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کلیات جلسه 

مخفی بودن راي به چه معنی است؟  –
چرا مخفی بودن راي مهم است؟ –
؟ می اندازندچه عواملی مخفی بودن راي را به خطر  –
از مخفی بودن آرا حفاظت کرد؟  می توانچطور  –
شهروندان در زمینه مخفی بودن راي چه حقوقی دارند؟  –



مخفی بودن راي به چه معنی است؟ 



تعریف مخفی بودن راي 

ه انداختن راي به صندوق بدون این که مشخص شود هر فرد ب –
چه کسی راي داده است 

 راي دهندهراي دادن بر اساس اراده و انتخاب آزادانه فرد  –



چرا مخفی بودن راي مهم است؟

 2014مردي در انتخابات سال 
برگه محفظهايپشت کاستاریکا
روي محفظه . میکندرا پر رأياش

رأي مخفی است: نوشته شده



اهمیت مخفی بودن راي 

: می شوداگر راي مخفی نباشد، احتمال بروز موارد زیر بیشتر •
از طرف دولت، حامیان نامزدها، رهبران  راي دهندهتهدید یا ارعاب •

جوامع محلی، و حتی اعضاي خانواده 
خرید راي /رشوه•



اهمیت مخفی بودن راي 

: ندایجاد ک بلندمدتمشکالت زیر را در  می تواندمخفی نبودن راي •
کاهش اعتماد به قدرت راي •
تقلیل عمل راي دادن به روندي ناشی از اجبار یا معامله •
اباتی انتخ حوزه هايکاهش پاسخگویی مسئوالن انتخابی در قبال •



چه عواملی مخفی بودن راي را در ایران به خط
؟می اندازندر 

ونزوئال 2013زنی در انتخابات سال 
را رأياشبا کمک افراد خانواده برگه 
.میکندپر 



تعریف راي خانوادگی 

 می دهدیکی از اعضاي خانواده از طرف کل خانواده راي •
یف به ط می کندیکی از اعضاي خانواده عضو یا اعضاي دیگر را وادار •

سیاسی یا نامزد خاصی راي دهند



راي خانوادگی  نمونه هاي

 و هر یک برگه راي دیگري می دهنداعضاي خانواده در کنار یکدیگر راي 1.
می بیندرا 

دیگر  یکی از اعضاي خانواده برگه راي را گرفته و از طرف عضو یا اعضاي2.
 می کندبرگه را پر 

ضا را عضو یا اعضایی از خانواده پیش از ورود به شعبه اخذ راي، سایر اع3.
به فرد خاصی راي دهند  می کندمجبور 



راي گروهی 

گذاشته یا  بزرگ روستا یا رییس قبیله کل مردم روستا را تحت فشار•
بر اساس تصمیم او راي دهند می کندمجبور 



راي گیرينبود پانل، پرده و اتاقک 

 نقشه و نحوه چینش در شعبه اخذ•
راي تاثیر زیادي دارد

ی یعن راي گیرينبود پرده و اتاقک •
راي مخفی نخواهد بود

)2014(مقدونیهیک نمونه رأي خانوادگی در 



به کمک دیگران  راي دهی

ردي را ف می توانندافرادي که به تنهایی قادر به راي دادن نیستند، •
براي کمک همراه خود داشته باشند

 می کنددر برخی موارد، یکی از اعضاي خانواده دیگر اعضا را وادار •
به حزب یا نامزدي خاص راي دهند



فناوري راي الکترونیک 

ي نگران این موضوع هستند که دستگاه هاي اخذ را راي دهندگانگاه •
اطالعات مربوط به هویت آنها را ثبت کنند

ن است اگر در این فناوري تضمین مناسبی وجود نداشته باشد، ممک•
راي افراد مشخص شود



دوربین

از  دمی کننرا وادار  راي دهندگانبرخی افراد با دادن رشوه یا با اجبار •
راي  برگه راي خود عکس بگیرند تا ثابت کنند به نامزدي خاص

داده اند
ران در شعب اخذ راي در ای راي گیريعکس یا فیلم گرفتن از روند •

ممنوع است راي دهندگانبراي 



چطور از مخفی 
بودن آرا حفاظت 

کنیم؟

الجزایر )2012(در انتخابات  رأيگیريزنی در اتاقک 
.میکندرا پر رأياشبرگه 



اجراي قوانین و آموزش عمومی 

اخذ  مربوط را در شعب رویه هايمسئوالن باید قوانین و •
راي اجرا کنند

 آموزش عمومی درباره اهمیت مخفی بودن کمپین هاي•
راي و چگونگی حفاظت از آن 



طراحی وسایل انتخاباتی 

اي داده پس از انداختن راي به صندوق، نباید مشخص باشد هر فرد به چه کسی ر•
است 

: مورد استفاده در سایر کشورها روش هاياز  نمونه هایی•
استفاده از صندوق راي نسبتا مات •
می زندپیش از انداختن به صندوق تا  راي دهندهکه  تاشدنیبرگه راي •



 راي دهندگاننکات مهم براي 

ور قسمت نظارتی را به ط راي گیريمطمئن شوید مسئول •
کامل از برگه راي جدا کرده است

ر در هنگام راي دادن باید د راي دهندهدر نبود پانل یا اتاقک، •
حالتی قرار گیرد که کسی نتواند برگه او را ببیند



راي الکترونیک 

مخفی بودن راي باید از همان مراحل •
فراد بررسی امکان سنجی، گفتگوي میان ا
ذینفع، و طراحی در نظر گرفته شود

ر آموزش عمومی درباره این فناوري بسیا•
مهم است

کشمیر از طریق 2014زنی در انتخابات 
.میدهدانتخابات الکترونیک رأي 



ایرانیان در زمینه مخفی بودن راي چه 
حقوقی دارند؟



حقوق مندرج در قوانین ملی 

اي در قوانین ایران، مفاد قاطعی وجود دارند که حق مخفی بودن ر•
: ؛ چند نمونه از این قوانینمی کنندرا تضمین 

اساسی قانون 62ماده •
ت مربوط به انتخابات ریاس آیین نامه هايقوانین انتخابات و •

، مجلس، و انتخابات شوراها خبرگانجمهوري، مجلس 



 المللیحقوق مندرج در قوانین بین 

حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل  بین المللیمیثاق •
 با راي مخفی جهت تضمین حق آزادي«حق شرکت در انتخابات : 25ماده  -

» راي دهندگانبیان 
جهانی حقوق بشر  اعالنیه•
انتخابات باید با راي مخفی برگزار شود: 3-21بند •

ایران هر دو سند مذکور را امضا کرده است



پرس و پاسخ
سپاس از توجه شما 

کنیدمراجعه .comiran.-nabzwwwبه لطفاً برای اطالعات بیشتر 


