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های انتخابی ارتباطی ها و تعهد افراد در سمممممممتکیفیت هر نوع نظام دموکراتیک در حکومت، با توانایی

های مبتنی یرند، دولتهای جمعیتی همواره در حال تغیو ویژگی مسممتقیم دارد. از آنجا که جوام ، اقتدممادها

های متفاوت و تجدید قوا نیاز دارند. برای این کار باید بر نمایندگی همواره به نوآوری در نظرات، دیدگاه

داری مشممممممارکت افراد جدیدی در انتخابات شممممممرکت کنند و به ننوان نامزد و مقامات منتخب، در حکومت

 داشته باشند. 

کند و نمود این تغییر و ید قوا، تغییر، یا شمروع دوباره را ایجاب میای اسمت که تجدگاه جو سمیاسمی به گونه

های سیاسی شروع دوباره معموال ورود افراد جدید در سمت رهبری سیاسی است. در این شرایط، جریان

کنند که شممرونی دوباره را در نهن دارند، برای احیای مشممرونیت دود، نامزدها و رهبرانی را معرفی می

های کشند. گاه این شکستهای احتمالی گذشته را به دوش نمیر مسئولیت تدمیمات و شکستیا صرفا با

کننده برای ورود نامزدان انتخاباتی مسممممتقل و جدید به نرصمممه اسممممت تحریک احتمالی گذشممممته، دود ناملی

ی و های سممیاسممی در کشممور و چه به صممورت مسممتقل، نیازمند دودسممنجانتخابات. افراد چه در سممایه جریان

 تحلیل وضعیت انتخابات هستند. 

 اما ورود به فهرسمممت نامزدهای یک جریان سمممیاسمممی، یا ایجاد و ورود به یک ائتالف انتخاباتی، یا انتخاب

شدن به ننوان نامزد رسمی از سوی گروه یا یک جریان سیاسی با قابلیت برنده شدن در انتخابات در حرف 
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های نمایندگی مجلس و یا شورای شهر و روستا در همه کشور آسان اما در نمل دشوار است. تعداد کرسی

ها را در ادتیار ها وجود دارد، و کسممانی که کرسممیمحدود اسممت و اغلب رقابت شممدیدی برای کسممب کرسممی

 دارند معموال قدد ترک سمت دود را ندارند. 

تجربه و روند نامزدی و  دهای بالقوه آمادگی راهبردی هم از لحاظبنابراین، یکی از نکات مهم برای نامز

های هاسمممت. اگرچه جریانهای سمممیاسمممی و یا حامممور و ایجاد ائتالفهم از لحاظ چالش جلب حمایت جریان

های ائتالفی حمایت نکنند، اما در شممهرهای سممیاسممی در روسممتاها و شممهرهای کوچک ممکن اسممت از لیسممت

ین موضممموع متفاوت اسمممت. شمممهرهای بزرگ نرصمممه حامممور فعالیت احزاب و شمممهرها، ابزرگ و کالن

سی از طریق لیستجریان سیا های قرار گرفتن در هاست. لذا فراگیری مهارتهای انتخاباتی و ائتالفهای 

 یابد. اهمیت می ،های جناحیلیست احزاب و ائتالف

 وضونات این درس نبارتند از:در این درس با مراحل آمادگی در این زمینه آشنا دواهید شد. م

 آمادگی برای نامزد شدن  :خودسنجی  .۱

 رو های پیشچالش :تحلیل وضعیتی  .۲

 ها شناسایی موان  و فرصت :ترسیم قدرت  .۳

 ایجاد ائتالف و ورود به ائتالف یک جریان سیاسی  .۴
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آیا به دنبال تغییر و بهبود شممرایط شممهر و روسممتای دود هسممتیدع یا به ننوان یک زن، دنبال این هسممتید که 

 یی را افزایش دهیدعهای سیاسی و اجرامیزان حاور زنان در نرصه

بر اسممت. این به هر دلیل که قدممد نامزدی در انتخابات را دارید، بدانید که نامزد شممدن، کاری مهم و انر ی

بخش انگیز و انر یتواند هیجانکار به اراده قوی، انگیزه و شمممممجانت نیاز دارد. اگر چه کار در کمیین می

شممان به دهندگان را بر حسممب تمایلیأانگیز اسممت، چرا که ربرانگیز و تفرقهباشممد، اما از سمموی دیگر چالش

   کند. بندی مینامزدها، تفکیک و وادار به جناح

رو است. برای شروع کار جهت های پیشیکی از موضونات بسیار مهم برای موفقیت آمادگی برای چالش

دهی کمیین انتخاباتی، از نارزیابی وضمعیت فعلی دود و کارهای الزم در آینده برای جلب حمایت و سمازما

 آزمون دودسنجی زیر استفاده کنید. 

آید فهرستی است از کارهایی که باید برای نامزد شدن انجام دهید. در هر مورد، با توجه آن چه در ادامه می

 )کار تکمیل شده است( در نظر بگیرید.  سهام( تا )هنوز شروع نکرده یکای از به میزان آمادگی دود نمره



7 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

فرض ما انتخابات شمممممورای شمممممهر و در تمامی مواردی که درباره ائتالف صمممممحبت شمممممده، پیش تبصرررررر :

روستاست که تعداد نامزدهای انتخاباتی از یک نفر بیشتر بوده و قابلیت ایجاد ائتالف انتخاباتی وجود دارد. 

الف نیز مفهوم گاها در شممهرهای بزرگ که بیش از یک کرسممی در مجلس شممورای اسممالمی دارد، مقوله ائت

 دواهد داشت. 

  ارزیابی کّمی ۱گام : 

 دواهم نامزد شوم.دانم چرا می. می1

۱ ۲ ۳ 

 دانممی دانمتقریبا می دانمنمی

  

 ام.. اهدافم را برای بعد از انتخاب شدن مشخص کرده2

۱ ۲ ۳ 

 اممشخص کرده در دست انجام امهنوز مشخص نکرده

 

 اجتمانی، اقتدادی، و جمعیتی ناحیه موردنظر دود را برای نامزدی توصیف کنم.توانم دقیقا تفکیک . می3

۱ ۲ ۳ 

 توانمکامال می توانمتقریبا می توانمهنوز نمی
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 توانم برای کمک مالی با آنها تماس بگیرم.نفر دارم که می 10. لیستی از دست کم ۴

۱ ۲ ۳ 

 دارم در دست انجام هنوز ندارم

 

 ام.تهیه کرده نویسی را برای بودجهنامزدی را برآورد کرده و پیشهای . هزینه۵

۱ ۲ ۳ 

 امبرآورد کرده در دست انجام امبرآورد نکرده

 

 ام.های اجتمانی ارتباط برقرار کرده. با مطبونات و رسانه۶

۱ ۲ ۳ 

 امبرقرار کرده در دست انجام امارتباط برقرار نکرده

 

 ام.شان ارزیابی کردهدود را از لحاظ تعداد آرا و مناب  مالی. مخالفان احتمالی 7

۱ ۲ ۳ 

 امارزیابی کرده در دست انجام امهنوز ارزیابی نکرده
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 ام.دهندگان ناحیه موردنظر را ارزیابی کرده. وضعیت رأی8

۱ ۲ ۳ 

 امارزیابی کرده در دست انجام امهنوز ارزیابی نکرده

 

ام آیا این میزان رأی برای انتخاب شدن کافی ناحیه را محاسبه کرده و مشخص کرده. تعداد آرا در این 9

 است یا دیر.

۱ ۲ ۳ 

 اممشخص کرده در دست انجام امهنوز مشخص نکرده

 

 ام.های احتمالی مالی، شخدی، یا قانونی پس از نامزدی رسیدگی کرده. به چالش10

۱ ۲ ۳ 

 امرسیدگی کرده انجامدر دست  امهنوز رسیدگی نکرده

 

 ام.های دود( را به شکلی دقیق نوشتهای، و ویژگیهای شخدی و حرفهنامه دود )شرح تجربه. زندگی11

۱ ۲ ۳ 

 امکامل نوشته در دست انجام امهنوز ننوشته
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 ام.دهندگان در نظر گرفته. زمانی را برای ارتباط و تماس با رأی12

۱ ۲ ۳ 

 امدر نظر گرفته در دست انجام امدر نظر نگرفته

 

 . از قوانین و مقررات مؤثر بر انتخابات اطالع دارم.13

۱ ۲ ۳ 

 اطالع کامل دارم تا حدودی اطالع ندارم

 

 شده هستم، و با جامعه محلی ارتباط دوبی دارم.. در این ناحیه طرفداران زیادی دارم، شنادته1۴

۱ ۲ ۳ 

 کامل تا حدودی به هیچ وجه

 

 دهندگان این ناحیه دارم.. پیامی جالب توجه و مهم برای رأی1۵

۱ ۲ ۳ 

 دارم در دست تنظیم ندارم
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گیرندگان اصممممملی در جریان سمممممیاسمممممی نزدیک به تفکر دود ارتباط کاری نزدیکی ایجاد . با تدممممممیم1۶

 ام.کرده

۱ ۲ ۳ 

 امایجاد کرده در دست انجام امهنوز ایجاد نکرده

 

شممده در شممهرتروسممتا برای حمایت از دود از فعاالن را از میان مردم نادی و افراد شممنادته. تعدادی 17

 ام.دهی کردهسازمان

۱ ۲ ۳ 

 امسازماندهی کرده در دست انجام امهنوز سازماندهی نکرده

 

نامزدی در ها را از تعهد زمانی دود و مشکالت احتمالی ناشی از ام تا آنام صحبت کرده. با دانواده18

 اند.ام حمایت کردهام از نامزدیزمینه زندگی دانوادگی و ددوصی مطل  کنم و اناای دانواده

۱ ۲ ۳ 

 کامل مطل  و حمایتشان را دارم امتا حدودی گفته امهنوز صحبت نکرده

 

 ام و آمادگی کافی دارم.دهندگان آموزش دیده. در زمینه سخنرانی نمومی و ارتباط با رأی19

۱ ۲ ۳ 

 کامال تا حدودی دیر
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 ام.های کلیدی کمیین دود، افرادی را در نظر گرفته. برای بخش21

۱ ۲ ۳ 

 همه را در نظر گرفتم تنها تعدادی را امنگرفته

 

های زنان در سمممطه شمممهرتروسمممتا را برای تامین مناب  انسمممانی و ها و دورهمی. اطالناتی از محفل22

 ام.مالی، گردآوری کرده

۱ ۲ ۳ 

 گردآوری کردم در دست انجام امنکرده

 

 ام.ثیرگذار محلی تهیه کردهأسفیدان محلی و افراد ت. لیستی از ریش23

۱ ۲ ۳ 

 کامل در دست انجام امهنوز تهیه نکرده

 

 . گروهی از مشاوران قابل انتماد را در ادتیار دارم.20

۱ ۲ ۳ 

 کامال دارم تعدادی دارم ندارم
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 ام.های گذشته با هم ائتالف تشکیل داده بودند را تهیه کردهلیستی از افرادی که در دوره. 2۴

۱ ۲ ۳ 

 کامل در دست انجام امهنوز تهیه نکرده

 

اند را شناسایی و با مدیران های قبلی ائتالف انتخاباتی را ایجاد کردههای سیاسی که در دوره. جریان2۵

 ام.کردهمحلی آنان ارتباط گیری 

۱ ۲ ۳ 

 کامل در دست انجام امهنوز شناسایی نکرده

 

 ام.. )برای انتخابات شورا( لیستی از نامزدهای احتمالی که ارتباط نزدیکی با آنان دارم را تهیه کرده2۶

۱ ۲ ۳ 

 امکامل تهیه کرده در دست انجام امهنوز تهیه نکرده
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  تحلیل کمی۲گام :  

بزنید و میزان آمادگی دود برای انتخابات را با توجه به نتیجه آزمون، در جدول زیر انداد فوق را جم  

 بسنجید:

 آمادگی مطلوب آمادگی نسبی بدون آمادگی

 ۷۸تا  ۶۶ ۶۵تا  ۴۶ ۴۵تا  2۶

 

 

  ارزیابی کیفی۳گام :  

 های زیر پاسخ دهید: با بیانی ساده اما کامل به پرسش

 دواهید نامزد شویدع چرا می .1

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 
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 بعد از انتخاب شدن، چه تجربه یا دیدگاه جدید، متفاوت، یا بهتری داریدع  .2

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

 

کرده یا  ارها کتوانید به سه مورد اشاره کنید که تدمیم دارید پس از انتخاب شدن بر روی آنآیا می .3

 ها را محقق سازیدعآن

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

 

 دواهد بودع چگونهعحاور شما در انتخابات به ننوان یک زن، آیا متفاوت  .4

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 
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  تحلیل کیفی۴گام :  

 سؤاالت فوق مرور کنید. آیا زبان و لحنی پاسخ سؤاالت های دود را به  سخ دادن به این  که برای پا

دواهید پس از انتخاب شممدن شممود یا به افرادی که میاید بیشممتر به دود شممما مربوط میانتخاب کرده

آیا دروجی  ،ها کنیدع به بیانی دیگرها ددمت کنید وتیا به منافعی که سمممممعی دارید ندمممممیب آنبه آن

وهای فردی دود را محقق کنید یا منافعی را به دواهید آرزهای شممما در باال این اسممت که مینوشممته

 جامعه و افراد در حوزه انتخابیه دود برسانیدع 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

 

 باالتر دواهد بود( میزان کیفی آن دهندگان برساند،یأهای شما مناف  بیشتری را به جامعه ر)هرچه پاسخ

 ثانیه یا کمتر وقت داشته باشید:  ۳۰اگر فقط 

 های دود در گام سممموم برای تشمممریه واضمممه و روشمممن دلیل نامزد شمممدن دود توانید از پاسمممخآیا می

 هایی را باید تغییر دهیدع استفاده کنیدع اگر پاسخ منفی است، چه قسمت

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 
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 توانید به رهبران جریان سیاسیتاناای دیگر ائتالف توضیه دهید ها میآیا با استفاده از این پاسخ

کندع ناوی از گروه ائتالفی دود انتخابزدی با امکان برنده شدنتکه چرا باید شما را به ننوان نام

 هایی را باید تغییر دهیدع اگر پاسخ منفی است، چه قسمت

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

 

 ستفاده از این پاسخآیا می ها به حامیان مالی بالقوه توضیه دهید که چرا باید به کمیین شما توانید با ا

 هایی را باید تغییر دهیدع کمک کنندع اگر پاسخ منفی است، چه قسمت

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

 

 شمممما حمایت کنندع دهندگان توضمممیه دهید چرا باید از توانید به رأیها میآیا با اسمممتفاده از این پاسمممخ

 هایی را باید تغییر دهیدع اگر پاسخ منفی است، چه قسمت

 

  



18 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

 :گام آخر  

ها الزمه های فردی اسمممت. داشمممتن بسمممیاری از این مهارتاز نیازهای نامزدی در انتخابات، داشمممتن مهارت

 های سیاسی است. دوام و موفقیت در فعالیت

های گذشممته دود، با مفاهیم زیر داریدع آیا تا به حال در فعالیت با نگاهی به لیسممت زیر، ببینید که آیا آشممنایی

 مورد زیر، تطابق دادع  10مواردی بوده که بتوان با 

 

ندم بهره بردن از موارد فوق، شممما را در مسممیر کمیین و هم نین پس از دوران انتخابات با مشممکل مواجه 

ظایف شخدی و مردمی در پس از انتخابات، باید به دواهد کرد. برای پیشبرد امور انتخاباتی و نیز انجام و

 همه موارد فوق آگاهی داشته باشید. 
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 رسد. پس از ارزیابی میزان آمادگی دود برای نامزد شدن، نوبت به تحلیل محیط رقابت انتخاباتی می

در تحلیل وضممعیتی برای کمیین سممیاسممی باید چند نامل کلیدی را در نظر داشممت. بردی از این نوامل مهم 

ربوط به صمممالحیت و انتخاب نامزدها، فرایند انتخاب نامزدها در جریانات سمممیاسمممی، و نبارتند از قوانین م

 واقعیات نملی )در مقابل آن چه که باید بنا به قوانین و مقررات اتفاق بیفتد(. 

 های انتخاباتی نیز دواهیم پردادت. هم نین در این بخش به موضوع تحلیل رقبا و نیز تحلیل ائتالف

 

  قانون  :۱گام 

دانستن قانون، الزمه اولیه حاور شما در صحنه انتخابات است. سواالت زیر را به صورت تمرین تکمیل 

 کرده و در نهایت آن را با قانون انتخابات مدوب، تمیز دهید. 
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 گویدع شمرایط رد یا احراز صمالحیت نامزدها قانون درباره افراد واجد شمرایط برای نامزدی چه می

 ...............................................................................................................................................................چیستع

 :سن .................................................................................................................................................................... 

 :تابعیت............................................................................................................................................................... 

  ایدع(که یکسال در آن حوزه انتخابیه زندگی کردهسکونت: ) آیا باید ثابت کنید......................................... 

............................................................................................................................................................................ 

 توانید برای دوران پس از انتخاب شدن، در آن حوزه انتخابیه ساکن شویدع(امکان سکونت: )آیا می 

............................................................................................................................................................................ 

 های دینی نام برده شممده در قانون اسمماسممی جمهوری اسممالمی ایران به لحاظ انتقادی، آیا جزو اقلیت

 ............................................................................................................................................................... هستیدع

  آیا سمت رسمی دولتی داریدع )آیا برای نامزدی در انتخابات، الزم است که از سمت و یا شغل دود

 .................................................................................................................................................. استعفاء دهیدع(
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 )درآمد یا وض  مالی )مثال، ندم ورشکستگی یا ندم تخلف مالی................................................................  

............................................................................................................................................................................ 

 د، در ایتحدیالت )آیا قانون حداقل سطه تحدیالتی برای شهر و یا روستایی که در آن کاندیدا شده

 ............................................................................................................................................ نظر گرفته استع(

 مان  از کاندیداتوری  ،روستا و شهر شوراهای انتخابات قانونهایی که در سابقه کیفری و یا فعالیت

 پیشینه یا محکومیت برای بازه زمانی مشخص یا در زمان نامعین(شما دواهد شد )مثال، ندم سوء

............................................................................................................................................................................ 

 یا ثبت نهآ یا کمک هزی یدع آ ید پردادت کن با باتی و نام به ننوان نامزد، مبلغی  ای برای امور انتخا

 ....................................................................................................................تبلیغاتی در قانون دیده شده استع

............................................................................................................................................................................ 

 های اجرایی اطالع داریدع مواردی وجود دارد که شما پیرامون ردصالحیت دود تأاز نملکرد هی

 ................................................................................................................................................نگران آن باشیدع

............................................................................................................................................................................ 

 آیا شرایط قانونی دیگری برای انالم نامزدی وجود داردع.......................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

 

شممموندگان، مندرر در قانون انتخابات شممموراهای های مربوط به انتخاببرای این گام، نه تنها بخش تبصرررر :

های های این قانون را نیز مطالعه کنید. با ترکیب وظایف هیاتشمممهر و روسمممتا  بلکه سمممایر بندها و تبدمممره

http://alef.ir/vdcdfk0fkyt0556.2a2y.html?175715
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نون انتخابات محسمموب های نظارت آشممنا شمموید و بدانید که چه مواردی اسممت که تخلف در قااجرایی و هیات

  شود. می

 

  جریانات سیاسی ۲گام : 

های انتخاباتی استفاده شود، از نناوین تشکیالتی و که از نناوین حزبی برای فعالیت در ایران بیشتر از آن

انتخابات مجالس گذشممممته و یا به طور  آید. درهای سممممیاسممممی سممممخن به میان میاسممممامی جریانات و ائتالف

های سیاسی بودند که در قالب ، طیف1392ت شورای شهر و روستا دوره قبل در سال مشخص، در انتخابا

گرا، به رقابت با یکدیگر پردادتند. زیرمجمونه هر دو فهرسممممممت اصممممممول طلب ودو گروه نمده اصممممممالح

هماهنی طلبان، تعداد زیادی حزب و تشممکل سممیاسممی به صممورت هماهنی و یا نیمهگرایان و اصممالحاصممول

 1فعالیت کردند. 

 

                                                                 

های محلی در ایران، البته هستند افرادی نیز بدون نزدیکی به جریانات سیاسی و به صورت مستقل در انتخابات شرکت در همه انتخابات 1

 .کنندمی
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 :در تهران 2در جریان انتخابات شورای شهر چهارم نمونه به طور

 

هاسمممت. در انتخابات بندی برای انتخابات شممموراها، بیشمممتر در شمممهرهای بزرگ و مراکز اسمممتاناین تقسمممیم

های تشکیالتی است. انتخاب افراد اکثرا دارر از این چهارچوبشوراها در شهرهای کوچک و روستاها، 

های سیاسی بر اساس محوریت نماینده فعلی آن شهر در مجلس و گروه مقابل آن و افراد بندیگاها این طیف

  گیرد. مستقل شکل می

در های جامعه ترین بسمممتر حامممور سمممیاسمممی همه طیفبا توجه به اینکه شممموراهای شمممهر و روسمممتا، وسمممی 

ثیرگذار بر انتخابات مجلس شورای اسالمی در نظر أای تزمینهتوان به ننوان پیشسیاست است، آن را می

گرفت. لذا اهمیت انتخابات شوراها، نه تنها در شهرهای بزرگ، که در شهرهای کوچک و روستاها نیز به 

                                                                 
 1۳۹2سال  2

آرایش جریان های سیاسی در انتخابات شورای شهر چهارم

اصولگرایان

نزدیک )طیف دولت 
(به احمدی نژاد

طیف جبهه پیشرفت و 
نزدیک به )عدالت 

(قالیباف

اصالح طلبان

حزب کارگزاران

حزب عدالت و توسعه

وزرای دولت 
اصالحات

http://didban.ir/fa/news/2851/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://didban.ir/fa/news/2851/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1
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اسمممت. البته این بدین معنا های مختلف برای جریان های سمممیاسمممی، مورد توجه قرار گرفته تدریج طی دوره

امور  ،که برای شمموراها در نظر گرفته شممده وظایفینیسممت که کارکرد شمموراها سممیاسممی اسممت. بر اسمماس 

و فعالیت انامممای شممموراهای شمممهر و روسمممتا، ددممموصممما در  3اجتمانی و فرهنگی در آن محوریت دارد

 کامال فرهنگی و اجتمانی است.  ،شهرهای کوچک و روستاها، بیشتر از آنکه سیاسی باشد

های فردی دود و آشمممنایی با جریانات سمممیاسمممی فعال در حوزه انتخابیه، از این رو، آگاهی داشمممتن از دیدگاه

 مطابق برنامه با جریانات سیاسی.  گامی اساسی است برای فعالیت تشکیالتی و

اش شمممناسمممایی و انتخاب این جریانات سمممیاسمممی، طی دوران پیش از انتخابات از طریق تشمممکیالتی که وظیفه

کنند تا های سممممراسممممری و محلی میهای انتخابیه اسممممت، اقدام به ایجاد ائتالفنامزدهای موردنظر در حوزه

با پیروزی در انتخ ند در دراز مدت و  باتبتوان باتا های ملی را فراهم های محلی، پیروزی دود در انتخا

 4کنند. 

هر گروه و جریان سمممممیاسمممممی روش دار دود را برای انتخاب نامزدهایش دارد. روند انتخاب نامزدها در 

محلی اسمممممت. به طور نمونه، سمممممازوکار انتخاب -های محلی در ایران بر نهده نخبگان سمممممیاسمممممیانتخابات

طلبان در دوره دهم مجلس شممممورای اسممممالمی در سممممال برای جریان سممممیاسممممی اصممممالح نامزدهای انتخاباتی

                                                                 
ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، برنامه -5در سه بند اصلی از وظایف شوراها آمده:  ۳

تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با  -6های ذیربط. هآموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگا

های تولید و توزیع و ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشتتادی و تاستتیا تیاونیاقدام در خصتتوص تشتتایل انجم  -7های ذیربط. هگاهماهنگی دستتت

 های ذیربط.مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه

که هنگامی ،به طور نمونه. یابدهای باالتر مفهوم میافراد مسمممئول در پسمممت بندی با درر تدمممویردر شمممهرها و روسمممتاهای کوچک این طیف 4

دهندگان پیرامون یأبرای انتقال پیام دود به ر ،شودشخدی نزدیک به یک تفکر و جریان سیاسی برای انتخابات مجلس و یا شوراها نامزد می

جمهور و یا نمایندگان فعلی و یا ادوار مجلس در تبلیغات دود سمممای ؤاز روش درر نکس یکی از ر ،وابسمممتگی سمممیاسمممی و دیگاه جناحی دود

 .کنداستفاده می

http://hamshahrionline.ir/details/20548
http://hamshahrionline.ir/details/20548
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نفر به  12طلب به ننوان شمممورای راهبردی ایجاد که این چهره اصمممالح 12، بدین صمممورت بود که 139۴

 نفره را تشکیل دادند. 100ای حلقه همراه رابطین ملی در هر استان

 

برای هر اسممتان پردادت. « رابطین ملی»گام اجرایی به تعیین  این شممورای راهبردی انتخابات در نخسممتین 

این رابطین ملی که به تناسممب وسممعت و جمعیت هر اسممتان تعدادشممان تعیین شممده بودند به شممناسممایی فعاالن 

های موجه غیرحزبی پردادتند. هم نین احزابی که در طلب و چهرهحزبی، مدیران اجرایی سممممابق اصممممالح

توانستند نمایندگان دود را به رابطین معرفی کنند. با تشکیل شوراهای استانی اشتند، میها نمایندگی داستان

طلبان در هر اسممممتان آغاز شممممد. سممممیس در هر حوزه انتخابیه، در فرآیند انتخاب نامزدهای اصمممملی اصممممالح

گرفت و گیری دادلی میان فعالین هر حوزه انجام مییأصممممورت وجود چند نامزد نزدیک به این جریان، ر

ی را در انتخابات دادلی به دسممممممت آورده بود، توسممممممط رابطین ملی به أدر نهایت، نامزدی که بیشممممممترین ر

یید شممممورا افراد به ننوان نامزد أنهایت با تطلبان اسممممت معرفی، و در شممممورای راهبردی انتخابات اصممممالح

 شدند. اصلی مورد حمایت آن جریان مشخص می
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گرایان در دوره دهم کرسی تهران برای جریان سیاسی اصول 30ای انتخاباتی اما سازوکار انتخاب نامزده

گرا های اصولنفره از همه جریان 22جمعی ، بدین صورت بود که 139۴مجلس شورای اسالمی در سال 

با محوریت روحانیون سممرشممناس آن جریان تشممکیل شممد. سممیس در جلسممه اول شممورای ائتالف، کارگروهی 

ان با دعوت از ها که متشکل از هفت نفر ایجاد شد. سپس این جریسی وضعیت نامزدبرای رسیدگی و برر

هایی را به تصویب رساند. به گی، اجتمانی و مذهبی، شادده، ضابطه و معیارهنتشکل سیاسی، فر ۵۰

ها مبارزه با اسااااتکبار، ساااااده زیمااااتی، مردمی بودن بوده اساااات.  س ت یه این طور نمونه این شااااا صااااه

نفر انتخاب شود.  ۳۰ ،نفر ۱۹۸شود از بین این شود که مقرر مینفره ت یه می ۱۹۸یک لیمت  ،هاشا صه

نفر بوده  12۴نام کرده بودند. این لیست شامل لیست دومی نیز تهیه می شود که افراد برای آن ثبت همچنین

نظرسنجی شده و در نهایت یک لیست  ،نفره 12۴و  198است. در شورای مرکزی ائتالف و از دو لیست 

این  ،ایمنفره تهیه شممده بود. در باب تنوع در لیسممت که در بخشممی از این جزوه درباره آن صممحبت کرده 77

یاسممممممی جریان اینکه چند اقتدممممممماددان، چند فرد فرهنگی و »چنین رویکردی را در پیش گرفته بود:  سمممممم

گیرد. نفره شممکل می ۵۴سممت بر این اسمماس یک لی .«اجتمانی، چند دانم و چند نالم مذهبی در لیسممت باشممند

گیری شده بود. هر شخدی یأنفره به شورای اصلی ائتالف رفته و در آنجا برای هر کدام ر ۵۴این لیست 

نفر که  ۴عالوه نفره به 29ماند. این شممورا به لیسممتی در کمیته ائتالف می ،آوردهی را به دسممت میأر 3که 

رسممیده بود. در نهایت مجددا این تشممکیالت پس از چند جلسممه به  ،عنوان ذ یره در نظر گرفته شااده بودندبه

 «منجر به مشممکالت»ای هم برای لیسممت گذاشممته نشممد چرا که نفره رسممیده و دیگر ندیره 30لیسممت نهایی 

 .5استشدهمی

                                                                 
 dC6https://goo.gl/GgL  -گرایا  از اعضای ائتالف اصول -مصاحبه حسی  فدایی  5

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/12/01/1006244/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/12/01/1006244/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/12/01/1006244/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/12/01/1006244/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/12/01/1006244/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://goo.gl/GgL6dC
https://goo.gl/GgL6dC
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 های محلی در ایران است. های گزینش نامزدهای انتخاباتی در انتخاباتاین یکی از شیوه

هر سممممازوکاری برای انتخاب نامزدها مزایا و معایب دار دود را دارد، اما نکته مهم برای افرادی که به 

 دنبال نامزدی و کسب کرسی هستند آشنایی با این سازوکار است. 

با توجه به اینکه شممممیوه انتخابی فوق لزوما در انتخابات شمممموراها برای شممممهرهای کوچک و روسممممتاها پیاده

  کنیم. ، در این بخش فقط به موضوع انتخابات مجلس و شوراها در شهرها اشاره میشودسازی نمی

 

o مجلس و شوراها در شهرها 

 مرحله اول: شناسایی 

سو با شما در حوزه انتخابیه از مباحث اصلی و اولیه است. بسیاری از افراد به های فعال همشناسایی طیف

شمموند، اما اگر احسمماس کنند و حتی پیروز انتخابات میهای محلی شممرکت میصممورت مسممتقل در انتخابات
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سیاسی قرار مند هستید که در لیست احزاب های سیاسی دارید و یا هم نین نالقهنزدیکی به یکی از طیف

های دود با های سممممممیاسممممممی دود را ابتدا سممممممنجیده و برآوردی نزدیک از افکار و دیدگاهباید دیدگاه ،گیرید

های سممیاسممی به دسممت آورید که بتوانید رهبران و نمایندگان آن جریان سممیاسممی را قان  به حمایت از جریان

یک اقدام تعهدآمیز بوده و رهبران و کنید. به این نکته توجه کنید که ورود به تشممممممکیالت سممممممیاسممممممی  دود

نمایندگان جریانات سیاسی باید به تعهد شما نسبت به این تشکیالت و تفکر سیاسی پس از پیروزی مطمئن 

کنید، باید رهبران و نمایندگان آن جریان را های سمممیاسمممی را شمممناسمممایی میطور که طیفشممموند. طبعا همان

 گیری با آنان را نیز بیابید. انتماد ارتباطهای مطمئن و مورد شناسایی کرده و راه

 های قبل از زمان انتخابات آغاز شود. این فرآیند باید از ماه

 

 تمرین: 

 شودع انجام میچگونه گیری برای انتخاب نامزدها در جریان سیاسی مدنظر شما تدمیم .1

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

 

انتخابات فکر کنید.  های دود برای نامزدی و رسممممممیدن به جایگاهی با قابلیت پیروزی دربه آرمان .2

گیری دود در انتخاب شمممممدن یا انتخاب نشمممممدن شمممممما تأثیر دواهند داشمممممت افرادی را که با تدممممممیم

 مشخص کنید. آیا از حمایت این افراد بردوردار هستیدع 
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 حاضر از حمایت این افراد برخوردارم؟ آیا در حال گیرندگان اصلیتصمیم
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 مرحله دوم: برآورد 

های مذاکره، سنجیده و برآورد شود. قبل ها، مزایا و پتانسیل طرفای، همیشه باید قابلیتپیش از هر مذاکره

تهیه این برآورد، های دود را تهیه کنید. برای های سمممیاسمممی، برآوردی از داشمممتهاز دیدار با نمایندگان طیف

 تمرین زیر را انجام دهید:

اید، و نیز با توجه به آن ه که از دود های گذشممممممته دوانده و آمودتهبا توجه به آن ه که در درس تمرین:

 االت پاسخ دهید:ؤشنادت دارید به این س

 هدف شما از شرکت در انتخابات چیستع .1

 در کشور استعدیدگاه سیاسی شما نزدیک به چه جریان سیاسی  .2

 های سیاسی فعال در حوزه انتخابیه دود شنادت داریدعچه میزان درباره طیف .3

 کنید که به این جریان سیاسی و سادتار فکری، نزدیک هستیدعچرا فکر می .۴

 ای برای کمک به این تفکر سیاسی در پس از انتخابات داریدعچه برنامه .۵

 های کالن این جریان سیاسی تا چه حد استعسیاستگامی با میزان تعهد شما برای هم .۶

 بریدعاندازی کمیین دود بهره میاز چه منابعی برای راه .7

 کنیدع دالیل شما بر چه دالیلی مبتنی استعشانس پیروزی دود را چگونه ارزیابی می .8

 حمایت چه گروه از جامعه را در ادتیار داریدع  .9

 اجرایی و مدیریتی چگونه استعکارنامه شما در امور  .10

 



31 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

ها سمممموال دیگر مرتبط با دالیل و نقاط بالقوه شممممما برای شممممرکت در توان دهاالت فوق میؤبه سمممم تبصررررر :

س ست کرد. برای  سخ مبتنی بر واقعیتؤانتخابات را لی هایی که از آن بردوردارید )بر االت فوق چند دط پا

 اساس کیفیت و نه کمیت( را بنویسید. 

های دود به اشممتراک بگذارید. آیا از نظر او، شممما همکالسممی های ده سمموال قبلی را با یکی ازپاسممخ تمرین:

 تسلط و آگاهی دوبی نسبت به شرایط سیاسی دود و جامعه پیرامون دود داریدع چراع 

 

  مرحله سوم: مذاکر 

قبل انتخاب و شمممناسمممایی اکنون وقت آن اسمممت که برای گفتگو با رهبران و نمایندگان جریان سمممیاسمممی که از 

مند های مذاکره اهمیت دارد، میزان بهرهگفتگو شمموید. آن ه که همیشممه برای طرف اید، وارد مذاکره وکرده

دواهند بر روی افرادی شممممممدن از مناف  این توافق مشممممممترک برای طرفین اسممممممت. جریانات سممممممیاسممممممی می

حتمی اسمممممت و پس از  ها بسمممممیاروزی آنگذاری معنوی و حتی مادی داشمممممته باشمممممند که بدانند پیرسمممممرمایه

های شمممما و های آن جریان سمممیاسمممی هسمممتند. لذا قوی بودن کمیین و برنامهپیروزی، متعهد به اجرای برنامه

 ترین ابزار شما برای مذاکره و متقاند کردن آنان است. مندی شما از مناب  مادی و غیرمادی، مهمنیز بهره

های مذاکره ید موضمممممم  دود را قوی کنید. بدین معنی که باید به طرفپیش از انجام هر مذاکره، شممممممما با

ها ارائه کنید. این هایی پیرامون قدرت کمیین دود به آنای برای روزهای انتخابات و نیز نشمممممممانهبرنامه

های سمممیاسمممی و احزاب، بتوانید از موضمم  کنند تا هنگام مذاکره با نمایندگان جریانموارد به شمممما کمک می
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مین أوارد مذاکره شممممممده و حتی در جهت تامین مناب  مالی نیز از آنان امتیازاتی برای کمیین دود و ت قدرت

 بخشی از مناب  آن، دردواست کنید:

 

 

 

 کنندگان یک پیام داشته باشید. هنگام مذاکره، شما باید برای مذاکره

 ثیرگذار هستند را تهیه کنید. أت فهرستی از افرادی که در انتخاب شما به ننوان نامزد مورد حمایت،

های مذاکره پیرامون انتخاب شممما به ننوان نماینده آن طیف گیرندگان و طرفبا مرور فهرسممت این تدمممیم

. بهترین پیام یا دلیل کنندنمیسممیاسممی، مشممخص کنید کدام یک از این افراد در حال حاضممر از شممما حمایت 

 کننده برای جلب حمایت این افراد چیستع متقاند
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ته مت زیر، گف با یکی از این افراد جلسمممممممه دارید. در قسمممممم ید  ناف  و هایفرض کن تان را درباره دود و م

ید و متقانددیدگاه  های دودترین پیام را برای جلب حمایت این افراد از آرمانکنندههای این افراد بنویسمممممم

 طراحی و تعریف کنید. 

 

 پیام من گیرندگان اصلیتصمیم

- - 

- - 

- - 

 

های اصلی و . این افراد، طرف مذاکره شما نیستند، اما بر روی طرفهستند گیران ثانویهدسته دوم، تدمیم

شما، تتدمیم کنید که گیرندگان ثانویه فکر ثیر دارند. حال به آن دسته از تدمیمأگیرندگان اصلی مذاکره با 

تأثیر این افراد  گیرندگان اصمملی تحتیک از تدمممیمگیرندگان اصمملی تأثیر بگذارند. کدامتوانند بر تدمممیممی

گیرند و در نتیجه ممکن اسمممت نسمممبت به انالم نامزدی شمممما واکنش مثبت یا منفی نشمممان دهندع آیا قرار می

نیدع اگر پاسممخ منفی اسممت، برای جلب حمایت این توانید این افراد را برای اسممتفاده از نفون دود متقاند کمی

  افراد چه پیامی داریدع 
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 آیا در حال حاضر از حمایت این افراد برخوردارم؟ گیرندگان ثانویهتصمیم

  

  

  

  

 

 

گیرندگان ثانویه در بخش قبلی مشخص کنید کدام یک از این افراد در حال حاضر با مرور فهرست تدمیم

 کننده برای جلب حمایت این افراد چیستع . بهترین پیام یا دلیل متقاندکنندنمیاز شما حمایت 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 
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ته مت زیر، گف با یکی از این افراد جلسمممممممه دارید. در قسمممممم ید  ناف  و هایفرض کن تان را درباره دود و م

های دود ترین پیام را برای جلب حمایت این افراد از آرمانکننده های این افراد بنویسممممممید و متقانددیدگاه

 و تعریف کنید.  طراحی

 پیام من گیرندگان ثانویهتصمیم

  

  

  

 

  تحلیل نهایی ۳گام : 

های سممیاسممی، های این بخش، و با توجه به شممرایط قانونی کشممور و شممرایط دادلی در طیفبر اسمماس پاسممخ

های چقدر احتمال دارد به ننوان نامزد مورد حمایت یک طیف انتخاب شمممممویدع درسمممممتی هر یک از گزاره

 زیر را مشخص کنید: 

 در حال حاضر همه شرایط قانونی را برای نامزد شدن در سمت موردنظر در کشورم دارا هستم.

۱ ۲ ۳ 

 کامال درست تقریبا درست کامال نادرست
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انتخاب نامزد مورد حمایت برای قرار گرفتن در لیست حمایتی از سوی طیف سیاسی *** به نف  روند 

 من است.

۱ ۲ ۳ 

 کامال درست تقریبا درست کامال نادرست

 

 کنند.گیرندگان اصلی در حوزه انتخابیه و طیف سیاسی از نامزدی من حمایت میتدمیم

۱ ۲ ۳ 

 درستکامال  تقریبا درست کامال نادرست

 

کنند.گیرندگان ثانویه در حوزه انتخابیه از نامزدی من حمایت میتدمیم  

۱ ۲ ۳ 

 کامال درست تقریبا درست کامال نادرست

 

 کنند.فعاالن سیاسی و مدنی در حوزه انتخابیه، از نامزدی من حمایت می

۱ ۲ ۳ 

 کامال درست تقریبا درست کامال نادرست



37 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

 

 مناب  انسانی کمیین من برای نمایندگان جریانات سیاسی، قابل توجه و انتبار است.

۱ ۲ ۳ 

 کامال درست تقریبا درست کامال نادرست

 

گیران اصمممممملی و ثانویه، تواند بر روی هر دو گروه تدمممممممیممند هسممممممتم، میارتباطاتی که از آن بهره

 تاثیرگذار باشند.

۱ ۲ ۳ 

 کامال درست تقریبا درست کامال نادرست

 

ای مدون و نوشممته شممده برای شممروع کمیینی قدرتمند با هدف تحت تاثیر قرار دادن افکار نمومی برنامه

  ام. تهیه کرده

۱ ۲ ۳ 

 کامال درست تقریبا درست کامال نادرست

 نمایندگان جریانات سیاسی، قابل توجه و انتبار است.مناب  مادی کمیین من برای 

۱ ۲ ۳ 

 کامال درست تقریبا درست کامال نادرست
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 ام.گیرندگان اصلی و ثانویه آماده کردهکننده برای تدمیمثیرگذار و قان أهایی شفاف، تپیام

۱ ۲ ۳ 

 کامال درست تقریبا درست کامال نادرست

 

 

 نتیجه تحلیل

 آماد  برای انتخاب شدن وضعیت برزخی عدم آمادگی

 ۳۰تا  ۲۶ ۲۵تا  ۱۶ 1۵تا  10

 

  6: رقبا۴گام 

اسمممالمی نامزد شممموید. بالطب  در این رقابت تنها نیسمممتید. این دواهید برای نمایندگی مجلس و یا شمممورایمی

شید. به همین افراد رقبای شما هستند. باید شنادت دوبی نسبت به آنان و برنامه شته با شان دا ها و شعارهای

 منظور جدول زیر را برای هر کدام از رقبای دود تهیه کنید:

                                                                 
 .ها نیز موردنیاز دواهد بوداین بخش در درس بعدی مربوط به ائتالف 6
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 ................................................... جنسیت: ............................................... سن: ............................................... نام:

 ................................................................................. مذهب:     .................................................................... قومیت:

 ............................ /............................. /............................. /............................ شهر/ روستا / منطقه / محله تولد:

 ........................... /........................... /........................... /.......................... سکونت:شهر/ روستا / منطقه / محله 

 ................................................................... /.................................................................... شغل فعلی / صنف کاری:

 ................................................................... /.................................................................... شغل قبلی / صنف کاری:

 ............................................................................................................................................................ هل:أوضعیت ت

 ............................................................... قومیت همسر: ........................................................................ نام همسر:

 ............................................................................................................................................................ مذهب همسر:

 ......................................................................................................................... ای و فامیلی همسر:وابستگی قبیله

 ................................... /.................................. /................................... شهر/ روستا / منطقه / محله تولد همسر:

 .............................................................. /....................................................................... شغل / صنف کاری همسر:

 ...........................................................................................  :7( 10تا  1) از  میزان شناخته شد  بودن در حوز 

 تواند به دالیل شغلی، مشهور بودن اناای دانواده و یا مواردی شبیه این باشد.()دالیل می دالیل:

                                                                 
 بیشترین 10کمترین است و  1ندد  7
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......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................. :( 10تا  1از  ) محل کمپین از نظر کیفیت مکانی

  )به طور مثال نزدیکی به میدان اصلی و پر رفت و آمد شهر یا روستا( مزایا:

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 ثیرگذار را جذب دود کندع(أ)کمیین رقیب شما توانسته چه افراد مهم و ت اعضای برجسته کمپین:

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... :(10تا  1) از منابع انسانی 

های شممخص تخمین زد. و یا بر اسمماس ها و یا برنامهکننده در سممخنرانیتوان بر حسممب تعداد شممرکت)مناب  انسممانی را می

 تعداد افرادی که وی در محل کمیین دود سازماندهی کرده(

 .........................................................................................................................................:(10تا  1)از  منابع مالی

توانید بر اسمماس مکانی که برای سممتاد انتخاباتی دود گرفته و یا )قدرت مالی نامزدها به سممادگی قابل تخمین نیسممت. اما می

 بیند، تخمینی حدودی داشت(هایی که تدارک مینیروها و برنامه

 8پنج نقطه قوت شخص نامزد:

                                                                 
های فردی و بستتتتته خود بیا  نانید. آ  را بر استتتتاا گفتگو با دیگر ناات را بر استتتتاا دیگاه ،هنگام نوشتتتتت  نقاط ضتتتتیف و قدرت کم ی  رقیب 8

 اعضای صاحب نظر در  کم ی  خود تامیل کنید. 
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نام تواند شامل: وابستگی دانوادگی به یک فرد و یا دانواده مشهور و دوش)به طور نمونه نقاط قوت یک نامزد رقیب می

 باشد(… قدرت مالی باال ت قدرت بیان باال ت تحدیالت و سابقه کار ت سیمای جذاب و  ت

1.  ............................................................................................................................................................... 

2.   ............................................................................................................................................................... 

3  ................................................................................................................................................................ 

۴  ................................................................................................................................................................ 

۵  ................................................................................................................................................................ 

 9پنج نقطه ضعف نامزد:

 …()مانند: ارتباط نزدیک با یک چهره منفورت قدرت مالی پایین ت ندم شنادته شده بودن ت ندم قدرت سخنوری و 

1.  ............................................................................................................................................................... 

2.   ............................................................................................................................................................... 

3  ................................................................................................................................................................ 

۴  ................................................................................................................................................................ 

۵  ................................................................................................................................................................ 

 پنج نقطه قوت کمپین انتخاباتی نامزد:

ریزی قوی ت دسترسی )نمونه: محل کمیین ت بودجه باال ت مدیر کمیین ت اناایی که کمیین جذب کرده ت هماهنگی و برنامه

 … (به مناب  و 

                                                                 
  8رجوع شود به  ی نوشت  ۹



42 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

1.  ............................................................................................................................................................... 

2.   ............................................................................................................................................................... 

3  ................................................................................................................................................................ 

۴  ................................................................................................................................................................ 

۵  ................................................................................................................................................................ 

 

 پنج نقطه ضعف کمپین انتخاباتی نامزد:

)نمونه: محل کمیین ت بودجه کم ت مدیر ناکارآمد کمیین ت کمبود نیروی انسممانی ت ندم اسممتقبال مردم ت طراحی ضممعیف اقالم 

 …(تبلیغاتی و 

1.  ............................................................................................................................................................... 

2.   ............................................................................................................................................................... 

3  ................................................................................................................................................................ 

۴  ................................................................................................................................................................ 

۵  ................................................................................................................................................................ 

 هایی ریزیکند تا بتوانیم طی دوران کمیین، از شعارها و برنامه)سنجش نقاط قوت و ضعف رقبا به ما کمک می

های شمممان را در برنامههای دود، نقاط قدرتها در برنامهاسمممتفاده کنیم که ضممممن پوشمممش دادن نقاط ضمممعف آن

 منظور کنیم.(

 دهندگان( مورد استفاد  توسط کمپین رقیب / گرم یا سرد بودن روش:یأپنج روش تبلیغاتی )ارتباط با ر

های دود را بهبود بخشمممیده و پیام متفاوتی نسمممبت به دیگر نامزدهای حاضمممر در صمممحنه رقابت، به کند تا روش)کمک می
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دهندگان که توسط دیگر رقبا ممکن یأهای ارتباط با رروشدهندگان ارسال کنید. به بیانی دیگر، کمک دواهد کرد تا یأر

 های گرم دود را جایگزین آن کنید(است به روشی سرد تبدیل شده باشد را تشخیص و روش

و یا : ارسال  -های تبلیغاتی درب منازل ت روش گرم چون تا به حال نامزدی چنین کاری را نکرده بود )نمونه: توزی  بسته

 مناسبت محرم ت روش سرد چون یک پیام تسلیت ساده بود و محتوای داصی نداشت(پیامک به 

 ................................................................................ت..............................................................................  .1

 ................................................................................ت..............................................................................   .2

 ................................................................................ت...............................................................................  3

 ................................................................................ت...............................................................................  ۴

 ................................................................................ت...............................................................................  ۵

 

 های گذشته تکمیل کنید. جداول فوق را برای یکی از نامزدهای دوره تمرین:

 

  10ها: تحلیل ائتالف۵گام 

هایی که در یک حوزه انتخابیه برای دو کرسممممممی نمایندگی و بیشممممممتر شممممممد، در انتخاباتطور که گفته همان

تواند ائتالف بین چند نامزد انتخاباتی شممممممکل بگیرد. در بخش بعدی به طور کامل به شممممممود، میبرگزار می

                                                                 
ها  یرامو  ائتالف ۴1صتتتفحه  «ستتتازی برای  یروزیشتتتناستتتی و زمینهروش» دراشتتتده در بخش چهارم  توانید از توضتتتیحات دادههمچنی  می 10

 کنید.استفاده

https://www.yaldanetwork.org/sites/www.yaldanetwork.org/files/TeamWorkTeamBldg.pdf
https://www.yaldanetwork.org/sites/www.yaldanetwork.org/files/TeamWorkTeamBldg.pdf
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برای مقوله ائتالف و ایجاد آن دواهیم پردادت. اما در این بخش تنها برای تحلیل وضممممممعیتی به نکاتی که 

 ها مفید دواهد بود، دواهیم پردادت.شناسایی ائتالف

 

 (1392انتخابات شورای شهر الرستان در درداد  -)نمونه ائتالف نامزدها 

 

 استعهای انتخاباتی را داشتههای گذشته، حوزه انتخابیه شما، تجربه داشتن ائتالفآیا در دوره 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 ها توانسممتند به در صممورتی که پاسممخ شممما مثبت اسممت، چه تعداد از اناممای هر کدام از آن ائتالف

 کرسی موردنظر دود دست یابندع 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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 ها( چه بودع)نلت موفقیت آن ائتالف 

1 ......................................................................................................................................................... 

2 ......................................................................................................................................................... 

3 ......................................................................................................................................................... 

4 ......................................................................................................................................................... 

5 ......................................................................................................................................................... 

 

 ها( چه بودع)نلت ناکامی آن ائتالف 

1.  ..................................................................................................................................................... 

2.  .....................................................................................................................................................  

3.  ..................................................................................................................................................... 

4. ...................................................................................................................................................... 

5. ...................................................................................................................................................... 

 

 شیوه ائتالفی در حوزه انتخابیه شما  ها چه بودع آیامیزان استقبال مردم از نامزدها در لیست ائتالف

 برای مردم مورد قبول واق  شده استع

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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  تحلیل نهایی :۶گام 

هنگام مذاکره و گفتگو کند تا دود و کمیین دود را سنجیده و بر اساس آن تمام پنج گام قبلی به شما کمک می

ها و نیز دیگر نامزدهای انتخاباتی برای ایجاد یک ائتالف از ظرفیت و توان با نمایندگان احزاب و تشممممممکل

 دود و ظرفیت و توان آنان آگاهی کامل پیدا کنید. 

نامزد های قبلی، بدور از تعدب و نگاهی دور از واقعیت، پاسخ دهید. این بخش را باید االت گامؤبه تمام س

های دود به هر سمممموال را با رئیس کمیین، مدیر مالی انتخاباتی، به صممممورت انفرادی تکمیل، سممممیس پاسممممخ

نظر، مسممممتقل و دارر از کمیین دود به صممممورت گروهی کمیین، مدیر تبلیغات کمیین و دو چهره صمممماحب

گروه بررسممممی، بررسممممی کنید. حتما ترکیب جنسممممیتی را رنایت کرده و از هر دو جنسممممیت در ترکیب این 

 تر شود. استفاده کنید. این بررسی گروهی کمک دواهد کرد تا دیدگاه شما به واقعیت نزدیک

ریزی کمیین، بخشمممی را برای رف  آن در های قبلی را لیسمممت کرده در برنامهنقاط ضمممعف دود در پرسمممش

 نظر بگیرید. 
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برانگیز اسممت. در رو در محیط سممیاسممی چالشنمودار ترسممیم قدرت ابزاری معمول برای ترسممیم مسممیر پیش

گیرندگان بر اساس واکنش احتمالی و این نمودار افراد دارای قدرت و نفون مشخص شده و سیس این تدمیم

شوند. در اینجا، این اقدام پیشنهادی تدمیم برای نامزدی در سمت بندی میاقدام پیشنهادی دسته رشان برتأثی

دهد بهترین واکنش را در وضعیت موردنظر مشخص کنید موردنظر است. ترسیم قدرت به شما امکان می

 های آن افزایش همکاری حامیان و کاهش تأثیر مخالفان است. که یکی از بخش

در بخش قبلی مرور کنید. به واکنش احتمالی این افراد  2گیرندگان اصلی و ثانویه را در گام ت تدمیمفهرس

شما برای نامزد شدن فکر کنید. به نظر شما این افراد واکنش مثبت دواهند داشت یا منفیع  نسبت به برنامه

 شدت این واکنش در چه حد دواهد بودع 

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 
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، جدولی مشمممممابه جدول زیر را ترسمممممیم کنید و در مرب  مربوطه 2برای هر کدام از اسمممممامی فهرسمممممت گام 

  نالمت بزنید. 

 

 

 

دهدع آیا تعداد حامیان جدول زیر را تکمیل کنید و بر اساس آن بگویید که این نمودار چه چیزی را نشان می

کردیدع آیا شممممممدت مخالفت بیشممممممتر از چیزی اسممممممت که فکر تان بیش از چیزی اسممممممت که فکر میاحتمالی

 کردیدع می
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 گیرندگان اصلیتصمیم

 تعداد مثبت ضعیف ضعیفتعداد منفی  تعداد مثبت قوی تعداد منفی قوی

    

 گیرندگان ثانویهتصمیم

 تعداد مثبت ضعیف تعداد منفی ضعیف تعداد مثبت قوی تعداد منفی قوی

    

 جمع

    

 

ی مستقیم و أگیرندگان اصلی رتر شدن تحلیل در جدول فوق و با توجه به اینکه تدمیمبرای واقعی تبصر :

گیرندگان ثانویه را یک ثانویه از این مهم بردوردار نیسممتند، قدرت تدمممیمگیرندگان کاملی داشممته و تدمممیم

ی گروه أی گروه ثانویه، برابر با یک رأگیریم. یعنی هر سممممه رگیرندگان اصمممملی درنظر میسمممموم تدمممممیم

 اصلی دواهد بود. 
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 30گروهی  ،گیرندگان ثانویهنفر بوده و تدمممیم 7گیرندگان اصمملی شممما اناممای گروه تدمممیم مثال نمونه:

 ها را به شرح زیر دریافت کنید:اید نظر آننفره هستند. شما پس از رایزنی و گفتگو با افراد توانسته

 گیرندگان اصلی:تصمیم ●

 نفر 2الف. مثبت و قوی 

 نفر 1ب. منفی قوی 

 نفر 2پ. منفی ضعیف 

 نفر 2مثبت ضعیف  .ت

 

 گیرندگان ثانویه:تصمیم ●

 نفر 9الف. مثبت و قوی 

 نفر ۶منفی قوی ب. 

 نفر 12پ. منفی ضعیف 

 نفر 3ت. مثبت ضعیف 

 

شمممموند. انداد مربوط به گیرندگان اصمممملی به صممممورت مسممممتقیم در جدول درر میانداد مربوط به تدمممممیم

 شوند:شده و در جدول درر می 3تقسیم بر  ،گیرندگان ثانویهتدمیم
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 گیرندگان اصلیتصمیم

 تعداد مثبت ضعیف تعداد منفی ضعیف تعداد مثبت قوی تعداد منفی قوی

1 2 2 2 

 گیرندگان ثانویهتصمیم

 تعداد مثبت ضعیف تعداد منفی ضعیف تعداد مثبت قوی تعداد منفی قوی

2 3 ۴ 1 

 جمع

۳ ۵ ۶ ۳ 

 

برآیند جدول فوق به سممممود شممممما نیسممممت. مجموع نظرات منفی به شممممما بیشممممتر از مجموع نظرات مثبت به 

های ضمممعیف به های ضمممعیف و نیز تبدیل منفیکردن مثبتتمرکز دود را بر روی قویشمممماسمممت. شمممما باید 

 تواند شرایط برزدی را برای شما ایجاد کند. تعداد باالی منفی ضعیف می ،مثبت است. در جدول فوق

های در مرحله بعد به این فکر کنید که چطور باید با این وضعیت بردورد کرد. برای حرکت به سمت بخش

مختلف این نمودار به چه چیزی نیاز داریدع برای رسیدن به این هدف باید چه کارهایی انجام دهیدع به بیانی 
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ف و حتی مثبت قوی تغییر منفی قوی به مثبت ضممممعی گیرنده اصمممملی ازدیگر، برای اینکه نظر یک تدمممممیم

رضممایت هر یک از  یابد، باید چه کنیدع )برای یافتن این پاسممخ، نیاز دارید تا بخشممی را برای درر نلل ندم

 گیرنده در نظر بگیرید.(افراد تدمیم

ها هایی راهبردی برای هر یک از چهار بخش این نمودار ارائه شمممده اسمممت. آیا این واکنشدر ادامه، واکنش

 های دیگر فکر کنیدع طی که در آن قرار دارید مفید دواهند بود یا باید به گزینهدر شرای
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  :مقدمه 

های سیاسی است برای مدت نیروها و گروهائتالف چیستع به بیانی ساده، ائتالف یک اتحاد کوتاه و یا بلند

مدت، میان نامزدهای انتخاباتی رسیدن به یک هدف مشترک. در این درس، منظور از کمیین  اتحادی کوتاه

 و با هدف پیروزی در انتخابات است. 

های موجود از ندد یک بیشتر است، طور که پیشتر گفته شد، در شهرها و روستاهایی که تعداد کرسیهمان

با سممممممالیق و دیدگاهامکان ایجاد ائتالف باتی وجود دارد. افراد  ند با های نزدیک به هم، میهای انتخا توان

کردن با یکدیگر، مناب  دود را تجمی  و میزان دروجی کمیین دود را کاهش دهند. در بخش بعدی تالفائ

ای که در این مقدمه باید بدان اشمممماره های ائتالفی صممممحبت دواهیم کرد. نکتهپیرامون مزایا و معایب کمیین

فی به تدریج جایگاه دود را پیدا های گذشته انتخابات در ایران، شیوه کمیین ائتالنمود این است که طی دوره

نموده و به نونی شما به ننوان نامزد انتخاباتی، باید آمادگی این را داشته باشید که نه تنها وارد یک ائتالف 

های ائتالفی برای افراد کم شوید، بلکه شرایط را برای مدیریت و بهره بردن صحیه از آن تغییر دهید. شیوه
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بسممممیار مفید دواهد بود. ممکن اسممممت یک نامزد  برند،ه از مناب  کمی بهره میشممممنادته شممممده و یا افرادی ک

های درصممممد از هزینه 20های کل کمیین دود را تامین کند، اما قادر به تامین جوان نتواند به سممممادگی هزینه

 یک کمیین ائتالفی است. 

 

 طلبانائتالف اصالح ائتالف مستقل گرایانائتالف اصول

 «139۴طلب برای مجلس اسفند ماه گرا، مستقل و اصالحهای سه جریان اصولائتالف»

 

های بعدی به صممممممورت دقیق به همه این موارد دواهیم پردادت. طبعا آن ه که در این بخش درر در بخش

ای و فردی است و نیاز دارد تا شما آن را بر اساس نامزدهای حوزه انتخابیه شده بر اساس تجربیات منطقه

 تر کنید. سازیدود، بومی
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 پیش از شروع، تمرین زیر را انجام دهید:

  های احتمالی که در پیش فرضممممممی که از کلمه ائتالف دارید و یا بر اسمممممماس ائتالفبر اسمممممماس

اید، آیا تمایل شمممممما به شمممممرکت مسمممممتقل در ها دیده و تجربه کردههای گذشمممممته در انتخاباتدوره

 انتخابات است یا به صورت ائتالفیع چراع

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 

 اشتع های ائتالفی بر روی چه مواردی از نیازهای کمیین، تاثیر مستقیم دواهد دشیوه کمیین 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 

  ترین قانون و قول مشترک چه باید باشدع با چند نامزد انتخاباتی دیگر، مهمدر صورت ائتالف 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 
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 مزایا و معایب 

های اقتدمممادی و اجتمانی، شمممراکت سمممیاسمممی نیز مزایا و معایب دود را دارد. اما در به مانند همه شمممراکت

نهایت نهایت آن ه که مهم دواهد بود این اسمممت که این مزایا تا چه میزان بر معایب چیره دواهند شمممد و در 

کنندگان را به همراه داشمممته باشمممد. در زیر به بردی از این موارد بانث دواهند شمممد که رضمممایت مشمممارکت

 کنیم.اشاره می

  مزایا:

ترین نیاز هر کمیینی، مناب  دواهد بود. این مناب  شممامل مناب  مادی، انسممانی و غیرمادی اسممت. مهم

به یک اندازه مقدور نیسمممت. اگر شمممما زن جوانی هسمممتید که مین این مناب  برای همه نامزدهای انتخاباتی أت

شرکت کنید، احتماال نتوانید به می شهر در حوزه انتخابیه دود  شورای  دواهید برای اولین بار در انتخابات 

دهندگان و مبارزه با دیگر رقبا، بر یأهای مختلف کمیین برای شممممناسمممماندن دود به رسممممادگی از پس هزینه

شمممممموند، میان تمام نامزدها تقسممممممیم ها و منابعی که مدممممممرف میهمه هزینه کمیین ائتالفی، بیایید. در مدل

ای معادل یک میلیون تومان برای یک محل سممممتاد که در کمیین انفرادی، شممممما هزینهشمممموند. لذا هنگامیمی

ورت تیتروار این پردازید، این مبلغ در کمیین ائتالفی تقسیم بر تمامی نامزدهای ائتالف دواهد شد. به صمی

 موارد از مزایای سیستم ائتالفی است:

 …(های مالی )محل ستاد، پذیرایی، تبلیغات و سرشکن شدن هزینه. 1

 افزایش میزان دسترسی به مناب  مادی و غیرمادی. 2
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 افزایش میزان دسترسی به مناب  انسانی. 3

ی حامیان دیگر نامزدان در ائتالف أدهندگان بالقوه )به دلیل جذب بخشممی از ریأافزایش تعداد ر .4

 شما(

 های میزبانیافزایش تعداد مکان .5

که حامیان نامزد هم ائتالف شمممما به او ی ائتالفی )بدین معنی که هنگامیأاسمممتفاده از سمممیسمممتم ر. 6

ی أی دهد، دود به دود سممرانه رأتمایل داشممته باشممد، و در سممیسممتم ائتالفی به کل نامزدهای لیسممت ائتالف ر

 یابد(افزایش می شما

 دهندگان به دلیل افزایش مناب  مالی و انسانییأگیری با ر های ارتباطتنوع در دسترسی به شیوه. 7

 دهندگانیأثیر روانی مثبت بر جامعه رأت. 8

 

 معایب: 

 دهندگانیأهای ارتباط با راحتمال ندم هماهنگی در اتخان شیوه. 1

 اولیه ائتالف و شعارهااحتمال تفاوت سلیقه در مبانی . 2

 احتمال بروز تفرقه هنگام انتخاب رئیس کمیین و دیگر اناای اصلی کمیین .3
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دهندگان حامی یک نامزد یأاحتمال ندم اطمینان به دیگر اناممممای ائتالف در دردواسممممت از ر .4

 ی دادن به دیگر نامزدهای موجود در لیست ائتالفأبرای ر

 احتمال ندم رضایت از شیوه توزی  اقالم تبلیغاتی . 5

 مین مناب أاحتمال بروز ادتالف در هنگام ت. 6

 

 شرایط و ضوابط 

برای ایجاد و ورود به یک کمیین، نیازمند این مهم هستید که ضوابطی برای آن تعیین و یا تاب  . 1

 شرایط داصی وارد یک کمیین ائتالفی بشوید. 

 های موجود برای آن انتخابات برابر باشد. تعداد اناای ائتالف باید دقیقا با تعداد کرسی. 2

 .یید و تفاهم همه اناا باشدأمدیر کمیین و مدیر مالی باید مورد ت. 3

های مربوط به بودجه موردنیاز و افزایش سمممممقف آن باید توسمممممط مدیر کمیین و تمام مسمممممئولیت. 4

 ا تعیین شود.بدون ددالت مستقیم نامزده

های ارتباط رو برای موضمممموع بودجه، شممممیوههر نامزد باید برنامه دود را برای انتخابات پیش. 5

 ای داشته باشد.پیشنهادات نوشته شده… دهندگان، مکان ستاد، و یأگیری با ر

ت حل أتی متشمممممکل از سمممممه نفر که مورد تفاهم همه نامزدهای ائتالف هسمممممتند به ننوان هیأهی. 6

 ف تعیین شوند.ادتال
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ای به ننوان کمیته هماهنگی و امور میدانی و اجرایی داشته ای را در کمیتههمه نامزدها نماینده. 7

 باشند.

 اند، نمل کنند.اندازی ائتالف دادهمین مناب  در ابتدای راهأنامزدها باید به تعهدی که نسبت به ت. 8

امممممممای ائتالف آگاهی یابید، چرا که درور در قبل از ورود به هر ائتالف، از کیفیت دیگر ان. 9

 میانه کمیین آثار منفی برای شما و دیگر اناای کمیین ائتالفی به همراه دواهد داشت. 

های آل، کمیینی دواهد بود متشممممممکل از هر دو جنسممممممیت مرد و زن در ردهکمیین ائتالفی ایده. 10

 .بی، اما با سطه سواد متناسبهای مذهسنی متنوع و با پوشش حداکثری از اقوام و اقلیت

 .وجود یک تفکر سیاسی مشترک. 11

 .و تالش در جهت باال بردن تمامی اناای ائتالف داشتن حس همکاری و انتماد متقابل. 12
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ها یا به صممممورت دودجوش از کنیم. ائتالفدر این بخش شممممیوه ایجاد یک ائتالف انتخاباتی را بررسممممی می

توان طبعا هنگامی می ها و احزاب سمممیاسمممی.تشمممکل شمممود و یا از طریقسممموی چند نامزد احتمالی ایجاد می

برای ایجاد ائتالف وارد نمل شممممممد، که نامزدهای بالقوه برای شممممممرکت در انتخابات را از قبل بررسممممممی و 

کنیم و در بخش نظر باشمند. به همین منظور ابتدا شمیوه ایجاد ائتالف به شمیوه دودجوش را بررسمی میتحت

  کنیم. ها و احزاب سیاسی را بررسی میایجاد شده از طریق تشکلبعدی شیوه ورود به یک ائتالف 

 گام اول : تحقیقات 

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

لیستی از نامزدهای بالقوه که در یک دط مشی سیاسی هستید )با در نظر گرفتن تنوع جنسیتی، شغلی و  .۱

 در بخش تحلیل وضعیتی کمک بگیرید.  ۴برای این بخش از جدول سنجش رقبا در گام …( و سن و سال 
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ی ادتدمممماصممممی هر کدام از نامزدهای موردنظر برای ائتالف )هر کدام از أشممممناسممممایی میزان حوزه ر .۲

ی أنامزدها از لحاظ حوزه جغرافیایی، به دلیل وابسممممممتگی قومی و یا محل تولد و سممممممکونت، بخشممممممی از ر

 ای را به همراه دود دواهند داشت. این مناطق را برای هر نامزد مشخص کنید(منطقه

 تخمین حدودی از میزان مناب  موجود پیرامون هر نامزد موردنظر برای ائتالف .۳

 نقاط قوت و ضعف هر نامزد موردنظر برای ائتالف .4

 میزان محبوبیت نامزد موردنظر برای ائتالف .5

 

های آینده نامزد دواهند شممممد را در کنید حتما طی دورهادته شممممده و یا دو تن که فکر میدو فرد شممممن تمرین:

 شهر یا روستای دود در نظر بگیرید. جدول زیر را برای آن دو تن به صورت جداگانه تکمیل کنید:

 

 نام
 

 سن
 

 تحدیالت
 

 شغل
 

 قومیت
 

 مذهب
 

 متولد محله ت دیابان
 

 ساکن محله ت دیابان
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 ی ادتداصیأحوزه ر
 

بالقوه  تخمین تعداد آرای 

 در آن حوزه ادتداصی

 

میزان مناب  مادی )کم ت 

 متوسط ت زیاد(

 
میزان مناب  انسمممانی )کم 

 متوسط ت زیاد( ت

 

نفون در میان جنسممممممیت 

 )زنان ت مردان(

 
نفون در میان رده سممممممنی 

 )جوانان ت بزرگساالن(

 

 نقاط ضعف )سه مورد(
   

 نقاط قوت )سه مورد(
   

 1میزان محبوبیممت )از 

 (10تا 

 
میزان ندم محبوبیت )از 

 (10تا  1

 

 سوابق مدیریتی
   

سوابق داشتن کرسی در 

 مجلس و شورای شهر

 
 ی ت رتبه أمیزان ر

 

سمممممموابق شممممممرکمممت در 

 انتخابات

 
 ی ت رتبهأمیزان ر

 

مشممی سممیاسممی همسممو یا 

 غیرهمسو
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 گام دوم: انتخاب 

ساس معیارهایی که در  صلی برای بر ا شد، باید نامزد و یا نامزدهایی را انتخاب کنید. معیار ا گام اول گفته 

ای دهندگان اسممت. بدین معنی که به شممیوهیأانتخاب اناممای ائتالف، بیشممترین میزان سممطه پوشممش حوزه ر

ر داشته دهندگان به لیست دود را، در ادتیایأافراد در ائتالف را انتخاب کنید که بیشترین سطه از تمایل ر

 باشید. 

  تمرین:

  جدول تمرین گام اول را که برای دو فرد تکمیل کرده بودید را مرور کنید. کدام یک از آن دو تن

 گزینیدع را برای ائتالف با دود برمی

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

 دالیل شما برای انتخاب این فرد چیستع 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

  دالیل شما برای رد فرد دیگر چیستع 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 
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 دهندگان را که در ادتیار نداشتید را تحت پوشش کمیین یأآیا با انتخاب این فرد، بخشی از جامعه ر

 ائتالفی به دست دواهید آوردع

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

کنند و بخش ها شممرکت میهای مسممتقل، شممنادته شممده با احتمال پیروزی باال در انتخاباتگاها چهره تبصررر :

کنند. اگر چه این فرد از منظر دیدگاه سمممیاسمممی، مسمممتقل اسمممت، اما زیادی از آرای مردم را به دود جلب می

شمموند. این افراد را از قلم های سممیاسممی، حاضممر به ورود به ائتالف میهگاها این افراد پس از مذاکره با گرو

ی بالقوه را به سمت کمیین شما هدایت کنند. لذا أتوانند بخش زیادی از انتماد نمومی و رها مینیاندازید. آن

های سمممممیاسمممممی رنی و بوی کمتری دارند، ها و مرزبندیبندیدر شمممممهرهای کوچک و روسمممممتاها که جناح

 های ائتالفی بدین صورت بیشتر کاربرد دواهد داشت. شیوه

 

  گام سوم: مذاکر 

حال که افراد موردنظر را انتخاب کردید، باید دود را برای مذاکره آماده کنید. دو راه برای مذاکره پیش 

 رو دارید:

در این روش دود شممممممما به ننوان نامزد انتخاباتی با دیگر نامزدهای لیسمممممممت  مذاکر  مسررررررتقیم: 

کنیممد. بر موردنظر دود ارتبمماط گرفتممه و دیممدگمماه دود مبنی بر ایجمماد ائتالف را بمما آنممان مطرح می

 اساس این موارد پیش بروید:
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پیش از تماس برای مذاکره، از یکی از معتمدین نزدیک به دود بخواهید که قرار تماس تلفنی را با  ●

 فرد یا افراد موردنظر)به صورت جداگانه( تنظیم کند. 

با فرد یا افراد موردنظر تماس تلفنی گرفته و دیدگاه اولیه دود برای ائتالف را با آنان مطرح شمممممما  ●

گویید که قدد دارید برای صحبت درباره جزئیات کار، با آنان دیداری ددوصی داشته کرده و می

 باشید.

باال تماس بگیرید. جذب این افر ● مال پیروزی  یت و احت با مقبول با افراد مطرح  تدا  به ائتالف، اب اد 

کمک دواهد کرد تا جذب افراد دیگر به ائتالف بسممممممیار سمممممماده پیش رود و حتی نامزدهای زیادی 

های سممیاسممی نیز بخواهند که شممما دواهان پیوسممتن به ائتالف شممما باشممند. و حتی ممکن اسممت جریان

 دیدگاه آنان را نمایندگی کنید و در مقابل از شما حمایت سیاسی کنند.

ه برای ائتالف را با افراد مسن و یا زنان آغاز کنید. این افراد برای کمیین شما انتبار شروع مذاکر ●

 بیشتری به همراه دواهند داشت.

های کمیین شممخدممی دود بگذارید و با دادن هنگام مذاکره، تمرکز دود را بر روی داشممته و توانایی ●

که تان، تشویق کنید. هنگامیبه کمیین های دود )و نه همه آن( آنان را به پیوستنبخش اندکی از ایده

دیگر نامزدها بدانند که شمما دیدگاه و ایده جدید و کارآمد و جذابی دارید، به همکاری با شمما مشمتاق 

دهندگان و اهداف یأهای ارتباط گیری با رتواند ترکیبی پیرامون شمممممیوهها میدواهند شمممممد. این ایده

 پس از پیروزی در انتخابات باشد.

نیاز، وارد مذاکره نشوید. زیرا کنار گذاشتن افرادی که قبال  گاه با افرادی بیشتر از میزان موردهیچ ●

اید، موجب دشممممنی و دلخوری دواهد شمممد. البته این میزان ها برای کمیین ائتالفی مذاکره کردهبا آن

به ننوان جایگزین ها دواهد بود. چرا که باید افرادی را مورد نیاز، دو نفر بیشمممتر از تعداد کرسمممی
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دهند، در نظر داشته باشید. افراد ندیره باید احتمالی افرادی که ردصالحیت شوند و یا اندراف می

 از ابتدا در جریان این تدمیم شما باشند. 

روز انجام  10کل پروسممممه مشممممخص کردن اناممممای ائتالف و مذاکره با افراد را طی یک هفته تا  ●

گیری دیگر امور کمیین در ادتیار دارید. هماهنگی با انامممممممای دهید. زیرا زمان اندکی برای پی

 بر دواهد بود.ای زمانگیری برای تمامی موارد، پروسهدیگر ائتالف و تدمیم

 

 مذاکر  غیرمستقیم: 

گیرد. آن در این شممیوه، فردی معتمد، معتبر، نزدیک به شممما، و شممنادته شممده، این وظیفه را برنهده می ●

فرد معتمد، دود محوریت کار را برنهده باید بگیرد و حتی ممکن اسممممممت در نهایت از او بخواهید که 

رید که هم از مدیریت کل کمیین را برنهده گیرد. لذا هنگام انتخاب این فرد، شمممممخدمممممی را در نظر بگی

مقبولیت نسبی نزد دیگر اناای احتمالی ائتالف بردوردار باشد و هم توانایی مدیریت کل این پروسه 

 را داشته باشد. 

کنید. اما تمام در این شممممیوه، شممممما محوریت مسممممتقیم نداشممممته و وظیفه امور را به فرد معتمد واگذار می ●

 اصول اولیه و بررسی دیگر نامزدها به نهده شما دواهد بود. 
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  تمرین:

  .پیرامون دود جسمممتجو کنید و فردی را که واجد شمممرایط مذاکره غیرمسمممتقیم اسمممت را انتخاب کنید

رهای شممممممما برای انتخاب این فرد چه بودهع این فرد تا چه میزان با دو نامزد احتمالی ترین معیامهم

 های قبل نزدیکی و امکان تعامل داردع موردنظر شما در جدول تمرین

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

 

 های ها و انگیزهبا یکی دیگر از اناممممای گروه دود، وارد گفتگو شممممده و با بیان بخشممممی از دیدگاه

دود برای ورود به نرصممممممه انتخابات، شممممممیوه گفتگو با یک نامزد احتمالی را تمرین کنید. از فرد 

الفی و مقابل دود بخواهید که شممما را با پرسممیدن سممواالتی درباره میزان اطمینان از موفقیت کار ائت

 های شخدی، به چالش بکشد. یا برنامه
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اید. شممما محوریت ایجاد آن در این بخش شممما به ننوان نامزد بالقوه برای ورود به یک ائتالف انتخاب شممده

هنگامی که افراد و یا را در دسممممممت نداشممممممته اما نظر مثبتی در باب حاممممممور در کمیین ائتالفی را دارید. 

 شوند.های سیاسی برای پیوستن شما به یک کمیین ائتالفی، وارد مذاکره میجناح

همان معیارهایی که برای همکاری با نامزدهای احتمالی در بخش قبل مورد توجه قرار دادید را، در  ●

 این ائتالف نیز مورد توجه قرار دهید. 

پیش از دادن هرگونه پاسممممممخ مثبت یا منفی، شممممممما نیازمند انجام تحقیقات هسممممممتید. همه موارد تحقیقات  ●

 مربوط به گام اول بخش ایجاد ائتالف را برای افراد این ائتالف نیز انجام دهید. 

این  در کنار ابراز تمایل به ورود به ائتالف، معیارهای دود را برای پیوسمممممتن به این ائتالف بیان کنید. ●

ها و شممممممعارهای شممممممما برای کار کمیین، کمک کند. کمیین معیارها باید مواردی باشممممممد که به تحقق ایده

 ها و افکارتان، کمک کند و نه اینکه مانعی برای تحقق آنان باشد.ائتالفی باید به شما برای تحقق ایده

ای نملی و دقیق د که برنامهمالی و تبلیغاتی کمیین اطمینان حاصممممل کرده و از آنان بخواهی از سممممادتار ●

 برای هر بخش به شما ارائه دهند. 
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از میزان همدلی، انتماد و نزدیکی تمام نامزدهای ائتالف، اطمینان حاصممممممل کنید. بروز ادتالف میان  ●

 ای جبران ناپذیر دواهد بود. نامزدها طی دوران کمیین، ضربه

ای امین برای حل ادتالف و دارا بودن نماینده تمام معیارهایی که برای کار ائتالفی هم ون وجود هیات ●

 هر نامزد و مواردی از این دست را در نظر بگیرید. 

های سیاسی صرفا در کسب کرسی تعهدات دود برای ورود به این ائتالف را جویا شوید. اهداف جریان ●

باید از قبل از میزان  اندیشممممند. لذاتر و همکاری متقابل میهای بلند مدتانتخاباتی نیسممممت. بلکه به دوره

 ها و تعهدات متقابل آگاهی یافت. دواسته
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شممود. تعدد افراد و ای اسممت که بر آن وضمم  مینامههای هر کمیین ائتالفی، قانونی و آیینترین بخشاز مهم

ترین ارتباطات و تعهدات را تواند نزدیکمناف  فردی و سیاسی هر نامزد، آنقدر قوی و قدرتمند است که می

افق و قابل اجرا برای همه نامزدهای احتمالی نیز به چالش بکشمممممممد. لذا نگارش قوانین و مقررات مورد تو

 ائتالف، از مهمترین امورات است.

کند که با کمترین نگرانی نسمممممبت به مشمممممکالت درونی کمیین ائتالفی، نگاه به این قوانین به شمممممما کمک می

 ها و دیگر امورات داشته باشید. های تبلیغاتی دود و سخنرانیبرنامه

کرده و البته بسممته به مکان و انتخاباتی که شممما نامزد آن دواهید شممد،  بردی از این قوانین را درر ●

 تواند مواردی به آن اضافه و یا تغییراتی در آن داده شود. می

 نامه:آیین

همه اناممممممای ائتالف باید به یک اندازه در تعهدات دود نسممممممبت به تامین مناب  مادی، غیرمادی و  ●

 انسانی وفادار باشند.
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 سازی کنند.ف باید به صورت مشترک و هماهنی، امور تبلیغاتی دود را پیادههمه اناای ائتال ●

 مدیر کمیین در نهایت آدرین تدمیم را بر اساس نظر کلی افراد دواهد گرفت.  ●

یید همه انامممای ائتالف، تشمممکیل و در مواق  بروز ادتالف، نظر نهایی أهیات حل ادتالف مورد ت ●

 را صادر و مورد قبول همه افراد واق  شود. 

 تخریب و یا زیر سوال بردن دیگر اناای ائتالف ممنوع است. ●

 بندی دادلی دادل یک ائتالف ممنوع است. گروه ●

ت محیطی، باید به صورت یکسان و های تبلیغاتی، میزان زمان برای سخنرانی، و حجم تبلیغاشیوه ●

 مورد توافق همه اناا باشد.

 ترتیب نوشتن اسامی باید مورد توافق قرار گیرید )ترتیب حروف الفبای فامیل و یا ترتیب سنی( ●

ای هر کدام از نامزدها بتوانند برای حوزه تخددی دود، وقت، تبلیغات و پیام مشخص و جداگانه ●

مزدهای زن در ائتالف، تمایل بیشممممتری دواهند داشممممت تا پیرامون داشممممته باشممممند. به طور مثال، نا

 موضوع زنان و مشکالت آنان سخنرانی کنند. 

گیری از قبل گرفته شمممممود. ممکن اسمممممت بردی از پیرامون تبلیغات مازاد برای هر نامزد، تدممممممیم ●

غات را برای نامزدها به دلیل ناشممممنادته بودن و موارد دیگر، مایل باشممممند که حجم بیشممممتری از تبلی

 دود انجام دهند. 

کمیین، در  برای نظارت بر امور گروهی نظارتی با ترکیبی مشممممممترک از نمایندگان همه نامزدها، ●

 نظر گرفته شود. 

جلسمممممماتی دایمی و گروهی برای هماهنگی همه اناممممممای ائتالف به صممممممورت هر چند روز یکبار  ●

 برگزار کنید. 
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 د حاور داشته باشند. در جلسات نمومی، همه اناای ائتالف بای ●

 همه اناای ائتالف باید زمان مشخدی و مورد توافقی را در محل ستاد مرکزی صرف کنند. ●

 ها باید به توافق همه اناای ائتالف برسد. ترکیب کمیته ●

توان از ترکیب ستادهای ائتالفی و فردی استفاده کرد. بدین صورت که همه در شهرهای بزرگ می ●

ها نیز بنا به تشخیص دود، ستادی ستاد مشترک داشته باشند و هر کدام از آناناای ائتالف یک 

شند. با این تفاوت که هنگام تبلیغات ادتداصی برای هر فرد، لوگو و ترکیب  شته با جداگانه نیز دا

رنی و گرافیک و گاها نکس دیگر انامممممممای ائتالف درر، اما سمممممممایز نکس نامزد مورد نظر، 

 بزرگتر درر شود. 

 

 (139۴انتخابات مجلس اسفند  -نمونه تبلیغات انفرادی در قالب تبلیغات ائتالفی )
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 (139۴انتخابات مجلس  -نمونه تبلیغات انفرادی در قالب تبلیغات ائتالفی )

 

 اسم، شعار، ترکیب رنی، نکس یکسان برای همه تبلیغات فردی و گروهی در نظر گرفته شود.  ●

برای پیش و پس از انتخابات. محتوای این برنامه جام  شمممممممامل  ای جام  و هدفمندتدوین برنامه ●

ها و کننده شممممممعارها و برنامهدیدگاه و برنامه سممممممیاسممممممی، اجتمانی و فرهنگی اسممممممت که تشممممممریه

    11های شما در پس از انتخابات باشد. گیریهای شما در پیش، و نیز اقدامات و تدمیمسخنرانی

                                                                 
 =27741http://booyebaran.ir/?p (هانمونه برنامه) 11

http://booyebaran.ir/?p=27741
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به  139۴مجلس در سال  «کاندیداهای مستقل سراسر کشور»ای از این برنامه برای ائتالف نمونه

 صورت زیر است:

 :اصول ائتالف 

 انتقاد به حاکمیت الهی و دین مبین اسالم با احترام به ادیان الهی  .1 

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، به ننوان میثاق ملی  .2 

 های انقالب اسالمی و حاکمیت والیت فقیه انتقاد به اهداف و ارزش .3 

 صیانت از استقالل و تمامیت ارضی جمهوری اسالمی ایران. .۴ 

و های سمیاسمی های راسمتین انسمانی در فعالیتتعهد به ادالق اسمالمی و ارزش .۵ 

 ترویج آن 

های سیاسی، به دور از مناف  غیرقانونی گیریاولویت به مناف  ملی در تدمیم .۶ 

 ای شخدی، جناحی، گروهی و توقعات غیرقابل توجیه منطقه

 اهداف ائتالف: 

های انتخابیه سراسر شناسایی، همفکری و سازماندهی کاندیداهای مستقل حوزه .1 

با خا یک ائتالف انت لب  قا بات نهمین دوره کشممممممور در  خا تی برای پیروزی در انت

 مجلس شورای اسالمی 

های ای برای معرفی برنامههای تبلیغاتی و رسممممممانهگیری از تمام ظرفیتبهره .2 

ای و کاندیداهای مستقل سراسر کشور به مخاطبان  مبتنی بر رنایت اصول حرفه

ربیممات ائتالف هممای احتمممالی  )بمما تکیممه بر تججویی در هزینممهادالقی و صممممممرفممه

 کاندیداهای مستقل در انتخابات مجلس هشتم(

http://eatelaf.ir/?p=405
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های گیری و تدوین طرحبسترسازی برای مشارکت اناای ائتالف در تدمیم .3 

های کارشممناسممی و نلمی به کاندیداهای راه مجلس نهم، از طریق ارائه آرا و دیدگاه

 .یافته به مجلس

 محورهای ائتالف: 

انتقاد به لزوم تحول در به کارگیری نیروهای انسممانی در حوزه کالن سممیاسممی  .1 

سممماالری و توسمممعه سمممازوکارهای قانونی سمممازی آن بر اسممماس شمممایسمممتهمندو قانده

 «.رئیس جمهور ایرانیان»مشارکت سیاسی نخبگان نلمی  بر مبنای طرح 

هبود وضممممعیت اولویت به مسممممائل اجتمانی و اقتدممممادی دادلی و تالش برای ب .2 

مانی و تشممممممکیل  های اجت هاد با محور قرار دادن ن معیشمممممممت نموم مردم ایران، 

 «.وزارت دانواده»

الملل بر اسمماس تالش برای ارتقای جایگاه سممیاسممی ایران در منطقه و نظام بین .3 

ایرانی منحدممممر بفرد آن، با اولویت به همگرایی نوین  -فرهنی و تمدن اسممممالمی 

اتحادیه کشمممممورهای وارن تمدن »ارجی، در قالب طرح ای در سمممممیاسمممممت دمنطقه

 «.ایرانی

)مدممرح در اصممل هشممتم قانون « نظارت همگانی»تالش برای قانونمندسممازی  .۴ 

گویی و رجوع به درد جمعی در سممممممازی پاسممممممخاسمممممماسممممممی( در جامعه و نهادینه

 گیری از مفاسد اقتدادی، اداری و سیاسی.های کالن، برای پیشگیریتدمیم
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گیری و اجرا، در سممه نظران و فعاالن اقتدممادی در تدمممیممشممارکت صمماحب .۵ 

سممازی بسممترها و امکانات فعالیت بخش ددمموصممی، تعاونی و دولتی، برای فراهم

 اقتدادی همه نیروهای آماده به کار و فعال کشور 

های همه نخبگان و فعاالن حوزه فرهنی، ها و توانمندیاسممممممتفاده از ظرفیت .۶ 

های دینی، قومی و نر در ارتقای هویت فرهنگی و پاسمممممممداری از ارزشادب و ه

 گذاری و اجرا.سیاست گیری،محلی سراسر کشور در سه حوزه تدمیم

ها بود، معیار بیشمممتر از تعداد کرسمممی هنگامی که تعداد انامممای مسمممتعد برای پیوسمممتن به ائتالف، ●

درون تشکیالتی در شهرهای کوچک نظرسنجی در شهرهای بزرگ و یا انتخابات درون گروهی و 

 توان استفاده کرد. را می

 

تدور کنید که با جمعی از زنان و مردان شهر و یا روستای محل سکونت دود، قدد دارید تا در  تمرین:

شرکت کنید. در  بند، قوانینی را طرح کنید که در آن تمام حدود یک کمیین  20انتخابات به صورت ائتالفی 

های دیگر ارتباط ات، راههای تامین مناب  مالی، تبلیغدر نظر گرفته شممده باشممد. این حدودها باید شممامل شممیوه

 های تامین آن باشد. و نیز راه دهندگان، حجم مناب  موردنیاز،یأگیری با ر
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