
آشنایی با ساختار نظام و دولت  
جمهوری اسالمی ایران و چشم انداز





 مفاهیم

مهمترین سند اجماع ملی در هرر شور ر شرک  رکو تک مر        : قانون اساسی
 .ق ای تاشم  وظایف و اختیارات هر شدام و روابط میان آنها را موخص می شند

 
ساخ  سیاسی هر شو ر  اجزا و جهر  ییرری آن را مورخص    : نظام سیاسی

مثالً بر تسب نح ه . بر تسب معیارهای مختلفی طبقک بندی می   د. می شند
تفکیک ق ا بک نظامهای ریاستی  نظامهای پارلمرانی و نظامهرای نیمرک ریاسرتی     

 .تقسیم می   د
 



نظامهای ریاستی
 جدایانۀ رئیس جمه ر و شنگرهانتخابات 
    معم الً شنگره نمی ت اند رئیس جمه ر را برشنار شند هرچند برک نردرت امکران

 .استیضاح رئیس جمه ر ت سط آن وج د دارد
معم الً رئیس جمه ر اختیار انحالل شنگره را ندارد. 
 تفکیک ق ا بیوتر اس. 
رئیس جمه ر ت سط مردم انتخاب میو د. 
محدودیتهایی برای انتخاب مجدد رئیس جمه ر وج د دارد. 
مردم هنگام انتخاب رئیس جمه ر بیوتر بک فرد رای می دهند. 
نامزد ناشام ریاس  جمه ری ممکن اس  از عرصک فعالی  سیاسی خارج   د. 
   شنگره و رئیس جمه ر هر دو موروعی  دم شراتیک دارند و اختالفاتوران را برا

 .رج ع بک محاشم عالی تو میکنند



نظامهای پارلمانی
  تفکیک ق ا بک  دت نظام ریاستی نیس. 
  رئیس شو ر اختیار قدرت اجرایی ندارد و تک م  در دس  رئیس دولر  یرا نخسر

 .وزیر اس 
 مردم تنها نمایندیان خ د در پارلمان را انتخاب می شنند و آنها رئیس دول  را بر می

 .یزینند
رئیس دول  ممکن اس  بک م جب رای عدم اعتماد پارلمان از شار برشنار   د. 
نخس  وزیر معم الً می ت اند پارلمان را منحو شند و انتخابات جدیدی بریزار شند. 
      نخس  وزیر می ت اند تا وقتی تزب وی یا ائرتال  اترزاب ترامی دولر  در پارلمران

 .اشثری  دا تک با ند  در قدرت باقی بماند
   برای نخس  وزیری  باید از تمای  یستردۀ یک تزب یا ائتالفی از اترزاب برخر ردار

 .ب د و تمای  تزب اشثری  یا مجم عک ای از اتزاب در پارلمان را بک دس  آورد
رهبر تزب ناشام در انتخابات  رهبری اپ زیسی ن را بک دس  می ییرد. 
 فقط پارلمان از موروعی  دم شراتیک برخ ردار اس  و می ت اند نخس  وزیر را ابقا یا

 .اخراج شند



نظامهای نیمه ریاستی
تض ر ت أمان رئیس جمه ر و نخس  وزیر 
 رئیس جمه ر منتخب مردم اس. 
نخس  وزیر بک وسیلۀ اشثری  پارلمان انتخاب می   د. 
   رئیس جمه ر معم الً در روابط خارجی و ام ر دفاعی اعمال قدرت مری شنرد و

 .نخس  وزیر بک ام ر اجرایی متعار  می پردازد
ممکن اس  رئیس جمه ر از یک تزب و نخس  وزیر از تزب دیگر با د. 



ا.ا.جدر حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن 

  مطلق بر جهان و انسان از آن خداس  و هم او  انسان را بر تاشمی  : ۵۶اصل
هیچ شرس نمری ت انرد ایرن ترق      . سرن    اجتماعی خ یش تاشم ساختک اس 

الهی را از انسان سلب شند یا در خدم  منافع فرد یا یروهی خاص قرار دهرد و  
 .مل  این تق خداداد را از طرقی شک در اص ل بعد می آید اعمال می شند

 قر ه مقننرک  قر ه    : تاشم در جمه ر اسرالمی ایرران عبارتنرد از   ق ای : ۵۷اصل
مجریک و ق ه قضاییک شک زیر نظر والی  مطلقک امر و امام  ام  بر طبق اصر ل  

.این ق ا مستقو از یکدیگرند. آینده این قان ن اعمال می یردند



 قوای حاکم در جمهوری اسالمی ایران

ق ه مجریک 
ق ه مقننک 
ق ه قضائیک 
 
 

مجمع تشخیص 
 مصلحت نظام

 رهبر

 قوه قضاییه

 دیوانعالی کشور
دیوان عدالت 

 اداری
سازمان بازرسی 

 کل کشور

 قوه مجریه

رئیس جمهور و 
 هیأت وزیران

 قوه مقننه

دیوان محاسبات 
 کشور

مجلس شورای 
 اسالمی

 شورای نگهبان

مجلس خبرگان 
 رهبری



رهبری
شرایط و صفات رهبر: 
صالتی  علمی در فقک 
عدال  و تق ای الزم 
 بینش صحیح سیاسی و اجتماعی  تدبیر   جاع   مدیری  و قدرت شافی برای

 رهبری
اول ی  با بینش فقهی و سیاسی ق یتر 
وظایف و اختیارات : 
 قان ن اساسی 110اصو 



وظایف و اختیارات رهبر
      تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی ایرران سرس از مشرورت برا مجمرع

.تشخیص مصلحت نظام
نظارت بر تسن اجرای سیاس  های شلی نظام.
سرسی فرمان همه.
فرماندهی شو نیروهای مسلح.
اعالم جنگ و صلح و بسیج نیروها.
تو اختال  و تنظیم روابط ق ای سک یانک.
   مجمع توخیص مصلح  نظاماز طریق تو معضالت نظام شک از طرق عادی قابو تو نیس.
امضاء تکم ریاس  جمه ری پس از انتخاب مردم .
 تکم دی ان عالی شو ر برک تخلرف   پس از با در نظر یرفتن مصالح شو ر عزل رییس جمهور

رأی مجلس   رای اسالمی بک عدم شفای  وی بر اساس اصو هورتاد   یاوی از وظایف قان نی  
.و نهم

    پیورنهاد ریریس قر ه    پرس از  عف  یا تخفیف مجازات محک می  در تردود مر ازین اسرالمی
.قضاییک

رهبر می ت اند بعضی از وظایف و اختیارات خ د را بک  خص دیگری تف یض شند. 



(ادامه)وظایف و اختیارات رهبر 
نصب و عزل و قب ل استعفای :
- فقهای   رای نگهبان.
- عالیترین مقام ق ه قضاییک.
- رییس سازمان صدا و سیمای جمه ری اسالمی ایران.
- رئیس ستاد مشترک.
- فرمانده کل سپاه ساسداران انقالب اسالمی.
- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.



مجمع تشخیص مصلحت نظام
تو اختال  میان مجلس   رای اسالمی و   رای نگهبان 
مواوره در ام ر ارجاع  ده ت سط رهبر 
انتصاب اعضاء ثاب  و متغیر ت سط رهبر 
تدوین و تص یب مقررات مرب ط بک خ د و تائید رهبر



شورای رهبری
 قان ن اساسی 111اصو 
نات انی م قتی  ف ت  شناره ییری یا عزل رهبر برک تورخیص   : شرایط تشکیل

 خبریان رهبری
رئیس جمه ر  رئیس ق ه قضائیک؛ یکری از فقهرای  ر رای نگهبران برک      : اعضاء

 انتخاب مجمع توخیص مصلح  نظام
     چنانچک در این مدت یکی از آنان بک هر دلیو نت اند انجرام وظیفرک نمایرد  فررد

  در   را بک جای وی منص ب اکثریت فقهاء  با تفظ به انتخاب مجمعدیگر 
 .می یردد

    ضرورت تص یب سک چهارم اعضاء مجمع توخیص مصلح  نظرام بررای ایفرای
برخی از وظایف



خبرگان رهبری
تعیین و عزل رهبر ت سط خبریان منتخب مردم 
تغییر و تص یب قان ن مرب ط بک: 

 تعداد و  رایط خبریان -
 شیفی  انتخاب آنها -
آیین نامک داخلی جلسات آنها -



قوه مجریه
 اعمال ق ه مجریک جز در ام ری شک این قان ن مسرتقیماً  : قان ن اساسی 60اصو

 .بر عهده رهبری یذارده  ده  از طریق رئیس جمه ر و وزرا اس 
  دوره چهار سالک ریاس  جمه ری با رای مستقیم مردم و فقط امکان یرک دوره

 مت الی
قان ن اساسی 115اصو : شرایط رئیس جمهور 
قان ن اساسی 120تا  116اص ل : نحوه انتخاب رئیس جمهور 
138و 136ترا   133  129تا  122اص ل : وظایف و اختیارات رئیس جمهور 

 قان ن اساسی
قان ن اساسی 132تا  130اص ل : عزل و جانشینی رئیس جمهور 
قان ن اساسی 139تا 137اص ل : وظایف و اختیارات هیات وزیران 



 شرایط رئیس جمهور

 رجال مذهبی و سیاسی 
االصو   ایرانی 
  تابع ایران 
  مدیر و مدبر 
  دارای تسن سابقک و امان  و تق ی 
م من و معتقد بک مبانی جمه ری اسالمی ایران و مذهب رسمی شو ر. 

 



نحوۀ انتخاب رئیس جمهور
 تداقو یک ماه پیش از پایان دوره ریاس  جمه ری قبلی 
اعالم رسمی شاندیدات ری 
 شنندیان ضرورت شسب اشثری  مطلق آراء  رش 
دور دوم: عدم شسب اشثری  مطلق 
رقاب  میان دو نامزد دارای بیوترین رأی در جمعک آینده 
شسب بیوترین رأی 
نظارت   رای نگهبان بر انتخابات 
  در فاصلک انتخاب رییس جمه ر جدید و پایران دوره ریاسر  جمهر ری سرابق

.رییس جمه ر پیوین وظایف رییس جمه ری را انجام می دهد



 رئیس جمهور وظایف و اختیارات
 (مسئ لی  بک معنای پاسخگ یی)اسالمی مسئ لی  در برابر مل   رهبر و مجلس   رای 
پرسی امضاء مص بات مجلس یا نتیجک همک 
انتخاب معاون 
ها و قراردادهای خارجی نامک ها  م اف  نامک ها  مقاولک امضای عهدنامک 
مسئ لی  ام ر برنامک و ب دجک 
مسئ لی  ام ر اداری و استخدامی 
تعیین نماینده یا نمایندیان ویژه با اختیارات موخص در م ارد خاص  بر تسب ضرورت با تص یب هیأت وزیران 
تص یب سفیران و امضاء است ارنامک آنان 
پذیرش است ارنامک سفیران خارجی 
اعطای نوان های دولتی 
انتخاب و عزل وزرا و معرفی آنها برای یرفتن رأی اعتماد بک مجلس 
ریاس  هیأت وزیران و نظارت بر آنها 
مسئ لی  اقدامات هیأت وزیران در برابر مجلس 
های دولتی ه رسیدیی بک اختال  نظر یا تداخو در وظایف قان نی دستگا 
 تعیین سرپرس  برای وزارتخانک های بی وزیر تداشثر برای مدت سک ماه 
تائید مص بات شمیسی نهای متوکو از چند وزیر 

 
 
 



عزل و جانشینی رئیس جمهور
تقدیم استعفا بک رهبر 
 جانوینی معاون اول رییس جمه ر با م افق  رهبری 
انتصاب فرد دیگر ت سط رهبر: نب د معاون اول یا وج د م انع 
  ترتیب انتخاب رییس جمه ر جدید ت سط   رایی متوکو از رییس مجلرس و

 رییس ق ه قضاییک و معاون اول رییس جمه ر تداشثر ظر  مدت پنجاه روز



 وظایف و اختیارات هیات وزیران

 وزرا   
 مسئ لی  در قبال وظایف خاص خ یش در برابر رییس جمه ر و مجلس 
مسئ لی  در قبال اعمال دیگران در ام ر مص ب هیأت وزیران 
نامک و صدور بخونامک وضع آیین 
 

 هیأت وزیران   
نامک  نامک و آیین وضع تص یب 
صلح دعاوی راجع بک ام ال عم می و دولتی یا ارجاع آن بک داوری 

 
 



قوه مقننه
 مردمنمایندیان منتخب : اسالمیشورای مجلس 
دسرتگاه هرایی شرک از    زیر نظر مجلرس  تسابرسری   : دیوان محاسبات کشور

 .ب دجک شو شو ر استفاده می شنند و انتوار یزارش تفریغ ب دجک
شورای نگهبان : 

    ش فقیک منتخب رهبر و  ش تق قدان مسلمان پیورنهادی رئریس قر ه 
قضائیک و منتخب مجلس  

 از عدم مغایرت مص بات مجلس با اسالم و قان ن اساسی؛ پاسداری
 بر انتخابات و همک پرسی؛ نظارت 
 قان ن اساسیتفسیر 



وظایف و اختیارات مجلس شورای اسالمی

 تص یب قراردادهای بین المللی؛
 تص یب اصالتات جزئی در خط ط مرزی شو ر؛
     تص یب محردودیتهای ضرروری مر قتی در جنر  و

 رایط اضطراری؛ 
   تص یب یررفتن یرا دادن وام یرا شمکهرای بالعر

 داخلی و خارجی از طر  دول ؛ 
 تص یب استخدام شار ناسان خارجی از طر  دول ؛
     تص یب انتقال بناها و ام ال دولتری نفریس ملری برک

 غیر؛ 
     تص یب صلح یا ارجراع برک داوری دعراوی خرارجی و

دعاوی داخلی مهم دربراره امر ال عمر می و تعیرین     
 م ارد مهم

    اجازۀ تص یب اساسنامک هرای  ررشتها و سرازمانهای
 دولتی یا وابستک بک دول  بک دول ؛ 

   رسیدیی بک  کای  افراد از طرز شار مجلس یرا قر ه
مجریک یا ق ه قضائیک  ارجاع مر ارد مربر ط برک قر ای     

 دیگر بک آنها و اعالم نتیجک

  قان نگذاری در عم م مسائو در تدود مقرر در قران ن
 اساسی؛

 اظهارنظر در تمام مسائو داخلی و خارجی شو ر؛ 
 رای اعتماد بک وزیران؛ 
 س ال از وزرا و رئیس جمه ر؛ 
 استیضاح وزرا  هیأت وزیران و رئیس جمه ر؛ 
 رأی بک عدم شفای  رئیس جمه ر؛ 
 رسیدیی و تص یب ب دجک؛ 
 وضع مالیات؛ 
تص یب همک پرسی؛ 
پیونهاد طرح؛ 
 ارائۀ پیونهاد و اصالح بر ل ایح؛ 
تعیین تعداد وزرا و تدود اختیارات هر شدام 
 تصرر یب ت قررف انتخابررات در زمرران جنرر  و ا ررغال

 نظامی شو ر؛ 
 تفسیر ق انین عادی؛ 
 تحقیق و تفحص در تمام ام ر شو ر؛ 



قوه قضائیه
تو و فصو دعاوی
اتیای تق ق عامک و یسترش عدل و آزادی های موروع . 
نظارت بر تسن اجرای ق انین .
  شوف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای تدود و مقررات مردون

. جزایی اسالم
اقدام مناسب برای پیوگیری از وق ع جرم و اصالح مجرمین.



 اجزاء قوه قضائیه

 ت زۀ ریاس 
دادیستری 
سازمان بازرسی شو شو ر 
دی ان عالی شو ر 
دی ان عدال  اداری 
 
وظایف و اختیارات : 
 قان ن اساسی 174  170 173  161تا  156اص ل 



رئیس قوه قضائیه
مجتهد عادل و آیاه بک ام ر قضایی 
انتصاب ت سط رهبر 
دورۀ پنج سالک 
 :وظایف و اختیارات  
ایجاد توکیالت الزم در دادیستری
تهیک ل ایح قضایی
 استخدام و عزل و نصب قضات 
 تغییر محو مأم ری  قضات و تعیین مواغو و ترفیع آنان و مانند اینها از ام ر

.اداری  طبق قان ن



 دادگستری

تو و فصو دعاوی 
تفظ تق ق عم می 
مس ولی  روابط ق ه قضاییک با ق ه مجریک و ق ه مقننک: وزیر دادیستری 
  انتخاب بک پیونهاد رییس ق ه قضاییک بک رییس جمه ر 
 امکان تف یض اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات

 از س ی رییس ق ه قضاییک بک وزیر دادیستری

 



 سازمان بازرسی کل کشور
های اداری نظارت بر تسن جریان ام ر در دستگاه 
های اداری نظارت بر اجرای صحیح ق انین در دستگاه 
زیر نظر رییس ق ه قضاییک 
تعیین تدود اختیارات و نح ه عمو ت سط قان ن



 دیوان عالی کشور

 مجتهد عادل و آیاه بک ام ر قضایی 
انتصاب از س ی رییس ق ه قضاییک با مو رت قضات دی ان عالی شو ر 
 دورۀ پنج سالک 
 :وظایف  
نظارت بر اجرای صحیح ق انین در محاشم 
ایجاد وتدت رویک قضایی 
سایر مسئ لی  های قان نی 



دیوان عدالت اداری
 رسیدیی بک  کایات  تظلمات و اعتراضات مردم نسب  بک

مأم رین دولتی 
واتدهای دولتی 
های دولتی  نامک آیین

 مردمتق ق اتقاق 
زیر نظر رییس ق ه قضاییک 
تعیین تدود اختیارات و نح ه عمو ت سط قان ن



شوراها و مجامع تخصصی در قانون اساسی جمهووری اسوالمی   
 ایران

  قان ن اساسی 111اصو : رهبریشورای موقت 
قان ن اساسی 91اصو : شورای نگهبان 
قان ن اساسی 175اصو : شورای نظارت بر صدا و سیما 
قان ن اساسی 176اصو : شورای عالی امنیت ملی 
قان ن اساسی 177اصو : شورای بازنگری در قانون اساسی 
 فصو هفتم قان ن اساسی: اسالمیشوراهای 
 قان ن اساسی 112اصو : نظاممجمع تشخیص مصلحت 

 



شوراهای اسالمی شهر و روستا
منتخب مردم 
های اجتماعی  اقتصادی  عمرانی  بهدا تی  فرهنگی   برای پیوبرد سریع برنامک

برا ت جرک برک مقتضریات     از طریق همکاری مردم آم ز ی و سایر ام ر رفاهی 
 محلی

تصمیمات   راها نباید مخالف م ازین اسالم و ق انین شو ر با د.
فرمانداران  بخوداران و سرایر مقامرات شور ری شرک از طرر       الزام استانداران  

 آنهارعای  تصمیمات   راها در تدود اختیارات بک دول  تعیین می   ند 
 قان نیص رت انحرا  از وظایف فقط در انحالل   راها 
  در اعترا  بک انحالل دادیاه صالح بک   را تق  کای 
 ن ب از الزام دادیاه بک رسیدیی خارج 



استانهااسالمی شورای 
 ها  راهای استان نمایندیان 
 تبعیضجل ییری از 
هاهای عمرانی و رفاهی استان  همکاری در تهیک برنامک 
های عمرانی و رفاهی استان ها نظارت بر اجرای هماهن  برنامک 
 مستقیما مجلس   رای اسالمی بک در تدود وظایف خ د تهیک و پیونهاد طرح

 دول یا از طریق 
انحالل   راها فقط در ص رت انحرا  از وظایف قان نی 
 تق  کای    را بک دادیاه صالح در اعترا  بک انحالل 
 الزام دادیاه بک رسیدیی خارج از ن ب 



اصناف و مشاغلاسالمی شورای 
 واتدهای آم ز ی  مدیران در شارشنان و سایر و نمایندیان شاریران  دهقانان

 اینهااداری  خدماتی و مانند 

 اسالمیقسط تأمین 
 شواورزیواتدهای ت لیدی  صنعتی و ها                در  در تهیک برنامکهمکاری 
 هماهنگی در پیورف  ام ر ایجاد

 راها فقط در ص رت انحرا  از وظایف قان نیانحالل   
 تق  کای    را بک دادیاه صالح در اعترا  بک انحالل
 الزام دادیاه بک رسیدیی خارج از ن ب 



شورای نظارت بر صدا و سیما
 دو نفر از نمایندیان :

رییس جمه ر 
 قضاییکق ه رییس 
 رای اسالمی مجلس  



 شورای عالی امنیت ملی

  تأمین منافع ملی 
پاسداری از انقالب اسالمی و تمامی  ارضی و تاشمی  ملی 
 امنیتی شو ر در محدوده سیاس  های شلی تعیین  -تعیین سیاستهای دفاعی

 . ده از طر  مقام رهبری
 های سیاسی  اطالعاتی  اجتماعی  فرهنگی و اقتصادی  هماهن  نم دن فعالی

 .امنیتی -در ارتباط با تدابیر شلی دفاعی 
ییری از امکانات مادی و معن ی شو ر برای مقابلک با تهدیدهای داخلی و  بهره

 .خارجی
اجرای مص بات پس از تأیید مقام رهبری 

 



اعضای شورای عالی امنیت ملی
روسای ق ای سک یانک
رییس ستاد فرماندهی شو نیروهای مسلح
مس ول ام ر برنامک و ب دجک
دو نماینده بک انتخاب مقام رهبری
وزرای ام ر خارجک  شو ر  اطالعات
تسب م رد وزیر مرب ط و عالیترین مقام ارتش و سپاه 
ریاس  رئیس جمه ر 



 شوراهای فرعی امنیت ملی

 توکیو   راهای فرعی از قبیو   رای دفاع و   رای امنی  شو ر 
 ریاس  رییس جمه ر یا یکی از اعضای   رای عالی از طر  رییس جمه ر 
تعیین تدود اختیارات و وظایف   راهای فرعی ت سط قان ن 
تص یب توکیالت از س ی   رای عالی 

 

 



شورای بازنگری در قانون اساسی
اعضای   رای نگهبان 
روسای ق ای سک یانک.
اعضای ثاب  مجمع توخیص مصلح  نظام.
پنج نفر از اعضای مجلس خبریان رهبری.
ده نفر بک انتخاب مقام رهبری.
سک نفر از هیأت وزیران.
سک نفر از ق ه قضاییک.
ده نفر از نمایندیان مجلس   رای اسالمی.
سک نفر از دانوگاهیان.



 بازنگری در قانون اساسی

در م ارد ضروری 
 ابالغ م ارد اصالتی طی تکم مقام رهبری پس از مو رت با مجمع توخیص

 مصلح  نظام بک رییس جمه ر
بازنگری در قان ن  "پرسی  عدم لزوم رعای  اصو پنجاه و نهم در م رد همک

تص یب درخ اس  همک پرسی ت سط دو س م مجم ع نمایندیان ) "اساسی
 (مجلس

ی ه شار و شیفی  انتخاب و  رایط آن طبق قان ن  
تأیید و امضای مص بات   را ت سط مقام رهبری 
 : و سپس  
مراجعک بک آراء عم می 
 پرسی شنندیان در همک تص یب اشثری  مطلق  رش 

 



اصول تغییر ناپذیر
:  اص ل مرب ط بک

اسالمی ب دن نظام 
های ایمانی و   ابتنای شلیک ق انین و مقررات بر اساس م ازین اسالمی و پایک

 اهدا  جمه ری اسالمی ایران
 جمه ری ب دن تک م 
 والی  امر و امام  ام 
اداره ام ر شو ر با اتکاء بک آراء عم می 
دین و مذهب رسمی



 اسناد سیاستی جمهوری اسالمی ایران

 سند چوم انداز 
سیاستهای شلی 
قان ن برنامۀ ت سعک 
سایر ق انین 
اسناد ملّی بخوی و فرابخوی 
قان ن ب دجک 
طرتها و برنامک ها 
 

 

 



سند چشم انداز بیست ساله
 راهبردی 
بلندمدت 
جه  ییری سیاستگذاری 
مبنای تدوین سایر سیاستها 
برنامک های ت سعک مراتو پیاده سازی سند چوم انداز هستند. 



 ساختار دولت جمهوری اسالمی ایران

سطح محلی 
استانداری 
هرداری  
بخوداری 
دهداری 
 
هر    [بخش]  راهای ده  : نظارت 

  هرستان و استان  
 
 
 

 سطح ملّی  
رئیس جمه ر 
هیأت وزیران 
وزرا 
 
مجلس   رای اسالمی: نظارت 




