
455 Massachusetts Avenue, NW, 8th Floor   
Washington, DC 20001-2621  
p: 202.728.5500 f: 888.875.2887  

www.ndi.org  
www.twitter.com/ndi   
www.facebook.com/national.democratic.institute  

 

 ایران ۱۴۰۰ خرداد ۲۸ انتخابات
 ۱۴۰۰ خرداد ۲۵ ـ سیدی واشنگتن ـ ملی دموکراتیک مؤسسھ

 اجرایی خالصھ و مقدمھ

 و جمھوریریاست انتخابات دوره سیزدھمین در دادن رأی شرایط واجد ایرانی میلیون نھ و پنجاه ۱۴۰۰ خرداد ۲۸ روز
 و اسالمی شورای مجلس دوم دور انتخابات ھمزمان روز این در .ھستند روستا و شھر شوراھای انتخابات دوره ششمین
 بھ توجھ با زیرا گزینند،برمی را تازه جمھوریرئیس ایران مردم آنکھ نکتھ .شودمی برگزار نیز ریرھب خبرگان مجلس

 کنار در عالوه بھ .شود نامزد انتخابات از دور این در تواندنمی روحانی حسن آقای جمھوری،ریاست دوره محدودیت
 قدرت انتقال رودمی انتظار .کنندمی انتخاب نیز را روستا و شھر شوراھای عضو ۰۰۰٫۱۲۷ از بیش مردم جمھوریرئیس

 با ایران رابطھ نیز و خاورمیانھ در ایران امنیتی وضعیت ھمچون کالن ھاییپرسش مجدد ارزیابی برای فرصتی اجرایی
 خاباتانت این کھ رودمی گمان این بر عالوه .کند فراھم ھم را المللیبین بازیگران دیگر و اسرائیل متحده، ایاالت
  .آورد حساب بھ اسالمی جمھوری جدید رھبر بھ قدرت نھایی انتقال برای مالکی بتوان را جمھوریریاست

 شودمی بینیپیش و است شده ھمراه انتخابات تحریم تقاضای و دھندگانرأی شدید نارضایتی با انتخابات این حال این با
 تحریم جنبش پس در مختلفی عوامل .باشد کمتر پیشین ھایبترقا بھ نسبت دوره این در رأی صندوق پای حضور میزان

 نامشروع را حاکم نظام کل بیشترشان کھ کشور از خارج مقیم ایرانیان دالئل احتماالً  و دارد وجود انتخابات در حضور
 است ممکن رکشو داخل شھروندان .است متفاوت انتخابات در شرکت عدم برای کشور درون بالقوه دھندگانرأی و دانندمی
 نامزدی عرصھ ــ جمھوریریاست انتخابات در ویژه بھ ــ نامزدھا صالحیت تأیید روند کھ ندھند رأی انتخابات در نظر این با

 بھ نیست قادر کھ است کرده محدود ایدئولوژیکی و سیاسی عقاید از قبول غیرقابل و باریک طیفی بھ را انتخابات در
 مردم از بسیاری کھ سیاسی-اجتماعی مسائل بھ اندنتوانستھ متمادی ھایدولت کھ این و دھد ھارائ واقعی انتخابی دھندهرأی

 در تغییراتی بھ منجر است ممکن جمھوریریاست انتخابات کھ حالی در سو دیگر از .کنند رسیدگی گریبانند بھ دست آن با
 در بتواند تا دھدمی قرار متوسط شھروند ختیارا در بیشتری عمل آزادی محلی انتخابات اما شود کشور کالن ھایسیاست

 ھایدغدغھ و عالیق دھنده بازتاب بھتر و بیشتر آنھا کاری برنامھ کھ برگزیند را رھبرانی داشتھ، دارمعنی ایگزینھ انتخابات
 .باشد او

 انتخاباتی از پیش تحلیل مجازی طور بھ ۱۴۰۰ خرداد ۲۵ تا ۱۱ تاریخ از )مؤسسھ یا آیدیان( ملی دموکراتیک مؤسسھ
 کھ ھاییفرصت و ھاچالش خصوص در مختلف ھایدیدگاه کرده، بررسی را انتخابات این بر حاکم شرایط تا داد انجام

 کشور در انتخابات روند بر نظارت برای المللیبین ھایسازمان از ایران .آورد گرد را کندمی عرضھ رو پیش انتخابات
 بیانیھ نتیجھ در .ندارد وجود ھم کشور داخل مدنی گرانپایش توسط مستقل نظارت برای قانونی یسازوکار و کندنمی دعوت

 ھا؛رسانھ گزارش ایران؛ اخیر ھایانتخابات تحلیل و داده کشور؛ در رسمی منابع و موجود اطالعات بر است مبتنی آیدیان
 خارج و داخل از شوندگانیمصاحبھ با کتبی و حضوری ھایمصاحبھ از ترکیبی و ھا؛اندیشکده و دانشگاھی تحقیقات نتایج

 کھ کندنمی ادعا متن این .سیاسی گرانتحلیل و فعاالن و سابق، مقامات و سیاستمداران نگاران،روزنامھ جملھ از ایران، از
 برخی بر مروری یدآمی ادامھ در آنچھ عوض در .دھدمی ارائھ ایران انتخابات از پیش فضای از نافذی یا جامع ارزیابی

 در کھ است احتمالی ھایچالش از برخی از ایچکیده و شده ظاھر انتخابات از پیش دوره در کھ است اصلی موضوعات از
 و حزبی غیر مبنایی اکید طور بھ ارزیابی این بھ مربوط اقدامات ھمھ .دھد رخ است ممکن آن از پس و انتخابات روز

 .دارد انتخابات روند در دخالت از عاری

 برای امکاناتی و حکومتی ھاینظام بھ مھم ایدریچھ انتخابات حال این با است؛ انتخابات روند از فراتر ساالریمردم
 بھ کشور تعھد بلکھ کندمی نمایان را سیاسی گسل خطوط تنھا نھ انتخابات .کندمی فراھم آینده در ساالرانھمردم اصالحات
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 جھانی اعالمیھ« مانند رسیده، ایران امضاء بھ کھ المللیبین متون در مندرج مواد جملھ از ــ بشر بنیادین ھایآزادی و حقوق
 قادر را شھروند باید انتخابات .گذاردمی آزمون بھ نیز را »سیاسی حقوق و مدنی حقوق المللیبین میثاق« و »بشر حقوق

 زیاد ایفاصلھ ایران در موجود وضعیت با این کند؛ حکومت او جانب از است قرار کسی چھ کھ کند تعیین آزادانھ تا کند
 ھافرصت برخی شھروند برای ھم انتخاباتی ھر و کرد درک و تحلیل مستقل طور بھ باید را انتخاباتی ھر ھمھ این با .دارد

 تا کندمی ایجاد اییھفرصت انتخاباتی ھر ھمچنین .کند ابراز محدود، شرایطی در ولو را، خود رأی حق تا کندمی فراھم را
 بطن در تریگسترده سیاسی تغییر وقتی نتیجھ در کھ داد افزایش را پذیریمسئولیت و شفافیت پذیری،ھمھ معیارھا برخی با

  .باشد فراھم معتبرتر انتخاباتی روند دھیسازمان برای نھادھا حافظھ و زمینھ افتاد اتفاق

 از بسیاری ــ نوین ھایآوریفن ورود جملھ از ــ ایران در انتخابات روند ازیزیباس رغمبھ کھ کندمی خاطرنشان آیدیان
 گذشتھ ھایدھھ طی و یافتھ ادامھ ھمچنان انتخابات متمادی ھایدوره طی ساالرمردم انتخاباتی روی پیش اساسی ھایچالش
خرداد ۲۴ انتخابات  با ارتباط در را ایبیانیھ ۱۳۹۲ خرداد ۲۲ روز آیدیان .است نداده رخ زمینھ این در اساسی تحولی
 ایران انتخابات فضای بر ھمچنان بودند شده مطرح سند آن در کھ ھایینگرانی از بسیاری .کرد منتشر ۱۳۹۲ ایران

 رخ ۱۴۰۰ انتخابات حول خاص طور بھ کھ ھاییچالش و موضوعات بر ویژه تأکید با کوشدمی اضرح بیانیھ .اثرگذارند
 .کند روز بھ و تکمیل را بود شده آورده ۱۳۹۲ سال نخست بیانیھ در کھ ایران در انتخابات روند درک اندداده

 عالقمندان برای کھ کندمی برجستھ را مھم موضوع پنج گذشتھ در انتخابات برگزاری شیوه و انتخابات از پیش دوره بھ نگاھی
 :است توجھ شایان ۱۴۰۰ انتخابات روند ارزیابی بھ

 کھ کند عبور مبھم صالحتی تعیین روند از باید ھمچنان کند نامزد انتخابات برای را خود سطحی ھر در کھ کسی ●
 نامزدھای ویژه بھ .شودمی استفاده دهدھنرأی انتخاب کردن محدود برای ابزاری عنوان بھ ناروا ایشیوه بھ آن از

 دالیل بھ ظاھراً  آنھا از بسیاری و گرفتند قرار نگھبان شورای سختگیرانھ بررسی مورد جمھوریریاست انتخابات
 کھ نامزدھایی است؛ کرده عادی حالت از معدودتر حتی را نامزدھا تعداد امر این .شدند صالحیت رد ایسلیقھ

 بھ انتخابات در دھندهرأی ھایگزینھ کھ است شده باعث این .برخوردارند مشابھی سیاسی عقاید و دیدگاه از ھمگی
 .رود سؤال زیر آزاد انتخابات اصل شده، محدود توجھی قابل طور

 از و شود نظارت غیرحزبی و مستقل طور بھ انتخابات روند بر کشور داخل در تا دھدنمی اجازه ھنوز ایران ●
 برای حکومت منصوب نھادی کھ حالی در .کندنمی دعوت انتخابات پایش برای نیز دارصالحیت مللیالبین ناظران
 روند اعتبار بر تواندمی مستقل نظارت عدم .نیست مستقل نھاد این دارد، وجود کشور وزارت کار بر نظارت

 .کند دارخدشھ را عمومی اعتماد گذاشتھ، منفی تأثیر انتخابات

 جنبش مانند ،»قرمز خط« موضوعات بھ پرداختن دلیل بھ ھستند، انتخابات خبری پوشش دنبال بھ ھک ھاییرسانھ ●
 ھایرسانھ حتی کھ دارد وجود احساس این نتیجھ در .اندشده روبرو امنیتی و دولتی مقامات تھدید با انتخابات، تحریم

 کارزارھای ایرسانھ پوشش اگرچھ .اندشده خودسانسوری دچار معمول حد از بیش ھم کشور درون غیررسمی
 تدارکات و حاکم نظام از مثبت کامالً  و غیرانتقادی دیدگاھی و است کم عمقی دارای اما است گسترده انتخاباتی
 فضای بھ مطبوعات آزادی بھ احترام زمینھ در کشور المللیبین تعھدات بھ اعتناییبی .دھدمی ارائھ آن انتخاباتی
 .افزایدمی دھندگانرأی نارضایتی بر زده، دامن روح بی انتخاباتی

 در توانندمی دھندگانرأی .کندنمی نگھداری یا نکرده ایجاد را شرایط واجد دھندگانرأی از فھرستی ھنوز ایران ●
 غیرقانونی دھیرأی بر نتوانند انتخابات مسئولین شودمی باعث فھرستی چنین نبود .دھند رأی گیریرأی شعبھ ھر
 توزیع و چاپ مستلزم رأی اخذ شعبھ ھر در دادن رأی امکان این بر عالوه .باشند داشتھ کنترل افراد چندباره یا

 .کندمی فراھم را تقلب موارد سایر و رأی صندوق کردن پر برای شرایط امر این و است رأی برگ بیشتر تعداد
 دادن رأی بار چند علیھ موجود محافظتی اقدامات ۱۹-کووید جھانی گیریھمھ بھ واکنش در انتخابات این در احتماالً 

 بررسی کھ شودمی حذف استامپ با دھندهرأی انگشت اثر ثبت و انگشت اثر بیومتریک ھویت احراز جملھ از
 .کندمی ھم محدودتر حتی را غیرقانونی دھیرأی

 نھایی نتایج ــ تاریخی طور بھ ــ ھمچنین و شودنمی اعالم رأی اخذ شعب در علنی صورت بھ انتخابات نتایج ●
 و بستھ درھای پشت نھایی نتایج تجمیع کھ است حالی در این .شودنمی تفکیک گیریرأی شعبھ اساس بر انتخابات

 کلی روند بھ نسبت را عمومی اعتماد و شده شفافیت عدم تشدید باعث خود کھ شودمی انجام مستقل نظارت بدون
 .دھدمی کاھش انتخابات
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https://www.ndi.org/sites/default/files/Iran-Pre-Election-Statement-061213-FAR.pdf


 ایران ۱۴۰۰ خرداد ۲۸ انتخابات
 ملی دموکراتیک مؤسسھ

3 

 ایران ۱۴۰۰ انتخاباتی رقابت کند؛می فراھم سیاسی عقاید ابراز برای فرصتی انتخاباتی ھر احتمالی ھایکاستی رغمعلی
 طریق از را خود نظرات تا دارند را فرصت این محلی سطح در ویژه بھ ایرانی شھروندان .نیست مستثنی قاعده این از نیز

 انتخاب بھ احترام شانس تواندمی محلی ھایتالش کنار در المللیبین کافیموش و توجھ میان این در .کنند مطرح رأی صندوق
 و شفافیت لحاظ از آینده در انتخاباتی ھایتمرین و باشد آنھا واقعی مقصود دھندهبازتاب انتخابات نتیجھ کھ این آنھا،

  .دھد افزایش را یابد بھبود پذیریمسئولیت
 

 انتخابات برگزاری نحوه

 از اند،شده تصریح انتخابات بھ مربوط قوانین سایر و اساسی قانون در ایران در انتخابات مدیریت و اداره لمسئو نھادھای
 جمھوریریاست انتخابات قانون« ،»ایران اسالمی جمھوریریاست انتخابات بر نگھبان شورای نظارت قانون« جملھ

 قانون« و »شھرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراھای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون« ،»ایران اسالمی جمھوری
 ھمچنین و جمھوریریاست انتخابات اساسی چارچوب کھ »رأی اخذ شعب در جمھوریریاست ھاینامزد نمایندگان حضور

 مستقل اداره امکان موجود قانونی چارچوب آنکھ توجھ شایان نکتھ حال این با .کندمی تشریح را محلی شوراھای انتخابات
 لجستیكی مدیریت كھ حالی در دارد عھده بر را انتخابات بر كلی نظارت وظیفھ نگھبان شورای .آوردنمی فراھم را انتخابات

 .است كشور وزارت عھده بر پروسھ این

 تأسیس ایران سیاسی روند در )شریعت( اسالم قوانین و اساسی قانون از پیروی تضمین برای عضو ۱۲ با نگھبان شورای
 قانون حقوقدان عضو شش و روحانیون بین از رھبر توسط مستقیم طور بھ کھ است فقیھ نفر شش شامل شورا این .شد

 سمت این در سال شش مدت برای آنھا مجلس در اعضا تأیید از پس .شوندمی انتخاب قضائیھ قوه رئیس معرفی با اساسی
 مقدمات مدیریت و اجرا مسئول کشور وزارت کھ حالی در .شوند انتخاب دوباره نامحدود طور بھ توانندمی و کنندمی خدمت

 یا باطل را روند کھ دارد را صالحیت این باشد، انتخابات انجام یا تدارکات نگران نگھبان شورای اگر اما است، انتخابات
 .کند متوقف

 برگزاری برای را ھاییھیأت استان ھر در استانداران کرد اعالم را انتخابات تاریخ کشور وزیر آنکھ از پس بالفاصلھ
 نفر نھ و استان کل دادستان استان، دادگستری رئیس کشور، وزارت نماینده شامل ھاھیأت این .دھندمی تشکیل انتخابات

 از قبل روز نھ .کنند تعیین را دھیرأی مراکز و نامزدھا نامثبت مکان و تعداد دارند وظیفھ ھاھیأت .ھستند مردم معتمد
 را مرتبط انتخاباتی ھاینامھآیین و رأی اخذ شعب مکان گیری،رأی تاریخ و ساعت مانند جزئیاتی ھاھیأت این انتخابات

 .کنندمی اعالم

 ھیأت .کرد ایجاد انتخابات مرکزی اجرایی ھیأت ۱۳۹۲ سال در جمھوریریاست انتخابات قانون اصالحیھ اساس بر ایران
 وزیر از عبارتند آن اعضاء و شودمی تشکیل فعلی جمھوریریاست دوره پایان از پیش ماه پنج انتخابات مرکزی اجرایی
 ناظر عنوان بھ کھ( مجلس مدیره ھیأت اعضای از یکی اطالعات، وزیر کشور، کل دادستان ھیأت، رئیس عنوان بھ کشور

 اجرایی ھیأت عمل، در ).نگھبان شورای تأیید و مجلس پیشنھاد بھ( مردم معتمد ھفت و ،)کندمی فعالیت رأی حق بدون و
ً  انتخابات مرکزی  ھیأت ،۱۳۹۲ اصالحیھ ۶ تبصره بھ توجھ با کھ دارد عھده بر را آراء شمارش بر نظارت وظیفھ عمدتا
 .ندک مداخلھ انتخابات پیرامون نگھبان شورای ھایمسئولیت یا تصمیمات در وجھ ھیچ بھ نباید انتخابات مرکزی اجرایی

 ندارد وجود مستقل نظارت برای قانونی کاری و ساز

 اختالفات و شکایات بھ رسیدگی نامزدھا، نامثبت انتخاباتی، مواد تھیھ جملھ از انتخابات چرخھ از ایمرحلھ ھیچ در ایران
 میالدی ۱۹۸۰ دھھ اواسط از .دھدنمی را المللیبین و داخلی غیرحزبی مستقل نظارت اجازه تبلیغات، دوره و انتخاباتی

 اعتماد افزایش در کلیدی نقشی المللیبین ناظران کنار در غیرحزبی مستقل ناظران شھروند سو این بھ )شمسی ۱۳۶۰(
 اصول اعالمیھ« در ھاییھمکاری چنین .اندکرده بازی جھان سراسر در انتخاباتی روندھای شفافیت افزایش و عمومی
 المللیبین نظارت اصول اعالمیھ« ھمچنین و »شھروندی ھایسازمان توسط نتخاباتا غیرحزبی پایش و نظارت برای جھانی

 نقش بر جھانی اجماع دھنده نشان کھ اندشده اجرایی ملل سازمان در اسناد این دوی ھر .است شده تدوین »انتخابات بر
 .است معتبر انتخاباتی اجرای در مستقل نظارت مرکزی

 انتخابات از قبل دوره

 است نقشی انتخابات در حیاتی عاملی ایران در .گیردمی بر در را انتخابات روز صرف از فراتر کھ است روندی انتخابات
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 برای شھروند توانایی تواندمی نقشی چنین .کندمی ایفا جمھوریریاست انتخابات برای نامزدھا نامثبت در نگھبان شورای کھ
 تأیید در مشابھ نقشی مجلس .کند محدود را بدھد رأی جمھوریریاست برای خواھدیم کھ شھروندی ھایگزینھ و شدن نامزد

 روند این کھ کنندمی تأکید شوندگانمصاحبھ بیشتر کھ ھرچند .کندمی بازی روستا و شھر شوراھای انتخابات در نامزدھا
 وجود محلی سطوح در ھاگزینھ و نامزدھا از بیشتری تنوع نتیجھ در و بوده کنندهمحدود کمتر خیلی تاریخی نظر از بررسی

 در محدودکننده، و ایسلیقھ بررسی امکان دلیل بھ محلی، سطح در نامزدھا بررسی مبھم فرآیند ھمھ این با .است داشتھ
 روند کھ است آن از حاکی گذشتھ در محلی انتخابات از ھاشنیده این بر عالوه .است المللیبین مطلوب ھایروش با تناقض
 شرکت برای شھروند حق بھ مواقع برخی در اما ندارد، ملی بررسی روند بھ نسبت بیشتری محدودیت اگرچھ محلی بررسی

 .است شده انتخابات در محدود ھایگزینھ بھ منجر و زده لطمھ انتخابات در

 داوطلبان نامثبت

 آن مبنای بر کھ کندمی تصریح را جمھوریریاست انتخابات در نامزدی برای الزم شرایط اساسی قانون ۱۱۵ ماده
 و مدیر ایران، تابع االصل،ایرانی :شود انتخاب زیر ھایصالحیت دارای سیاسی و مذھبی رجال میان از باید جمھوررئیس
 تصدی معیارھای .کشور رسمی مذھب و ایران اسالمی جمھوری مبانی بھ معتقد تقوا، و امانت و نیت حسن دارای مدبر،
 است شده تصریح شھرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراھای انتخاب و وظایف تشکیالت، قانون ۲۶ ماده در محلی پست

 وفاداری فقیھ، مطلقھ والیت بھ التزام و اسالم بھ اعتقاد تمام، سال ۲۵ سن حداقل ایرانی، تابعیت :شودمی زیر شروط شامل و
 یا سربازی خدمت اثبات )مردان برای( و انتخابات بر مبتنی آموزشی الزامات ایران، اسالمی جمھوری اساسی قانون بھ

 .سربازی خدمت از رسمی معافیت

 تا کنند نامثبت کشور وزارت در باید ابتدا جمھوریریاست انتخابات نامزدی داوطلبان .است پیچیده روندی نامزدھا نامثبت
 اطمینان تا کندمی بررسی را داوطلبان از یک ھر درخواست نگھبان شورای سپس .شود ارسال نگھبان شورای بھ آنھا اسامی
 وزارت و شودمی ارسال کشور وزارت بھ شده صالحیت تایید نامزدھای نام سپس .ھستند قانونی شرایط حائز کھ کند حاصل
 انتنخابات در نامزدی داوطلب نفر ۵۹۰ مجموع در انتخابات چرخھ این در .کندمی اعالم را رسمی نامزدھای اسامی کشور

 در تا شدند صالحیت تأیید نگھبان شورای توسط نامزد ھفت تنھا سرانجام .کردند نامثبت کشور وزارت در جمھوریریاست
 قضائیھ قوه کنونی رئیس رئیسی، ابراھیم کھ کردند اظھار شوندگانمصاحبھ اکثر .کنند شرکت جمھوریریاست انتخابات

ً  مقابل در .است رقابت این تھبرجس پیشتاز ایران  نامثبت روستا و شھر شوراھای انتخابات برای داوطلب ۰۰۰٫۲۹۸ تقریبا
 .شدند صالحیت تأیید نفر ۸۳۱٫۲۶۶ تعداد این از کھ کردند

 کھ کردند خاطرنشان و توصیف انتخابات فرآیند مرحلھ مھمترین را نامزد بررسی و نامثبت شوندگانمصاحبھ از بسیاری
 گونھ  سیاه جعبھ ماھیت .کرد محدود شدت بھ را دھندهرأی رویپیش سیاسی ھایگزینھ دامنھ توانمی کھ است مرحلھ این در

 برخی کھ شنیدند ارزیاب ھیئت .کنند بینیپیش یراحتبھ را صالحیتشان رد دلیل نتوانند داوطلبان شودمی باعث بررسی روند
 ھاداوطلب این بر عالوه .اندشده صالحیت تأیید بعدی دوره در بودند شده صالحیت رد انتخابات دوره یک در کھ نامزدھا از

 از برخی شده مطرح رسمی ھایچالش بر عالوه .کنندنمی دریافت مکتوب طور بھ را صالحیتشان رد دالیل معموالً 
 توصیھ مانند كند،می فراھم نیز غیررسمی نفوذ اعمال برای را شرایط نامزدھا نامثبت روند كھ کردند ابراز شوندگانمصاحبھ

 انتخابات در نامزدی از انصراف برای – سابق رھبر خمینی، هللا روح هللا آیت نوه - خمینی حسن بھ ایران رھبر
 انتخابات از پیش نامزدھا تأیید روند بر اطالعات وزارت کھ ستا آن از حاکی اخیر خبرھای .جمھوریریاست
 نگھبان شورای از غیر بازیگرانی کھ دارد آن بر دال ھاحکایت ھمچنین .است بوده تأثیرگذار ۱۳۹۲ سال جمھوریریاست

 .کنند بازی بررسی روند در فراقانونی نقشی صحنھ پشت توانندمی

  دھندگانرأی نامثبت

 ایران .ھستند انتخابات این در دادن رأی شرایط واجد نفر ۳۰۷ و ھزار ۳۱۰ و میلیون ۵۹ کشور، زارتو برآورد طبق
 نامثبت برای روندی رو این از کند؛نمی استفاده دھندگانرأی فھرست از انتخابات در دیگر کشورھای از بسیاری برخالف

 شرایط واجد دھندهرأی عوض در .شودنمی داده دھیرأی کارت شرایط واجد دھندهرأی بھ و ندارد وجود دھندگانرأی از
 ۱۸ و ایران شھروند کھ این تأیید برای شناسنامھ و ملی کارت ارائھ صرف با رأی أخذ شعبھ ھر در انتخابات روز تواندمی

 موانع از بسیاری سو یک از ملی رتکا از استفاده پایھ بر انتخابات روند در خودکار نامثبت .دھد رأی است باال بھ سال
 دھندگانرأی فھرست نبود سو دیگر از اما کندمی کمک مردم باالی مشارکت تسھیل بھ و برطرف را انتخابات در مشارکت

 ھاینظام از بسیاری در .داردمی بر میان از را دادن رأی تعدد و غیرقانونی رأی بررسی برای حیاتی ھایروش از یکی
 شعبھ بھ قبل از معموالً  نیز دھندهرأی .شودمی بازبینی و تھیھ قبل از دھندگانرأی فھرست آنھا، اکثر در نھ اگر ساالر،مردم
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 برگھ نیاز حد از بیش تا داردمی وا را انتخابات مسئوالن خاص ایشعبھ بھ ارجاع عدم .شودمی داده ارجاع خاصی رأی اخذ
 کردن پر برای فرصتی این .کنند حاصل اطمینان رأی أخذ شعب ھمھ در کافی موجودی از تا کرده توزیع و چاپ رأی

  .کندمی فراھم گیریرأی در تقلب و رأی ھایصندوق

 بھ منحصر ایشناسھ عنوان بھ دھندهرأی ملی کد از انتخابات مرکزی اجرایی ھیأت شد، گفتھ ارزیاب ھیئت بھ کھ آنچنان
 این حال این با .باشد نداده رأی مجددا کس ھیچ کھ کند تعیین و کند بررسی شمارش روند طی را نتایج تا کندمی استفاده فرد

 شعبھ مسئوالن انتخابات روز در معموالً  كھ کردند اظھار شوندگانمصاحبھ از تن چندین این بر عالوه .نیست شفاف روند
 روز در مندنظام طور بھ ملی کد اگر .است كافی ھویت اثبات برای شناسنامھ یا ملی كارت صرف كنندمی اعالم رأی اخذ

 .گرددمی تضعیف ممیزی چنین انجام برای انتخابات مرکزی اجرایی ھیأت توان نشود، آوریجمع انتخابات

 انتخاباتی فضای

ً  كھ كنندمی توصیف روحبی فضایی را انتخابات فضای یکپارچھ طور بھ كشور از خارج و داخل شوندگانمصاحبھ  عمدتا
 علت بھ شده اعمال بھداشتی و ایمنی تمھیدات بھ برخی شده ذکر ھایدشواری میان در .آورد شوق بھ را مردم نستھنتوا
 و تجمعات با قیاس در آنالین تعامل و اجتماعی ھایشبکھ از بیشتر استفاده موجب کھ دارند اشاره ۱۹-کووید گیریھمھ

 اتخاذ را انتخاباتی ترکیبی راھبردی جمھوریریاست نامزدھای بیشتر رسدمی نظر بھ .است شده حضوری رویدادھای
 و تلویزیون مانند سنتی ھایشیوه از ھمزمان کھ حالی در است، متکی اجتماعی ھایشبکھ بھ گذشتھ از بیش کھ اندکرده
 بھ .کنندمی استفاده دارند اینترنت بھ کمتری دسترسی احتماالً  کھ روستایی و مسن دھندگانرأی با ارتباط برای نیز رادیو
 بالقوه فرصتی عنوان بھ را موفق ترکیبی تغییر این مفسران از برخی کارزارھا نبودن داغ مورد در کلی ھاینگرانی رغم

 برای کھ ھستند جوانی دھندگانرأی ایران در دادن رأی واجدین از نفر میلیون ۵٫۱ کھ کردند خاطرنشان کرده، ارزیابی
 تعامل جوان دھندگانرأی این با آنالین طور بھ موفقیت با بتوانند نامزدھا اگر .کنندمی شرکت نتخاباتا روند در بار نخستین

 روزمره  واقعیت از دور و راكد بسیاری عقیده بھ كھ بدمند سیاسی روندی در تازه نفسی بتوانند آن کمک بھ شاید کنند
 .است شھروندان

 افزایش بھ واکنش در محلی، سطح در ویژه بھ نامزدھا، از بسیاری كھ كردند نشان خاطر شوندگانمصاحبھ از برخی
 مستقل نامزد عنوان بھ طلبان،اصالح و روھامیانھ کار، محافظھ گرایاناصول بین سنتی سیاسی تفکیک از مردم نارضایتی

 کسی بھ آن بنابر و ندارند لقتع حزبی ساختار ھیچ بھ کھ انتخاباتی نامزدھای تعداد کھ است شده باعث این .اندکرده شرکت
 آمده پیش وضعیت نتیجھ در کھ این بر مبنی شنید ھایینگرانی ارزیاب ھیئت .یابد فزونی نیستند پاسخگو دھندهرأی جز

 شھروندان جانبھھمھ دغدغھ بھ توجھ با اقتصادی اصالحات مورد در ویژه بھ کھ اندداده کالنی ھایوعده نامزدھا از بسیاری
 .باشند آن اجرای بھ قادر رسدمی نظر بھ بعید اجتماعی اقتصادی شرایط مورد در

 کارزارھای بردپیش برای خود فعلی موقعیت از متصدیان سوءاستفاده احتمال مورد در را ھایینگرانی ھمچنین ھیأت این
 نیروھایشان نامزدھا از برخی است ممکن کھ دارد وجود ھایینگرانی این بر عالوه .شنید دولتی منابع از استفاده با انتخاباتی

ً  است، دشوار کاری عمالً  ھانگرانی این دو ھر تأیید و مستندسازی .کنند بسیج رأی خرید برای را  اینکھ بھ توجھ با خصوصا
 سیسیا احزاب .باشند داشتھ نظارت انتخابات بر مستقل طور بھ بتوانند تا دھدنمی امکان شھروندان بھ کنونی انتخاباتی نظام

ً  ھستند، انتخابات روز در نماینده اعزام و بکارگیری بھ مجاز قانون طبق حداقل کھ  الزم داخلی منابع و ساختار فاقد غالبا
 تصور است، کنندهنگران نامزدی ھر توسط دولتی منابع از استفاده سوء اگرچھ .ھستند امکان این از مندنظام استفاده برای

 او .دارد وجود جمھوریریاست انتخابات نامزد رئیسی، ابراھیم مورد در خصوص بھ تیذا منافعی تضاد کھ است این بر
ً  و است مانده باقی خود سمت در قضائیھ قوه رئیس مقام در  نھایت در انتخابات از پیش انتخاباتی شکایات آنکھ خصوصا

 قبل از کھ نامزدھایی ایران در ونیقان چارچوب طبق کھ است ذکر بھ الزم .گیردمی قرار قضاوت مورد قضاییھ قوه توسط
 سمت از روستا و شھر شوراھای یا اسالمی شورای مجلس انتخابات در شرکت از قبل تا ملزمند ھستند دولتی مقام دارای

 ممکن کھ این از گسترده نگرانی .ندارد وجود جمھوریریاست انتخابات نامزدھای برای تمھیداتی چنین اما دھند استعفا خود
 داشتھ تأثیر مشارکت برای دھندهرأی تمایل شدن سردتر بر تواندمی بگردد خاصی نامزد نفع بھ انتخابات بازی ھصفح است
 .نھ یا باشد داشتھ واقعیت در ریشھ ھانگرانی کھ آن خواه ــ باشد

 رأی صندوق پای کم حضور پتانسیل و انتخابات تحریم بھ دعوت

 بھ است ممکن افراد .اندبوده ھمراه انتخابات روند تحریم فراخوان با ایران در جمھوریریاست انتخابات اخیر ھایدوره
 کنشی بھ نسبت نارضایتی حس از ناشی تحریم انگیزه از بخشی رسدمی نظر بھ اما کنند، تحریم را انتخابات مختلف دالیلی
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 روند طریق از شده مھندسی قبل از نتایجی و باال مشارکت تقویت برای اول درجھ در رسدمی نظر بھ کھ است سیاسی
 کھ حالی در .باشد نگھبان شورای طریق از جمھوریریاست انتخابات نامزدھای صالحیت تعیین مبھم و گیرانھسخت

ً  محلی انتخابات كھ کردند اشاره شوندگانمصاحبھ  چرا دھدمی قرار دھندگانرأی اختیار در را تریمتنوع ھایگزینھ عموما
 بین تمایزی خرداد ۲۸ انتخابات تحریم طرفداران كھ رسدنمی نظر بھ اما شود،می انجام مجلس توسط انامزدھ بررسی کھ

 تھدیدھای با اندداده پوشش را تحریم کھ ھاییرسانھ و نگارانروزنامھ کشور داخل در .کنند لحاظ مختلف ھایانتخابات
 احتماالً  ھابینیپیش طبق کھ دھندگانیرأی باالی درصد مورد در تنھا افراد بیشتر نتیجھ در .اندشده روبرو امنیتی ھایسرویس
 دعوت عوض در .دھند پوشش تحریم برای فعال جنبشی عنوان تحت را اخبار بخواھند اینکھ تا کنندمی صحبت نکنند شرکت

 سیاسی طیف در مطرح ھایشخصیت طرف از ھاییبیانیھ طریق از ھمچنین و غیررسمی ھایکانال طریق از تحریم بھ
 فضای ھارسانھ ایران از خارج در .شودمی پخش سابق، کارمحافظھ جمھوررئیس نژاد،احمدی محمود جملھ از موجود،
 .دارند اختیار در تحریم جنبش پوشش برای بیشتری

 کودک از اقبتمر مانند ساختاری عوامل یا تفاوتیبی از ناشی حضور عدم از متمایز توانمی را تحریم در فعال مشارکت
 ھاصندوق پای در حضور از را دھندهرأی مستقالً  تواندمی یک ھر کھ دانست کرونا گیریھمھ مورد در نگرانی یا سالمندان یا

 برای را پایینی مشارکت ایران حکومت رسدمی نظر بھ کندنمی شرکت دھندهرأی چرا اینکھ از نظر صرف .کند منصرف
ً  کم مشارکت گویدمی کھ است کرده روایتی ترویج بھ شروع و کرده بینیپیش خرداد ۲۸ انتخابات  نامشروع دھندهنشان لزوما

 جمھوریریاست انتخابات از بسیاری برخالف ــ کھ داشتند اظھار شوندگانمصاحبھ از برخی .نیست انتخابات روند بودن
 کھ دھدمی نشان فعلی ھاینظرسنجی ــ دادمی بھا یاجرای مشروعیت تقویت برای باال مشارکت بھ شدیداً  رژیم کھ گذشتھ،
 .دھند رأی چگونھ اینکھ و کنند شرکت انتخابات در آیا کھ مرددند سوم، یک حدود شاید دھندگان،رأی از توجھی قابل درصد

 خود ابات،انتخ از دور این برای و است محدود ھایگزینھ با نظامی در ولو بینی،پیش غیرقابل وضعیت از نشان امر این
 کردند اشاره نیز برجستھ روحانیون ھایپیام بھ شوندگانمصاحبھ .بردنمی منفعتی بالتکلیف افراد این مشارکت از نیز نظام

 بھ دھیرأی کھ گویندمی مردم بھ دیگر برخی کھ حالی در دارند، تأکید دادن رأی برای مردم شرعی وظیفھ بر برخی کھ
 چگونگی درباره متناقضی ھاینشانھ چنین .باشد شرعی وظیفھ خالف تواندمی ــ سفید آراء تنانداخ مانند ــ خاص ھایروش

 .بمانند خانھ کند ترغیب را فعلی بالتکلیف دھندگانرأی و کند آلودگل را آب است ممکن انتخابات در شرکت

 ھارسانھ

ً  کھ است این ایران، در انتخابات فصل ھایمشخصھ از  شودمی برداشتھ ھارسانھ و مدنی جامعھ عادی ھایمحدودیت عموما
 .است نبوده انتظار مورد آزادی شاھد امسال انتخابات .کنند جلب را مردم حمایت و منتشر را خود پیام بتوانند نامزدھا تا

 اندشده روبرو اطالعات وزارت مقامات و دادستانی فشار با قرمز خطوط دادن پوشش از جلوگیری برای نگارانروزنامھ
 امنیتی ھایسرویس توسط دھند پوشش را انتخابات تحریم جنبش اندکرده تالش کھ کسانی شد، ذکر باال در کھ ھمانطور و

 بھ حدی تا پوشش، این دھند،می ارائھ انتخاباتی مبارزات از ایگسترده پوشش ھارسانھ کھ حالی در نتیجھ، در .اندشده تھدید
ً عم محدود، سیاسی انتخاب علت  حیاتی سؤاالت نتوانستھ و است ھمراه حکومت ھایآمادگی و حکومت از مثبت روایت با دتا

 .دھد ارائھ کلیدی مسائل از تریعمیق تحلیل یا

 انتخابات روند در شرکت چگونگی مورد در دھندگانرأی آموزش و مدنی آموزش اصلی متولیان عنوان بھ سنتی ھایرسانھ
 در نقش ایفای برای الزم سیاسی فضای فاقد ایران در مدنی جامعھ دیگر، کشورھای از بسیاری برخالف .کنندمی عمل

ً  انتخاباتی ھایرویھ بھ مربوط اطالعات نتیجھ در .است نامزدھا و انتخابات روند مورد در عمومی بسیج و آموزش  اساسا
 کافی میزان این کھ کردند نگرانی ابراز شوندگانمصاحبھ از برخی حال، این با .شودمی منتقل جمعی ھایرسانھ طریق از

 عقب کندمی توجھ جلب مخاطب برای کھ انتخاباتی حساس اخبار پخش نظر از اغلب انتخاباتی ھایرویھ پوشش و نیست
 را کار روند تا کنند اتکا رأی أخذ شعب اندرکاران دست بھ است ممکن دھندگانرأی از توجھی قابل تعداد نتیجھ در .است
 .دھند رأی تا کنند کمک آنھا بھ فیزیکی صورت بھ حتی یا و دھند توضیح آنھا برای

 از بخشی کھ کنندمی ایفا انتخاباتی مبارزات این انجام در زیادی نقش اجتماعی ھایشبکھ شد، اشاره باال در کھ ھمانطور
 در اجتماعی ھایشبکھ کھ کردند زابرا را حس این شوندگانمصاحبھ .است ۱۹ کووید جھانی  گیریھمھ دلیل بھ امر این

 دھندگانرأی با آنالین خالقانھ ابزارھای طریق از ویژه بھ تا کنندمی ایجاد فرصتی طرف یک از .ھستند لبھ دو شمشیر حکم
 و بوکفیس مانند ھاپلتفرم از بسیاری و است اجتماعی ھایشبکھ کاربران از خود دولت دیگر، طرف از .کرد تعامل جوان
 .شودمی دیده سیاسی فعاالن و کرده تحصیل نخبگان برای بستری عنوان بھ زیادی حد تا توییتر و اندشده فیلتر شدت بھ رتوییت
 اطالعات تا کنند فراھم ایرانیان برای ابزاری است ممکن نیز تلگرام و سیگنال واتساپ، نظیر شده رمزگذاری ھایرسانپیام

 معمول طور بھ اما شوند، سیاسی بحث وارد یا بگذارند اشتراک بھ غیررسمی طور بھ یکدیگر با را انتخابات بھ مربوط
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 اعضاء دیگر دعوت بھ منحصراً  افراد کھ ھاوس،کالب کاربردی برنامھ مقابل، در .گیرندمی قرار فشار تحت دولت توسط
 صوتی گفتگوی ھایاتاق در دیگر کاربر ھزاران با ھمزمان تا کندمی قادر را کاربران و دارند را آن در عضویت قابلیت
 تحت ھارسانپیام دیگر اندازه بھ ھنوز رسدمی نظر بھ و است شده محبوب ایران در انتخابات چرخھ این در کنند، شرکت
 کندمی قادر را کشور از خارج ایرانیان کھ است این پلتفرم این جدید ویژگی .باشد نگرفتھ قرار دولت محدودیت و نظارت

ً مستقیم تا  ھایاتاق در نیز طلباصالح سیاستمداران از بسیاری .کنند شرکت ایران در خود ھمتایان با سیاسی مکالمات در ا
 .کنندمی فراھم منتخب مقامات یا احتمالی نامزدھای با شھروندان مستقیم تعامل برای جدید راھی و اندشده ظاھر ایرانی چت

 ۲۰۲۱ مھ ماه در کھ برنامھ این .است محدود حدودی تا احتماالً  و ناشناختھ ایران در پلتفرم این بھ دسترسی وجود این با
 وجود این با .بود استفاده قابل اندروید کاربران برای بتا نسخھ با و آیفون گوشی کاربران بھ محدود ابتدا در شد، فعال
 عدم ھمچنین و )کندمی ممنوع ایران داخل در ار آنھا فروش کھ( متحده ایاالت ھایتحریم دلیل بھ ایران در آیفون ھایتلفن

 این با .دارند وجود محدود تیراژ در است، اپل شناسھ با تلفن ثبت برای الزم شرطپیش کھ اعتباری ھایکارت بھ دسترسی
 رایب .است آینده انتخابات ھمچنین و ایران داخلی سیاست درباره متعددی مکالمات میزبان حاضر حال در ھاوسکالب ھمھ،

 .باشد رودررو گفتگوھای و بحث برای مھمی جایگزین تواندمی ھاوسکالب ھستند پلتفرم این بھ دسترسی بھ قادر کھ کسانی
 .دارد قرار دولتی ھایمحدودیت تحت کمتر نیز اینستاگرام کھ کردند ادعا شوندگانمصاحبھ ھمچنین

 محتوای انتخابات، قبلی ھایدوره برخالف و ایران در ماعیاجت ھایشبکھ بیشتر از کامل استفاده کردن محدود بر عالوه
 ایران از خارج افراد برای حاضر حال در وزارتخانھ آن سایت وب در شده منتشر مطالب و کشور وزارت توسط شده تولید
 گذارانسیاست ھمچنین و ایران از خارج در مقیم ایرانیان و کاستھ انتخابات روند شفافیت از امر این .نیست دسترس قابل
 .کندمی محدود انتخابات پیرامون دولت رسمی داده تحلیل و آوریجمع از را سیاسی گرانتحلیل و المللیبین

 اندبوده برخوردار کم تاریخی نظر از کھ ھاییگروه دیگر و زنان مشارکت

 وجود، این با .است شده بسیج قبلی، ھایدوره ھمانند فعلی، انتخابات چرخھ در کھ دارد فعال زنانی جنبش ایران
 دارد، ۱۳۹۶ سال بھ نسبت افزایش اندکی انتخابات این در زن نامزدھای کل تعداد اگرچھ کھ کردند اشاره شوندگانمصاحبھ

 در اینکھ با .نیستند زن جمھوریریاست نامزدھای از یک ھیچ و ھستند زن ۱۴۰۰ انتخابات نامزدھای کل از ٪۸ فقط اما
 کنندمی اظھار شوندگانمصاحبھ از برخی اما است، گرفتھ قرار توجھ مورد حجاب مانند مواردی نتخاباتیا مبارزات طول

 زیاد احتمال بھ اجتماعیـاقتصادی مسائل و است اھمیت حائز دھندگانرأی از خاصی طبقھ برای فقط اجتماعی مسائل این کھ
 .منتخب مقامات یاستگزاریس ھایاولویت در چھ و مبارزات در چھ است، غالب مسألھ

 کردھا، ھا،بلوچ مانند قومی ھایاقلیت از برخی آن تبع بھ و ھاسنی و یھودیان مسیحیان، بھائیان، جملھ از مذھبی ھایاقلیت
 این کھ است ممکن عالوه بھ .اندشده منع انتخابات در نامزد داشتن از قانونی نظر از مذھبیشان گرایش دلیل بھ ھاترکمن
 در .باشند روبرو خود روزمره زندگی در دیگری ھایتبعیض با یا باشد باال بیکاری نرخ کھ کنند زندگی جوامعی در افراد

 فراخوان توجھ مورد بیشتر و كنندمی شركت انتخابات در كمتر جوامع این كھ كردند خاطرنشان شوندگانمصاحبھ نتیجھ،
 .گیرندمی قرار تحریم

 انتخابات از پس و انتخابات روز احتمالی ھایچالش

 بھ آرا شمارش آنکھ برای ھمچنین و باشند برخوردار دادن رأی برای معقول و برابر فرصتی از شھروندان اینکھ برای
 بھ نظر .شود اجرا رأی أخذ شعب ھمھ در ھمسان ایشیوه بھ باید شفاف و روشن ھایرویھ پذیرد، صورت عادالنھ صورت
 خاص تخلفاتی آیدیان ارزیابی، جریان در شده مطرح ھاینگرانی ھمچنین و ایران قبلی انتخابات بھ مربوط ھایارزیابی

 در انتخابات روند بھ عمومی اعتماد بر احتماالً  کھ است کرده شناسایی را المللیبین شده پذیرفتھ الگوھای از انحرافاتی یا/و
 کھ این تا شده گرفتھ نظر در توصیفی صورت بھ بیشتر زیر فھرست .است اثرگذار انتخابات از پس نیز و انتخاب روز

 .شود شامل را موارد ھمھ از جامع فھرستی

 رأی بودن مخفی

 مساجد مانند بزرگی و باز ھایمكان در رأی أخذ مراكز از بسیاری کھ شد مطرح نگرانی این گذشتھ ھایانتخابات در
 مشاھده امکان بالقوه طور بھ و دھند رأی ھمزمان طور بھ است ممكن یفراوان دھندگانرأی حالت این در و شوندمی برگزار

 کشورھای از بسیاری در کھ ھستند مشجری ھایدیواره یا دھیرأی ھایغرفھ فاقد رأی أخذ شعب .باشند داشتھ را دیگری رأی
 برای المللیبین حسط در کھ است ھنجاری رأی بودن مخفی گرچھ .دارند وجود رأی بودن مخفی از حفاظت برای دیگر
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 جملھ از ــ است کرده امضا را آن نیز ایران کھ المللبین حقوق متن در و است شده پذیرفتھ کامالً  ساالرمردم انتخابات انجام
 ممکن ایرانی شھروندان ولی است شده تصریح ــ سیاسی حقوق و مدنی حقوق المللیبین میثاق و بشر حقوق جھانی اعالمیھ

  .کندمی دارخدشھ را آنھا ساالریمردم حقوق عام مال در دادن رأی کھ ندانند یا و باشند نداشتھ کافی اطالع معیار این از است

 ۱۹-کووید گیریھمھ بھ پاسخ در انتخاباتی ھایپادمان در تغییر

 جلوگیری برای كھ ھاپادمان از برخی ۱۹-کووید گیریھمھ بھ پاسخ در كھ كردند مطرح را نگرانی این شوندگانمصاحبھ
 مسئوالن ۱۳۹۹ سال مجلس انتخابات جریان در .شودمی حذف خرداد ۲۸ انتخابات در احتماالً  شده ارائھ چندباره دھیرأی از

 انگشت اثر و ملی کارت اساس بر کھ دندکر استفاده دھندگانرأی الکترونیکی ھویت احراز برای ھاییدستگاه از انتخابات
 ایدھندهرأی ھر انگشتان .شدمی نشدنیپاک جوھری بھ آغشتھ شده ھویت احراز دھندهرأی انگشتان سپس .کردمی عمل آنان
 پیش انتخابات در .باشد نداشتھ نشدنیپاک جوھر از اینشانھ او کھ شود حاصل اطمینان تا شدمی بررسی دادن رأی از پیش
 انگشت اثر الکترونیکی تأیید نھ دھندگانرأی از ۱۹-کووید گیریھمھ بھ توجھ با سطوح ایمنی مورد در نگرانی دلیل بھ رو

 مالحظات سایھ در مرحلھ دو این حذف بر تصمیم .شودمی دارعالمت نشدنیپاک جوھر با آنھا انگشت نھ و شودمی خواستھ
 وضعیتی در ویژه بھ بردارد، میان از را چندباره دھیرأی برابر در مھم ھایمحافظت تواندمی ھمزمان ایمنی، و سالمتی

 خواستھ دھندگانرأی تمامی از ھمچنان حال، این با .نیست دست در شد، ذکر باال در کھ ھمانطور دھندگان،رأی فھرست کھ
 ھویت احراز برای ملی کارت از دهاستفا و دھند ارائھ رأی أخذ شعب در را خود ملی کارت و شناسنامھ کھ شودمی

 ملی کارت شماره کھ شودمی خواستھ او از باشد نداشتھ ھمراه ملی کارت دھندهرأی اگر .دارد ادامھ ھمچنان الکترونیکی
 .کند وارد دستی صورت بھ را خود

 روستا و شھر شوراھای انتخابات در منتخب شعب در الکترونیکی گیریرأی معرفی

 ھاییحوزه .شودمی انجام الکترونیکی گیریرأی طریق از ــ بار اولین برای ــ رأی أخذ روستا، و شھر شوراھای انتخابات در
 شھروندان انتخابات، فرآیندھای اعتبار و امنیت افزایش برای کنند،می اتخاذ را الکترونیکی گیریرأی جدید ھایروش کھ
 برای رأی ھایبرگھ ریختن :کنند دھیرأی بھ اقدام روش دو از استفاده با اگانھجد انتخاباتی فرایند دو در کھ کنندمی ملزم را

 از اطمینان برای .روستا و شھر شوراھای انتخابات الکترونیکی سامانھ جدید روش از استفاده و جمھوریریاست انتخابات
 ممکن کنند، استفاده آنھا از درستی بھ بتوانند و بفھمند انتخابات روز در را موازی روند دو توانندمی دھندگانرأی اینکھ
 برای کھ ھاییتمرین ویژهبھ آزمایشی، تمرین ھر مانند .ببینند آموزش وافی و کافی میزان بھ دھندگانرأی باشد الزم است

 از قبل را جدید سامانھ موفقیت عدم و موفقیت باید انتخابات مقامات است، انتخابات روند بھ جدید ھایفناوری معرفی
 .کنند اعالم و مستند واضح طور بھ آینده، انتخابات برای طرح این گسترش برای گیریتصمیم

  رأی أخذ شعبھ سطح در انتخابات نتایج عمومی اعالم

 پس نیز رسمی نتایج از نسخھ یک و شودمی اعالم عمومی بازرسی منظور بھ رأی أخذ شعبھ نتایج کشورھا از بسیاری در
 شفافیت افزایش باعث عمومی نتایج فوری ارسال .شودمی تقدیم احزاب یا نامزدھا نمایندگان بھ آراء، شمارش روند پایان از
 رسمی شمارش از اینسخھ داشتن حق نامزدھا نمایندگان ایران در حال این با .شودمی شمارش صحت بھ اعتماد افزایش و
 مورد باید آینده انتخابات برای روش این اگرچھ .شودنمی الماع گیریرأی مراکز در عمومی طور بھ نتایج و ندارند را

 نھایی نتایج وقتی کھ کردند پیشنھاد اعتماد، ایجاد برای مدت کوتاه اقدامی عنوان بھ شوندگان،مصاحبھ گیرد، قرار بازنگری
 سایت وب در تحلیل قابل و قعمو بھ کامل، علنی، طور بھ باید نیز رأی اخذ شعبھ تفکیک بھ نتایج شود،می اعالم انتخابات
 .گیرد قرار کشور وزارت

 انتخابات آراء تجمیع و شمارش

 ناظران و نامزدھا نمایندگان توسط روند این مستقل مشاھده اجازه انتخابات قانون .است مبھم ایران در آراء شمارش روند
 در رأی أخذ شعبھ ۰۰۰٫۷۰ حدود از حاصل نتایج چگونھ کھ ببینند تا دھدنمی را المللیبین ناظران یا شھروندی غیرحزبی

 و بستھ درھای پشت در نتایج ترتیب ھمین بھ .شودمی جمع انتخباتی مختلف ھایرقابت نتیجھ تعیین برای مختلف سطوح
 موجب شھروندی مستقل نظارت عدم و شفافیت عدم چنین تاریخی نظر از .شودمی تجمیع مستقل شاھد یا نامزد حضور بدون

 .است شده انتخابات رسمی نتایج صحت مورد در شھروندان گسترده نگرانی

 خواھیفرجام و اعتراض



 ایران ۱۴۰۰ خرداد ۲۸ انتخابات
 ملی دموکراتیک مؤسسھ

9 

 نگھبان شورای دبیرخانھ بھ آن مبنای بر توانندمی شھروندان ھمچنین و نامزدھا کھ دارد وجود قانونی سازوكارھایی اگرچھ
 صدور برای مھلتی اما کنند، دعوا طرح رأی أخذ شعبھ یك در انتخابات نتایج خصوص در منطقھ ھر در شورا نماینده یا

 نگھبان شورای نمایندگان با را جلساتی انتخاباتی ھایھیأت .ندارد وجود ادعاھا این درباره انتخابات مقامات سوی از حكم
 »شواھد فاقد« شکایت اگر وه،عالبھ .کنندمی برگزار کشور وزارت بھ آنھا ارسال و گزارش پیوست شکایات، بررسی برای
 از جنبھ این .گیرد قرار قانونی پیگرد تحت افترا دلیل بھ دادگاه در است ممکن است کرده ارائھ را آن کھ شخصی باشد،

 گذاراثر ذیصالح مقامات بھ معتبر انتخاباتی ھایشکایت ارائھ برای شھروندان رغبت بر است ممکن انتخابات چارچوب
 .باشد

 ملی دموکراتیک سھمؤس درباره
 سراسر در ساالرمردم نھادھای تقویت و حمایت برای کھ است غیرحزبی و غیرانتفاعی سازمانی )آیدیان( ملی دموکراتیک مؤسسھ

 .کندمی فعالیت حکومت ذیریمسئولیت و شفافیت شھروندان، مشارکت طریق از جھان
 نظارت زمینھ در المللیبین دولتی غیر ھایسازمان از یکی بھ ،۱۹۸۶ سال در فیلیپین در خود نظارتی مأموریت زمان از مؤسسھ این
 بر نظارت جملھ از انتخابات المللیبین نظارتی مأموریت ۲۰۰ از بیش آیدیان .است شده بدل المللبین عرصھ در انتخابات بر

  .است داده انجام یمن و تونس مراکش، لبنان، اردن، مصر، ر،الجزای در انتخابات شامل آفریقا شمال و خاورمیانھ در انتخابات
 جامعھ بھ بخشی آگاھی آن ھدف و است متمرکز خود نظارتی ھایمأموریت طریق از طرفانھبی و دقیق تحلیل ارائھ بر مؤسسھ این

 ھاییتوصیھ ارائھ لزوم، ورتص در و، سیاسی و انتخاباتی روندھای در آنھا قوت و ضعف نقاط خصوص در داخلی بازیگران و جھانی
 .است انتخابات چارچوب و ساالرانھمردم ھایروند تقویت برای

 اطالعات کسب برای .است مسئول بیانیھ این محتوای قبال در تنھا آیدیان .است شده تھیھ »دموکراسی ملی بنیاد« حمایت با بیانیھ این
 آدرس بھ آفریقا، شمال و خاورمیانھ منطقھ مدیر معاون ،)landEng Jeffrey( انگلند جفری با بیانیھ، مورد در بیشتر

jengland@ndi.org بگیرید تماس. 
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