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سی، یا ایجاد و ورود به یک ائتالف انتخاباتی، یا انتخاب  سیا شدن به عنوان نامزد رسمی از ورود به فهرست نامزدهای یک جریان 

های منایندگی مجلس شدن در انتخابات در حرف آسان، اما در عمل دشوار است. تعداد کرسیسوی گروه یا یک جریان سیاسی با قابلیت برنده

شدیدی برای کسب کرسی ست و اغلب رقابت  شور محدود ا شهر و روستا در همه ک شورای  سانی که کرسیو یا  ها را در ها وجود دارد، و ک

 اختیار دارند معموال قصد ترک سمت خود را ندارند. 

یکی از نکات مهم برای نامزدهای بالقوه آمادگی راهربدی هم از لحاظ تجربه و روند نامزدی و هم از لحاظ چالش جلب بنابراین،  

 هاست. های سیاسی و یا حضور و ایجاد ائتالفحامیت جریان

 قانون: ۱گام 

ست.   صحنه انتخابات ا شام در  ضور  سنت قانون، الزام اولیه ح شوندگان مندرج در قانون انتخابات های مربوط به انتخاببخشدان

ــتا و همین ــهر و روس ــوراهای ش ـهش ــایر بندها و تبرصـ های اجرایی و تئمطالعه کنید. با ترکیب وظایف هی های این قانون را به دقتطور س

 شود. است که تخلف در قانون انتخابات محسوب می های نظارت آشنا شوید و بدانید که چه مواردیتئهی

 جریانات سیاسی: ۲گام 

سیاسی باید چند عامل کلیدی را در نظر داشت. برخی از این عوامل مهم عبارتند از قوانین مربوط   در تحلیل وضعیتی برای کمپین 

به صـــالحیت و انتخاب نامزدها، فرایند انتخاب نامزدها در جریانات ســـیاســـی، و واقعیات عملی (در مقابل آن چه که باید بنا به قوانین و 

 رات اتفاق بیفتد). مقر 

 مجلس و شوراها در شهرها 

 مرحله اول: شناسایی 

سایی طیف  ستقل در های فعال همشنا صورت م سیاری از افراد به  ست. ب صلی و اولیه ا شام در حوزه انتخابیه از مباحث ا سو با 

سیاسی دارید و یا همچنین ه یکی از طیفشوند، اما اگر احساس نزدیکی بکنند و حتی پیروز انتخابات میهای محلی رشکت میانتخابات های 

های ســیاســی خود را ابتدا ســنجیده و برآوردی نزدیک از افکار و مند هســتید که در لیســت احزاب ســیاســی قرار گیرید، باید دیدگاهعالقه

قانع به حامیت از خود کنید. ورود به های سیاسی به دست آورید که بتوانید رهربان و منایندگان آن جریان سیاسی را های خود با جریاندیدگاه

سی  سیا شکیالت و تفکر  سبت به این ت شام ن سی باید به تعهد  سیا سی یک اقدام تعهدآمیز بوده و رهربان و منایندگان جریانات  سیا شکیالت  ت

شوند. طبعا هامن شناسایی میطور که طیفپس از پیروزی مطمنئ  سیاسی را  شناسایی کرده و کنید، باید رهربان و منایندگانهای   آن جریان را 

 های قبل از زمان انتخابات آغاز شود. گیری با آنان را نیز بیابید. این فرآیند باید از ماههای مطمنئ و مورد اعتامد ارتباطراه
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 مرحله دوم: برآورد 

شه باید قابلیتپیش از هر مذاکره  سیل طرفای، همی شود. قبل از دیدار با منایندگان ها، مزایا و پتان سنجیده و برآورد  های مذاکره، 

 های خود را تهیه کنید. های سیاسی، برآوردی از داشتهطیف

 مرحله سوم: مذاکره 

 اید، وارد مذاکره وســیاســی که از قبل انتخاب و شــناســایی کردهاکنون وقت آن اســت که برای گفتگو با رهربان و منایندگان جریان  

شدن از منافع این توافق مشرتک برای طرفین است. جریانات مندهای مذاکره اهمیت دارد، میزان بهرهگفتگو شوید. آنچه که همیشه برای طرف

ه بدانند پیروزی آنها بسیار حتمی است و پس از پیروزی، گذاری معنوی و حتی مادی داشته باشند کخواهند بر روی افرادی رسمایهسیاسی می

سیاسی هستند. لذا قوی بودن کمپین و برنامهمتعهد به اجرای برنامه شام و نیز بهرههای آن جریان  شام از منابع مادی و غیرمادی، های  مندی 

 ترین ابزار شام برای مذاکره و متقاعد کردن آنان است.مهم

 تحلیل نهایی : ۳گام 

سخ دهید که با توجه به رشایط قانونی کشور و رشایط داخلی در طیف  سوال پا سی، چقدر شام در این مرحله باید به این  سیا های 

 احتامل دارد به عنوان نامزد مورد حامیت یک طیف انتخاب شوید؟

 رقبا: ۴گام 

شوید. بالطبع در ایمی  شورای اسالمی نامزد  شناخت خوبی نسبت به خواهید برای منایندگی مجلس و یا  ن رقابت تنها نیستید. باید 

شیدرقبا و برنامه شته با شان دا شعارهای ضعف رقبا به ما کمک می ها و  سنجش نقاط قوت و  شعارها و ( کند تا بتوانیم طی دوران کمپین، از 

 ها منظور کنیم.)شان را در برنامهقدرتهای خود، نقاط دادن نقاط ضعف آنها در برنامههایی استفاده کنیم که ضمن پوششریزیبرنامه

 هاتحلیل ائتالف: ۵گام 

تواند ائتالف بین چند نامزد شـــود، میهایی که در یک حوزه انتخابیه برای دو کرســـی منایندگی و بیشـــرت برگزار میدر انتخابات 

ام های انتخاباتی را داشته است؟ در صورتی که پاسخ شفهای گذشته، حوزه انتخابیه شام، تجربه داشنت ائتال انتخاباتی شکل بگیرد. آیا در دوره

 (ها) چهها توانســتند به کرســی موردنظر خود دســت یابند؟ علت موفقیت آن ائتالفمثبت اســت، چه تعداد از اعضــای هر کدام از آن ائتالف

شام ائتالف(ها) چه بود؟ میزان استقبال مردم از نامزدها در لیست علت ناکامی آن ائتالف بود؟ شیوه ائتالفی در حوزه انتخابیه  ها چه بود؟ آیا 

 برای مردم مورد قبول واقع شده است؟
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 تحلیل نهایی : ۶گام 

شام کمک می  ساس آن هنگام مذاکره و گفتگو با منایندگان احزاب متام پنج گام قبلی به  سنجیده و بر ا کند تا خود و کمپین خود را 

زدهای انتخاباتی برای ایجاد یک ائتالف از ظرفیت و توان خود و ظرفیت و توان آنان آگاهی کامل پیدا کنید. نقاط ها و نیز دیگر نامو تشـــکل

 ریزی کمپین، بخشی را برای رفع آن در نظر بگیرید. های قبلی را لیست کرده در برنامهضعف خود در پرسش

ف برای رسیدن به یک هد های سیاسی است، نیروها و گروهمدت یک اتحاد کوتاه و یا بلند ائتالف چیست؟ به بیانی ساده، ائتالف،  

ستاهایی که تعداد کرسی شهرها و رو شرتک. در  ست، امکان ایجاد ائتالفم شرت ا های انتخاباتی وجود دارد. افراد با های موجود از عدد یک بی

 ا تجمیع و میزان خروجی کمپین خود را کاهش دهند. کردن با یکدیگر، منابع خود ر توانند با ائتالفهای نزدیک به هم، میسالیق و دیدگاه

  مزایا:

 …)های مالی (محل ستاد، پذیرایی، تبلیغات و شدن هزینهرسشکن

 افزایش میزان دسرتسی به منابع مادی و غیرمادی

 افزایش میزان دسرتسی به منابع انسانی

 ی حامیان دیگر نامزدان در ائتالف شام)أ دهندگان بالقوه (به دلیل جذب بخشی از ر یأ افزایش تعداد ر 

 های میزبانیافزایش تعداد مکان

ستم ر  سی ستفاده از  ستم (بدین معنی که هنگامیی ائتالفی أ ا سی شد، و در  شته با شام به او متایل دا که حامیان نامزد هم ائتالف 

 یابد)ی شام افزایش میأ ی دهد، خود به خود رسانه ر أ ائتالفی به کل نامزدهای لیست ائتالف ر  

 دهندگان به دلیل افزایش منابع مالی و انسانییأ گیری با ر های ارتباطتنوع در دسرتسی به شیوه

 دهندگانیأ ثیر روانی مثبت بر جامعه ر أ ت

 معایب: 

 دهندگانیأ های ارتباط با ر وهاحتامل عدم هامهنگی در اتخاذ شی

 احتامل تفاوت سلیقه در مبانی اولیه ائتالف و شعارها

 احتامل بروز تفرقه هنگام انتخاب رئیس کمپین و دیگر اعضای اصلی کمپین
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ـــت از ر  ـــای ائتالف در درخواس دادن به دیگر نامزدهای یأ دهندگان حامی یک نامزد برای ر یأ احتامل عدم اطمینان به دیگر اعض

 ائتالف موجود در لیست 

 یوه توزیع اقالم تبلیغاتی احتامل عدم رضایت از ش

 مین منابعأ امل بروز اختالف در هنگام تاحت

 رشایط و ضوابط

برای ایجاد و ورود به یک کمپین، نیازمند این مهم هســتید که ضــوابطی برای آن تعیین و یا تابع رشایط خاصــی وارد یک کمپین  .۱ 

 ائتالفی بشوید.  

 انتخابات برابر باشد.های موجود برای آن تعداد اعضای ائتالف باید دقیقا با تعداد کرسی .۲ 

 یید و تفاهم همه اعضا باشد.أمدیر کمپین و مدیر مالی باید مورد ت .۳ 

ــئولیت .۴  ــتقیم نامزدها متام مس ــط مدیر کمپین و بدون دخالت مس ــقف آن باید توس های مربوط به بودجه موردنیاز و افزایش س

 تعیین شود. 

 …دهندگان، مکان ستاد، و یأ گیری با ر های ارتباطرو برای موضوع بودجه، شیوهپیشهر نامزد باید برنامه خود را برای انتخابات . ۵ 

 باشد.ای داشتهشدهپیشنهادات نوشته 

 ت حل اختالف تعیین شوند.أ تی متشکل از سه نفر که مورد تفاهم همه نامزدهای ائتالف هستند به عنوان هیأ هی .۶ 

 به عنوان کمیته هامهنگی و امور میدانی و اجرایی داشته باشند. ایای را در کمیتههمه نامزدها مناینده. ۷ 

 اند، عمل کنند.اندازی ائتالف دادهمین منابع در ابتدای راهأ نامزدها باید به تعهدی که نسبت به ت .۸ 

قبل از ورود به هر ائتالف، از کیفیت دیگر اعضـــای ائتالف آگاهی یابید، چرا که خروج در میانه کمپین آثار منفی برای شـــام و  .۹ 

 دیگر اعضای کمپین ائتالفی به همراه خواهد داشت. 

و با پوشش حداکرثی از  های سنی متنوعآل، کمپینی خواهد بود متشکل از هر دو جنسیت مرد و زن در ردهکمپین ائتالفی ایده .۱۰ 

 های مذهبی، اما با سطح سواد متناسباقوام و اقلیت 

 وجود یک تفکر سیاسی مشرتک .۱۱ 

 و تالش در جهت باال بردن متامی اعضای ائتالف داشنت حس همکاری و اعتامد متقابل .۱۲ 
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 تحقیقات: ۱گام 

 برای ایجاد یک ائتالف، نیازمند تحقیقات اولیه هستید. این موارد موردنیاز است:

  .مشی سیاسی هستید لیستی از نامزدهای بالقوه که در یک خط

 ی اختصاصی هر کدام از نامزدهای موردنظر برای ائتالفأ زان حوزه ر شناسایی می

 ود پیرامون هر نامزد موردنظر برای ائتالفتخمین حدودی از میزان منابع موج

 ر برای ائتالفنقاط قوت و ضعف هر نامزد موردنظ

 امزد موردنظر برای ائتالفمیزان محبوبیت ن

 

 انتخاب: ۲گام 

بر اســاس معیارهایی که در گام اول گفته شــد، باید نامزد و یا نامزدهایی را انتخاب کنید. معیار اصــلی برای انتخاب اعضــای ائتالف،  

سطح پوشش حوزه ر  شرتین میزان  شیوهیأ بی ست. بدین معنی که به  سطح از متای افراد در ائتالف را انتخاب دهندگان ا شرتین  ایل کنید که بی

 دهندگان به لیست خود را، در اختیار داشته باشید. یأ ر 

 

 مذاکره: ۳گام 

 حال که افراد موردنظر را انتخاب کردید، باید خود را برای مذاکره آماده کنید. دو راه برای مذاکره پیش رو دارید:

شام به عنوان نامزد انتخاباتی با دیگر نامزدهای لیست موردنظر خود ارتباط گرفته و دیدگاه  مذاکره مستقیم: در این روش خود 

 کنید.می خود مبنی بر ایجاد ائتالف را با آنان مطرح

رد گیرد. آن فشــده، این وظیفه را برعهده میدر این شــیوه، فردی معتمد، معترب، نزدیک به شــام، و شــناخته مذاکره غیرمســتقیم:

ت از او بخواهید که مدیریت کل کمپین را برعهده گیرد. لذا باید خود، محوریت کار را برعهده بگیرد و حتی ممکن اســــت در نهای معتمد،

هنگام انتخاب این فرد، شــخصــی را در نظر بگیرید که هم از مقبولیت نســبی نزد دیگر اعضــای احتاملی ائتالف برخوردار باشــد و هم توانایی 

 مدیریت کل این پروسه را داشته باشد. 

شام به عنوان نامزد بالقوه برای ورود به یک ائتالف ان  شته اما شدهتخابدر این بخش  ست ندا شام محوریت ایجاد آن را در د اید. 

های ســیاســی برای پیوســنت شــام به یک کمپین ائتالفی، وارد نظر مثبتی در باب حضــور در کمپین ائتالفی را دارید. هنگامی که افراد و یا جناح

 شوند.مذاکره می

 هامن معیارهایی که برای همکاری با نامزدهای احتاملی در بخش قبل مورد توجه قرار دادید را، در این ائتالف نیز مورد توجه قرار دهید.  
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پیش از دادن هرگونه پاســـخ مثبت یا منفی، شـــام نیازمند انجام تحقیقات هســـتید. همه موارد تحقیقات مربوط به گام اول بخش ایجاد  

 افراد این ائتالف نیز انجام دهید.  ائتالف را برای

تحقق  هدر کنار ابراز متایل به ورود به ائتالف، معیارهای خود را برای پیوسنت به این ائتالف بیان کنید. این معیارها باید مواردی باشد که ب 

ـــام برای تحقق ایدهایده ـــام برای کار کمپین، کمک کند. کمپین ائتالفی باید به ش ـــعارهای ش ا و افکارتان، کمک کند و نه اینکه هها و ش

 مانعی برای تحقق آنان باشد.

 ای عملی و دقیق برای هر بخش به شام ارائه دهند. از ساختار مالی و تبلیغاتی کمپین اطمینان حاصل کرده و از آنان بخواهید که برنامه 

 ای. بروز اختالف میان نامزدها طی دوران کمپین، رضبهاز میزان همدلی، اعتامد و نزدیکی متام نامزدهای ائتالف، اطمینان حاصـــل کنید 

 جربان ناپذیر خواهد بود. 

ای امین برای هر نامزد و مواردی از این دســـت ت حل اختالف و دارا بودن منایندهأ متام معیارهایی که برای کار ائتالفی همچون وجود هی 

 را در نظر بگیرید. 

های ســیاســی رصفا در کســب کرســی انتخاباتی نیســت. بلکه به تعهدات خود برای ورود به این ائتالف را جویا شــوید. اهداف جریان 

 ها و تعهدات متقابل آگاهی یافت. اندیشند. لذا باید از قبل از میزان خواستهتر و همکاری متقابل میهای بلند مدتدوره

ست که بر آن وضع مینامهنی و آیینهای هر کمپین ائتالفی، قانو ترین بخشاز مهم  سی ای ا سیا شود. تعدد افراد و منافع فردی و 

ــد. لذا نگارش قوانین و مقررات مورد تواند نزدیکهر نامزد، آنقدر قوی و قدرمتند اســت که می ترین ارتباطات و تعهدات را نیز به چالش بکش

 مهمرتین امورات است. توافق و قابل اجرا برای همه نامزدهای احتاملی ائتالف، از

شام کمک می  لیغاتی خود و های تبکند که با کمرتین نگرانی نسبت به مشکالت درونی کمپین ائتالفی، نگاه به برنامهاین قوانین به 

 ها و دیگر امورات داشته باشید. سخرنانی

 

 

  



7	|	 های ائتالفیراهکارهای تشکیل و ورود به لیست 	
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