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کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

سئواالت مکرر مربوط به دوره مبارزات انتخاباتی

1

میعاد مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری  1398چند روز است؟

2

آیا مبارزات انتخاباتی میتواند قبل از دوره معین آن آغاز و یا بعد از آن ادامه یابد؟

3

چه کسانی میتوانند مبارزات انتخاباتی راه اندازی کنند؟

4

کمپاین های انتخاباتی دارای کدام رشایط باید باشند؟

5

چه کسانی میتوانند از جریان مبارزات انتخاباتی نظارت بعمل آورند؟

6

آیا مبارزات انتخاباتی می تواند قبل از آغاز و بعد از سپری شدن دوره مبارزات انتخاباتی در رسانه های اجتامعی راه
اندازی گردد؟

بــر اســاس تقویــم انتخاباتــی ،دوره کمپایــن هــای انتخاباتــی از  6اســد  1398رشوع و تــا  3میــزان  1398ادامــه مــی یابــد .طبــق
فقــره  1مــاده  76قانــون انتخابــات ،دوره کمپایــن هــای انتخاباتــی بــرای کاندیــدان انتخابــات ریاســت جمهــوری  60روز میباشــد .دوره
کمپایــن  48ســاعت قبــل از روز انتخابــات خامتــه مــی یابــد.
کاندیــدان ،احــزاب سیاســی و طرفــداران شــان منــی تواننــد بعــد از ختــم میعــاد مبــارزات انتخاباتــی ،مبــارزات خویــش را ادامــه دهنــد
و یــا مــواد مربــوط بــه مبــارزات انتخاباتــی را توزیــع ،پخــش و نــر مناینــد .ایــن یــک نــوع تخلــف انتخاباتــی بــوده و مطابــق قانــون
متخلفیــن مــورد مجــازات قــرار میگیرنــد.
کاندیدان ،احزاب و ائتالف های سیاسی و طرفداران شان میتوانند فعالیت های مبارزات انتخاباتی را به پیش بربند.

• فعالیــت هــای مربــوط بــه مبــارزات انتخاباتــی شــامل تشــکیل اجتامعــات سیاســی ،حضــور در رســانه هــای تصویــری ،صوتــی
و چاپــی بــه منظــور اعــام خــط مشــی هــای سیاســی و کمپاینــی و نــر پوســرها و بیلبوردهــا مــی گــردد و در دوره ی مبــارزات
انتخاباتــی ادامــه مــی یابــد.
• مداخلــه در امــور مبــارزات انتخاباتــی احــزاب یــا کاندیــدان دیگــر ،تخریــب مــواد تبلیغاتــی ســایر کاندیــدان و ایجــاد مزاحمــت و یــا
موانــع در فعالیــت هــای ســایر کاندیــدان مجــاز منــی باشــد.
• برنامه های مبارزات انتخاباتی نباید قانون و نظم عامه را مختل سازد.
• منســوبین قــوای مســلح اعــم از وزارت هــای دفــاع ملــی ،امــور داخلــه و ریاســت امنیــت ملــی نبایــد در برنامــه هــای مبــارزات
انتخاباتــی اشــراک مناینــد .عــاوه بــر آن ،قضــات ،ســارنواالن و کارمنــدان دولــت نیــز در ســاعات رســمی اجــازه رشکــت در فعالیــت
هــای کمپایــن انتخاباتــی را ندارنــد.
• ارگانهای امنیتی نباید در مبارزات انتخاباتی مداخله منایند.
• اتبــاع کشــورها و نهادهــای خارجــی نبایــد در فعالیــت هــای مربــوط بــه مبــارزات انتخاباتــی اشــراک مناینــد ،همچنــان زمینــه
اشــراک آنهــا در اینگونــه فعالیــت هــا فراهــم نگــردد.
• هیچ شخص منی تواند شهروندان کشور را جربا ً به اشرتاک یا عدم اشرتاک در مبارزات انتخاباتی کاندیدان وادار سازد.
• کارکنــان انتخاباتــی ،مناینــدگان نهادهــای ناظــر و رســانه هــای داخلــی و بیــن املللــی میتواننــد از جریــان مبــارزات انتخاباتــی
کاندیــدان مشــاهده بــه عمــل آورنــد.
• کاندیــدان و احــزاب سیاســی بایــد زمینــه نظــارت مبــارزات انتخاباتــی شــان را بــرای کارکنــان انتخاباتــی ،مناینــدگان نهــاد هــای
ناظــر و رســانه هــای داخلــی و خارجــی فراهــم مناینــد.
• کاندیــدان ،مناینــدگان احــزاب سیاســی و طرفــداران آنهــا تــا زمانــی کــه فعالیــت هــای کارکنــان انتخاباتــی ،مناینــدگان نهادهــای
ناظــر و رســانه هــای داخلــی و خارجــی محــدود بــه نظــارت از جریــان مبــارزات انتخاباتــی باشــد ،منــی تواننــد در مــورد فعالیــت هــای
آنهــا مانــع ایجــاد مناینــد.
• ناظرین منیتوانند در جریان نظارت از مبارزات انتخاباتی کاندیدان در کارهای آنها مداخله منایند.

نــر مطالــب و ویدیوهــای تبلیغاتــی قبــل از دوره مبــارزات انتخاباتــی و بعــد از ســپری شــدن دوره مبــارزات انتخاباتــی (دوره
ســکوت) از طریــق صفحــات اجتامعــی ( فیســبوک ،تویــر ،یوتیــوب ،انســتاگرام )...مجــاز منــی باشــد.
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سئواالت مکرر مربوط به دوره مبارزات انتخاباتی

عــاوه برایــن ،کاندیــدان ،احــزاب و ائتــاف هــای سیاســی و طرفــداران شــان منــی تواننــد در جریــان مبــارزات انتخاباتــی از طریــق
صفحــات اجتامعــی مســایلی را کــه باعــث تحریــک خشــونت و یــا برانگیخــن احساســات قومــی ،گروهــی ،مذهبــی ،لســانی،
ســمتی ،جنســیتی و  ...میگردنــد ،نــر مناینــد.
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8

در صورت نقض رشایط مربوط به مبارزات انتخاباتی ،کدام اقدامات صورت خواهد گرفت؟
احــزاب و ائتــاف هــای سیاســی ،کاندیــدان و گــروه هــای ذینفــع در انتخابــات میتواننــد بــا اســتفاده از فــورم هــای مشــخص ،راجــع
بــه تخطــی هــا  ،تخلفــات و جرایــم انتخاباتــی در دفــر مرکــزی و دفاتــر والیتــی کمیســیون مســتقل شــکایات انتخاباتــی اعــراض و
شــکایت درج مناینــد.
بعــد از دریافــت اعرتاضــات و شــکایات مبنــی بــر نقــض رشایــط مربــوط بــه مبــارزات انتخاباتــی از ســوی کمیســیون مســتقل شــکایات
انتخاباتــی ،شــخص یــا نهــاد متهــم مطابــق بــا قانــون مجــازات خواهنــد شــد.
تصامیــم کمیســیون مســتقل شــکایات انتخاباتــی در مــورد رســیدگی بــه تخلفــات در جریــان مبــارزات انتخاباتــی نهایــی و قابــل
تطبیــق مــی باشــد.
نقش و صالحیت کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در جریان دوره کمپاین چیست ؟
مطابــق قانــون انتخابــات ،کمیســیون مســتقل شــکایات انتخاباتــی؛ صالحیــت رســیدگی بــه اعرتاضــات و شــکایات ناشــی از تخطــی
هــا ،تخلفــات و شناســائی جرایــم انتخاباتــی مرتبــط بــه انتخابــات را دارد .ایــن کمیســیون در جریــان پروســه کمپایــن هــای انتخاباتی؛
شــکایات ثبــت شــده در رابطــه بــه بــی نظمــی هــا و تخلفــات مربــوط بــه دوره کمپایــن را بررســی ،تحلیــل و رســیدگی مــی منایــد.
کمیســیون مســتقل شــکایات انتخاباتــی ،از متــام جوانــب ذیدخــل انتخاباتــی و شــهروندان میخواهــد تــا در صــورت مشــاهده ی هــر
نــوع بــی نظمــی انتخاباتــی ،شــکایات شــان را بــه صــورت مســتند ثبــت مناینــد.
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در صورتیکه فردی شاهد تخطی ،تخلفات و جرایم انتخاباتی مرتبط به کمپاین های انتخاباتی باشد ،چه کار باید انجام دهد؟
هــر فــرد در صــورت مشــاهده هــر نــوع تخطــی ،تخلــف و یــا جرایــم انتخاباتــی؛ میتوانــد شــکایت خویــش را در کمیســیون هــای
والیتــی و یــا دفــر مرکــزی کمیســیون مســتقل شــکایات انتخاباتــی ثبــت منایــد .برعــاوه هــر فــرد میتوانیــد دیگــران را نیــز در جهــت
ایجــاد ســهولت در ثبــت شــکایات آگاهــی دهــد .شــا میتوانیــد بــا شــاره مرکــز معلوماتــی کمیســیون مســتقل شــکایات انتخاباتــی(
 )132متــاس گرفتــه و یــا هــم صفحــات اجتامعــی کمیســیون شــکایات( فیــس بــوک ،تیوتــر و یوتیــوپ ) را جهــت کســب معلومــات
بیشــر دنبــال مناییــد.

 10تا چه زمانی شکایات مرتبط به فعالیت های کمپاین را ثبت میتوانید؟
شــا میتوانیــد شــکایات تــان را از آغــاز الــی اخیــر دوره مبــارزات انتخاباتــی و از آغــاز دوره ســکوت الــی یــک ســاعت قبــل از رشوع
پروســه رای دهــی در کمیســیون هــای والیتــی کمیســیون مســتقل شــکایات انتخاباتــی ثبــت مناییــد.
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در صورتیکه شخصی از تصمیم کمیسیون والیتی شکایات راضی نباشد ،چه اقدامی می تواند؟
در صورتیکــه شــخصی از تصمیــم کمیســیون والیتــی شــکایات راضــی نباشــد ،میتوانــد شــخصا و یــا از طریــق مناینــده اش شــکایت
اســتینافی خــود را در کمیســیون مرکــزی شــکایات طــی ســه روز کاری بعــد از نــر تصمیــم کمیســیون والیتــی بــه ثبــت برســاند.
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