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پیپانوریس

 ، عقیده ی رایج این بود که گسترش انتخابات مستقیِم چندحزبی گام بلندی در جهت۱۹۹۰در اوایل دهه ی 

 گذار به دموکراسی است؛ در واقع، اغلب تصور می شد که انتخابات شرط الزم و کافی برای

 بر این ایده تأکید می کند که نفس برگزارِی انتخابات،« مغالطه ی انتخابات گرایی. »دموکراتیزاسیون است

 فارغ از چگونگِی برگزاری آن، خودبه خود کنش سیاسی را به سوی رقابت های مسالمت آمیز میان نخبگان

 استفان لیندبرگ به این ایده اعتبار دانشگاهی. هدایت می کند و به فرد پیروز مشروعیت عمومی می بخشد

 بخشید زیرا گفت که در آفریقا، تجربه ی مکرر مجموعه ی بی وقفه ای از رقابت های چندحزبی، با هر کیفیتی،

 آزادی بیان و مطبوعات را گسترش داد، فضا را برای احزاب اپوزیسیون و جامعه ی مدنی باز کرد تا به

 سازمان دهی و جلب حمایت بپردازند، اجازه نداد که فرمانروایان مستبد آزادی های مدنی را محدود کنند، و

 همچنان در« مغالطه ی انتخابات گرایی. »بنابراین به تدریج فرصت های دموکراتیزاسیون را تقویت کرد



 اظهارنظرهای رایج روزنامه نگاران دیده می شود؛ برای مثال، می توان به سخنان روزنامه نگارانی اشاره

 دموکراسی های»کرد که پس از برگزاری نخستین انتخابات بعد از بهار عربی، لیبی، تونس و مصر را 

 در سال های اخیر خوش بینِی نسنجیده ی اولیه درباره ی قدرت دگرگون کننده ی انتخاباِت. خواندند« جدید

 اکنون بیش از پیش فهمیده ایم که هرچند انتخابات برای حکم رانِی دموکراتیک. چندحزبی تعدیل شده است

 الزم است اما بدون توسعه و تحکیم بسیاری از دیگر نهادها، از جمله قوانین و مقررات برای حفظ موازنه،

 قوه ی مقننه ی کارآمد و فراگیر، قانون مداری، قوه ی قضائیه ی مستقل، و حکومتی قادر به ارائه ی خدمات

.نیست« کافی»عمومِی اساسی، 

 در دهه ی گذشته، پژوهش های جدید در چند حوزه ی فرعی به افزایش توجه دانشگاهیان به انسجام انتخابات

 شمار فزاینده ای از آثار. انجامیده است، هرچند همچنان باید پیوندهای میان این حوزه ها را تقویت کرد

 «خودکامگی های مختلط»منتشرشده در حوزه ی سیاست تطبیقی که به تغییر حکومت می پردازند، بر تعریف 

ً. به عنوان یک مقوله ی مهم تمرکز کرده اند« خودکامگی های انتخاباتی»یا   در این حکومت ها انتخابات اسما

 چندحزبی برگزار می شود اما نتیجه ی آن به علت نقض موازین بین المللِی انتخابات، و توسعه نیافتگِی دیگر

 در این حکومت ها، هدف از برگزاری انتخابات سرپوش نهادن بر. نهادهای دموکراتیک، مخدوش است

 سلطه ی پایدار احزاب حاکم است زیرا مشروعیت مردمِی حاصل از انتخابات، فشارهای داخلی و بین المللی

 البته در بسیاری از کشورهای دنیا، از جمله در. برای انجام اصالحات لیبرال را کاهش می دهد

 .دموکراسی های جدیدتر و ریشه دارتر، هم معایب و تخلفات قانونِی فراوانی در انتخابات به چشم می خورد

 تعداد فزاینده ای از تحقیقات مربوط به اداره ی انتخابات در آمریکا و بریتانیا، و همچنین آمریکای التین و

 جنوب صحرای آفریقا، به بررسِی نقش، ساختار و کارکردهای هیئت های مدیریت انتخابات پرداخته اند و

 در همین. برای ارزیابی و نظارت بر کاِر این مؤسسات بخش دولتی شاخص های گوناگونی را ایجاد کرده اند

 حال، پژوهشگران روابط بین الملل و جنگ های داخلی با تأمل درباره ی منازعات رخ داده در کشورهایی مثل

 کنیا، نیجریه و سیرالئون به علل، افراد مقصر و زمان بندِی خشونت انتخاباتی، و راه های کاهش این

 در این کتاب کوشیده ام تا بر تکیه بر آثار منتشرشده در این حوزه ی پژوهشِی. مخاطرات توجه کرده اند

 نوظهور بعضی از پیامدهای انسجام انتخابات برای فرهنگ سیاسی و مشارکت سیاسی در سراسر دنیا را

.تحلیل کنم و به عواقب نارضایِی عمومی از اصالح انتخابات و تغییر حکومت بپردازم

 در دهه های. دستورکارهای جدید پژوهشی بازتاب رویدادهای دنیا و تغییر دغدغه های مؤسسات توسعه است

 اخیر که تعداد فزاینده ای از کشورها به برگزاری انتخابات مستقیم چندحزبی برای قوای مقننه و مجریه روی

 آورده اند، جامعه ی جهانی منابع و کمک های تخصصِی چشمگیری را صرف تقویت فرایندها و روندهای

 برای مثال، می توان به سازمان دهِی انتخابات رقابتی به عنوان بخشی از نوآوری های. انتخاباتی کرده است

 عالوه بر این، حتی دموکراسی های دیرپا هم از مناقشات در امان. سازمان ملل برای ایجاد صلح اشاره کرد



 ، کمیسیون دوحزبی ای که اعضای آن در۲۰۱۲نیستند؛ بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر 

  منصوب شدند، سرگرم بررسی راه هایی برای بهبود نحوه ی اداره ی رقابت های انتخاباتی بوده۲۰۱۳مه 

 تقریباً هیچ ماهی نیست که ادعای تقلب، دستکاری یا تخلف در انتخابات در گوشه ای از دنیا مطرح. است

 اما در بسیاری از دیگر موارد،. بعضی از این اتهامات چیزی جز لفاظِی بازندگان غمگین نیست. نشود

...موازین بین المللِی انسجام انتخابات نقض می شود

 

چکیدهییافتههایاصلی

 در ابتدای کتاب گفتم که برای درک بهتر این پدیده باید محدودیت های مفهومِی رایج در بخش عمده ای از آثار

 یا« فریبکارانه»، «متقلبانه»اکثر مطالعات صرفاً بر روش های . منتشرشده در این حوزه را بررسی کرد

 به همین ترتیب،. تمرکز کرده اند اما این امر به فهم جامعی از انواع مشکالت رایج نمی انجامد« کثیف»

 که در گزارش های ناظران و رسانه های« دموکراتیک»یا « آزاد و منصفانه»مفاهیم مثبتی نظیر انتخابات 

 در این کتاب ترجیح دادم که مفاهیمی را به کار ببرم که. خبری به کار می رود، از نظر تحلیلی دقیق نیست

 مبتنی بر معاهدات بین المللِی پذیرفته شده درباره ی هنجارهای جهانی است و به طور عام درباره ی همه ی

 بنابراین، باید به مسائلی توجه کرد که در دوره ی پیش. کشورها در سراسر چرخه ی انتخابات مصداق دارد

 از انتخابات، در هنگام رقابت های انتخاباتی، در روز رأی گیری و پس از آن به وجود می آید، و نه صرفاً پر

 مزیت این کار. کردن صندوق های رأی با آرای تقلبی یا روش های ارعاب رأی دهندگان در روز رأی گیری

 این است که مفهوم انسجام انتخابات را مبتنی بر موازین بین المللِی حقوق بشر می کند زیرا دولت های دنیا با

 تصویب میثاق های بین المللی و معاهدات منطقه ای پذیرفته اند که این موازین، هنجارهایی قانونی و

 انتخابات معیوب یا ناموفق را باید بر اساس موازین هنجارین جهانی ای سنجید که اجماع. الزام آورند

 کارهایی. گسترده ای درباره ی آنها وجود دارد، و نه بر اساس معیارهایی دلبخواه یا از نظر فرهنگی خاص

 .که در یک کشور یا منطقه کامالً مجاز و از نظر اخالقی قابل دفاع است ضرورتاً در دیگر نقاط چنین نیست

 در همین حال، این مفهوم سازی. بنابراین، بهترین راه برای ارزیابی استناد به چارچوب حقوق بشر است

 درباره ی بعضی از این جزئیات توافق. بسیاری از جزئیات مربوط به موازین عملی را ناگفته باقی می گذارد

 سازمان»گسترده ای وجود دارد؛ برای مثال، می توان به راهنماهایی اشاره کرد که توسط مؤسساتی نظیر 

 در اختیار هیئت های« سازمان کشورهای آمریکایی»، و «اتحادیه ی اروپا»، «امنیت و همکاری در اروپا

 .درباره ی بعضی از دیگر جزئیات هنوز توافق گسترده ای حاصل نشده است. ناظر انتخابات قرار می گیرد

 دارد، به( ۱۹۴۸)هنجارهای جهانی درباره ی حقوق انتخاباتی، که ریشه در اعالمیه ی جهانِی حقوق بشر 

.مرور زمان تکامل و گسترش می یابد



 با توجه به این مفاهیم، باید شواهد دقیق تری درین باره ارائه کرد که چه وقت، کجا و چرا موازین بین المللِی

 ِصرف انتخابات و از مفروضات رایج در« تأیید یا رد کردن»انتخابات نقض می شود؛ پژوهش ها باید از 

 تا زمانی که همه ی مراحل چرخه ی انتخابات تحت نظارت و ارزیابی قرار. رسانه های عمومی فراتر رود

 نگیرد، این خطر وجود دارد که هر گونه تحلیلی ناقص و محدود باشد و صرفاً تصویری از یک مرحله،

 مثالً روز رأی گیری و بالفاصله پس از آن، را ارائه کند و دیگر موارد نقض حقوق انتخاباتی در مراحل

.قبلی را نادیده بگیرد

 بر اساس این چارچوب مفهومی، استدالل ارائه شده در این کتاب این بوده است که معایب عمده یا جزئی  تر

 انتخابات را نباید مسائل آیین نامه ای تخصصی و انتزاعی ای دانست که مردم عمدتاً از آن بی خبر یا نسبت به

 آن بی اعتنا هستند؛ مشکالت مربوط به منصفانه بودن روند یا نتیجه ی انتخابات پیامدهای بالقوه مهمی

...کیفیت برگزاری رقابت های انتخاباتی بر نگرش های سیاسی و رفتار توده ای تأثیر می گذارد...دارد

 یافته های اصلِی این کتاب چیست؟ ممکن است ثابت شود که بعضی از مشکالت مربوط به منصفانه بودن

 رویه های انتخاباتی به شدت انتزاعی و تخصصی است، و شاید چنین تصور شود که مردم چیز زیادی

 قوانین مربوط به قرار گرفتن در فهرست نامزدها،. درین باره نمی دانند و چندان به آن اهمیت نمی دهند

 روندهای بازتعیین محدوده ی حوزه های انتخاباتی، و قوانین انتخاباتی ممکن است تخصصی و بی ارتباط با

 زندگی روزمره ی مردم به نظر برسد، به ویژه در مقایسه با مشکالت ُمبرمی مثل فقر، امنیت، و توسعه در

 اما انتخابات مهم ترین فرصت را برای مردم فراهم می کند تا به طور مستقیم در تعیین. کشورهای فقیرتر

 حاکمان خود مشارکت کنند، و بنابراین امکان تجربه ی بی واسطه از صحت و انسجام انتخابات را فراهم

 افزون بر این، انتخابات رویدادهای رسانه ای مهمی هستند و رهبران احزاب بازنده، دیده بان. می آورد

 انتخابات، سازمان های حقوق بشری، ناظران داخلی و بین المللی، گزارشگران مستقل و شبکه های اجتماعی

 کتاب نشان می دهد که 5شواهد پیمایش تطبیقِی ارائه شده در فصل . به معایب عمده ی آن اشاره می کنند

 شهروندان عادی از بسیاری از انواع تخلف های انتخاباتی خبر دارند زیرا قضاوت های عمومی درباره ی

.کیفیت انتخابات با ارزیابی های کارشناسان انتخاباتی هم خوانی دارد

 این امر چه اهمیتی دارد؟ کاهش اعتماد عمومی به احزاب سیاسی، پارلمان ها، و دولت ها از مدت ها قبل به

 این نگرانی وجود دارد که. یکی از دغدغه های عمده  در بسیاری از دموکراسی های ریشه دار تبدیل شده است

 ی معادله، تغییرات فرهنگی و نسلِی بلندمدت در میان شهروندان عادی حمایت عمومی«طرف تقاضا»در 

 همان طور که در جای دیگری. از مجاری مرسوم مشارکت و نهادهای دولت منتخب را تضعیف کرده است

 گفته ام، این تصور که عامه ی مردم در دموکراسی های تثبیت شده به شدت از دولت و سیاست مأیوس شده اند

 چنان رایج است که بسیاری از صاحب نظران بدون وارسِی شواهد و مدارک، به بحث درباره ی پیامدها و

 ، بسیاری از پژوهشگران به نشانه های نارضایِی گسترده و1990از اوایل دهه ی . راه حل ها مشغول شده اند



 خشم رأی دهندگان در ایاالت متحده ی آمریکا، و بی اعتمادی شدید به حکومت، به ویژه کنگره ی آمریکا، پی

 تحلیل گران به عالئم گوناگون نارضایِی فعلی از دموکراسی آمریکایی ــ از عصبانیت رأی دهندگان. برده اند

 تا سرخوردگِی عمومی از بن بست« تی پارتی»از مسئوالن دو حزب اصلی و رونق جنبش پوپولیستِی 

 نشانه های مشابهی در بسیاری از دیگر. سیاسی و تعصبات حزبی تفرقه آمیز در واشنگتن ــ اشاره کرده اند

 جوامع پساصنعتی وجود دارد، که از میان آنها می توان به تظاهرات گسترده در اروپای جنوبی پس از

 به نظر راسل دالتون، شهروندان در جوامع صنعتِی پیشرفته همچنان قاطعانه به. بحران مالی اشاره کرد

 اصول دموکراتیک پایبند هستند اما بیش از پیش به سیاستمداران بی اعتماد شده ، از احزاب گسسته، و نسبت

.به نهادهای بخش دولتی مشکوک شده اند

 با وجود این، تحلیل دقیق داده های موجود نظرسنجی های عمومی، که در کتاب های قبلی ام به آنها پرداخته ام،

 نشان می دهد که شواهد هم در آمریکا و هم در اروپای غربی حاکی از آن است که در شاخص های این

 نظرسنجی ها در بازه های زمانِی متوالی نوساناتی دیده می شود اما این نوسانات روند خاصی ندارد و

 در واقع، در دهه های اخیر، حمایت. نمی توان از افول خطِی مستمِر اعتماد به نهادهای انتخابی سخن گفت

 افزون بر این،. عمومی از پارلمان ها، احزاب، و عملکرد حکومت ها در اروپا و آمریکا کم و زیاد شده است

 میزان اعتماد مردم به نهادهای گوناگون یکسان نیست؛ برای مثال، اعتماد آمریکایی ها به دیوان عالی آمریکا

 این نوسانات حاکی از آن است که افکار عمومی بیشتر متأثر از. همواره بسیار بیشتر از کنگره بوده است

 ــ تأثیر رویدادهای سیاسی و اجتماعِی خاص در هر جامعه و برداشت مردم از« طرف عرضه»عوامل 

 از پایین به»یا روندهای « طرف تقاضا»عملکرد حکومت ــ است تا روند های جامعه شناختِی بلندمدت تِر 

.ی تغییر فرهنگی«باال

 بر این تأکید می کنند که شهروندان معقول می توانند درباره ی« طرف عرضه»پیشتر گفته ام که روایت های 

 طرز کار دموکراسی در کشورشان داوری کنند؛ بنابراین، میزان رضایت عمومی در کشورهای مختلف باید

 شمار فزاینده ای از تحقیقات ــ هم به صورت...بازتاب عقیده ی مردم درباره ی طرز کار انتخابات باشد

هرچندانتخاباتبرایحکمرانِی

دموکراتیکالزماستامابدونتوسعهو

تحکیمبسیاریازدیگرنهادها،ازجمله

قوانینومقرراتبرایحفظموازنه،

قوهیمقننهیکارآمدوفراگیر،
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 تطبیقی و هم به شکل مطالعات موردِی خاص ــ به بررسِی پیامدهای برداشت مردم از معایب و نقائص

 پژوهش های پیشین اغلب بر سنجش نسبتاً محدود افکار عمومی. انتخابات برای اعتماد عمومی پرداخته اند

 شواهد. انتخابات را سنجیده اند« منصفانه بودن»یا « درستی»تمرکز کرده و با استفاده از موارد واحد 

 با تکیه بر این تحقیقات معیار چندجانبه ی جامع تری را برای سنجش برداشت مردم از 6ارائه شده در فصل 

 همچنین« پیمایش جهانِی ارزش ها»در مقایسه با پژوهش های قبلی، داده های . کیفیت انتخابات به کار می برد

 به ما اجازه می دهد که بر اساس بزرگ ترین مجموعه داده های جمع آوری شده از انواع گوناگون کشورهای

 نتایج نشان. ثروتمند و فقیر، و حکومت های دموکراتیک، خودکامه و مختلط، الگوهای عام را مشاهده کنیم

 می دهد که کیفیت انتخابات یکی از عواملی است که با اعتماد عمومی به نهادهای انتخابی رابطه ی نزدیکی

 حاکی از آن است که سرقت، تقلب و دستکاری در آرای انتخابات از 6شواهد ارائه شده در فصل . دارد

 حکومت ها مشروعیت زدایی می کند و اعتماد شهروندان عادی به نهادهای انتخابی، به ویژه اعتماد به مقام های

 بنابراین، طبیعی است که معیوب و. منتَخب، احزاب سیاسی، و مجالس قانون گذاری، را کاهش می دهد

 نادرست شمرده شدن انتخابات از سوی مردم اعتماد آنها به نهادهای عمده ی رابط میان شهروندان و مقام های

 اگر مردم روندهای دستیابی به قدرت را نامنصفانه می دانند چرا باید به مقام های. منتخب را کاهش  دهد

منتخب اعتماد کنند؟

  نشان می دهد که کیفیت انتخابات نه تنها بر تصورات و احساسات۶افزون بر این، شواهد ارائه شده در فصل 

 مردم درباره ی مشروعیت سیاسی بلکه بر الگوهای مشارکت سیاسی و کنشگرِی اعتراضی تأثیر

 طیف گسترده ای از پژوهشگران از کاهش مشارکت مدنی در آمریکا، به ویژه کاهش شمار...می گذارد

 .رأی دهندگان یا مشارکت کم در انتخابات، افول سرمایه ی اجتماعی و تضعیف تعلقات حزبی، سخن گفته اند

 در اروپای غربی هم پژوهش ها نشان داده است که احزاب سیاسی تعداد زیادی از رأی دهندگان وفادار و

 ،۱۹۹۰مطالعات حاکی از آن است که، دست کم از اوایل دهه ی . اعضای عادِی خود را از دست داده اند

 توضیحات متداول در روان شناسِی. مشارکت در انتخابات در بسیاری از دموکراسی ها کاهش یافته است

 اجتماعی بر این تأکید می کند که این تحوالت بازتاب تغییرات بلندمدت در جامعه، به ویژه تضعیف تعلقات

 در. طبقه ای و حزبی، و روندهای تغییر فرهنگی و نسلی است که سیاست اعتراض محور را تشویق می کند

 ی دیگر در فهم مشارکت مدنی به« حلقه ی مفقوده»این کتاب به عامل دیگری اشاره کردیم و گفتیم که یک 

  نشان دادیم که میان درست شمردن انتخابات و مشارکت در انتخابات۷در فصل . کیفیت انتخابات ربط دارد

 پیوند مهمی وجود دارد؛ برعکس، برداشت مردم از وقوع تخلفات انتخاباتی با کنشگرِی اعتراضی مرتبط

...است

 هرگاه در انتخاباتی موازین بین المللِی انسجام رعایت نشود، می توان منتظر پیامدهایی در سطح کالن در

 در چه صورتی اعتراض به خشونت می انجامد؟ انتظار داریم که دموکراسی های. جامعه و حکومت بود



 عالوه بر این، انتظار داریم که. تثبیت شده آن قدر مستحکم باشند که معایب جزئی در قواعد بازی را رفع کنند

 این دموکراسی ها، به علت تجربه ی رقابت های مکرر طی دهه ها یا حتی قرن ها، آن قدر منعطف باشند که از

 فرایند اصالحات عمده ی نهادی با موانع گوناگونی، از. فرایندهای حقوقی برای حل مناقشات استفاده کنند

 با وجود این، در دموکراسی های ریشه دار، قوانین انتخاباتی. جمله نفع شخصِی مقام های مسئول، مواجه است

 در. و مقررات آیین نامه ای به طور مستمر اصالح می شود تا معایب رفع و نگرانی عمومی برطرف شود

 آمریکا پیشنهادات پرشماری برای اصالح مطرح شده و دولت های ایالتی قوانین جدید فراوانی را تصویب

 در دنیا، به ویژه در کشورهای ضعیف تری که اخیراً درگیر منازعه بوده اند، برگزارِی انتخابات. کرده اند

 در نتیجه، تصور وقوع تخلفات انتخاباتی پیامدهای. بخشی از روندهای دولت سازی و برقراری صلح است

  نشان داد که رقابت های انتخاباتِی معیوب می تواند به جای کمک۸شواهد ارائه شده در فصل . مهم تری دارد

 به تأمین مجاری مسالمت آمیز برای ابراز مخالفت و نارضایِی سیاسی، به استمرار و تشدید منازعه ی داخلی

 خشونت انتخاباتی مشکلی فراگیر است و اکنون در حدود یک پنجم از انتخابات در سراسر دنیا به. بینجامد

 عالوه بر این، برخی از انواع تخلفات خطر خشونت، مثالً تظاهرات پساانتخاباتی و آزار و. چشم می خورد

 سرکوب احزاب مخالف توسط دولت، به ویژه در نظام های خودکامه و حکومت های مختلط را افزایش

...می دهد

 ایستایِی: » نارضایی عمومی از تخلفات انتخاباتی می تواند به چند سناریوی محتمل بینجامد۹در فصل 

 که به سود نهادهای دموکراتیک« )پذیرش اصالحات»؛ (عدم تغییر جدی در وضعیت موجود« )نهادی

 تغییر»، یا، در موارد استثنایی، (و مبارزه ی حکومت با مخالفت عمومی« )سرکوب دولتی»؛ (است

 واکنش نخبگان حاکم به(. کنار زدن حزب حاکم توسط قیام  مردمی و بسیج اپوزیسیون« )حکومت

 سرخوردگی عمومی، و در نتیجه هر یک از این سناریوها، به بسیاری از شرایط قبلی بستگی دارد، به ویژه

 دموکراتیک یا خودکامه بودن حکومت مستقر، ساختار فرصت های موجود برای بسیج اعتراضات توسط

 احزاب مخالف، نزدیکِی رقابت، توازن قوا و اختالفات میان نخبگان حاکم و احزاب سیاسی، عمق و مدت

.خشم عمومی، و تأثیر رویدادهای جاری در کشورهای همسایه

 

چهعواملیصحتوانسجامانتخاباترامخدوشمیکند؟

 قوانین انتخاباتِی: از میان مشکالت گوناگون در چرخه ی انتخابات می توان به این موارد اشاره کرد...

 بیش ازحد دست وپاگیر یا سوگیرانه از طریق تعیین محدوده ی حوزه های انتخاباتی به شیوه ای جانبدارانه،

 ایجاد محدودیت های قانونی به منظور سلب حق رأی از گروه هایی از مردم، محدود کردن امکان قرار گرفتن

 افراد و احزاب در فهرست نامزدها، نابرابری در دسترسی به پول و رسانه  برای تبلیغات انتخاباتی، تخلفات



 گوناگون در روند رأی گیری و شمارش آرا، تقلب و دستکاری در آرا، و مستقل و بی طرف نبودن مسئوالن

.انتخابات

 چارچوب حقوقی، قوانین اصلِی بازی را مشخص می کند و این چارچوب را می توان به نفع مقام های مسئول

 دستکاری کرد، و به این ترتیب فرصت های موجود برای رقابت حزبی را کاهش داد، و فرصت های برابر

 همه ی نظام های انتخاباتی و چارچوب های. برای نامزدهای زن و متعلق به اقلیت های قومی را محدود کرد

 حقوقی ناگزیر بیشتر به نفع بعضی از احزاب و نامزدها هستند اما قواعد بازی را می توان طوری چید که

 .حزب حاکم و مقام های در قدرت همیشه سهم بیش ازحد زیادی از آرا و کرسی ها را به خود اختصاص دهند

 برای مثال، می توان به دستکاری در قوانین مربوط به قرار گرفتن در فهرست نامزدها و تعیین

 بنابراین، فهم نقش قوانین انتخاباتی در تسهیل یا تحدید. حدنصاب های بیش ازحد باالی انتخاباتی اشاره کرد

.رقابت بر سر مقام های انتخابی مهم است

 با توجه به فناوری های جدید اطالعاتی و ارتباطی، مدیریت دفتر ثبت رأی دهندگان و اداره ی تجهیزات

 ۹با وجود این، همان طور که در فصل . رأی گیری باید کارآمدتر، حرفه ای تر و مقرون به صرفه تر می شد

 ، فرایند ثبت۲۰۰۰گفتیم، از هنگام مناقشه بر سر آرای فلوریدا در انتخابات ریاست جمهوری سال 

 رأی دهندگان در بسیاری از ایالت های آمریکا بسیار مناقشه انگیزتر شده است؛ جمهوری خواهان و

 دموکرات ها، طرف مقابل را، به ترتیب، به تقلب در شمارش آرا و ایجاد محدودیت های قانونی برای سلب

 البته این مناقشه به آمریکا. حق رأی از گروه های خاصی از مردم متهم و در دادگاه ها اقامه ی دعوا کرده اند

 محدود نمی شود و در مدیریت تجهیزات رأی گیری در بریتانیا و دیگر کشورها هم مشکالتی وجود داشته

 تقاضا برای رأی دادن غیرحضوری در روزی غیر از روز انتخابات، مشکالت جدیدی را برای. است

 کشورها از نظر ماهیت نهادهای رسمِی مسئول. امنیت و مخدوش نشدن رأی مخفی ایجاد کرده است

 نگهداری و روزآمد کردن دفتر ثبت رأی دهندگان، میزان هماهنگی و نظارت مرکزی بر سازمان های

 انتخاباتی، نقش مقام های انتخابی، کارشناسان مستقل، نمایندگان احزاب، و کارمندان دولت، و از لحاظ

 بنابراین، باید شناخت تطبیقِی خود. فرایندهای ادارِی به کاررفته در ثبت نام انتخاباتی با یکدیگر تفاوت دارند

بایدبهمسائلیتوجهکردکهدردورهی

پیشازانتخابات،درهنگامرقابتهای

انتخاباتی،درروزرأیگیریوپسازآن

بهوجودمیآید،ونهصرفاًپرکردن

صندوقهایرأیباآرایتقلبییا

روشهایارعابرأیدهندگاندرروز

.رأیگیری



 از علل مشکالت فعلِی ثبت نام رأی دهندگان را افزایش دهیم و علل عملکرد ضعیف نهادهای مدیریت

.انتخابات را شناسایی کنیم

 یکی از دیگر نگرانی های عمده به مسئله ی پیچیده ی تأمین هزینه ی احزاب و کارزارهای انتخاباتی ربط

 در همه ی کشورها سؤاالتی درباره ی پول و سیاست وجود دارد اما این مسئله بیش از هرجای دیگری. دارد

 برای مثال، می توان به تحقیق درباره ی نوآوری های اخیر. در دموکراسی های ریشه دار مطالعه شده است

 برای پرداخت یارانه به احزاب سیاسی در اروپای غربی و تالش دادگاه ها برای حذف نظارت بر هزینه های

 با استفاده از پایگاه داده های ایجادشده توسط سازمان های بین المللی. تبلیغات انتخاباتی در آمریکا اشاره کرد

 باید میزان کارآمدِی نظارت بر تأمین هزینه ی فعالیت های سیاسی در کشورهای گوناگون را با یکدیگر

 مقایسه کرد تا مشخص شود که کدام کشورها سقفی برای مخارج، و محدودیت هایی برای میزان کمک های

 مالی توسط افراد وضع کرده اند، به احزاب و نامزدها یارانه های دولتی می پردازند و آنها را به شفافیت ملزم

 باید نمونه هایی را انتخاب و مطالعه کرد تا به تفاوت های موجود در محیط های نظارتی و پیامدهای. می کنند

.آنها پی برد

 رشوه و هدیه دادن برای جلب رأی قبالً. مسئله ی دیگر عبارت است از رأی خریدن و حامی پرورِی سیاسی

 در بسیاری از دموکراسی های غربی رایج بود؛ برای مثال، می توان به فساد در حوزه های انتخابِی بریتانیای

 اکنون این امر در کشورهایی به چشم. قرن هجدهم و احزاب سیاسی در آمریکای قرن نوزدهم اشاره کرد

 بعضی از مطالعات. می خورد که به جای سیاست حزبِی برنامه ریزی شده به حامی پروری متکی هستند

 موردی رأی خریدن و فساد انتخاباتی در کشورهای خاصی مثل نیجریه، کاستاریکا، مکزیک و تایلند را

 البته به اندازه ی کافی نمی دانیم که این مشکل چقدر در بسیاری از جوامع و مناطق دنیا، و. بررسی کرده اند

 بنابراین، نمی توان با دقت گفت که چه عواملی به فساد و. در انواع گوناگون حکومت ها، رایج است

 ممکن است اقداماتی که به منظور اصالح انتخابات انجام می شود پیامدهای. حامی پروری دامن می زند

...ناخواسته ای داشته باشد و به محرومیت گروهی از مردم از حق رأی یا دلسردِی آنها بینجامد

 با وجود این، همان طور که رقابت های انتخاباتی در روسیه ی دوران پوتین نشان می دهد، در دیگر موارد

 یکی از مشکالت اصلی در ایجاد فرصت های برابر برای همه ی احزاب این است که شبکه های رادیویی و

 تلویزیونِی دولتی یا خصوصی، و به میزان کمتری، روزنامه ها، فعالیت های انتخاباتِی نامزدهای گوناگون را

 سوگیری در پوشش خبرِی می تواند علل متفاوتی داشته باشد؛ برای مثال،. به طور متوازن پوشش نمی دهند

 اخبار حزب حاکم اغلب دو بار گزارش می شود، یک بار به عنوان دولت و باِر دیگر به عنوان یکی از

 شدت عدم توازن رسانه ای هم ناشی از عوامل گوناگون است، از جمله کنترل رسانه ها. رقبای انتخابات

...توسط دولت، استفاده از سانسور، و نفوذ شبکه های اجتماعِی جدید



 جامعه ی جهانی نیز به شدت در تأمین کمک های حقوقی و فنی برای برگزارِی انتخابات در کشورهای در

 حال گذار سرمایه گذاری کرده است؛ برای مثال، می توان به انتخابات در تونس، لیبی و مصر پس از بهار

 بوده تا« هیئت های مدیریت انتخابات»یکی از حیطه های مهم، ظرفیت سازی برای . عربی اشاره کرد

 در بعضی از موارد، این مداخله بسیار موفقیت آمیز بوده اما در. حرفه ای تر، کارآمدتر و مستقل تر شوند

 موارد دیگری مثل افغانستان و جمهوری دموکراتیک کنگو ارزیابی کیفیت رقابت های انتخاباتِی متوالی

 مشکالت، به ویژه در کشورهای ضعیف، می تواند ناشی از علل. حاکی از فقدان پیشرفت مستمر است

 گوناگونی باشد؛ برخی از آنها عبارت اند از فقدان استقالل نهادی، فقدان منابع مالی، حقوقی، فنی و انسانِی

 بنابراین، باید. را محدود می کند« هیئت های مدیریت انتخابات»کافی، یا موانع سیاسِی ریشه داری که استقالل 

 انجامیده و در چه« هیئت های مدیریت انتخابات»دریابیم که در چه شرایطی مداخله ها و برنامه ها به تقویت 

.شرایط و به چه عللی این فرایند موفقیت آمیز نبوده است

 

سیاستهایمعطوفبهافزایشانسجامانتخابات

 سرانجام، باید پرسید که برای بهبود کیفیت انتخابات چه می توان کرد؟ در هر کشوری بازیگران گوناگونی

 در این فرایند نقش دارند؛ به طور خاص، می توان به هیئت های مدیریت انتخابات، پارلمان ها و سازمان های

 از جمله اندیشکده ها و- اجرایِی مسئول نظارت و پاسخگویی، احزاب سیاسی، سازمان های جامعه ی مدنی

 سازمان های غیردولتِی حقوق بشری، و رسانه های خبری و شبکه های اجتماعی اشاره کرد که شفافیت

 عالوه بر بازیگران محلی، جامعه ی بین المللی هم نقش. درباره ی تخلفات انتخاباتی را افزایش می دهند

 سازمان های منطقه ای و بین المللی می خواهند انسجام انتخاباتی را از طریق، شاید آشکارترین. فزاینده ای دارد

 تخمین می زنند که. اما نه پرهزینه ترین، نوآوری های معطوف به تقویت حکم رانِی دموکراتیک افزایش دهند

 میلیارد دالر برای کمک به تقویت حکم رانِی دموکراتیک کشورها 5اکنون سازمان های چندجانبه ساالنه 

 این مبلغ روبه افزایش است اما هنوز درصد نسبتاً ناچیزی از کل بودجه ی کمک به- سرمایه گذاری می کنند

 چه باید کرد؟ چه چیزی در عمل به افزایش انسجام و حذف تخلفاِت رایج کمک. توسعه را تشکیل می دهد

می کند؟

 

نظارتناظرانداخلیوبیالمللی:شفافیت

 سازمان های. یکی از انواع مهم مداخله عبارت است از اعزام هیئت های بین المللِی ناظر بر انتخابات

 منطقه ای و سازمان های توسعه کوشیده اند تا شفافیت روندهای انتخاباتی را افزایش دهند و بر اجرای موازین

 هزاران ناظر داخلی و بین المللی در قالب هیئت های انتخاباتی. و اصول مورد توافق بین المللی نظارت کنند

 بنیاد بین المللی برای»، «مرکز کارتر»اعزام شده اند، بیش از همه توسط سازمان های منطقه ای، شامل 



 و« اتحادیه ی آفریقا»، «اتحادیه ی اروپا»، «سازمان امنیت و همکاری در اروپا»، «نظام های انتخاباتی

 سازمان های غیردولتِی محلِی ناظر بر انتخابات و رسانه ها نیز این.« سازمان کشورهای آمریکایی»

 افزون بر این، نباید تالش برای تقویت رسانه های مستقل و سازمان های جامعه ی. فعالیت ها را تکمیل می کنند

.مدنی را نادیده گرفت

  شاهد رشد تدریجِی هیئت های ناظر بر انتخابات بوده ایم، روندی که در اواخر دهه ی۱۹۷۰از میانه ی دهه ی 

 اکنون تنها شمار نسبتاً اندکی از انتخابات بدون حضور هیئت های.  به میزان چشمگیری شتاب گرفت۱۹۸۰

...ناظران بین المللی برگزار می شود

 

ظرفیتسازیوکمکتخصصی

 هدف مجموعه ی دیگری از نوآوری ها افزایش توانایی و ظرفیت هیئت های مدیریت انتخابات و مسئوالن

 سازمان ملل به منظور ارائه ی مشاوره ی تخصصی به کشورها برای برگزارِی. محلِی انتخابات بوده است

 این واحد به شدت در فعالیت های صلح آفرینِی. را تأسیس کرده است« واحد مساعدت انتخاباتی»انتخابات 

 بود و« بخش عملیات صلح بانِی سازمان ملل»پس از منازعه درگیر است و حتی برای مدتی کوتاه زیر نظر 

  کشور۱۰۰، سازمان ملل به بیش از ۱۹۹۱از سال . قرار گرفت« بخش امور سیاسی»سپس تحت نظارت 

 کمک تخصصی در حیطه هایی مثل اداره و. برای برگزاری همه پرسی و انتخابات کمک کرده است

 برنامه ریزِی انتخابات، بازبینِی قوانین و مقررات انتخاباتی، حل مناقشه ی انتخاباتی، تعیین محدوده ی

 حوزه های انتخاباتی، ثبت نام رأی دهندگان، تنظیم بودجه ی انتخابات، پشتیبانی و تدارکات، تهیه ی اعالمیه های

 انتخاباتی، استفاده از فناوری، آموزش مسئوالن انتخابات، آموزش رأی دهندگان، عملیات رأی گیری و

.شمارش آرا، امنیت انتخابات و هماهنگِی کمک های مالِی بین المللی ارائه می شود

 ، بسیاری از نهادهای منطقه ای، سازمان های چندجانبه و«برنامه ی توسعه ی سازمان ملل»در دهه ی گذشته، 

 سازمان های غیردولتی به کمک های تخصصِی خود برای تقویت فرایندهای انتخاباتی و مدیریت آن شتاب

 اصالح: در ده مورد کمک های انتخاباتی ارائه می کند« برنامه ی توسعه ی سازمان ملل»اکنون . بخشیدند

 نظام انتخابات، بهبود اداره ی انتخابات، ایجاد فرایندهای انتخاباتِی پایدار، بسیج و هماهنگِی منابع، آموزش

 مدنی و آموزش به رأی دهندگان، حل مناقشه ی انتخاباتی، حمایت از نظارت داخلی، همکاری با احزاب

  میلیارد۱/۵-  ۱/۲این برنامه در دهه ی گذشته هر سال ...سیاسی، تقویت رسانه ها و افزایش مشارکت زنان

خشونتانتخاباتیمشکلیفراگیراستو

اکنوندرحدودیکپنجمازانتخاباتدر

.سراسردنیابهچشممیخورد



  کشور درحال توسعه کرده، و این در حالی است که۱۳۰دالر صرف تقویت حکم رانِی دموکراتیک در 

  میلیارد۲/۲در مجموع، این برنامه با صرف تقریباً . میلیارد دالر است ۵بودجه ی ساالنه ی این برنامه حدود 

 البته در میزان.  کشور دنیا کمک کرده است۸۳ به انتخابات در ۲۰۱۱ و ۱۹۹۹دالر در فاصله ی سال های 

 کلِی هزینه های ساالنه نوسانات چشمگیری وجود دارد؛ در سال هایی که تالش های بین المللِی عظیمی صرف

 حمایت از برگزارِی انتخابات در کشورهای جنگ زده ای مثل افغانستان، نیجریه، سودان و بوروندی می شود،

 بیش از هر چیز بر بهبود« برنامه ی توسعه ی سازمان ملل. »این هزینه ها بیش از پیش افزایش می یابد

 اداره ی انتخابات تمرکز می کند، به گونه ای که تقریباً یک چهارم از کل کوشش های این برنامه صرف این

 برنامه ی جهانی برای حمایت از چرخه ی»از میان نوآور ی های این برنامه می توان به افتتاح . امر شده است

  اشاره کرد که هدف از آن کمک به کشورها برای بهبود قوانین، فرایندها و۲۰۰۹در سال « انتخابات

.نهادهای انتخاباتی، و افزایش مشارکت زنان در فرایندهای انتخاباتی است

 بسیاری از دیگر سازمان های بین المللی نیز در پی افزایش ظرفیت و ارتقاء موازین حرفه ای هیئت های

 مؤسسه ی»برای مثال، می توان به کمک های فنِی ارائه شده از سوی . مستقل مدیریت انتخابات بوده اند

 ،«مؤسسه ی دموکراتیک ملی برای امور بین الملل»، «بین المللی برای دموکراسی و مساعدت انتخاباتی

 در همکاری با سازمان های منطقه ای نظیر« بنیاد بین المللی برای نظام های انتخاباتی»، و «مرکز کارتر»

...، شرکای دوجانبه و مسئوالن محلی اشاره کرد«سازمان کشورهای آمریکایی»و « اتحادیه ی اروپا»

 تحقیقات جدید تأثیرات جایگزینِی دفاتر ثبت محلی با دفاتر ثبت ملِی رأی دهندگان، استفاده از دستگاه های

 از جمله)رأی گیرِی الکترونیک جدید به جای الگوهای مکانیکِی قدیمی، ترویج شیوه های رأی گیری ساده 

 رأی دادن حضورِی زودهنگام، رأی دادن پستی، رأی دادن غیابی، رأی دادن الکترونیک، و رأی دادن از

 این پژوهش ها بر تأثیر این اصالحات بر تعداد. و ثبت نام در روز انتخابات را سنجیده اند( طریق فکس

 رأی دهندگان گروه های اجتماعِی گوناگون تمرکز کرده اند و هنوز چیز زیادی درباره ی تأثیر این اصالحات

 بعضی از دیگر تحقیقات نیز. بر کارزارهای انتخاباتی، هزینه ها، تقلب، امنیت و حمایت از احزاب نمی دانیم

 تأثیر هیئت های مستقل مدیریت انتخابات بر اعتماد عمومی و کیفیت دموکراسی در کشورهای درحال توسعه

.در آمریکای التین و جنوب صحرای آفریقا را بررسی کرده اند

 

مقرراتحقوقیوقانوناساسی

 مؤسسه ی بین المللی برای دموکراسی و مساعدت»همان طور که گفتیم، سازمان های بین المللی ای نظیر 

 شبکه ی»و « بنیاد بین المللی برای نظام های انتخاباتی»، «سازمان کشورهای آمریکایی»، «انتخاباتی

 بخشی از این کمک ها عبارت است از. کمک می کنند« هیئت های مدیریت انتخابات»به « شناخت انتخاباتی

 مقایسه ی رویّه ها و مقررات حقوقِی اداره ی انتخابات، تأمین هزینه ی کارزار انتخابات و پوشش رسانه ای این



 قوانین اساسی هم می تواند شامل بندها و مواد حقوقِی مهمی درباره ی نحوه ی. کارزار در سراسر دنیا

 یکی از دستورکارهای مهم پژوهشی عبارت است از مقایسه ی. برگزاری انتخابات و مدیریت آن باشد

 چارچوب های قانون اساسی و چارچوب های حقوقِی حاکم بر هر یک از این حیطه ها و تعیین مناسب ترین

.مقررات سازگار با موازین بین المللی

 

تقویتپاسخگوییونظارت

 وقتی سرگرم تثبیت چارچوب حقوقی و فرایندهای کارآمد مدیریت انتخابات هستیم، عالوه بر ترویج شفافیت

 در این مورد، پارلمان و. و مقررات کارآمد باید به مسائل مربوط به پاسخگویی و نظارت هم توجه کنیم

 قوه ی قضائیه نقش بالقوه مهمی دارند اما شمار تحقیقات نظام مند درباره ی فرایند نظارت بر مسئوالن

 به رغم پیشرفت های مهم در سال های اخیر، بیش از. انتخابات و سازوکارهای حل اختالف، ناچیز بوده است

 پیش معلوم شده که تعداد بیش ازحد زیادی از رقابت های انتخاباتی به جنگ و دعوا میان رقبای اصلی،

 ادعای تقلب، به ویژه در. جروبحث شدید احزاب بر سر نتایج، و وقوع درگیری های خیابانی انجامیده است

 اتهام فساد، سرقت و دستکارِی آرا...میان بازندگان رقابت های نزدیک انتخابات ریاست جمهوری، رایج است

 در فرهنگ هایی با سابقه ی طوالنِی تخلفات انتخاباتی فوق العاده شایع است و اعتماد عمومی به انتخابات را

 در مکزیک، حمایت چشمگیر« حزب انقالبِی نهادی»برای مثال، می توان به رأی خریدن . تضعیف می کند

 بنابراین، باید بفهمیم. رسانه ها از دولت در روسیه و شیوع خشونت های میان فرقه ای در نیجریه اشاره کرد

 .که چه شکل هایی از نظارت قانونی پایبندی مسئوالن انتخابات به موازین بین المللی را تضمین خواهد کرد

 افزون بر این، باید دریابیم که کدام سازوکارهای حل اختالف، از جمله قوه ی قضائیه و دادگاه ها، برای حل

.مناقشه در هنگام برگزارِی انتخابات یا بالفاصله پس از آن کارآمدتر است

 

گسترشحوزهیمقرراتحقوقی،هنجارهایجهانیومیثاقهایحقوقبشر

 در بسیاری از کشورها مشکل اصلی عبارت است از پذیرفتن و تقویت اصول اساسی و هنجارهای جهانِی

 گنجاندن میثاق های بین المللی در قوانین داخلی و گسترش حوزه ی معاهدات. انسجام انتخابات و حقوق بشر

 نقش سازمان ملل در. بین المللی و منطقه ای و تبدیل آنها به مبانِی اصلی حقوق بشر بخشی از این کار است

  مصادف بود با۱۹۹۰ترویج حقوق بشر امر تازه ای نیست اما پایان دوران جنگ سرد در اوایل دهه ی 

 با تصویب« مجمع عمومی»، ۱۹۹۱ فوریه ی ۲۱در . اولویت دادن به تقویت حکم رانِی دموکراتیک

 انتخابات»قطعنامه ای بر حمایت فعال سازمان ملل از دموکراسِی نمایندگی محور تأکید و اعالم کرد که 

 «از طیف گسترده ای از دیگر حقوق بشر...عوامل حیاتی در بهره مندِی واقعی»یکی از « دوره ای و درست



 از آن زمان تا کنون، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه های مشابه دیگری را نیز تصویب کرده. است

.است

 سازمان ملل به تقویت حقوق بشر متعهد است، و انتخابات جزئی از اصول دموکراتیکی است که درباره اش

 اراده ی مردم باید پایه»، «اعالمیه ی جهانِی حقوق بشر »21بر اساس ماده ی . توافق گسترده ای وجود دارد

 و اساس اقتدار حکومت باشد؛ این اراده در انتخابات دوره ای و واقعی ای تجلی می یابد که مبتنی بر حق رأی

 تا« عمومی و برابر است و از طریق رأی مخفی یا روندهای رأی گیرِی آزادانه ی مشابه برگزار می شود

 حق داشته باشد که به طور مستقیم یا از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده اند در اداره ی»هرکس 

 میثاق»این اصول در بسیاری از اسناد و معاهدات بین المللِی بعدی، به ویژه .« کشورش مشارکت کند

 که از سال« میثاق بین المللِی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»و « بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

 تا زمانی که موازین انتخابات با این اصول سازگار نباشد و...اجرا شد، شرح و بسط یافت و تأیید شد 1976

 یکی. تخلفات رایج را رفع نکند، رقابت های انتخاباتی به تقویت دموکراسی و کاهش منازعه نخواهد انجامید

 از مشکالت اصلی این است که میثاق های بین المللی اغلب هنوز به طور کامل در قوانین داخلی گنجانده

 دیگر مسئله ی مهم این است. نشده اند، و در نتیجه حمایت رسمی از این میثاق ها جامه ی عمل نپوشیده است

 که هنوز هیچ معاهده ی بین المللی ای درباره ی بسیاری از عناصر اصلِی حقوق انتخاباتی، از جمله نقش

 البته سازمان های. اطالع رسانِی فعالیت های انتخاباتی و تأمین بودجه ی کارزار انتخاباتی، وجود ندارد

 بنابراین، سازمان های حقوق بشری ای نظیر. منطقه ای سرگرم پی ریزِی مبانِی توافق گسترده تری هستند

 .نقش عمده ای در نظارت بر پایبندی به میثاق های موجود دارند« دید ه بان حقوق بشر»و « عفو بین الملل»

 عالوه بر این، سازمان های مهم منطقه ای و سازمان های غیردولتی، که به ترویج هنجارهای جهانی

 می پردازند، در دستیابی به توافق درباره ی موازین مناسب برای نظارت بر پول و رسانه ها در هنگام

...کارزارهای انتخاباتی نقش مهمی دارند

 

مسائلمطرحشدهدرنظرسنجیازکارشناساندربارهیبرداشتهایآنهاازانسجامانتخابات

:پیش از انتخابات

 قوانین انتخاباتی به نفع. 2قوانین انتخاباتی نسبت به احزاب کوچک تر نامنصفانه بود . 1: قوانین انتخاباتی.0

قوانین انتخاباتی حقوق شهروندان را محدود می کرد. 3حزب یا احزاب حاکم بود 

 اطالعات درباره ی روندهای رأی گیری به صورت. 5انتخابات به خوبی اداره شد . 4: روندهای انتخاباتی.0

انتخابات مطابق با قانون برگزار شد. 7مسئوالن انتخابات منصف بودند . 6گسترده در دسترس بود 

 محدوده ها. 9محدوده ها به زیان بعضی از احزاب تبعیض قائل می شد . 8: محدوده های حوزه های انتخاباتی.0

محدوده ها بی طرفانه بود. 10به نفع مقام های مسئول بود 



 دفتر ثبت انتخابات عاری از دقت. 12نام بعضی از شهروندان در دفتر ثبت نبود . 11: ثبت نام رأی دهندگان.0

بعضی از رأی دهندگان فاقد صالحیت، ثبت شده بودند. 13بود 

 از شرکت بعضی از نامزدهای. 14: فرایند ثبت نام احزاب و افراد برای قرار گرفتن در فهرست نامزدها.0

 زنان فرصت های برابری برای نامزدی و رقابت در انتخابات. 15اپوزیسیون در انتخابات جلوگیری شد 

 فقط. 17اقلیت های قومی و ملی فرصت های برابری برای نامزدی و رقابت در انتخابات داشتند . 16داشتند 

 از برگزاری تجمعات انتخاباتی توسط بعضی از. 18رهبران ارشد احزاب نامزدها را برگزیدند 

نامزدها جلوگیری شد/احزاب

 

:کارزار انتخاباتی

 اخبار. 20روزنامه ها اخبار انتخابات را به صورت متوازن ارائه کردند . 19: پوشش رسانه ای انتخابات: 6

 نامزدها به برنامه ها و تبلیغات سیاسی منصفانه بود/دسترسِی احزاب. 21تلویزیونی به نفع حزب حاکم بود 

 از شبکه های اجتماعی برای افشای تقلب های. 23روزنامه نگاران انتخابات را منصفانه پوشش دادند . 22

انتخاباتی استفاده شد

 .25نامزدها به یارانه های دولتی منصفانه بود /دسترسی احزاب. 24: تأمین بودجه ی کارزار انتخاباتی. 7

 نامزدها گزارش های مالِی شفافی را/احزاب. 26نامزدها به اعانه های سیاسی منصفانه بود /دسترسی احزاب

 از بعضی از منابع دولتی به طور غیرقانونی برای. 28ثروتمندان انتخابات را می خرند . 27منتشر می کنند 

کارزار انتخاباتی استفاده شد

 

:روز انتخابات

 بعضی. 30بعضی از رأی دهندگان در محل اخذ رأی با خشونت تهدید شدند . 29: در زمان رأی گیری. 8

 به رأی دهندگان در پای صندوق رأی. 32فرایند رأی دادن آسان بود . 31آرای تقلبی به صندوق انداخته شد 

 برای معلوالن تسهیالت خاص رأی دادن. 34آرای پستی در دسترس بود . 33امکان انتخاب واقعی داده شد 

نوعی رأی گیری اینترنتی وجود داشت. 36شهروندان مقیم خارج می توانستند رأی دهند . 35وجود داشت 

 

:بعد از انتخابات



 نتایج بدون تأخیِر. 38صندوق های رأی بسته و محفوظ بود . 37: پس از بسته شدن محل های اخذ رأی. 9

 ناظران. 41ناظران بین المللِی انتخابات محدود شدند . 40آرا منصفانه شمرده شد . 39بی دلیل اعالم شد 

داخلِی انتخابات محدود شدند

 انتخابات به اعتراضات. 43نامزدها به نتیجه اعتراض کردند /احزاب. 42: بعد از اعالم نتایج رسمی. 10

 همه ی مناقشات از طریق مجاری. 45انتخابات به اعتراضات خشونت آمیز انجامید . 44مسالمت آمیز انجامید 

قانونی حل شد

 مسئوالن. 47مسئوالن انتخابات بی طرف بودند . 46: اداره ی انتخابات توسط مسئوالن انتخاباتی. 11

 مسئوالن اجازه دادند که درباره ی عملکردشان تحقیق و. 48اطالعات را بین شهروندان توزیع کردند 

.عملکرد مسئوالن انتخابات خوب بود. 49تفحص عمومی انجام شود 
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