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ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﺨﻠﻒ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۱۳۹۶اﯾﺮان
ﻧﺒﺾﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺮداد ۱۳۹۶

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری و ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ اﺳﺖ.
ﻧﺒﺾاﯾﺮان اﻣﮑﺎن راﺳﺘﯽﺳﻨﺠﯽ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺗﺨﻠﻒ را ﻧﺪارد ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﯾﺎ ﺗﺨﻠﻒ در آن روی داده و ﯾﺎ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎز اﻧﺠﺎم ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
ﻣﻮارد ﺗﺨﻠﻒ را ﻫﻤﻪ ﻃﺮفﻫﺎ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ رﺳﻤﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺮدم ﮔﺰارش
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم درک
ﺻﺤﯿﺢ روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﯾﺮان ﺑﻮد و ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ ﻣﺴﺘﺪل و دﻗﯿﻖ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪ
و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮد ،از وﻗﻮع آن ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد،
و ﭼﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﻧﻬﺎدی ﻣﺴﺌﻮل رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ را ﭘﺪﯾﺪ آوردهاﻧﺪ؟

اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۱۳۹۶در اﯾﺮان ﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ :رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ،ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ و ﻣﯿﺎندورهای
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ .ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎزهای ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد در
اﯾﺮان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻧﺪارﯾﻢ .اﻣﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪﺗﺮ
ﺑﻪ اﻧﻮاع ﮔﺰارشﻫﺎی ﺗﺨﻠﻒ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﮐﺸﻮر را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،راهﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح
آن اراﺋﻪ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺣﻮل ﺑﺮﮔﺰاری
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺮان ﭘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از ﮔﺰارشﻫﺎی
ﺗﺨﻠﻒ ،ﺑﺎزداﺷﺖ و ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﻀﺎﺋﯽ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ اﯾﻦ ﺗﺨﻠﻔﺎت
اﻣﮑﺎن درک ﮔﺴﺘﺮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده ،اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻘﯿﺎس
ﺗﺨﻠﻔﺎت ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ اﺷﮑﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ دارد و
ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ .از آن ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .اﯾﻦﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻄﻮر اﺟﺎزه ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺗﺨﻠﻒ
ﻧﺪﻫﻨﺪ ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﮐﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرزهﻫﺎی
آن اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻮن اﻣﺮ ﻋﺎدی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻣﺮ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ روﯾﺪادی ﻣﺴﺘﻤﺮ و دورهای
در ﻃﻮل ﭼﺮﺧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ،۱۳۹۶ﻧﺒﺾاﯾﺮان از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ در آن رﻫﺒﺮان ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻠﯽ در ﻫﺮ دوره ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﺛﺒﺖﻧﺎم داوﻃﻠﺐﻫﺎی ﻧﺎﻣﺰدی ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن رأیﮔﯿﺮی روز اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺎن را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮐﺮده ،ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداتﺷﺎن را ﺑﺎ
 ۲۹اردﯾﺒﻬﺸﺖ ،ﮔﺰارشﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ از ﻣﻮارد ﺗﺨﻠﻒ را ﮔﺮدآوری ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ،رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن را ﺣﻮل آرﻣﺎنﻫﺎیﺷﺎن ﮔﺮد
ﮐﺮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻋﻤﻠﯽ در راه ﻧﻈﺎرت آورده و آﻧﺎن را ﺑﺴﯿﺞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺼﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺒﻠﻮر ﭼﻨﯿﻦ
رﺳﻤﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﻨﺎد ﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در روز رأیﮔﯿﺮی –ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻀﺎوت ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺷﯿﻮهای ﻋﻠﻤﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺳﺎﻧﻪای ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ– ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اوج ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻣﺮدم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ رﻫﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮد آورده ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ۷۹۸
ﮔﺰارش را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺰارشﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده ،در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ درﺑﺎره آنﻫﺎ ﺑﻪ
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ﻗﻀﺎوت ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ رو آزاداﻧﻪ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻊ روز رأیﮔﯿﺮی و ﯾﺎ دوره ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
آزاداﻧﻪ اﺣﺰاب و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی آزاد و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺪﻧﯽ در ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﻌﻄﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،روﻧﺪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
و ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺒﻠﻮر دورهای اراده ﻣﺮدم در
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ .ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن از ﺣﻘﻮق ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﺮدمﺳﺎﻻری ﺑﻪﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت – و اﺗﻬﺎم
وﻗﻮع آن – ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و در ﻫﺮ ﭼﺮﺧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺮﺳﺶ
اﯾﻦﺟﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﺨﻠﻔﯽ روی داده ﯾﺎ ﻧﻪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﺳﺆالﻫﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ از اﯾﻦ دﺳﺖ اﺳﺖ :ﺗﺨﻠﻒ در ﭼﻪ ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده؛ آﯾﺎ روﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺗﺨﻠﻒ و
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع دوﺑﺎره آن اﺳﺖ؛ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻋﺎدی
ﺷﺪه ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن
ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ و آﯾﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮔﺮوه
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎﺻﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ؟ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻣﻨﻔﯽ
ﺑﻮده ،اﯾﻦ درک وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ درﺳﺖ ﮐﺎر
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺨﻠﻒ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﻋﺎدی اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺟﺎی ﺑﺴﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
دارد.
در اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﻧﻌﻄﺎف ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻣﮑﺎن ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآورﻧﺪ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﻗﺪرت از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺑﻪ در ﮐﺮدن
رﻗﯿﺐ ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﺨﻠﻒ
ﺑﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺣﺬف ﻗﺪرت ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﻋﺘﻤﺎد
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺪﺷﻪدار ﺷﺪه ،اﻋﺘﺒﺎر
ﺑﺎزﯾﮕﺮان آن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﺲ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺧﻮدﺳﺮی و ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ
از ﺗﻌﻘﯿﺐ زﯾﺮ ﺳﺆال ﻣﯽرود .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ و دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی راﯾﺞ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻋﻤﻖ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻧﺒﻮده ،از درک اﻧﺪازه و اﺑﻌﺎد آن
ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪه ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای آن ﭼﺎره ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﻨﺪ .در ﻋﻮض
درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺗﺼﻮر در ذﻫﻦ ﻣﺮدم ﺟﺎ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
وﺿﻌﯽ ﻋﺎدی اﺳﺖ .آﻧﺎن ﺧﻮد ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن و
زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ارزشﻫﺎی اﻣﺮی ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در آن ﻗﺎدر
ﺑﻮدﻧﺪ در ﻧﻈﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.

زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺨﻠﻒ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در اﯾﺮان زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ
اﺳﺖ .ﺗﺨﻠﻒ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮل
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺳﺘﺎدﻫﺎی ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﯾﺎ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن رخ دﻫﺪ .ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﺑﺮ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺴﺘﺮﺳﺎز ﺗﺨﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺻﺪﻣﻪ وارد ﺳﺎزد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﻗﯿﻘﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ،ﮔﺰارشﻫﺎی ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮی از وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﯾﺮان ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

رد ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻬﺎد اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ روﻧﺪ
ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﺧﺎﺻﯽ از ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن
داوﻃﻠﺐﻫﺎی ﻧﺎﻣﺰدی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮی و ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﮔﻨﮓ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺰدی در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﺷﻮرای
ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺪون اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ،داوﻃﻠﺐﻫﺎی ﻧﺎﻣﺰدی
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺠﻠﺲ
ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی را ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ آن ﺷﻮرا ﻧﺒﺎﺷﺪ
رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ رد ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻀﻮر
داوﻃﻠﺒﯿﻦ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﻘﺸﯽ در آن
ﻧﺪارد ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری از داوﻃﻠﺐﻫﺎ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﻀﺎﺋﯽ
و اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺟﻨﺎحﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺠﻠﺲ )ﻧﻬﺎد ﻧﺎﻇﺮ( و دوﻟﺖ )ﻧﻬﺎد
ﻣﺠﺮی( ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻗﻮﻣﯽ/ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
رد ﺻﻼﺣﯿﺖ داوﻃﻠﺐﻫﺎی ﻧﺎﻣﺰدی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺎﻗﺾ ﺣﻘﻮق
اوﻟﯿﻪ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻘﺾ را اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ
اﯾﺮاد ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﯾﺮان داﻧﺴﺖ .رد ﺻﻼﺣﯿﺖ داﯾﺮه
اﻧﺘﺨﺎب رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن را ﻣﺤﺪود ﮐﺮده ،ﻓﺮد را از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آن اﺳﺖ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻠﯿﻘﻪای ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ
در ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﺧﺎرج از داﯾﺮه ﻗﺪرت
اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺳﺘﺎدﻫﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در رﻗﺎﺑﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺻﻼح اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺰدی
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در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دﻋﻮت ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻪ ﻫﻢﻓﮑﺮی و
ﻣﺸﻮرت در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ روﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﭘﯿﺶ
از ﺷﺮوع ﺛﺒﺖﻧﺎم داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻨﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد .در ﺿﻤﻦ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻻﺋﻞ ﻋﺪم ﮐﺴﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﻪ
اﻓﺮاد رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪه اﺑﻼغ ﮔﺮدد .روﻧﺪی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﻋﺪم درک ﺻﺤﯿﺢ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات

ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن داﻣﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﺪم وﺟﻮد
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻔﺎف ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺗﺨﻠﻒ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮده .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﮔﺰارش ﺷﺪه
ﺗﺨﻠﻒ را ﻣﯽﺗﻮان اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ رخ دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻋﺪم
وﺟﻮد ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻓﻘﺪان آﻣﻮزشﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ و ﻋﺪم
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮای رأیدﻫﻨﺪه ﻋﺎدی ﺗﻤﯿﺰ
اﺗﻬﺎم ﺑﯽاﺳﺎس از ﺗﺨﻠﻒ واﻗﻌﯽ ﺳﺨﺖ و ﮔﺎه ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ وﺟﻮد ﮔﺰارش ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺠﺮﯾﺎن و ﻧﺎﻇﺮان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺳﺘﺎدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن،
ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ درک ﺻﺤﯿﺤﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت داﺷﺘﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺘﺎدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﺪم درک ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ،ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ و ﺣﺘﯽ
ﺗﺨﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺘﺎدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺠﺎز ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﺮد
ﻋﺪم درک ﺻﺤﯿﺢ از ﺗﺨﻠﻔﺎت
ﮐﺎرزارﺷﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﺨﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﻻﺋﻞ
و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روی ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری
ﺷﺪه ،اﻫﻢ اﯾﻦ ﺗﺨﻠﻒﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﯿﻮه زﯾﺮ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد:

ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻤﮏ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻧﻤﯽ رود ،ﻣﮕﺮ آنﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﻣﺸﺮوع )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت
دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ(.

در ﻣﻮرد رأیدﻫﻨﺪه ،ﻋﺪم درک ﺻﺤﯿﺢ از روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و
ﺣﻘﻮق اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در ﮐﻨﺎر ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺑﺮﮔﺰاری
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﮑﯽ از دﻻﺋﻞ ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ و ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻧﺪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﮔﺰارشﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر ﺗﺨﻠﻒ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺸﺎن از اﯾﻦ ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی ﻋﻤﻮﻣﯽ دارد ﮐﻪ

• ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت زود ﻫﻨﮕﺎم .ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﯾﺮان ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﭘﯿﺶ از اﻋﻼم ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪه
را ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽداﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺗﻤﯿﺰ دادن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﺷﺨﺎص ﺳﺮﺷﻨﺎس ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻣﺮدﻣﯽﺷﺎن ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد اﺑﻬﺎم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ.
زﯾﺮا ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻧﻈﺮاتﺷﺎن ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﮐﻪ
در دوران اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد .در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ،۹۶ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ و ﻧﻈﺎرت
ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻧﯿﺮو و وﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎری را ﺻﺮف ردﯾﺎﺑﯽ و
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮارد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت زود ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﮐﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺛﺒﺖﻧﺎم و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .ﻧﺒﺾاﯾﺮان در ﻣﺠﻤﻮع  ۱۶۲ﻣﻮرد ﺗﺨﻠﻒ از
اﯾﻦ دﺳﺖ را در اﺧﺒﺎر و ﮔﺰارشﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮔﺮدآوری
ﮐﺮد .ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺮق ﻫﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ رﺳﻤﯽ زود-ﻫﻨﮕﺎم
و روﻧﺪ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﺮده و ﭼﻬﺮهﺷﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دوﻣﯽ اﻣﺮی ﻣﺴﺘﻤﺮ
اﺳﺖ.
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• اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺘﯽ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده
از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺷﮑﻞ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﻣﺤﺪود
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻧﯿﺰ از ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺎﻣﺰد ﺧﺎص ﻣﻨﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺳﺘﺎدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ
از ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺴﺘﺮدهای دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ.

ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در ﻣﻮاردی ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺖ را
ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺮد

اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ از ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ اﻋﻀﺎی ﺳﭙﺎه از ﻧﺎﻣﺰد ﺧﺎص

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﻘﺎﻣﺎت از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ،اﻗﺎﻣﺖ ﯾﺎ
ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان روﺷﻦ
ﮐﺮد آﯾﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺘﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﮔﺰارشﻫﺎ و اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،اﻣﮑﺎن
راﺳﺘﯽﺳﻨﺠﯽ آن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ.
اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﺳﭙﺎه

از ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎدﻗﯽ » :ﺳﺆال از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﻣﺤﺘﺮم ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ؛ آﯾﺎ ﺻﺮف
ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ دوﻟﺖ ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺖ؟«

• ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر ﭘﻮﺳﺘﺮ و ﺑﻨﺮ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز .ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ﮐﺸﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻧﺪازه ﻣﺠﺎز ﭘﻮﺳﺘﺮ و ﺑﻨﺮ و ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻣﺠﺎز
ﻧﺼﺐ آن را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﻋﻤﻞ
ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺨﻠﻒ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪ .ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻی
ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ و اﻋﻀﺎی
ﺳﺘﺎدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﺷﺮاف ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻧﺪارﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻼش ﻣﺠﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم و اراﺋﻪ آﻣﻮزش در زﻣﯿﻨﻪ ﺿﺎﺑﻄﻪﻣﻨﺪ ﮐﺮدن
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ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭘﻮﺳﺘﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺋﯿﺴﯽ

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺼﺐ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪه

ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ
ﭘﻮﺳﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﺎرج از ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﺮای
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ

• ﺗﺨﺮﯾﺐ اﻗﻼم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی رﻗﯿﺐ .ﻣﺎده ۷۰
ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻫﻴﭻ
ﻛﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد آﮔﻬﯽ ﻳﺎ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را ﻛﻪ در ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻣﺠﺎز اﻟﺼﺎق ﮔﺮدﻳﺪه در
ﻣﺪت و زﻣﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﭘﺎره و ﻳﺎ ﻣﺤﻮ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻋﻤﻞ
ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد «.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﮔﺰارشﻫﺎی
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﮔﺴﺘﺮده ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ اﻗﻼم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در ﺳﻄﺢ رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ،ارﻋﺎب و ﻗﺪرﺗﻨﻤﺎﺋﯽ ﻋﻠﯿﻪ
ﻧﺎﻣﺰد ﺧﺎص ﯾﺎ ﻃﺮﻓﺪاران او ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد .رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﻮع ﺗﺨﻠﻒ اﻣﺮی ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﮔﺎه ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎزی و در دراز ﻣﺪت ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
اﺳﺖ.

• ارﻋﺎب و ﺗﻬﺪﯾﺪ.
ﻣﺎده  ۳۳ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری »ﺗﻬﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻄﻤﯿﻊ در اﻣﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« را
ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻨﺪ  ۱۶ﻫﻤﺎن ﻣﺎده »اﯾﺠﺎد رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ
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ﺑﺮای رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﺷﻌﺒﻪ« را ﺟﺮم ﻣﯽداﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺷﺎرهای ﺑﻪ ارﻋﺎب و ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﺳﺘﺎدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۹۶ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻣﻮرد ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪ .در ﺿﻤﻦ
ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺘﺎدﻫﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪای از
ارﻋﺎب و ﺗﻬﺪﯾﺪ در اﻣﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ

ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ( ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش رأی را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش رأی از آﻓﺖﻫﺎی ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪای اﺳﺖ .ﺷﻤﺎره ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﺒﺾﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺘﺎدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در اﯾﺮان« ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش رأی را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
در اﯾﺮان ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش رأی ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻋﺪم
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖ در ﻣﻮرد ﻣﻮارد ﺑﺎزداﺷﺖ،
روﻧﺪ ﻗﻀﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ و اﺣﮑﺎم ﺻﺎدر ﺷﺪه،
روﻧﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را ﺳﺆال ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل دﺧﺎﻟﺖ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران –ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻬﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ– در ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ و ﺑﺎزداﺷﺖ »ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی« ﺧﺮﯾﺪ
و ﻓﺮوش رأی ،ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﺎص ﭘﺎ را از ﺣﯿﻄﻪ وﻇﺎﺋﻒ ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺷﺎﺋﺒﻪ
ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮوهﻫﺎ ﯾﺎ رﻗﺒﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ.
دﺳﺖ آﺧﺮ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﮐﺪام ﻧﺎﻣﺰد)ﻫﺎ( ﻓﻌﺎل ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺘﺎدﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽﺷﺎن
از ﮐﺠﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش رأی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ اﺳﺖ .ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ
ﮔﺰارشﻫﺎی ﮔﺮدآوری ﺷﺪه ،ﻻاﻗﻞ  ۱۵۲ﻧﻔﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش رأی ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ.

دﺧﺎﻟﺖ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﯾﺠﺎد رﻋﺐ در دوران ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس در
ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ ورای ﻗﺎﻧﻮن در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺎﻣﺰد ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻗﺪرتﻧﻤﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺴﯽ را ﯾﺎرای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻓﺮض ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار آن ﺑﻮده ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﺋﯽ
ارﻋﺎب و ﺗﻬﺪﯾﺪ را ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺎزی
ﺑﻪ ﺗﮑﺮار آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻗﺎﻧﻮن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری اﺻﻼح ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ از ﻧﺎﻣﺰد
و ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ او ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻮد.
• ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش رأی .ﻣﺎده  ۳۳ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری )و ﻣﺎده  ۱۹ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎی

ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ
ﺻﺮاﺣﺖ و ﺟﺪﯾﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻧﯿﻤﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را از
دﺧﺎﻟﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺎﻣﺰد ﺧﺎص ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۹۶در اﯾﺮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد اﺗﻬﺎم
و ادﻋﺎی دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻧﺎﻣﺰد
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻮد .ﺷﻤﺎره ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﺒﺾﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ
ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺘﺎدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در اﯾﺮان« ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و دﺧﺎﻟﺖ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻧﯿﻤﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﮐﺸﻮر
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺨﻠﻒ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ و ﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﺧﺎﻟﺖﮐﻨﻨﺪه
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺳﺘﺎدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،آزادی
ﺑﯿﺎن ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﯽﻃﺮف ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
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ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪ روﻧﺪﻫﺎی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﭘﺎﯾﺶ ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ
ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ دﺧﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ در دوره ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه
دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺎز
ﺷﺪه .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﻨﺎ ﺑﻪ رواﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل
ﻧﯿﺴﺖ
 ،۱۳۹۶ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ رأیﺷﺎن را ﺑﻪ
ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در اﯾﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻣﻮﻇﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﮑﺎن رأیدادن را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزد .از اﯾﻦ
رو رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی
اﺧﺬ رأی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﻮزهﻫﺎ ،ﺛﺒﺖﻧﺎم رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن
ﯾﺎ روشﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎر رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻫﺮ
ﺣﻮزه ،ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﮔﻪ رأی ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ – ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ
ﻧﯿﺎز ،آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻋﻀﺎی ﺷﻌﺒﻪﻫﺎ ،ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ و رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

ﻧﻘﺾ ﺣﻖ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮدن رأی ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮدن رأی از ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ در
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و دﯾﮕﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﻧﻘﺾ ﻣﯽﺷﻮد .رأی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأی ﮐﻪ ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ رأیدﻫﻨﺪه را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ و
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺷﻌﺐ رأی از اﻫﻢ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻧﻘﺾ ﺣﻖ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮدن
رأی در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل
 ،۹۶ﻧﺒﺾاﯾﺮان وﺑﯿﻨﺎری زﯾﺮ ﻋﻨﻮان »اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮدن رأی و
روشﻫﺎی ﺣﺮاﺳﺖ از آن در اﯾﺮان« ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه
آن را ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮد .ﻫﺪف ﻧﺒﺾاﯾﺮان
از ﺑﺮﮔﺰاری وﺑﯿﻨﺎر اﯾﺠﺎد آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ
ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮدن رأی ﺑﻮد .دوﻟﺖ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﮐﻨﺸﮕﺮان
ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ
ﮔﺴﺘﺮش اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺎده  ۷۲اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری »ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﮔﻬﻲ و آﺛﺎر
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﺧﺬ رأي از ﻣﺤﻞ ﺷﻌﺒﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
و اﺧﺬ رأي ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎء ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﻮ ﮔﺮدد«.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﻮزش ﺳﺘﺎدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ )در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﻘﺮرات( ،ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ
ﺷﻌﺒﻪ ﻋﺎری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﮔﻬﯽ و آﺛﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،روﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ
رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻃﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ازدﺣﺎم درون ﺷﻌﺒﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﺷﻮد و رأیدﻫﻨﺪه از ﺣﺮﯾﻢ و زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﮐﺮدن ﺑﺮﮔﻪ رأی
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ اﺧﺬ رأی ﻧﻈﻢ داده ،ﺣﻖ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮدن
رأی را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺒﺾاﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»ﭘﯿﺶدرآﻣﺪی ﺑﺮ اﺧﺘﯿﺎرات و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻧﺎﻣﺰد
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺷﻌﺒﻪ اﺧﺬ رأی« ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻧﺎﻣﺰد در ﺣﻮزه
اﺧﺬ رأی ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺑﯿﻨﺎر »اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮدن رأی و روشﻫﺎی ﺣﺮاﺳﺖ از آن در اﯾﺮان« ]اﺳﻼﯾﺪﺷﻮ[
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ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮدن رأی و راهﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ
از آن در اﯾﺮان را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﻈﺎرت و رﺳﯿﺪﮔﯽ

ﺷﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻏﯿﺮﮐﺎرآﻣﺪ ،ﻏﯿﺮﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻼص
از ّ
ﺷﺪ .راﻫﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﯽﺗﻮان روح ﺗﺎزهای ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻣﯿﺪ
و ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺗﺎزهای از ﻣﺪﯾﺮان و رﻫﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎز
ﮐﺮد .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻨﯽ و ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺷﻔﺎف،
ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ،ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ روﻧﺪ آن اﻋﺘﻤﺎد ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮبﮔﺮ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﺪرت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
دﯾﮕﺮان ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﺮدمﺳﺎﻻر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻗﻀﺎوت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﺎری و ﻓﺮﺻﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ آﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ
در اﯾﻦ دو ﻧﮕﺎه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﺟﺮای روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
دارد .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه ،از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوه
ﺧﺎﺻﯽ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺴﺘﻪ و ﻏﯿﺮ آزاد ﺣﺘﯽ اﯾﻦ
ﻣﺤﺪوده را ﻧﯿﺰ ﺗﻨﮓﺗﺮ ﮐﺮده ،از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت
ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را ﻧﯿﺰ از رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺳﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت
دارد .ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮاب از ﺳﺮ رﻫﺒﺮان ﭘﺮاﻧﺪه آﻧﺎن را
وا ﻣﯽدارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﯿﺰ
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﻘﺶ و
ﺟﺎﯾﮕﺎهﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﯾﺎدآوری ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻃﺮﯾﻖ
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﺎن را
در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼتﺷﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺎن ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﻧﻘﺶ و ﻗﺪرتﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺻﻠﯽ رأی ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻫﺮﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

در اﯾﺮان وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺎﻇﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﻇﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ اﺳﺖ .ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻫﻢ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺮﮔﺰاری و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﻧﺤﺼﺎر
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪه .ﻓﺮض ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ و ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را در ﮐﺸﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻋﻤﻞ ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزاد ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻓﻌﺎل و ﭘﺎﯾﺶ و ﻧﻈﺎرت ﻣﺮدﻣﯽ ،اﯾﺠﺎد
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ روﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﻠﻮر ﻧﻘﺶ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و
آﯾﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﺎن ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺘﻮان ﻧﻈﺎﻣﯽ را
ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﭘﺎﯾﺶ و ﻧﻈﺎرت ﻣﺠﺮﯾﺎن ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ آن اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻤﯽﺗﻮان
اﻧﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺪﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ  -اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪﻧﻪ ﻏﯿﺮاﻧﺘﺨﺎﺑﯽ آن  -اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰاری ﻣﯽداﻧﺪ
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﺪرت .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮر ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری
ﺑﺮ اﻣﻮر ،ﺗﺤﮑﯿﻢ اراده ﻣﺮدم و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اداره ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻼش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪاوم ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﻣﺪﻧﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ  -ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻣﻠﯽ اﺳﺖ .زﯾﺮا
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ روز رأیﮔﯿﺮی ،دوره
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﯾﺎ ﺷﻤﺎرش آراء ﻧﯿﺴﺖ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و رﻫﺒﺮای
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﯾﺎ رأی ﻧﻪ دادن ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺤﺒﻮب
در ﮐﺸﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪای از ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد
اﺳﺖ .اﻣﺎ دوره ﻣﯿﺎن دو اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻘﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت ،ﺗﺮﺑﯿﺖ رﻫﺒﺮان ﺟﻮانﺗﺮ و
ﭘﺎﯾﺶ اﻣﻮر ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪ.
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻗﺮن در اﯾﺮان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
روﯾﺪادی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،اﻣﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و اﺳﺘﻤﺮار
ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ
از ﻃﺮﯾﻖ آﮔﺎهﺳﺎزی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﭘﺎﯾﺶ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی
و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،ﻧﻘﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮد .ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻً اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺎ ارزش رأیﺷﺎن آﺷﻨﺎ ﮐﺮده،
ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺖ .وﺳﯿﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯽﺗﻮان آﻧﺎن را در ﺻﯿﺎﻧﺖ از آن ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻓﻌﺎل و ﭘﻮﯾﺎ
www.nabz-iran.com
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ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﭘﺎﯾﺶ ﮐﺮده ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻓﺮد ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ آزادی ﺑﯿﺎن ،ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮدن رأی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در زﻧﺪﮔﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در اداره اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮآﯾﺪ.
ﺑﻪ دﻻﺋﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﻔﺎی
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺒﻮده .ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در اﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺎزﯾﮕﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﯾﺎ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺟﺎزه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﻧﻈﺎم
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻧﺤﺼﺎر ﺑﺮﮔﺰاری و
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را در دﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارد .ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و دﺳﺖآوردﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،و ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎرﺟﯽ را
ﻣﯽﺗﻮان از دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎم ﺑﺮد .اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ آزاد
و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﺘﻨﻮع در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮوز
داده ،ﺑﻪ آن ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﺣﺰاب در دوران
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد از ﺣﻘﻮق اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ و رأیدﻫﻨﺪﮔﺎنﺷﺎن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﺟﻮد اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﭼﺘﺮی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺰد و رأیدﻫﻨﺪه ﺗﺤﺖ
ﺣﻤﺎﯾﺖ آن اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰﺑﯽ،
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ
در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .در
اﯾﺮان اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ آزاداﻧﻪ ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺠﺰ اﺋﺘﻼفﻫﺎی
زودﮔﺬر ،ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰﺑﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﻠﯽ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺑﺮای
رأیدﻫﻨﺪه ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺎﻣﯿﺎنﺷﺎن ﭼﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﺷﺎره ﺷﺪه ،ﻫﻨﻮز زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آن ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ .اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎی
ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﮐﻪ ردﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ و دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی ﮐﻢﺗﺮی از ﻣﺮﮐﺰ
وﺟﻮد دارد ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
• آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ  -ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮدن رأی و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش رأی
ﺷﺎﯾﺪ راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺨﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻤﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ .رأیدﻫﻨﺪهای
ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽاش وﻗﻮف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻢﺗﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺨﺼﯽﺗﺮﯾﻦ داراﺋﯽ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ رأیاش
را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻃﺎﯾﻔﻪ ﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎراناش ﻗﺮار داده ،ﯾﺎ
آن را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﻔﺮوﺷﺪ .ﮐﻨﺸﮕﺮان در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ و از
ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎدرﻧﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و رﻓﺘﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎرت در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻞ ﺑﺮ ﻣﻮارد
ﺗﺨﻠﻒ را ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﺮده ،ﮔﺰارشﻫﺎ و ﺷﺎﯾﻌﺎت را ارزﯾﺎﺑﯽ

ﮐﻨﻨﺪ و دﺳﺖ آﺧﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی
رﺳﻤﯽ ﻧﺎﻇﺮ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﻮارد ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺨﻠﻒ را
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
• ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ  -ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
رأیدادن ﯾﺎ ﻧﺪادن ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و اﺣﺰاب
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ
وﻇﺎﯾﻒﺷﺎن را درﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺎ
ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .رﻫﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ راﺑﻄﻪﺷﺎن
را ﺑﺎ ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﺷﺎن از دﺳﺖ
دادهاﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﺒﻮده ،رﻫﺒﺮ واﻗﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﺎن
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه
ﻣﺸﻮق اﻧﺠﺎم ﺗﺨﻠﻒ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻤﺖ ﯾﺎ
ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻗﺪرت اﺳﺖ .رأیدﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و رﻫﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺻﺪایﺷﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻗﺪرت رأیﺷﺎن ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی و ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﺮﺧﻪای
ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮدمﺳﺎﻻری را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽاﻧﺪازد.
• ﻧﻈﺎرت و ﭘﺎﯾﺶ -در اﯾﺮان رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری روﺑﺮو اﺳﺖ .در
ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﺮدمﺳﺎﻻر اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻈﺎرت و ﭘﺎﯾﺶ
روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻧﻈﺎرت و ﭘﺎﯾﺶ روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺪﻧﯽ ﻫﻨﻮز اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر در آن را دارد .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در
ﺳﻄﺢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرزارﻫﺎ ﮐﻢﺗﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
دارﻧﺪ.

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۹۶و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ۹۶در اﯾﺮان از ﺑﺴﯿﺎری ﻟﺤﺎظ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺑﻪ ﻓﺮد و ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﮑﻮﺋﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ
ﻗﺮار داد ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آن در ورای ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﻣﻌﻤﻮل
ﺻﺪایﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .آزادی و ﭼﻨﺪﺻﺪاﺋﯽ ﻧﺴﺒﯽ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از اﯾﻦ راه ﻫﻤﭽﻮن ﺗﯿﻎ دوﻟﺒﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ
ﺻﺪای ﺑﯽﺻﺪاﯾﺎن را ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﯽ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ اﺧﺒﺎر ﻧﺎدرﺳﺖ ،ﻧﺎﻗﺺ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ.
ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﻨﺎحﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ داﻣﻦ زدﻧﺪ .ﻫﺮ
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دو ﺟﻨﺎح اﺻﻠﯽ در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﭘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ از
ادﻋﺎﻫﺎی ﺗﺨﻠﻒ .در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﯾﺎ وﺟﻮد
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﻣﺤﻞ ،اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﯾﺎ
ﺳﻘﻢ ادﻋﺎﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد .ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻧﺎﻇﺮ
و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ وﻗﺖ و اﻧﺮژی زﯾﺎدی را ﺻﺮف ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮد ﺗﺨﻠﻒ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﺎرج از زﻣﺎن ﻣﺠﺎز،
ﺳﺎﯾﺰ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و اﻣﺜﺎل آن ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر
ﺟﻨﺎح ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر ﮐﻪ اﯾﻨﺒﺎر در ﻧﻘﺶ ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﺑﺤﺚ ﺗﺨﻠﻒ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﯿﻊ و ﺟﺪی ﻣﻄﺮح
ﮐﺮد .رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای
را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺷﺒﻬﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﺎﻣﺰد
ﺧﺎص را ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد.
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﻫﺪاف ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ،ﺣﺎل
ﺑﺤﺚ ﺗﺨﻠﻒ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت و ﭘﺎﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﮐﺸﻮر از
ﻫﺮ دو ﺳﻮی ﻃﯿﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﯽ درﺧﻮر اﺳﺖ ﺗﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﮐﺸﻮر را
ﺑﻪ رأیدﻫﻨﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.
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