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اصل شصت و چهارم
مصوب  :8631عده نمايندگان مجلس شوراي اسالمي دويست و هفتاد نفر است و
از تاريخ همه پرسي سال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از
هر ده سال ،با در نظر گرفتن عوامل انساني ،سياسي ،جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر
بيست نفر نماينده مي تواند اضافه شود .زرتشتيان و كليميان هركدام يك نماينده و
مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال
هركدام يك نماينده انتخاب ميكنند .محدوده حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان
را قانون معين ميكند.
اصل سابق (مصوب  :)8631عده نمايندگان مجلس شوراي ملي دويست و هفتاد
نفر اس ت و پس از هر ده سال در صورت زياد شدن جمعيت كشور در هر حوزه
انتخابي به نسبت هر يكصد و پنجاه هزار نفر يك نماينده اضافه مي شود .زرتشتيان و
كليميان هركدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و
مسيحيان ارمني جنوب و شمال هركدام يك نماينده انتخاب ميكنند و در صورت
افزايش جمعيت هر يك از اقليت ها پس از هر ده سال به ازاي هر يكصد و پنجاه
هزار نفر اضافي يك نماينده اضافي خواهند داشت .مقررات مربوط به انتخابات را
قانون معين ميكند.
 -1نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسالمی
 -1-1نظر شماره  8877مورخ  1131/17/11شورای نگهبان در خصوص اليحه
()1

تعيين محدوده حوزههای انتخاباتی مجلس شورای اسالمی

مصوب 1131/11/77

مجلس شورای اسالمی:

 -1-1-1اطالق ماده

()2(،)2

مغاير با اصل  46قانون اساسي است.

 .1گفتني است اين اليحه ابتدا با عنوان «اليحه محدوده حوزههاي انتخاباتي مجلس شوراي اسالمي
موضوع تبصره ( )3الحاقي به ماده ( )16قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب هجدهم
فروردينماه سال  »1346به مجلس تقديم شده است ،ليكن عنوان آن ،هنگام بررسي در مجلس تغيير
كرده است.
 .7ماده  -2از تاريخ تصويب اين قانون ،محدوده حوزههاي انتخاباتي مجلس شوراي اسالمي به شرح
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 -7-1نظر شماره  193مورخ  1184/4/78شورای نگهبان در خصوص طرح اصالح
قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب  1184/4/71مجلس شورای اسالمی:

 -1-2-1تبصره ( )2ماده ( )1(،)1مغاير ذيل اصل  46قانون اساسي شناخته شد.
 -1-1نظر شماره  77/13/7817مورخ  1177/1/11شورای نگهبان در خصوص اليحه
اصالح قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب  1171/17/14مجلس شورای
اسالمی:

 -1-3-1مطابق شرايط مندرج در ذيل اصل  46قانون اساسي ،اقليتهاي ديني
صرفاً ميتوانند براي حوزههاي مربوط به خود ،داوطلب نمايندگي شوند؛ لذا عدم
تصريح به اين قيد در تبصره ( )1ماده ( )22موضوع ماده

()2(،)11

از اين جهت مغاير

اصل مذكور شناخته شد.

جدول پيوست شامل ( )194حوزه انتخابيه با دويست و هفتاد نفر نماينده خواهد بود.
مصوبه اصالحی (نهایی) مورخ  8633/8/63مجلس به منظور رفع ایراد شورا:

ماده واحده -از تاريخ تصويب اين قانون ،محدوده حوزههاي انتخاباتي مجلس شوراي اسالمي با رعايت
اصل  46قانون اساسي ،به شرح جدول پيوست شامل ( )194حوزه انتخابيه با دويست و هفتاد نفر
نماينده خواهد بود.
 .1ماده  -1متن زير به عنوان تبصره ( )2به ماده ( )1الحاق گرديد:
تبصره  -2وزارت كشور ميتواند در موارد ضروري با تصويب هيئت وزيران بخشهاي حوزه
انتخابيه اي را كه تابع شهرستان ديگر باشند از لحاظ حوزه انتخابيه ،تابع شهرستان خود گرداند.
مصوبه اصالحی (نهایی) مورخ  8634/3/4مجلس به منظور رفع ایراد شورا:

ماده ( )1حذف گرديد.
 .7ماده  -11ماده ( )22قانون مذكور و تبصرههاي آن به شرح زير اصالح ميشود:
ماده  -22داوطلبان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:
 -1مسلمان بودن.
... -2
تبصره  -1موضوع اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران از شرط بند ()1
مستثني بوده و بايد به دين خود اعتقاد داشته باشند.
مصوبه اصالحی (نهایی) مورخ  8619/3/92مجلس به منظور رفع ایراد شورا:

در سطر اول تبصره ( ،)1پس از عبارت «جمهوري اسالمي ايران» ،عبارت «داوطلب نمايندگي در
حوزههاي خاص خود» اضافه ميشود.
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 -7نظرات شورای نگهبان در خصوص اساسنامههای مصوب هيئت وزيران
-- -1نظرات تفسيری و مشورتی شورای نگهبان
-- -4نظرات شورای نگهبان در پاسخ به استعالمات اشخاص حقيقی و حقوقی
-- -1تذکرهای ارشادی و قانونی شورای نگهبان
 -1-1تذکر مورخ  1133/4/77شورای نگهبان به وزارت کشور در خصوص لزوم
توجه به صالحيت نامزدهای نمايندگی مجلس:

تاریخ8633/4/91 :

وزارت كشور
در مورد صالحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسالمي ،چون در ضمن
آنها افرادي را مثل آقايان احسان طبري و نورالدين كيانوري كه مشهور به داشتن عقايد
ماركسيستي و ضد اسالمي ميباشند اعالم كردهاند ،الزم به تذكر است كه اين موضوع
در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و بدين شرح اعالم نظر شد:
«آنچه از قانون اساسی مخصوصاً اصل  33در مورد سوگند به خداوند متعال و
پاسداري از حریم اسالم و مفهوم اصل  34استفاده میشود ،فقط كسانی صالحيت
نمایندگی مجلس شوراي اسالمی را دارند كه یا مسلمان و متعهد به مبانی اسالم و
یا از اقليتهاي مذكور در اصل  34باشند؛ بنابراین دستور دهيد اسامی اینگونه
افراد را از ليست نامزدها حذف و به اطالع عموم برسانند».
دبير شوراي نگهبان
لطفاهلل صافی
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