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پیشگفتار
هنگامی که اطالعات اندرست و شایعه پراگین ها به رسعت انتشار می ایبد و حبران کووید ۱۹-بر مهه خبش های زندگی ما تأٔثری گذاش ته است ،این خالص ٔه آیفیس در
مورد 'حفظ سالمت انتخاابت در هپنای اطالعات ضد و نقیض ( ')Infodemicو یک حالت اهبام ،مجموعه ای از پیش هنادایت را در مورد چگونگی رس یدگی به چننی
موضوعات توسط هنادهای برگزار کنند ٔه انتخاابت ،هنادهای جامعه مدین ،احزاب س یایس ،انمزدان ،متویل کنندگان ،ارائه دهندگان مکک های ختنیکی و رسانه های
اجامتعی فرامه می مناید .این خالصه ،ارتباط برانمه ریزی شایعه پراگین ها برای ذینفعان انتخاابت را برجس ته ساخته و بر ارزش برانمه ریزی ارتباطات حبران در مبارزه
اب اطالعات غلط و شایعه پراگین ها تأٔکید می کند .از آجنایئ که بامیری مهه گری کووید ۱۹-هنادهای برگزار کنند ٔه انتخاابت را وادار به تغیری در اجنام معلیات ساخته
است ،مس ئولنی انتخاابت نزی شاهد تغیری رسیع در پواییی ارتباطات بوده که این امر معلومات ر ٔآی دهندگان و سواد رسانه ای را از امهیت ویژه ای برخوردار ساخته
است .این تالش ها بر این اساس یک درک اس توار است؛ این که ارتباطات و مهاکری یک تأٔثری قوی روی افزایش شفافیت و حمافظت از دمیوکرایس دارد.
هر تالیش برای تضعیف دمیوکرایس در ذات خود منفور است و تالش برای هبره برداری از حبران حصی کنوین ،چالش های بزرگی را برای انتخاابت بوجود آورده
است .آیفیس در چننی وضعیت قدم به جلو گذاش ته و در توسعه تفکر و برانمه ریزی برای هنادهای برگزار کنند ٔه انتخاابت پیش تاز بوده است .تالش ها در این
خصوص در این زمان حبراین و فراتر از آن ،نه تهنا برای مقامات انتخاابت بلکه برای مهه ذینفعان انتخاابت بس یار همم است .رشیک ساخنت دانش ،اطالعات و جتربه
پایه و اساس فعالیت های بعدی برای مبارزه اب اطالعات اندرست و شایعه پراگین ها را ببار آورده و اکرث هنادهای برگزار کنند ٔه انتخاابت در رسارس هجان ،بر امهیت
داشنت رشاک و ش بکه ها برای حفظ انعطاف پذیری برای سالمت انتخاابت تأٔکید کرده اند.
ایران هادزایبدک
عضو هیئت مدیره بنیاد بنیامللیل نظامهای انتخاابت
عضو مکیس یون مرکزی انتخاابت بوسنیا و هرزگوینا
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قدرداین
نویس ندگان این خالصه [مقاهل] از مدیر اجرائیوی سازمان نظارت رسانهای ( )MEMO 98آقای راس تو کوئزل ( ،)Rasto Kuzelمشاور خبش آس یا و اقیانوس یه
آیفیس آقای اکیل ملارگی ) ،(Kyle Lemargieرئیس ساحوی آیفیس برای رسیالناک و بنگالدش ،خامن سلجا پس یلینا ( ،)Silja Paasilinnaآمر طرح گرافیک آیفیس
آقای کیتون وان بفرین ( )Keaton Van Beverenو مس ئول ارتباطات آیفیس جاننی دایف ) (Janine Duffyبرای سهم ارزمشند آهنا در مرور این خالصه ،مصامینه
س پاس گذاری می مناید.
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خالص ٔه اجرایی
مقدمه
در حایل که مقامات انتخاابت سعی می کنند ات انتخاابت را در جراین بامیری مهه گری کووید ۱۹-بشلک امن برگزار منایند؛ ممکن است تالش های آهنا در صورت دفع
اناکیف از فضای اطالعایت پریامون انتخاابت ،تضعیف شود .اطالعات اندرست و مکپاین های شایعه پراگین که توسط ابزیگران فرصت طلب و ضد دمیوکرایس براه
انداخته می شود؛ و تشدید و اس تفاده از خسنان نفرت انگزی منحیث اسلحه ،چالش های فوری و دراز مدت را برای سالمت انتخاابت و دمیوکرایس بوجود می آورد.
تغیری در طرزالعمل های انتخاابت به ویژه به دلیل کووید ۱۹-ممکن است زمین ٔه مناس یب را برای دس تاکری اطالعات فرامه کند که این امر می تواند رآٔی دهندگان را از
حق ر ٔآی حمروم ساخته و ای به خطر مواجه سازد .اب افزایش چالش ها ،ابزیگران اقتدارگرا در سدد بزرگ منایی از این رسدرگمی ها شده و بیان روایت ها را برای
تضعیف اعامتد بر هنادها و فرایندهای دمیوکراتیک ادامه می دهند .این مقاهل روی چگونگی تأٔثری پخش اطالعات اندرست ،خسنان نفرت انگزی و اتثریات انیش از شایعه
پراگین ها توسط ابزیگران داخیل و خاریج بر اطالعات پریامون کووید ،۱۹-پیامدهای آن روی سالمت انتخاابت ،اعامتد بر دمیوکرایس و حامیت از حقوق برش از مجهل
حقوق س یایس ممترکز می ابشد.

بیان مس ئهل
تکثری اطالعات در مورد کووید ۱۹-یک حالیت را اجیاد کرده است که سازمان حصی هجان ( )WHOآن را اصطالحأٔ " "infodemicای هپنای اطالعات ضد و نقیض
می انمد؛ وضعییت که در آن افراد برای ایفنت منابع معتب و راهامنیی قابل اعامتد تالش می منایند .اگرچه اطالعایت بیش از حد و اب قابلیت متفاوت در مورد کووید،۱۹-
پیامدهای گسرتده ای را برای سالمت مردم ببار آورده است؛ بر تواانیی اجنام انتخاابت سامل در جراین این زمان یب سابقه ،نزی اثر منوده است .حفظ سالمت مردم
مس تلزم اجیاد یک سلسهل تغیریات در روندها و طرزالعمل های انتخاابت است؛ طوری که این موضوع در مقاهل خنست مجموع اطالعایت بنیاد بنی امللیل نظام های
انتخاابت در مورد کووید ۱۹-حتت عنوان "حفظ سالمت و انتخاابت" نزی حبث شده است .۱ترکییب از تغیریات همم در روند های رآٔی دهی آش نا و افزایش دشواری
ها در ش ناسایی اطالعات قابل اعامتد ،یک حمیط آسیب پذیر را برای سوء تفامه و دس تاکری ببار می آورد.
چالش های اطالعایت که از تکثری حمتواء کووید ۱۹-در بسرت انتخاابت ،نشعت می گرید؛ رصف به چالش های موجود در زمین ٔه اکهش اطالعات غلط ،شایعه پراگین
ها و خسنان نفرت انگزی می افزایند .عالوه بر اطالعات غلط  -که طبق تعریف اطالعات اندرس یت است که بدون قصد فریب تولید می شوند  -ابزیگران داخیل و
خاریج از شایعه پراگین ها و خسنان نفرت انگزی در مورد کووید ۱۹-برای منافع س یایس و تقویت احساسات ضد دمیوکراتیک اس تفاده می کنند.

ایفته های معده و پیش هنادات
این مقاهل بر ش ناسایی ،پیامدهای چالش های اعتبار اطالعات پریامون کووید ۱۹-در چرخ ٔه انتخاابت ،از مجهل دور ٔه مبارزات انتخاابیت ،تنظمی و معلیات انتخاابت و
دور ٔه پس از انتخاابت ممترکز است .درس های آموخته شده از روش های که در آن اطالعات غلط ،شایعه پراگین ها و خسنان نفرت انگزی در بسرت انتخاابت قبیل
باکر رفته است ،برای پیش بیین چگونگی تغیری و افزایش این آسیب ها توسط کووید ۱۹-اس تفاده می شود .اگرچه دخالت های دراز مدت برای اجیاد انعطاف
پذیری در برابر چالش های اعتبار اطالعات رضوری است ،در این مقاهل سعی شده است ات چالش های فوری انیش از کووید ۱۹-پیش بیین و برطرف شود.
▪ پیامدهای کووید ۱۹-بر سالمت دوران مبارزات انتخاابیت :اب حمدودیت راه های تبلیغات در جراین مهه گریی ،احزاب و انمزدان احامت اال برای دسرتیس و
بس یج ر ٔآی دهندگان به صورت آنالین حرکت می کنند .در نتیجه ،تالش های مداوم برای گسرتش نظارت بر ش بکه های اجامتعی فوریت جدیدی به
خود گرفته است.
▪ پیامدهای کووید ۱۹-بر سالمت تنظمی و معلیات انتخاابت :تغیریات اسایس در روندهای تعنی شدهای انتخاابت ،رآٔی دهندگان را ملزم به ایدگریی
اطالعات جدید می کند .در چننی رشایط ،تشخیص روش های سنیت رسکوب ر ٔآی دهندگان ممکن است برای ر ٔآی دهندگان دشوارتر شود .اشتباهات و
یب نظمی ها در اداره انتخاابت که احامت ٔل به دلیل طرزالعمل های جدید افزایش خواهد ایفت ،ممکن است روااییت از تقلب گسرتده را اجیاد کند .بعالوه ،
ممکن است ابزیگران خمالف ترس از کووید ۱۹-را برای اجیاد اختالل در ثبت انم ر ٔآی دهندگان ،سطح مزیان مشارکت در انتخاابت و ای روند انتخاابت
اس تفاده کنند.
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▪ پیامدهای کووید ۱۹-بر دور ٔه پس از انتخاابت :اطالعات اندرست در مورد افزایش مزیان آلودگی پس از انتخاابت می تواند این برداشت را اجیاد کند که
انتخاابت منی تواند اب اطمینان خاطر اجنام شود .عالوه بر این ،اطالعات غلط ای شایعه پراگین ها که از اشتباهات انیش از تغیری در طرزالعمل ها برای
تقویت روایت های تقلب هبره می برد ،می تواند منجر به تالش های اب انگزیه س یایس برای تضعیف سالمت انتخاابت ،غری قانوین جلوه دادن نتاجی ای
رشوع چالش های قانوین انخوشایند شود.
▪ پیامدهای کووید ۱۹-بر سالمت دمیوکرایس :دولت ها یک تعداد قواننی حمدود کننده برای جلوگریی از اطالعات غلط ،شایعه پراگین ها و خسنان نفرت
انگزی پریامون کووید ۱۹-را تصویب کرده اند .این قواننی ،سلس ٔهل از قواننی س نگنی موجود برای تغیریات هجاین است که در آن س یاست گذاران سعی در
جرم انگاری حمتوای مشلک زا از راه های دارند که آزادی بیان و مطبوعات را تضعیف می کند .این قواننی اغلب به روش حزیب اعامل می شوند و احزاب
و س یاس متداران دخیل در قدرت از آن هبره س یایس می برند.
اب توجه به این چالش ها ،این مقاهل تعدادی از پیش هنادات اسایس را پیشکش می کند.
هنادهای برگزار کنند ٔه انتخاابت ( )EMBابید بر حفظ اشرتاک ر ٔآی دهندگان و مشولیت آهنا  -از طریق اسرتاتژیی های ارتباطی فعال که به طور معومی اطالعات دقیق
و به موقع را به اشرتاک می گذارند و درک ر ٔآی دهندگان از روندها و طرزالعمل های جدید را افزایش می دهند  -مترکز کنند .مهچننی هنادهای برگزار کنند ٔه انتخاابت
ابید برانمه های ارتباطات حبران را تدوین و پیوند چینال های ارتباطی سنیت و رسانه های اجامتعی اب مقامات حصت عامه را در نظر بگریند.
هنادهای جامعه مدین ( )CSOابید فعالیت های نظاریت خویش را افزایش دهند ات شفافیت و پاخسگویی مقامات و هنادهای عامه را افزایش داده و اب اطالعات
اندرست و خسنان نفرت انگری مبارزه کنند.
احزاب س یایس و انمزدان ابید متعهد به اجرای مبارزات انتخاابیت عاری از خسنان نفرت انگزی و اطالعات غلط ابش ند؛ از الزامات افشای تبلیغات س یایس در رسانه
های اجامتعی و قواننی امور مایل مبارزات انتخاابیت به طور پیشگریانه پریوی کنند و پیام های پاخسگو به کووید ۱۹-را در برانمه های آگاهی عامه خویش برای رآٔی
دهندگان اجیاد کنند.
متویل کنندگان بنی امللیل و ارائه کنندگان مکک های ختنیکی ابید مضن حامیت از اصالحات قانوین و ساختاری که از گروه های به حاش یه رانده شده حمافظت می کنند
و دامن ٔه مشولیت آهنا را افزایش می دهد؛ از قواننی ای مقررایت که اطالعات اندرست ،شایعه پراگین ها و خسنان نفرت انگزی را به گونه ای جرم انگاری می کنند که
هتدیدی برای آزادی بیان و مطبوعات ابشد ،جلوگریی کنند.
رسانه های اجامتعی ابید مطمنی ابش ند که حمتوای دخالت قانوین در انتخاابت و خسنان نفرت انگزی  -هامنطوری که در معیارات و دس تورالعمل های آهنا تعریف شده
است  -برای برریس و اقدام مؤثر در اولویت قرار داده می شود .مهچننی آهنا ابید به طور متداوم ابزبیین های خمتلف را در حنو ٔه تعریف ختلفات شامل سازند .رسانه
های اجامتعی ابید به اکر اب هنادهای برگزار کنند ٔه انتخاابت و مس ئولنی حصت عامه برای انتشار گسرتد ٔه معلومات معتب در مورد مسائل حصی و انتخاابت ادامه دهند.
برای معلومات بیشرت به بس ت ٔه اکمل مقاهل های آیفیس پریامون کووید ۲۱۹-مراجعه منایید.
برای درایفت منابع بیشرت به بس ت ٔه رمهنا برای بقای دمیوکرایس آیفیس مراجعه
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مقدمه
افرادی که در جس تجوی اطالعات در مورد کووید ۱۹-هستند ،مملو از حمتوا بوده و سعی می منایند ات در مورد پیرشفت و عواقب ویروس در ماحول خویش و در
رسارس هجان اطالع حاصل منایند .در حایل که تلویزیون و رادیو منابع هممی اطالعایت ۴بشامر می روند؛ بس یاری افراد به دنبال پاخس های اضایف در فضای جمازی ای به
بصورت آنالین هستند .بسرت های رسانه های اجامتعی از افزایش هجاین در اس تفاده ۵از موتورهای جس تجو برای درایفت گزارش ها در مورد کووید ۱۹-خب می
دهند؛ ۶و رسانه های خبی آنالین به طور قابل توهجیی مزیان ابالتر از ابزدید طبیعی را مشاهده می کنند ۷.در روز های ابتدایی حبران حصی ،سازمان حصی هجان
اصطالح " "infodemicای هپنای اطالعات ضد و نقیض را راجی ساخت ات اطالعات بیش از حد  -بریخ دقیق و بریخ اندرست – را مشخص سازد؛ این امر
دسرتیس افراد به منابع معتب و راهامنیی های قابل اعامتد را در صورت نیاز ،مشلک ساخته است ۸.اگرچه پیامدهای این ابر اطالعات چند ب ُعد دارد ،اما این خالصه
روی چگونگی تأٔثری اطالعات اندرست ،شایعه پراگین ها ،خسنان نفرت انگزی و فعالیت های انآگاهانهای ابزیگران داخیل و خاریج بر ماحول اطالعات در مورد
کووید ،۱۹-و پیامدهای آن بر سالمت انتخاابت ،اعامتد به دمیوکرایس و حامیت از حقوق اسایس برش از مجهل حقوق س یایس ،مترکز منوده است.
حیت وقیت مس ئولنی انتخاابت برای اکهش چالش های حصت عامه برای برگزاری
امین انتخاابت در جراین بامیری مهه گری کووید ۱۹-فعالیت می کنند ،دستآورد
های آهنا اب وجود تالش برای اطمینان از داشنت اطالعات دقیق و معیل برای ر ٔآی
دهندگان ،اکهش می ایبد .هبار  ۲۰۲۰درگری خب های روزانه در مورد به تعویق
افتادن انتخاابت بود ۹و مس ئولنی انتخاابت بعد از یک نظرس نجی به رسعت طیف
وس یعی از تغیریات در طرزالعمل ها را اختاذ کردند که سبب تغیری در حنوه ،ماکن و
زمان ر ٔآی دهی گردید ۱۰.اب توجه به این تغیریات رسیع ،الزم است ات رآٔی دهندگان
رهامنیی قابل اعتبار در مورد حنو ٔه ثبت انم و رآٔی دهی امن درایفت منایند .اکرکنان
ابلقو ٔه حمالت رآٔی دهی برای تصممی گریی در مورد حنو ٔه اشرتاک حمفوظ در روند
انتخاابت ،به اطالعات مؤثق مشابه نیاز دارند .ترکییب از اطالعات بیش از حد و
تغیریات رسیع در فرایندهای از قبل آش نا ،زمینه سوء تفامه و سوء برداشت از
اطالعات را اجیاد منوده و می تواند پیامدهای جدی بر سالمت انتخاابت داش ته
ابشد .در مضن ،فرسایش سالمت انتخاابت می تواند اعامتد مردم بر مرشوعیت نتاجی
انتخاابت را اکهش داده و مهچننی حکومتداری دمیوکراتیک را بطور مس تقمی هتدید
کند.

شایعه پراگین ،عبارت از اطالعات غلط ای گمراه کننده ای است که
توسط مرتکبنی به هدف صدمه زدن ای هبره گریی از یک موضوع ،خلق
ای منترش می شود .ممکن است قصد اجیاد آسیب مس تقمیأٔ به مست افراد،
گروه ها ،مؤسسات ای روندها ابشد.
اطالعات اندرست عبارت از اطالعات غلط ای گمراه کننده ای است که
بدون قصد اجیاد آسیب ای پیی بردن به اندرست بودن آن ،به اشرتاک
گذاش ته می شود .در بریخ موارد ،ممکن است ابزیگران بطور ان آگاهانه اب
رشیک ساخنت آن در بنی ش بکه های مربوطه شان ادامه دهند که از
دید آهنا دقیق است.

خسنان نفرت انگزی "عبارت از "هر نوع افهام و تفعمی در گفتار ،نوش تار ای
کردار است که به شلک نفرت انگزی ای تبعیض آمزی در پیوند بر کیس یت
خشص ای گروهی ای به عبارت دیگر ،بر اساس دین ،قومیت ،ملیت،
نژاد ،رنگ ،تبار ،جنسیت ای عامل هوییت صورت می گرید( ".سازمان
ملل متحد)
چندین الیه در اجیاد اطالعات ضد و نقیض ای اهبام اطالعات ) (infodemicشامل استند .خنست ،مردم اب جحم عظمیی از اطالعات از طیف وس یعی منابع روبرو
استند .مشالکیت که این س یالب را هجت دهی می کند اب مکبود دانش و اتفاق نظر در مورد ویروس و انتقال آن حیت در میان منابع معتب حصت عامه ،بزرگ منایی می
شوند .بریخ از افراد اب تولید و تقویت انتشار اطالعات اندرست و خسنان نفرت انگزی بر اساس دیدگاه ها و هجت گریی خود شان ،فضای اطالعات را آلوده می
سازند.
این چالش های اب مه مرتبط یک نوع آسیب پذیری را در جوامع دمیوکراتیک بوجود آورده است که ابزیگران ضد دمیوکرایس از قبل به دنبال هبره گریی از آن بر آمده
اند .در خبش زیر شواهد زایدی وجود دارد که نشان می دهد فعالیت های نفوذی خاریج و وابس ته به دولت از اطالعات اندرست و تبلیغات در مورد کووید۱۹-
اس تفاده منوده ات اهداف س یایس و جیوپولیتیکی ضد دمیوکرایس خویش را تقویت منایند .ابزیگران داخیل و خاریج مهچننی از ترس و رسدرگمی در مورد کووید۱۹-
برای تروجی تعصب و اجیاد نفرت در بنی جامعه برای نیل به اهداف س یایس خویش اس تفاده می کنند .آهنا اغلب از اتکتیک های فریبنده برای تقویت روایت های تفرقه
انگزی و قطیب شدن جامعه اکر می گریند.

رشیک ساخنت رسیع و گسرتدهای خسنان نفرت انگزی ،اطالعات غلط و شایعه پراگین ها در زمینه مهه گریی کووید ۱۹-اب اس تفاده از هامن چالش های سیس امتتیک و
ش ناخته شدهای موجود قبل از کووید ،۱۹-تقویت می شود .برای مثال:
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در صوریت که خبنگاران به طور مس تقل و در فضای امن فعالیت کرده نتوانند؛ ای اگر آهنا نتوانند حتقیقات دقیق اجنام دهند ،ممکن است مردم عام به منابع
اطالعایت مشکوک مراجعه منوده ای ابزیگران خوب و بد را از مه تشخیص کرده نتوانند.
سطح سواد دجییتایل و رسانه ای افراد بر تواانیی آهنا در زمین ٔه تشخیص اطالعات معتب از اطالعات غلط ای شایعه پراگین ها ،تأٔثری می گذارد.
عدم متویل مایل مبارزات انتخاابیت ای مقررات ضد فساد و نظارت پریامون اس تفاد ٔه ابزیگران س یایس داخیل از رسانه های اجامتعی ،برای آهنا اجازه داده ات
از اتکتیک های معافیت از جمازات پریامون نرش اطالعات اندرست و خسنان نفرت انگزی ،اس تفاده کنند.
مشوق های مایل برای اجنام اکرزارهای پخش اطالعات اندرست به منظور رس یدگی به کت ٔهل عظمیی از خماطبان ،فضای اطالعات را بیشرت آلوده می کند.
شاکف های اجامتعی که از قبل وجود داش ته اند ،اهداف ساده ای را برای هبره برداری توسط ابزیگران س یایس و عقیدیت اجیاد می کند.

آیفیس ابتاکری را برای تقویت سواد دجییتایل مربیان و
دانش آموزان در پاخس به اطالعات غلط و روایت های
اندرست پریامون کووید ۱۹-طرایح کرد .در ماه اپریل
آیفیس یک س میینار انرتنییت ) (webinarدو خبشه حتت
عنوان "اطالعات غلط و مهه گریی :چگونه می توان
خود را از الکهبداری در اینرتنت حمافظت کرد" را برای
ش بکه  ۳۰پوهنتون مهاکر خویش در رسارس اوکراین راه
اندازی منود .در این س میینار در مورد فهم درست از
مدل های کنوین انتشار و مرصف حمتوای دجییتایل و
مهچننی ابزارهای مورد اس تفاده برای دس تاکری افاکر
معومی به مربیان معلومات ارائه شد .این س میینار مربیان
را اب ناکت معیل برای ش ناسایی روایت های اندرست و
اطالعات غلط در طی مهه گریی آماده کرده اند.

مهه این عوامل برای ادامه فعالیت ها در جراین مهه گریی کووید ۱۹-ممکن است این وضعیت را
تقویت کند .بس یاری از رسانه های صویت و تصویری ،در طی مهه گریی ،تعداد زایدی از خبنگاران
را به دلیل فشار مایل مرخص و به اکر شان پااین داده است ۱۱.ابزیگران فرصت طلب مهچننی
خماطبنی ش بکه های اجامتعی را اب شایعه پراگین در مورد کووید ۱۹-برای سودجویی از تبلیغات پویل،
فریب داده اند.
در این مقاهل به طور خالصه الیه های خمتلف چالش های اعتبار اطالعات در جراین بامیری مهه گری
کووید ۱۹-مورد حبث قرار خواهد گرفت .در ابتدا اطالعات اندرست و خسنان نفرت انگزی فردی
پریامون ویروس به برریس گرفته می شود .سپس به برریس فعالیت های تأٔثریگذار داخیل پرداخته
خواهد شد که ابزیگران وابس ته به دولت به چه شلک اب مست دهی اطالعات غلط بسوی مردم خود
و چرخش روایت های تقس می جامعه ،از مهه گریی به نفع س یایس خویش اس تفاده می کنند .بدنبال
آن چگونگی اس تفاد ٔه ابزیگران خاریج از کووید ۱۹-برای گشودن جهبه جدید در جنگ اطالعایت
علیه رقبای دمیوکراتیک خویش ،نزی مورد حتلیل و جتزیه قرار خواهد گرفت .اب توجه به این پیشینه،
این مقاهل پیش از ارائه پیش هنادات برای اکهش آسیب های احامتیل ،ایفته های معدهای را بیان می
کند که بنی اطالعات اندرست ،کووید۱۹-و انتخاابت ارتباط برقرار می کند.

اطالعات اندرست و خسنان نفرت انگزی در پیوند به کووید۱۹-
اطالعات اندرست در پیوند به کووید ۱۹-که از طریق رسانه های اجامتعی منترش می شود ،یک پدیده اکم اال مستند است ۱۳.رسانه های اجامتعی از مجهل فیس بوک،
یوتیوب و تویرت مهه پالییس های جدیدی را اختاذ کرده اند ،زیرا آهنا اب انتشار اطالعات اندرست و گمراه کننده در مورد کووید ۱۹-در صفحات خویش مبارزه می
کنند ۱۴.به هامن رویش که اطالعات اندرست در مورد جنبه های حصی کووید ۱۹-از طریق اکوسیس مت های اطالعایت در حال انتشار است؛ که اغلبأٔ از طریق رسانه
های اجامتعی دسرتس گسرتده پیدا می کنند  -اطالعات اندرست در مورد انتخاابت نزی به مهنی شلک صورت می گرید .هامنطور که اک برران حمتوایت را  -بدون ترکییب
از انگزیه ها ،ترس ،عقیده ،تعصب و متایل به سودمندی آهنا – به اشرتاک می گذارند؛ تصاممی آهنا در مورد چزی های که در ارتباط اب رآٔی دهی در انتخاابت در
جراین کووید ۱۹-رس و صدا اجیاد می کند ،نزی در معرض هتدیدات مشابه قرار می گرید.

هامنطور که اک برران حمتوایت را  -بدون ترکییب از انگزیه ها ،ترس ،عقیده ،تعصب و متایل به سودمندی آهنا – به اشرتاک می گذارند؛ تصاممی آهنا در مورد
چزی های که در ارتباط اب رآٔی دهی در انتخاابت در جراین کووید ۱۹-رس و صدا اجیاد می کند ،نزی در معرض هتدیدات مشابه قرار می گرید.
به عنوان مثال :اطالعات غلط در مورد کووید ۱۹-در سومایل و نیجرای ،مسولنی انتخاابت را وا داش ته است ات اظهارات شفاف را به مردم ارائه منایند .هناد میل برگزار
کنند ٔه انتخاابت در سومایل اب انتشار یک تویت ،ادعاهای مبین بر به اتخری افتادن انتخاابت به دلیل کووید ۱۹-را تکذیب منود؛ ۱۵زماین که آهنا این توضیحات را صادر
کردند ،گزارش ها در این مورد قب اال در رسانه های آنالین پخش شده بودند ۱۶.اگرچه منبع چننی روایت ها در نیجرای انمشخص بود ،ویل هناد میل برگزار کنند ٔه
انتخاابت آن کشور اب نرش یک پیام رمسی ،اذعان منود که ابزیگران رقیب اعالمی ٔه مس ئولنی انتخاابت در مورد به تعلیق در آمدن روند ثبت انم ر ٔآی دهندگان در مناطق
مشخص را جعل منوده اند۱۷.
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در حالیکه خسنان نفرت انگزی و فتنه انگزیی اغلب در فعالیت های نفوذی گسرتدهی داخیل و خاریج منحیث یک اسلحه به اکر می رود – این موضوع در خبش
های بعدی حبث شده است  -خسنان نفرت انگزی فردی نزی معیقأٔ مشلکزا می ابشد .در بسرت انتخاابت ،خسنان نفرت انگزی می تواند اب تأٔثریگذاری بر تواانیی مشارکت
جوامع خمتلف ،سالمت انتخاابت را تضعیف کند که این امر سبب فرسایش حقوق اسایس س یایس آهنا و احنراف از نتاجی دمیوکراتیک می شود .ابزیگران از کووید۱۹-
مبنظور تولید روایت های جدید نفرتزا و سوء اس تفاده از روایت های موجود به طریق ٔه اس تفاده می کنند که انمزدان ،ر ٔآی دهندگان ،مس ئولنی انتخاابت ،هنادهای
جامعه مدین و خبنگاران  -به ویژه در کشورهای اب سابقه اختالفات بنیالامردمی و منازعات انتخاابیت – ترسانده بتوانند .برای جوامع لیبال که برای اجیاد یک
س یاست فراگری و مبتین بر حقوق برش تالش می کنند ،گفتار نفرت انگزی اب اجیاد ،تقویت ای حتکمی حس "دیگر بودن" یک چالش اسایس را ببار می آورد .به طور
مثال :در پیی کووید ۱۹-رویدادهای خسنان نفرت انگزی و آزار و اذیت ضد آس یایی در فضاهای آنالین و آفالین در کشورهای هجان افزایش ایفته است ۱۸.بریخ از
هماجرین آفریقایی در چنی اخراج شده و حتت قرنطینه و آزمایش های خودرسانه قرار می گریند؛ زیرا ترس از حیات دوابره ویروس موجب جتدید حیات بیگانه هرایس
می شود ۱۹.اب افزایش تعداد خماطبنی آنالین در رشایط حمدودیت های ماندن در خانه ،خماطبنی برتری طلب سفیدپوست در یک بسرت پیام رساین رمزگذاری شده در
تلگرام ،نزی افزایش ایفته اند و از کووید۱۹-به عنوان روایت اس تخدام اس تفاده می کنند۲۰.
انبرابری جنسییت و زن س تزیی بر این چالش ها افزوده است .این یک امر مستند است که خشونت های خانوادگی مبتین بر جنسیت در هنگام آفات طبیعی
افزایش می ایبد؛ زیرا زانن ممکن است یک مدت طوالین درگری آزار دهندگان خود ابش ند ۲۱.کووید ۱۹-هیچ تفاویت را اجیاد منی کند .به عنوان مثال :فرانسه و لیتوانیا
به ترتیب  ۳۲در صد و  ۲۰در صد افزایش در خشونت علیه زانن را گزارش کرده اند ۲۲.در ماحویل که افراد وقت بیشرتی را در اینرتنت می گذرانند ،رسانه های
اجامتعی و ویب سایت های که خشونت و آزار جنیس را به مثاب ٔه یک رسگرمی برای مردان تروجی می دهد ،در اجیاد این حمیط انامن برای زانن دخیل اند .آیفیس در
مقاهل خویش پریامون "خشونت علیه زانن در انتخاابت ( ")VAWEارتباط انمطلویب بنی خشونت خانوادگی ،آزار جنیس و خشونت جنیس  -بصورت آنالین و آفالین
 و مشارکت س یایس زانن را برقرار کرده است ۲۳.در بس یاری از کشورها ،زانن سواد مکرتی نزی دارند ۲۴و دسرتیس حمدود بر وسایل دجییتایل ۲۵تواانیی آهنا در بهدست آوردن اطالعات دقیق را حمدود می کند .مقاهل بعدی این مجموعه ،پیامدهای کووید ۱۹-بر مشولیت دمیوکراتیک را در بر خواهد گرفت.

فعالیت های نفوذی داخیل
ابزیگران داخیل و خاریج به طور فزاینده ای در اس تفاده از اطالعات اندرست ،خسنان نفرت انگزی و تبلیغات برای سوء اس تفاده از ترس و شاکف های موجود در
جامعه برای پیشبد اهداف ضد دمیوکراتیک خویش ،همارت کسب کرده اند .آهنا ممکن است این اهداف را اب اجیاد حمتوای منعکس کنند ٔه روایت آهنا ای اب تقویت روایت
های دروغی از قبل در گردش ،به دست آورند.
برای ابزیگران س یایس داخیل ،انگزیه ها برای تداوم اطالعات اندرست ای گمراه کننده در مورد کووید ۱۹-ممکن است اب حماس بات س یایس مرتبط ابشد .ای ممکن آهنا
خبواهند اب آغراق آمزی ساخنت سطح تالش ها برای اقدامات حفظ سالمت مردم در دوران انتخاابت ای سوء تفامه در مورد دامنه ای ماهیت حبران ،خود را آماده نشان
دهند .به عنوان مثال :یک آژانس برریس واقعیت ها در برازیل ،چندین پیام را ش ناسایی کرده است که رواییت حزیب راجع به مکک های مثبت طرفداران برجس ته
دولت در مبارزه اب کووید ۱۹-بشمول پیام های ارائه کنند ٔه ادعاهای حصی اندرست را به پیش می برد ۲۶.در بریخ موارد ،تبلیغات دولیت از اطالعات اندرست در
مورد موفقیت حکومت در مبارزه اب کووید ۱۹-برای تقویت قدرت و مرشوعیت رژمی حامک اس تفاده می کنند .به عنوان مثال :در مرص ،تبلیغات دولیت یک رواییت را
پخش کرد که گوای کووید ۱۹-یک توطئه غریب بود که توسط رسویس های اطالعایت مرص خنیث شد و تداوی توسعه ایفت ٔه مرص اب چنی و ایتالیا به اشرتاک گذاش ته
شد۲۷.
مهچننی احامتل دارد که ابزیگران س یایس نزد خود طوری حماس به کنند که آهنا می توانند اب اس تفاده از اطالعات اندرست ،قدرت خویش را تثبیت کنند و ای برای مک
رنگ نشان دادن حبران ای ترسیع انتخاابت  -قبل از آن که مشالکت انیش از مهه گریی حمبوبیت آهنا را تضعیف کند  -مزیان مشارکت را به نفع حزب ای انمزدان خویش
تغیری دهند .به عنوان مثال :حزب حامک در لهس تان [پولند] پس از ارصار زاید جمبور شد ات مسری برانمه ریزی انتخاابت رایست مجهوری مؤرخ  ۱۰می  ۲۰۲۰را
چند روز قبل از برگزاری آن تغیری دهد .اب متایل به برگزاری انتخاابت در ارسع وقت ،حزب حامک در ابتدا خطرات حفظ سالمت مردم را اندیده گرفت و سپس سعی
کرد ر ٔآی دهی از طریق پست را قبل از به تعویق انداخنت انتخاابت ،به جعهل در رسارس کشور براه اندازد .عالوه بر آن بریخ از حتلیلگران اظهار داشتند كه رئیس
مجهور برازیل جائر بولسوانرو ( )Jair Bolsonaroدر حال اجنام یك اکرزار هامهنگ اطالعات اندرست برای مبا كردن خود از تأٔثریات اقتصادی کووید ۱۹-می
ابشد۲۸.
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حماس بات س یایس که ابزیگران داخیل را به اجیاد ای تداوم روایت های اندرست در مورد وضعیت حصت عامه و آمادگی های انتخاابیت به منظور سودجویی س یایس،
سوق می دهند؛ یک تنشی است که اب نزدیک شدن اترخی انتخاابت ادامه خواهد ایفت .در مههی موارد ،یک توازن دقیق بنی امهیت انتخاابت از یک سو و نگراین
های مرشوع برای سالمت مردم از سوی دیگر ،برقرار است .تصمامیت ابید ساختاری و مشوریت ابشد ،نه این که به صورت مؤقت و اب انگزیه س یایس گرفته شود.
ابزیگران س یایس که می خواهند مالمیت را از رس خود دور کنند و ای در بدترین حالت اب انگزیه های اکرثیت ابزی کنند ،ممکن است ترکییب از خسنان نفرت انگزی و
اطالعات غلط را برای افزایش تنش بنی اقوام ای بنی جامعه بصورت معدی به اکر گریند .یک گردهامیی در یک مرکز رویدادهای اسالمی در اواسط ماه مارچ در هند،
برای گسرتش کووید ۱۹-مقرص دانس ته شد ،ابوجودی که سایر جامعت های مذهیب نزی در لغو اجامتعات بزرگ ای معیل کردن تدابری حصی حمافظیت در آن زمان کواتهی
کرده بودند .اب افزایش تعداد موارد مرتبط به این گردهامیی ،هش تک هجاد علیه کروان ( )CoronaJihad#در رسانه های اجامتعی مهراه اب پیام های آغاز شد که لک
جامعه مسلامانن را مس ئول انتشار ویروس می دانست .این هش تگ تقریب اا  ۳۰۰هراز مرتبه ظاهر شد و بیش از  ۳۰۰میلیون نفر به طور ابلقوه آن را مشاهده
كردند ۲۹.این شعار قطیب که توسط رسانه های سنیت تقویت شد ،تعصب در برابر یک جامعه اقلیت از قبل حمارصه شده را بیشرت تقویت کرده است ۳۰.یک فعال
حقوق برش به نویس ندگان چننی پیام داد" :ما توسط دو ویروس مورد محهل قرار گرفته امی؛ کووید ۱۹-در هنایت هببود می ایبد .اما خطرانک تر ،ویروس مهگاین است.
این زمان بیشرتی طول خواهد کش ید ات از بنی برود ".گفتار نفرت انگزی می تواند به راحیت منجر به تنش های بنی جامعه شود و زمینه مناسب را برای ادامه خشونت
پس از قرنطینه اجیاد کند .هبره برداری س یایس از این روایت ها در طول مبارزات انتخاابیت آینده می تواند جوامع اقلیت را به اهداف ابلقوه ای برای خشونت انتخاابیت
تبدیل کند.
"ما توسط دو ویروس مورد محهل قرار گرفته امی؛ کووید ۱۹-در هنایت هببود می ایبد .اما خطرانک تر ،ویروس مهگاین است .این زمان بیشرتی طول
خواهد کش ید ات از بنی برود".
پیامدهای مرگ و زندگی انیش از کووید ۱۹-به تقس امیت اجامتعی موجود دامن می زند .در
رسیالناک ،پااین زندگی در خط مشی معومی س یایس شده است .توجهیات مشکوک حصت عامه
حیت برای جوامع مذهیب که امهیت زایدی برای دفن کردن مرده های می دهند ،اس تفاده شده و
جمبور به سوزاندن مرده ها می شوند .رهبان جوامع اقلیت ها انراحیت خویش را مبین بر این
دس تورالعمل که هیچ ریشهای در راهامنیی های سازمان حصی هجان ای سایر آژانس های معتب
حصی بنی امللیل ندارد ،ابراز داش ته اند .این اقدام به عنوان یک حرکت برای حامیت از اکرثیت
جامعه در آس تانه انتخاابت پارملاین تلقی شده است که اب توجه به بامیری مهه گری موقت اا به تعویق
افتاده است۳۱.

فعالیت های نفوذی خاریج
اند۳۲.

روس یه و چنی به وضوح کووید ۱۹-را در فعالیت های نفوذی خاریج خویش شامل کرده
اب ظهور بامیری مهه گری کووید ۱۹-این هتدید گسرتش ایفته است که اطالعات اندرست و
تبلیغات ،حبران حصی را ابزاری ساخته و آن را در خدمت برانمه های جیوپولیوتیک و ضد
دمیوكراتیك قرار داده است .بریخ از حتلیلگران هشدار داده اند كه از این امر برای اخالل در
انتخاابت ای یب اعتبار ساخنت آن اس تفاده خواهد شد۳۳.

آیفیس ،در منطقه آس یا و اقیانوس یه ،اب گروه های جامعه
مدین یکجا اکر منوده ات ظرفیت آهنا را در مقابهل اب اطالعات
غلط ،شایعه پراگین و نفرت زایی انیش از حبران کووید،۱۹-
بلند ببد .آیفیس بیش از  ۱۰۰سازمان و  ۳۰۰فعال مدین را
در مورد چگونگی دستیایب به اطالعات دقیق ،منابع متقابل
برای تأٔیید حصت و تفکر انتقادی و تشخیص جانبداری در
گزارش دهی ،آموزش داده است .این آموزش های مبتین بر
برانمه مهچننی به چگونگی مقابهل اب خسنان نفرت انگزی نسبت
به جوامع بدانم ای به حاش یه رانده شده و مقرص دانس ته شده
و متحد کردن افراد مورد محهل آنالین پرداخته اند .تعامل
متداوم اب این ش بک ٔه سازمان های آموزش دیده مهچننی مترکز
بر تأٔثری دراز مدت اطالعات اندرست ،خسنان نفرت انگزی
کووید ۱۹-و مکپاین های انسجام و فراگریی اجامتعی را شامل
می شود.

مث ٔل :یک نگراین معده وجود دارد که دولت روس یه سعی خواهد کرد ات تالش های مستند دخالت در انتخاابت را این ابر در حبران کووید ۱۹-اب خلق کردن یک
روایت  -که گوای جوامع دمیوکراتیک منی توانند به اندازه اکیف اب این حبران مبارزه کرده ای انتخاابت را اب خیال راحت برگراز کنند  -تکرار مناید .این اتکتیک در فرانسه
توسط رسانه های رویس اب تشدید روایت های مبتین بر ملوث شدن اکرکنان مراکز رآٔی دهی به کووید ۱۹-در جراین انتخاابت ماه مارچ این کشور ،منایش داده
شد ۳۴.حتلیلگران متعدد بر این ابور اند که دولت روس یه به دنبال تقویت روایت های اندرس یت است که از قبل در میان خماطبنی داخیل پخش شده است ۳۵.اتکتیک
های اس تفاده شده قبیل توسط روس یه نشان می دهد كه یك مکپاین چند جانبه در مورد مهه گریی ممكن است از رسانه های خبی رمسی و مهچننی از ش بکه های
غریرمسی مانند  bots،trollsو  blogsبرای گسرتش و تقویت اطالعات اندرست در مورد مهه گریی اس تفاده كند.
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اب این حال ،وضعیت کووید ۱۹-به رسعت در حال تغیری است و ممکن است بر چگونگی گسرتش چننی مکپاین های اطالعات اندرست و جذابیت آهنا تأٔثریگذار ابشد.
از ماه می سال  ،۲۰۲۰روس یه به مرکز کووید ۱۹-در اروپا تبدیل شده است ۳۶و یکی از ابالترین موارد اتیید شده کووید ۱۹-در سطح هجاین را دارد ۳۷.این تعداد
رسسام آور مبتالاین و بسرتی شدن افراد لکیدی نزدیک به پوتنی از ابعث کووید ۱۹-ممکن است رویش را که کرملنی در ماه های آینده برای اطالعات اندرست در
مورد کووید ۱۹-اس تفاده می کند ،تغیری دهد۳۸.
اب این حال ،اولنی اقدام دلچسب نبود .در جنوری  ،۲۰۲۰دولت روس یه به دنبال یب اعتبار ساخنت پامین آتالنتیک شامیل (انتو) ۳۹و لیتوانیا ،۴۰اطالعات اندرست
پریامون کووید ۱۹-را در بنی خماطبنی اروپای رشیق ترغیب کرد .اکرش ناسان معتقد بودند که مقامات رویس در عقب اطالعات اندرست مبین بر مثبت بودن آزمایش
یک رسابز امریاکیی انتو در لیتوانیا قرار دارند .در ماه مارچ منابع خبی طرفدار روس یه در این کشور مهچننی تبلیغ کردند که حبران حصت عامه ابعث شده ات مقامات
لیتوانیا رسانه های طرفدار روس یه را تعطیل کنند۴۱.
روس یه مهچننی مظنون است که روایت های اندرس یت را برای حتریک خشونت و هبره گریی از خطاهای اجامتعی ،به پیش می برد .انتشار اطالعات اندرست ظاهر اا
از طرف وزارت حصت اوکراین در مورد ابزگشت پناهندگان مبتال به کووید ۱۹-در اواخر ماه فبوری ،منجر به شورش در شهر ( )Novi Sanzharyاین کشور
شد که در نتیجه آن چندین شهروند و پلیس زمخی شدند ۴۲.رسویس امنییت دولت بلژیک ( )VSSEهشدار داده است كه سازمان های افراطی در بلژیك از
اطالعات اندرست و شعارهای احساسایت در مورد بامیری مهه گری کووید ۱۹-برای سوق دادن مردم علیه یكدیگر اس تفاده می كنند .گزارش  VSSEبه تئوری های
توطئه در مورد گسرتش کووید ۱۹-از طریق رسانه های اجامتعی نزی اشاره دارد که بر شعار های ضد هماجرت و ضد مسلامانن مترکز دارد ۴۳.این گزارش ادامه می
دهد که این مکپاین های اطالعات اندرست پریامون کووید ۱۹-از طرف روس یه به هدف "اجیاد اختالف" و "تضعیف [غرب] و گروه های راست گرا افراطی" فعال
در رسارس اروپا از طریق پخش حمتوا به خواست روس یه به رسانه های اجامتعی منتقل می شود۴۴".
اتکتیک های فعالیت های نفوذی هجاین چنی نزی اب گسرتش مهه گریی کووید ۱۹-تاکمل ایفت .در ابتدا حزب مکونیست چنی (ح.ک.چ) دخیل مکپاین های اطالعات
اندرست در مورد ریشه و مقیاس گسرتش کووید ۱۹-اب تقلید از اسرتاتژیی های روس یه در اجیاد رسدرگمی و اختالف در فضای اطالعات بود .این تالش ها اب
اس تفاده از فضای دیپلوماتیک ،حساب های رسانه های اجامتعی دولت چنی و سایر اکانل های رسانه ای برای حتریک نظریه های توطئه و روایت های ضد و نقیض
اجنام می شود ۴۵.اظهارات خسنگوی وزارت امور خارجه چنی در مورد آوردن کووید ۱۹-توسط منایندگان ارتش اایالت متحده امریاک به چنی یک مثال بود که بشلک
وس یع انتشار ایفت۴۶.
حزب مکونیست چنی نزی از اتکتیک های مشابه اس تفاده کرده است" .هدف از معلیات اطالعایت چنی به طور معمول حامیت از یک روایت تغیریانپذیر واحد است
که این حزب را از دید مثبت نشان می دهد ... .این هدف برای یب ثبات ساخنت حمیط اطالعات نیست ،بلکه تالش می شود که بیجنگ بطور غری قابل قبول خوب
جلوه کند ۴۷".روایت ها به برتری سیس مت استبدادی چنی در زمینه همار موفقیت آمزی مشلک ۴۸و مهچننی مکک های حصی که چنی به سایر کشورها ارائه می دهد،
منتقل شده اند .فشار عظمی رسانه های دولیت و ش بکه های رسانه های اجامتعی چنی در حال تقویت این روایت است که احامت اال توسط حاکامن و احزاب استبدادی
در سایر کشورها مورد انعاکس قرار گرید ات در سیس مت حکومیت دمیوکراتیک شک اجیاد کنند .اب توجه به مزیان تالش چنی برای دخالت در انتخاابت اتیوان ،منی توان
این احامتل را رد کرد که حزب مکونیست چنی ممکن است از اطالعات اندرست پریامون کووید ۱۹-در زمینه های انتخاابیت ،به ویژه در کشورهای که چنی اب آهنا منافع
جیوپولیتیکی است ،اس تفاده کند۴۹.
در مضن و اب توجه به قدرت اقتصادی و س یایس چنی ،حزب مکونیست چنی در صدد آن است ات خود را به عنوان یک خریخواه هجاین ،به ویژه اب توجه به درک
فقدان رهبی در اایالت متحده ،جلوه داده و خماطبنی خویش را در اروپا و سایر نقاط هجان پیدا مناید ۵۰.رهبان خمالف اروپا در جمارس تان ،رصبس تان و ایتالیا از مکك
های چنی اس تقبال منوده و خباطر هتیه لوازم حصی از این کشور متجید كرده اند ۵۱.در ماه اپریل ،نیویورك اتمیز گزارش داد که به دلیل فشار دولت چنی ،احتادیه اروپا
گزارش خود را در مورد اطالعات اندرست پریامون کووید ۱۹-اصالح کرد ات در مورد این کشور نرم تر معل کند ۵۲.اب این حال ،در زمان نوشنت این مقاهل ،مکیس یون
اروپا موضع خود را تغیری داده و علن اا از چنی به عنوان منبع اطالعات اندرست انم برده و اظهار داش ته که این کشور دمیوکرایس اروپا و واکنش علیه کووید ۱۹-را
تضعیف می کند۵۳ .
دولت اایالت متحده امریاک ،به ویژه افراد ارشد ادار ٔه ترامپ ،مهچننی در تالش اند ات روایت هجاین را برای دستیایب به اهداف جیوپولیتیک حتت تأٔثری قرار دهد؛ ذلا
در اظهارات رمسی خویش کووید ۱۹-را به عنوان "ویروس چیین" ای "ویروس ووهان" اید کرده و برای پیشبد این نظریه که ویروس کروان از یک آزمایشگاه در ووهان
منشأٔ گرفته است ،علریمغ شواهد اکم اال غریقابل نتیجه ،اظهار نظر منوده اند ۵۴.ابال گرفنت این خسنان ابعث شده است که قانونگذاران خمالف و دیگران هشدار دهند که
جرامی نفرت انگزی در مقابل آمریاکاین آس یایی الاصل به احامتل قوی افزایش خواهند ایفت۵۵.
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ایفته های معده
یک طیف وس یع حتلیل ،پیامدهای گسرتده تر کووید ۱۹-و چالش های اعتبار اطالعات برای دمیوکرایس را برریس کرده است .مترکز این خالصه روی ش ناسایی
پیامدهای مشخص در مورد چرخه انتخاابت – از مجهل تأٔثریات احامتیل بر اطمینان ابالی نتاجی انتخاابت و اعامتد به فرایندها و طرزالعمل های س یایس و انتخاابیت در
دوره های قبل و پس از انتخاابت می ابشد.
از زمان اعالم مهه گریی کووید ۱۹-و ات وقت نوشنت این مقاهل ،نسبتأٔ انتخاابت مک برگزار شده است .ایفته های ذیل از دروس آموخته شده پریامون چگونگی تأٔثریات
خسنان نفرت انگزی ،اطالعات غلط و شایعه پراگین ها بر انتخاابت گذش ته ،مش تق شده است.

پیامدهای کووید ۱۹-بر سالمت دوران مبارزات انتخاابیت
از آجنائیکه سایر راه های تبلیغایت در جراین مهه گریی کووید ۱۹-حمدود است ،احزاب و انمزدان به طور فزاینده ای به مبارزات آنالین روی می آورند و برای
رس یدن به ر ٔآی دهندگان از طریق ش بکه های اجامتعی معل می کنند .اب توجه به این که مقررات اس تفاده از رسانه های اجامتعی در جراین مبارزات انتخاابیت در
بیشرت کشورها جدید استند و مهچننی نظارت بر تبلیغات س یایس در رسانه های اجامتعی نزی حمدود است ،ممکن است فرصت ها برای احزاب و انمزدان برای سوء
اس تفاده از این اکانل های ارتباطی گسرتش ایبند؛ چرا که یک خبش وس یع تبلیغات بشلک آنالین صورت می گرید .هدف از نظارت به درجات خمتلف بدین معناست
که حمدودیت های ابلفعل ای حقویق اندک در مورد هزینه های تبلیغات س یایس ،گزارش هزینه ها و برریس حصت آهنا در ش بکه های اجامتعی وجود دارد.
برای مس ئولنی انتخاابت ای هنادهای نظار دولیت که در حال حارض فاقد ظرفیت ای جموز نظارت بر ش بکه های اجامتعی و پیگریی هزینه انمزدان برای تبلیغات آنالین
هستند ،احامت اال دور از تصور خواهد بود که چننی اقدامایت را در کواته مدت معیل کنند .هرچند هنادهای نظار عامه جمبور اند در طرز فکر خود پریامون چگونگی
تنظمی و اجرای اقدامات نظاریت بر هزینه های تبلیغات انتخاابیت در رسانه های اجامتعی جتدید نظر کنند؛ هنادهای جامعه مدین و روزانمه نگاران حتقیقایت ابید در
صورت لزوم در پر کردن این خالء مهاکری منایند.
اب تفاوت در قابل دسرتس بودن ابزارهای شفافیت در ش بکه های اجامتعی ،این وظیفه اتحدی مک و بیش دشوار شده است .جامع بودن ابزارها مانند برگ ٔه اعالن فیس
بوک ۵۶و گزارش شفافیت گوگل ۵۷در بنی کشورها متفاوت است و از آجنائیکه منابع موجود در رشکت های رسانه های اجامتعی به مست فعالیت های کووید۱۹-
سوق داده شده اند ،گسرتش ویژگی های شفافیت تبلیغات س یایس نزی به تأٔخری افتاده است ۵۸.رشکت های رسانه های اجامتعی ابید در مورد شفافیت تبلیغات به جلو
حرکت منوده زیرا این امر در جراین مهه گریی بس یار همم است .در مواردی که این ابزارها موجود ابش ند ای به زودی در دسرتس قرار بگریند؛ الزم نیست ابزیگران
حمیل از آن مطلع بوده ای از آن اس تفاده منایند .فیس بوک و گوگل در مشارکت اب رشاکی بنی امللیل و ذینفعان حمیل ،ابید بصورت فعاالنه در مورد اکرکرد این ابزارها،
آگاهی عامه را افزایش دهند و هنادهای جامعه مدین ،روزانمه نگاران و هنادهای نظار را در مورد حنو ٔه اس تفاده از آهنا  -به ویژه در کشورهای که انتخاابت را به زودی
از رس می گریند  -آموزش دهند.

پیامدهای کووید ۱۹-بر سالمت تنظمی و معلیات انتخاابت
در حایل که انتخاابت به دلیل کووید ۱۹-در بس یاری از کشورها به تعویق افتاده است ،قانونگذاران در حال حبث و برریس هستند که چگونه فرایندهای انتخاابت را
برای حصول اطمینان از سالمت مردم تغیری داده می توانند .آیفیس بس یاری از این تغیریات را در مقاهل اول این مجموعه در مورد حفظ سالمت در انتخاابت ۵۹به حبث
گرفته است و پیامدهای حقویق و قانوین آهنا در مقا ٔهل دوم حتت عنوان مالحظات قانوین هنگام ت ٔأخری ای تطبیق انتخاابت ۶۰حبث شده است .بس یاری از راه حل های
پیش هنادی و معیل یک تغیری اسایس را در چگونگی طرح و برگزاری انتخاابت قبیل – به مشول اقدامات برای گسرتش ر ٔآی دهی از طریق پ ُست و حبث های عامه در
مورد اماکن ر ٔآی دهی آنالین ای اب اس تفاده از یک برانمه ،نشان می دهد .رآٔی دهندگان نیاز دارند ات معلومات جدیدی را در مورد چگونگی رآٔی دهی ،تغیری در اترخی
انتخاابت ،ساعات اکری و ماکن های ر ٔآی دهی ای سایر تغیریات طرزالعمیل ،بدست آورند.
در عنی حال ،پیام های متناقض از طرف هنادهای خمتلف در یک کشور می تواند ابعث اجیاد اطالعات غلط ،رسدرگمی و ترس شود .این نوع هرج و مرج در اایلت
ویساکنسنی اایالت متحده که انتخاابت خویش را به  ۷اپریل  ۲۰۲۰برگزار کرد ،مشاهده شد .پس از عدم دستیایب به تصویب قانون برای به تعویق انداخنت انتخاابت،
وایل به جای آن ،دس تور اجرایی صادر کرد .سپس جملس قانونگذاران اایلیت که حتت کنرتل خمالفان بود ،این حمک را در دادگاه به چالش کش ید و در نتیجه یک حمک
بنیاد بنیامللیل نظامهای انتخاابت
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قضایی در آخرین حلظه راه را برای برگزاری انتخاابت ابز کرد ۶۱.این سلسهل حوادث ابعث شد ات رآٔی دهندگان ،اکرکنان مراکز رآٔی دهی و مقامات انتخاابت راهامنیی
اندیک در مورد چگونگی ادامه اکر داش ته ابش ند؛ زیرا ات روز قبل از انتخاابت مشخص نبود که آای چننی چزی اتفاق می افتد ای خری.
ماهیت یب سابقه این تغیریات لوژستیکی در طرزالعمل های انتخاابیت اسایس و از قبل آش نا ،ممکن است ابعث رسدرگمی ر ٔآی دهندگان و سایر ذینفعان انتخاابت
شود .ابزیگران رقیب احامت اال از این آشفتگی برای پخش اطالعات اندرست و تضعیف روند ثبت انم و مزیان مشارکت ر ٔآی دهندگان هبره خواهند برد .اتکتیک های
سنیت برای جلوگریی ر ٔآی دهندگان از رشکت در انتخاابت مانند رشیک کردن اترخی ای زمان اشتباه برای رآٔی دهی ای راهامنیی های مشکوک درابره حنوه ای حمل رآٔی
دهی ،تشخیص آهنا را در این زمینه دشوارتر می سازد .به عنوان مثال :وقیت رآٔی دهندگان از تغیری در طرزالعمل های رآٔی دهی آگاه ابش ند ،اما درک درس یت از
طرزالعمل های جدید نداش ته ابش ند ،پست های رسانه های اجامتعی که آهنا را برای فرس تادن رآٔی شان بطور غلط توصیه می کنند  -اتکتیکی که روس یه در جراین
انتخاابت  ۲۰۱۶آمریاک ۶۲از آن اس تفاده کرد  -ممکن است ،بیشرت قابل ابور ابش ند .از آجنائیکه پیام رساین مس تقمی از طریق رسانه های اجامتعی ،برانمه های پیام
رساین دجییتایل و پیام های کواته به طور فزاینده ای در اتکتیک های معلیات نفوذی خاریج و دولیت شامل شده است ۶۳،این پیام ها توسط ر ٔآی دهندگان از طریق
اکانل های خصویص درایفت می شود که تشخیص ای حذف آهنا را بس یار دشوار می سازد .مشخصأٔ گروهی از مردم که دسرتیس حمدود ای هیچ دسرتیس به اینرتنت
دارند ،بیشرت در معرض رسدرگمی ای آسیب قرار می گریند.
اتکتیک های سنیت برای جلوگریی رآٔی دهندگان از رشکت در انتخاابت مانند رشیک کردن اترخی ای زمان اشتباه برای رآٔی دهی ای راهامنیی های مشکوک
درابره حنوه ای حمل رآٔی دهی ،تشخیص آهنا را در این زمینه دشوارتر می سازد.
تغریات در طرزالعمل ر ٔآی دهی مهچننی این احامتل را افزایش می دهد که اشتباهات و یب نظمی ها  -که احامتالا به دلیل طرزالعمل های جدید افزایش می ایبد  -به
عنوان تقلب پنداش ته شود .این پدیده گرچه ارتباطی اب مهه گریی کووید ۱۹-نداشت ،اما در دوره انتخاابت حزب دمیوکراتیک اایالت متحده در اایلت آیووا در
فبوری  ۲۰۲۰زماین به وضوح مشاهده شد که انتواانیی سیس مت گزارش دهی نتاجی آزمایش نشده از طریق یک اپلیکیشن ابعث اجیاد تئوری های توطئه شد۶۴.
بعالوه ،ممکن است رویداد های جداگان ٔه تقلب برای ادعای سوء اس تفاده گسرتده تقویت شود .این روایت های تقلب می تواند به رسعت در ش بکه های اجامتعی
گسرتش ایبد و اعامتد به نتاجی انتخاابت و سالمت روند انتخاابت را از بنی ببد.
اگرچه تغیریات در فرآیند های رآٔی دهی به خودی خود ،مطالب اکیف برای اجیاد رسدرگمی اجیاد می کند ،اما مهه این نگراین ها اب روایت های گمراه کننده انتخاابیت
مشخص پریامون کووید ۱۹-مهراه خواهد شد .ترس از سالمت ر ٔآی دهی در نقطه اوج مهه گریی ،برای هبره گریی اب اطالعات غلط و شایعه پراگین اکم اال حمسوس
است؛ زیرا ر ٔآی دهندگان به دنبال راهامنیی در مورد اقدامات حصی هستند که در مراکز رآٔی دهی گرفته خواهد شد .برانمه های آموزش جمازی اخری که برای
مس ئولنی انتخاابت و مبارزات انتخاابیت در  ۵۰اایلت امریاک هتیه شده است ،برای چننی برانمه ها ترتیب می شوند" :هکرهای رویس می توانند فعالیت های مقامات
انتخاابیت را که از خانه اکر می کنند ،مورد هدف قرار دهند .خمالفنی می توانند شایعایت را درابره ش یوع ویروس کروان در سایت های ر ٔآی دهی منترش کنند ات مردم را
از حضور در روز انتخاابت منرصف کنند .ای آهنا می توانند مکپاین های اطالعات اندرست را آغاز و ادعا کنند که انتخاابت به دلیل ویروس به تأٔخری افتاده ای اکم ٔل لغو
شده است۶۵".
در این رشایط ،اطالعات معتب برای اکرکنان مراکز رآٔی دهی حمتی و رضوری است .اب تغیری در طرزالعمل های رآٔی دهی به ویژه اگر چننی تغیریات نزدیک به روز
انتخاابت واقع شود؛ اکرکنان مراکز رآٔی دهی منی توانند آموزش اکیف را برای اجرای درست این طرزالعمل های جدید داش ته ابش ند .اطالعات غلط ای شایعه پراگین که
ابعث می شود اکرکنان مراکز رآٔی دهی احساس سلب صالحیت و در معرض خطر بودن کند ،می تواند مزیان غیبت آهنا را افزایش دهد .عالوه بر این ،اکرکنان
مراکز رآٔی دهی که به درس یت تغیریات در طرزالعمل ها را منی دانند ،ممکن است خود به عامل اطالعات اندرست تبدیل شوند؛ زیرا اطالعات ابلقوه اندرست را به
ر ٔآی دهندگان منتقل می کنند.
اب توجه به چالش های اعتبار اطالعات ،برانمه های آگاهی دهی در مورد کووید ۱۹-برای ر ٔآی دهندگان ،هنادهای انتخاابیت ،جامعه مدین و احزاب س یایس بس یار
حیایت است .حیت قبل از تعینی اترخی پالن جمدد انتخاابت ،مهه ذینفعان انتخاابیت که در ارائه اطالعات برای رآٔی دهندگان سهمی استند ،ابید منابع خود را تأٔمنی و
اسرتاتژیی های ارتباطی خود را بطور فعاالنه برانمه ریزی کنند ات از رس یدن اطالعات معتب به رآٔی دهندگان اطمینان حاصل شود و این تالش ها می تواند به حمض
روشن شدن اوضاع در مورد زمان و حنو ٔه برگزاری انتخاابت ،معیل شود .بطور لکی ،این تالش ها ابید اب ر ٔآی دهندگان و اکرکنان مراکز رآٔی دهی افهام و تفهمی شود
ات ترس آهنا نسبت به اختاذ اقدامات اکیف برای حفظ سالمت آهنا تسکنی شده و مطمنی ابش ند که آهنا معلومات الزم برای اجنام وظایف شان در روز انتخاابت برای
شان تفهمی شده است.
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عالوه بر برانمه ریزی ارتباطات اسرتاتژییک و فعال ،مقامات انتخاابیت ابید برانمه های
ارتباطات حبران را تدوین کنند ات در صورت رشوع روایت های غلط ای گمراه کننده بتوانند به
آهنا پاخس مناسب ارائه کنند .این برانمه ها ابید چینال های ارتباطات داخیل هنادهای برگزار
کنند ٔه انتخاابت ،چگونگی هامهنگی آهنا اب سایر هنادهای دولیت و ذینفعان انتخاابت و مهچننی
حنوه و گزارش دهی حمتواء مشلک زا به مقامات ذیصالح را به صورت خالصه توضیح مناید۶۶.
برانمه های آموزیش برای اکرکنان مراکز رآٔی دهی و مس ئولنی انتخاابت ابید در برگرینده
چالش های ابشد که ممکن است از اطالعات اندرست ،شایعه پراگین ها و خسنان نفرت انگزی
در مورد کووید ۱۹-انیش شود – مهچننی روی مؤثریت برانمه ها نزی تأٔکید صورت گرید که
در صورت وقوع ،کدام برانمه ها مفید و کدام برانمه ها آسیب پذیر اند.

حبث و تبادل نظر بنی هنادهای برگزار کنند ٔه انتخاابت اب داشنت
سوابق خمتلف از امهیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا مس ئولنی
انتخاابت می توانند از مهتااین خویش که در رشایط دشوار
تصاممی و تنظامیت دشوار می گریند ،بیاموزند.

برانم ٔه ساحوی آیفیس برای اروپا ( IFES’ Regional
 )Europe programیک گروه اکری هنادهای برگزار کنند ٔه
انتخاابت را اجیاد کرده است که در مقابهل اب چالش های ارائه
شده توسط رسانه های اجامتعی و اطالعات اندرست پریامون
انتخاابت که اب مهه گری شدن بامیری تشدید شده اند ،ختصص
احامت ٔل در کشورهای استبدادی و نمیه استبدادی که انتخاابت برگزار می کنند ،اطالعات
دارد .اب راه اندازی این گروه اکری بشلک جمازی در ماه می
ن
اندرست برای خماطبنی داخیل به مقصد پریوزی های انتخاابیت بشلکی هدایت شود که  ۲۰۲۰نزدیک به  ۵۰مقام انتخاابیت از  ۱۳کشور در بالک
سالمت ر ٔآی دهندگان را به خطر بیندازد .مکیس یون انتخاابت بنگالدش انتخاابت میان دوره رشیق و ابلاکن غریب اب مه مجع شده و یک جممتع را برای حبث
ای در اواخر مارچ  ۲۰۲۰را قبل از وقت مؤعد برگزار کرد و نتیجه آن پریوزی انمزد حزب در مورد چالش اطالعات غلط و شایعه پراگین ها در مورد
حامک اب مزیان مشارکت  ۵در صد رآٔی دهندگان از ابعث ترس از انتقال کووید ۱۹-و ادعاهای انتخاابت در جراین بامیری مهه گری کووید ۱۹-فرامه منوده است.
۶۷
ارعاب خمالف بود .هرچند لهس تان از آن زمان انتخاابت خود را به تعویق انداخته و نرخ گروه اکری زمینه های الزم را برای ادامه ایدگریی مهتااین،
های رسسام آور آلودگی به ویروس کروان در روس یه این اماکن را برای دولت فرامه منی کند ات ارتقای ظرفیت و توسعه روش های خوب به هنادهای برگزار
دامن ٔه مهه گریی را تکذیب کند؛ فشار اولیه این دولت ها برای برگزاری انتخاابت برحسب کنند ٔه انتخاابت ارائه می دهد.
معمول در روزهای ابتدایی مهه گریی ،نشان دهنده انگزیه های س یایس ابزیگران داخیل  -خصوص اا متصدایین است که قصد تقویت قدرت خویش را داش ته و می
خواهند ات مزیان حبران را انچزی جلوه دهند.
مهچننی افزایش در اس تفاده از رسانه های اجامتعی و اطالعات اندرست پریامون کووید ۱۹-ظرفیت رسانه های اجامتعی را برای برریس رسیع حمتوای مربوط به کووید-
 ۱۹مورد آزمایش قرار داده است .جمراین کنرتول حمتوا به دلیل انامن بودن حمل اکرشان به خانه های شان فرس تاده شده اند و اکر کنرتول حمتوا ابید در میان نریوی
اکری جمازی توزیع می شد که بیشرت به روش های نظاریت الگوریمتی اب اثرخبشی اعامتد دارند ۶۸.اب توجه به سطح پاینی ظرفیت ،جمراین حمتوا به جای حذف حمتوای
احنراف کنند ٔه برای رآٔی دهندگان ،بیشرت روی تداخل در انتخاابت و مهچننی خسنان نفرت انگزی پریامون کووید ۱۹-مترکز دارند .اگرچه اکرثیت انتخاابت قریب به وقوع
پس اعالم کووید ۱۹-منحیث یک بامیری مهه گری توسط سازمان حصی هجان بتارخی  ۱۱مارچ  ،۲۰۲۰به تعویق افتاد؛ این امر رضورت فوری نظارت بر حمتوای
مربوط به انتخاابت را اکهش داد  -چون این اترخیها اکنون در حال برانمهریزی جمدد اند و این ظرفیت ابید دوابره افزایش ایبد.
حمققنی در ادار ٔه نظارت از حمتوایت انرتنیت ( )Stanford Internet Obervoryتعدادی از اقدامات اضایف را پیش هناد کرده اند که سیس مت های عامل می توانند برای
چنی و سایر ابزیگراین که اطالعات غلط و تبلیغات را از طریق رسانه های اجامتعی به خماطبنی خاریج اخبار می کنند ،اصطاکک اجیاد کنند .این پیش هنادات شامل
ممنوعیت تبلیغات س یایس پویل از رسانه های ثبت شده حتت قانون ثبت منایندگی های خاریج اایالت متحده است می شود که تواانیی اس تفاده از تبلیغات پویل برای
تبلیغات به خماطبنی خاریج را در رسانه های دولیت چنی حمدود می کند .ادار ٔه نظارت از حمتوایت انرتنیت مهچننی توصیه می کند که حساب های رمسی دیپلوماتیک ای
رسانه های رمسی را برای جلوگریی از حساب منتقدان غریفعال کنند؛ در غری این صورت پاخس های انتقادی برای سایر اک برران قابل مشاهده خواهد بود .آهنا مهچننی
توصیه می کنند که سیس مت های عامل فناوری "رسانه های دولیت ممنوع و حساابت منایندگان دولت را که توسط کشورهای دیگر اداره می شوند و دسرتیس
شهروندان خود شان به آهنا ممنوع است را در نظر بگریند" که این امر به "رسانه های دولیت این اماکن را مساعد می سازد ات بتوانند از آزادی بیان برای انتقال روایت
های بیجنگ به هجان اس تفاده کنند .در حایل که به شهروندان خود اجازه منی دهد انتقاد ای خالف روایت ها را ببینند ۶۹".فیس بوک اخری اا پالییس را اختاذ کرده است
که اب کود گذاری حمتوای که از رسانه های مرتبط اب دولت نرش می شود ،در این راس تا حرکت کند و قصد دارد تبلیغات این رسانه ها را قبل از انتخاابت ۲۰۲۰
اایالت متحده مسدود کند ۷۰.این اقدامات ابید به سطح هجاین گسرتش ایبد و اعامل شود.
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پیامدهای کووید ۱۹-بر دوره پس از انتخاابت
دوره بالفاصهل پس از روز انتخاابت نزی یک دوره پر خطر برای انتشار اطالعات اندرست و گمراه کننده است .به عنوان مثال :اگر رواایت مربوط به تقلب ای ختطی
در مراکز رآٔی دهی ،شامرش آراء ای انتقال نتاجی سبب شود که شهروندان احساس حمرومیت از حق ر ٔآی کنند ،این امر ممکن است پذیرش نتاجی توسط مردم را
تضعیف کند ای احامتل خشونت پس از انتخاابت را افزایش دهد .روایت های مشخص در پیوند به کووید ۱۹-می تواند این خطر را افزایش دهد .احامتل اطالعات
اندرست در مورد افزایش مزیان آلودگی پس از انتخاابت  -به ویژه در اولنی دور انتخاابت در دوره مهه گریی  -ابعث می شود ات ترس ر ٔآی دهندگان و اکرکنان
انتخاابت از رشکت در سایر انتخاابت بیشرت شود .به مهنی ترتیب ،هامنطوری که در ابال توضیح داده شد ،اطالعات غلطی که اشتباهات را تقلب می پندارد ،می تواند
نتاجی را غری مرشوع جلوه دهد ای چالش های قانوین را برای لغو نتاجی در حوزه های انتخاابیت مشخص ای در رسارس کشور اجیاد کند .در حایل که این آسیب ها در
حال حارض ات حد زایدی نظری هستند ،ش ناسایی آهنا برای اجنام اقدامات برای اکهش آهنا ،همم است.
مسولنی انتخاابت و سایر ابزیگران اب نقش آفریین در روند دموکراتیک  -از مجهل بسرتهای رسانه های اجامتعی  -ابید پتانس یل اطالعات غلط و شایعه پراگین های پس
از انتخاابت را در روند برانمه ریزی خود در نظر بگریند .مه ارتباطات اسرتاتژییک و مه برانمه ریزی ارتباطات حبران توسط هنادهای برگزار کنند ٔه انتخاابت ،هامنطوری
که در خبش قبیل اداره انتخاابت و معلیات رشح داده شد ،ابید شامل مفاد دوره پس از انتخاابت ابشد .برای جلوگریی از شاکف های ارتباطی ،برانمه ریزی دقیق از
امهیت ویژه ای برخوردار است؛ خبصوص وقیت که مس ئولیت های پیام رساین معومی که قب اال در اختیار هنادهای برگزار کنند ٔه انتخاابت بوده اند ،پس از روز انتخاابت
به یک هناد ای سازمان دیگری منتقل می شوند .اب در نظرداشت بسرت میل ،برانم ٔه آموزیش ابید شامل برانمه ریزی برای مواردی از اطالعات اندرست و شایعه پراگین
ها در مورد کووید ۱۹-ابشد که به چالش های قانوین پس از انتخاابت ای خشونت پس از انتخاابت دامن می زند .دس تورالعمل ها و اس تانداردهای سیس مت عامل
رسانه های اجامتعی مهچننی ابید تالش برای دخالت در انتخاابت را که در دوره پس از انتخاابت اجنام می شود ،در نظر بگریند.

پیامدهای کووید ۱۹-بر سالمت دمیوکرایس
بس یاری از پیامدهای کووید ۱۹-برای سالمت دمیوکرایس در این مجموعه توجهییی آیفیس از مجهل در مالحظات حقویق هنگام ت ٔأخری ای تطبیق انتخاابت ۷۱و مقا ٔهل آینده
در ابره حفاظت مؤسسات مس تقل و پاخسگو ،به تفصیل برریس شده است .در حایل که ارایه وس یع تری از پیامدهای کووید ۱۹-بر سالمت دمیوکراتیک از حوصهل
این مقاهل خارج است ،ما در اینجا بر چگونگی جرم انگاری اجیاد و به اشرتاک گذاری اطالعات اندرست و شایعه پراگین در مورد کووید ۱۹-که ممکن است بر
دمیوکرایس تأٔثریگذار ابشد ،مترکز می منایمی.
دولت ها یک تعداد قواننی حمدودکننده و اضطراری را به انم 'همار اطالعات غلط و شایعه پراگین ها پریامون کووید '۱۹-تصویب کرده اند که پیامدهای آن برای دوره
مبارزات انتخاابیت و سالمت دمیوکرایس بس یار گسرتده است ۷۲.از آجنائیکه اجامتعات غری حضوری به دالیل مرشوع حصی حمدود شده است ،قواننی حمدود کننده ای
که بیشرت حق جتمع و آزادی بیان در حمیط های آنالین را همار می کند ،تواانیی صدای خمالفان و جامعه مدین را در به چالش کش یدن روایت های دولت و اطمینان از
شفافیت و پاخسگویی تبلیغات انتخاابیت حمدود می کند .این قواننی مهچننی تالش رسانه ها را برای انتشار مطالب همم ای حتقیقایت تضعیف می کند.
به عنوان مثال :بولیوی اقدام فوق العاده ای را در مورد جرم انگاری شایعه پراگین ها اب یک فرمان رایست مجهوری اجنام داده است که در آن موارد "سوء اطالع
رساین" ای "اجیاد عدم اعامتد" در مورد اقدامات دولت در مورد کووید ۱۹-را مس ئول کیفری می داند ۷۳.پارملان جمارس تان اختیارات صدور فرمان اضطراری را برای
دولت در ماه مارچ واگذار کرد .اگرچه پارملان در اواسط ماه جون به خامته وضعیت اضطراری ر ٔآی داد؛ آهنا تعدادی از اقدامایت را اختاذ کردند که اختیارات اضایف را
در اختیار رئیس مجهور  Viktor Orbanقرار می دهد ۷۴.دولت مهچننی برای اشخایص که به جرم انتشار اطالعات اندرست در ابره کووید ۱۹-مقرص ش ناخته شده
اند ،جمازات پنج ساهل حبس تعینی کرده است ۷۵.در روس یه ،قانوین تصویب شده است که انتشار اطالعات اندرست را اب سه ات پنج سال زندان جمازات می کند۷۶.
چننی قواننی درچیه ای سو ،اس تفاده را ابز می کند زیرا دولت ها آهنا را به صورت انتخایب برای خاموش کردن صدای خمالف اعامل می کنند .این قواننی وسعت یک
روند هجاین است که قبل از کووید ۱۹-مشاهده شده است که در آن قانونگذاران سعی در جرم انگاری خسنان نفرت انگزی ،اطالعات غلط و شایعه پراگین ها منوده
اند که بشلکی آزادی بیان و آزادی مطبوعات را تضعیف می کند۷۷.
هنادهای جامعه مدین ،روزانمه نگاران و  -در صورت مناسب و سازنده  -ابزیگران بنی امللیل ابید در برابر این موج های قانوین قد عمل و در برابر آهنا مقاومت کنند.
کشورهای که به دنبال اختاذ چننی اقدامایت هستند ممکن است از انگزیه های خمتلفی برای اجنام این اکر  -از متایل به توجیه فرا قانوین قدرت گرفته ات اعتقاد به تناسب
و موجه بودن چننی اقدامایت اب توجه به رشایط موجود -اس تفاده کنند .برای ابزیگراین كه قانون را به خاطر حسن نیت تصویب می كنند ،ابید این انگزیه تصدیق شود؛
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در حایل كه راه های مک رضری برای سوق این هدف پیدا می شود .در صورت لزوم ،متویل کنندگان و ارائه دهندگان مکک های فین می توانند منونه های مقایسه ای
و هبرتین روش ها را در مورد سایر رویکردها به اشرتاک بگذارند.
پیامدهای تغیریات مرتبه دوم را که رسانه های اجامتعی در پالییس های تعدیل حمتواء در پاخس به کووید ۱۹-اجیاد می کنند ،نزی جای تأٔمل جدی دارد .اگرچه پالییس
های تعدیل حمتواء قبل از مهه گریی اعامل شده است؛ اما اقدامات رسیع برای مهگام سازی اب کووید ۱۹-پالییس های جدیدی را ارائه داده است که ممکن است
پیامدهای گسرتده ای داش ته ابشد .به عنوان مثال :فیس بوک حمتوای را که خواس تار اعرتاض مردم علیه دس تورات ماندن در خانه است ،حذف ای حمدود کرده است؛
چرا که چننی اعرتاضات در مغایرت اب دس تورات حصی دولت می ابشد ۷۸.اگر توجه دقیق نشود ،این معیارات – ممنوعیت اعرتاضات توسط دولت ابید مشمول پالییس
های تعدیل حمتوا شود – که به احامتل قوی و بطور لکی یک سابقه بالقو ٔه مشلک ساز را برای حق جتمع و اعرتاض اجیاد می کند.

پیش هنادات
مترکز پیش هنادات در این خمترص روی تغیریات مشخص پریامون کووید ۱۹-است که دست اندراکران دمیوکرایس ابید آن را برای تقویت فضای اطالعایت معتبتر در نظر
داش ته ابش ند .در مورد پیش هنادات پریامون مقابهل اب خسنان نفرت انگزی ،اطالعات غلط و شایعه پراگین های گسرتده ،لطف اا به مقاالت آیفیس درابره مقابهل اب گفتار
نفرت انگزی در انتخاابت :اسرتاتژیی ها برای هنادهای برگزار کنند ٔه انتخاابت ۷۹و رسانه های اجامتعی ،اطالعات اندرست و سالمت انتخاابت ۸۰مراجعه منایید .اگرچه
یک طیف وس یعی از اقدامات برای اجیاد مقاومت جامعه در مقابل خسنان نفرت انگزی ،اطالعات غلط و شایعه پراگین ها در دراز مدت الزم است؛ ویل این مقاهل بر
اکهش چالش های آین و حادتر مترکز منوده است  -اقدامایت چون آموزش مدین و تالش ها برای اجیاد مهبس تگی بنی جامعه ابید در چننی حاالت ادامه داش ته ابشد.

پیش هنادات برای هنادهای برگزار کنند ٔه انتخاابت
 .۱هنادهای برگزار کنند ٔه انتخاابت ابید اب توجه به جحم احامتیل اطالعات اندرست ،برای مبارزه مؤثر اب وسایل مجعی پخش چننی اطالعات نه روایت های
فردی ،بر اسرتاتژیی های ارتباطات پیشگریانه مترکز داش ته ابش ند .آهنا ابید بطور جامع بر اقدامایت که برای افزایش حفظ سالمت مردم اختاذ میشوند ،تأٔکید
کنند که این اقدامات می تواند شامل اجیاد خطوط تلفین  -از مجهل در رسانه های اجامتعی  -برای اجنام حتقیقات در ساحه ابشد .چننی اقدامات ابید به صورت
مناسب تنظمی و تبلیغ شوند.
 .۲هنادهای برگزار کنند ٔه انتخاابت ابید از طریق مکپاین های ممترکز بر آموزش ر ٔآی دهندگان ،درک و فهم آهنا را در مورد اقدامات متوقع در متام مراحل
انتخاابت ،افزایش دهند .چننی مکپاین ها ابید گروه های مک مناینده را حتت پوشش قرار داده و شامل اقدامایت ابشد که سالمت مردم در زمان انتخاابت ،تغیری
قواننی مربوطه ،روش های خوب برای حمافظت آهنا در هنگام رآٔی دهی و در دسرتس بودن چینال های رآٔی دهی بدیل ،را تضمنی کند.
 .۳اطالعات غلط ،شایعه پراگین و نفرت زایی می تواند به رسعت منترش شود و روایت های صدمه رسان ،احامت ٔل به پاخس آگاهانه و رسیع از سوی مس ئولنی
انتخاابت نیاز دارد .بنابراین هنادهای برگزار کنند ٔه انتخاابت ابید حیت قبل از مشخص شدن اترخی انتخاابت جمدد ،روی برانمه ریزی ارتباطات حبران مترکز کنند.
خطوط ارتباطی ابید روشن شود و اسرتاتژیی های اجیاد هامهنگی اب سایر سازمان ها و افراد معتب برای تقویت پیام رساین به جوامع در معرض خطر ابید هتیه
شوند.
 .۴هنادهای برگزار کنند ٔه انتخاابت می توانند پیوند چینال های ارتباطی را اب مس ئولنی حصت عامه و سایر مؤسسات و ادارات دولیت ذیربط و مورد اعامتد
شهروندان ،در نظر بگریند .این می تواند شامل حمتوای مارک دار در رسانه های خمتلف (از مجهل تلویزیون ،رادیو ،رسانه های چاپیی و اجامتعی) ابشد.
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پیش هنادات برای هنادهای جامعه مدین
 .۵هنادهای جامعه مدین ابید در چننی رشایط برای افزایش شفافیت ،پاخسگویی و مشولیت جوامع معلکرد نظاریت خویش را افزایش دهند .اب افزایش امهیت
مبارزات آنالین ،هنادهای جامعه مدین نقشی را برای جلب توجه به سوء اس تفاده از منابع دولیت ،تبعیض ،اطالعات غلط ،شایعه پراگین ها و خسنان نفرت انگزی
و افزایش آگاهی عامه در مورد سوء اس تفاده ها ،بر عهده دارند.
 .۶هنادهای جامعه مدین ابید اب پیام های حاوی نفرت زایی مبارزه منوده و مردم را در مورد مزاایی مدارا و انسجام اجامتعی بشلک هبرت و خوبرت آگاه و آموزش
دهند .این می تواند شامل برانمه های هدمفند برای رس یدگی به خشونت در انتخاابت ،به ویژه خشونت علیه زانن و رفع مقرص دانسنت اقلیت ها ابشد.

پیش هنادات برای احزاب س یایس و انمزدان
 .۷احزاب س یایس و انمزدان ابید به طور مس تقل ای مطابق اب قواننی حمیل ،لواحی و اصول رفتار متعهد به برگزاری مبارزات انتخاابیت فارغ از گفتار نفرت انگزی و
تبعیض ابش ند.
 .۸احزاب س یایس و انمزدان ابید برای افشای تبلیغات س یایس و رشایط امور مایل مبارزات انتخاابیت دادخواهی منوده و در مطابقت اب آن معل کنند و مهتااین
خود را در سایر احزاب س یایس وا دارند ات اب در نظرداشت معیارات مشابه معل کنند.
 .۹احزاب س یایس و انمزدان ابید اب اجیاد یک سیس مت پیام رساین پاخسگو برای سالمت مردم در مقابل کووید ۱۹-در برانمه های ارتباطی خود اب ر ٔآی
دهندگان ،به طور فعاالنه اطالعات را برای ر ٔآی دهندگان ارائه دهند و تغیریات در روند ر ٔآی دهی را اب آهنا رشیک سازند.

پیش هنادات برای متویل کنندگان بنی امللیل و ارائه دهندگان مکک های ختنیکی
 .۱۰ابزیگران بنی امللیل ابید در صورت لزوم از دیدگاه مقایسه ای اس تفاده منوده و برای جلوگریی از تصویب قواننی و مقررایت كه برای جرم انگاری اطالعات
اندرست ،شایعه پراگین ها و خسنان نفرت زایی به حنو ٔه که آزادی بیان و مطبوعات را بشلک غری متناسب و غری مس تقمی هتدید می کند ،فشار دیپلوماتیک وارد
کنند .در مضن از تالش ها برای اصالح قواننی و مقررایت که از گروه های به حاش یه رانده حمافظت می کند و دامن ٔه مشارکت آهنا را تقویت می کند ،حامیت
منایند.

پیش هنادات برای رسانه های اجامتعی
 .۱۱رسانه های اجامتعی ابید اطمینان حاصل کنند که دخالت در انتخاابت و خسنان نفرت انگزیی که معیارات جامعه را نقض می کنند ،هجت گزارش دهی و
اقدام موثر علیه آهنا در اولویت قرار می گریند؛ به ویژه تالش ها برای خمتل ساخنت تعدیل حمتوا به دلیل افزایش کووید ۱۹-و مسائل مربوط به اس تخدام اکرمندان
در مراکز تعدیل حمتوا ،مورد گزارش دهی قرار گرید.
 .۱۲رسانه های اجامتعی ابید به طور متداوم ابزدهی های خمتلف در مورد چگونگی تعینی دخالت های انتخاابیت و نقض ها توسط خسنان نفرت انگزی را در
معیارات و دس تورالعمل های خویش شامل سازند؛ بویژه شامل ساخنت ابزدهی در مورد حنو ٔه حمافظت از سالمت دور ٔه پس از انتخاابت الزمی است.
 .۱۳رسانه های اجامتعی ابید به اکر اب هنادهای برگزار کنند ٔه انتخاابت و مقامات حصت عامه برای انتشار گسرتده اطالعات معتب در مورد سالمت مردم در
انتخاابت ادامه دهند .این ابید شامل تشدید تالش ها برای تأٔیید حساب های رمسی و حامیت از افراد و گروه های ابشد که اطالعات اندرست و شایعه پراگین
ها را افشا می کنند.
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https://time.com/5817665/coronavirus-conspiracy-theories-white-supremacist-groups/ : برگرفته شده از.)۲۰۲۰
https://www.who.

:از

شده

برگرفته

. سازمان حصی هجان.)۲۰۰۵(  خشونت و مصایب.۲۱
int/violence_injury_prevention/publications/violence/violence_disasters.pdf

https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/gender- : برگرفته شده از. سازمان اروپا برای برابری جنسییت. خشونت مبتین بر جنسیت.۲۲
based-violence
: برگرفته شده از.)۲۰۱۹  سپتامب۳۰( . آیفیس. ابزاری برای حتلیل رسانه های اجامتعی: خشونت آنالین علیه زانن در انتخاابت.۲۳
https://www.ifes.org/sites/default/files/violence_against_women_in_elections_online_a_ social_media_analysis_tool.pdf
: برگرفته شده از.)۲۰۱۹  سپتامب۵( Wadhwa, D. : نویس نده. وبالک ابنک هجاین. مردان بیش از زانن ابسواد هستند.۲۴
https://blogs.worldbank.org/opendata/more-men-women-are-literate
https://www.gsma.com/r/gender-gap/ : برگرفته شده از.) مارچ۲۰( . یج اس ام ای. گزارش تغیری پذیر در مورد خالء جنسییت.۲۵
 اپریل۱۷( Ricard, J. Medeiros, J. : نویس ندگان. برریس اطالعات اندرست. در برازیل۱۹- کووید: اس تفاده از اطالعات اندرست به عنوان اسلحه س یایس.۲۶
https://misinforeview.hks.harvard.edu/article/using-misinformation-as-a-political-weapon-covid-19-and- : برگرفته شده از.)۲۰۲۰
bolsonaro-in-brazil/
 برگرفته.)۲۰۲۰  می۷( Tadros, S. :' نویس نده. پیدا کرده است و دیگر داس تان های جعیب و غریب از دس تگاه تبلیغایت قاهره۱۹- 'مرص درماین برای کووید.۲۷
https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/05/07/egypt-has-found-cure-covid-19-other-outlandish-tales-cairos- :شده از
propaganda-machine/
)Ibid.(  منبع فوق اذلکر.۲۸

- 17 -

بنیاد بنیامللیل نظامهای انتخاابت

 .۲۹هند :ویروس ،اسالم هرایس و تشدید قطیب شدن جامعه .اعانه اکرنگی برای صلح بنی امللیل .نویس نده ۲۸( Sahoo, N. :اپریل  .)۲۰۲۰برگرفته شده از:
https://carnegieendowment.org/2020/04/28/ india-infections-islamophobia-and-intensifying-societal-polarization-pub-81646
 .۳۰مههگریی تعصب و رسکوب در هند .نیوایرک اتمیز .نویس نده ۲۱( Varadarajan, S. :اپریل  .)۲۰۲۰برگرفته شده از:
https://www.nytimes.com/2020/04/21/opinion/coronavirus-india.html
 .۳۱حقوق اقلیت ها در رشایط فوق العاده .دیدگاه حتلییل .نویس نده ۱۱( Admani, N. :اپریل  .)۲۰۲۰برگرفته شده از:
https://groundviews.org/2020/04/11/the-rights-of-minorities-under-extraordinary-circumstances/
 .۳۲گزارش دولیت :روایت های اطالعات اندرست روس یه ،چنی و ایران از یکدیگر منعکس می شود .س یایس .نویس نده ۲۱( Swan, B. W. :اپریل .)۲۰۲۰
برگرفته شده ازhttps://www.politico.com/news/2020/04/21/russia-china-iran-disinformation-coronavirus-state-department-193107 :
 .۳۳تبلیغات مهه گری در راه است .برای آن آماده ابش ید .نیوایرک اتمیز .نویس نده ۲۲( Zakem, V. :اپریل  .)۲۰۲۰برگرفته شده از:
https://www.nytimes.com/2020/04/22/opinion/coronavirus-disinformation.html
' .۳۴ما چرا رآٔی دادمی؟' مقامات انتخاابت فرانسه یک هفته پس از ر ٔآی دهی جنجایل در میان کووید ۱۹-بامیر شدند ۲۴( .مارچ  .)۲۰۲۰روس یه اتمیز .برگرفته شده
ازhttps://www.rt.com/news/483914-france-election-official-coronavirus/ :
 .۳۵شواهد جدید نشان می دهد که چگونه دخالت در انتخاابت روس یه گس تاخانه تر شده است .مرکز عدالت برانن .نویس نده ۵( Kim, Y. M. :مارچ .)۲۰۲۰
برگرفته شده ازhttps://www.brennancenter.org/our-work/analysis-opinion/new-evidence-shows-how-russias-election-interference- :
; has-gotten-moreو منبع فوق اذلکر ()Ibid.
 .۳۶گزارش هجاین :روس یه به اکنون ویروس کروان در اروپا تبدیل می شود .گاردین .نویس نده ۷( Henley, J. :می  .)۲۰۲۰برگرفته شده از:
https://www.theguardian.com/world/2020/may/07/global-report-france-to-ease-lockdown-as-russia-becomes-coronavirushotspot
 .۳۷حبران ویروس کروان پوتنی اب آتش سوزی هملک بامیرس تان و تشخیص خسنگو معیق تر می شود .یس ان ان .نویس نده ۱۳( Hodge, N. :می  .)۲۰۲۰برگرفته
شده ازhttps://www.cnn.com/2020/05/12/europe/russia-fire-coronavirus-patients-intl/index.html :
 .۳۸مهزمان اب ش یوع ویروس ،چنی و روس یه دهن برای اطالعات غلط ابز کرده اند .نیوایرک اتمیز .نویس ندگانBarnes, J. E. Rosenberg, M. & Wong, E. :
( ۱۰اپریل  .)۲۰۲۰برگرفته شده ازhttps://www.nytimes.com/2020/03/28/us/politics/china-russia-coronavirus- :
 disinformation.html?smid=em-share.مهچننی این حتلیل ابید اب توجه به این واقعیت ،در نظر گرفته شود که ات مهنی اواخر ،دولت روس یه امهیت مهه گریی
در کشور را اندیده گرفته و تعداد مرگ های مشکوک داکرتان در این کشور را مک امهیت جلوه داده است.
 .۳۹روس یه ویروس کروان را به مثاب ٔه خبشی از معلیات ضد پامین آتالنتیک شامیل (انتو) در اروپا حتت فشار قرار می دهد .دفاع یک .نویس نده۲۶( Tucker, P. :
مارچ  .)۲۰۲۰برگرفته شده ازhttps://www.defenseone.com/technology/2020/03/russia-pushing-coronavirus-lies-part-anti-nato- :
influence-ops-europe/164140/?oref=defense_one_breaking_nl
 .۴۰منبع فوق اذلکر ()Ibid.
 .۴۱منبع فوق اذلکر ()Ibid.
 .۴۲منبع فوق اذلکر ( .)Ibid.نگراین های مشاهبیی در مورد پهنان سازی احامتیل تعداد آزمایش های کووید ۱۹-از دنیای خارج در دونباس وجود دارد.
 .۴۳گروه های افراطی از ویروس کروان برای انتقال اخبار جعیل در ش بکه های اجامتعی اس تفاده می کنند .گزارش هشدار می دهد ۸( .می  .)۲۰۲۰بروس یل اتمیز.
برگرفته شده ازhttps://www.brusselstimes.com/belgium/110431/extremist-groups-are-using-coronavirus-to-pump-fake-news-on- :
 social-media-report-warns/.این شامل شوالیه های فالندر و ملت راست افراطی فرانسوی زابن است.
بنیاد بنیامللیل نظامهای انتخاابت
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 .۴۴منبع فوق اذلکر (.)Ibid.
 .۴۵چنی صفحه ای را از کتاب منایش اطالعات غلط روس یه می گرید .اکزوس .نویس نده ۲۵( Allen-Ebrahimian, B. :مارچ  .)۲۰۲۰برگرفته شده از:
https://www.axios.com/coronavirus-china-russia-disinformation-playbook-c49b6f3b- 2a9a-47c1-9065-240121c9ceb2.html
 .۴۶خسنگوی دولت چنی می گوید ،احامتل دارد ارتش آمریاک ویروس را به چنی وارد کرده ابشد .رویرتز .نویس ندگان۱۲( Blanchard, B. & Heinrich, M. :
مارچ  .)۲۰۲۰برگرفته شده ازhttps://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-ministry/china-government-spokesman- :
says-u-s-army-might-have-brought-virus-to-china-idUSKBN20Z2HJ
 .۴۷منبع فوق اذلکر (.)Ibid.
 .۴۸منبع فوق اذلکر (.)Ibid.
 .۴۹به عرص جدید اطالعات غلط دولت چنی خوش آمدید .دیپلومات .نویس نده ۱۱( Cook, S. :می  .)۲۰۲۰برگرفته شده از:
https://thediplomat.com/2020/05/welcome-to-the-new-era-of-chinese-government-disinformation/
 .۵۰رئیس سازمان ملل از عدم رهبی هجاین در مبارزه اب ویروس کروان ابراز اتسف می کند .رویرتز .نویس نده ۳۰( Nichols, M. :اپریل  .)۲۰۲۰برگرفته شده از:
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-guterres/u-n-chief-laments-lack-of-global-leadership-in-coronavirus;fight-idUSKBN22C3IS؛ شهرت هجاین اایالت متحده به دلیل واکنش دواندل ترامپ در مقابل ویروس کروان صدمه دیده است .گاردین .نویس ندهTisdall, S. :
( ۱۲اپریل  .)۲۰۲۰برگرفته شده ازhttps://www.theguardian.com/us-news/2020/apr/12/us-global-reputation-rock-bottom-donald- :
trump-coronavirus
 .۵۱چنی به ایتالیا مکک منی کند .این جنبش نزاع اطالعات است .فارون پالییس .نویس نده ۳۱( Ferraresi, M. :مارچ  .)۲۰۲۰برگرفته شده از:
https://foreignpolicy.com/2020/03/31/china-isnt-helping-italy-its-waging-information-warfare/
 .۵۲حتت فشار چنی ،احتادیه اروپا گزارش خویش در مورد اطالعات اندرست پریامون کووید ۱۹-را نرم می سازد .نیوایرک اتمیز .نویس نده۲۴( Apuzzo, M. :
اپریل  .)۲۰۲۰برگرفته شده ازhttps://www.nytimes.com/2020/04/24/world/europe/disinformation-china-eu-coronavirus.html :
 .۵۳احتادیه اروپا می گوید چنی در پشت "موج عظمیی" از اطالعات اندرست پریامون کووید ۱۹-قرار دارد .روزانمه گاردین .نویس نده ۱۰( Rankin, J. :جون
ازhttps://www.theguardian.com/world/2020/jun/10/eu-says-china-behind-huge-wave-covid-19-:
شده
برگرفته
.)۲۰۲۰
disinformation-campaign
 .۵۴در مورد تئوری دولت ترامپ در مورد آزمایشگاه ووهان چه ابید کرد .اکزوس .نویس نده ۷( Lawler, D. :می  .)۲۰۲۰برگرفته شده ازhttps:// :
www.axios.com/wuhan-lab-theory-trump-pompeo-coronavirus-2ed777f5-0fca-4653-9728-ed62dc48aaf2. html
 .۵۵سالهاست که جناایت نفرت انگزی علیه آمریاکیی های آس یایی در حال اکهش است .آای ویروس کروان این وضعیت را تغیری می دهد؟ واش نگنت پوست.
نویس نده ۱۳( Feinberg, A. :اپریل  .)۲۰۲۰برگرفته شده ازhttps://www.washingtonpost.com/ politics/2020/04/13/hate-crimes-against- :
asian-americans-have-been-declining-years-will-coronavirus-change-that/
 .۵۶اعالانت در مورد موضوعات اجامتعی ،انتخاابت ای س یاست .فیس بوک ۳۰( .اپریل  .)۲۰۲۰برگرفته شده از:
facebook.com/business/help/2405092116183307?id=288762101909005

https://www.

 .۵۷به اشرتاک گذاشنت داده های که چگونگی تأٔثری س یاست ها و اقدامات دولت ها و رشکت ها بر حرمی خصویص ،امنیت و دسرتیس به اطالعات را روشن می
سازد .گزارش شفافیت هجاین .برگرفته شده ازhttps:// transparencyreport.google.com/?hl=en :
 .۵۸نیاز به جموز برای تبلیغات درابره انتخاابت و س یاست در  ۳۲کشور دیگر .فیس بوک برای جتارت ۵( .مارچ  .)۲۰۲۰برگرفته شده از:
https://www.facebook.com/business/news/requiring-authorization-for-ads-about-elections-and-politics-in-32-countries
بنیاد بنیامللیل نظامهای انتخاابت
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: برگرفته از.)۲۰۲۰  (میBuril, F. Darnolf, S. & Aseresa, M. : نویس ندگان. آیفیس. حفظ سالمت و انتخاابت.۵۹
https://www.ifes.org/sites/default/files/ifes_covid19_briefing_series_safeguarding_health_and_elections_ may_2020.pdf
:) برگرفته شده از۲۰۲۰  (جونEllena, K. : نویس نده. آیفیس. مالحظات قانوین هنگام ت ٔأخری ای برگزاری انتخاابت.۶۰
https://www.ifes.org/sites/default/files/ifes_covid-19_briefing_series_legal_considerations_when_
delaying_or_adapting_elections_june_2020.pdf
.)۲۰۲۰  اپریل۷( Greene, D. & White, L. : توسط.۸۸.۵  رادیو میل روی موج. احاکم حممکه ابتدایی در آخرین حلظه برای ویساکنسنی آشفتگی اجیاد کرد.۶۱
https://www.npr.org/2020/04/07/828688379/last-minute-court-rulings-create-chaos-for-wisconsin-primary :برگرفته شده از
: نویس نده. فارین پالییس. اب اطالعات اندرست در مورد ویروس کروان دخالت کند۲۰۲۰  روس یه آماده می شود ات در انتخاابت: ما آجنا دوابره می رومی.۶۲
https://foreignpolicy.com/2020/04/30/2020- election-interference-russian-coronavirus- : برگرفته شده.)۲۰۲۰  اپریل۳۰( Boyer,S.
disinformation/
Murphy, H., Di Stefano, M. & : نویس ندگان. فایننش یال اتمیز. مکپاین های عظمی پیام های حتریری اخبار جعیل در مورد ویروس کروان را منترش می کنند.۶۳
https://www.ft.com/content/34b6df5a-ea4a-471f- 8ac9-606580480049 : برگرفته شده از.)۲۰۲۰  مارچ۲۰( Manson, K.
: برگرفته شده از.)۲۰۲۰  فبوری۴( Graham, D. : نویس نده. آتالنتیک. چرا مجمع منایندگان آیووا هزار تئوری توطئه را متودل کرد.۶۴
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/02/iowa-caucus-conspiracy-theories/606055/
Marks, J. : نویس نده. واش نگنت پوست. ویروس کروان آموزش امنیت انتخاابت را فقط چند ماه قبل از نوامب پشت رس گذاش ته است:۲۰۲  امنیت سایبی.۶۵
https://www.washingtonpost.com/ news/powerpost/paloma/the-cybersecurity-202/2020/05/08/the- : برگرفته شده از.)۲۰۲۰  می۸(
cybersecurity-202-coronavirus-has-upended-election-security-training-with-just-months-beforenovember/5eb463a1602ff11bb1177587/
: برگرفته شده از.)۲۰۲۰  می۱۸( Bicu, I. : نویس نده. انرتنش نال ایده.۱۹- رهمنود های ارتباطات برای هنادهای برگزار کنند ٔه انتخاابت در جراین حبران کووید.۶۶
https://www.idea.int/news-media/news/communication-guidelines-embs-during-covid-19-crisis. Additional recommendations
for EMB communication strategies can be found here
 مارچ۲۲( Das, T. K. & Foyez, A. : نویس ندگان. نیوز اجنیس. ویروس کروان. ال حمی ادلین انتخاابت داکه را اب پنچ در صد مزیان مشارکت برنده شد.۶۷
https://www.newagebd.net/article/102921/als-mohiuddin-wins-dhaka- 10-by-polls-amid-5pc-turnout- : برگرفته شده از.)۲۰۲۰
intimidation
. روزانمه واش نگنت پوست. اکنون الگوریمت ها مس ئول هستند. فیس بوک هزاران جمراین برانمه ها را به دلیل ویروس کروان به خانه های شان فرس تاد.۶۸
https://www.
: برگرفته شده از.)۲۰۲۰  مارچ۲۴( Dwoskin, E. & Tiku, N.
:نویس ندگان
washingtonpost.com/technology/2020/03/23/facebook-moderators-coronavirus/
Molter, V. : نویس ندگان. روزانمه واش نگنت پوست. رسانه های اجامتعی اایالت متحده امریاک ابید اقدام کنند،۱۹- اب ازداید تبلیغات چیین در مورد کووید.۶۹
https://www.washingtonpost.com/ opinions/2020/04/27/chinese- : برگرفته شده از.)۲۰۲۰  اپریل۲۷( DiResta, R. & Stamos, A.
propaganda-covid-19-grows-us-social-media-must-act/
https://about.fb.com/news/2020/06/labeling- : برگرفته شده از. اطاق خب فیس بوک. برچسب گذاری رسانه های حتت کنرتل دولت در فیس بوک.۷۰
state-controlled-media/

- 20 -

بنیاد بنیامللیل نظامهای انتخاابت

 .۷۱مالحظات قانوین در هنگام تأٔخری ای برگزاری انتخاابت .آیفیس .نویس نده( Ellena, K. :جون  .)۲۰۲۰برگرفته شده از:
_https://www.ifes.org/sites/default/files/ifes_covid-19_briefing_series_legal_considerations_when
delaying_or_adapting_elections_june_2020.pdf
 .۷۲صالحیت های اضطراری و مهه گریی کووید :۱۹-حافظت از حمافظ های دمیوکراتیک .آیفیس .نویس ندگان ۳۰( Ellena, K. & Shein, E. :مارچ .)۲۰۲۰
برگرفته شده از https://www.ifes.org/news/emergency-powersand-covid-19- pandemic-protecting-democratic-guardrails. :هامنطوری که
در این حتلیل آیفیس حبث شد ،چون طیف وس یعی از کشورها اقدامات اضطراری را اختاذ می کنند ،ابید از نظر جغرافیایی و مادی متناسب ،بدون تبعیض ،موقیت
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