
ایراننبض

ایراننبض
ایرانیان صدای تقویت

پایش تخلفات انتخاباتی در ایران

ــی در  ــد و ارزیاب ــق رص ــان، در ورای رأی دادن، از طری ــر در جه ــر دیگ ــا نف ــون میلیون ه ــد، همچ ــز می توانی ــا نی ش

رونــد انتخابــات رشکــت کنیــد. بیاییــد خواســت عمومــی بــرای بهبــود رونــد انتخابــات را بــا نظــارت و ایجــاد حساســیت 

ــرای  ــا ارزش ب ــی ب ــات روی می دهــد گام ــق آن چــه حــول انتخاب ــم. مشــاهده دقی ــت کنی ــات تقوی ــه تخلف نســبت ب

ایفــای نقــش در رونــد انتخابــات اســت. چنیــن مشــاهداتی اگــر در شــبکه های اجتاعــی منتــر شــده یــا در اختیــار 

رســانه ها قــرار گیــرد می توانــد مبنایــی بــرای گــردآوری شــواهد و مســتندات پیرامــون تخلفــات انتخاباتــی در کشــور 

قــرار گیــرد.

پیش از روز انتخابات به چه مواردی باید توجه کرد و  یا آن را گزارش داد

برخی تخلفات پیش از روز رأی گیری:

تخلفات مربوط به ستادهای تبلیغاتی نامزدها:
خرید و فروش رأی )توزیع کاال، پول نقد یا دیگر مزایا در ازای رأی(؛ 	 
شعار تبلیغاتی با هدف بدنام کردن یا تحریک خشونت علیه نامزدانتخاباتی دیگر یا حامیان او؛ 	 
ارعاب رأی دهندگان یا هواداران جناح یا نامزد انتخاباتی خاص توسط حکومت؛ 	 

تبلیغ مقامات حکومتی و/یا مسئوالن انتخابات به نفع نامزدی خاص.	 

سوء استفاده از منابع دولتی
طرح ساخت و ساز دولتی در محله یا منطقه ای خاص، درست پیش از انتخابات؛ 	 
نصب پوستر انتخاباتی در نهاد و یا سازمان دولتی؛ 	 
ارعاب یا آزار نامزد انتخاباتی توسط نیروی انتظامی یا نیروهای امنیتی؛ 	 
تهدید شغلی کارمندان دولت علیه رأی دادن به نامزدی خاص؛ 	 
اعطــای پــول نقــد، مزایــای شــغلی، بــورس تحصیلــی، یــا هــر گونــه مزایــای دولتــی دیگــر در قبــال رأی دادن 	 

بــه نامــزدی خــاص.

فضای رسانه ای
پوشــش رســانه ای بیــش از معمــول فعالیت هــای نامــزدی خــاص توســط رســانه های دولتــی، رادیــو یــا 	 

تلویزیــون؛ 
ســرکوب رســانه های خبــری و/یــا وب ســایت های اینترنتــی جنــاح یــا رقیبــی کــه خــارج از قــدرت حاکمــه 	 

اســت؛ 
اختالل در درسترسی به اینترنت به منظور عدم امکان دسترسی به اطالعات از خارج از کشور؛ 	 
اعمال فشار یا خشونت علیه خبرنگاران، وبالگنویسان و فعاالن شبکه های اجتماعی؛ 	 
تحریک احساسات عمومی یا تشویق به خشونت علیه نامزدی خاص توسط رسانه ها.	 

این راهنامی جیبی بر پایه دوره آموزش مجازی نبضایران با نام «نظارت شهروندی بر انتخابات: 
چگونه فراتر از رأیدادن، در روند برگزاری انتخابات مشارکت کنیم» تهیه شده است.

راهنمــای جیبــی نظــارت بــر انتخابــات، مرجعــی کوتــاه و ســاده بــرای یادگیــری مبانــی نظــارت بــر انتخابــات 

ایــران  انتخابــات  قوانیــن  پایــه  بــر  ایــن راهنمــا  اســت.  انتخابــات 28 خــرداد  بــرای  بخــور  بــه درد  ابــزاری  و 

اصلــی  گام  ســه  شــامل  راهنمــا  اســت.  شــده  نوشــته  انتخابــات  ســالمت  بین المللــی  اســتانداردهای  و 

را  مشــخص  تخلفاتــی  گام  هــر  اســت.  انتخابــات  از  پــس  و  زمــان  هــم  پیــش،  یعنــی  انتخابــات  چرخــه  در 

ــد. شــما  ــه دقــت ثبــت کنی ــد ب ــد کــه هــر تخلفــی را کــه مشــاهده  کردی فهرســت کــرده اســت. فرامــوش نکنی

می توانیــد تخلفــات ثبــت شــده را در شــبکه هــای اجتماعــی بــه اشــتراک گذاشــته، در اختیــار گروه هــای 

کنیــد. ارســال  رســانه ها  بــرای  یــا  داده  قــرار  فعالنــد  انتخابــات  زمینــه  در  کــه  سیاســی/مدنی  کنشــگر 
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روز انتخابات به چه مواردی باید توجه کرد و یا آن را گزارش داد

برخی تخلفات روز انتخابات:

ادامه تبلیغات انتخاباتی در روز انتخابات؛	 

نصب پوستر انتخاباتی درون یا نزدیک به شعبه اخذ رأی؛	 

نقض مخفی بودن رأی در شعبه اخذ رأی؛	 

عدم اجازه رأی دادن به افراد دارای کارت ملی یا امکان رأی دادن اشخاص بدون ارائه کارت ملی؛ 	 

صف بسیار طوالنی برای رأی؛ به گونه ای که موجب دلسردی و انصراف فرد معلول یا مسن شود؛	 

شعبه اخذ رأی دور از دسترس، به گونه ای که رأی دادن را برای شما یا دیگران بسیار سخت کند.	 

تخلفات بسیار مهم:
جعل رأی )رأی دهنده یا مسئول شعبه اخذ رأی بیش از یک رأی را در صندوق بیاندازد(؛	 

رأی دهنده ای به طور غیرقانونی از رأی دادن منع شود؛	 

از ورود نماینده رسمی نامزدی به شعبه اخذ رأی جلوگیری شود؛	 

خرید و فروش رأی )توزیع کاال، پول نقد یا خدمات در ازای رأی(؛	 

هرگونه تجمع بیش از اندازه، مجادله، اوباشگری یا شورش درون یا نزدیک به شعبه اخذ رأی؛	 

ــا هــر 	  ــرد زور توســط نیروهــای امنیتــی، ی ــا شــورش، کارب ــا ارعــاب، شــامل تظاهــرات ی ــه خشــونت ی هرگون
ــه کــس خاصــی رأی ندهــد. ــه روشــی موجــب شــود رأی دهنــده ب اقــدام دیگــری کــه ب

پس از روز انتخابات به چه مواردی باید توجه کرد و یا آن را گزارش داد

برخی موارد مهم که پس از انتخابات باید در نظر گرفته شوند:
تجمیع آراء و اعالم نتایج

آیا تجمیع آراء و اعالم نتایج در چارچوب زمانی معقولی انجام شده است؟	 

آیا نماینده نامزدهای انتخاباتی مجاز بوده اند بر بر شمارش آراء نظارت کنند؟	 

ــه دســتتان 	  ــج در وزارت کشــور ب ــا اعــالم نتای ــع آراء و ی ــر ســر تجمی ــاری از شــک و تردیدهــا ب ــا اخب آی
رســیده اســت؟

آیا منابع خبری یا شاهدان عینی اتهاماتی مبنی بر دستکاری نتایج انتخابات مطرح کرده اند؟	 

سرانجام شکایات و یا شک و تردیدها نسبت به نتیجه انتخابات
آیــا بــا رأی دهنــده یــا هــوادار نامــزدی صحبــت کرده ایــد کــه تــالش کــرده باشــد شــکایتی را ثبــت کنــد؟ 	 

در ایــن صــورت آیــا او موفــق بــه ایــن کار شــده، و آیــا بــه شــکایت او ظــرف 2۴ ســاعت رســیدگی شــده 
اســت؟

آیا نتیجه شکایات  به طور علنی از طریق رسانه های جمعی اعالم شده است؟	 

آیــا شــعب اخــذ رأیــی کــه آرائشــان باطــل شــده در منطقــه ای قــرار دارنــد کــه نامــزد خاصــی هــوادار زیــاد 	 
دارد؟ آیــا ایــن بــه طــور بالقــوه بــر سرنوشــت انتخابــات تاثیــر می گــذارد؟

آیــا متوجــه الگــوی خاصــی از شــک و تردیــد بــر ســر نتایــج انتخابــات شــده اید )بــرای مثــال: اعتــراض 	 
ــا مــوارد متعــدد نقــض مخفی بــودن رأی(؟ عمومــی بــه نحــوه برگــزاری انتخابــات، ی

واکنش ها به نتایج
اگــر هــر گونــه اعتــراض، شــورش یــا تظاهراتــی در محــل ســکونتتان رخ داد یــا در اخبــار مشــاهده کردیــد، 
ــا رســانه های جمعــی منتشــر  ــق شــبکه های اجتماعــی ی ــوان گــردآوری و از طری ــی کــه می ت برخــی اطالعات

کنیــد عبارتنــد از:

زمان و مکان تظاهرات را ثبت کنید؛	 

گرایش سیاسی )در صورت وجود( و معدل سنی معترضان را یادداشت کنید؛	 

برآورد کنید چه تعداد در این اعتراضات شرکت کرده اند؛	 

میزان صلح آمیز و یا خشونت بار بودن اعتراضات را را بسنجید؛	 

هــر گونــه عکس العمــل یــا ســرکوب توســط نیروهــای وابســته بــه حکومــت و یــا گروه هــای سیاســی دیگــر 	 
را گــزارش کنیــد.


