
)23/10/1395پنج شنبه ( و تولیت آستان مقدس حرم مطهر     قم نماینده ولی فقیه، امام جمعه حضرت آیت اهللا سعیدي،دیدار گزینشگران استان قم با



اهللا سید محمد سعیدي نماینده ولی فقیه، امام جمعه قم و تولیت آستان مقدس حرم مطهر،سخنان آیت

ان قمدردیدار با گزینشگران است

.انددهد خداوند افرادي را براي اموري گزینش کردهکاررفته است که نشان میبه» اصطفی«و » اختاره«هایی چون در قرآن کریم واژه

در : ها دانست و ادامه دادقدامی ضروري براي فعاالن عرصه گزینش در سازمانااي الهی در گزینش افراد را هوي توجه به این آیات و ویژگی
بر اساس دیدگاه . هاي گزینش را ضروري دانستنداي اهمیت تشکیل هستهاوایل پیروزي انقالب اسالمی، برحسب ضرورت، امام طی نامه

ز ضوابط و قواعد گزینش و همچنین وجود افراد ناصالح که به دنبال ضربه زدن به پیکره ، وجود گزینشگران بدون آگاهی ا)ره(حضرت امام
هاي نظام، فاصله گرفتن افراد شایسته و کار بلد و فهمیده از دستگاهانقالب بودند را خطري براي نظام دانستند که موجب بدبین شدن مردم به

.شوداجرایی کشور و ورود افراد ناباب می

در فرایند گزینش افراد، نباید به دنبال کسب اطالعاتی باشیم که : جمعه قم به برخی مالحظات براي فعاالن عرصه گزینش اشاره کرد و گفتامام
.ها باشدتوانید در امور مردم تجسس کنید که صرفاً مربوط به حیطه کاري آنبا شغل و محل کار فرد ارتباطی ندارد؛ شما درجایی می

: ها، باید براي استخدام افراد براي فعالیت در عرصه گزینش وجود داشته باشد، گفتترین گزینشگیرانهکه باالترین و سختأکید بر اینوي با ت
بازي هاي بدبین و افرادي که دنبال پارتینظر و وسواس، انساناند، افراد تنگاي شدهوجود افرادي که برحسب شرایط زندگی تحقیر و عقده

انگاري در گزینش هم اندیشی و سهلزا است؛ البته وجود افراد باروحیه سادههستند، در هسته گزینش آسیب…ند، سیاسی، فکري وخویشاو
.بار استها و نهادها می شود، خسارتموجب ورود افرادي ناشایست و نامناسب به سازمان

هاي توانند با سلیقهافراد می: ها را نادرست عنوان کرد و گفتزماناهللا سعیدي تمرکز بر جذب افراد صرفاً با یک گرایش خاص در ساآیت
ها فعال باشند، البته این کار نیازمند داشتن مدیري مدبر و آگاه در رأس کار است که بتواند از این مختلف در چارچوب نظام اسالمی در ارگان

.ها در پیشبرد کار استفاده کندسلیقهاختالف


