امام خمینی رضوان اهلل تعالی علیه :گزینش افراد صالح باید بدون
مالحظه روابط صورت پذیرد و چنانچه قبالً تذکر داده ام میزان در
گزینش حال فعلی افراد است .مگر آنکه از گروهکها و مفسدین

گزینش

امام خامنه ای مدظله العالی:

در یک نگاه

گزینش باید بر طبق معیارها و صالحیتها باشد  ،نه بر طبق امیال و
چیزهای شخصی .این در اسالم یک اصل است .

شماره  -6هسته گزینش استانداری سمنان

باشند و یا حال فعلی آنها مفسده جویی و اخالل گری باشد.

معیارهای

در مسائل سیاسی اصل بر احراز صالحیت است.


تشخیص بند 5با وزارت اطالعات می باشد و احراز التزام عملی توسط گزینش صورت می پذیرد.

موافق  :کسی که عالوه بر موضع گیری مثبت ،التزام خود را با حضور در صحنه های سیاسی نظام (شرکت در راهپیمایی و)...به اثبات رسانده است.
بی تفاوت (گرایش مثبت):کسی که لفظاً ابراز تمایل می نماید و بعضاِ موضع گیری مثبت داشته وممکن است در مواردی انتقاد کند.
بی تفاوت (گرایش منفی):مخالفت فرد بیشتر جنبه لفظی داردو حضور در صحنه های سیاسی اتقالب ندارد.

مخالف :ضدیت لفظی نسبت یه والیت مطلقه فقیه  ،نظام جمهوری اسالمی و قانون اساسی .

گزینش نیروی انسانی با رویکرد اسالمی(بخش چهارم)

ابعادو مؤلفه های انتخاب نیروی انسانی در منابع اسالمی :
 -2بعد سیاست:
 حمایتگر دین باشد. جهادگر باشد. بیعت شکن نباشد. اطاعت از ولی امر داشته باشد. حضور در صحنه های اجتماعی داشته باشد. -وفادار باشد.

بعد از مراقبه و محاسبه نفس  یکی از اوصاف زیبا و واالی یک انسان مؤمن  ،یاری رساندن به مؤمنان و همکاری با ایشان در جهت رفع مشکالت و انجام
امور است .که بر حسب تنوع شغل شریف کارمندی ،به شکل های متفاوت بروز می نمایند .گاه این کمک ها می تواند به شکل ارائه خدمات فکری ،
طرحهای سازنده کاری و پیشنهاداتی جهت تقلیل و رفع زوادید کاری  ،تسریع و کوتاهسازی مراحل اجرایی کار و ....صورت پذیرد.

بخیل را در مشورت کردن دخالت نده ،که تو را از نیکوکاری باز می دارد ،و از تنگدستی می ترساند .ترسورا در مشورت کردن دخالت نده ،که در
انجام کارها روحیه تو را سست می کند .حریص را در مشورت کردن دخالت نده ،که حرص را باستمکاری در نظرت زینت می دهد و همانا هرسه
غرائزی هستند که ریشه ی آنها بدگمانی به خدای بزرگ است.
در احراز التزام عملی به والیت فقیه  ،نظام جمهوری اسالمی و قانون اساسی منظور از انتقاد چیست؟

پاسخ :یعنی بیان نظر و استنباط شخصی از سر دلسوزی در مکانی یا زمانی که مستمعین برداشتهای نادرست از آن نمایند .قابل ذکر است افرادی در مشاغل حساس و خاص و مدیریتی بکارگرفته
پل ارتباطی هسته گزینش با کارکنان

می شوند باید موافقت و التزام خود را به والیت فقیه  ،نظام جمهوری اسالمی و قانونی اساسی به اثبات رسانده باشند.

