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  بسمه تعالي

  

  قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري

    

در زمینه شناسـایی و تعیـین جانشـین مقـام     ) ع(با الهام از روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق 

  .مسلمین در هر زمانرهبري و والیت امر 

براي پیشگیري از بروز فترت در نظام جمهوري اسالمی و ضمانت تداوم حکومت شرعیه براسـاس   

قانون اساسی ، قانون انتخابات ، تعداد ، شرایط و آیین نامه داخلـی    108و  107والیت فقیه ، در اجراي اصل 

  :مجلس خبرگان رهبري به شرح ذیل تنظیم گردید 

  

  عداد خبرگانت –فصل اول 

  

  :نفر به شرح ذیل می باشد 88عده نمایندگان مجلس خبرگان  – 1ماده 

  نماینده 16استان تهران 

  نماینده 6استانهاي خراسان رضوي و خوزستان هر کدام 

  نماینده 5هر کدام  فارسو  آذربایجان شرقی،  اصفهاناستانهاي  

  نماینده 4هر کدام  مازندرانو  گیالناستانهاي 

  نماینده 3هر کدام   کرمانو  آذربایجان غربیاي استانه

هـر   همـدان و  مرکـزي ،  لرستان ،گلستان، کرمانشاه ،کردستان، قزوین، سیستان وبلوچستان، البرز، اردبیلاستانهاي 

  نماینده 2کدام 

کهگیلویـه  ،  قـم  ، سمنان،  زنجان ، خراسان  شمالی، خراسان جنوبی،  چهارمحال و بختیاري،  بوشهر، ایالماستانهاي 

  نماینده 1هر کدام  یزدو  هرمزگان، وبویراحمد
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پس از تصویب این قانون هر گونه افزایش تعداد نمایندگان خبرگان ) 11/6/1394(از تاریخ  – 2ماده 

بررسیهاي الزم و با توجه به میزان جمعیت و تقسیمات جغرافیایی کشور و مصالح ملی براسـاس پیشـنهاد   

   .ال هر دوره و تصویب مجلس خبرگان رهبري خواهد بودهیأت رئیسه درآخرین س

  

  

  شرایط انتخاب شوندگان –فصل دوم 

  

  :خبرگان منتخب مردم باید داراي شرایط زیر باشند  – 3ماده 

  اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخالقی  –الف   

اجتهاد در حدي که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولـی فقیـه واجـد     –ب   

  . شرایط رهبري ، را تشخیص دهد 

  .بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز  –ج   

  .معتقد بودن به نظام جمهوري اسالمی ایران  –د   

  .نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی - ه  

  . مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسی می باشند  – 1تبصره 

اجتهاد آنان را تأیید کـرده باشـد، از    –صریحاً و یا ضمناً  –کسانی که رهبر معظم انقالب  – 2تبصره 

  .نظر علمی نیاز به تشخیص فقهاي شوراي نگهبان نخواهند داشت 

  . یندگان ، ساکن و یا متولد حوزه انتخابیه خود باشند ضرورت ندارد که نما – 3تبصره 
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  شرایط انتخاب کنندگان –فصل سوم 

  

  :انتخاب کنندگان باید داراي شرایط ذیل باشند  – 4ماده 

  تابعیت جمهوري اسالمی ایران  –الف   

  1داشتن هیجده سال تمام  –ب   

  

  مدت –فصل چهارم 

  

خبرگان، براي مدت هشت سال، انتخاب می شوند و شـش مـاه بـه پایـان هـر دوره ، بایـد        -5ماده 

انتخابات دوره بعد آغاز گردد، بـه طـوري کـه سـه مـاه بـه پایـان هـر دوره ، انتخابـات دوره بعـد خاتمـه                               

  . یافته باشد 

بري و انتخابـات مجلـس شـوراي    منظور برگزاري همزمان انتخابات مجلس خبرگان رهبه    –تبصره 

اسالمی مدت دوره چهارم مجلس خبرگان رهبري تا سه مـاه پـس از انتخابـات همزمـان دوره پـنجم مجلـس       

  .خبرگان رهبري و دوره دهم مجلس شوراي اسالمی امتداد می یابد

  

  

  کیفیت انتخابات –فصل پنجم 

  

  . یردرأي گیري به صورت مخفی و به طور مستقیم انجام می گ -6ماده 

اخذ آراء در سراسر کشور، در یـک روز صـورت مـی گیـرد و در صـورت احتیـاج ، تمدیـد                           -7ماده 

  . می گردد 

                                                
  دومین اجالس رسمی مجلس خبرگان رهبري 14/6/1386اصالحی مورخ   -1
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چنانچه در مواردي، انتخابات، به سبب وجود مـانع صـورت نگیـرد، پـس از رفـع مـانع        – 1تبصره 

  . بالفاصله باید برگزار شود 

ـ    - 2تبصره  ان شـرکت دو سـوم مـردم در انتخابـات وجـود داشـت، بایـد                       چنانچـه در اسـتانی، امک

  . برگزار شود 

  . خبرگان با اکثریت نسبی آراي شرکت کنندگان انتخاب می شوند -8ماده 

در صورتی که تعداد آراي دو یا چند نفر، مساوي باشد و به همه آنان نیاز نباشد ، نماینـده   – تبصره

  . یا نمایندگان مورد لزوم، با قرعه معین می شود

آیـین نامـه اجرایـی انتخابـات بـه      . مجري انتخابات مجلس خبرگـان، وزارت کشـور اسـت     -9ماده 

  . هد رسید پیشنهاد وزارت کشور به تصویب شوراي نگهبان خوا

قانون نظارت شوراي نگهبان بـر انتخابـات   ‹‹ نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان بر طبق  -1تبصره 

کمیسـیون امـور داخلـی مجلـس شـوراي اسـالمی،                             1359مصـوب سـوم مهرمـاه    ›› مجلس شوراي اسالمی 

  . انجام می شود 

  . ب خواهد کرد آیین نامه اجرایی آن را ، شوراي نگهبان تصوی

ناظران حوزه هاي انتخابیه و حوزه هاي فرعی و شعب ثبت نـام و اخـذرأي و بازرسـان را ، هیـأت مرکـزي      

  . نظارت ، به ترتیب و تعدادي که مصلحت بداند ، تعیین خواهد کرد 

  . در هیأت نظارت مرکزي ، یکی از فقهاي شوراي نگهبان، عضویت خواهد داشت  – 2تبصره 

قانون انتخابات مجلس خبرگان و آیین نامه هاي اجرایی آن، جهت اقدام ، از طرف شوراي  – 3تبصره 

  . نگهبان به وزارت کشور ابالغ می گردد 

هیأت نظارت مذکور، پس از آنکه اعتبارنامه دو سوم خبرگان منتخب مردم صـادر شـد، از    – 10ماده 

و محل جلسه را از طریق رسانه هـاي گروهـی و    آنها براي شرکت در جلسه افتتاحیه دعوت می کند و تاریخ

  . دو روزنامه کثیراالنتشار ، به اطالع می رساند 

این قانون در ده ماده و ده تبصره در هجدهمین اجالس رسمی مجلس خبرگـان رهبـري در    -11ماده 

   .اصالح و تنظیم شد 11/6/1394تاریخ 


