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ﺍﻭﻝ ﺍﭘﺮﯾﻞ 2014
رھﻨﻤﻮد ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻤﮕﺎﻧﯽ در دورۀ ﺳﮑﻮت ) 48ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز رای دھﯽ(
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ ﺳﻮم ﻣﺎده  50ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻣﺎده ﻧﮭﻢ ﻻﯾﺤﮫ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ﯾﯽ در دوران
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،زﻣﺎن رﺳﻤﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﺎﻣﺰدان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری و ﺷﻮرا ھﺎی وﻻﯾﺘﯽ  48ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ
از آﻏﺎز رای دھﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﻋﺖ  7ﺻﺒﺢ روز  16ﺣﻤﻞ  1393ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ و در روز رای دھﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری و ﺷﻮرا ھﺎی واﻻﯾﺘﯽ و طﺮﻓﺪاران آن ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ھﺪف از ﺗﻮﻗﻒ  48ﺳﺎﻋﺘﮫ ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،دادن زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ رای دھﻨﺪﮔﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آراﻣﺶ
ﺧﺎطﺮ ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺎن را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ رای ﺷﺎن در ﺻﻨﺪوق ھﺎی رای ﺣﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺎن ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر و اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ھﺎی وﻻﯾﺘﯽ را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ روﻧﺪ ھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ از
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺎﻣﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺗﻮﻗﻊ دارد ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻻﯾﺤﮫ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ﯾﯽ در دوران
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻟﻒ ،ﻣﻮاردی ﮐﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﺎپ ،ﭘﺨﺶ و ﻧﺸﺮ آن ھﺎ ﺧﻮد داری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
 .1ﺑﺮوﺷﻮرھﺎ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﭘﻮﺳﺘﺮ ھﺎ و ﮐﻠﯿﭗ ھﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان؛
 .2ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان و ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎن/ھﻮاداران آﻧﺎن؛
 .3ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان در راﺑﻄﮫ ﺑﮫ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐﺎری ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﺸﺨﺺ؛
 .4اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﻓﺘﺘﺎح ﯾﺎ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از ﭘﺮوژه ھﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان؛
 .5ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ژاﻧﺮ ھﺎی طﻨﺰی ،ﮐﺎرﺗﻮن ﯾﺎ ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر ھﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان؛
 .6ﭘﯿﺶ داوری ھﺎ راﺟﻊ ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﺖ رأﯾﺪھﯽ و روﻧﺪ ﺷﻤﺎرش آراء؛
 .7ﭘﺮﺳﯿﺪن دﯾﺪﮔﺎه ھﺎ و اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ ھﺎی ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ و ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﺸﺨﺺ؛
 .8ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﺣﺴﺎﺳﺎت و اﻣﻨﯿﺖ رواﻧﯽ رای دھﻨﺪﮔﺎن را ﻣﻐﺸﻮش ﻣﯽ ﺳﺎزد؛
 .9ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی رﺳﺎﻧﮫ ﯾﯽ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﮫ اﻧﺘﺸﺎر آن در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ آﺷﻮب و ﯾﺎ
اﻏﺘﺸﺎش اﻓﮑﺎر ﻋﺎﻣﮫ را در ﭘﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
.10ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ رای دھﻨﺪﮔﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را از رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﺻﻨﺪوق ھﺎی رأﯾﺪھﯽ
در ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﺤﻼت رأﯾﺪھﯽ دﻟﺴﺮد ﯾﺎ ﺑﯿﻤﻨﺎک ﻣﯿﺴﺎزد؛
.11دﯾﺪﮔﺎه ھﺎ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ھﺎی ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ و ﯾﺎ ارﻗﺎم ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻏﯿﺮ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪه ﺟﮭﺖ ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﻮدن اﻓﮑﺎر ﻋﺎﻣﮫ؛

.12ﻧﺸﺮ و ﭘﺨﺶ ﺗﮑﺮاری ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ،ﯾﺎ ﻓﺮآورده ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از دوره ﺳﮑﻮت ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن آﻧﺎن ﺑﮫ وﯾﮋه در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺻﻮﺗﯽ
و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﺸﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
.13اراﺋﮥ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﯾﺎ اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ،ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ھﺎ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان؛
ب  -در ﺻﻮرت رخ دادن ﺣﺎدﺛﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﮐﮫ ﺟﻨﺒﮫ ی اﺧﺒﺎری ﺣﺎد و ﺣﺎﯾﺰ اھﻤﯿﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ،آن را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دھﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺪ.
ﻣﻮارد و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻤﮕﺎﻣﯽ در دوره ﺳﮑﻮت ﺑﮫ ﻧﺸﺮ و ﭘﺨﺶ آن اﻗﺪام ﮐﺮده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ:
 -1ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﮔﺎھﯽ ﻋﺎﻣﮫ در ﻣﻮرد روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر؛
 -2ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ھﺎ و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺟﮭﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮدن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻨﺤﯿﺚ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻣﮭﻢ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳﯽ؛
 -3ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدن اھﻤﯿﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮدۀ رای دھﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ آﯾﻨﺪۀ اﯾﺸﺎن از راه
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮫ؛
 -4ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺎ و ﮔﺰارش ھﺎ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﺷﺘﺮاک ﯾﮑﺴﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان در روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت؛
 -5ﺑﯿﺎن اھﻤﯿﺖ رأﯾﺪھﯽ و ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی؛
 -6ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﮭﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮدن رای دھﻨﺪﮔﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮫ اﻧﺪاﺧﺘﻦ رای اﯾﺸﺎن در ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﯾﺎ
ﻣﺤﻼت رأﯾﺪھﯽ ؛
 -7آھﻨﮓ ھﺎ و ﺗﺮاﻧﮫ ھﺎی ﻣﯿﮭﻨﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
 -8ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮر ھﺎ؛
 -9در روز رای دھﯽ ،ﻧﺸﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ھﺎی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ،ﻣﻌﺎوﻧﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎم ھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﮫ
ﻧﻈﺎم و ﻧﺎﻣﺰدان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ھﻨﮕﺎم رای دادن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﮫ
ھﺪف ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
ج  -ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎدۀ  57ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻧﮭﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻣﺪت زﻣﺎن
ﻣﺸﺨﺺ اﻋﻼم ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،دﯾﺪﮔﺎه و ﻧﻈﺮ ھﯿﭻ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﻧﮭﺎد دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻣﺪار اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻤﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
د – رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻤﮫ ﮔﺎﻧﯽ در ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،در دوره ﺳﮑﻮت و ھﻤﭽﻨﺎن روز رای دھﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ و اﺣﺘﯿﺎط ﺟﺪی ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮده از ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﯽ روﯾﺪاد ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮد داری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﺎ از ﯾﮏ طﺮف
اﻣﻨﯿﺖ رواﻧﯽ رای دھﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺴﻮوﻻن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﮭﺎد ھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ،اﺣﺰاب و ﺟﺮﯾﺎن ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ
اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺎﻣﮫ ﻧﻈﺎرت ﯾﺎ ﻣﺸﺎھﺪه از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺻﺪﻣﮫ ﻧﺒﯿﻨﺪ و از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم از ﺧﻄﺮات ﺟﺪی
اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻧﺎاﻣﻦ آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ.

