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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
یــم!«. ایــن شــاید بــه نظــر شــما اظهارنظــر آشــنایی  کــه رای نمیار »ای بابــا، مــا 
از  وقتــی  بشــنویم،  خیلی هــا  از  اســت  ممکــن  مــا  کــه  اظهارنظــری  بلــه،  باشــد. 
جوانــان  و  زنــان  نمی شــوید؟  انتخابــات  نامــزد  چــرا  می شــود:  پرســیده  آنهــا 
چــون  دارنــد.  هــم  حــق  باشــند.  اظهــارات  ایــن  گوینــده  اســت  ممکــن  بیشــتر 
کمتــری بــرای انتخــاب شــدن دارنــد. بــا همــه این هــا، زنــان و جوانانــی  پشــتوانه 
داده انــد،  تــن  اظهارنظرهــا  ایــن  بــه  نــه  ســال ها  ایــن  در  کــه  بوده انــد  هــم 
در  خــواه  بشــوند،  مــردم  نماینــده  بتواننــد  کــه  ایــن  از  شــده اند  ناامیــد  نــه 
در  انتخابــات  اینکــه  ضمــن  مجلــس.  در  حتــی  خــواه  وســتا،  ر و  شــهر  شــوراهای 
فضــای  از  بلکــه  نیســت  قــدرت  بــه  ود  ور و  شــدن  انتخــاب  فرصــت  تنهــا  ایــران 
ح و پیگیــری مطالبــات مدنــی ســود جســت، چــه  بــرای طــر انتخابــات می تــوان 

انتخاب شــونده. قامــت  در  چــه  و  انتخاب کننــده  به عنــوان 
گذاشــته و موفــق هــم شــده  پــا بــه ایــن عرصــه  کــه پیــش از ایــن  زنــان و جوانانــی 
یــا فقــط بخــت یارشــان نبــوده اســت.  انــد، فقــط همــت و پشــتکار نداشــته اند، 
بــرای  و  کرده انــد  انتخــاب  را  خودشــان  هــدف  ســنجیده اند،  را  فرصت هــا  آنــان 
بایــد  چگونــه  و  را  مســیری  چــه  می دانســته اند  بیــش  و  کــم  هــدف  بــه  رســیدن 
کاندیــدا نشــوم؟«، ایــن  گــر شــما هــم از خــود می پرســید: »چــرا مــن  کننــد. ا طــی 
کــه چگونــه فرصت هــا را بســنجید، هدف گــذاری  گفــت  بــه شــما خواهــد  نوشــته 
ســنجش ها،  ایــن   بپیماییــد.  و  کنیــد  زیابــی  ار چگونــه  را  مســیری  چــه  و  کنیــد، 
نقشــه ها،  پیاده کــردن  و  کشــیدن ها  نقشــه  زیابی هــا،  ار هدف گذاری هــا، 
بــه  مراجعــه  بــا  کــه  شــده  خالصــه  »کمپیــن«  واژه  در  هــدف،  بــه  رســیدن  بــرای 
بــا  می توانیــد  وزی«  پیــر تــا  هدف گــذاری  از  انتخاباتــی،  »کمپین هــای  وه  جــز
مــورد  از بحــث  ایــن جنبــه  ایــن مقالــه بیشــتر  لــذا در  کم و کیــف آن آشــنا شــوید. 

کنیــم. اســتفاده  انتخابــات  فرصــت  از  چگونــه  کــه  می گیــرد  قــرار  توجــه 



که یی  هدف ها
دنبال  نان  ز
ند کرده ا

زنان قباًل نشان داده اند 
که چگونه می شود 

کمپین هایی با هدفی 
غیر از صرف پیروزی در 

انتخابات تشکیل داد. از 
جمله، آنان در انتخابات 

ریاست جمهوری سال 
13۸۸ با وجود تفاوت 

دیدگاه های خود دور هم 
جمع شدند.

آیا امکان دارد در انتخابات 
پیروز شوید؟ آیا از طریق 

ائتالف با نامزد دیگری 
می توانید بخت پیروزی 
خود را افزایش دهید؟ و 

گر امکان پیروزی ندارید  ا
چه هدف های دیگری 
کمپین  می توانید برای 
انتخاباتی خود در نظر 

بگیرید؟

در صورت ممکن نبودن 
پیروزی چه هدف های 

دیگری می توانم انتخاب 
کنم؟ پیش فرض این است 
که نتایج پژوهش و تحقیق 
که شما شانس  نشان داده 

پیروزی در انتخابات ندارید 
یا شانس تان به قدری 

اندک است...

۱۰۱۲۱۴

فهرست:

چگونه 
ری  هدف گذا

کنیم؟

کمپین 
اهداف  و 

تیک دموکرا
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چگونه 
ر  ا برقر تباط  ر ا

کنیم؟

با آن که معمواًل تصور می شود 
که زنان رای دهنده کمتر 

تمایل دارند به نامزدهای زن 
رای دهند، اما این موضوع 

حتی در صورت صحت، 
کلیت ندارد. به عبارت دیگر 
نمی شود گفت که رای زنان 

همیشه به صورت خودکار به 
سوی نامزدهای زن است یا 

علیه زنان.

نه تنها از جانب افراد 
که در بسیاری از  عادی، 

رسانه ها با این عبارت 
که  آشنا روبرو می شویم 

گروه  »ما به هیچ حزب و 
سیاسی وابستگی نداریم«. 

این عبارت عماًل بخشی 
از فرهنگ سیاسی ما را 

تشکیل داده است.

در سال های اخیر و در 
سایه  فعالیت زنان، احزاب 

و جریان  های سیاسی 
توجه بیشتری به مسائل 

و خواسته  های زنان نشان 
داده اند. حضور زنان 

در احزاب و جریان های 
سیاسی نیز تا حدی 

افزایش داشته است.

۲۰۳۰۳۲

فهرست:

احزاب  جایگاه 
سیاسی در کمپین

و  ن  نا ز
ب ا حز ا
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نی یا پا سخن 

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.

۳۴

فهرست:

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.

۳۵

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.

۳۶
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در  پیـروزی  صـرف  از  غیـر  هدفـی  بـا  کمپین هایـی  می شـود  چگونـه  کـه  داده انـد  نشـان  قبـاًل  زنـان 
وجـود  بـا   13۸۸ سـال  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  در  آنـان  جملـه،  از  داد.  تشـکیل  انتخابـات 
ح مطالبـات در  تفـاوت دیدگاه هـای خـود دور هـم جمـع شـدند و »همگرایـی جنبـش زنـان بـرای طـر
انتخابـات« را تشـکیل دادنـد. آنـان نمی خواسـتند در انتخابـات پیـروز شـوند، البتـه نـه بـه ایـن دلیل 
که به  کـه زنـان عمـاًل نمی تواننـد بـرای انتخابـات ریاسـت جمهـوری نامـزد شـوند؛ بلکـه بـه ایـن دلیـل 
کاندیداها خواسـتند این  کردنـد و از همه  ح  جـای حمایـت از یـک نامـزد مشـخص، مطالباتـی را مطـر

کار خـود قـرار دهنـد. دو مطالبـه اصلـی آنـان عبـارت بـود از: مطالبـات را در دسـتور 

پیگیری مجدانه ی پیوستن ایران به »کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان«

تـالش در جهـت رفـع قوانیـن تبعیـض آمیـز علیـه زنـان و بـه ویـژه بازنگـری و اصـالح اصـول ۱۹، 
گنجانـدن اصـل برابـری جنسـیتی بـدون قیـد و شـرط . ۲۰، ۲۱ و ۱۱۵ قانـون اساسـی، بـه منظـور 

کردنـد تـا حمایت آنـان را بـرای مطالبات  گفت وگـو  آنـان بـرای خواسـته های خـود بـا نامزدهـا دیـدار و 
کمپین دیگری را شـکل  کنند. زنان در انتخابات مجلس شـورای اسـالمی در سـال 139۴  خود جلب 
کمپین شـان  کمپیـن نیـز حمایـت از نامـزد خاصـی بـرای پیـروز شـدنش نبـود. نام  دادنـد. هـدف ایـن 
کننـدگان اهـداف »توسـعه  »تغییـر چهـره مردانـه مجلـس« بـود. آنـان می گفتنـد ایـران یکـی از امضا
کشـورهای امضا کننـده در نظـر  کـه بـرای  کـه سـال 1379 امضـا شـده و هدفـی  هـزاره« اسـت. سـندی 
کرسـی های مجلـس توسـط زنـان تـا سـال 139۴ اسـت. امـا در آن زمـان،  کسـب 3۰ درصـد از  گرفتـه، 
فقـط 3 درصـد از نماینـدگان مجلـس مردانـه ی مـا را زنان تشـکیل می دادند، یعنی یـک دهم هدفی 
که ایران به آن متعهد شـده اسـت. در همان زمان در مجلس افغانسـتان از مجموع ۲۴۲ نماینده، 
کرسـی یعنی ۲5  ۶7 نفر )۲7 درصد( زن بودند و در عراق نیز سـهم زنان از 3۲۰ نماینده مجلس ۸3 
کرسـی مجلـس بـرای زنـان بـود، یعنـی  کرسـی از ۲9۰  کمپیـن درخواسـت 5۰  درصـد بـود. هـدف ایـن 

کم تـر از تعهـد دولـت ایـران بود. کـه 13 درصـد نیـز  سـهمی 17 درصـدی 
کـه زنـان بیشـتری نامـزد انتخابـات شـوند، و زنـان بیشـتری بـه  کمپیـن ایـن بـود  در واقـع هـدف ایـن 
مجلـس راه یابنـد. آنـان در ایـن هـدف خـود بـه طـور نسـبی موفـق شـدند: تعـداد داوطلبـان زن برای 
نمایندگـی چهـار برابـر شـد و تعـداد نماینـدگان زن انتخـاب شـده توسـط مـردم تقریبـًا دو برابـر شـد و 

گذاشـت. رکـورد بـه جا 
کـه بـر ضـد منافـع و  کـه نمایندگانـی را  بـه عـالوه آنـان در حاشـیه ایـن هـدف را هـم دنبـال می کردنـد 
کمپیـن نیز  کـه ایـن بخـش از  خواسـته های زنـان اقـدام می کننـد بـه مـردم بشناسـانند. روشـن اسـت 

بـا هـدف پیـروزی در انتخابـات طراحـی نشـده نبـود.

که یی  هدف ها
ند کرده ا دنبال  نان  ز  
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   فـرض کنید کـه قرار اسـت در انتخابات شـوراهای سـال آینده 
نامـزد بشـوید اما امکان پیـروزی خـود را اندک می یابید. شـما 
چـه هدف هـای دیگـری را می توانیـد بـرای کمپیـن انتخاباتـی 

خـود، به ویـژه به عنـوان یـک زن، در نظـر بگیرید؟ 

 ۱( ابتدا فهرستی از این هدف ها تهیه کنید.
۲( سـپس ببینیـد کـه آیـا می توانیـد از ایـن هدف هـا بـرای 

افزایـش احتمـال انتخـاب خـود هـم بهـره ببرید؟
۳( آیـا راهـی بـرای حمایـت از نامزدهـای دیگـر یا ائتـاف با 
11آنـان وجـود دارد که شـما را بـه هدف های تـان نزدیک تـر کند؟
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کرده اند که زنان دنبال  هدف هایی 



که آیا امکان دارد در انتخابات  که شـما باید با خودتان محاسـبه می کردید  در سـطرهای باال دیدیم 
پیـروز شـوید؟ آیـا از طریـق ائتـالف بـا نامـزد دیگـری می توانیـد بخـت پیـروزی خـود را افزایـش دهیـد؟ 
کمپیـن انتخاباتی خـود در نظر  گـر امـکان پیـروزی نداریـد چـه هدف هـای دیگـری می توانیـد بـرای  و ا

بگیریـد؟ آیـا بـا حمایـت از نامزدهایـی دیگـر می توانیـد به هدف خود برسـید؟
کـه بـه سـواالتی از ایـن قبیـل چطـور پاسـخ بدهیـم. در ایـن جـا مـا صرفـًا بـه  حـاال سـوال ایـن اسـت 
بـه جـز پیـروزی می  پردازیـم. )بـرای پیـروزی در انتخابـات حتمـا جـزوه  موضـوع هدف هـای دیگـر، 
کتیک هـای  کـه بـه تا گـذاری تـا پیـروزی« را بخوانیـد.( امـا شـما الزم اسـت  »کمپیـن سـازی از هـدف 

کنیـد. متفـاوت انتخاباتـی از جملـه ائتـالف یـا حمایـت هـم بـه عنـوان راه حل هـای بینابیـن فکـر 
که  کسانی  که در انتخابات نامزد می شوند، حتی  کسانی  که بسیاری از  شاید شما هم دیده باشید 
بـرای ریاسـت جمهـوری نامـزد می شـوند، یـا به این سـوال ها جدی فکـر نمی کنند یا بـرای جواب اش 
کـه آنان می کننـد دقیقاً همان  کاری  فقـط بـه ارزیابـی شـخص خـود یا اطرافیان شـان توجـه می کنند. 
کمپیـن بایـد  کـرد! چـون بـرای راه انداختـن  کمپیـن نبایـد  کـه بـرای راه انداختـن یـک  کاری اسـت 
کـرد و بـرای انتخـاب هـدف ابتـدا بایـد یـک ارزیابـی منطقـی از امکانـات پیـروزی  هدفـش را مشـخص 

بـه دسـت آورد. امـا ایـن ارزیابـی منطقـی چطـور به دسـت می آید؟ 

ری  هدف گذا چگونه 
کنیم؟
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کنم؟ پیـش فرض این  در صـورت ممکـن نبـودن پیـروزی چـه هدف هـای دیگـری می توانـم انتخـاب 
کـه شـما شـانس پیـروزی در انتخابـات نداریـد یـا  کـه نتایـج پژوهـش و تحقیـق نشـان داده  اسـت 
کنید  کاندیداتوری تان خیلـی توجه  کـه نمی خواهیـد به ایـن بعـد  شـانس تان بـه قـدری انـدک اسـت 
کشـانده  کافـی بـرای پیگیـری اهـداف دیگرتـان، شـما را بـه میـدان مبـارزات انتخاباتـی  بلکـه انگیـزه 
اسـت. پـس شـما هنـوز می توانیـد در انتخابـات حاضـر باشـید، نـه فقـط بـه عنـوان رای دهنـده، بلکه 
کـه در این حالت شـما بخت خود را برای پیـروزی اندک فرض  گیرنـده. درسـت اسـت  بـه عنـوان رای 

کاالهـای زیـادی بـرای عرضـه بـه بـازار انتخابـات در اختیـار داریـد.  می کنیـد، امـا هنـوز 
گذاری برای  که از هـدف  بـرای روشـن شـدن موضـوع اجـازه بدهیـد بـه مبحث قبلی برگردیـم، جایی 
کـه بـه عنـوان مثـال زنـان در انتخابـات ریاسـت  کمپیـن انتخاباتـی حـرف زده بودیـم. بـه یـاد بیاوریـد 
گرفته بودند. مثال  جمهـوری 13۸۸ و یـا انتخابـات مجلـس در سـال 139۴ چـه هدف هایـی را در نظـر 
کمپیـن زنـان در سـال 139۴ را »اثرگـذاری آنهـا بـر بهبـود زندگی شـان از  یکـی از پژوهش گـران، هـدف 

کامـال مدنـی« دانسـته بود. مسـیری 
کـه هنـوز نهادهـا، روال هـا و سـنت های دموکراتیـک در  گفتـن نـدارد در جامعه  هایـی مثـل جامعـه  مـا 
آن مسـتحکم نشـده اسـت و بلکـه ممکـن اسـت در مسـیر قدم هـای اولیـه باشـد، چیزهایـی دیگـری 
گرچـه از مسـیر  کـه  از ایـن دسـت می توانـد هدف  هـای نامـزد شـدن در انتخابـات باشـد، هدف هایـی 
گاهـی بـه  گـر اوضـاع و احـوال اجـازه دهنـد  پیـروزی در انتخابـات عبـور نمی کنـد، امـا ممکـن اسـت ا

پیـرزی هـم منجر شـود.
گیـری دقیق تری  که قابل سـنجش و انـدازه  کّمـی باشـد  گـر هـدف پیـروزی در انتخابـات یـک هـدف  ا

کیفـی بنامیم. اسـت، ایـن دسـته از هدف هـای دیگـر را می توانیـم هدف هـای 

کمپیـن و اهـداف 
تیـک دموکرا
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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
پسـران  و  دختـران  بـرای  تحصیلـی  فرصت هـای  نابرابـری  بـه  را  مـردم  توجـه  بخواهیـد  شـما  شـاید 
گفتمانـی در ایـن مـورد دارید تا مردم بـا ابعاد  کار در واقـع نیـاز بـه سـاختن  افزایـش دهیـد. بـرای ایـن 
و جنبه هـای مختلـف برابـری بیـن زن و مـرد، الاقـل از نظـر فرصـت برابـر بـرای آمـوزش آشـنا شـوند. 
شـما ممکـن اسـت از تعالیـم مذهبـی یـا سـخنان بـزرگان مـورد قبـول مـردم بـرای سـاختن یـا پیشـبرد 

کـه می خواهیـد بهـره بگیریـد. گفتمانـی 

کنید؟ مبارزه  مشـخصی  گفتمان  بـا  می خواهید  یا  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 

تاکید کنید؟  یا می خواهیـد بر مطالبات و خواسـته های معینـی  آ
گاه در خطـر قتل هـای  کنیـد در منطقـه شـما زنـان مـورد خشـونت خانگـی قـرار می گیرنـد و  فـرض 
بـاالی سـر  را  ایـن تهدیدهـا  کـه همیشـه  زنانـی  کمـک  بـه  قـرار دارنـد. ممکـن اسـت شـما  ناموسـی 
گریـز از ایـن  خـود احسـاس می کننـد، بتوانیـد نماینـده  صـدای آن هـا بشـوید و خواسـته  آنـان را بـرای 

کنیـد. وضعیـت عمومـی و علنـی 

آیـا می خواهید علیـه مطالبات و خواسـته های معینـی فعالیت کنید؟
کـه دختـران و زنـان حتمـًا بـا چـادر بـه دانشـگاه  در حـوزه انتخابـی شـما فشـار زیـادی وجـود دارد 
کشـور زنان و دختـران با لباس هـای متفاوتی  کـه در نقـاط دیگـر  محـل تحصیـل خـود برونـد در حالـی 
گـر فکـر می کنیـد زنـان  کـه آیین نامـه سراسـری اجـازه داده وارد سـاختمان های دانشـگاه می شـوند. ا
کـه  کرده ایـد  و دختـران ایـن شـیوه تحمیلـی اضافـه را نمی پذیرنـد، شـما خواسـته مشـخصی پیـدا 

عـده  ای آن را نمـی خواهنـد.

آیـا می خواهید زمینه ی آشـنایی رای دهدنگان 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 
ح شـدن در نـزد عمـوم را داشـته اند، همیشـه  کمتـر از مـردان امـکان مطـر کـه معمـواًل  کنیـد. زنـان 

کننـد. بهره بـرداری  امـکان  ایـن  از  می تواننـد 

۲
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یا گروه یا شـخص معینـی مبارزه کنید؟ یا می خواهیـد علیه جریان  آ
شـما نـه می خواهیـد خودتـان انتخـاب شـوید نـه می خواهیـد بـرای انتخابـات بعـدی زمینـه سـازی 
کـه علیـه زنـان و  کنیـد. امـا در عیـن حـال فکـر می کنیـد نماینـده شـدن یـک شـخص یـا یـک جریـان 
خواسته هایشـان فعالیـت می کننـد، بـه سـود شـما یـا مـردم حوزه انتخابی شـما نیسـت. در این حال 

کمپیـن مـورد نظـر وارد انتخابـات شـود. کمپیـن شـما می توانـد علیـه 

جهت گیـری کمپین
در  خـود  کمپیـن  هـدف  عنـوان  بـه  می توانیـد  را  متفاوتـی  هدف هـای  می بینیـد  کـه  طـور  همـان 
کـه لزومـًا بـه دنبـال پیـروز شـدن در انتخابـات باشـید. آنچـه در ایـن زمینـه  نظـر بگیریـد بـدون ایـن 
کمپیـن شماسـت. شـما ممکن اسـت هدف های ایجابی داشـته باشـید،  اهمیـت دارد، جهت گیـری 
کار خاصـی را پیـش ببریـد، مثـل مـوارد 1، ،3 و 5 در بـاال. شـاید هـم بخواهیـد  و بخواهیـد دسـتور 
کار خاصـی را بگیریـد، مثـل مـوارد ۲،  کنیـد و جلـوی پیـش بـردن دسـتور  هدف هـای سـلبی را دنبـال 

،۴ و ۶ در بـاال.
از نظـر  کمپین هـا هسـتند، هـر دو  کیفـی  از جملـه هدف هـای  ایجابـی و سـلبی هـر دو  هدف هـای 
گـر بـا سـالمت سیاسـی و  سیاسـی، مشـروع و از نظـر قانونـی قابـل قبول انـد. بـه عـالوه، هـر دو آن هـا 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 دنبـال تغییـر اسـت به  کـه شـما نهایتـا از فضـای انتخابـات خواهیـد داشـت. فضـای انتخاباتـی 
گونـه ای بـرای برخـی ایده هـا مناسـب تر اسـت و بـرای برخـی نامناسـب تر. شـما هدف هـای خـود را 

کنیـد. کلـی تعییـن  گرفتـن ایـن فضـای  بایـد بـا در نظـر 
کـه آیـا زن بـودن یـا جـوان بـودن  گذشـته از همـه این هـا بـه ایـن موضـوع هـم توجـه داشـته باشـید 
شـما یـا حمایـت شـما از خواسـته ها و مطالبـات خـاص زنـان و جوانـان، بـرای شـما مزیتـی بـه همـراه 
کّمی( یا پیش بردن سـایر  دارد یـا خیـر. ایـن مزیـت ممکـن اسـت پیـروزی در انتخابـات باشـد )هـدف 

کیفـی( باشـد. هدف هـا )هدف هـای 

هدف ها سنجش 
کّمـی بـه پژوهـش و تحقیـق و سـنجش متوسـل شـدید،  کـه بـرای پاسـخ بـه سـوال های  همـان طـور 
برای پاسـخ به این سـوال ها هم نیازمند پژوهش اید. برای پاسـخ به این سـوال ها راه های مختلفی 

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 سری بزنید؛ ح در میان  کار و مباحث مطر - سری به دستور 
که در ارتباط با خواسته های خاص زنان فعالیت می کنند، ارتباط بگیرید؛ گروه هایی  - با 

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

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

کمتـر تمایـل دارنـد بـه نامزدهـای زن رای  کـه زنـان رای دهنـده  کـه معمـواًل تصـور می شـود  بـا آن 
که  گفت  کلیـت نـدارد. بـه عبـارت دیگـر نمی شـود  دهنـد، امـا ایـن موضـوع حتـی در صـورت صحـت، 
رای زنـان همیشـه بـه صـورت خـودکار بـه سـوی نامزدهای زن اسـت یـا علیه زنان. پـس در این مورد 
کنیـد. تـالش شـما وقتـی  زیـاد مطمئـن نباشـید و بـرای بـه دسـت آوردن رای زنـان و جوانـان تـالش 
کـه پایـگاه بالقـوه آرای شـما هسـتند ارتبـاط  کـه بدانیـد چطـور بـا زنـان و مردانـی  بـه ثمـر می نشـیند 

کنید.  برقـرار 

کنید تا: شما باید با آنان ارتباط برقرار 

کنند؛  آنها در جریان انتخابات قرار بگیرند و اخبار و اطالعات آن را دنبال 
ً
• اوال

 آنها باید به پای صندوق های رای بیایند؛
ً
• ثانیا

که شما حمایت می کنید، رای بدهند.  آنها باید به شما یا نامزدهایی 
ً
• ثالثا

سهم زنان و جوانان از انتخابات شوراها

۲۰

کنیم؟ چگونه ارتباط برقرار 
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مـی  یـت  حما یـی  ا ید ند کا ز  ا یـا  و  هسـتید  ت  بـا نتخا ا یـد  ند کا گـر  ا
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 : یسـت با مـی 
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سهم زنان و جوانان از انتخابات شوراها

کنیم؟ چگونه ارتباط برقرار 



رتباط  ا آنـان  بـا  بایـد  چطـور  امـا 
کرد؟ ر  برقـرا

کـه سـاختار  در ایـن جـا فقـط چنـد دسـتورالعمل سـاده ولـی اساسـی را بـا شـما در میـان می گذاریـم 
ارتباطـات شـما را شـکل می دهـد:

مخاطب را مشخص کنید
کـه مخاطـب خـود را مشـخص  کـردن مخاطـب شـروع می شـود. بـرای ایـن  هـر ارتباطـی بـا مشـخص 
گروهـی از رای دهنـدگان می خواهیـد متمرکز شـوید. شـاید برای  کنیـد روی چـه  کنیـد بایـد مشـخص 
کـه شـما بایـد مـردان را  گـروه مخاطبـان باشـند. امـا در نظـر بگیریـد  شـما، زنـان و جوانـان مهم تریـن 
کـه هدف تـان پیـروزی در انتخابات نیسـت بلکـه برای  هـم مخاطـب خـود قـرار دهیـد، به ویـژه وقتـی 

کـه زن و مـرد را هم زمـان هـدف قـرار می دهـد. کیفـی ای فعالیـت می کنیـد  آن هدف هـای 

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 مخاطـب، وسـایل معولـی هـم می تواننـد نقـش رسـانه را ایفـا  فرامـوش نکنیـد 
یعنـی پیـام شـما را بـه مخاطـب برسـانند، حـال ایـن وسـایل می خواهـد یـک تی شـرت باشـد یـا یـک 
کـه آیا زنان رسـانه های متفاوتـی از مردان اسـتفاده می کنند یا خیر.  کنیـد  لیـوان قهوه خـوری. توجـه 
کمک  کـدام هسـتند؟ این موضوع به شـما برای انتخاب رسـانه مورد نظر  مجـالت محبـوب جوانـان 

کرد. خواهـد 

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

کرده ایـد. کسـب  فضـای انتخابـات 
که پیام شـما: 1( سـاده، ۲( روشـن، 3( معتبر، ۴( تاثیرگذار و 5( برانگیزاننده باشـد و  مهم این اسـت 
کـه به رای  کسـانی  بـه صـورت قابـل قبولـی بـا پیـام رقبـای شـما ۶( متفـاوت باشـد و در صورت لزوم با 
کـه آیـا بـرای مخاطـب خـاص خـود  کنیـد  کمـک می کننـد 7( هـم سـو باشـد. بـه ایـن هـم توجـه  شـما 

)در ایـن جـا مثـاًل زنـان یـا جوانـان( پیامی اختصاصـی دارید؟

کنید مشـخص  را  خود  پیام  شکل 
کـه اهمیـت دارد. فـرم یـا شـکل پیـام هـم مهـم اسـت، شـاید هـم  فقـط محتـوای یـک پیـام نیسـت 
کـه محتـوا مهـم اسـت. شـکل پیـام شـما هـم بایـد بـا محتوا سـازگار باشـد هم بشـود  بـه همـان انـدازه 
کـه در نظـر داریـد منتقـل شـود و بـه مخاطـب برسـد. در مـورد شـکل بـه موضـوع  از طریـق رسـانه ای 
یـا  زنـان  خصوصـًا  شـما،  مخاطبـان  ببینـد  و  کنیـد  توجـه  زبـان  از  اسـتفاده  شـیوه های  یـا  »بیـان« 

جوانـان، بـا چـه زبـان یـا شـکل های بیانـی بهتـر رابطـه برقـرار می کننـد.

۴

1

۲
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کنیم؟ چگونه ارتباط برقرار 



پیام سنجش   
کـردن رسـانه، تشـخیص فـرم مناسـب و  ایده سـازی بـرای سـاخت پیـام، تعییـن مخاطـب، مشـخص 
کـه چقدر  کاری اسـت تخصصـی. بـرای سـنجش ایـن  ماننـد آن امـروزه مثـل بسـیاری چیزهـای دیگـر 
کنید. فقط بـه دانش و تجربه  کار شـما خـوب پیـش مـی رود حتمـا به اهـل آن مراجعه  در ایـن زمینـه 

خـود اتـکا نکنید. 
کـه بـه اعتبـاری  کنیـد  کمپیـن خـود را صـرف ارتباطـات  بخشـی قابـل توجـه از منابـع مالـی و انسـانی 
کسـانی  کمپیـن اسـت و آن را زنـده نگـه مـی دارد. در سـنجش پیـام خـود حتمـا بـه سـراغ  قلـب یـک 
کـه حساسـیت جنسـیتی دارنـد و متوجـه دغدغه هـا و نیازهـا و زبـان خـاص زنـان و تفاوتـش بـا  برویـد 

مـردان هسـتند.

امروزی رسانه های 
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 انتخابـات در   • قبـل از شـروع هـر 
گاهـی بـرای حضـور زنـان در رسـانه ها قوانیـن و یـا رویه  هـای عملـی سـخت گیرانه تـری  نظـر بگیریـد. 

وجـود دارد.

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 هـا  1( از چـه رسـانه هایی ۲( چقـدر و 
3( چگونـه اسـتفاده می کننـد.

 • 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   •  
رسـانه  هـای محلـی را در اولویـت بگذاریـد. چـون رقیبـان شـما هـم احتمـااًل همیـن طـور فکـر مـی 

کننـد، از همیـن حـاال بایـد بـه فکـر باشـید.

گـر پاسـخ مثبـت اسـت بـه   • آیـا زنـان رسـانه های اختصاصـی )اعـم از مجلـه یـا وبسـایت و …( دارنـد؟ ا
کنید. ایـن قابلیـت آمـاده هـم فکـر 

 • اسـتفاده از رسـانه های اجتماعی و همگانی، اسـتفاده از رسـانه  های نامتعارف را منتفی نمی کند. 
کـت تـا ارسـال  گرافیتـی، از پوسـتر و ترا کلیـدی تـا دیـوار نویسـی و  از وسـایل مصرفـی چـون لبـاس و جا

کت.  نامـه و پخـش ترا

سهم زنان و جوانان از انتخابات شوراها
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جلب توجه رسـانه  ها
کارهـای متفاوتـی می توانیـد  کنیـد  کـه توجـه رسـانه ها را بیشـتر بـه سـوی خـود جلـب  شـما بـرای آن 
کـه سـود و زیـان حـرکات خـود را بـرای  کلـی در ایـن زمینـه ایـن اسـت  انجـام دهیـد. دسـتورالعمل 
کل دوره  که شـما به رسـانه ها بـرای  جلـب توجـه رسـانه ها بسـنجید و بـه عـالوه توجـه داشـته باشـید 
تبلیغـات انتخاباتـی نیـاز داریـد. پس فکر شـیوه های »بزن و در رو« نباشـید. شـما نیـاز دارید از جانب 

رسـانه ها، بـه عنـوان فـردی »معتبـر« شـناخته شـوید. 
که می توانید بکنید را از نظر بگذرانیم: کارهایی  اما برخی از 

 • رسـانه  ها عاشـق تیترهـای جذاب انـد. شـما در حرکت هـا و بسـته بنـدی پیام هـای خـود قابلیـت 
تبدیـل شـدن بـه تیتـر را حتمـا در نظـر بگیریـد.

کـه روزنامه نگارهـا بیشـتر سـر وکله شـان پیـدا می شـود بیشـتر حضـور داشـته باشـید.   • در جاهایـی 
امـروزه توییتـر دارد تبدیـل بـه یکـی از همیـن مکان هـا می شـود.

کنیـد. بـرای بسـیاری از مخاطبـان رسـانه ها )و بـه ایـن ترتیـب،   • از امتیـاز زن بـودن خـود اسـتفاده 
کـه جلـب  کننـده بـرای نامـزدی انتخابـات اسـت  گـی متمایـز  بـرای خـود رسـانه ها( زن بـودن یـک ویژ

توجـه می کنـد.

ج می کنـد و بـه ایـن ترتیـب شـما در   • »متفـاوت« بـودن، شـما را از حالـت عـادی و معمولـی خـار
از معیارهـای انتخـاب خبـر در  کار روزنامه نـگاری تبدیـل بـه عنصـری »تـازه« می شـود. تازگـی یکـی 
کنیـد. اما بـه عواقب منفی  گـی اسـتفاده  رسانه هاسـت و شـما بـا متفـاوت بـودن می توانیـد از ایـن ویژ

کنیـد. زیـادی متفـاوت بـودن یـا بـه شـیوه نامناسـبی متفـاوت بـودن هـم توجـه 

کـرده باشـید  کافـی  کـه رسـانه ها بـه سـراغ شـما بیاینـد بایـد قبـل از انتخابـات دورخیـز   • بـرای ایـن 
کـم از رسـانه ها سـر درآورده باشـید تـا میزانـی از آشـنایی بـا شـما باعـث شـود از شـهرتی نسـبی  کـم  و 
کـه بایـد آن را بـه مـرور  برخـوردار شـوید. شـهرت نیـز یکـی از عناصـر انتخـاب خبـر در رسانه هاسـت 

ساخت.

روی  از  دارنـد،  رقابـت  هـم  بـا  کـه  آن  بـا  رسـانه ها  کنیـد.  اسـتفاده  رسـانه ای  هم افزایـی  از   •  
ح شـود رسـانه  های  تقلـب هـم می کننـد. وقتـی موضوعـی در چنـد رسـانه مطـر دسـت همدیگـر 
گسـترش  کـردن آن می شـوند و بـه ایـن ترتیـب موضـوع با شـدت بیشـتری  بیشـتر مشـتاق دنبـال 

می یابـد.

سهم زنان و جوانان از انتخابات شوراها

۲۶

کنیم؟ چگونه ارتباط برقرار 
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انتقال پیام در رسـانه
کرده ایـد، امـا هنـوز ایـن پرسـش مهـم  کنیـد شـما همـه جنبه هـای یـاد شـده در بـاال را رعایـت  فـرض 

کنیـم. کـه داریـد بـه چـه شـیوه های ارسـال  کـه پیامـی را  باقـی اسـت 
کـه مهـم اسـت رعایـت یـک الگـو در انتقـال پیـام اسـت. ایـن الگـو جـز در صـورت تغییر شـرایط  چیـزی 
کنـد. ثبـات در الگـوی ارسـال پیـام امـکان می دهـد مخاطب با شـما خو بگیـرد و مانوس  نبایـد تغییـر 
کمکـی اسـت بـرای نفـوذ بیشـتر پیـام شـما. بـرای ایجـاد ایـن حـس آشـنایی در  شـود. ایـن موانسـت 

که شـما: مخاطـب مهـم اسـت 

گفته می شـود.  کمپین شـما  که به آن »شـعار«   • یـک هسـته اصلـی بـرای پیـام خـود بسـازید، چیزی 
کـه بـه  مثـال پیام هایـی مثـل »مـا می توانیـم«، یـا »تغییـر چهـره مردانـه مجلـس« را در نظـر بگیریـد 

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 

گـر پیـام شـما حـاوی عناصـر جنسـیتی بـا تکیه بر خواسـته  های خاص زنان اسـت، رعایت ظرافت   • ا
کـه برای  کار خـود بگذاریـد: ممکـن اسـت ایـن پیـام بـرای مـردان آن قـدر جـذاب نباشـد  را در دسـتور 
زنـان یـا حتـی برعکـس. پـس در عیـن تکـرار پیـام متوجـه میـزان تکـرار بـرای مخاطبـان خـاص خـود 

باشید.

کنید. به   • تنـاوب در ارسـال پیـام را فرامـوش نکنیـد. بایـد بتوانیـد پیام خود را در طول زمـان توزیع 
کـه یـک بـاره فضـا از پیام هـای شـما پـر و یـا یک بـاره خالـی نشـود. توزیـع پیـام بایـد از تناوبـی  صورتـی 

کمپیـن را به تناسـب پوشـش دهد.  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 
رویدادهای دوران انتخابات حسـاس باشـد و به تناسـب اوضاع و احوال از پیام های فرعی متفاوت 
کنـار پیـام دیگـری قـرار  کنیـد. پیـام شـما وقتـی در  کـرد. از مجانسـت و هم جـواری اسـتفاده  اسـتفاده 

کـه از نظـر مخاطـب مطلـوب اسـت، مقـداری از آن مطلوبیـت نصیـب شـما هـم می شـود. می گیـرد 
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احـزاب  جایـگاه 
در کمپیـن سیاسـی 

کـه  کـه در بسـیاری از رسـانه ها بـا ایـن عبـارت آشـنا روبـرو می شـویم  نـه تنهـا از جانـب افـراد عـادی، 
گـروه سیاسـی وابسـتگی نداریـم«. ایـن عبـارت عماًل بخشـی از فرهنگ سیاسـی  »مـا بـه هیـچ حـزب و 
و  احـزاب  بـا  کـه  انتخابـات هـم  ایـن فرهنـگ سیاسـی حتـی در جریـان  اسـت.  را تشـکیل داده  مـا 
کم مواجه نمی شـوید بـا نامزدهایی  جریان هـای سیاسـی ارتبـاط دارد ظاهر می شـود. بنابراین شـما 

گـروه سیاسـی وابسـتگی نداریـم«. کـه در تبلیغـات انتخاباتـی خـود می گوینـد »مـا بـه هیـچ حـزب و 
کشـور مـا نیـز احـزاب پایـگاه تثبیـت شـده ای ندارنـد.  عـالوه بـر فرهنـگ سیاسـی، در نظـام سیاسـی 
کـه فقـدان پایـگاه در نظـام سیاسـی، خـودش را در در نظـام انتخاباتـی هـم نشـان  طبیعـی اسـت 
کـه احـزاب بخـش مهمـی  می دهـد و بـر عکـس. بـر خـالف بسـیاری از نظام  هـای انتخاباتـی در جهـان 
از آن هسـتند و نامزدهـا از طریـق احـزاب وارد جریـان انتخابـات می شـوند یـا بـر اسـاس وزن و جایـگاه 
احـزاب  بـرای  مـا  انتخاباتـی  نظـام  در  می رسـند،  انتخاباتـی  مناصـب  بـه  مـردم  میـان  در  احـزاب 
در  احـزاب  دلیـل،  همیـن  بـه  اسـت.  نشـده  گرفتـه  نظـر  در  جایگاهـی  قانونـًا  سیاسـی  گروه  هـای  و 

کاغـذ قانـون، نقشـی حاشـیه ای دارنـد. انتخابـات ایـران بـر روی 
به ویـژه در حوزه هـای  ایـن نقـش حاشـیه ای، احـزاب و جریان  هـای سیاسـی، در عمـل،  بـا وجـود 
کـه  چنـان  دارنـد.  مهمـی  سـهم  مـردم  بـه  انتخاباتـی  نامزدهـای  شناسـاندن  در  بزرگتـر،  انتخابـی 
کمتـر  کـه نامزدهـا  گونـه ای اسـت  کثـرت جمعیـت بـه  کالنشـهرها، وسـعت جغرافیایـی و  می دانیـم در 
بـه صـورت شـخصی شـناخته شـده هسـتند. از ایـن رو، احـزاب و جریان هـای سیاسـی بـه صـورت 
ایـن  بـه  اسـت  ممکـن  کـه  اعتمـادی  میـزان  بـه  مـردم  و  درمی آینـد  نامزدهـا  معرفـی  بـرای  مرجعـی 
گاه منفـی( برخـورد می کننـد.  احـزاب و جریان هـا داشـته باشـند، بـا ایـن معرفـی بـه شـکلی مثبـت )و 
گر  امـا همیشـه هـم چنیـن نیسـت. بـرای ایـن موضـوع تحلیـل فضـای انتخاباتـی بسـیار مهم اسـت. ا
کـم اسـت ولـی  کنـد، حـزب و جریـان حا کـه قـرار اسـت شـما را معرفـی  حـزب یـا جریـان سیاسـی ای 
فضـای انتخابـات خواهـان تغییـر اوضـاع اسـت، ایـن معرفـی ممکن اسـت به سـود شـما تمام نشـود. 
کـم باشـد،  گـر حـزب و جریـان سیاسـی مـورد نظـر شـما بـرای جلـب حمایـت، مخالـف جریـان حا امـا ا

بخـت شـما بـرای پیـروزی - بـا فـرض ثابـت بـودن سـایر شـرایط - افزایـش می یابـد.
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ب   احزا و  نان  ز
بـه  بیشـتری  توجـه  سیاسـی  جریان  هـای  و  احـزاب  زنـان،  فعالیـت  سـایه   در  و  اخیـر  سـال های  در 
مسـائل و خواسـته  های زنـان نشـان داده انـد. حضـور زنـان در احـزاب و جریان هـای سیاسـی نیـز تـا 
حـدی افزایـش داشـته اسـت. احـزاب و جریان هـای سیاسـی نیـز بـه نقـش زنـان رای دهنـده و نقـش 
احـزاب  برخـی  حتـی  شـده اند.  واقـف  بیشـتر  خـود  خواسـته  های  از  دفـاع  بـرای  زنـان  کمپین هـای 
در تکاپـوی برقـراری یـک سـهمیه مشـخص بـرای زنـان در فهرسـت انتخاباتـی خـود بوده انـد. ایـن 
گذاشـتن  گروه  های سیاسـی برای  مباحـث حتـی تـا حـد بحـث تغییر در قانون اساسـی یا الزام قانونی 

کـم یـک زن در فهرسـت انتخاباتی شـان پیـش رفتـه اسـت.  دسـت 
کـه حساسـیت جنسـیتی احـزاب و جریان  هـای سیاسـی بیـش  کـی از آن اسـت  همـه ایـن مـوارد حا
کـه قصـد دارنـد  کمـک بـه زنانـی  کـم افزایـش یافتـه اسـت. ایـن زمینـه نسـبتًا مسـاعدی اسـت بـرای  و 
کننـد.  بـا اسـتفاده از حمایـت احـزاب و جریان هـای سیاسـی بـرای ورود بـه انتخابـات برنامه ریـزی 

کنونی احزاب  در چنیـن پـس  زمینـه ای از فرهنـگ سیاسـی، جایگاه قانونی احـزاب و نیز آمادگی های 
گرفـت. در ایـن جـا  و جریان هـای سیاسـی بـرای حمایـت از زنـان، چـه بهره هایـی می شـود از احـزاب 

بـه اختصار، مواردی اشـاره می شـود:
گذاشتن نام شخص شما در فهرست انتخاباتی  • 

گروهی از زنان در فهرست انتخاباتی  گذاشتن نام   • 
گرفتن سهمیه ای مشخص برای زنان در فهرست انتخاباتی  • در نظر 

گی ها با نامزد مرد برابر است که از نظر سایر ویژ  • حمایت از نامزد زن، حداقل در زمانی 
 • توجه به مطالبات خاص زنان در تبلیغات حزبی برای انتخابات

 • استفاده از امکانات لجستیکی حزب یا جریان سیاسی مشخص برای زنان
 • ترغیب آنان برای طراحی افزایش مشارکت زنان در انتخابات

 • استفاده از امکانات چانه زنی احزاب در جریان تایید صالحیت ها
کلی از رای آوری زنان در انتخابات گانه و اضافه برای حمایت  ح تبلیغاتی جدا  • طر

گانه و اضافه برای حمایت مشخص از نامزدهای زن فهرست حزبی ح تبلیغاتی جدا  • طر
 • استفاده از رسانه های حزبی یا متمایل به حزب برای تبلیغات اختصاصی زنان

 و ...

کمپیـن خـود آن را بلندتـر  کـه شـما می توانیـد بسـته بـه اقتضـای زمـان و مـکاِن  ایـن فهرسـتی اسـت 
کـه بـرای تحقـق هـر یـک از ایـن مـوارد بـه شـیوه   های متفاوتـی بایـد بـا  کنیـد. روشـن اسـت  کوتاه تـر  یـا 
کـه ابتـکار عمـل شـما وابسـته اسـت و مجـال تنـگ ایـن نوشـته  احـزاب وارد تعامـل شـد، شـیوه  های 

ح آن را نمی دهـد. نیـز اجـازه طـر
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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 
که فقط اصول اساسـی اش نسـبتًا  کـردن یـک فعالیـت پیوسـته، پویـا و پـر و تب و تاب 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 اتعطـاف 
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 بیاندازید.  کـه مـی خواهید 
ح مطالبـات متعـدد زنـان و جوانـان در حـوزه هـای مختلـف. هـم  انتخابـات فرصتـی اسـت بـرای طـر
کننـده و هـم در قامـت انتخـاب شـونده، مـی تـوان ایـن مطالبـات را در فضـای  بـه عنـوان انتخـاب 
کـه انتخابـات در اختیار  که فرصتی  کـرد، امـا بـرد هـر دو یکسـان نیسـت چرا ح  کشـور، مطـر انتخاباتـی 
ح مسـایل زنـان  گـذارد یکسـان نیسـت. انتخـاب شـوندگان، مجالـی مضاعـف بـرای طـر ایـن دو مـی 
ح مطالبـات آنـان مـی تواننـد نگاههـا را بـه اهمیـت موضـوع  کـه از یکسـو بـا طـر و جوانـان دارنـد، چرا
که  کاندیداها را نیز به این سـو سـوق دهند  کنند، از سـوی دیگر، می توانند سـایر رقبا و دیگر  جلب 

ح مطالبـات بیشـتر از نیمـی از جامعـه رای دهنـده.  پرداختـن بـه ایـن مسـایل، یعنـی طـر
کیفـی( را نشـان می دهـد و نشـان می دهد  ایـن نوشـته بـه شـما خطـوط اصلـی هدف گـذاری )کمـی و 
کنید. اما این ها تنها ترسـیمی  کـه چگونـه بـا اسـتفاده از ارتباطـات ایـن هدف ها را مـی توانید محقق 
گزیر باید برای تکمیـل اطالعات خود  از خطـوط اصلـی مباحـث موجـود در ایـن زمینه اسـت. شـما نا
کمپین هـای انتخاباتـی از  کنیـد.  پـس جـزوه »کاندیداهـا  بخواننـد،  بـه نوشـته  های مکمـل مراجعـه 
هدف گـذاری تـا پیـروزی« را بـا دقـت بخوانیـد و از فرصـت انتخابـات بـرای تغییـر نـرم هـای جنسـیتی 
کاندیداهـا  کمپیـن هـای انتخاباتـی  ناقـض حقـوق زنـان بهـره ببریـد و مطالبـات جوانـان را بـه محـور 

کنید. تبدیـل 
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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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www.darsahn.org

کــه رای نمیاریــم!«. ایــن شــاید بــه نظر شــما اظهارنظر آشــنایی باشــد. بله٬  »ای بابــا٬ مــا 
کــه مــا ممکــن اســت از خیلی هــا بشــنویم، وقتــی از آنهــا پرســیده می شــود:  اظهارنظــری 
گوینــده ایــن  چــرا نامــزد انتخابــات نمی شــوید؟ زنــان و جوانــان بیشــتر ممکــن اســت 
کمتــری بــرای انتخــاب شــدن دارنــد.  اظهــارات باشــند. حــق هــم دارنــد. چــون پشــتوانه 
کــه در ایــن ســال ها نــه بــه ایــن اظهارنظرهــا  بــا همــه اینهــا، زنــان و جوانانــی هــم بوده انــد 
ــه بتواننــد نماینــده مــردم بشــوند، خــواه در  ک ــه ناامیــد شــده اند از ایــن  ــد، ن ــن داده ان ت
شــوراهای شــهر و روســتا٬ خــواه حتــی در مجلــس. ضمــن اینکــه انتخابــات در ایــران تنهــا 
فرصــت انتخــاب شــدن و ورود بــه قــدرت نیســت بلکــه از فضــای انتخابــات می تــوان 
ح و پیگیــری مطالبــات مدنــی ســود جســت، چــه بعنــوان انتخاب کننــده و چــه  بــرای طــر

ــونده. ــت انتخاب ش در قام
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