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اين وصيتنامههايى كه اين عزيزان مینويسند مطالعه كنيد .پنجاه سال عبادت كرديد و خدا قبول كند ،يك روز
هم يكى ازاين وصيتنامههارابگيريدومطالعه كنيدوتفكركنيد .امام روح اهلل (ره)
مبانی اساسی تربيت در سند تحول بنيادين(ص )122
سواالت:

 -2چرا شهدا مال حرام را مانع رسيدن به اهداف مقدس می دانستند؟-1چرا شهدا اطاعت از
رهبري را بر خود واجب می دانستند؟  -9چرا شهدا پشتيبانی از رهبري و مراجع عظام را
راهبردي ،جهانی معرفی می نمودند؟ -1چرا شهدا نماز جمعه و جماعت را جز راهبرد هاي
تربيتی انقالب يافته بودند؟ -5چرا شهدا معتقد بودند حضور در گلزار شهدا و درد دل با شهيدان
تربيتی راهبردي است؟ -1چرا شهدا حمايت از جانبازان و آزادگان و رزمندگان سالهاي دفاع
مقدس را از اهداف مقدس انقالب اسالمی می دانستند؟
متن وصيت نامه شهيد محمد علی شاهمرادي:
چرخش هاي سند تحول به سوي وصيت نامه
نورانی شهدا (صفحات )121-124-121-125
((وصيت نامه شهيد محمد عبدي))
وصيت حقير به تمامی دوستان و برادرنم!
اول؛ رهبررا ،علی زمان را تنها نگذاريد .يار و
ياورش باشيد .بدانيدكه اونايب مهدي (عجل اهلل)
است .اطاعت امرش واجب است .از او محافظت كنيدو با دوستانش دوست و با دشمنانش دشمن باشيد.
(از مديريت اداري و كنترلی به راهبري تربيتی مبتنی بر نظام معيار اسالمی ص)121
دوم ؛ به شما وصيت می كنم به پر پايی نماز اول وقت .به خدا قسم تا هنگامی كه نماز اول وقت شيعيان
همراه با موفقيت اقامه شود به هيچ سپري نياز ندارند .يادتان باشد نماز جماعت و جمعه را فراموش نكنيد.
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(از برنامه درسی نتيجه محور به برنامه درسی پيامد محور ،تحقق شايستگی در سطح محصول
وسطح برون داد نظام و پيامد آن در سطح جامعه ص)124
سوم؛ سعی كنيد در اموال بيت المال كمال دقت را داشته باشيد و مال حرام را در زندگی خود
داخل نگردانيد .از بيت المال مراقبت كنيد و پاسدار آن باشيد.
(از تغيير در روش نظارت پرهزينه توسط ذي حساب ،به حساب رسی پس از خرج ص)121
چهارم؛ نگذاريد سنگر روحانيت در جامعهي اسالمی تضعيف شود .پشتيبان مراجع تقليد و
نيكان و صالحان روحانی باشيد تا با ياري آنان ،اسالم عزيز را حفظ نماييد.
(از نگاه به معلم به عنوان كارمند اداري به معلم ،به عنوان شخصيتی علمی و تربيتی ص)124
پنجم؛ امر به معروف و نهی از منكر را ترک نكنيد كه اگر ترک كرديد ،فاتحهي اسالم و واليت
فقيه را بايد خواند ،ترک كردن امر به معروف و نهی از منكر ،تيشه به ريشه اسالم زدن است.
(از حاكميت نگاه جزيره اي در حوزه هاي اجرايی به تأكيد بر فرايندها و پيامد بر اساس نظام
معيار اسالمی ص( – )121از نگاه جزيی نگر به نگاه آينده نگر و كل نگرانه براي مواجهه سازنده
با چالشهاي نظام ص)121
ششم؛ نكند جانبازان و آزادگان و رزمندگان سالهاي دفاع مقدس را فراموش كنيد.اينان شهيدان زنده اند .نكند
حرمت آنها را زير پا گذاريد ،از حيثيت و آبرو و شرف آنان پاسداري كنيد.
(از معلم به عنوان انتقال دهنده دانش به معلم به عنوان مربی و اسوه تربيتی و سازمان دهنده فرصت هاي
تربيتی متنوع براي احيا و ارتقا مراتب حياه طيبه متربيان ص)124
و در آخر؛ توصيه هاي امام الشهدا را فراموش نكنيد و علو درجاتش را از حضرت حق طلب نماييد ونيز
سربازانش را فراموش نكنيد .نكند خداي ناكرده گلزار شهدا را فراموش كنيد .حتما براي زيارت شهدا به گلزار
آنها برويد و با آنان درد دل كنيد( .از كنترل بيرونی و ايجاد محدويت به خويشتن بانی (تقوا) ارزش مداري
عقالنی مسئوليت پذيري ص -125از انتصاب سليقه اي مديران بر اساس ضوابط اداري به شايسته ساالري
در مديريت ص)124
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