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:مقدمه

 چه كساني بايد اين مقاله را بخوانند-

 چرا اين متن را نوشتم-

 فرصت هايي كه حل اين مشكالت ايجاد مي كنند-

 چرا قبال اين متن را منتشر نكردم-

و هاآسيب ها  راهكار

ها- ها آسيب ي پيش از انتخاباتو راهكار

ها- ها آسيب  حين انتخاباتيو راهكار

ها- ها آسيب  پس از انتخاباتيو راهكار



 مقدمه

 چه كساني بايد بخوانند-

oو مسئولين رده باالي دولتي كه مي توانند در اصالح ساختار سنتي موثر باشند  مديران

oو سرپرستاني كه به لحاظ شغلي موظفدم  يا عالقمند به برگزاري انتخابات هستنديران

oو اصالح گران اجتماعي دارند كساني كه نگراني هاي ي از جنس روشن فكران

oو بهتر غير ممكن است كساني كه تصور مي كنند انتخابات  سالمت تر

 چرا اين متن را نوشتم-

oيني را بابت رشد بي اعتمادي متاسفانه تحقيقات شخصي من به آنجا رسيد كه كشور ما ساالنه هزينه هاي سنگ

و گاهياج و ساختار هاي اشتباه .تي ارتباط با مردم پرداخت مي كندسن تماعي

oبه وجود نگراني در سالمت انتخاب اصلح براي انجام امور از جمع هاي كوچك گرفته تا انتخاب وكالي مردم را

و حتي بدون چشم بارها مشاهده كردم اين در حالي است كه حل بسياري از اين نگر اني ها بسيار كم هزينه

و فقط ناشي از كم اطالعي است و فقط .هزينه است

 فرصت هايي كه حل اين مشكالت ايجاد مي كنند-

oاي و واكسيناسيون در خصوص بسياري از بازي هاي رسانه و ارتقاي اعتماد ملي و ايجاد  ايجاد قدرت نرم

oدشمنان در خصوص بازي هاي انتخاباتي توليد مهمات نرم براي استفاده از نطقه ضعف هاي 

oو ارتقاي كيفيت شهروندي در كشورهاي تحت ي الگوسازي ايران با انتقال دستاورد ها قابليت گسترش وجهه

 حمايت 

oو پررنگ تر شدن نقش شهروندان در انتخاباتمليو انگيزش افزايش اعتماد

 چرا قبال منتشر نشد-

oو سو برداشت هايي كه امكان به فكرم88ايده اين متن در سال رسيد ولي بنا به بي نظمي اجتماعي آن زمان

داشت در خصوص هدف نويسنده از اين نگارش صورت گيرد قادر به انتشار اين متن نبودم ولي در حال حاضر 

و امنيت نسبي انتخابات اخير فضايي فراهم شد كه انتشار اين متن قابل سو استفا ده با توجه به احساس اعتماد

.سياسي نباشد

 آسيب هاي پيش از انتخابات

و هيجاني برخي– در ثبت نام اوليه ايجاد مزاحمتو ازدحام-1 يكي از آسيب هاي موجود مراجعه بدون منطق

 شهروندان گرامي براي ثبت نام اوليه است 

غير معمول مدتي است كه كليپ هايي از اين عزيزان به عنوان طنز در شبكه هاي اجتماعييحركتمتاسفانه در

كه. منتشر مي شود بالهت يا خيانت تهيه كنندگان اين كليپ ها را مي اين كه اينكار فقط با هدف خنده باشد

براي ثبت نام اوليه رساند ولي بسياري معتقد هستند كه اين عمل راهكاري براي كاهش درخواست هاي غيرمعقول

.در انتخابات است كه البته خود منجر به آسيب هايي مي شود



: راهكار

هر ثبت نام كننده براي دريافت فرم ثبت نام بايد يك معرفي نامه از بخشي از طرفداران خود-1

مي) نفر امضا كنند كه از اين شخص حمايت مي كنند20مثال(ارائه كند  كه اين امر سبب

شدشود وقت و.ي شخص دچار هيجانات لحظه اي طي دريافت امضا از حمايت كنندگان

و دست به عملكردهاي غير معقول نزند .مكالمه با آنان كم كم از اين شرايط خارج شده

و روند قبل از مراجعه به براي ثبت نام فيزيكي-2 ، مراجعين موظف به ثبت نام اينترنتي شوند

. شد كه طي آن برخي مخاطبين به صورت خودكار حذف شوندثبت نام اينرنتي به گونه اي با

و ارائه مثال اگر هنگام ثبت نام مشخص شد متقاضي به سن قانوني نرسيده با استناد به قانون

.لينك آن در روزنامه رسمي به اطالع متقاضي برساند كه نمي تواند مورد تاييد قرار گيرد

و استفاده حزبي-2 شه–سياسي در مراحل اوليه اختالف در قدرت پوشش خبري استفاده تبليغاتي گاها ديده مي

بي عدالتي بين كانديدها نوعي سبب وقوع، حضور يا عدم حضور يك كانديد در خصوص يك حزب يا جمعي 

افراطي بشناسيم راهكار هاي اين مقاله آسيب هاي حزب محوري منشا اين بي عدالتي را به لحاظ اگر.مي شوند

يعني اگر با راهكارهاي بعدي كمي آسيب هاي حزب محوري كاهش. آسيب را كاهش مي دهدبخشي از اين 

.كمتر وجه بي عدالتي از خود نشان مي دهند يابد شايد بتوان گفت اين اتفاقات

از–اعتراضات به شوراي نگهبان يا مرجع تشخيص صالحيت-3 و يا كاسه هاي داغ تر از رسانه هاي بسياري غربي

 ني فضاي تاييد صالحيت اعتراض مي كنند در حالي كه به سادگي اين موضوع قابل حل استآش به سنگي

a.ي كساني اصال به شوراي نگهبان كه بنا به متن صريح قانون قبل از بررسي رد صالحيت شدند كه همه

 بنا به مراحل قبلي حذف شده اندنرسيده 

b.ا و به ، نداشتن كساني كه به تشخيص شوراي نگهبان رد صالحيت شدند ين حكم اعتراضي ندارند

اين كار مي تواند با امضاي يك بيانيه–اعتراض به اين حكم را به صورت علني به اطالع مردم برسانند 

و علت نتيجه به مراكز مربوطه رو به روي آنها قرار داده مي  كه هنگام مراجعه آنها براي دريافت نتيجه

و تا گرفتن   به اتمام برسدبا مردم جهت رفع سو تفاهمات اختياريوقت صحبت ثانيه30شروع شده

ساعت به طول بيانجامد ولي مي تواند نقش موثري1واضح است كه تعداد آنها به حدي نيست كه حتي

.در رفع سو تفاهمات داشته باشد

c.و به اين حكم اعتراض دارند پس از پايان ماجرا و يا عدم تغيير نتي–كساني كه رد صالحيت شدند جه

دقيقه در اين خصوص پاسخ دهند تا شايعات در اين خصوص5تغييراختيار داشته باشند كه به مدت 

. كمرنگ تر شود

ازو به2به سادگي در كمتر و بدون هزينه هاي سنگين مي توان  ها فعاليت تبليغاتي پاسخ داد ساعتساعت

و حاميان-4 اينطور كه من متوجه شدم در اين خصوص قوانين متاسفانه–فساد رفتاري در كانديد ها
و آراي او باطل نمي شود بلكه  اجرايي خوبي نداريم يعني ممكن است كسي با فساد اخالقي راي آورد



به عبارت.و فضايي سياسي ايجاد خواهد كرد نه قضايي باطل شدن آرا فقط چند شرط خاص دارد
ديگر اگر بعد از انتخابات مشخص شود راي آورنده منافق بوده ديگر كار از كار گذشته لذا توصيه مي 

ازيشود در بخش ها قوانين و يا نفاق راي آورنده بعد در اين خصوص وزن شود كه اثبات جاسوسي
و البته كه اين كلمات معني سل نشان منافق.يقه اي ندارند انتخابات خود به خود راي او را ساقط كند

. در امانت خيانت نمايد-از وعده تخلف كند- سخن به دروغ بگويد-:سه چيز استبه معناي فقهي 
.در مراجع باالتر است كه راه حل اين موضوع وضع قوانين

و مشغله كاري در مسئولين-5 متاسفانه برخي مسئولين در خصوص وعده هاي داده شده–ضعف حافظه
و يا به لحاظ مشغله هاي مديريتي آنقدر مشغول مي شوند كه وعده قابل يت هاي اجرايي خوبي نداشته

و مسئله  و اهداف خود را فراموش مي كنند همچنين با گذر زمان مردم از پيگيري خسته شده ها
درو يا گاهي برخي وعده ها به خوبي به پايان رسيده ولي به دليل عدم حمايت رسانهفراموش مي شود 

 كه اين امر راهكار هاي اجرايي خوبي دارد وضعيت نهايي بي اعتمادي در جامعه رشد مي كند
a.آنالين جامع كه اين مجموعه فقط قابليت دريافت وعده راه اندازي يك مجموعه ديدبان مردمي

و پيگيري وضعيت از سامانه هاي اطالع رساني كشوري را داشته باشد يعني مردم وعده هاي  ها
و به سند رسانه ملي در صورتي كه وعده اي داد ه شده در رسانه ملي را ليست طبقه بندي كردي

ماه يك بار هر حذب در يك نمودار در خصوص تعداد وعده هاي6عمل شد خط بخورد هر
و وضعيت عمل به وعده گزارش كار دريافت كند بر. اعضا اين امر سبب دقت بيشتر احزاب

. عملكرد اعضا نيز مي شود
b.را راه اندازي يك سامانه ياد آوري كه به ازاي هر هفته خلف وعده هر مسئول، وعده مورد تاخير

 به وي يادآوري كند 
و سيانت از اعتماد ملت-6 از–كنترل تبليغات متاسفانه چيزي كه بيش از همه چيز مورد نياز بود سيانت

و يا ارگاني به صراحت اين اين امر را در دستور كار  و با توجه به اين كه هيچ مركز اعتماد ملت است
و يا اگر دارد عده كثيري از مردم از آن بي اطالعند مباحث مربوط به سيانت از اعتماد راي  ندارد

و يا فراموش مي شود در حالي كه بازگرداني راي از بين رفته دهندگان معموال بي ن سازمان ها رها
لذا در اين خصوص بايد يك كميسيون. هزينه اي به مراتب كمتر از بازگرداني اعتماد از بين رفته دارد

را- يا براي بخش ها يك بازرس ويژه گماشته شود–ويژه تشكيل شود  كه تمام ادعاهاي كانديد ها
و يا سند عكس آن موجو مورد و مواردي كه سند قابل ارائه اي وجود ندارد د است به بررسي قرار دهد

و. اطالع راي دهندگان برسد و غير قابل ارجا سنديت باشد اين اطالع رساني نبايد به صورت مقطعي
، قابل بلكه بايد به گونه اي باشد كه پاسخ هر ارگان در شبكه جهاني به صورت لحظه اي در دستر س

و روابط عمومي باشد و با رعايت استاندارد هاي شبكه هاي جهاني ، قابل استناد .جستجو
به–تحت فشار قرار دادن مردم براي انتخاب-7 و ايده هاي انتخاباتي متاسفانه گاهي زمان ارائه مطالب

و اين سبب مي شود راي دهندگان بدون داشتن فرصت كافي براي زمان انتخابات بسيار نزديك است
و حتي گاهي  و ايده ها تصميم گيري كند انتخابات بسيار مهم همزمان با هم برگزار2مقايسه راهكارها

البته حتي حداقل راهكار اوليه كه برگزار نكردن انتخابات–مي شوند كه اين خود مزيد بر علت است 



اين خصوص از مديران انتظاري هاي مهم در يك روز است هم زياد مورد توجه قرار نمي گيرد لذا در
نيست ولي از روشن فكران انتظار مي رود راي دهندگان را متوجه آسيب هايي كه ناشي از عدم شناخت 
. نامزد هاست كنند متاسفانه يكي از بزرگترين آسيب هاي منجر به فساد انتخابات همين موضوع است

و اين چرا كه عدم شناخت نامزد ها يعني مراجعه به ليست هاي اح و اين يعني قدرت در گرو حزب زاب
و قدرت حزبي  يعني تحمل فساد حزبي براي كسب آبرو

يكي از اصلي ترين شاخص–كمبود اطالعات در خصوص سازگاري مولد هاي حركتي با نامزد مربوطه-8
و سازگاري او با مولد هاي حركتي آن  هايي كه بايد براي انتخاب يك شخص لحاظ شود ميزان حمايت

بايعني اگر يك مدير هر چقدر توانمند. يستم استس توليد، مولد هاي حركتي كشور باشد ولي
و  و بنگاه هاي اقتصادي و يا برعكس توليد كنندگان تمايلي به ... كنندگان نتواند ارتباط برقرار كند

حل- مديريت او نداشته باشند سيستم دچار ضعف عمومي خواهد شد انه ساده راه اندازي يك سام راه
 با هر نامزد انتخاباتي...وبراي دريافت اطالعات مربوط به ميزان سازگاري هر شركت يا توليد كننده 

را است كه عالوه بر افزايش كيفيت مولد هاي كشور :نيز در بر خواهد داشت نتايج زير
a.ها–انگيزش براي توانمند سازي مولد هاي حركتي  اصالح سريع تر قوانين مربوط به شركت
b.و مولدهاي حركتي و اعتماد به نفس در شركت ها  القاي كارامدي
c.ارتقاي كيفيت شاخص هاي انتخاب راي دهندگان 
d.افزايش رضايت مندي اجتماعي از انتخابات 
e.ماليات–توجه بيشتر به مصرف كمتر منبع اصلي درآمد آينده كشور 
f.... 

 خاباتآسيب هاي حين انت

آن(اجبار مردم به انتخاب الجيك-1 كه اين امر نه تنها به نوعي بي احترامي محسوب مي شود) يا اين يا
و حزب بازي هاي بيمار گونه خواهد شد كه. بلكه منجر به داغ شدن تنور سياست بازي ها به طوري

و رها كر دن انتخابات مي شود گاها يك نامزد قوي براي موفقيت حزب خود مجبور به فداكاري مي شود
.و در نتيجه موفقيت يك حزب به قيمت از دست دادن يك نامزد قوي در انتخابات تمام خواهد شد

لذا بايد انتخابات به صورت وزن دار- همچنين به اختالفات ناشي از شكسته شدن راي ها دامن مي زند
و اين امكان فراهم مي امت8تا1برگزار شود يعني هر شخص به هر نامزد يك عدد مثال بين  ياز بدهد

و كمترين عامل تفرقه بين مردم  شود كه نامزدي كه بيشترين حمايت را از مردم مي تواند كسب كند
چرا كه نامزدهايي كه عامل تفرقه هستند با امتياز پايين حزب مخالف عمال حذف. است انتخاب شود

و وحدت سياسي مسموم كاهش يابدهمچنين همين امر سبب مي شود تا فعاليت هاي. مي شوند
.اجتماعي رو به بهبودي رود

با) شوراي شهر(وقتي براي ثبت راي: بي احترامي به مردم-2 پاي صندوق مراجعه كردم با كمال تعجب
و براي استدالل من كه  و نمي توانيد راي بدهيد اين برخورد مواجه شدم كه شما براي اين شهر نيستيد



و مسكن داريم آنقدر احترام قائل نشدند كه حتي مدرك بخواهند ما در اينجا بنگاه تو و جالب تر ليدي
و ناظران هيچ عكس العملي از خود نشان نداند در. اينكه بازرسين مسلما اين امر سبب مي شود

انتخابات بعدي انگيزه كمتري براي شناخت نامزد ها داشته باشم چرا كه نمي دانم حتي موفق به راي 
و متاسفانه اين اتفاق به سادگي فراموش نمي شوددادن خوا  راهكارها- هم شد يا نه

a.و آموزش كادر انتخاباتي جهت شيوه صحيح برخورد با مردم ، شيوه صحيح مكالمه منطقي
 مذاكره

b.و قابل پيگيري با مردم به صورت كتبي به من ابالغ شود كه من اهل آن شهر(برخورد كتبي
)پيگيري كنمنيستم كه بعدا بتوانم 

c.اصالح دستور العمل هاي مربوطه در اين خصوص در راستاي كاهش بي احترامي 
و صرف زمان-3 و مشكالت مربوط به خطاي سهوي يا عمدي زياد آن هزينه هزينه باالي راي شماري

و انرژي براي–نيروي انساني در- حدر مي رود شمارش آرا متاسفانه بخش قابل توجهي از زمان
ك ه اگر آرا به صورت كامپيوتري دريافت شود بخش قابل مالحظه اي از اين مشكالت حل خواهد صورتي

يعني اين كه چه شخصي. يكي از نگراني هاي اصلي اين حوزه بحث امنيت هويت راي دهنده است. شد
ك. به چه كسي راي ميدهد بايد محرمانه بماند  ه اين موضوع با شيوه راي گيري محرمانه الكترونيكي

.توضيح داده خواهد شد حل مي شود
و اطمينان از شمارش راي-4 به غير از بحث كاهش اشتباهات راي شماري بحث–راي شماري مطمئن

هر. اطمينان از لحاظ شدن نتيجه راي در نتيجه انتخابات است يعني سازوكاري بايد طراحي شود كه
م نيراي دهنده اطمينان حاصل كند كه در و حتي بفهمد راي او راي جموع آرا راي وي ز شمرده شده

و راي شماره چند از كانديداي مورد راي است ساشماره چند از كل آرا دگي در كه اين مسئله نيز به
يعني هر راي دهنده به سادگي مي تواند از طريق شبكه از نامزد خود.ه شيوه جديد راي گيري حل شد

ياسوال كند كه آي راا راي من به دست شما رسيد و نرم افزاري كه ستاد آن نامزد نوشته راي خير
و يا اين بررسي به صورت دستي صورت گيرد و به صورت خودكار پاسخ دهد .بررسي كند

متاسفانه برخي اتفاقات در سال هاي–مشكل عدم اعتماد به سازمان هاي دولتي مربوط به شمارش آرا-5
براي كاهش.آسيب هاي بعدي زيادي خواهد داشتكه اخير سبب كمي بي اعتمادي در اجتماع شد 

و الگو سازي براي ديگر كشورها پيشنهاد مي شود سازمان هاي  و همچنين رد اتهامات آسيب ها بعدي
و  و وظيفه تجميع آرا به نامزد ها ... دولتي مثل وزارت كشور و كنترلي داشته باشند مسئوليت نظارتي

دقيقه گزارش وضعيت آراي صندوق براي همه كانديدها بدون10واگذار شود به اين ترتيب كه پس هر 
و به صورت محرمانه ارسال شود به. ذكر منبع صندوق اطالعات صندوق ارسال كننده در متن گزارش

و براي بررسي هاي احتمالي قابل استناد يا بروز ترديد صورت كد شده موجود است تا در صورت نياز
نا. باشد و كار جمع راي ها را به با توجه به اين كه مزد هاي لحظه به لحظه در جريان امور هستند

و ثانيا صورت لحظه اي انجام مي دهند احتمال بروز اشتباه در اين بخش  اوال در حد صفر است
و ثالثا تنها در صورت مغايرت نتيجه بين نامزد ها نياز به حضور  مسئوليت آن با نامزد ها خواهد بود

.د بودوزارت كشور خواه



 شيوه راي گيري محرمانه الكترونيكي

و يا كامپيوتر حوزه راي گيري نتيجه انتخاب خود را با يك رمز نگار-1 راي دهنده با يك كامپيوتر شخصي يا موبايل
يا) برگه راي(سپس نتيجه. كليدي رمز نگاري مي كند3 و يا به صورت فايل باررا مي تواند به صورت متني كد

گ ولي با توجه به اين كه هيچ كس رمز شخصي را نميداند نمي تواند راي را بخواند. يري تحويل دادبه حوزه راي
به. صحت راي صادر شده به سادگي قابل مشاهده است  نوشتهياكد باراسكن(دقيقه فايل هاي دريافتي10هر

و حتي با خطوط تلفن عادي قابل انتقال) فايليا هستند براي همه نامزد ها ارسال كه حجمي بسيار پايين داشته
و يا جوهر انگشت خورده در  و نسخه مكتوب آن كه توسط راي دهنده امضا به2مي شود نسخه يكي در حوزه

و ديگري  حوزه جهت پيگيري برگه دوم توسط تاييد پس از جاي برگه راي عادي جهت استناد نگهداري مي شود
و بقيه فرآيند مثل انتخابات عادي استو  . اطمينان از شمارش راي نزد راي دهنده نگهداري مي شود

شد3اما : كليدي كه مطرح

و در صورت عدم رعايت مسائل-1 كليد اول رمزي است كه شخص روي راي خود گذاشته
با داشتن ولي امنيتي راي او براي كسي كه اين كليد را داشته باشد قابل خواندن مي شود

.اين رمز فقط مي توان راي را خواند 
آن-2 و انتشار كليدي كه با توجه به مشخصات فردي هر شخص از وزارت كشور صادر شده

(هيچ خطري ندارد چرا كه هيچ كس به جز توليد) اسم اين شيوه رمزنگاري نامتقارن است.
.كننده اين كليد نمي تواند از آن استفاده كند

و فقط قابليت خواندن راي را از روي كليدي كه با توج-3 و فقط ه به كليد دوم ساخته شده
. دارد) يا فايل رمزنگاري شده(برگه راي

يا. كليد وجود دارد بخش اصلي2پس مي توان گفت روبخش اول كه كليد اول و خود راييهمان رمزي كه شخص گذاشته
و قسمت دوم كه فقط قابليت خواندن قسمت اول كه قابليت: شامل دو قسمته كه ديگري رمزي  خواندن كل برگه راي را دارد

. نتيجه برگه را دارد

و قسمت دوم براي خواندن راي هاي قسمت اول به صورت محرمانه نزد وزارت كشور براي پيگيري شكايات نگهداري مي شود
ر و يا هر ارگان يا بخشي كه وظيفه تجميع آرا .ا دارد ارسال مي شودارسالي از حوزه ها به نامزدها

 آسيب هاي بعد از انتخابات

و يا ارگان مسئول تجميع-1 و ترديد دريافت صحيح راي به نامزد ها رمز مسئولين حوزه بدون–وجود شك

ندارند چون براي دريافت برگه برگه هاي اضافي هم حتي اگر بتوانند. حتي ببيننداول نمي توانند راي را 

معتبر نياز به اطالعات شخصي فرد است همچنين براي مهر زدن شناسنامه ها مجبور خواهند بود رسيد 



و بسياري جزئيات ديگر كه عمال اين كار را غير ممكن مي كند . سالمت راي از راي دهنده دريافت كنند

و يا شناسنامه چرا. جعلي از وزارت كشور كليد دوم را دريافت كنند همچنين نمي توانند با اطالعات غلط

نه.)با توجه به كارت هاي ملي صادر شده( كه اطالعات شهروندان در وزارت كشور موجود است همچنين

و  و بروز اختالف در برگه هاي مصرف شده مي توانند برخي آرا را ارسال نكنند به جهت حضور نمايندگان

و نه  در بحث جمع آرا. كنندآن ها را دستخوش تصرف يا مي توانند آرا را بخوانند برگه هاي اعالم شده

اين كار را انجام دهند احتمال اشتباه موازي هم با توجه به اين كه همه نامزدها مي توانند به صورت 

و تنها نكته اي كه  و در صورتي كه اشتباهي بروز كند به سادگي قابل مشاهده است تقريبا وجود ندارد

و عيب جويي هاي رايج است كه به سادگي قابلب اقي مي ماند اعتماد به اين سيستم جديد راي گيري

با توجه به اينكه راي ها در سرورهاي نامزدها موجود است به به سايت نامزد مورد–راهكار–حل است 

و سريال راي خود را وارد مي كند  انه با داشتن پسورد پس از مشاهده راي خود در سام. نظر مراجعه كرده

مي. خود راي را باز مي كند تا از محتواي آن نيز اطمينان حاصل كند و به اين طريق اطمينان حاصل

.كند كه راي او به دست نامزد مورد نظر رسيده

ها-2 :بررسي آرا توسط نامزد

و يا به صورت آزمايشي تمايل به در صورتي كه نامزدي گزارشي از تخلف در هر صندوقي دريافت كرد

و وزارت كشور مي تواند پيگيري كند2بررسي چند صندوق داشت از  .طريق مردم آن منطقه

.ندنكو ثبت در قدم اول از طرفداران خود بخواد آراي خود را در سامانه بررسي

و يا مشكوك را صندوق فايل رمزگشايي شده در قدم دوم با حكم قضايي از وزارت كشور هاي مغايرت دار

و دريا و با نسخه هاي كاغذي جمع آوري شده در حوزه ها فايل هاي موجود در سامانه ها فت مي كند

و از صحت راي مطمئن شو و در چند دقيقه انجام.دتطبيق داده اين فرآيند مي تواند به صورت ماشيني

.پذيرد

را: نكته هنگام ثبت اطالعات در سامانه نامزد مورد نظر راي دهندگان مي توانند در صورت تمايل شماره تماس خود

تا وقتي نامزدي راي خود را دريافت كرد در صورت. به صورت تلفني وارد كنندبراي استعالم نامزدها از وضعيت صندوق 

و يا صحت گزارشات دريافتي را بررسي كند و وضعيت صندوق همچنين نامزد به سبب.تمايل با راي دهنده تماس بگيرد

.مي تواند اعتمادي نسبي در خصوص عملكرد حمايتي راي دهنده حاصل كندهكه دريافت كرد رايي

 مانع اساسي وجود دارد كه در عمل اصال به سادگي حل مي شوند2براي وقوع همه اين اتفاقات خوب ظاهرا

و سامانه جديد-1  اعتماد مردم به اين سيستم

لحاظ فني بسيار ساده است مي تواند به صورت خوب بخش هاي برنامه نويسي اين سامانه كه به

همچنين هيچو عملكرد آن براي همه توضيح داده شود كد باز روي اينترنت گذاشته شود 



محدوديتي براي استفاده از نرم افزار هاي توزيع شده از وزارت كشور نيست بلكه هر شخص يا

در صورتي كه نرم افزار شخص يا فقط وفقط. حوزه مي تواند از نرم افزار خودش استفاده كند 

حوزه يا نامزد قابليت اجرايي خوبي نداشت يا نتيجه آن در چند عمل رياضي ساده با نتيجه نرم 

.افزار وزارت كشور تضاد داشت بايد يك كارشناس نرم افزار مورد اشكال را مجددا بررسي كند 

.تواند بسيار موثر باشد همچنين اطالع رساني رسانه ملي از شيوه عملكرد اين سيستم مي

و تحول-2  هزينه اين تغيير

اين تغييرات به لحاظ عملياتي ظاهرا كم هزينه تر از انتخابات حال حاضر است ولي يك هزينه

و مسئولين دارد كه بعد از اين هزينه از مزاياي آن  اوليه نسبتا قابل مالحظه براي آموزش مردم

از.ز استفاده كردمي توان در ديگر فعاليت هاي اجتماعي ني فرايند نرم همچنين بخش هايي

و در  افزاري صورت گرفته احتماال به زودي با توسعه رايانه در مدارس آموزش داده خواهد شد

.نسل هاي آينده نيازي به آموزش آنچناني نيز نيست


