی جهت بویژه منطقه، در جهادی ــی تمام با را علمی های آموزش س  قلمی کمک به و حواش

 .ودش می کشيده تصویر به گيرا

صانه های فعاليت از روایتی کتاب این در مخاطب شتياق و جهادگران خال شاگرد مردم ا  کوتاه خاطراتی با ار ب

  .نشيند می تماشا به جذاب و

 ناشناخته جزيره به سفر
 1386 -دانشجویی کتاب :توسط شده وليدت

 
ــفر کتاب ــناخته جزیره به س   «نشــجوییدا کتاب»  های مجموعه از نوانع هفتمين و چهل که ناش

ست  همت طنز اهگ و خواندنی ملموس، روایتی با کرده تالش ای صفحه 48 پالتویی کتاب این در ا

شجوی جوانان شور دان صویر به را مدیریتی های ضعف نقاط برخی رفع در ک شد ت  نوعی هب و بک

 ای قصه .ندک روایت را افتادهدور روستای یک در دانشجویان حضور پرده پشت از مستند ای قصه

 بار این هک مردمی خالصــانه های تالش و مســئولين برخی توجهی کم مرزی، نقاط مردمان رنج از

 .است شده متبلور دانشجویی - جهادی اردوی یک از نمایی در
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 کاهگلی روزهای
سط شده وليدت  - صبح سفيران جهادی گروه :تو

1394 

 
 .جهادی اردوهای در حضور روزهای از ادگرانجه از تصویر همراه به خاطره 25

 امشده عاقلتر
 1394 - شطر ادبيات دفتر :توسط شده وليدت

 
 برای وزستان؛خ استان در هویزه شهر توابع از روستا یک دل به است سفری روایت امشده ترعاقل

 از درد یک رفع برای !ماندمی کهنه زخم مانند ماندنشــاناقیب که مشــکالتی چند؛ مشــکالتی رفع

 هادی؛ج اردوهای دانشــجویان از ایعده با نویســنده یک یروزه بيســت ســفر .روســتا یک زندگی

شتی و ریز اتفاقات شته جهادی گروه این بر که در ست گذ شه و هاسگ حمالت از .ا  تا گرفته هاپ

 است نگاهی نامهسفر این .مدرسه زدن رنگ و بيماران درمان خانه، مسجد، ساختن گرما، با مبارزه

سنده نگاه از جهادی اردوهای به شنفکرنيمه اینوی سنده !رو شنفکرنيمه ینوی شدمی رو  آنچه در کو

سش مورد و کند تردید بيندمی سش دهد؛ قرار پر سنده .عاقالنه هایپر  این آخر صلف در خود نوی

 این بيشــتر .واقعيت در دســت و پا یک و دارد تخيل در پا یک نوشــته این که اســت آورده ســياهه

 .نگارنده ذهن از برآمده آن کمتر و است واقعيت نوشته
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 تاريخ آبرومندان
 1394 - اندیشه رواق :توسط شده وليدت

 
ــر کتاب ــت جهادی خبرنگار این افتخارات از حاض ــه که اس ــاهدات از ای گوش  از را ودخ عينی مش

سالمی ایران انجوان جهاد و هجرت صی در ا شور نقاط اق  یا سفر از شگزار قالب در پهناورمان ک

 سایبری و نوشتاری های رسانه در انتشار از پس و درآورده تحریر رشته به مطبوعاتی های سفرنامه

 هوای و الح مطالعه و نموده چاپ صــحيفه این در کشــور ای رســانه مدیران برخی پيشــنهاد به و

  ...نمایدمی توصيه بسيجی جهادگران بویژه همگان به ار والیت فرزندان

 پير جوانان
 1393 - اندیشه رواق :توسط شده وليدت

 
ست قلمی که صحيفه این  شت حاوی ؛ جهادی فعالين از یکی از ا ست قاالتیم بویژه و هایاددا  ا

 درخواست به و گردیده منتشر سراسری هایروزنامه در که جهادی روحيه و جهادی اردوی پيرامون

 پيش از يشب تا گردیده چاپ مجلد این قالب در کشور، جهادی هایحرکت نخبگان و پيشکسوتان

  .گيرید قرار جهادی هایگروه استفاده مورد

  

 رحمت کبوتران
 1394 - اندیشه رواق :توسط شده وليدت
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ضر؛ مصحف ست خاطراتی حا سنده که ا  آن با یجهاد اردوهای در حضور سال دوازده طول در نوی

سب به و گردیده مواجهه وقایع صر قلم با تبليغ، الهی تکليف ح شته به خویش قا  آورده در حریرت ر

 خود اردوی از تیساع کهآن برای جهادگران، سایر برای گردد الگویی تاریخ، در ثبت ضمن تا است

ــل و بپردازد خاطرات نگارش به را ــاز آگاه امروز جهاد از را فردا های نس  خدمت جهاد زیزان!ع.ندس

 .هاست آوینی نيازمند نيز رسانی

 و اشييعار مجموعه برگزيده
 خاطرات

 1392 - سازندگی بسيج سازمان :توسط شده وليدت

 

 هجرت هنری فرهنگی ی جشنواره اولين

 عکس مجموعه برگزيده
 1392 - سازندگی بسيج سازمان :توسط شده وليدت

 

 جرته هنری فرهنگی ی جشنواره اولين

 برگزيده مقاالت
 مطالعات و تحقيقات پژوهشکده :توسط شده وليدت

 1391 - بسيج

 
 «جانبه همه توسعه در آن نقش و سازندگی بسيج» همایش برگزیده مقالت
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 افق انتهای نشريه
 -جهاد داران طالیه شــبکه :توســط شــده وليدت

1390 

 
 .است رسيده چاپ به نشریه این از شماره 5 کنون تا

 جهادی مومن
 1388 - جهادی موسسه :توسط شده وليدت

 
 مفهوم پيرامون تاملی نشریه این .رسيد چاپ به فرهنگی، کميته در شده تهيه جهادی، مؤمن نشریه

ست باب این در مقاالتی شامل و جهادیست مؤمن ستای در :دریافت نحوه ا شر و ترویج را  روحيه ن

سه ,جهادی س شریه مجموعه جهادی مو  عموم راختيا در هدیه صورت به را خود دهش چاپ های ن

  .است داده قرار

 باشد می نفحات نشریه از جلد سه و بهشت گذرگاه ,جهادی مومن نشریه سه حاوی مجموعه این

 پردازید می را آن پست هزینه تنها شما و است هدیه که
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 مهاجر نشريه
 بســـيج ســـازندگی معاونت :توســـط شـــده وليدت

 1393 - لرستان دانشجویی

 
 

 نردبان نشريه
 بســـيج ســـازندگی معاونت :توســـط شـــده وليدت

 1393 - رضوی خراسان دانشجویی

 
 

بايلی افزار نرم  حسييين مو
 مومنی

 های حرکت توانمندسازی هسته :توسط شده وليدت
 1393 - جهادی

 

 بسيج ئولمس و طوسی الدین نصير خواجه صنعتی دانشگاه مکانيک رشته دانشجوی مومنی، حسين

 اهلل سبيل فی جاهدوا و هاجروا و ءامنو الذین و) شریفه آیه مصداق به او .بود دانشگاه این ندگیساز

 دوستانش همراه به و نمود الهی هجرتی الفائزون( هم اولئک عنداهلل درجه اعظم انفسهم و باموالهم

 به خدمت و میاســـال ایران از زداییمحروميت و اهلل کلمه اعتالی راه در خویش ومال جان بذل از

 شـــهادت رفيع درجه به راه همين در نيز آخر در و نکرد گذار فرو تالشـــی هيچ از خدا مومن خلق

  ...او از طراتیخا و تصاویر همراه به عزیز، حسين معرفی برای است کوششی افزار نرم این .رسيد
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 جهاد تا جهاد از
 1392 - سازندگی بسيج سازمان :توسط شده وليدت

 

 جهادی هایحرکت تاریخ در سيری

 خاطره شييب فشييرده لوح
 انگيز

 حرکت توانمندسازی هسته توسط: شده وليدت

 1393 - جهادی های

 
 تعداد ورحض با اسالمی انقالب سالگرد ششمين و سی با همزمان جهادگران خاطره شب نخستين

سر یجهاد فعالين و هاازگروه زیادی شور، سرا ضایی ک  با که ردیدگ برگزار معنوی و صميمی درف

 به جهادی هایحرکت توانمندســـازی هســـته .شـــد مواجه جهادی هایگروه نظير بی اســـتقبال

 از ایموعهمج نداشــتند، را برنامه این در حضــور امکان که جهادگرانی ســایر و حضــار درخواســت

 .کندمی تقدیم فشرده لوح قالب رد را مراسم این هایگزارش و هافيلم تصاویر،
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 قدردانی

صل شد، مالحظه کتاب این در آنچه ست جهادگرانی تجربيات حا صاحبه، طرق از که ا  مختلف )م

 215گذاشتند اشتراک به را خود ( تجربيات.. و جهادیون شبکه یادداشت،

 

 جنوب انتهر آزاد دانشگاه متوسليان، احمد حاج جهادی گروه دخایی، اميرعباس 

 زرند دانشجویی بسيج مهدی، منتظران جهادی گروه احمدی، اآید  

 جهادیون شبکه در بشری 

 بيرجند دانشگاه جهادی گروه پور، حسين 

 آفرین ارزش جهاگران کانون غالمزاده، رضا 

 تهران دانشگاه رسانی خدمت کانون فتحی، زینب 

 یزد نور پيام دانشگاه جهادی گروه مهریزی، سادات 

 لیانز بندر دانشجویی بسيج سليمانی، شهيد جهادی هگرو بخشی، علی سعيد 

 هادی ابراهيم شهيد جهادی گروه شریفی، سلمان 

 شریف صنعتی دانشگاه سبز، فردای جهادی گروه جای، سليمان 

 رجایی شهيد دانشگاه جهادی گروه خيرخواه، سهيل 

 صنعت و علم دانشگاه پریدن، بال بی جهادی گروه باقری، سينا 

 اميرکبير دانشگاه اهلل، روح جهادی هگرو مفرد، صادق 

 جهادیون شبکه در کمپانی صدیقه 

 زاهدان پزشکی علوم دانشگاه جهادی بارانی،گروه عزیزاهلل 

 اراک دانشگاه پازوکی، شهيد جهادی فراهانی،گروه علی 

 انکرم (ع)عصر ولی دانشگاه ایثار، های آیه گروه زاده، عباس اکبر علی 

                                                       
 .باشد مي الفبا حروف ترتيب به اسامي- 215
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 شهرکرد دانشگاه الهدی، علم شهيد دیجها گروه گله، موسایی غفار 

 اميرکبير دانشگاه اهلل، روح جهادی گروه رحمانی، مجتبی 

 مفيد دبيرستان التحصيالن فارغ جهادی گروه اکبری، محسن 

 زدایی محروميت ریزی برنامه کتاب مولف رفيعيان، محسن 

 پور شمسی دانشگاه امر، ولی جهادی قرارگاه نوری، محسن 

 لرستان دانشگاه رحيمی، اهلل حجت شهيد جهادی وهگر اسماعيلی، محمد 

 بوشهر نور پيام دانشگاه جهادی گروه حيدری، امين محمد 

 نصير خواجه دانشگاه مومنی، شهيد جهادی گروه نيا، جواد محمد 

 مالیر دانشگاه روشن، احمدی شهيد جهادی گروه زاده، موسی محمد 

 هادیج اردوهای شناسی آسيب کتاب مولف اخوان، محمدعلی 

 مبين بالغ موسسه رامندی، مهدی 

 مشهد فاطميون گروه یاوری، مهدی 

 مازندران استان علمدار، جهاادی قرارگاه گيالنی، ميثم 

 اسالمی انقالب دانشگاه مهاجر، جهادی گروه ترابی، ناصر 

 زنجان دانشگاه جهادی گروه کرمی، هادی 

 ع()سجاد  شهيد ابراهيم هادی مسجد امام جهادی گروه بيک، حسين یاسر 

 جهادیون شبکه در شعبان یاسر 
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