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گزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی



سـال ۱۳۷۷، بنـد صـد قانـون اساسـی محقـق 
شـد و جمهـوری اسـالمی در زنجیـره تکمیـل 
دولت سـازی اش، شـوراهای اسالمی شـهر و روستا 
را تاسـیس کـرد. ایـن نهاد بـه عنـوان نهـادی نوپا 
در اوایل دهه سـوم انقـالب در جهت ارتقای سـطح 
کارآمـدی نظـام تاسـیس شـد. از این روسـت کـه 
رهبـر انقـالب اسـالمی در مناسـبت های مختلـف 
دربـاره اهمیـت شـوراهای اسـالمی نکاتـی را 
فرموده انـد. ایشـان در دیدارشـان بـا مجموعـه 
منتخب مردم در اولین شـوراهای اسـالمی، با اشاره 

به آیه شـریفه » َوأَمُرُهم ُشـوری بَیَنُهم « شـوراها را 
نمونـه ای از مشـورت مومنیـن دانسـتند.

آیـت اهلل خامنـه ای حـل مسـائل جـاری و روزمـره 
مـردم بـه دسـت خـود مـردم را از اثرات تشـکیل 
شـوراها دانسـتند که اگـر رخ دهد سـبب افزایش » 

اعتمـاد عمومـی« خواهد شـد.
این کتابچه حـاوی ۸ نکته درباره اهمیت شـوراهای 
اسالمی شـهر و روسـتا از  نگاه رهبر انقالب اسالمی 
اسـت که به همـراه متن برگزیـده بیانـات در اختیار 

خواننـدگان قـرار می گیرد.

انتخابی برای حل مسائل  جاری زندگی

فصل اول
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1.مؤمنینکارهایشانرابامشورتانجاممیدهند
اسالم در ضمن اين كه احكام الهى و اراده الهى را در هدايت و صالح انسانها داراى كمال تأثير مى داند، اراده انسان، حضور انسان و حضور 
آحاد مردم را هم در همه كارها پيش بينى كرده است. يك نمونه آن همين مسأله شوراست. خداى متعال در عالئم مؤمنين مى فرمايد: 
»و امرهم شورى  بينهم« ؛ كارهايشان را با مشورت انجام مى دهند. البته مشورت، با شكلهاى مختلفى ممكن است انجام گيرد؛ اين هم 
يك شكل از اَشكال مشورت است. در داخل شهر و در داخل بخش، مى نشينيد و با هم مشورت مى كنيد؛ نقصهاى موجود و مشكالت 
موجود و آن چيزهايى را كه مربوط به شوراهاست - البته ممكن است نقصهايى هم باشد كه به وظايف شوراها مربوط نشود - رسيدگى و 
به آنها عمل مى كنيد؛ مثل اين است كه سرتاسر پيكر ايران اسالمِى بزرگ، با نبِض خون تازه انقالبى و اسالمى مى زند و حركت مى كند. 

مسؤوالن و شوراهاى هر شهر و روستا، براى رفع مشكالت مردم، در همان شهر و روستا فكر مى كنند. اين خيلى فرصت خوبى است.1

2.انتخاباتشوراها؛گامیبسویتحققکاملقانوناساسی
خداى متعال را شكر گزاريم كه در انتخابات شوراها يك نهاد ديگر براى خدمت به مردم تأسيس شد و ملت ايران يك گام ديگر به تحقق 
كامل قانون اساسى مترقى جمهورى اسالمى نزديك گشت. اكنون كه در سالروز پيام امام عزيز و در سالى كه به نام گرامى آن يگانه ى 
دوران نامگذارى شده، اين نهاد اصيل آغاز به كار مى كند، از صميم قلب آرزو مى كنم كه شوراهاى اسالمى شهر و روستا بتواند در سمت 

اهداف واال و انقالب بنيانگذار نظام اسالمى تالش و فعاليت كند و در چهارچوب تكاليف قانونى خود به رفع مشكالت مردم بپردازد.2

۸نکتهدربارهاهمیتشوراهایاسالمیشهروروستاازنگاهرهبرانقالباسالمی
۱.    مؤمنین کارهایشان را با مشورت انجام می دهند

2.    انتخابات شوراها؛ گامی بسوی تحقق کامل قانون اساسی

۳.    تحکیم پایه های انقالب در کشور  با تشکیل شوراها

4.    شوراهاي اسالمي در مقابل نظام هاي استبدادي

5.    حل مشکالت مردم توسط شوراها

6.    افزایش اعتماد عمومي

۷.    انتخاب براي حل مسائل جاري زندگي

۸ .    تاثیر شوراي شهر تهران بر دیگر شوراها
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3.تحکیمپایههایانقالبدرکشورباتشکیلشوراها
مردم به اين شوراها اقبال كنند، به اين انتخابات توّجه كنند، در آن شركت نمايند، آن را جّدى بگيرند و هدف هم عبارت باشد از اين كه 
اهدافى كه در قانون اساسى براى تشكيل شوراها معّين شده اســت - اهداف خدايى، اهداف انقالبى، اهدافى كه در جهت تحكيم 
پايه هاى انقالب و استحكام قدرت انقالب و حكومت انقالبى در كشور است - تحّقق پيدا كند. من توصيه مى كنم كه همه اين انتخابات 

را جّدى بگيرند و مهم بشمارند و در آن شركت كنند..3

4.شوراهاياسالميدرمقابلنظامهاياستبدادي
اصل ايجاد شوراهاى اسالمى شهر و روســتا در قانون اساسى، نشــان دهنده اهتمام نظام جمهورى اســالمى ايران به مجموعه 
 متنوع فكرها، مشــورت ها و ديدگاه ها در اداره امور كشور اســت و اين موضوع، نقطه مقابل نظام هاى ارتجاعى و استبدادى است.

افتخار جمهورى اسالمى ايران اين است كه از روز اول، آراء، افكار و خواست مردم، مورد توجه جدى قرار گرفته است.4

5.حلمشکالتمردمتوسطشوراها
هيچ عبادتى باالتر از خدمت به مردم نيست؛ چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا. وظايفى كه براى شوراها در قانون ذكر شده، 
همان وظايفى است كه اگر شوراهاى ما ان شاءاللَّ بتوانند اين وظايف را به طور كامل به انجام برسانند، بسيارى از مشكالت جارى مردم 

برطرف خواهد شد و اين موارد را قانون گذاران با دّقت در قانون اساسى و در قانون عرفى معّين كرده اند5.

6.افزایشاعتمادعمومي
شوراها از مظاهر مشاركت مردمى و براى تسهيل امور مردم است.6   شوراها طبق قانون اساسى مديريت شهر و روستا را بر عهده دارند و 
نمادى ديگر از اداره ى كشور به دست مردم را در برابر چشم همگان مى گذارند. توفيق شوراها در دستيابى به اين هدف، سرمايه ى ارزشمند 

»اعتماد عمومى« را افزايش مى بخشد و زمينه ساز حضور پرنشاط مردم در همه ى عرصه هاى پيشرفت و توسعه ى كشور مى شود.7

7.انتخاببرايحلمسائلجاريزندگي
انتخابات شوراها هم از اين جهت مهم است كه كار روزمره ى مردم و زندگى شهر و روستايى مردم، متوقف به اين انتخابات است. اگر 
انسانهاى صالح، كارآمد، بانشاط، مؤمن، نجيب و امين در انتخابات شوراها انتخاب شوند، خيال مردم از لحاظ مسائل جارى روزمره ى 
زندگى - كه با آن سر و كار دارند - راحت خواهد شد. شما اگر آن كسى را كه مى پسنديد و مى خواهيد، انتخاب نكرديد، آن كسى كه 

شما نمى پسنديد، انتخاب خواهد شد و رأى خواهد آورد. بنابراين، رأى خودتان را به ميدان بياوريد.8
اگر مردم عادت كنند كه براى اداره ى امورِ روزمّره ى شهرى يا روستايى خودشان، كسانى را با شناخت انتخاب كنند، اين خيلى كمك 
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خواهد كرد؛ هم به پيشرفت امور كشور، هم به آشنا شدن مردم با وظايفى كه بر عهده ى آنهاست و بايد انجام گيرد و البته سودش هم 
به خود مردم برمى گردد.9  بسيار بجاست كه مردم بدانند هر كسى را انتخاب مى كنند، مسؤوليتهايى در مقابل اين انتخاب بر دوش 
آنهاست؛ همچنان كه اگر انتخابشان انتخاب خوبى باشد و ان شاءالَلّ به وسيله ى آن شخِص منتخب، كارهاى خوبى براى مردم و كشور 
انجام گيرد، ثوابها و اجرهايى هم به آنها منتقل مى شود. به همين علّت است كه بايد حقيقتاً دّقت كنند تا افراد دلسوز، متديّن و كارآمدى 
را كه متناسب با اين كارند، انتخاب كنند؛ چون كارآمدى به حسب كارى كه ما يك شخص را براى انجام آن در نظر مى گيريم، متفاوت 
است. كارآمدِى اين شورا با كار آمدِى فالن شغل يا ِسَمت ديگر تفاوت مى كند. مردم مى دانند كه شوراهاى شهر و روستا براى چيست. 
پس كسى را كه احساس مى كنند، فكر مى كنند، تشخيص مى دهند و احراز مى كنند، مناسب با اين كار انتخاب كنند. البته ديانت او، 
تقواى او و دلسوزى او را حتماً تشخيص دهند. مردم نبايد افرادى را كه دلسوز، عالقه مند و متديّن نيستند، به مراكز تصميم گيريشان 
بفرستند؛ زيرا برايشان وزر و وبال درست خواهند كرد. اين توصيه ى من به مردم است.10  شوراها، مشاورينى امين براى مسئوالن دولتى 

مسؤوالن محترم دولتى، شوراها را مشاور امين خود بدانند و تا سر حد امكان به آنها در عمل به وظايف خود كمك كنند.11

۸.تأثیرشورايشهرتهرانبردیگرشوراها
شوراى شهر تهران بر روى شوراهاى اسالمى شهرها در سرتاسر كشور تأثير گذاشته؛ اين چيز مهمى است؛ اين اثر مهمى است. به شما 
نگاه كردند؛ از شما فرا گرفتند و تأثير كار و حرف و نيات شما را انسان در شوراهاى ديگر مشاهده مى كند. اينها اهميت كار شوراى 

شهر تهران را نشان مى دهد.
تهران اگرچه يك شهر است - حاال به قول شماها كالن شهر - اما يك صورت كوچكى از كل كشور است در زمينه هاى مختلف؛ مسكن، 
راهسازى، محيط زيست، حتى مسائل سياسى، اجتماعى و مسائل فراوانى كه مبتالبه ماست در كشور؛ همه ى اينها در تهران به شكل 
واضح و برجسته يى ديده مى شود و وجود دارد. بنابراين، اداره ى شهر تهران را مطلقاً نبايد دست كم گرفت و به نظر من خدمتى كه 

شماها داريد در شوراى شهر تهران مى كنيد، خدمت برجسته يى است؛ خدمت مهمى است، اين خدمت را مغتنم بشماريد.
من هرچه به مسائل مربوط به شوراى شهر نگاه مى كنم، حقاً و انصافاً مى بينم كه كار شوراى شهر كار بسيار مهمى است و مردم با انتخاب 
شماها احساس مى كنند كه كار درستى انجام داده اند و تشكيل اين شورا با اين افراد، يك حركت رو به جلو در كارهاى كشور و در كار عموم 
بود. حقاً مردم در ميدان حضور پيدا كردند، شماها را انتخاب كردند و شما خوب عمل كرديد و خوب انتخاب كرديد. در آينده هم همين طور 
عمل كنيد. من معتقدم حضور شماها در شورا و اين فعاليت مثبتى كه شماها در شورا داشتيد، هرچه ادامه پيدا كند، به نفع مردم و به نفع 
كشور و به نفع حركت انقالب هست. كارهاى فرهنگِى خوبى شده، كارهاى اجتماعِى خوبى شده، كارهاى عمرانى و آبادسازى هاى خوبى 

شده، مشكالتى از مردم برداشته شده؛ همين كارهايى كه جلوى چشم مردم است و مردم مى بينند و اينها را حس مى كنند.
شماها هستيد كه شهردار تهران را معين مى كنيد، انتخاب مى كنيد، بعد او را پشتيبانى مى كنيد، او را هدايت مى كنيد در آن سمتى 

كه الزم است.12
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6. پيام بمناسبت آغاز بكار شوراهاى اسالمى شهر و روستا 78/2/8
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مهمترین توصیه ى اینجانب اوالً مربوط به سیاست ها و برنامه هاى كارى شما و سپس درباره ى گزینش مدیریت شهر و روستا 
است. تسهیل زندگى مردم در كارهایى كه به شهرداریها مربوط است، برطرف كردن معضالت شهر و روستا، سالم سازى محیط 
زیست، حفظ اصالت اسالمى و ملى در ساخت و سازها، استقرار بخشیدن به جو اسالمى و فرهنگِى سالم، پرداختن به نیازهاى 
فورى تر در عین اهتمام به كارهاى زیربنایى، اولویت دادن به مناطق مستضعف نشین، تأثیرناپذیرى از نفوذ ثروتمندان و جاذبه ى 
ثروت، رعایت دقیق قوانین و عدم تخطى از آن با حیله هاى شبه قانونى، رعایت ویژه ى محرومان، آلوده نشدن به اسراف و هدر 
ندادن بیت المال با تجمالت زائد و سفرها و مراسم غیرالزم، و در یك كلمه رعایت تقوا و تدبیر و پشتكار، و بهره گیرى از دانش و 

تجربه، مواد عمده ى توصیه ى نخست اینجانب است.1

فصل دوم
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فصل دوم

فهرست

بایدها:
  خدمت به مردم با روحیه ی بسیجی

  عمل به وظایف قانونی شوراها 

  ارتباط دائمی با مردم

  گزینش و نظارت بر شهرداران و دهیاران

  توجه به مختصات شهر اسالمی

  توجه به حفظ هویت تاریخی و اسالمی و مراكز قدیمی شهر 

  خالص كردن نیت برای خدمت به مردم

  فرهنگ سازی و تبلیغات در قضایای مربوطه ی خود

  تفاهم و همدلی اعضاء، منشأ خیر و صالح

  مبارزه با فساد رشوه خواری در شهرداری ها 

  مبارزه با تجملگرایی در شهرداری 

  تسهیل و تسریع كار مردم

  استفاده از روشهای علمی در اداره شهر

نبایدها:
  انگیزه های جناحی از كار اصلی باز ندارد

  اختالف شورا و شهرداری 

  جنجال سیاسی بجای عمل به وظایف قانونی

  جلوگیری از قانون فروشی در شهرداری
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وظایف شوراهای اسالمی شهر و روستاگزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی

فصل دوم
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مهمترین توصیه ى اینجانب اوالً مربوط به سیاست ها و برنامه هاى كارى شما و سپس درباره ى گزینش مدیریت شهر و روستا است. 
تسهیل زندگى مردم در كارهایى كه به شهرداریها مربوط است، برطرف كردن معضالت شهر و روستا، سالم سازى محیط زیست، 
حفظ اصالت اسالمى و ملى در ساخت و سازها، استقرار بخشیدن به جو اسالمى و فرهنگِى سالم، پرداختن به نیازهاى فورى تر 
در عین اهتمام به كارهاى زیربنایى، اولویت دادن به مناطق مستضعف نشین، تأثیرناپذیرى از نفوذ ثروتمندان و جاذبه ى ثروت، 
رعایت دقیق قوانین و عدم تخطى از آن با حیله هاى شــبه قانونى، رعایت ویژه ى محرومان، آلوده نشدن به اسراف و هدر ندادن 
بیت المال با تجمالت زائد و سفرها و مراسم غیرالزم، و در یك كلمه رعایت تقوا و تدبیر و پشتكار، و بهره گیرى از دانش و تجربه، 

مواد عمده ى توصیه ى نخست اینجانب است.1

 خدمت به مردم با روحیه ی بسیجی
باید با روحیه اى  بسیجى  یعنى  با »احساس  تكلیف ، بدون  توقع ، فداكارانه ، بدون  خودنمایى  و براى  رضاى  خدا« كار كرد و حتى  یك  

روز را براى  خدمت  به  مردم  از دست  نداد.2
از انتخاب شوندگان محترم انتظار مى رود كه با تكیه و امید به فضل الهى بار این مسؤولیت را بر دوش كشیده همه ى توان خود را به 
اداى وظایفى كه در قانون براى این شوراها معین است، مصروف كنند و خدمت به مردم را كه از بزرگترین عبادات است سرلوحه ى 

همه ى انگیزه هاى خود قرار دهند.3
خدمت به مردم افتخار بزرگى است. وقتى كسى این فرصت را پیدا مى كند كه به مردم خدمت كند، اّوالً باید خدا را بر این توفیق 
و بر این فرصت مغتنم، شكر بگزارد؛ ثانیاً وقت خود را، مصروِف به انجام رساندن این كار مهم كند. همه ما در احكام شرعى و در 
روایات اخالقى، بارها توصیه شده ایم و مى دانیم كه اگر كسى براى مردم كارى انجام دهد و قدمى بردارد، چقدر خداى متعال به او 
اجر خواهد داد. این كارى هم كه امروز شما برعهده دارید، یك مصداق كامل از چیزى است كه در آن روایات هست. خدا توفیق را 

به همه نمى دهد؛ اما آن كسى كه توفیق خدمت پیدا كرد، باید این توفیق الهى را شكرگزارى كند.4
معیار مردم  براى  قضاوت  در مورد مسؤوالن  و مدیران  كشور، عملكرد آنها در عرصه  خدمتگزارى  به  ملت  است  و هیچ  كارى  فورى تر 

بایدها:
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و مهمتر از خدمت  به  مردم  وجود ندارد.5  از اولین روز آغاز به كار و بدون هدر دادن حتى یكروز، شانه به زیربار سنگینى كه بر عهده ى 
شما نهاده شده بدهید و مسابقه در خدمت رسانى را آغاز كنید.6

یكى از بزرگترین چیزهایى كه كام مردم را شیرین مى كند، این است كه ببینند، حس كنند و بیابند كه مسؤوالِن امور آنها در پى 
خدمت صادقانه و پیگیرانه و عالمانه به آنها هستند. خوِد همین، مردم را خوشحال مى كند. گاهى گفته مى شود باید مردم را شاد و 
افسردگان را از افسردگى خارج كرد؛ این حرف درستى است. اگر كسانى به معناى حقیقى كلمه دنبال این موضوع هستند، راهش 
همین است؛ به مردم نشان دهند كه در پى كار صادقانه و پیگیرانه و عالمانه اند. این بیش از همه چیز فضا را شادمانه خواهد كرد.7

  عمل به وظایف قانونی شوراها 
 حدود و وظایف شوراهاى اسالمى كه در قانون معین شده باید در قول و عمل به طور كامل رعایت شود. اعضاء شوراها وظایف خود 
را به درستى بشناسند و بر تحقق آن همت بگمارند و چیزى را كه در قانون پیش بینى نشده و یا به خاطر واقعیتهاى كشور و دولت، 

قادر به انجام دادن آن نیستند، وعده ندهند و مردم را از كمك و اقدام شوراهاى اسالمى مأیوس نسازند.8
وظایفى كه براى شوراها در قانون ذكر شده، همان وظایفى است كه اگر شوراهاى ما ان شاءاللَّ بتوانند این وظایف را به طور كامل 
به انجام برسانند، بسیارى از مشكالت جارى مردم برطرف خواهد شــد و این موارد را قانون گذاران با دّقت در قانون اساسى و در 

قانون عرفى معّین كرده اند.9
این شوراهایى كه در قانون اساسى پیش بینى شده، اگر به شكل درست و خوب تحّقق پیدا كند، بسیار فرآورده ى مفید و شیرینى 
براى كشور و ملت خواهد داشت. البته شرطش این است كه این قانون خوب اجرا شود؛ كه امیدواریم به شكل صحیحى اجرا شود.10

  ارتباط دامئی با مردم
از آنجا كه شوراها از مظاهر مشاركت مردمى و براى تسهیل امور مردم است، اعضاء محترم ارتباط دائمى خود با مردم و حضور در 

میان آنان و اطالع از مشكالت آنان را وظیفه ى مستمر خود بدانند و دسترسى مردم را به خود، آسان سازند.11
بنیاد این نهاد اجتماعى بر حل عملگرایانه ى مشكالت عینى و مشخص مردم در شهر و روستا است و هدف آن راحت تر و اخالقى 

تر كردن زندگى شهروندى است.12

  گزینش و نظارت بر شهرداران و دهیاران
این شرط، به ویژه در گزینش شهرداران و دهیاران، اهمیت مى یابد. مالك این گزینش، باید امانت و دیندارى، كفایت و كارآمدى، 

نجابت و حسن سلوك با مردم باشد.13
در نظارت و حسابرسى از كار شهردار و دهیار نیز، شورا باید عینا همین امر مهم را در برابر چشم داشته باشد و جز تكلیف بزرگ 
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الهى خود، چیزى را در نظر نگیرد.14
در انتخاب شهرداران و دهیاران، مهمترین خصوصیتى كه باید رعایت شود، كاردانى و صالحیتهاى دینى و انقالبى است. شوراهاى 

اسالمى در این انتخاب مهم الزم است به امانتدارى و تدین و توانایى اجرایى این برگزیدگان كمال اهتمام را بورزند.15
سالمت بافت مدیران شهرى بسیار مهم است زیرا بى توجهى به این بافت، موجب بروز مشــكالت عدیده و تأثیرگذارى آنها بر 
زندگى روزمره مردم مى شود، لذا باید در انتخاب مدیران در سطوح مختلف دقت و اهتمام الزم براى رعایت معیارها انجام گیرد.16

شوراهاى  شهر و شهرداران  سراسر كشور باید امانتدار »رأى ، اعتماد، محیط زندگى  و اخالق  و فرهنگ  مردم « باشند كه  یكى  از 
مصداقهاى  مهم  امانتدارى  رأى  مردم ، انتخاب  شهرداران  »امین ، قابل  اعتماد، با كفایت ، پاكدامن ، متدین ، شجاع ، ساده  زیست ، 

مردمدار و مقید به  انضباط مالى « است .17
درباره ى انتخاب مدیریتهاى شهر و روستا توصیه مى كنم امانت و دیانت و كفایت اشخاص را مالك گزینش قرار دهید. رفاقتهاى 
شخصى و حزبى و مالحظات سیاســى به هیچ رو، نباید مجوز گزینش مدیران فاقد مالكهاى اصلى شــمرده شود. به شهردار 
برگزیده ى خود كمك و فرصت دهید و از او مسؤولیت و پاســخ بخواهید و در برابر كوتاهیها یا كجرفتاریها بى تفاوت نمانید و به 

وظیفه ى قانونى خود عمل كنید. و این همه را از جنجال و غوغاگرى كه امروز متأسفانه بعضى بجّد، طالب آنند، دور نگهدارید.18
باید پیشرفت كارها را از نزدیك لمس كرد و تنها به گزارش هاى رسمى اكتفا نكرد.19

درخصوص شوراها نیز كه آیا وظایف آنها نظارت صرف است و یا نظارت همراه با اجرا، نظر شوراى نگهبان باید مالك قرار گیرد.20
البته براى نظارت هم مى توان ساز و كارى تعیین كرد كه از یك طرف اجرا نباشد و از طرف دیگر تبدیل به نظارت بى خاصیت نیز نشود.21

  توجه به مختصات شهر اسالمی
شوراهاى شهرى در فعالیتهاى خود به مختصات » شهر اسالمى« توجه كرده و خدمات شهرى را در جهت تأمین این مقصود به كار 
گیرند و بخصوص به معمارى و شهرسازى متناسب با حیات طیبه ى اسالمى به طور كامل توجه كنند. در شهر اسالمى، عدالت در 
تقسیم خدمات شهرى، تأمین آرامش روحى و امنیت معنوى، ظهور و اعتالى مظاهر اسالمى و انقالبى، عمران و آبادى و زیبایى، 

حفظ طبیعت و صفاى طبیعى، همه با هم باید مورد توجه قرار گیرد.22
در فهرست خدماتى كه شوراها به آن مى پردازند باید حفظ هویت و اصالت شهرها و روستاها، و پایبندى به معمارى اسالمى و 
ایرانى، و رعایت زیبایى و استحكام بناها، و ترویج فرهنگ نظم و قانون، و گسترش نمادهاى دین و اخالق، و آسان سازى خدمت 
رسانى و عدالت و فراگیرى در خدمات شهرى و توسعه فضاى سبز و اهتمام به سالمت محیط زیست، و توجه به نیازهاى جانبازان و 
مصدومان جسمى، و نگاه عدالت گستر به محله ها و اشخاص محروم، و توجه ویژه به بانوان و نیز به جوانان، برجسته شود و همواره 

در مد نظر قرار گیرد.23
خدمات متنوع در شهرها و روستاها از جمله ساختمان سازى ها، احداث خیابان ها، نامگذارى ها و زیباسازى ها باید ضمن همخوانى 
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با پیشرفت هاى روز، با معمارى ایرانى، اعتقادات دینى، بافت اجتماعى و شرایط آب و هوایى هر منطقه نیز متناسب باشند.24
ما به بركت اسالم توانسته ایم هویت ایرانى خود را حفظ كنیم و این حقیقت، باید در همه خدمات و امور شهرى خود را نشان دهد.25
عامل اصلى براى پیشرفت كشور و حركت به سوى عزت واقعى، حفظ و تقویت فضاى تدین و دین دارى در فضاى شهرها و روستاها است.26

  توجه به حفظ هویت تاریخى و اسالمى و مراكز قدیمى شهر 
على الظاهر اروپایى ها در زمینه ى حفظ نشانه ها و یادگارهاى تاریخى شان پیشقدم هستند و خیلى به آن اهمیت مى دهند؛ خانه ى 
فالن كس، زادگاه فالن دانشمند، محل تدریس فالن استاد، ســاختمان هاى یادگارى قدیمى. البته اینها را باید حفظ كرد و اینها 
چیزهاى الزمى است؛ اما شــاید از این مهمتر، یا به همین اندازه اهمیت، مسأله ى فضاى شهرى است و تجلى معمارى اسالمى و 
معمارى زیباى شرقى. بزرگراهى در غرب تهران درست شده كه شاید یك سال پیش، من از آن جا عبور كردم و دیدم یك بزرگراه 
خیلى خوبى است از طرف شمال به جنوب؛ یك چیز خیلى مفید و الزمى است؛ اما اطرافش هنوز هیچى نیست. آن وقت من به آقاى 
احمدى نژاد كه شهردار بودند و به این جا آمدند، گفتم مسأله ى ساخت و ساز در اطراف این خیابان ها و بزرگراه ها، یكى از مسائل 
مهم شماست؛ چه جورى مى سازید؟ به چه كیفیت مى سازید؟ باید طورى بسازید كه حتى اگر آن ساخت و ساز دیوار هم باشد، نگاه 
راننده ى اتومبیل عبورى از آن جا به شكلهاى هندسى مالیم و مطابق طبع انسان، احساس التذاذ بكند. صرف این كه یك چیِز بتونى 
بكشیم باال، نباشد. در ساخت و سازهاى شهرى، این مسأله خیلى چیز مهمى است و در خوِد قطار زیرزمینى - مترو - و در ایستگاه ها 
باید این چیزها رعایت شود؛ یعنى چشم نواز باشد و موجب التذاذ و انبساط خاطر باشد؛ هم كامالً جنبه هاى اسالمى، بى رودربایستى 
در اینها رعایت شود. ما باید مقید باشیم به این معنا كه خیلى از معمارى هاى گذشته ى ما در این ده ها سال اخیر، متأسفانه درست 

در جهت عكس بوده. بایستى به این مسأله ى حفظ هویت تاریخى و اسالمى شهر و حفظ مراكز قدیمى توجه كنید.27
تهران باید به شهرى با هویت ایرانى و اسالمى، زیبا و روح نواز، داراى رفاه عمومى، و مقاوم تبدیل شود.28

باید با برنامه ریزى بلندمدت و با پیگیرى مجدانه، هویت ایرانى و اسالمى در تهران متجلى شود.29

  خالص كردن نیت برای خدمت به مردم
امروز هم كه بحمداللَّ خدا به مسؤوالن توفیق داد تا شوراها را با این سطح وسیع به وجود آوردند، شوراها هم در خدمت مردم. امروز 
شما چنین نعمتى را در اختیار دارید. قصدتان را براى خدا خالص كنید. عزیزان من! هیچ عبادتى باالتر از خدمت به مردم نیست؛ 

چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا.30
من بارها عرض كرده ام، كسانى كه مسؤولیتهایى بر دوش دارند - مسؤولیتهاى اجرایى و شبیه اجرایى - اگر همه وقت خودشان 
را صرف این مسؤولیت كنند، شاید ان شاءاللَّ بتوانند آن وظیفه را به نحو احسن انجام دهند؛ اما چنانچه مقدارى از آن وقتى را كه 
براى این كار است به كارهاى دیگر مصروف كردند، كارها زمین خواهد ماند. من توصیه مى كنم - همچنان كه در آن پیام هم به 

بایدها
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شما عزیزان عرض كردم- وقت را مصروِف خدمت كنید، مصروِف كار كنید، قصد را خدایى كنید و آنچه را كه وظیفه شماست - و با 
انتخاب مردم این وظیفه بر دوش شما آمد - ان شاءاللَّ با اخالص و به بهترین وجهى انجام دهید. خدا هم به شما كمك خواهد كرد 

و ان شاءاللَّ خواهید توانست آنچه را كه مایه روسفیدى و سرافرازى شما پیش خدا و پیش بندگان خداست، به انجام برسانید.31

  فرهنگ سازى و تبلیغات در قضایای مربوطه ی خود
باید شما فرهنگ سازى كنید.مثالً مالحظه مى كنید كه نیروى انتظامى براى ترافیك، انیمیشن و كارهاى كارتونى در تلویزیون درست 
كرده كه خیلى موثر بوده؛ خیلى چیزهاى خوبى است. از این قبیل، شما در همه ى زمینه ها استفاده كنید. در همین مسأله ى ساخت 
و ساز، شما كارى كنید كه این ساخت و سازهاى اطراف تهران در چشم مردم و در فرهنگ عمومى، یك چیز منفى بشود؛ یعنى مردم 
احساس كنند كه این كار ضربه زدن به آســایش آنها و به زندگى آنهاست. اگر بتوانید در كارهاى گوناگون، فرهنگ سازى و مسائل 
تبلیغاتى را در نظر بگیرید، چیز خیلى مهمى است. در همین قضیه ى ترافیك و امثال آن هم به همین ترتیب مى توانید عمل كنید.32

كار شهردارى فقط ساخت وساز نیست. خوشبختانه در زمینه مســائل فرهنگى هم شما در گزارش خود مواردى را ذكر كردید. 
مسائل فرهنگى و اجتماعى شهر، بسیار مهّم است. سعى كنید روح دیانت و اخالق اسالمى را در فضاى شهر تهران سارى و جارى 
كنید؛ این كارى است ممكن و گره گشاى بسیارى از مشكالت است. خیلى از مشكالت ما ناشى از دور شدن از فضایل اخالقى است. 
هرچه از فضایل اخالقى فاصله بگیریم، مشكالت و گره هاى زندگى پیچیده تر و بیشتر خواهد شد. باید خود را به اخالق اسالمى 
و ملكات فاضله اسالمى نزدیك كنیم و این در محیطهاى فرهنگى شهردارى كاماًل امكانپذیر است؛ در كیفّیت اداره بوستانهاى 
شهرى كه ظاهر فرهنگى هم ندارد - محیطى است براى این كه مردم بیایند از آنها استفاده كنند - امكانپذیر است؛ در فرهنگسراها 
و در نوع كارهایى كه شهردارى در تهران مى كند - نصب تابلوها، تبلیغات، رفت و آمدها، ترافیك و همه چیزهاى دیگر از این قبیل 
- امكانپذیر است. شما مى توانید با همه این وسایل، اخالق فاضله را در مردم گسترش دهید. نّیت را این قرار دهید، برنامه ریزى را 
بر اساس این بگذارید؛ خداى متعال هم كمك و الهام خواهد كرد تا بتوانید راههاى صحیح را در این مورد پیدا كنید و پیش بروید.33

مسائل فرهنگى در همه شهرها به ویژه تهران به عنوان پایتخت جمهورى اسالمى ایران بسیار مهم است و باید به این مسئله توجه 
شود كه فرهنگ ما فرهنگ انقالب اسالمى و ارزشهاى دینى است.

باید ارزشهاى انقالب و اسالم در همه بخشهاى فرهنگى رعایت شود و این كار نیازمند تالش، انگیزه و عزم الزم است.34
فرهنگسراها ضمن داشتن محیطى معنوى و درس آموز همراه با فرهنگ اسالمى و انقالبى باید از مدیریتى متعهد، انقالبى و دینى 

برخوردار باشند.35

  تفاهم و همدىل اعضاء، منشأ خیر و صالح
براى كسب توفیق در وظایف شوراهاى اسالمى، شرط اول آن است كه اعضاء شوراهاى اسالمى هر شهر یا روستا در عمل با یكدیگر 

بایدها
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تفاهم و همدلى داشته باشند. بدون این شرط مهم، یقینا این نهاد تازه تأسیس نخواهد توانست براى مردم منشأ خیر و صالح گردد.36
همكارى اى را كه بحمداللَّ االن بین اعضاى شوراى شهر و همچنین بین شوراى شهر و شهردار وجود دارد، با همه نیرو حفظ كنید. شهردار 
توّجه داشته باشد كه شوراى شهر ریشه اوست؛ شوراى شهر هم مدیرى را كه انتخاب كرده، با همه وجود تقویت كند. با هم باشید. شوراى 
شهر، شهردار را تقویت كند؛ چون سربازى است كه او را به وسط میدان فرستاده است؛ بنابراین باید پشت جبهه او را به طور كامل داشته 
باشد. آن سرباز هم خود را از ریشه و اصل و پایه خود منقطع نداند؛ مّتصل به آن جا و منبعث از آن جا بداند. این، مجموعه واحد مدیریّت 
شهرى است. البته در سازمان ادارى جمهورى اسالمى براى شوراى شهر قیمى معین نشده است؛ چون منتخب مردم است و شهردار 

را هم انتخاب مى كند و كارها را با همین روشهاى درست و شیوه هاى سالم، پیش بینى و برنامه ریزى مى كند و سپس انجام مى دهد.37

  مبارزه با تجملگرایی در شهرداری !
شما آقایان نگذارید این تجربه ها تكرار شود. با رشوه - هر وقت خبر رسید - مقابله كنید؛ با تجّمل پرستى در هزینه هاى شهردارى، 

مقابله كنید. تجّمل پرستى، اصاًل مطلوب و مقبول نیست. اسراف و زیاده روى در مخارج، مقبول نیست.41
كارهایى  نظیر سفرهاى  بیهوده ، تجمل گرایى  و حقوق هاى  گزاف ، خالف  عدالت  است  و باید از آنها پرهیز كرد.42

  مبارزه با فساد رشوه خواری در شهرداری ها 
از جمله موضوعاتى كه من مى خواهم بسیار روى آن تكیه كنم، یكى این است كه در شــهردارى، جلِو سوءاستفاده ى مالى را 
بگیرید. این یك قلم بسیار مهم است. این، آن چیزى است كه بالشك در دوره ى قبل بوده، كم هم نبوده، زیاد بوده است و قابل 
انكار نیست. االن هم یقیناً هست، حاال شما خبر دارید، یا ندارید، گزارش مى رسد، یا نمى رسد - كه البد هم مى رسد - مبارزه ى 

با این هم از همه چیز، سخت تر است. جلِو این را با قاطعیت بگیرید و نگذارید سوءاستفاده شود. 
شما بر قانون و بر ضوابط قانونى، پاى بفشارید و مالحظه نكنید. این، آن چیزى است كه شما را پیش خدا سرافراز خواهد كرد و 
مظهر دیندارى شما از جمله، این چیزهاست. با رشوه خوارى در داخل شهردارى، به شّدت مقابله كنید. رشوه، جزو بزرگترین 
گناهان است؛ جزو بزرگترین عوامل تخریب نظامهاى سیاسى دنیاســت. هیچ كس هم وقتى مى خواهد به كسى رشوه بدهد، 
نمى گوید كه بدانید، این رشوه است دارم به شما تقدیم مى كنم! نه، رشوه را الى زرورقهاى گوناگون مى پیچند كه ظاهراً رشوه 

نیست؛ ولى واقعش رشوه است! جلوى رشوه را به جدیّت بگیرید.38
شهرداریها همواره در معرض افراد فرصت طلب و سودجو قرار دارند اما ارتباط با مردم و دسترسى آسان آنان به مدیران شهرداریها، 

موجب مى شود زمینه بسیارى از فرصت طلبى ها از بین برود.39
در داخل تشكیالت شهردارى با فساد مماشــات نكنید؛ چه فسادى كه مربوط به بیرون شــهردارى است و مى خواهد از ابزار 
شهردارى استفاده كند، چه فسادى كه خداى نكرده در درون هسته اى از هســته هاى شهردارى رخنه كرده باشد و در آن جا 

بایدها
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بخواهد گسترش پیدا كند و فضا و محیط امنى براى خود درســت كند. هرگونه مماشات با فساد و میدان دادن به آن، زیر پاى 
خود شما را خالى و امكان ادامه كار را براى شما دشوار خواهد كرد. نگذارید در هیچ جاى شهردارى فساد رخنه كند. البته كاِر 
دشوارى است. شهردارى جایى است كه انسان در آن با پول، با مردم، با مراجعان و با كسانى كه حاضرند براى بعضى از مقاصد 
خود ولخرجى كنند، مواجه مى شود. این طور جاها خیلى باید مراقب بود. این جاست كه تقواى الهى به درد مى خورد. تقوا زره اى 
است كه اگر انسان آن را پوشید، تیرهاى زهرآگین فساد و گناه در او كارگر نخواهد شد و او را از پا نخواهد انداخت. تقوا حصِن 
منیع انسان است. این كه این همه ما را به تقوا توصیه كرده اند، به خاطر همین است. بسیارى از خطاها و انحرافاتى كه مشاهده 
مى كنید، ریشه فكرى ندارد؛ نه این كه خیال كنید یك ایدئولوژى است كه كسى را به این نحوه عمل كردن وادار مى كند؛ نه، ریشه 
بسیارى از اینها در نفسانّیات خوِد انسان است. یك جا پاى انسان مى لغزد و جلوگیرى نمى كند؛ این لغزش ادامه پیدا مى كند و 
انسان در صدد توجیه برمى آید و براى خودش ایدئولوژى مى سازد. انسان گاهى مبناى فكرى درست مى كند تا خطاى خود را 
اصالح كند. جلِو خطاها و لغزشهاى خود را از همه جا بگیریم و بهتر از همه جا، اّوِل كار است و بهتر از اّوِل كار، پیشگیرى است. 

این، روح تقوا را در ما تقویت خواهد كرد.40

  تسهیل و ترسیع كار مردم
در مراجعات مردمى باید تسهیل و تســریع كار مردم، تكریم آنان و اعتماد سازى به عنوان چهار شاخص مهم مورد توجه جدى 

باشد.43
سخت گیریهاى  بى جا، معطل  كردن  و سر دوانیدن  مردم ، و استفاده  از برخى  روشهاى  غیراخالقى  در قبال  مردم  از جمله  مشكالتى  

است  كه  باید بموازات  مبارزه  قاطع  و پیگیر با فساد، حل  شود.44

  استفاده از روشهای علمی در اداره شهر
باید در اداره شهر از روشهاى علمى و محققان برجسته دانشگاهها نیز استفاده شود.45

از علم و فكر و برنامه و اشخاص عالِم استفاده كنید. هرچه مى توانید، عقول صاحبان عقل را بر عقل خودتان بیفزایید و ذخیره عقالنى 
خود را تقویت كنید تا بتوانید كارها را انجام دهید.46

بایدها
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   انگیزه های جناحی شام را  از كار اصلی باز ندارد
یك شرط اساسى آن است كه انگیزه هاى جناحى و حزبى، این شوراها را عرصه ى تاخت و تاز خود نكند و آن را از كار اصلى خود باز 
ندارد. توفیق نسبى شوراهاى دور دوم در مقایسه با دوره ى پیش از آن در بسیارى از كالنشهرها، آزمون عینى این حقیقت است.

دخالت جناح بندیها و انگیزه هاى حزبى و گروهى و شخصى و طایفگى در این وظیفه ى مهم، زهر مهلكى است كه شوراها را از كار 
مى اندازد و آن را كم سود و گاه، زیانبخش مى سازد.47

مناقشات سیاسى و جناحى و ورود در هر اقدامى كه اعضاء شوراى اسالمى را از اتحاد عملى خود دور كند، براى این شوراها مضر 
و ناروا است.48

   اختالف شورا و شهرداری 
مردم آمده اند، اقبال كرده اند و با یك شور و امیدى به چیز ناشناخته اى كه در تعبیرات ما و در شعارها و اظهارات، تصویرى از آن داشتند، 
رأى داده اند. این شما هستید كه مى توانید این ایمان مردم را مستحكم كنید. اگر بین خودتان بر سِر چیزهاى كوچك، دائم اختالفها وجود 
داشته باشد، یا بین شما و شهردار اختالفهایى و سرگرمیها و گرفتاریهاى گوناگون باشد، اجازه نمى دهد كه به مسائل، رسیدگى كنید.

اكثریت این مردم كه مردم فقیر و مردم محرومى هستند، ببینید چه چیزى الزم دارند و مشكلشان چگونه برطرف مى شود. من 
نمى گویم مشكالت فقرا را شما برطرف كنید. تا آن جایى كه مربوط به شوراى شهر است، و تا آن جایى كه مربوط به شهردارى 

است، شما برطرف كنید.
در مورد ارتباطاتتان با شهردار هم من مى دانم بین شهردار و اعضاى شورا اختالفاتى وجود دارد، ولى معتقدم این اختالفات، هیچ 
به مصلحت نیست. اصاًل اینها هیچ به صالح شورا و صالح مجموعه ى شهردارى و اینها نیست. همه هّمت كنید و اختالفات را كنار 
بگذارید؛ محور اصلى را بچسبید. اگر بنا باشد گرایشهاى گروهى و جناحى و حزبى و رفاقتى را وارد قضایا كنید، این كار به سامان 

نخواهد رسید.49

نبایدها
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   جنجال سیاسی بجای عمل به وظایف قانونی
یقیناً اگر شوراها به وظایف خود عمل مى نمودند و مردم را به نّیتها و كارآیى خودشان امیدوار مى كردند، استقبال مردم باز هم 
بیشتر مى شد. مردم مایلند در اداره ى كشور به وظیفه ى خود عمل كنند و سهم و حّق خود را نیز استیفاء نمایند. اگر كسانى هم 
كه در شوراهاى سراسر كشور انتخاب شده اند، ان شاءالَلّ به وظایف خود عمل كنند و از جنجال و غوغاگرى سیاسى و پرداختن به 
امورى كه وظایف آنها نیست، پرهیز كنند و به وظیفه ى خود بپردازند - كه وظیفه ى آنها اداره ى امور شهرها و روستاها و رسیدن 
به مشكالت مردم در محدوده ى وظایف خودشان است - بالشك عالقه ى مردم نسبت به این نهاد مهّم جمهورى اسالمى كه در 

قانون اساسى روى آن تأكید شده، بیشتر خواهد شد.50
مردم به نظام و نهادهاى آن عالقه مندند و توّقعى كه از مسؤوالن دارند، كار و خدمت و انجام دادن وظایفشان است. در این خصوص، 
فرقى بین شوراى شهر، مجلس شوراى اسالمى، دولت و بقیه ى دستگاهها نیست؛ هركدام وظیفه ى خود را انجام دهند، مردم را به 
خودشان عالقه مند و دلگرم خواهند كرد. اگر كسانى وظیفه ى خود را انجام ندهند، كوتاهى كنند، به كارهاى دیگر سرگرم شوند و 
احیاناً افساد كنند - كمااین كه در بعضى از موارد مشاهده شده است كسانى كه مردم آنها را براى كارى انتخاب كردند، به جاى این كه 
به آن كار بپردازند، به كارهایى پرداختند كه مطلقاً به نفع مردم نیست، بلكه به زیان مردم است - طبعاً مردم دلسرد خواهند شد.51

   جلوگیری از قانون فروشی در شهرداری
مسأله ى معامله ى ابزارگونه با قانون - به تعبیر رایج، قانون فروشى - هم مشكل دیگرى است كه آن زمان هم بود و بنده هم بارها 

تذّكر مى دادم! 52

   تهیه ى درآمد از هر طریق، چیز خوىب نیست
حاال گفتید كه دولت، بناست كمك كند؛ چه بهتر. اگر دولت مى تواند كمك كند، كمك كند، بسیار بهتر است؛ اما چنانچه دولت 
كمك نمى كند، شما اگر از یك راه قانونى معقول بى ضرر - كه نتایج سوئى نداشته باشد - درآمدى كسب كردید، چه بهتر، بسیار 
هم خوب است. عوارض، چیزى است كه باید مردم بدهند؛ اما اگر شما به قصد كسب درآمد، دست به كارهایى زدید كه نمى توانید 

عوارض فرهنگى آن را از پیش، درست محاسبه كنید بسیار مضّر است.53
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شـهرداری بـه عنـوان سـازمانی کـه سـروکارش با 
مـردم اسـت بایـد روح خدمتگـزاری و اخـاص را 
بیشـتر از جاهای دیگر داشـته باشـد. شـهرداری در 
سـه سـطح با مـردم در ارتباط هسـتند. سـطح اول 
خدمات به مـردم، سـطح دوم حفظ و توسـعه فضای 
سـبز و سـوم در سـطح فرهنگ. جدای از این سطوح 

شـهرداری باید به سـه مؤلفه در سـازمان خود توجه 
الزم بکند. اول مبارزه با فسـاد در سیستم شهرداری 
و بافـت مدیـران شـهری و دوم ارتقـاء سـطح علمی 
اداره شـهر و سـوم همکاری با سـایر دسـتگاه ها. در 
جـدول زیـر مجموعـه ای از وظایـف شـهرداری ها 
در اختیـار کاربـران ارجمنـد قـرار می گیـرد.

فصل سوم
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1.    شهرداری باید روح خدمتگزاری و اخالص را بیشتر از جاهای دیگر داشته باشد
شما هنوز خيلى كار در پيش داريد. آنچه انجام شده، ارزشمند است؛ اما نسبت به آنچه بايد انجام شود،كم است. همين مقدارى 
كه انجام داده ايد هم حقيقتاً براى مردم و مسؤوالِن منصف جاى شكرگزارى است. كارهاى خوب و اقدامات مفيدى صورت گرفته 
است. انسان رايحه طّيبه احساس خدمت را استشمام مى كند؛ مى بيند كه در مديريّت خدمت به مردم، احساس اخالص براى 
خدا وجود دارد. اين چيز خيلى باارزشى است؛ بخصوص در شهردارى كه با مردم سر و كار دارد. سازمانهايى كه سروكارشان با 

مردم بيشتر است، بايد روح خدمتگزارى و اخالص را بيشتر از جاهاى ديگر داشته باشند.1
شهرداريها و شوراى شهر كه بعد از اين انتخابات بر سِر كار آمدند، بايد جزو كســانى باشند كه خدمت به مردم را سرلوحه كار 
خود قرار دهند. از اين جا آغاز كنند. برنامه هاى زايد و منحرف كننده و حرفهاى غيرمرتبط به كار را كه عّده اى به آنها مبتال بودند 
و هستند، كنار بگذارند و فقط براى مردم كار كنند.2 مردم همواره در انتخابهاى مختلف نشان داده اند به دنبال خدمت رسانى 
در پرتو شاخص هاى اصلى انقالب و اسالم هستند و شوراى اسالمى شهر تهران و مجموعه شهردارى بايد با برادرى و همكارى 

مبتنى بر منطق و قانون، براى خدمت رسانى بيش از پيش به مردم تالش كنند.3
بايد با روحيه اى  بسيجى  يعنى  با »احساس  تكليف ، بدون  توقع ، فداكارانه ، بدون  خودنمايى  و براى  رضاى  خدا« كار كرد و حتى  
يك  روز را براى  خدمت  به  مردم  از دســت  نداد.4 در اين راه ثابت قدم باشــيد و آن را ادامه دهيد. شروع، چيز مباركى است؛ اما 
كافى نيست. »اّن الّذين قالوا ربّنا اللَّ ثّم استقاموا تتنّزل عليهم المالئكة«. وقتى استقامت ورزيديد، در راهى پاى فشرديد و آن 
را استمرار داديد، ارزش آن مضاعف مى شود. به شروِع خوب اكتفا نكنيد؛ بنا را بگذاريد بر ادامه راه، همراه با دّقت و مالحظه و 

مراعات همه شرايطى كه براى ادامه اين راه الزم است. بنابراين راه خدمت رسانى و اهتمام به آن را ادامه دهيد.5
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2.    استفاده از روش های غیراخالقی در برخورد با مردم باید حل شود
در مراجعات مردمى بايد تسهيل و تسريع كار مردم، تكريم آنان و اعتماد سازى به عنوان چهار شاخص مهم مورد توجه جدى 
باشد.6 سخت گيريهاى  بى جا، معطل  كردن  و سر دوانيدن  مردم ، و استفاده  از برخى  روشهاى  غيراخالقى  در قبال  مردم  از جمله  
مشكالتى  اســت  كه  بايد بموازات  مبارزه  قاطع  و پيگير با فساد، حل  شود.7 شــهرداريها همواره در معرض افراد فرصت طلب و 
سودجو قرار دارند اما ارتباط با مردم و دسترسى آسان آنان به مديران شــهرداريها، موجب مى شود زمينه بسيارى از فرصت 

طلبى ها از بين برود.8

3.    رسیدگی به مسئله گیاه و بوستان و درخت جزو مسائل اصلی کشور است
مسئله ى گياه و بوستان و درخت و اين چيزها جزو مسائل اصلى است؛ اينها را جزو  مسائل فرعى نبايد به حساب آورد. درست 
است كه در شمارش مسائل اساسى كشور، چشمها و نگاه ها به سمت اقتصاد، به سمت فرهنگ، به سمت مسائل پولى، به سمت 
مسائل سياسى كشانده ميشود - معموالً اينجور است - ليكن اگر با دقت نگاه كنيم، مسائلى كه مربوط به زيست انسانى است، 
بيشتر از آنها اهميت دارد. سياست براى چيست؟ اقتصاد براى چيست؟ خدمات گوناگون شهرى و كشورى براى چيست؟ اصاًل 
پيشرفت كشور براى چيست؟ پيشرفت براى اين است كه انسانها زندگى سالم و مطلوبى داشته باشند. اگر محيط زيست تخريب 
شد، همه ى اينها باطل خواهد شد.اهميت محيط زيست اينجاست. واقعاً اگر ما به مسئله ى آب، خاك، هوا و آن چيزهائى كه 
منتهى ميشــود به اين چيزها - مثل مراتع، مثل منابع طبيعى، مثل جنگلها، مثل وضع شهرسازى - نپردازيم، زندگى مردم 
شيرين نخواهد شد. صنعت و پيشرفت صنعتى و درآمدهاى فزاينده ى كشور و افتخارات گوناگون علمى، متن زندگى و واقعيت 
زندگى را شيرين نميكند؛ همه ى اينها بايد مقدمه باشد براى اينكه مردم زندگى ســالم و شيرين و مطلوب داشته باشند. از 
جمله ى چيزهائى كه مساس مستقيم دارد، مسئله ى محيط زيست است، محيط زندگى انسانهاست، مسئله ى آب و هواست. آن 
وقت ريشه هاى آن، بنيانهاى آن، كه خاك است و جنگل است و درخت است و بقيه ى چيزها، اهميت درجه ى يك پيدا ميكند.

من خواهش ميكنم مسئولينى كه در بخشهاى مختلف هستند، به اين نكته توجه كنند كه نگاه به مسئله ى آب و هوا، نگاه به 
مسئله ى غبار، نگاه به مسئله ى دود، نگاه به مسئله ى هواى سالم، نگاه به مسئله ى آب سالم، نگاه به محيط زيست سالم، نگاه به 

مسئله ى جنگلها، نگاه هاى اصلى است؛ اينها را در متن برنامه ها، در مجارى همه ى برنامه هاى زندگى بگنجانند.9

4.   باید جلوی تعرض به جنگل ها و مراتع گرفته شود
آن چيزى كه من ميخواهم تأكيد كنم، هم به وزارت كشاورزى و منابع طبيعى، هم به محيط زيست، و هم به همه ى كسانى كه 
دست اندركار هستند، اين است كه مراقبت كنيد اين دائره ى غصب و تصرِف نابجا و غلط توسعه پيدا نكند و جلويش گرفته شود. 
متصرفين را قطع يد كنيد. هم خبرهاى زيادى ميرسد، هم انسان خودش مشاهده ميكند - تا آنجائى كه حاال انسان در رفت 

واژگان کلیدی
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و آمدها، در سفرها فرصت پيدا ميكند از نزديك ببيند؛ يا كسانى كه از نزديك ديدند و مورد وثوقند، مى آيند اطالع ميدهند - 
متأسفانه با تعرض به جنگلها و تعرض به مراتع، به كشور و به مردم كشور ظلم شده است. زمينهاى مراتع را در جاهاى مختلف، 
بخصوص در نزديكى شــهرهاى بزرگ، مورد تعرض قرار دادند و ضايع كردند؛ جلوى اين را بايد بگيريد؛ وااّل ما اينجا يك دانه 
درخت بكاريم، دو تا درخت بكاريم، يا مثاًل هزاران درخت در سطح كشور كاشته بشود، اما معادل آن، درختهائى كه عمرهاى 
طوالنى دارند و ميتوانند بمانند و ميتوانند منشأ اســتفاده قرار بگيرند - و از جنگل چقدر استفاده هاى چوبى ميشود كرد، در 
حالى كه جنگل هم مطلقاً تكان نخورد و مورد نقص قرار نگيرد - از بين بروند؛ اين كار به نتيجه نميرسد. اين كارِ خيلى سودآورى 

نيست كه انسان از اين طرف درست كند، از آن طرف چيزهاى اصلى را از دست بدهد؛ اين را خيلى بايد مراقبت كنيد.13
من گاليه اى كه بايد بكنم از مجموع مسئوليِن مسئله ى درخت و درختكارى و جنگل و اين چيزها، اين است كه ما اينجا دانه دانه 
درخت ميكاريم، اما صدها صدها و هزارها هزارها درخت در جاهائى كه نبايد قطع شود، بى جهت قطع ميشود؛ اين خيلى اشكال 
بزرگى است كه وجود دارد. عالوه بر اينكه آبادى ها و سبزى هاى اطراف شهرهاى بزرگ به غلط و به غصب در اختيار افرادى قرار 
گرفت كه ميخواستند از زمين سوء استفاده كنند و هنوز هم دارند ميكنند، و سبزى تبديل شد به سيمان و آهن و اينها - كه 
اين يك مصيبتى براى شهرهاست - مجموعه ى جنگلى كشور هم مورد تهديد جدى قرار داشت و قرار دارد؛ كه بايد جداً از آن 
جلوگيرى شود. اين، هم وظيفه ى دولت است، هم وظيفه ى مجلس است، هم وظيفه ى شهردارى هاست، هم وظيفه ى قوه ى 
قضائيه است؛ هر كدام به نحوى بايد جلوى پيشرفت اين حركت غلطى را كه امروز متأسفانه در كشور ما وجود دارد، بگيرند.14

5.   در مبارزه با فساد، از هیچ چیز نترسید
 از هيچ چيز نترســيد و بــه خدا تــوّكل كنيد. بدانيــد كه اگر بــراى خــدا كار كرديد، خدا به شــما كمــك خواهد كرد: 
»من كان للَّ كان اللَّ له«؛ هركس براى خدا باشــد، خدا براى اوست. قوانين و نواميس طبيعت در خدمت او حركت مى كند و 
مثمر ثمر مى شود. هر كس راه نيك را براى خدا انتخاب كند، خداى متعال ادامه اين راه را تا وقتى كه او هّمت و اراده دارد، براى 
او هموار خواهد كرد؛ يعنى هر قدمى برداريد، قدم بعدى براى شما مفتوح خواهد شد و همين طور كه پيش برويد، خداى متعال 
گشايشهاى پى درپى را براى شما به وجود خواهد آورد. به خدا توّكل كنيد، از هيچ چيز نترسيد و مالحظه تهديدها و اخمها را 
نكنيد. البته اين به معناى آن نيست كه از دشمنيها غفلت كنيد؛ نه، غفلت هم نكنيد. واقعاً اژدهاى هفت سِر فساد مالى چيزى 

نيست كه به اين آسانيها بشود آن را ريشه كن كرد. آنچه من دريافته ام، اين است:
   گفت اژدرهاست او كى خفته است    از پى بى آلتى افسرده است 

 تصّور نكنيد كسانى كه از مصادره زمينهاى ملى و از قانون شــكنى به سرمايه هاى بى حساب دست يافته اند و جريانهاى مالى 
را با ويژه خواريهاى خود به سمت جيبهايشان ســرازير كرده اند، االن كه شما سِر كار آمده ايد، آرام بنشينند و دست از پا خطا 
نكنند؛ نخير، اينها توطئه خواهند كرد؛ از نقاط ضعف استفاده خواهند كرد؛ نقاط ضعفى خواهند آفريد تا از آنها استفاده كنند. 
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بايد مراقب اينها باشيد.15
در داخل تشكيالت شهردارى با فساد مماشات نكنيد؛ چه فسادى كه مربوط به بيرون شــهردارى است و مى خواهد از ابزار 
شهردارى استفاده كند، چه فسادى كه خداى نكرده در درون هســته اى از هسته هاى شهردارى رخنه كرده باشد و در آن جا 
بخواهد گسترش پيدا كند و فضا و محيط امنى براى خود درست كند. هرگونه مماشات با فساد و ميدان دادن به آن، زير پاى 
خود شما را خالى و امكان ادامه كار را براى شما دشوار خواهد كرد. نگذاريد در هيچ جاى شهردارى فساد رخنه كند. البته كاِر 
دشوارى است. شهردارى جايى است كه انسان در آن با پول، با مردم، با مراجعان و با كسانى كه حاضرند براى بعضى از مقاصد 
خود ولخرجى كنند، مواجه مى شود. اين طور جاها خيلى بايد مراقب بود. اين جاست كه تقواى الهى به درد مى خورد. تقوا زره اى 
است كه اگر انسان آن را پوشيد، تيرهاى زهرآگين فساد و گناه در او كارگر نخواهد شد و او را از پا نخواهد انداخت. تقوا حصِن 
منيع انسان است. اين كه اين همه ما را به تقوا توصيه كرده اند، به خاطر همين است. بسيارى از خطاها و انحرافاتى كه مشاهده 
مى كنيد، ريشه فكرى ندارد؛ نه اين كه خيال كنيد يك ايدئولوژى است كه كسى را به اين نحوه عمل كردن وادار مى كند؛ نه، 
ريشه بسيارى از اينها در نفسانّيات خوِد انسان است. يك جا پاى انســان مى لغزد و جلوگيرى نمى كند؛ اين لغزش ادامه پيدا 
مى كند و انسان در صدد توجيه برمى آيد و براى خودش ايدئولوژى مى سازد. انسان گاهى مبناى فكرى درست مى كند تا خطاى 
خود را اصالح كند. جلِو خطاها و لغزشهاى خود را از همه جا بگيريم و بهتر از همه جا، اّوِل كار است و بهتر از اّوِل كار، پيشگيرى 

است. اين، روح تقوا را در ما تقويت خواهد كرد.16

6.   شــهرداران باید امانتدار رأی، اعتماد، محیط زندگی و اخالق و فرهنگ مردم 
باشند

سالمت بافت مديران شهرى بسيار مهم است زيرا بى توجهى به اين بافت، موجب بروز مشكالت عديده و تأثيرگذارى آنها بر 
زندگى روزمره مردم مى شود، لذا بايد در انتخاب مديران در ســطوح مختلف دقت و اهتمام الزم براى رعايت معيارها انجام 

گيرد.17
شوراهاى  شهر و شهرداران  سراسر كشور بايد امانتدار »رأى ، اعتماد، محيط زندگى  و اخالق  و فرهنگ  مردم « باشند كه  يكى  از 
مصداقهاى  مهم  امانتدارى  رأى  مردم ، انتخاب  شهرداران  »امين ، قابل  اعتماد، با كفايت ، پاكدامن ، متدين ، شجاع ، ساده  زيست ، 

مردمدار و مقيد به  انضباط مالى « است .18

7.   شهردار باید به شورای شهر توجه داشته باشد و شورا هم شهردار را تقویت کند
همكارى اى را كه بحمداللَّ االن بين اعضاى شوراى شهر و همچنين بين شوراى شهر و شهردار وجود دارد، با همه نيرو حفظ 
كنيد. شهردار توّجه داشته باشد كه شوراى شهر ريشه اوست؛ شوراى شهر هم مديرى را كه انتخاب كرده، با همه وجود تقويت 
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كند. با هم باشيد. شوراى شهر، شهردار را تقويت كند؛ چون سربازى است كه او را به وسط ميدان فرستاده است؛ بنابراين بايد 
پشت جبهه او را به طور كامل داشته باشد. آن سرباز هم خود را از ريشه و اصل و پايه خود منقطع نداند؛ مّتصل به آن جا و منبعث 
از آن جا بداند. اين، مجموعه واحد مديريّت شهرى است. البته در ســازمان ادارى جمهورى اسالمى براى شوراى شهر قيمى 
معين نشده است؛ چون منتخب مردم است و شــهردار را هم انتخاب مى كند و كارها را با همين روشهاى درست و شيوه هاى 

سالم، پيش بينى و برنامه ريزى مى كند و سپس انجام مى دهد.19

8.   در اداره شهر از علم و فکر و برنامه و اشخاص عاِلم استفاده کنید
بايد در اداره شهر از روشهاى علمى و محققان برجسته دانشگاهها نيز استفاده شود.20 اين بسيار ضرورى و الزم است؛ من هم 
روى اين موضوع تكيه مى كنم. از علم و فكر و برنامه و اشخاص عالِم استفاده كنيد. هرچه مى توانيد، عقول صاحبان عقل را بر 

عقل خودتان بيفزاييد و ذخيره عقالنى خود را تقويت كنيد تا بتوانيد كارها را انجام دهيد.21
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