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کمپین های انتخاباتی، از هدف گذاری تا پیروزی کاندیداها بخوانند!  
انتشارات عرصه سوم

زمستان 1395، آمستردام، هلند
کتابچه راهنما با اهداف زیر تهیه و تنظیم شده است: این 

گسترش اندیشه های مدنی، صلح، دموکراسی و حقوق بشر • ترویج و 
• ظرفیت سازی سازمان ها، فعاالن جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر

گسترش اخالق مدنی و فرهنگ اقدام های داوطلبانه • ترویج و 
گردش و مبادله آزاد اطالعات • آسان سازی برای دسترسی، 

گروه هـای  گفت و  گـو بیـن فعـاالن جامعـه مدنـی و دیگـر  • ایجـاد فضایـی مناسـب بـرای تبـادل نظـر، 
اجتماعـی.

ســازمان غیــر دولتــی »عرصـه سـوم« در ســال 13۸9 / ۲۰1۰ در آمسـتردام )هلنـد( بنیـان گذاری شده 
و به عنوان یک نهاد ناسـودبر بــه ثبت رســیده اســت.
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: مه مقد
تردیــد  خــود  وزی  پیــر بــه  نســبت  آیــا  مرددیــد؟  انتخابــات  در  شــرکت  بــرای  آیــا 
کاندیداتــوری  دلیــل  تنهــا  می توانــد  شــدن  انتخــاب  می دانیــد  آیــا  داریــد؟ 
شــعارها  و  برنامه هــا  هدفمنــد  تدویــن  و  انتخاباتــی  کمپیــن  راه انــدازی  نباشــد؟ 
پیش نیــاز  مناســب،  کتیک هــای  تا و  اســتراتژی  هوشــمندانه  انتخــاب  و 
وشــن  ر و  بــاز  را  انتخابــات  دریچــه  چــه  اســت.  انتخابــات  عرصــه  در  موفقیــت 
امیــد نداشــته  انتخــاب شــدن  بــه  را مهیــا بدانیــد و چــه  وزی خــود  پیــر و زمینــه 
بــرای  و  ر ایــن  از  دهــد.  تغییــر  را  نتیجــه  می توانــد،  شــما  کمپیــن  کیفیــت  باشــید،  
بــا  مرتبــط  اصــول  بایــد  آن  صحیــح  مدیریــت  و  کارآمــد  کمپیــن  یــک  ســاخت 
بــرای  اســت  فتح بابــی  نوشــته  ایــن  کنیــد.  رعایــت  را  کمپین ســازی  مســاله 
گام هــای  جســت و جوی اش  در  کــه  هدفــی  و  کمپیــن  خصــوص  در  اندیشــیدن 

می داریــد. بــر  را  عملــی 



کمپین 
چیست؟

امروزه واژه  »کمپین« در 
زبان فارسی رواج نسبتا 

کرده  گسترده ای پیدا 
است. فرهنگستان زبان، 

برای معادل آن واژه 
گرفته  »پویش« را در نظر 
است. اما ببینیم معنای 

کمپین یا پویش چیست و 
چطور با موضوع انتخابات 

پیوند می خورد.

کمپین  برای راه انداختن 
باید هدفش را مشخص 

کرد و برای انتخاب هدف 
ابتدا باید یک ارزیابی 

منطقی از امکانات پیروزی 
به دست آورد. اما این 

ارزیابی منطقی چطور به 
دست می آید؟

حاال آستین همت باال 
زده اید و می خواهید برای 

پیروزی در انتخابات تالش 
کنید. اما شما باید ببینید 

چقدر بخت پیروز شدن 
دارید، یعنی همان چیزی 

که قرار است هدف اولیه 
کمپین شما باشد.

۱۰۱۴۱۸

فهرست:

هدف های 
کمپین 

تی با نتخا ا

ول:  ا قدم 
بخت  بررسی 

پیروزی
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دوم:  قدم 
نتخاب  ا

هدف های 
نشین جا

شما می خواهید در 
کنید با  انتخابات شرکت 

که در انتخابات  این هدف 
پیروز شوید و ضمنًا پژوهش 
مقدماتی هم به شما نشان 

که از بخت  داده است 
انتخاب شدن برخوردارید.  
گر این طور نباشد چه؟  اما ا

آیا نقش شما در انتخابات 
گرفته است؟ پایان 

برای انتخاب جامعه هدف 
که می تواند رای شان  در 

سبد رای شما بگنجد 
نیاز به تحقیق و پژوهش 

دارید. در این جا فقط 
چند دستورالعمل ساده 
ولی اساسی را با شما در 

که ساختار  میان می گذاریم 
ارتباطات شما را شکل 

می دهد.

حرف آخر این نوشته 
که در زمینه  این است 

کمپین - مثل بسیاری از 
زمینه های دیگر - سخن 

آخری وجود ندارد. سخن 
آخر مربوط است به جایی 

که تاریخ و تحول پایان 
گرفته باشند. 

۳۰۳۶۴۲

فهرست:

رتباط  ا چگونه 
کنیم؟ ر  برقرا

نی یا پا ســخن 

۲
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ره با در
عرصه   سوم

سازمان غیر دولتی و 
ناسودبر »عرصه سوم« 

در سال 13۸9 / ۲۰1۰ در 
آمستردام )هلند( بنیان 

نهاده شد و به ثبت رسید.

۴۳

فهرست:

تعریف جامعه 
منظر  ز  ا مدنی 
سوم عرصه 

»عرصه سوم« ماموریت 
خویش را به عنوان یک 

سازمان جامعه مدنی 
فراهم ساختن ابزار، منابع 

و فرصت ها برای آموزش 
و همکاری با سازمان ها 

کثرت  برای توانمندسازی و 
ج  گرایی در داخل و خار

ایران و جوامع مرتبط 
می داند.

۴۴
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ه کمپین  ر بـا ر د
کــرده اســت. فرهنگســتان  گســترده ای پیــدا  امــروزه واژه  »کمپیــن« در زبــان فارســی رواج نســبتا 
کمپیــن یــا پویــش  گرفتــه اســت. امــا ببینیــم معنــای  زبــان، بــرای معــادل آن واژه »پویــش« را در نظــر 

ــورد. ــد می خ ــات پیون ــوع انتخاب ــا موض ــور ب ــت و چط چیس
معــادل  اســت  چیــزی  کمپیــن  نظامــی  امــور  در  نظامــی.  اساســًا  اســت  اصطالحــی  کمپیــن  واژه 

کــه هدفــی نهایــی دارد. از عملیــات  یــک رشــته  یــک عملیــات مفــرد، بلکــه  نــه  امــا  عملیــات، 
کــرده اســت. بــه ایــن  همیــن تصویــر از عملیــات، و هــدف آن، بــه سیاســت و تبلیغــات هــم راه پیــدا 
گفتــه  کمپیــن در عالــم سیاســت و انتخابــات بــه رشــته ای از فعالیت هــای ســازمان یافتــه  معنــی، 

ــد. ــال می کن ــات را دنب ــک انتخاب ــروزی در ی ــاًل پی ــخصی مث ــدف مش ــه ه ک ــود  می ش

کمپین ن  ما ز سـا
ــته از  ــا ایـــن رشـ ــازمان و تشـــکیالت مرتبـــط بـ ــه سـ ــه بـ ــه فعالیـــت نیســـت، بلکـ ــر بـ ــا ناظـ کمپیـــن تنهـ
کـــه مـــا در فارســـی امـــروزی برایـــش  فعالیت هـــا هـــم اشـــاره دارد. ایـــن جنبـــه، همـــان چیـــزی اســـت 
از عبـــارت »ســـتاد انتخاباتـــی« اســـتفاده می کنیـــم. بـــرای همیـــن، مثـــال در مقابـــل عبـــارت »کمپیـــن 
انتخاباتـــی« فـــالن نامـــزد انتخابـــات، می تـــوان از عبـــارت »ســـتاد انتخاباتـــی« یـــا »ســـتاد تبلیغاتـــی« 

کـــرد. فـــالن نامـــزد هـــم اســـتفاده 

چیسـت؟ کمپین 

کاندیداها بخوانند!
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کمپیـن انتخاباتی هدف دیگـری غیر از  • آیـا بـه نظـر شـما می شـود بـرای یـک 
گرفت؟ پیـروزی در انتخابـات در نظر 

گر بله چرا و در چه مواردی و چه هدف هایی؟ گر خیر چرا و ا • ا
کرد؟ • آیا می شود هدف پیروزی در انتخابات را با هدف های دیگر تلفیق 

��� ���
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کمپین صلـی  ا ف  هد
کمپیـن انتخاباتی  که  کرده ایم  کمپیـن انتخاباتـی حـرف می زنیـم انـگار از پیش فـرض  وقتـی از هـدف 

فقـط یـک هـدف دارد. اما این هدف چیسـت؟ 
کمپیـن در حـوزه  نظامـی، پیـروزی در نبـرد اسـت، شـاید بدیهـی به نظر برسـد  کـه هـدف  همـان طـور 
کالسـیک  کمپیـن انتخاباتـی هـم بایـد پیروزی در مبـارزات انتخاباتی باشـد. در متون  کـه هـدف یـک 
گفته  هـای رایـج در ایـن زمینـه نیـز تصریحـًا یـا تلویحـًا هـدف  کـردن و در نوشـته ها و  کمپیـن  در زمینـه 

گرفته می شـود. کمپیـن انتخاباتـی معمـواًل پیـروزی در آن انتخابـات در نظـر  هـر 
کمپیـن وجـود دارد و معمـواًل آمـوزش داده می شـود  کـه در بـاره  گفته هایـی  امـا چـرا در نوشـته ها و 
که همان پیروزی در انتخابات باشـد؟ دلیلش روشـن اسـت.  اغلب تنها یک هدف را نشـانه رفته اند 
کـه در جامعه  هـای غربـی  گفته  هایـی اسـت  گفته هـا غالبـًا برگرفتـه از نوشـته  ها و  یـا  ایـن نوشـته ها 
پـروده شـده اسـت. البتـه ایـن موضـوع بـه خودی خود اشـکالی ندارد. اشـکال از جایی آغاز می شـود 
که در  گفته هـا بـرای جوامـع و در ارتبـاط با جامعه هایی تهیه شـده اسـت  کـه بدانیـم ایـن نوشـته ها و 
که دموکراسـی در همه  کرده اسـت. با آن  آنها دموکراسـی و انتخابات سـنت و سـابقه  دیرینه ای پیدا 
کـم بـا مشـکالتی روبروسـت امـا اسـتقرار نهادهـا، روال هـا، سـنت ها و فرهنـگ  کشـورها بیـش و  ایـن 
کمپین هـای انتخاباتـی  کـرده اسـت. از ایـن رو،  دموکراتیـک، یـک زمینـه وسـیع دموکراتیـک فراهـم 
بـرای پیـروزی در چنیـن زمینـه ای تنظیـم می شـود. بـه عبـارت دیگـر وجـود ایـن زمینـه دموکراتیـک 
کمپین هـا فقـط پیـروزی در انتخابـات را هـدف می گیرنـد. گرفتـه می شـود و بـه ایـن ترتیـب  مفـروض 

بـرای روشـن  تـر شـدن ایـن جنبـه  مهـم از فعالیت هـای دموکراتیـک، بیاییـد دموکراسـی را مثـل یـک 
بـازی یـا مسـابقه فوتبـال در نظـر بگیریـم. در بـازی یـا مسـابقه دو جنبـه مهـم وجـود دارد: »قواعـد« و 
کسـب نتیجـه یـا همان پیروز شـدن اسـت. اما رسـیدن  »نتیجـه« بـازی. هـدف همـه  افـراد یـا تیم هـا، 
بـه نتیجـه یـا پیـروز شـدن در چارچـوب قواعد بازی شـکل می گیـرد. این قواعد فقط همـان مقررات و 
قوانیـن مسـابقه نیسـت، بلکـه سـازمان ها )مثل فدراسـیون فوتبال، سـازمان لیـگ، اتحادیه مربیان 
و …( و روال هـای مسـابقه )مثـل وجـود لیـگ، مقـررات، شـیوه های اجرایـی و …( هـم هسـت، یعنـی 

کنیـم.  کـه می توانیـم از آن بـا عنـوان جنبه  هـای نهـادی مسـابقه یـا بـازی یـاد  چیـزی 
کـه دموکراسـی هم مثل هر بـازی یا مسـابقه، قواعدی دارد  گفـت  بـا اسـتفاده از ایـن تمثیـل می شـود 
و نتایجـی. قواعـد دموکراتیـک در واقـع همـان زمینه هـای نهـادی دموکراسـی اسـت و نتایـج بـازی 
کـه مثـال در جریـان انتخابـات، بـا پیـروزی و شکسـت نامزدهـای انتخاباتـی،  دموکراسـی همـان اسـت 

ظاهـر می شـود.

ما معه  جا ر  د ضعیـت  و
حـاال بـه جامعـه خودمـان برگردیـم و ببینم چقدر از آن نهادها، روال ها و سـنت و سـابقه دموکراتیک 
کـه امـروزه  گـر ریشـه دوانـدن دموکراسـی در جامعـه  مـا در حـدی بـود  در آن ریشـه دوانـده اسـت؟ ا
در جامعه هـای دموکراتیـک می شناسـیم، مـا هـم شـاید فقـط پیـروزی در انتخابـات را بایـد هـدف 
هـم  دیگـری  چیزهـای  باشـد،  نشـده  اسـتوار  هنـوز  دموکراتیـک  بـازی  قواعـد  گـر  ا امـا  می گرفتیـم. 
زمینه هـای  آن  بهبـود  بـه  کـه می توانـد  باشـد. هدف هایـی  مـا  انتخاباتـی  کمپیـن  می توانـد هـدف 
کـه در انتخابـات پیـروز می شـویم چـه آن هـا  کسـانی  کنـد و باعـث شـود همـه مـا -چـه  کمـک  نهـادی 

از مزایـای زندگـی در جامعـه ای دموکراتیک تـر بهره منـد شـویم. کـه شکسـت می خوردنـد- 

کاندیداها بخوانند!
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کـه بـه نظـر شـما  اجـازه بدهیـد دوبـاره بـه پرسـش قبلـی برگردیـم و بپرسـیم 
کمپیـن خـود را معطـوف  وقتـی موسـم انتخابـات می رسـد چگونـه می تـوان 
 بـه دنبـال پیـروزی 

ً
کـه لزومـا کنیـم بـی آن  بـه تقویـت زمینه هـای دموکراسـی 

در انتخابـات باشـیم؟
کنید: آموزش مردم در مورد انتخابات،  می توانید از جمله به این موارد فکر 
تـاش بـرای نظـارت بـر انتخابـات، تشـویق بـه مشـارکت، ترویـج معیارهـای 
مـورد  گفتمان هـای  تقویـت  بـرای  زمینه سـازی  منصفانـه،  و  آزاد  انتخابـات 
گروه هـای حاشـیه ای در انتخابـات، نقـد  نظـر، زمینه سـازی بـرای مشـارکت 
کنونـی، پرسـش از برنامـه نامزدهـا، نقـد میـزان عملـی  کارنامـه نماینـدگان 

بـودن وعده هـای نامزدهـا و …
کنید. گو  گفت و  که عاقه دارند بحث و  کسانی  در این مورد با 
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کـه مشـکل بخشـی از مردم اسـت ولـی آنهـا نمی دانند چطور  آیـا شـما مسـاله یـا مشـکلی می شناسـید 
شـوراها(  در  تصمیم گیـری  سـطح  بـه  )مثـاًل  عمومـی  تصمیم گیری هـای  سـطح  بـه  را  خـود  مشـکل 

برسـانند؟ 
کـه جوانـان منطقه زندگی شـما در زمینه ورزش والیبال اسـتعداد خوبـی دارند، اما  کنیـد  مثـاًل فـرض 
کافـی از امکانـات الزم برخـوردار نیسـتند. یا مثاًل در زمینه آموزشـی اسـتعدادهای درخشـانی  بـه قـدر 
تحصیـل  ادامـه  بـرای  مالـی  توانایـی  قـدر  آن  آنـان  ولـی  می شـود  پیـدا  و  شـده  پیـدا  میان شـان  در 

ندارنـد. چطـور می شـود در یـک انتخابـات بـرای حـل مشـکالتی از ایـن دسـت وارد عمـل شـد؟ 
کـه خـود شـما نامـزد انتخابـات شـوید و همیـن خواسـته ها  کـه یکـی از راه هـا ایـن اسـت  روشـن اسـت 
کمپیـن شـما باشـد. امـا  کار هـدف پیـرزی در انتخابـات می توانـد هـدف  کنیـد. بـرای ایـن  را دنبـال 
کـه فعـال زمینـه بـرای پیـروزی شـما فراهـم نیسـت یا مـردم توجه  ممکـن اسـت بـه ایـن نتیجـه برسـید 
کـه بخواهند به خاطر حل آن به شـما رای بدهند. در این صورت شـما  کافـی بـه ایـن مشـکل ندارنـد 
کنیـد: ترویـج و تبلیـغ درباره همین مشـکالت  کمپیـن خـود تعریـف  می توانیـد هـدف دیگـری را بـرای 

و راه حل هایـش، بـرای آنکـه توجـه مـردم بـه ایـن موضوعـات جلـب شـود.
بـه دو صـورت  راه حل هـای آن موفـق شـوید  و  ایـن مشـکالت  بـه  گـر شـما در جلـب توجـه مـردم  ا

کنیـد: محقـق  را  خـود  کمپیـن  هـدف  می توانیـد 
بـه خاطـر توجـه رای دهنـدگان بـه ایـن موضـوع، از نامزدهـا بخواهیـد توجـه به حل این مشـکل را 

کار تبلیغـات انتخاباتـی خـود قرار دهند. در دسـتور 
نظـر بـه توجـه عمومـی بـه ایـن موضـوع، پـس از انتخابـات از آن بـه صـورت اهـرم فشـاری قانونـی 

کار خـود قـرار دهنـد. کنیـد تـا نماینـدگان منتخـب حـل ایـن مشـکالت را در دسـتور  اسـتفاده 

هدف های 
تـی با نتخا ا کمپیـن 

1
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کار نامزدهـای  کـه حـل ایـن مشـکات را در دسـتور  گـر شـما موفـق شـوید  ا
چـه  بـه  شـما  دهیـد،  قـرار  شـده اند  انتخـاب  کـه  نمایندگانـی  یـا  انتخابـات 

کرده ایـد؟  کمـک  دموکراسـی  تقویـت  بـه  شـکلی 
کـه دموکراسـی چیزی  وقتـی بـه پاسـخ ایـن سـوال بیاندیشـید خواهیـد دیـد 
عجیـب و غریـب یـا یـک شـیوه غربـی نیسـت٬ بلکـه شـیوه ای طبیعـی اسـت 

بـرای سـازمان دادن بـه جامعـه، هـر جامعـه ای.
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کنیم؟ ری  هدف گـذا چگونه 
در  دارد  امـکان  آیـا  کـه  می کردیـد  محاسـبه  خودتـان  بـا  بایـد  شـما  کـه  دیدیـم  بـاال  سـطرهای  در 
کمپین  گـر امـکان پیـروزی ندارید چه هدف هـای دیگری می توانیـد برای  انتخابـات پیـروز شـوید؟ و ا

انتخاباتـی خـود در نظـر بگیریـد؟
کـه بـه سـواالتی از ایـن قبیـل چطـور پاسـخ بدهیـم. شـاید شـما هـم دیـده  حـاال سـوال ایـن اسـت 
بـرای ریاسـت  کـه  کسـانی  نامـزد می شـوند، حتـی  انتخابـات  کـه در  کسـانی  از  کـه بسـیاری  باشـید 
بـه  فقـط  جوابـش  بـرای  یـا  نمی کننـد  فکـر  جـدی  سـوال ها  ایـن  بـه  یـا  می شـوند،  نامـزد  جمهـوری 
کاری  کـه آنـان می کننـد دقیقـًا  همـان  کاری  ارزیابـی شـخص خـود یـا اطرافیان شـان توجـه می کننـد. 
کمپیـن بایـد هـدف را  کـرد! چـون بـرای راه انداختـن  کمپیـن نبایـد  کـه بـرای راه انداختـن یـک  اسـت 
کـرد و بـرای انتخـاب هـدف ابتـدا بایـد یـک ارزیابـی منطقـی از امکانـات پیـروزی بـه دسـت  مشـخص 

آورد. امـا ایـن ارزیابـی منطقـی چطـور بـه دسـت می آیـد؟

کنید! پژوهـش  کمپین:  ز  ا پیـش 
کـه در انتخابـات پیـش رو چقـدر بخـت پیـروز شـدن داریـد؟ شـما از  کجـا می توانیـد بفهمیـد  شـما از 
کمپیـن خود  کـه در صـورت عـدم پیـروزی چـه هدف هایـی دیگـری بایـد بـرای  کجـا می توانیـد بدانیـد 
کنکاش یا بـه عبارت بهتر  در نظـر بگیریـد؟ پاسـخ بـه ایـن پرسـش  ها یک راه اساسـی دارد: جسـتجو و 

پژوهـش و تحقیق.
کـدام یـک از ایـن پرسـش ها می خواهیـد پاسـخ بدهیـد  بـرای تحقیـق در ایـن زمینـه اول ببینیـد بـه 
گـر امکانـش بـود مفصـل( پاسـخی بـرای آنهـا  تـا بعـد ببینیـم چطـور می شـود بـا تحقیقـی مختصـر )و ا

کـرد: دسـت و پـا 

بخت پیروزی من در انتخابات چقدر است؟

کنم؟ در صورت ممکن نبودن پیروزی چه هدف های دیگری می توانم انتخاب 

1
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کنید. اما شـما باید  حـاال آسـتین همـت بـاال زده ایـد و می خواهیـد بـرای پیـروزی در انتخابـات تالش 
کمپین شـما  که قرار اسـت هدف اولیه  ببینیـد چقـدر بخـت پیـروز شـدن داریـد، یعنـی همـان چیـزی 
باشـد. بـرای رسـیدن بـه پاسـخ ایـن سـوال شـما بایـد بـه یـک رشـته از پرسـش های دیگـر هـم پاسـخ 
که پیشـتر از آن حرف  بدهیـد. پاسـخ بـه ایـن پرسـش ها از مسـیر همـان تحقیـق و پژوهشـی می گـذرد 

زدیم.
ح می کنیـم و تـا حـدی هـم راه هـای پاسـخ دان بـه  مـا در ایـن مقالـه مهم تریـن ایـن پرسـش ها را مطـر
کـه نه می شـود همـه پرسـش ها را در این مجال  آنهـا را بـا شـما در میـان می گذاریـم. امـا روشـن اسـت 
کرد. این  ح شـده پاسـخ آماده شـده ارائـه  کـرد نـه می شـود برای همه پرسـش های مطر ح  تنـگ مطـر
کنید و این نوشـته فقط خطـوط و توقف گاه های اصلی این مسـیر  کـه شـما بایـد طـی  مسـیری اسـت 

را مشـخص می کند.
کنیم: ح  که شما باید از خود بپرسید، مطر حاال اجازه بدهید برخی از پرسش هایی را 

انتخابات بشـوم؟ نامزد  از نظـر قانونی می توانم  یا  آ  
کافـی اسـت نگاهـی بـه قانـون انتخابـات شـوراها بیاندازیـد. انتخابـات  بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش، 
کشـور، شـرایط و مسـیر سـهل تری بـرای نامـزد شـدن دارد.  شـوراها در مقایسـه بـا انتخابـات دیگـر در 

که واجد این شرایط باشید: کافی است  بنا به ماده ۲6، شما برای انتخاب شدن 
کشور جمهوری اسالمی ایران. الف( تابعیت 

ب( حداقل سن ۲5 سال تمام.
ج(  اعتقاد و التزام عملی به اسالم و والیت مطلقه فقیه.

د(  ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
هــ ( دارابـودن سـواد خوانـدن و نوشـتن بـرای شـورای روسـتاهای تـا دویسـت خانـوار و داشـتن مدرك 
دیپلم برای شـورای روسـتاهای باالی دویسـت خانوار، داشـتن حداقل مدرك فوق دیپلم یا معادل 

ول: ا قدم 
پیروزی بخت  بررسـی   
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آن بـرای شـورای شـهرهای تـا بیسـت هـزار نفـر جمعیـت، داشـتن حداقـل مـدرك لیسـانس یـا معـادل 
آن بـرای شـورای شـهرهای بـاالی بیسـت هزار نفـر جمعیت.

کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان. کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا  و( دارا بودن 

تبصـره 1(  اقلیت هـای دینـی شـناخته شـده در قانـون اساسـی بـه جـای اسـالم بایـد بـه اصـول دیـن 
خـود اعتقـاد و التـزام عملـی داشـته باشـند.

 تبصـره ۲( اعضـاء شـوراها بایـد در محـدوده حوزه انتخابیه خود سـکونت اختیـار نمایند. تغییر محل 
ج از آن موجـب سـلب عضویـت  سـکونت هـر یـك از اعضـاء شـورا از محـدوده  حـوزه انتخابیـه بـه خـار

خواهد شـد.

یا انتخاب شـدن آسان است؟ آ
کار آسـانی نیسـت. امـا وقتی پای مقایسـه در پیش باشـد، می توان  در هیـج انتخاباتـی، پیـروز شـدن 
عنـوان  بـه  شـدن  انتخـاب  تـا  اسـت  آسـان تر  محلـی  شـوراهای  سـطح  در  شـدن  انتخـاب  کـه  دیـد 

نماینـده مجلـس یـا بـه عنـوان رئیـس جمهـور.
کاندیداهـا مـی  مثـاًل در انتخابـات مجلـس، معمـوال در بیشـتر حوزه هـای انتخابیـه یـک نفـر از میـان 

توانـد پیـروز شـود، حـال آنکـه در شـوراها، بیـن 5 تـا 9 نفـر می تواننـد پیـروز شـوند.
شـرط  داوطبـان  بـرای  مجلـس  انتخابـات  بـا  مقایسـه  در  نیـز  تحصیلـی  مـدرک  نظـر  از  همچنیـن 
گرفتـه شـده و شـما حتـی )در روسـتاهای تـا دویسـت خانـوار( بـا داشـتن سـواد  سـهل تری در نظـر 
خوانـدن و نوشـتن و در باالتریـن سـطح بـا داشـتن مـدرک لیسـانس )بـرای شـورای شـهرهای بـاالی 

شـوید. نامـزد  می توانیـد  هزارنفرجمعیـت(  بیسـت 
گذشـته از شـرط سـنی و تحصیلی سـاده تر، اقلیت های دینی نیز محدویتی برای نامزد شـدن و رای 

که: گرفتـن از همـه مـردم )صرف نظـر از دین شـان(  ندارنـد. به عالوه در نظر داشـته باشـید 
• فرآیند تایید صالحیت ها در انتخابات شوراها ساده تر است؛

کشـور فعالیـت می کننـد بـرا انتخابـات شـوراها  کل  کـه در سـطح  • تاثیـر جریان هـای سیاسـی و حزبـی 
کمتـر از انتخابـات ریاسـت جمهـوری و مجلس اسـت؛

کن حـوزه انتخابـی خود هسـتند اجـازه می دهد درک  کـه سـا • خصلـت محلـی انتخابـات بـه افـرادی 
کننـد؛ ملموس تـری از خواسـته های مـردم داشـته باشـند و بـا آنهـا راحت تـر ارتبـاط برقـرار 

• وجود تعدادی عضو علی البدل، شانس انتخاب شدن را افزایش می دهد؛
• امکان ارتباط و تبلیغات انتخاباتی محلی و رو در رو بیشتر است؛ و

کردن نیاز است. کمپین  کمتری برای  کوچکی حوزه انتخابی، منابع مالی و انسانی  • با توجه به 

برنـده انتخابات چگونه تعیین می شـود؟
کنیـد شـما بـرای نامـزد شـدن در انتخابـات شـوراها دارای شـرایط الزم هسـتید. امـا حـاال بایـد  فـرض 
ببینیـد چقـدر رای نیـاز داریـد تـا برنـده شـوید. ایـن جـا هـم قبـل از هـر چیـز بایـد بـه قانـون انتخابـات 

کنیـد تـا ببینیـد مسـیر قانونـی پیـروزی چطـور تنظیـم شـده اسـت. مراجعـه 
کثریت نسـبی آرای به دسـت آمده  بنـا بـه مـاده 17 قانـون انتخابـات، برنـده یـا برنـدگان انتخابـات بـا ا
اول  پیـروز در دور  نامـزد  ریاسـت جمهـوری،  انتخابـات  در  مثـاًل  کـه  مشـخص می شـوند. در حالـی 
کثریـت  کثریـت مطلـِق5۰ درصـد + 1 رای اسـت و در انتخابـات دور اول مجلـس نیازمنـد ا نیازمنـد ا

مطلـق ۲5 درصـدی.

۲
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: ست ا ن تر  سا آ ها  ا ر شـو ت  با نتخا ا ر  د ن  شـد ز  و پیر
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ایـن  بـود. در  کمتریـن تعـداد اعضـای یـک شـورا 3 نفـر خواهنـد  بـه مـاده 4 قانـون انتخابـات،  بنـا 
کـه بیشـترین رای را بـه دسـت  کـه بـه روسـتاهایی تـا 15۰۰ نفـر جمعیـت اسـت، 3 نفـری  حوزه هـا، 
آورده انـد، بـه ترتیـب انتخـاب می شـوند. در جایـی مثـل شـهر تهـران تعـداد نماینـدگان بـه ۲1 نفـر 

می شـوند. انتخـاب  ترتیـب  همیـن  بـه  کـه  می رسـد 
گـروه از نماینـدگان انتخـاب می شـوند: اعضـای اصلـی و اعضـای  بـه عـالوه، در انتخابـات شـوراها دو 
علی البـدل. بنـا بـه قانـون انتخابـات شـوراها، در صـورت اسـتعفا، فـوت یـا سـلب عضویـت هـر یــک از 
اعضــای شــورای  روسـتا و شـهر، عضـو علـی البـدل بـه ترتیـب ٓاراء جایگزیـن می شـود. مثـال در شـهری 
مثـل تهـران، در برابـر ۲1 نماینـده اصلـی 11 نفـر نیـز بـه عنـوان عضـو علی البـدل انتخـاب می شـوند. 

کثریـت نسـبی خواهـد بـود. انتخـاب اعضـای علی البـدل هـم مثـل اعضـای اصلـی بـا ا

رای الزم دارم؟ انتخابات چقدر  پیـروزی در  برای 
گـر شـما بـرای نامـزد شـدن از شـرایط الزم برخورداریـد، بایـد ببینـد بـه چـه تعـداد رای  بسـیار خـب. ا
نیـاز داریـد تـا بتوانیـد تصویـری از احتمـال موفقیـت خـود داشـته باشـید. بـرای ایـن منظـور بایـد بـه 

ایـن پرسـش ها پاسـخ دهیـد:

حوزه انتخابی شما به چند نماینده نیاز دارد؟
کنیـد. ببینـد بنـا به قانـون انتخابـات )ماده 5  بـرای پاسـخ ایـن پرسـش بـه قانـون انتخابـات مراجعـه 
کـه می خواهیـد انتخـاب شـوید بـه چـه تعـداد نماینـده اصلـی و علی البـدل نیاز اسـت. و 7( در جایـی 

واجدان حق رای در حوزه انتخابی شما چند نفرند؟
کنیـد تا  کنیـد یـا از همـه آنهـا اسـتفاده  بـرای دریافـت پاسـخ می توانیـد یکـی از ایـن چنـد مسـیر را طـی 

بـه نتیجـه دقیق تری برسـید:
گـر بـه آمـار سرشـماری 1395 دسترسـی داشـته باشـید،  اول( مراجعـه بـه آخریـن آمـار سرشـماری. ا

کارتـان راحت تـر خواهـد بـود و تقریبـا بـه هیـچ اطـالع دیگـری نیـاز نخواهیـد داشـت.
)مثـل  خـود  انتخابـی  حـوزه  در  مربـوط  سـازمان های  رسـمی  اطالعیه هـای  بـه  اتـکاء  دوم( 
کـه ایـن اطالعیه هـا معمـواًل دیرهنـگام و نزدیـک  فرمانداری هـا(. در ایـن مـوارد مشـکل ایـن اسـت 

نمی افتـد. اتفـاق  هـم  جـا  همـه  در  و  می شـود  صـادر  انتخابـات 
سـوم( اسـتفاده از اطالعات سرشـماری سـال 139۰ و انجام محاسـباتی برای به دسـت آوردن تعداد 

جمیعـت واقعـی افراد واجـد حق رای. 
کار ابتدا باید افراد 1۸ سـال و بیشـتر را از روی آمار سرشـماری 139۰ به دسـت آورید. برای  برای این 
کـه در زمـان انتخابـات 1۸ سـاله  کنیـد  کار بایـد جمعیـت 1۲ سـال و بیشـتر سـال 139۰ را حسـاب  ایـن 
و بیشـتر خواهنـد بـود. بـه عـالوه بایـد افـراد فـوت شـده بـاالی 1۲ سـال در فاصلـه سـال 139۰ تـا زمـان 
آمـار  از  آمـار فـوت شـده ها می توانیـد  بـرای  کنیـد.  کسـر  کل جمعیـت واجـد شـرایط  از  را  انتخابـات 

کنیـد. سـازمان ثبـت احـوال اسـتفاده 

میزان مشارکت احتمالی در انتخابات چقدر خواهد بود؟
کـه شـهر شـما بـه چنـد نماینـده احتیـاج دارد و چـه تعـداد افـراد دارای  تـا بـه ایـن جـا شـما می دانیـد 
شـرایط الزم بـرای شـرکت در انتخابـات هسـتند. امـا ایـن تعـداد، فقـط نشـان دهنـده تعـداد افـرادی 
از تعـداد احتمالـی  کـه تخمینـی  ایـن  بـرای  انتخابـات شـرکت می کننـد.  کـه در  کـه »بالقـوه«  اسـت 
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ر  د ن  شـد ز  و پیـر ی  ا بـر ی  ا ر ن  ا میـز تعییـن  ر  د صلـی  ا ی  هـا متر ا ر پا
ها ا ر شـو ت  بـا نتخا ا
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کننـد، نیـاز داریـد بدانیـد چنـد  کـه بـه صـورت »بالفعـل« ممکـن اسـت در انتخابـات شـرکت  کسـانی 
کننـد؟ درصـد از مـردم ممکـن اسـت در انتخابـات شـرکت 

برای پاسخ به این پرسش نیز چند راه پیش روی شماست:
گذشـته، تخمینی از مشـارکت مردم در انتخابات  اول( بر مبنای میزان مشـارکت مردم در انتخابات 
کشـور میـزان مشـارکت در انتخابـات شـوراها در  کـه در سـطح  آینـده بـه دسـت بیاوریـد. مثـال بـا آن 
دوره هـای مختلـف متفـاوت بـوده اسـت، امـا بـه طـور میانگیـن اندکـی بیـش از 6۰ درصـد واجـدان 

کرده انـد.  گذشـته شـرکت  شـرایط در انتخابـات شـوراها در چهـار دوره 
که  کنیـم، می تـوان دید  کـه در وضعیـت خاصـی انجـام شـده، صـرف نظـر  گـر از انتخابـات دوره دوم،  ا
کشـور، بیـش از 6۰ درصـد از  بـه طـور معمـول بایـد انتظـار داشـت در انتخابـات آینـده نیـز در سـطح 
کشـور  کل  واجـدان حـق رای بـه پـای صندوق هـا بیاینـد. ایـن ارقـام تصویـری از میـزان مشـارکت در 
را بـه دسـت می دهـد امـا مشـخص نمی کنـد در حـوزه انتخابـی شـما میـزان مشـارکت در انتخابـات 

چقـدر خواهـد بـود.

شـرکت  شـوراها  انتخابـات  در  مـردم  از  چقـدر  شـما  انتخابـی  حـوزه   در  بدانیـد  کـه  آن  بـرای  دوم( 
کـه: بیاوریـد  دسـت  بـه  می توانیـد  یعنـی  کنیـد.  اسـتفاده  الگـو  همیـن  از  می توانیـد  می کننـد، 

گذشته میزان شرکت مردم در انتخابات چقدر بوده است؛ •  در دوره  های 
•  میانگین میزان مشارکت در این چهار دوره چقدر بوده است؛

• آیـا میـزان مشـارکت در دوره خاصـی )ماننـد دوره دوم در جـدول بـاال( بـا دوره هـای دیگـر تفـاوت 
نشـان می دهـد؛ مهمـی 

• این تفاوت ناشی از چه دالیلی بوده و آیا ممکن است در انتخابات آینده هم تکرار شود؟
گذشـته در حـوزه انتخابـی خـود بـه دو عـدد  • بـرای بـه دسـت آوردن میـزان مشـارکت در انتخابـات 

کننـدگان در انتخابـات؛ ۲( تعـداد واجـدان حـق رای. نیـاز داریـد: 1( تعـداد شـرکت 
کافـی اسـت بعـد از بـه دسـت آورن ایـن دو عـدد آن را در فرمـول زیـر قرار دهید تا میزان مشـارکت در   •

کنید: گذشـته را محاسبه  انتخابات 
۱۰۰ * )تعـداد واجدان حق رای/ تعداد شـرکت کنندگان( = میزان مشـارکت

کمپین شما امکان انجام نظرسنجی وجود  گر برای  سوم( راه دیگر استفاده از نظرسنجی است. ا
دارد، شما می توانید از طریق آن تا حدی تخمینی از میزان تمایل مردم به شرکت در انتخابات به 
که معمواًل در نظرسنجی ها، میزان مشارکت در انتخابات  دست بیاورید. باید توجه داشته باشید 
که در روز انتخابات در عمل اتفاق می افتد. )نظرسنجی ها اطالعات مفصل و بسیار  بیشتر از آن است 

کرد.( که در جای دیگری به آن اشاره خواهیم  مفیدی دیگری هم در اختیار شما قرار می دهند 

کوچک )Focus Group(، برای به دسـت آوردن  گوی  گفت و  گروه های بحث و  چهارم(  اسـتفاده از 
کـه مـردم فکـر می کننـد چقـدر در انتخابـات شـرکت می کنند. طبیعی اسـت برآوردی  تخمینـی از ایـن 
گروه هـا از میـزان مشـارکت در انتخابـات می دهند، دقیـق و قابل اتکا  کننـده در ایـن  کـه افـراد شـرکت 
کلـی انتخابـات را  گروه هـا می تواننـد فضـای  کمـی. امـا ایـن  کیفـی دارد تـا بعـد  نیسـت و بیشـتر بعـد 
گفت وگـو اطالعـات  کننـد. )گروه هـای بحـث و  گـرم و پرشـور بـودن تـا حـدی ترسـیم  کـم از نظـر  دسـت 
کرد.( کـه در جـای دیگـری به آن اشـاره خواهیـم  مفیـدی دیگـری هـم در اختیـار شـما قـرار می دهنـد 
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میزان مشارکت ٪ *تاریخ برگزاریانتخابات شوراها

۷۷/۱۲/۰۷۶۴دوره اول

۸۱/۱۲/۰۹۵۰دوره دوم

۸۵/۰۹/۲۴۶۵دوره سوم

۹۲/۰۳/۲۴۶۳دوره چهارم

۶۰/۲۵میانگین

گزارش منابع دولتی تنظیم شده و راه دیگری برای بررسی درستی    * این اطاعات بر مبنای 

یا نادرستی آنها وجود ندارد.

گذشته میزان مشارکت در انتخابات شوراها در چهار دوره 

۲5
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کنم؟ انتخاب  چطـور  را  هدف  نقطه 
کـه از  کـه پیـروزی شـما را )بـا فرض هایـی  »نقطـه هـدف«؛ نشـان دهنده حداقـل مقـدار رایـی اسـت 
کمتریـن مقـدار رای  کـه نشـان دهنـده  آن حـرف می زنیـم( تضمیـن می کنـد. در واقـع، نقطـه هـدف، 
که برای به دسـت آوردن چه تعداد رای باید  گفت  الزم برای انتخاب شـدن اسـت، به شـما خواهد 

کنید. کمپیـن  مبـارزه یـا 
کـه پیشـتر بـه آنهـا اشـاره  بـرای بـه دسـت آوردن نقطـه هـدف، شـما بایـد بـه همـان پرسـش هایی 
کـه دارای 1۸۰ هزار نفر جمعیت اسـت، این  کردیـم پاسـخ بدهیـد. در جـدول روبـه رو مـا بـرای شـهری 

کرده ایـم: نقطـه هـدف را مشـخص 
کنید: که می بنید شما باید این مسیر را طی  همان طور 

کـه 1۸۰ هـزار نفر جمعیـت دارد، چند  •  بـه قانـون انتخابـات سـر بزنیـد و ببینیـد شـورای محـل شـما، 
نماینـده می خواهد. )سـتون شـماره 1(

کشـور تعـداد واجـدان حـق رای را در حـوزه خـود  •  بـا اسـتفاده از آمـار سرشـماری ها و یـا آمـار وزارت 
بـه دسـت آوریـد.  )سـتون شـماره ۲(

کنیـد  کننـدگان احتمالـی را محاسـبه  •  بـا اسـتفاده از الگوهـای مشـارکت در انتخابـات تعـداد شـرکت 
آمـده  باالتـر  در  کـه  میـزان مشـارکت  فرمـول سـاده  از  کار می توانیـد  ایـن  بـرای  )سـتون شـماره 3(. 

کنیـد.  اسـتفاده 
کـه هـر یـک از )در ایـن مثـال 1۲( عضـو شـورای شـما حداقـل بـه چـه  کنیـد  •  و در نهایـت مشـخص 

تعـداد رای نیـاز دارنـد تـا نماینـده شـوند. )سـتون شـماره 4(
کافی اسـت میزان مشـارکت )سـتون 3( را در تعداد واجدان حق  برای محاسـبه تعداد رای سـتون 4 
کننـدگان به دسـت بیاید. سـپس مقدار  کنیـد تـا بـه ایـن ترتیـب تعـداد شـرکت  رای )سـتون ۲( ضـرب 
کـه شـما  کنیـد تـا حداقـل رایـی  بـه دسـت آمـده را بـر تعـداد نماینـدگان مـورد نیـاز )سـتون1( تقسـیم 
کنید: نیـاز داریـد مشـخص شـود. بـرای سـاده تر شـدن شـما می توانیـد از ایـن فرمـول زیـر را اسـتفاده 

تعـداد نماینـدگان مورد نیـاز / )تعداد واجدان حق رای * میزان مشـارکت( = نقطه هدف
کـه می بینیـد در ایـن مثـال، شـما بـرای انتخـاب شـدن بـه عنـوان عضـو شـورا »حداقـل« بـه  چنـان 

کـه ایـن عـدد بـر چـه مفروضاتـی اسـتوار اسـت: 495۰ رای نیـاز داریـد. امـا توجـه داشـته باشـید 
که همه 1۲ نفـر اول تقریبا به  •  بیـن 1۲ نفـر مـورد نیـاز بیشـترین میـزان رقابـت وجـود دارد به صورتـی 
کـه در  یـک انـدازه رای داشـته  اند و هیـچ نامـزد دیگـر هیـچ رایـی بـه دسـت نیـاورده اسـت )می دانیـم 

عمـل تقریبـا هیـچ وقـت چنیـن اتفاقـی نمی افتد(؛
که دقیق و مطابق آخرین تغییرات به دست آمده است؛ •  تعداد نمایندگان )اصلی و علی البدل( 

که باید امیدوار بود دقیق باشد؛ •  تعداد واجدان حق رای 
کمتـر یـا  کـه فقـط یـک »تخمیـن« اسـت و ممکـن اسـت در روز انتخابـات  •  میـزان مشـارکت مـردم، 

بیشـتر از میـزان بـرآورد شـما باشـد.
کار درنیاید، نقطه هدفی هم  کدام از این مفروضات اشـتباه باشـد یا تخمین شـما درسـت از  گر هر  ا
کـه  کار در نخواهـد آمـد. تنهـا فـرض مناسـب همـان فـرض اول اسـت  کرده ایـد درسـت از  کـه انتخـاب 
کـه چـون رقابـت هیـچ وقـت در عمـل بـه آن انـدازه  فرضـی بسـیار سـخت گیرانه اسـت. یـه ایـن معنـی 
کمتر از نقطه هدف به دسـت آمده دارد. )یک  شـدید نیسـت، آخرین نفر انتخاب شـده معواًل رایی 

کنید(. بـار دیگـر تمریـن بـاال را از ایـن منظر مـرور 

کاندیداها بخوانند!

۲6

قدم اول: بررسی بخت پیروزی



نقطه هدف در یک شهر 

۱۲۳۴شماره ستون

موضوع
 جمعیت و

تعداد نماینده

 تعداد واجدان

حق رای

 تعداد شرکت  کنندگان

احتمالی

حداقل آرای مورد نیاز

)نقطه  هدف( 

قانون انتخاباتمنبع / شیوه
 سرشماری/ وزرات

کشور

 نظرسنجی/ میزان

مشارکت قبلی
محاسبه

 مشخصات حوزه

انتخابی

جمعیت =

1۸۰,۰۰۰

 55 درصد

جمعیت
6۰ درصد

 1۲ 

)./6۰ * 99۰۰۰( 

مثال
 1۲ )7 اصلی و 5 

علی البدل(
99,۰۰۰59,4۰۰495۰

• انتخابـات قبلـی شـورای محـل خـود را در نظـر بگیریـد. ارقـام مـورد نیـاز را 
مطابـق جـدول بـاال بـه دسـت بیاورید و ببینیـد برای برنده شـده حداقل به 

چـه تعـداد رای نیـاز بوده اسـت.
کنیـد و ببینـد میزان تفـاوت بین ارقام  • سـپس بـه نتایـج انتخابـات مراجعـه 

کرده ایـد چقـدر و در چه مواردی اسـت. کـه محاسـبه  واقعـی و ارقامـی 
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مفروضـات  می توانیـد  همیشـه  بیشـتر،  اطمینـان  بـرای  و  سـاده نگری،  هر گونـه  از  پرهیـز  بـرای 
بـرای میـزان مشـارکت یـک فاصلـه فـرض  از جملـه می توانیـد  بیاوریـد.  سـخت گیرانه تری در میـان 
کـه میـزان مشـارکت را یـک نقطـه خـاص 6۰ درصـدی در نظـر  کنیـد. مثـال در مـورد بـاال بـه جـای آن 
بگیریـد، بـا توجـه بـه مجموعـه اطالعـات خـود، دو فـرض مختلـف را در نظـر بگیریـد. یعنـی می توانیـد 
کـه مـردم بیـن 55 تـا 7۰ درصـد از واجـدان حـق رای در انتخابـات شـرکت  بـه ایـن نتیجـه برسـید 
کـرد. در ایـن حـال، 55 درصـد را می توانیـد مشـارکت پاییـن و 7۰ درصـد را مشـارکت بـاال  خواهنـد 
بـرای انتخـاب شـدن بـه تعـداد رایـی بیـن   بـه ایـن ترتیـب، مطابـق جـدول زیـر شـما  کنیـد.  فـرض 
کنیـد، می توانیـد نقطـه  گـر بخواهیـد از فـرض سـخت گیرانه پیـروی  4537 و  5775 رای نیـاز داریـد. ا
کنیـد و بگوییـد مـن بایـد حداقـل نزدیـک بـه 5۸۰۰ رای  هـدف خـود را از روی مشـارکت بـاال انتخـاب 

بـه دسـت بیـاورم.

کوچک تـر باشـد، شـما بـرای هـر رای بیشـتر بایـد  کـه هـر قـدر حـوزه انتخابـی شـما  •  یادتـان باشـد 
کـم شـخص شـود. کنیـد، چـون فاصلـه  بیـن رقبـا ممکـن اسـت فقـط بـا تعـداد آرایـی بسـیار  تـالش 

کـه در ایـن قسـمت فقـط رسـیدن بـه یـک مقـدار  •  ایـن نکتـه مهـم را هـم در نظـر داشـته باشـید 
کـه بـرای رسـیدن بـه »نقطـه هدف« یـا همـان مقدار  عـددی مشـخص مـورد نظـر بـود. بدیهـی اسـت 
کمپیـن خـود عناصـری چـون نقـش شـخصیت، رفتـار و تکاپوهـای  عـددی مشـخص شـما بایـد در 
خودتـان بـه عنـوان نامـزد انتخابـات، نقـش مسـووالن سـتاد انتخاباتی، نقـش نیروهـای داوطلب در 
کمپیـن، چگونگـی برقـراری رابطـه بـا نهادهـای مدنـی و احـزاب سیاسـی، ائتالف هـای انتخاباتـی بـا 

دیگـر نامزدهـا و ماننـد آن را در نظـر بگیریـد. 

کاندیداها بخوانند!
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مشارکت پایین

۱۲۳۴شماره ستون

موضوع
 جمعیت و

تعداد نماینده

 تعداد واجدان

حق رای

 تعداد شرکت  کنندگان

احتمالی

حداقل آرای مورد نیاز

)نقطه  هدف( 

 مشخصات حوزه

انتخابی

جمعیت =

1۸۰,۰۰۰

 55 درصد

جمعیت
55 درصد

 1۲ 

)./6۰ * 99۰۰۰( 

مشارکت پایین
 1۲ )7 اصلی و 5 

علی البدل(
99,۰۰۰54,45۰4537

مشارکت باال

۱۲۳۴شماره ستون

موضوع
 جمعیت و

تعداد نماینده

 تعداد واجدان

حق رای

 تعداد شرکت  کنندگان

احتمالی

حداقل آرای مورد نیاز

)نقطه  هدف( 

 مشخصات حوزه

انتخابی

جمعیت =

1۸۰,۰۰۰

 55 درصد

جمعیت
7۰ درصد

 1۲ 

)./6۰ * 99۰۰۰( 

مشارکت پایین
 1۲ )7 اصلی و 5 

علی البدل(
99,۰۰۰69,3۰۰5775
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دوم: قدم 
هدف های  نتخاب  ا  

نشین جا

کنیـد بـا ایـن هـدف  کـه شـما می خواهیـد در انتخابـات شـرکت  تـا ایـن جـا بـا ایـن فـرض پیـش رفتیـم 
کـه از بخـت  کـه در انتخابـات پیـروز شـوید و ضمنـًا پژوهـش مقدماتـی هـم بـه شـما نشـان داده اسـت 

انتخـاب شـدن برخوردارید. 
گرفته است؟ گر این طور نباشد چه؟ آیا نقش شما در انتخابات پایان  اما ا

شـما هنـوز هـم می توانیـد در انتخابـات حاضـر باشـید، نـه فقـط بـه عنـوان رای دهنـده، بلکـه هنـوز 
کـه در ایـن حالـت شـما بخـت خود را بـرای پیـروزی اندک  گیرنـده. درسـت اسـت  هـم بـه عنـوان رای 

کاالهـای زیـادی بـرای عرضـه بـه بـازار انتخابـات در اختیـار داریـد.  فـرض می کنیـد، امـا هنـوز 
گـذاری  کـه از هـدف  بـرای روشـن شـدن موضـوع اجـازه بدهیـد بـه مبحـث قبلـی برگردیـم، جایـی 
کـه در جامعه  هایـی مثـل  کمپیـن انتخاباتـی حـرف زده بودیـم. در آن جـا از ایـن حـرف زدیـم  بـرای 
کـه هنـوز نهادهـا، روال هـا و سـنت های دموکراتیـک در آن مسـتحکم نشـده اسـت و بلکـه  جامعـه  مـا 
ممکـن اسـت در مسـیر قدم هـای اولیـه باشـد، چیزهایـی دیگـری می توانـد هدف  هـای نامـزد شـدن 
گرچـه از مسـیر پیـروزی در انتخابـات عبـور نمی کنـد، اما ممکن  کـه  در انتخابـات باشـد، هدف هایـی 

گاهـی بـه پیـرزی هـم منجـر شـود.  گـر اوضـاع و احـوال اجـازه دهنـد  اسـت ا
گیـری دقیق تری  کـه قابل سـنجش و اندازه  کّمـی باشـد  گـر هـدف پیـروزی در انتخابـات یـک هـدف  ا
گـر تنهـا انتخاب شـدن  کیفـی بنامیـم. )پـس ا اسـت، ایـن دسـته از هدف هـا را می توانیـم هدف هـای 
کنیـد، ایـن بخـش از مقالـه مـی  کیفـی مبـارزه  برایتـان مهـم نیسـت و حاضریـد بـرای تحقـق هدفـی 

تواند راهگشـا باشـد.

کاندیداها بخوانند!
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تعییـن هدف های کیفی
کنیـد و بـرای آن هـا پاسـخی  کیفـی شـما نیـاز داریـد بـه ایـن سـوال ها فکـر  بـرای تعییـن هدف هـای 
کنیـد. در هـر یـک از پرسـش ها، مثالـی بـرای روشـن تر شـدن موضـوع ذکـر شـده اسـت: دسـت و پـا 

ببرید؟ پیش  را  یا می خواهید یـک گفتمان مشـخص  آ
شـاید شـما بخواهیـد توجـه مـردم بـه مشـکالت محیـط زیسـتی در منطقـه خـود را افزایـش دهیـد. 
گفتمانـی در ایـن مـورد داریـد تـا مـردم بـا ابعـاد و جنبه هـای  کار در واقـع نیـاز بـه سـاختن  بـرای ایـن 
کـه زندگـی آن هـا را تهدیـد می کنـد، آشـنا شـوند. فرصـت  مختلـف مسـایل زیسـت محیطـی و خطـری 

انتخابـات زمـان خوبـی بـرای ایـن منظـور اسـت.

؟ ه کنید ز ر ن مشـخصی مبـا هید بـا گفتما ا یـا می خو آ
که دختران  گرایشـی وجود دارد  که در منطقه شـما  ممکن اسـت شـما به این نتیجه رسـیده باشـید 
کار خـود اسـتدالل هایی دارنـد.  بـرای  بـه عقـد و ازدواج دیگـران درمی آورنـد و  را در سـنین پاییـن 

گفتمـان و اسـتدالل هایش باشـد. هـدف شـما می توانـد مبـارزه بـا ایـن 

؟  کیـد کنید تا ی معینی  سـته ها ا ت و خو لبـا بـر مطا هید  ا یـا می خو آ
کار و زندگـی خوبـی ندارنـد امـا صدایشـان بـه  کارگـران معـدن وضعیـت  کنیـد در منطقـه شـما  فـرض 

جایـی نمی رسـد. شـاید شـما بخواهیـد صـدای آن هـا در انتخابـات پیـش رو باشـید.

آیـا می خواهید علیـه مطالبات و خواسـته های معینـی فعالیت کنید؟
کشـت سـیفی جات  کشـت غـالت را جایگزیـن  در حـوزه انتخابـی شـما فشـار زیـادی وجـود دارد تـا 
کشـاورزان  کار از نظر اقتصادی به شـدت به ضرر  کشـاورزان، این  کنند. اما به نظر شـما و بسـیاری از 

کنیـد. تمـام می شـود. چـرا شـما نتوانیـد ایـن خواسـته ها را نمایندگـی 

آیـا می خواهید زمینه  آشـنایی رای دهندگان با خودتـان را فراهم کنید؟
کمـک بگیریـد تـا بیشـتر شـناخته  کـه از انتخابـات موجـود  شـاید اصـال شـما بـه دنبـال ایـن باشـید 
بشـوید و بعـد در انتخابـات بعـدی از ایـن زمینـه آشـنایی بـرای پیـروزی در آن انتخابـات اسـتفاده 

کنیـد.

آیـا می خواهیـد علیه جریان یا گروه یا شـخص معینـی مبارزه کنید؟
شـما نـه می خواهیـد خودتـان انتخـاب شـوید نـه می خواهیـد بـرای انتخابـات بعـدی زمینـه سـازی 
کنیـد. امـا در عیـن حـال فکـر می کنیـد نماینـده شـدن یـک شـخص یـا یـک جریـان بـه سـود شـما یـا 
کمپیـن مورد نظـر وارد  کمپیـن شـما می توانـد علیـه  مـردم حـوزه انتخابـی شـما نیسـت. در ایـن حـال 

انتخابـات شـود.
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جهت گیـری کمپین
کمپیـن خـود در نظـر  کـه می بینیـد هدف هـای متفاوتـی را می توانیـد بـه عنـوان هـدف  همـان طـور 
که لزومًا به دنبال پیروز شـدن در انتخابات باشـید. شـاید هم ابر و ماه و خورشـید  بگیرید بدون این 

کردنـد و شـما بـه عنـوان نماینـده هم انتخاب شـدید.  کار بودنـد و مـردم بـه شـما اقبـال  و فلـک در 
کمپیـن شماسـت. شـما ممکـن اسـت هدف هـای  آن چـه در ایـن زمینـه اهمیـت دارد، جهت گیـری 
کار خاصـی را پیـش ببریـد، مثـل مـوارد 1، 3 و 5 در بـاال.  ایجابـی داشـته باشـید، و بخواهیـد دسـتور 
کار خاصـی را  کنیـد و جلـوی پیـش بـردن دسـتور  شـاید هـم بخواهیـد هدف هـای سـلبی را دنبـال 

بگیریـد، مثـل مـوارد ۲، 4 و 6 در بـاال.
کمپین هـا هسـتند، هـر دو از نظـر  کیفـی،  هدف هـای ایجابـی و سـلبی هـر دو از جملـه هدف هـای 
گـر بـا سـالمت سیاسـی و  سیاسـی، مشـروع و از نظـر قانونـی قابـل قبول انـد. بـه عـالوه، هـر دو آنهـا ا
کمـک می کننـد، چـون بخـش  مبارزاتـی دنبـال شـوند بـه تحکیـم روال هـا و سـنت های دموکراتیـک 
مهمـی از آن روال هـا و سـنت های دموکراتیـک، رقابـت ایده هـا و خواسـته های سیاسـی و اجتماعـی 

کلـی در بـازار تقاضاهـای اجتماعـی اسـت. در بـازار انتخابـات و بـه طـور 
کیفـی تـا حـد زیادی تحـت تاثیر برداشـت و تحلیلی اسـت  کـه تعییـن هدف هـای  البتـه تردیـد نیسـت 
کـه بـه دنبال تغییر اسـت  کـه شـما در نهایـت از فضـای انتخابـات خواهیـد داشـت. فضـای انتخاباتـی 
گونـه ای بـرای برخـی ایده هـا مناسـب تر اسـت و بـرای برخـی نامناسـب تر. همیـن طـور در فضایـی  بـه 
کـه مـردم بـه دنبـال تثبیـت و ادامـه وضـع موجـود هسـتند، ایده هـا و خواسـته های دیگـری ممکـن 
گرفتن داشـته باشـند. شـما هدف های خود را باید با در  اسـت بخت بیشـتری برای مورد توجه قرار 

کنید. کلی تعییـن  گرفتـن ایـن فضـای  نظـر 

هدف ها سنجش 
کمـی بـه پژوهـش و تحقیـق و سـنجش متوسـل شـدید،  کـه بـرای پاسـخ بـه سـوال های  همـان طـور 
بـرای پاسـخ بـه ایـن سـوال ها هـم نیازمنـد پژوهـش هسـتید. بـرای سـنجش پاسـخ بـه این سـوال ها، 

راه هـای مختلفـی وجـود دارد. از جملـه می توانیـد:
کنید؛ •  به تحقیقات موجود در این زمینه ها مراجعه 

کنید؛ •  با صاحب نظران مشورت 
کنید؛ •  محتوای رسانه های همگانی و رسانه های اجتماعی را بررسی 

کنید؛ کارهای سیاسی موجود در میان سازمان های جامعه مدنی نگاه  •  به دستور 
گروه  ها و جریان های سیاسی بزنید؛ ح در میان  کار و مباحث مطر •  سری به دستور 

کمک متخصصان پیمایش های نظرسنجی انجام دهید؛ •  خودتان با 
کنید؛ گفت و گو )focus group( برگزار  گروههای بحث و    •

کنید؛ گفت و  گوی آزاد برقرار  •  جلسات بحث و 
•  و ….
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تبـاط  ر ا چگونـه 
کنیـم؟ ر  ا برقـر

کـه جوانـان رای دهنده بیشـتر تمایل دارنـد به نامزدهای جوان تـر رای دهند.  اغلـب تصـور می شـود 
کمتر رای می دهنـد. این موضوعات حتـی در صورت  کاندیداهـای زن  کـه زنـان بـه  یـا تصـور می شـود 
کـه رای جوانـان همیشـه بـه صـورت خـودکار عمدتـًا بـه  کلیـت نـدارد. یعنـی چنیـن نیسـت  صحـت، 
سـوی نامزدهـای جـوان هدایـت شـود. پـس در ایـن مـورد زیـاد مطمئـن نباشـید. پس بـرای انتخاب 
کـه می توانـد رای شـان  در سـبد رای شـما بگنجـد نیـاز بـه تحقیـق و پژوهـش داریـد.  جامعـه هـدف 
کـه سـاختار  در ایـن جـا فقـط چنـد دسـتورالعمل سـاده ولـی اساسـی را بـا شـما در میـان می گذاریـم 

ارتباطـات شـما را شـکل می دهـد:

کنید مشـخص  را  مخاطب 
کـه مخاطـب خـود را مشـخص  کـردن مخاطـب شـروع می شـود. بـرای ایـن  هـر ارتباطـی بـا مشـخص 

گروهـی از رای دهنـدگان می خواهیـد متمرکـز شـوید.  کنیـد روی چـه  کنیـد بایـد مشـخص 

را مشـخص کنید رسانه 
گفت  مخاطـب شـما بیشـتر از چـه رسـانه ای اسـتفاده می کنـد؟ پاسـخ بـه ایـن سـوال بـه شـما خواهد 
کنیـد.  اسـتفاده  اجتماعـی  رسـانه های  از  چقـدر  و  کنیـد  تمرکـز  همگانـی  رسـانه  های  روی  چقـدر 
کنند،  کـه در ارتبـاط بـا مخاطب، وسـایل معمولی هـم می توانند نقش رسـانه را ایفا  فرامـوش نکنیـد 
یعنـی پیـام شـما را بـه مخاطـب برسـانند، حـال ایـن وسـایل می خواهـد یـک تی شـرت باشـد یـا یـک 

لیـوان قهوه خـوری.

کنید مشـخص  را  خود  پیام  محتوای 
هـدف، یعنـی مخاطـب و وسـیله، یعنـی رسـانه، مشـخص شـده اند. اما شـما چـه پیامـی می خواهید 
که  کمپیـن شـما می آیـد و آن چیزهایی  از طریـق رسـانه ها بـه مخاطـب برسـانید. پیـام شـما از هـدف 

کرده اید. کسـب  از فضـای انتخابـات 
که پیام شـما: 1( سـاده، ۲( روشـن، 3( معتبر، 4( تاثیرگذار و 5( برانگیزاننده باشـد و  مهم این اسـت 
کـه به رای  کسـانی  بـه صـورت قابـل قبولـی بـا پیـام رقبـای شـما 6( متفـاوت باشـد و در صورت لزوم با 

کمک می کنند 7( هم سـو باشـد. شـما 

1

۲

3
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کنید مشـخص  را  خود  پیام  شکل 
کـه اهمیـت دارد. فـرم یـا شـکل پیـام هـم مهـم اسـت، شـاید هم به  فقـط محتـوای یـک پیـام نیسـت 
کـه محتـوا مهـم اسـت. شـکل پیـام شـما هـم بایـد بـا محتـوا سـازگار باشـد هـم بشـود از  همـان انـدازه 

کـه در نظـر داریـد منتقـل شـود و بـه مخاطـب برسـد. طریـق رسـانه ای 
 

م پیا سـنجش 
کردن رسـانه، تشـخیص  ایده سـازی بـرای سـاخت پیـام، سـاختن پیـام، تعییـن مخاطـب، مشـخص 
کاری اسـت تخصصـی. برای سـنجش  فـرم مناسـب و ماننـد آن امـروزه مثـل بسـیاری چیزهـای دیگـر 
کنیـد. فقط به  کار شـما خـوب پیـش مـی رود حتمـا بـه اهلـش مراجعـه  کـه چقـدر در ایـن زمینـه  ایـن 

دانـش و تجربـه خـود اتـکا نکنید. 
کـه بـه اعتبـاری  کنیـد  کمپیـن خـود را صـرف ارتباطـات  بخشـی قابـل توجـه از منابـع مالـی و انسـانی 

کمپیـن اسـت و آن را زنـده نگـه مـی دارد. قلـب یـک 

ی ز و مر ا ی  نه ها سا ر
کرده انـد و مـا در دریایـی از رسـانه ها غوطه وریم. رسـانه ها یکی از منابع  جهـان مـا را رسـانه  ها احاطـه 
اصلـی شـناخت ها و داوری هـای مـردم شـده اند. ایـن موضـوع در دوران انتخابـات شـدت بیشـتری 

می گیـرد. رسـانه  ها مهم تریـن ابـزار شـما بـرای انتقـال پیام انـد.
کار با رسانه  باید نکاتی را در نظر بگیرید. از جمله: اما برای 

کار رسـانه ای حتمـا قوانیـن اسـتفاده از رسـانه ها را در ارتبـاط بـا انتخابات در نظر  •  قبـل از شـروع هـر 
بگیرید.

کـه اعتبـار یـک پیـام هـم بـه اعتبـار محتـوای درونـی  گذشـته از آن، همـواره در نظـر داشـته باشـید    •
کنیـد. از  کـه شـما بـرای رسـاندن پیـام خـود اسـتفاده مـی  آن بسـتگی دارد هـم بـه اعتبـار رسـانه ای 

رسـانه های نامعتبـر اسـتفاده نکنیـد.

•  رفتـار رسـانه ای مخاطبـان خـود را در نظـر بگیریـد. ببنیـد آن ها 1( از چه رسـانه هایی ۲( چقدر و 3( 
چگونه اسـتفاده می کنند.

•  اسـتفاده از رسـانه های اجتماعـی شـما را از رسـانه  های همگانـی بی نیـاز نمی کنـد و برعکـس. هـر 
یـک از ایـن رسـانه  ها مخاطبـان خـود را دارنـد و مخاطبـان شـما هـم علی القاعـده از هر دو نوع رسـانه  

اسـتفاده  می کننـد.

از  اسـتفاده  ملـی.  رسـانه های  تـا  دارنـد  نقشـی مهم تـر  انتخابـات شـوراها  در  رسـانه های محلـی    •
کنند،  رسـانه های محلـی را در اولویـت بگذاریـد. چـون رقیبان شـما هم احتمااًل همین طـور فکر می 

از همیـن حـاال بایـد بـه فکـر باشـید.

•  اسـتفاده از رسـانه های اجتماعی و همگانی، اسـتفاده از رسـانه  های نامتعارف را منتفی نمی کند. 
کت.  از وسـایل مصرفی چون لباس و جاسـویچی تا دیوار نویسـی و پوسـتر تا ارسـال نامه و پخش ترا

4

کاندیداها بخوانند!

3۸

کنیم؟ چگونه ارتباط برقرار 



����ای  ���م

: شـد با د  ر ا مو ین  ا مل  سـت شـا ا بهتر  م  پیا ی  ا محتو

39

کاندیداها بخوانند!

کنیم؟ چگونه ارتباط برقرار 



از فضای رسـانه بیـرون 
کـه بـرای ارتبـاط بـا مخاطبـان، رسـانه  های متعارف و غیـر متعارف فقـط یکی از  توجـه داشـته باشـید 

راه  هـای مرسـوم اسـت. شـما می توانیـد از  شـیوه  هایی چون:
کوچک تر؛ •  تماس های حضوری و چهره به چهره با اهالی حوزه انتخاباتی بویژه در حوزه های 

•  تبلیغات میدانی با حضور در فضاهای شهری؛
•  برگزاری نشست های »پرسش و پاسخ«؛

•  برگزاری جلسات مناظره؛
کنفرانس مطبوعاتی؛ •  دعوت رسانه ها برای 

•  برگزاری جلسات سخنرانی؛
کنی مثل مسجد یا ورزشگاه •  برگزاری جلساتی با اقشار مختلف مردم در اما

و مانند آن ها نیز بهره بگیرید.

نه سـا ر ر  د م  پیا ل  نتقا ا
که  کرده ایـد. امـا هنـوز ایـن پرسـش مهـم باقی اسـت  شـما هـم جنبه هـای یـاد شـده در بـاال را رعایـت 

کنیم. پیـام را بـه چـه شـیوه های ارسـال 
کـه مهـم اسـت رعایـت یـک الگـو در انتقـال پیـام اسـت. ایـن الگـو جـز در صـورت تغییر شـرایط  چیـزی 
کنـد. ثبـات در الگـوی ارسـال پیام، امکان می دهد مخاطب با شـما خـو بگیرد و مانوس  نبایـد تغییـر 
کمکـی اسـت بـرای نفـوذ بیشـتر پیـام شـما. بـرای ایجـاد ایـن حـس آشـنایی در  شـود. ایـن نزدیکـی 

که شـما: مخاطـب مهـم اسـت 

گفته می شـود  کمپین شـما  کـه بـه آن »شـعار«  •  یـک هسـته اصلـی بـرای پیـام خـود بسـازید، چیـزی 
بـه  کـه  بگیریـد  نظـر  را در  ایرانیـان«  بـرای همـه  »ایـران  یـا  پیام هایـی مثـل »مـا می توانیـم«،  .مثـال 

شـکل های مختلـف تکـرار می شـد امـا همـه شـکل ها از ایـن مضمـون اصلـی پیـروی می کـرد.

کـه ممکـن اسـت رقبـای شـما را  کنیـد. تکـرار همـان طـور  •  پیـام اصلـی خـود را تـا مـی توانیـد تکـرار 
گرفته ایـد مصم تـر می کنـد. البتـه ظرافـت را فرامـوش نکنیـد. قرار  کـه شـما هـدف  کسـانی را  آزار دهـد، 

کنیـد. نیسـت پیـام خـود را بـه اصطـالح در حلـق مخاطـب فـرو 

کنیـد.  •  تنـاوب در ارسـال پیـام را فرامـوش نکنیـد. بایـد بتوانیـد پیـام خـود را در طـول زمـان توزیـع 
کـه یـک بـاره فضـا از پیام هـای شـما پـر و یـا یکباره خالی نشـود. توزیـع پیام بایـد از تناوبی  بـه صورتـی 

کمپیـن را بـه تناسـب پوشـش دهـد.  کل دوره  کـه  برخـوردار باشـد 

•  تنـاوب پیام هـای ارسـالی شـما بایـد بـه اتفاقـات و رویدادهـای دوران انتخابـات حسـاس باشـد. 
کمپیـن حضـور تبلیغاتـی داشـته باشـید، اتفاقـات و  کـه شـما الزم اسـت در تمـام دوران  در عیـن آن 

کنـد. کمتـر یـا بیشـتر  رویدادهـا می توانـد تنـاوب پیام هـای ارسـالی شـما را 

بـه  بایـد  نیـز  از آن  امـا پیام هـای فرعـی حاصـل  ثابـت اسـت،  پیـام شـما  •  هـر چنـد هسـته  اصلـی 
فرعـی  پیام هـای  از  احـوال  و  اوضـاع  تناسـب  بـه  و  باشـد  حسـاس  انتخابـات  دوران  رویدادهـای 

کـرد. اسـتفاده  متفـاوت 
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نی یا پا سخن 

کمپیـن - مثـل بسـیاری از زمینه هـای دیگر - سـخن  کـه در زمینـه  حـرف آخـر ایـن نوشـته ایـن اسـت 
گرفتـه باشـند. امـا  کـه تاریـخ و تحـول پایـان  آخـری وجـود نـدارد. سـخن آخـر مربـوط اسـت بـه جایـی 
کـه فقـط اصـول اساسـی اش نسـبتًا  کـردن یـک فعالیـت پیوسـته، پویـا و پـر تب و تـاب اسـت  کمپیـن 
کـه پیـروزی در انتخابـات  کمپین هـا هـم  کـه هـدف اصلـی  ثابـت اسـت. حتـی در ایـن نوشـته دیدیـد 
کمپین در عین اصول نسـبتًا ثابت، سـازماندهی منسـجم، باید  کند. از این رو  اسـت می تواند تغییر 
کنش  کافـی برخـوردار باشـد تـا بتوانـد در ارتبـاط بـا پویایی های محیـط بیرونی وا از قابلیـت انعطـاف 
مناسـب، و اغلـب بـه فوریـت، انجـام دهـد. ایـن نوشـته نـه فقـط بـه ایـن دالیـل نمی توانـد حـرف آخر 
کوچک برای آغاز راه شـما  گامی اسـت  کردن، فقط  کمپین  گسـتردگی مبحث  باشـد، بلکه به دلیل 
کمپیـن انتخاباتـی راه بیاندازیـد. ایـن نوشـته بـه شـما خطـوط اصلـی هدف گـذاری  کـه می خواهیـد 
کـه چگونـه بـا اسـتفاده از ارتباطات ایـن هدف ها  کیفـی( را نشـان می دهـد و نشـان می دهـد  )کمـی و 
کنیـد. امـا این هـا تنها ترسـیمی از خطـوط اصلی مباحث موجـود در این زمینه  را مـی توانیـد محقـق 

کنید.  گزیـر بایـد بـرای تکمیـل اطالعـات خـود بـه نوشـته  های مکمل مراجعـه  اسـت. شـما نا

کاندیداها بخوانند!
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سوم عرصه  درباره 
سـازمان غیـر دولتـی و ناسـودبر »عرصـه سـوم« در سـال 13۸9 / ۲۰1۰ در آمسـتردام )هلنـد( بنیـان 
کنش گـران مدنـی و شـخصیت های  گروهـی از  کوشـش  نهـاده شـد و بـه ثبـت رسـید. ایـن سـازمان بـه 

گرفته اسـت: علمـی ایرانـی و غیـر ایرانـی در هلنـد بـا اهـداف زیـر شـکل 

گسترش اندیشه های مدنی، صلح آمیز، دموکراسی و حقوق بشر • ترویج و 
کنشگران جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر • ظرفیت سازی سازمان ها، 

کارهای داوطلبانه گسترش اخالق مدنی و فرهنگ  • ترویج و 
گردش و مبادله آزاد اطالعات • آسان سازی دسترسی، 

دیگـر  و  مدنـی  جامعـه  کنش گـران  بیـن  گفت و گـو  نظـر،  تبـادل  بـرای  مناسـب  فضایـی  ایجـاد  و   •
اجتماعـی گروه هـای 

و  سیاسـی  قـدرت  تهدیـد  مقاومـت،  کانـون  مدنـی  جامعـه  سـوم«،  »عرصـه  پایه گـذاران  دیـدگاه  از 
عرصـه قدرت یابـی شـهروندان اسـت. جامعـه مدنـی مرکـز بروز خالقیت هـا، ابتکارات تـازه اجتماعی و 
مدرسـه آمـوزش و تمریـن دموکراسـی، تسـاهل، مـدارا، شـهامت و اخالق مدنی اسـت. جامعه مدنی 

کانـون تولیـد، انباشـت سـرمایه اجتماعـی و عرصـه آزادی، رهایـی و برابـری اسـت. همچنیـن 
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گونـی اسـت. در میـان ایـن تعاریـف، »عرصـه سـوم« تعریـف زیـر را  گونا جامعـه مدنـی دارای تعاریـف 
بـرای جامعـه مدنـی برگزیـده اسـت:

کـه  از نـگاه »عرصـه سـوم«، جامعـه مدنـی مجموعـه ای از سـازمان های رسـمی و نیمـه رسـمی اسـت 
کثرت گرایـی، صلـح و عدالـت را در سـطح  پایه هـا و رویه هایـی چـون دمکراسـی، همـکاری، حقـوق، 

داخلـی، منطقـه ای و بیـن المللـی پشـتیبانی و توانمنـد می کننـد.

گفتگو و فشـار بر نهادهای  ج از نفـوذ و اراده دولت هـا قـرار دارنـد و پیگیرانـه از راه  ایـن سـازمان ها خـار
را  شـهروندان  خواسـته های  و  یـادآور  شـهروندی  حقـوق  برابـر  در  را  دولت هـا  مسـئولیت  دولتـی، 

می کننـد. مطالبـه 

بـر پایـه ایـن تعریـف، »عرصـه سـوم« ماموریـت خویـش را به عنـوان یک سـازمان جامعه مدنـی فراهم 
سـاختن ابـزار، منابـع و فرصت هـا بـرای آمـوزش و همـکاری بـا ایـن سـازمان ها بـرای توانمندسـازی و 

ج ایـران و جوامـع مرتبـط می دانـد. گرایـی در داخـل و خـار کثـرت 

کـه عـدم رعایت حقـوق بشـر و نبود صلح و دموکراسـی، سـه معضل  »عرصـه سـوم« بـر ایـن بـاور اسـت 
گروه هـای جامعـه  اصلـی جامعـه ایـران اسـت. از ایـن رو می کوشـد تـا ارتقـاء دهنـده ی حقـوق همـه 
گرایـش  سیاسـِی غیـر خشـونت آمیز باشـد. بـرای  و نیروهـای اجتماعـی از هـر جنـس، مذهـب، قـوم و 
اجـرای  سیاسـی  و  اجتماعـی  فرهنگـی،  موانـع  بررسـی  دمکراتیـک،  جامعـه  یـک  سـوی  بـه  حرکـت 
تالش هـای  تحقـق  در  سـوم«  »عرصـه  دارد.  اهمیـت  جامعـه  آن  در  بشـر  حقـوق  جهانـی  اعالمیـه 
گسـترش  جنبـش حقـوق مدنـی، سیاسـی در ایـران، بـرای ظرفیت سـازی، تامیـن نیازهـای آینـده و 

جامعـه مدنـی دموکراتیـک، بـا رهبـران و فعـاالن جامعـه مدنـی ایرانـی همـکاری می کنـد.

ز  ا مدنـی  معـه  جا تعریـف 
سـوم عرصه  منظـر 
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آن  نقـش  عمومـی،  سـپهر  و  دانشـگاهی  عرصـه  بـه  مدنـی  جامعـه  بازگشـت  بـا  اخیـر  سـال  سـی  در 
از  بـه همیـن دلیـل عـده ای  گسـترش یافتـه اسـت.  بـه شـکل چشـم گیری رشـد و  کنـار  گوشـه و  در 

می نامنـد. نـو  هـزاره  پـروژه  بزرگ تریـن  را  مدنـی  جامعـه  پژوهشـگران، 

گسـترش صلـح و دموکراتیک سـازی، به دلیـل  بنابرایـن جامعـه مدنـی بـه مثابـه عرصـه سـوم در رونـد 
گسـترده تر  گروههـای اجتماعـی، پیونـد نزدیک تـر و  از توانایی هایـی چـون: نمایندگـی  برخـورداری 
گروه هـای بـه حاشـیه  بـا جوامـع محلـی، پیگیـری خواسـته های آنـان، بازتـاب دادن صـدای مـردم و 
رانـده شـده، فراهـم سـاختن ابزار هـا و فرصت هـای الزم بـرای ارائـه و بیـان دیدگاه هـای شـهروندان، 
توانمنـد سـاختن شـهروندان بـرای پیـکار و تغییـر سیاسـت های عمومـی، سـاختن جهانـی دیگـر و از 

دیگـر بازیگـران توسـعه )دولتـی و خصوصـی( متمایـز می شـوند.

جامعـه مدنـی تـالش می کنـد در الگـوی تـازه توسـعه و فراینـد دموکراتیـک سـازی، الگـوی جدیـدی از 
کارآمـدی، پاسـخگویی، شـفافیت، نهادینـه سـاختن تنـوع و نظـم انجمنـی در جامعـه ارائـه  کارآیـی و 

دهد.

کـردن هیجان هـای  در چنـد دهـه اخیـر، جامعـه ایرانـی نیـز بـا پایـان جنـگ ایران-عـراق، فروکـش 
گفتمـان توسـعه، همـگام  انقالبـی، افـول پوپولیسـم، غیرایدئولوژیـک شـدن جامعـه و مسـلط شـدن 
بـا دگرگونی هـای جامعـه جهانی و موج سـوم دموکراسـی، شـاهد بازگشـت اما آرام جامعـه مدنی بوده 

است.

کانون هـای مقاومت،  در ایـن سـال ها جامعـه مدنـی ایرانـی به رغـم محدودیت هـا و تنگنا هـا و وجـود 
از رشـد، تنوع و پویایی نسـبتا چشـمگیر برخوردار بوده اسـت:

و مدنـی  فعالیت هـای سیاسـی  کـه در صحنـه  گسـترده ای  تغییـرات  از  پـس  و  اخیـر  یـک دهـه  در   
گسـترش جامعـه مدنـی، قـدرت یابـی شـهروندان،  خ داده بـه نظـر می رسـد تـالش بـرای  در ایـران ر
دفـاع از آزادی انجمن هـا و حقـوق شـهروندی، تـالش بـرای حفاظـت از محیـط زیسـت و تواناسـازی 
کنش گـران جامعـه  محیط هـای سیاسـی و اجتماعـی، از مهم تریـن دغدغه هـا و اهـداف اسـتراتژیک 

مدنـی اسـت.

راه  در  بتواننـد  امیدوارنـد  گسـترده،  دگرگونی هـای  ایـن  بـا  همراهـی  در  سـوم«  »عرصـه  پایه گـذاران 
گامی مثبت برداشـته و به شـکل  پویایـی و توانمنـد سـازی جامعـه مدنـی ایـران در این مقطع زمانی 

کننـد. کمـک  گیـری هـر چـه بهتـر جامعـه مدنـی در ایـران 

از ایـن رو هیـات مدیـره، مشـاوران و همـکاران »عرصـه سـوم« نیـز بـه منظـور تحقـق ایـن اهـداف از 
کارشناسـان و فعـاالن  گـوِن  گونا ترکیـب متنوعـی تشـکیل شـده اسـت. در سـازمان از تخصص هـای 
اسـتفاده شـده  ایـران داشـته اند  تجـارب متنوعـی دربـاره جامعـه  و  یـک پژوهش هـا  کـه هـر  مدنـی 
اسـت. ایـن ترکیـب ناشـی از نـگاه مسـتقل »عرصـه سـوم« نسـبت بـه مسـائل جامعـه مدنـی اسـت.
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