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 نقش شما به عنوان 
یک رأی دهنده 

زمانی بگذارید تا بسنجید آیا اطالعات:

قابل اعتماد است 
آاز یک منبع قابل اعتماد یا قابل 

تشخیص می آید؟ 
منبع اطالعات را می شناسید؟ از یک روزنه رسانه 

معتبر یا یک کاربر تأیید شده رسانه اجتماعی می آید؟ 

قوانین انتخاباتی، درستی اطالعیه ها را 
قاعده مند نمی کند.

به روز بودن 
چه زمانی منتشر شده است؟

تنها چون پست یا مقاله ای امروز به اشتراک گذاشته 
شده است به این معنی نیست که جدید باشد. 
همیشه منبع اولیه و تاریخ نشر را بررسی کنید.  

امن بودن 
اممکن است یک کالهبرداری باشد؟
 ااگر نسبت به منبع یا به بن مایه اطالعاتی 

که در رسانه های اجتماعی یا سایر پایگاه های 
فضای مجازی به اشتراک گذاشته می شود شک 
دارید، مهم است که پیش از آنکه درگیر شوید 

بادقت فکرکنید. 

تا جایی که امکان دارد، باید جزئیات تماس منبع 
اطالعات را بررسی کنید.

 AEC نقش 
AEC یک نهاد مستقل است که وظیفه آن برگزاری 

انتخابات فدرال 2019 است. 

نقش AEC این است که:

اطالعات قابل اعتمادی در مورد فرایند 
انتخاباتی عرضه کند

AEC از طریق کارزارهای تبلیغاتی، وب سایت، 

مرکز تماس و کاربری های رسانه های اجتماعی 
اطالعات قابل دسترسی درباره نحوه نام نویسی، 
رأی دادن یا رقابت به عنوان یک نامزد انتخاباتی 

عرضه می کند.

اگر اطالعات نادرستی در مورد این فرایند های 
انتخاباتی بوجود آید، AEC اقدامات الزم 

برای درست کردن سابقه را انجام خواهد داد. 
خارج از این فرایند های انتخابات، AEC نقش 

دیگری در مورد بررسی درست بودن اطالعیه های 
انتخاباتی ندارد.

در مورد مجوز اطالعیه های انتخاباتی 
تحقیق کنید

برخی از اطالعیه های انتخاباتی ملزم به دریافت 
مجوز هستند تا به شما کمک شود منبع آن 

اطالعات را بشناسید. وقتی AEC شکایتی دریافت 
کند، آن اطالعیه های انتخاباتی را که به درستی 

تأیید نشده اند مورد بررسی قرار خواهد داد.

 درنگ کنید و بسنجید
منبع اطالعات را در این انتخابات فدرال بررسی کنید 

در طول انتخابات فدرال مقدار زیادی اطالعات پخش می شود 
با این هدف که روی رأی شما اثر بگذارد.

خیلی مهم است که آنچه را می بینید، می شنوید یا می خوانید 
بسنجید. اگر در مورد اطالعاتی شک دارید، پرسش هایی 

هست که می توانید بپرسید تا کمک کند نظرتان را شکل دهید 
و تصمیم گیری کنید.

برای دیدن نقش 
اطالع رسانها، 

سازمان های دولتی 
و رسانه ها به 

 AEC وب سایت
مراجعه کنید.

Farsi (Persian) /فارىس

منبع 
اطالعات را 
بررىس کنید
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