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 وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس قانون 
اساسی: حل اختالف بین مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان، 
مشاوره به رهبری در حل معضالت نظام، بازنگری قانون اساسی، 
تعیین سیاست های کالن نظام، انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان 
برای عضویت در شورای رهبری، عضویت اعضای ثابت مجمع در 

شورای بازنگری قانون اساسی.
 در صورت تعدد واجدین شرایط برای  تصدی  رهبری جمهوری 
اسالمی ایران ، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تری 

باشد،  مقدم است 
 صالحیت سیاسی ، اجتماعی و مدیریتی رهبر عبارت است از : 

بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ، تدبیر ، مدیریت ، قدرت و شجاعت.

نکات کلیدی فصل سوم��
 اولین و مهم ترین اصل حقوق و آزادی های مردم برخورداری از 

تساوی حقوقی می باشد.
 طبق اصل 34 قانون اساسی حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه 

برای افراد به رسمیت شناخته شده است.
 یکی از حقوق و آزادی های اساسی افراد، اصل برائت می باشد.

 طبق اصل 169 قانون اساسی، قانون،  عطف به ماسبق نخواهد 
شد یعنی اثر قانون نسبت به آینده است و نسبت به ماقبل خود 

اثری ندارد.
 براساس اصل 28 قانون اساسی، امکان اشتغال به کار و ایجاد 

شرایط مساوی برای احراز مشاغل از وظایف دولت است.
 طبق اصل 39 قانون اساسی ، هتک حرمت و حیثیت کسی که به 
حکم قانون دستگیر و بازداشت شود ، ممنوع و موجب مجازات است . 

نکات کلیدی فصل دوم��
  ارکان نظام ایران:

ـ  جمهوریت 1
ـ  اسالمی بودن 2

 اسالمی بودن نظام سیاسی ایران به دو طریق صورت می گیرد:
ـ والیت فقیه 1

ـ اسالمی بودن قوانین و مقررات 2
 وظایف دولت جمهوری اسالمی ایران طبق اصل 3 قانون اساسی 
شامل تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از 

مستضعفان جهان می باشد.
 طبق اصل 9 قانون اساسی آزادی، استقالل، وحدت ملی و تمامیت 

ارضی جمهوری اسالمی ایران تفکیک ناپذیرند.
 رفراندوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در فروردین 

1358 برگزار گردید . 

نکات کلیدی فصل اول��
 مجموعه اختیارات و امتیازاتی که افراد جامعه براساس روابط و 

مناسبات خود به دست می آورند حقوق نامیده می شود.
 حقوق اساسی جزء حقوق عمومی داخلی است.

 منابع حقوق اساسی تقسیم می شوند به منابع خاص و منابع عام.
 قوانین از نظر سلسله مراتب عبارتنداز: 

ـ قانون اساسی 1
ـ قوانین عادی مصوب مجلس 2

ـ آئین نامه ها و بخشنامه های قوه ی مجریه و نهادهای مربوطه 3
 ویژگی های قانون:

ـ کلی بودن 1
ـ الزامی بودن 2

ـ داشتن ضمانت اجرا  3
ـ داشتن قلمرو 4
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نکات کلیدی فصل پنجم��
 به کلیه متصدیان و دستگاه هایی که کار ویژه آن ها جنبه »اجرایی« 

دارد، قوه ی مجریه می گویند.
 وظیفه ی قوه ی مجریه،  اجرای تصمیمات گرفته شده ی قوه مقننه 

و قضائیه می باشد.
از: ریاستی )یک رکنی(، مجریه  انواع قوه ی مجریه عبارتند   

پارلمانی )دو رکنی(، مجریه نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی.
 بارزترین مثال مجریه نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی، دولت 

فرانسه است.
ـ نیمه پارلمانی می باشد و   قوه ی مجریه در ایران نیز نیمه ریاستی 

رئیس جمهور با رأی مستقیم و مخفی مردم انتخاب می شود.
 سه قانون مصوب مجلس شورای اسالمی در مورد انتخابات:

ـ قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران 1
2ـ قانون تعیین محدوده وظایف، اختیارات و مسئولیت های ریاست 

جمهوری

نکات کلیدی فصل چهارم��
از:  عبارتند  ایران  اسالمی  جمهوری  در  رهبری  ویژگی  های   
صالحیت علمی و اجتهاد، صالحیت اخالقی و اعتقادی، صالحیت 

سیاسی، اجتماعی و مدیریتی.
 انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان )باواسطه  و از سوی مردم( 

صورت می گیرد.
 مسئولیت های مقام رهبری در مقابل قانون شامل مسئولیت های 

سیاسی، حقوقی و مالی می باشد.
 وظایف و اختیارات مقام رهبری در برابر کل نظام )اصل 110 
قانون اساسی(: تعیین سیاست های کلی نظام پس از مشورت با 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست های 
کلی نظام، حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه گانه، حل معضالت 
نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص 

مصلحت نظام.

 نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش است:
ـ بخش دولتی  1

ـ بخش تعاونی  2
ـ بخش خصوصی 3

 طبق اصل 56 قانون اساسی ، جمهوری اسالمی ایران ترکیبی از 
حاکمیت الهی و حاکمیت مردمی می باشد.

 بنیانگذار نظریه قدرت به سه قوه )تفکیک قوا(، مونتسکیوی 
فرانسوی می باشد.

 طبق اصل 57 قانون اساسی، تفکیک قوا در ایران به طور نسبی 
صورت گرفته است.

 در رفراندوم 12 فروردین 1358 ، %98/2 آرا ، نظام جمهموری  
اسالمی را پذیرفتند. 

 ویژگی های ضروری قانون اساسی: تعیین نوع حکومت و ارکان 
آن، بیان اصول کلی، کلی بودن، انطباق با مبانی اعتقادی و فرهنگی 
جامعه، قابلیت اجرا، وضوح و شفافیت، پیش بینی بازنگری در قانون 
اساسی، پیش بینی مفسر قانون اساسی، عدم تعارض درونی، برتری 

بر دیگر قوانین.
 منظور از منابع عام ، منابعی است که حقوق اساسی مستقیماً از آن 

تغذیه می کند . 
 در ایران، قرآن از منابع خاص حقوق اساسی و اساسی ترین منبع

آن است. 
 منابع خاص حقوقی قانون اساسی در ایران : 

منابع اصلی فقه ) قرآن و سنت (
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ـ انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای  4
رهبری

ـ عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی 5
 مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی باید به تأیید و امضای 
مقام رهبری برسد. امور اجرایی بازنگری نیز با رئیس جمهوری 

است چرا که حکم رهبری خطاب به وی صادر می گردد.
 طی بازنگری های صورت گرفته در قانون اساسی سهم قوای 
سه گانه در اداره این سازمان محدود به سیاست گذاری و نظارت 

شده است.
 شمار نمایندگان مجلس خبرگان به ازای هر استان یک نفر است 
اما با در نظر گرفتن جمعیت هر استان به ازای هر یک میلیون نفر 
جمعیت، یک نفر به تعداد نمایندگان آن استان افزوده خواهد شد.

 وظایف مجلس خبرگان عبارتند از: 
ـ نظارت بر کار رهبر        ـ انتخاب رهبر           2 1

ـ عضویت در شورای بازنگری ـ عزل رهبر                4 3

ـ انجام امور اداری و استخدامی 3
 وظایف دیوان عالی کشور:

ـ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم 1
ـ ایجاد وحدت رویه قضایی 2

ـ مشاوره به رئیس قوه ی قضائیه 3
ـ رسیدگی به اتهام رئیس جمهور 4

ـ حل اختالف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری 5
 قوه ی قضائیه در فرانسه، شورای عالی قضایی نامیده می شود که 

ریاست آن با رئیس جمهور است و وزیر دادگستری نیز نائب 
رئیس آن می باشد.

 قوه ی قضائیه آمریکا از سه نوع دادگاه برخوردار است: 
ـ دادگاه های استیناف فدرال )تجدید نظر( ـ دیوان عالی فدرال 2 1

ـ بدایت( ـ دادگاه های ناحیه ای )بدوی  3
 قوه ی قضائیه هند شامل سه نوع دادگاه است: 

ـ دادگاه های تالی ـ دادگاه های عالی ایاالت 3 ـ دیوان عالی هند  2 1

و  وظایف  و  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیأت  انواع   
اختیارات آن ها:

ـ هیئت رئیسه سّنی         1
ـ هیئت رئیسه موقت 2 

ـ هیئت رئیسه دائم )ساالنه( 3
 انواع نظارت مجلس بر امور کشور:

ـ نظارت استطالعی           1
ـ نظارت استصوابی 2

 وظایف و اختیارات شورای نگهبان عبارتند از: نظارت بر مصوبات 
مجلس، تغییر قانون اساسی، نظارت بر انتخابات، حضور در مجلس 
شورای اسالمی، تأیید توقف انتخابات در زمان جنگ، عضویت 
یکی از فقها در شورای موقت رهبری، عضویت در مجمع تشخیص 

مصلحت نظام، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی.

ـ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری ایران 3
 رئیس جمهور با رأی »اکثریت مطلق« آرای شرکت کنندگان انتخاب 

می شود.
 مسئولیت های رئیس جمهور عبارتند از: مسئولیت های سیاسی، 

مسئولیت های مالی و مسئولیت های کیفری.
 الیحه ، پیشنهادی است از جانب دولت.

  رئیس قوه مجریه ریاستی ) تک رکنی ( ، مستقیماً توسط مردم 
انتخاب می شود . 

 پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 ، رئیس جمهور از 
اختیارات اجرایی گسترده ای برخوردار گردید . 
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 اصول مشترک شوراهای اسالمی شهر و روستا شامل: 
ـ شخصیت حقوقی شوراها 1

ـ ارتباط شوراها با سازمان های دولتی  2
ـ نظارت بر کار شوراها 3

 اعضای شورای عالی امنیت ملی :
1- رؤسای قوای سه گانه 

2- رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
3- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

4- دو نماینده به انتخاب مقام رهبری 
5- وزرای کشور ، امور خارجه ، اطالعات و برحسب مورد عالی 

ترین مقام ارتش و سپاه 

نکات کلیدی فصل هشتم��
 اهداف تأسیس شورای عالی امنیت ملی عبارتند از: 

ـ تأمین منافع ملی 1
ـ پاسداری از انقالب اسالمی 2
ـ پاسداری از تمامیت ارضی 3
ـ پاسداری از حاکمیت ملی 4

 وظایف و اختیارات شورای عالی امنیت ملی:
ـ امنیتی کشور ـ تعیین سیاست های دفاعی  1

ـ امنیتی ـ هماهنگی امور کشور با تدابیر دفاعی  2
ـ بهره گیری از امکانات کشور برای مقابله با تهدیدات 3

 وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ـ تشخیص مصلحت در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس  1

را خالف شرع یا قانون اساسی بداند.
ـ حل معضالت نظام  2
ـ مشاوره به رهبری 3

نکات کلیدی فصل هفتم��
 وظایف قوه ی قضائیه: 

ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین ـ رسیدگی و صدور حکم  2 1
ـ کشف جرم، تعقیب،  مجازات و تعزیر مجرمان 3

ـ پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمان 4
ـ رسیدگی به اتهام مسئوالن 5

امور و  بازرسی کل کشور، نظارت بر حسن جریان   سازمان 
اجرای صحیح قوانین در دادگاه های اداری به غیر از قوه ی قضائیه 

را برعهده دارد.
 دیوان عدالت اداری، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات 
و اعتراضات مردم به مأمورین، واحدها و یا آئین نامه های دولتی و 

احقاق حقوق آن ها تشکیل می گردد.
 وظایف اصلی رئیس قوه ی قضائیه: 

ـ ایجاد تشکیالت الزم در دادگستری 1
ـ تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسالمی 2

نکات کلیدی فصل ششم��
 انواع قوه ی مقننه از نظر تعداد مجالس: 

1( قوه ی مقننه دومجلسی
2( قوه ی مقننه یک مجلسی

 قوه ی مقننه جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر نظام یک مجلسی 
اما دورکنی می باشد.

 بررسی صالحیت نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای شرکت 
در انتخابات طی دو مرحله انجام می گیرد: 

ـ هیئت نظارت ـ هیئت اجرایی    2 1
برعهده ی  انتخابات  بر  نظارت  اساسی،  قانون   طبق اصل 99 

شورای نگهبان است.
 ساختار داخلی مجلس شورای اسالمی به سه بخش تقسیم می شود:

ـ جلسات ـ کمیسیون ها   3 ـ هیئت رئیسه  2 1
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