
یکتاتوری به دموکراسیسمینارآموزشی انتخابات آزاد   ومنصفانه بمنزله  استراتژی گذار از د  

   حسن شریعتمداری            درس ششم                                                         
 

 انتخابات آزاد ومنصفانه

به منزله استراتژی گذار از دیکتاتوری به دموکراسی   



 

 حقوق معنوی

 

 این مطلب به پروژه توانا مربوط به سازمان   - اختصاص 

  E-Collaborative for Civic Education   اختصاص دارد و استفاده از آن می بایست با ذکر نام

 .سازمان تهیه کننده انجام شود

 این مطلب برای استفاده های غیر تجاری می باشد و برای هیچ گونه منفعتی بهره  -  غیر تجاری

 .برداری نخواهد شد

 اگر می  خواهید هر گونه تغییری در مطلب وارد کنید، شما می  توانید حاصل کار را تنها  -  اشتراک

 تحت مجوز

  E-Collaborative for Civic Education  منتشر کنید و برای ایجاد بدنه اصلی  اطالعت، این

  تغییرات را باید با

    E-Collaborative for Civic Education  به اشتراک گذارید. 

 

 

 



 تبیین استراتژی انتخابات آزاد ومنصفانه                      

:نقطه آغازین  

 نظام جمهوری اسالمی درحوالی حوزه بحرانی است -  

 تضادباجامعه بین المللی دراوج خود میباشد  -  

 مردم آشنا با اهمیت انتخابات درسرنوشت خویش می باشند -  

 مهمترین واقعه سیاسی در ایران است ٬انتخابات -  

 الزمه رونق انتخابات است ٬بازگشائی نسبی فضای سیاسی -  

 درزمان انتخابات رقابت جناحهای حکومت به اوج خود میرسد -  

 مطالبات مردم شدت میگیرد وسطح انتظارات باال میرود -  

 یارگیری جناحهای حکومتی ازمردم شدت میگیرد -  

 نظام آسیب پذیرتر ازهرموقع دیگری است -  



 مزایای این استراتژی                                          

- کمترین مشکل را درراه اتحاد بزرگ اپوریسیون دارد 

- از انرژی حریف درجهت غلبه براوبیشترین استفاده را میکند 

- مسالمت آمیزترین وکم هزینه ترین راه گذار است 

- قابلیت تطبیق با شرائط را داراست 

- مبارزه ئی درحوزه قانونیت است 

-   اطالق  عناوین مجرمانه سنگین مانند براندازی برفعالین میدانی  آسان نیست 

- با فرهنگ انتخاباتی وروانشناسی سیاسی مردم مطابقت دارد 

- تنها خواست مطالباتی انتگراتیو ومدنی همه مردم  وبا اتحاد برسرصندوق رای است 

- با جنبشهای مطالباتی تعامل دارد بدون این که خواست گذار ازنظام را به رفرم تقلیل دهد 

- همیشه و درهرشرائط قابل ادامه واجراست 

- امکان جذب گروههائی ازحاکمیت را دارد 

 نه نظام را می پذیرد ونه نظام را  یک پارچه درمقابل خود و مردم قرار میدهد - 

 رفع تبعیض   –سه مرحله گزار را با مبارزه برای تحقق پیش شرطهای انتخابات آزاد  -

 وحکومت قانون و سپس گذار به دموکراسی درخود دارد. 

-  استفاده ازانتخابات را برای تجدید بیعت با مردم وترمیم پایگاه اجتماعی برای نظام دشوارکرده
 .وآنرا به وسیله گذار ازنظام تبدیل میکند 

- درفضای بین المللی بیشترین پشتیبانی را کسب میکند 
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:                                                   مراحل عملی  

- تدوین استراتژی 

- مرحله بندی ونقشه راه اجرائی 

- استاندارد سازی گفتمان ومفاهیم کلیدی 

- کادر سازی 

- ایجاد شبکه های پشتیبان 

- جذب گروههای مطالباتی وحقوق بشری 

- تفوق گفتمانی درفضای ملی 

- وحدت اپوزیسیون برحول استراتژی 

- طرح شعارها وانجام کمپین ها برای تحقق پیش شرطها 

- استفاده ازفرصتهای انتخاباتی 

- ایجاد گروههای پشتیبان بین المللی 

- جذب حمایت بین المللی 

 



:                                                   مراحل عملی  

ایجاد گروههای کار برای مراحل گذار و پس ازگذار 

ایجاد شورای پیش برد انتخابات آزاد 

ایجاد رسانه گفتگوی ملی 

 ویا ازطریق ( پالن آ)انجام گذار ازطریق انتخابات

 بسته به مرحله انجام گذار( پالن ب)رفراندم

 کمک به استقرار واستمرار دموکراسی پارلمانی مبتنی بر

 حقوق بشر وجدائی دین ازنظام سیاسی 
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 .سازمان تهیه کننده انجام شود
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 تحت مجوز
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    E-Collaborative for Civic Education  به اشتراک گذارید. 

 

 

 


