
چلبیانلیبابک -ایراناسالمی جمهوری در نظام سهم آزربایجانیان 

در ملیتهابر أساس حضور موشکافانهنگاهیعامه باوراینبه گرایانهمستقل و واقع دیدیباشده سعیاجمالینوشتهدراین. هستتورکاندر دستان حکومتو بازار ٬اقتصادعامه باوربنا بر ایراندر 

ارکان نظام جموری اسالمی ایران از ولین ئمسنگاه اجمالی به سوال پر رنگی دارند؟ جهت یافتن جواب این نقش و سهم  واقعا تورکها در نظام جمهوری اسالمی ایران یا آ. باشیمداشته نظام ارکان

.شرح استبدیننظام ارکانایراناسالمیجمهوریاساسیطبق قانون . یعنی از اول انقالب تا به امروز پراداخته ایم۱۳۵۷سال 

نهادرهبری -

روسای قوه مجریه-

وزیران ت ئهی-

(نگهبانمجلس شورای اسالمی و شورای ) مقننه روسای قوه -

قوه قضاییه روسای -

مجلس خبرگان رهبری روسای -

مجمع تشخیص مصلحت نظام روسای -

شوراها -

فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی -

( دریایی و پدافندهوایی٬هوایی٬نیروی زمینی) فرماندهان  ارتش–

انتظامی نیروین افرمانده-

ایرانروسای صدا و سیمای جمهوری اسالمی -

:ارکان نطام می پردازیمولین ئمساینک به تشریح تفکیکی  1



رهبری جمهوری اسالمی ایران
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۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

تورک فارس

٪۷۴

٪۲۶

مدت ملیت رهبر ردیف

سال۹ مرکزی-فارس  خمینیاهلل روح اهلل آیت ۱

۲۶ تورک ایخامنه علیسیداهلل آیت ۲
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خبرگانروسای مجلس 

ملیتاستانمدترئیسردیف

تورکاردبیلسال۲۴مشکینیعلی۱
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تورک فارس

٪۷۵

٪۲۵

درصد روسا بر اساس ملیت
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روسای جمهور

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

فارس تورک

٪۷۵

٪۲۵

مدت  ملیت استان  یس جمهور ٔ  ری ردیف 

روز ۱۳۷سال، ۱ تورک  همدان  صدربنیابوالحسنسید ۱

روز ۲۸ فارس  قزوین  رجاییمحمدعلی ۲

روز ۳۰۰سال، ۷ تورک خراسان  ای سید علی خامنه ۳

سال ۸ فارس  کرمان  رفسنجانیهاشمیاکبر ۴

سال ۸ فارس  یزد  خاتمیمحمد سید ۵

سال ۸ فارس  سمنان  نژاد محمود احمدی ۶

تا  ۱۳۹۲مرداد ۱۲از 
کنون 

فارس  سمنان  حسن روحانی  ۷
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اول معاونینو وزیراننخست توزیعنمودار

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

فارس تورک کورد

٪۶۸

٪۲۲

٪۱۱

مدت ملیت استان 
-نخست وزیر
معاون اول 

ردیف 

سال ۱ تورک تهران 
مهندس مهدی  

بازگان  ۱

سال ۱ فارس  قزوین  محّمدعلیرجایی  ۲

روز ۱۴ فارس  کرمان  محّمدجوادباهنر  ۳

سال ۸ تورک  ذربایجان آ میر حسین موسوی  ۴

سال ۱۲ فارس  تهران  حسن حبیبی  ۵

سال ۴ فارس  یزد  عارف  ۶

سال ۴ فارس  تهران  داوودیپرویز ۷

روز ۶ فارس  مازندران  مشاییرحیم ۸

سال ۴ کرد  کردستان  محمدرضا رحیمی  ۹

ادامه دارد -سال۳ فارس  کرمان  اسحاق جهانگیری  ۱۰
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بازرگانمهدیکابینه

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۹۰

۱۰۰

تورک فارس  کورد

٪۰

٪۹۴

٪۶

ملیت  استان  وزارتخانه  وزیر  ردیف 

فارس  خراسان -بیرجن وپرورش موزشٓ  ا رجایی -شکوهی ۱

فارس  مرکزی-دلیجان پست  اسالمی  ۲

فارس  همدان -تویسرکان اقتصاد  علیاردالن  ۳

فارس  اصفهان  بازرگانی  رضا صدر  ۴

فارس  خراسان ۰مشهد بهداشت  کاظم سامی  ۵

فارس  تهران  ارشاد  ناصر میناچی  ۶

فارس  تهران  دادگستری  اسدا هلل مبشری  ۷

فارس  قزوین  راه ترابری  یوسف طاهری  ۸

فارس  مشهد  صنایع  محمود احمدزاده هروی  ۹

فارس  شیراز  عالی اموزش و رهنگ ف علی شریعتمداری  ۱۰

فارس  اصفهان  کار  داریوش فروهر  ۱۱

فارس  قزوین  کشور  جوادیسیدحاج  ۱۲

فارس  اصفهان  مسکن  مصطفی کتیرایی  ۱۳

کرد  کرمانشاه  خارجه  کریم سنجابی  ۱۴

فارس  تهران  نفت  علی اکبر معین فر  ۱۵

فارس  تهران  نیرو  عباس تاج  ۱۶

فارس  تهران -چالشتر-کرمان دفاع  ریاحی-چمراندکتر-مدنیاحمد  ۱۷
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ابوالحسن بنی صدر : رییس جمهورمحمدعلی رجایی کابینه 

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

فارس تورک کورد

٪۶۱

٪۳۹

٪۰

ملیت استان  وزارتخانه  وزیر  ردیف 

فارس  کرمان وپرورش موزشآ باهنر  ۱

فارس  تهران  پست  محمود قندی  ۲

فارس  شیراز  اقتصاد  حسین نمازی  ۳

تورک  اردبیل  بازرگانی  حسین کاظم پور  ۴

تورک  ذربایجان آ-تبریز بهداشت  هادی منافی  ۵

فارس  تهران  کشاورزی  محمد سالمتی  ۶

فارس  مشهد  دادگستری  ابراهیم احدی  ۷

تورک  ذربایجان ٓ  ا-مرند راه ترابری  کالنتریموسی ۸

تورک  ذربایجان آ-تبریز صنایع  محمد رضا نعمت زاده  ۹

فارس  تهران 
موزش  آفرهنگ و 

عالی 
حسنعارفی  ۱۰

تورک  ذربایجان آ-تبریز ارشاد  عباس دوزدوزانی  ۱۱

فارس  تهران  کار  قی دمحمد صامیر ۱۲

فارس  تهران  کشور  مهدوی کنی  ۱۳

تورک  ذربایجان آ-خامنه خارجه  میر حسن موسوی  ۱۴

فارس  تهران  مسکن  محمدشهاب گنابادی  ۱۵

فارس  تهران  نفت  محمدجواد تندگویان  ۱۶

تورک  ذربایجان ٓ  ا-تبریز دفاع  جواد فکوری  ۱۷

فارس  تهران  نیرو  پور حسن عباس ۱۸
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اول میرحسین موسوی کابینه 
ایخامنه هلل اایت : جمهوررییس 

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۹۰

فارس تورک کورد لر

٪۸۳

٪۹
٪۴ ٪۴

ملیت  استان  وزراتخانه  وزیر  ردیف 

فارس  اصفهان  موزش پرورش ٓ  ا اکبر پرورش سید علی ۱

فارس  قزوین  پست  سید مرتضی نبوی  ۲

فارس  تهران  اطالعات شهری محمدی ری ۳

فارس  شیراز  اقتصاد  نمازی  ۴

فارس  تهران  خارجه  والیتی ۵

فارس  تهران  بازرگانی  عسگر اوالدی  ۶

تورک  ذربایجان آ-تبریز بهداشت  منافی  ۷

کرد  کرمانشاه  جهاد سازندگی  نامدار زنگته  ۸

فارس  تهران  کشاورزی  سالمتی  ۹

تورک  همدان -بهار دادگستری  اصغری ۱۰

فارس  تهران  دفاع  سلیمی ۱۱

فارس  تهران  راه ترابریی  نژادحسینیانمحمدهادی ۱۲

فارس  قم  صنایع  طباهاشمیمصطفیسید ۱۳

فارس  یزد -قم فرهنگ  خاتمی -معادیخواه ۱۴

فارس  مازندران -بهشهر کار  احمد توکلی  ۱۵

لر لرستان -بروجرد کشور  روش الدین نیککمال ۱۶

فارس  تهران  مسکن محمدشهاب گنابادی  ۱۷

فارس  تهران  صنایع سنگین  بهزاد نبوی  ۱۸

فارس  همدان  معادن و فلزات  نیلیحسین ۱۹

فارس  اصفهان  نفت  غرضیمحمد سید ۲۰

فارس  تهران  نیرو  فردغفوریحسن  ۲۱

فارس  تهران  سپاه  رفیقدوستمحسن  ۲۲
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کابینه دوم میر موسوی 
خامنه ای ایت اهلل : جمهورس ئیر

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۹۰

فارس تورک کورد

٪۸۳

٪۱۳

٪۴

ملیت  استان وزارتخانه  وزیر  ردیف 

فارس  تهران  موزش پرورش ٓ  ا نجفی  ۱

فارس  اصفهان  پست  غرضی  ۲

فارس  تهران  اطالعات  شهریری ۳

فارس  تهران  اقتصاد  ایروانی  ۴

فارس  تهران  خارجه  والیتی  ۵

فارس  تهران  بازرگانی  عابد جعفری  ۶

تورک  ربایجان آذ بهداری  مرندی  ۷

کرد  کرمانشاه  جهاد سازندگی  نامدار زنگنه  ۸

فارس  اصفهان -گلپایگان کشاورزی  عباسعلی زالی  ۹

فارس  تهران  دادگشتری  حبیبی  ۱۰

فارس  تهران  سپاه  محسن رفیقدوست  ۱۱

فارس تهران دفاع  جاللیمحمدحسین ۱۲

فارس  اصفهان  مسکن  کیا محمد سعیدی ۱۳

تورک  زربایجان آ-مرند صنایع  شافعیغالمرضا ۱۴

فارس  تهران  صنایع سنگین  بهزاد نبوی  ۱۵

فارس  سمنان -شاهرود عالی موزش آ محمد فرهادی  ۱۶

فارس  یزد  ارشاد  خاتمی ۱۷

فارس  تهران  کار  زاده ابوالقاسم سرحدی ۱۸

فارس  تهران  کشور 
اکبر سید علی
پور محتشمی ۱۹

فارس  اصفهان  مسکن  کازرونی  ۲۰

فارس  شیراز  معادن فلزات  ایت اللهی  ۲۱

تورک غربی زربایجان آ-خوی نفت  قازاده آرضا غالم ۲۲

فارس
فارس  -فسا نیرو بانکیمحمدتقی ۲۳
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رفسنجانیکابینه اول هاشمی 
حبیبیحسن : اولمعاون 

ملیت استان  وزراتخانه  وزیر  ردیف 

فارس  تهران  موزش پرورش ٓ  ا نجفی  ۱

فارس  اصفهان  پست  غرضی  ۲

فارس  اصفهان  اطالع ات  فالحیان  ۳

فارس  اصفهان  اقتصاد  نوربخش  ۴

فارس  تهران  بازرگانی  وهاجی  ۵

فارس  فارس -اصفهان بهداشت  زاده رضا ملک-ایرج فاضل ۶

عرب  خوزستان -دزفول جهادسازندگی  فروزش غالمرضا  ۷

تورک  ذربایجان آ کشاورزی  کالنتری  ۸

فارس  خراسان  دادگستری  شوشتری  ۹

تورک  ربایجان آز تعاون  شافعی  ۱۰

فارس  تهران  دفاع  ترکان  ۱۱

فارس  اصفهان  راه ترابری  سعدی کیا  ۱۲

تورک ربایجان آز-تبریز صنایع  زاده محمدرضا نعمت ۱۳

فارس  تهران  سنگینصنایع نژادحسینیان  ۱۴

فارس  اصفهان  عالی موزش آ معین  ۱۵

فارس  یزد  ارشاد  ال ریجانی -خاتمی ۱۶

لر  لرستان  کار  کمالی  ۱۷

فارس  اصفهان  کشور  عبدا هلل نوری  ۱۸

فارس  اصفهان  مسکن  کازرونی  ۱۹

فارس  تهران  خارجه  والیتی  ۲۰

فارس  اصفهان -کاشان معادن فلزات  حسین محلوجی  ۲۱

تورک غربی ربایجان آز-خوی نفت  قازاده آ ۲۲

کرد
کرمانشاه نیرو زنگنهنامدار ۲۳
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فارس تورک کورد عرب لر

٪۷۱

٪۱۷

٪۴ ٪۴ ٪۴
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رفسنجانیکابینه دوم هاشمی 
حبیبیحسن : اولمعاون 

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

فارس تورک کورد عرب لر

٪۶۶

٪۲۲

٪۴ ٪۴ ٪۴

ملیت  استان  وزراتخانه  وزیر  ردیف 

فارس  تهران  پرورش موزش آ نجفی  ۱

فارس  اصفهان  پست  غرضی  ۲

فارس  اصفهان  اطالع ات  فالحیان  ۳

فارس  تهران  اقتصاد  محمد خان  ۴

فارس  قم  بازرگانی  اسحاق لآیحیی  ۵

تورک  آزربایجان بهداشت  مرندی  ۶

عرب  خوزستان -دزفول جهادسازندگی  فروزش غالمرضا  ۷

تورک  ربایجان آز کشاورزی  کالنتری  ۸

فارس  خراسان  دادگستری  شوشتری  ۹

تورک  ربایجان آز تعاون  شافعی ۱۰

فارس  تهران  دفاع  فروزندهمحمد  ۱۱

فارس  اصفهان  راه ترابری  ترکان  ۱۲

تورک  ربایجان آز-تبریز صنایع  زاده محمدرضا نعمت ۱۳

فارس  تهران  صنایع سنگین  نژادحسینیان  ۱۴

فارس  اصفهان  عالی موزش آ محمدرضا گلپایگانی  ۱۵

فارس  تهران  ارشاد  میرسلیم  ۱۶

لر  لرستان  کار  کمالی  ۱۷

فارس  فارس  کشور  بشارتی  ۱۸

فارس  اصفهان  مسکن  خوندی آ ۱۹

فارس  تهران  خارجه  والیتی ۲۰

فارس  اصفهان -کاشان معادن فلزات  حسین محلوجی  ۲۱

تورک  غربی ربایجان آز-خوی نفت  قازاده آ ۲۲

کرد  کرمانشاه  نیرو  زنگنهنامدار ۲۳
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سید محمدخاتمی اول کابینه 
حبیبیحسن : معاون اول

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

فارس تورک کورد عرب لر

٪۶۶

٪۱۳

٪۴ ٪۴

٪۱۳

ملیت استان  وزراتخانه  وزیر  ردیف 

لر  همدان -مالیر پرورش موزش آ مظفر  ۱

فارس  یزد پست  عارف  ۲

لر  همدان -نهاوند اطالعات  یونسی  ۳

فارس  فارس -شیراز اقتصاد  حسین نمازی  ۴

فارس  تهران  بازرگانی  محمد شریعتمداری  ۵

فارس  سمنان  بهداشت  محمد فرهادی  ۶

فارس  اصفهان  جهادسازندگی  سعیدی کیا  ۷

تورک  ربایجان آز کشاورزی کالنتری  ۸

فارس  خراسان  دادگستری شوشتری ۹

فارس  تهران  تعاون  مرتضی حاجی  ۱۰

عرب  خوزستان  دفاع  شمخانیعلی ۱۱

فارس  اصفهان  راه ترابری  ترکان  ۱۲

تورک -فارس اردبیل-اصفهان صنایع  دادمان -حجتی ۱۳

فارس  کرمان  صنایع معادن  اسحاق جهانگیری  ۱۴

فارس  اصفهان  عالی موزش آ مصطفی معین  ۱۵

فارس  مرکزی  ارشاد  مهاجرانی  ۱۶

لر  لرستان  کار  کمالی  ۱۷

فارس  فارس -اصفهان کشور  موسویال ری -نوری ۱۸

تورک  آزربایجان غربی مسکن  عبدالعلی زاده  ۱۹

فارس  تهران  خارجه  کمال خرازی  ۲۰

فارس  یزد  نیرو  حبیب ا هلل بیطرف  ۲۱

کرد کرمانشاه نفت
زنگنهنامدار ۲۲
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دوم سیدمحمدخاتمی کابینه 
محمدرضا عارف  : اولمعاون 

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

فارس تورک کورد عرب لر

٪۶۶

٪۱۳

٪۴ ٪۴

٪۱۳

ملیتوزرا بر اساس ملیتیتوزیعنمودار

ملیت استان  وزراتخانه  وزیر  ردیف 

فارس  تهران  پرورش موزش آ حاجی  ۱

فارس  تهران  ارتباطات  احمد معتمدی  ۲

لر  همدان -نهاوند اطالع ات  یونسی  ۳

فارس  تهران  اقتصاد  طهماسب مظاهری  ۴

فارس  تهران  بازرگانی شریعتمداریمحمد  ۵

تورک  غربی یجانآزربا بهداشت  پزشکیان  ۶

فارس  اصفهان  جهادسازندگی کیا سعیدی ۷

فارس  اصفهان  کشاورزی  حجتی  ۸

فارس  خراسان  دادگستری  شوشتری  ۹

فارس  تهران  تع اون  مرتضی حاجی  ۱۰

عرب  خوزستان  دفاع  علی شمخانی  ۱۱

فارس  اصفهان  ترابریراه  رحمتی  ۱۲

فارس  همدان  رفاه  زادگانشریف ۱۳

فارس  کرمان  صنایع معادن  جهانگیریاسحاق  ۱۴

فارس  اصفهان  عالی موزش آ مصطفی معین  ۱۵

فارس  تهران  ارشاد  احمد مسجدجامعی  ۱۶

فارس  اصفهان -خوزستان کار  خالقی ←حسینی ۱۷

فارس  فارس -اصفهان کشور  موسویال ری  ۱۸

تورک  غربی ربایجانآز مسکن  زاده عبدالعلی ۱۹

فارس  تهران  خارجه  کمال خرازی  ۲۰

فارس  یزد  نیرو  ا هلل بیطرف حبیب ۲۱

کرد  کرمانشاه  نفت  نامدار زنگنه  ۲۲
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نژادکابینه اول محمود احمدی 
رحیم مشایی  -داوودی: معاون اول

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۹۰

فارس تورک کورد عرب لر

٪۸۱

٪۹
٪۵ ٪۵

٪۰

ملیت استان  وزراتخانه  وزیر  ردیف 

فارس  اصفهان -خراسان موزش پرورش ٓ  ا احمدی علی←فرشیدی ۱

فارس  فارس  ارتباطات  سلیمانی  ۲

فارس  اصفهان  اطالعات  ای محسنی اژه ۳

فارس  تهران  اقتصاد  دانش جعفری  ۴

فارس  تهران  بازرگانی  میرکاظمی  ۵

فارس  تهران  بهداشت  باقری لنکرانی  ۶

عرب  خوزستان  جهادکشاورزی اسکندری  ۷

کرد  کرمانشاه  نفت  نوذری -هامانه ۸

فارس  تهران  دادگستری الهام  ۹

فارس  گلستان  تعاون  عباسی  ۱۰

تورک  تهران  دفاع  محمد نجار  ۱۱

فارس  فارس -یزد راه ترابری  بهبهانی-رحمتی ۱۲

فارس  تهران  رفاه  کاظمی ۱۳

فارس  مرکزی  صنایع معادن  محرابیان  ۱۴

فارس  کرمان  علوم  زاهدی  ۱۵

فارس  تهران  ارشاد  صفار هرندی  ۱۶

فارس  تهران  کار  جهرمی  ۱۷

تورک -فارس-فارس
-ساری-قم

غربی ربایجانزآ
کشور  محصولی-کردان-پورمحمدی ۱۸

فارس  اصفهان  مسکن  سعیدی کیا  ۱۹

فارس  گلستان  خارجه  متکی ۲۰

تورک  غربی ربایجان آز نیرو  فتاح  ۲۱
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نژادکابینه دوم محمود احمدی 
رحیم مشایی  : معاون اول

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۹۰

فارس تورک کورد عرب لر

٪۸۱

٪۹

٪۰
٪۵ ٪۵

وزرا ملیتیتوزیعنمودار

ملیت استان  وزراتخانه  وزیر  ردیف 

فارس  همدان  پرورش موزش آ حاج بابایی  ۱

فارس -تورک مرکزی -شرقیربایجان آز ارتباطات  نامی -تقی پور ۲

فارس  اصفهان  اطالعات  مصلحی  ۳

فارس  مازندران اقتصاد  حسینی  ۴

لر  لرستان  صنعت تجارت  غضنفری  ۵

فارس  تهران  بهداشت  طریقت منفرد -دستجردی ۶

عرب  خوزستان  جهادکشاورزی  خلیلیان  ۷

فارس  فارس  نفت  قاسمی -نوذری ۸

فارس  خراسان  دادگستری  بختیاری  ۹

فارس  گلستان  ورزش  عباسی ۱۰

فارس  فارس -شیراز دفاع  وحیدی ۱۱

فارس  فارس  راه ترابری  بهبهانی  ۱۲

تورک  غربی ربایجان آز رفاه  محصولی ۱۳

فارس  اصفهان  صنایع معادن  محرابیان ۱۴

فارس  سمنان  علوم  دانشجو  ۱۵

فارس  کرمان -رفسنجان ارشاد  حسینی  ۱۶

فارس  مازندران  کار ٬رفاه٬تعاون شیخ السالمی  ۱۷

تورک  تهران  کشور  محمد نجار  ۱۸

فارس  اردبیل  مسکن  نیکزاد  ۱۹

فارس  گلستان  خارجه  صالحی -متکی ۲۰

فارس  کرمان  نیرو  نامجو  ۲۱

15



روحانیکابینه 
اسحاق جهانگیری : معاون اول

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

فارس تورک کورد عرب لر

٪۷۳

٪۱۷

٪۵
٪۰

٪۵

وزرا ملیتیتوزیعنمودار

ملیت  استان  وزراتخانه  وزیر  ردیف 

فارس  تهران  پرورش موزش آ اصغر فانی علی ۱

فارس  تهران  ارتباطات  محمود واعظی  ۲

فارس  فارس  اطالعات  سید محمود علوی  ۳

فارس  اصفهان  اقتصاد  نیا علی طیب ۴

تورک  شرقی ربایجان آز صنعت تجارت  زاده محمدرضا نعمت ۵

فارس  خراسان  بهداشت  حسن هاشمی  ۶

فارس  اصفهان  کشاورزی  محمود حجتی  ۷

کرد  کرمانشاه  نفت  بیژن نامدار زنگنه  ۸

فارس  قم  دادگستری  مصطفی پورمحمدی  ۹

لر  همدان  ورزش  محمود گودرزی  ۱۰

فارس  اصفهان  دفاع  حسین دهقان  ۱۱

فارس  نجف  راه ترابری  خوندی ٓ  عباس ا ۱۲۱

تورک  شرقی ربایجانآز نیرو  چیان حمید چیت ۱۳

فارس  تهران  خارجه  محمدجواد ظریف  ۱۴

فارس  سمنان  علوم  محمد فرهادی  ۱۵

فارس  قم  ارشاد فرهنگ علی جنتی  ۱۶

فارس  تهران  کار  علی ربیعی  ۱۷

تورک تهران  کشور  رحمانی فصلی  ۱۸
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اسالمیمجلس شورای روئسای 

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

۳۵

فارس تورک کورد لر عرب

٪۳۱

٪۰ ٪۰

٪۷

٪۰

اسالمیشورایمجلس روسایملیتینمودار

مدت  ملیت  استان دوره  رٔییس مجلس  ردیف

سال ۹ فارس  کرمان سوم ٬دوم٬اول رفسنجانی  ۱

سال ۷ لر  لرستان  ششم -سوم مهدی کروبی  ۲

سال ۸ فارس  مازندران  پنجم-چهارم نوریناطق اکبرعلی ۳

سال ۴ فارس  تهران  هفتم  حداد عادل غالمعلی ۴

ادامه دارد
فارس  نجف  نهم  -هشتم ریجانیال علی

۵
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قضاییهقوه سای ءرو

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

فارس تورک

٪۷۹

٪۲۱

ملیت  استان مدت  یس ٔ  ری ردیف 

فارس  اصفهان  ماه ۴ سید محمد بهشتی  ۱

تورک  اردبیل  سال ۸
سید عبدالکریم موسوی  

اردبیلی  ۲

فارس  اصفهان  سال ۱۰ یزدیمحمد  ۳

فارس  سمنان  سال ۱۰ شاهرودی ۴

فارس  نجف  سال ادامه دارد ۶ ریجانیملیالٓ  صادقا ۵
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نظاممصلحتتشخیصمجمع 
:کردتقسیمدوره ۶به امروزتا می تواننهاد را اینفعالیتتاریخچه

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

فارس تورک

٪۵۷

٪۴۳

کهبود ۱۳۶۸تا سال ۱۳۶۶بهمن ۱۸تاریخدوره اول از •
:ازبودندعبارتمجمع اعضاینخستین

عبدالکریم، رفسنجانیهاشمیاکبر، خامنه ایعلیسید•
،  هاخوئینیموسوی، محمد توسلیمحمدرضا، اردبیلیموسوی

شورایاعضایو خمینیاحمد سید، موسویمیرحسین
علیسیدبر عهده نیزدوره اینریاست. اساسیقانون نگهبان

.بودخامنه ای
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نظاممصلحتتشخیصدوم مجمع دوره 

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۹۰

فارس تورک

٪۹۰

٪۱۰

عراقوایرانجنگخاتمهوعراقباآتش بساجرایازپسدومدوره
،۱۱۰،۱۱۱بندهایدرتغییرآنپیش نیازکهبود۱۳۷۵سالتا(۱۳۶۸)

.دشانجامخامنه ایآیت اهللفرمانباکهبوداساسیقانون۱۷۷و۱۱۲
فقهای،سه گانهقوارؤسای:ازبودندعبارتدوهایندرحاضراعضای
ورایشمجلسدرمربوطهکمیسیونرییس،مربوطهوزیر،نگهبانشورای
موسویمحمد،صانعییوسف،کنیمهدویمحمدرضا،اسالمی

،یتوسلمحمدرضا،صانعیحسن،کرمانیموحدیمحمدعلی،خوئینی ها
براکدورهایناز.خمینیاحمدسیدوموسویمیرحسین،نوریعبداهلل
درزنیتاکنونوشدانتخابمجمعرئیسعنوانبهرفسنجانیهاشمی

.استباقی ماندهسمتاین
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نظاممصلحتتشخیصمجمع سوم دوره 

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۹۰

فارس تورک لر

٪۸۹

٪۷ ٪۴

همراهمجمع اعضایافزایشباکهبود ۱۳۸۰تا ۱۳۷۵اسفند ۲۷دوره سوم از •
.بود

، اننگهبشورایفقهای، سه گانهقوایرؤسای: ازبودندعبارتدوره ایناعضای•
اشمیهاکبر، اسالمیشورایدر مجلس مربوطهکمیسیونرئیس، مربوطهوزیر

،  ادینجف آبامینیابراهیم، کنیمهدویمحمدرضا، رضایی، محسن رفسنجانی
، حسنصانعی، حسن کاشانیامامی، محمد جنتی، احمد طبسیعباس واعظ 

سن  ، حری شهریمحمدی، محمد والیتیعلی اکبر، موسویمیرحسین، حبیبی
دریقربانعلی، عسگراوالدیحبیب اهلل، خوئینی هاموسوی، محمد روحانی

،  نوری، عبداهللتوسلیمحمدرضا، میرسلیممصطفی، الریجانیعلی، نجف آبادی
مد ، محزنگنهنامداربیژن، آقازادهغالمرضا، فیروزآبادی، حسن نبویمرتضی
.نوربخشو محسن هاشمی
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مصلحتتشخیصمجمع چهارمدوره 

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۹۰

فارس تورک کورد لر

٪۸۸

٪۶ ٪۳ ٪۳

فعالیتبهسال۵مدتبهوشدآغاز۱۳۸۰سالازکهمجمعچهارمدوره
.پرداخت
وزیر،نگهبانشورایفقهای،سه گانهقوایرؤسای:ازبودندعبارتدورهایناعضای
هاشمیاکبر،اسالمیشورایمجلسدرمربوطهکمیسیونرئیس،مربوطه

دمحم،جنتیاحمد،طبسیواعظعباس،نجف آبادیامینیابراهیم،رفسنجانی
سینمیرح،حبیبیحسن،صانعیحسن،کرمانیموحدیمحمدعلی،کاشانیامامی

حبیب اهلل،روحانیحسن،ری شهریمحمدیمحمد،والیتیعلی اکبر،موسوی
طفیمص،رضاییمحسن،الریجانیعلی،نجف آبادیدریقربانعلی،عسگراوالدی

،ازادهآقغالمرضا،فیروزآبادیحسن،نبویمرتضی،توسلیمحمدرضا،میرسلیم
لیغالمععارف،محمدرضا،نوریناطقعلی اکبر،هاشمیمحمد،زنگنهنامداربیژن
.ایروانیمحمدجوادوباهنرمحمدرضامظفر،حسین،انصاریمجیدعادل،حداد
ویایرانرهبرحکمبا،خاتمیمحمدسیدجمهوریریاستدورانپایانازپس
.درآمدمجمعحقیقیعضویتبهدوراینپایانیسالدرنیز
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مصلحتتشخیصمجمع پنجمدوره 

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۹۰

فارس تورک کورد لر

٪۸۸

٪۶ ٪۳ ٪۳

.بودفعال۱۳۹۰اسفند۱۳تا۱۳۸۵سالازمجمعپنجمدوره
محمودنیافتنحضوربود،مواجهآنبادوراینازکهاساسیچالش

اتجلستماماتفاقبهقریبدر،ایرانجمهوررئیسعنوانبهاحمدی نژاد
.استداشتهحضورمجمعجلسه۳یا۲درتنهاویطوریکهبه.بودآن

قبل،دوره هایحقوقیوحقیقینفراتبرعالوهدورهایناعضای
اشمیهمحمود:ازبودندعبارتکهشدنداضافهنیزدیگریسیاستمداران

،آقامحمدیعلی،اژه ایمحسنیغالمحسین،داودیپرویز،شاهرودی
.جعفریدانشداود،فروزندهمحمد
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مجمعششمدوره اعضای

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۹۰

۱۰۰

فارس تورک عرب لر

٪۹۴

٪۲ ٪۲ ٪۲

سال ۵و به مدت ۱۳۹۰اسفند ۲۴اعضای دوره ششم مجمع از تاریخ 
.انتخاب شده اند

کهتوسلیمحمدرضادوره جز ایندر ایرانرهبر، خامنه ایعلیسید
امامیمحمد : گذاشتکنارنفر از اعضا سابق را ۵بود، درگذشته

و هاشمی،محمد موسویشهری،میرحسینریمحمدیکاشانی،محمد
دیگراز عسگراوالدیاهلل حبیب۱۳۹۲آبان۱۴در . زنگنهنامداربیژن

رفتدنیااز نیزدوره اینمجمع در اعضای
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نظام نصلحتتشخیصدر مجمع آذربایجانیانتعداد نزولیسیر

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

۳۵

۴۰

۴۵

۱دوره  ۲دوره  ۳دوره  ۴دوره  ۵دوره  ۶دوره 

۴۳

۱۰
۷ ۶ ۶

۲

در ادوار مختلفتورکهاتعداد 
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نگهبانایشورنهاد،اساسیقانونششمونوداصلطبق،دانستایراناسالمیجمهورینظاماسالمیتنمادمی توانرااساسیقانوننگهبانشورای
چناننآنگهبانشورایجایگاهدارد،عهدهبررااساسیقانونواسالمیاحکامبااسالمیشورایمجلسمصوباتمغایرتعدمبرای، بررسیوظیفه

متوقفیزنراجمهوریریاستتحلیفمی تواندحتیونداردقانونیوجاهتهیچمجلسمصوباتشورا،اینتشکیلوحضوربدونکهاستبرجسته
.شودچنداندونهادایناهمیتوجایگاهتاشدهباعثجمهوریریاستومجلسانتخاباتدرشوراایننظارتیشأندیگرطرفاز.کند

بهوقدانانحقوبودهرهبریمعظممقاممنصوبفقهااساسیقانوناصولطبق.حقوقدانانوفقهامی یابد،تکوینشخصیت هاازطیفدوازشورااین
فقهبعددوازوارددانتخابوانتصابازترکیبیشوراایندیگرعبارتبه.می شوندنگهبانشورایراهیمجلس، انتخابوقضائیهقوهرئیسپیشنهاد

مراسمردحضورانتخابات،برنظارتاساسی،قانونتفسیر،گذاریقانونبرنظارتمی توانشورااینوظایفجملهاز می شودتشکیلحقوقو
انونقاولینتهیه،رهبریموقّتشورایدرحضوراساسی،قانونبازنگریشورایدرحضوراسالمی،شورایمجلسدرحضورجمهور،رییستحلیف
.بردنامنظامیاشغالوجنگزماندرانتخاباتتوقفتاییدنظام،مصلحتتشخیصمجمعدرعضویت،رهبریخبرگانمجلس
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۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۹۰

۱۰۰

فارس تورک

ملیتبر اساس نگهبانشورایدوره اول اعضایتعدا نمودار

ملیتاستاناعضاردیف

فارساصفهانگلپایگانیصافیاهلللطف1

فارساصفهانجنتیاحمد2

فارسفارسشیرازیربانیعبدالرحیم3

فارستهرانکنیمهدویمحمدرضا4

فارسقممؤمنمحمد5

فارسسمنانخزعلیابوالقاسم۶

فارسمرکزیرضوانیغالمرضا7

فارسگیالنگیالنیمحمدیمحمد8

فارساصفهانصانعییوسف9

فارسگیالناملشیربانیمحمدمهدی10

فارساصفهانکاشانیامامیمحمد11

فارسقمصالحیمحمد12

فارسفارسجهرمیافتخارگودرز13

فارستهرانهادویمحسن14

فارستهرانهادویمهدی15

تورکشرقیربایجانزآآرادعلی1۶

فارسیزدمهرپورحسین17

(1371تا 13۶5)نگهبانشورایدوره دوم اعضای
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(1371تا 13۶5)نگهبانشورایدوره دوم اعضای

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۹۰

۱۰۰

فارس تورک

٪۱۰۰

۰

ملیتبر اساس نگهبانشورایدوره دوم اعضایتعدا نمودار

ملیتاستاناعضاردیف

فارساصفهانجنتیاحمد۱

فارساصفهانصافیاهلللطف۲

فارساصفهانکاشانیامامی۳

فارسسمنانخزعلیابولقاسم۴

فارسفارسجهرمیافتخارگودرز۵

فارسقمقمیمؤمنمحمد۶

فارسگیالندبیر-گیالنیمحمدی۷
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(1377تا 1371)نگهبانشورایدوره سوم، 

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۹۰

۱۰۰

فارس تورک

٪۱۰۰

٪۰

ملیتبر اساس نگهبانشورایدوره سوم، اعضایتعدا 

ملیتاستاناعضاردیف

فارساصفهاندبیر-جنتیاحمد۱

فارسسمنانشاهرودیهاشمی۲

فارسقممومنمحمد۳

فارسمرکزیرضوانیغالمرضا۴

فارسسمنانخزعلیابولقاسم۵

فارساصفهانکاشانیامامی۶

فارسگیالنگیالنیمحمدی۷
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۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۹۰

فارس تورک لر

٪۸۹

٪۰

٪۱۱

ملیتبر اساس نگهبانشوریچهارمدوره اعضایتعداد  ملیتاستاناعضاردیف

فارساصفهاندبیر-جنتیاحمد۱

فارسسمنانشاهرودیهاشمی۲

فارسقممومنمحمد۳

فارسمرکزیرضوانیغالمرضا۴

فارسسمنانخزعلیابولقاسم۵

فارساصفهانکاشانیامامی۶

فارستهراناستادیرضا۷

لرلرستانآبادیخرمطاهریحسنسید۸

فارساصفهانیزدیمحمد۹

(1383تا 1377)چهارم شوری نگهبان  دوره 
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(1389تا 1383)دوره پنجم مجلس شورای نگهبان 

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

فارس تورک عرب

٪۸۰

٪۱۳
٪۷

ملیتبر اساس نگهبانشورایمجلس پنجمدوره اعضایتعداد 

ملیتاستاناعضاردیف

فارساصفهاندبیر-جنتیاحمد۱

فارسسمنانشاهرودیهاشمی۲

فارسقممومنمحمد۳

فارسمرکزیرضوانیغالمرضا۴

فارسنجفالریجانیصادق۵

فارساصفهانقدیریحسنمحمد۶

فارسیزدیزدیمدرسیمحمدرضاسید۷

فارساصفهانیزدیمحمد۸

فارستهراندانحقوق-پیکرهسیامک۹

فارسمازندرانح-علیزادهمحمدرضا۱۰

فارستهرانح-اسماعیلیمحسن۱۱

تورکهمدانح-(روحانی)سلیمیمحمد۱۲

فارساصفهانح-کدخداییعباسعلی۱۳

تورککرمانشاه-سنقرح-امیریحسینعلی۱۴

عربخوزستانح-نسبکعبیعباس۱۵
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(دوره کنونی( )1395تا 1389)دوره ششم مجلس شوری نگهبان 

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۹۰

فارس تورک

٪۸۵

٪۱۵

ملیتبر اساس نگهبانشوریمجلس ششمدوره  اعضایتعداد 

ملیتاستاناعضاردیف

فارساصفهاندبیر-جنتیاحمد۱

فارسسمنانشاهرودیهاشمی۲

فارسقممومنمحمد۳

فارسمرکزیرضوانیغالمرضا۴

فارسفارسدارزندهشبمهدی۵

فارساصفهانیزدیمحمد۶

فارسیزدیزدیمدرسیمحمدرضاسید۷

فارسمازندرانابراهیمیاناهللنجات۸

فارستهراندانحقوق-پیکرهسیامک۹

فارسمازندرانح-علیزادهمحمدرضا۱۰

فارستهرانح-اسماعیلیمحسن۱۱

تورکهمدانح-(روحانی)سلیمیمحمد۱۲

فارساصفهانح-کدخداییعباسعلی۱۳

تورککرمانشاه-سنقرح-امیریحسینعلی۱۴

فارسمازندرانسوادگوهیسام۱۵
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در شورای نگهبان طی ادوار مختلفتورکتعداد  نمایندگان 

33



جمهوریدر تلویزیونیو رادیوییبرنامه هایپخشقانونیمتولیتنها کهاست رسانه ایسازمانی( IRIB: انگلیسیمخفف )ایراناسالمیجمهوریسیمایصدا و سازمان
تخمیننفر ۴۶٬۰۰۰در حدود ۲۰۰۹تا اواخر سال سازماناینکارکنانتعداد . می کندرا انتخاب سیماصدا و رئیسرهبر، ایراناساسیبر اساس قانون . استایراناسالمی

.زده شده است

.می رودبه شمارایراندر فرهنگی–آموزشیو نهاد رسانهقدرتمندترینسیما، صدا و جنبه هابسیاریاز 

ملیتاستانمدترئیسردیف

فارساصفهانسال۱زادهقطبصادق۱

۲
البر علی/ نوریعبداهلل

پورمحتشمی
سال۲

تهران/صفهانا
فارس

فارسقزوینسال۲هاخوئینیموسوی۳

فارسکرمانسال۱۰هاشمیمحمد۴

فارسنجفسال۱۰الریجانیعلی۵

فارساصفهانسال۱۰ضرغامیاهللعزت۶

فارسگیالنسال۱.۵سرافرازمحمد۷

۸
علی عسکریعبدالعلی 

فارسشهرریکنونیریس
۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۹۰

۱۰۰

فارس تورک

٪۱۰۰

۰

ملیتبر اساس سیماصدا و روسای
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خبرگان رهبریمجلس 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مسئولیت تعیین و نظارت بر ولی  ۱۰۷است که بر اساس اصل « واجد شرایط»مجلس خبرگان رهبری مجلسی متشکل از فقیه های 

ال انتخابات و توسط رأی مستقیم و مخفی مردم انتخاب می گردند، هشت سوسیله این مجلس که اعضای آن به دوره مدت هر . را دارد( رهبر جمهوری اسالمی)فقیه 
.می باشد

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

فارس تورک

٪۲۵

٪۷۵

بر اساس ملیتخبرگانروسای مجلس 

ملیتاستانمدترئیسردیف

تورکاردبیلسال۲۴مشکینیعلی۱

فارسکرمانسال۳رفسنجانیهاشمیاکبر۲

فارستهرانسال۴کنیمهدویمحمدرضا۳

فارساصفهانسال۱یزدیمحمد۴
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مسلحنیروهای

یرانااسالمیجمهوریانتظامینیرویو اسالمیانقالب پاسدارانسپاه، ایراناسالمیجمهوریارتش یعنیجداگانهاز سه نهاد ایراناسالمیجمهوریمسلح نیروهای
.آن ها توسط رهبر ایران انتخاب می شودهمه همگی این نیروها زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح قرار گرفته و رؤسای . می شودتشکیل

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۹۰

۱۰۰

فارس تورک

٪۹۲

٪۸

ملیتاستاندورهفرماندهردیف

فارستهرانسال۱قرنیمحمدولیسپهبد۱

فارستهرانسال۱ازکمترفربدناصرسرلشکر۲

فارستهرانسال۱ازکمترشاکرمحمدحسینسرلشکر۳

فارستهرانسال۱ازکمترشادمهرمحمدهادیسرلشکر۴

فارسالبرزسال۱فالحیاهللولیسرلشکر۵

تورکاردبیلسال۳ظهیرنژادقاسمعلیسرلشکر۶

فارسخراسان-طبسسال۴سهرابیاسماعیلسرتیپ۷

فارسقمسال۱۲شهبازیعلیسرلشکر۸

فارسکرمانسال۵سلیمیمحمدسرلشکر۹

فارسگیالنداردادامهسال۱۰صالحیعطاءاهللسرلشکر۱۰
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ارتشزمینینیرویفرماندهان

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

۳۵

۴۰

۴۵

۵۰

فارس تورک لر

٪۵۰

٪۴۲

٪۸

بر اساس ملیتنزاجافرماندهان  ملیتاستانمدتفرماندهردیف

فارسالبرزماه۵فالحیاهللولیسرتیپ۱

تورکاردبیلسال۱.۵ظهیرنژادقاسمعلیسرتیپ۲

تورکخراسان-درگزسال۵شیرازیصیادعلیسرهنگ۳

فارسکرمانسال۵سعدیحسنیحسینسرهنگ۴

تورکهمدان-رزنسال۳نجفیعبداهللسرتیپ۵

فارستهرانسال۳دادبیناحمدسرتیپ۶

فارس!مازندرانسال۳پورشاسبعبدالعلی۷

تورکاردبیل-خلخالسال۵فرمحمدیناصرسرتیپ۸

لرلرستانسال۳دادرسمحمدحسینسرتیپ۹

داردادامهسال۷پوردستاناحمدرضاسرتیپ۱۰
سلیمانمسجد 

خوزستان
فارس
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ارتشهوایینیروهیفرماندهان

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۹۰

۱۰۰

فارس تورک

٪۹۲

٪۸

بر اساس ملیتنهاجادرصد فرماندهان 
ملیتاستانمدتفرماندهردیف

فارسخراسانماه۱۸انایمانیاصغرسرتیپ۱

۲
امیربهمنسرلشکر

باقری
فارستهرانسال۱

تورکربایجانزآ-تبریزسال۱فکوریجوادسرهنگ۳

۴
محمدحسینسرهنگ

پورمعین
فارس؟ماه۱۵

۵
هوشنگسرهنگ

صدیق
فارسنهاوندسال۲

فارستهرانسال۸ستاریمنصورسرهنگ۶

فارسفارسسال۷یبقایحبیبسرتیپ۷

۸
سیدرضاسرتیپ

پردیس
فارسقزوینسال۳

تورکاردبیلسال۲قوامیکریمسرتیپ۹

فارسسمنانسال۲میقانیاحمدسرتیپ۱۰

فارستهران-دماوندداردادامهسال۷یصفشاهحسنسرتیپ۱۱
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ارتشدریایینیرویفرماندهان

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

فارس تورک عرب

٪۶۰

٪۱۷
٪۲۳

در صد فرماندهان بر اساس ملیت

میلتاستانمدتفرماندهردیف

فارسقمسال۳افضلیبهرامیکمناخدا1

فارستهرانسال۲حسینیاسفندیار2

تورکاردبیلسال۴زادگانملکمحمدحسین3

عربخوزستانسال۸شمخانیعلیدریادار4

فارسقمسال۸محتاجعباسدریادار5

6
کوچکیسجاددریادار

بادالنی
تورکشرقیآزربایجانسال۲

فارسفارسداردادامهسال۸سیاریاهللحبیبدریادار7
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پاسدارانسپاهکلفرماندهان

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

فارس تورک لر

٪۵۴

٪۱

٪۴۵

ملیتبر اساس فرماندهاندر صد 
میلتاستانمدتفرماندهردیف

فارساصفهانسال۱منصوریجواد۱

تورکربایجانزآ-تبریزسال۱ازکمتردوزدوزانیعباس۲

فارستهرانسال۱ازکمترآقازمانیعباس۳

فارسفارسسال۱ازکمتررضاییمرتضی۴

لرخوزستانسال۱۶رضاییمحسن۵

فارساصفهانسال۱۰صفویرحیمیحیی۶

فارسیزدداردادامهسال۹جعفریمحمدعلی۷
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سپاهزمینینیرویفرماندهان

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۹۰

۱۰۰

فارس تورک

٪۱۰۰

۰

ملیتبر اساس فرماندهاندر صد 
میلتاستانمدتفرماندهردیف

فارساصفهانسال۴صفویرحیمیحیی۱

فارساصفهانسال۳ایزدیمصطفی۲

فارسیزدسال۱۳جعفریمحمدعلی۳

فارساصفهانماه۶کاظمیاحمدپاسدارسرتیپ۴

فارساصفهانسال۳زاهدیمحمدرضا۵

فارسفارسسال۱اسدیمحمدجعفر۶

فارسهمدانداردادامهسال۶پاکپورمحمد۷
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سپاههوافضاینیرویفرماندهان

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۹۰

۱۰۰

فارس تورک

۱۰۰٪

۰

ملیتبر اساس فرماندهاندر صد 

میلتاستانمدتفرماندهردیف

فارسفارسسال۵رفانموسی۱

فارساصفهانسال۱دهقانحسین۲

فارسیزدسال۶جاللیمحمدحسین۳

فارسخراسانسال۳قالیبافمحمدباقر۴

فارساصفهانسال۵کاظمیاحمد۵

فارساصفهانسال۱ایکمترزاهدیمحمدرضا۶

فارساناصفه-گلپایگانسال۴سالمیحسین۷

فارساصفهانداردسال ادامه۷زادهحاجیعلیامیر۸
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سپاهدریایینیرویفرماندهان

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

فارس تورک عرب

٪۶۸

۰

۳۲٪

ملیتبر اساس فرماندهاندر صد 

ملیتاستانمدتفرماندهردیف

فارسمرکزیسال۵عالییحسین۱

عربخوزستانسال۱۰شمخانیعلیریادار۲

فارسسمنان-دامغانسال۱۰صفاریمرتضی۳

فارسفارسداردادامهسال۶فدویعلی۴
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