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�ــ�ز��ن ��� دو��� و ���ــ�د�� «���� �ــ�م » در �ــ�ل ١٣٨٩ - ٢٠١٠ در آ��ــ��دام ���� ����ن 
��� �ــ�ان ���ــ� و  ��و�ــ� از  ���ــ�  ��ــ�ده �ــ� و �ــ� ��ــ� ر�ــ��ه ا�ــ�. ا�ــ� �ــ�ز��ن �ــ� 

����� ا��:  ����� ��ی ���� ا��ا�� و ��� ا��ا�� در ���� �� ا��اف ز�� ��� 

����ش ا����� ��ی ����، ��� آ���، د����ا�� و ���ق ��� • ��و�� و 
��� ��ان ����� ���� و ��ا���ن ���ق ��� • ����� ��زی ��ز��ن ��، 

��ر��ی داو������ ����ش ا��ق ���� و �����  • ��و�� و 
��دش و ���د�� آزاد ا����ت • آ��ن ��زی د�����، 

��� ��ان ����� ���� ��� و�� ���  • ا���د ����� ����� ��ای ���دل ��� و 

���ــ�ن ���و�ــ�، ����ــ� ��رت ����ــ�  از د�ــ���ه ����  �ــ�اران «���ــ� �ــ�م »، ����ــ� ���ــ� 
و���� ��رت ���� ���و��ان ا��، ����� ���� ���� ��وز ����� ��، ا����رات ��زه ا������ 
و ��ر�ــ� آ�ــ�زش و ����ــ� د����ا�ــ�، ��ــ���، ��ارا، �ــ���� و ا��ق ���� ا�ــ�. ����� 

����ن �����، ا����� ������ ا������ و ���� آزادی، ر���� و ��ا��ی ا��.  ���� �� ����
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جامعه مدنی و انتخابات شوراها
انتشارات عرصه سوم

تابستان ۱۳۹۶، آمستردام، هلند
کتاب 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 ۱۳۸۹ / ۲۰۱۰ در آمسـتردام )هلنـد( بنیـان گذاری شده 
و به عنوان یک نهاد ناسـودبر بــه ثبت رســیده اســت.
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و جامعه مدنى 
انتخابات شوراها



: م سو صه  عر یت  یر مد شـت  ا د د یا

کار و تـــالش بـــا شـــعار »شـــفافیت، پاســـخ گویی و انتخابـــات آزاد«  عرصـــه ســـوم پـــس از ۲ ســـال 
و رصـــد تحـــوالت مدنـــی در مجالـــس نهـــم و دهـــم و هم چنیـــن مجلـــس خبـــرگان رهبـــری، در 

کـــرد. ســـال ۲۰۱۶، پـــروژه »درصحن-شـــوراها« را راه انـــدازی 
هـــدف مـــا در ایـــن مســـیر، تقویـــت ارتبـــاط جامعـــه مدنـــی بـــا شـــوراها و جلوگیـــری از فســـاد 
گســـترده و سیســـتماتیک در شـــوراها بـــه وســـیله تقویـــت نیروهـــای دموکراســـی خواه بـــه ویـــژه 

ـــود. ـــوراها ب ـــات ش ـــور در انتخاب ـــرای حض ـــان ب ـــان و جوان زن
کردیـــم تـــا بـــا تولیـــد محتـــوای آموزشـــی  مـــا بـــه عنـــوان یـــک ســـازمان جامعـــه مدنـــی تـــالش 
مرتبـــط بـــا توانمندســـازی جوامـــع مدنـــی و شـــوراها و انتقـــال تجربه هـــای موفـــق دنیـــای آزاد، 

ـــم. گام برداری ـــران  ـــی ای ـــه مدن ـــت جامع در راه تقوی
کـــه شـــوراها در صـــورت عمـــل بـــه وظایـــف خـــود و تـــالش  مـــا در عرصـــه ســـوم برایـــن باوریـــم 
بـــا دیگـــر ســـازمان های  ارتباط گیـــری موثـــر  و  رفـــع محرومیت هـــا و محدودیت هـــا  بـــرای 
جامعـــه مدنـــی می تواننـــد بســـیاری از مطالبـــات اساســـی شـــهروندان را بـــدون مراجعـــه بـــه 
دولـــت و حکومـــت بـــرآورده ســـاخته و آرامـــش، امنیـــت و خدمـــات عمومـــی مناســـب را بـــه 

شـــهروندان ایرانـــی ارائـــه دهنـــد.
کتابچـــه آموزشـــی ویـــژه  کتـــاب جامعـــه مدنـــی و انتخابـــات شـــوراها مجموعـــه ای اســـت از 4 
کـــه در پاییـــز و زمســـتان ۱۳۹5 در وب ســـایت درصحـــن منتشـــر شـــده  انتخابـــات شـــوراها 
کتاب چه هـــا بـــا توجـــه بـــه انتخابـــات پنجمیـــن دوره شـــوراهای شـــهر  اســـت. هـــر چنـــد ایـــن 
کارآمـــد بـــرای فعـــاالن  و روســـتا تهیـــه و تالیـــف شـــده اند امـــا می تواننـــد منابعـــی مفیـــد و 

جامعـــه مدنـــی در ایـــران قلمـــداد شـــوند.

کامران اشتری
مدیر سازمان عرصه سوم

تابستان ۹۶

جامعه مدنی و انتخابات شوراها

یادداشت مدیریت عرصه سوم
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ر پیشـگفتا

کشـــور بـــه منتخبـــان مـــردم از طریـــق  کـــه در آن اداره  نظـــام سیاســـی مبتنـــی بـــر آرای عمومـــی، 
نظـــام دارای دموکراســـی حداقلـــی می خواننـــد.  را  گـــذار می شـــود  وا انتخابـــات  برگـــزاری 
کـــه  کـــف یـــک نظـــام دموکراتیـــک اســـت، چرا به عبـــارت دیگـــر انتخابـــات، تعیین کننـــده 
ـــه  ـــه مـــورد توجـــه قـــرار دادن آنهـــا، دموکراســـی را ب ک دموکراســـی جنبه هـــای دیگـــری نیـــز دارد 
ـــون، شـــفافیت، پاســـخ گویی، پرسشـــگری، نظارت پذیـــری،  کمیـــت قان کمـــال می رســـاند. حا
ــا،  ــن جنبه هـ ــی ایـ ــا تجلـ ــتند، امـ ــی هسـ ــر دموکراسـ ــای دیگـ ــوا، جنبه هـ ــک قـ ــوازن و تفکیـ تـ
بیـــش از  آنکـــه مدیـــون قانـــون و برآمـــده از متـــن قانونـــی و حقوقـــی باشـــد، مرهـــون پویایـــی 
ــای روح  ــه جنبه هـ کـ ــت  ــی اسـ ــه مدنـ ــن جامعـ ــع ایـ ــت. در واقـ ــی اسـ ــه مدنـ ــرک جامعـ و تحـ
ــازد و نظام هـــای سیاســـی را شایســـته برخـــورداری از  بخـــش دموکراســـی ها را متبلـــور می سـ

ــد.  ــری، می کنـ کثـ یـــک دموکراســـی حدا
کـــه جامعـــه مدنـــی ایفـــا می کنـــد،  پـــس صـــدر و ذیـــل دموکراســـی، منـــوط بـــه نقشـــی اســـت 
هرچـــه جامعـــه مدنـــی پویاتـــر و فعال تـــر باشـــد، شـــانس تمکیـــن نظـــام سیاســـی در برابـــر 
ـــد و  ـــش می یاب ـــی افزای ـــول دموکراس ـــر اص ـــری و دیگ ـــفافیت، نظارت پذی ـــون، ش ـــت قان کمی حا
ـــت  ـــی برومنـــد اســـت، در خوشـــبینانه ترین حال ـــه محـــروم از جامعـــه مدن ک بالعکـــس نظامـــی 

کـــف دموکراســـی یعنـــی بـــه برگـــزاری انتخابـــات بســـنده می کنـــد. بـــه 
»درصحـــن« بـــا چنیـــن اعتقـــادی بـــه جایـــگاه جامعـــه مدنـــی در اعتـــالی دموکراســـی، در ایـــن 

کتابچـــه می کوشـــد:
کند، کید  ۱- بر ضرورت توانمند سازی جامعه مدنی تا

ح مساله اقلیت در جوامع دموکراتیک بپردازد، ۲- به طر
کمپین سازی و فعالیت جمعی را مورد توجه قرار دهد، ۳- اصول و تکنیک های 

4- و بر اهمیت حضور زنان و جوانان در نهادهای انتخابی پای می فشارد.   

پیشگفتار
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بزرگتریـــن  به عنـــوان  روســـتا،  و  شـــهر  شـــوراهای  انتخابـــات  اهمیـــت  درک  بـــا  درصحـــن 
ــه نقـــش  ــه بـ ــا توجـ ــود، و بـ ــزار می شـ ــورت ملـــی برگـ ــه در ســـطح محلـــی و به صـ کـ انتخاباتـــی 
متقابـــل جامعـــه مدنـــی و شـــوراها،  در پاســـخ گویی بـــه نیازهـــا و مطالبـــات مـــردم، بـــه نـــگارش 
ـــی بـــدون  کـــه شـــوراها و جامعـــه مدن ـــم  ـــر ایـــن باوری گمـــارده اســـت. مـــا ب کتابچـــه همـــت  ایـــن 
ـــد  ـــوراها می توانن ـــد.  ش ـــت یابن ـــود دس ـــداف خ ـــه اه ـــد ب ـــر نمی توانن ـــا یکدیگ ـــتمر ب ـــل مس تعام
ــی  ــای مدنـ ــر نهادهـ ــویی دیگـ ــی و از سـ ــه مدنـ ــازی جامعـ ــرای توانمندسـ ــند بـ ــی باشـ محملـ
ــته و  ــوراهایی شایسـ ــاز انتخاباتـــی دموکراتیـــک و پیدایـــش شـ ــتر سـ ــد بسـ توانمنـــد، می توانـ
گـــرو تقویـــت  عـــاری از فســـاد و تخلـــف باشـــد. از ایـــن منظـــر، مـــا تقویـــت جامعـــه مدنـــی را در 
گرفتـــه  گـــرو توانمندســـازی جامعـــه مدنـــی فـــرض  شـــوراها و تقویـــت ایـــن نهـــاد انتخابـــی را در 
ـــه رشـــته  ـــا اســـتفاده از دانـــش متخصصـــان علـــوم سیاســـی و اجتماعـــی، ایـــن مکتـــوب را ب و ب

تحریـــر درآورده ایـــم.

کـــردن جامعـــه  کنـــدوکاوی اســـت در جنبه هـــای مختلـــف توانمنـــد  کتابچـــه،  بخـــش اول ایـــن 
ـــه تعامـــل شـــوراها و جامعـــه  ک ـــی، از خـــالل شـــوراهای شـــهر و روســـتا و پاســـخ می دهیـــم  مدن

ـــه توانمندســـازی هـــر دو نهـــاد منجـــر می شـــود. ـــه ب ـــی چگون مدن
ــا  ــع تبعیـــض از اقلیت هـ ــرای رفـ ــردازد و راهکارهایـــی بـ ــاله اقلیـــت می پـ ــه مسـ بخـــش دوم بـ
کـــردن صـــدای خواســـته های اقلیـــت اشـــاره می کنیـــم،  ارائـــه می کنـــد. مـــا بـــه راه هـــای بلنـــد 
و مبنـــای حقوقـــی نظـــارت و پاســـخ گویی نهادهـــای عمومـــی و شـــیوه های آن را از نظـــر 

می گذرانیـــم.
کـــه  کمپین ســـازی را مـــورد توجـــه قـــرار می دهـــد. چرا بخـــش ســـوم، مهـــارت و تکنیک هـــای 
می دانیـــم بـــرای ورود بـــه نهادهـــای انتخابـــی و بـــرای پیگیـــری مطالبـــات و خواســـته ها 
ـــم.  ـــا نیازمندی ـــدن آنه ـــد ش ـــکل و متح ـــردم و متش ـــن م ـــازمان یافت ـــه س ـــه، ب ـــراد جامع ـــد اف بای
ـــوان  ـــا نمی ت ـــرای آنه گیـــری و اج ـــدون فرا ـــه ب ک ـــی دارد  ـــی علم ـــدی و اصول ـــازی قواع کمپین س
بـــه موفقیـــت دســـت یافـــت. پـــس مـــا بابـــی می گشـــاییم، بـــرای اندیشـــیدن در خصـــوص 

گام هـــای عملـــی را بر می داریـــم. کـــه در جســـتجویش  کمیپـــن و هدفـــی 
کتابچـــه، از زنـــان و جوانـــان می پرســـد چـــرا بـــرای انتخابـــات  بخـــش چهـــارم و پایانـــی ایـــن 
کـــردن صحنـــه انتخابـــات، مـــورد توجـــه  کاندیـــدا نمی شـــوید؟ دل مشـــغولی آنهـــا را از خالـــی 
ـــوندگان  ـــزو انتخاب ش ـــد ج ـــم می توانی ـــما ه ـــه ش ک ـــد  ـــادآوری می کن ـــا ی ـــه آنه ـــد و ب ـــرار می ده ق
گـــر بدانیـــد چگونـــه مخاطبان تـــان را بیابیـــد، چگونـــه پیام تـــان را بـــه جامعـــه  باشـــید، ا

کنیـــد. کمپیـــن  برســـانید و چگونـــه بـــرای تحقـــق پیـــروزی 
و  پژوهـــش  تحقیـــق،  ماه هـــا  و  نویســـندگان  مشـــترک  تجربـــه  محصـــول  نوشـــتار،  ایـــن 
ــوزه علـــوم سیاســـی و اجتماعـــی اســـت. جامعـــه مدنـــی  ــر در حـ ــا منبـــع معتبـ مطالعـــه ده هـ
کـــه در ایـــن نوشـــتار مـــورد  و توانمند ســـازی آن، حتمـــا بســـیار وســـیع تر از آن چیـــزی اســـت 
ـــرای  ـــزه ای ب ـــیدن و انگی ـــرای اندیش ـــی ب ـــم مجال ـــل امیدواری ـــی حداق ـــم، ول ـــرار داده ای ـــه ق توج

کـــرده باشـــیم. تـــالش در ایـــن حـــوزه ایجـــاد 

پیشگفتار
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توانمند سازى
مساله  اقلیت جامعه مدنى

سهم زنان و جوانانکاندیداها بخوانند!
از انتخابات شوراها

جامعه مدنى و 
انتخابات شوراها



توانمند سازى
 جامعه مدنى

مساله  اقلیت
اقلیت ها، جامعه  
مدنى و شوراها

کاندیداها بخوانند! 
کمپین هاى انتخاباتى
تا پیروزى  از هدف گذارى 

سهم زنان و جوانان
از انتخابات شوراها  

بخش  دوم بخش  اول

بخش چهارم بخش  سوم
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سازمان دادن به خواسته ها

تنظیم خواسته ها

کار اجتماعی تبدیل به دستور 

نظارت و پیگیری

نظارت و فساد

سخن پایانی

بخش دوم: مساله  اقلیت -  اقلیت ها، جامعه  مدنی و شوراها

کیست؟ اقلیت 

حقوق اقلیت ها

دفاع از حقوق اقلیت ها

از تبعیض اجتماعی تا یارگیری اجتماعی

صدای اقلیت و تصمیم گیران محلی

کردن در قبال اقلیت ها پاسخ گو 

سخن پایانی

پیوست
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پیوست
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کنیم؟ چگونه هدف گذاری 

کمپین و اهداف دموکراتیک
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نمندسازی توا
مدنی معه جا



بخش اول ۱۶



تقویت 
مدنی معه  جا

تقویت جامعه مدنی، در 
یک جمله، یعنی تالش 

که ماشین جامعه  برای آن 
کند، موثرتر  کار  مدنی بهتر 

کارآمدتر باشد و سود  و 
کل جامعه  بیشتری نصیب 

کند.

توانمند سازی یک فرآیند و 
یک جریان پیوسته است.  

فرآیندی که در طی آن از 
نیازها و خواسته های خود 

گاهی به دست می آورد،  آ
خود را تجهیز می کند و 

در نهایت برای تحقق آن 
از اعتماد به نفس الزم 

برخوردار می شود.

شوراها بخشی از پیکره ی 
تصمیم گیری های حکومتی 

در سطح محلی هستند، 
که مجلس  همان طور 

همین نقش را در سطح 
ملی ایفا می کند. به این 
معنا، شوراها واسطه ای 

بین بخشی از حکومت و 
جامعه مدنی اند.

۲۲۲۴۲۶

فهرست:

نمند کردن  توا
مدنی معه  جا

نمند کردن  توا
از  جامعه مدنی 
ها ا شور خالل 

۱7
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دن  دا زمان  سا
سته ها خوا به 

که افراد یک  مسیری 
جامعه برای روی هم 

گذاشتن خواسته  های 
فردی و تبدیل آن به 

خواسته ی جمعی 
طی می کنند، همان 

سازمان دادن به خود و 
خواسته های خود است.

کنیم؟ چطور تنظیم 
گروه خودتان  در ابتدا برای 

کنید. مشخص 
 قدم بعدی این است 

که برای حل مشکل چه 
راه حل هایی وجود دارد.

که برای  کجا معلوم  از 
گروه های  دیگران و برای 

دیگر این خواسته ی شما 
همان قدر اهمیت داشته 

که برای شما اهمیت  باشد 
دارد؟

۲۸۳۴۳۸

فهرست:

تنظیم 
سته ها خوا

به  تبدیــل 
ر  کا ر  دستو
عــی جتما ا

جامعه مدنی و انتخابات شوراها
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و  رت  نظا
پیگیری

که بر پیکره  های  ناچاریم 
تصمیم گیری )مثل شوراها 

یا مجلس(  و پیکره های 
اجرایی )مثل دولت یا 

شهرداری ها( نظارت 
کنیم و پیگیر باشیم تا 

که رای مان  مطمئن شویم 
را به قیمت مناسبی 

فروخته ایم.

ما باید با فساد رو در رو 
شویم. باید از خود 

بپرسیم: فساد چیست؟ 
چطور به وجود می آید؟ 

در چه شکل هایی اتفاق 
می افتد؟ چرا اتفاق 

می افتد؟ و چطور می شود 
گرفت یا الاقل  جلوی آن را 

کرد؟  کمترش 

کمکی  این نوشته فقط 
است به تحریک ذهنی 

شما برای اندیشیدن 
به این ابتکار عمل ها و 

سوق دادن به سوی عمل 
اجتماعی با دادن درکی 

که  از نقشه ی جامعه ای 
در آن زندگی  می کنیم و 

سودای بهتر شدنش را در 
سر می پروانیم. 

۴۲۴۸۵۶

فهرست:

فساد و  نینظارت  یا پا سخن 
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ـــی، از  ـــردن جامعـــه مدن ک ـــون توانمنـــد  گ گونا کنـــد و کاوی اســـت در جنبه هـــای  ایـــن نوشـــته، 
ح موضـــوع توانمندســـازی، شـــیوه ها  کـــه بـــه طـــر خـــالل شـــوراهای شـــهر و روســـتا. بـــرای آن 
گـــر می خواهیـــد تصویـــر  کرده ایـــم. ا و راه کارهـــای آن بپردازیـــم، مـــا از جامعـــه مدنـــی شـــروع 
مشـــترکی از جامعـــه مدنـــی داشـــته باشـــیم می توانیـــد بـــه پیوســـت ایـــن نوشـــته ســـری بزنیـــد.
در ایـــن نوشـــته ابتـــدا مفهـــوم تقویـــت و توانمندســـازی را روشـــن می کنیـــم. ســـپس بـــه 
راه کارهـــای آن می پردازیـــم. از ســـازمان دادن بـــه خـــود و خواســـته هایمان شـــروع می کنیـــم 
کـــرد و بـــه شـــکل یـــک  کـــه چطـــور می شـــود ایـــن خواســـته ها را تنظیـــم  و نشـــان می دهیـــم 
گروهـــی فراتـــر بـــرد و بـــه  کار را از ســـطح فـــردی و  کار درآورد، چطـــور ایـــن دســـتور  دســـتور 
کـــرد و در نهایـــت چطـــور و بـــا چـــه شـــیوه هایی بـــر  کار اجتماعـــی و عمومـــی تبدیـــل  دســـتور 
کـــرد تـــا آن خواســـته ها  کار دســـتگاه  های عمومـــی )بـــا تمرکـــز بـــر شـــوراهای محلـــی( نظـــارت 

تـــا حـــد امـــکان بـــرآورده شـــوند. 
در پایـــان از جنبـــه ی دیگـــری از نظـــارت حـــرف خواهیـــم زد، نظـــارت بـــرای جلوگیـــری از 
کـــه ایـــن پیکره هـــا بـــه دلیـــل  فســـاد مالـــی و اداری در پیکره  هـــای انتخابـــی و اجرایـــی، چـــرا 
در اختیـــار داشـــتن منابـــع عمومـــی همـــواره در معـــرض فســـاد قـــرار دارنـــد و تنهـــا نظـــارت موثـــر 

کنـــد. می توانـــد ایـــن فســـاد را تـــا حـــدی مهـــار 
کرده ایـــم  ح  در بیـــن همـــه ی ایـــن مباحـــث پرســـش هایی را هـــم بـــرای اندیشـــیدن شـــما مطـــر

کنیـــد. کنیـــد یـــا آنهـــا را تمریـــن  کـــه بهتـــر اســـت درباره شـــان جســـتجو  و نیـــز موضوع هایـــی 

: ه ر شا ا

۲۰



نمندسازی توا
مدنی معه جا

۲۱



گـرنقـشتسـهیلکنندهیجامعـهمدنـیرادرنظـرداشـتهباشـیم،خواهیم ا
کـهوقتـیازتقویـتجامعـهمدنـیحـرفمیزنیـمفقـطازیـکشـعار دیـد
کـهدرجامعههـایدیگـرمطـرح قشـنگحـرفنمیزنیـم،فقـطازشـعاری
از ازآنحـرفزدهمیشـود،حـرفنمیزنیـم. یـادرسـطحجهانـی شـده
چـون اسـت، ضـروری خودمـان جامعـه بـرای کـه میزنیـم حـرف چیـزی
کاهـشمیدهـدوسـود درنهایـتهزینـهیتصمیمگیریهـایعمومـیرا

گرفتـهتـامـردم،بیشـترمیکنـد. همـهیمـارا،ازدولـت
کـهماشـین بـرایآن تقویـتجامعـهمدنـی،دریـکجملـه،یعنـیتـاش
کارآمدترباشـدوسـودبیشـترینصیب کند،موثرترو کار جامعهمدنیبهتر

کنـد. کلجامعـه
کـردن یکـیازخطمشـیهایمهـمبـرایتقویـتجامعـهمدنـی»توانمنـد«
و نقشهـا کـه هـدف ایـن بـا آن، قابلیتهـای افزایـش یعنـی اسـت: آن
کـهبـردوشجامعـهمدنـیوسـازمانهایجامعـهمدنـیاسـت، انتظاراتـی

بهتـربـرآوردهشـود.

تقویت
مدنی معه جا 

جامعه مدنی و انتخابات شوراها

۲۲

تقویت جامعه مدنی



معـه جا تقویـت
یـک  در  مدنـی،

تـالش یعنـی  جملـه،
ماشـین کـه آن بـرای
بهتـر مدنـی معـه جا
و  موثرتـر  کنـد،  ر کا

سـود  و باشـد  مدتر آ ر کا
کل نصیـب بیشـتری

کنـد. معـه جا

۲۳
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تشـبیه ماشـین یـک بـه را سـازمانهایش و مدنـی جامعـه ایـن از پیـش
کارشرامیدانیم کهطرز کهاینماشین کنیم بایدبهاینفکر کردیم.حاال
کارکردنـشچطـورمیتوانیـمتـوان کـردوبـرایبهتـر کارخواهـد چطـوربهتـر
آنراافزایـشدهیـم.»توانمندسـازی«ازدلهمیـنفکـربیـرونمیآیـد.بـر
کردن کارآمـد کهبـرای کلـیبـرایتاشهایـی ایـناسـاسمیتـوانبـهطـور
ماشـینجامعـهمدنـیصـورتمیگیـرد،عنـوان»توانمندسـازی«رااطـاق

کرد.
•توانمنـدسـازییـکفرآینـداسـت.یـکجریـانپیوسـتهاسـت.فرآینـدی

کـهدرطـیآن: اسـت
گاهیبهدستمیآورد؛ •فردیاجامعهازنیازهاوخواستههایخودآ

کـردنآننیازهـاوخواسـتههاتجهیـز •فـردیـاجامعـهخـودرابـرایبرطـرف
میکنـد؛ودرنهایـت

کـردنآننیازهـایـاتحقـقآنخواسـتههاازاعتمـادبـهنفس •بـرایبرطـرف
الزمبرخـوردارمیشـود.

توانمنـدکـردن
جامعـهمدنـی

جامعه مدنی و انتخابات شوراها
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کردن جامعه مدنی توانمند 



و یند فرآ یک ــازی س نمند توا 
است. ــته پیوس جریان یک

آن طی  در که یندی فرآ
ــتههای س خوا و  زها نیا  ز ا

دست به گاهی آ  خود
تجهیز  ا ر  ورد،خــود میآ
برای نهایت  در  ــدو میکن

نفس به  د ــا عتم ا  ز ا آن تحقق
میشود.  ر دا برخور الزم

۲5
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کردن جامعه مدنی توانمند 



کـردن کـردنجامعـهمدنـییعنـیبهتـر گفتـهشـد،توانمنـد کـه همـانطـور
کـهدولـت،وکیـلیـا کارکـردآن.فـرضجامعههـایبـزرگامـروزیایـناسـت
کـهخواسـتههاونیازهـای کشـوراسـتبـرایآن کلمـردمیـک نماینـدهی
را کنـد.شـهرداریهاهـمدرسـطحشـهرهاهمیـننقـش بـرآورده را آنـان
کـهدولـتدرسـطحملـیوشـهرداریهادر کردهایـد دارنـد.امـاهیـچفکـر

سـطحشـهرهاچطـوربایـدازخواسـتههایمـابـاخبـرشـوند.
مـردم خواسـتههای از ملـی و کشـوری سـطح در دولـت کـه آن بـرای
شـورای مجلـس عنـوان بـه پیکـرهای شـود، باخبـر روشـمند صـورت بـه
کهدرسـطحمحلیشـهرداریها اسـامیتاسـیسشـدهاسـت.وبرایآن
پیکـرهی شـوند، باخبـر مـردم نیازهـای و خواسـتهها از دهداریهـا و

کـردن نمنـد توا
مدنـی معـه جا
ها ا شور زخالل ا 

جامعه مدنی و انتخابات شوراها

۲۶

کردن جامعه مدنی از خالل شوراها توانمند 



شـوراهایشـهروروسـتاپیشبینیشـدهاسـت.درواقع،شـوراهابخشـی
همـان محلـیهسـتند درسـطح تصمیمگیریهـایحکومتـی پیکـرهی از
کـهمجلـسهمیـننقـشرادرسـطحملـیایفـامیکنـد.بـهایـنمعنـا، طـور

مدنیانـد. وجامعـه ازحکومـت بخشـی بیـن واسـطهای شـوراها
گـرقـراراسـتشـوراهاایـنماموریـترابـهدرسـتیانجـامدهنـد،پرسـش ا
بـهعنـوانشـهروند،عضـوسـازمانهایجامعـه مـا کـه بـود ایـنخواهـد
کـهدرحرکتهـایمدنـیمشـارکتمیکنـدیـادررویدادهای مدنـی،کسـی
کـردنایننقشچـهمیتوانیم کارآمد مدنـیسـهیممیشـودبـرایبهبـودو
که کنیم بکنیـموچطـورمیتوانیـمجامعـهمدنـیخـودرابهشـکلیتوانمنـد

شـوراهاراهـمدرراهرسـیدهبـهآنهدفهـایـاریدهیـم.

پیکرهی  ز ا ــی بخش  ها ا شور 
ــایحکومتی تصمیمگیریه

هستند. محلی ــطح س  در

۲7
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کردن جامعه مدنی از خالل شوراها توانمند 



دادن  زمان سا
ستهها خوا  به 

کـه فرزنـد یـا بـرادر و خواهـر شـما بـه آن  کـه مدرسـه ای  شـاید یکـی از خواسـته  های شـما ایـن باشـد 
کیفیت  که بهتر شـدن  کمک آموزشـی بهتری داشـته باشـد. اما می دانید  کیفیت رفاهی یا  می روند 
گـر  کارآیـی آن اسـت. امـا شـما )ا کمـک آموزشـی مدرسـه مسـتلزم بودجـه بیشـتر و بهبـود  رفاهـی یـا 
فـرد خیلـی متمولـی نیسـتید( چطـور می توانیـد بـه صـورت فـردی بودجـه مدرسـه را افزایـش دهیـد؟ 
کـه مثـل شـما فکـر می کننـد و همیـن خواسـته را  کسـانی  کـه شـما و  تقریبـًا هیـچ جـور. ایـن جاسـت 
کار اداره ی آمـوزش و  کننـد و مثـال آن را در دسـتور  دارنـد بایـد بتواننـد خواسـته ی خـود را دنبـال 
پـرورش محـل بگذارنـد و آن هـا آن را بـه سـطوح تصمیم گیـری باالتـر برسـانند و در نهایـت بـا افزایـش 

امکانـات مـدارس، شـما هـم بـه خواسـته ی خودتـان برسـید.
بـه  آن  تبدیـل  و  فـردی  خواسـته  های  گذاشـتن  هـم  روی  بـرای  جامعـه  یـک  افـراد  کـه  مسـیری 
اسـت.  خـود  خواسـته های  و  خـود  بـه  دادن  سـازمان  همـان  می کننـد،  طـی  جمعـی  خواسـته ی 
کـه نیازهـا، خواسـته ها یـا منافـع مشـترک  گروهـی از مـردم  کـه مـا در قالـب  سـازمان دادن نیـاز دارد 

شـویم. جمـع  داریـم، 

جامعه مدنی و انتخابات شوراها
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سازمان دادن به خواسته ها



برای
به دست آوردن 
خواسته های خود

سازمان دهی

روستا

شهر

بـرایخواستههایشـاندرسـطح بـهنظـرشـمامـردمچطـورمیتواننـد •
شـهروروسـتابـهخـودسـازمانبدهنـد؟

۲۹

جامعه مدنی و انتخابات شوراها

سازمان دادن به خواسته ها



بدهیم؟ زمان سـا  چطور

گـرد هـم آمـدن مـردم در قالـب یـک سـازمان اجتماعـی متفـاوت اسـت. بگذاریـد برخی از  شـکل های 
کنیم: ایـن اشـکال سـازماندهی را در قالـب مشـکالت روزمـره مـروری 

کـه برخـی از مـردم در وضعیـت اقتصـادی بدی زندگی می کنند. به قول معروف دستشـان  می دانیـم 
کمتر  کافـی ندارنـد، از بهداشـت و تحصیـالت هـم  کـه پـول  بـه دهانشـان نمی رسـد. آن هـا غیـر از ایـن 
گـر شـما و جمعـی دیگـر از مـردم در قالـب یـک انجمـن خیریـه بـه دنبـال ایـن  بهره منـد می شـوند. ا

کنیـد شـما یکـی از سـازمان های جامعـه مدنـی را شـکل داده ایـد.  کمـک  کـه بـه ایـن افـراد  باشـید 
کنـد، شـاید  کـه نیازهـای ایـن مـردم فقیـر را بـرآورده  گـر همیـن خیریـه فقـط بـه دنبـال ایـن باشـد  امـا ا
که این  کافـی در حـل مشـکل جلو برود. شـاید بهتر باشـد به دنبال راه حل هایی باشـد  نتوانـد بـه قـدر 
مـردم هـم توانایی هـای بیشـتری بـه دسـت بیاورنـد و روی پـای خـود بایسـتند هـم از افزایـش تعـداد 

کنیم. کـه ممکـن اسـت فـردا بـه ایـن مـردم فقیـر اضافـه شـوند، جلوگیـری  افـرادی 
کان در قالب  کما که شـما  این جا شـما وارد مرحله ی دیگری از سـازماندهی می شـوید. مهم نیسـت 
کارتـان ادامـه می دهیـد یـا شـکل و عنـوان سـازمان تان را عـوض می کنیـد.  یـک انجمـن خیریـه بـه 
کـه بتوانیـد سیاسـت هایی را  کـه شـما در ایـن مرحلـه بـه دنبـال ایـن خواهیـد رفـت  مهـم ایـن اسـت 
کردنش، شـما به هدف هـای خیرخواهانـه ی خود  کـه بـا دنبـال  بـه شـورای محـل خـود ارائـه بدهیـد 

کمـک بـه مـردم فقیـر دسـت بیابید. بـرای 

جامعه مدنی و انتخابات شوراها
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سازمان دادن به خواسته ها



•باافرادمتخصصمشورتکنید،نوشتههاییراکهدراینزمینهوجوددارد،
بررسیکنید،سریبهاینترنتبزنیدوببینیددرجامعههایمختلفبرایکمک

بهاینقبیلافرادچهسیاستهاییدرسطحمحلیدرپیشگرفتهاند.
ما جامعه برای محلی سطح در سیاستها این از یک کدام ببینید •

کاربرددارد.
گرمشکل-غیرازسطحمحلی-نیازمنداقداماتیدرسطحملیاست)مثًااز •ا

طریقمجلسیادولت(ببینیدازچهمسیریتاآنجابایدپیشرفت؟

جستجو

دیگر جوامعمشورت

منابع

سطح محلىسطح ملى

۳۱
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سازمان دادن به خواسته ها



گفت و گـو شـوید و آنـان را قانـع  شـما ممکـن اسـت بـا شـورای شـهر و از آن طریـق بـا شـهرداری وارد 
کنیـد تـا:

• برای تحصیل فرزندان این خانواده ها تسهیالتی در نظر بگیرند؛
• بیمه های تکمیلی در اختیار آنان قرار دهند؛

کنند؛ • اصاًل صندوقی برای پشتیبانی از این خانوده ها درست 
کمـک می کننـد معافیت هایـی )مثـاًل در مـورد عـوارض شـهری(  کـه بـه ایـن صنـدوق  • بـرای مردمـی 

در نظـر بگیرنـد؛
کنند؛ کمک های داوطلبانه می کنند، حمایت عملی  که به این خانواده ها  • از انجمن هایی 

• و . . .
که مشـکالت اجتماعـی فقط به  فهرسـت ایـن اقدامـات پایـان ناپذیـر اسـت. بـه عـالوه، روشـن اسـت 
کـه در محـل زندگی شـما وجـود دارد  گـر بـه سـایر مشـکالتی  گروهـی از مـردم محـدود نمی شـود. ا فقـر 
کمبـود آب  کـرد، از آلودگـی هـوا تـا مشـکالت خانوادگـی، از  کنیـد، مـوارد زیـادی پیـدا خواهیـد  توجـه 
کار، از مزاحمت هـای خیابانـی بـرای زنـان تـا  تـا تصادفـات جـاده ای، از خشـونت خانگـی تـا نبـودن 

گـون. گونا زیـاده روی مـردم در غـذای خانه  هـای خـود یـا در رسـتوران ها و مراسـم 

بدهیم؟ زمان سـا  چطور

جامعه مدنی و انتخابات شوراها
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سازمان دادن به خواسته ها



رای �� د�������د ����� ا��اف
��ز��ن ��ی

����

ا��اف
��ز��ن ��ی

����

کمک به �ـ�ز������ ���� برای حل �شـکات  کـه  گـر شـم� فکـر �� کن�ـ�  ا
که: کرده ای�  �ف�ـ� ا�ـت، آیـ� بـه این �ـم فکـر 

که حم�یت از  گر در ا��خ�ب�ت شورای �حل خود به ����دی رای ب����  • ا
این ��ز��ن �� را در د��ور ک�ر خود قرار داده، یک ق�م به خوا��ه ��ی��ن 

��دیک تر ش�ه ای�؟
فع�ل�ـت شـوی�، �وضـوع  وارد  ���ـ�د شـورا��  بـه عنـوان  گـر بخوا��ـ�  ا  •
حم�یـت از ایـن قب�ـل �ـ�ز��ن �� �� توا�ـ� یکـ� از بر���ه  �ـ�ی تبل�غ�تـ� و 

ک�ر بعـ�ی شـم� در صـورت �وفق�ـت ب�شـ�؟ د�ـ�ور 
۳۳
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تنظیم
خواسـتهها

کاهـش  کاهـش تصادفـات جـاده ای و  کـه مثـاًل می خواهـد بـرای  گـر شـما بـه فکـر انجمنـی باشـید  ا
کـه  کاری بکنـد، شـما خـود را بـرای حـل یکـی از مشـکالتی  تلفـات و معلولیت هـای ایـن تصادفـات 
گونـی  گونا کار شـما بـا عوامـل  کرده ایـد. ایـن جـا ممکـن اسـت سـر و  بـا آن روبـرو هسـتید سـازماندهی 
اداره  از  ترابـری،  و  راه  وزرات  تـا  خودروسـازی  کارخانـه  از  سـهیم اند.  وضعیـت  ایـن  در  کـه  باشـد 
کـه می تواننـد آمـوزش مناسـب بدهنـد تـا  راهنمایـی و رانندگـی تـا راننده هـا و عابـران، از مدارسـی 

کـرد؟ کجـا بایـد شـروع  کننـد. حـال از  کـه می تواننـد اطالع رسـانی  گروهـی  رسـانه های 

گردهـم آمده ایـد، در نخسـتین قـدم الزم اسـت  گـروه بـا هـدف مشـخص  وقتـی شـما بـه صـورت یـک 
کـه داریـد را چطـور می توانیـد بـه قالـب یـک خواسـت مشـخص بریزیـد. مثـاًل  کـه ببینیـد خواسـته ای 
کـه خشـونت خانگـی در منطقـه ی زندگی شـما زیاد اسـت و  کـه شـما تشـخیص داده ایـد  کنیـد  فـرض 
کـه ترتیباتـی هم  زنـان بـه طـور خـاص از ایـن خشـونت خانگـی رنـج می برنـد. ضمنـًا متوجـه شـده اید 
کنیـد ممکـن  گـر بـه ابـزاری بـه عنـوان شـورای محـل فکـر  بـرای حمایـت از ایـن زنـان وجـود نـدارد. ا

اسـت اولیـن قدم هـا را هـم بـرای تنظیـم خواسـته های خـود برداشـته باشـید.

کنیم؟ تنظیـم  چطور

جامعه مدنی و انتخابات شوراها
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کنید: مشـخص  خودتان  گروه  برای 
• زنـان بیشـتر از چـه خشـونتی در خانـواده رنـج می برنـد؟ خودشـان چطـور آن را بیـان می کننـد؟ چه 
کرده انـد؟ از چـه راه حل هایـی نگـران می شـوند؟ چـه موانعـی را بـرای حـل  راه حل هایـی را امتحـان 

مشـکل جلـوی خـود می بیننـد؟
از  هـم  کنیـد  گفت وگـو  زنـان  ایـن  خـود  بـا  می توانیـد  هـم  پرسـش ها  ایـن  پاسـخ  فهمیـدن  بـرای 

کنیـد. اسـتفاده  آنـان  حرف هـای  تحلیـل  و  تجزیـه  بـرای  متخصصـان 

قدم بعدی این اسـت که برای حل مشـکل چه راه حل هایی وجود دارد.
کنیـد و ببینیـد در جاهـای دیگـر، اعـم از  کنیـد هـم جسـتجو  کار هـم بـا اهـل فـن مشـورت  بـرای ایـن 
کشـورهای دیگـر، بـرای ایـن مشـکل چـه ابتـکار عمل هایـی پیشـنهاد یـا اجـرا  کشـور خودمـان یـا در 

کـه: کنیـد  کرده انـد. مشـخص 
گـر  کـرد جامعـه؟ ا کـردن فـرد تکیـه دارنـد و چقـدر بـر توانمنـد  • ایـن ابتـکار عمل هـا چقـدر بـر توانمنـد 
از حمایت هـای اجتماعـی بـرای حـل ایـن مشـکل اسـتفاده شـده، ایـن حمایت هـا چـه شـکل هایی 
خشـونت،  قربانـی  از  حمایـت  بـرای  حقوقـی  اقدامـات  امـن،  خانه  هـای  ایجـاد  )مثـاًل  داشـته اند؟ 
کدام هـا بایـد از جانـب شـورای محل شـما یا با  آمـوزش مواجهـه بـا خشـونت( از میـان ایـن اقدامـات، 
گیرد؟ )مثـاًل ایجاد  حمایـت شـهرداری و دهـداری منطقـه ی شـما اجرایـی شـود یـا مورد حمایـت قرار 
گیری به ثمر برسـد؟ )مثاًل  کـدام یـک از ایـن اقدامـات باید در سـطوح باالتـر تصمیم   خانه  هـای امـن( 

تنظیـم قوانیـن حمایتـی(
کـه دقیقـًا چـه چیـز را از چـه مقـام یا  کنیـد  کـدام از ایـن مـوارد طرحـی بنویسـید. مشـخص  • بـرای هـر 

ارگانـی در چـه زمانـی، بـه چـه شـکلی، و بـرای رسـیدن بـه چـه دسـتاوردی بخواهید. 
چـه  بـه  آن هـا  پیگیـری  بـرای  ببینیـد  بعـد  و  کنیـد.  مشـخص  جـدول  یـک  در  را  این هـا  همـه   •

داریـد. نیـاز  رسـانه ها(   طـرف  از  )مثـاًل  جانبـی  حمایت هـای 
کاری  کار مشـخص داریـد، دسـتور  یـک دسـتور  پایـان  انجـام دهیـد، در  کـه  را  کارهـا  ایـن  همـه ی 
گروه تـان چـه می خواهـد، چـرا می خواهـد، بـه چـه شـکلی می خواهـد، از چـه  کـه بـه شـما می گویـد 
کنـون  گروهـی شـما ا کار  کنـد. بـه ایـن ترتیـب دسـتور  کار  کسـی می خواهـد و بـرای آن می خواهـد چـه 

مشـخص شـده اسـت.

کنیم؟ تنظیـم  چطور
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بـه تبدیـل
اجتماعی کار دستور

که بـرای دیگران و  کجـا معلوم  گروهی داشـته باشـید. اما از  کار  حـاال شـما ممکـن اسـت یـک دسـتور 
کـه برای شـما اهمیت  گروه هـای دیگـر ایـن خواسـته ی شـما همـان قـدر اهمیت داشـته باشـد  بـرای 
کـه  کجـا معلـوم  کننـد؟ از  کـه مـردم حاضـر باشـند از خواسـت شـما پشـتیبانی  کجـا معلـوم  دارد؟ از 
اعضای شـورا یا مقامات محلی حاضر باشـند به خواسـته های شـما ترتیب اثر بدهند؟ ممکن اسـت 
اصـاًل خشـونت خانگـی را مسـاله ی مهمـی نداننـد؟ آن هـا ممکن اسـت با صدها مشـکل دیگر دسـت 
کـه خشـونت خانگـی اولویتـی نـدارد. ممکـن اسـت بـه ایـن  گریبـان باشـند و بـه نظرشـان برسـد  بـه 
کـه منابـع الزم را بـرای حمایـت از خواسـته شـما ندارنـد. حـاال از ایـن هـم صرف نظـر  نتیجـه برسـند 
کار بـاز دارنـد. امـا راسـتش را  کـه شـاید اصـاًل بـه شـما برچسـب هایی بزننـد تـا شـما را از ایـن  کنیـم 
یـا بیـش - در  کـم  اغلـب جامعه هـا -  زیـادی طبیعـی اسـت و در  تـا حـد  بخواهیـد همـه ی این هـا 
گاهـی از وجود یک مسـاله  شـکل های مختلـف وجـود دارد. دلیلـش هـم خیلـی روشـن اسـت. مـردم 
می دهنـد،  اهمیـت  متفاوتـی  چیزهـای  بـه  دارنـد،  مختلفـی  دیدگاه هـای  معمـواًل  ندارنـد،  گاهـی  آ
کـه  کاری  منافـع متفـاوت و بعضـًا متضـادی دارنـد. همـه ی این هـا می توانـد باعـث شـود آن دسـتور 
گروه شـما قدمـی هم جلوتـر نرود. کرده ایـد از داخـل  شـما بـرای حـل مشـکل خشـونت خانگـی تهیـه  

جامعه مدنی و انتخابات شوراها
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کار اجتماعی تبدیل به دستور 
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که شـما در  کـه بقیـه ی مـردم و مقامـات هـم بـه اهمیـت مسـاله ای  کنیـد  کاری  وقتـی شـما می خواهیـد 
کنید، پشـتیبانی آن ها  کنید، با خود همراه  پـی حلـش هسـتید پـی ببرنـد، بایـد بتوانید عده ای را قانـع 
کاهـش دهیـد، و در نهایـت از فشـار اجتماعـی حاصـل بـرای جلـو  را بـه دسـت بیاوریـد، مقاومت هـا را 

کنیـد.  کـه فکـر می کنیـد درسـت اسـت، اسـتفاده  کاری  بـردن دسـتور 
باید  که مثاًل خشونت خانگی مساله ی مهمی است، شما  که مردم بیشتری قانع بشوند  برای این 
که  کنید. این همان است  ایجاد  گفت و گوی عمومی تر در مورد این مساله  بتوانید یک نوع فضای 
که مردم بیشتری در این باره حرف بزنند،  می شود از آن به عنوان »گفتمان سازی« نام برد. یعنی این 
با واژه های ساخته شده اش آشنا باشند، بدانند  یا  برایش واژه هایی بسازند  را دریابند،  اهمیت آن 

که این مساله را مهم می دانید از چه چیز و چرا حرف می زنید. شما و دیگرانی 
کـه  گفتمان هـای عمومی تـری  از  گفتمان هـا در سـطح خـرد هـم شـما می توانیـد  ایـن  بـرای سـاختن 
دارنـد،  نقـش  همگانـی  رسـانه های  هـم  مـورد  ایـن  در  بگیریـد.  کمـک  دارد  وجـود  جامعـه  سـطح  در 
گرفتـه تـا  هـم رسـانه های اجتماعـی هـم رسـانه های سـنتی و آدم هـای متنفـذ محلـی از منبـر و هیـات 
کـه  گـر معلـم، اسـتاد، روحانـی یـا شـخصیت معتبـری در منطقـه  شـما وجـود دارد  جلسـات محفلـی. ا
کـردن او تردید نکنید؛ پای او را از همین جهت به رسـانه ها  می توانـد از ایـن مسـاله  حـرف بزنـد در قانـع 
کنیـد. در محافـل از ایـن موضـوع حـرف بزنیـد، ایـن افـراد را بـرای سـخنرانی یـا شـرکت در جلسـات  بـاز 
کنید، از رسـانه های  کاربردی تولید  کارگاه بگذاریـد، آموزش بدهید، جزوه ی آموزشـی یا  کنیـد،  دعـوت 
کنید،  کارهـای صوتی و بصری اسـتفاده  کنیـد، از همـکاری هنرمنـدان بـرای تولیـد  اجتماعـی اسـتفاده 
بـه ایـن  کـه توجـه  کنیـد فضایـی بسـازید  محصـوالت موجـود را نمایـش دهیـد، و در هـر حـال سـعی 

موضـوع جلـب شـود.
باشـند.  آشـنا شـده  بـا موضـوع  بایـد  ایـن مرحلـه  بزنیـد. آن هـا در  بـا نماینـدگان شـورای خـود حـرف 
کار شـما را - در  که از آن ها خواسـتار پشـتیبانی شـوید. از آن ها بخواهید دسـتور  کنون زمان آن اسـت  ا
کننـد. از آن هـا حمایـت بخواهید  کـه بـه حمایـت عملـی یـا قانونـی شـورا نیـاز دارد - دنبـال  بخش هایـی 

و بـه آن هـا حمایـت بدهیـد. ایـن یـک داد و سـتد آشـکار سیاسـی اسـت.
کمکـش  گـروه شـما هـم بخواهـد نامـزد انتخابـات بشـود همیـن سـازوکارها بـه  گـر خـود شـما یـا یکـی از  ا
گروهـی از  کـرده باشـید یعنـی حمایـت  کار خـود جلـب  گـر شـما توجـه مـردم را بـه دسـتور  خواهـد آمـد. ا
کننـد ایـن مسـاله برایشـان مهـم  گـر مـردم احسـاس  مـردم را بـرای حـل ایـن مشـکل خواهیـد داشـت. ا
ح و تدبیـری دارد،  مهـم خواهـد شـد. اما به یاد داشـته  کـه بـرای حـل ایـن مسـاله طـر کسـی هـم  اسـت، 
کـرده  بـه آن توجـه  کـه مـردم ممکـن اسـت  از موضوعاتـی اسـت  ایـن موضـوع فقـط یکـی  کـه  باشـید 
کـه باعـث جلـب توجـه مـردم  گـر موضـوع مبـارزه انتخاباتـی در میـان باشـد، سـبد موضوعاتـی  باشـند. ا
می شـود بایـد از ایـن مقـدار پـر و پیمان تـر باشـد. ایـن فقط یکی از اقالم سـبد مبارزات انتخاباتی اسـت.

ا ر  ر کا  ر دسـتو  ر چطـو
کنیـم؟ اجتماعـی
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•مـادرایـنجـاازخشـونتخانگـیتنهـابـهعنـوانیـکمثـالاسـتفاده
بـهسـطح گروهـی ازسـطح را بایـدآن کـهچطـور تـانشـاندهیـم کردیـم
کارجامعـهبـرایحـلیـکمشـکلبـدل اجتماعـیبـردوآنرابـهدسـتور

کـرد.
و کـهدرمحـلزندگـیشـمامهـماسـت را •حـاالشـمامسـالهیدیگـری
میتوانددرسـطحمحلیوبااسـتفادهازابزارهاییمانندشـوراهایمحلی
گفته بهبـودیابـددرنظـربگیریـدومشـابهآنچهدرموردخشـونتخانگی

کنیـد. شـدرابـهصـورتفرضـیدرمـوردآنپیـاده
•نقشـهیمسـالهها،راهحلها،موانع،امکانات،حمایتها،مخالفتها
گـونرابـرایتبدیـلآنبـه گونا کنیـدوسـناریوهای وماننـدآنراترسـیم

کنیـد. کاراجتماعـیبررسـی دسـتور

4۱

جامعه مدنی و انتخابات شوراها

کار اجتماعی تبدیل به دستور 



و رت نظـا
پیگیـری

شـما بـه خـود و خواسـته هایتان شـکل داده ایـد، بـا دیگران همراه شـده اید، خواسـته های خود را به 
کار  کرده اید و به دسـتور  گروهـی و سـازمان یافته ریخته ایـد، ایـن خواسـته  ها را تنظیـم  قالـب فعالیـت 
کار اجتماعـی  کوشـش و بسـیج دیگـران آن را بـه دسـتور  کرده ایـد، بـا تـالش و  گروهـی مشـخصی بـدل 
)یـا همـان سیاسـی( - مثـاًل در سـطح  بـه سـطح تصمیم گیـری عمومـی  کرد ه ایـد و  معینـی تبدیـل 
کار سیاسـی یـا عمومـی بـدل  شـورای شـهر یـا روسـتا - رسـانده اید، بـه عبـارت دیگـر آن را بـه دسـتور 

کرده ایـد.
کار شما به پایان رسیده است، اشتباه می کنید!  گر فکر می کنید  اما ا

کـه مقامـات تصمیم گیرنـده در  کجـا معلـوم  کار شـما تـازه آغـاز شـده اسـت: از  مرحلـه ی دیگـری از 
کار شـما  که آن ها دسـتور  کجا معلوم  کار شـما را بگیرند؟ از  سـطح عمومی یا سیاسـی دنبال دسـتور 
کـه برایش اعتبار الزم را تخصیص  کجا معلوم  کـه از هدف هایـش دور شـود؟ از  را چنـان تغییـر ندهنـد 
که پس از تصمیم گیری در سـطح سیاسـی )مثاًل از جانب نمایندگان شـورا( در  کجا معلوم  دهند؟ از 

کار پیشـنهادی شـما به درسـتی پیاده شـود؟ سـطح اجرایی دسـتور 
کار نیسـت. مـا خـواه بـه عنـوان شـهروندان عـادی خـواه  کـدام از ایـن مـوارد تضمینـی در  بـرای هیـچ 
پیکره  هـای  بـر  کـه  ناچاریـم  داده ایـم،  سـازمان  را  خـود  گـروه  صـورت  بـه  کـه  شـهروندانی  قالـب  در 
تصمیم گیـری )مثـل شـوراها یـا مجلـس(  و پیکره هـای اجرایـی )مثـل دولـت یـا شـهرداری ها( نظـارت 
کـه رای مـان را بـه قیمـت مناسـبی فروخته ایـم. امـا چگونه؟ کنیـم و پیگیـر باشـیم تـا مطمئـن شـویم 

جامعه مدنی و انتخابات شوراها
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کنیم؟ نظـارت  چطور

گسـترده  بـرای نظـارت بـر دسـتگاه های مختلـف، سـازمان  های رسـمی وجـود دارنـد. امـا امـروزه بـا 
کافـی نیسـت. بـه همیـن دلیـل  و پیچیـده شـدن فعالیت هـا، نظارت هـای رسـمی همـه گاه مفیـد یـا 
ابزارهـای نظـارت عمومـی نیـز بـه آن ابزارهـای رسـمی اضافـه شـده اسـت. بـد نیسـت برخـی از ایـن 

کار بگیریـم از نظـر بگذرانیـم: کـه می توانیـم بـرای نظـارت خـود بـه  ابزارهـا را 

کـه  کننـد  کنیـم. آنـان بایـد احسـاس  • پیگیـری: قـرار نیسـت مـا نماینده  هـا را بـه حـال خـود رهـا 
گـر مـا  رهـا نشـده اند و مـا مثـل روزهـای انتخابـات مراقـب حرف هـا و حرکت هـای آن هـا هسـتیم. ا

کنیـم، اولیـن قـدم را در ایـن راه برداشـته ایم.  خبرهـا را دنبـال 

کـه مـا بـه صـورت فـردی یـا سـازمان یافتـه در جلسـات شـوراها  • حضـور: قـدم دیگـر ایـن اسـت 
که  کار بـاز نگذاشـته اند، فشـار بیاوریـم  گـر مجالـی بـرای ایـن  کنیـم، ا گر حضـور پیـدا  بـه عنـوان تماشـا
کنار جلسـات شـورا بـا نمایندگان در مـورد حرف ها و  گر بپذیرنـد. در  حضـور مـردم را بـه عنـوان تماشـا

کارهاشـان و انتظـارات خودمـان حـرف بزنیـم.

• مالقـات: بـا آنـان قـرار مالقـات و جلسـه بگذاریـم. در ایـن مـوارد سـماجت داشـته باشـیم. آنـان 
کننـد چون ما  کـه هنـوز هسـتیم و بـه خانـه برنگشـته ایم. آنـان بایـد حواسشـان را جمـع  بایـد بداننـد 

کار آنهـا جمـع اسـت. کـه حواسـمان بـه  نشـان می دهیـم 

• رسـانه  های همگانـی: امـروزه رسـانه های همگانـی یکـی از ابزارهـای مهـم نظارتی شـده اند. با 
گـر در جلسـات شـوراها  گسـترده تر شـده اسـت. ا ظهـور رسـانه های اجتماعـی ایـن نظـارت رسـانه ای 
حرف هـا،  از  بیشـتری  جزئیـات  بخواهیـم  محلـی  رسـانه های  از  نیسـت،  گران  تماشـا بـرای  جایـی 
سـازمان  های  مـورد  در  اتفـاق  همیـن  کننـد.  منعکـس  را  شـورا ها  تصمیمـات  و  حرکت هـا  مواضـع، 

رسـمی دیگـر هـم، از شـهرداری تـا آمـوزش و پـروش و اداره بهداشـت الزم اسـت. 

هـر  حـاال  نیسـتند،  فعـال  زمینـه  ایـن  در  همگانـی  رسـانه  های  گـر  ا اجتماعـی:  رسـانه  های   •
شـبکه های  از  دارد.  دسترسـی  اطالع رسـانی  ابزارهـای  و  اجتماعـی  رسـانه  های  بـه  شـهروندی 
گرام تـا تلگـرام، راه هـای زیـادی بـرای نشـان دادن  گرفتـه تـا ابزارهـای موبایلـی، از اینسـتا اجتماعـی 

دارد.  وجـود  نظـارت 
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موبایلـی ابزارهـای و اجتماعـی رسـانههای مشـتری 
ً
احتمـاال شـما  •

هسـتید.بـهنظرتـانچطـورمیشـودازاینرسـانههاوابزارهابـراینظارت
کـرد. اسـتفاده آنهـا ماننـد و وشـهرداریها کارشـوراها بـر
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کنیم؟ نظـارت  چطور

کـه همیشـه جزئـی از  تخصصـی: انجمن هـای تخصصـی زیـادی وجـود دارنـد  • انجمن هـای 
کارشناسـان  تـا  سـازمان های جامعـه مدنـی بـه حسـاب می آمده انـد، از حسـابداران قسـم خـورده 
کانـون وکال تـا انجمن هـای حامـی محیـط زیسـت یـا میـراث فرهنگـی. ایـن  رسـمی دادگسـتری، از 
سـازمان ها در اسـاس بـرای ایفـای نقـش نظارتـی بـه وجـود نیامده انـد. امـا اسـتفاده از توانایی هـای 
کار نماینـدگان و دسـتگاه  های اجرایـی می توانـد شـکل  تخصصـی ایـن انجمن هـا بـرای نظـارت بـر 

گـر مـا آن هـا را بـه ایـن سـمت سـوق بدهیـم.  فعال تـر و مفیدتـری بگیـرد ا

• انجمن هـای ابتـکاری: تشـکیل انجمن هـای مختلـف منـع قانونـی نـدارد. چـرا مـا بایـد خـود 
گروه  هایـی بـرای حمایـت از سـگ ها  کنیـم. شـاید سـال ها قبـل  را بـه انجمن هـای موجـود محـدود 
گربه هـای ولگـرد وجـود نداشـت؛ امـا بـه ضـرورت تحـول در طـرز زندگـی و طـرز فکـر مـردم، شـاهد  و 
کـه آلودگـی آب و هـوا و زمیـن امـروزه خیلی هـا را بـه سـوی  کمـا ایـن  گروه هـا هـم هسـتیم،  ظهـور ایـن 
کـه سـابق بـر ایـن از آن هـا خبـری نبـود. موضـوع نظـارت هم  کشـیده  فعالیت هـای مدنـی داوطلبانـه 
گروه ممکـن اسـت فعالیت های  گـر فکـر می کنیـد اسـم نظـارت بـرای یـک  از همیـن قـرار اسـت. البتـه ا
که رسـم نظارت را به جا آورید  کند در بند اسـم نباشـید، مهم این اسـت  آن را با محدودیت مواجه 

گـر مثـاًل نـام انجمن تـان چیـزی مثـل انجمـن حامیـان یـا یاران شـورای شـهر باشـد. حتـی ا

یـا  کرده ایـد  انتخـاب  محلـی(  سـطح  در  مـورد  ایـن  )در  شـما  کـه  نمایندگانـی  کارنامـه:  تهیـه   •
گـزارش عملکرد هایـی دارنـد. الزم  کـم بـرای خـود  سـازمان های اجرایـی در منطقـه ی شـما بیـش و 
کنیم و بـه فعالیت های آنان نمره بدهیم.  کارنامه  هایی از جانب خود تهیه  اسـت مـا هـم بـرای آنـان 
گروهـی و بـا اسـتفاده از ارزیابی های همـان انجمن های تخصصی صورت  کار می توانـد در قالـب  ایـن 
کارنامه  هـا را همـوار  بگیـرد. رسـانه های همگانـی محلـی و رسـانه های اجتماعـی نیـز راه انتشـار ایـن 

کرده اند.  
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د فسا  و نظارت

کمک می کند دغدغه  ها، خواسـته ها  که به ما  ما تا به حال از نظارت به عنوان ابزاری حرف زده ایم 
گروهی خود را  کارهـای  کنیم یا دسـتور  و نیازهـای فـردی خـود را بـه عنوان شـهروندانی سـاده دنبال 
کنیـم و بر قـول و قرارها و تعهدات نهادهـای نمایندگی  بـه عنـوان شـهروندانی سـازمان یافته پیگـری 

و اجرایی نظارت داشـته باشیم. 
کـردن ایـن نهادهـا بـه همیـن جـا ختـم نمی شـود. پیکره  هـای تصمیم گیـری )مثـل  کار  امـا درسـت 
شـوراها یـا مجلـس(  و پیکره هـای اجرایـی )مثـل دولـت یـا شـهرداری ها( در هر حال بیـش از هر یک از 
مـا بـه منابـع عظیمـی دسترسـی دارنـد. ایـن منابـع عظیم همیشـه در معرض سـوء اسـتفاده هم قرار 
ک نجومی  دارنـد. ایـن سـوء اسـتفاده می توانـد در قالـب حقوق هـای نجومـی باشـد، یـا در قالب امـال
گـذار می شـود، می توانـد در قالـب پارتی بازی برای اسـتخدام دوسـت و آشـنا  کـه بـه دوسـت و آشـنا وا
ح هـای عمـران شـهری  در دسـتگاه های عمومـی باشـد یـا در قالـب دادن اطالعـات مربـوط بـه طر
کـه از منافعـش سـود ببرنـد. همـه ی ایـن نـوع از سـوء اسـتفاده ها را امـروزه در  بـه نزدیـکان تـا آن هـا 

کنتـرل فسـاد هـم ضرورتـی تـام و تمـام دارد.  اصطـالح »فسـاد« می نامنـد. بنابرایـن،  نظـارت بـرای 
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گذشـته از فسـاد نسـبتا شـایع  امـروزه همـه ی مـا بـا اخبـار فسـاد بـه صـورت روزمـره سـروکار داریـم. 
در دسـتگاه های مختلـف، شـهرداری ها از قدیـم همـواره در مظـان اتهـاِم فسـاد بوده انـد. در تصـور 
کـه در آن فسـاد زیـادی وجـود دارد. در سـال های اخیر  مـردم شـهرداری  یکـی از سـازمان هایی اسـت 
کشـور، آن هـا هـم بـا وجـود انتخابـی بـودن و دوره ای  بـا اسـتقرار و تـداوم شـوراهای شـهر و روسـتا در 
کـه شـوراها یکـی از ابزارهای مهم برای پیشـبرد  گرفته انـد. از آن جـا  بـودن در مظـان اتهـام فسـاد قـرار 
گرفتن شـان می توانـد بـه تضعیـف  مطالبـات جامعـه مدنـی بـه شـمار می رونـد، در معـرض فسـاد قـرار 

جامعـه مدنـی هـم منجر شـود.
کـه بـرای مناصـب عمومـی، ماننـد  بـا ایـن حسـاب، مـا شـهروندی معمولـی باشـیم یـا یکـی از آن هـا 
عضویت در شـوراها، فعالیت می کنیم، باید و باید نسـبت به فسـاد حسـاس باشـیم. ما باید با فسـاد 
رو در رو شـویم. بایـد از خـود بپرسـیم: فسـاد چیسـت؟ چطـور بـه وجـود می آیـد؟ در چـه شـکل هایی 
کـرد؟  کمتـرش  گرفـت یـا الاقـل  اتفـاق می افتـد؟ چـرا اتفـاق می افتـد؟ و چطـور می شـود جلـوی آن را 

برایاینمنظورشایدبدنباشدبهاینترتیبپیشبروید:

اکتشافی جسـتجوی 
کـه تـا بـه حـال در ارتبـاط با شـورای محل سـکونت شـما یـا شـهرداری و دهداری  مـوارد فسـادی را 

کنید. اتفـاق افتاده اسـت فهرسـت 
کمک شما بیاید. کار ممکن است اخبار نشریات محلی یا حتی ملی به  • برای این 

کنید. کنید ته توی آن را دربیاورید و به فهرست خود اضافه  گر از مردم مواردی را می شنوید سعی  • ا
خ می دهد. • ببینید این فسادها بیشتر در چه دستگاه هایی ر

• دریابید که آیا این فسادها بیشتر در چه شکلی رخ می دهد )مثاًل اختالس، تبانی، پارتی بازی، رشوه و ...( 

بی علت یا
ببینید در هر مورد چه عامل هایی باعث بروز فساد شده است.

کـه  گـو بـا افـرادی  گفـت و  کنیـد هـم از طریـق  هـم در داخـل خبرهـا می توانیـد ایـن عامل هـا را پیـدا 
اطالعـات دقیق تـری در ایـن مـورد دارنـد.

اینعواملممکناستناشیاز:
• نقص قوانین، 

• ابهام در قوانین، 
• شفاف نبودن رویه ها، 

• عدم امکان نظارت عمومی،
کافی در داخل خود دستگاه،  • نبودن نظارت 

• اختیارات بیش از اندازه ی متصدیان،
• عدم رسیدگی قضایی به موارد قبلی

 و مانند آن  ها باشد.

د فسا گسـتردگی
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ه حل ها ا ر
کردیـم - مشـخصًا چـه اقدامـی   ببینیـد بـرای هـر یـک از علت هـا - ماننـد آن چـه در مـوارد بـاال اشـاره 

کرد:  بایـد 

اقدام ها: الف( 
• مثاًل رفع نواقص یا ابهام در قوانین نیازمند تجدیدنظر در قوانین موجود است.

و  مزایده هـا  و  مناقصه هـا  یـا  اسـتخدام ها  تمـام  باشـد  الزم  شـاید  رویه هـا  کـردن  شـفاف  بـرای   •
کس به طور هم زمان به آن دسترسـی داشـته  کـه هـر  صورت هـای مالـی روی وب سـایتی اعـالم شـود 

باشـد. 
کـه ضبـط و یـا حتـی  • بـرای رفـع مشـکل نظـارت عمومـی و نیـز افزایـش شـفافیت، شـاید الزم باشـد 

کمیسـیون های آن ضـروری باشـد. پخـش جلسـات شـورا یـا 
کـه در آن هـا امـکان فسـاد  گـر در خـود شـهرداری یـا شـورای شـهر و روسـتای شـما بـر فعالیت هایـی  • ا
کافی اسـت یـا نیاز به  کـه آیـا بـرای ایـن نظـارت مقـررات موجود  وجـود دارد نظارتـی نیسـت بایـد دیـد 

مقـررات جدید وجـود دارد. 
کننـد. مقررات زدایـی راهـی اسـت بـرای  گاهـی خـود قوانیـن ممکـن اسـت راه را بـرای فسـاد بـاز   •
کاهش فسـاد چون زیاد شـدن و پیچیده شـدن قوانین خودش یکی از راه های پنهان شـدن فسـاد 

در لـوای مقـررات ظاهـری اسـت.
گـر مثـاًل بـه مـوارد قبلـی فسـاد رسـیدگی نشـده ایـن موضـوع ناشـی از بنـد و بسـت بیـن اعضـای  • ا
دسـتگاه قضایـی محـل بـا شـهرداری، دهـداری و شـوراهای محلـی اسـت یـا مشـکل از جـای دیگـری 

می شـود. ناشـی 

د فسا گسـتردگی
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: م ها ا قد ا سطح   ) ب
کـه ایـن اقـدام در چـه سـطحی باید صورت بگیـرد. برخی از اقدام ها در سـطح محلی  کنیـد  مشـخص 

اسـت برخی در سـطح ملی.
• برای رفع نواقص یا ابهامات قانونی شاید نیاز به تغییر قوانین توسط مجلس باشد.

که در این  کـرد  کـردن رویه  هـای مالـی و اداری شـاید نیـاز باشـد شـورای محلی را وادار  • بـرای شـفاف 
کند. زمینـه مقـررات و آیین نامه  هایـی وضـع 

کـرات داخـل جلسـات شـورا از رادیـوی محلـی نیاز بـه قانون در سـطح ملی  گـر ضبـط یـا پخـش مذا • ا
دارد، پـس بـاز هـم پـای مجلـس و نمایندگانـش به میـان می آید. 

کـرات و  تـا آن موقـع، راه دیگـری نیسـت شـاید در سـطح نشـریات محلـی بتـوان جریـان مذا گـر  ا  •
کـرد گـزارش  بـرای مـردم  بـه شـکل موثرتـری  را  تصمیمـات 

گـر در قوانیـن شـهرداری یـا شـوراها مقـررات و آیین نامه  هـای مناسـبی بـرای نظـارت در درون ایـن  • ا
دسـتگاه ها نیسـت پـس بـاز هـم پـای قانـون در میان اسـت.

گذاشـته شـود، سـطح اقـدام شـاید مجلـس و یـا  کنـار  کـه بایـد  گـر قوانیـن یـا مقرراتـی وجـود دارد  • ا
کشـور باشـد یـا حتـی خـود شـهرداری و دهـداری یـا شـورای محـل. وزارت 

شما:  اقدام  ج( 
راه هـای مختلفـی می توانیـد در  گـر شـما شـهروندی عـادی هسـتید  ا شـما چـه می توانیـد بکنیـد؟ 
کنون می توانیـد در قالب  گـر شـما خودتـان قـرار اسـت نماینده ی شـورا بشـوید از هم ا پیـش بگیریـد. ا
گـر در آینـده خودتـان عضـو شـورا  یـک شـهروند عـادی برخـی از ایـن اقدامـات را در پیـش بگیریـد. ا
شـدید هـم ایـن تجربه هـا بـه درد شـما می خـورد هـم می دانیـد در داخـل شـورا چـه رویـه ای در پیـش 

کاهـش بیابـد.  کـه امـکان فسـاد  بگیریـد 
کنیـد. نماینـدگان شـوراها وقتـی  • درسـطح فـردی شـما می توانیـد در جلسـات شـورا حضـور پیـدا 

گفتـار خـود تـا حـدی مهـار می زننـد. ببینـد مـردم در جلسات شـان حضـور دارنـد عمـال بـر رفتـار و 
کنـد.  کنیـد. زیـاد شـدن اخبـار فسـاد نبایـد شـما را بی تفـاوت  • اخبـار فسـاد را بـا حساسـیت دنبـال 

کمتـر نمی کنـد، بلکـه راحت تـر و در نتیجـه بیشـتر می کنـد.  بی تفاوتـی شـما فسـاد را 
کنیـد. مـوارد فسـاد، علت هـا و راه هـای  گـر بـه نماینـده ی شـهر خـود دسترسـی داریـد بـا او مالقـات  • ا
کنیـد. بـرای موثـر  کـه موضـوع را از او پیگیـری  جلوگیـری را بـا او در میـان بگذاریـد. فرامـوش نکنیـد 
کنید  گوشـزد  گاه شـدنش از موضوع فسـاد  گفت و گوهـا می توانیـد مسـوولیت او را بـا توجـه بـه آ بـودن 

کنـد بـا او اتمـام حجـت می کنیـد. تـا احسـاس 
ح بحث هـای مربـوط بـه  • از رسـانه  های محلـی بـرای انتشـار مـوارد فسـاد، پیگیـری دالیـل آن و طـر

کمـک بگیریـد. راه  هـای جلوگیـری از آن 
کار  کنیـد، مبـارزه بـا فسـاد را در دسـتور  گـر خودتـان می خواهیـد بـرای نمایندگـی شـوراها تـالش  • ا
کنند شـما هم قرار نیسـت یکی  که مردم باور  خـود و شـعارهای تبلیغاتـی خـود بگنجانیـد. بـرای ایـن 
کـه بعدهـا بـه فسـاد آلـوده می شـوند، بایـد بتوانیـد آن هـا را در صداقـت و جدیـت  از همان هـا باشـید 
کـه دانسـتن مـوارد، شـیوه ها، دالیـل، و نتایـج  کنیـد. در ایـن جاسـت  خـود در مبـارزه بـا فسـاد قانـع 
کـه شـما  کار شـما می آیـد. ایـن طـور مـردم بهتـر قانـع می شـوند  فسـاد و راه هـای جلوگیـری از آن بـه 
فقـط شـعار نمی دهیـد. بلکـه مسـاله ی فسـاد را می شناسـید و می دانیـد چطـور می شـود آن را حـل 

کاهـش داد. کـم  کـرد یـا دسـت 
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د فسا گسـتردگی

دیگر: اقدامات  د( 
کمتـر  فسـاد مسـاله ای جهانـی و احتمـااًل پایـان ناپذیـر اسـت. فسـاد همـه جـا هسـت. بعضـی جاهـا 
کـه آزادی بیـان و آزادی  بعضـی جاهـا بیشـتر. مقایسـه های جهانـی نشـان می دهـد در جامعه  هایـی 
بـه  دسترسـی  و  بیـان  آزادی  چـون  اسـت.  کمتـر  هـم  فسـاد  اسـت  بیشـتر  اطالعـات  بـه  دسترسـی 
اطالعـات باعـث شـفافیت اداره ی امـور توسـط دسـت انـدرکاران می شـود. همیـن شـفافیت خـودش 

بـه صـورت یـک عنصـر نظارتـی بـرای فسـاد جنبـه ی پیشـگیرانه و محدود کننـده دارد.
کنیـم، آن وقـت خواهیـد دیـد ابتـکار عمل هـا  گـر شـفافیت را یکـی از عناصـر مهـم مهـار فسـاد فـرض  ا
گفتـه شـد نیسـت. شـما می توانیـد بـا در نظـر  کـه در بـاال  کنتـرل فسـاد منحصـر بـه چیزهایـی  بـرای 
کـه در آن زندگـی می کنیـد، بافـت اجتماعـی و فرهنگـی آن، میـزان  گرفتـن اوضـاع و احـوال منطقـه ای 
بـاز و بسـته بـودن آن از نظـر فعالیت هـای اجتماعـی ابتـکار عمل هـای دیگـری در پیـش بگیرید. مهم 
کـم نگیریـد و بـه فسـاد بی تفـاوت نشـوید. هـر اقدامـی - در  کـه هیـچ اقدامـی را دسـت  ایـن اسـت 
کـه بـه درسـتی سـنجیده شـده باشـد - می توانـد قدمـی در راه مهـار فسـاد باشـد، فسـادی  صورتـی 
گرفتـه نشـود، رفتـن بـه شـورا و رای دادن بـه آن در انتظـار نتیجـه بـودن، چنـدان  گـر جلـوی آن  کـه ا
و پیشـرفت  توسـعه  از موانـع  یکـی  کـه فسـاد  نیسـت: تحقیقـات نشـان داده اسـت  هـم ثمربخـش 
کشورهاسـت. آن را جدی تـر از همیشـه بگیریـم و بـرای جلوگیـری از آن جـدی باشـیم و ابتـکار عمـل 

ج دهیـم. بـه خـر
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بـا بـرایمبـارزه بزنیـدوببینـدسـازمانهایبینالمللـی گـوگل بـه سـری  •
فسـادبـرچـهنکاتـیانگشـتمیگذارنـد.همچنیـنببنیـددرجامعههـای

دیگـرچـهابتکاراتـیبـرایمبـارزهبـافسـادبـهخـرجدادهانـد.
• ایـنابتـکاراتمیتوانـدالهـامبخـششـمابـراییافتنراههاییمتناسـب

کـهدرآنزندگـیمیکنید. بـاجامعـهایباشـد

سازمانهایبینالمللی

بررسیجوام�دیگر
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نی یا پا سخن

کـردن جامعـه مدنـی  کلـی توانمنـد  ایـن نوشـته بـا ایـن قصـد فراهـم آمـده اسـت تـا شـما را بـا خطـوط 
کـردن بـه راه هـای توانمندسـازی  کنـد. ایـن جـا پایـان ایـن نوشـته اسـت امـا خـط پایـان فکـر  آشـنا 
کـردن جامعـه مدنـی را بخشـی از توانمندسـازی شـخصی بـرای  گـر توانمنـد  جامعـه مدنـی نیسـت. ا
که در آن زندگـی می کنیم، آن گاه  بهبـود زندگـی فـردی و بهبـود اوضـاع جامعه ای به حسـاب بیاوریـم 
کیفیت زندگی  بـاز هـم بـه فکـر راه هـای بیشـتر و بهتری برای تقویـت جامعه مدنی و در نهایت بهبـود 
کمکـی اسـت بـه  خـود خواهیـم بـود. راه ابتـکار عمل هـای دیگـر همـواره بـاز اسـت. ایـن نوشـته فقـط 
تحریـک ذهنـی شـما بـرای اندیشـیدن بـه این ابتکار عمل ها و سـوق دادن به سـوی عمل اجتماعی 
کـه در آن زندگـی  می کنیـم و سـودای بهتـر شـدنش را در سـر  بـا دادن درکـی از نقشـه ی جامعـه ای 

می پروانیـم. 
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قلیت ا له   مســا
ها ا ر شـو و  نی  مد معه   جا  ، قلیت هـا ا



بخش دوم ۶۰



قلیت  ا
کیست؟

اقلیت نامی است برای یک 
گروه از مردم. این مردم، 

تعدادشان نسبت به 
کمتر است، یا به نظر  بقیه 

کمتر باشد. اما  می رسد 
این فقط معنای عددی 

اقلیت است. 

حقوق اقلیت ها به آن 
دسته از قوانین و مقرراتی 

که برای  گفته می شود 
حمایت قانونی از اعضای 

گروه  های اقلیت وضع شده 
یا باید وضع شود.

که قرار  در تمام نظام هایی 
است امور عمومی بر مبنای 
کثریت  تصمیم و یا رضایت ا

جلو برود یک مشکل 
گر قرار  اساسی وجود دارد: ا

کم  کثریت حا است نظر ا
شود، چه بر سر حقوق 

اقلیت می آید؟

۶۸۷۴۷۸

فهرست:

حقوق 
قلیت ها ا

حقوق  ز  ا دفاع 
قلیت ها ا
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تبعیض  ز  ا
اجتماعی 
رگیری  یا تا 
اجتماعی

تبعیض های اجتماعی 
که  ناشی از این نیست 

قانون یا مقررات اقلیت ها را 
مورد تبعیض قرار می دهد، 

بلکه این توازن قوای 
که باعث  اجتماعی است 

می شود اقلیت ها احساس 
کنند، حتی  تمایز و تبعیض 
که تبعیض های  در صورتی 
کار نباشند. قانونی هم در 

کثر  صدای غالب در ا
کثریت  جامعه ها صدای ا

است. اقلیت یا صدایی 
ندارد یا صدایش زیر 

کثریت  سنگینی صدای ا
شنیده نمی شود.

اقلیت ها نیز مانند دیگر 
گروه های اجتماعی باید 

بتوانند خواسته های 
کنند. آنان  خود را دنبال 

تالش می کنند، به خود 
سازمان می دهند، یارگیری 
می کنند وصدای خود را به 

سطح تصمیم گیری های 
 عمومی می رسانند.

۸۴۹۰۹۴

فهرست:

و  اقلیت  صدای 
تصمیم گیــران 

محلی

سخ گو  پا
قبال  در  کردن 

قلیت هــا ا

جامعه مدنی و انتخابات شوراها
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نی یا پا سخن 

موضوع اقلیت ها و حقوق 
گرچه نسبتًا تازه  آن ها 
است، اما با انبوهی از 

نوشته ها، بحث ها و 
مسایل جانبی، منازعات 

و مجادالت نظری و عملی 
همراه بوده است.

۹۸

فهرست:

 اعالمیه حقوق اشخاص 
متعلق به اقلیت های ملی 

یا قومی، دینی و زبانی

۹۹

پیوست

۶۳
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ـــوده اســـت. ایـــن نوشـــته  ـــه افزایـــش ب ـــه اقلیت هـــای اجتماعـــی در ســـالیان اخیـــر رو ب توجـــه ب
ح مســـاله ی اقلیت هـــا می پـــردازد. ابتـــدا  ـــه طـــر گرفتـــن ایـــن توجـــه روزافـــزون ب ـــا در نظـــر  نیـــز ب
کیـــد بـــر دو عنصـــر »تمایـــز« و »تبعیـــض« شـــکافته می شـــود.  مفهـــوم اقلیـــت بـــودن بـــا تا
گذاشـــتن میـــان »وجـــود« و »احســـاس« تمایـــز و تبعیـــض، بـــه ســـراغ  ســـپس بـــا تفـــاوت 
انـــواع اقلیت هـــا )قومـــی، دینـــی، مذهبـــی، جنســـی، زبانـــی و ماننـــد آن(  می رویـــم و از دفـــاع 
کیـــد  از اقلیت هـــا حـــرف خواهیـــم زد. در موضـــوع دفـــاع از اقلیت هـــا بـــر دفـــاع حقوقـــی تا
کلـــی در ایـــن زمینـــه را بـــه بحـــث  می کنیـــم، مبانـــی آن را روشـــن می کنیـــم، رویکردهـــای 
می گذاریـــم و در نهایـــت بـــر عنصـــری مرکـــزی یعنـــی ایجـــاد حساســـیت نســـبت بـــه موضـــوع 
مربـــوط  عمدتـــًا  دفـــاع  و  حساســـیت زایی  نـــوع  ایـــن  امـــا  می گذاریـــم.  دســـت  اقلیت هـــا 
کـــه خـــود اقلیـــت می توانـــد بـــرای رفـــع  کارهایـــی  کثریـــت. بنابرایـــن در ادامـــه بـــه  اســـت بـــه ا
تبعیض هـــای اجتماعـــی انجـــام دهـــد می پردازیـــم. در این بـــاره بـــه نیـــاز بـــه تغییـــر موازنـــه ی 
کـــه یکـــی از رویکردهـــای مهـــم در ایـــن زمینـــه  قـــوا اشـــاره می کنیـــم و توضیـــح می دهیـــم 
کـــه بـــه معنـــا و شـــیوه هایش اشـــاره خواهـــد شـــد. امـــا اقلیـــت بـــرای  یارگیـــری اجتماعـــی اســـت 
ــوش  گـ ــه  ــته هایش را بـ ــدای خواسـ ــد صـ ــد بتوانـ ــد بایـ کنـ ــتفاده  ــری اسـ ــن یارگیـ ــه از ایـ کـ آن 
کنـــد تـــا ایـــن خواســـته  ها بـــه ســـرانجام برســـد. از  تصمیم گیـــران عمومـــی برســـاند و نظـــارت 
ــاره می کنیـــم،  کـــردن صـــدای خواســـته های اقلیـــت اشـ ــه راه هـــای بلنـــد  ــا بـ ایـــن رو در انتهـ
و مبنـــای حقوقـــی نظـــارت و پاســـخ گویی نهادهـــای عمومـــی و شـــیوه های آن را از نظـــر 

می گذرانیـــم.

: ه ر شا ا



قلیت ا له   مســا
ها ا ر شـو و  نی  مد معه   جا  ، قلیت هـا ا







؟ کیسـت قلیت  ا
کمتـر اسـت،  گـروه از مـردم. ایـن مـردم، تعدادشـان نسـبت بـه بقیـه  »اقلیـت« نامـی اسـت بـرای یـک 
کمتـر باشـد. امـا این فقـط معنای عـددی اقلیت اسـت. اقلیت بـودن و در اقلیت  یـا بـه نظـر می رسـد 
از نداشـتن برتـری عـددی باشـد. همیـن رنـج  کـه صرفـًا ناشـی  از آن اسـت  کـردن رنج آورتـر  زندگـی 
گر خود  کند، خصوصـا ا کـه می توانـد مـا را نسـبت بـه زندگـی و سرنوشـت آنـان حسـاس  انسـانی اسـت 

کثریـت باشـیم. مـا در ا

قلیت ا له ی  مسـا
کـه  نیسـتند  آن مردمـی  فقـط  اقلیت هـا هـم  نـدارد،  برتـری عـددی  فقـط  کثریـت  ا کـه  همـان طـور 
گـر دو  ا نباشـد  بـودن می توانسـت مشـکل مهمـی  کمتـر  اسـت.  کمتـر  بقیـه  بـه  نسـبت  تعدادشـان 

نداشـت: همـراه  بـه  آزار دهنـده  جنبـه ی 

کثریت  متمایـز بودن از ا

وجـود نوعی تبعیض 

کثریـت هسـتند، شـما معـواًل نوعـی فشـار را از  وقتـی شـما از دیگـران متمایـز هسـتید و آن دیگـران در ا
گویی شـما هم باید مثل آنان باشـید  که  جانب آنان احسـاس می کنید. این فشـار، بیانگر آن اسـت 

کنید.  یـا مثـل آنان فکـر یا رفتـار 
کـه از سـطح تمایـز داشـتن بگـذرد و بـه تبعیـض منجـر شـود. یعنـی  ایـن فشـار وقتـی بیشـتر می شـود 
که شایسـتگی  کثریت نیسـتید از چیزهایی محروم شـوید با آن  که یکی از آن ا شـما به این دلیل این 
کثریـت، در پنـاه  کـه آن ا داشـتن یـا بـه دسـت آوردن آن چیزهـا را داریـد یـا بـه چیزهایـی وادار شـوید 

کثریـت بـودن بـه آن وادار نمی شـوند. ا

ن آ س  حسـا ا و   ، تبعیض و  یز  تما د  جـو و
کـه در اسـاس  گرفتـن آزار دهنده تـر اسـت از ایـن  گاهـی احسـاس تمایـز داشـتن یـا مـورد تبعیـض قـرار 
چنین تبعیضی وجود هم داشـته باشـد. درسـت اسـت »که تا نباشـد چیزکی مردم نگویند چیزها«؛ 
کـه تـا تبعیـض وجـود نداشـته باشـد، »احسـاس« تبعیـض هـم برقـرار نمی شـود، امـا بـا  درسـت اسـت 
کامـاًل متقـارن نیسـتند.  کـه »وجـود« تبعیـض و »احسـاس«  تبعیـض  ایـن همـه بایـد توجـه داشـت 
کـه  کمتـر شـده اند ولـی هنـوز احسـاس تبعیـض بیـش از آن اسـت  گاهـی تبعیض هـا رخـت بربسـته یـا 

واقعیـت وجـود دارد.

کیسـت؟ قلیت  ا
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کـه میـان »وجـود« تمایـز و تبعیـض و »احسـاس« تمایـز و  کنـون می دانیـم  ا
تبعیـض فـرق هسـت.

از  یکـی  مـورد  در  را  تبعیـض  »احسـاس«  و  »وجـود«  بیـن  تفـاوت  بیاییـد 
کنیـد. دنبـال  می شناسـید  خودمـان  جامعـه ی  در  کـه  اقلیت هایـی 

به نظر شـما در چه مواردی احسـاس تبعیض بیشـتر از وجود تبعیض اسـت 
و برعکس؟

بـه  را  مـردم  چـه  آن  نهایـی  تحلیـل  در  شـما،  نظـر  بـه  مهم تـر:  پرسشـی  و 
حرکـت درمـی آورد یـا متوقـف می کند، »احسـاس«  تبعیض اسـت یـا »وجود« 

تبعیـض؟
۶۹
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ن د بو قلیت  ا س  حسـا ا
کلمـه یـا تعبیـر »اقلیـت« شـروع می شـود. برخـی  گاهـی بـه سـادگی از همیـن  احسـاس اقلیـت بـودن 
گـر از ایـن  کلمـه ی »اقلیـت« را متضمـن توهیـن و یـا تحقیـر بـه حسـاب می آورنـد. حتـی ا کاربـرد  خـود 
کثریـت  کـه تعبیـر اقلیـت، یـادآور وجـود ا کنیـم، از ایـن نمی توانیـم بگذریـم  موضـوع هـم صـرف نظـر 
کثریـت هسـتیم، نوعـی احسـاس برتـری  کـه در ا کـه مـن یـا شـمایی  اسـت، نشـانه ای اسـت از ایـن 
گـر مـا خودمـان هـم احسـاس برتـری و فرادسـتی نکنیـم، ممکـن اسـت بـا اسـتفاده از تعبیـر  داریـم. ا
گـر  کنیـم. بـا ایـن اوصـاف، ا کـه در اقلیـت هسـتند، احساسـی از فرودسـتی منتقـل  اقلیـت، بـه آنـان 
کار بـردن چنیـن  اسـتفاده از زبـان مناسـب در فعالیت هـای مدنـی ضـروری باشـد )کـه هسـت( بـه 
زبانـی در مـورد اقلیت هـا بـه مراتـب ضروری تـر اسـت. )ایـن نوشـته بنـا بـه مقاصـد آموزشـی از تعابیـر 

اسـتفاده می کنـد(. موجـود 

قلیت ها ا علیـه  تبعیـض 
ج شـده باشـد. مثاًل مطابق  تبعیـض علیـه اقلیت هـا می توانـد جنبـه ی حقوقـی داشـته و در قانون در
اصـل 115 قنـون اساسـی، اقلیت هـای دینـی )ماننـد مسـیحیان و یهودیـان( و حتـی مسـلمانان غیـر 
شـیعه ی دوازده امامـی نمی تواننـد رهبـر یـا رئیـس جمهـور باشـند. در ایـن مـورد مـا بـا نوعـی تبعیض 

کثریـت روبرو هسـتیم. حقوقـی در مـورد افـرادی بـا عقایـد مذهبـی متفـاوت از مذهـب ا
ممکن اسـت در جامعه ای تبعیض حقوقی وجود نداشـته باشـد یا این تبعیض برطرف شـده باشـد، 
کثریـت دارنـد هنـوز در زندگی اجتماعی علیـه اقلیت ها اعمال تبعیـض می کنند. این  کـه ا امـا مردمـی 

تبعیض، همان تبعیض اجتماعی اسـت.

ز سـا قلیت   ا ی  گی ها یژ و
کمتر  اقلیت هـا انـواع متفاوتـی دارنـد. امـا همـه ی ایـن اقلیت هـا در همـان دو وجـه مشـترکند: تعـداد 
و سـروکار داشـتن بـا تمایـز و تبعیـض.  آن چـه اقلیـت را در وضعیـت اقلیـت عـددی قـرار می دهـد، 
کـه  گی هـای جسـمی و فرهنگـی اسـت  گی هـای »جسـمی« و یـا »فرهنگـی« اسـت. ایـن ویژ برخـی ویژ
از آن هـا اقلیت هـای قومـی، دینـی و مذهبـی، جنسـی، جسـمی، سـنی، سیاسـی، طبقاتـی، زبانـی و 

ماننـد آن می سـازد.
کثریـت متمایـز نمی کنـد. در درون خـود  گی هـای جسـمی و فرهنگـی فقـط اقلیـت را از ا امـا ایـن ویژ
کل اعضای  که تعدادشـان نسـبت بـه  گاه اقلیت هـای دیگـری یافـت می شـوند  گروه هـای اقلیـت هـم 
گروه  هـای اقلیت و یا  کار بـا  کمتـر اسـت و از بقیـه متمایزنـد و یـا مـورد تبعیـض قـرار می گیرنـد. در  گـروه 
گروه هـای اجتماعی  کرد: اقلیت هـا هم ماننـد دیگر  گروه هـای اقلیـت بایـد بـه ایـن جنبـه توجـه  بـرای 

کامـال یک دسـت و برابر نیسـتند.

قلیت ها ا ع  ا نـو ا
اقلیت هـا ممکـن اسـت »اقلیـت قومـی« باشـند، ماننـد اقـوام غیـر فـارس در ایـران یـا قـوم »هـزاره« در 

افغانسـتان یـا »دروزی هـا« در لبنـان. 
اقلیت هـا ممکـن اسـت »اقلیـت دینـی« یا »اقلیت مذهبی« باشـند، مانند پیروان دینی غیر از اسـالم 
یـا غیـر از مذهـب شـیعه در ایـران، یـا شـیعیان در عربسـتان یـا مسـلمانان در دانمـارک، و مسـیحیان 

در مصر.
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اقلیت هـا ممکـن اسـت »اقلیـت  جنسـی« باشـند، یعنـی مثـل بقیـه ی مـردم خـود را زن یا مـرد تعریف 
نکننـد یـا در رفتـار جنسی شـان ماننـد زنـان و مردان دیگر نباشـند. به اقلیت های جنسـی در فارسـی 

گفته می شـود. امـروزی »دگرباشـان جنسـی« هم 
بـه  کـه دارنـد،  بـه خاطـر وضعیـت جسـمی خاصـی  ترتیـب مـردم دیگـری ممکـن اسـت  بـه همیـن 
کـه از ناتوانی هـای جسـمی و حرکتـی رنـج می برنـد  کسـانی  صـورت »اقلیـت جسـمی« دربیاینـد. مثـاًل 
یـا دچـار ضایعـات مغـزی هسـتند، ممکـن اسـت ظاهرشـان مثـل دیگـر مـردم نباشـد یـا نتواننـد مثـل 
گاه - شـاید هم از روی غفلت  کنند. آنان به این ترتیب از آن دیگران متمایز می شـوند و  آن ها رفتار 

- دچـار تبعیـض می شـوند.
کـه سـن بیشـتری دارنـد  گروه  هایـی از مـردم  همیـن تمایزگـزاری و یـا تبعیـض ممکـن اسـت در مـورد 
که سـن بیشـتری  اعمـال شـود. ایـن اقلیت هـا را می تـوان »اقلیـت سـنی« نامیـد. آنـان بـه خاطـر ایـن 
آنـان متمایـز شـوند و مـورد  از  یـا رفتـار نمی کننـد، ممکـن اسـت  کثـر مـردم نیسـتند  ا دارنـد و مثـل 

گیرنـد. تبعیـض قـرار 
گی هایی مثل قومیت، دین، جسـنیت و وضعیت جسـمی  اقلیت بودِن بیشـتِر اقلیت ها ناشـی از ویژ
کـه ایـن افـراد در اغلـب اوقات در انتخاب آن نقشـی نداشـته اند. اما در  گی هایـی  اسـت، یعنـی آن ویژ
برخـی مـوارد، آنـان بـا در پیش گرفتـن رفتـاری معیـن بـه صـورت اقلیـت در می آینـد، از ایـن جمله انـد 
گرایـش  کـه  کسـانی  ترتیـب  ایـن  بـه  برگزیده انـد.  کثریـت  ا از  متفاوتـی  سیاسـی  گرایـش  کـه  کسـانی 

کثریـت نیسـتند را می تـوان »اقلیـت سیاسـی« نامیـد.  کسـب ا سیاسـی معینـی دارنـد و قـادر بـه 

قلیت ها ا ز  ا ع  فـا د
کـه اقلیـت بـودن بـه مـوارد یـاد شـده محـدود نمی شـود. مـا در هر سـطحی ممکن اسـت  گفتـن نـدارد 
گذشـته،  ایـن  از  قـرار دهیـم.  اقلیـت  را در جایـگاه  عـده ای  نادانسـته  یـا  باشـیم  روبـرو  اقلیت هـا  بـا 
کثریـت بـه حسـاب  کـه در یـک جامعـه ممکـن اسـت در اقلیـت باشـند در جامعـه ی دیگـری ا گروهـی 
گـروه اقلیـت ملـی  گـروه اقلیـت  دینی انـد امـا در لهسـتان یـک  می آینـد. مثـاًل یهودیـان در آمریـکا یـک 
کـه در اسـرائیل  )یعنـی یکـی از ملیت هـای تشـکیل دهنـده ی لهسـتان( بـه حسـاب می آینـد حـال آن 

کثریـت قومـی، ملـی و دینی انـد. ا
کثریـت باشـیم امـا می توانیـم در جای  کـه ممکـن اسـت در جایـی و در مـوردی در ا خـود مـا هـم بـا آن  
دیگـری و در مـوردی دیگـر در اقلیـت قـرار بگیریـم. از ایـن دیـدگاه، دفـاع از اقلیت هـا، دفـاع از خـود 
مـا هـم هسـت. مـا هـم ممکـن اسـت در جایـی دیگـر و در مـوردی دیگـر بـه اقلیـت تبدیـل شـویم. 
گـر از قبـل بـرای دفـاع از اقلیـت اقدامـی نکـرده باشـیم، ممکـن اسـت وقتـی خودمـان در اقلیـت قـرار  ا

می گیـرم تالش هایمـان دیگـر آن قدرهـا هـم موثـر نباشـد. 
کثریـت هسـتیم - از  گـر در ا در هـر حـال، اقلیت هـا همـه جـا از خـود دفـاع می کننـد. امـا مـا - بـه ویـژه ا

کنیـم؟  چـه چیـز اقلیت هـا می توانیـم و بایـد دفـاع 
گی هـای آن هـا همـراه باشـد. ممکـن اسـت شـما بـا  دفـاع از اقلیت هـا الزم نیسـت حتمـا بـا قبـول ویژ
که اقلیت محسـوب می شـوند موافق نباشـید. ممکن اسـت شـما با شـیوه ی  گروهی  عقاید مذهبی 
که اقلیت جنسـی به حسـاب می آیند هم دلی نداشـته باشـید. مهم نیسـت. ضرورتی  کسـانی  زندگی 
کـه شـما  کنیـد. در اولیـن قـدم مهـم ایـن اسـت  کـه شـما از عقایـد یـا رفتارهـای اقلیت هـا دفـاع  نـدارد 

کنید. از »حقـوق« آن هـا دفـاع 
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؟ چیسـت قلیت ها  ا ق  حقو
که برای حمایـت قانونی از اعضای  گفته می شـود  حقـوق اقلیت هـا بـه آن دسـته از قوانیـن و مقرراتی 
گروه  هـای اقلیـت وضـع شـده یـا بایـد وضـع شـود. ایـن قوانیـن و مقـررات بـرای ایـن وضع می شـوند تا 

کنند. کثریـت تبدیل  که آنـان را به ا کننـد نـه بـرای آن  گروه هـا را بـرآورده  نیازهـای خـاص ایـن 

قلیت ها ا ق  حقـو ی  مبنا
کـه بـه صـورت رسـمی  حقـوق اقلیت هـا، مبنایـی بین المللـی دارد. ایـن مبنـا ناشـی از حقوقـی اسـت 
در سـطح بین المللی و توسـط سـازمان های بین المللی و در راس آن ها سـازمان ملل تصویب شـده 
کـه عضـو سـازمان ملـل باشـند، رسـمًا یـا عرفـًا ناچـار بـه مراعات آن  کشـورها، مـادام  اسـت. از ایـن رو، 
هسـتند و در غیـر ایـن صـورت مـورد مواخـذه ی رسـمی و یا عرفی قرار می گیرنـد و در جامعه ی جهانی 

کثریـت و اقلیـت بـا هـم می پردازنـد. بی اعتبـار می شـوند و هزینه هـای بی اعتبـاری آن هـا را ا

قلیت ها ا ق  حقـو ع  ا نو ا
کـرد. حقـوق فـردی آن هـا همـان  حقـوق اقلیت  هـا را می شـود بـه حقـوق فـردی و جمعـی تقسـیم 
آن  از  کثریـت  ا یـا  باشـند  اقلیـت  در  کـه  ایـن  از  نظـر  صـرف  انسـان ها،  همـه ی  کـه  اسـت  حقوقـی 
کـه هـر انسـانی،  برخوردارنـد یـا بایـد برخـوردار باشـند. ایـن حقـوق، حقـوق بنیادیـن انسـانی اسـت 
فقـط و فقـط، بـه صـرف انسـان بـودن واجـد آن می شـود. اعالمیـه جهانـی حقـوق بشـر، مهم تریـن 

ایـن حقـوق اسـت. مـورد  بین المللـی در  سـند 
کـه از آن هـا بـه  امـا عـالوه بـر حقـوق فـردی، اقلیت هـا دارای حقـوق جمعـی هـم هسـتند، حقوقـی 
زمینـه، »اعالمیـه حقـوق  ایـن  بین المللـی در  کل حمایـت می کنـد. مهم تریـن سـند  یـک  مثابـه ی 
کـه سـازمان ملـل در سـال  اشـخاص متعلـق بـه اقلیـت هـای ملـی یـا قومـی، دینـی و زبانـی« اسـت 

کـرده اسـت. 199۲ صـادر 

قلیت ها ا حقـوق 
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قلیت ها  ا جمعـی  ق  حقو
آن چـه  دارد.  وجـود  متفاوتـی  نظرهـای  گـروه،  یـک  عنـوان  بـه  اقلیت هـا  جمعـی  حقـوق  مـورد  در 
کـه در سـند بین الملـی »اعالمیـه  مـی توانـد پایـه ی مـورد توافـق بـه حسـاب بیایـد، حقوقـی اسـت 
حقـوق اشـخاص متعلـق بـه اقلیـت هـای ملـی یـا قومـی، دینـی و زبانـی« آمـده اسـت. این سـند برای 
که هم زیسـتی در  گیرد، چـرا  کشـورهای عضـو سـازمان ملـل، رسـمًا یـا عرفـًا می بایـد مبنـای عمـل قـرار 
کـه بـه قواعـد مشـترک و مـورد توافـق میـان آنـان )کـه خـود مـا یکی از  جامعـه ی جهانـی حکـم می کنـد 

ایشـان هسـتیم( پایبنـد باشـیم.
کـه رعایـت حقـوق اقلیت هـا جنبـه ی ایدئولوژیـک نـدارد، مربـوط بـه  بـه ایـن ترتیـب، روشـن اسـت 
زیسـتن  بـرای  اسـت  راهـی  بلکـه  نیسـت،  دشـمنان  خواسـت  نیسـت،  بـزرگ  کشـورهای  تبلیغـات 
بین المللـی(  سـازمان های  دیگـر  و  ملـل  سـازمان  در  عضویـت  بـا  )مثـاًل  مـا  کـه  مـادام  دیگـران،  بـا 

باشـیم. آنـان  بـا  همزیسـتی  در  و  آن هـا  از  یکـی  می خواهیـم 

حق ها ع  ا نو ا
»اعالمیـه حقـوق اشـخاص متعلـق بـه اقلیت هـای ملی یا قومی، دینی و زبانـی« در 9 ماده به حقوق 

جمعـی اقلیت هـا اشـاره می کنـد. برخی از مهم ترین این حقـوق عبارتند از:
• بقا و حفظ هویت اقلیت ها و ترویج آن

• رفتار بر مبنای فرهنگ خود
• مشارکت بدون تبعیض در امور عمومی

• مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به خود اقلیت ها
• رعایت اقلیت ها در برنامه ریزی های ملی

• یادگیری و آموزش به زبان مادری
• تشکیل انجمن و برقراری ارتباط

همیـن اعالمیـه می گویـد »کشـورها بایـد تدابیـر مناسـب بیاندیشـند تـا اشـخاص متعلـق بـه اقلیت هـا 
کشـور خـود مشـارکت داشـته باشـند.«  کامـل در پیشـرفت اقتصـادی و توسـعه در  گونـه  بتواننـد بـه 
کـه »هیـچ نکتـه  کیـد بـر دادن حـق اداره امـور اقلیت هـا بـه خـود آنـان اشـاره می کنـد  امـا بـا وجـود تا
گونـه فعالیـت مغایـر بـا هدف هـا و اصـول  در اعالمیـه حاضـر را نمی تـوان بـه عنـوان مجـوز بـرای هیـچ 
کشـورها  کمیـت، یکپارچگـی ارضـی، و اسـتقالل سیاسـی  سـازمان ملـل متحـد، ازجملـه برابـری حا

کـرد.« تلقـی و تعبیـر 

کامـل »اعالمیـه حقـوق اشـخاص متعلـق بـه اقلیت هـای ملـی یـا قومـی، دینی و   بـرای اطـالع از مفـاد 
کنید.  زبانـی« بـه پیوسـت مراجعـه 
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کنیـم و  کلـی از حقـوق اقلیت هـا داریـم. امـا چطـور می توانیـم از حقـوق آن هـا دفـاع  حـاال مـا تصـوری 
در چـه سـطحی؟

کلی ی  د یکر و ر
کثریـت جلـو بـرود  کـه قـرار اسـت امـور عمومـی بـر مبنـای تصمیـم و یـا رضایـت ا در تمـام نظام هایـی 
کـم شـود، چـه بـر سـر حقـوق اقلیـت  کثریـت حا گـر قـرار اسـت نظـر ا یـک مشـکل اساسـی وجـود دارد: ا
کـه قرار اسـت این تصمیم گیری هـای عمومی را  می آیـد؟ در ایـن مـوارد آن دسـته از مقامـات عمومـی 

کـه: کنیـم بایـد از خـود بپرسـیم  کار آنـان را ارزیابـی  کـه قـرار اسـت  انجـام دهنـد، یـا مـا 
کثریـت  کثریـت را بایـد بـه خاطـر رعایـت حقـوق ا  در چـه زمانـی و در چـه شـرایطی حـق حکومـت ا

کـرد؟ محـدود 
کثریـت  ا حکومـت  حـق  رعایـت  خاطـر  بـه  را  اقلیـت  حـق  بایـد  شـرایطی  چـه  در  و  زمانـی  چـه  در 

کـرد؟ محـدود 
ح و  کلـی و همیشـگی ندارنـد. بسـته بـه هـر مـورد بایـد ایـن پرسـش را مطـر ایـن دو پرسـش، پاسـخ 
کار مـا هـم هسـت. مـا هـم در سـه  کار آن مقامـات نیسـت.  کـرد. امـا ایـن فقـط  برایـش پاسـخی پیـدا 

سـطح بـا پاسـخ بـه ایـن پرسـش سـروکار داریـم:
• در سطح رای دهنده: 

کـه بـه نماینـدگان خـود، چـه در سـطح ملی چـه در سـطح محلـی، رای می دهیم باید  مـن و شـمایی 
کسـی رای می دهیـم  گرایش هـا و سیاسـت های آنـان را بشناسـیم تـا مطمئـن شـویم بـه  از ایـن بابـت 

کثریـت را نادیـده بگیرد. کـه حـق حکومـت ا کـه حقـوق اقلیت هـا را محتـرم می شـمارد بـدون آن 
• در سطح نظارت کننده:

بـه فکرهـا و حرف هایـش  کرده ایـم  کـه انتخـاب  امـا چطـور می توانیـم مطمئـن شـویم، نماینـده ای 
کار نماینـدگان و نهادهـای  کـه پـای مراقبـت و نظـارت پیوسـته بـر  وفـادار خواهـد مانـد. ایـن جاسـت 

حقـوق  ز  ا دفـاع 
قلیت هـا ا

1
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کنیـد مانعـی در برابر شـما برای دفاع از حقـوق اقلیت ها وجود ندارد.  فـرض 
کنید. اما: شـما آسـتین ها را باال زده اید و می خواهید از حقوق آن ها دفاع 

کدام حقوق آنان تضییع می شود؟  •
کسانی این حقوق را زیر پا می گذارند؟ • چه 

اسـتناد  بـه چـه چیزهـا  پـا میگذارنـد  زیـر  را  اقلیت هـا  کـه حقـوق  کسـانی   •
می کنند؟ )قانون اساسـی، قوانین عادی، رسـوم و سـنت ها، فشـار سیاسـی 

مقامـات دیگـر و …(؟
گذاشته می شود؟ • این حقوق در چه شکل هایی زیر پا 

کار   بـه 
ً
کنیـد بـه ایـن پرسـش ها پاسـخ دهیـد. ایـن پاسـخ ها بعـدا  شـروع 

شـما خواهـد آمـد.
 موانع در برابر شما برای دفاع از

حقوق اقلیت ها

 به استناد چه
چیزهایی؟

کدام
حقوق ها؟

چه
کسانی؟

در چه
شکل هایی؟
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کار  انتخابـی مثـل مجلـس یـا شـوراها بـه میـان می آیـد. مـا بـرای اطمینـان از ایـن وضـع ناچاریـم بـر 
کنیـم و مراقب شـان باشـیم. آن هـا نظـارت 

• در سطح رای گیرنده:
کـه می خواهیـم نماینـده بشـویم. مـا هـم الزم اسـت بـه ایـن  کسـانی باشـیم  ممکـن اسـت خـود مـا از 
کـه در منطقه ی ما یک مسـاله به  کنیـم و بـرای هـر مـورد  دو پرسـش و مصداق هـای مشـخصش فکـر 
کـم از حساسـیت موضـوع و ابعـاد آن  حسـاب می آیـد خط مشـی مشـخصی داشـته باشـیم یـا دسـت 
کمپیـن انتخاباتـی مـا باشـد تا  بـا خبـر باشـیم. ایـن خط مشـی حتـی می توانـد خـودش یکـی از عناصـر 

کنیـم. مـردم بیشـتری را بـرای رای دادن بـه خـود متقاعـد 

؟ شـیم با چیز  چه  قب  ا مر
کـه رای نمی دهیم، خواه نماینده ی شـورا  خـواه رای دهنـده ای معمولـی باشـیم یـا حتی شـهروندی 
کارهـای نماینـده ی منطقه مـان در مجلـس توجـه داریـم، خـواه بخواهیـم  کـه بـه  کسـی  باشـیم یـا 
اسـتانداری و فرمانـداری و شـهرداری منطقـه ی زندگی مـان را زیـر مراقبـت قـرار دهیـم یـا اصـاًل دولـت 

کنیـم؟ کشـور زیـر نـگاه خـود بگیریـم، بـه چـه چیزهایـی بایـد توجـه  کل  را در 

قلیت ا به  نسـبت  سـیت  حسا
کثریـت باشـیم  قبـل از هـر چیـز بهتـر اسـت حساسـیت اقلیتـی داشـته باشـیم. مـا ممکـن اسـت در ا
کنیـم. مـا ممکـن اسـت در اقلیـت باشـیم )مثـاًل از لحـاظ زبانـی( ولـی  و نتوانیـم درد اقلیـت را حـس 
توجـه  اسـت  ممکـن  نباشـیم.  می کنـد،  زندگـی  مـا  کنـار  در  اتفاقـًا  کـه  دیگـری  اقلیـت  درد  متوجـه 
کارهـا، رفتارهـا یـا اقداماتـی ممکـن اسـت )حتـی ناخواسـته(  به مردمـی دیگر  کـه چـه  نداشـته باشـیم 
گرفتـن را در  کـه در اقلیـت هسـتند، آسـیب عملـی بزنـد یـا احسـاس اقلیـت بـودن و مـورد تبعیـض قرار 

کنـد. آن هـا تقویـت 
که: برای داشتن حساسیت اقلیتی باید بدانیم 

کیستند؟ •  اقلیت ها 
• از چه جهت اقلیت محسوب می شوند؟

• چه چیزهای از آن ها دریغ شده؟ 
• چه نیازهای اختصاصی دارند؟

• از چه چیزها ناخرسندند؟
• به چه چیزها اعتراض دارند؟ و 

• از چه چیزها خشمگین می شوند؟

جامعه مدنی و انتخابات شوراها
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کنیـد؟ آیا شـما جزئـی از اقلیت به  در زندگـی مـردم منطقـه ی خـود جسـتجو 
کنار خود می شناسـید؟  حسـاب می  آییـد؟ آیـا اقلیت هـای دیگـری را هـم در 
کثریـت هسـتید چـه اقلیت هایی در اطراف شـما زندگـی می کنند؟  گـر جـزو ا ا
چـه  از  اقلیت هـا  ببینیـد  و  کنیـد  جسـتجو  حالت هـا  ایـن  از  یـک  هـر  در   
چیزهایـی ناخرسـندند، چـه تبعیض هایـی احسـاس می کننـد، از چـه چیـز 

دارنـد. اعتـراض  آن  بـه  یـا  خشـمگین اند 

۸۱
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قلیتی ا سـیت  حسا فتـن  گر ر  کا به 
گـر جسـتجوی بـاال را  گاه شـده و از حساسـیت اقلیتـی هـم برخـوردار شـده اید و ا کافـی آ شـما بـه قـدر 
کثریت هسـتید  گر در ا هم انجام داده باشـید فهرسـتی از مسـائل اقلیت ها را در اختیار دارید. حاال ا
گر  کنیـد؟ و ا بـا داشـتن ایـن حساسـیت اقلیتـی چـه می خواهیـد بکنیـد تـا حقـوق اقلیت هـا را رعایـت 
کثریـت را نادیده  در اقلیـت هسـتید چگونـه می خواهیـد در عیـن تحقـق حقوق خـود، حق حکومت ا

نگیرید.
کنیم  بیایید برای روشن تر شدن قضایا، فعاًل از رفتارها و اقدامات فردی در قبال اقلیت ها صرف نظر 
که در سطح عمومی و توسط مقامات و نهادهای عمومی  و صرفًا رفتارها و اقداماتی را در نظر بگیریم 
که باز هم مشخص تر حرف بزنیم بیایید فقط اقدامات در سطح مقامات  انجام می شود و برای آن 
کنون ببینیم به چه  و نهادهای محلی، مثال شوراها و شهرداری ها و مانند آن ها را در نظر بگیریم. ا
چیزها می توانیم حساس باشیم و خود را برای انتقاد، اعتراض، تغییر و مانند آن سازمان بدهیم. 

کنید: کنید و از آن ها برای مراقبت از حقوق اقلیت ها استفاده  به این پرسش ها توجه 
که از نظر اقلیت ها توهین به آنان قلمداد می شود؟ گفته اند  • آیا مقامات سخنانی 

که حقوق یک یا چند اقلیت را نادیده می گیرد؟ • آیا اقداماتی در دست انجام است 
که به حقوق اقلیت ها آسیب می زند؟ ح و برنامه  هایی در سطح عمومی جریان دارد  • چه طر

کـه در پیکره  هـای تصمیم گیـری عمومـی در جریـان اسـت، حساسـیتی نسـبت بـه  • آیـا در مباحثـی 
اقلیت هـا وجـود دارد؟

گرفته شده است؟ ح خاصی برای حمایت از اقلیت ها در نظر  • آیا طر
تصمیم گیـری  مجـاری  طریـق  از  اقلیت هـا  رفتـه ی  دسـت  از  حقـوق  جبـران  بـرای  راه هایـی  چـه   •

اسـت؟ میسـر  عمومـی 
و ...

کنیـد.  کردیـد و برخـی از مثال هـا را بـه یـاد آوردیـد. بیاییـد بـه ایـن چنـد مثـال هـم توجـه  شـما فکـر 
گـر بـا ادعاهایـی از  کـه ا درسـتی یـا نادرسـتی ایـن مثال هـا در ایـن جـا اهمیـت نـدارد. مهـم ایـن اسـت 
کنیم: گـر روبـرو نشـدیم بـه احتمـال وجودش فکـر  ایـن دسـت روبـرو شـدیم بـه آن حسـاس شـویم یـا ا

کثریت شیعه • جلوگیری از ساخت مسجد اهل سنت در شهری با ا
• ممانعت از تصدی برخی پست های دولتی برای بلوچ ها در یک شهر غیربلوچ نشین

کثریت قومی متفاوت کن شدن یک قومیت خاص در منطقه ای با ا • دادن امتیاز برای سا
• جلوگیری از ادامه تحصیل بهائیان

کن مقدسه در اسرائیل برای یهودیان ایرانی • غدغن بودن زیارت اما
گرایش های جنسی متفاوت از مدرسه • اخراج افراد با 

• ممانعت از شرکت افراد غیرمسیحی در جشن ها و مراسم ارامنه
• بستن خانقاه  های دراویش

• بودجه ندادن برای آموزش به زبان مادری
کرد نشین به اقوامی از مناطق مرکزی • دادن مناصب اصلی شهری 

• تخصیص تبعیض آمیز بودجه  های فرهنگی به فعالیت های مردم عرب و غیر عرب در خوزستان
کـه شـما بـا مسـلح شـدن بـه حساسـیت نسـبت بـه حقـوق  ایـن مثال هـا فراوان انـد. مهـم ایـن اسـت 
اقلیت هـا آن هـا را در زندگـی عـادی و اجتماعـی و سیاسـی تشـخیص دهیـد و بـرای رفعـش فعالیـت 

. کنید
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کلی حساسیت نسبت به اقلیت هاست.   برخی از خطوط 
ً
 موارد باال صرفا

چـه  ببینیـد  خـود  دانسـته های  و  تجربیـات  در  تامـل  بـا  و  کنیـد  فکـر  حـاال 
کنیـد. کلـی مـی توانیـد پیـدا  مصداق هایـی بـرای ایـن مـوارد 

کـه مصـداق عـدم  ح هـا و سـخنانی را می توانیـد بیابیـد   چـه اقدامـات، طر
اقلیت هاسـت. حقـوق  رعایـت 

کنید فکر 
و بیابید

تجربیات

دانسته ها

ح ها طر

اقدامات
مصداق   عدم   رعایت   

حقوق   اقلیت ها
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ز ا
اجتماعی تبعیض    

تا  
اجتماعی رگیری  یا  

بـا  تـا ایـن جـا مـا از تبعیض هـای حقوقـی حـرف زدیـم. تبعیض هـای حقوقـی و قانونـی را می شـود 
کـرد یـا از بیـن بـرد. امـا  کـم  ایجـاد حساسـیت نسـبت بـه اقلیت هـا و توجـه بـه دفـاع از حقـوق آن هـا 

چطـور؟ را  اجتماعـی  تبعیض هـای 
کـه قانـون یـا مقـررات اقلیت هـا را مـورد تبعیـض قـرار  تبعیض هـای اجتماعـی ناشـی از ایـن نیسـت 
کـه باعـث می شـود اقلیت هـا احسـاس تمایـز و  تـوازن قـوای اجتماعـی اسـت  ایـن  می دهـد، بلکـه 
کار نباشـند. در واقـع، تـا ایـن جـا،  کـه تبعیض هـای قانونـی هـم در  کننـد، حتـی در صورتـی  تبعیـض 
کثریـت بایـد بـا تبعیـض علیـه اقلیـت مبـارزه و  کـه چـرا و چطـور ا کثریـت بـود و ایـن  خطـاب بـه سـوی ا

کنـد.  از حقـوق آن هـا دفـاع 
امـا اقلیت هـا بـرای پیشـبرد نیازهـا و خواسـته  های خـود چـه می تواننـد بکننـد. اقلیت هـا بـرای دور 
کاهـش فشـار ها چـه راه  هایـی در پیـش دارنـد؟ آن هـا چطـور می تواننـد آن  شـدن از ایـن موقعیـت و 

کاهـش دهنـد؟ کـه باعـث تمایـز و تبعیـض اجتماعـی می شـود،  تـوازن قوایـی را 
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عي  اجتما قـواي  زن  تـوا
باعـث  کـه  اسـت 

قلیت هـا  ا شـود  مـی 
و  یـز  تما احسـاس 
کننـد،  تبعیـض 

کـه  تـی  صور در  حتـی 
نونـی  قا تبعیض هـای 
نباشـند.  ر  کا در  هـم 
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ا  قو ن  ز ا تو
کنـد در وهلـه  وقتـی یـک نیـروی اجتماعـی یـا سیاسـی می خواهـد هدف هایـش را در جامعـه دنبـال 
بایـد ببینـد خـودش چـه قدرتـی  از وضعیـت خـودش و دیگـران داشـته باشـد.  بایـد تصویـری  اول 
دارد و دیگـران چـه قدرتـی دارنـد. مقایسـه ی ایـن قدرت هـا معادلـه ی قـدرت یـا همـان تـوازن قـوا را 

می کنـد. مشـخص 
گـروه اجتماعـی )در ایـن  کـه تـوازن قـوا بـه زیـان یـک  تبعیض هـای اجتماعـی جایـی شـروع می شـود 
یـا تعدیـل موازنـه  کار تغییـر  کاهـش تبعیض هـای اجتماعـی، چـاره ی  بـرای  جـا، اقلیت هـا( باشـد. 

گروهـی نیازمنـد یارگیـری اجتماعـی اسـت قواسـت. بـرای تغییـر یـا تعدیـل موازنـه ی قـوا، هـر 

عی جتما ا ی  گیـر ر یا
گروهـی اتفـاق  کـه در جریـان یارکشـی در بازی هـای  یارگیـری اجتماعـی شـبیه همـان چیـزی اسـت 
سـطح  در  یارکشـی  همیـن  بـردارد.  بهتـری  بازیکنـان  می کنـد  سـعی  تیـم  هـر  یارکشـی  در  می افتـد. 
کـه پیـش از شـروع هـر فصـل انجـام می شـود.  مسـابقات حرفـه ای بـه دوره ی یارگیـری مشـهور اسـت 

کـرده باشـد، از قـدرت بالقـوه ی بیشـتری برخـوردار اسـت. کـه بهتـر یارگیـری  تیمـی 
کـه یارگیـری بهتـری انجـام دهـد، بهتـر  گروه هـای اجتماعـی هـم هـر تیمـی  در جریـان رقابـت  میـان 
کثریـت، به دلیـل برتری عددی، در بسـیاری از مواقع چندان  کنـد. ا می توانـد هدف هایـش را دنبـال 
دل نگـران یارگیـری نیسـت. امـا اقلیـت همـواره بایـد بـه دنبـال یارگیـری بهتر باشـد تا بتوانـد موازنه ی 

کند. قـوا را تعدیـل 

ی گیر ر یا ع  ا نو ا
گروه اقلیت نیست. در اغلب موارد، چشم اندازی  کردن افراد به یک  یارگیری اجتماعی فقط اضافه 
گروه هـای  کـه اقلیـت بتوانـد  کثریـت وجـود نـدارد. مهـم ایـن اسـت  بـرای تبدیـل شـدن اقلیـت بـه ا
کنـد و  کثریـت یـا از درون اقلیت هـای دیگـر، بـا خـود هم نـوا و هم جهـت  اجتماعـی دیگـر را، از درون ا

کند. بـه تشـریک مسـاعی ترغیـب 

گروه هـای  • یارگیـری اجتماعـی می توانـد »یارگیـری اسـتراتژیک« باشـد، یعنـی همـراه شـدن بـا مشـی 
که هم اقلیت سـود می برد  کثریـت یـا اقلیـت(  بـرای پی گرفتن یک خط مشـی مشـخص  دیگـر )اعـم از ا
کشـورهای جهان  گسـترش مناسـبات با دیگـر  کـه بـه  کثریـت. مثـاًل همـراه شـدن بـا تالش هایـی  هـم ا
کمـک می کنـد، عمـاًل باعـث پیونـد بـا جامعـه ی جهانـی و محـدود شـدن تبعیض هـای اجتماعـی در 

کثریت می شـود. سـایه محـدود شـدن قـدرت ا

کـرد، یعنـی بـر  کتیکـی«  کار نباشـد، می تـوان »یارگیـری تا کـه یارگیـری اسـتراتژیک در  • در مـواردی 
گـروه مشـخصی در محـدوده ی موضوعـی یـا زمانـی مشـخصی توافـق و  سـر موضـوع مشـخص یـا بـا 
کـه تبعیـض علیـه اقلیت هـا را ممنـوع  کـرد. تـالش بـرای پذیـرش اعالمیه هـای بیـن المللـی  همراهـی 

کنـد، یـک مثـال از ایـن نـوع یارگیـری اسـت. مـی 

کتیکـی می توانـد در قالـب یا از طریق »یارگیری تشـکیالتی« هم انجام شـود.  • یارگیـری اسـتراتژیک و تا
ایـن نـوع یارگیـری اعـم اسـت از همراهـی و همـکاری تشـکیالتی بـا سـازمانی دیگـر یـا حتـی حضـور در 
گـروه اقلیـت هـم خواهد رسـید. کـه در نهایـت نفـع آن بـه  تشـکیالتی بـا هدف هـای سـازمانی وسـیع تر، 
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از تبعیض اجتماعی تا یارگیری اجتماعی



گرچه مسـاله  ی اقلیت اسـت  که ا گاهـی می تـوان بـه سـراغ موضوعاتـی رفـت  • »یارگیـری مطالباتـی«: 
کند )مثل رفع تبعیض های اسـتخدامی بر اسـاس قومیت،  کثریت هم حاضر اسـت آن را دنبال  اما ا
کثریـت دنبـال می کنـد امـا از  کـه ا گاهـی هـم می شـود بـا مطالباتـی همـراه شـد  مذهـب و جنسـیت(. 
کـه یـک اقلیـت هـم دنبـال آن اسـت )مثـل آموزش زبـان مادری یـا آموزش به  جملـه مطالباتـی اسـت 

زبـان مادری(.

جریـان  در  اسـت.  انتخاباتـی«  »یارگیـری  مطالباتـی،  یارگیـری  بـرای  مشـخص  مصادیـق  از  یکـی   •
گروه  های  کـه بیـش از  گروه  هـای اقلیـت می تواننـد بـه افـراد و جریان هایـی نزدیـک شـوند  انتخابـات، 

دیگـر بـه مطالبـات آن هـا نزدیک انـد. انتخابـات شـوراها یکـی از ایـن موقعیت هاسـت.

• ایـن یارگیری هـا در سـطح جامعـه ی مدنـی یا از طریق جامعه ی مدنی اسـت. اما یارگیری می تواند 
گـر یـک اقلیـت بـه ایـن  بـه جامعـه ی سیاسـی پیونـد خـورده و تبدیـل بـه »یارگیـری سیاسـی« شـود. ا
کـه همراهـی یـا پشـتیبانی از بخش هـا یـا جناح هایـی از جامعـه ی سیاسـی در تحلیـل  نتیجـه برسـد 
نهایـی بـه سـودش خواهـد بـود، یارگیـری از درون جامعه ی سیاسـی نیز راهی بـرای تعدیل موازنه ی 

قـوا خواهـد بود.

کثریـت باشـد. در شـرایط مشـخصی یارگیـری  کـه یارگیـری همیشـه یارگیـری از درون ا • الزم نیسـت 
از میـان سـایر اقلیت هـا )چـه بـه صـورت مطالباتـی چـه بـه صـورت تشـکیالتی( می توانـد بـه تعدیـل 
کنـد. اقلیت هـا بسـیاری اوقـات در حـال رقابـت بـا هـم بـرای بهره بـرداری بیشـتر  کمـک  موازنـه ی قـوا 
گاهـی همـکاری در عیـن رقابـت بـرای آن هـا نتایـج مفیدتـری بـه  از منابـع مدنـی یـا سیاسـی اند، امـا 

بـار مـی آورد.

ایـن نـوع یارگیری هـا در وضعیت هـای عـادی همـواره در جریـان اسـت، امـا ممکـن اسـت از پویایـی 
کـه تحرک اجتماعی و سیاسـی  کافـی برخـوردار نباشـد. در جامعـه ی مـا، ایـام انتخابـات زمانـی اسـت 
بـودن  بـاز  بـه  توجـه  بـا  شـوراها  انتخابـات  می گیـرد.  رونـق  هـم  یارگیـری  جریـان  و  می یابـد  افزایـش 
هـر  یارگیری هاسـت.  قبیـل  ایـن  بـرای  مناسـبی  فرصـت  اقلیت هـا  از  بسـیاری  روی  بـه  نسـبی اش 
کنونـی برخـی اقلیت هـا در ایـن زمـان نیـز از چنیـن موقعیتـی برخـوردار  چنـد می دانیـم در وضعیـت 

نخواهنـد شـد.

جامعه مدنی و انتخابات شوراها

۸۸

از تبعیض اجتماعی تا یارگیری اجتماعی
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جامعه مدنی و انتخابات شوراها

از تبعیض اجتماعی تا یارگیری اجتماعی



و  قلیـت  ا ی  صـدا
تصمیم گیـران 

محلـی

کثریـت اسـت. اقلیـت یـا صدایـی نـدارد یـا صدایـش زیـر  کثـر جامعه هـا صـدای ا صـدای غالـب در ا
کـه خواسـته  هایش را پیـش ببـرد  کثریـت شـنیده نمی شـود. امـا اقلیـت بـرای آن  سـنگینی صـدای ا
کـه صـدای خواسـته هایش  نـه تنهـا نیـاز بـه یارگیـری دارد، بلکـه بـرای همـان یارگیـری هـم نیـاز دارد 

شـنیده شـود.

؟ د بشـنو ا  ر ما  ی  ا ید صد با چی کسـی 
یارگیـری  بـرای  تـا  بشـنوند  بایـد  آنـان  اقلیت هـا.  دیگـر  هـم  بشـنود  بایـد  کثریـت  ا هـم  را  مـا  صـدای 
کـه صدایشـان از  کثریـت و اقلیـت، هـر دو وقتـی می تواننـد تاثیـر عملـی بگذارنـد  آمـاده شـوند. امـا ا
گـوش تصمیم گیـران برسـاند. ایـن  طـرف تصمیم گیـران شـنیده شـود. اقلیـت بایـد صدایـش را بـه 
تصمیم گیـران هـم در سـطح ملـی حضـور دارنـد هـم در سـطح محلـی. مثـاًل شـوراها یـک پیکـره ی 
تصمیم گیـری  قانونـی در سـطح محلی انـد و شـهرداری ها و دهداری هـا یـک پیکـره ی تصمیم گیـری  
گـر اقلیت هـا در سـطح محلـی می خواهنـد بـر تصمیم گیری هـای عمومـی اثـر بگذارنـد بایـد  اجرایـی. ا

صدایشـان را بـه ایـن دو پیکـره ی قانون گـذاری و اجرایـی برسـانند.

جامعه مدنی و انتخابات شوراها

۹۰

صدای اقلیت و تصمیم گیران محلی



عي  اجتما قـواي  زن  تـوا
باعـث  کـه  اسـت 

قلیت هـا  ا شـود  مـی 
و  یـز  تما احسـاس 
کننـد،  تبعیـض 

کـه  تـی  صور در  حتـی 
نونـی  قا تبعیض هـای 
نباشـند.  ر  کا در  هـم 

۹۱

جامعه مدنی و انتخابات شوراها

صدای اقلیت و تصمیم گیران محلی



نیم؟ ا   برسـا ی   خود   ر چگونه   صدا
کـه دیگـران هـم مطلـع  رسـاندن صـدا، یعنـی انتقـال خواسـته ها بـه تصمیم گیـران، امـا بـه صورتـی 
بـرای  کننـد.  احسـاس  در جریـان تصمیم گیری هـا  نیـز  را  دیگـران  آن  فشـار  تـا تصمیم گیـران  شـوند 

رسـاندن صـدای خـود بایـد مـواردی از ایـن دسـت را در نظـر بگیریـم:

کنیـم. آن هـا را بـه زبـان روشـن، مکتـوب  کنیـم: خواسـته های خـود را روشـن و مشـخص  • تنظیـم  
کلیـدی را  کنیـم. در تنظیـم هـر درخواسـت واژه هـای  گـر متعددنـد، آن هـا را اولویت بنـدی  کنیـم. ا
کنیـم، مثـاًل »حـق آمـوزش زبـان مـادری«. ایـن واژه هـا  کنیـم و بـه تکـرار از آن هـا اسـتفاده  مشـخص 

کار می آینـد. بـرای سـاختن شـعار یـا اسـتفاده در تبلیغـات بـه 

کننـد بایـد احسـاس  کـه تصمیم گیـران خواسـته  های مـا را دنبـال  کنیـم: بـرای آن  • حمایـت جلـب 
کرده ایم. برای جلب  که ما در یارگیری با خود همـراه  کننـد دیگـران از مـا حمایـت می کننـد، همان هـا 
کنیـد هـم از رسـانه های اجتماعـی.  ایـن حمایـت، هـم می توانیـد از رسـانه های همگانـی اسـتفاده 
کـردن متنفذان محلی  کار می کنـد: از جمـع آوری طومار و امضا تا همراه  روش هـای سـنتی هـم هنـوز 

کـت تـا دیوار نویسـی. تـا پخـش اطالعیـه و ترا

کارگاه  های ترویجی، از دوره ی آموزشـی تا جلسـات بحث  • جلسـه بگذاریم: از جلسـات سـخنرانی تا 
کـرد. بـا متخصصـان، بـه ویـژه حقوق دانـان،  کمـک خواهـد  و مناظـره بـه بلندتـر شـدن صـدای مـا 

جلسـه بگذاریـد از آن هـا بـرای شـیوه های پیشـبرد خواسـته هاتان مشـورت بگیریـد.

کنیـد: بسـیاری از فعالیت هـا نیازمنـد پـول اسـت. از اجـاره محـل بـرای سـخنرانی تـا  • تامیـن مالـی 
گرفتـن وقـت افـراد غیـر داوطلـب، همـه و همـه نیازمنـد  کـت تـا در اختیـار  گهـی، از تهیـه ترا دادن آ
تامیـن هزینه هاسـت. بـا افـراد و موسسـات متمـول تمـاس داشـته باشـید و بـرای تامیـن  هزینـه ی 

کنیـد. فعالیت هـای خـود عمـل 

تنهـا  نـه  تخصصـی،  انجمن هـای  بـا  تنهـا  نـه  محلـی،  نفـوذ  بـا  افـراد  بـا  تنهـا  نـه  کنیـم:  مالقـات   •
کـه مـا نیـاز داریـم بـا اعضـای  شـوراها، یـا مقامـات مربـوط در ادارات  گروه هـای اجتماعـی دیگـر،  بـا 
کار سـاده نیسـت. نیـاز بـه سـماجت و البتـه اطـالع از  مختلـف منطقـه ی خـود جلسـه بگذاریـم. ایـن 

کـه بایـد از جلسـه بـا متخصصـان بـه دسـت بیایـد. حقـوق و تکالیـف قانونـی دارد 

گرفتـن اوضـاع و احـوال منطقـه ی  کلـی اسـت. شـما بـا در نظـر  این هـا فقـط برخـی ابتـکار عمل هـای 
کـه بعدهـا در نوشـته های دیگـران بـه  کنیـد  زندگـی خـود ممکـن اسـت راه هـای مبتکرانـه ای پیـدا 

آن هـا اشـاره خواهـد شـد. 

جامعه مدنی و انتخابات شوراها
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صدای اقلیت و تصمیم گیران محلی
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صدای اقلیت و تصمیم گیران محلی



ر  د کـردن  پاسـخ گو 
قلیت هـا ا قبـال 

کننـد.  دنبـال  را  خـود  خواسـته های  بتواننـد  بایـد  اجتماعـی  گروه هـای  دیگـر  ماننـد  نیـز  اقلیت هـا 
بـه سـطح  را  یارگیـری می کننـد و صـدای خـود  بـه خـود سـازمان می دهنـد،  آنـان تـالش می کننـد، 
تصمیم گیری هـای عمومـی می رسـانند. آمـا آیـا پیکره هـای تصمیم گیـری و مقامـات تصمیم گیـر در 
قبـال خواسـت ایـن اقلیت هـا وظیفـه یـا تکلیفـی بـر دوش دارنـد؟ آیـا اقلیت هـا می تواننـد از مقامـات 

انتظـار پاسـخ گویی داشـته باشـند؟

پاسـخ گویی بنیادین  مبنای 
خـواه  باشـند  شـوراها  یـا  مجلـس  مثـل  قانون گـزاری  پیکره هـای  در  خـواه  عمومـی،  تصمیم گیـران   
پیشـگاه  در  خـود  اقدامـات  پاسـخ گوی  بایـد  شـهرداری ها،  یـا  دولـت  مثـل  اجرایـی  پیکره هـای  در 
شـهروندان باشـند. ایـن فقـط یـک تعـارف تشـریفاتی نیسـت. یـک اصـل مسـلم حقوقـی اسـت زیـرا 
بـرای همـان تصمیمـات عمومـی در جهـت  یـا وکیـل مـردم  کارگـزار، عامـل  تصمیم گیـران عمومـی، 
گـزارش اقدامات خـود را به مردم  منافـع همـان مـردم هسـتند. و چـون وکیـل آنـان هسـتند بایـد هـم 
کننـد تـا ببیننـد چقـدر، چطـور و در چـه  کـه مـردم از آنـان حساب کشـی  بدهنـد هـم آمـاده باشـند 
کـرده و در چـه مـواردی خیـر. مفهـوم شـهروند از  مـواردی، وکیـل مطابـق خواسـته  های آنـان عمـل 
گـر ایـن مقامـات »وظیفـه «ی وکالـت مـردم را نداشـته  دل همیـن رابطـه ی حقوقـی بیـرون می آیـد. ا
باشـند و مـردم »حـق« حساب کشـی از آنـان نداشـته باشـند، مـردم شـهروند نخواهنـد بـود و فقط به 

کتانی در یـک سـرزمین مشـخص تبدیـل می شـوند. کنانی و بلکـه سـا سـا
گـر چنیـن تصویـری از رابطـه شـهروند و دولـت )در عام تریـن معنـای آن در سـطح ملـی و محلـی(  ا
قبیـل، شـهروند  هـر  از  و  باشـند  کـه  هـر  نیـز،  اقلیت هـا  کـه  گفـت  بایـد  آن گاه  باشـد،  وجـود داشـته 
کـه شـهروند ند حـق دارنـد، و بلکـه »وظیفـه«، تـا از تصمیم گیـران عمومـی  خواهنـد بـود، و از آن جـا 

اسـت. یـک »وظیفـه« ی شـهروندی  نظـارت،  کـه  نکنیـم  فرامـوش  کننـد.  حساب کشـی 

جامعه مدنی و انتخابات شوراها

۹4

کردن در قبال اقلیت ها پاسخ گو 
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کردن در قبال اقلیت ها پاسخ گو 



بین المللی مبنـای 
کـردن مقامـات و پیکره هـای تصمیم گیـری عمومی تنها بـه این مبنای  حـق اقلیت هـا بـرای پاسـخ گو 
اساسـی حقوقـی منحصـر نیسـت. وجـود میثاق هـا و مقـررات بین المللـی، از جملـه اعالمیـه جهانـی 
اقتصـادی،  حقـوق بشـر، میثـاق بین المللـی حقـوق مدنـی و سیاسـی، میثـاق بین المللـی حقـوق 
اجتماعـی و فرهنگـی، و مشـخص تر از آن هـا »اعالمیـه حقـوق اشـخاص متعلـق بـه اقلیت هـای ملـی 
کـه دولت هـای عضـو سـازمان ملل  یـا قومـی، دینـی و زبانـی«، از جملـه توافق هـای بین المللـی اسـت 
را رسـمًا یـا عرفـًا وادار بـه پاسـخ گویی نسـبت بـه رعایـت حقـوق اقلیت هـا می کنـد. بـه ایـن ترتیـب، 
دولت هـا و پیکره هـای محلـی آن هـا نـه تنهـا در برابـر اقلیت هـای خـود بـه عنـوان شـهروند مسـوول  
هسـتند بلکـه بـه عنـوان جزئـی از جامعـه ی بین الملل بایـد از این بابت پاسـخ گوی جامعه ی جهانی 

هم باشـند.

کردن پاسخ گو 
کـردن  پاسـخ گو  بـرای  اقلیـت  گروه هـای  اقدامـات  بـرای  بنیانـی  واقـع  در  شـده،  یـاد  مبنـای  دو 
که  تصمیم گیـران عمومـی، بویـژه در سـطح محلـی، اسـت. دانسـتن ایـن دو مبنـا وقتی الزم می شـود 
گروه ها می خواهنـد از زیر بار مسـوولیت قانونی خود  مقامـات مسـوول بـا یـادآوری اقلیـت بـودن ایـن 

کننـد. در قبـال آن هـا شـانه خالـی 
آنـان ممکـن اسـت بـا اسـتناد بـه عـدم پذیـرش اجتماعـی رفتـار جنسـی دگرباشـان، بـا اتـکا بـه عـدم 
گـروه قومـی بخواهنـد از ایـن  گـروه مذهبـی، بـا توسـل بـه تمایـالت سیاسـی یـک  پذیـرش عقایـد یـک 
تبلیغـات، مالقات هـا و در  ایـن دو مبنـا در جلسـات،  یـادآوری مکـرر  بزننـد.  تکلیـف قانونـی سـرباز 
کردن به مقامات مسـوول  گوشـزد  جریـان یارگیـری اجتماعـی نوعـی اتمـام حجت قانونی اسـت برای 

و حامیـان اجتماعـی آن هـا.

کنیم؟ پاسـخ گو  چگونه 
کـردن بـر پیکره هـای تصمیم گیـری عمومـی اسـت. از این رو  کـردن، هـدف نهایـی از نظـارت  پاسـخ گو 
کـه در مـورد نظـارت از آن اسـتفاده می کنیـم، یعنـی  کـردن همـان اسـت  شـیوه های عمومـی پاسـخ گو 
گرفتـن  کمـک  پیگیـری، حضـور، مالقـات، اسـتفاده از رسـانه های همگانـی و رسـانه  های اجتماعـی، 
کارنامـه و ماننـد آن. )بـرای اطـالع از جزئیـات بیشـتر بـه جـزوه ی  از انجمن هـای تخصصـی، تهیـه ی 

»توانمند سـازی جامعـه مدنـی« سـری بزنیـد.(

جامعه مدنی و انتخابات شوراها
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کردن در قبال اقلیت ها پاسخ گو 
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کردن در قبال اقلیت ها پاسخ گو 



نی یا پا سخن 

گرچـه نسـبتًا تـازه اسـت، امـا بـا انبوهـی از نوشـته ها، بحث هـا و  موضـوع اقلیت هـا و حقـوق آن هـا 
مسـایل جانبـی، منازعـات و مجـادالت نظـری و عملـی همـراه بـوده اسـت. در ایـن نوشـته، بـا اذعان 
نیـز  و  مدنـی  جامعـه ی  بـا  ارتبـاط  در  اقلیت هـا  از  دفـاع  مسـاله  ی  بـر  صرفـًا  گونی هـا،  گونا ایـن  بـه 
کیـد شـده  حکمرانـی در سـطح محلـی )از جملـه از طریـق شـوراها و سـازمان های عمومـی محلـی( تا
کوتـاه پرداختـن بـه همـه ی جنبه هـای موضـوع حتـی در ارتباط  کـه در ایـن مجـال  اسـت. پیداسـت 
گـر ایـن نوشـته راهـی بگشـاید بـرای ایجـاد  بـا حقـوق اقلیت هـا و موضـوع حکمرانـی ممکـن نیسـت. ا
حساسـیت بـه مسـاله ی اقلیت هـا و برخـی جنبه هـای پایـه، به هدفش نائل شـده اسـت، اما این راه 

گشـوده را شـما بـا تعمیـق حساسـیت ها و اقدامـات خـود می توانیـد پـی بگیریـد. 

جامعه مدنی و انتخابات شوراها

۹۸

سخن پایانی



پیوست:
• اعالمیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی و زبانی

http://www.unic-ir.org/hr/Booklet_Minorities_Farsi2.pdf
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پیوست





نند! بخوا ــا  ه ندیدا کا
تـی با نتخا ا ی  کمپین هـا

ی  ز و پیر تا  ی  ر ا ف گـذ هد ز  ا



بخش سوم ۱۰۲



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.

۱۰۸۱۱۲۱۱۶

فهرست:

هدف های 
کمپین 

تی با نتخا ا

ول:  ا قدم 
بخت  بررسی 

پیروزی

١

۱۰۳
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کاندیداها بخوانند! فهرست - 



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. 

۱۲۸۱۳۴۱۴۰

فهرست:

رتباط  ا چگونه 
کنیم؟ ر  برقرا

نی یا پا ســخن 

۲
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کاندیداها بخوانند! فهرست - 



پیوست

۱۴۱

فهرست:

شورا در قانون اساسی از 
قانون اساسی جمهوری 

اسالمی ایران

۱۰5



آیـــا بـــرای شـــرکت در انتخابـــات مرددیـــد؟ آیـــا نســـبت بـــه پیـــروزی خـــود تردیـــد داریـــد؟ آیـــا 
کمپیـــن  کاندیداتـــوری نباشـــد؟ راه انـــدازی  می دانیـــد انتخـــاب شـــدن می توانـــد تنهـــا دلیـــل 
انتخاباتـــی و تدویـــن هدفمنـــد برنامه هـــا و شـــعارها و انتخـــاب هوشـــمندانه اســـتراتژی و 
کتیک هـــای مناســـب، پیش نیـــاز موفقیـــت در عرصـــه انتخابـــات اســـت. چـــه دریچـــه  تا
انتخابـــات را بـــاز و روشـــن و زمینـــه پیـــروزی خـــود را مهیـــا بدانیـــد و چـــه بـــه انتخـــاب شـــدن 
کمپیـــن شـــما می توانـــد، نتیجـــه را تغییـــر دهـــد. از ایـــن رو  کیفیـــت  امیـــد نداشـــته باشـــید،  
کارآمـــد و مدیریـــت صحیـــح آن بایـــد اصـــول مرتبـــط بـــا مســـاله  کمپیـــن  بـــرای ســـاخت یـــک 
کنیـــد. ایـــن نوشـــته فتح بابـــی اســـت بـــرای اندیشـــیدن در خصـــوص  کمپین ســـازی را رعایـــت 

ــد. ــر می داریـ ــی را بـ ــای عملـ گام هـ ــه در جســـت و جوی اش  کـ ــی  ــن و هدفـ کمپیـ

: ه ر شا ا



ى بر ا عدالتبر

انتخابات آزاد

نند! بخوا ــا  ه ندیدا کا
تـی با نتخا ا ى  کمپین هـا

ى  ز و پیر تا  ى  ر ا ف گـذ هد ز  ا



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 

جامعه مدنی و انتخابات شوراها
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کمپین چیست؟



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 

��� ملی

۱۰۹
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کمپین چیست؟



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 تر 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- 
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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 

۱۱۱
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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.
صـورت  دو  بـه  شـوید  موفـق  آن  راه حل هـای  و  مشـکالت  ایـن  بـه  مـردم  توجـه  جلـب  در  شـما  گـر  ا

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

کار تبلیغـات انتخاباتـی خـود قـرار 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 
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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  قبلـی  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 
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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 تا حـدی هم راه های پاسـخ دادن به  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 ۲۶، 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  میـان  از  نفـر  یـک  انتخابیـه  حوزه هـای  بیشـتر  در  معمـوال  مجلـس،  انتخابـات  در  مثـاًل 

پیـروز شـوند. نفـر می تواننـد   9 تـا  بیـن 5  آنکـه در شـوراها،  پیـروز شـود، حـال  می توانـد 
شـرط  داوطبـان  بـرای  مجلـس  انتخابـات  بـا  مقایسـه  در  نیـز  تحصیلـی  مـدرک  نظـر  از  هم چنیـن 
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 1۷ 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.
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ایـن  بـود. در  کمتریـن تعـداد اعضـای یـک شـورا 3 نفـر خواهنـد  بـه مـاده ۴ 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 علی 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 ۷( 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 دهنده تعـداد افـرادی 
از تعـداد احتمالـی  کـه تخمینـی  ایـن  بـرای  انتخابـات شـرکت می کننـد.  کـه در  کـه »بالقـوه«  اسـت 
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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 ۶۰ 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 ۶۰ 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 دهنـد، دقیـق و قابـل اتـکا  کـه افـراد شـرکت کننده در ایـن 
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 
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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 دهنده  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  •  بـا اسـتفاده از الگوهـای مشـارکت در انتخابـات تعـداد شـرکت کنندگان احتمالـی را محاسـبه 
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 ۴(
کافی اسـت میزان مشـارکت )سـتون 3( را در تعداد واجدان حق  برای محاسـبه تعداد رای سـتون ۴ 
کنیـد تـا بـه ایـن ترتیـب تعـداد شـرکت کنندگان بـه دسـت بیایـد. سـپس مقـدار  رای )سـتون ۲( ضـرب 
کـه شـما  کنیـد تـا حداقـل رایـی  بـه دسـت آمـده را بـر تعـداد نماینـدگان مـورد نیـاز )سـتون1( تقسـیم 
کنیـد: 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: ۴95۰ 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 
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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

۶۰ درصد
 1۲ 

)./۶۰ * 99۰۰۰( 

مثال
 1۲ )۷ اصلی و 5 

علی البدل(
99,۰۰۰59,۴۰۰۴95۰

• 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 ۶۰ 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 ۷۰ درصـد از واجـدان حـق رای در انتخابـات شـرکت  بـه ایـن نتیجـه برسـید 
کـرد. در ایـن حـال، 55 درصـد را می توانیـد مشـارکت پاییـن و ۷۰ 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  ۴53۷ و  5۷۷5 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. 

جامعه مدنی و انتخابات شوراها

۱۲۶

قدم اول: بررسی بخت پیروزی



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 

)./۶۰ * 99۰۰۰( 

مشارکت پایین
 1۲ )۷ اصلی و 5 

علی البدل(
99,۰۰۰5۴,۴5۰۴53۷

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

۷۰ درصد
 1۲ 

)./۶۰ * 99۰۰۰( 

مشارکت پایین
 1۲ )۷ اصلی و 5 

علی البدل(
99,۰۰۰۶9,3۰۰5۷۷5
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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 حاضر باشـید، نه فقـط به عنوان رای دهنـده، بلکه هنوز هم 
کـه در ایـن حالت شـما بخت خـود را برای پیـروزی اندک فرض  بـه عنـوان رای گیرنـده. درسـت اسـت 

کاالهـای زیـادی برای عرضه به بـازار انتخابـات در اختیار دارید.  می کنیـد، امـا هنـوز 
از هدف گـذاری  کـه  برگردیـم، جایـی  قبلـی  بـه مبحـث  بدهیـد  اجـازه  روشـن شـدن موضـوع  بـرای 
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
کـه قابـل سـنجش و اندازه گیـری دقیق تـری  کّمـی باشـد  گـر هـدف پیـروزی در انتخابـات یـک هـدف  ا
انتخـاب  تنهـا  گـر  ا )پـس  بنامیـم.  کیفـی  هدف هـای  می توانیـم  را  هدف هـا  از  دسـته  ایـن  اسـت، 
کنیـد، ایـن بخـش از مقاله  کیفـی مبـارزه  شـدن برایتـان مهـم نیسـت و حاضریـد بـرای تحقـق هدفـی 

می توانـد راه گشـا باشـد.

جامعه مدنی و انتخابات شوراها
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شما می توانید در انتخابات 
حاضر باشید، نه فقط به 
عنوان رای دهنده، بلکه 
به عنوان رای گیرنده. 
درست است که در این 

حالت شما بخت خود را 
برای پیروزی اندک فرض 
می کنید، اما هنوز کاالهای 
زیادی برای عرضه به بازار 
انتخابات در اختیار دارید.
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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 زمینه 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  همان 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 هـم 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. شـاید  ایجابـی داشـته باشـید، و بخواهیـد دسـتور 
کار خاصـی را بگیریـد،  کنیـد و جلـوی پیـش بـردن دسـتور  هـم بخواهیـد هدف هـای سـلبی را دنبـال 

مثـل مـوارد ۲، ۴ و ۶.
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  گروه های 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 تمایـل دارند بـه 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، 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 

کمک می کنند ۷( هم سـو باشـد. شـما 

1
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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. ببینیـد 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 های محلـی را در اولویـت بگذاریـد. چـون رقیبـان شـما هم احتمـااًل همین طور فکـر می کنند، 

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

۴
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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 

جامعه مدنی و انتخابات شوراها

۱۳۸

کنیم؟ چگونه ارتباط برقرار 



: نه ها سـا ر ی  ز فضا ا ن  و بیر ت  طـا تبا ر ا

۱۳۹
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کنیم؟ چگونه ارتباط برقرار 



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

جامعه مدنی و انتخابات شوراها

۱4۰

سخن پایانی



پیوست:
• شورا در قانون اساسی از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

https://www.moi.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=a04c9bf89-7e-4351-1

85c25-7e8decb8646

۱4۱
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پیوست





ن  نا جوا و  نان  ز سهم 
ها ا شــور بات  نتخا ا ز  ا

انتخابات زنان-جوانان، 
تغییرپذیر م هـای  نرُ و 



بخش چهارم ۱44



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 
۱۳۸۸ 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...

۱۵۰۱۵۲۱۵۴

فهرست:

چگونه 
ری  هدف گذا

کنیم؟

کمپین 
اهداف  و 

تیک دموکرا
۱45
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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.

۱۶۰۱۷۰۱۷۲

فهرست:

احزاب  جایگاه 
سیاسی در کمپین

و  ن  نا ز
ب ا حز ا

جامعه مدنی و انتخابات شوراها
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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.

۱۷۴

فهرست:

۱۷۵

پیوست

- مطالبات زنان از 
دولت های پس از انقالب

کار  - بیانیه ی آغاز به 
»هم گرایی جنبش زنان 
ح مطالبات در  برای طر

انتخابات«
- تالش برای تغییر چهره 

مردانه مجلس؛ تالشی 
موفق یا عقیم؟

۱47
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کــه رای نمیاریــم!«. ایــن شــاید بــه نظــر شــما اظهارنظــر آشــنایی باشــد. بلــه،  ــا، مــا  »ای باب
کــه مــا ممکــن اســت از خیلی هــا بشــنویم، وقتــی از آنهــا پرســیده می شــود: چــرا  اظهارنظــری 
گوینــده ایــن اظهــارات  ــان بیشــتر ممکــن اســت  ــان و جوان ــات نمی شــوید؟ زن نامــزد انتخاب
کمتــری بــرای انتخــاب شــدن دارنــد. بــا همــه  باشــند. حــق هــم دارنــد. چــون پشــتوانه 
کــه در ایــن ســال ها نــه بــه ایــن اظهارنظرهــا تــن  این هــا، زنــان و جوانانــی هــم بوده انــد 
کــه بتواننــد نماینــده مــردم بشــوند، خــواه در شــوراهای  داده انــد، نــه ناامیــد شــده اند از ایــن 
شــهر و روســتا، خــواه حتــی در مجلــس. ضمــن اینکــه انتخابــات در ایــران تنهــا فرصــت 
ح  انتخــاب شــدن و ورود بــه قــدرت نیســت بلکــه از فضــای انتخابــات می تــوان بــرای طــر
و پیگیــری مطالبــات مدنــی ســود جســت، چــه به عنــوان انتخاب کننــده و چــه در قامــت 

انتخاب شــونده.
گذاشـــته و موفـــق هـــم شـــده اند،  کـــه پیـــش از ایـــن پـــا بـــه ایـــن عرصـــه  زنـــان و جوانانـــی 
ـــا  ـــان فرصت ه ـــت. آن ـــوده اس ـــان نب ـــت یارش ـــط بخ ـــا فق ـــته اند، ی ـــتکار نداش ـــت و پش ـــط هم فق
کـــم  کرده انـــد و بـــرای رســـیدن بـــه هـــدف  را ســـنجیده اند، هـــدف خودشـــان را انتخـــاب 
از  گـــر شـــما هـــم  ا کننـــد.  بایـــد طـــی  را و چگونـــه  بیـــش می دانســـته اند چـــه مســـیری  و 
کـــه  گفـــت  کاندیـــدا نشـــوم؟«، ایـــن نوشـــته بـــه شـــما خواهـــد  خـــود می پرســـید: »چـــرا مـــن 
کنیـــد، و چـــه مســـیری را چگونـــه ارزیابـــی  چگونـــه فرصت هـــا را بســـنجید، هدف گـــذاری 
کشـــیدن ها و  کنیـــد و بپیماییـــد. ایـــن  ســـنجش ها، هدف گذاری هـــا، ارزیابی هـــا، نقشـــه 
کـــه بـــا  پیاده کـــردن نقشـــه ها، بـــرای رســـیدن بـــه هـــدف، در واژه »کمپیـــن« خالصـــه شـــده 
مراجعـــه بـــه جـــزوه »کمپین هـــای انتخاباتـــی، از هدف گـــذاری تـــا پیـــروزی« می توانیـــد بـــا 
کم و کیـــف آن آشـــنا شـــوید. لـــذا در ایـــن مقالـــه بیشـــتر ایـــن جنبـــه از بحـــث مـــورد توجـــه قـــرار 

ــم. کنیـ ــتفاده  ــات اسـ ــت انتخابـ ــه از فرصـ ــه چگونـ کـ ــرد  می گیـ

: ه ر شا ا



ن  نا جوا و  نان  ز سهم 
ها ا شــور بات  نتخا ا ز  ا

انتخابات زنان-جوانان، 
تغییرپذیر م هـای  نرُ و 



در  پیـروزی  صـرف  از  غیـر  هدفـی  بـا  کمپین هایـی  می شـود  چگونـه  کـه  داده انـد  نشـان  قبـاًل  زنـان 
وجـود  بـا   ۱۳۸۸ سـال  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  در  آنـان  جملـه،  از  داد.  تشـکیل  انتخابـات 
ح مطالبـات در  تفـاوت دیدگاه هـای خـود دور هـم جمـع شـدند و »هم گرایـی 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 تبعیض 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 ۱۳۹۴  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 ۱۳۷۹ امضـا شـده و هدفـی  هـزاره« اسـت. سـندی 
کرسـی های مجلـس توسـط زنـان تـا سـال ۱۳۹۴ اسـت. امـا در آن زمـان،  کسـب ۳۰ درصـد از  گرفتـه، 
فقـط ۳ 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 ۲۵  ۶۷ نفر )۲۷ درصد( زن بودند و در عراق نیز سـهم زنان از ۳۲۰ نماینده مجلس ۸۳ 
کرسـی مجلـس بـرای زنـان بـود، یعنـی  کرسـی از ۲۹۰  کمپیـن درخواسـت ۵۰  درصـد بـود. هـدف ایـن 

کم تـر از تعهـد دولـت ایـران بود. کـه ۱۳ درصـد نیـز  سـهمی ۱۷ 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  

۱
۲

۱

۲

۳
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کرده اند که زنان دنبال  هدف هایی 



   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 
۱5۱آنـان 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 »کمپین سـازی از هدف گـذاری تـا پیـروزی« را بخوانیـد.( امـا شـما الزم اسـت 

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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ری  هدف گذا چگونه 
کنیم؟

 بـرای راه انداختـن 
کمپیـن بایـد هدفـش 
را مشـخص کـرد و بـرای 
انتخـاب هـدف ابتـدا 

ارزیابـی منطقی  باید یـک 
از امکانـات پیـروزی بـه 
دسـت آورد. امـا ایـن 

ارزیابـی منطقـی چطـور 
بـه دسـت می آیـد؟

۱5۳
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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، بلکـه 
کـه در ایـن حالـت شـما بخت خـود را برای پیـروزی اندک فرض  بـه عنـوان رای گیرنـده. درسـت اسـت 

کاالهـای زیـادی بـرای عرضـه بـه بـازار انتخابـات در اختیـار داریـد.  می کنیـد، امـا هنـوز 
کـه از هدف گـذاری برای  بـرای روشـن شـدن موضـوع اجـازه بدهیـد بـه مبحـث قبلی برگردیـم، جایی 
کـه بـه عنـوان مثـال زنـان در انتخابـات ریاسـت  کمپیـن انتخاباتـی حـرف زده بودیـم. بـه یـاد بیاوریـد 
گرفته بودند. مثال  جمهـوری ۱۳۸۸ و یـا انتخابـات مجلـس در سـال ۱۳۹۴ چـه هدف هایـی را در نظـر 
کمپیـن زنـان در سـال ۱۳۹۴ 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 
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ممکن اسـت شـما بـه این 
نتیجـه رسـیده باشـید که در 
منطقه شـما گرایشـی وجود 
دارد کـه دختران را در سـنین 

پاییـن بـه عقـد و ازدواج 
دیگـران درمی آورنـد و برای 
کار خـود اسـتدالل هایی 

دارنـد. هـدف شـما 
می توانـد مبـارزه بـا ایـن 

گفتمـان و اسـتدالل هایش 
باشـد.

۱57
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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 زمینه 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
کمپیـن خـود در نظـر  کـه می بینیـد هدف هـای متفاوتـی را می توانیـد بـه عنـوان هـدف  همان طـور 
کـه لزومـًا بـه دنبـال پیـروز شـدن در انتخابات باشـید. آنچه در ایـن زمینه اهمیت  بگیریـد بـدون ایـن 
و  باشـید،  داشـته  ایجابـی  هدف هـای  اسـت  ممکـن  شـما  شماسـت.  کمپیـن  جهت گیـری  دارد، 
کار خاصـی را پیـش ببریـد، مثـل مـوارد ۱، ،۳ و ۵. شـاید هـم بخواهیـد هدف هـای  بخواهیـد دسـتور 

کار خاصـی را بگیریـد، مثـل مـوارد ۲، ،۴ و ۶. کنیـد و جلـوی پیـش بـردن دسـتور  سـلبی را دنبـال 
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  کـه شـما نهایتـا از فضـای انتخابـات خواهیـد داشـت. فضـای انتخاباتـی 
به 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  همان 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 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
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ارتبـاط  آنـان  بـا  بایـد  چطـور  امـا 
کـرد؟ برقـرار 

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 متمرکـز 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 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 
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: ۱( سـاده، ۲( روشـن، ۳( معتبر، ۴( تاثیرگذار و ۵( 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 
که آیـا برای مخاطب خـاص خود )در  کنید  کمـک می کننـد ۷( هم سـو باشـد. بـه ایـن هـم توجه  شـما 

ایـن جـا مثـاًل زنان یـا جوانان( پیامـی اختصاصی 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

۱

۲
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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 انتخابات در نظر   • قبـل از شـروع هـر 
گاهـی بـرای حضـور زنـان در رسـانه ها قوانیـن و یـا رویه  هـای عملـی سـخت گیرانه تری وجـود  بگیریـد. 

دارد.

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

رسـانه های نامعتبـر اسـتفاده نکنیـد.

 • رفتـار رسـانه ای مخاطبـان خـود را در نظـر بگیریـد. ببینیـد آن هـا ۱( از چـه رسـانه هایی ۲( چقـدر و 
۳( 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 رقیبان شـما هم احتمااًل همین طـور فکر می کنند، 

از همیـن حـاال بایـد بـه فکـر باشـید.

گـر پاسـخ مثبـت اسـت   • آیـا زنـان رسـانه های اختصاصـی )اعـم از مجلـه یـا وب سـایت و …( دارنـد؟ ا
کنید. بـه 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
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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 بندی 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  گـی متمایز کننـده بـرای نامـزدی انتخابـات اسـت  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.

جامعه مدنی و انتخابات شوراها
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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 رقبای شـما را آزار  کنیـد. تکـرار همـان طـور   • پیـام اصلـی خـود را تـا می توانیـد تکـرار 
گرفته ایـد مصم تـر می کنـد. البتـه ظرافـت را فرامـوش نکنیـد. قـرار  کـه شـما هـدف  کسـانی را  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 

جامعه مدنی و انتخابات شوراها
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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 
کمتر  کـه نامزدها  گونه ای اسـت  کثـرت جمعیـت به  کالن شـهرها، 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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کمپین جایگاه احزاب سیاسی در 



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

۶
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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 تـب 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 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 حوزه هـای مختلـف. هـم  انتخابـات فرصتـی اسـت بـرای طـر
فضـای  در  را  مطالبـات  ایـن  می تـوان  انتخاب شـونده،  قامـت  در  هـم  و  انتخاب کننـده  عنـوان  بـه 
کـه انتخابـات در اختیار  که فرصتی  کـرد، امـا بـرد هـر دو یکسـان نیسـت چرا ح  کشـور، مطـر انتخاباتـی 
ح مسـایل زنـان و  ایـن دو می گـذارد یکسـان نیسـت. انتخاب شـوندگان، مجالـی مضاعـف بـرای طـر
ح مطالبـات آنـان می تواننـد نگاه هـا را بـه اهمیـت موضـوع  کـه از یک سـو بـا طـر جوانـان دارنـد، چرا
که  کاندیداها را نیز به این سـو سـوق دهند  کننـد، از سـوی دیگـر، می تواننـد سـایر رقبـا و دیگـر  جلـب 

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 هـا را می توانید محقـق 
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 نرم هـای جنسـیتی 
کاندیداهـا  کمپین هـای انتخاباتـی  ناقـض حقـوق زنـان بهـره ببریـد و مطالبـات جوانـان را بـه محـور 

کنید. تبدیـل 
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پیوست:
۱( مطالبات زنان از دولت های پس از انقالب

http://www.bbc.com/persian/iran/100_131010/10/2013women_government_

revolution_nm

ح مطالبات در انتخابات« کار »هم گرایی جنبش زنان برای طر ۲( بیانیه ی آغاز به 

http://www.feministschool.com/spip.php?article2461

۳( تالش برای تغییر چهره مردانه مجلس؛ تالشی موفق یا عقیم؟

http://www.dw.com/fa-ir/-تالش-برای-تغییر-چهره-مردانه-مجلس-تالشی-موفق-یا

-a18828806/عقیم

۴( مجلس دهم رکورد تعداد نمایندگان زن را شکست

http://www.tabnak.ir/fa/news/584958/

۵( به سوی تغییر چهره مردانه مجلس

http://sharghdaily.ir/News/77188/

۶( اجماع بر سر سهمیه ۳۰ درصدی زنان در انتخابات

http://www.iranzanan.com/iranzanan_network/cat_006724/1.php

http://www.bornanews.ir/-بخش-سیاسی-اقتصادی-339356/3-میزان-مشارکت-زنان-در

پارلمان-به-هیچ-وجه-شایسته-نظام-اسالمی-نیست-حضور-درصدی-زنان-در-انتخابات-امکان-پذیر-

نیست

۷( نگاه ما فمنیستی نیست، سهمیه جنسیتی نمی خواهیم

http://kelidemelli.com/fa/news/نگاه-ما-فمنیستی-نیست-سهمیه-جنسیتی-نمی خواهیم
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سوم عرصه  درباره 
سـازمان غیـر دولتـی و ناسـودبر »عرصـه سـوم« در سـال ۱۳۸۹ / ۲۰۱۰ 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 
کنش گران 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، 

گروه های  کنش گران جامعه مدنی و دیگر  گفت و گو بین  • و ایجاد فضایی مناسب برای تبادل نظر، 
اجتماعی

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. هم چنیـن 
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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 بین المللـی پشـتیبانی و توانمنـد می کننـد.

بـر  فشـار  و  گفت و گـو  راه  از  پیگیرانـه  و  دارنـد  قـرار  دولت هـا  اراده  و  نفـوذ  از  ج  خـار سـازمان ها  ایـن 
نهادهای دولتی، مسـئولیت دولت ها را در برابر حقوق شـهروندی یادآور و خواسـته های شـهروندان 

را مطالبـه می کننـد.

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. کثرت گرایـی در داخـل و خـار

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 عرصـه  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  گروه هـای 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.

جامعــه مدنــی تــالش می کنــد در الگــوی تــازه توســعه و فراینــد دموکراتیــک ســازی، الگــوی جدیــدی 
کارآمــدی، پاســخ گویی، شــفافیت، نهادینــه ســاختن تنــوع و نظــم انجمنــی در جامعــه  کارآیــی و  از 

ارائــه دهــد.

کــردن هیجان هــای  در چنــد دهــه اخیــر، جامعــه ایرانــی نیــز بــا پایــان جنــگ ایران-عــراق، فروکــش 
گفتمــان توســعه، همــگام  انقالبــی، افــول پوپولیســم، غیرایدئولوژیــک شــدن جامعــه و مســلط شــدن 
ــی  ــی و مــوج ســوم دموکراســی، شــاهد بازگشــت امــا آرام جامعــه مدن ــا دگرگونی هــای جامعــه جهان ب

بــوده اســت.

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، قدرت 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 محیط 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 
بـه  و  برداشـته  مثبـت  گامـی  زمانـی  مقطـع  ایـن  در  ایـران  مدنـی  جامعـه  توانمند سـازی  و  پویایـی 

کننـد. کمـک  ایـران  بهتـر جامعـه مدنـی در  شـکل گیری هـر چـه 

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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جامعه مدنی و انتخابات شوراها

تعریف جامعه مدنی از منظر عرصه سوم
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�ــ�ز��ن ��� دو��� و ���ــ�د�� «���� �ــ�م » در �ــ�ل ١٣٨٩ - ٢٠١٠ در آ��ــ��دام ���� ����ن 
��� �ــ�ان ���ــ� و  ��و�ــ� از  ���ــ�  ��ــ�ده �ــ� و �ــ� ��ــ� ر�ــ��ه ا�ــ�. ا�ــ� �ــ�ز��ن �ــ� 

����� ا��:  ����� ��ی ���� ا��ا�� و ��� ا��ا�� در ���� �� ا��اف ز�� ��� 

����ش ا����� ��ی ����، ��� آ���، د����ا�� و ���ق ��� • ��و�� و 
��� ��ان ����� ���� و ��ا���ن ���ق ��� • ����� ��زی ��ز��ن ��، 

��ر��ی داو������ ����ش ا��ق ���� و �����  • ��و�� و 
��دش و ���د�� آزاد ا����ت • آ��ن ��زی د�����، 

��� ��ان ����� ���� ��� و�� ���  • ا���د ����� ����� ��ای ���دل ��� و 

���ــ�ن ���و�ــ�، ����ــ� ��رت ����ــ�  از د�ــ���ه ����  �ــ�اران «���ــ� �ــ�م »، ����ــ� ���ــ� 
و���� ��رت ���� ���و��ان ا��، ����� ���� ���� ��وز ����� ��، ا����رات ��زه ا������ 
و ��ر�ــ� آ�ــ�زش و ����ــ� د����ا�ــ�، ��ــ���، ��ارا، �ــ���� و ا��ق ���� ا�ــ�. ����� 

����ن �����، ا����� ������ ا������ و ���� آزادی، ر���� و ��ا��ی ا��.  ���� �� ����
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