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  بسمه تعالي
  قدمه م 

 29 روزوري در ، همزمان با دوازدهمين دوره انتخابات ریاست جمه شوراهاي اسالمي شهر و روستاپنجمين دوره انتخابات 

 ب راي را اننگهب  ش وراي نظ ر توانس ت کشور این زمان وقتي نهایي و تأیيد شد که وزارت .شودمي برگزار 96 اردیبهشت

 عوام ل رايب  ک ار س ختي و رمضان مبارک ماه با خردادماه همزماني دليلبه ماهاردیبهشت در 96 سال انتخابات برگزاري

 کند. جلب انتخابات، اجرایي

 دوره اول ين ارک  ب ه در آغ از 1378 از س ال« شوراها» در این پژوهش با مطالعه و بررسي سه پيام رهبر معظم انقالب دربارۀ 

روس تا   و هرش  اس المي شوراهاي دوره سومين کار به آغاز مناسبت بهروستا تا پيام سوم ایشان) و شهر اسالمي شوراهاي

س تخرا  و اهاي کانوني ای ن س ه پي ام ها، مولفهتذکرات، توصيه هاي محوري،شاخص، متن کامل پيام ها، 1386در سال 

 آورده شده است. 

کش ور و  ب ه تخ دم ب راي نهادي» ،«براى منتخبان امتحان الهى عرصه ى»شوراها را  ،هارهبر معظم انقالب در این پيام

 ي ب راي نه اد» و « مردم ي و مش ارکت مردمساالرى دین ى مظاهر از»، «اساسي قانون کامل تحقق براي گامي»، «مردم

وري از د»، «الهـی بزرگ تکلیفدرنظرگرفتن  »هایي چون ارزیابي کرده و بر شاخص« عيني مشکالت يعملگرایانه حل»

، «المیاسـ شهر مختصاتتوجه به  »، «تفاهم و همدلي در شوراها »، «هاي شخصيحزبي و رفاقت و جناحي هاي انگيزه

ر، تأکي د به عنوان توص يه و ت ذک« انقالبی و دینی هایصالحیت و کارداني»و « روستاها و شهرها اصالت و هویت حفظ»

 فرمودند. 

س ان  رو روس تا،  اميد است شناخت مفاهيم کانوني و محورهاي اصلي پيام هاي رهبر معظم انقالب دربارۀ شوراهاي اسالمي شهر

 توج ه ب هين هاي خبري بویژه ب ا عنای ت ب ه اولوی ت دادن  ب ه روس تاها و هم ن سازي و تهيه گزارشرا در مسير برنامه ملي

 هاي حزبي و جناحي، یاري رساند.، به دور از انگيزه«اسالمي شهر»  مختصات
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  (08/02/1378)روستا  و شهر اسالمی شوراهای دوره اولين کار به آغاز مناسبت انقالب به معظم رهبر پيام 

 انقالب معظم رهبر پیام متن( الف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 تحق ق ب ه یگ رد گ ام ی ک ای ران مل ت و ش د تأسيس مردم به خدمت براي دیگر نهاد یک شوراها انتخابات در که گزاریم شکر را متعال خداي

 دوران يیگان ه نآ گرام ي ن ام ب ه ک ه س الي در و عزی ز ام ام پي ام سالروز در که اکنون. گشت نزدیک اسالمي جمهوري مترقي اساسي قانون کامل

 انق الب و واال اه دا  س مت در بتواند روستا و شهر اسالمي شوراهاي که ميکنم آرزو قلب صميم از ميکند، کار به آغاز اصيل نهاد این شده، نامگذاري

 .بپردازد مردم مشکالت رفع به خود قانوني تکاليف چهارچوب در و کند فعاليت و تالش اسالمي نظام بنيانگذار

 ای ن ب ه ميتوان د بفنائه، حلت يالت االرواح علي و عليه اهلل سالم آزادگي و حق راه مجاهدان پيشواي و شهيدان ساالر شهادت ایام با مناسبت این تقارن

 .دهد ارقر خدمت و تقوا و امانت از یيذخيره ما ملت و کشور براي را آن و ببخشد عاشورایي صفاي و اخالص طراوت اسالمي، يپدیده

 انتظ ار محت رم ش وندگانانتخاب از ان د،برگزیده مس ووليت ای ن ب راي را خ ود اعتماد مورد اشخاص سراسري، انتخاباتي در مردم بحمداهلل که اکنون

 مع ين ش وراها ای ن ب راي ونقان در که وظایفي اداي به را خود توان يهمه کشيده دوش بر را مسووليت این بار الهي فضل به اميد و تکيه با که ميرود

 .دهند قرار خود هايانگيزه يهمه يسرلوحه است عبادات بزرگترین از که را مردم به خدمت و کنند مصرو  است،

 س ود ب ه اس ت، دهش  مح ول ش وراها ب ه که اموري در مردم مشارکت جلب براي گرانبها امکان این از که است الزم هم محترم مسووالن و دولت بر

 .بکنند را استفاده حداکثر ملت و کشور

 :تذکردهم اموري به را مربوط مسووالن و شوراها محترم اعضاء ميدانم شایسته مردمي نهاد این فعاليت يطليعه در اکنون

 و تف اهم ک دیگری ب ا عم ل در روس تا ی ا شهر هر اسالمي شوراهاي اعضاء که است آن اول شرط اسالمي، شوراهاي وظایف در توفيق کسب براي - 1

 .گردد صالح و خير منشأ مردم براي توانست نخواهد تأسيس تازه نهاد این یقينا مهم، شرط این بدون. باشند داشته همدلي

 .است ناروا و مضر شوراها این براي کند، دور خود عملي اتحاد از را اسالمي شوراي اعضاء که اقدامي هر در ورود و جناحي و سياسي مناقشات

 و آن ان مي ان در حض ور و  م ردم با خود دائمي ارتباط محترم اعضاء است، مردم امور تسهيل براي و مردمي مشارکت مظاهر از شوراها که آنجا از - 2

 .سازند آسان خود، به را مردم دسترسي و بدانند خود مستمر يوظيفه را آنان مشکالت از اطالع

 ب ه را خ ود ایفوظ  ش وراها اعض اء. ش ود رعای ت کام ل ط ور ب ه عمل و قول در باید شده معين قانون در که اسالمي شوراهاي وظایف و حدود - 3

 انج ام ب ه ق ادر ت،دول  و کش ور ه ايواقعيت خاطر به یا و نشده بينيپيش قانون در که را چيزي و بگمارند همت آن تحقق بر و بشناسند درستي

 .نسازند مأیوس اسالمي شوراهاي اقدام و کمک از را مردم و ندهند وعده نيستند، آن دادن

 در اس المي وراهايش . اس ت انقالب ي و دین ي صالحيتهاي و کارداني شود، رعایت باید که خصوصيتي مهمترین دهياران، و شهرداران انتخاب در - ۴

 .بورزند را اهتمام کمال برگزیدگان این اجرایي توانایي و تدین و امانتداري به است الزم مهم انتخاب این

 ب ه روس تاها، اس المي شوراهاي يبوسيله یا مستقيما ايسابقهبي و عظيم خدمات سازندگي جهاد جوانان همت به اسالمي انقالب از پس چه اگر - ۵

 زی ادي تنگناه اي هب  دارن د دوش ب ر را کشور يآذوقه تأمين سنگين بار که عزیز روستانشينان و روستاها حال این با است شده کشور روستاهاي

 .دچارند

 .گيرد قرار کشوري مسووالن يبرنامه صدر در روستا اسالمي شوراهاي و روستاها به توجه است الزم

 و گيرن د ارک  ب ه مقص ود ای ن تأمين جهت در را شهري خدمات و کرده توجه "اسالمي شهر" مختصات به خود هايفعاليت در شهري شوراهاي - 6

 دماتخ  تقس يم در ع دالت اس المي، ش هر در. کنن د توج ه کام ل ط ور به اسالمي يطيبه حيات با متناسب شهرسازي و معماري به بخصوص

 طبيع ي، ص فاي و ع تطبي حفظ زیبایي، و آبادي و عمران انقالبي، و اسالمي مظاهر اعتالي و ظهور معنوي، امنيت و روحي آرامش تأمين شهري،

 .گيرد قرار توجه مورد باید هم با همه

 .دکنن کمک خود وظایف به عمل در آنها به امکان حد سر تا و بدانند خود امين مشاور را شوراها دولتي، محترم مسووالن - 7

 ب دون. دارن د مب ذول زني اسالمي شوراهاي به را خود کمک و همکاري اند،کرده حمایت خود منتخبان از همواره که نيز کشور سراسر عزیز مردم - 8

 .بود نخواهند خود وظایف به عمل بر قادر شوراها یقينا همکاري و کمک این

 ه ايهيئت ش ور،ک وزارت بخص وص محت رم دول ت: ان دکرده همکاري و اقدام بزرگ کار این تحقق در که مسووالني و ها دستگاه يهمه از پایان در

 يهم ه توفيق ات و کنمم ي تش کر ص ميمانه اندرکاردست هايدستگاه دیگر و انتظامي نيروهاي اسالمي، جمهوري سيماي و صدا نظارت، محترم

 .نمایممي مسألت متعال خداوند از را شما
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 روستا و شهر اسالمی شورای دربارة انقالب معظم رهبر پیام هایمؤلفهترین مهم نمودار( ب

 

 روستا و شهر اسالمی شورای دربارة انقالب معظم رهبر پیام محوری هایشاخص نمودار (ج

 

نهادی برای خدمت به مردم

گامی برای تحقق کامل قانون اساسی

استفاده حداکثری از شوراها

تفاهم و همدلی

از مظاهر مشارکت مردمی

معین بودن حدود شوراها در قانون

کاردانی و صالحیت های دینی و انقالبی

«توانایی اجرایی»و « تدین»و « اصل امانتداری»رعایت 

در تنگنا بودن روستاها و روستانشینان

«شهر اسالمی»توجه به مختصات 

معماری و شهرسازی متناسب با حیات طیبه ی اسالمی

لزوم توجه شوراهای اسالمی روستا در صدر برنامه ی مسؤوالن 

تأسیس یک نهاد دیگر برای خدمت به مردم

نزدیک گشتن یک گام دیگر ملت ایران برای تحقق کامل قانون اساسی 

سالمی تالش و فعالیت شوراهای اسالمی شهر و روستا در سمت اهداف واالی انقالب و بنیانگذار نظام ا

پرداختن در چهارچوب تکالیف قانونی با هدف رفع مشکالت مردم 

سر لوحه انگیزه انتخاب شوندگان( از بزرگترین عبادات)خدمت به مردم

مصروف کردن همه توان منتخبین  به ادای وظایف معین شده در قانون برای این شوراها 

استفاده حداکثری دولت و مسؤوالن از این امکان گرانبها به سود کشور و ملت 
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 مربوط مسؤوالن و شوراها اعضاء به تذکرات مقام معظم رهبری د(

 تفاهم و همدلی در عمل ،شرط اول برای کسب توفيقـ  

 

  مردمی مشارکت مظاهر از شوراها -

 

 قانون در اسالمی شوراهای وظایف و حدود بودن معين -

 

 «انقالبی و دینی هایصالحيت و کاردانی»دهياران؛ و شهرداران انتخاب در خصوصيت ترین مهم رعایت -

 

منشا خیر و صالح در شوراها« تفاهم و همدلی» 

.(هر اقدامی که اعضا را از اتحاد عملی دور می کند)مضر و ناروا بودن مناقشات سیاسی و جناحی

ان وظیفه مستمر اعضاء؛ ارتباط دائمی خود با مردم و حضور در میان آنان و اطالع از مشکالت آن

آسان سازی دسترسی مردم به اعضاء برای تسهیل در امور آنان

بر طبق قانون« قول و عمل» رعایت کامل حدود و وظایف شوراهای اسالمی در 

شناختن درست وظایف اعضاء شوراها و همت گماردن بر تحقق آن

.( و یا اعضاء قادر به انجام دادن آن نیستند)ندادن وعده هایی که در قانون پیش بینی نشده 

مأیوس نساختن مردم از کمک و اقدام شوراهای اسالمی با برخی وعده ها

ان در انتخاب شهرداران و دهیار« توانایی اجرایی» و « تدین» و « اصل امانتداری» لزوم رعایت 
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  سازندگی جهاد عظيم خدمات رغم علی روستانشينان و روستاها بودن تنگنا در  -

 

 «اسالمی شهر»  مختصات به شهری شوراهای توجه -

 

 دولتی مسؤوالن سوی از شوراها دانستن امين مشاور -

 

  خود منتخبان از مردم حمایت -

 

 

 

 

زیزبر دوش کشیدن بار سنگین تأمین آذوقه ی کشور توسط روستاها و روستانشینان ع

لزوم توجه به روستاها و شوراهای اسالمی روستا در صدر برنامه ی مسؤوالن کشوری 

 شهر اسالمي)به کارگيري خدمات شهري در جهت تأمين این مقصود

«حيات طيبه ي اسالمي»توجه کامل به معماري و شهرسازي متناسب با 

مورد توجه قرار دادن همه این موارد با هم  عدالت در تقسيم خدمات شهري، تأمين آرامش روحي و امنيت معنوي،
سالمي ظهور و اعتالي مظاهر اسالمي و انقالبي، عمران و آبادي و زیبایي، حفظ طبيعت و صفاي طبيعي در شهر ا

کمک دولت به شوراها برای انجام وظایف تا سر حد امکان 

همکاری و کمک مردم به شوراهای اسالمی 

قادر نبودن شوراها به انجام وظایف خود بدون کمک و همکاری مردم
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 (06/02/1382) روستا و شهر اسالمی شوراهای دوره دومين کار به آغاز مناسبت به پيام 

 ن پیام رهبر معظم انقالبالف( مت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های پیام رهبر معظم انقالب دربارة شورای اسالمی شهر و روستاب( نمودار مهم ترین مؤلفه

 

میدان خدمت رسانى به کشور و ملت

عرصه ى آزمایشى بزرگ براى منتخبان

امتحان الهى

مردمساالرى دینى

مسابقه در خدمت رسانى

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

سـانى بـه میدان خـدمت ربا تفضالت الهى و توجهات حضرت بقیةاهلل روحى فداه شوراهاى اسالمى شهر و روستا بار دیگر با انتخاب مردم، وارد 

حـق بکشور و ملت شد و عرصه ى آزمایشى بزرگ براى منتخبان فراهم گشت. اکنون شما در معرض امتحان الهى و در مرکز توقعـات و انتظارهـاى 

ا کسـانى انـد انسانه مردمى قرار گرفته اید، که صاحبان حقیقى کشور و چشم به راه خدمات این نهاد قانونى و مردمى اند. در فرهنگ اسالم، بهترین

ت، خـدمت که براى مردم سودمندتر باشند. مردمساالرى دینى برخالف دموکراسیهاى ریاکار و عوامفریب، نظام خدمت رسانى خالصانه و بى منّت اس

 .از سرِ اداى وظیفه و همراه با پاکدستى و پاکدامنى

ر ار و بـدون هـدکـخداوند و قدردان مردم باشید. و آنگاه از اولین روز آغاز به  نخست باید بخاطر اعتمادى که مردم به شما نشان داده اند، شکرگزار

 .دادن حتى یکروز، شانه به زیربار سنگینى که بر عهده ى شما نهاده شده بدهید و مسابقه در خدمت رسانى را آغاز کنید

نـدگى ى گزینش مدیریت شهر و روستا است. تسـهیل زس دربارههاى کارى شما و سپها و برنامهترین توصیه ى اینجانب اوالً مربوط به سیاستمهم

ر مردم در کارهایى که به شهرداریها مربوط است، برطرف کردن معضالت شهر و روستا، سالم سازى محیط زیست، حفـ  اصـالت اسـالمى و ملـى د

 اولویـت دادن به کارهاى زیربنـایى، تر در عین اهتمام ساخت و سازها، استقرار بخشیدن به جو اسالمى و فرهنگىِ سالم، پرداختن به نیازهاى فورى 

قـانونى،  و عدم تخطى از آن با حیلـه هـاى شـبه به مناطق مستضعف نشین، تأثیرناپذیرى از نفوذ ثروتمندان و جاذبه ى ثروت، رعایت دقیق قوانین

ایـت تقـوا و و سفرها و مراسم غیرالزم، و در یـک کلمـه رع رعایت ویژه ى محرومان، آلوده نشدن به اسراف و هدر ندادن بیت المال با تجمالت زائد

 .تدبیر و پشتکار، و بهره گیرى از دانش و تجربه، مواد عمده ى توصیه ى نخست اینجانب است

و حزبـى   هاى شخصىى انتخاب مدیریتهاى شهر و روستا توصیه مى کنم امانت و دیانت و کفایت اشخاص را مالك گزینش قرار دهید. رفاقتدرباره

و از   و مالحظات سیاسى به هیچ رو، نباید مجوز گزینش مدیران فاقد مالکهاى اصلى شمرده شود. به شهردار برگزیده ى خود کمک و فرصـت دهیـد

 ورا از جنجـال  ها بى تفاوت نمانید و به وظیفه ى قانونى خود عمل کنید. و ایـن همـهها یا کجرفتاریاو مسؤولیت و پاسخ بخواهید و در برابر کوتاهی

 .غوغاگرى که امروز متأسفانه بعضى بجدّ، طالب آنند، دور نگهدارید

ا از قت اند و هرجـبرادران و خواهران گرامى، بدانند که وعده و ادعا براى قانع کردن مردم کافى و کارآمد نیست. مردم وفادار ما، تشنه ى عمل و صدا

 .را نثـار مـى کننـد. دوران چهارسـاله دوران آزمـایش شـما در چشـم مـردم نیـز هسـت آن نشانى ببینند همدلى و همکارى و وفـادارى خـود

ا از خداونـد رکار امروز شما، داورى فرداى مردم و حکم عادالنه ى ذات اقدس الهى در یوم الحساب را تعیین خواهد کرد. توفیق همه ى شما عزیـزان 

 متعال مسئلت مى کنم. والسالم علیکم و رحمةاهلل
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 های محوری پیام رهبر معظم انقالب دربارة شورای اسالمی شهر و روستانمودار شاخص ج(

 

 شوراهاکارى  هاى برنامه و ها سیاست به مربوط توصیه د( مهمترین

 

فراهم گشتن میدان خدمت رسانى به کشور و ملت و عرصه ى آزمایشى بزرگ براى منتخبان

در معرض امتحان الهى و در مرکز توقعات و انتظارهاى بحق مردمى قرار گرفتن منتخبان

مردم صاحبان حقیقى کشور و چشم به راه خدمات این نهاد قانونى و مردمى 

«سودمندترین آنها برای مردم » بهترین انسان ها در فرهنگ اسالم؛ 

(برخالف دموکراسی هاى ریاکار و عوام فریب)مردمساالرى دینى، نظام خدمت رسانى خالصانه و بى منّت 

خدمت از سرِ اداى وظیفه و همراه با پاکدستى و پاکدامنى

شکرگزار خداوند و قدردان مردم  بودن منتخبان بخاطر اعتماد مردم 

آغاز مسابقه خدمت رسانی برای این بار سنگین

«جو اسالمى و فرهنگىِ سالم» استقرار بخشيدن به 
پرداختن به نيازهاى فورى تر در عين اهتمام به کارهاى زیربنایى

سالم سازى محيط زیست
حفظ اصالت اسالمى و ملى در ساخت و سازها

تسهيل زندگى مردم 
برطر  کردن معضالت شهر و روستا

رعایت دقيق قوانين و عدم تخطى از آن با حيله هاى شبه قانونى
رعایت ویژه ى محرومان

اولویت دادن به مناطق مستضعف نشين
تأثيرناپذیرى از نفوذ ثروتمندان و جاذبه ى ثروت

رعايت تقوا و تدبير و پشتكار، و بهره گيرى از دانش و تجربه
آلوده نشدن به اسرا  و هدر ندادن بيت المال با تجمالت زائد و سفرها و مراسم غيرالزم
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 درباره ى گزینش مدیریت شهر و روستا توصیه ترینمهمـ هـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ش؛ 
ك گزين

ال
م

 «
ص

ت اشخا
ت و كفاي

ت و ديان
امان

»
برای گزینش« رفاقت هاى شخصى و حزبى و مالحظات سیاسى» پرهیز جدی از مالک قرار دادن 

مدیرانِ فاقد مالک هاى اصلى

كمك و فرصت به شهردار برگزیده

خواستن مسؤولیت و پاسخ از شهردار 

بی تفاوت نماندن در برابر كوتاهی ها یا كج  رفتاری ها

عمل كردن به وظیفه ى قانونى به دور از جنجال و غوغاگرى 

كارآمد نبودن وعده و ادعا براى قانع كردن مردم

همدلی و وفاداری مردم در صورت صداقت مسئوالن

دوران چهارساله دوران آزمایش منتخبان در چشم مردم
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 (8/2/1386) روستا و شهر اسالمی شوراهای دوره سومين کار به آغاز مناسبت به پيام 

 الف( متن پیام رهبر معظم انقالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 و هندن می گام یی تازه ی دوره به روستا و شهر اسالمی شوراهای مردم، ی حماسه و همت با دیگر بار اکنون که سپاس را بزرگ خدای

 .گردد می آغاز مردم برگزیدگان خدمتگزاری در دیگری فصل

 انونقـ طبـق کـه داد قرار شوراهایی ی گسترده پوشش در را کشور خود، نوع انتخابهای ی همه از برتر نصابی با گذشته، آذر 24 انتخابات

 .گذارندمی همگان چشم برابر در را مردم دست به کشور ی اداره از دیگر نمادی و دارند عهده بر را روستا و شهر مدیریت اساسی

 بـر کـه کننـد خدمتی وقف را خود و شد، داده نشان گذشته از بیش دوره این در که باشند مردم مشارکت قدردان باید شوراها این اعضاء

 .است نزدیک و مستقیم تأثیری دارای روستا و شهر اهالی ی روزمره زندگی

 تـر اخالقـی و تـر راحـت آن هدف و است روستا و شهر در مردم مشخص و عینی مشکالت ی عملگرایانه حل بر اجتماعی نهاد این بنیاد

 .است شهروندی زندگی کردن

 رد مـردم پرنشاط حضور ساز زمینه و بخشد می افزایش را «عمومی اعتماد» ارزشمند ی سرمایه هدف، این به دستیابی در شوراها توفیق

 .شود می کشور ی توسعه و پیشرفت های عرصه ی همه

 زبـا خـود اصـلی کـار از را آن و نکند خود تاز و تاخت ی عرصه را شوراها این حزبی، و جناحی های انگیزه که است آن اساسی شرط یک

 .است حقیقت این عینی آزمون کالنشهرها، از بسیاری در آن از پیش ی دوره با مقایسه در دوم دور شوراهای نسبی توفیق. ندارد

 و نجابت کارآمدی، و کفایت دینداری، و امانت باید گزینش، این مالك. یابد می اهمیت دهیاران، و شهرداران گزینش در ویژه به شرط، این

 .باشد مردم با سلوك حسن

 یمـ کـار از را شـوراها که است مهلکی زهر مهم، ی وظیفه این در طایفگی و شخصی و گروهی و حزبی های انگیزه و بندیها جناح دخالت

 .سازد می زیانبخش گاه، و سود کم را آن و اندازد

 الهـی گبـزر تکلیـف جز و باشد داشته چشم برابر در را مهم امر همین عینا باید شورا نیز، دهیار و شهردار کار از حسابرسی و نظارت در

 .نگیرد نظر در را چیزی خود،

 و نـی،ایرا و اسـالمی معماری به پایبندی و روستاها، و شهرها اصالت و هویت حف  باید پردازند می آن به شوراها که خدماتی فهرست در

 و تعـدال و رسانی خدمت سازی آسان و اخالق، و دین نمادهای گسترش و قانون، و نظم فرهنگ ترویج و بناها، استحکام و زیبایی رعایت

 اهنگ و جسمی، مصدومان و جانبازان نیازهای به توجه و زیست، محیط سالمت به اهتمام و سبز فضای توسعه و شهری خدمات در فراگیری

 .گیرد قرار نظر مد در همواره و شود برجسته جوانان، به نیز و بانوان به ویژه توجه و محروم، اشخاص و ها محله به گستر عدالت

 بـه تقـرب موجـب و بـزرگ عبـادتی به اند، نهاده شما دوش بر مردم که را خدمتی و بدانید خود کار ناظر و حاضر همواره را متعال خدای

 .نمایید مبدل خداوند

 علیکم والسالم .باشد شما حال شامل فداه ارواحنا اهلل بقیه حضرت دعای و گردد خشنود شما تالش از متعال خداوند است امید
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 پیام رهبر معظم انقالب دربارة شورای اسالمی شهر و روستاهای ترین مؤلفهمهمب( نمودار 

 
 

 های محوری پیام رهبر معظم انقالب دربارة شورای اسالمی شهر و روستانمودار شاخص ج(

 

خدمتگزاری برگزیدگان مردم 

«حل عملگرایانه ی مشکالت عینی»بنیاد این نهاد اجتماعی؛

افزایش اعتماد عمومی

دوری از انگیزه های جناحی و حزبی

«تکلیف بزرگ الهی» در نظرگرفتن؛ 

حف  هویت و اصالت شهرها و روستاها

پایبندی به معماری اسالمی و ایرانی

آغاز گامی دیگر در خدمتگزاری برگزیدگان مردم 

نمادی دیگر از اداره ی کشور به دست مردم 

بنیاد این نهاد اجتماعی؛ حل عملگرایانه ی مشکالت عینی و مشخص مردم در شهر و روستا

هدف شوراها؛ راحت تر و اخالقی تر کردن زندگی شهروندی 
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 شوراها خدمات لزوم برجسته سازی و در نظر گرفتن موارد فوق در پرداختن به د(  

 
 

از
 س
نه
می
ا ز
اه
ور
 ش
ق
فی
تو

:

د افزایش سرمایه ي ارزشمن•

« اعتماد عمومي»

حض  ور پرنش  اط م  ردم در •

همه ي عرصه هاي پيش رفت 

و توسعه ي کشور 

ن
ارا
هی
 د
ن و
ارا
رد
شه
ش 
ین
گز
ك 
ال
م

 :

دوري گزیدن از زهر مهلکِ •

انگيزه هاي جناحي و حزبي

داشتن امان ت و دین داري، •

کفایت و کارآمدي، نجاب ت و

حسن سلوک با مردم 

ی 
فگ
طای
و 
ی 
وه
گر
ی ،
زب
 ح
ی
ها
زه 
گی
ان

:

از ک  ار افت  ادن و بازمان  دن •

شوراها از کار اصلي

ک  م س  ود ک  ردن و توفي  ق •

: مص   دا ) نس   بي ش   وراها

مقایس  ه دور دوم ش  وراها ب  ا 

 دور اول

زیانبخش ساختن شوراها•

حف  هویت و اصالت شهرها و روستاها

پایبندی به معماری اسالمی و ایرانی

رعایت زیبایی و استحکام بناها

ترویج فرهنگ نظم و قانون

گسترش نمادهای دین و اخالق

آسان سازی خدمت رسانی و عدالت

فراگیری در خدمات شهری و توسعه فضای سبز 

اهتمام به سالمت محیط زیست

توجه به نیازهای جانبازان و مصدومان جسمی

نگاه عدالت گستر به محله ها و اشخاص محروم

توجه ویژه به بانوان و نیز به جوانان 
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 روستا و شهر اسالمی شوراهای دربارة انقالب معظم رهبر کانونی پيام های هایمؤلفه نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذكرات و توصيه ها

در 
"نظرگرفتن؛

گ تکلیف بزر
"الهی

دوری از 
انگیزه های 
جناحی و 
حزبی و 
رفاقت های 
شخصی

تفاهم و »
منشا« همدلی

خیر و صالح 
در شوراها

توجه به 
مختصات 

شهر "
"اسالمی

حف  هویت و 
اصالت شهرها 
و روستاها  

استفاده 
حداکثری از 
شوراها به 
سود کشور و 

ملت

معین بودن 
حدود شوراها 
در قانون

کاردانی و 
صالحیتهای 
دینی و 
انقالبی

لزوم توجه 
شوراهای 
اسالمی 
روستا در 
صدر برنامه ی
مسؤوالن 

شوراها 

عرصه ى امتحان الهى براى
منتخبان

نهادی برای خدمت به 
کشور و مردم

گامی برای تحقق کامل 
قانون اساسی

از مظاهر مردمساالرى دینى
و مشارکت مردمی

حل "نهادی برای؛
عملگرایانه ی مشکالت 

"عینی


