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 ولی فرم رضایت انهم

هب همراه گروه جهادی سفیران ،  ضامن آهو ع زپشکی –عمرانی  -فرهنگی -آموزشیرد اردوی جهادی ...................... با حضور موافقت خود را ................... اینجانب 

رم   1131   بهمن 42لغایت   16   هب مقصد خرمشهر رد اترخی    کورث نور                                          .اعالم میدا

 :امضاءاترخی و  ..........:  نسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 :آئین سفر به شهر آسمانی 

 استواری گام هایمان. ه ایمنمودچندسالی است که به همراهی دوستان جهادگر خویش، به زکات علم و توان جوانی، نیت جهاد در راه خدا 

ن به شاهراه هدایت در مسیر قرر   یدو ان شاءاهلل سرمنزل موعودمان رس هللبه ضمانت ضامن آهو ع، امید غائی مان قبولی نیت قربه الی ا

 «والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا»: است که خود فرمود

بار . ..؛مینی که خدا آزادش کردو در ز هللدادر خرمشهری که چونان شقایقی خونرنگ داغ جنگ و شهادت بر سینه دارد، در هوای تنفس جن

به وارثان شهر آسمانی و ادای دین نمائیم تا در حد وسع و توان خویش خدمتی هرچند اندک  می ایستیمگ نرم را به جهاد دیگر جبهه جن

 ...اند« عند ربهم یرزقون»به آنان که 

 و تو همرزم عزیزم؛

برا  ... ثیر قول و عمل را به کمال میرساند ، باید تطهیر روح نمایی و جسرم از صفای نیت که تأپس ، مجاهدان تاریخ ةهممرام از  پیرویبه 

ویرانه های شهر را ...ما را با ظاهرگرایان کاری نیست» .وضو به شهر آسمانی پای گذار که در هروجب از این خاک شهیدی به معراج رفته است

هجرری قمرری وجرود     16وروزگاری در پس این ویرانی ها معارجی به سال ... روح گشوده است قفسی در هم شکسته بدان که راه به آزادی پرندگان

 «!هرچند مردمان درنیابند...، حسین بن علی ع آغوش تشریف برگشوده بودداشت و بر فراز آن، امام عشق

کره  روهی را متعهد گرردیم  گسفرهای قبل و پای بندی به تعهدات یک سفر حاصل از تجربیات  اصولرعایت ، از همین آغاز راه ....اما بعد

  .ترین اصول یک سفر جهادی است اساسیهمرزمان و تمرین والیت پذیری از هم آهنگی با قدم های 

 :بنابراین. تو خود خو  میدانی که امروز جهاد ما در عرصة علم است و فرهنگ

ایرن مسرأله برر فرهنرگ شرهر       چرا کهمنطقه از سوی مربیان جهادگر بسیار ضروری است رعایت پوشش متناسب با فرهنگ و آدا   -6

 .گذار خواهد بودو خانواده هایشان بسیار اثر نخصوصاَ دانش آموزا

 .پرهیز شودآدا  معاشرت عرف در فضای تهران  و استعمال لغات انگلیسی و ادبیات روزمره تهرانی و شهریاز -2

 .همراه در حضور دانش آموزان فقط در حد ضرورت انجام گیرداستفاده از تلفن  -3

 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تعهد انهم حضور رد اردوی جهادی    

، خود را هی و مطالعه موارد آئین انهم فوقضمن حضور رد جلسه توجی  ...................کد ملی............متولد...........فرزند.......................اینجانب

رممعط همرزمان جهادگر خویش با  و هماهنگیجهادی گروه اصول  متعهد دانسته و تمام تالش خود را رد تبعیت از و شرایط اردو سفر همنسبت هب رعایت موارد آئین ان       .وف میدا

                                                                     :اترخی و امضاء

 
 

 .در هر شرایطی باید مد نظر مربیان قرار داشته باشدبرخورد بسیار محترمانه و متواضعانه با کادر مدرسه   -4

به جز مدارس تعیین شده و برنامه وظایف محوله، هرگونه رفت و آمد انفرادی یا حتی گروهی، به مکانی معلوم یا غیرر از آن حتمرا برا     -5

 . مسئول اردو هماهنگ شود

 .بسیار ضروری استهمسفران  رعایت حقوقو با توجه به فشردگی برنامه ها، نظم کامل صبحگاه و شامگاه  -1

 .انجام شودگروه هرو با هماهنگی مسئول رأس ساعت معین هرصبح و عصر بر اساس برنامه مدارس، حضور مربیان سر کالس ها  -7

باید به این مساله اهمیرت  که حول مسائل روزانه مباحثه خواهند داشت  ،ضمن تکمیل فرم گزارش دهیهر شب گروهها  ،طبق برنامه -8

 .داده شود

 مسئول تدارکات و مسائل جنبی آن خواهند بودو هر روز و هر شب یک گروه به عنوان شهردار معرفی شده با تأسی به فرهنگ جبهه،  -9

 . داشتو مسئولیت پخش و جمع آوری غذا، سفره و شستشوی ظروف را به نیت یک شهید به عهده خواهند 

 .خودداری گردد شده و از تولید بی رویه زباله جداَ در جهت اصالح الگوی مصرف از هرگونه اسراف پرهیز -61

رعایرت  در  سرازگار شرده و  با سختی شرایط تا حد امکان  ،ا توجه به کمبود امکانات بهداشتیجهت درونی سازی فرهنگ جهادی و ب -66

 .نهایت همکاری به عمل آید نظافت و بهداشت محل اسکان

نظررات و  همچنرین  . نهادات سازنده شما هسرتیم نیست اما مشتاقانه منتظر حضور و پیششرکت در برنامه های فرهنگی گروه الزامی  -62

 ان شاءاهلل.حرف های ناگفته همرزمان و همسنگران جهادی هرشب از صندوق نظرسنجی جمع آوری و در اسرع وقت پیگیری خواهد شد

 ...من و آبروی چفیه ای که به رسم امانت به ما سپرده اند... و حرف آخر

 نهد می روی به راه ایو قافله میگردد  در راه حق آغاز (از خود و تعلقات) آن هجرت عظیمکه ، بدان گفتی  را لبیکاز آن هنگام که  ....اما

است و مردان حق را هرگز  «جهاد»مقدمه  «هجرت» آری ؛.. .در همه تاریخ مجاهدفراخور هر  و این راه، راهی است قافله عشق است که

    .که راهی جز این در پیش گیرند سزاوار نیست

 93بهمن -جهادی سفیران کوثر نور                                                                                           

 زهرایا                                                                                                                                              


