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سال ۱۳۷۷، بند صد قانون اساسی محقق شد و جمهوری اسالمی در زنجیره تکمیل دولت سازی اش، شوراهای اسالمی شهر و 
روستا را تاسیس کرد. این نهاد به عنوان نهادی نوپا در اوایل دهه سوم انقالب در جهت ارتقای سطح کارآمدی نظام تاسیس شد. 
از این روست که رهبر انقالب اسالمی در مناسبت های مختلف درباره اهمیت شــوراهای اسالمی نکاتی را فرموده اند. ایشان در 
دیدارشان با مجموعه منتخب مردم در اولین شوراهای اسالمی، با اشاره به آیه شریفه » َوأَمُرُهم ُشوری بَیَنُهم « شوراها را نمونه ای 

از مشورت مومنین دانستند.
آیت اهلل خامنه ای حل مسائل جاری و روزمره مردم به دست خود مردم را از اثرات تشکیل شوراها دانستند که اگر رخ دهد سبب 

افزایش » اعتماد عمومی« خواهد شد.
این کتابچه حاوی ۸ نکته درباره اهمیت شوراهای اسالمی شهر و روستا از  نگاه رهبر انقالب اسالمی است که به همراه متن برگزیده 

بیانات در اختیار خوانندگان قرار می گیرد.
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1.مومنینکارهایشانرابامشورتانجاممیدهند
اسالم در ضمن این که احکام الهی و اراده الهی را در هدایت و صالح انسانها دارای کمال تأثیر می داند، اراده انسان، حضور انسان و 
حضور آحاد مردم را هم در همه کارها پیش بینی کرده است. یك نمونه آن همین مسأله شوراست. خدای متعال در عالئم مؤمنین 
می فرماید: »و امرهم شوری  بینهم«)۱(؛ کارهایشان را با مشورت انجام می دهند. البته مشورت، با شکلهای مختلفی ممکن است 
انجام گیرد؛ این هم یك شکل از اَشکال مشورت است. در داخل شــهر و در داخل بخش، می نشینید و با هم مشورت می کنید؛ 
نقصهای موجود و مشکالت موجود و آن چیزهایی را که مربوط به شوراهاست - البته ممکن است نقصهایی هم باشد که به وظایف 
شوراها مربوط نشود - رسیدگی و به آنها عمل می کنید؛ مثل این است که سرتاسر پیکر ایران اسالمِی بزرگ، با نبِض خون تازه 
انقالبی و اسالمی می زند و حرکت می کند. مسؤوالن و شوراهای هر شهر و روستا، برای رفع مشکالت مردم، در همان شهر و روستا 

فکر می کنند. این خیلی فرصت خوبی است.۱

2.انتخاباتشوراها؛گامیبسویتحققکاملقانوناساسی
خدای متعال را شکر گزاریم که در انتخابات شوراها یك نهاد دیگر برای خدمت به مردم تأسیس شد و ملت ایران یك گام دیگر به 
تحقق کامل قانون اساسی مترقی جمهوری اسالمی نزدیك گشت. اکنون که در سالروز پیام امام عزیز و در سالی که به نام گرامی 
آن یگانه ی دوران نامگذاری شــده، این نهاد اصیل آغاز به کار می کند، از صمیم قلب آرزو می کنم که شوراهای اسالمی شهر و 
روستا بتواند در سمت اهداف واال و انقالب بنیانگذار نظام اسالمی تالش و فعالیت کند و در چهارچوب تکالیف قانونی خود به رفع 

مشکالت مردم بپردازد.2

3.تحکیمپایههایانقالبدرکشورباتشکیلشوراها
مردم به این شوراها اقبال کنند، به این انتخابات توّجه کنند، در آن شرکت نمایند، آن را جّدی بگیرند و هدف هم عبارت باشد از 
این که اهدافی که در قانون اساسی برای تشکیل شوراها معّین شده است - اهداف خدایی، اهداف انقالبی، اهدافی که در جهت 
تحکیم پایه های انقالب و استحکام قدرت انقالب و حکومت انقالبی در کشور است - تحّقق پیدا کند. من توصیه می کنم که همه 

این انتخابات را جّدی بگیرند و مهم بشمارند و در آن شرکت کنند..۳
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4.شوراهاياسالميدرمقابلنظامهاياستبدادي
اصل ایجاد شوراهای اسالمی شهر و روســتا در قانون اساسی، نشــان دهنده اهتمام نظام جمهوری اسالمی ایران به مجموعه 
 متنوع فکرها، مشورت ها و دیدگاه ها در اداره امور کشور اســت و این موضوع، نقطه مقابل نظام های ارتجاعی و استبدادی است.

افتخار جمهوری اسالمی ایران این است که از روز اول، آراء، افکار و خواست مردم، مورد توجه جدی قرار گرفته است.4

5.حلمشکالتمردمتوسطشوراها
هیچ عبادتی باالتر از خدمت به مردم نیست؛ چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا. وظایفی که برای شوراها در قانون ذکر شده، 
همان وظایفی است که اگر شوراهای ما ان شاءاهللَّ بتوانند این وظایف را به طور کامل به انجام برسانند، بسیاری از مشکالت جاری 

مردم برطرف خواهد شد و این موارد را قانون گذاران با دّقت در قانون اساسی و در قانون عرفی معّین کرده اند5.

6.افزایشاعتمادعمومي
شوراها از مظاهر مشارکت مردمی و برای تسهیل امور مردم است.6

شوراها طبق قانون اساسی مدیریت شهر و روستا را بر عهده دارند و نمادی دیگر از اداره ی کشور به دست مردم را در برابر چشم 
همگان می گذارند. توفیق شوراها در دستیابی به این هدف، سرمایه ی ارزشمند »اعتماد عمومی« را افزایش می بخشد و زمینه 

ساز حضور پرنشاط مردم در همه ی عرصه های پیشرفت و توسعه ی کشور می شود.۷
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7.انتخاببرايحلمسائلجاريزندگي
انتخابات شوراها هم از این جهت مهم است که کار روزمره ی مردم و زندگی شهر و روستایی مردم، متوقف به این انتخابات است. 
اگر انسانهای صالح، کارآمد، بانشاط، مؤمن، نجیب و امین در انتخابات شوراها انتخاب شوند، خیال مردم از لحاظ مسائل جاری 
روزمره ی زندگی - که با آن سر و کار دارند - راحت خواهد شد. شما اگر آن کسی را که می پسندید و می خواهید، انتخاب نکردید، 

آن کسی که شما نمی پسندید، انتخاب خواهد شد و رأی خواهد آورد. بنابراین، رأی خودتان را به میدان بیاورید.۸
اگر مردم عادت کنند که برای اداره ی اموِر روزمّره ی شهری یا روستایی خودشان، کسانی را با شناخت انتخاب کنند، این خیلی 
کمك خواهد کرد؛ هم به پیشرفت امور کشور، هم به آشنا شدن مردم با وظایفی که بر عهده ی آنهاست و باید انجام گیرد و البته 

سودش هم به خود مردم برمی گردد.9

بسیار بجاست که مردم بدانند هر کسی را انتخاب می کنند، مسؤولیتهایی در مقابل این انتخاب بر دوش آنهاست؛ همچنان که اگر 
انتخابشان انتخاب خوبی باشد و ان شاءاهلَلّ به وسیله ی آن شخِص منتخب، کارهای خوبی برای مردم و کشور انجام گیرد، ثوابها 
و اجرهایی هم به آنها منتقل می شود. به همین علّت اســت که باید حقیقتاً دّقت کنند تا افراد دلسوز، متدیّن و کارآمدی را که 
متناسب با این کارند، انتخاب کنند؛ چون کارآمدی به حسب کاری که ما یك شخص را برای انجام آن در نظر می گیریم، متفاوت 
است. کارآمدِی این شورا با کار آمدِی فالن شغل یا ِســَمت دیگر تفاوت می کند. مردم می دانند که شوراهای شهر و روستا برای 
چیست. پس کسی را که احساس می کنند، فکر می کنند، تشخیص می دهند و احراز می کنند، مناسب با این کار انتخاب کنند. 
البته دیانت او، تقوای او و دلسوزی او را حتماً تشخیص دهند. مردم نباید افرادی را که دلسوز، عالقه مند و متدیّن نیستند، به مراکز 

تصمیم گیریشان بفرستند؛ زیرا برایشان وزر و وبال درست خواهند کرد. این توصیه ی من به مردم است.۱0
شوراها، مشاورینی امین برای مسئوالن دولتی مسؤوالن محترم دولتی، شوراها را مشاور امین خود بدانند و تا سر حد امکان به 

آنها در عمل به وظایف خود کمك کنند.۱۱
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8.تاثیرشورايشهرتهرانبردیگرشوراها
شورای شهر تهران بر روی شوراهای اسالمی شهرها در سرتاسر کشور تأثیر گذاشته؛ این چیز مهمی است؛ این اثر مهمی است. به 
شما نگاه کردند؛ از شما فرا گرفتند و تأثیر کار و حرف و نیات شما را انسان در شوراهای دیگر مشاهده می کند. اینها اهمیت کار 

شورای شهر تهران را نشان می دهد.
تهران اگرچه یك شهر است - حاال به قول شماها کالن شهر - اما یك صورت کوچکی از کل کشور است در زمینه های مختلف؛ 
مسکن، راهسازی، محیط زیست، حتی مسائل سیاسی، اجتماعی و مسائل فراوانی که مبتالبه ماست در کشور؛ همه ی اینها در 
تهران به شکل واضح و برجسته یی دیده می شــود و وجود دارد. بنابراین، اداره ی شهر تهران را مطلقاً نباید دست کم گرفت و به 
نظر من خدمتی که شماها دارید در شورای شهر تهران می کنید، خدمت برجسته یی است؛ خدمت مهمی است، این خدمت را 

مغتنم بشمارید.
من هرچه به مسائل مربوط به شورای شهر نگاه می کنم، حقاً و انصافاً می بینم که کار شورای شهر کار بسیار مهمی است و مردم 
با انتخاب شماها احساس می کنند که کار درستی انجام داده اند و تشکیل این شورا با این افراد، یك حرکت رو به جلو در کارهای 
کشور و در کار عموم بود. حقاً مردم در میدان حضور پیدا کردند، شماها را انتخاب کردند و شما خوب عمل کردید و خوب انتخاب 
کردید. در آینده هم همین طور عمل کنید. من معتقدم حضور شماها در شورا و این فعالیت مثبتی که شماها در شورا داشتید، 
هرچه ادامه پیدا کند، به نفع مردم و به نفع کشور و به نفع حرکت انقالب هست. کارهای فرهنگِی خوبی شده، کارهای اجتماعِی 
خوبی شده، کارهای عمرانی و آبادسازی های خوبی شده، مشکالتی از مردم برداشته شده؛ همین کارهایی که جلوی چشم مردم 

است و مردم می بینند و اینها را حس می کنند.
شماها هستید که شــهردار تهران را معین می کنید، انتخاب می کنید، بعد او را پشتیبانی می کنید، او را هدایت می کنید در آن 

سمتی که الزم است.۱2
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