Working to Raise Awareness around Human Rights Violations in Iran

درس اموزش اینترنتی
نظارت شهروندی بر انتخابات:
چگونه فراتر از رای دادن ،در روند برگزاری انتخابات مشارکت کنیم
مقدمه
آیا مایلید بدانید چگونه می توان غیر از رای دادن ،در روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال
 ۲۹۳۱دخیل شد؟ آیا درباره تخلفهای انتخاباتی در انتخاباتهای قبل چیزی شنیده یا دیده اید و از خود
پرسیده اید که چگونه می توان این موارد را ثبت کرد و گزارش داد؟ اگر پاسختان مثبت است ،این دوره
آموزشی مخصوص شماست .دوره آموزشی « نظارت شهروندی بر انتخابات :چگونه فراتر از رای دادن
در روند برگزاری انتخابات مشارکت کنیم» به شما کمک میکند که یاد بگیرید به عنوان یک شهروند،
عالوه بر رای دادن ،چه امکانات دیگری برای فعالیت در قبال انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۹۹۱
دارید.
این دوره آموزشی ،دانش و ابزار الزم را در اختیارتان می گذارد تا بتوانید به شکل غیررسمی در روند
نظارت بر انتخابات مشارکت کنید :پیش از برگزاری ،در زمان برگزاری ،و بعد از برگزاری انتخابات.
غیر از رای دادن ،شما می توانید با نظارت بر انتخابات روند برگزاری این رویداد را بهبود بخشید و
توجه عمومی را به اقداماتی جلب کنید که تخلف از قوانین انتخاباتی محسوب می شوند .با نظارت بر
انتخابات همچنین می توانید ضعف عملکرد مسووالن برگزاری را انعکاس دهید ،اقدامات سوال برانگیز
نامزدهای انتخابات و هواداران آنها را مطرح کنید ،و تخلفهای برهم زننده آرامش فضای انتخاباتی را
نشان دهید.
این دوره آموزشی به پنج مبحث تقسیم شده است:






مبانی انتخابات؛
چگونه می توانید به شکل ایمن ،ناظر انتخابات ایران باشید؛
در دوران پیش از برگزاری انتخابات بر چه مسایلی نظارت کنید؛
در روز انتخابات ناظر چه نکاتی باشید؛
پس از روز انتخابات بر چه مسایلی نظارت داشته باشید.

در پایان هر مبحث ،پرسش کوتاهی وجود دارد که با پاسخ به آن میزان یادگیری خود را آزمایش می کنید.
این دوره برگردید
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مبحث اول :مبانی انتخابات
برای ارزیابی بی طرفانه انتخابات ،ضروری است که چارچوبی برای ارزیابی داشته باشید تا بدانید که محدوده قوانین
و اقداماتی که قرار است بر آنها نظارت کنید با استانداردها و مبانی بین المللی برای برگزاری یک انتخابات
دموکراتیک منطبق باشد .این مبحث شما را با چنین چارچوبی آشنا میکند.
در پایان این بخش شما قادر خواهید بود که:




میزان اعتبار یک انتخابات را ،که به شکل مناسب برگزار شده ،اندازه بگیرید و ببینید تا چه حد با معیارهای
دموکراتیک سازگار است؛
مبانی بین المللی انتخاباتهای دموکراتیک را با انتخابات ایران مقایسه کنید؛
و از تاریخهای مهم در جریان برگزاری انتخابات ایران آگاه شوید.

قبلی

بعدی
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انتخابات و روند دمکراتیک
انتخابات در صورت دمکراتیک برگزار شدن  ،امکان درگیر شدن مستقیم مردم در روند سیاسی کشور  ،ایالت
و یا شهرشان را می دهد و آنها را قادر می کند تا مسیر آینده جوامعشان را تعیین کنند .انتخابات معتبر برای
حفط جوامع دمکراتیک حیاتی است و در مقابل انتخابات تقلبی صداهای شهروندان را خدشه دارد می کند.
نتایجی را در بردارد که خواست مردم نیست.
اصول انتخابات دمکراتیک در قوانین
اساسی سراسر جهان و بیانیه های
حقوق بشر شناخته شده است دو بیانیه
مشهور دراین زمینه بیانیه جهانی حقوق
بشر و پیمان بین المللی حقوق سیاسی و
مدنی هستند.

ایران هر دو اینها رابه رسمیت شناخته و بنابراین بایستی که به اصول آنها پایبند باشد .بیانیه جهانی حقوق
بشر بیان می کند که خواسته مردم بایستی پایه اعتبار دولت باشد و این باید در انتخابات دوره ای ومناسب بیان
شود که به شکل حق رای خواهد بود و باید با رای گیری مخفی و یا شرایط رای گیری آزاد برگزار شود .به
همین شکل اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بیان می کند " در جمهوری اسالمی ایران ،
امور داخلی باید بر اساس نظرعمومی که از طریق انتخابات بیان می شود مدیریت شود و این امور شامل
انتخاب رییس جمهور ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی و اعضای شوراها است .درباره شیوه های همه پرسی
و آگاه شدن از نظر مردم در دیگر ماده های قانون اساسی توضیح داده شده است.
در ایران قانون اساسی شورای نگهبان را مسئول برگزار انتخابات می داند و وزارت کشور باید امور
لجستیک انتخابات را زیر نظر شورای نگهبان انجام دهد  .شورای نگهبان که نهاد قانونی برای تفسیر قانون
اساسی است  ،جزییات نحوه برگزاری انتخابات را در قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران بیان کرده است.
اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران می گوید :شورای نگهبان وظیفه نظارت برانتخابات مجلس
خبرگان رهبری  ،ا نتخابات ریاست جمهوری  ،مجلس شورای اسالمی را دارد و منبع اصلی نظر سنجی و
ارجاعات است.
ما دراین دوره نگاهی به روند انتخابات داخلی ایران داریم.
بعدی
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قبلی

انتخابات تنها«روز انتخابات» نیست
زمانی که مردم به انتخابات فکر می کنند  ،اکثر آنها روی رای دادن تمرکز دارند .درحالیکه روز انتخابات
یک موضوع حساس است  ،مهم است که انتخابات را به عنوان یک چرخه بلند مدت ببینیم که در آن دوره های
قبل و بعد از انتخابات به شکل مساوی دراعتبار بخشیدن به روند آن نقش دارند .برای مثال در دوره پیش
ازانتخابات اگر که کاندیدایی دست به خرید گسترده رای بزند و یا مدیریت انتخابات نتواند رای دهندگان را
آموزش دهد ،کل ماهیت انتخابات زیر سوال می رود.
در کنار این  ،بخاطر اینکه انتخابات به شکل فزاینده ای مورد توجه جامعه جهانی است ،بازیگران سیاسی
که بدنبال تغییر نتایج انتخابات هستند معموال تخلفاتی را قبل و بعد از انتخابات انجام می دهند که چشمهای
کمتری ناظر جریان است .به این دالیل  ،الزم است تا تخلفات را در خالل کل چرخه انتخاباتی ببینیم.

بعدی
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قبلی

سوال
. انتخابات عادالنه و بی نقص است، اگر هیچ اقدام نادرستی در روز انتخابات مشاهده نشد: درست یا غلط
.پاسخ را در اخر درسها لینک پیدا می کنید
قبلی

بعدی
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اصول انتخابات دمکراتیک
چرا انتخابات برخی از کشورها معتبر و دمکراتیک تلقی می شوند درحالیکه انتخابات برخی دیگر از کشورها
این طور نیست؟ اصول زیر که بر اساس بیانیه های بین المللی ،اصول و قوانین بین المللی است چارچوب پایه
برای تعیین معتبر بودن انتخابات را مشخص می کند:


شفافیت  :فعالیتهای انتخاباتی که توسط کاندیداها  ،حامیان کاندیداها  ،دولت و مسئوالن انتخاباتی انجام
می شود  ،بایستی به شیوه ای شفاف باشد تا اطمینان داخلی و بین المللی را جلب کند .شفافیت برای
مثال به معنای این است که قوانینی وجود دارند و بر اساس آنها هر کاندیدایی باید درباره منبع بودجه
و تامین هزینه های تبلیغاتی اش شفاف باشد ،مدیریت انتخابات بایستی به شکل شفاف و علنی طرح و
برنامه هایش برای مدیریت انتخابات را اعالم کند و ناظران انتخاباتی و رقبای انتخاباتی باید که اجازه
نظارت بر تمامی موارد باال را داشته باشند.

درباره آن فکر کنید :
بر اساس تجربه شما  ،آیا انتخابات در ایران هیچکدام از موارد شفافیت را دارا بوده است؟



دربرگیرندگی  :شمولیت محور اصلی این مسئله است که دولت قدرت را از اراده مردم می گیرد.
برای اینکه شمولیت رعایت شود ،انتخابات باید به شکلی باشد که فرصت رای دادن برای تمامی
افراد واجد شرایط فراهم شود .کشورها نیازمند از میان بردن موانع برای شرکت تمامی گروه های
مشکل دار از جمله زنان ،معلوالن ،رای دهندگان اقلیت هستند و باید اقداماتی برای از بین بردن این
موانع انجام دهند .دربرگیرندگی همچنین نیازمند این است که تمامی رقبای انتخاباتی شانس و موقعیت
کامل رقابت در انتخابات را داشته باشند .رقبا بایستی که در تمامی مراحل اصلی روند انتخابات
دخالت داشته باشند ( شامل تصویب لوایح و برگزاری انتخابات ) و دیدگاه ها و نظراتشان بایستی
مورد توجه قرار گیرد.

درباره آن فکر کنید:

به نظر شما  ،انتخابات قبلی ایران این میزان دربرگیرندگی داشته است؟
بعدی
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قبلی



پاسخگو بودن  :پاسخگو بودن برای شهروندان از این نظر مهم است تا بتوانند نحوه عمل مسووالن به
وظایف عمومی شان و میزان پاسخگویی آنها به اقدامات و یا انفعالشان را بسنجند .قابل اعتبار بودن
شامل چند امر انتخاباتی می شود که شامل مجازات موثر شهروندان بابت تخلف از حقوق انتخاباتی،
ایجاد مکانیزم (از جمله نشستهای عمومی و قدرت نظارتهای قانونی) برای مسوولیت پذیر کردن
نهادهای انتخاباتی در قبال اعمالشان و پاسخگو بودن در قبال افرادی است که دست به اقدامات جنایی
در رابطه با انتخابات می زنند.

درباره آن فکر کنید :

در گذشته کسانی که در ایران بر مسند قدرت بودن ایا در قبال انحرافات انتخابات پاسخگو بودند؟



اعتماد عمومی  :کسانی که می خواهند انتخاب شوند در صورتی که بر اساس آزادی بیان و اراده رای
دهندگان انتخاب نشده باشند ،فاقد اعتبار هستند و این اعتبار به شدت بستگی به میزان اعتماد
شهروندان به روند انتخابات دارد .برای اینکه اعتماد عمومی بدست آید  ،دولت  ،نهاد مدیریت
انتخابات و تمامی عوامل انتخاباتی بایستی اقدامات مضاعفی انجام دهند تا به مردم نشان دهند که
انتخابات به شکلی عادالنه و سالم برگزار میشود

درباره آن فکر کنید :
مردم ایران چقدر به روند انتخاباتی کشورشان اعتماد دارند؟ آیا فکر می کنید انتظار عمومی برای انتخابات
سال  ۳۱۰۲بیشتر و یا کمتر از معمول است ؟
بعدی
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قبلی

مقایسه انتخابات ایران با اصول بین المللی
عالوه بر اصول شفافیت  ،شمولیت  ،پاسخگو بودن و اعتماد عمومی  ،برخی شرایط خاص و روندهای دیگر
هم وجودد دارند که به برگزاری انتخابات سالم می انجامد .هنگام نظارت بر انتخابات  ،مهم است در نظر
بگیریم که قوانین و اقدامات درکشور در مقایسه با اصول بین المللی انتخابات آزاد در چه شرایطی قرار دارد.
انتخابات گذشته ایران در مقایسه با اصول بین المللی چگونه بوده است ؟
معلومات خود درباره برگزاری انتخابات درایران را در بخش زیر تست کنید .برای هربخش  ،اصول بین
المللی را بخوانید  ،بخش مربوطه در قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران را بخوانید و بعد درباره اینکه آیا
روند انتخابات در ایران با این استاندارها همخوانی دارد فکر کنید .شما همچنین می توانید قانون انتخابات
ایران را با اصول بین المللی مقایسه کنید تا مشخص شود چقدر این قانون با اصول بین المللی همخوانی دارد.
یک شهروند مطلع با آزادی بیان سیاسی

اتفاقات در ایران؟
بنا به تجربه شما ایا رای
دهندگان ایرانی قادر به بیان
آزادانه نظرات سیاسی و
جستجو اطالعات سیاسی بدون
ارعاب ( از طریق رسانه های
چاپی  ،مراسم عمومی ،
اینترنت و یا رسانه های
اجتماعی ) هستند؟

قانون انتخابات ریاست جمهوری
ایران
شهروندان حق به صندوق
انداختن رای مخفی  ،حق
آموزش درباره انتخابات و حق
رای داد بدون ترس  ،مداخله
و یا ارعاب را دارند.

اصول بین المللی
حضور شهروندان مطلع و درگیر
در امور انتخابات ضروری است .
شهروندان این حق را دارند که
نظرات سیاسی شان را بدون دخالت
سایرین بیان کنند و حق جستجو ،
دریافت و تقسیم آزادانه اطالعات را
که به آنها برای تصمیم گیری در
مورد گزینه های انتخاباتی شان
کمک می کند  ،دارا هستند.

بعدی
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قبلی

فضای کمپین عادالنه و صلح آمیز

اتفاقات در ایران؟

قانون انتخابات ریاست جمهوری
ایران

کسانیکه مایل به کاندیداتوری هستند
آیا باور می کنید که نیاز
بایستی از رجال مذهبي  ،سیاسي ،
کاندیداها برای مدیر و مدبر
ایرانی االصل و تابع كشور
بودن و دارا بودن حسن سابقه و
امانت و تقوی شفاف و منطبق با جمهوري اسالمي ایران ،مدیرومدیر
 ،داراي حسن سابقه و امانت و
استانداردهای بین المللی است؟
تقوي ،مؤمن و معتقد به مباني
یا اینکه نیازها به شیوه ای غیر
جمهوري اسالمي ایران و مذهب
برابر و درمورد کاندیداهای
مختلف اعمال می شود ؟
رسمي كشور باشند (ماده )۲۳
کاندیداهایی که فرم پر می کنند باید
برای احراز صالحیت مورد بررسی
شورای نگهبان قرار گیرند .در
خالل تبلیغات  ،کاندیداها نبایستی
تهمت بزنند یا اینکه اقدامی انجام
دهند که نتیجه انتخابات خدشه دار
شود.

اصول بین المللی
دوره های کمپین صلح آمیز و
عادالنه به تمامی کاندیداها اجازه می
دهد تا امکان مساوی برای حضور
در انتخابات داشته باشند .نیازهای
کاندیداها بایستی بر اساس مسائل
موجه و منطقی باشد.
کمپین ها بجای ارعاب و یا تهدید
بایستی با دیالوگ و مباحثه همراه
باشند .شهروندان باید اطالعاتی
دقیق درباره کاندیداها ازرسانه ها
دریافت کنند تا بتوانند تصمیمی
درست بگیرند.

بعدی
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نهاد شفاف  ،بی طرف و سالم انتخاباتی

اتفاقات در ایران؟

قانون انتخابات ریاست جمهوری
ایران
وزارت کشور مسئولیت عمده
برای مدیریت انخابات از طریق
ایجاد کمیته اجرایی انتخابات را
دارد که مسئول مدیریت
انتخابات در سطح محلی و
مرکزی  ،انتشار اطالعات
برای عموم درباره انتخابات و
اعالم نتایج انتخابات است.
شورای نگهبان مسئول نظارت
بر تمامی مراحل انتخابات است
و میتواند تمامی روند انتخابات
راتایید و یا ردکند( ماده هشت ).

آیا شورای نگهبان و وزارت
کشور نهادهای مستقل سیاسی
هستند ؟ آیا مدیریت آنها در
انتخابات گذشته به شیوه ای بی
طرفانه بوده ؟

اصول بین المللی
انتخابات از نظر منطقی چالشی
و نیازمند تالش هستند .عالوه
براین اگرکه مدیریت انتخابات
بی طرف نباشد  ،به شکلی
غیرعادالنه نتایج انتخابات را به
سود کاندیدایی خاص تغییر می
دهند.
بنابراین وجود یک نهاد
مدیریتی خوب سازماندهی شده
 ،شفاف و بی طرف برای
سالمت روند انتخابات ضروری
است.

شمارش دقیق و اعالم نتایج انتخابات

اتفاقات در ایران؟
در انتخابات گذشته آرا به شکلی
شمارش شده که نسبت به نتایج
ابراز اطمینان شود ؟ آیا روند
شمارش ارا کامال برای عموم
مردم شفاف و مشخص است ؟

قانون انتخابات ریاست جمهوری
ایران
قانون انتخابات به شکل دقیق به
روند شمارش آرا و اعالم نتایج
اشاره نمی کند .کمیته های
مرکزی و محلی مسئول تعیین
محل های رای گیری و نظارت
بر انتخابات در سطح محلی
هستند  .با این حال وزارت
کشور تنها نهادی است که
مسئولیت سالم بودن انتخابات را
باید تایید کند.

اصول بین المللی
اصول بین المللی  :شمارش و
اعالم نتایج انتخابات روندی
پیچیده است که غالبا منجر به
تنش های عمومی و بی اعتمادی
می شود.نهاد مدیریت انتخابات
باید اطمینان حاصل کند که
نتایج به شکلی دقیق و شفاف
اعالم می شوند.
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رسیدگی دقیق و بی طرفانه به شکایات

اتفاقات در ایران؟
رابطه بین وزارت کشور ،
شورای نگهبان و کمیته اجرایی
درعمل چگونه است ؟ آیا آنها
امکان تصمیم گیری های مستقل
و بی طرف را دارند ؟از آنجایی
که نتایج برای چندین نهاد دولتی
ارسال می شود  ،موقعیتی برای
گزارش دست چین شده وجود
ندارد؟

قانون انتخابات ریاست جمهوری
ایران
کمیته اجرایی روند رسیدگی به
شکایات را در تمام دوره پیش
از انتخابات و دوروز پس از
انتخابات پیگیری خواهد کرد (
ماده  )۰۱کمیته های اجرایی
پس از آن شکایات را تسلیم
شورای نگهبان کرده تا نظر
آنها را جویا شده و بعد به
وزارت کشور گزارش خواهند
کرد ( ماده .)۹۷

اصول بین المللی
شکایات انتخاباتی واختالف
نظرها بایستی به یک نهاد
مستقل و بی طرف ارائه شوند و
تصمیمات در این زمینه باید به
سرعت گرفته شده و روند
رسیدگی به آن بایستی شفاف و
برای کاندیداها و رای دهندگان
مشخص باشد.
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سوال
کدام نهاد بر انتخابات در یک صندوق رای نظارت می کند؟ پاسخ را در اخر درسها لینک پیدا می کنید.
الف .شورای نگهبان
ب .کمیته اجرایی منطقه ای
ج .روزنامه نگاران
د .روحانیون
بعدی
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انتخابات ریاست جمهوری  ۳۱۰۲ایران و جدول زمانی

در روز  ۰۱ژوئن  ۳۱۰۲ایرانیان برای انتخاب هفتمین رییس جمهور به پای صندوقهای رای می روند.
رییس جمهور ایران هر چهار سال یک بار با اکثریت آرا انتخاب می شود .این به این معناست که کاندیدا
بایستی  ۳۱درصد بعالوه یک رای را در اولین دور داشته باشد ویا اینکه دو کاندیدایی که بیشترین رای را
آورده باشند در مرحله دوم حضور پیدا می کنند که یک هفته بعد از مرحله اول برگزار می شود .جدول زمانی
مراحل کلیدی انتخابات  ۳۱۰۲ریاست جمهوری در ذیل مشاهده می شود.
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تست
 ۰مهمترین بخش انتخابات که باید صحت آن تایید شود کدامیک است
الف .روز انتخابات
ب .دوره تبلیغات
ج .ثبت نام رای دهندگان
د .همه موارد باال
 ۳کدامیک جزو اصول اساسی انتخابات معتبر نیست ؟
الف .دربرگیرندگی
ب .شفافیت
ج .سرعت
د .اطمینان عمومی
 ۲چرا آموزش شهروندان درمورد انتخابات اهمیت دارد ؟
الف .تا شهروندان بیاموزند چطور خودشان در انتخابات کاندید شوند
ب .تا نتایج انتخابات بتواند بیشتر نشان دهد شهروندان واقع خواهان چه چیزی در رهبری شان هستند
ج .تا رای دهندگان ثروتمند ترین کاندیداها را انتخاب کنند
د .تا حزب حاکم همچنان درقدرت بماند
 ۴کدامیک مثالی از شفافیت نیست ؟
الف .وزارت کشور نظر شهروندان و نهادهای مدنی اجتماعی را درمورد قوانین انتخابات و مقررات
جویا شود.
ب .ناظران انتخاباتی برای نظارت بر محل های رای گیری در روز انتخابات دعوت می شوند.
ج .حزب حاکم هزاران نفر را به یک کمپین تبلیغاتی دعوت کند.
د .یکی از کاندیدا های انتخاباتی گزارشی را در مورد درآمدها و هزینه هایش منتشر می کند.
بعدی
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درس  : ۲چگونه می توانید به شکل بی خطری به عنوان ناظر در انتخابات ایران شرکت کنید؟
شما هم مثل میلیونها نفر در دنیا در طول دهه های گذشته می توانید چیزی بیشتر از یک رای دهنده در
انتخابات باشید  .شما میتوانید نظارت کرده و انتخابات را ارزش گذاری کنید .شما می توانید با نظارت و
درخواست توجه به تخلفات تقاضا برای بهبود روند انتخابات را تقویت ببخشید .این درس اطالعات اساسی و
ابزاری که نیاز دارید تا چیزی بیش از رای دهنده باشید را بیان می کند.
زمانی که این بخش را تکمیل کردید  ،قادر خواهید بود:
 درک کنید چطور گزارش شما از تخلفات توسط نبض ایران مورد استفاده قرار می گیرد؛
 آشنایی با انواع تخلفات برای سند کردن و گزارش؛
 درک نحوه سند کردن تخلفات انتخاباتی و نحوه گزارش آنها به نبض ایران.
بعدی
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چگونه نبض ایران به شما کمک می کند تا درگیر بمانید

فارغ از مشارکت در رای گیری ،مشاهده اتفاقاتی که در حاشیه انتخابات رخ می دهد یکی از مهمترین
مشارکتهایی است که شما میتوانید در روند انتخاباتی ایران داشته باشید .بر اساس اطالعاتی که از نظارت شما
حاصل می شود ،نبض ایران گزارشهایی درمورد انتخابات ایران جمع آوری کرده و آنها را به اشکال مختلف
از جمله سایتهای اجتماعی و جدولهای تعاملی به عموم عرضه می کند.
گزارش فرمنبض ایران و نقشه تخلفات انتخاباتی منابعی هستند که
شما را قادرمی کنند مخفیانه و ناشناس نظارتها و افشاگری ها در
مورد هر گونه تخلفی که برخورد کردید را تقسیم کنید .همانطور که
شما رادیو گوش می کنید  ،تلویزیون تماشا می کنید  ،با رای
دهندگان صحبت می کنید و یا از کاندیداها حمایت می کنید  ،در مراسم عمومی شرکت می کنید و یا به پای
صندوقهای رای می روید  ،باید به اقدامات کاندیداها  ،نهادهای دولتی  ،نیروهای امنیتی  ،روزنامه نگاران ،
احزاب سیاسی  ،سایر شهروندان و وزارت کشور توجه داشته باشید .گزارشهای شما در جلب توجه افکار
عمومی به تقلبها و تخلفات قانونی در جریان انتخابات ایران تعیین کننده خواهند بود.

آیا تخلفات ارزش گزارش کردن دارد ؟
درحالیکه به نظر می رسد تالش یک نفر در گزارش کردن یک مورد خاص شاید تفاوتی ایجاد نکند اما هر
گزارش و هر نفر اهمیت ددارد .سند سازی از تخلفاتی که در جریان انتخابات شاهدش هستید میتواند توجه
عموم را به مشکالت جلب کند و کمک کند تا درانتخابات آینده شرایط بهبود یابد .شهروندانی که مسائل مربوط
به انتخابات را گزارش می کنند  ،می توانند در نگاه عموم مردم و دنیا به اعتبار یک انتخابات تغییر جدی
ایجاد کنند.
در رروسیه ) ، (http://www.kartanarusheniy.org/ونزوئال
) (https://testigodigital.crowdmap.com/و گرجستان ) (http://electionsportal.ge/ge/گروه هایی
از شهروندان گزارشهایی ارائه کردند که دربرآورد داخلی وبین المللی انتخابات تاثیر داشت چراکه ادعای
تقلب می تواند با شواهدی حمایت شوند .هر چه گزارشهای جمع آوری شده بیشتر باشند ،صدای شما قوی تر
خواهد بود پس دوستانتان  ،خانواده و دیگران را تشویق کنید که به این تالش ملحق شوند.
بعدی
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سوال
درست یا غلط  :گزارش تخلفات می تواند شیوه خوبی برای آگاه کردن عموم مردم از انتخابات ریاست
جمهوری ایران باشد .پاسخ را در اخر درسها لینک پیدا می کنید.
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باید بدنبال چه بود
مهمترین نکاتی که باید بدنبال آنها بود ،جستجو برای اقدامات و یا روندی است که درفضای رقابت انتخاباتی و
رای گیری ایجاد تنش می کند به بیان دیگر اقدامات و یا روندهایی که برتری ناعادالنه یک و یا چند رقیب
انتخاباتی را بر دیگران ایجاد می کنند .در حالیکه بسیاری از فعالیتها از سوی کاندیداها  ،دولت  ،وزارت
کشور و سایر مسئوالن شاید سالم به نظر برسد  ،مهم است که به چهار نوع رفتار بیش از سایرین توجه شود.
 ۰تخلفات از قانون انتخاباتی،
 ۳مدیریت ضعیف و یا نابرابر انتخابات توسط مسئولین،
 ۲تخلفات کاندیداها در خالل دوره تبلیغات و یا روز انتخابات و
 ۱تهدید و ارعاب رای دهندگان.
این چهار زمینه اصلی هستند که در نقشه تخلفات انتخاباتی نبض ایران هم به آنها اشاره شده است و بعدا در
همین درس توضیح داده خواهند شد .
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تخلف نوع  : 1قانون انتخابات



عالوه بر حقوق و اصولی که در بیانیه های حقوق بشر و قانون اساسی آمده  ،قانون انتخابات ریاست جمهوری
ایران درباره نحوه عملکرد انتخابات  ۰۱ژوئن  ۳۱۰۲دستور العملهایی دارد .
تخلفات از قانون انتخابات واضح ترین قانون شکنی و هر کدام از این موارد می تواند کامال غیرقانونی باشد.
قانون انتخابات ایران

تخلف

تبلیغات در روز انتخابات ممنوع است ( ماده  ۶۶و اگر مشاهده کردید که یک کاندیدا در حال سخنرانی و یا
فعالیتهای تبلیغاتی پس از ساعت  ۰۳شب روز ۰۱
)۷۳
ژوئن می باشد ،این را با توجه به ماده  ۶۶قانون
انتخابات تخلف تلقی کنید.
هیچ منبع دولتی نباید برای اهداف تبلیغاتی توسط اگر کاندیدایی از مراسم نماز جمعه برای تبلیغات استفاده
می کند بنا به ماده  ۶۶قانون انتخابات متخلف است.
کاندیداها استفاده شود ( ماده )۶۷
هر نفر باید به صورت مخفی رای دهد( ماده )۰۱

اگر شما در محل رای گیری کمک های غیر ضروری
در پای صندوق رای مشاهده می کنید  ،مخفی بودن
رای شما مخدوش شده و بنا به ماده  ۲۱قانون انتخابات
تخلف صورت گرفته است.
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تخلف شماره  :۳انتخابات چگونه مدیریت می شود



انتخابات چگونه مدیریت شده و یا درمورد ایران وزارت کشور و کمیته اجرایی انتخابات چگونه می توانند
عادالنه بودن انتخابات و نتیجه رای گیری را تعیین کنند.با اینکه به اندازه تخلفهای انتخاباتی واضح نیست ،
اگر نهاد مدیریت انتخابات در روند کار بی طرف نباشد می تواند به نتیجه انتخابات لطمه بزند .برای مثال ،
اگر که صندوقهای رای قبل از رای گیری مهروموم نشوند و یا برگه های رای در محل رای گیری –به ویژه
مناطقی که یکی از کاندیداها از حمایت بیشتری برخوردار است – نتایج انتخابات به شکل غیرعادالنه ای
مخدوش شده است .

تخلف شماره  : ۲کاندیداها و حمایتی



در شرایطی که قوانینی برای ناظرت بر کاندیداها و رفتار حزب سیاسی در حین انتخابات و کمپینهای تبلیغاتی
وجود دارد  ،شهروندان باید توجه خاصی به فعالیتهای کاندیداها و طرفدارانشان داشته باشند چرا که اقدامات
آنها می تواند بر روند انتخابات تاثیر گذار باشد .کمپینهایی که سبب خشم عمومی میشوند  ،از بودجه های
دول تی برای پرداخت هزینه فعالیتهای شان استفاده می کنند وبه سایر قوانین کمپین های تبلیغاتی بی توجه هستند
 ،همگی می تواننند روی روند انتخابات تاثیر گذار باشند .برای مثال در انتخابات سال  ۳۱۱۷بالفاصله پس از
انتخابات به دفتر رهبر اپوزیسیون حمله شد و به نظر می رسید این اقدام نوعی اقدام انتقام جویانه از سوی
حزب حاکم باشد  .گرچه نتایج انتخابات تقریبا مشخص شده بود اما انجام رفتاری که از سوی کاندیدای پیروز
ریاست جمهوری صورت گرفت برخالف قانون انتخابات ریاست جمهوری بود.

تخلف شماره  :۴خشونت ،تهدید و ارعاب رای دهندگان



رای دهندگان همچنین آزاد هستند تا بدون ارعاب ویا تهدید نیروهای سیاسی رای شان را به صندوقها
بیاندازند .انتخاباتی که شاخصه آن خشونت و دیگر فرمهای ارعاب باشد میتواند نابرابری را درعرصه
سیاسی سبب شود و صدای حقیقی مردم را سرکوب کنند .قانون انتخابات ریاست جمهوری بیان می کند که
هر رای که در شرایط مخدوش به صندوق انداخته شود به حساب نیامده و بی اعتبار تلقی می شود
( ماده  )۷-۳۶تهدید رای دهنده  ،فشار همگی در انتخابات قبلی ایران و چند کشور جهان وجود داشته اند.
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چگونه تخلفهای انتخاباتی را ثبت کنیم
راه هایی وجود دارندکه می توان اطالعات تخلفهای انتخاباتی را به شیوه ای دقیق و هدفمند جمع آوری کرد
.شما شاید به شکل مستقیم قضیه را درک کرده باشید  ،با شاهدان و یا اشخاصیکه درگیر ماجرا بودند مصاحبه
کنید  ،عکس  ،صدا و یا فیلم ضبط کنید و مدارک و گزارشهای مربوط به قضیه را بررسی کنید .
در طول این دوره شما با مثالهایی از انواع تخلفها و شواهد مربوط به آ« که می توانید جمع آوری کنید مواجه
می شوید  .بدون توجه به شیوه ای که شما اطالعات را جمع آوری می کنید  ،همیشه به خاطر داشته باشید که
این سواالت را باید در حین جمع کردن اطالعات از خودتان بپرسید.







چه کسی درماجرا درگیر شده بود؟
چه اتفاقی افتاد ؟
این اتفاق درچه زمانی رخ داد؟
اتفاق در کجا رخ داد؟ ( تا حد ممکن دقیق باشید )
چرا این اتفاق رخ داد؟ ( بر اساس اطالعاتی که جمع آوری کرده اید )
چگونه این اتفاق رخ داد ؟جزییات ماجرا چه بود ؟

این دوره در حالی که اطالعات پایه درمورد جمع آوری شواهد را به شما می دهد ،می توانید با دوره مکتوب
کردن تخلفات حقوق بشری در فضاهای پرچالش چیزهای بیشتری درباره مکتوب کردن تخلفات بیاموزید  .این
دوره دانش و مهارت مکتوب کردن موارد نقض حقوق بشر ( شامل تخلفات انتخاباتی ) را به شما ارائه می
کند .این دوره روی نحوه جمع آوری اطالعات  ،شواهد و داستانها و نحوه گزارش آنها باهدفمندی و دقت الزم
تاکید دارد .پس از اینکه دوره مستند کردن تخلفات حقوق بشر را گرفتید  ،برای جمع آوری اطالعات از
طریق درک مستقیم  ،مصاحبه ها و رسانه  ،استفاده از متن  ،ویدئو و صدا برای ثبت تخلفات و جمع آوری
اطالعات در محیطهای پرچالش و خطرناک آماده خواهید بود.
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چگونه تخلفات را گزارش کنیم و چه بر سر گزارش ما می آید
بعد از ایکه شما اسناد تخلف انتخاباتی را آماده کردید  ،میتوانید آن را به صورت ناشناس با تکمیل فرم گزارش
آن الین برای سایت نیض ایران ارسال کنید .این فرم اینترنتی از شما خواهد خواست تا خالصه ای از این
تخلف را با ذکر شهر و استان محل وقوع آن و هر گونه شواهد تصویری  ،کتبی و یا ویدئویی از آن ( در
صورت امکان ) ارسال کنید.

همه گزارشهای شما به داخل نقشه ای تعاملی از انتخابات سال  ۳۱۰۲ایران که در صفحه اصلی مرکز
انتخاباتی نبض ایران قرار دارد منعکس می شود .این نقشه به شهروندان ایرانی و بین المللی اجازه می دهد تا
میزان تخلفات انتخاباتی را شهاد باشند و کمک می کند تا به مناطق جداگانه ای که سالمت انتخابات ۳۱۰۲
بیشتر در آنها بخطر افتاده توجه بیشتری شود .گزارشها همچنین در صفحات سایتهای اجتماعی از جمله فیس
بوک  ،باالترین و غیره قرار داده شده تا میزان آگاهی از روند انتخابات در ایران و جهان بیشتر شود .مجددا
خاطر نشان میکنیم تمامی گزارشهاییکه به نبض ایران از طریق فرم اینترنتی امن ارسال شوند  ،ناشناس باقی
خواهند ماند  .شما می توانید درباره امنیت و اصول سایت نبض ایران در اینجا بخوانید .
بخاطر داشته باشید که تمامی گزارشهای شما ازطریق یک سایت امن به شکل ناشناس ثبت می شود.
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تست
 ۰چرا گزارش تخلفات انتخاباتی مهم است
الف .برای مطلع کردن افکارعمومی ازانتخابات
ب .برای تاثیر مثبت بر روند انتخابات آینده
ج .برای کسب حمایت بین المللی برای شهروندانی که حقوقشان پایمال شده است
د .همه موارد باال
 ۳بجز رای دادن به چه روشهای دیگری می توان درانتخابات شرکت کرد ؟
الف .توجه به گزارشهای خبری
ب .تماشای عملکرد مسئولین در محل رای گیری در روز انتخابات
ج .توجه به نحوه تبلیغات کاندیداها و هوادارانشان
د .تمام موارد باال
 ۲مدرک دولتی کلیدی برای شرح مدیریت انتخابات چیست ؟
الف اصول کاری احزاب سیاسی
ب .قانون اساسی
ج .قانون انتخابات ریاست جمهوری
د .راهنمای انتخاباتی خبرگزاری
 ۴کدامیک از اینها یکی از سه مواردی که شما باید در طول انتخابات به آن توجه داشته باشید نیست؟
الف .انتخابات چگونه توسط مسئولین انتخاباتی مدیریت می شود
ب .کدام روزنامه در مصر درباره انتخابات مطلبی چاپ کرده است
ج .رفتار احزاب سیاسی و کاندیدا
د .اینکه کسی با استفاده از زور در فضای انتخاباتی دست به تخلف می زند
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درس سوم  :د ردوره قبل از انتخابات باید به چه مسائلی توجه کرد

انتخابات چیزی فراتر از اتفاقاتی هستند که تنها در روز انتخابات رخ می دهد .برای درک موثر انتخابات ،
مهم است تا به تمامی فعالیتهایی که مدتها قبل از روز انتخابات رخ میدهد  ،توجه کنیم اگر که تخلفات گسترده
ای در این دوره از جمله مرحله ثبت نام کاندیداها  ،تبلیغات  ،پوشش رسانه ای  ،آماده شدن دولت برای
انتخابات  ،آموزش رای دهندگان میبینیم  ،نتایج انتخابات می تواند
به شکلی غیرعادالنه قبل از اینکه رای دهندگان حتی آراشان را به صندوق ریخته باشند تعیین شده باشد.
زمانیکه شما این درس را تکمیل می کنید  ،قادر خواهید بود :
 فعالیتهایی که می توانند در دوره قبل از انتخابات ریاست جمهوری  ۳۱۰۲رخ بدهند را درک کنید؛
 تخلفات ویژه ای را برای مکتوب کردن و گزارش در طول دوران پیش از انتخابات شناسایی کنید.
قبلی
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در دوره پیش از انتخابات چه اتفاقی رخ می دهد؟
دوره پیش از انتخابات معموال از کمپین انتخاباتی  ،ثبت نام کاندیداها  ،تبلیعات  ،آموزش رای دهندگان و ثبت
نام کاندیداها و مهیا کردن امکانات برگزاری انتخابات توسط مسئولین انتخابات وپوشش رسانه ای انتخابات
تشکیل شده است .با قانون مند کردن رسانه  ،رفتار کاندیداها و مسئولین رسمی  ،قانون انتخابات تالش می کند
تا به هر کاندیدایی شانس مساوی برای رقابت و مطرح شدن بدهد.
به این مراحل در دوره قبل ازانتخابات نگاهی بیاندازید و آنها را درحین دوره ای که به انتخابات ژوئن منجر
می شود به خاطر داشته باشید.

 ثبت نام از کاندیداها
در جوامع آزاد هر شهروندی که از قانون تبعیت می کند قادر است برای انتخابات ثبت نام کند .در حالیکه پیش
نیازهایی از جمله حداقل سن در قانون اساسی گنجانده شده  ،این شرایط نبایستی که تقسیر شده و نباید مانع
عدم حضور کاندیداهای واجد شرایط به شکل غیرعادالنه ای شود .درایران کاندیداها هشت پیش شرط را که
در قانون انتخابات ذکر شده باید دارا باشند و در وزارت کشور درخواست کاندیداتوری را ثبت کنند .شورای
نگهبان سپس نیازهای قانونی را تفسیر کرده وتصمیم می گیرد که کدام داوطلبین واجد شرایط کاندید شدن در
انتخابات ریاست جمهوری هستند.
در طول دوره ثبت نام کاندیداها در سال جاری  ،به این تخلفات که شاید بروز کند دقیق شوید:
 ممانعت از ثبت نام کاندیداها بر این اساس که فاقد شرایط موجود در قانون هستند و
 ممانعت از ثبت نام عده زیادی از کاندیداهای یک حزب و یا جریان سیاسی.
درخواست برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری ایران:
در انتخابات سال  ۳۱۱۹نزدیک به  ۳۱۱تن برای کاندیداتوری در انتخابات ثبت نام کردند .از بین این ۳۱۱
نفر تنها  ۴نفر برای حضور در انتخابات تایید شدند .به نظر شما این نتیجه ای عادالنه برای کسانی بود
که قصد حضور در رقابت انتخاباتی را داشتند؟
بعدی

Nabz-Iran: Working to Raise Awareness around Human Rights Violations in Iran
www.nabz-iran.com
 Nabz Iranايران نبض @ Follow us on Facebook
Follows us on Twitter @nabziran

قبلی

رفتار تبلیغاتی
دوره تبلیغات می تواند موقعیتهای زیادی برای عدم توازن بوجود بیاورد .کاندیداهایی که سعی در جلب رای
دهندگان دارند گاهی از شیوه های غیر قانونی ویا ناعادالنه با هدف تغییر دادن نتیجه انتخابات به سود خودشان
استفاده می کنند .برای نظارت برنحوه تبلیغات وزارت کشور اقدام به ایجاد کمیسیون نظارت بر تبلیغات
انتخاباتی ( ماده  ) ۶۳کرده است .عالوه براین کمیسیون  ،دریافت گزارشهای شهروندان مستقل درباره
محتوای کمپینهای تبلیغات ریاست جمهوری اهمیت زیادی دارد.
زمانی که در برنامه های تبلیغاتی حضور پیدا می کنید ،مطالب تبلیغاتی رامیخوانید و با نمایندگان کاندیداها
برخورد دارید  ،بخاطر داشته باشید که شاید این تخلفات به شکل غیرعادالنه ای به روند انتخابات لطمه بزند:
خرید رای و یا توزیع اجناس  ،پول و یا سودآوری در قبال آرا؛
پیام تبلیغاتی که طی ان به دیگر کاندیدا وهواداران آن توهین شده باشد؛
تهدید رای دهندگان و یا هواداران یک حزب خاص و یا کاندیدا توسط نیروهای دولت؛
آسیب زدن ویا نابود کردن تبلیغات و یا وسایل تبلیغاتی که به شکل قانونی مورد استفاده قرار گرفته است؛
تبلیغات مسئوالن دولتی و یا انتخاباتی برای یک کاندیدای خاص؛ و یا
استفاده غیرقانونی از نمابع دولتی از سوی کاندیداها(این موضوع در ادامه بخش بعدی توضیح داده خواهد شد).








کاندیداها و حامیان آنها نبایستی درحین تبلیغات به دیگر کاندیداها توهین کنند ( ماده  )۷۰درحالیکه سخت است
تا تفاوت بین شعارهای تند تبلیغاتی و توهین را مشخص کرد  ،یک قانون خوب برای این موضوع بررسی این
نکته است که آیا حمله ای به سابقه شخصی کاندیدا و یا شخصیت او صورت گرفته یا به سیاستهای و جایگاه
سیاسی او  .برای مثال اگر کاندیدایی به تحصیالت و یا دوران کودکی کاندید دیگری توهین کند  ،این باید با
توجه به قانون انتخابات به عنوان یک تخلف انتخاباتی در نظر گرفته شود.
تهدید و آزار در زیمبابوه
قبل و درحین انتخابات سال  ۳۱۱۰زیمبابوه  ،ناظران انتخاباتی از شبکه جمایت
انتخاباتی زیمبابوه (  )ZESNگزارش کردند نیروهای امنیتی دولت دست به بازداشت
اعضای اپوزیسیون سیایس زده و آنها را برخالف قانون از برپایی راهپیمایی منع می
کنند – .رای دهندگان و حامیان اپوزسیون در دوره قبل از انتخابات افزایش یافت و در
بسیاری از موارد  ،حامیان اپوزیسیون هدف رفتارهای خشن بودند  .خانه هایشان آتش
زده شد و مزارعشان مورد حمله قرار گرفت و اموالشان به غارت رفت .بسیاری از شهروندان گزارش کردند
که به زور در راه پیمایی های حامیان دولت شرکت کردند و فروشندگان تنها حق داشتند پوسترها و تی شرت
های کاندیدای حزب حاکم رابفروشند  .مدافعان حقوق بشر و ناظران انتخاباتی هم بازداشت و بازجویی شدند.
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سوء استفاده از منابع دولتی
یکی از راه های کاندیداها برای عوض کردن نتابج به سود خود استفاده از منابع دولتی برایکمک به کمپین و
یا حزبشان است .این موضوع یکی از موارد مشکل ساز سوئ استفاده است و می تواند به سوئ استفاده کننده
برتری قابل مالحظه ای بدهد .اگر که این موضوع بررسی نشود  ،می تواند منجر به مونوپلی قدرت به شکل
دائم از سوی یک کاندیدا ویا نیروی سیاسی شود .این مورد یکی از نمونه های فساد هم به شمار می رود  .به
طور خالصه سوئ استفاده از منابع دولتی می تواند کاری کند فردی که در قدرت است همیشه برنده باش!
مثالهای مربوط به استفاده از منابع دولتی در قانون انتخابات ریاست جمهوری و استانداردهای بین المللی
شامل:
 استفاده از خودروهای دولتی برای حضور در کمپین های تبلیغاتی؛
 ساخت وساز های تحت حمایت دولت در یکی از مناطق درست قبل از برگزاری انتخابات؛
 ارسال تبلیغات به هر کدام از مراکز آموزشی دولتی؛
 وضع قوانینی که اجرای آنها به سود یکی از کاندیداها خوااهد بود؛
 تهدید و یا ارعاب کاندیداها توسط نیروهای امنیتی و یا نیروهای قضایی؛
 پیشنهاد پول نقد  ،مزایا ،بورس دانشگاهی و یا سایر مزایا درصورتی که به یکی از کاندیداها رای
بدهند.
سوئ استفاده از منابع دولتی در اکراین :
در خالل انتخابات سال  ۳۱۰۱محلی اکراین  ،ناظران از گروه مدنی اجتماعی
 OPORAگزارش دادند که کاندیداهای دولت در بیش از نیمی از کشور از منابع دولتی
استفاده کرده اند تا بتوانند کمپینهای تبلیغاتی شان را برگزار کنند .مسئوالن اجرایی
محلی هم از منابع دورتی به سود کاندیداهای مختلف استفاده کرده اند .برای مثال
ناظران این سازمان اشاره کردند که مقامات محلی خودروهایی در اختیار برخی
کاندیداها قرار داده و به کارمندانشان دستور داده اند وسایل تبلیغاتی توزیع کنند.
اگر شما هر کدام از این موارد را در دوره پیش از انتخابات شاهد بودید و یا با قربانیان چنین تخلفاتی مصاحبه
داشتید  ،مدارکی با جزیییات هر چه بیشتر ازجمله عکس  ،ویدئو  ،گفتگو با شاهدان  ،شماره پالک خودروها و
سایر مدارک مربوطه را بدست آوردید  .بخاطر داشته باشید برای یادگیری بیشتر درمورد نحوه جمع آوری
اطالعات و شواهد کتبی به شیوه ای امن لطفا دوره نبض را در مورد سند سازی موارد نقض حقوق بشر در
فضاهای پرچالش را مرور کنید.
برای گزارش تخلف اینجا را کلیک کنید .
بعدی
Nabz-Iran: Working to Raise Awareness around Human Rights Violations in Iran
www.nabz-iran.com
 Nabz Iranايران نبض @ Follow us on Facebook
Follows us on Twitter @nabziran

قبلی

آموزش رای دهندگان
برای برگزاری یک انتخابات معتبر  ،آموزش رای دهندگان باید به شیوه ای جامع و دربرگیرنده برگزار شود.
این به معنای باال بردن دانش شهروندان از روند انتخابات توسط مسئوالن دولتی و سایر مقامات اجتماعی است
 .در ایام منتهی به روز انتخابات باید به کیفیت اطالعاتی که به جامعه شما ارائه میشود و شخص ارائه کننده
باید دقت کرد .رای دهندگان حداقل باید بدانندکه در کجا امکان رای دادن در روز انتخابات را خواهند داشت و
چه مدارکی را باید همراه داشته باشند و چگونه رای خود را به صندوق بیاندازند و کاندیداها چه کسانی هستند
و چرا رای شان ارزشمند است.
ماده  ۴۳قانون انتخابات ریاست جمهوری تصریح می کند تمامی مکانهای رای گیری  ،مدارک مورد نیاز
رای دهندگان و ساعا ت رای گیری بایستی نه روز قبل از روز انخابات توسط کمیته اجرایی منطقه ای اعالم
شوند ( در صورت بروز هر گونه مشکلی  ،این زمان باید با توافق وزارت کشور به هفت روز کاهش یابد).
سناریوهای زیر نشان می دهد در کدام موارد وظیفه آموزش رای دهندگان اجرا نشده و می تواند به نبض
ایران گزارش داده شود:




آموزش رای دهندگان تنها درمناطقی صورت میگیرد که به سود نامزدو یا حزب سیاسی خاصی
باشد؛
رای دهندگان اطالعاتی در زمینه مکان وچگونگی رای دادن دریافت نمی کنند؛
لحن آموزش رای دادن که با حمایت دولت صورت می گیرد به سود یک کاندیدای خاص  ،مثل حزب
حاکم است.

برای مثال اگر که درمطالب آموزشی وزارت کشور روی برگه های رای نام یکی از کاندیداها به شکل نمونه
آمده باشد  ،شاید برخی از رای دهندگان تصور کنند بایستی برای به صندوق انداختن رای خود به شیوه
مناسب نام آن کاندیدا را ثبت کنند.
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فضای رسانه ای
رادیو  ،تلویزیون  ،روزنامه ها و اینترنت رسانه های مهمی هستند که می توانند پیامهای کاندیداها را به رای
دهندگان برسانند و ضروری است که بی طرف باشند .وجود طرفداری در اخبار رسانه ها می تواند فضای
غیرعادالنه ای ایجاد کند و غالبا به سود حزب حاکم است چراکه آنها دسترسی بیشترو یا کنترل زیادتری
روی رسانه ها دارند .گرچه نمایش آن دشوار است اما در نظر داشته باشید زمانی که به پوشش خبری
انتخابات ریاست جمهوری توجه می کنید  ،مراقب جانبداری سیاسی باشید.
موارد بالقوه ای که ممکن است شاهد باشید و می توانید به نبض ایران گزارش دهید شامل :
برنامه های رادیو وتلویزیون دولتی که سعی در پوشش بیشتر مطالب مربوط به یکی از کاندیداها دارد به
ویژه زمانی که یکی از کاندیداها مثبت و سایرین منفی به تصویر کشیده می شوند.
رسانه های دولتی به دفعات از یک کاندیدای خاص متصدی تمجید میکنند؛
فیلتر شدن سایتهای  ،بالگها و منابع خبری کاندیداهای غیر متصدی؛
اختالل در دسترسی به اینترنت برای دریافت اطالعات خارجی؛
فشار و یا اعمال خشونت علیه بالگرها و روزنامه نگاران؛
رسانه های فتنه انگیز که خشم و خشونت علیه یکی از کاندیداها را برمی انگیزند؛
مطالب چاپ شده تبلیعاتی برای هر کدام از کاندیداها که نام ،آدرس و زمان چاپ آن مشخص نیست.
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مقدمات رسمی انتخابات
اگرکسانیکه انتخابات را برگزار می کنند مستقل و بی طرف نباشند  ،می توانند به شکل غیرعادالنه ای نتایج
انتخابات را به سود یکی از کاندیداها مخدوش کنند .در کنار این با توجه ضروری بودن اعتماد رای دهندگان
به روند انتخابات مهم است که نهادهای مدیریت انتخابات شفاف بوده و خوب سازماندهی شوند .چارچوب
مدیریت انتخابات در ایران به شکل زیر برنامه ریزی شده و برخی از وظایف خاص به هر کدام از بخشهای
مدیریت محول شده است.
درحالیکه شما اخبار را می خوانید  ،می شنوید ویاگوش می دهید  ،سعی کنید روند متعهد بودن مسوالن به
وظایفشان را دنبال کنید .در همین حال با دقت به این موضوع فکر کنید که آیا مدیریت انتخابات ریاست
جمهوری اصول بی طرفی  ،استقالل  ،شفافیت و صالحیت را برآورده کرده است.
درانتخابات سال  ۳۱۰۲ریاست جمهوری ایران  ،وزارت کشور مسئول انجام انتخابات است درحالیکه شورای
نگهبان براین روند نظارت خواهد داشت .بنا به قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران  ،وزارت کشور
بایستی سه ماه قبل از اینکه دوره چهارساله رییس جمهوری به پایان برسد (ماده  )۲مقدمات برگزاری
انتخابات را مهیا کند و مسئول وظایف مختلفی از این جمله است :






طراحی برنامه زمانی برای انتخابات از جمله ثبت نام کاندیداها و برنامه زمانی برای آماده کردن
وسایل موردنیاز
آماده کردن بودجه انتخابات؛
توصیه های الزم برای مشخص کردن مناطق انتخاباتی؛
چاپ وتوزیع برگه های رای؛
تعیین اعضای کمیته های اجرایی انتخابات در مناطق  ،محالت و شهرها.
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کمیته اجرایی انتخابات که مسئوالن آن توسط وزارت کشورتعیین می شوند  ،وظیفه مدیریت انتخابات در
سطح محلی در سی استان ایران را دارند( که از  ۲۲۱بخش و  ۶۶۹تابعه تشکیل شده است ) اعضای کمیته
اجرایی به شیوه باال به پایین انتخاب میشوند به این ترتیب که وزارت کشور اعضای کمیته های منطقه ای را
تعیین می کند ،این اعضا سپس اعضای کمیته در سطح منطقه را تعیین می کنند و به این ترتیب.
کمیته های اجرایی وظایف مهم متعددی در رابطه با انتخابات دارند:
 تصمیم گیری درباره مکان های رای گیری با تایید شورای نگهبان؛
 آموزش مردم درباره شیوه برگزاری انتخابات از جمله روز برگزاری  ،مکان های رای گیری ،
ساعات رای گیری و مدارک مورد نیاز رای دهنده؛
 دریافت شکایات انتخاباتی؛
 انتصاب اعضای تیمهای حاضر در محل های رای گیری که شامل یک رییس  ،یک معاون و سه
منشی است (یکی از اعضای تیم توسط استاندار هر بخش تعیین می شود و جمع افراد به شش می
رسد).
عالوه بر کمیته های اجرایی و وزارت کشور  ،شورای نگهبان نظارت مضاعفی را در خالل انتخابات خواهد
داشت .شورای نگهبان قدرت دارد تا :








متممهایی برای قانون انتخابات تصویب کند؛
روز انتخابات را تایید کند؛
تمامی کاندیداهای انتخابات را رد ویا تایید کند؛
بر کمیته نظارت بر تبلیغات انتخاباتی نظارت کند  ،کمیته ای که بر فعالیتهای انتخاباتی کاندیداها
نظارت دارد؛
دریافت شکایات انتخاباتی در کنار کمیته های اجرایی؛
قضاوت درباره روند انتخابات در برخی از مناطق و یا محل های رای گیری با قدرت متوقف کردن
روند رای گیری و یا بی اعتبار دانستن آرا در محل های رای گیری مشکوک؛
تایید نتایج نهایی.

یکی از مهمترین تغییرات قانون انتخابات ریاست جمهوری برای انتخابات سال  ۳۱۰۲ایجاد شورای اجرایی
مرکزی است که به فعالیتهای مدیریتی وزارت کشور نظارت خواهد داشت .با توجه به اینکه در گذشته وزارت
کشور تنها نهاد مدیریت انتخابات بود  ،این شورای جدید حاال سایر مقامات دولتی را در امر انتخابات دخالت
خواهد داد .این شورا از نمایندگان وزارت کشور  ،دادستان کل  ،وزارت اطالعات و هفت شخص معتمد
عمومی ( معموال از شخصیتهای اجتماعی  ،فرهنگی  ،سیاسی و مذهبی )تشکیل می شود.
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تست
 ۰کدامیک از این موارد می تواند زمانی که به پوشش خبری انتخابات توجه می کنید  ،تخلف محسوب شود؟
ای -شبکه دولتی تلویزیون سخنان یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری را پخش می کند.
بی -یکی از روزنامه ها در صفحه اول گزارشی نوشته و از شهروندان خواسته تا مقابل دفتر یکی از
احزاب سیاسی تحصن کنند.
سی -یکی از ایستگاه های رادیویی تبلیغ یکی از کاندیداهای اپوزیسون را پخش می کند.
دی -یکی از بالگ ها مشخصات کاندیداهای ریاست جمهوری را منتشر کرده.
 ۳کدامیک از اینها فعالیت درستی از سوی دولت در دوران قبل از انتخابات تلقی نمی شود؟
ای -آموزش رای دهندگان.
بی -چاپ برگه های تبلیغاتی به هزینه دولت.
سی -تصویب الیحه ای از سوی رییس جمهور برای کمک به افراد معلول در محل های رای گیری در
روزانتخابات.
دی -حضور در برنامه های تبلیغاتی.
 ۲شما در یکی از برنامه های تبلیغاتی یکی از کاندیداها حضور دارید  .کدامیک از اتفاقات زیر می تواند
تخلف باشد و باید گزارش شود ؟
ای -کاندیدا مطالبی را پخش می کند که شخصیت منفی از اپوزیسون ارائه میکند.
بی -کاندیدا دراین برنامه گونی های برنج توزیع می کند.
سی -مخاطبان شروع به شورش می کنند.
دی -پاسخ های بی و سی درست است.
 ۴کدام نهاد مسئول تایید نتایج انتخابات است ؟
ای -وزارت کشور
بی -شورای نگهبان
سی -کمیته های اجرایی
دی -همه موارد باال
 ۶درست یا غلط وزارت کشور کمپین آموزشی وسیعی در مناطق روستایی ایجاد کرده است  .آیا این به
معنای شناسایی حق تمامی شهروندان برای آموزش دیدن درباره انتخابات است ؟
ای -بلی
بی -خیر
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درس چهارم :در روز انتخابات باید چه مسائلی را نظاره کرد
همانطور که کل روند انتخابات را نظارت می کنید ،در روز انتخابات بیشترین اتفاقها رخ می دهد .این درس
مروری دارد بر فعالیتهای مختلفی که شاید شما امکان مشاهده ان را در داخل و اطراف محل های رای گیری
داشته باشید .همچنین بین انواع تخلفات و نحوه تشخیص دادن تخلفات مهم از موارد جزیی مورد بررسی قرار
می گیرد.
زمانی که این درس را کامل کردید قادر خواهید بود:
 فعالیتهای اصلی را که در روز انتخابات رخ می دهد درک کنید (۰۴ژوئن) ؛
 شناسایی تخلفات ویژه در روز انتخابات و ثبت کردن و گزارش آنها.
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باید چه اتفاقی رخ دهد ؟
روز  ۰۴ژوئن برای وزارت کشور  ،کاندیداها و رای دهندگان هیجان انگیز و چالشی خواهد بود .کسانی که
مدیریت انتخابات را برعهده دارند بایستی برخی اقدامات را برای اطمینان از مدیریت عادالنه  ،موثر و شفاف
انتخابات انجام دهند.
برخی از این اقدامات که باید در روز انتخابات رخ دهد عبارتند از :

 مدیریت انتخابات
قبل از شروع رای گیری  ،مسئوالن محل های رای گیری بایستی خالی بودن صندوقهای رای را بررسی و
بعد آنها را مهر و موم کنند( ماده  )۳۹ماموران همچنین باید مطمئن باشند که به اندازه کافی برگه های رای و
وسایل مورد نیاز وجود دارد و همه شهروندانی که در محل های رای گیری حاضر می شوند می توانند رای
دهند .عالوه بر این محل رای گیری باید به شکلی مهیا شده باشد که به ایرانیان اجازه دهد تا رای شان را به
شکل مخفی به صندوق بیاندازند( ماده .)۰۱

 فعالیت کاندیداها
برای کاندیداها روز انتخابات زمانی است که تمامی تالش تبلیغاتی نتیجه می دهد .کاندیداها وهوادارانشان باید
تمامی تبلیغات را قبل از انتخابات ازسطح شهرها برداشته و نباید در فعالیت سیاسی در درمحل های رای
گیری شرکت داشته باشند ( .ماده  )۷۳کاندیداها اجازه دارند تا نمایندگان رسمی شان را به محلهای رای گیری
اعزام کنند تا بر روند کار نظارت داشته باشند و لیست افرادی که به محلهای رای گیری اعزام می شوند را
باید پنج روز قبل به مسئوالن محل های رای گیری داده باشند ( .قانون حضور نمایندگان کاندیداها در محل
های رای گیری )۳۱۱۱ ،

 رای گیری
شهروندانی که می خواهند در روز انتخابات رای بدهند بایستی کارت ملی یا شناسنامه همراه داشته باشند تا
بتوانند رای دهند .مسئوالن محل رای گیری کارتهای شناسایی را بررسی می کنند تا مطمئن شوند که نیازهای
قانونی برای رای دادن فراهم بوده و وجود مهرانتخابات در شناسنامه را بررسی می کنند .همه شهروندان
واجد شرایط که شناسنامه را همراه دارند و قبال رای نداده اند بایستی بتوانند بدون هیچ مشکلی و یا تبعیضی
رای دهند.
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وقتی رای می دهیم دنبال چه چیزی باشیم ؟
وقتی شما و سایر ایرانیان در روز  ۰۴ژوئن پای صندوقهای رای می روید  ،بایستی چند نکته را مد نظر
داشته باشیدکه شاید حقوق شهروندی رانقض کرده و به اعتبار انتخابات لطمه بزنند .این مسائل شاید وزارت
کشور  ،مسوالن محل های رای گیری  ،حامیان احزاب سیاسی و یا هر شهروندی را درگیر کند.


تبلیغات غیرقانونی

کاندیداهایی که روز انتخابات دست به تبلیغات می زنند از مزایای غیرعادالنه ای در انتخابات برخوردار می
شوند .اگرمشاهده کردید که هر کدام از کاندیداها در روز انتخابات دست به تبلیغات زده  ،اطالعات الزم در
مورد حزب او و برآورد تعداد شهروندان حاضر در تبلیغات را ثبت کنید .عالوه بر این هر گونه تبلیغاتی در
محل رای گیری به وضوع تخطی از قانون انتخابات محسوب می شود.


مخفی بودن رای

محل های رای گیری باید به صورتی باشندکه به رای دهندگان اجازه مخفی بودن رای را بدهند و درغیر این
صورت شهروندانی که از بابت تهدید سیاسی بخاطرانتخاب کاندیدای مورد نظرشان هراس دارند  ،شاید رای
ندهند .زمانی که در محل رای گیری هستید  ،برآوردکنید که امکان به صندوق انداختن رای مخفی را دارید ویا
نه و آیا حریم خصوصی سایر شهروندان حفظ می شود .عالوه بر این مراقب رویه رای دادن خانوادگی
باشید  ،زمانی که همسران و زنان وسایر اعضای خانواده همراه هم به محل رای گیری می آیند .در اینگونه
رای دادن معموال زنان از سوی همسرانشان برای رای دادن به یک کاندیدای خاص تحت فشار قرار می
گیرند.
بعدی
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مسائل مربوط به هویت رای دهندگان

دستکاری و تقلب در مسائل مربوط به هویت رای دهندگان معموال به سلب حقوق مدنی در روز انتخابات می
شود .درحالیکه در صف منتظر نوبت تان هستید  ،مراقب هر گونه اتفاقی باشید که طی آنها رای دهندگان
شناسنامه و کارت ملی شان را تحویل داده ولی هرگز توسط مسئوالن محل رای گیری مهر زده نمی شوند .
گزارشهای شما شاید یک مورد خاص و یا یک تالش سیستماتیک برای حذف برخی از رای دهندگان را در بر
داشته باشد .درهمین حال به خاطر داشته باشید چندنفر در داخل محل رای گیری که حضور دارید از فهرست
مدارک مورد نیاز ویا روند فیزیکی برای رای دادن آگاهی ندارند .عدم اطالع رای دهنده می تواندناشی از
آموزش ضعیف درباره رای گیری باشد.


دسترسی به محل های رای گیری

کامال عادی استکه رای دهندگان در روز انتخابات در صفهای طوالنی بایستند اما شما می بایستی هر موردی
که طی آن رای دهندگان باید بیش از یک ساعت منتظر باشند را گزارش کنید .صفهای بسیار طوالنی اغلب در
نتیجه عدم رعایت حقوق رای دهندگان مسن ویا معلول است که نشانه ای از بی برنامگی دربخشی از وزارت
کشور است  .اگر محل رای گیری در مکان صعب العبوری واقع شده بود که دسترسی به آن برای شما و
خانواده تان میسر نبود  ،باید گزارشی تهیه کنید.
بعدی
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حین رای دادن باید به چه مسائلی توجه کرد؟ ( ادامه )
بخاطر داشته باشیدشما تنها قادر خواهید بود تا برخی از اتفاقات در محل رای گیری را برای مدت کوتاهی
شاهد باشید بنابراین وقتی رای می دهید کامال هشیار باشید.

نظارت بر محل های رای گیری در ایران
درژوئن سال  ۳۱۱۷تعددی از ناظران ایرانی اپوزیسیون به محل های رای گیری راه
داده نشدند و بنابراین امکان نظارت بر رای گیری و شمارش آرا رانداشتند  .این اتفاق
نشان دهنده تخلف از قانون درمورد حضور ماموران کاندیداها در سال  ۳۱۱۱و
استانداردهای بین المللی است .
برای گزارش تخلف اینجا را کلیک کنید.
بعدی
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سوال
کدامیک از این موارد چیزی نیست که شما باید به هنگام رای دادن به آن با دقت توجه کنید؟
ای -اینکه محل های رای گیری برای افراد مسن در دسترسی است
بی -اینکه رای دهندگان واجد شرایط هستند ولی به آنها اجازه رای دادن داده نمی شود
سی -اینکه رای دهندگان قادر به انداختن رای مخفی هستند
دی -اینکه دو تن از رای دهندگان مشاجره می کنند ولی مسئله بعد از چند دقیقه حل می شود
برای -پاسخ <اینجا> را کلیک کنید
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تخلفات جدی تر روز انتخابات کدامهاهستند و چرا؟
عالوه برا اتفاقاتی که در بخش قبل مرور شد  ،شاید با برخی از تخلفات جدی در روز انتخابات برخورد کنید
که پتانسیل تاثیر گذاری فراوان بر نتیجه و همگرایی انتخابات را دارند .هر کدام از تخلفات زیر میتواند با ذکر
تمامی جزییات و شواهد به نبض ایراناسرال شود چرا که هر کدام می توانند منجر به تضعیع حقوق شهروندان
ایرانی شود.
پر کردن صندوقهای رای
اگر مشاهده کردید فردی درحال انداختن بیش از یک برگه رای به داخل صندوق
است  ،یک تخلف جدی بر اساس ماده  ۲۲قانون انتخابات ریاست جمهوری
ایران رخ داده است .پر کردن گسترده صندوقهای رای می تواند تاثیر جدی رو
ی نتجیه نهایی انخابات به سود یکی از کاندیداها داشته باشد و به خواست مردم
ایران صدمه بزند .اگر که شاهد هر گونه پر کردن صندوقها و یا رشوه دادن
بودید ،محل رای گیری ،افراد درگیر در ماجرا و اینکه موضوع مورد بررسی
قرار گرفت یا نه راگزارش کنید.

محدودیت در حق رای
همانطور که قبال هم گزارش شد  ،هراتفاقی که رای دهنده به شکل غیر قانونی
از رای دادن محروم شود تعدی جدی به حقوق سیاسی اوست .اگر موارد متعددی
مشاهده کردید که طی آن حق رای فردی پایمال شده  ،موضوع را به نبض ایران
گزارش دهید .این موضوع می تواندناشی از آموزش ضعیف مسئوالن انتخاباتی
و یا تضعیع عمدی حقوق برخی از رای دهندگان باشد.

محدودیت حق نظارت
نمایندگان رسمی کاندیداها که قصدنظارت بر انتخابات را دارند  ،بنا به قانون
انتخابات ایران و استانداردهای بین الملی بایستی امکان حضور در داخل محل
های رای گیری را داشته باشند.با نظارت صلح آمیز روند انتخابات ،نمایندگان
کاندیداها حق او را برای انتخاب شدن حفظ می کنند و مانع بروز اتفاقاتی می
شوند که ممکن است روی نتیجه انتخابات تاثیر داشته باشد.اگر مشاهده کردید
هرکدام از نمایندگان رسمی کاندیداها امکان راه یافتن به محل رای گیری را پیدا
نمیکنند  ،شاید نشانه این باشد که تقلبی درمحل های رای گیری در حال انجام
است.
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خرید رای
خرید رای که از طریق توزیع کاال  ،پول و یا سرویس درعوض رای صورت
میگیرد می تواند در مراحل پیش از انتخابات و یا در روز انتخابات صورت گیرد.
وقتی در روز انتخابات و یا روزهای قبل از آن در شهر یا روستای تان قدم می زنید
 ،بدنبال هر مامور سیاسی باشید که در حال توزیع پول و یا کاال برای تشویق مردم
به رای دادن برای فردی خاص و یا رای ندادن به کاندیدای دیگری است  .تا جایی که
ممکن است از این اتفاق اسنادی تهیه کنید که می تواند شامل عکس و یا ویدئو باشد.
بحران در محل های رای گیری
هر واقعه ای از جمله زدوخورد  ،شورش و یا تجمع بیش از حد درداخل و یا نزدیک
محل رای گیری باید با ذکر جزییات و عکسها و شواهد تصویری درصورت امکان
گزارش شود .آشوب در روز انتخابات مانع آن می شود که مسئوالن انتخاباتی به
دقت بر روند انتخابات نظارت داشته باشند و می تواند رای دهندگان را از
صندوقهای رای دور کند.

خشونت و ارعاب
هر نشانه ای از خشونت و ارعاب که در روز انتخابات دیده شود میتواند انگیزه
سیاسی داشته باشد و باید همراه با شواهد کافی و عکس یا فیلم به نبض ایران گزارش
شود این حوادث می توانند شامل شورش ها و یا تظاهراتی باشد که در منطقه شما رخ
می دهد و سبب می شود تا نیروهای امنیتی وارد عمل شوند ویا هر اتفاقی که مانع
رسیدن برخی از واجدین شرایط به صندوقهای رای برای رای دادن شود.

خرید رای در اردن
در جریان انتخابات پارلمان اردن در سال  ۳۱۰۱ائتالف مدنی  RASEDدرکنار
ناظران بینالمللی دریافت که بخشی از آرا در روز انتخابات و روزهای یپیش از
آن خریداری شده است  .در برخی از موارد اعضای دفتر کاندیدا قراردادهای
استخدامی جعلی با رای دهندگان امضا کرده بودند تا آرای آنها را با پرداخت پول
بخرند .درموارد واضح دیگر  ،رای دهندگان آرای خودشان را به حامیان
کاندیدایی در محل های رای گیری نشان داده بودند تا پول دریافت کنند.این
مشکالت در حالی رخ داد که جریمه های سنگینی برای تقلب انتخاباتی وضع شده
بود که شامل خرید رای هم می شد و تحقیقات دولت منجر به فاش شدن تعدادی از موارد درجریان دوره کمپین
های انتخاباتی شد.
برای گزارش تخلف اینجا را کلیک کنید.
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تست
 ۰شما در صف یکی از محل های رای گیری ایستاده اید و شاهد سناریوهای زیر هستید  .کدامیک از
موقعیتها می تواند تخلف از حقوق رای دهندگان و یا موردی از تقلب باشد که شما می توانید به نبض ایران
گزارش کنید؟
ای -یک پسر  ۰۱ساله مدارکش را به مسئول صندوق ارائه می دهد ولی پذیرفته نمی شود.
بی -یکی از رای دهندگان مدارک شناسایی اش را فراموش کرده ولی امکان رای دادن پیدا می کند.
سی -رای دهندگان باید قبل از رای دادن  ۳۱دقیقه در صف باشند.
دی -مردی بیرون از محل رای گیری ایستاده تا همسرش رای دهد.
 ۳کدام فعالیت ها را کاندیداها در روز انتخابات می توانند انجام دهند ؟
ای -برگزاری کمپین انتخاباتی در مرکز شهر
بی -انتصاب نمایندگانی برای نظارت بر رای گیری و شمارش آرا در محل های رای گیری
سی -توزیع تبلیغات در محل های رای گیری
دی -هیچکدام از موارد باال
 ۲کدامیک ازاین موارد در روز انتخابات به عنوان تخلف انتخاباتی از سوی کمیته های اجرایی شناخته می شود؟
ای -یکی از مسئولین فراموش کند تا روی کارت شناسایی رای دهنده مهر انتخابات  ۳۱۰۲رابزند
بی -برگه های رای گیری تمام شود
سی -یکی از مسئولین انتخاباتی مانع ورود نماینده کاندیدا به داخل محل رای گیری شود
دی -همه موارد باال

 ۴مسئولین محل های رای گیری قبل از شروع رای گیری نیاز به انجام چه کاری دارند ؟
ای -برگه های رای
بی -دوربین
سی -فهرستی از تبهکاران که در منطقه زندگی می کنند.
دی -همه موارد باال
اگر یکی از نمایندگان ثبت شده کاندیداها خواهان نظارت برانتخابات باشد ولی اجازه ورود به محل رای گیری
را پیدا نکند  ،این مسئله نشانه چیست ؟
ای -آموزش ضعیف مسئولین انتخابات
بی -فعالیت مشکوک به تقلب در داخل محل رای گیری
سی -مسئوالن فاسد انتخاباتی
دی -همه موارد باال
قبلی
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درس پنجم  :روز پس از انتخابات باید چه مسائلی را دنبال کرد؟
زمانی که رای گیری تمام میشود انتخابات را نباید تمام شده دانست .این درس شما را آماده نظارت و گزارش
هر گونه تخلفی می کند که ممکن است در دوره پس از انتخابات رخ دهد.
باتکمیل این درس شما قادر خواهیدبود:



فعالیتهای عمده که می تواند پس از روز انتخابات رخ دهد را درک کنید؛
تخلف های ویژه را مکتوب کرده و در دوران بعد از انتخابات گزارش کنید.
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در دوران پس از رای گیری چه اتفاقی می افتد ؟
پس از اینکه رای گیری در  ۰۴ژوئن انجام شد ،یک سری از روندهای پس از رای گیری برای نهایی شدن
نتایج شروع می شود  .در این مقطع شما باید توجه زیادی به شمارش آرا  ،اعالم نتایج  ،شکایات انتخاباتی ،
تایید رسمی نتایج و واکنشهای عمومی به نتایج داشته باشید.
درکشورهایی که انتخابات با اصول بین المللی و استانداردهای انتخابات دمکراتیک صورت می گیرد ،
اهداف اصلی دوره پس از انتخابات می توانند تضمین کنند که:



خواسته رای دهندگان به دقت و شفافیت شمارش  ،ضبط ونتایج رسمی انتخابات منعکس شده است.
شکایات ویا درخواستهایی از سوی کاندیداها و یا نمایندگان آنها و رای دهندگان مطرح شده به موقع
درنظر گرفته شده و به شیوه ای مستقل و عادالنه رسیدگی می شوند.

همانطور که دردوره پس از انتخابات متوجه شدید  ،میتوانید در نظر بگیرید چه فعالیتهایی در ایران با این
اهداف همخوانی دارد ویا با این موارد در تناقض است  .به ویژه مواردی از تخلف انتخاباتی در دوره پس از
رای گیری وجود داردکه شما باید مراقب آنها باشید و دراین بخش با جزییات به آنها اشاره شده است.
قبلی
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اعالم نتایج و ماحصل انتخابات
همانطور که قبال هم اشاره شد  ،اعالم نتایج می تواند تنها در صورتی معتبر در نظر گرفته شود که خواست
رای دهندگان به شفافیت و دقت درآن لحاظ شده  ،ضبط و منعکس شده باشد  .همانطور که بعید است شما قادر
به نظارت مستقیم شمارش ارا و اعالم نتایج باشید  ،مهم است که درک کلی از نحوه این روند در ایران داشته
باشید.
مسئوالن محلهای رای گیری شمارش آرا را با شمارش ته برگه های رای ومقایسه آن با تعداد آرای موجود در
صندوق شروع می کنند .اگر که تعداد آرا در صندوق بیشتر از ته برگهای رای بود  ،تعدادی از آرای صندوق
به شکل تصادفی انتخاب شده و از شمارش حذف می شوند تا ته برگ ها برابر تعداد آرا باشند .اگر که این دو
رقم برابر بود ( و یا ته برگها بیشتر از آرا بود ) شمارش ادامه پیدا میکند.
پس از اینکه همه آرا شمارش شدند  ،نتایج باید تایید شده وبرگه های رای به داخل صندوقها برگردندو صندوق
مهر و موم شود و ارا به کمیته اجرایی ارسال شود .بعد ازاینکه شمارش آرا تمام شد  ،شورای نگهبان ده روز
فرصت دارد تا نظر نهایی اش را درباره نتایج انتخابات به وزارت کشور ارسال کند( ماده  )۷۹وزارت کشور
بعد نتایج نهایی شده را از طریق رسانه ها اعالم می کند.
در حالیکه این مراحل دنبال می شود  ،چند موضوع را باید در نظر گرفت :
آیا نتایج درچارچوب زمانی منطقی به ایرانیان اعالم وگزارش شده ؟



 oبرای مثال در انتخابات سال  ۳۱۱۹ریاست جمهوری ایران  ،وزارش کشور نایج را
بالفاصله پس از بسته شدن محل های رای گیری اعالم کرد واین تردید را بوجود آوردکه
شمارش قانونی آرا صورت نگرفته است.




اگر که توانستید با نماینده کاندیدا ها صحبت کنید  ،آیا آنها نتایج را تایید می کردند؟
آیا منابع خبری از اختالف نظر در داخل کمیته های اجرایی در جریان شمارش آرا و یا اعالم نتایج
خبر دادند؟
آیا دراخبار اتهاماتی از قبلی تغییر نتایج مطرح شد و یا شما با شاهدی در این زمینه صحبت کردید؟

برای گزارش تخلف اینجا را کلیک کنید.
بعدی
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قبلی

قطعنامه شکایات و چالشهای انتخاباتی
بنا به اصول بین المللی و استانداردهای انتخابات دمکراتیک  ،هرگونه چالش  ،شکایت و اختالف نظر از
سوی کاندیداها و رای دهندگان بایستی درنظر گرفته شده و به شیوه ای عادالنه و مستقل به آن رسیدگی شود.
درجریان دوره پس از انتخابات  ،کمیته های اجرایی و شورای نگهبان باید که برای حل هر گونه اختالف نظر
و یا چالش انتخاباتی که شهروندان ویا کاندیداها مطرح کرده اند آمادگی داشته باشند.
در ایران شکایات تا دو روز بعد از اعالم نتایج انتخابات پذیرفته می شود .در طول  ۳۴ازتحویل شکایت ،
کمیته اجرایی مربوطه وشورای نگهبان به صورت مشترک درباره این شکایت نشستی برگزار کرده وتصمیم
شان را به وزارت کشور گزارش می کنند( ماده  )۸۱شکایات مربوط به مدیریت انتخابات شاید به ناظران
شورای نگهبان ویا نمایندگان آنها در سه روز پس از انتخابات تحویل داده شود(۱۷ژوئن).
اگر که کمیته اجرایی و شورای نگهبان تشخیص دادند که مدیریت در یکی از محل های اخذ رای درست نبوده
،آرای این محل باطل اعالم می شود .عالوه براجرای این روند مطابق قانون انتخابات  ،مهم است که رسیدگی
به شکایات در شیوه ای بی طرفانه  ،معتبر  ،شفاف وقانونی صورت گیرد.
در این بخش باید برخی مسائل به هنگام رسیدگی به اختالفات مد نظر قرار گیرد:
 آی ا شورای نگهبان و کمیته اجرایی بی طرف  ،مستقل و معقول هستند و می توانند به شکل عادالنه و
معقولی به شکایات رسیدگی کنند؟
 در صحبت با رای دهندگان و حامیان کاندیداها آیا گزارشی درموردتالش آنها برای شکایت وجود
داشت ؟اگر این طور بود آیا آنها قادر به تنظیم شکایت بودند ؟اگر آنها توانستند شکایتی تنظیم کنند ،
ایا در  ۳۴ساعت به این شکایات ترتیب اثر داده شد؟
 آیا نتایج شکایات به شکل علنی از رسانه های جمعی اعالم شد؟
 اگر که آرا در صندوقها باطل شدند ،آیا در یکی از مناطقی بودند که محل قدرت کاندیدای خاصی بود
و به شکل بالقوه ای بروی نتیجه کلی انتخابات تاثیر داشت ؟
 درمکالمات با رای دهندگان و حامیان کاندیداها  ،آیا به سوژه های مختلف در طرح شکایت های
انتخاباتی توجهی کردید (برای مثال اختالف بر سر مدیریت انتخابات  ،تخلفهای متعدد در مخفی نگاه
داشتن آرا) ؟
بعدی
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قبلی

سوال
کدام نهاد به شکایات شهروندان در روز انتخابات رسیدگی می کند ؟
ای -کمیته اجرایی
بی -مجلس
سی -شورای عالی امنیت ملی
دی -شورای تشخیص مصلحت
برای گزارش تخلف اینجا را کلیک کنید.
بعدی
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قبلی

واکنش به نتایج
انتخاباتی که نمی توانند اعتماد عمومی را جلب کنند منجر به بروز اعتراضات  ،نارضایتی ها و خشم می
شوند .درچند کشوراز جمله کنیا ( )۳۱۱۷ساحل عاج ( ) ۳۱۰۱و ایران ( )۳۱۱۹اعتراضات عمومی ،
شورش ها و خشونت سیستماتیک پس از برگزاری انتخابات صورت گرفت .برای اینکه انتخاباتی معتبر و
همراه با انتقال صلح آمیز قدرت باشد  ،شهروندان ،دولت  ،کاندیداها و حامیان آنها وجامعه بین المللی همگی
باید بتوانند نتایج آن را به شکلی صلح آمیز بپذیرند .اگر یک یا چند گروه نتایج انتخابات را قانونی نبینند،
پتانسیل تنش های بعد از انتخابات و خشونت به شدت باالست.
تقسیم اطالات در واکنشها به نتایج انتخابات امسال می تواندبه آگاهی بین المللی از هر گونه تنش و یا خطر
کمک کند و به مشخص شدن مقصران آشوبهای پس از انتخابات کمک می کند.
در صورت بروز اعتراضات  ،شورش ها ویا تظاهرات د رمحل زندگی تان راه هایی هست که شما بتوانید
اطالعات جمع کنید که بتوانید به نبض ایران گزارش دهید:






زمان و مکان تظاهرات را ثبت کنید؛
به جهتگیری سیاسی و معدل سنی اعتراض کنندگان اشاره کنید؛
براوردکنیدچه تعداد در این اعتراضات شرکت داشتند؛
صلح امیز بودن و یا خشونت بار شدن آن را قید کنید؛
حضور نیروهای دولتی و یا نیروهای گروه اپوزیسیون و سرکوب تظاهرات را در صورت وقوع
گزارش کنید.

خشونت بعد از انتخابات در کنیا
نتایج انتخابات ریاست جمهوری کنیا در سال  ۳۱۱۷سبب ایجاد موج خشونتی شدکه
بیش از  ۰۲۱۱کشته و  ۶۶۰۰۰۰بی خانمان شد  .هر دو حزب اصلی این انتخابات
معتقد به بروز تقلب بودند و تنشها د رایام بعد از انتخابات باال گرفت .وقایع تلخی که در
کنای رخ داد همچنان در حافظه سیاسی این کشور باقی مانده است.
برای گزارش تخلف اینجا را کلیک کنید.
بعدی
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قبلی

سوال
 ۰آیا نمایندگان کاندیداها اجازه نظارت بر رای گیری وشمارش آرا را دارند ؟
ای -آری
بی -خیر
 ۳وزارت کشور وشورای نگهبان نتایج آرای محل رای گیری شما را باطل کردند .کدام یک از این موارد نمی
تواند دلیل قانونی برای این کار باشد ؟
ای -ارا باطل شد چون که مدرکی برای وجود رای های اضافه درصندوقها وجود داشت.
بی -آرا به این خاطر باطل شدند که تعداد کافی رای دهنده به این محل نیامده بودند.
سی -ارا باطل شدند چون کاندیداها در خارج محل رای گیری اقدام به پخش پول کرده بودند.
 ۲اگر که بعد از اعالم نتایج شاهد تظاهراتی باشید  ،کدام یک از این اقدامات را برای تهیه گزارش و ارسال
به نبض ایران برنمی دارید ؟
ای -تعیین اینکه تظاهر کنندگان حامیان کاندیدای خاصی هستند با خواندن پالکاردها و شنیدن شعارهایشان
بی -برآورد کردن تعداد معترضین
سی -پیوستن به تظاره کنندگان برای برآورد کردن شرایط
دی -برآورد کردن معدل سن و جنسیت معترضین
بعدی
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قبلی

نتیجه گیری
به شما برای تکمیل دوره نظارت شهروندی بر انتخابات نبض ایران تبریک می گوییم .شما حاال برای حضو
ر در انتخابات  ۳۱۰۲و نقش آفرینی برای بهبود روند انتخاباتی آماده هستید .با پیش رفتن چرخه انتخابات ،
اطالعاتی که شما جمع آوری وگزارش می کنید می تواند در جلب توجه به خشونتهای انتخاباتی در سطح
کشور کمک کند.
درهر دوره از انتخابات ( پیش از انتخابات  ،روز انتخابات  ،پس از انتخابات ) شما می توایند درسهای این
دوره را به عنوان راهنمایی برای اینکه بدنبال چه موضوعاتی باشید و چگونه تعیین کنید تخلفی صورت گرفته
یا نه  ،استفاده کنید .زمانی که تخلفی را گزارش می کنید  ،تالش کنید تا جایی که ممکن است شواهدی ( فیلم ،
عکس و یا صدا ) جمع آوری کنید و برای باال بردن اعتبار گزارش تان از حقایق ماجرا بنویسید  .بدنبال این
باشیدکه پاسه سواالتی چون چگونه  ،چه زمانی  ،کجا  ،چه کسانی و چگونه را پیدا کنید .بعد از فرم ساده و
ناشناس گزارش ما برای گزارش هر گونه تخلفی که می بینید و یا می شنوید استفاده کنید .نقشه تخلفهای
انتخاباتی درسایت تخلفهایی را که رخ داده برای شهروندان ایران و جهان مشخص خواهد کرد.
به یاد داشته باشید که با گزارش ناشناس برای نبض ایران شما نقش خودتان در مطلع کردم عموم مردم از
نحوه برگزاری انتخابات و تقاضا برای تغییر مثبت درآینده روندانتخاباتی ایفا می کندی و آنها می توانند
دمکرات تر باشند.
لطفا توجه داشته باشید که هر زمان نیاز به بررسی مجدد هر بخشی داشتید به این دوره برگردید.
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پاسخ ها و سول ها
سوال۰
درست یا غلط  :اگر هیچ اقدام نادرستی در روز انتخابات مشاهده نشد ،انتخابات عادالنه و بی نقص است؟
پاسخ اشتباه است .بااینکه عدم مشاهده تخلف در روز انتخابات نشانه خوبی است ولی لزوما به این معنا
نیست که انتخابات کامال عادالنه برگزار شده است .تخلف در انتخابات در مقاطع مختلفی می تواند
صورت گیرد و گاهی قبل و گاهی هم بعد از انتخابات است .تعیین کیفیت کلی روند باید با در نظر گرفتن
تمامی اتفاقاتی باشد که از زمان ثبت نام کاندیداها  ،تبلیغات ،روز انتخابات و رسیدگی به شکایتات رخ می
دهد.
سوال ۳
کدام نهاد بر انتخابات در یک صندوق رای نظارت می کند؟
پاسخ گزینه ب .فصل چهارم قانون انتخابات ریاست جمهوری درباره نقش کمیته های اجرایی درمدیریت
انتخابات بحث می کند .کمیته های اجرایی در پایین ترین سطح مدیریت ایجاد شده اند بنابراین اداره محل
های رای گیری را در ایران برعهده دارند.

تست درس اول
 ۰د ).همه گزینه های باال  .همه گزینه های باال به همگرایی انتخابات کمک می کنند و در صورت امکان
ارزش برآورد را دارند
 ۳ج ).سرعت  .سرعت یکی از اصول استاندارد انتخابات نیست .درحالیکه سرعت و تاثیر می تواند یکی از
عوامل باشد ولی بهتر است که مطمئن باشیم انتخابات به دقت مدیریت شده است.
۲ب ) .نتایج انتخابات بیشتر نماینده چیزی هستندکه شهروندان خواهانش بودند .مهم است اطالعات دقیق و بی
طرفانه ای را درمورد انتخابات به رای دهندگان عرضه کرد تا آنها از گزینه های سیاسی مطلع باشند واین
میتواند به سود آنها و خانواده هایشان باشد.
 ۴ج ) .حزب حاکم از هزاران نفر دعوت کرد تا در برنامه های تبلیغاتی حضور پیدا کنند .یک کمپین بزرگ
نمیتواند شاخص خوبی برای شفافیت باشد  .چون به رای دهندگان اطالعات نادرستی درباره روند انتخابات
می دهد.
سوال ۲
درست یا غلط  :گزارش تخلفات می تواند شیوه خوبی برای آگاه کردن عموم مردم از انتخابات ریاست
جمهوری ایران باشد؟
پاسخ ج است .حزب حاکم از هزاران نفر دعوت کرد تا در برنامه های تبلیغاتی حضور پیدا کنند .یک
کمپین بزرگ نمیتواند شاخص خوبی برای شفافیت باشد  .چون به رای دهندگان اطالعات نادرستی درباره
روند انتخابات می دهد.
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تست درس دوم
 ۰د ) .تمامی گزینه های باال گزارش تخلفات می تواند به روند انتخاباتی ایران در کوتاه مدت وبلند مدت کمک
کند چرا که شما به مطلع کردن مردم ایران و جامعه بین المللی درباره چالش ها و مسائلی که باید اشاره شوند ،
کمک می کنید .
 ۳د ).تمام موارد به یاد داشته باشید که راه های زیادی هستند که شهروندان در روند انتخابات درگیر شوند.
 ۲ج ) قانون انتخابات ریاست جمهوری  .درحالیکه قانون اساسی اصول مربوط به انتخابات را مشخص کرده ،
قانون انتخابات ریاست جمهوری مهمترین راهنما برای کاندیداها ،مسئولین انتخابات و شهروندان است  .همچنین
باید به خاطر داشته باشیم که اصول جهانی و استانداردهایی برای انجام انتخابات دمکراتیک براساس بیانیه حقوق
بشر وسایر اسناد معتبر وجود دارد.
 ۴ب ).چیزهایی که روزنامه ای در مصر درباره انتخابات می نویسد  .شاید خواندن نقطه نظرهای جهانی در باره
انتخابات ایران و عرصه سیاسی ایران خوب باشد ولی توجه به آنچه در کشور می گذرد بهترین و مستقیم ترین
شیوه برای ارزیابی روند موجود است .
تست درس سوم
۰بی) یک روزنامه که در صفحه اول از شهروندان خواسته مقابل دفتر حزب تجمع کنند .هر چیزی که رسانه ها به شورش و یا
خشونت اشاره می کند یک تخلف انتخاباتی اس ت .گزینه های دیگر بیشتر به محتوای سیاسی رسانه ها اشاره دارند.

 ۳بی ) چاپ کردن تبلیعات با امکانات دولتی  .چون چاپ این تبلیغات با امکانات دولتی می تواند اتالف منابع
دولتی باشد واین منابع به تمامی ملت ایران تعلق دارند.
 ۲دی ) پاسخ های بی و سی هر دو درست هستند .پاسخ ای تنها درصورتی می تواند تخلف انتخاباتی باشد که یکی
از کاندیداها در تبلیغاتش به کاندیدای دیگر توهین کرده باشد .درغیر این صورت انتظار می رودکه کاندیداها
رقبایشان را با چهره ای منفی توصیف کنند.
 ۴بی ) شورای نگهبان  .شورای نگهبان تنها نهادی است که بنا به ماده  ۷۳قانون انتخابات ریاست جمهوری می
تواند نتایج انتخابات را تایید کند .وزارت کشور و کمیته های اجرایی تنها در جریان انتخابات نقش دارند.
 ۶بی ) نادرست است .اگر که وزارت کشور تمامی تالشش را معطوف به نواحی دور افتاده کند  ،رای دهندگان
مناطق شهری از قلم می افتند .انجام برنامه آموزشی گسترده خوب است ولی این برنامه باید شامل تمامی
شهروندان ایرانی شود.
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سوال ۴
کدامیک از این موارد چیزی نیست که شما باید به هنگام رای دادن به آن با دقت توجه کنید؟
پاسخ دی است .در حالیکه بحث رای دهندگان ممکن است شبیه موقعیت پرتنش برای گزارش کردن باشد
اما نمی تواند اعتبار انتخابات را از بین ببرد و تنها می تواند به خشونت در محل رای گیری منجر شود.
گزینه های دیگر فاکتورهایی هستند که با ید به دقت بررسی شوند.
تست درس چهارم
۰بی ) رای دهنده ای که می گوید شناسنامه اش را فراموش کرده ولی اجازه رای دادن پیدا می کند .اجازه رای دادن به این فرد
مشابه این است که شخصی شناسنامه همراه دارد ولی اجازه رای دادن پیدا نمی کند .به این صورت شهروندان امکان رای مجدد
پیدا می کنند .پاسخ ای درست نیست چون حداقل سن برای رای دادن  ۲۸سال است.

 ۳بی ) تعیین مامورانی برای نظارت بر رای گیری و شمارش آرا  .بان به قانون حضور نمایندگان کاندیداها
در مراکز رای گیری کاندیداهاو نمایندگان شان می توانند نظارت در داخل محل های رای گیری داشته باشند.
۲همه موارد باال  .موارد ای  ،بی  ،سی همگی تخلفات انتخاباتی را خاطرنشان میکنند .برخی از این تخلفات
شاید جزیی به نظر برسند ولی همه آنها پتانسیل زیر پا گذاشتن حقوق مدنی رای دهندگان و تاثیر منفی بر
نتیجه انتخابات را دارند .برای مثال تمام شدن برگه های رای می تواند مانع رای دادن بخشی از مردم شود.
 ۴ای ) برگه های رای  .برگه های رای برای رای دادن حیاتی هستند .رای گیری باید ساده  ،آسان و به شکل
مخفیانه باشد.
 ۶دی ) همه موارد باال  .اتفاق باال می تواند بخاطر پاره ای از دالیل رخ داده باشد وشاید سیستماتیک نباشد.

سوال ۶
کدام نهاد به شکایات شهروندان در روز انتخابات رسیدگی می کند؟
پاسخ ای است .قانون انتخابات ریاست جمهوری کمیته اجرایی را موظف به پذیرش شکایات انتخاباتی می
کند .ماده های  ۸۸-۷۸روند رسیدگی به شکایات را مشخص کرده است.
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تست درس پنجم
 ۰ای) بله حق نظارت بر شمارش آرا در قانون حضور نمایندگان کاندیداها در محل های رای گیری در
سال  ۱۱۱۱ذکر شده است.
 ۳بی ) حتی درکوچکترین محل رای گیری با پایین ترین میزان مشارکت هر رایی اهمیت دارد .آرای کل
محل رای گیری تنها در صورت اثبات بروز تقلب به طور کل باطل می شود.
 ۲سی ) با اینکه مهم است که اطالعات را تاجایی که ممکن است جمع کرد ولی شما نباید هرگز سالمت
خودتان را به خطر بیاندازید.
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