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 های برجستهوجود ویژگی
در مردم شاهرود از قبل انقالب تا به امروز

ن دینمنطقه شاهرود ی عا خیز، معل
و اخالق ازگذشته تا به امروز 

خونگرمی

تدیّن

هاویژگی
اهل اقدام بودن

های اسالمی بودندوستدار علم و ارزش

ن دین واخالق دراین شهر نقش به سزای معل

تصادفی نبودن تربیت این همه عا دین واخالق در این 
منطقه و وجوداین خلق بومی دیرین درمیان مردم

ی بزرگ دین از پیش ازانقالب تا به امروز عل

گیرینتیجه

مؤید

موارد

ی بزرگی چون بایزیدبسطامی و ابوالحسن خرقانی در گذشته عل

ازبرجستگان علمی وساکن شاهرود مرحوم آیت هللا آقای شیخ آقا بزرگ شاهرودی

مرحوم آیت هللا العظمی شاهرودی
ی نجفمرجع تقلید و استاد مربزحوزه 

عا برجسته و پارسا مرحوم آقای حاج حسین شاهرودیمرحوم آقا سید عباس شاهرودی عمومی 

ی دیگر آقای طاهری و عل

ی برجسته و مرحوم آقای توحیدی از فعال دوران انقالب عل

مصداق

و مرتبطین با اسالم ولو از غیر مسلمین  شهرت بایزید و ابوالحسن خرقانی در بین مسلمینویژگی
گریابوالحسن خرقانی بامدعیان صوفی اشتباه نکردن بایزید بسطامی و توصیه

های معنوی واسالمیمیل به معنویات وباور نسبت به ارزش مصداق

های بنیادی واقف شدن مردم شاهرود به ارزش
بومی و استعدادها و ارزش اخالقی و انسانی

ی مردمروشن بودن آینده توسط دشمن و مغلوب نشدن مردم شاهرود دربرابرحوادث ایجادشدهنتیجه

های مردم شاهرود برای خوشحالی مطرح نشدن برجستگی
پدرانشان افتخار به فضل گذشتگان و مردم و تذکر

اعتقاد کردن ملت ایران تالش دشمن جهت بی
های خودارزش گذشته و نسبت به خود و توطئه دشمن

دن وزمینه مناسب فرهنگ غرب روشنفکران مروج 

 های منتهی به انقالب درسال مردم در نهضت اسالمی حرکت عظیم روحانیت ومقابلنقطه
تاریخ خودشان ها وتوانایی بین کردن مردم نسبت به هویت وجهت خوش

ها ارصار بر چیزی نبودن ارزش تبیین واقدامات
تاریخ و بزرگان مردم ایران اعتقادات و و

پذیرای حکومت ظا یایجاد نسل از خود بیگانهنتیجه
ای مثل رضاخاننشاندهدست و 

استقبال جوانان و مردم شهر شاهرود از نهضت اسالمی شاهد
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ی اسالمهای جبههچند برابر بودن سهم پیروزیتقا
ی دشمندر برابر جبهه 

ویژگی برجسته

آغاز نهضت اسالمی در ایران
و پرچمدار نهضت جهانی بودن ایران 

ها برای مردمتر بودن سهم پیروزیلزوم آگاهی از بیشالزام

ارزیابی
ی نهضت اسالمی از مسأله ایرانتر بودن مسألهمهم

روشن و آگاه بودن ملت نسبت به حقایق به دلیل آگاهی ملت

قیام  دفاع ازحق و و منکر انجام امر به معروف و نهی ازعلت
مقابل ظاملان توسط دلسوزان وآگاهان در ایران

امللل اسالمیرسبلندی و آبروی ایران در سطح بین عزت وره

مصداق

هدف

نتیجه

تذکر

ویژگی

واقععیتمصداق

ی مورد رضای اسالمتالش در جهت ساخت جامعهالزام

شاهد
شاهد

کارنامهعلت

بیدارشدن مردم فلسطین توسط حرکت مردم و مقاومت 
های ایرانیخانواده... جوانان 

ام سختی ها حفظ پرچم تا کنون با 

نکشیدن امام به خاطر مشکالتعقب

ی فلسطینمدیریت نشدن مسأله
یا عراق یا لبنان توسط مسئوالن ایرانی یا مردم ایران 

های سیاسیدر عین عدم دخالت ایران در کار کشورها و مجموعهامللل قضاوت دنیا و سیاستمداران در عرصه بین
در دستان ایران بودن پرچم استقالل ملت در زیر سایه ال اله اال هللا و محمد رسول هللا  

گف و اقدام کردن امام در راه هرچه که
کرددر موردش احساس وظیفه می 

کنندگان و ملت ایرانو نهضت اصالح در مسائل جاری کشور نیت مبارزان

های مشتاق در همه نقاط عاجذب دل

دخالت نکردن ایران در امور داخلی کشورها

پیروز خوانده شدن ایران در صورت پیروزی هر گروه  
نی و هر شعار اسالمی و ارزشی در دنیای اسالم مسل
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هدف قرار دادن نقاط مهم

الزمه

توطئه دشمن

مناسبیزمینه

  ساله  ۲۷ یرغم توطئهشکست دشمن علینهایینتیجه
های انقالبدر مقابل حرکت ملت به سمت هدف

ی مسئوالنطراحی برنامه برای سست کردن اراده

طراحی برنامه برای ضعیف کردن پیوند مسئوالن و مردم

تالش برای ایجاد اختالف و دو دستگی
در مدیریت نظام جمهوری اسالمی 

های مردمتالش برای نا امید کردن دل

تالش برای سوق دادن جوانان به سمت شهوت
ش آن  به جای فکر برای آینده و همت ساخت برای گ

برنامه 

کار و تالش فراوان

وجود مردان مؤمن  فداکار و شجاع

پیوند روبه افزایش میان ملت و دولت

هایشتصور دشمن نسبت به تحقق توطئه هادر اثر رسیدن یک عالمت غلط از جایی به آن  تصور غلط

های تبلیغاتی غرباعرتاف دستگاه مؤید

جلوگیری از حرکت مردم در مسیر طوالنی و دشوار 
ی امید قابل پیمودن استآینده که در سایه

ی مسئوالن کشورحساب شده و روشن بودن برنامه

د به نفس و دارای همت های بیشداش مسئولینی قاطع و با اعت
های دشوار به سمت اهداف انقالبتر از گذشته در پیمودن راه

تصور دشمنان و بدخواهانتصور غلط
نسبت به کمرت شدن امیدها با دوری از مبدأ انقالب 

دست یافتنی بودن آنچه مسئوالن ارزیابی
شته اندبرای رسیدن به آن همت گ

های مختلفها و توقعات در بخشوجود مشکالت کمبودها و گلهآسیب شناسی

های معجزه گون پیرشفتشاهد های مختلف از اول انقالب تا به امروزدر بخش

مصداق

ارزیابی

وظیفه مسئولین

مسأله آب

مورد نظر مردم شاهرود مسأله اشتغال و دیگر مسائل

ی نیازها و مشکالت خودحق مردم بودن مطالبه

در یک حد نبودن نیازهای مردم از جهت در دسرتس بودن

همت مسئولین بر شناخت نیازها و رفع آن و بس راه نفوذ 
فساد 

وظیفه مردم
همت گذاش به انجام وظایف 

ها با حس مسئولیتکارهای موکول شده به آن و
خواس و پیگیری کردن کارها

با طرح شعارها و ارزوهای بزرگ اسالمیهای امت اسالمی توجه دلی موفقونهبینیپیش

تر بودن برخی کارهای دیگرو در دسرتسنیازمند صرب بودن برخی کارها  نتیجه 

انگیزه

انگیزه

ایش الگوی کامل مشاهده ی روزهای بهرت موفقیت امت اسالم در 
نظام اسالمی در صورت انجام شدن وظایف مسئولین و مردم

جزو خصوصیات نظام اسالمی بودن امنیت مردم، رفاه و علت اهمیت 
آسایش و همزیستی مهربانانه مردم با یکدیگر

نان با طرح ره نان و غیرمسل جلب دل های فراوان از مسل
اهداف نظام اسالمی در سطح عا

پشتوانه بودن برای عزت ملت ایران رضورت
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های حرکت و پیرشفتمندی همگانی از فرصتبهره

معنی

گرفته شدن گریبان ستمگران و متجاوزان ازحدود 
ی عدالت و اطمینان مردم به وقوع آنی رسپنجهبه وسیله

معیار

هاها و حقوق و نه همه برخوردارییکسان بودن فرصت
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ارتباط مرحوم آقای توحیدی ن
با جوانان پرشور و مومن در زمان انقالب

مصداق
گذراندن شبی با جوانان پرشور و مومن 

در روزهای اوج انقالب توسط مقام معظم رهربی

ترین شهدای استانشاهرود دارای بیش
شاهد

تعلق برجستگانی از نیروهای مسلح 
و فداکار به منطقه شاهرود 
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در ديدارمردم شاهرود بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي
استقبال جوانان و مردم شهر شاهرود از نهضت اسالمي: 1پيوست 

هاي مشتاق در همه نقاط عالمجذب دل: 2پيوست 
ي مورد رضاي اسالمتالش در جهت ساخت جامعه: 3پيوست 
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شاهد

به خوبی امتحان پس دادن مردم شاهرود در دوران دفاع مقدس

دهنده مبانی و مفاهیم انقالبی و مسائل فراوان بودن جلسات گسرتش
مربوط به نهضت اسالمی در شهر شاهرود در دوران مبارزات

استقبال جوانان از عل در دوران مبارزات

علت طرح

نقطه مقابل 

ی اسالمی از جهت مادیپیرشو بودن جامعه

شاخص

شاخص

ی اسالمیپیرشو بودن جامعه
از جهت معنوی در طول پیرشفت مادی 

نتیجه تحقق

شاخصه

نتیجه فقدان

قرار گرف در سطح باالی علم و تجربه و فناوری
ی پیرشفت و شکوفایی در دهندهوجود ارتباطات سا و قوی و نشان
... ی اقتصادی وبین مردم در زمینه

ی اسالمیشکف استعدادها در جامعه
های انسانکمک وهمکاری کردن همه

ای با توان خدادادی خود در پیشربد اهداف زندگیدر چنین جامعه 
عی وجود عدالت اجت

دن اسالمی ایش خصوصیات استثنایی جامعه و 

ترکیب و آمیختگی دنیا و آخرت با هم

های مردم با معنویات و خداآشنا شدن دل

رایج شدن انس با خدا و عا معنا و ذکر الهی و توجه به آخرت

وارد شدن رضر به برشیت 
در صورت پیرشفت علم بدون معنویت 

املللکافی نبودن عزت و رسبلندی ایران در سطح بین

گر اسالم در سطح جهانی تالش دشمن توطئه
ی مورد رضای اسالمبرای ساخته نشدن جامعه

بیدار شدن افراد از خواب غفلتدستاوردشاهد
های دست یافتنیو توجه جوانان به آرمان 

نان  متوجه خود کردن مسل
تبدیل حرکت ملت ایران به حرکت اسالمی نتیجههانقاط مختلف دنیای اسالم و تکان سخت دادن به آن

ام شدن علم و پیرشفت  لزوم به سود برشیت 

شاهد

لزوم در خدمت آرامش وامنیت 
و راحتی بودن رسعت و سهولت ارتباطات زودرس

گیرینتیجه

ذن مادی غرب در علم و تکنولوژی های پیچیده مادیبه دست آوردن توفیقات بزرگ در روشنتیجهپیرشفت تک بعدی 

مفید نبودن علمی که مردم از ترسمعیار
دستاوردش شب و روز نداشته باشند  
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نتیجه

نکته

توان توقع زودتر انجام دادن کارها را داشتی

مهم بودن خواست و فهم و همت مسئوالن برای حل مشکالت

پشتیبانی همه جانبه مستحکموضعیت فعلی
نیدار مردم با ریشهو ریشه  های ای

دوظیفه پیش بردن کارها با تکیه به اعت
ظن مردم توسط مسئوالنو حسن 

انجام کارهای الزم توسط مسئولینبینیپیش

در ديدارمردم شاهرود بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي
 همت مسئولين بر شناخت نيازها و رفع آن و بستن راه نفوذ فساد:  1پيوست 
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بر بودن طبیعت برخی کارهازمان 

تحقق وظایف مسئولین از طریق لطف و توفیق الهی

تذکر

مناسبزمینه

پیش بینی

د مردم از حرکت مسئوالنپشتیبانی دل ها، احساسات و اعت الزمه

همت داش و آماده به کار
و تازه نفس بودن مسئوالن برای انجام کارها 

آشنا بودن مسئوالن با نیازها و امکانات منطقه

شناخته شده بودن سندهای استانی مربوط به شاهرود


