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 قدرداني
 

هاي انتخاباتي، مايكل استودارد كـه       مشاور سابق اين مؤسسه براي برنامه     .   تهيه شده است  . )   د. م. م( المللي    ي ملي دمكراتيك براي امور بين       اين كتاب توسط مؤسسه   
هاي بومي به نظارت بر   چگونه سازمان–.   د. م. كتاب راهنماي مي اصلي  هم اكنون به عنوان يكي از وكالي كميسيون فدرال انتخابات مشغول به كار است، نويسنده        

 .باشد ، ميراهنمائي جامع از الف تا ي: پردازند انتخابات مي
 

لري گاربر كـه از    .   بود اي هستند، ممكن و ميسر نمي به پايان رساندن اين كتاب راهنما بدون مشاركت و همراهي چندي از اشخاص كه مستحق سپاسگزاري ويژه                
هاي انتخاباتي مشغول به كار است، نخستين بار ايده مربوط به كتاب راهنماي حاضر را مطرح نموده و  براي فرآيند. د.م. به عنوان عضو ارشد م1993 تا 1987سال 

پاتريك مرلو كه جانشين لري گاربر شده بود در ويراستاري محصول نهائي مشـاركـت نـمـوده و         .   هاي مربوط به فصل اول و دوم كتاب را نوشت        بسياري از بخش  
هـاي جـمـعـي          هاي كاري بسيار مهمي توسط پاتريك مرلو براي بخش مربوط به نظارت بر رسانـه  مشاركت.   ي واپسين تعقيب كرد فرآيند تكميل آن را تا مرحله  

عمل نهائي ويراستاري به طـور اسـاسـي        .   همچنين توسط مشاور ارشد مؤسسه، گلن كوان در بخش مربوط به شمارش آرا به صورت موازي، صورت پذيرفته است                  
ي    همچنين بايد از ژوزف هنسي و سوزان جورج كـه در حـيـن دوره                  .   المللي، كنث والك انجام پذيرفت      ي ملي دمكراتيك براي امور بين       توسط رئيس مؤسسه  

 . هاي شايسته به عمل آيد ي حقوق به كار روي اين پروژه پرداختند، سپاسگزاري تابستاني خود در دانشكده
 

جـهـان شـكـل       هاي انتخاباتي در سـراسـر      بان فرآيند هاي بومي ديده هاي گروه پردازد كه در پي تالش هائي مي ها و درس    صفحات اين كتاب راهنما به شرح قصه      
هاي الزم براي آن دسته از كاركنان اين مؤسسه و همچنين مشاوره دهندگان داوطلـبـي اسـت كـه بـا                           دنبال ابراز قدراني    به.   د. م. به همين مناسبت، م   .   اند  گرفته

هـا،     ن تجـربـه   هاي الزم در خصوص اي      ي گزارش   شان در به انجام رساندن، تجزيه و تحليل و تهيه             اي  اختصاص دادن تمامي حواس خود به اين پروژه و تعهد حرفه          
هاي كشور، خود به عـنـوان ابـزاري       ، تعهد و در بسياري موارد شجاعت هزاران فعال اجتماعي كه در مورد نظارت بر انتخابات. د. م. مهمتر از همه، م  .   اند ياري نموده 

 . شناسد اند را ارج نهاده و به رسميت مي هاي مردمساالرانه همت گمارده براي تشويق، توسعه و حفظ اقدامات و ارزش
 

ي ملي دمـكـراتـيـك بـراي امـور               مؤسسه.   تأمين شده است  “   ي ملي براي مردمساالري     سرمايه” ي كتاب راهنماي حاضر توسط سازمان         ي الزم براي تهيه     بودجه
 .المللي از اين حمايت مالي سپاسگزار است بين

 پ



 المللي ي ملي دمكراتيك براي امور بين مؤسسه
 

هاي مدني، مجلس و    اين مؤسسه از طريق كار با احزاب سياسي، سازمان.    برپا گرديده است   1983در سال   . )   د. م. م( المللي  ي ملي دمكراتيك براي امور بين       مؤسسه
مردمساالري نو و يا در هاي  هائي از اين قبيل، در پي حفظ و نگهداشت، تبليغ، توسعه و تقويت مؤسسات مردمساالرانه در فرآيند           هاي انتخاباتي و ساير نهاد      پارلمان

ي آمريكا، واشنگتن دي سي، واقع شده و  شود، در پايتخت اياالت متحده  نفر را شامل مي120مركز اصلي اين مؤسسه كه كاركناني بالغ بر . حال شكل گيري است
ي سابق نيز دفـاتـري   ي پيرامون درياي كارائيب، اروپاي مياني و مركزي، خاورميانه و اتحاد جماهير شورو   در بسياري از مناطق جهان از جمله آفريقا، آسيا، منطقه         

 . دارد
هاي اين مؤسسـه بـر شـش            برنامه.   هاي مردمساالرانه پرداخته است     ي نهاد    كشور جهان به توسعه    60المللي، در بيش از       ي ملي دمكراتيك براي امور بين       مؤسسه

 :اند موضوع اصلي متمركز شده
ي    هاي آموزشي با حضور چندين حزب مختلف در مـورد تـوسـعـه             المللي به برگزاري سمينار     ي ملي دمكراتيك براي امور بين       مؤسسه:   آموزش احزاب سياسي  

كند كه اعضاي احـزاب   هائي، كمك مي المللي به چنين همايش با آوردن كارشناسان بين.   د. م. م.   پردازد  سياسي و با حضور بخش وسيعي از احزاب مردمساالرانه مي         
 . هاي سازماني، همچنين ارتباط با رأي دهندگان، دست يابند هاي دست اول در مورد روش سياسي به آموزش

هاي بيطرف و برگزار كـنـنـدگـان        هاي تكنيكي به احزاب سياسي، انجمن ي كمك المللي به ارائه ي ملي دمكراتيك براي امور بين   مؤسسه:   هاي انتخاباتي   فرآيند
. نتخاباتي پرداختـه شـود     هاي ا   باني فرآيند   هاي ديده   ي برنامه   پردازند تا به اين وسيله به آموزش مبارزات انتخاباتي مدني براي رأي دهندگان و توسعه                انتخابات مي 

 . المللي را سازماندهي نموده است باني بين  گروه نمايندگان ديده25اين مؤسسه همچنان بيش از 
هاي قانونگذاري، تأمين و تجهيز نـيـروي انسـانـي،        هائي با تمركز روي فرآيند      المللي سمينار   ي ملي دمكراتيك براي امور بين       مؤسسه:   ي قانونگذاري   تقويت قوه 

همچـنـان   .   د. م. هاي م   برنامه.   اي و عملكرد و نقش احزاب سياسي، سازماندهي نموده است           هاي كميته   اطالعات پژوهشي، خدمات مربوط به رأي دهندگان، ساختار       
 . نمايد تر را تشويق مي هاي شهروندي و در سطوح عمومي بزرگ ي گروه هاي قانونگذاري به وسيله دسترسي به فرآيند

هاي مربوط به دولت محلي از جـملـه        هاي تكنيكي وسيعي را در موضوعات مربوط به فرآيند المللي كمك ي ملي دمكراتيك براي امور بين   مؤسسه:   دولت محلي 
همچنين به تبلـيـغ و     .   د. م. هاي م برنامه. نمايد هاي شهردار، مشاوران شهرداري و همچنين ميان صاحب اختياران بومي و ملي، ارائه مي بخش بندي ميان مسؤليت 

 . پردازد شان مي  تشويق گسترش ارتباطات ميان مسؤالن دولتي در سطوح محلي و شهروندان وابسته
هاي بيطرف، احزاب سياسي درگير در امور مدني          ي خدمات مشاوره و حمايت از گروه        المللي به ارائه    ي ملي دمكراتيك براي امور بين       مؤسسه:   هاي مدني   سازمان 

 . پردازد شان مي  هاي سازماني ي توانمندي هاي مدني براي توسعه به كار با سازمان. د.م.هاي م برنامه. پردازد هاي آموزشي به رأي دهندگان مي و برنامه
هائي بـراي     المللي با گردهم آوردن رهبران سياسي و نظامي در رشد روند گفتگو و برپائي ساز كار ي ملي دمكراتيك براي امور بين مؤسسه:    نظامي –روابط مدني 

 . كوشد  نظامي مي–تقويت روابط مدني

 پل جي كرك جونيور 
 رئيس انجمن راهبري

 
 راشل هوروويتز 

 نايب رئيس انجمن راهبري
 

 كنث اف ملي 
 منشي

 
 هارتينا فلورنوي 

 امور مالي
 

 يوجين ادينبرگ 
 رئيس امور مالي

 
 كنث دي والك 

 مدير كل
 مورتن آي آبراموويتز
 ويليام وي الكسندر
 برنارد دبليو آرونسن
 امانوئل كليور دوم
 تامس اف ايگلتون

 باربارا جي ايسترلينگ
 دانته بي فاسل

 ادوارد اف فيگان
 جرالدين اي فرارو
 هال شيرلي رابينسون
 ماكسين ايزاكس

 پيتر جي كلي
 پيتر كوفلر

 اليوت اف كوليك
 لئون لينچ

 لوئيس منيلو
 آزي تيلور مورتن
 مارك اي سيگل

 تئودور سي سورنسون
 مايكل آر استيد
 موريس تمپلزمن

 ماروين اف ويسبرگ
 اندرو جي يونگ

 رائول زاگوئير
 
 ست انجمن راهبري سابقيار

 والتر اف موندال 

  انجمن راهبري

 مايكل دي بارنس
 جان برادمس

 بيل بردلي
 ريچارد اف سلست

 ماريو ام كومو
 پاتريسيا ام دريان
 كريستوفر جي داد

 مايكل اس دوكاكيس
 مارتين فروست

 ريچارد اي گيفارت
 جان تي جويس

 جان لوئيس
 
 

 مايك ال منسفيلد
 دانلد اف مك هنري

 دانيل پتريك مينيهان
 ادموند اس موسكي

 بيل ريچاردسون
 چارلز اس راب

 استفن جي سوالرس
 استبان اي تورس
 سايروس آر ونس

 آن وكسلر

  ي ارشد مشاوران انجمن راهبري كميته

 ت
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 ج



 
 معرفي

 
 

هاي ارائه شده در  بيشتر اصول و راهنمائي. هاي انتخاباتي طراحي شده است باني فرآيند هاي مدني بومي براي ديده كتاب راهنماي حاضر به منظور كمك به سازمان
لمللي بـه كـار      ا  ي ناظران بين    هاي سازماندهي شده از طرف احزاب سياسي در اين خصوص و به وسيله              باني تالش   توانند براي ديده    اين كتاب راهنما، همچنين مي    

 .گرفته شوند
 

آنچه به همان اندازه از اهميت برخوردار است اينست .   توانند ضمانت كننده ارزشمندي براي فرآيند انتخاباتي بيطرف فراهم آورند         باني مي   هاي ديده   ايجاد توانمندي 
 .كنند ي مدني پويا بازي مي كارهائي نقش مؤثري نيز در ايجاد تحول براي شكل گيري يك جامعه و  ي چنين ساز  كه، توسعه

 
 75 موفق به راه انـدازي    1986اين مؤسسه از سال .   پردازد مي. )   د. م. م( “   المللي ي ملي دمكراتيك براي امور بين   مؤسسه” هاي    كتاب راهنماي حاضر به طرح تجربه     

هاي انتخاباتي به آموزش و هـمـكـاري و اتـكـا بـه                  اين سازمان به منظور نظارت بر فرآيند.    كشور جهان شده است   30ي مربوط به انتخابات در بيش از          برنامه
ي    باني انتخابات، مـعـمـوالً در سـايـه          هاي بومي ديده در حاليكه اقدامات سازمان.   باني بومي متوسل شده است هاي ديده هاي گوناگون مربوط به عمليات    رهيافت

 .باشند مي تر و پايا تر هاي انتخاباتي غالباً عميق گيرند، تأثيرشان روي فرآيند المللي قرار مي مهري ناظران بين بي
 

 به طـور قـابـل        1980ها از سال  هاي انتخاباتي و ايمن سازي اعتبار اين گونه فرآيند     المللي براي تشويق هر چه بيشتر مشاركت        تأثير گذاري و ارتباط ناظران بين     
“ دوران گـذار   ” هـاي     هاي انتخاباتي و يا انتخابات فرآيند“ نخستين”باني  المللي بيشتري براي ديده امروزه بي ترديد، از ناظران بين. اي گسترش يافته است  مالحظه

 . تهاي صلح طلبانه در مورد اختالفات شديد و ريشه دار بوده اس هاي جهان موجب اتخاذ تصميم دعوت به عمل آمده و حضور آنها در بسياري از كشور
 

.  سالـم گـردد     باني بيطرف بومي در تضمين يك انتخابات        هاي ديده   المللي ممكن است باعث ناديده گرفتن اهميت نقش گروه          با اين وجود، تأكيد روي ناظران بين      
ت كه در پي توسعـه  اي نيست؛ برگزار كنندگان انتخابات و رقباي سياسي مدت مديدي اس           ي تازه   هاي بومي پديده    هاي انتخاباتي توسط گروه     باني فرآيند   البته ديده 

تـري     باني بومي شكل پيچيده هاي اخير، ديده با اين حال در سال.   باشند هاي خود مي و پياده سازي ساز و كارهائي براي تضمين انتخابات سالم و بيطرف در كشور             
 . ها گرد آورده است ي بازي به خود گرفته و امروزه بازيگران اجتماعي ديگري را به غير از برگزار كنندگان و يا رقباي سياسي در صحنه

 
ي تشويق مـبـارزات        هاي بيطرف به واسطه     باني بومي توسط گروه     هاي صورت پذيرفته براي ديده      نخست اين كه تالش   .   باشند  هاي اين توسعه دو چندان مي       كاربرد

تـر   هاي انتخاباتي اصيل دتر و همچنين با كاهش امكان هر گونه تقلب يا نا بساماني در روز انتخابات، باعث برگزاري فرآين تر و انتخاب كنندگان مطلع   انتخاباتي سالم 
ـ              توانند موجب توسعه و تقويت سازمان       باني بومي انتخابات مي     ديگر اين كه، ديده   .   گردند  مي . دهاي اساسي براي پايداري يك سيستم سياسي مردمساالرانـه بشـون

هاي مختلـف     اتهاي سازماني الزم براي مشاركت پويا و كارآمد در زندگي سياسي يك كشور، بين انتخاب                كند تا مهارت    باني به شهروندان كمك مي      هاي ديده   تالش
ي    عـه تري بسط يافته كه در نهايت بـه تـوسـ             هاي مدني گسترده    شوند، غالباً به سازمان     هاي انتخاباتي تشكيل مي     هائي كه براي نظارت بر فرآيند       گروه.   را بياموزند 

گشايد كه همان مشاركت شهروندان در  اين امر با گذشت زمان، چشم انداز جديدي براي گفتمان سياسي بزرگتري را پيش رو مي. نمايند ي مدني كمك مي جامعه
 .باشد ي دولت مي امور مربوط به اداره كشور و در نتيجه افزايش اعتماد به نفس جمعي براي اداره

 
محافظت از حقوق رقباي انتخاباتي و كسانـي        .   هاي بيطرف بومي نبايد جايگزين كلي نظارت احزاب سياسي و رقباي انتخاباتي باشد              باني انتخابات توسط گروه     ديده

باني  ديده.   باشد ها مي  هاي داده شده در رقابت      كنند جز منافع مسلم شركت كنندگان براي برگزاري يك مبارزات انتخاباتي جدي و حفظ رأي                كه از آنها حمايت مي    
هـاي     باني فرآينـد  هاي ديده    به برگزاري برنامه   المللي  ي ملي دمكراتيك براي امور بين       مؤسسه.   هاي طبيعي باشد    تواند مكمل اين قبيل نظارت      هاي بيطرف مي    گروه

ها بـه آشـكـاري گـواهـي             تجارب به دست آمده در اين زمينه      .   پردازد  هاي مدني مي    هاي بيطرف از ميان گروه      انتخاباتي توسط رقباي سياسي و همچنين سازمان      
 .هاي سياسي و مدني فراوان، مزيتي براي فرآيند انتخاباتي خواهد بود دهند كه مشاركت سازمان مي

 
بخش دوم تـحـول چـنـديـن        .   پردازد هاي بومي مي باني انتخابات توسط گروه بخش نخست به بازنگري بر ديده.   گردد  كتاب راهنماي حاضر سه بخش را شامل مي       

دهد،  بخش واپسين كه بيشتر متن كتاب را نيز به خود اختصاص مي.  نمايد اند را پيگيري مي ي مذكور همكاري داشته باني بيطرف بومي كه با مؤسسه سازمان ديده 
هـا ارائـه        اي گوناگوني، در بخش پيـوسـت   هاي نمونه ها و گزارش فرم.   پردازد باني بومي مي ي عمليات كارآمد براي ديده ي يك راهنماي عملي براي توسعه       به ارائه 
 . باشند اند كه همگي قابل تطبيق با شرايط يك انتخابات ويژه مي شده

 

 چ



بـانـي      ديـده     بـه ي رويكردي كامل به موضوعات مرتبط ي موضوعات مربوط به انتخابات و يا ارائه      اين كتاب راهنما در پي تهيه و تدارك بياني جهان شمول درباره           
با اين همه، بسـيـاري   .   اي متفاوت بوده و هر انتخابات جديدي به همراه خود شرايط نسبتاً متفاوتي را ايجاد خواهد نمود وضعيت خاص هر كشوري به گونه     .   نيست

هائي كـه     ي اين كتاب راهنما، در منعكس نمودن برخي از درس            در تهيه  المللي  ي ملي دمكراتيك براي امور بين       مؤسسه.   موارد مشترك نيز در اين امر وجود دارند       
اميد ما بر آن است كه در صورتي كه هر يك از خوانندگان كتاب راهنما، در                .   باني بومي آموخته، اهتمام ورزيده است       هاي ديده   در طول يك دهه كار كردن با گروه       

هـاي     مثـال ها و     ها، راهنمائي   حال حاضر مشغول پاسخگوئي به مشكالت، شرايط و موضوعات مربوط به انتخابات در كشور خود هستند، اصول، موضوعات، فعاليت                  
 .ارائه شده در كتاب راهنماي حاضر براي آنها سودمند واقع شود

 
 المـلـلـي    ي ملي دمكراتيك براي امور بين مؤسسههاي خود در خصوص اين كتاب راهنما، با  ها، پيشنهادات و درخواست شود تا با راهنمائي از خوانندگان دعوت مي   
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  بخش نخست

  باني انتخابات ديده



 باني انتخابات ديده: بخش نخست

ي اهميت اين فرآيند و ارتباط وابسته بـه           هاي عمومي درباره    شبهه
كنـنـد، از اهـمـيـت           مشاركت هر يك از رِأي دهندگان بازي مي     

ها و شرايطي  عموماً در اين گونه محيط  .   باشد  بسياري برخوردار مي  
اين چنين، تنها تجارب مردم با سياست است كه حساسيت زيادي    

ي سوء استفاده از حقوق بشر، تقلب در انتخابات و مداخالت     درباره
در .   انـگـيـزد      هاي نظامي را بر مي      ناشي از خودكامگي و يا فعاليت     

هـاي مـدنـي        چنين شرايطي، الزم است اشارات بنيادين مسؤليت      
 . هاي مربوطه رفع گردند تقويت شده و نگراني

انجام تبليغات عمومي حول و حوش شكل گيري عمليات نظـارت           
هاي پيش از انتخابات ناظران و حضـورشـان       بر انتخابات، با فعاليت   

در مراكز اخذ رأي در روز رأي گيري، دو چندان شده و باعث بـاال          
گردد و در نتيجه آنـهـا را بـراي               رفتن اعتماد عمومي مردم مي    

اظهارات عمومـي   .   نمايد  مشاركت در فرآيند رأي گيري تشويق مي      
تواند مـنـجـر بـه          هاي ارائه شده توسط گروه نظارت مي        و گزارش 

ها شده و فرآيند انتخاباتي بـرابـري را            ايجاد تغييراتي در سياست   
هـاي آرام       ي استفـاده از روش        همچنين به واسطه  .   تبليغ نمايد 

توانند به رفع مخاصمات پيش آمـده          كننده، ناظران انتخاباتي مي   
حضور آنها در مـراكـز       .   در دوران مبارزات انتخاباتي كمك نمايند     

اخذ رأي مانع بروز بي نظمي، تقلب و گاهي نيز اشتباهات سهـوي        
همچنين اسـتـفـاده از نـاظـران            .   و بي منظور اداري خواهد بود     

انتخاباتي در مناطق مشكل آفـريـن و حسـاس، بـاعـث رفـع                    
ها در دوران مبارزات تبليغاتي و در روز انـتـخـابـات                  حساسيت

بـانـي      به عالوه، وقتي ناظران انتخاباتي مسؤليـت ديـده         .   باشد  مي
گيـرنـد، يـك       هاي مستقل بر عهده مي شمارش آرا را از طريق راه 

 . شود منبع بيطرف براي تثبيت رسمي نتايج فراهم مي
هاي انجام شده توسط يك گروه مستقل         دست آخر اين كه ارزيابي    

تواند بر موقعيت و وضعيت رقـبـاي           باني پس از انتخابات مي      ديده
انتخاباتي با توجه به مشروعيت عمومي فرآيند رأي گيري، تأثـيـر            

قاعدتاً يك ارزيابي نسبتاً مثبت بايد پذيرش نتـايـج را از             .   بگذارد
در مقابل، يك انتقاد منفـي در        .   طرف تمامي احزاب تقويت نمايد    

تواند منجـر     صورت وجود مشكالت قانوني در فرآيند انتخاباتي، مي       
 . به رد نتايج حاصله از طرف عموم مردم شود

هاي بومي، هـر يـك بـا نـقـش و                   چهاربخش متفاوت از گروه   
به ( باشند    هاي گوناگوني، در نظارت بر انتخابات درگير مي         مسؤليت
هاي انجام گرفته     المللي تالش   بازيگران بين ) .    رجوع كنيد  1تعريف  

توانند جايگزيني بـراي      ها را تكميل نموده اما نمي       توسط اين گروه  
 . اي باشند آنها در غياب شرايط فوق العاده

هـاي    و معاهده )   ي جهاني   اعالميه  ( 1ي جهاني حقوق بشر        اعالميه
ي    المللي گوناگوني حقوق شهروندان براي مشاركت در اداره           بين

امور كشورشان را به طور مستقيم يا از طريق نمايندگان انتخابـي،            
ي جهاني چـنـيـن          اين اعالميه  21بخشي از بند    .   نمايد  تبيين مي 
 :كند بيان مي

 
ي مردم بايد اساس اختيار يـك دولـت             خواست و اراده  

اي كه بـه       باشد؛ اين اراده توسط انتخابات واقعي و دوره       
ي رأي  ي حق رأي مساوي و عمومي كه به وسيله        واسطه

ها به صورت پـنـهـانـي داده             دهي برابر كه در آن رأي     
شوند يا يك فرآيند رأي گيري آزاد مشابهي بـرگـزار             مي
 .شود، بيان خواهد گرديد مي

 
تر  المللي ديگري به انعكاس اين حقوق و تشريح دقيق هاي بين ابزار

مشخـصـات دقـيـق حـق          ) .    را ببينيد  1پيوست  ( پردازند    آنها مي 
هـاي     ي دولت و حقوق انتخـابـاتـي، در ابـزار              مشاركت در اداره  

انـد و نـقـش          المللي حقوق بشر به طور كامل مرزبندي شده         بين
هاي انتخاباتي براي تضمين اين حقوق بيش از ايـن، بـه            باني  ديده

  . 2صورتي جدي مورد بحث و مجادله قرار نگرفته است
 كپنهاك كه آن زمان به عنوان كـنـفـرانـس            1990 از سند    7بند  

سازمان امنيـت و     “و امروزه به عنوان     ( امنيت و همكاري در اروپا      
ها براي    كه بر مشاركت كشور   )   شود   شناخته مي  ”همكاري در اروپا  

گذارد، بر اين  المللي صحه مي پذيرش ناظران انتخاباتي بومي و بين
توانند نقش مهمـي      ورزد كه ناظران انتخاباتي مي      موضوع تأكيد مي  

ي اين سـيـاسـت         مشاهده.   در انتخابات مردمساالرانه بازي نمايند    
ها همچـنـيـن     همچنين به صورت مرسومي در تبيين قدرت دولت   

هاي غير دولتـي و مـيـان            هاي تنظيم شده توسط سازمان      برنامه
 . ها، منعكس شده است ملت

باني مستقل، ضـمـانـتـي        هدف ابتدائي از انجام يك عمليات ديده  
ايـن هـدف چـه        . باشد براي درستي و امانت فرآيند انتخاباتي مي 

هاست از موهبت مردمساالري بهره منـد         هائي كه مدت    براي كشور 
ي گذار قرار دارند، وجـود         هستند و چه براي آنهائي كه در مرحله       

ي    همچنين اهداف مرتبط گوناگون ديگري زمان و هـزيـنـه     .   دارد
هاي نظارت بر انـتـخـابـات را             ناشي از راه اندازي و اجراي تالش      

 . نمايند توجيه مي
ي انتخابات دوران گذار، نقـشـي كـه نـاظـران و                  به ويژه، درباره  

بانان فرآيند انتخاباتي براي تضمين درستي انتخابات و حذف           ديده
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 برگزار كنندگان رسمي انتخابات
اي بـرگـزاري و         برگزار كنندگان اداري انتخابات، مسؤالن منظقه     
هاي مربـوط بـه        همچنين اداره كنندگان مراكز اخذ رأي و بخش       

. دهنـد  شمارش آرا، برگزار كنندگان رسمي انتخابات را تشكيل مي  
حضور افراد مجرب و آموزش ديده در تمامي سطـوح سـازمـانـي               

هاي برگزار كننده معموالً نياز به توسعه و انجام عـمـلـيـات                 گروه
اگـر چـه بـرگـزار         .   دهد  باني را كاهش مي     بسيار دقيق براي ديده   

كنندگان رسمي انتخابات به طور بنيادي قرار است به بـازبـيـنـي              
هاي سازماندهي و برگزاري انتخابات بپردازند، همـچـنـيـن             فرآيند

موظف به تضمين هماهنگي و تطبيق انتخابات با قوانين انتخاباتي          
 . باشند المللي مي هاي بين كشور و هم خواني آن با استاندارد

هاي خاصي در رابطه  برگزار كنندگان رسمي انتخابات با محدوديت
بـه  .   شونـد   باني انتخابات مواجه مي     با انجام وظايف خود براي ديده     

. ويژه زماني كه برگزاري انتخابات در دوران گذار صـورت پـذيـرد             
نخست اين كه با توجه به وظايف تعييـن شـده بـراي بـرگـزار                   

هاي انتخـابـاتـي       كنندگان، كه آنها را در موقعيت نظارت بر فرآيند        
هاي خـودشـان      دهد، امكان ارزيابي هدف گرا در مورد كار         قرار مي 

هـا، بـرگـزار         دوم اين كه در بسيـاري كشـور        .   دشوار خواهد بود  
هـاي     كنندگان مورد بحث از طرف بخش اجرائي قضائي و نـهـاد            

بـه  .   گردند  هاي خود منصوب مي     قانون گذاري همان كشور به مقام     
هاي صاحب نـفـع در          ي آنها با گروه     اين ترتيب ارتباط جانبدارانه   

ي سالمت انتخابات    تواند موجبات شك و ترديد درباره       انتخابات مي 
برگزار شده را فراهم آورد كه در نتيجه اعتبار ايشان را در مـقـام                

ها،   با وجود تمامي اين محدوديت    .   كند  بانان برگزاري نابود مي     ديده
توانند نقش بسيار مهمـي در         برگزار كنندگان رسمي انتخابات مي    

 ). را ببينيد1شكل (فرآيند نظارت بازي نمايند 
 

 احزاب سياسي
ي حكـومـت    هاي طوالني تجربه    هائي كه براي مدت     حتي در كشور  

اند، نمايندگان احزاب سياسي، به طور مجازي،         مردمساالرانه داشته 
هاي اخذ رأي را در روز رأي گيري          امكان سر زدن به تمامي حوزه     

تواند باعث جلوگيري از هر       عالوه بر اين كه چنين كاري مي      .   دارند
گونه اعمال كنترل و احياناً تقلب در فرآيند انتخاباتي شود، حضور           
ناظران احزاب سياسي نمايانگر قدرت سازماني حزب مورد نـظـر            

ي آن است كه اين امر خود مـوجـبـات             براي رأي دهندگان بالقوه   
دستيابي به مزاياي رواني براي احزابي كه داراي منافع سازماني در 

بـانـان احـزاب        ديده.   آورد  انتخابات مورد نظر هستند را فراهم مي      
ي منابع اطالعاتي موثق را چه        سياسي همچنين نقش تهيه كننده    

در زمان برگزاري انتخابات با توجه به حضور رأي دهندگان و چـه             
 ها پس از اتمام رأي گيري و حين آشكار  در رابطه با شمردن رأي
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 بومي
عبارت بومي در كتاب حاضر اشـاره بـه          

هاي شكل گرفته در      تمامي مردم يا گروه   
ي    ي برگزار كـنـنـده        كشور يا محدوده  

مليت تصـمـيـم      “   ” ساكنين،” عباراتي از قبيل    .   نمايد  انتخابات مي 
بـانـي      در متون مربـوط بـه ديـده       “   بومي” يا  “   محلي،“   ” گيرنده،

 .گيرند انتخابات به صورت جايگزين مورد استفاده قرار مي

 1تعريف 

 جانبدار
واژه جانبدار در كتاب راهنماي حاضر به       

كنـد كـه       هائي اشاره مي    مردم و حركت  
براي (   منافع مشخص و آشكاري از نتايج مشخص انتخابات دارند          

هـاي     هاي سياسي و يا نامـزد       نمونه، احزاب سياسي، فعاالن گروه    
هـائـي      تواند در اشاره به فعاليت  اين واژه هم چنان مي    ) .   انتخاباتي

كه تمايل مشخصي را براي برخي رقباي انتخاباتي مـعـيـن بـه                
واژه جانبدار به منظور    .   گذارند، مورد استفاده قرار گيرد      نمايش مي 

هـا و       ها، نـيـرو      اشاره به هيچ رويداد تاريخي مشخص و يا گروه        
 . موضوعات تاريخي خاصي استفاده نشده است

 2تعريف 

براي انتخابات گذار آفريقاي جنـوبـي در         
هاي وسيع و قدرت      ، مسؤليت 1994سال  

اجرائي كافي به كميسيون انـتـخـابـاتـي          
. اعـطـا گـرديـد      )   آي اي سـي    ( مستقل  

اكثريت وظايف مربوط به اين كميسيـون       
آشكارا به موضوعات اداري وابسته به برگزاري انتخابات مـرتـبـط            

با اين وجود، يك مدير مستقل درون اين كميسيون براي          .   شد  مي
. هدف مشخص نظارت و ارزيابي انتخـابـات تـعـيـيـن گـرديـد                 

: بانـي شـامـل       هاي اين بخش مديريتي مستقل براي ديده        فعاليت
هاي موجود در رابطه با تخطي از قـوانـيـن               تحقيق در مورد ادعا   

اجرائي، نظارت بر تطبيق عمليات و فرآيند انتخاباتي با مقررات از           
پيش تعيين شده در آن خصوص و همكاري با ناظران بـومـي و                

 . شدند المللي انتخابات، مي بين

 1شكل 

 د.م.كتاب راهنماي م



ميل و يا حتي وحشت زده از اتخاذ نـقـشـي جـانـبـدارانـه در                     
 .بودند هاي انتخاباتي مي فرآيند

بان بيطرف به طـور دائـم در            هاي ديده   ي گروه   نيت خير خواهانه  
) .  را بـبـيـنـيـد         4تعريف  ( هاي گوناگون قرار دارد       معرض چالش 

انـد كـه داراي         ها توسط كساني شكل گرفته      بسياري از اين گروه   
هاي حاكم براي ايجاد تغـيـرات       اي طوالني در مبارزه با رژيم       سابقه

با ايـن حـال،       .   باشند  مردمساالرانه و احترام براي حقوق بشر مي      
مطابق آن چه در بخش بعدي خواهد آمد، هنوز بـراي چـنـيـن                 

هاي جدي براي نمايش شخصـيـت         هائي امكان برداشتن گام     گروه
هدف گراي خود و دادن اين اطمينان كه اعضاي آنها بيطرف باقي            

  3.خواهند ماند، وجود دارد

 
 

 . كنند سازي نتايج آن، بازي مي
بانان حزبي جانبداري از رقباي انتـخـابـاتـي را              با اين وجود، ديده   

چنين ناظراني در هنگام    ) .    را ببينيد  2تعريف  ( كنند    نمايندگي مي 
اي طبيعي  بروز اختالفات يا اخالل در روند عادي انتخابات، به گونه

در يك .   باشند  متمايل به دفاع از منافع حزبي رقباي گروه خود مي         
محيط سياسي طبقه بندي شده، اطالعات گرد آوري و پـخـش               

هـاي     توانند به عنوان خبر رساني      شده از طرف احزاب سياسي مي     
 . غير حقيقي و يا جانبدارانه مورد پرسش و چالش قرار گيرند

 
 هاي محلي رسانه
 نـيـز     –ها و مجالت        تلويزيون، راديو، روزنامه   –هاي محلي     رسانه

ي    عـالوه بـر ارائـه       .   پردازنـد   همچنين به نظارت بر انتخابات مي     
ي مبارزات انتخاباتي مربـوط بـه رأي            گزارشهاي گوناگون درباره  

هاي محلي مسؤليت تحقيق      گيري و نتايج نهائي اعالم شده، رسانه      
هاي   هاي مربوط به سوء استفاده، برگزاري رأي گيري         در مورد ادعا  

هاي معين شده براي شمارش آرا و        پيش از انتخابات و ساز و كار      
در شرايطي كـه     .   اعالم سريع نتايج انتخابات را نيز بر عهده دارند        

انتخابات براي نخستين بار در كشوري بـرگـزار شـده و يـا در                   
هاي جمعي را     ترين رسانه   زمانهائي كه دولت به شدت اختيار اصلي      

بر عهده دارد، رأي دهندگان و همچنين برخي از اعضاي شـركـت             
هـاي    ي مخالفي كه در انتخابات حضور دارند، احتماالً رسانه          كننده

ي دولـت ارزيـابـي          هاي كنترل كننده    عمومي را متمايل به گروه    
هاي عمـومـي از پـخـش            در شرايطي گوناگون، رسانه   .   نمايند  مي

 . زنند اطالعات مرتبط به برگزاري انتخابات، سر باز مي
 
 هاي بيطرف سازمان 

ي برخي از اعضاي صاحب نقش        مشاركت و همكاري شناخته شده    
در برگزاري انتخابات از جمله برگزاركنندگان رسـمـي، نـاظـران             

بـانـي از        هاي جمعي حضور و ايجاد ديده       احزاب سياسي و رسانه   
ي انتخابات را تسـريـع        هاي مدني بيطرف در صحنه      طريق سازمان 

 .) را ببينيد3تعريف (نمايد  مي
هاي مدني بيطرف بيشتر عالقه مـنـد بـه             در اغلب اوقات، سازمان   

فرآيند برگزاري انتخابات در مقابل نتايج به دسـت آمـده از آن                
هاي مدني بـيـطـرف مـوفـق بـه               در نتيجه، اگر سازمان   .   هستند
هـاي   باني كارآمدي شوند، ارزيابي آنها از فرآيند     ي ابزار ديده    توسعه

تر از آن چيزي خواهـد بـود كـه تـوسـط                  انتخاباتي قابل اعتماد  
هاي وابسته به احزاب صاحب نفع  هاي در اختيار دولت يا نهاد گروه

بان محلـي   هاي ديده عالوه بر اين، گروه  .   گردد  در انتخابات ارائه مي   
هائي از    ي بيطرفي را براي سازماندهي و درگير كردن بخش  وسيله

آورند كه در صورت عدم حضور اين شرايـط بـي              جامعه فراهم مي  
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 بيطرف
واژه بيطرف آنچنانكه در كتاب راهنمـاي       

شود، بر اعمـال و        حاضر به آن اشاره مي    
هائي تأكيد دارند كه در حمايت و       فعاليت

هاي درگـيـر      هاي انتخاباتي يا نهاد     جانبداري از هيچ كدام از نامزد     
هاي بـيـطـرف در حـمـايـت از                كار.   پذيرند  در آن، صورت نمي   

هاي انتخاباتي مردمساالرانه و بدون توجه به اين كـه چـه               فرآيند
. پـذيـرنـد      شود، انـجـام مـي         گروه يا شخصي برنده يا بازنده مي      

اند كه صرفـنـظـر از          هاي بومي از آلباني تا زامبيا ثابت كرده         گروه
هاي ديگـر،     شان با گروه      تمايالت شخصي يا ارتباطات پيشين اعضا     

توانائي مشاركت در وقايع سياسي از جمله انتخابات را با حـفـظ              
 . ي خود را دارا هستند اعتبار و ماهيت بيطرفانه

 3تعريف 

 نيت خير خواهانه
در التين به معـنـي      “   بونا فيدس ” عبارت  

تواند در اشـاره      بوده و مي  “   با نيت نيك  ” 
هاي يك سازمان و شهرت و اعتبار آن براي انجام اعمال  به كيفيت

در كتاب راهنماي حـاضـر،     .   درست و بي منظور به كار برده شود       
 . ترجمه شده است“ نيت خير خواهانه”بونا فيدس به صورت 

 4تعريف 
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 باني انتخابات ديده: بخش نخست



 

مقررات مربوط به مبارزات انتخاباتي و نصب انتخاب شدگان را بـر            
هاي جمعـي     رژيم حاكم، نيروهاي امنيتي و رسانه     .   گيرند  عهده مي 

تحت حمايت دولت ممكن است با توجه به امكاناتي كه در اختيار            
شان براي تأثير گذاري        ي نا شايست از موقعيت      دارند براي استفاده  

 . اي قرار گيرند روي آحاد رأي دهندگان، مستحق انتقادات ويژه
هـاي    رأي گيري و فرآيند شمارش آرا معموالً نقاط كانوني فعاليت         

ي    يـك بـرنـامـه      .   دهنـد   باني را شكل مي     مربوط به عمليات ديده   
عملياتي براي به كار گيري عمليات نظارتي در روز انتخابات بايد با 
در نظر آوردن موضوعاتي از قبيل تعداد نيروي انساني در اختيـار،            

آموزش . وضعيت مربوط به انتقال و ساير منابع موجود، توسعه يابد
هاي كـارآمـد       ي ساز و كار     دهي به نيروي انساني در اختيار، تهيه      

ها و شكل دهي اطالعات نيز همچنين بـراي            براي گرد آوري داده   
باني قابل اعتماد، ضروري خـواهـد          سازمان دهي يك فرآيند ديده    

 . بود
باني با به اتمام رسيدن زمان رأي گـيـري و يـا                 هاي ديده   فعاليت

گـردنـد، پـايـان          حتي وقتي كه نتايج ابتدائي انتخابات اعالم مي       
در دوران پس از انتخابات، ناظران موظف به پيگيـري          .   پذيرند  نمي
هاي موجود براي تخطي از مقررات در روز انتخابات، دنـبـال               ادعا

نمودن شكايات موجود در اين رابطه با برگزار كنندگـان رسـمـي            
 . باشند هاي مربوطه مي انتخابات و دادگاه

هـاي بسـيـار         بخش سوم از كتاب حاضر به تشريح جزئيات كـار    
بانانان بومي انتخابات بايد در نظر داشته باشـنـد،            مفصلي كه ديده  

پـردازد     اين بخش به خالصه سازي اصول راهنمائي مي.   پردازد  مي
شان براي به اتمام    هاي مدني بيطرف و اعضا      تواند به سازمان    كه مي 

هـاي     بـانـي فـرآيـنـد         ي ديده   رساندن يك تالش موفق در زمينه     
 . انتخاباتي كمك نمايد

توسعه و محافظت از شهرت و يك نام معتبر به عنوان پژوهشگري            
قابل اعتماد و گزارشگر وقايع انتخاباتي، هدف بسيار ارزشمـنـد و             

به طور عمومي، ناظران انتخاباتي بـايـد         .   نمايد  مهمي را ايجاد مي   
هاي وابسته به انتخابات را از تمـامـي           هدفگرا باقي مانده و فعاليت    

شان ممتاز نمايند؛ ايشان به عالوه بايد از هـر        هاي اجرائي  فعاليت
شان را نسبت به يـك           گونه اظهار نظر عمومي كه تمايل و گرايش       

حزب مشخص سياسي يا نامزد شركت كننده در انتخابات آشكـار           
 . سازد، خود داري نمايند مي

ناظران بايد كار خود را با دقتي همه جانبه و مبتني بر تفكر انجام              

هاي انتخابـاتـي سـالـم،          گسترش توجه نسبت به برگزاري فرآيند     
باني را نيز تحت تأثـيـر قـرار       هاي ديده ي عمليات  همچنين حيطه 

بانـي،   هاي ديده در نتيجه، توجه كامل مربوط به فعاليت.   داده است 
ها در روز انـتـخـابـات يـا          ي فعاليت   ديگر تنها متمركز بر مشاهده    

در عوض ، فـرآيـنـد       .   باشد  هنگام برگزاري فرآيند شمارش آرا نمي     
تر خواهد بود كـه     اي وسيع   باني كارآمد انتخاباتي شامل حيطه      ديده

از تعيين چارچوب برگزاري انتخابات تا نتيجـه گـيـري از حـل                 
در بخش سـوم،     .   گيرد  مخاصمات و شكايات انتخاباتي را در بر مي       

ي كتاب حاضر، رويكرد كامل و جزئي نسبت به فـرآيـنـد               در ادامه 
 .انتخابات ارائه شده است

ي آغازينـي بـراي        ايجاد يك چارچوب قانوني براي انتخابات نقطه      
تأثير گذاري روي اجزاي مربوط به يك فرآيند انتخاباتـي سـالـم              

باني مستقل غالباً سعـي       هاي ديده   احزاب سياسي و گروه   .   باشد  مي
اين قـبـيـل     .   نمايند  در ايجاد تغييراتي بر روي مضامين قانوني مي       

هاي قانوني مربوط به انتـخـابـات     ها و مذاكرات بر روي بخش       بحث
آورد  هاي جمعي فراهم مي همچنين فرصتي فوق العاده براي رسانه

كه آغاز به اطالعرساني جمعي در رابطه با اهميت انتـخـابـات در               
 . پيش رو، بنمايند

ي اين هستند كه چه كسـانـي         قوانين انتخاباتي غالباً تعيين كننده    
بانان انتخاباتي را داشته  ي خدمت دهي در موقعيت ديده  بايد اجازه 

هائي در مورد كار ناظران انتخاباتي  باشند و چه حقوق و محدوديت     
اين واقعيت منشأ مسائل جنجالي فراواني در بسيـاري         .   وجود دارد 

 1992براي نمونه، پيش از انتخابات ملي سال        .   ها بوده است    كشور
باني مستقـل بـومـي         هاي ديده   توان به اعتبار گروه     در روماني، مي  

اشاره نمود كه بحث اصلي بر سر اتخاذ قانون جديدي كه تـوسـط              
ي انتخابات اعمال شده و در پي محدود          حزب قدرتمند اين صحنه   

كردن امكان دسترسي افرادي گرديد كه توسط احزاب ديگر بـراي    
سر كشي به مراكز اخذ رأي تعيين شده بودند، را در اختيار گرفته             

هـاي فـراوان و مسـتـمـر              در جريان تالش  .   و از آن خود كردند    
بانان بومي، نهايتاً شرايط قانوني در انتخابات ملي و           هاي ديده   گروه

 .  تضمين گرديد1992محلي روماني در سال 
هاي جمعي   چه از سوي احزاب سياسي، رسانه–باني  عمليات ديده 

 بايد در تمامي دوران پـيـش از          –هاي مستقل   و چه از سوي گروه    
وقتي كه چارچوب قانوني شكل پـذيـرفـت          .   انتخابات برقرار باشد  

: هاي انتخاباتـي را بـراي       باني كار نظارت بر فرآيند      هاي ديده   گروه
انتصاب برگزار كنندگان رسمي انتخابات، ثبت نام احزاب و رأي            

هاي انتخاباتي، پياده سـازي قـوانـيـن و               دهندگان، تعيين نامزد  
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 گيرد؟ چه چيز مورد نظارت قرار مي

 چگونگي نظارت از طرف
 هاي بيطرف  سازمان

 د.م.كتاب راهنماي م



 

هـاي     توانند با تبليغ اهداف، روش     بانان در ادامه مي     هاي ديده   گروه
هاشان، به اعتبار بيـشـتـري     اجرائي و نتايج به دست آمده از تالش    

هاي جمعي، دولت و       اطالعرساني به عموم، رسانه   .   نيز دست يابند  
هـاي مـذكـور و           هاي سـازمـان     احزاب سياسي از مقاصد و نيت     

شان باعث حذف شك و ترديد و رفـع سـوء                 هاي عملياتي   فرآيند
 . شود تفاهمات مي

 

 

دهند كه اين كار با تكيه بر پژوهش و ثـبـت و ضـبـط دسـت                 
مشـاهـدات   .   باشد  هاشان به صورتي هدف گرا امكان پذير مي         يافته

توانند به شـكـل دهـي          شخصي و منابع اطالعاتي معتبر ديگر مي      
هـاي     تـالش .   نتيجه گيري و تحليل از انتخابات ياري نـمـايـنـد            

باني بايد به صورت عمومي از منابع اطالعاتي غير قابل اعتماد       ديده
هاي نا كامل، نا دقيق و نا متعادل به دسـت              كه بر اساس پژوهش   

هاي نپخته و زود هنگام، پرهيز نمـايـنـد            اند و يا ابراز قضاوت      آمده
تواند اعتبار عمليات صـورت       چرا كه هر يك از اين قبيل كارها مي        

ناظران انتخاباتي الزم است به مسـتـنـد          .   گرفته را زير سؤال ببرد    
سازي كارها و مشاهدات خود به شكلي قابل اتكا و اعتماد پرداخته 
و در تمامي شرايط بكوشند تا ميان شواهد هدفگرا و شـخـصـي                

 . تمايز ايجاد شود
بانان در مورد استفـاده از     هاي ديده تصميم گيري از طرف سازمان 

ها چگونه از طرف ديگـران        هاشان اعتبار اين كه نتايج ارزيابي       يافته
در نتيجه، بـه طـور       .   دهد  شوند را تحت تأثير قرار مي       پذيرفته مي 

ي درونـي     شود كه مسيري از نظارت و مشاهده        عمومي توصيه مي  
هاي افراطي و به تصوير كشيدن وقايع  براي جلوگيري از اظهار نظر

به عالوه، نتايج و شواهد به دسـت       .   به شكلي مناسب انتخاب گردد    
آمده در صورتي كه به شكلي سازنده صورت بندي گردند به جاي             

توانند تأثير بسـيـار    آنكه به صورتي كامالً انتقاد آميزارائه شوند، مي  
 . بيشتري داشته باشند
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 به ياد داشته باشيد
 
 .همواره هدفگرا و بيطرف بمانيد -
 .ها و مشاهدات همه جانبه و بسيار دقيق نمائيد اقدام به پژوهش -
 .نظارت داخلي و اعمال تمايز را به كار ببنديد -
ي مكتوب نمودن و تبليغ اهـداف،         اعتبار گروه ناظر را به وسيله       -

  .هاي مربوط، افزايش دهيد روشها و دست يافته

 باني انتخابات ديده: بخش نخست



 

  بخش دوم

باني  تحول در ديده
انتخابات توسط 

 هاي بيطرف بومي سازمان



 

نامفرل به تشويق همراهي عمومي در فرآيند انتخاباتي شدند كـه            
شـان        اي براي نگهداري مردمساالري در كشـور         به عنوان وسيله  

 نفر داوطـلـب از       500000از اين جهت، در حدود      .   شد  مطرح مي 
سراسر كشور جذب شده و براي نظارت بر فرآيند رأي گيـري در              
روز انتخابات در مراكز گوناگون اخذ رأي در سر تا سـر مـجـمـع                 

 .الجزاير فيليپين آموزش داده شده و نقل مكان گرديدند
هاي ابتدائـي، بـه طـرز قـابـل               باوجود بي اعتنائي و كم توجهي     

هـاي نـامـفـرل          اي بر اساس تأثيرات مثبتي كه از تالش         مالحظه
حاصل شده بود، تيم شركت كننده در اين مالقات چنين توصـيـه            

المللي ناظـر را بـراي          ي بين   نمود كه هر دو مؤسسه يك نماينده      
ي    ي يك برنامه    در توسعه .   باني انتخابات سازمان دهي نمايند      ديده

ي مـذكـور بـراي         المللي هر دو مؤسسه     عملياتي براي ناظران بين   
هـاي سـيـاسـي و            مجهز نمودن عمومي مردم نسبت به توسعـه       

هاي معضل آفرين، بر داوطلبان نامـفـرل          همچنين شناسائي حوزه  
عمليات شمارش سريع نامفرل كه در      .   در سراسر كشور اتكا كردند    

پي جمعĤوري و شمارش نتايج واقعي انتخابات از تمامي بيـش از             
ي اخذ رأي بود، ساز و كار اساسي بـراي آشـكـار                  شعبه 85000

سازي عدم دقت نتايج اعالم شده توسط نهادي وابسته به دولـت،           
در هميـن حـيـن،       .   موسوم به كميسيون انتخابات را تدارك نمود      

هاي الزم را در دفاع از نامفرل، پيـش و          المللي حمايت   ناظران بين 
پس از انتخابات، چه وقتي كه كمسيون انتخابات در پـي بـاطـل               
كردن اعتبار نامفرل بود و چه هنگامـي كـه دولـت سـعـي در                    
قبوالندن اين ادعا داشت كه نامفرل در حين فرآيند انتـخـابـاتـي              

 . جانبدارانه عمل نموده است، دريغ نكردند
هاي انتخاباتي اعمال شـده        باني نامفرل سوء استفاده     عمليات ديده 

توسط طرفداران و حمايت كنندگان رئيس جـمـهـور حـاكـم را             
شناسائي نموده و بر مال ساخت، و گزارشهاي مربوط بـه نـتـايـج                
واقعي كه موفقيت رقيب انتخاباتي ماركوس، كورازون آكيـنـو، را            

در نتيجه، اكثريـت جـمـعـيـت          .   كردند، اعالم گرديد    پيشنهاد مي 
گزارش شـده تـوسـط       المللي نتايج رسمي  ي بين   فيليپين و جامعه  

يك طغيان نظـامـي     .   كميسيون دولتي انتخابات را مردود دانستند     
هـاي     شد و همچنـيـن فشـار         كه با اكثريت مردم نيز حمايت مي      

المللي را نيز در كنار خود داشت، ماركوس را وادار به واگذاري              بين
قدرت نموده و در كمتر از سه هفته پس از انتخابات نـاگـزيـر از            

 . ي آمريكا نمود تبعيد به اياالت متحده

 1987ي      در پي اتخاذ قوانين اساسي جديد فيليپين در فـوريـه           
. همان سال زمان بندي گـرديـد        انتخابات قانونگذاري براي ماه مي    

المللي رأي گيري مـاه        ي ملي دمكراتيك براي روابط بين       مؤسسه

 در فيليپـيـن بـه        1986 فوريه سال    7انتخابات رياست جمهوري    
اي پـذيـرفـتـه        شدت ديدگاهي را كه در آن زمان به طور گسترده         

شده بود، تغيير داده و بر اين واقعيت صحه گـذاشـت كـه روش                 
يك سازمان  .   نظارت بر انتخابات غير كارآمد و نا مناسب بوده است         

بيطرف بومي كه به خوبي آموزش ديده بود، در فيليپين نشان داد            
ي مـربـوط بـه           كه وقتي تالش در جهت رفع مشكل در زمينـه         

الـمـلـلـي        هاي نظارت بزرگ بيـن  باني بومي با همراهي گروه      ديده
همراه باشد، امكان ارزيابي بسيار حساس و بحراني تقلب در يـك             

 .فرآيند انتخاباتي به وجود خواهد آمد
باني بـومـي يـكـي از             هاي ديده   ي تالش   اهميت توسعه و تغذيه   

ي مـلـي        هائي بود كـه مـؤسـسـه          ترين درس   مهمترين و عميق  
المللي از عمليات نظارت بر انتـخـابـات           دمكراتيك براي روابط بين   

 1986در همين راستا و از سال       .   رياست جمهوري فيليپين گرفت   
هاي بومي بـيـطـرف     ي مذكور همواره شكل گيري سازمان    مؤسسه

براي عمليات نظارت را مورد تشويق قرار داده و به امـر آمـوزش                
دهي به هزاران نمونه از ناظران محلي پرداخت و هـمـچـنـيـن                 

هاي آزمايشي پيش انتخاباتي و مربوط به روز انـتـخـابـات               فعاليت
 كشور جـهـان      12هاي نظارت بومي در بيش از         فراواني را با گروه   
ي مـلـي        هائي كه مؤسـسـه      بسياري از سازمان  .   ترتيب داده است  

ي بـرگـزاري        المللي با آنها در زميـنـه   دمكراتيك براي روابط بين  
نخستين انتخابات همكاري كرده است پاي را از اين پيشتر نهـاده            

ي مؤسسات مردمساالرانه در كشور خود نـيـز            و به رشد و توسعه    
 . اند كمك نموده

ي مـلـي        گروهي از متخصصان سياست و انتخابات از مـؤسـسـه          
المللي و سازمان ديگري كه امروزه بـا           دمكراتيك براي روابط بين   

شناخته ) آي آر آي(المللي جمهوري خواهان  ي بين عنوان مؤسسه
شود، به منظور ارزيابي امكان سنجي براي پياده سـازي يـك              مي

المللي، پيش از برگزاري انتخـابـات ريـاسـت             باني بين   تالش ديده 
ترين و تـأثـيـر        سازنده.   جمهوري از فيليپين ديدار به عمل آوردند      

جنبـش  ” ترين مالقات اين گروه با رهبران سازماني موسوم به         گذار
استفاده از حروف اول اين نام      ( “   ملي شهروندان براي انتخابات آزاد    

صـورت  )   بـاشـد     مـي “   نامفـرل ” اي با عنوان      در زبان انگليسي واژه   
پذيرفت كه به منظور تبليغات براي اصالحات انتخاباتـي و بـراي         

بر خالف .   تر از آن تشكيل شده بود  ماه قبل30باني انتخابات،   ديده
ها كه مخالف مشاركت در انتخاباتي بودند كـه           بسياري از فيليپيني  

شـد، فـعـاالن         توسط رئيس جمهور فرديناند ماركوس برگزار مي      
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تاجران به همراه رهبران كليسيا از طريق شـكـل دهـي             .   قرار داد 
هاي شهروندي مستقل دولت را براي برگزاري انتخاباتي سالم           گروه

براي دوران انتخابات نيز يك گروه وابسـتـه        .   تحت فشار قرار دادند   
ايـن  .   به كليسا روشي موازي براي شمارش آرا راه انـدازي نـمـود             

روش مستقل شمارش آرا نقش بسيار كليـدي و حسـاسـي در                
ي اصلي انتخاباتي بازي نمود كه در آن دولـت در              شناسائي برنده 

پي كنترل كردن نتايج به دست آمده بود و در نهايت باعث ابطـال            
 . كل فرآيند انتخاباتي گرديد

هاي آمريكاي التين است كـه در           پاراگوئه نيز يكي ديگر از كشور     
هاي مـهـمـي در         هاي بومي متنوعي موفق به بازي نقش        آن گروه 

 و از     1989نظارت بر يك سري انتخابات در اين كشور، از سال            
عالوه بـر    .   دوران بر كناري رئيس جمهور آلفردو استروسنر، شدند       

هائي براي شمارش     نظارت بر فرآيند رأي گيري و راه اندازي روش        
سـي اي    ( هائي مانند مركز مطالعات مردمساالرانه       موازي آرا، گروه  

ي آمـوزش مـدنـي كـه              هاي نـوآورانـه     ي برنامه   در توسعه )   دي
ي    هاشان در يك جامعـه      شهروندان را نسبت به حقوق و مسؤليت      

 يـك    1993تا سـال      .   كند نيز فعال بودند     مردمساالرانه آگاه مي  
كـه در زبـان       ( هاي مدني متنوع با عنوان ساكا          تجمع از سازمان  

هـاي     براي برگزاري رأي گيري   )   باشد  محلي به معني شفافيت مي    
هاي حزبـي پـاراگـوئـه را            مستقل توسعه يافته كه موفقيت نامزد     

 . تضمين نمود
ي جـديـدي      با فرو ريختن ديوار برلين، اروپاي شرقي نيز به جبهه         

در بلغارستان، گروهي از فعـاالن      .   براي مردمساالري تبديل گرديد   
) بافه(ي اصلي انجمن بلغاري براي انتخابات سالم  دانشجوئي هسته 

 هفته پيش از برگـزاري انـتـخـابـات           10را شكل دادند كه حدود      
ايـن مـجـمـوعـه        .    تأسيس گـرديـد    1990 ژوئن   10پارلماني در   

 1931نخستين تجمع متشكل از چندين حزب سياسي از سـال            
بافه با فائق آمدن بر مشكالت دولتي موجود و همـچـنـيـن              .   است

 داوطـلـب را در         8000وحشت جمعيت رأي دهندگان بيش از       
هاي روز انتخابات و همچنين       سراسر كشور براي نظارت بر فعاليت     

عالرغم شهـرت   .   انجام شمارش آرا به صورتي مستقل، پخش نمود       
اش با حزب صاحب قدرت بافه دربيطرف ماندن و              بافه در مخالفت  

عمليات موازي شمارش مستقـل     .   استقالل كار خود پافشاري نمود    
بـي  ( آرا موفقيت حزب سابق سوسياليست كمونيست بلغارستـان          

 .را تأئيد نمود) اس پي
ي انتخابات، كما كان فعال باقي مانده و نام خود را به            بافه در ادامه  

. اي.   اف.   ا. بـي   ( انجمن بلغاري براي انتخابات سالم و حقوق مدنـي        
  تـر    ده   ي عملياتي گستر  تغيير داده تا نشان دهنده حوزه  . ) آر.   سي

 اين سازمان با    1991پيش از انتخابات قانونگذاري اكتبر      .   آن باشد 
تالش و توجه زيادي تبليغات در مورد ايجاد اصالحات در قـانـون             

اي براي آشنا سـازي فـعـاالن            در فيليپين را به عنوان نمونه       مي  
ي   هاي ديگر به كار گرفته تا آنان را با تجربه           مردمساالري در كشور  

فعاالن اجتماعي و سياسي  .   به دست آمده در اين كشور آشنا سازد       
المللي ناظر اين مؤسسه را تشـكـيـل              كشور نمايندگان بين   9از  

 .دادند
نمايندگان مورد نظر كارهاي صورت گرفته توسط نامفرل را مـورد           
بررسي و مطالعه قرار دادند و بسياري از آنهـا بـراي راه انـدازي           

در حـالـي    .   هاي مشابهي در كشور خود به خانه باز گشتند          فعاليت
تر از ديـگـران       ها موفقيت آميز    كه ثابت شد كه برخي از اين تالش       

اند، راهبرد متحرك سازي داوطلبان براي انتخابات نخست و            بوده
هاي غير جانبدارانه به موضوعات سياسي پويائـي          ي رويكرد   توسعه

اي را نسبت به تمايالت مردمسـاالرانـه، حـتـي در                قابل مالحظه 
مكانهائي كه حصول سريع به نتايج چندان آشكار نيستند، فراهـم           

 .آورد
ي آموزش مدني بسيار وسيع كـه         براي نمونه در شيلي، يك برنامه     

گـرديـد،     توسط يك سازمان بيطرف موسوم به سيويتاس، اداره مي        
 اكتبر سـال  6رأي دهندگان بالقوه را براي ثبت نام در همه پرسي           

 تشويق و ترغيب نمود كه اين كار به منظور تعيين حضـور             1988
يا عدم حضور رئيس جمهور آگوستو پينوشه كه قدرت را در سـال      

 از طريق يك كودتاي نظامي در دست گرفته بود، در دفتـر             1973
سيويتـاس در    .    سال ديگر انجام گرفت  8رياست جمهوري و براي     

هاي فراوان و مـتـنـوعـي را             هاي پيش از همه پرسي فعاليت       روز
سازماندهي كرده كه به منظور فائق آمدن بر اضطراب بسيـاري از          
شهروندان كه نگران مخفي بودن رأي خود و در نتيجـه عـواقـب               
احتمالي اعالم نظر خود در صورت رأي دادن عليه دولت بـودنـد،          

 . طراحي شده بود
هاي صورت گرفته توسـط بـرخـي از             سيويتاس همچنان فعاليت  

ي شيلي كه براي برگزاري يك نظام رأي شـمـاري             زبدگان جامعه 
بـا وجـود     .   كردند را مورد حمايت خود قرار داد        مستقل تالش مي  

هـاي    هاي طراحي شده تا حد خوبي بر اساس تجربه          اين كه برنامه  
باني تـمـامـي       فيليپين تبيين شده بودند، اهالي شيلي در پي ديده        

هاي آماري    در عوض، آنها استفاده از نمونه     .   مراكز اخذ رأي نبودند   
 درصد از مراكز رأي 10براي نمايش صحت نتايج به دست آمده از  

. گيري كه به صورت تصادفي انتخاب شده بودند را به كار گرفتنـد            
آشكار سازي بسيار دقيق همـه پـرسـي ريـاسـت جـمـهـوري،                   

هاي ديگر را به سمت استفـاده از           بانان در كشور    هاي ديده   سازمان
هاي آماري به جـاي   هاي شمارش رأي موازي بر اساس نمونه    روش

 . يا عالوه بر شمارش واقعي صورت گرفته توسط نامفرل سوق داد
هاي صورت گرفته در       ي مربوط به فيليپين همچنان توسعه       تجربه

 پاناما را نيز تحت تأثير خـود         1989دوران پيش از انتخابات ملي      
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اجتماعي در آفريقا، سازماني مدني آفريقائي كه با كوتـه نـوشـت              
شود، همچنين به عنـوان     شناخته مي  آفريك  -گردساش    فرانسوي

باني بومي در قالب يك     هاي ديده   يك عنصر هدايت كننده از تالش     
تري در آن مـنـطـقـه،      تر براي تشويق مردمساالرانه   حركت عمومي 
 آفـريـك اقـدام بـه           – گـردس   1991در سـال     .   پديدار گرديد 

باني انتخابات ملي بنـيـن در مـاه             سازماندهي گروهي براي ديده   
بـا  .   مارس نمود كه منجر به شكست رئيس جمهوري وقت گرديـد          

 آفريك به طور اسـاسـي در         –توجه به شعبات فراواني كه گردس     
هاي   هاي فرانسوي زبان غرب آفريقا دارد، اين سازمان تالش          بخش
اي و محلي بسياري را سازمان دهـي نـمـوده و                باني منطقه   ديده
هاي آموزشي گوناگوني را براي برگزار كننـدگـان رسـمـي               برنامه

گردس از طريق كـار     .   انتخابات و شمارندگان آرا برگزار كرده است      
المللي براي آموزش ناظران بومي بـي طـرف،             هاي بين   با سازمان 

شمارندگان آراي احزاب و برگزار كنندگان رسمي انتخابات، نقـش          
 .  نيجر و بنين بازي نمود1995بسيار مهمي در انتخابات 

ي زامبيا موفقيت آميز و       هاي انگليسي زبان آفريقا، تجربه      در بخش 
) زيـمـت  ( باني مستقل زامـبـيـا          گروه ديده .   تأثير گذار بوده است   

چندين ماه پيش از انتخابات رياست جمهوري و قـانـونـگـذاري               
 تشكيل گرديد، اما موفق به جلب نظر و اعتماد مؤسـسـات             1991

دست آخر، سازمـان    .   ها نشد   كليدي زامبيائي از همه مهمتر كليسا     
زد اي   ( باني انتخابات زامبيا  ي هماهنگي ديده ديگري با نام كميته   

سازمان دهي شده كه اعضاي انجمـن رهـبـري آن             )   ام سي سي  
هـر دوي ايـن       .    سازمان زامبيائي بـودنـد    6شامل نمايندگاني از   

باني اطالعـات     هاي ديده   ها به آموزش و به كار گيري روش         سازمان
براي كمك به راه اندازي نظام شمارش آراي موازي در سـراسـر               

نتايج اين شمـارش آراي مـوازي بـه عـنـوان               .   كشور پرداختند 
المللي كه به طور مشترك تـوسـط      اي در اختيار ناظران بين      وسيله

المللي و مركز كارتر در        ي ملي دمكراتيك براي روابط بين       مؤسسه
 . اند، قرار گرفت دانشگاه اموري تشكيل شده

باني در زامبيا باعث باال رفتن اعتماد به نفس در             هاي ديده   فعاليت
 سال امكان   18ميان شهرونداني شده كه براي نخستين بار پس از          

شركت در انتخاباتي با مشاركت چندين حزب سياسي مختلف را            
در انتخابات رياست جمهوري اين كشورفردريك چيلوبا، . يافتند  مي

يكي از فعاالن كارگري با سابقه، به طرز قابل توجهي مـوفـق بـه                
شكست رقيب خود، كنث كوندا گرديد كه از زمان استقالل زامبيا           

 عنوان رياست جمهوري اين كشور را بـر عـهـده              1964در سال   
 . داشت

در كنـيـا، گـروه مسـتـقـل           )   نيمو(باني انتخابات ملي  واحد ديده 
ي روابط عمومي در مالوي همـگـي          بانان در بروندي و كميته      ديده

هـاي     باني بومي كارآمدي را براي فرآينـد        اند عمليات ديده    توانسته

اي را    ي آموزش مدني گسترده     انتخابات را تبليغ كرده و يك برنامه      
نتايج اين انتخابات نـمـايـانـگـر         .   در سراسر كشور راه اندازي نمود     

شكست نزديك بي اس پي بوده كه اين نتايج توسط شمارش آراي 
هاي مشابـه تـأئـيـد          موازي و مستقل توسط بافكر و ساير سازمان       

انجمن بلغاري براي انتخابات سالم و حقوق مـدنـي بـراي          .   گرديد
 نـفـر     9000، بـيـش از       1994انتخابات ملي بلغارستان در سال  

ي وسـيـع     بانانان انتخاباتي را به حركت در آورده و يك برنامه           ديده
در سطح ملي براي تشويق افراد به مشاركت در رأي گـيـري و                 
افزايش تعداد رأي دهندگان ترتيب داد و همچـنـيـن اقـدام بـه           

هـاي     هاي نـامـزد      نشست” هاي متعددي با عنوان       تشكيل سمينار 
 .پيش از روز انتخابات نمود“ انتخاباتي
هـاي اروپـاي        بان بومي نيز همچنان در كشور       هاي ديده    سازمان

انـجـمـن    .   شرقي، براي نمونه در آلباني و روماني، ظهور كـردنـد           
هـاي     ، باوجود تـالش   ) پي دي اي  ( طرفداران مردمساالري روماني    

ي قابل دسترسي براي افراد ايـن           نقطه 7000پارلمان براي نقض    
هاي   باني انتخابات   انجمن در مراكز اخذ رأي، به طور فعالي به ديده         

از زمان اين انتخابات انجمن طـرفـداران         .   ملي و محلي پرداختند   
اش در    ي گسترده    شعبه 30مردمساالري روماني، از طريق بيش از       

سراسر كشور، به تبليغ مفاهيم شفافيت دولتي و ارتـبـاط مـيـان               
ي    جـامـعـه   .   شان در مجلس پرداخته اسـت         شهروندان و منتخبان  

كه امروزه بـه    ( آلبانيائي براي انتخابات آزاد و فرهنگ مردمساالري        
اي براي فرهنگ مـردمسـاالري يـا اس دي سـي                 عنوان جامعه 
 شكل گرفته و نـقـش         1992ي سال     در فوريه )   شود  شناخته مي 

هاي انتخاباتي در حـيـن بـرگـزاري             مهمي در قطع سوء استفاده    
هاي مارس همان سال كه باعث حذف جـايـگـاه حـزب                انتخابات

ها به عنوان حزب سوسياليسـت آلـبـانـي           كه بعد ( كارگري آلباني   
اي براي فرهنـگ مـردمسـاالري          جامعه.   بازي نمود )   تغيير نام داد  

 را   1994هاي قانون اساسي در سال        انتخابات محلي و همه پرسي    
ي فعالي براي مشـاركـت        مورد بازبيني و نظارت قرار داده و برنامه       

 . شهروندان در روابط عمومي را برگزار نمود
توان    در ناميبيا را نيز مي     1989انتخاب مجمع نمايندگان در سال      

. ي آفريقـا دانسـت      هاي مردمساالرانه در قاره     آغازي براي خواهاني  
بان بومي نقش بسيار مهمي را در اين          هاي ديده   يك بار ديگر گروه   

به ويژه، انجمن ناميبيائي كليساها ، نـقـش       .   كردند  توسعه بازي مي  
به سزائي در مستند سازي وقايعي كه طي آنها نا رضـايـتـي در                 

سـازمـان   .   دوران پيش از انتخابات ايجاد شده بود، بازي كـردنـد           
هـاي      ناميبيا اقدام به مبـارزه     435ي صلح     ديگري با عنوان برنامه   

هاي عمومي تحت كـنـتـرل         تبليغاتي آموزش مدني نموده و رسانه     
 . دولت را مورد نظارت قرار داد

ي اقـتـصـادي و          گروه پژوهش و مطالعات مردمساالري و توسعه      
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اي كه تا به حال مطرح گرديد به نمـايـش مـهـمـتـريـن                    خالصه
بان بـيـطـرف و          هاي ديده   هاي انجام گرفته توسط گروه      مشاركت

هـاي     هاي سالم در كشور بومي در تبليغ به اجرا گذاشتن انتخابات    
هاشـان    ها در تكميل فعاليت     اين قبيل گروه  .   پردازد  مورد بحث، مي  

ي بيطرف و موفقيت در به       هاي خير خواهانه    با بنيان نهادن فعاليت   
هاي مالي و مربوط به نيروي انساني الزم بـراي            دست آوردن تعهد  

باني كارآمد، بـر شـك و تـرديـد               پياده سازي يك عمليات ديده    
 . اند ها و رهبران احزاب حاكم فائق آمده دولت

هـاي     ها مستحق تأكيد    پايائي و بقاي دراز مدت اين قبيل سازمان       
ي ملي دمـكـراتـيـك         ، مؤسسه 1993ي سال     در ژانويه .   ويژه است 

المللي اقدام به برگزاري سميناري در واشنـگـتـن            براي روابط بين  
بانـي     سازمان مختلف كه در ابتداً به منظور ديده        15دي سي براي    

شان تشـكـيـل شـده             و حمايت از انتخابات چند حزبي در كشور       
شركت كنندگان در اين سمينار به طرح موضوعـاتـي   .   بودند، نمود 

هاي موجود براي حفظ و برپـا نـگـه داشـتـن                 در رابطه با چالش   
هاي مدني در يك فضاي غير انتخاباتي ازجمله نگهداشـت            سازمان

ها، حفظ ارتباط با داوطلبان و تـأمـيـن            انرژي حركتي اين سازمان   
 . هاي مالي اين مؤسسات پرداختند نياز

ي تجارب اين گروهها نمايانگر مشاركت پاينده و اساسـي            مجموعه
در .   باشـد   شان مي  هاي متبوع   هاي مردمساالرانه در كشور     به فرآيند 

هـاي     نتيجه، آنهائي كه به تبليغ بيشتر براي دستيابي بـه نـظـام             
باشند، الزم است اولويت باالئي را از جمله          دولتي مردمساالرانه مي  

هاي سياسي براي حـمـايـت از            در مورد تأمين مالي و پشتيباني     
به عـالوه ثـابـت       .   ها، مبذول دارند    پديدار شدن اين قبيل سازمان    

هـا و در اخـتـيـار              شده است كه تقسيم اطالعات ميان سازمان     
گذاشتن منابع اطالعاتي خام و مجهز نمـودن كسـانـي كـه بـه             

هـاي انـتـخـابـاتـي            باني براي فرآيند    هاي ديده   سازماندهي تالش 
ترين شكل كمك به ايـن مـؤسـسـات             مند هستند، مستقيم    عالقه
 . باشد مي

 
 

هـر يـك از ايـن          .   هاشان، توسعه دهند    انتخاباتي اخير در كشور   
ي    ها تا حدي با اتكا بر الگوي ارائه شده تـوسـط كـمـيـتـه                   گروه

باني انتخابات زامبيا به فعاليت پرداختند كه مطابق          هماهنگي ديده 
هاي وابسته به كليسا نقش هدايت كـنـنـده در               آن براي سازمان  

ي نيروي انساني مورد نياز براي شكل دهي حـمـيـات زيـر                  تهيه
باني، فـرض      ساختي و اعتبار شناخته شده نسبت به عمليات ديده        

باني بـومـي در         هاي اجرائي مربوط به ديده      فعاليت.   گرديده است 
هاي ديگري از جمله آفريقاي جنوبـي و           آفريقا به تازگي در كشور    

 . اند اتيوپي نيز از موفقيت بر خوردار بوده
عالرغم موفقيت رامفرل در فيليپين، آسيـا در بـر گـيـرنـده و                   

هـاي     اي است كه در آن تجارب مربوط به گـروه           ي منطقه   نماينده
هـاي     براي نمونه، گروه  .   باشند  باني بومي دچار سردرگمي مي      ديده

الـمـلـلـي        ي جنوبي در متقاعد ساختن ناظران بيـن         كليساي كره 
شان در دوران ريـاسـت       هاي بيطرف و خير خواهانه      ي تالش   درباره

 . اند موفق بوده نا  1987جمهوري دسامبر 
بـانـي در      هاي ديده ها در پايه گذاري تالش با اين حال، بنگالدشي   

براي انتخابات قانون گـذاري فـوريـه          .   اند   موفق بوده  1991سال  
بانان توسط هـر      چندين گروه بيطرف تشكيل شدند كه شمار ديده       

ي چـنـد هـزار          ها از يكي دو تن تا يك مجموعه         يك از اين گروه   
ها حتي پس از انتخابات نيز بـا          برخي از اين گروه   .   نفري متغير بود  

. شان به فعاليت خود ادامه دادند         تغييراتي در نام و ماهيت وجودي     
هاي مدني بـا عـنـوان هـمـيـاران            براي نمونه، تشكلي از سازمان  

هاي الزم را براي نظارت بـر          باني انتخابات سالم، آماده سازي      ديده
 . اند  انجام داده1995انتخابات ملي 

) ان سي اف اي    ( ي ملي براي انتخابات آزاد        در خاور ميانه، كميته   
 آوريـل    27 داوطلب را براي نظارت بر انتخـابـات           4000بيش از   
 در يمن كه نخستين انتخابات چند حزبي در تـاريـخ ايـن             1993

دولت يمن با . شود، در استخدام خود در آوردند كشور محسوب مي
ي    هاي كمـيـتـه      تعمد در پي محدود نمودن كارآمدسازي فعاليت      

ملي براي انتخابات آزاد از طريق تشكيل يك سازمان رقيب و انكار    
. نمودن حق دسترسي نمايندگان اين كميته به مراكز اخذ رأي بود

اي را در        با اين وجود، عمليات اجرائي اين كميته موفقيت عمده        
اين منطقه كه تمايالت مردمساالرانه هنوز رشد نيافته، به اثـبـات            

 . رسانيد
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 ي شكننده  مردمساالرانه
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هاي پس از انتخابات براي  فعاليت
 هاي مدني سازمان

 تشويق و تبليغ اصالحات مربوط به قوانين انتخاباتي -
 هاي آموزشي مدني اجرا و پياده سازي برنامه -
 باني حقوق بشر ديده -
 هاي سياسي تشويق زنان براي مشاركت در فرآيند -
هاي قانوني به شهروندان روي موضوعات        ي كمك   تدارك و تهيه    -

 مربوط به خصوصي سازي و مالحظات وابسته به موضوع زمين
هـاي     هاي غير دولتي براي حـمـايـت از گـروه              كار با سازمان    -

 طرفداري مدني در سطوح استاني و محلي 
 تقويت شفافيت و مسؤليت پذيري در دولت -
 

به بخش سوم، قسمت زد، مالحظات نهائي براي مباحثات بيشتر در ايـن             
 . رابطه، رجوع كنيد

 باني تحول در ديده: بخش دوم



 

  بخش سوم

فراهم سازي عمليات 
راهنماي : باني بيطرف ديده

 جامعي از الف تا ي



 

دوم اين كه با اين شيوه از تقسيم بندي نيازي بـه            .   در اختيار دارد  
در .   استفاده از روش كد گذاري ديگري وجـود نـداشـتـه اسـت            

ها از الف تا گاف را شامل شـده            ي حاضر، تعداد اين بخش      ترجمه
ي ارائه شده تنها به دليل اختـالف          اما بديهي است كه شيوه    .   است

تعداد حروف الفباي فارسي و انگليسي بوده و مانعي براي جامعيت      
 ):مترجم. شود كتاب راهنماي در اختيار محسوب نمي

 
 زير (باني  راه اندازي يك تالش ديده  قسمت نخست

 )هاي الف تا چ بخش  
 

هاي ح تـا      زير بخش ( آماده سازي عمليات      قسمت دوم
 )سين  

 
زيـر  ( ي پيش از انتخابات       باني مرحله   ديده قسمت سوم 

 )هاي شين تا ظ بخش  
 

 باني مراحل انتخابات و پس از  ديده  قسمت چهارم
 )هاي عين تا قاف زير بخش(انتخابات   

 
 زير (هاي پس از انتخابات  فعاليت  قسمت پنجم

 )هاي كاف تا گاف بخش  
 
 

هاي الزم بـراي       اين بخش از كتاب راهنماي حاضر به تشريح گام        
باني بومي كارآمد و معـتـبـر      راه اندازي و اجراي يك عمليات ديده      

با وجود اين كه مطالب ارائه شده در اين بخـش بـراي              .   پردازد  مي
بانان بيطرف طراحي شده است، بسياري از اصـول           ي ديده   استفاده

هائي هستند كـه تـوسـط          مطرح شده قابل به كار گيري در پروژه       
 . شوند المللي اجرا مي هاي بين احزاب سياسي و همچنين سازمان

باني انتخابات غير جـانـبـدارانـه مـعـمـوالً در                 هاي ديده    سازمان
تـري    هائي كه در حال گذار به دولتي با شرايط مردمساالرانه           كشور

شوند، كه در چنين شرايطي عمومـاً مـحـيـط              هستند پديدار مي  
هاي شرايط سردرگمي و عدم اعتماد را دارا          سياسي موجود ويژگي  

در اوضاعي اين چنين، شهروندان، احزاب سـيـاسـي و             .   باشد  مي
هاي انتخاباتي ممكن است در تضمين شرايط امنيـتـي الزم              نامزد

براي برگزاري يك انتخابات عادالنه و معني دار دچار مشـكـالتـي             
باني بيطرف از طـريـق         هاي ديده   در چنين شرايطي، تالش   .   شوند

برجسته سازي قوانين انتخاباتي، باعث تقويت اعتمـاد عـمـومـي             
گردند كه اين كار از طريق تدارك منابع قـابـل اعـتـمـاد از                     مي

اطالعات عمومي و همچنين خدمت دهي به عنوان يـك شـاهـد              
 . گردد هاي شمارش آرا تأمين مي بيطرف در رأي گيري و فرآيند

 زير بـخـش   26اين بخش از كتاب راهنماي حاضر به پنج بخش و      
به تـرتـيـب      )   به تعداد حروف الفباي انگليسي از حرف اي تا زي         ( 

در اين جا شايان ذكر است كه تقسيم بندي ( زيرتقسيم شده است    
 قسمت و نام گذاري آنان با حروف الفبا بـه دو        26ها به     زير بخش 

نخست اين كه اصطالح از اي تا زي كـه          .   منظور انجام گرفته است   
ي آمده، اشاره به جامعيت راهنماي        در ترجمه به صورت از الف تا        
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 1991ي خدمت دهي عمومي تمامي شهروندان را براي ياري رساندن به برگزاري يك انتخابات قابل اعتماد در سـال             اين كاريكاتور به عنوان يك اعالميه     
هاي مـحـلـي       اعالميه توسط يك سازمان بيطرف و غير دولتي با عنوان ديوان ياري رساني براي برگزاري انتخابات و در روزنامه            .   نمايد  در گايانا ترغيب مي   

 . نشر يافته است

ديوان ياري رساني 
براي برگزاري 
 . انتخابات

  ”.بيائيد كاري كنيم كه هر رأي شمرده شود“
 

 62533:  اللوني و نيو گاردنا، كوئينز تاون، تلفن106

هامون  ي ما بايد نقش همه
رو بازي كنيم چون اين 

بان  ي ما ديده دفعه همه
  هستيم

 راهنماي الف تا ي: بخش سوم



 

مت
قس

 

 راه اندازي 
 باني  يك تالش ديده

  يك نياز–الف 
  يك طرح عمومي–ب 
 هاي به سازماندهي   رويكرد–پ 
اي از راهبران و ساختار سازماني   كميته–ت 

 مردمساالرانه 
  اعتبار–ث 
 هاي اجرائي عمليات   سرمايه–ج 
  تسهيالت دفتري–چ 

ي عملـيـاتـي       در يك محيط انتخاباتي نامطمئن حضور يك برنامه       
اي را تقـويـت       باني، چشم انداز برگزاري يك انتخابات عادالنه        ديده
هاي انتخاباتـي بـه      نمايد كه در آن هم عموم مردم و هم نامزد          مي

قسـمـت   .   اتفاق قابل اعتماد بودن فرآيند انتخاباتي را قبول دارنـد         
اي از     ي خالصه   نخست اين بخش از كتاب راهنماي حاضر به ارائه        

هـاي     هاي كه الزم است در جريـان تـدارك فـعـالـيـت                 فعاليت
باني بومي در نظـر گـرفـتـه            سازماندهي و اجراي يك تالش ديده     

 . پردازد شوند، مي

بانان امكان  هاي يك و دو به شرح عمليات گوناگوني كه ديده بخش
اين عمليـات   .   پردازد  انجام آن را دارند در قالبي عمومي و كلي مي         

شود كه عادالنه بوده، از هـر         شامل تشويق به فرآيند انتخاباتي مي     
 اين كـه رأي          تر  گونه تقلب و يا اعمال وحشت به دور است و مهم          
 پيش از اتخـاذ     4. دهندگان به صحت و اعتبار آن باور داشته باشند        
بـانـي      هاي ديـده    هر گونه تصميمي در رابطه با راه اندازي فعاليت        

براي فرآيند انتخاباتي بايستي به اين نتيجه گيري رسيده باشـيـم            
به مـنـظـور      .   باني وجود دارد    كه نيازي براي اجراي عمليات ديده     

تعيين اين مهم بررسي برخي موضوعات مهم از جمله موارد زيـر             
 :باشد ضروري مي

 
هـاي      آيا قوانين انتخاباتي به روشني تعريف شده و استاندارد         –  1

 نمايند؛ المللي را تأمين مي ي بين پايه
 آيا اين قوانين توسط برگزار كنندگان انـتـخـابـات، احـزاب             –  2

 سياسي شركت كننده در آن و عموم مردم قابل درك هستند؛
ي كـافـي       آيا كساني كه انتخابات را در اختيار دارند به اندازه         –  3

 اند؛ بيطرف بوده و آموزش ديده
اي از مشكالت انتخاباتي در آن جا وجود           آيا تاريخچه و سابقه    –  4

داشته است و يا احتمال در اختيار گرفتن و مـنـحـرف كـردن                  
 انتخابات وجود دارد؛

هاي انتخاباتـي تـوانـائـي           آيا احزاب سياسي رقيب و يا نامزد       –  5
هاي انتخاباتي را به منظور دفاع از مزايا و            باني كارآمد فرآيند    ديده

 هاي خود را دارند؛ استفاده
اي متعادل و هدف گـرا در          هاي خبري داراي سابقه      آيا رسانه  –  6

 پوشش اخبار انتخاباتي را دارند و؛
ي عملكرد  ي باالئي از اعتماد در نحوه   آيا عموم مردم به درجه     –  7

ي احزاب سياسي شركت كننده و صاحب اختياران انتخاباتي           آينده
 .اند رسيده

 
ها الزم است نسبت بـه        هاي موجود به اين پرسش      با توجه به پاسخ   

طبقه بندي نمودن عواملي كه بيشتـريـن تـأثـيـر را بـر روي                    
ترين تهديد بـراي آن بـه            هاي انتخاباتي گذاشته و جدي      فرآيند

 الف
 يك نياز

  . را ببينيدهاي الف و ب از طرح عمومي       هائي كه به صورت مرسوم توسط ناظران انتخاباتي به انجام مي رسند زير بخش         ي  فعاليت   براي بحث بيشتر روي دامنه   .  4

 الف



 

هاي سازماني را بـر       باني است كه اولويت     هاي ديده   مربوط به تالش  
 موجود در اختيار، بـاز گـو          6ها و منابع    اساس ارزيابي شما از نياز    

پـردازد كـه        هائي مي   ها و راه    طرح شما به تشريح ابزار    .   نمايد    مي
. اميدوار هستيد از طريق آنها به اهداف مشخصي دسـت يـابـيـد              

شـامـل   ( ي خوبي است كه اجزاي اصلي يـك طـرح                عموماً ايده 
را بـه صـورت       )   اهداف، اصول راهنما، مقاصد و عمليات اجـرائـي        

 . مكتوب نگهداري نمود
 

 7اهداف و اصول راهنما
اهداف وسيع سازمان شما به سان زير ساختي است كه بر روي آن 

الزم اسـت    .   گـيـرد     باني ساخته شده و شكـل مـي      ي ديده   برنامه
هاي فرآيند انتخاباتي در       ي خود را با باز بيني نياز        ي برنامه   توسعه

اين باز بينـي  .   هاي سازماني، آغاز كنيد     تقابل با آرمĤنها و توانمندي    
هـاي     هاي اساسي در مورد سياست گذاري و اخطار         شامل تصميم 

. شـود    درگير مي  8هاي  ي رهبران سازمان    مرسوم همكاري به وسيله   
: باشنـد   ها شامل موارد زير مي      باني سازمان   اهداف سنتي براي ديده   

تبليغ اعتماد عمومي نسبت به قابل پذيـرش بـودن و اعـتـبـار                  
هاي انتخاباتي مـورد       ي قوانين و فرآيند     انتخابات؛ كمك به توسعه   

هـاي     نياز؛ تشويق به افزايش درك عمومي نسبت بـه فـرآيـنـد              
هاي مربـوط   ي درگيري  انتخاباتي؛ كمك به شناسائي و رفع عاقالنه      

به انتخابات؛ كم كردن سطوح خشونت، ترس و مزاحمت در دوران          
هاي موجود نسبت به قانون و گزارش         انتخابات؛ و شناسائي تخطي   

فرآيند باز بيني به شما در درك مـفـهـوم،             .   آنها در صورت وقوع   
تجزيه و تحليل و ارزيابي طرح عمومي و هـمـچـنـيـن حـذف                   

هائي كه به طور مستقيم ارتباطي به دستيابي اهداف تعيين            گزينه
 . كند ي طرح ندارند، كمك مي شده

هاي تعيين    به طور مشابه الزم است اصولي كه باعث هدايت برنامه         
. شوند نيز بر شـمـرده شـونـد            هاي الزم مي    شده و اتخاذ تصميم   

هاي غير جانبدارانه و      هاي مرسوم چنين اصولي شامل فعاليت       مثال
توانيد مانند بسياري ديگر از        شما نيز مي  .   شوند  يا صلح طلبانه مي   

ي سازمان خود را به صورت مكتوب  ها اصول هدايت كننده    سازمان
 . و در قالب دستور العمل اجرائي، بر گزينيد

 
 هاي اجرائي مشخص اهداف و كار

ي سازماني خود را به اجزاي ملمـوس تشـكـيـل               اهداف گسترده  
شـان   اي كه قصد داريد به صورت فعال پيگيري          به گونه    شان    دهنده

برخي از اين اهداف مشخص كه براي تمامـي     .   نمائيد، تبديل كنيد  
باشند شامل    باني انتخابات شايان در نظر گرفتن مي        هاي ديده   گروه

: تـوان بـه       آيند، اقدام صورت پذيرد، براي نمونه مـي          حساب مي 
ترساندن رقبا در دوران برگزاري انتخابات، رفتار نا متعادل و غـيـر             

هاي جمعي، تقلب هنگام رأي گـيـري و             منصفانه از طرف رسانه   
 . ي باال، اشاره نمود شمارش آرا يا تمامي موارد مطرح شده

تواند به شما براي رسيدن به نتيـجـه           منابع اطالعاتي متعددي مي   
هاي   الزم است اخبار گزارش شده توسط رسانه      .   گيري كمك نمايد  

هاي نوشته شده، مورد تجـزيـه و           خبري و همچنين ساير گزارش    
همچنين الزم است نمايندگان مؤسساتي كه به       .   تحليل قرار گيرند  

هاي انتخاباتي هستند، مورد مصاحـبـه         طور جمعي در گير فرآيند    
اين مؤسسات شامـل تـمـامـي احـزاب سـيـاسـي،                 .   قرار گيرند 
هاي مدني كه     ، سازمان ) اي و ملي    منطقه( هاي انتخاباتي     كميسيون

ي آموزش رأي دهندگان و همچنين تشويق و تبليغ حقوق            وظيفه
هـاي خـبـري         هاي امنيتي و رسـانـه        بشر را بر عهده دارند، نيرو     

 : هر زماني كه ممكن است از آنان بپرسيد. شوند مي
 
 نقش خود را در انتخابات مورد آزمون قرار دهند؛ – 1
هاي انتخاباتي را همچنان كه به صـورت تـجـريـدي                فرآيند  –  2

يـابـنـد مـورد         اند و آن چنان كه در عمل توسعه مي          طراحي شده 
 ارزيابي قرار دهند؛

نمايد را تشريـح      ي آنها نمايندگي مي     مسائل اصلي كه مؤسسه     –3
 .كنند

 
ي رأي      هاي پژوهشي خود ديدگاه و نـظـريـات عـامـه              در تالش 

هاي آنها چه درست و چه نـا     برداشت.   دهندگان را نا ديده نگيريد   
درست، بيانگر يك عامل اساسي در تعيين اعـتـبـار انـتـخـابـات                 

 5. باشد  مي
پس از اين كه ارزيابي موثق و دقيقي از فرآيند انتخاباتي به دست             

ها با رهبران     آورديد، الزم است نتايج به دست آمده از اين پژوهش         
هاي تلفيقي از مؤسسات درگير در انتخابات         سازمان خود يا انجمن   

توان به يك طـرح        سپس مي .   به بحث و تبادل نظر گذاشته شوند      
هـاي     عمومي كه از طريق آن امكان پاسخگوئي به تمامـي نـيـاز             

 .شود، دست يافت موجود حاصل مي

كه همچنان به عنوان برنامه يا طرح عملياتي نـيـز            ( طرح عمومي   
ي راهبردي شما براي دستيابي به اهـداف          برنامه)   شود  شناخته مي 
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 . هاي مدني و آموزش رأي دهندگان را ببينيد ي  انتخابات، بخش صاد، آموزش براي بحث بيشتر روي سطح عمومي درك رأي دهندگان درباره.   5 
 . زير بخش الف، يك نياز را ببينيد.    6
 . ببينيدباني بومي، را   هاي ديده  ي  سازمان  ي  نمونه تهيه شده توسط نامفرل براي تشريح اهداف، اصول راهنما و ديگر اطالعات الزم درباره              ، رساله 2ي   پيوست شماره.    7
 . بخش ت، كميته اي از راهبران و ساختار سازماني مردم ساالرانه را ببينيد.    8

 ب
 يك طرح عمومي

 ب

 راهنماي الف تا ي: بخش سوم



 

  مبارزات انتخاباتي؛– 5
هاي آموزشي براي بـرگـزار         آموزش به رأي دهندگان و برنامه      –  6

 كنندگان انتخابات؛
  رأي گيري و شمارش آرا؛– 7
  اعالم رسمي شمارش آرا؛ – 8
 .  انتصاب برندگان انتخابات– 9
 

هاي ديگري تقسيم بندي شوند       الزم است اهداف شما به زير هدف      
هاي مشخصـي دسـت        تا بتوان از آن طريق به فهرستي از فعاليت        

. يافت كه باعث دستيابي به اهداف اصلي سازمان خـواهـنـد بـود              
 ). را ببينيد2شكل (

. باشنـد   مشاهده، ارزيابي، گزارش دهي و طرفداري از اصالحات مي        
تـوانـنـد در         در خواهيد يافت كه هر يك از ايـن اهـداف مـي               

هاي انتخابـاتـي را        هاي گوناگوني كه قانون گذاري فرآيند       موقعيت
فهرستي از اين اتـفـاقـات        .   باعث خواهند شد، به كار گرفته شوند      

 :اصلي انتخاباتي از اين قرار است
  

   اتخاذ قانون انتخاباتي؛–1
  ثبت نام رأي دهندگان؛ – 2
  محدوده بندي رأي گيري براي مناطق مختلف؛– 3
 ثبت نام و سنجش كيفيت احزاب سياسي و سايـر شـركـت               –  4

 كنندگان در انتخابات؛
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بـه  .   فرض كنيد كه هدف شما افزايش سطح اعتماد عمومي نسبت به اعتبار فرآيند انتخاباتي در حال جريان اسـت                  
اي براي اطمينان از اين كه        تري را از جمله پيگيري برنامه       منظور تكميل چنين هدفي الزم است اهداف كوتاه مدت        

اي    ي برنامه همچنان كه در حال تهيه و توسعه.   ثبت نام رأي دهندگان به درستي صورت گرفته است، اتخاذ نمائيد          
انـد     هاي گذشته در گير بـوده        براي ثبت نام رأي دهندگان هستيد، فرض كنيد كه مشكالت اصلي كه در انتخابات             

 :شامل موارد زير هستند
 هاي ثبت نام رأي دهندگان؛ و   فواصل طوالني ميان ايستگاه–الف 
 . حذف نا درست اسامي تعداد قابل توجهي از اسامي از فهرست تهيه شده–ب 
 

 :گيريد كه اهداف مياني ديگر براي انتخابات شما شامل موارد زير هستند سپس در نظر مي
 50 كيلومتر به هر ايستگـاه در      100براي نمونه از هر ايستگاه در ( هاي ثبت نام رأي دهندگان   تغيير مكانهاي مربوط به ايستگاه–  1الف  

 ي مردم؛ و به منظور ايجاد سهولت امر ثبت نام براي عامه) كيلومتر
 . جلوگيري از تقلب در فرآيند مربوط به ثبت نام رأي دهندگان– 1ب 
 

ي آنها امكان تكميل اهداف مياني و به صورت غائي دستيـابـي بـه                  ايد كه به واسطه     اي از وظايف شده     در نتيجه، شما موفق به طرح برنامه      
 :شوند اين وظايف شامل موارد زير مي. نمايد اهداف اصلي را ميسر مي

 :تر نمودن مراكز ثبت نام رأي دهندگان  جانبداري از تغييرات در مقررات و قواعد انتخاباتي براي قابل دسترس– الف 1الف 
 هاي محلي؛ هاي گوناگون و يا مقاالت متنوعي به روزنامه  تسليم نامه– 1
  درخواست حمايت از احزاب سياسي؛– 2
 هاي پيشنهاد شده؛ يا  ديدار با مسؤالن دولتي و تشويق آنها براي حمايت از سياست– 3
 . گيرد ي مورد نظر به صورت جمعي مورد بحث و تبادل نظر قرار مي  سازماندهي يك تجمع بزرگ عمومي كه در آن مسأله– 4
 
 :ي باني فرآيند ثبت نام رأي دهندگان به وسيله  ديده– الف  ب
 جانبداري از اين انديشه كه فهرست ثبت نام شدگان در اختيار شركت كنندگان در انتخابات و همچنين عموم مردم قرار گرفته و بـه    –  1

 آنان مهلت كافي براي باز بيني و تجديد نظر روي قوانين الحاقي داده شود؛
 تان براي انجام اين كار؛ باني فرآيند ثبت نام و تشريح روش  اعالم قصد شما براي ديده– 2
 ي فرآيند تحت اجرا در مراكز محلي رأي گيري؛  هاي داوطلب براي مشاهده  استخدام، آموزش و به كار گيري نيرو– 3
 هاي مربوط به رأي دهندگان؛ هاي انجام شده براي تأئيد دقت فهرست ي تصادفي آماري قابل مالحظه از ثبت نام  بررسي يك نمونه– 4
 كسب اطمينان از قابل دسترس بودن فهرست ثبت نام شدگان توسط تمامي شركت كنندگان سياسي انتخابات به اين مـنـظـور كـه        –  5

 هاي ابتدائي اظهار نظر كنند؛ بتوانند نسبت به حذف برخي اسامي يا اضافه نمودن آنان پس از انجام بررسي
  پژوهش روي تمامي اسامي حذف شده از فهرست به منظور تأئيد صحت حذف آنها؛– 6
 هاي موجود؛ ي صحت و دقت فهرست  نوشتن و يا نشر يك گزارش جامع درباره– 7
 .اند، دوباره ثبت نام شوند ي يك ساز و كار براي كسب اطمينان از اين واقعيت كه اسامي كه به نا درستي از فهرست حذف شده  توصيه– 8
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 شوند؛  شكايات و موضوعات مورد بحث مطرح مي– 14
) شان بـاشـد     در صورتي كه نيازي به انجام(  انتخابات مجدد –  15

 شوند؛  برگزار مي
 . شوند هاي خود نصب مي  برندگان انتخابات در سمت– 16
 

ي سودمند قابل رويت كمـك        تقويم انتخاباتي به ايجاد يك وسيله     
تواند به شما در تعيين اين كه چه وقايعي نيازمند            نمايد كه مي    مي

باني هستند، چگونه طرح عمومي شما بايد سازماندهي شـود،         ديده
چه انواعي از منابع مالي و نيروي انساني براي انـجـام ايـن كـار                  
دراختيار خواهد بود و چه تمهيدات تجهيز و ارسال نيروئـي الزم             

 .باشد، ياري رساند مي
 

 ي بودجه توسعه
. اي نيز براي اين كار تـنـظـيـم شـود          همچنين الزم است بودجه  

 و هـم      9هاي مـورد انـتـظـار          ي مورد نظر بايد هم درآمد       بودجه
هاي مشخص را پـوشـش        هاي تعيين شده براي تكميل كار       سرمايه

هاي جديد، بر اساس باال بـودن يـا            غالباً در مورد نهاد   .   داده باشد 
پائين بودن درآمد طرح ممكن است چندين بودجه تهيه و تدارك           

ي مورد نظر مـطـرح         هائي كه بايد در بودجه      برخي از هزينه  .   شود
 :باشند شده و مورد مالحظه قرار گيرند شامل موارد زير مي

اي درگـيـر در          ي اجاره براي دفاتر محلي و منـطـقـه            هزينه –1
 هاي انتخاباتي؛ فرآيند

ها، وسائل تايپ و كـپـي يـا        از جمله رايانه  (  تجهيزات دفتري    –  2
 ؛)چاپ

 ؛)از جمله گرمايش و سرمايش، آب، برق و غيره( تسهيالت – 3
  حقوق براي كاركنان تمام وقت يا پاره وقت؛ – 4
هـاي تـلـفـن،          از جمله صورت حسـاب     ( ي ارتباطات      هزينه –  5

اي، ساير تـجـهـيـزات         هاي نصب، نمابر، وسائل ارتباط رايانه       هزينه
 ؛)ي پست و غيره الزم، هزينه

مانند خود كار، كاغذ، نوار چسـب،        (  تجهيزات و لوازم دفتري      –  6
 ؛)منگنه و غيره

هاي   هاي تبليغاتي، كارت    هاي چاپ و كپي براي بروشور        هزينه –  7
هـاي آمـوزشـي و           هاي بزرگ، دستور العـمـل       شناسائي، اعالميه 

 گزارشها؛
در ( باني واقعي     هاي سفر براي استخدام، آموزش و ديده         هزينه –  8

 ؛ )عمل
از جمله كرايه كـردن      ( هاي ويژه     هاي مربوط به رويداد      هزينه –  9

 ؛ و)وسائل الزم، غذا، تجهيزات صوتي و غيره
مانند حسـابـداري، وكـالـت،        ( اي    هاي خدمات حرفه     هزينه –  10

 ). اي و غيره هاي حقوقي، متخصصان رايانه مشاوره

هـاي    ها و روش    هاي دوم و سوم اين بخش به تشريح برنامه          قسمت
باني ثبت نام رأي دهندگان و دستيابي بـه ديـگـر اهـداف                   ديده
پيش از آن، پيشنهادات عـمـومـي زيـر را              .   پردازد  باني مي   ديده
 . ي چگونگي به كار گيري اين طرح مورد توجه قرار دهيد درباره

 
 چگونه يك گاهشماري انتخاباتي فراهم سازيم

باني انتخاباتي بايستي به خوبي برنامه ريزي شـده           يك تالش ديده  
هاي تـعـيـيـن شـده          و سازماندهي گردد تا بتواند به تمامي تاريخ       

به عنوان يك گام مقدماتي الزم    .   مربوط به فرآيند انتخاباتي برسد    
هـاي     است تقويمي تدارك ديده شود كه در آن تمـامـي تـاريـخ              

هاي زماني مشخص در طول انتخابات، مانند آنچـه           حساس و دوره  
شود، شناسائي شـده و مـطـرح         در زير به عنوان نمونه مطرح مي 

 :مثالً اين كه در چه زماني. گردند
 قوانين انتخاباتي و قواعد احزاب سياسي به بحث گـذاشـتـه              –  1

 اند؛ ي اجرا در آمده شده، تعيين شده و به مرحله
  زمان دقيق بر گزاري انتخابات اعالم شده است؛– 2
  كميسيون ملي انتخابات به سمت خود منصوب شده است؛– 3
هاي انتخاباتي از    هاي درگير در امور مربوط به فرآيند       سازمان –  4

باني انتخابات بايستـي بـا صـاحـب             هاي بيطرف ديده    جمله گروه 
 اختياران انتخاباتي درست ثبت نام شوند؛ 

  رأي دهندگان بايد ثبت نام شوند؛– 5
 عموم امكان باز بيني، تأئيد و تغيير فهرست ثبت نامـي رأي              –  6

 دهندگان را خواهند داشت؛
توانند رأي گـيـري        هاي انتخاباتي مي     احزاب سياسي و نامزد    –  7

 كنند؛
ي رسمي مبارزات انتخاباتي، به ويژه با در نظر گـرفـتـن          دوره –  8

هاي سياسي در نظر گرفـتـه         آخرين مهلتي كه براي انجام فعاليت     
تـوان بـه       براي نمونه مي  ( پذيرند    شده است، آغاز شده و پايان مي      

آشكار سازي نتايج رأي گيري آماري پيش از انتـخـابـات، زمـان               
هاي تبليغاتي براي مبارزات انـتـخـابـاتـي، حضـور               بندي همايش 

هاي جمعي و مواردي از ايـن          هاي انتخاباتي در جلوي رسانه      نامزد
 ؛)قبيل اشاره نمود

 برگزار كنندگان رسمي انتخابات استخدام شده و براي انجـام           –  9
 شوند؛ وظيفه آموزش داده مي

بانان درخواست تأئـيـد       هاي اخذ رأي و ديده       ناظران صندوق  –  10
 نمايند؛ مي
هـاي اخـذ رأي پـخـش              لوازم ضروري انتخاباتي در محل     –  11
 شوند؛ مي
 پذيرد؛  رأي گيري صورت مي– 12
 گردند؛ شوند، تنظيم شده و اعالم مي  آرا شمارش مي– 13
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شناسائي و رفع مشكالتي كه هنگام برنامه ريزي و مراحل اجرائـي         
. باني پيش خواهند آمد، بـاز خـواهـد بـود               از عمليات كلي ديده   

همچنين به ياد داشته باشيد كه برخي مفاهيم هماهنگي بايد در            
مـحـلـي و      ( ارتباط ميان افراد درگير در ميدآنهاي عـمـلـيـاتـي              

ايـن  .   و افراد مشغول در دفاتر مركزي، متمركز گـردنـد        )   اي  منطقه
امر، نمايندگان هر يك از اين مناطق را براي شناخت آن چـيـزي              

افتد، مجهز سـاخـتـه و بـه              كه در ميدآنهاي عملياتي اتفاق مي     
هـاي الزم بـراي آن            اطمينان يافتن از دريافت توجه و حمايت      

 . رساند مناطق، ياري مي
 

  ارزيابي و بازبيني طرح
هاي   سازيد و فعاليت    هنگامي كه تقويم انتخاباتي خود را فراهم مي       

ي زمـانـي    كنيد، الزم است همچنين برنامه   الزم را برنامه ريزي مي    
هاي تعيين شده براي تكميل هر يك  مشخصي نيز كه در آن تاريخ

چنـيـن   .   گردند را نيز به وجود آوريد       هاي الزم معين مي     از فعاليت 
اي    ي زماني شما را قادر خواهد ساخت كه به ارزيابي دوره             برنامه

هاي خود پرداخته و تغييـرات الزم را بـر اسـاس                  اجرائي طرح 
ي برنامه، در طـرح        تان در دستيابي به اهداف تعيين شده        موفقيت

هاي ارزيابي طرح كلي پاسخگوئي       يكي از روش  .   كلي اعمال نمائيد  
باشد كه شـامـل مـوارد زيـر              هاي مشخص مي    به برخي پرسش  

 :شوند مي
 آيا به نتايجي كه از ابتدا برنامه ريزي شـده بـودنـد دسـت                  –  1

توان به تعداد داوطلبان استخـدام شـده،           براي نمونه مي  ( ايد    يافته
هاي تبليغاتي پخش شده، جلسات آموزشي برگزار شـده و              آگهي
 ؟)غيره

 آيا افراد در استخدام شما و يا كساني كه به طور داوطلـبـانـه           –  2
هاي  مشغول همكاري هستند امكان رسيدگي به وظايف و مسؤليت

 شخصي خود را دارند؟
ي مـثـبـتـي بـه           هاي خبري و عموم مردم به گونه         آيا رسانه  –  3

 دهند؟ هاي شما پاسخ مي تالش
هاي طرح خـود را در            آيا منابع كافي براي دستيابي به نياز       –  4

 اختيار داريد؟

باني بومي سازماندهي خود را از طريق يكـي           هاي ديده   بيشتر گروه 
 : رسانند هاي اساسي زير به انجام مي از رويكرد

هاي مدني كه از پـيـش          انتقال يا باز شكل دهي يكي از گروه        –  1
شـان     هائي كه تمركز اصلي     اند به يكي از سازمان      موجوديت داشته 

هائي معمـوالً شـامـل         چنين گروه .   باني انتخابات در راه است      ديده

در صورت دسترسي به تجهيزات و خدماتي كه بدون انـتـظـار از               
انـد،     هائي اهدا شـده     وجه نقدي توسط نيكوكاران براي چنين كار      

 در هر رويـدادي    10. ها را گرفت   توان جلوي برخي از اين هزينه       مي
الزم است عمليات سيستمي براي قدرت بخشيدن به كساني كـه            
توانائي خرج كردن بودجه را دارند و همچنين مسـتـنـد سـازي                

هاي مالي براي به انجام رسـانـدن كـارآمـد و                ها، مشاركت   درآمد
همچنين شهرت شما بـراي  . كاراي عمليات مورد نظر، داشته باشد 

اي، بـه طـور قـابـل              مديريت خوب و شفاف و حسابداري حرفه 
اي در شكل گيري اعتبار گروه براي نظارت انتخابات مؤثر            مالحظه

 . خواهد بود
 
 مديريت طرح 

هـاي بـا        كنيد شهرت خود را در انجام كار        در حالي كه سعي مي    
كيفيت و معتبر حفظ كنيد، خود را تنها محدود بـه پـذيـرفـتـن                 

شـان در مـورد          هائي بكنيد كه امكان به انجام رسانـدن         مسؤليت
. هاي تعيين شده وجود داشته بـاشـد         دستيابي به اهداف و فعاليت    

شان زماني ميسر خواهد بود كه امكانات         اهداف بيشتر امكان انجام   
 . شان در اختيار باشد و منابع الزم براي حصول

باني همواره بيشتر از آن كه دستـرسـي بـه              در يك عمليات ديده   
. ها وجود داشته باشد، كار وجود دارد        نيروي انساني براي انجام كار    

در چنين شرايطي ضروري است كه وقت خود و نيروي انساني در            
ي انجام موارد زير، مديريت       اختيار خود را به طرز كارائي به وسيله       

 :كنيد
ها به افراد گوناگون عمليات مورد نظر خود           واگذاري مسؤليت  –  1

هاي عملياتـي يـا عـالئـق            ي جغرافيائي، مهارت    بر اساس منطقه  
ي عملـيـاتـي       شخصي، به ويژه در جائي كه اهداف متعدد و برنامه         

 پيچيده و چند جانبه در دست اجرا باشد؛ و 
هاي گوناگون سازمان براي حصول اطمينان   هماهنگي فعاليت –  2

ي متعدد به صورتي كارا، مطابق بـا           هاي چند جانبه    از اين كه كار   
ي گذشته و در هماهنگي با اصول راهنماي شما،           روند تعيين شده  

 . رسند به انجام مي
ها يك شخص يا گروهي از افراد را بـراي             در برخي موارد، سازمان   

ها ميان عناصر گوناگون يك عمليـات   هماهنگي اطالعات و فعاليت   
هاي متعددي بـه      در حالي كه فعاليت   .   نمايند  باني منصوب مي    ديده

طور هم زمان در سطوح مختلف در حال انجام هستند، چـنـيـن               
اقدامي به بيشينه شدن جريان اطالعات بـه سـمـت تصـمـيـم                  

 . ها و تخصيص منابع به صورتي كارا كمك خواهد نمود گيرنده
تواند از طريق زمان بـنـدي         هاي الزم در اين شرايط مي       هماهنگي

هاي مشـخـص،    هاي متناوب و متواتر با افراد مسؤل براي كار     ديدار
هـاي انسـانـي بـه            شامل مديران دفاتر و تجهيز و ارسال نـيـرو         

هـا و      از طريق همين ديدار   .   ، صورت پذيرد    شان    هاي درست   جايگاه
توان اطمينان حاصل نمود كه خطوط ارتباطات براي          ها مي   نشست
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يك ساختار سازماني كارآمد در يك مدت زمان كـوتـاه مـربـوط               
 . باشد مي

از طرف ديگر يك سازمان تازه تأسيس شده نسبت بـه تـجـمـع                
هـاي     ها نيازي به بازنگري و تـطـبـيـق روش              گروهي از سازمان  

هـاي    همچنين گروه .   هاي مديريتي گوناگون ندارد     سازماني و شيوه  
جديد نگراني براي وجود تعلقات سازمـانـي و شـهـرتـي بـراي                  

به عـالوه،    .   هاي سياسي موجود نخواهند داشت      شان با نهاد    ارتباط
هاي جديد غالباً انفجاري از عالئق و هيجاناتـي را تـجـربـه                  گروه
هاي دشواري از جـملـه    تواند كار كنند كه در شرايط خاصي مي   مي

هاي خبري را آسان      استخدام، انتقال داوطلبان و جلب توجه رسانه      
 ).  را ببينيد4شكل . (سازد

 5اما هنوز، برپا سازي يك سازمان جديد آنچنان كه در شـكـل                
 . شود نشان داده شده است، كار بسيار دشواري محسوب مي

باني شما    هاي ديده   عالوه بر انتخاب الگوئي براي سازماندهي تالش      
بايد ساختاري سازماني پديد آورده، باعث استـخـدام و آمـوزش              

زير بـخـش     .   نيروي انساني شده و منابع الزم را جمع آوري نمايد         
 . پردازد بعدي به تشريح نقش و ساختار مديريت سازمان شما مي

 

هاي خريـد   هاي حقوق بشر، مجموعه اتحاديه:   هائي از قبيل  سازمان
هـاي     اي و گـروه     هاي حرفه   هاي مذهبي، انجمن    و فروش، سازمان  

باشند، با اين حال ممكن است چـنـيـن كـاري از                 دانشجوئي مي 
 ها نيز قابل انجام باشد؛ طريق انواع ديگري از سازمان

بـانـي       ايجاد يك سازمان جديد كه به كلي خود را وقف ديده           –  2
 بيطرف از انتخابات نموده است؛

ي تلفيقي از چندين سـازمـان           ايجاد يك اتحاديه يا مجموعه     –  3
باني انتخابات بـا هـم مشـاركـت          شان براي ديده     مختلف كه اعضا  

 .كنند مي
 

كنيد وابستگي زيادي بـه بسـيـاري           مدل سازماني كه انتخاب مي    
اعم از نيروي انسانـي   ( دسترسي به منابع گوناگون     .   مالحظات دارد 

هاي سـيـاسـي تـنـهـا            هاي تخصصي و شهرت     ، توانمندي ) و مالي 
معدودي از عوامل وابسته به رويكرد انتخابي شمـا را تشـكـيـل                

ها نقاط قوت و ضعف مربـوط بـه            هر يك از اين رويكرد    .   دهند  مي
 . خود را دارند

ي مدني عموماً از عوامل گوناگونـي از           مؤسسات موجود در جامعه   
هاي سازماني جا افتاده، مديران و اعضاي با تجـربـه،             جمله ساختار 

شناخت و شهرت عمومي و در بعضي موارد منابع مالي و مـادي               
با اين وجود، در برخي مـوارد       .   باشند  مند مي    اي بهره   قابل مالحظه 

. توانند مشكالتي را فـراهـم آورنـد          هاي مثبت مي    همين مشخصه 
هـا و احـزاب          ها، گـروه    براي نمونه، وجود روابط با ساير سازمان      

سياسي و يا داشتن معروفيت به سبب جانبداري از يكي از ايـن               
هـاي آيـنـده         ها و همكـاري  تواند مانع فعاليت  قبيل مؤسسات مي  

توانند داراي تـداخـل    هاي موجود مي به طور مشابه، سازمان  .   بشود
ها بوده يا نسبت به تعهد براي واگذاري منابع الزم به منظور              اوليت

در .    باشنـد  11تفاوت باني موفق انتخاباتي، بي       حفظ يك تالش ديده   
اي سازماني مسؤليت انجام كار را بـه عـهـده             مواردي كه مجموعه  

ها از طريـق مـذاكـرات          گيرد، اگر الزم باشد كه تمامي تصميم        مي
هاي مختلف انجام شوند، ممكن است  طوالني ميان رهبران سازمان

 ).  را ببينيد3شكل . (پيچيدگي ديگري نيز در آينده ايجاد شود
توانـد    در مقايسه با ساير شرايط، راه اندازي يك سازمان جديد مي          

همچنين، دوران كودكي هر نهاد سـازمـانـي بـا             .   وقت گير باشد  
اين عـدم    .   باشد  احتمال زياد با يك دوران بي اطميناني همراه مي        

هاي ابـتـدائـي سـازمـان بـراي              قطعيت به طور طبيعي از تالش     
ي طـرح       هاي ارشد و اجرائي، تـوسـعـه          استخدام مديران و افسر   

عملياتي، جستجو براي منابع مالي و مواردي از اين دست نشـأت             
هاي بسيار دشوار به طور ويژه اسـتـخـدام            يكي از چالش  .   گيرد  مي

مديران صاحب نفوذ، تأثير گذار و مهم براي مشـاركـت در ايـن                
 مهم آن است كه اين افـراد بـه طـور              –باشد    سازما ن جديد مي   

شان نسبت به يك جـنـاح سـيـاسـي              چشمگيري براي جانبداري  
ي  چالش قابل توجه ديگر به توسعه.   مشخص شهرت نداشته باشند   
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سازمان بسيار خوب كميسيون حقوق بشر 
نظارت بر انتـخـابـات سـال         )   اچ آر سي  ( 

اچ آر   .    پاكستان را بر عهده داشت     1993
سي به عنوان يك سازمان مـوجـود كـار           
كردن به تنهائي را براي انجام مسـؤلـيـت          

ي   اي و غير جانبدارانه     ي حرفه   خود برگزيد تا به اين ترتيب وجهه      
با توجه به شرايط عضويت مـحـدود        .   سازماني خود را حفظ نمايد    

هـا و       باني تمامي جنـبـه   خود، اچ آر سي دريافت كه امكان ديده 
به اين ترتيب، اچ آر سي تصميم       .   مناطق كشور را به تنهائي ندارد     

هاي خـود را بـر           هاي خود پرداخته و تالش      به رده بندي اوليت   
اي از مشـكـالت    سابقه)   1:   ( مناطقي متمركز ساخت كه در آنها يا      

ي   احتمال حصول يك نتيجه   )   2( جدي انتخاباتي وجود داشت، يا      
 . رفت بسيار نزديك انتخاباتي مي

 كشور مكزيك رهبران چند سازمـان مـدنـي           1994در انتخابات   
 95000ي نمايـانـگـر از           باني يك نمونه    موجود تصميم به ديده   

به منظور هماهنـگـي   .   را گرفتند)    ايالت32در ( ايستگاه اخذ رأي   
هاي مربوط به استخدام، آموزش و به كار گيـري تـعـداد                فعاليت

هاي مـورد نـظـر،          كافي از داوطلبان براي پوشش دادن ايستگاه      
ي    ها تصميم به شكل دهي يك مـجـمـوعـه            رهبران اين سازمان  

 سازمان منفرد را به هم مـتـصـل      400مدني گرفتند كه بيش از  
 . نمود مي

 3شكل 

 پ

 . ي  اين موضوع زير بخش ث مربوط به اعتبار را ببينيد براي بحث بيشتر درباره. 11

 راهنماي الف تا ي: بخش سوم
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هـاي     هاي متمادي براي تصدي كامل دولت و نـهـاد        كشور آلباني پس از سال1992 و   1990هاي سال     انتخابات
به اين ترتيب   .   ي مدني توسط حزب سوسياليست اين كشور، براي مشاركت و رقابت چند حزبي باز شده بود                 جامعه

ي قدرت مرتبـط شـده         هاي مدني موجود به نحوي با حزب در دست دارنده           ها، تمامي سازمان    و در خالل اين سال    
 شده بودند بـه    1992افراد مستقلي كه در اين كشور عالقه مند به تدارك يك نظارت بيطرف براي انتخابات                . بودند

در يـك  .  باشد اتخاذ اين تصميم رسيدند كه تنها رويكرد معتبر براي انجام اين كار راه اندازي يك سازمان جديد مي 
هـا،   بان شامل افراد عضو اتحاديه  ديده2100ي آلباني براي فرهنگ مردمساالرانه اقدام به استخدام و آموزش     ي كوتاه سه ماهه، جامعه      دوره
داوطلبان با موفقيت به نظارت بر رأي گيري و شمارش آرا شدند و نخستين سازماني بودند كه مـوفـق   . ها، دانشجويان و سايرين نمود  معلم

 . به اعالم نتايج مشروط انتخابات ملي شدند

 4شكل 

الملـلـي مـردود دانسـت،           وقتي كنث كائوندا، رئيس جمهور زامبيا، درخواست مخالفان را براي حضور ناظران بين            
 . را پيشنهاد نمودند) زي آي ام تي(باني مستقل زامبيا  گروهي از افراد اين كشور ايجاد تيم ديده

.  به عنوان يك نهاد مدني و زير قانون زامبيا، تأسيس شـده بـود               1991زي آي ام تي پيشتر از آن در جوالي سال           
اي از جـملـه          هاي بسيار برجستـه  باني مستقل زامبيا به استخدام گروهي از مديران كه از ميان زامبيائي تيم ديده 

تاجران، نمايندگان قانون، پزشكان، حسابداران و معماران از ميان مشاغل و همچنين دو رهبر دانشجوئي و چنديـن      
 . ي روحانيون برگزيده شده بودند، اقدام نمود عضو از اعضاي جامعه
بسـيـاري از اعضـاي        .   باني مستقل زامبيا با برخي مشكالت داخلي زود هنگام مواجه گرديد            با اين وجود تيم ديده    

ي روحانيون و ديگران آن را به داشتن ارتباط غير ضروري با نيروي رأس كـار و                     طبيعي زي آي ام تي شامل دانشجويان و اعضاي جامعه         
هاي حقوقـي در گـروه          ي روحانيون و انجمن     اگر چه زي آي ام تي نمايندگاني را از جامعه         .   تحت تأثير بودن حزب حاكم، محكوم نمودند      

شود اصرار ورزيد و مدعي شد كه تمامي اعضاي انجـمـن              ي خود داشت بر اين موضوع كه يك سازمان چتري محسوب نمي             تصميم گيرنده 
با ايـن وجـود،     .   اند  شان برگزيده نشده    هاي متبوع   هاي شخصي خود مشغول به كار هستند؛ و به عنوان نماينده گروه             اش در ظرفيت    راهبري

در اوائـل  .   هاي مدني در پي يك نقش سازماني براي خود در مواجهه با اين فرآيند شدند       هاي حقوقي و ساير گروه      نمايندگان كليسا، انجمن  
كردند، وادار بـه     ي كليسا كه در انجمن راهبري خدمت مي هاي متوجه زي آي ام تي افزايش يافت سه نماينده سپتامبر وقتي كه نارضايتي   

 . استعفا شدند
بـه هـم     )   زد اي ام سـي سـي         ( باني انتخابات زامبيا      ي هماهنگي ديده    در پايان سپتامبر، شش سازمان زامبيائي براي شكل دهي كميته         

ي اين كميته دو نماينده از درون خود براي خدمت دهي به عنوان عضوي از اعضاي انجمن       هاي تشكيل دهنده    هر يك از سازمان   .   پيوستند
هاي سـيـار بـراي          هاي آموزش متعددي به چاپ رساند، تيم        باني انتخابات زامبيا دستور العمل      ي هماهنگي ديده    كميته.   راهبري برگزيدند 

هاي خودشان و هـمـچـنـيـن            هاي مربوط به فعاليت     اي براي انتقال پيام     آموزش داوطلبان از سراسر كشور اعزام داشت و از امكانات رسانه          
باني انتخابات زامبـيـا شـركـت           ي هماهنگي ديده     نفر در جلسات آموزشي كميته     3500چيزي حدود   .   هاي شهروندي بهره گرفت     مسؤليت
 . نمودند

ها عايدشان شد، همان مردم زامبيا بودند كه با اعتماد كافي به فرآيند انتخاباتي مورد نظر به پـاي                     كساني كه در واقع سود اصلي اين تالش       
ها در كشـور      هاي انتخاباتي به عنوان يكي از اجزاي اين گونه فرآيند           باني مستقل فرآيند    از همان زمان به بعد، ديده     .   هاي رأي رفتند    صندوق

 . زامبيا بوده است
 

بـر  )   1992و مركز كارتر در دانشگاه اموري در سـال        .   د. م. م  ( 68-69 و 63-64 در زامبيا، منتشر شده در اكتبر همان سال، صفحات           1991اين قطعه از انتخابات ملي سال       
 . گرفته شده است

 5شكل 

 پ
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هائي براي مديريت امور مربـوط       هاي مردمساالرانه و فرآيند     ساختار
براي نمونه، قوانين   .   اند، منتفع خواهد گرديد     به آن صورت پذيرفته   

هـاي     مثالً اين كه براي اتخاذ تصمـيـم       ( مورد موافقت همه جانبه     
يا اسـاس    )   هاي رأي گيري به كار برده خواهند شد  اساسي فرآيند 

اي كارا و      ها به شما براي گفتگو و حل مسائل دشوار به شيوه            نامه
ي جـايـگـزيـن كـه در آن                گزينه 13. كارآمد كمك خواهد نمود   

هاي تـالش شـمـا بـراي            هاي غير مردمساالرانه از مشخصه      روش
تواند شما را در مقابل اتهاماتي مبني بر به           گردند، مي   باني مي   ديده

در بـعـضـي      .   هاي دو گانه آسيب پذير سـازد        كار گيري استاندارد  
ها و يا ائتالفهـا را         موارد اين پديده، برخي اعضاي برجسته كميته      

وادشته است از چنين اقدامهايي كناره گيري كنند و يا دست بـه              
تواند باعث شرمساري اعضاي      چنين وقايعي مي  .   انتقاد از آنها بزنند   

 . گروه و يا از بين رفتن اعتبار كلي آن گردند
شـود، الزم اسـت          در شرايطي كه سازمان جديدي ايجـاد مـي         

ي    هايي براي كسب اطمينان از امكان پذيري قانوني مؤسسـه           گام
هاي تصميم گيري، بـر     شما براي پذيرش اعضاي جديد در فرآيند     

همچنين تشويق به در بر گيري اعضاي گوناگـون از     .   داشته شوند 
هاي گوناگون مذهبي و      هاي مختلف جغرافيائي، نژادي، فرقه      بخش
هاي متنوع كشور و همچنين ايجاد تعادلي ميان اعضاي زن         بخش

در صورتي كـه    .   باشد هائي، بسيار مطلوب مي و مرد چنين سازمان   
كند، سـهـولـت پـذيـرش            گروه شما در سطحي ملي فعاليت مي      

هاي جديد در اين سازمان از سراسر دنيا نيـز از اهـمـيـت              بخش
همـچـنـيـن الزم اسـت اتـخـاذ              .   اي بر خوردار خواهد بود      ويژه

ي آنها رهبران محلـي و         اي كه به واسطه     هاي مردمساالرانه   فرآيند
ي رهبري نيز نهايتاً پس از خـدمـت            ملي، از جمله اعضاي كميته    

 . شوند، از نظر دور نماند هاي خود، كنار گذاشته مي دهي در سمت

ي    نخستين گام در سازماندهي يك عمليات غـيـر جـانـبـدارانـه              
باشد كـه      اي مي   ي شكل دهي كميته     باني بومي در بر گيرنده      ديده

چـنـيـن    .   تمامي تصميمات اساسي عمليات را هدايت خواهد نمود    
ي اجرائي، انجـمـن راهـبـري،           اي به يكي از عناوين كميته       كميته

بـه طـور     .   شـود   ي هدايت ناميده مي     انجمن هماهنگي و يا كميته    
بان يك فرد را به عنـوان رئـيـس ايـن           هاي ديده   مرسوم، سازمان 

كميته و همچنين افراد ديگري را به عنوان نايب رئيـس، مسـؤل              
هاي كوچـكـتـر       همچنين كميته .   گزينند  امور مالي و منشي بر مي     

موردي نيز براي مواجهه با مشكالت ويژه از قبيل جمع آوري پول، 
هاي عملياتي داخلي و       ي فرآيند   استخدام، ارتباط با دولت، توسعه    

 . گيرند مواردي از اين قبيل شكل مي
هاي برجسته بـراي      نمي توان به اهميت به ميدان آوردن شخصيت       

شـهـرت و اعـتـبـار          .   ها تأكيد بيشتر از اندازه نـمـود        اين كميته 
اي مقبوليت قانوني اين تـالش را          شخصيتي اعضاي چنين كميته   

تضمين نموده، شهروندان معمولي را براي پيوستن به اين تـالش            
ترغيب نموده و جدي گرفته شدن اين كميته را از جانب دولـت،              

هاي جمعي    كميسيون انتخابات، احزاب صاحب نفع در آن و رسانه        
اي نـبـايـد لـزومـاً داراي             اعضاي چنين كميته  .   نمايد  تضمين مي 

ي كاري و تاريخي در امور سياسي داشته باشند؛ در عـوض               سابقه
هاي فـرهـنـگـي در          به كار گيري ورزشكاران معروف يا شخصيت      

ي مورد بحث كمك      تواند به تبليغات براي كميته      صورت امكان مي  
 ).  را ببينيد6شكل . (نمايد

ي مديران منوط به اين كه چگونه در اذهان ترسـيـم              نقش كميته 
ها گوناگوني را از جمله موارد زير بـر           تواند مسؤليت   شده باشد، مي  

 :عهده داشته باشد
  استخدام يك مدير اجرائي؛– 1
 توسعه و ايجاد اهداف، اصول راهنما و طرح ابـتـدائـي بـراي               –  2

 باني انتخابات؛ ديده
 باني؛  باز بيني و در صورت لزوم تخليص طرح ديده– 3
  تعيين بودجه؛– 4
  جمع آوري و تأمين منابع مالي؛– 5
 هاي عمومي؛  تعيين گزاره– 6
 برقراري ارتباطات با اعضاي دولت، رهبران سياسـي، سـايـر             –  7

 المللي؛ و هاي بين هاي مدني و جامعه سازمان
توان   براي نمونه مي  ( هاي قانوني براي عمليات        فرض مسؤليت  –  8

به تأمين امنيت ثبت نام رأي دهندگان و كسب اعـتـبـار بـراي                 
 ).باني اشاره نمود عمليات ديده

 
هائي كـه بـراي اتـخـاذ             سازمان يا تجمع سازماني شما از تالش      
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اي از راهبران و ساختار  كميته
 12سازماني مردمساالرانه 

اسامي و حـرفـه مـديـران بـرخـي از               
باني بيطرف قابل ذكر از       هاي ديده   سازمان

 : 14اين قرار است
، زه كانسـپـيـسـون     نامفرل، فيليپين، خو  

تاجر كليدي و فعال اجتـمـاعـي و پـدر             
 روحاني آنتونيو فورتيش، يكي از رهبران بزرگ كليسا؛ 

ي    ، هماهنگ كننـده   سرجيو مولينا كميته انتخابات آزاد، شيلي،     
 ارتباطات ملي و وزير سابق؛ 

، منشي اجـرائـي انـجـمـن           رنه ريكالده سي اي دي، پاراگوئه،     
 ها؛ كاتوليك

ي يـك شـوي         ، بر گزار كننده    كورك كوركيان  بافه، بلغارستان، 
 تلويزيوني موفق و محبوب؛

، رهـبـر     فوستون ساكـاال  ضد اي ام سي سي، زامبيا، عاليجناب        
 اعضاي اونجليك زامبيا؛ و 

، ديپلمات سابـق و فـعـال        مصطفي نومنان سي اف اي، يمن،    
 .حقوق بشر
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نمائيد؛ مـواد،      هاي خود را با ديگران هماهنگ مي        ايد يا كار    را داده 
اي    هاي اجرائي را از يك مـنـبـع ويـژه             منابع مالي و يا راهنمائي    

ها، تقريبـاً در ارتـبـاطـات            نمائيد؛ يا در برخي محيط      دريافت مي 
مانند مسؤالن رسمي دولت و يا رهـبـران         ( متواتري درگير هستيد    

 ). احزاب سياسي
هاي ديگر جـزو       ايجاد و نگهداري ارتباطات با مؤسسات و سازمان       

باني محسوب شده و خود به خود اعـتـبـار              هاي ديده   ذاتي فرآيند 
با اين وجود، الزم است مراقب اعتـمـاد   .   برند  شما را زير سؤال نمي    

بيش از حد به هر شخص و گروهي با تمايالت خـاص سـيـاسـي                 
اگـر  .   هايي دوري كنيـد     ي بي اندازه به چنين نهاد       باشيد و از تكيه   

باني الزم است ارتبـاط       هاي ديده   تصميم شما بر آن است كه تالش      
اي را      خود را با تمايالت جانبدارانه مرتبط سازند، احتياطات ويژه        

براي حصول اطمينان از اين واقعيت مبذول داريد كه تصوير نهائي      
نتايج متوازن و متعادل بوده و در جهت منافع هيچ يك از شركـت       

 ).  را ببينيد7شكل . (اند كنندگان در انتخابات شكل نگرفته
باني   وقتي در حال جمع آوري پول براي تأمين مالي عمليات ديده          

هستيد، متوجه اين واقعيت باشيد كه استفاده از منابع ارائه شـده     
توسط كساني كه منافع شخصي يا گروهي در نتايج حاصل از ايـن      
فرآيند انتخاباتي دارند چنين پنداشتـي را در نـظـر مشـاهـده                  

هـاي     نمايد كه شما به نحوي مديون سـازمـان          كنندگان ايجاد مي  
تواند حتي زمـانـي     اين پديده مي15. باشيد ي خود مي كمك دهنده 

هاي صورت گرفته بدون هيچ گونه توقعي از          اتفاق بيافتد كه كمك   
هاي مـالـي از      اگر كمك.   طرف مشاركت كنندگان ارائه شده است     

كنيد كه به طور مشخصي طرفدار عالئق         طرف گروهي دريافت مي   
هاي طرفدار ديـگـر        خاصي هستند، سعي نمائيد با دعوت از گروه       

هـاي بـرابـري از          براي مشاركت و اصرار بر اين واقعيت كه تالش        
ايد،   هاي صاحب منفعت در اين فرآيند انتخاباتي نموده         تمامي گروه 

 . بر عدم تمايل خود به سمت و سوي مشخصي صحه بگذاريد
ايـن  ( الزم است به طور دائم تصوير بيطرفي خود را تبليغ نمائيد             

امر گاهي اوقات با واژگان ديگري از جمله مستقل، غير جانـبـدار،             
اعتبار سازمانـي  ). غير سياسي، خنثي و هدفگرا نيز قابل بيان است 

تان و    ي راهبري   شما تا حد بسيار زيادي تحت تأثير تركيب كميته        
نيك نامي يا بدنامي رؤسا همچنين عملكرد و شهرت كـاركـنـان              

 درست مانند رويكردي كـه       16. تان خواهد بود    ي باالي سازمان    رده
هاي مـالـي از         هاي گروهي يا دريافت كمك      براي تشكيل انجمن  

شود، الزم اسـت از تشـكـيـل             هاي مختلف اعمال مي     طرف گروه 
رسد اعضاي آن طرفدار  هاي راهبري كه آنچنانكه به نظر مي      كميته

ها و خواهان منافع گروه يا حـزب خـاصـي هسـتـنـد،                    سياست
 ).  را ببينيد8شكل . (جلوگيري شود

به همان سياق، كارمندان و ساير اعضاي داوطلب سازمان شما نيز           
بايد از كار كردن و حتي به نمايش گذاردن عمومـي حضـور در                

ي خود براي موفقيت يا شكست حـزب سـيـاسـي               صحنه و عالقه  
ي    مسـألـه  .   اي جلوگيري نمايند    مشخص و يا نامزد انتخاباتي ويژه     

بان انتخابات بـايسـتـي        اساسي و ابتدائي يك سازمان بيطرف ديده      

باني باعث افزايش كارآمدي     نمايش تصويري از اعتبار عملكرد ديده     
عمليات نظارت شده و در نتيجه، نقش اساسي در تصميم گـيـري             

اعتبار كاري شما خدشه دار خواهد شد اگر يكي از           .   كند  بازي مي 
 :موارد زير اتفاق بيافتد

هاي جانبدارانه همراه باشيد و يـا چـنـيـن               با يكي از گرايش    –  1
 برداشتي را به عموم القا نمائيد؛

هاي اجرائي به كار بسته شـده           توضيحي براي اهداف و روش     –  2
 تان نداشته باشيد؛ در اقدامات

تان بر گزيـده   هاي  روش اجرائي نا درستي را براي انجام تالش       –  3
 باشيد؛

 تواني به انجام برسانيد؛ و  وظايف اجرائي را با نا– 4
هاي خود را پخش ننموده و براي خود  ها و فعاليت  گزارش كار– 5

 . نگه داريد
 

دست كم چهار گام اساسي براي ايجاد و نگهداري اعتبـار كـاري              
 .شما وجود دارد

 
هـاي     استقالل خود را از گـروه      (   حفظ استقالل و بيطرفي   

طرفدار حفظ نموده و تصوير بيطرفي از خود را تـبـلـيـغ              
توانند چه پيش و يا حين        باني شما مي    هاي ديده   تالش )نمائيد

ايـن  .   هاي ديگـري هـمـراه بـاشـد            برگزاري انتخابات، با سازمان   
تشكيل يك انجمن گروهـي   :   آيد كه شما    ارتباطات زماني پيش مي   
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، يك دستور العمل )انتخابات و ما(بر گرفته از لز الكسيون ا نو . ي راهبران در هنگام كار كميته
 . آموزشي تهيه شده توسط فصل گردس گينه
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 . نمايد اش بسيار جدي عمل مي ارتباط با آرمĤنهاي سازماني
هاي گـروه      ي تالش   همچنين به اشتراك گذاشتن اطالعات درباره     

نشـر  .   بـاشـد     شما پس از به انجام رساندن كار بسيار ارزشمند مي         
هـاي   ها و فعاليت    ي دست يافته    گزارشهاي مكتوب و شفاهي درباره    

اش كمك نمـوده      هاي  تان براي مستند سازي موفقيت      شما به گروه  
هاي جمعي و ساير مالحظه گـران         و مرجعي سود مند براي رسانه     

 18. آورد انتخابات فراهم مي

 هاي اجرائي كسب اطمينان از معتبر بودن طرح و روش
هاي مشخصي كه براي      رويكرد  ( 19هاي اجرائي شما    ها و روش    طرح

درسـت،     در صورتي كه نا   )   شوند  ها به كار گرفته مي      اجراي فعاليت 
تان به    ها  معقول و يا غير قابل دسترسي ارزيابي شوند، جزو بدهي           نا

اين بدان معني است كه طرح شما بـايـد   .  شود جامعه محسوب مي 
به طور منطقي و از نظر مالي قابل انجام باشد و با فرض آن كه به                
درستي تكميل گردند بايد نمايانگر دستيابي شما به اهداف تعيين          

تـوانـد در        هر طرح و روش اجرائي مشخصي مـي      .   تان باشند   شده
صورت در نظر گرفتن مفروضات معني دار و مـعـتـبـر، چـنـيـن                  

 . هائي را در بهترين حالت خود حفظ نمايند كيفيت

صرفنظر از آنكه چه كسي يا چه حزبي ممكن است برنده يا بازنده             
 با وجـود    17. شود، حمايت از اعتبار و آبروي فرآيند انتخاباتي باشد  

بانان در جـهـت        اين، چنين دستور العملي نبايد مانعي براي ديده       
هاي رأي گـيـري         شان در خلوت اتاقك     هاي سياسي   بيان ديد گاه  

 . ترديد نخواهد نمود باشد، كما اين كه بي
در همان حال نبايد از نظر دور داشت كه بيطرفي و استقالل شمـا    
از صاحب نفعان سياسي انتخابات به اين معنا نيست كه نبايـد بـا           

هاي شـركـت كـنـنـده در              هيچ يك از احزاب سياسي و يا نهاد       
درست بر عكس، بسيار اساسي است كه .  انتخابات در ارتباط باشيد 

بتوانيد با تمامي شركت كنندگان انتخابات ارتباط بر قرار نموده و            
آنان را در جريان اهداف سازماني و اصول راهنما خود و همچنيـن            

همـچـنـيـن     .   ( هاي شما در بر خواهد داشت، بگذاريد        آنچه فعاليت 
نبايد از امكان مشاركت در سطح آموزش رأي دهـنـدگـان بـه                 

شان و همين  هاي سياسي ها و گفتگو ي حمايت از تبادل نظر وسيله
هاي انتخاباتي جلوگيري نمائـيـد،        هاي مربوط به نامزد     طور نشست 

هاي بـيـطـرف        ي مذكور توسط بسياري از گروه       كما اين كه شيوه   
ايجاد خطوط آزاد براي ارتـبـاطـات بـه شـركـت               ) .   شود  اجرا مي 

كند تا هدف اصلي سازمان شما را         كنندگان در انتخابات كمك مي    
بهتر شناخته و براي آن احترام بيشتر قائل شوند و هـمـيـن امـر                 
ممكن است آنها را تشويق نمايد تا اطالعات بيشتري را كه بـراي              

تـان     باني شما بسيار مفيد هستند، در اخـتـيـار             هاي ديده   تالش
 . بگذارند

 
 برقراري ارتباط به طور منظم و آشكار

هاي   بان انتخابات نسبت به تبليغ فعاليت       هاي ديده   بسياري از گروه  
چنين تمايالتي به طور خاص غـالـبـاً در            .   خود مشكوك هستند  

هائي كه در آنها سركوب يا سانسور عقائد وجود دارد بيشتر             محيط
با اين وجود، افزايش اعتبار شما با سياست شما         .   شوند  مشاهده مي 

هاي خـبـري و        براي برقراري ارتباط آزاد با احزاب سياسي، رسانه       
الزم است به طور آشكـار و شـفـاف            .   دولت نسبت مستقيم دارد   

هاي پيشنهادي خود را به منظور        ها و فعاليت    آرمĤنها، اهداف، روش  
هاي مطروحه و يا هر گونه آشكار سازي سوء           پاسخگوئي به پرسش  

براي نمونه،  .   ( تان، ارائه نمائيد    هاي  ي طبيعت تالش    تفاهمات درباره 
نگاه كنيد به بروشور تهيه شده توسط گروه فيليپيني نامفـرل در             

 ). 2ي  پيوست شماره
هاي   توانند در اشكال گوناگوني از جمله كنفرانس        اين ارتباطات مي  

ها، مكالمات تلفني يا      هاي خبري، تبليغات، نامه     مطبوعاتي، گزارش 
الزم است تمامي اطـالعـات       .   هاي شخصي صورت پذيرند     مصاحبه

هاي مربوط توسط شما، منتقـل        كسب شده پيش از شروع فعاليت     
تواند از بروز تقلـب يـا      چنين توجه زود هنگامي عموماً مي.   گردند

ايجاد ترس و وحشت جلوگيري نموده و هـمـچـنـيـن اجـراي                  
به عالوه، نمايش توجه ويژه، . تر نمايد هاي طرح شما را آسان برنامه

هاي جمعي منتقل   تعهد و همچنين شجاعت شما از طريق اعالميه       
باني شما در      هاي ديده   ي اين پيغام قدرتمند است كه تالش        كننده

24 

چهار سازمان مدني بومي در پاراگوئه اقدام بـه شـكـل             
دهي ساكا نمودند كه يك انجمن گروهي براي نظـارت          

 اين كشور   1993بر انتخابات رياست جمهوري در سال       
پيش از تشكيل اين انجمن بيطرفي دو تا از ايـن             .   بود

ها محرز بود در حالي كه يكي از آنـهـا عضـو            سازمان
هاي مخالف دولت بوده و سازمان ديگر نيز شهرتي           گروه

اگـر چـه تـركـيـب          .   براي حمايت همه جانبه از حزب صاحب قدرت داشـت       
هاي فراواني همراه ساخته      ي سازماني را با چالش      متعارف ساكا تعامالت روزانه     نا

ي حزبي شده و در نتيـجـه      بود، منجر به تعادل ميان عالئق و سالئق جانبدارانه        
 . شهرت اين انجمن گروهي را براي بيطرفي باعث گرديد

 7شكل 

 روز مانده به نخستين انتخابات چنـد حـزبـي            30تنها  
ي طـرفـدار         مجموعه 1992بومي در روماني در سال      

. با بحراني مـواجـه گـرديـد        )   پي دي اي  ( مردمساالري  
ادرين موروزي، مدير و بنيانگذار پي دي اي دعوت يك          
انجمن سازماني احزاب مخالف را بـراي شـركـت در              
انتخابات براي احراز مقام شهر داري در برازو، يكـي از            

از آن جائي كه موروزي خـود را    .   هاي كشور روماني،را پذيرفت     ترين شهر   بزرگ
در راستاي اهداف يك حركت جانبدارانه قرار داده بود، پي دي اي بالفاصله از               

به دنبال اين اتفاق، پي دي اي نايب رئيـس خـود،             .   او درخواست استعفا نمود   
مارتين تاتا، را براي خدمت دهي به عنوان رئيس كل اين سازمان بر گزيد و به                

 . ي بيطرف خود را حفظ نمود نحو موفقيت آميزي چهره

 8شكل 
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بان را بـه        هاي ديده   براي منتقدان بسيار مرسوم است كه سازمان      
ويژه در شرايطي كه اين قبيل مؤسسات جـديـد هسـتـنـد بـه                   

ي به اجرا گذاشتن طرح از    نحوه.  جانبداري يا ناتواني متهم نمايند 
تان در مقـابـل ايـن           ي دفاع   ترين وسيله   طرف شما بيانگر كار ساز    

ي بيطرفـي،   اگر عملكرد اعضاي شما به وسيله    .   قبيل اتهامات است  
اي مشخص باشند تمامي منـتـقـدان          هدف گرائي و عملكرد حرفه    

 . معقول سكوت خواهند نمود و اعتبار شما محفوظ خواهند ماند
 

هاي مـربـوط بـه          جمع آوري منابع مالي براي راه اندازي فعاليت       
ي    محدوده.   نمايد  هاي متعددي را ايجاد مي      باني بومي چالش    ديده

زماني غالباً كوتاهي كه براي مسؤالن مربوط به جمع آوري منابـع            
هاي آنها گذاشـتـه و         هاي زيادي را بر شانه      مالي وجود دارد، فشار   

هائي از اهمـيـت       تواند در مقايسه با ساير وظايف چنين سازمان         مي
 . بيشتري بر خوردار باشد

با اين وجود، ضرورت جمع آوري منابع مالي آن چنان كه در زيـر              
بخش ث زير عنوان اعتبار مطرح گرديد، نبايد موقعيت بيـطـرفـي            

با توجه بـه وضـعـيـت و         .   بان را به مخاطره بياندازد      سازمان ديده 
شرايط موجود، در صورت پذيرش منابع مالي از طـرف دولـت،               

هاي ديگري كه هر يك از شركت كنندگـان    احزاب سياسي و گروه   
كنند، ممكن است دركي از مشاركت به         در انتخابات را حمايت مي    

 . وجود آيد
ي    هاي هدايت كنـنـده      ي روش   توانند در ارائه    قوانين انتخاباتي مي  

ي تأمين منابع مالي غير جانبدارانه دچار اخـالالتـي             دقيق درباره 
تخطي از مباني قانوني يا روح چنين قواعدي به احـتـمـال             .   باشند

نمايد و در نتيـجـه        زياد يكي از اهداف اساسي عمليات را نقض مي        
 . شان جلوگيري شود  بايد از روي دادن

تـوانـد    باني بومي مي    منابع مشترك مالي براي تأمين عمليات ديده      
 :شامل موارد زير باشد

  درآمد ناشي از حق عضويت؛– 1
 درآمد به دست آمده از فروش وسائل تبليغاتي تهـيـه شـده               –  2

هـاي     توسط سازمان شما از جمله سنجاق سـيـنـه، تـي شـرت               
 تبليغاتي، پوستر و ساير مكتوبات مورد استفاده به منظور تبليغ؛

هاي مالي دريافت شده از طرف اشخاص متمول و يـا                كمك –  3
توان   هاي موفق كه از برخي از افراد وابسته به اين گروه مي             تجارت

 ي هدايت سازمان دعوت به عمل آورد؛ براي عضويت در كميته
هاي تـجـاري       مواد و خدمات اهدا شده توسط افراد و سازمان         –  4

هاي   فضا:   براي نمونه ( “   همت عالي ” هاي موسوم به      همچنين كمك 
اداري، تجهيزات، حمل و نقل و وسائل برقراري ارتباط، خـدمـات            

هـا،    ها و نشست    حسابداري و يا حقوقي، محل اجتماع براي مالقات       
 ؛ و)غذا براي ناظران و موارد ديگري از اين قبيل

براي نمونه، فرض كنيد كه گروه شما هدف مشخصي براي جـمـع    
 ايستگاه اخذ رأي در سراسر كشور تعيين نموده 100آوري رأي از  

ي   و اين كه شما به كار گيري داوطلب خاصي را نيز براي مشاهده            
در چنين شرايـطـي،     .   ايد  شمارش آرا در هر ايستگاه در نظر گرفته       

 داوطلب براي ايـن كـار وجـود دارد،              10اگر تنها امكان جذب     
همچـنـيـن    . توان نتيجه گرفت كه طرح شما قابليت اجرا ندارد  مي

اگر منابع مالي الزم و يا وسائل حمل و نقل براي انـتـقـال ايـن                   
ي    داوطلبان به مراكز شمارش آرا نيز در اختيار شما نيست، برنامه 

به طور جايگزيـن، فـرض       .   شما به همينگونه قابليت اجرائي ندارد     
كنيد كه تمامي داوطلبان شما براي جمع آوري نتايج شمارش آرا           

اند تا تنها از طريق مصاحبه نخستين گروه نـاظـر از              آموزش ديده 
اند بـه     شان كه در مراكز شمارش آرا بوده        احزاب سياسي در اختيار   

در چنين موقعيتي نـيـز، روش اجـرائـي            .   انجام اين كار بپردازند   
تواند مورد انتقاد قرار گيرد چرا كه شما قـادر             پيشنهادي شما مي  

تان را به اثـبـات         هاي ارائه شده    نخواهيد بود قابليت اطمينان داده    
به عبارت بهتر، حتي اگر طرح شما به درستي و مطـابـق             .   برسانيد

نمايند كه    نقشه به اجرا در آيد، منتقدان چنين بحثي را مطرح مي          
 . روش اجرائي شما از فقدان صالحيت و اعتبار بر خوردار است

 
 طرح خود را عملي كنيد

هاي اجرائي نيز اگر نتوانند به درستي         ها و روش    حتي بهترين طرح  
ثمر خواهند بود كه در اين صورت گروه          اجرا شوند بي ارتباط و بي     

اجراي درست نيازمند نيـروي  .   دهد شما اعتبار خود را از دست مي    
انساني مناسب و ساير منابع مورد نياز بوده و از همه مهمـتـر بـه                

 . 20) را ببينيد9شكل . (آموزش خوب وابسته است

25 

 

بر گرفته از دستور العمل “ .اين انتخابات به شما تعلق دارد؛ كاري كنيد كه به درستي انجام پذيرد”
ي انجمن  باشد كه به وسيله  مي1994دل سيودادانو كه يك دستور العمل آموزشي در سال 

 . مردمساالري در مكزيك تهيه شده است

  ج
 هاي اجرائي عمليات  سرمايه

 ج

  .آموزش، ذ، دستور العمل اجرائي آموزش را ببينيدهاي خ، استخدام نيروي انساني، د،     براي بحث بيشتر روي  اين موضوعات زير بخش     . 20

 د.م.كتاب راهنماي م



 

ي مردمي بـر خـوردار      كه سازمان شما از توجه و حمايت گسترده  
و به عـالوه    )   دهد كه خود اعتبار سازمان شما را افزايش مي(است  

توان از     آورد كه مي    اي از اسامي را گرد هم مي        براي شما مجموعه  
شان كـمـك     ميان آنها كساني را براي كار گيري خدمات داوطلبانه        

نهايتاً اين كه بسيار عاقالنه است كه نام، آدرس، رقم اهـدا    .   گرفت
اگر . شده و تاريخ آن نيز براي تمامي اهداگران ثبت و مكتوب شود 

چه ممكن است چنين مكتوباتي به قيد قانون ضروري باشند، امـا            
مهمتر از آن اين كه دسترسي به آنها اطالعات بسيار ارزشمندي را 
براي دفعات ديگري كه سازمان شما به كمك نياز دارد، فـراهـم               

 . آورد مي

تواند مكاني را براي كاركـنـان         يك دفتر مركزي و يا مركز ملي مي       
باني تدارك ببيند كه بتوانند در آن جا براي كار، برنامـه     گروه ديده 

اي ديـگـر و        هاي منطقه ريزي و برقراري ارتباط با يكديگر، بخش 
عوامل مهم در انتخاب يك دفتر ملي .   ديگران با هم مالقات نمايند    

 :باشند و يا مركزي شامل موارد زير مي
 
از (  منابع مالي كه بتوانند به اين منظور تخصيص داده شوند             –  1

اين كه سازمان شما امكان هزينه نمودن چه مقدار پولـي را               جمله
 ؛)دارد؟

هائي كه پيش از دوران انتخابات، در جريان آن و              انواع پروژه  –  2
مـثـالً مـواد الزم بـراي           ( توان در نظر گرفـت         يا پس از آن مي    

گردهمĤئي، برگزاري جلسات آموزشي، جلسات همايشي، برگزاري       
و فضاي الزم براي راه انـدازي و         )   هاي مطبوعاتي و غيره     كنفرانس

هـاي بـومـي و           ها و بـنـيـاد         هداياي مالي از طرف سازمان     –  5
 .هاي انتخاباتي المللي عالقمند به حمايت از فرآيند بين

 
باني بومي انتخابات را      هاي ديده   المللي غالباً گروه    هاي بين    سازمان

شـان تـدارك       هاي مالي ابتدائي    به همراه سهم قابل توجهي از نياز      
هاي بومي از پـذيـرش          با اين وجود، برخي از اين گروه      .   بينند  مي

هاي غير بومـي سـر بـاز         هاي مالي واصل شده از ساير نهاد     كمك
هـاي     ها آن است كه توليد نـيـاز     استدالل اين قبيل گروه   .   زنند  مي

شـان    مالي به صورت داخلي و از طريق شهروندان كشور مورد نظر          
نمايانگر حمايت عمومي از آنها بوده و تصور هر گونه كنتـرلـي از               

 . نمايد هاي كشور را باطل مي خارج از مرز
هاي تأمين مالي و جـمـع        الزم است يك يا چند نفر براي منظور       

ها نيز اقدام  بسياري از سازمان. آوري ساير منابع الزم گمارده شوند
ي راهـبـري      هائي براي اين منظور در كميته       به تأسيس زير كميته   

 . نمايند مي
ي سازمان به منـظـور        به عنوان يك گام ابتدائي، الزم است بودجه       

باني ،مورد    هاي ديده   هاي الزم براي راه اندازي تالش       تخمين هزينه 
 در گام بعدي بايد طرحي تـوسـعـه      21. تجزيه و تحليل قرار گيرند    

برخـي  .  داده شود كه مطابق آن به جمع آوري منابع پرداخته شود 
هاي مرسوم به كار برده شده براي تأمين منابع مالي شامل  از روش

 : شوند موارد زير مي
هاي مجلـل،   از جمله شام ( هاي تفريحي بزرگ       برگزاري برنامه  –  1

كه در آنهـا يـا درخـواسـت          )   هاي موسيقي و از اين قبيل       نمايش
ي    شود و يا دعـوت شـدگـان بـه ارائـه                وجهي براي ورودي مي   

 شوند؛ هاي داوطلبانه تشويق مي كمك
هاي هنـري، غـذا و يـا             مانند كار (  فروش كاال و يا خدمات       –  2

براي كسب سود كه در عـوض بـراي          )   خدمات تميز كاري و غيره    
 شوند؛ باني اهدا مي منظور ديده

 درخواست كمك مالي مستقيم براي پول، تجهيزات، فضـاي           –  3
تواند به صورت مستقيم و       اين كار مي  .   ( اداري، حمل و نقل و غيره     

 ؛ يا)شخصي يا از طريق پست، تلفن، روزنامه و راديو انجام پذيرد
هاي درخواست كمك مـالـي بـراي        نوشتن و تسليم پيشنهاد –  4

هاي عالقمند به اين موضوعات و يا ساير مـؤسـسـات اهـدا                 بنياد
 . كننده

 
به طور عمومي، بايد عمل جمع آوري و تأمين منابع مالـي را بـا            

ي اهـمـيـت         تان درباره   هاي  كساني آغاز كنيد كه در عقايد و باور       
همچنين پيـش از تـمـاس         .   باني، شريك هستند    هاي ديده   تالش

گرفتن با سايرين، اوليت باالئي براي برقراري ارتباط بـا كسـانـي              
تري را     هاي مالي بزرگ    بگذاريد كه امكان و استطاعت قبول كمك      

 . چه از لحاظ مالي و چه ساير منابع الزم دارند
با اين همه، اهميت مبالغ اهدائي كوچكي كه از منابع مـتـنـوعـي               

ديده نگيريد؛ تجمـع تـأثـيـر هـمـيـن                نا  شوند را     جمع آوري مي  
نمايد   هاي كوچك مبنائي براي مطرح نمودن اين ادعا مي          مشاركت
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باني مستقـل     شهرت نامفرل به عنوان يك سازمان ديده      
و بيطرف زماني به آزمايش گذاشته شد كه به صـورت            

 1987سـال      عمومي نتايج انتخابات قانونگذاري ماه مي     
در مجمع الجزاير فيليپين را كه شامل اشتباهات بسيار         

در پي كشف اشتـبـاهـات    .   جدي رياضي بود، اعالم كرد    
با ايـن وجـود       .   ي خود را اصالح نمود صورت گرفته، نامفرل به سرعت اعالميه    

احزاب مخالف رئيس جمهور كرازون آكوئينو بر اين باور بودند كه نامفـرل بـه                
تري تعلق دارد كه به دنبال كسب اطمينان از موفقيت آشكار و تكان               طرح كلي 

در پايان، شهرت بسيـار    .   ي قانونگذاراني است كه طرفدار آكوئينو هستند        دهنده
عالي نامفرل، اقدام سريع اين سازمان براي ايجاد تغييرات و اصالح اعالميـه و               
اشتياقش براي قرار دادن شمارش سريع آرا در معرض يك حسابرسي مستقل،            
اكثريت جمعيت فيليپين را متقاعد ساخت كه اشتباه روي داده در اعـالمـيـه                

 . چيزي بيش از يك سهو بي منظور نبوده است

 9شكل 

  چ
 تسهيالت دفتري

 چ
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 ها به صورتي كارا؛ اجراي مناسب اين پروژه
هاي ارتباطي   ظرفيت ساختاري و الكتريكي براي نصب شبكه– 3

 ؛)ها ها و رايانه هاي كپي، تلفن از جمله دستگاه(و ساير تجهيزات 
 آسايش، راحتي و امنيت براي كاركنان و داوطلبان، چرا كه – 4

ممكن است اين افراد مجبور باشند ديروقت در كارهايي طوالني و 
 طاقت فرسا و تحت شرايط سختي مشغول به فعاليت باشند؛

  دسترسي آسان براي متوسط شهروندان؛– 5
هاي انتخاباتي؛   مجاورت به ساير مشاركت كنندگان در فرآيند– 6
 و 
 امكان استفاده از تسهيالت فراهم شده بعد از انتخابات در – 7

ي فعاليت  خالل رويدادهائي كه سازمان مورد نظر تصميم به ادامه
 ).  را ببينيد10شكل . (دهد مي
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 1990اش در آوريـل         سازمان بافه از آغاز شكل گيري     
اي از زميـن تـاالر فـرهـنـگ              دفاتر خود را در محوطه    

تأسيس نمود كه در مركز شهر سـوفـيـا پـايـتـخـت                 
اين تاالر كه يكي از مـراكـز        .   بلغارستان واقع شده است   

آيـد مـزايـاي        شناخته شده در اين شهر به حساب مي       
هاي كنفرانس و ساير تسهيالت مشابـه را           هاي تجمع و سالن     دسترسي به اتاق  

تلوزيون بلغارستان هم در همين راستا تاالر فرهنگ را          .   در اختيار بافه قرار داد    
به عنوان مركز اصلي براي پخش اخبار مربوط به انتخابات در آن روز قـرار داد           

هاي موازي توسط     كه در نتيجه ارسال راحت اطالعات جمع آوري شده از روش          
 . بافه از طريق استوديوي پخش تلويزيوني ميسر گرديد

 10شكل 

 چ
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 آماده سازي عمليات 

  نيروي انساني–ح 
  استخدام نيروي انساني–خ 
  آموزش –د 
  دستور العمل اجرائي آموزش–ذ 
  اطالعات عمومي–ر 
 ) لجستيك( تدارك اعزام نيرو –ز 
  هماهنگي–ژ 

  امنيت –س 

هـا و     باني فعاليتي است كه به طور مستقيم به چشم       عمليات ديده 
نـظـارت بـر پـوشـش          .   هاي نظارت كنندگان بستگي دارد     گوش
ها و يا روي راديو ممكن است تنها به           هاي جمعي در روزنامه     رسانه

در مقايسـه بـا     .  تعداد محدودي از چنين ناظراني نياز داشته باشد 
چنين نظارتي، تالش براي اداره كردن و اجراي يك عمليات وسيع 

باني رأي گيري روز انتخابات و فرآيند شمارش آرا            ملي براي ديده  
هـاي    بان و همچنين هسته     ها و بلكه هزاران ديده      غالباً نيازمند صد  

اي و كاركنان حمـايـت        اي از مديران، مشاوران حرفه      قابل مالحظه 
 در فيليپين بـيـش از     1986حين برگزاري انتخابات    .   كننده است 

باني مـلـي نـامـفـرل            نفر از داوطلبان در عمليات ديده500000
باني نيازمند  صرفنظر از اين كه يك عمليات ديده. مشاركت نمودند

 ناظر انتخاباتي باشد، دسترسي به نيروي انساني 500000 و يا    50
اين زير بخش به طور اجمالي بـه        .   شود  كليد موفقيت محسوب مي   

پردازد  شان مي  تشريح انواع گوناگون نيروي انساني و وظايف متنوع       
بـانـي ضـروري         تواند براي استخدام در يك سازمان ديـده         كه مي 
 . باشند

ي راهبري انتخاب يك مـديـر          ي كميته   هاي ويژه   يكي از مسؤليت  
ي خطير نظارت و مديريت كل عمـلـيـات            اجرائي است كه وظيفه   

مديـر اجـرائـي يـك گـروه            .   باني را بر عهده خواهد داشت       ديده

 :باني اختيارات زير را با سمت سازماني خود خواهد داشت ديده
 
 ي عمليات اجرائي مطابق طرح عمومي؛  هدايت روزانه– 1
  استخدام و مديريت نيروي انساني؛– 2
 برقراري ارتباطات الزم با مسؤالن دولتي، رهـبـران احـزاب              –  3

 هاي ديگر؛ و سياسي، روزنامه نگاران و نمايندگان سازمان
 پاسخگوئي به تمامي مشكالت اساسـي و جـدي از انـواع                 –  4

 . سياسي و اداري
 

ساير افراد مشغول به كار به عنوان نيروي انسانـي بـراي انـجـام                 
 :توانند شامل موارد زير باشند باني مي عمليات ديده

ي مديريت ساير كاركنان را بر عـهـده           نيروي اداري كار كه وظيفه    
هاي در اخـتـيـار كـار           گويند، با رايانه    ها پاسخ مي    داشته، به تلفن  

رانند و مكاتبات اداري را        ي در اختيار را مي      كنند، وسائل نقليه    مي
 نمايند؛ دنبال مي

ي هماهنگي ارتباطات ميان      هاي عملياتي كه وظيفه     كاركنان حوزه 
تصميم گيرندگان مركزي و داوطلبان مشغول به كار در ميدآنهاي          

اي و محلي را بر عهده داشته و مسـؤل            انتخاباتي در سطوح منطقه   
هاي در اخـتـيـار          استخدام، آموزش، به كار گيري و بازنگري كار       

 باشند؛ داوطلبان مي
هاي رسيده    افسران ارتباطات عمومي كه پاسخگوي تمامي پرسش      

از سوي مطبوعات بوده و تبليغات الزم را براي سازمان به انـجـام             
هاي آموزشي ديگر را      رسانده و مواد آموزشي مدني و دستور العمل       
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از آن چـه در زيـر          .   باني نمائيد   كه چه چيزي را قرار است ديده      
بخش ب، يك طرح عمومي، به دست آمده است بـايـد فـرآيـنـد                 

هاي كاري پيـش رو        تجزيه و تحليل اين كه چه اهداف و يا بخش         
براي نمونه، الزم اسـت مشـخـص          .   قرار دارند، تكميل شده باشد    

هـاي     باني بيطرفي رسـانـه       گردد كه آيا سازمان شما در پي ديده       
هاي انتظامي، دقت مربـوط       جمعي و خبري، بيطرفي پليس و نيرو      

به ثبت نام رأي دهندگان، رأي گيري و شمارش آرا و يا احتـمـاالً               
تمامي اجزاي مربوط به فرآيند انتخاباتي است؟ سپس بـايـد در              
مورد چگونگي نظارت بر اجزاي انتخاباتي مورد نظر تصميم گيري          

ي ديگري كه بايد پاسخ داده شود اين كه آيا سازمـان        نكته.   نمائيد
ي تمامي جرايد، بررسي عملكرد تمامي افـراد           شما در پي مطالعه   
هاي پليس، مورد باز بيني قرار دادن تـمـامـي             شاغل در ميان نيرو   

ي    هاي ثبت نام رأي دهندگان، مشـاهـده         ها به ايستگاه    آمد و شد  
باشد و يا اين      هاي شمارش آرا مي     تمامي مراكز اخذ رأي و ايستگاه     

هائي از هر يك از موارد ذكـر           خواهيد با انتخاب نمونه     كه فقط مي  
شده مشاهدات خود را به صورت آماري به انجام برسانيد؟ همچين     
عوامل مربوط به زمان و مكان نيز بايد مورد توجه و دقـت قـرار                 

باني مربوط به چهار روز و يا چـهـار مـاه         آيا عمليات ديده.   گيرند
خواهد بود؟ آيا تمامي كشور قرار است تحت پوشش ايـن طـرح               
 باشند و يا به بررسي تنها چند بخش منتخب بسنده خواهد شد؟

ها به تدريج به تصويري از تعداد         با پاسخگوئي به اين قبيل پرسش     
نيروي انساني كه براي استخدام مورد نياز هستند، دست خواهيـد           

دست آخر اين كه، هنگام شمارش نيروي انساني مورد نيـاز           .   يافت
براي به انجام رساندن كار به ياد داشته باشيد كه الزم است بـراي              
داوطلبان بيشتري كه قرار است جايگزين كساني بشوند كه بنا بـه            
هر علتي از جمله خستگي و يا بيماري مجبور به غيبت خواهـنـد              

 . هاي الزم انجام پذيرد شد نيز برنامه ريزي
انواع كساني كه الزم است مورد استخدام قرار گيرند نيز به طـور              

هاي مذكور در      هاي مطرح شده نسبت به پرسش       مشابهي به پاسخ  
در انتخاب نيروي انساني الزم بـراي       .   باشد  پاراگراف باال مربوط مي   

هـاي ضـروري       باني الزم است به مهارت      هاي ديده   تخصيص به كار  
بـراي  .   براي پذيرش مسؤليت در هر بخشي از كار توجه الزم شـود  

نوشتن، خواندن، صحبت به  :   هائي از جمله    توان به مهارت    نمونه مي 
چندين زبان يا گويش محلي، آشنائي با عمليات ابتدائي الزم براي           

از جمله تلفن، رايانه، ماشين نمابر،      ( محاسبه، استفاده از تجهيزات     
همچنـيـن ضـروري      .   و رانندگي اشاره نمود   )   دستگاه كپي و غيره   

. است به تمامي ملزومات فيزيكي براي انجام كار نيز توجه نمائيـد           
آيا افراد مشغول به كار الزم است قدرت شنوائي و بينائي كـافـي               
داشته باشند؟ آيا نيروي انساني الزم براي انجام كار نيازمند پيـاده           

هاي طوالني و يا ايستادن براي مدت زياد روي پـاي خـود                  روي
 هستند؟ 

ممكن است به اين نتيجه برسيد كه بهره گيري از خدمات نيروي            

 نمايند؛ تهيه مي
هـاي الزم بـراي         كه كار )   لجستيك( ماموران تداركات اعزام نيرو     

ي جـا بـراي          ارتباطات حمل و نقل و بخش مشخصي از تهـيـه          
 .دهند هاي در اختيار را مورد نظارت قرار مي عمليات

از جمله وكال، حسابداران، جامعه شنـاسـان، آمـار           ( اي    افراد حرفه 
كه سـازمـان    )   دانان، متخصصان رايانه و ساير كساني از اين دست        

هاي رسمي بـراي تسـلـيـم بـه              ي خروجي   بان را براي تهيه     ديده
ها ياري رسانده، به ارزيابي شكـايـات          كميسيون انتخابات و دادگاه   

پـردازنـد،     رسيده در رابطه با مشكالت مربوط به امور انتخاباتي مي         
هاي دستمزدي سازمـان را پـرداخـت            ها و مقرري    صورت حساب 

ي مطلوب پاسخگوئي سازمان اطمينان حـاصـل          كنند، از درجه    مي
 . نمايند نموده و اعالم نتايج مستقل و موازي را طراحي مي

كاركنان اداري صرفنظر از اين كه قرار است براي خدمـات خـود              
حقوقي دريافت كنند، موظف به تعهد براي شركت در جـلـسـات              

ها و قبول تعهدات كاري       آموزشي براي دنبال نمودن دستور العمل     
تعداد افراد تخصيص داده شـده بـه هـر            .   باشند  شان مي   مشخص

عملياتي به وضعيت جمعيت و تراكم آن نسـبـت بـه پـخـش                   
ي سازماني در دست      ي برنامه   جغرافيائي در كشور مورد نظر، دامنه     

هاي انسـانـي    هاي داوطلب و ساير نيرو گروه و در اختيار بودن نيرو    
 . مورد نياز، بستگي دارد

پس از آن كه تعداد و انواع نيروي انساني الزم براي خدمت دهـي              
هاي گوناگون عملياتي مشخص گرديد الزم است فرآيـنـد        در نقش 

در گام نخست الزم است كساني را       .   استخدام نيروي كار آغاز شود    
باني شما همكاري  خواهند به عنوان داوطلب با سازمان ديده كه مي

شان به كار در اخـتـيـار و               هاي احتمالي مربوط    كنند را با مهارت   
شان براي همراهي در فرآيند نظارت شنـاسـائـي            همچنين اشتياق 

 . نمائيد
خواهيد  هائي بسيار مشابه با زماني كه مي الزم است با طرح پرسش

يك طرح سازماني را توسعه دهيد، يا منابع مالي پروژه را تأمـيـن              
تان بر گزينيد، اين كار را آغـاز           نموده و يا محلي براي دفتر كاري      

 . نمائيد
 

اين شامـل افـراد      ( چه تعدادي نيروي انساني الزم است؟       
هـاي    اي و همچنين نيروي انساني الزم براي انجام كار          حرفه

و چـه نـوعـي از          )   شود  هاي ويژه مي    بي نياز به تخصص   
ــتــن     اي نياز خواهد بود؟ هاي حرفه مهارت ــاف ــراي ي ب

هاي مطروحه، نخست الزم است تعيين نمائـيـد           پاسخي به پرسش  
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  تان به شما بپيوندند؟  هاي تعريف شده جهت تالش
انـد،   باني وجود داشته هاي كه سابق بر نياز به عمليات ديده  سازمان
هـاي     ترين منبع براي يافتن و در استخدام در آوردن نيروي           ساده

هائي با تـمـايـالت مـذهـبـي،             گروه.   نمايند  انساني را پيشنهاد مي   
هاي دانشجوئـي و حـقـوق بشـر و                هاي تجاري، سازمان    انجمن
شكل . (هاي مرسوم در اين زمينه هستند هاي اجتماعي مثال كلوپ

 ).  را ببينيد11
همچنين امكان اين وجود دارد كه شما بتوانيد داوطلبان خود را از 

انتخاب افراد از اين منبع بسـيـار        .   ميان عموم مردم انتخاب نمائيد    
وقت گير است چرا كه انجام اين كار نيازمند تالش بيشتري بـراي             
توضيح پروژه براي كساني است كه نه با سازمان شمـا آشـنـائـي                

با اين وجود، در صورتي كـه در         .   تان  دارند و نه با طرح پيشنهادي     
پي برنامه ريزي براي يك عمليات گسترده هستيد عمـوم مـردم             
تنها منبعي خواهد بود كه امكان انتخاب تعداد زيادي افراد را از              

 . آن خواهيد داشت
 

كنيد؟ چه مطالبي بـه       چگونه نيروي انساني را استخدام مي     
هاي برنامه ريـزي      باني و فعاليت    آنها در مورد عمليات ديده    
تان و    شان به پيوستن به سازمان   شده براي متقاعد ساختن   
 تان خواهيد گفت؟ هاي همكاري براي تكميل تالش

شـان در       توانيد افراد داوطلب را صرفاً با درخواست به حضور          نمي
ي وقـايـع        مراكز رأي گيري در روز انتخابات به منظور مشـاهـده   

آماده سـازي   .   نسبت به سازمان خود متعهد نموده و به كار گيريد         
شان در روز انتخـابـات        ها  بانان براي به انجام رساندن مسؤليت       ديده

نيازمند كار بنيادي دقيقي است كه در مراحل اسـتـخـدام آغـاز                
 . گردد مي

الزم است براي دعوت به عمل آوردن از كساني كه ممكن است به             
ي    عنوان داوطلب به كار گيريد، براي شركت در يـك جـلـسـه               

هائي كه    در حالت مربوط به سازمان    .   استخدامي برنامه ريزي كنيد   
باني وجود داشته و به فـعـالـيـت             پيش از اقدامات مربوط به ديده     

شان درخـواسـت نـمـوده تـا               توان از مديران    اند، مي   مشغول بوده 
تـوان از       ي مطرح شدن جلسات منظمي را بدهند يـا مـي             اجازه
در شرايطـي   .   هاشان براي برگزاري جلسات ويژه بهره گرفت        كمك

كه قرار است استخدام و بهره گيري نيروي انساني از عموم مـردم             
توانيد تبليغات خود را از طريق جلسات گوناگون،          صورت گيرد مي  

هـاي مـخـتـلـف و            هاي جمعي، فرستادن و پخش اعالميه       رسانه
 . استفاده از پخش اخبار از طريق مردم، در جامعه مطرح نمائيد

در نتيجه الزم است پيغام معني دار و كوتاهي براي جلب نمـودن             
خواهيـد افـراد       هنگامي كه مي  .   نظر مردم در اين رابطه تهيه شود      

 :مختلف را استخدام نمائيد پيغام شما بايد شرايط زير را دار باشد
 باني را تشريح نمايد؛  اهداف عمليات ديده– 1
 به شرح كلي طرح عمومي كه از طريق آن قـرار اسـت بـه               –  2

بـراي  .   هاي شما گردد    تواند باعث بهبود تالش     اي مي    انساني حرفه 
باني عملـيـات قـانـون        نمونه، اگر به دنبال برنامه ريزي براي ديده    

گذاري و يا حقوق بشر هستيد، شايد الزم باشـد كسـانـي را بـا             
هاي حقوقي استخدام نمائيد؛ اگر در حـال نـظـارت بـر                  آموزش

مبارزات انتخاباتي در موارد مربوط به مسائل مالي هسـتـيـد، بـه               
استخدام حسابداران و يا افراد مطلع نسبت به مسائل مالي در تيم            
خود نياز خواهيد داشت؛ و نهايتاً اگر به منظور شمارش و نمايـش             

ها از يك بانك اطالعاتي كامپيـوتـري    آرا، در حال جمع آوري داده   
اي و آمار دانان در تيم شمـا          هستيد، حضور متخصصان امور رايانه    

 . بسيار سودمند خواهد بود
توانند عـمـلـيـات مـربـوط بـه                چنين متخصصاني همچنان مي   

آنها ممكن اسـت بـراي       .   باني را نيز اداره نمايند      هاي ديده   سازمان
توسعه مواد آموزشي، بايگاني منظم و صحيح مستندات براي ثبت          

ها   ي بودجه براي اجراي طرح و حسابداري هزينه         نام سازمان، تهيه  
 . نيز مناسب باشند

 
هاي مربوط به عمـلـيـات         چه تعدادي افراد براي انجام كار     

باني در اختيار است و چه كيفيتي براي آنها در نـظـر               ديده
شود و چگونه افراد تازه به كار گـرفـتـه شـده                گرفته مي 

هاي انساني موجود را بهبود بخشيده و يا          توانند سرمايه   مي
ي    الزم است كار را با تهـيـه        آنها را تكميل سازند؟ 

اي از كساني كه اشتياق خود را بـراي كـار در جـهـت                      سياهه
ها، تخصـص     اند و همچنين مهارت     باني اعالم نموده    هاي ديده   تالش

. دهند، آغـاز نـمـائـيـد           و تجاربي كه براي انجام اين كار ارائه مي        
 ).  را ببينيد5ي  تعريف شماره(

سپس بايد سياهه تهيه شده را با سياهه كاملي از وظايف موجـود              
هاي شما بايد متمركـز       تالش.   كه بايد تكميل شوند مقايسه نمائيد     

هائي را در     بر استخدام كساني باشد كه امكان به انجام رساندن كار         
هاي خود دارند كه شما تعداد افراد مناسب و يـا               ي توانائي   حيطه
بـنـا بـه      .   شان را در اختيار نـداريـد          هاي الزم براي تكميل     مهارت

هـاي     دستيابي به اهداف سياسي و يا موارد مربوط به اعزام نـيـرو            
الزم است نمايندگاني از هر يـك از    )   يا موضوعات فرهنگي( كاري  

باني در آنها     هاي قومي كه قرار است عمليات ديده        مناطق و محدود  
به منظور دستيابـي    .   صورت پذيرد، انتخاب شده و استخدام گردند      

تري كه به نمايش و اثبات بيطرفي سـازمـان شـمـا                به هدف مهم  
شود، غالباً مطلوب است كه در جـهـت تـحـقـق ايـن            مربوط مي 

خواسته كه سازمان شما تا حد امكان منصف بوده و از تـركـيـب                
متنوعي نسبت به جنسيت، قوميت، تمايالت مذهبـي، مـنـاطـق             

هاي   هاي سابق سياسي برخوردار است، تالش       جغرافيائي و نزديكي  
 . الزم صورت پذيرفته و اطمينان حاصل شود

 
در كجا بايد دنبال نيروي انساني گشت كه براي همكاري در           
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هاي درون سازماني و تخصيص وظايـف،         ها، نظارت   با دستور العمل  
همچنين در مورد انتظار از پرداخت دستمزد، غذا، حمل و نقل و             

 . هاي مربوطه داشته باشند ساير هزينه
هـاي     ي نـيـرو      تان درباره   همچنين با آنان در مورد انتظارات خود      

انساني در اختيار و اهميت هر داوطلب براي تمامي طـرح مـورد               
باني يك تالش  به آنها بگوئيد كه عمليات ديده .   بحث، صادق باشيد  

اطمينان حاصـل   .   باشد  گروهي بوده و نيازمند يك تعهد جدي مي       
تان براي حضـور در        تان در مورد قوانين     كنيد كه تمامي داوطلبان   

ي پوشيدن لباس، اقدامات بيطرفانه، التـزام         جلسات، آموزش، نحوه  
به قوانين انتخاباتي و مسائل ديگري از اين دست، اطالعات كافـي            

كنند و تشريح كنيد چرا هر يك از اين قوانيـن بـه                را دريافت مي  
پردازد كه در نهايت تأثيـر مـثـبـتـي روي                تقويت عملكردي مي  

 . باني خواهد داشت مأموريت ديده
دست آخر اين كه، به ياد داشته باشيد كه نبايد جلسه را بـدون                

ي تماس كساني كه براي مشـاركـت در      ثبت اطالعات، نام و نحوه 

 اهداف خود دست يابيد بپردازد؛
شان به داوطلـب نـيـاز داريـد           هائي را كه براي انجام     فعاليت –  3

ي طـرح    مشخص نموده و چگونگي دستيابي به اهداف تعيين شده        
 ها را تشريح نمائيد؛ عملياتي از طريق آن فعاليت

هاي مربوط به شرايط استخدامي را تعريف          وظايف و مسؤليت   –  4
 كنيد؛

تان   ها   از مخاطبان خود بخواهيد كه براي ياري به انجام تالش          –  5
 ). را ببينيد12شكل . (به شما بپيوندند

 
اهميت درخواست از هر يك از داوطلبان براي دعوت ديگران براي           

هر يك از آنـهـا داراي خـانـواده،            .   همكاري را بياد داشته باشيد    
در .   دوستان، هم كالسي، هم دانشگاهي و يا همكاراني هسـتـنـد            

ي     از داوطلبان خود را با ارائه      500000فيليپين، نامفرل جمعيت    
تواند دست كم پنج نفر ديـگـر را      اين پيشنهاد كه هر داوطلب مي 

 . براي همكاري استخدام نمايد، توسعه داد
به منظور دستيابي به جلسات استخـدامـي مـوفـق الزم اسـت                 

نـخـسـت    .   ي شما ملحوظ شده باشد      هاي متعددي در ارائه     رويكرد
باني خود را  هاي ديده اين كه تالش كنيد تا اهداف مربوط به تالش

به نحوي توضيح دهيد كه تمامي اعضاي شركت كننده درجلسه و           
تان به درك اين مطلب نائل آيـنـد كـه         به عبارت ديگر مخاطبان 

شان ارتباط پيدا     چگونه و چرا دستيابي به چنين اهدافي به زندگي        
ي مطالب خـود را بـه سـطـحـي                  به اين ترتيب ارائه    –كند    مي

 . خصوصي ببريد
ي خود توضيح دهيد كـه         دوم اين كه به داوطلبان احتمالي آينده      

تواند  باني انتخابات راهي است كه از طريق آن هر شخصي مي           ديده
ي حكـومـت      هاي مردمساالرانه و اداره     به طور مستقيم در سياست    

سوم اين كه با توجـه بـه ايـن         .   كشور خود مشاركت داشته باشد    
چـيـز و در          نا  واقعيت كه شما انتظار داريد مردم در مقابل پولي          

برخي موارد به صورت رايگان وقت و انرژي خود را در اخـتـيـار                 
تان بگذارند، سعي كنيد با در نظـر گـرفـتـن               باني  هاي ديده   تالش

بـه عـنـوان      .   ي خود را جذاب و لذل بخش نمائيد         مالحظاتي ارائه 
هاي نظارت غالباً تفريحات گوناگون از جمله رقـص،         نمونه، سازمان 

موسيقي و غذا و يا همچنين تجارب لذت بخش اجتماعي ديگـري     
 . دهند هاي ديگري به داوطلبان خود نويد مي را به عنوان مزيت

چهارم اين كه اطمينان حاصل نمائيد كه تـوقـعـات داوطـلـبـان                
احتمالي شما در آينده با واقعيت آنچه در آينده از آنها درخواسـت          

شان از طرف شما به ايشـان ارائـه            شده و يا آنچه در ازاي خدمات      
تان   يك درك موفق ميان شما و داوطلبان      .   خواهد شد، تطابق دارد   

نيازمند آن است كه شما بتوانيد به طور صـاف و صـادقـانـه بـا                    
تان به گفتگو نشسته و شرايطي را  ي طرح بانان احتمالي آينده ديده

بـه  .   رود با ايشان مطرح نمائيـد  كه براي مشاركت از آنها انتظار مي 
توانند از شما در ارتباط  داوطلبان خود بگوئيد كه چه انتظاراتي مي    
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 سياهه 
سياهه يا موجودي مطابق تعريف، فهرستـي طـبـقـه            

هاي حاضر از جـملـه        بندي شده يا كاتالوگي از دارائي     
. بـاشـد     امالك، نيروي انساني و سرمايه در اختيار مي       

مانند سن، جـنـسـيـت و          ( هاي معيني     تواند شامل تعاريف و مشخصه      اين مي 
ها در اختيـار      هاي مورد بحث با آن ظرفيت       باشد كه موجودي  )   هاي افراد   مهارت
تواند اطالعات ديگري از جمله ايـن كـه         هاي موجودي مي    اين سياهه .   هستند

توان با ايشان ارتباط بـر قـرار           توان به آنها دسترسي يافته و چگونه مي         كجا مي 
 . كرد را نيز شامل شود

هـاي مـحـلـي         تعداد بسيار زياد كوهنورداني كه كلوپ     
ي بافه در بلغارستان را هدايت كردند، به خوبي           مؤسسه

دهند كه چگونه يك سازمان كـه پـيـش از               نشان مي 
تـوانـد بـراي جـذب          باني وجود دارد مي    عمليات ديده 

ميروسالو سوليوسكي، مدير كـل      .   داوطلبان مؤثر باشد  
 منشي اجرائي انجمن كوهنوردان بـلـغـاري      1990اجرائي بافه، در آوريل سال  

سوليوسكي از بسياري از دوستان سابق خود در اين كلوپ خـواسـت تـا                 .   بود
ي ارتباطات  شبكه. هاي بافه را در مناطق جغرافيائي خود راه اندازي نمايند گروه

ي سراسري و ملي را ميسر ساخت كه بـه            شخصي سوليوسكي ايجاد يك شبكه    
ي سازماني و عـالقـه و درك              هاي ثابت شده    بافه افراد زيادي را با توانمندي     

 . هاي گروهي به بافه آورد نسبت به انجام كار

 11شكل 
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. اند به پايان برسانيد    باني شما از خود عالقه نشان داده        فرآيند ديده 
ي    همچنين از فرصت پيش آمده براي توضيح وظايف كاري آينده         

سـه  ” :   براي نمونه اعالم نـمـائـيـد        .   داوطلبان خود استفاده نمائيد   
ي آموزشي ما در همان مـكـان و            ي ديگر به نخستين جلسه      هفته

انـد كـه      تمامي داوطلبان موظف“   . زمان برگزاري اين جلسه بيائيد   
هاي آمـده در زيـر از             كارت اطالعاتي را تكميل نمايند كه داده      

 :اند طريق آن پرسش شده
  

 ي تلفن؛  نام ، آدرس و شماره– 1
  محل فعلي اشتغال؛– 2
 شان؛ هاي ويژه  مهارت– 3
 شان براي كار؛ و  هاي آزاد  زمان و روز– 4
هاي ساير افرادي كه ممكـن اسـت بـه              ها و شماره تلفن      نام –  5

 . مند باشند مشاركت در اين عمليات عالقه
 
 2ي      ي درخواست اطالعات نامفرل در پيوست شـمـاره          به نمونه ( 

 ). نگاه كنيد
ها عموماً بايد در مراكز       اطالعات جمع آوري شده توسط اين كارت      

اصلي سازمان شما مورد بررسي قرار گرفته و در صورت امكان در             
هاي الزم را بـه          احتياط.   اي وارد گردند    هاي رايانه   يك بانك داده  

منظور جلوگيري از دسترسي به اين اطالعات از طرف كساني كـه            
شان اخـاللـي در         خواهند مزاحم داوطلبان شده و با ترساندن        مي

 . فرآيند انتخاباتي ايجاد كنند، به عمل آوريد
 

هائي را به كار خواهيد گرفت تا از اين كه استخدام             چه رويه 
تان به اعتبار و شهرت سازمان شما در           شدگان و داوطلبان  

مورد انجام كار با كيفيت و غير جانبدارانه احترام گذاشته و           
 افزايند، اطمينان حاصل كنيد؟ بر آن مي

هاي اساسي يـك      به خاطر داشته باشيد كه اعتبار يكي از خاصيت        
يكي از اجزاي اعـتـبـار       .   آيد  باني موفق به حساب مي      عمليات ديده 

بهترين راه براي تضمين كيفيت در يك عمليـات       .   باشد  كيفيت مي 
 يكي ديـگـر از       22. استخدام و آموزش نيروي انساني توانمند است      

اجزاي بسيار مهم در فرمول يك عمليات معتبر، اظـهـار فـعـال                
حـيـن   .   ي خير خواهانه و غير جانبداران بودن عمليات است     درباره

ي    فرآيند استخدام و به كار گيري افراد الزم است بـه تـوسـعـه                
كند كه اعتبار و آبـروي          هائي بپردازيد كه به شما كمك مي        رويه

اش را حفظ نمائيـد و درك مـيـان           تان در مورد بيطرفي    سازمان
هـاي خـود        توانند به كـار  داوطلبان را در مورد اين كه چگونه مي      

 . برسند، افزايش دهيد
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ي   استفاده)   پي دي اي  ( انجمن طرفدار مردمساالري    
هاي جمعي براي استخدام داوطلبان       كارائي از رسانه  

 1992براي دفاتر محلي، پيش از انتخابـات سـال            
پي دي اي از طرف ايستگاه تلويزيوني . روماني، نمود
ي يك تبليغ در مورد آموزش مدني، به          براي مخابره 

رومانـي  ” تم اصلي اين تبليغ بر اين ايده استوار بود كه .  موافقتي دست يافت 
اين تبليغ به صحه گذاشتن بر اهميت انتخابات در راه و            “   ! به شما نياز دارد   

در ايـن    .   باني آن، پرداخت    نياز شهروندان براي درگير شدن در فرآيند ديده       
شان نمايش داده   تبليغ تلويزيوني، داوطلبان پي دي اي در حال انجام وظيفه

. شده و از تمامي شهروندان براي پيوستن به اين تالش دعوت به عمل آمـد              
هـا،     پي دي اي همچنين داوطلباني را نيز از طريق دادن آگهي در روزنامـه             

 . نصب پوستر و پخش اعالميه استخدام نمود

 12شكل 

در گايانا، گروه مدني موسوم به ديوان كمك رساني به انتخـابـات             
ي زيـر     از داوطلبان خود درخواست نمود تا تعهد نامه       )   اي اي بي  ( 

 :را به امضا برسانند
 

 ي ناظران ضمانت نامه
 1994انتخابات محلي 

 
ي امضاي زير، به اين وسيله خود را نسبت به اجراي موارد زيـر                 من، دارنده 
 :دانم ملزم مي

 
 به عـنـوان      1994پذيرم كه در انتخابات محلي روز هشتم آگوست            مي –  1

ناظر بر ايستگاه اخذ رأي به نمايندگي از ديوان كمكرساني به انـتـخـابـات                 
 . خدمت دهي نمايم

 من نه به عنوان يك فعال سياسي و نه عضوي از اعضاي شركت كننده               –  2
 .در انتخابات هيچ گونه فعاليتي ندارم

ي آموزشي پيوسته و به طور كامل وظايف خـود را بـه                به يك جلسه   –  3
 . شناسم عنوان يك ناظر انتخاباتي مي

 من وظايف خود را به صورت بيطرف و هدف گرايانه و در حد بهتـريـن                 –  4
هاي ديوان كمكرساني به انتخابات، به انجـام          توان خودم، با پيروي از هدايت     

 .رسانم مي
 گزارشهايي كه من چه به صورت شفاهي و چه كتبي ارائه خواهـم داد                –  5

 . نمايانگر دقيق آن چيزي است كه با چشمان خودم شاهد آن بوده ام
 
 
 
 

 امضا
 

 اسم با حروف درشت چاپي 
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 خ
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 چه كساني براي برگزاري جلسات آموزشي در اختيار هستند؟ – 1
براي نمونه، رهبران سازمان، يك كادر آموزش يافته از افسـران             ( 

الـمـلـلـي، مسـؤالن          ارشد، متخصصان عملياتي، كار شناسان بين     
 ؛)اي و غيره منطقه

مثالً ( چه كساني مخاطبان اين جلسات آموزشي خواهند بود؟ – 2
بانان پيش از انتخابـات يـا حـيـن              آموزش دهندگان آينده، ديده   

برگزاري، نمايندگان نظارت بر رأي گيري مـربـوط بـه احـزاب                
 ؛)سياسي، مسؤالن دولتي، روزنامه نگاران و غيره

 چه نوع مستندات و مواد آموزشي بايد تدارك ديـده شـود؟              –  3
هـاي      مشتمل بر اهداف، تاريـخ     –براي نمونه، شرحي بر سازمان      ( 

هاي اجرائي    هاي تلفن، دستور العمل     ها و شماره    ها، آدرس   مهم، نام 
ها، قواعـدي بـراي بـرگـزاري،            ها و انواع چك ليست      مكتوب، فرم 

هـاي     هاي آموزشي از جمله نمـونـه        قوانين انتخاباتي، ساير وسيله   
 گوناگون، اساليدهاي تـهـيـه         هاي  ها و طرح    موارد انتخاباتي، نقشه  

هاي صوتي و تصويري و    شده براي نمايش از طريق پروژكتور، نوار      
 ؛)غيره

 چه تمهيداتي براي برنامه ريزي اعزام نيرو در رابطه با اجراي            –  4
هـائـي الزم اسـت          ي عملياتي درگير بوده و چه هزينه        يك برنامه 

هاي مالقات، وسائل رفت و       براي نمونه بايد به اتاق    ( ملحوظ شوند؟   
ي اقامت و غيره   ي روزانه، غذا، هزينه     هاي محاسبه شده    آمد، هزينه 
 ؛)اشاره كنيم

هائي را     ها يا مهارت     در نظر داريد چه اطالعات، دستور العمل       –  5
 منتقل نمائيد؟

 اعضاي مخاطب شما تا چه حدي پيچيده بوده و تا چه حد با              –  6
هاي قانوني و اداري براي انتخابـات و           اهداف سازمان شما، فرآيند   

هاي غير انتفاعي آشـنـا        هاي موجود براي كار با سازمان       محدوديت
 هستند؟

هائي الزم است براي برقراري ارتباط با انواع گوناگـون    چه فرم–  7
هـا،     سخـنـرانـي   :   براي نمونه ( اطالعات مورد استفاده قرار گيرند؟      

هاي آموزشي، جلسات پرسش و پاسخ، شـبـيـه سـازي و                 كارگاه
 ؛)نمايش

 چه سيستمي را براي انتقال اطالعات آموزشي بـه نـيـروي               –  8
 انساني مناسب به كار خواهيد گرفت؟

 
 سيستم آموزشي 

هـاي     تان به آموزش، با چـالـش        پس از مفهوم سازي براي رويكرد     
هـاي آمـوزشـي و           مربوط به انتقال اطالعات، دستـور الـعـمـل          

 23. هاي مورد نظر به نيروي انساني خود مواجه خواهيد شـد         مهارت
باني نمودن وقايعي هستيد كه در سطوح مـحـلـي           اگر در پي ديده   

از جمله ثبت نام رأي دهندگان، شمـارش آرا، و            ( افتند    اتفاق مي 

تواند با محدود كردن داوطلبان خود به افراد       بان مي   يك گروه ديده  
اين افـراد بـايـد       .   مشخصي از اعتبار و شهرت خود نگهداري كند       

كنند؛ نسـبـت بـه       از اهداف گروهي حمايت مي :   كساني باشند كه  
هاي رهبران و ناظران ارشد خود مطيع هسـتـنـد؛ تـالش                ديدگاه
هاي مربـوط   اي براي تحقق وظايف و مسؤليت       اي و عاقالنه    مسؤالنه

توانند با به كار  بان مي هاي ديده سازمان. نمايند به عضويت خود مي
هاي متعددي از جمله از طريق تعيين حق عضـويـت،             گيري روش 

شان نسبت به قواعد و مقررات انتخاباتـي          به تعيين تعهد داوطلبان   
به منظور حفظ سازماني خود و يا دست كـم تضـمـيـن       .   بپردازند

تـوان از ايشـان          كردن سطح مشخصي از تعهدات داوطلبان، مي      
اي را كه مطابق آن مشاركت كنـنـده           درخواست نمود تا تعهد نامه    

اش را به نـحـوي      باني  هاي ديده   دهد كه تمامي فعاليت     ضمانت مي 
غير جانبدارانه در طول برگزاري انتخابات به انجام برسانـد، امضـا             

 ). را ببينيد13شكل . (نمايند

شان و       هاي كاري   با آموزش نيروي انساني به منظور تقويت مهارت       
هاي  همچنين در اختيار گذاردن اطالعات عمومي مربوط به فرآيند 

توانيد به ضمانت كيفيت و بـيـطـرفـي عـمـلـيـات                  انتخاباتي، مي 
 . تان كمك كنيد باني ديده

بيشتر نيروي انساني در اختيار براي كار، تنها پس از به تكـمـيـل               
ي آموزشي است كه نقش واقعي خـود را در               رساندن يك برنامه  

در نتيجه، الزم است مالحظـات      .   يابند  شان مي     باني  هاي ديده   تالش
هاي آموزشي كه نـقـش كـلـي          بسيار دقيقي براي طراحي برنامه   

عالوه بر نقشي   .   دهند، صورت پذيرد    باني را شكل مي     عمليات ديده 
هاي اجرائـي     ها در تهيه و تدارك دستور العمل        كه اين قبيل برنامه   

اي از      كنند، برگزاري مـجـمـوعـه       بانان آينده بازي مي     براي ديده 
رساند كه  هاي آموزشي منظم به عموم مردم اين پيغام را مي          برنامه

گروه مذكور بسيار سازماندهي شده بوده و رويكرد سيستماتيك و          
اين امر همچنين بـراي     .   اي به سمت آرمان خود دارد       ساخت يافته 

نيروي انساني امكان مالقات با مشاركت كنندگان ديگر اين طرح و 
تشويق احساس اشتياق، تعهد و احساس مشـتـرك وابسـتـگـي               

 .دهد باني را مي اخالقي به طرح ديده
بانان احتمالي در آينده در وسـعـت،          هاي آموزشي براي ديده     برنامه

دامنه، شدت و دوران خود از گوناگونـي و تـنـوع بـر خـوردار                    
ي آمـوزشـي الزم اسـت           هنگام سازماندهي يك برنامه   .   باشند  مي

 :هاي كليدي زير مورد باز بيني و توجه قرار گيرند پرسش
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  .تدارك اعزام نيرو نگاه كنيد

 راهنماي الف تا ي: بخش سوم



 

 نفر از افـراد آمـوزش ديـده          100 نفر ديگر نمايد، به      10آموزش  
 نفر و هميـن  1000توانند فرآيند را به       دست خواهيم يافت كه مي    

 . طور الي آخر ادامه دهند
بـه  .   اين سيستم براي ارتباط شخصي نيازمند حمل و نقل اسـت           

منظور نشر اطالعات آموزشي در سراسر كشور، شما الزم است يـا            
مخاطبان محلي را به آموزش دهندگان برسانيـد و يـا آمـوزش                

سيسـتـم پـيـشـيـن         .   دهندگان را نزديك مخاطبان محلي ببريد     
ها جمع آوري نموده      اشخاص گوناگوني را از مناطق بيروني يا شهر       

براي نمونه از پايـتـخـت و سـايـر             ( آورد    و به مناطق مركزي مي    
ي    تا به اين ترتيب، بتوانند پس از گذرانـدن دوره       )   شهرهاي مهم 

هاي به دست آمده را       هاي خود بازگشته و آموزش      آموزشي به شهر  
آموزش يافتگان تازه پس از آن هـمـيـن          .   به ديگران منتقل سازند   

هاي اطراف    تر و يا ده     هاي كوچك   فرآيند را براي كساني كه از شهر      
هاي كوچـك     افراد شهر .   نمايند  اند، تكرار مي    شان گرد آمده      در شهر 

اي نيز همان تعاليم را به منـازل خـود بـرده و                  هاي منطقه   و ده 
 . دهند شان را آموزش مي  ساختار كلي

ي مـنـابـع        دهد كه با كمينه     رويكرد غير مركزي به شما ياري مي      
اعزام نيروي انساني و سازماني، تشكيالت سازماني بزرگـي را بـه        

با اين وجود، از آن جائي كه نظارت مستقيم .   سرعت تشكيل دهيد  
شما به شدت از فرآيند آموزش انجام شده در خارج از پايـتـخـت               
غايب است، بايد بدانيد كه كنترل كمتـري روي آمـوزش غـيـر            

اند و اين كه با چـه         مركزي و اين كه چه كساني آموزش داده شده        
 . اند، خواهيد داشت هم خواني مطالب را آموخته

سيستم دومي كه در آن گروهي از آموزش دهندگان به مناطق در            
هاي دريافت نموده را  ي مخاطباني اعزام شده كه آموزش     بر گيرنده 

ي خود منـتـقـل        در همان مناطق به افراد ديگر در خانه و خانواده         
 . باشد نمايند نيز نوع ديگري از همان رويكرد مشروح در باال مي مي

اين سيستم به حفظ كيفيت و هم خواني در آموزش از يك سطح             
اين روش همچنان ممـكـن اسـت        .   نمايد  به سطح ديگر كمك مي    

ها را نيز با توجه به كمينه كردن تعداد كسـانـي            مقداري از هزينه  
. هاي آموزشي منتقل شوند، صرفه جوئي نـمـايـد            كه بايد به گروه   
هاي محتمل براي اين رويكرد پيدا كـردن تـعـداد              يكي از چالش  

كافي آموزش دهنده است كه براي اين كار مناسب بوده و امكان و     
توان مسافرت به اقصا نقاط كشور را براي مدت زماني قابل تـوجـه     

 . داشته باشند
هاي سيار به عنوان جايگزيـنـي         توان از گروه    در حالت ديگري، مي   

تحت چنين  .   براي سيستم آموزش آموزش دهندگان استفاده نمود      
ي سـفـر        اي براي انجام چرخش به وسيلـه        هاي ويژه   طرحي، تيم 

هاي آموزشي محـلـي       كردن از مكانهاي مركزي براي اجراي برنامه      
شـان بـه         شوند كه نهايتاً پس از انجام مأموريت        تخصيص داده مي  

، احـتـمـاالً      ) هاي مربوط به ارعاب و تهديد رأي دهندگان         گزارش
مجبور خواهيد بود كه ناظران مورد نظر خود را در سطوح محلـي             

تشريح پيشنهاد شده در اين جا، به طور اصولي بـه           .   آموزش دهيد 
 . شود آموزشي كه در پي دستيابي به سطوح محلي است اعمال مي
شـود     عوامل بسيار مهم در انتخاب شامل مواردي از اين قبيل مي          

كه چه مدت زمان و چه نوعي از منابع مالي، آموزش دهنـدگـان،              
ارتباطات و امكانات حمل و نقل براي به انجام رساندن اين طرح و             

ترين حالت خود ممكـن   در شديد .   باني در اختيار داريد     تالش ديده 
است شما زمان و امكانات الزم براي دنبال نمودن يك رويكرد زير            

را داشته باشيد كه در آن هر يـك از            “   از پائين به باال   ” ساختي و   
تـريـن سـطـح خـود            هاي شخصي الزم را در محلي       اعضا آموزش 
اين رويكرد داراي اين مزيت است كه به آموزش         .   كنند  دريافت مي 

دهد كه به پخش مطالب و مواد آموزش          دهندگان اين اجازه را مي    
هاي تصويري را به كار گـرفـتـه و شـبـيـه                  الزم بپردازند، كمك  

اين امر همچنان براي اعضـاي      .   هاي الزم را به اجرا در آورند        سازي
آورد كه فرصت مطرح نـمـودن          مخاطب نيز شرايطي را فراهم مي     

شان را به طور مستقيم از آموزش دهـنـدگـان خـود             هاي  پرسش
در يك حالت افراطي ديگر، ممكن است به آمـوزش          .   داشته باشند 

هاي جمعـي و       متوسل شدن به رسانه   .   غير مستقيم محدود باشيد   
هاي اين آموزش غـيـر         ها، يكي از مثال     استفاده از راديو و روزنامه    

در حالي كه اين روش به شما امكان دسترسي بـه            .   مستقيم است 
دهد، به طور  ي وسيعي از افراد را در مدت زماني كوتاهي مي           دامنه

هـا و       ي دستور العمـل     هاي ياري دهنده    اي استفاده   قابل مالحظه 
 . نمايد ها را محدود مي انتقال پرسش

بان به طور مرسوم تركيب سه سيستم متعاقـب           هاي ديده    سازمان
آموزش آموزش دهنـدگـان     )   1:   ( نمايند  را براي كار خود اتخاذ مي     

هـاي     روز)   3( هاي آموزشي سيار، و        كارگاه)   2( ،  ) سيستم هرمي ( 
 .آموزش ملي

سيستم هرمي از آن جائي نام گذاري شده است كه اگر در پي آن              
باشيد كه تصويري براي تشريح جـريـان اطـالعـات از آمـوزش                 

) بانان محلي ديده(ترين آموزش بينندگان  دهندگان اصلي به محلي
مفـهـوم   .   ترسيم نمائيد، تصويري شبيه هرم به دست خواهيد آورد    

پشت اين رويكرد آن است كه اگر روي تدارك اطالعات ، دسـتـور    
هاي كوچك از افـراد        هاي اجراي آموزش به گروه      ها و روش    العمل

تمركز نمائيد، آنها چنان اين مطالب را ياد خواهند گـرفـت كـه                
به صـورت    .   توانند به آموزش بينندگان ديگر نيز منتقل سازند         مي

بـاشـد،      ها مـي     ي اين آموزش    مؤثر، هر گروهي كه دريافت كننده     
 نفـر بـه      10توانمندي تكرار آنها را خواهد يافت؛ براي نمونه، اگر          

صورت كافي آموزش داده شوند، خود خواهند توانسـت كـه بـه                
اگر هر يك از اين افراد اقـدام بـه           .   آموزش دهندگان تبديل شوند   
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ي    جلسات پرسش و پاسخ شركت نمايند، يا تنها بـه مشـاهـده              
هـائـي      از طرف ديگر، موقعيت   .   جلسات و مناظرات مشغول باشند    

هستند كه در آنها مشاركت مردم از بيرون از سازمان شما ممكـن             
در .   هاي آموزشي شما باشـد      است باعث مزاحمت يا ممانعت از كار      

چنين مواردي، بهتر آن است كه مشاركت را تنها به اعضـا و يـا                 
 . حمايت كنندگان محدود نمائيد

 
 دستور كار

ي آموزشي تهيه نمائـيـد كـه           الزم است دستور كاري براي برنامه     
 :فرصتي براي به بحث كشيدن موضوعات زير را فراهم آورد

 
  معرفي مشاركت كنندگان و آموزش دهندگان؛– 1
بـراي  ( ي آموزشـي       بان و هدف از برنامه       معرفي سازمان ديده   –  2

هائي  بان، مقررات و اهداف آن و فعاليت       هاي ديده   نمونه، شرح گروه  
كه تا كنون انجام داده است؛ تشريح و توضيح اهداف و دستور كار             

 ؛)براي جلسات آموزشي
 ها و ساير مواد آموزشي؛  پخش دستور العمل– 3
 هاي آموزشي؛  بازبيني رويه– 4
 باني؛ هاي ديده  بحث روي روش– 5
 هاي گروهي مربوط به ايفاي نقش؛  شبيه سازي و تمرين– 6
هـاي مشـخـصـي كـه             ها و چالش     تشريح جزئيات موقعيت   –  7

شان با آنهـا مـواجـه            بانان ممكن است در طول فرآيند كاري        ديده
 شوند؛

  جدول زماني براي اجراي طرح عملياتي؛ و – 8
 . پرسش و پاسخ– 9
 

 دقيقه قابل بـحـث   10برخي از اين عناوين ممكن است در پنج يا        
هاي انتخاباتي ممكن اسـت   بعضي ديگر مانند باز بيني رويه     .   باشند

به ياد داشته باشـيـد كـه بـراي         .   نيازمند يك يا دو ساعت باشند     
. هاي كوتاه ميان مباحث زمانهائي را در نظر بـگـيـريـد               استراحت

شـان        اند كه مخاطبان براي نگه داشتن تمركـز       تجارب نشان داده  
 دقيقه پشت سر هم، صرفنظر از ايـن كـه مـطـالـب                 50بيش از   

 . اند، مشكالتي خواهند داشت مطروحه تا چه حد جالب توجه بوده
آن چنان كه به اثبات رسيده است، شـبـيـه سـازي يـكـي از                     

هاي برقراري ارتباط و انـتـقـال            ترين روش   ترين و كارآمد    مشهور
يـك  .   باشـد   باني مي   هاي انتخاباتي و ديده     ي فرآيند   اطالعات درباره 

هاي شبيه سازي و      دستور كار آموزشي بايد زمان الزم براي تمرين       
. ي زماني براي تبادل پرسش و پاسخ فـراهـم آورد             همچنين دوره 

 ).  را ببينيد14شكل (
 

توانند تـنـهـا       اين آموزش دهندگان مي.   گردند  مراكز اصلي باز مي   
هائي باشنـد كـه        ها و مهارت    عامل و منبع اطالعات، دستور العمل     

ها منتقـل     ترين سطح   قرار است به تمامي مخاطبان حتي در محلي       
ي دائم از تـجـربـيـات آمـوزش              اين الگو كه بنا بر استفاده     .   شود

نمايد تا سطح باالي كيـفـي    دهندگان شكل گرفته است كمك مي     
ها به منظور حفظ كيفيت و هم خواني، اطمينان حـاصـل             آموزش

به عالوه، حضور آموزش دهندگان از مراكز اصـلـي غـالـبـاً               .   شود
اشتياق محلي را دامن زده و استخدام يا جذب نيرو را تـبـلـيـغ                  

 . نمايد مي
هاي آموزش مـلـي مـربـوط           رويكرد ديگري نيز به حمايت از روز      

شود كه طي آنها جلسات آموزشي به طور هم زمان در سراسـر               مي
ي    با وجود اين كه چنين رويكردي اجـازه       .   گردند  كشور برگزار مي  

دهد كه يك رويداد بسيار با كيفيت در سطح ملي برگزار             آن را مي  
هاي گوناگون را نيز باعث  ي شديدي از فعاليت تواند دوره گردد، مي

گردد در حالي كه تعداد بسيار زيادي از آموزش دهندگـان بـايـد       
خود آموزش داده شوند و حجم زيادي از مواد آموزشي نيز بـايـد               

 . توليد، تهيه و توزيع شوند
 

 آموزش دهندگان
بسيار مهم است كه آموزش دهندگاني را شناسائي نموده و تدارك       
ببينيد كه قرار است در عوض تمامي افراد نيروي انساني عمليـات            

كساني كه در صحبت كـردن بـا          .   باني شما را آموزش دهند      ديده
هاي الزم بـه ايشـان         هاي بزرگ مردم و انتقال دستور العمل        گروه

بسـيـاري از     .   باشـنـد    ها مي   ترين نامزد   تجاربي دارند غالباً ايده آل    
هاي مدارس، اساتيد دانشگاه، كليسا       باني به معلم    هاي ديده   سازمان

هاي مدني براي خـدمـت دهـي بـه آمـوزش                 و رهبران سازمان  
 . اند شان اتكا نموده  دهندگان

  
 مخاطبان 

تان عالوه بر كساني كه قرار اسـت           الزم است در جلسات آموزشي    
استخدام شوند و همچنين كساني كه احتـمـال پـيـوسـتـن بـه                  

بـه  .   ها دعوت به عمل آوريد      هاي شما را دارند از ساير گروه        فعاليت
مسـؤالن  )   يا دست كم در نظـر آوردن       ( طور مشخص، با دعوت از      

دولتي، نمايندگان احزاب سياسي، روزنامه نـگـاران و نـاظـران               
توانيد به افزايش شهـرت،       تان مي   هاي آموزشي   المللي در برنامه    بين

هاي خود و تـقـويـت         نمايش ساختار و طبيعت غير جانبدارانه كار      
در بسـيـاري از       .   روابط با اين قبيل مؤسسات پر اهميت بپردازيد       

هاي شما خـواهـد       ها به كيفيت برنامه     موارد، مشاركت اين سازمان   
توانيد از ايشان دعوت به عمل آوريد كه بـه            براي نمونه، مي  .   افزود

هاي مربوطه بپردازند، در       تشريح و تفسير قوانين انتخاباتي و رويه      
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از .   سـازد   مورد نظر به دست خواهند آمد، ياري رسانده و آماده مي          
طرف ديگر داوطلبان از وجود يك منبع مكتوب كه پـس از بـه                 

تواند دوباره خـوانـي شـده و         ي آموزشي، مي    اتمام رسيدن جلسه  
 . برند ي فراوان مي مورد مشورت قرار گيرد، بهره

 دستور العملي كه به صورتي دقيق و آشكار نوشته شـده اسـت،               
بانان انتخاباتي را بـه خـوبـي           هاي ديده نقش، وظايف و مسؤليت  

يك دستور العمل خوب بايد به سهولت قـابـل           .   نمايد  مشخص مي 
خواندن بوده و به خوانندگان خود اين اجازه را بدهد كه به سرعت         

تصاوير، .   اطالعات مربوط به يك عنوان و مبحث مشخص را بيابند         
هاي تشريحي از تجارب سايرين فهم و درك از            ها و نمايش    نمودار

 . نمايد تر مي متن مورد نظر را ساده

در صورت امكان الزم است به منظور تقويت اطالعات انتقال يافته           
ي آموزشي يك دستور العمل اجرائي براي آمـوزش           در طول برنامه  

ي چنين  تهيه. توسط سازمان شما تهيه شود) يا يك كتاب راهنما(
هائي هم به سازمان شما و  كتاب راهنما و يا مجموعه دستور العمل 

عـمـل   .   باني كمك خـواهـد نـمـود       هم به داوطلبان عمليات ديده    
ي چنين مستنداتي، سازمان را بـراي          نوشتن و گرد آوري يا تهيه     

ي طرحي كه از طريق آن اهـداف          ي مجدد اهداف و توسعه      تصفيه
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باني بومي گردس اقدام به شبيه سازي رأي گيري براي مخاطبان خود را نمود كه امكان پيوستن به تيم  در توگو، گروه ديده
تري نسبت به آن دسته از مسائلي بود كه  ي روشن هدف اصلي از برگزاري اين شبيه سازي دادن يك ايده. داوطلبان را داشتند

پيشتر از شروع عمليات، آموزش دهندگان تمامي . مخاطبان الزم است در روز انتخابات انتظار مواجه با آنها را داشته باشند
 :مواد و تجهيزات الزم براي انجام كار را فراهم نموده بودند

 
اي از كاغذ خط دار با محل مشخصي روي آن براي درج نام، آدرس و امضاي  فهرست ثبت نام مشتمل بود بر صفحه -

 مشاركت كنندگان؛
 به صورت – يك خروس، يك ستاره و يك گل –هاي مربوط به سه نامزد انتخاباتي  هاي رأي از قطعات سفيد بريده شده از كاغذ بودند؛ سمبل برگه -

 هاي اخذ رأي نوشته شده بود؛ دستي روي برگه
 انداختن رأي در نظر گرفته شده بود؛ يك صندوق اخذ رأي با استفاده از كارتني كاغذي تهيه شده و شكافي در باالي آن براي  -
 اند، تهيه شده بود؛  اي براي جوهري نمودن انگشت رأي دهندگاني كه رأي خود را داده جعبه -
 . ي اخذ رأي شبيه سازي گردد اي از باجه اي از يك پنجره به دور يك صندلي كشيده شده بود تا به اين ترتيب جلوه پرده -
 

ي نقش آموزش دهندگان با انتخاب پنج تن از اعضاي شركت كننده ميان مخاطبان كار خود را آغاز نمودند كه قرار بود به عنوان افسران ارشد انتخابات
ي آنها برگزاري ثبت  نخستين مسؤليت و وظيفه. اي از اتاق قرار داده شده بود، قرار گرفتند اين مسؤالن رسمي پشت ميزي كه در گوشه. بازي كنند

.  نفر از ميان مخاطبان پرداختند تا به عنوان رأي دهندگان ثبت نام شوند20آموزش دهندگان پس از اين مرحله به انتخاب . نام رأي دهندگان بود
به منظور نمايندگي هر يك از احزاب سياسي ناظري از ميان : بانان خيالي از ميان مخاطبان بر گزيده شدند زماني كه ثبت نام تكميل گرديد ديده

.  گرديدندالمللي انتخاب هاي ناظران بين باني بومي غير جانبدار و دو نماينده به عنوان مشابه هاي ديده مخاطبان برگزيده شد؛ دو نماينده براي گروه
 . دست آخر نيز يكي از مخاطبان براي اجراي نقش نيروي انتظامي بر گزيده شد

مسؤالن انتخاباتي تمامي مراحل اين فرآيند را مورد باز بيني . ي بعد، فرآيند انتخاباتي مطابق قوانين انتخاباتي مربوطه در كنگو آغاز گرديد در مرحله
هاي  هاي رأي گيري، حل مخاصمات و بحث و گفتگو هاي اخذ رأي، عمليات مربوط به اخذ آرا، بستن ايستگاه  كه شامل باز كردن ايستگاه–قرار دادند 

بانان  شان مورد نظارت ديده   اين درحالي بود كه فهرست تمامي عمليات اجرا شده توسط–شوند  احتمالي پيش آمده، شمارش آرا و اعالم نتايج مي
 . گرفت قرار مي

ند هاي هنگام تمرين، آموزش دهندگان با همراهي برخي از رأي دهندگان و مسؤالن انتخاباتي به همدستي و توطئه پرداخت به منظور باال بردن چالش
هاي متعدد، رأي دادن بدون ثبت نام، پر نمودن  ها شامل تالش براي رأي دادن اين بي نظمي. كه به اين ترتيب مقداري بي نظمي ايجاد شود

به نظارت دهندگان و مسؤالن انتخاباتي آموزش . باشند هاي اخذ رأي، و غيره مي هاي اخذ آرا، مبادرت به انجام مبارزات انتخاباتي درون صندوق جعبه
سازي، مخاطبان به  حين اجراي اين فرآيند شبيه . داده شده بود كه چگونه به دنبال كشف مشكالت بوده و هر گونه شكايتي را ثبت و ضبط نمايند

 . شدند رسيد، تشويق مي شان مي  مطرح نمودن پرسشهايي كه به ذهن
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 ). را ببينيد
تر شد يا در صـورتـي       باني شما از اين نيز پيچيده       اگر عمليات ديده  

هاي گوناگوني براي به انجام رساندن عمـلـيـات بسـيـار                كه گروه 
هـاي     شوند، الزم است دستور الـعـمـل      اي تخصيص داده مي  ويژه

هـاي خـاصـي         اجرائي كه به صورت ويژه براي برقراري ارتباطات       
عناوين بالقوه براي چـنـيـن        .   اند، تدارك ديده شوند     طراحي شده 
 :شوند هاي خاص شامل موارد زير مي دستور العمل

بـراي نـمـونـه       (  نظارت بر دوران پيش از مبارزات انتخاباتي          –  1
توان به اصالحات انتخاباتي، ثبت نام رأي دهندگان، ثبت نـام              مي

احزاب سياسي، عمليات اعالم نامزدي براي رقباي انـتـخـابـاتـي،             
هاي گوناگون انتخاباتي و مـواردي از ايـن              محدوده بندي بخش  

 ؛)دست اشاره نمود
تـوان    كه از آن جمله مي    (  نظارت بر دوران مبارزات انتخاباتي       –  2

ها و ارعاب عـمـومـي،         هاي گروهي، تهديد    به پوشش خبري رسانه   
هاي احزاب سياسي، بودجه  آموزش دهي به رأي دهندگان، فعاليت

بندي و تأمين مالي مبارزات انتخاباتي، بيطرفي مسؤالن انتخاباتي         
 ؛)و غيره اشاره كرد

 باني آمادگي مجريان اداري انتخابات؛  ديده– 3
 باني رأي گيري و شمارش آرا؛  ديده– 4
  برگزاري يك روش اعالم و شمارش آرا به صورت موازي؛ و – 5
 .هاي انتخاباتي  نظارت بر فرآيند مربوط به شكايت– 6
 

هاي اجـرائـي      ي دستور العمل    الزم است زمان مورد نياز براي تهيه      
آموزشي شامل نوشتن، چاپ و نشر آنها، از همان بدو كار به دقـت            

همواره تمايلي براي ساده انگـاري ايـن         .   مورد محاسبه قرار گيرند   
عمل و دست كم گرفتن زمان الزم براي تكميل آن وجود دارد كه             
ممكن است باعث ايجاد توقف و تأخير در فرآيند آموزشي شده و             

براي هـر رويـداد       .   باني را تحت الشعاع قرار دهد       كل فرآيند ديده  
ي شما مالحظات الزم را براي چاپ و           مشخصي الزم است بودجه   

ها را به تمامي ناظران در نظر گرفته باشد تـا              پخش دستور العمل  
به اين ترتيب مشاركت كنندگان چنين طرحي بتوانند آنرا بـراي            

شـان، نـگـه         باني  هاي ديده   مراجعات آينده خود از طريق تخصيص     
 .دارند

باني خـود،     الزم است سازمان شما در طرح عمومي مربوط به ديده         
هـاي     ي تـالش      هائي را به تهيه و تدارك اطالعات دربـاره           بخش
هاي خبري و همچنين اعضاي داخـلـي           باني به عموم، رسانه     ديده

تـوانـد بـا        دقت مطالب مكتوب در يك دستور العمل آموزشي مي        
توجه به محيط منحصر به فرد هر انتخابات مشخصي و همچنيـن            

باني سازمان شما در اين رابطه مـتـفـاوت            هاي ديده   تمركز فعاليت 
باني بومـي بـه تـولـيـد دسـتـور                 هاي ديده   بيشتر سازمان .   باشد
ي زيـر     زنند كه برخي يا تمامي اطالعات پايه        هائي دست مي    العمل

 :شوند را شامل مي
 
 يك مقدمه كه به طور خالصه به تشريح شكل گيري سازمان            –  1

 پردازد؛  اي آن مي و اهداف پايه
هـاي      يك چشم انداز دقيق تاريخي كـه اهـمـيـت رويـداد               –  2

 دهد؛  انتخاباتي در راه آينده را توضيح مي
بـانـي      هاي بيطرف ديده  يك باز بيني كوتاه روي تحول تالش     –  3

انتخابات كه قرار است به خوانندگان و در واقع ناظران انتخابـاتـي             
شان غير ممـكـن         اين واقعيت را گوشزد نمايد كه كار مقابل چشم        

هاي ديگري بـه انـجـام رسـيـده اسـت                  نبوده و توسط سازمان   
تواند از بخش دوم كتاب راهـنـمـاي           هائي در اين رابطه مي      نمونه( 

 ؛)پردازد، بر داشته شود ها مي حاضر كه به تشريح اين گروه
 تصويري از قوانين و مقررات انتخاباتي كـه مشـتـمـل بـر                  –  4

هـاي     هاي مربوط به مسؤالن رسمي انتخابات       تشريحي از مسؤليت  
هاي مربوط به ثبـت و         هاي انتخاباتي و ساز و كار       گوناگون، فرآيند 

هائي از اين گونه موارد غالـبـاً بـه          نمونه( باشد    ها مي   ضبط شكايت 
هاي مركزي انتخابات بـه چـاپ رسـيـده و                ي كميسيون   وسيله

توانند مجدداً نشر يافته، كپي شوند و در قـالـب مـنـاسـب                     مي
 ؛)هاي سازماني شما قرار گيرند نوشته

هـا      مقررات برگزاري براي ناظران كه به تشريح دستور العمل         –  5
 پردازند؛ و  هاي قابل پذيرش مي براي رفتار

هاي انجام گرفته پيش از انتخابـات و در        تشريحي از فعاليت  –  6
حين برگزاري آن و جزئيات مشمول به خدمت دهي به عنوان يك 

 :شوند بان انتخاباتي كه شامل موارد زير مي ديده
ي انتخاباتي تعييـن شـده          چه زماني بايد به حوزه     –الف  

 بيايند؛
  هنگام رسيدن با چه كساني وارد صحبت شوند؛–ب 
  در هنگام بروز مشكالت چه اقداماتي انجام دهند؛ و–پ 
هائي بايد گزارشهاي مكتوب و شـفـاهـي            به چه نهاد   –ت  

 . خود را بدهند
 

هاي اجرائي آموزشي بايـد شـامـل چـك              به عالوه، دستور العمل   
هائي باشد كه مطابق      هاي مشخص طراحي شده يا ساير فرم        ليست

بانان مشاهدات خود را به همراه توضيحي بر چگـونـگـي              آنها ديده 
 3ي    پيوست شماره .   ( نمايند  ها، ثبت مي    تكميل نمودن صحيح فرم   
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 .ها ها و يا توصيه يابي
 

باني شما به بيرون      هاي سازمان ديده    تمامي اطالعاتي كه از فعاليت    
اي از      شود بايد به دقت و هم خواني بازتاب كـنـنـده              منتقل مي 

به همين دليـل، بسـيـار        .   ها و آرمĤنهاي گروهي شما باشد       فعاليت
هـاي     مهم است كه تمامي ارتباطات اساسي شما دستور الـعـمـل           

هاي خبري، توسط دفتر اطالعـات       اجرائي آموزش گرفته تا گزارش    
باني شما،    عمومي و با كمك ساير اعضاي مربوطه در عمليات ديده         

 . صورت بندي شده و مورد باز بيني قرار گيرند
همچنين ساير اعضاي سازمان شما نيز بايد به درستـي مـوازيـن              
صداقت كاري الزم را در صحبت با وابستگان مطبوعاتي بـه كـار               

درسـت و يـا          هاي نـا     به منظور جلوگيري از ارسال پيام     .   ببندند
بان به افراد ديگـري بـه      هاي ديده  هاي خام، بيشتر سازمان     ارزيابي

جز افسران اطالعات عمومي و يا ساير افرادي كه اختيـار انـجـام               
هاي جمعـي     ي صحبت از طريق رسانه      چنين كاري را دارند، اجازه    

در راستاي همين نگراني، الزم است نسبت به توسعـه          .   دهد  را نمي 
و پخش راهنماهاي اجرائي به تمامي اعضاي سازمان در رابطه بـا             

هاي خبري و آموزش روشي كه الزم است براي مواجهه بـا               رسانه
ي مستقيم از طرف مـردم بـه           هاي مطروحه   آنها و يا ساير پرسش    

 . دفتر اطالعات عمومي اتخاذ شود، اقدامات الزم به عمل آيد
هـاي سـازمـانـي         پس از آن كه پيام مورد نظر و همچنين راهبرد         

ي دائمي دفتر اطالعات عمومي است كه         توسعه يافتند، اين وظيفه   
ايـن  .   اطالعات را درون و بيرون سازمان شما منتـقـل نـمـايـنـد               

مسؤليت از زماني كه سازمان شما براي نخستين بار مـوجـوديـت             
باني انتخابات مـطـرح        خود را اعالم نموده و قصدش را براي ديده        

اش    هـاي    كند، آغاز شده و تا زماني كه تمامي دست يـافـتـه               مي
هاي مطرح شده پاسخ داده شـونـد، ادامـه             گزارش شده و پرسش   

 . يابد مي
 

 هاي ارتباطي كانال
تواند از طريق سه كانال اصلي با سايرين ارتـبـاط             سازمان شما مي  

) 3( نشريات، و     )   2( ارتباطات مستقيم شخصي، )   1:   ( برقرار نمايد 
 .هاي جمعي رسانه

 
 ارتباطات مستقيم شخصي

نمائيـد،    تمامي اوقاتي كه سعي در برقرار نمودن ارتباط با افراد مي          
در حال بر گزيدن كانالي هستيد كه به آن ارتباطات مسـتـقـيـم                

ها و جلسات خصوصي، مكالمات تلفني،        نشست.   گويند  شخصي مي 
هاي گوناگون هر     ها و مصاحبه    تبليغات انتخاباتي عمومي، كنفرانس   

 . دهند يك انواع مختلف ارتباطات شخصي را تشكيل مي

يـك راهـكـار اطـالع         .   تان، اختصاص دهد    باني خود   سازمان ديده 
ي اجـرا در       رساني عمومي كه به درستي طراحي شده و به عرصه         

ي آن خواهد بود كه آيا داوطلبان كافي را بـراي             آيد، تعيين كننده  
ايد و اين كه      اجراي عمليات خود به استخدام نموده و آموزش داده        

آيا پيغام شما به گوش عموم رسيده و اين كه آيا توسط آنها درك              
در نتيجه، بـايسـتـي       .   شان تأثير گذار بوده است يا نه          شده و براي  

ي نـگـارش،        بياموزيد كه به صورت كارآمدي از واژگـان، نـحـوه       
هـا و سـايـر           ها، مـالقـات      تبليغات، داستانهاي خبري، مصاحبه   

 . هاي ارتباطي استفاده نمائيد كانال
ترين وظايف مـربـوط بـه          مديريت اطالعات عمومي يكي از دشوار     

بنا بر اين الزم اسـت يـك يـا             .   باني است   برگزاري عمليات ديده  
چندين مسئول اطالعات عمومي يا مسئول مـطـبـوعـاتـي بـراي               

تان تعيين نموده و     هاي مربوط به اطالع رساني عمومي       تكميل نياز 
افرادي كه تجارب روزنامه نگاري و يا ويراستـاري         .   تخصيص دهيد 

هـاي ايـده       داشته و ظرفيت انتقال پيغام را نيز دارا هستند، نامزد         
داشتن تجـاربـي در     .   آلي براي تصدي چنين مشاغلي خواهند بود  

هاي هنري، طراحي متون و نقاشي نيـز بسـيـار              توليد و ايجاد كار   
همچنين بسيار مهم است كه مسئوالن اطالعات       .   مفيد خواهد بود  

عمومي شما نيز توانايي حضور در مقابل دوربـيـن تـلـويـزيـون،               
ميكروفن راديو و يا تعداد زيادي از مخاطبان را به صورت شايسته            

 . و مسلطي داشته باشند
نـخـسـتـيـن      .   هاي متعددي دارد     دفتر اطالعات عمومي مسؤليت   

ي راهبران و رئيس گـروه بـراي           مسؤليت آنها كار كردن با كميته     
سپس در ارتباط بـا     .   هاي ارتباطاتي است    ها و اولويت    شناسائي نياز 

ي طرح كلي، دفتر اطالعات عمومي بـايـد بـه طـراحـي                   توسعه
اجزاي الزم بـراي      .   ها بپردازد   راهبردي براي دستيابي به اين نياز     

از ( ي راهبردي خوب شامل شناسائي انواع ارتبـاطـات             يك برنامه 
، مخاطبان مورد نـظـر و روش           ) جمله آموزشي يا تشويق كننده    

برقراري ارتباطات به نحوي كه به شايستگي اهداف شما را تأميـن            
 . نمايد، است

هـاي     ي پـيـام       دفتر اطالعات عمومي همچنين مسؤل تـوسـعـه        
بان شما قصد انتقـال آنـهـا را بـه                مشخصي است كه گروه ديده    

هاي زيـر را       ها بايد مشخصه    اين پيام .   هاي برون سازماني دارد     نهاد
 :براي سازمان شما دنبال كنند

  استخدام و آموزش داوطلبان؛– 1
ها و    ي روش  آگاهي دادن به عموم و افسران انتخاباتي در باره–  2

 هاي پيشنهادي؛ فعاليت
ها و احياناً اتهامات كه عليه سازمان شما   پاسخگوئي به پرسش– 3

 وجود دارد؛ و
هـا، ارزش       ها، دست يافـتـه      ي فعاليت   ي گزارش درباره     تهيه –  4
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بـان بـا        هـاي ديـده      بسياري از سازمان  .   اش قرار دهد    خوانندگان
شان درون ساير مـواد         هاي تهيه شده و يا جاي دادن        پيوستن متن 

ي بـودجـه،        هاي تهـيـه     مكتوب تهيه شده از جمله درخواستنامه     
هاي اجرائي آموزشي، مطالب مطبوعاتـي و سـايـر              دستور العمل 

 . پردازند ها مي گزارشها، به تكرار آنها به انواع مختلف روش
ي گزارشهاي مكتوب مـعـطـوف       اي بايد روي عمل تهيه      توجه ويژه 

باني در سراسر دنيا انواع گـونـاگـونـي از              هاي ديده   سازمان.   گردد
توان به مـواردي از         اند كه از آن جمله مي       گزارشها را تهيه نموده   

هاي قوانين انتخاباتي، پيشنهـاداتـي بـراي اصـالح              تحليل:   قبيل
هاي پيش از انتخابات، مـطـالـعـات            سيستم انتخابات، ارزش يابي   
هـاي پـس از          هاي جمعي، گزارش    مربوط به منصف بودن رسانه    

، همچنين گـزارشـهـاي جـامـع           ) مقدماتي و پيشرفته  ( انتخابات  
 . ي تمامي مراحل فرآيند انتخاباتي، اشاره نمود درباره
ايـد     ي اطالعاتي كه گرد آوري نـمـوده         ي گزارشهايي درباره    ارائه

مكتوبات عمومي هستند كه از آنها اعتبار سازماني شما ارزيـابـي             
ايـن  .   شـود    شده و راجع به مشروعيت انتخابات تصميم گيري مي        

هاي مطروحه در مورد اهداف،       هائي به پرسش    گزارشها شامل پاسخ  
هاي سازماني،   ي اجرا، بيطرفي، دست يافته      هاي اجرائي، نحوه    روش

اطالعاتي كـه    .   شود هاي سازماني مي   نتايج به دست آمده و توصيه     
اي كه براي ايـن انـتـقـال بـر                نمائيد، همچنين شيوه    منتقل مي 

. نمايـد   گزينيد، در ابعاد بزرگ، تأثير سازماني شما را تعيين مي           مي
نويسيد و در سطـح كشـور پـخـش              همچنين گزارشهايي كه مي   

هاي آيـنـده      نمائيد نيز منبع ارزشمندي از اطالعات براي نسل         مي
تـان،     هاي ديگر در كشـور      باني انتخابات   هاي ديده   كه شاهد فرآيند  

دست آخر اين كه گزارشهاي مـورد نـظـر شـواهـد             .   خواهند بود 
باني شما تـدارك ديـده و            هاي سازمان ديده    ملموسي از فعاليت  

هاي شما براي جذب منابع مادي و به كـار   ممكن است به موفقيت  
 25.گيري داوطلبان در آينده كمك نمايد

هاي تازه تأسيس شده به نشر اطـالعـات            اين كه برخي از سازمان    
مربوط به خود عادت ننموده و يا از آن هراسان هسـتـنـد، ارزش                

در نتيجه، ممكن است مطرح نمودن و مرور كـردن        .   چنداني ندارد 
هاي مشخص حين برگزاري جلسات برنامه ريـزي          بعضي از پرسش  

براي نمونه، بايد تعيين نمائيد كه چه رويكردي . شما، عاقالنه باشد 
ي گزارشهاي مكتوب اتخاذ شود و چـه كسـي از            بايد براي تهيه  

سازمان شما مسؤل نوشتن طرح اوليه، ويراستاري و چـاپ آنـهـا              
 . باشد مي

ي گزارشها تصميم گيري شد، بايد همـچـنـيـن             ي تهيه   اگر درباره 
تعيين كنيد كه كي و به چه كساني بايد اين گزارشها فـرسـتـاده             

به عالوه، بايد معين شود كه چه مقدار اطالعات و روي چـه  .   شوند
هاي، هر چنـد افـراطـي،          يكي از راه  .   موضوعاتي بايد منتقل گردد   

 
ارتباطات شخصي سبك و احساس سازمان شما و پـيـام مـورد                

به توجه به طبيعت ارتباطي سريع و دو         .   دهد  نظرش را انتقال مي   
هـاي     توانيد با توجه بـه واكـنـش          ي اين كانال ارتباطي، مي      سويه

ي خود تأكيد نمـوده و         ي ارائه   مخاطبان بر روي نكات مهم جلسه     
تر از همه ايـن كـه ايـن             مهم.   موارد خاصي را بهتر توضيح دهيد     

هـاي    كانال ارتباطي به ساير مخاطبان امكان مطرح نمودن پرسش        
 .دهد آيد، را مي احتمالي كه براي آنها پيش مي

هائي سود مند خـواهـد       انجام ارتباطات حضوري به ويژه در كشور      
هاي عمومي به مردم كمتـر        بود كه در آنها نسبت دسترسي رسانه      

ي  ي كمتري از مردم سواد خواندن و نوشتن به اندازه بوده و يا عده
درحاليكه روش ارتباطات مستقيم شخصي احتمـاالً     .   كافي را دارند  

هاي سازماني هستند، كمتـر از         ترين راه براي انتقال پيام      قدرتمند
هاي جـمـعـي     هاي ارتباطي از جمله نشريات و يا رسانه       ساير روش 

 .آيد كارا به حساب مي
 

 نشريات
باني، وسائل ارتباطي مربوط به نشريـات         هاي ديده   بسياري از گروه  
هاي اجرائي    هاي آموزشي، دستور العمل     ها، اعالميه   از جمله پوستر  

و ساير گزارشهاي مكتوب را براي انتقال پـيـام خـود بـه كـار                    
 ). را ببينيد6تعريف شماره . (بندند مي

نشريات ممكن است به صورت مستقل توسط سازمان شما طراحي 
بـه اسـتـثـنـاي        .   و مكتوب شده و به سايرين تحويل داده شـود          

مشكالت مربوط به چاپ واقعي و فرآيند باز سازي، نشريات بـراي            
هـاي     هاي عدم استفـاده از كـمـك           باني مزيت   هاي ديده   سازمان

ها و مداخالت محتمل از بيرون و هـمـچـنـيـن             احتمالي، برخورد 
، را   ) از جمله روزنامه، راديو و تلويزيـون     ( هاي مياني     حذف سازمان 
 . آورند به ارمغان مي

به عنوان نخستين گام، مسئول اطالعات عمومي الزم است اقـدام           
ي موادي نمايد كه به تشريح اطالعات ابتدائي و اسـاسـي               به تهيه 

چنين موادي غالباً بـه شـكـل          .   پردازد  نسبت به سازمان شما مي    
و در حـدود      )   با عناويني مانند بروشور، رساله و اعالميه      ( مكتوب  

تواند از طريق پسـت و يـا بـه             شوند كه مي  صفحه تهيه مي10
 بروشور ممكن است فوايد زيادي را       24. صورت دستي توزيع گردند   

هاي مطبوعاتي،  توانيد آنها را از طريق اعالميه شما مي.   داشته باشد 
شان در ساير نشـريـات          پخش آنها در جلسات و يا مشمول نمودن       

هـا،     اين مطبوعات بايستي به تشريح ريشـه      .   عمومي توزيع نمائيد  
ي  هاي كاري سازمان پرداخته و اطالعات پايه درباره     اهداف و روش  

هاي وابسته، مكانهاي مربوط به دفـاتـر،           راهبران سازماني، انجمن  
هاي تلفن و ساير مواردي از اين دسـت را در اخـتـيـار                     شماره
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به منظور درك نظر كتاب راهنماي حاضر، بايد بـه كـار گـيـري                 
اولي در بـر  .   هاي جمعي را از دو ديدگاه مورد نظر قرار دهيد      رسانه
ي ارتباطاتي است كه بر اساس اراده و تصميم خـود و در                گيرنده
. كنـيـد    تان طراحي نموده، توليد و پخش مي        ي طرح عمومي    ادامه

توان آنها را جزو   شود كه مي    دومي نيز به پوشش خبري مربوط مي      
هـاي جـمـعـي و           آن دسته از ارتباطاتي دانست كه توسط رسانه       

هاي روزنامه نگاران، خبر نگـاران و     مطابق اراده، خواست و ديدگاه  
هاي سازمان شما تهيـه شـده و        ي فعاليت   شان، درباره     ويراستاران
 . گردد پخش مي

مهمترين مزيت مربوط به ارتباطات تهيه شده توسط سازمان شما          
آن است كه بيشترين كنترل بر روي پيام و زمان پـخـش آن در            

هـا و       با اين وجود، دارندگان روزنامـه     .   تان خواهد بود    اختيار خود 
ي استفاده از خـدمـات و يـا               مراكز خبر پراكني به ندرت اجازه     

در .   دهنـد  تسهيالت و امكانات خود را به صورت رايگان به شما مي  
ترين مشكل مربوط به ارتباطات خود طـراحـي        نتيجه، شايان ذكر  

با اين حال، اگر هنوز بر ايـن بـاور           .   ي باالي آن است     شده، هزينه 
اش    هـاي دسـتـيـابـي         هستنيد كه هدف ارتباطات شما به هزينه      

ارزد، ممكن است بخواهيد فضاي الزم در روزنامه و يـا زمـان             مي
تان را تحت عنوان تبلـيـغـات،          الزم در راديو و تلويزيون مورد نظر      

بان تحت عنوان تـبـلـيـغـات چـنـيـن                 هاي ديده   سازمان.   بخريد
هائي را به منظور جذب داوطلبان، اعالم اخبار مربـوط بـه               فرصت

جلساتي كه قرار است برگزار شوند و خبر رساني به عمـوم مـردم        
از جمله مطالب آمـوزشـي،       ( ي اقالم و يا خدمات در اختيار        درباره

هـاي جـمـعـي          سازمان، از رسـانـه    )   هاي حقوقي و غيره     حمايت
 . نمايند خريداري مي

بـه  ” بوده و يا   “   ي منافع عمومي    حيطه” ارتباطاتي كه قرار است در      
پـي  ( هاي خدمات عمومي      باشند، گاهي اوقات اعالميه   “   نفع جامعه 

هاي جمعي در مواقعي اين قبـيـل    رسانه. شوند خوانده مي) اس ايز 
شـان از          ها را به مـنـظـور بـيـان درك              نشريات يا خبر پراكني   

به صورت )   از جمله خبر رساني به عموم   ( “   موضوعات عام المنفعه  ” 
در شرايط ديگر، دولت يا ساير منابع بـراي         .   دهند  رايگان انجام مي  

به منظور حـفـظ     .   كنند  ها، يارانه تعيين مي     پوشش دادن به هزينه   
ويژگي عام المنفعه بودن اين قبيل ارتباطات بايستي بـه صـورت             
اسمي به نفع تمامي عموم مردم بوده و تنها بخش مشخـصـي از               

هاي پـي اس اي         در نتيجه، پيام  .   جامعه را مورد توجه قرار ندهد     
هاي خدمات عمومي غالبـاً بـه جـاي             اعالميه.   بايد بيطرف باشند  

ي  هاي منفرد، به بحث درباره ها يا انتقادات مربوط به نامزد      سياست
در .   شونـد   موضوعات مربوط به فرآيند انتخاباتي اختصاص داده مي       

هاي خـدمـات عـمـومـي            هاي مربوط به انتخابات، اعالميه      مقوله
توانند به عنوان ابزاري براي برگزاري آموزش رأي دهـنـدگـان              مي

تواند اتخاذ اين تصميم باشد كه هيچ گونه اطالعاتي انـتـقـال                مي
تواند مربوط به انتقال اطالعات عمـومـي          رويكرد ديگري مي  .   نيابد

هاي به كـار بـرده شـده،             ي اهداف سازماني، روش     مرتبط درباره 
هاي آينده و  هاي مربوط به انتخابات و برنامه  نيروي انساني، فعاليت  

ي حاصل شـده و         جلوگيري از نشر هر گونه نظر مشخص، نتيجه       
راه سوم نـيـز شـامـل         .   هاي درون سازماني باشد     همچنين ارزيابي 

نمودن تمامي اين اجزا و اعمال تأكيد فراوانـي بـر روي دسـت                 
 . هاي سازماني است ها و توصيه ها، ارزيابي يافته

  
 هاي جمعي رسانه
و )   هـا    روزنـامـه  ( هاي جمعي اشاره به مطبوعـات چـاپـي              رسانه
تـريـن      جـذاب .   26دارد)   راديو و تلويزيـون   ( هاي الكترونيكي     رسانه

شان براي دستيابي سريع به برد   هاي جمعي ظرفيت خاصيت رسانه
اين خاصيت در زماني كه اشاره بـه         .   باشد  وسيعي از مخاطبان مي   

تـر و      شود، بسيار با رز     استفاده از راديو و تا حدي نيز تلويزيون مي        
تر دچـار مشـكـالت         ها كم تر خواهد بود چرا كه اين رسانه        فراگير

از .   بـاشـنـد      ها مـي  مربوط به بي سوادي، بعد مسافت و بدي جاده     
هاي جمعي مشكالت و مسائل مربوط به خود را     سوي ديگر رسانه  

كه در زير به آنـهـا       ( جز در برخي موارد استثنائي      .   نيز دارا هستند  
هاي جمعي بسـيـار گـران          استفاده از رسانه  )   پرداخته خواهد شد  

ها دسترسي به تسهيالت      به عالوه، در برخي كشور    .   باشد  قيمت مي 
اما .   ارسال اطالعات، همچنين تلويزيون و راديو بسيار محدود است        

منفك از اين مسائل، از آن جائي كه گزارش گران، ويـراسـتـاران،              
ناشران يا تهيه كنندگان ميان شما و انتقال و نشر اطالعات قـرار              

ي پخش را از آن        گيرند، امكان دخل و تصرف در زمان و نحوه          مي
 . خود نموده و ممكن است اعتبار آن را نيز به چالش بكشند
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 نشريه
اي  تواند براي اشاره به مواد چاپ شده  ي نشريه مي    واژه

در اين زيـر    .   شوند  به كار رود كه براي پخش آماده مي       
شوند كه تـوسـط        بخش از كتاب راهنماي حاضر، نشريات به موادي اطالق مي         

بـانـي اشـاره         هاي ديـده     كه در اين مورد خاص به گروه      ( شان      منبع اطالعاتي 
اند كه معموالً با بـه كـار      براي خبر رساني پيامي به عموم آماده شده)  نمايد  مي

اي مياني كه در اختيار كنترل منبع مورد نظر اسـت بـه انـجـام                    گيري وسيله 
ها و راديو كه در ايـن         مانند روزنامه ( اين مفهوم با ساير منابع ارتباطي       .   رسد  مي

بـانـي      هاي ديـده    ي گروه   كه درباره )   شان صحبت شده است       زير بخش در مورد   
گردد و به عنوان عامل خارج از         مورد نظر توسط ديگران تهيه شده و پخش مي        

 . شود، متمايز خواهد بود كنترل گروه محسوب مي

 6تعريف 
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از آن جـملـه     ( هاي متعاقب آن تدارك ببيند        ها و تحليل    دستيافته
هاي مربوط به جذب نيروي انساني، مـبـارزات            توان به مالقات    مي

انـد،     تبليغاتي كه در آنها اصالحات مورد بررسـي قـرار گـرفـتـه           
باني انجام شده در روز انتخابات و مواردي از ايـن    هاي ديده   فعاليت

با اين وجود، پيش از بيرون فرسـتـادن اعـالم            ) .   قبيل اشاره نمود  
شانس     مطبوعاتي سازمان شما بايد تعدادي از عوامل مؤثري را كه           

 اين عوامل شامل 27. برد، در نظر گيرند    پوشش خبري آن را باال مي     
 : باشند موارد زير مي

هاي خبري را كه  سازمان.    يك فهرست مطبوعاتي تهيه نمائيد   –  1
كنند و همچنين ساختاري كه ترجيح        اعالم مطبوعاتي دريافت مي   

باشـد، شـنـاسـائـي          شان مي     دهند و اطالعاتي را كه مورد نياز        مي
ها و نمـابـر و      هاي جمع آوري شده، تلفن به بررسي آدرس .   نمائيد

نام نيروي انساني مرتبط شامل ويراستاران و گزارش گران تعييـن           
شده كه به احتمال زياد قرار است داستان خبري شمـا را مـورد                

 . پوشش قرار دهند، بپردازيد
اي كـه قـرار        هاي رسانه   هاي تحويل هر يك از خروجي        تاريخ –  2

بسـيـار   .   است با سازمان شما همكاري نمايند را شناسائي نمائـيـد          
هاي عمومـي و       مهم است كه اين واقعيت را درك كنيد كه رسانه         

هـاي     هاي خبري مطابق زمان بندي مشخص و تحت تاريـخ    شبكه
براي نمونه، اگر يك روزنامه براي نشر در         .   نمايند  تحويل عمل مي  

روز چهارشنبه به چاپ رسيده است و زمان تحويل براي دريـافـت             
باشد، داستان خبـري كـه         مطالب تسليم شده صبح سه شنبه مي      

نمائيد براي رسـيـدن بـه       شما در بعد از ظهر سه شنبه ارسال مي        
 . چاپ دير خواهد بود

 در اعالم مطبوعاتي خود، مطلبي را بگنجـانـيـد كـه ارزش                –  3
هـاي     اگر يك گزارشگر بـه دريـافـت اعـالم           .   خبري داشته باشد  

مطبوعاتي از طرف شما عادت كند كه ارزش جلب توجه خبري را            
ي شما    هاي مطبوعاتي آينده    ندارند، به احتمال زياد تمامي اعالميه     

را نيز بدون آن كه حتي مورد بررسي و مطالعه قـرار دهـد، رد                   
هاي مطبوعاتي  همين امر در مورد خوانندگان اعالميه. خواهد نمود

 . شما نيز صادق است
ي     تمام سعي خود را بـراي خـالـصـه نـمـوده اعـالمـيـه                    –  4

تان در يك صفحه بنمائيد به نحوي كه اين صفحه نكات     مطبوعاتي
شـان     تان و يا موضوعات مطروحه و اهميت        اصلي مورد نظر سازمان   

 . را به خوبي خالصه نموده و مطرح سازد
تان را با توجه به زمان مناسبت تهـيـه            هاي مطبوعاتي    اعالميه –  5

اي را بعد از يك هفته از اتفاق روي داده منـتـشـر                اعالميه.   نمائيد
تان هرگز اقدام به نشر آن نخواهد         ي خبري مورد نظر     رسانه.   نكنيد
هاي مطبوعاتي در زمـانـي        به همين ترتيب، از چاپ اعالميه     .   نمود

تر از موعد رويداد مورد نظرتان پرهيز نمائيد چـرا كـه                بسيار زود 

روي موضوعاتي از قبيل ثبت نام، رأي دادن، حقوق و تعهدات پايه       
ي تـمـامـي         هاي انتخاباتي و اطالعـات دربـاره         مربوط به فرآيند  

 .هاي انتخاباتي، به كار گرفته شوند نامزد
باني شما تصميم به تسليم يك      همچنين ممكن است سازمان ديده    

ي كوتاه براي نشر در يـك روزنـامـه              ي عمومي يا يك مقاله      نامه
هـائـي بـه         اين قبيل ارتباطات جمعي غالباً با عنوان نامـه        .   بگيرد

ويراستاران يا مقاالت اظهار نظر و يا بيان ديدگاه شناخته شـده و            
از طـرف    .   ي وسيعي از مخاطبان منتقل شونـد        توانند به دامنه    مي

شـان در          ديگر از آن جائي كه هيچ اطمينان و ضمانتي به چاپ          
آينده وجود ندارد، نبايد به صورت انحصاري به چـنـيـن سـاز و                 

 . هائي اتكا نمود كار
هاي جمعي از طـريـق         البته، اگر سازمان شما در جلب نظر رسانه       

ي داستاني كه ارزش خبري دارد موفقيتي حاصـل نـمـايـد،                ارائه
اطالعات مربوط به اين داستان ممكن است به چاپ رسيده و از              

اگـر چـه     .   هاي خبر پراكني به عموم منتقل گـردد         طريق ايستگاه 
چيزي در مورد اين قبيل ارتباطات بـه           هاي مالي اندك و نا      هزينه

هاي محـدودي از       گردد، متأسفانه فرصت    سازمان شما تحميل مي   
لحاظ ارتباطات براي كنترل محتوا و يا زمان بندي پـيـام ارسـال               

 . ماند شده براي شما باقي مي
هاي خود را تـا       دفتر اطالعات عمومي شما الزم است تمامي تالش       

هاي جمعي بتوانـنـد اثـر          حدي كه پوشش خبري از طريق رسانه      
اين مسؤليت توجه ثابتي را  .   گذار باشند، براي اين كار مبذول دارد      

هاي مـطـرح شـده از           طلبد كه مشمول پاسخگوئي به پرسش       مي
هاي گوناگون و تشـريـح          طريق روزنامه نگاران، برگزاري مصاحبه    

هـاي     هاي سازمان شما و اطالع رساني به رسانـه          توجيهي فعاليت 
تـان خـواهـد        باني  هاي آينده سازمان ديده     ي رويداد   عمومي درباره 

 . بود
 

 اعالم مطبوعاتي
هـاي     دفتر اطالعات عمومي بايد به منظور جلب تـوجـه رسـانـه             

هاي مطبوعاتي آشـنـائـي كـامـل            جمعي، با صادر نمودن اعالميه    
معموالً يك  ( ي كوتاه     يك اعالم مطبوعاتي يك نوشته    .   داشته باشد 

تواند مـورد تـوجـه         است كه به تبليغ رويدادي كه مي    )   اي  صفحه
 . پردازد عمومي خوانندگان، شنوندگان و بينندگان قرار گيرد، مي

هاي پيگيري پس از آن، در صورتـي   هاي مطبوعاتي و تلفن   اعالميه
كه به درستي تهيه شده و در زمان مناسبي نشر يابند، بايستي بـه         

هاي جمعي در رساندن اين مفهوم كـمـك            متقاعد ساختن رسانه  
هاي مورد نظر به واقع ارزش مورد بـحـث قـرار               نمايند كه رويداد  

در نتيجه، دفتر اطالعات عمـومـي       .   گرفتن در اخبار را دارا هستند     
هـاي سـازمـان شـمـا و               بايد جزئيات كافي را در مورد فعاليت      
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هاي مقدماتي هستند كه    باني و طرحي عمومي از گام       سازمان ديده 
مباحث مطروحه در موضوع تـدارك      .   باشند  بسيار حائز اهميت مي   

هاي آماده سـازي و سـپـس            تمامي جنبه )   لجستيك( اعزام نيرو   
اجراي اجزاي گوناگون طرح عمومي شما را آن چـنـان كـه در                 

. دهد  هاي تشريح شده در زير آمده است، مورد بررسي قرار مي            گام
 ). را ببينيد7ي  تعريف شماره(

نخست الزم است تخصيص افرادي را به عنوان افسران تدارك نيرو 
و يا دفتر تدارك اعزام نيرو، در نـظـر بـگـيـريـد كـه تـمـامـي                   

هاي مربوطه را بـر عـهـده           ها و باز بيني     هاي برنامه ريزي    مسؤليت
افرادي كه در چنين دفاتري مشغول به كار هستند بايد در . بگيرند

ي سـازمـانـدهـي وقـايـع و            هائي در زمينه  شرايط ايده آل تجربه   
هاي مربـوط بـه        هاي بزرگ داشته و دانش عملي در زمينه         رويداد
بـيـشـتـر     .   هاي حمل و نقل و ارتباطات داشتـه بـاشـنـد              سيستم
هاي مربوط به تدارك اعزام نيرو به كار گيري قابل توجهي از      جنبه

دارند، در نتيجه تشويق به بـرقـراري          بودجه را به خود معطوف مي     
هاي  يك ارتباط نزديك ميان تداركات مربوط به اعزام نيرو و بخش      

بـه  .   ي خوبي بـاشـد      تواند ايده   حسابداري و دفاتر بودجه بندي مي     
طور مشابه، از آن جائي كه اجراي هر فعاليتي هم از طرح عمومي             

گـذارد،    باني ناشي شده و هم نهايتاً بر روي آن تأثير مي            براي ديده 
بايستي اطمينان حاصل نمائيد كه دفاتر تدارك اعزام نيروي شمـا           
در جلسات مربوط به مباحثه روي موضوعات برنامه ريزي حضـور           
يافته و هر گونه موفقيت و يا شكستي در طرح عملياتي را از لحاظ 

 . موضوعات تداركاتي، گزارش دهند
الزم است سه عنصر اساسي مربوط به تدارك اعزام نيـرو را كـه                

تـمـكـيـن     )   3( ؛ و   ) انتقال( حمل و نقل )   2(ارتباطات؛ ) 1:  (شامل
كه مشتمل بر مـحـل اقـامـت و غـذا               ( محل سكونت و استقرار     

هنگامي كه به توسعـه     .   باشند را در نظر داشته باشيد       مي)   شود  مي
يا استفاده از منابع ارتباطاتي، حمل و نقل و موضوعات استقـراري            

 :نمائيد الزم است به تعيين موضوعات زير بپردازيد خود مي
 باشد؟  چه تعدادي براي هر يك از اين منابع مورد نياز مي– 1
 ي مربوط به تأمين اين منابع چه مقدار خواهد بود؟  هزينه– 2
هائي كه الزم است براي تهيه و استفاده از اين مـنـابـع                  رويه –  3

 تعقيب شوند، كدام خواهند بود؟ 
 هاي موجود براي استفاده از آنها چه هستند؟  محدوديت– 4
هاي زمان بندي براي آنها به  هاي زماني و ساختار  چه محدوده– 5

 شوند؟ و كار برده مي
ي دسترسي به اين منـابـع بـا چـه           در مورد استفاده و نحوه   –  6

توان بـه رانـنـده،          براي نمونه مي  ( كساني بايد ارتباط برقرار شود      
 ؟)ي غذا و غيره اشاره نمود مسؤل محل اقامت، مسؤل تهيه

 

ها تا زمان رخ دادن موضوعي كه بـه            ي اين اعالميه    دريافت كننده 
 . آن اشاره كرده بوديد، آنها را به فراموشي خواهند سپرد

تان استفـاده     هاي مطبوعاتي   اي در اعالميه     از كالم و زبان زنده     –  6
استفاده از گفتار ديگران به ويژه در مطبوعات و تلويزيـون           .   نمائيد

 .باشد از ارزش زيادي بر خوردار مي
هايي با كيفيتي خوب از رويداد مـورد           درصورت امكان، عكس   –  7

اي خود بفرستيد كـه در       ها يا نشريات رسانه  نظرتان را به روزنامه   
مـثـالً   ( آنها آنچه به تصوير كشيده شده است توضيح داده شونـد             

اند، تـاريـخ       ها ظاهر شده    توانيد به نام كساني كه در اين عكس         مي
بسيـاري  ) .   برگزاري، مكان و طبيعت رويداد مورد نظر اشاره نمائيد       

هاي مطبوعـاتـي      ي بيشتري نسبت به چاپ اعالميه       نشريات عالقه 
 . هائي را نيز به همراه دارند دهند كه عكس نشان مي

بـا كسـانـي كـه         .   تان را پيگيري كنـيـد   هاي مطبوعاتي اعالم–  8
ايد، تماس گرفته و اطـمـيـنـان           شان فرستاده     تان را براي    هاي  اعالم

پـيـش از بـرگـزاري         .   انـد   حاصل نمائيد كه آنها را دريافت نموده      
ي طـرف       ي خود نسبت به اين كه آيا كسي از طرف نشريه     برنامه
پس .   تان امكان شركت در جلسه را دارد، پرس و جو نمائيد        حساب

از برگزاري رويداد مورد بحث با كساني كه از طرف آن نشريـه در         
شان     هاي احتمالي   اند تماس گرفته، به پرسش      جلسه شركت داشته  

 . پاسخگوئيد و بر اهميت نكات به چاپ رسيده تأكيد نمائيد
ي شخصي خوبي با گزارشگران مربوطـه          سعي كنيد كه رابطه    –  9

چنين ارتباطي بي ترديد يكي . هاي خبري برقرار نمائيد در سازمان
 . باشد از عوامل اصلي براي موفقيت مي

هاي مطبوعاتي خود،   به ياد داشته باشيد كه در تمامي اعالم     –  10
نام مسئوالن اطالعات عمومي خود را به همراه تلفن، آدرسي كه از 

 . توان با آنها ارتباط برقرار كرد، فهرست نمائيد آن طريق مي

پـردازد    هائي مي   كتاب راهنماي حاضر به تشريح بسياري از فعاليت       
. شان بنمـايـد       باني شما ممكن است اقدام به اجرا        كه عمليات ديده  

ي يـك     نمايند، توسعه   هاي پيشين پيشنهاد مي     آن چنان كه بخش   
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هاي گوناگون ديگري كه در زير بـخـش       و كانال )   نمودن مستندات 
. بـاشـنـد    قبلي مربوط به اطالعات عمومي به آنها اشاره گرديد، مي     

هاي ارتباطي ويژه آن دسته از وسائل و تجهيزاتي به شمار             سيستم
آنهائي كه توسط افـراد بـه        ( هاي شفاهي     روند كه براي ترجمه     مي

ي متون    منظور ترجمه ( و يا كتبي    )   رود  صورت هم زمان به كار مي     
) هاي همراه يا بي سـيـم        مانند تلفن ( و براي ارتباطات سيار     )   است

 .تواند سودمند باشد نيز مي
هائي باشد كه به  همچنين يك سيستم پايا ممكن است داراي رويه 

. توانند با يكديگر ارتباط برقرار نمـايـنـد         ي آنها اشخاص مي     واسطه
نمايند كـه درخـت         اي خلق مي    ها رويه   براي نمونه برخي سازمان   

نمايد كه در     اي اشاره مي    اين موضوع به رويه   ( شود    تلفن ناميده مي  
شود و    هاي گوناگون متصل مي     اي وجود داشته و به شاخه       آن بدنه 

ي مرتبط به كل سيستم       ترين شاخه   توان به جزئي    از طريق آن مي   
اي يـك شـخـص          با استفاده از چنين رويه    ) .   دسترسي پيدا نمود  

ارتباطي را بـا     )   ترين بخش اين درخت     از جائي در پائين   ( تواند    مي
ساير افراد عملياتي برقرار نموده و ارتباطي را به طور يك جا پيغام    

هر يك از اين پنج نفر نـيـز     .   خود را مثالً به پنج نفر منتقل نمايد       
اند كه آنها     خود براي برقراري ارتباط با پنج نفر ديگر آموزش ديده         

نيز قرار است به تكرار اين فرآيند پرداخته و به همين نحو به ايـن               
شود كه سيستم درخـت        كليد اصلي كه باعث مي    .   كار ادامه دهند  

تلفن كار نمايد كسب اطمينان از اين مهم است كه هر شخصي در 
منظور ( سازمان ساز و كاري براي برقراري ارتباط در اختيار داشته           

اي است كه شخص مورد نظر بتواند از طريق آن             تلفن و يا وسيله   
توان با    داند كه چگونه مي     و مي )   پيغام خود را شخصاً منتقل نمايد     

منظور در اختيار داشتن    ( نفر بعدي در سازمان ارتباط برقرار نمود        
چـنـيـن درخـتـي        ) .   شماره تلفن و آدرس افراد مورد نظر اسـت         

تواند به صورت معكوس و در شرايطي كه الزم اسـت         همچنان مي 
اطالعات به دفاتر مركزي سازمان شما منتقل شوند، مورد استفاده          
قرار گيرد به ويژه زماني كه داوطلبان بسيار زيادي مشـغـول بـه         

توان به روز رأي گيـري اشـاره          عمليات هستند كه براي نمونه مي     
 . نمود

هاي مربوط به فن آوري، امكانات زير بنائي و بـودجـه          محدوديت
بـراي  .   توانند مالحظات بسيار مهمي تلقي شـونـد          بندي مالي مي  

هـاي   نمونه، تخصيص دادن منابع مالي سازمان براي خريد دستگاه     
هاي تلفـن بـه خـوبـي كـار             نمابر در كشوري كه در آن سيستم  

و به هميـن نسـبـت، در          .   اي باشد   تواند كار بيهوده    كنند، مي   نمي
هاي مـورد نـيـاز و           اختيار داشتن رايانه در شرايطي كه نرم افزار       

همچنين نيروي انساني مناسب و تعليم ديده براي استفاده از آن            
 . در اختيار سازمان نيست، بي ارزش خواهد بود

 

 ارتباطات
ترين عامل و توانائي دانست كـه          شايد بتوان ارتباطات را تنها مهم     

. باني شما به منظور دستيابي به موفقيت نـيـاز دارد             عمليات ديده 
مهمترين بخش توانائي سازماني شما دعوت به عـمـل آوردن از              

ي    ي عملياتي شما به جلسه     اي محدوده   هماهنگ كنندگان منطقه  
هاي بـاال در        هائي با فوريت    مالقاتي خواهد بود كه در آن گزارش      

هـاي     شوند يا يكي از اعالمـيـه        مورد مسائل انتخاباتي دريافت مي    
اش تهيـه     هاي جديد   تان براي اعالم دست يافته      مطبوعاتي سازمان 

ترين ارتبـاطـات      دفتر اطالعات عمومي، با توجه به مهم      .   گردند  مي
صورت گرفته بايد در مورد اين كه چه اطالعاتي الزم اسـت بـا                 
ديگران در ميان گذاشته شده و تمامي جزئيات مربوط به اين كـه             
چه هنگام و چگونه چنين اطالعاتي بايد نشر يابند، تصـمـيـمـات              

به صورتي مشابه، مديران مستقر در دفـاتـر         .   28الزم را اتخاذ نمايد   
توانند مسؤلـيـت الزم بـراي           هاي عملياتي مي    مركزي و در محل   

شناسائي آن چه بايد مورد ارتباطات قرار گرفته و چگونگي انجـام            
اما چه آنها و چه ساير كساني كه در سازمان       .   آن را بر عهده گيرند    

شما قرار دارند به سيستمي كه از طريق آن ارتـبـاطـات انـجـام              
هاي اساسي دفـاتـر        يكي از كار  .   پذيرد، دسترسي داشته باشند     مي

ها و اطـالعـات         تدارك اعزام نيرو توسعه و نگهداشت زير ساخت       
مربوط به سيسـتـم   )   ها و غيره ها، شماره تلفن از جمله نام ( اساسي  

 .ارتباطاتي است
ي نخست بايد تمامي كساني كه سازمان شما الزم است            در مرحله 

به نحوي با آنها در ارتباط باشد را شناسائي نمائيد و معين كنـيـد               
توان با ايشـان ارتـبـاط          كه در چه مكانها و تحت چه شرايطي مي        

بانـي بـايسـتـي         ي كلي ديده    در مراحل ابتدائي برنامه   .   برقرار كرد 
مربوط )   ها و غيره    از جمله تلفن، آدرس   ( اسامي و اطالعات اساسي     

ي هدايت كننده، نيروي انسانـي و داوطـلـبـان               به اعضاي كميته  
هـاي    سازماني و همچنين نمايندگان دولت، احزاب سياسي، رسانه       

اين اطالعات را . باشد هاي مدني مربوطه، مي جمعي و ساير سازمان
به نحوي ثبت و ضبط نمائيد كه درحاليكه در جاي ايمنـي قـرار               

در صورت امـكـان و در          .   دارند، دسترسي به آنها نيز آسان باشد      
اي بـه       هاي اطالعاتي رايانه    مكانهائي كه شرايط مهيا باشند، بانك     

 . گيرند طور مرسوم براي اين كار مورد استفاده قرار مي
ي دوم بايد به برپا سازي سيستم جامعي دست زد كه از              در مرحله 

طريق آن مشاركت كنندگان مربوط به طرح عملياتي شما بتوانند           
هاي مـوجـود كـه         اي از ساز و كار      پاره.   با هم ارتباط برقرار نمايند    

: تواند از طريق چنين سيستمي به كار گرفته شـونـد شـامـل                مي
هاي پستي، خدمات تحويل،     هاي الكترونيكي، نامه    تلفن، نمابر، نامه  

، ) توسط دوچرخه، موتور و يا حتي پيـاده       ( پيغام رسانهاي شخصي    
كپـي  ( هاي آدرس عمومي و همچنين باز توليد مواد چاپي        سيستم
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براي نمونه، ممكن   .   تان را به شكلي كارا هماهنگ نمائيد        مورد نظر 
ي چـهـار        اي كه عامل محركـه  است سازمان شما به وسائل نقليه     

چرخه دارند براي انتقال آموزش دهندگان در مناطق دور از شهـر            
و روستائي نياز داشته باشد، اما يقيناً استفاده از چنـيـن وسـائـل                

 . اي در ساختار شهري غير اقتصادي خواهد بود نقليه
 

 تعيين محل استقرار
همچنان كه تا كنون اشاره گرديد، به اجرا در آوردن يـك تـالش               

تواند مستلزم ساعـات كـاري طـوالنـي و               باني انتخابات مي    ديده
در شرايطي كه سفـر بـاعـث دور        .   هائي با بعد زياد باشد      مسافرت

شود، الزم است     شان مي     شدن افراد سازماني شما از خانه و زندگي       
شان در شب و هـمـچـنـان       سازمان شما براي تعيين محل استقرار   

 . شان آماده باشد  غذاي مورد نياز
اي    براي نمونه، وقتي آموزش دهندگان توري را دور مراكز منطقه         

نمايند ممكن است براي دو يا سه هفته از خانه دور             كشور آغاز مي  
ي استقرار افراد، يافتن  راه حل ارزان قيمت براي حل مسأله.   باشند

كساني است كه به عنوان اعضاي سازماني و يا حمايت كنندگان از     
شـان را       هاي اضافي منازل    باني حاضر هستند اتاق     هاي ديده   فرآيند

در شرايطي كه يافتن محل اسـتـقـرار          .   در اختيار شما قرار دهند    
رايگان يك راه حل عملي نباشد، سازمان شـمـا بـايـد بـه رزرو               

 . هاي هتل بپردازد اتاق
بنا .   ها نيز ضروري است     تعيين محل استقرار همچنان براي مالقات     

هائي كه در      بر اين الزم است سازمان شما به شناسائي و رزرو فضا          
هاي آموزشي، تبـلـيـغـات         ها، كارگاه   آنها امكان برگزاري كنفرانس   
هاي تعيين راهبرد وجود داشته باشد،  براي استخدام نيرو و نشست

بـانـي غـالـبـاً از            هاي ديده   هاي بزرگ گروه    براي نشست .   بپردازد
هـاي كـنـفـرانـس در            هاي مدارس، سالن    هاي نمايش، اتاق    سالن
هـاي بـزرگ        هاي بزرگ و ساختمĤنهاي اداري دولتي و فضـا      هتل

هـا،     بيرون از ساختمان مانند زمين فوتبال و يا مياديـن روسـتـا             
 . نمايد استفاده مي

بانان آنها را در زمانـهـاي مـربـوط بـه                در جائي كه وظايف ديده    
باني معموالً بـه   دارد، عمليات ديده هاي غذائي نيز مشغول مي     وعده

هاي خـريـداري      هاي مربوط به غذا     تدارك غذا پرداخته و يا هزينه     
هاي مربـوط بـه ايـن كـار در                سنت.   نمايد  شده را پرداخت مي   

هاي مخـتـلـفـي دارد و بسـيـاري از                  هاي گوناگون جنبه    كشور
بان نيز منابع مـالـي كـافـي بـراي پـرداخـت                   هاي ديده   سازمان
سازمان شما بايد در مورد اين كه چـه         .   هاي تغذيه را ندارند     هزينه

تواند تأمين نموده و اين كه سياست منصفانـه       هائي را مي    قبيل كار 
. براي اين قبيل موضوعات چيست، تصميمات الزم را اتخاذ نمايـد          

ي آن است كـه       تجارب به دست آمده از سراسر دنيا گواهي دهنده        

 حمل و نقل
بـانـي      عالوه بر توانائي براي برقراري ارتباطات، يك تـالش ديـده           

فرآيند انتخاباتي موفق، بايد ظرفيت الزم براي انتقال مواد و مردم           
به عنوان نمونه، امكانات حمل و نقل ممكن اسـت    .  را داشته باشد 

براي تحويل مواد آموزشي الزم براي به كار گيري افراد به دفـاتـر              
هاي اخذ رأي و يـا         بانان به ايستگاه  اي، انتقال ديده    مراكز منطقه 

انتقال هوائي آموزش دهندگان به نقاط دور كشور، مورد استـفـاده      
 . قرار گيرد

باني شما ممكن است كار در اين مورد را با شناسائي             سازمان ديده 
بنابر اين رجوع بـه و يـا           .   هاي حمل و نقلي خود آغاز نمايد        نياز

ي يك تقويم از وقايع آنچنانكه در بخش ب، طـرح كـلـي،                 توسعه
مورد بحث قرار گرفت، ممكن است براي تعيين نوع، تواتر و تعداد            

باني در نـظـر        هاي الزم كه براي اجراي عمليات ديده        حمل و نقل  
هائي مانند به كار گيري       فعاليت.   اند، سودمند واقع شود     گرفته شده 

بانـي روز      يا استخدام نيروي انساني و داوطلبان، آموزش و يا ديده         
رأي گيري غالباً اتكاي قابل توجهي روي موضوع حمـل و نـقـل                

 . نمايند مي
برخي از انواع گوناگون وسائل حمل و نقل ممكن اسـت بسـيـار                

هائي كه از لحـاظ   گران بوده و يا براي پيدا كردن به ويژه در كشور     
بنا به همين دلـيـل     .   اند، دشوار باشند اقتصادي كمتر توسعه يافته 

اي از تمامي منابعي كـه         بهتر است سازمان شما فهرست و سياهه      
نخست اين كه تمامـي     .   29در اين رابطه در اختيار دارد تهيه نمايد       

هاي حمل و      سعي خود را براي برنامه ريزي استفاده از انواع روش         
مـانـنـد    ( تان هسـت       نقلي كه به صورت رايگان در اختيار سازمان       

هائي كـه     استفاده از پيام رساني به صورت پياده، دوچرخه، ماشين        
ي متعلق بـه      اند و يا وسائل نقليه      براي خدمات عمومي تقديم شده    

ي بعدي، در نظر بگيريد كه        در مرحله .   مبذول داريد )   تان  داوطلبان
هاي شما را تأمين      تواند نياز   چگونه وسائل حمل و نقل عمومي مي      

هـاي     هاي مسافري، مترو و قـطـار          تاكسي، اتوبوس، قايق  .   نمايد
آيند، با ايـن      هاي نه چندان گراني به حساب مي        شهري معموالً راه  

شان و يا زمان بـنـدي            وجود با توجه به موضوع در دسترس بودن       
هاي موجود از قابليت اعتماد و         براي استفاده نسبت به ساير روش     

دست آخر اين كه بايد در      .   انعطاف پذيري كافي بر خوردار نيستند     
هائي كه الزم است خريداري شده و يا اجـاره شـونـد،                 مورد چيز 

چنين رويكري ممكن است در ابـتـدا        .   تصميمات الزم اتخاذ گردد   
هاي قابل توجهي باشد، اما در شرايطي كه سازمان           نيازمند سرمايه 

هاي انعـطـاف پـذيـر و يـا               ي مكرر، كاربرد    شما نيازمند استفاده  
تريـن رويـكـرد بـه           دسترسي دائمي باشد، ممكن است اقتصادي     

 . حساب آيد
هاي وظـايـف    همچنين سعي كنيد كه نوع حمل و نقل الزم با نياز         
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هاي سازماني    در صورت بروز هر گونه سوء تفاهم در مورد سياست         
شما و يا در صورت كشف هر گونه عدم همخواني در به كار گيري              

ها تا چه حـد        ها، صرفنظر از اين كه اين قبيل تخطي         اين سياست 
در .   چيز باشند، ممكن است داوطلبان را به شدت ناراحت كـنـد      نا

ي    نتيجه، الزم است سازمان شما به طور جـدي بـه تـوسـعـه                 
هاي مشخصي در اين موارد پرداخته و آنها را با تـمـامـي                سياست

مشاركت كنندگان سازماني مطرح نمايد و سپس در ادامـه بـه               
اعمال منصفانه و هم خوان آنها با تمامي افراد صاحب منفعت در             

 ). را ببينيد15شكل . (ها، بپردازد اين فعاليت
ي عملياتي تدارك اعزام نيرو بـايـد           دست آخر اين كه يك برنامه     
شـان از          ها و يا تـخـطـي         ها و رويه    براي امكان شكست سيستم   

. ي اقتضائي نـيـز بـاشـد          هاي تعيين شده، شامل يك برنامه       برنامه
 ). را ببينيد8شكل (

اي كه ممكن   هاي اقتضائي بايد در حد امكان مشكالت بالقوه         برنامه
تواند پـايـداري      است در حين اجراي عمليات پيش آيند را كه مي     

باني را پيش بيـنـي        تداركاتي اعزام نيروي مربوط به عمليات ديده      
 . نمايد
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 ي اقتضائي  برنامه
ي اقـتـضـائـي طـرحـي بـراي                منظور از يك برنامه   

هائي است كه بايد در شرايطي كـه          ي فعاليت   مجموعه
هاي در نظر گرفته نشده و غير مترقبه پيش آيند، به اجـرا در آمـده                    موقعيت

 در آفريقاي جـنـوبـي گـروه         1994در انتخابات سال    
باني بومي موسوم به نيون تقريباً از انجام عمليـات            ديده

. حين دوران بسيار حساس شمارش آرا باز داشته شـد          
برخي از داوطلبان نيون كه بسياري از آنها بـراي بـه              

شان تقريباً جان خود را         باني  انجام رساندن وظايف ديده   
نيز به مخاطره انداخته بودند، معتقد بودند كه رهبران نيون تعهداتي در مـورد             

. انـد   هاي غذا به آنها داده      پرداخت مبالغ مشخصي به عنوان دستمزد و يا هزينه        
باني به انجام     و پس از آن كه مقدار قابل توجهي از كار ديده          ( پس از رأي گيري     

، وقتي رهبران سازمان توضيح دادند كه برداشت آنها از اين موضوع            ) رسيده بود 
درست نيست، بسياري از داوطلبان كه تا حد زيادي مأيوس و نـاراحـت شـده                 

شهرت و اعتبار نيون با شدت گرفتن اين اعتصاب . بودند دست به اعتصاب زدند
 . اي آسيب ديد و بروز خشونت در حين آن، به طور قابل مالحظه
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هائـي بـاشـد كـه آنـهـا               شرايط باعث شرمساري افراد و سازمان     
شان را بر عهده دارند و نتايج به دست آمده حـتـي در           نمايندگي

در نـتـيـجـه، بـه         .   تواند به آنها اتهاماتي نيز وارد آورد        مواردي مي 
بانان در موارد به دست       منظور جلوگيري از تبليغات احتمالي ديده     

هاي مربوطه ممكن است به ارعاب و ترسـانـدن            آمده، افراد و گروه   
مسؤالن نظارتي دست زده و يا ظرفيت كاري آنـهـا را مـحـدود                 

 . سازند
با ايـن   .   اي براي اين دو گانگي وجود ندارد        هيچ گونه راه حل ساده    
هائي را براي جلوگيري از مسائـل         تواند گام   وجود، سازمان شما مي   

و مشكالت امنيتي برداشته و در حل مسائلي اين چنين درست در 
شوند، به شكلي درست و عاقـالنـه اهـتـمـام               زماني كه مطرح مي   

نخست اين كه، از وانمود كردن اين موضوع كه مشـكـالت     .   ورزند
اگر داليل كافـي بـراي       .   مورد نظر اصوالً وجود ندارند دوري كنيد      

اي در انتظار     شما وجود دارند كه باور كنيد شرايط خطرناك بالقوه        
بانان شما است، الزم است اين موضوعات را با آنـهـا بـحـث                  ديده

ي راهبران آغاز شوند  مباحثات مربوطه الزم است در كميته. نمائيد
هاي مربـوطـه تصـمـيـم         ها و رويه  كه بايد در مورد اتخاذ سياست     

به مثال ارائه شده در پايان اين زير بخش مراجعـه           .   ( گيري نمايند 
 ). نمائيد

هاي اتخاذ    ها و رويه    ها، سياست   سپس بايد نسبت به انتقال تصميم     
انـدر كـاران       ي راهبران به تمامي افراد و دست        شده توسط كميته  

اي در مورد     مباحثه.   باني، اقدامات الزم را انجام دهيد       عمليات ديده 
هـاي    اطالعات مربوطه را در دستور العمل اجرائي آموزشي، كارگاه        

الزم .   بان مشمول نـمـائـيـد        آموزشي و مكالمات خود با افراد ديده      
است تمامي اين افراد نسبت به چگونگي شناسائي مسائل بالقوه و     
اين كه سازمان شما انتظار دارد چگونه با آنها برخورد شود، اطالع            

همچنين الزم است سازمان شما تصميم به تشكيـل         .   داشته باشند 
هاي عملياتي و دفاتر مربـوط        هاي ارتباطي مؤثري ميان گروه      كانال

اي و مـلـي          هاي محلي، منطـقـه      هاي امنيتي در بخش     به نيروي 
بانان شماره تلفني بدهيـد كـه در            دست كم بايد به ديده    .   بگيرند

 ).  را ببينيد18شكل . (شرايط فوريتي با آن تماس حاصل نمايند
هائي مرتبط هستنـد      مسائل امنيتي همچنين به ارزش يابي آزادي      

شـان        هاي انتخاباتي تحت آنها به مبارزات تبـلـيـغـاتـي             كه نامزد 
هـاي     پرداخته و همچنين رأي دهندگان، به دادن رأي و افسـر            

چگونگـي نـظـارت      .   پردازند  برگزار كننده به نظارت اداري آن مي      
ها بـه      تأثيرات امنيتي و بروز ترس و وحشت در مورد اين فعاليت          

هاي آينده مورد بررسي و بحـث قـرار            طور كاملتري در زير بخش    
 . گيرند مي

 
 

انتخابات دوران گذار معموالً در شرايطي بسيار بحرانـي و غـيـر               
يك ساختار جناح بندي شده و غير آشـكـار           .   افتد  پايدار اتفاق مي  

هـاي     ي سنتي خشونت و يا تداخالت و تضـاد            سياسي، يا سابقه  
هـا در مـورد          ي مورد نظر ممكن است نگرانـي        ارتشي در منطقه  

نمايـنـد از       امنيت كساني كه در آن فرآيند انتخاباتي مشاركت مي        
 .دهد باني بومي را افزايش مي جمله فعاالن ديده

هاي نظارت مـمـكـن اسـت        باني براي گروه    مسائل مربوط به ديده   
براي نمونه، انجام . هاي تصميم گيري دشواري را مطرح نمايد تضاد

بانان انتخاباتي و به چالش كشـيـدن          تبليغات در مورد حضور ديده    
هائي هستند كه به گسـتـرش          هاي مربوطه فعاليت    موارد و تخطي  

با اين وجـود، بـه       .   كنند  هاي انتخاباتي كمك مي     اعتماد در فرآيند  
تواند داوطلـبـان را در مـعـرض              تكميل رساندن اين اهداف مي    

مأموران نظارتي بايد از اين واقعيت آگـاهـي          .   مخاطراتي قرار دهد  
هاي آنها ممكن اسـت در بـعـضـي              داشته باشند كه دست يافته    
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 امنيت

اس دي   ( ي آلبانيائي براي فرهنگ مردمساالري        جامعه
با مشكالتي مربوط به ارعاب رأي دهنـدگـان در           )   سي

بانان اس دي سـي     ديده.    مواجه گرديد  1994انتخابات  
هـاي     به مستند سازي وقايع كه به صـورت تـهـديـد             

ي روز      در ادامـه  .   خصوصي بروز يافته بودند، پرداختند    
انتخابات، اعضاي اس دي سي مكاتبات متعددي را دريافت نمودنـد كـه ايـن             

اس دي سـي بـه        .   داشت  هاي خود باز مي     گروه را از نشر و پخش دست يافته       
اي را كه براي اعضاي خود در اين رابطـه وجـود               دقت عواقب احتمالي و بالقوه    

هاي الزم براي محافظت از آنها را مبـذول   داشت مورد توجه قرار داده و احتياط 
همين مالحظات در مورد منابع اطالعاتي كه در اختيار خود داشـتـنـد              ( داشت  

اين منابع اطالعاتي قصد خود را در گمنام بودن به اس دي             .   نيز اعمال گرديد  
سپس راهبران اس دي سي به اين نـتـيـجـه گـيـري               ) .   سي اعالم كرده بودند   

اي،   اي حرفه   رسيدند كه اهميت نشر اين اطالعات به صورتي متعادل و به شيوه           
ي گـروه     مخاطرات موجود را خنثي نموده و نمايانگر تصميم گري قاطع و اراده           

در يـك نـمـايـش         .   هاي خارجي خواهد بـود    ها و تهديد براي مواجهه با فشار   
و .   د. م. هاي الزم را از م         راهبردي پيش گيرانه، اس دي سي همچنان حمايت       

شان در حمايت از امـنـيـت             المللي  ديگران براي به نمايش گذاشتن انزواي بين      
سپس، اس دي سي با برگزاري يك كنفرانس .   اعضاي اس دي سي، بسيج نمود 

ي مربوط به انتخابات كشور را به گوش عـمـوم              مطبوعاتي بيانيه سانسور نشده   
 . رساند
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 هاي امنيتي ها و رويه هائي از سياست مثال
ها و مشكالتي را كه به منظـور          بانان بايد همه تهديد     تمامي ديده   -

و يـا    ( شوند را به مديـر اجـرائـي             ارعاب و يا خشونت اعمال مي     
 . گزارش نمايند) هاي انتظامي و پليس نيرو

مدير اجرائي بايد تمامي گزارشهاي مربوط به خشونت و ارعـاب             -
 . را با نيروهاي انتظامي مسؤل كشور پيگيري نمايند

بانان به سرعت نسبت به تغير مـكـان خـود از                الزم است ديده    -
هاي نا امن و احتماالً خطرناك اقدام نموده و به مسـئـوالن               محيط

هاي بيشتري در اين مـوارد رجـوع           ارشد خود براي دستور العمل    
 . نمايند

هاي وابسته به     هاي انتظامي، پليس و ساير نهاد       در جائي كه نيرو     -
هاي آنها و     ي مشكالت هستند، فعاليت     دولت مسؤل و ايجاد كننده    
شان بايستي به دقت مورد نظارت قـرار            شكايات مربوط به عملكرد   

الملـلـي گـزارش        هاي جمعي و يا مؤسسات بين       گرفته و به رسانه   
 .شوند
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 ي  باني مرحله ديده
 پيش از انتخابات 

  سيستم انتخابات–ش 
 هاي مدني و آموزش رأي دهندگان  آموزش–ص 
 هاي انتخاباتي   ثبت نام رأي دهندگان، احزاب سياسي و نامزد–ض 
  مبارزات انتخاباتي–ط 
 ها  رسانه–ظ 

سيستمي كه از آن در يك انتخابات براي تعيين ايـن كـه چـه                  
هـاي   به سخن ديگر روش( كساني ممكن است برنده يا بازنده شوند  

ي متنـاسـب اكـثـريـت،           هاي انتخاباتي شامل ارائه     تعيين صندلي 
هاي انتخابات را تشكـيـل        ، يكي از مهمترين جنبه    ) مختلط و غيره  

هاي سياسـي و       هاي انتخاباتي فرآيند    دهد روش تعيين صندلي     مي
دولتي را كه قرار است تصدي امور را بر عهده بگيرند، تحت تأثيـر              

كـه  ( ساختار و قوانين و مقررات مـربـوطـه           .   خود قرار خواهد داد   
ي آنـهـا       كه به واسطه  )   شوند  گاهي چارچوب انتخاباتي ناميده مي    

گـردد و       ي اجرا در آمده، تقويت مـي        سيستم انتخاباتي به مرحله   
گيرند، تأثير و اهميتي به همان انـدازه دارا            مورد باز بيني قرار مي    

 . باشد مي
بانان الزم است در هـمـان         با توجه به يك سيستم انتخاباتي، ديده      

اي را براي انـجـام مـوارد            ي برنامه   مراحل ابتدائي فرآيند، توسعه   
 :ها بايد شامل اين برنامه ريزي. مشروحه در زير، تدارك ببينند

 
ي    ارزش يابي سيستم انتخاباتي به همان سياقي كه در برنامه          –  1

بـراي  ( ي برنامه طراحي شده است، انجام پذيرد      تجريدي و خالصه  
نمونه يك سيستم انتخاباتي صحيح بايد به صورت نظري مطـابـق            

 ؛)قوانين و مقررات نوشته شده كار كند
  ارزيابي سيستم انتخاباتي در حين انجام كار و در عمل؛ و– 2
اي به تنـاسـب و      هاي برنامه ها و توسعه  جانبداري از پيشرفت  –  3

هاي تنظيم كنـنـده بـه          فرا خور شرايط و از طريق اعمال پيوست       
 . سيستم

اين زير بخش از كتاب راهنماي حاضر به تدارك چارچوبي بـراي             
. پـردازد    بحث بر روي نكات اول و سوم مطرح شده در بـاال، مـي              

هاي انتخاباتـي در       پيشنهادات مربوط به چگونگي ارزيابي سيستم     
هاي ص تا ق مورد بحث قرار    حين انجام كاردر عمل، در زير بخش      

 . گيرند مي
سازمان شما الزم است ارزيابي يك سيستم انـتـخـابـاتـي را از                  

تان در اين رابطه آغـاز       ي قوانين و مقررات موجود در كشور        مطالعه
اين قبيل قوانين بومي ممكن است در قانون اساسي كشـور           .   نمايد

از ( ي مـقـررات         تان همچنين ساير منابع تعيين كننده       مورد نظر 
توان قوانين مشخص انتخاباتي، قوانين مربوط به احـزاب           جمله مي 

هاي گروهي، قوانين جنائي، اصول مـربـوط          سياسي، مقررات رسانه  
هاي اجرائي و ساير مواردي از اين قبيل را مد نـظـر قـرار                  به رويه 

اين قوانيـن بـه      .   و نهايتاً قوانين قضائي قابل دسترسي باشند      )   داد
شوند كه موضوعات زيـر را اداره           طور عمومي شامل مقرراتي مي    

 :نمايند مي
 هاي انتخاباتي؛  تعيين صندلي– 1
  تعيين و تخصيص مجريان اداري انتخابات؛– 2

 ش
 سيستم انتخابات

 ش



 

هاي گوناگـون قـابـل         هاي بومي كشور    فرامليتي و يا توسط دادگاه    
 . دسترسي هستند

هاي شـمـا بـه دسـت            آن چه به عنوان نتيجه از تجزيه و تحليل        
ي عدالت و شفافيت فرآيـنـد        آيد، ممكن است به منظور توسعه       مي

. انتخاباتي، اصالحات قوانين و قواعد و مقررات را مناسـب بـدانـد             
ممكن است سازمان شما عالوه بر اين تصـمـيـم بـه بـرگـزاري                  
كنفرانس، سمينار يا ميز گردي نيز با مسؤالن دولتي و همچنـيـن    
نمايندگان احزاب سياسي نمايد كه در آن اصالحات انتـخـابـاتـي             

شان در مورد فرآيند انتخاباتي وجود دارد           اي كه امكان انجام     بالقوه
برخي از اين موارد در زير بخش ديـگـري     .   به بحث گذاشته شوند   

 . گيرد تحت عنوان جانبداري، در ادامه مورد بحث قرار مي
 

 اصول و مشكالت عمومي 
ي جهاني حقوق بشر كه شروعـي مشـتـرك از          از بيانيه  21اصل  
المللي بـراي ارزش يـابـي         هاي بين  هاي مربوط به استاندارد     بحث

 :دارد هاي مربوطي چنين بيان مي باشد، در بخش انتخابات مي
 

ي    تمامي افراد يك جامعه حق مشاركت در اداره        )   1( 
حكومت و دولت كشور خود را چه به صورت مستقيم و 

گزينند، دارا     چه از طريق نمايندگاني كه آزادانه بر مي       
 ...هستند

... 
هاي مردم بايد اساس اختيـارات دولـت           خواستگاه)   3( 

اي و از        باشد؛ اين خواستگاه مردمي به صورت دوره       
هاي واقعي و مطابق با درستي و به دور           طريق انتخابات 

ي مشاركت جمعي و بـرابـر افـراد            از تقلب، به واسطه   
شوند،   هائي كه در خفا داده مي       جامعه و به صورت رأي    

 ...ي بيان خواهد رسيد به عرصه
 

هيچ گونه قاعده و قانون عمومي براي تعريف چگونگي مطـابـقـت             
المللي به كار گـرفـتـه شـده در مـورد                 هاي بين   دادن استاندارد 

بـا  .   هاي شخصي براي يك انتخابات مورد نظر وجود نـدارد           ارزيابي
هـاي بسـيـار مـرسـوم و             اين همه، ما در اين جا يكي از رويكرد      

ي شرايط  ي طرح به عنوان كمينه اي را كه در خالصه شناخته شده
بنديم كه اصول كلي يك انتـخـابـات           مطرح شده است، به كار مي     

كتاب، راهنمـائـي    .   نمايد  آزاد، منصفانه و واقعي را زمينه سازي مي       
 به بر شماري دقيقي از ايـن      30المللي انتخابات   ي بين   براي مالحظه 

 :باشند پردازد كه شامل موارد زير مي شرايط كمينه مي
 هيچ محدوديت غير معقولي نبايد روي رأي دهندگان و يا – 1

 احزاب سياسي شركت كننده در انتخابات باشد؛

  مشخص نمودن حدود مناطق برگزاري انتخابات؛– 3
  ثبت نام رأي دهندگان؛– 4
  ثبت نام احزاب سياسي و نمايندگان آنها؛– 5
 عمليات مربوط به مبارزات انتخاباتي، شامل بهره بـرداري از            –  6

ها، تأمين منابع مالي مربوط به مبارزات انتخاباتي و به كـار               رسانه
 گيري منابع دولتي براي اين قبيل كارها؛

 هاي مربوط به اخذ رأي وشمارش آرا؛  رويه– 7
 مورد بررسي قرار دادن و ارزش يابي شكايات رسيده و احكام            –  8

 قضائي صادر شده؛ و 
 . باني انتخابات  ديده– 9
 

گروه كوچكي از اعضاي سازماني خود را به مطالعه و دقت در مورد 
انواع گوناگون قواعد و مقررات يا قوانين موجود انتخـابـاتـي قـرار        
دهيد و از آنها بخواهيد كه در صورت لزوم از وكال و يـا سـايـر                    

هاي دولتي درخواست توضيحات و تشـريـح          اعضاي مسؤل در نهاد   
 . بيشتر نمايند

وقتي كه عمليات مربوط به تجزيه و تحليل و ارزيابي قوانيـن بـه               
پايان رسيد بررسي اين موضوع را مورد مالحظه قرار دهيد كه آيـا             

هاي اوليه  سيستم انتخاباتي مورد نظر شما آن چنان كه در طراحي
ي برنامه آمده است، احتمال به وجود آوردن يك فرآينـد         و خالصه 

ي انتـخـابـاتـي        نخست بررسي كنيد كه نقشه    .   قانوني را دارد يا نه    
شما از ديد گاه برنامه ريزي براي تدارك و اعزام نيـرو شـكـل و                  

هـاي     براي نمونه، تمامـي تـاريـخ       .   ساختاري منطقي داشته باشد   
تحويل در تقويم انتخاباتي را فهرست كنيد و تعيين نمائيد كه آيـا           
امكان ثبت نام تمامي رأي دهندگان، چاپ و تحويل تمامي مـوارد           
انتخاباتي، آموزش تمامي برگزار كنندگان رسمي انـتـخـابـات و              
تكميل مبارزات انتخاباتي، در زمان در اختيار و باقي مانده وجـود       

 . دارد
ي بعدي، تمامي قوانين مشـروط انـتـخـابـاتـي را بـا                    در مرحله 
هاي حـقـوقـي مـربـوطـه            هاي قانوني مربوط به محدود      استاندارد

براي نمونه، بررسي كنيد كه اگر شروطـي وجـود           .   مقايسه نمائيد 
سازند، آيا چنين     دارند كه مبارزات انتخاباتي سياسي را محدود مي       

هائي قوانين اساسي كشور را نيز تحـت تـأثـيـر قـرار                  محدوديت
 . دهد يا نه مي

هاي استـانـدارد      همچنين شروط محلي و داخلي را با قوانين و نرم         
توانيد شروط    مي.   المللي نيز مورد مقايسه قرار دهيد       در سطوح بين  

هاي اساسي مربوط به حقوق بشـر را كـه در                اي از ابزار    برگزيده
. اند، مـورد مـالحـظـه قـرار دهـيـد                  بر شمرده شده   1پيوست  
هـاي     المللي نيز در مستندات مربوط به قضاوت        هاي بين   استاندارد

هـاي دولـتـي         هاي اتخاذ شده توسط سازمان      رسمي و يا تصميم   
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ي  جي گودووين  ؛ همچنين كتاب نوشته18ي   صفحه) 1990گروه بين المللي قوانين حقوق بشر، دي سي (ي  بين المللي  انتخابات  ال گاربر، راهنمائي براي مالحظه.  30
حقوق بشر و : 2ي   هاي حرفه اي شماره و سري آموزش) 1994ي  درون مجلسي، ژنو،  اتحاديه(ها  قوانين بين المللي و اجراي آن: جيل، با عنوان، انتخابات آزاد و منصفانه

 . را ببينيد) 1994مركز سازمان ملل متحد براي حقوق بشر، ژنو، (انتخابات 

 راهنماي الف تا ي: بخش سوم



 

هاي ملي و اجتمـاعـي،        مذهب، نظريات سياسي و غير از آن، نسب       
مالكيت زمين، تولد و يا شرايط ديگر، مـورد مـحـدوديـت قـرار                 

 31. دهد يا نه مي
چارچوب يك نظام انتخاباتي بايد به نحوي طراحي شده باشد كـه            

آيد و ايـن      انتخابات به صورت معتبري اداره شده يا به اجرا در مي          
يـك  .   كه عموم مردم نسبت به آن اعتماد كافي را دارا هسـتـنـد              

سيستم انتخاباتي براي دست يابيدن به اين هدف، نيازمند تدارك          
ساز و كاري است كه از طريق آن بتواند نـمـايـنـدگـان رسـمـي                   

اي    انتخاباتي را منصوب نمايد كه انتخابات مورد نظر را به شـيـوه            
در جائي كه شرايط بيطرفي از هـر        .   بيطرف و مستقل اداره نمايند    

ديد گاهي ممكن است مورد شك و ترديد واقع شود، سـيـسـتـم          
باني بايد ساز و كار ديگري براي تقويت يا ايجاد اعتبار مربوط              ديده

 . به فرآيند انتخاباتي را بر گزيند
گـيـرد،      در جائي كه بيطرفي يك فرآيند مورد پرسش قـرار مـي            

هاي متعـادل از عـالئـق و             اختصاص دادن نمايشي از نمايندگي    
هاي انتخاباتي و      هاي گوناگون سياسي نسبت به كميسيون       گرايش

هاي جبران بـه حسـاب         ترين راه   هاي بازنگري يكي از مرسوم      نهاد
بررسي و متعادل ”يك راه تكميلي ديگر ايجاد سيستمي از . آيد  مي

هاي انتخاباتي مشمول بـاز       خواهد بود كه در آن كميسيون     “   سازي
بـانـي      بيني توسط قانون گذاران، افراد قضائي و يا عناصـر ديـده            

سطحي كه در آن فرآيند انتخاباتي بـراي بـاز            .   باشند  مستقل مي 
سيستمـي  .   نامند  بانان گشاده است را سطح شفافيت مي        بيني ديده 

ي سطح باالئي از شفافيت صورت بندي شده بـاشـد،             كه به وسيله  
هاي بسيار قوي براي مسؤالن برگزاري انتخـابـات فـراهـم               انگيزه

ي فرآيند انتخاباتي پرداخته و از آن         ي منصفانه   آورد كه به اداره     مي
تر اين كه در ميان رأي دهندگان و مشـاركـت كـنـنـدگـان                   مهم

خواهيد بـه      هنگامي كه مي  .   انتخاباتي اعتماد بيشتري ايجاد نمايد    
ارزش يابي طراحي يك سيستم انتخاباتي بپردازيـد، الزم اسـت             
سطح شفافيت و همچنين مسائل مربوط به بيطرفي، اسـتـقـالل،             
نمايندگي متعادل و نهايتاً بررسي و متعادل سازي مورد باز بينـي            

 . قرار دهيد
هاي الزم االجرا هـمـچـنـان بـراي           هاي مربوط به فرآيند     ضمانت

اي اداره      تضمين يك فرآيند انتخاباتي كه به صورت منـصـفـانـه           
ي   سيستم انتخاباتي بايد براي هر جنبه     .   باشند  اند، ضروري مي    شده

هـائـي بـه زبـان            مهمي از يك فرآيند انتخاباتي به تدارك رويـه        
هـاي الزم       انتخاباتي بپردازد كه در شكلي قانوني اجزاي فرآيـنـد         

 :باشند ها شامل موارد زير مي اين رويه. كنند االجرا را توصيه مي
هاي مـربـوط       دادن اخطار در مورد زمانهاي تحويل مهم، رويه        –  1

هـاي رأي       به ثبت نام به عنوان يك نماينده يا رأي دهنده، رويـه           
 گيري، تغييرات در قوانين و ديگر مسائل مهم؛

كه نمايندگي دولـت، ارتـش، احـزاب           (  مشاركت كنندگان    –  2
بايد به حقوق آزادي بـيـان،         )   سياسي و ديگران را بر عهده دارند      

آزادي اجتماعات و آزادي تجمع، براي دوراني كوتاه كه در آن بـه             
شان را   احزاب سياسي مجال سازماندهي سياسي مبارزات انتخاباتي

هـاي     ي نـامـزد   دهد و امكان اطالع رساني به شهروندان درباره         مي
 آورد، احترام بگذارند؛ شان را فراهم مي  انتخاباتي و مشكالت

هاي كافي براي برگزاري انتخابات به صورت سالـم و              ضمانت –  3
ها در خفا و آزاد ساختن فرآيند انتخاباتي از هـر گـونـه                 اخذ رأي 

 ارعاب و تهديد، بايد تدارك ديده شده و وجود داشته باشد؛ و
هاي مربـوط بـه       بايد درستي و صداقت در امانت براي فرآيند– 4

 . رأي گيري و شمارش آرا رعايت گردد
 

تري   تواند به منظور شامل نمودن اصول كلي        فهرست مورد نظر مي   
كه براي مشروعيت دادن به انتخابات اساسي و ضروري هستـنـد،             

 :باشند اين اصول شامل موارد زير مي. گسترش داده شود
 
 عدم تبعيض در مورد مواجهه با نمايندگان شركت كننده در            –  5

انتخابات، مشروعيت مربوط به رأي دهندگان و سـايـر حـقـوق                
 سياسي؛

هاي قانونگذاري، تـنـظـيـم         هاي ضروري از جمله رويه       فرآيند –  6
ي توجه، شنيده شدن و       هاي قضائي كه فراهم آورنده      كننده و رويه  

جذبه خواهند بود و خود در مقابل قواعد و مقررات جانبـدارانـه و       
شوند الزم است در جبران       خود سرانه به عنوان حمايتي مطرح مي      

 خالصه سازي و كوتاهي در حقوق حمايت شده كارآمد گردند؛ و
هائي با نيت خير براي تضمين صالحيت، درسـتـي و                تالش –  7

هاي انتخاباتي از جمله كسب اطمينان از ايـن كـه               اعتبار فرآيند 
هاي انـتـخـابـاتـي         شفافيت و روشني كافي در مورد تمامي فرآيند       

وجود دارد و اين كه تمامـي رأي دهـنـدگـان حـقـوق خـود،                     
 . فهمند شان را مي  هاي رأي دادن هاي ارائه شده و رويه انتخاب

 
هاي انتخاباتي نبايد هيچ يك از اين اصول اساسي را زيـر               سيستم

به طور ويژه، اصول مربـوط بـه عـدم            .   سؤال برده و نقض نمايند    
نمايد كه هر يك از آرا بايد ارزشي به طور            تبعيض چنين اقتضا مي   

الزم اسـت  “   هر نفر يك رأي” عبارت اساسي  .   مساوي داشته باشند  
با شرايطي كه جامعيت حق رأي دادن را به رسميت شناخته و از              
اين كه هر رأي از ارزش يكساني با ديگري برخوردار است حمايت            

براي .   كند، همراه شده و به اين ترتيب مورد ضمانت قرار گيرد            مي
نمونه، با توجه به عموميت شعبات الزم است سازمان شما اين امر            
مهم را مورد ارزيابي قرار دهد كه آيا قوانين انتخاباتي، مشـاركـت      
گزينشگران را به هر نحوي و بر اساس نژاد، رنگ، جنسيت، زبـان،             
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همچنين زير بخش مربوط به . ي  يك، رجوع نمائيد ي  عمومي حقوق بشر و اصل دوم، ميثاق جهاني حقوق سياسي و مدني در پيوست شماره به اصل دوم، در بيانيه.  31
 .  هاي انتخاباتي را ببينيد ثبت نام رأي دهندگان، احزاب سياسي و نامزد

 د.م.كتاب راهنماي م



 

شان در حدي است كه در صورت بـروز امـكـان          جديت و اهميت 
سـازنـد و مـوارد           برگزاري يك انتخابات معني دار را منتفي مي       

هاي كـافـي       ها و عدم دقت     بساماني  ديگري كه تحت آن شرايط، نا     
تأثير قابل مالحظه و به سزائي در نتايج به دست آمده نخـواهـنـد               

 . داشت، كشيده شوند

هاي اندازه گيري اعتبار و مشروعيت يـك فـرآيـنـد               يكي از روش  
انتخاباتي سطحي است كه مطابق آن به رأي دهندگان در مـورد             

 :شود موضوعات زير اطالعات داده مي
  حقوق و وظايف رأي دهندگان؛– 1
 هاي مربوط به انتخابات؛ ها و رويه  تاريخ– 2
هـا،     از جمله سيـاسـت    ( هاي موجودي     ي امكانات و راه      دامنه –  3

كه از رأي دهندگان موقعيت ) هاي انتخاباتي و غيره احزاب يا نامزد
 شان را دارند؛ و   انتخاب از ميان

 .ها  اهميت انتخاب هر يك از اين راه– 4
 

ي خـود     رأي دهندگان اطالعات الزم در مورد حقوق مردمساالرانه       
را در مورد انتخابات به طور عمومي از طريق آموزش مدني و بـه                

. گيرنـد   ي آموزش مربوط به رأي دهندگان مي        طور ويژه به واسطه   
هاي گروهي    كميسيون ملي انتخابات، برخي از وزراي دولت، رسانه       

هاي مـدنـي، عـمـومـاً            در اختيار دولت، احزاب سياسي، سازمان     
ي اطالعات الزم براي آموزش رأي دهندگان را تهيه           مسؤليت تهيه 

 . كنند مي

 برگزاري جلسات گفتگو به منظور دادن فرصتي براي شنيدن          –  2
ها، همچنين مناظرات و مـبـاحـثـات يـا               ي ديد گاه    نظرات، ارائه 

هاي مهم موجود پيش از انجام هر گونه قـانـون گـذاري                 واقعيت
 اداري يا اتخاذ قوائد و مقررات انتخاباتي؛

 گذاشتن فرصتي براي باز بيني مستقل قوانين يـا تصـمـيـم               –  3
ها كـه     ها و رويه    ها، استاندارد   هاي مهم شامل بنا نهادن معيار       گيري

ي قانوني زمان بندي شده  هاي قانوني را اداره نموده و اداره     شكايت
 نمايند؛ و را تضمين مي

 جبراني كارآمد براي دادن پوششي مجدد به تمامي حـقـوق             –  4
 اند؛ گزينه گري، مشاركتي و سياسي كه مهجور واقع شده

 
 طرفداري

در صورتي كه چارچوب قانوني كشور مورد نظر سازمان شما كـه             
شود، دچـار نـقـص و           تان در آن برگزار مي      انتخابات مورد بررسي  

ايرادي باشد كه امكان برگزاري انتخاباتي سالم، رقابتي، معني دار           
باني سازمان شما بر   گيرد، مشاركت گروه ديده     و شفاف را از آن مي     

بنا بـر    .   روي فرآيند انتخاباتي مورد نظر، بسيار محدود خواهد بود        
باني شما نـقـائـص         اين اگر دقت نظر و نگاه انتقادي سازمان ديده        

بسيار بزرگ و غير قابل انكاري را در سيستم انتـخـابـاتـي مـورد                 
كند، الزم است سازمان شما به طـرفـداري از             تان مشاهده مي    نظر

هاي قانون گـذاري و يـا بـرگـزار               اعمال تغييرات در دولت، نهاد    
بـانـان      براي نمونه، قوانيني كه به ديده.  كنندگان انتخابات بپردازد 

هاي شمارش آرا  ي ورود به مراكز اخذ رأي و يا ايستگاه بومي اجازه
را داده و يا دسترسي آنها را به مراحل گوناگون ديگري از فرآينـد              

هاي شمـا بسـيـار مـهـم             آورد، براي كوشش    انتخاباتي فراهم مي  
 ). را ببينيد1ي   و پيوست شماره19شكل . (خواهند بود

باني شما براي تحت تأثير قرار دادن طراحـي و             توانائي گروه ديده  
عمليات سيستم انتخاباتي ممكن است نيازمند استـخـدام وكـال،            

هاي عمومي، متخصصان انتخابات و ديگراني كه به          فعاالن سياست 
 . تصميم گيرندگان در دولت دسترسي دارند، باشد

هاي عمومي روي موضوع مورد نـظـر از            بسيج نمودن افكار و نظر    
هـاي     هاي جمعي، مبارزات تبليغاتي، فرستادن نـامـه         طريق رسانه 

هاي مهم بـراي      هاي گروهي، يكي ديگر از كار       جمعي و جلب امضا   
 . اعمال تغييرات است

ي فهرستي از مـالحـظـات مـورد            الزم است سازمان شما به تهيه     
ي قوانين انتخاباتي، به ترتيب اولويت و اهميـت           اش در زمينه    توجه

ي   اوليت بندي اين مالحظات به سازمان شما براي توسعه        .   بپردازد
هاي مشخص ياري نموده و جلوي شما را بـراي هـزيـنـه                راهبرد

تان بر روي مسائل و موارد كم اهميت خـواهـد             نمودن منابع مالي  
هائي كـه     سعي كنيد كه خطوط بارز و مشخصي ميان خطا        .   گرفت
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 در روماني، يـك    1992پيش از انتخابات ملي سپتامبر      
ي تبليغاتي كه از تجمع داوطـلـبـان از هـفـت                 مبارزه

سازمان بيطرف و غير جانبدار كه با ابراز احساسات بـا            
المللي نيز همراه شده بودنـد،        ي بين   مالحظات از جامعه  

موفق شد كه قانون گذاران را براي اتخاذ تـمـهـيـدات              
بانان بومي امكـان وارد شـدن بـه              قانوني متقاعد سازد كه بر اساس آن ديده       

بـانـان      در شرايطي كامالً متـفـاوت، ديـده        .   يافتند  هاي اخذ رأي را مي      ايستگاه
بيطرف در يمن، همانگونه كه پيشتر به آن اشاره گرديد، به طـور كـارائـي از                   
اكثريت مراكز رأي گيري در روز انتخابات رانده شدند و به جـاي آن تـنـهـا                   

هاي انجام شده در بيـرون از          توانستند به ارزشيابي انتخابات بر اساس مصاحبه      
 . هاي اخذ رأي، بپردازند شعبه

 19شكل 

هاي مدني و آموزش  آموزش ص
 رأي دهندگان

 ص

 راهنماي الف تا ي: بخش سوم



 

تان   باني  است در نظر بگيريد كه چگونه اين امر با ساير اهداف ديده           
تـر، بـه ايـن مـوضـوع               به طور مشخص  .   نمايد  ارتباط برقرار مي  

ي آمـوزشـي رأي          بيانديشيد كه چگونه و تا چه حدي بـرنـامـه          
از جمله مالي، زمان، و نيـروي       ( تان    دهندگان شما منابع در اختيار    

سازد؟ يا اين كه كـدام   تان دور مي   باني  هاي ديده   را ازتالش )   انساني
ها براي حمايت از سيستـم مـردمسـاالري در              يك از اين فعاليت   

تر خواهد بود؟ سازمان شما براي كدام يك از ايـن            كشور شما مؤثر  
تر است؟ آيا سازمان ديگري براي برنامـه ريـزي             ها مناسب   فعاليت

نمايد و اگر چنين است چگونـه         آموزش رأي دهندگان فعاليت مي    
باني شما در موافقت يا مخالفت اقـدامـات           هاي سازمان ديده    برنامه

آنها قرار خواهد گرفت؟ آيا در گيري سازماني شما به عنوان يكـي             
از توليد كنندگان منابع آموزشي براي رأي دهندگان، مـغـايـرت             

نمايـد كـه سـازمـان شـمـا را در                   منافعي براي شما ايجاد مي    
هاي انتـخـابـاتـي،        اش براي ارزيابي هدف گراي فرآيند       هاي  توانائي

 تضعيف نمايد؟
هاي شما و اطالعاتي كـه تـوسـط          به ديگر سخن، تمامي آموزش    

توانند و بايد بـه عـنـوان           نمائيد مي   تان با مردم تقسيم مي      سازمان
دانشـي  .   آموزش ارزش مندي براي رأي دهندگان محسوب گـردد        

بانـي    كه رأي دهندگان بالقوه در جامعه در مورد رأي دادن و ديده           
ي سازمان شما كه از طـريـق          هاي قابل مالحظه    ي تالش   در نتيجه 

هـاي خـدمـات        هاي خبري، اعالميه    هاي آموزشي، روز نامه     كارگاه
شود به رأي دهندگان      عمومي و پوشش خبري به مردم منتقل مي       

شـان را          نمايد كه بهتر حقوق خود و فرآيند انتخاباتـي        كمك مي 
بنا بر اين، شما نبايد ارزش همكاري و همراهي سازمـان      .   بشناسند

تان به منظـور      باني سازمان   ي ديده   ي برنامه   خود را از طريق توسعه    
 . ، كم بها بدانيدآوآآموزش مدني به شهروندان خود

 ثبت نام رأي دهندگان
هائي براي  ها و ساز و كار    هاي انتخاباتي نيازمند ايجاد معيار      سيستم

شناسائي رأي دهندگان واقعي و جلوگيري از مشاركـت كسـانـي             
هـا    اين ساز و كار   .   هستند كه واجد شرايط براي رأي دادن نيستند       

حمايت نمايند كـه  “  يك نفر، يك رأي”همچنان قرار است از اصل  
مطابق آن از رأي دادن مجدد افراد جلوگيري شده و احتمال رأي            

 . نمايند درست را براي رأي دهندگان كم مي دادن در مكانهاي نا
حق عمومي مشاركت نمودن در امور دولتي و حكومتي به شـدت            
تحت تأثير قانوني بودن فرآيند رأي گيري و به طبع، ثبت نام رأي             

به ويژه، از آن جائي كه برپا سازي مشروعـيـت   .   باشد  دهندگان مي 

هاي آموزشـي رأي دهـنـدگـان            تأثير كلي و جامعي تمامي دوره     
تواند از طريق سطحي ارزشيابي گردد كه در آن اطـالعـات                 مي

مربوط به انتخابات به شكلي قابل فهم و در زماني مورد استـفـاده              
براي نمونه بايد زمان معقولي در اختيار رأي دهندگان قرار داده            ( 

در )   ي الزم را بـبـرنـد          شود تا بتوانند از اطالعات مورد نظر بهره       
اختيار تمامي رأي دهندگان بالقوه به صورتي معقول و منـطـقـي             

سازمان شما بايد در همان حال تالش نمايد تا ساير          .   گيرد  قرار مي 
مشخصات مربوط به اطالعات تهيـه شـده از جـملـه آن كـه                    

ها و مـوضـوعـات       هاي اساسي، حقوق رأي دهندگان، رويه    واقعيت
هاي اطالعاتي، در آن به كـفـايـت           مشكل آفرين در جريان فرآيند    

 . اند يا نه مورد بحث قرار گرفته
هـا    در واقع، هيچ راه ساده و سريعي براي اندازه گيري اين ارزيابي           

به منظور انجام چنين كاري الزم است سطوح درك و  .   وجود ندارد 
عالوه بـر    .  استنباط رأي دهندگان نسبت به انتخابات، معين گردد 

اين الزم است سازمان شما به فهم اين مطلب نائل آيد كه آيا عدم              
شناخت مردم از مفاهيم انتخاباتي به حدي از طبيعت عميق و در            
برگيرنده بر خوردار است كه امكان آن را فراهم آورد تا بتوان ادعـا   

ي خواستگاه اصلي     نمود كه نتايج حاصل شده از آن بازتاب دهنده        
عدم شناخت كافي رأي دهندگان ممكن اسـت        .   مردم نخواهد بود  

هاي انتخاباتي و يـا        شان در فرآيند      به جهت سطح پائين مشاركت    
كه ( اند به وجود آيد       درستي ثبت شده    هائي كه به نا     تعداد زياد رأي  

ارزش يابي نـظـريـات      ) .   گويند  هاي باطل و پوچ نيز مي       به آنها رأي  
عمومي كه اطالعات را از نمايندگان كلي حاضر در جمعيـت رأي             

تواند از     نمايد، روشي است كه سازمان شما مي        دهندگان جمع مي  
 . ها استفاده نمايد آن براي تعيين اين قبيل تصميم گيري

باني شما به اين نتيجه برسد كه تـأثـيـر             ممكن است سازمان ديده   
كـافـي      هاي آموزشي موجود براي رأي دهندگان نـا         جمعي برنامه 

اين نقيصه عموماً به جهت كمبود منابع در اختيار يـا عـدم     .   است
هاي آموزشي بيـطـرف بـراي رأي            تعهد كافي براي اجراي برنامه    

هاي انتخابات يا به دليل       ها و يا كميسيون     دهندگان از طرف دولت   
ي آمـوزش رأي         اين كه ارتباطات و مكاتبات مـوجـود دربـاره           

توضـيـح   .   افتد  اند، اتفاق مي    مؤثر و يا گمراه كننده بوده       دهندگان نا 
مرسوم ديگري كه در اين رابطه وجود دارد حاكي از آن است كـه              

هـاي     ها در تخصيص وقت كافي براي توسعه و اجراي برنامه           دولت
شـان،       آموزشي انتخاباتي در زمانبندي مربوط به فرآيند انتخاباتي       

 . نمايند كوتاهي مي
 

ي    تواند بـرنـامـه      باني بومي شما مي     در چنين شرايطي، گروه ديده    
ي    اگر انجام و اجراي برنامه    .   آموزشي مربوط به خود را اجرا نمايد      

تري را براي انتخابات مورد بحث در نظر داريد، بهتر            آموزشي كامل 
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ثبت نام رأي دهندگان، احزاب  ض
 هاي انتخاباتي  سياسي و نامزد

 ض

 د.م.كتاب راهنماي م



 

 :باشند هاي گوناگون موجود شامل موارد زير مي سيستم
 
در اين روش رأي دهندگان هويت      :    رأي گيري بدون ثبت نام     –  1

شان براي رأي دادن را در روز انتخابات و بـر               شخصي و مشروعيت  
هاي اخذ رأي با نشان دادن مستندات رسمي كه حكم            سر صندوق 

از جمله كارت شناسائي ملي، شناسنامه،      ( شناسائي فردي را دارند     
ي رانندگي، گذر نامه، كارت اقـامـت، كـارت پـايـان                 گواهي نامه 

 رسانند؛ به اثبات مي) خدمت سربازي و غيره
در اين روش : هاي ملي  ثبت نام سر شمارانه و يا ساير ثبت نام– 2

هـاي سـر شـمـاري و             مسؤالن سازماني در استخدام دولت داده     
) از جمله نام، سن و سال و آدرس افراد(اطالعات مربوط به تولد را 

مورد بررسي قرار داده و يك سيستم ثبت نام رأي دهندگان ايجاد            
 نمايند؛ يا مي
 ثبت نام مستقيم مشموالن رأي دادن در زمـان و مـكـانـي                 –  3

عمدتاً اين كار در ساختمĤنـهـاي       ( در اين روش در مكان      :   مشخص
هاي سكونت رأي دهنـدگـان انـجـام            دولتي شهر داري و يا محل     

و زمان مشخصي رأي دهنـدگـان بـالـقـوه هـويـت و                  )   شود  مي
مشروعيت خود را براي مشاركت در فرآيند انتخاباتي به تثـبـيـت             

نماينـد تـا       ي مورد نظر اعالم مي      رسانده و به مسؤالن تعيين شده     
 . شان را در فهرست كساني كه رأي خواهند داد، ثبت نمايند  نام
 

باني شما بايد به شناسائي مسائلي  ي بعدي، سازمان ديده در مرحله
بپردازد كه ممكن است در خالل اجراي ثبت نام رأي دهـنـدگـان          

موارد اشاره شده در زير بخشي از فهرست مشكالتي     .   اتفاق بيافتند 
است كه به طور مرسوم در رابطه با ثبت نام رأي دهندگان ممكن             

هاي انتخاباتي محسوب     رأي دهندگان بالقوه يك پيش نياز فرآيند      
شود، الزم است سازمان شما توجه خاصي به ارزش يابي فرآيند  مي

باشد، پرداخته و      ي مشروعيتي كه براي انجام كار نياز مي         و درجه 
هاي مهم جمـعـيـت بـه           توجه خاصي نسبت به اين كه آيا بخش       

. انـد، بـنـمـايـد         هاي زير از رأي دادن محروم شده        ي معيار   وسيله
 :باشند هاي مهمي كه بايد در نظر داشت، شامل موارد زير مي معيار

 
هاي غير عقالني مانند اعمال موضوعات مشـخـص در               معيار –  1

هـاي قـومـي،         مورد نژاد، رنگ، جنسيت، مذهب، مليـت، ريشـه         
هاي اجتماعي، ارتباطات سياسي گذشته، بي سوادي، مالكيت       گروه

معيارهاي عـقـالنـي شـامـل سـن،            .   زمين و توانائي خرج كردن    
 شهروندي، محل سكونت و توانايي ذهني است؛

كافي رأي دهندگان در مورد اين كه چگـونـه رأي               آموزش نا  –  2
 شان را دارند؛  دهندگان بالقوه امكان تكميل مشروعيت

هـاي مـوجـود          عدم موفقيت در احترام گذاشتن به ضمانـت    –  3
هاي انتخاباتي، به     هاي ضروري مربوط به رويه      ي ساير فرآيند    درباره

باني فرآيند انتخـابـاتـي        ويژه در جائي كه هيچ شرايطي براي ديده       
وجود ندارد، بر دقت ثبت نام رأي دهندگان صحه گذاشتـه و يـا         

 كشند؛  قوانين و مقررات موجود را به چالش مي
 ايجاد رعب و وحشت و ترساندن رأي دهندگان به هر نحـوي             –  4

ي فرآيند انتخاباتـي   اي كه شهروندان را از ياد گيري درباره       به گونه 
 . دارد و مشاركت در آن باز مي

 
اي بـراي گـرد          دوران ثبت نام رأي دهندگان فرصت فوق العاده       

آوري و بسيج داوطلبان و تخصيص آنها به وظايـف مشـخـص را                
آغـاز  :   توانند شامل مواردي از جمله      اين وظايف مي  .   آورد  فراهم مي 

بانـي    ي تبليغاتي به منظور آموزش رأي دهندگان، ديده         يك مبارزه 
عملكرد مسؤالن دولتي، حمايت گران احزاب سياسـي و اجـراي             
نظامي كه از طريق آن بتوان شكايات موجود را مورد بررسي قـرار             

به عالوه، از آن جائي كه فـرآيـنـد ثـبـت نـام رأي                   .   داد، باشند 
به نحوي كه غالباً از طريـق       ( دهندگان به شدت غير متمركز است       

، ) شـود    يك ايستگاه رأي گيري محلي و دفاتر شهري اداره مـي            
بـه  .   هاي شمارش آرا دارد       مشابهت خاصي با رأي دادن و فرآيند      

بـانـي ثـبـت نـام رأي               ي ديده   همين جهت است كه به واسطه     
دهندگان، نيروي كاري و همچنين داوطلبان مشغول به خـدمـت            

توانند به تجارب دسـتـه        باني شما مي    دهي در اختيار سازمان ديده    
تـان مـربـوط        هاي روز انتخابات    اولي كه به طور مستقيم به برنامه      

 . باشد، دست يابند مي
ي سيستمي كه كشور شما بـراي         نخستين گام آن است كه درباره     

. برد، تحقيق نـمـائـيـد        تعيين مشروعيت رأي دهندگان به كار مي      
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اند و يا بدون داشـتـن         دهندگاني كه بيش از يك بار ثبت نام شده        
اند؛ كه موفقيتي در ثبـت        شرايط مشموليت در فهرست قرار گرفته     

نام افراد مشمولي كه واقعاً از مشروعيت الزم براي مشـاركـت در              
انتخابات بر خوردار هستند و به صورتي شايسته براي مشاركت در           

اند؛ يا اسامي ثـبـت نـام            اند، نداشته   رأي گيري درخواست نموده   
اند كـه امـكـان پـيـدا              شدگان را به نحوي در فهرست قرار داده       

 شان را بسيار دشوار و غير عملي نموده است؛ و  كردن
 عدم موفقيت در تضمين شفافيت در فرآيند ثبـت نـام، بـه                –  4

اي كه توسط قواعد و قوانين محدود كننده و يا مسؤالني كـه               گونه
بانان را از تحليل فرآيند ثبت نام در زمان مناسب مـورد بـاز                 ديده

 . گيرد بيني قرار مي
 

باني فرآيند ثبت نام رأي دهندگان        داليل موجه ديگري براي ديده    
دقيق از رأي دهندگان، همچـنـيـن          هاي نا   فهرست.   نيز وجود دارد  

هـاي گـونـاگـون فـرآيـنـد              هاي ديگري جنبه    تواند به صورت    مي
براي نمونه، در بسـيـاري از        .   انتخاباتي را نيز تحت تأثير قرار دهد      

هاي مربوط به مبارزات انتخاباتي و        ها، احزاب سياسي راهبرد     كشور
هاي مربوط به فهرست ثبت نام        تبليغاتي خود را با استفاده از داده      

ي    هاي تعيين كننده    همچنين، محدوده .   دهند  شدگان، توسعه مي  
هـاي     و تعداد صندلي)   موكالن نمايندگان( وضعيت رأي دهندگان    

هاي تصميم گيـري،      تخصيص داده شده به هر يك از آنها در محل         
هاي مربوط به مشموالن رأي گيري        همگي تحت تأثير سر شماري    

تـعـيـيـن     .   باشنـد   و اطالعات مربوط به ثبت نام رأي دهندگان مي        
هاي اخـذ رأي و          مكانهاي تخصيص داده شده به عنوان ايستگاه      

هاي رأي گيري نـيـز بـه طـور              ي مربوط به پخش صندوق      برنامه

است كه به طور مرسوم در رابطه با ثبت نام رأي دهندگان ممكن             
 :است روي دهند

  
هاي خاصي از      معقولي را براي بخش     هائي كه مشكالت نا      رويه –  1

جمعيت ثبت نام شوندگان و يا موارد مـربـوط بـه دسـتـيـابـي                   
مستندات الزم براي مشاركت در انتخابات را ايجاب نموده و شامل          

زمان تخصيصي بسيار محدود براي انجام ثـبـت          :   مواردي از قبيل  
مناسب براي انجام ثبـت نـام؛ تـحـمـيـل            نام؛ انتخاب مكانهاي نا 

هـاي     هاي غير ضروري براي انجام اين كار؛ برگزاري آزمـون     هزينه
هاي دشوار از جملـه       سنجش سواد ثبت نام كنندگان؛ تعيين روش      

هاي شناسائي متعدد، يا عكس، اجبار آنها براي حضور  ي كارت ارائه
هاي اخذ رأي و موارد ديگري از ايـن دسـت،                مجدد در ايستگاه  

 باشند؛  مي
مناسب مسؤالن ثبت نام كه ممكن است بـه طـور               عملكرد نا  –  2

درسـت     هاي نـا     اين عملكرد .   سهو و يا از روي عمد صورت پذيرد       
ايجاد هراس و وحشت در ميان ثبـت نـام      :   شامل مواردي از قبيل   

شوندگان؛ حذف و يا رد نمودن مشموالن واقعي ثبت نام؛ پذيرش           
ثبت نام شوندگاني كه مشمول رأي دادن نيستند؛ تغيـيـر دغـل              

درسـت از آن؛ عـدم          مناسب و نا    ي فهرست و يا نگهداري نا       بازانه
هـا     اين كارت( هاي رأي دهندگان  موفقيت در پخش صحيح كارت   

هاي شناسائي نيز شناختـه       هاي ثبت نام و يا كارت       به عنوان كارت  
 باشند؛ ، و ساير مواردي از اين نوع مي)شوند مي
كه شامل اسـامـي     :   هائي  دقيق از قبيل فهرست     هاي نا    فهرست –  3

اند و يا از موقعيت مشمول بودن         شود كه از دنيا رفته      اشخاصي مي 
اند، افراد خيالي و غير واقعي، يـا رأي            براي رأي گيري خارج شده    
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 هاي انتخاباتي و احزاب سياسي ثبت نام نامزد
هاي تعيين صالحيت و مشروعيت ثبت       موضوعات مربوط به فرآيند   

هاي سياي در فـرآيـنـد         نام احزاب سياسي فعال و همچنين نامزد      
هائي است كه براي رأي دهندگان بـه     انتخاباتي بسيار شبيه فرآيند   

مشاركت در موضوعـات و مسـائـل          ” حق مربوط به    .   روند  كار مي 
عمومي به صورتي مستقيم و يا از طريق بر گزيدن نمايـنـدگـانـي              

اي مـعـيـيـن          منتخب كه در خالل انتخاباتي صـحـيـح و دوره           
دستيابـي  .   باشد از توجه و اهميت باالئي بر خوردار مي“   32شوند  مي

اي ريشه در تعيين اين موضوع دارد كه آيا        به اين حق به طور ويژه     
هاي انتخاباتي    انتخابات مورد نظر فرصت معني داري را براي نامزد        

ي امكانات رقابـتـي خـود بـپـردازنـد و                 كند كه به ارائه     مهيا مي 
كـنـد كـه از          همچنين براي رأي دهندگان شرايطي را فراهم مي       

هاي ارائه شده يكي را براي خود بـر           هاي موجود و فرصت     ميان راه 
 . گزينند يا نه
هاي موجود بر روي مسائلي در مورد اين كه چه كساني             محدوديت

امكان تشكيل دادن يك حزب سياسي را داشته و چـه كسـانـي                
توانند براي به دست گرفتن مشاغل دولتي و حضور در گـروه           مي

ي كشور با هم به رقابت بـپـردازنـد، در صـورتـي كـه                     گرداننده
تواند مـعـقـول بـه          اي در كار نباشد، مي      هاي غير منصفانه    تبعيض

با توجه به شواهد تاريخي، تنها انواع مشخـصـي از            .   33حساب آيد 
هاي اين چنيني شرايط الزم براي اين آزمون را پشـت              محدوديت

براي نمونه، مالحظات مربوط به امنيت انتخابـاتـي         .   اند  سر گذاشته 
آيد كه به طور معمول بـراي         جز توجيهات مرسومي به حساب مي     

هاي انتخاباتي مشخص و يا همچنين احـزاب           انكار مشاركت نامزد  
خواستگاه موجود براي تضمين    .   34گردند  سياسي خاصي مطرح مي   

ي محدود سازي رشد و        ي كارآمد فرآيند انتخاباتي به واسطه       اداره
ها و توجيهات مرسومي      تكثر احزاب سياسي نيز يكي ديگر از بهانه       

است كه به عنوان دليلي براي محدود كردن احزاب در امر ثـبـت           
با اين وجـود، چـنـيـن         .   گيرد  نام انتخاباتي مورد استفاده قرار مي     

توجيهاتي بايد به ويژه در كشوري كه در حال پديـدار شـدن از                
باشد، با مالحظـات و تـوجـه          پشت تاريخي غير مردمساالرانه مي    

هائي شكـل گـيـري         زيادي صورت بگيرد چرا كه در چنين كشور       
هاي انتخاباتي مستقـل يـكـي از            احزاب سياسي جديد و يا نامزد     

 . هاي انتخاباتي خواهد بود اهداف تمرين
هاي انتخاباتي،    در هنگام نظارت بر ثبت نام احزاب سياسي و نامزد         

باني شما بايد در شناسائي هر گونه اقدام تـبـعـيـض               سازمان ديده 
كارانه و سر خودانه از قوانين موجود، اهتمام بورزد؛ چرا كـه بـه                

توان شواهد موجود بر چنيـن مـوضـوعـات اداري را                 عبارتي مي 
ي    اداره.   الـمـلـلـي دانسـت          هاي بين نمايانگر تخطي از استاندارد  

شـود كـه در آنـهـا              درست فرآيند ثبت نام شامل مواردي مي        نا

مشابه و با توجه به اطالعات جمع آوري شده در حين فرآيند ثبت           
 . شوند نام رأي دهندگان، انجام مي

باني   توانند توسط سازمان ديده     هائي كه مي    در ادامه برخي از روش    
هاي ثبت نام به كار گرفته شونـد، آمـده             شما براي ارزيابي فرآيند   

 :باشند است كه شامل موارد زير مي
 
بـانـي       داوطلبان فراواني را در سراسـر كشـور بـراي ديـده            –  1

هاي ثبت نام رأي دهندگان، به ويژه         هاي مربوط به فعاليت     فعاليت
در مكانهائي كه مطابق تحقيقات شما در آنها احتمال باالئي بـراي            

 بروز مشكالت وجود دارد، به كار بگيريد؛
هاي مربـوط بـه رأي           دقت اطالعات ثبت شده روي فهرست      –  2

توان بـراي      چنين كاري را مي   ( دهندگان را مورد تأئيد قرار دهيد       
هـا و       نمونه به استفاده از نمونه گيري آماري از اسامي و آدرس            

هاي الزم بـه انـجـام           ي مصاحبه و ساير پژوهش      سپس به واسطه  
 ؛)رساند، البته اگر اطالعات موجود درست بوده باشند

هـاي قـبـل را بـا              فهرست موجود از ثبت نام شدگان دوره       –  3
هاي جديد مسؤالن مربوطـه بـه          فهرست به دست آمده از فعاليت     

هاي آماري مورد مقايسه قـرار         منظور مشاهده و شناسائي مغايرت    
هـائـي مـانـنـد          توانند در جنبه    ها مي   برخي از اين مغايرت   ( دهيد  

افزايش تعداد ثبت نام كنندگان زير عنوان يك حزب سياسي و يـا   
 ؛)ي جغرافيائي خاص، بروز نمايند در يك منطقه

هاي تهيه شده را به كمك رايانه و يـا بـه صـورت                    فهرست –  4
هاي مكرر تـحـت       دستي مورد باز بيني قرار دهيد تا شايد ثبت نام         

هاي مربوط به رأي دهنـدگـان غـيـر             عنوان يك نام و يا ثبت نام      
 قانوني را شناسائي كنيد؛ و

هـاي     ي اجراي گـام    هاي مدني الزم را در مورد نحوه  آموزش– 5
 . مطرح شده در باال به عموم مردم بدهيد

 
هاي اول، دوم و پنجم از موارد ذكر شده در باال نيازمند بـه                 روش

باشد، اما    اي مي   كار گيري زمان زياد و نيروي انساني قابل مالحظه        
ها بهترين فرصت را براي توسعه و مـورد            در همان حال اين روش    

. آورنـد    ي ملي وسـيـع فـراهـم مـي          آزمون قرار دادن يك شبكه 
توان در مـراكـز دفـتـري             هاي مذكور سوم و چهارم را مي        روش

باني و بدون نياز براي به كار گيري نيروي انساني در      سازمان ديده 
هاي جهـان،     در بعضي كشور  .   هاي عملياتي، به انجام رسانيد      حيطه

مسؤالن و صاحب اختياران امور انتخاباتي يك فهرست ثبـت نـام             
اي را در اختيار احزاب سياسي و يـا             مستند شده به صورت رايانه    

دهد كه بتوانند به صورتي       مالحظه گران و ناظران ديگري قرار مي      
 . هاي مربوطه بپردازند مستقل به تأئيد صحت و درستي فهرست
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 راهنماي الف تا ي: بخش سوم



 

ها، مـجـمـع     آزادي بيان، اصول انجمن  :   المللي از جمله    معروف بين 
زير بخش مـذكـور     .   پردازد  هاي دسته جمعي، مي     عمومي و حركت  

هائي كه بر اساس آنها مـوضـوعـات           همچنان به بازنگري استاندارد   
مطروحه بايد مورد ارزيابي و تجزيه و تـحـلـيـل قـرار گـيـرنـد،                    

ي چگونگي جمع آوري و       پيشنهادات مطرح شده درباره   .   پردازد  مي
هاي متعاقب و تحت عنـوان       تجزيه و تحليل اطالعات در زير بخش      

 . اند باني تدارك ديده شده هاي مشخص ديده روش
 

 اصول و مشكالت عمومي
غالباً، به منظور برگزاري يك ارزشيابي قابل فهم از يك فـرآيـنـد               
انتخاباتي الزم است سازمان شما اين امر را مورد ارزيابي قرار دهد            

و يـك    “   فضاي مبارزاتي هـم سـطـح       ” كه آيا فرآيند مذكور يك      
فرصت واقعي، سالم و معني دار براي انتقال خواست و خـواهـش              

ي    اصطالح و استعـاره .   هاي انتخاباتي فراهم آورده است يا نه      نامزد
فضاي هم سطح به منظور تشريح اين امر استفاده شده است كـه              
فرآيند مورد نظر بايد از رفتاري برابر و فرصتي منصفانه طرفـداري            

ي در نظر گرفتن موضوعاتي از قبيـل          اين موضوع به واسطه   .   نمايد
 :گيرد موارد اشاره شده در زير، مورد ارزيابي قرار مي

 
اي از امكانات كه در آن رقبا امكان دسترسي به منـابـع       درجه –  1

توان به منابع  از آن جمله مي(باشند  همگون و هم سطح را دارا مي 
هاي   هاي جمعي و پوشش     مالي و ساير امكانات، دسترسي به رسانه      
 ؛ و )خبري و مواردي از اين قبيل اشاره نمود

 تأثير گذاري همراهي با قوانين انتخاباتي و تشديد يا تقـويـت           –  2
به ويژه در مواردي مانند شرايط غير تبعيضي ( باز بيني اين قوانين     

 ).هاي خير خواهانه و كاربرد
 

هائي هستند كـه       استاندارد“   معني دار ” و  “   سالم” عباراتي از قبيل    
براي ارزيابي اجزاي اساسي ديگري در دوران مبارزات تبليـغـاتـي            

توان به موارد زيـر       گيرند كه از آن دست مي       مورد استفاده قرار مي   
 :اشاره نمود

 
هاي انتخاباتي براي انـتـقـال          آزادي عمل و ظرفيتي كه نامزد      –  1

 هاي خود به رأي دهندگان در اختيار دارند؛ دادن برنامه
ي فـرآيـنـد          كفايت فهم و استنباط رأي دهندگـان دربـاره    –  2

توان به مواردي از قبيل چگونگي ثـبـت           براي نمونه مي  ( انتخاباتي  
اند، چگونگي دادن رأي    نام، مكاني كه براي رأي دادن تعيين شده      

و مشكالت اساسي كه در مـورد رأي دادن             )   و غيره اشاره نمود   
 آيند؛ و  پيش مي

 درك و شناختي كه رأي دهندگـان از انـتـخـاب و ابـراز                    –  3

نمايند و به عبارت بهتر به آنها فرصت كافي براي تـوجـه               پيدا نمي 
هـاي مـورد       هاي زماني و يا آگاهي الزم نسبت به فرآيند          به مهلت 

نياز به منظور درخواست نمودن براي نامزدي انـتـخـابـاتـي داده               
هـاي     شود و يا مواردي كه در آنها ملزومات و پـيـش نـيـاز                  نمي

هـاي الزم و يـا پـرداخـت              از جمله جمع آوري امضا(انتخاباتي  
معقولي كوتاه و يا بـه صـورت        به صورت نا)   هاي درخواست   هزينه

همچنين، زمـانـي كـه       .   گردند  مغرضانه و تبعيض گذارانه ارائه مي     
هاي مربوط به نامزدي انـتـخـابـات مـردود اعـالم                 درخواستنامه

شوند، الزم است فرآيند مربوط به شكايات را مورد باز بينـي و           مي
آزمايش قرار داده و بررسي كنيد كه آيا داراي شرايط الزم بـراي              

 . هاي مستقل هستند يا نه بازنگري

در تمامي دوران مربوط به مبارزات انتخابـاتـي، انـواع و اقسـام                 
هاي جانبدارانه بسيار فراگير خواهند بود چرا كه در ايـن               فعاليت

ي زماني است كه هر يك از رقباي انتخاباتي به منظور تضمين          بازه
. پـردازنـد     شان در انتخابات به رقابت شديد با يكديگر مـي         پيروزي

هـاي    اي عموماً ضامن شكل گيري رقابت       چنين اقدامات جانبدارانه  
هـاي     اي است كه از ويژگيهاي نـظـام     كامالً منسجم و بسط يافته 

با اين وجود، برخي مواقع چـنـيـن          .   باشند  سالم مردمساالرانه مي  
گردد كـه      هائي مي   عدالتي  ها و نا    هائي منجر به سوء استفاده      رقابت

در دوران پيش از انتخابات تأثيراتي اساسي و تصميم گيرنده روي           
عدم كاميابي در تعيين و به      .   نتايج نهائي انتخابات خواهند گذاشت    

ي يك انتخابات سالم      ي اجرا در آوردن عوامل تعيين كننده        مرحله
توانند سبب ساز برگزاري انتخاباتي باشند كه نشاني از صداقت            مي

باني شما بايد به  در نتيجه، سازمان ديده.   و سالمت مورد نظر ندارد    
ي مربوط بـه      هاي در بر گيرنده     طور جدي نظارت بر دوران فعاليت     

 . مبارزات انتخاباتي را مورد توجه و مالحظه قرار دهد
ي چگونگي مورد نظارت قرار دادن سـه           اين بخش به بحث درباره    

:   (پردازد كه شامل ي مبارزات انتخاباتي مي ي مهم و گسترده   جنبه
هائي كه براي ترساندن افراد در      ارعاب و انواع روش   )   2( منابع؛  )   1

ي اجـرا درآوردن و           به مرحلـه )   3( شود؛ و     آن دوره استفاده مي   
عوامل به شدت تـأثـيـر گـذار روي            .   باشند  بازنگري عملكرد، مي  

هـاي گـروهـي و          مبارزات انتخاباتي، از جمله دسترسي به رسانه      
ها در زير بخش متعاقب مطرح  پوشش خبري توسط اين قبيل نهاد

زير بخش مربوط به اصول و مشكالت عمـومـي بـه             .   35اند  گرديده
هـاي ذاتـي        شناسائي مشكالت اصلي و بزرگ و همچنين فعاليت       

اي كه به برخي مسائل بسيـار         مربوط به مبارزات انتخاباتي به گونه     
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هاي مربوط به دوران پيش از انتخابات همچنان زير بخش ش، سيستم انتخابات، زير بخش ص،                براي مباحث بيش تر در مورد فعاليت      . ها، را ببينيد بخش ظ، رسانه. 35
 . هاي انتخاباتي را نگاه كنيد هاي مدني و آموزش رأي دهندگان و زير بخش ص، ثبت نام رأي دهندگان احزاب سياسي و نامزد آموزش

 د.م.كتاب راهنماي م



 

هاي انتخاباتي مسائل مربوط به تأميـن مـالـي             بسياري از سيستم  
هائي  پول( منابع مالي اهدائي :   مبارزات تبليغاتي خود را به دو گروه      

هائي كه از     پول( ها    و هزينه )   شوند  كه از بيرون به مؤسسه واريز مي      
 .نمايند دسته بندي مي) گردند درون مؤسسه به بيرون پرداخت مي

مقادير و منابع اهدائي از طرف افراد، معـمـوالً بسـيـار مـحـدود                  
 ).  را ببينيد20شكل (باشند  مي

هاي مربوط به تبليغات مبارزاتي نيز ممـكـن اسـت مـورد                 هزينه
بجاي   هاي نا   تنظيماتي قرار گيرند، هر چند كه به استثناي استفاده        

هاي كمـتـري را نسـبـت بـه               ها محدوديت   جزائي، بيشتر كشور  
 . گذارند ها مي هاي مالي، روي هزينه مشاركت

تنظيمات مربوط به تأمين مالي مبارزات تبليغاتي يـك فـرآيـنـد              
هاي شركت كننده در انتخابات و يـا احـزاب             انتخاباتي غالباً نامزد  

هاي مـالـي    شان را ملزم به نگهداري و ثبت و ضبط حساب      سياسي
در جاهائي كه وجود چنين ملزوماتي ضـروري اسـت،           .   نمايند  مي

قواعد و مقررات مربوط به تأمين مالي مبارزات تبليغاتي به دنبـال            
يا اهداف مربـوط    ( ي منابع مربوط به هداياي مالي         اطالعات درباره 

، همچنين مقدار و تاريخ هر يـك از           ) هاي صورت گرفته    به هزينه 
باني شما قصـد       اگر سازمان ديده  .   باشند  هاي حسابداري، مي    رديف

هاي مالياتي مربوط به مبارزات تبليغاتي را دارد،           نظارت بر حساب  
هـاي     ايا گزارش   الزم است نخست تالشي نسبت به تعيين اين كه          

مالي تهيه شده تكميل و دقيق بوده و مطابق زمانهـاي تـحـويـل                
تـوانـيـد      همچنان مي .   اند، صورت بپذيرد    تعيين شده تهيه گرديده   

ي اعمال مقررات و تنظيمات مالي و حسـابـداري تـوسـط                 نحوه
. صاحب اختياران بر موارد انتخاباتي را نيز مورد نظارت قرار دهيـد           

باني شما  در خصوص اين موضوع بسيار مهم است كه سازمان ديده
هاي انتخاباتي    اين موضوع را مورد ارزيابي قرار دهد كه آيا با نامزد          

اي كه مـطـابـق      اي شده است و درجه      شما رفتار درست و منصفانه    

اي   شان، مستقل از خواسته و آرزوي هر كسي و به شيوه              احساسات
كامالً مخفي و سري دارا هستند، در هنگام تعيين رأي نهائي خود            

 . هاي رأي دارند پاي صندوق
 

 منابع 
چه موضوعات اداري و چه رقباي انتخابـاتـي، هـر دو در يـك                   

اگر منـابـع    .   انتخابات نيازمند دسترسي به منابع مورد نياز هستند       
اندازه و صورت الزم و به نسبتي متناسب در اخـتـيـار               مشخصي به 

توان صالحيت و منصفانه بودن انتخابات مورد نـظـر را              نباشد مي 
 . مورد پرسش قرار داد

ترين منبع موجود در هنگام بـرگـزاري يـك فـرآيـنـد                  ارزشمند
: مسؤالن رسمي برگزاري انتخابات بـراي     .   باشد  انتخاباتي، زمان مي  

گزينش يك سيستم انتخاباتي؛ سازماندهي نمودن تداركات مربوط    
هـاي انسـانـي الزم؛          به اعزام نيروها؛ آموزش و به كار گيري نيرو        

اي از آمـوزش رأي دهـنـدگـان؛             كسب اطمينان از سطح كمينه    
هاي مشابهي براي تثبيـت و         ي يك نظام ثبت نامي يا ابزار        توسعه

هاي انتـخـابـاتـي؛        تعيين مشروعيت رأي دهندگان؛ ثبت نام نامزد      
تهيه و پخش موارد انتخاباتي الزم؛ قبول، شمارش و دسته بنـدي            

هـاي     آرا و نهايتاً اعالم نتايج به دست آمده؛ و باز بيني شـكـايـت              
 . رسيده، به زمان كافي نياز دارند

هاي انـتـخـابـاتـي،         از قبيل احزاب، نامزد   ( اجزاي سيستم سياسي    
شكـل  :   براي)   هاي رقيب در خالل يك رفراندم يا همه پرسي          گروه

دهي يك ساختار سازماني و دسترسي به يك پيام قابل انـتـقـال؛              
هاي شركت كننده؛ جمع آوري منابع مالي         انتخاب و آموزش نامزد   

و ساير امكانات الزم؛ آموزش و به كار گيري حمايت كنـنـدگـان؛               
برگزاري مبارزات تبليغاتي؛ و تشويق رأي دهندگان به مشاركت و          

باني كارآمد، به زمـان   آموزش آنها؛ و سازماندهي يك عمليات ديده      
 . 36كافي نياز دارند

پول كه بـه    .   منبع ضروري و ارزشمند ديگر در انتخابات پول است        
آن در مفاهيم انتخاباتي، منابع مالي و يا تأمين مـالـي مـبـارزات                

گردد براي به انجام رساندن بسيار موارد مهـم           انتخاباتي اطالق مي  
ها؛ برپاسازي دفاتر اجرائي؛ تـهـيـه و             پرداخت دستمزد :   از جمله 

تدارك موارد الزم براي مبارزات انتخاباتي؛ تدارك ملزومات حمـل          
هاي الزم براي به انجام رسـانـدن           ونقل؛ ارتباطات و ساير حمايت    

مبارزات انتخاباتي؛ پخش و توزيع مواد آموزشي رأي دهندگـان و            
ساير مـنـابـع      .   37موارد ديگري از اين قبيل، مورد نياز خواهد بود        

) هاي جمعـي    مانند نيروي انساني، تسهيالت و دسترسي به رسانه       ( 
كه ممكن است بدون نياز به پرداخت مالي در اخـتـيـار تشـكـل                 
مربوط به مبارزات تبليغاتي قرار گيرند نيز اهميت و اعـتـبـاري               

 . يكسان با ديگر موارد برشمرده دارند
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مطابق قوانين فدرال مربوط به مبارزات تبليـغـاتـي در            
تـوانـد بـيـش از           ي آمريكا، يك نفر نمي      اياالت متحده 

 دالر در هر انتخابات و براي هر نامزد مشخـصـي   1000
ي مالي و حمايتي از اين دسـت          هيچ هديه .   خرج نمايد 

تواند توسط كسي و از طريق كس ديگري انجام      نيز نمي 
هاي مـبـارزات    هاي مالي كه از طرف كميته       همچنين مقدار هدايا و كمك    .   شود

هاي حقوقـي   ها و شخصيت    تبليغاتي مربوط به احزاب سياسي و يا ساير سازمان        
با اين وجود، حـد  .   باشند شوند، مطابق قانون محدود مي    نيز در اين خصوص مي    

تـوانـد از        مشخصي براي مقدار پول و منابعي كه يك نامزد انتخـابـاتـي مـي               
 . ي در اختيار خود براي انتخابات صرف كند وجود ندارد سرمايه

 20شكل 

 ط

ير بخش ش، سيستم باني سطوح اداري مربوط به آماده شدن در اين رابطه  به ز      براي دستيابي به پيشنهاداتي در مورد چگونگي دسترسي به تقويم انتخاباتي و ديده       . 36
 . انتخابات، نگاه كنيد

 به رأي دهندگان مي هاي ضروري     ي  پيشنهاداتي در رابطه با چگونگي نظارت بر به اندازه بودن آموزش       هاي مدني و آموزش رأي دهندگان، به ارائه        زير بخش ص، آموزش    .  37
 . پردازد

 راهنماي الف تا ي: بخش سوم



 

شوند نبايسـتـي    وسائل ارتباطات عمومي كه توسط دولت اداره مي       
هاي جانبدارانه به كار گرفته شوند مگـر        در جهت اهداف و استفاده    
ي ديگري درست به همان انـدازه در            اين كه منابع قابل استفاده    

هاي انتخاباتي و احزاب شـركـت كـنـنـده در                اختيار ساير نامزد  
هاي اجرائي  به شكلي مشابه، دستور العمل. انتخابات قرار داده شود

هاي موجود نيز بايد به دنبال كسب اطمـيـنـان از ايـن                  و راهنما 
هاي گروهي در اختيار و كنترل دولت تنها  واقعيت باشند كه رسانه   

هاي خبري را پوشش دهند كه به واقع ارزش خبري داشته  گزارش
 . 39باشند

عالوه بر اين، مسؤالن برگزاري انتخابات از طرف دولت كه به طور            
هـاي     از جملـه كـمـيـسـيـون         ( مستقيم در اداره كردن انتخابات      

هاي   انتخاباتي، مسؤالن مربوط به شعبات اخذ رأي و قضات و نيرو          
مشغول به كار هستند بايد توجه خاصـي بـه حـفـظ و            )   امنيتي

به جهت تأثـيـر   .   نگهداشت بيطرفي خود در انتخابات داشته باشند   
هاي دولتـي بـر        گذاري رواني و واقعي كه عملكرد اين قبيل گروه        

گذارد، الزم است اين گـروه        روي موضوعات مربوط به انتخابات مي     
هاي خود را به نحوي به انـجـام بـرسـانـنـد كـه                    از افراد فعاليت  

ي انتخابات را نتوان به هيچ وجه منـطـقـي             شان در زمينه      بيطرفي
ساير كارمندان دولت، به ويژه آنهائي كه بـه      .   مورد پرسش قرار داد   

هاي اداري مربوط به انـتـخـابـات        صورت مستقيم در برنامه ريزي    
شركت ندارند، نبايد از اختيارات قانوني و يا نـفـوذ خـود بـراي                  

هيچ يك از افـراد     .   هاي انتخاباتي استفاده نمايند     مداخله در فرآيند  
صاحب اختيار دولتي نبايد هنگام انجام وظيفه در هيچ كـدام از              

هـاي     اگر چنين استاندارد  .   هاي جانبدارنه مشاركت نمايند     فعاليت
توسط قوانين محلي و مقررات بومي بنيان نـهـاده نشـده اسـت،              

باني شما ممكن است بخواهد موضوع اصالح نمـودن           سازمان ديده 
 . قوانين مربوط به انتخابات را مطرح نمايد

هاي عمومي و سايـر       هاي حمايتي، قيموميت، كار     استفاده از برنامه  
هاي مشابه كه به عنوان مزيتي براي احزاب سياسـي و يـا                 برنامه
هـاي     آيند نيز يكي ديگر از فضا       هاي انتخاباتي به حساب مي      نامزد
در حالي .   دهد  مناسب براي عملكرد دولتي را تشكيل مي        ي نا   بالقوه

كه شناسائي و اندازه گيري تأثيرات موضوعاتي از قبـيـل تـحـت               
هـاي فـقـر        كنترل درآوردن موارد مربوط به ايجاد مشاغل، برنامه       

هاي مشابه براي ايجاد و خلق يـك مـزيـت              زدائي و يا ساير طرح    
باني شمـا     باشد، الزم است سازمان ديده      انتخاباتي، بسيار دشوار مي   

مستند سازي اين واقعيت را مد نظر قرار دهد كـه آيـا مسـؤالن                 
ها را در اختيار دارنـد در پـي          ي اين قبيل برنامه     دولتي كه اداره  

تدارك مزاياي خاص و عنوان نام براي حزب سياسي مشـخـصـي             
. رسـانـنـد      ها را با عنوان دولت به انجـام مـي     هستند و يا اين كار  

ها به منـظـور       هاي عمومي پروژه    همچنين ممكن است آغاز به كار     

شان به مورد اجـرا گـذاشـتـه              آن موارد قانوني در زمانهاي درست     
 . اند اي بوده اند تا چه اندازه شده

باني پخش منابع مالي مربوط به مبارزات         يكي ديگر از اهداف ديده    
ي    در برخي موارد و در حيـطـه       .   باشد  تبليغاتي از طريق دولت مي    

ها، خود دولت به طور خود كـار بـه             قانوني مربوط به بعضي كشور    
نمـايـنـد،      محض آن كه شركت كنندگان در انتخاباتي ثبت نام مي         

دفاتر، تلفن و مـقـداري پـول         :   امكانات و منابع مشخصي از جمله     
شان قـرار        براي راه اندازي وهدايت مبارزات تبليغاتي را در اختيار        

باني شما ممكـن اسـت         در چنين شرايطي، سازمان ديده    .   دهد  مي
اين امر را مورد توجه قرار دهد كه آيا منابع مورد نظر به صـورتـي         
برابر و در فرصت زماني كافي در اختيار شركت كنـنـدگـان قـرار                
گرفته است يا نه و اين كه اين منابع تخصيصي آيا براي برگـزاري              

منابع مالي در   .   باشد يا نه    يك انتخابات درست و منصفانه كافي مي      
هـاي     توانند به صورت كامالً مساوي در اختيار نـامـزد            اختيار مي 

انتخاباتي قرار داده شوند، همچنين ممكـن اسـت آنـهـا را بـه                   
هائي كه هر  هاي مشخص از جمله تعداد امضا ي برخي معيار واسطه

هاي مورد نظر به صورت مستقل جمع آوري نموده و             يك از نامزد  
انـد،     ها مستقالً از طريق افراد اندوخـتـه         يا رقم پولي كه اين نامزد     

بانـي شـمـا بـايـد            در چنين مواردي سازمان ديده    .   پخش نمايند 
 :موضوعات زير را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهد

 
هاي تعيين شده هدف گرا بوده و به طـور كـامـالً                  آيا معيار  –  1

 اند يا نه؛ شفاف بيان شده
 اند؛ هاي مورد نظر معقول و منصفانه تعيين گرديده  آيا معيار– 2
هـاي     اي مشابه براي تمامـي نـامـزد          ها به گونه     آيا اين معيار   –  3

 اند يا نه؛ و انتخاباتي اداره شده
هاي كـافـي و در           اند در اندازه     آيا منابعي كه پخش گرديده     –  4

اند كـه هـيـچ يـك از              اي توزيع شده    زمانهاي مناسب و به گونه    
هاي انتخاباتي مورد كم لطفي واقع نشده و به شكلـي غـيـر                 نامزد

 ).  را ببينيد21شكل . (منصفانه محروم نشده باشند
 

هاي انتخاباتي تالش در محدود سازي استفـاده          بسياري از سيستم  
هاي كارمندان دولـتـي       از اموال و امالك مربوط به دولت و فعاليت        

هـاي     باني مربوط به اين كه چگونه اين پيش نيـاز    ديده.   نمايند  مي
گيرند، خود كار مهم ديگري در ايـن          دولتي مورد استفاده قرار مي    

در يك نظام مردمساالري، غالبًا اين قانون پذيرفته        .   باشد  زمينه مي 
هاي مربوط به  شده است كه اموال و امالك دولتي همچنين حقوق

خدمت گزاران مدني در اختيار دولت به طوري مساوي به تمامـي            
بنا .   38ساكنان آن كشور و نه هيچ گروه و حزب خاصي، تعلق دارد           

هاي اداري و      ي در اختيار دولت، فضا      بر همين دليل، وسائل نقليه    
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  رأي دهندگان ثبت نام شده از امكان دادن رأي؛– 3
  دادن رأي مطابق نظر واقعي و شخصي رأي دهندگان؛ يا– 4
 مسؤالن برگزاري انتخابات از اعمال صحيح و بجاي قـوانـيـن             –  5

 انتخاباتي 
 

هاي بارز و متعددي براي نمايش به وحشت انداخـتـن و               مشخصه
تـوانـنـد در فـرآيـنـد            اعمال زور در انتخابات وجود دارند كه مي      

برخي از اين   .   باني مربوط به سازمان شما در نظر گرفته شوند          ديده
 :شوند ها شامل موارد زير مي مشخصه

 
هاي فيزيكي كه شامل جنايت، گروگانگيـري،          اعمال خشونت  –  1

هاي سيار،    هاي از طريق ماشين     دزديدن افراد، شكنجه، تير اندازي    
بمبگذاري، كتك زدن، حمله به اشخاص و يا تخريـب امـاكـن و                

 امالك آنها؛
هاي فيزيكي كه شامل حضور افـراد       تهديد به اعمال خشونت    –  2

از جـملـه     ( هاي حساس     هاي ضربت در محيط     شبه دولتي و گروه   

هاي اخذ رأي را مستند سازي  هاي الزم پاي صندوق جذب حمايت
هاي اين چنيـنـي در حـيـن          نمود، به ويژه در شرايطي كه پروژه   

. دوران انتخاباتي و يا پيش از شروع آن مورد توجه قرار گـيـرنـد               
ها و تـجـزيـه و           مستند سازي دقيق و هدفمند اين قبيل فعاليت       

تواند تأثيرات بالقوه و يا عملي آنها را بر           تحليل چنين عملياتي مي   
 . روي نتايج حاصل از انتخابات به نمايش بگذارند

 
 به وحشت انداختن و اعمال زور 

اهميت رفتاري منصفانه و بيطرف در مواقعي كه حزب حاكـم بـر              
هاي ارتش نقش مؤثري در موضوعات دولتي و در            كشور و يا نيرو   

اي غير عادالنه مشاركـت       دولت بازي نموده و ممكن است به شيوه       
هاي موجود براي ايجاد رعب و وحشت و يا           در انتخابات را به شيوه    

ايجاد رعب و وحشت و      .   اعمال زور، مورد تأثيرات خود قرار دهند      
هاي نظـامـي، مسـؤالن         اعمال زور صرفنظر از اين كه توسط نيرو       

هاي طرفـدار و       هاي غير نظامي گوناگون، نيرو      رسمي دولت، گروه  
حمايت كنندگان احزاب سياسي، صورت بـپـذيـرنـد تـأثـيـرات                

اي را به بار خواهند آورد كه يك انتخـابـات             اجتماعي و رواني ويژه   
اي بـه      در جائي كه چنين پديده    .   نمايد  آزاد را با مشكل مواجه مي     

هاي اطمينان بخشيدن كـه بـه          ترين روش   آيد، تنها بارز    وجود مي 
ي مسـتـقـيـم كـه           هاي اندازي گيري حمايت كننده      ي راه   واسطه

ي    توانند بر وحشتي كـه عـامـه      گردند مي توسط دولت اعمال مي   
 . كنند، پيروز شود مردم در اين رابطه احساس مي

الملـلـي     هاي مداوم ناظران بومي و بين       از آنجا كه حضور و گزارش     
بيطرف به شكلي كار ساز، تأثيرات نفي ناشي از ايـجـاد رعـب و                 
وحشت درميان مردم، اعمال زور و ساير مـعـضـالت نـاشـي از                  

بانـي    هاي حزبي و مغرضانه را خنثي سازد، سازمان ديده          جانبداري
هاي كساني كه ممكن است به صورتـي          باني فعاليت   شما بايد ديده  

بالقوه در دوران ما قبل انتخابات باعث ايجاد وحشـت در مـيـان                
در شـرايـطـي كـه         .   مردم شوند را به شكلي جدي در نظر بگيرد        

بانان بايد ابتكار عمل را در دست گرفتـه      اند ديده   مشكالت رخ داده  
 . و به جبران اداري و يا قضائي موارد پيش آمده بپردازند

تأثيرات ناشي از به وحشت انداختن مردم و اعمال زور به آسـانـي              
با اين وجود، اگر سازمان شما به شكلي        .   قابل اندازه گيري نيستند   

نظام يافته به تحقيق، بررسي، اندازه گيري و ثبـت شـكـايـات و                 
در .   هاي موجود بپردازد، امكان معين نمودن آنها وجـود دارد            ادعا

واقع، در چنين شرايطي امكان معلوم نمودن كساني كه اقدام بـه             
توان مشخص نمود كـه        انجام چنين كاري نموده ايجاد شده و مي       

 :آيا از موارد مذكور در زير
 شان؛  هاي انتخاباتي از انجام مبارزات تبليغات  نامزد– 1
 شان؛   رأي دهندگان بالقوه از ثبت نام– 2

60 

 در قزاقستان، مطـابـق      1994در خالل انتخابات مارس     
آن چه قانون تعيين نموده بود تـمـامـي تـبـلـيـغـات                 

توانستنـد مـقـدار        انتخاباتي از طرف تمامي احزاب مي     
هاي مساوي و از انـحـصـاراً از            مشخصي پول در اندازه   

هاي انتخاباتي را   قانون نامزد .   طرف دولت، دريافت دارند   
هاي دولتي از طريق جـمـع آوري           از تكميل اين كمك   

اگر چه اعمال اين قانون در نگاه نخسـت         .   نمود  پول از ساير منابع مالي منع مي      
اي را براي آن دستـه   ممكن است منصفانه بنمايد در عمل مزاياي قابل مالحظه     

اي بـر       ي تاريخي قابل مـالحـظـه        هاي انتخاباتي كه از شهرت و سابقه        از نامزد 
اي كه هر كدام از ايـن     خوردار بودند، محفوظ نگه داشت چرا كه مقدار سرمايه     

نمودند، هر چند به شـكـل مسـاوي پـخـش                 هاي انتخاباتي دريافت مي     نامزد
در عوض، .   گرديد، اما بسيار محدود بوده و كامالً در اختيار دولت قرار داشت         مي

ي كافي براي عموم آشـنـا نـبـودنـد و رأي                   اندازه  هاي انتخاباتي كه به     نامزد
شناختند، امكان استفاده از مزايائي كه خود بـه   دهندگان آنها را به درستي نمي 

 . تر قرار گرفته بود را نداشتند هاي با سابقه خود در اختيار نامزد
ي     بلغارستان نيز مثال ديگري از پخش غير منصفـانـه  1990در انتخابات سال  

در اين مثال، حزب جا افتاده و معروف سوسياليـسـت           .   منابع مالي شكل گرفت   
اي از منابع در اختيار خود كه از حـزب         به نحو گسترده  )   بي اس پي  ( بلغارستان  

در .   اش به جاي مانده بود، استفاده نـمـود          پيشين يعني حزب كومونيست براي    
اي جز اتـكـا    هاي سياسي كه به تازگي شكل گرفته بودند چاره       همان حال گروه  

اين احزاب زمـان    .   شان تهيه شده بود، نداشتند        به منابعي كه توسط دولت براي     
ي دفتر، تلفن     بسيار ارزش مندي را در حالي كه فرآيند كند دولتي در پي تهيه            

 .شان بود، از دست دادند  و ساير منابع حياتي
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 راهنماي الف تا ي: بخش سوم



 

 . اين موارد نظر بدهند
به منظور ارزيابي درجات ارعاب و وحشت ايجاد شده، الزم اسـت             

باني شما تأثيرات نسبي هر گونه عدم تعادل و يا سوء          سازمان ديده 
ي ايـن       استفاده در تعيين و اندازه گيري ابعاد و توانائي بـالـقـوه            

باني شما طـبـقـه         ممكن است سازمان ديده   .   تأثيرات تالش نمايد  
هاي پيش آمده در خـالل        هاي قانوني و سوء استفاده      بندي تخطي 

: شان بـه عـنـوان          فرآيند انتخاباتي رابر حسب درجات جدي بودن      
با اهميت اما بدون امكانات تأثيـر گـذاري     )   ب( كم اهميت،   )   الف( 

بسيار جدي تا حدي تأثير گذاري روي ) پ(روي رأي دهندگان، و  
همجنين ممكن اسـت سـازمـان         .   نتايج انتخابات، سود مند بيابد    

ي    باني شما سعي در تعيين اين مهم بنمايد كه آيا مسـألـه               ديده
ي يك اشتباه سهوي بوده است يا يك عملـيـات             پيش آمده نتيجه  

اين كه آيا مسائل مطروحه بـه طـور غـيـر               .   المللي مغرضانه   بين
مناسبي بر حزب سياسي خاصي نيز تأثير گذاشته است يا نه، نيـز             

باني شما در نـظـر          بايد به عنوان يكي از مالحظات سازمان ديده       
هاي شـمـا بـايـد          به ياد داشته باشيد كه دست يافته      .   گرفته شود 

 . هدف گرا، دقيق و تا حد امكان قابل تأئيد باشد
گاهي اوقات تأثيرات مربوط به ايجاد رعب و وحشت و اعمال زور             

براي نمونه در شرايطي كه تعداد كساني       ( تواند به صورت كمي       مي
شان زير فشـار زور داده شـده اسـت                   دهند رآي   كه گواهي مي  

از جـملـه در      ( هاي آشكار ديگري      يا به صورت  )   شوند  شمارش مي 
شرايطي كه برخي شركت كنندگان انتخاباتي از مبارزات تبليغاتي         

شنـاسـائـي و      )   اند  ي جغرافيائي خاص محروم شده      در يك منطقه  
اما در برخي شرايط، اندازه گيري كـمـي چـنـيـن               .   معين شوند 

توان به شرايطي اشـاره       براي نمونه مي  .   تأثيراتي بسيار دشوار است   
ها نفر از رأي دهندگان، كه اطمينان و شناسائي نيـز             نمود كه صد  

هاي  شان وجود ندارد، از حضور در پاي صندوق   نسبت به خواستگاه  
اند و يا هنگامي كـه تـعـداد             ي ارعاب، سر باز زده      رأي به واسطه  

هاي انتخاباتي به طور عمومي از انجام تبليـغـات            مشخصي از نامزد  
 . شوند اي كه دوست دارند انجام دهند، محروم مي اندازه انتخاباتي به

 
 فرآيند اعمال و باز بيني 

يكي از مهمترين موارد قابل توجه در دوران يك فرآيند انتخاباتـي            
هاي امنيتي و سيسـتـم        ي كارآمدي مسؤالن دولت، نيرو      نيز درجه 

مؤسسات مسـؤل بـراي       .   قضائي در اعمال قوانين انتخاباتي است     
ي محكم و مشخصي براي برداشتن        اعمال قوانين انتخاباتي وظيفه   

هاي قانوني از دسـتـور        هاي الزم به منظور جلوگيري از تخطي        گام
هاي اجرائي موجود براي آزادي بـيـان، آزادي تشـكـيـل                  العمل
هاي   ها، آزادي تجمع، موارد مربوط به عدم تبعيض و فرآيند           انجمن

اجرائي انتخاباتي به همراه قوانين و مقررات موجود در اين رابطـه،            
در شرايطي كه هر گونه دليلي بر پذيرش اين ادعـا وجـود              .   دارند

هاي ثـبـت نـام رأي            هاي برگزاري تبليغات انتخاباتي، ميز      سالن
هاي اخذ رأي، مراكز مشاوره و مـواردي از ايـن               دهندگان، شعبه 

هاي وسيعي از مردم را به شكلـي غـيـر       كه بخش )   شوند  قبيل مي 
 اندازد؛ منطقي به وحشت مي

كفايـتـي     هاي اجتماعي و فرهنگي سيستم انتخاباتي با نا          فشار –  3
هائي كـه      توان به فشار    در اين مورد مي   ( دهند    مورد توجه قرار مي   

هـاي     هاي مربوط به اقليت     ها و يا گروه     در برخي اجتماعات به زن    
 ؛)آيد اشاره نمود ملي، مذهبي و غيره وارد مي

هاي مالي كه شامل تهديد به از          هاي مربوط به سختي      تهديد –  4
دست دادن مشاغل، از دست دادن ملك، زمين و خانه و يا مزاياي             
مالي ديگر در صورت رأي ندادن به نفـع كـار فـرمـايـان و يـا                      

 باشد؛ هاي يك گروه دولتي مي خواسته
هاي موجود از اختيارات كه شامل اقداماتي          ساير سوء استفاده   –  5

هاي يك نامزد انتخاباتي براي حمايت از          تواني  به منظور نمايش نا   
اش شده و يا به عدم توانائـي او بـراي               سالمت و منافع طرفداران   

هاي زير بـنـائـي پـايـه             ها و ماليمت    محافظت كردن از سازگاري   
توان به حذف خطوط تلفن و يـا بـرق             در مورد اخير مي   ( شود    مي

 ؛)اشاره نمود
هاي تعمدي براي حمايت از شركت كننـدگـان            عدم موفقيت  –  6

ي مبارزات تبليغاتي و       هاي برگزار كننده    حزبي در انتخابات، گروه   
اي كه ممكن است در مخالفت هر كدام از            يا رأي دهندگان بالقوه   
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ي نخسـت، يـك مـقـام            مسؤالن انتخاباتي گرفته شد، در مرحله     
هاي رسيده    تربايد براي بازنگري فرجام خواهي      ي باال   مسؤل با رتبه  

اين مقام عـالـي      .   هاي اتخاذ شده، در اختيارباشد      در مورد تصميم  
بازنگري بايد در سطح دادگاه رسيدگي به فرجام خواهي و يا يـك             
كميسيون به طور مشابه مستقلي باشد كه در آن حقوق اساسي و            

هاي انجام شده  قضاوت. گيرند ساير موضوعات مهم مد نظر قرار مي
نيز همچنين بايد قابل بازنگري باشند و به همين سياق در مـورد              

اي از افراد كه مسؤليت بازنگري را بر عهـده            ها، بدنه   فرجام خواهي 
هاي الزم براي اعـمـال         دارند بايد قدرت كافي براي صدور دستور      

هاي سودمند كه نشان      مشخصه.   جبرآنهاي كارآمد را داشته باشند    
هـاي بـازنـگـري          ي سطح كافي استقالل در مورد فرآينـد         دهنده

ي تصويبي براي عضويت در گـروه صـاحـب              دوره:   هستند شامل 
ي مذكور؛ و    ي خودگرداني داخلي مؤسسه     اختياران بازنگري؛ درجه  

هـاي مـورد نـظـر،            ي باال در اتخاذ تصميم      صاحب اختياران رده  
 . باشند مي

انـد، الزم       دارد كه اين قوانين و مقررات مورد تخطي قرار گرفتـه          
است صاحب اختياران قانوني و دولتي به انجـام تـحـقـيـقـات و                 

هاي ضروري پرداخته و حتي در شرايط خـاصـي دسـتـور          بررسي
. ي قانون شكنان را نيز صادر نـمـايـنـد          پيگيري قانوني و محاكمه   

ي مورد نظر در دوران برگزاري انتخابات اهميت بيـشـتـري      وظيفه
برابر و يا سوء استفـاده از      هر گونه حذف، رفتار نا    .   كند  نيز پيدا مي  

شـان اعـمـال قـوانـيـن               هائي كه وظيفه    اختيارات مربوط به نهاد   
تواند تهديد جدي براي مشروعيت انـتـخـابـات            انتخاباتي است مي  

محسوب شود و ممكن است رأي دهندگان را نسبت به اين مـهـم         
نمايد،   كه سيستم موجود از حقوق آنها در خالل انتخابات دفاع مي          

 . به شك بياندازد
هـاي الزم بـراي          باني شما در اين ميان بايد تالش        سازمان ديده 

تعيين اين مهم كه آيا مسائل مربوط به اعمال قوانين انتخـابـاتـي              
دهد  عمالً مبارزات تبليغاتي و نتايج انتخابات را تحت تأثير قرار مي       

هاي شما بايد تعيين نمايند كـه آيـا          ارزيابي.   يا نه، به عمل آورند    
متناسبي روي برخي احزاب سياسـي        مشكالت مطروحه تأثيرات نا   

اند يا نه و اگـر         نمايند داشته   مشخصي كه در انتخابات شركت مي     
هنـگـام ارزش     .   اند، شدت اين تأثيرات تا چه حد بوده است        داشته

يابي دالئل مربوط به عدم اعمال قوانين انتخاباتي ممكن است بـه            
درك اين واقعيت برسيد كه برخي از اين موارد بـه جـهـت بـي                  

هـر  .   كافي و يا بي تجربگي بوده باشـد         هاي سهوي، منابع نا     توجهي
توان به عنوان توجيهي بـراي اعـمـال            چند كه اين عوامل را نمي     

هاي سازمان شـمـا       كارآمد دانست تصميم گيري     قانون به شكلي نا   
هاي صورت گرفته در انتـخـابـات و هـمـچـنـيـن              در قبال تقلب  

هاي سازماني شما در اين خصوص بايد اين قبيل موضوعات            توصيه
 . را نيز مد نظر و توجه داشته باشد

فرآيند بازنگري براي محافظت از صحت و درسـتـي سـيـسـتـم                 
كـارآمـد     مناسب و اعمال غير مؤثر و نا        انتخاباتي از شرايط اداري نا    

فرآيند بازنگـري  .   قانون در اين خصوص تعبيه و طراحي شده است 
به عنوان عاملي اساسي براي تضمين درست و منصـفـانـه بـودن               

اين فرآيند در عمل و غالباً .   شود انتخابات مورد نظربه كار بسته مي 
هاي گوناگون    واپسين راه صلح آميز براي حل مخاصمات در زمينه        

 ). را ببينيد9ي  تعريف شماره. (آيد انتخاباتي به حساب مي
آنچه بايد توسط شما به عنوان يك موضوع اوليه و اساسي مـورد              
ارزيابي قرار گيرد آن است كه آيا مسؤالن و صاحـب اخـتـيـاران                

ي مربوط بـه   قاعده.   درگير در فرآيند بازنگري مستقل هستند يا نه   
كند كه ساز و كار يك فرآينـد   استاندارد قانوني چنين پيشنهاد مي   

بازنگري قابل اعتماد و معتبر بايد از تأثير يا كنترل مسؤالني كـه              
شان توسط همان فرآيند به چالش كشـيـده             ي تصميم گيري    نحوه
در نتيجه، پس از آن كـه تصـمـيـم            .   شود، كامالً مستقل باشد     مي

ها توسط كميسيون انتخابات و يـا    هاي الزم در مورد شكايت      گيري
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بر گرفته از دستور العمل اجرائي دل سيو دادانو، . اعمال قوانين انتخاباتي
 1994راهنماي آموزشي كه توسط انجمن مردمساالري مكزيك در سال 

 . تهيه شده است

 فرآيند بازنگري 
فرآيند بازنگري فرآيندي است كه ثـبـت و ضـبـط               

هاي الزم را بـه مسـؤالن             شكايات و فرجام خواهي   
را )   هاي قضـائـي      از جمله دادگاه  ( هاي مستقل     مركزي انتخابات و يا ساير گروه     

 . شود شامل مي
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هاي ارائه شده بايد در حضـور يـك دادگـاه                 فرجام خواهي  –  4
هاي غير وابسته كه امكان قانوني به         قضائي مستقل و يا ساير گروه     
ي كار ساز و كارآمد را دارنـد، در             كار بستن اعمال جبران كننده    

 دسترس قرار گيرد؛
ي زماني كافـي اتـخـاذ           تصميمات مورد نظر بايد در يك بازه       –  5

 گرديده تا امكان فراهم آوردن اثرات كارآمد را داشته باشند؛ و 
 الزم است اين تصميمات ثبت و ضبط شـده و مسـتـنـدات              –  6

 .مربوط به آنها دراختيار عموم قرار گيرند
 

 باني مشخص هاي ديده روش
به منظور پاسخگوئي به اهداف بازرسي و حل مشكالت مربوط بـه            

باني شما براي نظارت بايـد        مبارزات تبليغاتي، راهبرد سازمان ديده    
هاي آمده در زير را براي پيگيري در نظر  برخي از يا تمامي فعاليت    

 :بگيرد
 
هاي نظارت در شعباتي كـه         بانان و گروه     به كار گماردن ديده    –  1

مانند جلسات مـربـوط     ( احتمال وقوع مشكالت در آنها وجود دارد        
 ؛)به مبارزات تبليغاتي

 تهيه و پخش مواد آموزشي و اطالعاتي الزم و سازمـانـدهـي              –  2
هاي مشابه بـراي رأي دهـنـدگـان،             هاي گوناگون و برنامه     كارگاه

هاي انتخاباتي به اين منظـور كـه افـراد              كارمندان احزاب و نامزد   
هاي خود را شناخته و همـچـنـيـن            مورد بحث حقوق و معذوريت    

توانند در پي     شان مي     مطلع باشند كه در صورت ضايع شدن حقوق       
 چه جبرانهائي باشند؛

باني شما به عنوان يـك مـركـز            پيشنهاد نمودن سازمان ديده   –  3
هاي سياسي شـركـت كـنـنـده در              كانوني كه شهروندان و نامزد    

هاي خود مبني بر سـوء اسـتـفـاده از               توانند گزارش   انتخابات مي 
 هاي انتخاباتي را تسليم نمايند؛ رويه

هاي انجام شده   تسليم شكايات گوناگون در مورد سوء استفاده– 4
در مورد مبارزات تبليغاتي و يا ياري رساندن به شـهـرونـدان در                

 شان در مواردي ضروري؛  تسليم شكايات
هاي انتظامي يا ساير صاحب        نظارت بر عملكرد و واكنش نيرو      –  5

اختياران در جلوگيري از خشونت، ايجاد رعب و وحشـت و يـا                 
هـاي     ها و تدارك كار  ي سوء استفاده    اعمال زور، بررسي و محاكمه    

هائـي   ي چنين سوء استفاده  جبراني كارآمد به كساني كه به وسيله      
 اند؛  تحت الشعاع قرار گرفته

هائي كه به تشـريـح انـواع گـونـاگـون                 تهيه و چاپ گزارش    –  6
 .پردازند مشكالت در مبارزات تبليغاتي مي

 
هـاي اسـتـانـدارد          بانان بايد براي پر نمودن و تكميل فـرم           ديده

هـاي     ي دوم در اين خصوص آن است كه آيا سـاز و كـار                 مسأله
شواهد مطرح شده در زير نمايانـگـر    .   بازنگري بيطرف هستند يا نه    

آن هستند كه استقالل و يا بيطرفي فرآيند بازنگري زير سؤال قرار 
بـانـي     دارد و در نتيجه بايد به عنوان هدفي بالقوه از عمليات ديده           

 :سازمان شما قرار گيرد
 
 اختيار انتخاب اعضاي حاضر در گروه بازنگري شرايط الزم را   – 1

ها   براي يك مشاركت چند حزبي فراهم نياورده و يا توسط سازمان          
و مؤسسات مستقلي مورد بررسي و متعادل سازي قرار نـگـرفـتـه              

 است؛
ي     تركيب نهائي گروه تشكيل شده براي بازنگري دربرگيرنده        –  2

اكثريتي از افراد است كه همگي نسبت به يك حـزب سـيـاسـي                
 باشند؛ مشخصي پايبند مي

 اعضائي كه به عنوان اشخاص به عضـويـت ايـن گـروه در                  –  3
براي نمونه  ( باشند    اند، داراي ارتباطاتي با منافع جانبدارانه مي        آمده

اگر يك گروه بازنگري منتخب از اعضاي قضائي در صـورتـي كـه               
همگي به مقام خود از طرف حزب سياسي مشخصي منصوب شده           
باشند و يا در شرايطي كه دستگاه قضائي شهرت خاصي در عـدم              

؛ ) هاي سياسي ندارد، ممكن است جانبدار به حساب آيـد           وابستگي
 يا
 تعداد قابل توجهي از افراد عضو در گروه بـازنـگـري داراي                –  4

ي سياسي و يا اقـتـصـادي           تواند جنبه   تداخل منافع باشند كه مي    
 . داشته باشد

 
هاي مورد بـحـث        سوم اين كه فرآيند بازنگري بايد همان ضمانت       

هاي ضروري زمان دار در بخش مربـوط          واقع شده در مورد فرآيند    
. 40ي انتخابات را تدارك نمـايـد        به موضوعات اداري مهم در زمينه     

ها   ها و فرجام خواهي     ي شكايات، چالش    هاي موجود براي ارائه     رويه
الزم است به طور واضح و گويا در قوانين انتخاباتي بـر شـمـرده                 

 :باشند برخي از آنها به طور ويژه شامل موارد زير مي. شوند
 
ي شكايات بـايـد بـه         هاي زماني تعيين شده براي ارائه        مهلت –  1

 صورت معقولي تعيين شده باشند؛
هاي موجود براي ثبت كردن اين شكايـات بـايـد در                 فرصت –  2

هاي انتخابـاتـي و        اختيار شركت كنندگان سياسي در ميان نامزد      
 همچنين رأي دهندگان بالقوه قرار گيرد؛

هاي بسيار مهم اتخاذ شـده          حق فرجام خواهي براي تصميم     –  3
هاي معقولي كه به صـورتـي          هاي و استاندارد    بايد بر حسب معيار   

شوند، براي بازنـگـري در اخـتـيـار              مساوي و هم سان اعمال مي     
 همگان قرار گيرد؛
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تر از انداختن تقصير به گردن كـس ديـگـري           تر و مناسب    معقول
 . باشد مي

غالب اوقات، طبيعت مخصوص مربوط به شكايات مورد بـررسـي            
نمايد كه سازمان شما تـحـقـيـقـات و               اين واقعيت را ايجاب مي    

اقدامات نمايندگان رسمي نيروي انتظامي، دادستĤنهاي تخصيـص        
يافته به مورد قضائي مذكور و مأموران رسمي انتخابات و يا دولـت         
را در نظر گرفته و پاسخگوئي آنها به يك شكايت خاص را مـورد               

بانـي   در چنين شرايطي الزم است سازمان ديده.  مالحظه قرار دهد 
شما با مسؤالن مربوطه تماس بر قرار نموده و در مورد اين كه آيـا         
شكايت مورد نظر به درستي ثبت شده و آيا عمليات الزم در قبال             
آن شكايت به انجام رسيده و همچنين در مورد سايـر اطـالعـات               

. هاي ضروري را انجام داده و نتايج را تعيين نمايـد   مربوطه، بررسي 
ها، تحقيقات گسترده و      برخي اوقات پيگيري اين قبيل پرس و جو       

تري را از طرف دولت ايجاد كرده و آنها را بـه                هاي وسيع   پژوهش
از سـوي    .   كـنـد     ترغيب مي   شان در آن خصوص       ها  ي بررسي   ادامه

ديگر، عدم موفقيت افراد مسؤل نسبت به پاسخگوئـي در مـورد              
اي   تواند نشانه   شكايتي كه به درستي درج و ثبت گرديده است مي         

از عدم كفايت و تعهد دولت به منظور جلوگيري از وقايع مشـابـه           
 . باشد مي

سازمان شما ممكن است تصميم به شكل دهي گروهي از وكال و             
بـانـي      هـاي الزم بـراي ديـده            ساير كساني بنمايد كه تخصص    

همچنين ممـكـن    .   هاي بازنگري را در انتخابات دارا هستند        فرآيند
است شما در صورتي كه شرايط مهيا بوده و انجام اين كار مناسب             

آيد، از چنين گروهي بخواهيد تا به شهروندان در ثبـت             به نظر مي  
ها و حتي ارجاع و پيگيري آنها زير عنوان سازمـان         و ضبط شكايت  

همچنين در صورتي كه    .   هاي الزم را برساند     باني شما حمايت    ديده
شـان كـمـك          ي شكايات   خواهيد به شهروندان در ثبت و ارائه        مي

باني خـود     نمائيد و يا قصد داريد اين كار را از طريق سازمان ديده   
بـه  .   به اجرا در آوريد، الزم است دقت كافي به خـرج داده شـود               

ها مـمـكـن اسـت          خاطر داشته باشيد كه فرآيند پيگيري شكايت      
بسيار وقت گير بوده و منابع زيادي را به خود اختصاص دهد و در              

هاي قضائي بسيار كند بوده و يا  ها ممكن است داد گاه برخي كشور
هاي جبراني براي مسائل      به دليل فساد اداري زياد از تدارك زمينه       

در چنين شرايطي، اتكاي بـه داد      .   ها باز بمانند    مربوط به انتخابات  
هـا     ها ممكن است باعث منحرف شدن منابع شما از فعالـيـت             گاه
 . تر گردد تر و پر ثمر مهم

ها، بايد در نظر داشته باشيد كه انتخابات يك فرآينـد             عالوه بر اين  
ها  ها از طريق راه بر اين، دنبال نمودن راه حل    بنا.   باشند  سياسي مي 

تريـن رويـكـرد        ترين و مؤثر    توانند مناسب   هاي سياسي مي    و كانال 
باني شما با آنها رو به        براي اصالح مشكالتي باشد كه سازمان ديده      

اين كار بايد بـه مـنـظـور هـر چـه                .   هاي الزم را ببينند     آموزش
تر كردن فرآيند بازنگري و تسريع كار مربوط به پـردازش             هدفمند

هاي الزم بايد بر پردازش اطالعات  تأكيد. 41اطالعات صورت بپذيرد
فرم مزبور بايد موضوعات زير را ثبت .   صحيح و دقيق منظور گردند 

 :و ضبط نمايد
 
هاي خـود را        ي تلفن افرادي كه شكايت       نام، آدرس و شماره    –  1

 اند؛ تسليم نموده
ي     نام و يا عنوان شغلي كسي كه براي انجام سوء اسـتـفـاده              –  2

 باشد؛ مورد ادعا مسؤل مي
 تشريحي خالصه براي تعيين نمودن طبيعت شكايت موجـود          –  3
هاي انتخاباتي مورد ارعاب و تهديد قرار گرفتـه،           براي نمونه نامزد  ( 

پديد شده در ضمن انجام كار، بـه هـم ريـخـتـن                  منابع دولتي نا  
اي از شـرح     و خالصه)   جلسات مربوط به مبارزات تبليغاتي و غيره 

مانند زمان، مـكـان و        ( كند    شرايطي كه شكايت به آن رجوع مي      
 ؛)ي مربوطه تاريخ وقوع و يا وقايع روي داده

 نام و مشخصات كساني كه احتماالً شاهد اين وقايع و سـوء               –  4
 اند و چگونگي امكان تماس گرفتن با آنها؛ ها بوده استفاده

هـا كـه در بـر             ها و يا فرجام خواهي  وضعيت فعلي شكايت–  5
هاي رسمي از طريق تصميم گيرندگان دولتي     ي پاسخگوئي   گيرنده

 . شود مسؤل مي
 

ها بايد فضاي كافي بـراي درج اطـالعـات               به عالوه، در اين فرم    
ديگري در مورد نظارت، به منظور به نمايش گذاشتن طـبـيـعـت              

ها و تحقيقات انجام شده در پاسخ به شكايت مورد نظـر و                بررسي
زمانهاي مقرر براي ارتباطات بيشتر با شكايت كنندگان به جـهـت            

ي   هاي الزم در مورد نحوه      كسب اطالعات بيشتر و يا دادن گزارش      
هائـي كـه       در جا .   پيشرفت تحقيقات نيز در نظر گرفته شده باشد       

شـان تـوسـط            ممكن است شكايت كنندگان از شناسائي هويت      
كساني كه از آنها شكايت شده است هراس داشته بـاشـنـد، الزم               

 . است نام آنها به صورت سري و محفوظ بماند
هـاي    باني شما بر آن است كه بررسي        در شرايطي كه سازمان ديده    

ي خود را در مورد يك موضوعي به انجام برساند، الزم اسـت                ويژه
اصول عـمـومـي    .   توجه و دقت كافي در اين خصوص مبذول گردد   

نمايد كه به متهمان به انجام هر گونه عمل           انصاف چنين اقتضا مي   
خالفي بايد فرصتي داده شود كه بتوانند ديدگاه خود را نسبت بـه             
موضوع بيان نموده و جهت معكوس شكايت موجود را نـيـز بـه                

هاي الزم در اين مـورد        پرس و جو  .   ي تصميم گيري بياورند     عرصه
در .   بايد بدون هيچ گونه جانبداري و تبعيض صـورت بـگـيـرنـد               

بسياري از شرايط، تأكيد ورزيدن بر حل يـك مسـألـه بسـيـار                  
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 راهنماي الف تا ي: بخش سوم



 

هاي ناظر بر انتخابـات و         اين در حاليست كه گروه    .   اند  خود افزوده 
باني رفتار    هاي خود براي ديده     احزاب سياسي نيز شروع به فعاليت     

قصد نگارنـده آن     .   اند  هاي گروهي در دوران انتخابات نموده       رسانه
هاي ارائه شده در اين زير بخش براي انـجـام              بوده است كه بحث   

هاي گروهي، توسط هر كـدام از ايـن فـعـاالن              نظارت بر رسانه 
 . پذيرد، سود مند واقع گردد اجتماعي كه انجام مي

 
 مالحظات عمومي 

هـاي     باني رسانـه    ي اصولي در مورد ديده      به طور كلي، چهار جنبه    
ي نخست به نظارت بر چگونگي عملكرد  جنبه. عمومي وجود دارند 

هاي خبري بـراي   دولت براي اطمينان از اين مهم كه حقوق شبكه    
هاي گوناگون توسط دولـت       گرد آوري و سپس پخش اخبار و ايده       

موضوع دوم به ايـن مـورد بـر           .   شود  گردد، مربوط مي    رعايت مي 
هـاي خـبـري بـراي تـدارك              گردد كه چگونه دولت و شبكه       مي

. نمايند  هاي شركت كننده در انتخابات عمل مي        دسترسي به نامزد  
اين دسترسي به منظور كارآمد سازي برقـراري ارتـبـاط مـيـان                

هاي مذكور و عموم مردم در خالل دوران انتخابات و به ويژه              نامزد
ي سوم بـه ايـن امـر بـر                جنبه.   مبارزات تبليغاتي، اهميت دارد   

هاي خبري از پوشش منصفانه و       گردد كه چگونه دولت و رسانه       مي
هـاي     هاي اطالعاتي و خبري مربوط به نامـزد         هدف گراي گزارش  

ي    جـنـبـه   .   نماينـد   شركت كننده در انتخابات اطمينان كسب مي      
هاي جمـعـي بـراي       چهارم نيز به چگونگي عملكرد دولت و رسانه   

ي چگونگي و چرائي انتخابات مربوط        آموزش رأي دهندگان درباره   
 . 43شود مي

 
 هاي جمعي براي گرد آوري و پخش اطالعات حقوق رسانه

ها بايد با جزيه و تحليل عمـلـكـرد            باني امور مربوط به رسانه      ديده
دولت براي كسب اطمينان از حقوق مربوط به گرد آوري و پخـش       

ها بايد تمركز خود را بر تـوانـائـي            اين بررسي .   اطالعات آغاز گردد  
هاي دولت و يا حزب حاكم براي پژوهش     ها براي نقد فعاليت     رسانه

هاي مـربـوط      روي فساد اداري و داشتن عملكردي مستقل از فشار        
تعدادي از عواملي كه ممكـن اسـت         .   44به احزاب سياسي، بگذارد   

شان باز      هاي عمومي را از به انجام رساندن عمليات مورد نظر           رسانه
هاي جمعي شناسائي شده و        بانان رسانه   دارند بايستي توسط ديده   

 . مستند سازي شوند
 :گردد مداخله و سانسور مستقيم دولتي شامل موارد زير مي

 
هاي پيشين، معموالً در پي قوانين مـوجـود            اعمال محدوديت  –  1

غالبـاً  ( در مورد نشر مطالبي در مورد برخي موضوعات به خصوص           

در نتيجه، ممكن است بخواهيد اين امر را نيز مد نظر قرار            .   روست
توانيد مورد شكايتي خود را به جاي آن كه به تنهائي             دهيد كه مي  

هـاي قـابـل         هاي شكايت قضائي بكشانيد، بـه عـرصـه           به فرآيند 
هاي خـبـري و        دسترسي براي مخاطبان اجتماعي از طريق رسانه      

 . المللي منتقل نمائيد عمومي، احزاب سياسي و يا جوامع بين

هاي عمومي نقش عمده و اساسي در برگزاري يك انتخابـات    رسانه
در شرايطي كه گذار در حال انجام       .   كنند  منصفانه و سالم بازي مي    

هائي  ها معموالً دچار پيچيدگي است، شرايط موجود در مورد رسانه 
هاي گروهي عمـدتـاً تـحـت           شود چرا كه در آن صورت رسانه        مي

هاي وابسته به دولت بوده هستند و خواهـنـد            اختيار و كنترل نهاد   
هاي خبري عمومـي وجـود      هائي كه رسانه ممكن است در جا  .   بود

هـاي     دارند، كامالً مستقل نباشند و از طرف ديگر حتـي رسـانـه             
خصوصي نيز احتماالً به نفع حزب سياسي و يا نامزد مشـخـصـي              

 . متمايل هستند
توانند نقش بسيار مهمي در اعـمـال            باني شما مي    هاي ديده   گروه

هـاي شـركـت         فشار براي حذف سانسور، افزايش دسترسي نامزد      
هـاي     هـا بـه رسـانـه         كننده در انتخابات از تمامي احزاب و گروه   

هاي شركت كننده     عمومي، پوشش خبري منصفانه نسبت به نامزد      
و مشكالت و مسائل مربوط به انتخابات و آمـوزش كـافـي رأي                 

بـه هـمـان      .   42هاي عمومي، بازي نمايـد      دهندگان از طريق رسانه   
اندازه مهم است كه وقتي چارچوب قانوني تعيين گرديد سـازمـان            
شما اجراي قوانين تحريمي را نيز مورد انتقاد و بررسي شديد قرار            

براي اين منظور بايد گروه مشخصي را براي بررسي بيطرف و . دهد
 . هاي جمعي تعيين نمائيد منصفانه بودن عملكرد رسانه

هاي عمومي به فعاليت بسيار مهمي براي نـاظـران            باني رسانه   ديده
آكادمي مكزيكي بـراي حـقـوق        .   بومي انتخابات تبديل شده است    

گروهي   ( 1994بشر كه يكي از اعضاي هم پيمانان نظارت در سال  
بـه نشـر     )    نفر شهـرونـدان مـكـزيـكـي          400متشكل از بيش از     

هاي جمعـي   ها در مورد پوشش خبري رسانه اي از گزارش   مجموعه
بانـي آفـريـقـاي         پروژه ديده .    مكزيك پرداخت  1994در انتخابات   

هاي گـروهـي در         جنوبي نه تنها به چاپ گزارشي از رفتار رسانه        
اي نيز روي همين    پرداخت بلكه مجله1994خالل انتخابات سال  

. هاي عمومي مـنـتـشـر نـمـود             موضوع و زير عنوان نقاب رسانه     
هاي ديگر نيز نظارت بـر        هاي غير دولتي در بسياري كشور       سازمان
هاي انتخاباتـي     هاي عمومي را به فعاليت      هاي خبري و رسانه     شبكه
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سندرا كوليور و پاتريك . هاي جمعي بخش ش، سيستم انتخاباتي، را ببينيد  به منظور دستيابي به اطالعات بيشتر در مورد طرف داري از قوانين مربوط به قوانين رسانه. 42
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 .   را ببينيد
در جائي كه . ظه نمايدهاي تأثير گذار روي آزادي مطبوعات را نيز در تاريخ معاصر كشور مورد نظر، مالح               هاي اساسي در زمينه     ها همچنين بايد توسعه    تجزيه و تحليل  . 44

ها ضروري  اين تجزيه و تحليلهاي عمومي نسبت به گزارش تبليغاتي انتخابات بازتاب پيدا نمايد، انجام          هائي در رويكرد مربوط به رسانه     احتمال زيادي هست كه چنين توسعه     
  .به نظر مي رسد

 د.م.كتاب راهنماي م



 

هاي انتخاباتي و يا تند       طرفداران و حاميان احزاب سياسي يا نامزد      
هـاي    هاي سياسي همچنين عدم موفقيت در مورد انجام بررسي          رو

الزم براي اين اعمال و به محاكمه كشاندن جـدي كسـانـي كـه                 
 . شان هستند  مسؤل انجام

هائي اسـت كـه بـه           ي تالش   خود سانسوري كه به خودي نتيجه     
ها و يا     هاي دولتي، سانسور    ها و مداخله    منظور جلوگيري از سانسور   

هاي غير دولتي به منـظـور       هاي غير مستقيم كه توسط نيرو       تهديد
هاي جمعي براي به انجام رساندن نقش مشروع          جلوگيري از رسانه  

شود؛ خود سـانسـوري در      هاي انتخاباتي اعمال مي خود در فرآيند  
ي ناشران يا ويراستاراني نيز باشد كـه          تواند در بر گيرنده     ضمن مي 

از اطالعات دقيق به منظور نفع رساندن يا ضربه زدن به يكـي از                
 . نمايند هاي سياسي شركت كننده در انتخابات استفاده مي نامزد

باني انتخابات دسترسي به و عملـكـرد سـاز و               عالوه بر اين، ديده   
هاي گروهي قابل دستـرسـي        هاي شكايت كردن را براي رسانه       كار

هاي  بنمايد كه بتوانند عكس العمل مناسبي نسبت به سوء استفاده
هاي  همچنين همين ساز و كار. صورت پذيرفته از خود نشان دهند

هاي شركـت كـنـنـده در            شكايتي بايد در اختيار احزاب و نامزد      
شايستـي را كـه         هاي نا   انتخابات نيز قرار داده شود تا بتوانند كار       

پذيردنـد را      هاي جمعي و ناشران انجام مي       توسط وابستگان رسانه  
ها عمدتاً شـامـل       اين ساز و كار   .   مورد باز بيني و اصالح قرار دهند      

هاي موجود در مقابل كميسيون دولتي انتخابات، يك نـهـاد              رويه
هاي جمعي را بـر عـهـده       وابسته به دولت كه نظارت بر كار رسانه 

 .45باشد دارد و يا يك سيستم قضائي مي
 

 ) تبليغات سياسي(هاي دسترسي مستقيم  پيام
كـه گـاهـي      ( ها     يا پيام “   هاي دسترسي مستقيم    برنامه” باني    ديده

هاي سيـاسـي      براي نامزد )   شوند  اوقات تبليغات سياسي خوانده مي    
ي مـالحـظـات زيـر          شركت كننده در انتخابات بايد در بر گيرنده       

 . باشند
انواع زمانهاي دسترسي تدارك ديده شده كه شامل مـوارد زيـر               

هاي پخش شده زنده هستنـد و يـا بـه                اين كه برنامه  :   شوند  مي
هـاي     شوند؛ اين كه آيا تمامي نـامـزد          صورت ضبط شده ارائه مي    

سياسي شركت كننده در انتخابات بايد از همان قالب و سـاخـتـار              
براي نمونه آيا بايد از همان فضاي در اختيار         ( استفاده نمايند يا نه     

ديگران استفاده نمايند، ممكن است يك نفر پيام مورد نـظـر را               
بخواند و يا منابع گوناگوني ممكن است به كار بسته شده باشـنـد،        
موسيقي و يا تصاوير ديگري نيز ممكن است به كار گرفتـه شـده               

؛ و آيا اين كه فرصت ارائه دادن        ) باشد و موارد ديگري از اين دست      
هاي   محصوالت بسيار خوب و با كيفيت باال در اختيار تمامي نامزد          

 . شود يا نه سياسي شركت كننده در انتخابات قرار داده مي
هاي چاپي تخصيص داده شده و يا زمانهاي پخش  اين كه آيا فضا

بر اساس امنيت ملي و برخي اوقات موضوعات حساس ديگر مانند           
 ؛)هاي ملي و يا درون مرزي تعيين حدود و مرز

هاي  هاي سياسي و يا نامزد       جلوگيري از دسترسي برخي گروه     –  2
 هاي جمعي؛ انتخاباتي به رسانه

هـاي      نفي پخش داستانها و يا تبليغاتي در مورد برخي نامزد          –  3
هاي گروهي وابسته و يـا       شركت كننده در انتخابات توسط رسانه   

 تحت كنترل دولت؛
 ي سياسي؛  تعطيلي مطبوعات و نشريات با آوردن ادله– 4
 ها به خاطر داليل سياسي؛ هاي خبري و رسانه  بستن شبكه– 5
ي روزنامه نگاران، خبر نگاران و يا ناشران بـه جـرم                محاكمه –  6

تنها )   هاي خصوصي   و يا ساير شكايت   ( آشوب، به راه انداختن فتنه      
 اي مشروع؛ هاي حرفه به دليل به انجام رساندن فعاليت

 اعمال قوانين نظامي يا محاصره به منظور مـحـدود سـازي               –  7
 ها به منظور به دست آوردن مزاياي انتخاباتي؛  هاي رسانه فعاليت

 به كار بستن تهديد در مورد انجام هر يك از موارد بـاال بـه                  –  8
 .منظور به دست آوردن مزاياي انتخاباتي

 
 :شوند هاي غير مستقيم سانسور نيز شامل موارد زير مي شكل

 
 اقدامات دولتي كه روز نامه نگاران، خبر نگاران و يا ناشران را             –  1

دهند كه براي امنيت و حفظ و ثبات جـان و     در موقعيتي قرار مي 
 شان به وحشت بيافتند؛   اموال

هاي جـديـد؛    ي كار براي رسانه صدور گواهينامه)   الف(  كنترل –  2
ها و تجهيزات الزم بـراي   وارد كردن گواهينامه مربوط به ابزار     )   ب( 

منـابـع الزم بـراي        )   ج( هاي جمعي؛ و      اداره نمودن كارآمد رسانه   
مانند تجيهزات چـاپ و       ( ها كه تحت اختيار دولت هستند         رسانه
 . ، به منظور به دست آوردن مزاياي انتخاباتي)برق

هاي خبـري بـه        ها و شبكه    ايجاد رعب و وحشت و حمله به رسانه       
شـان در فـرآيـنـد             منظور باز داشتن آنها از تكميل نقش مشروع       

 :شوند انتخاباتي شامل موارد زير مي
 
نمايد    دولت به طور مستقيم به وابستگان مطبوعات حمله مي         –  1

هاي امنيتي با اين      توان به برخورد فيزيكي نيرو      كه از اين قبيل مي    
افراد، شليك به آنها و يا به آتش كشيدن وسائل نـقـلـيـه و يـا                     

 شان اشاره نمود؛   منازل
ي وابستگان مطبوعاتي و ناشران     بازداشت و حبس خودسرانه    –  2 

شان در مورد وقايع مـربـوط     به منظور مداخله در كار گزارش دهي     
 .به انتخابات

 
هاي الزم براي وابسـتـگـان         شكست دولت در مورد تدارك حمايت     

ها و ايجاد وحشـت تـوسـط            مطبوعاتي و ناشران در مقابل حمله     

66 

 ظ

  .ها زير بخش ط، مبارزات انتخاباتي، را ببينيد باني مربوط به اعمال و باز نگري شكايت براي پيشنهادات در مورد ديده. 45

 راهنماي الف تا ي: بخش سوم



 

آيا تعادل يا عدم تعادلي در مقدار پوشش خبري كه به هـر يـك                
هاي سياسي شركت كننده در انـتـخـابـات داده               ازاحزاب و نامزد  

براي اندازه گيري اين عـامـل، الزم          .   شود وجود دارد يا ندارد      مي
بانان به دقت داستانهاي خبري كه راجع به هر يـك از               است ديده 

هاي سياسي شركت كننده در انتخابات تهيه شده را مـورد               نامزد
بررسي قرار داده و زمان اختصاص داده شده به هر يك از آنهـا را                

توان با خط كش      مشابه همين كار را نيز مي     .   به دقت اندازه بگيرند   
 .و در رابطه با مطالب خبري چاپ شده به انجام رساند

در رابطه با اين كه آيا تعادل يا عدم تعادلي در كيفيـت پـوشـش                 
هاي سياسي شركت كنـنـده        خبري كه به هر يك ازاحزاب و نامزد       

شود وجود دارد يا نه، الزم است تعـدادي از             در انتخابات داده مي   
 :شوند عناصر را مورد ارزيابي قرار داد كه شامل موارد زير مي

 
هاي سياسي شركت كـنـنـده در         آيا هر يك ازاحزاب و نامزد  –  1

در نظر مـخـاطـبـان       )   يا منفي ( مناسبي مثبت     انتخابات به شكل نا   
 اند يا نه؛ ارائه شده

هاي سياسي شركت كننـده در        آيا هيچكدام از احزاب و نامزد     –  2
متناسبي همواره نخستين شخص يـا گـروهـي            انتخابات به طور نا   

 گيرند يا نه؛ هستند كه توسط اخبار مورد پوشش قرار مي
ها در  آيا صداي واقعي خود نامزد شركت كننده در اين گزارش  –  3

شود در حـالـي كـه          مورد يك حزب و يا نامزد مشخصي بيان مي        
هيچ گونه نقل قول مستقيمي توسط مطبوعات چاپي در اين مورد           
درج نشده است يا نه و يا اين كه به طور معـكـوس آيـا صـداي                    

هاي خبري به جاي هـر يـك ازاحـزاب و                 گزارش گر در رسانه   
شـود    هاي سياسي شركت كننده در انتخابات به كار برده مي           نامزد

 يا نه؛ و
هاي شركت كننـده در     آيا تصوير و يا عكس هيچ يك از نامزد   –  4

هاي پوشش داده شده وجود دارد در حاليكه ايـن   انتخابات در خبر  
 . ها رعايت نشده باشد شرايط براي ديگر نامزد

 
هاي دقـيـق تـا          ي گزارش   هاي موجود براي تهيه     اين كه استاندار  

اند كه بتوان آن را در حد مداخله و            حدي مورد تخطي قرار گرفته    
هائي در ايـن   مثال.   تحت تأثير قرار دادن پوشش خبري تلقي نمود      

هاي جمعي شامل مواردي از        مورد براي خبر پراكني توسط رسانه     
استفاده از زوايائي براي عكاسي كه در آنـهـا            :   شوند  اين قبيل مي  

جمعيت شركت كننده در جلسات مربوط به مبارزات تبليغاتي يك 
نمايند كه در واقعيت در آن          نامزد انتخاباتي بيشتر از تعدادي مي     

هاي انتخابـاتـي      اند و در عوض نمايش نامزد يا نامزد         شركت جسته 
تـر از آن چـه            شان كم     ها به شكلي كه اهميت      ديگري در عكس  

هست به نمايش گذاشته شود؛ نمايش تصاويري هنگام پخش خبر          

به طور مساوي به افراد اختصاص داده شده است و اين خود شامل 
آيا زمان و فضاي مناسب و مسـاوي بـه           :   باشند  موارد متعاقب مي  

هاي سياسي شركت كننده در انتخابـات داده شـده              تمامي نامزد 
هاي سـيـاسـي       است يا نه؛ و در صورت كه يك بخشي ميان نامزد          

عمده يا اصلي و تعداد بيشتر ساير شركت كنندگان كوچكتـر در             
انتخابات به وجود آمده باشد، آيا زمان و موقعيت مساوي به تمامي 
آنها داده شده است و اين كه در صورت رعايت عدالت، آيا مـقـدار               

هاي معني  تعلق يافته به حدي هست كه از طريق آن بتوانند پيغام  
 . داري را به عموم مردم منتقل نمايند

هـاي سـيـاسـي          هاي بيطرف براي گزينش كيفي نامـزد        آيا معيار 
هاي   شركت كننده در انتخابات به منظور دستيابي مستقيم به فضا         

چاپي و يا زمان پخش در راديو و تلويـزيـون وجـود دارنـد كـه                    
همچنين به همان شكل شامل شرايط موجود براي احزاب جديد و 

 . هاي انتخاباتي مستقل نيز بشوند يا نامزد
گيرد كـه اطـمـيـنـان           آيا سيستم بيطرفي مورد استفاده قرار مي      

هاي سياسي شركت كننـده در         حاصل نمايد كه هيچ يك از نامزد      
انتخابات مزيت استفاده از دستيابي بيش از اندازه و در اوقات پـر              

ي بهتري را چه به حسب زمان و يا فضا دارد در صورتي كه                بيننده
) مثالً دير هنگام در شب(تري  مطلوب هاي ديگر در زمانهاي نا نامزد

تري را در  هاي چاپي كم اهميت گيرند و يا فضا مورد پخش قرار مي
 . گيرند يا نه اختيار مي

هاي دستيابي مستقـيـم بـه          اين كه آيا منابع مالي مربوط به پيام       
كه اين خود شامل موارد     .   شوند  صورت عادالنه و مساوي تأمين مي     

آيا فضاي چاپي كافي و يـا زمـان پـخـش روي                  :   باشد  زير مي 
هاي صوتي و تصويري به صورت رايگان در اختيار تـمـامـي               رسانه
گـيـرد يـا         هاي سياسي شركت كننده در انتخابات قرار مي         نامزد
ي مشخصي براي اين كار وجود دارد؛ آيا زمـان و فضـاي                  هزينه

چاپي تجاري بيـشـتـري در اخـتـيـار افـراد قـرار دارد؛ آيـا                        
هائي وجود دارد كه از اين مهم اطمينان حاصل نماينـد             محدوديت

تواند آن فضـا و زمـان           كه آيا يك حزب و يا نامزد مشخصي نمي        
مشخص را در انحصار خود در آورد يا در غير اين صـورت آيـا از                  

بجائي در جهت منـافـع سـيـاسـي             هاي نا   امكانات موجود استفاده  
هاي عـمـومـي       احزاب مشخصي و يا منافع شخصي صاحبان رسانه       

 . شود يا نه مذكور مي
 

 پوشش خبر و اطالعات
باني شما بايد همچنان نظارت بر پـوشـش خـبـر و              سازمان ديده 

بـرخـي از     .   اطالعات مربوط به انتخابات را نيز در نظر داشته باشد    
عواملي كه در اين محدوده بايد مورد توجه قرار گيرند به شرح زير      

 .باشند مي
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 يابند؛  هاي خود را مي ي روشن و دقيق ايده كافي براي ارائه
 آيا تمامي شركت كنندگان در اين جلسات از ميان احزاب و             –  3

هـاي     هاي انتخاباتي، زمان الزم را براي تهيه و تدارك برنامه           نامزد
 .اند خود و آماده سازي پيش از برگزاري اين جلسات داشته

 
در زماني كه مطبوعات چاپي به پوشش خبـري در مـورد ايـن                 

پردازند نيز بايد تمامي موارد مطرح شده در باال را مد             ها مي   رويداد
 . نظر داشته باشند

 
 هاي آموزش رأي دهندگان برنامه

هـاي آمـوزش رأي         باني برنامه   آخرين نوع پوشش خبري به ديده     
عواملي كه بايد در اين رابطه مورد توجه .   شود دهندگان مربوط مي  

 :شوند قرار گيرند شامل موارد زير مي
 
هاي پخش گرديده و يا ايـن      در چه زماني از روز چنين برنامه       –  1

شـونـد و يـا چـه             هاي جمعي پخش مي     ها توسط رسانه    اعالميه
 شود؛ هاي مطبوعاتي داده مي اهميتي به آنها در رسانه

هاي صوتي و تصويـري بـه       تواتر نشر و يا پخش آنها از رسانه     –  2
 چه صورتي خواهد بود؛

ها به شكلي كافي رأي دهنـدگـان را در مـورد             آيا اين پيام   –  3
 سازد؛ چگونگي رأي دادن و دليل انجام اين كار مطلع مي

ها افـرادي كـه از          ها و پيام  آيا براي پخش اين گونه گزارش –  4
اي در اقليت هستند در نظر گرفته         لحاظ قومي، گويش و يا منطقه     

هائي كه از    ي مشخصي براي دسترسي به گروه    اند و آيا برنامه     شده
 تري دارند تنظيم گرديده است؛ و  لحاظ سنتي مشاركت رأي كم

هاي تعيين شده به نفع هيچ گروه و يا شخص خاصي              آيا پيام  –  5
 . باشد يا نه مي

 
 باني راديو و تلويزيون  ديده

آيـنـد كـه         هائي به حساب مـي      راديو و تلويزيون غالباً جزو رسانه     
اكثريت جمعيت مردم از طريق آنها اطـالعـات مـوجـود بـراي                 

هـاي     در طرحريزي برنامه  .   نمايند  هاي سياسي را كسب مي      توسعه
باني دسترسي افراد و يا احزاب شركت كننـده در             خود براي ديده  

ها و همچنين انصاف و هدف گرائي موجـود           انتخابات به اين رسانه   
بانـي شـمـا        هاي اطالعاتي موجود، سازمان ديده      در اخبار و برنامه   

الزم است موارد عملي خاصي را در نظر بگيرند كه برخي از آنها به 
 . باشند شرح زير مي

هاي راديوئي و تلويزيوني را كـه   نخست اين كه، بايد تعداد ايستگاه     
هـاي     كـانـال  .   قرار است مورد نظارت قرار گيرند مشخص نمائـيـد     

هـاي شـمـا        عمومي و ملي راديو و تلويزيون به طبع جزو انتخاب         

در مورد يك حزب سياسي و يا نامزد شركت كننده در انتخـابـات              
كه ربط مستقيم و مشخصي به گزارش نداشته و تنها در جـهـت               
بهره رساني به يك گروه و حزب سياسي مشخص مورد استـفـاده             

هاي بي اهميت يا كم ارزش  گيرند؛ نمايش و پخش گزارش قرار مي
كه با اين وجود منافع سياسي شخص و يا گـروهـي از شـركـت                  

ي مردم تقويت نموده و يا در نـظـر رأي                كنندگان را براي عامه   
 . كند دهندگان تضعيف مي

هاي دولتي و يـا       ها در شناسائي ميان پوشش خبر آيا اين گزارش  
هاي مربوط به     هاي رسمي وابسته به دولت كه جنبه        رسيده از نهاد  

هـاي مشـابـهـي كـه            هاي دولت مورد نظر را دارند و گزارش         كار
دهند، تفاوت و تشخـص   هاي مربوط به انتخابات را پوشش مي     خبر

 .شود يا نه الزم را قائل مي
هاي مربوط به نظرات گرد آوري شده از مردم بـه صـورت       آيا خبر 

متـنـاسـبـي ارائـه         آماري و پيش از انتخابات، با تأكيد و اهميت نا    
شوند كه در نتيجه به نفع يا ضرر يك حزب سياسي و يا نامـزد    مي

عواملي كه بايد در اين رابطـه مـورد          .   باشد يا نه    شركت كننده مي  
آيا اين نـظـرات     :   شوند توجه قرار گيرند شامل اين قبيل موارد مي  

اند يا نه؛ آيا مـنـبـع ايـن رأي          آماري از منابع شناخته شده آمده  
ها در گزارش ذكر شده است يا نه؛ آيا اطالعات مربـوط بـه                 گيري

ي آماري، زمـانـي كـه ايـن             ي نمونه   ي خطا، اندازه    حاشيه يا بازه  
هـاي     اند، مكان جمع آوري اين آمار، پرسش        ها مطرح شده    پرسش

اند و ساير موضوعات مربوطه در گـزارش           واقعي كه مطرح گرديده   
انـد كـه        هاي خبري اعالم داشـتـه       اند يا نه؛ آيا رسانه      مطرح شده 

گـيـرد يـا        اختالف ميان رأي دهندگان در چارچوب خطا قرار مي        
گيرد؛ آيا نتايج به دست آمده از طريق ساير منابع صاحب نـام          نمي

ي زماني در گـزارش         در مورد اين موضوع و در اطراف همان بازه        
اند يا نه؛ و دست آخر اين كه آيا روند اين گـونـه رأي                  آورده شده 

 . شوند يا نه ها در طول زمان نيز گزارش مي گيري
هائي از    هاي اطالعاتي توسط راديو و تلويزيون شامل فعاليت  برنامه

هاي گفتگوي جـمـعـي،        هاي فردي و يا ميزگردهاي      قبيل مصاحبه 
هاي   هاي عمومي، برنامه    ها و نشست    ها و مناظرات، كنفرانس     گفتگو

هاي انتخاباتي و احـزاب         با حضور نامزد  “   پاسخگوئي” به اصطالح   
هاي مبـاحـثـه در مـورد            ي ديگر و نهايتاً ميز گرد       شركت كننده 

برخي از عواملي كه بـايـد       .   شوند  موضوعات مربوط به انتخابات مي    
 :شوند در اين محدوده مورد توجه قرار گيرند شامل موارد زير مي

 
ها به سمت و      ي اين گونه مصاحبات و گفتگو        آيا برگزار كننده   –  1

ي مشخصي متمايل     سوي نامزد انتخاباتي و يا حزب شركت كننده       
 است يا نه؛

هاي شركت كننده در انتخـابـات زمـان             آيا احزاب و يا نامزد     –  2
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هاي انتخاباتي دارند، استفاده از        افرادي كه ارتباط مستقم با نامزد     
هاي مشخص يك حزب و يا فرد شركت كننـده در       ها و نماد    نمايه

هاي مشخصي كه تنها براي نمايندگي        ها و شعر    انتخابات و يا شعار   
شـود،     يكي از صاحبان منفعت در انتخابات مورد نظر استفاده مي         

 . مورد باز بيني و بررسي قرار گيرند
چهارم اين كه، تعداد عواملي كه قرار است مـورد ارزيـابـي قـرار                 
بگيرند، همانگونه كه در بخش مربوط به ارتباط مستقم، پـوشـش            

هاي  خبري و موضوعات ديگر مطرح گرديد، به نحوي به نوع برنامه      
 . باني بستگي دارند ديده

توان آنهـا     ها جمع آوري گرديدند مي      پنجم اين كه، زماني كه داده     
ي عمومي مشخص با هر يـك از           را مطابق آنكه چگونه يك رسانه     

نـمـايـد مـورد          هاي شركت كننده در انتخابات برخورد مـي        نامزد
توان آنها را به منظور تعيـيـن ايـن             همچنين مي .   ارزيابي قرار داد  

هاي انتخاباتي به طور كلي در      مهم كه چگونه هر يك از اين نامزد       
 . اند، نيز ارزش يابي نمود ها مطرح شده تمامي رسانه

ها و احزاب شركت كننده در انتخـابـات           ششم اين كه، تعداد نامزد    
گيرند بستگي مسـتـقـيـم بـه تـعـداد                 كه مورد نظارت قرار مي    

منابع گوناگون .   گردند  هائي دارد كه در اين مورد مطرح مي         شكايت
هاي انتخاباتي را كـه         موجود و دراختيار ممكن است تعداد نامزد      

شود تحت كنترل و نظر قرار داد را تا حد خوبـي بـه شـكـل                     مي
شان انتخابات صـورت    هاي كه براي كسب  متناسب با تعداد صندلي   

 .گيرد، محدود نمايد مي
هفتم اين كه، بايد دوران زماني مشخصي براي انجام اين پروژه در            

اين دوران بايد به منظور ارزيابي مشابه تأثـيـرات          .   نظر گرفته شود  
ي كافي پيش     اندازه  راديو و تلويزيون روي رفتار رأي دهندگان، به       

هـا چـنـيـن          در برخي كشـور   .   از روز انتخابات تعيين شده باشد     
تواند مدت زمان قابل توجهي پيش از وقوع انتخـابـات            پرسشي مي 

هاي دنيا ممكن است فقـط        مطرح گردد، درحاليكه در ساير كشور     
چندين هفته پيش از روز انتخابات موضوع مورد بحث از اهمـيـت             

 . برخوردار گردد
هـاي     ي مالي براي تأمين هزينـه       هشتم اين كه، الزم است بودجه     
ها شامـل مـواردي از        اين هزينه.   گوناگون اين پروژه تعيين گردد   

هر چند كـه     ( در اختيار گرفتن زمان راديو و تلويزيون        )   1:   ( قبيل
هاي داوطلبان در اخـيـار      ممكن است اين امكانات از طريق كمك     

وسائل و تجهيزات ضبـط     )   2( ؛  ) باني شما قرار بگيرند     سازمان ديده 
هـاي     در بعضي موارد ممكن است ايسـتـگـاه         ( صوتي و تصويري    

هاي الزم براي ضبط را به صورت رايگـان           راديوئي و تلويزيوني نوار   
شـان        بـانـي     هاي ديـده    در اختيار ناظران قرار دهند تا به فعاليت       

توسعه و   )   4( وسائل و تجهيزات اندازه گيري زمان؛ )   3(؛ ) بپردازند
در صورت لزوم، پـرداخـت   )   5( هاي الزم براي ارزشيابي؛   توليد فرم 

بانان براي وقتي كه در اختـيـار سـازمـان قـرار                 دستمزد به ديده  

هاي محلي نيز مـمـكـن       باني ايستگاه   ديده.   باني هستند   براي ديده 
اين امر به ويـژه در       .   است از اهميت بسيار زيادي بر خوردار باشد       

هائي از اهميت باال برخوردار است كه به دليل شـكـل        مورد كشور 
جغرافيائي داراي مناطقي هستند كه به دشواري قابل دسـتـرسـي      

هاي واقع شده در راه        بوده و انتقال اخبار و اطالعات را از ايستگاه        
هـاي     همين ويژگي در مـورد كشـور    .   نمايند دور بسيار سخت مي  

هاي گويش و يا زبان در آنـهـا             ديگري نيز صادق است كه تفاوت     
هاي گوناگون جغرافيائي در آنها با زبـانـهـاي            وجود داشته و بخش   

گويند و در نـتـيـجـه اسـتـفـاده از                 مخصوص به خود سخن مي    
. بـاشـد     هاي محلي در اين مناطق به طور جامعي رايج مـي             كانال

هـاي عـمـومـي          باني بر روي رسانه     همچنين، اهميت نسبي ديده   
الكترونيكي تحت تأثير ضرايب مربوط بـه نـرخ بـي سـوادي و                  

هاي پخش موجود براي رساندن مـطـبـوعـات و سـايـر                  سيستم
هاي راديو و تـلـويـزيـون           هاي چاپي و دسترسي به دستگاه       رسانه
 . باشد مي

باشـنـد    دوم اين كه، تعداد ناظراني كه براي انجام اين كار الزم مي       
تعداد عوامل كه قرار است مطـرح       )   1:   ( بستگي به عواملي از جمله    

هاي راديوئي و تلويزيوني كـه         ها و ايستگاه    تعداد كانال )   2( شوند؛  
هـاي الزم      تعداد ساعت )   3( قرار است در اين پروژه شامل باشند؛        

(هاي مربوطه كه بايد مورد باز بيني قرار گيرند؛            براي برنامه ريزي  
هـاي در       آيا الزم است يك بازنگري جامعي از تمامي برنـامـه          )   4

هاي مرتبطي در هـمـان         آيا برنامه )   5( اختيار صورت بگيرد يا نه؛      
) 6( هاي ديگري در حال پخش هستند يا نـه؛ و               حال و در رسانه   

اي از آنچه پخش شده       هاي ضبط شده    دست آخر اين كه آيا برنامه     
بايد )   معموالً دو يا سه نفر    ( بيش از يك نفر     .   است وجود دارد يا نه    

هاي ممكن و بالقوه به ارزشيـابـي ايـن             به منظور حذف جانبداري   
 . ها بپردازند برنامه

باني قرار  هائي كه بايد مورد نظارت و ديده  سوم اين كه، انواع برنامه    
هاي ارتباط مستقمي كه از  برنامه:   باشند  گيرند شامل موارد زير مي    

طريق آنها احزاب و يا افراد شركت كننده در انتخابات به عـنـوان          
هاي مبارزات تبليغاتي خود را بـه          هاي انتخاباتي بتوانند پيام     نامزد

ي رايگان در     طور مستقيم و از طريق زمانهاي اختصاص داده شده        
شان پـول       هائي كه به خاطر     تصويري و يا آگهي   /   هاي صوتي     رسانه
هـاي     شان در ميان بگذارند؛ بـرنـامـه           اند، با مردم و مخاطبان      داده

اطالعاتي مشخصي كه موضوعات مهم مربوط به انتخـابـات را از              
هاي انتخاباتي و يا مباحثـات   هاي با نامزد ها، مصاحبه جمله مناظره 

دهـنـد؛      هاي گفتگو پـوشـش مـي          دسته جمعي در ميزگردهاي   
هاي مربوط به آموزش رأي دهندگان كه توسط دولـت و يـا            پيام

 . اند هاي شهروندي بيطرف و غير دولتي تهيه شده سازمان
هاي عمومي نيز بايد به منظور جلوگيري از اشكال عمـومـي           برنامه

در دست گرفتن كنترل از جمله استفاده از نمايندگان حزبي و يـا             
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هـا    باناني كه براي انجام نظارت بر روز نامه         دوم اين كه، تعداد ديده    
اين امر تا   .   شوند بايد به دقت مورد شمارش قرار گيرند         انتخاب مي 

حدي تحت تأثير تعداد عواملي است كه بايد در مورد هر يـك از               
هاي مطبوعاتي مورد نظارت در نظر گرفته شوند كه در ادامه   رسانه

اگر براي نمونه، هـفـت     .   شود به بحث در رابطه با آنها پرداخته مي  
باني در نـظـر    هاي مطبوعاتي براي ديده    عامل اصلي در مورد رسانه    

ي زمان الزم براي انجام اين كار بايـد           شوند سپس اندازه    گرفته مي 
هاي زير مورد نيـاز   اين زمان براي انجام كار  .   در محاسبه قرار گيرد   

ي مطبوعات مورد نظر بـراي شـنـاسـائـي           مالحظه)   1:   ( باشد  مي
ي تـهـيـه         در صورت نياز و با توجه به برنامه     )   2( مقاالت مربوط؛   

) 3( شده، جدا سازي مقاالت معين شده به منظور مستند سازي؛            
ارزيابي هر يك از مقاالت انتخاب شده مطابق هفت عامل اصلي و             

(باني؛ و  هاي ديده هاي صورت گرفته روي فرم      ثبت و ضبط ارزيابي   
انجام چنين  .   اعالم و گزارش نتايج به دست آمده در اين رابطه         )   4

تواند به سادگي تا حد دست كم دو ساعت يا بيشتر براي        كاري مي 
. هر يك از نشريات مورد نظارت واقع شده، وقت الزم داشته باشـد            

ي كاري هشـت سـاعـتـه           تواند در يك دوره     بر اين، يك نفر مي      بنا
باني  ي مطبوعاتي را مورد باز بيني و ديده     احتماالً سه تا پنج نشريه    

 . قرار دهد
به عالوه، شناسائي و احتماالً حذف هر گونه جانـبـداري بـالـقـوه                

اين بدان مـعـنـي    .   تواند از اهميت بسيار باالئي بر خوردار باشد         مي
است كه بيش از يك نفر بايد مشغول ارزيابي هر يك از نشـريـات               

ترين حالت براي انجـام       آل  در حالي كه   ايده     .   باني باشد   مورد ديده 
اين كار تخصيص دادن چندين نفر به هر يك از نشـريـات مـورد                

بـانـي      هاي ديـده     شانسي كه براي نهاد       باشد، بيشترين   بررسي مي 
ي تخصيص دو يا سه نفر را براي اين           وجود دارد معموالً تنها اجازه    

اين خود به معني آن است كه اگر سه . دهد كار براي هر نشريه مي
نفر مشغول ارزيابي هر يك از نشريات مورد نظر براي باز بينـي و               

توانند به طور كـارآمـدي        نظارت باشند، فقط سه تا پنج نشريه مي       
اين در حاليست كه در صورت      .   در هر روز مورد نظارت قرار گيرند      

 نشريه را مورد بـاز      10توان شش تا      در اختيار داشتن شش نفر مي     
 . بيني قرار داد

سوم اين كه، تعداد عواملي كه بايد مورد بازنگري و نظارت قرار 
باني قرار  تعداد عوامل مورد ديده. گيرند نيز بايد معين گردد

بانان و منابع مالي در اختيار براي  گرفته، به طبع به تعداد ديده
به طور مرسوم، بيشتر عوامل زير در چنين . اين پروژه بستگي دارد

 :گيرند شرايطي مورد ارزيابي قرار مي
هائي كه از ستون هر روزنامه به هر كدام از احزاب   تعداد اينچ– 1

هاي شركت كننده در انتخابات تخصيص داده  سياسي و يا نامزد
 شده است؛

 تعداد زمانهائي كه نام يك نامزد انتخاباتي و يا يك حزب – 2

هاي الزم در مورد نـتـايـج          توسعه و پخش گزارش   )   6( دهند؛ و     مي
از آنجا كه ممكـن اسـت     .   باشند باني، مي هاي ديده حاصل از پروژه  

باني اخـبـار، اطـالعـات،        نيازي به گذاشتن وقت زيادي براي ديده  
هاي آموزشي بـراي رأي دهـنـدگـان             هاي سياسي و برنامه     آگهي

نباشد، شايد بتوان در صورت امكان داوطلباني را براي انجام ايـن             
از طرف ديگر، به جهت حـذف       .   گونه وظايف نظارتي به كار گرفت     

هـاي جـامـع،        هاي جانبدارانه و توانائي براي توليد گزارش        گرايش
باني از اهميت خاصي برخوردار است؛ در نتيجه، شايـد            تداوم ديده 

 . شان دستمزد پرداخت گردد  بانان براي خدمات الزم باشد به ديده
 

 هاي چاپي باني رسانه ديده
ها و يـا سـايـر            ها و روز نامه     غالب اوقات، شمار بسياري از مجله     

رسند و در نتيجـه،   هاي مطبوعاتي در يك كشور به چاپ مي     رسانه
به طور  .   معموالً امكان باز بيني و نظارت بر تمامي آنها وجود ندارد          

ها و مـطـبـوعـاتـي كـه داراي                توان تنها به روز نامه      مرسوم، مي 
هاي پخش و توزيع ملي هستند و يا ساير نشرياتي كـه در                 برنامه

هاي بزرگ بيشتر پخش شده و مورد مطالعـه           مناطق اصلي و شهر   
 . گيرند، بسنده نمود قرار مي

هاي بسـيـار      هاي چاپي از جمله تالش      نظارت بر مطبوعات و رسانه    
شود كه تالش زيادي را به خود مـعـطـوف              انرژي بر محسوب مي   

هاي مربوط  به منظور تعيين نياز و چگونگي انجام فعاليت.  سازد  مي
هـا   هاي چاپي، بايد فوايد انجام اين قبيل نظارت به نظارت بر رسانه 

ها تولـيـد      ي مسائلي كه اين قبيل رسانه       و همچنين تأثيرات بالقوه   
هاي انتخاباتي در مقايسه با نيروي انساني در      نمايد را در فرآيند     مي

ها، بـه دقـت        باني شما براي انجام اين فعاليت       اختيار سازمان ديده  
در شرايطي كه گوناگوني زيـادي در      .   بسيار زيادي در نظر داشت 

هـاي     هاي سياسي موجود در جـو كشـور در رسـانـه                مورد نظر 
باني شـمـا بـايـد         خورد، سازمان ديده    مطبوعاتي ملي به چشم مي    

تـوانـد    درجات وجود اين كثرت گرائي و تأثيراتي كه حضور آن مي  
ي جانبداري از حزب يا نامزد انتخاباتي خاصـي داشـتـه               در زمينه 

هـاي خـود در          باشد را در نظر گرفته و قسمتي از تصميم گيري  
 . باني قرار دهد هاي ديده مورد فعاليت

ي متعددي نيز بايد پيش از اتـخـاذ هـر              مالحظات به هم پيوسته   
هاي   گونه تصميمي در مورد اجرا و چگونگي انجام نظارت بر رسانه          

 . چاپي، مورد ارزيابي قرار گيرند
خواهـيـد     هائي كه مي    نخست اين كه، بايد در مورد تعداد روز نامه        

نشـريـاتـي كـه       .   باني قرار دهيد تصميم گيري كنـيـد         مورد ديده 
گـذارنـد     تأثيرات وسيعي به ويژه روي بخش مهمي از جمعيت مي         

تعداد واقعي نشرياتي كـه     .   باني باشند   بايد در اوليت اول براي ديده     
بايد مورد نظارت قرار گيرند در نهايت بر اساس ارزيـابـي سـايـر                

 .پذيرند گردند، صورت مي مالحظاتي كه در زير مطرح مي
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باني بايستي تعـيـيـن     ي ديده ششم اين كه، دوران مربوط به پروژه  
هـاي     به منظور اندازه گيري تأثيرات مربـوط بـه رسـانـه             .   گردد

اي بايد به طـور        مطبوعاتي روي رفتار رأي دهندگان، چنين پروژه      
با وجود اين كه ممكن است . كافي پيش از روز انتخابات آغاز گردد

هاي مربـوط     اي به رفتار    رأي دهندگان توجه كافي و قابل مالحظه      
ها پيش از     هاي شركت كننده در انتخابات دست كم مدت         به نامزد 

روز مورد نظر ننمايند، مورد نظارت قرار دادن مطبوعـات تـنـهـا               
در بـرخـي از       .   چندين روز پيش از انتخابات، كافي نخواهد بـود         

هاي خبـري     ي به دست گرفتن كنترل توسط رسانه        ها، نحوه   كشور
ي كافي پيش     اندازه  ي مهمي خواهد بود كه بايستي به        موضوع ويژه 

 . از روز انتخابات مورد توجه قرار گيرد
بـانـي،     همچنين، الزم است در همان زمان برنامه ريزي براي ديده         
هـاي     دست كم يك هفته نيز براي مورد آزمايش گذاشتـن روش           

بـا در    .   نظارت به منظور ايجاد تنظيمات الزم، در نظر گرفته شود         
نظر گرفتن منابع مالي و نيروي انساني در اختيار سازمـان شـمـا               

گزير، تعداد محدودي از    باني مطبوعات، نا ي ديده براي انجام پروژه  
هاي شركت كننده در انتخابات مورد پوشش قرار گـرفـتـه،               نامزد

تعداد مشخصي از عوامل مورد بررسي واقع شده و يـا نشـريـات                
 . معدودي مورد نظارت قرار خواهند گرفت

اي براي توسعه دادن طرح و پـرداخـت            هفتم اين كه، بايد بودجه    
) 2( هاي مورد نـظـر؛        عضويت در نشريه)   1: ( هائي از جمله  هزينه

پرداخت دستمزد بـه    )   3( هاي ارزشيابي؛     فراهم سازي و توليد فرم    
هاي الزم در  تهيه و پخش گزارش)   4( بانان در صورت لزوم؛ و       ديده

مـمـكـن    .   ي مورد بررسي، معين گردد      مورد نتايج حاصل از پروژه    
است بتوان به صورت رايگان به عضويت برخي از اين نشريات در             

باني و بررسي را نيز توسط داوطلبان به انجام           آمده و عمليات ديده   
ها در محدود     باني  با اين وجود، نگه داشتن تداوم اين ديده       .   رسانيد

باشد كه اين     سازي جانبداري در امر نظارت بسيار حائز اهميت مي        
خود بدان معني است كه بايد اين افراد براي زمانهاي قابل توجهي            

دهند، دستمزد كافـي دريـافـت       كه به كار مورد نظر تخصيص مي      
 . دارند

 
 نتايج گزارش شده

باني شما را     هاي عمومي توسط سازمان ديده      نتايج نظارت بر رسانه   
هاي   هاي كلي سازمان شما در تالش       بايد به عنوان بخشي از تالش     

نـتـايـج بـه       ) .    را ببينيد  4ي    پيوست شماره ( اش دانست     باني  ديده
هاي سازماني شما ممكن اسـت در ايـجـاد               دست آمده از تالش   

هاي خـبـري دسـتـه          هاي دولت در قبال رسانه تغييرات در رفتار  
ها در مـورد احـزاب         هاي اين رسانه    جمعي و همچنين تغيير رفتار    

بـنـا   .   هاي شركت كننده در انتخابات، مؤثر باشد        سياسي و يا نامزد   

 گيرد؛ شركت كننده در انتخابات مورد استفاده قرار مي
ي مورد نـظـر و           تعداد صفحات تخصيص داده شده به مقاله       –  3

 جائي از صفحه كه به آن تعلق گرفته است؛
  آيا عكسي به همراه مقاله در اين نشريه آمده است؛– 4
 در صورت وجود چنين عكسي، چه كسي در آن ظاهر شـده              –  5

 است؛
ي مبارزات تبليغاتي انتخابات بوده و         ي مذكور درباره    آيا مقاله –  6

مسائلي از قبيل عملـكـرد      ( يا به موضوع ديگري تعلق داشته است        
 ؛ و)دولتي و يا شخصي

ي بيان آن مقاله و يا عكس مربوطه در آن مثبت يـا                آيا نحوه –  7
 .منفي بوده است

 
در شرايطي كه آگهي تبليغاتي براي يك نامزد انتخاباتي و يا يكي            

اي به چاپ رسيده است بـايـد          از احزاب شركت كننده در روز نامه      
اي كـه     بررسي شود كه آيا فضاي كافي به آن داده شده، آيا صفحه           

به چاپ آن اختصاص داده شده است و يا شكل بـنـدي آن بـه                   
صورتي منصفانه در مقايسه با ساير تبليغات چـاپ شـده در آن                

هاي مثبت و منفي به هر يك از    با دادن وزن.  باشد يا نه نشريه مي 
ي عمومي و كـلـي در       توان به يك نتيجه     ها و عوامل مي     اين معيار 

هـا     هاي چاپ شده در روز نامه       مورد هر يك از نشريات و يا آگهي       
 . رسيد

تـوانـنـد مـطـابـق            هاي جمع آوري شده مي      چهارم اين كه، داده   
ي مطبوعاتي مورد نظر در مقابل هر يك از  چگونگي عملكرد رسانه

ها انتخاباتي و يا احزاب سياسي شركت كننده در انتخـابـات              نامزد
همچنيـن از    .   طي دوران زماني مشخصي مورد ارزيابي قرار گيرند       

هاي   توان در بررسي اين موضوع كه هر يك از نامزد           ها مي   اين داده 
اي از چنديـن      مشاركت كننده در انتخابات با در نظر گرفتن دامنه        

انـد، اسـتـفـاده         ي گوناگون چگونه مورد ارزيابي قرار گرفته        نشريه
 . نمود

هاي مشاركت كننده در انـتـخـابـات و             پنجم اين كه، تعداد نامزد    
هاي مطبوعـاتـي مـورد         شان در رسانه      احزاب سياسي كه وضعيت   

گيرد به تعداد كل آنها در انتخابات مورد بحـث و              بررسي قرار مي  
باني بستـگـي      ي ديده   منابع در اختيار براي به انجام رساندن پروژه       

هاي شركت كننده در انتخـابـات         در شرايطي كه تعداد نامزد    .   دارد
باشد بهتر است به بررسي وضعيت آن دسـتـه از                بسيار زياد مي  

ها كفايت نمود كه امكان بيشتري از بقيه در برنده شدن دارا              نامزد
هاي وسيع كه در آن نمايندگـان مـخـتـلـف               در انتخابات .   هستند

نمايند، شـايـد الزم        مطابق فهرستي از احزاب سياسي شركت مي      
هائي كه به واقع احتمال باالئـي         باني را تنها به نامزد      باشد كه ديده  

 . هاي قدرت را دارند، معطوف نمود براي دست يافتن به صندلي

71 

 ظ

 د.م.كتاب راهنماي م



 

تواند شامل ارائه نمودن دست  اين استفاده مي.  استفاده قرار بگيرند 
هاي شكـايـتـي در حضـور يـك               هاي شما در غالب فرآيند      يافته

هاي دولتي مسؤل براي بـازنـگـري           كميسيون ملي انتخابات، نهاد   
نتايـج  .   هاي قضائي باشد    هاي عمومي و يا دادگاه      هاي رسانه   فعاليت

تـوان     هاي جمعي در يك كشور را مـي          باني رسانه   مربوط به ديده  
المللي، ناظران فـرا مـلـيـتـي             هاي خبري بين    همچنان به رسانه  

باني كل فرآيند انتخاباتي در كشور مورد         انتخابات كه مشغول ديده   
 . نظر هستند، ارائه نمود

هاي به    بر اين، بهتر است يك طرح كلي براي نشر و توزيع گزارش           
هاي جمعي، توسعه داده شده       باني رسانه   دست آمده در مورد ديده    

 .46و بسط يابد
باني الزم است در صورت لزوم به عنـوان بـخـشـي از                  نتايج ديده 

هاي به عمل آمده براي محافظت از حقوق احزاب سيـاسـي،           تالش
هاي شركت كننده در انتخابات و رأي دهندگان و به منظـور              نامزد

ارسال و دريافت اطالعات ضروري براي اقدام به تصميـم گـيـري              
هوش مندانه در يك فرآيند انتخاباتي منصفانه و درسـت، مـورد              
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باني مراحل انتخابات  ديده
 و پس از انتخابات

  رأي گيري–ع 
  شمارش آرا–غ 
  اعالم آرا–ف 
 هاي پس از انتخابات   توسعه–ق 

رأي گيري فرآيندي است كه از طريق آن اشخاصي كه مشروعيت           
. پـردازنـد    قانوني الزم را دارا هستند، به بيان نظر سياسي خود مي          

هاي گوناگون به     اگر چه رأي گيري در سراسر دنيا به انواع و روش          
ترين روش براي انجام آن تعـيـيـن           رسد، احتماالً مرسوم    انجام مي 

ي مربوطه و انداختن آن در صندوق تعبـيـه شـده           رأي روي برگه  
اين زير بخش از كتاب راهـنـمـاي          .   باشد  براي جمع آوري آرا مي    

باني و    حاضر به بحث در مورد اصول پايه، مشكالت مربوط به ديده          
هـاي رأي گـيـري           ي نظارت، وابسته به فرآيـنـد        هاي ويژه   روش
 . پردازد مي

 
 اصول عمومي

يك تجزيه و تحليل كامل و جامع در مورد فرآيند رأي گيري در              
حال تالش براي پاسخگوئي به دو پرسش بسيار گسترده باشد كـه    

 :شامل موارد زير هستند
 
 آيا فرآيند رأي گيري مورد نظر در همراهي با شرايط مربـوط             –  1

 المللي اداره شده است؟ هاي بين به قوانين و استاندارد
اي نتايج يك      هر كدام از مسائل موجود بر سر راه تا چه درجه           –  2

 دهد؟ فرآيند انتخاباتي را تحت تأثير قرار مي
 

ها به موضوع مـورد       اصول متعددي براي پاسخگوئي به اين پرسش      
 . باشند نظر مرتبط مي

بايد به تمامي افراد صاحب صـالحـيـت بـراي رأي         :   اصل نخست 
گيري، زمان و فرصت مناسبي براي دادن رأي و شـركـت در                  

كه بـه    “   بهره مندي ” اين اصل از حق     .   اي داده شود    انتخابات دوره 
المللي شناخته شده و مورد تأئيد همگان قرار گـرفـتـه،               طور بين 

وقتي واجدان شرايط رأي گيري بـه نـحـو           .   47برداشت شده است  
تـوان بـه اصـطـالح           شوند، مي   شايستي از دادن رأي محروم مي       نا

چنين گفت كه به شكلي غير منصفانه از تصميم گـيـري كـنـار                 
شان دچار به       اند و در نتيجه، حقوق اساسي شهروندي        گذاشته شده 

وقتي چنين محروميتي از حـقـوق         .   48اي پايمال شده است     گونه
تـوانـد      هاي باال روي دهد، مـي       مدني و شهروندي افراد در مقياس     

ي انتخابات را به كلي دگرگون سازد كـه در آن صـورت                   نتيجه
هاي بسيار جدي در مورد مشروعـيـت و درسـتـي كـل                   پرسش

به همين مصداق، وقتي به كسانـي       .   انتخابات مطرح خواهد گرديد   
ي بيان نظر داده شود و         كه واجد شرايط رأي دادن نباشند، اجازه      

هاي مردود به صورتي و به نفع شخص يا گـروه             يا هنگامي كه رأي   
از طريق چند بار خواندن آنها يا پر نـمـودن            ( خاصي خوانده شود    

، نيز مشروعـيـت و صـالحـيـت          ) هاي رأي به طور تقلبي     صندوق
در هر كدام از اين موارد،      .   گردد  انتخاباتي به همان اندازه ضايع مي     

 ع
 رأي گيري

 ع

 . ي  يك ببينيد ي  عمومي حقوق بشر را در پيوست شماره ، بخش سوم از بيانيه21اصل .  47
  .هاي شركت كننده در انتخابات را ببينيد همچنين زير بخش ض، ثبت نام رأي دهندگان، احزاب سياسي و نامزد.  48



 

رأي دهندگان بايد از يك درك و شناخت كـافـي در              :   اصل سوم 
توانند نظر خـود را        هائي كه از طريق آنها مي       مورد اهميت فرآيند  

 . 49ابراز كنند داشته باشند
 

 باني شوند مشكالتي كه بايد ديده
باني شما طرح كلي نظارت را تبـيـيـن            در دوراني كه سازمان ديده    

نمايد و به ويژه در دوران پيش از انتخابات، الزم است مشكالت      مي
اي را كه بايد توسط شما در دوران رأي گيري مورد نظـارت               بالقوه

توانيد توجه خود را در مـورد         شما مي .   قرار گيرند، شناسائي نمائيد   
چهار جزء عمومي مربوط به انتخابات معطوف نمائيد كه در ادامـه            

 . به آنها پرداخته شده است
 

 هاي رأي گيري فضاي ايستگاه
هنگام رسيدن به هر    :   مكانهاي رأي گيري و تنظيمات انجام گرفته      

هاي رأي گيري و يا مكانهاي        كه ايستگاه ( يك از شعبات اخذ رأي      
بـانـان بـه         الزم است يكي از ديده   )   شوند  اخذ رأي نيز خوانده مي    

ي مورد نـظـر بـه درسـتـي              صورت ابتدائي تأئيد نمايد كه شعبه     
تغيير نام دادن شعبـات و يـا          .   شناسائي شده و جاي گرفته است     

تـوان     هائي است كه از طريق آن مـي          تغيير محل آنها يكي از راه     
 . حقوق رأي دهندگان را تضييع نمود

ي بعدي يكي از ناظران بايد به محيط داخل شـعـبـات                در مرحله 
نخستين گام در اين فـرآيـنـد         .   رأي گيري دسترسي داشته باشد    

تـعـريـف    ( ي مورد نظر اسـت         ي چگونگي و ترتيب شعبه      مشاهده
 ).  را ببينيد10ي  شماره

هاي رأي گيري بايـد مـخـفـي        ساختار فيزيكي و طراحي ايستگاه 
هاي رأي    اتاقك.   بودن رأي صادر شده توسط افراد را تضمين نمايد        

گيري بايد به نحوي ساختار بندي و جاي گيري شده باشند كـه              
رأي دهندگان بتوانند در آنها رأي خود را به صورتي غيـر قـابـل                

به طور ايده آل، شعبات اخذ رأي نبايد در مكانهائـي   .   رويت بدهند 
باشند كه ممكن است باعث ايجاد وحشت در ميان رأي دهندگان           

براي نمونه، مراكز پليس و نيروي انتظامي و يـا دفـاتـر               .   شود  مي
مركزي مربوط به احزاب سياسي از اين قبيل مكانها بـه حسـاب             

بسيار مهم است كه بزرگي و يا شدت هر كدام از ايـن مسـائـل            
شايست  تعيين شده و بررسي گردد كه آيا عمل مورد نظر به نحو نا  

ي خاصي از رأي دهندگان را تحت تأثير قـرار             متناسبي دسته   و نا 
ي ايـن مـهـم       داده است و اين كار به منظور تصميم گيري درباره    

ي انتخابات  گيرد آيا عمل مذكور به صورت واقعي نتيجه   صورت مي 
 . را تغيير داده است يا نه

هاي اساسي مـربـوط بـه          فرآيند رأي گيري بايد آزادي    :   اصل دوم 
ي    هنگامي كه درجه  .   تجمع، تشكيل گروه و بيان را حمايت نمايد       

نمائيد به خاطر داشته بـاشـيـد كـه             عمومي آزادي را ارزيابي مي    
تعيين شما بايد تحت شرايط نسبي صادق بوده و شرايط غالب در            

براي نمـونـه،    ( حول و حوش هر انتخاباتي را نيز مد نظر قرار دهد            
بروز يك جنگ داخلي كه اخيراً اتفاق افتاده است، يا مـحـيـطـي         

هاي قومي گوناگون وجود دارد و يا به عكس  متشنج كه ميان گروه   
وضعيت صلح آميز و با ثباتي در آن منطقه هست نيـز بـايـد در                  

رأي گيري تنها در زماني ممكن است آزاد ) .   ها ملحوظ گردد  برنامه
تلقي شود كه رأي دهندگان به اين باور برسند كه بـراي ثـبـت                 

شان خواهد بود هيـچ        شان كه مطابق خواستگاه و نظر شخصي          رأي
ايجاد رعب و وحشت، دادن رشوه و يا عدم         .   كنند  مانعي حس نمي  

چه به صورت واقعي و ( موفقيت در مورد تضمين مخفي بودن رأي      
هاي جـدي بـراي      همگي تهديد)   يا چه بنا به شبيه سازي مجازي      

برابـر و     هاي نا رفتار.   شوند  يك محيط آزاد رأي گيري محسوب مي      
تعمدي توسط صاحب اختياران و مسؤالن دولتي نيز يكي ديگر از           

 . شود هاي بالقوه از اصول انتخابات تلقي مي تخطي
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بر گرفته شده از دستور العمل اجرائي دل سيو “ .باشد رأي مخفي مي”
دادانو، راهنماي آموزشي كه توسط انجمن مردمساالري مكزيك در 

 .  تهيه شده است1994سال 

 منظم نمودن 
هاي رأي گيري بـه       منظم نمودن و هماهنگي ايستگاه    

طراحي و سـاخـتـار بـنـدي        )   1:   ( موضوعاتي از قبيل  
قابليت دسترسي و پخش مواد ) 2(ها؛  فيزيكي ايستگاه

حضور برگزار كنندگان رسمي و سـايـر افـراد      ) 3(و اشياء انتخاباتي مربوطه؛ و  
 .شود شركت كننده، مي

 10تعريف 

 ع

ي  حاضر آمده  نوشتهي     هاي مدني و آموزش رأي دهندگان، و مباحثات مربوط به انجام رأي گيري كه در ادامه               براي اطالعات بيشتر در اين رابطه زير بخش ص، آموزش      .  49
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هـاي رأي گـيـري مشـغـول              به عنوان نيروي كار درون ايستگاه     
به طور مرسوم، تنها افـراد    .   باشند توجه كافي را مبذول نمايند     مي

انـد     تأئيد شده و كساني كه براي دادن رأي در شعبه حاضر شـده            
نخست .   هاي رأي گيري حضور داشته باشند       بايد در درون ايستگاه   

اين كه، بايستي تعيين نمائيد كه آيا هيچ يك از مسـؤالن رأي                
گيري و يا برگزار كنندگان انتخابات غايب هستند و اگر چـنـيـن            

اي روي موضوع رأي گيري چه خواهد         ي چنين واقعه    است، نتيجه 
تواند فرآيـنـد    اغلب اوقات غيبت يكي از مسؤالن اخذ رأي مي       .   بود

رأي گيري را تا زمان حضور برگزار كنندگان مربوطه به تـعـويـق           
باني شما بايد تعيين نمايد كـه         دوم اين كه، سازمان ديده    .   بياندازد

المللي توسط  هاي بومي و بين  چه احزاب سياسي و يا ساير سازمان      
سوم اين كـه، الزم اسـت سـازمـان           .   شوند  ناظران نمايندگي مي  

باني شما حضور اشخاص غير مسؤل و تأئـيـد نشـده را در                   ديده
شعبات اخذ رأي مورد توجه قرار داده و عواقب اين حضور را در               

 . شرايط رأي گيري در نظر بگيرد
دست آخر اين كه، قابليت    :   مواد و اشياء مورد نياز براي رأي گيري       

دسترسي و همچنين تعيين مكان مواد و اشيائي كه براي برگزاري           
الزم اسـت    .   رأي گيري ضروري هستند را مورد بررسي قرار دهيد        

مواد و اشياء مورد نياز براي رأي گيري كه شامل مواردي از قبيـل       
هاي مـربـوط بـه         هاي رأي گيري، پاكت     ها، برگه   فهرست ثبت نام  

هاي الزم    هاي الزم براي ثبت اثر انگشت، ابزار        گذاشتن رأي، جوهر  

هاي اخذ رأي و سيستمي كه از طريـق آن رأي               طراحي ايستگاه 
توانند به آساني از مراحل گوناگون براي رأي گيـري            دهندگان مي 

هـر  .   بگذرند بايد براي حفظ يك فرآيند كارا و منظم كفايت نمايد          
اي    باشند، درجه   چند كه شعبات اخذ رأي معموالً بسيار شلوغ مي        

از نظم و ترتيب براي جلوگيري از سر در گمي و يا هـراس رأي                 
نظـم و    .   باشد دهندگان و همچنين مسؤالن اخذ رأي، ضروري مي       

 . تواند احتمال بروز خطا و تقلب را نيز پائين آورد ترتيب مي
  

هاي رأي گـيـري        جريان حركتي رأي دهندگان از طريق سيستم      
در يك سـيـسـتـم خـوب           .   بايد تا حد امكان ساده و سريع باشد       

شود كه رأي دهندگان الزم نيست براي مدت          اطمينان حاصل مي  
زيادي در صف بياستند چرا كه توقف زياد ممكن اسـت بـاعـث                

شان شده و منجر به ترك شعـبـات اخـذ                خستگي و نا اميد شدن    
بر اين بسيار مـهـم اسـت كـه               بنا.   رأي براي برخي از آنها گردد     

باني شما به نظارت بر اين موضوع بپردازد كـه رأي               سازمان ديده 
دهندگان تا چه حد منظم و كارا در مسير رأي گيري از جـملـه                 

ي اخذ رأي، تأئيد صالحيت براي رأي گيري، گرفتن  ورود به شعبه 
در شرايطي كه چندين رأي در آن       ( هاي مربوط به رأي گيري        فرم

هاي مورد نياز هـم در ايـن             شود الزم است پاكت     واحد داده مي  
، رفتن به سمت اتاقك رأي گيري و انـداخـتـن            ) مرحله ارائه شوند  

ي تأئيد رأي گـيـري و          رأي در صندوق تعبيه شده، دريافت برگه      
به ياد داشته باشيـد كـه        .   خروج از شعبه، در حال حركت هستند      

هـاي     يكي از اهداف شما تعيين اين مطلب است كه آيا فـرآيـنـد             
شوند كه واجدين شـرايـط        ي موجود باعث آن مي      كارا  درست و نا    نا

رأي دادن از حق شهروندي خود محروم شوند و يـا بـر عـكـس                  
كساني كه صالحيت دادن رأي را ندارند اين كار را انجام دهند يـا              

 . نه
بانان بايد نسبت به كساني كـه     ديده:   نيروي انساني مشغول به كار   
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بر گرفته شده از يك پوستر آموزشي كه توسط . نمايش اوراق شناسائي
 در آفريقاي جنوبي تهيه شده 1994ي رأي گيري براي انتخابات  پروژه
 .است

 

بر گرفـتـه شـده از        .   باني محيط انتخاباتي درون شعبات اخذ رأي     ديده
الس تارس د لوس فانسيوناريوس د ال كاسيا، يك دستور العمل اجرائي            

 . آموزشي كه توسط مركز مكزيك دفاع از حقوق بشر تهيه شده است

 ع

 د.م.كتاب راهنماي م



 

شود كه مسؤالن برگزاري انتخابات بـه     افتد مربوط به زماني مي      مي
ي رأي دادن را به كساني كه واجد شرايط نيستنـد             درستي اجازه   نا

درستي   در هر دو مورد، جائي كه مسؤالن انتخاباتي به نا         .   دهند  مي
در خالل فرآيند انتخاباتي، تعداد زيادي از راي دهنـدگـان را رد               

بانان در صورت امـكـان،        ، الزم است ديده   ) پذيرند  يا مي ( نمايند    مي
درخواست توضيحات الزم را از مسؤالن برگزاري انتخابات نموده و          
خواستار تأئيد رأي دهندگان ثبت نام شده و اطالعات مربوط بـه             

 . بنمايند) يا عدم وجود چنين مستنداتي(شان   شناسائي
هـاي     سازمان نظارت شما بايد همچنان مشكالت مربوط بـه رأي          

هـاي رأي       بسياري از سيستم  .   صادر شده را نيز مد نظر قرار دهد       
انـد     گيري به رأي دهندگاني كه موفق به ثبت نام به موقع نشـده            

ي    ي دادن رأي را در روز انتخابات با استفاده از نوعي برگـه              اجازه
عـالوه  .   دهنـد   مي“   ي رأي پرداخته شده     برگه” رأي ويژه موسوم به     

هـاي     هاي مورد استفاده بـراي فـرآيـنـد            بر اين بسياري از نظام    
انتخاباتي نيز به نمايندگان احزاب سياسي شركـت كـنـنـده در               

ي مورد پرسش قرار دادن و به چـالـش كشـيـدن                انتخابات اجازه 
هاي ممكن در خالل فرآيند       هويت رأي دهندگان و يا ساير تخطي      

در اين شرايط، مسؤالن برگزاري انتـخـابـات         .   دهند  انتخابات را مي  
رأي مورد چالـش قـرار       ” ممكن است رأي صادر شده را به عنوان         

 . ي شمارش آن را تأئيد نمايند در نظر آورده و اجازه“ گرفته
بانان با تعاريف موجود در اين رابطه كه احتماالً           ضروري است ديده  

اي را مـورد        به شرايط مشخصي اطالق گرديده و موضوعات ويژه       
دهند آشنائي الزم را داشته و موضوعات ديگري را كه            نظر قرار مي  

زير قوانين جامع و مانع يا فراگير انتخابات مطرح بوده و فـرآيـنـد               
. رسند به خوبي بشـنـاسـنـد         رأي گيري بر اساس آنها به انجام مي       

هائي كه به صورت پرداخته شده و يا مورد چالش قرار گرفتـه               رأي
هـاي     اند معموالً به طور جداگانه و منفك از رأي           شده صادر شده  

ها و مستندات ديگري نيز  غالباً برخي فرم.   گردند  ديگر شمارش مي  
شـان تـا           ها وجود دارند كه به هـمـراه          به همراه اين نوع از رأي     

روند و در آن بخش از فرآيند اسـت        ي شمارش آرا پيش مي      مرحله
تري از تصميم گيرندگان آنها را مورد بـررسـي قـرار             كه سطح باال  

هاي داده شـده بـايـد مـورد              نمايد كه آيا رأي     داده و تعيين مي   
ي رسمي آراي شـمـرده شـده            شمارش قرار گرفته و به مجموعه     

ها و به طور خاص از        استفاده از اين قبيل روش    .   اضافه گردند يا نه   
هاي رأي مورد چالش قرار گرفته و يا پرداخته شده، بـا بـه                  برگه

تعويق انداختن موقت مشكالت و موضوعات دردسر آفرين و مجـزا    
كردن موارد قابل بحث از فرآيند قانوني و مرسوم مربوط بـه رأي              

هاي اخذ رأي شده و       گيري، باعث كاهش تنش و فشار در ايستگاه       
امكان پيشرفت عادي و قابل كنترل فرآيند انتخاباتي را فـراهـم              

نمايـنـد كـه       ها همچنين شرايطي را ايجاد مي اين روش.   آورند  مي

هـاي الزم بـراي          هاي رأي گيري، مالفه    براي مهر و موم صندوق    
هاي الزم و موارد ديگري  هاي رأي گيري، ميز ها، اتاقك پوشش ميز

ي كافي و تا حدي كه هيچ خللـي           باشند، به اندازه    از اين قبيل مي   
ي مورد نظر ايجاد نشود به سهولت و    در فرآيند انتخابات در شعبه 

هاي تك رأي اي،  در سيستم. سرعت در اختيار مسؤالن قرار بگيرد
هاي رأي را مورد بررسي قرار        الزم است ناظران سازماني شما برگه     

دهند و اطمينان حاصل كنند كه اسامي مربوط به تمامي احـزاب            
هاي شركت كننده در انتخابات در آنها به درستـي            سياسي و نامزد  

هاي رأي گيـري مـركـب، بـايـد              در سيستم .   فهرست شده است  
ها براي هـر يـك از            سازمان شما تأئيد نمايد كه آيا تمامي رأي       

هائي تقريباً    هاي شركت كننده در مقياس      احزاب سياسي و يا نامزد    
مساوي تهيه شده و در اختيار شعبات قرار گرفته است و اين كـه              

اي منصفانه در مكان خوبي در معرض ديد رأي           تمامي آنها به گونه   
 . اند دهندگان گذاشته شده

 
 عملكرد مسؤالن رأي گيري 

مسؤالن رأي گيري و برگزار كنندگان انتخابات مسؤليت به انجـام           
هـاي رأي گـيـري را            رساندن موضوعات اداري مربوط به فرآيند     

بـه  .   مطابق قواعد و قوانين از پيش تعيين شده بر عـهـده دارنـد               
هاي رأي گـيـري الزم          بان امور مربوط به فرآيند      عنوان يك ديده  

است سازمان شما عملكرد مسؤالن برگزاري انتخـابـات را مـورد              
اين كار براي كشف احتمالي     .   توجه قرار داده و ثبت و ضبط نمايد       

تقلب يا اصالح اشتباهاتي كه به سهو ممـكـن اسـت در خـالل                  
برگزاري اتفاق بيافتند و همچنين به جـهـت ثـبـت و انـجـام                    

هاي الزم در مواردي كه احتمال رخ دادن تـخـلـفـات و                  بازرسي
 . گيرند هائي از قانون و مقررات وجود دارد، انجام مي تخطي

هاي انتخاباتي برداشته     نخستين گام الزم كه بايد در بيشتر فرآيند       
در تـعـيـيـن       .   50شود تأئيد صالحيت رأي دهندگان بالقوه اسـت       

مشروعيت رأي دهندگان و تشخيص واجدين شرايط بـراي رأي            
هاي هويت رأي دهندگان با فهرست ثبـت          دادن معموالً بايد كارت   

نام موجود تطبيق داده شده تا از اين كه رأي دهندگان مورد تأئيد 
اند، اطمينان    بوده و در منطقه و موقعيت درستي رأي خود را داده          

به ويژه  ( هاي رأي دهندگان،      در برخي موارد، انگشت   .   حاصل گردد 
گيرد تـا بـه ايـن           نيز مورد باز بيني قرار مي     )   شان    انگشت شصت 

ترتيب اثر حضور جوهر مشخص شده و معين گردد كه آيا شخص            
 . مورد نظر پيش از اين رأي داده است يا نه

تـوانـد تـوسـط سـازمـان             يكي از مشكالت بسيار شايعي كه مي      
درست و غير     باني شما مورد نظارت قرار گيرد، مربوط به رد نا           ديده

قانوني صالحيت رأي دهندگان توسط برگزار كنندگان و مسـؤالن          
مورد دومي كه به تواتر به صورت مشكلي اتـفـاق            .   انتخاباتي است 
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. ي مربوطه را دارا هستـنـد        و حفظ نظم و ترتيب در شعبه      )   ندارند
هاي بسيار زيادي براي در كنترل        همچنين برگزار كنندكان فرصت   

هاي رأي گيري و تحت تأثيـر قـرار دادن رأي                در آوردن محيط  
 . دهندگان دارند

بانان بايد با دقت ارزيابي كنند كـه           به همين داليل است كه ديده     
 :آيا مسؤالن برگزاري انتخابات

 
 ي مربوط به انتخابات آگاهي دارند؛ هاي تعيين شده  از رويه– 1
ي اجرا  ها را به كار بسته و به عرصه    به شكلي كارآمد اين رويه     –  2

 آورند؛ در مي
 هنگام ياري رساندن به رأي دهندگان و مـعـيـن نـمـودن            –  3

نماينـد    هاي مناسب بيطرفي كامل را به تمامي انحا اجرا مي           راهكار
 شوند؛ و براي مخفي بودن رأي شركت كنندگان احترام قائل مي

گذارند كه در آن كساني كـه واجـد             محيط منظمي را بنا مي     –  4
شرايط رأي دادن هستند فرصت معقولي براي رأي دادن داشته و    
به دور از هر گونه فشار و تأثير پذيري اين مهم را بـه اجـرا در            

 آورند؛  مي
 حقوق ناظران و نمايندگان احزاب سياسي شركت كننده در           –  5

 . دهند انتخابات را مورد احترام قرار مي
 

مسؤالن برگزاري انتخابات و تصميم گيرندگان در شعـبـات اخـذ             
رأي همچنان اختيارات وسيعي در مورد تصميم گيري در قـبـال             

. بـاشـنـد    ها دارا مي هاي مطرح شده و ساير چالش    ها، بحث   شكايت
ها را     ي كلي پاسخگوئي اين گروه      باني شما بايد نحوه     سازمان ديده 

شان را براي ثبـت و           در صورت وجود مستند سازي نموده و عالقه       
 . ضبط جزئيات موضوع در نظر بگيرند

در برخي كشورها مسؤالن برگزاري اقدام به گرداندن يـك واحـد             
سيار رأي گيري در بيمارستĤنها، مـراكـز بـاز پـروري، سـراي                  
سالمندان، مراكز رسيدگي به افرادي كه توانائي فيزيكي خود را از           

در .   نمايـنـد    هاي دور افتاده و مهجور مي       اند و يا دهكده     دست داده 
بانان بايستي تالش خود را براي به تـأئـيـد              چنين شرايطي، ديده  

 :رساندن موارد زير مبذول دارند
 
 اين كه صندوق رأي پيش از فرستادن به اين مراكز پر نشـده            –  1

 باشد؛
دارنـد،      مسؤالن برگزاري انتخابات در پي هر گامي كه بر مي          –  2

هاي الزم را به عمل آورده و مكتوبات مربوطه را نگهداري             شمارش
آماري از جمله چه تعدادي گرفته شده، چه تعداد رأي          ( نمايند    مي

 ؛ و )اند اند و چه تعداد بازگشت خورده خود را اعالم نموده
ي تعداد  هاي درون هر صندوق رأي گيري به اندازه       تعداد رأي  –  3

مشكالت و موضوعات پيراموني مربوط به انتخابات در حساب آمده     
و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند و همچنين پايگاهـي بـنـيـان                

نهند كه بر اساس آن تعدادي از رأي دهندگان كه در شـرايـط                مي
شان مورد تأئيد قرار نگرفته و مـردود اعـالم                عادي ممكن بود آرا   

آنچـه بـه     .   شود، به حساب آمده و در انتخابات شركت داده شوند         
باني شما، ناظران     اي اهميت دارد آنست كه سازمان ديده        طور ويژه 

خود را ترغيب نمايد كه با ثبت و تجزيه و تـحـلـيـل اطـالعـات                   
مربوطي كه در مستندات پيوست اين قبـيـل آرا جـمـع آوري                 

 . تر ببرند اند، غناي اطالعاتي كل فرآيند انتخاباتي را باال شده
ي    ي رأي دهنده كه روي برگه       ها نام و شماره     در بسياري از كشور   

ثبت نام مندرج شده است و همچنين كـارت شـنـاسـائـي رأي                 
شوند تا به ايـن        ي مذكور يا اثر انگشت او نشانه گذاري مي          دهنده

به انجام رسـانـدن   .   اند وسيله مشخص گردد كه اين افراد رأي داده       
اي هستند كه از اين كه رأي دهندگان تنها يـك             ها وسيله   اين كار 

بانان   ديده.   نمايند  اند، كسب اطمينان مي     بار اقدام به اين امر نموده     
بايد با دقت اين كه آيا مسؤالن برگزاري انتخابات اين موضوعات را 

همچنين، خـوب  .   دهند، مورد توجه قرار دهند به درستي انجام مي 
ايـن  )   پس از آنكه رأي خود را دادنـد ( بانان    است كه برخي از ديده    

شـان      موضوع را مورد آزمايش قرار دهند كه آيا جوهر روي انگشت          
 .قابل شستشو هست يا نه

نمايند كـه يـكـي از           هاي انتخاباتي غالباً چنين اقتضا مي       سيستم
ي رأي را پيش از آن          ي انتخابات بايد برگه     مسؤالن برگزار كننده  

هر .   شود، به ثبت مهري به تأئيد برساند        كه به رأي دهنده داده مي     
ي رأي كه اين مهر و در نتيجه نشان تأئيد برگزار كنندگان را               برگه

ها در طي فرآيند شمارش غير موجه و    روي خود نداشته باشد، بعد    
به همين جهت است كـه نـاظـران          .   گردد  باطل شده محسوب مي   

انتخاباتي بايد اطمينان حاصل نمايند كه برگزار كنندگان انتخابات       
 . زنند هاي آرا را به درستي مهر مي برگه

هاي رأي گيـري زمـانـي          يكي از مراحل بسيار حساس در فرآيند      
افتد كه يكي از رأي دهندگان به طور عملي ترجيح خود             اتفاق مي 

اش اعالم    ي آرا در شكل تعيين شده       را از طريق نشانه گذاري برگه     
از آن جائي كه قرار است رأي گيري به صورت مـخـفـي     .   نمايد  مي

بانان شما اطمينان حاصل نمايند كه هيـچ          انجام بپذيرد، بايد ديده   
يك از برگزار كنندگان و مسؤالن انتخاباتي نقشي در هنگام ثبـت            
رأي بازي ننموده و اين فرآيند به طور كامالً مخفـي بـه انـجـام                  

با اين وجود، برگزار كنندگان انتخابات و مسؤالن مربوطه         .   رسد  مي
ي آرا به رأي دهندگـان، هـدايـت            در فرآيند مربوط به دادن برگه     

هاي رأي گـيـري،        هاي رأي و يا اتاقك      نمودن آنها به پاي صندوق    
از ( اي هستنـد       ياري رساندن به كساني كه نياز مند توجهات ويژه        

جمله آنها كه امكان خواندن و نوشتن، راه رفتن و يـا ديـدن را                  
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را كه تا سطح آن، مشكالت احتمالي رخ داده در فرآيند انتخاباتي،            
كافي رأي دهندگان و يا حاصل تضييع حق آنها        ي آموزش نا    نتيجه

هـاي رأي كـه بـه             معقول و يا برگـه      هاي نا   به جهت بروز تأخير   
 . باشد را نيز ارزيابي نمايد اند، مي درستي پر شده نا

هاي موجود    غالباً، رأي دهندگاني كه با فرآيند انتخاباتي و يا گزينه         
) شـود    شان قـرار داده مـي            كه در اخيار  ( هاي خود     براي انتخاب 

هاي الزم از مسـؤالن          آشنائي كافي ندارند، در پي گرفتن كمك      
آن چـنـان كـه در بـاال            .   باشند  انتخاباتي در روز رأي گيري مي     

باني شما بايد به نظارت بر مشكالت         پيشنهاد گرديد، سازمان ديده   
بالقوه كه هنگام عدم موفقيت برگزار كنندگان انتخـابـاتـي و يـا                

ي    مسؤالن رأي گيري براي حفظ بيطرفي مطلق در جريان ارائـه      
 . آيد، بپردازد هاي الزم به پرسش كنندگان پيش مي كمك

عملكرد رأي دهندگان نيز ممكن است دليلي براي ايجاد رعـب و         
چـنـيـن    .   وحشت در دوران مربوط به فرآيند رأي گيـري بـاشـد            

هائي عمدتاً در صف مربوط به رأي گيري كه معـمـوالً رأي        هراس
دهندگان پيش از ورود به شعبات اخـذ رأي در آن تـجـمـع                    

بانان بايد براي شناسائي اين قـبـيـل       ديده.   دهد نمايند، رخ مي  مي
هاي الزم را به عمل آورده و تأثيرات آنها را بـر رأي                 وقايع تالش 

 . دهندگان تعيين نمايند
 

 هاي رأي گيري  محيط خارج از ايستگاه
باني مربوط به روز رأي گيري روي         هاي ديده   اگر چه بيشتر فعاليت   

كـه درون    ( بـاشـنـد         هاي انتخاباتي متمركز مي     ارزشيابي فرآيند 
الزم است سازمان شما مقـداري      )   افتند  شعبات اخذ رأي اتفاق مي    

هاي خـارج از        از توجه خود را نيز متوجه تجزيه و تحليل محيط         
 . هاي رأي گيري نيز بنمايد ايستگاه

آنچنانكه در باال به آن اشاره گرديد، بخشي از عـمـلـكـرد رأي                  
تواند بيرون از شعبات اخذ رأي مورد ارزيـابـي قـرار           دهندگان مي 

واضح است كه ساير مردم نيز ممكن است در اين فضا فعال            .   گيرد
اي روي      تواند تأثير قابل مالحظه     هاي آنها مي    بوده و البته فعاليت   

سازمان شما بايد به دنبال وقـايـع        .   فرآيند رأي گيري داشته باشد    
ناشي از تأثيرات جدي و يا ايجاد رعب و وحشـت در خـارج از                   

در چنين مواقعي، سعي كـنـيـد    .   هاي رأي گيري نيز باشد   ايستگاه
كه هدف مورد نظر، منبع مربوط به آن، شكل و تأثير هراس ايجاد             

 . شده را شناسائي نمائيد
توانند اصل مخفي بودن      چنين مشكالتي كه در كمترين حالت مي      

هاي رأي گيري  رأي گيري را زير سؤال ببرند، ممكن است در صف
به رأي دهندگان و يا مسؤالن برگزاري انتخابات در داخل شعبات،           

منابع بالقوه براي ايجاد رعـب و وحشـت و              .   منتقل شده باشند  
كساني كه امكان پيش آوردن اين قبيل مشكالت را دارند شـامـل             

هـا     كساني است كه اقدام به انداختن رأي خود در آن صـنـدوق             
 . اند نموده

حقوق رأي دهندگان كه قرار است اين اقدام را در يكي از شعبات             
اي آسـيـب پـذيـر          سيار رأي گيري به انجام برسانند به طور ويژه        

باني شما توجه     از همينروست كه الزم است سازمان ديده      .   باشد  مي
مضاعفي به انجام موارد ضروري كه پيش از اين در اين زير بخـش        

 . به توضيح آنها پرداخته شده است، از خود نشان دهد
هاي مـربـوط بـه         به عمل آوردن مراقبت و نظارت دائم بر فعاليت        

بانان   شعبات سيار اخذ رأي نمايانگر چالش بسيار جدي براي ديده         
ي زمـانـي        ممكن است دريابيد كه هيچ گونه بـرنـامـه        .   باشد  مي

ها طراحي و     ي حركتي براي اين قبيل ايستگاه       مشخص و يا برنامه   
اعالم نشده است و يا اين كه امكان دستيابي به وسائل حـمـل و                

هـاي     يكي از راه    .   تان وجود ندارد    نقل كافي براي ناظران سازمان    
موجود، پرس و جو از برگزار كنندگان انتخابات در مورد آن اسـت             

هـاي    اي كه از آن براي حمل و نقل صندوق          كه آيا در وسائل نقليه    
شود جاي كافي براي انتقال يكـي از           سيار رأي گيري استفاده مي    

در صورتي كه اين امكان براي      .   بانان شما نيز وجود دارد يا نه        ديده
شما به وجود نيامده و جاي كافي در وسائل حمل و نـقـل آنـهـا                  

گزير از حساب كردن روي منابع در          وجود نداشت، سازمان شما نا    
اختيار و وسائل حمل و نقل سازماني و يا اعتماد به نظارت سـايـر               

نمايندگان احزاب سياسي و يا وابستگـان       ( مالحظه گران انتخابات    
 . است) هاي بيطرف به يكي ديگر از نهاد

 
 اقدامات رأي دهندگان

باني شمـا     ها كه بايد توسط سازمان ديده       ي سومي از فعاليت     دسته
آن . مورد نظارت قرار گيرد، عملكرد و اقدامات رأي دهندگان است 

هـاي     چنان كه پيشتر از اين در زير بخش ص مربوط به آمـوزش            
مدني و آموزش رأي دهندگان مورد بحـث قـرار گـرفـت، يـك                  

پذيرد كه عموم     انتخابات معني دار و واقعي بر اين اساس شكل مي         
هـاي     هاي رأي گيري و هم سـيـاسـت           رأي دهندگان هم فرآيند   

هاي شركت كننده در انتخابات يا موضوعاتي كه براي آنـهـا               نامزد
از آن جـائـي كـه         .   اند  گيرد را درك نموده     رأي گيري صورت مي   

سطح فهم و ادراك يك رأي دهنده در مورد موضوعات مطروحـه،            
مقدار زماني را كه وي براي تكميل فرآيند رأي دادن احتياج دارد            

تـوانـد      دهد، يك سطح پائين از ادراك مـي         را تحت تأثير قرار مي    
بنـا  .  تأخيرات بسيار جدي را در كل فرآيند رأي گيري ايجاد نمايد 

باني شما بايد براي تعيين اين كـه آيـا رأي               بر اين، سازمان ديده   
هائي را كـه بـراي          دهندگان فرآيند رأي دادن و همچنين گزينه      

انـد، تـالش الزم را            انتخاب در اختيار دارند به درستي فهميده      
اي    باني شما درجه  همچنين الزم است سازمان ديده    .   مبذول نمايد 
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 ي پوشش دامنه
سازمان و گروه نظارت شما بايد تصميمات ابتدائي و بنـيـادي در              

هاي مـربـوط بـه         ي فعاليت   براي نمونه، دامنه  ( مورد ابعاد پوشش    
ي جغرافيـائـي،      هاي گوناگوني مانند دامنه     باني كه در مقياس     ديده

هاي اخذ رأي، تـعـداد رأي          وضعيت مردمي، زمان، تعداد ايستگاه    
ي كافـي     اگر به اندازه  .   اتخاذ نمايد )   دهندگان ثبت نام شده و غيره     

هاي رأي گيري     خوش شانس بوده و بتوانيد بيش از تعداد ايستگاه        
در نظر گرفته شده، داوطلب جذب نمائيد، ممكن است اقـدام بـه          
گذاشتن دست كم يك داوطلب در هر يك از اين شعبات نموده و             

اگر انـجـام    .   هاي پوششي كامل و همه جانبه را فراهم آوريد          زمينه
بـاشـد      يك پوشش كلي و همه جانبه ميسر نبوده و مناسب نمـي           

 . اي از پوشش مقطعي بسنده نمائيد الزم است به انجام گونه
هاي ثابتي كه به تعداد مشخـص و تـعـيـيـن                 به كار گيري گروه   

شوند نمايانگر    هاي رأي گيري تخصيص داده مي       اي از ايستگاه    شده
در اين الگو، هر يـك از        .   باشد  نوعي از رويكرد پوشش مقطعي مي     

باشند، براي انـجـام    ها كه متشكل از يك يا چند ناظر مي     اين گروه 
باني كامل روي يك ايستگاه رأي گيري مشخص، در تمـامـي            ديده

 . شوند مدت فرآيند انتخابات و انجام رأي گيري گمارده مي
باني شمـا     هاي ديده   اين رويكرد ضامن اين واقعيت است كه تالش       

هاي    درصد از تمامي فعاليت    100در صورت حضور تيم مورد نظر،       
مورد نظر را مشاهده خواهد نمود، اما امكان تدارك اطالعات كافي           

هائي غايب هستند را نـخـواهـد            هائي كه چنين گروه     در ايستگاه 
چنين روشي همچنين تأثيرات در اختيار براي ظـرفـيـت            .   داشت

بـراي  .   نـمـايـد      هاي احتمالي را محدود مي      شما در مقابله با تقلب    
شايست و تـقـلـب         نمونه، هر كس يا كساني كه در پي اقداماتي نا         

كارانه در يك ايستگاه رأي گيري باشند، پس از آن كه نسبت بـه           
ها اطمينان حاصل نمودند،  بانان مستقر در اين ايستگاه  حضور ديده 

هـائـي كـه        هاي خود را به ساير شعبه       توانند به سادگي فعاليت     مي
 . گيرند، منتقل سازند مورد نظارت قرار نمي

باني سياري است كه در       هاي ديده   رويكرد دوم، به كار گرفتن گروه     
تمامي مدت انتخابات از يك ايستگاه اخذ رأي به ايستگاه ديگـري            

از ديدگاه تداركات اعزام نيرو، استفاده از . باشند در حال حركت مي
كـه عـمـومـاً بـراي          ( تر     تر و گران قيمت     هاي سيار پيچيده    گروه

از رويكرد مربـوط بـه       )   كارآمدي نيازمند وسائل نقليه نيز هستند     
اما از آن جـائـي كـه            .   باشند ها مي   هاي مستقر در ايستگاه     گروه
توانند براي تمامي مدت انتخابات در        باني نمي   هاي سيار ديده    گروه

هاي سيـار قـادر بـه           ي خاص رأي گيري بمانند، گروه       يك شعبه 
ي يك ارزيابي كامل و جامع از تمامي فرآيند در هر يـك از           تهيه

 . شعبات رأي گيري نخواهند بود
هاي سيار داراي مزاياي بيشينه نمـودن         با اين وجود، رويكرد گروه    

برگزار كنندگان انتخابات و مسـؤالن رأي گـيـري، طـرفـداران                
نمايند و يا اعضاي  هاي بسيار افراطي عمل مي اي كه به شيوه بالقوه
هائـي،    در چنين محيط  .   هاي پليس يا مأموران انتظامي باشند       نيرو

هاي بسيار متنـوعـي بـه          ايجاد رعب و وحشت در اشكال و شدت       
هاي قابل ارائه در اين مـورد،   يكي از مثال.   شود  نمايش گذاشته مي  

ي نه چندان مهم مربوط به انجام مبارزات تبلـيـغـاتـي بـه                  مسأله
هـاي     از جمله به نمايش گذاشتن پـوسـتـر        ( درست است     شكلي نا 

هاي طراحي شده به منـظـور تـبـلـيـغـات و                تبليغاتي و يا لباس   
ي ايـن      هاي تهيه شده در مكانهائي كه در محدوده         همچنين شعار 
اعمال خشونت و يا تهديد به كـار گـيـري آن               ) .   كار قرار ندارند  

 . 51آيند ترين نوع ايجاد رعب و وحشت به حساب مي شديد
آنچنانكه در پايان بخش نخست نيز مـطـرح گـرديـد، سـازمـان                 

باني شما بايد ارزيابي درستي از تأثيرات حاصل از ايجاد رعب             ديده
تالش خود را در مستند سـازي       .   و وحشت روي مردم داشته باشد     

هاي مربوط با ماجرا و اندازه گيري شدت و ابـعـاد               وقايع و رويداد  
هاي بسيار مهمي كه الزم اسـت در            پرسش.   واقعه مبذول نمائيد  

هاي مربوط به روز انتخابات شما مندرج گردند شامل موارد  گزارش
 :باشند زير مي

 
هاي ايجاد شـده تـوسـط عـوامـل               آيا رأي دهندگان هراس    –  1

اند؛ و يا ايـن كـه           گوناگون را بي اهميت دانسته و در نظر نگرفته        
 اند؟ گزير از عدم حضور در انتخابات شده نهايتاً نا

هـاي      چه تعدادي از رأي دهندگان تحت تأثير ايـن هـراس            –  2
 اند؟ عمومي قرار گرفته

هائي كـه در ايـن           افراد و مجموعه  )   هاي  يا مشخصه (  هويت   –  3
هـا    از جمله كساني كه در معرض اين تهديد       ( اند    وقايع درگير شده  

ها يا اقدامـات      اند، شاهدان ماجرا، قربانيان احتمالي اين تهديد        بوده
 اند؟ كدام) و غيره

  چگونه وضعيت پيش آمده حل و فصل شده است؟– 4
 
ي يك فرم نمونه براي گزاش وقـايـعـي ايـن                به منظور مشاهده  ( 

 ).  مراجعه نمائيد3ي  چنين به پيوست شماره
 

 باني مشخص هاي ديده روش
پس از بازنگري و بررسي موضوعات گوناگوني كه ممـكـن اسـت               

باني شما در حين فرآيند انتخاباتي با آنـهـا مـواجـه                سازمان ديده 
باني ويژه و مشخصي را كه به شما          هاي ديده   شود، الزم است روش   

در ارزيابي وقايع روز انتخابات كمك خواهد نمود مورد مـالحـظـه             
 .قرار دهيد
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هاي اخذ رأي، خود را بـه مسـؤالن        شان به ايستگاه      هنگام رسيدن 
برگزاري انتخابات در آن شعبه معرفي نموده و جاي مناسبي براي           
خود بيابند كه در آن بتوانند به دور از هر گونـه مـزاحـمـت يـا                    

در همان حـال،    .   اي به نظارت به فرآيند انتخاباتي بپردازند        مداخله
بانان بايد در پيگيري و نظارت بر تمامي عمليات مربـوط بـه                ديده

انتخابات و ثبت و مستند سازي تمامي آن وقايع بسيار حساس و             
به همين دليل، ناظران انتخاباتي نبايد به سادگي از          .   دقيق باشند 

 . جستجو براي دستيابي به اطالعات باز داشته شوند
باني شما بايد ناظران انتخاباتي خـود را در مـورد                 سازمان ديده 

هـا و       هاي درستي كه بايد در صورت وقوع عدم تـطـبـيـق               رويه
هاي قانوني مورد پيگيري قرار گيرند، به درستـي آمـوزش              تخطي
هـاي    بانان بايد آموزش    به منظور حفظ امنيت و اعتبار، ديده      .   دهند

الزم را براي رفع و رجوع مشكالت و يا استنباط موضوعات و ميانه            
مـواردي كـه در ادامـه          .   داري در چنين شرايطي را ديده باشند      

بـانـان      هاي احتمالي اسـت كـه ديـده         اند، فهرستي از پاسخ     آمده
توانند در شرايط گوناگون و تركيبي كه ممكن است بـرايشـان              مي

 .پيش آيد، مورد استفاده قرار دهند
 
 تمامي مسؤالن برگزاري انتخابات، نمايندگان سياسي احـزاب        –  1

ي هر گونه تـخـطـي و يـا            شركت كننده و ساير ناظران را درباره      
 اي كه داريد در جريان بگذاريد؛ مالحظه

هـاي      جزئيات مربوط به رويداد مورد نظر را روي چك ليست     –  2
تمامي مـوضـوعـات      ( شخصي و يا ساير مستندات محفوظ نمائيد        

ها، ارتباطات شغلي و تصميمات اتخـاذ         مربوط، زمĤنها و مكانها، نام    
و اطالعات گرد آوري شده را به مافوق خـود در سـازمـان                )   شده
 . باني مربوطه تسليم نمائيد ديده

ي دو آمده است، سعي نمـائـيـد       آن چنان كه در مورد شماره      –  3
 .ي ثبت انتخاباتي مكتوب كنيد كه وقايع رخ داده را روي برگه

 . در جائي كه امكان آن وجود دارد، شكايتي را ثبت نمائيد– 4
 قواعد ابتدائي فرجامخواهي را در صورتي كه مناسب باشد بـه          –  5

 .تر ارجاع دهيد مقامات باال
 .53 تمامي مالحظات خود را گزارش نمائيد– 6
 

 سيستم ارتباطات
ي خوب براي ارتباطات در زماني كه رأي گيري مـورد              يك برنامه 

پيـش  .   54گيرد، از اهميت اساسي برخوردار است       باني قرار مي    ديده
از روز انتخابات، سعي كنيد تا يك دستگاه تلفن مشخـص را در               

بانـان از      ي انتخاباتي شناسائي نمائيد كه ديده       جائي نزديك شعبه  
طريق آن امكان برقراري ارتباط با دفاتر مركزي را هنگام فرستادن 

هاي خود داشته باشند و بر عكس مسـؤالن مشـغـول در           گزارش

هاي اخذ رأي و تـعـداد رأي           ي جغرافيائي، تعداد ايستگاه     محدوده
بـانـي قـرار         اي هستند كه مـورد ديـده          دهندگان ثبت نام شده   

ها اقدام به حضـور غـيـر         همچنين از آنجا كه اين گروه  .   اند  گرفته
نمايند، اعمال  هاي اخذ رأي مي اي در ايستگاه    مترقبه و اعالم نشده   

هاي ممكن را تا حـدي پـائـيـن              اين رويكرد احتمال وقوع تقلب    
هاي سيار همچنين ممكن است بيش از يك بار بـه     گروه.   آورد  مي

در واقع، نـمـايـنـدگـان گـروه            .   هاي مشخصي سر بزنند     ايستگاه
توانند به تمامي مسؤالن برگزاري شعباتـي كـه            باني شما مي    ديده

گيرند چنين اعالم كنند كه ممكن است دوباه  مورد نظارت قرار مي
هـاي     ها، گروه   عالوه بر اين  .   ي آنها بيايند      براي سر كشي به شعبه    

شـان در          سيار به شكلي متفاوت نسبت به همكـاران مسـتـقـر            
هاي مشخص، داراي ظرفيت ارزشمـنـدي بـراي انـجـام                ايستگاه
هـاي     هاي مستقل مسائل به نحوي جدي، انتقال گـزارش           بررسي

هـاي   اضطراري و يا پيگيري مباحثات دفتري و اداري در وراي مرز        
 . باشند ي مربوط به هر يك از شعبات مي محدود كننده

باني، ممكن است سازمـان       هاي سيار ديده    حتي با استمداد از گروه    
بنا بر . شما موفق به انجام نظارت بر تمامي شعبات اخذ رأي نگردد

هاي آشكـار و       ي اوليت   اين، الزم است گروه نظارت شما به توسعه       
شان     باني  هاي رأي گيري كه قصد ديده       ي ايستگاه   مشخصي در باره  
براي نمونه، ممكن است به منظور دادن گـزارش    .   را داريد، بپردازد  

هاي كلي انتخابات، تالش خود را براي دستيابـي           در مورد مشخصه  
به پوشش بخش وسيعي از نمايندگان در سراسر كشـور مـبـذول              

 . داريد
از طرف ديگر ممكن است گروه نظارت شما بر آن باشد كه تمركز             

ي    هاي رأي گيري بگذارد كه سابقـه        و توجه خود را روي ايستگاه     
اند، يا اين كه رقابت در آن         مشكالت انتخاباتي در گذشته را داشته     

هاي شركت كننده بسيار نزديـك بـوده و يـا                مناطق ميان نامزد  
مكانهائي كه در آنها امكان مورد سوء استفاده قرار دادن برخي از             

از جمله يك گروه قومي يا حمايت كنـنـدگـان           ( ساكنان مشخص   
 . وجود دارد) بسيار جدي از يك نامزد انتخاباتي مشخص

 
 ها هاي بازنگري و فرستادن گزارش رويه

بـانـي      ها و يا تركيباتي از آنها كه سازمان ديده          صرفنظر از رويكرد  
هاي بسيار جزئـي را        نمايد، الزم است دستور العمل      شما اتخاذ مي  

هـاي     مـانـنـد ارسـال      (هاي خود، قواعد اجرائي  ي مسؤليت  درباره
 .52باني را تدارك ببينيد هاي ويژه براي ديده و روش) عمومي

تر از هـر      بانان خود گوشزد نمائيد كه باال       ضروري است كه به ديده    
چيز ديگري خوش نامي عمليات براي بيطرفي و درايت را حـفـظ             

هاي خود رويكردي توأم      بانان بايد در كار     براي شروع، ديده  .   نمايند
بـانـان بـايـد          ديده.   با همكاري و آشكار يا شفاف بودن بر گزينند        
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 . مربوط به تدارك اعزام نيرو نگاه كنيد

 راهنماي الف تا ي: بخش سوم



 

 اصول و مشكالت عمومي 
باني شمـا   هاي سازمان ديده در ارزيابي فرآيند شمارش، ارزش يابي  

 :ي آنها بايستي بر اساس درجاتي باشد كه به واسطه
 
گيرند و بـاز تـاب            آرا به طور دقيقي مورد شمارش قرار مي        –  1

هائي هستند كه توسط رأي دهـنـدگـان ابـراز                ي انتخاب   دهنده
 شود؛ مي
آراي ( شـونـد         آرائي كه مطابق قانون غير موجه شمرده مـي         –  2

و يا در حالت غير عادي قـرار  )   باطل شده، باز داشته شده و يا پوچ 
برخي اوقات آنها را مورد چالش قرار گرفته و يا پـرداخـتـه              ( دارند  

به درستي شناسائي و طبقه بندي شده و به طـور            )   نامند  شده مي 
 اند؛ ايده آل براي بازنگري محافظت شده

كه همچنان به عنوان آراي بازگشت خـورده         (  نتايج شمارش    –  3
مسؤالن مـورد   .   به مسؤالن مناسب انتقال يابند    )   شوند  شناخته مي 

نظر كساني هستند كه نتايج انتخابات را مطابق قانون و در زمانـي             
نمايند و بـه شـركـت          اي دقيق فهرست بندي مي      مناسب به گونه  

هاي انتخاباتي، ناظران رأي گـيـري و             كنندگان حزبي و يا نامزد    
 دهند؛ عموم مردم ارائه مي

هاي شمارش آرا، انتقال و جدول بندي نتايج در يـك               فرآيند –  4
محيط شفاف كه پذيرش آن براي تمامي افراد اعم بـر رقـبـا و                  

 . گزينگرها پذيرفته شده باشد
 

 باني شوند  مشكالت و مواردي كه بايد ديده
تمامي مشكالت و مواردي كه در هنگام رأي گيري مورد نـظـارت             

گيرند، همچنان سزاوار بررسي بسيار دقيقي حين فرآينـد           قرار مي 
باني شما الزم اسـت تـوجـه            سازمان ديده .   باشند  شمارش آرا مي  

كافي را به شرايط محيطي داخل شعبات اخذ رأي، عـمـلـكـرد                 
از ( مسؤالن برگزاري انتخابات، عملكرد نمايندگان احزاب سياسي         

و همچنين شـرايـط     )   جمله كساني كه مراقب شمارش آرا هستند      
به طـور   ( هاي رأي گيري، معطوف نمايد        محيطي خارج از ايستگاه   

عمومي براي بحث بيشتر در اين زمينه به زيـر بـخـش ع، رأي                  
باني شمـا بـايـد       براي نمونه، سازمان ديده).  گيري، مراجعه نمائيد 

هاي اخذ رأي، به تعيين ايـن بـپـردازد كـه آيـا                    درون ايستگاه 
تنظيمات الزم، نيروي انساني مناسب و مواد و اشياء مورد نياز بـه             

 . اند يا نه درستي ارائه شده
 

هاي ضروري كه داراي فوريت  مراكز بتوانند براي آنها دستور العمل
مكانهاي در اختـيـار     .   باال يي هستند را از آن طريق تشريح نمايند        

هاي سكونت طرفداران و حمايـت        توانند شامل محل    براي تلفن مي  
ي اخـذ       باني، يك دفتر محلي و يا محل شعـبـه       كنندگان از ديده  

هاي جمعـي     و يا رسانه  )   مانند دفتر پست  ( رأي، ساير دفاتر دولتي     
هـاي     در صورتي كه تلفن در اختيار نباشـد سـايـر روش             .   باشند

ارتباطي به هرنحوي كه امكان آن هست، بايد مورد استفاده قـرار             
هـاي     باني شما براي دريافت گـزارش        توانائي سازمان ديده  .   گيرند
هاي در نظر گرفـتـه شـده در             اي و قابل اعتماد براي توسعه       دوره

مورد نظارت روز انتخابات بسيار ضروري است و اين اهمـيـت بـه         
جهت نياز به آگاهي از مشكالت جدي كه ممكـن اسـت پـيـش                 

 . باشد بيايند و پاسخگوئي مناسب به آنها مي
 

 باني مواد و اشياء مورد نياز براي ديده
بانان براي كـار خـود         پيش از آن كه رأي گيري آغاز شده و ديده         

بـانـي شـمـا مـوقـعـيـت               انتخاب شوند، الزم است سازمان ديده     
بهتر اسـت بـراي كسـب         .   اش را مورد باز بيني قرار دهد        آمادگي

بانان شما موارد آورده شده در زيـر   اطمينان از اين كه تمامي ديده     
 :اند، اطمينان حاصل نمائيد را دريافت نموده

 
 وظايف مورد نياز كه بايد در روي انتخابات به انجام بـرسـنـد               –  1
هاي ديگري كـه   مانند نظارت بر ايستگاه رأي گيري و يا ساير كار        ( 

 ؛)بايد به انجام برسند
اي كه آنها رسـمـاً بـه عـنـوان                يك نشان، تأئيديه و يا نامه      –  2

شان را در       هاي انتخاباتي معرفي نموده و شرايط حضور قانوني         ناظر
 شعبات اخذ رأي تأئيد كند؛

كه بـه طـور      ( باني    هاي اجرائي و راهنماي ديده       دستور العمل  –  3
، كه  ) ي راهنما گرد آوري شده باشند       ايده آل بايد در يك مجموعه     

 :شوند شامل موارد زير مي
 اي از مقررات انتخاباتي؛  يك كپي و يا خالصه–الف 
پـيـوسـت    (  يك فرم گزارش دهي و يا چك ليست          –ب  

 ؛) را ببينيد3ي  شماره
هـاي      فهرستي از تمامي اسامي مهم و شماره تلفن –پ  

هاي ارتباطي و گزارش دهـي        آنها به همراه تمامي برنامه    
 ايد؛ كه توليد نموده و توسعه داده

در مورد اين كه كجا و چه زمانـي  (ها   دستور العمل–ت  
هاي ارتباطي يا  بايد نظارت انجام شود، چگونه بايد برنامه

 ؛ و)ي اجرا در آيند و غيره گزارش دهي به مرحله
 .  قواعد اجرائي–ث 

از جمله غذا، آب، لوازم نوشتن، كاغـذ، چـراغ           (  ملزومات روز    –  4
 ). قوه و غيره
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  ايجاد رعب و وحشت در مسؤالن برگزاري انتخابات و ناظران؛– 3
هاي احتمالي در شمارش يـا تـكـمـيـل                اشتباهات و حذف   –  4

 هاي رسمي انتخابات؛ برگه
بانـان يـا      درست به منظور اجازه دادن به ديده         عدم پذيرش نا   –  5

هـا روي      ي فرآيند و يا ثبت و ضبط شكايت         ديگران براي مشاهده  
 هاي رسمي انتخابات؛ و برگه

هـاي از پـيـش            عدم موفقيت در گزارش نتايج مطابق رويه       –  6
 . هاي زماني معين تعيين شده و يا بازه

 
هاي رأي گـيـري       پس از آن كه فرآيند مربوط به شمارش ايستگاه        

جدول بندي و   ( فردي به پايان رسيد، فرآيند گرد آوري و محاسبه          
 . گردد نتايج از اين شعبات گوناگون آغاز مي) اعالم آرا

بانان در شرايط بسيار نادري با تـكـمـيـل              وظايف مربوط به ديده   
در عوض، چندين بخـش بسـيـار         .   رسند  شمارش آرا، به پايان مي    

باني قرار گيرند، بـاقـي        مهم از فرآيند كه بايد مورد ارزيابي و ديده        
هائي از جمله تصميم گيري در مـورد            باني رويداد   ديده.   مانند  مي

ها، اعالم نتايج و تفويض عنوآنهـاي بـه         ها و فرجام خواهي     شكايت
دست آمده به برندگان سياسي انتخابات در ادامه و در زير بـخـش     

با .   اند  هاي پس از انتخابات، بيشتر مورد بحث قرار گرفته          ق، توسعه 

 باني مشخص هاي ديده روش
باني شما بايد رويكـرد       به عنوان يك موضوع ابتدائي، سازمان ديده      

ي سيستم مشخص شـمـارش آرا           مشخصي را كه باز تاب دهنده     
هـا     در برخي از انتخابات، رأي.   باشد، برگزيند   اش مي   مورد استفاده 

در همان محلي كه رأي گيري صورت گرفـتـه اسـت شـمـارش                 
ها به مركـز      شوند، در حالي كه در برخي ديگر از انتخابات، رأي           مي

. پـذيـرد     مشخصي انتقال يافته و در آن جا شمارش انـجـام مـي             
ها را بالفاصله پس از پايان رأي       ها رأي   همچنين، برخي از سيستم   

كنند، اما در شرايطي ديگر ممكن است بـراي            گيري شمارش مي  
 . آغاز به شمارش تا چند روز آتي صبر نمايند

هائي كه رأي گيري و شمارش در هـمـان مـكـان انـجـام                    در جا 
بانان بايد در همان مراكز رأي گيري باقي بمانند تـا   شوند، ديده   مي

هائـي   سپس بايد نتايج را روي فرم.   زماني كه شمارش تكميل شود  
باني تهيه شده است و يا در صورت امكان  هاي ديده كه توسط گروه

هاي اصلي انـتـخـابـات، درج و            روي كپي به دست آمده از برگه 
در جاهائي كه آرا به صورت مـركـزي شـمـارش              .   مستند نمايند 

هاي اخذ رأي را از مـحـل           بانان صندوق   شوند، الزم است ديده     مي
رأي گيري تا محل شمارش آرا همراهي كنند كه در آن نقطـه از               

شوند و مـمـكـن         بانان به مركز شمارش آرا گمارده مي        زمان ديده 
است مسؤليت كسب اطمينان از اين كه مـوضـوع مـربـوط بـه                  

. شان قرار گيرد      شمارش آرا به درستي انجام پذيرفته است بر عهده        
در شرايطي كه تأخيري ميان رأي گيري و فرآيند شـمـارش آرا               

اي را براي كسب  هاي ويژه  بانان احتياط   وجود دارد، الزم است ديده    
اطمينان از سالم بودن اين فرآيند و حفظ امانت در آراي جـمـع               

ها، نـاظـران      در برخي كشور  .   ها به عمل آورند     آوري شده در جعبه   
هاي  انتخاباتي درون شعبات اخذ رأي باقي مانده و در كنار صندوق

مانند تا مبادا كسي محتويات داخل آنـهـا را             رأي تمامي شب مي   
 . مورد تغيير قرار دهد

بانان بـايـد نسـبـت بـه              ي شمارش آرا، ديده     در هنگام مالحظه  
 :هاي قانوني آمده در زير، هوشياري به خرج دهد تخطي

 
از ( هاي اخذ رأي       تخطي از صداقت در امانت در مورد صندوق        –  1

هاي شكـسـتـه و يـا            هاي باز شده، قفل     جمله بررسي مهر و موم    
 ؛)اند و غيره هائي كه پيش از موعد مقرر باز شده صندوق

از جمله پاره كردن آرا به      ( درست    هاي شمارش آراي نا      فرآيند –  2
منظور تخريب و حذف آنها؛ عدم موفقيت در ثبت و ضـبـط آراي               
معتبر آن چنان كه به عنوان خواستگاه رأي دهندگان به روشـنـي    

هاي از پيش تثبيـت شـده و يـا               مطرح شده است؛ افزودن رأي    
هاي رأي؛ تعويـض،      هاي رأي تأئيد نشده به محتويات صندوق        برگه

هاي آرا و يا تمامي صندوق رأي گيري؛ و    سرقت و يا تخريب برگه 
 ؛)مواردي از اين قبيل

82 

 

بر گرفـتـه شـده از         .   هاي اخذ رأي براي شمارش آرا       باز كردن صندوق  
ي    كتاب راهنماي آموزشي براي مربيان رأي دهندگان، كه توسط پروژه         

 . در آفريقاي جنوبي تهيه شده است1994رأي گيري براي انتخابات 

 ف
 جدول بندي و اعالم آرا

 ف

 راهنماي الف تا ي: بخش سوم



 

شكل بسيار قابل توجهي تنها با چند صفر اضافه در انتهـاي يـك               
اي، تـغـيـيـر         ي يك نرم افزار رايانه      عدد با خود كار و يا به واسطه       

در نتيجه، يك ارزشيابي مستقل و جامع از نتايج انتخابـات           .   دهند
ممكن است مسؤالن برگزاري و يا ساير كساني كه ممكـن اسـت              

اي به تغيير دادن نتايج و آرا از خود نشان دهند را از اين كار  عالقه
باز داشته و اعتماد ميان شركت كنندگان و رأي دهـنـدگـان در           
انتخابات را در مورد اين كه نتايج به دست آمده قـابـل اعـتـمـاد                  

 . باشد، افزايش دهد مي
دقت و سرعت گزارش دهي عمومي دو عامل اساسـي در مـورد               

در نتيجه، سازمـان    .   باشند  جدول بندي و اعالم نتايج انتخابات مي      
ي انتخابات توسـط بـرگـزار       باني شما بايد نتايج گزارش شده     ديده

كنندگان رسمي آن را با آن چه از طرف نـمـايـنـدگـان احـزاب                  
اند مورد مقايسه قـرار       سياسي و ساير ناظران انتخاباتي مطرح شده      

داده و در مورد شناسائي محاسبات نادرست، ناهمگون و يا مسائل           
تـعـريـف    ( هاي الزم را مبذول دارند        نامتعادل و غير متعارف تالش    

 ).  را ببينيد12ي  شماره
ي جـدي   باني شما يك تخطي قانوني بالقوه    زماني كه سازمان ديده   

نمايد، يا هنگامي     را در فرآيند جدول بندي و اعالم آرا مشاهده مي         
ي انتخاباتي كه شما در آن هستيد به          كه جدول بندي آرا در حوزه     

هاي الزم در مورد هر پرسشي كه براي     رسد، بايد پژوهش    پايان مي 
شما به وجود آمده است صورت گرفته و مالحظات كـلـي شـمـا                

ترين وجـه      اين قبيل مالحظات بايد به سريع     .   مستند سازي شوند  
باني شما منتقل گردند تـا بـه ايـن              ممكن به مراكز دفتري ديده    

وسيله رهبران سازماني در مورد اقداماتي كه بايد به انجام برسنـد            
همچنين با داشتن اين اطالعـات    .   هاي الزم را اتخاذ نمايند      تصميم

توانند فرآيند آماده سازي يك ارزش يابي جامع          رهبران مذكور مي  
باني شمـا بـراي مـدت           اگر گروه ديده  .   از انتخابات را آغاز نمايند    

هـاي خـود را         مديدي صبر نموده و گزارش مهمي از دست يافته        
هاي در اختيـار را بـراي           منتقل نكند، ممكن است تمامي فرصت     

 . 55تأثير گذاري روي فرآيند به كلي از دست بدهد
 

 )پي وي تي(شمارش و اعالم نتايج موازي آرا 
بـانـي جـدول         شمارش و اعالم نتايج موازي آرا روشي براي ديده        

بانان   ي آن ديده    هاي گرد آوري شده است كه به واسطه         بندي رأي 
هاي رأي گيري را  انتخاباتي نتايج به دست آمده از هر يك از شعبه

ثبت و ضبط نموده و آن را با نتايج اعالم شده تـوسـط بـرگـزار                   
اين روش يكـي از      .   56نمايند  كنندگان رسمي انتخابات مقايسه مي    

. شود  باني شمارش آرا به كار برده مي        هائي است كه براي ديده      ابزار
شمارش و اعالم نتايج موازي آرا نتايج واقعي را كه توسط بـرگـزار              

نماينـد؛   اند را گرد آوري مي كنندگان رسمي انتخابات گزارش شده    

بانـي    اين وجود، نخست زير بخش حاضر موضوعات مربوط به ديده         
تـعـريـف    ( دهـد       اعالم و جدول بندي آرا را مورد توجه قرار مـي          

 ).  را ببينيد11ي  شماره
ي يك بحث جزئي و در عين حال          اين زير بخش همچنين به ارائه     

ي سود مند مـوسـوم بـه            كامل به ويژه در مورد يك روش ويژه         نا
 . پردازد جدول بندي و اعالم آرا به صورت موازي يا پي وي تي مي

 
 اصول و مشكالت عمومي 

فرآيند مربوط به جدول بندي و اعالم آرا تا حد بسـيـار زيـادي                 
مسـؤالن بـرگـزار      .   نسبت به مشكالت گوناگون آسيب پذير است      

يـا  ( ي انتخابات كه از دقت و توجه كافي برخوردارد نيستند             كننده
اي از      آن دسته از آنها كه به جهت مداخله و فضولي رفتار ويـژه             

ممكن است بتوانند نتايج يك انتخابات را بـه  )   دهند خود نشان مي 
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 جدول بندي و اعالم آرا 
عبارت جدول بندي و اعالم آرا در اين كتاب راهنما            

انتقال نتايج رأي   ) الف: (هاي  به منظور تشريح فرآيند   
اند به يك مركز       اي كه شمارش شده      گيري از نقطه  

جمع آوري آرا يعني جائي كه در آن با ساير نتايج به دست آمده از شعبات                    
شمارش كلي نتايج انتخاباتي، به كار برده          ) ب(گردند؛ و      ديگر تركيب مي   

  شود مي

 11تعريف 

 غير متعارف 
هائي دارنـد كـه بـا           عبارت غير متعارف اشاره به كار 

وضعيت نرمال از لحاظ ترتيب و قاعده، تفاوت و فاصله      
هاي غير متعـارف   شما ممكن است رفتار.  داشته باشند 
از جمله نـرخ شـركـت رأي           ( ي نتايج انتخابات جاري       ي مقايسه   را به واسطه  

هـاي     هاي انتخاباتي ضايع شـده، حـاشـيـه           دهندگان در انتخابات، تعداد برگه    
هاي گذشته    هاي موجود از يك انتخابات مشابه در سال         با داده )   موفقيت و غيره  

توان با كمك اطالعـات جـمـع       همچنين مي.   و يا مناطق ديگر، شناسائي كنيد     
آوري شده از ساير منابع، مشتمل بر اطالعات مربوط به سر شماري يـا سـايـر        

هاي مربوط به ثبت نام رأي دهندگـان و يـا               مطالعات مردم شناسانه، فهرست   
 .فهرست احزاب سياسي، نيز به تجزيه و تحليل نتايج پرداخت

باني شما به تجزيه و تحليـل نـتـايـج          براي نمونه، فرض كنيد كه سازمان ديده      
ي انتخاباتي  هاي داده شده در منطقه  درصد از رأي40يابد كه  پرداخته و در مي

اگر نتايج مشابه به دست آمده از ساير مناطق كشـور            .   اند  الف باطل اعالم شده   
 در صـد      10هـاي بـاطلـه          نمايانگر اين واقعيت هستند كه متوسط نرخ رأي       

ي انتخاباتـي   باشند، در اين صورت يك وضعيت غير متعارف در مورد منطقه        مي
 . هاي بيشتري را بطلبد الف شناسائي شده است كه ممكن است انجام بررسي

 12تعريف 
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ي شمارش و اعالم نـتـايـج       در فرآيند طراحي و تعيين يك برنامه    
موازي آرا مزايا و معايب سرعت و دقت بايد بـه درسـتـي مـورد                  

چنين امري معموالً شامل انتخاب ميان      .   مالحظه قرار گرفته شوند   
يك شمارش سريع كه متكي به نمونه گيري تصادفي و آماري بـر             

هاي رأي     اساس نتايج به دست آمده از تعداد محدودي از ايستگاه         
گيري هستند، در مقابل به انجام رساندن يك تالش همه جانبه و     
جامع است كه براي جدول بندي و اعالم آرا، نتايج را از تمـام يـا              

هاي اخذ رأي گرد آوري نموده و سپس براي بـه             تقريباً تمام شعبه  
 .نمايند نمايش گذاشتن استفاده مي

انتخاب راهبردي ميان سرعت و انجام يك كار جامع نسبتاً سـاده             
در صورتي كه دستيابي به نتايج انتخاباتي قابل اعـتـمـاد و              :   است

هاي آماري    باشد، استفاده از نمونه     سريع در اسرع وقت ضروري مي     
از طرف ديگر، اگر تنها شمارش دقيق و هـمـه           .   باشد  تر مي   مناسب

هاي انتخاباتي براي متقاعد ساختن رأي دهـنـدگـان             جانبه شعبه 
كند، بـايـد يـك         نسبت به نتايج واقعي آراي انتخاباتي كفايت مي       

 . تري را در اين مورد به كار بست فرآيند كامل و در نتيجه آهسته
هاي دقـت،     تواند به معيار    در بيشتر شرايط، يك شمارش سريع مي      

تـوانـد بـه         سرعت و قابليت اطمينان، دست يابد و اين كار مـي           
ي جدول بندي و اعالم آرا از چند صد ايستگاه رأي گيـري               واسطه

نخستين گام در راه     .   اند به انجام برسد     كه به تصادف انتخاب شده    
ي    ي نمونـه  آغاز يك شمارش سريع، تصميم گيري در مورد اندازه     

ي مربوط به انتخابات غالباً در         از آنجا كه تاريخچه   .   مورد نياز است  
باشد، تمـايـالت    زمانهائي كه كشور در حال گذار است، محدود مي       

هاي آماري بسـيـار        باقيمانده براي انجام اين كار استفاده از نمونه       
 10اين مقدار بيشتر اوقات در حـدود          ( كنند    بزرگ را توصيه مي   

كـه تـا حـد        )   شود  درصد از تمامي شعبات اخذ رأي را شامل مي        
در شرايـطـي    .   بسيار زيادي به صورت تصادفي انتخاب شده باشند       

هاي مربوط به انواع گوناگون مردم بسيار وسـيـع بـوده،                كه داده 
جامعه از همخواني و همگوني خاصي بر خوردار است و يا جميعت         

باشد، استفاده از يك جمعيت آماري        رأي دهندگان بسيار زياد مي    
ي    براي نمونه، در اياالت مـتـحـده       .   تر كفايت خواهد نمود     كوچك

ي مطرح شده وجود دارند، رأي         آمريكا كه تمامي شرايط سه گانه     
 2000تر از     هاي مربوط به نظريات عموم مردم به چيزي كم          گيري

اند براي فرافكـنـي       پاسخ دهنده كه به صورت آماري برگزيده شده       
 ميليون نفر جمعيت كشور به آن معتقدند، كفايت         250آنچه ساير   

 . كند مي
هاي بسيار پيشرفته براي استفاده به منظور كـاهـش            يكي از روش  

هاي انتخاب شده و اجازه براي اعالم نتايج در            بيشتر خطاي نمونه  
اسرع وقت در زماني كه تنها قسمت كوچكي از نـتـايـج اعـالم                  

تواننـد    هاي اخذ رأي مي     شعبه.   باشد  ها مي   اند، قشر بندي رأي     شده

هاي خـارجـي حسـاب          هاي مربوط به رأي گيري      آنها روي روش  
 . 57كنند نمي

منظور كلي از شمارش و اعالم نتايج موازي آرا به تأئيد رسـانـدن               
ي برگزار كنندگان انتـخـابـاتـي          دقت نتايج گزارش شده به وسيله     

هاي محلي به دفاتـر مـركـزي       است در حاليكه اين نتايج از بخش      
مـثـالً از     ( شونـد      هاي اداري انتخابات منتقل مي      مربوط به بخش  

اي و      اي، مراكز ناحـيـه      هاي رأي گيري به سطوح منطقه       ايستگاه
شمارش و اعالم نتايج موازي آرائي كه به  ) .   دفاتر مراكز در پايتخت   

توانند در انجام مـوارد زيـر كـمـك              درستي اجرا شده باشند مي    
 :نمايند

 
 جلوگيري از بروز هر گونه تقلب با افزودن اين باور كـه هـر                 –  1

گونه تالش براي كنترل نمودن نتايج در حين فرآيند جدول بندي          
 و اعالم آرا، كشف خواهد گرديد؛

ي يك شمارش درست و صحيح آرا در زماني كه تقلبـي               ارائه –  2
 صورت گرفته باشد؛ 

هاي دولتـي و      افزايش اعتماد در نتايج اعالم شده توسط نهاد –  3
هاي مربوط    پذيرش آنها در صورتي كه نتايج اعالم شده با خروجي         

 . به شمارش و اعالم نتايج موازي آرا هم خواني داشته باشد
 

ي  باني بومي در ادامه نمودار مربوط به چهار تالش موفق براي ديده
توانـد بـه       ي درجاتي از دقت است كه مي        اين بخش، نشان دهنده   

ي شمارش و اعالم نتايج موازي آرا كـه بـه                ي يك برنامه    واسطه
آيد، بـه دسـت        درستي طراحي شده و با دقت زياد به اجرا در مي          

 . آيد
به اجرا در آوردن يك برنامه براي شمارش و اعالم نتايج موازي آرا             
نيازمند شكل دهي يك گروه عالقمند و مشتاق بـه انـجـام آن،           

ي آموزشي ويژه و      دستيابي به مقصود مورد نظر و ايجاد يك برنامه        
يك دستور العمل اجرائي براي داوطلبان مشـغـول بـه كـار در                 

باني شما بايـد از      همچنان سازمان ديده  .   هاي انتخاباتي است    حوزه
بار مسؤليتي كه با پذيرش به انجام رساندن يك شمارش و اعـالم             

شود آگاه بـوده و آن را            اش گذاشته مي    نتايج موازي آرا بر عهده    
نتايج حاصل شده از شمارش و اعالم نـتـايـج مـوازي       . پذيرا باشد 

درستي اجرا شده و      باني شما در صورتي كه به نا        آراي سازمان ديده  
تواند باعث بروز سر در       اي بيان شده باشد مي      اي غير حرفه    به شيوه 

در نتيجه، آن چه بسيار حائز اهميت است .   هاي فراواني بشود   گمي
ي شمارش و اعالم نتايج موازي آراي خود را بـا           اين كه شما برنامه   

اي باالئي به انجام رسانيد و روش به انجام           دقت زياد و سطح حرفه    
هاي   رسانيدن تالش خود را بدون آشكار سازي نام و نشان ايستگاه          

 . خواهيد مورد نظارت قرار دهيد، مطرح نمائيد رأي گيري كه مي

84 

 ف
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 آنها؛
هـاي      تعداد كل رأي دهندگاني كه در هر يك از اين شعـبـه             –  2

 اند؛  رأي گيري ثبت نام نموده
هـاي      تعداد تمامي كساني كه در هر يك از مناطق و ناحـيـه           –  3

 اند؛ و رأي گيري ثبت نام نموده
 اطالعات مربوط به پراكندگي مردمي كه براي نمونه گيري و   –  4

 . ها سود مند خواهند بود قشر بندي مجموعه
  

اي را كه در به دست آوردن اطالعات الزم بـراي               مشكالت بالقوه 
تان با آنها مواجه خواهـيـد شـد،            شمارش و اعالم نتايج موازي آرا     

هـاي     هاي ملي انتخابات در كشـور         كميسيون.   دست كم نگيريد  
متعددي در ارتباط بر قرار نمودن با دقـت نسـبـت بـه تـعـداد                    

ي قابل تأئيد يا تعداد كل رأي دهندگـان   هاي به ثبت رسيده   شعبه
 .اند توان بوده ثبت نام شده پيش از روز انتخابات، نا

باني شما    در شرايط مربوط به يك شمارش سريع آرا، سازمان ديده         
همچنان نيازمند يك رايانه و يك متخـصـص اسـتـفـاده از آن                  

 . باشد مي
ي    نـمـونـه   )   استخـراج ( تواند براي انتخاب  اي مي  هاي رايانه   توانائي

ي خروجي به دسـت آمـده           آماري، ثبت و ضبط نتايج و محاسبه      
هـاي    مورد استفاده قرار گيرد به ويژه در شرايطي كه تمامي نمونه          

همچنين در شرايـطـي كـه      .   اند آماري به طور كامل گزارش نشده  
 درصد  100باني شما امكان در اختيار داشتن تمامي          سازمان ديده 

تان را ندارد ممكن است به حضور يك آماردان و            ي آماري   از نمونه 
ي    ي آن منـطـقـه    احتماالً شخصي كه با مشخصات مردم شناسانه 

. خاص و يا مناطق انتخاباتي آشنائي كامل دارد، نياز داشته باشيـد           
هائي اسـت      باني شما يكي از آن سازمان       در صورتي كه گروه ديده    

هـاي     كه امكانات و تجهيزات بسيار خوبي در اختيار دارند، رايانـه          
توان به منظور تسريع در امر جمع آوري نتايج، بـه             متعددي را مي  

سپس اين اطـالعـات     .   مكانهاي گوناگوني در سراسر كشور فرستاد     
ي    توان بـه وسـيلـه        گرد آوري شده در شعبات رأي گيري را مي        

هـاي ضـبـط         ي سراسري اينترنت و يا از طريـق ديسـك            شبكه
به عنوان يك راه ديگر، هميشه      .   اطالعات، به دفاتر مركزي فرستاد    

تر كه البته كندتر هم هستنـد بـراي            هاي سنتي   توانيد از روش    مي
 . برقراري ارتباطات و ارسال اطالعات استفاده نمائيد

هاي مربوط به شعب اخذ رأي كـه در       پيش از روز انتخابات، داده    
 :اند بايستي در مخازن ثبت و ضبط نگهداري شوند زير آمده

 
  نام ايستگاه رأي گيري مورد نظر؛– 1
 ي مورد نظر؛  محل دقيق جايگيري شعبه– 2
ايـن  ( ي مـورد بـحـث             ي عددي شـعـبـه    ي شناسه   شماره –  3

هاي مردمشناسـانـه      هاي اداري گوناگون، مشخصه     بر حسب منطقه  
، ) از جمله شهري، اطراف شهري، شهرستاني، روستائي و غـيـره           ( 

 . شرايط اقتصادي اجتماعي و جنسيت، قشر بندي شوند
باني بايد شمارش و اعالم نتايج مـوازي آرا را بـه            يك گروه ديده  

 :وظايفي به شرح زير تقسيم بندي نمايد
 
  مسائل اداري عمومي و سازمان؛– 1
 اي؛ هاي آماري و برنامه ريزي رايانه  طراحي نمونه– 2
 ها؛  پردازش داده– 3
  تجزيه و تحليل آماري؛– 4
  جذب، آموزش و به كار گيري داوطلبان؛– 5
 هاي انساني؛ و   برقراري ارتباطات و تداركات اعزام نيرو– 6
 .  روابط عمومي– 7
 

هاي ويژه از جمله مـردم         هائي در زمينه    جذب داوطلبان با مهارت   
اي و ارتباطات به نحو بسـيـار     هاي رايانه   شناسي، آمار، برنامه ريزي   

 . اي در موفقيت كل عمليات مؤثر خواهد بود گسترده
 :اطالعات زير به منظور برنامه ريزي عمليات از اهميت برخوردارند

 
هاي اخذ رأي و مكانهاي مربوط بـه            فهرستي از تمامي شعبه    –  1
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ي نتايج مربوط به شمارش و اعالم نتايج  مقايسه
 ي رسمي موازي آرا با نتايج اعالم شده

 

 

درصد نتايج 
 رسمي

 درصد 
 پي وي تي

رقباي 
 انتخاباتي

 انتخابات

  شيلي1988 آري 43.01 44.00
  خير 54.71 53.30
  بلغارستان1990 حزب الف 46.99 47.15
  حزب ب 36.13 36.20
  حزب پ 8.19 8.19
  حزب ت 6.31 6.31
  زامبيا1991 حزب الف 74.10 76.00
  حزب ب 23.00 24.00
  پاراگوئه1993 حزب الف 40.14 40.90
  حزب ب 32.83 32.83
  حزب پ 24.97 23.40

 ف

 د.م.كتاب راهنماي م



 

هاي شمارش و اعالم نتايـج مـوازي آرا          يك قسمت مهم از تالش    
هاي رأي گيـري در روز          مربوط به اجرا و راه اندازي شبيه سازي       

يك شبيه سازي موردي و يـا كـامـل        .   باشد  پيش از انتخابات مي   
تواند شما را در آموزش نيروي انساني، انجام تبليغات الزم براي    مي

انتخابات، حل و فصل مشكالتي كه ممكن است در حين كار پيش       
 . آيند يا نمايش اعتبار كل فرآيند انتخاباتي، كمك نمايد

ي شمارش  ي برنامه باني شما بايد در طراحي و توسعه سازمان ديده
و اعالم نتايج موازي آرا خود روي موضوع ارتباطات تأكيد فـراوان       

ي    ي تلفني بزرگ و حفاظت شده       دسترسي به يك شبكه   .   58نمايد
هاي ديگر در مقابل دسترسـي بـه           گزينه.   ملي ايده آل خواهد بود    

تلفن شامل بي سيم يا و تحويل فيزيكي نتايج به مراكز مـلـي و                 
هاي اقتضائي را نـيـز         ها و برنامه    همواره روش .   باشند  اي مي   منطقه

براي گزارش شمارش و اعالم نتايج موازي آرا خود در شرايطي كه            
ي خطوط دست كاري شده و به هـم            مشكالت ارتباطي در نتيجه   

ي تلفن و يا به جهت آب و هواي بد به وجود آمده باشـنـد،               ريخته
 . طراحي و توسعه نمائيد
باني شما بايد اطمينان حاصل نمـايـد كـه             همچنان سازمان ديده  

ي شمارش و اعالم نتايج موازي آرا در اولين فرصت ممكـن              برنامه
هاي خبري و      به دولت و مسؤالن رسمي برگزاري انتخابات، رسانه       

همكـاري  .   رهبران احزاب سياسي، به طور كافي توضيح داده شوند        
برگزار كنندگان رسمي انتخابات غالباً براي كسب اطمينان از ايـن           

ي شمارش و اعالم نتايج موازي آرا قابليـت اجـرا دارد،                كه برنامه 
براي نمونه، يك سري قواعد و مـقـررات ويـژه             .   باشد  ضروري مي 

ممكن است براي اجازه دادن به داوطلبان شمارش و اعالم نتـايـج             
هاي شمارش آرا يا بـه دسـت           موازي آرا براي دسترسي به فرآيند     

اي   اگر چنين اجازه  .   هاي رسمي رأي گيري، الزم باشد       آوردن ورقه 
هاي جايگزين براي تنظيمات ممكن است با         شود، گزينه   صادر نمي 

هاي اخـذ     شان به ايستگاه      يك يا چند حزب سياسي كه نمايندگان      
 . رأي دسترسي دارند، انجام پذيرند

ي شمارش و اعالم نتايج موازي آرا         انتظار نداشته باشيد كه انديشه    
مسؤالن برگزاري انتخابات . حمايت سريع و كاملي را دريافت نمايد

هـا و       ممكن است انجام چنين كاري را به عنوان مداخله در كـار           
اي براي ايجاد سر در       ي منبع بالقوه    هاي خود و يا به مثابه       مسؤليت

بر اين بايد تالش بسيار       بنا  .   گمي در رأي دهندگان ارزيابي نمايند     
جدي براي متقاعد نمودن مسؤالن برگزاري انتخابات و در بيشتـر           

ي   مواقع احزاب حاكم انجام پذيرد كه به اجرا در آوردن يك برنامه           
 . شمارش و اعالم نتايج موازي آرا در نهايت به نفع همه خواهد بود

اعالم نتايج به دست آمده از شمارش و اعالم نتايج موازي آرا يـك              
سازمان .   باشد ي معتبر پي وي تي مي جزء بسيار مهم از يك برنامه  

هاي الزم را به خـرج دهـد تـا              باني شما بايد تمامي احتياط      ديده

هاي مطروحه ممكن است از طـرف مسـؤالن مـركـزي                  شناسه
تان تـهـيـه       باني خود   برگزاري انتخابات و يا به كمك سازمان ديده       

 ؛)شده باشند
ي مورد نـظـر در      ي انتخاباتي كه شعبه  نام منطقه يا محدوده–  4

 آن واقع شده است؛ و 
 تعداد رأي دهندگان ثبت نام شده كه براي رأي گيري به آن             –  5

 . اند ي خاص مراجعه نموده شعبه
 

باناني كه قرار است نتايج واقعي را مورد نظارت قرار  هر يك از ديده
گيرد پيش از بـاز       دهند بايد در محلي كه شمارش آرا صورت مي      

اين نـاظـران     .   ها حاضر شده باشند     ي جمع آوري رأي     شدن جعبه 
بايد فرآيند شمارش آرا را دنبال نموده، بروز هر گونه خطا يا عـدم          
تطابق قانوني را ثبت و ضبط كرده و نتايج حاصل از شـمـارش را                

اين ناظران بايد چك ليستي را نيز پر نمايـنـد           .   جمع آوري نمايند  
 :شود كه شامل اطالعات زير مي)  را ببينيد3ي  پيوست شماره(
 
 بان گزارش دهنده؛  عنوان ديده– 1
  زمان مربوط به گزارش؛– 2
 هاي داده شده؛  تعداد كامل رأي– 3
هاي انتخاباتي و يا احـزاب        هاي دريافت شده توسط نامزد       رأي –  4

ها، احزاب سياسي و      مثالً نامزد ( سياسي شركت كننده در انتخابات      
 و) يا موارد مربوط به همه پرسي

بان مورد نظر نسبت به ارزيابـي          گزارشي از نظر شخصي ديده     –  5
درستي و صداقت فرآيند انتخاباتي و يا فرآيند شمارش در ايستگاه   

 . رأي گيري شخصي او
 

شان با مراكز       بانان بايد براي فرستادن اطالعات به دست آمده         ديده
 . شمارش و اعالم نتايج موازي آرا در اسرع وقت اقدام نمايند

تيم و گروه آمار دانان نيز بايد درست از همان شـب انـتـخـابـات                
ها را آنچنانكه در       ها و تجزيه و تحليل داده       مسؤليت طراحي نمونه  
ها   طراحي نمونه .   گيرند بر عهده داشته باشند      اختيار عموم قرار مي   

از جـملـه     ( ي انتخاب نـقـاط نـمـونـه              ي آنها به واسطه     و اندازه 
ي    ، درجـه   ) هاي رأي گيري و يا رأي دهندگان شخـصـي      ايستگاه

هاي اطمينان و روش شمـارش آرائـي كـه              دقت مورد نياز و بازه    
گروه آمار .   گيرند توسط دولت اتخاذ شده است، تحت تأثير قرار مي    

دانان همچنان بايد راهبردي را نيز براي مواجه شدن با تـعـويـض              
نقاط نمونه گيري تعيين نمايد كه بتوان از آن در جـايـي كـه                   
مشكالت نيروي انساني و يا مسائل مربوط به تداركات اعزام نـيـرو          

كند، اسـتـفـاده        استفاده از نقاط اصلي نمونه گيري جلوگيري مي       
 . نمود
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گزارش در رقابت با ساير منابع و يا به تأخيـر انـداخـتـن اعـالم                   
ها اگر نتايج به دست آمده از آنها همچنـان مـطـابـق بـا                    گزارش
 را   22شكل  ( هاي عمومي مردم نيست، كامالً آماده باشد          خواست
 . 59)ببينيد

مهم است به خاطر داشته باشيد كه يك شمارش و اعالم نـتـايـج               
پردازد كه ممكن اسـت در       موازي آرا تنها به بررسي مشكالتي مي      

جدول بندي و  .   حين فرآيند جدول بندي و اعالم نتايج روي دهند        
اي انجام پذيرند، در صورتي كـه         اعالم نتايجي كه به نحوه شايسته     

اي در فرآيند شمارش وجود داشته و يـا مشـكـالت               اشكاالت پايه 
جدي در روز انتخابات پيش آمده باشند، معني خاصي نخـواهـنـد          

بر اين، شمارش و اعالم نتايج موازي آرا بايد به عـنـوان      بنا.   داشت
تـر مـورد        بـانـي بـزرگ       ي ديده   قسمتي از يك تالش همه جانبه     

هاي تقويت چنيـن امـري در بـر              يكي از راه  .   مالحظه قرار گيرد  
هاي كيفي فرآيند تحت پوشش عملـيـات          گرفتن ارزش يابي جنبه   

نخسـتـيـن گـزارش       .   60باشد  شمارش و اعالم نتايج موازي آرا مي      
بانان شمارش و اعالم نتايج موازي آرا         تواند توسط ديده    مربوطه مي 
هاي رأي گيري چندين ساعت پس از زمان معين شـده           از ايستگاه 

هاي رأي، تهيـه و ارسـال           براي آغاز شمارش و باز كردن صندوق      
تواند چندين پرسش مركزي در مورد فرآيند         اين گزارش مي  .   شود

گزارش مربوط به شمـارش  .   61رأي گيري را مورد بررسي قرار دهد   
هائي را به چندين پرسش كمي مربـوط      تواند پاسخ   آرا همچنان مي  

هـا     اين گزارش .   هاي شمارشي شامل گردد     به رأي گيري و فرآيند    
هاي   توانند به جنبه    ها محاسبه شده و مي      ممكن است توسط رايانه   

. شمارش آراي مربوط به شمارش و اعالم نتايج موازي آرا بيافزايند          
عالوه بر اين، خود شمارش و اعالم نتايج موازي آرا بايستي توسط            

هـاي رأي      هائي از مالحظه گران و ناظران در پاي صندوق          گزارش
هاي مربوط به شمارش و اعالم نتايج موازي آرا           كه عضوي از نمونه   

اند نيز تكميل گردند تا به اين وسيله يك ارزيابي كـلـي از                  نبوده
 ).  را ببينيد23شكل (وقايع روز انتخابات به دست آيد 

ي روز انـتـخـابـات در           به دنبال يك كنفرانس مطبوعاتي در ميانه      
مورد موضوعات كيفي و نشست مطبوعاتي ديگري كه هـدف آن          
اعالم نتايج مربوط به روش شمارش و اعالم نتايج موازي آرا نسبت 

باني شمـا     باشد، ممكن است سازمان ديده      به وضعيت انتخابات مي   
اي براي بعد از رأي گيري را نيز برگزيند           ي بيانيه   طراحي و توسعه  

ي موقتي و سپس يـك گـزارش           كه شايد مشتمل بر يك اعالميه     
هـاي مـربـوط بـه ايـن              فعاليت.   باشد  كلي در مورد انتخابات مي    

هاي مربوط به بعد از انتخابات،  موضوعات در زير بخش ك، گزارش
 . اند تشريح شده

 
 

ي اطمينان از تـمـامـي         ي شما به نوعي بيشينه      گزارش توليد شده  
بر همين دليـل      بنا.   احزابي كه داراي منافعي هستند را جلب نمايد       

ي بيطرف را به عنـوان مـركـزي            بسيار عاقالنه است تا يك شعبه     
ي زمـان       براي اعالم نتايج، برگزاري هر يك از تبليغات مربـوطـه          

به منظور جلوگيري از ظاهر شدن در جائي خاصي به          ( بندي شده   
و به  )   ايد  اين مضمون كه شما خطاي محاسباتي را به انجام رسانده         

هاي عمليات    منظور آمادگي براي توضيح و يا دفاع از تمامي جنبه         
باني شما بايد براي مـقـاومـت           سازمان ديده .   خود، انتخاب نمائيد  
هاي احتمالي براي تعجيل در اعالم نتايـج و            نمودن در برابر فشار   
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اهميت يك شمارش سريع زماني مشخص شد كـه در           
 در شيلي، وزيـر كشـور         1988شب همه پرسي اكتبر     

هائي كه در مورد پخش سـريـع آرا        شيلي عليرغم قول 
شان داده بود، اعالم رسمـي          بالفاصله پس از اعالم شدن    

برخي از . جدول بندي و شمارش آرا را به تأخير انداخت
ترسيدند كه احتمال به كنترل در آوردن كلي نتايج انتخابات و             مردم از اين مي   

اعالم نتايج از طريق دو شمارش و اعالم نـتـايـج            .   يا ابطال كامل آن وجود دارد     
هاي حزبي مخالف و يك گروه بيطرف ديـگـر            موازي آراي گوناگون توسط گروه    

به اين واقعيت كمك نمود كه طرفداران كليدي پينوشه از جمله رهبران حزب             
طرفدار رژيم و اعضاي حزب حاكم جونتا دريافتند كه مبارزات تبليغاتي بـراي              

وزير كشور سر انـجـام در        .   موفقيت آميز بوده است   “   نه” به دست آوردن پاسخ     
 ساعت پس از آن كه شمارش آرا در شعبات اخذ رأي             6 بامداد يعني    2ساعت  

 . به پايان رسيده بود، نتايج را اعالم نمود

 22شكل 

 در پرو، ترانسپـارنسـيـا يـك       1995در انتخابات آوريل  
باني را براي هزاران ايستگـاه رأي گـيـري              تالش ديده 
در چارچـوب ايـن تـالش تـعـدادي از               .   بسيج نمود 

هاي اخذ رأي در شمارش و اعالم نتايج موازي آرا            شعبه
هاي شمارش و اعـالم       تمامي گروه .   در نظر گرفته شدند   

نـخـسـتـيـن      .   نتايج موازي آرا سه گزارش تحويل دادند      
ي    هائـي در بـاره       گرديد به پوشش پرسش گزارش كه هر روز صبح منتقل مي   
هاي رأي گيري از جمله اين كه آيا شعبـات       تنظيمات صورت گرفته در ايستگاه    

اند، نيروي انساني كافي و مواد و اشيـاء           اخذ رأي در مكانهاي درستي واقع شده      
الزم در اختيار شعبات هستند، ملزومات رأي دادن به صورت مخفي و غـيـره،                

ترانسپارنسيا يك كنفرانس خبري هر بعد از ظهر براي گزارش ايـن            .   پردازند  مي
نمايند كه شرايط قابليت ديده شدن سازمان را باال برده و اين              موارد بر گزار مي   

. نـمـايـد     هاي مربوط به خروج از رأي گيري مشخص مي          ها را از فعاليت     سازمان
گزارش ديگري نيز پس از اعالم نتايج مربوط به شمارش ارائه شده و سومـيـن                

 . شود باشد، روز پس از انتخابات به عموم ارائه مي گزارش كه بسيار جامع نيز مي

 23شكل 

 ف
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مـعـمـول،     هاي تصميم گيري غير مرسوم و نا ها و رويه   بستن روش 
بـانـي و يـا           شامل نمودن و يا عدم پذيرش اشخاص براي ديـده         

هـا و يـا          مشاركت در شنيدن جلسات فرجام خواهي شـكـايـت         
درست و مـواردي از ايـن            اي نا   هاي اداره نمودن به شيوه      نشست
 ؛)قبيل

 اعمال تالفي جويانه و يا تهديد شهروندان براي شـركـت در              –  2
انتخابات و يا رأي دادن به يك نامزد انتخاباتي مشخص و يا يـك               

 حزب سياسي شركت كننده؛
هائي كه ممكن است بر مسؤالن برگـزاري انـتـخـابـات                فشار –  3

اعمال شود تا بلكه نتايج واقعي رأي گيري را به نحو ديگري تغيير             
 دهند؛

هاي جمعي و خبري كـه نـمـايـانـگـر                هاي رسانه    جانبداري –  4
پـردازنـد كـه         هاي خبري است كه به پوشش اخباري مـي          رسانه

درست و دست     ي نا   شرايط پذيرش عمومي را نسبت به يك نتيجه       
 . نمايند كاري شده، تسهيل مي

 
چه كـامـالً شـايـعـه        (باني شما بايد روي موضوعاتي  سازمان ديده 

هاي خبري گزارش شده باشند و يا به طور رسمي  باشند، در رسانه  
تمركز نمايد كه   )   از طريق يك ساز و كار شكايتي ثبت شده باشند         

توان به كشـف      از آن جمله مي   ( كنند    جلوه مي “   قابل توجه و مهم   ” 
هاي مربوط به كنترل نتايـج را          هاي كلي اشاره نمود كه جنبه       الگو

دهـنـد و يـا آن دسـتـه از                  به شكلي سيستماتيك نمايش مي    
ي انتخابات را به شكلي فيزيكي تحت تأثـيـر            موضوعاتي كه نتيجه  

بان شما براي نـظـارت بـر            ي سازمان ديده    برنامه) .   دهند  قرار مي 
ي يك فهرست از      دوران پس از بر گزاري انتخابات بايد شامل تهيه        

هاي مربوط به موارد و مشكالتي باشد كه شما عالقه مـنـد               اولويت
هاي ويژه براي انجام تحقيقـات الزم در            ي گروه   به بررسي و تهيه   

 . 62شان هستيد  مورد
ي عملكـرد مسـؤالن      گروه نظارت شما بايد توجه نزديكي به نحوه 
ها  درست مانند فعاليت. رسمي انتخاباتي در اين دوران داشته باشد

و عمليات مربوط به دوران پيش از انتخابات، مسـؤالن رسـمـي               
هاي رسيده و يا منـازعـات         برگزاري كه در فرآيند بازنگري شكايت     

هـاي     موجود، اعالم مشروط و يا رسمي نتايج و تفـويـض نـامـزد         
ها، شركت دارند، موظف هستند كـه         انتخاباتي برگزيده شده بر كار    

هاي خود را با استناد به قوانين انتخاباتي موجود بـه انـجـام                  كار
هاي رسيـده     اين بدان معني است كه بايد تمامي شكايت       .   برسانند

. را به شكلي منصفانه، بيطرف و هدف گرا مورد باز بيني قرار دهند          
همچنان بايد دقت كافي را به منظور به اتمام رسـانـدن وظـايـف             

براي . شان در زمان مقرر و مشخص تعيين شده مبذول دارند   كاري
هاي جدي انتخابـاتـي وجـود          هائي كه در مورد تخطي      نمونه، ادعا 

هاي پس از برگزاري انتخابات معموالً با عدم قطعيـت زيـادي               روز
ي    هاي فراواني در زمـيـنـه    همراه هستند كه ممكن است با تأخير   

كامل در مورد نـتـايـج         اعالم شدن نتايج كلي انتخابات، اطالعات نا      
هـا بـه        هاي حل نشده كه در سيستم شكـايـت          انتخاباتي، چالش 

اند، شايعاتي در مورد اين كه پس از اعالم           صورت معلق باقي مانده   
ها و يـا      از جمله آشوب  ( نتايج چه اتفاقاتي ممكن است روي دهند        

در .   و مسائلي از اين قبيل، به وجـود آمـده بـاشـنـد               )   اعتراضات
تر رفتن سـطـح       هاي پس از انتخابات عدم قطعيت باعث باال         محيط

تـوانـد      تري مـي     تنش در جامعه شده و در سطوح و موارد جدي         
هاي انتخاباتي و      ها و مشكالت جدي در فرآيند       رسائي  زمينه ساز نا  

 . يا حتي اعمال خشونت آميز گردد
هـاي     ي نظارت بر تـوسـعـه    تواند به وسيله باني شما مي    گروه ديده 

هاي نظارتـي در       انجام شده پس از انتخابات عالوه بر ساير فعاليت        
مورد فرآيند جدول بندي و شمارش آرا اين عدم قطعـيـت و در                

آن چنان چه در باال نيز اشـاره  .  نتيجه سطوح تنش را كمينه سازد 
هاي مشخصي كه توجه ناظـران انـتـخـابـاتـي را                 گرديد، فعاليت 

 :باشند طلبند شامل موارد زير مي مي
 
ها و يا منـازعـات     فرآيند ثبت و ضبط نمودن و يا حل شكايت– 1

 ديگر؛
  اعالم نتايج شرطي و يا قطعي انتخابات؛– 2
هاي عمومي نسبت به نتايج انتخاباتي اعالم شـده از            واكنش –  3

هـاي   هاي دولتي، ارتش و نيرو طرف مؤسسات كليدي از قبيل نهاد   
ها يا احزاب سياسي و همچنين        هاي جمعي و گروه     انتظامي، رسانه 

 هاي شكست خورده در انتخابات؛  نامزد
 انتصاب مسؤالن رسمي انتخاب شده و به اجـرا گـذاشـتـن                –  4

 . موفقيت آميز موارد مربوط به همه پرسي
 

باني شما بايد نسبت به تهديدات مشخصي كه در مقابل            گروه ديده 
. آيند كامالً هوشيار بـاشـد       بر گزاري يك فرآيند منصفانه پيش مي      

 :شوند برخي از اين تهديدات شامل موارد زير مي
 
هـائـي كـه          عدم موفقيت در توافق با قوانين، مقررات و رويه         –  1

ها، جدول بندي نتايج، اعالم نتايج انتخـابـاتـي و              بازنگري شكايت 
نمايـنـد     ها به مسؤالن برگزيده شده را كنترل مي         تفويض مسؤليت 

ي از دست دادن زمانهاي تحويل، بـه كـار            براي نمونه به واسطه   ( 

88 
 ق

 ق هاي پس از انتخابات  توسعه

 باز نگري فرآيند در مورد ي  اجرا گذاشتن قانون و    ها، زير بخش مربوط به مبارزات تبليغاتي درمورد به مرحله         ها و بررسي   به منظور مباحثات مربوط به اين قبيل پژوهش        .  62
 . باني را ببينيد ي  ديده هاي ويژه روش

 راهنماي الف تا ي: بخش سوم



 

 . عنوان برنده انتخاب نموده است، قبول دارند يا نه
به عالوه، اين قبيل مؤسسات احتماالً به ثبت و ضبط وقـايـع در                

تواند مكملي براي دسـت       پردازند كه مي    طول فرآيند انتخاباتي مي   
براي نمونه، ممكن اسـت هـر        .   هاي گروه نظارتي شما باشند      يافته

ها به پردازش اطالعات در مورد يك تـخـطـي              يك از اين سازمان   
اي رخ داده است كـه گـروه           قانوني بپردازند كه احتماالً در منطقه     

در اين شـرايـط، الزم       .   باناني در آن جا داشته است      شما نيز ديده  
ي مربوطه تمامي مستنداتي را كـه در ايـن              است شما از مؤسسه   

زمينه دارند، نام افراد درگير در اين رويداد، يا كساني را كه شاهـد         
 . ها و مكانهاي مربوطه، درخواست نمائيد اند به همراه تاريخ آن بوده

باني شما مـمـكـن         در خالل دوران بعد از انتخابات، سازمان ديده       
است خود را در مقامي براي رسيدگي و ميـانـه داري در مـورد                  

ي سزاواري و شايستگـي در         به واسطه .   منازعات و مباحثات ببيند   
اختيار داشتن قابل اعتماد در مورد كيفيت برگزاري انتخـابـات و             

باني شما ممكن     نتايج رأي گيري و يا به دليل آن كه سازمان ديده          
است توسط احزاب شركت كننده در انتخابات به عنوان يك عضـو            

باني شما    اي و منصف شناخته شده باشد، گروه ديده         بيطرف، حرفه 
تواند در مقام كمك به رفع مناقشات و منازعات موجود مـيـان               مي

هاي داراي منافع در مبارزات انتخاباتـي و پـائـيـن آوردن                  گروه
بايد به خاطر داشته باشيـد كـه      .   احتمال بروز خشونت قرار بگيرد    

گـيـرد در        هر كس يا نهادي كه در مقام رفع مخاصمات قرار مي          
هاي يك نظاره گر مستقل و جـدا از             معرض عبور از حدود و مرز     

ي فـعـال در          موضوع و پيوستن به تعريف يك مشاركت كننـده        
بـانـي     از سوي ديگر، سازمان ديده    .   گيرد  فرآيند انتخاباتي، قرار مي   

ي    ي نتـيـجـه      شما ممكن است قرار گرفتن در مقام تعيين كننده        
ي بجا و مناسب از اطالعات و          مخاصمات انتخاباتي را يك استفاده    

موقعيت سازماني خود بداند و آن را به عـنـوان مـانـعـي بـراي                    
 . 63هاي خود براي دستيابي به اهداف آينده در نظر نگيرد توانائي

ها كم رنگ گردنـد   دارند نبايد در طول فرآيند رسيدگي به شكايت     
. تا زماني كه در مورد نتايج انتخاباتي تعيين تكليف شـده بـاشـد              

همخواني با قوانين همچنان به معني آن است كه مسؤالن رسمـي   
مورد بحث بايد بدون هيچ توجهي به ساليق و عاليق شـخـصـي،             
نتايج رسمي را به تأئيد رسانده و اعالم نمايند و به عالوه كساني را 

 . اند در دفاتر كاري خود تفويض كنند كه در انتخابات برگزيده شده
ي انتخابات قرار دارنـد        مسؤالني كه در مقام تصميم گيري و اداره       

هر گونه ابطال در نـتـايـج،         .   نيز بايد مورد نظارت ويژه قرار گيرند      
هاي عـمـده در اعـالم         تغييرات موجود براي نتايج ابتدائي، تأخير 

نتايج به دست آمده، و در شرايط بسـيـار افـراطـي و شـديـد،                     
درخواست برگزاري يك انتخابات تكميلي و يا رأي گيري مجددي          

 . را مورد ارزيابي قرار دهيد
دست آخر اين كه، نظارت نزديكي به سطح شفافيتي كه تـوسـط            

در خالل اين . شود، داشته باشيد برگزار كنندگان انتخابات ارائه مي
باني   دوران بسيار حساس از مراحل فرآيند انتخاباتي، سازمان ديده        

بانان وظـايـف       شما بايد در نظر داشته باشد كه آيا دسترسي ديده         
گوناگون مسؤالن رسمي، بدون هيچ گونه توجيهي، تغيير نموده و          

 . اند يا نه يا محدود شده
باني عملـكـرد سـايـر          همچنين گروه نظارتي شما الزم است ديده      

هاي انتظامي و ارتشـي و         مؤسسات شامل احزاب سياسي، بخش  
الزم است به صورت فعالي بـه       .   هاي گروهي را در نظر بگيرد       رسانه

بسيار .   ها در مورد انتخابات بپردازيد      كسب اطالعات از اين سازمان    
هـا     سود مند خواهد بود كه اطالع حاصل نمائيد كه اين سـازمـان   

چگونه فرآيند انتخاباتي را مورد باز بيني قرار داده و يا قصـد در                
نشان دادن هر گونه عكس العملي نسبت به نتايج مورد انـتـظـار               

توانيد براي نمايندگان نيروي انتظامي و        به عنوان نمونه، مي   .   دارند
ساير قواي ارتشي اين پرسش را مطرح نمائيد كـه آيـا نـتـايـج                   

هاي معترض به وضع حـاكـم را بـه              انتخاباتي را كه يكي از نامزد     
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 هاي  فعاليت
  پس از انتخابات

  گزارشهاي پس از انتخابات –ك 
  مالحظات نهائي –گ 

باني انتـخـابـاتـي        هاي بسيار مرسوم بعد از هر ديده        يكي از فعاليت  
. موفقي، قسمت كردن اطالعات گرد آوري شده در مورد آن اسـت           

آن چنان كه در زير بخش گذشته نيز مطرح گـرديـد، يـكـي از                  
هاي اصلي بروز فشار و معضالت در دوران بـعـد از هـر                     منشاء

ي در      اي نـتـيـجـه       انتخاباتي عدم قطعيت است كه به طور عمده       
در نـتـيـجـه،       .   كـامـل اسـت       دقيق و نا    اختيار داشتن اطالعات نا   

هاي گروه نظارت شما براي گرد آوري و گزارش اطـالعـات               تالش
تواند به عنوان نخستين گام مهم در مبارزه و           صحيح و متعادل مي   

مقابله با عدم قطعيت مذكور و باال بردن چشم انداز براي دستيابي            
هاي   گزارش.   آيد  به يك انتخابات صلح آميز و قانوني به حساب مي         

تواند در صورتي كه نتايج بـه دسـت آمـده از                 شما همچنان مي  
انتخابات مشروعيت كافي را داشته باشند در پذيرش آنها تـوسـط            

ها در صـورتـي كـه         به همين شكل اين گزارش .   عموم مؤثر باشد  
اي رخ داده و فرآيند انتخابات بسيار پرسش          هاي بسيار عمده    تقلب

بر انگيز باشند توانائي ترغيب عموم به عدم پذيرش انتخـابـات را              
 . باشند دارا مي

باني شما در مـورد گـرد آوري             روش كاري مربوط به گروه ديده     
هاي گوناگـون بـا بـرگـزار            اطالعات بايد مبتني بر انجام مصاحبه     

كنندگان رسمي انتخابات، نمايندگان احزاب سيـاسـي، نـاظـران            
هائي باشد كه به هر نحوي به مشكل پـيـش             مستقل و ساير شاهد   

به عالوه، آن چـه بـه طـور           .   اند  آمده و يا كل رويداد مرتبط بوده      
باني شما بايـد      اي از اهميت بر خوردار است آن كه گروه ديده           ويژه

هاي ارائـه   در پي بنيان نهادن شواهد و مشاهداتي باشد كه گزارش         
اگر سازمان شما در    .   نمايند  شده را تقويت نموده و يا بي اعتبار مي        

تان و يا ساير  باني خود  انتقاد و بازنگري شديد مشاهدات گروه ديده      
هاي سازماني شـمـا       هائي كه بر اساس آنها تجزيه و تحليل         گزارش

صورت گرفته است كوتاهي نمايد، ممكن است در يـابـيـد كـه                 
كه در زير بخش آينده     ( ي شما     هاي آينده   ها و ساير فعاليت     گزارش

در معرض اين خطر هستند كـه بـا           )   به آنها پرداخته خواهد شد    
 . گيرند اعتبار كمي مورد بازنگري مردم قرار مي

به همان شكلي . قسمت نمودن اطالعات يك فرآيند دو سويه است
هاي مـربـوط بـه جـمـع آوري               هاي گذشته به راه     كه زير بخش  

انتخابات و تجزيه و تحليل آنها پرداخته شد، اين زير بخش نيز به             
اي كه بايد مطابق آن نشر يابـنـد           چگونگي پخش اطالعات و نحوه    

 . 64پردازد مي
 

 انواع گزارش
هاي مربـوط بـه رأي گـيـري و                پس از به اتمام رسيدن فرآيند     

تواند به اشكال گوناگـون و     باني شما مي شمارش آرا، سازمان ديده 
در زمانهاي متنوعي به پخش اطالعاتي كه تا به حال گـرد آوري               

 ك
 گزارشهاي پس از انتخابات 

 ك
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گردد كه ممكن است شـواهـدي بـه       باني شما در مواقعي مي   ديده
كامـل، خـام يـا          هاي پيشين شما را نا      تان برسد كه گزارش     دست

 .دقيق ارزيابي نمايد نا
باني شما اين امكان را دارد كه هر گونـه            در همان حال گروه ديده    

هـاي     كافي احتمالي را كه در بـيـانـيـه           خطاي ابتدائي و يا دقت نا     
پيشين به كار برده است تصحيح نموده و جزئيات بيشتري را در              

دقيق گذشته، در گزارش نهـائـي خـود            كامل و نا    مورد اطالعات نا  
ها   تواند هفته   چنين گزارشي كه مي   .   تصحيح نمايد )   گزارش كامل ( 

ها پس از انتخابات ارائه گردد، بايد تمامي اطالعاتـي را              و بلكه ماه  
هـاي     كه مربوط به درك صيحيح از فرآيند رأي گيري و فعالـيـت       

باني شما است از جمله هر گونه باز تاب نهائي و يـا            سازمان ديده 
 . دانيد، تدارك ديده و تهيه نمايد اي را كه مناسب مي توصيه
ي مـحـكـمـي         عمدتاً پيوست تكميل كننده    65هاي شفاهي   گزارش

آيند، هر چند كه نيازي به        هاي مكتوب به حساب مي      براي گزارش 
هـاي    گزارش.   ها وجود ندارد    ي هم زمان اين دو نوع از گزارش         ارائه

تري نسبـت بـه انـواع           توانند در زمان بسيار كوتاه      شفاهي كه مي  
باشند  شان تهيه گردند، به طور ويژه در زماني سود مند مي          مكتوب

باني شما قرار است يك پيغام فوري يا پاسخـي بـه               كه گروه ديده  
همچنين طبيعت . هاي در حال جريان به عموم عرضه نمايد رويداد

هاي شفاهي اين امكان را براي شـمـا            ي گزارش   فوري و دو طرفه   
هاي مطرح    نمايد كه بر موارد مهم تأكيد نموده و پرسش          فراهم مي 

 . شده از طرف مخاطبان خود را پاسخ گوئيد
 

 ي گزارشها  تحليل اطالعات و تهيه
باني شـمـا       در صورتي كه اطالعات نشر شده توسط سازمان ديده        

هاي پـس از        ي گزارش   دقيق، هدف گرا و قابل تأئيد باشند، ارائه       
انتخابات فرصت بسيار خوبي را براي گروه نظارتي شـمـا فـراهـم               

نمايد كه از طريق آن به تقويت اعتبار و نفوذ سـازمـان خـود                  مي
بنا بر اين بسيار مهم است كه دقت كافي را در تشخيص            .   بپردازيد

هاي شخصي كـه بـر اسـاس          هاي موجود و برداشت     ميان واقعيت 
بـا ايـن     .   اند، مبذول داريـد      هاي جانبدارانه به دست آمده      قضاوت

تواننـد    هاي شخصي نمي    وجود، اين بدان معني نيست كه برداشت      
 . تأثيري روي ارزيابي كلي سازمان شما از انتخابات داشته باشند

 را   4ي    هاي نمونه در پيوست شماره      گزارش( نموده است، بپردازد    
 ).ببينيد

قاعدتاً نبايـد   ( اي كوتاه     ي پس از انتخابات معموالً نوشته       يك بيانيه 
هـاي     اي از فعـالـيـت    است كه خالصه)   بيشتر از چند صفحه باشد    

شان را داشته باشيـد،         باني و در صورتي كه قصد ارائه        سازمان ديده 
هاي شما از فرآيند انتخاباتي را به صـورت           ها و ارزيابي    دست يافته 

هائي در مـورد      در برخي موارد نيز، توصيه    .   نمايد  مكتوب عرضه مي  
ي اصـالح       چگونگي رفع و رجوع مباحثات و يا مواردي در زمينه         

به منظور ياري رسـانـدن بـه      .  فرآيند نيز ممكن است اضافه شوند 
رأي دهندگان و احزاب سياسي براي ارزيابي فرآيند انتخابـاتـي و       
كسب اطمينان از اين كه اطالعات در اختيار شما ارزش خبري و             

دهـنـد،      كيفي خود را با گذشت مدت زمان زيادي از دست نمـي           
ي پس از انتخابات      ي يك بيانيه    باني شما بايد به ارائه      سازمان ديده 

ي    معموالً در فاصله( ها شمارش شدند      بالفاصله پس از آن كه رأي     
اي بـراي    اين كار به طور ويژه    .   بپردازد)    ساعت پس از انتخابات    48

ي گزينشي و     ي سريع و پر نيرو در مورد يك واقعه          ايجاد يك نقطه  
باني   هاي ديده   گروه.   يا يك مشكل پيش آمده، سودمند خواهد بود       

ي ابتدائي پيـش از آن كـه             ي يك بيانيه    عمدتاً به تشريح و ارائه    
نتايج رسمي انتخابات به صورت رسمـي بـه تـأئـيـد بـرسـنـد،                   

 . پردازند مي
هـاي بـعـد از           تر از بيانـيـه      ي جامع كه عمدتاً طوالني      يك بيانيه 

انتخابات هستند براي تشريح جزئيات بيشتـر در مـورد دسـت               
باني شما و يا      ها و يا نتايج به دست آمده توسط سازمان ديده           يافته
از جـملـه     ( ي وقايعي كه هنوز در حال انجـام هسـتـنـد                 درباره

اند، تصميم گـيـري در          ها و منازعاتي كه هنوز حل نشده        شكايت
هاي موجود بـراي تـحـت          مورد بعضي مشكالت مشخص، وحشت    

. رونـد    به كـار مـي      )   تأثير قرار دادن نتايج و مواردي از اين قبيل      
ي پس از انتخابات و اما پيش از  چنين گزارشي عموماً بعد از بيانيه     

كه زمان بيشتري را نيز بـه        ( تري    گزارش نهائي كه به شكل جامع     
 . گردد مطرح خواهد شد، ارائه مي) خود اختصاص خواهد داد

ي پس از     بيانيه( هاي مذكور     ي هر يك از گزارش      هنگام نشر و ارائه   
، سازمان شما الزم است تصريح نمـايـد         ) ي جامع   انتخابات و بيانيه  

بـا مـورد     .   كه مطالب مطرح شده در هر دوي آنها ابتدائي هستند         
ها يا    تأئيد قرار دادن و اهميت دادن به اين واقعيت كه اين گزارش           

مطالب نهائي نبوده و يا ممكن است كامل نـبـاشـنـد، سـازمـان                 
يابد كه به نشر و توزيع اخـبـار و              باني شما اين امكان را مي       ديده

موضوعات ارزشمند خود در يك زمان قابل قـبـول در صـورتـي                
هـاي     بپردازد كه هم زمان حق ايجاد تغييرات الزم در دست يافته       

خود و يا اعمال تغييرات در آنها در صورت لـزوم را در آيـنـده،                   
اين امر باعث حفظ اعتبار و آبـروي سـازمـان              .   دارد  محفوظ مي 
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  كيفي  ارزيابي
هائي كه هم        هاي كيفي از نتايج تحليل           ارزيابي

مالحظات شخصي و هم نسبي را مورد استفاده قرار           
  .گردد دهند منتج مي مي
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افتد، ارزيابـي نـمـائـيـد         سياسي كلي كه انتخابات درآن اتفاق مي 
 ). را ببينيد24شكل (

هاي خـود را        باني شما بايد تعيين نمايد كه گزارش        سازمان ديده 
هـاي     دريافـت كـنـنـده      .   66كند  براي ارائه به چه كساني تهيه مي      

ها شامل مسؤالن رسمي برگزاري انتـخـابـات،           سياسي اين گزارش  
هـاي   مانند قاضي( افرادي كه به طور مستقل اختيار بازنگري دارند        

، رهبران احزاب سياسي، ساير ناظران و مالحظه كنندگـان          ) دادگاه
ي بعدي بايد بـه       در مرحله .   باشند  هاي جمعي مي    انتخابات و رسانه  

خواهيد از طريق آن پيام       اي بپردازيد كه مي     تعيين رسانه و وسيله   
 . خود را به مردم منتقل نمائيد

اي بـه مسـؤالن          همچنين ممكن است بخواهيد با ارسال نـامـه        
ي اختيار و كساني كه مسؤليتي بـه عـهـده دارنـد و يـا                    دارنده
هائي از آن نامه به افرادي كه ممكن است عالقه مند باشند و               كپي

. ها را نيز در جريان قرار دهـيـد          همچنين رسانه، ساير افراد و گروه     
ي گزارش دهـي   هاي سه گانه تواند براي تمامي روش    اين روش مي  

از نظـر   .   شان پرداخته شد، به كار گرفته شوند          كه در باال به تشريح    
هاي تبليغاتي، اگر اقدام به انتقال و نشر ايـن اطـالعـات از                  جبنه

طريق يك كنفرانس مطبوعاتي بنمائيد، مقدار توجهي كه سازمان         
تـوانـد تـا درجـه          باني شما از مردم دريافت خواهد نمود مي     ديده

هـاي     يك كنفرانس مطبوعاتي دست يافـتـه      .   مطلوبي افزايش يابد  
باني شما را در اختيار عموم مردم قرار داده و فرصتي             سازمان ديده 
آورد كه عكـس گـرفـتـه و             هاي گروهي فراهم مي     را براي رسانه  

هاي مشـخـصـي را          هاي تصويري تهيه نموده و يا پرسش        گزارش

هائي كه به صـورت        هاي آرا، رأي    هاي كمي از جمله برگه      مشخصه
هاي مربوط به مشاركت مردم در        اند و يا نرخ     ابتدائي شمارش شده  

رأي گيري، به خودي خود، اطالعات كافي را براي ارزيابي فرآينـد            
رأي گيري و يا كسب اطمينان از صداقت و امانت مربوط به نتايج             

باني شما بـايـد       در نتيجه، سازمان ديده   .   نمايند  انتخابات، تهيه نمي  
 . هاي خود نمايد سعي در تدارك اجزاي كيفي به گزارش

باني شما    هاي كيفي، الزم است گروه ديده       ي ارزيابي   به منظور ارائه  
نخست به نحوي شخصي سعي در ارزيابي طبيعت يك فـرآيـنـد              

براي نمـونـه، در     ) .    را ببينيد13ي  تعريف شماره( مورد نظر نمايد   
ي    پايان چك ليست مربوط به يك روز انتخابات در يك شـعـبـه              

بانان غالباً به ثبت و ضبط ارزش يـابـي              مورد نظر اخذ رأي، ديده    
بـراي انـجـام      .   پردازنـد   خود نسبت به فرآيند انتخابات مي       عمومي

توان از آنها خواست تا فرآيند رأي گيري خـود را     چنين كاري مي 
هيچ گونه مشكلي وجود نـداشـت؛     )   الف:   ( هاي به يكي از مشخصه 

مشكالت جدي  )   پ( مشكالت اندك و جزئي به وجود آمدند؛        )   ب( 
مشـكـالت جـدي كـه         )   ت( با تأثيرات متوسط پيش آمدند؛ يـا         

تواند كل فرآيند انتخابات را بي اعتبار نمايند اتفاق افـتـادنـد،                مي
 . تقسيم بندي و شناسائي نمايند

باني شما سـعـي در      تر اين كه، الزم است سازمان ديده    دوم و مهم  
هاي كمي و كيفي خود نمايد، وقتـي      تعيين تأثيرات جمعي تحليل   

تـعـيـيـن     .   ها با هم ارائه شونـد       كه قرار است هر دوي اين گزارش      
هـاي     چنين چيزي نياز مند آن است كه شما تأثير دست يـافـتـه          

ها را به نسبت يكديگر و همچنين بافت          شخصي يا تجزيه و تحليل    

93 

در نظر بگيريد كه ايجاد رعب و وحشت وضعيت مربوط به نتايج حاصل از روز رأي گيري را در شهري كه سازمـان                       
شما چگونه بروز چنين مشكلـي  .   پردازد، تحت تأثير قرار داده است       اش مي   باني شما به نظارت فرآيند انتخاباتي       ديده

 كنيد؟ را تجزيه و تحليل مي
 
هائي كه ممكن است تحت تأثير قرار گـرفـتـه        به صورتي هدف گرا سعي خود را براي كمي نمودن تعداد رأي          –  1

 . اند  رأي تحت تأثير قرار گرفته1000 يا 10آيا . باشند قرار دهيد
، ) از جمله تقلب و يا سر در گمي رأي دهندگان         ( باني شما مالحظه نموده است         در مقايسه با تمامي مشكالت ديگري كه سازمان ديده         –  2

آيا رأي دهندگان موضوع پيش آمده را تـا حـدي             .   اي كه ارعاب ايجاد شده انتخابات را تحت تأثير قرار داده است را در نظر بگيريد                 درجه
اي    ي آن تأثير قابل مالحظه اند كه ممكن است در نتيجه شان نداشته باشد يا به حدي ترسيده    اند كه اثري روي تصميم گيري       ديده گرفته   نا

 ؟)هاي اخذ رأي از جمله عدم حضور رأي دهندگان پاي صندوق(در نتيجه حاصل شده باشد 
آيا تهديد اعـمـال   .   ي محيط سياسي، تاريخ و اجتماعي فراگير بوده است        ي مورد بحث تا چه حد در محدوده          در نظر بگيريد كه مسأله     –  3

يـا بـه     ) تري كه جا افتاده و صلح آميز هستند باشد هاي كهنسال آن جنان كه قاعدتاً بايد در مردمساالري(شده به شدت غير معمول است  
 ؟)هاي خود در يك جنگ داخلي رها شده است براي نمونه در كشوري كه به تازگي از در گيري(افتد  تري اتفاق مي طور مرسوم

ي انتخاباتي را ممكن است تحت تأثير قرار دهد تعيين  ي يك حوزه ي مذكور نتايج حاصل در محدوده  درجاتي را كه مطابق آنها مسأله     –  4
آيا ارعاب مورد نظر به طور عملي و فيزيكي نتايج انتخابات را تحت تأثير قرار داده است؟ اگر رأي دهندگان به اين شكل ترسـانـده                          .   نمائيد

 نشده بودند آيا ممكن بود كه نامزد انتخاباتي ديگري برنده شود؟
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 ك
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ي مدني، راه اندازي      هاي بيطرف براي شكل دهي جامعه        گروه –  2
ي   هاي مردم را براي توسعه      ها و خواسته    هاي مياني كه نياز     سازمان

يك دولت خوب و احترام براي حقوق بشر بسيج نموده و بـيـان                
 كنند، مورد نياز هستند؛  مي
اند   باني انتخابات گرد هم آمده      اي از مردم كه براي ديده        شبكه –  3

توانند براي تكميل اهداف اساسي ديگري براي تقويت سيستم           مي
 . مردمساالرانه انتقال يابند

 
بـدون  .   هاي موجود در اين راه نيز قابل مالحظه هسـتـنـد              چالش

حضور انتخاباتي در افق زماني مشخص، امكانات مالي كافي بـراي           
هاي كاركنان و فضاي اداري در اختيار سـازمـان            پرداخت دستمزد 

همچنين اشتياق افـراد بـراي       .   شوند پديد مي باني شما نيز نا    ديده
هاي داوطلبانه و وقف زمان و انرژي خود براي سـازمـان         انجام كار 

به همين دليل است كه براي بقـاي يـك           .   نيز تحليل خواهد رفت   
سازمان بايد دستور كاري مشخص برگزيده شود كه به يك نـيـاز              

ي    شناخته شده پاسخ گفته، از منابع موجود و در اختيار استفـاده           
الزم را به عمل آورده و انجمني از داوطلبان را براي مشاركـت در         

 . هاي تعريف شده تشويق نمايد ي تالش كار و ادامه
هاي پس از برگزاري      براي به دست آوردن تمركز الزم روي فعاليت       

باني شما ممكن اسـت در پـي يـافـتـن                 انتخابات، سازمان ديده  
هاي ديگري باشد كه برخي از آنهـا شـامـل مـوارد زيـر                    فعاليت

 :شوند مي
 
 تجزيه و تحليل و طرفداري از ايجاد اصالحات در قـوانـيـن                –  1

هاي موجود، از جمله آنهائي كه        انتخاباتي يا ساير قوانين و سياست     
هاي انتخاباتي و شفافيت موجـود        به مشاركت شهروندان در فرآيند    

 هاي دولتي؛ در فعاليت
هاي مدني    هاي آموزشي روي مسؤليت      به انجام رساندن برنامه    –  2

 هاي مردمساالرانه؛ و فرآيند
) و يا كاركنان آنهـا    ( هاي فني به مسؤالن قضائي        ي كمك    ارائه –  3

 و مسؤالن دولتي؛
  ارزيابي عملكرد مسؤالن قضائي؛– 4
باني مسائل مربوط به حقوق بشر و موارد وابسـتـه بـه                  ديده –  5

 حقوق مدني؛
هائي از جامعه كه       تالش براي افزايش مشاركت سياسي بخش      –  6

هاي اجتماعي ماننـد     به هر نحوي در اقليت هستند كه شامل گروه        
 باشند؛ هاي قومي مي زنان، يا اقليت

هـاي گـروهـي در           باني منصفانه بودن عملكرد رسانـه        ديده –  7
 ي جديد؛ هاي تعيين شده شان با احزاب سياسي و سياست  رفتار

  تشويق دولت به مسؤليت پذيري و صداقت؛ يا– 8
 . تقويت امكان گفتگو ميان شهروندان در سطوح محلي و ملي– 9

 . مطرح كنند
ي عـمـومـي صـادر كـنـيـد،              ايد كه يك بيانيه     اگر انتخاب نموده  

براي نمونه، اگـر سـازمـان        .   زمانبندي درست آن بسيار مهم است     
اي را در روز انتخابات مطرح  كامل و نپخته ي نا باني شما بيانيه ديده

هاي قانونـي را در فـرآيـنـد            نموده كه شناسائي برخي از تخطي     
نمايد، ممكن اسـت بـا ايـن كـار خـود                   انتخابات شناسائي مي  

. شهروندان را نسبت به عدم شركت در رأي گيري ترغيب نمائـيـد       
هاي انتـخـابـاتـي از          ي تخطي   از سوي ديگر، اگر با وجود مالحظه      

اي صادر نكنيد، ممكـن اسـت مسـؤالن بـرگـزار                 قانون، اعالميه 
ي عـمـلـكـرد        هاي جانبدار را به ادامه   ي انتخابات و يا گروه      كننده

 . درست خود تشويق كنيد موجه و نا نا
باني  زماني كه رأي گيري به پايان رسيد، ممكن است سازمان ديده

شما زير فشار قرار گيرد كه در اسرع وقت و بدون در نظر گرفتـن               
ها و تجزيه و تحليل شـمـا بـه              اين كه آيا مراحل گرد آوري داده      
اي ارائـه      ي مشخص و نهائي شده      پايان رسيده است يا نه، اعالميه     

اي را بدون در اختيار داشتن اطالعات         اگر شما چنين بيانيه   .   دهيد
ي مورد نـظـر        نمائيد، بايد روي اين مهم كه بيانيه        كافي صادر مي  

كامل است تأكيد ورزيده و اعالم كنيد كه قصد منتـشـر كـردن                 نا
راه حل بهتر آن اسـت كـه       .  ي آن داريد ي ديگري در ادامه  بيانيه

هاي روز     اي به منظور ارزيابي فعاليت      پيش از اعالم هر گونه بيانيه     
انتخابات، به جمع آوري اطالعات از منابع مهم و قابل اعتمادي از          
سراسر كشور و صرفنظر از اين كه ممكن است چه مقـدار طـول               

 . بكشد بپردازيد

باني با موفقيت به پايـان رسـيـد،            هاي ديده   پس از آن كه فعاليت    
سازمان شما ممكن است بخواهد در نظر بگيرد كه آيا قصد ادامـه             

هاي خود را شايد تحت عنوان مأموريتـي ديـگـر              دادن به فعاليت  
هاي سازماني كه به جهت تكميل آنها         داشته و يا حاال كه مسؤليت     

باني تشكيل شده است با موفقيت به پايان رسيده است،          گروه ديده 
 .خيال از هم پاشيدن ساختار سازماني خود را دارد

عوامل مطرح شده در زير ممكن است به اين تصميم گيري شـمـا            
 :مربوط باشند

 
 يك انتخابات به خودي خود شرايط الزم براي امنـيـت يـك      –  1

هـاي يـك        سيستم سياسي مردمساالرانه و يا بر پا سازي فرآينـد    
ي آزاد را تحت وجدان و رفتار شهروندي را تضمين ننموده             جامعه

 دهد؛ ي گزار را نيز گواهي نمي و حتي پايان دوره
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هائي بپـردازد كـه تـعـيـيـن              ي سياست   شما به طراحي و توسعه    
تان الزم اسـت ارتـبـاطـات            كنند آيا نيروي انساني در اختيار       مي

 . باني قطع نمايند يا نه شان را به گروه ديده  رسمي
از طرف ديگر، آنچنانكه در باال گفته شد، نبايد از نظر دور نمائيـد              

توانند و بـايـد نـقـش           هاي مستقل و بيطرف مدني مي       كه سازمان 
  بنا.   ي حيات يك مردمساالري بازي نمايند       بسيار مهمي در چرخه   

بر اين، در حاليكه برخي از رهبران و اعضاي سازمان شما ممـكـن             
هـاي سـيـاسـي         است كار مستقيم براي دولت و يا احزاب و گروه         

هاي فـراوانـي       داشته باشند، نبايد فراموش كنند كه ياري و كمك        
اي كه به تازگي انتخاب       نيز براي حمايت از مؤسسات مردمساالرانه     

اند و همچنين براي تدارك انتخابات آينده وجـود خـواهـد                شده
 . داشت

موارد فراوان ديگري نيز در مورد اين كه پس از به اتمام رسانـدن              
باني انتخابات، نيروي كاري در اختيار سـازمـان چـه              فرآيند ديده 

برخي از اين كار كـنـان       .   هاي ممكن است بنمايند، وجود دارد       كار
هاي وابستـه     هاي دولتي به نهاد     ممكن است براي مشاركت در كار     

ها به نوعي به خدمتگزاران عـمـومـي     تمامي كشور.   به آن بپيوندند  
صادق و با استعداد نياز دارند، به ويژه وقتي كه كشور مورد نظر در 

آن دسته از اعضاي مشغول بـه       .   ي يك فرآيند گذار نيز باشد       ميانه
باني شما كه نيت خوب خود را در خالل بـه              كار در سازمان ديده   
اند ممـكـن      هاي نظارتي خود به اثبات رسانده       انجام رساندن تالش  

هاي رسمي در دولت و زندگي مدني مناسب          است براي احراز مقام   
به منظور محافظت از شـهـرت    .   بوده و با آغوشي باز پذيرفته شوند      

باني شما به بيطرفي درست خواهد بود اگر سـازمـان             سازمان ديده 
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 98 باني شرايط قانوني و حقوقي براي انتخابات و ديده  - 1پيوست 
 باني شرايط قانوني و حقوقي براي انتخابات و ديده

 
 

 المللي مربوط به حقوق بشر بر گرفته شده از مستندات بين
امنيت و  )   سابقاً كنفرانس ( المللي مانند سازمان ملل متحد، سازمان اياالت آمريكا، سازمان اتحاد آفريقا و سازمان                هاي بين   در خالل قرن گذشته، سازمان    

.  مـانـد  شان با توجه و عنايت به حقوق اساسي بشر، به ياد خواهند     هاي عضو   شان در نگارش اصول مربوط به دولت          هاي  هاي اروپا به خاطر تالش      همكاري
 . دشون ها و ساير موارد اين چنين در رابطه با موضوع حقوق بشرتحت عنوان مستندات شناخته مي ها، همايش ها، نشست ها، فصل ها، بيانيه اعالميه
 در آن هاي بر شمرده شده اند در واقع مسؤليت گذاشتن احترام و ابراز حمايت از حداقل استاندارد    هاي عضوي كه امضاي اين مستندات را پذيرفته         كشور

بـراي  .   انـد    باني و مشاركت در انتخابات متمركز شـده  موارد اقتباس شده در پيوست حاضر بر روي شرايط مربوط به برگزاري، ديده.  اند را بر عهده گرفته 
به شـكـلـي     .   اند  ، آزادي بيان و آزادي مربوط به تشكيل اجتماعات به طور كامل بيان شده             ) غير مغرضانه يا جانبدارانه   ( نمونه، اصول ابتدائي برخورد برابر      

 رسميت شان از طريق اعالم رأي مخفي را به  ي امور كشور اي حقوق عمومي مردم براي مشاركت در اداره مشابه، بيشتر مستنداتي كه به طور بيان كننده
بـانـي      هاي اخيري كه رخ داده است، حق مشاركت كساني كـه قصـد ديـده                  با مورد تأئيد قرار دادن پيشرفت     .   گنجند  شناسند نيز در اين مقوله مي       مي

 از مستندات مربوط به مالقات كپنهاگ از كنفرانسي در     8ي    به طور ويژه، بند شماره    ( هاي انتخاباتي را دارند نيز به اين مجموعه اضافه شده است              فرآيند
بـانـي    به عنوان يك ناظر، سازمان ديده) .   باشد را مالحظه نمائيد هاي اروپائي مي هاي كشور هاي امنيت و مشاركت مورد ابعاد بشري كه از سري كنفرانس   
 . تان نسبت به پذيرش كدام يك از اين موارد توافق نموده است شما بايد تعيين نمايد كه كشور متبوع

 اسـت،    هاي انتخابـاتـي     در صورتي كه گروه نظارت شما در پي طرفداري نمودن از اصالات قانوني، دفاع از حقوق ناظران انتخاباتي يا ارزش يابي فرآيند                     
كامالً واضح است كه اگر كشور متبوع شما يكي از اين مستندات به خصوص . باشند آشنائي با شرايط ملحوظ شده در اين مستندات معموالً سود مند مي

بـا ايـن     .   باني شما امكان اتكا به شرايط قانوني مربوط به آن سند ويژه به عنوان اختيار حقوقي را خواهد داشـت                      را به امضا رسانده است، سازمان ديده      
اين واقعيت تواند با استناد به  باني شما هنوز مي تان يكي از اين شرايط خاص را به تأئيد رسمي نرسانده است، سازمان ديده وجود، حتي اگر كشور متبوع 

 . المللي رسيده و از مقبوليت فرا مليتي برخوردار است از حضور چنين مستنداتي بهره بگيرد كه موارد مذكور به تأئيد چندين مقام و كشور بين
 

 هاي بومي باني شرايط نمونه براي ديده
نخستين آنها كه مربوط به ترجمه و تفسيري از بند          .   پردازد  ي دو نمونه از قوانين مربوط به ناظران بومي انتخابات مي            اين بخش از پيوست حاضر به ارائه      

هاي بومي  آورد كه به طور واضحي به سازمان  است، مثال خوبي را براي يك شرط قانوني فراهم مي1992 از قانون انتخابات بومي در روماني در سال 51
ي چـنـيـن شـرطـي             آيا قانون انتخابات در كشور متبوع شما در بر گيرنده.   نمايد باني فرآيند انتخاباتي را اعطا مي       غير دولتي و غير طرفدار، حق ديده      

 باشد؟ مي
 باشد، يك شرط تنظيم كننده است كه توسط كميسيون انتخابات در آفريقاي جنوبي و در                بانان مطرح مي    شرط دوم كه به عنوان روش كاري براي ديده        

 در آفـريـقـاي      1994در خالل انتخابات سال     .    در اين كشور طراحي شده و به تأئيد رسيده است          1993پي كميسيون اجرائي انتخابات مستقل در سال        
بانان مربوط به احـزاب       عالوه بر ديده  ( هاي غير دولتي و غير طرفدار بومي          ها و گروه    جنوبي، قوانين مربوط به انتخابات به شدت حقوق مربوط به سازمان          

ي عملكرد خـود را بـه           بانان قرار است شيوه     ي اين واقعيات بودند كه چگونه ديده        اين مقرارت، در عوض توضيح دهنده     .   را محفوظ نگه داشت   )   سياسي
اين قاعده از آن جائي بسيـار  .   تر فرآيند كلي انتخابات را تضمين كنند    شان و در ابعادي وسيع        ها  شكلي تنظيم و هدايت كنند كه درستي و امانت فعاليت         

از جمله حفظ بيطرفي، نمايش مستندات شناسائي، تطبيق كامل با قوانين و مواردي             ( هاي كاري نوشته شده بر اين قواعد          قابل مثال زدن است كه شرح     
بانان به فرآيند انتخاباتي را نداشته و هيچ مانعي در قدرت و توانائي ناظران را براي به  در هيچ شكلي قصد در محدود كردن دسترسي ديده)   از اين دست  

 .نمايد ي اجرا گذاشتن و تبليغ براي يك ارزش يابي كامل و جامع ايجاد نمي عرصه
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 ي عمومي حقوق بشر بيانيه
 

 2بند 
ها،   هاي سياسي و فلسفي، مليت و يا اصليت اجتماعي، دارائي            هر كسي بدون هيچ گونه استثنائي از جمله نژاد، رنگ، زبان، تمايالت مذهبي، ديد گاه                

 . شوند ي حاضر ارائه مي هائي است كه در بيانيه هاي مربوط به تولد و موارد ديگري از اين دست، سزاوار دارندگي تمامي حقوق و آزادي مشخصه
اي كه    هالمللي مربوط به كشور و يا محدود        اي و يا بين     ي قانوني منطقه    اي بر اساس موقعيت سياسي، محدوده       ي متمايز كننده  عالوه بر آن، هيچ مشخصه 

يت هاي دولتي و يا هر گونه محدود        ي مورد نظر مستقل بوده، تحت تكلف و اختيار بخش           شخص مورد نظر به آن تعلق دارد، صرفنظر از اين كه محدوده           
 . شود قانوني ديگري باشد، براي موارد مذكور در اين بيانيه در نظر گرفته نمي

 
 8بند 

شده اي كه به او اعطا        هائي كه حقوق اساسي متعلقه      ي توانمند ملي براي كار      هاي بررسي كننده    ي مؤثر حقوق خود را توسط گروه        هر كسي حق مطالبه   
 . باشد است را به هر نحوي ضايع كرده است، به كمك قانون اساسي و ساير قواعد قابل اجرا دارا مي

 
 21بند 

 .باشد ي نمايندگاني دارا مي ي كشور خود را به طور مستقيم و يا از طريق انتخاب آزادانه  هر كسي حق مشاركت در اداره– 1
 
 .باشد اش دارا مي  هر كسي حق دسترسي برابر به خدمات عمومي را در كشور– 2
 
مي اي مساوي و عمو     اي كه به گونه     ي برگزاري انتخابات واقعي و دوره       ها به واسطه    هاي مردم بايد اساس اختيارات دولت باشد؛ اين خواست           خواست – 3

 . شوند هاي رأي گيري آزاد مشابه برگزار مي هاي مخفي و يا فرآيند ي اخذ رأي براي تمامي افراد جامعه در نظر گرفته شده است و به واسطه
 

 المللي در مورد حقوق مدني و سياسي ميثاق بين
 

 2بند 
نمايند كه تمامي حقوق شناخته شده توسط ميثاق مورد نظر را بدون اعمال هيچ                  ي ميثاق جهاني حاضر تعهد مي       هاي پذيرنده    هر يك از كشور    – 1

ربوط به  هاي م   ها، مشخصه   هاي سياسي و فلسفي، مليت و يا اصليت اجتماعي، دارائي           گونه استثنائي از جمله نژاد، رنگ، زبان، تمايالت مذهبي، ديد گاه          
 .تولد و موارد ديگري از اين دست، مورد احترام داده و ضمانت انجام آنها را در قبال تمامي افراد جامعه بر عهده بگيرند

 
ده نمايند كه در صورتي كه قواعد قانوني و حقوقي موجود شرايط الزم را فراهم نياور                ي ميثاق جهاني حاضر تعهد مي       هاي پذيرنده    هر يك از كشور    – 2

قوقي و  هاي قانون اساسي و با شرايط ملحوظ در ميثاق جهاني حاضر براي اتخاذ اين قواعد و قوانين ح                     هاي الزم را در هماهنگي با فرآيند        باشند، گام 
 .قانوني و يا هر گونه مقررات ضروري ديگري براي كارآمد سازي حقوق به رسميت شناخته شده در ميثاق جهاني حاضر، بردارند

 
 :كند ي ميثاق جهاني حاضر تعهد مي هاي پذيرنده  هر يك از كشور– 3

اي كه در اين مجموعه به رسميت شناخته شده است، مورد تجاوز و                شان به شيوه      هاي  تضمين نمايد كه تمامي كساني كه حقوق يا آزادي        ) الف(
ي كشور قرار داشته باشند،       هاي صورت پذيرفته توسط كساني كه در رأس امور دولتي و اداره              تخطي قرار گرفته باشد، صرفنظر از اين كه تخطي        

 امكان در خواست اقدامات جبراني كارآمد و مؤثري را داشته باشند؛
نمايند حق عملي ساختن آن را از طريق مقامات صاحب اختيار              تضمين نمايد كه هر كسي از افراد جامعه كه چنين جبراني را مطالبه مي               ) ب(

قانوني، اداري و قضائي يا هر مقام صاحب اختيار ديگري كه توسط نظام قضائي و حقوقي كشور مورد نظر تعيين شده است، داشته باشند و اين                            
 كه امكانات الزم براي جبران قانوني مورد نظرتوسعه يابند؛

هاي صورت گرفته را در صورت به         تضمين نمايد كه مقامات صاحب اختيار مورد نظر امكان اعمال قانوني اقدامات الزم براي جبران تخطي                 ) پ(
 . تأئيد رسيدن داشته باشند
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 25بند 
هاي غير معقول ديگر، بايد حق و          به آنها اشاره شده است و بدون محدوديت        2اي كه در بند       هاي متمايز كننده    هر شهروندي بدون هيچ يك از مشخصه      

 :فرصت الزم را داشته باشد
 اند را داشته باشد؛ كه در انجام امور عمومي به طور مستقيم و يا از طريق نمايندگاني كه به طور آزاد انتخاب شده) الف(
ي امكانات برابر و عمومي براي همه افراد جامعه فراهم شده و از طريق رأي مخفي به                     اي كه به واسطه     كه در خالل انتخاباتي واقعي و دوره       ) ب(

 ي خواست انتخاب كنندگان ملحوظ شده است، انتخاب شده و يا انتخاب نمايد؛ رسد و در آن امكان بيان آزادانه انجام مي
 . اش دسترسي به خدمات عمومي داشته باشد كه مطابق شرايط عمومي برابري در كشور متبوع) پ(

 
 هاي اعمال شده بر اساس نژاد المللي در مورد حذف تمامي اشكال تبعيض ميثاق بين

 
  5بند 

نمايند كه از هر گونه تبعيض نژادي         المللي تعهد مي    ي اين ميثاق بين     هاي پذيرنده   اند، كشور    تبيين شده  2هاي اساسي كه در اصل        در هماهنگي با اجبار   
د، اش جلوگيري به عمل آورده و در صورت وجود در حذف آنها بكوشند و حق هر كسي را بدون هيچ گونه تبعيضي بر اساس نژا  در تمامي اشكال و انواع 

 :رنگ، اصليت قومي يا ملي، در برابري در مقابل قانون تضمين نموده و امكان لذت بردن از حقوق مشخص زير را به طور خاص فراهم آورد
. . . 

 بر اساس امكان دسترسي     – براي رأي دادن و شركت به عنوان نامزد انتخاباتي           –حقوق سياسي به ويژه حقوق مربوط به شركت در انتخابات           ) پ(
برابر و عمومي و به منظور مشاركت در امور مربوط به دولت همچنين به انجام رساندن امور عمومي در هر سطحي و دسترسي داشتن به خدمات                            

 ...عمومي
 
 هاي اعمال شده بر عليه زنان ميثاق حذف تمامي اشكال تبعيض 
 

  7بند 
ان در  ش    المللي حاضر بايستي تمامي اقدامات الزم را براي حذف تبعيضات موجود عليه زنان در زندگي عمومي و سياسي                   ي ميثاق بين  هاي پذيرنده  كشور

 :باشند ها در شرايطي برابر با مردان از حقوق زير برخوردار مي كشور مورد نظر اعمال نموده و به طور ويژه اطمينان حاصل نمايند كه زن
هاي انتخاباتي عمومي را      هاي عمومي رأي داده و مشروعيت الزم براي نامزدي در تمامي موقعيت               ها و همه پرسي     كه در تمامي انتخابات   ) الف(

 داشته باشند؛
هاي دولت و به اجرا گذاشتن آنها و در اختيار داشتن دفاتر عمومي و به اجرا گذاشتن تمامي                       كه در صورت بندي و فرموله كردن سياست        ) ب(

 هاي عمومي در تمامي سطوح دولت را داشته باشند؛ عمليات
هاي مربوط به زندگي سياسي و عمومي در كشور           هائي كه روي به انجام رساندن فعاليت        هاي غير دولتي و انجمن      كه حق مشاركت در سازمان    ) پ(

 .اند را داشته باشند متمركز شده
 

 ميثاق حقوق سياسي زنان
 

  1بند 
 .هاي كشور را در شرايطي برابر با مردان و به دور از هر گونه تبعيضي داشته باشند زنان بايد امكان دادن رأي در تمامي انتخابات

 
  2بند 

شرايطي هاي انتخاباتي براي انتخابت افراد منتخب عموم، تعيين شده توسط قوانين ملي را بر اساس          زنان بايد امكان حضور و نامزدي در تمامي موقعيت 
 .مساوي با مردان و به دور از هر گونه تبعيضي داشته باشند

 
 3بند 

اند را    هزنان بايد امكان در اختيار داشتن موقيعت و دفتر اجرائي براي به انجام رساندن تمامي وظايف عمومي دولتي را كه توسط قوانين ملي تعيين شد                         
 .در شرايطي برابر با مردان و به دور از هر گونه تبعيضي داشته باشند

 باني شرايط قانوني و حقوقي براي انتخابات و ديده  - 1پيوست 
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 المللي حقوق بشر اقتباسي از مستندات بين

 ي سه از شش صفحه
 

 ي آفريقائي در مورد حقوق مردم و بشر بيانيه
 

 13بند 
 شرايط  ي نمايندگان مورد نظر خود را مطابق        ي كشور خود را، به طور مستقيم و يا از طريق انتخاب آزادانه              هر شهروندي حق مشاركت آزادانه در اداره      

 .اش، خواهد داشت مندرج در قوانين كشور متبوع
 

 )1990اروشا (ي آفريقائي در مورد مشاركت مردمي در توسعه و انتقال  بيانيه
... 
هاي مردمي و مشاركت كامل مردمان ساكن كشور مورد نظر،            هاي در حال شكل گيري نتوانند بدون حمايت         نمائيم كه ملت     ما اطمينان حاصل مي    – 7

 .ساخته شوند
 
يرد ي انسان مدارقرار بگ     هاي آفريقا بايستي هدف غائي و بسيار با اهميت توسعه           هاي توسعه ملت     بنا بر اين، ما هيچ شكي نداريم كه در قلب هدف           – 8

ي شان و مشاركت كامل و كارآمد تمام          هاي زندگي   نمايد تا صحت و بهبود وضعيت مردم از طريق نگه داشتن پيشرفت استاندارد              كه اطمينان حاصل مي   
 و نظر شان مورد توجه  هاي مربوط به كشور متبوع ها و فرآيند هاي سياسي، برنامه ساكنان كشور در ترسيم و همراهي نمودن در به تحقق پيوستن توسعه

 .قرار گيرد
 
ئي از  ايم كه به منظور دستيابي به اهداف مطرح شده در باال نياز مبرمي به هدايت مجدد منابع در اختيار براي استقالل و خود كفا                           ما متقاعد شده   – 9

 . شان، وجود خواهد داشت  هاي توسعه يك سو و از سوي ديگر تقويت نمودن مردم به منظور تعيين مسير و ماهيت يا محتواي برنامه
 

مشاركت مردمي، به عنوان ابزاري براي      . باشد  ي رسيدن به آن مي      ي ما، مشاركت مردمي هم هدف و هم وسيله           مطابق ديدگاه خالصانه و صادقانه     – 10
ي تنظيم شده توسط مردم و اشتياق مردمي براي پذيرش             هاي توسعه   ي مورد نياز براي تعهدات جمعي به منظور تعيين فرآيند            توسعه نيروي محركه  

 . بيند ها را فراهم آورده و تدارك مي هاي اجتماعي براي اجراي اين قبيل برنامه هاي گروهي و صرف انرژي برخي ايثار
 

ي    ما عميقاً بر اين باور هستيم كه مشاركت مردمي در اساس توانمند سازي مردم به منظور در گير نمودن كارآمد خود در خلق ساختار و توسعه                           – 11
رساند و    هائي است كه اهداف همگي مردم را تأمين نموده و همچنين در همان حال به شكل كارآمدي به فرآيند توسعه كمك مي                         ها و برنامه    سياست

هاي سياسي به منظور فراهم آوردن شرايط آزادي          بنا بر اين، بايد گشايشي براي فرآيند      . نمايد  اي تقسيم مي    منافع به دست آمده را نيز به شكل عادالنه        
هاي  ها و انجمن هاي به وجود آمده روي مسائل و همچنين كسب اطمينان از مشاركت كارآمد مردم و سازمان ها، پذيرش اجماع نظر عقايد، تحمل تفاوت

المللي به خلق شرايط الزم براي        ي بين   نمايد كه هم دولت كشور مورد نظر و هم جامعه            دستيابي به چنين هدفي اقتضا مي     . شان، ايجاد گردد      گروهي
اين امر نيز   . هاي اقتصادي و اجتماعي زندگي، تسهيل نمايند        ي توانمند سازي پرداخته و مشاركت مردمي كارآمد را در جنبه            شكل گيري چنين برنامه   

هاي جامعه را  ي بروز و رشد مردمساالري و مشاركت كامل توسط تمامي بخش خود مستلزم آن است كه سيستم سياسي تا حدي متحول شده كه اجازه
 . بدهد

 
 هاي آفريقا به عنوان يك      ي ملت   ها بايستي بيشترين اولويت را در كل جامعه          اجماع نظر اين كنفرانس بر آنست كه دستيابي به مشاركت كامل زن        – 12

 ...هاي آفريقائي، از آن خود نمايد هاي رأس كار در كشور مجموعه و به طور ويژه در ميان دولت
... 
 

يابند، الزم است     ي خود را به شكل معني داري مي           ما بر اين باور هستيم كه به منظور تأمين شرايطي كه در آن فرصت مشاركت در توسعه                     – 17
 . شان از قيد رعب و وحشت به طور كامل تضمين گردد  شان براي بيان عقايد و رهائي  آزادي

... 
 

 . نمائيم باني مشاركت عمومي مردم در آفريقا را تأكيد مي هاي مربوط به ديده  ما لزوم فوري همراه شدن مردم در انجام فعاليت– 24
 
 
 

 د.م.كتاب راهنماي م
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 المللي حقوق بشر اقتباسي از مستندات بين

 ي چهار از شش صفحه
 

 ي آمريكائي مربوط به حقوق و وظايف انسان  بيانيه
 

 20بند 
ي   ي كشور خود، به طور مستقيم و يا از طريق انتخاب آزادانه               هر كسي از افراد جامعه كه از ظرفيت قانوني بر خوردار است، حق مشاركت در اداره                  

دارا اي و آزاد برگزار گردد را         هاي مردمي كه بايد توسط فرآيند رأي گيري مخفي و به شكلي صادقانه، دوره                 نمايندگان، و شركت جستن در انتخابات     
 . باشد مي

 
 32بند 

باشد در صورتي كه شخص مورد نظر به شكلي قانوني امكان             هاي مردمي كشوري كه وي تبعيت آن را دارا مي           ي هر كسي است كه در انتخابات        وظيفه
 . آن را داشته باشد، شركت نمايد

 
 34بند 

ي كشور متبوع خود، حضور       ي هر كسي است كه در صورت انتخاب شدن توسط يك رأي گيري مردمي براي خدمت در اداره                   به همين صورت وظيفه   ... 
 .در دفتر دولتي كه براي آن برگزيده شده است را بپذيرد

 
  38بند 

هاي سياسي كه مطابق قانون به شكلي انحصاري براي شهروندان دولتي در نظر گرفته شده است                  ي هر كسي است كه از مشاركت در فعاليت          اين وظيفه 
 . شود، سر باز زند كه وي براي آن بيگانه محسوب مي

 
 همايش آمريكائي در مورد حقوق بشر

 
 23بند 

 :هاي مطرح شده در زير بهره مند خواهد بود هر شهروندي از حقوق و فرصت) 1(
 هاي عمومي به شكلي مستقيم و يا از طريق انتخاب نمايندگان خود، مشاركت نمايد؛ كه در انجام فعاليت) الف(
اي مساوي و عمومي      اي كه به گونه     ي برگزاري انتخابات واقعي و دوره       ها شركت نموده و يا از طريق انتخاباتي كه به واسطه            كه در رأي گيري   ) ب(

ي خواست رأي دهندگان را تضمين        اي كه بيان آزادانه     هاي مخفي به شيوه     براي تمامي افراد جامعه در نظر گرفته شده است و به صورت اخذ رأي             
 نمايد، برگزيده شود؛  مي

 . اش دسترسي داشته باشد كه تحت شرايط عمومي برابري، به خدمات عمومي ارائه شده در كشور) پ(
بان، هائي كه به آنها اشاره گرديد را تنها بر اساس سن، مليت، محل سكونت، ز                تواند اعمال و اجراي قانوني مربوط به حقوق و فرصت        قانون كشور مي) 2( 

ار هاي شهروندي و رواني، يا قوانين تصويب شده توسط يك دادگاه داراي صالحيت در امور جنائي، مورد تنظيمات ويژه قر سطح سواد و آموزش، ظرفيت
 . دهد

 
  كپنهاگ1990سند مربوط به نشست كنفرانس ابعاد انساني در سال 

هاي شركت كننده در ديدار مذكور، اين كه حضور مردمساالري چند حزبي و حاكميت قانون براي كسب اطمينان از احترام براي حقوق بشر و                             كشور
هاي   ي ارتباطات انساني و تصميمات اتخاذ شده ديگري كه در مورد موضوعات مربوط به حقوق انساني و بيانيه                         هاي اساسي انسان، توسعه      آزادي

شان در مورد ايده        هاي شركت كننده تعهداتي را كه از طرف هر يك از اعضا               به اين ترتيب، كشور   . اش اساسي است را به رسميت شناختند         مربوطه
هاي مشخص و مشتركي      هاي سياسي ابراز شده بود و همچنين تصميم گيري           هاي مورد انتظار از مردمساالري و همچنين تكثر و گوناگوني گرايش             آل

 . كه براي شكل دهي جوامع مردمساالر بر اساس وجود انتخابات آزاد و حاكميت قانون اتخاذ نموده بودند، مورد استقبال قرار دادند
... 

ر هاي اساسي و حقوق بش      هاي اجتماعي در مورد آزادي      المللي به منظور تقويت احترام و افزايش سود مندي          هاي شركت كننده در اين نشست بين       كشور
و به جهت تقويت روابط ميان انسĤنها و حل مشكالت مربوط به موضوعات حقوق بشري، در مورد به انجام رساندن موارد مطرح شده در زير توافق                                

 :نمودند
... 
ها به عالوه اهميت تكثر       اين كشور . دهند كه مردمساالري يك عنصر ذاتي و همراه با برقراري حاكميت قانون است               آنها دوباره مورد تأئيد قرار مي     ) 3(

 . شناسند هاي سياسي را به رسميت مي ي سازمان گرائي و وجود افكار و آراي گوناگون در جامعه با توجه و مالحظه

 باني شرايط قانوني و حقوقي براي انتخابات و ديده  - 1پيوست 
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 المللي حقوق بشر اقتباسي از مستندات بين

 ي پنج از شش صفحه
 
ي آن دسته از عناصر عدالتي هستند كه براي بـيـان و ابـراز كـامـل                      كنند كه موارد مطرح شده در زير در زمره          آنها با به صورت رسمي اعالم مي      )   5( 

 :باشند پذير تمامي انسĤنها ضروري و اساسي مي هاي منتج شده و حقوق برابر و جدائي نا شرافت
 هاي رأي گيري مشابه و تحت شرايطي كه ي جمع آوري آراي مخفي يا ساير رويه هاي زماني معقول و به واسطه برگزاري انتخابات آزاد كه در بازه)   5.1( 

 ي اجرا در آمده است؛ شان به شكلي عملي به عرصه  در آنها بيان آزاد عقايد رأي دهندگان در مورد انتخاب نمايندگان
... 
هائي كه با قـانـون هـم       ي دولت و مسؤالن صاحب اختيار عمومي به منظور تطابق نمودن با قانون اساسي و عمل نمودن بر اساس رويكرد                    وظيفه)   5.3( 

 خواني داشته باشند؛
 شان يكسان نشده باشند؛   وجود يك جدائي روشن ميان دولت و احزاب سياسي فعال؛ به طور ويژه آن كه احزاب سياسي با دولت متبوع) 5.4(
... 
. گيرندتمامي افراد در برابر قانون يكسان بوده و به شكلي برابر و سزاوار آن هستند كه به دور از هر گونه تبعيضي توسط قانون مورد حمايت قرار ب)   5.9( 

ض كه در   در اين خصوص، قانون هر گونه تبعيض و جانبداري را ممنوع اعالم نموده و حمايت برابر و مؤثر تمامي افراد جامعه را در مقابل هر گونه تبعي        
 نمايد؛ اي باشد تضمين مي هر زمينه

يـب  ي اداري دارا هستند تا به اين ترتـ  هاي اتخاذ شده  هاي كار آمدي را براي داد خواهي و فرياد رسي در مقابل تصميم              تمامي افراد جامعه ابزار   )   5.10( 
 ضمانتي براي گذاشتن احترام به حقوق اساسي و تضمين درستي و امانت قانوني وجود داشته باشد؛

ي اداري بر عليه يك شخص بايد به طور كاملي قابل توجيه بوده و حتماً به عنوان يك قاعده نمايانگر جبرآنهاي معمول و    تصميمات اتخاذ شده)   5.11( 
 ...در اختيار باشند

 
اي  هاي دوره ي برگزاري انتخابات هاي مردم كه به صورتي آزاد و عادالنه به واسطه دارند كه خواست هاي شركت كننده در اين نشست اعالم مي دولت) 6(

هاي شركت كـنـنـده حـق           مطابق همين امر، دولت   .   آيند  ها به حساب مي     گردند پايگاه اصلي اقتدار، اختيار و مشروعيت تمامي دولت          و درست بيان مي   
 بـه    ي نمايندگاني كـه  شان چه به صورت مستقيم و يا به واسطه  ي دولت كشور متبوع     هاي اجتماعي در اداره     شان را براي پذيرش نقش        شهروندان كشور 

 . شناسند اند، به رسميت مي هاي انتخاباتي بر گزيده شده صورتي آزاد و از طريق فرآيند
 
هاي شركت كننده انـجـام    ي اختيارات و اقتدار دولت به خدمت گرفته شده است، كشور براي كسب اطمينان از اين كه خواست مردم به عنوان پايه         )   7( 

 :گيرند موارد مشروح در زير را بر عهده مي
 هاي زماني معقول آن چنان كه توسط قانون تعيين شده است؛ هاي آزاد در بازه برگزاري انتخابات) 7.1(
ي رأي گيري عمومـي مـورد      ي قضائي ملي، به صورتي آزاد و به واسطه      هاي موجود در دست كم، يك مجموعه        دادن اين اجازه كه تمامي كرسي     )   7.2( 

 بحث و جدل قرار گيرد؛
 كسب اطمينان از پوششي برابر و عمومي براي تمامي شهروندان واجد شرايط قانوني؛) 7.3(
شوند و اين كه آراي مـذكـور بـه           هاي رأي گيري آزاد داده مي ي يكي ديگر از روش كسب اطمينان از اين كه آرا به صورتي مخفي يا به واسطه)  7.4( 

 گردند؛ ي عموم قرار گيرد، گزارش مي شان در معرض استفاده  صورتي صادقانه شمرده شده و به شكلي كه نتايج رسمي
هاي سياسي و عمومي به صورت فردي و يا از طريق انتخاب نمايندگاني  ها و مقام احترام گذاشتن به حقوق شهروندان براي دنبال نمودن موقعيت   )   7.5( 

 هاي خود به دور از هر گونه تبعيض و جانبداري؛ از احزاب سياسي يا سازمان
ها  هاي سياسي خود و تدارك چنين سازمان ي احزاب سياسي و يا ساير سازمان ها به منظور بر پا سازي آزادانه احترام گذاشتن به حق افراد و گروه) 7.6(

ه در مقابل   هاي قانوني الزم به منظور توانمند سازي آنها براي رقابت نمودن با يكديگر بر اساس رفتاري برابر و منصفان                    و احزاب سياسي به همراه ضمانت     
 قانون و از طريق مسؤالن صاحب اختيار؛

كسب اطمينان از اين كه قوانين و سياستگذاري عمومي در جهت اجازه دادن به مبارزات تبليغاتي سياسي كه در يك محيط و فضاي منصفانه و    )   7.7( 
هـا و       ي ديـدگـاه       هاي سياسي از ابـراز آزادانـه         آزاد كار نمايند كه در آن نه اعمال اداري، خشونت و نه ارعاب و تهديد مانع عملكرد احزاب و نامزد              

جـازات،  شان يا جلوگيري از رأي دهندگان از ياد گيري و به مورد بحث گذاشتن آنها يا از رأي دادن آزادانه و عاري از ترس و وحشـت يـا مـ                                   ها  توانائي
 شوند؛ نمي

هاي جمعي بر اساس يك مبناي غـيـر            ي شرايطي كه مطابق آن هيچ مانع اداري و قانوني در راه دسترسي بدون اشكال و بي مانع به رسانه                     تهيه)   7.8( 
 هاي گزينشي هستند وجود نداشته باشد؛ هاي سياسي و اشخاصي كه مشتاق مشاركت نمودن در فرآيند تبعيضي براي تمامي گروه

نصوب ي قانون در دفاتر مربوطه م هاي انتخاباتي كه تعداد آراي الزم براي احراز مقامي را به دست آورند به واسطه      كسب اطمينان از اين كه نامزد     )   7.9( 
اي قانون ه ي حكم قانوني ديگري كه در مطابقت رويه گرديده و مجاز به باقي ماندن در آن مقام باشند تا زماني كه دوران آن منقضي شده و يا به واسطه

 . اساسي و پارلماني مردمساالرانه به پايان بيانجامد
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 المللي حقوق بشر اقتباسي از مستندات بين

 ي شش از شش صفحه
  
تواند باعث باال رفتن سطح فرآيند گزينشي براي          دهند كه حضور ناظران بومي و خارجي مي         هاي شركت كننده مورد توجه و مالحظه قرار مي          كشور)   8( 

هاي مشاركت كننده در نشست سي اس سي اي  بانان تمامي كشور آنها در نتيجه، از ناظران و ديده .   شوند  هاي شود كه انتخابات در آنها بر گزار مي          دولت
آورند كه با شركت در        هاي خصوصي مناسبي كه ممكن است عالقه مند به انجام چنين كاري باشند دعوت به عمل مي                  و هر يك از مؤسسات و سازمان      

آنها همچنـيـن تـالش       .   ي معين شده توسط قانون، بپردازند       شان، در حوزه و محدوده        انتخابات به نظارت بر جريان پيشرفت انتخابات ملي كشور متبوع         
 . دارند اند، مبذول مي كافي براي تأمين نمودن دسترسي مشابهي به منتجات انتخابات تحت سطوح ملي نگه داشته شده

... 
 
هاي اسـاسـي بشـر و         در باز تأئيد تعهد خود نسبت به كسب اطمينان كار آمدي از حقوق افراد براي شناسائي و عملكرد در مورد حقوق و آزادي)   10( 

ننده هاي شركت ك شان، كشور  هاي انجمني به همراه ديگران براي تبليغ و حمايت از خود همراهي نمودن به صورتي فعال از طريق اشخاص و يا در گروه
 :در اين نشست تعهدات خود را نسبت به انجام موارد زير ابراز نمودند

ي انجمني كه به آن تعلق دارند، احترام گذاشته و اين كار را به منظور جستجو، دريافت و    به حقوق افراد چه به صورت فردي و چه در محدوده)   10.1( 
 برسانند؛ها و اطالعات به انجام  هاي اساسي، از جمله حقوق نشر و پخش اين ديدگاه ها و اطالعات مربوط به حقوق بشر و آزادي ي ديد گاه نشر آزادانه

... 
هاي مختلف، شامل حق شكـل   ها و انجمن ي اجرا در آوردن حق خود براي تشكيل گروه ي به عرصه كسب اطمينان از اين كه افراد جامعه اجازه )   10.3( 

 هاي اساسـي انسـانـي        هاي غير دولتي كه در پي تبليغ و حمايت از حقوق بشر و آزادي               دهي، پيوستن به و داشتن مشاركت مؤثر و كار آمد در سازمان           
 باني حقوق بشر را داشته باشند؛ هاي ديده هاي خريد و فروش و گروه هستند، از قبيل اتحاديه

هاي مشابه و داشتن ارتباطـات بـا           ها براي داشتن دسترسي بدون هيچ قيد و شرط و مانعي به گروه              ها و سازمان    اجازه دادن به اعضاي آن گروه     )   10.4( 
هاي الزم بـا      المللي به منظور در گير نمودن آنها با تبادالت اطالعاتي، ارتباطات و مشاركت              هاي بين   آنها در داخل و خارج از كشور و همچنين با سازمان          

هـاي اسـاسـي انسـان،           ها براي درخواست، دريافت و به كار گيري در جهت تحقق هدف توسعه و حمايت از حقوق بشر و آزادي                     ها و سازمان    اين گروه 
 المللي آن چنان كه مطابق قانون تدارك ديده شده است؛ هاي مالي داوطلبانه از منابع ملي و بين دريافت هدايا و كمك

... 
 
هاي مشروع انساني كه  ي اجرا در آوردن تمامي حقوق بشر و آزادي نمايند كه به عرصه هاي شركت كننده در اين نشست اطمينان كسب مي كشور)   24( 

 باشند مگر در مواردي كه توسط قانون تدارك ديده شـده بـاشـد و بـا           شان پرداخته شد مشمول هيچ گونه استثنا و محدوديتي نمي    در باال به توضيح   
المللـي    ق بين المللي موجود ، به ويژه ميثا       هاي كشور مورد نظر با قوانين بين        المللي حقوق بشر، محدوديت     ي بين   المللي كشور به ويژه بيانيه      تعهدات بين 

هاي شركت كننـده در ايـن        كشور.   آيند ي استثنا به حساب مي ها به مثابه اين قبيل محدوديت.   در مورد حقوق سياسي و مدني همخواني داشته باشند        
ايند، نم  هاي مذكور مورد سوء استفاده قرار نگرفته و به شكلي خودسرانه و اختياري به كار گرفته نشوند اطمينان حاصل مي                     نشست از اين كه محدوديت    

 . هاي كارآمد اجرائي اين حقوق چيزي كسر ننمايد پذيرد از جنبه ها صورت مي اما بسيار مهم است كه هر گونه اقدامي كه از طرف كشور
 

باشد و  ها بايد به يكي از اهداف مشروح در قانون به كار گرفته شده مربوط                 ي مردمساالر هر گونه محدوديتي در مورد اين حقوق و آزادي            در يك جامعه  
 . به طور مستقيم با هدف قانون مذكور تناسب داشته باشد

 
 اش هاي اساسي به ميثاق اروپائي براي حمايت از حقوق بشر و آزادي) 1ي  شماره(ي  عهد نامه

 
  3بند 

 رأي گيري   ي  هاي زماني معقول و به واسطه       هاي آزاد و منصفانه در بازه       نمايند كه به برگزاري انتخابات      احزاب مشاركت كننده در اين عهد نامه تعهد مي        
 . مخفي تحت شرايطي بپردازند كه در آن از آزادي بيان نظر مردم در انتخاب مباني قضائي كسب اطمينان شده باشد

 باني شرايط قانوني و حقوقي براي انتخابات و ديده  - 1پيوست 
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 بانهاي محلي ي شرايط الزم براي ديده نمونه

 ي يك از يك صفحه
 

 هاي محلي قوانين مربوط به انتخابات
 پارلمان

  1992روماني، 
 

 51بند 
 . اند، صورت بپذيرد كه براي اين منظور مورد تأئيد قرار گرفته) بومي(تواند با حضور ناظران خارجي و رومانيائي  هاي رأي گيري مي عمليات... 

شان     هاي غير دولتي كه به صورت قانوني به ثبت رسيده و ايجاد شده و تنها هدف                    اعتبار ناظران رومانيائي ممكن است به نمايندگان قانوني سازمان         
 . باشد، اعطا گردد حمايت از حقوق بشر مي

 . توانند كساني را نامزد اين كار بنمايئد كه عضو حزب و يا سازمان سياسي ديگري نيستند هائي تنها مي چنين سازمان
 . تواند توسط كميسيون مركزي انتخاباتي مورد پرسش قرار گيرد اعتبار ناظران رومانيائي مي

 ها و افراد صاحب صالحيت در حفظ و اجراي          ي رأي گيري در هر يك از شعبات اخذ رأي، كساني كه توسط گروه                به غير از اعضاي گروه برگزار كننده      
مربوط هاي عمومي     اند، روزنامه نگاران و نمايندگان مطبوعاتي رومانيائي و يا خارجي، هيچ كس ديگري نبايد در محوطه                  اين قانون معتبر شناخته شده    

 . ي الزم براي به انجام رساندن عمليات رأي گيري، باقي بماند هاي اخذ رأي، بيش از زمان تعيين شده به رأي گيري و يا ايستگاه
 
 

 بانان قوانين اجرائي براي ديده
 مقررات موجود براي كميسيون مستقل انتخاباتي 

  1994آفريقاي جنوبي، 
 

 پيش گفتار
 . اند مورد توجه و اجرا قرار گيرد باناني كه با كميسيون مذكور ثبت نام نموده هاي نظارتي و ديده  اين مقررات بايد توسط تمامي گروه– 1
بانان توسط كميسيون ميان داري شده، با صداقت و             هاي ديده    هدف از اين مقررات آن خواهد بود تا از اين اطمينان حاصل نمايد كه فعاليت                   – 2

 . شود هاي انتخاباتي در ميان گذاشته مي ها و گزينه ي مردم در فرآيند درستي به انجام رسيده و با عامه
 

 قوانين اجرائي
ه اجرا در   شان در تمامي دوران انتخابات در هماهنگي با اصول مطرح شده در زير ب                 باني  هاي ديده   نمايد كه فعاليت    تمامي ناظران ثبت نام شده تعهد مي      

 :خواهد آمد
شان، حفظ نموده و در هيچ زماني كاري را به               بانان مشغول به كار بيطرفي كامل خود را در به اجرا در آوردن وظايف محول شده به                    ديده) الف(

اباتي هاي انتخ   شان با رجوع به هر يك از احزاب ثبت نام نموده و يا نامزد                   شان بوده يا داللت بر ترجيح          گذارند كه بيان گر جانبداري      اجرا نمي 
 . بنمايد

شان هستند، همچنان       بانان موظف به معرفي خود به تمامي كساني هستند كه در طول دوران انتخاباتي عالقه مند به شناسائي هويت                      ديده) ب(
 شان را     هائي بپوشند كه به وضوح هويت       هاي شناسائي خود را نصب نموده و يا لباس          شان در تمامي مدت كارت        آنها بايد حين انجام وظايف كاري     

هاي شناسائي كه توسط كميسيون انتخاباتي به منظور ثبت نام ناظران و يا متمايز نمودن                   به طور كلي الزم است كارت     . بر سايرين آشكار نمايد   
 . شان صادر شده است، توسط ناظران مورد استفاده قرار گيرد  وسائل نقليه

بانان بايد از حمل و يا نمايش هر گونه مشخصه، مواد انتخاباتي، لباس ويژه، عالمت، نشانه، رنگ، كارت شناسائي يا هر مورد ديگري كه                           ديده) پ(
 . مايندباشد، جلوگيري و پرهيز ن هاي انتخاباتي مي نمايانگر حمايت از و يا مخالفت با هر يك از احزاب سياسي شركت كننده در انتخابات و يا نامزد

هاي صادر شده     اي در تمامي دوران انتخاباتي و حين انجام وظيفه در حالي كه مشخصه               بانان از حمل و نقل و نمايش هر گونه اسلحه            ديده) ت(
 . باني را با خود دارند، خود داري كنند توسط مدير كل فرآيند ديده

رسانند با قوانين و مقررات موجود مربوطه كسب           بانان وظيفه دارند كه نسبت به همخواني كامل و مستقيم وظايفي كه به انجام مي                   ديده) ث(
هاي آن را در ارتباط با         هاي كميسيون و زير ساخت       شان را به رسميت شناخته، تصميم گيري           و همگي آنها اختيارات كلي    ... اطمينان نمايند   

 ...پذيرند  باني خود مي عمليات ديده
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 باني هاي نمونه براي ديده فرم

 
ي   به واسطه هائي را طراحي نموده، تهيه و تدارك ببيند و در ميان نيروي انساني مشغول به كار خود پخش نمايد كه               باني بايد انواع فرم هر عمليات ديده 

هائي همگوني و همشكلي اطالعاتي كه گرد آوري شده است را افزايش داده و در برخي شرايط                      چنين فرم . آنها بتوانند مالحظات خود را ثبت كنند       
اي   هاي ساده   به خاطر داشته باشيد كه با شامل نمودن دستور العمل         . آورد  هاي صورت گرفته براي كمي نمودن نتايج به دست آمده را فراهم مي               تالش

و “ آري”از جمله آنهائي كه پاسخ دهندگان را در معرض گزينش يكي از دو انتخاب                  (اي    هاي چند گزينه    نمائيد و استفاده از پرسش      كه طراحي مي  
بانان نتايج حاصله     توانيد به كسب اطمينان از اين واقعيت دست يابيد كه ديده            مي) دهند  قرار مي “ پ”و  “ ب”، “الف”هاي  يا انتخاب از ميان گزينه“ خير” 

 . نمايند را به سرعت و به دقت ثبت و ضبط مي
باني بومي طراحي شده و به منظور          هاي ديده   اند توسط گروه    اي كه در اين پيوست از كتاب راهنماي حاضر باز توليد شده                هاي انتخاب شده    بخش
هاي رقابت كننده و يا احزاب        هاي مربوط به مبارزات تبليغاتي پيش از انتخاباتي توسط نامزد             از بخش  –باني مراحل گوناگون يك فرآيند نظارتي         ديده

ات، مورد  شركت كننده در انتخابات گرفته تا فرآيند رأي گيري در روز انتخابات و نهايتاً پاسخگوئي و رسيدگي به شكايات رسيده پس از برگزاري انتخاب                     
 . اند استفاده قرار گرفته

 
 هاي مبارزات تبليغاتي فرم گزارش فعاليت

ي اعضاي    هاي مربوط به مبارزات تبليغاتي در دوران پيش از انتخابات به وسيله              باني فعاليت   هاي مبارزات تبليغاتي به منظور ديده       فرم گزارش فعاليت  
 در آفريقاي   1994المللي در دوران انتخابات ملي        و همچنين ناظران بين   ) نئون(بانان انتخاباتي ملي      ي ديده   هاي مدني موسوم به شبكه      اجتماع سازمان 

ي وكالي حقوق مدني تحت استقرار قانون كه مستقر در آمريكا هستند تهيه شده                   اين فرم توسط كميته   . جنوبي مورد استفاده قرار گرفته شده بود       
 . ي اين فرم دقت نمائيد هاي ساده در باالي صفحه به جاي گيري دستور العمل. است

 
 هاي عمومي فرم گزارش مالحظات مربوط به رسانه

z         ي تبليغاتي كه در دوران انتخابات محلي         باني مقدار و كيفيت مبارزه      به منظور ديده  ) پي دي اي  (رم مورد نظر توسط انجمن طرفداران مردمساالري
 در اين فرم به ترتيب از ناظران         5 تا   2هاي    پرسش. هاي تلويزيوني پوشش داده شده بود، طراحي گرديده است            توسط ايستگاه  1992روماني در سال    

 3 ثانيه تا بيش از      15از  (ي يك داستان تلويزيوني اختصاص داده شده به يك موضوع مشخص    اندازه: خواهد كه موارد متعاقب را ثبت و ضبط نمايند  مي
 ؛ هر حزب سياسي كه در اين داستان از او نام برده شده است؛ و اين كه آيا اين داستان به نفع يا به ضرر دولت، پارلمان و يا يك حزب سياسي                                 )دقيقه

 . مشخص بوده است يا نه
 

 فرم گزارش فرآيند رأي گيري
ي اجتماعي و اقتصادي در       گزارش خالصه و يا چك ليست مربوط به روز انتخابات توسط اعضاي گروه پژوهش و مطالعه روي مردمساالري و توسعه                      

بانان براي ثبت     اين فرم به منظور توانمند ساختن ديده       .  در نيجر مورد استفاده قرار گرفته است        1993براي انتخابات ملي    )  افريك –گردس  (آفريقا  
شد آن را به سادگي به        روي يك صفحه كه مي ) اما نه در مورد فرآيند شمارش و نتايج رأي گيري(ي اطالعات در مورد فرايند رأي گيري  وضبط خالصه 

هاي    به منظور نمادين كردن انواع تخطي       9 تا   1به استفاده از اعداد و ارقام        . ها از طريق نمابر ارسال نمود، طراحي شده بود            مركز جمع آوري داده   
اين فرم به همراه فرم ديگري براي       . انتخاباتي مشاهده شده و استفاده از حروف الف تا ت براي مشخصه بندي نمودن كيفيت كلي فرآيند، توجه نمائيد                   

 نمايد و به    هاي درست و مناسب براي رأي گيري را تشريح مي           باني فرآيند شمارش و همچنين يك دستور العمل آموزشي اجرائي كه رويه             گزارش ديده 
 . پردازد كه ممكن است در حين اين فرآيند روي دهند، به جاهاي گوناگوني فرستاده شد توضيح جزئيات مربوط به انواع مشكالتي مي

 
 هاي شمارشي فرم گزارش فرآيند

هاي تدارك    در بخش باالي فرم قسمت    . گزارش محل رأي گيري موسوم به شمارش توسط ديوان ياري رساين به انتخابات در گايانا تهيه شده است                    
هاي مشخص    هاي آري يا نه را برگزينند و به اين ترتيب به برخي پرسش                شود كه يكي از گزينه      ديده شده است كه در آن جا از ناظران خواسته مي           

به . بانان بتوانند نتايج شمارش را وارد كنند        در پائين اين فرم نيز فضائي در نظر گرفته شده است كه در آن ديده               . ي فرآيند شمارش پاسخ دهند      درباره
 . دهند اي امكان گرد آوري اطالعات را مي هاي رايانه  هستند توجه كنيد كه به پردازنده72 تا 50اعداد كوچكي كه بين 

 

 باني شرايط قانوني و حقوقي براي انتخابات و ديده  - 1پيوست 



 

 پيوست

 بروشور نمونه براي 
 باني بومي يك سازمان ديده
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 باني بومي بروشور نمونه براي يك سازمان ديده

 
 

كه توسط جنبش ملي شهروندان فيليپيـنـي بـراي      )   كه ممكن است با نامهاي ديگري از جمله جزوه، پمفلت و غيره نيز خوانده شود     ( متن يك بروشور    
ي سه تا تهيه شده بـود   اش، بروشور مورد بحث به صورت يك ورقه در شكل و قالب اصلي.   در اين جا دوباره به چاپ رسيده است  )   نامفرل( انتخابات آزاد   

آورد كـه       اين بروشور يك الگوي بسيار عالي را فراهم مـي   .   كه به اين ترتيب بتواند به سادگي در جلسات پخش شده و از طريق پاكت نامه پست شود         
تواند به   اين بروشور مي  .   تواند آن را مالحظه نموده و احتماالً به فراخور حال گروه شما باز توليد كند                باني شما مي    عمليات اطالعات عمومي سازمان ديده    

اش، بـاز شـمـاري           ي تبليغ اهـداف    باني شما به وسيله تواند با پخش اخبار مربوط به سازمان ديده نخست اين كه مي. چندين هدف گوناگون نائل آيد 
، اعالم اسامي مربوط ) از جمله شفافيت سازماني، غير طرفداري گروه و غيره        ( هاي به دست آمده در گذشته، تشريح اصول عملياتي سازمان شما              موفقيت

هاي انساني داوطلبي را  تواند شرايط جذب نيرو اين امر همچنان مي.   باني شما، باعث افزايش اعتبار سازمان شما گردد         به مديران و منابع مالي گروه ديده      
 . باني شما هستند و حتي جذب منابع مالي ديگر را نيز موجب شود كه عالقه مند به همكاري و مشاركت با سازمان ديده

 باني بومي بروشور نمونه براي  يك سازمان ديده  - 2پيوست 
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 )نامفرل(جنبش ملي شهروندان فيليپيني براي انتخابات آزاد 

 ي يك از چهار صفحه
 

 سازمان
اين سازمان متشكل از گروهي از شهروندان فيليپيني است كه              . نامفرل مخففي براي جنبش ملي شهروندان فيليپيني براي انتخابات آزاد است               

 ويژه  هاي مردمساالرانه به    شان به نگهداري و تقويت مؤسسات و فرآيند            المللي به جهت پاي بندي و تعهد        هاي فراواني را در سطوح ملي و بين          تشويق
 . باشد اين گروه يك نهاد غير دولتي، داوطلبانه، غير طرفدار و مردم گرا مي. اند هاي انتخاباتي، متوجه خود نموده فرايند

شان     شان براي به انجام رساندن عمليات ساخت مليت خود             شان براي از خود گذشتگي و عزم جزم            قدرت و تداوم خود را از مردم، اشتياق        ... نامفرل  
 و  1984شود و شعار نامفرل در انتخابات سال           ناميده مي “ قدرت مردمي ”اين سازمان به خوبي نشان داده است كه از طريق آن چه امروزه                . گيرد  مي

 .توان به چه اهدافي دست يافت  بوده است، مي1986
 
 هدافا

در هاي دولتي از طريق       هاي آزاد، معني دار و منظم و همچنين افزايش صداقت در رفتار              نامفرل در جستجوي ياري رساني براي دستيابي به انتخابات         
 . دهند ي شهروندي مطلع است كه به موضوعات مدني خود عالقه نشان مي اختيار در آوردن قدرت يك مجموعه

اني و  هاي مثبت خود را دخيل نموده و زنان و مردان را براي دستيابي به توانمندي و شرافت انس                     در راه پيگيري اين هدف، نامفرل خود را در فعاليت          
 . نمايد تا به اين ترتيب خدمات عمومي خود را به اجرا برسانند اجتماعي ترغيب و تشويق مي

ي رأي گيري  هاي مربوط به انتخابات جاي داد تا به مشاهده  نفر از داوطلبان آموزش ديده را در محل500000هاي گذشته، نامفرل بيش از  در انتخابات 
 . ي عمل در آورند در سراسر كشور پرداخته و يك عمليات شمارش سريع آرا را به عرصه

تي و خدمات   هاي انتخابا   نمايد كه هدف اصلي از تكميل آنها فراهم آوردن فرآيند            اي نيز مي    هاي ويژه   ها و پروژه    نامفرل همچنان اقدام به انجام برنامه     
 : توان به موارد زير اشاره نمود باشد كه از آن جمله اقدامات مي تري مي عمومي معني دار

 هاي ياري رساني و آموزش رأي دهندگان؛  برنامه– 1
 هاي انتخاباتي؛ هاي مربوط به نامزد  برگزاري نشست– 2
 هاي مربوط به هر يك از نمايندگان احزاب سياسي؛ باني عملكرد هاي آموزشي روي موضوعات مربوط به قوانين انتخاباتي و ديده  برگزاري كارگاه– 3
 د؛پردازن هاي مراقبتي كافي و اصول مربوط به اقدامات منصفانه در اين خصوص مي  انتقال اطالعات مربوط به قوانين انتخاباتي كه به تبليغ روش– 4
 ي كامل از فرآيند انتخاباتي؛  برگزاري جلسات مربوط به تبليغات انتخاباتي به منظور تقويت آگاهي و درايت شهروندان از طريق يك چرخه– 5
 باني شهروندان روي موضوعات مربوط به اقدامات دولتي؛  به انجام رساندن ديده– 6
 .  در گير ساختن جوآنها در موضوعات ملي و اقدامات مدني– 7
 

 ي تاريخي سابقه
نمايند و هدايت كنندگاه      اي، كساني كه احساس مسؤليت اجتماعي مي          توسط گروهي از رهبران مذهبي، افراد حرفه         1983 نامفرل در اكتبر سال      

 . هاي اجتماعي، تشكيل گرديد فعاليت
اسي را هاي شهروندي امكان همكاري در كنار يكديگر براي به منظور به انجام رساندن اصالحات سي پردازد كه مطابق آن گروه نامفرل به تداوم سنتي مي

هاي مشاركت كننده در آن غالباً همان          در واقع، سازمان دهندگان نامفرل و همچنين سازمان         .  سال گذشته در كنار يكديگر داشته باشند         18براي  
 .هاي گذشته به مبارزات تبليغاتي پرداخته بودند اي در خالل سال كساني بودند كه براي انجام اصالحات قابل مالحظه

 
 دستĤوردهاي نامفرل

 باعث بازگشت اطمينان و اعتماد مردم فيليپين        1987 و همچنين همه پرسي سال       1986 و   1984هاي    هاي سال   هاي نامفرل در خالل انتخابات      فعاليت
هاي گسترده، نظام يافته و       عليرغم تقلب . هاي مدني گرديد    هاي اساسي براي ايجاد تغييرات و پيشرفت         هاي انتخاباتي به عنوان يكي از ابزار         به فرآيند 

 را تحت الشعاع قرار داده بودند، نامفرل موفق گرديد كه به سرعت نتايج دقيق انتخابات را با عموم مردم                     1986 و   1984هاي سال     وسيعي كه انتخابات  
ولت در ميان گذاشته و از بروز هر گونه تخطي انتخاباتي از طرف برگزار كنندگان انتخابات و يا ثبت آنها به عنوان عملي طبيعي و عادي از طرف د                                

 . جلوگيري به عمل آورد
 
 

 ، صداقت در انتخابات، صداقت در دولت“بانتي ان جي بيان”
 )نامفرل(جنبش ملي شهروندي براي انتخابات آزاد 

 فيليپين

 د.م.كتاب راهنماي م
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 )نامفرل(جنبش ملي شهروندان فيليپيني براي انتخابات آزاد 

 ي دو از چهار صفحه
 

متنوع و ي جوايز  ي ارائه هاي نامفرل موجبات سپاسگزاري بسياري از مردم فيليپين را فراهم آورده است، و اين احساس و اشتياق مردمي به وسيله تالش
 . گوناگوني از طرف عموم مردم بيان گرديده و به اين سازمان تقديم شده است

پين به  ها نفر از مردم فيلي       تواند باعث بروز تغييراتي در سطوح باال باشد، نامفرل كمك نمود تا ميليون                 با تثبيت اين واقعيت كه عملكرد مردمي مي        
 .  دست يابند1987ي سال  انقالب صلح جويانه و صلح آميز فوريه

ي نقش مهم خود در فرآيند انتخاباتي در           در مورد قانون اساسي جديد كشور، نامفرل دوباره به ارائه           1987در خالل دوران مربوط به همه پرسي سال         
پرداخته ) كميسيون مركزي انتخابات(موسوم به كاملك نامفرل ) باشد كه يك روش شمارش و اعالم موازي آرا مي(حمايت از عمليات شمارش سريع آرا 

هاي اخذ شده به منظور نمايش        اند و روند رأي      ساعت داده شده   48هاي داده شده در عرض         درصد از تمامي رأي    75و چنين اعالم نمود كه بيش از         
 . دقيقي از شمارش نهائي آرا بوده است

شش نفر از كارمندان اين سازمان جان خود را بر سر            (اش    نامفرل از طريق به مخاطره انداختن و در مواردي ايثار نمودن سالمتي و حيات كار كنان                 
ي بيان واضح شعار و آرمان        ، موفق به ارائه   )اند   بسياري ديگر از آنها به شدت زخمي شده و آسيب ديده           1984شان باختند و از سال          هاي مؤسسه   فعاليت
 . “بهتر آن است كه به جاي دشنام دادن به تاريكي، شمعي افروخته شود”: اش شده است سازماني

 
 ملزومات

 كارمند را در سراسر كشور براي       5500براي نمونه، كاملك بيش از      . باشد  هاي تصادفي كار بسيار با اهميتي مي        تداوم بخشيدن به عمليات تقويت فرآيند     
آن چنان كه واضح و آشكار است، كاملك نيازمند همكاري و ياري گروه توانمندي از                  .  ميليون نفر رأي دهنده، در اختيار ندارد        26خدمت دهي به    

ي   هاي ديگري نيز وجود دارند كه به واسطه         عالوه بر اين، راه   .  نفر را به در سراسر كشور بر عهده دارند          100000باني بيش از      شهروندان است كه ديده   
 . توانند از پاسخگوئي مسؤالن دولتي و بر گزار كنندگان رسمي انتخابات، اطمينان حاصل نمايند هاي شهروندي مي آنها گروه

 :هاي زير براي دستيابي به اين مهم اقدام نمايد ي يكي از راه تواند به واسطه باني شما مي سازمان ديده
بانتي ان  ”هاي انتخاباتي موسوم به       بانان نامفرل و يا ناظران شهروندي غير وابسته به فرآيند             از طريق ارائه دادن خدمات داوطلبانه به عنوان ديده          – 1

 “جي بيان
 )نامفرل(هاي محلي  ها و شعبه ي اطالعات و سازمان دهندگان شكل گيري بخش ي عملكرد به عنوان انتقال دهنده  به واسطه– 2
د در  توانن  هاي عملياتي مي    هاي انتخاباتي در شرايطي كه مشكالت و پايگاه         هاي مربوط به نامزده     ي ياري رساندن در راه بر گزاري نشست          به واسطه  – 3

 يك فضاي خنثي و بيطرف مورد مباحثه قرار گيرند
اي و ساير خدمات مورد نياز در خالل          هاي رايانه   ي ياري رساندن به عنوان داوطلب در موضوعات حقوقي و قانوني، حسابداري، تخصص                به واسطه  – 4

 نمايند هائي كه برگزاري يك انتخابات منصفانه و يك دولت صادق را تبليغ مي انتخابات و يا در حمايت از فعاليت
ها و شعبات محلي در به انجام          ي هداياي مالي، تجهيزات مورد استفاده، واسائل نقليه و يا مواد غذائي و يا در كمك نمودن به بخش                        به واسطه  – 5

 ي منابع هاي توليد كننده رساندن فعاليت
 هاي محلي و ملي نامفرل هاي داوطلبانه به عنوان منشي و ساير مشاغل پاره وقت براي شعبات و بخش ي فعاليت ي ارائه به واسطه – 6
 هاي محلي و ملي مربوط به نامفرل هاي جمعي براي فعاليت هاي مربوط به رسانه ي تهيه و تدارك حمايت به واسطه – 7
 ي مشاركت براي در فرآيند عمليات شمارش سريع  به واسطه – 8
 هاي عملياتي هاي مختلف از وقايع مربوط به فرآيند انتخاباتي و تخطي به كمك گرفتن عكس – 9

هاي دولتي    پس بيائيد براي دستيابي به صداقت در انتخابات و درستي در عمليات           . ي بهتر از آن ماست      تصميمات الزم براي در اختيار داشتن يك آينده       
 . به نامفرل بپيونديد. بپردازيم

 
 پيوستن به نامفرل

اف ها و اهد    هاي خدماتي خصوصي و يا دولتي مشغول به كار باشند، در صورت التزام به باور                  تمامي شهروندان فيليپيني، صرفنظر از اين كه در بخش         
هاي نامفرل در اطراف محل سكونت برخي از شهروندان            اگر شعبه . هاي محلي نامفرل را دارا هستند       نامفرل، امكان مشاركت داوطلبانه از طريق بخش      
 :رسال نمائيداند، لطفاً اين بخش را جدا نموده و به آدرس زير ا هاي نامفرل شناسائي نشده هاي فعاليت وجود ندارد و يا اين كه مسئوالن و برگزار كننده

 
 دفتر ملي نامفرل

 ي هشتم ساختمان آر اف ام، طبقه
 خيابان پايونير

 ماندالو يونگ، مترو مانيال
 772481؛ 772474؛ 772472: تلفن

 هاي محلي نامفرل  يا بخش

 ، صداقت در انتخابات، صداقت در دولت“بانتي ان جي بيان”
 )نامفرل(جنبش ملي شهروندي براي انتخابات آزاد 

 فيليپين

 باني بومي بروشور نمونه براي  يك سازمان ديده  - 2پيوست 
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 )نامفرل(جنبش ملي شهروندان فيليپيني براي انتخابات آزاد 

 ي سه از چهار صفحه
 
 )از اين خط ببريد(

 :من به اصول نامفرل اعتقاد دارم و قصد دارم كه از يكي از طرق زير به اين سازمان كمك كنم
 باني انتخابات ديده

 اهداي مالي
 نمايم هاي مذهبي تقديم مي مبلغ اهدائي را از طريق نهاد

 كنم هاي محلي نامفرل اهدا مي مبلغ اهدائي را از طريق يكي از بخش
 ...كند  مبلغ اهدائي را به صورت پيوست تقديم مي

 خدمت دهي در
 هاي محلي نامفرل به عنوان منشي يكي از بخش

 با قرض دادن تجهيزاتي از قبيل وسائل نقليه، رايانه، ماشين حساب، چراغ قوه، راديو، بي سيم و غيره 
 اي، عكاسي و غيره ي ساير خدمات از جمله قانوني، حسابداري، عمليات رايانه از طريق ارائه

 هاي ويژه ياري رساندن در پروژه
 عمليات شمارش سريع آرا

 هاي انتخاباتي هاي مربوط به نامزد برگزاري نشست
 باني عمكرد و عمليات دولتي توسط شهروندان ديده

 هاي آموزشي براي تمامي احزاب سياسي كارگاه
 

 نام 
 نام خانوادگي 

 آدرس 
 تلفن تماس 

 )از اين خط ببريد(
 

 اصول مربوط به بيطرفي
از آن جائي كه نامفرل در پي       . باشد  هاي سياسي مشاركت نموده و با اين قبيل عمليات سر و كار دارد، سازماني بيطرف مي                   نامفرل اگر چه در فعاليت    

جايگاه كند، ناگزير است كه يك  باشد و پيشرفت و يا بهبود يك حزب و يا يك نامزد انتخاباتي مشخصي را دنبال نمي حفظ شئونات فرآيند انتخاباتي مي
 . غير جانبدارانه اتخاذ بنمايد

ا اعتقاد نامفرل بر اين است كه يك دولت خوب و پاسخگو تنها در زماني قابل دستيابي و دسترسي خواهد بود كه درستي فرآيند انتخاباتي در آن ج                              
 . مورد مالحظه قرار گيرد

آن را يك توان  ي انتخابات خواهد بود توجه دارد، مي از آنجا كه نامفرل به بيان معني دار خواست مردم صرفنظر از اين كه چه كسي يا چه گروهي برنده
 . سازمان غير طرفدار دانست

ارد هاي دولتي صرفنظر از اين كه چه نهاد و حزبي در رأس قدرت قرار د                   باني و نظارتي شهروندان نامفرل روي فعاليت         هاي ديده   از آنجا كه فعاليت   
به طور خالصه، با استناد به عملكرد شهروندي نامفرل براي نظارت و            . ي غير طرفدار به حساب آورد       پذيرد، اين سازمان را بايد يك مجموعه        صورت مي 
ي ي تضمين يك بازي منصفانه براي كساني كه در مخالفت با دولت حاكم هستند، اين سازمان به تقويت نظام بررسي و متعادل سازي كه برا                           به واسطه 

 . پردازد باشد، مي استقرار يك مردمساالري واقعي الزم مي
 

 پردازد؟ هاي خود مي چگونه نامفرل به تأمين مالي عمليات
 :نمايد هاي مالي خود را از دو منبع مشروح در زير تأمين مي نامفرل حمايت... 
هاي كوچك و متوسط انتفاعي       هاي مشاركت كننده و شركت      از طريق هداياي مالي كه به انواع گوناگون از طرف مردم مسؤل فيليپيني، سازمان                – 1

 شود؛ اعطا مي
 گيرند؛ اي كه گاهي اوقات نيز به صورت تمام وقت در سطوح محلي و ملي در اختيار سازمان قرار مي از طريق خدمات داوطلبانه – 2

شعبات محلي را   هاي نامفرل با      هاي ابتدائي الزم براي تداركات اعزام نيرو در مورد عمليات           ي ارائه شده حمايت     از موارد مذكور در باال، خدمات داوطلبانه      
 . آورند هاي متكي به خود، فراهم مي هاي الزم براي فعاليت با به كار گيري روش

 ، صداقت در انتخابات، صداقت در دولت“بانتي ان جي بيان”
 )نامفرل(جنبش ملي شهروندي براي انتخابات آزاد 

 فيليپين
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 )نامفرل(جنبش ملي شهروندان فيليپيني براي انتخابات آزاد 

 ي چهار از چهار صفحه
 

 مديريت نامفرل
هاي   هاي ملي و انجمن      اند كه از انجمن      گردد كه از طريق دو نهاد گوناگون نهادينه شده            نامفرل از طريق اصول تصميم گيري مشاركتي اداره مي          

 . اند اي تشكيل شده منطقه
 . اند هاي محلي و مديران كليدي عملياتي تشكيل شده اي، مدير عامل هاي اجرائي، رهبران ملي و منطقه هاي ملي خود از افسر انجمن
 . گردند اند، انتخاب مي ها، مديران استاني و شهري كه خود توسط اجماع نظر داوطلبان برگزيده شده اي توسط شهرداري هاي منطقه انجمن
هاي   اين كميته . هاي نامفرل بر عهده دارند      ها و فعاليت    هاي ملي مسؤليت هماهنگي و نظارتي را در مورد سياست            هاي اجرائي زير گروه انجمن      كميته

 . شوند توسط مديران ملي اداره مي
 .نمايد هاي شهرداري الگوي كلي سازمان را شبيه سازي مي ها، استĤنها و يا بخش هاي محلي در شهر هر يك از شعبه

.  .  .  .   
  

 ، صداقت در انتخابات، صداقت در دولت“بانتي ان جي بيان”
 )نامفرل(جنبش ملي شهروندي براي انتخابات آزاد 

 فيليپين

 باني بومي بروشور نمونه براي  يك سازمان ديده  - 2پيوست 
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 باني هاي نمونه براي ديده فرم

 
ي   به واسطه هائي را طراحي نموده، تهيه و تدارك ببيند و در ميان نيروي انساني مشغول به كار خود پخش نمايد كه               باني بايد انواع فرم هر عمليات ديده 

هائي همگوني و هم شكلي اطالعاتي كه گرد آوري شده است را افزايش داده و در برخي شرايط                       چنين فرم . آنها بتوانند مالحظات خود را ثبت كنند       
اي   هاي ساده   به خاطر داشته باشيد كه با شامل نمودن دستور العمل         . آورد  هاي صورت گرفته براي كمي نمودن نتايج به دست آمده را فراهم مي               تالش

و “ آري”از جمله آنهائي كه پاسخ دهندگان را در معرض گزينش يكي از دو انتخاب                  (اي    هاي چند گزينه    نمائيد و استفاده از پرسش      كه طراحي مي  
بانان نتايج حاصله     توانيد به كسب اطمينان از اين واقعيت دست يابيد كه ديده            مي) دهند  قرار مي “ پ”و  “ ب”، “الف”هاي  يا انتخاب از ميان گزينه“ خير” 

 . نمايند را به سرعت و به دقت ثبت و ضبط مي
باني بومي طراحي شده و به منظور          هاي ديده   اند توسط گروه    اي كه در اين پيوست از كتاب راهنماي حاضر باز توليد شده                هاي انتخاب شده    بخش
هاي رقابت كننده و يا احزاب        هاي مربوط به مبارزات تبليغاتي پيش از انتخاباتي توسط نامزد            از بخش  –باني مراحل گوناگون يك فرآيند نظارتي         ديده

ات، مورد  شركت كننده در انتخابات گرفته تا فرآيند رأي گيري در روز انتخابات و نهايتاً پاسخگوئي و رسيدگي به شكايات رسيده پس از برگزاري انتخاب                     
 . اند استفاده قرار گرفته

 
 هاي مبارزات تبليغاتي فرم گزارش فعاليت

ي اعضاي    هاي مربوط به مبارزات تبليغاتي در دوران پيش از انتخابات به وسيله              باني فعاليت   هاي مبارزات تبليغاتي به منظور ديده       فرم گزارش فعاليت  
 در آفريقاي   1994المللي در دوران انتخابات ملي        و همچنين ناظران بين   ) نئون(بانان انتخاباتي ملي      ي ديده   هاي مدني موسوم به شبكه      اجتماع سازمان 

ي وكالي حقوق مدني تحت استقرار قانون كه مستقر در آمريكا هستند تهيه شده                   اين فرم توسط كميته   . جنوبي مورد استفاده قرار گرفته شده بود       
 . ي اين فرم دقت نمائيد هاي ساده در باالي صفحه به جاي گيري دستور العمل. است

 
 هاي عمومي فرم گزارش مالحظات مربوط به رسانه

ي تبليغاتي كه در دوران انتخابات محلي          باني مقدار و كيفيت مبارزه      به منظور ديده  ) پي دي اي  (فرم مورد نظر توسط انجمن طرفداران مردمساالري         
 در اين فرم به ترتيب از ناظران         5 تا   2هاي    پرسش. هاي تلويزيوني پوشش داده شده بود، طراحي گرديده است            توسط ايستگاه  1992روماني در سال    

 3 ثانيه تا بيش از      15از  (ي يك داستان تلويزيوني اختصاص داده شده به يك موضوع مشخص    اندازه: خواهد كه موارد متعاقب را ثبت و ضبط نمايند  مي
 ؛ هر حزب سياسي كه در اين داستان از او نام برده شده است؛ و اين كه آيا اين داستان به نفع يا به ضرر دولت، پارلمان و يا يك حزب سياسي                                 )دقيقه

 . مشخص بوده است يا نه
 

 فرم گزارش فرآيند رأي گيري
ي اجتماعي و اقتصادي در       گزارش خالصه و يا چك ليست مربوط به روز انتخابات توسط اعضاي گروه پژوهش و مطالعه روي مردمساالري و توسعه                      

بانان براي ثبت     اين فرم به منظور توانمند ساختن ديده       .  در نيجر مورد استفاده قرار گرفته است        1993براي انتخابات ملي    ) افريك –گردس  (آفريقا  
شد آن را به سادگي به        روي يك صفحه كه مي ) اما نه در مورد فرآيند شمارش و نتايج رأي گيري(ي اطالعات در مورد فرايند رأي گيري  وضبط خالصه 

هاي    به منظور نمادين كردن انواع تخطي       9 تا   1به استفاده از اعداد و ارقام        . ها از طريق نمابر ارسال نمود، طراحي شده بود            مركز جمع آوري داده   
اين فرم به همراه فرم ديگري براي       . انتخاباتي مشاهده شده و استفاده از حروف الف تا ت براي مشخصه بندي نمودن كيفيت كلي فرآيند، توجه نمائيد                   

 نمايد و به    هاي درست و مناسب براي رأي گيري را تشريح مي           باني فرآيند شمارش و همچنين يك دستور العمل آموزشي اجرائي كه رويه             گزارش ديده 
 . پردازد كه ممكن است در حين اين فرآيند روي دهند، به جاهاي گوناگوني فرستاده شد توضيح جزئيات مربوط به انواع مشكالتي مي
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 باني هاي نمونه براي ديده فرم

 
 هاي شمارشي فرم گزارش فرآيند

هاي تدارك ديده  در بخش باالي فرم قسمت. گزارش محل رأي گيري موسوم به شمارش توسط ديوان ياري رساني به انتخابات در گايانا تهيه شده است
ي   ههاي مشخص دربار    هاي آري يا نه را برگزينند و به اين ترتيب به برخي پرسش              شود كه يكي از گزينه      شده است كه در آن جا از ناظران خواسته مي         

به اعداد  . بانان بتوانند نتايج شمارش را وارد كنند         در پائين اين فرم نيز فضائي در نظر گرفته شده است كه در آن ديده                 . فرآيند شمارش پاسخ دهند   
 . دهند اي امكان گرد آوري اطالعات را مي هاي رايانه  هستند توجه كنيد كه به پردازنده72 تا 50كوچكي كه بين 

 
 هاي گزارش براي روز انتخابات اي از فرم مجموعه

باني    در اين كشور اقدام به پخش مواد اطالعاتي نمود كه آن را كتاب درج جزئيات ديده                    1993كميسيون حقوق بشر پاكستان براي انتخابات سال         
فرم گزارش  ) 3(اي از پنج مجلد چك ليست براي روز انتخابات؛             مجموعه) 2(بانان؛    نكاتي براي رهبران گروه و ديده     ) 1: (اين كتاب شامل  . ناميدند  مي

هاي مناطق محلي و اعضاي كميسيون         مربوط به سازمان  ) اند  كه در اين جا آورده نشده      (هاي    فهرست كاملي از شماره تلفن     ) 4(ناظران مستقل؛ و    
هاي ارائه شده را به       داد كه فرم    بانان اين اجازه را مي      تمامي اين مجموعه در باال نصب شده بود و در زير آن خطي وجود داشت كه به ديده                   . انتخابات

هاي   اي كه در فرم     در مقايسه با اطالعات محدود و نسبتاً خالصه       . شان بكنند و در صورت نياز تحويل دهند            تنهايي منفك ساخته و اقدام به پر نمودن       
اي از    ناظران را به سرعت به ياد مالحظه و پاسخگوئي به مجموعه              “ هاي روز انتخابات    چك ليست ”مطرح شده در ادامه در خواست شده است،            

هاي احتمالي مشاهده شده و       اي را در مورد تخطي      گزارش جامع در اين ميان اطالعات خالصه      . اندازد  هائي جزئي در مورد فرآيند رأي گيري مي         پرسش
 . نمايد نتايج حاصل از فرآيند شمارشي در خواست مي

 
  مربوط به جدول بندي و شمارش موازي آرا1فرم 

به منظور جمع آوري نتايج انتخابات      ) گروهي براي شفافيت انتخابات   (ي ساكا آي تي اي         موسوم به ساكا آي تي اي توسط مجموعه       1993فرم انتخابات  
ي تعداد    به عالوه (هائي براي هر يك از احزاب شركت كننده و رقيب در انتخابات                مخفف.  در پاراگوئه تهيه شده و مورد استفاده قرار گرفت         1993سال  
اند و اسامي دفاتر درگير در فرآيند در ستون باالي فرم  ي فرم فهرست شده در پائين و سمت چپ حاشيه) ي آرا هاي پوچ و مجموعه هاي سفيد، رأي رأي

در اين  . نمايند  هاي دريافت شده توسط هر يك از احزاب سياسي و براي هر يك از دفاتر مربوطه را ثبت و ضبط مي                        داوطلبان تعداد رأي  . اند  درج شده 
هائي كه مسؤل     بانان در شعبات اخذ رأي، پيك       همچنين توجه نمائيد كه امضاي ديده     . فرم هيچ فضائي براي ملحوظ نمودن مالحظات كيفي وجود ندارد 

وده است  هاي مورد نظر را جمع آوري كرده و در رايانه وارد نم             هاي مذكور به دفاتر مركزي نظارت هستند، و يا نام و عنوان فردي كه داده                 رساندن فرم 
شان به تأئيد رسيده است با مستندات مذكور سر و كار                 ي آن هستند كه تنها افرادي كه صالحيت          ها گواهي دهنده    اين امضا . باشند  نيز ضروري مي  

 . ندرسا اند كه اين خود در نتيجه، دقت و صحت مربوط به درستي جدول بندي و شمارش موازي آرا و نتايج به دست آمده از آن را به اثبات مي داشته
 

  مربوط به جدول بندي و شمارش موازي آرا2فرم 
 تهيه شده و مورد     1995فرم فرميوالريتو دي كنتئو رپيدو توسط گروه غير طرفدار ترانسپارنسيا براي انتخابات رياست جمهوري كشور پرو در سال                       

دهد كه    اگر چه اين فرم بسيار به فرم ساكا آي تي اي شباهت دارد، با اين حال فرم مذكور فضاي كوچكي را در پائين ارائه مي                         . استفاده قرار گرفته بود   
. باشد   مي ي امر شمارش قابل انجام      ي كيفيت فرآيند رأي گيري ثبت و ضبط نمايند كه در ادامه             توانند اطالعات جزئي را درباره      بانان مي   در آن جا ديده   

سپس مدير فرآيند   ) باشند  ها حق رأي دادن را دارا مي         از جمله اين كه فقط مرد      (بر اين اگر مشكالت بسيار اساسي در اين فضا گزارش شده بود                 بنا
 . دانست كه چگونه نتايج حاصل از شمارش از آن مكانها را تقليل دهد جدول بندي و شمارش موازي آرا مي

 
 ها فرم گزارش دهي شكايت

 در آفريقاي   1994هاي مربوط به مبارزات تبليغاتي مطرح گرديد، فرم گزارش شكايات در خالل انتخابات سال                 به همان صورتي كه در مورد فرم فعاليت       
ي وكالي ساكن در اياالت متحده براي حقوق مدني           هاي كميته   مورد استفاده قرار گرفته و با كمك      ) نئون(ي ناظران ملي انتخابات       جنوبي توسط شبكه  

هاي   اين فرم در تمامي مراحل مربوط به فرآيند انتخاباتي مورد استفاده قرار گرفته و تمركز خود را روي رخ داد                        . مطابق قانون، طراحي شده است     
هاي قانوني از موضوعات      هاي شكايت به طور مرسوم تمركز خود را روي تخطي            ساير انواع فرم  . خشونت آميز و يا ايجاد رعب و وحشت قرار داده بود           

آن چنان كه   . شوند  كه در خالل فرآيند رأي گيري و يا شمارش آرا تجربه مي           ) بر خالف موارد مربوط به ايجاد رعب و وحشت و تهديد          (اداري قرار داده    
الي كه  اند به همراه اطالعات احتم      دهند، بسيار مهم است كه اسامي اشخاص و مؤسساتي را كه در رويداد گزارش شده درگير بوده                  ها نشان مي    اين نمونه 

 . از هر يك از شاهدان عيني وجود دارد را مستند سازي نمائيم

 باني هاي نمونه براي ديده فرم  - 3پيوست 



 

115 
 ها فرم گزارش دهي شكايت

 3 از 1ي  صفحه

 هاي مبارزات تبليغاتي  فرم فعاليت
 

 :هاي اجرائي براي پر نمودن اين فرم دستور العمل
ي شناسائي خود يا نام خود را به همراه عنوان منطقه، شهر و تاريخ پر شدن فـرم                 لطفاً به ياد داشته باشيد كه شماره        –  1

 . مندرج نمائيد
كه اين شامل تمامي مـراكـز، شـعـبـات و           :   تان بوده است را مشخص نمائيد       باني  اي كه مسير حركت و ديده       محدوده  –  2

 .ايد شود كه در آنها براي نظارت توقف داشته هائي مي منطقه
 . ي تبليغاتي يك فرم مشخص تهيه نمائيد هاي مبارزه براي هر يك از روز – 3
هاي  هاي اصلي را از رهبر گروه خود گرفته و از آنها كپي هاي اضافه، فرم به منظور در اختيار داشتن و دسترسي به فرم – 4

 . متعددي در هتل تهيه نمائيد
 

 : تاريخ پر شدن فرم:                 باني يا شهر مورد بررسي ي تحت ديده منطقه:             ي شناسائي يا نام و نام خانوادگي شماره
 : باني مسير ديده

 
 هاي مربوط به مبارزات تبليعاتي سياسي فعاليت –الف 

هاي تـبـلـغـاتـي       ها و همايش   منظور نشست :   ها و وقايع مشحصي رفته و در چه جلساتي شركت نموديد            به چه رويداد    –  1
 سياسي و يا انتخاباتي است؟

 ي آنها بود؟ ي اين جلسات و يا سازمان دهنده چه كسي گرداننده – 2
 هاي مورد نظرشركت جستند؟ ها و رويداد چه تعدادي از افراد در اين همايش – 3
 ي زنان در اين جلسات شركت داشتند؟ آيا كساني هم از جامعه – 4
 باشد؟ وضعيت عمومي و جو كلي جلسه به چه شكلي قابل توضيح مي – 5
در مورد حضور يا عدم حضور ادبيات سياسي مشخصي كه بايد در چنين قبيل جلسات تبليغاتي مورد استفـاده قـرار                    –  6

آيا متوجه حضور كساني در اين جلسات شديد كه به شكلي فعال مشغول پخش نمودن اطالعـات                 .   گيرد، اظهار نظر نمائيد   
 مربوط به انتخابات باشند؟ چه احزاب سياسي در اين جلسات نمايندگاني داشتند؟

هاي برگزار شده تا آن زمان دارند، ارائه  توانيد ارزيابي درستي از اين كه مردم چگونه احساسي در مورد انتخابات آيا مي – 7
 دهيد؟ 

 
 ايجاد رعب و وحشت و مزاحمت –ب 

ي ايجاد رعب و وحشت در مـورد          هاي اداري و يا اقداماتي در زمينه        آيا متوجه يا مطلع از يا شاهد هيچ گونه مزاحمت           –  1
ايد؟ در صورتي كه پاسخ شما به اين پرسـش   هاي مذكور در باال هنگام برگزاري مبارزات تبليغاتي شده هيچ كدام از فعاليت 

 . باشد، جزئيات مربوطه در اين خصوص را تدارك و تهيه نموده و فرم مخصوص شكايات را پر نمائيد مثبت مي
 
 
آيا هيچ گونه رعب و وحشت، تهديد و يا مزاحمتي توسط طرفداران و نمايندگان هر كدام از احزاب سياسي مشاهـده                       –  2

 گرديد؟ 

 ي ملي ناظران انتخاباتي استفاده شده است اين فرم توسط اعضاي شبكه
 ي وكال براي حقوق مدني تحت لواي قانون در آفريقاي جنوبي تهيه شده است توسط كميته

 د.م.كتاب راهنماي م



 

116 
 ها فرم گزارش دهي شكايت

 3 از 2ي  صفحه

هائي، چگونه موضوعات مورد نظر حل و فصل گرديدند؟ آيا وضعيت مواجهه با اين موضوعات بـه                    در صورت بروز چنين رخداد      –  3
 شكلي منصفانه و عادالنه بود؟ 

 
 انـد؟    اند، داليل ارائه شده براي چنين وضـعـيـتـي چـه بـوده           هاي عمومي نفي شده و يا ابطال گرديده    در صورتي كه مالقات     –  4
 
در آن   )   هائي از اين دسـت    اس اي دي اف، ان پي كي اف، اس اي پي، كي زي پي و ساير گروه                ( هاي امنيتي     چه نوعي از گروه     –  6

 ها صورت پذيرفت؟  ها آماده به خدمت بودند و چه اقداماتي توسط اين گروه رويداد
 

 آموزش رأي دهندگان  –پ 
 
 باني شما چه شواهدي را در مورد آموزش رأي دهندگان مشاهده نموده است؟  به عنوان يكي از ناظران انتخاباتي، سازمان ديده – 1
 
 اند و اين افراد در چه مكانهائي حضور دارند؟  هاي ارائه شده بوده هاي اين آموزش چه كساني از مردم مخاطب – 2
 
 چه كس يا كساني مسؤليت به انجام رساندن آموزش رأي دهندگان را بر عهده دارند؟  – 3
 
 اند؟ ي كافي دقيق بوده آيا اطالعات موجود در اين مورد به اندازه – 4
 
 ي بيطرف معرفي و تبليغ شده است، آيا به واقع هيچ جانبداري صورت نگرفته است؟ اگر فرآيند مورد نظر به عنوان يك پديده – 5
 

 هاي جمعي و خبري رسانه –ت 
 
رسد چه كساني بيش از هـمـه    يابند؟ به نظر مي هائي به اطالعات در مورد انتخابات دست مي مردمان آفريقاي حنوبي از چه راه  –  1

 نمايند؟ در اين موارد اطالع كسب مي
 
شود و آيا سهم مساوي به تمامي آنهـا        تا چه حدي برابري و مساوات براي احزاب سياسي شركت كننده در انتخابات رعايت مي                –  2

 شود؟ هاي صوتي و تصويري داده مي در مطبوعات و رسانه
 
هاي مطبـوعـاتـي     دهند و اين رسانه هائي به طور منظم و پيوسته اخبار مربوط به موضوعات انتخاباتي را پوشش مي              چه روزنامه   –  3

 رسند؟ توسط چه كساني به چاپ مي
 
و بوفو تاتسوانا را مورد نظارت و باز بيني قرار دهيـد و وضـعـيـت         )   اس اي بي سي( لطفاً شركت خبر پراكني آفريقاي جنوبي   –  4

هاي خبري به هيچ نحوي هيچ يـك از احـزاب                رسد كه رسانه    آيا به نظر مي   .   باني نمائيد   پوشش خبري آنها روي انتخابات را ديده      
 كنند؟ سياسي را تبليغ نموده و يا تخريب مي

 ي ملي ناظران انتخاباتي استفاده شده است اين فرم توسط اعضاي شبكه
 ي وكال براي حقوق مدني تحت لواي قانون در آفريقاي جنوبي تهيه شده است توسط كميته

 باني هاي نمونه براي ديده فرم  - 3پيوست 
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 ها فرم گزارش دهي شكايت

 3 از 3ي  صفحه

هاي انتخاباتي دجار مشكل شده و يا تحت  ي خبر هاي گروهي و خبري به هيج نحوي در مورد گزارش دهي آزادانه آيا رسانه – 5
 اند؟ هاي تهديد آميز از طريق ارعاب و ايجاد وحشت قرار گرفته فشار

 
 اند؟ هاي خبري رأي دهندگان را به شكلي مثبت و يا منفي تحت تأثير قرار داده آيا رسانه – 6
 
 مالحظات عمومي – 7

 ي ملي ناظران انتخاباتي استفاده شده است اين فرم توسط اعضاي شبكه
 ي وكال براي حقوق مدني تحت لواي قانون در آفريقاي جنوبي تهيه شده است توسط كميته

 د.م.كتاب راهنماي م



 

118 
 هاي جمعي و خبري فرم گزارش دهي رسانه

 2 از 1ي  صفحه

 
 :تاريخ

 : ي فرم باني تهيه كننده عنوان ناظر يا سازمان ديده
 :تلفن

 
 :دستور العمل اجرائي

 
 
 
 
 
 

 ورزشي           پارلمان          اقتصادي و صنعتي          تبليغاتي          اخبار محلي          
 المللي          دولتي  بين

 

 

 باني هاي نمونه براي ديده فرم  - 3پيوست 



 

119 
 هاي جمعي و خبري فرم گزارش دهي رسانه

 2 از 2ي  صفحه

 

 

 د.م.كتاب راهنماي م



 

120 
 فرم گزارش دهي فرآيند رأي گيري

 1 از 1ي  صفحه

 گزارش خالصه و يا چك ليست مربوط به روز انتخابات
 انتخابات ملي نيجر) افريك –گردس (ي اجتماعي و اقتصادي در آفريقا  مورد استفاده واقع شده توسط اعضاي گروه پژوهش و مطالعه روي مردمساالري و توسعه
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121 
 فرم گزارش دهي فرآيند شمارش

 1 از 1ي  صفحه

 گزارش مربوط به محل اخذ رأي
 شمارش

 
 : مالحظه گر يا ناظران – 1
 :گروه آلفا – 4:                                   ي بخش شماره – 3:                     ساختمان محل اخذ رأي – 2
 

 50      هاي اخذ رأي تعداد صندوق
 

 51     هاي اخذ رأي گشوده شدند ساعتي كه صندوق
 

  52 اند؟ هاي رأي مورد باز بيني قرار گرفته ها پيش از گشودن صندوق ها و يا مهر و موم آيا قفل
 

 53  اند؟  ها با تعداد رأي دهندگان ثبت نام شده مورد مطابقت قرار داده شده آيا رأي
 

 نمايندگان حاضر در زمان شمارش
1      2      3      4      5      6      

54    55    56    57    58    59 
 

 60 آيا افرادي كه صالحيت حضور در آن مكان را نداشتند در شعبات اخذ رأي حاضر شدند؟
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 هاي گزارش دهي مربوط به روز انتخابات ي فرم مجموعه

 5 از 1ي  صفحه
 بانان و ناظران انتخاباتي نكات قابل مالحظه و توجه براي ديده

 
حساس، ) تان را بر حسب اين كه الف        هاي رأي گيري تحت نظارت      تان، شعبات اخذ رأي در حوزه       ي مربوط به خود     به منظور جلب توجه ويژه     – 1
 . در شرايط عادي هستند تقسيم بندي نمائيد) تا حدي حساس و پ) ب
 
ي كار خود     باني در برنامه    اي تخصيص دهيد كه هر يك سه تا چهار ايستگاه مشخص را براي نظارت و ديده                 اعضاي در اختيار خود را به گونه       – 2

 . داشته باشند
 
تان را به همراه سه يا چهار ناظر ديگر آزاد بگذاريد تا بتوانيد به طور سيار و به عنوان هماهنگ كننده ميان تمامي اين                              وقت و انرژي خود    – 3

باني تخصيص داده     شان را بر روي آن دسته از شعباتي متمركز نمايند كه به هيچ ديده                   هاي اخذ رأي عمل نموده و همچنين توجه و نگاه            شعبه
 . اند نشده

 
ها تا پيش     در صورت امكان ترتيبي دهيد كه اين فرم       . ب را واگذار كنيد    – 2الف و    – 2هاي    به بعضي از اعضاي گروه مسؤليت پر نمودن فرم         – 4

توانند از  اين منابع مي(نمائيد، منابع مورد استفاده را نيز ذكر كنيد  لطفاً براي هر گونه اطالعاتي كه ثبت و ضبط مي. از روز انتخابات پر شده باشند
هاي رسيده از طرف شهروندان و مواردي از اين دست            هاي انتخاباتي، گزارش    هاي مربوط به نامزد     هاي شخصي، موارد چاپ شده، ادعا       جست و جو  

 ). باشند
 
ت باني شما كه قرار است در روز انتخابا         هاي تهيه شده از طرف سازمان ديده        لطفاً تالش كنيد تا ناظران خود را با دستور العمل اجرائي و فرم             – 5

 . توسط آنها پر شوند، پيش از روز رأي گيري آشنا نمايند
 
هاي انتخاباتي نيست، بلكه آنها قرار است وضعيت انتخابات را به دقت مورد                 بانان سرپرستي نمودن فرآيند     به ياد داشته باشيد كه كار ديده        – 6

رار هاي آنها را بتوان پس از رأي گيري مورد بررسي و دقت نظر ق               ها و توصيه    مطالعه و مالحظه قرار دهند تا به اين ترتيب مشاهدات، نتيجه گيري           
 . داد
 
. ندي انتخابات به شكلي بسيار مؤدب و از روي همكاري و مرافقت برخورد نماي بانان انتخاباتي قرار است با مسؤالن برگزار كننده ناظران و ديده – 7

ظور مورد  هاي كاري ايشان نبوده، بلكه به من        بانان انتخاباتي مداخله در فرآيند      كاركنان و مسؤالن برگزاري بايد به اين اطمينان برسند كه كار ديده           
 . اند درستي عملكرد برگزار كنندگان در آينده، در شعبات اخذ رأي حضور يافته نظارت قرار دادن اين فرآيند و شهادت دادن به درستي يا نا

 
وده و  باني و نظارت به طور كامل غير جانبدارانه ب          هاي انتخاباتي و طرفداران آنها نيز بايد كامالً احساس راحتي بنمايند كه عمليات ديده               نامزد – 8

نفع باشد و اين كه مشاركت آنها در كل اين ماجرا قرار است به                هاي مردمساالرانه مي    شان محافظت از حقوق بشر و فرآيند          تنها موضوع مورد توجه   
 . تمامي احزاب سياسي و بقاي مردمساالري در كشور تمام شود

 
باني شما بايد مطلقاً از صادر نمودن هر گونه اظهار نظر عمومي به گزارشگران فرستاده شده از طرف مطبوعات و                         تمامي اعضاي گروه ديده    – 9

هائي در صورت لزوم فقط بايد از طرف اچ آر سي پي در دفتر مركزي  چنين اظهار نظر. هاي گروهي و يا هر شخص ديگري خود داري نمايند رسانه
 . صادر شوند

 
هاي بازآمده از شعبات      دست كم يك نفر را پس از پايان رأي گيري در دفتر قرار دهيد كه تا به جمع آوري اطالعات رسيده از طرف افسر                          – 10

 . باني بپردازد اخذ رأي در مورد فرآيند ديده
 
 

 ارتباطات
) باني  هاي ديده   هاي مربوط به دوستان و طرفداران فرآيند        پي سي او و خانه    (تان براي برقراري ارتباطات       ي كاري   تمامي نقاط ممكن در منطقه     – 1

باني شما بايد از اين نقاط        تمامي اعضاي گروه ديده   . ي اطالعاتي مناسبي تدارك نمود را شناسائي نمائيد          به نحوي كه از طريق آنها بتوان شبكه        
 . هاي اطالعاتي آگاهي داشته باشند هاي اشخاص مربوط به اين پايانه ارتباطي و شماره تلفن

 
هاي الزم براي برقراري ارتباطات در صورت لزوم را در دفتر دستور               بانان نيز تمامي شماره تلفن      اطمينان حاصل نمائيد كه تمامي ساير ديده       – 2

 . هاي كاري خود دارند العمل
 
تنها . هاي جزئي و غير ضروري به تعويق انداخته و متوقف سازند              بانان فرآيند نظارتي خود را براي ارسال گزارش           ضرورتي ندارد كه ديده    – 3

 . اتفاقات و وقايع بسيار جدي را بايد به مراكز دفتري انتقال داد
 
را به  ) هاي اجرائي آمده است     در دفتر مربوط به دستور العمل      (باني بايد گزارش جامعي       پس از پايان پذيرفتن رأي گيري رهبر گروه ديده          – 4

 . مراكز دفتري استاني و يا دفتر اصلي اچ آر سي پي در الهور چه از طريق نما بر يا تلفن ارائه دهد
 
 اكتبر تا   9 اكتبر و سپس از       7 اكتبر تا    6بانان از شامگاه      تمامي دفاتر استاني و مركز اصلي اچ آر سي پي براي برقراري ارتباط ميان ديده                 – 5

 . اكتبر باز خواهند بود10شامگاه روز 
 بانان هاي اجرائي براي ديده ي دستور العمل دفترچه

 كميسيون حقوق بشر پاكستان
 پاكستان

 باني هاي نمونه براي ديده فرم  - 3پيوست 
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 هاي گزارش دهي مربوط به روز انتخابات ي فرم مجموعه

 5 از 2ي  صفحه

 چك ليست مربوط به روز انتخابات
 

 اطالعات جزئي
 

 : هاي تعريف شده براي انتخابات ي بخش شماره    : بان نام ديده
 : هاي رأي گيري ي باجه شماره   : ي صندوق اخذ رأي شماره

 : زمان عزيمت ناظران   : زمان از راه رسيدن ناظران
 
 

 : نام افسر ارتشي    : نام افسر رأي گيري
 : نام و عنوان حزب نمايندگان رأي گيري

 : زماني كه رأي گيري به پايان رسيده است  : زماني كه رأي گيري آغاز شده است
 : اند هاي رأي گيري كه مورد استفاده قرار گرفته تعداد صندوق

 
 

 مسلمان                                                                                مسلمان                                      غير 
 هاي رأي گيري  تعداد كتاب
 ي سريال مربوط به آنها شماره 
 هاي داده شده تعداد رأي
 هاي نابود شده تعداد رأي
 هاي مورد چالش و پرسش قرار گرفته شده تعداد رأي
 هاي رفع و رجوع شده تعداد رأي
 هاي رأي مورد استفاده واقع نشده تعداد برگه

 
 چك ليست

 
 پيش از رأي گيري – 1

    آري         خير                                                                                                              
 هاي مربوطه همگي مواد الزم را در اختيار دارند؟ آيا افسر

 آيا كاركنان رأي گيري دقيقاً به تعدادي هستند كه پيش از اين مطرح شده است؟
 هاي مربوط به تجمع رأي دهندگان وجود داشته است؟  كيلو متري در محل3هاي  هاي اخذ رأي به فاصله آيا صندوق

 اند؟ هاي انتخاباتي شركت كننده حضور داشته آيا نمايندگان رأي گيري از تمامي احزاب سياسي و نامزد
 اند تا خالي بودن آنها محرز باشد؟ هاي اخذ رأي پيش از آغاز رأي گيري به معرض ديد گذاشته شده آيا صندوق
 اند؟ شان در حضور شاهدان مهر و موم شده  ي خالي بودن هاي اخذ رأي پس از مشاهده آيا صندوق

 بانان هاي اجرائي براي ديده ي دستور العمل دفترچه
 كميسيون حقوق بشر پاكستان

 پاكستان

 د.م.كتاب راهنماي م
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 هاي گزارش دهي مربوط به روز انتخابات ي فرم مجموعه

 5 از 3ي  صفحه

 در طي روز رأي گيري – 2
 

   خير    آري                                                                                                              
 آيا انتخابات در زمان تعيين شده انجام پذيرفت؟

 هاي تعيين شده براي صادر نمودن رأي ملزومات مخفي بودن رأي گيري را مهيا نمودند؟ آيا محل
آيا فهرست رأي دهندگان درست با فهرستي كه قبالً به منظور معرفي ثبت نام شدگان ارائـه شـده اسـت                       

 مطابقت دارد؟
 آيا صف مربوط به رأي دهندگان نظم و ترتيب كافي داشته است؟

 اند؟ هاي شناسائي رأي دهندگان به طور مناسبي مورد باز بيني قرار گرفته آيا كارت
 اند؟ هاي شناسائي به منظور اطمينان از رأي دادن نشانه گذاري شده آيا تمامي كارت

ي رأي دهـنـدگـان     اش از فهرست باقيمانده ي مذكور پس از نشانه گذاري كارت شناسائي  آيا نام رأي دهنده   
 حذف شده است؟

 آيا شصت هر يك از رأي دهندگان با جوهر مشخص گرديده است؟
 باشد؟ ي كافي قابل شناسائي مي آيا جوهر مربوطه به اندازه

هاي رأي گيري را پيش از دادن به رأي دهندگـان مـهـر و امضـا                      آيا افسر مربوط به بخش برگزاري برگه      
 نمايد؟ مي

 هاي آرا را آن چنان كه الزم است پر نموده است؟ هاي الزم در قسمت انتهائي برگه آيا وي بخش
 اند؟ ي رأي خود را پس از تكميل در صندوق اخذ رأي انداخته آيا هر يك از رأي دهندگان برگه

ي رأي، هنگامي كـه بـه صـنـدوق              ي انتخابات در پشت برگه      آيا مهر و امضاي مسؤل و افسر برگزار كننده        
 شود قابل مشاهده است؟ انداخته مي

 واقع شده است؟) از جمله ناظران(آيا صندوق اخذ رأي در تمامي مدت رأي گيري در جلوي چشم همگان 
هاي به چالش گذاشته شده و يا رفـع و              هاي رأي   ي پر نمودن برگه     آيا رأي دهندگان در صورت لزوم اجازه      

 رجوع شده را دارا هستند؟
 نمايند؟ ي كافي رعايت انصاف را مي ها به اندازه آيا كاركنان و مسؤالن رأي گيري در پاسخگوئي به شكايت
 آيا كاركنان و برگزار كنندگان رأي گيري بيطرف هستند؟

 هاي نظامي مشغول به خدمت در شعبات اخذ رأي بيطرف هستند؟ آيا افسر
 اند؟ هاي رأي گيري واقع شده هاي مربوط به احزاب سياسي در فواصل مناسبي نسبت به ايستگاه آيا مقر

 ي مفروضات رأي گيري مالحظه شده است؟ ي تعريف شده آيا جلوگيري از مبارزات تبليغاتي در حيطه
 هاي فرآيند انتخاباتي در يك فضاي آرام، صلح آميز و منظم به انجام رسيده است؟ آيا تمامي عمليات

 بانان هاي اجرائي براي ديده ي دستور العمل دفترچه
 كميسيون حقوق بشر پاكستان

 پاكستان

 

 باني هاي نمونه براي ديده فرم  - 3پيوست 
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 هاي گزارش دهي مربوط به روز انتخابات ي فرم مجموعه

 5 از 4ي  صفحه

 
 
 
 پس از رأي گيري – 3

                آري        خير                                                                                                             
 اش به پايان انجاميد؟ آيا رأي گيري در زمان تعيين شده

 هاي اخذ رأي سر جاي خود بودند؟ هاي روي صندوق آيا مهر و موم
 اند؟ هاي اخذ رأي در تمامي اين مدت جلوي ديدگان همه قرار داشته آيا صندوق

 آيا تنها افراد مسؤل و كاركنان يا برگزار كنندگان در شعبات اخذ رأي حضور داشتند؟
 آيا شمارش آراي مربوط به مسلمانان و غير مسلمانان به شكل تعيين شده صورت پذيرفته است؟ 

 بانان به انجام رسيده است؟ آيا شمارش آرا در حضور نمايندگان رأي گيري و ناظران و ديده
 هاي آراي مشكوك در تمامي موارد منصفانه بوده است؟ آيا تصميم گيري در مورد برگه

اي مهر و موم  هاي آراي مورد چالش قرار گرفته، نابود شده و يا رفع و رجوع شده به نحو جداگانه آيا برگه
 اند؟ شده

 اند؟ آيا تمامي نمايندگان رأي گيري شاهد فرآيند شمارش آرا بوده
 اند؟ ي مربوط به اعالم شمارش را ابراز نموده ي انتخابات به صورت عمومي بيانيه هاي برگزار كننده آيا افسر
هاي مربوطه بازگشت  ي انتخابات نتايج مورد نظر را به طور مستقيم به افسر هاي برگزار كننده آيا افسر

 اند؟ منتقل نموده
 هاي مستقر همخواني دارد؟ هاي بازگشت با نتايج اعالم شده از شمارش افسر ي افسر آيا اعالميه

 
 
 
 

 توضيح
 

 .اگر پاسخ شما به هر يك از موارد مذكور در باال منفي است، لطفاً جزئيات مربوطه را در اين بخش ارائه دهيد

 بانان هاي اجرائي براي ديده ي دستور العمل دفترچه
 كميسيون حقوق بشر پاكستان

 پاكستان

 

 

 د.م.كتاب راهنماي م
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 هاي گزارش دهي مربوط به روز انتخابات ي فرم مجموعه

 5 از 5ي  صفحه

 
 هاي رأي دهندگان منطقه بندي شده بانان بر اساس حوزه اي ديده گزارش ميان دوره

 
 
 : ي انتخاباتي ي منطقه بندي شده ي حوزه شماره – 1
 
 : هاي صادر شده تعداد كل رأي – 2
 
 : بانان باز بيني شده است هاي رأي گيري كه توسط ناظران و ديده تعداد ايستگاه – 3
 
 :  نامزد انتخاباتي شركت كننده كه منتخب شده است – 4

 :  حزب سياسي نامزد منتخب
 : هاي كسب شده توسط نامزد منتخب تعداد رأي

 
:  اي كه بالفاصله پس از نامزد منتخب قرار گرفته است نامزد انتخاباتي شركت كننده – 5

 : حزب سياسي نامزد منتخب
 : هاي كسب شده توسط نامزد منتخب  تعداد رأي

 
 : زمان تكميل و اعالم نتايج – 6
 
 اگر تكميل و اعالم نتايج به تعويق افتاده، به چه علتي بوده است؟ – 7
 
:  هاي اخذ رأي كه در آنها رأي گيري ملغي شده و يا معلق شده است تعداد ايستگاه – 8

 اين تعليق چه مدت طول كشيده است؟  
 دليل اين تعويق چه بوده است؟ 

 
 اند؟   هاي انتخاباتي حضور داشته آيا نمايندگان رأي گيري مربوط به تمامي نامزد – 9
 گر نه، داليل مربوط به آن چه بوده است؟ ا

 
 آيا رأي گيري در كل در آرامش صورت پذيرفته است؟  – 10
 

 آيا اين فرآيند بيطرف و در وضوح صورت پذيرفته است؟  – 11
 

 آيا هيچ اعتراضي از طرف نامزد انتخاباتي بازنده مطرح شده است؟  – 12
 

 اند؟   چه تعدادي از افراد جريمه شده – 13
 اند؟   درست جريمه شده چه تعداد به دليل دادن رأي نا

 اند؟  بساماني در فرآيند رأي گيري جريمه شده چه تعداد براي ايجاد نا
 

باني شما يا شما با آن  مشكالتي كه در حين انجام وظيفه گروه ديده – 14
 ايد كدام هستند؟  مواجه شده

 بانان هاي اجرائي براي ديده ي دستور العمل دفترچه
 كميسيون حقوق بشر پاكستان

 پاكستان

 باني هاي نمونه براي ديده فرم  - 3پيوست 
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 1فرم اعالم نتايج و شمارش موازي آرا 

 1 از 1ي  صفحه

 

  ساكا آي تي اي1993انتخابات 
 )گروهي براي شفافيت انتخابات(ي ساكا آي تي اي  مجموعه

 پاراگوئه

 د.م.كتاب راهنماي م
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 2فرم اعالم نتايج و شمارش موازي آرا 

 1 از 1ي  صفحه
 

 فرم فرميوالريتو دي كنتئو رپيدو
 گروه غير طرفدار ترانسپارنسيا

 پرو

 باني هاي نمونه براي ديده فرم  - 3پيوست 
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 فرم گزارش شكايت

 2 از 1ي  صفحه

 فرم شكايت
 
ي تحت بررسي، شهر، موقعيت  ي شناسائي و يا نام و نام خانوادگي خود را به همراه منطقه لطفاًً به ياد داشته باشيد كه شماره – 1

 .ي اخذ رأي قرار دارد و تاريخ مربوطه را درج نمائيد خياباني كه در آن شعبه
ي مشاهده شده از خشونت،  باني بايد دست كم يك فرم شكايت در روز پر نمايد كه در آن مشخص شده باشد كه درجه هر تيم ديده – 2

 . ارعاب و تهديد و يا ايجاد مزاحمت در طول روز چه مقدار بوده است
 .اي را براي هر يك از موارد مشاهده شده تهيه نمائيد لطفاً فرم جداگانه – 3
 . بخواهيد بيش از يك گزينه انتخاب نمائيد16 تا 10هاي  شما ممكن است بخواهيد براي پرسش – 4
 

 : باني يا شهر مورد بررسي ي تحت ديده  منطقه :                 ي شناسائي يا نام و نام خانوادگي شماره
 : ي اخذ رأي شعبه       : تاريخ پر شدن فرم

 
اند را  ي مورد بحث بوديد و اگر نه، نام و آدرس افرادي را كه شاهد آن بوده تان به طور مستقيم شاهد واقعه باني آيا شما يا گروه ديده – 1

 ارائه دهيد؟
 
ي فيزيكي و يا تخريب اموال و يا  همچنين در صورتي كه اين رويداد همراه با حمله(آيا اين واقعه همراه با خشونت نيز بوده است  – 2

 ؟)امالك كساني بوده است، بيان آن ضروري خواهد بود
 
 ها چه اندازه بوده است؟ در صورتي كه پاسخ به پرسش باال مثبت است تعيين نمائيد كه شدت اين آسيب – 3

 چيز نا –محدود          پ  –شديد         ب  –الف 
 
 ؟ )باشد ها مي كه شامل تهديد به اعمال خشونت و ساير انواع فشار(آيا اين واقعه با ارعاب و تهديد نيز همراه بوده است  – 4

 خير –آري          ب  –الف 
 
 ها چه اندازه بوده است؟ در صورتي كه پاسخ به پرسش باال مثبت است تعيين نمائيد كه شدت اين آسيب – 5

 چيز نا –محدود          پ  –شديد          ب  –الف 
 
 ؟)ها اشاره نمود توان به پائين كشيدن بلند گو از آن جمله مي(آيا اين واقعه با اعمال مزاحمتي نيزهمراه بوده است  – 6

 خير –آري          ب  –الف 
 
 ها چه اندازه بوده است؟ در صورتي كه پاسخ به پرسش باال مثبت است تعيين نمائيد كه شدت اين آسيب – 7

 چيز نا –محدود          پ  –شديد          ب  –الف 
 
 هاي زير اتفاق افتاده است؟ رويداد مورد نظردر كدام يك از موقعيت – 8

 ساير موارد –در يكي از شعبات اخذ رأي يا شمارش آرا        ت  –هنگام رژه    پ  –ي تبليغاتي     ب  ي مربوط به مبارزه جلسه –الف 
 
 اعضاي: اند چه كساني عوامل اصلي بروز اين رويداد شده – 9

 ) آن را به وضوح مشخص نمائيد(يك حزب سياسي  –الف 
 ) شرح دهيد(هاي امنيتي و انتظامي  نيرو –ب 
 هاي حزبي يا طرفدار  افراد غير وابسته به گروه –پ 
 ساير موارد  –ت 
 
 

 فرم شكايت
 ي ملي ناظران انتخاباتي استفاده شده است اين فرم توسط اعضاي شبكه

 ي وكال براي حقوق مدني تحت لواي قانون در آفريقاي جنوبي تهيه شده است توسط كميته

 د.م.كتاب راهنماي م
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 فرم گزارش شكايت

 2 از 2ي  صفحه

 
 آيند؟ چه كساني آسيب ديدگان و قربانيان اين واقعه به حساب مي – 10

 ) آن را به وضوح مشخص نمائيد(يك حزب سياسي  –الف 
 ) شرح دهيد(هاي امنيتي و انتظامي  نيرو –ب 
 بانان  ناظران و ديده –پ 
 هاي مطبوعاتي و جمعي  رسانه –ت 
 مسؤالن رسمي آي اي سي  –ث 
 جنگ زدگان محلي  –ج 
 

 هاي امنيتي و انتظامي آيا نيرو – 11
 آوردند هاي خود را به درستي به اجرا در مي دستور –الف 
 زدند به ايجاد هرج و مرج و عدم توازن و نا آرامي دامن مي –ب 
 در محل وقوع ماجرا غايب بودند –پ 
 

 هاي امنيتي و انتظامي در محل وقوع حادثه، تعيين نمائيد كه چه گروهي حضور داشت؟ در صورت حضور نيرو – 12
 اس اي پي –الف 
 ان پي كي اف –ب 
 اس اي دي اف –پ 
 كي زي پي  –ت 
 اي پي ال اي –ث 
 ام كي –ج 
 ساير موارد –چ 
 

 .رويداد اتفاق افتاده را به درستي و مطابق واقعيت تشريح نمائيد – 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آيا يك افسر رسمي آي اي سي در مورد رخ دادن اين واقعه مطلع و آگاه شده است؟ در صورتي كه پاسخ به اين پرسش مثبت است، چه  – 14
 كسي به اين موضوع وقوف يافته است؟ چه مدت طول كشيد كه اين آگاهي به وي منتقل شود؟

 
 
 
 

 .نمايد شود، توضيح دهيد كه شكايت مورد نظر به كدام قانون و يا مورد مقرراتي اشاره مي در صورتي كه به اين مضوع مربوط مي – 15

 فرم شكايت
 ي ملي ناظران انتخاباتي استفاده شده است اين فرم توسط اعضاي شبكه

 ي وكال براي حقوق مدني تحت لواي قانون در آفريقاي جنوبي تهيه شده است توسط كميته

 باني هاي نمونه براي ديده فرم  - 3پيوست 
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 هاي نمونه گزارش

 
به طور كلي،   . پردازند  هاي متنوع مي    ي گزارش   هاي گوناگون و به واسطه      بانان غالباً و به طور متناوب به تبليغ و تشويق مشاهدات خود از طريق راه                ديده

تخابات يا  باني را براي دستيابي به انواع متعددي از اهداف گوناگون از جمله نشر و توزيع پذيرش نتايج قانوني و موجه ان                       هاي ديده   گزارش دهي سازمان  
ها   اين گزارش . نمايد  در شرايطي كه فرآيند تقلب آميز قابل توجهي روي داده است، تشويق مردم به عدم پذيرش نتايج به دست آمده، كمك مي                            

ه هاي سازماني گرو    هاي كشور مورد نظر و همچنين فعاليت         ي ثبت شده و مكتوبي از تاريخ وقايع روي داده در انتخابات               توانند مجموعه   همچنان مي 
هاي گذشته،  هاي انتخابات ي رويداد نمايد تا با مقايسه هاي نظارتي ديگر نيز كمك مي باني و گروه هاي ديده اين مستندات به سازمان. باني شما باشد ديده

توانند در حمايت نمودن از اصالحات انتخاباتي، پايه گذاري اعتبار            ها عالوه بر اين مي      اين گزارش . هاي انتخاباتي آينده را بهتر برنامه ريزي نمايند         فرآيند
پيوست حاضر چهار   . هاي داوطلب و يا گرد آوري منابع مالي بيشتر در آينده سود مند واقع شوند                   باني شما، جلب و جذب نيرو        سازماني گروه ديده  
 . گذارد هاي انتخاباتي را به نمايش مي هاي گوناگون فرآيند گزارش روي جنبه

 
 گزارش در مورد فرآيند ثبت نام

ي گزارشي از يك       نمايانگر و ارائه دهنده    1992دستĤوردهاي مربوط به ديوان ياري رساني به انتخابات در مورد فهرست ابتدائي رأي دهندگان سال                   
ترين آن نكات اين      نخستين و مهم  . چندين نكته در مورد اين فرم شايان ذكر است        . باشد  پژوهش در رابطه با فرآيند ثبت نام رأي دهندگان در گايانا مي           

اي اين    نشر و پخش اعالميه   . اند  هائي است كه در دوران پيش از انتخابات به انجام رسيده، تهيه شده و به چاپ رسيده                  كه گزارش مذكور حاصل پژوهش    
هاي الزم    خي زماني كافي را براي اصالح اشتباهات و يافتن پاس           چنين در زمان قابل توجهي پيش از انتخابات به برگزار كنندگان فرآيند انتخاباتي اجازه             

اين موضوع همچنان شهروندان و احزاب سياسي را نسبت به مشكالت بالقوه از طريق مورد تشويق قرار دادن انجام                    . دهد  هاي مطروحه را مي     به پرسش 
بانان در گايانا روش نمونه گيري كامالً اتفاقي و اهللا بختكي را به كار برده بودند كه                   دوم اين كه ديده   . دهد  تر، آگاهي مي    تر و عميق    هاي دامنه دار    بررسي

 روي  هاي ورودي   شان نمايد كه تك تك داده         ي تصويري كلي از فرآيند ثبت نام رأي دهندگان ياري رسانده است بدون اين كه مجبور                 آنها را در توسعه   
 . فهرست را مورد باز بيني قرار دهند

 
 هاي جمعي مطبوعاتي و خبري گزارش در مورد رسانه

وران اي در سراسر د     هاي دوره   ي نشر گزارش    هاي جمعي مطبوعاتي و خبري را به واسطه         باني مسؤليت نظارت بر كار رسانه       هاي ديده   بسياري از سازمان  
اخبار تلويزيوني در حين دوران     ”ي باز توليد شده در اين مجموعه كه       نمونه. اند هاي اداري مربوط به انتخابات، بر عهده گرفته مبارزات انتخاباتي و فرآيند 

 در آفريقاي جنوبي خالصه سازي      1994را نسبت به انتخابات سال      ) ام ام پي  (هاي گروهي     باني رسانه   ي ديده   نام دارد، دستĤوردهاي برنامه   “ انتخابات
 1994هاي گروهي يا ام ام پي در آگوست سال             باني رسانه   ي ديده   ي برنامه   هاي متعددي بود كه در مجله       گزارش مزبور از جمله گزارش    . نموده است 

اي روي اندازه و نوع پوشش خبري دريافت شده توسط احزاب               اين گزارش با توجه ويژه     . هاي گروهي به چاپ رسيده است        تحت عنوان نقاب رسانه   
 . سياسي رقيب، تحليلي منتقدانه را روي موضوع پوشش خبري تدارك ديده است

 
 ي بعد از برگزاري انتخابات  بيانيه

شان     هداتباني براي تبليغ نمودن و اعالم جمعي مشا         هاي ديده   اي روي سازمان    بالفاصله پس از به پايان رسيدن يك فرآيند انتخاباتي فشار قابل مالحظه   
ي بعد از انتخابات خوب و موفق، مانند آنچه با عنوان مشاهدات انتخاباتي توسط گروه پژوهش و مطالعه                       يك بيانيه . شود  به مخاطبان جمعي وارد مي    

پختگي و ابتدائي بودن       ارائه شده و در اين پيوست باز توليد و ارائه شده است، به طور آشكار و واضحي طبيعت نا                   1995در سال   ) اس آر جي  (بنگالدش  
تي به  دارد كه گزارش جامعتري توسط اين سازمان پس از به پايان رسيدن رسمي فرآيند انتخابا                 پذيرد و بيان مي     نتايجي را كه ارائه كرده است را مي       

ها،   همچنين به دليل ديگري قابل توجه و اهميت است كه فعاليت              ) اس آر جي   (ي گروه پژوهش و مطالعه بنگالدش           بيانيه. چاپ خواهد رسيد  
دهد؛ اين نتيجه     هاي عمومي از عمليات را در يك صفحه گزارش مي              و نتيجه گيري  ) ها  ها و يا شكست      مربوط به موفقيت  (دستĤوردهاي مشخص   

رساند؛ و در عين حال بالفاصله پس از به           را به چاپ نمي   ) هاي مستقل و مجزا     كامل و يا وقايع و رويداد       براي نمونه اطالعات نا   (كامل و خام      هاي نا   گيري
 . اش بگذارد شود تا به اين ترتيب بتواند تأثيري روي مخاطبان انجام رسيدن انتخابات تهيه مي

 
 اي ي ميان دوره بيانيه

ي   باني كه توسط كنگره     ي مĤموريت ديده    گزارش خالصه . باشد  ي گزارشي كه در اين پيوست ارائه شده است مربوط به كشور اتيوپي مي                 آخرين نمونه 
 1994گذارد كه در انتخابات عمومي قانون اساسي سال           اي را به نمايش مي      ي ميان دوره    تهيه شده است بيانيه   ) آ بو جي دا   (اتيوپي براي مردمساالري    

اي ممكن است چندين روز و يا حتي چند هفته پس از به انجام رسيدن رأي گيري، وقتي كه هنوز رأي                   ي ميان دوره يك بيانيه. تدارك ديده شده است 
اي غالباً    ي ميان دوره    يك بيانيه . دهندگان و رقباي انتخاباتي در انتظار شنيدن ارزيابي مستقلي از فرآيند انتخاباتي هستند، منتشر شده و توزيع شود                   

كه از آن جمله    (تري را تهيه نموده        شوند، امكان بيشتري دارند تا اطالعات كامل         هائي كه بالفاصله پس از اتمام انتخابات صادر مي            نسبت به بيانيه  
از طرف ديگر، آن چنان كه از اسم آن نيز پيدا ست،              . تري را ارائه دهند     هاي جامع   و تجزيه و تحليل   ) توان به نتايج رسمي انتخابات اشاره نمود         مي

ديگر باني خود را داشته و ممكن است در زماني             هاي ديده   كند كه ناظران قصد ادامه دادن رويداد        اي چنين موضوعي را مطرح مي       ي ميان دوره    بيانيه
 . ي گزارش و تجزيه و تحليلي نهائي و جامعي بنمايند اقدام به ارائه) تر اندكي بعد(

 هاي نمونه گزارش  - 4پيوست 
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 هاي نمونه گزارش
 

ي اي به تشريح و ارزيـابـي فضـا           ي اتيوپي براي مردمساالري به اين نكته توجه نمائيد كه چگونه دقت قابل مالحظه               در گزارش تهيه شده توسط كنگره     
دهد كه تعادلي  ي بسيار عالي از گزارش مطلوبي ارائه مي اين امر نمونه. سياسي اختصاص داده شده است كه انتخابات مورد نظر در آن اتفاق افتاده است

 حـاصـل     اش از پيشرفت سياسي كه در خالل فرآيند انتخاباتي          هاي  هاي خود از فرآيند تكنيكي و اداري انتخابات با تجزيه و تحليل             معقول ميان ارزيابي  
 اتيوپي، تعدادي از احزاب سياسي مهم انتخابات را تحريم نمودند و به اين ترتيب بسياري از شهروندان و                    1994در انتخابات   .   شده را فراهم آورده است    

همچنين در نظر داشته باشيد كه تهيه كننـدگـان ايـن گـزارش                .   ناظران انتخاباتي را نسبت به اهميت فرآيند انتخاباتي مورد نظر بي اطمينان نمودند            
ز لحـاظ  ي آن هم ا     هاي انتخاباتي به نحوي كه نتيجه       اي در مورد چگونگي به انجام رساندن فرآيند         هاي سازنده   پيشنهادات محدودي نيز به عنوان توصيه     

 . اند تكنيكي و هم از حيث ديد گاه سياسي توسعه يابد، ارائه داده

 

 د.م.كتاب راهنماي م
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 گزارش در مورد فرآيند ثبت نام

 6 از 1ي  صفحه

دستĤوردهاي مربوط به ديوان ياري رساني به انتخابات در 
 1992مورد فهرست ابتدائي رأي دهندگان سال 

 
 
 :هاي رأي گيري اعتبار بخش – 1
 

شوند را آشكـار      ها بخش رأي گيري كه براي آنها اعداد ارتباطي در قوانين مربوطه پيدا نمي               ، وجود صد  1991هاي انجام شده روي فهرست        بررسي
هاي رأي گيري بسيار پر جمعيت به طور كامل از روي فهـرسـت                همچنين مورد ديگري كه كشف گرديد آن بود كه تعدادي از بخش           .   نموده است 

 . مربوطه حذف شده بودند
ي باشد، اين مسائل و موارد خاص به تنهائ         ي دولت مي    از نظر پروفسور گلدستون ميلز كه يكي از اعضاي انجمن واگذاري سران آزادانه انتخاب شده              

 . توان آن را به شكلي حياتي ارزيابي نمود سازد و به اين ترتيب نمي و به صورتي كارآمد فهرست مربوط به رأي دهندگان را بي اعتبار مي
كـردن  هاي رأي گيري را به انجام برسانيم و از خاطر نشـان          هاي بخش   كنيم كه عيناً همان باز بيني       اي توجه مي    در نتيجه، اين بار ما به طور ويژه       

 تطبيق داشتنـد  1990 از سال 47ي  هاي رأي گيري به جز يكي از آنها به طرزي دقيق با سفارش شماره اين امر بسيار خشنوديم كه تمامي بخش      
 . دهد هاي رأي گيري را مورد بررسي قرار مي كه موضوع مربوط به تعيين و طراحي بخش

ي كرنتين واقع شده و در فهرست جديد  اپيرا كه بر روي رودخانه. شد ي آمريندين مي تنها بخشي كه از اين مقوله حذف شده بود مربوط به منطقه
ي  ما چنين مطلع شديم كه اختيار مربوط به اين پيوستگي تحت توصيه.   ي مربوط به روستاي همسايه موسوم به اورال اضافه شده است         به مجموعه 

از آنجا كه اين مصوبه براي به هم پيوستن مانع مشروعيت هيچ يـك از افـراد         . باشد هاي آمريندين مي گزارش تهيه شده توسط كميسيون زمين 
بـه  هاي صورت گرفته براي رأي گيري را كامالً قابل قبول يافتيم و كميسيون انتخابات را براي     شود ما بخش بندي     ساكن اپريا براي رأي دادن نمي     

با اين وجود الزم است كه ادغام شدن اين دو دهكده در يك بخـش               .   انجام رساندن و عملي ساختن اين اصالح قابل توجه مورد تشويق قرار داديم            
 . هاي مقرراتي انتخابات ملحوظ شود هاي قانوني گذاشته شده و در مصوبه انتخاباتي، نهايتاً به معرض اقدام

اي كه الزم است صورت بگيرد و آن مربوط به تصميـم              ي ويژه   با اينحال، در مورد همين پرسش مطروحه در مورد منطقه بندي انتخاباتي، مشاهده            
ي ساحل شرقي دمرارا با هم تلفيق شده و به يـك             شود كه طبق آن چندين دهكده        به تصويب رسيده است مي     1990ي    گيري كه در همان اليحه    

 . شوند ها شامل هرستلينگ، فارم، وريد ان راست، كونت گاردن، پروسپكت و ليتل دايموند مي اين دهكده. اند ي انتخاباتي تبديل شده منطقه
ي نزديك به خود موسـوم بـه      اين رقم فقط از منطقه.   باشد  نفر مي4024ي انتخاباتي، تعداد كل رأي دهندگان ثبت نام شده،   تنها دراين محدوده  

 . باشد تر مي ي ثبت نام شده دارد، كم  نفر رأي دهنده4059گلدن گرو كه 
 هـاي  هاي رأي گيري داشته باشد چرا كه هر دوي اين بخش اي به ايستگاه در نتيجه ما از كميسيون انتخابات درخواست كرديم تا توجه بسيار ويژه        

و هـم  ها هم براي رأي دهندگان  هاي مربوط به تدارك و اعزام نيرو توانند به وضوح كابوسي را از حيث برنامه ريزي         انتخاباتي در روز رأي گيري مي     
 .ي انتخابات، ايجاد نمايند براي مسؤالن برگزار كننده

 1992هاي ديوان ياري رساني به انتخابات در مورد فهرست ابتدائي ثبت نام رأي دهندگان در سال  دست يافته
 ديوان ياري رساني به انتخابات

 گايانا

 هاي نمونه گزارش  - 4پيوست 
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منظور رئيس كل حال حاضر و يا هر كس ديگري است كه ممكن است در آينده اين (ما همچنين به رئيس كل كميسيون انتخابات توصيه نموديم 

تـري از       تر و مديريت پذيـر      هاي قابل بررسي    هاي انتخاباتي را پيش از انتخابات آينده به زير بخش           كه اين بخش  )   مسؤليت را بر عهده داشته باشد     
 . لحاظ حجم عددي تقسيم بندي نمايد

 
 :هاي شناسائي باز سازي و دوباره سازي تعداد كارت – 2
 
هاي شناسائي باز سـازي    مجموعه از شماره1700هاي عددي ما كه توسط رايانه صورت پذيرفتند گواه اين واقعيت بودند كه            سال گذشته، بررسي   

آن .   ي شناسائي بود    شده در فهرست رأي دهندگان ثبت نام شده وجود دارند كه در واقع هر مجموعه شامل دو يا بيشتر فرد مستقل با يك شماره                       
 . هاي شناسائي دوباره سازي شده را مشاهده نموديم  مجموعه از اين قبيل كارت28چه باعث خشنودي ما شده است اين كه امسال ما تنها 

تري كـه صـورت         ها گسترده    شخص مشخص تعلق داشتند و مطابق بررسي       9هاي مذكور در واقه به         مجموعه از مجموعه   9به گمان ما دست كم      
 . درستي ثبت گرديده بودند هاي نا گرفت ما به اين نتيجه رسيديم كه در دو مورد ديگر نيز، مشكل از آن جائي ناشي شده بود كه شماره شناسائي

وك را   ها جلب نمائيم و آنها نيز قول دادند كه در اسرع وقت اين موارد مشك بساماني ما بر آن شديم كه توجه كميسيون انتخابات را به وجود اين نا      
 . مورد بررسي و تحقيق قرار داده و اصالح نمايند

ه و  هاي شناسائي با وجود اين كه به طور كامل رفع نشد            ها، ما دريافتيم كه مشكل مربوط به بازسازي و دوباره سازي كارت             ي اين فعاليت    در نتيجه 
به انجام رساندن اين امر بي شك نسبـت بـه     . ي كافي براي جلب توجه و انرژي از اهميت بر خوردار نيستند اند، به اندازه ي دقت نرسيده به مرحله 
 . گرديد ي خوشايند محسوب مي بسامان سال گذشته يك پيشرفت و توسعه وضعيت نا

 
 :اند درستي ثبت نام شده هاي انتخاباتي نا افرادي كه در بخش – 3
 

ر ها را د      درستي ثبت نام شده و فهرست گرديده بودند، شايد بيشترين ناراحتي            هاي انتخاباتي نا    سال گذشته، تعداد كساني كه به اشتباه در بخش        
ي ي ديوان يـار     هاي بسيار وسيعي را بر عهده       اي فعاليت   ميان رأي دهندگان ايجاد نموده و آنها را بسيار عصباني نمود و همچنين بدون هيچ شبهه               

ي الزم براي رفع اين مشكل مشخص چه در آن هنگام و چـه درحـال        فرآيند اصالح كننده.   رساني به انتخابات براي رفع و رجوع نمودن گذاشت        
حاضرهم براي رأي دهندگان و هم براي كميسيون انتخابات بار مسؤليت بسيار زيادي را ايجاد نموده است كه بر اساس آن دو عمليات گونـاگـون                          

شان قرار داد و دوم اين كه در همان حال اطمينان حاصل نمود   نخست اين كه رأي دهندگان را بايد در بخش انتخاباتي درست. بايد به انجام برسد
 . درست حذف شده است كه اسم آنها از فهرست قبلي خط خورده و از بخش نا

هـاي     به منظور تعيين كردن وسعت مشكل ايجاد شده، ديوان ياري رساني به انتخابات اين بار اقدام به انجام يك آزمون آماري نمونه از بـخـش                           
 در صد از تمامي رأي دهندگـان را در خـود جـاي                  88پنج بخش انتخاباتي مذكور در مجموع       .    نمود 6 و   5،  4،  3،  2هاي    انتخاباتي در محدوده  

نمايند كه ايـن خـود در           در صد از تمامي رأي دهندگان ثبت نام شده در اين مناطق را نمايندگي مي    70هاي جمع آوري شده،       نمونه.   دهند  مي
 . شود  در صد از تمامي واجدين شرايط رأي گيري را شامل مي60حدود 

هاي نمونـه گـيـري          در صد از رأي دهندگان ثبت نام شده به تنهائي در بخش            1.3دهند كه در حدود       نتايج به دست آمده از اين آزمون نشان مي        
هاي جا به جا شده در ساير  اگر ما تعداد رأي.   دهد  نفر را تحت تأثير قرار مي    3000اي بيش از      اند و اين نسبت خود مجموعه       مربوطه جا به جا شده    

هاي مـمـكـن     شان وجود نداشته است را نيز در محاسبات خود وارد نمائيم و تعداد جا به جائي        هاي انتخاباتي كه امكان بررسي و چك كردن         بخش
ي آن است كـه در      را نيز به اين مجموعه اضافه كنيم، تخمين حاصله درچنين شرايطي گواهي دهنده             10 و   9،  8،  7،  1هاي انتخاباتي     براي بخش 

 . اند درستي فهرست گرديده و ثبت نام شده هاي رأي گيري نا  نفر هستند كه به طور كلي در بخش5000حدود 

 1992هاي ديوان ياري رساني به انتخابات در مورد فهرست ابتدائي ثبت نام رأي دهندگان در سال  دست يافته
 ديوان ياري رساني به انتخابات

 گايانا

 د.م.كتاب راهنماي م



 

136 
 گزارش در مورد فرآيند ثبت نام

 6 از 3ي  صفحه

 
ي به دست آمده كه نمايانگر متـوسـط    با توجه به وسعت و عظمت مشكالتي كه در سال گذشته گريبان گير كميسيون انتخابات بوده است، نتيجه             

 . شود باشد، موفقيت قابل توجهي محسوب مي درست مي  در صدي از خطاي حاصله در مورد ثبت نام در زير بخش انتخاباتي نا1.3
 درستي ثبـت نـام     هاي انتخاباتي نا عالوه بر اين موضوع، ديوان ياري رساني به انتخابات مسؤليت شناسائي كردن اسامي كساني را كه در زير بخش    

هاي ثبت شـده بـه كـار           هاي رأي گيري صحيح بر اساس آدرس و ما تالش خود را براي مشخص نمودن بخش.   شده بودند را نيز بر عهده گرفت    
 . بستيم

 نفر در اختيار كميسيون رأي گيري و احزاب سياسي قرار گرفت تا بتوانند از آن به                 3000اي چاپ شده از اسامي مربوط به اين           هاي رايانه   فهرست
 :باشند ها به شرح زير مي اعداد مطرح شده از طرف بخش. ها استفاده نمايند ها و ادعا عنوان ابزاري اصالحي در خالل دوران مربوط به شكايت

 

 
  
 
 
 :آزمون مربوط به مردم – 4
 

ي    هاي توصيه شده توسط دكتر سلوين راين، اقدام به گرفتن يك نـمـونـه                 در سال گذشته، ديوان ياري رساني به انتخابات با استفاده از مشخصه           
 نام در فهرست رأي دهندگان نمود و پس از آن براي نگاه كردن به افراد وابسته و مرتبط كساني را به مـنـاطـق مـورد                              1475اي از     آماري رايانه 

 . بررسي اعزام كرد
ي مردم گايانا ارائه دهد اسامي انتخاب شده بـه صـورت تـلـفـيـقـي از                         به منظور دستيابي به اين مهم كه اين اسامي نمايشي درست از جامعه            

ما همچنان تالش نموديم تا از اين واقعيت اطمينان حاصل شود كه در صـد               .   هاي روستائي بودند    افروگايانائي هم در مناطق شهري و هم در بخش        
 بـه نـمـايـش       1985ي توزيع نژادي باشد كه در سرشماري سال  هاي مختلف تا حد ممكن و معقولي باز تاب دهنده          افراد انتخاب شده از اين نژاد     

 .اين سرشماري در واقع آخرين آمار شمارشي قابل اعتمادي است كه در اين زمينه وجود دارد. گذاشته شده است

تعداد رأي دهندگاني  در صد به دست آمده
ي  كه در منطقه

درست ثبت  انتخاباتي نا
 اند نام شده

ي آماري گرفته  نمونه
 شده

تعدا كل رأي دهندگان 
ي  در اين منطقه
 انتخاباتي

 ي انتخاباتي منطقه

 %0.9 198 21927 23101 2 

 %2.4 920 38209 50188 3 

 %0.9 730 77389 148046 4 

 %2.1 546 26364 28126 5 

 %1.0 609 61265 72304 6 

 جمع كل 321765 225154 3003 %1.3 

 در صد به دست آمده %100  %70  %1.3   

 1992هاي ديوان ياري رساني به انتخابات در مورد فهرست ابتدائي ثبت نام رأي دهندگان در سال  دست يافته
 ديوان ياري رساني به انتخابات

 گايانا

 هاي نمونه گزارش  - 4پيوست 
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توان  شان بوديم، نا   نفري كه به دنبال1475 نفر از 487هاي رأي گيري در شناسائي نمودن محل  هاي صورت گرفته توسط ما، در بخش پژوهش

 . دهد  در صد خطا را نمايش مي30ماند كه اين تعداد تقريباً كمي بيش از 
 در اختيار ما قرار گرفت، ما بالفاصله بر آن شديم تا دريابيم چه تعدادي از اسامي مندرج در مكتوبات در 1992زماني كه فهرست مربوط به سال 

شان    نفري كه امكان شناسائي مكاني487ها نشان دادند كه از  نتايج حاصل شده از اين بررسي. اختيار، هنوز در فهرست ثبت نام شده قرار دارند
 . اند  نفر از آنها از فهرست حذف شده193شان هنوز روي فهرست سال جاري بودند و    نفر294حاصل نشده بود، تنها 

رسد جزئيات مربوط به  به ويژه به اين دليل كه به نظر مي.  نفري رفتيم كه هنوز روي فهرست حضور داشتند294در نتيجه ما مجدداً به دنبال 
با اين وجود و بنا به داليل متنوعي، اين عدد به . هاي اين افراد در فهرست سال گذشته با اين جزئيات در فهرست جديد هم خواني نداشتند آدرس
 . شان موفق شديم   نفر54 تنزل پيدا كرده و ما درمورد تمامي آنها به جز 269
 . اند، شناسائي نگرديد  نفر بوده1475ي سال گذشته كه   در صد از تعداد كل نمونه3.7 نفر يعني 54ي نهائي اين بود كه تنها موقعيت  نتيجه

ي برگزاري آن شده و  اي از اين دست باعث تقويت اعتماد رأي دهندگان به فرآيند رأي گيري و نحوه هائي اين چنين و نتايج حاصله موفقيت
 . هائي را كه در اين مورد ميان احزاب سياسي گوناگون به وجود آمده بود را زدود بسياري از شك

در غرب رويمويت . دانيم اي باعث بروز مشكالت فراوان مي با اين همه، دو عامل تعيين كننده در اين آزمون وجود دارند كه ما آنها را به طور ويژه
 در صد از افراد برگزيده موفقيتي 47 در صد از افراد نمونه برداري شده و در كيتي مركزي در مشخص نمودن محل 49ما در شناسائي محل 

هم   مورد تخلف و نا3خود كميسيون برگزاري انتخابات دستور تشكيل گروه مطالعاتي را داد كه موفق به كشف و آشكار سازي . حاصل نشده است
در نتيحه، تصميم بر آن گرفته شد كه دست كم براي . خواني مشخص گرديدند كه براي هيچ كدام از آنها توضيحات مشخصي ارائه نشده بودند

 . تري وجود دارند ي مورد نظر نياز به انجام مطالعات نزديك اين پنج منطقه
اي غير منطقي به  شديم كه تا حد قابل مالحظه“ موارد پيدا نشده” در صد 3.7هاي عملياتي ما موفق به كشف مجموعاً  بساماني صرفنظر از اين نا

 . رسيدند، و محدداً به كميسيون توصيه نموديم كه نسبت به اجراي اقدامات اصالحي در اين خصوص وارد عمل شود نظر مي
 

 )1992انجام شده در ژوئن سال (ي گسترده شده مربوط به آزمون مردم ريان  نتيجه
 

 
 

 1475)              1992 / 1991(ي به انجام رسيده  ي نمونه مجموعه
 54اند                                      ي كساني كه پيدا نشده مجموعه

 3.7% اند                                         در صد كساني كه پيدا نشده

 1992هاي ديوان ياري رساني به انتخابات در مورد فهرست ابتدائي ثبت نام رأي دهندگان در سال  دست يافته
 ديوان ياري رساني به انتخابات

 گايانا

در صد پيدا 
 شده

مجموعه  وفات يافته حذف شده مهاجرت كرده پيدا شده پيدا نشده
هاي انجام  آزمون

 شده

ي  منطقه
 انتخاباتي

 )مركزي(كيتي  15 -- 2 2 4 7 %47 
ان اي ال  22 -- 5 -- 14 3 %14 

 پرنيبانس
 كاتن تري 32 2 4 7 17 2 %6 
 پورت مورانت 78 2 8 7 53 8 %10 
 گايهاك گاردنز 7 -- 1 -- 4 2 %29 
 وست پويمولت 39 2 3 -- 15 19 %49 
 گلدن گرو 20 -- 1 -- 14 5 %25 
 كامينگ الج 13 -- 5 -- 6 2 %15 
 لونورا 24 -- 3 1 16 4 %17 
 موكا آركاديا 8 -- 3 -- 5 -- %0 
 چاريتي 11 1 2 -- 6 2 %18 

 د.م.كتاب راهنماي م
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 گزارش در مورد فرآيند ثبت نام

 6 از 5ي  صفحه

 
 هاي ديوان ياري رساني درباره انتخابات آينده نگراني

فهرست فعلي مربوط به رأي دهندگان ثبت نام شده كه توسط ديوان ياري رساني به انتخابات محدوده بندي شده است بايد فقط براي چيزي كـه                 
هاي مربوطه را براي شكـل دهـي يـك         ي نخستين فرم باشد كه امكان تهيه ي ابزاري ابتدائي مي هست مورد توجه قرار گيرد كه در واقع به منزله    

هـاي ديـگـر         توانند به انجام برسند و بسياري ابـزار  ها وجود دارند كه مي با اين وجود، هنوز بسياري كار.   آورد  فرآيند مردمساالرانه نوين فراهم مي    
ي بسياري هست كه بايد مورد بررسي قرار گيرند پيش از آنكه بتوان اطمينان حاصل نمود كـه يـك          هستند كه به آنها نياز هست و توجهات ويژه        

 . فرآيند انتخاباتي آزاد و منصفانه در جريان است
 :باشند هاي ما در اين خصوص شامل موارد مطرح شده در زير مي برخي از نگراني

 
 هاي شناسائي كارت

ي     نفر در فهرست ثبت نام وجود دارند كه براي آنها هيچ كارت شناسائي و شـمـاره  25000بر ساس اظهارات كميسيون انتخابات، هنوز در حدود   
انتظار ما آن بود كه وقتي كميسيون انتخابات در سال گذشته با مواد كافي الزم براي عكس تجهـيـز شـد،      .   ي شناسائي صادر نشده است    مشخصه
 . رسيدند هاي شناسائي بايد تا به حال حل شده بوده و به نتيجه مي ي پخش كارت مسأله

رود و نيروي كاري مربـوط بـه ثـبـت نـام رأي               ماند كه موضوع مربوط به پخش كما كان بسيار كند پيش مي    با اين وجود اين واقعيت باقي مي      
شوند بدون آن كه فرصت كافي براي رسيدگي به تمامي افراد آن منطقه و ثبت نام تـمـامـي رأي           دهندگان معموالً ناگزير به ترك يك منطقه مي       

هاي باز ديد شده توسط گروه ثبت نام، يك فهرست عقب افتاده از كساني                بنا بر اين، در تمامي منطقه     .   دهندگان واجد شرايط را داشته بوده باشند      
 . اند ي شناسائي باقي مانده وجود دارد كه بدون كارت و شماره

شود نيز كـامـالً        هاي كاري در مركز ملي ثبت نام رأي دهندگان واقع در جرج تاون به مردم داده مي                  همچنين سطح توجه عمومي كه توسط نيرو      
زند و حتي كساني كه پيـش از ايـن        كنند سر باز مي  بعد از ظهر به آن رجوع مي     2اين مركز از پذيرش افرادي كه بعد از ساعت          .   باشد  كافي مي   نا

يكي از نمايندگان كميسيون بايد در تمامي اين دوران حـاضـر     .   شوند روند نيز به طور كامل خدمت دهي نمي   زمان و عموماً در صبح به آن جا مي        
 . باشد تا به انجام رسيدن اين كار را در مركز ثبت نام رأي دهندگان مورد نظارت قرار دهد

با وجود اين كه رئيس كل كميسيون انتخابات به ما اطمينان داده است كه تمامي واجدين شرايط حتي كساني كه كارت شناسائي ثبت نام نـيـز                            
ندارند، هنوز امكان رأي دادن را خواهند داشت هنوز شبهاتي در موفقيت اين مهم وجود دارد و كميسيون انتخاباتي بايد به فرآيند تـوزيـع خـود                            

ي رفـع ايـن          هاي خصوصي درباره بخش. شتاب بيشتري بدهد تا به اين ترتيب اطمينان رأي دهندگان را به درستي فرآيند انتخابات جمع نمايد 
كنند در اختيار كميسـيـون قـرار دهـنـد و             اند كه براي سرعت بخشيدن به اين عمليات كساني را كه به سرعت تايپ مي               مشكل پيشنهاد نموده  

 . نمايد كه اين خواستگاه بخش خصوصي براي ياري رساندن به اين فرآيند را پذيرا باشد كميسيون انتخاباتي تمامي سعي خود را مي
 

 كيفيت جوهر مورد استفاده براي فرآيند رأي گيري
بـود  اخيراً در انتخابات كردستان عالرغم اطميناني كه از طرف برگزار كنندگان نسبت به كيفيت باالي جوهر انتخاباتي داده شده بود و اعالم شده                        

ي اين آزمـون     در نتيجه.   در نظر گرفته شده است، احزاب مخالف به انجام آزموني پيش از روز انتخابات اصرار ورزيدند               “   بهترين كيفيت جوهر  ” كه  
 . تر را نمودند دريافته شد كه جوهر مربوطه به سادگي قابل پاك شدن است و در نتيجه احزاب سياسي درخواست در اختيار داشتن جوهري پايدار

ات در نتيجه، ديوان ياري رساني به انتخابات توصيه نمود كه به عنوان يك آزمايش دو روز پيش از روز انتخابات هر يك از اعضاي كميسيون انتخاب            
. ارندبايستي انگشت خود را بر جوهري كه به طور كامالً اتفاقي انتخاب شده بود بزنند به اين منظور كه پايداري آن را در اين مدت به آزمايش بگذ                        

 ). قرار نيست اين آزمايش باعث جلوگيري از رأي گيري آنها در زمان مقرر بشود(

 1992هاي ديوان ياري رساني به انتخابات در مورد فهرست ابتدائي ثبت نام رأي دهندگان در سال  دست يافته
 ديوان ياري رساني به انتخابات

 گايانا

 هاي نمونه گزارش  - 4پيوست 
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 گزارش در مورد فرآيند ثبت نام

 6 از 6ي  صفحه

 
 مشكل مربوط به اطمينان رأي دهندگان

ي سطـح   هاي دريافت شده از طرف هم داوطلبان مشغول به خدمت دهي در شعبات رأي گيري و هم نقاط حساس انتخاباتي نشان دهنده         بازخورد
كنند كه    برخي از افراد چنين ادعا مي     .   هاي آنها در فهرست مربوط به سال جاري وجود ندارد           قابل توجهي از واپس خوردگي كساني هستند كه نام        

برخي ديگر نيز قادر به درك .   بينند اند و دليلي براي انجام مجدد آن در سال جاري نمي          سال گذشته در دو فرصت جداگانه اقدام به ثبت نام نموده          
شان نيز در فهرست وجود داشته است، هنوز اسمي در فهرست حـاضـر     اين مهم نيستند كه چگونه در حالي كه سال گذشته ثبت نام نموده و اسم           

 . رأي دهندگان دارا نيستند
در نتيجه، يك عمليات دشوار براي به دست آوردن مجدد اعتماد رأي دهندگان اينك نه فقط در مقابل احزاب سياسي شركت كننده در انتخابـات          

هاي آن در پي افـزايـش      باشد، بلكه به طور خاص پيش روي كميسيون انتخابات قرار دارد كه نخستين بيانيه          و ديوان ياري رساني به انتخابات مي      
 . هاي انتخاباتي بوده است دادن و تقويت اطمينان رأي دهندگان نسبت به فرآيند

تواند براي باز سازي مجدد سطح همكاري عمومي مردم در اين بخـش               هاي حاصل شده از به انجام رساندن عملياتي كه شرح آن رفت مي              موفقيت
 . ي سياسي به كار آيد كليدي و حساس از باز سازي آينده

 1992هاي ديوان ياري رساني به انتخابات در مورد فهرست ابتدائي ثبت نام رأي دهندگان در سال  دست يافته
 ديوان ياري رساني به انتخابات

 گايانا

 د.م.كتاب راهنماي م
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 هاي جمعي مطبوعاتي و خبري گزارش در مورد رسانه

 5 از 1ي  صفحه

 
 

 “ اخبار تلويزيوني در حين دوران انتخابات”
 )ام ام پي(هاي گروهي  باني رسانه ي ديده برنامه

 آفريقاي جنوبي

 متغيير  75ي مربوط به تلويزيون به شناسه بندي بيش از            مطالعه
اكـثـريـت    .   گوناگون براي هر يك از داستانهاي سياسي پرداخـت        

ها در اين مورد بودند كه چه كسـي و در               قابل توجه اين شناسه   
ي تلويزيون ظاهر شده است و براي اين  اي جلوي صفحه چه اندازه

منظور اجازه داده شده بود كه حضور افراد تا حد شش نفر و يـا        
هاي مختلف در صورت لزوم در مورد يك داستان سـيـاسـي               گروه

 . مشخص، شناسه بندي شود
باني انفرادي هـر يـك از ايـن              با توجه به مشكالتي كه در ديده      

هاي جمع  هاي متعددي در داده آمدند، فاصله ها به وجود مي برنامه
اخبار صبح گاهي تي وي وان بـه           .   اند  آوري شده به وجود آمده    

، 4.3.  مورد در هر بولتن، باپ تي وي بـه              4.6متوسطي معادل   
 و   5.9 بـه      3، سي سي وي 5.0اخبار شام گاهي تي وي وان به  

ها داستـانـهـاي       در تمامي برنامه  .   ، رسيدند 6.3 به   2سي سي وي    
سياسي معموالً بيش از نيمي از بولتن را در دوران انتخابـات بـه               

 . دهند خود اختصاص مي
 

 داستانهاي سياسي
اي تـوسـط        خوراك مربوط به اخبار سياسي به شكل گسـتـرده         

هاي عمومي و تبليغات انـجـام شـده در جسـتـجـوي                   موقعيت
هاي سـيـاسـي، تـهـيـه            ها و مؤسسه    هاي مربوط به گروه     فعاليت
. توانند طراحي شـونـد   ي اصلي در اين مورد مي       سه طبقه .   اند  شده
شود كه تقريباً نيمي از       هائي مي   ي نخست مربوط به گزارش      طبقه
هاي   ي مانور   كنند كه در بر گيرنده      هاي خبري را گزارش مي      واقعه

اين قبيل جلسات بـه طـور        .   باشد  تبليغاتي و مبارزات مردمي مي    
هاي انتخاباتي احزاب سـيـاسـي          عمده و قابل ذكر شامل فعاليت     

مانند جلسات تبليغاتي، ديدار رهبران حـزبـي از          ( شركت كننده   
به )  در صد21) (باشد مكانهاي مشخص و مواردي از اين قبيل مي

ي كـمـي بسـيـار           هاي گروهي مطالعه    باني رسانه   ي ديده   برنامه
اي روي اخبار سياسي تلويزيون در خـالل دوران رأي              گسترده

اهـداف  .   گيري در يك فرآيند انتخاباتي به انجام رسانـده اسـت           
ابتدائي اين مطالعه به مورد آزمايش گذاشتن راهي بوده است كه 
از طريق آن داستانهاي سياسي ساختار بندي شده و تـوجـه و               

هـاي     انواعي از پوشش خبري كه به احزاب سيـاسـي و گـروه              
هاي انتخـابـاتـي     گوناگون و يا موضوعات يا موارد مختلف و يا تم      

 .شود داده مي
 

 هاي كاري نمونه و رويه
ي مذكور بولتن خبري اصلي شامگاهي براي  در تلويزيون، مطالعه

هاي عمده و اساسي اس اي بي سي، تي وي وان، سي سي               كانال
وي ناگوني و سي سي وي سوثو، همچنيـن بـولـتـن خـبـري                  
شامگاهي تلويزيون بوفوثاتسوانا و نخستين بولتن خبري صـبـح           

مورد “   صبح به خير آفريقاي جنوبي    ” اي با عنوان      گاهي در برنامه  
 مـارس تـا      18اين پنج برنامه به طور روزانه از        .   پوشش قرار داد  

به طور عمـومـي،     .    آوريل مورد بررسي و مطالعه قرار گرفتند       24
ي آماري مذكوربراي پوشش خبري تلويزيوني مـوفـق بـه              نمونه

 داستان سياسي خبري گرديد كه در حدود        1000بررسي تقريباً   
 روز پـخـش      32 بولتن و در چهار شبكه در خالل         100بيش از   

 .گرديده بودند
ي به كار بسته شده در مورد تلويزيون بر اين منوال بود كـه      رويه
ي مجزا تخصيص داده      بانان كه هر يك از آنها به يك برنامه          ديده

پرداختند كه داسـتـانـهـاي        شده بودند بايد به تكميل فرمي مي 
مربوطه را مطابق قالبي ساختار بندي شده خالصه سازي نمـوده         
تا به اين وسيله تحليل گران بتوانند پس از آن اين اطالعـات را               

. هاي تشكيل شده براي اين مطالعه ترجمه نمايند         به طبقه بندي  

عملياتي : اخبار تلويزيوني در دوران انتخابات
 در عين انفعال

بـانـي      ي مربوط بـه ديـده        ي دولت در دانشگاه سيدني، استراليا در مورد مطالعه          رودني تيفن، استاد يار رشته    
هاي پيش از انتخابات، گـزارش داده و            هاي گروهي در مورد اخبار سياسي ارائه شده در تلويزيون در روز             رسانه

نمايد كه پوشش خبري تلويزيون در دوران انتخابات انفعالي بوده و فاقد انرژي الزم بـراي                  چنين نتيجه گيري مي   
 . حركت و پيشرفت بوده است

 هاي نمونه گزارش  - 4پيوست 
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 هاي جمعي مطبوعاتي و خبري گزارش در مورد رسانه

 5 از 2ي  صفحه

 
 

 “ اخبار تلويزيوني در حين دوران انتخابات”
 )ام ام پي(هاي گروهي  باني رسانه ي ديده برنامه

 آفريقاي جنوبي

 1جدول 
 

 78شان در        كلرك و نلسون ماندال بودند كه به طور اتفاقي هر دو          
اين .   ي مطالعاتي ما، ظاهر شده بودند       داستان سياسي طبق نمونه   

اي باعث ناديده قرار گرفتن ساير اعضـاي          دو به طور قابل مالحظه    
دي كلرك از حيث اعداد و ارقام در حدود         .   حزب خود شده بودند   

ي     برابر بيشتر از دو شخصيت ديگري كه بعد از او در زمـيـنـه               4
انـد يـعـنـي         هاي بعدي قرار گرفته     مطرح بودن در اخبار در مقام     

ها مطرح گـرديـده    ، در رسانه) 17( و پيك بوثا )    بار18( رولف مير   
اين در حالي است كه هيچ كس ديگري در ايـن جـمـع                 .   است

داني شوته و ( ها قرار نگرفته است   بار مورد توجه رسانه6بيشتر از   
اي ان سي، سيريل رامافوسا به        در مورد مربوط به   ) .   هرنوس كرايل 

 9( و تابو مبكي سوم )    بار26( طور آشكار در مقام دوم قرار داشت    
به طور مشابهي، ساير چهار رهبر .   گيرند در مقام سوم قرار مي)  بار

شـان مـحـسـوب             ترين اعضاي حزب    حزبي ديگر نيز كه از مهم     
شوند پوشش خبري مربوط به گروه خود را از آن خود ساخته              مي

 . بودند
هائي است كه بر      ي دسته بندي    ي دو باز تاب دهنده      جدول شماره 

اين جدول در ابتدا براي .   اند اساس آنها چند جدول بعدي بنا شده    
سه حزب بزرگ اولي اعدادي را مشخص نموده و سپس احـزاب             

 . كند تر را به چهار گروه دسته بندي مي كم اهميت

 2جدول  

هاي عمومي كه توسط احـزاب        دنبال نشريات مطبوعاتي و بيانيه    
 در   6( هاي مشتـاق       و گروه )    در صد  16( شوند    سياسي ايراد مي  

هـاي انـجـام        هاي مطبوعاتي و مصاحبه     به همراه كنفرانس  )   صد
 . باشند مي)  در صد5(هاي گروهي  شده توسط رسانه

دومين وقايعي كه گروه بزرگ خبر سازي را در تلويزيون تشكيل        
ي    هـاي مـربـوطـه        هاي رسمي و نشست     دهند شامل جلسه    مي

 در صد از حجـم      20شوند كه در حدود       هاي سياسي مي    مؤسسه
اين خـود شـامـل نشـر           .   دهند  خبري را به خود اختصاص مي     

، جلسات مربوط بـه     )  در صد  8( هاي رسمي و غير دولتي        گزارش
 در   4( هاي مياني و سران مسؤل آن از جمله تي اي سـي                گروه
)  در صـد    5( هاي غير موافق      ، و مذاكرات رسمي ميان گروه     ) صد
ي افكار عمومـي      هاي گروهي به تغذيه     در اين جا رسانه   .   باشد  مي

هاي پيش برنـامـه ريـزي          اي فعاليت   پرداخته و به طور گسترده    
 . رسانند شان مي  شده ساير مؤسسات را به اطالع

ي وقايع خبر ساز شامل آن دسته از اتفاقاتي           سومين گروه عمده  
شوند كه معموالً تحت عنوان اخبار مربوط به بـي نـظـمـي                 مي

 در   4( هاي گروهـي      وقايع مربوط به خشونت   .   شوند  شناخته مي 
ها و اقدامات اعتراض      و ساير فعاليت  )    در صد  5( ها    ، اعتصاب ) صد

ترين موضوعات مربوط به چنين پوششي        اساسي)    درصد 5( آميز  
هاي مربوط به نهـاديـنـه سـازي و              فعاليت.   دهند  را تشكيل مي  

هـاي     هاي عمومي در مورد اعمال قانون و نـمـايـنـدگـي               بيانيه
قصد آن را دارند كه موضوعات داسـتـانـي    )  در صد8(تحقيقاتي  

 . مشابهي را با نام وقايع بي نظمي تحت پوشش قرار دهند
هاي گروهي بـه       هائي كه در آن رسانه      وسعت مربوط به موقيعت   

اي كه در خارج از آنها وجود داشته است و آنچه كـه              منابع عمده 
اند به  در سطح وقايع مردمي اتفاق افتاده است واكنش نشان داده

هائي كه به طور ابتدائي بر اساس  ي قلت و كميابي گزارش واسطه
هاي عمومي توليد شده باشند، قابـل       هاي مربوط به رسانه     شركت

ي انجام گرفته، تنهـا       مطابق مطالعه .   باشد  شناسائي و رد يابي مي    
هـاي     ي مربوط به رسـانـه       هاي ويژه   دو گزارش به عنوان گزارش    
تـوان    از آن ميان هيچ يك را نمي      .   اند  گروهي عنوان گذاري شده   

 . گزارش پژوهشي ويژه دانست
 

 منابع مربوط به اخبار
شناسه گذاري داستانهاي سياسي در خالل دوران انتخاباتي 

با اين وجود، .  نقل قول را از نمايندگان باعث گرديد1177تعداد 
ها  گروه بسيار كوچكتري از افراد به طور منظم در اين گزارش

ترين اين افراد كه بيش از همه  دو نفر از مهم. حضور يافته بودند
اي مورد  ها قرار گرفته بوده و به طور گسترده در معرض گزارش

 پوشش قرار داشتند، بدون هيچ گونه تعجبي، اف دبليو دي 
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اختيار خود داشته باشند و اين هـيـچ ارتـبـاطـي بـه نسـبـت                     
الزم است در اين جا و       .   ( شان از طرف مردم نداشته باشد         حمايت
هاي ديگر اين موضوع را به خاطر داشته باشيم كـه اعـداد                در جا 

شـونـد و       هاي خبري را شامل مي      مطرح شده تنها پوشش برنامه    
براي نمونه، چنـيـن     .   كاري به موضوعات و ارتباطات جاري ندارند      

تر به تنـاسـب       ها و احزاب اقليت و كوچك       آيد كه گروه    به نظر مي  
وقت بيشتري را در مورد موضوعات جاري در مقايسه بـا اخـبـار               

 . نمايند دريافت مي
اي ان سي و نمايندگان آنهـا         دهد كه   ي دو نشان مي     جدول شماره 

هـا مـطـرح         گروهي هستند كه بيش از همه به تواتر در رسـانـه           
 در صـد از        35.7 در صد از كل و     21.6اند كه اين شامل    شده

اما همـيـن    .   شان برده شده است       دهد كه نام    احزابي را تشكيل مي   
گروه، تنها حزبي است كه تناسب كمتري از پوشش خـبـري را               

اش    نسبت به قـدرت رأي گـيـري         
از سـوي ديـگـر،       .   نمايد  دريافت مي 

حزب ملي به طور تقريبي متناسـب        
اش پـوشـش      هاي گزينشي   با حمايت 

خبري را از آن خود نموده است، در        
هاي ديگرهمگي    حالي كه ساير گروه   

تري به نسـبـت       هاي بزرگ   به تناسب 
شان از پـوشـش          رأي دريافت نموده  

 . اند اي برخوردار بوده رسانه
در نتايج مطـرح شـده در جـدول            

ي سه بايستي به ياد داشـتـه       شماره
هاي مـربـوط بـه          باشيم كه در صد   

احزاب كوچكتر بر اساس اعداد بسيار 
اند و اين به دليل       كوچكي تهيه شده  

آنست كه تعداد بسيار محـدودي از        
هـا مـورد        اوقات توسط ساير گـروه    

هـاي قـابـل         هائي كه رجوع    در مورد گروه  .   اند  پوشش قرار گرفته  
هـاي    بانان و گروه    اند، اشارات صورت گرفته به ديده       توجهي داشته 

اند و يا خنثي و اين در حاليست  مياني به طور عمده يا مثبت بوده
 . اند متعادلي دريافت كرده ي نهائي ارجاعات نا هاي متفرقه كه گروه

تر بيـش     هاي سياسي بزرگ    توان حدس زد، گروه     آن چنان كه مي   
از ارجاعات مثبت، به صورتي منفي مورد توجـه و ارجـاع قـرار                 

شـان و يـا ديـگـران                گيرند كه اين از طرف مخالفان حزبي        مي
تر اين كه اينكاثا توجه اسـاسـي      از اين هم شگفت انگيز   .   باشد  مي

مثبتي از ساير مشاركت كنندگان دريافت نموده است و اي ان              
اين .   سي بيشترين نسبت ارجاعات منفي را از آن خود كرده است          

در حاليست كه اشارات انتقاد آميز تا تشويق آميز بـراي اي ان                
، بـراي    1 به   4، براي ملي گرايان به نسبت 1 به 6سي به نسبت  

. شـونـد    دو دسته بندي باقي مانده مربوط به احزاب سياسي نمي         
هـاي     ي نخست مربوط به نمايندگان از طرف تمامي گروه          دسته

هاي   شود كه به امر نظارت يا فرا نگري جنبه          مستقل و مياني مي   
توان به تـي     از آن جمله مي( باشند    مختلف انتخابات مشغول مي   

بانان صلـح و نـاظـران           اي سي، آي اي سي و آي ام سي، ديده         
از ميان آنها تي آي سي و آي اي سـي      ). المللي اشاره نمود  بين

آخرين طبقـه   .   باشند  هاي صورت گرفته مي     مسؤل اكثريت رجوع  
باشد كـه     هاي وسيع و متنوعي مي      نيز شامل نمايندگاني از گروه    

هاي كشور مورد نظر، مسؤالن اداري و كاغذ بـازي،            دولت:   شامل
هاي عالقمند و صاحب حـقـوق         هاي نظامي و انتظامي، گروه      نيرو

ها  هيچ يك از اين گروه. شوند ها مي ها و اتحاديه كه شامل تجارت
به طور خاص و متمايزي از ديگران جلب توجه ننموده است، هر            

رود تنـهـا گـروه         هاي انتظامي، آنچنانكه انتظار مي      چند كه نيرو  
ي    هستند كه بيش از هـر دسـتـه          

ديگري مطرح شده و مـورد تـوجـه          
 . قرار گرفته است

ي آمـار و        تجزيه و تحليل و ترجمه    
ارقامي مـطـرح شـده در جـدول            

ي دو بـايسـتـي بـر اسـاس              شماره
مالحظات بسيار متنوعي كه ناظـران      

: نمايند از جملـه     براي آنها مطرح مي   
ي    در شرايطي كه احزاب از گستـره      

ها بهره مند     بسيار وسيعي از حمايت   
تواند  باشند، تعادل چه معنائي مي    مي

آيد كه  داشته باشد؟ وقتي به نظر مي    
يك حزب مشخصي قرار اسـت بـه        

اي در دولت جديد  طور قابل مالحظه  
نقش ايفا نمايد؟، وقتي حزب ديگري 
براي تمام عمر در رأس كار بـوده و          

ي دولت را به دست داشته است؟، وقتي احزاب سياسي بـه              اداره
شان،     ي اداره شدن    اين شدت در شكل و شمايل سازماني و نحوه        

ها و     هاي ارتباطي، و در اندازه      شان براي ايجاد شبكه       ها  در توانائي 
نماينـد    ي آن جلسات تبليغاتي را اداره مي        اشتياقي كه به وسيله   

كنند كـه      با هم تفاوت دارند؟ برخي به اين صورت استدالل مي         
هاي سياسي بـايـد بـه نسـبـت              در يك نظام چند حزبي، گروه     

با ايـن   .   هاي گزينشي خود از پوشش خبري بهره بگيرند         حمايت
هاي اصلي مربوط به يك نظام گـزيـنـشـي              وجود، يكي از كليد   

هاي عمده، مشـروعـيـت         مردمساالرانه آن است كه تمامي گروه     
فرآيند انتخاباتي و نتايج حاصله از آن را بپذيرند و در چـنـيـن                

هائي كه در اقليـت       آيد كه بايد گروه     شرايطي اين بحث پيش مي    
اي را در       قرار دارند سهم بيشتري از پوشش مطبوعاتي و رسانه        

 هاي نمونه گزارش  - 4پيوست 
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با اين وجود، نتيجه گيـري ايـن مـبـاحـث از                .   كنند  تصوير مي 
كنند،  ها كه ايشان مي  هاي مختلف و انواعي از ادعا       نمايندگي گروه 

بانان نـوعـي    وابستگي مستقيمي به نظارت دارد و اين كه آيا ديده         
نمايند يا نه و از نتايج چنين بر          تعادل كلي ميان احزاب برقرار مي     

آيد كه در مورد اين داستانهاي ويژه تعادل كمتر اتفاق افتـاده              مي
هاي مربوط به ايـن        دليل ابتدائي اين موضوع سادگي قالب     .   است

 . داستانها بوده است
در اكثر داستانهاي سياسي مطرح شده تنها به يك منبـع اشـاره              

هاي دست كـم      در مورد داستانهائي كه در آنها ديدگاه      .   شده است 
 در   27شان تنها يك منبع،           در صد  66اند،    يك گروه مطرح شده   

شان داراي سه منبع يا بيشتـر            در صد  8شان دو منبع، و فقط          صد
عالوه بر اين، اهميت اصلي آن بوده است كـه آيـا ايـن                .   اند  بوده

چـنـيـن    .   داستانها با تناقضات و مشكالتي همراه بوده است يا نـه          
 در صد از اين داستانها با يك مـوضـوع           36قضاوت شده است كه     

 در صـد از       77اند، اما در عين حال در         جنجالي مهم همراه بوده   
آنها، تنها يك طرف از دعوا به عنوان منبع نقل قول شده است و               

 . نه هر دو طرف ماجرا
هاي گروهي در  ي انفعال رسانه اين اعداد و ارقام خود نشان دهنده

تـالش بسـيـار      .   باشند  مورد گزارش نمودن مبارزات تبليغاتي مي     
اندكي براي ايمن سازي پاسخي از حزب مورد انتقاد واقع شده در  

البته در اغلب اوقات، تعـادل      .   همان داستان صورت پذيرفته است    
هائي كـه     در طول زمان به دست آمده است اما اقدامات يا باز تاب           

هـاي     ها و پاسخـگـوئـي    هاي گروهي از طريق گفتگو    توسط رسانه 
توان در بهتريـن حـالـت          اند را مي    تقريبي بالفاصله صورت گرفته   

 . كامل ارزيابي نمود بسيار كند و نا
 
 هاي انتخاباتي و مشكالت تم

ترين مشكالت مطرح شده عـمـدتـاً مـربـوط بـه خـود                   فراگير
 درصـد از ايـن        38تنها  .   اند  هاي سياسي و انتخاباتي بوده      فرآيند

اند و بـيـش از         داستانها ارجاع مشخصي به سياستي خاص داشته      
هـاي     اند كه به فرآينـد       در صد از آنها در مورد مشكالتي بوده        60

دو تم كلي در ايـن مـورد فـراگـيـر              .   اند  شده  سياسي مربوط مي  
هاي مربوط بـه      موارد مربوط به قانون اساسي و هماهنگي      :   اند  بوده

هـاي    در صد از داستانهاي مربوط به فرآيند60انتخابات در حدود  
هاي مبارزاتي، قـطـع        سياسي را شامل شدند در حالي كه محيط       

اند يا نه، مشكالت مربوط به     نظر از اين كه آيا آزاد و منصفانه بوده        
آموزش رأي دهندگان و موارد ديگري از اين قبيل، زمينـه سـاز              

 در صـد      30( انـد       ي تم انتخـابـاتـي بـوده          ي باقي مانده    عمده
 ). باقيماندده

بيشترين گروه بعدي از مالحظات مربوط به موارد مرتبط با جـرم            
 در صد از مجمـوع      14كه حدود   ( هاي داخلي بوده است       و كنترل 
برخـي از    ) .   شود  هاي مورد رجوع قرار گرفته را شامل مي         سياست

هاي سيـاسـي      اوقات اين موضوع به داستانهاي مربوط به خشونت       
هاي عمومي ديگري را       شود؛ و در ساير اوقات سياست       منتهي مي 
از ايـن    )    در صـد     18( در حدود يك از پـنـج         .   گيرند  در بر مي  

 كه هم موضوعات مثبت مربـوط بـه آن            1 به   2تر از     اينكاثا كم 
تر از دو       اش كم رنگ    تر و هم موضوعات منفي مورد اشاره        شديد

  .اند حزب بزرگ بوده
هاي ارجاع دهي به ديگران را توسـط          ي الگو   جدول چهار به ارائه   

در حـالـي كـه       .   پردازد  هاي درگير در فرآيند مي      هر يك از گروه   
، در )  در صد33( ها منفي است      ها به ديگر گروه     ترين رجوع   بزرگ

(باشند و ساير آنها         در صد از اين ارجاعات مثبت مي       20حدود  
اين موضـوع  . شوند ممتنع و يا گوناگون محسوب مي)  در صد47

تر از سايرين، منفي و انتقادي از گفتگو را           احتماالً يك الگوي كم   
ي انتخاباتي انـتـظـار        نسبت به آن چه ممكن است از يك مبارزه        

هاي مياني بيـش از        بانان و گروه    ديده.   گذارد  برود، به نمايش مي   
 . اند هر گروه ديگري در اين ميان از توازن بر خوردار بوده

 4جدول 
 

در ميان احزاب سياسي عمده، جدول چهار الگوي ديگر گوني را           
نسبت به جدول سه در مورد نسبت نكات تشويق آميز در مقابل            

اي   گذارد، به نحوي كه     ي ديگران به نمايش مي      انتقاد آميز درباره  
، و   2.1 به   1، ملي گرايان نسبت 1.5 به 1ان سي در آن نسبت  

بنا بر ايـن، در حـالـي كـه             .   اند  داشته3.9 به   1اينكاثا نسبت   
هاي منفي از سـايـر        ها به تناسب مقدار كمتري اظهار نظر        اينكاثا
نـمـايـنـد،        ي سياسي دريافت مي  ها نسبت به احزاب عمده      گروه
شان در اظهار نظر نمودن بسيار بيشتر از ديگران انتـقـادي                خود

اي ان سي بيشترين نسبت       در مقابل، در حالي كه    .   اند  ظاهر شده 
هايش در    ارجاعات انتقادي به تشويقي را داشته است، اظهار نظر        

 . اند مورد ديگران بسيار مثبت بوده
 

 ها و تعادل دارائي
اي از ايـن اعـداد           آنچنانكه در باال گفتيم، اين كه هر مجموعه       

بنيانگذار تعادل است يا به عنوان دارائي براي حزب مورد بـحـث          
نمـايـد     شود كه ديد گاه احزاب مختلف را باز گو مي           محسوب مي 

بانـان بـراي آنـهـا          هائي دارد كه ناظران و ديده  بستگي به معيار  
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 هاي جمعي مطبوعاتي و خبري گزارش در مورد رسانه
 5از 5ي  صفحه

 
 

 “ اخبار تلويزيوني در حين دوران انتخابات”
 )ام ام پي(هاي گروهي  باني رسانه ي ديده برنامه

 آفريقاي جنوبي

 
 نتيجه گيري

بـا  .   پوشش تلويزيوني مربوط به انتخابات بسيار وسيع بوده اسـت         
ها همچنـيـن    وجود اين، از دو لحاظ گوناگون بسيار مهم اين داده      

هاي تلويزيـونـي      كمبود يك حركت خود جوش را توسط ايستگاه       
هائي به طـور غـيـر          نخست اين كه چنين سري    .   سازند  آشكار مي 

قابل باوري روي وقايع مربوط به مبارزات تبليغاتي عـمـومـي و               
هاي عمومي احزاب سياسي و به هـمـيـن نسـبـت روي                   بيانيه

هاي سياسي مؤسسات گوناگون      اطالعات منتشر شده در مورد كار     
البته اين امر به طور وسيعي      .   باشند  و مذاكرات رسمي متمركز مي    

هاي خبري صادق اسـت امـا بـه طـور                 در مورد بيشتر گزارش   
مشخص در طول مبارزات تبليغاتي اين انتخابات عـالمـتـگـذاري            

هاي مربوطه بسـيـار       دهد كه گزارش    شده است و چنين نشان مي     
دوم اين كه در آنجا كمبود مشخصي از اقـدامـات     .   اند  انفعالي بوده 
هـاي     ي ويراستاري در برقرار كردن ارتباطات با ادعا         خود جوشانه 

مشاركت كنندگان با يكديگر، دست كم در مورد همان داسـتـان،            
بسياري از اين داستانهاي خبري منبع ساخت       .   خورد  به چشم مي  

هاي سياسي توانائي اين   اند كه در آن چهره      اي داشته   ي ساده   يافته
هاي خود را بدون هيـچـگـونـه نـيـروي               يافتند كه ديد گاه     را مي 

هـا را       ي ديگري حتي توسط كساني كه اين ادعـا          متعادل كننده 
 . اند، در كنار هم گذارند مطرح نموده

هاي گروهي ظاهـر      هاي كه در اين انتخابات در مقابل رسانه         چهره
اند هيچ گونه عزيمتي را از آنچه ممكن است با تـوجـه بـه                   شده

هـاي     هاي انتخاباتي و منابع سياسي در اختيار از سازمان          حمايت
اين موضوع تا بـه     .   گذارند  بزرگ مورد انتظار باشد، به نمايش نمي      

ي يكديگر در اخبار صـحـبـت       ها در باره    حدي بوده است كه گروه    
هـاي     نمودند، آنها سعي آن را داشتند تا توجه خود را روي گروه           

هاي سياسي عالوه بر آنهائي كه در اخـبـار             تري از چهره    مشخص
و افراد مورد توجه قرار گرفته بـه         .   اند، متمركز نمايند    مطرح شده 

هـاي ادراكـي خـود مشـاركـت              تر از دريافت    طور يقين پراكنده  
 . اند كنندگان سياسي در انتخابات، نبوده

هاي گروهي برخي     هاي سياسي ظاهر شده در مقابل رسانه        چهره 
هائي  از موضوعات بسيار جالب، ظريف و زير پوستي را در مورد راه

كه احزاب سياسي براي مطرح نمودن و آشكار سازي خود به كار            
به طور شايان ذكري، ايـنـكـاثـا قـالـب             .   اند، آشكار نمودند    بسته

ي خود مطرح نمـوده بـودنـد،       متفاوتي را از آنچه دو رقيب عمده     
آنها ارجاعات بيشتري را به سمت و سوي خود فرستادند . ارائه داد

كه اين ارجاعات به حد مشخصي تناسب بيشتري از ارجـاعـات              
هـاي     هاي قابل پيش بيني محكـمـي از ارزيـابـي         مثبتي را الگو  

عالوه بر  .   دادند  شخصي كه ساير احزاب ارائه داده بودند، نشان مي        
تر از حـد       اين، ارجاعات آنها نسبت به ساير احزاب سياسي منفي        

ها كه از طرف ديـگـران      عادي و استاندارد بودند و اين قبيل اشاره       
شد، شايد به شكل شگفت انگيزي كمتر از           در مورد آنها ارائه مي    

 .آمدند ساير اشارات و ارجاعات منفي به حساب مي

هاي   داستانهاي سياسي شامل برخي ارجاعات اساسي به خشونت       
 . اند سياسي داشته

تري در بولتن     قرار بوده است كه اين گونه موارد به طور مشخص         
اند   در صد از آنها يكي از سه داستان اولي بوده 48گزارش شوند،   

انـد كـه        آنها همچنان قصـد داشـتـه       .   اند  كه پوشش داده شده   
در داستانهائي با دست    :   تري را ارائه دهند     هاي همه جانبه    گزارش

 در صد از اين داستانها كه در گير بـا  54كم يك منبع ذكر شده      
 در صد ديگـر از آنـهـا كـه              30اند در مقايسه با       خشونت بوده 

 با بيشتر از مـنـابـع رجـوع             2خشونتي در آنها نبوده است به       
نسبت مربوط به احزابي كه در داستانهاشان درگير بـا           .   اند  نموده

اي در هم خواني با پوشش آنهـا          اند به طور گسترده     خشونت بوده 
 . در داستانهائي است كه در آنها هيچ خشونتي وجود ندارد

ي سومي از موارد، پوشش خبري كمتر و اما قابل توجهـي              دسته
روابط كارگري، تأمين اجتـمـاعـي و ديـگـر             .   اند  دريافت نموده 

هاي پخش مجـدد قـرار دارنـد در              داستانهائي كه بر اساس تم    
دهنـد     در صد از داستانهائي را تشكيل مي       12مجموع نزديك به    

موارد قابل تـوجـه     .   دهند  كه برخي عناصر سياسي را تشكيل مي      
در اين بخش مربوط به وضعيت خدمتگزاران عمومي بـه ويـژه              

هائي بوده است كه در       ها و نا امني     منازعات به دليل بي اعتمادي    
هاي تأمين اجتـمـاعـي بـه           ي تغييرات سياسي و سياست      نتيجه

 . اند وجود آمده
 در   1كه حـدود      (هاي اقتصادي  هاي مربوط به سياست  پرسش

و )   دهـنـد    صد از ارجاعات مربوط به سياستگذاري را تشكيل مي        
هاي اقتصادي و كـيـفـيـت            هائي كه مربوط به سياست      پرسش

از جمله سالمتي، آموزش، مـحـيـط زيسـت،           ( شوند    زندگي مي 
)  در صـد   20در حدود )   ( خدمات شهري و مواردي از اين دست      

به غير قابل ديد بودن مجازي در حين مبـارزات تـبـلـيـغـاتـي               
 . شوند انتخابات موكول مي

هاي سياسي در  عدم نسبي وجود تأكيدات سياستگذاري و گفتگو
مورد پوشش دادن به مبارزات تبليغاتي انتخابات غير مـعـمـول            

ها در اين انتخابات مشخص بـه دو       بوده است، اما همين كمبود  
يكي از آن داليل ايـن       .   اند  دليل بارز كمتر شگفتي بر انگيز بوده      

است كه بسيار از عوامل ابتدائي سياست گذاري كه قـرار بـود               
توسط واحد دولتي اتحاديه ملي مورد پيگيري قرار گيرد، پيـش           
از اين در مذاكرات چند حزبي مورد توافق قرار گرفته بود و در               
نتيجه قرار نبود توسط خود كميسيون انتخاب مورد تصـمـيـم             

هـا     موضوع ديگر آن بود كه از بسياري لـحـاظ       .   گيري قرار گيرد  
موضوع كليدي در انتخابات ظرفيت و توانائي آفريقاي جـنـوبـي            
براي برگزاري موفقيت آميز يك انتخابات مردمسـاالرانـه بـوده            
است و اين كه چنين موضوعي باعث انتقال يـافـتـن عـنـاصـر                 

با ايـن    .   سياستگذاري مشخص به سمت پائين جامعه شده است       
ها مورد انتقادات شديدي قرار گرفته است چـرا           وجود، اين تأكيد  

هاي گروهي در مشمول نمودن سايـر    كه تا آن حال تمايل رسانه     
هائي است كه سخنگويان سياسي در پي وقايع خشونت آميز  پيام

 .اند و يا وضعيت جاري مذاكرات ارائه نموده
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 ي بعد از برگزاري انتخابات بيانيه

 1 از 1ي  صفحه

 1995 ژانويه سال 30
 

 )اس آر جي(گروه پژوهش و مطالعه بنگالدش 
 نظارت بر انتخابات

 
 چهار انتخابات شهر داري

 1995ي سال   ژانويه22برگزار شده در 
 

 –اند  به صورت و سياق زير فرستاده شده) اس آر جي(گروه پژوهش و مطالعه بنگالدش 
 

بانان تمام وقت، يك برگزار كننده و سه ناظر سيار كه در مراكز رأي گيري، انتخابات شهر داري شيبگونج را مورد نظارت قرار                           ديده –شيبگونج  
 .دادند

 
 ايستگاه رأي گيري در آن   56 مركز اخذ رأي را در سيلهت از مجموع 44باني سيار كه  بان تمام وقت به همراه يك گروه ديده يك ديده –سيلهت  

 . منطقه، مورد نظارت قرار دادند
 

بان سيار و دو نگهبان برقراري ارتباطات و هماهنگي كه              هاي به دست آمده از سه ديده         بان تمام وقت به همراه باز خورد         يك ديده  –چندپور  
 . ي شهر داري چندپورمورد نظارت قرار دادند تمامي مراكز اخذ رأي را در منطقه

 
 مركز اخذ رأي را در انتخابات شهر داري         46بان سيار كه      بانان تمام وقت، پنج نگهبان برقراري ارتباطات و هماهنگي و چهار ديده             ديده–باريسال  

 .  ايستگاه رأي گيري در آن منطقه، مورد نظارت قرار دادند47باريسال از مجموع 
 

رأي دهندگان  . هاي شيبگونج، سيلهت و چندپور به شكلي آزادانه و منصفانه به انجام رسيدند                 هاي شهر داري در منطقه       به طور كلي، انتخابات   
هاي انتخاباتي هيچ گونه محدوديتي  نامزد. مبارزات تبليغاتي انتخاباتي بسيار گسترده و كارآمد طراحي شده و به انجام رسيدند. بسيار مشتاق بودند

فهرست مربوط به رأي دهندگان ثبت نام        ... نمايندگان رأي گيري در بيشتر مراكز اخذ رأي حاضر بودند          . هاي انتخاباتي نداشتند    در مورد هزينه  
اين در حالي است كه در باريسال و سيلهت چندين مركز رأي گيري حتي بعد از به نشر رسيدن رسمي                        . شده تا حدي دچار نقص و ايراد بود        

 .مربوط به مكانهاي انتخاباتي، حذف شده بودند
از جمله چندين   (هاي مقرراتي     ها و تخطي    بساماني  ي سيلهت به جز موارد معدود و محدودي از نا           هاي شهر داري در منطقه      به طور كلي، انتخابات    

كه البته در ابعادي وسيع و قابل       ) مورد رأي گيري از افراد زير سن قانوني در برخي شعبات اخذ رأي و چندين مورد تغيير هويت رأي دهندگان                     
ملي توسط مردم اين    ) هاي اعتصاب(هاي با اين وجود، با توجه به وقوع هرتال. توجه صورت نگرفته بود، به شكلي آزادانه و منصفانه به انجام رسيدند 

شان به عنوان بخشي از شهر داري سيلهت تبديل شود، انتخابات نتوانستند در هفت مركز اخذ رأي برگزار                      خواستند مناطق زندگي    مناطق كه نمي  
با . هاي رأي حاضر شدند اما در دفاع از اقدامات اعتصاب كنندگان، از دادن رأي خود داري نمودند                   برخي از رأي دهندگان در پاي صندوق      . گردند

 . ي خارج از كنترلي ناميد توان واقعه اين حال، اتفاق رخ داده را نمي
، به 3ي  ي نگهباني شماره ، و منطقه13ي  ، در مركز اخذ رأي شماره1ي  ي رأي گيري شماره هاي اخذ رأي نيز از باجه در كنار اين، يكي از صندوق

هاي به اجرا     با اين حال، صندوق به سرقت رفته به كمك نمايندگي           . ي اين واقعه، رأي گيري براي مدتي متوقف گرديد            در ادامه . سرقت رفت 
فرآيند رأي گيري به مجرد اين كه صندوق اخذ رأي به           .  دقيقه بعد از سرقت پيدا شد      15گذاشتن قانون به صورتي مهر و موم شده و تنها پس از             

ي شهر داري سيلهت، وسائل حمل و         هاي انتخاباتي براي منطقه     بيشتر نامزد . اش بازگشت داده شد، آغاز گرديد       ي رأي گيري مربوطه     شعبه و باجه  
 .نقل مناسبي را تدارك ديدند كه رأي دهندگان را به مراكز اخذ رأي انتقال دهند

هاي انتخاباتي خود تهيه خواهد نمود كه اين چهار  گزارش جامع و كلي از مشاهدات و نظارت) اس آر جي(گروه پژوهش و مطالعه بنگالدش 
 . اي نزديك به كميسيون انتخابات ارائه خواهد گرديد دهند و در آينده ي انتخاباتي شهر داري را پوشش مي منطقه

 نظارت بر انتخابات ) اس آر جي(گروه پژوهش و مطالعه بنگالدش 
 )اس آر جي(گروه پژوهش و مطالعه بنگالدش 

 بنگالدش

 د.م.كتاب راهنماي م



 

146 
 اي ي ميان دوره بيانيه

 8 از1ي  صفحه

 
 ي اتيوپي براي مردمساالري كنگره

 
 1981 دسامبر 17:                                                                                      تاريخ7284: ي سند شماره

 
 1994 ژوئن سال 5مجمع قانون اساسي انتخابات در 
 باني مأموريت ديده

 ي گزارش خالصه
 تهيه شده توسط

 آبو جي دا
 ي اتيوپي براي مردمساالري كنگره

 
 1994 ژوئن سال 22

 آديس آبابا، اتيوپي 
 
 ي تاريخي مربوط به اين مأموريت سابقه – 1
 

آ .   ، به انجام رسانـد 1994 ژوئن سال 5باني را براي مجمع قانون اساسي انتخابات در  ي اتيوپي براي مردمساالري مأموريت ديده    آ بو جي دا، كنگره    
 هاي مردمساالرانه از جمله آموزش مدني،       ها را در حمايت از فرآيند       ي وسيعي از فعاليت     بو جي دا يك سازمان غير طرفدار مدني است كه مجموعه          

 .  تأسيس شده است1991 ژوئن سال 24آ بو جي دا در . رساند هاي عمومي به انجام مي هاي مربوط به سياستگذاري باني، و تجزيه و تحليل ديده
 

افتد اين سازمان چنين تصميم گرفت تا انتخابات مـجـمـع قـانـون               ي عملياتي مربوط به آ بو جي دا مي          باني انتخابات در محدوده     از آنجا كه ديده   
 :اساسي را مورد نظارت قرار دهد و براي اداره نمودن اين مأموريت اقدام به بنا نهادن اهداف زير نمود

 
 باني انتخابات؛ توسعه دادن ظرفيت آ بو جي دا براي ديده – 1
 باني؛ هاي مربوط به سطوح محلي مردمساالري از طريق شامل نمودن آنها در مأموريت ديده تقويت نمودن كلوب – 2
مـول  ها و جهان ش ها، اين انتخابات تا چه اندازه آزاد، منصفانه، قابل مقايسه با ساير استاندارد ارزيابي نمودن اين كه در بخش منتخبي از محل  –  3

 بوده است؛ 
 ژوئـن و شـامـل نـمـودن              5هاي اين مأموريت با طرح نمودن نقاط قوت و ضعف مربوط به انتخابات                 صادر نمودن گزارشي از دست يافته       –  4

 . هاي مطرح شده توصيه
 

لتي غيـر  هاي غير دو    باشد تا از اين فرصت استفاده نموده و بر اين واقعيت تأكيد نمايد كه مانند ساير سازمان                  در اين راستا، آبو جي دا عالقمند مي       
اي در مسير مـردمسـاالري بـه اجـرا          طرفدار، اين مؤسسه نيز تنها عالقمند به ارزيابي نمودن اين واقعيت است كه سيستم انتخاباتي تا چه درجه          

 . باشد هاي جايگزين و يا مخالفان دولت نمي هاي دولت وقت و يا نيرو گذاشته شده است و هدف آن پيدا كردن اشكاالت و ترميم نمودن كوتاهي

 باني ي مĤموريت ديده گزارش خالصه
 )آ بو جي دا(ي اتيوپي براي مردمساالري  كنگره 

 اتيوپي

 هاي نمونه گزارش  - 4پيوست 
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 نـفـر از      25 نفر از اعضاي كاركنان،      10بان، شامل      ديده 69به منظور به اجرا گذاشتن اين مأموريت، آ بو جي دا به سازماندهي گروهي متشكل از                 
الـمـلـلـي        هاي ملي و بين بانان داوطلب كه توسط گروه ديده. هاي مردمساالري محلي پرداخت  نفر از اعضاي كلوب34داوطلبان اهل آديس آبابا و  
ـ             هاي آموزشي در نظارت بر انتخابات ديده بودند، مجبور به امضاي بيانيه             متخصص و افراد آنها دوره     ه اي مبتني بر بيطرفي خود پيش از اشتغـال ب

اي از جمع آوري اطالعات كه شامل پـرسـش    بانان يك سيستم هدايت شده اين ديده.   هاي گوناگون اخذ رأي، بودند     مأموريت مورد نظر در ايستگاه    
هـاي الزم بـراي          هاي انتخاباتي، اعضاي عمومي و آحاد مردم، همچنين چك ليـسـت             هاي الزم براي برگزار كنندگان رسمي انتخابات، نامزد         نامه
ي تحت پوشش نمايندگي را در مناطق مطرح شده در   محدوده35اين مأموريت تعدادي شامل . شود را دنبال نمودند باني در روز انتخابات مي ديده

 :داد زير مورد پوشش قرار مي
 ي نمايندگي در آديس آبابا  محدوده22
 ي شمالي ي نمايندگي در شوا  محدوده4
 ي نمايندگي در موجو  محدوده1
 ي نمايندگي در دبري زيت و در اطراف آن  محدوده2
 ي نمايندگي در آواسا  محدوده1
 ي نمايندگي در دسي و در اطراف آن  محدوده2
 )باني پيش ازانتخابات تنها براي ديده(ي نمايندگي در ديره داوا   محدوده1
 ي نمايندگي در باهير دار  محدوده1
 ي نمايندگي در جيما  محدوده1

ي اخذ رأي مورد نظارت قـرار         شعبه 668 مصاحبه شده و رأي گيري را        1232بانان آ بو جي دا موفق به انجام دادن            هاي ذكر شده، ديده     در منطقه 
ي    بيانيه.   هاي انتخاباتي گرديد هائي از انتخابات در اين منطقه بر اساس اين مشاهدات و مالحظات، آ بو جي دا موفق به توسعه دادن ارزيابي     .   دادند

ي يك گزارش ديگر با جزئيات بيشتري هـمـراهـي خـواهـد         دهد كه به وسيله هاي آ بو جي دا را ارائه مي اي از دست يافته آمده در ادامه مجموعه  
 . گرديد

 
 اي از مشاهدات و مالحظات خالصه – 2
 

 معرفي  –الف 
هاي فني و تكنيكي مـربـوط    جنبه.   باشند ها معموالً در عين اين كه يك فرآيند سياسي هستند، نمايانگر يك تالش تكنيكي و فني نيز مي           انتخابات

 ها و مـوضـوعـات و          هاي مربوط به تداركات اعزام نيرو ي موضوعات اداري مربوط به انتخابات، تمهيدات و آماده سازي       به اين پديده در بر گيرنده     
ي مشـكـالتـي در       هاي سياسي در بر گيرنده هاي مربوط به بخش بخش.   باشند هاي مورد استفاده قرار گرفته براي ثبت نام و رأي گيري مي            فرآيند

هاي انتخاباتي، و سطح جهان شمول بودن آنها از تـمـامـي                 حول و حوش سطح رقابت، سطح در گير بودن رأي دهندگان و عاليق آنها به فرآيند               
ي سياسي    بانان انتخاباتي بايد به نظارت و ارزيابي اين فرآيند از هر دو جنبه              ديده.   باشد  احزابي كه به نحوي داراي منافعي در اين ميانه هستند، مي          

هاي خود  به منظور تطبيق پذيري با اين بيانيه، آ بو جي دا دستĤورد   .   و تكنيكي يا فني آن بپردازند و نگاهي از هر دو زاويه به موضوع داشته باشند               
 . طبقه بندي نمود“ هاي سياسي جنبه”و “ اي هاي اداري و رويه جنبه”: را تحت دوعنوان اصلي

 
 اي مربوط به انتخابات هاي اداري و رويه جنبه –ب 

م يـك   اند، مجمع انتخابات ملي اقدام به انجا        هائي كه مورد نظارت قرار گرفته       نمايد كه در منطقه     آ بو جي دا به طور كلي اينچنين نتيجه گيري مي          
 :اي، آ بو جي دا درك نموده است كه به طور ويژه. كار رضايت مندانه در سازمان دهي و اجراي انتخابات زده است

اي در فراهم آوردن اين فرصت براي شهروندان كه ثبت نام نموده و با شركت در فرآيند انتخاباتي رأي خـود   اين فرآيند به طور گسترده  –  1
 . را مطرح نمايند، موفق بوده است

 باني ي مĤموريت ديده گزارش خالصه
 )آ بو جي دا(ي اتيوپي براي مردمساالري  كنگره 

 اتيوپي

 د.م.كتاب راهنماي م
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 . ي كافي تحويل داده شده بودند مواد انتخاباتي مورد نياز در زمان مقرر و به اندازه – 2
 
 . اند اي با توانمندي به انجام رسانده هاي اخذ رأي به طور عمومي كار خود را به طور منصفانه مسؤالن رسمي برگزاري انتخابات در ايستگاه – 3
 
بانان آ بو جي دا حضور برخي مراكـزي           اگر چه ديده  .   ي يك سيستم آموزشي نوين و نسبتاً كم خرج دست زدند            گروه انتخاباتي به توسعه     –  4

اند كه در آنها برگزاركنندگان رسمي به طور كامل آموزش نديده بودند، اما در كل، بيشتر مسؤالن برگزاري آشنائي كافي  را خاطر نشان ساخته
بانان آ بو جـي دا       هاي اخذ رأي كه توسط ديده  در صد از برگزاركنندگان رسمي انتخابات در شعبه  89.7.   اند  هاي انتخاباتي را داشته     با فرآيند 

 .اند هاي داده شده در اين رابطه كافي بوده اند كه آموزش اند چنين اظهار داشته مورد ارزيابي قرار گرفته
 
بانان آ بو جـي دا بسـيـار           هاي مطرح شده از طرف ديده       اكثر مسؤالن اداري و بر گزاركنندگان رسمي انتخابات در مقابل نكات و توصيه              –  5

بانان، برگزار كنندگـان و     براي نمونه، در پاسخگوئي به برخي از نكات مطرح شده از طرف ديده       .   اند  پذيرنده بوده و آنها را با آغوش باز پذيرفته        
 . هاي اخذ رأي را صادر نمودند مسؤالن انتخابات در چندين مورد دستور به ترك افراد مسلح از شعبه

 
بانان تا زماني كه نتايج انتـخـابـات تـوسـط               هايي توسط ديده    مجمع ملي انتخابات با پذيرش دادن تغييرات در مقررات منع صدور بيانيه             –  6

ها  اعضاي آ بو جي دا و ساير سازمان.   مسؤالن و برگزار كنندگان به صورت رسمي اعالم شود، انعطاف پذيري قابل مالحظه را از خود نشان داد           
ي مربوط الملل هاي بين اند و آنرا با شرايط الزم براي آزادي بيان در بخش مربوط به دوران گذار و استاندارد          اين مقررات را تحت انتقاد قرار داده      

 . اند باني انتخابات غير همخوان دانسته به ديده
 

 . آيد ي اساسي به حساب مي ي مستقل يك توسعه كند كه گروه ملي انتخابات به عنوان يك مجموعه عالوه بر اين، آ بو جي دا بيان مي
 

كالت هاي مقرراتي مشخص و مش بانان آ بو جي دا تخطي هاي اداري مربوط به انتخابات، ديده  عال رغم اين ارزيابي عموماً مثبت آ بو جي دا از جنبه           
 :شوند اند كه شامل موارد زير مي اي خاصي را مالحظه نموده رويه

 
هـاي     هاي فراواني داشتند به نحوي كه نـامـزد     هاي رأي نشانه بسياري از برگه.   هاي رأي به نحو غير قابل ضروري گيج كننده بودند برگه  –  1

ها به رأي دهندگان در مورد گزينش مـورد            گزير از توضيح در مورد چگونگي انتخاب نشانه         انتخاباتي و در نتيجه مسؤالن برگزاري انتخابات نا       
بانان آ بـو   در برخي از موارد، ديده.   آورد ي انتخاب رأي دهندگان را فراهم مي   همين موضوع، موجبات تأثير گذاري روي نحوه      .   شان بودند     عالقه

ي    دادند كه چه نامزد انتخاباتي بايد در اين برگه          جي دا مشاهده نمودند كه چگونه مسؤالن برگزاري با حركات دست و صورت خود نشان مي               
ي رأي گيري شده و  اي وارد باجه هاي اخذ رأي، يكي از مسؤالن برگزاري واقعاً و عمالً همراه با رأي دهنده در يكي از شعبه.  رأي برگزيده شود 

ي مـورد     اگر چه به احتمال زياد اين اقدام از روي نيت خوب و به جهت كمك به رأي دهنده      .   ي رأي خود را پر نمايد       به او كمك كرد تا برگه     
باشد كـه     ترين عوامل و عناصر انتخاباتي مي       ي يك تخطي انتخاباتي جدي در مورد يكي از مهم           نظر به انجام رسيد، اين راهنمائي نشان دهنده       

 . شود در واقع مخفي بودن رأي محسوب مي
 
كند تـمـامـي     آنچنانكه قانون انتخابات ايجاب مي.   ها فراهم آورد  هاي فراواني را براي بروز تقلب       ي آرا در سطح وردا فرصت       شمارش دوباره   –  2

هاي اخذ رأي در پايان هر روز و يك بار هم در دفتر مركزي وردا و چنـد روز پـس از                           هاي رأي گيري قرار است يك بار در ايستگاه          صندوق
توان بـه طـور        صندوق اخذ رأي در تمامي مدت روز تحت نظارت كامل قرار دارند و بنا بر اين مي                .   برگزاري انتخابات مورد شمارش قرار گيرد     

هاي اخذ رأي را تـعـويـض     بود كه صندوق با وجود اين، چندان هم دشوار نمي      .   اي نسبت به دقت شمارش در روز انتخابات مطمئن بود           عاقالنه
اند در دورانـي     هائي كه پس از پايان دوران تحت نظارت و بررسي عنوانگذاري نشده         نموده و يا با آراي ديگر پر نمود خصوصاً در مورد صندوق           

هـاي    به عالوه، شمارش دوم آرا بر اساس استاندارد       .   شوند، امكان انجام اين كار بيشتر خواهد بود         ها كم مي    كه پس از رأي گيري شدت نظارت      
باني در دوران شمارش وردا، هيچ گونه تقلبي را           اگر چه آ بو جي دا هنگام نظارت و ديده         .   باشند  المللي معموالً وقت گير و غير معمول مي         بين

 . سازد شناسائي نكرده است، مأموريت مورد نظر بسيار نگران آن بوده است كه سيستم جاري امكان صورت پذيرفتن تقلب را ممكن مي

 باني ي مĤموريت ديده گزارش خالصه
 )آ بو جي دا(ي اتيوپي براي مردمساالري  كنگره 

 اتيوپي

 هاي نمونه گزارش  - 4پيوست 
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 131 ايستگاه رأي گيري از مـجـمـوع        91( هاي اخذ رأي   در صد از شعبه70در  .   كافي بوده است    آموزش رأي دهندگان در اين مورد نا        –  3
هائي از سر درگمي و گيجي را در رأي دهندگان مشاهده             بانان آ بو جي دا نشانه       اند، ديده   كه مناطق بيرون از آديس آبابا را پوشش داده        )   شعبه
در بسـيـاري از     .   اند  در صد از آنها را مشاهده نموده20هاي از بين رفته در حدود  بانان آ بو جي دا نرخي از برگه در آديس آبابا ديده.   اند  نموده

عالوه بر اين، برخي از رأي . هاي الزم براي انجام فرآيند رأي گيري شدند موارد رأي دهندگان خواستار كسب راهنمائي در مورد هر يك از گام
براي نمونه، برخي از رأي دهندگان بـه        .   مطلع ظاهر شدند    مطمئن و نا    ي اصلي انتخاب يك نامزد انتخاباتي نا        دهندگان همچنين نسبت به ايده    

ي    اند به آن دليل است كـه نشـانـه            هاي موجود را انتخاب نموده      اند كه دليل آن كه ايشان يكي از نشانه          ناظران آ بو جي دا چنين ادعا نموده       
هاي انتخاباتي شركت كنـنـده تـوسـط ايـن               شان جذاب آمده است، اين در حاليست كه از تشخيص اين كه كدام يك از نامزد                   مذكور به نظر  

 . اند شوند ناتوان بوده هاي مشخص مي نشانه
 
در شهر آرمـانـيـا، در        .  دست كم در يك مورد گزينه گر تهديد شده بودند كه در صورت عدم دادن رأي دچار ضرب و شتم خواهند شد – 4

اگـر در    ” داشتند كه  هاي خود چنين اعالم مي بانان آ بو جي دا شنيده بودند كه برگزاري محلي از طريق بلند گو ي شواي خارجي ديده   منطقه
ي مـذكـور      هر چند كه اين امكان وجود دارد كه واقعه.   “ ي ما مواجه خواهيد شد    هاي رأي حاضر نشويد، با اقدامات تالفي جويانه         پاي صندوق 

بانان آ بو جي دا نگران اين واقعيت شدند كه ممكن است رأي دهندگان به انواع و انحاي گوناگون نسبت بـه دادن                          منفرد بوده است، اما ديده    
هاي موجود مبتني  عالوه بر اين، ناظران آ بو جي دا از ادعا.  هاي رأي گيري تحت تأثير قرار گرفته باشند رأي و يا حاضر نشدن در پاي صندوق 

ها را    گروه بر گزاري انتخابات بايد اين ادعا.   باشد اند مطلع مي بر اين كه برخي از شهر وندان براي ثبت نام در رأي گيري تحت تأثير واقع شده  
 . مورد باز بيني و بررسي قرار دهد و اگر صحت آنها به اثبات رسيد الزم است اقدامات اصالحي صورت پذيرند

 
بانان آ بو جي دا  در بيشتر مواقع، ديده.   اجازه داده شده بود كه افراد مسلح در نزديكي و يا داخل بسياري از شعبات اخذ رأي حاضر شوند     –  5

ـ  هاي مخاصمه جويانه مشاهده ننموده   اين افراد مسلح را در حالتي ستيزه جويانه و همراه با رفتار            ه اند، اما ممكن است حضور اين افراد مسلح ب
 . نوعي بر رفتار رأي دهندگان تأثير بگذارد

 
هاي شركت كننده در انتخابات بـه طـرز             هاي تطابق كيفي نامزدي انتخاباتي مربوط به يكي از نامزد           در يكي از وقايعي كه رخ داد، امضا         –  6

 .ها پديد آورد بانان آ بو جي دا بود و اين شباهت موجبات شك و شبه را در مورد اعتبار و موثق بودن اين امضا عجيبي شبيه امضاي ديده
 
در يكي از ايـن مـوارد،         .   هائي شدند   شان باز داشته شده و دچار محدوديت          ها  بانان آ بو دا جي از انجام دادن كار          در سه مورد خاص ديده      –  7

اهـي  ي نظارت بر شمارش آرا را ندادند؛ در دو مورد ديگر ناظران انتخاباتي براي مدت كوت                 بانان اجازه   ي انتخابات به ديده     مسؤالن برگزار كننده  
اگر چه وقايع مطرح شده از يكديگر مـجـزا بـودنـد،               .   توسط پيليس تحت بازداشت موقت قرار گرفته و از انجام وظايف خود باز داشته شدند              

 . شوند بانان محسوب مي همگي نمايانگر يك تخطي بزرگ و خطرناك از قوانين انتخاباتي و شرايط آن در رابطه با ديده
 
 و ديـره     5ي    شان براي به تعويق انداختن انتخابات در ناحيه           ي كافي در مقابل مردم اتيوپي در مورد داليل          اندازه  مجمع ملي انتخابات به     –  8

 . داوا، رو راست و صادق نبودند
 

 هاي سياسي انتخابات جنبه –پ 
 شوند اي انتخابات را شامل مي ي مجامع ملي و منطقه  اي كه در زير بخش ب مورد بحث قرار گرفتند، به طور وسيعي دامنه               موضوعات اداري و رويه   

ه كـار    هاي انتخابات ب رسائي ها و نا هاي اداري انتخابات بوده و تالش خود را براي توسعه دادن كمبود       كه مستحق دريافت اعتبار الزم براي موفقيت      
به راه . شود تري فرستاده مي هاي وسيع هاي سياسي انتخابات را مورد پوشش قرار دهد، به سوي مخاطب زير بخش پ كه قرار است جنبه. بندند مي

اندازي و اجراي يك فرآيند موفق سياسي كه قرار است رقابتي بوده، جهان شمول باشد و شهروندان را به مشاركت دعوت نـمـايـد، مسـؤلـيـت                               
در واقع، اشارات و نكـات مـطـرح          .   باشد  ها مي   ها و ساير سازمان     هاي مدني، اتحاديه    هاي مختلف دولتي و همچنين احزاب سياسي، گروه         نمايندگي

 . تري هدف گيري نمايد هاي سياسي و مدني وسيع شده در زير قرار است به سوي رهبران گروه
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به عنوان قسمتي از گذار اتيوپي به سمت مردمساالري، مجمع قانون اساسي انتخابات قصد بر آن داشت كه به حل يك مشكل سياسي بپـردازد و        
گـروه  .   چه كسي قرار است به تعيين قانون اساسي بپردازد و چه موضوعاتي قرار است در اين قانون اساسي در نظر گـرفـتـه شـونـد                            :   آن اين كه  

ل باني آ بو جي دا بر اين باور است كه يك مأموريت تمام عيار نظارتي بايستي اين پرسش را مطرح نمايد كه اين انتخابات تا چه حدي در حـ                    ديده
 . ي سياسي موفق بوده است اين مسأله

 
نخست اين كه، آ بو جي دا . هاي گوناگون نمود به منظور دستيابي به پاسخي مناسب به اين پرسش، آ بو جي دا اقدام به جمع آوري اطالعات از راه

دوم اين كه، آ بـو جـي دا           .   شان در انتخابات تعيين نمايند  هائي نوشت تا داليل خود را براي مشاركت يا عدم مشاركت براي احزاب سياسي نامه  
رنـد  هاي جايگزيني براي پيش نويس موجود قانون اساسي براي پيشنهاد دا هاي انتخاباتي را مصاحبه نمود تا تعيين نمايد كه آيا آنها سياست           نامزد
چهارم اين كه،   .   هاي آنها را نسبت به فرآيند كلي انتخابات تعيين نمايد           ي شهروندان پرداخت تا ديد گاه       سوم اين كه، آ بو جي دا به مصاحبه        .   يا نه 

ساندن اند براي به انجام ر     هائي كه آنها دريافت داشته      آ بو جي دا، برگزار كنندگان رسمي انتخابات را مصاحبه نمود تا مشخص نمايد كه آيا آموزش                
از طريـق   .   باني خود قرار داد      را مورد نظارت و ديده     1994 ژوئن سال    5پنجم اين كه، آ بو جي دا، انتخابات         .   صحيح انتخابات كافي بوده است يا نه      

 :هاي در اختيار، آ بو جي دا مشاهدات زير را انجام داد منابع مذكور و ديگر منبع
 

هائي به آ بو جي دا    ي مردم جنوب اتيوپي در نامه ي مردمساالري مردم گوراج و ائتالف مردمساالرانه    احزاب مخالف از جمله جبهه      –  1
جلوگيري كه از آنها براي انجام عمـلـيـات          )   1توان به     شان وجود دارد مي       خاطر نشان ساختند كه ميان داليل متعددي كه براي تحريم         

 . ي اي پي آر دي اف تبديل شوند خواهند به حزبي براي موفقيت از پيش تعيين شده اين كه نمي) 2آزادانه و 
 
هاي مخالف دولت، هيچگونه تصوير جايگزيني در مورد پيش نويس قانون اساسي به شكل و سيـاقـي    به دليل تحريم از طرف گروه   –  2

باني قرار گرفـت،    تائي كه توسط آ بو جي دا مورد ديده34ي رأي گيري از مجموع   منطقه28در .   ساخت يافته و نظام مند ارائه نگرديد   
 . پرداخت ي در انتخابات به رقابت مي تنها يك حزب سياسي به عنوان شركت كننده

 
باني شده توسط آ بو جي دا، رأي دهندگان منطقه حق انتخابي از بين ديدگاههاي گوناگون در مـورد                       در بسياري از مناطق ديده      –  3

هاي انتخاباتي مورد نظارت قرار گرفته، هيچ نامزد انتخاباتي وجـود      در صد از منطقه75خارج از آديس آبابا، در . قانون اساسي نداشتند 
هاي مورد رأي گيري، تنها يـك نـامـزد              در صد از منطقه    25در  .   نداشت كه ديدگاهي متفاوت را نسبت به قانون اساسي پيشنهاد دهد          

 . انتخاباتي شركت جسته بود
 
دهد، در صد باالئي از رأي دهندگان و شهروندان شركت كننده در انتخابات بـه ويـژه در                      ي بعد نشان مي     آنچنانكه جدول صفحه    –  4

ايـن  .   انـد   ها ابراز نموده    ي رقابتي بودن انتخابات و با موضوع انتخاب نامزد          رضايتي خود را نسبت نحوه      ي آديس آباب، نا     خارج از محدوده  
 .ي انتخابات را خالصه سازي نموده است هاي آ بو دا جي در مورد رأي گيري نظر مردم درباره جدول دست يافته
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 رأي گيري در مورد نظر مردم نسبت به مجمع انتخاباتي قانون اساسي

 

 
 . اند ها پاسخ نگفته برخي از مردم به تمامي پرسش: نكته

 
اي از مردم مـوفـق    اگر چه هنوز آمار و ارقام كامل مربوط به رأي دهندگان ثبت نام شده و عموم مردم در اختيار نيست، در صد قابل مالحظه  – 5

 در صد از اين ثبت نـام  80اگر .    در صد بوده است66مجمع انتخابات ملي اعالم نموده است كه نرخ ثبت نام رأي دهندگان   .   اند  به رأي دادن نشده   
 .  در صد خواهد بود53اند تنها  هاي واجد شرايطي كه در انتخابات شركت جسته شوندگان اقدام به دادن رأي نموده باشند، در صد اتيوپي

 
به عالوه، شرايط مربوط به اقامت دست كـم دو      .   قانون انتخاباتي سربازها و برخي از اعضاي دبليو پي اي را از دادن رأي محروم ساخته است     –  6

همچنين، هيچگونه شرطي در مورد رأي دهندگان واجد .   اي از رأي دهندگان واجد شرايط را از رأي دادن باز داشته است           سال تعداد قابل مالحظه   
 . اند وجود نداشته است شرايطي كه ناگزير از مسافرت در روز رأي گيري بوده

 
رد حمله هاي انتخاباتي با نام دجيني بنيهو و حمايت كنندگان از آنها مو اند كه يكي از نامزد هائي از طرف آمو شنيده بانان آ بو جي دا ادعا ديده – 7

بانان خود را به آمو اعزام داشت         گروه نظارت آ بو جي دا يك گروه از ديده         .   اند  قرار گرفته و براي مدتي بالغ بر چندين روز تحت بازداشت واقع شده            
هـا     حـبـه  ي اين مصا هاي انتخاباتي، مسؤالن بر گزاري انتخابات و شهروندان اين منطقه بنمايند و در نتيجه     كه آنها اقدام به انجام مصاحبه با نامزد       

اگر چه اين واقعه نيز احتماالً منفرد بوده و به صورتي منفك از كل نظام انتخاباتي انجام شده است، بـا    .   ادعاي مطرح شده را متقاعد كننده يافتند  
 . دهد ي بروز رقابت را نمي ي كافي اجازه تواند به درك اين مفهوم كمك كند كه دولت وقت و در رأس قدرت به اندازه اين وجود مي

 
ايـن  نمايد كه سطح رقابتي و جهان شمولي در  باني آ بو جي دا چنين نتيجه گيري مي مطابق مالحظاتي كه در باال به آنها اشاره گرديد، گروه ديده 

به همين دليل، آ بو جي دا در مورد پذيرش اين واقعيت مشكوك است كه آيا اعضاي مجمع قانون اساسي انتخاب شده                      .   انتخابات پائين بوده است   

هاي شركت كننده در  آيا با نامزد
   آيا انتخابات رقابتي است انتخابات راضي هستيد؟

 آري تا حدي خير آري تا حدي خير
تعدادي كه براي 
رأي گيري برنامه 
 ريزي كرده بودند

 منطقه ها مصاحبه

 موجو 29 20 17 6 6 16 3 7

دي زيت  24 12 8 7 9 7 6 11
 شهري

دي زيت  30 21 17 4 8 17 2 9
 روستائي

 جيما 123 53 48 22 53 41 26 56
 شواي شمالي 202 107 61 30 80 46 31 94
 دسي 76 37 19 8 46 18 10 47
 كومو ايچا 48 37 41 2 1 38 7 1
 باهير دار 104 74 43 23 38 33 34 37
 آواسا 154 101 60 34 52 54 34 61

 جمع كل 790 462 314 136 293 272 153 323
 در صد   %58  %42  %18  %40  %36  %21  %43 

 آديس آبابا 442 292 218 72 141 205 78 141
 در صد   %66  %50  %17  %32  %48  %19  %33 

 باني ي مĤموريت ديده گزارش خالصه
 )آ بو جي دا(ي اتيوپي براي مردمساالري  كنگره 

 اتيوپي

 د.م.كتاب راهنماي م



 

152 
 اي ي ميان دوره بيانيه

 8 از7ي  صفحه

 . ها و نظريات در مورد قانون اساسي را بر عهده دارد يا نه ي وسيعي از ديد گاه به واقع نمايندگي دامنه
 
 ها توصيه – 3
 

 هاي فني و تكنيكي توصيه –الف 
هاي  عالوه بر اين، نام و يا عكس نامزد.   ها بر خوردار باشد  ي موجود از نشانه     هاي انتخاباتي شركت كننده     هاي آرا بايد به تعداد نامزد       برگه  –  1

 . هاي آرا ظاهر شده باشد انتخاباتي بايد روي برگه
 
بانان و ناظران انتخاباتي و همچنين  هاي اخذ رأي در حضور ديده  هاي رأي گيري و محل شعبه       هاي آرا تنها بايد يك بار در ايستگاه         برگه  –  2

تمامي مشاهده كنندگان مذكور بايد يك كپي معتبر كـه داراي      .   هاي شركت كننده در انتخابات، مورد شمارش قرار گيرند         نمايندگان نامزد 
 . ي مربوط به شمارش آرا دريافت نمايد باشد از نتيجه امضا و مهر مي

 
 .ي ورود داشته باشند افراد مسلح نبايد تحت هيچ عنواني در مناطق مربوط به رأي گيري اجازه – 3
 
هاي اخذ رأي بايد به طور روشني بنا نهاده شده و به شدت و با دقت به مورد اجراي قانونـي   هاي اجرائي و مقرراتي مربوط به شعبه رويه  –  4

توانند در يك مكان كامالً مخفي و بـه             ها بايد اطمينان حاصل نمايند كه رأي دهندگان مي          به طور ويژه، اين مقررات و رويه      .   گذاشته شوند 
بانان انـتـخـابـاتـي،          ي انتخابات، ناظران و ديده      هاي مسؤالن برگزار كننده     شكلي آزادانه و به دور از پيشنهادات غير ضروري و يا اعمال نفوذ            

 .هاي انتظامي و سايرين، به انجام برسد نيرو
 
ي حزبـي نـبـايـد          هيچ مسؤل و يا صاحب اختيار دولتي، يا نماينده        .   حق عدم تمايل به دادن رأي بايد به طور كامل مورد احترام باشد              –  5

 . شهروندان را نسبت به دادن رأي در فشار و مضيقه قرار دهد
 
هاي آرائـي كـه اضـافـه            برگه.   هاي رأي در نظر گرفته شود       هاي اخذ رأي و خصوصاً در اطراف صندوق         امنيت بيشتري بايد براي شعبه      –  6

. هاي اخذ رأي وجود داشته بـاشـد         ي تحويل شده به شعبه      مانند بايد به درستي تحويل داده شده و روشي براي تطبيق آنها با تعداد اوليه                مي
 . توان آن را به سادگي باز توليد كرد، چاپ شده باشند شان روي كاغذي كه نمي  هاي آرا بايد به همراه شماره سريال برگه

 
 . هاي شركت كننده در انتخابات بايد به طور اساسي كاهش يابند هاي الزم براي هر يك از نامزد تعداد امضا – 7

 
 هاي سياسي توصيه –ب 

به عـنـوان    .   ي انتخابات الزم است با نيت خوبي پاي به يكي از جلسات مذاكره بگذارند               گروه تي جي اي و احزاب سياسي تحريم كننده          –  1
كشـور  .   تري، متـعـهـد سـازنـد          تر و همه گير     هاي انتخاباتي مردمساالرانه    ها بايد خود را به توليد فرآيند        ترين عامل اين گروه     نخستين و مهم  

ي اهميت مذاكره با نيت خوب و از روي خير خـواهـي و      هاي ارزش مندي در زمينه   هاي آن در اين خصوص، درس       آفريقاي جنوبي و تجربه   
 . دهند همچنين تأكيد روي جهان شمول بودن و همه پذير بودن انتخابات ارائه مي

 
رهبران سياسي و شهروندان بايستي بپذيرند كه نقش بسيار مهمي در فراهم آوردن شرايط الزم براي برگزاري يك انتخابات آزاد و سالم  – 2

ي اقـدامـات        اي به وسـيلـه      هاي ديگر جهان به طرز قابل مالحظه        انصاف و درستي در فرآيند انتخاباتي در كشور       .   كنند  و منصفانه، بازي مي   
اند تـا ايـن         باناني را به كار گرفته      احزاب سياسي براي نمونه، مالحظه گران و ديده       .   اند  ي دولتي، افزايش يافته     هاي خارج از محدوده     سازمان

ي مربوط به رأي گيري در آغاز روز خالي بوده است، و همچنين قرار بر آن بود كه فرآيند رأي گيري مـورد                          اطمينان حاصل شود كه جعبه    
تواند بـه      هائي در سراسر زمان فرآيند مي       به انجام رساندن چنين دقت    .   توجه قرار گرفته و شمارش آرا نيز مورد نظارت و باز بيني قرار گيرد             

مورد توجه قرار دادن موضوع تقلب در فرآيند انتخاباتي ممكن است در تصـمـيـم                  .   اي امكان بروز هر گونه تقلبي را كاهش دهد          طور عمده 
ي انتخابات، آ بو جـي     هاي اتخاذ شده در مورد آينده در تصميم. گيري ساير احزاب سياسي مخالف براي تحريم انتخابات در نظر گرفته شود 

توانند در راه ياري رساندن به ايجاد يك فرآيند شفاف بردارند،             شان مي     هاي مثبتي را كه خود      كند كه احزاب سياسي گام      دا چنين توصيه مي   
 . دست كم نگرفته و در نظر داشته باشند
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شان در انجـام اقـدامـات        تواني احزاب سياسي براي آزادي   هاي موجود در رابطه با نا       باني آ بو جي دا بر اين باور است كه ادعا            گروه ديده   –  3

آ .   توانند ايجاد شوند بايستي بسيار جدي تلقي شده و در نظر گرفته شـونـد   هائي كه مي ها و دردسر  مورد نياز و همچنين ساير انواع مزاحمت      
كند و همچنين   هاي مشخصي را دارد كه از طرف احزاب سياسي دريافت مي            بو جي دا قصد در مورد بررسي و پژوهش قرار دادن تمامي ادعا            

باني آ بو جي دا دولت  عالوه بر اين، گروه ديده. دهد هاي غير طرفدار و مستقل را نيز براي انجام همين كار مورد تشويق قرار مي ساير سازمان
تواند بـا     چنين مهمي مي  .   نمايد  هاي سياسي در سراسر كشور، تشويق مي        موقت در حال گذار را نيز به تبليغ وسيع و فعالي در مورد فعاليت             

شان براي سازمان دهي مورد احترام واقع خواهد شد و همچنيـن                اطمينان دادن به تمامي احزاب ثبت نام نموده نسبت به اين امر كه حقوق             
ي انتخابات و تمامي كاركنان امنيتي و انتظامي به اين موضوع وقوف  با كسب اطمينان از اين واقعيت كه تمامي مسؤالن رسمي برگزار كننده

دهـنـد،      كامل داشته و شرايط آزاد بودن اين مجمع را به صورتي غير خشونت آميز در منشور مربوط به دوران گذار، مورد احترام قرار مـي                         
 . حاصل شود

 
هاي آموزشي رأي دهندگان به منظور آشنا ساختـن رأي دهـنـدگـان بـا              هاي دولتي و غير دولتي الزم است به اجراي برنامه           سازمان  –  4

 . هاي رأي گيري بپردازند فرآيند
 
هـاي     هاي مدني بايستي در راه تسهيل همبستگي و همخواني فرآيـنـد   المللي و سازمان هاي غير دولتي بين    هاي خارجي، سازمان    دولت  –  5

 . مردمساالرانه در اتيوپي ياري نمايند
 

هائي به منظور مشاركت بـا        ي نمايش گذاشتن تالش     باني آ بو جي دا به سهم خود، براي كمك رساني و خدمت دهي اساسي و به عرصه                   گروه ديده 
هـاي     ها شامل برنامه    اين تالش .   هاي فراگير و رقابتي بيشتري در مورد انتخابات پارلمان اين كشور، مهيا شده و خود را آماده نموده است                    انتخابات

بـانـي      هاي ديده آموزشي گسترده براي رأي دهندگان، دادن آموزش به مسؤالن رسمي انتخابات و ساير دست اندر كاران و همچنين انجام فعاليت              
 . باشد شديد روي تمامي فرآيند انتخابات مي

 باني ي مĤموريت ديده گزارش خالصه
 )آ بو جي دا(ي اتيوپي براي مردمساالري  كنگره 

 اتيوپي
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 .)د.م.م(المللي  ي ملي دمكراتيك براي روابط بين نشريات منتخب مؤسسه

 
 
 

 1994 تا 1991آموزش مدني و گفتگوي پارلماني در آلباني * 
 

 ، انتخابات شهر داري و قانونگذاري در بلغارستان1991سيزدهم اكتبر سال * 
 

  در بلغارستان1990انتخابات ژوئن سال * 
 

  در كامرون 1992 اكتبر سال 11يك ارزيابي از انتخابات * 
 

 1990بوتسوانا، كاستوريكا و اسرائيل در سال  –هاي بحران خيز  مردمساالري در منطقه* 
 

  در اروپاي مركزي و شرقي1990ي يك كشور، گزارشي در مورد انتخابات  يك كشور به وسيله –ي مردمساالري جديد  يك جبهه* 
 

  در جمهوري دومينيكن1990انتخابات * 
 

 ، انتخابات اتيوپي1992 سال 21يك ارزشيابي از انتخابات ژوئن * 
 

 ) 1991نوامبر ( در گواتماال 1990انتخابات ملي نوامبر سال * 
 

 هائيتي  در1990انتخابات عمومي سال * 
 

ي ملي  گزارشي در مورد يك كنفرانس برگزار شده توسط مؤسسه –ايجاد دسترسي به اطالعات دولتي : حق مردم براي دانستن* 
 ) 1994(در مورد تشويق شفافيت دولتي در التويا .) د.م.م(المللي  دمكراتيك براي روابط بين

 
 ) 1990(سازمان ملل متحد و ناميبيا : ها ساخت ملت* 
 

 )1995(روابط نظامي و مدني در نيكاراگوئه * 
 

  در نيجريه 1993بانان هماهنگي در انتخابات سال  ناظران و ديده* 
 

  در پاكستان1990انتخابات اكتبر سال * 
 

 ) به زبان عربي و انگليسي1994(ها در مورد مردمساالري  چشم انداز فلسطيني* 
 

 1989سال   مي7انتخابات پاناما در * 
 

  انتخابات شهر داري در پاراگوئه1991سال   مي26: رأي گيري براي كثرت گرائي وسيعتر* 
 

 زير بنائي براي يك تغيير مردمساالرانه : ها اي  پاراگوئه1989انتخابات سال * 
 

 ) 1991چاپ مجدد در تابستان  (1988 تا 1986: اصالح فرآيند انتخاباتي فيليپين* 
 

  در روماني1990سال  انتخابات مي* 
 

  در فدراسيون روسيه1993گزارش پيش از انتخابات در انتخابات دسامبر سال * 
 

 ) به زبان انگليسي و فرانسه1991(يك ارزشيابي از قوانين گزينشي سنگال * 
 

 )1993(گسترش دادن مردمساالري در آفريقاي جنوبي : هاي نابرابر مسير* 
 

  در يمن1993گسترش دادن مشاركت در انتخابات سال * 
 

 )1995(ي مدني در يوگوسالوي سابق جمهوري مقدونيه  شكل دهي يك جامعه* 
 

 1991 اكتبر سال 31انتخابات ملي در زامبيا، * 
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  يك نياز

  يك طرح عمومي

 هايي به سازمان دهي  رويكرد

 اي از گردانندگان و يك ساختار سازماني مردمساالرانه  كميته

  اعتبار

 ي عملياتي  سرمايه

  تسهيالت دفتري

  نيروي كاري

  استخدام 

  آموزش

  راهنماي اجرائي آموزش

  اطالعات عمومي

  تداركات اعزام نيروها

  هماهنگي

  امنيت

  سيستم انتخابات

 هاي مدني  آموزش رأي دهندگان و آموزش

 هاي انتخاباتي  ثبت نام رأي دهندگان، احزاب سياسي و نامزد

  مبارزات تبليغاتي انتخابات

 هاي عمومي و خبري  رسانه

  رأي گيري

  شمارش آرا

  جدول بندي و اعالم نتايج

  اقدامات پس از انتخابات 

 هاي پس از انتخابات  گزارش

  مالحظات نهائي

 .)د.م.م(المللي  ي ملي دمكراتيك براي روابط بين مؤسسه
 ي پنجم   خيابان ماساچوست، شمال غربي، طبقه1717
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