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 چکیده
تمرین ازمزار   شود. مهم  ادیق حقوق شهروندی شمرده میحق رأی دادن و تعیین سرنوشت از مص

تحقق این حق در دوران معاصر، توجه زه آرای شهروندان از طریق اجرای انتخازمات آزاد اسمت    
که نتیجم  انتخازمات انعساسمی از آرای شمهروندان در روم حسمرانمی زاشمد. در ایمران        نحویزه

اسمالمی ایمران زمرای رسمترم و تعممی       شوراهای اسالمی، راهبرد استراتژیک نظام جمهموری  
سازی است. اختصما  صصم    ریری و تصمی های تصمی مشارکت مردم شهر و روستا در عرصه

هفت  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران زمه ایمن نهماد، نشمانور دوراندیشمی واقمعان قمانون        
اسمتفاده از   ای اسمت تما زما   مندسازی مشارکت مردم در سطوح محلی و منطقمه اساسی در قانون

های اعطاشده زه شوراها در قانون اساسی، رامی مه  در تمرکززدایمی و دادن اختیمارات   ظرصیت
ریمری شموراها   زه نمایندران منتخب مردم در مناطق زرداشته شود. یسی از مراح  مهم  شمس   

نحوۀ انتخاب کردن و انتخاب شدن اعضای شوراهاست. آشنایی زا شیوۀ انتخازات شوراهای شمهر  
ای طموننی در ادارۀ شمهرها زما همراهمی شموراها و      و روستا در کشور صرانسمه کمه دارای سمازقه   

آممده در ایمن زمینمه را پمیی روی     دستهای زههایی از موصقیتتواند اصقها است، میشهرداری
شوراهای شهر و روستا در ایران زوشاید. نوارنده زر آن است تا قممن تحلیم  صراینمد انتخازمات     

ی اسالمی شهر در ایران، زا تأملی تطبیقی این موقوع را زا حقوق صرانسه مقایسه نمایمد.  شوراها
رونه که هموان اذعان دارند استفاده از تجرزیات سایر مل  ازجمله اقدامات قمروری زمرای   همان

اص  دوم قانون اساسی ما نیز اسمتفاده از   ٦شود و قسمت ب زند زهبود وقعیت قوانین تلقی می
صمورت تطبیقمی میمان دو    ت زشریت را زااهمیت دانسته است. این موقوع پیی از این زهتجرزیا

 کشور ایران و صرانسه پژوهی مستقلی را زه خود اختصا  نداده است.

 کلیدی واژگان
 صرانسه. ینظام حقوق یران،ا ینظام حقوق انتخازات، شوراها، مشارکت مردم،
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 مقدمه

شود و انتخازات خمود از  رین حقوق سیاسی اصراد تلقی میتانتخاب کردن و انتخاب شدن از مه 
تموان رفمت در   یاسمت کمه مم    یدموکراسی است. تالزم این دو اممر زمه نحمو    یهای اساسلفهؤم

یقینما  نموعی    ،تعیین سرنوشت خمود را دارنمد   ۀشود و مردم اجازکشوری که انتخازات زررزار می
جهانی حقوق زشر است که چنمین    اعالمی 29 ۀماد 9این نظر زند  ددموکراسی وجود دارد. مؤی

امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما  و خواه زما   ۀکس حق دارد که در ادار هر»دارد: یمقرر م
 «.وساطت نمایندرانی که آزادانه انتخاب شده زاشند، شرکت جوید

جهان و کشورهای مبتنمی زمر نظمام دموکراسمی، شمهروندان        پیشرصت یکشورها یشتردر ز
دانند و معتقدند که زا شمرکت  رکت در انتخازات را یسی از وظایف و تسالیف اجتماعی خود میش

از دولمت خمود    دلیم  نمایند و زه همین یامور عمومی کشور ایفای نقی م ۀدر انتخازات، در ادار
ها ارزم قائ  شود. همچنین معتقدنمد کمه مشمروعیت حسوممت و     خواهند که زرای آرای آنمی

زیرا این مردم هستند که زمامداران و مقاممات سیاسمی را زما     ،عمومی است ۀاز اداردولت ناشی 
اند. قانون اساسی جمهوری زه حسومت خود مشروعیت و مقبولیت داده ،آرای خود انتخاب نموده
 داند.خود این حق هموانی را محترم می ٦اسالمی ایران در اص  

آزادی شهروندان زرای اسمتفاده از حمق صمردی و    زارز   انتخازات شوراها در کشور ایران نمون
چراکه ه  نامزدی انتخازات آزاد اسمت االبتمه در چمارچوب قموانینه و هم         است هاآنسیاسی 

  را که زیشتر زا سملیق  یشده، آزادانه اشخاصتواند از میان نامزدهای مختلف اعالمیدهنده میرأ
امور سیاسمی   ۀنماینده یا نمایندران در ادار رزینید، زررزیند و در حقیقت زا نکنیاو تطبیق م

جمع سهام حاکمیت هر شمهروند اسمت و    حاص کند. حاکمیت مردم، خود مشارکت می  جامع
. 9دنمایم هر شهروند حق دارد که در سازماندهی حسومت و اقتدار سیاسی همسماری و مشمارکت   

وند حمق دارد رأی زدهمد.   پس هر شمهر ،ارر این همساری و مشارکت از راه انتخازات تحقق یازد 
ای حق مشروع هر شهروند خود رونه ،از آن خودداریکارریری این حق یا تر آن است که زهمه 
خواهد زمود. ایمن هممان    وازسته از آن زه ارادۀ شهروند  کردن یا نسردنآید و استفاده شمار میزه

 زات شوراهاست.اص  اختیاری زودن شرکت در انتخازات است که یسی از اصول کلی انتخا
دو کشور ایران و صرانسه، شرکت در انتخازات شموراها یسمی از حقموق سیاسمی اصمراد       در هر
کس اختیار شرکت در انتخازات را دارد. اررچه شرکت در انتخازمات یسمی از    شود و هرتلقی می

ده شم در ایران شرعی زودن ه  زه آن اقاصه  -شود وظایف سیاسی و اجتماعی اصراد محسوب می
رونه وی هیچنداشتن چنانچه شخصی در انتخازات شرکت نسند، در قانون، زرای مشارکت  -است
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تموان  یهما نمم  مجازاتی درنظر ررصته نشده است و زا توجه زه اص  قانونی زودن جرائ  و مجازات
در انتخازات مجمازات کمرد و یما از حقموق اجتمماعی محمروم       نسردن موجب شرکت شخص را زه

رونمه مجمازاتی   قانون مجازات هر دو کشور زرای عدم مشارکت در انتخازات هیچزیرا در  ،ساخت
ت شمهروندان و  یما هما زمرای آرا و نظر  ارزشی است که دولت  تعیین نشده است و این خود نشان

 .9اندامور کشور خویی قائ  ۀدر ادار نآنا  مشارکت آزادان
 

 فرانسه و ايران در انتخابات کشوری تقسیمات ساختار
کشورهای زسمی(ه   -زاصت پیچیده اهمان دولتعنوان کشورهای تکورهای ایران و صرانسه زهکش

انمد. زما روم   زرای تسهی  ادارۀ کشور زه صورت عدم تمرکز یا تمرکززدایی اداری سازمان یاصتمه 
رماار مرکمزی   هاه از سموی قمانون  ها، شوراها و امثال آنتمرکززدایی، زه نهادهای محلی اانجمن

ریری اداری را در مح  داشته زاشند  یا خمود و  شود تا اختیار تصمی ای داده میت ویژهاختیارا
تردیمد یسمی از   زمی  ه.٣3،  93٣1یا از جانب عوام  اجرایمی خمود آن را اجمرا کننمد اقاقمی،      

ریری شوراها، شیوۀ انتخاب کردن و انتخاب شدن اعضای شموراها اسمت.   ترین مراح  شس مه 
صمراحت در قمانون   ری و حق مشارکت هم  شهروندان در ادارۀ امور کشمور زمه  ساناندیش  مردم

و  2اساسی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری صرانسه آمده است. مستفاد از اص  پنجاه و ششم  
در جمهوری اسالمی ایران امور کشور زاید »دارد: نیز اص  شش  قانون اساسی ایران که زیان می

جمهور، نمایندران مجلس شمورای  انتخاب رئیس  ه شود، از راه انتخازاتزه اتساء آراء عمومی ادار
پرسی در ممواردی کمه در اصمول دیومر ایمن      اسالمی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه

 «.ررددقانون معین می
حاکمیت ملی متعلق زه مردم است کمه  »در مادۀ سوم قانون اساسی صرانسه مقرر شده است: 

نمایند. همیچ رروهمی از ممردم و همیچ     پرسی اعمال میس( نمایندرانشان از طریق همهآن را تو
صمورت مسمتقی  یما    توانمد زمه   ریری میتواند اعمال این حق را از آنِ خود زداند. رأیصردی نمی

تموان زمر پایم  قمانون       زنازراین می«غیرمستقی  زا شرای( مقرر در قانون اساسی انجام پایرد. ... 
هر دو کشور ادعا نمود که ارادۀ مردم کشور ایران و صرانسه زاید مبنمای اقتمدار حسوممت    اساسی 

                                                           
همچون تک اصراد زاید رفت که اررچه رأی دادن زرای تک ،قمن تأکید زر حق اصراد زرای شرکت در انتخازات .9

ررصتن جایواه اصراد در یک نظام اسالمی، حضور در انتخازات زه لحاظ  شود، اما زا درنظرحق شمرده مییک 
یک تسلیف و  حال، درعینهاو تهدید هام اسالمی از خطراحفظ نظ زرایارتباط این حق زا حقوق دیوران و نیز 

های مشارکت و مردم کشور ما نیز زا توجه زه صه  زانی سیاسی خود، زه زیان شودوظیفه نیز قلمداد می
 .اندخوزی واقفداشتن در انتخازات زهن

  ... و ه  او، انسان را زر سرنوشت اجتماعی خویی حاک  ساخته است. .2
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ای، عادننه، آزاد، همراه زما رقازمت سمال  و ...    های تحقق این امر، انتخازات دورهزاشد. یسی از راه
 .ره کردهای انتخازاتی اشاترین مسائ  مرزوط زه انتخازات، زاید زه موقوع نظاماست. از میان مه 

همای نماینمدری را تنظمی     های انتخازاتی صرایند انتخازات و رواز( آرای شهروندان و کرسینظام
ای از توان مجموعمه های انتخازاتی را میه. درواقع، نظام99٦االفه،  931٣نمایند اعباسی، می

وق رأی ها آرایی که در یک انتخازات عممومی زمه صمند   قوانین و مقررات دانست که زر اساس آن
کننمد  ها را اشماال ممی  شود که احزاب و نامزدها آنهایی تبدی  میانداخته شده است زه کرسی

 ه.9٦2  ،93٣9انوذری، 
هما هممواره   همای انتخازماتی مختلمف و زررسمی تطبیقمی آن     ازآنجا که مطالع  حقوقی نظمام 

اساسمی کشورهاسمت    سازی مقررات و قوانین مرتب( زا انتخازات و ادزیات حقوقساز زهینهزمینه
ه، زه لحاظ صه  زهتر مطالب آتمی و آشمنایی زما تقسمیمات کشموری      ٤٦  ،93٣5اززررمهری، 

توان زه این پرسمی اساسمی   پردازی . پس از آن میصرانسه نارزیر ازتدا زه مطالع  مختصر آن می
ای فادهپرداخت که آیا نظام انتخازاتی صرانسه در حوزۀ انتخازات شمهر و روسمتا نقماط قازم  اسمت     

 زرای نظام انتخازاتی ایران در سطح محلی دارد یا خیر؟
های انتخازاتی متعمدد و متنموعی   م تاکنون رژی 97٣1کشور صرانسه از زمان پیروزی انقالب 

را تجرزه کرده، و نظام انتخازاتی جمهموری پمنج ، حاصم  ایمن تجرزیمات پرصرازونشمیب اسمت        
، یسی از قوانین مهم   9م2٣95ازات صرانسه مصوب ه. قانون جامع انتخ٤٦  ،93٣5اززررمهری، 

کند. قاز  ذکر اسمت  تفصی  زیان میدر حوزۀ انتخازات است  چراکه نظام انتخازاتی صرانسه را زه
این قانون حاوی مقرراتی درزارۀ انتخازات مجلس ملی، شورای شهر، منطقه، اسمتان و امثمال آن   

 زاشد.می
 م زما تسیمه زمر قمانون    9357روزی انقمالب در سمال   جمهوری اسالمی ایران نیز پس از پیم 

 اساسی و قموانین عمادی خمود، نظمام انتخازماتی خاصمی را در سماختار حقموق اساسمی ترسمی           
 م تصممویب و در93٦9کممرده اسممت. قممانون تشممسیالت شمموراهای اسممالمی کشمموری در سممال  

 ،9375م اصممالح رردیممد. در اول خممرداد  937٣، و 93٦1، 93٦٣، 93٦5، 93٦٤هممای سممال
 می کشممور و انتخازممات شممهرداران از قممانون تشممسیالت، وظممایف و انتخازممات شمموراهای اسممال  
 اکنمون ایمن قمانون زمه اجمرا     د کمه هم   سوی مجلس تصویب شد و قوانین پیشمین را نسمک کمر   

 زهممن  92، 93٣2آزمان   9٣مهمر و   ٦ممرداد،   5همای  رااشته شده است. ایمن قمانون در تماریک   
 ناممم  اجرایممی و انتخازممات شمموراهای ردیممده اسممت. آیممین اصممالح ر 93٣٦آزممان  27و  93٣5

تصویب رسید و زاید اشاره شود کمه اولمین زمار    زه 9377آذر  21اسالمی شهر و روستا در تاریک 
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زررمزار شمد اعباسمی،     9377اسمفند   7انتخازات شوراهای اسمالمی محلمی در ایمران در تماریک     
 ه.1٦ ابه، 931٣

ت شموراهای شمهر و روسمتا در ایمران و صرانسمه، و زمرای       قب  از پرداختن زه ساختار انتخازا
آشنایی مختصر و صراه  ساختن مقدمات زحث، اشارۀ کوتماهی زمه واحمدهای محلمی جمهموری      

تمرین قمانون در   در صرانسه که مهم   91٣2مارس  2نماید. قانون تمرکززدایی صرانسه قروری می
وزۀ واحدهای غیرمتمرکز محلی ایجاد این کشور پیرامون تمرکززدایی است، اصطالحاتی را در ح

. سطوح محلی در صرانسه از زان زه پایین زه ایمن شمرح   9ها شخصیت حقوقی زخشیدکرد و زه آن
 است: 
  ا منطقممهRegionاز تعممدادی کممه صرانسممه مرکممزی قلمممرو واحممدهای مجموعمم  زممه .ه 

 27 یدارا صرانسمه  اممروزه . شمود ممی  منطقمه اطمالق   دارد، پوشی تحت را هاشهرستان
 جزیمرۀ  زایمد  و ریردمی درزر نیز را زحار ماورای هایسرزمین تعداد این که است منطقه
 تقسمیمات  از زخی این تطبیق قصد ارر. دانست استثنایی حالتی کشور این در را کرس
 اسمتان  زا مترادف را صرانسه در «منطقه» توانمی زاشی ، داشته را ایران زا صرانسه کشور

 2ایمنطقمه  شمورای  نام زه شورایی از سوی صرانسه در منطقه. کرد ضصر ایران کشور در
 نفمر  2٣1 تما  39 زین منطقه جمعیت تعداد اساس زر آن اعضای تعداد که شودمی اداره
 .3کنی  قلمداد ایران در استان شورای زا ترازه  توانی می نیز را شورا این. است

  ا شهرستانDepartmentکشمور  اداری تقسمیمات  از دیور سیی دپارتمان یا شهرستان .ه 
 کشمور  اممروزه . رمردد ممی  زاز 971٣ مارس ٤ زه آن موجودیت و قدمت که است صرانسه
 و وجمودی  صلسمف   کمه  صهمیمد  رونمه ایمن  تموان می .٤است دپارتمان 9٣9 دارای صرانسه
 تما  اسمت  شهرسمتان  محمدودۀ  در هما زیرزخی ایجاد صرانسه در شهرستان اصلی کارکرد
 معمین  و مشمخص  خمدمات   تحویم   و توزیمع  شمده،  تسمهی   انتخازماتی  زۀحمو  جریانات
 نمام  هممین  زمه  نیمز  ایران در زندیتقسی  نوع این ترازه . ریرد انجام ترراحت حسومتی
از  کمه  شناسمی  می زاز زخی عنوان زا را هازیرزخی این ایران در ما. است شده شناخته
 شهرسمتان  همای زیمرزخی  صرانسمه  در ران،ای عسسِزر اما. شوندمی اداره زخشداران سوی
 محلی مستق  نهاد یا قدرت یک و نیستند دپارتمان از مستقلی حقوقی شخصیت دارای

                                                           
سی که در نوشت  زیژن عبا« زررسی وظایف و اختیارات شوراهای شهر و روستا در صرانسه»  مقال صفح  دوم در. 9

منتشر رردیده، زه زیان دارا زودن شخصیت حقوقی این  دانشسده حقوق و علوم سیاسی  حقوق، مجل  صصلنام
 واحدهای محلی اشاره شده است.

2. Conseil Regional 

 .از زیژن عباسی« زررسی وظایف و اختیارات شوراهای شهر و روستا در صرانسه» زرررصته از مقال   .3

 پیشین .٤
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 شهرسمتان  هر در صرانسه، در م91٣2 سال تمرکززدایی قانون از پس. کنندنمی ایجاد را
 ٦ ممدت  زمرای  شموراها  این اعضای و رردید تشسی  شهرستان شورای یا عمومی شورای

 سمال  3 همر  در و شموند می انتخاب زخی هر مستقی  و عمومی انتخازات طریق از الس
 در شهرسمتان  شمورای  درمقازم ، . رردنمد ممی  تجدید انتخازات طریق از آن اعضای نصف
 تشمسی   شهرسمتان  محمدودۀ  در واقمع  هایزخی و شهرها شوراهای نمایندران از ایران
 شهرسمتان  شورای رئیس همان که تانشهرس اجرایی مدیر صرانسه در همچنین. شودمی

 در سممتی  چنمین . شمود ممی  انتخاب شورا این اعضای از سوی سال 3 مدت زرای است،
 زمه  شهرسمتان  شمورای  اجرایمی  ریاسمت  طرصمی  از که زوده صرماندار آنِ از دور هایسال

 داشمته  زرعهده را شهرستان در مرکزی دولت نمایندری طرصی از و شورا اعضای انتخاب
 اما است، قدرت دارای شهرستان اول مقام عنوانزه صرمانداری چنین ه  زاز مروزها. است
 و شمود ممی  محمدود  وزرا و وزیمر نخسمت  و دولمت  سوی از نمایندری زه صق( قدرت این

 ریمزی زرناممه  و سمازماندهی  عممومی،  نظم   ملی، مناصع حفظ همچون اموری مسئولیت
 ممدیریت  صرمانمدار  ایمران،  در مقمررات  زرازر. 9اوست زرعهده دیور امور زرخی و انتخازات
 مرکممزی دولممت سمموی از منتصممب اسممت مقممامی و دارد زرعهممده را شهرسممتان اجرایممی

رونمه  همیچ  شمورا  ایمن  از و شمود نمی تعیین استان شورای سوی از مقام اینه. استاندارا
 .تبعیتی ندارد

  شهر یا روستا اCommune  یما  « کممون »تقسمیمات کشموری    أه. در صرانسه واحمد مبمد
ای زما  زنمدی تواند شام  شمهر یما روسمتا زاشمد. چنمین تقسمی       نام دارد که می« زخی»

قرار داده است، تفاوت دارد. در صرانسمه،  « ده»را  أتقسیمات کشوری ایران که واحد مبد
ه از راه جلسات شور و مشورت و زا در اختیار Conseil municipalشورای شهر یا روستا ا

ه امور مرزوط زه شمهر یما روسمتا، شمام  خمدمات      Mairieدهیاری ا داشتن شهرداری یا
اقتصممادی، اجتممماعی، صرهنوممی، اداری، مممالی، ورزشممی، محممی( زیسممتی و ... را اداره و  

 دهد.سروسامان می

  اممور  و آینمد ممی  شممار زمه  شهر مدیریت اجرایی زازوی صرانسه در او معاونان و شهردار 
 انتخازمات  از پمس  هفته یک شهردار. است آنان عهدۀزر شهرداری و شهر اداری و اجرایی
 نزم آرای پسمت  این تصدی نامزدهای از یکهیچ چنانچه و شودمی تعیین شهر شورای

 صرانسمه  در شمهردار  و شمهر  شورای. شودمی اجرا ریریرأی دوم مرحل  نسنند، کسب را
 شمد،  رفتمه  کمه  طمور همان هاصعالیت محدودۀ و شوندمی انتخاب ساله ٦ دورۀ یک زرای
 یمک  ممدیریت  رفمت  تموان می یادشده، مطالب زه توجه زا. است رسترده و متنوع زسیار

                                                           
1. http://www.vie-publique.fr 
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 روسمتا  یا شهر شورای: شورایی نهاد یسی دارد  قرار نهاد دو زرعهدۀه Communeا زخی
 .9هMaireا دهیار یا شهردار: اجرایی نهاد دیوری و ،هConseil Municipalا

درزارۀ همم   »تواند ، شورای شهر یا روستا می91٣22مارس  2از زمان تصویب قانون مصوب 
همای محمدودی زمرای    اظهار نظر نماید. این شوراها صالحیت« موقوعات مرزوط زه مناصع محلی

که البته زهتر است از لفظ دیوری استفاده کنی ، چون  -وقع قوانین محلی دارند که این قوانین
زیشتر زرای ادارۀ امور  -شودها از سوی پارلمان وقع میتن 3ق.ا. صرانسه 2٤قانون زه تعریف اص  

شوند. امما در ایمران،   محلی مث  مسائ  تراصیک شهرها، احداث تأسیسات رصاهی و غیره وقع می
سمال اسمت و زمرخالف کشمور صرانسمه کمه        ٤طول دورۀ خدمت شهردار و اعضای شورای شمهر  

زمان شهردار و عضو شمورای  توانند ه شهردار رئیس شورای شهر است، شهرداران در ایران نمی
انمد زالصاصمله پمس از    قمانون شموراها، شموراها موظمف     79مادۀ  9موجب تبصرۀ . زه٤شهر زاشند

رسمیت یاصتن نسبت زه انتخاب شهردار واجد شرای( اقدام نمایند. در نظام عمدم تمرکمز ایمران،    
ت و ایمن دو نهماد از نظمامی    هما تفسیمک شمده اسم    ها و دهیاریامور اداری و سازمانی شهرداری

ها در صرانسمه را معمادل شمهرها درنظمر     که کموننمایند. درصورتیمتفاوت اما مشازه پیروی می
ای که در هم  مراتب نهادهمای  ها شباهت زسیاری دارد، ولی تفاوت عمدهزویری ، نظام اداری آن

آنسمه در ایمران چنمین     محلی وجود دارد، ماهیت دوران  مدیریت اجرایی در صرانسه است  حمال 
نیست و تفسیک زارزی زین مقامات محلی عمومی غیردولتمی و دولتمی وجمود دارد. در صرانسمه،     

عنموان  عنوان ریاست اجرایی و یک شخص غیرمتمرکز مطمرح اسمت، زلسمه زمه    تنها زهشهردار نه
 .5نمایدهای زیادی ایفا مینمایندۀ دولت ملی نیز نقی

ایی مختصر زا تقسمیمات کشموری صرانسمه، اکنمون زمه زررسمی       زا این مقدمات و پس از آشن
 پردازی :تطبیقی وقعیت انتخازات محلی شوراهای شهر و روستا در ایران و صرانسه می

 

 شوندگانانتخاب و کنندگانانتخاب شرايط
رسمیت شناخته شده است، ولی در همم  کشمورها اهلیمت و    هرچند امروزه حق رأی هموانی زه

شمونده اممری   کننده و انتخابعنوان انتخابدان زرای شرکت در امر انتخازات زهصالحیت شهرون

                                                           
1. Le Guide du Maire en France (2014), p.42. 

 www.vie-publique.fr/decouverte-institution ر.ک.همچنین در این خصو  

 C.Commune از 929L-2٦ ۀماد .2
3. Article 24: Le Parlement vote la loi...  

زات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب قانون تشسیالت، وظایف و انتخا 79مادۀ  ٢تبصرۀ  .٤
 م.9375

5. Le Guide du Maire (2014), P. 44. 
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عقالیی و قروری است. این موقوع مورد توجه قانون تشسیالت، وظمایف و انتخازمات شموراهای    
اسالمی کشور و انتخاب شهرداران ایمران و مقمررات مرزموط زمه انتخماب نماینمدران و اعضمای        

 اهای شهر صرانسه قرار ررصته است:شوراهای عمومی و اعضای شور
 

 کنندگانانتخاب شرايط. 1
قمانون   25کنندران در انتخازات شوراهای اسالمی شهر و روستا را مادۀ در ایران، شرای( انتخاب

م زمه سمه شمرط محمدود کمرده      9375تشسیالت، وظایف و انتخازات شوراهای اسالمی مصوب 
تممام در   9سمال  9٣می ایران  دوم، حداق  سمن  است: اول، داشتن تازعیت کشور جمهوری اسال

صد استثنای شهرهای زانی روز أخا رأی  سوم، سسونت حداق  یک سال در مح  أخا رأی، زه
 هزار نفر جمعیت.

زنان و مردان صرانسوی دارای هجمده  : »L 2 2در صرانسه، زرازر قانون انتخازات صرانسه در مادۀ
یمک از مموارد عمدم اهلیمت     مند زاشند و دارای هیچزهرهسال تمام که از حقوق مدنی و سیاسی 

راار صرانسوی آنچه زیشتر مد نظر قانون«. کننده هستندشده در قانون نباشند، انتخابزینیپیی
ایمن   L 7٤و  L 63کمه دو ممادۀ   طموری کنندران است  زهاست، تسیه زر عدم اهلیت زرای انتخاب

شموند.  علت حس  دادراه اصراد از حق دادن رأی محروم میپردازد که زه قانون نیز زه مواردی می
تموجهی وجمود دارد کمه زمه شمرح آن      کننمدرانه نسمات قازم    در این قسمت اشمرای( انتخماب  

 پردازی :می
سالوی را که زرای هر شهروند قازلیت انتخاب درسمت وجمود    9٣نخست اینسه هر دو کشور 

همای  زرای شمرکت در انتخازمات و اتخماذ تصممی     اند. این سن عنوان حداق  سن پایرصتهدارد زه
زسیار مهمی که در راستای تعیین سرنوشت سیاسی است، زسنده است  چراکمه اغلمب اصمراد در    

سالوی از رشد، آراهی اجتماعی و سیاسی، همچنین توانایی صه  و درک زندری اجتماعی و  9٣
صرض زر این است کمه اشمخا    شوند. درواقع، پایری سیاسی و اجتماعی زرخوردار میمسئولیت

 رسند.  سالوی زه قوۀ تشخیص کاصی می 9٣در 
های شهر و روستای ایران و صرانسمه، مطمالبی وجمود    کنندران شورادر زحث تازعیت انتخاب

                                                           
 سال تاییر پیدا کرده است. 9٣سال زه عدد  95، عدد 93٣٦ آزان 27موجب قانون اصالحی مصوب زه .9

2. (Art. 2) Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs 
droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi. 

3. (Art. 6) Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux 
auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent 
cette interdiction. 

4. (Art. 7) Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la 
date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des 
infractions prévues par… 
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 همای حقموق شمهروندی   دارد که کشور صرانسه را از نظر رعایت حقوق ترجیحی و زرخمی جنبمه  
 رماار ایمران هررونمه تمازعیتی اعم      دهندران، قمانون یت رأیدارد. در تازعاز ایران جلوتر نواه می

 هما اجمازۀ انتخماب کمردن را داده اسمت. ایمران نیمز       از انتسازی و اکتسمازی را پایرصتمه و زمه آن   
 د پایرصتممه اسممت و ایممن اتبمماع اررچممهاررچممه ماننممد صرانسممه اتبمماع زیوانممه زیممادی را در خممو 

 انمد و حتمی در زرخمی مموارد زما     ی ایران سماکن طور قانونی در شهرهاسالیان زیادی است که زه
 طمورکلی همم   د و امموال هسمتند و زمه   اند و دارای شا ، حرصمه، درآمم  اتباع ایرانی ازدواج کرده

 همما نیممز مرزمموطمسممائ  و مشممسالت شممهری کممه زممرای شممهروندان ایممران مطممرح اسممت زممه آن
محلی است و نه انتخازماتی  شود، لسن از حق شرکت در انتخازات شوراهای شهر که انتخازاتی می

 دسمامبر  1انمد. مجلمس سمنای صرانسمه در اقمدامی متهورانمه در تماریک        در سطح ملمی، محمروم  
 هما موجمب آن خمارجی  کشمور داد کمه زمه   رأی زه تحمولی در رویم  قمانون اساسمی ایمن       2٣99

 973. ایمن قمانون کمه زما     9در انتخازات محلی حق رأی مستقی  و غیرمستقی  خواهنمد داشمت  
 مواصق زه تصمویب مجلمس سمنای صرانسمه رسمید، زاعمث ایجماد حمق رأی خارجیمان غیمر          رأی 

 هما در رسمد، خارجیمانی کمه سمال    نممی  . زمه نظمر منطقمی   2اتحادی  اروپایی مقی  صرانسه رردید
 رأی حمق  از تازعیمت،  نداشمتن  ص مرف  زمه  تنهما  انمد، شهری زیسته و مالیات و عوارض پرداختمه 

نست  جالب توجه این است کمه   .زاشند محروم ایران در روستا و شهر شوراهای محلی انتخاب در
قمانون تشمسیالت، وظمایف و انتخازمات شموراهای اسمالمی کشمور و انتخماب          25مادۀ  3در زند 

شهرداران، اقامت و حضور مستمر صرد در یک منطقم  جاراصیمایی موجمب شمناخت زیشمتر وی      
شمود و قمرار   سالت عمموم ممردم ممی   نسبت زه وقایع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منطقه و مش

کنمد تما زما توانمایی و آرماهی زیشمتر رمزینی        ررصتن صرد در چنین وقعیتی زمه او کممک ممی   
تری داشته زاشد. زدیهی است کسانی که خارج از این منطقه سسونت داشمته زاشمند درک   واقعی

ر چنمدان خموزی   کمتری از اوقاع آن دارند و چنانچه در انتخازات شرکت نمایند، ممالک و معیما  
ریمری  زرای انتخاب کردن ندارند  زنازراین شرط اقامت صردی در حموزۀ انتخازیمه در هنومام رأی   

 رسد.نظر میمطلوب زه
عنموان محروممان و ممنوعمان از    راار ایمران اشخاصمی را زمه   حال که قانوندوم اینسه درعین
محرومیمت اصمرادی کمه     کنندران نظمری زمه  دارد، لسن در خصو  انتخابانتخاب شدن زاز می

توانند رأی دهند نداشته است و جا دارد کمه ایمن محرومیمت    های سنوین دارند ولی میمجازات
ها درنظر ررصته شود. البته یادآوری این نسته نزم است که در های تبعی آننیز در زمرۀ مجازات

                                                           
البته حقِ دادن رأی و حتی نامزد شدن اصرادی که دارای تازعیت کشور صرانسه نیستند پیی از آن نیز در صرانسه  .9

 ه.٤2،  93٣2زاده، مورد توجه زوده و در این خصو  اختالف نظر وجود داشته است ار.ک. تقی
2. http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-immigration/droit-vote/ 
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دهنده و نامزد نبایمد  های وکالی کشوری، رأیزرخی انتخازات داخلی، ازجمله در انتخازات کانون
 رونه محسومیت مؤثری داشته زاشند.هیچ

 

 شوندگانانتخاب شرايط. 2
قانون تشسیالت، وظایف و انتخازات شوراها، اولین شرط زمرای نامزدهمای    2٦در ایران زرازر مادۀ 

شوراهای شهر و روستا، داشتن تازعیت ایرانی است، اما نوع این تازعیمت اانتسمازی یما اکتسمازیه     
توان زا سسوت مانده است. اررچه این زند از این ماده در این زاب سسوت اختیار کرده است، میم

قانون مدنی دریاصت کمه ممنوعیمت اصمرادی کمه تازعیمت ایرانمی را کسمب         1٣2مراجعه زه مادۀ 
تواننمد عضمویت   اند تا آنجا پیی رصته است که در شوراهای استان، شهرستان و شمهر نممی  کرده

توان رفمت زمرای عضمویت در شموراهای اسمالمی روسمتا و       ند. در تفسیر این ماده میداشته زاش
نماید و زیشمتر  راار نبوده است و این رفت  اخیر زعید میزخی چنین محدودیتی مد نظر قانون

زاید زه نقص قانون مدنی در این خصو  اشاره داشت که زه شموراهای اسمالمی زرازمر آنچمه در     
شموندران  سی آمده، عنایت نداشته است. دوممین شمرط زمرای انتخماب    صدم قانون اسااص  یک

، پس از شرط دوم، شرط دیومری در  9375سال تمام است. در قانون مصوب  25داشتن حداق  
سال متص  زمه زممان أخما رأی در محم  را قیمد نمموده زمود کمه         خصو  سسونت حداق  یک

اعتقماد و التمزام   »چهارمین شمرط  این زند حاف شد. سومین و  93٣2موجب قانون اصالحی زه
ازراز وصاداری زه قانون اساسمی جمهموری اسمالمی    »و نیز « عملی زه اسالم و ونیت مطلق  صقیه

 است.« ایران
 در صرانسه، داوطلبان انتخازات شورای شهر یا روستا زاید دارای شرای( زیر زاشند:

ی خا  تازعیت کشمورهای  سال تمام  دوم، تازعیت صرانسه که در شرایط 9٣نخست، داشتن 
شود  سوم، سسونت در زخی موردنظر و پرداخمت مالیمات زمه    عضو اتحادی  اروپا نیز پایرصته می

حوزۀ مالیاتی زخی  چهارم، دارا زودن حقموق ممدنی و سیاسمی  پمنج ، ثبمت نمام در صهرسمت        
وراهای اسامی نامزدهای انتخازاتی  شش ، نداشتن زیی از یک سمت  هفت ، نامزد انتخازمات شم  

شهر و روستا نباید سمرزاز وظیفمه در حمال خمدمت یما در پایمان دورۀ قمانونی خمدمت وظیفمه،          
استاندار، یا کارمند استانداری، عضو صعال پلیس شهر و از اعضای سندیساهای وازسته زمه دولمت   

 زاشد.
ن طور که اشاره شمد در ایمرا  توان مواردی را یادآور شد  هماندر مقام مقایسه این زخی می

سمال اسمت. زمرای مشمارکت در انتخازمات، داوطلمب        9٣سمال و در صرانسمه    25سن داوطلبمی  
نمایندری کرسی شورای شهر و روستا زاید زه سنی رسیده زاشد که مبین زلوغ و پختوی صسمر او  
زوده، وظایف و تسالیف خود را زشناسد و در زمین  مسائ  سیاسمی سمنجیده و عاقالنمه تصممی      
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نظمر  شونده در ایران از صرانسه زیشتر است. زهشود، سن انتخابکه مالحظه میطور زویرد. همان
اند، این است کمه  رسد، علت اینسه در رژی  حقوقی سیاسی ایران، سن انتخاب را زانتر ررصتهمی

اند و حق انتخاب شدن آنمان در ترکیمب نماینمدران    معتقدند جوانان زیشتر نوجو و هوادار تحول
آلمود سیاسمی ممسمن اسمت کشمور را      های شتابراارد. ازآنجا که زرخی رراییاثر نامطلوب می
آور سازد، نمایندرانی زا تجرزمه و سمن زمانتر زایمد انتخماب شموند کمه قممن         دچار تالط  زیان

 نوجویی، مصلحت جامعه را نیز در زستر زمانی و تاریخی تشخیص دهند.
، امما  9ی اسالمی ایران حاف شده اسمت قانون شوراها 2٦شرط سازق  سسونت از زند ج مادۀ 

رسد منظمور، سمسونت داشمتن    نظر میعنوان یک شرط مطرح است که زهدر صرانسه همچنان زه
قانون شوراها در ایران زاشد. شرط دیور داوطلبی در انتخازات، سمازق    2٦مادۀ  2موقوع تبصرۀ 

داوطلمب شموند کمه آشمنا و      شونده در حوزۀ انتخازیه است. کسانی زایدسسونت و اقامت انتخاب
ها و مقتضیات شهر و روستا زاشند، تا در کسوت مسل( زه شرای(، اوقاع و احوال، نیازها، توانایی

نمایندری زتوانند زرای انعساس یا رصع نیازهای مردم مح  مرزوط زه نحو زهتری صعالیت نماینمد.  
هممراه داشمته زاشمد کمه     ا زمه اما مقی  نبودن داوطلب در حوزۀ انتخازیه ممسن است این خطر ر

های سیاسی زما اعممال نفموذ در شمهر یما روسمتای خاصمی و انجمام تبلیامات          احزاب یا ررایی
های نمایندری و اکثریت نزم، صریبسارانه و همچنین اصراد غیرزومی زا نورم کسب زیشتر کرسی

ور نماینمده در  مناصع و اهداف سیاسی خود را در اولویت قرار دهند، و نیز آشسار اسمت کمه حضم   
شهر یا روستا موجب خواهد شد مردم دسترسی زیشتر و زهتری زه نمایندۀ خود در شورای شهر 
و یا روستا داشته زاشند و همچنین نماینده زا اقامت طوننی در شهر و روستا دارای تعلق خماطر  

کمرد  های مردم تالم زیشمتری خواهمد   زیشتری نسبت زه آن خواهد زود و در پیویری خواسته
ه. زنازراین، سختویری در خصو  تازعیت نامزدهای انتخازماتی اغلمب   2٤7،  93٣5اخسروی، 

المقدور زه کشور و یا شهر خود وازسمته زاشمند تما در صمورت     زرای آن است که نمایندران حتی
سپرده شدن سرنوشت سیاسی جامعه زه دست آنان، زرای تحقمق رصماه و سمعادت و نیمز حفمظ      

 کار ریرند.ارقی آن، آنچه در توان دارند زهاستقالل و تمامیت 
نداشتن زیی از یک سمت در صرانسه یسی از شمروط داوطلبمان زمرای شمرکت در انتخازمات      

قمانون شموراها مصمادیق     2٣طمور عمام ذکمر نشمده، و در ممادۀ      است. در ایران این ممنوعیت زه
انمد،  اسمالمی محمروم   واسط  مقام و شا  خود از داوطلب شدن زمرای شموراهای  اشخاصی که زه

قمانون شموراها تأکیمد شمده      9٤تصریح شده است. در این خصو  زاید رفته شود که در ممادۀ  
شمود  است که عضویت در کلی  شوراهای موقوع این قانون اصتخاری است و شا  محسوب نمی

                                                           
   93٣٦آزان  27صالحی مورخ . ا9
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تواند صق( عضو یک شورای روستا یا شهر زاشد. زر اساس ایمن مماده، اصمرادی کمه     و هر کس می
قانون اساسی که جمع زین مشماغ    9٤99ضو شورای شهر و روستا هستند، زا ممنوعیت اص  ع

 ه.92٣،  93٣1دارد، روزرو نیستند اامامی، را زیان می
هما  قانون شوراهای اسالمی زاید رفت که داوطلب شمدن آن  2٣اما در خصو  مقامات مادۀ 
 2٣های یادشده در ممادۀ  تصدی پست رونه مقامات حق ندارندمنوط زه استعفا است  چراکه این

زمان زه عضویت یسی از شوراهای اسالمی و روستا در آیند. زا ایمن توقمیح   را داشته زاشند و ه 
جمهور، وزرا، اعضای شورای نوهبان و مقامات ارشد قوۀ که عضویت مقامات کشوری مانند رئیس

اسمتعفا داده زاشمند. در    2٣ۀ قضائیه، در تمام شوراها منع شده اسمت  مومر اینسمه مطمازق مماد     
ها در شورای اسالمی واقع در محمدودۀ اسمتان،   خصو  استانداران و مقامات محلی، عضویت آن

هما منمع شمده اسمت و شمهرداران، ممدیران منماطق و        های ممورد تصمدی آن  شهرستان و زخی
اند. های وازسته نیز از عضویت در شوراهای اسالمی مح  خدمت خود محروممؤسسات و شرکت

توانند زه عضویت شوراهای اسالمی غیر از حوزۀ خمدمت خمود در آینمد.    زنازراین این مقامات می
ولی از نظر منطقِ ادارۀ کشور، امر صحیحی نیست  زرای مثال، کسی که هم  شمهردار مشمهد و    

طمور کامم    تواند در هر دو جا خدمت خمود را زمه  ه  عضو شورای شهر رشت زاشد، مسلما  نمی
 ه.  92٣،  93٣1هد اامامی، انجام د

همای  زتوانند زر حسب قازلیمت  هدف از انتخازات این است که نخبوان جامعه و اصراد شایسته
تمر زاشمد،   تر و قاز شونده دستچینخود زه مقام نمایندری مردم نای  آیند. هرچه هیئت انتخاب

خواهد زود اقاقمی،   ترتر و از لحاظ سیاسی مطلوبکننده مرغوبمحصول رزینی هیئت انتخاب
تمر شمدن جواممع و روازم(     ه. زه عبارت دیور، زا توجمه زمه تخصصمی و پیچیمده    221،  93٣1

رو، تر شده اسمت. ازایمن  تر و پیچیدهاجتماعی، طبعا  وظایف نمایندران نسبت زه راشته سنوین
و تخصمص  های نزم زاشند تا زتوانند زا استفاده از تبحمر  نیاز است که نمایندران دارای تخصص

ه. زمه  99٦ االفه، 931٣خود در راستای رصع نیازهای جامعه تدازیر اصولی زیندیشند اعباسی،
ای از سواد را زرای شرکت در انتخازات همین دلی  اغلب کشورها در قوانین انتخازاتی خود درجه

ت ه. در قمانون انتخازما  221،  93٣1انمد اقاقمی،   زینی نمودهعنوان داوطلب نمایندری پییزه

                                                           
توانند زیی از یک شا  دولتی داشته زاشند جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمییسئجمهور، معاونان ریسئر. 9

سسات ؤآن متعلق زه دولت یا م  تمام یا قسمتی از سرمایسساتی که ؤو داشتن هر نوع شا  دیور در م
حقوقی و نیز ریاست و  ۀعمومی است و نمایندری مجلس شورای اسالمی و وکالت دادرستری و مشاور

های تعاونی ادارات و های خصوصی، جز شرکتمدیره انواع مختلف شرکتتئمدیریت عام  یا عضویت در هی
 اسسات تحقیقاتی از این حس  مستثنؤها و مهای آموزشی در دانشواهمتسسات زرای آنان ممنوع است. سؤم

 است.
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نیز دارا زودن سواد خواندن و نوشتن زمرای شموراهای    2٦مادۀ  9شوراهای اسالمی ایران در زند 
روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپل  زمرای شموراهای روسمتاهای زمانی دویسمت      

همزار نفمر   دیپل  یا معادل آن زرای شوراهای شهرهای تا زیستخانوار، داشتن حداق  مدرک صوق
همزار  داشتن حداق  مدرک لیسانس یا معادل آن زرای شوراهای شهرهای زانی زیستجمعیت، 

زینی شده است. این درحالی است که شرط سمواد و  نفر جمعیت زرای نامزدی در انتخازات پیی
رسمد کمه از شمروط مفمروض     نظر میازراز وصاداری زه قانون اساسی در صرانسه مطرح نیست و زه

 شود.شمرده می
های یک ملت است، لماا  ها و ارزمعنوان میثاق ملی، زیانور آرماناساسی هر کشور زهقانون 

حفظ و پاسداری آن تسلیفی زرعهدۀ هر شهروند و عضو جامع  سیاسی است. مقرر داشمتن ازمراز   
رسمد،  نظر ممی وصاداری زه قانون اساسی از سوی داوطلبان در قانون شوراهای اسالمی منطقی زه

ریمری و ادارۀ اممور   اص  هفت  قانون اساسی، شوراهای اسالمی از ارکان تصمی  موجبچراکه زه
ای اعتقاد زه نظام سیاسی و قانون اساسی کشور خمود نداشمته زاشمد،    کشورند و چنانچه نماینده

های آن جامعه اشهر و روستاه پاسداری نمایمد. ایمن شمرط در    نخواهد توانست از اصول و ارزم
زایسمت  شوندران شمورای شمهر و روسمتا اسمت و داوطلمب ممی      انتخاب کشور ایران جزء شروط

وصاداری خود زه قانون اساسی کشور و اص  ونیت صقیه را که این قمانون زمر پایمه آن زنما شمده      
قانون شوراهای اسمالمیه، ولمی چنمین شمرطی در قمانون       2٦است، زیان نماید ازند ج و د مادۀ 

شمود.  ومی و اعضای شوراهای شهر صرانسه دیمده نممی  انتخاب نمایندران و اعضای شوراهای عم
دهمد،  راار شرط ازراز وصاداری زه قانون اساسی را مد نظر قرار میرسد زمانی که قانوننظر میزه

زه دلی  آنسه اعتقاد و التزام عملی زه اسالم و ونیمت صقیمه در زنمدهای مختلمف اصمول قمانون       
ه. از تبصمرۀ  1٣،  93٣٦رط سوم نیست اهاشمی، اساسی وجود دارد، دیور نیازی زه آوردن ش

جمای اسمالم زمه اصمول     شده در قانون اساسی را زههای دینی شناختهذی  این ماده که اقلیت 9
 مثاز  نقط  قوّت این ماده نام زرد.توان زهدین خود معتقد و ملتزم داشته است نیز می

پیشین  ارتساب زرخی از جمرائ  و  های مبتنی زر حقوق، شهروندانی که دارای در اغلب دولت
زاشند، شهروندان زد تلقی شمده، از لحماظ اخالقمی شایسمتوی نزم را     های قضایی میمحسومیت

طور موقت یا دائمی ندارند  زنازراین زرای اینسه کسی زتواند زه اصتخار زرای دارا شدن حق رأی زه
کردار، زرتر و وانتمر از شمهروندان    زررزیدری از سوی شهروندان نای  شود، زاید از حیث رصتار و
تواند داوطلبی را از حق انتخاب شدن عادی تلقی رردد. حتی ارتساب جرائ  زسیار خفیف نیز می

محروم سازد، چراکه قرار است داوطلبان انتخازات شمورای شمهر و روسمتا در ادارۀ اممور کشمور      
ینده، روی  مشازهی را درپیی سهی  زاشند  زه همین دلی  اغلب کشورها در خصو  انتخاب نما

ها زرای داوطلبی اند و کسانی که از شهرت و حسن اخالق زرخوردار نیستند، صالحیت آنررصته
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قانون تشسیالت، وظمایف و   21ه. مادۀ 99٦االفه،  931٣شود اعباسی، در انتخازات تأیید نمی
ظ سموازق سموء   م، انتخماب اشخاصمی را کمه زمه لحما     9375انتخازات شوراهای اسالمی مصوب 

کیفری، سیاسی و یا رصتاری از داوطلب شدن در شوراهای اسالمی شهر و روستا محروم هسمتند  
کسانی که در جهت تحسی  مبانی رژیم    -لفا»اند از: در یازده زند معرصی نموده است که عبارت

کسانی که زمه جمرم غصمب     -ب. صالحاند زه تشخیص مراجع ذیسازق نقی مؤثر و صعال داشته
همایی کمه   ها و رروهکوازستوان تشسیالتی زه احزاب، سازمان -ج. انداموال عمومی محسوم شده

کسانی که زه جرم اقدام زر قمد   -د. غیرقانونی زودن آنها از طرف مراجع صالحه اعالم شده زاشد
 -و. محسومین زه ارتداد زه حس  محاک  صالح قضایی -ه. اندجمهوری اسالمی ایران محسوم شده

زرداری و غصب اموال دیوران زه حس  محسومین زه خیانت و کاله -ز. سومین زه حدود شرعیمح
قاچاقچیان ممواد مخمدر و    -ط. مشهوران زه صساد و متجاهران زه صسق -ح. محاک  صالح قضایی
ه قمانون  ٤1محجوران و کسانی که زمه حسم  دادرماه مشممول اصم  ا      -ی. معتادان زه این مواد

های ده، شهر، شهرستان و ازستوان زه رژی  راشته از قبی  ااعضای انجمنو -ک. اساسی زاشند
های حزب رستاخیز و حمزب ایمران نموین و نماینمدران     اف، رؤسای کانوننهای اصاستان و خانه

 «. های سنا و شورای ملی سازق، کدخدایان و خوانین وازسته زه رژی  راشتههمجلس
می در انتخاب نمایندران، اعضمای شمورای عممومی و    مقررات عمو L 7در صرانسه زرازر مادۀ 

تما   ٤32-9٣در ممواد   9دلی  ارتساب یسی از جمرائ  مقمرر   اشخاصی که زه»اعضای شورای شهر: 
از قانون مجازات و یا زرای جنحم  پنهمان کمردن مرتسمب      ٤33-٤و ٤33-3، ٤33-2، ٤32-9٦

انمد، زمه   نون مجازات محسوم شمده ه از قا329-2ه و ا329-9یسی از جرائ  ماکور مقرر در مواد ا
 «.مدت پنج سال از تاریک قطعی شدن حس  نباید در صهرست انتخازاتی ثبت نام شوند

زرای توقیح زخی پنج  از شرای( داوطلبان در انتخازات شوراهای شهر و روستا در صرانسمه  
که پیی از ایمن  طور زاید نساتی عنوان شود، چراکه این شرط در قوانین ایران وجود ندارد. همان

و زمر اسماس وسمعت همر      91٣2نیز مطرح رردید، این انتخازات منطبق زا قانون مصوب نموامبر  
ریرد و زه این ترتیب، شهرهای پاریس، لیون و مارسی مقررات خما  خمود را   زخی صورت می

 .2دارند
سماس  های انتخازاتی زمر ا هزار و پانصد نفر سسنه دارند، صهرستدر شهرهایی که زیی از سه

شوند و همیچ تممایزی از نظمر جنسمیت، میمان نامزدهما مشماهده        نفره تنظی  میهای شیرروه

                                                           
این جرائ  شام  پرداخت نسردن مالیات، محسومیت زه حبس زه مدت معینی، جرائمی زا کیفیت خا ، جرائ  . 9

 مرزوط زه اقدام علیه امنیت ملی، جاسوسی، قت  و یا موارد مشازه آن است.

ای در قانون انتخازات صرانسه در صص  چهارم از زخی چهارم از این قانون، شرای( ویژه زه دلی  اهمیت پایتخت، .2
  شهر دیور الیون و مارسیه مد نظر قرار ررصته است.زرای انتخازات اعضای شورای شهر در پاریس و دو کالن
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هما و  اند زرای شرکت در انتخازمات زمه زیمان زرناممه    رردد. همچنین هریک از نامزدها موظفنمی
شمموندران حضممور داشممته زاشممد، معرصممی خممود زپردازنممد و ارممر صممرد نممانیقی در زممین انتخمماب

 اصالح و تاییر صهرست را ندارند. دهندران حقرأی
اصرادی که قدرت تشخیص مصالح خود و توانایی ادارۀ امور مالی یا غیرمالی خمود را ندارنمد،   
طبیعتا  امسان انجام وظایف پیچیدۀ نمایندری مردم در شمورای شمهر و روسمتا را نیمز نخواهنمد      

زه صدور حس  از سوی دادراه  داشت. البته اثبات این امر در صورت عدم تشخیص از ظاهر اصراد،
توان شخصی را تحت این عنوان از داوطلبی محروم وازسته است و زدون حس  قطعی دادراه نمی

انمد، چراکمه   کرد. تقریبا  هم  کشورها در قوانین انتخازاتی خود چنمین شمرطی را مقمرر داشمته    
ردار زاشد که عرصما   کند که نماینده از سالمت جسمی و روحی زرخووظیف  نمایندری ایجاب می

ه. 259،  93٣5طور عادی زتواند زه انجام وظایف نمایندری زپمردازد اخسمروی،   و عمال  صرد زه
شموندران در  اما نست  جالب آن است که شرط سالمت جسمی و ذهنی در زمرۀ شرای( انتخماب 

 رسد که زدیهی صرض شده است.نظر میایران و صرانسه نیامده است و زه
 

 روستا و شهر شوراهای نتخاباتا بر نظارت

دهندران زه نامزدهای موردنظر خود رأی انتخازات، یک صرایند سیستماتیک است که در آن رأی
تمرین شممار ممردم را در    ایمن نهماد زمزر    ». زه این ترتیمب،  هp.2 Ferguson ,2003 ,ادهند می

ه. اصمون   ٦٤٤ ، 93٣3اقاقمی،  « دهدزندی قدرت، امور عمومی و سیاست مشارکت میصورت
کننمدران و  صمورتی زررمزار رمردد کمه زیشمترین رازطم  ممسمن زمین انتخماب         انتخازات زاید زه 

شوندران زرقرار شود تا زتوان نسبت زه حاکمیت ممردم امیمدوار شمد. زمرای تحقمق ایمن       انتخاب
حمق رأی  ای، عادننه، آزاد، زا رقازتی سال  و زرخمورداری اصمراد از   هدف، زررزاری انتخازات دوره

 قمدرت  کسمب  نماینمدری  سممت  اما چون .ه,p.23) Gill ,2006هموانی و مساوی قروری است 

زموده،   محتمم   هممواره  انتخازمات  اممور  در داوطلبمان  زین ناسال  رقازت دارد، دنبال زه را سیاسی
 زمه هممین دلیم     .انتخازات شود قرار ررصتن الشعاعتحت موجب هادخالت از ایپاره است ممسن

د کنم یمم  پیمدا  قمرورت  انتخازمات  زمر  انتخازات، نظارت  زدن  زه آسیب هررونه از جلوریری زرای
 .ه٤37،  93٣٤اهاشمی، 

 ازممات اعضممای شمموراهای شممهر یمما روسممتا در صرانسممه، نظممارت زممر انتخازممات محلممی اانتخ 
 ازمات محلمی،  اسمت. البتمه در غیمر از انتخ    9اکمونه، شهرستان و منطقهه زرعهدۀ محماک  اداری 

 وری و پارلمانی امجلمس ملمی و سمناه   جمهظارت زر انتخازات ملی مانند انتخازات ریاستعم  ن

                                                           
1. Juridictions administratives 
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، 93٣5زاده، اسمت اتقمی   9هما زرعهمدۀ شمورای قمانون اساسمی     پرسمی و همچنین نظارت زر همه
 .2ه99٦ 

 همزار همای زما زمیی از زیسمت    قانون انتخازمات صرانسمه، در تممام حموزه     L3 85-1زرازر مادۀ 
 شمود کمه موظمف زمه    ریمری تشمسی  ممی   همای نظمارت زمر عملیمات رأی    وننفر سسنه، کمیسی

 یمممری و همچنمممین قمممانونی زمممودن عملیممماترزررسمممی قمممانونی زمممودن ترکیمممب ادارات رأی
 کننمدران و نیمز  ن تضممین زمه انتخماب   همای رأی و شممارم آرا و داد  ریری، زررسی زررمه رأی

 سمت. ریاسمت ایمن کمیسمیون    هاحقموق آن ها در خصو  وجود اجمرای آزاد  نامزدها یا صهرست
 توانمد نماینمدران منتخمب از   یون ممی عهدۀ یک قاقی قضایی انه اداریه اسمت. کمیسم  الزاما  زر

 عضما و نماینمدران کمیسمیون، هررونمه    کنندران اسمتان را نیمز زپمایرد. رئمیس، ا    میان انتخاب
 ریریممزممه ادارات رأیهمما در هممر لحظممه دهنممد. آننظممارت و زازرسممی مفیممدی را انجممام مممی 

 ریمری و خمواه  از اعمالم نتمایج رأی   توانند درج تمام مالحظات، خواه پمیی دسترسی دارند و می
 ریمری موظمف زمه   و رؤسمای ادارات رأی جلسه تقاقا نمایند. شمهرداران  پس از آن را در صورت

 زاشمند. پمس از انجمام   ن مأموریت ممی منظور اجرای ایتهی  تمام اطالعات و انتقال اسناد نزم زه
 ی را خطممماب زمممه اسمممتانداری تنظمممی ، وریمممری، کمیسمممیون رزارشمممهمممر مرحلمممه از رأی

 کنمد. ترکیمب، شمرای( تعیمین و نحموۀ     ریری را زمه آن قممیمه ممی   جلسه عملیات رأیصورت

                                                           
1. Conseil constitutionnel 

2. - _Les litiges relatifs aux inscriptions et radiations de personnes déterminées sur les listes électorales 

relèvent du juge civil ; la fraude électorale au sens de l’article L. 97 du code électoral constitue un 

délit réprimé par le juge pénal. 

- Les litiges relatifs à l’élection des conseillers municipaux (art. L. 249 du code électoral) et à celle 

des conseillers départementaux (art. L. 222 du même code) relèvent de la compétence en premier 
ressort du tribunal administratif dans le ressort duquel l’élection a été organisée. Le jugement du 

tribunal administratif est alors susceptible d’appel devant le Conseil d’État.     

-http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes ...کزیشممممتر ر  زممممرای مطالعمممم  -

Publications/Dossiers-thematiques/Le-juge-administratif -et-le-droit-electoral  

3. Dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants, il est institué des commissions de contrôle des 
opérations de vote qui sont chargées de vérifier la régularité de la composition des bureaux de vote 

ainsi que celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des 

suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en présence le libre exercice de 
leurs droits. La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Elle 

peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département. Son président, ses membres 

et ses délégués procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux 
bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la 

proclamation des résultats du scrutin, soit après. Les maires et les présidents de bureau de vote sont 

tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à 
l'exercice de cette mission. A l'issue de chaque tour de scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un 

rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote. La 

composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées 

en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006353232&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20140314&fastPos=2&fastReqId=691258066&oldAction=rechCodeArticle
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Dossiers-thematiques/Le-juge-administratif
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Dossiers-thematiques/Le-juge-administratif
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Dossiers-thematiques/Le-juge-administratif
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شده در اعمال این ماده در دستورالعم  مصوب شورای دولتی تعیمین  های تشسی کار کمیسیون
 .9شوندمی

اهای اسمالمی، نظمارت زمر انتخازمات زما هیئمت اجرایمی انتخازمات         قانون شمور  ٤2زرازر مادۀ 
شوراهای اسالمی است و این هیئت مسمئول صمحت زررمزاری انتخازمات حموزۀ انتخمازی خمود        

زاشد  چراکه در خصو  نظارت زر انتخازات شوراهای اسالمی قمانون اساسمی ایمران سماکت     می
زرعهدۀ مجلس شورای اسالمی رااشته اسمت.   راار نظارت زر انتخازات رارو، قانونهمیناست. از

عنوان هیئمت مرکمزی نظمارت زمر     نفره از نمایندران را زهمجلس شورای اسالمی یک هیئت پنج
همای نظمارت   کند که این هیئت مرکزی خود اقدام زه تعیمین هیئمت  انتخازات شوراها تعیین می

همای نظمارت   پردازند. هیئتها میها نیز زه انتخاب هیئت نظارت شهرستاننماید و آناستان می
انمد یما   های اجرایی در زررزاری انتخازات موازین قانونی را رعایت کمرده زر این موقوع که هیئت

 خیر، نظارت دارند.
های نظارت در زررسمی سموازق داوطلبمان، همچمون     نست  دارای اهمیت این است که هیئت

ات آن زسیار مشس  و تمازع سملیقه و نیمت    زررسی اعتماد و التزام ماهبی و سیاسی که رد و اثب
ای را در قبمول یما   دهندهکننده و جهتمقامات و مسئونن زررزارکننده است، ازتسار عم  تعیین

سادری عبور کرد، زیرا اسمتقالل اعضمای شموراهای    توان زهرد آنان دارند. لاا از این موقوع نمی
 روستا و شهر در ررو همین نظارت خواهد ماند.

هما در  ها نیمز هیئمت نظمارت زمه شمسایت کسمانی کمه صمالحیت آن        ین  رد صالحیتدر زم
نماید. اما درمجموع، هیئت نظمارت زمر انتخازمات    های اجرایی رد شده است، رسیدری میهیئت

تواند در مورد صحت و یا ازطال انتخازات نظر قطعی زدهد. زه ایمن  شوراهای اسالمی است که می
ها مراجعه کنند توانند زه هیئتانتخازات شسایت داشته زاشند، می صورت کسانی که از زررزاری

ریمری  های خود در خصو  صحت و ازطال شورای هر منطقمه تصممی   ها زا زررسیو این هیئت
 ه.993،  93٣1نمایند اامامی، می

 

 انتخابات مديريت و اجرا
و دیوری اجرای منصمفانه. در  انتخازات سال  و عادننه، دو رکن اساسی دارد  یسی قانون عادننه 

کنار قانون جامع و عادننه، اجرا و مدیریت انتخازات نیز زسیار مه  است. در خصو  اینسه چمه  
دار زاشد، الووهمای متفماوتی در کشمورهای مختلمف     تشسیالتی زاید امر اجرای انتخازات را عهده

انتخازمات، اعتمماد اسمت.     ترین مسمئله در ممدیریت و اجمرای   ترین و اساسیوجود دارد. اما مه 

                                                           
1. Bulletin official de Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire, N ̊ 2006, p.6. 
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دهنده، اعتماد داوطلبان و احمزاب و اعتمماد نظمام سیاسمی     اعتماد مردم یعنی همان هیئت رأی
سانری نهادینه شمده اسمت،   نسبت زه مدیریت و اجرای انتخازات. در زرخی از کشورها که مردم

الصمات از سموی   عهدۀ مأموران حسومت ملی و محلی نهاده شده اسمت و اخت مدیریت انتخازات زه
شود. در زرخی کشورها زمه لحماظ   طرصانه و منصفانه ح  و صص  میای زیمحاک  عادی زه شیوه

اعتممادی ممردم،   شرای( سیاسی، اجتماعی، قومی و ماهبی، و جمعیت کشور از یک سمو، و زمی  
 احزاب و داوطلبان نسبت زه اجرای انتخازات از جانب دولت از سوی دیور، زه نهادهمای موقمت و  

 ه.2٣3 - 2٣٤،  93٣1اند ااحمدی، یا دائ  زدون وازستوی زه احزاب و دولت روی آورده
تقسی  کرد. « انتخازات غیرسیاسی»و « انتخازات سیاسی»توان زه در صرانسه، انتخازات را می

شموند. نظمارت زمر    تقسمی  ممی  « انتخازمات محلمی  »و « انتخازات ملمی »انتخازات سیاسی نیز زه 
اانتخازات اعضای شوراهای روسمتا یما شمهر اکممونه، شهرسمتان و منطقمهه در       انتخازات محلی 

جمهوری و صرانسه زرعهدۀ محاک  اداری است، اما نظارت زر انتخازات ملی یعنی انتخازات ریاست
 ریرد.پرسی، از سوی شورای قانون اساسی صورت میپارلمانی امجلس ملی و سناه و نیز همه

عهمدۀ  ایران، قانون اساسی ایران، نظمارت زمر انتخازمات را زمه     میپس از پیروزی انقالب اسال
ایمن و زمرخالف   وجمود استثنای انتخازات شوراهای اسالمیه رااشته اسمت. زما  شورای نوهبان ازه

زه آن اشاره شده است، قانون اساسی در زماب مجمری    119زحث نظارت زر انتخازات که در اص  
اکرات قمانون اساسمی پیراممون انتخازمات پیداسمت کمه       انتخازات ساکت است. اما از مشروح مما 

انمد، و زمر   کنندران قانون اساسی در تعقیب مردمی کردن مدیریت و اجرای انتخازات زودهتدوین
رماار  های اجرایی شس  ررصت. در همین راستا قمانون همین اساس نیز معتمدان محلی و هیئت

نون انتخازممات مجلممس شممورای اسممالمی، در اجممرای انتخازممات در اغلممب قمموانین انتخازمماتی اقمما
پرسی و ...ه در کنار وزارت کشور، نهاد دیوری را زا عنوان هیئت اجرایمی  جمهوری و همهریاست

مراتمب  تعریف کرده است. زنازراین اجرای انتخازات در ایران زر دو پای  حسومت محلمی اسلسمله  
 ه. 297-29٣  ،93٣1های اجرایی استوار است ااحمدی، وزارت کشوره و هیئت

 17در خصو  اجرا و مدیریت انتخازات شوراهای شهر و روستا زاید رفمت کمه زرازمر ممادۀ     
قانون تشسیالت، وظایف و انتخازات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران، مسئول اجرای 
 قانون یادشده وزارت کشور است. اصزون زر این، وزارت کشور مجری انتخازات ازجملمه انتخازمات  

زینی شده قانون شوراها پیی 32ه. در مادۀ 992،  93٣1شوراهای شهر و روستا است اامامی، 
همای اجرایمی شهرسمتان زمه     است، زرای زررزاری انتخازات شوراهای اسالمی شمهر زایمد هیئمت   

نفمر از معتممدان    ٣ریاست صرماندار، و عضویت رئیس ثبت احوال، رئمیس آمموزم و پمرورم و    

                                                           
ه جمهوری، مجلس شورای اسالمی و مراجعشورای نوهبان نظارت زر انتخازات مجلس خبرران رهبری، ریاست. 9

 پرسی را زرعهده دارد.عمومی و همه یزه آرا
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سی  شود و زرای زررمزاری انتخازمات شموراهای اسمالمی روسمتا، هیئمت       محدودۀ شهرستان تش
و  32همای یادشمده در ممادۀ    اجرایی زخی زه ریاست زخشمدار و عضمویت نماینمدران دسمتواه    

مسئول جهاد کشاورزی زخی یا معاون وی و هفمت نفمر از معتممدان محمدوده زخمی تشمسی        
های اجرایی اسمت. ایمن هیئمت دو وظیفم      شود. کار اجرایی زررزاری انتخازات زرعهدۀ هیئتمی

 کند:اصلی دارد که این دو وظیفه در قالب اجرا و مدیریت انتخازات معنا پیدا می
نخست، زررسی صالحیت اصرادی که نامزد در شوراها هستند، که در این زمینمه زرازمر ممادۀ    

اوطلبمان کمه در   اند زرای احمراز شمرای( د  های اجرایی موظفقانون شوراهای اسالمی، هیئت ٤٦
زیان شده است، و زررسی نداشتن سوء سازقه منجر زه محرومیمت، زمر حسمب ممورد از      2٦مادۀ 

زحث اداراتی مانند دادرستری، اطالعات، نیروی انتظامی و ثبت احوال استعالم نمایند. نست  قاز 
م، 93٣2راجع زه صالحیت داوطلبان، این است که پیی از اصمالحی  قمانون شموراها در سمال     

رسید که این روند صالحیت داوطلبان شرکت در انتخازات شوراها زاید زه تأیید هیئت نظارت می
قمانون شموراها، صمرصا      5ممادۀ   9درستی اصالح رردید  چراکه مطازق اصالحی  جدید تبصمرۀ  زه

تواننمد زمه هیئمت نظمارت     های اجرایی رد شمده اسمت، ممی   ها در هیئتکسانی که صالحیت آن
هما در هیئمت   ند. زه زیان دیور، صمالحیت آن دسمته از داوطلبمان کمه صمالحیت آن     شسایت کن

 اجرایی تأیید شده است، نیاز زه تأیید هیئت نظارت ندارد.
های اجرایی زمه شمس  عمام نیمز مسمئول      دوم اینسه غیر از تأیید صالحیت داوطلبان، هیئت 

 ه.992،  93٣1هستند اامامی،  زررزاری انتخازات
ن انتخازات صرانسه، نامزد عضویت در شورای شهر زرای اعالم نامزدی خود زایمد زمر   زرازر قانو
زه صرمانداری شهرستان مراجعه نماید و شورای صرمانداری مسمئول زررسمی    L 255-4طبق مادۀ 

صالحیت نامزدهاست. زر پای  همین قانون، ادارۀ عمومی زررزاری انتخازات محلی زرعهمدۀ وزیمر   
ریمری در  مسئول ساماندهی و زررزاری انتخازات سیاسی است. هر حوزۀ رأی زاشد و اوکشور می

یمار زمرای شناسمایی    شمود: یمک رئمیس، دو نفمر کممک     روز انتخازات از چهار عضو تشمسی  ممی  
دهندران، یک نفر منشی منتخب از سوی رئیس یا همساران از میمان اصمراد واجمد شمرای(.     رأی

کنمد و ممسمن   ده است. مح  رأی را صرمانداری تعیین میدصتر رأی معمون  در شهرداری واقع ش
های رأی را زه شهردار اعالم است در یک مدرسه ه  زاشد. صرمانداری مسلف است مح  صندوق

ریری نیز ارر هریک از نامزدهای شورای شهر زمه رونمد یما نتیجم  انتخازمات      کند. در پایان رأی
همای زمین   نون انتخازات، زه ادارۀ عمومی همسماری قا L 248 توانند زرازر مادۀمعترض زاشند، می

 محلی مراجعه کنند. 
همای انتخازماتی مقمررات خاصمی در قمانون شموراهای       زاید اشاره کرد که در خصو  هزینه
هزین  زررمزاری انتخازمات شموراها از    »آمده است:  ٣7اسالمی ایران وقع نشده، و صق( در مادۀ 
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این درحالی است که در قانون انتخازات صرانسمه  «. تشمول قانون محاسبات عمومی مستثنی اس
و در صص  پنج  مقررات عمومی در انتخاب نمایندران اعضای شورای عمومی و اعضای شمورای  

مقرر شده است، هر نامزد زرای انتخازات حداکثر تا تاریخی که نمامزدی    L 52-4شهر و در مادۀ 
تواند یمک انجممن ممالی    ین نماینده اوکی ه میکند. اای را تعیین میشود، نمایندهوی ثبت می

مقررات  L 52-18تا   L 52-4انتخازاتی یا یک شخص حقیقی موسوم زه نمایندۀ مالی زاشد. مواد 
 جالبی در خصو  زودجه و حداکثر مخارج انتخازاتی وقع نموده است.

 

 رأی أخذ و انتخابات کیفیت
مردم، عوام  اصلی طمرف توجمه انتخازمات     های نمایندری شوراهای شهر و روستا و آرایکرسی

کارریری هریک از این عوام  زر نتیج  انتخازات ممؤثر  شوراهای شهر و روستا هستند. کیفیت زه
سانر نیز زهترین روم آن اسمت کمه زتموان از    های مردمخواهد زود. از ازتدای تشخیص حسومت

همای نماینمدری و   ست که زین کرسیترین راه زه عدالت انتخازاتی دست یاصت و آن وقتی اساده
 ه.1٤،  93٣٦شده تناسب نزم زرقرار زاشد اهاشمی، آرای اعالم

صورت قانون شوراهای اساسی، انتخازات اعضای شوراهای روستا و شهر زه 97زر اساس مادۀ 
قمانون اساسمی    3شود. در ممادۀ  مستقی ، عمومی و زا رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا زررزار می

صورت مستقی  یا غیرمستقی  زا شرای( مقمرر  تواند زهریری میرأی»... ه مقرر شده است: صرانس
ریری همیشه هموانی، زا حق رأی زرازر زرای هموان و مخفی در قانون اساسی انجام پایرد. رأی

در راستای تحقق مادۀ یادشده، زخمی اول از مقمررات عممومی در انتخماب نماینمدران،      «. است
ریمری را مسمتقی  و سراسمری    رأی  L 1عمومی و اعضای شورای شهر، در ممادۀ   اعضای شورای

 «.2زاشدریری سرّی میرأی»آمده است:   L 59و در مادۀ 9داندمی
قمانون انتخازمات صرانسمه، انتخازمات      L 1قانون شورای اسالمی ایمران و ممادۀ    97زرازر مادۀ 

صورت طور غیرمستقی  نیست، زلسه مردم زهشوراهای اسالمی شهر و روستا در ایران و صرانسه زه
 دهند.مستقی  زه داوطلبان عضویت در شوراهای شهر و روستا رأی می

از لحاظ حقوقی زه انتخازاتی که حق رأی زدون شرط محدودکننده و مالیاتی، شایستوی یما  
شمود  جنسیتی و یا نژادی، متعلق زه همه شهروندان زاشد، انتخازات عمومی اهموانیه رفته ممی 

 که این امر مورد توجه قانون انتخازات ایران و صرانسه قرار ررصته است.
کند، زیرا در صورت علنی زودن آشسار زودن محتوای رأی زه آزادی انتخازات آسیب وارد می

دهنده در معرض صشار رروهای سیاسی و اجتماعی حتی در خطر مقازلمه  رأی، ممسن است رأی

                                                           
1. Le suffrage est direct et universel. 
2. Le scrutin est secret. 



 675  ...تأملی بر فرایند انتخابات شوراهای شهر و

 

رو در قانون انتخازات ایران و صرانسه زمه مخفمی   الفان قرار ریرد. ازاینهای دیور مخجوییو انتقام
توجه این است که در قانون انتخاب نمایندران اعضای زودن رأی اشاره شده است. اما نست  جالب

مقمررات اجرایمی مخفمی زمودن      L 62شوراهای عمومی و اعضای شوراهای شهر صرانسه در مادۀ 
کننمده پمس از ورود   این ترتیب، در مادۀ یادشده آمده است، انتخاب انتخازات مقرر شده است. زه

هما در زممانی کمه زمر  رأی خمود را در پاکمت قمرار        ریری زرای دور ماندن از نواهزه سالن رأی
 تنهایی زه زخشی از سالن زرود و شخصا  پاکت را در صندوق رأی زیندازد.دهد، زهمی

ای اسالمی ایران آمده اسمت، انتخازمات در ایمران زما     قانون شوراه 97رونه که در مادۀ همان
های نمایندری هر حوزۀ انتخازی زمه  اکثریت نسبی آرا خواهد زود. در نظام اکثریت نسبی، کرسی

نماینمد،  شود و داوطلبانی که زیشترین آرا را در انتخازات کسمب ممی  داوطلبان آن حوزه ارائه می
شوند. در ند و زقی  داوطلبان از میدان رقازت خارج میریرهای نمایندری را در اختیار میکرسی

قانون شوراهای اسالمی ایران زه اکثریت نسبی اشاره شده و منظور این است کمه زمرای انتخماب    
شدن، اکثریت نسبی کاصی است و دارندۀ زیشترین آرا نسمبت زمه دیومران، منتخمب و نماینمدۀ      

کمه آرای دو یما چنمد نفمر از      د. اما درصمورتی شومردم در شوراهای شهر و یا روستا شناخته می
داوطلبان مساوی زاشد، اولویت زا ایثاررران است و در صورت نبود اصراد یادشده اولویت زا صرد یا 
اصرادی است که دارای مدرک تحصیلی زانتر زاشند و در صورت یسسان زودن مدرک تحصمیلی،  

قانون شموراهای اسمالمی ایمرانه.     97بصرۀ مادۀ انتخاب صرد یا اصراد نهایی زا قرعه خواهد زود ات
هرچند اصراد ایثاررر قاز  احترام هستند، اما زه نظمر نوارنمده سممت نماینمدری زنما زمه دنیم         

های خا  مستلزم این اسمت کمه کسمی در ایمن منصمب و      مختلف  تخصصی زودن و پیچیدری
منماصع عممومی زماممداری     ای از صه ، درک و تشخیص مصالح وموقعیت قرار ریرد که زه درجه

رسیده و زتواند در مسائ  سیاسی اظهارنظر منطقی و معقول داشته زاشد و این جز زا صمالحیت  
علمی و عملی محقق نخواهد شد. زنازراین زهتر است ازتدا کسانی که از سواد اتخصصه و تجرزه 

 شدن قرار ریرند. زانتری در مدیریت و تصدی امور سیاسی زرخوردار هستند در اولویت انتخاب
زاید اشاره شود در نظام انتخازاتی ایران در خصو  شوراها، نظام اکثریمت زمر مبنمای نظمام     

دهند و نه زمه  دهندران زه نامزد رأی میجمعی یا رروهی است  زا این توقیح که رأیرأی دسته
ین شمود. همچنم  احزاب سیاسی. در این نظام از همر حموزه زمیی از یمک نماینمده انتخماب ممی       

دهی زه اندازۀ تعداد نمایندرانی های رأیجای نوشتن نام یک نامزد زر روی زررهدهندران زهرأی
که قرار است از آن حوزۀ انتخازیه رزینی شوند، حق رأی دارنمد. در نظمام انتخازماتی شموراهای     

ارت اسالمی ایران، نحوۀ انتخاب نمایندران زه این ترتیب است که ازتدا کم  کشمور از طریمق وز   
ای کشور که مسئول ترسی  مرزهای انتخازاتی است زه تعداد زیادی حوزۀ انتخازیم  چندنماینمده  

دهندران آن حوزه قرار شود، سپس اسامی نامزدهای هر حوزۀ انتخازیه در اختیار رأیتقسی  می
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 دهندران از میان این اسامی، متناسب زا شممار نماینمدران آن حموزه، تعمدادی را    ریرد. رأیمی
نویسند. نامزدهای پیروز نامزدهمایی  دهی میهای رأیها را زر روی زررهرزینند و اسامی آنزرمی

اند ارینولدز و دیومران،  هستند که در هر حوزه نسبت زه سایر نامزدها رأی زیشتری کسب کرده
 ه.79-7٣،  9319

ی اسمت. ایمن   اما انتخاب نمایندران شورای شهر در صرانسه زر اساس نظام تناسمبی، صهرسمت  
ای کارزرد دارد. در این نظام نوع نظام انتخازیه هر حززمی  های انتخازی  چندنمایندهنظام در حوزه

تواند صهرستی متشس  از نامزدهای خمود زمرای همر    که مای  زاشد در انتخازات مشارکت کند می
شمده  ارائمه  همای دهندران از میمان صهرسمت  ای ارائه دهد. سپس رأیحوزۀ انتخازی  چندنماینده

کنند. پس از شممارم  زنند و زهترین صهرست را انتخاب میاحزاب سیاسی دست زه رزینی می
های شورای شهر زه تناسب آرایی که هریمک از  آرا و مشخص شدن سه  هر حزب از آرا، کرسی

 ه.1،  9312شود اخرمشاد، اند زین آنها توزیع میاحزاب کسب کرده
هزار و پانصد نفر جمعیت دارند، اعضمای  هایی که کمتر از سهخیاما زاید اشاره شود که در ز

شموند. کسمانی کمه اکثریمت     در دو مرحله انتخاب ممی  هConseil Municipalشورای شهرداری ا
شموند در دورۀ  شوند و اصرادی که حائز اکثریت نسبی میدست آورند انتخاب میآرای مردم را زه

ی است که ارر چند نامزد زه یک میمزان رأی آورده زاشمند،   پردازند. این درحالدوم زه رقازت می
 ه.251-2٣9،  93٣7شود اعباسی، تر است، زررزیده میکاندیدایی که از همه مسن

زیان این نسته قروری است که ارر صهرستی اکثریت مطلق آرا را در مرحل  اول کسب کنمد،  
ها اکثریت یک از صهرستارر هیچ یازد وهای أخا رأی زه آن صهرست اختصا  مینیمی از مسان

شود. اما ارر در دو منطقه از یک زخی، یک مطلق را کسب نسرده زاشند، مرحل  دوم زررزار نمی
دست آورده زاشند، اجازۀ ادغام دارنمد کمه   درصد آرا را زه 5درصد و صهرست دیور،  9٣صهرست، 

زود اپیشینه. توقیح ایمن   البته صهرست جدید صق( شام  نامزدهای منتخب مرحل  اول خواهد
نسته نزم است که در انتخاب شورای شهر صرانسه، نظام انتخازاتی مختل( یعنمی نظمام تناسمبی    
مبتنی زر اعضای مختل( جاری است  زه این ترتیب که در این نظام ه  مانند نظام مموازی از دو  

همای  از یسی از رونمه  جزء اکثریتی و تناسبی تشسی  شده است، زه این معنا که درواقع ترکیبی
ه. در ایمن نظمام   99٣،  93٣1های نظام تناسمبی اسمت اننمدل،    نظام اکثریتی و یسی از رونه

کند تا میزان غیرتناسبی زودنِ نتایج زخی اکثریتی نظام را تعدی  کند. زخی تناسبی تالم می
ریتی موصمق  درصد آرا را در سطح ملی کسب کند، اما در زخی اکث 9٣زرای مثال چنانچه حززی 

دسمت آورده اسمت   زه کسب کرسی نشود، زر اساس زخی تناسبی نظام، زه تناسب آرایی که زمه 
کند. پس در نظام تناسبی مبتنی زر اعضای مخمتل(، نتمایج زخمی اکثریتمی     کرسی دریاصت می

راارد و درواقع هدف زخی تناسبی ها در زخی تناسبی نظام اثر مینظام زر نحوۀ اعطای کرسی
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تناسبی حاص  از زخی اکثریتی است  زمه هممین دلیم  ایمن نظمام را نظمام       اصالح زی جبران و
 ه.59،  9312نامند اخرمشاد، انتخازاتی جبرانی ه  می

جمعی حززی، مانند انتخازات شوراهای عممومی شمهر صرانسمه،    در نظام انتخازاتی، رأی دسته
همای  انتخازاتی از هریک از حوزه های انتخازیه زیی از یک است  یعنی در این نظاموسعت حوزه

ه. در ایمن  79و  7٣،  9319شود ارینولدز و دیوران، انتخازیه، زیی از یک نماینده انتخاب می
نظام انتخازی زرخالف نظام انتخازی شوراهای اسالمی ایران، حزب محور است و نه نامزد  زه ایمن  

دهنمد  ند نامزد زه یک حزب رأی میجای انتخاب یک یا چدهندران زهمعنا که در این نظام رأی
. شیوۀ انتخاب نمایندران زرای کرسی شموراهای شمهر زمه ایمن شمس       هColomer, 2004, p.62ا

شود و سپس هر حززی که مای  زمه  های انتخازی  متعدد تقسی  میاست که ازتدا کشور زه حوزه
کنمد.  زه ارائمه ممی  شرکت در انتخازات آن حوزه است، صهرستی از نامزدهای خمود را در آن حمو  

کنند. همر صهرسمتی   های حززی مختلف یک صهرست را انتخاب میدهندران از میان صهرسترأی
دسمت آورد، پیمروز انتخازمات آن حموزه     های حززی آرای زیشتری زمه که نسبت زه سایر صهرست

 خواهد زود.
ور اسمت  محم تر اشاره شد، انتخازات در ایران زرخالف صرانسمه کمه حمزب   طور که پییهمان

نامزدمحور زوده و این امر خود پیامدهای خاصی نیز زرای حوزۀ سیاست داشمته اسمت. ازجملمه    
ریمری  توان زه تضعیف و یا جلوریری از شمس  پیامدهای مه  و پراهمیت این نظام انتخازاتی می

 ه.٦5  ،9312احزاب سیاسی در ایران اشاره کرد اخرمشاد، 
ز انتخازات زه عل  کسمالت، معلمول زمودن یما دنیم       ممسن است، زعضی از شهروندان در رو

ه  رسانند و وظیفم  شمهروندی خمود را    ریری حضور زهموجه دیور نتوانند شخصا  در مح  رأی
قانون انتخازات نمایندران و اعضای  L 71رو در مادۀ ه، ازاین3٣7،  93٣1انجام دهند اقاقی، 

زینمی شمده   ی دادن از طریق وکالمت پمیی  شوراهای عمومی و اعضای شوراهای شهر صرانسه، رأ
تواننمد حمق رأی خمویی را زما وکالمت اجمرا       است. در این ماده مقرر شده است اشخا  زیر می

 نمایند:
کنندرانی که زه دلی  الزامات شالی، معلولیت، نداشتن سالمتی یا زرای کممک  الفه انتخاب

انمد در  ای که ثبت نام کردهزه یک شخص مریض یا معلول زرایشان غیرممسن است که در حوزه
ریری زرایشان ریری حاقر شوند یا زا وجود حضور در آن حوزه، امسان مشارکت در رأیروز رأی

 وجود ندارد.
کنندرانی که زه دلی  الزامات شالی همواره در سفر هستند و یا زه دلیم  اینسمه   به انتخاب

اند، اقاممت دارنمد، در   آن ثبت نام کردهای که در صهرست انتخازاتی در حوزۀ دیوری غیر از حوزه
 توانند حضور داشته زاشند.شدۀ خود نمینامریری در حوزۀ ثبتروز رأی
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انمد  زرند و یا زندانیانی که مرتسب جرممی شمده  سر میجه اشخاصی که در زازداشت موقت زه
 شود.که موجب محرومیت انتخازاتی نمی

تنهما صماحب حمق    تبمع عضمویت در اجتمماع، نمه    زا اینسه در زرخی از اجتماعمات، اصمراد زمه   
عنوان یک تسلیف اجتماعیه هستند، اما اغلمب جواممع   کنندری، زلسه مسلف زه حضور ازهانتخاب

عنوان یسی از آثار حق انتخماب کمردن و   کنندری، رأی دادن را زهمحوری انتخابزا تأکید زر حق
هما متفماوت   ن و از زرخمی جنبمه  مشمول آثار و اوصاف سایر حقموق ممدنی و سیاسمی شمهروندا    

صرد حقوق سیاسی، قائ  زه شخص زودن آن و رد نظری  های منحصرزهاند. از جمل  ویژریدانسته
است. زه عبارت دیور، حق انتخماب کمردن ازجملمه رأی دادن زمه مصموزات       9نمایندری و وکالت

وی صاحبان حمق رأی  پرسی اساسی و عادیه است و زمامداران زاید مستقیما  از ستقنینی اهمه
زررزیده شوند و این حق، قاز  تفویض یا انتقال زمه وکیم  یما نماینمده نیسمت. سمرانجام اینسمه        

زینمی شمده   زرخالف نظام انتخازاتی ایران، در نظام حقوقی انتخازاتی صرانسمه رأی وکمالتی پمیی   
 است.
 

 نتیجه
شهر و روستا در ایران و صرانسه زه ترین نتایج قاز  استنتاج از مطالع  نظام انتخازاتی شورای مه 

 شرح زیر است:
 نهادهمایی  صرانسه، جمهوری و ایران اسالمی جمهوری در تمرکز عدم سیست  پایرم زا 

 نحوۀ شوراها، ریریشس  مراح  ترینمه  از یسی. شدند ایجاد محلی شوراهای عنوان زا
 انتخازات و وظایف ت،تشسیال قانون رو،ازاین. است شوراها شدن انتخاب و کردن انتخاب

 زمه  مرزموط  همچنمین مقمررات   و ایمران  در شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای
. شمد  تصمویب  صرانسمه  شمهر  شموراهای  و عمومی شوراهای اعضای و نمایندران انتخاب
 پرداخته زه آن پژوهی این در که اندکرده ایجاد را خاصی انتخازاتی نظام یادشده قوانین

 .شد

 تشمسیالت،  قمانون  در مشمازه  همای مقمرره  از یسمی  کننمدران انتخاب شرای( خصو  در 
 نیمز مقمررات   و ایمران  شمهرداران  انتخماب  و کشمور  اسالمی شوراهای انتخازات و وظایف
 صرانسمه  شهر شوراهای اعضای و عمومی شوراهای اعضای و نمایندران انتخاب زه مرزوط
 زحمث  در. اسمت  شمده  تعیمین  السم  9٣ کشور دو هر در که است کنندرانانتخاب سنّ

                                                           
نظریه که اساسا  در حوزۀ حقوق خصوصی شس  ررصته و توسعه یاصته است، زا آثار و قوازطی متفاوت در این  .9

 های حقوق عمومی نیز مطرح شده است.اندیشه



 671  ...تأملی بر فرایند انتخابات شوراهای شهر و

 

 امما  زاشمند،  داشمته  اکتسمازی  یما  انتسازی تازعیت زاید کنندرانانتخاب ایران، در تازعیت
 ایمن  اساسمی  قمانون  در تاییری زه رأی 2٣99 دسامبر 1 تاریک در صرانسه سنای مجلس
 غیرمستقی  و مستقی  رأی حق محلی انتخازات در هاخارجی آن موجبزه که داد کشور
 حمق  زاشند، شده کیفری جرائ  از زرخی مرتسب که اشخاصی صرانسه در. داشت هندخوا

 در شمرط  ایمن . ندارنمد  را شمونده انتخماب  یا و کنندهانتخاب عنوانزه انتخازات در شرکت
 أخما  محم   در سالیک حداق  سسونت ایران در. است شوندرانانتخاب زرای صق( ایران
 در کمه  اسمت  شرط دادن رأی زرای جمعیت نفر زارصده زانی شهرهای استثنایِزه رأی

 .نیست شرط صرانسه

سمال   9٣سمال و در صرانسمه    25شوندران، شرط سنی در ایمران  در خصو  شرای( انتخاب
است. این شرط سنی موجب شده است که در صرانسه داوطلبمان زیشمتری نسمبت زمه ایمران در      

اشند، اما در صرانسه تازعیت صرانسوی و تحمت  انتخازات شرکت نمایند. داوطلبان زاید تبع  ایران ز
شرایطی تازعیت کشورهای عضو اتحادی  اروپا پایرصته خواهمد شمد. در همر دو نظمام انتخازماتی،      

زینی شده است و داوطلبان نبایمد  سسونت در زخی و یا مح  موردنظر زرای داوطلب شدن پیی
ه در متن اشاره شد، چون عضویت در طور کزیی از یک شا  داشته زاشند. البته در ایران همان

توانند ه  عضو شمورای  شوراهای محلی شا  نیست، اعضای شوراهای محلی تحت شرایطی می
شهر و یا روستا زاشند و ه  تصدی پست شهردار شهر دیومری را زپایرنمد. در نظمام انتخازماتی     

ام کننمد، امما ایمن    های محلی صرانسه داوطلبان زاید در صهرست اسامی انتخازاتی ثبمت نم  شورای
 زینی نشده است.مقرره در ایران پیی

زه علت اسالمی زودن حسومت در ایران، اعتقاد و التمزام عملمی زمه احسمام اسمالم و ونیمت       
طور که در عنوان یسی از شرای( داوطلبان درنظر ررصته شده است. البته همانمطلق  صقیه نیز زه

راز وصاداری زه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایمران از  راار زا ذکر شرط ازمتن اشاره شد، قانون
نیاز زود. در هر دو نظمام انتخازماتی شمورای    آوردن شرط اعتقاد و التزام عملی زه احسام اسالم زی

شهر و روستا در ایران و صرانسه، داوطلبان نباید سرزاز وظیفه زاشند و زاید خدمت وظیفه خود را 
 زه پایان رسانده زاشند.

 شهرسمتان  ،هکممون ا روسمتا  یما  شمهر  شموراهای  اعضمای  انتخازات زر نظارت انسه،صر در 
 در صرانسمه،  انتخازمات  قمانون  L 1-85 ممادۀ  زرازمر . اسمت  اداری محاک  زرعهدۀ منطقه و

 زممر نظممارت هممایکمیسممیون سممسنه، نفممر هممزارزیسممت از زممیی زمما هممایحمموزه تمممام
 ترکیمب  زمودن  انونیقم  زررسمی  زمه  موظمف  کمه  شموند ممی  تشمسی   ریمری رأی عملیات
 رأی همای زررمه  زررسمی  ریمری، رأی عملیمات  زودن قانونی همچنین و ریریرأی ادارات

 در هما صهرسمت  یما  نامزدهما  نیمز  و کننمدران انتخماب  زمه  تضممین  دادن و آرا شمارم و
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 یمک  زرعهمدۀ  کمیسمیون  ایمن  ریاسمت . ها هسمتند آن حقوق آزاد اجرای وجود خصو 
 . است قضایی قاقی

رو، هممین رت زمر انتخازمات شموراهای اسمالمی، قمانون اساسمی سماکت اسمت. از        درزارۀ نظما 
راار، نظارت زر انتخازات را زرعهدۀ مجلس شورای اسالمی رااشته است. مجلمس شمورای   قانون

عنوان هیئت مرکزی نظارت زمر انتخازمات شموراها    نفره از نمایندران را زهاسالمی یک هیئت پنج
ها نیمز  نماید و آنهای نظارت استان اقدام میخود زه تعیین هیئتکند که این هیئت تعیین می

همای  های نظارت، زر این امر کمه هیئمت  پردازند. هیئتها میزه انتخاب هیئت نظارت شهرستان
 کنند.  اند یا خیر، نظارت میاجرایی در زررزاری انتخازات موازین قانونی را رعایت کرده

 و ایمران  در شمهر  و روسمتا  شموراهای  انتخازمات  ملمه ازج انتخازمات  مجری کشور وزارت 
 انتخازمات  زررمزاری  زمرای  است، شده زینیپیی شوراها قانون 32 مادۀ در. است صرانسه

 زمه  و صرمانمدار،  ریاسمت  زمه  شهرسمتان  اجرایمی  همای هیئت زاید شهر اسالمی شوراهای
 ودۀمحمد  معتممدان  از نفمر  ٣ و پمرورم،  و آمموزم  رئمیس  احوال، ثبت رئیس عضویت

 اجرایی هیئت روستا، اسالمی شوراهای انتخازات زررزاری زرای و شود تشسی  شهرستان
 و 32 ممادۀ  در یادشمده  همای دسمتواه  نماینمدران  عضمویت  و زخشمدار  ریاست زه زخی

 زخمی  محمدودۀ  معتممدان  از نفمر  هفمت  و وی معماون  یا زخی کشاورزی جهاد مسئول
 .  شودمی تشسی 

 صمورت زمه  انتخازمات  صرانسمه،  و ایمران  در روستا و شهر ورایش انتخازاتی نظام دو هر در 
 ریمری، رأی نظمام  و نمامزدمحور  انتخازمات  ایمران  در. اسمت  مخفمی  و همومانی  مستقی ،

 در. اسمت  صهرسمتی  صورتزه  و محورحزب صرانسه در ولی. است رروهی یا جمعیدسته
 امما  شمد،  خواهنمد  تخازاتان زرندۀ نمایند، کسب را آرا نسبی اکثریت که داوطلبانی ایران
 شورای اعضای دارند، جمعیت نفر پانصد و هزارسه از کمتر که هاییزخی در صرانسه، در

 دسمت زمه  را ممردم  آرای اکثریمت  ارمر  نامزدها. شوندمی انتخاب مرحله دو در شهرداری
 در شوند،می نسبی اکثریت دارای که اصرادی صورتاین غیردر و شوندمی انتخاب آورند،
 انتخازماتی  نظمام  صرانسمه،  شهر شورای انتخاب در زنازراین. پردازندمی رقازت زه دوم دور

 ایمن  که ترتیب زه این است  جاری مختل( اعضای زر مبتنی تناسبی نظام یعنی مختل(
 یعنمی  اسمت،  شمده  تشمسی   تناسمبی  و اکثریتمی  جزء دو از موازی نظام مانند ه  نظام

 .است تناسبی نظام هایرونه از یسی و اکثریتی نظام هایرونه از یسی از ترکیبی درواقع

 زشمر،  حقموق  اعالمیم   اصول زیشتر هرچه تحقق زرای ایران راارقانون شودمی پیشنهاد 
 شمهرهای  از زرخمی  در مموقتی  و آزمایشمی  طمور زه اررچه را زیوانه اتباع دادن رأی حق

 ایمن  درزمارۀ  نهمایی  تصممیمی  آن، نتمایج  زررسمی  از پمس  و نماینمد  اعمال کشور شرقی
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 رأی زمر  مبنمی  صرانسمه  سمنای  م2٣99 سال تصمی  نتایج زررسی. رردد اتخاذ پیشنهاد
 .است زاب این در ارزشمندی نمون  محلی، انتخازات در زیوانه اتباع دادن
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عی قهسماره،  های انتخازاتی، ترجم  ازوذر رصیه، دانشنام  نظام9319رینولدز، آندرو و دیوران ا .٤
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 به، حقوق اداری، چاپ دوم، تهران: نشر دادرستر.931٣. عباسی، زیژن ا5

های حقوق اساسی، چماپ سمی و هفمت ، تهمران: انتشمارات      ه، زایسته93٣1. قاقی، ازوالفض  ا٦
 میزان.

المللمی،  ق و رویمه زمین  ه، انتخازمات آزاد و منصمفانه در حقمو   9371. رودوین ری ، رمای اس ا 7
 ترجم  سید جمال سیفی و سید قاس  زمانی، تهران: مؤسس  صرهنوی رهنمون دانی.

ای کالن، ای مقایسه، عوام  موقعیتی رزینی نظام انتخازاتی  مطالعهه93٣1ا . نندل، کریستر٣
 های مجلس.ترجم  علیرقا عیاری، تهران: مرکز پژوهی
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 مقاالت( ب
کننممدران و زررسممی تطبیقممی شممرای( انتخمماب »ه، 93٣5 ری، مجیممد ازمسممتان. ززررمهمم92
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پایری شورای اسالمی شمهر در چهمارچوب حقموق    نظارت»ه، 93٣3. قاسمی حامد، عباس ا9٣
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