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 چکیده

که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی  حقوق شهروندی، بخشی از حقوق اساسی مانند مشارکت سیاسی است

آن است و در برخی از قوانین اساسی شکل ملی به خود می گیرد و به طور خالصه آن بخش از حقوق اساسی 

است که رنگ تعلق و وابستگی به خود گرفته است. همچنین، حقوق شهروندی جزو حقوق اساسی هر شهروند 

باشد مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی می اعم از مرد و زن است. این حقوق دارای ابعاد

پردازند. در این راستا، مدیریت سیاسی فضا نیز جایگاه مهمی دارد. و شهروندان در هر بعدی به ایفای نقش می

مدیریت سیاسی فضا در بعد ملی عبارت است از اداره سیاسی فضا به منظور دستیابی به اهداف ملی با دیدگاه 

های طبیعی، انسانی و اقتصادی در فضاهای نگر و راهبردی و با در نظر گرفتن محدودیتجانبه، آیندههمه 

ای( و توسعه پایدار سرزمینی. شهروندان با شرکت در انتخابات به صورت مستقیم و جغرافیایی )ملی و منطقه

رییس قوه قضائیه، اعضای غیر مستقیم در انتخاب رهبری، ریاست جمهوری، اعضای مجلس شورای اسالمی، 

کنند و افراد منتخب با به شوراهای اسالمی شهر و روستا و نیز رییس شورای عالی امنیت ملی نقش ایفا می

 پردازند.های مختلف به مدیریت سیاسی فضا در پهنه کشور میاجرا گذاشتن سیاست

 حقوق شهروندی، دموکراسی، مدیریت سیاسی فضا واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ترین مسایل سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است و توجه وق شهروندی در چند دهه اخیر به یکی از پیچیدهحق

متفکران و سیاستمداران زیادی را به خود جلب کرده است. جایگاه حقوق برای حل موفقیت آمیز مسایل مهم 

 حکومتی یعنی نیاز به امنیت اجتماعی، حفظ نظم و توزیع عادالنه منابع 

شهروندی، بخشی از حقوق اساسی مانند مشارکت سیاسی است که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی  حقوق

آن است و در برخی از قوانین اساسی شکل ملی به خود می گیرد و به طور خالصه آن بخش از حقوق اساسی 

هر شهروند است که رنگ تعلق و وابستگی به خود گرفته است. همچنین، حقوق شهروندی جزو حقوق اساسی 

اعم از مرد و زن است که در جوامع گوناگون میزان برخورداری از آن و آگاهی از آن در بین افراد متفاوت 

ای بین فرد و دولت دانست که در توان رابطه(. شهروندی را می1396پور، است )رمضان مقدم واجاری و جانی

شوند. شهروندان از این بابت که به دلیل وابسته میهای مزبور به وسیله حقوق و تکالیف متقابل به هم آن طرف

 اند.برخورداری از حقوق بنیادین عضویت تمام عیاری در اجتماع سیاسی یا دولت خود دارند متمایز از بیگانگان

 

 مدیریت سیاسی فضا

ماندهی، ریزی، سازمدیریت عبارت است از فرآیند بکارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه

بسیج منابع و هدایت و کنترل که برای دستیابی به اهداف سازمانی بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت 

های (. سازماندهی فرایندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد و گروه1390نیا و همکاران، گیرد )حافظمی

گیرد. سازماندهی سیاسی فضا فرآیندی صورت میکاری و هماهنگی میان آنان به منظور کسب اهداف مورد نظر 

شود. های سیاسی سازماندهی میاست که طی آن بخشی از سطح زمین توسط مرز محدود و برای ایفای نقش

کند درواقع، رویکرد سازماندهی سیاسی فضا، فضاهای جغرافیایی موجود در قلمروهای مشخص را شناسایی می

کلیه ابعاد مذهبی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و خدماتی افراد را و سپس تاثیرات کارکردی دولت در 

دهد. این مطالعات معموال در راستای ارایه بهتر خدمات و هماهنگ کردن واحدهای مورد مطالعه قرار می

های تاریخی ها چه در دورهالمللی است. بر همین اساس، دولتای و بینمختلف در راستای هداف ملی، محله

ذشته و چه در حال حاضر، به تقسیم فضای سرزمینی جغرافیایی خود پرداخته و سازمان مناسبی را برای اداره گ
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ای، کنترل اند از: اداره بهتر امور محلی و منطقهاند که ضرورت و اهداف مهم آن عبارتامور آن تدارک دیده

ای و محلی، سطح ملی در فضاهای منطقههای دولت مرکزی و تحقق اهداف ها و سیاستسیاسی و اعمال نظریه

فراهم سازی شرایط مساعد برای مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود، 

ای، عرضه خدمات مطلوب و ارتقای های درون منطقهای و بارورسازی ظرفیتایجاد فرایندهای توسعه منطقه

 محلی و ایجاد چارچوب فضایی مناسب برای تقسیم کار ملی. سطح زندگی و تامین بهینه نیازهای مردمی و

همواره نقش سازماندهی سیاس فضا در قالب تقسیمات کشوری، در مدیریت صحیح فضای کشور و تعدیل و 

تواند در امنیت ملی، ها میگیریهای ملی انکارناپذیر است و همچنین این تصمیمپذیریاز بین بردن آسیب

لچر، همگرایی قومی و مذهبی و در نهایت معادالت پیچیده ژئوپلیتیک منطقه تاثیرگذار امنیت داخلی، ژئوکا

 (. 1398باشد )محمدشاهی، 

بخشد تا بر پایه روندهای مدیریت سیاسی فضا به توسعه فضا، چه در سطح خرد و چه در سطح کالن هویت می

طبیعی و انسانی در مسیر توسعه متعادل و موزون  برداری عقالنی از امکانات و توان بالقوه منابعایجاد شده، بهره

کشور و مناطق هدایت گردد. در واقع، مدیریت سیاسی فضا در بعد ملی عبارت است از اداره سیاسی فضا به 

های نگر و راهبردی و با در نظر گرفتن محدودیتمنظور دستیابی به اهداف ملی با دیدگاه همه جانبه، آینده

ای( و توسعه پایدار سرزمینی. از آنجا که جغرافیا صادی در فضاهای جغرافیایی )ملی و منطقهطبیعی، انسانی و اقت

پردازد، مدیریت سیاسی فضا نیز رابطه انسان با به مطالعه مناسبات پیچیده میان انسان و فضای جغرافیایی می

 (.1390ان، نیا و همکاردهد )حافظفضا را در حوزه مدیریت سرزمینی مورد مطالعه قرار می

 

 شهروند

( مشتق است که civitasآید و سیته از واژه التینی سیویتاس )( میciteدر زبان فرانسه کلمه شهروند از شهر )

ای تازه ( در زبان یونانی است که به معنای شهر است. واژه شهروند در ادبیات ما واژهpolisتقریبا معادل کلمه )

های عمومی مثل فرهنگ معین و عمید مورد بررسی قرار نگرفته است. و نو است به طوری که حتی در فرهنگ

و در فرهنگ فارسی امروز شهروند را « اهل یک شهر یا یک کشور»در فرهنگ روز سخن شهروند به معنای 

تعریف کرده است. همچنین « شودکسی که اهل یک شهر یا کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار می»
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کسی که از حقوق مدنی یا امتیازات مندرج در »م سیاسی شهروند چنین تعریف شده است: در فرهنگ علو

 (.1380)امانت بهبهانی، « قانون اساسی یک کشور برخوردار است

ای است که در اروپای غربی زاده شد و در قرن شانزدهم اما در اصطالح شهروندی در بعد اجتماعی ایده

افته است. این مفهوم که بر اساس زندگی شهری در جوامع مدنی شکل گرفته همزمان با فراگیر شدنش انتشار ی

ای از حقوق برابر مبتنی بر عدالت عبارت است از عضویت در جامعه ملی که موجب به وجود آمدن مجموعه

شود و این شود. شهروندی پایگاهی است که به تمامی افرادی که عضو تمام عیار اجتماع هستند داده میمی

اد همگی دارای جایگاه برابر و حقوق و وظایف و تکالیف متناسب با این پایگاه هستند. در واقع شهروندی افر

ای از حقوق، وظایف و تعهدات است و بر برابری و عدالت و نیز استقالل موقعیتی است که شامل مجموعه

های وی و چگونگی فته، تواناییداللت دارد. امروزه شهروندی به شدت از نحوه نگاه معطوف به انسان بلوغ یا

؛ 1395شرکت دادن و سهیم کردن او در وضعیت و سرنوشت حیات فردی، اجتماعی موثر است )طاهری، 

 (.1386زاده، فالح

 های شهروندی، هسته مشترک تعاریف ارایه شده از شهروندی به شرح زیر است:در ادبیات گسترده نظریه

 ن برای تمامی اعضای جامعه؛نوعی پایگاه و نقش اجتماعی مدر -1

ها و تعهدات اجتماعی، سیاسی، ای از وظایف، حقوق، تکالیف و مسوولیتمجموعه به هم پیوسته -2

 حقوقی، اقتصادی و فرهنگی همگانی، برابر و یکسان؛

های احساس تعلق و عضویت اجتماعی مدرن برای مشارکت جدی و فعاالنه در جامعه و حوزه -3

 اجتماعی و فرهنگی؛ اقتصادی، سیاسی،

برخورداری عادالنه و منصفانه تمامی اعضای جامعه از مزایا، منافع و امتیازات اجتماعی، اقتصادی،  -4

؛ 1397سیاسی، حقوقی و فرهنگی فارغ از تعلق طبقاتی، نژادی، مذهبی و قومی )بیات کمیتکی، 

 (.1389محسنی، 
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 انواع حقوق شهروندی

 حقوق مدنی

موارد متعددی است، مثل حق آزادی، مصونیت از تعرض، آزادی بیان، مذهب، برابری در این حقوق شامل 

برابر قانون، ممنوعیت تبعیض بر اساس جنس، نژاد، منشا ملی یا زبانی حمایت از شخص در برابر اقدامات 

 غیرقانونی دولت مثل حبس غیرقانونی یا کار اجباری.

 حقوق سیاسی

 گیرد:االنه در فرایندهای آزاد حکومت ضروری است و موارد زیر را دربر میحقوقی است که برای مشارکت فع

حق رای و امکان تصدی مسوولیت در سطح حکومت، آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن، آزادی دسترسی به 

 اطالعات و امکان فعالیت سیاسی.

 اجتماعی-حقوق اقتصادی

نیز تعبیر شده است، موارد « عرصه اجتماعی جامعه عضویت کامل در»اجتماعی، که از آن به -حقوق اقتصادی

 گیرد:زیر را در بر می

بهداشتی، -مندی از خدمات اجتماعیهای شغلی، حق بهرهحق مالکیت، حق کار کردن، برابری در فرصت

مندی از تامین اجتماعی و استاندارد زندگی مناسب برای شخص و حمایت از شخص در مواقع بیکاری، بهره

 ز کار افتادگی.پیری و ا

 حقوق فرهنگی

های ها و شیوهها، حق دستیابی به فرهنگ و زبان اکثریت، حق داشتن سنتحفاظت از فرهنگ و زبان اقلیت

های قومی و فرهنگی و برابری در المللی، احترام به تفاوتزندگی متفاوت، حق داشتن ارتباطات فرهنگی و بین

 .ترین حقوق فرهنگی استآموزش از مهم
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 حقوق قضایی

مندی از اصل برائت، حق دفاع، دادرسی عادالنه، حق اعتراض به تصمیمات قضایی، رسیدگی علنی و بدون بهره

ها، حق جبران خسارات ناشی از تبعیض، حق دسترسی به ادله قضایی، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات

 (.1396گردد )سلیمی، وندی محسوب میترین حقوق قضایی شهراشتباهات قضایی، حق انتخاب وکیل از مهم

 

 نقش حقوق شهروندی در مدیریت سیاسی فضا

 شهروندی یک موقعیت عضویت است که مجموعه ای از حقوق، وظایف و تعهدات وهمانطور که اشاره شد، 

 مشارکت و هویت را شامل می شود. این اصطالح بیانگر منزلتی است که از طریق قانون به افراد اعطا می شود

 و نشان می دهد که اشخاص به اعتبار جایگاهشان در اجتماع یا واحد سیاسی دارای حقوق و وظایفی هستند.

از جمله ابعاد حقوق شهروندی، حقوق سیاسی شامل مشارکت و دموکراسی است. به طور کلی نقش دموکراسی 

 ت سیاسی فضا تشریح نمود:توان به این صورت در فرایند مدیریو مشارکت به عنوان یک حق شهروندی را می

گزینند، این نمایندگان با وضع قوانین و مردم )ملت( با شرکت در فرآیند انتخابات نمایندگان خود را برمی

دهند سیاسی مردم شکل می-پردازند و به زندگی اجتماعیمقررات به مدیریت سیاسی فضای جغرافیایی می

 (.1390نیا و همکاران، )حافظ

 

 
 

 : نقش حقوق شهروندی در مدیریت سیاسی فضا1شماره مدل مفهومی 

ملت

نمایندگان
مدیریت سیاسی 
فضای جغرافیایی
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 مشارکت در انتخاب رهبری

 مجلس خبرگان رهبری

العاده این مجلس از مجلس خبرگان رهبری از نهادهای اساسی در نظام جمهوری اسالمی است. اهمیت فوق

استمرار شرایط رهبری ( وظایف تعیین رهبر و نظارت بر 107و  111آنجاست که مطابق قانون اساسی )اصل 

را بر عهده دارد. از این رو به همان اندازه که رهبری در نظام جمهوری اسالمی جایگاه بلندی دارد، نقش مجلس 

خبرگان نیز بسیار حساس و حیاتی است. از آنجا که طبق قانون اساسی رهبری باید از لحاظ علمی و فقاهت و 

و تدبیر و تشخیص الزم را در حوادث مهم داشته باشد، بنابراین  الشرایط باشدهمچنین تقوا و خودسازی جامع

باید اعضای مجلس خبرگان از نظر علمی و فقهی متخصص و آشنا و دارای بینش سیاسی و اجتماعی باشند تا 

 (.1391بتوانند رهبر را تعیین کنند )نوروزی و باقری، 

عضویت در مجلس خبرگان رهبری توسط مردم  در ایران برای اتخاب رهبر، یک نماینده از هر استان برای

هزار نفر یک نماینده  500های با بیش از یک میلیون نفر جمعیت، به ازای هر که در استان، شودانتخاب می

دهند که با توجه به ها، مجلس خبرگان رهبری را تشکیل میجمع نمایندگان منتخب استان شود.افزوده می

ون اساسی جمهوری اسالمی ایران برای رهبری مشخص شده، فردی را که از ها و شرایطی که در قانویژگی

منظر فقاهت و رهبری دینی و نیز زعامت و رهبری سیاسی دارای آن شرایط باشد، به عنوان ولی فقیه انتخاب 

بر شوند و عالوه بر تعیین رهبر، وظیفه نظارت سال انتخاب می 8اعضای خبرگان در ایران برای مدت  کنند.می

 .(1395)سایبانی و همکاران،  کارها و شرایط او را نیز به عهده دارند

ن است که با رای دو سوم نمایندگان مجلس آرهبر جمهوری اسالمی ایران، رییس کشور و باالترین مقام رسمی 

 قانون اساسی در صورتی که رهبر 111خبرگان رهبری به مدت نامحدود برگزیده می شود. اما بر اساس اصل 

از انجام وظایف خود ناتوان شود یا یکی از ویژگی های رهبری را از دست دهد، مجلس خبرگان رهبری می 

 تواند وی را از مقامش برکنار یا خلع کند.

 برخی از وظایف و اختیارات رهبری:

 های کلی نظامنظارت بر حسن اجرای سیاست .1

 فرمان همه پرسی .2
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 اعالم جنگ و صلح و بسیج نیروهای مردمی .3

 ل اختالفات و تنظیم روابط قوای سه گانهح .4

 فرماندهی عالی نیروهای نظامی و انتظامی .5

 (.1395)سایبانی و ساالری، رییس سازمان صدا و سیما  .6

 

 

 

 : مشارکت در انتخاب رهبری2مدل مفهومی شماره 

 

 مشارکت در انتخاب رئیس جمهور

و  کشور است رسمی مقام جمهور عالیترین رییس رهبری از مقام پسقانون اساسی ایران،  113مطابق اصل 

شود، بر مربوط می رهبری مستقیما به که را جز در اموری مجریه قوه و ریاست اساسی قانون اجرای مسئولیت

 د:گرد واجد شرایط زیر باشند انتخاب که و سیاسی مذهبی رجال جمهور باید از میان رییس. دارد عهده

 

ملت

مجلس خبرگان  
رهبری

رهبری

مدیریت سیاسی 
فضای کشور
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 االصل ایرانی، 

 تابع ایران، 

  ،مدیر و مدبر 

 و تقوی و امانت سابقه حسن دارای، 

 قانون اساسی(. 115)اصل  کشور رسمی و مذهب ایران اسالمی جمهوری مبانی و معتقد به مومن 

ود و شقانون اساسی، رییس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می 114مطابق اصل 

 انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بالمانع است.

 ها و قراردادهاینامه ها، موافقتنامه ها، مقاولهعهدنامه امضایتوان گفت، در رابطه با وظایف رییس جمهور می

 از تصویب پس المللیبین هایاتحادیه مربوط به هایپیمان امضای ها و همچنینبا سایر دولت ایران دولت

امور  جمهور مسئولیت رییس. همچنین، او است قانونی جمهور یا نماینده با رییس اسالمی شورای مجلس

 عهده آنها را به تواند اداره دارد و می کشور را مستقیما بر عهده و استخدامی و امور اداری و بودجه برنامه

باید در  دولتقانون اساسی  147اصل ها،  طبق (. عالوه بر اینقانون اساسی 126و  125 صل. )ابگذارد دیگری

 ، با رعایت، و جهاد سازندگی، تولیدی، آموزشیامدادی در کارهای ارتش فنی از افراد و تجهیزات صلح زمان

)پایگاه اطالع رسانی  وارد نیاید آسیبی رزمی آمادگی به که کند در حدی استفاده اسالمی عدل موازین کامل

 (. 1397ریاست جمهوری، 
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 ئیس جمهور: مشارکت در انتخاب ر3مدل مفهومی شماره 

 

 مشارکت مردم در انتخاب اعضای مجلس شورای اسالمی

گذاری در کشور ایران است که وظیفه انحصاری وضع قانون و مجلس شورای اسالمی رکن اصلی نهاد قانون

نظارت بر اجرای آن را در جمهوری اسالمی بر عهده دارد. در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری 

نمایندگان  1359تیر  31است. هر چند که در اسالمی پیش از بازنگری نام این نهاد مجلس شورای ملی بوده 

 نامگذاری کردند.« مجلس شورای اسالمی»مجلس این نهاد را 

شورای اسالمی اگر مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرند، برای اجرا به رییس جمهور ابالغ مصوبات مجلس 

 شوند. مجلس شورای اسالمی از سایر قوا مستقل است.می

طور قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، مجلس شورای اسالمی از نمایندگان ملت که به 62بر طبق اصل 

گردد. دوره نمایندگی در این مجلس چهار سال است که شوند تشکیل میمستقیم و با رأی مخفی انتخاب می

که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. طوریانتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود، به

ملت

رییس جمهور
مدیریت سیاسی فضای  

کشور
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پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن  1368پرسی سال نفر است و از تاریخ همه 270عده نمایندگان مجلس 

تواند اضافه شود. زرتشتیان و ها حداکثر بیست نفر نماینده میعوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن

کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و 

 کند.یه و تعداد نمایندگان را قانون معین میهای انتخابکنند. محدوده حوزهشمال هر کدام یک نماینده انتخاب می

 نفر می باشد. 290هم اکنون دوره دهم مجلس شورای اسالمی است و تعداد نمایندگان آن 

یابد پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسالمی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می

گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی اخلی انجام مینامه مصوب دو تصویب طرحها و لوایح طبق آیین

 نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران الزم است.حدنصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین

مذاکرات مجلس شورای اسالمی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای 

در شرایط اضطراری و در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای اطالع عموم منتشر شود. تنها 

شود. مصوبات جلسه غیر جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل میرئیس

علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. 

 ش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطالع عموم منتشر گردد.گزار

ها، مرکز تحقیقات اسالمی، کتابخانه، موزه و نهادهای وابسته مجلس شورای اسالمی عبارتنداز: مرکز پژوهش

 (.1400ای اسالمی، رسانی مجلس شور)پایگاه اطالع تمل خانه خبرگزاری و محاسبات دیوان مرکز اسناد،

 برخی وظایف و اختیارات مرتبط با مجلس شورای اسالمی عبارت است از:

  ،تصویب بودجه سالیانه کشور 

 ،استیضاح وزیران و رییس جمهور 

 پرسی،تقاضای همه 

 های مجلس تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور )پایگاه اطالع رسانی مرکز پژوهش

 .(1400شورای اسالمی، 
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اعضای مجلس شورای اسالمی : مشارکت در انتخاب4 مدل مفهومی شماره  

 

همشارکت مردم در قوه قضایی  

ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق یه جمهوری اسالمی ایران، قوهیقوه قضا

سال به  5ایران به مدت  جمهوری اسالمی بخشیدن به عدالت در ایران است. رییس قوه قضاییه توسط رهبر

 این سمت منصوب می شود که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد.

 وظایف قوه قضاییه:

ان و محرومان در همه ابعاد از جمله ابعاد قضایی، مستضعف از قدرتمندانه و شجاعانه دفاع و عدالت برقراری 

 و تمایز هرگونه از دور به جامعه آحاد حقوق از دفاع ،مردم آرامش و اطمینان احساس ؛اقتصادی، اجتماعی

سازی سازی امنیت شهروندان ازجمله امنیت  فراهم  مردم؛ حقوق کنندگان تضییع اغماض بدون مجازات

ملت

نمایندگان مجلس شورای  
اسالمی

گذاری قانون
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 و فساد های گلوگاه نظرگرفتن زیر و فساد ایجاد از جلوگیری ؛اقتصادی، اجتماعی ، اخالقی و حیثیتی

(.1400)درگاه ملی قوه قضاییه،  نآ با قاطعانه برخورد  

 

 

 

انتخاب رییس قوه قضاییه : مشارکت در5 مدل مفهومی شماره  

 

 شوراهای اسالمی شهر و روستا

های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از برای پیشبرد سریع برنامه

محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر و شهرستان یا استان با طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات 

گیرد و به منظور جلوگیری نظارت شورایی به نام شورای روستا، بخش، شهر و شهرستان یا استان صورت می

ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن، های عمرانی و رفاهی استاناز تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه

شود. انتخاب کنندگان و انتخاب ها تشکیل میها مرکب از نمایندگان شوراهای استانتانشورای عالی اس

ملت

رهبری خبرگان

رهبری

رییس قوه قضاییه
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شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که 

باشد  باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسالمی و تابعیت حکومت مرکزی

کند )اصل صدم قانون اساسی(. انتخاب اعضای شوراهای روستا و شهر به صورت مستقیم، قانون معین می

قانون اصالح قانون تشکیالت شوراهای اسالمی  4عمومی، با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا است )ماده 

 (.1365کشوری، 

 وظایف شورای شهر:

بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی  ،زی و تصویب بودجهنظارت، پژوهش و برنامه ری ،انتخاب شهردار

های اجتماعی، فرهنگی، اموزشی، بهداشتی، اقتصادی، رفاهی و... حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای 

نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور  ،اصالحی و راه حل های کاربردی

برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی،  ،ازمان های خدماتیشهرداری و سایر س

نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی و اموال ، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و ...

درامد  تایید صورت جامع آن،تصویب ایین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به  ،منقول شهرداری

نظارت بر امور بهداشتی، اماکن عمومی، ایجاد   تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض، ،هزینه شهرداری

 گورستان و ..

 وظایف شوراهای روستا:

بررسی و  ،نظارت و پیگیری اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی اختصاص یافته به روستا ،انتخاب دهیار

جلب مشارکت و خودیاری  ،یی های موجود در روستا و تهیه طرح در این زمینهشناخت کمبودها، نیازها و نارسا

همکاری با مسووالن ذی ربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره برداری  ،مردم و همکاری با مسووالن اجرایی

 و ... از تاسیسات عمومی
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انتخاب شوراهای اسالمی شهر و روستا در : مشارکت6 مدل مفهومی شماره  

 

 شورای عالی امنیت ملی

، شورایی است که به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

 شورا این. گرددمی تشکیل جمهوررئیس ریاست به ایران، ملی حاکمیت و تمامیت ارضی و 1357 انقالب از

 این اعضای . شودمی محسوب کشور امنیتی و دفاعی امور و خارجی سیاست در گیریتصمیم وزنه مهمترین

دهند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ران تشکیل میای اطالعاتی و نظامی سیاسی، رتبهعالی مقامات را شورا

شود و مسئولیت اداره دبیرخانه و نظارت بر جمهور تعیین میجمهوری اسالمی ایران با انتخاب مستقیم رئیس

صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را بر عهده دارد. مطابق روال مرسوم  اجرای

 رهبر جمهور، به طور همزمان از سویدر اغلب موارد دبیر شورای عالی امنیت ملی پس از انتخاب از سوی رئیس

 .شودمی منصوب نیز شورا در رهبری نماینده عنوان به انقالب معظم

 :قانون اساسی ایران، وظایف این شورا عبارتند از 176اصل بر اساس 

منطقهمردم

شورانمایندگان
سیاسی فضای  مدیریت

شهر یا روستا

https://www.tabnak.ir/fa/news/898128/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
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 .انقالب رهبر های کلی تعیین شده از طرفامنیتی کشور، در محدوده سیاست-های دفاعیتعیین سیاست

-های سیاسی، اطالعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعیهماهنگ نمودن فعالیت

 .امنیتی

 .(1400خارجی )تابناک،  و داخلی هایتهدید ی از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله باگیربهره

 

 

 

انتخاب رییس شورای عالی امنیت ملی : مشارکت در7 مدل مفهومی شماره  

 

گیرینتیجه  

عضو شود و شهروند به عنوان مفهوم شهروندی به عنوان منزلتی اجتماعی در نگرش به جامعه مدنی تلقی می

باشد. توجه به حقوق یک جامعه سیاسی فردی است که دارای حقوق و وظایفی در ارتباط با این عضویت می

شود. این حقوق دارای ابعاد ای باعث قوام، مشروعیت و استمرار نظام سیاسی حاکم میشهروندی در هر جامعه

مندی از آن در کمیت و کیفیت بهرهباشد و چگونگی مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی می

ملت

رییس جمهور
در جهت اهداف  اقدام

شورا
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باشد. امروزه در جامعه ایران اسالمی، های حکمرانی خوب میهای توسعه و از مولفهای از شاخصهر جامعه

حقوق شهروندی در راستای مدیریت سیاسی فضا، که عبارت است از توسعه فضا، چه در سطح خرد و چه در 

برداری عقالنی از امکانات و توان بالقوه منابع طبیعی و انسانی بهره سطح کالن تا بر پایه روندهای ایجاد شده،

در مسیر توسعه متعادل و موزون کشور و مناطق هدایت گردد، مورد توجه قرار دارد. شهروندان ایرانی با شرکت 

در انتخابات به صورت مستقیم و غیر مستقیم در انتخاب رهبری، ریاست جمهوری، اعضای مجلس شورای 

می، رییس قوه قضائیه، اعضای شوراهای اسالمی شهر و روستا و نیز رییس شورای عالی امنیت ملی نقش اسال

های مختلف به مدیریت سیاسی فضا در پهنه کشور کنند و افراد منتخب با به اجرا گذاشتن سیاستایفا می

 پردازند.می

 

 منابع

و ترکیه از منظر منابع آبی، فصلنامه جغرافیا  (، مناسبات ایران1400پرور، محسن؛ عباسی، فرید )جان -1

44-56، صص 4، شماره 13و روابط انسانی، دوره   

2-  طاهری، محسن )1395(، نقد و بررسی جایگاه حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران با نگاهی به 

 منشور حقوق شهروندی، همایش ملی تبیین حقوق شهروندی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان؛

2- محسنی، رضاعلی )1389(، ابعاد و تحلیل حقوق شهروندی؛ راه کارهایی برای تربیت و آموزش حقوق 

 شهروندی، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال سوم، شماره دهم، ص 144-117؛

3- سلیمی، علی )1396(، بررسی اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری ایران، مجله بینالمللی 

 پژوهش ملل، دوره سوم، شماره بیست و هفتم، ص 73-67؛

4- فالحزاده، علی محمد )1386(، نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر، مجله حقوقی دادگستری، شماره 

 پنجاه و هشت، ص 63-37؛

5- بیات کمیتکی، مهناز؛ یزدان پناه، زینالعابدین؛ بالوی، مهدوی )1397(، از حقوق بشر تا حقوق شهروندی؛ 

از فاعلیت تا مشارکت، فصلنامه دیدگاههای حقوقی قضایی، دوره بیست و سوم، شماره هشتادو دوم، ص 

 30-1؛
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6- حافظنیا محمدرضا؛ رومینا، ابراهیم؛ احمدیپور، زهرا؛ قانی، علی اصغر )1390(، مدیریت سیاسی فضا در 

 سیستمهای بسیط متمرکز، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال نهم، شماره اول، ص 31-1؛

7- محمدشاهی، حمیدرضا؛ اخباری، محمد؛ بیژنی، علی؛ مهدوی، منوچهر )1398(، سازماندهی سیاسی فضا 

و مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم با تاکید بر قابلیتهای ژئوپلیتیکی، فصلنامه علمی دانش انتظامی غرب 

 استان تهران، دوره ششم، شماره بیست و دوم، ص 118-95؛

8- نوروزی، محمدجواد؛ باقری، علی اکبر )1391(، بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری 

 اسالمی ایران، فصلنامه پژوهشهای انقالب اسالمی، سال اول، شماره سوم، ص 208-185؛

9- سایبانی، علیرضا؛ ساالری، امین اله )1395(، بررسی جایگاه رهبری از منظر حکومت اسالمی و قانون 

 اساسی، ماهنامه پژوهش ملل، دوره دوم، شماره پانزدهم؛
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