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  بھ نام دوست گشاییم دفتر دل را
   بھ فر عشق فروزان کنیم محفل را

  
  
  
 

ه و برندت نتخابادر اید اھگر می خوا                
یم اھخون بھ شما نشارا ست راه درشوید وز پیر
  .داد

متعلق بھ شما می باشد فقط وزی مطمئن باشید پیر 
  رویبر ی ر چند ناچیزن ھماو زقت کنید دندکی ا

وری ر مشااز ھید بیش اربگذب ین کتات انکا     
  .دیم بواھخوور شما مشاای بر
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  شک نکن 

                                                                                        
  ستمھبا تو  

                                                                                  
 
  ییه اتو برند  
نگیز امین عجایب بھ سفر شگفت زین سردر اپس  

قلھ د را در اوج خون شو تا ناگھااه مرھبا ما 
   موفقیت

  .ببینیف قاه کوو 
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  دیباچھ
در  مقدمھ  یک مصاحبھ  خیالی  بین  من  و  یک  

می  خبرنگار  را  برای  شما  عزیزان  مطرح  
کنیم  تا  اندکی  بھ  سئواالت  و  ابھامات  ندای  
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درون  خودمان  پاسخی  ھر  چند  مختصر  داده  
 .باشیم

  .این  مصاحبھ  مانند  یک  کالس  درس  می باشد
ما  می خواھیم  بھ  یک  جنگ  برویم  ولی  نھ  
جنگی برای  کشتن  و  خشونت  بلکھ  جنگی  

  سرافراز  کردن  برای  صلح  طلبی  جنگی  برای
کشور  عزیزمان  و  جنگی  کھ  برای  کل  

  .بشریت  یک  درس  باشد
  

می  خواھیم  دست  در  دست  ھم  سربازان  
پیشاھنگی  را  برای  کشور  عزیزمان  انتخاب  
کنیم  تا  برای  ما  طوری  تصمیم  بگیرند  کھ  

متضاد  "  ھمزمان  انتخاب  آنھا دو  چیز  ظاھرا
  .  ھم  در  بر  بگیردرا  با

ابتدا  اینکھ  نظر  آنھا  نظر  خود  ما  باشد  و  
دوم  اینکھ  اگر  نظری  و  رایی  دارند  کھ  با  
نظر  ما  یکی  نیست  مطمئن  باشیم  کھ  بھتر  از  
ما  ھمچون  یک  پدر  دلسوز  کھ  در  تنگنای 
زندگی  برای  خانواده  خود  حیاتی  ترین  
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 و  از  یک  عقل  بزرگتر  -ا  می گیرد تصمیمات  ر
 تصمیم  - و  شعور  باالتر  برخوردار  است 

در  این  صورت بھ  رای  او  ھر  .  خواھد  گرفت
چند  در  ظاھر با  نظر  ما  یکی  نیست  در  درون  
با  اطمینان  بپذیریم  کھ  رای  او  بر  نظر  
شخصی  ما  ارجح  است  زیرا او  بی شک  با  

شاوران  و  متخصصانی  کھ  در  کنار  خود  م
دارد  بھتر  از  خود  ما  برای  ما تصمیم  می 

گیرد  ویا  بھ  اصطالح  مذھبی  آن  شخص  بر  
  .ما  والیت  دارد

  
  

  فکر کنیم
  

  چرا  باید  در  انتخابات  شرکت  کرد؟
  آیا  دنبال  سود  شخصی بودن  بد  است؟

  شخصی  بودند  بھ  آیا  کسانی  کھ  بدنبال  سود
  جامعھ  بھترین  خدمت  را  انجام  نداده اند؟
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آیا  فقط  ھوش  ریاضی  برای  موفقیت  مھم  
  است؟

  ؟چند نوع  ھوش  داریم
   چیست؟ھوش درون  فردی

 چیست و  برای  یک کاندید چقدر ھوش برون گرا
  واجب است؟

  
  ؟آی  کیو  را  نمی توان  افزایش  داد آیا 
یجانی  و عاطفی  ھمیشھ می تواند   ھوش ھآیا 

  ؟رو  بھ  افزایش باشد
  

صحبت  بزرگترین  افراد موثر  در  تاریخ  بشریت 
   کدامند؟و سیاست

 است و  پس  گاندی  مردی  ورای  زمان و مکان
  سخنانش چیست؟

  
  :حرف نلسون ماندال کھ  می گوید

شروع کن  خودش  راه بھ  تو  می گوید  کھ  
   بھ چھ معناست؟-  را طی  کنیچگونھ باید  راه 
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نماینده  باید  اطالعات  کاملی  از  تاریخ  آیا 
  اقوام و جغرافیای کشورسیاسی  و  اجتماعی  

  ؟داشتھ  باشد
نماینده  خوب  عالوه  بر  نماینده  قوم  خود  آیا 

دوم  نماینده  کشور  خود  و  سوم  نماینده  
  ؟جمعیت  کل  جھان  است
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  بخش  نخست
  کار  خطیر

  
  

  ساغر گیرند  کھ  محتشمانیم  زآن مانھ
ِ بز الغر گیرند  کھ  مفلسکان  آن ونھ ُ 

  سوز ّ از لذت  کھ  سوختگانیم ما از آن
  آذر گیرند  بھلند و پی  حیوان آب

   اندر تابیم  کھ  ھر خانھ  از روزن چو مھ
  درگیرند  ره  جملھ  صفتان از ضیاء شب

   بشکست  ساغر ایشان  فلک  کھ نناامیدا
  از سر گیرند  ما طرب ُچو ببینند رخ

  رسید  وقت  آن  کھ  باده در فروبند و بده
 ...احمر گیرند  می  تو را کھ زرد رویان

  نوشند ِ ایمان ِ صافی  می  دست  یکی بھ
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   کافر گیرند ِ دگر پرچم  دست  یکی بھ
  
 

در  ررسی  و بآیا  بھ  نظر  شما بحث :خبرنگار
 و  یا  می  رابطھ  با  انتخابات ارزش واالیی دارد

  ؟توان  سطحی  از  آن  عبور  کرد
  

ھر  لحظھ و  در  ھر  جا  ھر  چند  ممکن  :بنده
بی  اھمیت  دیده  شود  ولی  یک  "  است  ظاھرا

یک  پدیده  .  اتفاق  در  حال  جریان  است 
منحصر  ممکن  است  این  پدیده  . ر  بفرد  صمنح

بفرد  مانند  خوردن  خون  توسط  یک  پشھ  
باشد  کھ  ظاھرا  برای  ما  چندش  آور  است  
ولی وقتی  متوجھ  می  شویم  کھ  پشھ  مادر  
ھمانند  ھر  مادر  دیگری  برای  فرزند  دلبند  
خود  با  خوردن  خون  ما  در  حال  درست  

دید   شاید  -کردن  غذا برای  فرزندش  می باشد
  .متفاوت شوداندکی ما  
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قبول  دارم  بسیاری  ھیچ وقت  بھ  این  مرام  
نمی رسند  کھ  بگویند بگذار  پشھ خون  مرا  
بخورد  چون  برای  فرزندش  در  حال  تھیھ  
روزی است  و  بدن  من  وسیلھ ایی برای  رشد  

ولی  می  توان  در  نظر  . یک  پشھ  نوزاد  است
ان  ھا  از  ھوش  عاطفی  و  گرفت وقتی  انس

رھبری  درست  برخوردار  شوند  خواھند  فھمید 
کھ دیگر  این  پشھ  از  روی  موذی  بودن  و  

 -اذیت  و  آزار  در حال  مکیدن  خون  ما نیست  
بلکھ  در حال  تھیھ  غذای  فرزندش  است و  
شاید  یک  مقدار  تامل  برای  ما  ایجاد  شود  کھ  

م  وقتی بھ  خودمان  اجازه  می دھیم  پس ما ھ
....  این  ھمھ  مرغ و  گوسفند  و گاو  و ماھی  و 

را  بکشیم  و  بخوریم  در  ھمھ  حالت  داریم  
یک  فرزند  یا  پدر  و  یا  مادر  را  از  حق  ادامھ  

  .زندگی  محروم  می کنیم
آیا  می  دانید  یک انسان بھ طور میانگین تا سن 

 مرغ را 2400 گوسفند و 27 گاو، 11ی  سالگ70
  .خورد بھ طور کامل می
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 این  نیست  کھ  فلسفھ  گیاه خواری  منظور  بنده
م  یرا  در  اینجا  بھ  چالش  بکشم  بلکھ  می خواھ

  .با  یک  دید  دیگر  بھ  دنیا  بنگریم
ھمھ  ما  در  ھر  لحظھ  ناخواستھ  در  حال  

واھب  آن ھستیم  ولی  و  ماستفاده  از  این  دنیا  
 -یزی  کھ  برای  ما  لذت  ایجاد  می کند شاید  چ

باعث  رنجش  دیگری  خواھد  شد  و  اینجا  ست  
کھ  نقش  رھبریت  و  نماینده  یک  ملت  کامال  
مشخص  می شود  کھ  چگونھ  بتواند  در جھت  

بھ  دلیل  دید  و  راستایی قدم  بردارد  کھ  مبادا  
ھ  اندیشی  و  با  فکر  اینکھ    با کوتناقصش  و

بھ  عده ایی کمک  می کند  صدمھ  جبران 
مردم  عده ایی دیگر  و  یا  حتی  ھمھ ناپذیری  بھ  
  .بیچاره  بزند

  
  یاد گیری  از  تاریخ

مگر  آرمان  ھیتلر  بد  بود  افکارش  در  جھت  
   مرز  ھا  و  یکی  شدن  کل  جھانبرداشتن 

یک  حکومت  و  کشور  بود  تا  تحت  لوای  
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دیگر  جنگی  در  دنیا  صورت نگیرد  ولی  با  
ناپختگی  این  اندیشھ  جنگی  را  براه  انداخت  
کھ  باعث  مرگ  بسیاری  از  مردمان  بی گناه  
شد  کھ  در  این  میان  کسانی  بودند  کھ  نھ  بھ  
سیاست  و نھ  بھ  ھیچ  چیز  دیگری  کاری 

د و  زندگی  معصومانھ  خود  را  دنبال  می نداشتن
کردند ولی  با  ورود ھیتلر  بر  عرصھ  قدرت  

 خود  را  از  ناگھان  اولین و  اساسی  ترین  حق 
  . حق  زنده  بودن  بوددست  دادند  و  آن 

آیا  می دانید  در  طی  جنگ  جھانی  دوم  چند  
  نفر  کشتھ شدند؟

  چند کودک؟
  دختر  و خواھر؟چند  مادر  و  

  ؟...چند  غیر  نظامی و
حتی  وحشتناکتر  از  ھمھ اینکھ  شاید  باور  ھم  

ھزار ٢٠٠نکنید  کھ ھمچنین آلمان نازی حدود 
نفر از افرادی کھ دارای معلولیت ذھنی یا معلولیت 
جسمی بودند را ازبین برد کھ نام این برنامھ را، 

  .نامید» کشتن از سر ترحم«
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ظامی آلمان در جنگ جھانی دوم دقیق آمار تلفات ن

در زمان جنگ . نیست و دارای تناقضاتی است
آماری از تلفات نظامیان توسط مورخان نظامی و 
بھ دستور فرماندھان رده باال گردآوری شد کھ در 

رودیگر .  منتشر شد١٩۴۵ ژانویھ ٣١تاریخ 
مورخ ) Rudiger Overmans(اورمنس 

جام داده است و در آن ای ان ًآلمانی، اخیرا مطالعھ
آمارھای مورخانی کھ بھ دستور فرماندھان در 

کردند، غیرمعتبر  دوران جنگ آمار را ثبت می
  . داند می

این  جنگ فقط  یک  نمونھ  از  سر  کار  آمدن  
یک  نماینده  و  رھبر  ناالیق  است  کھ  بھ  
عقیده  خود  برای  کمک  بھ  بشریت  و  اصالح  

 آن  تا  ویرانگر کرده  بود  ولی  نتیجھ نژاد  قیام  
  .دنیا  باقی است از  اذھان  پاک  نخواھد  شد

یک  پیوست  در  انتھا  قرار  می دھیم  تا  
نید  کھ  یاعتقادات  آدولف  ھیتلر  را  بدانید  و  بب

و  می  دانستھ چگونھ  خود  را  نماینده  خدا  
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  حتی  ادعای  دست  خدا  بر  روی  زمین را
  .داشتھ  است
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حال  شاید  بھتر  باشد  بھ  یک  موضوع  دیگر  
و  آن     اشاره  جدی  کنیمنیز  در  ھمین  رابطھ

اینکھ  جنگ  جھانی  دوم  فقط  بدلیل  وجود  
ھیتلر  نبوده  بلکھ  بھ صراحت  می توان  ادعا  
کرد کھ  اگر  افراد  ھمزمان  او  رھبران  بشر  
دوست  و  انسان گرا  بودند  تا  حد  بسیار  

  .زیادی  نتیجھ  جنگ  متفاوت  بود 
باعث  شد   آن  زمان  بی  شک  وجود افرادی در

  بکشند و آن  حد  بھ  وخامت  بھ جنگ  را  تا 
  .می توان  بھ  مھمترین  آنھا  اشاره  کرد

  
 بنیتو موسولینی

 ھیروھیتو
 وینستون چرچیل

 ژوزف استالین
 فرانکلین روزولت

 شارل دوگل
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  شک چیانگ کای
  

اگر  افراد  مقتدر  و  مصلح  دیگری  در  آن  
ور  تسلط  داشتند  مطمئن  زمان  بر  راس  ام

انھ انقدر  شرم  آور یھستیم  کھ  این  کشتار  وحش
  .نبود

فکر  کنید فقط  اگر  گاندی  در  آن  زمان  بر 
مسند تصمیم  گیری  بود  چقدر  نتیجھ متفاوت  

  .بود
یا  ماندالی  بزرگ  و  دوست  داشتنی  و  یا  

  ....داالی  المای صلح جو و
ھ  است  و  دیگر  نباید  بھ   گذشت-ولی  گذشتھ 

فکر  گذشتھ بود  کھ  گذشتھ  بشریت  بدرستی  پر  
  .از  ننگ و  شرم  است

پس  سعی  کنیم  از  ھم  اکنون بعنوان  سربازان 
کوچک  این  کشور  سرھنگ ھا  و سردار ھا  و  

ارتش صلح سر  لشگر  ھایی بعنوان  نمایندگان  
ن  جھاد  و    کشورمان  انتخاب  کنیم تا ایجو

جنگ  برای  صلح  و  سازندگی  کشورمان  با  
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یک  قدرت  پیشران  قوی  بھ  سمت  آینده ایی 
  .زیبا  حرکت  کند

  باور دارم  کھ  مردم  ما می  توانیم  چون  بنده
کشور ما  در  درونشان  چشمھ ایی از  مھر  و  
محبت  و  دوستی  و  عشق در  حال جوشش 

 خروشان  بھ  پای  درخت  است  و  این  چشمھ 
کشوری  می ریزد  کھ  در  آینده ایی نزدیک  می  
توانیم  با  کمی  انضباط  و  درک و  شعور  
درست از  میوه  آن  بھره برداری  کنیم و  نھ  
تنھا  خودمان از  میوه  آن لذت  خواھیم  برد  
بلکھ  می  توانیم  الگوی  مناسبی  برای  کشور  

  .شیمھای  دیگر  با
کھ  جھان  را  یک جنگل  با  برعکس  بسیاری  

این  معلم  ناچیز  باور  .  قانون  راز  بقا  می دانند 
ن  است  و  برای  ادارم  کھ  کشور  ما  قلب  جھ

کل  جھان  می تپد  و  وظیفھ  سنگینی  برای  
خون  رساندن  بھ  کل  جھان  دارد  زیرا  کشور  

  .ما  کشور  عشق  است
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این  کشور  بزرگی  بپا خواستھ  کھ  کلمھ  از  
و   عشق  را  در  تمام  دنیا  طنین  انداز  کرده 

بزرگان  قبل  از  او  و  بعد  از  او  نیز در  راه  
  .عشق  خون  فشانی  ھا  کرده اند
م  کھ  یم  ادعا  کنیپس  بی  ھیچ  تردیدی  می  توان

  این  کشور  ما  رگ  حیاتی  عشق می  باشد  و از
می صلح و عشق -لب  جھان  انسانیت قرو  آنرا  

  .م  یدان
جھانی  با  مھر  با  محبت  با  دوستی  با  عشق  

  .با گذر  از  ھر  گونھ  تبعیض  و  سرکشی 
 عاشقی پیداست از زاری دل

 نیست بیماری چو بیماری دل
 علت عاشق ز علتھا جداست

 عشق اصطرالب اسرار خداست
  و گر زان سرستعاشقی گر زین سر

 عاقبت ما را بدان سر رھبرست
 ھرچھ گویم عشق را شرح و بیان

 چون بھ عشق آیم خجل باشم از آن
 گرچھ تفسیر زبان روشنگرست
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 زبان روشنترست لیک عشق بی
 شتافت چون قلم اندر نوشتن می

 چون بھ عشق آمد قلم بر خود شکافت
 عقل در شرحش چو خر در گل بخفت

 م عشق گفتشرح عشق و عاشقی ھ
 من چھ گویم یک رگم ھشیار نیست
 شرح آن یاری کھ او را یار نیست

 آفتابی کز وی این عالم فروخت
 اندکی گر پیش آید جملھ سوخت

 ریزی مجوی فتنھ و آشوب و خون
  بیش ازین از شمس تبریزی مگوی

  
ھر چند  در  مسیر  طوالنی تاریخ  سنگالخ ھایی 

ثر  روندگان  جاده  ھر  چند  دیده  شده اند  اما  اک
کشور  ما  در  طول  تاریخ  جز  مردم  با  شعور  
و  فھمیده  ایی کھ  در  درونشان  خورشید  عشق  

  . نیست  و  نخواھد  بود- نبوده -را  دارند 
اما  نمی  توان  بھ  ستارگان  دست  یافت  مگر  با  

توانید از مرزھای  اگر می .سلطھ  بر  علم و  دانش
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و زمین بگذرید، پس بگذرید، ولی ھرگز آسمانھا 
علم (حاصل  از  سلطھ توانید، مگر با نیرویی  نمی

  .)و دانش
پس  ای  ھم  وطن  براه  بیافتیم  کھ  رودخانھ  

  .تاریخ  لحظھ ایی مکث  نمی کند
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  بخش  دوم
    خبرنگار  کنجکاو

  
  

   گرفت  عناصر دلم  سست  ھمرھان زین
    آرزوست  دستانم شیر خدا و رستم
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با سالم  می  خواھم  از  شما  بپرسم  : خبرنگار
اصال  برای  چھ  می خواھید  در  انتخابات شرکت  

  کنید؟
چون  بنده  خود  را  یک  فرد  مسئول  و   : بنده

  و  ملت  خودم  می دانم  دھد  بھ  مملکت  خوعمت
د  می بینم  کھ  پس  وظیفھ  شرعی  و  قانونی  خو

برای  ادای  وظیفھ  پا  بھ  میدان  بگذارم  و  
برای گرفتن  حقوق  مردم  خودم  آستین  باال 

  .بزنم
از  این  پاسخ  شما  خوشنود  شدم  :  خبرنگار

اما  اجازه  می خواھم  تا  اگر  ناراحت  نشوید 
بتوانم  بدون  رودربایستی  و  با  خیالی  آسوده  

 بھ  شما  بر  بخورد  سئواالتی  را  بدون  اینکھ 
مطرح  کنم  کھ می  ترسم  باعث  ناراحتی  شما  

  ؟.  آیا  این اجازه را  بھ  من  می دھید-شود
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مسلما  ممکن  است  خیلی  از  سئواالت  بھ  : بنده
مزاج ما  سازگار  نباشد  اما برای  جامعھ رو  بھ  

گراه  پیشرفت  کھ  کشور  عزیز ما  در  این  بزر
چندی  است  قدم  گذاشتھ  اولین  شرط  برای  

پذیرش  انتقاد  و قبول  )  فرگشت ( تکامل 
  .سئواالت  ناسازگار  با  خودمان  است

از  این  پاسخ  شما  بسیار  : خبرنگار
سپاسگزارم  ولی  بدون  اغراق  بگویم  امیدوارم  
کھ  از  صمیم  قلب  این  صحبت  را کرده  باشید  

  در  طی  نھ  مطمئن ھستم از  سئواالت  منرو  گ
  .این  جلسھ  بسیار  دلخور  خواھید  شد

چون  می خواھم  در  راھی  قدم  بگذارم   : بنده
کھ  اسمش  خدمتگزاری است  پس  باید  نکاتی  
را  بجان  بپذیرم  کھ  بی  شک  یکی  از آنھا 
سخنان  و جمالتی  است  کھ  ھمچون  شمشیر  بھ 

  اما  نترسید  سعی  - من  کشیده  شده اند سوی  
می کنم  من  ھم سپری مناسب  با  در  نظر  
گرفتن  شئونات  اخالقی  و  انسانی  را  در  مقابل  

  .زبان  چون  شمشیر  شما  بدست  بگیرم

www.takbook.com



 

 31 

 شرح این را گفتمی من از مری
 لیک ترسم تا نلغزد خاطری

 ھا چون تیغ پوالدست تیز نکتھ
 سپر وا پس گریزگر نداری تو 

 پیش این الماس بی اسپر میا
 کز بریدن تیغ را نبود حیا

 زین سبب من تیغ کردم در غالف
  تا کھ کژخوانی نخواند برخالف

  .خیلی  خوب  پس  شروع  می کنم:  خبرنگار
و حتی  چرا  فکر  می کنید  لیاقت  نمایندگی  

این  مردم  و این  آموزش  نکات  بھ  نمایندگان 
  ؟ا داریدشور  رک

ببینید  انسان ھا  از  نظر روانشناسان  بھ  : بنده
  .چند  دستھ  تقسیم  می شوند

اول  اینکھ  آیا  این  افراد  ھوش  اجتماعی  قوی  
دارند  یا  نھ  خود  در  جای  خودش  بھ  طور  

  می دانیم  کھ  اکنون  -کامل بحث  خواھد  شد
معیار  روانشناسان پی  برده اند  کھ  برخالف  

 یا  ھوش  ریاضی  IQھای  گذشتھ  این  آی  کیو 
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)  نوشتن و محاسبھ کردن -شامل درک خواندن ( 
نیست  کھ  عامل  موفقیت  فردی  را  در جوامع  

 البتھ  خوب  یک  -پیشرفتھ  نشان  می دھد 
  د ر شخص  با  بھره  ھوشی  باال  می  تواند
یشتاز  دروس  خود  چھ  مدرسھ و چھ  دانشگاه  پ

باشد  اما  اکنون  می بینیم  کھ  بسیاری  از  این  
 یچ ھنخبگان  برای  افرادی  کار  می کنند  کھ  بھ

وجھ  نابغھ  نیستند  بلکھ  بھ  اصطالح  
روانشناسان  این  صاحب  مشاغل  دارای قدرت  
مدیریت  و  یا  بھ  اصطالح  ھوش  رھبری  

  .ھستند
  جزو  ھوش   و  ھدایت  افرادیھوش  رھبر

ھیجانی و  عاطفی  افراد  محسوب  می شود  کھ  
اکنون  در  کشور  ھای  پیشرفتھ  بسیار  حائز  
اھمیت  است  و  نقش بسیار  موثر  فرد  را  در  
ساختن  آینده  زندگی  فردی  و  از  آن  باالتر  

  .زندگی  اجتماعی  نشان  می دھد

www.takbook.com



 

 33 

کنید  کھ  شاید  تصور  حال  از  این  ھمھ  صحبت  
در  صحبت ھا    ھوش  اجتماعی  باال  ادعای 

  ....موج می زند
... ببخشید  می پرم  وسط  حرف  شما  :  خبرنگار

ولی  یعنی  ادعا  می کنید  کھ  یک  نابغھ  ھستید؟ 
واقعا  چنین  ادعایی دارید  و  آیا  توسط  
روانشناسان  تست  شده اید  و  یا  فقط  یک  

  ت؟ادعای  خالی اس
  معلومھ   -از  جسارتتان  خوشم  می آید  :  بنده

  .بقول  معروف  شمشیرتان  را  از  رو  بستھ اید
اما  نکتھ ایی کھ  می خواستم  عرض  کنم  و شما  
سخنان  مرا  بریدید  این  است  کھ  ھوش  
عاطفی  و  ھیجانی  بر عکس  ھوش  ریاضی  

  .خاصیت  جالبی دارد
شکل   سالگی  13ی  تا  ھوش  ریاضی  از کودک

  و  از  آن  بھ  بعد  در  تمام  انسان  ھا می گیرد
ت  اما  بالعکس  ثابت  شده  کھ  سرو  بھ  کاھش  ا

ھوش ھای  زیر  مجموعھ  ھوش ھیجانی  ھمیشھ  
می توانند  رو  بھ  رشد  باشند  و  با  آموزش  
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درست  می توان  روز  بھ  روز  آنھا  را  تقویت  
  .کرد

ببخشید  باز  ھم  می پرم وسط  صحبت : برنگارخ
ھای  شما  اما  اندکی  ما  ھم  اطالعی  از  

 شنیده ام  کھ  رواشناسان  -روانشناسی  داریم  
می  گویند  کھ  انسان ھا  از  نظر  ضریب  ھوشی  

  .در  تست  ھا  بھ  چند  دستھ  تقسیم  می شوند
 این  ر افرادی  کھ  فکر  می کنند  و  ب) الف

  30باورند  کھ  ضریب  ھوشی  آنھا  کمتر  از  
درصد  است و بھ  این  افراد  شدیدا توصیھ  می 

  .شود  کھ  بھ  روانشناس  مراجعھ  کنند
  در  70  تا  30افرادی  کھ  ھوش  آنھا  بین  ) ب

  .صد  است  افراد  متوسط  و  سالم  جامعھ  ھستند
  کھ  ضریب اما  افرادی  کھ  فکر  می کنند) ج

 درصد  است  باید  70ھوشی  آنھا  بیش  از  
سریعا  برای  درمان  بھ  روانپزشک  مراجعھ  

  .کنند
خوب  ببخشید  ولی  با حرف ھایی کھ  از  شما  
شنیدم  احساس  می کنم  کھ  ادعا  می کنید  کھ  
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 در صد  است  و  خوب  70ھوش  شما  باالتر از  
ھا  خوب  نیست بلکھ  بھ  نظر  من  این  نھ  تن

ھمانطوریکھ  گفتم  شاید  بھتر  باشد  خودتان  را  
بھ  دکتر  نشان  بدھید  تا  اینکھ  نماینده  بشوید  
و  فردا  یک  ملت  را  بھ  راه نابودی  سوق  

  ...دھید و
ترمز  عزیزم  .  بفرمائید  صبر  یدصبر  کن:  بنده

ر  خوب  برای  خودت  می  بری  و میدوزی  صب
پیاده  شو  بگذار  با  ھم  برویم  بھ اضطالح کن 

گفتم  ھر  چی  دلت  می خواھد  می  توانی  .
  .بگویی اما  اجازه  بده  با  ھم  جلو  برویم

  ھم  از این  اعتماد  بھ  نفس  ھای  کاذب  و  بنده
  .الکی  کامال  آگاه  ھستم 

حتی  اصطالح  فکاھی  اعتماد  بھ  سقف  را  نیز  
  اصال  این  نبود  بلکھ  ولی منظور  بنده. یده امشن

اگر  متوجھ  باشید  در  صحبت ھایم  نکتھ  
 رسد  اساسی  را  گفتم  و متاسفانھ  بھ نظر  می

  اھمیت  نداده کھ  اصال  بھ  صحبت ھای  حقیر
  .اید  و دقت  نکرده اید 
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ھوش  "  کھ  بنده  بھ  وضوح عرض کردم
 ھوش"زیر  گروه ھای    کھ  یکی  از  "رھبری

  قابل  پرورش  و  قابل  - است " اجتماعیھای
تعلیم  و  تربیت  است  و  بنده  بھ  شما  می گویم  

  ...کھ  در  این  رابطھ  مدتی  است  اقدام  کرده ام
  یعنی  چی کار  کرده اید؟: خبرنگار

یکی  از  . اجازه  بدھید  عرض  می کنم :  بنده
زشی  برای نکات تربیتی  بھترین  مربیان  آمو

ھوش  ھیجانی  را  انتخاب کرده ام  تا  بھ فردی 
موفق  تبدیل  شوم  یا  بھ  اصطالح  بگذارید  یک  
شعاری  را  بگویم  کھ  امروز ھا  مدام  بھ  خودم  

  .گوش زد می کنم
 پس  -انتخاب  کرده ام  کھ  انتخاب  بشوم << 

  >>انتخاب می شوم 
ین  فن  مدتی  است  مرا  تحت  یکی  از  اساتید  ا

آموزش  قرار  داده  و  ھمانطوریکھ  گفتم  روز  
بروز  براحتی خودم  می  فھمم  و  باور  دارم  کھ  

  ...در  حال  پرورش ھستم
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اما  فکر  نمی کنید  اعتماد بھ نفس :  خبرنگار
  .کاذب  پیدا کرده اید

عزیزم  اجازه  بدھید  در  حال  توضیح  :  بنده
تم  خودم  بیشتر  مراقب  ھستم  تا  نکتھ ایی ھس
  .نیا فتد جا 

مسلما  آموزش  و  پیشرفت  توسط  یک  استاد  
در  طول  مدت  آموزش  مثل  ھر  دوره آموزشی  
دیگر  دارای  امتحان ھا  و  تست  ھای  مربوط 

ر  قطع  یقین مرتب  از  بھ  خود  است  و  بھ  طو
  من  می بینم  کھ    تست  گرفتھ می شود  وبنده
ند   چ ھر   از تست  ھا  مربی   و استاد  بندهبعد

آنطوریکھ  انتظار دارد  نیست  ولی  رو  بھ  
  .پیشرفت  ھستم

  ھخوب  می دانیم  اگر  االن  حتی  اگر  بخواھیم  ب
ماه  و  سیارات  نیز سفر  کنیم  امکان  پذیر است  

را    شرط اینکھ  ھم سفینھ و  موشک  آن  ھب
داشتھ  باشیم  و ھم  خلبان و  راھنمای  مناسب  

  .....را
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حتی  در  کتاب   مقدس  مسلمانان  یعنی  قرآن  
کریم  بھ  آیھ  ایی با  ھمین  منظور  بر  می 

  :خوریم 
ّیا معشر الجن<< ْ َْ ََ ْ و االنس إن استطعتم أن تنفذوا  َ ُْ ُ َ ََ ْ ُ ْ َْ ِ ِِ َ ِ

َمن أقطار السماوات و األ َْ َ َِ َِ َّ ِ َ ْ َّرض فانفذوا ال تنفذون إال ْ ِ َ ُ ُُ َُ َ ْ َ ِ ْ
َبسلطان ْ ُ ِ <<  

  33سوره  الرحمن آیھ  
توانید از مرزھای  اگر می! ای گروه جن و انس»

ھا و زمین بگذرید، پس بگذرید، ولی ھرگز  آسمان
  توانید، مگر با نیروی فوق العاده نمی

    
این  نیروی  فوق  العاده یا  سلطان  مسلما   و 

 دانش  و  درستی  و  راه  درست  چیزی  جز 
اعالم    با  افتخار  تمام  بندهنیست و ھمین  لحظھ 

  دست  م  کھ  بھ  چنین  سلطھ  و  اساتیدیمی کن
  تا  اگر  شود  بتوانم  مشکالت  را   امانداختھ

بشکافم  و  پیشرو  برای  موفقیت ھای  کشور  
ی  عزیزم  باشم و  در  ھمین  جا  نیز  با  بالنگ

 کھ  چرا بھ  خودم  می بالم  اذعان  دارم کھ تمام 
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چنین  استادی  و  چنین  راھی  را  اکنون  با  
زحمت  بسیار  زیاد  پیدا  کرده ام  و  در  حال  
آموزش  خود  ھستم  و ببینید  ھمین  جا  چھ  

  !چیزی  بھ  شما  قول  می  دھم
  چھ چیزی؟: خبرنگار

را  با  یک  سئوال  بگذارید  سئوال تان  : بنده
  .جواب دھم 

اگر یک  تخم  میوه ایی را  بکارید  و تمام  کود  و  
آب  و  از  ھمھ  مھم تر  باغبان  مناسب  آن  را  

ی  خواھد  فراھم کنید  در  فصل  مناسب  چھ  اتفاق
 چھ  اتفاقی  بگوئید   خوب    بھ  بنده-افتاد 

  خواھد  افتاد؟
ت  نزند و  یا  اتفاق  اگر  آف"  اصوال: خبرنگار

غیر  مترقبھ ایی پیش  نیاید  در  فصل  مناسب 
  .میوه  آن  درخت  را  خواھیم  خورد

ی دھم  کھ    ھم  قول  م  پس  بنده-احسنت :  بنده
منتظر  باشید  چون  بنده  یکی  از  نمایندگانی  

  کھ  در  دوره بعدی  در  صحن  جلسھ  خواھم بود
فکر  و  ذکرم  این  خواھد  نشستھ ام  و  تمام  
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بود  کھ با  دانشی  کھ  آموختھ ام  و  با  استفاده  
از  ھمین  استاد  و  با  بھره گیری  از  اساتید  

  مردم  عزیزم  بیش از بیش  ھجدید تر  چگونھ  ب
ی را  می  بینم  کھ  مردم روز خدمت  کنم  و  

  شکر  کھ  بنده  می  گویند  خدا  را کشورم
ھا را  برا م  تا  حقوق  حقھ  آنه ا  شدآنھانده  نمای

  درون  خود  باالترین    دریشان  مھیا  کنم و  بنده
 را  خواھم  برد  چرا  کھ  یک لذت  ممکن

خدمتگزار  واقعی  ھستم  با  چندین  ابزار  بسیار  
 عمل  -  مشاورین  خوب  -مھم  از  قبیل  دانش  

  .... وکردن  و نھ  فقط  شعار  دادن 
  

مثل  اینکھ  بیش  از  حد  بھ  خود  :  خبرنگار
غره  شده اید  و  فکر  می کنم  غرور  سر  تا  

  .پای  شمار  را گرفتھ  است
شما  ھر  طور  می  خواھید  فکر  کنید  :  بنده

ولی  وقتی  یک  جراح  برای  عمل  قلب  وارد  
اتاق  عمل  می شود  باید  با  اعتماد  بھ  نفس  

امل  و  اطمینان  کامل  و  دانش  کامل  وارد  ک
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اتاق  عمل  شود  و  گرنھ  ھمھ  می  دانیم  نتیجھ  
آن چیز  خوبی  نیست  و  از  شما می  پرسم  آیا 
فکر  می کنید  نماینده  یک  مردم  محترم  
مسئولیتی  کھ  بر  دوش  می کشد  از  یک  جراح  

  کمتر  است؟
اھی  را مرتکب  شود  یک  جراح  اگر  یک  اشتب

فقط  بھ  صدمھ  و  نھایتا  مرگ  یک  انسان  
منجر  می شود  ولی یک  رھبر  و  یک  نماینده  
اگر  الیق  نباشد  مسلما  با  دست  ھای  خود  
پای کاغذی  را  امضا  می کند  کھ منجر  بھ  
مرگ  فرھنگ و  آداب کشور  و  مردم  عزیز  

بھ خودتان  می سپارم  حال  .  خود  خواھد  شد  
تا  قضاوت  کنید  کھ  آیا می  توان  کار  یک  

  نماینده  را  ساده  گرفت؟
اما  درھمین  جا  یک  نکتھ  بسیار مھم  را  نیز  

حتما  می دانید  در  دنیا  . گوشزد  می کنم  
جراحان  و پزشکانی  ھستند  کھ  ھمھ  بھ  آنھا  

ھتر  از  آنھا  اطمینان دارند  و  بھ  اصطالح  ب
  .پیدا  نمی شود
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از  طرفی  در ھر  وسیلھ  ای مانند  اتومبیل  
برندھایی ھستند  کھ  وقتی  اسمشان  می آید می 

  .توان  با اطمینان  خاطر  آنھا  را  سوار  شد
از  طرف  دیگر  حتی  برای  وسایل  خانگی  برند 

ھایی ھستند  کھ  مارک شان و برندشان  یک  
  .ئن  را  بھ  ھمراه  داردضمانت  مطم

حتی  در  کشور  ھایی کھ  برای ورود  بھ  
دانشگاه  امتحان  ورودی  بنام  کنکور  دارند  
مدرسین و  معلمینی  پیدا  می شوند کھ  کار  

  دانش  آموز  با  آنھا  بھ  معنایکردن  شاگرد و 
این  است  کھ  بھتر  از  این  امکان  ندارد  این  

  . را  تربیت  کرددانش  آموز 
پس  بھ  ھمین  راحتی  و  با  ھمین  قیاس  
منطقی  می توان  مطمئن شد  کھ  اگر  راھنمای  
مناسب  را  پیدا  کنید  و دانش  و  اندوختھ  کافی  
را  داشتھ  باشید  بھ  نتیجھ  مطمئن  خواھید  

  ... ورسید
حرفھایتان  مثل  فیلم  ھای  ھالیوود  :  خبرنگار
ندازد  کھ    آدم  را  یاد  قھرمان ھایی می ااست  و
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دا  می شوند  و  مردم  را  ناگھان  از  آسمان  پی
  .نجات می دھند

  شما  درست  کنجکاوخوب  از  نظر  ذھن  : بنده
است  اما  ما  بر  روی  زمین  انسان ھایی در  
طول  تاریخ  داشتھ ایم  کھ  از  بزرگترین  

 ھنوز  -درخشیده اند اسطوره ھا  نیز  بیشتر  
مردم  جھان زندگی  مردی  چون  گاندی  را  
فراموش  نکرده  است  از  نظر  من  گاندی  
بزرگتر  از  ھر  قھرمان افسانھ ایی بود  کھ  

  .شنیده ایم
یا  ھمین  تازگی ھا  مگر  نلسون  ماندال  نبود کھ  

.  راه  انسانیت  و  خدمت  بھ  مردم  را  یاد  داد
ماندال  بھ  ما نیاموخت  کھ  بجای انتقام  آیا  

گرفتن  می توان  محبت  کاشت  و  محبت  درو  
البتھ  قبول  دارم  این  کار  سختی  است  و .کرد

ھر  کسی  نمی تواند  قدرت  و  فھم این  میوه  را  
ولی  تاریخ  نشان  داده  است  کھ  .داشتھ  باشد 

رھبران  و ھمیشھ  بزرگانی  چون  پیامبران و  
عرفای مشھور  بوده اند  کھ  بزرگترین  خدمت  
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را  بھ  نسل خود  کرده اند  و  من  فکر  می کنم  
این  راه  ھمچنان  ادامھ دارد  و  ھنوز  نیز  
رسالت  خدمت  بھ  ھمنوع  و مخصوصا بھ  
ھموطنان نھ تنھا  پا  برجاست بلکھ  روز  بروز  

  .مفھوم  آن  پر  رنگ  تر  می شود
  

Error!
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 در  جامعھ ھای  امروزی کھ  متاسفانھ ھنوز  با 
جنگ و  خونریزی مردم  معصوم و  بی گناه را  
درگیر  کرده و  اولین  نیاز  جامعھ  انسانی  را  

یت  می باشد  را  از  آنھا  گرفتھ  کھ  ھمان  امن
است مسلما نیاز وجود  انسان ھایی کھ  محبت  
بکارند  و  مردم  را بھ  سوی  محبت  ھدایت  

واین  افراد  . کنند  بیشتر  بھ  چشم می خورد
ھمچون  پیامبری بزرگ  ماند  حضرت  موسی  
ھستند  کھ  با  شکافتن  دریا  قوم  خود  را  از  

  .  می دھندظلم  نجات
  

یکی  از  زیباترین  جمالت  نلسون  ماندال  اشاره  
  :بھ  این  حقیقت  دارد
  ..کوچک باش و عاشق

  کھ عشق می داند
 …آئین بزرگ کردنت را 
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اما  این  فرد  باید یک  فرد  آگاه  و متخصص 

  .باشد  و  تخصص احتیاج  بھ  تعلیم دارد
لب  را بازگو  چھ  زیبا  موالنا  جالل الدین  این  مط

  :کرده  است
 از محبت خارھا گل می شود
 از محبت تلخھا شیرین شود
 وز محبت مسھا زرین شود
 ُازمحبت دردھا صافی شود

 َوز محبت دردھا شافی شود
 از محبت خارھا گل می شود

 وز محبت سرکھ ھا مل می شود
 از محبت دار تختی می شود
 وز محبت بار بختی می شود

  می شوداز محبت سجن گلشن
 بی محبت روضھ گلخن می شود

 از محبت نار نوری می شود
 وز محبت دیو حوری می شود

 از محبت سنگ روغن می شود
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 بی محبت موم آھن می شود
 از محبت حزن شادی می شود
 وز محبت غول ھادی می شود
 از محبت نیش نوشی می شود

 وز محبت شیر موشی می شود
 ُاز محبت سقم صحت می شود

 قھر رحمت می شودوز محبت 
 از محبت مرده ، زنده می شود

 وز محبت شاه بنده می شود
 این محبت ھم نتیجھ دانش است
  کی گزافھ بر چنین تختی نشست

  
  بلھ  این  محبت ھم  نتیجھ  دانش است

  .پس  باید  دنبال  ھمان  سلطان  بود
از  قدیم  گفتھ اند  آب  خودش  جای  پست  را  

پس  .   برای  یاری  می رسدپیدا  می کند  و  آب 
وقتی  درست  قدم  برداری  و قصد  خدمت  بھ  
کشور  و  مردم  را  داشتھ  باشی  ھمھ  دنیا  
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درست  در  دست  تو  خواھند  گذاشت تا  بھ  
  .نتیجھ مطلوب  برسی

البتھ  می دانم  االن  باز  ھم  خواھید  گفت  کھ  
م  ولی  خیلی  آرمانی  و  ایده آل  صحبت  می کن

االن  و اکنون  عصر  دانش  و  علم و تکنولوژی 
است  پس  دیگر  با  چرتکھ  نمی توان وارد  
تجارت  جھانی  شد بلکھ  باید با  بھترین  
کامپیوتر ھا و  رایانھ ھای  ابر غول  وارد  این  

  .عرصھ  شد
مثال  االن  بسیاری  از  کشور ھا  مانند کشور 

ه  در آمد  دنیا  اگر  خودمان  از  بھترین نحو
نگوئیم  بی  بھره  حداقل  می  توان  گفت  کم  
بھره  ھستیم  وآن  تجارت  توریست  و مسافران  
خارجی  است  کھ  بسیاری  از  کشور ھا با  این  
صنعت کشور  خود  را  می  چرخانند  و  ما  کھ  
دارای  بزرگترین  تمدن ھای  باستانی  ھستیم  

ین  سرمایھ  خدا دادی  بھره  نمی بھیچوجھ  از  ا
  بریم
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  داستانی برای  تفکر  بیشتر

  
زن و . پوریای ولی را ھمھ مردم شھر میشناختند

ھر پھلوانی از دور و . مرد و کوچک و بزرگ 
نزدیک ، غریبھ یا آشنا ، پیر یا جوان با پوریای 
ولی کشتی میگرفت، پشتش بھ خاک میرسید و 

 روز پھلوانی از ولی در آن. شکست می خورد
سرزمین ھندوستان بھ شھر خوارزم آمده بود کھ 
ھمھ نگران کشتی گرفتن او با پھلوان پوریای ولی 

پوریای ولی بھ ھیچ کس  نگفتھ بود کھ از . بودند
ولی در . کشتی گرفتن با پھلوان ھندی نگران است

نگاه و رفتار او چیزی بود کھ این نگرانی را 
 .نشان می داد

 
 آن روزی شروع شد کھ پھلوان پوریای ماجرا از

از پشت . ولی بھ مسجد رفتھ بود تا نماز بخواند
پرده ای کھ زنھا در آنجا نماز و دعا میخواندند ، 
صدای دعا خواندن پیرزنی کھ مادر پھلوان ھندی 
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پیرزن دعا . بود بھ گوش پوریای ولی رسید
پسر مرا بر پھلوان پوریای ولی ! خدایا:  میکرد
 !کنپیروز 

  دل پھلوان بزرگ ایران زمین با شنیدن دعای 
. این پیرزن لرزید و حالش از این رو بھ آن رو شد

پوریای ولی نماز خواند و از مسجد بیرون رفت ، 
او بین . اما دیگر آن پھلوان ھمیشگی نبود 

دوراھی مانده بود ، از یک طرف دلش میخواست 
ا پھوان ھندی را شکست بدھد و دل مردم شھر ر

شاد کند و از طرف دیگر دلش برای آن پیرزن 
 .آرزومند میسوخت

 
ھمھ اھلی در میدان . روز مسابقھ از راه رسید

بزرگ شھر جمع شدند ، ھمھ جا را با گالب 
خوشبو کردند و در میان سالم و صلوات مردم 

پھلوان . شھر دو پھلوان کشتی را آغاز کردند
 ھندی بھ سوی پوریای ولی یورش برد، ولی

مردم شھر . پھلوان خوارزم  او را بھ کناری زد
فریاد خوشحالی کشیدند ولی ناگھان نگاه پھلوان 
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ایران زمین بھ چشمان آرزومند پیرزن افتاد، 
پوریای ولی چشمانش را بست تا پیرزن را نبیند و 

در . فقط صدای خوشحالی مردم شھر را بشنود
این لحظھ دیگر خودش بود یعنی ھمان پھلوانی 

.  ھمھ او را بھ قدرت و زور و بازو میشناختندکھ
پوریای ولی دست در کمر پھلوان ھندی حلقھ کرد 

فریاد شادی اھالی شھر از . و او را از زمین کند
پھلوان او ! پھلوان کار را تمام کن: آسمان بلند شد

 ! را خاک کن
پوریای .   در این حال یکدفعھ ھمھ چیز عوض شد

 کرد و خودش نقش بر ولی پھلوان ھندی را رھا
 .زمین شد

ھمھ فھمیدند این پھلوان ھندی نبود کھ پوریای 
ولی را شکست داده بود، این فروتنی و ایمان و 
محبت پوریای ولی بود کھ برای شادمانی آن 

 .پیرزن و دعاھای او خودش را خاک کرده بود
میگویند پوریای ولی در لحظھ ی آخر این شعر را 

 :با خودش زمزمھ میکرد
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 ای ولی گفت کھ صیدم بھ کمند استیپور
 از ھمت داوود نبی بخت بلند است

 افتادگی آموز اگر طالب فیضی
 ھرگز نخورد آب زمینی کھ بلند است
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  بخش  سوم
  مشخصات  مورد  انتظار  از  یک نماینده

  
” خوب“ھای یک نماینده  درباب ویژگی:خبرنگار

  چھ  دارید  بگوئید؟
  
در  گزارشات  مردمی  مردم  عزیزمان  یک  :ندهب

کاندید  خوب  را  بھ  صورت  زیر  و  با  
  .مشخصات  زیر شناسایی کرده اند
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 مستقل از سلیقھ و گرایش نماینده باید              
در صورت  پذیرش  برای ھمھ  مردم  سیاسی خود،

گروه   پس نباید  فقط  بھ  جناح و -نماینده  باشد  
خود  بپردازد و  در  واقع  باید  اعتدال  بین  دو یا 

پس  برای  یک  .چند  گروه  رقیب  را  برقرار کند
نماینده  کل  مردم  مھم  است  کھ  در  ابتدا  در  
ذھن  خود  کامال  تبعیض  نژادی  را  کنار  
بگذارد  برایش  ترک  و  کرد  و  فارس  و  بلوچ 

 و یھودی  و  زرتشتی و مسلمان  و  مسیحی 
  .فرقی نکند.... و

نکتھ  قابل  ذکر  این  است  کھ  بسیاری  فکر  می 
  !کنند  تبعیض  فقط  در  رنگ  پوست  است

اما  اگر  در  ذھن  خود  بین  قد بلند  و  قد کوتاه  
  بین  کرواتی و  لباس  -   بین  چاق و الغر  -

    بین  لھجھ  دار  و  کسی کھ-سنتی  پوش  
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  بین  لھجھ ھای  -سلیس  صحبت  می کند 
مختلف و  در  کل ھر  نوع  تفاوتی  قضاوتی  کنید  
شما  دچار تبعیض  ھستید و  حتما  باید  روی  

  .این  مسالھ  کار  کنید
اکنون  روانشناسان  باور  دارند کھ  تبعیض  و  
باور  بھ تبعیض  بھ  تربیت  نادرست  کودکی  باز  

  خبر  خوش  این  است  کھ  مانند  می گردد  ولی
ھر  نوع  باور  و  رفتاری  قابل  اصالح  و  

  .تربیت  است
الزم  بھ  یادآوری  نیست  کھ  یک  نماینده  
مربوط  بھ  یک  قوم  ممکن است  خود  مورد  
تمسخر  اقوام  و  متاسفانھ  نمایندگان  دیگر  

  و  باید  دقت  بفرمائید  کھ  کالم.  قرار  گیرد
 - رفتار  شما  نماینده  قوم و  نژادتان  می باشد  

پس  شما  نھ تنھا  باید  مواظب  باشید  کھ  
دیگری  را  دل  آزرده  نکنید  بلکھ  باید  مواظب  

  .... باشید  در  چنین  تلھ ھایی نیز  گیر  نیافتید
نمی توان اخبار را تماشا کرد و خبری متاسفانھ 

 و یا حتی خشونت از یک شورش یا یک جرم
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اما اصال . پلیس در ارتباط با تبعیض نژادی نشنید
تبعیض نژادی چیست و چگونھ باید با آن مقابلھ 
کنیم؟ شناخت تبعیض نژادی و آثار و نتایجش 
اولین قدم در مبارزه با آن در شرایط مختلف 

  :است
 ھایی ازجملھ وقتی شخصا در معرض آن   موقعیت

ی کھ شاھدش ھستید؛ یا قرار می گیرید و یا زمان
 کھ موضوع بحث برنامھ ھای  حتی ھنگامی

 .ای مختلف می شود رسانھ
 کھ تجربھ  آسیاییمتاسفانھ بسیاری از دانشجویان

زندگی در خارج از کشور را دارند، در معرض این 
امیدواریم ھیچ گاه با . گیرند نوع رفتارھا قرار می

چنین تجربیاتی روبرو ھیچگونھ  تبعیضی و 
تان  شوید، و اگر شدید این مقالھ بھ طور عملی بھن

 . کمک کند
 

  نحوه مقابلھ با رفتار ھای تبعیض ) روش اول
 آمیز علیھ شخص شما
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 .بی جھت از کوره در نروید -١
 

برخی رفتار ھای جزئی و بی اھمیت اغلب 
ناخواستھ بھ صورت تبعیض آمیز جلوه می 

کھ ) microaggressionsریزپرخاشگری یا (کند
ممکن ھست حتی خود شخص ھم متوجھ آن 

اگر این نوع رفتارھا باعث آزار شما می . نباشد
 .شود، از این بھ بعد نباید بھ آن اھمیت دھید

 
مطالعات نشان می دھد کھ اغلب رنگین      

روزانھ و  قومیت ھای  غیر  پایتختی پوستان 
مورد این اھانت ھای تبعیض آمیز جزئی قرار می 

ین در حالی است کھ اغلب کسانی کھ گیرند و ا
مرتکب این رفتار ھا می شوند خود از تبعیض 
آمیز بودن آن آگاه نیستند و یا حتی آن را انکار 

مثال  براحتی  نحوه  گویش  و  لھجھ  آنھا  می کنند
غیر  این باعث می شود .را  خنده دار  می دانند

 کھ چنین احساسی دارند بیشتر بھ پایتختی ھا 
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 پردازی متھم شوند و مورد بی توجھی قرار خیال
 .بگیرند

 
 .صحنھ را ترک کنید-٢
 

 یا  اگر احساس کردید در معرض رفتار ھای
 تبعیض آمیز جزئی و یا از قبیل آن صحبت ھایی

قرار گرفتھ اید، بھ راحتی می توانید خود را از 
بحث کنار بکشید چرا کھ ھیچ اجباری نیست شما 

 .ت شویدباچنین افرادی ھم صحب
 

اصالح شخص خاطی بھ ھیچ عنوان وظیفھ     
بحث ھای این چنینی اغلب خستھ . شما نیست

کننده، فرسایشی و ناراحت کننده است و شما بھ 
اما در . راحتی می توانید صحنھ را ترک کنید

می توانید بمانید و با . نھایت انتخاب با شماست
 .شخص خاطی وارد بحث شوید

 
 .ی طرف را تبعیض آمیز بدانیدرفتار یا گفتھ  -٣

www.takbook.com



 

 59 

 
بھ جای متھم کردن خود شخص بھ تبعیض نژادی 
کھ باعث می شود شخص موضع تدافعی بھ خود 
بگیرد، بھتر است بھ رفتار یا صحبت تبعیض 

 .آمیزی کھ از وی سرزده اشاره کنید
 
و یا  فالن  تو بھ من " برای مثال بھ جای گفتن . 

این رفتار با “د بگویی" توھین کردیقوم و  نژاد 
با این . ” ھا کامال نژادپرستانھ استاین قوم و نژاد

عمل شما نوک پیکان را بھ سوی جملھ و یا رفتار 
 . روید، نھ خود او شخص نشانھ می

 
 .با اطرافیان خود رک باشید -۴
 

شما بھ ھیچ وجھ مجبور نیستید بھ خاطر 
جلوگیری از ایجاد اصطکاک میان خود و دیگران 

تبعیض . ای تبعیض آمیزشان را بپذیریدرفتار ھ
تبعیض است و شما حق دارید بھ آن معترض 

 .باشید
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اگر کسی با شما بھ طور تبعیض آمیز رفتار       

کرد، رک و واضح مشکل رفتار او را برایش 
اما حواس تان جمع باشد کھ اغلب . تشریح کنید

افراد در چنین موقعیت ھایی حالت تدافعی بھ خود 
ند، پس نحوه طرح مسئلھ و برخورد شما می گیر

 .با طرف مقابل بسیار تعیین کننده است
 
با رفتار یا صحبت ھای تبعیض آمیز در جمع  -۵

 . مقابلھ کنید
 

ھنگامی کھ شخصی در یک جمع رفتار یا حرف 
تبعیض آمیزی می زند، نحوه مقابلھ شما با طرف 
بستھ بھ عواملی ممکن است موثر باشد و یا حتی 

ھدف خود را از عکس . یر عکس داشتھ باشدتاث
آیا فقط می خواھید ھمھ : العمل خود مشخص کنید

بدانند کھ شما ھرگز چنین رفتار ھایی را تحمل 
نمی کنید و یا می خواھید رابطھ دوستانھ خود را 
با کسی کھ ممکن است بدون غرض رفتار تبعیض 
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آمیزی در قبال شما مرتکب شده را از آسیب ھای 
 عدی حفظ کنید؟جدی ب

 
 اگر تنھا قصد دارید بگویید ھرگز چنین     

رفتارھایی را تحمل نمی کنید، اشاره بھ رفتار یا 
گفتھ شخص خاطی در گروه بسیار موثر است اما 
احتمال حالت دفاعی بھ خود گرفتن شخص را ھم 

 .بسیار زیاد می کند
 

 اما اگر احتمال می دھید رفتار شخص عمدی      
تر است موقتا سکوت کنید و بعدا بھ نبوده بھ

صورت شخصی موضوع را با طرف در میان 
بگذارید تا از ایجاد خصومت ناخواستھ میان خود 

پیام سکوت در قبال . و دوستانتان جلوگیری کنید
این رفتارھا این است کھ اوال شخص ناآگاھانھ 
چنین رفتاری کرده و خود از رفتارش پشیمان 

کھ شما با چنین رفتار ھایی و دوم این. خواھد شد
بزرگ منشانھ رفتار می کنید و خود را وارد ھر 

 .بحث و درگیری بی ارزشی نمی کنید
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انواع عکس العمل ھا را برای برخورد با  -۶

 .برخوردھای تبعیض آمیز تمرین کنید
 

راه ھای مختلفی برای پاسخگویی بھ یک حرکت 
ا تبعیض آمیز وجود دارد و این کھ شما کدام ر

برای مقابلھ انتخاب می کنید بستگی بھ شخصیت 
 .و نوع رابطھ شما با شخص مقابل دارد

 
  :یک راه این است کھ بگویید· 

خیلی ناراحت می شوم وقتی مردم چنین حرفی " 
می زنند و یا چنین رفتاری مرتکب می شوند، 

  ... " چون
این حرف اشاره مستقیم بھ شخص ندارد وبھ 

است منجر بھ حالت ھمین جھت کمتر ممکن 
البتھ چون غیر . تدافعی گرفتن طرف مقابل شود

مستقیم است ممکن است در طوالنی مدت خیلی 
 .جوابگو نباشد
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شما نباید چنین رفتاری "یک راه دیگر گفتن · 
این نسبت بھ فالن نژاد . بکنید یا چنین حرفی بزنید

از این . است..." خاص توھین آمیز است چون
ما طرف را متوجھ رفتار یا طریق شما مستقی

  این روش الزام. صحبت تبعیض آمیزش می کنید
 . آوری بیشتری دارد

 
یاد بگیرید چگونھ با رفتار ھای تبعیض آمیز  -٧

 .مافوق خود برخورد کنید
 

 شما بھ نمایندگان  دیگر  و حتی باال دستی اگر 
خاطر نژادتان رفتار متفاوتی با شما دارد، در این 

ھا   است در نحوه مقابلھ خود با آنشرایط بھتر
بیشتر دقت کنید زیرا آن ھا در موضع قدرت اند و 

نظرات شما  و  نحوه پذیرش مستقیما در
 شما تصمیمات  در  این  رابطھ و حتی در آمد 

 .موثر اند
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 این را در نظر داشتھ باشید کھ ممکن است   
 یا رئیس شما غیر عمدی بوده و ھمکارانرفتار 

ھمیشھ صحبت کردن . ی پشت آن نباشدھیچ غرض
 .برای رفع چنین سوتفاھم ھایی بسیار موثر است

 
  زیر دستان - ھمکاران  وقتی می خواھید با     

یا رئیس خود در این باره صحبت کنید سعی کنید 
 نباشد و بھ صورت کاردر ساعات اداری و سر 

خیلی . خصوصی موضوع را در میان بگذارید
احساسی نگرانی خود را واضح، رک و غیر 

گاھی احساس " بھ بطور مثال بگویید. مطرح کنید
 بین من و لھجم و  یا  دینم می کنم بھ خاطر 

امیدوار بودم . دیگران تفاوت قائل می شوید
لھ صحبت کنیم تا چنین  مسابتوانیم راجع بھ این

 ."سوتفاھم ھایی در آینده رخ ندھد
 

ام شده عمدی  اگر احساس می کنید رفتار انج     
و از روی غرض بوده و احتمال می دھید صحبت 

 پیشنھادات با شخص مورد نظر بر آینده کاری یا 
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تان تاثیری منفی خواھد گذاشت، بھتر است 
در . موضوع را با مافوق او در میان بگذارید

ھیئت  رئیسھ و  یا ریاست  این می تواند مجلس
ود مدارک دقیق برای اثبات گفتھ خ.  باشدمجلس

را بھ ھمراه داشتھ باشید و در یک مالقات 
خصوصی موضوع را در میان گذاشتھ و بر 

 . اھمیت اصالح آن رفتار یا گفتار تاکید کنید
 
 .حقوق خود را بشناسید -٨
 

اگر در یک محیط کاری یا ھر محیط رسمی 
دیگری مورد تبعیض نژادی قرار گرفتید، بدانید 

قوانین و . دکھ از حقوق قانونی برخوردار ھستی
مقررات بسیاری برای مقابلھ با تبعیض نژادی 

قانون حقوق مدنی : مثال در آمریکا(وجود دارد
 ).١٩۶۴مصوبھ 

 
 اگر در محیط ھای رسمی چنین رفتار ھایی    

علیھ شما صورت گرفت و احساس کردید در 
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نتیجھ آن از حقوقی ھمچون امنیت، مسکن، شغل 
د، با یک وکیل یا یا سایر آزادی ھا محروم شده ای

می توانید  .کارشناس حقوق مدنی تماس بگیرید
ا م کشور.حتی  با  حفاظت در میان  بگذارید 

برنامھ ھای مشخصی برای مقابلھ با تبعیض 
 .درنژادی دا

 
اگر می خواھید یک پرونده قانونی علیھ       

بدانید  کھ  قوانین شخص خاطی تشکیل دھید 
ھمیت  شان  اقوام  محکمی  در  جھت  حفظ  و  ا

  .مختلف  در  نظر  گرفتھ  شده  است
  

 اقوام واقلیت ھا درجمھوری اسالمی ایران
 کھ ھستند ھمھ انسان ھا میوه ھای درخت واحدی 

  . قرار دارندتکامل بھ طور فطری درمسیر 
برھمین مبنا اقوام مختلف ایرانی بھ رغم تفاوت 

، ھای مختلف زیرچترایرانی بودن درطول تاریخ 
 . ملت وسرزمینی متحد بوده اند
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ردار از تمدنی وایران سرزمینی کھن وبرخ
درخشان، ژرف وتاثیرگذاربرتحوالت علمی ، 

و  بی اجتماعی ، فرھنگی وسیاسی  جھان است 
شک  یک  الگو  برای کشورھای  ھمسایھ  

بھ گواه مورخان بزرگ ، دانشمندان ، .است
فقھای متفکران ، فالسفھ ، عرفا، شعرا، حکماو

ایرانی نقش بسزایی درشکل گیری تمدن بشری 
از ویژگی ھای درخشان تمدن شکوھمند .داشتھ اند

یین توحیدی آایران اسالمی ابتنای آن بر
وخداپرستی است واسناد تاریخی این حقیقیت 
ارزشمند وگران سنگ را ثابت می کندکھ حتی قبل 
از ورود اسالم بھ ایران ، مردم ایران زمین 

دین ، خداپرست وفرھیختھ بوده اند مردمی مت
وزرتشت بھ عنوان یکی از پیامبران الھی درایران 

بر اساس برخی تفاسیر قرآن .مبعوث شده است 
کریم کوروش کبیر ، پادشاه ھخامنشی ھمان 
ذوالقرنین قرآنی است کھ صاحب رفتار، 

 .کردارومنش الھی وکریمانھ بود
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وافکار حسن فراست ، ھوشمندی و واالیی اندیشھ 
از (ایرانیان آنچنان زرف است کھ سلمان فارسی 

واالمقام ترین یاران واصحاب پیامبرعظیم شان 
) وحکیمی ایرانی) ص(اسالم حضورت محمد

سلمان منا " بھ) ص(درکالم تابناک پیامبر اسالم 
تعبیر شده است کھ حاکی از عظمت " اھل البیت

مورخ یونان " ھرودوت."شخصیت وی است 
خصوص تنوعات فرھنگی واجتماعی باستان در

چھل ونھ  :" وتاریخی سرزمین ایران می نویسد
گونھ مردمان از نژادھا واقوام مختلف بھ صورت 
فدراتیو با آزادی انتخاب دین ، مذھب ،روسای 
محلی وموسسات مربوط بھ آن دراین سرزمین 

 ".زیستھ اند
 

یکی : " می گوید" ویل دورانت"درھمین رابطھ 
ن بود کھ آیاست وحکومت ھخامنشیان از ارکان س

برای ملل مختلف واقوام گوناگون ازادی عقیده 
دینی و عبادات قائل بودند وملل ساکن امپراتوری 
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زبان، مذھب وحتی نھادھای سیاسی واجتماعی 
 ".خودرا محفوظ نگھ می داشتند

 
منظومھ فرھنگی ایران محصول چند ھزارسالھ 

ه ھای قومی ملتی کھن وبرایند تعمل جمعی گرو
است کھ ھویت فرھنگی ایران را شکل بخشیده اند 
وھر یک بھ سھم خود بران الیھ ھایی گوناگون با 
مولفھ ھای مثبت ومنفی افزوده اند ودر نھایت 
دراین ھویت کالن فرھنگی مستحیل وخود بخشی 
از ان شده اند درواقع ھویت فرھنگی ایران چتر 

ھمھ اقوام گسترده وفراگیری است کھ درعین حال 
  .وگروه ھای قومی را درخویش جای داده است 

از جملھ خصوصیات تاریخی ایران می توان بھ 
تنوعات وتفاوت ھای فرھنگی واجتماعی ، بھ 
ویژه تنوعات قومی ، مذھبی ودینی آن اشاره کرد 
کھ دربرخی موارد بھ خاطر سوء استفاده قدرت 
 ھای خارجی زمینھ ھای تنازع وتنش درآن فراھم

شده است ، اما نکتھ قابل توجھ ، این واقعیت 
است کھ ایرانیان با وجود تنوعات اجتماعی ، ھمھ 
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زیر چترفراچگیری بھ نام سرزمین ایران وایرانی 
بودن ، دراغلب ادوارتاریخی با ھمدیگر ھمزیستی 
مسالمت آمیزی داشتھ اند وھویت ایرانی 

بھ : ه است  قرار دادنان را درصف متحدیآبودن،
ایرانیان مردمی :فرانسوی "عبیر گکنت دوگوبیتوت

ھستند کھ با ما تفاوت فاحشی دارند، انان از پیوند 
نژادھای مختلف بھ وجود آمده اند ولی ھویت خود 

این قوم اندیشھ ھا ومنافع خودرا .را نگھ داشتھ اند
بھ .بھ ھم پیوستھ وھمانند یک تنھ بھ ھم تنیده اند

 می تواند کشیده نحوی کھ ھریک از آن تاروپود
. ودراز شود بدون انکھ بھ ھم گره بخورند

احساس مشترک بخشی مھم از میراث اخالقی 
اغلب برای اتفاق . ایرانیان را تشکیل می دھد

افتاده کھ بھ قصد تعریف وتحسین بشنوم 
فرانسویان قدیمی ترین نظام سلطنتی را دراروپا 

 .دارا بوده اند واز این جھت شبیھ ایران ھستتند
 

وجود تنوعات وتفاوت اجتماعی درایران، 
ضرورت سیاست قومی ومدیریت سیاسی 
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خردمندانھ ومنطقی را بیش از پیش ایجاب می کند 
، برخی زمینھ ھای ذھنی ارتقای رضامندی 
شھروندان را دراستان ھای مختلف کشور مبتنی 
بر ھمزیستی برادرانھ وصمیمی اقوام وپیروان 

اھم اورده است واین مذاھب وادیان گوناگون فر
درشرایطی است کھ برخی متغیرھای سیاسی ، 
داخلی وخارجی تاثیرگذار دراین زمینھ ، ھمواره 

 .بھ عنوان مانع زمینھ ساز چالش ھایی شده اند
تنوعات وتفاوت ھای قومی، زبانی ونژادی 

 وموجب قران کریم ازنشانھ ھا وحکمت ھای 
لسموات ومن ایاتھ خلق ا." شناسایی متقابل است 

واز ":......رض واختالف السنتکم والوانکمواال
نشانھ ھای خداوند، آفرینش آسمان ھا وزمین 

است ) نژاد(وتفاوت ھای زبانی ورنگ ھای شما 
یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر )"22روم، آیھ .(

ای ": ....ناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا وانثی وجعل
دیم وشما را مردم ما شما را از مرد وزن آفری

گروه ودرقالب قبایل قرار دادیم تا اینکھ ھمدیگررا 
 .بشناسید
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تفاوت ھا وتنوعات قومی ونزادی امتیازومایھ 
برتری نیست وشاخص برتری تقوا وپارسایی 

یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی ."است 
وا ان اکرمکم عندهللا وجعلناکم شعوبا لتعارف

ما را از زن ومردی مردم ، ش": .....اتقیکم
آفریدیم وشما را گروه گروه درقالب قبایل قرار 
دادیم تا ھمدیگر را بشناسید وبدانید برترین شما 

 .درنزد خداوند پارساترین شماست
 

ال فضل لعربی :" می فرمایند) ص(پیامبر اکرم 
علی عجمی وال لعجمی علی عربی والبیض علی 

عرب ."اسود وال اسود علی ابیض اال بالتقوی 
برغیرعرب وغیرعرب برعرب وسفیدپوست 
برسیاه پوست وسیاه پوست برسفیدپوست ھیچ 

 .برتری ندارد مگربھ تقوا وپرھیزگاری
درمنشور درخشان مالک ) ع( حضرت علی    

:" اشتردرتوجیھ ای حکیمانھ بھ وی می فرماید
مھربانی برمردم ودوستی با آنان ومھربانی کردن 

شش گردان وچون با ھمگان را برای خود پو
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حیوانات شکاری مباش کھ خوی درندگی داشتھ 
دستھ ای برادران : باشی ، زیرا مردم دودستھ اند

فرینش مانند آدینی تو ھستند ودستھ ای دیگر در
  .تو می باشند

 
 :دریک جمع بندی کالن

 
توجھ بھ تفاوت ھای فردی واجتماعی انسان ھا .1

 وقبول آنھا،
 اجتماعی انسان ھا احترام بھ قانون ومقررات.2

 وقبول آنھا،
رعایت حق حیات انسانی برای انسان ھا بھ .3

 عنوان بندگان خدا،
رعایت عدالت اجتماعی درتمامی مناسبات .4

 وروابط،
( رعایت اصول اخالقی وآرای محمود درروابط،.5

آنچھ برای خود می پسندیم برای دیگران ھم 
 ،)بپسندیم
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پرھیزازجدال تکیھ برمشترکات انسانی ودینی و.6
 ھا ومنازعات وپذیرش گفتگو،

تاکیدبرفطرت خدایی انسان ھا فارغ از رنگ، .7
 ،....نژاد وزبان و

تاکید برعقالنیت درمواردی کھ نص واصل .8
 خدشھ ناپذیردینی ومورداجماع وجودندارد،

تاکید برالگوھای انسانی خدشھ ناپذیر درمیان .9
وطنان   و برادران  غیر مسلمان  و  ھم مسلمانان
،قرآن واعتصام بھ حبل هللا وپرھیز از دیگر  

 .تفرقھ وجدایی
 

داب ورسوم آ، دریت قابل توجھ ایرانیان اکثر
فرھنگی دارای مشترکات تاریخی کھن بوده 
ودرطول تاریخ ھمزیستی مسالمت آمیزی کنارھم 

 پارسی زبانیموزه ھای آادبیات و. داشتھ اند
ولوی، حافظ، م: دراشعار شعرای فرزانھ ای مانند

سعدی، فردوسی، رودکی، صائب تبریزی، نظامی 
گنجوی، عطارنیشابوری، ابن سینا، 
سیدمحمدحسین شھریاروگلشن کردستانی مشحون 
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از مفاھیم وارزش ھای مشترک برمحورایرانی 
بودن است وپایھ ھای ملیت ایرانی وزبان فارسی 
صرفنظر از گویش ھا ولھجھ ھای مختلف وزبان 

م ومذاھب مختلف برمبنای تساھل ھای دیگرواسال
فرھنگ ایرانی تشکیل شده است، بھ نحوی کھ 

فرھنگ .اقلیت ھا ھرگز احساس ناامنی نکرده اند
ایرانی سخنگویانی داشتھ کھ ھمھ مردم ایران را 
از ھر قومیت وھر ناحیھ ای برسریک سفره 
معنوی نشانده است وانان را بھره مند کرده است 

. 
 

ن،آذری بودن، بلوچ بودن، بنابرای         
کردبودن، عرب بودن،لربودن وگیلک بودن یا 
شیعھ وسنی بودن درفضای ایران ھرگز تقابلی با 

": ریچاردکاتم" ایرانی بودن نداشتھ است وبھ قول
نھ تنھا مردم مناطق مختلف ایران با زبان وگویش 
ھای متفاوت ھویت خود را با تاریخ مشترک و 

ند زده اند، بلکھ حتی مردم واحد ایرانی بودن پیو
ترک زبان آذربایجان، سرزمین خودرا یکی از 
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مھمترین گاھواره ھای تمدن ایرانی می دانند 
وبسیاری از دانشمندان، علما وفقھا وشخصیت 
ھای بزرگ فرھنگی، علمی وادبی ایران از منطقھ 
اذربایجان بوده اند کھ خدمات برجستھ ای 

 .می داشتھ اند اسال-درشکوفایی تمدن ایرانی 
 
 

 قانون اساسی  
       

قانون اساسی بھ مثابھ منشور حقوق اساسی 
 - شھروندان وپایھ سیاست تنوعات فرھنگی 

درمقدمھ قانون اساسی .اجتماعی کشور است 
جمھوری اسالمی ایران دو نکتھ مھم واساسی 
وجود دارد کھ جھت گیری انسانی ومنطقی آن را 

ن درقلمرو ونوع نگرش بھ کلیھ شھروندا
سرزمین ایران را نشان می دھد کھ بھ شرح ذیل 

 : است
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 قانون اساسی منافی ھرگونھ استبداد فکری، - اول
اجتماعی وانحصاری اقتصادی است ودرخط 
گسستن از سیستم استبدادی وسپردن سرنوشت 

: قرآن( مردم بھ دست خودشان تالش می کند،
 ).ویضع اصرھم واالغالل التی کانت علیھم

 
 قانون اساسی زمینھ ساز چنین مشارکتی را -مدو

درتمام مراحل تصمیم گیری ھای سیاسی 
وسرنوشت ساز برای ھمھ افراد اجتماع فراھم می 
سازد تا درمسیر تکامل انسانی ھر فرد دست 
اندرکار ومشمول رشد وارتقا رھبری شود کھ این 
ھمان تحقق حکومت مستضعفین درزمین خواھد 

 .بود
ان نمن علی الذین استضعفوا فی ونرید : قرآن(

 ).االرض ونجعلھم ائمھ ونجعلھم الوارثین
 

اصل دوقانون اساسی جمھوری » ج« دربند
جمھوری اسالمی نظامی است :اسالمی آمده است 

برپایھ ایمان بھ خدای یکتا کھ ازراه نفی ھرگونھ 
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ستمگری، ستم کشی ، سلطھ گری وسلطھ پذیری 
اقتصادی ، قسط، عدل، استقالل سیاسی، 

واجتماعی وفرھنگی وھمبستگی ملی را تامین می 
 .کند

اصل سوم قانون » 15 و14، 9، 6« بندھای 
اساسی بھ ھمین موضوع پرداختھ اند کھ از قرار 

 :زیر است
 

 محوھرگونھ استبداد وخودکامگی -»6« بند
 وانحصارطلبی

 رفع تبعیضات ناروا وایجاد امکانات -»9«بند 
تمام زمینھ ھای مادی عادالنھ برای ھمھ، در

 ومعنوی 
 تامین حقوق ھمھ جانبھ افراد از زن -»14«بند

ومرد وایجاد امنیت قضایی عادالنھ برای ھمھ 
 وتساوی عموم دربابر قانون

 توسعھ وتحکیم برابری اسالمی وتعاون -»15«بند
 عمومی میان ھمھ مردم
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دقت دربندھای مذبور نشان دھنده جھت گیری 
ومبتنی برانصاف قانون منطقی، خردمندانھ 

اساسی کشور نسبت بھ ھمھ مردم بدون درنظر 
 نژادی ، دینی وزبانی -گرفتن تفاوت ھای قومی

دراصل دوازدھم قانون .درجمھوری اسالمی است 
اساسی دین رسمی کشور مورد تاکید قرار گرفتھ 
است وسایر مذاھب اسالمی معتبر نیز مشخص 

نان می توانند شده اند، بھ نحوی کھ کلیھ پیروان آ
دراحواالت شخصی آزادانھ بھ آیین ومذھب عمل 

 .نمایند
 

دین رسمی ایران، اسالم ومذھب جعفری اثنی 
عشری است واین اصل تا ابد غیرقابل تغییر است 
ومذاھب دیگر اسالم اعم ازحنفی، شافعی، مالکی 
وحنبلی وزیدی دارای احترام کامل ھستند وپیروان 

م مذھبی، طبق فقھ این مذاھب درانجام مراس
خودشان ازادند ودرتعلیم وتربیت دینی واحوال 

ازدواج،طالق،ارث،وصیت طبق آیین ( شخصیھ 
خودشان عمل می کنند ودعاوی مربوط بھ آن 
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دردادگاه ھا رسمیت دارد ودرھر منطقھ کھ پیروان 
ھریک از این مذاھب اکثریت داشتھ باشند، 

طبق مقررات محلی درمورد اختیارات شوراھا بر 
آن مذھب خواھد بود، البتھ با حفظ مقررات 

 ).   یروان سایر مذاھبپ
 

اصل سیزدھم قانون اساسی سایر ادیان معتبر و 
شناختھ شده کھ دارای پیروانی ھستند، مشخص 

ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی «: کرده است
در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال [...] 

ینی بر طبق آئین خود عمل شخصیھ و تعلیمات د
دقت در اصل سیزدھم قانون اساسی . »می کنند

حاکی از بھ رسمیت شناختن آزادی انجام مناسک 
توسط پیروان ادیان مزبور در جمھوری اسالمی 
ایران است و این بھ معنای بھ رسمیت شناختن 

عالوه بر پیروان ادیان . حقوق پیروان ادیان است
ون اساسی ضرورت الھی در اصل چھاردھم قان

رفتار حسنھ، قسط، عدل اسالمی و رعایت حقوق 
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انسانی غیر مسلمانان مورد تأکید جدی قرار گرفتھ 
 .است

 
ال ینھاکم هللا عن الذین لم «:بھ حکم آیھ شریفھ

یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان 
» تبروھم و تقسطوا الیھم ان هللا یحب المقسطین

لمانان موظف ھستند نسبت بھ دولت ایران و مس
افراد غیر مسلمان با اخالق حسنھ و قسط و عدل 
اسالمی رفتار کنند و حقوق انسانی آنان را رعایت 

  . کنند
 

در فصل دوم قانون اساسی در اصل پانزدھم 
موضوع زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور 

زبان و خط رسمی و «: مورد تأکید واقع شده است
اسناد، . ران فارسی استمشترک مردم ای

مکاتبات، تمدن رسمی و کتب درسی باید بھ این 
زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان ھای محلی 
و قومی در مطبوعات و رسانھ ھای گروھی و 
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تدریس ادبیات آنھا در مدارس در کنار زبان 
 .»فارسی آزاد است

 
بھ رسمیت شناختن و بھره گیری از زبان ھای 

ر کنار زبان فارسی حاکی از عنایت محلی وقومی د
ویژه جمھوری اسالمی ایران بھ زبان ھای محلی 
و بھ رسمیت شناختن حقوق شھروندی اقوام 

 . مختلف در این حوزه است
 

فصل سوم قانون اساسی اختصاص بھ حقوق ملت 
و شھروندان ایران دارد کھ در آن سیاست ھای 

صاف خردمندانھ و منطقی با رویکردی مبتنی بر ان
و عدالت در خصوص کلیھ اقوام و نژادھا ملحوظ 

 .نظر قرار گرفتھ است
 

 مردم ایران از ھر قوم و قبیلھ کھ -اصل نوزدھم
باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، 
نژاد ، زبان ، و مانند اینھا سبب امتیاز نخواھد 

 .بود
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 ھمھ افراد ملت اعم از زن و مرد -اصل بیستم

ت قانون قرار دارند و از ھمھ یکسان در حمای
حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و 

 .فرھنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند
 

دراصول بیست و دوم، بیست سوم، بیست و ششم 
و بیست و نھم، مقولھ ھای اساسی حقوق 
شھروندی و حقوق احزاب و جمعیت ھا تو 

کید قرار برخورداری از تأمین اجتماعی مورد تأ
 .گرفتھ است

 
 حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، -اصل بیست و دوم

مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است 
 .مگر در مواردی کھ قانون تجویز کند

 
 تفتیش عقاید ممنوع است و -اصل بیست و سوم

ھیچ کس را نمی توان بھ صرف داشتن عقیده ای 
 .مورد تعرض و مواخذه قرار داد
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 قانون اساسی یکی از -وم اصل بیست و س

درخشان ترین اصول قانون اساسی در عرصھ 
حقوق ضھروندی بھ شمار می رود، چنان کھ 
داشتن عقاید گوناگون را برای مردم بھ رسمیت 

 .شناختھ است و تفتیش از آن راممنوع کرده است
 

 احزاب ، جمعیت ھا ، انجمن -اصل بیست و ششم
می یا ھای سیاسی و صنفی و انجمنھای اسال

اقلیتھای دینی شناختھ شده آزادند ، مشروط بھ 
اینکھ اصول استقالل ، آزادی ، وحدت ملی ، 
موازین اسالمی و اساس جمھوری اسالمی را 

ھیچ کس را نمی توان از شرکت در . نقض نکنند
آنھا منع کرد یا بھ شرکت در یکی از آنھا مجبور 

 .ساخت 
 

ن  برخورداری از تامی- اصل بیست و نھم 
اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، 
ازکارافتادگی ، بی سرپرستی ، درراه ماندگی ، 
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حوادث و سوانح و نیاز بھ خدمات بھداشتی و 
درمانی و مراقبتھای پزشکی بھ صورت بیمھ و 

دولت مکلف است طبق . غیره حقی است ھمگانی 
قوانین از محل درآمدھای عمومی و درآمدھای 

مشارکت مردم ، خدمات و حمایتھای حاصل از 
 .مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند

 
فصل پنجم قانون اساسی اختصاص بھ حق 
حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن دارد و در اصل 
شصت وچھارم قانون اساسی تعداد نمایندگان 
مجلس و پارلمان کشور و ھمچنین حق انتخاب 

ی کشور مورد تأکید نمایندگان برای ادیان رسم
 .قرار گرفتھ است

 
 عده نمایندگان مجلس -اصل شصت و چھارم

شورای اسالمی دویست و ھفتاد نفر است ، از 
تاریخ ھمھ پرسی سال یکھزار و سیصد و شصت 
و ھشت ھجری شمسی پس از ھر ده سال ، با در 
نظر گرفتن عوامل انسانی ، سیاسی ، جغرافیایی و 
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ت نفر نماینده می تواند نظایر آنھا حداکثر بیس
 .اضافھ شود

زرتشتیان و کلیمیان ھر کدام یک نماینده و 
یک نماینده " مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا

و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال ھر کدام یک 
محدوده حوزه ھای . نماینده انتخاب می کنند

 .انتخابیھ و تعداد نمایندگان را قانون معین می کند
 

نون اساسی بھ اصل شوراھا کھ فصل ھشتم قا
بسیار حائز اھمیت و نمادی از مردم ساالری دینی 
و دمکراسی در جمھوری اسالمی ایران است، 

 .اختصاص دارد
 

 برای پیشبرد سریع برنامھ ھای -اصل صدم
اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بھداشتی ، 
فرھنگی آموزشی و سایر امور رفاھی از طریق 

وجھ بھ مقتضیات محلی اداره ھمکاری مردم با ت
امور ھر روستا ، بخش ، شھر ، شھرستان یا 
استان با نظارت شورایی بھ نام شورای ده ، بخش 
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، شھر ، شھرستان یا استان صورت می گیرد کھ 
. اعضای آن را مردم ھمان محل انتخاب می کنند

شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود 
نحوه انتخاب و نظارت وظایف و اختیارات و 

شوراھای مذکور و سلسلھ مراتب آنھا را کھ باید 
با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و 
نظام جمھوری اسالمی و تابعیت حکومت مرکزی 

 .باشد قانون تعیین می کند
 

 بھ منظور جلوگیری از تبعیض -اصل یکصدو یکم
و جلب ھمکاری در تھیھ برنامھ ھای عمرانی و 

 استانھا و نظارت بر اجرای ھماھنگ آن ، رفاھی
شورای عالی استانھا مرکب از نمایندگان 

نحوه تشکیل . شوراھای استانھا تشکیل می شود
 .و وظایف این شورا را قانون معین می کند

دقت در اصول مورد اشاره قانون اساسی حاکی از 
پیش بینی ھای منطقی و مبتنی بر انصاف و 

ندان ایرانی فارغ از رعایت حقوق کامل شھرو
نژاد، رنگ، دین، مذھب و زبان و سایر تفاوت 
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ھای اجتماعی است و قانون اساسی جمھوری 
اسالمی ایران بھ مثابھ منشور حقوق شھروندی 
در ایران از ظرفیت ھای بسیارخوبی در مدیریت 
مبتنی بر انصاف تنوعات اجتماعی برخوردار 

 قانون است کھ حاکی از ھوشمندی تدوین کنندگان
اساسی است و اگر بخواھیم یک جمع بندی در 
خصوص ظرفیت ھای قانون اساسی در خصوص 
مبانی نظری سیاست تنوعات اجتماعی در 
جمھوری اسالمی داشتھ باشیم بھ شرح زیر می 

 :توان ارائھ کرد
 
تأکید بر قسط و عدل، نفی ستمگری، ستم . 1

کشی، سلطھ گری، سلطھ پذیری و تبعیض ھای 
 .توسط حاکمیتناروا 

تأکید بر تساوی عموم شھروندان در برابر . 2
قانون و تأمین حقوق شھروندان و امنیت قضائی 

 .عادالنھ
تأکید بر برادری اسالمی و تعاون عمومی در . 3

 .میان شھروندان
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بھ رسمیت شناختن مھم ترین مذاھب اسالمی و . 4
تأکید بر رعایت حقوق و آزادی ھای قانونی 

 .پیروان آنھا
بھ رسمیت شناختن مھمترین ادیان . 5

و تأکید بر رعایت ) زرتشتی، مسیحی،یھودی(الھی
 .حقوق و آزادی ھای قانونی آنان

بھ رسمیت شناختن زبان ھای قومی و محلی . 6
و ) زبان رسمی کشور(در کنار زبان فارسی 

امکان تدریس ادبیات آنھا در کنار زبان فارسی در 
 .مدارس

 .ژادی و قومینفی امتیازات ن. 7
نفی تفتیش عقاید و مصونیت شھروندان در . 8

 .داشتن عقاید مختلف بھ عنوان حق آزادی تفکر
 

 ظرفیت ھای قانون اساسی در حوزۀحقوق و 
 آزادی ھای ناشی ازتنوعات اجتماعی

 
 قسط وعدالت میان مردم و کلیھ شھروندان و -1

 نفی تبعیض ھای ناروا
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قانون و تأمین  تساوی شھروندان در برابر -2

 امنیت قضائی عادالنھ
 
 برادری اسالمی و تعاون عمومی در میان -3

 شھروندان
 
 بھ رسمیت شناختن حقوق و آزادی ھای اقلیت -4

 ھای مذھبی قانونی
 
 بھ رسمیت شناختن حقوق و آزادی ھای اقلیت -5

 ھای دینی قانونی
 
بھ رسمیت شناختن فرھنگ ھای محلی و زبان -6

 ار زبان رسمی کشورھا محلی در کن
 
 نفی امتیازات نژادی و قومی-7
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 آزادی افراد در داشتن عقاید و نفی تفتیش -8
 عقاید

 
 عدم منع بھ کار گیری در مناصب و مسؤلیت -9

 ھای سیاسی و اجرائی
 

 مجلس 1364قانون مطبوعات مصوب سال 
 شورای اسالمی

 
قانون مطبوعات ) 6(ماده » 4«بر اساس بند 

ار ھر گونھ مطلبی کھ اختالفات میان ًصراحتا انتش
اقشار جامعھ را از طریق مسائل نژادی و قومی 
دامن بزند، بھ عنوان یکی از جرائم مطبوعاتی 
مطرح می شود و برای آن مجازات ھائی در نظر 

 .گرفتھ شده است
 

قانون فعالیت احزاب جمعیت ھا و انجمن ھای 
 صنفی و انجمن ھای اسالمی یا اقلیت ھای دینی

 1360مصوب سال 
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تالش برای ایجاد و تشدید اختالفات میان صنوف 
ملت با استفاده از زمینھ ھای متنوع فرھنگی و 
نژادھای موجود در ایران از جملھ جرائم احزاب 

 .است
 

نھادھا و مراکز سیاستگذاری تنوعات قومی و 
 اجتماعی

 
بررسی نشان می دھد دو دستھ مراکز مھم در 

ھای تنوعات اجتماعی در خصوص تدوین سیاست 
مراکز و نھادھائی کھ : ایران وجود دارند؛ اول

شأن فرابخشی و سیاستگذاری کالن دارند 
مجلس شورای اسالمی، شورای عالی :مانند

امنیت ملی، شورای امنیت کشور و مجمع 
مراکز و نھادھائی : تشخیص مصلحت نظام؛ دوم

کھ جنبھ بخشی و موضوعی دارند و در موضوع 
اص اجتماعی، فرھنگی، اقتصادی و ھای خ

وزارت کشور، وزارت : سیاسی نقش دارند مانند
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اطالعات، استانداری ھا، وزارت فرھنگ و ارشاد 
اسالمی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری، ریاست جمھوری، 

 .سازمان مدیریت و برنامھ ریزی
 

ی عالوه بر نھادھای مذکور دو نھد شورای عال
انقالب فرھنگی و شورای فرھنگ عمومی کشور 
نیز نقش تعیین کننده ای در حوزھای فرھنگی و 

در جزوۀ اصول سیاست . اجتماعی کشور دارند
فرھنگی جمھوری اسالمی ایران پیرامون ویژگی 

 :ھای فرھنگی مورد تجویز برای ایران آمده است
 
فرھنگ اسالمی در کلیھ موارد ھمچون فردی . 1

 ی پایھ و اصل قرار گیرد،و اجتماع
حاکمیت بینش توحیدی بر تمام شئون و عرصھ . 2

 ھای حیات فرھنگی و اجتماعی ،
ھمانندی و برابری انسان ھا در آفرینش وعدم . 3

 تمایز میان رنگ ھا و نژادھا،
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جاودانگی وجود انسان و کرامت و شرافت . 4
 ذاتی او بھ عنوان خلیفة هللا و امانتداری خداوند،

توجھ بھ سرشت مادی م معنوی بشر و . 5
 قابلیترشد و شکوفائی وی در ھمۀ ابعاد وجود

اصول سیاست فرھنگی جمھوری » ج«در قسمت 
 :اسالمی ایران نیز آمده است

 باز شناسی و ارزیابی مواریث تاریخی و ملی،. 1
 شناخت جامعھ و فرھنگ مدنیت اسالم و ایران،. 2
ھ بھ ویژگی تحکیم وحدت ملی و دینی با توج. 3

ھای قومی و مذھبی و تالش در جھت حذف 
 .موانع

 
 شورای عالی امنیت ملی

 
دولت بھ منظور سیاستگذاری صحیح تنوعات 

 کمیتھ اقوام و اقلیت ھا را 1380اجتماعی در سال 
این شورا . در شورای عالی امنیت ملی تشکیل داد

در سیاستگذاری ھای مربوط بھ اقوام نقش مھمی 
 و امروزه متناسب با شرایط جدید می ایفا می کند
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تواند از ظرفیت ھای قانون اساسی با رویکردی 
 .بسط محور در حوزۀ اقوام بھره گیری کند

 
شورای نمایندگان رھبری در مناطق اھل سنت 

 کشور
 

اندیشھ تشکیل جلسات اولیھ این شورا بھ اواخر 
ً باز می گردد و نھایتا این شورا 1360دھھ سال 
نمایندگان رھبری در .  تشکیل شد1370در سال 

استان ھای سیستان و بلوچستان، خراسان، 
گلستان، ھرمزگان، نماینده رھبری و مسؤل مرکز 
بزرگ غرب کشور، نماینده رھبری و دبیر مجمع 
تقریب مذاھب اسالمی در این شورا حضور داشتند 

 وزیر اطالعات نیز عضو این 1376و تا سال
ف این شورا عبارت مھمترین وظای. شورا بود

سیاستگذاری در خصوص مدارس دینی : است از
اھل سنت، تصمیم گیری در مورد مسائل 
روحانیون و طالب اھل سنت مانند بیمھ، خدمات 
نظام وظیفھ و مدارک معادل تحصیلی و جماعت 
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ھای تبلیغی و تشکل ھای اھل سنت و وضعیت 
 .عمرانی مناطق سنی نشین

 
 

سیما خط مشی کلی و در قانون سازمان صدا و 
اصول برنامھ ھای صدا و سیما آمده است کھ بھ 

 :اھم آن اشاره می شود
صدا و سیمای جمھوری اسالمی متعلق بھ . 1

تمامی ملت است و باید شکل دھندۀ زندگی و 
اموال تمامی اقوام و اقشار مختلف کشور 

 ).7ماده (باشد
تالش در جھت توسعھ و تحکیم برادری . 2

 ھمۀ مذاھب و فرق اسالمی و اسالمی میان
ھمبستگی با اقلیت ھای دینی کھ در قانون اساسی 

 ).41ماده(بھ رسمیت شناختھ شده اند
انتشار ھر مطلبی کھ موجب لطمھ زدن بھ . 3

احساسات دینی، وحدت ملی و ایجاد تشنج در 
 ).19ماده .(جامعھ شود ممنوع است
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سیاست ھای دوره ثبات نظام جمھوری اسالمی 
 نایرا

 
با سرلوحھ قرار دادن سیاست تکثرگرائی وحدت 
طلبی دینی، سیاست ھا و برنامھ ھای کشور در 
حوزۀ تنوعات کشور در قالب برنامھ ھای توسعھ 
ملی کشور بروز و ظھور پیدا کرد کھ دراین بخش 

 :بھ کالن آنھا اشاره می شود
 

 قانون برنامھ اول توسعھ
تی کردن امور در این قانون تأکید بر اجتناب از دول

فرھنگی بود و اھدافی مانند ھمگانی کردن فعالیت 
ھای فرھنگی، جلب مشارکت عمومی و تبدیل 
دولت از کارگزار امور فرھنگی بھ ناظر و 

 .ھدایتگر، را دنبال می کرد
: محورھای اصلی برنامھ اول عبارت بود از

سازماندھی و سیاستگذار ھماھنگ و ھمگون در 
گی برمبنای آزادی عمل امر فعالیت ھای فرھن

واحدھای اجرائی، تأسیس فرھنگستان زبان و 
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ادب فارسی، تقویت و توسعۀ ایرانگردی و 
جھانگردی، بھبود و گسترش پژوھش، حفاظت و 

پس از . احیای ومعرفی میراث فرھنگی کشور
جنگ تحمیلی رفتھ رفتھ رویکرد امت محور جای 
خود را بھ رویکرد ملت محور داد کھ در واقع 
نمودی از سیاست تکثرگرائی وحدت طلبی دینی 

 .بود
 

 قانون برنامھ دوم توسعھ
 

این قانون بر حضور ایران در مجامع فرھنگی 
. جھان و پررنگ شدن حضور تأکید جدی دارد

در این )  قانون برنامھ دوم توسعھ 57تبصره (
دوران تالش ھای فراوانی برای ارتقای ھمبستگی 

ئی از مناطق محروم ملی از طریق محرومیت زدا
و کمتر توسعھ یافتھ کشور مانند سیستان و 
بلوچستان و کردستان انجام یافت و زمینھ ھای 
عمران و آبادانی در آنھا بھ ویژه کردستان فراھم 

 .شد
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 قانون برنامھ سوم

 
در این دوره سیاست وفاق و ھمبستگی ملی 
سرلوحۀ برنامھ ھای دولت قرار گرفت و قانون 

 : بر موارد زیر تأکید داشتبرنامھ سوم
 

تدوین شاخص ھا _  در حوزه محورھای فرھنگی 
و استانداردھای بھره مندی مناطق مختلف از 
امکانات فرھنگی و ھنری و ایجاد تعادل با توجھ 
بھ ویژگی ھای اجتماعی، فرھنگی، جمعیتی و 

 155موضوع ماده (جغرافیائی ھر یک از مناطق 
 ،)قانون

اھای اسالمی شھر و روستا تعیین نقش شور    
در امر مدیریت و فعالیت ھای فرھنگی و ھنری 

 ،) قانون156موضوع ماده (
 ارزیابی تحوالت فرھنگ عمومی و میزان     

اثربخشی فعالیت ھای انجام شده و مطالعھ برای 
پیش بینی چالش ھا و بحران ھای ناشی از 
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توسعھ، ارتباطات فرھنگی و تھاجم فرھنگ 
 ،)162ضوع مادهمو(بیگانھ 

توجھ بھ نقش میراث فرھنگی در امر      
شھرسازی و ارتقای توجھ بھ حفاظت از میراث 

 )165ماده(فرھنگی 
اصالح قانون حمایت از مؤلفین و مصنفین    
 ،)160ماده (

تأسیس شبکھ ھای جدید استانی و طرح ملی      
 ).167ماده(صدا و سیما 

 
 قانون برنامھ چھارم توسعھ

 
 برنامھ چھارم توسعھ با تأکید بر سیاست قانون

ھای راھبردی برنامھ اول و دوم و سوم توسعھ، 
در بخش توسعھ فرھنگی سیاست ھای راھبردی و 
اھداف برنامھ را در محورھای زیر فراھم آورده 

 :است
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 ترویج مفاھیم وحدت آفرین و احترام آمیز 
نسبت بھ گروه ھای اجتماعی و اقوام مختلف در 

 ،) قانون برنامھ100موضوع ماده (ملی فرھنگ 
 احصا و ارتقای سھم بخش فرھنگ در اقتصاد 

 ،) قانون کنونی 104موضوع ماده (ملی 
 تقویت رقابت پذیری در بخش فعالیت ھا و 
تولیدات فرھنگی، رفع موانع انحصاری و بسط 

 ، )104ماده (مشارکت مردم 
 حمایت از صادرات فرھنگی و کاالھای 

 فرھنگی،
 احداث و ایجاد فضاھای فرھنگی متناسب با 

 ویژگی مناطق،
 حفاظت و معرفی ھویت تاریخی ایران و 
بررسی و گردآوری شفاھی گویش ھا و لھجھ ھا 
و آداب و رسوم و عناصر فرھنگ ملی و بومی، 

 تقویت تعامل فرھنگ ھا )109موضوع ماده (
( وزبان ھای بومی با فرھنگ و میراث معنوی 

 )109ماده 
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 توسعھ مفاھیم و نمادھای ھویت اسالمی و 
ایرانی و تعامل اثربخش میان ایران فرھنگی، 

ماده (تاریخی، جغرافیائی با رویکرد توسعھ پایدار 
113(، 

 بھره برداری از مزیت ھای فرھنگی و تسھیل 
 ،)113ماده ( وبھبود بودجھ مناسبات بین المللی 

 
 فرھنگی، حمایت از پدیدآورندگان آثار ھنری و

 تھیھ الیحۀ امنیت شغلی
 

با عنایت بھ موارد مزبور و بررسی ھای انجام 
شده بھ نظر می رسد سیاست ھای مدیریتی 
تنوعات فرھنگی واجتماعی در جمھوری اسالمی 
ایران بھ سمت سیاست ھای بسط محور در حال 
تحول بوده و بھ سمت سیاست تکثرگرائی وحدت 

دم ساالری دینی مر. طلبی دینی حرکت کرده است
بھ عنوان جوھرۀ اصلی جمھوری اسالمی ایران 
گام ھای پایھ ای و اولیھ را برای ایجاد تحکیم 
ھویت ملی بھ مثابھ محور ھمبستگی ملی ایرانیان 
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برداشتھ است و مھمترین اقدامات در این رابطھ 
شناساندن و ایجاد شناخت ژرف و عمیق از 

ش درونی ایرانی بودن است کھ باید بیش از پی
از سوی دیگر پاسداری از ھویت ملی . شود

نیازمند نھادینھ سازی احساس غرور ملی در 
میان اقوام و گروه ھای دینی و مذھبی گوناگون 
است و این ھدف ارزشمند زمانی تحقق پیدا می 
کند کھ با پرھیز از تبعیضات قومی و نژادی و 
فرھنگی خاص گرایانھ و منفی برای ترویج و 

رھنگ مدارا، دگردوستی، ایثار و فداکاری اشاعھ ف
مبتنی بر ارزش ھای اسالمی و ھمچنین وفادار 
ماندن عملی بھ ھنجارھا و ھویت تاریخی و میراث 
مشترک فرھنگی برنامھ ریزی بھ عمل آید و 
حقوق گروه ھای مختلف اجتماعی در ابعاد 
فرھنگی، اجتماعی، سیاسی و شھروندی و 

گرفتھ و از توانمندی اقتصادی ملحوظ نظر قرار 
ھای اقوام مختلف در مدیریت ھای سیاسی و 

 .اجرائی کشور استفاده شود
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قوانین مرتبط با کنوانسیون بین المللی امحاء تمام 
 اشکال تبعیض نژادی درجمھوری اسالمی ایران

 
قانون تصویب منشورملل متحدکھ -1

درسانفرانسیسکو بھ امضائ رسییده است  
13/6/24 

جازه الحاق دولت ایران بھ قراردادھای قانون ا-2
 3/9/34معروف بھ قرداد ژنو  

قانون اجازه الحاق دولت ایران بھ مقاولھ نامھ -3
 درخصوص منع کار 105بین المللی شماره 

 7/10/37اجباری  
قانون مربوط بھ قرداد بین المللی رفع ھرگونھ -4

 30/4/47تبعیض نژادی   
نشاھی ایران بھ قانون اجازه الحاق دولت شاھ-5

 17/2/54میثاق بین المللی حقوق   
قانون اجازه الحاق دولت شاھنشاھی ایرانبھ -6

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی 
 17/2/54وفرھنگی   
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قانون کنوانسیون مربوط بھ وضع پناھندگان -7
 25/3/55وپروتکل آن   

 30/4/56قانون مجازات تبلیغ تبعیض نژادی    -8
نون الحاق جمھوری اسالمی ایران بھ قا-9

پروتکل اصالح معاھده واحد مواد مخدرسال 
1961    25/11/62 

قانون الحاق دولت جمھوری اسالمی ایران بھ -10
کنوانسیون بین المللی منع ومجازات جنایت 

 4/11/63آپارتاید   
قانون الحاق دولت جمھوری اسالمی ایران بھ -11

ھ آپارتاید درورزش   کنوانسیون بین المللی علی
15/7/66 

 قانون الحاق دولت جمھوری اسالمی ایران بھ - 
کنوانسیون بین المللی آپارتاید درورزش    

27/7/66 
قانون تامین زنان وکودکان بی سرپرست   -12
24/8/71 
قانون الحاق دولت جمھوری اسالمی ایران بھ -13

 1/12/72کنوانسیون حقوق کودک     
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 دولت جمھوری اسالمی ایران بھ قانون الحاق-14
اضالحات بھ عمل آمده درکنوانسیون پاریس برای 

 17/8/77حمایت از مالکیت صنعتی دراستکھلم  
قانون پذیرش اصالحیھ کنوانسیون حقوق -15

   19/4/80کودک   
قانون الحاق دولت جمھوری اسالمی ایران بھ -16

کنوانسیون تاسیس سازمان جھانی مالکیت 
 4/7/80معنوی   

قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت واقدام -17
فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک 

 23/8/80وتوصیھ نامھ مکمل آن   
قانون احترام بھ آزادی ھای مشروع وحفظ -18

 16/2/83حقوق شھروندی   
قانون الحاق دولت جمھوری اسالمی ایران بھ -19

 رفع کنوانسیون بین المللی) 18(اصالحیھ ماده 
 16 (25/9/71کلیھ اشکال تبعیض نژادی مصوب  

 4/3/84مجمع عمومی سازمان ملل  ) 93دسامبر
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قانون الحاق دولت جمھوری اسالمی ایران بھ -20
کنوانسیون چھارچوب سازمان بھداشت جھانی      

5/4/84 
 قانون الحاق دولت جمھوری اسالمی ایران -21

یری          بھ کنوانسیون بین المللی علیھ گروگانگ
3/3/85 

 قانون الحاق دولت جمھوری اسالمی ایران -22
بھ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با 

 3/85/فساد  
 قانون جامع کنترل ومبارزه با دخانیات   -23
15/6/85 
قانون الحاق دولت جمھوری اسالمی ایران بھ -24

پروتکل اختیاری حقوق کودک درخصوص 
 9/5/86زه نگاری کودکان فروش، فحشا وھر

قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای -25
 4/10/87معلولیت  

 قانون الحاق دولت جمھوری اسالمی ایران -26
بھ کنوانسیون سازمان کنفرانس اسالمی جھت 

 7/88 /2مبارزه با تروریزم بین المللی  
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 قانون الحاق دولت جمھوری اسالمی ایران -27
ن المللی مبارزه با زورافزایی بھ کنوانسیون بی

 13/8/88)  دوپینگ(
، قانون برنامھ چھارم توسعھ 98 ماده -28

 ا.ا.اقتصادی ، اجتماعی وفرھنگی ج
، قانون برنامھ چھارم توسعھ 100ماده -29

 ا.ا.اقتصادی، اجتماعی وفرھنگی ج
 

 فاطمھ آلیا
سعی کنید میان  افراد با دیدگاه تبعیض آمیز و  -٩

 . آمیز تفاوت قائل شویدرفتار تبعیض
 
 
 

افراد نژادپرست اغلب مغرض ھستند و از روی 
تعصب چنین رفتار ھایی می کنند کھ بھ احتمال 
زیاد حتی با گفتگو ھم نمی توان تغییری در 

اما رفتار ھای تبعیض آمیز . رفتارشان ایجاد کرد
اغلب نا آگاھانھ و یا بعضا برگرفتھ از ھنجارھای 
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اصی است کھ شخص در آن  فرھنگی خ-اجتماعی
 .بزرگ شده است

 
اگر کسی عمدا رفتار توھین آمیزی با شما · 

داشتھ، بحث و گفتوگو برای آگاه کردن او از 
آن ھا . رفتار نادرستش کاری عبث و بیھوده است

بیشتر شما را حساس بھ مسئلھ نژاد جلوه می 
افرادی . دھند و خود را بی تقصیر خواھند دانست

صحبت با شما رفتار خود را تغییر کھ در نتیجھ 
حتی گاھی این مقابلھ با آنھا ممکن . دھند اندک اند

 .است امنیت شخصی شما را ھم بھ خطر بیندازد
 
اما اگر فرد، ذاتا بی غرض است و گاھی رفتار · 

ھای تبعیض آمیز از وی سر می زند، این اغلب از 
روی ناآگاھی است و با صحبت و گفتگو می توان 

 از تاثیرات منفی رفتارش آگاه کرد تا آن را او را
 .اصالح کند
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این تصمیم با شماست کھ بخواھید وقت خود را · 
صرف افرادی کھ تبعیض قائل می شوند و یا رفتار 

چون . ھا یا سیاست ھای تبعیض آمیز آنھا کنید
تان آموزش  شود وظیفھ اقلیت ھستید دلیل نمی

 .دادن بھ دیگران باشد
 

 .ودتان باشیدمواظب خ-١٠
 
 
 

ی تبعیض بسیار بغرنج و از لحاظ احساسی  لھامس
سعی کنید اطرفیان خود را از . فرساینده است

افراد مورد اعتماد انتخاب کنید و روی قدرت 
 .روانی خود کار کنید

 
استرس ناشی از مقابلھ با تبعیض نژادی بسیار · 

مخرب است و مستقیما بر روی کارآیی روانی 
دتان در دانشگاه، و حتی افزایش شما و عملکر

 .احتمال ابتال بھ بیماری ھای خطرناک موثر است
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 یا سازمان فرھنگی سعی کنید در گروه ھای · 

ھای سیاسی و یا سایر گروه ھای این چنینی کھ 
برای افرادی کھ از مسائل مشابھ رنج می برند 
ایجاد شده، عضو شوید و با افرد مختلف ارتباط 

با اعضای خانواده خود در این باره . برقرار کنید
. صحبت کنید و از آن ھا راھنمایی بخواھید

مطالعات نشان داده ارتباط با افرادی کھ می توانید 
با آنھا تجربیات منفی مشترک را در میان 
بگذارید، بسیار برای مقابلھ با فشارھای عصبی 

 .ناشی از آن موثر است
 
  

 
ی تبعیض آمیز   نحوه مقابلھ با رفتار ھا٢ روش

 علیھ دیگران
 
ھر وقت مسئلھ توھین آمیزی شنیدید ساکت -١

 . ننشینید
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اغلب مردم یا بھ خاطر احساس ناراحتی و یا 
اینکھ نمی دانند باید چھ بگویند، در مقابل جوک 

اما . ھا و سخنان تبعیض آمیز سکوت می کنند
آماده کردن یک پاسخ از قبل بھ باال بردن اعتماد 

شما برای دفاع از حقوق خود و دیگران بھ نفس 
چند راه . در چنین شرایطی بسیار کمک می کند

بستھ بھ نوع رابطھ شما با شخص خاطی و نوع 
شخصیت شما برای مقابلھ با چنین شرایطی وجود 

 :دارد
 
در . می باشد" این صحیح نیست"یک راه گفتن · 

نظر بگیرید وسط کالس درس ھستید و یا از 
ه می شوید و فرصت یک جواب اتوبوس پیاد

این جملھ بھترین راه . مفصل وجود نداشتھ باشد
برای بیان اعتراض شما بھ گفتھ یا رفتار تبعیض 

 .آمیز است
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این واقعا تبعیض آمیز است، چھ طور "جملھ · 

در ھنگام شروع " می توانی چنین حرفی بزنی؟
یک گفتگو باعث می شود طرف مقابل بھ فکر 

 آیا واقعا باید چنین حرفی می زده واداشتھ شود کھ
 .یا نھ

 
: اگر یک جوک بود این جملھ را امتحان کنید· 
این را ". چرا فکر می کنی این خنده دار است؟"

با لحنی کامال جدی بگویید، بھ طوری کھ شخص 
بفھمد این جوک بھ ھیچ عنوان از دید شما 

وادار کردن شخص بھ توضیح . دار نیست خنده
 بودن یک مطلب باعث می شود علت خنده دار

شخص بھ تمام جوانب، ازجملھ آن ھایی کھ ممکن 
. است رنگ و بوی تبعیض داشتھ باشد، فکر کند

این " اگر بعد از این باز ھم قانع نشدند بگویید
 ".حرف کامال تبعیض آمیز است
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مقابلھ با تبعیض را از خانواده خود شروع  -٢
 .کنید

 
 
 

 ھا بھ سایر نژاد ھا در گاھی بدترین توھین کننده
مثال پدربزگ یا حتی . خانواده خود شما ھستند

ممکن است تنھا حرف ھای تبعیض آمیز . مادرتان
بزنند یا ممکن است شما را از دوستی با یک سیاه 

منع کنند و اجازه ) …یا رنگین پوست یا(پوست
در اینجا موضوع . ندھند او را بھ خانھ دعوت کنید

 زیرا ممکن است فرد بسیار حساس می شود
خاطی برای شما خیلی عزیز باشد و مجبور باشید 

مثال حرف پدر یا مادرتان (حرفش را گوش کنید
 ). را
 
خونسردی خود را ازدست  ندھید اما نظرتان را · 

بنیان خانواده بر اساس عشق و . بھ ھمھ بگویید
اعتماد است و شما این حق را دارید کھ ھر گاه 
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ر تبعیض آمیزی از کسی سر احساس کردید رفتا
صدای خود را باال نبرید، . زده آن را گوشزد کنید

مسئلھ را شخصی نکنید، اما نظر خود را ھم 
این حرف تو را اصال "شاید بگویید : بگویید

این خیلی مرا ناراحت می " یا " دوست نداشتم
یا از آنھا بخواھید " کند کھ چنین حرفی زدی

 تبعیض آمیز می توضیح دھند کھ چرا حرف ھای
این ممکن است آغاز یک گفتگو باشد و . زنند

شما از این شانس برخوردار می شوید کھ ایراد 
 .رفتار شخص را برایش توضیح دھید

 
حواستان باشد کھ گاھی ممکن است مثال عموی · 

شما برای اینکھ سربھ سر شما بگذارد بیشتر 
 .جوک ھای تبعیض آمیز بگوید

 
ای دوستی با برخی افراد اگر والدینتان بر· 

محدودیت قائل شده اند، می توانید تا زمانی کھ در 
خانھ آنھا زندگی می کنید از قوانین آنھا پیروی 
کنید و یا می توانید بدون این کھ متوجھ شوند از 
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البتھ این را ھم در نظر داشتھ . آنھا سرپیچی کنید
باشید کھ این ممکن است عواقبی برای شما در 

 .ھ باشدپی داشت
 
گاھی گفتن شما ھیچ اثری بر روی آن عضو از · 

شما می توانید تا حد ممکن از . خانواده شما ندارد
او دوری کنید و ھمچنان روی نظر خود پافشاری 
کنید، اما متاسفانھ در اکثر موارد باز ھم افاقھ ای 

سعی کنید از رفتار آنھا عبرت . نخواھد کرد
تار ھا و گفتھ ھایی بگیرید و تا حد ممکن چنین رف

 . از شما سر نزند
 
 .ھمیشھ کمک حال باشید -٣
 
 
 

اگر مخالف رفتار ھای تبعیض آمیز ھستید سعی 
کنید ھر گاه در جایی شاھد چنین رفتار ھایی بودید 
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از موقعیت خود برای مقابلھ با این پدیده شوم 
 .استفاده کنید

 
سعی کنید در موقعیت ھای ساختگی نحوه مقابلھ · 
معموال بھ .  چنین رفتار ھایی را تمرین کنیدبا

اشخاصی کھ اقلیت نیستند توصیھ می شود تا 
جایی کھ ممکن است از چنین موضوعاتی دوری 
کنند چرا کھ مسئلھ بغرنجی است و اساسا بھ آنھا 

چنین دیدگاه ھایی باعث می . مربوط نمی شود
شود مقابلھ با تبعیض بسیار دشوار شود، چرا کھ 

ت شخص ھیچ تجربھ ای از صحبت ممکن اس
کردن درباره موضوع نژاد و تبعیض نژادی 

سعی کنید بھ ھمراه دوستانی کھ با . نداشتھ باشد
شما در مبارزه با تبعیض نژادی ھم عقیده اند راه 
ھای مقابلھ با آن را تمرین کنید و خود را برای 

 .موقعیت ھای مختلف آماده کنید
 

 یض نژادی در جامعھ  نحوه مقابلھ با تبع٣ روش 
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با افرادی غیر از نژاد و فرھنگ خودتان  -١
 .معاشرت کنید

 
 
 

در برخی نقاط جھان آشنایی با سایر نژاد ھا 
این طبیعی است کھ . ممکن است خیلی سخت باشد

ما بیشتر بھ افرادی کھ بھ ما شباھت دارند متمایل 
می شویم، اما بھ این معنی است کھ اگر بھ ھمین 

ش برویم در نھایت ھمھ باید با نژاد خود منوال پی
سعی کنید راه آشنایی و . معاشرت داشتھ باشند

معاشرت با سایر فرھنگ ھا را پیدا کنید و این 
گونھ خود و خانواده و فرزندان تان را برای 
زندگی مسالمت آمیز در کنار سایر فرھنگ ھا 

 .آماده کنید
 

در جشنواره ھای فرھنگی، فستیوال ھا و · 
رنامھ ھای دید و بازدید فرھنگی در جامعھ خود ب

از کتابخانھ ھای محلی و مراکز . شرکت کنید

www.takbook.com



 

 119 

اجتماعی ھم برای باال بردن اطالعات خود استفاده 
 .کنید

 
در یک باشگاه جدید ثبت نام کنید یا از یک · 

یا . عبادتگاه یا کلیسا و یا بیمارستان دیدن کنید
 .لف آشنا شویدعضو یک تیم شوید تا با افراد مخت

 
 . در مورد نژاد  صحبت کنید -٢
 
 
 

موضوع نژاد تبدیل بھ یک خط قرمز شده و بھ 
ھمھ از دوران کودکی یاد داده اند کھ صحبت کردن 
در مورد نژاد بی ادبی است و تا حد امکان باید از 

اما تا زمانی کھ . چنین بحث ھایی دوری کرد
درک تبعیض نژادی وجود دارد نیاز بھ گفتگو، 

تحقیقات نشان . متقابل و ھمدردی ھم وجود دارد
داده بحث درباره ی نژاد، درک و آستانھ تحمل را 
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بنابراین از ھر فرصتی برای گفت . باالتر می برد
 .وگو استفاده کنید

 
اگر پدر یا مادر ھستید، با فرزندانتان در باره ی · 

اگر فرزندتان گفت کھ رنگ . نژاد صحبت کنید
 فرق دارد نباید او را از صحبت منع دوستش با او

کنید، این در کودکان طبیعی است کھ چیز ھای 
 .غیر متعارف را متوجھ شوند

 
بھ طور !بھ آنھا یاد دھید کھ تفاوت خوب است· 

البتھ کھ متفاوت است، این جالب "مثال بگویید
نیست؟ رنگ پوست دوستت با رنگ پوست تو 

 !" داریممتفاوت است و ما این ھمھ با ھم فرق
 

وقتی فرزندانتان بزرگتر شدند، با آن ھا در · 
اگر شما . مورد مسئلھ تبعیض نژادی صحبت کنید

اقلیت ھستید سعی کنید آن ھا را برای موقعیت 
ھای احتمالی در آینده آماده کنید تا رفتار مناسبی 

اگر از اقلیت ھم نیستید باز ھم . از خود نشان دھند
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یده تبعیض نژادی و ضروری است تا در مورد پد
تاریخ آن در کشور خود وعلل آن با آن ھا صحبت 

 .کنید
 
 .کمک کنید -٣
 
 
 

اگر توانایی دارید کمک ھای داوطلبانھ نقدی وغیر 
نقدی خود را بھ دست سازمان ھا و مراکزی کھ 
برای مقابلھ با تبعیض نژادی فعالیت می کنند، 

  برسانید
  
  

   شناخت تبعیض نژادی۴ روش
 
وت میان تبعیض نژادی، نژادپرستی و تفا -١

 .تعصب را بدانید
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اغلب این واژه ھا در مکالمات روز مره یا در 
رسانھ ھا بھ جای یکدیگر بھ کار می روند، در 
حالی کھ تفاوت ھایی میان آنھا وجود دارد کھ 

دانستن تفاوت این لغت . بھتر است آنھا را بدانیم
ی از آنھا را ھا حتی کمک می کند تا وقتی کسی یک

اشتباھا بھ جای دیگری بھ کار برد شما متوجھ 
 .منظور او باشید

 
بھ رفتار ھای ) Racism(تبعیض نژادی· 

نادرستی اطالق می شود کھ بھ خاطر نژاد، رنگ 
پوست یا اقلیت قومی خاص یک گروه علیھ آنھا 

در کل وقتی یک اکثریت بھ قیمت . اعمال می شود
نین، سیاست ھا و یا زیر پا گذاشتن اقلیت قوا

ھنجار ھای فرھنگی خاصی را وضع کند، بھ آن 
 .تبعیض نژادی می گویند
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اما بیشتر بھ کینھ و ) Bigotry(نژاد پرستی· 
تبعیض از روی نفرت بھ این . نفرت برمی گردد

معناست کھ شما از یک گروه بھ خاطر تفاوت در 
نھ تنھا نژاد بلکھ حتی عقاید مذھبی، جنسیت، 

...  جنسی، نژاد و یا محدودیت جسمی وتمایالت
بھ . نفرت دارید و خود را از آنھا برتر می دانید

طور مثال ھولوکاست ویا تمام جنایت ھای از 
روی کینھ در آمریکا ھمھ بھ خاطر عقاید نژاد 

 .پرستانھ و خود برتربینی است
 

کھ بھ لحاظ لغوی بھ ) Prejudice(تعصب· 
است، بھ ) to pre-judge(معنای پیش داوری

این معناست کھ شما بھ خاطر اینکھ فردی از یک 
گروه خاص است ویژگی ھایی را بھ او نسبت می 

این لغت کمی بار منفی دارد اما ھمیشھ . دھید
بھ طور مثال این کھ فرض کنیم . تعصب بد نیست

ریاضی تمام آسیایی ھا خوب است و یا اینکھ سیاه 
بی ھستند پوستان ھمھ خواننده یا ورزشکار خو

این ھا قالب ھای کلیشھ . ھم از روی تعصب است
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تعصب ھم مثل نژاد . ای بر اساس نژاد است
پرستی می تواند بھ خاطر مذھب، جنسیت، 

 .باشد... محدودیت جسمی حرکتی و 
 
رابطھ میان تبعیض نژادی، نژادپرستی و  -٢

 .تعصب و اثر ھر یک بر دیگری را بدانید
 
 
 

ال بدیھی و بھ لحاظ عرفی گاھی تبعیض نژادی کام
بھ طور مثال وقتی . در جامعھ پذیرفتھ شده است

بھ تاریخ برده داری ایاالت متحده آمریکا نگاه می 
برده ) حداقل در آن دوره(کنیم، متوجھ می شویم 

. داری کامال قانونی و عرف جامھ بوده است
امروزه بر روی تبعیض آمیز بودن یا نبودن برخی 

بھ طور مثال . ظر وجود داردقوانین اختالف ن
 Affirmative Action(قانون تبعیض مثبت

policies ( کھ شرکت ھا را موظف می کند
. سھمیھ خاصی بھ تمام گروه ھا اختصاص دھند
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عده ای معتقدند این باعث جلو گیری از تبعیض 
می شود و عده ای دیگر می گویند این قانون خود 

 .بھ پدیده ی تبعیض دامن می زند
 
 اغلب این برداشت از تبعیض نژادی غالب است ·

کھ یک اکثریت رفتار نامناسبی با یک اقلیت بھ 
و این موضوع کھ گاھی ممکن . خاطر نژاد او دارد

است عکس این قضیھ اتفاق بیافتد کمی متناقض 
 .می نماید

 
البتھ این عمل بیشتر بھ نژادپرستی یا تعصب · 

 خبر ممکن است بدون اینکھ. نزدیک تر است
داشتھ باشید از تبعیض نژادی حمایت کنید زیرا 
تبعیض نژادی فراگیرتر از نژادپرستی یا تعصب 

 .است
 
تاریخچھ تبعیض نژادی در آمریکا و سایر  -٣

 .نقاط جھان را مطالعھ کنید
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یک نکتھ غم انگیز اما آگاھی بخش در مورد 
تاریخ تقریبا تمام کشورھای جھان، این است کھ 

. با پدیده تبعیض نژادی در گیر بوده اندھمھ آنھا 
این بھ این علت است کھ تبعیض مسئلھ ای است 

و کسانی کھ ) اکثریت(میان افرادی کھ قدرت دارند
و نژاد ھمیشھ بھانھ خوبی ) اقلیت(قدرت ندارند

 .برای توجیھ این برتری و پست تری بوده است
 

در آمریکای شمالی، تاریخ نژاد پرستی از · 
ھای قبایل بومی آمریکا با اروپاییان تازه درگیری 

در حقیقت این جا ھم یک . وارد شروع می شود
این ( گروه قدرت بیشتری نسبت بھ دیگری داشت 

قدرت ھم بھ صورت سالح ھای پیشرفتھ تر جلوه 
می کرد و ھم توان مقابلھ بابیماری ھایی کھ می 

 ). توانست کل جمعیت یک قبیلھ را از پای درآورد
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ر اروپا، در دوران ویکتوریایی بود کھ تبعیض د· 
خصوصا کھ . نژادی با افکار غرب گره خورد

یافتھ ھای علمی آن زمان ھم این مسئلھ را تایید 
این دانشمندان تحت تاثیر نظریات . می کردند

 Darwinian evolutionary(داروین
theory ( بر این عقیده بودند کھ نژاد

 نژاد ھا تکامل یافتھ سفید از سایر) Anglo(آنگلو
 .تر است

 
نحوه ارتباط تبعیض نژادی با دستگاه ھای  -۴

 .قدرت را مطالعھ کنید
 
 
 

ھرچند نظام ھای بزرگ تبعیض آمیز ھمچون برده 
داری از میان برداشتھ شده اند، اما ھنوز ھم رد 
پای سیاست ھای تبعیض آمیز جزئی و کلی در 

 .ھمھ کشور ھای دنیا بھ جا مانده است
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 .آثار تبعیض نژادی را بشناسید - ۵
 
 
 

چون تبعیض نژادی غالبا نظام مند است، آثار آن 
را می توان در رادیو، تلوزیون، دولت و حتی 

 .مدرسھ نیز مشاھده کرد
 
بھ کلیشھ ھای نژادی در کتاب ھا، تلوزیون و · 

شھرت برخی بازی . فیلم ھا توجھ داشتھ باشید
با .  مستثنا نیستھای رایانھ ای ھم از این امر

مسئولین تولید این محصوالت کھ افکار تبعیض 
آمیز خود را با محصوالتشان اشاعھ می دھند 

ھرگز . تماس بگیرید و اعتراض خود را بیان کنید
 .از چنین محصوالتی حمایت نکنید

 
آگاه باشید کھ ھمھ تبعیض ھای نژادی آشکار  -۶

ی در زندگی روزمره امروز ریزپرخاشگر. نیستند
روز بھ روز بیشتر ) microaggressions(ھا 
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از قبل می شوند، رفتار ھایی کھ حتی شاید 
بسیاری متوجھ آن ھم نباشند اما در طول زمان، 
رنگین پوستان این رفتار ھا را ببیشتر از قبل 
حس می کنند و این مسئلھ باعث ناراحتی آنھا می 

 .شود
 

. ریزپرخاشگری ممکن است خیلی ناچیز باشد
ال فاصلھ گرفتن از یک عرب در مترو، یا مث

پرسیدن اینکھ یک آسیایی آمریکایی اصالتا اھل 
 .کجاست

 
این رفتار ھا اغلب غیر عمدی و از روی ناآگاھی 

این امر حتی اثبات قضیھ را برای کسانی کھ . است
این اتفاق برای آنھا افتاده سخت تر میکند و کمتر 

ن است کسی حاضر بھ شروع بحثی است کھ ممک
  .متھم اول آن خودش باشد
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  بخش امانتداری
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در رابطھ  با  امانتداری ھم  می :  خبرنگار
  .فرمائید

یکی از خصایل اخالقی انسان کھ    امانتداری:بنده
دارای ارزش و اھمیت فوق العاده ای است، امانت 

 .و امانت داری است
 لغت، دارای معانی مختلفی امانت در فرھنگ

پاس داری، حفاظت، امـنـیـت، امـان، ; است
مـواظبت، مراقبت، رازداری، نگھ داری، آسایش 
و آرامـش روح و جـان از جـمـلـھ مـعانی امانت 

خـیـانـت، دزدی و : است و مفاھیمی چون
چـپـاول، بی وفایی، ایجاد رعب و وحشت، 

تمان حقیقت نیرنگ، جـاسـوسـی، نـفاق، بھتان، ک
و بی مباالتی در نگھ داری اسرار، متضاد آن می 

 .باشد
امـانـت بـھ عنوان یکی از صفات اخالقی و 
ملکوتی، دارای واژه ھای زیـبـا و مـقـدسـی 

وجـود این واژه ھا نشان دھنده قداست و . اسـت
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شایستگی خارق العاده ای می باشد کھ در متن 
 .امانت نھفتھ است

 
عنوی و روحانی، در روح و روان ایـن خـصـلت م

انسان ھای پاک سیرت وجـود دارد و ھـمـواره در 
 .گـفـتـار، رفتار، کردار و اعمال آنان نمایان است

 
اگـر بـا دیدی وسیع تر بھ متن امانت بنگریم، 
درمی یابیم کھ حتی افـراد الابالی و بی ایمانی کھ 

ضا بویی از انسانیت و حسن خلق نبرده انـد و بـعـ
ظلم و ستم می کنند، بھ نوعی شیفتھ و جذب 

دلیل آن این . امانت و امـانـت داران مـی شـوند
. است کھ امانت دربردارنده امـنـیـت و امـان است

کلمھ ای کھ با شنیدن نام آن، نوعی آرامش 
خـاطـر و آسـایـش خـیـال را برای انسان بھ 
ارمغان می آورد و در پـنـاھش امنیت روح و 

ن او را تضمین می کند و از ھر گونھ خوف و روا
  .ترس در امان می دارد

www.takbook.com



 

 134 

اگر  اجازه  بدھید  یک  داستان  خدمتتان : بنده
  !عرض  کنم

  ..بفرمائید : خبرنگار
  لطیفھ

ّفضیل بن عیاض  َ ِ  ھجری ١٠۵ یا ١٠١:زاده(ُ
 -قمری، سمرقند و در ابیورد زندگی کرد

سارقی بود )  ھجری قمری، مکھ١٨٧: درگذشت
کھ دزدی را کنار گذاشت و از جملھ زاھدان 
مسلمان گشت وی از عارفان نامدار قرن دوم 

 .ھجری و از شاگردان امام ششم شیعیان بود
وی در ایام جوانی بھ راھزنی اشتغال داشت تا بر 

ٔعطار درباره وی . ای توبھ کرد اثر حادثھ
 :نویسید می
 

آمد و یاران او  یک روز کاروانی شگرف می
مردی در میان کاروان . داشتند ن گوش میکاروا

بدره . دزدان را بدید. بود، آواز دزدان شنوده بود
کرد کھ این را پنھان کند، با  زر داشت تدبیری می

خویشتن گفت بروم و این بدره را پنھان کنم تا اگر 
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چون از راه . کاروان بزنند، این بضاعت سازم
 او بھ نزدیک خیمھ. یکسو شد، خیمھ فضیل بدید

را دید بر صورت و جامھ زاھدان، شاد شد و آن 
فضیل گفت برو در آن . بدره بھ امانت بدو سپرد

مرد چنان کرد و بازگشت بھ . کنج خیمھ بنھ
گاه رسید کاروان زده بودند، ھمھ کاالھا . کاروان

ھمھ را دست . برده و مردمان بستھ و افکنده
. دبگشاد و چیزی کھ باقی بود جمع کردند و برفتن

او را . آن مرد بھ نزدیک فضیل آمد تا بدره بستاند
مرد . کردند با دزدان نشستھ و کاالھا قسمت می

. چون چنان بدید گفت بدره زر خویش بھ دزد دادم
مرد چون . فضیل از دور او را بدید، بانگ کرد

جا کھ  ھمان: چھ حاجت است؟ گفت: بیامد گفت
فت و مرد بھ خیمھ درر. نھاده یی برگیر و برو

یاران گفتند آخر ما در ھمھ . بدره برداشت و برفت
کاروان یک درم نقد نیافتیم، تو ده ھزار درم باز 

دھی؟ فضیل گفت این مرد بھ من گمان نیکو  می
ام کھ مرا  برد؛ من نیز بھ خدای گمان نیکو برده
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گمان او راست گردانیدم تا حق گمان . توبھ دھد
  .من راست گرداند

  
د  می خواھید  توبھ  کنید  و قبال نکن:  خبرنگار

  امانت  دار  نبوده اید؟
دوست  گرامی  بنده این  داستان  را  از  : بنده

بزرگان  نقل  کردم  تا  بدانیم  حتی  یک  دزد  می  
 بھ  باالترین  درجات  انسانی  دست پیدا  - تواند 

  ..کند چھ  برسد  شما  و  بنده
  گروه  قرار من وشما  حاال  در  یک: خبرنگار
  گرفتیم؟

  -از  ابتدا  نیز  در  یک  جبھھ  بودیم  : بنده
عرض  کردم  ھمھ  باید از  منم  خارج  شده  و  
بھ  ما  تبدیل شویم  تا  برای  کشورمان  عاقبت  

  .نیک  بھ  ارمغان  بیاوریم
سپس  از  میوه  ھمین  کشور  ما  نیز  بھترین  

  .استفاده  را خواھیم کرد
این ھا  ھمھ  خواب  و  خیال است  :  ارخبرنگ

بسیاری  براحتی  مال  حتی  یتیمان  را  می 
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خورند و از  آن  لذت  ھم  می برند  و  ھیچ  
  ..چیزشان  نمی شود

سرور گرامی  از  درون انسان  ھا  جز :  بنده
خودشان  کسی خبر  ندارد  با  اینکھ  بنده  بر  

ی  خودشان  از  این  باور  ھستم  کھ  بسیاری  حت
  .درونشان  خبر  ندارند

اما بازھم اجازه  می خواھم  تا  لطیفھ دیگری  
  !عرض  کنم

خوب است  حاال  شاھنامھ  فردوسی را  : خبرنگار
  ..ھم  برایمان بخوانید

 موضوع  چیز  -اگر  اجازه  نمی دھید  :  بنده
  ..دیگری  است

  . می کنم-بفرمائید  :  خبرنگار
  :بنده

 عضدالدولھ دیلمی مرد ناشناسى وارد در زمان
بغداد شد و گردنبندى را کھ ھزار دینار ارزش 
داشت در معرض فروش قرار داد ولى مشترى 

چون خیال مسافرت مکھ را داشت، در . پیدا نشد
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پى یافتن مردى امینى گشت تا گردن بند را بھ وى 
 .بسپارد

 
مردم عطارى را معرفى کردند کھ بھ پرھیزکارى 

گردنبند را بھ رسم امانت نزد وى .  بودمعروف
 . گذاشت بھ مکھ مسافرت کرد

 
چون . در مراجعت مقدارى ھدیھ براى او ھم آورد

بھ نزدش رسید و ھدیھ را تقدیم کرد، عطار خود 
شناسم و  من ترا نمى: را بھ ناشناسى زد و گفت

امانتى نزد من نگذاشتى، سر و صدا بلند شد و 
ز دکان عطار پرھیزکار مردم جمع شدند او را ا

 .بیرون کردند
 

چند بار دیگر نزدش رفت جز ناسزا از او چیزى 
  .نشنید

حکایت خود را در  رابطھ :  شخصی   بھ او گفت
با این  عطار، براى امیر عضدالدولھ دیلمى 

اى براى امیر  کند نامھ بنویس حتما کارى برایت مى
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نوشت و عضدالدولھ جواب او را داد و متذکر شد 
کھ سھ روز متوالى بر در دکان عطار بنشین، روز 
چھارم من از آنجا خواھم گذشت و بھ تو سالم 

 . دھم تو فقط جواب سالم مرا بده مى
 

بند را از او بنما و نتیجھ را  روز بعد مطالبھ گردن
 .بھ من خبر بده

 
روز چھارم امیر با تشریفات مخصوص از در 

رد غریب دکان عبور کرد و ھمین کھ چشمش بھ م
مرد . افتاد، سالم کرد و او را بسیار احترام نمود

جواب امیر را داد و امیر از او گالیھ کرد کھ بھ 
گیرى و  آیى و از ما خبرى نمى بغداد مى

گویى، مرد غریب پوزش  ات را بھ ما نمى خواستھ
خواست کھ تاکنون موفق نشدم عرض ارادت 

 . نمایم
 بودند کھ در تمام مدت عطار و مردم در شگفت

این ناشناس کیست؛ و عطار مرگ را بھ چشم 
 .دید مى
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ھمین کھ امیر رفت، عطار رو بھ آن ناشناس کرد 

برادر آن گلوبند را چھ وقت بھ من : و پرسید
اى داشت؟ دو مرتبھ بگو شاید  دادى، آیا نشانھ

عطار : ھاى امانت را گفت مرد نشانھ. یادم بیاید
را یافت و بھ او جستجوى مختصرى کرد و گلوبند 

داند من فراموش کرده  خدا مى: تسلیم کرد؛ گفت
 .بودم

 
. مرد نزد امیر رفت و جریان را برایش نقل کرد

امیر گردنبند را از او گرفت و بھ گردن مرد عطار 
در میان : دستور داد. آویخت و او را بھ دار کشید

شھر صدا بزنند، این است کیفر کسى کھ امانتى 
پس از این کار عبرت آور، . نکار کندبگیرد و بعد ا

گردن بند را بھ او رد کرد و او را بھ شھرش 
  .فرستاد

  

www.takbook.com



 

 141 

خبرنگارکاین ھا   ھمھ  داستان  است  و  برای  
کتاب ھا  بدرد  می خورد  در  جامعھ  ما این  

  ..افکار  در  سیاست  ھیچ جایی ندارد
ھمھ  ما  اکثریت  بھ  یک خالق  معتقدیم  و : بنده
  از  این  بگذریم کھ  در کشور  ما  اکثریت  با  حال

جامعھ  مسلمان  است  و در  اسالم  امانت  جای  
ویژه ایی  برای  خود  دارد  و  الزم  نیست  
بگویم  کھ  ھر  چھ  بکاریم  ھمان  را  درو  می 

  .کنیم
  

امـانـت در نظر اسالم، از ارزش و جایگاه واالیی 
ـھ نمونھ ھای برخوردار است، بھ طـوری ک

 فراوانی از سفارش ھا و توجھات الھی قرآن و
 . بھ چشم می خورداحادیث و روایات 

 
خداوند متعال کھ خود بھترین و بزرگ ترین امین 
و نگھبان است، از ھـر گـونـھ دغل بازی و خیانت 

در این جا بھ نـمـونـھ ھـایـی . پاک و مبرا می باشد
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باره امانت وارد  کھ در آیـات قرآنی و روایات از
 .شده است، اشاره می کنیم

 
خـداونـد در قـرآن نـسـبـت بـھ حـفظ امانت و * 

ان : (سپردن آن بھ دست صـاحـبـانشان می فرماید
; ... اھـلـھـاهللا یامرکم ان تودوا االمانات الی

خـداونـد بھ شما فرمان می دھد کھ امانت ھا را بھ 
 .)صاحبانش بدھید

 
ر درباره خیانت نکردن در امانت در جـایـی دیگ* 

فان امـن بـعضکم بعضا فلیود الذی : (می فرماید
و اگـر کـسی از ; 2..ربھاوتمن امانتھ ولیتق هللا 

شما دیگری را امین دانست، آن کس کھ امین 
دانستھ شده امانت را باز دھد و باید از خدا 

 .)بترسد
 

خـداونـد در آیھ ای دیگر درباره قبول و رد * 
سخن می ) نـصـاری و یھود(انت از اھل کتاب ام

ومن اھل الکتاب من ان : (گوید و می فرماید
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تـامـنـھ بـقنطار یوده الیک ومنھم من ان تامنھ 
; ..الـیـک اال مـادمت علیھ قائمابدینار الیوده 

تا بـھ آن حد درست ) از نصاری(بعضی اھل کتاب 
 رد کارند کھ اگر مال بسیاری بھ آنان امانت دھی،

امـانـت کـنـنـد، و بـرخـی دیـگر از اھل کتاب 
آن اندازه نـادرسـتند کھ اگر بھ آنان یک ) یھود(

دینار امانت دھی رد نکنند، جز آن کھ بر مطالبھ 
 ...)آن سخت گیری کنی

 
آیـھ دیـگری بھ امانت داری در طول زندگی و * 

پاداش عظیمی کھ بھ شـخـص امـیـن تعلق می 
والذین : ( کند و می فرمایدگیرد، اشاره می

والذین ھم * المـانـاتھم وعھدھم، راعون
والذین ھم علی صالتھم * بشھاداتھم قائمون

و آنان کھ ;  جنات مکرموناولئک فی* یحافظون
امانت و عـھـد و پیمانشان را رعایت می کنند، و 
آنان کھ برای شھادت بھ حق قیام می کنند، و آنان 

ارند، اینان در باغ ھای کھ بر نمازشان مواظبت د
 .)بھشت با عزت و احترام متنعم اند
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: درباره امانت داری می فرماید) ع(امـام عـلی* 

االمانھ والوفاء صـدق االفـعـال والـکـذب (
امانت داری و وفـاداری، ;  االقواواالفـتراء خیانھ
است و دروغ و بھتان، ) اعـمال(راسـتـی افـعـال 

 ).)گفتھ ھا(خیانت اقوال 
 

آن حـضـرت در حـدیـثی دیگر، درباره ارزش * 
الزم الصدق : (معنوی امانت داری می فـرمـایـنـد

پیوستھ مالزم ;  االبرارواالمانھ فانھما سجیھ
راست گویی و امانت داری باش کھ آن دو شیوه 

 .)نیکان است
 
اتقوا هللا وعلیکم : نیز می فرماید) ع(امام صادق* 

از خدا بترسید و ; ن ائتمنک مباداء االمانھ الـی
ھرکس کھ شما را امین دانستھ و امانتی بھ شما 

 .)سپرده، امانتش را بازگردانید
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و نـیز درباره امر خطیر و مھم رسالت پیغمبران، 
خدای عزوجل : می فرماید) ع(امام صادق

پیغمبری را مبعوث نکرد مگر بھ امانت داری و 
  .راست گویی نسبت بھ نیکوکار و بدکار

  
 خود یکی  از  راز مـردمقابل  عرض  است کھ 

بزرگترین  امانت  ھا  نزد  نمایندگان  می باشند 
باز  تکرار  می کنم رازھـای مردم نیز امانت اند و 
ھیچ فردی حق ندارد بدون مصلحت خاص، اسرار 

این  .( دیگران را بھ ھر طریقی فاش نماید
اری  مصلحت  ھم  جز این  نیست  کھ  این  راز  د

باعث  صدمھ  خوردن  بھ  خود آن  شخص  و  یا  
 )دیگری  شود 

 
فاضلی بھ یکی از دوستان : (حـکـایت است کھ

شخصی پھلوی . صاحب راز خود نامھ می نـوشت
او نشستھ بود و بھ گوشھ چشم، نوشتھ او را می 

بر وی دشوار آمد، بنوشت اگر پھلوی من . خـواند
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 نمی خواندی، دزدی ننشستھ بودی و نوشتھ مرا
 .ھمھ اسرار خود بنوشتی

 
وهللا موالن، من نامھ تو را نمی : آن شـخـص گفت

ای نادان، پس از کجا دانستی کھ : گفت. خواندم
 ....یاد تو در نامھ است

 
مجلس ھا : (از پیامبراسالم  است کھ فرموده اند

مـجـلـسـی کـھ در آن : امانت است، جز سھ مجلس
شود، مجلسی کھ در آن خـونی بھ حرامی ریختھ 

نـامـوس حـرامی حالل شمرده شود و مجلسی کھ 
  .)در آن مال و ثروتی بھ ناحق روا شمرده شود

و  وای  و  وای  و  ھزاران  وای  کھ  مجلسی  بھ  
اسم مجلس نمایندگان  کشور  باشد  و  این  اتفاق  

  ...در  آنجا  بیافتد
  

ک  آیا  از نمونھ  ھای  امانت  ی:  خبرنگار
  نماینده  می توانم  بیشتر  بدانم؟
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پست ھا و مقام ھا  بلھ  افرادی کھ دارای  :بنده
مناصبی در دستگاه حکومتی ھـسـتـند، ضامن 

. امانت ھایی اند کھ بر عھده آنان نھاده شده است
پـس بـایـد چـنـین افرادی از پست و مقام خود در 
 جھت رضایت عامھ مـردم اسـتـفاده کنند و از مال

اندوزی و شخصیت گرایی نامطلوب و رشـوه 
در نامھ ) ع(حـضرت علی. خـواری دوری کـنـنـد

ای بھ یکی از فـرماندارانش کھ ظاھرا از مقام 
فـقـد بلغنی : (خود سوءاستفاده کرده بود، نوشت

عنک امر، ان کنت فعلتھ فقد اسخطت ربک 
از تو بھ من ; وعصیت امامک واخـزیـت امـانـتک

اگر چنان کرده بـاشـی، ;  استخبری رسیده
پروردگار خود را بھ خشم آورده، و امام خود را 
نافرمانی کرده، و امانت خود را از دست داده 

  .)باشی
و  باز ھم  ھست  آیا  می خواھید چند  نکتھ  دیگر  

  را  نیز  عرض  کنم؟
اتفاقا  اکنون  - سر تا پا  گوش  ھستم : خبرنگار

  ..ئوال  کنمتوی  ذھنم  بود  خودم  س
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مال سپرده شده مردم  نزد  یک  نماینده  و : بنده
تنھا  پول  نیست  بلکھ ...  رئیس  جمھور و  

خیلی  چیزھای  دیگر  امانت سپرده  شده  می 
باشد  کھ  جنبھ  مالی  دارد  و  خیانت  در  این  

..  امانات  می تواند  صدمھ  مالی  و  جانی  و
 .ھ  باشدبرای  افراد  جامعھ  داشت

مـنـظـور از مال سپرده شده، اموال و دارایی ھا و 
احیانا اشیایی اسـت کـھ بـھ انسان امانت داده می 
شوند و او باید از این امانت ھـا بھ نحو احسن 

بھ چند نمونھ از انواع امانت از . نگھ داری کند
 .نوع مال سپرده شده اشاره می شود

 
د امین باید در حفظ فر: نـامـھ ھـا و پـیـغـام ھا. 1

و نگھ داری اسـرار، مـطالب و نوشتھ ھای 
دیگران کوشا باشد و آن را از دسترس بیگانگان 

 .ھرزه و سودجو دور نگاه دارد
 
فرد امین موظف است از : اجناس و کاالھا. 2

وسایلی کھ بھ او سپرده مـی شـود ھـمـانند جان 
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خویش مواظبت کند و بدون رضایت فرد امانت 
ه بھ اموالش دست نزند و آن ھا را خراب دھند
 .نکند

 
از مھم ترین امانت ھا، بیت : بیت المال مردم. 3

مـیـز، کـالس، آب، بـرق، . المال مردم است
وسـیلھ ھای نقلیھ عمومی و ھزاران وسیلھ دیـگـر 
ھـمـگی از اموال عمومی ھستند کھ نزد ھمھ بھ 

ل البتھ بعضی از اموا. امانت سپرده شـده است
عمومی وجود دارند کھ بھ یک گروه خـاص و یـا 

: مثل; فـرد مـعـینی بھ امانت گذاشتھ می شوند
ولـی ھـدف در ھـمـھ ... مدرسھ، اداره، شـرکـت و

این اموال یکی است و آن پـاسـبانی و مراقبت 
الزم و مفید در حفظ و نگھ داری از این اموال می 

 .باشد
 

شرف ) ع(روزی عـقـیـل  خـدمـت حضرت علی
یا علی تو بـرادر مـنـی و خـزانھ : (یاب شد و گفت

بیت المال در دست تو است، من نیز فقیر و 
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لطفا سھم بیش تری از بیت ; عـیـالـوار ھستم
 .المال را بھ من بده

 
بیت المال حق عموم ! ای عقیل: فـرمـود) ع(عـلـی

مردم و امانت در دسـت مـن ھـست و ھرگز چنین 
مرتکب نـخـواھـم ) ت در بیت المالخیان(کاری را 

و آن گاه کھ اصرار عقیل را می بیند، آھنی . شد
: عـقیل می گوید. داغ بر کـف دسـت او مـی گـذارد

تـو از ایـن : می گـویـد) ع(حضرت علی! سوختم
آھـن داغ این گونھ فریاد می زنی؟ چگونھ می 
خواھی مرا با انجام این کار در آتش جھنم 

 )بسوزانی؟
 
انسان ھایی کھ از چھارپایان استفاده : حیوانات. 4

می کنند، باید از آن ھـا نـیز مراقبت و نگھ داری 
یعنی آن ھا را گرسنھ و تشنھ نگذارند، ; کنند

تازیانھ نزنند، بیش از توانشان بار نکشند و آزار 
 .و اذیتشان نکنند
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اگر : (در این باره می فرماید) ع(حـضـرت علی
ھ من بـدھـنـد کـھ در مقابل آن پوست تمام دنیا را ب

جوی را از دھان مورچھ ای بگیرم، چنین گناھی 
  .)مرتکب نخواھم شد

کاش  این  نکات  را کسانی  کھ  نماز  می گذارند  
کھ  نام  اسالم  حداقل  .بیشتر از  بقیھ دقت  کنند
 ...بخاطر  آنھا  آلوده  نگردد

 
ن امانت انـسـان ھا مکلف اند کھ ای: زمـیـن. 5

خداوندی را ویران نـکـنـنـد و بـا کشت و کار 
 .استفاده بھینھ و سودمند، آن را آباد کنند

 
: در خـطـبھ ای می فرماید) ع(حـضـرت عـلـی

شما ; انکم مسئولون حتی عن الـبقاع والبھائم(
مسئولیت دارید و مکلفید و حقوقی بر عھده شما 
ھست، حتی نیست بھ چھارپایان و نسبت بھ 

  .)زمین
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در نامھ ای بھ مالک اشتر :کشور و شھر ھا. 6
و دیگر این کھ ; وعماره بلدھا: (نیز می فرماید

  .)سرزمین ھای آن ھا را آباد کند
  

در  ادامھ  عرض  می کنم  کھ  آثار  : بنده
اجتماعی  بسیاری  در  جامعھ با  امانت  داری  

  می توان  دید  و  مسلم  است  این  امانت باید  از
  ...مکسئولین  آغاز  گردد

عالوه بر آثار فردی، امانت داری دارای آثار 
اجتماعی فراوانی است کھ بھ بعضی از آن ھا 

 :اشاره می شود
 
در جامعھ ای کھ : جـلـب اعـتماد اقشار جامعھ. 1

امانت داری رواج داشـتـھ بـاشـد، افـراد آن جـامعھ 
ھـا بھ ھم نزدیک و مانوس ھستند و زنـدگـی آن 

بر پایھ صلح، صف، امنیت و آرامش قرار می 
 .گیرد
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بـھ عـبدهللا بن سبابھ توصیھ ) ع(امـام صـادق
علیک بصدق الـحـدیث واداء االمانھ : (فرمود

بر تو باد بھ راسـت ; ...تشرک الناس فی اموالھم
با مردم در ] اگر چنین کردی[ .گویی و ادای امانت

 .)اموالشان شریک خواھی بود
 
در جامعھ ای کھ : حـسـاس مسئولیت عمومیا. 2

افراد آن امانت داری را سـرلـوحـھ کـار خـود 
قـرار می دھند و ھمواره در مسئولیت ھا، تـکلیف 

کھ در ... ھا و پست ھای اقتصادی، تجاری و مالی
اجتماع بھ آن ھـا سـپرده می شود، حس کوشش، 
تالش، حفاظت و مواظبت بر آن کار در وجود 

موجب ترقی و پیشرفت اقتصاد جامعھ و افراد، 
 .رونق و رواج کاری آن اجتماع می گردد

 
امانت داری : حـفـظ اسرار و اطالعات کشور. 3

اجتماعی موجب می شود تـا سـیـاسـت ھا و طرح 
ھا و نقشھ ھای حکومتی کھ جنبھ محرمانھ و 
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سـری دارنـد، از دست برد بیگانگان و منافقان و 
 .اشدجاسوسان در امان ب

 
یکی از اثرھای : گـسـتـرش عـلم و معنویت. 4

مفید و باارزش امانت داری اجـتـمـاعی، پیش 
رفت و گسترش علم و دین، این دو پایھ اصلی 

امانت داری . فـرھـنـگی و مذھبی  می باشد
عـلـمـی و مـعـنوی باعث می شود تا افراد امین کھ 

م می از زمره علم، دانـشـمـندان، بزرگان دین و عل
باشند، از علم و دین خود بھ نـحـو احـسـنت در 
راه بـاال بردن سطح آگاھی و افکار عموم مردم از 

و از . لـحـاظـ فـرھـنگی و مذھبی استفاده کنند
سوی دیگر عقاید و خـرافات پوچ و بی ارزش از 
جامعھ امانت گذار علم و دین رخت برمی بـندد، بھ 

بھ خداشناسی طوری کھ انسان را از خودشناسی 
 .می رساند

 
 مدد روح کن بھ دانش دیــن
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 تا شـوی ھم نشین روح امین
 

 دین بھ دانش بلند نام شود
 

 دیــن بی علم کی تمام شود
 

 آن چھ در علم بیش می باید
 

  )اوحدی مراغھ ایی( دانش ذات خویش می باید
  

اگر  نماینده  امانت  دار  نباشد  چھ  : خبرنگار
  ؟.اتفاقی  می افتد

  
مردم  رفتھ  رفتھ  از نماینده  متنفر  می : بنده

شوند  و  از  اینکھ  او  را  برگزیده اند  نا امید 
می شوند و  جامعھ  با  یک  مشکل اساسی  

  .روبرو می شود
خیانت در امانت بھ چند طریق می تواند صورت 

 :گیرد
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افـرادی کھ مالی را از دیگران قبول می کنند، . 1

کم دقتی و یا بی دقتی، خسارت و زیان اما بھ دلیل 
ھایی را بھ آن وارد می کنند و در آخـر خـود را بی 
طرف دانستھ و از زیر بار این کار شانھ خالی می 
کنند کھ این خود نوعی خیانت در مال دیگران 

پس  نماینده  باید  کامال  دانش  داشتھ  باشد  .است
در  کشور  کھ  مبادا  بدلیل  کم  دانشی  او مالی  

 .زیان  ببیند
 
افـرادی کـھ بـرای بـھ دست آوردن منفعت و . 2

سود بیش تر از مال دنـیا، حتی در امانت دوست 
دو شـریـک (حکایت است کھ . خود خیانت می کنند

بـازرگـان یـکی دانا و دیگری نادان بودند کھ در 
بـا ھـم قرار گذاشتند . بین راه بـدره ای زر یـافـتـنـد

ری از آن را بـردارنـد و مـابقی را در جایی مقدا
 .دفن کردند تا بھ وقت حاجت از آن استفاده کنند
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دیـگـر روز آن کـھ بـھ خـرد منسوب بود، بیرون 
غافل (مـغفل . روزھـا گـذشـت. رفت و زر را برد

بھ زر نیازمند شد، نزد شـریک خود ) شده، نادان
ھر دو رفتند . بیا تا از آن زر برداریم: آمد و گفت

 .تا زر را بردارند، اما ھیچ زر نیافتند
 

شـریک منسوب بھ خرد و زیرکی، دست مغفل را 
تو زر را بـرده ای، امـا او اصـرار : گرفت و گفت

. کار بھ دادگاه و قـاضی کشید. کرد کھ من نبرده ام
: آیا شاھدی داری و او گفت: قاضی بھ مدعی گفت

. شـھـادت می دھددرختی کـھ در کـنـار آن اسـت 
قاضی در روزی معین قرار گـذاشـت بـھ کـنـار آن 

خود [ شریک خائن نزد پدر حریص. درخت برود
رفـت و گـفت کھ شب بھ میان گشادی درخت ]

. برود و فردا علیھ دوستش بھ قاضی گواھی دھد
 .قبول کرد] ھم[ او
 

. روز بـعـد قاضی با مردمی انبوه آن جا جمع شدند
پیرمرد . رخت گـواھـی خـواستو قاضی از د
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قاضی . درون درخت بھ سود پسرش گواھی داد
دانـسـت مـیـان درخـت کسی است از این رو 
دستور داد تا ھیزم جمع کـردند دور درخت و آن 

پیرمرد کھ صبرش تمام و ترس . ھا را آتش زد
او را امان دادند . جـانـش را داشت، امان خواست

 .قت را بازگفتو دل جویی کردند و او حقی
 

پـس امانت مغفل معلوم گشت و خیانت شریک 
ثابت شد و مغفل بھ برکت راستی و امانت، زر 

 .ستاند و بازگشت
 
نوع دیگر از : کـم فروشی و بد جلوه دادن کاال. 3

خیانت در امانت، کم فروشی و یا بد جلوه دادن 
بعضی کاسبان برای کسب سـود و . کاال می باشد

ر ھمواره از این راه کاالی خراب مـنـفـعت بیش ت
و بی ارزش خـود را بـا قـیـمـتی باال و گزاف بھ 
دیگران می فروشند و از این طـریـق بـھ دیـگران 

مردی رمھ : (در حکایت است کھ. خیانت می کنند
. دار بـود و چـوپانی پارسا در خدمت او بود
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چوپان، شیر گوسفندان را مـی دوشید و نزد 
او بر شیر آب می افزود و . می بردصاحب رمھ ھا 

: ھرچھ چوپان می گفت. بھ دیگران می فروخت
آب بر شیر مریز و بھ مـال دیگران خیانت نکن کھ 

تا ایـن کـھ . آخرش تباه خواھی شد، فایده نداشت
شـبـی بھاری گلھ گوسفندان داخل دره بودند و 
شبان باالی تپھ، سیل جاری شد و گوسفندان را 

 .ھالک کرد
 

مرد از ; روز بـعد شبان نزد مرد رفت بدون شیر
بھ تو : چرا شیر نیاوردی؟ شبان گفت: او پرسید

پند دادم کھ آب بر شیر نریز و با این کـار بـھ مـال 
آن آب ھایی کھ بر شیر . دیـگران خیانت نکن

  . شدند و گوسفندان را ھالک کردندریختی، جمع
 مواظب  نماینده  و  رئیس  جمھور  کشور  ھم باید

باشد  کھ  مبادا بھ  اصطالح آب  بھ  بعضی  اموال  
  .کشور  ببندد

فقط  یک  نکتھ  می گویم  ببینید  عاقبت  کسانی 
کھ  بھ  مردم  خیانت کرده اند  چھ  بوده  است  
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سیل  نباید  فقط از  جنس آب  باشد  خیلی  چیز 
ھای دیگر  مانند سیل شده  و  زندگی  خیانتکار  

 ...  بردرا خواھد
 
فروختن : افـشـای اسـرار و اطـالعات مملکت. 4

اسرار، دسیسھ و دغل بـازی، ایـجـاد رعب و 
وحشت و جاسوسی کردن بھ نفع بیگانگان، یکی 

 کوتھ فکراندیـگـر از خیانت ھایی است کھ 
کوردل و جاسوسان وطن فروش علیھ یک مملکت 

و انجام می دھند و با این کار نظم و امنیت جامعھ 
 .افراد آن را بھ خطر می اندازند

 
للمنافق : (می فرماید) ص(حضرت رسول اکرم

ان حدث کذب، ان ائـتـمـن جان وان : ثالث عالمات
دروغ گویی، : منافق سھ نشانھ دارد; وعد خلف

 .) در امانت و خلف وعدهخیانت
نـمونھ ھای بسیاری در مورد خیانت در امانت 

 امر علم و دانش خـیانت در: از جملھ; وجود دارد
کھ افراد خائن آن را در راه نادرست و غـیـر 
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مثل ھمان علمی کھ با ; منطقی بھ کار می برند
ساخت بمب ھای اتـمی و کشتار خیل عظیمی از 
مردم بی دفاع و مظلوم جامعھ، نمونھ بارزی از 

 .خیانت در علم را اثبات می کند
 

و یـا خـیانت بھ ناموس مردم، خیانت در امر 
ستورات الھی، خیانت بـعضی از افراد در اداره د
، کارگاه ھا و نمونھ ھای بی شمار ا، پادگان ھاھ

  .دیگر کھ بھ ھمین تعداد اندک بسنده می کنیم
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 علم بالست مرغ جانت را
 

 بر سپھر او برد روانت را
 

 علم دل را بھ جای جان باشد
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 علم بدگمان باشد سر بی
 

 نورست علم چشم بی دل بی
 

 مرد نادان ز مردمی دورست
 

 علم علم بر برین باال
 

 تا برو چون علم شوی واال
 

 مبر از پای علم و دانش پی
 

 تا بھ قیوم در رسی و بھ حی
 

 علم عقلست و نفس علم خدای
 

 بیش ازین بیخودی مکن بھ خود آی
 

 زانچھ بر جان نبشت در بوتات
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 شاخ علمست و میوه معلومات

 
 یست آب حیات جز دانشن

 
 نیست باب نجات جز دانش

 
 ھر کھ این آب خورد باقی ماند

 
 چشم او در جمال ساقی ماند

 
 مدد روح کن بھ دانش و دین

 
 تا شوی ھمنشین روح امین

 
 دین بھ دانش بلند نام شود

 
 دین با علم کی تمام شود؟
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 نور علمست و علم پرتو عقل
 

 روشنست این سخن چھ حاجت نقل؟
 
 لم داری مشو بھ راه ذلیلع
 

 علم بس راه را چراغ و دلیل
 

 چون چراغ و دلیل و پرسیدن
 

 ھست، در شب چراست ترسید؟
 

 علم نورست و جھل تاریکی
 

 علم راھت برد بھ باریکی
 

 دانشست آب زندگانی مرد
 

 !خنک آن کاب زندگانی خورد
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 در پی کشف این و آن رفتن

 
 جز بھ دانش کجا توان رفتن؟

 
 بیشھ است و گر بزی شیرشنفس 

 
 عقل بازو و علم شمشیرش

 
 علم خود را مکن ز عقل جدا

 
 تا بدانی کھ کیست عقل و خدا؟

 
 تن بھ دانش سرشتھ باید کرد

 
 دل بھ دانش فرشتھ باید کرد

 
 علم روی ترا بھ راه آرد
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 با چراغت بھ پیشگاه آرد
 

 علم اگر قالبیست ور جانیست
 

 ستھر چھ دانی تو بھ ز نادانی
 

 تن بیروح چیست؟ مشتی گرد
 

 علم چیست؟ بادی سرد روح بی
 

 جھل خوابست و علم بیداری
 

 زان نھانی وزین پدیداری
 

 جان داننده گر چھ دمسازست
 

 با بدن بر فلک بھ پروازست
 

 راز چرخ و فلک بدین دوری
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 نھ ھم از علم یافت مشھوری؟

 
 علم کشتی کند بر آب روان

 
 توانوانکھ کشتی کند بھ علم 

 
 چون تو با علم آشنا گشتی

 
 کشتی بگذری زاب نیز بی

 
 سگ دانا ز گاو نادان بھ

 
 بھ ھنر در گذشت شھر از ده

 
 شود از جھل مرد کاھل و سست

 
 دانش او را دلیر سازد و چست
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 ٔگردش قبھ چنین پرکار
 

 نھ بھ علمست، پس بھ چیست؟ بیار
 

 این ھمھ کار و حرفت و پیشھ
 

  اندیشھ؟نھ ھم از دانشست و
 

 جھل و کوریت سر بھ چاه کشد
 

 علم و بینندگی بھ ماه کشد
 

 دل شود گر بھ علم بیننده
 

 راه جوید بھ آفریننده
 

 چون بھ علمش یقین درست شود
 

 در عمل نامدار و چست شود
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 علم جفت غم بھتر مرد بی

 
 کلم بھتر گوشت بی دیگ بی

 
 جوش جاھل چو آتش و خاشاک

 
  خاکبر دمد، لیک زود گردد

 
 خلل نبود علم دیوانھ بی

 
 زانکھ دیوانھ را عمل نبود

 
 علما راست رتبتی در جاه

 
 کھ نگردد بھ رستخیز تباه

 
 علم را دزد برد نتواند

 

www.takbook.com



 

 171 

 بھ اجل نیز مرد نتواند
 

 نھ بھ میل زمان خراب شود
 

 نھ بھ سیل زمین در آب شود
 

 جوھر علم ھمچو زر باشد
 

 تر باشد کھ چو شد کھنھ تازه
 

  را علم مستفاد کندنفس
 

 علم ازین بیشتر چھ داد کند؟
 

 آنچھ در علم بیش میباید
 

  دانش ذات خویش میباید
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داستان !/ داستان مرد ساده دل و دزد جوانمرد
 ھای قابوس نامھ

چنین حکایت کرده اند کھ روزی در شھری بزرگ 
کردند  کھ در آن طراران و عیاران بسیار زندگی می

کرد کھ بسیار ساده و  یمردی روزگار سپری م
یک روز این مرد برای رفتن بھ . بخشنده بود

در آن زمان . حمام، سحرگاھان از خانھ خارج شد
ھنوز ھوا روشن نشده بود و این مرد در تاریکی 

رفت کھ در راه دوستش را دید  بھ سوی حمام می
: گفت و پس از سالم و احوالپرسی با وی بھ او می

باشی بیا تا با ھم بھ دوست عزیز، اگر موافق 
 .حمام برویم

نھ دوست عزیز، اگر تو قبول : دوستش جواب داد
زیرا کار دارم . کنی من فقط تا در حمام با تو بیایم

پس دوستش . و ھم اکنون نمی توانم بھ حمام بیایم
وی را ھمراھی کرد و آنقدر رفتند تا بھ یک 
دوراھی رسیدند و دوست او بدون اینکھ بھ این 

یزی بگوید در آن تاریکی از راه دیگری مرد چ
 .رفت و این مرد بھ راه حمام رفت
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خواست وارد  ًاتفاقا شخصی کھ بھ قصد دزدی می
. حمام شود، پشت سر این مرد در حال حرکت بود

اما این مرد کھ نمی دانست دوستش بھ راه 
دیگری رفتھ، فکر کرد کھ دزد دوست اوست، پس 

د و آن را بھ دزد از جیبش صد دینار بیرون آور
این پولھا را بھ ! ای دوست عزیز: داد و گفت

امانت بگیر تا من بھ حمام بروم و بعد از حمام 
کردن و بازگشت از حمام آن را از تو بازپس 

 .گیرم می
مرد دزد کھ بھ قصد دزدی آمده بود صد دینار را 
از او گرفتھ و ھمانجا ماند تا ھوا روشن شد و آن 

 کردن از آنجا بیرون آمد ولی مرد، پس از حمام
دوستش را ندید، تعجب کرد و داشت بھ سمت 

رفت تا ببیند کھ او کجا رفتھ، و  خانھ دوستش می
پول او را چھ کرده، کھ ناگاه متوجھ شد شخصی 

 .زند او را صدا می
بلھ، آن شخص ھمان مرد طرار بود کھ آنجا مانده 

شتھ بود و پول آن مرد را بھ امانت برایش نگاھدا
بیا و پول خود را کھ ! ای جوانمرد: بود او گفت
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پیش من بھ امانت گذاشتی بگیر و آنگاه ھر کجا 
خواھی برو، بیا کھ من امروز از کارم  کھ می

 .بازماندم و نتوانستم بھ کارم برسم
 این چیست و تو کھ ھستی؟: مرد با تعجب گفت

من مردی طرار ھستم و تو این پولھا : طرار گفت
از رفتن بھ حمام بھ امانت بھ من سپردی و را قبل 

مرد . اینھا را نگھ دار تا من از حمام درآیم: گفتی
ای مرد : کھ تعجبش بیشتر از پیش شده بود گفت

اگر تو طراری، پس چرا پولھا را نبردی و آنجا 
 ماندی؟

کار من دزدی است و اگر : مرد طرار جواب گفت
 آن را این پول ھزار دینار ھم بود و من از تو

دزدیدم، حتی یک دینار آن را بھ تو پس نمی  می
ولی چون این پولھا را بھ ضرورت و بھ . دادم

امانت پیش من گذاشتی، از جوانمردی بھ دور بود 
پس بھ ھمین دلیل . کھ آن را بدزدم و با خود ببرم

من آن را نگھ داشتم تا تو از حمام برگردی و من 
 او تشکر کرد و پس مرد از. آن را بھ تو پس بدھم

  .رفت
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 صفاتی مانند امانتداری، پاکدستی، گریزان بودن 
از رانت و دروغ، حسن سابقھ، تعھد، تخصص، 

عنوان  را بھ… انقالبی بودن، مردمی بودن، و 
ھا  دھندگان باید باتوجھ بدان ھایی کھ رأی ویژگی

مایندگان نامزدھای انتخابات را ارزیابی کرده، و ن
تردید  بی. اند را شناسایی کنند، برشمرده” خوب“

تک این صفات برشمرده، صفات نیکویی  تک
ھا باشد، فردی  ھستند کھ ھرکس متخلق بدان

حال بھ نظر من،  بااین. اعتماد است صالح و قابل
ای ظریف در این اظھارنظرھا مغفول مانده،  نکتھ

 .است یا حداقل توجھی درخور بدان نشده
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واقع برخورداری از صفات و خصال حسنھ در
برشمرده در باال، نھ فقط برای نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی، بلکھ برای ھمھ صاحبان منصب 

بھ بیان دیگر، اگر صحبت . و مقام ضرورت دارد
، یک ”خوب“ھای یک استاندار  از ویژگی
ھم ” خوب“، یا یک مدیرکل ”خوب“فرماندار 

ین صفات توصیھ پیش بیاید، اتصاف بھ ھم
ھم ” نمایندگی“راستی آیا سمت  اما بھ. خواھدشد

ھا است؟ و درنتیجھ صفات  ھمانند سایر سمت
فات استاندار خوب است؟ نماینده خوب، ھمان ص

 .، چنین نیستبھ باور بنده 
یک نماینده خوب قبل از اتصاف بھ ھمھ صفات 
حسنھ برشمرده در باال، باید از یک ویژگی مھم و 

نبود این ویژگی، در . رخوردار باشدکلیدی ب
شرایط برابر، صالحیت و شایستگی یک استاندار 

برد، اما آثار  یا فرماندار خوب را زیر سؤال نمی
مثبت تمام صفات خوب یک نماینده را باطل و 

 .کند ارزش می بی
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مجلس شورای اسالمی در بین تمام نھادھا و 
ه ھای رسمی کشورمان از یک جایگاه ویژ سازمان

فرد برخوردار است کھ ھیچ سازمان  و منحصر بھ
خانھ “مجلس : تواند مدعی آن شود و نھادی نمی

تریبون مجلس تریبونی است کھ . است” ملت
 .ًمنحصرا در اختیار ملت است

ھا  ممکن است گفتھ شود، ھمھ نھادھا و سازمان
گزاری  در خدمت ملت ھستند و بھ این خدمت

رچند درست است، اما این نکتھ ھ. کنند افتخار می
شود در عصر  ممکن است گفتھ. کافی نیست

ھای  ھا، تریبون حاکمیت و اقتدار چشمگیر رسانھ
متعددی در اختیار ملت است و اقشار مردم 

توانند صدای خود را بھ گوش ھمگان برسانند  می
و حتی قدرتمندان عالم را ھم مجبور بھ شنیدن 

انھ ملی شود رس ممکن است گفتھ. صدایشان کنند
البتھ اگر بھ تعھدات ملی خود عمل کند و خود را 
از انحصار تفکری بسیار خاص نجات دھد، 

اما . تواند تریبونی ملی و در خدمت مردم باشد می
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توانند  ھا حتی در بھترین شرایط، نمی کدام این ھیچ
 .تریبونی در اختیار ملت بھ تمام معنای کلمھ باشند

یثاق ملی، مجلس قانون اساسی بھ عنوان یک م
ای برای ملت و تریبونی در  را بھ عنوان خانھ

مردم . است اختیار ملت بھ رسمیت شناختھ
منظورم ھمھ مردم است نھ گروھی خاص از (

توانند در این خانھ حرف دل خود را  می) آنان
چھ کھ از  آن. بزنند و خواستھ خود را بیان کنند

ان خواھدشد، و بھ گوش ھمگ تریبون مجلس گفتھ
خواھدرسید، صدای ملت و خواستھ روشن و 

لکنت اوست، و نھ صدای احزاب و  شفاف و بدون
ھای فکر متکی بھ منابع  ھای سیاسی یا اتاق جناح

 .عظیم مالی
نمایندگان ملت کھ بناست حرف . فکرش را بکنید

دل ملت را بزنند، خواستھ ملت را در قالب یک 
ھ از این خواست. کنند مصوبھ قانونی مطرح می

طرف نھادی محترم و قانونی کھ نماینده قرائت 
رسمی از شرع انور است، مخالف شرع تشخیص 

شده، و جھت اصالح و رفع مغایرت با  داده
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. شود معیارھای شرعی بھ مجلس بازگردانده می
رفت و برگشت و اصالحات اعمالی بازھم 

تواند نظر فقھای محترم شورای نگھبان را  نمی
ھمچنان خواستھ ملت را شرعی ھا  آن. جلب کند

حال نمایندگان ملت بر خواستھ  بااین. دانند نمی
میثاق ملی ما در این مورد . کنند خود پافشاری می

، این اختیار را بھ ١١٢خاص مطابق اصل 
دھد کھ مصوبھ خود را از طریق  نمایندگان ملت می

مرجعی دیگر یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام 
ای را کھ بھ حسب  خواستھبھ تأیید برسانند، و 

است، با  نشده ظاھر مطابق با شرع تشخیص داده
ھمین مثال . بھ اجرا بگذارند” مصلحت“لباس 

دھد کھ جایگاه ملت و خواست ملت  ساده نشان می
در نظام مقدس جمھوری اسالمی تا چھ حد رفیع 

 .است
حد ھم اکتفا نکرده کھ بھ  میثاق ملی حتی بدین
ای را بدھد   پیگیری خواستھنمایندگان ملت اجازه

کھ در محکمھ صالحھ مغایر با شرع 
 بھ ٨۶است؛ بلکھ حتی مطابق اصل  شده شناختھ
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کند کھ بتوانند  آنان مصونیتی اعطا می
نگرانی از تبعات اظھارنظرھای خود، بھ  بدون

بپردازند؛ مصونیتی کھ ” انجام وظایف نمایندگی“
ست، مقامی از آن برخوردار نی کسی و ھیچ ھیچ

 .زیرا ھمھ در مقابل قانون یکسان ھستند
راستی این ھمھ امتیاز و این مقام رفیع چرا بھ  بھ

آنان : شود؟ پاسخ روشن است می نمایندگان داده
نمایندگان احزاب و باندھای سیاسی فعال در کشور 

آنان بھ عنوان وکیل و سخنگوی ملت در . نیستند
 کھ خانھ ملت حاضرند آن ھم فقط بھ این دلیل

حضور ھمھ ملت در خانھ ملت و زیر یک سقف 
 !پذیر نیست امکان

ترین ویژگی نماینده  با دقت در این معنی، مھم
کسی ” خوب“نماینده : شود معلوم می” خوب“

است کھ در تریبون مجلس حرف دل ملت را 
کند نھ  زند، و خواستھ واقعی او را دنبال می می

.  راھای حزب یا اتاق فکر متبوع خود سیاست
مردمی کھ بھ یک نفر رأی داده، و او را بھ جای 

اند، مطالبھ مشروعشان  خود بھ خانھ ملت فرستاده
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این است کھ نماینده منتخب، وکیل مدافع آنان 
باشد، و از حق آنان دفاع کند، و حتی نگران 
مشروع بودن یا نبودن خواستھ ملت نباشد، زیرا 

 .تشخیص این مورد خاص کار خانھ ملت نیست
حال برای یک لحظھ تجسم کنید صحنھ دادگاھی را 
کھ وکیل مدافع متھم با بیانی آتشین برعلیھ موکل 

گوید و با تشخیص خود او را  خود سخن می
در این صورت از خود ! داند محکوم می

خواھیدپرسید آیا او بھ راستی وکیل مدافع است یا 
 !قاضی یا نماینده دادستانی؟

این کھ سایر صفات حسنھ قبل از ” خوب“نماینده 
باشد، باید بپذیرد کھ در لباس نمایندگی  را داشتھ

مجلس، بناست وکیل مدافع ملت باشد و از تریبون 
ای کھ فقط و فقط مال ملت است حرف دل  و خانھ

چنین . ملت را بزند و خواستھ او را دنبال کند
ای ھرگز از مراجعھ بھ آرای عمومی بھ  نماینده

ویگردان و نگران نخواھدبود، ھرشکل و طریقی ر
جمھور بھ دلیل این کھ سخن از  و بھ رئیس

است، تشر  برگزاری رفراندم بھ میان آورده
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بلکھ بھ عنوان نماینده واقعی ملت در . نخواھدزد
سخن از زبان ما ! تأیید او خواھدگفت کھ جانا

 .گویی می
طور مستمر برای کسب نظر از  بھ” خوب“نماینده 

ھای آنان  درست و دقیق خواستھمردم و شناخت 
خواھدکوشید و اعضای فالن گروه فاقدشناسنامھ 

او از چنان شجاعت، . تلقی نخواھدکرد” مردم“را 
صداقت و سخاوتی برخوردار است کھ 

ًداند خواستھ مردم مثال گزینھ الف  کھ می درصورتی
داند،  است، حتی اگر خود گزینھ ب را مناسب می

 ب تردیدی بھ خود راه در ترجیح گزینھ الف بر
نخواھدداد، زیرا او خود را صاحب ھیچ حقی 

عنوان سخنگوی مردم بر  بیند و فقط بھ نمی
 .است صندلی خانھ ملت تکیھ زده

ای قبل از  عنوان یک مثال عینی، چنین نماینده بھ
تھدید وزیر ارتباطات بھ استیضاح بھ جرم افزایش 

ابتدا از موکالنش ! پھنای باند اینترنت
خواھند کشورشان از نظر  خواھدپرسید کھ می

تر  سرعت اینترنت در سطح جھان ھمتراز یا پایین

www.takbook.com



 

 184 

از جیبوتی باشد، یا حداقل ھمتراز کشورھای 
با این . چندان مرفھ ھمین منطقھ خاورمیانھ نھ

توان ادعا کرد نمایندگانی کھ چندماه  توجیھ، می
پیش وزیر ارتباطات را بھ مجلس فراخوانده و بھ 

و کارت زرد بابت افزایش سرعت اینترنت دادند، ا
مدافع ملت باشند، نماینده  بیشتر از آن کھ وکیل

کھ با زیرکی تمام در لباس ! دادستان بودند
مدافع ملت، حق ملت را در تعیین وکیلی  وکیل

درست مثل این کھ در . بودند دلسوز پایمال کرده
جلسھ بررسی صالحیت وزرا، یکی از نمایندگان 

عنوان موافق وقت بگیرد، و در   رندی تمام بھبا
 !مخالفت با وزیر حرف بزند

ای کھ واجد ھمھ صفات حسنھ باشد، اما  نماینده
خود را قبل از سخنگوی ملت دانستن، سخنگوی 

ھای قدرت  حزب و دستھ خاص یا یکی از کانون
بداند، ھرچند فردی صالح و خدوم است و شاید 

تواند  باشد، اما نمیاستاندار و فرماندار خوبی 
برای ملت کھ فقط یک خانھ دارد و یک تریبون 

 .مدافع خوبی باشد رسمی در اختیار اوست، وکیل
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ترین  با این مقدمات، بھ نظر من اولین و مھم
، کھ حتی مقدم بر ”خوب“ویژگی یک نماینده 

این است کھ خود را ! خوار نبودن ھم ھست رانت
 بداند، از مدافع آنان سخنگوی مردم و وکیل

تریبون مجلس و از خانھ ملت فقط خواستھ واقعی 
ملت را کھ با بررسی میدانی برایش کشف 

طلب، بھ  است و نھ با القائات خناسان قدرت شده
خواستھ ملت را مقدم بر خواستھ . زبان بیاورد

خانھ “حزب متبوع خود و ھمفکرانش بداند، و بھ 
  .ِماندن خانھ ملت کمک کند”ملت
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  فصل  مشورت
  
  

شاید  خواستھ  باشد  برای  جراحی  بھ  یک  
پزشک  مراجعھ  کنید  و  یا  حتی  برای  ثبت نام  

  .فرزند  خود  در   یک  دبستان  
  بارھا  از  آشنایان  و  کسانی 

www.takbook.com



 

 187 

  
  
  
  
  
  

  :موالنا می فرماید
 
منادی کردن سید ملک ترمد کی ھر کی در سھ  -

سمرقند رود بھ فالن مھم خلعت و یا چھار روز بھ 
اسپ و غالم و کنیزک و چندین زر دھم و شنیدن 
دلقک خبر این منادی در ده و آمدن بھ اوالقی نزد 

 شاه کی من باری نتوانم رفتن
 دفتر ششم» مثنوی معنوی 

  
 سید ترمد کھ آنجا شاه بود
 ٔمسخره او دلقک آگاه بود

 داشت کاری در سمرقند او مھم
 تا شود او مستتماالقی  جست
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 زد منادی ھر کھ اندر پنج روز
 آردم زانجا خبر بدھم کنوز

 دلقک اندر ده بد و آن را شنید
 دوید بر نشست و تا بترمد می

 مرکبی دو اندر آن ره شد سقط
 از دوانیدن فرس را زان نمط

 پس بھ دیوان در دوید از گرد راه
 وقت ناھنگام ره جست او بھ شاه

 ان فتادٔفجفجی در جملھ دیو
 شورشی در وھم آن سلطان فتاد

 خاص و عام شھر را دل شد ز دست
 تا چھ تشویش و بال حادث شدست

 یا عدوی قاھری در قصد ماست
 یا بالیی مھلکی از غیب خاست
 کھ ز ده دلقک بھ سیران درشت
 چند اسپی تازی اندر راه کشت
 جمع گشتھ بر سرای شاه خلق

 تا چرا آمد چنین اشتاب دلق
 ب او و فحش اجتھاداز شتا
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 غلغل و تشویش در ترمد فتاد
 آن یکی دو دست بر زانوزنان

 کنان وآن دگر از وھم واویلی
 از نفیر و فتنھ و خوف نکال

 ھر دلی رفتھ بھ صد کوی خیال
 زد از قیاس ھر کسی فالی ھمی

 تا چھ آتش اوفتاد اندر پالس
 راه جست و راه دادش شاه زود

  بودچون زمین بوسید گفتش ھی چھ
 پرسید حالی زان ترش ھرکھ می

 نھاد او کھ خمش دست بر لب می
 افزود زین فرھنگ او وھم می

 جملھ در تشویش گشتھ دنگ او
 کرد اشارت دلق کھ ای شاه کرم

 دمی بگذار تا من دم زنم یک
 تا کھ باز آید بھ من عقلم دمی

 کھ فتادم در عجایب عالمی
 بعد یک ساعت کھ شھ از وھم و ظن

 ش ھم گلو و ھم دھنتلخ گشت
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 کھ ندیده بود دلقک را چنین
 نشین کھ ازو خوشتر نبودش ھم

 دایما دستان و الغ افراشتی
 شاه را او شاد و خندان داشتی

 آن چنان خندانش کردی در نشست
 کھ گرفتی شھ شکم را با دو دست
 کھ ز زور خنده خوی کردی تنش

 رو در افتادی ز خنده کردنش
 د و ترشباز امروز این چنین زر

 زند کای شھ خمش دست بر لب می
 وھم در وھم و خیال اندر خیال
 شاه را تا خود چھ آید از نکال
 کھ دل شھ با غم و پرھیز بود

 ریز بود زانک خوارمشاه بس خون
 بس شھان آن طرف را کشتھ بود
 یا بھ حیلھ یا بھ سطوت آن عنود

 این شھ ترمد ازو در وھم بود
 فزودوز فن دلقک خود آن وھمش 

 گفت زوتر بازگو تا حال چیست
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 این چنین آشوب و شور تو ز کیست
 گفت من در ده شنیدم آنک شاه

 راه زد منادی بر سر ھر شاه
 کھ کسی خواھم کھ تازد در سھ روز

 تا سمرقند و دھم او را کنوز
 من شتابیدم بر تو بھر آن

 تا بگویم کھ ندارم آن توان
 این چنین چستی نیاید از چو من

  این اومید را بر من متنباری
 گفت شھ لعنت برین زودیت باد

 کھ دو صد تشویش در شھر اوفتاد
 ریش از برای این قدر خام

 آتش افکندی درین مرج و حشیش
 چو این خامان با طبل و علم ھم

 کھ االقانیم در فقر و عدم
 الف شیخی در جھان انداختھ
 خویشتن را بایزیدی ساختھ

  شدهھم ز خود سالک شده واصل
 کده محفلی واکرده در دعوی
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 ٔخانھ داماد پرآشوب و شر
 قوم دختر را نبوده زین خبر

 ولولھ کھ کار نیمی راست شد
 شرطھایی کھ ز سوی ماست شد

 ھا را روفتیم آراستیم خانھ
 زین ھوس سرمست و خوش برخاستیم

 زان طرف آمد یکی پیغام نی
 مرغی آمد این طرف زان بام نی

 ندر مزیدزین رساالت مزید ا
 یک جوابی زان حوالیتان رسید

 نی ولیکن یار ما زین آگھست
 زانک از دل سوی دل ال بد رھست
 پس از آن یاری کھ اومید شماست

 از جواب نامھ ره خالی چراست
 صد نشانست از سرار و از جھار

 لیک بس کن پرده زین در بر مدار
 ٔباز رو تا قصھ آن دلق گول

 ولکھ بال بر خویش آورد از فض
 پس وزیرش گفت ای حق را ستن
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 ٔبشنو از بنده کمینھ یک سخن
 دلقک از ده بھر کاری آمدست

 رای او گشت و پشیمانش شدست
 کند ز آب و روغن کھنھ را نو می

 کند شو می او بھ مسخرگی برون
 غمد را بنمود و پنھان کرد تیغ

 دریغ باید افشردن مرورا بی
 پستھ را یا جوز را تا نشکنی

  دل نی بدھد روغنینی نماید
 مشنو این دفع وی و فرھنگ او

 در نگر در ارتعاش و رنگ او
 گفت حق سیماھم فی وجھھم
 زانک غمازست سیما و منم
 این معاین ھست ضد آن خبر

 کھ بشر بھ سرشتھ آمد این بشر
 گفت دلقک با فغان و با خروش

 صاحبا در خون این مسکین مکوش
 بس گمان و وھم آید در ضمیر

 اشد حق و صادق ای امیرکان نب

www.takbook.com



 

 194 

 ان بعض الظن اثم است ای وزیر
 نیست استم راست خاصھ بر فقیر

 رنجاندش شھ نگیرد آنک می
 خنداندش از چھ گیرد آنک می

 گفت صاحب پیش شھ جاگیر شد
 کاشف این مکر و این تزویر شد
 گفت دلقک را سوی زندان برید
 چاپلوس و زرق او را کم خرید

 تھی زنیدش چون دھل اشکم می
 وار او دھدمان آگھی تا دھل

 تر و خشک و پر و تی باشد دھل
 بانگ او آگھ کند ما را ز کل

 تا بگوید سر خود از اضطرار
 آنچنان کھ گیرد این دلھا قرار

 چون طمانینست صدق و با فروغ
 دل نیارامد بھ گفتار دروغ

 کذب چون خس باشد و دل چون دھان
 خس نگردد در دھان ھرگز نھان

 زند  باشد زبانی میتا درو
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 تا بھ دانش از دھان بیرون کند
 خاصھ کھ در چشم افتد خس ز باد

 چشم افتد در نم و بند و گشاد
 ما پس این خس را زنیم اکنون لگد
 تا دھان و چشم ازین خس وا رھد
 گفت دلقک ای ملک آھستھ باش

 خراش روی حلم و مغفرت را کم
 تا بدین حد چیست تعجیل نقم

 ھ دست تو درمپرم ب من نمی
 آن ادب کھ باشد از بھر خدا
 اندر آن مستعجلی نبود روا

 وآنچ باشد طبع و خشم و عارضی
 شتابد تا نگردد مرتضی می

 ترسد ار آید رضا خشمش رود
 انتقام و ذوق آن فایت شود

 شھوت کاذب شتابد در طعام
 خوف فوت ذوق ھست آن خود سقام

 اشتھا صادق بود تاخیر بھ
 گره  آن بیتا گواریده شود
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 زنی تو پی دفع بالیم می
 تا ببینی رخنھ را بندش کنی
 تا از آن رخنھ برون ناید بال

 غیر آن رخنھ بسی دارد قضا
 ٔچاره دفع بال نبود ستم

 چاره احسان باشد و عفو و کرم
 گفت الصدقھ مرد للبال

 داو مرضاک بھ صدقھ یا فتی
 صدقھ نبود سوختن درویش را

 ش رااندی کور کردن چشم حلم
 گفت شھ نیکوست خیر و موقعش

 لیک چون خیری کنی در موضعش
 موضع رخ شھ نھی ویرانیست
 موضع شھ اسپ ھم نادانیست

 در شریعت ھم عطا ھم زجر ھست
 شاه را صدر و فرس را درگھ است
 عدل چھ بود وضع اندر موضعش

 ظلم چھ بود وضع در ناموقعش
 نیست باطل ھر چھ یزدان آفرید
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 ز نصح و مکیداز غضب وز حلم و
 خیر مطلق نیست زینھا ھیچ چیز
 شر مطلق نیست زینھا ھیچ نیز

 نفع و ضر ھر یکی از موضعست
 علم ازین رو واجبست و نافعست

 ای بسا زجری کھ بر مسکین رود
 در ثواب از نان و حلوا بھ بود

 اوان صفرا کند زانک حلوا بی
 سیلیش از خبث مستنقا کند

 سیلیی در وقت بر مسکین بزن
 کھ رھاند آنش از گردن زدن
 زخم در معنی فتد از خوی بد
 چوب بر گرد اوفتد نھ بر نمد

 بزم و زندن ھست ھر بھرام را
 بزم مخلص را و زندان خام را

 شق باید ریش را مرھم کنی
 چرک را در ریش مستحکم کنی

 تا خورد مر گوشت را در زیر آن
 نیم سودی باشد و پنجھ زیان
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  گذارگویم گفت دلقک من نمی
 گویم تحریی بیار من ھمی

 ھین ره صبر و تانی در مبند
 کن روز چند صبر کن اندیشھ می

 در تانی بر یقینی بر زنی
 مال من بایقانی کنی گوش

 در روش یمشی مکبا خود چرا
 شاید شدن در استوا چون ھمی

 مشورت کن با گروه صالحان
 بر پیمبر امر شاورھم بدان

 امرھم شوری برای این بود
  تشاور سھو و کژ کمتر رودکز

 این خردھا چون مصابیح انورست
 ترست بیست مصباح از یکی روشن
 بوک مصباحی فتد اندر میان

 مشتعل گشتھ ز نور آسمان
 ای انگیختست غیرت حق پرده

 سفلی و علوی بھ ھم آمیختست
 طلب اندر جھان گفت سیروا می
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 کن امتحان بخت و روزی را ھمی
 عقولطلب اندر  در مجالس می

 آن چنان عقلی کھ بود اندر رسول
 زانک میراث از رسول آنست و بس

 کھ ببیند غیبھا از پیش و پس
 طلب ھم آن بصر در بصرھا می

 کھ نتابد شرح آن این مختصر
 بھر این کردست منع آن با شکوه
 از ترھب وز شدن خلوت بھ کوه

 تا نگردد فوت این نوع التقا
 کان نظر بختست و اکسیر بقا

 یان صالحان یک اصلحیستدر م
 بر سر توقیعش از سلطان صحیست

 کان دعا شد با اجابت مقترن
 کفو او نبود کبار انس و جن

 اش آنک حلو و حامض است در مری
 حجت ایشان بر حق داحض است
 کھ چو ما او را بھ خود افراشتیم
 عذر و حجت از میان بر داشتیم
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 قبلھ را چون کرد دست حق عیان
 زین مردود دانپس تحری بعد ا

 ھین بگردان از تحری رو و سر
 کھ پدید آمد معاد و مستقر

 یک زمان زین قبلھ گر ذاھل شوی
ٔسخره ھر قبلھ باطل شوی ٔ 

 چون شوی تمییزده را ناسپاس
 شناس بجھد از تو خطرت قبلھ

 گر ازین انبار خواھی بر و بر
 ساعت ھم ز ھمدردان مبر نیم

 کھ در آن دم کھ ببری زین معین
  تلی گردی تو با بئس القرینمب
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  تنتخاباوزی در اپیر  

 
اجازه  بدھید  گام بھ گام  در  رابطھ  با  : خبرنگار 

خود مبارزه  انتخاباتی  پیش  برویم  نظرتان  
  چیست؟

  .کامال  موافق  ھستم : بنده
پس  در چھ  مطلبی  باید  در  نظر  :خبرنگار 
  .ودگرفتھ  ش

اجازه  بفرمائید  بدین  صورت  خدمتتان  : بنده
عرض  کنم شما بپرسید  بنده  در  حد  توانم  

  :پاسخگو  خواھم بود
  

                                                                                                   
چگونگی و نتخاباتی رزات امدیریت مبا :خبرنگار 
نیا در دست کھ امباحثی ، نتخاباتیت اتبلیغام جانا

ین ابیتوجھی بھ    ماا. ده ای داردگسترت بیااد
ج خرد جووتا با ه سبب شددر کشور  ما ، مسالھ 
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رزات د مباھشات، نتخابام ایادر انگفت ی ھاھ
  . نباشیمای نھاوشمندو ھقیق د   نتخاباتیا

  
ازی ند، راه انتخاباتیو اسیاسی رزات مبا 

با س موثر تمای اه ھشیوو تبلیغاتی ی ادھستا
     د؟ کر یتادھچگونھ بایددم را مر

                                                                                                 
، نتخاباتیو اسیاسی رزات مدیریت مبا: بنده 

د مدیریت یک ستاو یت ادازی، ھندراه اچگونگی 
م نجااچگونگی و   موثری اه ھشیو، اباتینتخا

ده گسترت بیاادست کھ امباحثی ، نتخاباتیت اتبلیغا
گوناگونی    اتمستندت و مقاال، ابھکتاو ند ای دار

بی  کھ ری وطبھ. سته امینھ نگاشتھ شدزین در ا
لین رش اونگال از  سا30از قل بیش احدشک 

  ای درحرفھن متو
ینکھ اغم رنھ بھما متاسفارد، امینھ میگذزین ا 

چرا  نند دامیت نتخابار اکشورا ما ر کشوری، بسیا
ی در سراسرت نتخاباا   یکاز بیش ل ر ساکھ ھ
مقالھ ب، کتال تا بھ حاد ولی  میشوار برگزر کشو
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 کھ  کامال   مینھزین در اعلمی یا عملی ات یا مستند
مر سبب این ا. سته امنتشر نشد -علمی  باشد 

م یادر انگفت ی ھاجھخرد جووتا با ه شد
  وقیق دنتخاباتی رزات اد مباھشات، نتخاباا
ی ادھستاو ا اھعمال کاندیدو نباشیم ای نھاوشمندھ 
عاجز د خوی ادھمدیریت صحیح ستااز نھا آ

  .باشند
این  موضوع  را  رو  بھ  مردم  می  : خبرنگار 

گوئید  یا  با  مدیر ستاد  انتخابات ھستید؟ یا با 
  خود  کاندید؟

ن این گفتگو  را باطمخااز کھ بخشی اول آن : دهبن
نھا د آستاان مندرکا  وسا ، رونتخاباتیی اااھکاندید

مختلف ی ادر دوره ھند دارنیز کسانی کھ قصد و 
... و   اراھشو، مجلسری، یاست جمھوت رنتخاباا

می کھ وه دوگر. نددھتشکیل می، شوندد نامز
شامل دی را عادم مر، ستندگفتگو  ھین  اب طمخا

 .دمیشو
ی اھقابترین اد ھکھ شامردم  عزیز کشورمان  
گفتگو ین است کھ آن ابر ر نتظاده و انتخاباتی بوا
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مختلف    یطامز گشایی شررنایی اند توابتو
نھا ن آحامیاو ا دھمختلف نامزت حرکاو نتخاباتی ا

  . دھبدمخاطبان عزیز  بھ را 
ن را مکااین ن اباطمخا گفتگو بھ ین امچنین ھ

ی ادھنند کیفیت مدیریت ستااد تا بتودھمی
را    سیاسیرزات نیز سطح مباو نتخاباتی ا

ند امیتود مر بھ نوبھ خواین اند کھ دھتشخیص 
مدیریت ه نحوی ستادر رای خوبی دھعالمت 

ایف مرتبط با م وظنجاا نایی   اتونمایندگان  و 
  .ددھست دبھ ، میکندرزه مباای آن منصبی کھ بر

 
ند اکل میتوگفتگوی ساده  در ین ا، یگر سواز د 

بھینھ ن، علمیتر شدن، تر شدفمنجر بھ شفا
 فضای مبارزات انتخاباتی  نیباترشدن وزشد

  .                                                    کشورمان بشود
 

جالبی ی اھنند تجربھانتخاباتی میتوی ااھقابتر 
وع رکھ شاز روزی قابتی ریک چنین در . باشند

ری بسیات تفاقات انتخاباروز اتا    بھ فعالیت میکنید
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و ندیشی دوراندکی اشما فقط با داد و ند اھخورخ 
ر گونھ پیش ھبا    مقابلھده ماآنھ تنھا ی، یزربرنامھ

قع اموری از بسیادر بلکھ د، ید بواھخوی مدآ
  .ست بگیریددبھ ع را ضال اونست کنتراید تواھخو

رت تا قدد د کراھ  کمک خومخاطبانبھ گفتگو ین ا 
رو پیش ی اادھیدد را از روپیشبینی خو

بھتر آماده ورود بھ این دنیا  رچھ دھندوھیشافزا
 .و  عرصھ  گردند

رزه ر مباد در ھسیاسی موجوی ینکھ فضاابا  
لی ؛ وستردار ابرخوھای یژومیت از اھنتخاباتی ا

ه و کھ برند(-عامل مھمتر ارد، مو  ری ازبسیادر 
در ست کھ ایطی اشر) مشخص میکندرا ه ندزبا
.                                                      پویا رقم می خورد رتبھ صوونتخاباتی دار ستاھ
       

در  مورد ستاد  انتخاباتی  یک  مقدار  : خبرنگار
  .اگر  ممکن  است  موضوع  را  بیشتر  باز  کنید
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ند کھ د دارجووخاباتی نتد اسھ گونھ ستا :      بنده 
ی اھلیل ضعفدنھا بھ وزی آتقریبا شانس پیر

  .ستاصفر ن، نیشادرو
 
 
 

یچ ھال در آن اوست کھ انتخاباتی د استااول، گونھ  
د جون وندگاای رای دھبرھای متقاعدکنندم پیا
مینھ شناسایی در زمشخصی    هیداز اثانیا ارد و ند
  .نمیکندوی نیز پیرف دوه ھگر
یچ جھت معینی ا ھبتد، از انتخاباتید این ستا ا
یط نھ تنھا بھتر اشرآن، تکا بھ ابا   ارد وند

د نامزع ضااوخامت وفتھ بھ رفتھربلکھ د، نمیشو
     .دمیشوودهفزانظرردموی ادھیا نامز

                                                                                       
وه گرو شن م روپیاه، ندزبای اھدستادوم گونھ   

ای برنامھ معینی براز ما ؛ انددارمشخصی ف دھ
ن از ندگارای دھین ب اجذ   مچنینم و ھپخش پیا

ردار برخوت نتخاباروز اتا ر کاوع شرن ماز
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فتن ر   ردھا نیز تنھا سبب دھین گونھ ستاا. نیستند
ی بھ جاو میشوند ن ندگان و رای رای دھماز

ل بیشتر مشغود، رنامھ خوباف و دد اھپیشبر
ت مقاالن، قیبای راھفعالیت      ی روز،اادھیدرو
بھ ن دادن کنش نشاواا یا ھنامھه در روزشدپ چا
  .ستندھنی ومل بیراعوو ا ادھیدرو
 
 
 
 

د شامل میشورا ایی دھستام، گونھ سو، نھایتدر  
و مشخص ف دوه ھگرن و باطمخا، شنم روکھ پیا

ین برنامھ د اپیشبردر یا ما ؛ انددار   برنامھ معینی
یا ( بھ علت ضعف برنامھ)ضعیف عمل میکنند 

  . نمیکنند   اجراستی دربھرا برنامھ 
  

ی ادھستا، نتخاباتیی اادھین گونھ ستااقع در وا
دن نکرا جرای استند کھ برھنتخاباتی تنبلی ا

ه عقب ماندی اھبرنامھای نتیجھ بر  و دربرنامھ 
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نجایی کھ آند تا شت میبافودریزی راھبھانھد، خو
                                  آوردنبھانھ در تی کھ ربا مھا

د باخت خوای نیز برت نتخابادر روز امیکنند ا پید 
  !شنداخوبی میتری اھبھانھ

 
خوب  پس  یک  ستاد موفق  چھ  :  خبرنگار  

  نشانھ  بارزی  باید  داشتھ  باشد؟
 

کافی ن مازھ ست کدی استا، موفقد یک ستا: ینده 
م پیا، کندف صرد خوف دوه ھشناخت گرای بر
                                    شتھدامناسبی و شن رو

ای منطقی برو یک برنامھ مناسب و از باشد  
   .کندده ستفاف ادوه ھبا گرط تباار
 

و سیاسی اب حزاکمک بھ گفتگو، ین ف ادھ 
ی امھگاوی از ست تا با پیرانتخاباتی ی اادھنامز

زی سادهپیارا نتخاباتی موفقی د استا   نندامعینی بتو
ر یک باا بتداشما میبایست ر ین منظوابھ . کنند
گفتگو  را  بررسی  بفرمائید  و  بار  دیگر  با  کل 
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مرور  آن  نکات  خاص  آن  را  متوجھ  گردید  
در ضمن  نکاتی  نیز  باقی  می مانند  کھ  مسلما  

ن و  مکان  باید  در  رابطھ  در  ھر برھھ  و زما
با  آن  نکات  تحقیقات  کامل  صورت  گیرد  و  
سپس  برنامھ ریزی  دقیق  در  رابطھ  با  مطلب  

  تا باده مطالعھ کررا . انجام داد
   

سپس  باید  بتوانید  بھ  سئواالت  مطرح  شده  بھ  
 .....طور  کامل  پاسخ دھید

ین ابھ . ر کنیدپرا ھ طمربوی اگ ھبرر تمامی کا 
                                                         اپیدرا ین اگی دماآترتیب شما 

ز غارا آنتخاباتی موفق اتا یک برنامھ د ید کراھخو 
  .کنید

مانند نقشھ یک ب، نتخاباتی مکتوایک برنامھ  
ا یھتژاسترو امینھ سیاسی زیط کلی اشرن، ساختما

مشخص ت نتخاباروز اتا را   زانیرد منابع موو 
ین برنامھ باید از است کھ اشن رو. زدمیسا

ان عنو   بھن، مانند نقشھ ساخت یک ساختماھ
در ینکھ تنھا انھ د، شوده ستفاامرجع و نما راھ
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. دجعھ شوامرآن بھ ت مشکالو گمی درسرم نگاھ
  رتبھعبا

ا و جراین برنامھ ابق طمھ چیز باید ، ھیگرد 
ای را نید خانھالما شما میتومس. دشوه سنجید

لی بدیھی ، ویدزبساای نقشھ   یچده از ھستفاون ابد
مرتکب ری بسیات اھشتبار این کادر است کھ ا

دی ائتالف یاز   مصالحن و مال و زپو؛ ید شداھخو
ضی ر رانتیجھ کااز خر در آحتماال د و اید کراھخو

    وننیز بدت نتخاباابھ عرصھ ورود . دید بواھنخو
مین ھشبیھ بھ ای نتیجھب، مکتوو ھ مشخص برنام

  .شتداد اھخو
 
 
 
 

                                                                                                          
  
د خوع نودر نتخاباتی رزه ار مباھرچند کھ ھ 

د جووینی دبنیال صواما ، استد امنحصربھفر

www.takbook.com



 

 212 

ر نتخاباتی بھ کارزه ار مباھ  درنند اند کھ میتودار
حی ارای طنما بھ گونھب راھین کتاا. گرفتھ شوند

ین زی اسا    دهجھت پیادر ست کھ بھ شما ه اشد
نتخاباتی رزه امباد جھت پیشبردر ین دبنیال صوا

  .دد کراھکمک خون تادمنحصربھفر
 
 

نتخاباتی بھ رزه ار مباس ھسااکنم کھ اف عتراباید  
  :ستده اساای نھراافریبکرت صو

   
  مپیارا ا باید مکردھمھ نامزھ»

  «.نددھئھ ن اراندگارای دھبھ ای را  هکنند بمجا 
  

رزه پس یک مبا. ستاالیی سیاست ن طین قانو ا
م ینکھ پیاا: ستااتی طتباار   یندآنتخاباتی یک فرا

ن را ندگارای دھمناسب وه گر، کنیدا پیدرا ست در
  وید اردھقرف دن ھپیامتال نتقاای ابر

  .کنیدار ا تکررھباو ا رھبام را ین پیاالبتھ ا 
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ل نبااز دتر ارشور دقعی بسیاوایند آفر، متاسفانھ 

ر بسیای اھچیز. ستده اساه یک قاعددن کر
  .یند میشوندآین فرا  واردستند کھ ی ھیگرد

می شود  نمونھ ایی از  این  سئواالت  : خبرنگار
ید  کھ  در  ھر  و  نکات  خاص  را  ذکر  بفرمائ

  زمان و مکان  می تواند متفاوت  باشد؟
مطالب  بسیار  زیاد  است  و مسلما نماینده  : بنده

  .یک  قوم  با  قوم  دیگر  متفاوت  است
بطور  مثال  باید  بعرض  برسانم  کھ  فقط  
سئواالت  بسیار  ساده ایی در  این  رابطھ  مطرح 

  :د  ازمی گردند  چند  تای  آنھا  عبارتن
  
  

درطی  سال ھا  و  پژوھش  ھایی کھ  داشتھ ام و  
با  درک  اندک خود در   تحقیقاتم فقط  در 
خصوص ناحیھ رای گیری پرسش ھای زیر واقعا  

 :قابل  تعمل  و  اندیشھ است
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  سواالت مربوط بھ حوزه انتخاباتی –الف
  محدودة فیزیكي حوزه انتخاباتی  چیست؟ -1
  )دارد؟ناحیھ چقدر وسعت (

وای  بحال ستاد  انتخاباتی  است  کھ  حتی  یک  
ده  کوره  را  از  قلم انداختھ  باشد  و  در  آنجا  
با  مردم  نزدیک  نشده  و  در  ھمدل شدن  و 

ھماھنگ  شدن  مردم شریف  آن  منطقھ  اقدامات  
  .الزم و  کافی  را  انجام  نداده  باشد

ستا  و  حتی  پس  باید  برای ھر  شھر  و  ورو
محل  و  ھر  صنف  یک  گروه و یا  حداقل  یک  
نفر  را  مسئول  بررسی و  جلب آرای  آنان  

 .باشد
  خصوصیات فیزیكي حوزه انتخاباتی چیست؟ -2
آیا شھری است یا روستائی، دشت است یا (

  )كوھستانی؟
مسلما  در  رابطھ  با  اینکھ  ستاد  انتخاباتی  در  

 ستاد  انتخاباتی  با  چھ   قشری  این  زیر  گروه 
سرو کار  دارد  باید  حتما  زیر  گروه  نیز  

  .متناسب  با  آن  قشر  محترم  باشد
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مسلما  برای  پزشکان  و  مھندسین  نمی  توان  
بھ نحوه ایی برخورد  کرد  کھ  با  قشر آموزگار و  
معلم  زحمتکش  و  یا  نمی  توان  با  یک  

  رفتار کند    ستاد  انتخاباتی طوریشھروند  مرفھ  
تا برای  ھم شھریان عزیزی  کھ  در  مناطق  فقر  

  .زده  زندگی  می کنند
لذا در  اینجا  برای  چندمین  بار  تکیھ  می کنم  
کھ  وجود  روانشناسان  و  روانشناختان  و  
جامعھ  شناسان  متبحر  و  متمایز  ضروری  و  

  .الزم  است
 دنیا  تجربھ  نیست  بلکھ  متخصص و  دنیا  دیگر 

  .کارشناس  فوق  حرفھ ایی الزم  دارد
 
  عوامل زیست محیطي مھمي كھ روي محیط -3

  مؤثرند كدامند؟
حفظ سالمت محیط زیست و حرکت بھ سوي 
توسعھ پایدار از جملھ مسائلي است کھ مورد 
توجھ سیاست مداران و برنامھ ریزان ھر کشوري 

این تحقیق باید با ھدف .  دارددر سطح کالن قرار
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تعیین وضعیت عوامل زیست محیطي مرتبط با 
سالمت جامعھ شھري و روستایی بدست  آورد  تا 
با استفاده از نتایج بدست آمده بتوان راه کارھاي 
مناسب بر اساس منابع و امکانات زیست محیطي 

 .بکار بست
 –این مطالعات بھتر است بصورت توصیفي

  . یرندتحلیلي انجام گ
با استفاده از آمار ادارات مرتبط و نیز تکمیل 

  : پرسشنامھ در ده محور مختلف شامل
  مسکن و شھرسازي،-1
   نحوه مصرف انرژي،-2
   فضاي سبز عمومي، -3
  حمل و نقل و بار ترافیکي،-4
   نحوه جمع آوري و نگھداري دام، -5
  آلودگي ھوا،-6
   آب آشامیدني،-7
  ،جمع آوري و دفع فاضالب-8 
   نحوه دفع زبالھ،-9
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 میزان آگاھي زیست محیطي افراد جامعھ و -10
روند فعالیت ھاي دولت نسبت بھ جمع آوري 
اطالعات اقدام گردد و با تجزیھ و تحلیل علمي و 
مقایسھ با استانداردھاي موجود وضعیت شاخص 

  .ھاي زیست محیطي مورد نظر تعیین شد
 بر  روی  تا  ستاد  انتخاباتی  با  دست  گذاشتن 

مواردی  کھ  باعث  آزار  و  اذیت  آن  حوزه و  
شھروندان آن  منطقھ  است  در  صدد  رفع  آنھا  
برآید  و  در  تبلیغات  ھر  منطقھ  این  نکات  را  

  .حتما  مد  نظر  داشتھ  باشد
نکتھ  حائز  اھمیت  این  است  کھ  شاید  در  یک  

  کوچکی  منطقھ  با  یک  کار بسیار ساده  و
بتوان  دل  مردم  آن  منطقھ  را  براحتی  بدست  

  .آورد
لذا  باید  کامال  بر  نیازه ھای  آن  منطقھ  از  ھر  

  .لحاظی  واقف  باشیم
یک  گروه  برای  آمار  برداری  از  مردم  آن  
حوزه  و  در  جریان  قرار دادن  مردم  عزیز  

   استبسیار  در  رابطھ  با  انتخابات  مھم 
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  بھ  یاد  داشتھ  باشیم
الزم  نیست  ھمھ  را  درست  کنیم  و  فقط  تا  
آنجا  کھ  در  وسع و  قدرت ما  می باشد  اقدامات  
الزم  را  در  صورت  قبولی  انجام  دھیم  چرا  کھ  

  .ھیچ کس  باالتر  از  وسع خود  مسئولیت  ندارد
یک  سری  دانشجو  کھ  می توانند بھ  درب  

ازل  مراجعھ  کنند  و  حتی  انواع  تست ھا را  من
از  مردم شریف  آن  منطقھ  تھیھ  کنند  و  آمار  
مربوطھ  را  بھ  صورت  کالسھ  بندی شده  برای  

  .خود  و  برای  آیندگان  تھیھ  و  ذخیره کنند
 

یافتھ ھاي پژوھش در  رابطھ  با  محکم  بودن  و  
  .یا  سست بودن  بنا  منازل

ا در  این  منطقھ  مردم  ھمراه  با  دام  خود  آی
  .زندگی  می کنند

  .نیازھای اولیھ  این  منطقھ بیشتر  کدام  است
این  منطقھ بیشتر  از  طریق  کشاورزی  درآمد  
دارد  یا  تجارت  و  یا  حتی قاچاق و  برای رفع  

  ...معضالت  مردم  چکار ھایی باید  صورت  گیرد
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  آلودگی  ھوا
    ریز گردوجود

  آلودگی صوتی
  رودخانھ ھای بد بو

  مرداب ھا
  فاضالب شھری
  آب ھر  منطقھ

  میزان مواد درون آب شرب
  آیا  آب  شھری  دارای  آلودگی  می باشد؟

  نحوه  جمع آوری  زبالھ ھا
وجود  تفریگاه ھا  و  سالن  ھای  آموزشی  و  

  ورزشی
  وجود  پارک ھا

  وجود  مکان ھای  زیارتی و  سیاحتی
و  این  تازه  اول  کار  است  و  اینجاست  کھ  ھر  
موضوع را  دنبال  کنیم  در  دل  آن  موضوعات  

  .دیگری  پیدا  خواھیم  کرد
ظاھرا  ممکن  است  مطلب  بسیار  ترسناک  و  
غیرممکن  بنظر  بیاید  ولی  حتی  اگر  یک  قدم  
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در  جھت  حل  معضالت  شھروندان  عزیز  ھر  
یعنی  باالتر  رفتن  شخصیت  آن  ستاد  و منطقھ  

  ...شاخص  شدن  صالحیت نماینده حوزه مربوطھ
ھم زمان با پیشرفت تکنولوژي جوامع بشري نیز 

پیشرفت تکنولوژي .دچار تغییر و تحول میشوند 
تاثیر مستقیم در نحوه زندگي مردم و افزایش رفاه 
براي آنان داشتھ و ھمین امر موجب تغییر در 

ھا ؛ گفتارھا و فرھنگ و آداب ملتھا رفتار
طبیعي و بدیھي است کھ سازمانھا و . میگردد

نھادھاي حاکمیتي و خدماتي و اجرایي جامعھ نیز 
ھمراه با این پیشرفتھا و تغییر و تحوالت بایستي 

تجھیزات و روشھاي اجرایي خود را , ساختارھا
متناسب با وضعیت جدید تغییر داده و بھ روز 

بھ نحوي کھ بتوانند با کمترین . ند رساني نمای
ھزینھ بیشترین بھره برداري و بھترین عملکرد 

یکي از ظرفیتھایي کھ در عصر . را داشتھ باشند
حاضر سازمانھا میتوانند با استفاده از آن رسیدن 
بھ اھداف و انجام امور خود را تسھیل نمایند 
اینترنت و سایر ابزار ھاي ارتباطي و مشارکت 
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دم بدون حضور فیزیکي آنھا در اجراي دادن مر
  .امور است

پس  ابتدا  باید  یک  نماینده  و  ستاد  او  بداند  
کھ  در  آینده  مردم  بھ  چھ  مطالبی  بیشتر  
اھمیت  خواھند داد  و  دیگر  مانند  گذشتھ  از  
یک  کلیشھ  تکراری  و  ضد  تبلیغ  استفاده  

 ...نکنند
یام ھمیشھ فرصت و یکي کثرت جمعیت از قدیم اال

از مولفھ ھاي قدرت و موفقیت جوامع در نیل بھ 
اھداف بوده است البتھ چنانچھ کثرت جمعیت بدون 
برنامھ و ھدف باشد میتواند بھ تھدید تبدیل شده و 

لذا  ھمین  مطلب  برای  یک  ستاد  . مخرب شود 
انتخاباتی  بسیار  پر  رنگ تر  و  مھم  تر  بھ  

  .دچشم  می آی
در نتیجھ ھر ستاد انتخاباتی کھ  بتواند با جلب 
نظر مردم آنھا را بھ مشارکت عمومی در انجام 
وظایف سازمان خود دعوت نماید و براي انجام 
اینکار دارای برنامھ و ھدف باشد و ابزار ھا و 
کانالھای الزم را مھیا نماید میتواند با ھزینھ 
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ود ھمراه و بسیار کم تعداد کثیری از مردم را با خ
در حقیقت جمعیت خود را بصورت تصاعدی و 

بطور . غیر قابل باور بدون ھزینھ افزایش دھد 
مثال اگر شھرداري یک شھر  بخواھد در یک 
بارش برف  تمامی کوچھ ھا و خیابانھا را نمک 
پاشي کند بطوریکھ مردم در ھیچ نقطھ اي دچار 

  نفر2000مشکل نشوند نیاز بھ بکار گیري حداقل 
نیرو بصورت ھمزمان دارد کھ تامین ھزینھ و 
امکانات آن بھ ھیچ وجھ مقدور نبوده و توجیھ 
اقتصادي ھم ندارد لذا نمک پاشي ھمیشھ با 
مشکل مواجھ و نارضایتي فراواني در پي دارد 
ولي چنانچھ شھرداري بستھ ھاي نمک را از قبل 
در محالت براي استفاده شھروندان مھیا نموده و 

 موفق بھ جلب مشارکت عمومي از طرفي
شھروندان و ایجاد فرھنگ ھمیاري وھمکاري 

پاک تر و زیبا , مردم جھت ساختن شھري بھتر 
تر شده باشد اینکار در محالت توسط خود اھالي 

 200بھ راحتي انجام و شھرداري با بکارگیري 
نفر نیرو قادر خواھد بود در کمترین زمان خیابان 

www.takbook.com



 

 223 

کند با مشاھده مثال ھاي اصلي را نمک پاشي 
فوق تاثیر جلب مشارکت عمومي در افزایش 
سرعت و دقت انجام امور و پایین آوردن ھزینھ 
ھا و جلوگیري از نارضایتي و تزریق نشاط بھ 
جامعھ و افزایش روحیھ ھمکاري و تعاون و تعلق 

  .خاطر افراد بھ جامعھ بھ خوبي قابل درک است
  یک  شھر  حال  تصور  بفرمائید  کھ  نماینده

بتواند   برنامھ ایی را  تصویب  کند  کھ  ماشین  
ھای  برف  روب  برای شھر  توسط  شھرداری  
تھیھ گردد شاید  فقط  دو  ماشین  برف  روب  

  ...برای کل آن  شھر  کافی  باشد
 

یافتھ ھاي حاصل از این مطالعھ نشان مي دھد کھ 
اغلب شاخص ھاي مورد بررسي، فاصلھ زیادي 

 استانداردھاي ملي و جھاني دارد لذا ایجاد با
فضای سبز در حاشیھ شھر با عنایت بھ استاندارد 

 متر مربع 12-15فضای سبز کشوري کھ حدود 
است، بررسی برای تقویت فرھنگ صرفھ جویي 

 مناسب نمودن وسایل -در مصرف منابع انرژی 
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نقلیھ عمومی و تشویق مردم برای استفاده از آن 
ردم از طریق رسانھ ھاي گروھي بھ ھا، آموزش م

تبعات ناشی از نگھداري دام در نقاط شھری، 
بھسازي منابع و مخازن آب و رعایت اصول بھره 
برداري صحیح از آن ھا، تسریع در تکمیل شبکھ 
ھاي جمع آوري فاضالب با تامین اعتبارات الزم، 
بیان خطرات آلودگي ھاي حاصل از زبالھ براي 

ردن مباحث در سطح مدارس از مردم و نھادینھ ک
عمده ترین نکاتي است کھ در جھت تحقیق و 
دسترسي بھ اھداف برای  شکوفا  کردن  یک  

 .ستاد مثمر  ثمر  خواھد  افتاد
الزم  بھ  ذکر  است  کھ  با  کار  بر  روی  دانش  
آموزان  می توان  مبلغانی  را  برای  ستاد  ایجاد  

  را  در  منزل  بھ  کرد  کھ  سخنان  مفید  ستاد
گوش  پدر  و  مادر  خود  برسانند  و  در  نتیجھ 
مبلغ ھای  کوچک  و  خالص  و  پاک  فراوانی  

در  کنار  این  . را  ھمراه ستاد  داشتھ  باشیم 
مطلب  بھ  دانش آموزان  نیز  باز خورد  زیبایی  
از  یک  زندگی  بھتر  آموختھ ایم پس  ھم  از  
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ید  فایده  خواھد  بود  و  ھم  در  این  طرف  مف
  .جھت  اعتالی  فرھنگ  آن  منطقھ

تو نیکی می کن و در دجلھ انداز کھ ایزد در 
  بیابانت دھد باز

راستی  اصل  این  ضرب المثل  مربوط  :  خبرنگار
  بھ چھ  داستانی است؟

  
کار  حکایت شده است کھ متوکل، خلیفھ ستم:بنده

مند شد، بھ  عالقھ» حفت«عباسی بھ جوانی بھ نام 
ای کھ تمام فنون زمان را بھ او آموخت تا  گونھ

از قضا، روزی کھ . اینکھ نوبت بھ شناگری رسید
کرد ناگھان موج  در دجلھ شنا می» فتح«

سھمگینی برخاست و جوان را در کام خود فرو 
غواصان بھ دجلھ ریختند و رودخانھ را زیر . برد

پس از . نیافتندو رو کردند، ولی اثری از جوان 
مدتی کوتاه، شخصی نزد خلیفھ آمد و پیدا شدن گم 

وقتی جوان را آوردند، واقعھ . شده را بشارت داد  
 .را از او پرسید
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ھنگامی کھ موج نا «: فتح با خوشحالی پاسخ داد
ھنگام، مرا برداشت، مدتی زیر آب غوطھ  بھ

در . خوردم و از سویی بھ سوی دیگر رانده شدم
، موج عظیمی برخاست و مرا بھ ساحل این موقع

وقتی چشم باز کردم خودم را در . پرتاب کرد
ھا  ساعت. ھای دیوار دجلھ یافتم ای از حفره حفره

ناگھان چشمم بھ طبق نانی افتاد کھ از . گذشت
گذرد، دست دراز کردم  جلوی من بر روی دجلھ می

 .نان را برداشتم و رفع گرسنگی کردم
 

در روز ھفتم . تیب گذشتھفت روز بھ این تر
گیری بھ آن منطقھ آمد و  مردی بھ قصد ماھی

گیری خود  چون مرا در آن حفره یافت با تور ماھی
در ضمن بر روی قطعات نان کھ ھمھ . باال کشید

آمد  روزه در ساعت معینی بر روی دجلھ می
شد  دیده می» محمد بن الحسین االسکاف«عبارت 

یست و مقصودش کھ باید تحقیق کرد این شخص ک
 .»از این عمل چیست
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. وجوی آن مرد بروند متوکل دستور داد بھ جست
» محمد اسکاف«پس از تفحص فراوان، باالخره 

مرا با «: اما او در جواب گفت. را در بغداد یافتند
اگر اوامری باشد در اجرای . خلیفھ کاری نیست

متوکل با شنیدن این خبر بھ خانھ » .ام فرمان آماده
ھا را جویا  رفت و جریان نان» د اسکافمحم«

 .شد
 

برنامھ زندگی من از آغاز «: او در جواب گفت
تشکیل خانواده این است کھ روزانھ، مقداری نان 

اکنون چند روزی . گذارم برای اطعام فقرا کنار می
از آنجا کھ نان . آید است کھ کسی بھ سراغ نان نمی

ز قطعات صدقھ را باید انفاق کرد؛ در این چند رو
نان را چند ساعتی پس از صرف ناھار و عدم 

انداختم تا الاقل  مراجعھ مستمندان، بھ دجلھ می
 ».نصیب نمانند ھای دجلھ بی ماھی

 
ًضمنا در لفافھ . خلیفھ وی را مورد توجھ قرار داد

اندازی  تو نیکی را بھ دجلھ می«: بھ او گفت
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خبر از آنکھ خدای سبحان آن را در خشکی بھ  بی
  .»گرداند و باز میت

  تو نیکی می کن و در  دجلھ انداز
  .عالی  بود: خبرنگار

خوش حالم کھ  از  شما  کلمات  تحسین  :  بنده
  .برانگیز  می شنوم

اما  می دانید  کھ  چقدر  امروزه جامعھ  شناسی  
و  روانشناسی برای حفظ  و  اعتالی جامعھ  مھم 

  است؟
  .سر  تا  پا  گوش ھستم:  خبرنگار

  
علوم اجتماعی دامنھ وسیعی در میان رشتھ :بنده

انسان شناسی ،جامعھ .ھای علوم انسانی دارد
شناسی،مطالعات فرھنگی ،علوم ارتباطات از 

علوم .جملھ زیر شاخھ ھای این رشتھ می باشد
محیط زیست نیز شاخھ ای از محیط زیست می 
باشد کھ در آن زیر شاخھ ھایی از جملھ ارزیابی و 

زمین زیستگاھھا و تنوع زیستی و آمایش سر
  . آلودگی ھای محیط زیست وجود دارد
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  آمایش؟: خبرنگار 
مند عوامل  آمایش سرزمین، ارزیابی نظام :بنده

بھ … طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرھنگی و
منظور یافتن راھی برای تشویق و کمک بھ جامعھ 

ھایی مناسب برای  برداران در انتخاب گزینھ بھره
و پایداری توان سرزمینی در جھت افزایش 

بھ بیانی دیگر  .برآورد نیازھای جامعھ است
توزیع متوازن و ھماھنگ جغرافیای کلیھ 

اجتماعی در پھنھ سرزمین -ھای اقتصادی فعالیت
ھا و منابع طبیعی و انسانی را  نسبت بھ قابلیت

ترین  از مھم. گویند آمایش سرزمین می
-امع نگریخصوصیات برنامھ آمایش سرزمین ج
پایدارترین . کیفیت و سازماندھی فضایی آن است

- سرمایھ- آرایشی کھ بھ سھ مولفھ مھم جمعیت
منابع طبیعی و محیطی یک منطقھ یا سرزمین ختم 

 .شود ٔشود برنامھ آمایش سرزمین نامیده می می
 

ھای انسان  تنظیم رابطھ بین انسان فضا وفعالیت
ازجمع برداری منطقی  در فضا بھ منظور بھره
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امکانات در جھت بھبود وضعیت مادی ومعنوی 
ھای اعتقادی سوابق  اجتماع بر اساس ارزش

فرھنگی یاابزار علم وتجربھ در طول زمان است 
 .شود کھ جزئی از جغرافیا محسوب می

بھ طور کلی محیط و رابطھ ما با آن یکی از اصلی 
امروزه .ترین نظریھ ھای اجتماعی می باشد

 محیطی بیشتر ظاھری است تا نگرانی ھای زیست
واقعی زیرا تفکر درباره محیط و مفھوم وارزش 

  . آن قدمتی بھ اندازه خود جامعھ انسانی دارد
یک  نماینده  حتما  باید  بھ  این  مسالھ  با دقت  

  .تمام  توجھ  کند
  چرا؟:  خبرنگار

فکر  نمی کنید  در  اکثر  شھر ھا  و  حتی  :  بنده
حیط  زیست  برای سکونت  شھرک ھا  دیگر  م

محیط  مناسبی  از  نظر  سالمت  نیست  و  این  
مسالھ  مسلما  باید  توسط  نماینده  آن  شھر حل 
و  فصل  گردد  البتھ  با  ھمکاری  سایر  ارگان 

 ...ھا
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اما آشکار است کھ نسل کنونی انسان با مجموعھ 
ای از معماھای زیست محیطی روبروست کھ 

 . اریخ انسان بی سابقھ می باشدبیشتر آن در ت
نسل کنونی نخستین نسلی است کھ توانایی بارھا 
و بارھا نابود کردن سیاره زمین را دارد و در 
عین حال نخستین نسلی است کھ نمی تواند وجود 

بنابراین در حالی .محیط طبیعی را مسلم فرض کند
کھ در تفکر بشر دورنمای محیطی قدیمی بوده لذا 

کھ انسان چگونھ آن را ارزیابی می محیط و این
کند و چگونھ از آن بھره می برد و چگونھ درباره 
آن فکر می کند ،بھ گونھ ای جنبھ کانونی و مھم 

 . نظریھ اجتماعی پیدا کرده است
 

بھ طور کلی محیط و رابطھ ما با آن یکی از اصلی 
امروزه .ترین نظریھ ھای اجتماعی می باشد

 بیشتر ظاھری است تا نگرانی ھای زیست محیطی
واقعی زیرا تفکر درباره محیط و مفھوم وارزش 

 .آن قدمتی بھ اندازه خود جامعھ انسانی دارد
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اما آشکار است کھ نسل کنونی انسان با مجموعھ 
ای از معماھای زیست محیطی روبروست کھ 

 .بیشتر آن در تاریخ انسان بی سابقھ می باشد
 

توانایی بارھا نسل کنونی نخستین نسلی است کھ 
و بارھا نابود کردن سیاره زمین را دارد و در 
عین حال نخستین نسلی است کھ نمی تواند وجود 

بنابراین در حالی .محیط طبیعی را مسلم فرض کند
کھ در تفکر بشر دورنمای محیطی قدیمی بوده لذا 
محیط و اینکھ انسان چگونھ آن را ارزیابی می 

رد و چگونھ درباره کند و چگونھ از آن بھره می ب
آن فکر می کند ،بھ گونھ ای جنبھ کانونی و مھم 

 .نظریھ اجتماعی پیدا کرده است
  
 
    موقعیت اقتصادي حوزه انتخاباتی چیست؟-4
  

مثال  یک  حوزه  کھ  منطقھ  آزاد  محسوب  می 
  .گردد  شرایطی  بسیار  متفاوت خواھد  داشت 
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اید  محل  کسب  و  درآمد  خاص  ھر  منطقھ  ب
  .مورد  بررسی  خاص  قرار گیرد

شاید  در  مناطق  حاشیھ دریاھا اقتصادی  مورد  
اھمیت  باشد  کھ  در  یک  منطقھ کویری  اصال  

  .قابل  مطرح  نیست
فرض  کنید  کسی  در  ایران  بخواھد  نماینده  
شھر  دشستان  شود بعنوان  الگوی  اقتصادی  

ن  و  شھر  مھم  ببینیم  چھ  چیزی  در  آن  استا
  است؟

  جناب  خبرنگار آیا  دشستان  را  می شناسید؟
  

  ببخشید  ولی  نھ:  خبرنگار
خوب  شما  باید  بھ  بنده  این  اطالعات را  :  بنده

بدھید ولی  خوب  ببینیم  چھ  مطلبی  در  رابطھ  
با  دشستان  مھم  است  البتھ  این  شھر  را 

در  .  رفتھ ام  بعنوان  یک  مثال  در  نظر  گ
رابطھ  با  ھر  شھر  نیز  می توان  بررسی  ھای 

  .مربوطھ  را  انجام  داد
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آیا  می دانید دشتستان بھ عنوان قطب کشاورزی 
  شود؟ استان بوشھر محسوب می

  خیر: خبرنگار
بخش عمده تولیدات کشاورزی استان : بنده

 .بوشھر مربوط بھ شھرستان دشتستان است
 
 

ان بھ لحاظ شرایط خاص آب و شھرستان دشتست
ھوایی و دارا بودن دو اقلیم متفاوت معتدل و گرم 

  .واجد شرایط مناسب برای توسعھ کشت کلزا است
  چی؟: خبرنگار

  کلزا نمی دانید  چیست؟: بنده
  خیر: خبرنگار

روغنی مھم در  کلزا، یکی از گیاھان دانھ: بنده
  .مناطق معتدل است

بع  طبیعی  و  قدرتمند  میبینید  از  بسیاری  از منا
خود  بی خبریم  و این  یک  کار  تخصصی  و  
ماھرانھ  در  رابطھ  با  یک  نماینده  و  تیم  
کارشناس  او  می باشد  تا  در ھر  حوزه  بداند  
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کھ  بھ  چھ  صورت  می تواند  با کمترین  ھزینھ  
کار آفرینی  کند  و  آینده  مردم  منطقھ  خود  را  

  .ترین  وجھ  بھ  وضع  باالتری  ببردبھ  بھ
  

این  مطلب  را  از  این  لحاظ  قید  کردم  تا  بدانید  
بسیاری  استان  بوشھر  را  بھ  خاطر  فقط  نفت  

  .آن  می شناسند
  .ولی  این  استان  خیلی  پتانسیل دارد  خیلی زیاد

این  خیلی  زیاد  کھ  می فرمائید  یعنی :خبرنگار
  چھ؟
ّنون استان بوشھر با توجھ بھ موقعیت اک: بنده

استراتژیک خود و داشتن منابع و صنایع مختلفی 
نظیر نفت و گاز، بویژه میدان گازی پارس جنوبی 

ترین منبع  در عسلویھ وکنگان بھ عنوان بزرگ
مستقل گازی در جھان و وجودپاالیشگاه عظیم 
گاز در جم و نیز دارا بودن یکی از مھم ترین 

 صادرات نفت خام جھان در جزیره ھای ترمینال
ھای کالن صنعتی از  خارک و ھمچنین اجرای طرح

قبیل نیروگاه اتمی بوشھر، کشتی سازی و مانند 
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عنوان یکی از مناطق مھم صنعتی و  اینھا بھ 
  .اقتصادی جھان مطرح است

اما  نکتھ  دیگر  این  است  کھ  در  ھمین  منطقھ  
رت  اقتصادی  مردم در  رابطھ  با  باال  بردن  قد

باید  بھ  پتانسیل ھای  منایع  طبیعی و غیره دقت 
 .کرد

ھای کشاورزی، دامداری،  بعنوان مثال  بھ بخش
شیالت و تا حدودی بھ صنعت اھمیت ویژه ایی 

این استان از نظر تولید خرما یکی از . داد
باشد عالوه بر این صید  استانھای مھم کشور می
عالیتھای اقتصادی مردم ماھی یکی از مھمترین ف
صنایع این استان . دھد این استان را تشکیل می

نیز بھ دو بخش صنایع دستی و ماشینی تقسیم 
شوند و مھمترین آنھا را صنایع کشتی و لنج  می

. دھد تشکیل می... سازی، توربافی، کوزه، سفال و
بھ غیر از شرکت ملی صنایع دریایی و نیروگاه 

ًان عمدتا بھ بخش اتمی مالکیت صنایع است
  .خصوصی تعلق دارد
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سال ھا  در  این  کشور  .  جالب  بود: خبرنگار
زندگی  می کردم  ولی  فکر  می کردم  بوشھر  

  .فقط  یعنی  نفت و ماھی
  

خوب  پس  برای ھمین  است  کھ  نماینده  :  بنده
یک  منطقھ  باید  کامال  آشنا  بھ  آن  منطقھ 

  .باشد
  

حترم  آذربایجان  توانست  با  ایجاد  مثال  نماینده م
منطقھ  آزاد  در  منطقھ ایی کھ  تا  تبریز  نیز  
گسترده  شده است  برای  مردم  آن  منطقھ  از  

  .نظر  اقتصادی تاثیر  گذار  باشد
یا  منطقھ  آزاد  زیبا کنار  را  در گیالن  در  نظر  

  ....بگیرید و
   

 
 در حوزه ً  آیا خصوصیات اقتصادی اخیرا-5

  انتخاباتی بھتر یا بدتر شده است؟
  منظور  از  این  کار  چیست؟: خبرنگار

www.takbook.com



 

 238 

اولین  مطلب  در  رابطھ  با  این  موضوع  : بنده
این  است کھ متوجھ  شویم نماینده  قبلی  چھ  

 آیا  توانستھ  حتی  اندکی  در  -اثری  داشتھ است 
ر  اقتصاد  مردم  اثر  گذار  باشد  یا  اینکھ د

بعضی  موارد  خاص  حتی  باعث  خراب تر  
  .شدن  یک اقتصاد  خاص  شده

مثال یک  نماینده  در  ھمین  کشور  باعث  شد  تا  
بیش از ده  سال  کشاورزی  در  منطقھ ایی پس  

  .روی  داشتھ باشد
این  مسالھ  ضربھ جبران  ناپذیری  بھ  قشر  

 رابطھ  حال  در . کشاورز  محترم  این  منطقھ  زد
با  صنعت ھای  دیگر  نیز  ھمین  مسالھ  دیده می 

  .شود
  .ھدف  آخرتان  را  بفرمائید:  خبرنگار

مھمتر  از  ھمھ  کھ  متوجھ  می شویم  کھ  :  بنده
در  این  دوره  بر  روی  چھ  نقاطی  برای  کنار  

  .زدن  نماینده  قبلی  می توان  اھرم  فشار  داشت
م  زجر  دیده  و رنج کشیده  و بھتر  از  آن  مرد

کھ  ھمیشھ  بھ  سوی  گذشتھ  شیرین  میل  دارند  
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و  مانند  حضرت آدم  کھ  از  بھشت  ھبوط  پیدا  
. کرده  در  آرزوی  گذشتھ  شیرین  خود ھستند

می توان  وعده ھای انتخاباتی   زیبا داد  و  در  
رابطھ  با  تحقق این  وعده ھا  نیز برنامھ  ھای  

  .تخصصانھ  نیز  طراحی  و  پیگیری  کردم
  
 

باید  دقت کرد کھ امروزه انرژی و بھ طور خاص 
انرژی الکتریکی از مھمترین نیازھای جامعھ ی 
بشری برای رشد و توسعھ است و میزان و نحوه 
دسترسی بھ انرژی نشان دھنده ی میزان توسعھ 

در ھمین . یافتگی یک منطقھ محسوب می شود
ن کشوری و نمایندگان  ھر  منطقھ راستا مسئولی

ایی  در جھت فراھم کردن رفاه منطقھ  و دستیابی 
بھ توسعھ در کلیھ حوزه یک نماینده باید  سعی 
کنند  کھ حتی روستاھای دور افتاده را ھم  از 

  .نعمت برق بھره مند سازند
سؤالی کھ در اینجا ذھن یک اقتصاددان :  خبرنگار

 کھ این اقدامات تا چھ را مشغول می کند، این است
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اندازه در جھت مصالح ملی کشور و تخصیص 
  بھینھ منابع اقتصادی مھم است؟

اجازه  بدھید تا بھ این سؤال با مقایسھ دو :  بنده
شیوه برق رسانی بھ روستای دور افتاده باغ تاج 
از توابع شھرستان دشتستان استان بوشھر پاسخ 

قیق، دو روش مورد نظر ما در این تح. دھیم
گسترش شبکھ سراسری برق و کاربرد سیستم 
ھای فتوولتائیک خورشیدی می باشد، کھ محاسبھ 
شاخص ھای ارزیابی اقتصادی حاکی از آن است 
کھ در شرایط عدم پرداخت یارانھ از طرف دولت 
بھ این دو طرح ، ھیچ کدام از آنھا صرفھ 
اقتصادی نداشتھ و دارای خالص ارزش فعلی 

  . منفی نیز ھستند
  ببخشید فوتو  چی چی؟:  خبرنگار

ھای  ، یکی از انواع سامانھPVفتوولتاییک : بنده 
در این . باشد تولید برق از انرژی خورشیدی می

ھای خورشیدی، تولید  روش با بکارگیری سلول
پذیر  مستقیم الکتریسیتھ از تابش خورشید امکان

ھای خورشیدی از نوع نیمھ رسانا  سلول. شود می
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د کھ از سیلیسیوم یعنی دومین عنصر باشن می
بھ  وفور  .شوند فراوان پوستھ زمین ساختھ می

این  ماده  و  امکانات  استفاده  از  آن  فکر  
وقتی نور خورشید بھ یک سلول فتوولتاییک . کنید
تابد، بین دو الکترود منفی و مثبت اختالف  می

پتانسیل بروز کرده و این امر موجب جاری شدن 
توان فتوولتایک را  می. گردد ین آنھا میجریان ب

ھای تجدید پذیر  ھای انرژی در دستھ فناوری
  .قرار داد) نوشو(
  

اما جالب است  بدانید در برخی موارد دولت ھا بھ 
منظور تحقق اھداف عدالت اجتماعی مجبور بھ 
اجرای چنین طرح ھایی با خالص ارزش فعلی 

ر بھ منفی ھستند، در چنین شرایطی دولت مجبو
پرداخت یارانھ بھ ازای تفاوت ارزش یک واحد 
برق از ارزش مطلوب یک واحد برق برای 

با . دستیابی بھ ارزش خالص فعلی مثبت می شود
فرض چنین پیش شرطی ما برای برق رسانی 
روش کاربرد سیستم فتوولتائیک خورشیدی را 
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پیشنھاد می کنیم، زیرا در این طرح خالص ارزش 
است و عایدی حاصل از آن نیز فعلی کمتر منفی 

نسبت بھ استفاده از شبکھ سراسری برق بیشتر 
است و در این حالت دولت باید یارانھ کمتری را 

اما در پایان تحقیق بھ عنوان . متحمل شود
پیشنھاد مطرح ساختیم کھ دولت بھ جای فراھم 
ساختن تأسیسات شھری با ھزینھ گزاف، برای 

وار با پرداخت روستاھای کمتر از بیست خان
ھزینھ کمتر، اھالی این روستاھا را بھ روستاھا و 
شھرھای ھمجوار با فرھنگ مشابھ کھ از 

  .تأسیسات شھری برخوردارند، منتقل سازد
در  سال  گذشتھ  یک  سفر  بھ  یکی از  کشور  
ھای  ھمسایھ  با اتومبیل  داشتم  چیزی  کھ  

د  وجود  بیشتر  از  ھمھ  توجھ  بنده  را  جلب  کر
ھمین  پنل ھای  فتو سل  برای  تولید  برق  بود  
بطوریکھ  کل آب گرم و برق الزم  وسایل  ساده  
یک  خانھ  توسط  پنل ھای  فتو سل  تامین  

سرتاسر  راه  باالی ھر  پشت  بام  این  . میشد
  .فتوسل ھا  می درخشیدند
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  آیا در جمعیت كلي حوزه انتخاباتی در این -6

  تغییری رخ داده است؟اواخر 
  

در  رابطھ  با  یک  منطقھ  کافی  است  دقت  کنیم  
کھ  چرا یک  استان  بیشترین  مھاجرت  را  دارد  

  !و  یک استان  دیگر  خیر
مثال  در  ایران  بیشترین  مھاجرت  مربوط  بھ  
استان  گیالن  می  باشد  و  این  در  حالی  است  

ترین  و  خوش  آب و  کھ  ظاھرا  یکی  از  آباد 
  .ھوا  ترین  مناطق  ایران  است

خود  بنده  با  یک  دانش  آموز  دبیرستانی  ھم  
کالم  شده  بودم  کھ  در زیبا کنار  زندگی  می کرد  
وقتی  با  او صحبت  کردم  کھ  در  آینده  چھ  

بدون  ھیچ  تاملی  گفت  کھ  بعد  .  خواھی  کرد  
  .ران  میشوداز  دیپلم  راھی  تھ

گفت  کھ  .  زمانیکھ  از  وی  دلیلش  را  پرسیدم  
در  گیالن  برای  کسی  کار  نیست  مگر  اینکھ  
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یا  در  شالیزار  کار کند  و یا بنایی کند  و  یا  بھ  
  .....نیروی  انتظامی  بپیوندد

اما  از  طرف  دیگر  کمترین  نرخ  مھاجرت در  
. ن دیده  می شوداستان  سیستان  و  بلوچستا

یعنی  استانی  کھ  طاھرا  بیشترین  کمبود  را  
  .داراست

البتھ  بنده یک  نظ  کامال  شخصی  و  غیر  
بررسی  شده  دارم  و  آن  اینکھ  در  استان  

.  گیالن  مردم  بیشتر  دنبال  منم  منم  ھستند  
  -حتی  در  ھنگام  صحبت  می گویند  دختر من  

ادر  من و  حتی  مادرم  نمی   م- پسر  من 
  ....گویند

  البتھ  این  -و  منم ھا  با  ھم  جمع  نمی شوند   
نکتھ ایی است  کھ  فرضی است  و  فقط  یک  

  . نظریھ  از  طرف  حقیر  می باشد 
ما  در  سیستان  و  بلوچستان بیشتر  گروه و  ایل 

  .وتبار یعنی  جمع  مطرح  است  تا  منم
 بسیار  مھم  است  مثال  بیشترین  عامل  تبیعض 

ایرانی  ھا  بھ  کانادا  مھاجرت  کرده اند  چون  
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اصال  آنجا  تبعیض  نمی تواند  دیده شود  و  
قانون  شدیدا  با  آن  برخورد  می کند  و  در  
ایران  ھم  بیشترین  استان مھاجر  پذیر  استان  

ینھ البرز  است  زیرا  نزدیک  تھران  است  و  ھز
  .ھای  مسکن  کمتر  از  تھران  است

  
 

 92براساس آمارھای سازمان ثبت احوال در سال 
 تغییر نشانی و 775 ھزار و 440یک میلیون و 

مھاجرت در کشور انجام شده کھ استان ھای 
تھران، خراسان رضوی و خوزستان جابھ جایی 

 .را در داخل استان بھ خود اختصاص داده اند
 ، سمنان 298 ھزار و 4قم با ھمچنین استانھای 

 مورد 728 ھزار و 9 و ایالم با 298 ھزار و 8با 
کمترین جابھ جایی داخل استانی را طی سال 

  .گذشتھ داشتھ اند
  

 نام استان
جابھ جایی 

داخل 
مھاجران 

وارد شده بھ 
مھاجران 

خارج شده از 
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 استان استان استانی

 تھران
297 

ھزار و 
349 

ھزار و  35
141 

 و ھزار 15
27 

خراسان 
 رضوی

111 
ھزار و 
685 

14ھزار و  4  
ھزار و  4

552 

 خوزستان
ھزار  93

551و   
ھزار و  3

144 
ھزار و  5

337 
  

استان ھای تھران و البرز بیشترین آمار مھاجرت 
در ورود و خروج در میان استانھای کشور داشتھ 

 .اند
 در استان تھران 92تعداد افرادی کھ تا پایان سال 

 مورد بوده کھ در 349 ھزار و 297ده اندجابجا ش
سامانھ ثبت احوال بھ ثبت رسیده است و بعد از 

 111استان تھران، استان خراسان رضوی نیز با 
 ھزار 93 مورد و استان خوزستان با 685ھزار و 
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 مورد جابجایی در داخل استان بیشترین 551و 
 .تغییر نشانی را داشتھ اند

جود استان ھای ھمچنین براساس آمارھای مو
ایالم، کھکیلویھ و بویراحمد و قم بھ ترتیب با 

 مورد کمترین مھاجرت ھای 532 و 417 ،  342
  .وارده شده بھ استان را داشتھ اند

  

 نام استان

جابھ 
جایی 
داخل 
 استانی

مھاجران 
وارد شده بھ 

 استان

مھاجران خارج شده از 
 استان

 ایالم
ھزار  9

782و   
342 931 

کھگیلویھ و 
 بویراحمد

12 
ھزار و 
281 

417 955 

قم
ھزار  4

298و   532 673یک ھزار و 
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آمار در مورد مھاجرت تحصیلی متفاوت است و 
در این میان تعداد زنان مھاجر ھم اندازه با مردان 
است و عامل سوم مھاجرت نیز پیروی بھ تبعیت 
از خانواده است کھ در این میان زنان در بیشتر 

و خانواده خود برای مھاجرت بھ مواقع دنبالھ ر
 .حساب می آیند
 مورد و استان 141 ھزار و 35استان تھران 

 مورد و ھمچنین استان 851 ھزار و 9البرز نیز 
 مورد بیشترین 46 ھزار و 5اصفھان با 

 ھزار و  15مھاجرپذیری را داشتھ اند و در مقابل 
 نفر  از 799 ھزار و 6 نفر از استان تھران و 27

   نفر مھاجرت کردند836 ھزار و 3 البرز و استان
 

. 

نام 
استان

جابھ 
جایی 
داخل 

استانی

مھاجران 
وارد شده بھ 

استان
مھاجران خارج شده از استان
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تھران
297 

ھزار و 
349

ھزار و  35
141

27ھزار و  15

اصفھان
ھزار  80

853و 
ھزار و  5

46
836ھزار و  3

البرز
ھزار  44

5و 
ھزار و  9

851
799ھزار و  6

  

 بیشترین مھاجرت بھ خارج از استان
مھاجران خارج شده از استان ھای تھران، البرز 

 ھزار 6 ، 27 ھزار و 15و خوزستان بھ ترتیب با 
 مورد بیشترین مھاجرت 377 ھزار و 5 و 799و 

بھ خارج از استان را داشتھ اند و ھمچنین استان 
،  931، ایالم با 708ھای خراسان جنوبی با 
 کمترین خروجی از 955کھکیلویھ و بویراحمد با 

  . داشتھ اند1395استان را در سال 
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اما اقتصاد سیستان و بلوچستان در آستانھ 
دگرگونی قرار دارد وسعی  برای رونق در استان 

 . سیستان و بلوچستان آغاز شده است
 

پیش بینی می شود با پایداری منابع آبی در این 
شاورزی فراھم شده و منطقھ امکان رونق ک

شرایط رفاھی، معیشتی و اقتصادی ساکنان با 
 . تغییرات مثبت قابل توجھی روبرو شود

بی آبی در منطقھ سیستان،در سال ھای گذشتھ در 
حالی کشاورزی در این منطقھ را با بحرانی جدی 
روبرو کرده بود کھ در برخی ماه ھای سال سیالب 

 .نطقھ رخ می دادھایی با دبی بسیار باال،در این م
 

از سوی دیگر یکسان نبودن وضعیت رودخانھ ھا 
استان بھره برداری از رودخانھ سیستان را طبق 
پروتکل حقابھ فراھم نمی کرد از این رو اجرای 
پروژه ھایی با ھدف با ثبات کردن وضعیت آبی در 

بر . این مطنقھ ، در دستور کار قرار گرفتھ است
ران از رودخانھ پایھ پروتکل حقابھ،سھم ای

www.takbook.com



 

 251 

 میلیون متر مکعب است کھ البتھ 826سیستان 
این رقم در ماه ھای مختلف سال متفاوت بوده و 

ازاین رو برآوردھا . متناسب با مصرف نیست
 . نشان می دھد ذخیره سازی آب الزامی است

 
از سوی دیگر در برخی از مواقع سال نیز 

در سیالبھایی با دبی باال و در زمان ھای کوتاه 
رودخانھ سیستان بھ وقوع می پیوندد کھ ضرورت 
دارد برنامھ ای برای پیشگیری از سیالب و 
ذخیره سازی این حجم آب نیز در دستور کار قرار 

 . گیرد 
 

بررسی ھا نشان می دھد ھشت پروژه آبی در 
مطنقھ سیستان و ھشت پروژه آبی در منطقھ 

انتقال آب بھ اراضی .بلوچستان در حال اجراست
لند آب سیستان ، انتقال آب بھ عشایر منطقھ ب

حاشیھ ھامون ھامون و اجرای شبکھ ھای فرعی 
آبیاری و زھکشی سیستان از جملھ مھمترین این 

در عین حال اجرای سھ . طرح ھا تلقی می شود 
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سد در منطقھ بلوچستان نیز،تغییر وضعیت منابع 
 . آبی در این استان مھم را موجب خواھد شد 

 
د مخزنی کھیر با ھدف تامین آب احداث س

 ھکتار از اراضی دشت کھیر بھ 1300کشاورزی 
 میلیون متر مکعب در سال بھ روش 10میزان 

آبیاری تحت فشار سیستم مھم آبیاری و گلخانھ 
 کنارم و - ای، تامین آب مصارف صنعت چابھار 

 میلیون متر مکعب در 4.1مصرف اب روستایی 
  .جراست در دست ا1389سال ، از سال 

  
  
 
  سیستم حمل و نقل در حوزه انتخاباتی چگونھ -7

  است؟
 
 

مشكل تردد وحمل ونقل در شھرھاي بزرگ و 
کوچک  مسالھ اي است كھ نحوه زندگي تمام 
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اقشار جامعھ اعم از مدیر، كارمند ، كاسب 
را تحت الشعاع قرار داده ... ودانشجو ومحصل و

د جامعھ این مشكل عالوه بر اتالف وقت افرا. ایت 
از طرفي سبب بروز مشكالت زیست محیطي واز 
طرف دیگر سبب تحمیل بار اقتصادي سنگیني بر 

 .بدنھ جامعھ و دولت مي گردد
  

 
معضالت ومشكالت ناشي از حمل ونقل : خبرنگار

  وترافیك  کدامند؟
موضوع حمل ونقل وترافیك كھ امروزه بھ :بنده

ر  اجتماعي نقش بسیا–عنوان یك پدیده سیاسي 
 –حساس ومھمي در كیفیت وساختار اقتصادي 

اجتماعي یك جامعھ ایفا مي نماید، اساس زندگي 
نوین شھري ونیازھاي  جابجایي انسان را شكل 

انسان متمدن امروزي باید بداند در روند . مي دھد
تكامل شھرھا ، توسعھ سیستم حمل ونقل بھ كجا 
مي رود وچنانچھ در بكارگیري واستفاده از اصول 
شھر سازي وترافیك كمي غفلت كند ، ناگزیر 
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وضعیت نسل كنوني وآینده را با خطرات بسیاري 
 .مواجھ مي سازد

 تصادف گزارش شده در روز ، 480وجود حدود 
 نفر ، مجروج شدن بیش 1500كشتھ شدن حدود 

 نفر در سال در اثر تصادفات درون 12500از 
 تن CO   ،26 تن 200شھري ، انتشار بیش از 

HC نفر 7000 ودیگر آالینده ھا ، مرگ بیش از 
آمار غیررسمي ( در سال ناشي از آلودگیھاي ھوا 

 ( 
 55/9پرداخت یارانھ گازوییل بھ مبلغ حدود 

 در كشور 81میلیارد تومان درروز در سال 
 2/7ویارانھ بنزین در سطح كشور بھ میزان 

 وھمچنین 83میلیارد تومان در روز در سال 
 یارانھ 81یلیارد تومان در سال  م73/0روزانھ 

 میلیارد 4/1گازوییل در شھر تھران و حدود 
 83تومان یارانھ بنزین در روز فقط در سال 

اثراتي است كھ عدم برنامھ ریزي در حمل ونقل 
وترافیك در شھر تھران بر جاي گذاشتھ است ، 
ضمن اینكھ مشكالت نامحسوس دیگري مانند 
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 روحي ورواني اثرات زیست محیطي وضربھ ھاي
بر شھروندان وارد  مي نماید كھ از جملھ آنھا 

حدود ( آلودگیھاي شنیداري ، اتالف وقت وزمان 
پانصد ھزار ساعت روزانھ وقت شھروندان تھران 

 .مي باشد) در ترافیك تلف مي شود 
  

در چنین شرایطي توسعھ سیستم حمل و نقل 
عمومي ، تكمیل شبكھ بزرگراھي ومدیریت 

راھكارھاي اساسي ... سایل نقلیھ و ھوشمند و
بھبود تردد وایمني وسایل نقلیھ وعابرین پیاده مي 

 .باشد
شھرھاي بزرگ بویژه كالنشھر ھا از جملھ مكان 
ھایي ھستند كھ بواسطھ رشد جمعیت وحمل ونقل 
درون شھري داراي پتانسیل آلودگي ھواي 

 . باالھستند 
 

 لطفا  بھ موضوع تصادفات  نیز : خبرنگار
  .بپردازید
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نتایج تحقیقات انجام شده حاكي از آن است :بنده
كھ ایران داراي رتبھ نخست تصادفات در دنیا بوده 
وتھران باالترین میزان تصادفات را در سطح 

 .كشور داراست 
 

بر اساس آمار ارائھ شده در شش ماھھ نخست 
 نفر در پي حوادث رانندگي 121 ، 1383سال 

 اند واین در حالي است  جان خود را از دست داده
 82كھ آمار فوت شدگان حوادث ترافیكي سال 

 222 نفر ودر سال ما قبل آن برابر 277برابر با 
 38بر اساس مطالعات انجام شده . نفر بوده است 

درصد تمام این مرگ ھا مربوط بھ عابرین پیاده ، 
 12 درصد مسافران و31 درصد راننده ، 18

ران بدون كاله ایمني درصد نیز موتورسیكلت سوا
این تحقیقات ھمچنین نشان مي دھد . بوده است 

 ھزار دستگاه 10 نفر بھ ازاي 29كھ در تھران 
وسیلھ نقلیھ در تصادم ھا كشتھ مي شوند كھ این 

 بھ ازاي ھر 1/4تعداد در مقایسھ با كشور ژاپن 
 . ھزار وسیلھ نقلیھ است10
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وتور  راه آیا  فکر  نمی کنید  افزایش  م: خبرنگار

  حل  خوبی باشد؟
افزایش تعداد وسایل نقلیھ بویژه : بنده

موتورسیكلت در شبكھ تھران بسیار خطر آفرین و  
علت  آن  ھم  بی  برنامگی . مرگ زا  شده است

 .است
  

امروزه بھ علل ذیل استفاده از موتورسیكلت در 
 :جابجایي ھاي شھری رو بھ افزایش است

بر محدوده مركزي كاھش زمان سفر در معا  -1
 شھر

عدم اجراي ممنوعیت ورود بھ محدوده   -2
 شھرھای دارای طرح ترافیك 

 پایین بودن ھزینھ نگھداري  -3
پایین بودن قیمت خرید ونحوه فروش اقساطي   -4

 آن 
 تعداد 1382براساس آمار ارائھ شده ، در سال 

 دستگاه موتورسیكلت وتا پایان مرداد 97052
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 دستگاه موتورسیكلت 23335 تعداد 1383سال 
این در حالیست كھ بھ . شماره گذاري شده اند 

علت عدم توان نظارت كافي جھت جریمھ و 
برخورد با متخلفان بویژه از طریق برداشتن 
شماره موتورھا و ثبت تخلف توسط دوربینھاي 
كنترل ترافیك جرایم این گروه رو بھ افزایش است 

 ھا براي در حقیقت یكي از مھم ترین برنامھ. 
كنترل وضعیت موتورسیكلتھا شماره گذاري ھمھ 

آمارھاي غیررسمي . موتورھا بھ شماره مي رود 
 ھزار 850 حدود 82تولید موتورسیكلت را درسال 

دستگاه وآمارھاي رسمي تولید موتورسیكلت را 
آمارھا نشان .  ھزار دستگاه اعالم كرده اند 750

در ایران تا مي دھند از ابتداي تولید موتورسیكلت 
 میلیون   دستگاه موتورسیكلت 4كنون بیش از 

تولید شده است وروند واردات موتور از 
كشورھایي مانند چین وتایوان موجبات نگراني را 

نازل بودن كیفیت در اثر . فراھم كرده است 
واردات بي رویھ و ھمینطور افزایش تعداد آنھا در 

 .شھر تھران سبب نگراني بسیاري شده است 
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طبق مندرجات جدول ، طي دوره مورد بررسي در 
 برابر 82ودرسال % 1/11 ، حدود  1383سال 

% 5/50 معادل 1381ایام ودر سال % 4/24با 
 .روزھا در شرایط ھواي ناسالم قرار داشتھ اند 

از نظرآالینده ذرات معلق نیز امارھا حاكي ازآن 
 ، 82، 83است كھ شرایط ھواي پاك طي سالھاي 

و % 2/12؛ % 4/29ترتیب معادل  بھ 81
این روند ، . ایام را شامل مي شده است %  6/26

از نظر وضعیت ھواي پاك ، شرایط بھتري را 
 ، نسبت بھ دو سال ماقبل ازآن ، 1383درسال

اما از نظر دارابودن ھواي سالم ، .  نشان مي دھد 
 در شرایط بھتري 82و81وضعیت در سالھاي 

 .شتھ است قراردا83نسبت بھ سال 
 

یک  مسالھ  مھم  دیگر  کمبود  شدید  :  خبرنگار
  .پارکینگ در  مناطق  شھری است

  .کامال  صحیح می فرمائید:  بنده
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از  ھمین  رو  است  کھ  باید  نمایندگان  بھ 
برنامھ  وسیعی  در  رابطھ  با  حل  این  معضل  

 .اساسی  در  سطح کشور  بپردازند
 
 

ط با كاربري زمین  مشكالت مرتب: خبرنگار
  چیست؟

كاربریھاي موجود در شھر ھا  وتغییر آنھا ، :بنده
در ارتباط با مقولھ حمل ونقل وترافیك این شھرھا 
ھمواره  مشكل زا بوده كھ این مشكل با افزایش 
حجم ترافیك معابر شھرھا بیش از پیش رخ نموده 

مشكالتي كھ با درنظر داشتن ارتباط نزدیك . است 
 كاربري زمین ومقولھ حمل ونقل و تنگاتنگ

در " وترافیك در شھرھا مشخص مي گردند عمدتا
 :موارد زیر ریشھ دارند

 
 عدم تناسب بین تغییرات كاربریھا وشبكھ حمل -1

 ونقل
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از نظریات مھندسین ترافیك  عدم استقاده -2
  در تغییر كاربریھاوضوابط ترافیكي

ضعیت  عدم پیش بیني تاثیر تغییر كاربریھا بر و-3
 تردد شبكھ معابر حاشیھ اي 

 عدم گسترش مناسب شبكھ حمل ونقل -4
 باتغییرات انجام شده 

  
 

پیش بیني وضعیت آتي حمل و نقل  را :خبرنگار
  چگونھ می بینید؟

افزایش تعداد وسایل نقلیھ شخصي كھ ناشي : بنده
 –از رشد چمعیت ، بھبود اوضاع اجتماعي 

ي بھره اقتصادي ، تحوالت فرھنگي وچگونگ
برداري از زمین مي باشد ، با توجھ بھ محدودیت 
ظرفیت شبكھ معابر واستفاده نامطلوب از وسایل 
نقلیھ شخصي ، مسائل ومشكالتي بیشماري را در 

 .آینده اي نزدیك بھ وجودخواھد آورد
تعداد خودرو شماره شده فقط در شھر تھران در 

 دستگاه مي باشد طبق 448849 برابر 1382سال 
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 خودرو 300000 بیني وبا افزایش سالیانھ پیش
 1390شخصي ، تعداد خودرو شھر تھران درسال 

  دستگاه خواھد بود ، كھ این 000/000/5برابر 
 باند مي 8 كیلومتر بزرگراه 1686مقدار معادل 

 بھ طور متوسط 390باشد بھ عبارتي تا سال  
 كیلومتر بزرگراه در تھران باید 198ساالنھ 

 در غیر این صورت تھران در آینده ساختھ شود ،
 .اي نزدیك قفل خواھد شد

 
 

در بخش از رده خارج كردن خودروھاي فرسوده 
، حتي  در صورتي كھ نسبت بھ از رده خارج 

. ( سال اقدام شود 15كردن خودروھاي باالي 
تعدیل خودروھاي فرسوده بھ این معني كھ 

 خودروي جدید در ھر سال بھ حجم 300000
 .ي موجود در شبكھ افزوده گرددخودروھا

با (  ، 1390با استفاده از این راھبرد تا سال 
 كیلومتر 20فرض متوسط سرعت شبكھ برابر با 

 میلیون متر مربع سطح معبر 24) درساعت 
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 كیلومتر بزرگراه كمبود خواھیم داشت 856معادل 
وشبكھ معابر شھر تھران ھمچنان بصورت قفل 

بتھ  این مطلب  فقط  در  ال. شده باقي خواھد ماند
رابطھ  با  شھر  تھران  می باشد  مسلما  برای  
کل  کشور  با  آماری  وحشتناک تر  روبرو  

 .ھستیم
  

نقش حمل ونقل عمومي در كاھش : خبرنگار
  مشكالت حمل ونقل وترافیك  چیست؟

حمل ونقل عمومي یكي از نیازھاي ضروري :بنده
یستم حمل كاھش كارایي س. جوامع شھري است 

ونقل عمومي ، سبب گسترش مالكیت وتمایل 
استفاده از وسایل نقلیھ شخصي وتمركز آنھا در 

 .سطح شبكھ معابر شھري مي گردد
این امر كلیھ رفت وآمد ھا بھ ویژه عملكرد حمل 
ونقل عمومي را تحت تاثیر قرار مي دھد وشرایط 
را براي برنامھ ریزان ومدیران شھري بھ مرحلھ 

اند كھ نیاز بھ سرمایھ گذاري كالن اي مي رس
جھت احداث معابر جدید ویا تعریض شبكھ ھاي 
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باتوجھ بھ افزایش روزافزون .موجود خواھد بود
تعداد وسایل نقلیھ  شخصي وبا عنایت بھ اینكھ 
توسعھ تسھیالت حمل ونقل جاذب سفر مي باشند 
در نتیجھ در دراز مدت ، بازگشت بھ شرایط اولیھ 

اغلب این سوال پیش . رنخواھد بود دور از انتظا
 .مي آید

 چرا حمل ونقل عمومي؟
درجدول زیر عرض مورد نیاز براي انتقال تعداد 
معیني مسافر در یك ساعت براي وسایل نقلیھ 

 .مختلف  ارائھ گردیده است
  

جدول مقایسھ عرض مورد نیاز وسایل نقلیھ 
 مختلف

 
ي عرض مورد نیاز براي جابجای  نوع وسیلھ نقلیھ

  مسافر در یك ساعت50000
  متر175  خودروي شخصي

  متر35  اتوبوس
  متر9صفر تا   حمل ونقل ریلي
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با مقایسھ ظرفیت جابجایي مسافر وسایل نقلیھ 
 40مختلف بھ این نتیجھ مي رسیم كھ ظرفیت 

خودروي سواري معادل ظرفیت یك دستگاه 
 .اتوبوس شھري است 

مي یكپارچھ بنابراین با یك سیستم حمل ونقل عمو
 .مي توان بھ راه حل اساسي دست یافت 

در سیستم حمل ونقل عمومي یكپارچھ شرایط زیر 
 .حاكم است

استفاده از سیستم مترو در كریدورھاي با   -1
 مسافر در ساعت در ھر 40000حدود ( حجم باال 

 ):جھت 
 مترو ، احداث خطوط 2و1درنتیجھ تكمیل خطوط 

زم جھت دستیابي بھ  مترو با تامین ناوگان ال4 و3
 دقیقھ بین قطارھا ومطالعھ 2سرفاصلھ زماني 

 مترو بعنوان اسكلت اصلي سیستم 7 و6خطوط 
 .حمل ونقل عمومي یكپارچھ محسوب مي شود 
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استفاده از سیستم قطار شھري در   -2

 تا 10000حدود ( كریدورھاي با حجم متوسط 
 ): مسافر در ساعت در جھت 40000

 كیلومتر قطارشھري در 245خت در نتیجھ سا
 100در اولویت اول ( كریدورھاي مطالعھ شده 

بخش دیگري از سیستم حمل ونقل ) كیلومتر 
 .عمومي یكپارچھ مي باشد

استفاده از سیستم اتوبوسراني در   -3
كریدورھاي با حجم پایین وتغذیھ كننده سیستم 

 :ھاي ریلي 
ھ استفاده از سیستم میني بوس بعنوان ارای  -4

 دھنده سرویس درحومھ ھاي شھر
استفاده از سیستم تاكسیراني كھ نقش اصلي   -5

خود رادارا باشد، بعنوان آخرین حلقھ سیستم حمل 
 .ونقل عمومي یكپارچھ محسوب مي شود
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 پیشنھاد شخصی  شما  چیست؟: خبرنگار 
باتوجھ بھ موارد فوق جھت بھبود وضعیت : بنده 

ش بیني شده در موجود و جلوگیري از معضالت پی
 :آینده عرض می کنم

 
 گسترش حمل ونقل عمومي   -1
استفاده از سیستم ھاي كارا، ارزان وسریع   •

الوصول با توجھ بھ حجم مسافر در كریدورھاي 
 مختلف 

واگذاري بھره برداري از خطوط حمل ونقل   •
 عمومي بھ بخش خصوصي

 در راستاي كاھش تصدي گري دولت   •
 ارتقا سطح خدمات   •
 كاھش ھزینھ ھا  •
 توسطھ خطوط ویژه اتوبوس   •
 
 اجازه واردات با حذف عوارض گمركي  •
 مجوز استفاده از اتوبوس ھاي گازوئیل سوز  •
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با استاندارد روز دنیا باتوجھ بھ مشكالت   •
 موجود در تولید وسوخت 

 مدیریت تقاضاي سفرھاي سواره شھر ھا   -2
گسترش ارائھ خدمات بھ صورت محلي   •

 یھ اي وناح
استفاده از شیوه ھاي غیرحضوري براي   •

 انجام كارھا
 آموزش وارتقاء فرھنگ عبورومرور  •
 
 محدودیت تردد وسایل نقلیھ شخصي  -3
 مدیریت شروع فعالیت عبور ومرور  •
مجوز جریمھ تخلفات ( كنترل پارك حاشیھ اي   -4

 )توقف با استفاده از نیروھاي غیرپلیس 
تیار زمین شھري تخصیص زمین ھاي در اخ  -5

وسایر نھادھا جھت توسعھ پاركینگ سازي در 
 سطح شھر

طرح ھاي محدود كننده استفاده از وسایل   -6
زوج وفرد ، افزایش محدوده ( نقلیھ شخصي 
 ...)طرح ترافیك و
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 مدیریت واحد   -7
 ایجاد مدیریت واحد شھري  •
 كاھش تعداد مراكز تصمیم گیري   •
 آموزش  -8
بھ تھیھ وپخش برنامھ ھاي الزام صدا وسیما   •

 آموزشي
لزوم آموزش ھمگاني در جھت فرھنگ   •

 ورفتار ترافیكي 
الزام  آموزش وپرورش  بھ اختصاص متون   •

 درسي مرتبط با آموزش ترافیك 
 
توسعھ وتكمیل شبكھ بزرگراھي ، تقاطع ھاي   -9

 غیرھم سطح وتعریض خیابان ھا
 500در مطالعات جامع شھر تھران حدود   •

 تقاطع غیرھمسطح پیش 400ومتر بزرگراه و كیل
 .بیني شده است

 
 110 كیلومتر بزگراه و300در حال حاضر   •

 .تقاطع غیرھمسطح ساختھ شده است
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پیشبرد سریع ودستیابي بھ اھداف تعیین شده   •
 .فوق نیازمند كمك دولت مي باشد

الزام دولت بھ اجراي ( خودروھاي فرسوده   -10
 ) فرسوده طرح جایگزیني خودروھاي

 الزام دولت بھ ساماندھي سرویس مدارس  -11
 الزام صنایع بھ تولید خودروھاي استاندار با   -12

 )سواري وموتورسیكلت ( مصرف كم وایمني باال
الزام وزارت نفت بھ تولید فرآورده ھاي   -13

 منطبق با استاندارد روز بنزین وگازوئیل
بازنگري در قوانین ومقررات راھنمایي   -14

 رانندگيو
ساماندھي حمل ونقل كاال توسط وانت بارھا   -15

 براي جلوگیري از تردد اضافي
جلوگیري از رشد بي رویھ استفاده از   -16

 موتورسیكلت 
انتقال بعضي از كاربري ھا ، سازمان ھا ،   -17

 بھ خارج از شھرھا... شركت ھا و
 كمك ھاي دولتي وتامین منابع  -18

 ...) تولید و- خودرو–بنزین ( عوارض   •
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 اخذ سھم شھرداري از خودروسازان  •
اخذ سھم شھرداري از وزارت نفت بازاي   •

مقدار صرفھ جوئي ساالنھ در مصرف سوخت 
بنزین جھت ایجاد سیستم ھاي حمل ونقل عمومي 

  .نوین 
قطعات و تجھیزات گازسوز كردن خودروھا، *

ھاي  وجایگاه (CNG) خودروھاي گازسوز
، را با كمك و (CNG) دهعرضھ گاز طبیعي فشر

اي تدوین  ھمكاري شركت ملي نفت ایران بھ گونھ
نمایند كھ قابل تامین در داخل كشور باشد و بھ 

  .عالي استاندارد برساند تصویب شوراي
  
  
  
  
 
ھاي دیگري در حوزه انتخاباتی    آیا داده-8

  موجود است؟
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بطور  مثال  متخصصینی  کھ  برای  ستاد  
ان  بکار  گرفت  چھ  کسانی  انتخاباتی  می تو

  .ھستند  و  در  چھ  زمینھ ھایی فعالیت  دارند
مدیر  ستاد در  این  حوزه انتخاباتی  نقش اساسی  

شاید  بیراه  نگفتھ  باشم  کھ  .  را  بازی  می کند
مدیر  یک  ستاد  انتخاباتی  کمتر  از  یک  مربی 

  .تیم  ملی  نیست
 

زم را توسط ستاد  اینجا باید تحقیقات ال تا بھ
انتخاباتی انجام داده، ھدفتان را تعیین و مخاطبان 
را شناسایی کرده باشید و در مورد پیام و 
. ابزارھای انتقال پیامتان تصمیم گرفتھ باشید

عالوه باید مشخص شده باشد کھ چھ مقدار  بھ
. زمان، پول و چند نفر ھمکار موردنیاز است

. ز باید معلوم باشدضمنا نحوه تامین مالی ستاد نی
در این گام، نقش کاندیدا، مدیر ستاد و دیگر 
متخصصان سیاسی کھ در ستاد مشغول بھ کار 

عالوه  بھ. دھیم شوند را مورد بررسی قرار می می
ھای جذب ھمکاران داوطلب و آموزش آنھا  راه
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. نیز در این مرحلھ مدنظر قرار خواھد گرفت
 مورد داشتن یک تقویم انتخاباتی، بحث در

زمانبندی امور، بودجھ ستاد و نحوه تامین مالی 
آن نیز از مواردی است کھ در نھایت در نظر 

 .گرفتھ خواھد شد
 

نقش کاندیدا منظورتان  از  نقش  : خبرنگار
کاندیدا چیز  جدیدی است کھ  تا بحال نگفتھ  

  باشید؟
  

ترین فرد در ھر ستاد سیاسی خود کاندیدا  مھم:بنده
دترین منبع ھر ستاد نیز زمانی است و ارزشمن

اگر کاندیدا یا . گذارد است کھ کاندیدا در اختیار می
جبران  ستاد وقت را ھدر دھند بھ ھیچ عنوان قابل

بنابراین درک نقش کاندیدا و اھمیت . نخواھد بود
نقش .استفاده بھینھ از زمان بسیار اساسی است

  کاندیدا بسیار ساده است؛
  

  .یجاد انگیزه برای مردمھا و ا شرکت در مراسم
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ترین کسی کھ  موثرترین عضو ستاد و مھم

تواند منابع مالی را برای ستاد جذب کند خود  می
دھندگان و حامیان مالی احتمالی  رای. کاندیدا است

کنند و پیام او را  کھ شخصا با کاندیدا مالقات می
شنوند بیشتر احتمال دارد کھ بھ وی رای بدھند  می

نامزدھای انتخاباتی . و کمک کنندو بھ ستاد ا
عموما از اینکھ کنار دیگر افراد تیمشان 

ھای ستاد را طراحی کنند و با برخی از  استراتژی
شان دیدار کنند، لذت  طرفداران مورد عالقھ

  .برند می
  

اما این کار چیزی جز اتالف وقت نیست و **** 
پیشنھاد می کنم  ستاد . شود منجر بھ شکست می

ریزی استراتژیک رسمی  لسھ برنامھشما یک ج
واضح است کھ کاندیدا باید در این . برگزار کند

ھای اولیھ  جلسھ شرکت کند و در تعیین استراتژی
وقتی کھ استراتژی . نقش موثری داشتھ باشد

تعیین شد وی باید امور ستاد را بھ مدیر ستاد و 
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ھا تمرکز  دیگران بسپارد و بر شرکت در مراسم
 .دھندگان بیشتری را جذب کند ند رایکند تا بتوا

 
 نقش مدیر ستاد انتخاباتی چیست؟: خبرنگار

 
. نقش مدیر ستاد انتخاباتی، اداره ستاد است:بنده

یکی از اصول اولیھ ھر ستاد مطلوبی این است کھ 
کاندیدا باید بھ مدیر ستاد اطمینان کامل داشتھ 

ترین چیزی است کھ در  این اطمینان مھم. باشد
کوتاھی کھ ستاد مشغول بھ کار است باید مدت 

توان گفت کھ کاندیدا قلب  می. وجود داشتھ باشد
برای داشتن یک ستاد . ستاد و مدیر، مغز آن است

خوب ھم مدیر و ھم کاندیدا باید کارآیی داشتھ 
باشند، اما نقش این دو از ھم کامال متفاوت 

آید کھ نامزدھای انتخاباتی  بسیار پیش می.است
بھ ھمین . ھند ستادشان را خودشان اداره کنندبخوا

منظور یا کسی را بھ مدیریت ستاد منصوب 
کنند کھ کامال  کنند یا اینکھ کسی را انتخاب می نمی
در ھر دو حالت، آنھا . کنترل خودشان باشد تحت
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مجبور خواھند بود کھ زمان زیادی را صرف 
ھایی نمایند کھ باید بھ فرد دیگری  اتخاذ تصمیم

در این حالت نامزدھای انتخاباتی از . شد رده میسپ
ھایی  کار اصلی خود کھ ھمان شرکت در مراسم

دھندگان و حامیان مالی در آن  است کھ رای
یک مدیر ستاد باید . مانند حضور دارند، باز می

مطمئن باشد کھ برنامھ کاندیدا طوری طراحی شده 
است کھ بیشترین زمان را برای مالقات با 

مدیران . دھد ندگان در اختیار وی قرار میدھ رای
ھا، مسائل مالی،  ستادھا باید ارتباط با رسانھ

دھندگان و مسائل  ھای مختلف ارتباط با رای روش
دیگری کھ در چارچوب برنامھ یا خارج از آن، 

آید را مرتب کنند یا بر کسانی کھ این  پیش می
 .رسانند، نظارت کنند امور را بھ انجام می

 
متخصصین انتخاباتی ستاد چھ  ویژگی : گارخبرن

  منحصر بفردی  را  باید  داشتھ  باشند؟
مانند ھر مورد دیگری، تجربھ بھ ھمراه :بنده

تواند برای  دانش و خرد  و مخصوصا تخصص می
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ھرچھ . ھای انتخاباتی بسیار پر ارزش باشد ستاد
ھای  کھ یک فرد تجربھ بیشتری از کار با ستاد

ای سیاسی ھر کشوری داشتھ انتخاباتی و فض
ھای خود، بھتر و  باشد، در چارچوب توانایی

مشاوره گرفتن و سود . تر عمل خواھد کرد سنجیده
بردن از ھمکاری کسانی کھ مراحل مختلف فعالیت 
یک ستاد، کھ در این کتاب مورد اشاره قرار 

اند، را قبال تجربھ کرده باشد، برای کاندیدا  گرفتھ
چرا کھ حتی اگر . د فایده استو ستاد بسیار مفی

ھایی کھ در این گفتگو آمده است، خوب درک  ایده
ھا در  و اجرا شوند، باز ھم تجربھ کردن این ایده

. روند یک ستاد واقعی و فعال چیز دیگری است
بنابراین احزاب سیاسی با تھیھ یک فھرست از 

ای کھ در ستادھای مختلف حضور  مدیران باسابقھ
مچنین از کسانی کھ برای کار در اند و ھ داشتھ

توانند بھ کاندیداھای خود  ستاد مناسب ھستند، می
ھمچنین احزاب باید بھ افراد . کمک بزرگی کنند

ھا را بدھند تا برای  حزب فرصت کار در ستاد
چرا . ھای بعدی آمادگی بیشتری داشتھ باشند ستاد
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کھ یک فعال ستادی کوشا برای تبدیل شدن بھ یک 
 .د راه زیادی در پیش نخواھد داشتمدیر ستا

 
ھای خاصی از  معموال کسانی ھستند کھ در جنبھ

  . اند ھای انتخاباتی تخصص پیدا کرده ستاد
ھای  برای مثال انجام تحقیقات و نظرسنجی

ای است کھ نیاز بھ تجربھ زیادی  سیاسی، حوزه
االمکان کسانی را کھ از این  دارد و ستاد باید حتی

متحده،  در ایاالت. رند، استخدام کندتجربھ برخوردا
سیاست بھ شدت تخصصی شده و بسیاری از افراد 
در زمینھ تبلیغات سیاسی، تبلیغات رادیویی، 
تلویزیونی و پستی و حتی تھیھ لیست 

بھ ھمین . اند دھندگان تخصص کسب کرده رای
جھت حتی با وجود دستمزدھای باالی این 

اند بھ صرفھ تو ھمکاری با آنھا میکارشناسان، 
ترین دارایی یک  کھ مھم(باشد زیرا از اتالف وقت 

 .کند جلوگیری می) ستاد است
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ای کھ باید در نظر گرفتھ شود این است کھ  نکتھ
ھای ھر ستادی، افراد  در ھنگام شروع فعالیت

بسیاری بر سر راه کاندیدا با عناوین ھمچون 
تصویر ساز، متخصص امور سیاسی و غیره سبز 

د کھ عموما کم تجربھ ھستند و کاندیدا شون می
ھمچنین بسیاری . تاثیر آنھا قرار بگیرد نباید تحت

دھندگان  از تصویرسازان کھ بر تحلیل تجربی  رای
کنند،  یا نحوه لباس پوشیدن کاندیداھا تاکید می

ھمکاری با . کنند عمال چیزی بھ ستاد اضافھ نمی
 تجربھ این دستھ از با. این افراد اتالف وقت است

دھندگان و  ھا عالقھ ندارند کھ برای ارتباط با رای
کننده بھ آنھا وقت و انرژی  ھای متقاعد ارسال پیام

بگذارند و نامزدھای تنبلی کھ دنبال راه میانبر 
ھمکاری . افتند گردند نیز بھ دنبال این افراد می می

ای در بر  با این افراد جز اتالف پول و وقت نتیجھ
 .ندارد
ست  گذاشتن  بر  روی  نماد  ھر  حوزه  د**  

  .انتخاباتی  نیز  یک ترفند  و نکتھ  مثبت  است
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باید  دید  کھ  مردم  ھر  حوزه  بر  روی  چھ  
منطقھ و  یا  نمادی  در  آن  حوزه  بھ اصطالح  
غیرت  نشان  می دھند  و این  بھترین  راه  نفوذ  

  .بھ  قلب  مردم  شریف  آن  منطقھ  است
ثال  فرض  بفرمائید  در  براز  جان و  بوشھر  م

خوب  در  این  . برای  نمایندگی  فعالیت  می کنید 
حالت  می توان  روی آثاری  کھ  اکثر  مردم  
کشور  از  آن  خبر ندارند دست  گذاشت  و  آنھا  

  .را  بھ  نماد  سیاحتی  تبدیل  کرد
ان  مخصوصا  در  ھنگام  تعطیالت  سال نو در  ایر

کھ  بسیاری  از  مردم  دوست  داند  بھ  ھوای  
بھترین  . خوب  و گرم  جنوب  پناه  ببرند 

موقعیت  خواھد  بود  تا  با خواھر  کوروش  کبیر  
  ...نیز  دیدار کنند

    یعنی  چھ؟-خواھر  کوروش  :  خبرنگار
 در روستای پشت پر، بخش ارم، -گور دختر: بنده

 قطعھ ٢۴کل از مشابھ مقبره کوروش، متش
سنگ؛ متعلق بھ مادر یا دختر کوروش ھخامنشی 

  .است
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در مجاورت گوردختر؛ مربوط بھ : کوشک اردشیر

عھد اردشیر ساسانی، ساختھ شده با سنگ و 
  .ساروج

آثار باستانی برازجان شامل کاخ زمستانی 
، دژ برازجان، و تل مر )چرخاب(کوروش 

 . باشد می
  در جنوب - کاخ زمستانی کوروش ھخامنشی

  . سال است٢۵٠٠غربی برازجان، با قدمتی حدود 
 

 بھ -دژ برازجان یا کاروانسرای مشیرالملک 
عنوان نماد اصلی شھر برازجان در میانھ شھر، 
مربوط بھ اوایل قاجاریھ، ساختھ شده از سنگ با 

 .فرد نمای بسیار زیبا و منحصربھ
ھمچنین کاروانسرای دالکی، چھل خانھ سعدآباد و 

زار قدیمی و سرپوشیده برازجان از جملھ آثار با
می  بینید  چھ  عامل .تاریخی دشتستان ھستند

ھایی برای  جذب  توریست  و  رونق کسب و کار  
منطقھ وجود  دارد  کھ  یک  نماینده  می تواند  
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برای  بھتر  کردن  وضعیت  معاش  منطقھ  خود  
  .از  آنھا  استفاده کند
 بی  شک  پاک ترین و  پر  بیاد  داشتھ  باشیم 

سود ترین  تجارت  در  دنیا توریسم است  کھ  ما  
 .بھره  بسیار  کمی  از  آن  می بریم

  
  
  
  
  
  
 
  نقش آفرینان و بازیگران سیاسي منطقھ -9

  كیستند؟ 
باید  افراد  با  نفوذ  و مورد  اطمینان  مردم  را  

  .در  ستاد  خود و  در  کنار  خود  داشتھ باشیم 
  -  سفالگرام -  از  نقاشان -از  شاعران  منطقھ  

می توان  براحتی  .... ھنرمندان  و  اندیشمندان و
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برای  پیشبرد  اھداف  ستاد  انتخاباتی  استفاده  
  .کرد

سرزمین ھای  شرقی  مخصوصا  کدخدا  منش  
ھستند  و  بھ  پیر  و  بزرگ  روستا و شھر  

یراه  نیست  اگر  حتی  ب. اھمیت  خاصی  می دھند 
بگویم  کھ  بسیاری  بدون  ھیچ  تفکری ھر چھ  
مراد  و  کدخدا  بگوید  برایش  قانون  نانوشتھ  

  .می شود
پس بدست  آوردن  رای  این  صاحب منصب  ھا  

  .در ھر  حوزه  انتخاباتی  بسیار مھم  است
 

 چھ  سنی  در  انتخابات  این  حوزه  نقش  -10
    داشت؟فعال  تری  خواھند

  
بطور  مثال در  انتخابات  مجلس  اکثر  شرکت  

  .  داشتھ  اند26  تا  18کنندگان  سنی  بین 
بھمین ترتیب  باید  دید  کھ  در  ھر  حوزه  در  
سال ھای  گذشتھ  کدام  طیف  سنی  بیشترین آمار  
شرکت  کننده  و رای  دھنده  را  داشتھ  اند  تا  
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  دو چندان  در  جھت  بر  روی  این  طیف  تالش
ھمسو  کردن  رای  آنھا  با  نماینده  ستاد  حوزه 

  .انتخاباتی خودمان داشتھ  باشیم
  
  
  
  

 زنان  نقش  بیشتری  در  انتخابات  این  -11
حوزه  از  نظر  فرھنگی  و آداب  و  رسوم  ایفا 

  می کنند  یا  مردان؟
  
ای داشتیم کھ منجر  در گذشتھ عدم تعادل منطقھ»
ھا ھم در   مھاجرت جنس. ھ مھاجرت شده استب

ھا متفاوت شده، یعنی بعضی از  مناطق و استان
فرستند و برخی مناطق  مناطق مھاجر دختر می

 «.مھاجر پسر
 

ھای  با تاکید بر این کھ نسبت جنسیتی در استان
برخوردار مانند تھران، یزد، اصفھان و بخشی از 
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ان خراسان و بوشھر بھ ھم خورده است، بی
 زن ١٠٠ مرد و ١٠٣نسبت جنسی باید : کند می

ھا  اگر این عدد باال یا پایین شود یعنی استان. باشد
ھایی  در حال حاضر استان. اند دچار گرفتاری شده

شان  نسبت جنسی... مثل اصفھان، یزد، بوشھر و
بھ این معنا بھ ھم خورده کھ مردھایشان زیاد شده 

 عکس بھ است ولی نسبت جنسی شھر تھران بر
. ھم خورده و نسبت زنان بیشتر از مردان است

 «. وجود دارد١٠٠ مرد و ٩٨یعنی در تھران 
ھایی مانند گیالن، لرستان، کرمانشاه و  استان

شان بھ ھم  کھگیلویھ و بویراحمد ھم نسبت جنسی
اگر «خورده است و زنان بیشتر از مردان ھستند، 

 نسبت جنسی بھ ھم بخورد، اولین عارضھ آن،
بھ عنوان مثال اگر . افزایش تجرد قطعی است

جایی مرد کم باشد، تجرد قطعی برای زنان بھ 
گاه  سال ھیچ۴۵یعنی زنان باالی . آید وجود می

  «.کنند ازدواج نمی
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حال  این  مسالھ  عدم  تعادل  باعث  ناخشنودی  
شده  و یک  نماینده  آگاه  و  زیرک  می تواند  با  

دی  در  جھت رفع  این  معضل  پیشنھاد راه  کاربر
برای  خود  آن  قسمت  از  زنان  و  یا  مردان  را  
کھ  بدلیل  نداشتن  ھمسر  در  زندگی  سختی  

 ھمراھان  و شرکت  کنندگان  مناسبی  را  -ھستند 
  .بوجود  آورد

 
 

ھا مانند اصفھان، یزد و بوشھر  برخی استان
ھ دلیل آن ھا ب در این استان«پذیر ھستند،  مھاجر

کھ تعداد مردان بیشتر است، تجرد قطعی مردان 
 «.شود بیشتر می

 
غیر از مسئلھ افزایش تجرد، در ھر دو طرف ھم 

ھایی  یعنی ھم در استان. شود ساز فساد می زمینھ
ھایی کھ  فرستند و ھم در استان کھ مھاجر می

یعنی . آید پذیرند، این فساد بھ وجود می مھاجر می
عداد مردان زیادی داشتھ باشند، شھرستانی کھ ت
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تعادل در سنین ازدواج و اشتغال بھ ھم 
 «.خورد می
در شھر تھران زندگی مجردی دختران «

تحصیلکرده شھرستانی و زنان ھرگز ازدواج 
ھایی  در شھرستان. نکرده بسیار زیاد شده است

کھ پسرپذیر ھستند، زندگی مجردی مردان بسیار 
ھای  ارضھشود کھ در ھر دو صورت ع می

فرھنگی، اجتماعی و روانی را در پی خواھد 
 «.داشت

 
ولی ریشھ نبود تعادل جنسی در نبود تعادل «

شود برخی مناطق  ای است کھ باعث می منطقھ
مھاجر بفرستند و برخی دیگر مھاجرپذیرند و 

ھا در کشور ما ھمیشھ متعادل نیست،  مھاجرت
 این نبود تعادل. خورد تعادل جمعیت بھ ھم می
شود کھ جامعھ دچار  جمعیتی گاھی باعث می

مشکالت متعدد اخالقی، اجتماعی، روانی، 
 «.فرھنگی و حتی جمعیتی شود
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توانند نیم و  زنان بھ عنوان نیمی از جامعھ می
حتی بیشتر از نیم سبد رأی کاندیداھا را در ھر 
انتخاباتی بھ خود اختصاص دھند و در جامعھ 

ً مسلما کاندیداھا نیز بھ .آفرینی داشتھ باشند نقش
این مسألھ توجھ ویژه داشتھ و در شعارھا، 

ھا و تبلیغات خود از وجود چنین قشری  برنامھ
ھرچند ممکن است فاصلھ . ورزند غفلت نمی

ھا با آنچھ کھ  معناداری میان این شعارھا و برنامھ
در عمل با آن مواجھیم و یا حتی امکان تحقق 

 .اشتھ باشدشرعی و قانونی آن، وجود د
  

کنندگان و  با این وجود، نھ مردم بھ عنوان انتخاب
نھ کاندیداھا بھ عنوان انتخاب شوندگان، از کنار 

گذرند؛  این فرصت برای شناسایی و شناخت نمی
دانند کھ بسیاری  ھرچند ھر دو طرف بھ خوبی می

ھا، تنھا در مرحلھ حرف  از این شعارھا و برنامھ
تواند عاملی باشد برای  میاما ھمین شعارھا . است
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ھای فرد  آشنایی بیشتر با افکار و اندیشھ
  .موردنظر

  
 آیا میان انتخاب مردم و البتھ جامعھ : خبرنگار

 ای وجود دارد یا خیر؟ زنان، با فرد منتخب رابطھ
برای  بررسی این  مطلب  لطفا  بھ  نکات  : بنده

 :زیر  دقت  بفرمائید
 برابری زن و مرد.1
 

 ر کا-الف
 

ترین موضوعاتی است  حوزه اشتغال یکی از مھم
کھ کاندیداھا بھ آن توجھ ویژه دارند؛ اما کمتر 
افرادی ھستند کھ نسبت بھ برابری شغلی زن و 

 دوره انتخابات،  یک در. مرد نیز اظھارنظر کنند
یکی از کاندیداھایی کھ بیشترین مانور را بر این 

قای آ. مسألھ داشت،  رییس جمھور فعلی بود
در دولت ما تقویت « با بیان اینکھ روحانی 

جایگاه زنان و نگاه برابر بھ استعدادھای علمی، 
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پژوھشی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مدنظر 
اینکھ زنان «بر این موضوع تأکید داشت » است

بخواھند در خانھ یا بیرون از خانھ کار کنند اساس 
ود آنان این گفتار ناپسند است؛ چرا کھ انتخاب با خ

است و زنان برای برگزیدن نقش خود نیازی بھ 
 .»قیم ندارند

  
 نامزدھا و شعارھای زنانھ در  رابطھ با : خبرنگار 

 .بیشتر توضیح دھید
  

 آقای  روحانی در  ھمان  اوج  مانور  خود:بنده
تواند  جنسیت نمی«: در صحبتی دیگر عنوان کرد

معھ ھا در جا معیار درستی برای تصدی مسوولیت
ھا باید  گیری ھا و تصمیم سازی در تصمیم. باشد

حتی باید . ... زنان ھمانند مردان نقش ایفا کنند
امروز در برخی مشاغل مدیریتی سھمی برای 

با یک عقب ماندگی مزمن . زنان قائل شویم
تاریخی در این زمینھ مواجھیم و باید این عقب 
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در دولت تدبیر و امید در . ماندگی جبران شود
 .»رصھ مدیریت، جنسیت معیار نخواھد بودع
 

در ھمین دوره انتخابات، نماینده رضایی نیز از 
حضور زنان در مشاغل مدیریتی سطح باال در 
دولت او گفتھ و تالش برای حضور زنان در 

مندی زنان  بورس و ھمچنین اختصاص حق عائلھ
بھ خود ایشان بھ جای درج در حقوق ھمسران را 

 .ھای رضایی عنوان کرد از جملھ برنامھ
 

ھای پیشین، در  سایر کاندیداھای این دوره و دوره
 .ای نداشتند شده  این حوزه صحبت مکتوب

  ...خودتان  براحتی  می توانید  نتیجھ  بگیرید
 
  تحصیل-ب
 

 با عنوان روحانی آقای یکی دیگر از مباحثی کھ 
برابری زن و مرد بدان اشاره داشت، بحث 

کجای قانون اساسی مجوز در «: تحصیل بود
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ھا و محروم کردن  تفکیک جنسیتی در دانشگاه
 »ھا عنوان شده است؟ زنان از برخی از رشتھ

 
 روحانی و در دور نھم انتخابات  آقای پیش از

 نیز این رئیس جمھور  قبل ریاست جمھوری، 
تفکیک جنسیتی ظلم بھ زنان «: شعار را داشت

 .»ھد بودشایستھ ساالری در دولت خوا... است
 
  اجتماع-ج
 

روحانی در شعارھا و تبلیغات انتخابات آقای 
جمھوری یازدھم، بر مسألھ عدالت بھ  ریاست

ھای علمی،  معنای فرصت برابر در فعالیت
دولت «: اجتماعی و سیاسی تأکید داشت و گفت

آینده، دولتی است کھ فرصت برابری برای زنان و 
رابری در اگر زنان نقش ب. کند مردان ایجاد می

رشد اجتماعی و توسعھ دارند، پس باید دارای 
ھای برابری در کنار مردان  حقوق و فرصت

 .»باشند
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محمدباقر قالیباف نیز بیان آقای در ھمین دوره 

ای موفق است کھ بھ ظرفیت  جامعھ«: کرده بود
انسانی خود توجھ کند و از زنان در ھمھ ابعاد 

ھای  رصھزنان در ھمھ ع. جامعھ استفاده کند
 .»اجتماعی و اقتصادی و غیره حق شرکت دارند

 
شعار برابری اجتماعی زنان و مردان یکی از 
شعارھایی است کھ زنان در جامعھ امروز بھ شدت 
ًبھ دنبال احیا و اجرایی ساختن آن ھستند و مسلما 
طرح چنین مسائلی از جانب افرادی کھ قرار است 

 قابل تأمل و نیروھای اجرایی جامعھ باشند، بسیار
 .شود البتھ قابل تحقق در نظر گرفتھ می

 
 
 خدمات رفاھی و اجتماعی.2
 

 دار  بیمھ زنان خانھ-الف
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شاید بتوان اولین فردی را کھ بھ موضوع زنان 
دار و بیمھ آنھا توجھ نشان داد، آقای علی  خانھ

او در تبلیغات انتخاباتی دور نھم . الریجانی دانست
ھای  دار و خانم ھای خانھ بھ صراحت بیمھ خانم

ھای خود در  سرپرست خانوار را از جملھ برنامھ
ھا  موضوعی کھ سال. خصوص زنان بیان کرد

مسکوت ماند و در دوره گذشتھ یکی از 
موضوعاتی بود کھ بھ شدت مورد توجھ 
ًکاندیداھای مختلف قرار گرفت؛ تقریبا ھمھ 
کاندیداھا بھ این موضوع اشاره داشتھ و اجرایی 

 .دن آن را مدنظر داشتندش
 

 18محمدرضا عارف با بیان اینکھ امروز آقای 
دار داریم کھ ھیچ اطمینانی بھ  میلیون زن خانھ
  :آینده ندارند، گفت

داری را برای زنان بھ شغل تبدیل  باید خانھ «
 .»کنیم

 
  :حسن روحانی نیز عنوان کردآقای 
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ای باید بین ھمھ زنان  پوشش خدمات بیمھ «
ھ خصوص زنانی کھ سرپرستی خانواده جامعھ ب

در دولت تدبیر و . را بر عھده دارند، گسترش یابد
امید، پوشش بیمھ خدمات تأمین اجتماعی برای 
زنان برقرار خواھد شد و معیشت مردم، بھ ویژه 

 .»معیشت زنان بھبود خواھد یافت
 

البتھ وارد  قضاوت  و  داوری  نمی شویم و  فقط  
  .یغاتی اشاره کردیمبھ  ترفند ھای تبل

 
 
  ورزش-ب
 

ھا  یکی دیگر از موضوعات مورد اشاره در برنامھ
و شعارھای کاندیداھا، موضوع سالمت و ورزش 
ًبود کھ در این میان ورزش ھمگانی، خصوصا 

ھا  برای زنان یکی از محورھای دیگر صحبت
حسن روحانی با تأکید بر اینکھ باید آقای .بود
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ھ مشخص داشت برای ورزش ھمگانی برنام
  :گوید می
گویند ورزش باید از مدرسھ شروع  بعضی می «

شود اما من معتقدم کھ باید از خانھ شروع شود و 
مادرھا باید مھارت بیایند کھ چھ طور حتی بھ 
کودک دو سالھ خود برنامھ ورزشی دھند و در 

ھا  ھا با آموزش درست مھارت کنار نشاط بچھ
 .»دھا را نیز تضمین کنن سالمت آن

  
 نامزدھا و شعارھای زنانھ 

 
عارف نیز با ابراز تأسف از آقای در ھمین دوره 

متأسفانھ «: توجھی بھ مسألھ ورزش زنان گفت کم
اماکن ورزشی کھ در اختیار دختران و زنان قرار 
دارد، وضعیت مطلوبی نسبت بھ امکانات ورزشی 

 .»آقایان ندارد کھ باید بھ این بخش توجھ شود
 
 ل، ازدواج و مسکن اشتغا-ج
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ھای انتخاباتی در حوزه  یکی دیگر از کلیدواژه
جوانان، سھ موضوع اشتغال، ازدواج و مسکن 

ھا  ًتقریبا تمامی کاندیداھا در تمام دوره. آنھاست
بر این مسألھ و حل بحران اشتغال و ازدواج 

 .جوانان تأکید داشتند
 

عارف با اشاره بھ اینکھ آقای در دوره گذشتھ 
ھای  ی و تورم برای بسیاری از خانوادهگران

: ایرانی غیرقابل تحمل شده است خاطرنشان کرد
اشتغال، مسکن و ازدواج دغدغھ تمام جوانان «

 .»شده است
 

روحانی نیز بیکاری را باعث بروز مشکالت آقای 
روانی و فساد اخالقی جوانان معرفی و بر حل 

مشکل «: مشکل بیکاری تأکید کرده و گفت
 ازدواج یکی بھ 5 سبب شده است از ھر بیکاری

کن  طالق منجر شود، با رونق اقتصادی و ریشھ
پذیر  کردن بیکاری جلوگیری از این کار امکان

 .»است
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حل اولیھ خود برای حل  رضایی، با بیان راهآقای 

مشکل بیکاری در میان جوانان و حتی بھ کار 
مسألھ کسب و کارھای «: دار گفت گیری زنان خانھ

. ھای دولت من است ترین اولویت نگی از مھمخا
 میلیون خانوار کسب و کارھایی را 5من برای 

تعریف کردم؛ از بانوان گرفتھ و دانشجویانی کھ 
ھایشان  تازه فارغ التحصیل شدند، در داخل خانھ

گذاریم تا وسایل  ھایی در اختیارشان می کارگاه
 کامپیوتری، تلویزیون و برخی وسائل دیگر را کھ

شود  در سنگاپور، کره، تایوان و چین ساختھ می
 .»جا بسازند ھمین

 
  امنیت و آزادی-د
 

یکی دیگر از مسائل مرتبط با جوانان کھ 
تواند داشتھ باشد، مسألھ  آوری باالیی می رأی

شاید . امنیت و آزادی در میان نسل جوان است
ھای توجھ اجتماعی بھ زنان را  بتوان اولین زمزمھ
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جمھور منتخب   دید؛ زمانی کھ رییس76در سال 
با شعار توجھ بھ حقوق شھروندی بھ خصوص 
زنان و جوانان و آزادی توانست بیشترین رأی را 

 .کسب کند
 

حسن روحانی با اشاره بھ دو مؤلفھ آقای  92سال 
ھا، بھ نیازھای فرھنگی  انرژی و دوران انتخاب

  : نسل جوان اشاره کرده و گفت
ھا  مید جوانان ما در دانشگاهدر دولت تدبیر و ا«

از فضای آزادتری برخوردار خواھند بود، در این 
دولت از انتقال دانشجویان استقبال خواھد شد و 
عدالت، آزادی، رونق اشتغال، اقتصاد و حقوق 

 .»بایستھ برای کارگران بھ وجود خواھد آمد
  

 نامزدھا و شعارھای زنانھ 
 

آن اصرار روحانی روی آقای برخالف آنچھ کھ 
داشت، آقای سعید جلیلی در برنامھ فرھنگی خود 
بخشی با عنوان حجاب و عفاف داشت کھ در آن 
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. ابعاد مختلف موضوع بھ اجمال بررسی شده است
برنامھ دولت او درباره حجاب و عفاف آن بود کھ 

ھای قانونی کشور شناسایی شود؛  کلیھ ظرفیت
نند ما-ُسازوکارھای موجود در دو بعد ساختاری

ھا،  عدم ھماھنگی و ھمسویی در عملکرد دستگاه
عدم نظارت بر اجرای مصوبات، عدم ثبات مدیران 

 و نظری -و تبدیل وزارت کشور از ناظر بھ مجری
فقدان تعریف صحیح از کار فرھنگی، درونی -

ھا بھ  نکردن گفتمان عفاف، عدم شناسایی ظرفیت
خصوص از نوع بومی، محدود شدن بحث عفاف 

 عدم اعتقاد بھ ضرورت دو  ش بھ زنان،و پوش
رویکرد سلبی و ایجابی در مقابلھ با بدحجابی و 

 نقد و -عدم اعتقاد بھ اجرای مصوبات و قوانین
ھای جایگزین برای رفع   و برنامھ برسی شود؛

 .ھا ارائھ شود خألھا و ضعف
 
 خانواده.3
 

  نھاد خانواده-الف
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 خانواده ترین نھاد، نھاد ، مھمدرون جامعھ شرقی

ھایی کھ باید  است و مسلم است یکی از حوزه
مورد توجھ ویژه قرار گیرد، خانواده و مسائل 

وگوھای  در مناظرات و گفت. مرتبط با آن است
 سعید جلیلی آقای جمھوری، دوره گذشتھ ریاست

توجھ بھ خانواده را در کلیھ مباحث مربوط بھ 
و با در اولویت دانست ... زنان از جملھ اشتغال و

داری باید بھ عنوان یک شغل  بیان اینکھ خانھ
دار و  خانھ ھای الزم از زنان مطرح شود بھ حمایت

شاغل برای اجرای بھتر نقش مادری اشاره کرد و 
ای مدون خبر داد کھ در آن بحث  از برنامھ

دورکاری زنان و ترویج مشاغل خانگی و نقش 
اما .زنان در اقتصاد مقاومتی مطرح شده است

حسن روحانی با اشاره بھ جایگاه خانواده ای آق
  : گفت

در برنامھ دولت تدبیر و امید، تقویت نھاد «
خانواده و افزایش رضایتمندی در زندگی خانواده 
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را بھ عنوان یک اصل مورد توجھ قرار خواھیم 
 .»داد
 
  طالق-ب
 

یکی از معضالت امروز کشور، طالق و آمار 
فرادی کھ در از جملھ ا. کننده آن است نگران

تبلیغات ریاست جمھوری خود بھ این مسألھ توجھ 
او با اشاره بھ . حسن روحانی بودآقای نشان داد، 

  :ناتوانی الیحھ حمایت از خانواده گفت
زنانی کھ بھ دلیل طالق از ھمسران خود جدا  «
شوند، باید سھمی از ثروت آن خانواده داشتھ  می

رای حمایت در دولت آینده لوایح خاصی ب. باشند
  . »شود از زنان تدوین و بھ مجلس ارائھ می

او در ادامھ تبلیغات نیز بھ حضور و فعالیت سایر 
در بحث طالق و «: نھادھا اشاره کرده و گفت

اعتیاد نیز باید نھادھای خیریھ فعال شوند و 
مشارکت . مشکالت ناشی از طالق را کاھش دھند

www.takbook.com



 

 303 

ت محدود مردم نباید فقط بھ راھپیمایی و انتخابا
 .»شود

 
 ھا تغییر نگرش.4
 

  فقھ و قانون-الف
 

اسالمی بودن نظام بھ این معناست کھ ریشھ و 
مبنای احکام و قوانین بر اساس اصول اسالمی بنا 
شده است؛ از این رو داعیھ تغییر در ھر یک از 

لذا کمتر . قوانین، بھ معنای تغییر در احکام است
ب بھ موضوع ھای پس از انقال کاندیدایی طی سال

ھا و مراجع توجھ نشان  تغییر نگرش فقھی حوزه
اما در این میان، بودند افرادی کھ این . داده است

 .موضوع را نیز مطرح کردند
 

حسن روحانی در تبلیغات خود با بیان اینکھ آقای 
زنان جامعھ ما مانند مردان دارای حقوق «
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اجتماعی ھستند، کسی بھ نام اسالم، حقوق زنان 
  : ، گفت»را تضییع نکندما 
دولت آینده معتقد است کھ فقھ اسالمی در شرایط «

امروز از سوی حوزه علمیھ نیاز بھ بازنگری 
کنیم کھ بھ  ھای علمیھ تقاضا می دارد و ما از حوزه

 .»اصل زمان و مکان توجھ بیشتری بکنند
 

ھای دولت خود را  او در جایی دیگر برنامھ
  : گونھ تشریح کرد این

راه نجات کشور را اجرای قانون اساسی من «
دانم و فصل سوم این قانون کھ حقوق ملت در  می

آن آمده را تدوین و بھ صورت الیحھ بھ مجلس 
خواھم فرستاد و بھ صورت قانون تقدیم ملت 

کنیم چرا کھ در حقوق شھروندی زن و مرد  می
 .»یکسان و ھمھ اقوام با ھم برابر ھستند

 
 ی زنانای برا  وزارتخانھ-ب
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موضوع حضور زنان در کابینھ از شعارھای 
آقای . ھمیشگی کاندیداھای ریاست جمھوری بود

  :الریجانی در شعارھای خود گفتھ بود
در دولت امید زنان مانند مردان در ھمھ سطوح  «
 .»توانند در قوه اجرائیھ حضور داشتھ باشند می
 

عملی شدن این موضوع در دولت دھم بود؛ اما 
ی کھ بعد از حضور یک زن بھ عنوان ا مسألھ

  آقای وزیر، در کابینھ دوران ریاست جمھوری
نژاد مورد توجھ قرار گرفت،  محمود احمدی

در این . چگونگی استمرار این راه باز شده بود
میان برخی از وزارت بانوان سخن گفتند و برخی 

 .ای برای زنان اندیشیدند بھ مرکزی فراقوه
  

  زنانھ نامزدھا و شعارھای
 

ھای خود بھ  حسن روحانی در صحبتآقای 
بازگرداندن حقوق ضایع شده زنان در دولتش 

  :اشاره کرده و گفت
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تشکیل وزارت امور بانوان را در دولت تدبیر و  «
بینی کردیم تا حقوق ضایع شده زنان را  امید پیش

 .»بھ آنھا برگردانیم
  

سعید جلیلی نیز برای جلوگیری از موازی آقای 
ای در این مسألھ  اری و برخوردھای سلیقھک

ای با ھمکاری قوای  پیشنھاد مرکزی فراقوه
سازی و ھماھنگی  گانھ داد کھ بھ رصد، تصمیم سھ

 .پردازد مسائل زنان می
 

گیری سازمانی بھ  آقای محسن رضایی ھم از شکل
نام احیای حقوق زنان خبر داد کھ در آن بھ نقش 

ایت موازین شرعی زنان در مدیریت خانواده، رع
ھا و پرھیز از ھرگونھ ناھنجاری در  در معاشرت

ھای  ھای اجتماعی، اھمیت دادن بھ مھارت محیط
ھای معنوی، حفظ شئون زنان در  زندگی و پاداش

 .شود بستر جامعھ، توجھ می
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محمدرضا عارف نیز از ارتقاء مرکز امور آقای 
 .زنان بھ معاونت زنان یا وزارت زنان گفتھ بود

 
  حضور اجتماعی-ج
 

ھا بھ   حضور اجتماعی زنان در تمام عرصھ
یکی  از مھم ترین  عنوان نیمی از جامعھ 

پیشرفت ھای  فرھنگی است کھ  در  ھر  جامعھ 
  .ایی باید  در  نظر  گرفتھ شود

حتی  اکنون  کشور  عربستان  با  سرعت عجیبی  
ن  و  قابل  تاملی  تمام  موانع  قبلی  در  راه  بانوا

را  برداشتھ  و  روز  بروز  بھ  زنان  کشورش  
  .امتیازات بیشتری  می دھد

  
ھای   بھ ھمین خاطر بود کھ از ھمان آغازین دوره

انتخابات ریاست جمھوری، توجھ بھ زنان یکی از 
بھ عنوان نمونھ . شعارھای کاندیداھا قرار گرفت

زاده بھ  ، آقای صادق قطب58در انتخابات سال 
استفاده از « از کاندیداھا شعار خود را عنوان یکی
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نیروی زنان معتقد و مؤمن بھ انقالب و اسالم در 
ھای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در  فعالیت

 .عنوان کرد» ھا و سطوح کلیھ زمینھ
 

: صادق طباطبائی نیز در ھمان دوره گفتآقای 
استفاده کامل از نیروی زنان و مردان رفاه «

مین منافع و ارتقاء سطح اجتماعی در جھت تأ
زندگی کارگران و کشاورزان زحمتکشان و تغییر 

امان با امپریالیسم و  سیستم آموزشی و مبارزه بی
ھای من  ترین برنامھ صھیونیسم و نژادپرستی مھم

 .»است
 

این حضور اجتماعی در ھیاھوی دوران اصالحات 
 علی الریجانی در  آقای بھ قدری مھم بود کھ حتی

انتخاباتی دور نھم ریاست جمھوری، تبلیغات 
شیرین عبادی را بھ عنوان افتخار ملی معرفی 

 !کرد
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محمدرضا عارف آقای در دوره اخیر انتخابات نیز 
  : ھای جامعھ زنان گفت با اشاره بھ توانایی

ًھای زیادی دارند تقریبا  زنان ایران پتانسیل«
ھا در اختیار بانوان  شصت درصد ظرفیت دانشگاه

شود و عدم  ما از این ظرفیت استفاده نمیاست ا
ھای بالقوه زنان، ظلم بھ کشور  استفاده از ظرفیت

زنان باید در مناسبات سیاسی ـ اجتماعی . است
در شعار . تر داشتھ باشند کشور مشارکت جدی

کنیم ولی در عمل تا رسیدن بھ  زنان را تکریم می
مرحلھ احقاق حقوق زنان فاصلھ زیادی داریم، 

ای برای انتخاب  یت و اھلیت حرفھصالح
 .»کارگزاران اصالت دارد

 
  گشت ارشاد-د
 

ترین مباحثی کھ در دو دوره  شاید یکی از پرچالش
اخیر انتخابات و بنابر شرایط اجتماعی مورد توجھ 
ویژه بسیاری از کاندیداھا قرار گرفتھ، موضوع 

 .گشت ارشاد است
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است مھدی کروبی، کاندیدای انتخابات ریآقای 

اکثر ایرانیان «: جمھوری دھم، در این زمینھ گفت
با قانون اجباری حجاب موافق ھستند و نیازی بھ 

 .»گشت نیست
 

طرح «میرحسین موسوی با بیان اینکھ آقای 
کننده نظرھا و  تواند تأمین امینت اجتماعی نمی

» اھداف حکومت ایران باشد و اثرات منفی دارد
  :گفت

ھا بیاوریم  تمام خیاباناگر گشت ارشاد را در  «
در صورت . توانیم جلوی بدحجابی را بگیریم نمی

 .»کنم آوری می پیروزی گشت ارشاد را جمع
البتھ  دوباره  تکرار  می کنم  کھ  وارد  بحث   

داوری  و  قضاوت  نمی  شویم  و  فقط  این  
مطالب  را  بعنوان  ترفندھای  تبلیغاتی  مورد  

  .....یمبازنگری  قرار  می دھ
 

 نامزدھا و شعارھای زنانھ 
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  :موسوی در جایی دیگر گفتھ بودآقای 

ھا پرداختھ  حرف من این است کھ اگر بھ ریشھ «
ھای درستی داشتھ باشیم آن  گذاری شود و سیاست

ھا بفرستید بھ  موقع اگر ماشینی ھم بھ خیابان
گردد نھ اینکھ بخواھد خانمی را  دنبال اوباش می
کند، این رفتارھا بھ ضرر کشور از شوھرش جدا 

متأسفانھ ما مشکالت را در ریشھ . و اسالم است
در . کنیم کنیم و بعد این چنین برخورد می حل نمی

حدی کھ در حیطھ اختیارات من است با مسألھ 
ًھای ارشاد مخالف ھستم و قطعا آن را  گشت

کنم ھمھ نیروھای  پیگیری خواھم کرد و فکر می
 اگر ببیند طرحی وجود دارد مسلح و فکور جامعھ

آورد موافق  کھ جرم خیزی را در جامعھ پایین می
آن خواھم بود و من یقین دارم کھ ھمین خواھر 

ھا  حل بسیجی کھ این بحث را مطرح کرد با این راه
ھای مکانیکی و  حل بیشتر موافق است تا با راه

 .»برخوردھای ماشینی
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 در حسن روحانی نیز بیشترین صحبت راآقای 
مورد گشت ارشاد داشت؛ او با اشاره بھ اینکھ 

زنان ما، دختران ما عفت را در زندگی «
شناسند، آن قدر بھ خاطر مسائل جزئی مزاحم  می

  :گفت» دختران ما نشوید
شود با نیروی پلیس مشکالت فرھنگی را  نمی «

کنم دختران احساس امنیت  کاری می. ...حل کرد
نام و نشان از  بینخواھم گذاشت مأموری . کنند

دختران جامعھ خود حافظ حجاب . کسی سؤال کند
 .»و عفاف ھستند

 
  : او در یکی دیگر از تبلیغات خود گفتھ بود

البتھ کھ اخالق را باید ارتقاء دھیم اما با «
ما باید آگاھی نسل جوان . شود مأموران ویژه نمی

قدر در زندگی مردم نباید دخالت  این. را باال ببریم
کار . شود  ارتقای اخالقی با چادر درست نمیکنیم

 .»فرھنگی را باید بھ صاحبان فرھنگ سپرد
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روحانی عالوه بر گشت ارشاد بھ بحث ماھواره 
  : نیز پرداختھ و گفت

ما فکر کردیم اگر در بحث ماھواره چند دیش را «
شود، ما باید خودمان را  جمع کنیم، مسائل حل می

ھای درستی  برنامھبا مسائل روز منطبق کنیم و 
 .»در این زمینھ داشتھ باشیم

 
ھای  ذکر آن است کھ با توجھ بھ بررسی نکتھ قابل

ھای  رسد گسترش شبکھ گرفتھ، بھ نظر می صورت
مجازی و اینترنت یکی از عوامل دسترسی و 

تر مطالب بود و این امکان در  جستجوی راحت
ھای گذشتھ چندان وجود نداشت و لذا  مورد دوره

سی زیادی بھ نکات دقیق شعارھا و دستر
ھا وجود نداشت،  ھای انتخاباتی آن دوره برنامھ

کھ بنابر حافظھ تاریخی موجود، بھ نظر  ضمن آن
رسد موارد مورد بررسی پیش از دوره  می

ً، بھ اقتضای شرایط اصوال 76اصالحات و سال 
ھای سیاسی و اجتماعی با  مطرح نبود و اولویت

  .موارد دیگری بود
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چگونھ  می توان  با افرادی  کھ  :خبرنگار -12
در  انتخابات شرکت  نمی کنند طوری  رابطھ  

   سازنده  ایجاد  کرد؟
  

بعضی  ھا  می  گویند  کھ  مبارزه  منفی  باید  
پاسخ  . کرد  و  در  انتخابات  نباید  شرکت  کرد

  شما نسبت  بھ  این  طرز  فکر  چیست؟

www.takbook.com



 

 315 

م  کھ  تعرف  کالسیک  برای  می  دانی:  بنده
  .مبارزه  منفی  بھ  صورت  زیر است

ای از نافرمانی مدنی  مبارزه منفی شیوه
پرھیز است کھ در آن انجام ندادن یک  خشونت

 .شود سری از کارھا روش مبارزه می
 

مثال برای مبارزه منفی با حکومتی ، ھمکاری 
، )اداری، حقوقی، مالی، نظامی، پژوھشی(نکردن 

ھای ،  ک نکردن، شرکت نکردن در راھپیماییکم
پسند، رابطھ  پیروی نکردن از ھنجارھای حکومت

ھای دولتی، تماشا  برقرار نکردن با سازمان
ھای  نکردن تلویزیون دولتی، نپذیرفتن پست

دولتی، شرکت نکردن در انتخابات، نخریدن 
ھا، و  کاالھای بخصوص، نگذاشتن پول در بانک

  .شوند ارزه میھای مب از راه... 
خوب  پس  ھمانطوریکھ  بھ زبان  آوردیم 
نافرمانی مدنی روشی برای اعتراض بھ 

باشد کھ بھ صورت  ھا می سیاستھای حکومت
 .پرھیز باشد خشونت
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این روش در جنبشی بھ رھبری ماھاتما گاندی 
برای استقالل ھند از امپراتوری بریتانیا استفاده 

ضد نژادپرستی ھمچنین این شیوه در جنبش . شد
در آفریقای جنوبی، جنبش حقوق مدنی آمریکا و 

ھای صلح طلب مورد استفاده قرار  جنبش
اعتنایی بھ قوانین  دراین روش با بی. است گرفتھ

حکومتی، سعی در تضعیف قابلیت اجرای قانون 
ھای قدرت ھر حکومتی  ترین پایھ کھ یکی از مھم

  .شود است می
نین  مشخصی  را  در  این  رابطھ  گاندی  قوا

  .تعیین  کرده است
 :قوانین ماھاتما گاندی

 
یک فرد عضو مقاومت ھرگز عصبانی )1

 .شود نمی
 .برد او از عصبانیت مخالفش رنج می)2
اگر یکی از مخالفان یکی از اعضا را ترور )3

گیرد ولی ھرگز بھ خاطر ترس  کند، او انتقام نمی
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ھای  از مجازات توسط دشمنش تسلیم خواستھ
 .شود دشمنش نمی

اگر مأمورین حکومتی بخواھند فردی از گروه )4
مقاومت را دستگیر کنند او خودرا داوطلبانھ 

 .کند تسلیم می
اگر یک عضو مقاومت امانتدار اموال کسی )5

است کھ حکومت قصد ضبط آن را دارد باید تا پای 
  .جان برای حفظ آن مال تالش کند

  واقعا  کسی  خوب  حال  از  شما می  پرسم  آیا
ھست  کھ ابتدا  معنی  مقاومت  منفی  را  بداند و 

بعد  آن  را  نسبت  بھ  انتخابات  کشورش  کھ  در  
آینده  فرزندانمان  در  آن باید  زندگی  کنند بی  

  اھمیت  باشد؟
می دانید  آیا  خود  گاندی  از  چھ  کسی در  

  رابطھ  با  مبارزه  منفی  الھام  گرفتھ  است؟
مگر  خود گاندی  بنیان گذار  مبارزه  : خبرنگار

  منفی  نیست؟
  خیر  :  بنده
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پس  گاندی  از  کسی  دیگر  این  : خبرنگار
  مبارزه  منفی  را  الھام  گرفتھ  است؟

  بلھ:  بنده 
  خوب  او  چھ  کسی  بوده  است؟:  خبرنگار

 Henry: بھ انگلیسی(ھنری دیوید ثورو  :بنده 
David Thoreau) ( مھ ۶ – ١٨١٧ژوئیھ 

فیلسوف آنارشیست آمریکایی بود کھ ) ١٨۶٢
ھایش بھ نام والدن  بیشتر برای یکی از کتاب

پرداز نافرمانی مدنی و  او نظریھ. است شناختھ شده
ھای نظریھ تعالی و عشق  ترین چھره یکی از مھم

بھ بدویت، سراسر زندگی کوتاھش را در 
شھرت وی  .کونکورد در ایالت ماساچوست گذراند

کھ البتھ پس از حیات وی اتفاق افتاد بھ دلیل مقالھ 
ھایی چون ماھاتما  شخصیت. نافرمانی مدنی اوست

گاندی، مارتین لوتر کینگ و لئون تولستوی تحت 
 .اند تأثیر این مقالھ قرار گرفتھ

 
ٔوی عقیده توماس جفرسون را در مورد حکومت 

 :قبول داشت
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  .حکومت کندآن حکومتی بھتر است کھ کمتر 

  
پس  بدست  گرفتن  امور  کشور  توسط  خود  
مردم  کھ  مسلما  نمایندگان  از  دل  مردم  بیرون  

تر  است  اول  یک  ھمی آیند  مشخص  می شود  ب
چیز  را کامل  بدانیم بعد  در  رابطھ  با  آن  با  

  .قاطعیت  صحبت  کنیم
  

  بگذارید از  طرف  خودم یک  مسالھ ای را مطرح
کنم  و  خودم  ھم  مسئولیت  این  گفتھ  را  عھده 

  .دار  می شوم
بھ  نظر  من  در  ھر انتخاباتی  سھ  دستھ  مردم  
از  کشور  مان  وجود  دارند  کھ  رای  ھر  یک  
با  دیگری برابر  بوده  و  رای ھیچ کس   بر  

 می  خواد  یک  -رای  دیگری  برتری ندارد 
 سالمند  یک  بی  سواد  یا  جوان  باشد  یا  یک 

یک دانشمند  و  حتی  یک رئیس  جمھور  و یک 
  .کارگر و کارمند بسیار  ساده
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گروه  اول  گروھی  ھستند  کھ  حکومت را  بھ  
خوب  این  گروه باید  .طور  کامل  قبول  دارند 

اعتقاد  داشتھ  باشند  کھ  نمایندگان  بھ  دو  دستھ  
ی شوند  و  باید  در  خوب  و  عالی تقسیم  م

انتخابات  شرکت  کنند  تا  مطمئن  باشند کھ  افراد  
عالی  بر  سر  کار  بیایند  و  مبادا  افراد  عالی  
بخاطر  اھمال  انتخاب  کنندگان  کنار  گذاشتھ  

مسلما  این  افراد  باید  عواقب  نادیده  .  شوند
  شدن  افراد  عالی  را  در  انتخابات  و  کنار

گذاشتھ  شدن  آنھا  را  کامال  بھ  صورت  یک  
وظیفھ شرعی  و  مدنی  درک  کنند و  حتی  رای  

 شاید  فرد  -ندادن  یک  نفر نیز  قابل قبول نیست 
اصلح  فقط  بھ خاطر  یک  رای  از  نقشی  کھ  
می تواند  در آینده  کشور  ایفا  کند  کنار  گذاشتھ  

  .شود
  )گروه  دوم
م  دستھ ایی ھستند  کھ دولت  را  با  گروه  دو

شک  نگاه  می کنند  و  آن را  بطور کامل  باور  
ندارند  اما  احساس  می کنند  کھ  در  این  دوره  
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افرادی برای نمایندگی  شرکت  کرده اند کھ  
نمی ( بعضی  از  آنھا انسان ھای  خوبی  ھستند  

و  دستھ  دیگر  اصال  خوب  )  گویم  عالی 
  پس  در  این  صورت  این  افراد  -نیستند 

موظفند  بنا  بر ھمین  شناختی  کھ  دارند  از  
بھ  عنوان  )  بقول خودشان بد ( ورود  افراد  

نماینده  مردم  بھ  آن  کرسی  و  مقام  جلوگیری  
کننند و  بھتر  است  افرادی  آن  سمت  را  بدست  

 البتھ  باز ھم  (گیرند  کھ  افرادی  خوبی  ھستند 
این جا  دیدگاه  انسان ھا  مسلما  برای  تعیین  

  )خوب  و  بد  کامال تفاوت  دارد
حتی  در  این  گروه  ممکن است  کسی افردی  از  
بستگان و  آشنایان  خود  را  کھ  می شناسد مد  
نظر  داشتھ  باشد  کھ  در  این  صورت  چون  

 می شناسد  شخص  کاندید  را  بھتر  از  ھمھ 
برایش  خوب  یا  بد  بودن کاندید  بیشتر  معنا  

  .پیدا  می کند
  

  )سوم 
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این  گروه  بر  این  باورند  کھ  ھمھ  مسئولین  
فاسد  ھستند  و  افراد  کاندید ھمھ  با  قصد ھای  
مادی  و  غیر  انسانی می  خواھند کنترل  امور  

  .رابدست  بگیرند
حتما  افراد  جامعھ  می خوب در  این  حالت  ھم  

توانند  کاندید ھا  را  بھ  دو  گروه  بد  و  بدتر  
تقسیم  کنند  و  از  این  روست  کھ  وظیفھ  
آنھاست  تا  از ورود  افراد  بدتر  بھ آن  مقام  
جلوگیری  کنند  و  بین  بد  و بدتر  در  واقع  بد  

  .  را  انخاب  کنند
 فراد  اد  کھ  حتما نتیجھ  گیری  کل این  می شو

یک  جامعھ  باید  نسبت  بھ  انتخاب ھایشان  
حتما  حساس  باشند  و  بھ ھر صورت  بھتر  از  
در  سرنوشت  کشورشان  وارد  شده  و در  

  .انتخابات  شرکت  کنند
  

ممکن  است  این  صحبت ھای  شما  : خبرنگار
  این  فکر را  القا  کند  کھ  شما  از  مسئولین  حال

بھ  ھر  نحوی  تامین شده اید  تا  برای  انتخابات  
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و  شرکت  گسترده  مردم تبلیغ  کنید  و  شما  در  
واقع  یک  مامور  دولتی  ھستید  تا  قدرت  دولت  

  .را  در  کشور  محک تر  کنید
من  کھ نمی  توان  جلوی  طرز  تفکر  مردم  : بنده

 من  است  را  بگیرم  و  بخواھم  آنچھ  در  ذھن 
  ولی  از  طرفی  ھم  -را  باور  داشتھ  باشند  

فکر  کنم  ھمین  افراد  مختارانھ  بھ  من  اجازه  
می دھند  تا  با آزادی  بیان  افکار  خود  را  بیان  
کنم  مسلما  بازھم  بنا  بر  ھمان  الگویی کھ  
خدمتتان  عرض  کردم  از  طرف  مردم  جزو  

  .را می گیرمھمان  سھ  دستھ ق
یا  آدم  خوبی ھستم  کھ  برا ی کشورش  
دلسوزی  می کند  و  آینده  مردم و  بچھ ھی  این  

  .کشور  برایش  ارزش  دارد
یا یک  آدمی  ھستم  کھ  ھم  خوبی  ه  و  ھم  
بدی  ھا  را  در  خود  دارم  و  بادی  از  بین  

 خوب  و  بد  را  تشخیص -صحبت  ھای  من  
  . خوب ھا  را  انتخاب کنندداده  و
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ویا  اصال  بنده  مزدور  ھستم  و  آدم  بدی  ھستم  
و  در  جھت  فریب  مردم این  صحبت ھا  را  می 

  .کنم
بھ  ھر  صورت  ھر  کسی  اختیار  خودش  را  
دارد  و می تواند کامال  آزادنھ  تصمیم  بگیرد  و  
بھتر  است  قبل  از  تصمیم  با چند  متخصص  
نیز  مشورت  کند  بھ  فرمایش  کتاب  قرآن  مجید 

:  

َالذین یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ۚ أولئك الذین  َ َ ْ َ َِ ِ ِ َِّ ََّٰ ُ ُ ُ َُ ََ َ َ َْ َْ ِ َّ َ َ ْ

ِھداھم هللا ۖ وأولئك ھم أولو األلباب َِ ْ َ ْ ُ ُ ُْ ُ َُ َ ََٰ َ ُ َّ ُ 

 
آن بندگانی کھ سخن بشنوند و بھ نیکوتر آن ((

بھ لطف (خدا آنھا را عمل کنند، آنان ھستند کھ 
ھدایت فرموده و ھم آنان بھ حقیقت ) خاص خود

  )) .خردمندان عالمند
  :و  در  جای  دیگر  داریم

ُفبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ُ َُ ََ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ َِ َّ َ ََ ْ ْ ِ ِ َِ َّ ِّ 
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 یا   ھمھ سخنان  بھ  کھ  باد بر بندگانی بشارت((
  گوش)   و گمراه  ازھادی اعم(،   ھمگان سخن

  .))گزینند  را بر می  آنھا فراداده و نیکوترین
  

پس  الزم  می  بینیم  کھ  اندکی  در  رابطھ  با  
مشورت د رھر  امری  اندکی  تامل  کنیم  و  

  .اھمیت  مشاوره  و  متخصص را  پررسی  کنیم
  
  
  
  
  
  
  
 

نقش  رای  اولی  ھا  در  این  : خبرنگار - 13
   چقدر  اھمیت دارد؟حوزه  انتخاباتی

 .؟و برنامھ خاصی باید  برای  آنھا  در نظر  گرفت
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انسان ھا ھمواره در زندگی با بحثی بھ نام : بنده
انتخاب مواجھ ھستند کھ برخی از این انتخاب ھا 

 . نقشی تاثیر گذار در آینده آنان دارد
کشور  ما بھ عنوان یکی از کشورھایی کھ  

در    ر  خود  می  بیندبیشترین  انتخابات  را  د
 4بین   کشورھای جھان مطرح است ، با بیش از 

انتخابات در حوزه مدیریتی، فرصت بسیار 
ارزشمندی برای دخالت مردم در سرنوشت خود 

 . ایجاد کرده است
یکی از این انتخاب ھا در زندگی امروزی، گزینش 
مدیران و روسای کشورھا است کھ کسی نمی 

انکار کند زیرا در صورتی کھ تواند اھمیت آن را 
انتخاب درستی انجام نگیرد، در نحوه مدیریت 

 .کشوری تاثیری بسیار منفی خواھد گذاشت
برگزاری انتخابات ریاست جمھوری و شوراھای 

 انتخابات محلھ - انتخابات  مجلس -شھر و روستا 
ھا و  حتی  انتخابات  تعیین کننده  در  اداره ھا  و  

 . مدارس
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 نقش رئیس جمھوری و نمایندگان بدون شک
مجلس بھ عنوان عالی ترین مقام ھای اجرایی و 
قانون گذاری کشور بر کسی پوشیده نیست و 
گزینش آنھا نیز از جملھ مھمترین انتخاب ھای 

 . یک شھروند است
بی تفاوتی نسبت بھ انتخاب مدیران و عدم شرکت 
در انتخابات، نوعی سھل انگاری در رقم زدن 

 . آینده کشور استسرنوشت
ھای  بدون تردید، برای پیشبرد سریع برنامھ

،  ، فرھنگی ، بھداشتی ، عمرانی ، اقتصادی اجتماعی
آموزشی و سایر امور رفاھی در کشور، وجود 
قانون گذاران مجلس  بسیار ضروری و تسھیل 

 . کننده امور است
در این میان نقش و جایگاه رای اولی ھا را نمی 

 18رد؛ زیرا حضور این نوجوانان توان انکار ک
سالھ تاثیر بسیار شگرفی در گرم شدن فضای 

 .انتخاباتی دارد
بھ طور قطع نخستین حضور در انتخابات برای 
این قشر نوجوان تجربھ ای بسیار جذاب خواھد 
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بود و خاطره ای بھ یادماندنی برای آنان بھ یادگار 
 .خواھد گذاشت

وئید  روی  چھ  می توانید  دقیق  بگ: خبرنگار 
  گروھی می خواھید تکیھ  کنید؟

  
حضور رای اولی ھا در انتخابات در واقع : بنده

سلیقھ و نظر کسانی را کھ در مرز نوجوانی و 
 .جوانی ھستند نمایندگی می کند

در صورت شرکت رای اولی ھا در انتخابات، رای 
آوری فردی یا افرادی کھ بھ عنوان رئیس جمھور 

 می شوند، از جامعیت بیشتری یا شورا انتخاب
 .برخوردار خواھد بود

با بیان اینکھ انتخاب شده ھا، سمبل و نماینده 
طیف وسیعی از جامعھ از جملھ نوجوانان ھستند 
و از جھت دیگر، ھنگامی کھ بھ نوجوانان و 
کسانی کھ در آستانھ جوانی ھستند، فرصت 
انتخاب می دھیم، در واقع بھ آنھا شخصیت داده 

 .ایم
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حضور رای اولی ھا، یک تمرین عملی و فرصتی 
است تا این نسل فعال و باانگیزه، در فعالیت ھای 

 .سیاسی اجتماعی حضور بھتری داشتھ باشند
وجود و حضور رای : فعالین سیاسی می گویند 

اولی ھا در انتخابات، باعث ایجاد شور و نشاط 
بیشتر در جامعھ می شود و انتخابات پشتوانھ 

 . پیدا می کندقوی تری
با چنین حضوری، ھمگامی و ھمبستگی ملی، 

  .تجلی بھتری می یابد 
 انتخابات باشکوه، بیانگر قدرت ملی و اعتماد 

 .ملت است 
اطالع رسانی و تبلیغ صحیح رسانھ ھای جمعی 
برای ایجاد رغبت در مردم برای شرکت در 

رسانھ ھا باید : انتخابات مھم است  وباید  گفت
ختلف انتخابات را موشکافی و نقشی جنبھ ھای م

را کھ منتخبان ملت، در سرنوشت کشور دارند 
 .برای مردم تبیین کنند

بررسی صالحیت کاندیداھا طبق قانون و پرھیز از 
رد صالحیت ھای سلیقھ ای را در انگیزه رای 
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اولی ھا برای شرکت در انتخابات موثر است و 
ند در باید کاری کرد کھ رای اولی ھا احساس کن

میان کاندیداھا، کسانی وجود دارند کھ نظرات و 
 .دیدگاه ھای آنان را نمایندگی کنند

 
حضور رای اولی ھا در انتخابات، دروازه ** 

  ......ورود آنان بھ مشارکت ھای اجتماعی است 
 

حضور رای اولی ھا برای اولین بار در انتخابات، 
دروازه ورود آنھا بھ مشارکت اجتماعی بھ طور 

 اجتماعی بھ طور عام -خاص و مشارکت سیاسی
 .  این حضور اھمیت زیادی دارد-است؛ بنابراین 

        از زاویھ دید برخی نظریھ ھای جامعھ 
شناسی، این انتخابات سیاسی افراد، ریشھ در 
تجارب سیاسی آنھا از جملھ رفتار رای دادن آنھا 

 .دارد کھ بسیار مھم است
 اولی ھا در انتخابات،       میزان مشارکت رای

نشان دھنده میزان مسئولیت پذیری آنھا در امور 
 .عمومی و فضای ھمگانی است
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        مسئولیت پذیری افراد رای اولی و کسب 
تجربھ، در رفتار سیاسی آینده آنھا تاثیر گذار 

 .است
        نیاز است کھ ستاد ھای انتخاباتی  در  ھر  

سیاسی رای اولی ھا حوزه  اھمیت اولین مشارکت 
  .را مورد تجزیھ و تحلیل قرار دھند

حتی  بنده  گروه  خاصی  برای  تحقیق و  تفحص  
از  میان  جوانان  و  در  یافت  آرزو ھای  آنان  
و  تعیین  احتیاجات  جوانان را  بھ  عنوان  یک  
گروه  مکمل  الزم  الزم  و  نمره ایی مثبت  برای  

 .ابات  می دانماخذ  برتری  در  انتخ
 رسانھ ھا و مطبوعاتی کھ  مربوط  بھ  ھر  ستاد  
انتخاباتی  است  باید پیامدھا و عواقب عدم 
مشارکت سیاسی در انتخابات را از زاویھ فرھنگی 
و سیاسی بھ مردم و نوجوانان رای اولی گوشزد 

 .کنند
باید  بھ  ستادی  آفرین  گفت  کھ  این  ستاد می  

ایی مانند مدرسھ مورد ابعاد تواند در  نھادھ
مختلف این مسئولیت پذیری و مشارکت سیاسی 
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مورد بحث قرار داده  و باعث تشویق نوجوانان 
 .رای اولی شود

 نھاد خانواده در نکتھ  مھم  ھدف  قرار دادن 
 احساس  با  ایجاد - استمورد رای دھندگان

می  توان  بھ  قول  معروف  با  یک  مسئولیت 
  .نشان  زدتیر  چند  

 خانواده ھا سعی کنند با ایجاد فضایی مناسب، اگر 
زمینھ آزادی انتخاب را برای نوجوانان رای اولی 

 مسلما  شور  جوانان  برای  انتخابات  -فراھم کنند
بیشتر  خواھد بود  و  این  مسالھ  باید  یکی  از  

 .اھداف  اصلی  ستادھای  انتخاباتی  باشد
 احساس مسئولیت نھادھای بھ نظر می رسد      

جامعھ پذیری از نظر سیاسی می تواند بھ تشویق 
 .رای دھندگان کمک کند

بھرحال، باید اذعان کرد کھ حضور رای اولی ھا 
در پای صندوق ھای رای، بھ نوعی مھیج کننده 
فضای حاکم بر انتخابات و مشوقی برای حضور 

  دیگر اقشار جامعھ خواھد بود
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ھا  ھا و حزب نتخابات، بین رنگدر میان ھیاھوی ا

ھا و شلوغی و ھمھمھ رأی  و شعارھا، میان تنش
ترند،  ای پرشورتر ھستند، پررنگ دھندگان؛ عده

تر  شان چاق شعار و صدایشان بلندتر است، نفس
کسانی کھ با شور و نشاط بیشتری در این . است

جوانانی کھ بھ تازگی بھ سن . کنند امر شرکت می
ند و برای اولین بار رأی و ا قانونی رسیده

ای کھ با  شود، عده نظرشان مورد اھمیت واقع می
ھیجان، اولین تأثیر خود را بر سرنوشت کشور 

" ھا  رأی اولی"گذارند اینھا ھمان بھ اصطالح  می
 .ھستند

  
 و بھ گفت و گو با بروید ھای رأی  پای صندوقب

نشیند تا انتخابات را از دید رأی باین جوانان 
ھایی کھ  رأی اولی. دیھا بھ قلم تحریر در آور اولی

برخی برگرفتھ از . ھرکدام دیدگاه خود را دارند
تفکر، برخی بھ تقلید از والدین و اطرافیان و 
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برخی نیز دستخوش شعارھا و جو انتخابات 
 .دھند ھای جالبی بھ سؤاالت می اند و پاسخ شده

 
 جوان رای اولی در خصوص انتخابات یک 

خوشحالم نقشی در بھبود اوضاع کشور : میگوید
دھم کھ  ًمطمئنا بھ کسی رأی می. داشتھ باشم

.  بھتر عمل کندنمایندگی مجلس بتواند بھ وظایف 
توانم بھ  دھم و می از این کھ اولین رای را می
ام عمل کنم و از  عنوان یک ایرانی بھ وظیفھ

ام حمایت کنم خوشحال  کاندیدای مورد عالقھ
 .ھستم

 
ھایی کھ داده است عمل کند،   باید بھ وعدهده نماین
ھای دروغین ندھد و اختالس، رانت خواری  وعده

 .و اختالف طبقاتی را در کشور کم کند
 

وقتی  از  یک  رای  اولی  بپرسید کھ مالکش  در  
 در پاسخ بھ این پرسش کھ انتخابات  چیست 

مالکش برای رای دادن بھ کاندیداھای شورای 
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بر اساس لیست ھای : می گویدشھر چیست، 
منتشر شده و کسانی کھ شناختی از آنھا داشتم و 

توانند بھتر این وظایف را  کردم کھ می تصور می
 باید صدای مردم منتخبان . انجام دھند، رأی دادم
 . برسانندمردم را بھ مسئوالن 

 
منتخبان : ممکن است یک  رای  اولی  بگوید

 حضور دارند و فراموش نکنند کھ چرا در شورا
این حداقل کاری است کھ . شان چیست وظیفھ

ھای  توانند انجام دھند تا خواستھ نمایندگان می
 . برسانند......مردم را بھ مجلس و 

  
ھدفم از رای دادن این : گوید رأی اولی دیگری می

است کھ وضعیت کشور را تغییر دھم و برای تغییر 
 .ام آمده

ه مردم  در  ھر  نمایند انتظار دارم کسی کھ 
شود تورم را بیشتر کاھش   میسطحی  می شود  

دھد، بازار کار را رونق بخشد و بتواند چرخ 
 .اقتصاد را ھمچنان بچرخاند
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 رسیدگی بھ وضع مردم انتظارم از منتخبان 

امید وارم کسانی کھ .  استخود  و  کشور  شھر
ھای خود عمل کنند و دروغ  آورند بھ وعده رأی می

 .دنگوین
 

ھایش عمل  دھم تا رئیس جمھور بھ وعده رای می
 کند

 
رأی : ممکن است  یک رای اولی دیگر  بگوید

شود بھ  دھم تا شخصی کھ رئیس جمھور می می
از اینکھ برای نخستین بار . ھایش عمل کند وعده

کنم حس غرور و بزرگ  رای دادن را تجربھ می
ھ توانم، انتخاب کنم ک خوشحالم کھ می. شدن دارم

 . زمام امور کشور را چھ کسی در دست بگیرد
شناختی از کاندیداھا ندارم چرا کھ بھ جز کاغذھا 

دانم و  و بنرھای متری در شھر از آنھا چیزی نمی
دانم وظایف و حیطھ  نمی. شناسم آنھا را نمی

نماینده مجلس  و  یا  شورا  و  یا  اختیارات 
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بھ  قادر  مردم  چیست؟ و منتخبینرئیس جمھور 
بر اساس آنچھ کھ پدر . انجام چھ کارھایی ھستند

 .و مادرم رای دادند من ھم ھمان رای را دادم
 
 

خیلی : یک رای  دھنده دیگر می تواند بگوید
توانم در این امر بزرگ و  خوشحالم کھ می

کشوری نقشی داشتھ باشم و امیدوارم بھ موفقیتی 
 .خواھیم دست یابیم کھ می

ان بھ ویژه دانشجویان پیشرفت کشور بھ جوان
بستگی دارد و برای ما از اھمیت باالیی برخوردار 
است و دوست داریم کھ کشورمان را در درجات 

بنابراین انتظار ما از منتخب . باالی علمی ببینیم
ریاست جمھوری این است کھ بھ وضع 
دانشجویان توجھ بیشتری داشتھ باشد و مشکالت 

 .آنھا را رفع کند
 پیرو افراد با تجربھ  انتخابات ن در برای رای داد

 کشورم ھر چنداز وضعیت . ام ام بوده و خانواده
ستم ولی ھمچنان جای پیشرفت وجود نیراضی 
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 باید ھمچنان برای بھبودی نماینده برگزیده . دارد
  .............کشور تالش کندوضعیت 

  
/////////////////////////////////////////////////////////
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 سواالت مربوط بھ دورنماي سیاسي حوزه –ب 
 انتخاباتی

اي و ملي    موقعیت احزاب محلي، منطقھ-2
 چیست؟

   رھبران مدني كیستند؟-3
   رھبران تجاري كیستند؟-4
  چھ كسان دیگري رھبري افكار عمومي را بر -5

 عھده دارند؟
 
 

أی   سواالت مربوط بھ محل کسب اطالعات ر–پ 
 دھندگان 

اي در كجا ھستند، چھ  ھای رسانھ  خروجي  كلیھ-1
 باشند؟ كساني ھستند و از چھ نوع مي

ھاي محلی را  ھای رسانھ   چھ كسي خروجی -2
 كند؟ كنترل مي
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ھاي محلي كھ این انتخابات    گزارشگران رسانھ-3
 دھند چھ كساني ھستند؟ را پوشش مي

 شود؟ ھاي خبري چھ موقع پخش مي   برنامھ-4
 زارشگران چگونھ است؟ھاي گ   مھلت-5
 نگرند؟ ھا چگونھ بھ برنامة شما مي   رسانھ-6
ھا چطور برنامھ  شما را پوشش    رسانھ-7

 دھند؟ مي
اند و    كدام مطبوعات بھ نفع نامزد سخن گفتھ-8

 كدامیك رقیب را در نظر دارند؟
تواند  ھا را از كجا مي   برنامھ شما آگھي-9

 د؟ھا منعكس كن خریداري و در رسانھ
 نقش  موثر زنان   رای  دھنده در  آن  حوزه  -10

  انتخاباتی
 نقش موثر قشر  موثر  جوانان  کھ  برای  -11

 .اولین  بار  در  حوزه  انتخابات  رای  می دھند
 

/////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////// 
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فا بفرمایید جبھھ مردمی تا خانم مھری طالبی، لط
چھ میزان توانستھ است کھ با انتخاب کاندید 
مردمی برای حضور در عرصھ انتخابات ، مسائل 

 جوانان ھم پوشش دھد؟
 

با توجھ بھ نوع ساز و کار در نظر گرفتھ شده 
برای ایجاد کمیسیون ھای مختلف با جلب آراء 

جھت رسیدن بھ کاندیدای واحد و , مردمی درجبھھ
دیدیم کھ این روش موجب  , عرفی بھ آحاد ملتم

ترغیب جوانان بھ حضور در عرصھ انتخابات 
حتی قبل از ورود بھ ستادھای تبلیغی کاندیداھای 

 .مطرح شد
 

از ابتدای امر نوع طرح بھ گونھ ای بود کھ برای 
جوانان بسیار جذاب و کارآمد  نمود پیدا کرد بھ 

در ھمین جھت شاھد حضور پرشور جوانان 
ھمایشھای تشکیل کمیسیون ھا و پس از آن دو 

 .مجمع عمومی جبھھ بودیم
 

www.takbook.com



 

 343 

در ھمین راستا بھ جھت حضور مستقیم جوانان 
در ارکان تصمیم گیر جبھھ می شود گفت برای 
اولین بار پس از پیروزی انقالب اسالمی فتح بابی 
شده کھ جوانان بتوانند بھ صورت مستقیم و رو 

ه ھایشان را با کاندیداھای در رو خواستھ ھا و اید
 .مورد نظر بھ اشتراک بگذارند

 
روندی کھ شاید قبل از تشکیل چنین جمع و چنین 
تشکیالتی بھ سختی میسر می شد و بھ صورت 
معمول جوانان برای ورود و ارائھ نظر بھ حلقھ 
ھای بستھ سطوح باالی مدیریت سیاسی دچار 

یخ معضل بودند و با سد دایره گفتمانی بستھ ش
 .ساالرانھ روبرو می شدند

 
 
 

ساز و کار جبھھ این سد را شکست و موجب شد 
جوانان بتوانند بھ صورت کامال آزاد و مستقیم 
صدایشان را بھ افراد تاثیر گذار در عرصھ 

www.takbook.com



 

 344 

سیاست کشور برسانند و ھمین امر موجب گشت 
این بزرگواران از نزدیک و بھ صورت واقعی با 

و مد نظر جوانان مشکالت و معضالت پیش رو 
آشنا شده و در طرح ھا و برنامھ ھای آتی شان بھ 

 .دنبال رفع این مسائل باشند
 

آقای محمد اسدیان، آیا جوانان پویای انقالبی * 
توانستھ اند با تکیھ بر جبھھ جمنا بھ نامزدی 

 واحد برای رفع دغدغھ مندی ھایشان برسند؟
 

ربھ جوانان مومن و انقالبی ضمن استفاده از تج
مثبت بزرگان و ھمچنین مطالبھ گری از بزرگان 
جھت کنار گذاشتن سیره و روش ھای غلط بر 
پایھ تعصب ھای فردی و گروھی، امروز توانستند 

جوانان جبھھ « بھتر از گذشتھ کنار ھم در کمیتھ
ھم اندیشی کنند و با » مردمی نیروھای انقالب

 .عقالنیت انقالبی ،بھ کمک جبھھ انقالب بشتابند
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امروز دغدغھ جوانان مومن و پویای انقالبی و 
مطالبھ اصلی آنان منویات مقام معظم رھبری است 
و بدور از سیاست بازی، مطالبھ اصلی جوانان 
مدیریت کارآمد ، انقالبی و درون زا است چرا کھ 
در این صورت امکان تامین شغل ، مسکن و 

 .ازدواج میسر خواھد شد
 

مدیریت کالن کشور، دغدغھ دیگر جوانان در 
استفاده از جوانان و از ھمھ مھم تر ایجاد 
فرایندھا و ساختارھای نو و جوان و کنارگذاشتن 

 .فرآیندھای کھنھ و غلط است
امروز جوان مومن انقالبی با تاسی از فرمان 
رھبر معظم انقالب آماده است تا در حوزه ھای 
جھاد فرھنگی،جھاد اقتصادی،جھاد علمی،جھاد 

 .،جھاد اصغر و جھاد اکبر جانفشانی کندکبیر 
 

آقای امین اسدی، لطفا توضیح دھید نقش * 
جوانان در تعامل و تاثیر گذاری بر روند انتخابات 

 آتی چیست؟
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نقش اصلی جوانان در انتخابات ایجاد فضای 
مطالبگری ونقد  منصفانھ درست و بدون غرض 
ورزی از جریانات و نامزدھای انتخابات در 

ب قانون اساسی است و جوانان باتوجھ بھ چارچو
 میلیون نفر ھستند بھ شور و ٣٣اینکھ تعداد 

ھیجان و تاثیر مستقیم در انتخابات برای مشارکت 
 .حداکثری نقش مھم و اساسی را ایفا می کنند

 
در طول تاریخ انقالب، جوانان در عرصھ ھایی 
چون پیروزی انقالب ، دفاع مقدس ، پیشرفت 

نقش ... لمی ، جھاد سازندگی وھستھ ای و ع
بسیار مھم را داشتند و این پتانسیل فعال سبب می 
شود با مشارکت در تمامی زمینھ ھای موجود 
شاھد موفقیت و پیشرفت باشیم و یکی از وظایف 
عمده جوانان ھمین مسئلھ انتخابات می باشد 
جوانان با ورود در مسئلھ انتخابات نقش 

زی عظیم سیاسی روشنگری جامعھ و جریان سا
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را بھ عھده دارند و این امر موجب می شود بلوغ 
 .فکری جامعھ بھ نمایش گذاشتھ شود

 
قشر جوان در ھر جامعھ ای بھ لحاظ برخورداری 
از توان ، انرژی و استعدادھای فراوان نقش 
تعیین کننده ای در آینده جامعھ دارد و جوانان در 

وب ھر جامعھ ای سرمایھ اصلی آن جامعھ محس
می شوند کھ می توانند زمینھ ھای پیشرفت و 
رشد جامعھ را در عرصھ ھای مختلف علمی ، 

 .فرھنگی ، اقتصادی و سیاسی را فراھم کنند
 

انتخابات آینده نیز یک رفراندم سیاسی است و 
مانند دیگر انتخابات ریاست جمھوری انتخاب 

 سالھ می باشد ، ۴سرنوشت کشور برای دوره 
ه گیری از پتانسیل اجرایی باال و جوانان با بھر

پیگیری بحث روشنگری و مطالبھ گری و 
ھمچنین انتقاد منصفانھ نقش مثمر ثمری را در 
آینده کشور خواھند داشت و این نقش دوره بھ 

 .دوره پر رنگ تر و  با تاثیر باالتر خواھد بود 
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جوانان بھترین نفرات و قشری ھستند کھ ھمھ 

... گری و جامعھ پزشکی وطیفی از فرھنگی و کار
در آن وجود دارد و ... تا دانشجویی و اقتصاد و

این قشر بخوبی می تواند نقاط ضعف کاندیدا را بھ 
مردم ارائھ دھد و انتقاد خود را در زمینھ 
سازندگی و پیشرفت کشور انجام دھد و ھمچنین 

 .در نشان دادن فرد اصلح نیز کوشش کنند
 
 

/////////////////////////////////////////////////////////
///////////////// 

  
  باید  بسیار  ھوشیار  و  آگاه  در  رابطھ  با  -12

نقش سازنده و  ویرانگر   اینترنت  و  سایت ھا  
  .و برنامھ ھای  سایبری عمل  کرد

حتی  در  نظر  بنده  باید  گروه متخصصی  را  در  
ت کرد  بی ھیچ  این رابطھ  راه اندازی  و مراقب
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شکی  اثر  آن  در  روز  انتخابات  برای  نماینده  
  .شگفت انگیز  خواھد  بود

و  یک نکتھ  با  اینکھ  قانونی  نیست  ولی  نمی  
توان  از  آن  جلوگیری  کرد تاثیر  تبلیغات  و  
اخبار  رسانی  فضای  مجازی  تا  ھمان  روز  

قانون  انتخابات تبلیغات  است  با  اینکھ  بنا  بر  
در  ساعات  آخر  ھر  گونھ  تبلیغات  و  آگھی  
جرم  محسوب  می گردد ولی کسی  نمی تواند  
جلوی اثرات  فضای  مجازی  را  بگیرد  چھ  

  سازنده  و  چھ  مخرب 
  
  
  
  

/////////////////////////////////////////////////////////
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/////////////////////////////////////////////////////////
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  :توضیح
تجربھ سال گذشتھ انتخابات مجلس خصوصا در 

 نفره امید در ٣٠ه تھران و انتخاب لیست حوز
ھای اجتماعی و تلگرام  پایتخت با استفاده از شبکھ

،  ھای رای و آوردن قشر خاکستری پای صندوق
باعث شد تحلیلگران اجتماعی بھ راحتی از کنار 
این ابزار نگذرند و در واقع بھ این نتیجھ 

ھای اجتماعی و فضای مجازی  اند کھ شبکھ رسیده
 .  ای در انتخابات دارند کننده عییننقش ت

شود نیز  انتخابات آتی کھ یک ماه دیگر برگزار می
از این قاعده مستثنا نبوده و خیلی از کاندیداھا و 
البتھ صاحبنظران و کارشناسان سیاسی و 

اند کھ نقش  اجتماعی بھ این باور رسیده
ھای  ، شبکھ کننده را در دوره پیش رو تعیین

اکنون  رو است کھ از ھم  از اینمجازی دارند و
ھای تلگرامی و  گونھ کانال شاھد رشد قارچ
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رسانی ھستیم کھ بھ نام  ھای اطالع سایت
 .  شود کاندیداھای مختلف زده می

با وجود اینکھ زمان تبلیغات محدود و تبلیغات قبل 
شود،  از زمان موعد اعالم شده تخلف محسوب می

نام کاندیداھا و  ھا پیش از آغاز ثبت اما از ھفتھ
، در فضای مجازی و  شروع تاریخ رسمی تبلیغات

ھای اجتماعی مانور تبلیغاتی کاندیداھا آغاز  شبکھ
نام بھ پایان نرسیده و  شده در حالی کھ ھنوز ثبت

 .  کنندگان تمام نشده است نام تایید صالحیت ثبت
این در حالی است کھ دستورالعمل فعالیت تبلیغاتی 

 تدوین و 94فضای مجازی از سال انتخابات در 
 و بھ گفتھ مسووالن اجرایی  ابالغ شده است

ھای  فعالیت تبلیغاتی کاندیداھا باید از طریق کانال
رسمی کھ در سامانھ شامد ثبت شده است، 

 .  شود استفاده کنند و ھرگونھ تخلف پیگیری می
 

از طرفی پلیس فتا اعالم کرده است کھ رصد و 
داوطلبان انتخاباتی و جلوگیری ھای  پایش فعالیت

ترین  ھای غیرقانونی از مھم از ھر گونھ فعالیت
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از جملھ تخلفات انتخاباتی .  اقدامات پلیس فتاست
توان بھ تخریب  در فضاھای سایبری و مجازی می

نامزدھای رقیب، ایجاد شایعات انتخاباتی، انتشار 
نظرسنجی و سوءاستفاده از فضای مجازی در 

با توجھ بھ . ت انتخاباتی اشاره کردفضای تبلیغا
 کشور و ھمچنین آنچھ 94تجربھ انتخابات مجلس 

کھ در انتخابات ریاست جمھوری آمریکا گذشت و 
در راه بودن انتخابات ریاست جمھوری فرانسھ 

جھان صنعت با نگاھی اجمالی بھ اثرات فضای «
 . مجازی بر دنیای سیاست می پردازد

 عیھای اجتما خبررسانی شبکھ
ھا بھ دلیل دسترسی  از آنجایی کھ برخی کاندیدا

وسیما بھ  ویژه صدا ھای رسمی بھ کمتر بھ رسانھ
ھای تبلیغاتی خود را بر فضای  ناچار برنامھ

برداری  اند و بیشترین بھره مجازی معطوف کرده
سانسور در شھرھای  ھزینھ و کم را از این ابزار کم

جازی را توان فضای م بزرگ بردند، بھ جرات می
.  یکی از عوامل موثر موفقیت در انتخابات دانست

ھای اجتماعی انتخابات پیش رو بسیار در  شبکھ
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اینکھ در بسیاری از موارد مردم .  تاثیرگذار ھستند
بھ عنوان شھروند خبرنگار زودتر از اھالی 

کنند باعث شده  رسانھ برخی از اخبار را رصد می
بروند، چراکھ ھا بھ سمت تحلیل محوری  روزنامھ

ھا بخواھند فقط خبررسانی  طبیعتا اگر روزنامھ
کنند و ارزشی  کنند قطعا اخبار سوختھ را منتقل می

ھای خبری  ھا، کانال  البتھ بحث خبرگزاری .ندارند
درست .  ھای خبری متفاوت است تلگرام و سایت

است کھ انتشار اخبار در فضای مجازی با سرعت 
تر از  خبرھا بسیار مھماست اما مستند بودن این 

این مستند بودن در .  سرعت انتشار آنھاست
انتخابات پیشرو کھ رویداد بسیار مھمی است 

شود چراکھ مخاطبان  بیشتر حائز اھمیت می
ھای مجازی ھنوز درباره صحت اخبار  شبکھ

 .  ھا آگاھی الزم را ندارند منتشر شده در این شبکھ
امعھ ارتباط اگر فضای مجازی بتواند با فضای ج

تواند در انتخابات پیش رو نقش  برقرار کند، می
بھ عنوان مثال اگر فردی در .  موثری ایفا کند

جامعھ بیکار باشد و یک نامزد انتخاباتی درباره 
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ای دھد و فضای مجازی نیز روی  اشتغال وعده
 .  این موضوع تاکید کند، تاثیرگذار خواھد بود

توانند در   میھا و فضای مجازی ھمچنین رسانھ
.  ایجاد شور و نشاط انتخاباتی بسیار موثر باشند

ھای رسمی با توجھ بھ مسوولیتی کھ دارند  رسانھ
کنند  باید نسبت بھ ھر مطلبی کھ منتشر می

پاسخگو باشند اما این پاسخگویی در فضای 
مجازی تعریف و ھنوز سازوکارھای الزم در این 

ر این امکان زمینھ تبیین نشده است؛ بھ ھمین خاط
ھای اجتماعی شعارزدگی  وجود دارد در شبکھ

 .  بیشتر دیده شود
 رفع محدودیت ھا

با نزدیک شدن بھ زمان انتخابات 
جمھوری، باز ھم مسایلی پیرامون فیلتر  ریاست

ھای اجتماعی از جملھ تلگرام مطرح  برخی شبکھ
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات .  شود می

ا ھدف محدود کردن تلگرام ھرچند طرح مسایلی ب
کند کھ مشکل  کند ابراز امیدواری می را تایید می

 .  خاصی بر سر راه این شبکھ اجتماعی پیش نیاید
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، 94واعظی در پاسخ بھ اینکھ ھمچون انتخابات 
 نیز تلگرام فعال خواھد بود و آیا 96آیا در سال 

تالش ما بر این : فیلتر نخواھد شد، تصریح کرد
ای باشد کھ مردم بتوانند از  گونھ بھاست شرایط 

ابزارھا و فضاھایی کھ اطالعات را افزایش 
 .  دھد، استفاده کنند می

: وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات یادآور شد
سازی  ھمھ تالش ما در وزارت ارتباطات سالم

فضای مجازی و فراھم آوردن زمینھ استفاده مردم 
براین درباره از ابزارھای نوین ارتباطی است بنا

این مسالھ حتی در شرایط انتخابات تحت تاثیر 
 .  ای خاص قرار نخواھیم گرفت تالش عده

 94تجربھ مجلس 
 مسلم بود اینکھ 94آنچھ در خصوص انتخابات 

کاندیداھای انتخابات مجلس و خبرگان بھ خوبی از 
توانایی فضای مجازی برای تبلیغات و معرفی خود 

 .  استفاده کردند
ھایی کھ از نظر گستره نصب  وجھ بھ محدودیتبا ت

تبلیغات و ابعاد پوسترھا در تبلیغات انتخاباتی 

www.takbook.com



 

 356 

 بھ وجود آمده بود، فضای 94مجلس در سال 
مجازی بھ محور اصلی ابزارھای تبلیغات 

البتھ گستره نفوذ .  انتخاباتی تبدیل شده بود
پذیری در ارسال  مناسب، ھزینھ پایین و انعطاف

کارگیری  ھای متنی و تصویری نیز در بھ انواع پیام
فضای مجازی .  این ابزار بسیار موثر بوده است

در انتخابات مجلس بھ ابزاری قوی برای تبلیغات 
ھای کاندیداھا تبدیل شده بود کھ  و بیان طرح

اگرچھ اخبار و اطالعات با سرعت وصف ناپذیری 
شد، گاھی موارد نیز فضای تخریب  منتشر می

 انتشار شایعھ را برای رقیبان فراھم ھا و شخصیت
ھای اجرایی را  ای کھ دستگاه بھ گونھ.  کرده بود

.  ھا در فضای مجازی کرد مجبور بھ رصد فعالیت
از طرفی با توجھ بھ اینکھ زمان تبلیغات محدود و 
قبل از زمان موعد اعالم شده تخلف محسوب 

شود اما در فضای مجازی تبلیغات بھ شکل  می
ھا یا علت انتخاب کاندیداھای  بیان برنامھمعرفی و 

این سبک تبلیغ با تشکیل .  مجلس رواج داشت
ھایی بھ منظور معرفی افراد برای انتخاب  گروه
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ھای لفظی در  اصلح بود ولی بعضا درگیری
ھای اجتماعی منجر بھ بروز اختالف در  شبکھ

ھا و دو  گیری دودستگی محیط حقیقی و شکل
ن کاربران نیز بھترین راه ھمچنی.  ھا شد قطبی

برای کسب اطالع از اتقافات انتخابات را فضای 
طوری کھ طبق یک  بھ.  دانستند مجازی می
 درصد کاربران، فضای مجازی را 60نظرسنجی، 

منبع راھنما برای انتخاب کاندیداھا معرفی 
» تابناک«براساس نظرسنجی کھ سایت .  اند کرده

 درصد 60د، از کاربران خود انجام داده بو
کاربران فضای مجازی را منبع اصلی بررسی 

در .  دانستند نامزدھا و انتخاب کاندیدای اصلح می
ھای اینترنتی کھ کاربران  این بین یکی از سرویس

ایرانی را در لحظھ در جریان انتخابات دور دھم 
.  بود» تلگرام«داد  مجلس شورای اسالمی قرار می

 سوی کمیتھ ای کھ تاکنون بارھا از شبکھ
فیلترینگ تھدید بھ فیلترینگ شده اما وزارت 

ھای خاص خود مانع این کار  ارتباطات با سیاست
 .  شده است
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ھای اختصاصی برای کاندیداھای  اندازی کانال راه
ھایی کھ اقدام بھ   روبات مجلس دھم و یا فعالیت

رسانی و معرفی کاندیداھای مختلف  اطالع
ھایی بود کھ تلگرام در  کردند از جملھ سرویس می

اختیار نامزدان انتخابات مجلس دھم و کاربران 
 .  ایرانی گذاشتھ بود

 !، برگ برنده ترامپ توئیتر
نگاھی بھ انتخابات سایر کشورھا نیز بیانگر نقش 
موثر فضای مجازی در پیروزی کاندیداھایی است 

.  کھ بیشترین بھره را ازفضای مجازی بردند
پنجاه و . مونھ عینی آن استانتخابات امریکا ن

جمھوری ایاالت متحده  ھشتمین انتخابات ریاست
 ١٨شنبھ  آمریکا براساس قانون اساسی روز سھ

.  برگزار شد) ٢٠١۶ نوامبر ٨ (١٣٩۵آبان 
جمھوری را  دھندگان مجمع گزینندگان ریاست رای

برگزیدند کھ آنھا نیز بھ نوبھ خود بھ یک 
ور جدید از جمھ جمھور و معاون رییس رییس

دونالد ترامپ با .  طریق مجمع گزینندگان دادند
 رای از مجمع گزینندگان، ٢٧٠کسب بیش از 

www.takbook.com



 

 359 

 گزیننده این مجمع را بھ دست آورد ۵٣٨بیشینھ 
جمھور منتخب آمریکا  کھ کافی بود او را رییس

ھا و افکارسنجان بھ  بسیاری از نظرسنجی.  کند
ترین  ز جذابتندی این انتخابات را بھ عنوان یکی ا

ترین  انتخابات در دوران معاصر و یکی از بزرگ
ھیالری .  نتایج خالف انتظار در تاریخ خواندند

کلینتون کھ از محبوبیت باالیی برخوردار بود و 
آمار رای دھندگان بیشتری بھ خود داشت با 

رو شد کھ بھ نظر کارشناسان این  شکست روبھ
وسیلھ شکست بھ خاطر تغییر دیدگاه مردم بھ 

.  فضای مجازی و تاثیر تبلیغات ترامپ بود
ھای اجتماعی در آمریکا،  پیروزی مرد شبکھ

ھای  دلیلی محکم بر قدرت تبلیغات در شبکھ
 .  اجتماعی و فضای وب است

ھای اجتماعی او را  ھواداران ترامپ در شبکھ
شناختند، طرفدار شدند و رای دادند و در نھایت 

جمھور  بھ عنوان رییسھم ھمین ھواداران او را 
این در حالی است کھ ترامپ خود .  انتخاب کردند

نیز اینستاگرام،فیسبوک و توئیتر را بھ عنوان سھ 
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شبکھ اجتماعی شاخص در موفقیت خود بیان 
این نکتھ نیز جالب است کھ ترامپ در .  کند می

ھای   میلیونی از طرفدارانش در شبکھ٢٨ای  دایره
: گوید ت، ترامپ میاجتماعی حضور داشتھ اس

ھای   ھزار کاربر دیگر ھم بھ شبکھ١٠٠امروز 
یکی از تاثیر گذارترین .  اند ام اضافھ شده اجتماعی

ھای اجتماعی، ویدئوھای  عملیات ترامپ در شبکھ
ھای  گزارش.  شد ای بود کھ منتشر می زنده

EzyInsightsدھد کھ طرفداران   نشان می
یلیون نفر  م١٢ویدئوھای ترامپ در فیس بوک 

اندازه دو برابر رقبا  عالوه بر ویدئو او بھ.  اند بوده
روی توئیتر تمرکز کرده بود تا بتواند طرفداران 

جالب است بدانید ترامپ .  آوری نماید بیشتری جمع
ھا قبل از انتخابات برای بھ دست آوردن  از مدت

ھای اجتماعی اقدام کرده است،  طرفدار در شبکھ
جمھور تازه انتخاب شده  سبھ صورتی کھ ریی

آمریکا چھار سال قبل از ھیالری کلینتون بھ 
توئیتر پیوست و سھ برابر کلینتون پیام در آن 

ھای موسسھ  براساس یافتھ.  ارسال کرده است
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Pew درصد از مردم تنھا با خواندن ٢٠، حدود 
ھای اجتماعی، دیدگاه و باور خود  مطالب در شبکھ

 ١٧.  اند یاسی تغییر دادهرا در رابطھ با مسایل س
درصد از مردم بھ نظر خود را در رابطھ با 

 درصد از ۶۵.  اند نامزدھای انتخاباتی تغییر داده
ھای اجتماعی  طور کامل شبکھ مردم آمریکا ھم بھ

را برای بھ دست آوردن بھ روزترین اخبار دنبال 
 روز قبل از 40ھا  از سوی دیگر ھکر.  کردند می

ھای  جمھوری، سیستم تانتخابات ریاس
 ایالت این کشور را ھک ٢٠نام  الکترونیکی ثبت

ھا درباره  کردند و بھ دنبال آن با افزایش نگرانی
امنیت دنیای مجازی، در ماجرای انتخابات 

جمھوری در ایاالت متحده آمریکا  ریاست
کارشناسان دلیل پیروزی ترامپ را دخالت ھکرھا 

الکترونیکی در این انتخابات و تغییر ارای 
طور رسمی  و پس از آن آمریکا بھ.  دانستند

ھای  روسیھ را متھم بھ رخنھ اینترنتی بھ رایانامھ
حزب دموکرات این کشور و کمک بھ پیروزی 
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جمھور کنونی ایاالت متحده  رییس»دونالد ترامپ«
 .  کرد

 انتخابات فرانسھ؛ تھدید جدید؟ 
ی توان بھ انتخابات پیش رو نمونھ دیگر را می

ھای  پس از جنجال.  کشور فرانسھ اشاره کرد
ھای اخیر درباره دخالت احتمالی روسیھ بھ  ماه

ھای ھکری در روند انتخابات اخیر  وسیلھ حملھ
، حاال دولت فرانسھ ھم بھ  جمھوری آمریکا ریاست

مسکو ھشدار داده کھ در انتخابات 
جمھوری پیش روی این کشور دخالت  ریاست

در پی آن صورت گرفت کھ این ھشدار .  نکند
یکی از » امانوئل ماکرون«کمپین انتخاباتی 

نامزدھای طرفدار اتحادیھ اروپا در انتخابات 
جمھوری فرانسھ مدعی شد ھکرھای  ریاست

» ایمیل«و » سرورھا«روس در ماه گذشتھ بھ 
.  اند کمپین انتخاباتی آقای ماکرون حملھ کرده

را بھ تالش کمپین انتخاباتی ماکرون دولت روسیھ 
برای تاثیر گذاری در انتخابات در پیش روی 

شود روسیھ از نامزدی  گفتھ می.  فرانسھ متھم کرد
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» فرانسوا فیون«خانم مارین لوپن دست راستی یا 
کار در برابر نامزدھای چپگرا و سوسیال  محافظھ

کند و پیروزی آنھا و ایجاد  دموکرات حمایت می
ا را بھ نفع منافع شکاف بیشتر داخل اتحادیھ اروپ

 .  داند راھبری خود در این قاره می
بنابراین گزارش موجی از شایعات درباره حمایت 
روسیھ از نامزدی مارین لوپن در انتخابات 
فرانسھ در فضای مجازی شکل گرفتھ است و 

ھای  کارشناسان فرانسوی براساس نظر سنجی
انجام شده از کاربران در فضای مجازی احتمال 

جمھوری  ی لوپن در انتخابات ریاستپیروز
از طرفی دیگر مردم فرانسھ .  دانند فرانسھ باال می

اندازی  راه» 2017اوباما «کمپینی را در وبسایت 
اند و با قرار دادن طوماری در آن، خواھان  کرده

جمھور سابق آمریکا  نامزدی باراک اوباما، رییس
.  جمھوری فرانسھ شدند در انتخابات ریاست

 ھزار 30ھا حاکی از آن است کھ تاکنون  رشگزا
اند و پوسترھای  نفر این طومار را امضا کرده

ھای  تبلیغاتی اوباما ھم بھ سرعت در رسانھ
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سیاستمداران در .  اجتماعی منتشر شده است
ھای  کشوری مانند فرانسھ نیز از سرویس

ھای اجتماعی در  ًاینترنتی و مخصوصا شبکھ
.  اند  قابل توجھی بردهھای انتخابات خود بھره

ھای اینترنتی  طور جدی جرقھ استفاده سرویس بھ
جمھوری سال  در این کشور بھ انتخابات ریاست

زمانی کھ نیکوالس سارکوزی .  گردد  باز می2009
یکی از کاندیداھای انتخابات این کشور بھ شبکھ 

 .  اجتماعی توئیتر پیوست
ران شاید بعد از این اتفاق بود کھ سیاستمدا

مختلف این کشور بھ سمت استفاده از اینترنت و 
ھای آن برای انجام امور سیاسی و جلب  جاذبھ

 .  نظر شھروندان روی آوردند
 ھای اینترنتی گیری جھانی از سرویس ه بھر

برگزاری انتخابات بھ شیوه کامال الکترونیک 
ھاست کھ در اکثر کشورھای پیشرفتھ دنیا  سال

در کنار این روش، .  گیرد مورد استفاده قرار می
استفاده از ابزارھای فضای مجازی فرصتی فراھم 
کرده تا کاندیداھای انتخابات مختلف با کمترین 
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ھایشان را بھ   و محدودیتی نظرات و برنامھ ھزینھ
 .  دھندگان برسانند گوش رای

ھای اینترنتی را  نمونھ بارز توجھ بھ سرویس
 2016ری سال جمھو توان در انتخابات ریاست می

ھای مختلف،  براساس گزارش.  امریکا دید
ھای اجتماعی و  ھای اینترنتی مانند شبکھ سرویس

ھا نوع ارتباط کاندیداھای این انتخابات  اپلیکیشن
.  رو کرد با مردم را با تحوالت شگرفی روبھ

براساس نتایج نظرسنجی منتشر شده توسط مرکز 
 درصد از 63، نزدیک بھ Pewتحقیقاتی 

ھا اخبار مورد نظر خود را از طریق  آمریکایی
این در حالی است کھ .  کردند بوک دریافت می فیس

 درصد بوده 47، 2013آمار یاد شده در سال 
ھای اجتماعی مانند توئیتر و  شبکھ.  است
بوک، تعامل نامزدھای انتخاباتی با  فیس

طوری کھ  طرفدارانشان را نیز تغییر داده بودند بھ
ھای انتخاباتی آنالین  اندازی نوعی حوزه شاھد راه

براساس این .  ھای اجتماعی بودیم در شبکھ
گذاری دیجیتالی روی  ھای سرمایھ گزارش، رقم
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 میلیون دالر در 145انتخابات امریکا از مقدار 
 2016 میلیون دالر در سال 607 بھ 2012سال 

این در حالی است کھ سایت بیزینس .  افزایش یافت
 درصد 40 در گزارش خود از اختصاص اینسایدر

 .  بوک اشاره خبر داد از این مبلغ بھ شرکت فیس
ھای اجتماعی مانند  بھ باور تحلیلگران، شبکھ

توانند در مدت زمانی کوتاه،   توئیتر یا یوتیوب می
العمل یک نامزد انتخاباتی را  ترین عکس کوچک

استفاده از این .  در سطح وسیع پخش کنند
بینی درخصوص  دیجیتالی حتی پیشابزارھای 

ھای انتخاباتی در این کشور را نیز  برنده رقابت
برای مثال گوگل با کمک .  تر کرده بود بسیار ساده

 مصنوعی خود، اعالم کرده بود  موتور ھوش
ھا در  کلینتون، نامزد حزب دموکرات ھیالری

.  شود جمھوری آمریکا برنده می انتخابات ریاست
یج قابل اتکا نبودند اما قطعا روی ھرچند این نتا

.  جو روانی جامعھ و نظر کاربران تاثیر گذاشتند
ھای اینترنتی  استفاده سیاستمداران از سرویس

یکی دیگر از کشورھایی .  محدود بھ آمریکا نیست
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ھای اینترنتی در انتخابات آن تاثیرگذار  کھ سرویس
 میلیون 70؛ کشوری کھ بیش از  بوده، ھند است

ھای  گزارش.  ھای اجتماعی دارد بر در رسانھکار
ھای اجتماعی بر  مختلف نشان داده رسانھ

ھای اخیر  انتخابات پارلمانی این کشور کھ در سال
.  برگزار شد، اثر بسیار چشمگیری داشتھ است

براساس یک تحقیق کھ توسط بنیاد علوم 
IRIS ۵۴٣ کرسی از ٢٨٧انجام شد، نتیجھ 

ھای اجتماعی،   رسانھکرسی پارلمانی ھند از
 .  بوک تاثیر پذیرفتھ است خصوصا فیس

 تلگرام، پیروز میدان
ھای اینترنتی در ایران  اما استفاده از سرویس
ھای انتخاباتی داستان  برای پیشبرد فعالیت

در حالی کھ بسیاری از .  متفاوتی از دنیا دارد
ھا و  سیاستمداران دنیا برای معرفی برنامھ

ھای اینترنتی مانند  ز سرویسھایشان ا سیاست
کنند،  استفاده می.  . . بوک، توئیتر، یوتیوب و فیس

بنابراین .  ھا در ایران فیلتر است این سرویس
توانند  کاندیداھای انتخاباتی در کشور چندان نمی
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ھایی برای معرفی خود و  روی چنین سرویس
با .  دریافت بازخورد از کاربران حساب باز کنند

ھای نھم  ھایی کھ از دوران دولت دیتتمام محدو
بوک  ھای اینترنتی از جملھ فیس روی سرویس

ھایی ھستند  حال ھنوز سرویس اعمال شد، با این 
کھ کاندیداھا و ھمچنین مردم بھ کمک آن بتوانند 
.  خبرھا و اتفاقات انتخاباتی و سیاسی را دنبال کنند

ھای  حاال تلگرام با فاصلھ زیادی از دیگر شبکھ
اجتماعی محبوب سیاستمداران و کاربران 
خارجی، بھ منبع خبری کاربران ایرانی تبدیل شده 

کارشناسان دالیل مختلفی را برای پیشتاز .  است
بودن تلگرام در جریان انتخابات اخیر ایران 

کارشناس ارتباطی در این .  کنند عنوان می
براساس «: گوید خصوص بھ خبرنگار ما می

 وزارت ارتباطات، تعداد اظھارات مسووالن
کاربران فعال تلگرام در ایران بھ رقمی بیش از 

رسد و براساس نظرسنجی مرکز   میلیون می15
 درصد از کل 53افکارسنجی دانشجویان ایران، 

ھای  مردم ایران حداقل عضو یکی از شبکھ
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اجتماعی ھستند کھ در این بین شبکھ اجتماعی 
کاربران تلگرام از محبوبیت زیادی در بین 

: افزاید امید رضوی در ادامھ می». برخوردار است
ھای  رسان موبایلی برعکس شبکھ این شبکھ پیام«

ھایی  ھای دیگر با محدودیت رسان اجتماعی و پیام
نظیر فیلترینگ یا کند شدن در ارائھ خدمات مانند 

ایم، مواجھ نشده  آپ دیده آنچھ در وایبر یا واتس
 و ارائھ خدمات متنوع در واقع سرعت باال.  است

ارسال سریع  مانند دسترسی ساده، ایجاد کانال، 
از طریق این سرویس سبب .  .. تصاویر، ویدئو و

شده کاربران ایرانی و ھمچنین کاندیداھای 
جمھوری، تلگرام را بھترین وسیلھ برای  ریاست
 ». رسانی انتخاباتی خود انتخاب کنند اطالع

، فیلتر شدن ھمچنین این کارشناس ارتباطی
ھای اجتماعی پربازدید در دنیا را عامل  شبکھ

ھا در کارزار  اصلی مھجور ماندن این سرویس
 .  کند انتخاباتی ایران عنوان می
ھای  ھای اینترنتی ھزینھ بھ گفتھ رضوی رسانھ

ھای انتخاباتی را بھ شکل  تبلیغات در جریان
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دھند و از صرف انرژی و  توجھی کاھش می قابل
ھمچنین .  شود تن کاغذ نیز جلوگیری میھدر رف

توانند اخبار را بھ شکل آنی بھ   سیاستمداران می
شان  رسانی کرده و در اختیار کاربران روز

 .  بگذارند
ھایی کھ روی  در ایران نیز با وجود محدودیت

شود،  ھای اینترنتی اعمال می برخی سرویس
رود مانند کشورھای دیگر، فناوری  انتظار می

طور کھ در جریان  ر محسوس خود را ھمانتاثی
 نمایان ساخت در این دوره ھم 92انتخابات خرداد 

کنندگان و  سھم شایانی در رفتار انتخاب
  . شوندگان داشتھ باشد انتخاب
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  ....بخش 
  

پس  فکر  کنم  تمام  نکات  را  گفتید  : خبرنگار
ید  مد  نظر  آیا  فکر  می کنید  چیز  دیگری  ھم  با

  گرفتھ  شود؟
  

بھ گفتگو فقط نکات  بسیار  اندکی  را ین ا:بنده
، مشخصم بھ چند گارا یند آین فراکھ ر ین منظوا

یک ی تقاار    و  برنامھ ریزی  ونوشتن ای بر
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ا مھین گاا. تقسیم کند، نتخاباتیرزه ابرنامھ مبا
  :ازتند رعبا

 
ی ابرن شدده ماآجھت زم الت تحقیقام نجاا-الف
  ؛نتخاباتیرزه امبا
 
 
مانا ھتژیک کھ استرف ادھیک دن  تعریف کر-ب

ن در شدوز پیرای برز نیارد موار رای مقد
  ؛ستت انتخاباا

 
 
وه گرن ندگاب رایدھنتخای و ابخشبند،  تحلیل-پ
  ف؛دھ
 
 
  ؛نتخاباتیم ا تعیین یک پیا-ت
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  نندگارای دھی با طتباار تھیھ یک برنامھ -ث 

 
 

                                                                                
  .ین برنامھاست ای درجر ا-ح 

 
 

صحبت ھا فقط  بعنوان یک  راھنمایی ابتدایی ین ا 
د د بواھنخودر نما قطعا قااست و یک   راھ

روی یک  ستاد  پیش ت مشکالم تمای پاسخگو
لذا  حضور  یک  استاد  در  کنار  . باشدباشد 

ستاد  نقشی  بسیار  مھم تر  از  ھر برنامھ  ریزی  
  .را  ایفا  می کند

یک  مشاور  و  استادی  کھ  ھوش  رھبری  و  
ھوش  عاطفی  باالیی  در  رابطھ  با ھوش  درون 

  .دفردی  و  برون  فردی  داشتھ  باش
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ه یدایچ این گفتگو  بھ  طور  قطع  یقین  ھ: تذکر 
. دادد اھنتخاباتی بھ شما نخوا   مپیارد موای در 

وه رای نست بھترین گراد تواھمچنین مسلما نخوھ
را  ن نماینده  حامیاوه بھترین گرن و ندگادھ

  . زدمشخص سا
  

ند بھ شما انمیتوگفتگو  ین امین ترتیب ھبھ 
رای    باط تبااری اربرقره یوبگوید کھ موثرترین ش

ین اکھ ری کا. منطقھ شما چیستن در ندگادھ
یک ح رطست کھ با این اد دھمیم نجاگفتگو ا

  ا بھھپرسشی سر
و صحیح ھای کھ بھ شیود د کراھشما کمک خو 

د نتخاباتی خود استای اھیندآحی فراردر طمنظم 
  انتخاباتی فکر  کرده  و   رزهر مبادر ھ

..                                                                          .....بیاندیشید
  

می شود  یک بار  دیگر  فرق  ھوش  : خبرنگار 
درون فردی  و  برون  فردی  را یاد آوری  

  بفرمائید؟
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  چشم بھ طور  خالصھ:بنده
ھوش میان فردی یا  برون  فردی  کھ  در  رابطھ  

 .رقرا  کردن  با  دیگران  استبا  قدرت  ارتباط  ب
ارتباط برقرار کردن و درک دیگران یک قدرت  
عالی  برای  این دستھ  از  افراد  است  کھ  دارای  

کسانی کھ ھوش میان . ھوش  میان  فردی  ھستند
فردی باالیی دارند در تعامل با دیگران و درک 

این افراد در سنجش ھیجانات، . ھا قوی ھستند آن
ا، تمایالت و منظور کسانی کھ دور و ھ انگیزه

 .برشان ھستند مھارت دارند
 

 ھای ھوش میان فردی ویژگی
 مھارت در برقراری ارتباط کالمی-1
 مھارت در ارتباط غیرکالمی-2
 ھا از زوایای مختلف نگاه کردن بھ موقعیت-3
 ایجاد روابط مثبت با دیگران-4
مھارت در فرونشاندن اختالفات در داخل -5

 ھا گروه
 :این  گروه  برای  این  شغل  ھا  بی نظیر ھستند
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 رھبریت و نمایندگی-1
 مدیر گروه-2
 فیلسوف-3
 مشاور و روانشناس-4
 فروشنده و  بازار یاب و اقتصاد دان-5
 سیاستمدار-6

اما  ھوش درون فردی دارای  مشخصات  دیگری 
 است

این  افراد دارای قدرت  درون نگری و 
کسانی کھ ھوش -د خودآزمایی خاصی  ھستن

درون فردی باالیی دارند، آگاھی خوبی از وضعیت 
این . ھای خود دارند ھیجانی، احساسات و انگیزه

افراد از خودآزمایی، تخیل روزانھ، کند  وکاو 
ھای  کردن روابط خود با دیگران و برآورد توانائی

 .برند فردی خود لذت می
 

ھای افرادی با ھوش درون فردی باال  ویژگی
 :بارتند از ع
 مھارت در تحلیل نقاط قوت و ضعف خود-1
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 ھا ھا وایده لذت بردن از تجزیھ و تحلیل نظریھ-2
 خودآگاھی زیاد

ھا و  داشتن درک روشن از ریشھ انگیزه-3
 احساسات خود

برای  این  افراد  شغل  ھای  زیر  بسیار 
 ھای شغلی مناسبی  ھستند انتخاب

 فیلسوف-1
 نویسنده-2
 ازپرد نظریھ-3
 دانشمند-4
 ایده پرداز-5
 مربی-6
 روانشناس-7
 کارشناس االھیات-8
 موعظھ گر ادیان-9

 روحانی-10
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خوب  برگردیم  سر  ستاد  انتخاباتی  و :خبرنگار
کارھایی کھ  باید  یک  نماینده و  کاندید انجام 

  .دھد
 

مدیر ، نظرردموای کاندید، ستاراین بلھ در ا: بنده 
ت جلسادر باید ی کلیدوران مشام تماد و ستا

بق طقت بر و دجدیت    با، تژیکاستری ایزربرنامھ
نما عمل راھین د امفای بر مبنام و بھ گام حل گاامر

برنامھ    بایستی بھ یکت ین جلساانتیجھ . کنند
معموال . دمنجر شوب تی مکتورزامبا

وز پیری تژاستراند کھ ورین باابر اران سیاستمد
قعیت در واحالی کھ در ؛ نددار د خون ستارا در د

ست ف ددھبیو ند ارندی تژاسترایچ گونھ ھنھا آ
  ل درعمای ایک سرم نجاابھ 

ا و معموال کاندید، مچنینھ. نندزبیمعنا میع مجمو 
یک از میکنند کھ ر نتخاباتی تصود امدیر ستا

ا ھما تنھا بعد، امیکنندوی  پیر حدی واتژاسترا
د رمون در کھ تا چھ حد نظرشاد مشخص میشو
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                                                                                 یا حتیوت  متفا-ب مطلوی تژاسترا
  .ستده ابود متضا 

 
 
 

مدیر ا، کھ کاندیدب تی مکتورزایک برنامھ مبا 
ده فق کراتوآن بر سر ی کلیدوران مشاد و ستا

ی لوگیرچنین مشکالتی جوز بر   ازند امیتو، باشند
  : د داردجوده وسار بسیاه ین جا یک قاعددر ا. کند

، در نیایدب در  مکتو رتگر یک برنامھ بھ صوا
  .اردندد  جوایی ونامھبرقع وا
 
 
 
 

ریزی بطور  کامل طراحی  و  نگامی کھ برنامھ ھ 
منظم ر وطشما باید بھ ، شدبر روی  کاغذ  آماده  

ای نامھر برھیی رآکھ کاا چر؛ کنیدوی پیراز آن 
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                                                                                 بستھ بھوا
  .ستای آن اجره انحو 

دقیقا  در  این  مرحلھ  باید  ستاد  نکتھ ایی را  
رعایت  کند  کھ  در  شریعت  با  مبحث  تفاوت  

  .عبادت  با  عبویت مطرح می گردد
 است  کھ  دوست  داریم  ارتباط  عبادت  آن  طور 

با  خدا  برقرار کنیم  ولی  عبودیت  تمکین  و  
اطاعت  بھ  نحوه ایی است  کھ  بھ  ما  دستور  
داده  شده  تا  طبق  آن  با  خدا  رابطھ  برقرار  

 . کنیم
 
 

نتخاباتی باید نسبت بھ ی اادھتمامی ستا 
ن یاما ، اپذیر باشندفنعطا، امتغیری اھپیشامد

ه و شداری گذارزش   زمالط حتیااباید با ات تغییر
د صلی موجوی اتژاسترت و انھا با تحقیقاآنب اجو
  .شونده برنامھ سنجیددر 
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ای تجربھ، نتخاباتیرزه ایک مبادر تجربھ شرکت  
ر ین کھ کسی کاای ابرو ست ااقتفرسا و طسخت 

ر و کادی از یازحجم ، دم دھنجااست در   د راخو
یچ حقھ یا ، ھیگررت دبھعبا؛ ست ازمفعالیت ال

د جون وندگارای دھ   دعتمااجلب ای بری میانبر
یک در یگر سو تجربھ شرکت از دلبتھ ا. اردند

                                                                              ط آور،نشاای ند تجربھانتخاباتی میتورزه امبا
  .باشداب لبتھ جذد و اپر سو 

 
  
  
  
  
  
  

/////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////

////////  

www.takbook.com



 

 382 

  
  
  
  
  
  

  .......بخش  
  

  مسئولیت  ستاد  انتخاباتی چیست؟
 

باید ، میکنندر نتخاباتی کاد استادر کسانی کھ  
قت و   بشناسند کھدی فران بھ عنوکاندید  خود را 

عمومی ع ضاد اوبھبوای برد را خورت مھاو 
و گرفتن  حق مردمی سی اموکری دتقار و ارکشو

  . ستاگرفتھ ر بھ کاکھ  نماینده  آنھا  خواھد بود 
باشید دی یگر نیز شما باید فری دااھکاندید   ایبر
با . داردبر میم جھت خدمت بھ جامعھ گادر ھ ک
د شما نھ تنھا بھ جامعھ خو     یھروین دن اکرل نباد
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ن تیکتر شداموکردبلکھ بھ ، یدده اخدمت کر
  .نیز کمک میکنیدع ضااو
 
 
 

رزه مھ مباای ھبران میتورا پایھ ل صواینکھ ابا  
ید درک و دشتن یک دالی د؛ وبرر نتخاباتی بھ کاا

رزه ر مباد ھیط منحصربفرارش  ازصحیح 
در . مینمایدوری ضرو مھم ر بسیا، نتخاباتیا

ا دھنتخاباتی نامزا    یادھستادر ستا شما رامین ھ
ت را ین جمالام امیشنوید کھ کسانی مدر بسیا
  :میکنند کھار تکر

  
  ست«وت این جا متفاا»

  یا 
بھخوبی ت را نتخابااین ص ایط بھخصواشر   »شما

  ید«ده انکردرک 
  ... . و 
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  ست کھ شما بایداجایی ، شوھیعنی پژم اول؛  گا
و ا وتھتفا، یطاشرو کنید وع شراز آن  

را درک نتخاباتی رزه ار مباھیگانھ ی اھمشخصھ
  جھتم از آن ین گاا. کنید

ین است کھ شما ای است کھ تنھا مرحلھوری اضر 
یط اقعا شروامیکنید کھ بفھمید ا پیدرا شانس 

  ینوت امتفا
ای برم اول گادر . ستاچگونھ و چیست ت نتخاباا 
و منطقی ی یددباید با ه برندی تژاسترایک د یجاا

  ،یانھاقعگروا
ید اھفعالیت خوآن بستر در کھ را مینھ سیاسی ز 

یچ ھست کھ شما است در. بھخوبی بشناسیدد، کر
  ازنید انمیتوه گا

ن ماف ز صرلی با، وشتھ باشیدداقایع خبر م وتما 
نید امیتو، ستی دراھلویتاوتعیین و مناسب 

  زنیارد موت العااط
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تکمیل ب خوی تژاسترایک د یجاای ابرد را خو 
چند . شویدده مارو آپیش ت تفاقاای ابرده و کر

  یکلیدال سوو نکتھ 
مینھ سیاسی کھ زرچھ بھتر درک ھمینھ در ز 
د دارد جود، وشکل میگیرآن بستر ت در نتخاباا

  رچھ بھترھم کھ فھ
نتخاباتی ابرنامھ ن نھا باعث کاملتر شدآ             

ح خالصھ بھ شرر وطبھت الاین سوا. د شداھخو
  :یر میباشندز
 

ع نو( ١                                                  
آن بر ی عداچھ قوو حاضر چیست ت نتخاباا

  ؟نداحاکم
 

کھ ای ناحیھ( ٢                                   
ی اھیژگیوچھ د، میشوار برگزت در آن نتخاباا

  دارد؟خاصی 
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  ؟ندردارایی برخوھیژگیوچھ ن از ندگارایدھ( ٣ 

 
                                                             

  ؟ستده اگذشتھ چھ بوت تخابانایط اشرو نتایج ( ۴ 
 

چھ ( ۵                                                       
  ؟ندارحاضر تاثیرگذت نتخاباروی اساسی امل اعو
 

                                                                 
  ؟شما چیستای ضعف کاندیدت و قوط نقا( ۶ 

 
                                                            ٧ )

  ؟چیستن سرسختتای قبارضعف ت و قوط نقا
 

ت الانند بھ سوامیتود باال خوت الاسوام از ر کدھ 
کھ د ید بواھخودر شما قا. شوندداده بسط ی بیشتر

  بھ برخی

www.takbook.com



 

 388 

؛ در یددھبالفاصلھ پاسخ، شدح التی کھ مطراسو 
ی ق بیشترمند تحقیزنھا نیااز آحالی کھ برخی 

  در. دند بواھخو
ر نیز مجبوت برخی حاال                               

س یک حدال از پاسخ سوای کھ برد ید بواھخو
  (۶)عالمانھ

ده ستفاا.( تجربھ باشدو نش داحدسی کھ مبتنیبر ) 
باید بھ ر را ین کااشتھ باشید کھ دافقط توجھ . کنید
  خرینان آعنو

                                                                                           
  .یدمدھنجااحل راه 
ای برزم الن ما، زنتخاباتید اقت کنید کھ ستاد 

رچھ ا ھیر؛ زشتھ باشدر داختیارا در اتحقیق 
  حمطری بیشترت الاسو

صحیحتر و شوند برنامھ شما کاملتر داده پاسخ و  
ید ر دارختیادر اتحقیقی کھ گر تیم ا. دد بواھخو
  کافیازه ندابھ
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یر زبھ چند ، آن را ستن امینااطقابلرگ و بز 
لیت قسمت ومسوام ر کدھبھ ده و تقسیم کروه گر

  لمحورا خاصی 
بھ د را خوی اھیافتھم نھا نیز باید تماآ. کنید 

یا کسی کھ )د مدیر ستار ختیاارش در اگزرت صو
  رشنگاول مسو

او در ند تا ار دھقر( ست انتخاباتیابرنامھ  
نکتھ . کندده ستفاانھا از آبرنامھ کلی ی یزحررط

  ینامیت اھلی پر ده وسا
میشھ ، ھیک تیمان چھ بھ عنوو ست کھ چھ تنھا ا 

نظر در تحقیق ای بررا مانی ی زاھیتودباید محد
  بدیھی. بگیرید

آوری نید بھ جمعامیتو، یداھبخور رچھ قدھست ا 
نید مدعی اقت نمیتوویچ ھو ید دازبپرت العااط

  مین باشید کھ تماا
اس سوولی ؛ ویددھاکردآوری گرزم را الت العااط 

ده از ستفادر احد نیز تنھا باعث تاخیر از بیش 
  داھالعاتی خواط
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ست بھ د دخوی تژاستراتوسعھ ای شد کھ بر 
ان میزاز مر این اید کھ زدھانھا آوری آجمع
  العاتی کھدن اطمند بوهفاید

رد روش مودر . دھمیکا، یددھاکرآوری جمع 
بھ د و سی منابع موجورتحقیق نیز شما باید با بر

  نسبتدن آن صرفھ بو
 
 
 

                                                                                                         
 9  
ی تصمیمگیر، یدر دارختیادر اپولی کھ ن و مازبھ  

تحقیق مبتنیبر ت قااوکھ برخی ری وط بھ ؛کنید
  فدی ھاوھھگر

علمی ی ااز روشھسیاسی بھتر ی اھنظرسنجیو  
ل در مثاای بر. دد بواھا خودآوری دادھھگر

  کوچکی اتھنتخاباا
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ازه ندازینھ یک نظرسنجی حتی شاید بھھمحلی و  
مین ھبھ د و شوم تماد یک ستات نتخاباازینھ کل ھ
  درلیل نباید د
تر رگبزت نتخاباایک در لی د؛ ورفتھ شونظر گ 

د، زینھ میشوت ھتبلیغاای برر الاران دزھکھ فقط 
  ربسیا

ل را پواز آن گر قسمتی ا. دد بواھنھ خودانابخر 
ثر ت اتبلیغام آن یا پیاآمر نکنید کھ این ف اصر
  یاد د بواھخوار گذ

ا ھین پرسشاز الیست کاملی  B  پیوست در ! خیر 
توصیھ میکنیم کھ شما ت ھ شدما بد دارد و جوو

  یناقت بھ دبھ 
ادی ست کھ شاید تعداست در. یددھا پاسخھپرسش 

ین الی ؛ ویط شما نباشنداا مناسب شرھپرسشاز 
  لیست کامل بھ

ید مناسب دکھ ه حی شدارطلیل دین ا               
ر ختیارا در اشن ی روتژاستراحی یک ارای طبر

  .دار دھشما قر
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  تنتخابااعد حاکم بر ا● قو 

 
ع نوی ر چیزاز ھست کھ شما قبل امھم ر بسیا 
سی ربرآن را عد حاکم بر اقورو و پیش ت نتخاباا

  کھا چر؛ کنید
ین اشما بھ ی تژاسترامبانی از گی رقسمت بز 

شما حتما باید . دبود اھبستھ خوت واالعااط
  ط رامربوی انھقانو

، از نھادن آبوه پیچیدرت صوو در مطالعھ کنید  
ست کنید کھ اخودرکیل ویا یک د سیاسی خوب حز
  نھاآمھم ت نکا

ستھ یک انقض ناخو. شما تشریح کنندای بررا  
، لعجلبایک ضردادن ست از دیا ده سان قانو

  ست منجر بھاممکن 
                                                               

  .دشو( تنتخابااز احتی قبل )شکست شما  
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  نتخاباتیزه احو 

 
شما باید ت، نتخابااعد حاکم بر اسی قوربراز بعد  

و نتخاباتی زه ا حوردمون در مکااتا حد 
  تالعان اطندگارایدھ

زه سعت حول ومثار وطبھ)کنید آوری جمع 
د ستاای برن ساختماره جاخ انر، نتخاباتیا
  نقلوضعیت سیستم حملو
نقل وضعیت سیستم حملومچنین و ھشما د ستا 

ی رای و اوقھبھ صندن سیدای ربردم عمومی مر
  خینکھ نرامثال 

ین منطقھ چگونھ ادر خر اواین در اتغییر جمعیت  
درک مچنین شما باید ھ.( مثالھمو است ده ابو
  مینھاز زستی در

شرکت ت نتخاباآن در اقالب در سیاسی کھ  
برجستھترین ل مثاای بر. شتھ باشید، دامیکنید

  وسیاسی ی اھھچھر
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رت قد؟، ستندھمرجع منطقھ چھ کسانی ی اوھھگر 
چھ ؟ و ستامنطقھ چگونھ در سیاسی اب حزا

  نند برایتوکسانی م
در میشھ ھباید ؟ باشندار تاثیرگذت نتخابان اجریا 

جلب حمایت ت قااوی ھشتھ باشید کھ گادار طخا
  صشخاابرخی 

شما ای بررا ا رھکاری از ند بسیاامیتوی کلید 
نید کھ امچنین باید بدھشما . تر کندنساآ

  چگونھن ندگارایدھ
؟ ندآورست میدبھ د را خوز نیارد موت العااط 

محلی ی اھسانھاری رتاثیرگذزار و  باسعتو
  ؟ستاچگونھ 

ی اھیتودمحدو ستند ھچھ کسانی ان شگرارگز 
د اھخوداده چگونھ پوشش ت نتخابا؟، انھا چیستآ

  مچنین؟ و ھشد
مختلف ی ااھنسبت بھ کاندیدت مطبوعاه یدگاد 

در جامع ی تژاسترایک د یجاای ابر؟ ستاچگونھ 
  بطھ بارا
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در کھ شما دارد میت ر اھ بسیات،مطبوعا             
آوری بھ جمعن مکااا تا حد ھسانھرد رمو
  .یددازبپرت العااط
 

                                                                                            
  نندگارایدھ●  

 
ی اھبقھو طا ھستھن را در دندگارایدھشما باید  

ای ین مبانی بر، ایدھی دجای متمایزو مختلف 
  یایھتژاسترا

ی گیرفدھ                                                  
  .دد بواھخوی حل بعدامرص در خان ندگارایدھ

، شوندداده ین قسمت باید پاسخ در االتی کھ اسو 
یا شما بھ ، آست میشونددین از االتی اشامل سو

  ادفرالیست کامل 
اب حز؟ ایددارترسی سدی رایدھیط اجد شروا 

؟ ندردارایی برخوھچھ پشتیبانیاز سیاسی مختلف 
  ریمات آمشخصا
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سطح ل مثاای بر؟ ستاچگونھ ن ندگارایدھ 
ادی، مینھنژ، زشغلت، سطح تحصیال، اھمددرآ

  وسن ، بیھمینھ مذز
ی از صددرچھ؟ ستاری اچھ قراز ... وجنس  

ا ساکن ھستای در روصددرچھو ا ھشھردم در مر
  ا بیشتری؟ آستندھ
در ندگی میکنند یا ی زحدواتک زل منادم در مر 
ن حامیااز شما ر ینکھ تصواخر ؟ و در آانھتمارپاآ

  ،یوھگر
نھا رای آندگانی کھ بھ ای و رایدھمنطقھادی، نژ 
ی اھیژگیوندگانی با ؟ رایدھچیست، یددارمید ا

  غالبا، مشابھ
در غلب انتیجھ و در ند دارعالیق مشترکی نیز  

ل در مثار وطبھ؛ نددھمیرای یکسانی ی اھجھت
  ننااحالی کھ جو

تقریبا ارد موی یکسره از سیدرای ربھ سن زه تا 
از نھا ران آپددران و ما، حمایت میکنندک مشتر

  ییگری داھچیز

www.takbook.com



 

 397 

ینکھ ن ابا مشخص شد. ندآورحمایت بھعمل می 
ست ار استھ بھ چھ مقددو دین از ار یک ھجمعیت 

  انلبتھ میزو ا)
 
 
 
 
                                                                                                       

 01  
ان میتو( ستر اا چقدھستھاز در یک ھی رای دھ 

و نتخاباتی چھ باشد م اینکھ پیاص اخصودر 
  د،چگونھ منتقل شو

                                                                        
  .گرفتی صحیحتری اھتصمیم 

 
 
 

                                                                                     
  نتخاباتی گذشتھی اادورھھ 
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از العاتی کھ ده از اطستفااشما با ت قااوبرخی  

، ندھامدآست دنتخاباتی گذشتھ بھ ی اادورھھ
  یشمندرزی ااھیابیارز

در دوره . یدآورست میدبھ رو پیش ع ضااز او 
ا ین سمت کاندیدای انتخاباتی گذشتھ چھ کسانی برا

  وند دبوه شد
اد تعد؟ ستده اچھ بوه مدآست دنتایج بھ  

اد تعدد؟ بور گذشتھ چقدی ان در دورھھندگارایدھ
  چھه برندد فری ارایھ

 یناز احرای ابران رای چھ میز؟ ستده ابوان میز 
ین ده از استفااشما با ؟ ستده اپست کفایت میکر

  درقات العااط
ح سطورد مودر خوبی ی اھپیشبینید، ید بواھخو 

. یدمدھنجاافعلی ت نتخابادر انتایج و پشتیبانی 
  المچنین یک سوھ
در ایی کھ اھست کھ کاندیداین ن این میای در اکلید 
مشابھی با شما م پیاو مینھ ، زقبلت نتخاباا

  چھ نتایجی، نداشتھدا
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ی مدرآیابی کاای ارزشما بر؟ نداگرفتھ 
شت داید اھخوز نیات العااطین ابھ ن ایتاھفعالیت

  ید فھمید کھ با چھاھخوو 
                                                                       

  .بگیریدی نید نتایج بھتراتی میتواتغییر 
 

                                                                                              
  روپیش ت نتخاباا 

 
را ملی اعوم شما باید تما، حل قبلای مراز طپس  

ند اھخوار تاثیرگذرو پیش ت نتخاباروی اکھ بر 
  شناسایید، بو

ن و ندگارایدھکھ دی مل متعداخصوصا عو؛ کنید 
. ستندھنھا آتاثیر تحت، یگردسیاسی ی ادھستا

  نید کھاست بدزم اال
ای یا ملی برای منطقھ، محلیی اھچھ پیامد 

مچنین چھ ؟ ھندی دارمیت بیشترن اھندگارایدھ
  ایایی برھھنگیزا
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موثر ت نتخابادر اجھت شرکت ن ندگارایدھ 
بھ ترتیب ارد را ین موم اشما باید تماد؟ ند بواھخو
  ا لیستھلویتاو

                                                                                                
  .کنید 

 
                                                                                                  

  شماای کاندید 
 

ت، نتخابادر اشما ای بره مھمترین عامل تعیینکنند 
ل ودر ط. دد بواھخون حمایتتارد موای کاندید
  ییزربرنامھ

ت قوط نقارد مودر قانھ دشما باید صا، تژیکاسترا 
مچنین شما ھ. کنیدوت قضان یتااضعف کاندیدو 

  نیداباید بتو
شاید بھتر .ببینیدن قبایتارید ن را از دتادخود نامز 

مختلف دوران بھ چند ن را ایتاھیابیارزباشد کھ 
  ؛ ازتقسیم کنید
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ت، تحصیالان میزا، کی کاندیددکودوران لھ جم 
ی اھموقعیتو گی ادسابقھ خانوری، سابقھ کا

  وی درسیاسی 
ین ری دارد، امیت بسیااھکھ ی لی چیزو.گذشتھ 
ت قوط نقا، اھین قسمتامھ در ھست کھ شما باید ا

  مھبا را ضعف و 
ط تر نقازودرچھ دن ھکرا با پید. سی کنیدربر 

در تا بھتر د د بواھخودر نتخاباتی قاد استا، ضعف
  تتھاماامقابل 

د ند کراھخوح مطره ینددر آقبا رحتمالی کھ ا 
ایی کھ اھند کاندیددھابور بسیا. دن دھکنش نشاوا
  راگذشتھ ت اھشتباا

ده از ستفاابا ن قبایشاو رند اگرفتھه یددنا            
ن یشا، انھاه دادن آجلورگ با بزت و اھشتباامین ھ

  .ندر زدھاکنارا 
 

                                                                                                  
  صلیی اقبار 
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د را خوای کاندیدت قوو ضعف ط ینکھ نقااز اپس  
ای برر را ین کااست کھ امنطقی ، یددشناسایی کر

  نیزد خوی قبار
شما ، ستد اایزشما ی قبااد رگر تعدا. کنیدار تکر 

بقیھ از کنید کھ سرسختتر ب نتخارا انھایی آباید 
  بمحسو

ند کھ اشتھاندگانی گذروی رایدھست و دمیشوند  
در . ستیدھنھا رای آکسب ای برش تالدر شما نیز 

  نیزرد ین موا
تقسیم دوران بھ چند ن را ایتاھیابیارزنید امیتو 

ط نقاو ضعف ط سی نقارر قسمت بھ برو در ھکنید 
  نھات آقو

ن العاتشان اطشادشما خوی قبارمسلما . یددازبپر 
د ید بواھخور حتماال مجبود و اند کراھفشا نخورا ا

  وبھ تحقیق 
بھ د ستناابا و ید دازنھا بپری آاھفعالیتش در کنکا 

ترغیب کنید تا بر ضد ن را ندگان رایدھایتاھیافتھ
  بھ نفعن قبایتار
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بھ ن ایشادھتاسو ا اھمعموال کاندید. ندرای دھشما  
ل نبادبھ ، یگری دااھکاندیدرد مودر تحقیق ض عو

  ایبرای شایعھ
صحنھ را از نھا آنند اند تا بتودنھا میگرآیی اسور 
میز آموفقیتر ین کااشاید . بزنندر کنات نتخاباا

  نچھ باآلی ؛ وباشد
معموال ، یدآست میدتحقیق بھ ده از ستفاا 
ا تجزیھ ست کھ بانظر ردمود فرری فتای راھلگوا

  نیدانھا میتوآتحلیل و 
 
 
 

                                                                                                             
 11  
قیب بھ سمت ای رکاندیدن را از ندگارایدھنظر  

نید با اکھ میتوص بھ خصو. یددھتغییر ن تادخو
  ینده از استفاا
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بین د متضاو مینھ کامال متمایز زیک ، تالعااط 
ین و از اقیب یافتھ ی رادھنامزن و تادخود نامز

  مپیادر ا ھتمایز
کھ ی یگره دشتباا. کنیدده ستفاد اصلی خوا 

ین ، اا مرتکب میشوندھنتخاباتی گای اادھستا
  حصطالاست کھ بھ ا
را ( ٧)نتخاباتی منفیرزه اند یک مبااھنمیخو 

ت را ین گونھ تحقیقاان یابنابر. کنندی برراھ
  .ننددانمیوری ضر

آن ی طست کھ ی ایندآفر، نتخاباتی منفیرزه امبا) 
بھ تخریب د، خوت قوط یج نقاوتری ا بھ جادھنامز

  یجوترو 
( م.نددازمیپرد خوی قبارضعف ط نقات و اھشتباا 

و قیب ی رااھکاندیدره بادرحالی کھ تحقیق در 
  ، دومنفیرزه مبا

                                                                                
  .ستندوت ھچیز کامال متفا 
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تحقیق م نجاماعدو کافی ن مادن زنکرف با صر 
د یجااشما عمال فرصت ، قبارد رموده در گستر

  دتمایز مابین نامز
گی دماآمچنین بھ ، ھبین میبریدرا از قبا د و رخو 

ن قبایتال رعمان و ابل سخنامقادر ست ز اکھ نیا
  ،شتھ باشیددا

م نگادر ھست کھ امھم ر بسیا. ید یافتاھست نخود 
ات منابع مستند: منظم باشیدت، ین تحقیقام انجاا

  لیستد را خو
ز نیام نگادر ھحی کنید کھ ارطسیستمی و کنید  

سترسی ز دنیارد موت العااطنید بھ ابالفاصلھ بتو
  مچنینھ. کنیدا پید

مھ ھ. تھیھ کنیدن نسخھ پشتیبان العاتتا اطازحتما  
شوند کھ بھ ی بقھبندای طنتایج باید بھ گونھ

  نھاآبھ ان حتی بتورا
شتھ باشید کھ د دابھ یا. ع دادجاار                   

و قت در وقت باال باعث صرفھجویی و دنظم 
  .د شداھخوژی نرا
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  فدھتعیین : م دومگا 
کسب وزی در نتخاباتی پیرد ار ستاھنھایی ف دھ 

آن ینجا بھ در اکھ ی چیز. ستانظر ردموه جایگا
  ین، ایدز دارنیا

د ست کھ تعیین شوا                                    
باید ایی رھیا کار چھ کاوزی بھ پیرن سیدای ربر
  .دشوم نجاا

 
ش موانتخاباتی فری اادھستا، قعاغالب مودر  

تضمین ای براد رای میکنند محاسبھ کنند چھ تعد
  وست زم االوزی پیر

نھا آلیل دمین ھبھ . مدآند اھکجا خوآرا از ین ا 
د نسانی خووی انیرل و پون، ماارزش زمنابع با 

  سخنف صررا 
نکھ توجھ  آیبھ جا، گفتن با تمامی جمعیت میکنند 

کھ ن ندگای از رایدھکمترر بسیااد بھ تعدد را خو
  ایبر
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ین ابنابر. کنندود محد، ستاکافی ن شاوزیپیر 
د، خون باطمخااد تعددادن ش ھریق کااز طشما 
  ادنید تعدامیتو

، کنیدار برقرط تباارنھا آکھ باید با را ندگانی رایدھ 
بھ . یدزتر سادهسان را مدیریتشاو تر ودمحدر بسیا

  لیلدمین ھ
شما د، خوت تحقیقااز بخشی ان ست کھ بھ عنوا 

اد کل تعدن، نتخاباتیتازه اباید کل جمعیت حو
  ادتعدن، ندگارایدھ

شرکت ی گیررود در رایمیر نتظااکھ را کسانی  
مچنین وزی و ھپیرای برزم الاد آرای تعدو کنند 

  ادتعد
کھ را ایی ارھخانو                                        

محاسبھ ، ندگی میکنندزنھا ن در آندگارایدھین ا
  .کنید

 
ز ین بخش نیادر اایی کھ ھپاسخادی از لبتھ تعدا 
ساختن ه و ینداز آبھ پیشبینی شما ، ستا

  عالمانھ بستگیی اسھحد
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، یطاشراز نید این مسیر میتودر ا. دارد              
ین پیشی اتھنتخاباابھ ط مربوت العاو اطنتایج 

  .کنیدده ستفاا
 

ـ                                                                
  ؟نتخاباتی چیستزه اکل جمعیت حور از منظو

 
زه حودر ست کھ ادی افرم اتمااد »کل جمعیت« تعد 
در قم با رین ا. ندگی میکنندزنتخاباتی شما ا

  شتن کسانی کھدابر
مچنین و ھند ھایدنرسرای دادن بھ سن قانونی  
زه حوی، در آن یگردلیل در ھکھ بھ ادی فرا

  ، ازندرای دھنند انمیتو
                                                                     

  .ستابیشتر ن ندگارایدھکل اد قم تعدر 
 

                                                                   
  ؟چیستن ندگارایدھکل اد تعدر از منظوـ  
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ست کھ اکسانی م تمااد « تعدنندگارایدھکل اد »تعد 
و ند را دارنتخاباتی زه احودر ی رایدھصالحیت 

  ن رایمکاا
                                                                             

  .د داردجوونیز ن نشاداد 
 

                                                                          
  ؟چیستری نتظار از آرای امنظوـ  

 
ر نتظااست کھ ایی اد آرا« تعدرینتظاآرای ا» 

ی رای اوقھنظر بھ صندردموت نتخابارود در امی
  .دیختھ شور
نایی اتوو ر کس کھ صالحیت ھست کھ ابدیھی  

ارد غلب مو در ا.دادد اھنخورای دادن دارد، رای 
  یھبا نگاان میتو
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 21  
کھ تقریبا د مشابھ گذشتھ تعیین کرت نتخاباابھ  

در گر ا. دند کراھشرکت خوت نتخابادر اصد درچند
  یکت نتخاباا
و در ند دھاصد شرکت کردر۵٣تھ گذشدر شھر  
تغییر را ضعیت وکھ ی نیز عامل جدیددوره ین ا

  ه،ضافھ نشداد دھ
دوره ین اشتھ باشید کھ ر دانتظاانید اشما میتو 

ت نتخابااد در افراصد در۵٣ش حول و نیز حو
  نداھشرکت خوی شھر

در کت رمشاان میزل مثاای گر براما ا. دکر 
ین ده و ا بوصددر۵۵ری یاستجمھوت رنتخاباا

  یشھرت نتخابار، ابا
ار برگزری یاستجمھوت رنتخاباابا ن مزماھ 

کت رمشاان شاید منطقیتر باشد کھ میزد، میشو
  ینای ابررا 

                                                                       
  .کنیدآورد صد بردر۵۵ت نتخاباا 
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  ؟ستزم االوزی پیرای براد رای چھ تعدـ  
 

کھ شما ی چیز. ستانگیز امناقشھ ر قم بسیارین ا 
ست کھ ایی آراکل اد تعد، باشیدل آن نبادباید بھ 

  تضمینای بر
ری بسیادر . ستاکافی ت نتخابااین ن در ایتاوزپیر 

ه شداز آرای داده شما تنھا بھ بخشی ارد، مواز 
  ید یاج دارحتیاا
توسط ه کسب شداد آرای نکھ تنھا باید تعدآ 

در . قبا باشدرسایر از شما بیشتر ای کاندید
  دایی کھ چند نامزھقابتر
، صددر۵٣ست تنھا با اممکن ، ندر دارحضو 

آرای کل از صد یا حتی کمتر در۵٢، صددر٠٣
  وزیبھ پیرذه ماخو

خیلی . برسید                                              
قعی تبدیل م واقااربھ را ا ھصددریناست کھ امھم 
  .کنید
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چھ ـ                                                      

د اھتضمین خون را یتاوزپیرذه، ماخواد رای تعد
  د؟کر
 

و باشید ر باید محافظھکا                                  
نظر د در خوای نسبتا معقولی بری یھ خطاحاش

  .بگیرید
 

ـ                                                               
  ؟ستندار ھخانواد چھ تعدر از مزبون ندگارایدھ

 
، یمدکر کرذباال در کھ را ی وھنید گراشما میتو 

کنیم ض ید فراربگذ. م کوچکتر کنیدھین از احتی 
  روطکھ بھ 

. ندد دارجوه وندار دو رای دھر خانودر ھمتوسط  
ر ست سھ یا چھااا ممکن ادھھبعضی خانو

  شتھ باشنده داندرایدھ
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گر ن اکنوامھ. هندرایدھیگر تنھا یک دبعضی و  
اده یک خانود مرزن و شتھ باشید کھ ه داعقید

  مانندھحتماال ا
نید انتیجھ میتوداد، در ند اھخورای یکدیگر  
از اشید کھ با سخن گفتن با یکی شتھ بر دانتظاا
  اده، رایخانوی عضاا
، ینابنابر. آوردید اھست خودنیز بھ ی را یگرد 

زم الاد آرای تعدآوردن ست دبھ ای باید بپرسید بر
  وزیپیرای بر

                                                                     
  د؟رکار برقرط تباار ارباید با چند خانو 

 
                                                                                

  قفوارد مھ موی ھ● جمعبند 
 

ت نتخاباد اکنیم کھ شما نامزض ید فرزه دھجاا 
نتخابی شما زه احوو ستید ھشھر ی اراھشو

  نفر جمعیتار زھ٠٣١
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یر سن دک و زکوار زھ٠٣، ین جمعیتاز ا. دارد 
رای نند انمیتوزه حودر آن ستند یا ی دادن ھرا
  درین ابنابر، نددھ

در رفی ، از طباقی میمانده ندار رایدھزھ٠٠١کل  
صد در٠۵کت رمشاخ نری، شھرت نتخابااخرین آ

  .ستده ابو
قم ثابت رین است کھ این اشما نیز آورد بر 

چند ت نتخابادر انیم کھ دامچنین میھ. میماند
  شھررای شودی نامز

صد در۴٣قبلی ت نتخاباوز در اپیرد نامز، گذشتھ 
گر ا. ستده اکسب کرار رای زھھفدھیعنی آرا 

  رھبگوییم کھ 
 ٢متوسط ر وطبھ ار خانو                          

 ٠٠۵٨د بھ عدرا قم ما رین ه دارد، اندرایدھ
  .ساندرمیار خانو

 
ر ھشتھ باشید کھ ر دانتظاانید اما شما نمیتوا 

بھ شما ، ید گفتاھسخن خواو کھ با ای ھندرایدھ
  ینابنابر. دھبدرای 
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پانصد ار و زھشتھیا د فرار زھھفدھنکھ ای آبر 
شما باید ، کنیدد ی با خواھمرھبھ ب مجاار را خانو

  ادیبا تعد
کنید ض فر. نماییدار برقرط تباارین از اتر رگبز 

ار برقرط تباارنھا آ نفر کھ شما با ٠١ر از ھکھ 
   نفر بھ٧، میکنید

قل با اشما باید حد، ین ترتیبابھ ، ندرای دھشما  
بھ ای برار خانوار زھ٣١یا ه ندار رایدھزھ۵٢

  آوردنست د
                                                                        

  (ار خانو٠٠۵٨)نفر ار زھ٧١حمایت  
 

                                                                                              
  .سخن بگویید 
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 31  
ین اما ، استد ایار زم بسیااد ھین تعداینکھ ابا  

ست کھ ا موثرتر حتماالو اتر ، ارزانتردهسار بسیا
  ط وتبااربھ 

مین ھنکھ آید تا دازبپراده خانوار زھ٣١ترغیب  
. یدم دھنجاانفر ار زھ٠٠١رد مور را در کا

  ،یندآین فراین ابنابر
را ی وھگرازه ندا                                           

کوچکتر ر بسیا، کنیدر نھا کاروی آکھ باید 
  .زدمیسا

 
                                                                         

  افداھتمرین تعیین : ٢گ برر کا 
 

تحقیق از حاصل ت العاده از اطستفااسعی کنید با  
داده و یر پاسخ ت زالاا بھ سووتھبھترین قضاو 

  یاھپاسخ
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را حاصلھ                                                    
  :نماییدد وارد نتخاباتی خود ا ستابرنامھدر 
 

نھ )چند نفر  ـ ١                                        
ندگی زنتخاباتی شما زه احودر ( هندرایدھفقط 

  ؟میکنند
 

ین اد از اچھ تعد (٢                                      
نظر ردموت نتخابارای دادن در ابھ در قااد فرا

  ؟ستندھ
 

ر نتظاا ( ٣                                              
ت نتخابان در اندگارایدھین ی از اصددرید چھدار

  تیآ
 

                                                                                             
  ؟شرکت کنند 
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                                                            ۴ ) 
  ؟ستاچند نفر ری نتظان اندگارایدھین اد اتعد
 

                                                           ۵ 
  د؟ند کراھشرکت خوت نتخاباد در اچند نفر نامز(
 

اد از چھ تعد ( ۶                                          
ار مدنظر قری دجرت باید بھ صورا ا دھین نامزا

  داد؟
 

بھ ، میشدار برگزوز مرامین ت ھنتخابااگر ا ( ٧ 
ی از آرا را صددرا چھ دھنامزاز ر یک ن ھنظرتا

  ستدبھ 
                                                                                   

  ؟ندآوردمی 
 

کسب چھ ( ٨                                             
کافی وزی پیرای بره شدی از آرای داده صددر

  ؟ستا
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                                                              ٩ 

  ؟ستر اچقدوزی پیرای برزم الاد آرای تعد( 
 

ر وطبھ  ( ٠١                                               
  د دارد؟جووه ندرایدھچند ار ر خانو، در ھمتوسط

 
د دارد جووین تمایل ایا آ ( ١١                          

رای بھ یک نفر اده یک خانون ندگارایدھمھ ھکھ 
  ؟ندھبد
 

د حتماال بھ نامزار ایک خانون ندگارایدھگر ا (٢١ 
بھ وزی تضمین پیرای بر، نددھمیرای یکسانی 

  کسب حمایت
                                                                         

  ؟یدج دارحتیاار اچند خانو 
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، متوسط سخن بگوییده ندده رایدھگر با ا ( ٣١  
ی بھ رایدھنید ترغیب بھ امیتورا نھا از آچند نفر 

  ؟نماییدن تادخو
 

جھت ، کافین ندگارایدھستیابی بھ ای دبر ( ۴١ 
ل نتقار ابھ منظوار ست با چند خانوزم االوزی پیر

  طتبان ارپیامتا
                                                                                          

  ؟کنیدار برقر 
 

                                                                       
  نندگای رایدھگیرفدھ: مسوم ● گا 
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  ؟چیستی گیرفدھ 

 
ای براد رای ید بھ چھ تعددنکھ مشخص کراز آپس  

یجھ مشخص شد کھ چھ نتو در ید ز دارنیاوزی پیر
  ادتعد

، کنیدل نبادباید ن کسب حمایتشاای بره را ندرایدھ 
ن را از ندگارایدھین اباید مشخص کنید چھ چیز 

  نی کھایگرد
ند متمایز دھنمیرای نظر شما ردمود بھ نامز 

یا بھ ن ندگای رایدھگیرفد؛ ھیندآین فرا. زدمیسا
  دهسار وط

ست این  ایگیرفدد ھمقصو. م داردنای گیرفدھ 
جمعیت از ی وھیرگرزچھ د کھ مشخص شو

  ازبیش ن ندگارایدھ
ا یش پیداشما گرد کھ بھ نامزل دارد حتمااسایرین  

وه ین گرابر د را نتخاباتی خوی ااشھتالا لذو کنند 
  از
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  .نماییدمتمرکز ن ندگارایدھ 

 
 

، از (شوھپژ)م اول گادر ید کھ دارر طحتما بھ خا 
ی اوھھبھ گرن را ندگارایدھستھ شد کھ اشما خو

  کوچکتر تقسیم
مبحث گفتھ در آن . دتر شودهسان کنید تا مدیریتشا 

ن ندگای رایدھگیرفدای ھبرت العااطین اشد کھ 
  معین مفید

د اھخو                                                    
  .سته اسیدا رفرده از آن ستفان امان زکنود، ابو
 

                                                                 
  ؟یمزبساف دن ھندگااز رایدھی وھگرا چر 

 
بھ ، نکھاول آ. ستالیل مھم دو دبھ ی گیرفدھ 

ل پون، مازیعنی د ستاارزش منابع با دن کره خیرذ
  نسانیوی ارنیو 
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بھینھ ده ستفاایگر موجب رت دبھعبا. کمک میکند 
شما بھ دوم، . دنتخاباتی میشود امنابع ستااز 

  ید کھز دارپیامی نیا
ستھ ای آن دبر                                              

ز نھا نیاآبھ وزی پیرای ندگانی کھ براز رایدھ
  یددار
 

                                                                         
  .باشده متقاعدکنند، (دممھ مرھنھ و ) 

 
ین ابر                                                      

دو ین از ار یک ھیر بیشتر بھ در زمبنا 
  :یمدازمیپر

 
                                                                      

  نتخاباتید امنابع ستااز بھینھ ده ستفاا( ١ 
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زه حودر کھ دی ر فرای ھید براھگر بخوا 
با و ید ومنبر بری ندگی میکند باالن زنتخاباتیتاا

  زهحون ندگام رایدھتما
ر بسیان مال و زید پودارقع ، در وایدھست بدد 

نچھ رغ از آمی میکنید کھ فادمرف صردی را یاز
  مجانامیگویید یا 

                                                                         
  .دادند اھنخورای بھ شما ، یددھمی 

 
نید امیتوی، گیرفدده از ھستفااحالی کھ با در  

را ندگانی ار از رایدھما تاثیرگذ، ای کوچکوھگر
  مھاز ھکھ بیش 

را شما نتخاباتی ی اامھبا پیان متقاعد شدل حتماا 
ید اھخودر قارت ین صودر ا. شناسایی کنید، نددار
  نایتاشھتالد بو

نیز ی منابع بیشترده و نھا متمرکز کررا روی آ 
، شتداید اھخون رچھ بیشتر پیامتاار ھتکرای بر

  یگردتا جایی کھ 
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سد کھ ربھ نظر میر ینطوا                            
نظر ردومد بھ نامزرای دادن جز رھای نھا چاآ

  .ندارشما ند
 

ای ید بردھاکرآورد کنید برض فرل، مثاای بر 
ط تبان ارندگارایدھصد در٣٣باید با وزی پیر

  گرا. کنیدار برقر
رای سبد در قیقا مشخص کنید کھ شما دنید ابتو 

د ستاه نگا، آیدار دارقرن ندگااز رایدھستھ ام دکد
  نتخاباتی شماا
رت  صودرمنابعی کھ م ند با یک سوامیتو 

بھ جمعیت م را پیا، شتیدز دانیای گیرفدمھعد
  .نظر برساندردمو

از آن شما د گر ستا، ایگری دسواز مچنین ھ 
ه ندرایدھر ھست کھ با ردار امنابع برخوان میز
  نتخاباتی یکزه احو

دن بوف دار دھبا ، کندار برقرط تبار اربا 
ن حتمالیتان ابا حامیار نید سھ باامیتون ایتاشھتال

  ینابنابر.  بگوییدسخن
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ن ندگای رایدھگیرفدف ھصرن مازایی کھ دھنامز 
دن ناکافی بواز یگر حق شکایت ، دنمیکنندد خو

  دمنابع ستا
                                                                                          

  .ندارنتخاباتی ندا 
 
 
 
 

                                                                                                          
 51  

                                                                            
  فدن ھندگادن رایدھکرل نباد( ٢ 

 
م پیارد مودر کافی ازه ندابھی قسمت بعددر  
شما از آن، ما پیش  ا.د شداھنتخاباتی بحث خوا

  نید تعیین کنیداباید بتو
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ند اھچھ کسانی خوم ین پیان اباطکھ بھترین مخا 
چھ ن ین بھ شما کمک میکند تعیین کنید بیاا. دبو

  مطالبی شانس
ی بیشتر                                                     

بھ شما ای رای دادن نھا بردن آترغیب کرای بر
  .دارد

شتھ باشید دار طخادر مھمی کھ باید ه یک قاعد 
سعی نماید ب یا حزد ر چھ یک نامزھست کھ این ا

  بطجمعیت مخا
م آن پیا، دش دھبیشتر گسترو بیشتر د را خو 

رد جمعیت مواز آن ر بخش ای ھبرب یا حزا کاندید
  وسستتر ب، خطا

یا حزبی کھ د نامز، نھایتدر . دضعیفتر میشو 
ل حا، در ددھمیه عدومھ کس ھبھ را مھ چیز ھ

  معرضھ پیا
یچ ھست کھ عمال ابیمفھومی                      

بلکھ حتی اب، جذآن را نھ ھای ندرایدھ
  .د یافتاھنخون مینااطقابل
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ی اشھباید تمرکز تالی، گیرفدد ھین مقصوابنابر 
باشد کھ ن ندگاای از رایدھمنھدانتخاباتی بر ا

  انمیزن ماھتقریبا 
م گازم در الاد آرای تعدان کھ شما بھ عنورا یی را 

ین ابنابر. آوردم اھفرن یتاابر، یددتعیین نمودوم 
  گر، ایک سواز 

موفق ، باشندود شما خیلی محدف دن ھباطمخا 
بھ وزی پیرای برزم را الاد آرای ید شد تعداھنخو

  مچنینھ. یدآورستد
ن پیامتا، باشدده شما خیلی گسترف دھب طگر مخاا 

از بخشی ، ایی با تمرکز بھتردھ نامزه وسست شد
  م وپیا

                                                                         
  .دبورند اھشما خون را از ندگانتارایدھ 

 
: د داردجوه وندرایدھست دسھ ، کلیر وطبھ  

ندگانی کھ و رایدھشما ی قبان رحامیا، شمان حامیا
  تصمیمز نوھ
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ستند کھ ھشما کسانی ن حامیا. ندانگرفتھد را خو 
. ندرای دھند کھ بھ شما دارتصمیم ن کنوامھ

  شما نیزی قبان رحامیا
ند بھ اینک تصمیم گرفتھام ھستند کھ ھکسانی  

ز نوھندگانی کھ آن رایدھ. ندرای دھشما ی قبار
  د راتصمیم خو

باید ترغیب شوند تا بھ نفع ز نوو ھند انگرفتھ 
ترغیبپذیر ن ندگا، رایدھندرای دھا دھمزنااز یکی 
  .میشونده نامید

ستند کھ ھترغیبپذیر ن ندگارایدھمین از ھبخشی  
نھا آبھ ن را پیامتاده و کرن شایگیرفدھشما باید 
  بھ. برسانید

رزه شد مبان کھ بیار مانطوھشتھ باشید دار طخا 
● .ستای طتبااریند آقع یک فردر وانتخاباتی ا

  ناندگرایدھچگونھ 
                                                                                          

  بگیریمف درا ھ 
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ود حدل در مثار وطنگامی کھ مشخص شد بھھ 
تضمین ای برن را ندگااز رایدھ( یا کمتر)نیمی 

  بایدن یتاوزپیر
ی باید تعیین نمایید کھ چھ چیز، کنیدب مجا 

ن ندگارایدھیگر را از دشما ه بالقون گاندرایدھ
  ایبر. زدمتمایز میسا

: د داردجووت ومسیر متفار، دو ین منظوا 
کثر ا. جمعیتیی گیرفدو ھفیایی اجغری گیرفدھ

  ازنتخاباتی ی اادھستا
                                                                  

  .یکنندمده ستفادو روش این از اترکیبی  
 

                                                                                      
  فیاییاجغری گیرفدھ 

 
ین شکل ابھ ده سارت فیایی بھصواجغری گیرفدھ 
ن ندگارایدھفیایی کھ اق جغرطمناس سااست کھ برا

  نجادر آ
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ای تعیین کنید چھ کسی بھ کاندید، ستندھساکن  
کنید کھ ض فرل، مثاای بر. دادد اھخورای ا شم

   A« نتخاباتی »د انامز
ین شھر و در اندگی میکند ز A « شھر »در  

م ھ B « نتخاباتی »د انامز. ستم اخوشناوف و معر
   B« شھر »در 

. داردضعیتی مشابھ وین شھر و در اندگی میکند ز 
ن حامیااز گی ربخش بزل الصوانجا کھ علیاز آ
  از A  د نامز

فتھ ر C « باید بھ شھر »د، او ند بواھخو A  شھر  
نظر ردمود نامزز نوھکھ را نجا ن آندگاو رایدھ

  بنتخاد را اخو
بھ شھر او گر ا. جلب نمایدد خوی ند بھ سودھانکر 

« » B کھ را کسانی و ا یھمشھرھسعی کند ود و بر
  لحتماا
ی ند بھ سورای دھ B  ای بھ کاندیدی دارد بیشتر 

ر کاده و تلف کرد را قت خووتنھا ، کندب جذد خو
  منجااستی درنا
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  .ستداده ا 

 
قع در واما ، استده اساری ین مثالی بسیاارچند ھ 
بھ ی گیرفدھنھا در آند کھ د دارجووم ھنتخاباتی ا

  گیدمین ساھ
ای نتخاباتی برد استاارد، غالب مودر لی و. ستا 

ر بھ منظوزش نیارد موت العاآوردن اطست دبھ
  بایدی، گیرفدھ
در ا دھترکیب نامز، ادھگذشتھ نامزد عملکر 

د ر نامزھبھ نفع ه یختھ شد، آرای رقبلی ادورھھ
  کلی بھر وطبھو 

. قبلی توجھ کندی اتھنتخابان ایط گوناگواشر 
ان مچنین باید میزھنتخاباتی ی ااھدستا

  ن،ندگای رایدھترغیبپذیر
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 61  
رد کت مورمشاان مچنین میزآن و ھچگونگی  
بھ ارد ین موا. بسنجندرا ر منطقھ ر در ھنتظاا
  نتخاباتی کھدر اه یژو

زه ر حوای ھگذشتھ بری ار دورھھماآ                
م نجاابھ بھترین شکل قابل، ستس استردر دکامال 

  .دد بواھخو
 

: ازست رت اگذشتھ عبای اد دورھھعملکر 
شما ب حز، نظر شماردمود کھ نامزی از آرا صددر

  درمشابھ د یا نامز
ایی با ھزھحو. ندآوردھاست دگذشتھ بھ ت نتخاباا 

بیشترین ، گذشتھت نتخاباب در امطلودی عملکر
  حتمالین احامیا

در . دادند اھتشکیل خوت را نتخابادر اشما  
را در نتخاباتی نباید منابع د ایک ستاری، تئو
  دایی کھ عملکرزھھحو
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ا یر؛ زکندف ند مصردارمطلوبی ر گذشتھ بسیا 
دن کرل نباو دترغیب در عقالیی نیست کھ سعی 

  کنید کھکسانی 
زم رچند الھ. نددھمیرای نیز بھ شما ن کنوامھ 
جلبنظر ای ا برشھتالش گستراز ست تا قبل ا

  ن،ندگارایدھسایر 
مین ھپایھ حمایتی دن محکم کرر بھ منظو 

قی طمنارا در منابع اری از مقده، بالقون ندگارایدھ
  پیشینھدارای کھ 

                                                          
  .نماییدف ستند صرھشما ب یا حزد نامزاز حمایت  

 
ان میز                                                         

  :ازست رت اعبان ندگای رایدھترغیبپذیر
کھ بھ زه یک حون در ندگای از رایدھصددر 

ین ا. نددھنمیار رای پایدر و گازتی سارصو
  ازست رت اعباان، میز
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در مشابھ ی ادھیی کھ بھ نامزآراصد وت در درتفا 
ه شد، داده لیامتوت نتخابادر دو ایا ت نتخاباایک 

  .ستا
میکنند ( ٢١)تقسیمن را شاراییا ن ندگارایدھ 

وت در یف متفااز دو طایی دھبھ نامزرای دادن )
  یا( تنتخاباایک 

رای . )مینمایندد خوآرای ( ٣١)بھ تغییرام قدا 
ی وت در طمتفای اھیفاز طایی دھبھ نامزدادن 

  از دویک یا بیش 
                                                                                     

  (گذشتھت نتخاباا 
 

ایی کھ زھھحوه، متحدتیاالرد امول در مثاای بر 
ند کھ مثال ااییزھھحو، نددھاتقسیم کرن را شارای
  تنتخاباایک در 

ات و در موکرن دبیل کلینتوری ییسجمھو ربھ 
اه در خوریجمھود بھ عضویت یک نامزل عین حا

  ه رایکنگر
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رای ایی کھ زھھحو، سیھرد رومودر مثال . نددادھا 
ستند کھ بھ ھایی زھھحو، نددادھاتغییر د را خو

  یک کمونیست
یک از ی کمتر طسپس و ما در دوعضویت ای بر 

پوتین ری ستجمھویاربھ ی بعدت نتخابال، در اسا
  .ندرای دادھا

ی و تاثیرپذیرل حتماد، اکلی گفتھ میشور وطبھ  
یا ده تقسیم کرد را خورای جلبنظر کسانی کھ 

  بیش، نددادھاتغییر 
ی ادھلیل ستادمین ھبھ . ستن اندگارایدھسایر از  
د را در خوی اشھتاله نتخاباتی بخش عمدا

  انایی با میززھھحو
کت رمشا. ز مینمایندباال متمرکی ترغیبپذیر 
کت رصد مشادرریقاز طند انیز میتوری نتظاا

  ن درندگارایدھ
منطقی . یدآست دخیر بھ امشابھ ی اتھنتخاباا 

کنیم کھ ادی فرف اصرد را نیست کھ منابع ستا
  داد،ند اھنخورای 
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باید ارد، غلب مودر انتخاباتی شما د این ستاابنابر 
سابقھ ای دارایی کھ زھھحورا در بیشتر منابع 

  درکت باالیی رمشا
                                                                             

  .نمایدف صر، ستندت ھنتخاباا 
 

ده ستفارد اموروش قیق بھ دی ھ نگا٣پیوست  
د عملکری و ترغیبپذیر، کترسنجش مشاای بر
  شما. زه داردر حوھ
ام روش در کد از دهستفااید کھ دھباید تشخیص 

د اھتر خولنظر شما معقوردموت نتخاباامنطقھ یا 
  لقتی فرموو. دبو

ت یاضیارنید با امیتو، یددکرا پیدن را نظرتاردمو 
م نرزه در ر حوھی ر رایدھمادن آکروارد یا با 

  یاارھفزا
سطح زه؛ ر حو، در ھمعمولی                        

تعیین ی را رترغیبپذیان میزد و عملکر، کترمشا
  .نمایید
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ی ازھھکھ حود ید بواھخودر شما قان مازین در ا 
یر ول زجدر در ین کاا. نماییدی تبھبندرا رمختلف 

  .سته اشدم نجاا
 

                                                                                     
  جمعیتیی گیرفدھ 

 
دن تقسیم کر: ازت سرت اجمعیتی عبای گیرفدھ 

ا یا ھستھ، داوھھبھ گره ندرایدھجمعیت 
  مختلفیی اھیرمجموعھز
، ند سنامیتوی ستھبنددین ی امبنا. جمعیتاز  

مینھ زپس ، حرفھت، سطح تحصیال، مد، درآجنس
  یاادی نژو قومی 

ی ستھبنددصلی انکتھ . باشدی یگردر چیز ھ 
با ، مشابھتاد دارای فراست کھ این اجمعیتی 

  ی دارایبیشترل احتما
ل حتمااین ابنابرده و مشابھ بوی اھغدغھد 

ایی دھیا بھ نامزن یکساد کھ بھ نامزی دارد بیشتر
  مشابھی اھیژگیوبا 

www.takbook.com



 

 439 

                                                                                             
  .ندرای دھ 

 
ا وھھین گرانید ای مرحلھ باال شما میتواز طپس  

ع با یکدیگر طمتقای اھمجموعھرت بھ صورا 
  نکھآبیامیزید یا 

ی کوچکتری اھیرمجموعھزبھ را نھا آحتی  
جمعیت دن تقسیم نمول، مثاای بر. تقسیم نمایید

  ،جنسیتس ساابر
 
 
 

                                                                                       
 71  
وه گررا در دو صد جمعیت در٠۵ود حدی در چیز 

بیعتا طلبتھ ا)د دھمیار ما قرر ختیاد در امرزن و 
  (.میشھھنھ 
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ن ناوه زگرای از یرمجموعھزشاغل ن نازمچنین ھ 
« دککودارای شاغل ن ناز»و ست ا
  یرزین ای از ایرمجموعھز
 کھ رون طمای ھین تقسیمبندالیل د. ستامجموعھ  

ن نازست کھ امتحمل ر ست کھ بسیااین ، اگفتھ شد
  دارایشاغل 

در مشخصی ر بسیای اھغدغھل دسادخردک کو 
گر اکھ ، شتھ باشندد داخون کادکواز قبت امررد مو

  شما بھد نامز
دی یازصد درنستاد تواھحتماال خودازد، انھا بپرآ 

ساسی کھ باید انکتھ . جلب نمایدن را نااز آرای آ
  یندر ا

ی اھستھدست کھ این د، اشوظ ا لحایھستھبندد 
کوچک باشند کھ عمال ازھای ندانظر نباید بھردمو

  داری درنقش معنا
چپ ی اھیولنیستومثال . شتھ باشنداندت نتخاباا 

شتھ دامشترکی ی اھغدغھدست ام ممکن ھست د
  ینکھامثال )باشند 
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را نھا آحق ام ست مددست ی رااھیولنیستو 
را شما ان نھا چندآرای آ جلب ما، ا(تضییع میکنند

  وزیبھ پیر
                                                                                

  !دد کراھیکتر نخودنز 
 

                                                                                  
  جمعیتی شمای اوھھگرـ  

 
ایی بھ وھھنکھ چھ گرآتعیین ای برارد  موغلبدر ا 

ند اھترغیب خون نظرتاردمود نامزای بررای دادن 
  باید، شد

نتخاباتی شما بھ چھ د اکھ نامزد سی شوربر 
کنید ض فرل مثاای بر. داردایی تعلق وھھگر

  دینظر فرردموای کاندید
و ختر دست کھ ده اتحصیل کری تاجرو  سالھ ٨٣ 

و در ند روھ میسرکھ بھ مدی دارد پسر
  زهترین شھر حورگبز
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ف او دی ھاوھھگر. ندگی میکندزنتخاباتی ا 
ان تاجرل،  سا٠۴ تا ۵٢بین ان جواد فراحتماال ا

  لدین باو واکوچک 
ل دارد حتمااکمتر . دند بواھخوای سھرمدن کادکو 

ا تعلق انھایی کھ بدوھھتوجھ گررد مواو کھ 
  او. دگیرار قرارد، ند

ده و کمتر تحصیل کران گررکا، ننشستگازباای بر 
بیت اجذ، از منطقھآن ستایی روحی انوورزان کشا
  نیاچند

ف او دی ھاوھھگرن میادر گر ا. نیستردار برخو 
ت نتخاباوزی در اپیرای برزم الری نتظاآرای ا

  بھ)د دارد جوو
ستند رگ ھبزر نقدف او آدی ھاوھھین معنا کھ گرا 

ب نتخای را اوا وھھمابقی گررغ از نند فااکھ بتو
  و او( کنند

ا وھھگرن آن ندگاای رایدھبرا ترین کاندیدابجذ 
د خود ریق ستااز طتنھا باید وی پس ، ستھنیز 

  اییمھپیا
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وز کند تا پیرل ساارا وھھین گرای ابره ترغیبکنند 

  .دشو
 

ین ایی رآد کاناکھ میتود دارد جووعامل دو  
ی اوھھینکھ گر؛ اول اددھش ھکای را گیرفدھ

  براو جمعیتی کھ 
ی ادھنامزدوم، . کوچک باشندر بسیا، میگزیند 

شتھ باشند د داجوومشابھ ت با خصوصیای یگرد
  یاوھھگرای کھ بر

یعنی چھ رد، مودو ر در ھ. بنداجذر مزبوف دھ 
ی اوھھگرای بری یگراب دجذی ادھنامزر حضو

  یا کافینظر ردمو
د ستاوزی، تضمین پیرای بروه گرازه نددن انبو 
یا ازی موی اوھھگرل نبادنتخاباتی باید بھ ا

  ایی باوھھگر
در . کسب حمایت باشدای یکترین عالیق بردنز 

م د پیااھست بخواما ممکن ای کاندیدق، فول مثا
  بااد فرابھ د را خو
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بھ را پیامش . دش دھعالیھ نیز گسترت تحصیال 
د کھ ممکن ش دھنیز گسترن  یا پزشکانمعلما

  لنتقار اکنادر ست ا
بھ م او پیا                                              

سھ بھ خوبی رسن مدی در ندزفردارای لدین وا
  .عمل کند

 
ست کھ ت آن امااقداین امھ ف ھدھنھایت در  

یک ن ندگااد از رایدھتقریبا چھ تعدد محاسبھ شو
  ص درخاوه گر

ن را در نای آاھغدغھدپیامی کھ ن شنیدرت صو 
رای نظر شما ردموای بھ کاندید، شتھ باشددابر

  نباید. دادند اھخو
ر رای ھصد در٠٠١شتھ باشید کھ ر دانتظاا 

ش گر با کمی تالاما ، اکنیدد خورا از آن جمعیتی 
  ۶ستید کھ وار ھمیدا
وق بھ صنده ختھ شداند رای ا٠١ر  رای از ھ٧یا  

، یدآورست میدبھوه را یک گرن ندگارایدھتوسط 
  آنباید با 
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شما . کنیدار برقراری ستوی و اقوط تباوه ارگر 
محاسبھ ی، ستھبندای دکھ برد ید بواھنخودر قا

  رینتظاآرای ا
ست یابید دقیق دقامی کامال ارا بھ وھھین گرا...و 

علم و ست انر ھیک ، سیاسترت، ر صودر ھ)
  منجااما ا( نیست

و ا ھیرمجموعھاد زتعیین تعدت و ماادقاین ا 
یابید دربھ شما کمک میکند ، عطمتقای اھمجموعھ

  نتایتژاسترایا آکھ 
                                                                                

  .ست یا خیرایانھ اقعگروا 
 

                                                                                   
  قبارجمعیتی ی اوھھگر 

 
ست کھ این اجمعیتی ی گیرفداز ھبخش مھمی  

ن باطمخاو جمعیتی جزی اوھھتعیین کنید چھ گر
  نداھشما نخوف دھ
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تژیک شما استری ایزرفصل برنامھل خالدر . دبو 
ان گررما کا: لمثاای باید صریحا قید کنید کھ بر

  فدرا ھلتی دو
ف دان را ھجون فرینارآیم گرفت یا کااھنخو 

د اھین تمرین بھ شما کمک خوا. یم گرفتاھنخو
  بطیف مخاطکھ د کر

. تعریف نکنیدد خوای بررا گی رحد بزاز بیش  
ایی وھھین کھ تصمیم گرفتید چھ گراز البتھ پس ا

  متعلق بھ شما
 
 
 

                                                                                                     
 81  
ید بھ اھایی کھ میخووھھتعیین گر، ستندھ 

ایی وھھنھا گرآ. ستن اساآکنید ار گذن وقبایتار
  کھ کمتریند ند بواھخو

www.takbook.com



 

 447 

ند کھ شما بھترین دارایی وھھبا گراک را شترا 
ن نشستگازبال، مثاای بر. نیددامید خواف داھ
  ،شتھاپا بھ سن گذد مر

، نددارشاغل ان جودران کمی با مار بسیااک شترا 
، گرفتیدف درا ھا وھھین گراز اگر یکی این ابنابر
  نیدامیتو

م تاکید ز ھبا. کنیدار گذن واقبایتاربھ ی را یگرد 
ند احی پیامی کھ بتوارن طمکاامیکنم کھ 

  د رامتضای اوھھگر
                                                            

  .ستاعمال ناممکن ار و شور دبسیا، ترغیب کند 
 
 

، جمعیتیی گیرفدھکھ د شوداده باید تذکر ره بادو 
بھترین در حتی ؛ قیق نیستدبھ مثابھ یک علم 

  یفرتعاارد، مو
خل اتدش و غتشادارای اجمعیتی ی اھیرمجموعھز 

ر یر کازحتی سھ عامل . ستندھبا یکدیگر 
  ی راگیرفدھ
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  :ندزتر نیز میساارشود 

 
د قابت کھ باعث میشودر را دھنامزد یااد زتعد( ١ 

ند کھ حتی دازایی بپروھھگرر روی ا بھ کادھنامز
  ازکمتر ر بسیا

                                                              
  .ندزنند ممکن ساامیتورا نھا از آرای آنیمی  

 
                                                             ٢ )

  .سستردر دقیق یا دجمعیتی ی اد دادھھکمبو
 

دی ویت فردن ھشد نکرر( ٣                      
جمعیت ت بھ تعلقاط بر پایھ عالیق مربوص شخاا

  .نھاآشناختی 
 
ست کھ با امھم د، جووین ابا                        
را جمعیت ی گیرفدھحتما ق، فوارد مواز ی ھگاآ
  .یدم دھنجاا
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تنھا بھ ت، نتخابااتمامی در ا دھنامزری از بسیا 
ن باطنستند مخااند کھ نتوردھالیل شکست خودین ا

  د راخوف دھ
از قتی ومر شایع ایک ان بھعنو. تعیین نمایند 

د را خون باطستھ میشد کھ مخاا خوادھنامز
  معموال بھ، مشخص کنند

                                                                    
  :نددادشکل پاسخ میدو ین از ایکی  

 
م نارا جمعیتی ممکن ی اوھھیرگرم زیا تما 

بقھ ه طند یا مثال میگفتند من نماینددمیبر
  پاسخرد مودر . مشنفکررو

ب طا عمال مخادھین گونھ نامزاباید گفت ، نخست 
اد فرامھ ھلیل کھ دین اقیقا بھ ، دشتندادفی ندھ

  نبشاطجامعھ مخا
ا دھین نامزدوم، اپاسخ رد مودر ما ، انددبو 

ست کھ اکوچک ری بھ قدن بشاطجمعیت مخا
  وزی راند پیرانمیتو
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ل، مثاای کھ برا چر. )وردبیان مغااربھ ن یشاابر 
از قلیتی کوچک انسبی ر وطبھ ن اشنفکررو

  نندگارایدھجمعیت 
، ینابر وهعالو ستند ھ                                 

توجھ رد م موھیگر اب دحزاتقریبا توسط تمامی 
  .(ستندھ
 

                                                                                  
  قفوارد موی ● جمعبند 

 
م اھفررا مدلی ق، فوارد موس ساایر بر ول زجد 

نید اینکھ چگونھ میتور امیکند بھ منظو
  بھی را گیرفدھ

                                                                 
  :نیدزپیوند ن نتخاباتیتای ااشھتال 

 
                                                                                        

  :ولتوضیح جد 
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ی رای قول حتمااکھ بھ ادی فرا A : ستھ ـ د 
رای باالیی بھ شما نیز ل حتماابھ و ند دھمی
  صلیه اپایگاداد، ند اھخو
از شما باید قبل . نددھتشکیل میرا حمایتی شما    
ین دن امستحکم کرای بررا ماتی اقد، ار چیزھ

  .یدمدھنجااحمایت 
 

ه بالقور وطحتمالی کھ بھ ن اندگارایدھ B : ستھ ـ د 
ی اشھتالف دھلین اوباید داد، ند اھخورای بھ شما 

  نتبلیغاتی تا
. باشند                                                      

  .مضایقھ نکنیدوه ین گررد امودر یچ تالشی از ھ
 

کھ ادی فرف اصردی را یان زماز C : ستھ ـ د 
در . نکنیدد، ند کراھشما حمایت نخواز تماال حا

  شمای اشھتال، قعوا
نھا آفتن ل رحتمااست اممکن                            

ن را قبایتاربھ وق و رای دادن صندی بھ پا
  .ددھیش افزا
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 91  
ه بالقور وطحتمالی کھ تنھا بھ ن احامیا D : ستھ ـ د 
باید ترغیب بھ د دارد جون ونشان رای دادمکاا

  ینا. ی شوندرایدھ
و از کنید ی گیرفده ھنگیزندی اامھبا پیااد را فرا 

کنید تا ده ستفات ابھ شدت نتخاباوی روز انیر
  یرچھ بیشتراد ھتعد

                                                                              
  .ندوبروق صندی نھا بھ پااز آ 

 
رای کھ پتانسیل ھای بالقون ندگارایدھ E : ستھ ـ د 

ما حیاتی ، انداند نیز مھم را داری بھ شما دھ
  ازتنھا بعد . نیستند
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اد فراینکھ با ا                                   
ین ، روی ایددکرار برقرط تباار B  و  A  ی اھستھد
  .ستھ تمرکز کنیدد
 

ی اشھتالای ممکن براف داھینھا ا G : ستھ ـ د 
را باال ی اھستھدمانی کھ زما تا ا. ستندھنگیزشی ا

  کامال پوشش
تضمین ای ا برھستھرای آن دید یا ادھاند 

د را خود ستاود منابع محد، ستاکافی ن یتاوزپیر
  .کنیدستھ ندین ف اصر

نسانی وی انیرل و پون، ماز                         
ی بھترزده با، پیشینی اھستھرد دمودر شما 

  .شتداد اھخو
 

ن را نباید منابع تا I : و  H ،F  ی اھستھـ د         
و ● تجزیھ .یدر دھدھا بھ وھھین گررد امودر 

  نندگارایدھتحلیل 
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 درک ایباید برف، دن ھباطتعیین مخااز پس  
. کنیدش تالف دی ھاوھھین گری اعضاامھجانبھ ھ

  کھای جنبھر چھا
: ازتند رعبا، سی شوندرباید بر                    

از نھا رات آنتظاو امسائل ، اھیشاگر، اارزشھ
  .یبررھکیفیت 

 
 

                                                                                       
  اارزشھ 
را ب شما طمخان ندگارایدھکھ ی مرکزی اارزشھ 

ای برل، مثاای بر؟ ند چیستزبھ یکدیگر پیوند می
  ازیک ام کد

جتماعی ی ااھحمایت: نداقائلی بیشترارزش ینھا ا 
جتماعی یا انظم دی؟ قتصای ااھفرصتد یجاایا 

  یاآزادیھ
منیت اصلح یا ح؟، صالایا ت ثبا؟، شخصی 

مشترکی با ی اارزشھا چھ وھھگرین ؟، انظامی
  چھ؟، نددم دارمابقی مر
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  ؟نددم دارمابقی مری از متمایزی اارزشھ 

 
                                                                                                   

  اھیشاگر 
 

ستند یا ھخوشبین ه یندآنسبت بھ ، اوھھین گرا 
ی ادھسایر نھاو ( یا حکومت)لت دوبھ ؟، بدبین

  ندد دارعتمااجتماعی ا
میکنند کھ س حسان اکنو؟، انددعتماایا بی 

؟، ست یا برعکساگذشتھ بھتر ن از ضعشاو
  تند یااتغییرم نجار استااخو

                                                                               
  ؟ضعیت فعلیونسبی ت ثبا 

 
                                                                                               

  تموضوعا 
 

www.takbook.com



 

 456 

ین اتوجھ د مھمی کھ باعث میشوت موضوعا 
لبتھ ؟، اچیستد جلب شوت نتخابااین اا بھ وھھگر
  شما، کلیر وطبھ 

کثر ن در اندگارایدھغدغھ دنید کھ اباید بد 
قالب سھ در بیشتر ، ارھکثر کشودر اا تھنتخاباا

  .ار داردمسالھ قر
ل و صلی یا حوی ااھغدغھ، دیگررت دبھعبا 

ت ست یا موضوعادی اقتصات اموضوعاش حو
  جتماعی یاا
ایی ھنمونھ. جیربھ سیاست خاط مربوت موضوعا 

شوند ه کھ باید پرسیدی یقترقی داالھسواز 
  لمثاان بھعنو

ن کنوری اکاھبزم و جرل یا کنترآ: ازتند رعبا 
یا بھ نظر شما توجھ ؟، آسته اگذشتھ شداز مھمتر 

  بھ
دی در قتصای اااریھسرمایھگذ                           

د اھمیتی نخوآن اھست یا کسی بھ این مقطع مھم ا
  داد؟
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  یبررھکیفیت  

 
را ایی ھیژگیومھ چھ از ھبیش ن ندگارایدھ 

با ی بررھیا ؟، آببینندد خوان بردر رھند اھمیخو
  با تجربھت و ثبا

ده و بول فعاان و کھ جودی ند یا فراھمیخو 
از نی ابررھیا آ؟ کندل متحود را موجوت مناسبا
  شنفکرروقشر 

، نداھمیخو                                                
شنا آمعمولی دم مری اھغدغھدیا کسانی کھ با 

  ؟باشند
 
 
 
 

                                                                                                         
 02  
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  تحقیق جامعھشناختی 

 
و تجزیھ ی و گیرفدد، ھکھ ممکن بون مازر ھ 

باید توسط ن ندگارد رایدھمودر شما ی اھتحلیل
  جامعھت تحقیقا

. دشتھ شواگذن موآزشناختی مستحکم بھ  
، مستحکمت قیقاتحون نتخاباتی بدی اادھستا

  ونتومبیل بدن انندگارامانند ھ
نگامی کھ ھمعموال تا و شب میمانند در غی اچر 

ی در نمیبینند کھ چھ چیزه، یر شدر دیگر بسیاد
  ارقرن مقابلشا

                                                                                                  
  .دارد 

 
معتقدند کھ ن، جھای ر کجااران در ھ سیاستمدکثرا 

. ندرداربرخودم مرای درک بیعی برطبتی ھمواز 
  رنھا تصوآ
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نند دامی، یچ گونھ تحقیقیم ھنجاون امیکنند کھ بد 
ایی ارزشھچھ ، نددازایی باید بپرعھبھ چھ موضو

  حیااباید را 
ایی باید توجھ کنند تا عالیق ھغدغھدبھ چھ و کنند  

روز ما معموال نتایج ، انمایندب جذرا ن ندگارایدھ
  نھات آنتخاباا

                                                                                       
  .میکندزده شگفترا  

 
گونھ تحقیق جامعھ از دو سیاسی ن غالب فعاال 

د ستای ایھتژاستری ایزربرنامھای شناختی بر
  دهفاستد انتخاباتی خوا
ی اھنظرسنجیو ( ۴١)تمرکزی اوھھگر: میکنند 

حی ارطین ای اتمرکز بری اوھھگر. سیاسی
  میشوند کھ شناختی

، اارزشھقیق نسبت بھ دنسبتا غیرو کیفی  
ست دبھ ن ندگای رایدھاھغدغھت و دیشااگر

  یاھما نظرسنجی، اندآور
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و قیق دستیابی بھ شناخت علمی ای دسیاسی بر 
شناسی تحقیق  و روشنظریھ. ستاری امقد

  ازتر اجامعھ شناختی فر
ل ین حااما با ، استب این کتااسی ربرزه حو 

ی اھتکنیکو نظر سنجی ردمودر برخی مطالب 
  ی درنمونھگیر

                                                                             
  .سته اشده  گنجاند۴ضمیمھ  

 
                                                                         

  فیاییاجغری گیرفدھ: ٣گ بررکا 
 

صحیح م نجاای ابر                                      
یر ت زالاباید بھ سوا بتداجمعیتی ی گیرفدھ

  :یددھپاسخ
 

ندگی ای زچھ منطقھدر ا دھنامزاز ر یک ھ (١ 
فیایی مشخصی کھ حامی احی جغرایا نو؟، آمیکنند

  صخاد یک نامز
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  د دارد؟جو، وباشند 

 
مشابھ قبلی ی اھگذشتھ کاندیدد عملکر ( ٢          
نتخاباتی زه احواز فیایی ار منطقھ جغردر ھ

  ؟ستده اچگونھ بو
 

ن ندگان رایدھترغیب شدان میز ( ٣                   
نتخاباتی زه احواز فیایی ار منطقھ جغردر ھ

  ؟ستاچگونھ 
 

ری نتظااکت رمشاان میز( ۴                         
نتخاباتی بھ چھ زه احواز فیایی ار منطقھ جغرھ

  ؟ستان امیز
 

                                                                           
  جمعیتیی گیرفدھ: ۴گ بررکا 
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دن شن کرای روبر                                         
یر پاسخ ت زالاجمعیتی باید بھ سوی گیرفدھ

  :یددھ
 

، حرفھ، جنسیت، سن)جمعیتی ت خصوصیا ( ١ 
د مچنین نامزو ھقیب ی رادھنامز...( ت وتحصیال

  چگونھن، تادخو
                                                                                       

  ؟ستا 
 
د، بوه مدآین بخش امتن در نچھ آبق طبر  ( ٢   

ای کاندیداز جمعیتی باید ی اوھھچھ گره لقاعداعلی
  ؟شما حمایت کنند

 
را شما وزی ند پیراا میتووھھین گرآرای ایا آ ( ٣ 

رگ کافی بزازه نداھا بوھھین گرا)؟ تضمین نماید
  و درستند ھ

                                                                            
  (؟شرکت میکنندت نتخاباا 
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م ی ھیگری دادھیا نامزآ( ۴                        

بیت اجمعیتی جذی اوھھمین گرای ھستند کھ برھ
  ؟شتھ باشنددا
 
 
 
 

                                                                                                      
 12  

چھ  ( ۵                                                      
ار گذد واخوی قباربھ را جمعیتی ی اوھھگر

  ؟میکنید
 

ی یگردیک دنزی اوھھچھ گر ( ۶                
نھا آرای آنید ابتوز نیارت صو در ند کھد دارجوو

  ؟نماییدب جذرا 
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ی گیرفدھمبحث ی جمعبند: ۵گ بررکا 

  نندگارایدھ
 

داده و یر پاسخ ت زالابھ سو                           
د خود ستاب نتخاباتی مکتوابرنامھ را در ا ھپاسخ
  :نیدکوارد 

 
ن حامیام تما ( ١                                        

فھرست ، را چھ جمعیتیو فیایی اچھ جغر، حتمالیا
  .نمایید

 
ن حامیام تما ( ٢                                          

فھرست ، را چھ جمعیتیو فیایی اچھ جغره، بالقو
  .نمایید

 
حتماال حامی اکھ ا رایی وھھگرم تما ( ٣         

ید اھخون شاارگذواقبا ربھ د و ند بواھشما نخو
  .فھرست نماییدد، کر
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و حتمالی ن احامیای اارزشھ ( ۴                     

ساسی نیز با وت اتفادو ین ایا ؟ آمنداکده بالقو
  ؟ندداریکدیگر 

 
                                                                    

  ؟ستاچگونھ ق فووه گری دو اھیشاگر ( ۵ 
 

                                                                                     
  ؟چیستن ایشاھغدغھد ( ۶ 

 
                                                                   

  ؟ستندی ھبرت رھچھ خصوصیال نبادبھ  ( ٧ 
 

میک بھ ا کد٧ تا ۴ت الاسوی اھپاسخن میااز  ( ٨ 
ن ندگارایدھبر ار مل تاثیرگذاترتیب مھمترین عو

  درشما ف دھ
                                                                               

  ؟ستندت ھنتخابااین ا 
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  نتخاباتیم ا● چگونگی تعیین پیا 
 

                                                                                       
  ؟چیستم پیار از منظو 

 
شما ف دن ھباطینکھ تصمیم گرفتید مخااز اپس  

فتن باید تصمیم بگیرید کھ گ، ستندھایی ھستھدچھ 
  اییفھچھ حر
د اھبھ شما ترغیب خورایدادن بھ را نھا آ        

م پیان ماده، ھسارت ا بھ عبافھین حرا. دنمو
  .ستندھنتخاباتی شما ا
میگوید کھ شما بھ چھ ن ندگارایدھبھ م ین پیاا 

ستیابی ن دااھخوده و شرکت کرت نتخابادر الیل د
  ین کرسیابھ 

قبا رھ سایر برا باید شما ا چرو ستید ص ھخا 
ر وطین ، اسدرمیده بھ نظر سا. نددھترجیح 

  ،نکنیده شتبااما ؟ انیست

www.takbook.com



 

 467 

                                                           
ه پیچیدھای فریبندر وطنتخاباتی بھ م اتعیین پیا 
  .ستا

 
ینکھ چھ ن اید با بیازھدھجار، امین منظوھبھ  

م پیا: کنیموع شر، ستنتخاباتی نیم ایک پیای چیز
  برنامھ، نتخاباتیا
م نجاب انتخارت اصوا در ایی کھ کاندیدرھکا 

ا فھرست موضوعاتی کھ کاندید، نیستداد د اھخو
  سیدگیرنھا آبھ 

ده و سار یا شعارت یک عباو نیست د د کراھخو 
رای ینکھ اینھا بستھ بھ م اتما، م نیستاب ھجذ
  ترغیبن را ندگادھ

م یک پیااز نند بخشی امیتو، خیریا د ند کراھخو 
ارد را ین مواز ایچ یک ھما ، انتخاباتی باشندا

  نتخاباتیم انباید با پیا
ست رت انتخاباتی عبام اکھ پیاا چر، گرفته شتباا 

نتخاباتی ی ااھقابتری طکھ ده ساای جملھاز 
  ایا بررھباو ا رھبا
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  .د شداھخوار تکرف دن ھندگارایدھترغیب  

 
 
 
 

و ست امھم ن ندگاای رای دھبری چھ چیز           
  ؟کسب میکنندن را العاتشااطچھ منابعی از نھا آ

 
ن ندگارد رایدھمودر کھ د دارد جوومطلب مھم دو  

ن یشااینکھ چھ چیز براول ا. یدرر بسپاطباید بھ خا
                                                                 وست امھم 

  .ستام اکدن العاتیشااطینکھ منابع دوم ا 
فکر کنید کھ مھمترین و ید ارمانی بگذن زکنوامھ 

متوسط ه ندرایدھن یک در ذھموضوعاتی کھ 
   ؟منداکدد دارد جوو
 
ین از احتماال بھ ترتیب ن انای آاھلویتاوفھرست   

   :ست اارقر
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1                                                       (
  ؟ستاچگونھ ن ستانشادومسر یا ھبا ن بطھشارا
 

لدین یا وا ( ٢                                            
ضعیتی وسھ چھ رمددر ندگی یا ن در زنشااندزفر
  ؟نددار
 

ع ضااو ( ٣                                            
ه ضیکنندن رامدشادرآیا و آست ر اچطون شاریکا
  ؟ستا

 
ر چطون عالقھشارد مول تیم فوتباع ضااو ( ۴ 
نند انھا میتوآیا آینکھ زد و امیباام مدا چر، ستا

  ی رامسابقھ بعد
                                                                                          

  ؟ببینند 
 

                                                                    
  ؟ندھبددا رای فرت نتخابادر اباید ا چر ( ۵ 
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ن در نتخاباتیتاد استاو ست کھ شما این انکتھ  

یک ی اھلویتاوپایین فھرست ر تب بسیاامر
  ارمتوسط قره ندرایدھ

ی یگری داھچیزم مات. ستامچنین ھبھحق و ید دار 
ثر ت امدهکوتا، در ندار دارلیست قری باالدر کھ 

  ربسیا
نکتھ . ندھای دارندرایدھر ھندگی زبر ی مستقیمتر 

ست کھ این اشتھ باشید دار طمی کھ باید بھ خادو
  رن ھندگارایدھ

از . بھ سر میبرندر خباران ایر بمباروز در ز 
را ایی ارشھگز، خبر میگیرندن تلویزیوو یو راد

  رکام نگادر ھ
و میبینند ت تبلیغاو گھی ام آمد، میشنوند 

ر تفاقاتی کھ چھارد امودر مچنین شایعاتی ھ
  دهفتان اسوترشان آنخیابا

نھا آقیب را فکر میکنند دھنامز. میشنوند، ستا 
در مین پست ای ھست کھ بری ایگرای دکاندید

  ستافعالیت ل حا
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ب جذ در نھاآصلی اقابت رقع در واحالی کھ در  
ست کھ ی ایگردالعاتی اطمنابع م توجھ تما

  ن راندگارایدھنھ روزا
ین اصلی این مسالھ ابنابر. نددھمیار تحتتاثیر قر 
ار یودین از انتخاباتی شما باید م است کھ پیاا

  ضخیم سایر
حالی کھ ، در ینابنابر. ردبگذد موجوت العااط 

ا و روزھا ھھما، اھساعتد ستان کنارکاو ا دھنامز
  ،تفکرف صررا 

، نتخاباتی میکنندی ااھبرنامھای جرو اتامل  
و قت از وقیقھ دو دکثر تنھا یک یا احدن ندگارایدھ
  نشمندشاارزتوجھ 

ر ختیارا در ا                                              
ر دآن را ھین نباید ابنابر. دادند اھخوار شما قر

  .یددھ
 

. میفھمندرا ا ھین چیزب اتبلیغاتی خوی اھشرکت 
قیق ف و دنھا با پیامی شفاآست کھ الیل دمین ھبھ 

  پا جلو
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میکنند تا ف صردی را یال زپوو ند ارمیگذ 
ار کثر مقداتا حدن دفشاھب طیابند مخان مینااط

  رانھا م آپیا، ممکن
ر را مین کاھم باید ھشما . دمیبیند یا میشنو 
قت وا ھساعتو ا ھست ساعتاممکن . یدمدھنجاا

  نوشتنف صر
ا ھنامھدر روزا یا مقالھ ھنھترین بیانیھامتفکر 

را نھا آ ثانیھ ۵١ف رن ظندگارایدھگر اما ، اکنید
  ند یاازندری ابھ کنا

دن تلف کرل حادر شما ، ندانخورا نھا آیچکس ھ 
صمیم قلب از باید ، مچنینھ. ستیدد ھقت خوو

  نندگاای رایدھبر
ل وطنچھ از آتر نھا سریعآ. قائل باشیدام حترا 

قانھ دصا، بگویدد را خوم پیاار میکشد تا سیاستمد
  دن آن رانبو

                                                                                         
  .دادند اھتشخیص خو 

 
 

www.takbook.com



 

 473 

 
 

                                                                                                         
  

                                                                                 
  بخوم یک پیای اھیژگیو  

 
 

ده از ستفااند کھ با د دارجووایی ھیژگیو وا کھمال 
. ساخترت را پرقدی و قوم یک پیاان نھا میتوآ
  اھیژگیوین ا

                                                                                           
  :ازتند رعبا 

 
                                                                                       

  باشده باید کوتام پیاـ  
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ش گوای ندکی برر اتحمل بسیاو صبر ن ندگارایدھ 
گر شما ا. نداف دارحراران بھ سیاستمددن دا

  د راخوم نید پیاانتو
قیقھ بھ دیک از کمتر در موثر ای بھ گونھ 

حتماال او و اشک توجھ ون بد، برسانیده ندرایدھ
  سترایاش را از د

                                                                                             
  .دادید اھخو 

 
  معتبر باشدو قانھ دباید صام پیاـ  

 
بق اسوو ا ھسیاستل، عما، اااز ارزشھباید م پیا 

جھ ویچ ھبھ م پیا. سرچشمھ گرفتھ باشدد نامز
  ند با پسانمیتو

بر وهعال. باشدر گازناساد پیشینھ نامزو مینھ ز 
ایی کھ دھنامز؛ پذیر باشدورشما باید بام پیا، ینا
  قعیواغیری اھھعدو
ه ندرایدھبر بیعالقگی ده خیلی سا، نددھمی 

نچھ کھ شما آکنند ور باید بان ندگارایدھ. یندافزامی
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میگویید ن نظرتاردموی ارھکا  د وخورد مودر 
ست کھ امھم ر ین بسیاابنابردارد، حقیقت 

نش دا   تجربھ یای از داھبا شود را خورات ھااظ
  .کنیداه مرن ھقبلیتا
نکھ ون آمیفھمید بدرا ای ینکھ شما مسالھا گفتن 

  ،میفھمیدآن را یا چگونھ ا ید چرن دھنشا
                                                                

  .ستن اندگاو رای دھقت شما دن وفقط تلف کر 
 
مھم ه و ترغیبکنندن ندگاای رای دھباید برم پیاـ  

  باشد
 

د کھ موضوعاتی صحبت کنیرد مودر شما باید  
ت ین موضوعاا. مھم باشدن دفتان ھباطمخاای بر
  غلب مشکالتیا
ندگی ر در زمزبون ندگارایدھستند کھ ھ 

نھ ، ست بھ گریباننددنھا آبا ن شاهمرروز
  ارانموضوعاتی کھ سیاستمد
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. نداسیاست عمومی مھمای فکر میکنند بر 
دی رای ند بھ نامزداربیشتر تمایل ن ندگارایدھ

  ردمور دنھا آند کھ با دھ
ن نشستگیشازباان و ندزفرت تحصیالن، شارکا 

جھ دبورد مودر کھ دی نھ نامز، ندزمیف حر
  ر، ھندزمیف حر

د خوت را در ین موضوعاامھ ھجھ دچند کھ بو 
شتھ باشید کھ شما سعی دار طبھ خا. شتھ باشددا

  ه راندرایدھید دار
م دادن نجاای ابرد قانع نمایید کھ شما بھترین نامز 

رت ین صودر انھا تنھا و آستید ھھ ط مربوایفوظ
  رایبھ شما 

                                                                                            
  .دادند اھخو 

 
  باید متمایز باشدم پیاـ  

 

www.takbook.com



 

 477 

ب نتخاان ایگرو دشما ن باید میان ندگارای دھ 
د از  ساختن خوریق متمایزاز طشما باید . کنند

  بھان، یگرد
یگر دایی با وتھید کھ چھ تفان دھنشان ندگارایدھ 

توسعھ دی ا منادھمھ نامزھگر ا. یددارقبا ر
  تامیندی و قتصاا
ی راھیچ ن ھندگارایدھنتیجھ ، در جتماعی باشندا 

گر مثال اما ، اشتداند اھشن نخورونتخابی ای ابر
  فقاشما مو

لی و باشید تخفیف مالیاتی بھ صنعت خاصی 
کامال ی ابھنتخان اندگاه رایدھنگا، آنباشندن قبایتار

  نداھشنی خورو
رد موا در کھ بعدم بستھ پیادن پر کر. شتدا 

ند بھ شما امیتود، یم کراھصحبت خوت آن جزییا
  یتمایزد یجادر ا

ایی زشھمو آ۵مچنین ضمیمھ ھ. کمک کندر شکاآ 
 د را ازنید خواینکھ چگونھ میتورد امورا در 

  متمایزن قبایتار
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  .ددھئھ می، ارایدزسا 

 
ب سخن طبا قلب مخاده و شن بوروباید م پیاـ  

  بگوید
 

ئھ ن اراندگان رایدھیج میان رابازشما باید بھ م پیا 
. بفھمندآن را حت راکھ خیلی ری وطبھ د، شو

  قتفار ابسیا
ار دادن تحتتاثیر قرای براران فتد کھ سیاستمدامی 

میکنند کھ ده ستفااگانی فنی ن از واژندگارایدھ
  نھا نھ میفھمندآ

 
 
 

                                                                                                       
ر نتظااشما نباید . ن داردیشاارقعی بوانھ معنایی و  

یافت ل درنبادبھ ن ندگام رایدھشتھ باشید عمودا
  یمعنا
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ند روایی میفھحرل نبادنھا آ. ندوشما بری افھحر 
شتھ باشید کھ د دابھ یا. میفھمندآن را کھ بھخوبی 

  تشریحای بر
دی، قتصای ااھمثال چگونگی سیاستد، مجرر موا 

و موثرتر ر یابسن ندگارایدھن در ذھخلق تصویر 
  ست تاابھتر 

نھا بیمعنا ای آقامی کھ براد و ارعدابا و خشک  
دم و مررد مودر ست ابھتر رد ین مودر ا. ستا

  قعیی وااھموقعیت
ری کاو کسب ، سیاست. بزنیدف نھا حرآندگی ز 

ن ندگارایدھنی کھ قلب اراسیاستمدو ست افی طعا
  ،بایندرمیرا 

ر کاوسردم  مرنذھکھ با را نھایی ع آمجمودر  
نیست ی آن ین بھ معناا. نددھشکست می، نددار

  سسااکھ شما باید 
ا د را رھخوری توایا کاندیدب حزی فکرو نی ذھ 

ست کم ه را دندوت رای  دھکاذینکھ اکنید یا 
  ین بھابلکھ ، بگیرید
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م ی بیابید تا پیاراھست کھ باید ی آن امعنا 
رای صلی ی ااارزشھبھ د را نتخاباتی خوا

                                                     بھو پیوند بزنید ن ندگانتادھ
نھا روزه آر ھندگی ت زمشکالاز نھا بفھمانید آ 
  .یدداری ھگاآ

 
  دفمند باشدھباید م پیاـ  

 
ی دفگیرھ: »فصل سھدر کھ ر ونطماھ 

نتخاباتی شما با م اگر پیا، ا« بحث شدنندگارایدھ
  ،دمھ سخن میگویھ
. یچ کس سخن نمیگویدھقع با در واگفت ان میتو 
نھایی کھ بھ آند با دھمیرای کھ بھ شما ادی فرا

  رایشما 
ی اھغدغھدر یک و ھشتھ وت داتفا، نددھنمی 

نتخاباتی شما د استا. ندد را داربھ خوص مخصو
  یناباید تعیین کند کھ 

حتمالی ن ابھ حامیام را پیاو ا چیست وتھتفا 
تنھا بھ ن ندگاارد، رایدھموری از  بسیادر. برساند
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قعا وایابند چھ کسی درنکھ ای آبر   شنروالعاتی اط
. ندج دارحتیا، انھاستت آترجیحاو منافع ه نمایند

بھ شخص ، باشند   شتھت را داالعااطین اگر ا
غلب اران اما سیاستمدداد، اند اھخورای نظر ردمو

  انشن ناتوف و روشفات العااطین ائھ در ارا
رای ند کھ ر دارنتظاانھا بھ نوعی ، آستندھ 

اران ینکھ سیاستمدابھ ز نیاون بدن ندگادھ
  ین، اشن کنندن را روضعشاامو

ایی ھچیزم تمان میادر ینکھ انند یا ابدرا مطالب   
آن تا ، جو کنندومیگویند جستاران کھ سیاستمد

  .بیابندت را العااط
  دشوار ا تکررھباو ا رھباید بام پیاـ  

 
چھ پیامی د تعیین کرن تادنگامی کھ ستاھ 

شما د ی بھ سورایدھبھ ف را دن ھندگارایدھ
م را در پیاآن تنھا باید    شماد، د کراھترغیب خو

شتھ دار طبھ خا. کنیدار ر فرصت ممکن تکرھ
نتخاباتی ا   دمیتی بھ ستان اھندگارایدھباشید کھ 

ن بیای را ینکھ شما چیزامچنین ، ھنددھشما نمی
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ده کرش نھا بھ شما گوآکھ د لیل نمیشو، دیددھاکر
ای بر. باشندده ر سپرطبھ خان را حرفتا  باشند یا

نھا د، آثبت شون ندگارایدھن ن در ذھینکھ پیامتاا
. مختلف بشنوندق رط   بھو ا رھباآن را باید 
تنھا بھ ، یددھتغییرن را گر شما پیامتا، اینابنابر

  نتادخون از ندگان رایدھشدن و دور گیج شد
                                                                                             

  .یدده اکمک کر 
  
 

                                                                
  نتخاباتیابرنامھ ر و عتبان اموا● مباحثی پیر 

 
                                                                         

  چھ میگوییمن مادخورد مودر ما  
 

چگونھ تعریف د را خواش نتخاباتید استاد و نامز 
د مثبتی کھ ستای اھچیزم ین جعبھ با تما؟ امیکنند
  داردتمایل 
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. دپر میشو، نندابدن شادنامزرد مون در ندگارایدھ 
گ بررکادر  کھ ستندھالعاتی ن اطماھینھا عمدتا ا

  دهکر وارد ۶
                                                                                                 

  .یددبو 
 

                                                                             
  قبا چھ میگوییمرد رمودر ما  

 
چگونھ را مختلف ی قبار شما نتخاباتید استا 

منفی کھ ی اھچیزم ین جعبھ با تما؟ اتعریف میکند
  داھشما میخود ستا

و شتھ باشند دار طخادر قبا رد رمون در ندگارایدھ 
. دپر میشو، ندرای دھنھا آالیلی کھ نباید بھ د

  ید یااھشاید نخو
م مستقیم بھ عمورا ین مطالب انباشد کھ ح بھ صال 

نید کھ چھ اقل باید بداما حد، امنتقل کنیددم مر
  دجوومنفی ارد مو
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  .نددار 

 
 
 
 

                                                                             
 ؟  میگویندما چھرد مودر قبا ر 

 
و شما د باید سعی کند نامزد ستا، ین جعبھدر ا 

. صلی ببیندی اقبارید ن را از دنتخاباتیتاد استا
  قبا سعی میکنندر
ری شما چھ تصود نامزرد مون در ندگارایدھ 

الیلی دنھا بھ چھ آبھ نظر ، شتھ باشنددا
                                 اینباید بھ کاندیدن ندگارایدھ
  ؟ندرای دھشما 
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  چھ میگویندن شادخورد مودر قبا ر 

 
د خوی اھفعالیتد و کھ سعی میکنید ستان مچناھ 

بید یادرسعی کنید ، یددارنگھ دور قبا رچشم را از 
ایی ھچھ برنامھو چگونھ میبینند    د رانھا خوآکھ 
ا چر، شمای قباربھ نظر . ندر دارین منظوابھ 

  ؟ندرای دھنھا آباید بھ ن ندگارایدھ
کامل و صحیح ای بھ گونھارد را ین مواگر ا 
را ایی ھچیزم باید تقریبا تمام جعبھ پیا، یدمدھنجاا

ن یتاقباو رتوسط شما ت، نتخاباا   نجریادر کھ 
ر چند کھ ھ. شتھ باشددابر د، درند گفتھ شوامیتو

نمیشوند یا    ایی کھ گفتھھین جعبھ شامل چیزا
پخش ت نتخابان اجریادر ایی کھ تلویحا ھعااد

گر بگویید کھ ل، امثاای بر. دنیز میشو، میشوند
حقیقت تلویحا ، در ستیدی ھباتجربھترد نامز   شما
تجربھ ن از بایتاقرید کھ م دادھاپیان ندگارایدھبھ 

  ردارکافی برخو
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آن، تاکید بر و ستید دق ھینکھ صاابا گفتن . نیستند 
. ببریدال یر سون را زقبایتارقت انید صدامیتو

ای کاندیدل قبارا در ا ھمین سیاستھ   قبا نیزرلبتھ ا
قتی میگویند ل ومثاای بر. دادند اھخوم نجااشما 

                     میتزش اھموآکھ بھ 
میکنند کھ شما ره شااحقیقت بھ کنایھ ، در نددھمی 

  .یددھمیت نمیزش اھموآبھ 
 

و علنی ی اھعاادما شما چگونھ باید بھ ا        
  ؟یددھنھا پاسخآتلویحی 

 
ینجاست کھ شما ل اشکاارد اموری از بسیادر  

مثبت را نھا ار داده و آقرن قبایتای ربھ جاد را خو
، شتھ باشیددار طبھ خا. میبینید    منفید راخوو 

، نددھاعایی کرن ادقبایتارلیل کھ دین اتنھا بھ 
حقیقت    اوکھ گفتھ د لیل نمیشودیچکس ای ھبر
ن ندگارایدھست کھ این اصلی ال اسو. شتھ باشددا

قبا ی رعاادگر بھ ؟ امیکنندور بای را چھ چیز
ن ندگا رایدھ،یدھند                                   پاسخ
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نھا ی آسوه از ئھشدت اراالعااطشت اند پنداھخو
  .داردصحت 

ست کھ آن این تمرین البتھ حیاتی و ایگر دبخش  
د قبا علیھ خورحتمالی ی ااھعاای ادایی برھپاسخ

ن، پیامشای اھجعبھدر نھا آ   گرا. شتھ باشیددا
در شما ، ندانظر گرفتھرا در حمالتی بھ شما 

                                                                                                  پاسخگوییای بری رچھ تدبید خوی اھجعبھ
    ؟یده اندیشیدا 

  
ن و ندگاد رای دھنزد خور عتباودن افزا       

  قبار رعتبااز اکاستن 
 

د و خون تمایز میاد یجام و احی پیاارم طنگادر ھ 
د شتھ باشید کھ مقصود دایوستھ بھ یاباید پ، قبار
ن ندگاد رایدھشما نزر عتبااکھ    ستآن اصلی شما ا

، یگررت دبھ عبا. قبا باشدرسایر از بیش ن دفتاھ
ی از رای بیشتر    رچھاد ھید کھ تعداھمیخو

و نستھ ی دابھترای کاندیدرا شما ف دن ھندگادھ

www.takbook.com



 

 488 

                                                                                               د دوین مقصوابھ ن سیدای ربر. ندرای دھبھ شما 
  .د داردجوراه و 

 
ایی رھکاو ایی بگویید ھنید چیزاشما میتو، نخست 
یش افزن اندگاد رایدھنزن را تارعتبااید کھ مدھنجاا

ی اھیژگیوباید با تکیھ بر ر را ین کا ا لبتھا. ددھ
  .یدم دھنجان اتادخوب یا حزد امزمثبت ن

 
د نزن قبایتار رعتباانید امچنین شما میتودوم، ھ 

ین مسیر باید بھ در ا. یددھش ھکان را ندگارایدھ
، ننددامنفی مین ندگارایدھکھ    اییھیژگید وجوو

ی ایھینکھ موضعگیراکنید یا ره شااقبا رسایر در 
                  ردمورا در نھا ب آغیرمحبو

  .نقد کنیدو برمال ت برخی موضوعا 
 

با چھ ترکیبی را و ا روشھین از ایک امینکھ کدا 
ل دوره ون در طبھ موقعیتتا، میکنیدب نتخاا

د غلب پیشنھاا. داردبستگی    نتخاباتیرزه امبا
ر ظانتو استید ھا جلو ھنظرسنجیدر گر د، امیشو
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روی    تنھا، شویدوز حتی پیرراید کھ بھ دار
یط این شردر ا. تمرکز کنیدد خور عتباایش افزا

ه و پیش کشیدرا قبا ت رنیست کھ مشکالزم ال
. کنیدف نھا معطوآبھ ن را ندگارای دھ    توجھ

ری کاو یسک کنید رنباید ، ین حالتدر امچنین ھ
د نز                   ستاید کھ ممکن مدھنجاا

نتخاباتی منفی یا اتاکتیک ان بھ عنون ندگارایدھ
  .حملھ غیرمنصفانھ بھ حریف بھ نظر بیاید

 
، ستیدھا عقب ھنظرسنجیدر گر ، ایگری دسواز  
ست ابھ تنھایی ممکن ن تادخور عتباایش افزا

یط باید این شردر ا. نباشد   کافیوزی پیرای بر
ر عتبااش ھمچنین کاد و ھخور عتباایش افزروی ا

شما ، تیرعبا   بھ. کنیدر کان مزمار ھوطبا بھقر
ل حادر (ید ارنددادن ست ای از دبری یگر چیزد

                              لی باو) ستیدردن ھشکست خول حادر حاضر نیز 
را مھ چیز ھست اقبا ممکن رحملھ بھ ی تژاسترا 

  ).شویدوز شاید پیر(ید آورست دبھ 
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  زمودآ● خو    
ت و نتخاباتی موضوعای اادھستای یزر برنامھ

  نتخاباتیم اپیا
 

برنامھ یا لیست موضوعاتی کھ بھ ، نتخاباتیم اپیا 
بر وهعالل، ین حاابا . نیست، ختداید پراھنھا خوآ

کھ را باید موضوعاتی ن نتخاباتیتاا    دستام، پیا
ره شارد امو، ستامھم ف دن ھندگاای رای دھبر
  .دار دھقر
 

از سیعی ومنھ داما باید نتخاباتی شد استا 
پوشش ف را دن ھباطمخاای مھم برت موضوعا

ت ین موضوعااختن بھ داپر   ایر چند برھ. ددھ
دن گم کردرسراز یز ھپرو موثر ای بھگونھ
  از  میھبرو م ده درھبا تون دفتان ھندگارایدھ

ین مسائل امھ ھشما باید ت، موضوعاو ا ھبرنامھ
د ستا. نیدز پیوند نتخاباتیم ابھ پیات را موضوعاو 
مقابل  در ٢٩٩١ل سان در بیل کلینتو   نتخاباتیا

ین م انجااچگونگی ی از بینظیرل مثاش بورج جو
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از دوازده »پس : دبوده سا   نکلینتوم پیا. ستر اکا
د کورکھ بھ ن ااھخوریجمھوی برل رھسا

ده ماآ   مریکادم آمره، نجامیداجتماعی دی و اقتصاا
تغییر یا : ستده اسال ین ساات در نتخاباا. تغییرند

ستی ھدبا چیرن کلینتود « ستا.دضع موجواوم وتد
. زدپیوند م ین پیاابھ را نتخاباتی ع اموضو   رھ
ی اھقبتامررد مون در گر کلینتول، امثاای بر

  زد،میف شتی حرابھد
در گر ؟ اضعومین اوم ھتغییر یا تد: دین بوال اسو 

ر چیز ھیا جتماعی ه افاد، رقتصازش، امورد آمو
د؛ بون ماھمیشھ ال ھسو، میگفت   یگر نیز سخند

ست کھ اکر ذبھ زم الد؟ ضع موجوومھ اداتغییر یا 
م یک پیای ارھمعیا   مھن ھنتخاباتی کلینتوم اپیا
ین کتابچھ ی ااھبا توصیھو شت ب را داخو
                                روپیش ن کنوانتخاباتی کھ ی ایزربرنامھی نماراھ

  .داردنی امخو، ھیددار 
 

                                                                                     
  تموضوعاب نتخاا 
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. نگیریمه شتباابا مشکل ع را ست کھ موضوامھم  

آن ید بھ ست کھ بااضعیتی و وقعیت وامشکل 
ما ا. دیقتصات امشکال   مثلد، سیدگی کرر

را حل یک مشکل از راهحل یا بخشی ع، راهموضو
چھ    نکھ تصمیم بگیریدای آبر. د داردخودر 

، یداردھتوجھ قررد مون پیامتارا در موضوعاتی 
ص خاع ین موضود دارد؛ اول، اجوونکتھ مھم دو 

 تا چھ حد 
  ارد؟دمیت اھشما ف دن ھندگاای رای دھبر 

ی موضعگیرص خاع ین موضورد امو دوم، در 
مھ بھتر ن از ھندگارای دھ   بھ نظرد نامزام کد
میت مییابند اھین جھت ال از اسودو ین ؟ استا

موضوعاتی    رویا یا دھنامزارد، غالب مودر کھ 
ن ندگاای رای دھمیتی براھتمرکز میکنند کھ 

ت سایر موضوعااز بدین ترتیب ارد و ندن دفشاھ
بھ ف معطود را میشوند یا توجھ خو   فلغا

ارد از مون در آن قبایشارموضوعی میکنند کھ 
ند یا رداربرخو   یبیشترر عتباانایی یا اتو
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ا بھ غلط دھغلب نامزا. ندی داربھتری موضعگیر
  تا نظرد دارد جوومکانش اند کھ د دارعتقاا
رد مود در خوی نسبت بھ موضعگیرن را ندگارایدھ 

از حالی کھ در . نددھلف تغییر مختت موضوعا
  منظر

ست کھ نظر امشکل ر بسیا، نشناسی سیاسیروا 
؛ کنیمض موضوعی عوره باھای را درندرایدھ
  رکاراھین ابنابر

بھ ف معطورا ست کھ تمرکز بحث آن اتر دهسا 
د نامزی موضوعاتی کنیم کھ موضعگیر

  ن در آننظرتاردمو
                                                                             

  .ستاتر یقوت، موضوعا 
 

                                                                     
  نتخاباتیم اپیاو تحقیق جامعھشناختی  
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ی گیرفدھمانند ھنتخاباتی شما نیز باید م اپیا 
 بر پایھ تحقیقاتی، نھاآسی ربرن و ندگارایدھ

  .باشدار ستوامستحکم 
ت موضوعاای برداری قتی نمول، ومثاای بر 

نباید بھ ، میکنیدد یجاامختلف مثل نمونھ باال 
  ردمون در گماس و حد

ن تادخوی موضعگیرع و ر موضوھمیت نسبی اھ 
، مکانش باشداگر ا. یددازبپررد آن مودر 

  شما بایدی تبھبندر
 
 
 

                                                                                                      
 72  
معتبر شکل ی اھنظرسنجیت العاس اطساابر 

تحقیق جامعھ از شما باید ، مچنینھ. دبگیر
  مپیان موای آزشناختی بر
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. کنیدده ستفارزات امباوع شراز قبل ن نتخاباتیتاا 
بر ن شدار سواز یچ کس مایل نیست پیش ھ

  رالاران دزھماشینی 
ین بنا بر چھ ابنابر. دازدبپرآن خرید ای بر 
زی عمومیساف صرر الاران دزھباید ، ستداللیا

  ازپیش ، پیامی کنید
ر بھ منظو؟ باشیدده مواری آن را آزثرگذانکھ آ 

ت مباحثاو تمرکز ی اوھھگر، نتخاباتیم اپیان موآز
  نندای میتووھگر

                                                        
سیاسی ی اھزینھترین جایگزین نظرسنجیھکم 

  .باشند
 

                                                                                 
  کنیدری پافشاد خوم بر پیا 

 
ه ترغیبکنندو قیق ، دشنروینکھ پیامی از اپس  

ر در ھھ ست کامھم ر بسیا، یددحی کراررا ط
  ارتکرآن را فرصتی 
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  نشویدف منحررزات از آن مبال وده و در طکر 

                                                                                                          
 .  
اری مختلف برقری ارد راھھمودر فصل بعد در  

لی پیش و. دم کراھبحث خون ندگارایدھبا س تما
  مھمر بسیااز آن 

م پیا، میکنیدده ستفااشی کھ رور از ھست ا 
ی اروشھمعموال . یدل دھنتقااستی دربھرا یکسانی 
  م،پیال ساارمختلف 

یک تبلیغ ل، مثاای بر. تقویت میکنندرا یکدیگر  
کھ بھ را ند پیامی امیتوتلویزیونی ای ثانیھ٠٣
  درنوشتھ یا رت صو

تقویت ه، شده ساندرب طنامھ بھ مخاروزیک  
ن در پیامی یکساده از ستفااقع با الوافی. نماید

  بان ایتاسھتمامی تما
ندگانی کھ ن رایدھگم شددرسرن، از ندگارایدھ 

ده نی نیز بھ شما نکراست توجھ چنداممکن 
  دهکری جلوگیر، باشند
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ن ست بھ گوششااکھ تنھا ممکن ا ی رچیزو  
غلب گفتھ ا. مستحکم میکنید، باشدرده خو

  درینکھ پیامی ای ابرد میشو
د، شون شااھمرد و ھنقش ببندن ندگارایدھن ذھ 

ر بسیا. ردبخون بھ گوششار فتباھقل اباید حد
  یداید کھ جرآپیش می

کھ ، نددھمیم نجاری امیگویند یا کای قبا چیزریا  
گر بھ ا. میکنندن دور پیامتا را از نتادستاو شما 

  ،یددھنھا پاسخآ
ن شاردمودر ید دارموضوعاتی کھ قصد ض بھ عو 

موضوعاتی کھ ره بادرحقیقت ، در صحبت کنید
  نداھنھا میخوآ
شما باید بھ ارد، غلب مودر ا. صحبت میکنید 

ما بھ سرعت ، ایددھپاسخه شدح مطری اھعااد
  عسعی کنید موضو

                                                                  
  .نیدداگرزباد خوت موضوعام و بھ پیارا بحث  
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دی از یازیر حجم م را زست کھ پیاامچنین مھم ھ 
اران سیاستمدو ا دھنامز. نکنیدن مدفوت العااط

  صحبت بااز پس 
میکنند کھ ر غلب تصوابھ غلط د، خون حامیا 

شما . نداھمیخوی شتربیت العان اطندگارایدھ
  دیعاه ندرایدھنباید 

توجھ و بھ ترغیب ز ی نیاای رایدھبرز نوھکھ را  
ای نیز برن کنوامھحتماال اکھ د خون با حامیادارد، 

  بھرایدادن 
ی بیشترت العااطصرفا و ند ھاشما قانع شد 

ز ین نیاانید اشما میتو. بگیریده شتبا، انداھمیخو
  رابیشتر ت العااطبھ 

ت در یا مقاالب مکتوی ایھب موضعگیرقالدر  
م ارد ھین مودر اما حتی ، اا عرضھ کنیدھنامھروز

  تباید نکا
نامھ خالصھ روزکثر یک صفحھ احدرا در صلی ا 

. برساندن را نیز پیامتااول جملھ ن ماو ھکنید 
  م رامچنین باید پیاھ
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شمند کھ توجھ ب و ارزمکتوای قالب قطعھدر  
مختلف کامال ی اھعکس و اھبا تیترن را ندگارایدھ
  جلبد بھ خو

ای محتوب، ین قطعھ مکتوا. خالصھ کنید، کند 
د اھخون ندگارایدھشما با ی اسھصلی تمامی تماا

  دیگر فرا. دبو
او نید بھ اشما میتو، داھبیشتر بخوت العااط 

ی ایھموضعگیروی حات نامھ یا مقاالروزنسخھ 
  .ئھ کنیدد را اراخو

، کنیدد یجاابی باکیفیت ینکھ چگونھ مطالرد امودر  
م ست کھ پیااین اصل نکتھ اما د، ایم کراھبحث خو

  رد را ھخو
و چھ موثرتر                                                

ف دن ھندگای از رایدھر چھ بیشتراد ھبھ تعد
  .برسانید

 
ز مودآ● خو                                  

برنامھ د یجاااباتی نتخی اادھستای یزربرنامھ
  نندگارایدھبا ط تباار

www.takbook.com



 

 500 

 
ب طمخارا ینکھ تصمیم گرفتید چھ کسانی از اپس  

ست کھ این ی ابعدم گا، چھ بگوییدو ید اردھقر
  نھاآچگونھ با 

، یگررت دبھ عبا. سخن بگویید                      
ن ندگارایدھبھ ن را نتخاباتیتام اچگونھ باید پیا

  ؟یدل دھنتقاا
 

مختلف ی اروشھبھ د را نکھ توجھ خواز آش پی 
مھمی ت نکا، کنیمف معطون ندگارایدھبا ط تباار
  ند کھد دارجوو
نھا آلین او. نداق دارا مصدروشھمھ رد ھمودر  

ین معنا کھ باید ابھ ، ستود امنابع محدن قانو
  رھمشخص کنید 

ل و پون، ماظ زلحااز زینھ ار ھچھ مقدروش  
قابلیت جایگزینی دوم، . دنسانی میبروی انیر

  ؛ستاا و روشھمنابع 
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را یکسانی د مقصوان غلب میتواین معنا کھ ابھ  
، نھایتو در ساند م رنجاابھ ن با منابع گوناگو

  اریتاثیرگذان میز
شناسایی ن، ندگارایدھترغیب روش در ر ھ 

از یکی ان کت بھ عنوریش مشاافزن و احامیا
  ایی کھارھھمھمترین گز

ی اروشھجع بھ ی رانتیجھگیرص وخصدر باید  
مچنین ھ. داردمیت د، اھنظر گرفتھ شودر مختلف 

  ازست کھ امھم 
 
 
 

                                                                                                        
 82  
نتخاباتی رزه امباای از ر مرحلھای ھپیش بر 

ین اجملھ از نکنید کھ ش موافر، کنیدی یزربرنامھ
  ونبیر، حلامر

                                                            
  .ستت انتخابان در روز اندگان رایدھکشید 
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  ودمنابع محدن قانو 
 

سیاسی رزه ر مبا، ھکھ پیشتر گفتھ شدر ونطماھ 
ی طتبااریند آیک فر، نتخاباتیرزات اجملھ مبااز 

  مھو ھست ا
ین اصحیح اری برقرای نتخاباتی بری اادھستا 

ل و پون، ما؛ زندر دارختیادر اسھ منبع ط، تباار
  ینا. نسانیوی انیر

نند با یکدیگر امیتوری بیشماق رطمنابع بھ  
از ست کھ ره آن اچاراه ھا تنو ترکیب شوند 

  بھترین ترکیب ممکن
ی گیرربھکادر ضعیت وترین رآتا کاد شوده ستفاا 

ر ازای ھکھ باید بھ ا چر. یدد آجووا بھدھنھا
  وینیرر ساعت کا

، میکنیدف حد پولی کھ صروار ن و ھلبتاداوط 
در . یدارباقی بگذن ندگارایدھبر را ثر ابیشترین 

  حی بخشارط
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ن، نتخاباتیتاابرنامھ ن ندگاایدھربا ط تباار 
شتھ باشید منابع دار طست کھ بھ خاابینھایت مھم 

  رھ. ندودشما محد
تصمیم بھ ری، کام نجای استادر راتصمیمی  

از قتی بیست نفر و. ستی ایگرر دکام نجاماعد
  نسانی شماوی انیر

نند ایگر نمیتودنھا ، آپخش میکنندرا ا ھعالمیھا 
د خول قتی پوو. شتھ باشندادم دتلفنی با مرس تما
  تبلیغف صررا 

ل ساای اریگر پولی بر، دمیکنیدن تلویزیودر  
اران خریداز ید زدباف مانی کھ صرز. یدارنامھ ند
  زاریک با

ری جعھ حضوامرف ند صرایگر نمیتو، دمیکنید 
را ر سھ منبع ھست کھ امھم . دشواد فرابھ خانھ 

  ییزرجھدبو
، در شتیدن دامشاز الهرگاھکھ ای بھ گونھ، کنید 
یی رآکثر کاانھا با حدآر سھ و ھباشند ن تارختیاا

  شما. ندر روبھ کا
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قل اباید با حد                                             
ن ندگارایدھبر را کثر تاثیر ممکن احد، منابع

  .یداربگذ
 

                                                                           
  او روشھقابلیت جایگزین منابع  

 
از قع اکثر مودر انید اشتھ باشید کھ میتود دابھ یا 

ن دفی یکسام ھنجاای اتی برومنابع متفاو ا روشھ
  .کنیدده ستفاا
ای بره ندار رایدھزھ٠١ید ز دارکنید کھ نیاض فر 

ر از ین کاای ابر. بھ شما ترغیب شوندرای دادن 
  دامین فرھ
جعھ انند با مرالب میتووی داوطنیرار زھ 

ی رایدھبھ ب مجارا نفر ده ر یک ، ھخانھبھخانھ
  ونبد)بھ شما نمایند 

ان میزف ما با صرن، امال و زپودن برر بھکا 
نید امیتون تادینکھ خوایا ( نسانیوی انیردی یاز

  ٠٠٢ل ودر ط

www.takbook.com



 

 505 

ون بد)صحبت کنید ه ند رایدھ٠۵با روز ر روز، ھ 
ان ما با میز، انسانیوی انیرو ل پوی گیرربھکا

  یا( نمادی زیاز
تبلیغاتی م با یک پیاروز یک در نید امیتو 

با )کنید ار برقرط تباارنفر ار زھ٠١تلویزیونی با 
  ر وبسیال پوف صر

                                                            
  (.نسانیوی انیرن و مای زگیرربھکاون تقریبا بد 

 
ما چگونگی ، انددبوی ایی جدلھا مثاھینا 

. نددھمین نشارا منابع و ا ن روشھجایگزینی میا
  نید کھاباید بداول شما 

سپس و ید مدھنجااید اھمیخوی را چھ چیز 
بھترین ر، بسیای ااز روشھیک ام یابید کھ کددر

  بھن سیدای ربرروش 
، ممکن نیستروش گر یک ا. ستن ادفتاھ 

لیل دمین ھبھ . کنیدا پیدی ریگروش دنید امیتو
  ییزرست کھ برنامھا
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غلب ارد، اکھ برنامھ نددی ستا. ستزم االر بسیا  
مانی کافی و زنسانی وی انیرل، با مشکل تامین پو

  .دمیشوو بررو
 

                                                               
  نندگارایدھی شما با طتباارثربخشی برنامھ ا 

 
مر اسھ ن ندگارایدھبا ی گیرطتباق اررام از طرکدھ 

ترغیب : ندزممکن میسان گوناگوت جادربھ را 
  نندگارایدھ

دن نھایت باال برن و در شناسایی حامیاف، دھ 
ین از اریک ن ھمحقق شدان میز، شماآرای 

  هتعیینکنندارد، مو
ای ست کھ براایی اع روشھنواز اریک ھیی رآکا 

آن نکتھ مھم . یددھابرر بھ کان دگانرایدھبا ط تباار
  ست کھ یکا
نگامی با ھبرگزیند کھ را ایی روشھنتخاباتی د استا 

بھ رد را ر سھ مو، ھیکدیگر ترکیب میشوند
  بھب مطلوی نحو
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  .سانندم رنجاا 

 
، پیشینی امھگاای جرابا ل الصواھ علی کل حا 

ن آن ما، زیدار دارثرگذو اقیق ، دشنروپیامی 
  از آنست کھ ا
کنید ب مجان را دفتان ھندگاده و رایدھکرده ستفاا 

. ستت انتخابااین د اشما بھترین نامزد کھ نامز
  بایدن ندگارایدھ

آن ممکن ی باید تا جاو شما چیست م نند کھ پیاابد 
رت بھعبا. دثبت شون نشادر ذھ تا ،بشنوندرا 

  شما باید، یگرد
جد اد وافرای امرتبا بره را پیامی ترغیبکنند 

ن مچنام، ھنجااسر. کنیدار ی تکررای دھیط اشر
  رزاتمبادوره کھ 

مانی د، زیک میشودنزد خوی نتھاانتخاباتی بھ ا 
ی جدیدن ندگارایدھنید ایگر نمیتودسد کھ رمیا فر
  ترغیبرا 
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 92  
بھ حفظ ف باید معطون ایتاشھتالو کنید  

ن میناو اطند ھاندگانی کھ قبال ترغیب شدرایدھ
  کھد مر بشواین از ایافتن 

رای بھ شما ت نتخابادر روز احتما اد فراین ا 
ی راھشما باید ر، ین کام انجاای ابر. دادد ناھخو
  شناساییای بر

و ا شھریق تالاز طکسانی کھ د و خون حامیا 
ین ا. شتھ باشید، داندھاترغیب شدن ایتاسھتما
  ست کھ بایدامعنا ان بد

ن را حامیات، نتخابان روز اسیدارفراز پیش  
ه ست نحوزم امچنین الھ. باشیدده شناسایی کر

  ا دررنھا آسترسی بھ د
                                                                     

  .باشیدده حی کرارک طندامانی ت زمد 
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  ترغیب کنیدف را دن ھندگارایدھ●  

 
شد د اھخوف آن نتخاباتی شما صرش ابیشتر تال 

کنید کھ شما ب مجان را دفتان ھندگارایدھکھ 
  دبھترین نامز

ین بھ نفع و استید ھنتخاباتی ا                       
بھ شما و فتھ را وقھصندی ست کھ بھ پان اشادخو

  .ندرای دھ
 

ت، مھ تحقیقاھ)یدم دادھانجان انچھ کھ تاکنوآمھ ھ 
حی پیامی ارن و طباطمخای گیرفدف، ھدھتعیین 

  بھ( هیبکنندترغ
ل حا. برسیدف دھین است کھ بھ ده الیل بودین ا 

ین ابا س تماراه ترین نساآباید تصمیم بگیرید کھ 
  ازعظیم وه گر

. ی بھ شما چیسترایدھنھا بھ دن آقانع کردم و مر 
ش گر بھ گوده، العاقاشتن پیامی فوداکھ ا چر

  نندگارایدھ
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  .اردندھای یچ فاید، ھنرسد 

 
ی میشوند رای دھنگامی ترغیب بھ ھغلب دم امر 

. بشنوندن منابعی گوناگورا از کھ مطلب یکسانی 
  نمازسااز گر ا
خوبی ای بشنوند کھ شما کاندیدی مدنی معتبر 

، ببینندن را خانھبھخانھتات جعاامر، ستیدھ
  هترغیبکنندی اھعالمیھا
در مثبتی ت مقاالو کنند ه دھمشان را نتخاباتیتاا 

ل حتماابھ ، ننداا بخوھنامھدر روزشما رد مو
  را درشما ی بیشتر

. دادند اھخورای بھ شما و شتھ ه دانگاد ر خوطخا 
ا نباید بھ شانس سھین تمااع انواز ایچ یک ھلبتھ ا

  .شتھ شونداگذوا
، یافتھ باشدن مازساگر بھ خوبی انتخاباتی د استا 

ا سھین تماامھ ھکھ د د کراھحاصل خون مینااط
  ،پیوستھع قووبھ
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در کھ د د کراھسعی خوه و سنجیداری آن را ثرگذا 
ر ر باھیابد کھ ل نتقاای ابھ گونھم پیاروش، ر ھ

  بطن مخادر ذھ
                                                                                   

  .یابدت ثبای بیشترت با قو 
 

                                                                             
  یدوربیاوق صندی بھ پارا نھا آ 

 
بھ ن باطمخادن ضی کرای راشما برش ا تالھھما 
یچ ، ھستیدا ھکھ شما بھترین کاندیدر ین منظوا

  داھنخوھای فاید
ا وقھصندی بھ پات نتخابادر روز انھا آگر ، اشتدا 

س حسااغلب اد افرا. ندھندرای بھ شما و نرفتھ 
  میکنند کھ یک

نھا باید آبھ . اردندت نتخاباابر ی نھا تاثیررای آ 
و ترند رگجریانی بزاز کھ جزئی د شوه فھماند

  ازنھا آحمایت 
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. ستامھم ر شما حتی بھ تنھایی بسیاای کاندید 
تلفن یا س یک تما)ده سادآوری غلب یک یاا
  کافی( بعالنی مکتوا
با . دادند اھخورای نھا آست تا مطمئن شوید کھ ا 

رای بستھ بھ واشما ی اشھتالم ینکھ تمااتوجھ بھ 
  ن وحامیادادن 

»بھ ، از ستای بھ شما رای دھبھ ن ترغیب شدگا 
ای از مرحلھان بھ عنواد فرا« وق آوردنصندی پا

  رزهمبا
                                                                                     

  .دمیشود نتخاباتی یاا 
 

مھ ھنست کھ ای دامرحلھآن را قع باید در وا 
م نجاآن اجھت در نتخاباتی د اقبلی ستای ارھکا

  دگر یک ستاا. سته اشد
در کھ ، مقایسھ کنیده شگاوبا یک فررا نتخاباتی ا 

ن ندگارایدھبھ را نتخاباتی ی اادھنامزآن 
  ، روزشدومیفر
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وش را فران ست کھ میتوروزی اتنھا ت نتخاباا 
ازه ندابھن ندگارایدھست کھ امھم . م دادنجادر آن ا

  کافی ترغیب
. بخرندرا شما ی کاالر مزبودر روز شوند تا  
ه در یژونتخاباتی بھ ی ااشھخرین فرصت تالآ

  یمرحلھ »بھ پا
در روز ا وقھصندن ستھ شدب، «وق آوردنصند 
ین مرحلھ نھایی م انجاده اماآچھ . ستت انتخاباا

  ،چھ خیرو باشید 
                                                                        

  .دد بواھنخور کادر می دوفرصت  
 

ق رط« بھ وق آوردنصندی »بھ پاای برش تال 
مختلف ی ا روشھیناما ، استم انجاامختلفی قابل

  یک جنبھدر تنھا 
یا )نددامید یا ستاآینکھ و آن اتند وبا یکدیگر متفا 

ار برقرط تبااربا چھ کسانی ( نداست کھ بدزی ھنیا
  با چھه و شد
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  .سته انشدار کسانی برقر 

 
 
 
 

                                                                                                        
 03  
حمایت از شما د یطی کھ نامزاشرو ق طمنادر  

از  نفر ۶ل مثاای  بر-ستردار اقابلتوجھی برخو
   نفر٠١ر ھ
بھ شناسایی زی  نیا-دادند اھخواو رای حتماال بھ ا 

بھ ی را بیشتراد فرار چھ ا ھیرز. تنیسن حامیا
  وقصندی پا

رای نھا بھ شما آکثریت انید کھ دامی، بکشانید 
نچھ از آنید اق میتوطین منادر ا. دادند اھخو

  نکشیدون »بیر
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را مھ ، ھکنیدده ستفاد امیشوه « نامیدببیحسا 
ستند یا ھیا حامی شما آنید انکھ بدآبیتوجھ بھ 

  وقصندی بھ پا، خیر
را ایی دھند نماامیتود ستا، یطاین شردر ا. بکشید 

ن ندگارایدھبھ ت نتخابادن روز اکردآوری یاای بر
  ونصب کند 

مچنین ممکن ھ. ی نمایدرایدھترغیب بھ را نھا آ 
زده و تلفن ی ر چھ بیشتراد ھفراید بھ اھست بخوا

  تعودنھا از آ
                                                                                                    

  .کنید 
 

یطی کھ حمایت اشرو در ق طسایر منادر  
حامی ن ندگارایدھشما تنھا باید بھ ، ستاضعیفتر 

  تنتخاباد روز اخو
ی بھ پارا نھا آتنھا باید و کنید دآوری یارا  

ست کھ این مھم ابنابر. یدوربیای رای اوقھصند
  فصررا مانی ز
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ی مرحلھ »بھ پااز پیش د، خون سایی حامیاشنا 
ر ین منظوای ابر. باشیدده « کروق آوردنصند

  یکد یجاابھ ز نیا
از پس . یدن دارا یا فھرست حامیاه دادھھپایگا 

مھم ، نیزن یا فھرست حامیاو ا ه دادھھتھیھ پایگا
  وست کھ منابع ا
شتھ ر داختیارا در انھا آبا زم ی الطتبای اراارھبزا 

از ست پیش دری ھکوتان مادر زتا ، باشید
  نھاآبا ت نتخاباا
صحیح ی یزرجھ دین بوابنابر. کنیدار برقرط تباار 

ای شتن برنامھو دانسانی وی انیرل و پون، ماز
  یانھاقع گروا

اری چگونگی برقرای بر                                 
ردار نی برخواوامیت فرن، از اھبا حامیاط تباار
  .ستا

 
                                                                                      

  نندگارایدھشناسایی  
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»بھ ای برش تالھای از نجایی کھ بخش عمداز آ 
شتن فھرستی ر داختیادر ا« بھ وق آوردنصندی پا
  ن،حامیااز قیق د
ست کھ امھم دارد، بستگی ت نتخابااز روز اپیش  

نتخاباتی این فعالیت زغای آان روزھماھاز 
  چگونگی شناسایی

را شما باید منابعی . شتھ باشیددامدنظر ن را حامیا 
نھا فقط آگر با اما ا. کنیدن ندگارایدھترغیب ف صر

  طتباار
ید کھ امید بستھآن احقیقت بھ ، در کنیدار برقر 

در . ندوبروق صندی بھ پان شادخوت نتخاباروز ا
  د چنینحالی کھ نبای

ین کھ چھ ع از االاطشما با . بپذیریدرا یسکی ر 
ی بھ پارا نھا آنید امیتوه و شدب کسانی مجا

  ،بکشانیدوق صند
                                                                   

  .یددھیش میافزد را اخووزی شانس پیر 
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ده ساال یک سون تنھا با پرسیدارد غلب مودر ا 
دی چھ نامزن از ندگارایدھیابید درنید امیتو

  دممر. حمایت میکنند
مشتاقانھ د و شوه پرسیدن ند کھ نظرشااغلب مایلا 

 و ٢ و ٣»س یک مقیا. ند گفتاھبھ شما خوآن را 
  نظردر « ١

کھ کسی کھ حامی شما رت ین صوابھ ، بگیرید 
ست اتصمیم نگرفتھ ز نوھکسی کھ ، «١ست »ا

  حامیو « ٢»
با ن تادستاس تمام نگاھ. بگیرندم « نا٣»ن تاقیبر 

را نھا آسعی کنید سطح حمایت ن ندگارایدھ
  شما. یابی نماییدارز

د را باید بیشتر منابع خو                               
« ٢»وه گردر قع ف وادن، ھباطمخان میادر 

  .کنیدف معطو
 

ای شی برروباید ن، ندگارایدھبا شناسایی اه مرھ 
ضعیت ع از والو اطنھا آبا ط تبا ارحفظ

  .شتھ باشیدن داحمایتیشا
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تی یا حتی رکاھای ندوپراز نید امیتور ین کاای ابر 
ی کامپیوتری اه دادھھیک پایگااز آن از بھتر 

  تا، کنیدده ستفاا
باشید در سیلھ قاوبدین                                    

مرتب  روز و بھن تازبستھ بھ نیارا ا ھپیوستھ فایل
  .یدزسا
 

تا . قیق باشددممکن ی ا باید تا جاه دادھھین پایگاا 
و جز، او را ستاکسی مستقیما بھ شما نگفتھ 

  ببھ حسان حامیا
ن را تصمیمشااد فراگر ارد اغلب مودر ا. یدورنیا 

مستقیما بھ ، باشندن قیبتارنگرفتھ باشند یا حامی 
  نداھشما نخو

ین این نباید با گفتن ابنابر، گفت                       
نھا آن ذھبھ ، نیدزنگ میزنتخاباتی د استااز کھ 

  .یددھجھت 
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 13  
                                                                   

  نندگارایدھبا ط تبای ارااع روشھنوا●  
 

ست کھ ز انیاق، فوارد مھ موھشتن دانظر در با  
با ط تبای ارااع روشھنواسی ربرم نگادر ھ
  تالاسون ندگارایدھ

ی ااز روشھریک رد ھمورا در یر ز               
زم را الی اھپاسخه و پرسیدد خواز ی طتباار
  :شت کنیدددایا
 

ان چھ میز( ١                                          
بر در نسانی وی انیرل و پون، مازنظر از زینھ ھ

  دارد؟
 

از نید دایا میآ( ٢                                          
  د؟گرفتھ میشوس تمان ندگارایدھایی با لھچھ کانا
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  ؟ستندھنھا روی آبر ر کال حادر م ھقبا ریا آ( ٣ 
 

د نید بفھمید کھ حامی نامزایا میتوآ( ۴            
او رای حاصل کنید کھ بھ ن میناو اطستند ھشما 

  ؟ند یا خیردھمی
 

با ط تبااری اربرقری ااع روشھنواز ار یک ھ 
ق فوی ارھمعیا، سته امدآیر در زکھ ن ندگارایدھ

  تجادربھ را 
                                                                           

  :ندزمیساآورده مختلف بر 
 
 
 
 

                                                                                 
  عالمیھ خانھبھخانھایع زتو 
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لب بھ اوطی داویھعالمیھ نیرایع زتودر روش  

و عالمیھ ار خانھ ده و در ھجعھ کرامراد فرزل امنا
  یاھکتاتر

د یااد زتعد. ندارمیگذرا نظر ردمود تبلیغاتی نامز 
سیعی ونسبتا وده نند محدالب میتوی داوطاویھنیر
  سریعارا 

زه حودر ا ھنجا کھ خانھو از آند دھپوشش  
نید مطمئن باشید اند شما میتوار دارنتخاباتی قرا

  ستدا بھ نھعالاکھ 
، ین حالتدر ا. سندرمیه بالقون ندگارایدھ 

، صحبت نمیکنندن ندگارایدھلب با ی داوطاوھنیر
  لیلدمین ھبھ 

فع ای رما بر، اشناسایی کنندن را نند حامیاانمیتو 
ت نتخابااز اقبل روز ست درنند امیتو، ین مشکلا

  میک پیغا
                                                                   

  .ببرندن حامیازل منادرب بھ دآوری یا 
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  عالمیھاپخش  
 

اد ر محلی کھ تعددر ھند امچنین میتوھشما د ستا 
بھ پخش ، یندآم میدھگردم مردی از یاز
  .دازدبپرد  خویاھعالمیھا
، اھخانھرکا، ازارھنند بااا میتونھین مکاا 
ر چند ھ. باشنده غیرو و مترر، قطای اھھیستگاا
  سریعترر بسیاروش ین ا
نجا از آما است ایع خانھبھخانھ زتواز تر نساو آ 

زه حودر قطع ر وطبھ ه یافتکننداد درفراکھ 
  شماد نتخابی نامزا

ندگی ز                                              
ردار برخوی کمتراری گذفدان ھمیز، از نمیکنند

  .ستا
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و ا ھعالمیھاتا د سعی میشوروش ین در اغلب ا 
مشخصی ع موضول حودم، یعی بین مرزتود مفا
  هشداری گذفدھ

ای باشد کھ بر                                         
  .ستامیت اھمحل حائز ه در آن جمع شداد فرا

 
                                                                                             

  نامھل ساار 
 

ن ندگاای رایدھنتخاباتی بری ااھعالمیھدن افرستا 
م قطعی پیان ساندرنظر از ند اریق پست میتواز ط

  ستدشما بھ
رای بھ اد فرن امنظر ترغیب شداز نیز و ب طمخا 

بستھ بھ . موثر باشدر ی بھ شما بسیاھد
  درایی کھ ھفھرست

ت نظر مشخصااد را از فرانید اید میتور دارختیاا 
( هغیرو جنسیت ، سن)فیایی یا جمعیتی اجغر

  .کنیدی گیرفدھ
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 23  
کھ بیانگر را نید مطلبی اشما میتول، مثاای بر 

، ستاخاصی ع موضوره بان درتایموضعگیر
  ندویک شھرای بر

موضوعی ره بادریگر دمطلبی و مسنتر بفرستید  
، مروش ھین در ا. اننی جوای زبررا یگر د

  د داردجون ومینااط
کھ                                             

شما ی گیرزه رایحودر نامھ ن دگایافتکنندر
  .ندگی میکنندز
 

                                                                                        
  جعھ خانھبھخانھامر 
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دن ترغیب کری اروشھثربخشترین از ایکی  
ری حضوو جعھ خانھبھخانھ امرن، ندگارایدھ
  ینابھ . ستد انامز

نھا آشخصی ت مشکالد ید بواھخودر ما قاریق شط 
ر ی ھاھغدغھدمتناسب با ن را تامپیاه، شنیدرا 
  وئھ کنید د ارافر

ت قااوغلب ا. باال ببریدد را خواز سطح حمایت  
جعھ احمت مردی زینکھ نامزن از اندگارایدھ
  دبھ خوری را حضو

و گرفتھ ار تحتتاثیر قر، ستداده ا                 
را نھا آحمایت ر مین کاھست با  اشما حتی ممکن

  .یدآورستدبھ 
. ستاقتگیر ر وبسیاروش ین است کھ ابدیھی  

یک ، میشویدوارد آن محالتی کھ ع بستھ بھ نو
  مصممای کاندید

یا ه ند رایدھ٠۵کثر با ار شب حدھند امیتو 
با م قاارین ا. کندار یده، دند رایدھ٠٠٣با ای فتھھ

  ست کھض آن افر
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با ده و کرف قت صرواعت شما شبی سھ س 
با )قیقھ صحبت نکنید دسھ از رکس بیش ھ

  زمقت الان ومحاسبھ میز
                                                                      

  (.یگردبھ خانھ ای خانھاز فتن ای ربر 
 

متوجھ ن کنواست کھ این رم اتصو                  
قیقھ دیک از کمتر ن در تاباید پیاما شدید کھ چر

  !باشدن قابلبیا
 

قتگیر ر وجعھ خانھبھخانھ بسیاانجا کھ مراز آ 
م نجااریق از طند کھ د دارجووایی چند رھکا، ستا
  نیدانھا میتوآ
نیز ن ایتایھبندنمازبھ ده و موثرتر کررا جعھ امر 

ی و یزربھ برنامھج حتیاانیز ارد ین موا. برسید
  ندیشیدورا

بستھ بھ . نددار                                              
  .برگزینیدرا ا روشھین از انید برخی امیتورد مو
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ر یکبااز بیش دی را نامزم پیان ندگارایدھگر ا 
ند اھر خوطبھ خای آن را بیشترل حتماابھ ، بشوند

  ینابنابرد، سپر
ن ندگارایدھخانھبھخانھ با س ند تماابتوا گر کاندیدا 

یش افزر ایا سھ بادو یعنی ر، یکبااز بھ بیش را 
  شانس، ددھ

لبتھ ا. رودباال مین ندگاار دادن رایدھتحتتاثیر قر 
د خوس، تمار یا سھ بادر دو ین نیست کھ ر امنظو
  مد ھنامز

ند بدین امیتور ین کاابلکھ ، شتھ باشدر داحضو 
بھ محل د جعھ نامزامراز کھ قبل د شوم نجااشکل 

  نظرردمو
ف دن ھندگازل رایدھمنادرب مکتوبی ی اھمیھعالا 

ی اا در روزھکاندیدر نھا حضوآبھ دد و یع گرزتو
  عالاطتی آ
م پیاوی کھ باید حارا ا نھعالاین ا. دشوداده  
از یا د پست نموان میتو، نتخاباتی نیز باشندا

  لبی داوطاوھریق نیرط
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حقیقتا د نگامی کھ نامزه، ھگاآن. دفرستازل بھ منا 
لین وی اوگویی کھ ، جعھ میکندال مرمحآن بھ 

  نیزد را خوه عدو
و ست امحقق ساختھ                                       

ن ندگاد رایدھعتماب اجذدر لین مرحلھ اوین ا
  .ستا

 
م م را ھپیا، شتن بھ محلھاگذم نتخاباتی با گاد انامز 

ی اھعالمیھاریق از طم د و ھخون ریق بیااز ط
  دمکتوبی کھ نز

. ساندرب میطبھ مخاارد، میگذن ندگارایدھ 
با د فھرست کسانی کھ نامزد، گر ستام، انجااسر

  ده ونھا صحبت کرآ
ان میتو، شتھ باشدداند ھاکھ جا ماندرا کسانی  

دی با فرت مالقاد و از تی فرستارفتھ بعد کاھیک 
  صحبتوی کھ با 

 نکھو از آمانی دشار ھاه اظشد                       
ر ھاه، اظپیش نیامدی یگرد دبا فرار یددفرصت 

  .دتاسف کر

www.takbook.com



 

 530 

 
ین م انگای ھبندنمازعایت روش ربھترین  

رد لب مووی داوطست کھ یک نیرت آن اجعاامر
  ،ر محلھن در ھمینااط

حمل ول ین شخص مسوا. ی کنداھمرد را ھنامز 
در قتی کسی د ومعرفی نامز، در زدن، اھعالمیھا

  ومیکند ز بارا 
با د نگامی کھ نامزھسپس . دد بواھخوه غیر 

ی لب بھ خانھ بعد، داوطصحبت میکنده ندرایدھ
  ینکھب احساو فتھ ر
را چھ کسانی خیر و ند دھابول منزدر چھ کسانی  

کھ د شودی سیر فرا اگر کاندیدا. داردمیه نگا
  فحرد یازد اھمیخو

بھ و گشتھ زست کھ باالب داوطیفھ وظین ، ابزند 
نھا باید بھ حرکت آکند کھ دآوری یاد فرا و کاندید

  ینابھ . نددھمھ ادا
                                                        

زی بارا بد آدم ست کھ نقش الب داوطین ، اریقط 
  !میکند
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. باشدای گانھاتلفنی جدس ینھا باید تماام از ار کدھ 

 ن وشناسایی حامیاای تلفن براز قع ابیشتر مودر 
  وقصندی پا

اد فرآوردن ا                                           
ایی سھینھا تمادوی ار ھکھ د میشوده ستفاا

  .ندھکوتا
 
 
 
 

                                                                                                        
 33  
از م ن و ھلباداوطزل منااز م ھتلفنی ی اسھتما 

. دشوم نجااند اتلفن میتودی یااد زبا تعدی مرکز
  یانھین مکاا
نند امیتو، میشونده کھ بانک تلفن نامیدی، مرکز 

مانی با چندین خط زیا ساری تجاه محل یک بنگا
  گانھاتلفن جد
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بھ ری کات ساعااز بعد ل مثار وطباشند کھ بھ 
اد فرابا س تماای ا برھتلفناز ند دھمیزه جاد استا

  .کندده ستفاا
صلی امقر در ضافھ اتلفن ط خطوان مچنین میتوھ 

ل، ر حاھبھ .نظر گرفتر در ین منظوای ابرد ستا
  یاھبانک

ن لبازل داوطریق مناس از طتلفن چند مزیت بر تما 
تلفنی ی اسھند بر تماامیتود ستااول، . نددار
  شتھرت دانظا

 دوم، .یابدن مینااطا سھتمام نجاو از اباشد  
ری سایرین نیز یااز ا سھتمااری برقرن در لباداوط

  ستامھم . میگیرند
ب و چھ خوس را خرین تمااز آکھ تجربھ حاصل  

بر د ستام، نجااسر. قسمت کنیمان یگردچھ بد با 
  لیند کنترآکل فر

را حتمالی ت اند سریعا مشکالامیتو، شتھدا 
رد خوزباو پاسخ گوید ت الابھ سو، ساختھف رطبر
  یھگا. دبگیری رفو
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اد فرابا س آن ساابر ن لباداوطمتنی کھ ت قااو 
باید تغییر کند و عمل نمیکند ب صحبت میکنند خو

  ی ممکنھیا گا
با یک ناحیھ س تمااز د اھبخورا فود ست ستاا 

ای ناحیھروی بر را ا سھتماده و کری جلوگیر
  .زدیگر متمرکز ساد
. ستاتر هدسار ین کام انجا، ااھبانکتلفند جووبا  

و ریق بانک تلفن س از طچھ تمارد، مودو ر در ھ
  زلچھ منا

ب مکتوی اھنماییراھست کھ امھم ن، لباداوط 
س و تمااری برقرف از دھشامل ن لباای داوطبر
  چھاد فراینکھ بھ ا
ست کھ امچنین مھم ھ. شتھ باشدد داجو، وبگویند 

یز ھایی پررھچھ کام نجاد از انھا گفتھ شوآبھ 
  وبحث مثال عدم، کنند

ست کھ اردی امواز یکی ن ندگارایدھبا ه مشاجر 
ن و لباداوط. دیز شوھپراز آن باید ت بھ شد

  بایدد ستای اوھنیر

www.takbook.com



 

 534 

ی اسھکثر تمااحداری برقر، شوند کھ مھمه گاآ 
دن بحث کرو ست اممکن ن مازکمترین در ممکن 

  نندگارایدھبا 
ست کھ ابعید ه و نھا شدآش سرعت ھتنھا باعث کا 

شناسایی م نگاھ. ددھتغییر ه را ندرایدھنظر 
  دیک نامزن حامیا

معرفی د را خود ست کھ ستاامعموال بھتر ، قیبر 
نھا از آکنند کھ ر گر تصون اندگارایدھ. ننماید

  دنظرسنجی میشو
ند گفت تا اھخورا حقیقت ی بیشترل حتماابھ  

نھا آنتخاباتی با د استاف راز طنند امانی کھ بدز
  .سته اھ شدگرفتس تما

از ایی ھنمونھ                                            
ه شد آورده ۶ضمیمھ در تلفنی ی اھگووگفتن متو

  .ستا
 
 

                                                                                       
  دنیت بورو● قابل  
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ست کھ امی ادقار دن، ھیت بوروقابلر از منظو 

. ددھمیم نجان اندگارایدھجلب توجھ ای برد ستا
  اردین موا
، ادھھجار کنارد در ند شامل نصب بیلبوامیتو 

نصب ن، حامیای اھخانھر کنادر ایی ھنصب نشانھ
  رویپوستر بر 

ی اروانھکا، اھماشینروی برچسب بر ، اھپل 
ت محاله از تزئینشدی اھتومبیل کھ با ماشینا
  یاند رصلی میگذا

روی بر ا کاندیدم تصویر نا                           
ین قبیل اردی از اموه و قھوی اانھلیوو ا تھشر-تی

  .باشد
 

د ستاد جوه از وندرایدھی ھگات آمااقداین ار چند ھ 
، ددھیش میافزا را اکاندیدم نار و نتخاباتی مزبوا
  ما تنھاا
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ین  ا.نتخاباتی کمک کندم اند بھ تقویت پیاامیتو 
ر یی بسیارآکااری و ثرگذان امیز، از اروشھ

  ترغیبای پایینی بر
جمع ن بشاطمچنین مخاھ. ندرداربرخون ندگارایدھ 

اری گذفدھنھ یک جمعیت ، ستس اناشنارگ بز
  میدمره شد

و در .... وندگی میکنند زنتخاباتی زه احودر کھ  
شناسایی ای ی برراھیچ ، ھاروشھین ، در انھایت
  دجون وحامیا

قی کھ سطح طمنادر ا بیشتر روشھین از ا. اردند 
م صرفا بھ و آنھست اشما باال د نامزاز حمایت 

  دآورییار منظو
بھ                                                           

ده ستفا، اندرای دھنکھ ای آبرن ندگارایدھ
  .دمیشو

 
                                                                                            

  جلب حمایت 
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ی فکران بررھند با انتخاباتی میتود انامز 
را نھا آسعی نماید ده و کرار یددمختلف ت جریانا

  دخواز بھ حمایت 
نند امیتوی فکران بررھین ا. ترغیب نماید 

در می دمرن یا نمایندگات نشریاان بیردسر
  امختلف یت موضوعا

ه در ین شیواری اثرگذا. مدنی باشندی انھمازسا 
ان بررھین اتاثیر ان بھ میزن ندگارایدھستیابی بھ د

  انھمازساو 
ین اجلب ای برش تال. داردبستگی ن ندگارایدھبر  

رزات مبادوره یل در اواا معموال باید ھحمایت
  نتخاباتی کھا

 ما، اندارندت نتخابااتوجھی بھ ن ندگارایدھ          
، ستندھنتخاباتی ت اپیگیر جریاناان بررھین ا

  .دبگیررت صو
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  هتکنیک قھو 

 
ی اارھیدای دست کھ براصطالحی ا« ه»قھو 

ن ستات از دوعودبا ن و خانھ حامیادر کوچک 
  بات مالقار بھمنظو

ا ارھیددین ا. دمیشوده برر بھ کا، نتخاباتید انامز 
ردار برخوا با کاندیدس رو در رو مزیت تمااز 
  ده وبو

ن ندگارایدھبا س ترین شکل تماهترغیبکنند 
ای بران ا میتوارھیددین از امچنین ھ. ستندھ

  لبی داوطاوھنیرب جذ
ده ستفاامالی کوچک نیز ی اھکمکآوری جمعو  

ن و مازمعموال ت، ین گونھ جلساالبتھ ا. دکر
  دییازنسانی وی انیر
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ه یک برنامھ قھوارک مچنین تد، ھلب میکنندط 
د گر ستاا. باشدار شور دند بسیاامیتوب خو

  یکد تصمیم بگیر
مستقیم س تمااز بخشی ان بھ عنوه را امھ قھوبرن 

شخصی باید بھ ، دن دھمازسان ندگارایدھبا د خو
  ول،مسوان عنو

ن خانھشادر سم این مراکھ مایلند را لبانی داوط 
. نمایدده مات را آمھ مقدماو ھیافتھ د، شوم نجاا

  واردند امیتود نامز
چند کالمی ، کندار یدن دندگارایدھبا ه، محل شد 

مانند ھ. ودبری سپس بھ محل بعدو  بگوید سخن
  جعھامر

با ا ست کھ کاندیداینجا نیز مھم ، در اخانھبھخانھ 
د ستاو کند ار یدن دندگارایدھممکن اد کثر تعداحد

  نیز باید فھرست
ه ند نگاایافتھر ین مجالس حضودر اکھ را کسانی  

چند ط تبااریک اری برقررد، ین مودر ا. دارد
  شکل یک، جانبھ
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، نتخاباتیم اپیاو گرفتھ د بھ خوت را عود 
ا کاندیدی سواز چند کالمی ب و مکتوی اھعالمیھا

  ادفراز اسپس تشکر و 
نجا کھ از آ. دبرمیگیرن را در شارر حضوطبھ خا 

شما نباید ، ندماحامل پیاد ا نیز خوھنامھتعود
  تاده و عجلھ کر

ا یرز. کنیدل ساارنامھ تعودنید انجا کھ میتوآ 
ن را ندگانی کھ حقیقتا میزباآن رایدھال تنھا حتماا

  ،میشناسند
ت ست کم باید ترتیباد دستا. ند یافتاھخور حضو 

ر محلھ ه را در ھبرنامھ قھودو یک یا اری برگز
  ه،شداری گذفدھ

                                                                                            
  .کندی زیربرنامھ 

 
                                                                                        

  ستدویک ن ستادو 
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در آن ست کھ ای ابرنامھ، «نستادوبرنامھ » 
کھ ادی فراشخصا با د ستان لبان و داوطحامیا

  وگرفتھ س میشناسند تما
رای نظر درموای ند کھ بھ کاندیداھنھا میخواز آ 

از تی رکال ساارریق از طند امیتور ین کاا. نددھ
  حیارطپیش 

در آن کھ ادی فرابا س یا تمان مسایگاای ھبره شد 
د ست کھ ستاامھم . دشوم نجا، امنطقھ میشناسند

  ادیفرافھرست 
مچنین کسانی و ھند دھمیم نجار را این کااکھ را  

. شتھ باشدد، داگرفتھ میشوس نھا تماآکھ با را 
  ی کلیدندھمازسا

ط تباع ارین نوانجا کھ از آ. ستر این کااصلی ا 
رت صوت نتخابااز روز است قبل درمعموال 

  غلب بھد، امیگیر
از بخشی ان عنو                                       

ب « محسووق آوردنصندی »بھ پاای برش تال
  .دمیشو
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  ترغیب کنیدف را دن ھندگارایدھ●  

 
                                                                               

  هپیش تنظیم شدی از اادھیدرو 
 

ستند کھ ھجلساتی ه، پیش تنظیم شدی از اادھیدرو 
تنظیم د ستاون از ایی بیرنھمازیا سااد فراتوسط 

  یاا کاندیده و شد
ن وی نمایندگا                                            

ت مالقان ندگارایدھنھا با ر در آنند با حضوامیتو
  .کنند
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کھ ه رظمنات جلسااز نند اا میتوادھیدروین ا 
تا ه شدداده یگر ترتیب ی داوھھتوسط گر

  شاملرا می دمرت جتماعاا
روش یک ان بھ عنوام قداین اری اثرگذا. شوند 

در بانی کھ طبھ مخان، ندگارایدھی با طتباار
  میگیرندار قرس سترد
غلب ت اینگونھ جلساانجا کھ از آ. داردبستگی  

، شتداند اھخون ندگای رایدھسواز کمی رد خوزبا
  رانھا آمیت اھ

ان از روی میتو                                       
، ند یافتاھخوت مطبوعادر پوششی کھ ان میز

  .سنجید
 

                                                                         
  دیافتھ توسط ستان مازسای اادھیدرو 

 
رچھ بیشتر ھجلب توجھ ای مچنین برد ھاست 

اری بھ برگزام قداند امیتون ندگارایدھ
  .جلساتی نمایدو ا ھماییدھگر
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نند مثال بھ امیتوت جلساو ا ھماییدھین گرا 
ای یا برن حامیادر بیشتر ه نگیزد ایجار امنظو

  درا ھسانھرکسب توجھ 
مانند ھ. شوندار برگزص خاای مسالھع و موضو 

ا بر ادھیدروین گونھ اری اثرگذ، اقبلیرد مو
  تنھان را ندگارایدھ

ت مطبوعای پوشش خبرو توجھ ان از میتو 
ع ین نوی ایاامزاز . سنجیداد یدروین انسبت بھ 

  را ازنھا آا کھ ادھیدرو
کنترلی رت قدزد، پیشین متمایز میسای اادھیدرو 

ضح بھ واپیامی ن ساندرنایی اتوو سم ابر مرد ستا
  بان باطمخا

م آن ھمعایب از . ستاسم ادیریت صحیح مرم 
از نسانی کھ وی انیرل و پون، مازبھ ان میتو

  رهشاد، امیگیرد ستا
ن شما باید مطمئن باشید کھ پیامتا. شتدا 

یابید کھ ن مینااطمچنین باید و ھست ه اترغیبکنند
  کافی بھار بھ مقدم ین پیاا
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  .سته اسیدن ردفتان ھباطمخاش گو 

 
 

                                                                                       
  تمطبوعاو ا ھسانھر 

 
، نسبیرت ا بھصوتھنتخاباو اسیاسی ر موا 

بھ و میشوند ب محسودری ناو مھم ی اادھخدر
  ازیل بیشتر لدمین ھ
میکنند ب جذرا ا ھسانھریگر توجھ ی داادھخدر 

ور مر بااین انتخاباتی بھ ی اادھنامزاز برخی )
  وهبھ عال!(. ندارند

د ستارج از العاتی خااطا یک منبع ھسانھن رچو 
ن ندگاد رایدھعتمارد امور بسیا، میشوندب محسو

  ینابا . ستندھ
مستقل ت مطالباو ا ھلویتاوا ھسانھل رحا 

د را خوم ید پیااھگر بخواشما و ند ن را دارشادخو
  ،اھنامھروزریق از ط
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ط تبااربھ یک ز نیا، یدل دھنتقاایو ن و رادتلویزیو 
قانع ای الیلی منطقی برران و دبا خبرنگاب خو
  .یددارنھا دن آکر

یک قسمت دارای نتخاباتی ی اادھستاری از بسیا 
 طمربور موو استند ھا ھسانھای رختصاصی برا

  راین بخش ابھ 
شتھ باشید کھ دافقط توجھ . میکنندل نبادگانھ اجد 
ن میاروش از تنھا یک ، اھسانھرین ده از استفاا

  یاروشھسایر 
یگر دباید با و ست ای طتباار                    

کامال ن ندگارایدھی شما با طتبااربرنامھ ی اھبخش
  .نگ باشدھماھ
 

ی اھسانھی راھیژگیو ونتخاباتی زه ابیعت حوط 
ا ھسانھرریق ط از طتباد اریجاامیت ان اھمیزآن، 

  مشخصرا 
لیل بھتر دو دکل بھ ل در ین حاالی با ، ومینماید 
ران بط خوبی با خبرنگارواشما د ست کھ ستاا

  سایرت و مطبوعا
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  .کندد یجااا ھنھسار 

 
ی وھگری اھسانھرکلی ر وطبھ ، ینکھاول ا 

ر مرتبھ ھکھ ری وطبھ. ندارندد ستاای برای زینھھ
  ر،یک خبرنگا

ینکھ ون ابد، شما منتشر کندرد موی در خبر 
شانس ، باشیدده کرر ین کاف ازینھ خاصی صرھ
  بھن را پیامتال نتقاا

                                                                            
  .میکنیدا پیدد خوف دوه ھگر 
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جھھ عمومی خوبی از وی وھگری اھسانھدوم، ر 
ی منابعان بھ عنودم معموال مرو ند رداربرخو

  نمعتبر قبولشا
ریق منابع از طکھ را العاتی ن اطندگارایدھ. نددار 

، یافت میکننددر( یوھگری اھسانھرمانند )مستقل 
  نسبت بھ

مانند )بستھ واریق یک منبع از طالعاتی کھ اط 
ند ل داربیشتر قبو، سدرمین بھ گوششا( شماد ستا
  وربھتر باو 

                                                                                          
  .میکنند 

 
د یجاای اا برھسانھاز رگر تصمیم گرفتید کھ ا 

، در کنیدده ستفان اندگاه در رایدھنگیزط و اتباار
  مھمرت ین صوا
ر ین کاای امناسبی بری یزرکھ برنامھد د بواھخو 

ا یک قسمت دھستاری از بسیا. شتھ باشیددا
  ینای ابرختصاصی ا
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ی تژاستراین د اجھت پیشبردر ند کھ ر دارکا 
ل نتقاو اا ھسانھرباط تباد اریجاا)فعالیت میکند 

  (.نھاآریق م از طپیا
تھیھ یک لیست ، ین قسمتاایف وظلین از اویکی  

ران، خبرنگام شامل نا، منطقھی اھسانھاز رکامل 
  س وتماره شما

                                                                                   
  .ستانھا ر آنگاره دورشما 

 
تھیھ ای برران را خبرنگار ست کھ کاامھم ر بسیا 

. یدزسان سای آن آاھفعالیتد و ستااز خبر 
  ب،مکتوی اھسانھر
کھ شما ی را چیزن ماھقع تقریبا اغلب موا 

مچنین ھ. منتشر میکنندد، ید نوشتھ شواھمیخو
  مھھشتھ باشید کھ داجھ تو

بھ را شما م پیاو ضح باشد و واشن روچیز کامال  
مسلما . ممکن منتقل کندرت بھترین صو

  ید کھاھنمیخو
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شما با مشکل ر یافت منظوای درا بررھخبرنگا 
ای مسالھرد مودر گر امچنین ھ. جھ شوندامو
  بیانیھ مکتوبیص، خا

ر اختیای در ابھ گونھ، آن را یددھاتھیھ کررا  
یک در تنھا را ید کھ موضع شما ارا بگذھسانھر

  صفحھ کامال پوشش
                                                                                                  

  .ددھ 
 

باید ، میکندار برگزد کھ ستای خبری اھنساکنفر 
کافی ازه ندابھ و باشد ه شدی یزربرنامھب خو

  در آن مھم مطلب
ن ارزش گوناگوی اھسانھای رتا برد گفتھ شو 

بھتر ر، ین منظوابھ . شتھ باشنددادن را داپوشش 
  ست یک بستھا
وی، فی ابیوگرا، تبلیغاتی شامل عکس کاندید 

، نساکنفرع مرتبط با موضوی ایھموضعگیر
  ه درشدپ چات مقاال
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توسط ه منتشر شدد مچنین مفاد و ھستارد مو 
رگونھ ھشتھ باشید کھ داتوجھ . نمائیدتھیھ د، ستا
  اھسانھری با طتباار

. دشود کلی ستای تژاستراند باعث تقویت امیتو 
بھ ی چیزرد مودر شتند کھ داا تمایل ھسانھرگر ا

  شمام پیااز غیر 
ر بھترین کا( نقیبتام رپیال مثاای بر)بحث کنند  
ت الاممکن بھ سون مازترین هست کھ کوتااین ا
  وید دھنھا پاسخآ
یکی . کنیدم تمان تادخوم پیاد مجدن با بیارا بحث  

ست کھ این د استای اھسانھرایف قسمت از وظ
  کھرا التی اسو

ر ختیادر ابپرسند د نامزاز ست اممکن ران خبرنگا 
ده ماران آمقابل خبرنگااو در د تا ار دھقروی 

  د ور شوھاظ
                                                                     

  .دست بگیردبھ ع را ضال اوند کنترابتو 
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دی یازقت و ونیست ده ا سارھین کااز ایچ یک ھ 
رکسی ھست کھ امین ای ھقیقا برزم دارد، دال

  اھسانھرند با انمیتو
ار ی مناسب برقرطتباار                            

 نھاآوردن آست دبھ ای کھ شما باید برا چرزد، سا
  .کنیدش تال
 

یا پ تصمیم بھ چاآن بق طا ھسانھرکھ ی یندآفر 
ند با امیتو، یک مقالھ یا خبر میگیرنده مخابر

  ،یطاتوجھ بھ شر
لیل شما باید دمین ھبھ ، باشدع متنور بسیا 
پیش بگیرید کھ را در مطبوعاتی ی تژاسترا

  یطاشرو ا ھقعیتوامطابق با 
                                                                                         

  .منطقھ باشدآن  
 

اد فره ابنا بھ عقیدل، ین حاابا                    
یر ارد زتوجھ بھ مو، ین عرصھدر امتخصص 

  :ند مفید باشدامیتو
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رچھ ھمیت اھباعث ت، تبلیغان مادن زبوه کوتا( ١ 

ن مازچنین در . دی میشووھگری اھسانھربیشتر 
  ی شماھکوتا

ی اھسانھرکمک ون بد                                   
  یدلدھنتقاابھ خوبی د را خوم نید پیاای نمیتووھگر

ینکھ امگر )                                                
  !(شتھ باشیدر داختیاودی در امنابع مالی نامحد

 
ر ھ. ستاقت م و تمارا یک کاھسانھربا ط تباار( ٢ 

یر نظر یکی زگی باید بخشی رمتوسط یا بزد ستا
  نناومعااز 

ط تباه ارنحواش یفھوظشتھ باشد کھ تنھا د داستا 
، کوچکی ادھستادر حتی ، ا باشدھسانھربا د نامز
  رین کاول امسو

لی وباشد ون وی یا معاد باید مدیر ستا                
ین ول امسوش دخود، صال مناسب نیست کھ نامزا

  .باشدر کا
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باید بر ت نتخابان امام زتمادر ا دھمھ نامزھ( ٣ 

د حتماال نامزا. کنندری پافشاد خوم پیاروی 
  نتخاباتی شماا
یو ر در رادحضوای بری ودمعدر بسیای اھفرصت 

ر ختیات در ایا مصاحبھ با مطبوعان تلویزیوو 
  ،شتداد اھخو

دن در الیی نباید با صحبت کری طاھین فرصتا 
میتی اھشما ف دوه ھگرای ایی کھ برھچیزرد مو
  ر دادهدارد، ھند

ای ر فرصتی کھ براز ھیگر رت دبھعبا. شوند      
م با تماباید ، یدآورست میدبھ د خوم پیار نتشاا

  .کنیدده ستفاان اتو
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یا ن تلویزیور در حضوای نتخاباتی برد انامز( ۴ 
تحمل را گی دماای آتمرین براری یو باید مقدراد
  کھا چر، کند

و یو ر در رادحضو، شدره شااکھ قبال ر مانطوھ 
بھ . ستندھشی ارزبا در و نای اھفرصتن تلویزیو

  لیل بھدمین ھ
ده ماآبا را الیی طی اھین فرصتاجھ نباید ویچھ 

ر دھبھ ... ونایی صحبت فصیح اتومعددن، نبو
  زمین الابنابر. یددھ

، تلویزیونیو یویی رادر مصاحبھ از ھست قبل ا 
نھا رد آمودر ید اھکھ میخواردی را مھ موھ

  چندین، صحبت کنید
                                                                                

  .تمرین کنیدور و مرر با 
 

                                                      ●
م ترکیب ھبا را مختلف تبلیغاتی ی اروشھچگونھ 

  ؟کنیم
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ت در تبلیغا                                                   
  (اھنامھو روزیو ن، رادتلویزیو)پولیی اھسانھر
 

ز را نیارد حجم تبلیغاتی موم تمان امتاسفانھ نمیتو 
از کمک گرفتن ت و مقاال، اھبا مصاحبھ

  ران ونامھنگاروز
                                                                                 

  .دادمثالھم پوشش ا 
 

بھ ز ا نیاھسانھدر رمناسب ن شدح مطرای شما بر 
ز، ین نیااتامین ی ابر. یددارین از ابیش ی چیز

  ست تازم اال
در پولی ت بھ تبلیغاد را منابع مالی ستااز بخشی  

. یدص دھختصات امطبوعان و تلویزیو، یوراد
  شتھدالبتھ توجھ ا
ایی نظیر روشھنسبت بھ روش، ین اباشید کھ  

پخش اد، فرامستقیم بھ ر وطنامھ بھ دن فرستا
  کمتر... وعالمیھ ا
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م نگا، ھقیقتررت دابھعب. سته اشداری گذفدھ 
دی یار زا بھ جمعیت بسیاھسانھدر رتبلیغ 

  میکنید کھا سترسی پیدد
شما ف دوه ھگردر نھا آصد درمشخص نیست چند  

؟ ند یا نھدھمیرای صال بھ شما ایا ، آستندھ
  منگاھین ابنابر

منابع مالی ده از ستفاص اخصوی در تصمیمگیر 
روی پیش در نتخاباتی کھ ی ااھیژگیوباید د ستا
  یاھیژگیوید دار

مدنظر آن را سعت وخصوصا و نتخاباتی زه احو 
ین اکھ د کرش موامچنین نباید فرھ. شتھ باشیددا

  باط تباروش ار
غالبا باعث ، (نمخصوصا تلویزیو)ن ندگارایدھ 
روش ین اری اثرگذا. دمیشودی یاه زنگیزد ایجاا
  انچنددو قتی و

ا روشھیگر دریق از طشما م ست کھ پیاا           
اد فرابھ ، یکدنزار از یدی داروشھخصوصا 
  .باشده منتقل شد
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  ینترنتا 

 
د یجان، اندگارایدھبا ط تباارجدید ی ااز روشھیکی  

باید رد موین در ا. ستاینترنت در اسایت وبیک 
  شتھداتوجھ 

اری برقردر نفعالی روش اینترنت یک اباشید کھ  
د در موجوت العااطین معنی کھ ابھ ، ستط اتباار

  مثال)آن 
، ندرونمین ندگااغ رایدھبھ سر( سایت شماوب 

. ندونھا براغ آباید بھ سرن ندگارایدھبلکھ 
  یداھخوز ین نیاابنابر

مثال )ف مختلی اده از روشھستفااشت کھ با دا 
. یددازبپرن تادسایت خووببھ معرفی ( اھسانھر

  روشین امزیت 
نید حجم ازینھ کمی میتوف ھست کھ با صراین ا 

عالقھمند منتقل اد فرابھ ت را العادی از اطیاز
  ینالی ، وکنید
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ای برروش                                           
ص، خاف دوه ھبھ یک گردن، کرا سترسی پیدد

  .نیستموثر 
 

                                                                                  
  مختلفی اروشھترکیب  

 
ی اھترکیب، از یط مختلفاشردر مختلف ی ادھستا 

با ط تبااری اربرقری ااز روشھتی ومتفا
  دهستفان اندگارایدھ

د ملی کھ بایح سطودر نتخاباتی ی اادھستا. میکنند 
، کنندار برقرط تباه ارندرایدھا نھبا میلیو

  برخیاز نند انمیتو
. کنندده ستفااجعھ خانھبھخانھ اا نظیر مرروشھ 
از ند با ترکیبی دھا ترجیح میدھین گونھ ستاا

  ده ازستفای ااروشھ
ت در مچنین تبلیغاس و ھستری در داھسانھر 

( نتلویزیوو یو رادخصوصا )پولی ی اھسانھر
   بھد راخوم پیا
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ی ادھستا، یگرف دردر ط. منتقل کنندن بانشاطمخا 
در منابع مالی ر نقدآحتماال ، اکوچکو محلی 

  نداھنخور ختیاا
ت تبلیغارج مخاه عھداز نند اشت کھ بتودا 

( بطکمی مخاه عدای م تنھا برآن ھ)تلویزیونی 
  یندر امعموال . یندآبر

ایی روشھترکیب د از ست کھ ستاایط بھتر اشر 
درب نامھ بھ دن فرستا، جعھ خانھبھخانھامرمانند 
  تکنیک، اھخانھ
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. کندده ستفام اپیال نتقاای امثالھم بره و اقھو 

در ند امیتود ستا، کھ گفتھ شدر ونطماھمچنین ھ
  ،اروشھین ر اناک
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حتمالی ن اندگارایدھکند تا با د یجااتلفنی ی اھبانک 
. بسنجندم را پیااری ثرگذان امیزو بگیرند س تما

  انبا میز
ی اھترکیبوت، متفااد فراد اتعدل و پون، ماز 

ن را ندگارایدھبا ط تباد اریجای اااز روشھمختلفی 
  بھان میتو

نند ایتونمدی ستادو یچ ھکھ ری وطبھ د؛ بررکا 
لیل دمین ھبھ . شتھ باشندداقیقا مشابھ دی دعملکر

  ست کھ باید تا حدا
بھ ط مربوت العا، اطپیشینی امھگان در مکاا 

دآوری یگر گری دااھکاندیدن و ندگا، رایدھمنطقھ
  باد ستاو شوند 

نھا یک ده از آستفاا                                       
بھ م را پیال نتقاای امد بررآترکیبی کای تژاسترا

  .دبندر کا
 

                                                                                   
  تبلیغاتیت حی نوشتھجاارط 
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ن ندگارایدھبا ط تباد اریجای ااروشھبیشتر  
رت بھعباد و ستات بستگی بھ کیفیت نوشتھجا

  یگر بستگی بھ نقشد
ستا راین در ا. ندم دارپیال نتقار اد دستات بیااد 

ای تبلیغاتی شما باید تا حد ممکن برت نوشتھجا
  رچھ موثرترل ھنتقاا
ر ھتولید م نگادر ھ. باشنده حی شدارم طپیا 

شتھ باشید کھ بیشتر د داباید بھ یاای نوشتھ
  نھ مطابقن آن را ندگارایدھ

ین ترتیب ابھ . نداند خواھقت خودنھ با و میل شما  
ید اردھقرن یشار اختیاای را در اا باید نوشتھشم

  بروهکھ عال
کمی ن ماو زباشد ده ساآن فھم د، خوم پیال نتقاا 

ر نوشتھ ، در ھین ترتیبابھ . دنھا بگیراز آ
  ستامھم ر تبلیغاتی بسیا

ده و جلب کررا ب طرچھ سریعتر توجھ مخاھکھ  
. منتقل کنیدد را خوم پیا، لین فرصتدر او
  ،ریگرت دبھعبا
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ده و در باید ساد ستات بیاو ادتبلیغاتی ت نوشتھجا 
شما باید . شتھ باشدداجھی مھیج ل وعین حا

  دخود شخصیت نامز
، نداو رای دھباید بھ ن ندگاا رایدھینکھ چررا و ا 

ر ھمچنین ھ. یدلدھنتقاانھا آبھ ن ستاداقالب یک 
  ییگرت دالعااط

صلی ام پیااز ید باید ارنھا میگذر آختیادر اکھ  
جلب ای مھ چند تکنیک بردر ادا. پشتیبانی کند

  ن وندگارایدھتوجھ 
                                                                           

  :میکنیمور مرم را سریع پیال نتقاا 
 

                                                                                                  
  حدان واعنو 

 
ل نتقان از امینام و اطشتن پیاه دانگاده ساای بر 

تنھا بھ ای ر نوشتھدر ھست ابھتر آن، سریع 
  عتشریح یک موضو
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ند بھ ایک نوشتھ میتول، مثاای بر. یددازحد بپروا 
یا بھ ن یم گوناگوابا جرد نامزرد برخوه نحو

  دیقتصای ااھبرنامھ
ین دوی ار ھما دازد، ابپرد قتصا احصالای ابروی  

ن یک نوشتھ بیادر جھ نباید ویچ ھبھ ت موضوعا
  تشریحو 

ر شووبر، ین تکنیکای استثنا براتنھا . شوند 
ست کھ د اعمومی ستار شوویا برد نتخاباتی نامزا

  بھد نھا ستادر آ
، ین تکنیکدر ا. دازدمیپرد معرفی کلی نامز 

د را نامزن ندگارایدھست کھ این ابر ض فر
  ف،دو ھمیشناسند 

معرفی                                                      
  .ستامختلف ت موضوعارد موی وی در اھھیدگاد
 

ا ا باید کاندیدھعکس                                      
ن نشاری کام نجاابا کسی یا ف زدن حرل حارا در 

  .نددھ
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مرتبط نیز ی اھایر عکسسده از ستفاامچنین ھ 
ا ھعکسع ین نواکھ ا چر؛ ستامناسبی روش 

  م توجھھند درقا
حتی م را م پیاو ھبھ خوبی جلب کنند ه را ندرایدھ 

گر ل، امثار وطبھ. ندل دھنتقااا ھنوشتھاز سریعتر 
  عکس یک

ست یا ن ایک ساختمال دزدی از حادر نفر کھ  
 داده ارنوشتھ تبلیغاتی شما قرد را روی تفنگ خو

  پاکت، روی ستا
ره باد درنامزی اھھیدگارد دمودر کھ ای نوشتھ 

ر از ھبیشتر د، شوپ جنایت چام و با جررزه مبا
  عکس یاع نو

و جلب میکند ن را ندگارایدھتوجھ ی، یگردنوشتھ  
پاکت دن کرز باای بررا نھا وی آکنجکا
  لبتھا. دنگیزابرمی

در مثال ا کاندیدی از خل پاکت باید تصویرداعکس  
بطھ بین عکس رابا پلیس باشد تا ف زدن حرل حا

  وپاکت روی 
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زان در موآنشداعکس . دکامل شوآن، خل دا 
یا زش موع آموضورد مودر ند امیتوس کال

  بستھی ازھھعکس مغا
د و قتصارد امون در خیابااد در فرایی ایا گده شد 
د بھ یا. مد باشدرآکات، ین موضوعام در اپیال نتقاا

  شید کھشتھ بادا
را نھا ل آقبادر لعمل شما ایر باید عکسوین تصاا 

م مچنین تماھ. ندزسادر ب متباطن مخاذھبھ 
  ه وا باید سیاھعکس

                                                                                                 
  ،سفید باشند 

 
یچ و ھرند تانگرر نگی بسیای راھعکسا یرز    

ی اھنسبت بھ عکسم پیال نتقادر اضافی اتاثیر 
  ندارسفید نده و سیا

 
 

                                                                                                               
 .  
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 93  

                                                                                                   
  اھتیتر 

 
بھ وع شر، اھعکسن یداز دبعد ن ندگارایدھ 

م پیام تما. دند کراھنوشتھ خوی اھتیترن نداخو
  ازباید ، نظرردمو

ی در یگردر مطلب ھ. ا قابلفھم باشدھریق تیترط 
ا ھتشریح تیترو نوشتھ فقط باید بھ توضیح 

  اھمعموال تیتر. دازدبپر
ب طمخاو از مشخص میکنند ان را فقط عنو 
م آن را ند تا پیاابخورا مھ متن ھتا رود میر نتظاا

  لی بھتر، وبفھمد
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مانند ھایی اریھگذانبا عنورا ا ھست کھ تیترا 
عزیز« کھ ه ندرایدھمن« یا »ی اھنامھ»بر

  ییچ چیزه ھگوکنندزبا
                                                                                      

  .یدھندر د، ھنیستند 
 

نوشتن یک م نگاه در ھشداری نشانھگذت نکا 
، یگرت دالعاع اطر نوھندگینامھ یا زبرنامھ یا 

  ادنن دنشاای بر
اف گرراپای بھ جا، متناز میت یک قسمت اھ 

اری و نشانھگذآن را ست کھ ابھتر دن آن، کر
  ینا. کنیداری گذرهشما

 ۵ل مثاای ند برابده ننداکھ خود باعث میشور کا 
یا د دارد جود وین نامزاز اپشتیبانی ای لیل برد

  ایشما برد نامز
ده ار داقرد برنامھ خور را در  کا۶دی قتصار اموا 
ا نیز ھند شامل تیتراا میتواریھگذرهین شماا. ستا

  لی، وباشد
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عملی ر کلماتی کھ بااز ست اا بھتر ھتیتردر  
جنایت م و با جررزه مانند مباد؛ شوده ستفا، انددار

  یطاشرد یا بھبو
                                                                                          

  .دیقتصاا 
 
 

                                                                                              
  باشیدص خا 

 
، یدارندن را نجامشاان اایی کھ تولھقوون دادن بد 

ت مشکالای ایی بررھکاراھئھ دن در ارابوص خا
  ربسیادم، مر

نینی اقوا از یدتی نظیر »کاندراعبا. داردمیت اھ 
ین معنی نیست کھ ا« بھ ...کھد د کراھپشتیبانی خو

  نین حتمااین قوا
شتھ اگذا جرابھ و سید رند اھبھ تصویب خو 

ا و توجھ کاندیده ندندھلی نشا، وند شداھخو
  ینی وی در اجھتگیر
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  .ستارد امو 

 
                                                                                                    

  زیجاا 
 

د یازم ھحتی کم د، تبلیغاتی ستات نوشتھجادر  
در ید بگویید اھکھ میخوی را رچیزھ! ستا

  نبیات ترین جمالهکوتا
ن ندگارایدھشتھ باشید کھ دار طبھ خا. کنید 

ر ین کاا ایر، زنداند خواھنخورا والنی ی طاھمتن
  نھاآنچھ از آبیشتر 

ین ابھ . ستابر نما، زندارقت بگذوحاضرند  
نند اعزیز« میتوه ندرایدھتی مانند »راعبا، ترتیب

  فا حذھنوشتھاز 
آن قتی ونند دامید خون ندگاا رایدھیرز. شوند 

نھا آبش نیز طخامه سیدن رستشادنوشتھ بھ 
  رات،ین عباا. ستندھ
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  .ستندوری ھغیرضرو ضافی ا 

 
                                                                                               

  یجن راباز 
 

شنی و روگی دکنید کھ بھ ساده تفاسابانی از ز 
ینکھ ا. دل دھنتقااب طبھ مخارا شما ر منظو
  تبا کلمان را ندگارایدھ

ست ل درنتقااز اید اردھقلمبھ سلمبھ تحتتاثیر قر 
شما ، نتخاباتیاقابت ریک در . مھمتر نیستم پیا
  درقت کافی ونھ 

 و یدر دارختیاا                                           
ن ندگازش رایدھموآیفھ شماست کھ بھ وظنھ 
  .یددازبپر
 

                                                                                   
  کنیدری پافشام پیاروی  
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ع توجھ بھ موضوون بدد، ستای اھنوشتھم تما 
. باشدد صلی ستام اپیای باید بر مبنا، بحثرد مو

  ست کھامھم ر بسیا
حتی د ستا. دشون ا بیارھباو ا رھبام، یک پیا 

رات و عبااز ایش ھنوشتھم تمادر ست اممکن 
  یکسانیی ارھشعا

ده ستفاا                                                     
  .دنگیزابرن ندگای را در رایدھبیشتره نگیزاکند تا 

 
 
 
 

                                                                                                        
 04  
ار باشد کھ چھ مقده باید مشخص شدوه بھعال 

. ستز انیاردمور مکاھچند نفر ل و پون، ماز
  تامین مالیه ضمنا نحو
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نھایی م کھ گام ین گادر ا. باشدم نیز باید معلود ستا 
ن یگر متخصصاد و دمدیر ستاا، نقش کاندید، ستا

  درسیاسی کھ 
سی ربررد مورا میشوند ر بھ کال مشغود ستا 

ران مکاب ھجذی اوه راھھبھعال. یمدھمیار قر
  زشموو آلب داوط

. د گرفتاھخوار ین مرحلھ مدنظر قردر انھا نیز آ 
رد مودر بحث ، نتخاباتیاشتن یک تقویم دا
  ر،موی امانبندز

آن تامین مالی ه نحود و جھ ستادبو                    
نظر گرفتھ در نھایت در ست کھ اردی امواز نیز 
  .د شداھخو
 
 

                                                                                              
  انقش کاندید 
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ا کاندیدد سیاسی خود ر ستاد در ھمھمترین فر 
مانی زز نید ر ستاھشمندترین منبع و ارزست ا
  ا درست کھ کاندیدا
ر درا ھقت د ویا ستاا گر کاندیدا. اردمیگذر ختیاا 

. دد بواھنخوان قابلجبران یچ عنوھند بھ دھ
  نقشدرک ین ابنابر

ر بسیان مااز زبھینھ ده ستفاامیت ا و اھکاندید 
؛ ستده اسار بسیاا نقش کاندید.ستاساسی ا

  وا ھسمامردر شرکت 
د و موثرترین عضو ستا. دممرای بره نگیزد ایجاا 

ای بررا ند منابع مالی امھمترین کسی کھ میتو
  کندب جذد ستا

مالی ن حامیان و ندگارایدھ. ستا اکاندیدد خو 
م پیاو میکنند ت مالقاا حتمالی کھ شخصا با کاندیدا

  میشنونداو را 
بھ و ند ھبدوی رای کھ بھ ل دارد حتماابیشتر  

از نتخاباتی عموما ی اادھنامز. کمک کنندد او ستا
  یگرر دینکھ کناا
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و حی کنند ارد را طستای ایھتژاسترن اتیمشااد فرا 
، کنندار یدن دعالقھشارد مواران رفداز طبا برخی 

  تلذ
قت نیست ف وتالاجز ی چیزر ین کااما ا. میبرند 

ب ین کتاای ابتددر ا. دمنجر بھ شکست میشوو 
  شد کھد پیشنھا

تژیک استری ایزرشما یک جلسھ برنامھد ستا 
در باید ا ست کھ کاندیداضح وا. کندار سمی برگزر
  ین جلسھ شرکتا
ی لیھ نقش موثری اوایھتژاستراتعیین و در کند  

باید وی تعیین شد ی تژاستراقتی کھ و. شتھ باشددا
  بھد را ستار موا

در بر شرکت رد و بسپاان یگرد و دمدیر ستا        
ی بیشترن ندگارایدھند اا تمرکز کند تا بتوھسمامر
  .کندب جذرا 
 

                                                                                  
  نتخاباتید انقش مدیر ستا 
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یکی . ستد استا، اداره نتخاباتید انقش مدیر ستا 
ست کھ این امطلوبی د ر ستاھلیھ ل اوصواز ا

  باید بھ مدیرا کاندید
ن مینااطین ا. شتھ باشدداکامل ن میناطد استا 

د ی کھ ستاھکوتات مددر ست کھ ی امھمترین چیز
  ستر ابھ کال مشغو

ا گفت کھ کاندیدان میتو. شتھ باشدد داجووباید  
شتن یک ای دابر. ستآن امغز ، مدیرد و قلب ستا

  مب ھخود ستا
ما ، اشتھ باشنددایی رآباید کاا م کاندیدو ھمدیر  

پیش ر بسیا.ستوت ام کامال متفااز ھدو ین انقش 
  ید کھآمی

ن شادخون را شادند ستااھنتخاباتی بخوی اادھنامز 
بھ مدیریت را یا کسی ر مین منظوھبھ . کننداداره 

  بمنصود ستا
میکنند کھ کامال ب نتخارا اینکھ کسی انمیکنند یا  

نھا ، آحالتدو ر در ھ. باشدن شادخول تحتکنتر
  نداھخور مجبو
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ایی ھتصمیمذ تخاف اصردی را یان زما زکھد بو 
در . میشدده سپری یگرد دنمایند کھ باید بھ فر

  یادھین حالت نامزا
در شرکت ن ماھکھ د صلی خور اکااز نتخاباتی ا 

مالی ن حامیان و ندگارایدھست کھ اایی ھسمامر
  رحضودر آن 

باید مطمئن د یک مدیر ستا. میمانندز با، نددار 
ست ه احی شدارری طوا طندیدباشد کھ برنامھ کا

  نمازکھ بیشترین 
ار قرر وی ختیان در اندگارایدھبا ت مالقاای بررا  

، اھسانھربا ط تباارا باید دھستاان مدیر. ددھمی
  ،مسائل مالی

مسائل ن و ندگارایدھبا ط تباارمختلف ی اروشھ 
رج از آن، برنامھ یا خاب چورچادر کھ ی یگرد

  راید آپیش می
مرتب کنند یا بر                                          

رت نظا، سانندرمیم نجاابھ ر را مواین اکسانی کھ 
  .کنند
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  دنتخاباتی ستاامتخصصین  

 
ای ند براتجربھ میتوی، یگررد در موھمانند  

رچھ ھ. باشدارزش پر ر نتخاباتی بسیای اادھستا
  تجربھد کھ یک فر

ی فضاو نتخاباتی ی اادھبا ستار کای از بیشتر 
ب چورچا، در شتھ باشدری دار کشوھسیاسی 

  بھترد، خوی اھناییاتو
و گرفتن وره مشا. دد کراھتر عمل خوهسنجیدو  

حل مختلف اکسانی کھ مرری مکادن از ھبرد سو
  د،فعالیت یک ستا

قبال ، را نداگرفتھار قرره شارد اموب ین کتادر اکھ  
مفید ر بسیاد ستاا و کاندیدای بر، باشدده تجربھ کر

  .سته افاید
نما ب راھین کتادر اایی کھ ھھیداگر اکھ حتی ا چر 
م ز ھبا، شوندا جرب درک و اخو، سته امدآ

  یندن اتجربھ کر
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چیز ل فعاو قعی د واند یک ستادر روا ھھیدا 
سیاسی با تھیھ یک اب حزاین ابنابر. ستی ایگرد

  انمدیراز فھرست 
ر مختلف حضوی ادھستادر کھ ای باسابقھ 

ر در کاای کسانی کھ براز مچنین و ھند اشتھدا
  ،ستندھمناسب د ستا

. گی کنندرکمک بزد خوی ااھنند بھ کاندیدامیتو 
ر در فرصت کاب حزاد فراباید بھ اب حزامچنین ھ

  ندھبدرا ا دھستا
 
 
 
                                                                                                        
 14  
شتھ ی داگی بیشتردمای آبعدی ادھستاای تا بر 

تبدیل ای کوشا بردی ستال کھ یک فعاا چر. باشند
  بھ یک مدیرن شد

                                                                 
  .شتداد اھپیش نخودی در یاد راه زستا 
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از خاصی ی اھجنبھدر ستند کھ ھمعموال کسانی  

ای بر. نددھاکرا نتخاباتی تخصص پیدی اادھستا
  تتحقیقام نجال امثا

ز ست کھ نیازھای احو، سیاسیی اھنظرسنجیو  
ن المکااباید حتید ستادی دارد و یازبھ تجربھ 

  ین اازکھ را کسانی 
ه، متحدتیاالدر ا. کندام ستخد، اندردارتجربھ برخو 

اد فرری از ابسیاه و تخصصی شدت سیاست بھ شد
  مینھدر ز

و تلویزیونی ، یوییت رادتبلیغا، سیاسیت تبلیغا 
تخصص ن ندگارایدھحتی تھیھ لیست و پستی 

  بھ. نددھاکسب کر
ین ی اباالی ادھستمزد دجوومین جھت حتی با ھ 

ند بھ صرفھ انھا میتوآبا ری مکان، ھشناسارکا
  فتالا از ایرزباشد 

کھ )قت و                                                   
  .میکندی جلوگیر( ستد ایی یک ستادارامھمترین 
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ست کھ این د انظر گرفتھ شودر کھ باید ای نکتھ 
اد فردی، ار ستای ھاھفعالیتوع شرم نگادر ھ
  راهبر سر ری بسیا

متخصص ز، تصویر سان مچوھین وبا عناا کاندید 
سبز میشوند کھ عموما کم ه غیرو سیاسی ر موا

  وستند ھتجربھ 
مچنین ھ. دبگیرار نھا قرآنباید تحتتاثیر ا کاندید 

نشناسی رواکھ بر تحلیل زان تصویرساری از بسیا
  یان ندگارایدھ

عمال ، ا تاکید میکننداھکاندیدن پوشیدس لباه نحو 
ین ابا ری مکاھ. ضافھ نمیکنندد ا ستابھی چیز

  قتف وتالاد افرا
ند کھ ارعالقھ ندن شناسارکااز ستھ دین ا. ستا 

ی امھپیال سان و ارندگارایدھبا ط تباای اربر
  نھاآبھ ه متقاعدکنند

ل نبادتنبلی کھ ی ادھنامزو ند اربگذژی نرو اقت و 
اد فراین ل انبادند نیز بھ دمیانبر میگرراه 

  باری مکاھ. فتندامی
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ین ا                                                           
  .اردبر ندای در قت نتیجھل و وپوف تالاجز اد فرا

 
                                                                                   

  نتخاباتید استار ● ساختا 
 

د ستاای بررا لیھ اوح رطینجا شما باید یک اتا  
ر و ست تا با ساختازم االن کنوا. باشیدده تھیھ کر

  ایکنانی کھ بررکا
. شنا شوید، آستندز ھنیاردموای ر برنامھای ھجرا 

ای ما بر، اصحبت شدد مدیر ستاا و کاندیداز 
  بھد ستادر تکمیل کا

                                                                                 
  ؟ستز انیای یگراد دفراچھ  

 
ر چیز از ھباید بیش ع ین موضواتشخیص ای بر 

توجھ د خون ندگارایدھبا ط تبااریگر بھ برنامھ د
  در. شتھ باشیددا
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ر بحث ساختا                                              
دی یازمیت م از اھمفھودی، دو ر ستاھ

  .ندرداربرخو
 

با توجھ بھ د ستار ست کھ ساختااین م ان مفھولیاو 
ین اپاسخگویی بھ ه و مدآبرنامھ در ایفی کھ وظ
  ایف تعیینوظ

ب منصوا بتداز اتنھا کسانی کھ باید . دمیشو 
ر را موم اکھ تماد یک مدیر ستا: ازتند رشوند عبا

  دارد ویرنظر ز
ل معموی ارھکاو د دھا پاسخ میھکسی کھ بھ تلفن 

اد فرانفر دو ین ابھ جز . میکندراه بھ را رو فتر د
  یگر با توجھد

                                                                           
  .یط برنامھ تعیین میشوندابھ شر 

 
با ط تبااربق برنامھ طکنید کھ ض فرل مثاای بر 

ر چھا، مضاآوری اجمعر وماطیک ن، ندگارایدھ
  نساکنفر
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ای عالمیھ برایع زشش مرحلھ توو وعاتی مطب 
. دگیرار قرر کار ستودر دباید ار  خانو٠٠٠٠۶

  ینابھ ن سیدای ربر
                                                             

  :شتداید اھخوز یر نیااد زفراشما بھ اف، داھ 
 

                                                                                           
  دیک مدیر ستا 

 
فتر دییس ریک                                          

را ا ھستاخوو درا پاسخ بگوید ھکھ بھ تلفن)
  (تنظیم کند

 
یک                                                          

  نھاآپ بر چارت نظاو ا ھعالمیھاحی ارول طمسو
قت کھ م وقت یا تماونیمھول حتماال یک مسوا) 

ه نیز بر عھدرا ا ھسانھربا ط تباارلیت ومسو
  (ستاکافی ، شتھ باشددا
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نفر کھ دو                                            
ه بر عھدرا موقت ان مندرکاام ستخدالیت ومسو

  شتھ باشنددا
لیت وی کھ مسونامندرکا)                            

ه بر عھدت را نتخاباابر رت نظاو مضا آوری اجمع
  (بگیرند

 
 
 
 

                                                                                                       
 24  

مند رنفر کا٠۶                                           
یع زتورا عالمیھ  ا٠٠۵ام روزی ر کدھموقت کھ 

  کنند
 

مانند متقاعد ھدفی د، ھبرنامھ ستادر گر مثال اما ا 
شما ای ی بھ کاندیدرایدھبھ ن نشستگازبادن کر
  صلیف ادھ
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  :ستایر بھتر ر زساختارت صو، در آن باشد 

 
لیت وکھ مسود تایک مدیر س                       

ه بر عھدرا ا ھبرنامھی اھھندندھمازبر سارت نظا
  .شتھ باشددا
 

                                                                                          
  فتردییس ریک  

 
ن در نشستگازبادن لیت جمع کرو نفر کھ مسو٠١ 

 یعزتوو مضا آوری اجمع، مختلفی انھمکا
  نگیھمار و ھشووبر

                                                                 
  .شتھ باشنده دابر عھدت را سماامر 

 
ر مو، ااھسانھه ریژوبخش ر از ین ساختادر ا 

د متعدی ارھستیاد و دستان تامین مالیکنندگا
  پس. نیستی خبر
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 یتھبا توجھ بھ ماد ستای اھمشخص شد کھ پست 
د جھ ستادبوو نظر گرفتھ میشوند در ر برنامھ ھ

  فنباید صر
                                                                          

  .دضافی شواد افرام استخدا 
 

د ستادر ی ھر جایگاھست کھ م، آن امین مفھودو 
ست ه آن اایفی کھ بر عھدوظنتخاباتی با توجھ بھ ا

  جھ بھنھ با توو 
نظر را در ین ونباید عنا. دتعریف میشوان آن عنو 

قیقا د در فرھلیت ومسو، ین ترتیبابھ . گرفت
  دمشخص میشو

را ایف وظمر بھ شما کمک میکند کھ این و ا 
ازی و موری کای ازھھحو، قعبینانھ تعیین کنیدوا
  یدھضافی تشکیل ندا
د ستادر ایف و وظا رھتناسب کامعداز نیز و  

د جودی ویای زادھستا. یدآوربھ عمل ی جلوگیر
  یاون ند کھ معادار
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نھا حتی آفتر دییس ر                           
باید را ایی رھچھ کال روز ودر طند بگوید انمیتو

  .برساندم نجاابھ 
 

کسانی کھ حاضرند د، ستار حی ساختااردر ط 
را شوند ر بھ کال مشغود ستادر لبانھ داوط

  ری ازبسیا. نکنیدش موافر
ر طحاضرند کھ بھ خان ستااده و دوخانوی عضاا 

وه، بھعال. فعالیت کنندد ستادر قت م وتماا، کاندید
  تی کھرصودر 

یگر اد دفرری از اباشند بسیاح مفرو ا جالب رھکا 
سفر با . شوندد ستار در لب کاداوطنیز حاضرند 

  تحقیقا، کاندید
 بجذای کمک بر، نتخاباتیی اقبارد رمودر  

تبلیغاتی ی اھبستھدن کرده ماو آجدید ران مکاھ
  ادفراستند کھ ھایفی وظ

م نجاابھ را نھا ل آگرفتن پوون حاضرند بدری بسیا 
مانند ، مشکلتری ارھکام نجاای البتھ برا. برسانند

  آوریجمع
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باید ر شوویع برزتوو خانھبھخانھ ت تبلیغا، مضاا 
ید نکنش موامچنین فرھ. دکرام ستخدادی را افرا

  لیتوکھ باید مسو
                                                              

  .معینی باشدد فره بر عھدر، مواین ام از ار کدھ 
 

                                                                                        
  (دممر)ن لباداوط 

 
ط تبااربرنامھ در ید کھ ھا شدین نکتھاحتما متوجھ 

کسانی کھ ن ماھنید با انمیتود، خون ندگارایدھبا 
  وعشرر را کا

ید اھگر بخوا. کنیدم نیز تمار را موامھ ، ھیددھاکر 
کمک دی یااد زفراز اا برسید باید رھمھ کاھبھ 

  بیعتاو طبگیرید 
کفایت اد فراین امھھخت بھ داپرای جھ بردبو 

لب اد داوطفرای اید نقشی برین باابنابر. نمیکند
  .نظر بگیریددر نیز 
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میکنید کھ بھ ب مجان را ندگارایدھکھ ر ونطماھ 
نیز اد را فراز انید برخی امیتو، ندرای دھشما 

  درقانع کنید کھ 
حتماال اد افراین ا. کت کنندرشما مشاد ستا           
ند کمک کنند تا حتما اھستند کھ میخوھکسانی 

  .شویده شما برند
 

ی ادھستار در لب کاداوطالیل مختلفی دبھ دم مر 
ن، لباوه داوطترین گریجد. نتخاباتی میشوندا

  بحزاران رفدط
لیل دین ابھ اد فراز ابرخی . ستندھشما ع متبو 

لب میشوند کھ نسبت بھ مسالھ خاصی داوط
  یاھھیدو استند س ھحسا

نسبت بھ ، بھ شماص مسالھ خاآن نھا نسبت بھ آ 
یگر کھ دبرخی . ستایکتر د نزن،قبایتار
  ایستند برھجتماعیتر ا
. کت میکنندرمشاد ستان در ستانشادوی با اھمرھ 

ا پیدای فرصتی برد را ستادر کت ربرخی نیز مشا
  شغل یادن کر
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ه ینددر آمناسبی ی اھفرصت                             
ت شھرل نبادنھایت بعضی نیز بھ در . ننددامی
  .ستندھ
 

ری مکاھالیل گوناگونی دبھ ن لباداوطنین مچھ 
: نددھمھ میرا ادانتخاباتی د ابا یک ستاد خو

  برخی حس میکنند کھ
د، میشودرک ستی دربھن ایشاارزشھمفیدند یا  

و از مییابند اب جذد را ستار در کا، یگردبرخی 
  ادفرابا ن شنا شدآ

 
 
 

                                                                                                       
 34  
د، میشون یشااا پیددھستادر مھمی کھ و جالب  

ین د امدیریت ستاای ما نکتھ مھم برا. میبرندت لذ
  گراست کھ حتی ا
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، ستد ایان زشارحس کنند کھ کااد فرامتعھدترین  
ن نصیبشاام حترو احمایت ازه ندن اماھلی بھ و

  د راستاد، نمیشو
ر ر کاطنھ بھ خااد فراما غالب ، امیکنندک تر 

س حسااینکھ و الیل بیحوصلگی دبلکھ بھ د، یاز
  مھمیر میکنند کا

م نجاا                                                      
ا قطع دھبا ستان را شاری امکا، ھنددھنمی

  .میکنند
 

کھ باید ری لین کات، اوین مقدماانستن از داپس  
بھ ن سیدای رکنید برم ست کھ معلود آن اشوم نجاا

  برنامھاف داھ
. ستز الب نیاداوطبھ چند نفر ن، تاا               

را ھ طمربوت تاکید میکنم کھ حتما باید محاسبا
  .یدمدھنجااقیق د
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را عالمیھ  ا٠٠٠٣ست ار اکنید کھ قرض مثال فر 
یع زشنبھ توروز صبح ص در یک منطقھ خادر 
  روطگر بھ ا. کنید

را در عالمیھ  ا٠٠١ند الب بتوداوطر ھمتوسط  
ز نیاردلب مو داوط٠٣، یع کندزیک ساعت تو

  یداھگر بخوا. ستا
لب  داوط٠١د شوم نجااسھ ساعت ر در ین کاا 

روز ا تا ھعالمیھدن اکرده ماای آبر. ستاکافی 
  شنبھ باید نقشھ منطقھ

ن یشااربن را لباداوطایف و وظشتھ باشید را دا 
ن لبار داوطم باید بر کاھیک نفر . یددھتوضیح 

  وهبھعال. کندرت نظا
نیز پیشبینی را نقل بھ منطقھ وسایل حملوباید  

. شوندده ماآ نفر باید ٠١از ین بیش ابنابر، کنید
  کھ نبایدای نکتھ

ن مادر زینکھ ای است کھ برآن اکنید ش موافر 
بال باید ق، شتھ باشیدر داختیارا در ا نفر ٠١زم ال

  را نفر ٠٢ تا ۵١
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  .باشیدده کرده مار آین کاای ابر 

 
ن ندگارایدھبا ط تبااربرنامھ از ر بخشی ای ھبر 

لب داوطنسانی وی ابھ نیرز را کھ بیشترین نیا)
  یناباید ، (دارد

ی بیشترت ر چھ جزئیاھ. دذیرپرت صوت محاسبا 
لیل دمین ھبھ ، ستابھتر ، نظر گرفتھ شونددر 

  ست کھا
ردار برخودھای لعاقامیت فوی از اھیزربرنامھ 
و ند ارجھ کافی نددایی کھ بودھستادر . ستا

  ویبر نیرد تمرکز ستا
ه نگکنندھماھیک مدیر د جووست انسانی ا 

ی گیرربھکازش و موآلیت وکھ مسون لباداوط
  ،لبی داوطاوھرنی

و نھا آبھ ر مقری انھمادر زتبلیغاتی اد مون ساندر 
ه بر عھدرا ا ھسیاستای جرابر حسن رت نظا
  ،شتھ باشددا
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  .ستوری اضر 

 
ن بالداوط. یندآق مختلف میطمنان از لباداوط 

حزبی ن فعاالا و کاندیدن ستادوحتماال الیھ او
  ر درستند کھ سابقھ کاھ
ای حتماال براد افراین ا. ندرا دارگذشتھ ی ادھستا 
ی بیشتراد فراباید و ا کافی نیستند رھکام تمام نجاا

  باید. دکرا پیدرا 
ارد یگر موو در دگشت کھ قبال ادی فرل انبادبھ  

در کھ قبال مثال کسانی . ندھالب شدداوطنیز 
  ،مدنیی انھمازسا

، اھیھدتحا، ابیھمذی انھمازسا، محلھی اوھھگر 
حتتر ان رامیتورا ند ھالب شدداوط... ارس و مد
  گرا. دکرب جذ

یک اف داھبا ص مینھ خازیک در شما د ستام پیا 
ست اممکن ، شتھ باشددانگی ھمان ھمازسا
  نمازین ساانید کھ ابتو
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لبانی و داوطکند ی رمکاھترغیب کنید با شما را  
ر موقعیتی از ھشما باید . اردبگذن تارختیارا در ا

  بجذای بر
لبی ی داوطارتھمیشھ کاھ. کنیدده ستفان الباداوط 

را ست ه امد آ۶ضمیمھ ای از آن در کھ نمونھ
  شتھ باشید تاده داماآ

                                                             
، سندرکسانی کھ عالقھمند بھ نظر میبھ را نھا آ 

  .یدھبد
 

                                                                                       
  دتقویم ستای و بندنماز●  

 
ی اھیخرباید تاد، ستاای بری یزربرنامھم نگادر ھ 

د ستاای نند برانحا میتوی از امختلفی کھ بھ نحو
  ،مھم باشند

ین امھمترین ت نتخاباروز ا. شوندآوری جمع 
ایی ھیخرتام و مھلت ثبتناوه بھعال. ستاا ھیخرتا

  نبق قانوطکھ 
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نظر گرفتھ در معین ی اارشھتھیھ گزای بر        
میت خاصی از اھنیز ، (ارھبرخی کشودر )ند ھاشد

  .ندرداربرخو
یک تقویم مشخص در ا باید ھیخرین تام اتما 

بھ یک د ستای اھفعالیتوع رشن مادر ز. شوند
  زانھ نیاھتقویم ما

شاید یک د ستار ما با پیشرفت کا، اشتداید اھخو 
ی را در بیشترت نھ کھ جزئیاروزافتگی یا ھتقویم 

  دبر بگیر
                                                                                  

  .دد بواھخووری ضر 
 

بھ ط مربوی اھفعالیتم شتن تمادا نظر درسپس با  
ا ھفعالیتن میای باید تمایزن، ندگارایدھبا ط تباار
  سمی کھامرو 

شتھ ر دانھا حضودر آباید بھ شخصھ ا کاندیدد خو 
د و ستاه سمی کھ برعھدامرو ا ھفعالیتاز باشد 
  ،ستن الباداوط
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از جایی کھ بعضی از آن مچنین ھ. دشود یجاا 
با ده و بر بونمان زندگارایدھ با طتبای اراھفعالیت
  ازیگر دبرخی 

ست کھ وری اضر، میشوندن مزماھا ھفعالیت 
ای برو مشخص شوند ن مازا بھ ترتیب ادھیدرو
  نھا یکام از آر کدھ
 
 
 
 

                                                                                                            
 44  
ت جزئیاول ین جداکھ د مانی تھیھ شوول زجد 

ر فعالیت در ھکسانی کھ ل و پون، مازبھ ط مربو
  بررا در مشغولند 

                                                                                            
  .دمیگیر 
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ول مسوان پستی تحتعنو، تررگبزی ادھستادر  
را ایف وظین م اکھ تماد  تعریف میشو١یمانبندز

  مدیریت
مر این اکوچکتر ی ادھستادر ما ، امیکند 

مدیر ی اھلیتومسواز یکی ان ند بھ عنوامیتو
  نکتھ. بیایدب بھ حساد ستا

ط مربور مودش انباید خوا ست کھ کاندیداین امھم  
ن ذھکھ کھ ا چر؛ برساندم نجاابھ ی را بندنمازبھ 

  بایدا کاندید
                                                                                 
  .باشدی یگرر دموده اماآ 

 
 

                                                                                  
  ٢مانیول زجد: ٢١گبررکا 

 
ه مدآنمونھ ان مانی بھ عنوول زیر یک جددر ز 
بھ ط مربور مواست کھ بھ شما کمک میکند کھ ا

  باط تبااربرنامھ 

www.takbook.com



 

 600 

شتھ ن دامازبرحسب ده و منظم کرن را ندگارایدھ 
د را خر ستای آاھفتھ، ھمانیول زین جدا. باشید

  .ددھمین نشا
ای بررا ین امانی شبیھ بھ ول زشما باید یک جد 

باید ر ین منظوابھ . ،ست کنین درتادخود ستا
  درنیز را یر ارد زمو

                                                                                            
  :نظر بگیرید 

 
د خون ندگارایدھبا ط تبااربرنامھ ( ١                  

بھ قبل ت نتخاباس از روز امعکورت بھصورا 
  .کنیدور مر

برپایی ن مات زمددر                                 
م نجااباید ن شده برندای بررا ایی رھچھ کاد ستا

  ؟باشیدداده 
                                                                         

  ؟باشیدده پوستر باید نصب کراد چھ تعد 
                                                                       

  ؟باشیدده یع کرزباید تور شووبراد ھ تعدچ 
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چھ                                                        
ه ساندم رنجااباید بھ را خانھبھخانھ ت تبلیغااد تعد

  ؟باشید
 

باید بھ ن ندگارایدھبا ط تبای اراھفعالیتم تما ( ٢ 
شما نباید با اف داھ. شوندارش کمی گزرت صو

  نجمالتی چو
د، شون ا« بیاھسانھرموثر با ب و خوط تباار» 

م قااد و ارعدی انیاای در دچنین جملھا یرز
  مثال باید. ستابیمعنی 

د؟ نی باید برپا شواسخنراد چھ تعدد، گفتھ شو   
و یویی ، رادتبلیغ تلویزیونیاد باید چھ تعد

  ...د؟ و مطبوعاتی تھیھ شو
                                                                   

  :داردمیت اھلیل دو دبھ ر موم اتمادن کمی کر 
 

کمی مسائل بھ شما کمک میکند کھ ن بیااول،  
گر تا ا. کامال تحتنظر بگیریدرا پیشرفت برنامھ 

  تیم شماداد  خر٠١
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، برساندم نجاابھ را  تبلیغ خانھبھخانھ ٠٠٠۵ 
در ھ ین باشد کاشما ف دھگر ؟ است یا خیراکافی 
  زمجات کل مد

، ستب ا خانھ سر بزنید خو٠٠٠۶بھ ت تبلیغا    
از  خانھ سر بزنید ٠٠٠٠۶ید بھ اھگر بخواما ا

  .ستیدھبرنامھ عقب 
بھ شما کمک میکند کھ اف ددن اھکمی کردوم،  

ا ھزینھھنید اشما نمیتو. تنظیم کنیدد را جھ خودبو
  منافع نسبیو 

یویی ت راداتبلیغو نصب پوستر ر، شوویع برزتو 
نید بگویید کھ انکھ بتوآمگر ، مقایسھ کنیدرا ... و

  ام ازر کداز ھ
                                                                          

  .ستز انیاردمواد چھ تعدارد ین موا 
 

اف و دام از اھر کدھبھ ن سیدی راراھھباید ( ٣ 
در گر شما امثال . دنھا نیز معین شوی آبندنماز

  ید کھدارنظر 
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داد خراول تا را  پوستر ٠٠٠۵                       
ا ھحی پوسترارطمانی باید زچھ ، نصب کنید

  د؟شووع شر
                                                               

  ؟برسندپ ا باید بھ چاھمانی پوسترزچھ  
 ٠٠٠۵ین اکسانی کھ زش ومو آ                       

وع مانی باید شرزچھ ، از نصب میکنندرا پوستر 
  د؟شو

 
ر فعالیت باید ھنکنید کھ منابع مالی ش موافر ( ۴ 

تھیھ را مانی ول زکھ جدر ونطماھ. تعیین شوند
  باید، میکنید

نیز را فتھ ھر ای ھبرزم الات نفراد تعدو زینھ ھ 
زم ھ منابع المچنین باید تعیین کنید کھ. تعیین کنید

  کجا تامیناز 
                                                                                                

  .میشوند 
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در با د را مانی خوول زست کھ باید جدابدیھی  ( ۵ 
ن یا قانوآ. حی کنیدارت طنتخابان انظر گرفتن قانو

  ت،نتخاباا
ن ساندم رنجاابھ ای بررا خاصی ی اھیخرتا 

ین در ایا ؟ آستانظر گرفتھ در معینی ی اھفعالیت
  ازبرخی ن قانو

                                                                   
  ؟ستع ایخ خاصی ممنورتااز قبل ت مااقدا 
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  تبلیغاتیی اارھبزو اا ھسانھر●  

 
 

                                                                                                 
  اھکامپیوتر 
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سھ د در ند باعث شواکامپیوتر میتوده از ستفاا 

ل و پون، ماز)ند ر دارختیادر اا دھمنبعی کھ ستا
  (نسانیوی انیر

                                                                                   
  .دصرفھجویی شو 

 
باید ت نتخابادر اکھ ری موامھمترین ری از بسیا 
دم با مرط تبا، ارادادھھجملھ تحلیل د از شوم نجاا

  م رائھ پیاو ارا
ر یک کامپیوتر شخصی بسیاده از ستفاابا ان میتو 
ن گوناگوی اھبرنامھده از ستفاا. تر ساختنساآ

  تحلیلای بر
ه، مدآست دقبلی بھ ت نتخابااز اایی کھ دادھھ 

 دهستفاامچنین ھ. دقع شووامفید ر ند بسیاامیتو
  یاھھپایگای اھبرنامھاز 

ن ندگارایدھلیست آوردن ست دبھ ای العاتی براط 
، نددھاحمایت کرد ستااز سامی کسانی کھ احفظ و 

  تردهسار بسیا
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ده ستفاانید با امیتو. ستاتر رآکاو                     
نگھ روز بھ د را ھ تقویم ستاطمربوی اھبرنامھاز 
  ...و ید دار
 

آن بھ ن سیدرچگونگی د و ستاف دھمانی کھ ز 
ینکھ کامپیوتر چھ کمکی اتعیین ، معین شدف دھ

  دپیشبردر ند امیتو
                                                                    

  .ستاتر دهسا، شتھ باشدد داستااف داھ 
 

                                                                                          
  ببا حزری مکاھ 

 
ری از بسیا، مشابھی ادھنگی با ستاھماھبا کمک  

و تر رآبھ نحو کاان میتود را ایف یک ستاوظ
  منجاابھ ی ترارزان

موقعیت د یجات و امااقداین انگی ھماھ. سانیدر 
ب حزه ا بر عھدھین فرصتده از استفاای ابر

  شماع سیاسی متبو
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شما د کھ ستارود میر نتظاایگر  دیسواز . ستا 
د ستا. فش برسداداھکمک کند تا بھ ب نیز بھ حز

  شما باید بھ خوبی
ری نتظااچھ ب کند کھ حزدرک                           

شتھ ب داحزاز نید امیتوری نتظااشما چھ دارد و 
  .باشید

 
ی مرکزن مازغلب فکر میکنند کھ سااا اھکاندید 

برنامھ و تامین مالی کند را ھا ند آباید ستاب حز
  باط تباار

ب بر حزی رھاھیدزدریق بااز طباید ن ندگارایدھ 
غلب در اما د، اپذیررت ق مختلف صوطمنااز 
  کافیل پوارد مو

ارد ندد جووسطح ملی د در تامین مالی ستاای بر 
. ودر جایی برھند بھ انمیتوب بر حزو رھ
  کھدی ستاوه، بھعال

آورد و ست دبھ دش خو را زمالل ند پوانمیتو 
ب بر حزرھبر ن ندگارایدھبا ط تبااربرنامھ ای بر
  تکا میکند بھا
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آن نباید بھ ارد و ندی ی قوھماندزساد یال زحتماا 
یر ارد زمودر شما ع متبوب لبتھ حزا. مید بستا

  ند موثرامیتو
                                                                                            

  :دقع شووا 
 
 

                                                                                            
  تالعام و اطپیا 

 
ینکھ از اکلی م سیاسی شما قاعدتا یک پیاب حز 

جملھ از )نھا ای آباید بھ کاندیدن ندگاا رایدھچر
  راند ھبدرای ( شما

دی فرم پیاو فقید اموم ین پیااگر با ا. ئھ میکندراا 
با ری مکادارد، ھنی امخوھحزبی م ین پیااشما با 

  مفیدر بسیاب حز
رآت بتکارد امودر ند امیتوب حز. دد بواھخو 

ن تارختیادر امفید ت العااطسطح ملی در سیاستی 
  یاارد بگذ
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نید اد کھ بتوھقیب بھ شما بدرد رمودر العاتی اط 
از غالبا اب حزامچنین ھ. یداردھقرده تفاسرد امو

  درکسانی کھ 
ند تا اھمیخو، ندھاشدوز پیشین پیری اتھنتخاباا 

ت نتخابار در انخستین باای ایی کھ بردھبھ نامز
  درشرکت میکنند 

ن چواردی مو                                         
، سختت لحظات و الاسوه، شدد یجات امشکال

  .ندری دھیا
 

                                                                                   
  نتخاباتیت احی تبلیغاارط 
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ند کھ را دارین انایی اتوی سراسراب حزامعموال  
ی اھبستھو عالمیھ امثال )تبلیغاتی شما اد مو

  نگھمارا ھ( تبلیغاتی
کھ ا چر؛ حی کنندارب، طکلی حزح رم و طبا پیا 

د از ستان جریادر ند با کسانی کھ امیتوب حز
  دهستفان اخدماتشا

ه بھ عھدپ را چار مانند کسانی کھ کا، میکنید 
ت خدمااز کند تا یکجا ار برقرط تبا، ارمیگیرند

  و ازکند ده ستفاانھا آ
                                                                      

  .دا صرفھجویی شوھزینھدر ھریق طین ا 
 

                                                                                                  
  اھسانھر 

 
را از ند شما امیتون تاع متبوب  حزیفتر مرکزد 

ب جذو ا ھسانھر در رمناسب حضوی اھموقعیت
  رچھ بیشترھ
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بھ یک ب کنش حزوا. زدساه گاآمحلی دم توجھ مر 
توجھ آوردن ست دبھ ای ند براملی میتوان بحر

  وا ھسانھر
یت ادھ                                                    

  .مناسبی باشدن مازی سطح محلدر نھا دن آکر
 

                                                                                                 
  اتھمالقا 

 
بھ دم را ند توجھ مرامیتوب بر حزرھبا ت مالقا 

مر نباید تنھا این ل این حاابا ، جلب کندد ستا
  .شما باشدی تژاسترا
ند کھ ر دارنتظاامحلی ی ااھیدکانداب و حز، اغلبا 

م نجارا انھا آایف ب وظبر حزو رھملی ب حز
  ین یک، انددھ

حتماال بھ و است اتنبلی از عالمت                      
قت وشما ای ست برابھتر ب ست کھ حزاین معنی ا

  .اردنگذ
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، کندت د با شما مالقااھبخوب بر حزرھگر ا 
؛ شتداید اھخوم دادن نجاای ابردی یای زارھکا

  مثال باید مطمئن شوید
شرکت ن مشترکتای اھنیاسخنردی در یااد زفراکھ  

پوشش را ا بھ خوبی برنامھ ھسانھو رمیکنند 
  داتا مبا، نددھمی

ی یزوربرآبماند یا بھ ه بیفایدب بر حزرھسفر  
در مالی نیز باید و مانی ی زاھزینھھ. دمنجر شو

  ،نظر گرفتھ شوند
یگر دن دفتاااعث عقب بب بر حزر رھگر حضوا 

در کھ د ایی منجر شوھزینھھیا بھ د ا شوھبرنامھ
  نھاای آجھ بردبو

ه، نشده یددیفی رد                                       
کمرنگتر ب بر حزرھعمومی با ار یدی دیاامز

  .دمیشو
 

نید اشما میتو، ند بیایدانتوب حزی بر مرکزرھگر ا 
از تقاضا کنید کھ ب حزت مقامااز یگر دیکی از 

  نشدا کاندید
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ن شادخواد فرری از ابسیا. شما حمایت کنند 
ما ، امشغولندن شادخود ستاو در ند ھاشدا کاندید
  نندایگر میتودبرخی 

ر حضواز مچنین ھ. ندارقت بگذوشما ای بر 
رچھ بیشتر ھمعرفی ای باید برب حزان بررھ

  دهستفادم ابھ مرا کاندید
فرصت ب حزان برر رھوحضوه بھعال. دشو    

ن تلفن حامیاره شمام و گرفتن ناای خوبی بر
  .رودمیر بھ شماه بالقو

 
 

                                                             ●
  مدنیی انھمازسااز کمک گرفتن ف و ئتالد ایجاا

 
در مھمی ر نند نقش بسیاامدنی میتوی انھمازسا 

حالی کھ توسعھ در . کنندیفا انتخاباتی رزات امبا
  یاھفعالیت
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ی انھمازسا                                            
رت معموال با سرعت نسبتا کمی صو، مدنی

  د،میگیر
 

فعالی و کت سیاسی مثبت را مشانھمازین سااما ا 
مین در ھ. نداشتھدانتخاباتی امختلف رزات مبادر 
  باید، ستارا

کھ ن، تادمنطقھ خودر نی مدی اوھھگراز فھرستی  
ین اتھیھ در . تھیھ کنید، نند موثر باشندامیتو
  تنھا، لیست

را ند ھاسمی ثبت شدرت رایی کھ بھ صونھمازسا 
از سمی« رغیری اوھھبلکھ »گر، فھرست نکنید

  یاھستھدقبیل 
ر و محل کاد در موجوی اوھھگرو بی ھمذ 

ان بررھریق از طنید اا کھ میتوھھنشگادا
  استرسی پیددنھا آھ بن شایفکر

ده از ستفاا. شتھ باشیددانظر در نیز را کنید  
را در ایی ھھیداند اشناختی میتودم مری گیرفدھ
  یاوھھبطھ با گررا
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  .ددھئھ اراحتمالی اموثر  
ن مادر ھمدنی باید ی انھمازفقت سااجلب مو 

از ا دھنتخاباتی کھ نامزرزات الیھ مبااوحل امر
  ایبرزم الن ماز
، ستندردار ھا برخووھھین گران ابررھبا ت مالقا 

مدنی ی اھین حمایتانکھ ای آبر. دگیررت صو
  ،قع شوندواموثر 

ین ابا ط تباای ارین برابنابر، ستن امازبھ ز نیا 
و ا نھمازسا. دادست ن را از دمازا نباید نھمازسا
  ،مدنیی اوھھگر

ی اھفعالیتدر مختلف ق رطنند بھ امیتو             
نھا آیر بھ در زکھ ، کمک کنندد نتخاباتی بھ ستاا
  .میکنیمره شاا
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  حمایتم عالا 

 
ای کاندیدن از مازینکھ یک سام اعالاتنھا  

ند کمک اغالبا میتو، نظر شما حمایت میکندردمو
  رزاتبھ مبادی یاز
ین م انااز نید امیتو. نتخاباتی شما بنمایدا 

ده ستفان اایتارھشووا یا برھپوستردر ن، مازسا
  هیژوبھ ، ین حمایتا. کنید

مانی ز                                                     
معتبر ر و مشھور، مزبون مازست کھ سااموثر 

  .باشد
 

                                                                                        
  عضاابسیج  
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د مانی حمایت خوزیا ساوه ر گرھینکھ ابھ محض  
ریق از طید کھ اھنھا بخود، از آکرم عالاشما را از 
  پست یا، تلفن

ده کرار برقرط تباد ارخوی عضاابا ی، بولتن خبر 
ن حامیاو نمایند م عالاشما ن را از حمایتشاو 
  ایبرد را خو

، تبلیغاتیس ملموی ارھاکم نجاا                      
... زل و منادرب تبلیغ ، مضاآوری اقبیل جمعاز 

  .بسیج کنند
 
 

                                                                                      
  مطبوعاتیی اھفعالیت 

 
د در خوت مکانااز انند امدنی میتوی انھمازسا 

شما د اتی بھ سومطبوعی اھفعالیتم نجااجھت 
  بھ. گیرنده بھر
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ی را نس خبرانند یک کنفرامیتو، نمونھان عنو 
مین در ھند یا دھشما ترتیب از حمایت م عالای ابر
  علیھل، حا

ای مر غالبا براین ا. شما صحبت کنندی قبار 
غیر دی یا فروه ست کھ گرابین پذیرفتنیتر طمخا
  یعضاد اخواز 

. ئھ کننداراقیب ره ربارا درپیامی منفی د، ستا 
ل ودر طنند امچنین میتو، ھمدنیی انھمازسا
  ،نتخاباتیرزات امبا

بھ را شما ن از خبر حمایتشا                           
ار ا تکرھسانھت و رمطبوعاای برن گوناگوی نحاا

  .کنند
 

                                                                                                     
  تحقیق 

 
د در خوت العااطنند امدنی میتوی انھمازسا 

ی اھسیاستاری ثرگذامچنین و ھمینھ منطقھ ز
  منطقھه در آن شدا جرا
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ین آوری اند یا بھ جمعار دھقرد ستار ختیارا در ا 
ین آن، ابر وهعال. نددازبپرد ستاای برت العااط
  انھمازسا

ات و آرای بطھ با نظرارا در رنند مطالبی امیتو 
آورده م اھفرن شادفعالیت خوزه حودر شما د نامز

  ننداحتی میتوو 
بطھ با در راایی ھنیابھ تھیھ متن سخنر 

ین ا. کمک کنندن، فعالیتشاع موضوت موضوعا
  مچنینھا نھمازسا

مانی زشما چھ ی قبارینکھ انند با تشریح امیتو 
یا ده صحبت کر، نھان آحامیاو نھا آعلیھ منافع 

  بھ، ندرای دادھا
                                                                       

  .قبا نیز کمک نمایندره ربادرتحقیق  
 

                                                                                         
  عمومیی اھفعالیت 
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اری برگزل حادر مدنی ی انھمازمانی کھ ساز 
ید کھ اھنھا بخو، از آستندھعمومی ی اھماییدھگر
  راثبتنامی م فر

از کھ عالقھمند بھ حمایت ادی فرن امیادر  
ین ا. پخش کنند، ستندھنتخاباتی شما ی ااھفعالیت

  ننداا حتی میتووھھگر
در گر ا. نمایندار شما برگزی سورا از ایی ھسمامر 

نس اکنفر، ماییدھگرد، ونتخاباتی خی ااھفعالیت
  مطبوعاتی یا

، از میکنیدار عانھ برگزآوری اسم جمعامر      
ین د را در اخوی عضااید اھا بخووھھین گرا

  .نددھا شرکت ھبرنامھ
 

                                                                                           
  طتبااری اربرقر 

 
را نند شما امدنی غالبا میتوی انھماز ساانبررھ 

. معرفی نمایندی فکران بررھا یا وھھیگر گردبھ 
  وا سھین تمااز ا
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ای بردد، میگرار نھا برقرآایی کھ توسط طھتباار 
ی اھفعالیتاز ا بھ پشتیبانی وھھیگر گردترغیب 

  نتخاباتی شما یاا
                                                                      

  .کنیدده ستفاد اخواز نھا آحمایت م عالا 
 

                                                                      
  مدنیی انھمازبا سار کاای بری عداقو 
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را در یر زعد اقو                                         
شتھ دان ، در ذھمدنیی انھمازبا سار کام نگاھ

  :باشید
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نتخاباتی ی ااھید کھ بھ فعالیتاھنھا بخواز آ ( ١ 
م نجای اگیرازهنداقابلس و ملموی اھشما کمک

  ستی بااخودر. نددھ
از بیشتر ر بسیا، مضاار ازھ                          

بھ شما کمک ، مبھم بھ حمایتو پھلو دو تعھد 
  .دد کراھخو
 

ل حادر قعا وامانی زر ساھمطمئن شوید کھ  ( ٢ 
د اھخوم نجاده آن را است کھ تعھد کرری اکام نجاا

  مطمئنا شما. داد
م نجاار بدقولی یا طید بھ خااھنمیخو        

، انھمازین سا از اا توسط یکیرھست کادرنا
  .دم بریزھبھ ن ایتاھبرنامھ

 
شما با ط تباارشتھ باشید کھ د دابھ یا ( ٣ 

ای گر برا. ستارفھ دھای دو طجا، مدنیی اوھھگر
  نکمک بھ حامیانتا
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ست مرتبھ بعد کھ بھ اممکن ، یدھندم نجاری اکا 
. نبینیدرا نھا آیگر ، دشتھ باشیدز دانھا نیاآکمک 

  درصلی ه اقاعد
ست کھ »بھ این اا نھمازین ساابا ری مکاھ           
ید دادھاقولی کھ از بیش و ید ھبدل نھا کمتر قوآ

  «.کنیدن کمکشا
 

                                                                               
  نتخاباتید استای یزرجھدبو 

 
اتی نتخابرزات احین مبادر کھ ری ر کاھتقریبا  

د اھخواه مرھبھ ای زینھ، ھیددھمیرت صو
  منجاازینھ ھباید ، شتدا

م نجااید بھ دارمید اکھ را ایی رھین کااز ار یک ھ 
ای بررا کلی ای جھدبوو تخمین بزنید ، برسانید

  رزاتمبا
نباید د ستاز نیاردجھ مودبو. نتخاباتی معین نماییدا 

، باشده آل یدی ااھستاخوو ا از آرزوھلیستی 
  لکھ باید لیستیب
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ای ایی باشد کھ برھچیزاز آن یانھ اقعگروا 
ز نھا نیاآبھ د، نتخاباتی خوح ارزی طسادهپیا
  جھدسند بو. شتداید اھخو

ان تعیین میزرج، مخای پیگیرار بزاتنھا ب، مکتو 
از ممانعت و مالی ن تامینکنندگاای ا برھزینھھ
  ونبدی اھزینھھ
و مانی زرنامھ ب. ستندد ھستاد و فکر توسط نامز 

تعیین کنید ده و سی کرربرد را نتخاباتی خواتقویم 
  چھدر کھ 

ید اھخوز نیال بھ پود، خوی اھفعالیتای از مرحلھ 
فتھ ھفتھ بھ ھیا ه بھ ماه ی ماندھمازبا سا. شتدا
  د،جھ خودبو

ل و در پوار نید پیشبینی کنید کھ بھ چھ مقدامیتو 
، از ریقطین از ا. شتداید اھخوز مانی نیازچھ 

  مشکلوز بر
ل پون جریان بھ قطع شدط مربوی اھقدیمی سختی 

د ستان تامین مالیکنندگاد و ید کراھخوی جلوگیر
  نستداند اھخو
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کھ چھ                                                         
  .میباشدز نیارد مانی موزچھ ل و در پوار مقد

 
متوسط ، االبای جھدبوی احھرطحی ارطمچنین ھ 

ل حتماامنفی ات ثردن اکم کرر پایین بھ منظوو 
  آوریجمعمعد

ین در ا. ستوری اضر، بق پیشبینیل طپو 
ف صری اھلویتد اویجاانید با امیتوص خصو

  فتنر ردرج، از ھمخا
                                                            

  .کنیدی جلوگیراری ضطری ااھضعیتل در وپو 
مانی باید بخش زر در ھا دھستا، مینھزین در ا 

ط مربوی اھفعالیتف صرد را خوه جواز وگی ربز
  باط تبااربھ 

قبیل از یی اجری ااھزینھھ. نمایندن ندگارایدھ 
ی و فتران دمندرکای اداری، اھھستگاازم و دلو

  ازا باید کمتر ھتلفن
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ی اھزینھھ. شامل شوندرا جھ دصد مبلغ بودر٠٢ 
بھ ط مربوی اھزینھھشامل ن، ندگارایدھبا ط تباار

  تتبلیغا
ت تبلیغاو چاپی ت نوشتھجا، تلویزیونی 

منابع مالی از صد در٠٨ تا ٠٧خانھبھخانھ باید 
  دبھ خود را ر ستاھ

از صد در٠١کثر احد. دص دھختصاا            
مچنین و ھلیھ ت اوتحقیقاف جھ نیز باید صردبو

  .ددا گرھنظرسنجی
 

                                                                                         
  د● تامین مالی ستا 

 
ر وطبھ در آن، ست کھ ی ایندآفرد، تامین مالی ستا 

آوری جمعه بالقون کمککنندگام سیستماتیک نا
  مشخصه و شد

ل لیلی پودنھا بھ چھ از آر یک ھکھ دد میگر 
کمک ان نند بھ چھ میزاتور یک می، ھنددھمی

  د دربھترین فرو کنند 
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از ست کمک مالی اخوای دربرد ستای عضان امیا 
نتخاباتی بھ یک برنامھ اجھ در بوھ. کیستوی 

  تامین مالی
ینکھ چھ ر ابھ منظون مزماھ                      

یق رتزد مانی باید بھ ستازچھ ل و در پوار مقد
  .ز داردنیاد، شو

 
را مالی ن باید تامینکنندگاد ستای عضا و ااکاندید 

ن ندگارایدھکنند کھ ی گیرفدھای ھشیون ماھبھ 
  فدرد ھمورا 

بطھ با در راباید را عامل مھم دو . نددھمیار قر 
نتخاباتی ی ااھست بھ فعالیتاکھ ممکن ادی فرا

  ، درشما کمک کنند
کھ ن ندگاف رایدھبرخال، ال؛ اوشتھ باشیددانظر  

شما د بھ نامزت نتخابار در اد یک بانناتنھا میتو
  الذو )ند رای دھ

اد فر، ا(ستندھبر ایگر برن دندگارایدھمھ ھبا  
د بھ ستارا یر مختلفی دنند مقاامیتوه کمککنند

  نکتھ. کنندا داھشما 
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باید ن ندگارایدھحالی کھ در ست کھ این دوم ا 

ا جا کاندیددر آن باشند کھ شما ای ساکن منطقھ
  ادفراما ، ایدھاشد

بھ ه کمککنند                                   
ر در ھنند تقریبا انتخاباتی شما میتوی ااھفعالیت
  .ندگی کنندزجایی 

 
ن ستااده، دوخانو؛  مالینتامینکنندگاوه لین گراو 

ا یک بھ کاندیددشغلی نزران مکاو ھشخصی 
  بھاد فراین ا. ستندھ

لیل بھ کمک مالی دین ا                                 
شخصی ر وطبھ ا را خت کھ کاندیدداند پراھخو

  .میشناسند

www.takbook.com



 

 629 

 
از ستند کھ مستقیما ادی ھفروه، امین گردو 
ینھا ا. ندمنتفع میشوا کاندیدن شدب نتخاا

  کسانیل مثار وطنند بھامیتو
منفعتی و شتھ ا دامالی با کاندیدای بطھراباشند کھ  

یا دد نھا گرآنصیب ن وی شدب نتخادر امالی 
  معتقد باشند کھ

رت قد                                                     
د اھیش خوافزد این فرب انتخاانھا با آشخصی 

  .یافت
 

یک ژیدئولوه ایدگادستند کھ ھکسانی م وسوه گر 
ن مای ھعضااینھا غالبا ، اندا داریکسانی با کاندید

  ستندھمانی زسا
                                                                                  

  .ستآن اعضو ا کھ کاندید 
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ی قبارقیب یا رستند کھ با ادی ھفروه، اخرین گرآ 
ن آن ااھیا خوده شما مخالف بوای تخاباتی کاندیدنا

  ویستند کھ ھ
شما ای ینھا با کاندیداست اممکن . ددگرب مغلو 

بھ وی نتخاباتی ی ااھما بھ فعالیت، افق نباشندامو
  اریبزان اعنو

در قیب شما رمیکنند کھ مشخص میکند ه نگا 
نامناسب ر چقدص، خاع بطھ با یک موضورا
  لیلدر ھیا بھ ، ستا

ن آن ااھخوی، یگرد                                
ممانعت بھ ، قیب شمان رشده برنداز ستند کھ ھ

  .ندآورعمل 
 

بھ اد فراینکھ ای الیل قابلمالحظھ بردمھمترین  
ست این ، اسیاسی کمک مالی نمیکنندی اھفعالیت

  ینه ایچ گاھکھ 
ی ادھنامز. سته استھ نشدانھا خواز آمر ا 
میکنند کھ س حسااین گونھ ا غالبا نتخاباتیا

  ،خاصید نند« کھ فردا»می
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ردار مالی کمک برخوان تواز یا د د کراھکمک نخو 
. دند کراھست کمک نخواخوا از وی درلذو نیست 

  ین غالباا
ا لذو ست کمک اخواز دریز ھپرای تنھا توجیھ بر 

بطھ با در را. ستامنابع مالی آوری جمعاز یز ھپر
  یناز ار یک ھ
باید مشخص نمایید کھ ه، مالی بالقون تامینکنندگا 

یا آ. ست کمک چیستاخوای دربره بھترین شیو
  ر درمزبود فر

از با یکی ار یددر دیا حتی ا کاندیدد با خوت مالقا 
د اھکمکی خو، باشدد ستانش کھ عضو ستادو
  یا ترجیحد؟ آکر

یا ؟ آشرکت کنندص سمی خاامردر ند کھ دھمی 
ل ساارنھا ای آبررا عمومی ت االعاطباید برخی 

  سپس باده و کر
س نھا تماآ                                                  

  ؟نمایدت نھا مالقاآباید شخصا با ا گرفت یا کاندید
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ای برد بھترین فرارد، موری از بسیادر  
. ستا اکاندیدد خوان، یگرل از دست پواخودر

  ایند کھ براباید بدا کاندید
حامیانش از بلکھ ، گی« نمیکندزیودر»ل پو 

نتخاباتی ی ااھفعالیتدر د کھ اھمیخو
  د« کنند کھ خواری»سرمایھگذ

را در آن مانش ل و زپوھای از بخش عمدوی  
اری ین سرمایھگذاگر ا. ستده اکراری سرمایھگذ

ن او حامیاای برا چر، باشدارزش    با اکاندیدایبر
  ؟شتھ باشداندارزش 

 
 

آوری  و ست کھ مشکلترین بخش جمعاضح وا 
ست اخودربھ ط بخش مربو، مالیی اھکمکتامین 

  شخصی کھ. ستل اپو
مختلف بھ اد فررا از است اخودرین اد اھمیخو 

ی عضااز ابا یکی ر را ین کاا ابتداباید آورد، عمل 
  تمرین کندد ستا
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دن کمک نکرای ر توجیھی کھ برد ھفرو آن  
ین ا مطمئن باشید کھ .ئھ کندان آورد، ارامیتو

  تمرین بھ شما کمک
با تسلط و تر باشید وامیکند بیپر                     

را مالی ی اھکمکآوری جمعت جلسای بیشتر
  .یت کنیدادھ
 

بطھ با د در راخوی اھفعالیتدر شما باید              
ن را در ذھعد این قوامالی ی اھکمکآوری جمع

  :شتھ باشیددا
 

برخی ه، از بالقوه کتکنندرمشاد رگر فا ( ١ 
سعی ، شما حمایت نمیکندب حزاز ضع شما یا امو

  را درگو وکنید گفت
مسائل یا رد مو                                            

  .باشیدک نھا مشتردر آید کھ دھمھ ادامالحظاتی 
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لبتھ ا. ست نماییداخورا درمشخصی ار مقد ( ٢ 
کھ ی چیزاز می باالتر ست کھ مبالغ کابھتر 

  ،ستن امدنظرتا
ر بسیاار ینکھ مقداست کنید تا اخودر               

از آن ایی کمتر ھکمکده و ست نمواخودرکمی 
  .یافت کنیددر
 
 
 

چھ ل، بپرسید کھ پوه کتکنندرمشاد فراز  ( ٣ 
د اھخوار شما قرس ستردر دچگونھ و مانی ز

  مشخصید فرو گرفت 
، ین قسمتا. نماییدر قرمل آن صوای وبررا  

ان شما چندای برا یر، زستامھمترین بخش 
  اد،فراخوشایند نیست کھ 

. نداربگذی یر پاد را زخوات بعد تعھده مادو  
بھ ل را نید پوار چھ سریعتر بتوھست ابدیھی 

  وبھتر ، یدآورست د
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  .ستامطمئنتر  

 
 

ین ا. نکنیدش موافررا رگز تشکر و ھرگز ھ ( ۴ 
ن مینال اطحصوای برراه ( ترینو ارزان)بھترین 
  ست کھاز آن ا
پولی کھ ان میزرغ از فا، مالین تامینکنندگا        

را شما ام حترو امیشوند ام حتر، انددادھابھ شما 
  .میکننددرک 

 
ایی ھا یا میھمانیھماییدھگراز ا غالبا دھستا 
دی ملی یا فری بر، رھنھادر آمیکنند کھ ده ستفاا

  .ر داردحضور مشھو
ر شی بسیا، روست کمک مالیاخوی دراھنامھ 

ی اھھکمککنندره بات درالعااطکسب ای برب خو
  .ستامالی ه بالقو
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ل ست پواخودرنامھ در ست بھتر باشد اممکن  
ر بسیاه آن، ندیافتکند درفرای برا یر، زنکنید

  ست کھ پاسخاحت را
ما نھ گفتن بھ ازد، اندون ابیررا نامھ داده و منفی  

نامھ ا در لذ، ستاسختتر ر بسیاد، یک فر
  ازبنویسید کھ یکی 

را ین نامھ د، استای عضاا                             
ی پیگیرت ست مالقااخودرتلفنی یا با س با تما

  .دد کراھخو
 

ست کھ احالتی ق، نکتھ فوای برستثنا ایک  
مالی بھ ی اھکمکآوری جمعای بررا ایی ھنامھ
  ومتوسط ان ندوشھر

گر اکھ ا چر، میکنیدل ساارجامعھ دی عا 
ی تکااجع بھ چگونگی را رامطالبی ت، مطبوعا

  یاھشما بھ کمک
نھ تنھا سبب ، معمولی بنویسندان ندوشھر 

ت ابلکھ بھنوعی تبلیغ، د شداھشرمندگی شما نخو
  بنتخاباتی بھ حساا
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  .یدآمی 

 
ین بخش رش در اخرین سفاآ                        

ل را از کسب پوی اھرگز فرصتھست کھ این ا
  .یدھست ندد
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  ئمیی دااھ● فعالیت 

 
ی اھفعالیتل ودر طکھ د دارد جودی ویای زارھکا 
ین از ابرخی م نجاای ابر. دگیرم نجاانتخاباتی باید ا

  باید، ارھکا
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. دصبر کرد ستای اھفعالیتوع شرن مازتا  
د یجال اشکااقبیل تمامی ، از ارھین کاری از ابسیا

  ه درنگیزا
ی ادر روزھتی کھ رصون، در ندگارایدھ              

موثرتر ، گیرندم نجات انتخاباروز ایک بھ دنز
  .دند بواھخو
 

ری از بسیان و ندگاایدھع رقنال، این حاابا  
قعی ن وامااز زتی کھ پیش رصودر یگر ی دارھکا

  یاھفعالیت
رت حتتر صور رابسیا، باشنده شدز غاآنتخاباتی ا 

ت جملھ تحقیقا، از ارھکااز برخی . ند گرفتاھخو
  مثال تحلیلو 

را قبلی ت نتخاباا                                      
نتخاباتی رزات ا مبازغااز آا قبل لھساان میتو

  .م دادنجاا
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و حتمالی ی اادھنامزت، نتخاباوز در اپیراد فرا 
سیاسی بھ ی اھتی کھ بھ فعالیترصواب، در حزا

  ییندآفران عنو
ند اھمنتفع خور بسیا، کننده پیوستھ نگااوم و مد 

ت نتخابااخرین از آبعد ی، روز بعدت نتخاباا. شد
  ارھ. دمیشوز غاآ
چرخھ ز غان آمازتا ، نتخاباتیه ارزمبار کادن کر 
ر بسیار، ین کااد شد کھ اھسبب خوت، نتخاباا

  ومشکل باشد 
نتخاباتی ی ااھین فعالیتاز ار یک ھینکھ ل احتماا 

در . د یافتاھش خوھکا، گیرندم نجاابھ خوبی 
  فھرستی، مھادا

و د م دھنجااشما باید د ایی کھ ستارھکاود از محد 
ا ھفعالیتام ینکھ کدابطھ با در راایی دھنیز پیشنھا

  قبلان میتورا 
ه مدد، آکروع شرت نتخابااعملی ز غان آمااز ز 
ضافھ این فھرست ابھ اردی را نید موامیتو. ستا

  آن راکنید یا 
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  .یددھتغییر ن تادخوص یط خااشرای بر 
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  ینتیجھگیر 
دی یار زبسیات العا، اطنماراھین کتابچھ در ا 

از تی کھ رصودر ما حتی ا. ستاه شدآوری جمع
  ب راین کتاا ابتدا
و کنید ا جرم ابھ قدم قدآن را سپس ه و نداکامال خو 

نوشتن برنامھ ای برزم را الن مازمچنین ھ
  فصرد نتخاباتی خوا
ند اھخود جوومھمی ت م نکاز ھحتماال با، اکنید 

گر تجربھ احتی . یدھانھا غافل مانداز آشت کھ دا
  شتھدانتخاباتی ا
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چھ آن نید است کھ بتوام غیر ممکن ز ھبا، باشید 
داد را د اھخوروی نتخاباتی ی ااھفعالیتل ودر ط

  با. پیشبینی کنید
ت الاسون شدح مطرو نتخاباتی رزات اپیشرفت مبا 

نتخاباتی انیز بھ برنامھ ب و ین کتااباید بھ ، جدید
  عجود رخو

                                                                                                    
  کنید 

 
                                                                                                           

 .  
چند در                                                       

تند رنتخاباتی عباار  ھدریم ھمھمترین مفا، جملھ
  :از
 
 

یک رت بھ صورا نتخاباتی ی ااھفعالیتا بتدا ( ١ 
یی کھ اجزابھ آن را سپس ده و کرر کل تصو

  دهنھا ساای آجرا
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  .تقسیم نمایید، باشد 

 
 
 

وزی پیرای برای را ینانھقعبی واتژاستراباید  (٢ 
یک برنامھ ی را در تژاستراین و اید دھبسط 

  قعبینانھوانتخاباتی ا
                                                                                           

  .نماییدب مکتو 
 
 
 

ین برنامھ ای اجرل انبادینکھ باید بھ انھایتا  ( ٣ 
با ط تبااری ارمشکل برقرر کاده و نتخاباتی بوا

  عقنان و اندگارایدھ
                                                                                    

  .برسانیدم نجاابھ را نھا آ 
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ده ستفادر اد شد کھ اھحل سبب خواین مرم انجاا 

س در ستراد در دفرل و اپون، مازمنابع از 
  ،نتخاباتیی ااھفعالیت

، امھین گای اپیگیر. مدتر عمل کنیدرآکار بسیا 
در نتخاباتی شما ی ااھیی بیشتر فعالیترآسبب کا

  عقنااجھت 
در . د شداھشما خود نامزی بھ برترن ندگارایدھ 

ب در عی خووحل موجب شراین مراشتن دانظر 
  وزیپیرراه 

                                                                                           
  .دد بواھخو 
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  نتخاباتیت ابھ تحقیقاط مربوی اھ● پرسش 

 
 

حی ارص طخات الاسوی یک سر، ین قسمتدر ا 
ص یط خااشرد، در درک ند کھ بھ ستاھاشد

  ونتخاباتی ی ااھفعالیت
د اھکمک خو، یانھاقعگری واتژاسترابسط یک  

ر گونھ فعالیت ای ھبرت، الاین سوامھ ھ. دکر
  مناسب، نتخاباتیا
ین  امھھسی رنید با براما میتود، اد بواھنخو 

ست انظر بگیرید کھ ممکن را در یایی ت زواالاسو
  شتھاگذل مغفو

                                                                                            
  .باشید 

 
ما ، انیدداقبل میت را از الاین سواز اپاسخ برخی  

ز تحقیق نیام نجاابھ ، نھاآبھ مابقی اب جوای بر
  برخیدر . ستا
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پاسخ بھ یک ای در عالمانھس باید حدارد، مو 
تنھا باید بھ ر را ین کاالبتھ ، امعین بزنیدال سو
  رخرین کاان آعنو

ست کھ یک این انکتھ مھم . یدم دھنجااممکن  
ت و ین تحقیقام انجاای ابررا مانی وده زمحد

  تالای بھ سودھپاسخ
                                                                             

  .پایبند باشیدآن بھ ده و تعیین کر 
 

                                                                                 
  نتخاباتیانین اقوو عد اقو ( ١ 

 
 

                                                                                           
  تنتخاباع انو( لفا 

 
                                                                       

  ؟ستاچھ نوعی ت، از نتخابااین ا( ١ 
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ست احزبی رت بھ صول، مثاان بھ عنو)              
ست یا ه انمایندگی یک نفر، ییاکاندیدرت یا بھ صو
  (چند گانھ

 
ای بر( ٢                                                  

  ؟ستز انیاان رای بھ چھ میزت نتخاباوزی در اپیر
کثریت نسبی اتنھا بھ ل مثاان بھ عنو)               

ه در یختھ شدآرای رکثریت است یا بھ ز انیا
  (ز داردنیاوق صند

 
ی اھقابترین ا( ٣                                         

رت بر سر کسب چند کرسی صو، نتخاباتیا
  ؟میگیرند

ان بھ عنو)                                                 
ست یا چند اکسب یک کرسی ای یا برل آمثا

  (کرسی
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قابت ریا بھ تنھایی بھ آ( ۴                      
یک تیم ی از عضوان خت یا بھ عنوداید پراھخو

  د؟ید کراھ خوعمل
 

و ایف وظ( ۵                                  
قابت ربھ آن منصبی کھ بر سر ی اھلیتومسو
  ؟چیست، یددازمیپر

 
                                                                                          

  نتخاباتیانین اقو( ب 
 

                                                                                                   
  مثبتنا( ١ 

 
                                                                        

  ؟ستامانی زتا چھ م مھلت ثبتنا( ١-١ 
 

                                                        ١-٢ )
  ؟ستز اکی نیااربھ چھ مدری، تواثبت کاندیدای بر
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  جھدتامین بو( ٢ 
 

یت حزبی یا ودیا محدآ( ٢-١                           
د بھ ستااد فراکمک ان بطھ با میزدر راقانونی 

  د دارد؟وجو
 

مالی ی اھکمک( ٢-٢                            
؟ شتھ باشندداایی ھیژگیوباید چھ ه شدارش گز
  (قانونی یا حزبی)
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                                                   ٢-
مانی زمالی تا چھ ی اھمھلت ثبت تامین کمک(٣
  ؟ستا
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  نتخاباتیی ااھفعالیت( ٣ 
 

چھ ( ٣-١                                             
د جووا ھسانھررسی بھ ستدبا ط تبادر ارنینی اقو

  دارد؟
 

دار، بلندگوی اھتومبیلرد امون در قانو( ٣-٢ 
ی اروشھیگر دتبلیغاتی یا ی اھتابلو، اھپوستر

  ؟تبلیغاتی چھ میگوید
 

                                                                                      
  تنتخاباروز ا( ۴ 

 
دن معتبر بوای یا برآ( ۴-١                           

د جون وشرکتکنندگااد تعدای می برالزت، انتخاباا
  دارد؟
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وع مانی شرزچھ رای، خذ ی ااوقھصند( ۴-٢       
ن پایاد خور مانی بھ کازچھ ده و کری گیررایبھ 
  ؟نددھمی
 

نین اقو( ۴-٣                                           
ت نتخابادر روز انتخاباتی  ابھ فعالیتط مربو

  ؟چیست
 

بھ ط نین مربواقو( ۴-۴                                
ی گیرن راییکی مکادنز، در نتخاباتیافعالیت 

  ؟چیست
 

چھ کسی ( ۵-۴                                        
آن نتایج دن معتبر بوت و نتخاباای اجرول امسو

  ؟ستا
 

ین در انتخاباتی ایا سابقھ تقلب  آ(۶-۴             
ی خاصی ی رایدھازھھحودر نتخاباتی یا زه احو

  د دارد؟جوو
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  نتخاباتیزه احو ( ٢ 
 

                                                                    
  نتخاباتیزه ایط حواتوصیف شر( لفا 

 
 

زه فیایی حواجغروده محد( ١                 
؟ ستر اچقدو ست اقیقا تا کجا دنتخاباتی ا
  (گی منطقھرسنجش بز)
 

                                                                  
  ؟چیستزه فیزیکی حوی اھیژگیو(٢ 

ای یا منطقھل، آمثاان بھ عنو)                          
ستانی ھست یا کوت افال، ستاییروست یا ی اشھر

  ...(و
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مل محیطی ایا عوآ( ٣                                     

  ؟باشدار کھ بر منطقھ تاثیرگذد دارد جوومیتی اھبا 
 

                                                                 
  ؟ستامنطقھ چگونھ دی قتصاایط اشر( ۴ 

 
                                                          ۵ )

  ؟ستاشتھ ی داتغییرا خیردی اقتصاایط ایا شرآ
                                                                             

  (خامتویا د جھت بھبودر ) 
 

                                                          
  ؟ستده اتغییر کرا خیر، ایا کل جمعیت منطقھآ(۶ 

 
                                                               

  ؟ستانقل چگونھ وضعیت سیستم حملو( ٧ 
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 55  
بطھ با منطقھ ی در رایگرت دالعااطچھ ( ٨         

  ؟ستس استردر د
 

نتخاباتی زه اسیاسی حوی نمادور( ب                  
  ؟ستاچگونھ 

 
منطقھ چھ در سیاسی ان یگرزبا( ١                    

  ؟ستندھکسانی 
 

یا ای منطقھ، سیاسی محلیاب حزایط اشر( ٢        
  ؟ستاملی چگونھ 

 
مدنی منطقھ چھ ان بررھ( ٣                         

  ؟ستندھکسانی 
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منطقھ چھ ری تجازان پیشتا( ۴                       
  ؟ستندادی ھفرا

 
ان بران رھبھ عنوان میتوی را یگراد دفراچھ ( ۵ 

  آورد؟نظر ی در فکر
 
 
 
 

                                                            65  
ن ندگارایدھ(ج                                               

  ؟ندآورست میدچھ منابعی بھ د را از خوت العااط
 

ن از کنندگادهستفاا( ١                            
چھ شغلی ده، چھ کسانی بو، محلیی اھسانھر

  ؟ستندھکجا و ند دار
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چھ ( ٢                                                    
ل کنتررا محلی ی اھسانھی راھجیوکسی خر

  ؟میکند
 

ای برت را نتخابااین انی کھ اشگرارگز( ٣       
، نددھمحلی پوشش میی اھسانھی راھجیوخر

  ؟ستندھچھ کسانی 
 

                                                              
  ؟مانی پخش میشوندزچھ ی، خبری اھبرنامھ( ۴ 

 
ا توسط ارشھگزدن نھایی فرستان ماز( ۵            

روزی در یا چھ در روز، چھ ساعتی ان شگرارگز
  ؟سته اما
 

                                                     ۶ )
اتی نتخابی ااھفعالیتره بادری ھیدگادا چھ ھسانھر

  ؟نددار
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، اھسانھر( ٧                                      
چگونھ را نتخاباتی ی ااھفعالیتت و نتخاباا

  داد؟ند اھپوشش خو
 

حامی ت، مطبوعااز یک ام کد( ٨                    
قبا از ریک بھ پشتیبانی ام کدده و بوا کاندید

  ؟ختداند پراھخو
 

ریق طچھ ، از نتخاباتی ایادھستا( ٩                
ی اھسانھت در ربھ خرید تبلیغاام قدانند امیتو

  ؟نمایندن گوناگو
 

ما ، انیدداقبل میت را از الاین سواز اپاسخ برخی  
ز تحقیق نیام نجاابھ ، نھاآبھ مابقی اب جوای بر
  برخیدر . ستا
پاسخ بھ یک ای در عالمانھس باید حدارد، مو 

تنھا باید بھ ر را ن کایالبتھ ، امعین بزنیدال سو
  رخرین کاان آعنو
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ست کھ یک این انکتھ مھم . یدم دھنجااممکن  
ت و ین تحقیقام انجاای ابررا مانی وده زمحد

  تالای بھ سودھپاسخ
                                                                             

  .پایبند باشیدآن بھ ده و تعیین کر 
 

                                                                                              
  نندگارایدھ(٣ 

 
یا ن، ندگارایدھبا ط تبادر ارالعاتی اطیا آ(لفا 

د دارد جووحتمالی ن اندگااز رایدھقیقی دفھرست 
  و دریا خیر 

ت تی کھ پاسخ مثبرصو                               
دی یا نھاد چھ فرر ختیات در االعااطین ، استا

  ؟میباشد
 

مختلف چگونھ اب حزن امیان در ندگارایدھ( ب 
سیاسی اب حزاز احمایت ان یا میز، ندھاتقسیم شد

  مختلف چگونھ

www.takbook.com
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  ؟ستا 

 
                                                              

  نندگارایدھشناختی دم مری اھیژگیو(ج 
، شغلزش، موان آمیزی، مدح درآمثل سطو) 

، ینیدمینھ زپیشادی، قومی یا نژی اھمینھزپیش
  ...(و جنسیت ، سن

                                                                                         
  ؟چیست 

 
( د                                                           

  ؟ستاچگونھ ه ندرایدھفیایی جامعھ اجغرت تقسیما
                                                                         

  (؟ندگی میکندزکجا در چھ کسی ) 
 

ل حتماا( ه                                               
بیشتر ان یگر، از داوھھگراز یک ام کدرای دادن 

  ؟ستا
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( و                                                       

ایی ھیژگیوچھ و ستند ھشما چھ کسانی ن حامیا
  ؟نددار
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چھ ف، دن ھندگارایدھ( ز                  
تقریبا د، موجوت العااطبق و طشتھ داایی ھیژگیو

  ؟ستنداد ھچھ تعد
 

( ح                                                         
  ؟ستند ھاامھنتخاباتی کدزه امھم حوی انھمازسا
 

( ط                                                         
  ؟چیستنددم سرگرمی مرو صلی تفریح ل اشکاا
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  ؟میکنندر کجا کادم در مر( ی 

 
                                                                         

  ؟کجا خرید میکننددم از مر( ک 
 

اد فراشناختی خاصی مثل دم مری اوھھیا گرآ( ل 
حی انو، در اھنشیننتمارپاآا یا زھموآنش، دامسن

  منطقھاز خاصی 
                                                                                       

  ؟ستندھکن سا 
 

ت خصوصیاا خیرایا آ( م                             
ی چشمگیرات نتخاباتی تغییرزه اجمعیتی حو

  ؟ستاشتھ دا
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  گذشتھت نتخاباا( ۴ 

 
، گذشتھت نتخابار اد( لفا                            

ین منصب اقابت بر سر کسب رچھ کسانی بھ 
  ؟نداختھداپر
 

                                                                 
  ؟ستده اگذشتھ چھ بوت نتخاباانتایج ( ب 

 
صد در( ج                                         

ار  مقدگذشتھ چھت نتخابادر امی دکت مررمشا
  ؟ستده ابو
 

یختھ اد آرای رتعد( د                                  
ده بواد قبل چھ تعدت نتخابادر اا وقھبھ صنده شد

  ؟ستا
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، گذشتھت نتخابادر ا( ه                                 
ز نیااد رای بھ چھ تعدت نتخاباوزی در اپیرای بر
  د؟بو
 

ت نتخاباانتایج ( و                                       
ده ین منطقھ چگونھ بودر ایگر مناصب ای دبر
  ؟ستا

 
از گرفتھ رت سطح حمایت صو( ز             

تی با وگذشتھ چھ تفات نتخابادر امشابھ ی ادھنامز
  ؟ستاشتھ دام ھ
 

                                                                                      
  فعلیت نتخاباا( ۵ 

 
                                                                                       

  تموضوعا( لفا 
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ت چھ موضوعا(١                                        
  ؟ندرا دارمیت اھبیشترین ن ندگاای رایدھمحلی بر

 
ت چھ موضوعا( ٢                              

میت اھبیشترین ن ندگاای رایدھیا ملی برای منطقھ
  ؟ندرا دار

 
نگیزشی اعامل ( ٣                                      

ن ندگان رایدھمیاای رای دادن در صلی برا
  ؟چیست
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                                                       ۴ )
  ؟ستاچگونھ ن ندگارایدھحی رویط اشرو حیھ رو
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                                                    ۵ )
ب حزان برره رھبادرحساسی اچھ ن ندگارایدھ

  ؟نددار
 

                                                     ۶ )
ملی ان برره رھبادرحساسی اچھ ن ندگارایدھ

  ؟نددار
 
 

                                                                                         
  اھقابترسایر ( ب 

 
ین ابا ن مزمای، ھیگری داتھنتخاباایا آ( ١ 
، ستاگر پاسخ مثبت  اد؟میشوار برگزت نتخاباا
  ا چھتھنتخابااین ا

                                                                         
  دارد؟شما ت نتخاباابر ی تاثیر 
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ن چھ کسا( ٢                                       
نتخاباتی برپا زه احودر تبلیغاتی ی ادھستای یگرد

  ؟نددھاکر
 

و ا ھچھ فرصت( ٣                            
ی ادھیگر ستادنگی با ھمادر ھایی ھمزیت

  د دارد؟جوونتخاباتی ا
 
 

                                                                                              
  شماد نامز( ۶ 

 
                                                              

  ؟ستاشما چگونھ د بق نامزاسوو پیشینھ ( لفا 
 

                                                              
  .یدآورست دبھ ا کی کاندیددکواز العاتی اط( ١ 
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  .یدح دھ شرا راکاندیدت سطح تحصیال( ٢ 

 
                                                                       

  .یدح دھشرا را کاندیدری سابقھ کا( ٣ 
 

جھ یک ن دربستگا( ۴                                  
ن را مختلفشای اھیژگیو ویط اشرا و کاندید

  .یدحدھشر
 

اده خانو( ۵                                          
ند اھنتخاباتی خوی ااھفعالیتدر چھ نقشی ا کاندید

  ؟شتدا
 

قبال ا یا کاندیدآ( ۶                                       
ده بوھدار عھدرا نتصابی انتخابی یا التی م دومقا

  ؟ستا
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                                                        ٧ )
مثبت یا )ند اچھ گفتھا کاندیدره باان دریگرد

  ؟(منفی
 

بھ را مھمی رات ھااظچھ ا کاندید( ٨              
مھمی ی ارایھیا چھ ده، کرح عمومی مطررت صو

  ؟ستداده ا
 

یا سابقھ آ( ٨                                             
د جوا وکاندیدی سواز گذشتھ ی اھعمل بھ تعھد

  دارد؟
 

خاصی ه ندوه رایدھیا گرآ( ٩                          
ضی رایا ناده ضی بوا راکاندیداز کھ د دارد جوو

  ؟باشند
 

ا یا کاندیدآ( ٠١                                    
ی ادھپلیس یا سایر نھا، اھھگاای در دادسابقھ

  دارد؟حکومتی 
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چگونھ ا ی کاندیدرایدھسابقھ ( ١١                     

م عالاعمومی رت بھ صوان آن را یا میتوو آست ا
  د؟کر
 

آن با ا کھ کاندیدی بھترین چیز( ٢١              
بھ ازه نداتا چھو وی چیست د، شناختھ میشو

  ؟ستر انیکی مشھو
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ه، عمدی اھموفقیت( ٣١                      
ا مھمی کھ کاندیدی ارھکارگ و بزی اوردھستاد
  ؟منداکدم داده، نجاا
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ھای چھردم، با مرت مالقاا در یا کاندیدآ( ۴١ 
یا آنیز ارد؟ و بھ نمایش میگذد خواز یزماتیک رکا

  م،جمع عمووی در 
                                                                              

  ؟بھ خوبی صحبت میکند 
 

گذشتھ در یچ نکتھ منفی ھیا آ( ۵١               
قبا ری ھگااز آباید قبل د کھ ستاد دارد جوا وکاندید

  دازد؟بپرآن بھ 
 
 
 

( ب                                                   
چگونھ ز نیاردابع مومنا در کاندیدد و ضعیت ستاو
  ؟ستا

 
                                                               

  ؟د شداھکجا تامین خوا از منابع مالی کاندید( ١ 
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ان قعا چھ میزا واکاندید( ٢                             
د اھمالی خوی اھکمکآوری جمعف صررا مانی ز

  د؟کر
 

                                                                     
  ؟ستاایی نھمازعضو چھ ساا کاندید( ٣ 

 
ین ا( ۴                                                   

م نجاد استاای نند براا چھ کمکی میتونھمازسا
  ؟نددھ
 

ام ا یا کدنھمازچھ سا( ۵                            
نتخاباتی کمک د احتماال بھ ستااسی سیان فعاال
  د؟ند کراھخو
 

آوری جمعای برراه زینھترین ھکم( ۶       
ن تامین مالیکنندگای سول از پوار بیشترین مقد

  ؟قطعی چیسته و بالقو
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آوری جمعای برراه زینھترین ھکم( ٧          
ی اھھکمککنندی سول از پوار بیشترین مقد

  ؟قطعی چیسته و بالقو
 

                                                                       
  د دارد؟جور وکاای بتددر ایا پولی آ( ٨ 

 
منابع ( ٩                                                 

د اھخود ست ستادمانی بھ زمالی بھ ترتیب چھ 
  ؟سیدر
 

                                                                      
  ؟ستاچگونھ د نقدینگی ستان جریا( ٠١ 

 
آوری مانی جمعزمالی چھ ی اھکمک( ١١         

نقدینگی ن بر جریای چھ تاثیرو ید دند گراھخو
  ؟شتاند گذاھخو
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بھ چھ ا، کاندید( ج                                          
ایی متنفر ھچھ چیزدارد و از ایی عالقھ ھچیز

  ؟ستا
 
 

                                                                                             
  صلیی اقبار(٧ 

 
                                                                        

  ؟ستندھصلی چھ کسانی اقبالی ر( لفا 
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  ؟ستاصلی چگونھ ی اقبارپیشینھ ( ب 

 
                                                                     

  .یدح دھشررا قبا ت رسطح تحصیال( ١ 
 

                                                                       
  .یددھتوضیح را قبا رمشاغل قبلی ( ٢ 

 
                                                   ٣ )

را گذشتھ در قبا رنتصابی انتخابی یا امناصب 
  .یدح دھشر
 

                                                          ۴ )
  ؟ستده اگذشتھ چگونھ بودر قبا ری رایدھسابقھ 

 
رات ھااظگذشتھ چھ در قبا ر( ۵                    

ی ارایھیا چھ ده کرن بیام سطح عمودر مھمی 
  ؟نددادھامھمی 
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ی قباای از ربقھیا ساآ( ۶                               

حکومتی ی ادھیگر نھادا یا ھھگادر دادصلی ا
  د دارد؟جوو
 

ان میتو( ٧                                                 
داری برهقبا بھررپیشینھ در چھ نکتھ منفی از 
  د؟کر
 

قبا ر( ج                                                       
  د؟ند کراھخوده ستفات انتخابادر اچھ منابعی از 
 

و ا دھجھ ستادنھا بوآ( ١                                 
چگونھ تامین د را نتخاباتی خوی ااھفعالیت

  د؟ند کراھخو
 

                                                                   
  ؟ندرداربرخوی یگردچھ منابع از قبا ر( ٢ 
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  فیاییاجغری گیرفدھشناسی روش●  

 
سھ شاخص ی گیرازهند، روش این پیوستدر ا 

: مسوم »گادر کھ ، فیاییاجغری گیرفددر ھمھم 
  یگیرفدھ

                                                   
  .ددمیگرن بیا، شده داد« توضیح نندگارایدھ 

 
ی از صدآن درست با ابر اکت بررمشاان میز 

. نددھمیرای عمل در یط کھ اجد شرن واندگارایدھ
  جا کھ تنھااز آن

یک ن ندگار رایدھفتاریابی ای ارزشما بری نماراھ 
در نھا ر آفتارسی ربر، تیت آنتخابازه در احو

  گذشتھی ادورھھ
شرکت ان زکلی میر وطبھ ا لذ، ستت انتخاباا 
ده از ستفاانید با امیتوت را نتخابااد در افرا

  یر پیشبینیل زفرمو
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  :کنید 

 
( ٢اد آرای تعدوه  بھعال١اد آرای تعد)          

یط اجد شرن واندگارایدھمتوسط )تقسیم بھ 
  :در آنکھ ( ر دوضربد

 
اد تعد= ١اد آرای تعد                                  

ت نتخابااخرین در آا وقھبھ صنده یختھ شدآرای ر
  .گذشتھ

 
اد تعد= ٢اد آرای تعد                                     

ما قبل ت نتخابادر اا وقھصنده در یختھ شدآرای ر
  خرآ

                                                                                                       
 .  

= یط اجد شرن واندگارایدھ                              
زه حودر یط اجد شرن واندگارایدھکل اد تعد

  .نتخاباتیا
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اد میانگین تعدل، ین فرمو، اینابنابر 

ن گذشتھ نشات تخابانن را در دو اشرکتکنندگا
  یگیرفدھیم اھگر بخوا. ددھمی

وزن ا لھین فرمودر اباید ، یمم دھنجااقیقی ر دبسیا 
یک دنزت نتخاباایعنی ، خیرت انتخاباابھ ی بیشتر

  ،فعلیدوره بھ 
                                                                                           

  .یمص دھختصاا 
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ین نکتھ ری، انتظااکت رمشاان میزی گیرازهنددر ا 

ار مدنظر قررا نتخاباتی است کھ امیت اھحائز 
  ازیم کھ دھ
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دار ربرخوری جات نتخابااایی مشابھ با ھیژگیو 
قبلتر ی ادر دورھھنتخاباتی اگر این ابنابر. باشد

  اییھیژگیو
شتھ ری داجات نتخاباایکتر بھ دنز                 

ت را نتخاباان آن اباال میتول فرمو، در باشد
  .ار دادمدنظر قر

 
یک ن در ندگارایدھصد درست باابر ا بر٣«د»نمو 

 بیاحزاا یا دھنتخاباتی کھ پیوستھ بھ نامززه احو
  یبا جھتگیر

و ق طمنادر . نددھمیرای شما ای مشابھ کاندید 
ین ، اندد دارجووتمند رقداب حزاایی کھ رھکشو

  ویمتر مساراپا
توسط تمامی ه کسب شدآرای میانگین تمامی  

از یا بیشتر ت نتخاباب در دو ایک حزی ااھکاندید
  ایبر. میباشدآن 

یر  زلفرموزه، از « یک حودتعیین »نمو            
ن نشال یک مثارت کھ بھصود، میشوده ستفاا

  :سته اشدداده 
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 (  -) ٢٠٠٧+ DemMayor ٢٠٠٧+ 

DemGov ٢٠٠۶+ DemPres 
٢٠٠۵DemLeg  در آن، کھ ۴تقسیم بر  

                                                                         
  :یمدار 

 
  = ٢٠٠۵Demleg بھ هکسب شدآرای صد در 

ت نتخابادر ا« اتموکرب د»حزای سیلھ کاندیدو
  زهین حوه در اکنگر

                                                                                  
  -۵٠٠٢ل سادر  

 
   = ٢٠٠۶DemPres بھ ه کسب شدآرای صد در

ت نتخابادر ا« اتموکرب د»حزای سیلھ کاندیدو
  رییاست جمھور
                                                                     
  .۶٠٠٢ل سازه در ین حودر ا 
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   = ٢٠٠٧DemGov ه کسب شدآرای صد در
ت نتخابادر ا« اتموکرب د»حزای توسط کاندید

  اربھ فرماندط مربو
                                                                      

  .٧٠٠٢ل سازه در ین حودر ا 
 

  = ٢٠٠٧DemMayor ه کسب شدآرای صد در
ت نتخابادر ا« اتموکرب د»حزای توسط کاندید

  یندار در اشھر
                                                                        

  .٧٠٠٢ل سازه در حو 
 

 ب»حزای کاندیدر چھاد میانگین نمول ین فرموا 
. ددھست میدبھ ت را نتخابار اچھادر « اتموکرد

  یالھفرمو
ای نیز برده و تر بوهمعموال پیچیدد، نمو 

بھ ی بیشتروزن باید ، قیقتراری دگذفدھ
  ستر اشکاآ. دادخیر ت انتخاباا
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و ق طا یا منازھھحودر « دکھ تعیین »نمو 
ی کمترت شداب از حزابستگی بھ واایی کھ رھکشو

  ،ستردار ابرخو
نمونھ یک ان بھعنو. دد بواھتر خوهندکی پیچیدا    

د، کرده ستفاابطھ راین ان در اکھ میتول فرمو
  :ازست رت اعبا

 
 ( ) ٢٠٠٧+ demMayor ٢٠٠٧+ demGov 

٢٠٠۶+ demPres ٢٠٠۵demLeg  تقسیم بر
  در آن، کھ -۴

                                                                        
  :یمدار 

 
  = ٢٠٠۵demLeg بھ ه کسب شدآرای صد در

مشابھ ی یی با جھتگیراسیلھ کاندیدو
  ییا جھتگیر)ا«اتھموکرد»

در ( م. مشابھ شما                                        
  -۵٠٠٢ل سازه در ین حوه در اکنگرت نتخاباا
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   = ٢٠٠۶demPres ه کسب شدآرای صد در
مشابھ ی تگیریی با جھاتوسط کاندید

  تنتخابادر اا« اتھموکرد»
                                                       

  .۶٠٠٢ل سازه در ین حوری در ایاست جمھور 
 

  = ٢٠٠٧demGov توسط ه کسب شدآرای صد در
در ا« اتھموکردمشابھ »ی یی با جھتگیراکاندید

  تنتخاباا
                                                             

  .٧٠٠٢ل سازه در ین حوار در افرماند 
 

  = ٢٠٠٧demMayor ه کسب شدآرای صد در
مشابھ ی یی با جھتگیراتوسط کاندید

  تنتخابادر اا« اتھموکرد»
                                                             

  .٧٠٠٢ل سازه در ین حوداری در اشھر 
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ات موکری دمیانگین »جھتگیرل، ین فرموا 
. ددھست میدبھ ت را نتخابار اچھادر شتن« دا
  بنتخااست کھ ر اشکاآ

از یک ام کدو ا دھنامزاز یک ام ینکھ کدا             
ندکی ، انددار« اتموکری د»جھتگیراب حزا

  .سته اپیچید
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ی از صددرست با ابر ا بر۴یقابلیت ترغیبپذیر 

پیوستھ ھای کھ بھ شیوزه یک حون در ندگارایدھ
  ان رایمخوو ھ

»تقسیم« د را خوآرای یا اد، فراین ا. نددھنمی 
ایی با دھبھ نامزت، نتخاباایک در یعنی )میکنند 
  یایھجھتگیر
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»تغییر« د را خوآرای یا ( نددھمیرای مختلف  
بھ ، یا بیشترت نتخابادو ای در طیعنی )ند دھمی

  ایی بادھنامز
ین امعموال (. نددھمیوت رای متفای ایھجھتگیر 

ن کھ »تقسیمکنندگاد نظر گرفتھ میشودر گونھ 
  و« آرا

ستند کھ ھندگانی رایدھ« ن آراندگادھ»تغییر 
ی بھ رایدھبھ نھا ع آقناای ابرل حتماابیشترین 

  بھ، شماای کاندید
                                                                      

  .د داردجود وستای اشھسطھ تالوا 
 

ای یر برل زفرمواز ند انتخاباتی میتود استا 
ین ا. کندده ستفای امحاسبھ قابلیت ترغیبپذیر

  ازمیانگینی ل فرمو
ط مربوی اھقابترفاصلھ در )« ن آراندگادھ»تغییر 

ی اھقابت و ر۵٩٩١ل ساه در بھ کنگر
  ری دریاستجمھور
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فاصلھ در )« ن آرا»تقسیمکنندگاو ( ۶٩٩١ 
داری در شھری اھقابتاری و رفرماندی اھقابتر

  ستدبھ را ( ٧٩٩١
                                                                                            

  :ددھمی 
 

                      ([ )] ٩٧- DemMayor ٩٧) 
+ (DemGov٩۶- DemPres 

٩۵DemLeg  ٢تقسیم بر-  
 

   = ٩۵DemLeg سیلھ وبھ ه کسب شداد آرای تعد
ه در کنگرت نتخابادر ا« اتموکرب د»حزای کاندید

  زه درین حوا
                                                                                       

  .۵٩٩١ل سا 
 

   =٩۶DemPres توسط ه کسب شداد آرای تعد
یاست ت رنتخابادر ا« اتموکرب د»حزای کاندید
  ینری در اجمھو
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  .۶٩٩١ل سازه در حو 

 
   =٩٧DemGov توسط ه کسب شداد آرای تعد

ت نتخابادر ا« اتموکرب د»حزای کاندید
  زهین حواری در افرماند

                                                                                  
  .٧٩٩١ل سادر  

 
   =٩٧DemMayor توسط ه کسب شداد آرای تعد

ت نتخابار اد« اتموکرب د»حزای کاندید
  زهین حوداری در اشھر

                                                                                 
  .٧٩٩١ل سادر  

 
نھا در آایی کھ لھمحاسبھ فرموای بر: توجھ         

یر مطلق دمقاد، از میشوده ستفااعالمت منھا از 
  .کنیدده ستفاا
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، تمند نیستندرقداب حزاقی کھ طمنادا، در مجد 
تر هندکی پیچیدا« یتعیین »قابلیت ترغیب پذیر

  یک. دد بواھخو
ان در کھ میتول فرمو                                     

یر رت زبھ صوار داد، قرده ستفارد اموره ین باا
  :ستا

 
                         ([ )] ٩٧- demMayor ٩٧) 

+ (demGov٩۶- demPres 
٩۵demLeg  ٢تقسیم بر -  

 
   =٩۵demLeg توسط ه کسب شداد آرای تعد

در ا« اتھموکردمشابھ »ی یی با جھتگیراکاندید
  زه درین حوا

                                                                
  .۵٩٩١ل ساه در کنگرت نتخاباا 
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   =٩۶demPres توسط ه کسب شداد آرای تعد
در ا« اتھموکردمشابھ »ی  با جھتگیرییاکاندید

  تنتخاباا
                                                     

  .۶٩٩١ل سازه در ین حوری در ایاستجمھور 
 

   = ٩٧demGov توسط ه کسب شداد آرای تعد
در ا« اتھموکردمشابھ »ی یی با جھتگیراکاندید

  بھط مربوت نتخاباا
                                                                 

  .٧٩٩١ل سازه در ین حوار در افرماند 
 

   = ٩٧demMayor توسط ه کسب شداد آرای تعد
در ا« اتھموکردمشابھ »ی یی با جھتگیراکاندید

  تنتخاباا
                                                            

  .٧٩٩١ل  سازه درین حوداری در اشھر 
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در )« ن رایندگادھمیانگین »تغییرل، ین فرمودر ا 
 و ۵٩٩١ل ساه در کنگری اھقابترفاصلھ 

  یاستی راھقابتر
« ن آرا»تقسیمکنندگاو ( ۶٩٩١ل ساری در جمھو 

ار فرماندب نتخاابھ ط مربوی اھقابترفاصلھ در )
  یاھقابتو ر

 
 
 

                                                                                                    
 36  
ی با »جھتگیر( ٧٩٩١ل ساداری در شھر 

زه ین حوت در انتخابار اچھادر شتن« ات داموکرد
  .یدآست میدبھ 

اب حزاز ایک ام ینکھ کدب انتخااست کھ ر اشکاآ 
کمی ، نددار« ات موکری د»جھتگیر، ااھکاندیدو 

  داھخوه پیچید
                                                                                               
  .دبو 

www.takbook.com



 

 690 

 
 
 

                                                                                    
  سیاسیی اھ● نظرسنجی 

 
                                                                                         

  نظرسنجیاف داھ 
 

ی ادھستاای تژیک براسترت االعااط ( ١ 
، سیاسیی اھصلی نظرسنجیف ادھ: نتخاباتیا

  تالعاآوردن اطم اھفر
ی یزربرنامھای تژیک براسترا                      

نتخاباتی د استای اھفعالیتم نجاای است کھ برا
  .ستوری اضر

نستن ای دانظرسنجی براز باید ، مشخصر وطبھ  
ی اوھھگراز یک ام کنید کھ کدده ستفااین نکتھ ا

  با، شناختیدم مر
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چھ د و ند کراھشما حمایت خول، از حتماابیشترین  
. ند شداھخوع قنااشما م سیلھ پیاوایی بھ وھھگر

  نظرسنجی بھ
ن میاا در فعلی کاندیده جایگاای درک تنھایی بر 

شمند ارزمنابع ف تالده و ابوه بیفایدن، گاندرایدھ
  دیک ستا

از ر یک ھباید د ستا. دمیشوب نتخاباتی محسوا 
باید م داده و نجاادفی مشخص ھبا را ا ھنظرسنجی

  لیلی معیند
                                                           

  .شتھ باشدی آن دااالھسواز ر یک ن ھپرسیدای بر 
 

ی اھنیانگرو ا شھتشخیص نگر(  ٢ 
رزھای مبا، نتخاباتیرزه ایک مبا:نندگارایدھ

  .ستن اندگاب رایدھجذای بر
بطھ با موضوعاتی کھ در راباید ، موفقیتای بر 

ای بھ گونھ؛ میباشدن ندگارایدھعالقھ رد مو
  نھاآصحبت کنید کھ 
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ین ابا ده و کررا درک شما ی اھنند صحبتابتو 
، نظرسنجی. کنندار برقرط تبات ارموضوعا

  ایعالی برھای شیو
یابی ارز                                                       

  .ستن اندگای رایدھاھنیانگرو ا شھنگر
 

بھ ن را ندگارایدھتشخیص موضوعاتی کھ  ( ٣ 
از سیاسی ل ر فعاھ: آوردمیدر حرکت 
  حصلی مطرت اموضوعا

سیاسی ری جای اھقابتو را ھفعالیته در شد 
باید با توجھ بھ منابع د ستال ین حاابا . ع داردالاط

  ایکھ برودی محد
در نھا ی آاھلویتن دارد، اوندگارایدھبا ط تباار 

ه یژوبھ . ندابدت را ین موضوعاامھ ھخیل ن میا
  یناز اباید د ستا

مختلف ی اوھھگرن میادر باشد کھ ه گاآنکتھ  
. نددارایی تھوا چھ تفاھلویتاوین ن، اندگارایدھ

  ندانظرسنجی میتو
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م کمک کند تا بھ پیاد بھ ستا                         
منابع ده را از ستفاابھترین ده و تکیھ نمود خو
  .درت دھصود خو
 

نند دامین ندگارایدھ: اکاندیده تشخیص جایگا ( ۴ 
د خوص ضعف خات و قوط نقا، ییار کاندیدھکھ 

  بھرا دارد؛ 
نھا آیی کھ بھ نظر است کاندیدان ممکل مثاان عنو 

یشھ کن ده و آن را ربود مخالف فسات بھ شد
  نمزماد، ھد کراھخو

، جیریا خادی قتصای ااھبطھ با سیاستدر را 
از ند انتخاباتی میتود استا. یدآضعیف بھ نظر 

  اینظرسنجی بر
ن اا در اذھقیق کاندیده دتشخیص جایگا 

ا  کاندیدخاصی کھت تعیین موضوعان و ندگارایدھ
  ،نھا تمرکز کندآباید بر 

                                                                                            
  .نمایدده ستفاا 
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ش با گسترن مزماھ: اھندی روپیگیر ( ۵ 
بھ موعد ن یک شددنزد و ستای اھفعالیت

  ندر ذھنید کھ اباید بدت، نتخاباا
شما ای کاندیدم یا بھ پیاآ: ردچھ میگذن گاندرایدھ 

ی وی؟ قبام رند یا بھ پیادھمیا فرش گو
  یاھ»نظرسنجی

کوچک س یابی« با مقیارد                        
رزات حین مبات را در العااطین انند امیتو

  .نتخاباتی تعیین کنندا
 
 
 
 

                                                                                                        
 46  

                                                                                             
  تالاسواع نوا 
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ف از دھجا کھ از آن : هکنندلغربای اھپرسش ( ١ 
نتخاباتی ی اتژاستراساختن ون مد، نظرسنجی

  ن نفعیابنابر؛ ستا
در ست تنھا با کسانی صحبت کنید کھ در آن اشما  

، مین جھتھبھ . دادند اھخورای عمل 
  سیاسیی اھنظرسنجی
ای برت الانوعا با یک مجموعھ سو             

ند اھخول رای حتمااکھ با بیشترین ادی فراتعیین 
  .میشوندز غاداد، آ

د ستا: فقتاموان بھ میزط مربوی اھپرسش ( ٢ 
ن ندگارایدھکھ دارد مر این ابھ تعیین م برمز نیا

  یکام نسبت بھ کد
مثبت و فق اا نظر مودھیا نھاان براب، رھحزاز ا 

نظر مخالف یا منفی ، یکام نسبت بھ کدو شتھ دا
  هندرایدھ. نددار

رت صوده و در بودق کھ صاد باید تشویق شو 
ی نشناختھ یا نظردی را کند کھ نامزار قروم الز

  ارد،ندوی نسبت بھ 
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ساختگی م یک نااز غالبا ف، دھین انیل بھ ای بر 
در یی اکاندیدم ناان « بھ عنول»کنترم بھ نام موسو

  سایرینر کنا
                                                                                          

  .دمیشوده ستفاا 
 

ومی سیاسی عمی بھ فضاط مربوی اھپرسش ( ٣ 
ین انند شامل اا میتوھین قبیل پرسشا: رکشو

  یاآ»: باشندارد مو
مسیر در یا ار دارد ستی قردرمسیر ر در کشو 

نسبت بھ وزه مرایا آ« یا »؟ستی حرکت میکنددرنا
  پیشل چند سا

ه بدتر شدن یطتااید یا شرایافتھی ضعیت بھترو 
یابی فضا ، ارزاھین گونھ پرسشف از ادھ« ؟ستا

  یاھیشاگرو 
                                                                              

  .ستن اندگارایدھکلی  
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ه جایگاو میت اھبھ ط مربوی اھپرسش ( ۴ 
ن ندگات از رایدھالاین گونھ سوا: تموضوعا

  میشوند تاه پرسید
ی اھفعالیتدر سیاسی کھ باید ت موضوعا 
ه شدی لویتبند، اوگیرندار بحث قررد نتخاباتی موا

  ابحزد انیز عملکرو 
ل مثاای بردد؛ یابی گرارزین مسائل ابطھ با در را 

ن ندگا، از رایدھاالھین قبیل سوع از ایک نودر 
  ستھاخو

رم، تو، یماجر)ت موضوعااز ر یک ھکھ د میشو 
، »حیاتی«رت بھ صورا ...( ری وبیکا

  »کمی، »خیلیمھم«
در . کنندی جھبنددرمھم« ان »نھچندو مھم«  

کھ فھرستی د ستھ میشوانھا خواز آیگر دنوعی 
  بھرا مسائل مھم از 

                                                                      
  .کننداری لویت عالمتگذاوترتیب  
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ه جایگاو بھ کیفیت ط مربوی اھپرسش ( ۵ 
 ستھاخون ندگات از رایدھالاین سودر ا: یبررھ

  راایی ھیژگید ومیشو
ه دھمشاد سیاسی خوان بردر رھند دارکھ تمایل  

ن بیاه نحو. لویت فھرست کننداوبھ ترتیب ، کنند
  ا مشابھھین پرسشا
در ست کھ ت امیت موضوعااھبھ ط مربوت الاسو 
و « ده»تحصیلکر، «یایی شبیھ »قورتھنھا عباآ

  ادیفرایا »
، کند«را درک ل من مث                                   

ت بھ موضوعاط مربوی ارتھجایگزین عبا
  .میشوند

 
ت الاسو: مپیان موآزبھ ط مربوی اھپرسش ( ۶ 

ارد ین موانند شامل امیتوم پیان موآزبھ ط مربو
  گرا» : باشند

ل حتما، اباشد X ت مشخصادارای یا حزبی ا کاندید 
« ؟یا بیشترد کمتر میشووی شما بھ رای دادن 

   ازفدھلبتھ ا
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ن موآزم ، ھاھین گونھ پرسشاساختن ح مطر 
مایش آزم ب و ھیا حزا کاندیدی امھپیادن کر
  ست تااقبا ی رامھپیا

ا ھین پرسشا.ددنھا تعیین گرآحتمالی ات اثرا 
م میشوند تا ناح تی خنثی مطررمعموال بھصو

  ردموای یا کاندیدب حز
                                                                                   

  .بحث مخفی بماند 
 

ین قبیل ف از ادھ: پھلوی دواھپرسش ( ٧ 
ن، ندگارایدھست کھ این نکتھ ایافت ، دراھپرسش

  اتنظرن شنیداز پس 
چھ نظر ص، خاع یک موضوره باف درردو طر ھ 

: ین باشداند انوعی میتوال یک سو؟ نددارمی
  یکن فعاا»مد

ن حالی کھ مخالفادر  X ،  میگویند معیند پیشنھا 
د ین پیشنھاافق ایا شما کامال موآ Y ، میگویند آن 

  ودیتا حد، ستیدھ
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تا ، فقیداموآن با                                            
مخالف آن یا کامال با ، مخالفیدآن با ودی حد
  «؟ستیدھ
 

ن پایادر معموال : شناختیدم مری اھپرسش ( ٨ 
ت الاسوی یک سرن، ندگا، از رایدھینظرسنج

  شناختیدم مر
...( ت و تحصیالان میزی، مددرآسطح ، سن) 

ی اوتھکھ تفادد تا مشخص گرد میشوه پرسید
  یرن زمیا

ین ا. ستاردی اچھ مودر جامعھ ی اھمجموعھ 
شناختی کھ حامی دم مری اوھھتعیین گر، در مرا

  ،ستندب ھیک حز
، قبا میباشند رند یا حامیاتصمیمی نگرفتھز نوھ 

التی اسوت، الاین سوامچنین ھ. ستامیت اھحائز 
  تعیینی در کلید

ی امھپیاو میت اھپرت موضوعا                     
شناختی مختلف دم مری اوھھگرای موثر بررآ و کا

  .میباشند
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 56  

                                                         
ده از ستفاو احی اردر طیج ت رااھشتباا 

  اھنظرسنجی
 

                                                                                   
  نامناسبی نمونھگیر ( ١ 

 
ده و فی بودجی باید کامال تصانمونھ نظرسن 
پاسخ اد تعد. باشده ندرایدھجامعھ از نعکاسی ا

  حد یااز بیش ن گویا
دم مروه یا یک گر، یک سن، یک جنساز ناکافی  

ت العااطد شد کھ اھسبب خو.... وشناختی 
  ستیدرناو قیق دغیر
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مچنین ھ. دشوارش کل جامعھ گزره بادر 
( ست اهشدداده باال توضیح در کھ )ی گرلغربا
  اجددر مر حیاتی ایک 

رای ست کھ اکسانی از قعی ن واندگادن رایدھکر 
میت اھشما ای کھ نظرسنجی برا چر؛ نددھنمی

  کھ نظردارد 
                                                            

  .زدمنعکس سارا نھ کل جامعھ ن و ندگارایدھ 
 

                                                                                     
  رشدارتوت الاسو ( ٢ 

 
قیقی ت دالعااطست کھ این ، انظرسنجیف از دھ 

ار قری یزربرنامھای برا یا کاندیدب حزر ختیادر ا
  د؛شوداده 

و خنثی ھای ا باید بھ شیوھین تمامی پرسشابنابر 
ا ھسخقانھترین پادشوند تا صان بیارشدار غیرتو
  ؛ندداریافت را در
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، یرت زالاجھ با سوویچ ھشما بھ ل مثاان بھ عنو 
قعی ش وانگرره بادرقیقی ت دالعااطنید انمیتو

  نسبت بھدم مر
ت یا با حمالآالتی نظیر »اسو. چچن کسب نمایید 

سیھ بھ چچن رولت دوغیرقانونی و حشیانھ و
  « یا.ستیدھمخالف 

ی اھیستوربر ترابردر نظامی ت مااقدایا با آ» 
ن از شداجدای غیرقانونی بری اشھچچن کھ بھ تال

  سیھرولت دو
                                                                                   

  «؟فقیدامو، ندزدھاست د 
 

                                                                           
  حدال در آن واسودو ن پرسید ( ٣ 

 
ند موجب امیتوال یک سوال در سون دو پرسید 

پاسخ در گمی درسبب سرو بیمعنا ی اھپاسخ
  سعی کنید. دگویی شو
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ا ھتا حد ممکن پرسش                            
ام رکداز ھتنھا یک نکتھ و باشند ده ساو صریح 

  .دشت شودابر
 

                                                                                     
  تخصصیت الاسو ( ۴ 

 
التی اغلب شامل سو، اناصحیحی اھنظرسنجی 

را درک نھا آبھ خوبی اران میشوند کھ سیاستمد
  دمما مر؛ امیکنند

ن ندگادھگر پاسخاتی کھ رصودر . خیردی عا 
نست اند تواھنخو، نشوندال یک سوم متوجھ مفھو

  وت سدرپاسخی 
ن ندگال، رایدھمثاان بھ عنو؛ ندھقانھ بددصا 

ال ین سوابطھ با در راخاصی ه یدودی امعد
  یا بھآ»: شت کھداند اھخو

ه دھمعاه در کر شدی ذاوھنیران از نظر شما میتو 
در ما ، ا«د؟کرده ستفااچچن ی ایھگیر، در درپاارو
  بطھ بارا
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یا بھ آ»: شتداند اھخوی حتماال نظر، این پرسشا 
را سیھ رولمللی باید ابینات دھبق معاطظر شما ن

  یگیرربھکااز 
ی اوھنیر                                               

ر بر حذر ین کشوی اازھخل مردر دانظامی 
  «؟شتدا
 

                                                                                 
  کلیر بسیای اھپرسش ( ۵ 

 
ر در ھموضوعی مھم د، قتصااند کھ دار کسی میھ 

قیقا چھ دما رود؛ امیر نتخاباتی بھ شمااگونھ 
  درایی یھچیز

ی اھپرسش؟ نددارمیت اھبیشتر د قتصاا 
میت اھبا ت نظرسنجی باید صرفا بھ موضوعا

  یاھکلی گوییو از ند دازبپر
                                                                                  

  .کنندر حذل معمو 
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  قابتیی راھحد بر پرسشاز تکیھ بیش  ( ۶ 

 
در روز تنھا ، قابتیی راھپاسخ بھ پرسش 
نباید بھ ه یچگاب ھحز. نددارمیت ت اھنتخاباا

  ب درر نتایج خوطخا
نتایج از یا ه حد مطمئن شداز بیش ، اھنظرسنجی 

باید اب حزا و ابلکھ کاندیددد، مید گراناآن ضعیف 
  اھنظرسنجیاز 

                                                          
ده ستفاه ایندای آبرد خوی تژاستراتعیین ای بر 

  .کنند
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ده ستفادر انایی اتومعد ( ٧                             
زی سااجدر م بھ منظوض ھعرت در الاسواز 

  نندگارایدھ
 

ن، یکسای امھبھ پیاده و نبون مسان، ھندگارایدھ 
د ن ستایابنابر. نددھمشابھ پاسخ نمیای بھ گونھ

  ازنتخاباتی باید ا
ن میای اوتھتفاع از الای اطنظرسنجی بر 

ایی مھحی پیاارن و طندگای رایدھاھیرمجموعھز
  رای ھبر

                                                                               
  .کندده ستفاف ادھیرمجموعھ ز 

 
                                                                                            

  قبارتمایز با د یجاا 
 

ی ادھترین مشکالتی کھ نامزهعمداز یکی  
رو بھ آن رو سیاسی با ن فعاالو نتخاباتی ا

  تمایز باد یجاامسالھ ، میشوند
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و ا ھغالبا برنامھ. ستن اندگارایدھن در ذھقبا ر 
و مالیم ، نتخاباتیای ادھنامزاب و حزی اامھپیا

  و درستند ھکلی 
ا وتھکامل تفارت بھصوه یچگان ھندگارایدھنتیجھ  

ین یا ابھ ای رای دادن لیلی برده و دنکررا درک 
  یاب حزآن 

دم مرن، ماور زنتیجھ بھ مردر . نمییابندد نامز 
ت نتخاباه و اشدوت بیتفا، مر سیاسیانسبت بھ 

  ایتیک براموکرد
                                                                                    

  .د شداھنھا بیمعنا خوآ 
 

د، نتخاباتی خوم احی پیااردر طین باید ابنابر 
را ممکن ی اھشنترین تمایزده و روبوس حسا
  نقبایتاد و رخون میا

ای بھ خوبی بررا ا ھین تمایزو اید زمشخص سا 
ین اغیر در .  نماییدگوزبان دفتان ھباطمخا
  لیلیدیچ رت، ھصو

www.takbook.com



 

 709 

ض رای بھ عون، دفتان ھباطکھ مخاارد ندد جوو 
ن میناای اطبر. ندن رای دھقبایتاربھ شما بھ دادن 
  ینکھاز ایافتن 

ین تمایز حیاتی اشما م پیا                                
یر زبھ شکل آن را نید اباید بتود دارد، خورا در 

  :کنیدن بیا
 

خذ ی اانھکھ بھ مکات نتخابادر روز ام اھ»میخو 
. شتھ باشیددان را در ذھیک چیز ، یدرومیرای 

  نمیای اوتھتفا
. تر باشدفین شفااز انست انمیتو، قبایمو رمن  

لف ار ارفدطید کھ رای دھنید بھ من اشما میتو
  نید بھاستم یا میتوھ

                                                                         
  .ستب افع اید کھ مدرای دھقیبم ر 

 
ز دارد، نیاان منطقھ ما بدر و نچھ کھ کشوآما ا 

میتی اھنھ سیاست بی، ستالف امیت اھسیاست با 
  ینا. بنظیر 
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حاضر ت نتخابااست کھ ی امھمترین چیز 
ست کھ ار اقرزد و مشخص میساآن را سرنوشت 

  تصمیمره آن بادرشما 
                                                                                        

  «.بگیرید 
 

« چھ ب»و لف« اینکھ »اتعیین ای بر                 
را در یر ی زازھھحو، نند باشنداایی میتوھچیز

  :نظر بگیرید
 

ید دارن در ذھنچھ کھ شما آ: اارزشھ ( ١            
ی اوتھچھ تفا، معتقدندآن بھ ن قبایتارنچھ  آبا
  ؟ندری دارشکاآ

 
د فران نچھ کھ شما بھ عنوآ: اھسیاست ( ٢ 

ی اوتھچھ تفاداد، ید اھخوم نجاامنتخب 
  یقبارنچھ کھ آقابلتوجھی با 

                                                                             
  .داد، داردند اھخوم نجااشما  
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بق اسوری و تجربھ کان میاوت تفا: تجربھ ( ٣ 
شما د چگونھ بر عملکرن، قبایتاو رشی شما زموآ

  ین منصبدر ا
و ا ارزشھمانی کھ ، در زغالباارد؟ د گذاھتاثیر خو 

و تجربھ ، ستندھا شبیھ بھ یکدیگر ھسیاست
  بھترینت، تحصیال

دو ین اکھ ا چر؛ ستاتمایز د یجاای ابرراه  
ا کاندیدام ستند کھ کدھین نکتھ ه اندندھانش

  ،ند بھ بھترین نحوامیتو
ا یا ارزشھ                                                    

  ا در آورد؟جرابھ ه را شده داده عدی واھسیاست
 

باال در خاصی کھ ی اھیژگیاز ور یک ای ھباید بر 
، ندزمتمایز سارا نند شما امیتوو شد ره شاآن ابھ 

  وقیق دپیامی 
بھ ؛ حی کنیدارطفت ارظبا                               

بھ ن قبایتاربا را ترین تمایز ابکھ جذای گونھ
  .د آوردجوو
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  دآورییا 

 
 
 
 

ی اروشھ                                                    
  بطپر مخاو زینھ ھکم ، جدیدت، نتخابااتبلیغاتی 

 
ی ادھنامزای برری تبلیغاتی بسیای اوزه راھھمرا 
ست احالی درین د دارد و اجوواباتی مجلس نتخا

  کمد جووکھ با
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  .نددی را داریان زباطمخادن زینھ بوھ 

 
 

مھمترین از کرسی نمایندگی مجلس یکی  
خدمت ر با شعادی یااد زفراست کھ اایی ھصندلی
  زهتوسعھ حودم و بھ مر

. قابت میکنند آن ربھ ن سیدای ربرد، نتخابیھ خوا 
یا نھ دد گرار سالم برگزرت قابت بھ صورین الو و
  قابترین ،ا

با ا بتدد و امیشوز غات آنتخابااز اا قبلتر ھھما 
وف و معره بطھ با یک چھرن در راگماس و حد

  حتمالیر احضو
نمایندگی مجلس ری تواعرصھ کاندیدوی در          

یگر بھ دیک نفر وزی نھایت با پیردر وع و شر
  .سدرمین پایا
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ت نتخابات در اتبلیغاای فرصت برز نوھگرچھ ا 
یی اجررای ا شو-ن بق قانوو طست ه انشدوع شر

  کھت نتخاباا
یی یا اجرد استان و نگھبام محتررای شامل شو 

م، نگات زود ھ نیز تبلیغا-رکشون وزارت ماھ
  نتخاباتیاتخلف 

تی بر رنظاو یی اجری اادھنھاو د میشوب محسو 
ما ؛ اندار دادھاشدص آن ھخصوت در نتخاباا
  عتنوو سعت و
از کھ قبل ه باعث شدزی مجای فضادر ا ھفعالیت 

رده و نتخاباتی کلید خوت اتبلیغا، موعد قانونی
  یفضادر قابت ر

                                                                          
  .دشوز غازی آمجاای و سانھر 

 
از تر زودکھ ای کاندیداز برخی س سااین ابر  

م عالرا امجلس ت نتخاباد در اخور موعد حضو
  یناحالی در ند دکر
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ام تلگرو یبر ی در والبرل دا سخت مشغوروزھ 
نی داباان و آعمرای برن ایشاھبرنامھو از ستند ھ

  میگویند کھ
مسئولین                                                

ار شدم ھنگات زود ھتبلیغاص خصودر ا رھبا
  .نددادھا

 
معرفی ای ساسی براکن را کھ اھکاندیدت ما تبلیغاا 

و نگ ت رنتخابادوره از این ، در امیباشدد خو
  بھی یگری دبو

سبک دی یاود زتا حدد و میگیرد خو                
گذشتھ تغییر ی ادورھھنسبت بھ را قابت ق رسیاو 

  .د دھمی
 

ا بھ نصب اھكاندیدت ھ گذشتھ تبلیغادر دھ 
نگین ی راھبرپایی ضیافتو تبلیغاتی ی اھپوستر

  نتخاباتیی اادھستادر 
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د كامال حقیقی بوت تبلیغای فضاو میشد ود محد  
ا اھتبلیغاتی كاندیدت بر تخلفارت نظاآن، بھ تبع و 

  .دتر بونساآنیز 
 

بھ د را ا فیلم تبلیغاتی خواھدبعد كاندیی الھسادر  
و در ند دیع میكرزشھر تودر سیع رت وصو

  لساارنیز دورھای 
                                                                               

  .شدم پیامك مرسوه نبوا 
 

رای مجلس شوروی پیش ت نتخاباارچھ بھ ھ 
» ح صال ابھت تبلیغا، یکتر میشویمدسالمی نزا

  شخامواغ چر
یش افزروز ابھ روز مجلس ی ااھا« کاندیداھکاندید 

محافل ر ا سعی میکنند با حضواھکاندیدو مییابد 
  مجامعو 

                                                              
  .کنندام قدد امختلف نسبت بھ معرفی خو 
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و جمعھ ز نمار در سعی میکنند با حضو" مثال 

یا با و بی جامعھ ھمذده توآرای بی ھمذت سماامر
  ر درحضو

و ا ھھشگاورز                                    
ست دبھ ان را بافت جوآرای شی ی ورزانھمکا

  .ندورابی
 

ای برم را نگات زود ھتبلیغات، نتخابان اگرچھ قانو 
ت زود تبلیغاو منع میکند را نتخاباتی ی اادھنامز

  ندامیتوم نگاھ
ری ما بسیاد انتخاباتی تلقی شواتخلف ان بھ عنو 

در سالمی رای امجلس شوت نتخابای اادھنامزاز 
  یاھشبکھ
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 ،مراواین ار بر ظنان چشمادور از جتماعی بھ ا 
اداری در وی ھاوھھگرو ند ن را دور زدھاین قانوا

  یاھشبکھ
ین و اند دادھاجتماعی تشکیل ا                  

ا دھنامزت تبلیغاای جتماعی محفلی بری ااھشبکھ
  .ستاگرفتھ ار قر
 

ان یر در ا08ھ دھخر زی از اوامجای اھشبكھ 
بھ گ، بالروم و وچتو یمیل و از انق گرفت رو

  زیمجای اھسایت
در نیز ن كنوو اسید ك رفیسبوپ و مانند كلو       

ی اھتلفنزی مجای اھشبكھده از ستفادوره اوج ا
  .ستیماه ھمرھ
 

ی اھشبكھری بسیاآپ و تسام، واینستاگرام، اتلگر 
ست ن در دیگاو راایی جدید ارھبزابھ ، مشابھ
  وا اھكاندید
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ده گسترده ستفااد ھشاه و ا تبدیل شداداران آنھوھ 
ت تبلیغاای ا برارھبزاین از اا اھاتی كاندیدتبلیغ

  م پیش، آن ھستیمھ
نیز با ادی فرابماند كھ ل حا. موعداز              

قبا رین فضا بھ سالخی شخصیت ء از اسوده ستفاا
  .نددازنیز میپر

 
یخ رتااز کھ ما د نمون م باید بیارا ھین الی و 

م و نگات زود ھتبلیغاو یم اگرفتھت عبردرس 
  وزی زودپیرم عالا
ش موافر را 88ل سادر فتنھ ه مدد آبوجوم و نگاھ 

پس باید بھ مسئولین د یم کراھنخوو یم دھانکر
  مراین ایی اجرا
نا ی اھقب باشید کھ چشماکھ مرد شوشزد گو  

و از آن ضعف شما میباشد ط بھ نقام نظان الاھ
  .میکنندده ستفاء اسو
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ی  بھ فضاورودبا اد فرامر برخی این ل انبادبھ  
اداری وھایی بھ وھھگرو ا لھكاناد یجازی و امجا

  ردموای كاندید
                                                                               

  .میكنندام قدد اعالقھ خو 
 

ین ابماند كھ )ارد ندد جوومشكلی ر كای ینجااتا  
ر یر كشوزد و وشوم نجااموعد قانونی در باید ر كا

  دهكرم عالانیز 
نیز زی مجای فضادر موعد از پیش ت كھ تبلیغا 

د میشوز غاآنجا آمشكل (. دمیشوب تخلف محسو
  بااد فراكھ 

ین فضا بھ تخریب از است درناده ستفاا        
ند تا بلكھ چند دازبپرا فترو این ھیا توان و یگرد

  .بیشتر جمع كنندرای 
 

ص بھ خصوو ماعی جتی ااھسد شبکھربھ نظر می 
یک عرصھ اه مرھجتماعی تلفن ی ااھشبکھ

  ایتبلیغاتی جدید بر
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گرچھ ، ام باشددھمجلس ت نتخابای اادھنامزای بر 
ام ما تلگراست ده اکش کروفران یردر ایبر واتب 
  انمیتورا 

ین فضا نامید در اا اھقابت کاندیدو رنقطھ تمرکز  
ان و ادارووه ھبا تشکیل گردی متعدی ادھکھ نامز

  یا تشکیل
ما با وت امتفای ااھایی با محتووھھگر              

ام تلگرر را در کازی شبکھساو تبلیغاتی ف دھ
  .نددھاکروع شر
 

با ای سانھرجتماعی چنداین شبکھ ھای در اعد 
د را بق خواسو، اییھفیلمو یر وتصار نتشاا

  یاده و کردآوری یا
ح رشت مطو دریز رمسائل د را در ضع خوامو 

رای فعلی مجلس شون نمایندگااز برخی و میکنند 
  درسالمی ا
یک دنیز با نزن ستااین امختلف ی انھشھرستا 

و ا ھشھراز سرکشی ت نتخابام ایاابھ ن شد
  نتخابیھزه احوی اھستارو
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دی را یا شاو مجالس ترحیم در یا شرکت د و خو 
ب نتخام انگات زود ھتبلیغاای ی بران راھبھ عنو

  ادیتعدو ند دھاکر
ام قداکوچکترین از ا نیز از آنھ                      

ا منتشر ھین شبکھی در اتصویری اارشھگزد خو
  .میکنند

 
ر ی ھسواز ین مختلف وا کھ با عناوھھین گردر ا 

ر فکاار دادن اتحت تاثیر قرف دھیف سیاسی با ط
  بجذو عمومی 

تا با د میشوش تال، سته اشدازی ندن راه انااجو 
ه تشین کوتای آاھنقدو حساسی امطالب ر تشانا

  دنسبت بھ عملکر
ی اھین فضا، در اسیاسیی اوھھیا گرص شخاا 

بستھ اد وافرایا د کھ تحت مدیریت خوزی مجا
  ،میشونداداره 

ری حضو                                                    
  .شتھ باشندداعمومی ر فکاد انزدر نگ رپر 
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قانونی ت تبلیغام یاابھ ای فتھھچند ز نوھگرچھ ا 
است ھھما مااست ام باقی دھمجلس ت نتخاباا
  یفضادر قابت ر
و ست ه اشدز غاآجتماعی ی ااھشبکھزی و مجا 

تن را د ماھنتخابیھ مختلف شای اازھھحو
  .ستانمایندگی ی ااھکاندید
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ت صفحاام، تلگری اوھھگرل و نھ بھ کاناروزاگر ا 

یگر و دتساپی ی وااوھھگرام، ینستاگرک و افیسبو
  یاھشبکھ

دی فراز در آن از شدید کھ ت عودموبایلی زی مجا 
ین ب القاور و اال، دناجین، قھرماان بھ عنو
  دمیشود چنینی یا
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ت نتخاباای ابرزی مجات ین صفحاانکنید شک  
و ر تیپ ھنظر با رد مود فرو ست ه اتشکیل شد

  سالیو سن و قیافھ 
ست امجلس ای کاندیدد، تعریف میشواز وی کھ  

نمایندگی ای یکھ برادفری اباالاد کھ با توجھ بھ تعد
  نستادرامجلس 

ند کامال اشتھاپاپیش گذ                               
! نین قھرمانااز انھ با چند نفر روزاست  المعمو

  .شنا شویدآ
 

رزه ست مباه اشدوع کھ شرت یگر تبلیغادمرحلھ  
ین در ا. ستاتبلیغاتی ی اھقالب کلیپدر نتخاباتی ا

  اھصنف قیمت
نتخاباتی بستھ ی ااھکلیپدان گررکا. ستوت ھمتفا 

ر کاای تی برومتفای اھقیمتد خور بھ سطح کا
  .ندد دارخو

ر لبتھ کاو امیگیرند را ا باالترین قیمت ھدبرن 
ند کھ معموال دھتحویل میار تاثیرگذو باکیفیت 

  اییاھکاندیدرش سفا
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ند با وزی دارپیرای بری کھ بخت بیشتر 
و در ست ابرند ه و شناختھ شدن ناداگررکا

  یگر نیز نصیبی دااھکاندید
کسانی میشوند کھ                                     

ی زینھ کمترو ھند زند کلیپی معمولی بسااھومیخ
  .کنند

 
ت در تبلیغااز ین مرحلھ ز انوھنا گفتھ نماند کھ  
اد فرایا ده و نکرا جایی پیدز نوھما ن ستاا

  تتبلیغادر کھ ودی معد
م نجااخوبی ی اھزینھھ                                

را فی و واکافی ه بھرع ین موضواز اند فقط دھمی
  .برندمی
 

ی اھکلیپن ناداگرریفھ کاد وظنشوش موافر 
ای کھ باید برا ست چرار اشور دنتخاباتی بسیاا

  فیلمری ون طنمایندگا
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خوشحالند ر چقددم مر، مھ چی عالیھھند کھ زبسا 
نیز باید ن قیب نمایندگای رااھکاندیدای لبتھ برو ا

  وعمق فالکت 
                                                                                   

  !ندن دھنشارا بدبختی  
 

 ٠١ تا ٨ل و، در طندداریت جالبی رواا ھکلیپ 
کھ ا گریھ میکند چرن یتاابرا قیقھ کاندیدد

  ،سته ایدرا دمیت ومحر
دم مرن بھ لباه را خندن چود میخندن یتااسپس بر 

ن و مختص مسئوالرد ین موا)ه ندداگرزبا
  در( ستن اانمایندگ

عصبانیت کھ نشانھ و فیلم خشم از ایی ھقسمت 
ه ستانھ بھ تصویر کشیددوست با لحنی اعیت طقا

  برخید و در میشو
بی ، ییوخوشر، خونگرمی، قع نیز مھربانیامو   

اد فری البتھ پیگیراصدو قت ، دحساسیت، تکلفی
  .ددھمین نشارا 
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و ستند م ھنظال صوافق امواد فراین امھ ھ 
نند دامید خر خواول و آشمن را دجھانی ر کباستا
  یک نفرش کاای لی و

اد در فراین وزی اپیراز بعد                          
ن خشاربھ را ا ت آنھتبلیغاو میشد ا پیدت نتخاباا

  .میکشید
 

نباشد با ای نتخاباتی حرفھافیلم دان گررگر کااقطعا  
کھ موجب ای ر صحنھه در ھشتبااکوچکترین 

  داریبرهھرب
ای کاندیدر ند کاامیتود، قبا شور               

ا ھقابترنھ دوگرو وی را از کند م تمارا نظر ردمو
  .نمایدرج خا
 

ه را در کوتای اھفیلماری تاثرگذان اوج شاید بتو 
جستجو ن نمایندگااز ساخت یکی ش خوی اھکلیپ

  کھد کر
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را نظر ردمود فرد عملکراز خاصی ت موضوعا 
نند امی کند کھ مخالفین نمی توای سانھ ری روط
  د راحتی خورانا

ن پنھا                                                         
  .می گیرندده خرآن بھ د ضع خواموو در کنند 

 
ین در اسایت شخصی و نامھ روزشتن م دانجااسر 

ش موافره گادآناخودم کھ توسط مری عنصرن میا
  د،می شو

است کھ اھنتخاباتی کاندیدی ااھبرنامھ از تن نسدا 
دی رای با تجزیھ تحلیل بھ فرو نالیز کنند آن را آ

  ند کھ بیشتریندھ
                                                                

  .شتھ باشددامنطقھ دم و مرای براری را تاثیر گذ 
 

و بتھا قاو رین تالشھا امھ ھست امید انھایت در  
دم قعی بھ مرواخدمت ای موعد براز پیش ت تبلیغا

  رکشوو 
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منافع ای نھ برد و گیررت صو                         
دن کرش موافررت و یا کسب قدص و خاح جنا
  .دممر
 

ار یخ تکررست کھ »تاافی ومعررت عبا              
، یخرتادر نسانی ت ااھشتباالی د، ونمیشو

  ستاشدنی ارتکر
 

لین در اوشتھ باشند د دابھ یات نتخابای اااھکاندید 
ت نتخاباوزی در اپیراز پس د خوری کاروز 

  ینگونھ قسم میا
در قاای بھ خد، مجیدآن بر قرابردر من :ندرخو 

ف با تکیھ بر شرو میکنم د سوگند یال متعا
  نسانی خویش تعھدا
ن باھنگام و سالاحریم ار مینمایم کھ پاسد 

مبانی ان و یراسالمی ملت ب االنقی ااوردھستاد
  ،سالمی باشمری اجمھو
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 07  
مینی ان ابھ عنوده کھ ملت بھ ما سپرای را یعھود 

، کالتوایف م وظنجاو در اکنم اری پاسددل عا
  ا راقوتو مانت ا
ی عتالل و استقالابھ اره موو ھعایت نمایم ر 

پایبند دم بھ مرت خدماو ملت ق حفظ حقور و کشو
  نقانو، از باشم

و ا ھنوشتھو ا ھگفتھو در کنم ع فادساسی ا 
دم و مرر و آزادی کشول ستقال، ااھنظررھااظ

  رانھا آتأمین مصالح 
                                                                                     

  .شتھ باشمدامدنظر  
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  ارم تکرز ھابار و تکر 

 
 
 
 

                                                                  
  نتخاباتیی اادھستای یزربرنامھ ز مودآخو 

 
● چگونھ                                                     

  ؟م ترکیب کنیمھبا را مختلف تبلیغاتی ی اروشھ
 

ت در تبلیغا                                                 
  (اھنامھو روزیو ن، رادتلویزیو)پولیی اھسانھر
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ز را نیارد حجم تبلیغاتی موم تماان متاسفانھ نمیتو 
از کمک گرفتن ت و مقاال، اھبا مصاحبھ

  ران ونامھنگاروز
                                                                                 

  .دادمثالھم پوشش ا 
 

بھ ز ا نیاھسانھدر رمناسب ن شدح مطرای شما بر 
ز، ین نیااتامین ای بر. یددارین از ابیش ی چیز

  ست تازم اال
در پولی ت بھ تبلیغاد را منابع مالی ستااز بخشی  

. یدص دھختصات امطبوعان و تلویزیو، یوراد
  شتھدالبتھ توجھ ا
ایی نظیر وشھرنسبت بھ روش، ین اباشید کھ  

پخش اد، فرامستقیم بھ ر وطنامھ بھ دن فرستا
  کمتر... وعالمیھ ا
م نگا، ھقیقتررت دبھعبا. سته اشداری گذفدھ 

دی یار زا بھ جمعیت بسیاھسانھدر رتبلیغ 
  میکنید کھا سترسی پیدد
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شما ف دوه ھگردر نھا آصد درمشخص نیست چند  
؟ ند یا نھدھمیرای صال بھ شما ایا ، آستندھ
  منگاھین اابربن

منابع مالی ده از ستفاص اخصوی در تصمیمگیر 
روی پیش در نتخاباتی کھ ی ااھیژگیوباید د ستا
  یاھیژگیوید دار

مدنظر آن را سعت وخصوصا و نتخاباتی زه احو 
ین اکھ د کرش موامچنین نباید فرھ. شتھ باشیددا

  باط تباروش ار
غالبا باعث ، (نمخصوصا تلویزیو)ن ندگارایدھ 
روش ین اری اثرگذا. دمیشودی یاه زنگیزد ایجاا
  انچنددو قتی و

ا روشھیگر دریق از طشما م ست کھ پیاا           
اد فرابھ ، یکدنزار از یدی داروشھخصوصا 
  .باشده منتقل شد

 
                                                                                               

  ینترنتا 
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د یجان، اندگارایدھبا ط تباارجدید ی ااز روشھیکی  
باید رد ین مودر ا. ستاینترنت در اسایت وبیک 

  شتھداتوجھ 
اری برقردر نفعالی روش اینترنت یک اباشید کھ  

د در موجوت العااطین معنی کھ ابھ ، ستط اتباار
  مثال)آن 

، ندرونمین ندگااغ رایدھبھ سر( سایت شماوب 
. ندونھا براغ آباید بھ سرن ندگاایدھربلکھ 

  یداھخوز ین نیاابنابر
مثال )مختلف ی اده از روشھستفااشت کھ با دا 

. یددازبپرن تادسایت خووببھ معرفی ( اھسانھر
  روشین امزیت 

نید حجم ازینھ کمی میتوف ھست کھ با صراین ا 
عالقھمند منتقل اد فرابھ ت را العادی از اطیاز

  ینالی ، وکنید
ای برروش                                           
ص، خاف دوه ھبھ یک گردن، کرا سترسی پیدد

  .موثر نیست
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  مختلفی اروشھترکیب  

 
ی اھترکیب، از یط مختلفاشردر مختلف ی ادھستا 

با ط تبااری اربرقری اشھاز روتی ومتفا
  دهستفان اندگارایدھ

ملی کھ باید ح سطودر نتخاباتی ی اادھستا. میکنند 
، کنندار برقرط تباه ارندرایدھا نھبا میلیو

  برخیاز نند انمیتو
. کنندده ستفااجعھ خانھبھخانھ اا نظیر مرروشھ 
از ند با ترکیبی دھا ترجیح میدھین گونھ ستاا

  ده ازستفای ااروشھ
ت در مچنین تبلیغاس و ھستری در داھسانھر 

( نتلویزیوو یو رادخصوصا )پولی ی اھسانھر
  بھد را خوم پیا

ی ادھستا، یگرف دردر ط. منتقل کنندن بانشاطمخا 
در منابع مالی ر نقدآحتماال ، اکوچکو محلی 

  نداھنخور ختیاا
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ت تبلیغارج مخاه عھداز نند اشت کھ بتودا 
( بطکمی مخاه عدای رم تنھا بآن ھ)تلویزیونی 

  یندر امعموال . یندآبر
ایی روشھترکیب د از ست کھ ستاایط بھتر اشر 

درب نامھ بھ دن فرستا، جعھ خانھبھخانھامانند مر
  تکنیک، اھخانھ

. کندده ستفام اپیال نتقاای امثالھم بره و اقھو 
در ند امیتود ستا، کھ گفتھ شدر ونطماھمچنین ھ

  ،اروشھین ر اکنا
حتمالی ن اندگارایدھکند تا با د یجاا تلفنی یاھبانک 

. بسنجندم را پیااری ثرگذان امیزو بگیرند س تما
  انبا میز
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ی اھترکیبوت، متفااد فراد اتعدل و پون، ماز 
ن را ندگارایدھبا ط تباد اریجای ااز روشھامختلفی 

  بھان میتو
نند انمیتودی ستادو یچ ھکھ ری وطبھ د؛ بررکا 

لیل دمین ھبھ . شتھ باشندداقیقا مشابھ دی دعملکر
  ست کھ باید تا حدا
بھ ط مربوت العا، اطپیشینی امھگان در مکاا 

دآوری یگر گری دااھکاندیدن و ندگا، رایدھمنطقھ
  باد ستاو شوند 

نھا یک ده از آستفاا                                       
بھ م را پیال نتقاای امد بررآترکیبی کای تژاسترا

  .دبندر کا
 

                                                                                   
  تبلیغاتیت حی نوشتھجاارط 

 
ن ندگارایدھا بط تباد اریجای ااروشھبیشتر  

رت بھعباد و ستات بستگی بھ کیفیت نوشتھجا
  یگر بستگی بھ نقشد
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ستا راین در ا. ندم دارپیال نتقاد در استات بیااد 
ای تبلیغاتی شما باید تا حد ممکن برت نوشتھجا

  رچھ موثرترل ھنتقاا
ر ھتولید م نگادر ھ. باشنده حی شدارم طپیا 

ھ بیشتر شتھ باشید کد داباید بھ یاای نوشتھ
  نھ مطابقن آن را ندگارایدھ

ین ترتیب ابھ . نداند خواھقت خودنھ با و میل شما  
ید اردھقرن یشار اختیاای را در اشما باید نوشتھ

  بروهکھ عال
کمی ن ماو زباشد ده ساآن فھم د، خوم پیال نتقاا 

ر نوشتھ ، در ھین ترتیبابھ . دنھا بگیراز آ
  ستامھم ر تبلیغاتی بسیا

ده و جلب کررا ب طچھ سریعتر توجھ مخارھکھ  
. منتقل کنیدد را خوم پیا، لین فرصتدر او
  ،یگررت دبھعبا

ده و در باید ساد ستات بیاو ادتبلیغاتی ت نوشتھجا 
شما باید . شتھ باشدداجھی مھیج ل وعین حا

  دخود شخصیت نامز
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، نداو رای دھباید بھ ن ندگاا رایدھینکھ چررا و ا 
ر ھمچنین ھ. یدلدھنتقاانھا آبھ ن ستاداقالب یک 

  ییگرت دالعااط
صلی م اپیااز ید باید ارنھا میگذر آختیادر اکھ  

جلب ای مھ چند تکنیک بردر ادا. پشتیبانی کند
  ن وندگارایدھتوجھ 

                                                                           
  :یممیکنور مرم را سریع پیال نتقاا 

 
                                                                                                  

  حدان واعنو 
 

ل نتقان از امینام و اطشتن پیاه دانگاده ساای بر 
تنھا بھ ای ر نوشتھدر ھست ابھتر آن، سریع 

  عتشریح یک موضو
ند بھ ا میتویک نوشتھل، مثاای بر. یددازحد بپروا 

یا بھ ن یم گوناگوابا جرد نامزرد برخوه نحو
  دیقتصای ااھبرنامھ
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ین دوی ار ھما دازد، ابپرد قتصاح اصالای ابروی  
ن یک نوشتھ بیادر جھ نباید ویچ ھبھ ت موضوعا

  تشریحو 
ر شووبر، ین تکنیکای استثنا براتنھا . شوند 
ست کھ د اعمومی ستار شوویا برد نتخاباتی نامزا

  بھد نھا ستا آدر
، ین تکنیکدر ا. دازدمیپرد معرفی کلی نامز 

د را نامزن ندگارایدھست کھ این ابر ض فر
  ف،دو ھمیشناسند 

معرفی                                                      
  .ستامختلف ت موضوعارد موی وی در اھھیدگاد
 

ا باید کاندیدا ھعکس                                      
ن نشاری کام نجاابا کسی یا ف زدن حرل حارا در 

  .نددھ
 

مرتبط نیز ی اھسایر عکسده از ستفاامچنین ھ 
ا ھعکسع ین نواکھ ا چر؛ ستامناسبی روش 

  م توجھھند درقا
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حتی م را م پیاو ھبھ خوبی جلب کنند ه را ندرایدھ 
گر ل، امثار وطبھ. ندل دھنتقااا ھنوشتھاز سریعتر 

   یکعکس
ست یا ن ایک ساختمال دزدی از حادر نفر کھ  

ار داده نوشتھ تبلیغاتی شما قرد را روی تفنگ خو
  پاکت، روی ستا
ره باد درنامزی اھھیدگارد دمودر کھ ای نوشتھ 

ر از ھبیشتر د، شوپ جنایت چام و با جررزه مبا
  عکس یاع نو

و جلب میکند ن را ندگارایدھتوجھ ی، یگردنوشتھ  
پاکت دن کرز باای بررا نھا  آویکنجکا
  لبتھا. دنگیزابرمی

در مثال ا کاندیدی از خل پاکت باید تصویرداعکس  
بطھ بین عکس رابا پلیس باشد تا ف زدن حرل حا

  وپاکت روی 
زان در موآنشداعکس . دکامل شوآن، خل دا 

یا زش موع آموضورد مودر ند امیتوس کال
  بستھی ازھھعکس مغا
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د و قتصارد امون در خیاباد در افرایی ایا گده شد 
د بھ یا. مد باشدرآکات، ین موضوعام در اپیال نتقاا

  شتھ باشید کھدا
را نھا ل آقبادر لعمل شما ایر باید عکسوین تصاا 

م مچنین تماھ. ندزسادر ب متباطن مخاذھبھ 
  ه وا باید سیاھعکس

                                                                                                 
  ،سفید باشند 

 
یچ و ھترند انگرر نگی بسیای راھعکسا یرز   

ی اھنسبت بھ عکسم پیال نتقادر اضافی اتاثیر 
  .ندارسفید نده و سیا

 
                                                                                                  

  اھتیتر 
 

بھ وع شر، اھعکسن یداز دبعد ن ندگارایدھ 
م پیام تما. دند کراھنوشتھ خوی اھتیترن نداخو
  ازباید ، نظرردمو
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ی در یگردر مطلب ھ. ا قابلفھم باشدھریق تیترط 
ا ھتشریح تیترو نوشتھ فقط باید بھ توضیح 

  اھمعموال تیتر. دازدبپر
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ب طمخاو از مشخص میکنند ان را فقط عنو 
م آن را ند تا پیاابخورا مھ متن ھتا رود میر نتظاا

  لی بھتر، وبفھمد
مانند ھایی اریھگذانبا عنورا ا ھست کھ تیترا 

زیز« کھ عه ندرایدھمن« یا »ی اھ»برنامھ
  ییچ چیزه ھگوکنندزبا

                                                                                    
  .یدھندر د، ھنیستند 
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نوشتن یک م نگاه در ھشداری نشانھگذت نکا 
، یگرت دالعاع اطر نوھندگینامھ یا زبرنامھ یا 

  ن دادننشاای بر
اف گرراپای بھ جا، متناز میت یک قسمت اھ 

اری و نشانھگذآن را ست کھ ابھتر دن آن، کر
  ینا. کنیداری گذرهشما

 ۵ل مثاای ند برابده ننداکھ خود باعث میشور کا 
یا د دارد جود وین نامزاز اپشتیبانی ای لیل برد

  ایشما برد نامز
ار داده قرد برنامھ خور را در  کا۶دی قتصار اموا 
ا نیز ھند شامل تیتراوا میتاریھگذرهین شماا. ستا

  لی، وباشد
عملی ر کلماتی کھ بااز ست اا بھتر ھتیتردر  

جنایت م و با جررزه مانند مباد؛ شوده ستفا، انددار
  یطاشرد یا بھبو

                                                                                               
  .دیقتصاا 
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  باشیدص خا 

 
، یدارندن را نجامشاان اایی کھ تولھقوون دادن بد 

ت مشکالای ایی بررھکاراھئھ دن در ارابوص خا
  ربسیادم، مر

نینی اقوا از تی نظیر »کاندیدراعبا. داردمیت اھ 
ین معنی نیست کھ ا« بھ ...کھد  کرداھپشتیبانی خو

  نین حتمااین قوا
شتھ اگذا جرابھ و سید رند اھبھ تصویب خو 

ا و توجھ کاندیده ندندھلی نشا، وند شداھخو
  ینی وی در اجھتگیر

                                                                                               
  .ستارد امو 

 
                                                                                                    

  زیجاا 
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د یازم ھحتی کم د، تبلیغاتی ستات نوشتھجادر  
در ید بگویید اھکھ میخوی را رچیزھ! ستا

  نبیات ترین جمالهکوتا
ن ندگارایدھشتھ باشید کھ دار طبھ خا. کنید 

ر ین کاا ایر، زنداند خواھنخورا والنی ی طاھمتن
  نھاآنچھ از آبیشتر 

ین ابھ . ستابر نما، زندارقت بگذوحاضرند  
نند اعزیز« میتوه ندرایدھتی مانند »راعبا، ترتیب

  فا حذھنوشتھاز 
آن قتی ونند دامید خون ندگاا رایدھیرز. شوند 

نھا آبش نیز طمخاه سیدن رستشادنوشتھ بھ 
  رات،ین عباا. ستندھ

                                                                          
  .ستندوری ھغیرضرو ضافی ا 

 
                                                                                               

  یجن راباز 
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ی شنو روگی دکنید کھ بھ ساده ستفاابانی از ز 
ینکھ ا. دل دھنتقااب طبھ مخارا شما ر منظو
  تبا کلمان را ندگارایدھ

ست ل درنتقااز اید اردھقلمبھ سلمبھ تحتتاثیر قر 
شما ، نتخاباتیاقابت ریک در . مھمتر نیستم پیا
  درقت کافی ونھ 

و ید ر دارختیاا                                           
ن ندگا رایدھزشموآیفھ شماست کھ بھ وظنھ 
  .یددازبپر
 

                                                                                   
  کنیدری پافشام پیاروی  

 
ع توجھ بھ موضوون بدد، ستای اھنوشتھم تما 

. باشدد صلی ستام اپیای باید بر مبنا، بحثرد مو
  ست کھامھم ر بسیا

حتی د ستا. دشون ا بیاھرباو ا رھبام، یک پیا 
رات و عبااز ایش ھنوشتھم تمادر ست اممکن 

  یکسانیی ارھشعا
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ده ستفاا                                                     
  .دنگیزابرن ندگای را در رایدھبیشتره نگیزاکند تا 

 
 

ار باشد کھ چھ مقده باید مشخص شدوه بھعال 
. ستز انیاردمور مکاھچند نفر ل و پون، ماز

  تامین مالیه ضمنا نحو
نھایی م کھ گام ین گادر ا. باشدم نیز باید معلود ستا 
ن یگر متخصصاد و دمدیر ستاا، نقش کاندید، ستا

  درسیاسی کھ 
سی ربررد مورا میشوند ر بھ کال مشغود ستا 

ران مکاب ھجذی اوه راھھبھعال. یمدھمیار قر
  زشموو آلب داوط

. د گرفتاھخوار لھ مدنظر قرین مرحدر انھا نیز آ 
رد مودر بحث ، نتخاباتیاشتن یک تقویم دا
  ر،موی امانبندز

آن تامین مالی ه نحود و جھ ستادبو                    
نظر گرفتھ در نھایت در ست کھ اردی امواز نیز 
  .د شداھخو
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  انقش کاندید 

 
ا کاندیدد سیاسی خود ر ستاد در ھمھمترین فر 
مانی زنیز د ر ستاھشمندترین منبع و ارزست ا
  ا درست کھ کاندیدا
ر درا ھقت د ویا ستاا گر کاندیدا. اردمیگذر ختیاا 

. دد بواھنخوان قابلجبران یچ عنوھند بھ دھ
  نقشدرک ین ابنابر

ر بسیان مااز زبھینھ ده ستفاامیت ا و اھکاندید 
؛ ستده اسار بسیاا نقش کاندید.ستاساسی ا

  وا ھسمامردر شرکت 

www.takbook.com



 

 750 

د و موثرترین عضو ستا. دممرای بره نگیزد ایجاا 
ای بررا ند منابع مالی این کسی کھ میتومھمتر

  کندب جذد ستا
مالی ن حامیان و ندگارایدھ. ستا اکاندیدد خو 
م پیاو میکنند ت مالقاا حتمالی کھ شخصا با کاندیدا

  میشنونداو را 
بھ و ند ھبدوی رای کھ بھ ل دارد حتماابیشتر  

از نتخاباتی عموما ی اادھنامز. کمک کنندد او ستا
  یگردر ینکھ کناا
و حی کنند ارد را طستای ایھتژاسترن اتیمشااد فرا 

، کنندار یدن دعالقھشارد مواران رفداز طبا برخی 
  تلذ

قت نیست ف وتالاجز ی چیزر ین کااما ا. میبرند 
ب ین کتاای ابتددر ا. دمنجر بھ شکست میشوو 

  شد کھد پیشنھا
تژیک استری ایزرشما یک جلسھ برنامھد ستا 

در باید ا ست کھ کاندیداضح وا. کندار سمی برگزر
  ین جلسھ شرکتا
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ی لیھ نقش موثری اوایھتژاستراتعیین و در کند  
باید وی تعیین شد ی تژاستراقتی کھ و. شتھ باشددا
  بھد را ستار موا

در بر شرکت رد و بسپاان یگرد و دمدیر ستا        
ی بیشترن ندگارایدھند اا تمرکز کند تا بتوھسمامر
  .کندب جذرا 
 

                                                                                  
  نتخاباتید انقش مدیر ستا 

 
یکی . ستد استا، اداره نتخاباتید انقش مدیر ستا 

ست کھ این امطلوبی د ر ستاھلیھ ل اوصواز ا
  باید بھ مدیرا کاندید

ن میناطاین ا. شتھ باشدداکامل ن میناد اطستا 
د ی کھ ستاھکوتات مددر ست کھ ی امھمترین چیز

  ستر ابھ کال مشغو
ا گفت کھ کاندیدان میتو. شتھ باشدد داجووباید  

شتن یک ای دابر. ستآن امغز ، مدیرد و قلب ستا
  مب ھخود ستا
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ما ، اشتھ باشنددایی رآباید کاا م کاندیدو ھمدیر  
یش پر بسیا.ستوت ام کامال متفادو از ھین انقش 

  ید کھآمی
ن شادخون را شادند ستااھنتخاباتی بخوی اادھنامز 

بھ مدیریت را یا کسی ر مین منظوھبھ . کننداداره 
  بمنصود ستا

میکنند کھ کامال ب نتخارا اینکھ کسی انمیکنند یا  
نھا ، آحالتدو ر در ھ. باشدن شادخول تحتکنتر

  نداھخور مجبو
ایی ھمتصمیذ تخاف اصردی را یان زمازکھ د بو 

در . میشدده سپری یگرد دنمایند کھ باید بھ فر
  یادھین حالت نامزا
در شرکت ن ماھکھ د صلی خور اکااز نتخاباتی ا 

مالی ن حامیان و ندگارایدھست کھ اایی ھسمامر
  رحضودر آن 

باید مطمئن د یک مدیر ستا. میمانندز با، نددار 
ست ه احی شدارری طوا طباشد کھ برنامھ کاندید

  نمازیشترین کھ ب
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ار قرر وی ختیان در اندگارایدھبا ت مالقاای بررا  
، اھسانھربا ط تباارا باید دھستاان مدیر. ددھمی

  ،مسائل مالی
مسائل ن و ندگارایدھبا ط تباارمختلف ی اروشھ 

رج از آن، برنامھ یا خاب چورچادر کھ ی یگرد
  راید آپیش می

مرتب کنند یا بر                                          
رت نظا، سانندرمیم نجاابھ ر را مواین اکسانی کھ 

  .کنند
 

                                                                                
  دنتخاباتی ستاامتخصصین  

 
ای ند براتجربھ میتوی، یگررد در موھمانند  

رچھ ھ. باشدارزش پر ر نتخاباتی بسیای اادھستا
  تجربھد کھ یک فر

ی فضاو نتخاباتی ی اادھبا ستار کای از بیشتر 
ب چورچا، در شتھ باشدری دار کشوھسیاسی 

  بھترد، خوی اھناییاتو
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و گرفتن وره مشا. دد کراھتر عمل خوهسنجیدو  
حل مختلف اکسانی کھ مرری مکادن از ھبرد سو

  د،فعالیت یک ستا
قبال ، را ندارفتھگار قرره شارد اموب ین کتادر اکھ  

مفید ر بسیاد ستاا و کاندیدای بر، باشدده تجربھ کر
  .سته افاید

نما ب راھین کتادر اایی کھ ھھیداگر اکھ حتی ا چر 
م ز ھبا، شوندا جرب درک و اخو، سته امدآ

  یندن اتجربھ کر
چیز ل فعاو قعی د واند یک ستادر روا ھھیدا 

ھ یک سیاسی با تھیاب حزاین ابنابر. ستی ایگرد
  انمدیراز فھرست 

ر مختلف حضوی ادھستادر کھ ای باسابقھ 
ر در کاای کسانی کھ براز مچنین و ھند اشتھدا

  ،ستندھمناسب د ستا
. گی کنندرکمک بزد خوی ااھنند بھ کاندیدامیتو 

ر در فرصت کاب حزاد فراباید بھ اب حزامچنین ھ
  ندھبدرا ا دھستا
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شتھ ی دارگی بیشتدمای آبعدی ادھستاای تا بر 
تبدیل ای کوشا بردی ستال کھ یک فعاا چر. باشند

  بھ یک مدیرن شد
                                                                        

  .شتداد اھپیش نخودی در یاد راه زستا 
 

از خاصی ی اھجنبھدر ستند کھ ھمعموال کسانی  
ای  بر.نددھاکرا نتخاباتی تخصص پیدی اادھستا
  تتحقیقام نجال امثا

ز ست کھ نیازھای احو، سیاسیی اھنظرسنجیو  
ن المکااباید حتید ستادی دارد و یازبھ تجربھ 

  یناز اکھ را کسانی 
ه، متحدتیاالدر ا. کندام ستخد، اندردارتجربھ برخو 

اد فرری از ابسیاه و تخصصی شدت سیاست بھ شد
  مینھدر ز

و تلویزیونی ، ییویت رادتبلیغا، سیاسیت تبلیغا 
تخصص ن ندگارایدھحتی تھیھ لیست و پستی 

  بھ. نددھاکسب کر
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ین ی اباالی ادھستمزد دجوومین جھت حتی با ھ 

بھ صرفھ ند انھا میتوآبا ری مکان، ھشناسارکا
  فتالا از ایرزباشد 

کھ )قت و                                                   
  .میکندی جلوگیر( ستد ایی یک ستادارامھمترین 

 
ست کھ این د انظر گرفتھ شودر کھ باید ای نکتھ 

اد فردی، ار ستای ھاھفعالیتوع شرم نگادر ھ
  راهبر سر ری بسیا

متخصص ز، تصویر سان مچوھین وبا عناا کاندید 
سبز میشوند کھ عموما کم ه غیرو سیاسی ر موا

  وستند ھتجربھ 
مچنین ھ. دبگیرار نھا قرآنباید تحتتاثیر ا کاندید 

نشناسی رواکھ بر تحلیل زان تصویرساری از بسیا
  یان ندگارایدھ
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عمال ، ا تاکید میکننداھکاندیدن پوشیدس لباه نحو 
ین ابا ری مکاھ. ضافھ نمیکنندد ابھ ستای چیز

  قتف وتالاد افرا
ند کھ ارعالقھ ندن شناسارکااز ستھ دین ا. ستا 

ی امھپیال سان و ارندگارایدھبا ط تباای اربر
  نھاآبھ ه متقاعدکنند

ل نبادتنبلی کھ ی ادھنامزو ند اربگذژی نرو اقت و 
اد فراین ل انبادند نیز بھ دمیانبر میگرراه 

  باری مکاھ. فتندامی
ین ا                                                           

  .اردبر ندای در قت نتیجھل و وپوف تالاجز اد فرا
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ان در ندیشمندری از ابنا بھ گفتھ بسیاوز، مرابشر  
، ینترنت، اتم، امختلفی مانند عصر فضار عصاا
  سرعت، نتیکژ
و مھمترین از ما یکی اندگی میکند ه زغیرو  

آن با اد فرامھ  ً ھنھا کھ تقریباآترین ارتاثیرگذ
  سایلوند ر دارکاوسر

                                                                                        
  .ستاجمعیتی ط تباار 

                                                                         
  تنتخابادر امد موفقیت رآکای اروشھ 
ت العااطی بھتر عصر ترسانھ یا بھ عبارعصر  

ص خام و ب عاطباشد کھ مخای شاید تنھا عصر
  ونمیشناسد 

شما . ستدن آن اگیر بوافراش یژگیومھمترین  
نید یک اا نیز میتوھستاروترین دهفتادر دوراحتی 

  کوچکی یوراد

www.takbook.com



 

 759 

کنید کھ ا پیدرا                                         
نیا مطلع ت دفاقاتو اا ادھخدآن از رریق اد از طفرا

  .میشوند
                                                                                                             

 -  
ند دارگفتن ای مھ کسانی کھ حرفی بروزه ھمرا 

سانھ از رند رمجبو... ند یاوش دارفرای کاالیی بر
  ایر، زکنندده ستفاا
یا م یک لحظھ پیادر ند است کھ میتوی ااربزاتنھا  

ین ابنابر. نیا پخش کنددسرتاسر را در خبر 
  ت درتبلیغا

بھ دارد و مھمی ر نقش بسیااد فرزی امتقاعدسا 
ی ااریھد سرمایھگذھست کھ ما شاالیل دمین ھ

  مینھدر زنگی ھفر
ت لیوا. ستیماد ھفرزی امتقاعدسات و تبلیغا 

جتماعی« تبلیغ اشناسی روان»ب کتان در نسوارو
  چنین تعریفرا 
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یا ه عقید، منظم کاالر نتشاو ایج و»تر: میکند 
تبلیغ در ملی اما چھ عوا« صخای اھنظریھ

  ملیایا چھ عو؟ خیلندد
د؟ میشوت باعث تأثیر بیشتر تبلیغا                

زه ین حورا در امتغیر ر جتماعی چھاان امتفکر
  .نددھاشناسایی کر

 
د میالاز پیش ل  سا003(: بلغم)ن سامرپیا. 1 

جتماعی اشناسی رواننخستین ، سطو، ارمسیح
  :چنین نوشتن، جھا

ور باان یگراز دتر نسادان را آنیکمرر »ما گفتا 
نظر شما از کنید شخصی کھ ض « فر.میکنیم

  وشایستھ ان چند
کمک ای برو ند زمیرا خانھ شما در صالح نیست  

،  میکندلپوی خیریھ تقاضای اھبھ موسسھدن کر
  دین فراشما بھ 

صد درد کھ دھمین ا نشاھسیربر؟ کمک میکنید 
ی یطی تقاضااچنین شراد در فراز اباالیی 

  ه را ردکمککنند
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ن، را دارای سامرپیاد فرا آن یرز. میکنند 
خوشنامی د گر فراما ا. ننددانمیزم صالحیت ال

  رگیشسفید یا بزل رمثا
یا ، و نیددامید عتمارد امودی فروی را کھ ، محلھ 

ل حتماابکند بھ را ین تقاضا ن امحبوبتار شکاورز
  یتقاضاد یاز
ا ھقابلیتد را دارای فرا آن یرزنمیکنید وی را رد  

و شخصی ، نگیھفر، جتماعیی ااھصالحیتو 
  زمینی الدلبتھ ا
ی اھیژگین وسامرپیاای بران میتو. نیددامی 

و محبوبیت ی، رھاظضعیت مناسب ومثل ی یگرد
  کھرا تخصص 

                                                         
ند دارنقش م پیان قع شدوامؤثر در مگی ھ 

  .دبرشمر
 

ان ین قسمت میتودر ا(: تبلیغای محتو)م پیا. 2 
کھ ما فقط بھ د سی کرربررا مختلفی ت موضوعا

  م وثر تقددو ابھ 
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م کنید فاصلھ بین پیاض فر. یمدازتاخر میپر 
و از کم باشد ای ب کاندیدم پیاو لف ای ادکاندی

  مسویی فاصلھ پیا
ین ، در اباشدد یان زباطیابی مخاارزبا ای ب کاندید 

م یعنی پیا. دیم بواھخوم ثر تقداد ھشارت صو
  لفای اکاندید

                                                                                      
  .دد بواھمؤثر خو 

 
م پیاو لف ای اکاندیدم گر فاصلھ بین پیااما ا 

با ای ب کاندیدم فاصلھ پیاو باشد د یاای ب زکاندید
  کمن باطیابی مخاارز

م دوم یعنی پیا، یدآمید جووثر تاخر بھ ، اباشد 
مثالی ح رطبا ع را ین موضوا. دد بواھموثرتر خو

  .تر میکنمسملمو
یی بالفاصلھ بعد ادیدکان، نتخاباتیت اتبلیغادر گر ا 

یخ رتا تاو نی کند ایگر سخنرای دکاندیداز 
  چندز نوت ھنتخاباا
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ان سخنروزی پیرل حتما، اباشده باقی ماندروی  
گر اما ا( مثر تقدا)ست ابیشتر ت نتخابااول در ا

  بالفاصلھت نتخاباا
دو بین د و شواربرگزدوم نی اسخنراز پس           
د اھخووز پیرن دوم انی فاصلھ بیفتد سخنراسخنر

  (ثر تاخرا. )شد
ان دو میتورد ین مودر ا. مئھ پیاارامینھ ز. 3 

سانھ م و رئھ پیان اراماز: دسی کرربررا عامل 
  م درپیاده ستفارد امو

سعی ن معموالً تبلیغکنندگام، ئھ پیان ارامارد زمو 
اد کنند کھ بیشترین تعدب نتخارا اایی نھمازمیکنند 

  نندابتواد فرا
از قبل ر، خبااز امثالً قبل ؛ یافت کنندم را دراپی 

رد مودر . سینماییی اھفیلمو شی ت ورزمسابقا
  ایکھ برای سانھر
جتماعی ن اشناساد روانمیشوده ستفات اتبلیغا 

ده سات تبلیغاای نھا معتقدند برآ. نددارچند توصیھ 
  تمدهکوتاو 
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سانھ رین ا ایرزست ن اسانھ تلویزیوربھترین  

، تصویرت، مل مختلفی مثل صواعون از مزماھ
  حرکتو نگ ر
ه و پیچیدی امھپیال نتقاای ابر. میکندده ستفاا 

مؤثر ت مجالو ا ھنامھدر روزگھی پ آچا، مفصل
  اھمپیاای برو ست ا

ده و سات تبلیغا                                       
ی بیشتراری یو تاثیرگذده از رادستفااگیر نیز افر

  .دارد
 

مھ ھست کھ ابیعی ط(: گیرمپیا)ب طمخا. 4 
م ھمشابھ ن ندگادھنظرن و نندگااخون، شنوندگا

  دممراز نباشند بعضی 
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د ن دارمکاد و امتقاعد کران میتواری شودبا را  
لپذیر باشد و دشخصی جالب ای پیامی کھ برع نو
  ییگرای دبر

یا م پیان پذیرفتھ شددر یگر ما رت دنباشد بھ عبا 
شاید . ستیمھنی اوافردی فری اوتھد تفاھتبلیغ شا

  ین مسالھانستن دا
متقاعد اد در فراجالب باشد کھ شخصیت ن یتاابر 

از مثالً یکی . یفا میکندانقش مھمی ن شدنشا
  شخصیتیی اھمتغیر

شخص ن با قابلیت متقاعد شدم نگی تماھماھکھ با  
د را کھ خودی فر. ستانفس ت عزط دارد، تباار
  دستکم میگیرد

                  
ار قره تر تحت تأثیر پیامی متقاعدکنندنساآ 

. داردنظر بلند د خوره بادرکھ دی تا فرد میگیر
  بھ نظرل ین کامال معقوا
عالقھمند نباشد دش ھ بھ خوکدی فرا یرز. سدرمی 

در . قائل نیستش عقایدای م بردی ھیاارزش ز
  دیگر عقاانتیجھ 

www.takbook.com



 

 766 

ست خیلی بیمیل اممکن د شوه لبیدرزه طبھ مبااو  
دارای شخصی کھ ض عودر . دنباشد کھ تسلیم شو

  نفست عز
ه کند کھ مخالف عقیدش گر بھ پیامی گواباالست  

د را وخه یا عقیدآکھ د حتی نمیپذیرراست بھ او
  د یادھتغییر 

                                                                     
  .باشدار ستود اپیشین خوه بر عقیدن مچناھ 

 
 
 
 

                                                                   
  اراھشوت نتخابادر اموفقیت ی ارھکاراه  
ا راھشوت نتخاباالملل نیز این سیاسی بم نظادر  

می ح سی مطراموکری دیژگیھااز ویکی ان بعنو
  باشد کھ حاکمیت
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ا در چر. اه داردمرھبھ ی مدیریت شھردم رادر مر 
نیت قلبی آن صل ؟ اشرکت می کنیمت نتخاباا

  است کھ بھدھنامز
کھ ادی فرالی تمامی و. دمی شوط نھا مربود آخو 

ر ھااظ.  می شونداکاندیدرا شودر عضویت ای بر
  ند کھدارمی 

ین در اخدمت بیشتر ی و شھرت فع مشکالای ربر 
دفی کھ ه و ھنگیزار ھبا ، ندده اقابت شرکت کرر

  بھورود باشد 
ه ندزنتخاباتی نتایجی سااقابت ر                      

فعالیتش ه و جایگاازه ندار کس بھ دارد و ھ
  .کند-شت میدابر
 

را صلی بھ شوی اعضاان اوبھ عنود محدادی تعد 
درب پشت در یگر دکثریتی و امی شوند وارد 

  ا متوقفراھشو
تقسیم می شوند وه م بھ چند گرھنھا ، آمی شوند 
وار میده ایندآند بھ آورده اقابل قبولی رأی نھا کھ آ

  و ازمی شوند 
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شتھ دم دابین مررا در نسبتا خوبی ه ینکھ جایگاا 
نھایی کھ کمترین آو ستند ھضی ودی راند تا حدا

  نداشتھ آراء را دا
ه جایگااز نھا آیابی ارزمتوجھ می شوند کھ  
در باید و ست ده اصحیح نبون شادجتماعی خوا

  بیند در خود عملکر
                                                                                     

  .تجدید نظر کننددم مر 
 

نتیجھ از سی ا درر کاندید ھرتر صودر ھ 
ر ھمثبت ت نکااز یکی . دمی گیرت نتخاباا
  بھع جون رنتخاباتی چوا
د یجادر اا سعی دھنامز، ستدم اعامھ مرر فکاا 

و جامعھ می کنند ر قشام ایکتر با تمادی نزطتباار
  کھ تارا کسانی 

نمی ه یددلی وند دندگی می کرن زشارکناوز در یرد 
نھا آبا و می شوند ه یددت نتخابا، در اشدند

  .دمی شوت معاشر
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ست کھ ت انتخاباورد استادمھمترین از ین یکی ا 
ه و یددا راھشودر عضویت ن توسط متقاضیادم مر

  میب بھ حسا
ست کھ دم داری امری اھنشانھ از ین یکی و ایند آ 

می داده میت ان اھندوشھره یدگاات و دبھ نظر
  نقش تعیند و شو

                                                                  
  .ی داردسرنوشت مدیریت شھره ای درکنند 

 
                                                                          

  :بیشتر آراء کسب در مل موثر اعو 
 

دی سابقھ فرآراء کسب در مل مھم اعواز یکی  
و چھ سمت در گذشتھ در عنی ی. ا می باشددھنامز

  درمسئولیتی 
ر چقددم ش با مرطتباو ارست ده اجامعھ خدمت کر 

ت نتخابادر امل مھم اعواز ین یکی است ده ابو
  ینار چھ ھست ا
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شتھ رد دابرخوی بیشتراد فرابا و مسئولیت مھم  
بھ ان ندوشھرب آراء جذی در تردیازباشد تاثیر 

  شتداد اھخواه مرھ
و نھ زالسوو دمنطقی ردی نھم برخوآ                  

دم ضایت مرای رند براوخددر راه قانونمند کھ 
  .دشوم نجاا
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د شوار داده نظر قررد مین عاملی کھ باید مودو 
ر فکار ار چقدھاست کھ دھنامزه یدگا در وفکاا

  توسطه ئھ شدارا
دم آن مردات عتقاالبین با داوط                      

ب آراء جذی در باشد نقش بیشتراه مرھمنطقھ 
  .شتداد اھخو
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ا اھکاندیدر فکاو اسابقھ از سومین عاملی کھ بعد  
د برم بیشتر نارای کسب ای بران از آن می تو

  ادیفرو اا وھنیر
نتخاباتی فعالیت می د ایک نامزای ستند کھ برھ 

در سابقھ ش خوو معتمد و شاخص اد فر، اکنند
  ونتخاباتی ی اادھستا

ب آراء جذه ای در یژومی نقش دمرط تباارفاتر د 
از با توجھ بھ شناختی کھ ان ندوشھر.نددم دارمر

  ند بھدارنھا آ
 میو رأی می کنند ه نھانگاآحمایت رد مود نامز 

دی و ستای اوھنیرب نتخادر اند پس باید دھ
  دییازقت دئی اجرا

                                                                                                   
  .دکر 

 
از یگر دموثر باید بھ یکی ی اوھنیرب نتخااز ابعد  

د ست کھ بایت اتبلیغاد و آن کرره شاامل مھم اعو
  با مدیریت
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رت تجات در نقش تبلیغاوزه مرد اشوم نجاابھینھ  
گر و است اجامعھ بر جستھ درجتماعی ر اموو ا

  صحیحت تبلیغا
و ا رھنباات در اتولیدو ا ھنباشد بھترین کاال 

م ت ھنتخاباا. می ماندی مشترون بدت خانجارکا
  جتماعیاقابت رنوعی 

بھ د را خوی نمندیھاانند توابتواد فراست باید ا 
و تر عمل کند ی ر کس قوو ھعرضھ نمایند دم مر

  دخودم مردر دل 
رأی کسب ی در بیشترد عتمااز اد ی دھجارا  

تمامی از ین بعد ابنابر. دد بواھخوردار برخو
  تتبلیعاه کر شدذمل اعو

یگر دباید متناسب با                                    
م نجاد ار نامز ھمثبتط سانی نقاع رالای اطقبا برر

  .دشو
 

از نتخاباتی بعد ای اایی کھ یک کاندیدم ھتمامی گا 
و سانی ع رالی اطستادارد در رابر می م ثبت نا
  وست ت اتبلیغا
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ست باید انتخاباتی یک حرکت علمی اقابت ن رچو 
ین و در اباشد ن مکاو مدیریت ت تشکیالدارای 

  ست کھاستا را
ی ستھ مرکز ھتشکیلن و مکاب نتخام الین قداو 

ستھ ھ. ستی اگیرروز رأی تا ی یزربرنامھ ای بر
  دیا ستای مرکز

قلبی بھ یک د عتقااکھ ادی فراز اعموماً ی مرکز 
ن مازکسانی کھ . دند تشکیل می شود دارنامز

  قتم وتمات نتخاباا
می د ستاد در خوای موفقیت کاندیدای برد را خو 

ر فکای و انمندابھ تود عتقاابا اد فراین انند راگذ
  نظررد مود نامز

تا . با تجربھ باشندو نیز صاحب نظر ن شادباید خو 
و می دمرط تباارفاتر و دا دھستاای نند برابتو

  اریبرگز
                                                      

سطح شھر برنامھ ت در جلساو ا ھنی اسخنر 
  .نمایندی یزر
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نمند نسبت بھ اتوی اوھنیرب با جذی مرکزد ستا 
ت محالدر می دمرط تباارفاتر و دا د ھتشکیل ستا

  باو ق طمناو 
توجھ بھ                                                

می ام قداسطح شھر ت محالو ا ن ھمیت خیابااھ
  .کند
 

یت ادھمختلفی جھت ی اھکمیتھ ی مرکزد ستادر  
ند اھ بتوک. یدآمی د بوجوان ندومختلف شھرر قشاا
  زار وباف صناا
را در نشجویی ت داتشکالو می دمری اھنجمن ا 

ین کمیتھ ا. ی نمایندھماندزمختلف سای اھکمیتھ 
  رقشااز اا ھ
سابقھ اف و در اھفکااشنایی با ای آمختلف بر 

رت یک بھ صودنزاز می نمایند تا ت عوا دکاندید
  ادھمستقیم با نامز

ه شدن داده اگذشتھ نشت نتخابادر اشنا شوند آ 
بر ی تأثیر بیشتری رو در رو اھست کھ نشست ا

  ب آراءجذ
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ان ندوشھر                                                  
  .ستاشتھ داندیشھ اصاحب و نمند اتواد فرای ابر
 

کمیتھ ی و مرکزد مھم ستای ارھکااز یگر دیکی  
ار مل تأثیر گزاشناسائی عوآن، یر مجموعھ ی زاھ
  رقشار اد
کثر اجامعھ ما ز در نوھ. مختلف جامعھ می باشد 

ه نگا، می کنندوی پیرد برجستھ خواد فردم از امر
  می کنند کھ

کسانی . نددھمی رأی نھا بھ چھ کسی ی آاھگترربز 
لیل دمین ھبھ و ستند ان ھندوشھردعتمارد اکھ مو

  ست کھ بایدا
سایی شنادرنتخاباتی سعی د ایک نامز                

صاحب اد فراین د اعتمااجلب ط و تبااری اربرقرو 
  .کندذ نفو

 
اد در فراین ای ھماندزباید بھ سای مرکزد ستا 

ً  خصوصا. کندام قددم امختلف مری اھقشر
  اھقومیت ن گارشناسائی بز
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تشکیل جلسھ با . آراء داردکسب درنقش مھمی  
رأی نھا د آعتمااجلب رت صودر ند انھا می توآ

  راوجھی قابل ت
نسبت بھ ی ا نقش موثرترھقومیت . آوردبدست  

ت نتخابادر اسیاسی و جتماعی ت اسایر تشکال
  بعد. نددارا راھشو

ئمھ اری اتأثیر گذان از ا می توھمیت قومیت از اھ 
بین در کھ د برم مساجد ناء مناایئت ت و ھجماعا

  هجایگادم از مر
 رمودی در ایااد زفرو اند رداربرخوه ای یژو 

ان می کنند می توال نھا سواز آجتماعی و ابی ھمذ
  درنھا آبا نشست با 

د خوی ای ھنمندامعرفی توو سانی ع رالاط 
قابل توجھ . نھا کمک گرفتدم از آخدمت بھ مردر

  ادر چھ تعدھست ا
سطح شھر بیشتر باشد در می دمرط تباارفاتر د 

ر فکادر اا دھشناسائی نامزی در تأثیر بیشتر
  شتداد اھجامعھ خو
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مل اعواز لی یکی و                                        
می د ستان مکای، مرکزدتشکیل ستااز مھم بعد 

  .باشد
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انی مستقر خیابی در مرکزد قت کنیم ستادباید  

می ب مھم شھر محسون خیاباان کھ بعنود شو
  انندوشھرد و شو

ا یا دھسایر ستاو ند دارمد و آفت دی در آن ریاز 
ی ازه ھمغاو ین شھر دمیااف ردر اطمی دفاتر مرد

  کھرگ بز
د ئی کرابخوبی پذیران ندوشھران در ان از بتو 

ردار موقعیت مناسبی برخوو از شتھ باشند ار داقر
  ازبعد . باشند
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ب مل جذاعواز ا یکی دھستاای برن مکاب نتخاا 
و ا دھعکس نامزن، نااخصوصا جوان وندوشھر

  نسیوراکود
بیت اجذدارای ست کھ باید انتخاباتی ی اادھستا 

ی عکسھاع نوویبایی ا زیرز. قابل قبولی باشند
  نیروانتخاباتی تأثیر ا
د ند پس بایه داربینندب جذر و فکااقابل توجھی بر  

نسبت ، نرمندن ھبا عکاسارت با مشوا یک کاندید
  بھ گرفتن

ادی در فراچھ بسا .نمایدام قدی انری ھاھعکس  
ه ین شیواری از اتاثیر گذرای گذشتھ ت نتخاباا

  دممراز تبلیغاتی 
                                                                                                 

  .نداگرفتھ  
 

نتخاباتی ی اارھشعا، نتخاباتیی اعکسھار کنادر  
. ان داردندوشھرب آراء جذدر نقش مھمی 

  ایخصوصا بر
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و ا رھشعاع نوان جوده و تحصیل کری اھقشر 
یک . می باشدا یداکاندی نمندانشانگر تواف داھ

  درنتخاباتی د انامز
شنایی ان آایش میزھستھ اخواف و داھتعریف  

ه مرت روز مشکالو نج درد و ربا د را خو
  میح مطران ندوشھر

و ا ھستھ انتخاباتی بھ خوی اارھشعار ر چقدھ. کند 
بیشتر دم مردر دل یک تر باشد دجامعھ نزی ازھنیا

  ومی نشیند 
ی بھ ھنگا. می نمایدب جذد بھ خودم را مر 

ع نوه نشانگر جایگات نتخاباوز در اپیری ادھنامز
  ب آراءجذدر ا رھشعا

ه ینددر آینکھ ای از اجد. می باشددم مرده تو 
ا باید رھشعاع ین نوابنابر؟بشوند یا نشونداء جرا

  صاحبرت با مشو
                                                                    

  .ددگرب نتخااسیاسی و جتماعی ان انظر 
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ندگینامھ زا باید دھنامزاف دو اھا رھشعار کنادر  
سیاسی و جتماعی ی ااھفعالیت اه مرھنھا نیز بھ آ
  .دشوآورده نھا آ
ئی اجرابق انھا با سوآندیشھ ر و افکار اکنادر تا  

ان ندوشھرآراء کسب ه ای در کھ نقش تعیین کنند
  .شنا شوند دارد،آ

ئی نیز اجرابق اسوو ندگینامھ زچگونگی پخش  
توسط ت تبلیغان مات زمددر باید با مدیریت د خو

  تکمیتھ تبلیغا
و ا رھشووبرار از چھ مقد. دشوی یزربرنامھ  

ار از چھ مقدو ا پخش شوند دھستادر ا ھعکس 
  یاھکیپ انھا توسط آ

                                                              
  .یختھ شوندان رندوشھری اھخانھ ص درمخصو 

 
ی اوھتبلیغاتی باید توسط نیری ارھشووپخش بر 

ی در شھرت محالو ق طمناه در ی شدھماندزسا
  خر شبت آساعا
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ی جلودر یختھ شوند ان رندوشھرزل منادر  
پخش دم مد بین مرو آفت رپر ت ا ساعادھستا

  لیناز اویکی . شوند
عمومی کھ معموال ت تبلیغاوع شراز بعد ت مااقدا 

عکس ن چسباندد می شووع نیمھ شب شراز 
  نمکادر ا دھنامز

سطح اری در توسط فرمانده شخص شدمی اھ 
سطح د در ر نامزی ھاوھکھ نیر. شھر می باشد

  بھوع شھر شر
ای بتددر اتا . لبین می نمایندداوطعکس ن چسباند 

خانھ ر از فتن بھ سر کاای ربردم صبح کھ مر
  می شوند بارج خا

                                                                    
  .شنا شوندآا اھا با کاندیدھعکس ن یدد 

 
مقابل رگ در بزی عکسھاای بست برزدن دار 

ا لذ. ان داردندوشھرب جذی در ا نقش مؤثردھستا
  رت آزادصودر 
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سطح شھر ی ادھستادر ین موقعیت از اباید دن بو 
و صوتی ت تبلیغاع نو. دبھینھ نموده ستفاا

  ادھستای در تصویر
ا دھموفقیت نامزد لکرعمن بھ تصویر کشیدای بر 

مچنین پخش ھ. ستامیت دارای اھگذشتھ در 
  ایموسیقی براع نوا
موسیقی می ع ر نوو ھست اموثر ن نااجوب جذ 

موثر ان ندوفع شھردر دبیت اعین جذدر ند اتو
  چھ بسا پخش. باشد

ی ثرامتدین اد فرای ابرز یک موسیقی غیر مجا 
دادن ست از دباعث و شتھ باشد اه دامرھمنفی بھ 

  .دبشودی یاآراء ز
دن بی بوھمذی عاادنھایی کھ ای آخصوصا بر 

ای سیلھ ور ای رأی آوردن از ھلی بروند دار
  نقش، می کنندده ستفاا

پس باید . ی داردتخریبی بیشتر                      
ا دھستای در تصویرو مسئولین صوتی ب نتخادر ا

  .د قت کرد
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ع ستند نوھعالیت فل ا مشغودھستادر کھ ادی فرا 
نھا آر ھادن و ظصحبت کرونھا ن آپوشیدس لبا

  نقش قابل توجھی
دارای کھ ادی را فراباید ا لذ. دم داردمرن ادر اذھ 

قل ناشناختھ می باشند استند یا حدب ھسابقھ خو
  ا مستقردھستادر 

و از شوند                                                
ده ستفااا دھستادر ند اربی ندکھ سابقھ خوادی فرا

  .دنکر
 

مختلف ی اھباید مسئولین بخش ی مرکزد ستادر  
ل نھا مسئوآمھمترین از مشخص شوند کھ یکی 

  مالی می باشد کھ
د ستای اھیگر قسمت دنسبت بھ ی نقش موثرتر 

می . تر باشدی پشتیبانی مالی قور ر چقدھ. دارد
  تمکاناان از اتو

                                                                      
  .دکرده ستفات اتبلیغاای بری بیشتر 
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دی یازمیت از اھم ت ھکاارتدل ستا مسئوراین در ا 

ند با توجھ بھ اشبھا بتودر ھ باید ست کردار ابرخو
  رسعت کاو
و . دھپوشش بدرا فاتر و دا دھسطح شھر ستادر  

و خیابانھا در عکس و ندگینامھ زپخش ای بر
  ند بھاا بتوھکوچھ 

را ا وھنیرو اھماشین و د م دھنجاآن را احتی را 
خر کھ حجم ی آشبھادر خصوصا ، ی کندھماندزسا

  سیعت وتبلیغا
مسئولین . دبیشتر می شور  کاحساسیتو تر  

پیوستھ فکر می کنند کھ اداران وو ھا ھکمیتھ 
  بھز نیاا لذو ستند ھعقب 

در سانی ع رالای اطبیشتر برت الآماشین اد و فرا 
. د شھر بیشتر می شوی اھکوچھ پس کوچھ 

  لین باید مسئوابنابر
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ان یگررا دحرفش م و باشد کھ کالدی م فرھنقلیھ  
. شتھ باشدداجتماعی خوبی  اهجایگاو کنند ش گو

  سعتونچھ کھ آ
ت الآماشین و ا وھنیری گیرر بکات و ین تبلیغاا 

ست کھ ری انتظااتعریف می کند را سطح شھر در 
  نتخاباتید انامز

در دفش ھگر ا. ت داردنتخاباد در اقابت خواز ر 
ان میز، باشدت نتخاباوز است کھ باید پیری احد
  فعالیت نیزو زینھ ھ
ند دامی دی گر فرا. دبیشتر می شوازه ندن اامھبھ  

را را بھ شون و ورود شده برندای کافی بررأی کھ 
  لیارد وند

و بشناسند دم مردوره ین او را در اینکھ ای ابر 
ازه، ندو امین سطح در ھست باید ه امدآکنند ور با

  زینھت و ھتبلیغا
و از کند                                                     

د و یزھمالی بپرد یاززینھ و ھا وھنیردن خستھ کر
...  
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  خالصھ 

 
 
 
 

                                                                   
  تنتخابادر امسیر موفقیت ، نتخاباتیاکمپین  

 
ای کامال حرفھرزار بھ یک کات نتخاباوزه امرا 

یا د یال زپورزار، ین کادر ا. سته اتبدیل شد
  وجتماعی اسرمایھ 

www.takbook.com



 

 787 

بلکھ د؛  بھ موفقیت منجر نمیشوتاورنسانی ضرا 
ت و نتخاباامدیریت دن در عمل کرای حرفھ 
  دفمندی ھیزربرنامھ 

و ا وه ھگراب، حزا. ستوزی اضامن پیر، موثرو  
شرکت کنند یا ت نتخابادر اند دارکھ قصد ادی فرا
  اب وحزا
ن را شادقبلی خووزی ند پیراھکھ می خوادی فرا 

ست کھ بھ زم اال، نددھتوسعھ و آن را حفظ کنند 
  بھ مثابھت نتخاباا

                                                              
  .کننده تخصصی نگاو یک صنعت کامال پیشرفتھ  
م مستلزت، نتخاباابھ ای حرفھ و تخصصی ه نگا 

نقطھ ن سیدرحرکت تا وع شرم بھ گام تعریف گا
  مچنینب و ھمطلو

ی از گیره بھرو تخصصی ی ادھیکرده از روستفاا 
ی اھ-وریفنای گیرر کا-بھای و ایی حرفھوھنیر

  ونتخاباتی ا
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یک در                                                   
نتخاباتی تبلیغاتی ی ااھکمپین ی از گیره بھرم کال

  .ستا
وزی در کلید پیره ” شاتنتخابای ایزر“برنامھ 

نتخاباتی ی ااریھوفناو ست انتخاباتی ی ااھقابتر
  منجااخدمت در 

                                                                                  
  .ستی ایزرین برنامھاموثر  
موثر از نتخاباتی اکمپین تبلیغاتی ن ین میادر ا 

در ست کھ اایی ه ھترین شیودی بررکاو ترین 
  سطح جھانی بھ

در ند انستھ اکھ تون ناه و آسمیت شناختھ شدر 
ی نتیجھ ، در بھتر عمل کنند، عرصھ کمپین

  نیز موفق ترت نتخاباا
                                                                                                    

  .ندده ابو 
بسیج و دفمند ی ھیزربرنامھ ، کمپین تبلیغاتی 
در . ستادفی مشخص ھستیابی بھ ای دبرت مکاناا

  ،نتخاباتیت اتبلیغا
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کمپین تبلیغاتی کمک می کند کھ با ده از ستفاا 
م ه وری، ھبا بیشترین بھره و شتبااکمترین 

  منابعت و مکاناانیم ابتو
اری ثرگذام بیشترین ، ھنماییمده ستفاد را اموجو 

ی گیره م با بھرو ھشتھ باشیم را داب طمخاروی 
  ت،لیغاتبم علواز 

نشناسی بھ و رواجامعھ شناسی ، یابیزاربا 
سانی ع رالو اطتبلیغ ، تخصصیو علمی رت صو

  رابرنامھ تبلیغاتی و 
                                                                                                 

  .پیش ببریم 
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را  مرحلھ مھم ٧نتخاباتی باید اکمپین ، ماه نگادر  
ر وطم بھ ھبا ، تا موفق باشدارد پشت سر بگذ

  خالصھو جمالی ا
                                                                      

  :می کنیمور مررا  مرحلھ ٧ین ا 
 
 

                                                                 
  ضعیتوتحلیل دی و بررکات  مطالعا– ١ 

 
دی و بررکات ست کھ مطالعازم االاول، مرحلھ در  

رت نتخاباتی صوایا لیست ا کاندیدره بادرین دبنیا
  د وپذیر

ه شیوو قبا و رلی موقعیت فعو ضعیت از وتحلیلی  
ین مرحلھ در ا. دئھ شواراکمپین تبلیغاتی د عملکر

  یلت ذمااقدا
                                                                                      

  :دمی پذیررت صو 
 

www.takbook.com



 

 791 

سی ربر                                                       
  •              شگسترو جھت نشر د نامزت قوط نقا
 

                                                        
            ئھ پاسخاراجھت د ضعف نامزط سی نقاربر 
 •  

 
سی ربر                                                       

  •               یگیره نی جھت بھروبیری اھفرصت 
 

سی ربر                                                     
  •             نی جھت تبدیل بھ فرصتوبیری اھتھدید

 
سیب و آضھ یابی رعا                                

            قبات رحرکال حتماو اضعیت از وحتمالی اشناسی 
 •  

 
                                                                                   

  •       فکرق تاد ایجاا 
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  •          فدن ھباطتعیین مخاو شناسایی  
 

                                                       
           نندگا رای دھتصمیمدر مل موثر اسی عوربر 
 •  

 
یابی زارباره بادرمطالعھ                                  

      نیاه در دنتخاباتی موفق شدی اادھسیاسی نامز
 •  

 
 
 

                                                                     
  نتخاباتیاکمیپن ی تژاستراین و تد– ٢ 
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صلی کمپین تبلیغاتی اف اداھحلھ ین مردر ا 
ره بادرباید . دمی گیرار سی قرربررد نتخاباتی موا

  ن وندگارای دھ
، شھاارزین نتیجھ برسیم کھ اصلی بھ ابین طمخا 

نھا چھ می باشد ی آاھیت ودمحدو سابقھ اف، داھ
  ینس اسااتا بر 

ت موضوعا                                                  
  .نماییمد یجارا اکمپین ی تژاستری و ا گیرفدھ
 

ی تژاستردر ا                                              
  :دمی گیرار سی قرربررد موع کمپین چند موضو

 
 
 

                                                           
  تبلیغاتیو سانی ع رالت اطحرکاو کمپین اف داھ 
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نی ظ ذھلحااز نھا ی آبخش بندو ب طشناسایی مخا 

دی و فر، جتماعیو انگی ھفری، فکرو 
  موقعیتی، و نشناختیروا

                                                                                      
  فیاییاجغرو  

 
، اھلھجھ ، جمعیتری ،مات آالعاآوری اطجمع  

سطح اد، بی سواد و باسوان میز، اھقومیت 
  ،اھجنسیت اد، سو

… با وستا نشین و روشھرنشین                 
ان و یرر اماآمرکز روز بھ ت العاده از اطستفاا

  نھاآتحلیل کامل 
 

موقعیتی کھ ه و جایگا                                   
ست آن دبھ دان یا لیست نامزا یم کاندیداھمی خو

  .کنندا پید
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ت و نتخاباانین اقوو خالقی ل اصواتوجھ بھ  

م نجاامی اقداال اویتھا کھ ودمحدو ا ھممنوعیت 
  آنبا ا کھ بعدد نشو

نعت مما                                                 
تخلف متھم و بھ بی قانونی ا ثانیا کاندیددد و گر

  !ددنگر
 

مانی زچھ از : کمپین تبلیغاتیای جری ابندن ماز 
چھ د و در بگیراوج مانی زچھ د، در شوز غاآ
  نمانی بھ پایاز

گر و ابرسد                                          
 اجرای اچھ برنامھ ، فتدوم ربھ مرحلھ ت نتخاباا

  دد؟گر
 

ا دھسالگرت و تعطیالو مناسبتھا و توجھ بھ تقویم  
ی اھحرکت ت و مااقدم انجا، و ااھسم امرو 

  نتخاباتیو اتبلیغاتی 
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  .مانیزمتناسب با موقعیت  

 
 پوستر یا یام پیارد ر مودر ھ: لیھی اواھتست  

می م نجاالیھ اومایش و آزتست ، حرکت تبلیغاتی
  ازبعد د و شو

                                                            
  .دمنتشر می شوه و نھایی شد، لیھاویابی ارز 

 
                                                                  

  یطتباو اربیت تبلیغاتی اذجم و پیاد یجا ا– ٣ 
 

ی ای ھتژاستر، اکمپین تبلیغاتیاز ین مرحلھ در ا 
ب نتخاایا د یجااتبلیغاتی مناسب ار بزو ای طتباار

  می شوند کھ
                                                                                  

  :ستایل ارد ذشامل مو 
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  مناسب تبلیغاتیر شعاب نتخاا 

 
                                                                                        

  نگ مناسبب رنتخاا 
 

د ایجا                                                      
ی اھبرنامھ و تقلید م عدت و تبلیغادر تمایز 

  اریتکر
 

  داری و لگو برا                                        
Benchmarking  و خلی داموفق ی اھنمونھ از

  جیرخا
 
بجا مثل و تبلیغاتی مناسب ی اھبھ ذجاده از ستفاا   

و خالقی ، افیطعا، حساسی، ابیت منطقیاجذ
  ام ھپیادر یجانی ھ
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و ا م ھپیادر خالقیت ده از ستفاا                       
بدیع و جدید و خالقانھ دن، بودرک قابل ، گیدسا
  .نھادن آبو
 
 

                                                                 
  زمپشتیبانی الو مناسب ار بزده از استفا ا– ۴ 

 
د چھ بھتر نامزر ھفعالیت ای بر               

یل نیز ذبھ شکل زم پشتیبانی الار و بزانتخاباتی ا
  :دمی پذیررت صو

 
زی و ساده ماآ                                            

مجامع در نی اسخنرن یش متوایرویا و ین وتد
  عمومی

 
ت العاآوری اطجمع                                

خط مشی و ا ھت قومیو بھ جمعیت ط مربوری ماآ
  منطقھی اھ
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برنامھ                                                        

  یمعنوو مالی ی اھکمک آوری جمع ای بری یزر
 
 
 

                                                                                                        
 48  
مثل آن بخش مختلف و تبلیغاتی د ستاازی ندراه ا 

ن نگیاھفرد  ستا–ان بانود  ستا–ن نااجود ستا
  سیستماتیکو …و

ی فضادن کر                                              
  نتخاباتید استادر مانی زسارت چاد یجاد و استا

 
ان، نرمندران، ھشکاورزموثر مثل اد فرابا ط تباار 

ت عوس و دسرشنااد فر اان ویگرزبان، حانیورو
  دنھا بھ ستاآ

                                                                      
  نناآعالمیھ حمایت ایا و تبلیغاتی  
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  سانھ مناسبب رنتخا ا– ۵ 
 

کمپین تبلیغاتی ی اھم ترین بخش مھاز یکی  
متناسب با ی اھسانھ ی از رگیره بھرب و نتخاا

  ارثرگذو اکمپین اف داھ
ین در ا. ب می باشدطمخاروی                       

ب و نتخاامناسب ی اھسانھ رست زم امرحلھ ال
  .شوندده ستفاا

                                                                    
  :د داردجووین بخش در اچند نکتھ مھم  

 
                                                                                 

  صلیی ااھسانھ ب رنتخاا 
 

                                                                               
  نپشتیبای اھسانھ ب رنتخاا 
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  سانھرر ده از ھستفااحجم ان و میز 

 
                                                                     

  اھسانھ ی از رگیره مانی بھرزفاصلھ  
 

ارد در ین مواکھ                                        
می ار قیق قردسی ربررد مووران فکر مشاق تاا

  .دگیر
 

اف داھایی کھ بنا بر ھسانھ رجملھ از                 
ارد شوند موب نتخاانند اکمپین می توی تژاسترو ا

  :ستایل ذ
 

سانھ ر                                                    
           ر سطح شھربنرد و محیطی مثل بیلبوی اھ
 •  
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ر شوومثل برب مکتوی اھسانھ ر                      
              …وا ھنامھ ت و روزمجالت در  تبلیغا– پوستر –

 •  
 

اپ تس واجتماعی مثل ی ااھشبکھ                   
 فیس –ام گراینستر ا– الین –ام  تلگر–یبر  وا–
  •            کبو
 

زی و مجای اھسانھ ر                             
ی اھسایت ت در تبلیغاو ینترنت ر در احضو

  •            ینترنتیا
 

پیامک ده از ستفاا                                          
  •      کتینگریمیل ماو اپستی ت تبلیغاو تبلیغاتی 

 
راه                                                        

  •         زییویی مجاو رادشبکھ تلویزیونی ازی ندا
 

www.takbook.com



 

 803 

ت جلسار در حضوو بط عمومی ی روااھبرنامھ   
و ا اری ھخبرگزر در خباو درج امایشھا و ھ
        اھنامھ روز

ده از ستفاو امستقیم ری و حضوت تبلیغا     •         
       نادھبھ ن او دھسی ویر، ونیاتیزرپای اھتکنیک 

تبلیغاتي مناسب با ي اارھبزده از استفاا  •      
ت العان و اطساآشتن اگذاک شترابھ ن مکاا

   ذتخاامند کھ دسو
        •                                                               

  .کند-م مياھفررا انھ ھگات آتصمیما 
 
 
 
 

                                                                                                     
  

د  مثل خو((رمشھوی اه ھچھرده از ستفاا   **   
  •          ))ییروزبابک 
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  نتخاباتیاکمیپین ای جر ا– ۶ 
 

ین وتد، لذکرق افوت ی مطالعاتمامم نجااز ابعد  
بین طشناخت مخا، کمپیناف دی و اھتژاسترا

ی ام ھپیاب نتخا، اقبارضعیت و   سیربرف، دھ
کمپین تبلیغاتی ، متناسبی اھسانھ و رمناسب 

                                               یبندن مازنتخاباتی با برنامھ ا
،  کمپینفکرق تاوران و امشارت مشخص با نظا 
  .ددیی می گراجرا

  :ستاکر ذمینھ قابل زین در اچند نکتھ مھم      
 

کمپین با توجھ دن بوور شنال و سیا                  
ی اھیت ودمحدرات و مقرو قبا رضعیت وبھ 

      حتمالیا
کامل بر رت نظاو ئمی دانظرسنجی       •          

            کمپینای جرا
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با ت تبلیغاای جراقیق کھ دیز بینی رو قت د      •   
      .ددجھ نگرامختلف موی اھنویزت و مشکال
ی اوھنیراز تا حدممکن ده ستفاا         •          

یج وترو توسعھ ا و جراعالقمند جھت و می دمر
    کمپینی اھبرنامھ 

ب نتخاای اقبلی بری یزربھ برنامھ ز نیا   •            
    نھاآقبلی با داد ارقرو رزرو و ا ھسانھ ر

م عدارداد و کافی جھت قرن مازبھ ز نیا   •     
نگفت بھ علت ی ھاھزینھ و ھخت مبالغ داپر

     ژورمارس یط فواشر
ر سھ کمپین با حضووکلیھ پرای جرا     •             

       فکر کمپینق تادر انھا ه آا یا نماینددھنامزد خو
   

  نتخاباتید امزبرند شخصی ناد یجا ا– ٧        
 

از ست رت ابق تعریف عبا، طنتخاباتید ابرند نامز 
ت ایی کھ موجباھیژگیو ومھ عناصر ھ

ن از باطن مخادر ذھ  د رانامزن آن متمایزشد
و کتر راکاآورد، از م میاھیگر فری دادھنامز

www.takbook.com



 

 806 

           پوشش گرفتھ تاو لحن سخنگفتن ه و چھر
ی اھادیدل روقبان در گوناگوی ایھموضعگیر 

منش ر و فتارحاکم بر ژی یدئولوانیز و مختلف 
  .اوسیاسی 

تمامی ی از گیره با بھرو ئھ کمپین تبلیغاتی در ارا 
د برند شخصی نامزده ، ستفارد اموی اھسانھ ر
د و ختھ می شوداپرو نظر ساختھ    ردنتخاباتی موا

 Personal  مین برند شخصی یا ھ
Branding حطرر چھ بیشتر مھند بھ امی تو                      

ب، شخصیتی مطلود یجاو انتخاباتی د انامزن شد 
                                                                            .ساندری ریزماتیک یارحتی کاو پسند رد مو

  صالحیت امااقدو ایابی  ارز– ٨ 
 

نظر تثبیت ، نتخاباتیاکمپین تبلیغاتی ف دھتمامی  
ب نتخاانتیجھ و در نھا آیا تغییر نظر ن ندگارای دھ

  نظررد مود فر
ن ندگاب رای دھنتخاو انھایی د نامزان بھ عنو 
و تبلیغاتی ی اھتمامی برنامھ د جووبا ا لذ، ستا

، ستاچھ مھم ، آن سانیر   عالو اطی طتباار
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د، یازگرنھ تبلیغ و می باشد ف دھین استیابی بھ د
ان جوو زینھ ھپر  وشیک ی اھھ برنامد، یاززینھ ھ

نھ د، نشورای آوردن گر منجر بھ ، ا…وپسند 
                                                                         ژینرو اقت ف وتالاکھ موجب ارد نده ای تنھا فاید

  .د شداھسرشکستگی خوو سرمایھ و  
 

 کمپین بار کاو تبلیغاتی کسب ی اھکمپین وت تفا 
ست کھ کل ع امین موضودر ھنتخاباتی اتبلیغاتی 

  منجای ااھزینھ ھ
رت صودر نتخاباتی اکمپین تبلیغاتی ای بره شد 

ست بھ احتی ممکن و فتھ ر ردھبھ ، موفقیتم عد
                                                                                                شکستگیور

  
حالی کھ د، در منجر شووه سیاسی یک نفر یا گر 

ت مااقدواا ھزینھه ھباالخرر، کاو یک کسب در 
                                                                           میه،شدم نجاا
  !باشددی بررکاه ینددر آند اتو 
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کمپین تبلیغاتی ی جای جادر لیل دمین ھبھ  
ثمر بخشی و ثربخشی است زم اخاباتی النتا

                                  عالی اطاھبرنامھ ت و تبلیغا
از نظر سنجی د و گیرار توجھ قررد سانی مور 

  .دپذیررت صون ندگارای دھ
 

                                                                                     
  :اھجی ین نظر سنا 

 
                                                                          فعالیت کمپینای بتدرد در ایک مو       

فعالیت                                                            م نجااحین رد در مودو  
با    تنتخاباابھ ه فتھ ماندھیک ن مارد در زیک مو 

اری و فزم اتحلیل نرو تجزیھ ی از گیره بھر
ات و تغییرس آن، ساابر د و می شوم نجاری اماآ
                                                  صالحیت امااقدا
می رت صواف داھبھتر بھ و ستیابی بیشتر دجھت  

  .دپذیر
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ست کھ موفقیت حتمی اکر ذبھ زم نھایت الدر لی و 
ور ی یک مشااھمرھدید مسلما با ر کانای ھبر
م علوو نشناسی م رواعلواز متخصصی کھ   و
ر کاندید می ای ھبرده بررا کافی ه جتماعی بھرا

کند کھ با د یجادی را امنحصر بفر   ند مزیتاتو
ن مکاایگر دحتی لشکر و یگر د دیچ فرھی اھمرھ

مین شما می ور احتم مشار وط     بھو پذیر نیست 
و شناسایی را شما ص خای اھاد ستعداند اتو

  .کندف شکو
عمل و موفقیت ای بری یگرد دیار زبسیات نکا 

زم شما الای برور را ی مشااھمرھکھ د دارد جوو
  ومملزو 

                                                                                         
   .می کند 

  :نیم اینکھ بدامید ابھ     
نش دابشر دت سعاراه تنھا                            
  .ستا
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چگونھ یک رھبری خوب و شخصیت : خبرنگار
  ؟عالی داشتھ باشیم

  شخصیت  قطعھ ای از یک برای  داشتن  :بنده
  تختھ سنگ باشید

رھبران بزرگ در بحرانھا و سختی ھا با کمال 
بھ استقبال خطر می روند و از خود منشی میل 

عالی نشان می دھند البتھ باید گفت کھ بحران ھا 
ًلزوما منش سازی نمی کنند، اما منش و شخصیت 

را نشان می دھند و ھرگاه در یکی از این شرایط 
: بحرانی قرار بگیریم دو راه در پیش رو داریم

استفاده از منش و شخصیت و یا سازش و 
 و شخصیت یک رھبر را نمی توانیم منش.مصالحھ
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از اعمال و رفتارش جدا کنیم و ھرگاه گفتار و 
کردار یک رھبر با ھم تناقض داشتھ باشد بایستی 

برای بھبود . علت را در شخصیت او بیابیم
شخصیتی خود باید بھ دنبال شکاف ھا و راه ھای 

کار، (شخصیتی خود در زمینھ ھای مختلف 
 بگردیم و آنھا را فھرست . )…ازدواج، خانواده، 

. کرده و بدنبال راه حل مناسب برای آنھا باشیم
فھرستی . سعی کنیم اشتباھات خود را تکرار نکنیم

از ھمھ کسانی کھ بھ سبب رفتارمان بھ آنھا یک 
عذر خواھی بدھکاریم تھیھ کرده وصمیمانھ از آنھا 
عذرخواھی کنیم تا اگر در شخصیت و منش ما 

ه و یا در حال تخریب است آن شکافی بوجود آمد
  .را ترمیم و بازسازی کنیم

  
  تأثیر اول می تواند معاملھ را جوش دھد: جذبھ

ما ھمھ فکر می کنیم کھ جذبھ داشتن یک ویژگی 
مادرزادی است کھ در ھمھ وجود ندارد اما اینگونھ 
نیست و جذبھ یا توانایی جذب کردن را نیز میتوان 

 رشد و پرورش مانند سایر ویژگیھای شخصیتی
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اول از ھمھ عاشق زندگی باشیم، و : اما چگونھ. داد
. روحیھ ای شاداب، سرزنده و خنده رو داشتھ باشیم

ما ھنگامی کھ میخواھیم با کسی صحبت کنیم یا 
روز خود را بگذرانیم بھ سراغ چھ کسی می رویم 
یک شخص بد خلق افسرده و تلخ یا یک انسان 

 نیز اگر می خوش رو و خوش رفتار ؟ پس ما
خواھیم یک رھبر یا مدیر موثر باشیم باید بتوانیم 
دیگران را جذب کنیم و این امر از طریق 
. خوشرویی و خوش رفتاری با مردم میسر است

نکتھ دیگر اینکھ نقاط مثبت طرف مقابل خود را 
بھ دیگران امید . ببینیم و آنھا را پر رنگ کنیم

» دالالن امید «ناپلئون بنا پارت رھبران را. بدھیم
سرمایھ ھای وجودی و تجربھ . توصیف کرده است

خرد، درایت، منابع و حتی (ھای شخصی خود را 
بھ . با دیگران قسمت کنیم) فرصت ھای استثنایی

این ترتیب می توانیم ارزش وجودی دیگران را 
. ارتقا داده و آنھا را نیز بھ رشد و تعالی برسانیم

ا دوری می کنند اگر می بینیم کھ اشخاص از م
ًاحتماال یکی از مشکالت زیر در شخصیت ما 
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غرور، عدم امنیت خاطر، دمدمی . وجود دارد
پس باید جذبھ .مزاج بودن، بدبینی و عیب جویی 

  .شخصی را در خود پرورش دھیم
  

مفھومی کھ اھل عمل را از رویایی ھا جدا : تعھد
  می کند

شد بھ دنیا تا کنون رھبر بزرگی کھ تعھد نداشتھ با
ًخود ندیده است و اصوال بدون تعھد و احساس 

تعھد بھ ما قدرتی . مسئولیت نمی توان رھبری کرد
می دھد کھ در ھمھ شرایط و سختیھا مقاومت کرده 

باید بدانیم کھ تنھا . و چشم از ھدف خود بر نداریم
« : آرتور گوردون می گوید. معیار تعھد عمل است

 و کاری کاری از حرف زدن ساده تر نیست
دشوارتر از این نیست کھ روز بعد حرفتان را بھ 

تعھد تنھا عاملی است کھ » .مرحلھ عمل در آورید
بھ ھنگام مشکالت و بحرانھا ما را بھ جلو حرکت 

تعھد سبب می «: دیوید مک نالی می گوید. می دھد
شود ھربار کھ نقش زمین شدید از جای برخیزید و 

 میزان تعھد خود را اگر بخواھیم. »روی پا بایستید
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باال ببریم باید از خود بپرسیم برای چھ کاری 
حاضرم جانم را بدھم؟ و سپس ببینیم کھ آیا اعمال 
و رفتارمان با این ایده آل ھا ھمخوانی دارد یا 
خیر؟ پس بھترین کار برای ایجاد تعھد در خود این 
است کھ برنامھ ھای خود را عملی کنیم، تا 

فکر می کنیم ھیچگونھ کار زمانیکھ فقط بھ آن 
تنھا زمانی کھ آنرا بھ . مفیدی نمی توانیم انجام دھیم

روش . اجرا در آوریم بھ تعھد خود عمل کرده ایم
او وقتی . ادیسون در این زمینھ روش مناسبی است

از . کھ ایده مناسبی برای یک اختراع پیدا می کرد
خبرنگاران مطبوعات می خواست با او جلسھ ای 

بدھند و بعد خبر را بھ ھمھ اعالم کنند و تشکیل 
سپس بھ آزمایشگاه می رفت و آن را اختراع می 

عملی کردن ایده ھا راه حل بسیار مناسبی . کرد
  .برای ایجاد تعھد است

  
  بدون آن تنھا سفر می کنید: ارتباط

ما اگر حتی نخواھیم رھبر یک کشور یا مدیر یک 
جاد ارتباط با شرکت باشیم باز ھم بایستی توانای ای
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موفقیت در بسیاری از . دیگران را داشتھ باشیم
امور از جملھ ازدواج، کار، حرفھ و روابط 
شخصی ما تا حدود زیادی بھ ارتباطات ما بستگی 
دارد و ھر چقدر مھارت ایجاد ارتباط را در خود 
بیشتر تقویت کنیم بھ موفقیت بیشتری نائل خواھیم 

یک ارتباط مناسب بھترین نکتھ در برقراری . شد
مطلب خود را . این است کھ پیام خود را ساده کنیم

بھ شکل ساده، کوتاه، مستقیم و بدون عبارات 
پیچیده و دشوار بیان کنیم، بطوری کھ برای 

ناپلئون بناپارت بھ . ًمخاطب کامال قابل درک باشد
حرفتان را «: ًوزیران خود قویا توصیھ می کرد

گر اینکھ بھ ھنگام نکتھ دی» .واضح بیان کنید
برقراری ارتباط دقیق و متمرکز باشیم یعنی بھ 
موضوع مورد بحث بھا داده و روی آن تمرکز 
کنیم نھ روی حواشی موضوع، نسبت بھ موضوع 
شناخت کافی داشتھ باشیم کھ مخاطب احساس کند 
با یک کارشناس سروکار دارد تا اعتماد و اطمینان 

  .او افزایش یابد
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  اشتن صالحیت موفق می شویدبا د: صالحیت
ھمھ ما کسانی را کھ از خود لیاقت فراوان نشان 

مھم نیست کھ این افراد . می دھند، تحسین می کنیم
در چھ زمینھ ھایی از صالحیت و شایستگی 
برخوردارند مھم این است کھ آنھا با جدیت زیاد بھ 

پس برای . آنچھ کھ می خواستھ اند دست یافتھ اند
م صالحیت خود را افزایش دھیم بایستی اینکھ بتوانی

پیوستھ در جستجوی راھھایی برای یادگیری، رشد 
و ترقی باشیم و ھمواره بھ پیشرفت خود ادامھ 

ھمچنین در انجام کارھا پیگیر، کوشا و جدی . دھیم
بوده و تا رسیدن بھ نتیجھ مورد نظر، کار خود را 

 دیگر اینکھ ھمیشھ یک قدم جلوتر از. دنبال کنیم
ھدف نھایی خویش باشیم و بیش از حدی کھ از ما 

زیرا از نظر افراد با . انتظار دارند ظاھر شویم
ھیچگاه خوب » بھ اندازه کافی خوب«صالحیت، 

نیست آنھا ھمیشھ می خواھند کارشان را بھ نحو 
استعدادھای خود را پنھان نکنیم، . احسن انجام دھند

م و بھ دل بھ کار بدھیم تا آنھا را شکوفا کنی
جان گاردنر می . صالحیت و شایستگی برسیم
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جامعھ ای کھ مھارتی چون لولھ کشی را «: گوید
بھ این دلیل کھ کاری پیش پا افتاده است تحقیر می 
کند و بعد ھر سخن مبتذل فلسفی را بھ این دلیل کھ 
فلسفھ مقام شامخی دارد می پذیرد، نھ لولھ کش 

  »ریخوبی خواھد داشت و نھ فیلسوف متبح
  

  شجاع در اکثریت است: شجاعت
یکی از صفات برجستھ رھبران بزرگ شجاعت 

بھ واقع می توان گفت کھ موقعیت رھبر . است
بودن بھ شخص شجاعت نمی دھد، بلکھ این 

. شجاعت است کھ او را بھ مقام رھبری می رساند
رھبران ممکن است «: الری آز بودن می گوید

داشتھ باشند اما وجوه اشتراک چندانی با یکدیگر ن
ھمگی یک ویژگی مشترک دارند و آن تمایل بھ 

شجاعت بھ معنای نبود ترس » .ریسک کردن است
نیست بلکھ بھ معنای انجام کارھایی است کھ از آن 

در واقع شجاعت با یک نبرد درونی . می ترسیم
بیلی گراھام . برای غلبھ بھ ترس آغاز می گردد

اگیردار شجاعت و«: روحانی مسیحی می گوید
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. است وقتی رھبر از خود شجاعت نشان می دھد
پس اگر قرار .پیروان او ھم شجاعت پیدا می کنند

است بر ھراس ھا وتردیدھای خود غلبھ کنیم باید 
دل بھ دریا بزنیم و نگران مسائل جزئی و پیش پا 
افتاده نباشیم، شجاعت ریسک کردن داشتھ باشیم و 

نجام آنھا می کارھایی را کھ خود را عاجز از ا
ھر جا «: النور روز ولت می گفت. بینیم انجام دھیم

کھ در برابر ترس می ایستید بھ توانمندی، شجاعت 
برای افزایش » .و اعتماد بھ نفس می رسید

شجاعت خود باید کار متھورانھ ای انجام دھیم 
بطور مثال در یک نمایشنامھ ایفای نقش کنیم و یا 

مھم خود آن کار . نیمدر برابر عده زیادی حرف بز
نیست ھدف این است کھ با ترسی واقعی دست و 

  .پنجھ نرم کنیم
  
 

  بھ معماھای حل ناشده پایان بدھید: بصیرت
. بصیرت را می توان دستیابی بھ کنھ مسائل دانست

رھبران موثر بھ بینش و بصیرت احتیاج دارند تا 
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بصیرت تنھا . اثر بخشی خود را بھ حداکثر برسانند
س شم و شھود نیست تنھا متکی بر عقل و براسا

منطق ھم نیست، فراست حکم می کند کھ از ھر 
اگر ھنگامی کھ با . دوی آنھا با ھم استفاده کنیم

مباحث پیچیده روبرو می شویم بتوانیم بھ کنھ 
مطلب پی ببریم و یا بدون اینکھ بھ ھمھ اجزا مسئلھ 
 بپردازیم بتوانیم ریشھ ھای آن را پیدا کنیم می

باید بدانیم شم . توانیم بھ شم خود اعتماد کنیم
مازمانی قوی می شود کھ از آن استفاده کنیم و بھ 
اندازه عقل و شعور و منطق خود بھ آن نیز بھا 
بدھیم و این کار زمانی میسر می شود کھ بھ ندای 
درونی خود گوش فرا دھیم و بپذیریم کھ گاھی 

ا در ریشھ اوقات بینش و بصیرت ما می تواند ما ر
روبرت . یابی مسائل کمک کند نھ عقل و ھوش

ھرگز از شم خود «: ھلر، مشاور مدیریت می گوید
غافل نشوید اما در ضمن ھرگز گمان نکنید کھ این 

برای بھبود بخشیدن بھ این ویژگی » کافیست
ھمچنین بایستی بیاموزیم کھ دیگران چگونھ فکر 

دشان می کنند؛ کسانی کھ کار و حرفھ و استعدا
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وقتی یاد بگیریم کھ افراد بصیر و با . شبیھ ما باشد
کیاست چگونھ فکر می کنند می توانیم از فراست 

  .بیشتری برخوردار شویم
  

  ھر چھ دقیق تر باشید، موفق تر می شوید: توجھ
اگر در آن واحد دو خرگوش را تعقیب کنید ھر دو 

کلید اصلی موفقیت داشتن . از دستتان در می رود
گاھی اوقات افراد بھ . و تمرکز حواس استتوجھ 

موضوعات فرعی بیش از موضوعات اصلی 
توجھ می کنند و این مسالھ باعث عدم تمرکز و 

رھبری کھ اولویت ھای خود را می . دقت می شود
شناسد اما فاقد تمرکز است در واقع می داند چھ 
کاری باید انجام دھد، اما ھرگز انجام نمی دھد 

رد؛ اگر تمرکز داشتھ باشد اما چون تمرکز ندا
پس . اولویتی نداشتھ باشد باز ھم پیشرفت نمی کند

رعایت اولویت ھا و داشتن تمرکز دو ویژگی 
اساسی برای رسیدن بھ اھداف مھم است و تشتت و 
تقسیم شدن، توجھ ما را فلج می کند و تمرکز ما را 

برای بھبود توجھ بایستی بھ نقاط . از بین می برد
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 درصد توجھ و تمرکز ٧٠د بپردازیم و قوت خو
خود را صرف کارھایی بکنیم کھ در آنھا قوی 
ھستیم بھ این ترتیب اعتماد بھ نفس خود را نیز باال 

 درصد بھ چیزھای جدید توجھ کنیم ٢۵. می بریم
زیرا برای پیشرفت پیوستھ باید تغییر کرد و بھتر 

 درصد بھ نقاط ضعف خود توجھ کنیم آنھا ۵. شد
  .شناسایی کرده و بھ حداقل برسانیمرا 
  
 

شمع شما وقتی شمع دیگری را روشن : سخاوت
  می کند چیزی را از دست نمی دھد

برای رھبر چیزی مھم تر از سخاوت نیست، 
سخاوت از دل بر می خیزد و تمامی ابعاد زندگی 

رھبران موثر تنھا برای . رھبر را در بر می گیرد
وزند تا آن را بھ خود نمی اندوزند، آنھا می اند

برای کسی کھ از آنچھ دارند راضی . دیگران بدھند
سخاوت از . نیست سخاوتمند بودن دشوار است

ھمانگونھ کھ جان راکفلر : رضایت نشأت می گیرد
من میلیونھا دالر «: میلیونر معروف اذعان کرد
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درآمد داشتھ ام اما اینھا برایم خوشبختی نیاورده 
باشیم بھ زیاد ھم راضی اگر بھ کم راضی ن» .اند

نخواھیم شد و اگر با کم سخاوت نداشتھ باشیم با 
ثروت زیاد نیز یکباره تغییر نخواھیم کرد و 

سخاوت حکم می کند کھ . سخاوتمند نخواھیم شد
نباید اجازه دھیم . دیگران را در اولویت قرار دھیم

مال و منال سررشتھ زندگی ما را بھ دست گیرد و 
تنھا راه برخورد درست با پول . ما را کنترل کند

این است کھ آن را محکم نچسبیم و برای انجام 
کارھای درست و ارزشمند دست و دلبازانھ با آن 

ھمانطور کھ استانلی جونز می . برخورد کنیم
پول خدمتگزاری بسیار خوب و در عین «: گوید

اگر پول بر شما مسلط . حال ارباب وحشتناکی است
ما باید بھ بذل و بخشش » .ویدگردد برده او می ش

عادت کنیم زیرا تنھا راه سخی بودن عادت بھ بذل 
اندرو کارنگی صنعتگر میلیونر . و بخشش است

: در مقالھ ای با عنوان اصول ثروت می نویسد
زندگی ثروتمندان باید از دو دوره تشکیل شود «

  »بخشی کسب ثروت و بخش دیگر توزیع مجدد آن
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  ن خانھ را ترک نکنیدبدون آ: ابتکار عمل

یکی دیگر از ویژگیھای رھبران موثر ابتکار عمل 
ًاگر بخواھیم رھبر موثری باشیم باید دقیقا . است

بدانیم کھ چھ می خواھیم تا در فرصت مناسب 
بتوانیم ابتکار عمل را در دست بگیریم و اقدام 

البتھ باید اذعان کرد کھ یک . درستی انجام بدھیم
ھ بدنبال فرصت ھای مناسب مبتکر موفق پیوست

است نھ اینکھ صبر کند تا فرصت ھا بھ سراغ او 
ضرب . او خود جستجوگر و خالق است. بیایند

  :المثلی قدیمی می گوید
  
  ».خواستن توانستن است«

 مبتکران منتظر نمی مانند تا دیگران بھ آنھا 
انگیزه بدھند آنھا می دانند کھ این مسئولیت آنھاست 

 آرامش خود بزنند تا بتوانند کار کھ از آسایش و
با آنکھ رھبران متبکر شکست . جدیدی انجام دھند

بیشتری را تجربھ می کنند اما خم بھ ابرو نمی 
آورند و تحت تأثیر شکست ھا قرار نگرفتھ و از 
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اگر . راھی کھ در پیش گرفتھ اند پشیمان نمی شوند
فاقد ابتکار عمل ھستیم باید بدانیم کھ این مسئلھ 

. ربوط بھ درون ماست و بھ دیگران ربطی نداردم
منتظر . پس بایستی ذھنیت خود را تغییر بدھیم

فرصت مناسب نباشیم بلکھ خود بھ دنبال 
فرصتھای مناسب برویم و از استعدادھا و 

ترس از ریسک . توانمندی ھای خود غافل نشویم
امروز باید . کردن باعث عدم ابتکار عمل است

ریم تا فردا بھ اوج قابلیت و گامی شجاعانھ بردا
 .توانایی خود دست پیدا کنیم

  
برای برقرار کردن ارتباط با دل مردم : گوش دادن

  .از گوش ھایتان استفاده کنید
پیتر . رھبران ضعیف تمایلی بھ گوش دادن ندارند

 ۶٠دروکر پدر مدیریت آمریکا معتقد است کھ 
درصد ھمھ مشکالت ناشی از ارتباط برقرار 

نادرست است، اما جان ماکسول نویسنده کردن 
کتاب می گوید بخش اعظم مسائل ارتباطی ناشی 
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دو خدمتی کھ گوش . از خوب گوش ندادن است
  :دادن بھ ما می کند این است

  تماس برقرار کردن با اشخاص -١ 
بھ ھمین دلیل باید با گوشھای باز بھ . یادگیری -٢ 

یح اشخاص گوش داد زیرا بسیاری از مردم ترج
می دھند بھ جای اینکھ درخواست آنھا رابرآورده 

در میان جوامع . کنیم بھ صحبت ھایشان گوش دھیم
  :سرخ پوستی ضرب المثلی ھست کھ می گوید

بھ نجواھا گوش دھید تا مجبور نباشید فریادھا را «
  ».بشنوید

 مدیرانی کھ نگرانی ھا، شکایات یا مشکالت 
 برای خود مشتریان خود را نمی شنوند در واقع

راھکار . اسباب دردسر و نگرانی درست می کنند
چیست؟ اول اینکھ باید با مشتریان، رقبا و 
مشاوران خود جلسات منظم، روزانھ یا ھفتگی یا 
ماھانھ گذاشت و بھ حرفھا و صحبت ھای آنان 

راه دیگر این است کھ . توجھ کافی مبذول داشت
 مستمع خوبی باشیم تا با دیگران زمینھ ھای
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مشترک پیدا کنیم و آنھا را بھتر بشناسیم و با ایجاد 
  .عالئق مشترک بین خود و آنھا پیوندی ایجاد کنیم

  
بھ استقبال زندگی بروید و آن را عاشقانھ : اشتیاق

  دوست بدارید
دیوید سارنوف معتقد است کسی نمی تواند موفق 

اینکھ . شود مگر اینکھ کارش را دوست داشتھ باشد
ی توانند بھ موقعیت ھای بزرگ اشخاص عادی م

دست یابند فقط بھ دلیل شور و اشتیاق درونی 
ھیچ چیز جای اشتیاق را نمی گیرد اشتیاق . آنھاست

اگر چیزی را با تمام . در حکم سوخت اراده ماست
. وجود بخواھید اراده دستیابی بھ آن را پیدا می کنید

تنھا راه رسیدن بھ خواستھ ایجاد شور و اشتیاق 
شور و اشتیاق غیر ممکن را بھ ممکن تبدیل . است

می کند و بھمین دلیل رھبرانی کھ دارای شور و 
اشتیاق ھستند موفق تر از رھبرانی ھستند کھ 

اگر . مھارت کافی دارند اما شور و اشتیاق ندارند
ما نسبت بھ اشخاص شور و اشتیاق نداشتھ باشیم 

 شور پس باید این. نمی توانیم آنھا را رھبری کنیم
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باید ببینیم چھ . و اشتیاق را در خود ایجاد کنیم
عواملی ما را بھ نشاط می آورد؟ شور و اشتیاق 

پس با کسانی معاشرت کنیم کھ ما .واگیردار است 
اشتیاق قدم . را بھ این بیماری خوشایند آلوده کنند

ھرچھ آتش اشتیاق ما . اول برای موفق شدن است
  .ما بیشتر استفروزان تر باشد،امکان موفقیت 

  
  

ًاگر معتقد باشید کھ می توانید حتما : نگرش مثبت

  می توانید
دلیل این کھ بعضی از افراد در حرفھ ھای مختلف 
ھمواره موفق ھستند این است کھ آنھا ھمیشھ در 

پس اگر می . زندگی خود چشم انداز مثبتی دارند
خواھیم رھبر موثری باشیم داشتن نگرش مثبت 

خاص معمولی بھ دنبال این اش. ضروری است
ھستند کھ کسی بھ آنھا انگیزه بدھد اما افراد موفق 

نگرش . خود دارای انگیزه و نگرش مثبت ھستند
باید بدانیم موفقیت اشخاص بھ . یعنی خلق موفقیت

دلیل استعداد و بھره ھوشی باالی آنھا نیست بلکھ 
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اگر دارای نگرش . بخاطر نوع نگرش آنھاست
ین امر در روحیھ اطرافیان ما ضعیفی باشیم، ا

تأثیر گذاشتھ، آنھا ھم بی انگیزه می شوند و 
برعکس اگر در کارھا نگرش مثبت و اشتیاق 
داشتھ باشیم بھ دیگران نیز این روحیھ را انتقال می 

برای بھتر کردن نگرش خود باید یاد بگیریم . دھیم
کھ بھ خود تلقین مثبت بدھیم و از منفی بافی 

ر چھ منفی تر باشیم سخت تر می ھ. بپرھیزیم
موارد مثبت خود . توانیم نگرش خود را تغییر دھیم

را ھمواره برای خود یادآوری کنیم تا بھ انگاره ای 
از اندیشھ مثبت برسیم و البتھ این نگرش مثبت را 
ھمیشھ حفظ کنیم و این ویژگی کوتاه مدت و دوره 

  .ای نباشد
  
 

را بھ شکل نمی توانید مسائل خود : لھاحل مس
  .مسئلھ بھ حال خود رھا کنید

موانع دست و پاگیر نباید سد راه ما برای رسیدن 
یکی از ویژگیھایی کھ بھ . بھ رویاھایمان باشد
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تفاوت میان برندگان و بازندگان اشاره می کند حل 
رھبران موثر ھمواره در . مسائل و مشکالت است

 را مقابل مشکالت ایستادگی کرده و با خالقیت آنھا
باید بدانیم در راھی کھ قدم . از میان بر می دارند

گذاشتھ ایم ممکن است با مسائل پیچیده ای روبرو 
اگر فکر کنیم مسیرساده و راحتی در پیش . شویم

پس باید . ًرو داریم مطمئنا بھ دردسر خواھیم افتاد
. از قبل احتمال بروز مشکالت را پیش بینی کنیم

 بدترین اتفاقات ممکنھ در این صورت می توانیم با
. درست برخورد کرده و آنھا را از میان برداریم

رھبران موثر سعی می کنند در مقابل مسائل 
آنھا را پذیرفتھ و : اینگونھ واکنش نشان بدھند

بدنبال شرایط بھتر باشند نھ اینکھ با آنھا کنار بیایند 
و بھ این دل خوش کنند کھ خود بھ خود از بین 

طلب دیگر اینکھ اگر با مسائل و م. خواھد رفت
مشکالت مختلفی روبرو ھستیم بایستی بھ نوبت و 

زیرا اغلب . یکی یکی بھ حل و فصل آنھا بپردازیم
آنھایی کھ تحت تأثیر انبوه مشکالت مختلف قرار 

. می گیرند کالفھ می شوند و بھ دردسر می افتند
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نکتھ دیگر اینکھ از حل مسائل گریزان نباشیم بلکھ 
اقانھ بھ استقبال مسائل برویم، زیرا ھر بار کھ مشت

مسئلھ ای را حل می کنیم تجربھ و مھارت بیشتری 
پیدا می کنیم و تا زمانی کھ بدنبال رو بھ رو شدن 
با آنھا و حل آنھا نباشیم توانایی حل موثر مسائل را 

  .پیدا نخواھیم کرد
  

اگرشمابادیگران رابطھ خوبی داشتھ : روابط
   باشما رابطھ خوبی خواھند داشتباشیدآنھا ھم

توانایی کار کردن با دیگران و ایجاد رابطھ از 
بدون داشتن ارتباط . ارکان رھبری موثر است

. مردمی خوب کسی نمی تواند رھبر خوبی باشد
پس بایستی دیگران را درک کرده و بدانیم کھ آنھا 

. چھ احساسی در دل و چھ فکری در سر دارند
دمان برداشتھ و بھ تک تک توجھ را از روی خو

با آنھا ارتباط برقرار کرده و با . افراد توجھ کنیم
ھر کس بھ اقتضای خصوصیات و تفاوت ھای 

باید بدانیم نقطھ قوت . فردی او برخورد کنیم
. رھبران موثر عالقھ بیش از حد آنھا بھ مردم است
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پس نمی توانیم رھبر موثری باشیم مگر اینکھ 
: آلبرت انیشتین می گوید. ریمدیگران را دوست بدا

ما آدم ھا اینجا روی این کره خاکی وضعیت «
عجیبی داریم ھر کدام از ما برای مالقات کوتاھی 
بھ این دنیا می آئیم اما نمی دانیم چرا بھ دنیا می 
آئیم و با این حال بنظر می رسد کھ رسالتی الھی 

بھ لحاظ زندگی روزانھ از یک چیز مطمئن . داریم
 و آن اینکھ انسان ھا بھ خاطر انسان ھا خلق ھستیم

پس برای بھبود روابط خود نباید » .می شوند
منتظر باشیم تا میل بھ کمک کردن در ما ایجاد 

با کمک کردن بھ مردم خود بھ خود این میل . شود
در ما بوجود می آید و با این کار محبت خود را 

دیگر اینکھ اگر روابط ما با . تقویت می کنیم
زدیکان، دوستان و ھمکاران دچار اشکال شده و ن

یا محو و کم رنگ شده است سعی کنیم پیوند 
دوباره ای برقرار سازیم و اگر اشکال از طرف 

اگر مھارت ھای . ماست در مقام عذرخواھی برآئیم
رابطھ ای ما ضعیف باشد رھبری ماھمواره آسیب 
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پذیر خواھدبود پس ھرگز قدرت روابط را بر 
  .دم دست کم نگیریمزندگی مر

  
اگر وارد گود نشوید نمی توانید : مسئوولیت 

  دیگران را رھبری کنید
اشخاص موفق و مسئول احساس می کنند کھ برای 
خودشان کار می کنند پس کار را بھ انجام می 
رسانند و در انجام کارھا عذر و بھانھ نمی آورند، 
یا توجیھ نمی کنند و اینگونھ حس مسئولیت پذیری 

آنھا ھرگز نمی گویند . ا در خود تقویت می کنندر
اگر بخواھیم موفق شویم باید . این وظیفھ من نیست

با تمامی . ھمیشھ رفتار مسئووالنھ ای داشتھ باشیم
وجود از خود مایھ بگذاریم تا کاری را کھ برعھده 
ما گذاشتھ اند بھ انجام برسانیم و اینگونھ احساس 

شناس موفقیت می جیم رون کار. آرامش می کنیم
استرس وقتی بھ سراغتان می آید کھ کمتر «: گوید

اگر کیفیت عالی را ھدف . »از حد خود عمل کنید
خود قرار دھیم مسئوولیت خود بھ خود از راه 

برای اینکھ حس مسئوولیت پذیری را . خواھد رسید
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در خود تقویت کنیم بایستی مداومت بھ خرج دھیم 
برای رسیدن بھ . نکنیمو کارھا را نیمھ تمام رھا 

بھترین ھا تغییراتی ایجاد کرده و سطح معیارھای 
  .خود را باال ببریم

  
لیاقت و شایستگی ھرگز جبران عدم : امنیت خاطر

  امنیت را نمی کند
رھبران بزرگ نسبت بھ باورھای خود کمترین 
تردیدی ندارند و بھ ھمین دلیل از امنیت خاطر 

خود را بازنده اگر کسی . فراوانی برخوردارند
رھبرانی . ببیند راھی ھم برای باختن پیدا می کند

کھ امنیت خاطر ندارند ھم برای خود و ھم برای 
زیرا بھ دیگران ھم . پیروان خود خطرناکند

کسانی کھ فاقد . احساس عدم امنیت خاطر می دھند
احساس امنیت خاطرند پیوستھ دنبال تأئید و تصدیق 

آنھا این است کھ از دیگران ھستند و ھمھ تالش 
دیگران احساس امنیت خاطر بگیرند نھ اینکھ این 
احساس را بھ آنھا بدھند و اینگونھ افراد رھبران 

رھبران موفق، موفقیت . خوبی از کار در نمی آیند
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زیردستان خود را جشن می گیرند و رھبران 
ناموفق کھ ھمان رھبرانی ھستند کھ فاقد احساس 

اسبابی فراھم می کنند کھ امنیت خاطر ھستند حتی 
دیگران نتوانند بھ موفقیت برسند زیرا ھر چقدر 
افرادشان بھتر ظاھر شوند آنھا احساس تھدید 

. موقعیت و عدم امنیت خاطر بیشتری می کنند
چگونھ می توانیم این ویژگی را در خود بھبود 
بخشیم؟ بایستی خود و شخصیت خود را بخوبی 

اط ضعف خود با خبر از استعدادھا و نق. بشناسیم
از اینکھ گروه . شویم و درباره آنھا فکر کنیم

دوستان و ھمکاران ما بخاطر موفقیتی کھ بدست 
آورده اند تشویق می شوند ناراحت نشویم و 
موفقیت آنھا را موفقیت خود بدانیم، زیرا در غیر 
اینصورت ھم خودمان و ھم گروھمان تضعیف می 

 باشیم و از آنھا بھ دیگران اعتقاد داشتھ. شوند
حمایت کنیم نھ اینکھ ایده ھای آنھا بدلیل اینکھ ایده 

خودرأی، . خود را برتر می دانیم سرکوب کنیم
  .خودبین و متکبر نباشیم
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اولین کسی کھ او را : نظم و انضباط شخصی
  رھبری می کنید خودتان ھستید

استعداد بدون «: جکسون براون نویسنده معتقد است
بیھ بھ ھشت پایی ست کھ روی نظم و ترتیب ش

حرکت ھا زیاد است اما ھرگز . اسکیت رفتھ است
متوجھ نمی شوید قرار است بھ کدام سمت بھ جلو، 

پس رھبر ھر . »عقب، چپ یا راست حرکت کنید
قدر ھم با استعداد باشد بدون نظم و انضباط 

می دانیم کھ رھبران .شخصی راه بھ جایی نمی برد
ی دارند بنابراین تنھا چیزی ًمعموال وقت بسیار کم

کھ می تواند بھ آنھا کمک کند برنامھ ریزی بر 
اگر بتوانیم اولویت . اساس اولویت بندی ھاست

ھای خود را مشخص کنیم و دیگر مسائل حاشیھ 
ای را حذف کنیم بھ راحتی می توانیم کارھای مھم 
خود را انجام دھیم و این ھمان جوھر نظم و 

ًنا باید گفت کھ نظم و ضم. انضباط شخصی است

انضباط شخصی نبایستی حادثھ ای موقتی و یکبار 
مصرف در زندگی ما باشد بلکھ باید جزئی از 

برای ایجاد این نظم و . زندگی ھمیشگی ما شود
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انضباط باید اولویت ھای خود را مشخص کنیم و 
ھر نوع توجیھ و عذر و .طبق برنامھ عمل نمائیم

 و بخاطر سخت بودن بھانھ را از میان برداریم
پس . بعضی از کارھا آنھا را بھ تعویق نیندازیم

بیائیم از ھمین امروز درخت نظم و ترتیب را در 
  .زندگی خود بکاریم

  
برای اینکھ پیشرفت کنید دیگران را : خدمتگزاری
  مقدم بشمارید

بھترین رھبران کسانی ھستند کھ می خواھند بھ 
گران خدمت جای اینکھ بھ خود خدمت کنند بھ دی

نمی دانم «: آلبرت شوایتزر مدبرانھ می گوید. کنند
چھ سرنوشتی انتظارتان را می کشد اما یک چیز 
را حتم دارم و آن اینکھ کسانی در میان شما بھ 
واقع خوشبخت خواھند شد کھ راه خدمتگزاری را 

اگر می خواھید رھبر خوبی باشید . آموختھ باشند
» .دمت کنیدبھ پائین ترین اقشار جامعھ خ

ھر . خدمتگزاری ارتباطی با مقام و منصب ندارد
کس در ھر مقام و منصبی اگر روحیھ 
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خدمتگزاری داشتھ باشد می تواند بھ ھمنوع خود 
اگر بخواھیم روحیھ خدمتگزاری را در . خدمت کند

خود تقویت کنیم قبل از ھر چیز بایستی دیگران را 
را محترم بھ خود مقدم بداریم و خواستھ ھای آنھا 

ًضمنا باید از امنیت خاطر خوبی . بشماریم

برخوردار باشیم تا بتوانیم خدمت کنیم زیرا اگر 
کسی فکر می کند مھم تر از آن است کھ 
خدمتگزار دیگران باشد فاقد احساس امنیت خاطر 

بدون ھیچ چشمداشتی و نھ بھ خاطر مزایای . است
 و در رفع نیاز. اجتماعی بھ دیگران خدمت کنیم

از روی عشق و محبت خدمت کنیم و . آنھا بکوشیم
بھ ھر صورت کھ . نھ از روی سلطھ جویی و تکبر

می توانیم بھ دیگران خدمت کنیم تا این ویژگی 
  .ملکھ ذھنمان شود

  
  

برای ادامھ رھبری، بھ یادگیری : آموزش پذیری
  ادامھ دھید
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رھبران موفق پیوستھ در جھت رشد، یادگیری و 
 می کنند و ھیچ گاه بھ وضع کامل شدن تالش

میل بھ رشد و بالندگی . موجود رضایت نمی دھند
بھ مقصد رسیدگی از نظر آنھا . در آنھا زیاد است
بھ عقیده رھبران روزی کھ فکر . یک بیماری است

کنند بھ حداکثر توانمندی خود رسیده اند روز 
تا زمانی کھ «: ری کراک می گوید. سقوط آنھاست

می کنید اما بھ محض آنکھ سبز ھستید رشد 
باید گفت شرط آموزش پذیری . »رسیدید می پوسید

این است کھ بدانیم کھ ھمھ چیز را نمی دانیم، پس 
غرور را کنار گذاشتھ و بدنبال ندانستھ ھا برویم و 

اگر بھ راستی . ھیچگاه خود را دانای مطلق ندانیم
می خواھیم رشد کنیم باید چالش ھای جدید را بھ 

از زندگی خود مبدل سازیم تا برای رفع آن بخشی 
. چالشھا مجبور شویم مطالب جدیدتری بیاموزیم

اگر بخواھیم سازمان خود را ارتقا بخشیم بایستی 
آموزش پذیری و فراگیرندگی خود را حفظ کنیم 
زیرا برای ھر چیز ارزشمند در زندگی باید بھایی 

  .پرداخت
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ینید می تنھا آنچھ را کھ می ب:دور نمای ذھنی 

  توانید اندازه بگیرید
دور نمای ذھنی برای یک رھبر در حکم ھمھ چیز 
است و رھبری کھ فاقد آن است بھ جایی نمی رسد 
این ویژگی بشدت ضروری است زیرا این دور 
نماست کھ رھبر را راھنمایی می کند، ھدفش را 

آتش درون را جرقھ می زند و . مشخص می سازد
این دورنمای ذھنی . ھداو را بھ جلو حرکت می د

چگونھ بوجود می آید؟ نارضایتی از شرایط حاضر 
و وضعیت موجود یکی از مھم ترین عوامل 

زیرا می خواھیم . رسیدن بھ دورنمای ذھنی است
باید گفت . دنیای پیرامون خود را عوض کنیم

دورنمای ذھنی را کسی نمی تواند برای ما تعیین 
.  ما نشأت بگیرددورنمای ذھنی باید از درون. کند

اگر فاقد این دورنما ھستیم بایستی بھ رھبران موفق 
دیگر رجوع کنیم و ببینیم افق دید کدامیک مناسب 

ھر چھ دورنمای ذھنی . ماست تا از آن استفاده کنیم
ما بزرگتر باشد امکان اینکھ موفقیت بیشتری 
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نصیب ما بشود بیشتر است و ھمچنین ھر چقدر 
 باشد برای تحقق آن بیشتر این دورنما چالشی تر

پس بایستی بھ دور نمای ذھنی خود . تالش می کنیم
فکر کنیم، اگر ارزش آن را دارد کھ زندگی خود 

. را وقف آن کنیم، با تمام وجود آن را تعقیب کنیم
نکتھ دیگر اینکھ دورنمای ذھنی خود را مکتوب 
کنیم زیرا با نوشتن اندیشھ ما شفاف می شود و 

  .تر بھ اھداف خود می رسیمبھتر و سریع
  
  
  
  
  
  
  

 بخش اول آنرا میتوانید از اینجا مطالعھ کنید
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جان ماکسول یکی از بزرگترین متخصصان 
امریکایی در زمینھ مدیریت و رھبری است او 

. ھمھ سالھ برای صدھا ھزار نفر سخنرانی می کند
 و بسیاری از نھادھا و fortune 500موسسھ 

توصیھ ھای جان ماکسول سازمان ھای ورزشی از 
ماکسول بنیانگذار . بھره گرفتھ و می گیرند

موسسات و نھادھای مختلفی است کھ ھدفشان 
جان . تقویت توانمندیھای بالقوه رھبری است

 کتاب بھ رشتھ تحریر ٣٠ماکسول تاکنون بیش از 
  .درآورده است

  چگونھ رھبری بانفوذ باشیم؟
واقعی مقیاس “دکتر جان سی مکس ول می گوید، 

رھبری و مدیریت، نفوذ است، نھ کمتر و نھ 
شایان ذکر است کھ جان سی مکس ول، ” .بیشتر

متخصص مدیریت و رھبری در دنیای تجارت 
  .است

  
برای مدیران طبیعی است کھ بخواھند ھر چیز 

باالتر از . تازه ای درمورد رھبری را یاد بگیرند
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درک و فھمیدن رھبری، این است کھ یاد بگیریم 
ھ رھبری امری است کھ با نفوذ و تاثیر سروکار ک

 .دارد نھ چیز دیگر
  

اگر فکر میکنید کھ ھمھ چیز را درمورد رھبری 
دلیل . یادگرفتھ اید، تا اتمام این مقالھ صبر کنید

اینکھ باید یاد بگیریم کھ رھبری با مسئلھ قدرت 
نفوذ سروکار دارد این است کھ خودتان را در 

د داد کھ رھبری شوید کھ از موقعیتی قرار خواھی
نظر تخصصی و شخصیتی نفوذ بیشتری داشتھ 

 .باشد
  

قبل از اینکھ یادبگیریم کھ چرا رھبری با مسئلھ 
قدرت نفوذ سر و کار دارد، باید بفھمیم کھ رھبری 

رھبری . و نفوذ ھر کدام چھ معنا و مفھومی دارند
قدرت ھدایت و : بھ این شیوه تعریف میشود

: ن، و مفھوم نفوذ نیز این استراھنمایی کرد
توانایی تاثیر گذاشتن روی افراد بھ طوری کھ 
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بدون اعمال زور و فشار، آنھا را بھ انجام کاری 
 .ترغیب کنیم

  
 :سھ نکتھ مھم کھ بھ آن می پردازیم عبارتند از

  
 .ً ھیچکس ذاتا رھبر بھ دنیا نمی آید١٫
  باید بین رھبرانی کھ فقط این مقام را یدک می٢٫

  .کشند و رھبران واقعی تمایز قائل شد
    پرورش رھبران دیگر٣٫
  

قبل از ھر چیز، متخصص رھبری و مدیریت، 
بدترین و خطرناکترین “ِوالتر بنیس، می گوید، 

تصور غلط درمورد رھبری این است کھ رھبران 
ًذاتا رھبر بھ دنیا می آیند و یک عامل ژنتیکی آنھا 

ن باور یعنی مردم ای. را بھ سمت رھبری می کشاند
ًکھ واقعا . یا این قدرت را در خود دارند و یا ندارند

درواقع، عکس این مسئلھ صحیح . بی معنی است
رھبران ساختھ می شوند نھ کھ بھ دنیا می . است
 ”.آیند
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حق با والتر بنیس است، رھبران پرورش داده شده 
. ًو تعلیم می یابند نھ اینکھ ذاتا رھبر بھ دنیا بیایند

مردم تصور می کنند کھ مدیر عامل ھای کارخانھ 
ًھای بزرگ یا سوپراستارھای عرصھ ورزش ذاتا 

آنھا سالھا . رھبر بھ دینا آمده اند، اما حقیقت ندارد
برای رسیدن بھ این درجھ زحمت کشیده اند و 

 .مھارت آموختھ اند
  

پس چطور می توان رھبری بانفوذ شد؟ اگر یاد در 
ط یاد بگیرید، می توانید تمام طول عمرتان فق

افراد می توانند با مطالعھ . رھبری بانفوذ شوید
کردن و الگو قرار دادن سایر رھبران، رھبری 

 .بانفوذ شوند
  

شرکت در سمینارھا، مشاھده و گوش دادن بھ 
نوارھای آموزشی و فعالیت در کنفرانس ھای 
رھبری می تواند شما را بھ یک رھبر تعلیم دیده 

 .تبدیل کند
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برای تشخیص خود بعنوان یک رھبر بانفوذ، باید 
بتوانید تفاوت بین رھبرانی کھ فقط این مقام را 

. یدک می کشند و رھبران واقعی را تشخیص دھید
 دلیل اھمیت آن چیست؟

  
وقتی توانستید تفاوت بین رھبرانی کھ فقط این مقام 
را یدک می کشند و رھبران واقعی را تشخیص 

بفھمید کھ چھ کسی مردم را ھدایت دھید، می توانید 
مثال آن یک مدیرعامل است کھ این . می کند

عنوان را یدک می کشد، اما حوزه نفوذ او بھ سایر 
 .رھبران موقعیتی محدود می شود

  
از طرف دیگر، مدیریت منابع انسانی یک مقام و 

بھ عبارت دیگر، مدیریت منابع . مامور فعال است
ازمان ھای داخلی و خارجی انسانی باید بتواند با س

و مردمی کھ میتوانند بھ ارتقاء شرکت کمک کنند، 
مدیریت منابع انسانی یک رھبر واقعی . کار کند

است چون در کل سازمان نفوذ دارد و پرسش و 
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پاسخ ھای مورد نیاز رھبران موقعیتی در دست 
 .آنھاست

  
دفعھ بعدی کھ در یک میتینگ شرکت داشتید، باید 

ن رھبرانی موقعیتی و رھبران واقعی بتوانید بی
 .تمایز قائل شوید

  
و آخر از ھمھ بھ این نکتھ می رسیم کھ یکی از 
اولویت ھای رھبرای باید پرورش رھبرای دیگر 

 اما چرا؟. باشد
  

رھبرانی کھ رھبران دیگری را پرورش می دھند، 
تاثیر بسیار باالتری در سازمان خود میگذارند کھ 

 قابل حصول نیست، نھ با بھ ھیچ طریق دیگر 
افزایش منابع، نھ با کاھش ھزینھ ھا، نھ با افزایش 
حاشیھ سود، نھ با آنالیز سیستم ھا، یا اجرای سیستم 

 .…ھای مدیریتی با کیفیت باال و
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پرورش رھبران دیگر برای ارتقاء سطح کمپانی 
اینکار باید . یا شرکتتان بسیار مھم و حیاتی است

 . باشدجزء اولویت ھای شما
  

اگر رھبری بانفوذ باشید بھ شما قول می دھم کھ 
بتوانید بھ بھترین شکل سازمان یا شرکت خود را 
مدیریت و رھبری کنید و قوای انسانی خود را نیز 

منتظر چھ ھستید، از ھمین . بھ حد ماکسیمم برسانید
 .امروز شروع کنید
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 عالوه بر داشتن ھوش و دانش یک نماینده

 علمی ار دینی و اجتماعی و دارا بودن مقام سرش
وجود خویش را بھ بھتر است و عدالت و تقوی، 

یک . د کنکماالت انسانی و فضائل اخالقی آراستھ 
 کھ منادی حق و عدالت و آزادی و نماینده 

، با ھرگونھ تبعیض ناروا و استاستقالل 
 .د نامتیازطلبیھای غیرقانونی شدیدا مخالفت می ک

 
و ساده زیستی، عفو و اغماض، اجتناب از قناعت 

کینھ ورزی، شھامت و شجاعت، قاطعیت و تدبیر، 
فصاحت و بالغت کم نظیر، تیزبینی و دور 
اندیشی، مناعت طبع و عزت نفس، صبر و 
استقامت، ظلم ستیزی و ظالم گریزی، اخالص و 
تواضع، نظم و انضباط، قانونمداری، عظمت و 

 بی اعتنائی بھ استقالل خواھی برای کشور،
، سادگیفرھنگ بیگانگان، عشق بھ مناجات و 

رسیدگی بھ محرومان و مستمندان، سعھ صدر و 
حسن تدبیر، صداقت در رفتار و گفتار، برخی از 
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و  دیگر  صفات برجستھ نماینده ملت در مجلس 
  .نھادھا  باید  باشد

 
در اینجا بھ برخی از اھم ویژگیھای الزم برای 

 :س شورای اسالمی می پردازیمنمایندگان مجل
 

 تعبد بھ ارزشھای اسالمی
نظام جمھوری اسالمی ایران بر اساس دین مبین 
اسالم و پاسداری از ارزشھای حیاتی آن شکل 
گرفتھ است و اکثریت قریب بھ اتفاق ملت ایران و 
رای دھندگان بھ وکالی مجلس، مسلمان ھستند، و 

  قانون اساسی کشور،67ھمچنین طبق اصل 
نمایندگان مجلس باید در نخستین جلسھ آن 
سوگندنامھ ای را امضاء کنند کھ در بخشی از آن 

من در برابر قرآن مجید، بھ خدای «: آمده است
قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیھ بر شرف 
انسانی خویش تعھد می نمایم کھ پاسدار حریم 
اسالم و نگاھبان دستاوردھای انقالب اسالمی ملت 

 »...ایران و مبانی جمھوری اسالمی باشم 
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از اینرو مھم ترین وظیفھ وکالی ملت، اھتمام 
جدی بھ اسالم و ارزشھای الھی و معنوی آن 
است و آنان تحت ھیچ شرائطی نمی توانند از این 

 .وظیفھ مھم تخطی نمایند 
 

این ویژگی نھ تنھا برای وکالی مجلس، بلکھ 
 اسالمی برای تک تک مسئولین در حکومت

چنانکھ امیرمؤمنان علی . ضروری و الزم است 
علیھ السالم در نامھ ای بھ یکی از کارگزارانش 

فانت محقوق ان تخالف علی نفسک «: می فرماید
وان تنافخ عن دینک ولو لم یکن لک اال ساعة من 
الدھر وال تسخط هللا برضی احد من خلقھ، فان فی 

 :ف فی غیرههللا خلفا من غیره ولیس من هللا خل
 

بر تو شایستھ است کھ با ھواھای نفسانی مخالفت 
ھرچند برای تو ; کرده و از دین خود دفاع کنی

خدا را بخاطر . ساعتی از زندگی نمانده باشد 
زیرا ; رضایت احدی از مردم خشمگین مساز
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خداوند جایگزین ھمھ چیز می شود اما ھیچ چیزی 
 ».جانشین خداوند نمی تواند باشد 

 
این توضیح روشن می شود کھ یک نماینده با 

مجلس و یا کارگزار حکومتی در جامعھ اسالمی 
چگونھ باید از دین و ارزشھای آن محافظت نماید 

. 
 
 

از منظر موالی متقیان حضرت علی علیھ السالم 
تمام مسئولیتھای اجتماعی و سمتھای مختلف 
حکومتی کھ از جملھ آنھا نمایندگی مجلس شورای 

می باشد، در ردیف امانتھای سنگین بھ اسالمی 
آن حضرت در نامھ خود بھ یکی از . شمار می آید 

کارگزارانش بھ نام اشعث بن قیس در آذربایجان 
وان عملک لیس لک بطعمة ولکنھ «: می نویسد

  ; فی عنقک امانة
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ھمانا این مسئولیت و پست تو، برایت طعمھ 
ره کھ از آن بھ نفع خود و اطرافیانت بھ[نیست 
 ».بلکھ امانتی بر عھده توست ; ] گیری

 
اگر نمایندگان مجلس در سمت نمایندگی، از امانت 
مردم بھ نحو شایستھ پاسداری کنند و اختیاراتی 
را کھ ملت بھ آنان سپرده اند، در راه اعتالی دین 
و آبادانی کشور بھ کار گیرند، بدون تردید رضایت 

موم را خدا و خلق را بدست آورده و اعتماد ع
 .برای خود کسب خواھند نمود 

 
آنان نباید آن جملھ از سوگندنامھ خود را از یاد 

من در برابر قرآن مجید بھ «: برند کھ می گوید
ودیعھ ... خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم کھ 

ای را کھ ملت بھ من سپرده بھ عنوان امینی عادل 
 » . کنم پاسداری

 
 ترین صفات مؤمنان خداوند متعال یکی از شاخص

حقیقی را امانتداری و عمل بھ پیمانھا می داند و 
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والذین ھم الماناتھم وعھدھم راعون «: می فرماید
کسانی ھستند کھ بھ ] مؤمنان راستین[«; » 

 ».امانتھا و پیمانھایشان وفادارند 
 

نمایندگی مردم، پیمان مقدسی است کھ یک وکیل 
یل مؤمن و مجلس با موکلین خود می بندد و وک

 .متعھد ھیچگاه پیمان شکنی نمی کند 
 
با ھمت شما جوانان ایرانی باید اشخاص منور، «

اشخاص امین و صادق در مجلس شورا بروند کھ 
مقدرات شما را بر طبق خواستھ ھای خدای متعال 

در قضیھ مجلس شورا رای بدھید و ... پیاده کنند 
ین وکالی ام; رای بھ وکالی متعھد، مسلم، امین

 » .بفرستید در مجالس 
 پرھیز از تجمل گرایی

یکی از ویژگیھای الزم برای وکالی مجلس 
چرا ; شورای اسالمی پرھیز از تجمل گرائی است

کھ وکالی اشراف گرا نمی توانند دغدغھ خاطر 
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محرومان و مستمندان جامعھ را درک کنند و درد 
 .آنان را بفھمند 

 
جلسیان خوی  م-  خدای نخواستھ -آن روزی کھ  «

کاخ نشینی پیدا کنند و از این خوی ارزنده کوخ 
نشینی بیرون بروند، آن روز است کھ ما برای این 

ما در طول مشروطیت . کشور باید فاتحھ بخوانیم 
. از این کاخ نشینھا خیلی صدمھ خوردیم 

مجلسھای ما مملو از کاخ نشین بود و در بینشان 
ا بودند و معدودی بودند کھ از آن کوخ نشینھ

ھمین معدودی کھ از کوخ نشینھا بودند، از خیلی 
انحرافات جلو می گرفتند و سعی می کردند برای 

 » .جلوگیری 
 

اساسا نماینده ای کھ برای خود امتیاز ویژه قائل 
شود و زندگی ویژه ای را برگزیند و بین خود و 
موکلین و طبقات محروم سدی از بی اعتمادی 

را تافتھ جدا بافتھ از مردم ایجاد نماید و خود 
. بداند، مورد مذمت خدا و رسولش خواھد بود 
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: رسول گرامی اسالم صلی هللا علیھ و آلھ فرمودند
 ان هللا تعالی یکره من عبده ان یراه متمیزا بین«

 خداوند متعال دوست ندارد کھ بنده خود ; اصحابھ
 ».را در میان دوستانش متمایز ببیند 

 
اگر من نسبت بھ  «:مایندگانسخن یکی  از  ن

بسیاری از اسرار آزادانھ اظھار عقیده می کنم و 
ھر حرف حقی را بی پروا می زنم، برای آن است 

اگر . کھ چیزی ندارم و از کسی ھم نمی خواھم 
شما ھم بار خود را سبک کنید و توقع را کم 

 » .نمایید، آزاد می شوید 
 

دزای سیاسی اما اگر نماینده ای با کانونھای درآم
و اقتصادی ارتباط تنگاتنگ داشتھ باشد و مرھون 
سرمایھ داران و قدرتمندان متمول باشد، خود 

 .باختھ و ضعیف النفس خواھد شد 
 

 استقالل خواھی و بیگانھ ستیزی
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از مھم ترین دغدغھ ھای نماینده مجلس، باید 
او . حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور باشد 

وشتھ ھا و اظھار نظرھایش، باید در گفتھ ھا، ن
استقالل کشور و تامین مصالح و حقوق مردم را 
مد نظر داشتھ باشد و ھیچگاه اندیشھ دوستی با 
دشمنان و پیوستگی با بیگانگان را در سر 

چرا کھ از منظر قرآن این یکی از ; نپروراند
صفات اھل نفاق و عوامل داخلی دشمنان اسالم 

 .می باشد 
 

 سوره نساء با صراحت تمام خداوند متعال در
دوستی و تمایل بھ بیگانگان را از خصلتھای 
منافقان دانستھ و بھ اھل ایمان سفارش می کند کھ 
مبادا در تصمیم گیریھای خود دشمنان اسالم و 
بیگانگان را بر مؤمنان ترجیح دھند واین ندای 

یا ایھا «: آسمانی را بھ مسلمانان ابالغ می کند کھ
ال تتخذوا الکافرین اولیاء من دون الذین آمنوا 

کافران را بھ جای ! ای اھل ایمان «-» المؤمنین 
 ».خود قرار ندھید ] و تکیھ گاه[مؤمنان دوست 
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باید ملت با اختیار و اراده خود، با امتیاز خود و 
انتخاب خود اشخاص صالح را، اشخاص متقی را، 

د، اشخاصی را کھ برای ایران کار می خواھند بکنن
 بھ نفع ایران کار می کنند، آنھا را باید تعیین بکنید

. « 
 

این روش پسندیده برگرفتھ از آیات شریفھ الھی 
لن یجعل هللا للکافرین علی «: است کھ می فرماید

خداوند ھرگز راھی برای  « ; »المؤمنین سبیال
کافران بر اھل ایمان قرار نداده ] برتری و تسلط[

 ».است 
 

رگونھ تسلط بیگانگان اعم از طبق این آیھ ھ
نظامی، سیاسی فرھنگی و اقتصادی بر امور 
کشورھای اسالمی ممنوع است و یکی از مھم 
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ترین وظائف وکالی مجلس، تالش برای تحقق 
 .ھمین فرمان قرآن است 

 
 قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران 153اصل 

 -  کھ برگرفتھ از قوانین اسالمی و الھی است -نیز 
ھرگونھ قرارداد کھ موجب :  می دارد کھاعالم

سلطھ بیگانھ بر منابع طبیعی و اقتصادی، 
فرھنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع 

 .است 
 

 صداقت در گفتار و رفتار
بھترین معیار شناخت مردان الھی و حق باوران 
راستین، صداقت و راستگویی آنان در گفتار و 

ام صادق علیھ طبق فرموده ام. رفتار آنھاست 
السالم باید صداقت و امانتداری افراد را سنجیده و 

آن حضرت ضمن . آنگاه بھ آنان اعتماد نمود 
ال تغتروا بصالتھم وال «: حدیثی می فرماید

بصیامھم، فان الرجل ربما لھج بالصالة والصوم 
حتی لو ترکھ استوحش ولکن اختبروھم عند صدق 
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و روزه افراد  بھ نماز ;  واداء االمانةالحدیث
چرا کھ شخص گاھی بھ نماز و ; فریفتھ نشوید

روزه عادت کرده کھ اگر آن را رھا کند احساس 
، آنان را ]برای شناخت افراد[اما . وحشت می کند 

 ».با میزان راستگویی و امانتداری بیازمایید 
 

با توجھ بھ این حقیقت، یکی از مالکھای گزینش 
ان در زندگی شان نمایندگان، میزان راستگویی آن

آیا افرادی کھ در گذشتھ دھھا وعده . می باشد 
توخالی و غیرقابل عمل بھ مردم داده و بعدا آنھا 
را بھ بوتھ فراموشی سپرده اند، لیاقت نمایندگی 
دارند؟ آیا کسانی کھ با انواع دسیسھ ھا و 
شعارھای فریبنده و تبلیغات پر زرق و برق اذھان 

رای رسیدن بھ مقاصد مردم را مشوش کرده و ب
نفسانی خود، آرای مردم را بھ سوی خود جلب 

نماینده حقیقی ! می کنند، شایستگی وکالت دارند؟
مردم اگر وعده ای بدھد با تمام وجود بھ دنبال 
تحقق آن تالش می کند و حیثیت خود را در گرو 

 .آن وعده می بیند 
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وکالی با ایمان ھیچگاه حق را وارونھ نشان نمی 

د، بھ سوی باطل گرایش پیدا نمی کنند و از دھن
گرچھ بھ ; راستی و صداقت ست برنمی دارند

 .ضرر آنان باشد 
 

من «: امام حسن مجتبی علیھ السالم می فرماید
دوستی داشتم کھ صفات پسندیده اش او را از ھمھ 

آنگاه » .مردم در نظرم ارزشمندتر کرده بود 
ضمن شمارش صفات آن نیک مرد الھی می 

 ; کان ال یقول ماال یفعل ویفعل ماال یقول«: فرماید
و کارھایی ; آنچھ را کھ عمل نمی کرد، نمی گفت

اھل شعار و . [را کھ نگفتھ بود انجام می داد 
 »].وعده ھای دروغین نبود، بلکھ اھل عمل بود 

 
 لیاقت و شایستگی

من «: پیامبر اکرم صلی هللا علیھ و آلھ فرمودند
المسلمین وھو یعلم ان فیھم استعمل عامال من 

www.takbook.com



 

 876 

اولی بذلک منھ واعلم بکتاب هللا وسنة نبیھ فقد 
 ; خان هللا ورسولھ وجمیع المسلمین

 
] بر مسئولیتی[ھر کس از مسلمانان کارگزاری را 

بگمارد، در حالی کھ می داند در میان مسلمانان، 
از او شایستھ تر و داناتر بھ کتاب خدا و سنت 

ھ و آلھ وجود دارد، بی تردید پیامبر صلی هللا علی
بھ خدا و پیامبر او و جمیع مسلمانان خیانت کرده 

 ».است 
 

با توجھ بھ این گفتار نبوی، تک تک مسلمانان در 
انتخابات وکالی مجلس مسئولیت سنگینی بھ 
عھده دارند و انتخاب شوندگان نیز وظیفھ خطیری 

ھر کسی کھ حقیقتا شایستگی . را تعھد می کنند 
ی نقش در سمت نمایندگی مردم را دارد باید ایفا

قدم در میدان بگذارد و خود را نامزد چنین مقام 
 اگر بھ قصد -  خدای نکرده -حساسی نماید وگرنھ 

مطامع دنیوی و رسیدن بھ ھواھای نفسانی بھ این 
حیطھ وارد شود، سعادت دنیا و آخرت خود را از 
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ده مردم مسلمان نیز طبق فرمو. دست خواھد داد 
پیامبر اکرم صلی هللا علیھ و آلھ الزم است کھ بھ 

بلکھ لیاقت و شایستگی و ; ظواھر افراد ننگرند
اھلیت آنان را احراز نموده، سپس بھ آنان رای 

در غیر این صورت، در خطاھا و تخلفات . دھند 
 .احتمالی این افراد شریک خواھند بود 

 
ھمچنین نخبگان و متنفذین جامعھ، طبق این 

یث شایستھ ساالری، الزم است کسانی را بھ حد
مردم معرفی کنند کھ توانائی چنین امری را داشتھ 
باشند و اگر این اصل را مراعات نکنند و بر 
اساس روابط شخصی و یا مالکھای غیراصولی 
دیگر، غیرشایستگان را نامزد نمایندگی مجلس 
نمایند، بھ خدا و پیامبر صلی هللا علیھ و آلھ و 

 .مسلمانان خیانت کرده اند جمیع 
 

 شجاعت و شھامت
مردان خدا در سایھ ایمان قوی و یقین بھ حقانیت 
اھداف خود، ھرگز از قدرتی جز قدرت خداوند 
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متعال، ھراسی بھ دل راه نمی دھند و جز در برابر 
. خداوند متعال سر تسلیم فرود نمی آورند 

عظم «: ھمچنانکھ امام علی علیھ السالم فرمودند
 ; لخالق فی انفسھم وصغر ما دونھ فی اعینھما

خدا در وجود آنان بزرگ و غیرخدا در منظر آنان 
 ».کوچک است 

 
بر یک نماینده مسلمان شایستھ است کھ چنین 
باشد و در موضع گیریھا و اظھار نظرھای خود، 

یکی . از ھیچ منصب و مقامی ھراس نداشتھ باشد 
 و از مھم ترین اوصاف شھید مدرس شجاعت

او در طول عمر با برکت . شھامت کم نظیرش بود 
 کھ ھمواره بھ مبارزه با ظلم و استبداد -خود 

 از ھیچ -داخلی و استعمار خارجی می پرداخت 
 قدرت و 

اگر یک نماینده مسلمان، تعدی بھ مرزھای 
عقیدتی و جغرافیایی مسلمانان را ببیند، باید 

تھ باشد شھامت اظھار نظر و مخالفت با آن را داش
 کھ نشانگر وجود اعتقادات -و با قدرت تمام 
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 در مقابل -راسخ و مرھون دیگران نبودن است 
عوامل داخلی و خارجی تعدی و تجاوز بایستد و 

 .عزت اسالم و مسلمانان را حفظ کند 
 
کسانی را کھ انتخاب می کنید باید مسائل را «

تشخیص دھند نھ از افرادی باشند کھ اگر روس یا 
یکا یا قدرت دیگری تشری زد، بترسند، باید آمر

 » . مقابلھ کنند  وبایستند
 
 

 توجھ بھ محرومان و درماندگان
ان شاء هللا نمایندگان محترم مجلس سنگینی بار «

مسئولیت و رسالت خود را در این امر خطیر 
احساس کرده و می کنند و بھ خوبی دریافتھ اند 

 دارند کھ باید کھ نظام و مردم از آنان چھ انتظاری
مجموعھ خواستھ ھا و انتظارات اسالمی : گفت

مردم از مجلس، رفع گرفتاریھا و محرومیتھا و 
دگرگونی در نظام پر پیچ و خم اداری کشور، از 
انتظارات بھ حقی است کھ باید آنھا را جدی 
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بگیرند و نمایندگان محترم مجلس قبل از پرداختن 
روری، بھ بھ لوایح و تبصره ھا و مواد غیرض

فکر مسائل اصلی و کلیدی کشور باشند و بر 
اساس اسالم عزیز در کمیسیونھا با طرح قوانین 
و لوایح بھ سمتی حرکت کنند کھ مشکالت اساسی 
مرتفع، و سیاستھای زیربنائی کشور در امور 
فرھنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در 
راستای کمک بھ محرومین و رفع استضعاف 

 » . مورد اجرا درآید مدون وبھ 
 

خدمت بھ محرومان و رسیدگی بھ دردمندان کھ از 
مھم ترین تالشھای پیامبر اکرم صلی هللا علیھ و 
آلھ و ائمھ اطھار بود، باید سرلوحھ برنامھ ھای 

البتھ این مھم در ساختار ; وکالی مجلس باشد
 شخصیت نامزدھای مجلس ریشھ دارد، 

 
 خاطره ای از مدرس

ھنگامی کھ مدرس از طرف علمای نوشتھ اند 
نجف بھ عنوان مجتھد طراز اول در مجلس شورا 
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تعیین شده بود، از اصفھان بھ سوی تھران حرکت 
او در شب دوم، در مسیر خود بھ سوی . کرد 

زیرا عادت نداشت [نطنز، بھ امامزاده ای وارد شد 
خادم امامزاده ] . کھ خود را بر کسی تحمیل کند

پیرمردی : ایشان، اظھار داشتضمن پذیرایی از 
فقیر و عائلھ مند ھستم و دو دختر بزرگ دارم کھ 

. ھنوز کسی بھ خواستگاری آنھا نیامده است 
مدرس فردی را شبانھ بھ سراغ کدخدای ده 
فرستاد، او نیز بھ ھمراه عده ای از اھالی روستا 

مدرس مشکل پیرمرد . بھ حضور آن بزرگوار آمد 
ھمان شب دو جوان . گذاشت را با آنان در میان 

از اھالی ده با صالحدید مدرس از دختران خادم 
خواستگاری کردند و مدرس نیز قبالھ نکاحیھ 

 .آنان را نوشتھ، امضاء کرد و بھ آنان داد 
 

و بھ این ترتیب باری سنگین را از دوش آن 
 .پیرمرد برداشتھ و او را خوشحال نمود 
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شور و مردم و دلسوز ک مسلمان  یک وکیل     
 را آویزه  شعار متدین آن می باشد، ھمیشھ این

گوش خود قرار می دھد کھ آن حضرت می 
اللھم انک تعلم انھ لم یکن الذی کان منا «: فرماید

منافسة فی سلطان وال التماس شی ء من فضول 
الحطام، ولکن لنرد المعالم من دینک ونظھر 

دک االصالح فی بالدک، فیامن المظلومون من عبا
تو می دانی ! خداوندا; و تقام المعطلة من حدودک

کھ فعالیتھای ما تالشھای رقابت جویانھ برای 
کسب قدرت نبود و در جستجوی ثروت و امکانات 

از [افزون تر دنیوی انجام نیافت، بلکھ ھدف ما 
فقط بازگرداندن نشانھ ھای ] بدست گرفتن قدرت

د تا دین تو و اظھار اصالح در سرزمینھای تو بو
مظلومان از بندگانت امنیت یابند و قوانین معطل 

 ».شده ات برپای داشتھ شود ] و متروک[
 

 انتخابات و وظیفھ مبلغان
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مبلغان محترم ویژگیھای نماینده مطلوب را برای 
مردم تبیین کنند، تا با انتخابی شایستھ و درست، 

 .امور کشور بھ خوبی سامان یابد 
  
  
  
 

  اتآمادگی  برای انتخاب
یک  نفر  کھ  خود  را  بعنوان  کاندید معرفی  می 

 :کند  بھتر  است
  
عدالت را نھ در توزیع ھمھ جانبھ و متوازن   -1

 . فقر، بلکھ در توزیع متناسب ثروت بداند
تفاوت اختیارات رئیس جمھور، وزیر و   -2

نماینده مجلس را بداند و وعده ای خارج از حوزه 
 .مسولیت خود ندھد

 تجربھ یک دورھدو سالھ مدیرکلی یا حداقل  -3
 .معاون مدیرکلی را داشتھ باشد
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تعریفی جامع و دقیق از منافع ملی داشتھ   -4
 .باشد

تمام آمال و آرزویش عضویت در کمیسیون   -5
 .انرژی مجلس نباشد

پس از نمایندگی خواستار انتقال از   -6
 .وزارتخانھفعلی خود بھ وزارتخانھ دیگری نباشد

ک تجربھ در طراحی، انجام یا تکمیل حداقل ی  -7
 .یک طرح عمرانی داشتھ باشد

حداقل پنج بار بھ سازمان مدیریت و برنامھ   -8
 .ریزی مراجعھ کرده باشد

حداقل پنج بار بھ مجلس شورای اسالمی   -9
 .مراجعھ کرده باشد

حداقل نام سھ وزیر از وزرای قبلی ھر   -10
 .وزراتخانھ را بداند

ھر یک از برنامھ ھای توسعھ محورھا اصلی   -11
 .قبلی کشور را بداند

مھم ترین توفیقات و و عدم توفیق ھای   -12
برنامھ ھای توسعھ را بتواند بیان و وعلل و 

 .عوامل آنرا تحلیل کند
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بھ اقدامات سلبی،در امور فرھنگی معتقد   -13
نباشد و اینگونھ اقدامات را آخرین مرحلھ در 

 . ی بداندبرخورد با پدیده ھای فرھنگ
با پدیده جھانی شدن و آثار و عواقب آن آشنا   -14

باشد و بتواند برای حفظ ھویت ملی و دینی و 
ھمچنین افزایش اثرگذاری فرھنگی مان در دنیای 

 .جدید ارایھ طرح و برنامھ کند
الیھ اول دوستان، مشاوران و ھمراھانش از   -15

 . صنف محترم پیمانکاران نباشد
 را در توسعھ کمی بخش صنعت اشتغال زایی  -16

 .و کشاورزی نداند
تفاوت ھای عصر کشاورزی، عصر صنعتی،   -17

 .عصر اطالعات و عصر دانایی را بداند
اعتقاد داشتھ باشد کھ با ابزار و افکار دوران   -18

کشاورزی و صنعتی نمی توان در عصر دانایی 
 .موفق بود

 .کشاورزی را محور استقالل نداند  -19
 . ک تحصیلی اش جعلی نباشدمدار  -20
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 دوران تحصیلش  نفر از معلمان5حداقل   -21
 .حاضر شوند برایش سخنرانی کنند

 نفر از استادان دوران تحصیلش 5حداقل   -22
حاضر باشند توانایی اش را برای نمایندگی مجلس 

 .تایید کنند
 . پایان نامھ اش را خودش نوشتھ باشد  -23
 ھمزمان آخرین مدرک تحصیلی اش را  -24

 . بااشتغال بھ کاردولتی دریافت نکرده باشد
در دوره نمایندگی قصد ادامھ تحصیل نداشتھ   -25

 .باشد
 . ھرماه یک کتاب بخواند  -26
آشنایی مقدماتی با اصول علمی و معاھده   -27

 .ھای بین المللی داشتھ باشد
آشنایی مقدماتی با یک زبان خارجی داشتھ   -28

 .باشد
کایت از گلستان سعدی را بتواند  ح10حداقل   -29

 .شفاعا نقل کند
 .فرق کارآفرینی و اشتغال زایی را بداند  -30
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توسعھ دانش بنیان را مقدم بر توسعھ   -31
 .پیمانکار بنیان بداند

تجربھ کار در بخش خصوصی یا با بخش   -32
 .خصوصی را داشتھ باشد

نام ده بازیگر، ده فیلم سینمایی، ده نویسنده،   -33
 .کارآفرین و ده دانشمند برتر ایرانی را بداندده 
تعداد ھنرمندان، معلمان و اساتید ھمراھش از   -34

 .تعداد پیمانکاران ھمراھش بیشتر باشد
در ایام پیش از انتخابات با حضور مکرر در   -35

 .مجالس عزاداری بھ شعور مردم توھین ننماید
 منبع تامین و ریز ھزینھ ھای ستاد انتخاباتی  -36

 .اش را شفاف بھ مردم اعالم کند
ھزینھ ھای انتخابات را از راه حالل تأمین   -37

 .کرده باشد
 .در ھر زمینھ ای سخنرانی و اظھار نظر نکند  -38
امام جماعت مسجد محلھ کاندیدا، عدالت   -39

 .ایشان را تایید کند
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اگر ھیچکدام از شرایط فوق را نداشت حداقل   -40
دا را ناظر بر اعمال خود بھ خدا معتقد باشد و خ

 .بداند
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 ابتدآ الزم است تاکید شود کھ براساس آیھ 

رب المشرق و المغرب ال الھ االھو (سوره مزمل 9
ھمان پروردگار شرق وغرب کھ )(فاتخذه وکیال 

معبودی جز او نیست، او را نگاھبان و وکیل خود 
معتقدم کھ برای ھر کاری توکل بھ ) انتخاب کن

اما ما انسان .لعالمین ضروری و کارگشا استرب ا
ھا در حیات دنیوی ضمن توکل بھ خدا مجبوریم 
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برای انجام بعضی کارھا اشخاصی را بھ عنوان 
وکیل یا منتخب خود تعیین نماییم تا بھ نمایندگی از 
طرف ما بھ رتق وفتق امور بپردازد و یکی از این 

ر امور وکالت یا نمایندگی در مجلس شورای کشو
 است

 
 برای کاستن از ھزینھ ھای داوطلبین نمایندگی 
وآشنائی آنھا با بخشی از رای دھندگان و ھمچنین 
جھت روشنگری و قضاوت بھترگروه ھای مرجع 
چون یاشولی ھا و گروه ھا وفعالین انتخاباتی 
خصوصیات نماینده مطلوب خود را بھ شرح 
زیراعالم می نمایم، و امیدوارم دیگران ھم دست 

ھ این کار بزنند تا قدری از ابھامات و نگرانی ب
ھای انتخابات پیش رو کاستھ شده وشفافیت 

 .بیشتری حاصل آید
 
داوطلب مورد نظرصادقانھ پا بھ :     صداقت-1

این عرصھ گذاشتھ باشد وجھت کاسبکاری 
وشھرت طلبی و سرمایھ گذاری اقتصادی و خدای 
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 بھ نکرده تطمیع شده توسط گروه ھای قدرت طلب
 .ازعوامفریبی دوری کند.میدان نیاید

 
جسارت وشجاعت بیان حقایق را :     شجاعت-2

بھ مردم و انتقال خواستھ ھای آنان را بھ مدیران 
کشوروھمچنین توان افشاگری فساد احتمالی و 

ودر .رانت خواری ھای قدرتمندان را داشتھ باشد
صورت ضعف اراده و قالب شدن ترس در اولین 

 .مایندگی مردم کناره گیری نمایدفرصت از ن
 
:     شعور اجتماعی و بھره ھوشی مناسب-3

برای اینکھ دچار عوام گرائی احساسی و بی 
منطق وروزمرگی بی حاصل وباری بھ ھرجھت 
نشود،الزم است فرد مورد نظراز بھره ھوشی 

. مناسب و شعور اجتماعی کافی برخوردار باشد
 در نسبت بھ دیدگاه ھای سیاسی موجود

کشورآگاھی الزم را داشتھ واز اوضاع 
سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و فرھنگی اطالع وافی 

 .داشتھ باشد
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شخص داوطلب معتقد :     باورھای مصلحانھ-4

بھ حقوق بشرودموکراسی وآزادی وعدالت بوده و 
مردم را ولی نعمت خود بداند ودر راه بسط آزادی 

 .و عدالت از ھیچ کوششی دریغ ننماید
 
وارد فوق جزء خصوصیات یک نماینده مطلوب م

من است کھ در ذات و وجود داوطلب نمایندگی 
باید عجین شده باشد و در رابطھ با خواستھ ھای 
خود و کارھائی کھ باید انجام دھد اگر عمری باشد 

در پایان بیاد . در فرصتی دیگر خواھم نوشت
 .داشتھ باشیم کھ چی گفت مھم است، نھ کی گفت
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نماینده مطلوب کسی است کھ عالوه بر ویژگی 
ھای یاد شده خدوم، امتحان داده، باکفایت، خوش 
نام و دارای برنامھ باشد و ضمن روحیھ جوان 

 .گرایی بھ جوانھا اعتقاد داشتھ باشد
 :در این زمینھ می فرماید) ع(امام علی 

ُالسخاء و الشجاعة غزائز شریفة یضعھا هللا «
 » و امتحنھّسبحانھ فیمن احبھ

بخشندگی و دلیری، دو صفت بلند مرتبھ ای ھستند 
کھ خداوند در دل ھرکس کھ او را دوست داشتھ و 

 .امتحان کرده باشد قرار می دھد
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 وظایف کنگره ایاالت متحده آمریکا
 ٔپدیا، دانشنامھ آزاد از ویکی

  
وظایف کنگره ایاالت متحده آمریکا بر اساس 

یاالت متحده آمریکا عبارت است قانون اساسی ا
 :از
 

 قانونگذاری
 تصویب بودجھ دولت

 اعالن جنگ
 ھای خارجی تصویب پیمان

 تأیید وزرای معرفی شده
 تأیید قضات دیوان عالی فدرال

 استیضاح رئیس جمھور
 ابطال وتوی رئیس جمھور
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 قانونگذاری
 

ھر سالھ ممکن است صدھا طرح و پیشنھاد برای 
 ارجاع شود، اما تنھا تعدادی کنگره[ تصویب بھ 

گیری برای  روند تصمیم. شوند از آنھا تصویب می
تأیید ویا رد ھر یک از لوایح قانونی بھ صورت 

در ابتدا، . شود موازی در ھر دو مجلس آغاز می
الیحھ مورد نظر متناسب با موضوع آن بھ یکی از 

ھای اصلی مجاللس نمایندگان وسنا فرستاده  کمیتھ
گر اعضاء در خصوص الیحھ قانونی بھ ا. شود می

نتیجھ برسند و آنرا تصویب کنند، این الیحھ بھ 
صحن مجلس فرستاده خواھد شد، درغیر این 

ھای فرعی، مسئولیت  صورت بھ کمیتھ
ھای  کمیتھ. شود  ھای بیشترمحول می بررسی

فرعی درصورت لزوم پیشنھادات جدید بھ الیحھ 
یتھ اصلی افزایند و آنرا بھ کم قانونی می

تواند یا  کمیتھ دراین مرحلھ می. گردانند  بازمی
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َخود راسا تصویب نھایی الیحھ قانونی را اعالم و 
آنرا برای امضاء برای رئیس جمھور ارسال کند 
یا اینکھ ممکن است بنا بھ درخواست نمایندگان 
ویا ناکامی کمیتھ در اتخاذ تصمیم نھایی، الیحھ را 

 .بھ صحن مجلس برگرداند
 

توانند  نمایندگان در زمان طرح الیحھ درصحن می
کنند  پیشنھادات جدیدی بھ مصوبھ کمیتھ اضافھ می

سرانجام الیحھ . ھایی از آنرا حذف نمایند ویا بخش
اگر لوایح . شود قانونی در ھر دو مجالس تھیھ می

تھیھ شده توسط مجلس نمایندگان و سنا یکسان 
گیرد  ود میباشد، الیحھ مورد نظر شکل قانون بخ

اما . شود و برای امضاء بھ کاخ سفید فرستاده می
اگر میان لوایح تنظیم شده توسط مجلس نمایندگان 

کمیتھ کنفرانس “وسنا اختالف وجود داشتھ باشد، 
شود و اعضاء ارشد ھر دو مجلس  تشکیل می” 

دراین کمیتھ، در جھت یکدست شدن متن الیحھ 
از مذاکرات در این مرحلھ، پس . کنند اقدام می

طوالنی، مجالس از بخشی از نظرات خود عدول 
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کنند تا راه برای مصالحھ میان نمایندگان و  می
کمیتھ ” ھر تصمیمی کھ . سناتورھا فراھم شود

اتخاذ نماید، مورد تأیید وتصویب ” کنفرانس 
مجالس نمایندگان وسنا قرار خواھد گرفت و بدین 

ھ پایان ترتیب آخرین مرحلھ روند قانونگذاری ب
پس از آن، قانون برای تأیید یا وتو در . رسد می

 .گیرد اختیار رئیس جمھور قرار می
 

Alexander introduces legislation that 
would make the Baker-Hamilton 

Iraq Study Group.jpg 
در مجلس نمایندگان بھ دلیل تعداد زیاد اعضا، 

گان زمان بحث و گفت وگو برای ھر یک ازنمایند
ھمچنین . است  دقیقھ تعیین شده۵محدود و حداکثر 

مذاکره بر سر ھر یک از لوایح قانونی محدود 
است در حالی کھ در سنا ھیچ محدودیت زمانی 

توانند تا ھر زمان کھ  سناتورھا می. وجود ندارد
توانایی دارند در خصوص تأیید ویا رد یک الیحھ 

یب آن قانونی صحبت کنند و از این طریق از تصو
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در عرف کنگره این اقدام . جلوگیری بعمل آورند
شود و شیوه   نامیده میFilibusterسناتورھا 

مناسبی برای بھ تأخیر انداختن تصویب قوانین بھ 
بویژه در اواخر فعالیت ھر دوره ] ١[آید، شمار می

از کنگره، سناتورھا با طوالنی کردن مذاکرات، 
قانونگذاری بھ ای را تا پایان دوره  تصویب الیحھ

 ١٩٩۵بھ عنوان مثال در سال . اندازند تأخیر می
سناتور استروم تورموند از کارولینای شمالی بھ 

 دقیقھ درمخالفت با یک ١٨ ساعت و ۴٨مدت 
البتھ اطالھ مذاکرات . الیحھ قانونی صحبت کرد

توسط سناتورھا نامحدود نیست و اکثریت سنا 
مھ آن گیری از ادا توانند از طریق رای می

، ١٩١٣تا پیش از سال . جلوگیری بعمل آورد
َعمال ھیچ محدودیتی وجود نداشت، اما در این 
سال مقرر شد اگر دو سوم سناتورھا رای بھ 
کفایت مذاکرات دادند، سناتورھا باید بھ سخنان 

 ١٩٧۵این محدودیت در سال . خود پایان دھند
یکبار دیگر مورد باز نویسی قرار گرفت و تصمیم 

فتھ شد برای کوتاه کردن مذاکرات طوالنی و گر
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خستھ کننده سناتورھا، شرایط تصویب کفایت 
اکنون تنھا با تصویب سھ . تر شود مذاکرات ساده

پذیرد و  پنجم آرای سناتورھا، مذاکرات پایان می
حزب اکثریت برای . شود گیری انجام می رای

تصویب کفایت مذاکرات نیاز بھ جلب آراء تعداد 
از نمایندگان حزب اقلیت دارد و ھمین زیادی 

ھای  مسئلھ بھ عنوان امتیاز مھم درچانھ زنی
 .رود حزبی در سنا از سوی حزب اقلیت بکار می

 
  بودجھتصویب

ھای عمومی از اختیارات  تصویب بودجھ و ھزینھ
رئیس جمھور . انحصاری مجلس نمایندگان است

موظف است ھر سالھ الیحھ قانونی بودجھ را در 
ریھ ھر سال برای تصویب بھ مجلس نمایندگان فو

ھای طوالنی  این الیحھ پس از بحث. ارسال نماید
در دولت توسط دفتر مدیریت و بودجھ کھ یکی از 

ھای مستقل ستاد ریاست جمھوری بھ  سازمان
 .شود آید، تھیھ ونھایی می شمار می
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ًمجلس نمایندگان عمدتا بودجھ پیشنھادی دولت را 
. کند ھا را تعدیل می و ارقام ھزینھدھد  کاھش می

در حقیقت، بودجھ واقعی کشور توسط نمایندگان 
شود و در این مسیر،  مجلس نمایندگان تنظیم می

بسیاری از عوامل مؤثر در مجلس نمایندگان از 
ھای حزبی بھ آن  جملھ منطقھ گرایی و گرایش

مصوبھ مجلس نمایندگان برای . دھند شکل می
شود و در این  نا فرستاده میتأیید نھایی بھ س

ًمرحلھ سنا عمدتا بودجھ و ارقام آن را افزایش 
دھد چرا کھ گرایش حاکم بر سنا در مقایسھ با  می

ًمجلس نمایندگان کمتر بخشی نگر و عمدتا ملی 
 .است

 
بدین ترتیب، با اختالف نظرمیان سنا و مجلس 

کمیتھ «نمایندگان بر سر تصویب بودجھ، یک 
شود تا راه حل بینابینی  یل میتشک» کنفرانس

کمیتھ کنفرانس ” بودجھ تنظیم شده توسط . بیابد
اگر چھ در مقایسھ با بودجھ مصوب مجلس ” 

ًیابد، لیکن نھایتا کمتر از  نمایندگان افزایش می
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ھای مطرح شده از سوی رئیس جمھور  درخواست
ھای نظامی  تنھا استثناء، بودجھ. خواھد بود

ی از مواقع کنگره آنھا را بھ باشد کھ دربسیار می
نسبت بودجھ پیشنھادی رئیس جمھور افزایش 

 .دھد می
 

 گاعالن جن
قانون اساسی اعالن جنگ واعزام سرباز بھ 

. است خارج از مرزھا را برعھده کنگره گذاشتھ
رئیس جمھور اگر چھ فرمانده کل ارتش شناختھ 

شود و ریاست عالیھ بر نیروھای مسلح را  می
برای ورود کشوربھ جنگ باید مجوز دارد، اما 

در برخی از مواقع رئیس . کنگره را کسب کند
جمھور برای پیشبرد اھداف نظامی خود با 

تدوین کنندگان . شود ھای کنگره روبرو می مخالفت
قانون اساسی باتقسیم اختیارات میان رئیس 
جمھور بھ عنوان فرمانده کل نیروھای مسلح و 

ده مجوز جنگ، تالش کنگره بھ عنوان صادر کنن
کردند از تمرکز قوا در دست یک شخص یا یک 
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ھای  اما واقعیت. نھاد جلوگیری بعمل آورند
سیاسی قرن بیستم و افزایش اختیارات ریاست 
جمھوری، بھ تدریج بھ کاھش نقش کنگره 

درحال حاضر رئیس . دراعالن جنگ منجر شد
جمھور با در اختیار داشتن کنترل ارتش و سیاست 

جی، جھت دھنده اصلی بھ مناسبات خارجی خار
تواند بھ بھانھ حفظ جان سربازان  وی می. است

آمریکایی درخارج ازکشور ویا تأمین منافع ملی، 
 .نمایندگان کنگره را بھ اعالن جنگ وادار نماید
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 تصویب پیمانھای خارجی

ھا و قرار دادھای دولت ایاالت متحده  کلیھ پیمان
المللی باید بھ   سازمانھای بینآمریکا با کشورھا و

درحقیقت یکی از . تصویب دو سوم سنا برسد
وظایف انحصاری سنا، تأیید قرار دادھای خارجی 

در صورتی کھ سنا با پیوستن بھ قرار دادی . است
تواند از اجرای آن سر  مخالفت ورزد، دولت نمی

 ھنگامی کھ بحث ١٩١٩در سال . باز زند
کا درجامعھ ملل مطرح عضویت ایاالت متحده آمری

شد، اکثریت جمھوریخواھان حاکم برسنا با آن 
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مخالفت کردند و ویلسون نتوانست بھ آرزوی خود 
ترین  برای عضویت ایاالت متحده آمریکا در بزرگ

المللی پس ازجنگ اول جھانی جامھ عمل  نھاد بین
 .بپوشاند

 
 تأیید مقامات دولتی

 
 جرج بوش در کنگره

پیروزی در انتخابات، تیمی رئیس جمھور پس از 
دھد کھ ریاست  از مشاوران خود را تشکیل می

وی باید افراد . گیرند ھا را بر عھده می وزارتخانھ
مورد نظر خود را برای کسب نظر سناتورھا بھ 

افراد معرفی شده باید . سنا معرفی نماید
ھای تخصصی سنا حاضر شود و از خود  درکمیتھ

ت طوالنی کھ اغلب تحت پس از مذاکرا. دفاع نماید
گیرد،  تأثیر مسائل سیاسی و حزبی قرار می

در . شود گیری درصحن مجلس سنا انجام می رای
صورت رای مثبت دو سوم سناتورھا، فرد معرفی 

 .شود شده بھ عنوان وزیر تعیین می
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رای اعتماد سنا بھ وزرای پیشنھادی رئیس 
 جمھور در ایاالت متحده با شیوه معمول در دیگر

ھای  در اغلب نظام. کشورھای جھان تفاوت دارد
حکومتی غربی، وزرا باید رای اعتماد پارلمان را 
کسب نمایند و پارلمان نیز حق دارد درصورت 
نارضایتی، پس از مدتی رای اعتماد خود را پس 

درچنین صورتی با رای عدم اعتماد، وزیر . بگیرد
لیکن درایاالت . از سمت خود برکنارمی شود

ده، سنا تنھا یکبار در مورد صالحیت وزرا متح
تواند آنان را  دھد و پس از انتصاب نمی رای می
در حقیقت ادامھ فعالیت یا عزل مقامات . عزل کند

بلندپایھ دولت فدرال تنھا در اختیار رئیس جمھور 
تواند مانع کار وزرا  کنگره فقط زمانی می. است

نی و شود کھ علیھ آنان اعالم جرم و روند طوال
 .پیچیده استیضاح را آغاز کند

 
 التأیید قضات دیوان عالی فدر
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 میھمانی کنگره بمناسبت اوباما
ھمانند تأیید وزرای پیشنھادی توسط سنا، قضات 
دیوان عالی فدرال نیز باید رای دو سوم سنا را 

این افراد از بین قضات بلندپایھ . کسب نمایند
نا کشور انتخاب و توسط رئیس جمھور بھ س

قضات دیوان عالی فدرال باید . شوند معرفی می
ھمان روند تأیید وزرا را طی نمایند و در کمیتھ 

درحقیقت، در نظام . تخصصی سنا حاضر شوند
تفکیک قوای آمریکا، تنھا برای انتخاب قضات 
دیوان عالی فدرال، ھر سھ قوا مشارکت دارند و 

 .پردازند گیری می بھ تصمیم
 

 ر جمھواستیضاح رئیس
روند استیضاح در ایاالت متحده : نوشتار اصلی

 آمریکا
کنگره بر اساس قانون اساسی قادراست رئیس 
جمھور، وزرا، قضات دیوان عالی فدرال و دیگر 
مقامات دولت فدرال را استیضاح واز کاربرکنار 

این حق، تضمینی برای نظارت کنگره بر . نماید
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ھرگاه رئیس . شود نھادھای حکومتی تلقی می
جمھور بھ خیانت و تخلف از وظایف خود متھم 

برای . توان وی را استیضاح کند شود، کنگره می
این منظور، ابتدا باید دو سوم نمایندگان مجلس 
نمانیدگان بھ طرح استیضاح رئیس جمھور رای 

شود و  سپس موضوع بھ سنا ارجاع داده می. دھند
در آنجا دادگاھی برای محاکمھ رئیس جمھور 

رئیس جمھور باید در این دادگاه . شود یتشکیل م
و در حضور کلیھ سناتورھا ادعای شھادت کند و 

اگر اکثریت نمایندگان سنا رای . از خود دفاع نماید
بھ محکومیت وی دھند، رئیس جمھور از سمت 

رای دیگر مقامات از جملھ . شود خود بر کنار می
وزرا و قضات دیوان عالی فدرال نیز ھمین روال 

شود با این تفاوت کھ اھمیت سیاسی  ری میپیگی
استیضاح و برکناری آنان ھرگز بھ اندازه 

در تاریخ ایاالت . باشد برکناری رئیس جمھور نمی
 باز دادگاه سنا برای ٢متحده آمریکا تاکنون 

است کھ  استیضاح رئیس جمھور تشکیل شده
 برای محاکمھ اندرو ١٨۶٨یکبار در سال 
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 در ١٩٩٩یز در سال جانسون و یکبار دیگر ن
اما در ھر دوبار روسای . زمان بیل کلینتون بود

جمھور وقت توانستند تنھا با یک رای اضافھ از 
کابوس برکناری و اخراج از کاخ سفید نجات 

 .یابند
 

  جمھورابطال وتوی رئیس
وتوی مصوبات کنگره ایاالت : نوشتار اصلی
 متحده آمریکا

است  ر دادهقانون اساسی بھ رئیس جمھور اختیا
کھ مصوبات کنگره را وتو نماید اما این اختیار 

ًتواند متقابال با  نامحدود نیست و کنگره می
تصویب مجدد مصوبھ خود، وتوی رئیس جمھور 

ھر گاه دو سوم مجموع نمایندگان . را سلب کند
مجلس نمایندگان وسنا دریک جلسھ مشترک، 
مخالفت خود را با وتوی رئیس جمھور در 

ک الیحھ قانونی اعالم نمایند، این خصوص ی
گیرد و  الیحھ جنبھ قانونی و الزم الجرا بھ خود می

  .شود رئیس جمھور ملزم بھ اجرای آن می
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Error!

  
  
  

 اھمیت ھوش ھیجانی در رھبری
 

کنید چھ چیز  وقتی بھ یک رھبر شایستھ فکر می
 آید؟ بھ ذھنتان می

 
شاید فردی را تصور کنید کھ در ھر شرایطی 

گذارد عصبانیت بر او غلبھ کند، ھمھ  نمی
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ھای  کارمندانش بھ او اعتماد کامل دارد، بھ گفتھ
دھد، حرف زدن با او آسان   گوش میھمکارانش

گیری  است و ھمیشھ با احتیاط و آگاھانھ تصمیم
 .کند می
 

اینھا ھمھ خصوصیات فردی با ھوش ھیجانی 
 .باالست

 
پردازیم کھ چرا  در این مقالھ بھ این موضوع می

داشتن ھوش ھیجانی برای رھبران مھم است و 
 .توان آن را ارتقا بخشید چگونھ می

 
  

 
 جانی چیست؟ھوش ھی

 
ھوش ھیجانی توانایی درک و مدیریت احساسات 

افرادی کھ ھوش ھیجانی . خود و اطرافیان است
شناسند، معنا و  باالیی دارند، احساسات خود را می
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دانند کھ احساساتشان  دانند و می تعبیر آنھا را می
 .تواند آنھا را تحت تاثیر قرار دھد چگونھ می

 
 کھ در روابط ھوش ھیجانی بیانگر آن است

اجتماعی و در بده بستان ھای روانی و عاطفی در 
شرایط خاص چھ عملی مناسب و چھ عملی 

یعنی اینکھ فرد در شرایط مختلف . نامناسب است
بتواند امید را در خود زنده نگھ دارد، با دیگران 
ھمدلی نماید، احساسات دیگران را بشنود، نگذارد 

 را مختل نماید، نگرانی، قدرت تفکر و استدالل او
در برابر مشکالت پایداری نماید و در ھمھ حال 

ھوش ھیجانی نوعی . انگیزه خود را حفظ نماید
استعداد عاطفی است کھ تعیین می کند از 

ھای خود چگونھ بھ بھترین نحو ممکن  مھارت
کند فکر را در  استفاده کنیم و حتی کمک می

 .مسیری درست بھ کار گیریم
 

 EQ)Emotional(نی، داشتن ھوش ھیجا
quotient یا  )EI) Emotional 
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Intelligence برای موفقیت رھبران حیاتی 
در نھایت، آیا رھبری کھ در شرایط  بحرانی . است

تر  کند موفق با پرخاش با ھمکارانش برخورد می
است، یا رھبری کھ  با حفظ آرامش و تسلط 

 سنجد؟ شرایط را می
 

َدانیال گلمن کھ در بھ گفتھ روانشناس آمریکایی،  ُ

ترویج اھمیت ھوش ھیجانی نقش بھ سزایی 
داشتھ، پنج عنصر اصلی در داشتن ھوش ھیجانی 

 :دخیلند
 

 خودآگاھی
 مندی برای خود قانون

 انگیزه
 ھمدلی
 ھای اجتماعی مھارت

ھر چھ شما بھ عنوان یک رھبر، این عناصر را 
بیشتر و بھتر مدیریت کنید، ھوش ھیجانی خود را 

تر، این  بگذارید با نگاھی عمیق. برید ر میباالت
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توانید  عناصر را بسنجیم  و ببینیم شما چگونھ می
 .در نقش یک رھبر رشد کنید

 
  

 
 ھوش ھیجانی در رھبری

 
 خودآگاھی. ١
 

در اینجا، خودآگاھی بھ معنای تشخیص ھر 
. کند احساس بھ ھمان صورتی است کھ بروز می

میشھ احساسات اگر شما فرد خودآگاھی باشید، ھ
شناسید و تاثیر احساسات و اعمالتان  خود را می

خودآگاھی در رھبری . بر اطرافیانتان را می دانید
بھ معنای شناخت کامل نقاط قوت و ضعف خود 

 .شود فرد با فروتنی رفتار کند است کھ باعث می
 

 برای ارتقای خودآگاھی چھ باید کرد؟
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 بھبود برداری در یادداشت: یادداشت بردارید
روزی چند دقیقھ . کند خودآگاھی بھ شما کمک می

از وقت خود را بھ نوشتن افکارتان اختصاص 
تواند بھ شما در ارتقای   دھید؛ این کار می

 .خودآگاھی کمک کند
 

وقتی عصبانی ھستید یا احساساتتان : درنگ کنید
ای درنگ کنید و با آرامش  دار شده، لحظھ جریحھ

یادتان باشد کھ . ررسی کنیدعلت ناآرامی خود را ب
در ھر شرایطی شما تعیین کننده برخورد خود با 

 .آن شرایط ھستید
 
  

 
 مندی برای خود قانون. ٢
 

رھبرانی کھ برای خود قوانین و الزاماتی تعیین و 
کنند، بھ ندرت دیگران را مورد حملھ  تعریف می

دھند، تصمیمات عجوالنھ و ھیجانی  لفظی قرار می
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کنند یا   با کلیشھ بھ دیگران نگاه نمیگیرند، نمی
مندی  قانون. کنند ھای خود سازش می سر ارزش

. برای خود در واقع راھی برای تسلط بیشتر است
َبھ گفتھ گلمن، این عنصر از ھوش ھیجانی،  ُ

پذیری و تعھد یک رھبر بھ  انعطاف
 .گیرد پذیری را در بر می مسئولیت

 
ندی را در خود م توانید توانایی قانون چگونھ می
 ارتقا دھید؟

 
دانید کھ شما  آیا می: ھای خود را بشناسید ارزش

دانید  کنید؟ آیا می ای اصال سازش نمی در چھ زمینھ
ای دارند؟  ھا برای شما اھمیت ویژه کدام ارزش

زمانی را بھ بررسی اصول اخالقی خود اختصاص 
ھا برای شما  اگر بدانید کدام ارزش. دھید

 ھنگام مواجھھ با یک تصمیم ترینند، کلیدی
اخالقی، نیازی بھ دوباره فکر کردن و این دست و 

دانید کھ تصمیم درست  آن دست کردن ندارید؛ می
 .گیرید را می
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اگر عادت بھ سرزنش : خود را مسؤول بدانید

کردن دیگران دارید، ھمین جا این عادت را کنار 
با خود تعھد کنید کھ اشتباھات خود را . بگذارید

در اثر . پذیرفتھ و با عواقب آنھا روبھ رو شوید
تر خوابتان ببرد  این تصمیم، شاید حتی شب راحت

 .و احترام اطرافیانتان را بھ سرعت جلب کنید
 

دفعھ بعدی کھ در شرایط : آرام بودن را تمرین کنید
چالش برانگیزی بودید، بر شیوه برخورد خود 

رخاش با آیا شما استرس خود را با پ. آگاه باشید
برید؟ برای حفظ خونسردی  دیگران از بین می

خود در این گونھ شرایط، نفس عمیق کشیدن را 
ھای منفی خود را روی  تمام حرف. تمرین کنید

. ورقی بنویسید، ورق را پاره کنید و دور بیندازید
بدون مطرح (ابراز این احساسات روی ورق 

بھتر از فریاد زدن آنھا بھ ) کردنشان با کسی
کند کھ  این کار بھ شما کمک می. ھمکارانتان است
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خود را برای داشتن رفتاری عادالنھ بھ چالش 
 !بکشید

 
  

 
 انگیزه. ٣
 

دھند، بھ طور  رھبرانی کھ بھ خود انگیزه می
متداوم در راستای اھدافشان فعالیت کرده و برای 

 .کیفیت کار خود استانداردھای باالیی دارند
 

 زه خود را باال ببرید؟توانید انگی چگونھ می
 

ما بھ راحتی : بھ چرایی کار خود دوباره فکر کنید
برای . بریم دلیل عالقھ بھ شغلمان را از یاد می

تان بھ  خود زمانی برای بازنگری بھ علت عالقھ
اگر ازنقشی کھ دارید ناراضی . این شغل بگذارید

ھستید، یا علت عالقھ خود بھ آن را فراموش 
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یابی مشکل را در  نید با ریشھاید، سعی ک کرده
 .عمق بررسی کنید

 
یادتان باشد کھ برای بیان اھدافتان از عبارات و 

 .جمالت سرزنده و پرانرژی استفاده کنید
 

انگیزه خود : موضع و موقعیت خود را بشناسید
با استفاده از منابع . برای رھبری را تعیین کنید

مختلف، میزان انگیزه خود بھ رھبری را 
 .ماییدبیاز

 
بھ دیگران یاری دھید و در پی فعالیت مثبت 

رھبران با انگیزه، با وجود ھر نوع : باشید
پذیرش و بھ کار . مشکلی عموما خوشبین ھستند

گیری این طرز فکر نیازمند تمرین است، اما 
 .ارزش تالش را دارد

 
ھر گاه با چالش یا حتی شکست روبرو شدید، 

.  آن شرایط بیابیدسعی کنید یک نکتھ مثبت درباره
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شاید این نکتھ چیز کوچکی مثل یک آشنای جدید 
یا چیز بزرگ و بلند مدتی مثل یک درس زندگی 

اما اگر با دقت بررسی کنیم، ھمیشھ یک . باشد
 .نکتھ مثبت وجود دارد

 
  

 
 ھمدلی. ۴
 

برای رھبران، داشتن ھمدلی برای مدیریت موفق 
ی  کھ با رھبران. گروه یا سازمان خود حیاتی است

مردم ھمدلی دارند، خود را جای آنھا قرار داده و 
آنھا بھ رشد افراد گروھشان . کنند آنھا را درک می

کنند، افرادی کھ رفتار ناعادالنھ دارند را  کمک می
ھای دیگران  کشند، پای حرف بھ چالش می

نشینند و نظرات سازنده خود با افراد در میان  می
 احترام و وفاداری خواھید اگر می. گذارند می

ھمکاران خود را جلب کنید، اھمیتشان را با نشان 
 .دادن ھمدلی بیان کنید
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 توانید ھمدلی خود را باال ببرید؟ چگونھ می

 
حمایت از دیدگاه : خود را جای دیگران بگذارید

بھ ھر حال این دیدگاه . خود کار آسانی است
اما زمانی برای این بگذارید کھ مسائل ! شماست

 . از منظر دیگران ھم ببینیدرا
 

شاید شما ھنگام : بھ زبان بدن خود دقت کنید
گوش دادن بھ صحبت کسی پاھای خود را تکان 

این حرکات . گیرید دھید یا لبان خود را گاز می می
بھ طرف مقابل حس واقعی شما درباره شرایط را 

توانایی . دھد و این برداشت مثبت نخواھد بود می
بدن برای یک رھبر بسیار مفید درک پیام زبان 

است، چرا کھ بھ او توانایی درک احساس دیگران 
این بھ شما فرصت پاسخگویی مناسب . دھد را می
مقالھ ھفت اشتباھی کھ نباید  در . دھد را می

 .بکارگیری زبان بدن انجام دھید را اینجا بخوانید
 

www.takbook.com



 

 921 

شما : بھ احساسات و عواطف پاسخگو باشید
ان خواستید کھ تا دیر وقت کار دوباره از ھمکارت

ممکن است او در ظاھر ھیچ مخالفتی نشان ! کند
شود؛  ندھد اما حس نارضایتی  بھ مرور ایجاد می

بنابراین باید سعی کنید با رسیدگی بھ عواطف او 
بھ او بگویید کھ از او بابت . جوابش را بدھید

اضافھ کاری متشکرید و شما ھم از کار کردن تا 
در صورت امکان، راھی برای . اید تھدیر وقت خس

مثال  زمانی  در روز (حل کردن این مسئلھ بیابید 
 ).بعدی را بھ او مرخصی بدھید

 
  

 
 ھای اجتماعی مھارت. ۵
 

رھبرانی کھ در این عنصر از ھوش ھیجانی 
. مھارت دارند، از قدرت بیان باالیی برخوردارند
د، آنھا بھ راحتی پذیرای خبرھای خوب و بد ھستن

با مھارت زیاد ھمکاران خود را بھ حمایت از خود 
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انگیزند و آنھا را برای پروژه یا ماموریت  بر می
 .آورند بعدی بھ شوق می

 
ھای اجتماعی باال تغییر را بھ  رھبران با مھارت

راحتی مدیریت و اختالف را با دیپلماسی حل 
آنھا بھ ندرت بھ رھا کردن مسائل بدون . کنند می

کنند، ضمن اینکھ خودشان ھم   ه میتالش بسند
شوند و بھ دیگران در پیشبرد  دست بھ کار می

آنھا با رفتار خود برای . کنند کارھایشان کمک می
 .سازند دیگران الگو می

 
  

 
ھای اجتماعی خود را باال  توانید مھارت چگونھ می

 ببرید؟
 

رھبران باید بدانند : ھای حل اختالفات یادگیری راه
ھا، یا   میان کارمندان، مشتریکھ اختالف
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ھای  یادگیری راه. ھا را چگونھ حل کنند فروشنده
 .حل منازعھ برای موفقیت در رھبری حیاتی است

 
با استفاده : ھای ارتباطی خود را ارتقا دھید مھارت

ھای ارتباطی  توانید مھارت از منابع مختلف، می
 .خود را ارتقا دھید

 
بھ عنوان : یریدتحسین کردن دیگران را یاد بگ

توانید با تحسین بھ  موقع  یک رھبر، شما می
. ھمکارانتان، حس وفاداری را در آنھا  ایجاد کنید

یادگیری این مھارت یک نوع ھنر است، اما 
 .شک تالشی با ارزش است بی
 
  

 
 چکیده کالم

 
رھبران تاثیرگذار، کامال بر چگونگی تاثیر 

ھر چھ . داحساسات و اعمالشان بر دیگران واقفن
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یک رھبر با دیگران ارتباط بر قرار کرده و در 
 .تر خواھد شد تعامل با آنھا کوشا باشد، موفق

 
رھبری یک سازمان یا گروه، بھ خصوص برای 

پذیری با تغییرات و بقا و رشد سازمان در  انطباق
ھای  ھای جدید کسب و کار و پروژه محیط

از یکی . طلبد ھای خاصی را می اجتماعی، ویژگی
تواند بھ  ھای شخصیتی کھ می ترین مولفھ مھم

رھبران و مدیران در این مسیر کمک کند، 
تلفیق دانش . برخورداری از ھوش ھیجانی است

تواند در سوق دادن  مدیریتی و ھوش ھیجانی می
افراد بھ سوی دستیابی بھ ھدف کارساز و مفید 

 .باشد
 

مندی  زمانی را برای تمرین خودآگاھی، قانون
ھای  ی خود، انگیزه، ھمدلی، و مھارتبرا

فعالیت بر این زمینھ ھا . اجتماعی اختصاص دھید
  .بھ پیشرفت شما در آینده کمک خواھد کرد
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 ھوش ھیجانی عاملی موثر در رھبری موفق

 
 

ھوش ھیجاني بھ طور فزاینده اي تبدیل : مقدمھ 
بھ یك عامل اندازه گیري رھبران اثر بخش بالقوه 

 داشتن استعداد وھوش باال امكان با. شده است 
دارد یك تحلیل گر مالي عالي و یا یك محقق 
منطقي شد اما با توسعھ ھوش ھیجاني مي توان 

.  و یا یك وكیل برجستھ شدCEOكاندیدایي براي 
ھدف از نگارش این مقالھ بررسي وآشنایي با 
مفھوم ھوش ھیجاني و نقش آن در رھبري مي 

عھ این مقالھ بھ نقش امید است با مطال. باشد 
ھوش ھیجاني در زندگي خود بیشتر توجھ نمایید 
زیرا بسیاري از موفقیت ھا در زندگي از این 

مقالھ حاضر مبتني بر .ھوش ناشي مي شود
تحقیقي از نوع توصیفي است وابزارجمع آوري 

 . اطالعات آن بھ روش كتابخانھ اي است 
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تھ      نتایج حاصل از بررسي ھاي صورت گرف
حاكي از نقش قابل مالحظھ ھوش ھیجاني در 
زندگي و بھ خصوص در رھبري سازمانھا دارد تا 
حدي كھ برخي پژوھشگران نقش ھوش عاطفي 
را تا ھشتاد درصد و نقش ھوش منطقي راتنھا 

مطالعاتي كھ در .بیست درصد این امر مي دانند
زمینھ شعور عاطفي انجام شده حاكي از آن است 

 افراد از نظر عقالني ، اغلب در كھ باھوش ترین
تحقیقات .تجارت وزندگي خصوصي موفق نیستند 

نشان مي دھد كھ مدیر یا متخصصیني كھ از 
EQ)باالیي برخوردارو از ) ضریب عاطفي

نظرفني نیز با تجربھ ھستند با آمادگي و مھارت 
بیشتر وسریع تر از دیگران بھ رفع تعارض ھاي 

ماني و خأل ھاي نوپا ، ضعف ھاي گروھي و ساز
موجود ، ارتباطات پنھاني دراز مدت و رفع تیرگي 
ھاي متقابل كھ ارزشمندو سودمند جلوه مي نماید 

ھمچنین گزارشھاي انجام شده . خواھد پرداخت 
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توسط مدیران در زمینھ رشد تصاعدي علوم 
شعور عاطفي بھ ما مي آموزد كھ چطور قدرت 

ژي عواطف استدالل خود را افزایش دھیم و از انر
، خرد شھودي و قدرت استدالل خود را افزایش 
دھیم و از انرژي عواطف ، خرد شھودي وقدرت 
ارتباط با خود و اطرافیان بھره بیشتري كسب 

علوم جدید ثابت كرده اند كھ زیر بناي . نماییم
بسیاري از تصمیمات مھم ، فعالترین و سودمند 
ترین سازمان ھا و رضایت بخش ترین و موفق 

یا IQترین زندگي ھا ، شعور عاطفي است نھ 
 . قدرت مغزي

 
 

 ھوش ھیجاني بین زنان ومردان –ھوش منطقي 
 

این دو ھوش ضد یكدیگر نیستند بلكھ فقط با ھم 
روان شناس دانشگاه ) جك بلوك)تفاوت دارند

ًكالیفرنیا در بركلي با استفاده از معیاري كھ كامال 
بلیت ھاي شبیھ ھشیاري عاطفي است و شامل قا
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اساسي، عاطفي و اجتماعي است كھ او آن را 
نامیده است، بھ مقایسھ دو تیپ » بازگشت نفس«

خالص تئوریك، یعني افرادي كھ داراي بھره 
ھوشي باال و افرادي كھ داراي استعدادھاي 
عاطفي پرقدرتي ھستند، پرداختھ و تفاوت ھاي 

فردي كھ . آنھا را مورد بررسي قرار داده است
یعني فاقد ھشیاري (ھره ھوشي او باالست فقط ب

ًتقریبا كاریكاتوري از یك آدم ) عاطفي است
خردمند است، وي در قلمرو ذھن چیره دست ولي 

این امر در . در دنیاي شخصي خویش ضعیف است
مورد زنان و مردان كمي تفاوت دارد، مرداني كھ 
داراي بھره ھوشي باالیي ھستند از روي عالیق و 

ي گسترده عقالني شان ـ نھ احساس ـ توانایي ھا
آنھا آدم ھایي جاه . مورد شناسایي قرار مي گیرند

طلب، سودمند، قابل پیش بیني، لجوج، انتقادگر، 
فروتن، نازك نارنجي و كمرو ھستند كھ از نظر 

برعكس مردھایي . احساس سرد و بي عاطفھ اند
كھ از نظر ھوش عاطفي قوي ھستند، از نظر 

ل، شاد و سرزنده اند، ھیچ گرایشي اجتماعي متعاد
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بھ ترس یا نگراني ندارند آنھا ظرفیت چشمگیري 
براي تعھد و سرسپردگي بھ مردم یا اھداف خود، 
پذیرش مسئولیت و قبول چارچوب اخالقي دارند، 
آنھا در روابط خود با دیگران بسیار دلسوز و 
بامالحظھ اند و از زندگي عاطفي غني، سرشار و 

وردارند، آنھا با خود،دیگران و متناسبي برخ
. دنیاي اجتماعي اطراف خود خیلي راحت ھستند

زن ھایي كھ فقط از بھره ھوشي باال برخوردار 
ھستند از اعتماد بھ نفس خوبي برخوردار بوده و 
در بیان موضوعات عقالني ارزشمند و اندیشھ 
ھاي خود فصاحت كافي دارند و داراي عالیق 

آنھا . رانھ زیادي ھستندزیباشناسانھ و روشنفك
افرادي درون گرا، مستعد نگراني، فكر، خیال و 
گناه ھستند و براي ابراز خشم خود تامل مي كنند، 
اگرچھ آن را بھ طور غیرمستقیم نشان مي دھند، 
برعكس، زن ھایي كھ از نظر ھوش عاطفي قوي 
ھستند دوست دارند احساسات خود را بھ طور 

 بھ خود مثبت فكر مي مستقیم بیان كنند و راجع
كنند و زندگي براي آنھا معنا دارد، آنھا ھمچون 
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مردان ھمنوع خود آدم ھایي اجتماعي و گروه گرا 
ھستند، احساسات خود را بھ گونھ اي مناسب 
ابراز مي كنند و بھ خوبي از عھده فشارھاي 
رواني برمي آیند، توازن اجتماعي آنھا، باعث مي 

ھاي جدید كنار بیایند، با شود تا بھ آساني با آدم 
خود راحت ھستند، شاد و آسوده خیال بوده و 
ھمواره پذیراي تجارب احساسي و ھیجاني 
ھستند، آنھا برخالف زن ھاي با بھره ھوشي باال 
از نوع خالص، بھ ندرت احساس نگراني و گناه 

 . مي كنند و كمتر غرق در اندیشھ مي شوند
 
 
 
 
 
 

 نقش ھوش ھیجاني در زندگي 
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ھوش ھیجاني توانایي ادراك دقیق ارزیابي و بیان 
ھیجان دست یابي و یا ایجاد احساسات زماني كھ 
تسھیل كننده افكار ھستند توانایي فھم ھیجان و 
معلومات ھیجاني و تنظیم ھیجانھا براي افزایش 

 Mayer & Salovey(رشد ھیجاني و عقالني 
این مفھوم توسط سالووي . مي باشد) 1997

salovey و مایر Mayer معرفي شد و توسط 
مشھور شده و ) Goleman (1995گولمن 

مھمترین عاملي كھ باعث تفاوت . گسترش یافت
ھوش درمغز انسان .در افراد مي شود ھوش است 

جایگاه مشخصي دارد و حاصل واكنش عمومي 
در نیمكره چب مغز .سلولھا ومراكز مغز است

افت و فرایندھاي تفكرات منطقي را مي توان ی
جایگاه عشق واحساس عاطفي درسمت راست 

یك فرد مي تواند ھم كودن و ھم زیرك .مغز است
باشد تنھا بھ این دلیل كھ یك سمت مغز وي از 

مدیراني . سمت دیگر رشد بیشتري كرده است
ًواقعابرجستھ اندكھ مي توانند فرایندھاي اثر بخش 
نیمكره راست را با فرایندھاي اثر بخش نیمكره 
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یافتھ ھاي جدید نشان مي دھد .در ھم آمیزندچپ 
كھ نقش عواطف واحساسات مثبت در كنار عوامل 
منطقي مثل ھوشمند بودن و تفكر در كامیابي 

اگر . انسانھا ان طور كھ باید شناختھ نشده است 
چھ یافتھ ھاي جدید نشان مي دھد كھ این بھره 
احساسات وھیجانات انسان است كھ معیار واقعي 

اي سنجش میزان ھوش انسان است نھ تري بر
دانیل گلمن معتقد است تفاوت را باید . بھره ھوشي

در تواناییھایي جست كھ آن را ھوش عاطفي 
ھوش عاطفي توانایي مھار كردن .نامیده ایم 

تمایالت عاطفي و ھیجاني خود است وباعث درك 
خصوصي ترین احساسات دیگران و ارائھ یك 

وابط انساني با دیگران رفتار آرام وسنجیده در ر
این توانایي باعث حفظ روابط ارزشمند . است 

امروزه بھ ھشیاري عاطفي بھ .انساني مي شود 
عنوان عامل مھمي براي موفقیت شغلي بر شمرده 

 . مي شود
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 رھبري عاطفي 
 

رھبر یك صفت ارثي وفطري نیست ، بلكھ رھبري 
 )Leadership ( یك نوع تعامل

)Interaction (ماعي تخصصي ویك فرآیند اجت
دوجانبھ ، تبادلي وگاھي تحول سازاست كھ طي 
آن یك ھمكاریا عضو اجازه مي یابد ضمن تاثیر 
گذاري برسایراعضاء ومردم ، بھ آنھا انگیزه 

. بدھد تا بھ ھدفھاي گروھي وفردي خویش برسد
رھبران ، خواه ناخواه ، باید بر حال و ھواي 

تر رھبراني كھ بیش .سازمان خود مسلط باشند 
استعداد خداداد دارند ، دل و دماغ و خلق و خوي 
سازمان خود را بھ كمك آمیزه اي غریب از 
توانایي ھاي روان شناختي كنترل مي كنند و این 

. آمیزه ھمان است كھ ھوش عاطفي مي نامیم 
اھمیت ھوش عاطفي در محیط كار بھ دلیل ارتباط 

ن و زیادي است كھ بین بلوغ عاطفي رھبرا
توانایي ھایي مثل خود آگاھي . مدیران وجود دارد 

ھمدلي و عملكرد مالي نمونھ ھایي از این بلوغ 
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صاحب نظران مثل سلوي وگلمن . عاطفي ھستند
بر مبناي تحقیقات خود چنین بیان مي دارند كھ 
روحیھ رھبر و رفتارھاي آن تاثیرات بھ سزایي بر 

مال عملكرد كلي سازمان داردزیرا روحیات كا
مثال یك . مسري و قابل انتقال بھ دیگران ھستند

رھبر یا مدیرعصبي سازمان زھراگیني بھ وجود 
یا یك . مي آورد كھ پر از افراد كم آموز منفي است

رھبر بشاش و الھام دھنده پیروان وفاداري را بھ 
دنبال خود خواھد داشت كھ مي توانند ھر چالشي 

ا كھ روحیات و از آنج. را از سر راه خود بردارند
رفتارھاي رھبران، محرك ھاي نیرومند موفقیت 
كاري بھ شمار مي روند لذا وظیفھ اصلي مدیران 

رھبري عاطفي ) و حتي كار اصلي آنھا(ارشد 
بھ عبارت دیگر، قبل از اینكھ رھبران . است

بتوانند بھ كارھایي مثل تعیین استراتژي، تعیین 
 باید در وھلھ بودجھ یا استخدام كاركنان بپردازند،

اول بھ تاثیر روحیات و رفتارھاي خود بر دیگران 
توجھ نشان دھند این دستھ از رھبران ھیجان ھاي 
خود را شناختھ و بر آن ھا دھنھ مي زنند و در 
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ضمن ، احساسات دیگران را درك كرده و كم و 
زیاد حالت ھاي حسي و ھیجاني سازمان خود را 

احساسي با مي سنجند تنظیم روابط عاطفي و 
زیردستان موضوعي پیچیده و از دغدغــھ ھاي 
دروني مدیران است؛ چرا كھ بھره وري مجموعھ 
تحت مدیریت در فضایي انساني اتفاق مي افتد كھ 
در آن احساس و عاطفھ انسانھا درگیر و دخیل در 

ظرفیتي : ضریب ھوشي .. عملكرد خواھدبود
را ذھني و استعدادي كھ لزوما موفقیت انسانھا 

تضمین نمي كند و بھ جاي آن ھوش عاطفي تعیین 
كننده موفقیتھاي انسانھا تشخیص داده شده است 

عواطف باعث خالقیت ، مشاركت ، ابتكار عمل .
كساني كھ از نظر ھوش . ودگرگوني مي شوند

عاطفي قدرتمندند، مي توانند كامال راحت با افراد 
ھا ارتباط بر قرار كنند و واكنشھا و احساسات آن

را بھ سرعت دریابند، دیگران را رھبري كنند و 
سازمان دھند و بھ مشاجراتي كھ مي تواند در ھر 

آنھا . فعالیت بشري شعلھ ور شود خاتمھ دھند 
افرادي ھستند كھ دیگران دوست دارند با آنھا 
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باشند زیرا از نظر عاطفي بھ دیگران نیرو مي 
مي حالتھاي روحي خوبي درافراد بو جود . دھند 

آورند و این فكر را در آنھا بوجود مي آید کھ 
اطراف فردي با این خصوصیات بودن چھ سعادتي 
است و در یك كلمھ مي توان گفت این افراد در 
نظر دیگران از محبوبیت بسیاري برخوردار 

 . ھستند
 
 

 ویژگي ھاي رھبري با شعور عاطفي باال 
 

ارزش ھاي بنیادین ومھمتر از ھمھ شخصیت یك 
ددر زندگي ، زاییده استعدادھاي عاطفي نھفتھ فر

ًآنچھ كھ مسلما در مورد . است نھ ضریب ھوشي
رھبران بزرگ وموفق سازمانھا مي دانیم است 
ًاین است كھ لزوما آنھا باھوش ترین فرد سازمان 
از لحاظ ضریب ھوشي نیستند ، بلكھ آنھا شعور 
عاطفي باالتري نسبت بھ سایرین دارند و بھ ھمین 

سیلھ افراد را بھ سمتي كھ در نظر دارند سوق و
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باید گفت رمز نفوذ آنھا بر افراد ھمین . مي دھند 
رھبران موفق مي دانند چگونھ با . نكتھ است 

نفوذ بر قلبھاي افراد افكار وعمال آنھا را در جھت 
مي دانیم كھ . اھداف مورد نظر خودبھ كار بگیرند 

د را از ًرھبر در سازمان لزوما مشروعیت خو
قدرت رھبر و نفوذ او بر . قانون نمي گیرد 

كاركنان بیشتر بھ ویژگي ھاي شخصیتي او بر مي 
گردد ، بھ ھمین دلیل است كھ مدیراني كھ نقش 
رھبري را در سازمان بھ عھده دارند در ایجاد 

. تغییرات وتحوالت در سازمانھا موفق تر ھستند 
 وحتي در دنیاي امروز كھ سرعت تغییرات باالست

ماھیت تغییرات نیز عوض شده است ،اھمیت 
سازگاري و تشكیل یك محیط مناسب براي سازمان 

مدیران باید بتوانند كاركنان خود .بیشتر شده است 
این موضوع . را با آھنگ تغییرات ھمگام كنند 

یك رھبر با نفوذ .اھمیت رھبري را نشان مي دھد 
 كند تا بسیار ساده تر مي تواند سازمان را منعطف

مدیریتي كھ مي خواھد با تكیھ بر تكنیكھا ي خاص 
. و صرف زمان بیشتري بھ این مھم دست یابد
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نكتھ مھم این است كھ استدالل توأم با عاطفھ 
رھبراني كھ . داراي قدرت وارزش بیشتري است

از ھوش ھیجاني باال برخوردارند این نكتھ را 
 براي توجیھ تصمیمات خود بھ افراد ھمیشھ مد

مطالعات نشان داده است كھ عواطف . نظر دارند
انرژي فعال كننده اي براي ارزش ھاي اخالقي 
ھستند ،نظیر اعتماد ، استحكام شخصیت ، ھمدلي 
، صداقت وانعطاف پذیري ونیز الزمھ سرمایھ 
ھاي اجتماعي یعني توانایي در ایجاد و حفظ 

مھم . روابط تجاري سودمند و قابل اعتماد ھستند 
 خصیصھ رھبري استعداد در ایجاد ھیجان ترین

است یعني توانایي در ترغیب خود ودیگران زیرا 
بدون كمك عواطف ، استدالل نھ داراي اصول 

یكي از مشكالت تصمیم گیري در .است و نھ قدرت
استاد مدیریت ( دنیاي امروز طبق نظر پراھالد

این است كھ تمامي متون )بازرگاني میشیگان 
 عاطفھ واحساس را از تخصصي ومشاورین
خردگرایي فني از زمانھاي .مدیریت جدا مي دانند 

قدیم شیوه مورد قبول در مدیریت وبیشتر مشاغل 
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بوده است و منطق صوري را بھترین راه حل 
در حالي شھود یا احساس . براي مشكالت مي داند

ناشي از ھوش ھیجاني مي تواند بازدھي روند 
ي افزایش دھد تصمیم گیري را بھ طرز چشمگیر

استفاده از ھوش عاطفي باعث مي شود تا تمام .
جزیئات یك مسألھ بھ سرعت بررسي شود و نتایج 
اعمال را بھ عنوان پیام ھشدار دھنده بھ طور 
خودكار اعالم مي شود تا یا از خطر دوري شود 

بینش ھاي عاطفي .یا بھترین گزینھ انتخاب شود
مشكل و یا احساسات غریزي قسمت مھمي از حل 

استدالل را بھ عھده دارند و شعور كاري خالق و 
شھودي میل بھ حسن تفاھم را افزایش مي 

عمیق )منظور ھوش عاطفي( احساسات .دھد
افرادحتي اگرپشتوانھ اطالعاتي محكمي نداشتھ 

در زمینھ ھمكاري و . باشد داراي ارزش است
موفقیتھاي شغلي ھمھ چیز بستگي زیادي بھ 

محیط . یوندھاي انساني داردروابط عاطفي و پ
ھاي كاري در این زمان داراي تغییرات باال ست ، 
براي ماندن در عرصھ رقابت و كسب مزیت 
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رقابتي مناسب باید مدیران ورھبران سازمان خود 
را بھ ھوش عاطفي مجھز كنند ، ھمچنین باید بھ 
دنبال نیروھایي باشند كھ از این ھوش بھره كافي 

یت ونوآوري الزمھ بقا در دنیاي خالق. برده باشند 
براي ایجاد یك محیط خالق باید افراد .امروز است

راعالوه بر ھوش منطقي بھ ھوش عاطفي مجھز 
داشتن بستري از نوآوري در سازمانھا مي .كرد 

تواند تزلزل و خصومت را در سازمان سبب شود 
، زیرا ھر كدام از كاركنان سعي بر اعمال ایده 

سازمان باید بتواند بین حجم ھاي خود دارند و
تغییرات درون سازمان وبیرون ازآن تعادل برقرار 

از طرفي باید جو سازمان از تشنج بھ دور . كند
ماند وكاركناني كھ ایده ھاي آنھا اجرا نشده باید 

. این مسألھ رابپذیرند وبا سازمان ھماھنگ باشند 
نقش رھبري در این جا ایجاد جوي است كھ بتواند 

پیتر سنج . ت را بھ انرژي خالق تبدیل كند خصوم
كلید آزادیدر كار این است :" در این باره مي گوید

كھ بھ مردم بیاموزیم كھ از اجبار در توافق 
ما فكر مي كنیم كھ توافق از اھمیت .خودداري كنند
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اما چھ كسي توجھ مي . زیادي برخوردار است 
بروز كند ؟ما باید تضادھا ، اختالفات ومشكالت را 

دھیم وآنھا را بادیگران درمیان بگذاریم زیرا بھ 
مقابلھ . "كمك یكدیگرھوشمندانھ تر عمل مي كنیم

با تضادھاي درون سازمان نیازمند این است كھ 
رھبري فرھنگ حاكم برسازمان را بھ سمت 
پذیرش مخالفتھا و نارضایتي ھا سوق داده و 

كھ كاركنان را تشویق بھ استفاده ار انرژي خالقي 
. بھ ھنگام اجتناب در توافق پیش مي آید بكند

سازش پذیري عاطفي ، سازش پذیري فكري و 
این ھماھنگي در .جسماني را بھ فعالیت وامي دارد

استعدادھا در عمل اتفاق مي افتد و نوعي انعطاف 
بسیاري از ویژگي . پذیري بھ فرد اعطا مي كند 

ھاي رھبران بزرگ وموفق ریشھ در ھوش 
بارون . نھا دارد نھ در ھوش منطقي آنھا عاطفي آ
در تحقیقي در سال ) Baron , Byrne(، بایرن 

 بھ نتایج زیر جھت صفات رھبري دست 1997
این صفات را مي توان مرتبط . یافتند 
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باخصوصیات ھوش عاطفي كھ بھ آن مي پردازیم 
 . یافت
رھبر باید از ویژگیھاي میل بھ : جذب كننده ) الف 

ند پروازي ، انرژي زیاد ، پیگیري و پیشرفت ، بل
 . اصرار بر امور و ابتكار عمل برخوردار باشد 

 Honesty and: ( صداقت و درستي ) ب 
integrity ( رھبر باید از قابلیت اعتماد زیاد در

اعمال مسئولیت ھا و شخصیت باثبات برخوردار 
باشد و بصورت باز عمل نماید و صداقت و راستي 

 . ار ، و كردارش نمایان باشد در پندار ، گفت
 Leadership: (انگیزه ي رھبري ) ج

Motive ( در وجود یك رھبر باید میل بھ تاثیر
گذاري بر دیگران و اعضاء سازمان، براي نیل بھ 

بھ عبارت . اھداف مشترك وجود داشتھ باشد 
دیگر انگیزه دروني و بیروني رھبر است كھ وي 

شق و عالقھ در را بھ حركت وا مي دارد و با ع
جھت اھداف سازمان حركت مي كند و پافشاري 

 . مي نماید 
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رھبر باید  ) self- esteem: (اعتماد بھ نفس ) د 
از اعتماد بھ نفس باالیي برخوردارباشد تا بتواند 
در دیگران تاثیر بگذارد و با گامھایي بلند و 

او باید نسبت بھ خود . استوار حركت نماید 
ودن داشتھ باشد تا اعضاء احساس ارزشمند ب

او زماني . سازمان براي وي ارزش قائل شوند 
مي تواند با موقعیتھاي اجتماعي كنار آید و در 
اظھار عقیده و نظرات خود آسوده خاطر باشد كھ 
از عزت نفس باالیي برخوردارباشد و اگر داراي 
عزت نفس پاییني باشد احساس بي ارزشي نموده 

 جریانھا از جملھ محیط و این امر را بھ سایر
كاري ، زندگي ، و مسائل اجتماعي تعمیم داده و 
در عملكرد خود تردید و دودلي از خود نشان 
میدھد و در نتیجھ سازمان در تصمیم گیریھا دچار 

 . مشكل خواھد شد 
 

 ھوش ھیجاني در سازمان چگونھ عمل مي كند 
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تعھد ومسئولیت پذیري كاركنان در یك سازمان 
ند عملكرد باالي سازمان رابھ ھمراه داشتھ مي توا
سازمانھاي برتر امكان دسترسي سریع بھ . باشد 

شایستگیھاي رھبري مورد نیازشان را دارند و 
تصمیمات آنان عملكرد فعلي آنان را بھینھ كرده و 

شناخت و . زمینھ را براي آینده مھیا مي سازد
احترام نسبت بھ قرارداد رواني بین كارگران و 

ازمان یك عامل موفقیت كلیدي در مدیریت تغییر س
این موضوع ما را ناگزیـر مـــي سازد . است

آگاھي بیشتري از تحول یافتھ و تحول، نوآوري، 
ھشیاري، انعطاف پذیري، آزاداندیشي را بھ 
عنوان موضوعھاي مھمتر و ابزار بقا در نظر 

بسیاري از سازمانھا بر روشھایي . بگیریم
ند كھ اغلب اوقات بھ دالیل پافشاري مي كن

یك راه و . اجتماعي، سیاسي و قدرت موثر نیستند
روش براي برخورد با این موضوع افزایش 
آگاھي و ھشیاري مردم و ھوش احساسي 

سازماني كھ در حال تعدیل یا كوچك سازي .است
است اینكھ در سازمان چگونھ چنین جوي ایجاد 
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عاطفي شود مي تواند بستگي بھ كارگیري شعور 
در رھبري افراد و تعمیم آن در سراسر سازمان 

این نوع نیروي عاطفي است كھ مشخص . باشد
این .كننده نزدیكي یا سازگاري با اھداف است

نیروافراد را بھ جلو مي راندو احساس مسئولیت 
پذیري را ایجاد مي كند كھ كجا باشند،چگونھ عمل 

تالش كنند وآیابادیگران ھمدرد ھستند وآنھارا بھ 
تعھد عاطفي تنھا نمایانگر ابتكار . وامي دارند

عمل فردي و مسئولیت پذیري نیست بلكھ از 
نیروھاي اصلي است كھ موقع دشواري با انسان 

تعھد عاطفي كاركنان نسبت بھ سازمان از . است
ھرگونھ تعھدي قوي تر است زیرا از احساسات 
عمیق ریشھ مي گیرد و افراد رادر شرایط دشوار 

ست در سازمان نگھ میدارد وانگیزه افراد وشك
رادر ایجاد تحول براي بھبود سازمان دوچندان 

تعھداگر تنھا ریشھ در ھوش منطقي .مي كند
كاركنان داشتھ باشد در شرایط ثبات و توسعھ 
سازماني وجود دارد ودر شرایط متزلزل سازماني 
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افراد سعي دارند موقعیت خود را حفظ كنند نھ 
 . ن راًلزوما سازما

مسألھ مھم دیگري كھ امروزه مطرح است این 
است كھ ھمگام با رشد قدرت و جاذبھ رسانھ 
گروھي ، كار بیشتري از طریق ارتباطات 
كامپیوتري و وئدیویي انجام مي شود مدیران و 

این . رھبران باید چھ تصویري از خود نشان دھند
یكي از ابعاد شعور عاطفي است یعني تأثیر بدون 

یا اعمال نفوذ و شناختن ، آموختن ، ارتباط فریب 
برقرار كردن ، نوآوري كردن ، پیشرو بودن و 
عمل نمودن بھ طریقي كھ بھ جاي اتكا بھ دانش یا 
تجزیھ وتحلیل فني بھ ظرفیت عاطفي توجھ 

ھوش عاطفي از درون بھ رھبران كمك مي .شود
كند و انھا را راھنمایي كرده تا بھ دامنھ گسترده 

 قابلیت ھا دست یافتھ و تنھا بھ قدرت تري از
شناخت خود تكیھ نشود ، این نوعي نفوذ است كھ 

 . بھتر است بھ جاي قدرت طلبي طنین نامیده شود
 
 

www.takbook.com



 

 947 

 
 ھوش ھیجاني وعملكرد اثر بخش 

 
توانایي بھ كارگیري ھیجانات یا تولید ھیجانھا 
براي تسھیل حل مسئلھ در كارآیي اعضاي گروه 

گسترش ھیجانھاي .  مي كندنقش مھمي را ایفا
مثبت در داخل گروھھا، ھمكاري و مشاركت 
اعضاي گروه را تسھیل كرده، تعارض را كاھش 
داده و میزان كارآیي اعضاي گروه را بھبود مي 

از دانشكده مدیریت ) 2000(واقع بارساد . بخشد
ییل در مطالعھ اي كھ راجع بھ شناخت ھیجاني 

روھھایي كھ ھوش انجام داد،دریافت كھ عملكرد گ
ھیجاني باالیي داشتند، بھ طور معناداري بیشتر از 
عملكرد گروھھایي بود كھ ھوش ھیجاني پاییني 

با توجھ بھ نتایج این بررسیھا و سایر . داشتند
مطالعھ ھا بھ نظر مي رسد كھ ھوش ھیجاني بھ 
عنوان یك عامل واسطھ اي و سازمان دھنده مي 

زیرا براي . ه شودتواند موجب بھبود عملكرد گرو
گرو ه این امكان را فراھم مي آورد كھ بھ طور 
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ھمچنین بھ . وسیع وموثر بھ شكل ھماھنگ درآید
نظر مي رسد كھ گروھھایي كھ از نظر ھوش 
ھیجاني در حد پاییني قرار دارند، بھ وقت بیشتري 
نیاز داشتھ باشند تا نحوه كاركردن موثر را در 

 . نندقابل یك گروه ھماھنگ تجربھ ك
 
 
 
 

 نمودھاي ھوش عاطفي در محیط كاري 
 

كار با ھوش عاطفي یك آگاھي در مورد تناقضات 
موجود در رویكردھاي سنتي آموزش ویادگیري 

ھمچنین باعث مي شود . خودگردان ارائھ مي دھد
تا توسعھ رھبري را بھ ھمراه داشتھ باشد 

مشخصھ ھاي ھوش عاطفي یك دید كلي درباره .
مایھ درسازمانھا زماني كھ بحث بازگشت سر

برنامھ ھاي آموزشي مربوطھ براي تأثیر روي 
عملكرد بھ كار برده مي شود را بھ ھمراه 

www.takbook.com



 

 949 

گلمن براین عقیده است كھ سرمایھ گذاري .دارد
روي ھوش عاطفي رھبران با برنامھ ھاي خاص 

. فردي بر روي جو و عملكرد سازماني تأثیر دارد
ایگذاري بر روي اگر چھ یافتھ ھاي جدید بر سرم

بسیاري از . كاركنان اصلي نیز تأكید مي كند
مشاغل نیازمند یك توانایي ذھني 

تواناییھاي زیادي .  ھستند GMA((عمومي
تواناییھاي . توسط روانشناسان مطرح شده است

ذھني اساسي كھ در عملكرد موثر نقش دارند طبق 
 : عبارتند از ) M.D.Dunnette(نظر 

ھم آنچھ كھ گفتھ و شنیده مي ف:  ادراك كالمي-1
شود ، فھم آنچھ كھ در ارتباط با دیگران بیان مي 

 . شود
 سرعت انجام محاسبات ریاضي :  شمارشي-2
سھ (درك الگوھاي فضایي :  تجسم فضایي-3

تصور اینكھ اگر جایگاه اشیایا ) بعدي یا فاصلھ اي
 . مسائل عوض شود چگونھ بھ نظر مي آید

و بھ خاطر آوردن تجربیات نگھ داشتن :  حافظھ-4
 گذشتھ 
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شناسایي یك ترتیب كلي از :  استدالل استقرایي-5
 یك مورد خاص تا كل 

این تواناییھا مالك انتخاب كاركنان و برنامھ ھاي 
آموزش شغلي در نظر گرفتھ مي شود البتھ باید 
در نظر داشت كھ در مورد وظایف وشغلھاي 

. ي دارندپیچیده تر این تواناییھا ضرورت بیشتر
گلمن در كتاب كار با ھوش عاطفي بیان مي كند 
كھ بسیاري از این تواناییھاي ذھني ریشھ در 

. ًھوش عاطفي دارد نھ لزوما در ھوش منطقي
شعور عقلي شیوه درك مسائل از طریق تكیھ بر 
آگاھي واندیشھ است و شعور عاطفي نوعي 
سیستم آگاھي دھنده قدرتمند و توانمند است كھ 

این دو . غیر منطقي نیز عمل مي كنند گھگاه
شعور با ھماھنگي كامل و در ارتباط بھ ھم باید 

ویژگي . عمل كرده و تعادل بین آنھا برقرار شود 
ھایي مثل توانایي تھییج و بر انگیختن خود ، 
استقامت وپایداري در مقابل شكست ، از دست 
ندادن روحیھ، ھمدلي وامید داشتن بھ ھوش 

احساس نیروي محرك . گردداحساسي برمي 
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خطر پذیري یا ریسك كھ . وبرانگیزنده ذھن است
نقش مھمي در موفقیتھاي تجاري دارد از ویژگي 

عقل وھوش .ھاي ھوش عاطفي بھ شمار مي رود 
منطقي بھ قدرت استدالل كمك مي كند ولي توانایي 
پیش بیني پیامدھاي تصمیم تنھا از ھوش عاطفي 

مندان از طریق ھوش طبق نظر اندیش. برمي آید
منطقي مي توان بھ استخدام درآمد اما از طریق 
ھوش عاطفي مي توان در محیط كار رشد كرد و 

ھوش عاطفي مي تواند نحوه . سطوح باالتر رسید
استفاده از مھارتھاي در اختیار فرد از جملھ 

بھ ھمین جھت است . ھوش علمي را تعیین كند 
ریب ھوشي باال ًكھ لزوما ھمھ افرادي كھ داراي ض

ھستند ونمرات باال در آزمونھاي ورودي 
دانشگاھھا و شركتھا كسب مي كنند داراي بھترین 

. عملكرد نیستند و پیشرفت شغلي چنداني ندارند
طبق نظر گلمن و ھمكارانش مشخصھ ھاي ھوش 
عاطفي كھ در سازمانھا نمود مي یابد بھ شرح زیر 

 : است
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ارت شامل داشتن سھ مھ:  خود آگاھي-1
خودآگاھي احساسي ،قدرت تشخیص درست و 

 خوداتكایي 
شامل شش مھارت عمده است : خود مدیریتي -2

كھ عبارتندازخود كنترلي احساسي ، شفافیت ، 
سازگاري ، توفیق گرایي ،ابتكار عمل داشتن 

 وخوش بیني 
این ویژگي خود نیازمند :  اگاھي اجتماعي -3

مدلي ، داشتن سھ مولفھ است كھ عبارتند از ھ
شناخت و برآورده ( آگاھي سازماني وخدمت 

 ) كردن نیازھاي پیروان ، مشتریان و روسا
این مشخصھ ھفت ویژگي :  روابط مدیریتي -4

این ویژگي ھا شامل رھبري . مھم را بھ دنبال دارد
الھام بخش، نفوذ ،تواناسازي دیگران، تسریع 

جمع آوري و (كننده تغییرات،ایجاد پیوند 
وكارتیمي وتشریك ) یك شبكھ روابطبرقراریي
 مساعي 

چھار مشخصھ گفتھ شده در جدول شماره یك 
این جدول برگرفتھ از كتاب .(آورده شده است 
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با توجھ بھ .). است2002آقاي گلمن در سال 
مشخصھ ھاي باال رھبري طنین دار كسي است كھ 
كھ مي تواند الھام بخش ، انگیزه دھنده و محرك 

نان از خویش باشدو بھ طور تعھد وحمایت كارك
مستمر با استفاده از قوتھا و ویژگي ھاي ھوش 
ھیجاني اش بتواند بین سبكھاي متفاوت رھبري و 
انعطاف پذیري براي برآوردن نیازھاي موقعیتھاي 

كار كردن بھ شیوه این فرایند، . گوناگون عمل كند
بھ مدیران و رھبران كمك مي كند تا میزان تاثیر 

 عاطفي خود بر روحیات و گذاري رھبري
رفتارھاي سازمان خود و بھ تبع آن، نحوه وفق 

فردي كھ بتواند . دادن رفتار خود را مشخص كنند
با الگوي صحیح ، ارتباط سالمي با دیگران 
برقراركند و دركنار این ارتباط خصوصیات فردي 

حسن خلق ، ھمدردي ، (و اجتماعي مثبت خود را 
بروز برساند و بھ بھ مرحلھ ....) ھمراھي و

دیگران نشان دھد ، یقینا مورد توجھ افراد واقع 
خواھد شد و دردید اكثریت آنھا داراي مقبولبت و 

 . محبوبیت خواھد بود 
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 : جدول شماره یك 
 

طبق تحقیقات گلمن ھوش عاطفي بھ عنوان 
ابزاري براي پیشبرد دامنھ نفوذ رھبري استفاده 

شركت 3871 در مطالعھ اي كھ او روي.مي شود 
و مدیران عالي آنھا انجام داد شش سبك رھبري 
كھ مر تبط با ویژگي ھاي مختلف ھوش عاطفي 
ًاست یافت البتھ در این باره قبال مطالعاتي توسط 

او در یافتھ بود .دیوید مك كلند انجام شده بود 
خصوصیات مرتبط با ھوش عاطفي مؤثر تر عمل 

ویژگي ھا مي كنندبھ طور مثال رھبراني با این 
بیشتر بھ عملكرد افراد پاداش مي دھند ، نتیجھ 

بنابراین شناخت خصوصیات ویژه .گراتر ھستند
در جدول . مرتبط با ھر سبك رھبري اھمیت دارد 

شماره دو كھ برگرفتھ از یكي از مقاالت گلمن در 
 . است این سبك ھا را مشاھده مي كنیم2000سال 

 : 2جدول شماره 
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خصوصیات مرتبط با ھوش سبك رھبري ویژگي 
 عاطفي 

اجباري رھنمودي ، نیاز بھ اطاعت محض خود 
 كنترلي ، مبتكر و توفیق گرا 

آمرانھ ھدایت افراد بھ سوي ایده ھاي خود ، نشان 
 دادن راه اعتماد بھ نفس ، ھمدلي 

وابستھ ایجاد ھماھنگي و ھمكاري ، ارتباط بیشتر 
د روابط با افراد ھمفكري ، ارتباطات مناسب وایجا

 مطلوب 
دمكراتیك ایجاد توافق با مشاركت ، دادن حق 
انتخاب بھ افراد ھمفكري وھمیاري ، تیم رھبري ، 

 ارتباطات مناسب 
ھماھنگ كننده تنظیم استانداردھاي باال ، عمل 
طبق مدلھاي طراحي شده وظیفھ شناسي ، توفیق 

 گرایي 
مربي حمایت كننده ، تسھیل كننده ، ھدایت افراد 

سوي پیشرفت بیشتر خودشان در آینده خود بھ 
 آگاه ، توانمند سازي دیگران و ھمدلي 
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كاربرد ھوش عاطفي تنھا در مسأ لھ رھبري 
خالصھ نمي شود بلكھ در انتخاب كاركنان نیز 
مورد استفاده واقع مي شود ، بسیاري از شركتھا 
در ھنگام استخدام از تستھاي ھوش عاطفي بھره 

ن داده اكثر افرادي كھ در این نتایج نشا. مي برند
آزمون نمرات باالیي كسب كرده اند در شغل خود 

كمپاني ھاي بزرگ نظیر .موفق تر بوده اند 
Ford ,GE,CIGNA وU.S.Air از این روش 

عالوه بر این باید در نظر داشت . بھره مي برند
اگر چھ ھوش عاطفي رھبران با نفوذ تري را 

ي از خصو براي سازمان مي سازد ولي برخ
صیات ھوش عاطفي باید بھ كاركنان اصلي 

ممكن است این كار ھزینھ ھاي .آموزش داده شود 
زیادي بھ ھمراه داشتھ باشد ولي باید در نظر 
داشت این یك سرمایھ گذاري بلند مدت روي منابع 
انساني است كھ نتایج مفیدي را بھ ھمراه خواھد 

 . داشت 
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 ر سازمان آموزش و یادگیري ھوش ھیجاني د
 

برخي از خصوصیات ھوش ھیجاني مي تواند 
این ویژگي ھا مي تواند توسط . اكتسابي باشد 

. كاركنان بھ ویژه سطوح مدیریتي فراگرفتھ شود
البتھ باید در نظر داشت این نوع یادگیري دو حلقھ 

رھبري در . اي یا حتي سھ حلقھ اي باید باشد
 را آموزش این خصوصیات بھ افراد نقش كلیدي

از وظایف مھم رھبر درك عواطف .ایفا مي كند
دیگران عمل كردن در جھت شكل دادن بھ آنھاست 

كنترل این مبادلھ احساسات و عواطف بر عھده .
رھبر قدرتمند كسي است .ھوش عاطفي فرد است 

كھ بتواند با خلق وخوي دیگران سازگار شود و 
رھبر .دیگران را زیر سلطھ عاطفي خود در آورد 

عاملي . تواند این ھوش را بین افراد ایجاد كندمي 
كھ باعث ایجاد روابط نزدیك با دیگران مي شود 

ھستھ ھوش بین فردي . ھوش بین فردي است
ابتدا توانایي درك و سپس ارائھ پاسخ مناسب بھ 

ھاي  ھا و خواستھ روحیات و خلق و خو و انگیزش
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درمقابل آن ھوش درون . افراد دیگر است
آگاھي :  كلید اصلي عبارت است ازفردیاست كھ

داشتن از احساسات شخصي خود كھ حاصل 
خودآگاھي ا ست و توانایي متمایز كردن و 

ھوش .استفاده از آنھا براي ھدایت رفتار خویش
بین فردي توانایي درك افراد دیگر است، یعني 

شود،  اینكھ چھ چیز موجب برانگیختن آنھا مي
توان با آنھا كار  كنند و چگونھ مي چگونھ كار مي

تجار و مدیران موفق جزو . مشترك انجام داد
كساني اند كھ از ھوش میان فردي باالیي 

 . برخوردارند
ھاچ و گاردنر معتقدند ھركس چھار خصوصیت 

 : زیر را داشتھ باشد صاحب ھوش بین فردي است
داشتن ابتكار عمل براي : سازماندھي گروه* 

 . ي از افرادھماھنگ كردن فعالیت ھاي عده ا
استعداد میانجي گري، : مذاكره براي حل مسایل* 

جلوگیري از بروز اختالف، حل و فصل دادن بھ 
 مشكالت 
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استعداد ھمدردي و دلجویي از : روابط شخصي* 
 دیگران 

شناخت و بصیرت : تجزیھ و تحلیل اجتماعي* 
انگیزه ھا و عالیق . دروني راجع بھ عواطف

بھ راحتي مي توانند با این گونھ افراد . دیگران
 . دیگران رابطھ صمیمي برقرار كنند

دو مھارت اول قابل یادگیري است دومھارت بعدي 
اگرچھ تا حد زیادي ذاتي ھستند ولي با آموزشھاي 

مھارت ھاي فوق، . دو سویھ قابل یادگیري ھستند
عوامل ضروري براي موفقیت ھاي اجتماعي 

 افرادي كھ از ھوش عاطفي خوبي. ھستند
بھ راحتي با دیگران رابطھ برقرار . برخوردارند

مي كنند، احساسات و واكنش ھاي مردم را بھ 
خوبي پیش بیني كرده و بھ آن جھت مي دھند و 

آن ھا از آن . مشاجرات را حل و فصل مي كنند
دستھ افراد ھستند كھ ھمھ دوست دارند با آن ھا 
باشند چون رفتارشان دلگرم كننده و روحیھ بخش 

مھارت تجزیھ وتحلیل اجتماعي در واقع .تاس
ھمان مھارت ھمدلي را بھ دنبال دارد كھ بطور 
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كلي آیزنبرگ سھ خصیصھ را براي افراد ھمدل 
برشمرده است كھ باید در شخص وجود داشتھ 

 : باشد 
 با دیگران ھمدردي كند، یعني در باره نیازھاي -1

 . دیگران نوعي احساس نگراني نماید 
ن اشتراك نظر داشتھ باشد ، یعني قادر  با دیگرا-2

باشد خود را بھ جاي دیگران بگذارد و بھ مسائل 
 . از نگاه آنان بنگرد

 داراي احساسات ھمدالنھ باشد ، یعني از طریق -3
 . اعمال و رفتار از خود ھیجان نشان بدھد 

یكي از ویژگیھاي جھاني سازمانھا، شركتھا و 
ر این سازمانھا مؤسسات این است كھ ھمة افراد د

ًمخصوصا رھبران ارشد معلمان متعھدي براي 
این سازمانھا . یاددادن منابع انساني ھستند

اي برخوردار  ازمھندسي رھبري توسعھ یافتھ
ھستند و سیستم ھاي مناسبي را براي آموزش و 
تربیت رھبران پویا در تمام سطوح سازماني 

نده ھمواره در سازمانھاي یاددھ. اند بوجود آورده
بھترین رھبران، البتھ نھ بطور یكسان، بھترین 
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توان  معلمان ھستند كھ بواسطھ ھمین ویژگي مي
رھبران ارشد بھ . سازمان را متحول ساخت

ھاي  دھند كھ چگونھ زمینھ كاركنان خود یاد مي
ذھني و فكري خود را رشد دھند و آنرا بھ دیگران 

كھ دھند  آنھا بھ كاركنان یاد مي. انتقال دھند 
 باعث  برخورداري از نگرش اعتراف بھ شكست،

  شود و ھمچنین یاد تالش و فعالیت مجدد مي
دھند كھ در ھر جایي امكان رشد وجود دارد و  مي

ھركس كھ دنبال پیشرفت و ترقي باشد بدان دست 
ایجاد چنین جوي نیازمند ھیچ طرح . خواھد یافت 

بلكھ نیازمند . و نقشھ جداگانھ و خاصي نیست
 از خودگذشتگي و  سري دروندادھاي شخصي،یك

. احساس تعھد در رھبران این سازمانھا است
توان از  اي را نمي بنابراین ھیچ طرح و نسخھ

پیش تجویز كرد زیرا ھر كدام از سازمانھا 
براساس دانش و تجربھ رھبران خویش و واقعیت 

. ھاي محیط كاریشان منحصر بھ فرد ھستند 
ادن و ایجاد ارتباط تعاملي رھبران بھ منظور یادد

میان كاركنان و مدیران در تمام سطوح سازمان 
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از . پردازند بھ ارایھ بازخورد و مربیگري مي
توان افراد را طوري یادداد  طریق این فرآیند مي

كھ بصورت خودانگیختھ بھ آینده توجھ كنند و آنھا 
را طوري متقاعد و رھبري كرد كھ بتوانند 

كھ ھمھ اینھا . بت ایجاد كننددرخودشان انرژي مث
رھبران . از طریق یاددادن امكان پذیر خواھد بود

با بازگذاشتن فرآیند تصمیم گیري دیگران را یاد 
دھند تا بدانند كھ چگونھ و چرا یك تصمیم  مي

رھبران براي انجام این . معین اتخاذ شده است 
ًامر اوال باید سعي كنند با زیردستان صادق و 

ًند و كساني را كھ واقعا جوھرة الزم روراست باش
گیري و  را براي توسعھ و گسترش قدرت تصمیم

ًریسك پذیري دارند شناسایي كنند، دوما باید از 
تصمیمات خود بعنوان روشي براي مربیگري 
استفاده كنند و بھ زیردستان نشان دھند كھ چگونھ 

تر و  مسائل و موضوعات را باید در یك سطح كلي
رھبران قوي از . است .  و تحلیل كردجامع تجزیھ

طریق ایجاد انگیزة الزم كاركنان را طوري متقاعد 
كنند كھ روند منطقي و عقالیي آنان را دنبال  مي
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ًكنندو اصال قابل تصور نیست كھ رھبران بطور 
خصوصي و بدون مشاركت تصمیمي را اتخاذ 

گلمن بر آموزش خود رھبري یا یادگیري . نمایند
أكید دارداین یادگیري شامل موارد زیر خود مدار ت

 : است 
 ژرف نگري براي دستیابي بھ ایده ھاي خود • 
خودآگاھي وتشخیصي از اینكھ اكنون در كجا • 

 ھستم 
اطمینان از اینكھ تواناییھاي شما باعث غلبھ بر • 

محدودیتھا شده وباعث كاستن انگیزه در رسیدن 
 بھ اھداف نیست 

 یادگیري مواردي كھ قوتھا ایجادو تعھد نسبت بھ• 
 . بر اساس آن بنا شده و شكافھا كاھش مي یابد 

فعالیت وتمرین مداوم و تجربھ با رفتارھاي • 
جدید كھ از توسعھ خصوصیات ھوش عاطفي 

 . حمایت مي كند 
تكیھ بر یك مربي قابل اعتماد كھ بھ طور منظم • 

 . پایھ پیشرفت افرادند
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ش ھیجاني در در كل براي آموزش و اجراي ھو
فراھم .سازمان مي توان چند نكتھ را در نظر داشت

ساختن فرصتھایي براي تمرین آموختھ ھا؛ پیش 
بیني فرصتھاي متعدد براي دادن بازخورد؛ 
استقاده از موقعیتھاي گروھي براي ایفاي نقش و 
مھمترین رفتارھاي اجتماعي وآموزش آنھا؛ نشان 

 بھ طور دادن نیازھاي اختصاصي ھر فرد بھ او
خصوصي و محرمانھ؛ فراھم ساختن منابع 
حمایتي و تقویتي براي كاركنان در برنامھ طي 

 . مرحلھ پیگیري
 
 

 ھوش ھیجاني ابزاري نوین در مدیریت بازار 
 

ھایي كھ براي نگرش  بندي امروزه در تقسیم
رود آنھا را بھ دو  مدیریتي مدیران بھ كار مي

كنند كھ  یم ميدستھ كارمندگراھا و كارگراھا تقس
در واقع تمایزي است بین كساني كھ اولویت و 
تمركز خود را بر انجام كار بدون توجھ بھ روحیھ 
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دھند و كساني كھ روحیھ كاركنان و  دیگران مي
ناگفتھ پیداست . گیرند انگیزش آنان را در نظر مي

بھترین شیوه روشي است كھ ھر دو وجھ را یعني 
.  در اوج دارا باشدكارگرایي و كارمند گرایي را

تواند شكل تكامل  رسد مي ھوش ھیجاني بھ نظر مي
ھا باشد و  اي از توجھ بھ انسان در سازمان یافتھ

ابزاري نوین و شایستھ در دستان مدیران تجاري 
ھاي بازار براي ھدایت افراد درون  و تئوریسین

سازمان و مشتریان برون سازمان و تأمین 
وش ھیجاني در تجارت استفاده از ھ. رضایت آنھا

باشد كھ براي بسیاري از مدیران  اي نوین مي ایده
در واقع بیشتر مدیران . و تجار جانیفتاده است

دھند براي انجام كارھا از  كماكان ترجیح مي
نگراني اصلي . مغزشان استفاده كنند تا از قلبشان

آنھا آن است كھ احساس ھمدلي و دلسوزي با 
 را از پرداختن بھ اھداف ھمكاران و مشتریان آنھا

در ھر صورت ھمھ بایستي . سازمان دور نماید
قبول كنند كھ قواعد بازي در دنیاي پست مدرن 
متفاوت است و بایستي طبق قاعده روز عمل 
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ھاي ھوشمند براي نظارت بر تحوالت  شركت.كرد
اي و  بازار و ھمسو شدن با تغییرات سلیقھ

 سیستم ًاستفاده از قوانین تشویقي معموال
سیستم بازاریابي . كنند بازاریابي طراحي مي

فرایندي كامل است كھ موجب ھماھنگي شركت با 
بزرگترین تجار .شود ھاي بازار مي بھترین فرصت

ًو كارآفرینان معموال تأكید فراواني بر غرایز خود 
كنند  دارند و براي آنچھ در خصوص بازار حس مي

ان معناست كھ این بد. اھمیت بسیار باالیي قائلند
ھایي در بازار بسیار اثر گذارند كھ خوب  انسان

ھاي ریاضي و علمي  دانند در وراي ھمھ منطق مي
كارآمدند و . نیروي الھام و احساس كارساز است

گردد  تواني را در اختیار دارند كھ موجب مي
در واقع مدیریت سازمان ابتدا .افرادي مولد باشند

ني مسیر را حس بایستي با تكیھ بر ھوش ھیجا
كند و دورنما را مشخص كند و مأموریت سازمان 
را تشخیص دھد و بعد با استفاده از قواعد علمي 
و تئوریك بازاریابي بھ اھداف كوتاه مدت و بلند 

احساس خدمتگزاري بھ . مدت خود دست یابد
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مشتریان، ھمدلي درون سازماني در جھت حفظ 
 نیستند مشتریان و تعیین رسالت سازمان مسائلي

كھ از طریق مباحث تئوریك بتوان بدانھا پرداخت 
بلكھ نیاز بھ ھوشي برتر دارند كھ ھم ھوش بین 

 . فردي را شامل شود ھم ھوش درون فردي را
 
 

 : نتیجھ گیري 
 

پیشرفت حرفھ اي سازماني با مشاھده مفاھیم 
ھوش عاطفي مرتبط با توسعھ رھبري آغاز 

ي ، ایجاد ارزش خود آگاھي وخود مدیریت.شد
روابط، دریافت شھودي و عوامل احساسي در 

در سازمانھاي .زندگي كاري غیر قابل تردیدند
امروزي جایي كھ تیمھاي كاري براي موفقیت 
حیاتي ھستند ، مدیران وكاركنان مي توانند 
روحیھ تیمي و توانمند سازي محیط كاري را با 

. بھبود مشخصھ ھاي ھوش عاطفي ایجاد كنند
 سازمان براي انطباق پذیري با تغییرھا رھبري یك
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و بھ منظور بقا و رشد در محیطھاي جدید كسب و 
ًكار، ویژگیھاي خاصي را مي طلبد كھ عموما 
مدیران براي پاسخ بھ آنھا با مشكالت بسیاري 

در این زمینھ یكي از مھمترین . مواجھ مي شوند
مولفھ ھاي شخصیتي كھ مي تواند بھ رھبران و 

با توجھ بھ . ھوش ھیجاني است.  كندمدیران كمك
اینكھ ھوش ھیجاني، توان استفاده از احساس و 
ھیجان خود ودیگران دررفتار فردي و گروھي در 

. راستاي دستیابي بھ بیشترین مطلوبیت است
بنابراین، تلفیق دانش مدیریتي و تواناییھاي 
ھیجاني در مدیریت مي تواند در سوق دادن افراد 

.  بھ ھدف كارساز و مفید باشدبھ سوي دستیابي
درك واداره ھوش عاطفي بھ شكل مؤثرنھ تنھا 
بینشھاي جدیدي درباره برانگیختن افراد ارائھ مي 
كند بلكھ این امكان را مي دھد كھ درباره 

 .احساسات واداره آنھا بھ شكل سازنده عمل شود
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اجتماعات مختلفی را ھا رھبران بزرگ  طی قرن
اند و  ھای بسیاری را بنانھاده اند، شرکت شکل داده

اند و در  ھای اجتماعی بسیاری را شکل داده جنبش
اند  ھا استفاده کرده ای از توانایی این راه از دستھ

خواھد دیگران را بھ انجام  کھ برای ھرکس کھ می
 .کاری وادارد ضروری است

 
ی خاص موجود در ھا اغلب رھبری را با موقعیت

گیرند،  مراتب اداری و اجتماعی اشتباه می سلسلھ
رھبر بودن یک عنوان یا نقش و یا یک حالت 

ھای مختلفی  رھبری از بخش. خاص نیست
شده است کھ ارائھ تعریف دقیقی از آن کار  تشکیل

 .مشکلی است
ھا،  ای از ارزش ازنظر من، رھبری مجموعھ

گی شخص یا رفتارھا و عقاید است کھ از زند

www.takbook.com



 

 978 

اشخاص خاصی کھ بھ سمت ھدفی در حال حرکت 
 .شود ھستند بھ دیگران تزریق می

 
نظر از  خود رھبر است، صرف خودی رھبر بھ

حتی . موقعیتی کھ در اجتماع یا سازمان دارد
ًبسیاری از افرادی کھ ذاتا رھبر ھستند، از این 

 .خبر ھستند موھبت بی
 

 .کنیم فی می نشانھ یک رھبر را معر١۵در ادامھ 
 
 دھند بھ دیگران قدرت می-١

بلکھ . رھبری یک موقعیت یا قدرت نیست
. موقعیتی است کھ در آن باید بھ دیگران کمک کرد

وظیفھ یک رھبر در وھلھ اول کمک و ھدایت 
یابی بھ اھدافشان است، نھ  دیگران، برای دست

ھا را برای رسیدن بھ اھداف خودش بھ  اینکھ آن
دھد  یقات دانشگاھی نشان میتحق. خدمت بگیرد

افرادی کھ تیم خود را با ترویج استقالل و اعتماد 
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مراتب  کنند، افرادی بھ ھا رھبری می در بین آن
 .کنند تر و مؤثرتر تربیت می موفق

 
  ھوش ھیجانی باال-٢

ھای  ھوش ھیجانی یکی از بارزترین مشخصھ
بدون وجود این مشخصھ، . رھبران موفق است

ترین و بلندپروازترین  ن، باھوشبااستعدادتری
افراد نیز دستشان از رسیدن بھ رھبری کوتاه 

 .خواھد ماند
تحقیقاتی تحت نظارت دنیل گول روانشناس و 

” قدرت ھوش ھیجانی : رھبری“نویسنده کتاب 
دھد کھ ھوش ھیجانی دو برابر بیشتر از  نشان می

ھا برای رھبر خوب بودن،  کیو و دیگر توانایی آی
 .استضروری 

 
  منطق-٣

در تعاریف . منطق، خمیرمایھ استدالل است
شده از مدیریت و رھبری، منطق، استدالل و  ارائھ

ھای اصلی یک بینش  عنوان بخش افکار معقول بھ
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اگرچھ بینش صحیح بسیار . اند شده درست معرفی
مھم و ضروری است، اما توانایی خلق و مدیریت 

ی از ھای منطقی، یک فرایندھا، بحث و طرح
 .یابی بھ موفقیت است عناصر حیاتی برای دست

 
  انگیزه-۴

 درصد از شاغلین ٧٠شده  طبق تحقیقات انجام
ای برای انجام کاری کھ بھ آن  آمریکایی انگیزه

 !حلقھ گمشده چیست؟ انگیزه. اند ندارند مشغول
ھا  بھترین فروشنده“سیمون سینک نویسنده کتاب 

د مردم بھ کاری گوی می” دھند کھ چرا؟ توضیح می
ھا  دھند، برای آن دھید اھمیتی نمی کھ انجام می

. دھید مسئلھ این است کھ چرا این کار را انجام می
چھ قصد تشکیل شرکت خاصی را دارید و چھ بھ 
دنبال بھ راه انداختن یک جنبش اجتماعی ھستید، 
باید بدانید کھ بھ ھمراه نیاز دارید، رھبران موفق 

ل کارھای خود، افراد ھمفکر با توضیح دادن دلی
ھا برای حرکت انگیزه  کنند و بھ آن را جذب می

 .دھند می
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 کنند نھ مشکل حل فکر می  بھ راه-۵

وقتی فشارھا زیاد است و زمان کم، آنچھ رھبران 
ھا  کند، توجھ آن موفق را از دیگر افراد متمایز می

حل است تا مانور دادن روی مشکالت  بھ یافتن راه
 .موجود

ھنری فورد مؤسس شرکت فورد و مبدع تولید 
ًشما دقیقا چیزی ھستید کھ بھ آن ” گوید  انبوه می
توانید پس  کنید کھ می کنید، اگر فکر می فکر می

آیید  کنید از پسش برنمی توانید و اگر فکر می می
رھبران موفق تنھا برای شناخت ” پس نمیآیید

حل  هگذارند و باقی را بھ یافتن را مشکل وقت می
 .دھند اختصاص می

 
 آموزند  می-۶

ھای علمی  ترین رھبر جنبش آلبرت انیشتین موفق
ز گھواره تاگور دانش بجو و “معتقد است کھ 

تعھد . “پیشرفت ذھنی فقط با مرگ باید پایان یابد
ھای خاص رھبران  بھ یادگیری یکی از مشخصھ
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بھ چالش کشیدن خود و درس گرفتن . موفق است
ھای  ود و دیگران یکی از ویژگیھای خ از شکست

 .افراد موفق است
 
 شوند  باعث پیشرفت دیگران می-٧

گاه پیروان خود را زیردست و  رھبران بزرگ ھیچ
ھا تالش  برعکس، آن. آورند وابستھ بار نمی

در ھر . کنند رھبران بیشتری پرورش دھند می
ای  گروه و با ھر ھدفی، پرورش شخصیتی و حرفھ

بیت ارتشی از افراد توانا و مؤثر، افراد گروه و تر
 .ھای ھر رھبر است ترین ھدف یکی از ابتدایی

 
 اندیشند  فراتر از الگوھای موجود می-٨

! کشند چیز را بھ چالش می رھبران موفق ھمھ
ھا ترتیب و الگوھای طبیعی و موجود را  آن
ھای بھتر بھ چالش  حل منظور یافتن راه بھ

. آید ز ھرکسی برمیپیروی از الگوھا ا. کشند می
رھبران بزرگ بھ چیزھای خوبی دست میابند 
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چون برای پیشرفت کار ھر جا کھ الزم باشد، 
 .زنند دست بھ طرح پرسش و انتقاد می

 
  پیرو خوبی ھستند-٩

رھبر خوب شدن از پیرو خوب بودن نشأت 
رابرت کلی نویسنده کتاب قدرت پیروی . گیرد می
ت کھ شما پیروی برعکس چیزی اس“گوید  می
یک پیرو خوب، یک گوسفند یا . “اندیشید می

یک پیرو خوب فعال، . گو نیست قربان شخصی بلھ
منتقد و مستقل است و قبل از انجام ھر کاری اول 

تر  کشد و از ھمھ مھم خوبی بھ چالش می آن را بھ
یک پیرو خوب در غیاب رھبر نیز عملکرد قابل 

 .دھد قبولی ارائھ می
 

 ده ھستند تا گوینده بیشتر شنون- ١٠
اند و البتھ  رھبران موفق مدام در حال آموختن

. حال از حرف زدن چیزی نیاموختھ است کسی تابھ
ترین رھبران تاریخ ریچارد  یکی از بزرگ

برانسون بھ قدرت برتر گوش دادن در مقایسھ با 

www.takbook.com



 

 984 

ھمھ “گوید  کرده است و می صحبت کردن اشاره
ھای   شنوندهحال دیده است تجار موفقی کھ تابھ

 .“اند خوبی بوده
دھد  شنیدن، تصویر جامعی از موقعیت بھ شما می

و رھبران موفق از این دید جامع بھ نفع خودشان 
 .توانند بھره ببرند می
 

  قاطع ھستند- ١١
رود کھ  از من انتظار نمی”:گوید ابراھام لینکلن می

رود کھ کارھایم  ھمیشھ برنده باشم اما انتظار می
رود کھ موفق باشم  ، از من انتظار نمیدرست باشد

. “ھایم پایبند باشم رود کھ بھ ارزش اما انتظار می
منظور لینکلن این است کھ نباید حق را برای 

 .رسیدن بھ منفعت شخصی پایمال کنیم
. ھای رھبران موفق، راستی است یکی از ویژگی

گیرد،  یک رھبر بزرگ ھمواره جانب حق را می
ھا، زیردستان و یا  ل باالدستیحتی اگر حق باب می

 .خودش نباشد
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  ارتباطات مؤثری دارند- ١٢
رھبری و ارتباط مؤثر رابطھ تنگاتنگی باھم 

رھبران واقعی بخش عظیمی از زمان خود . دارند
حال چھ این افراد، . گذرانند را با مردم دیگر می

افرادی باشند کھ برای حرکت بھ سمت اھدافشان 
اگر یک . د، چھ رھبران آیندهبھ انگیزه نیاز دارن

رھبر توانایی مدیریت روابط اجتماعی و از نحوه 
برقراری روابط مؤثر اطالعی نداشتھ باشد 

 .درستی انجام بدھد تواند وظیفھ خود را بھ نمی
: گوید می” مدیریت“پیتر اکانومی نویسنده کتاب 

 ویژگی در ٧ارتباط مؤثر حاصل جمع شدن این “
قدم بودن، موثق  نبودن، ثابتمبھم : کنار ھم است

بودن، معتمد بھ نفس بودن، متمدن بودن، 
این ھفت ویژگی را در . موجزگویی و دلسوز بودن

آمیز  خود پرورش دھید و منتظر نتایج موفقیت
 .“باشید

 
  دلسوزی و شفقت- ١٣
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رھبران بزرگ نسبت بھ زندگی افراد زیردست 
خود حساس و مراقب ھستند و البتھ این بسیار 

شده  تازگی انجام تحقیقاتی کھ بھ. ھم و مفید استم
دھد کھ وفاداری افراد زیردست،  است نشان می

بیشتر از مقدار درآمد، بھ رابطھ مثبتی کھ بین 
رھبران بزرگ با . افراد برقرار است مربوط است

اضافھ کردن دلسوزی و شفقت بھ روابطشان 
 .کنند پیروانی وفادار را تربیت می

 
 غییرند استاد ت- ١۴

افراد بھ طرز عجیبی در برابر تغییر از خود 
گرفتھ  این مقاومت نشأت. دھند مقاومت نشان می

رھبران بزرگ از . ھا و عادات افراد است از ترس
ھا و  این موضوع باخبرند و با تکیھ بر ارزش

ای حرکت و تغییر را جھت  گونھ شان بھ دگراندیشی
 .دھند کھ چالشی و جالب باشد می
 

 ترسند ھای بزرگ نمی از گرفتن تصمیم - ١۵
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بھ . ھای برگ کار ھرکسی نیست گرفتن تصمیم
ھمین دلیل است کھ این کار بھ یک رھبر بزرگ 

کنند، نھ بھ  این افراد این کار را می. احتیاج دارد
این خاطر کھ کار راحتی است بلکھ بھ این دلیل کھ 

مراتب  دانند در بیشتر موارد تصمیم نگرفتن بھ می
 .دتر از بد تصمیم گرفتن استب

 
رھبری یادگرفتنی است و این لیست شروع خوبی 

اگر ویژگی دیگری مدنظرتان است بھ لیست . است
 .ما اضافھ کنید

 
 
 

چطور ھوش ھیجانی خود را برای رھبری 
عیار  ی یک رھبر تمام  افزایش دھیم؟ وقتی درباره

آید؟ شاید  کنید چھ تصویری بھ ذھنتان می فکر می
 نظر شما این رھبر کسی است کھ فارغ از از

ُدھد چیزی خلقش را  مشکالت موجود، اجازه نمی
کنید کھ بھ  شاید بھ کسی فکر می. تنگ کند

www.takbook.com



 

 988 

ھایش برای   کارکنانش اعتماد کامل دارد، گوش
شنیدن حرف اعضای تیمش یکی در و دیگری 

 است کھ بھ راحتی  دروازه نیست و اصوال آدمی
شاید ھم رھبری را تصور . دشود با او حرف ز می
کنید کھ تصمیمات خود را با دقت و بر مبنای  می

زده و از روی  گیرد، نھ شتاب اطالعات می
بھ ھر حال برای اینکھ رھبر موفقی . احساسات

تان را افزایش  باشید، باید بتوانید ھوش ھیجانی
خواھیم بدانیم  در این مقالھ می: شعار سال. دھید

 این اندازه برای رھبران چرا ھوش ھیجانی تا
اھمیت دارد و اینکھ چطور بھ عنوان یک رھبر 

ھوش . توانیم ھوش ھیجانی خود را ارتقا دھیم می
 چیست؟ ھوش ھیجانی قابلیت EQھیجانی یا 

درک و مدیریت ھیجانات و عواطف خودتان و 
افرادی کھ . کسانی است کھ در کنار شما ھستند

ند کھ در لحظھ دان ھوش ھیجانی باالیی دارند می
چھ احساسی دارند، معنی احساسشان چیست و 

توانند بر دیگران  اینکھ چطور این احساسات می
ھوش ھیجانی برای موفقیت یک . اثر بگذارند
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از این تعاریف گذشتھ بھ نظر . رھبر حیاتی است
رھبری کھ : کند تر عمل می شما کدام رھبر موفق

ریاد تحت فشار و استرس بر سر کارکنان خود ف
زند یا کسی کھ کنترل خود را در دست دارد و  می
کند؟ بر  تواند با آرامش شرایط را ارزیابی  می

 Daniel(ُھای دانیل گلمن  اساس گفتھ
Goleman( روانشناس آمریکایی کھ در فراگیر ،

شدن مفھوم ھوش ھیجانی نقش داشتھ است، 
. ٢خودآگاھی، . ١:  مولفھ دارد۵ھوش ھیجانی 
. ۵ھمدلی، . ۴انگیزه، . ٣خودتنظیمی، 

بھ عنوان یک رھبر ھر قدر . ھای اجتماعی مھارت
در موارد باال توانایی بیشتری داشتھ باشید ھوش 

پس بیایید نگاھی . ھیجانی باالتری خواھید داشت
ھا بیندازیم و  تر بھ ھر یک از این مولفھ دقیق

توانید در ھر کدام  ببینیم بھ عنوان رھبر چطور می
خودآگاھی . ١ ھوش ھیجانی در رھبری .رشد کنید

فردی خودآگاھی دارد کھ احساس خود را در ھر 
داند کھ  کند؛ او می شناسد و درک می لحظھ می

ھای  ھایش چطور بر انسان احساسات و واکنش
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در مقام یک رھبر، . گذارد اطرافش اثر می
خودآگاھی بھ معنای داشتن اشراف کامل بر نقاط 

ست، کھ این آگاھی بھ قوت و ضعف خویش نیز ھ
چطور . معنای رفتار کردن بر مبنای فروتنی است

تان را افزایش دھید؟  توانید خودآگاھی می
ھای روزانھ تھیھ کنید دفترھای یادداشت  یادداشت

تان  روزانھ بھ شما برای افزایش ھوش ھیجانی
را بھ  کافی است ھر روز زمان کمی . کنند کمک می

، این کار شما را بھ نوشتن افکارتان بگذرانید
با طمأنینھ . رساند درجات باالتری از خودآگاھی می

رفتار کنید زمانی کھ احساس خشم یا سایر 
آید آرام بگیرید  احساسات پرقدرت بھ سراغتان می

و بھ چرایی بھ وجود آمدن این احساسات فکر 
بھ یاد داشتھ باشید فارغ از اینکھ پیشامد . کنید

د واکنش خود بھ آن توانی چیست، ھمیشھ می
خودتنظیمی . ٢. پیشامد را شخصا انتخاب کنید

رھبرانی کھ بھ طور موثر قادر بھ تنظیم احساسات 
آید کھ با  و افکار خود ھستند، بسیار کم پیش می

گفتارشان بھ دیگران حملھ کنند، تصمیمات 
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زده و آنی بگیرند، بر اساس تصورات قالبی  شتاب
ھای  ر مورد ارزشدیگران را قضاوت کنند یا د

در یک کالم یعنی  خودتنظیمی . خود کوتاه بیایند
بر اساس نظر گلمن، این . کنترل داشتن بر خود

تواند صفات  ی ھوش ھیجانی، می  مولفھ
ی  پذیری و تعھد را کھ الزمھ انعطاف

پذیری شخصی یک مدیر است نیز  مسئولیت
توانید توانایی خود را برای  چطور می. پوشش دھد

ھای خود را   افزایش دھید؟ ارزش نظیمیخودت
ی روشنی دارید از اینکھ کجا از   بشناسید آیا ایده

دانید  ھای خود کوتاه نخواھید آمد؟ آیا می ارزش
ی اول اھمیت  ھایی برایتان در درجھ چھ ارزش

کدھای اخالقی و «ھستند؟ زمانی را برای بررسی 
 اگر بدانید چھ چیزی. خود کنار بگذارید» ارزشی

باالترین اھمیت را برای شما دارد، در مواجھھ با 
یک تصمیم اخالقی یا ارزشی نیاز نیست دوباره 

توانید انتخاب درست  فکر کنید، بلکھ بھ راحتی می
خودتان را مسئول بدانید اگر عادت . را انجام دھید

دارید کھ دیگران را مسئول اتفاقات ناخوشایند 
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ھد شوید کھ متع. بدانید، ھمین جا متوقف شوید
اشتباھات خود را بپذیرید و با پیامدھای آن ھر چھ 

با این کار خواب راحتی . رو شوید کھ باشد روبھ
خواھید داشت و عالوه بر این بھ سرعت حس 
احترام را در اطرافیان نسبت بھ خودتان بر 

ی بعد   آرام بودن را تمرین کنید دفعھ. انگیزید می
رار داشتید خیلی برانگیزی ق کھ در موقعیت چالش

آیا استرس . آگاھانھ بھ رفتار خودتان دقت کنید
کنید؟  خود را با فریاد زدن بر سر کسی خالی می

توانید از تنفس عمیق یا  بھ جای این کار می
. ورزش برای آرام کردن خودتان بھره ببرید

ای را کھ  توانید تمام چیزھای منفی ھمچنین می
یسید سپس آن را خواھید بگویید روی کاغذ بنو می

بیان این احساسات . پاره کنید و دور بیاندازید
بھتر !) و البتھ آن را بھ کسی نشان ندادن(منفی 

از این است کھ با صدای بلند آنھا را بر سر تیم 
عالوه بر این، با انجام این کار . خود خالی کنید

فرصت خواھید داشت واکنش خود را مورد چالش 
ھایی عادالنھ دارید   واکنشقرار دھید و ببینید کھ
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انگیزه رھبران خودانگیختھ پیوستھ در . ٣. یا نھ
مسیر اھدافشان در حرکت ھستند و برای حفظ 
کیفیت کار خود از استانداردھای بسیار باالیی 

ی خود را   توانید انگیزه چطور می. کنند تبعیت می
ِباال ببرید؟ چرایی انجام شغل خود را مجددا 

ن است کھ فراموش کنید عاشق بررسی کنید آسا
ی  درباره کمی . چھ چیزی در شغل خود ھستید

شده این شغل را بخواھید  اینکھ چھ چیز باعث می
اگر در نقشی کھ بھ عھده دارید احساس . فکر کنید

آورید کھ واقعا چرا  کنید یا بھ یاد نمی راحتی نمی
ای بھ   اید نگاھی ریشھ خواستھ این شغل را می

وقتی بررسی مسائل را از . یاندازیدمشکل خود ب
توانید موقعیت خود  ھای آنھا آغاز کنید می ریشھ

ھمچنین مطمئن شوید . را از دیدی تازه بنگرید
 آور و  ای نشاط ی اھداف خود را بھ گونھ  اعالمیھ

بدانید کجا . ی انرژی نوشتھ باشید  برانگیزاننده
ید ھستید ببینید برای رھبری تا چھ حد انگیزه دار

کنید بھ افزایش انگیزه نیاز  و اگر احساس می
امیدوار باشید و . دارید از منابع الزم کمک بگیرید
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ی مثبتی بیابید رھبران باانگیزه   ھمیشھ نکتھ
اند معموال  رغم مشکالتی کھ با آنھا مواجھ علی

در اختیار گرفتن این طرز . اندیش ھستند مثبت
ای  ی نھایی  یجھتفکر نیاز بھ تمرین دارد، اما بھ نت

ھر زمان کھ با شکست . ارزد کنید می کھ کسب می
یا چالش مواجھ شدید، سعی کنید حداقل یک 

ی   این نکتھ. ی مثبت در موقعیت پیدا کنید  نکتھ
مثبت ممکن است کوچک باشد، مثل یک تماس 

ای مثبت با نتایج درازمدت  تواند نکتھ جدید، یا می
اگر . اید تان آموختھباشد مانند درسی کھ از اشتباھ

ی مثبتی در   بھ دنبال آن باشید بدون استثنا نکتھ
ھمدلی ھمدلی یک . ۴. توانید بیابید ھر موقعیت می

خصوصیت حیاتی برای رھبر در راستای مدیریت 
رھبران ھمدل . یک تیم یا سازمان موفق است

آنھا بھ . توانند خود را جای دیگری بگذارند می
کنند، دیگرانی  شد کمک میافراد تیم خود برای ر
کشند،  کنند را بھ چالش می کھ ناعادالنھ رفتار می

دھند و بھ کسانی کھ نیاز  بازخوردھای سازنده می
اگر . سپارند بھ شنیده شدن دارند گوش می
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خواھید احترام و وفاداری تیم خود را داشتھ  می
باشید با ھمدل بودن بھ آنھا نشان دھید کھ برای 

توانید ھمدلی را در  چطور می. شما مھم ھستند
خود پرورش دھید؟ خود را در موقعیت فرد مقابل 
قرار دھید اینکھ از موضع خودتان حمایت کنید 

 است، ھر چھ باشد این موضع  کار راحتی
ی دید فرد  اما این بار سعی کنید از زاویھ! شماست

بھ زبان بدن . مقابل ھم بھ موقعیت نگاھی بیندازید
دھید  د شاید وقتی بھ کسی گوش میخود توجھ کنی

دست بھ سینھ ھستید، پایتان را بھ عقب و جلو 
این . گیرید دھید یا لب خود را گاز می حرکت می

گوید کھ شما  ھای بدنی بھ فرد مقابل می نشانھ
ی موقعیت واقعا چھ احساسی دارید،  درباره
ای کھ ذکر شد این پیام را بھ فرد  ھای بدنی نشانھ

. ساند کھ نظر شما چندان مساعد نیستر مقابل می
تواند برای شما بھ  یادگیری زبان بدن دیگران می

عنوان یک رھبر مزیت بزرگی باشد چرا کھ 
متوجھ خواھید شد احساس واقعی یک فرد در 

توانید با داشتن این  موقعیتی خاص چیست و می
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بھ . اطالعات، پاسخ مناسب را از خود نشان دھید
اسخ دھید از دستیار خود احساسات دیگران پ

اید کھ بار دیگر تا دیروقت کار کند و با  خواستھ
توانید ناامیدی را در  کند، می اینکھ او موافقت می
پس با توجھ بھ احساس او . صدای او حس کنید

بھ او بگویید تا چھ اندازه . پاسخی مناسب بدھید
کاری ھستید و اینکھ  قدردان تمایل او بھ اضافھ

ی او از کاری کھ تا  ت بھ اندازهشما ھم درس
اگر امکان . شوید دیروقت ادامھ پیدا کند ناامید می

ھایی بھ نوعی  دارد راھی بیابید کھ چنین موقعیت
ھای شنبھ  برای مثال صبح(برای او جبران شود 

ھای اجتماعی  مھارت. ۵). را بھ او مرخصی بدھید
ی ھوش ھیجانی مھارت  رھبرانی کھ در این مولفھ

ند با مھارت تمام قادر بھ برقراری ارتباط با دار
آنھا بھ ھمان اندازه کھ برای . دیگران ھستند

شنیدن خبرھای خوب آماده ھستند پذیرای 
خبرھای بد ھم ھستند، در اینکھ حمایت دیگران را 
جلب کنند متخصص ھستند و قادرند دیگران را 

. برای دستیابی بھ ھدف یا رسالتی نو برانگیزند
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ھای اجتماعی خوبی دارند  ی کھ مھارترھبران
ی  ھمچنین در مدیریت و حل سیاستمدارانھ

آنھا بھ ندرت از اینکھ . ھا مھارت دارند تعارض
شوند،  مسائل را بھ حال خود بگذارند راضی می

اینطور ھم نیست کھ خودشان استراحت کنند و 
آنھا با : دیگران را بھ انجام کارھا مجبور کنند

 خود الگویی برای سایرین وضع رفتار و عملکرد
ھای اجتماعی  توانید مھارت چطور می. کنند می

ھا را  خود را ارتقا دھید؟ بر طرف کردن تعارض
ھایی را  بیاموزید رھبران باید بدانند چطور تعارض

ھا بھ  کھ بین اعضای تیم با مشتریان یا با واسطھ
مھارت حل تعارض برای . آید، حل کنند وجود می
ھای ارتباطی خود را  مھارت. یاتی استموفقیت ح

کنید؟ از  ارتقا دھید چقدر خوب ارتباط برقرار می
ھای ارتباطی استفاده  ابزارھای سنجش مھارت

کنید و اگر در این زمینھ ضعف دارید خود را ارتقا 
بیاموزید کھ چطور از دیگران قدردانی کنید . دھید

توانید بھ راحتی با  بھ عنوان یک رھبر، می
. ردانی از تیم خود وفاداری آنھا را افزایش دھیدقد
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یادگیری اینکھ چطور قدردان دیگران باشید یک 
ھنر ظریف است اما واقعا ارزش این را دارد کھ 

 .در راه آموختن آن تالش کنید
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تواند یك تجربة پر   تبلیغاتي سیاسي مي برنامة

ز تا روز اتفاقات زیادي از امرو. ھیجان باشد

دھد و با كمي دوراندیشي و  انتخابات روي مي

ھاي آن  توان براي فراز و نشیب برنامھ ریزي مي

آماده شد و در بسیاري موارد، رویدادھا را كنترل 

این جزوه براي آمادگي شما و پیش بیني . كرد

  .رویدادھا بھ نحو مطلوب تھیھ شده است

ر با اینكھ دورنماي سیاسي یك عامل مھم در ھ

 یعني –ترین عامل  ًاي است ولي معموال مھم برنامھ

 عملكرد داخل برنامة –تفاوت میان برد و باختن 

  .تبلیغاتي است
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سھ نوع برنامة سیاسي ھست كھ بھ علت اشكال 

  .داخلي ھرگز در انتخابات موفق نخواھند شد

 جذاب براي رأي دھندگان و  نخست، فقدان پیام

این . رنامھ استنبود ایده روشن از مخاطبان ب

برنامھ از ابتدا فاقد جھت گیري است و وضعیت 

  .خود را بدتر خواھد كرد

اي است كھ داراي یك پیام جذاب و  دوم، برنامھ

موجز و درك روشن از مخاطبان است ولي فاقد 

ایده براي اقدام درجھت جذب و ترغیب رأي 

دھندگان مزبور از امروز تا روز انتخابات 

 برنامھ، پول و وقت و افراد را این نوع. باشد مي

كند چون تا روز انتخابات فاقد جھت  اتالف مي

ًاین برنامھ معموال در اثر رویدادھاي . گیري است
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روزمره مشوش شده یا توسط اقدامات برنامة 

گیرد  رقبا یا مطالب مطبوعات تحت تأثیر قرار مي

و وقت زیادي را براي واكنش بھ امور خارجي 

ر بھ ترویج دستور كار خود صرف كرده و كمت

  .پردازد مي

سرانجام، سومین نوع برنامھ تبلیغاتي داراي پیام 

واضح، ایده روشن از مخاطبان، و برنامھ معین 

تا روز انتخابات است اما از تعقیب برنامھ باز 

ماند و از كار سخت روزمره براي انتخابات  مي

این یك برنامة تنبل است كھ . رود شدن طفره مي

آورد و  تواند عملي كند عذر مي ي آنچھ نميبرا

  .براي باختن خود ھم معذور است

www.takbook.com



 

 1003 

ًبرنامة سیاسي برنده معموال وقت كافي براي 

ھدفگیري مخاطبان، تدوین پیام جذاب و ادامھ یك 

برنامھ ریزي معقول براي تماس با آن رأي 

  .دھد دھندگان اختصاص مي

ي این جزوه براي كمك بھ نامزدان و احزاب سیاس

ھا در راستاي برنده شدن تھیھ  در برداشتن این گام

شما باید یكبار آن را مرور كنید تا از . شده است

سپس باید . كل فرآیند درك مناسبي فراھم آورید

ھا را  گام بھ گام آن را دنبال كنید و كلیھ پرسش

بدین ترتیب . ھا را پر كنید پاسخ داده و كاربرگ

  .كنید ا پیدا ميمھارت تحریر یك برنامة خوب ر

 تبلیغاتي كھ تحریر شده باشد، مانند  یك برنامة

نقشة ساخت یك خانھ، دورنماي سیاسي، و 
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راھكار و منابع الزم براي رسیدن بھ روز 

این برنامھ مانند نقشة . كند انتخابات را تعریف مي

ساختماني بھ شكل راھنماي قابل ارجاع در 

. رود مواردي كھ پرسش برانگیز است بكار مي

توان  مي. توان پیشرفت كرد سپس براساس آن مي

یك خانھ را بدون نقشھ ساخت اما اشتباھات 

دھد و مصالح، وقت و پول  فراواني روي مي

تبلیغ . شود و نتایج ھم جالب نخواھد بود اتالف مي

سیاسي فاقد برنامھ ریزي صحیح ھم بھ ھمین 

  .گونھ است

است اي منحصر بفرد  درست است كھ ھر برنامھ

 آنھا  ولي برخي اصول كلي ھست كھ بر تمامي
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این جزوه براي كمك بھ شما در . باشد حاكم مي

  .كاربرد این اصول تھیھ شده است

اساس ھر برنامة تبلیغي بسیار ساده و گمراه 

كلیھ تبلیغات باید بارھا یك پیام جذاب . كننده است

این ھمان قاعدة . را براي رأي دھندگان تكرار كنند

برنامة سیاسي شامل یك . ي سیاست استطالی

فرآیند ارتباطي است یعني پیام صحیح را پیدا 

كنید، پیام را بھ مخاطبان صحیح ھدف گیري كنید 

  .و آن را بارھا تكرار نمائید

متأسفانھ فرآیند واقعي برنامھ ریزي بسیار 

دشوارتر از كاربرد فقط یك قاعده است و عوامل 

 این جزوه یك .باشد زیادي در آن دخیل مي
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راھنماي گام بھ گام براي تھیھ یك برنامة كتبي 

  :تبلیغاتي است و مراحل آن عبارتند از

   انجام پژوھش الزم براي آمادگي تبلیغات-1

 تعیین ھدف راھبردي برنامھ و تعیین تعداد -2

  الزم افرادي كھ براي بردن باید رأي بدھند

   تحلیل كردن و ھدفگیري رأي دھندگان-3

  یة پیام تبلیغاتي تھ-4

   تھیھ برنامة تماس با رأي دھندگان-5

   اجراي برنامھ-6

ھاي مشكالت برنامة  این جزوه حاوي تمامي پاسخ

تواند محتواي پیام شما را معین  شما نیست و نمي

ھاي شما چھ كساني ھستند و  كند یا بگوید پشتیبان

یا مؤثرترین روش تماس با رأي دھندگان در 
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ھایي را  اما پرسش. خص نمایدناحیة شما را مش

كند تا بھ شما یاري دھد فكر كرده و بھ  مطرح مي

شكل ھدفمند و منظم فرآیند برنامھ ریزي را تدوین 

  .و دنبال كنید

بنابراین، نامزد و مدیر برنامھ و كلیھ مشاوران 

اصلي باید یك جلسھ برنامھ ریزي راھبردي 

 برگزار كنند و بھ شكل جدي و سخت كوشانھ این

جلسة مزبور باید یك . راھنما را دنبال نمایند

ًمعموال . برنامة كتبي تبلیغاتي را تھیھ كند

كنند كھ راھكار برنده شدن  سیاستمداران فكر مي

در واقع آنان راھكاري . را در ذھن خود دارند

  .ھدف سرگردانند ندارند و بي
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كنند یك  ًمعموال نامزد و مدیر برنامھ تصور مي

نمایند ولي بعد متوجھ  ا دنبال ميراھكار واحد ر

برنامة . شوند با یكدیگر اختالف نظر دارند مي

كتبي كھ مورد توافق نامزد، مدیر برنامھ و سایر 

كلیھ مشاوران اصلي باشد، از بروز این مشكل 

اگر : قاعدة كار ساده است. كند جلوگیري مي

  .برنامھ تحریر نشود یعني وجود ندارد

امة كتبي باید آن را بھ پس از بدست آوردن برن

اي، موفقیت  مانند ھر برنامھ. شكل منظم دنبال كرد

تمامي . این برنامھ ھم بھ اندازه اجراي آن است

برنامھ باید نسبت بھ شرایط متغیر، انعطاف نشان 

ھا باید با دقت بررسي شده و  دھد اما این دگرگوني
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بھ نسبت پژوھش و راھكار اصلي مندرج در 

  .شودبرنامھ تعدیل 

برنامة تبلیغات سیاسي یك تجربة سخت كوشانھ 

است و در صورت انجام شدن بھ كار زیادي نیاز 

ھیچ كلك یا میانبري براي جلب اعتماد رأي . دارد

تواند در  برنامة تبلیغي مي. دھندگان وجود ندارد

شما باید . عین حال جالب و سرگرم كننده باشد

تخابات ھاي كارگزاران برنامھ ان وقت و مھارت

خود را بكار گیرید و بھ آنان نشان دھید كھ 

از سوي . تواند خوب عمل كند دموكراسي مي

دیگر، باید قدم جلو نھاده و بھ جامعھ نشان دھید 

شما بدین ترتیب . خواھید بھ آن خدمت كنید  كھ مي
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كنید بلكھ بھ  نھ تنھا بھ جامعة خود خدمت مي

  .دای فرآیند دموكراسي در مجموع كمك كرده

موفق 

  باشید
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  پژوھش: گام اول

با . اي متفاوت و منحصر بفرد است ھر برنامھ

ھاي تبلیغي از اصول خاصي  اینكھ ھمة برنامھ

كند ولي مھم است كھ درك كاملي از  پیروي مي

وضعیت خاص خود داشتھ باشید و شرایط اجرائي 

اي سیر جریان  در نقطھ. برنامھ را در نظر گیرید

وضع اینجا « «گوید  ھست كھ ميھر برنامھ یك نفر

حساب موقعیت خاص این منطقھ «یا » كند فرق مي

  ».اید را نكرده

كنیم و در این  پژوھش، كار را آغاز مي: با گام اول

مرحلھ است كھ شما تفاوتھا و خصوصیات برنامة 

در این حالت است كھ . كنید خود را مشخص مي

www.takbook.com



 

 1012 

 ھاي واقعي وضعیت شما امكان نشان دادن تفاوت

  .یابید خود را مي

نخستین گام در تدوین راھكار برنده شدن با 

ارزیابي واقع گرایانھ دورنماي سیاسي موجود 

شما ھرگز تمامي مسائل ناحیة خود . ھمراه است

را نخواھید دانست و شرایط رقبا یا رأي دھندگان 

با این حال، اگر وقت خود . دانید را بطور كامل نمي

ھاي روشني   و اولویترا با ھوشمندي صرف كنید

توانید آن نوع اطالعاتي را كھ  وضع نمائید مي

براي تدوین راھكار مناسب نیاز دارید تھیھ كرده و 

براي بیشتر رویدادھاي انتخابات آینده آماده 

عوامل متعددي ھست كھ باید براي تھیھ یك . باشید

  :برنامة كتبي درك شوند
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  چیست؟ انتخابات چھ حالتي دارد و قواعد آن -1

   خصوصیات ناحیھ چیست؟-2

   خصوصیات رأي دھندگان چیست؟-3

   در انتخابات سابق چھ اتفاقي افتاد؟-4

   عوامل اصلي مؤثر در این انتخابات چیست؟-5

   نقاط ضعف و قوت نامزد شما چیست؟-6

   نقاط ضعف و قوت رقبا چیست؟-7

ھاي  توان بھ پرسش ھر یك از این نكات را مي

). ایم  گنجانده2كھ در ضمیمھ (زیادي تفكیك كرد 

پاسخ برخي سؤاالت ھم اكنون روشن است و بقیھ 

در مواردي، باید یك حدس . بھ پژوھش نیاز دارد

ھا ابراز  ھوشمندانھ دربارة پاسخ برخي پرسش

  .كنید ولي این آخرین چاره است
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براي تیم انتخاباتي مھم است كھ مدتي را براي 

ھا  این پرسشپژوھش و یافتن پاسخ بسیاري از 

اگر تیم انتخاباتي شما بزرگ و . اختصاص دھد

قابل اطمینان است باید بھ اعضاي آن وظایف 

سپس آنان گزارش . متفاوتي را واگذار كنید

ھاي خود را بھ مدیر برنامھ كھ مسئول تحریر  یافتھ

  .دھند برنامة نھایي تبلیغاتي است ارائھ مي

اشتھ شما چھ تنھا باشید و چھ تیم و گروھي د

باشید باید مھلتي براي پژوھش تعیین كنید و بھ 

  .آن وفادار باشید

ھمیشھ مقدار اطالعات بیش از توان گردآوري 

تواند مانع از كاربرد اطالعات  شما است و مي
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قبلي شما در تدوین راھكار خود شود و آن را بھ 

  .تأخیر اندازد

تواند با استفاده  در مواردي این نوع پژوھش مي

ھا، مانند   علمي گردآوري دادهاز روش

 یا گروھاي (polling)ھاي سیاسي  مجموعھ

باید مشخص . نمایندة اقشار مختلف سودمند باشد

شود چھ منابعي در اختیار شماست و اینكھ آن 

در . منابع ارزش صرف وقت و پول را دارد یا خیر

انتخابات محلي و كم حجم، پرداخت ھزینھ 

اندازة كل برنامة تواند بھ  مجموعة سیاسي مي

انتخاباتي خرج بردارد و نباید این روش اتخاذ 

ھاي تبلیغي بزرگ كھ ھزاران دالر  در برنامھ. شود

شود، معقول است كھ كسري از  صرف آگھي مي
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آن را براي پژوھش صرف كنید تا بدانید آیا 

  .ھا مؤثر بوده یا خیر آگھي

ھاي   یك فھرست تفصیلي از پرسش2در ضمیمھ 

شما باید با دقت بھ آنھا . شود ث ارائھ ميمورد بح

ھاي ویژه بھ  با اینكھ برخي پرسش. پاسخ دھید

شود، این فھرست جامع  برنامة شما مربوط نمي

براي تشویق شما بھ تفكر در مورد آنچھ براي 

  .تدوین راھكار واضح الزم است تھیھ شده است

  

  قواعد انتخابات

ا مشخص باید نخست نوع انتخابات و قواعد آن ر

بسیاري از راھكارھاي اصلي براساس این . كرد

آیا شما بھ دنبال مقام . گیرد اطالعات شكل مي
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قانونگذاري ھستید یا مقام اجرائي؟ آیا شما براي 

برنده شدن بھ اكثریت آراء نیاز دارید یا بھ كثرت 

؟ آیا یك انتخابات مقدماتي و (plurality)آراء 

ًباید حتما قوانین را شود؟ شما  بعد نھایي انجام مي

بررسي كنید و اگر بسیار پیچیده ھستند باید از 

حزب سیاسي خود یا یك وكیل دعاوي درخواست 

از دست دادن . كنید مھمترین نكات را یادآور شود

تواند  یك مھلت قانوني یا تخلف از قانون مي

  .برنامة شما را قبل از شروع، خاتمھ دھد

  

  ناحیھ

لي انتخاباتي باید تا جاي پس از تعیین قواعد اصی

ممكن دربارة ناحیھ و رأي دھندگان اطالعات كسب 
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 مورد نظر چھ وسعتي دارد؟ شما حین  ناحیة. كنید

تبلیغات در چھ نوع قلمروئي باید تحرك داشتھ 

باشید؟ چھ نوع وسائل حمل و نقلي در اختیار شما 

ھائي  ًو رأي دھندگان شماست؟ اخیرا چھ دگرگوني

  حیھ حاصل شده است؟در جمعیت نا

شما باید دورنماي سیاسي عملكرد خود را درك 

مھمترین نقش آفرینان در ناحیھ كیستند؟ . كنید

احزاب مختلف سیاسي منطقھ چقدر قدرت دارند؟ 

رھبران تجاري و مدني با نفوذ روي انتخابات 

كیستند؟ جلب حمایت یك رھبر با نفوذ محلي 

  .تواند این برنامھ را تسھیل كند مي

در ضمن باید درك كنید رأي دھندگان چگونھ 

ھاي محلي  رسانھ. كنند اطالعات خود را كسب مي
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شوند؟ گزارشگران  اند و چطور منتشر مي چگونھ

كیستند و مھلت كاري آنھا تا چھ موقع است؟ 

توان انتخابات را تحت پوشش خبري  چطور مي

گرفت و مطبوعات چھ نظري در مورد نامزدھا 

یجاد یك راھكار جامع مطبوعاتي باید دارند؟ براي ا

ھا اطالعات كسب  تا جاي ممكن راجع بھ رسانھ

  .كنید

  

  رأي دھندگان

شما باید رأي دھندگان ناحیھ خود را بھ گروھھاي 

این مبناي تھیھ راھكار . قابل مدیریت تفكیك كنید

در . ھدفگیري رأي دھندگان خاص خواھد بود

. كنیم رح ميھاي الزم را مط ادامھ برخي از پرسش

www.takbook.com



 

 1020 

آیا یك پروندة كلي رأي دھندگان و سوابق آنان یا 

فھرست دقیق نامھاي رأي دھندگان احتمالي براي 

برنامة شما در دست است؟ میزان پشتیباني براي 

احزاب مختلف سیاسي چقدر است؟ تركیب جمعیت 

ًشناسي رأي دھندگان چیست؟ مثال سطح درآمد، 

قومي، سطح سواد، حرفھ، پیشینھ نژادي و 

پیشینھ مذھبي، سن، جنس و غیره چگونھ است؟ 

كنند؟ تفكیك  مردم در كجا كار، خرید و تفریح مي

رأي دھندگان بھ نسبت ناحیة جغرافیایي چیست؟ 

چھ درصدي یا چھ تعدادي در شھر، روستا یا 

دھات كوچك سكونت دارند؟ آیا رأي دھندگان در 

ھاي تك خانواري یا در آپارتمان ساكن  خانھ

كنید و  تند؟ چگونھ حامیان خود را توصیف ميھس
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ھایي را كھ مایلید ترغیب و تشویق كنید از  رأي

  شوند؟ كجا حاصل مي

رأي دھندگان با خصوصیات مشابھ ممكن است 

ھاي مشابھي داشتھ باشند و بھ یك شكل  سلیقھ

تر كمتر بھ امور مدارس  افراد مسن. رأي دھند

ارند، در حالي عالقمندند و بھ بازنشستگي تمایل د

كھ مادران بیشتر بھ امور مدارس و كمتر بھ 

با دانستن تعداد . ورزند بازنشستگي عالقھ مي

توان  شھروندان مسن و مادران جوان بھتر مي

ھاي مھم در موفقیت شما تدوین  پیام را براي گروه

  .نمود

  

  انتخابات در گذشتھ
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توان با دانست سوابق انتخابات،  ًمعموال مي

ارزشمندي در مورد انتخابات جاري اطالعات 

در انتخابات قبلي چھ كسي در ناحیة . كسب كرد

شما براي این مقام اقدام كرد و نتیجھ چھ بود؟ 

چند رأي دھنده در گذشتھ براي انتخابات مشابھ 

اند؟ چھ تعداد رأي براي برنده شدن  شركت كرده

توانید این اطالعات را براي پیش  الزم بود؟ مي

ل سطوح تعداد رأي دھندگان و پایة بیني حداق

نامزدھاي . پشتیباني در انتخابات جاري بكار برید

داراي پیشینھ مشابھ و پیام مشابھ در گذشتھ چقدر 

توان از این اطالعات  اند؟ بعد مي موفقیت داشتھ

استفاده كرد تا دانست كدام موارد بھ نفع آنان تمام 
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د چھ شده است و براي اینكھ بھتر عمل كنید بای

  .عواملي را بھبود دھید

  

  انتخابات جاري

سپس، شما باید بھ عوامل مؤثر در انتخابات 

ًمثال موضوعات مورد عالقھ . جاري توجھ كنید

ھاي تبلیغات سیاسي  رأي دھندگان و سایر برنامھ

كدام موضوعات . موجود در منطقھ را بررسي كنید

اي یا ملي براي رأي دھندگان حیاتي  محلي، ناحیھ

ھاي  اي براي رفتن پاي صندوق ست؟ چھ انگیزها

رأي وجود دارد؟ روحیة رأي دھندگان را چطور 

  كنید؟ توصیف مي
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ھاي دیگري طي این رأي گیري  چھ نوع انتخاب

شود؟ آیا نامزدھاي انتخابات دیگر، براي  انجام مي

برنامة شما مفید یا مضر ھستند؟ آیا امكان 

دارد؟ ھمكاري و ھماھنگي با سایرین وجود 

ھاي دیگران چھ اثري روي انتخابات  برنامھ

خواھد داشت؟ رابطة شما با حزب شما و دیگر 

. باشد نامزدھاي حزب روي راھكار شما مؤثر مي

ھا را تكمیل كند یا  پیام تبلیغاتي شما باید سایر پیام

  .حداقل با آنھا متضاد نباشد

  

  نامزدھا

د مھمترین عامل در انتخابات از نظر شما، نامز

شما باید طي جلسة برنامھ . مورد نظر شماست
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ریزي راھبردي با صداقت و درستي نقاط ضعف و 

براي انجام این . قوت نامزد خود را قضاوت كنید

كار باید از نقطھ نظر مخالفان یا رقبا بھ نامزد 

آنچھ شما یك چھرة جدید با افكار جدید . نگاه كنید

  .نامد يتجربھ م نامید، رقیب شما یك فرد بي مي

باید ارزیابي را در ابعاد مختلف انجام داد مثل 

دوران كودكي نامزد، تحصیالت، تاریخچھ و 

اي، خانواتھ و مقامات سیاسي كھ  سوابق حرفھ

  .ًقبال در آن شركت داشتھ است

ھا نقاط ضعف و قوت را  باید در كلیھ این زمینھ

ھا، بھتر  با درك زودھنگام ضعف. مشخص كنید

ھا با آنھا روبرو شد و بھ  رنامھتوان طي ب مي

اتھاماتي ك در طول برنامھ تبلیغاتي مطرح 
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ًنامزدھا معموال در گذشتھ . شود پاسخ گفت مي

خواستند با اشتباھات  ماندند چون نمي ناموفق مي

شوند و پس از اینكھ رقباي آنان  خود روبرو مي

كردند، آمادگي  وضعیت خطاآلوده آنھا را مجسم مي

  . را نداشتنددفاع از خود

  

  رقیبان جدي

پس از درك نكات ضعف و قوت نامزد خود، گام 

منطقي بعدي تكرار ھمین روال در مورد رقیبان 

اگر با چند رقیب روبرو ھستید باید مشخص . است

تواند وفاداري رأي  ترین رقیب كھ مي كنید جدي

در این حالت ھم باید . دھندگان را جلب كند كیست
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بخش تقسیم كرد و بھ دنبال ارزیابي را بھ چند 

  .نقاط ضعف و قوت آنان بود

. دھند رقیبان شما اطالعات الزم را بھ شما نمي

بلكھ باید براي قانع كردن رأي دھندگان براي رأي 

دادن بھ زیان آنان و بھ نفع نامزدتان، پژوھش 

ھاي انتخاباتي از  ًمعموال نامزدھا و برنامھ. كنید

كنند كھ باید یك  يپژوھش این معني را اداره م

مسئلھ جنجالي پیدا كرد كھ كار رقیب را یكسره 

این امر ممكن است ولي بھتر است بھ جاي . كند

تواند رأي  آن از رفتارھاي خاص رقیبان كھ مي

دھنده را طرد كند و بھ سوي شما جلب كند پرده 

با این كار نوعي تباین میان نامزد . برداري كنید
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ر حین تدوین پیام خود خود و تشكیالت رقیبان د

  .ایجاد خواھید كرد

ھاي انتخاباتي این  یك اشتباه رایج دیگر در برنامھ

كنند مایل نیستند یك برنامھ  است كھ اعالم مي

باید دانست كھ پژوھش . منفي علیھ رقیب برپا كنند

اندازي تبلیغات منفي علیھ او  در مورد رقیب را راه

زیاد براي اگر وقت و كوشش . ًكامال فرق دارد

پژوھش رقیب صرف نكنید، در موقعي كھ او 

دارد آمادگي  نظرات و عملكرد خویش را بیان مي

توانید تباین میان خود و  جواب گفتن ندارید و نمي

  .وي را  ایجاد كنید

ًشما براي انجام پژوھش رقبا باید كامال 

باید منابع مستندات خود : سازماندھي شده باشید
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ھي براي دسترسي سریع بھ را فھرست كنید و را

اگر فقط مطلبي را بدانید . آن اطالعات فراھم آورید

و نتوانید اطالعات تكمیلي بھ آن اضافھ كنید 

ھا باید در  كلیھ این پژوھش. سودمند نخواھد بود

یك پوشھ جمع شود تا بتوان براي پیگیري سریع 

اگر امروز با نظم و . و آسان بھ آن مراجعھ كرد

 آینده وقت و انرژي زیادي را  ید، درترتیب عمل كن

  .صرفھ جوئي خواھید كرد
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  ارزیابي دورنماي سیاسي: 1كاربرگ 

 چند ساعت وقت براي خود و تیم انتخاباتي -1

خود اختصاص دھید تا یك تحلیل جامع از 

. دورنماي سیاسي محل فعالیت خود ارائھ دھند

یكایك افراد باید داراي یك رونوشت پرسشنامھ 

ھاي پژوھش برنامة  پرسش: 2 ضمیمھ«

  .باشند« انتخاباتي

. توانید پاسخ دھید  ھر تعداد پرسش را كھ مي-2

ھا آماده نیست، باید معلوم شود پاسخ  اگر جواب

باید . در كجاست و چھ كسي مسئول یافتن آن است

ممكن است . مھلتي براي یافتن اطالعات معین كنید

خاباتي در الزم شود یك جلسة دوم با شركت تیم انت
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آوري كلیھ اطالعات  طول ھفتھ بعد براي جمع

  .برگزار شود

اي تھیھ  ھا، جزوه  پس از تكمیل كلیھ پژوھش-3

كنید كھ جزئیات را بھ شكل منظم ذكر كرده و یك 

خلصاه پیش نویس از اطالعاتي كھ باید بھ عنوان 

مبناي راھكار و برنامة كتبي انتخاباتي بھ كار 

  .رود، ارائھ كنید

  

  تعیین ھدف: ام دومگ

ھاي انتخاباتي، برنده شدن  ھدف نھایي كلیھ برنامھ

آنچھ باید انجام دھید . و تصدي مقام مربوطھ است

ًمعموال تعداد . تعیین عوامل كسب پیروزي است

آراء الزم براي برنده شدن و منشاء آن از نظر 

www.takbook.com



 

 1032 

باید بھ جاي صرف وقت و پول و . ماند دور مي

ھمة مردم فقط با كساني افراد براي گفتگو با 

رابطھ داشت كھ تعداد آراء الزم براي برنده شدن 

كنند و بدین ترتیب تعداد كمتري را  را تأمین مي

كل تعداد جمعیت ناحیھ، . باید تحت تأثیر قرار داد

كل تعداد رأي دھندگان، تعداد آراء مورد انتظار، 

تعداد آراء الزم براي برنده شدن، و تعداد 

أي دھنده را در پژوھش مشخص خانوارھاي ر

  .كنید

ھا مستلزم حدس زدن است و باید از  برخي پاسخ

صوابدید و اطالعات خود از انتخابات قبلي بھره 

  .گیرید
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  كل جمعیت ناحیة شما چقدر است؟

كل جمعیت مستقر در ناحیة شما بیش از تعداد 

رأي دھندگان است چون كودكان و افراد ساكن در 

قت ساكن ھستند در بر محل را كھ بطور مو

  .گیرد مي

  كل تعداد رأي دھندگان چقدر است؟

كل تعداد رأي دھندگان بھ معني رأي دھندگاني 

ًاست كھ در ناحیة شما حق رأي دارند و احتماال در 

  .این انتخابات رأي خواھند داد

  

تعداد مورد انتظار افرادي كھ پاي صندوق رأي 

  روند چقدر است؟ مي
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 دھندگان فقط چند درصد رأي از میان تعداد رأي

ًدھند و مقدار آن معموال از نتایج  واقعي را مي

اگر در آخرین . شود انتخابات قبل روشن مي

ًافراد واجد شرایط واقعا % 35انتخابات شھري 

رأي داده باشند و عامل خاصي این وضع را 

توانید تصور كنید این بار  دگرگون نكرده باشد مي

ًاگر از سوي دیگر قبال . درأي خواھند دا% 35ھم 

افراد واجد شرایط در انتخابات ریاست % 55

جمھوري شركت كرده باشند و این بار انتخابات 

شھري با انتخاب رئیس جمھوري تركیب شده 

افراد شركت خواھند % 55باشد باید فرض كنید 

  .كرد
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براي برنده شدن بھ چھ تعداد رأي دھنده نیاز 

  است؟

اگر .  و گمان روشن شوداین رقم باید با حدس

براي برنده شدن بھ اكثریت آراء نیاز باشد بھ 

آراء اخذ شده بھ عالوه یك رأي % 50معني 

در بسیاري موارد فقط كثرت آراء . باشد مي

(plurality) كافي است یعني تعداد رأي نامزد 

در . شما بیش از تعداد رأي نامزدھاي دیگر باشد

انتخاب شوند، موردي كھ چند نفر نامزد باید 

آراء % 25یا % 30یا % 35توانید با كسب  مي

مھم است كھ این درصد را بھ یك عدد . برنده شوید

واقعي تبدیل كنید و تعداد آراء واقعي الزم براي 

پس بدانید چھ تعداد رأي . برنده شدن را بدانید
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باید در این . كند واقعي پیروزي را تضمین مي

ید و تعداد الزم را رابطھ محافظھ كارانھ عمل كن

  .كمي بیشتر از واقع برآورد نمائید

  

  این تعداد رأي دھنده در چند خانوار ساكن ھستند؟

بھ طور . توان رقم فوق را كاھش داد اكنون مي

متوسط فرض كنید در ھر خانوار دو رأي دھنده 

ھا شاید داراي سھ یا چھار  برخي خانواده. باشد

برخي رأي . درأي دھنده ساكن در یك منزل باشن

اكنون، . كنند دھندگان مجرد بوده و تنھا زندگي مي

اگر فرض كنید زن و شوھر ھر دو یكسان رأي 

توانید فرض بگیرید با تماس با یك فرد از  دھند مي

. آن خانوار، رأي دوم را ھم خواھید داشت
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بنابراین معلوم كنید باید با چند خانوار مرتبط 

 برنده شدن را كسب شوید تا تعداد آراء الزم براي

  .كنید

  

  جمع بندي

چگونھ این موارد را جمع بندي كنیم؟ فرض كنید 

از این .  نفر سكونت دارند130000در ناحیھ شما 

 نفر كودكان فاقد حق رأي ھستند و 30000عده، 

برخي نیز از افراد داراي سكونت موقت در محل 

باشند، كھ رقم را بھ صد ھزار نفر كاھش  مي

از % 50آخرین انتخابات شھري، در . دھد مي

 رأي 50000واجدین شرایط شركت كردند پس 

كنیم این بار ھم بھ ھمان نحو  فرض مي. اخذ گردید

www.takbook.com



 

 1038 

در مبارزات انتخاباتي با چند برنده . عمل شود

آراء یا % 34جھت شوراي شھر، نامزد برنده 

اگر فرض شود در .  رأي را بدست آورد17000

 85000اشد پس رقم ھر خانوار دو رأي دھنده ب

توانید فرض كنید  ولي نمي. شود خانوار مطرح مي

ًكھ با ھر فردي صحبت كنید، و را حتما بھ رأي 

پس براي بدست آوردن . كنید  دادن ترغیب مي

 خانوار باید 8500 رأي یا افراد ساكن در 17000

فرض كنید . با تعداد زیادي رأي دھنده گفتگو كنید

بھ اغواي شما قبول كنند از ھر دو نفر، ھفت نفر 

 25000آنگاه باید با . كھ بھ نفع شما رأي دھند

 خانوار صحبت كنید تا مطمئن 13000نفر یا 

 8500 رأي دھنده ساكن در 17000شوید حداقل 
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 × 7/0=1700. (دھند خانوار بھ شما رأي مي

مسلم است ). 13000 × 7/0 = 9100 و 25000

وار  خان13000كھ گفتگو بھ منظور اغواي 

. باشد  نفر مي100000تر از اقناع و ترغیب  ساده

این فرآیند در مجموع تعداد افراد الزم براي 

  .سازد تشویق شدن را بھ گروه كوچكي محدود مي

  

  تعیین ھدف برنامة تبلیغات انتخاباتي: 2كاربرگ 

با استفاده از اطالعات حاصل از پژوھش و 

ھ ھاي زیر را پاسخ گفت قضاوت خوب خود، پرسش

 كتبي انتخاباتي خود بكار  ھا را در برنامة و جواب

  :برید
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در ناحیة شما ) نھ فقط رأي دھندگان( چند نفر -1

  ساكن ھستند؟

 چند نفر از آنان قادرند در انتخابات جاري رأي -2

  دھند؟

ً چند نفر از این رأي دھندگان بھ نظر شما واقعا -3

  كنند؟ در این انتخابات شركت مي

 دھندگان مورد انتظار بھ رقم و عدد  تعداد رأي-4

  و نیز بھ درصد چقدر است؟

 چند نامزد براي كسب مقام مورد نظر رقابت -5

  كنند؟ مي

   چند نفر از این نامزدان عملكرد جدي دارند؟-6

كنید   اگر انتخابات امروز برگزار شود فكر مي-7

  ھر نامزد چند رأي بیاورد؟
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ده شدن الزم  چند درصد آراء اخذ شده براي برن-8

  است؟

   درصد فوق بھ رقم و عدد چقدر است؟-9

 بطور متوسط، چند رأي دھنده در ھر خانوار -10

  ساكن ھستند؟

 آیا این رأي دھندگان كھ در یك خانوار ساكن -11

  باشند؟ ھستند ھمگي متمایل بھ یك نامزد مي

 اگر قرار است افراد خانوار بھ یك نامزد رأي -12

اید از شما حمایت كنند تا برنده دھند، چند خانوار ب

  شوید؟

 اگر شما با ده رأي دھنده متوسط گفتگو كنید، -13

توانید براي رأي دادن بھ خود قانع  چند تن را مي

  كنید؟
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 براي رساندن پیام خود و كسب تعداد آراء -15

  الزم باید با چند خانوار گفتگو كنید؟

  

  ھدفگیري رأي دھندگان: گام سوم

  ھدفگیري چیست؟

 الزم براي برنده شدن و  پس از دانستن تعداد آراء

تعداد رأي دھندگاني كھ باید اغوا شوند تا از نامزد 

شما حمایت كنند، بایست مشخص كنید فرق و 

تمایز این افراد با كساني كھ حاضر نیستند بھ 

  نامزد شما رأي دھند چیست؟

این فرآیند را ھدفگیري رأي دھندگان یا بھ سادگي 

منظور از ھدفگیري . نامند فگیري ميھمان ھد

تعیین زیر مجموعة جمعیت رأي دھنده است كھ 
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باشد بھ نامزد شما رأي دھند و سپس  محتمل مي

ھاي برنامھ تبلیغاتي را روي این  باید تالش

  .گروھھا متمركز نمود

از شما خواستیم » پژوھش: گام اول«در اجراي 

ت كھ رأي دھندگان را بھ گروھھاي قابل مدیری

ًتفكیك كنید و گفتیم بعدا این اطالعات را با 

اكنون . ھدفگیري رأي دھندگان بھ كار خواھید برد

  .موقع این كار رسیده است

  

  چرا باید رأي دھندگان را ھدف قرار داد؟

اول اینكھ باید منابع . ھدفگیري دو علت مھم دارد

ارزشمند وقت، پول و افراد را با صرفھ جوئي 

 چون باید یك پیام تھیھ شود كھ بكار بریم و دوم،
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بھ بھترین وجھ رأي دھندگاني را كھ ھنوز براي 

رأي دادن بھ شما قانع شوند، ترغیب و تشجیع 

  .نماید

  

  صرفھ جوئي در منابع برنامھ

اگر براي تمام افراد ناحیھ مطلب تھیھ كنید و 

بخواھید دست ھمگان را بفشارید، وقت و پول 

اید كھ بدون توجھ  ادهزیادي را روي افرادي ھدر د

بھ گفتار یا كردار شما در ھر حال بھ شما رأي 

  .نخواھند داد

اما از سوي دیگر اگر یك گروه كوچك ولي مھم از 

تر است  رأي دھندگان را مشخص كنید كھ محتمل

توسط پیام انتخاباتي شما شیفتھ و خواھان شما 
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توانید تمام  در این حالت مي. باشد شوند مفیدتر مي

ش خود را روي آنان متمركز كرده و داراي كوش

منابع زیادي براي تكرار دائم پیام خود تا موقعي 

كھ دیگر راھي براي افراد جز رأي دادن بھ شما 

  .متصور نباشد خواھید بود

از رأي % 33براي مثال فرض كنید باید با 

دھندگان تماس بگیرید تا برنده شدن خود را 

 مشخص كرد كدام ًاگر بتوان دقیقا. تضمین كنید

تر است كھ در آن مجموعھ  رأي دھندگان محتمل

توان  قرار گیرند، آنگاه برنامة تبلیغي را مي% 33

با استفاده از یك سوم منابع الزم در یك برنامة 

بھ دیگر . فاقد ھدفگیري، روي آنان متمركز نمود

سخن، اگر منابع شما بتواند با ھر رأي دھنده در 
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توانید روي ھر  شود اكنون ميناحیھ یكبار مرتبط 

. رأي دھنده ھدفگیري شده سھ بار متمركز شوید

نامزدھایي كھ براي ھدفگیري رأي دھندگان وقت 

صرف نكنند، حق ندارند از كمبود منابع نایاب 

  .برنامة تبلیغاتي سخن بگویند

  ترغیب رأي دھندگان ھدف

در بخش بعدي روي تنظیم پیام برنامة شما تمركز 

اما قبل از آن باید معلوم كنید بھترین . دخواھیم كر

بدین ترتیب . مخاطبان براي ابالغ پیام شما كیستند

شود باید چھ مطالبي بگوئید تا بھ  مشخص مي

  .بھترین وجھ آنھا را اغوا كنید

 مھم كھ باید بھ خاطر سپرد آن است كھ  یك قاعدة

كوشد مخاطبان ھر چھ  وقتي حزب یا نامزد مي
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، پیام حزب یا نامزد دچار ابھام و تري بیابد وسیع

كلي گویي شده و اثرات اولیھ خود را روي مردم 

در نھایت، حزب یا نامزدي كھ . دھد از دست مي

تأمین ھمھ چیز را براي ھمگان تضمین كند، 

اي  داراي یك پیام توخالي است كھ ھیچ رأي دھنده

  .انگارد آن را معتبر یا الزامي نمي

یري آن است كھ بنابراین غرض از ھدفگ

ھاي برنامھ را روي طیفي از رأي دھندگان  تالش

ًمتمركز سازید كھ بتوانند حدودا ھمان تعداد رأي 

كھ در برنامة انتخاباتي شما الزم است را ارائھ 

اگر طیف مخاطبان ). یعني ھدف گام دوم(دھند 

خیلي باریك بینانھ انتخاب شود، تعداد آراء الزم 

لي سریع باشد پیام شما كم آید و اگر خی بدست نمي
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شود و نامزدھایي كھ تمركز بھتري دارند  تأثیر مي

بھ واژگان (ھایي از سھمیة پیام و الكتورات  بخش

  .شما را خواھند دزدید) آخر مطلب مراجعھ شود

ھاي  پشتیبان: بطور كلي سھ نوع رأي دھنده داریم

ھاي رقبا و صاحبان آراء حد وسط  شما، پشتیبان

ھاي  پشتیبان. اند میم خود را نگرفتھكھ ھنوز تص

. اند از شما حمایت كنند ًشما قبال تصمیم گرفتھ

اند از رقباي  ًھاي رقبا قبال تصمیم گرفتھ پشتیبان

ماند افراد حد وسط كھ  پس مي. شما حمایت كنند

اند و باید براي رأي دادن بھ  تصمیم نگرفتھ

نامزدھا تشویق شوند كھ آنھا را رأي دھندگان 

شما باید روي . نامند وا شدني یا قابل ترغیب مياغ

جزئي از این رأي دھندگان قابل ترغیب متمركز 
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شوید و آنھا را ھدف گرفتھ و پیام خود را القاء 

بھ یاد بسپارید كھ برنامة تبلیغات سیاسي یك . كنید

  .فرآیند ایجاد ارتباط است
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  چگونھ رأي دھندگان را ھدف قرار دھیم؟

لوم شد كافي است حدود نیمي از پس از اینكھ مع

الكتورات یا كمتر از آن را باید براي رأي دادن بھ 

نامزد خود ترغیب كنید، آنگاه باید مشخص كنید 

كند؟  چھ چیزي این افراد را از سایرین متمایز مي

ھدفگیري : براي انجام این كار دو راه وجود دارد

جغرافیایي و ھدفگیري جمعیت شناسي و بیشتر 

  .كنند ھا از تركیب ھر دو روش استفاده مي ھبرنام

  

  ھدفگیري جغرافیایي

ھدفگیري جغرافیایي بھ سادگي تعیین افرادي است 

. دھند كھ در یك ناحیة خاص بھ نامزد شما رأي مي

ًمثال فرض كنید نامزد آ در شھر آ ساكن است و 
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اشتھار دارد و ھمسایگان در محل وي را 

نامزد ب در . دشناسند و محبوبیت كافي دار مي

شھر ب ساكن است و او نیز اشتھار و محبوبیت 

ھاي نامزد آ در شھر آ ھستند و  اكثر پشتیبان. دارد

اند، بھ   باید براي ترغیب افرادي كھ تصمیم نگرفتھ

  .شھر پ برود تا آنھا را بھ نفع خود جلب كند

اگر او بھ شھر ب برود و تالش كند ساكنان آن بھ 

  .اي كرده است  نابخردانھنفع و رأي دھند كار

این یك مثال بسیار ساده بود و گاه انتخابات بھ 

. اي است كھ ھدفگیري ھمینقدر ساده است گونھ

ًمعموال برنامة انتخاباتي باید براي دانستن عملرد 

قبلي بھ انتخابات گذشتھ مراجعھ كند و نیز قابلیت 

ترغیب رأي دھندگان و میزان رأي حاصلھ مورد 

www.takbook.com



 

 1052 

این كار در . آن موقع را بررسي نمایدانتظار در 

شود كھ بتوان  بھترین حالت موقعي انجام مي

ھا  اطالعات انتخابات قبلي را تا سطح محلھ

  .مشخص كرد

ھائي كھ  عملكرد قبلي عبارت است از درصد رأي

نامزد یا حزب شما یا نامزدھاي مشابھ در 

محالت داراي عملكرد . اند انتخابات قبل كسب كرده

بھ طور . ھاي شما ھستند داراي پشتیبانخوب، 

نظري، باید گفت برنامة تبلیغاتي نباید منابع زیادي 

را روي محالت پر طرفدار صرف كند یعني چندان 

معقول نیست بكوشیم رأي دھندگاني را كھ خود 

ھر چند، . دھند، تشویق كنیم بخود بھ شما رأي مي

ند اكثر نامزدھا باید منابعي را در نواحي خرج كن
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كھ داراي تاریخچھ و سابقھ رأي دادن بھ 

نامزدھاي دموكرات و احزاب دموكرات ھستند تا 

بتوانند پایھ پشتیباني خود را محكم كرده و سپس 

  .بھ سایر پشتیبانان احتمالي روي آورند

میزان قابلیت ترغیب رأي دھندگان عبارت است از 

درصد رأي دھندگان در یك محلھ كھ بھ شكل قابل 

بھ دیگر سخن، عبارت . دھند یني رأي نميب پیش

است از تفاوت درصد آراء براي نامزدھاي مشابھ 

رأي . در ھمان انتخابات یا دو انتخابات متوالي

كنند  شكنند و تفكیك مي دھندگان یا آرائ خود را مي

ھاي متفاوت طي  یعني بھ نامزدھاي داراي برنامھ(

كنند   ميیا آن را جابجا) دھند یك انتخابات رأي مي
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یعني در طول انتخابات متوالي بھ نامزدھاي (

  ).دھند ھاي متفاوت رأي مي داراي برنامھ

ًدر زمینھ كشور آمریكا، تفكیك آراء مثال در 

محالتي روي داده كھ طي یك انتخابات از نظر 

ریاست جمھوري بھ بیل كیلینتون دموكرات رأي 

داده و از نظر نمایندگان كنگره بھ افراد 

در كشور روسیھ، . دھند یخواه رأي ميجمھور

محالت داراي جابجائي رأي آنھا ھستند كھ بھ 

نمایندگان كمونیست دوما رأي داده و سپس در 

كمتر از یك سال بھ رئیس جمھوري یلتیسین رأي 

  .دھند مي

شود كھ رأي دھندگان  ًمعموال چنین فرض مي

تفكیكي و جابجائي بھترین امكان ترغیب شدن طي 
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بدین سبب، بیشتر . ي تبلیغاتي را دارندھا تالش

ھا و تماس  ھا تالش خود را بھ شكل پوستر برنامھ

درب بھ درب و غیره در محالتي كھ قابلیت ترغیب 

این راھكار قابل درك . كنند زیادي دارند صرف مي

  .است

 یك نگرش تفصیلي بھ روش بھ كار 3در ضمیمھ 

 رفتھ با سنجش تعداد آراء، عملكرد و قابلیت

  .شود ترغیب محالت ارائھ مي
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ھاي ناحیھ خود را درجھ  توانید محلھ سپس مي

  :شود بندي كنید كھ در مثال زیر دیده مي

رتبة 
ھ محلھ

  ا

عملكرد 
دموكراتی

ك 
متوسط (

براي 
احزاب 
  )مشابھ

درصد 
رأي 

دھنده 
  واقعي

تعداد كل 
  آراء

درصد 
قابلیت 
ترغیب 

درصدي (
كھ گاه 

آراء 
دموكراتی

ك 
  )دھند   مي

35  976  5/62
%  

4/43
%  

2/11%  

107  563/1  7/52
%  

2/41
%  

7/16%  

14  132/1  4/53
%  

7/35
%  

7/26%  

77  875  7/553/287/12%  
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%  %  
93  343/1  2/27

%  
5/26

%  
5/29%  

179  734  4/60
%  

1/23
%  

3/17%  

  

ھاي متفاوتي براي  برنامة شما بایست تاكتیك

در این مثال، تعداد . محالت مختلف اتخاذ كند

ستر یا ھیاھوي تبلیغاتي در محالت با زیادي پو

 الزم است تا مباني بسیار 107 و 35رتبة 

از سوي دیگر در . دموكراتیك آن را تحكیم بخشد

 كھ قابلیت ترغیب زیادي دارد 14محلھ با رتبھ 

باید نامزد بھ شكل در بھ درب با مردم تماس 

 داراي 93توجھ كنید كھ محلھ با رتبھ . بگیرد

یادي است ولي درصد رأي دھنده قابلیت ترغیب ز
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دھد كھ از ساكنان محل فقط  در سابق نشان مي

اند و نامزد نباید وقت  ًتعداد كمي واقعا رأي داده

  .خود را روي رأي دھندگان غیرفعال تلف كند

  

  ھدفگیري جمعیت شناسي

ھدفگیري جمعیت شناسي عبارت است از تفكیك 

عھ جمعیت رأي دھنده بھ چند گروه یا زیر مجمو

توان براساس سن،  ھا را مي این گروه. جمعیتي

جنس، درآمد، تحصیالت، حرفھ، نژاد و غیره 

علت تفكیك مزبور آن است كھ . طبقھ بندي كرد

ًطبقات و اقشار مشابھ، معموال نامزد مشابھي را 

  .كنند  انتخاب مي
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ھاي متقاطع  ھا را در مجموعھ تواند گروه سپس مي

ھاي دیگري  زیر مجموعھتركیب كرد یا آنھا را بھ 

زن و % 50ًمثال تفكیك جنسیتي، . تفكیك نمود

البتھ ھمیشھ این رقم (دھد  مرد بھ دست مي% 50

بعد باید گفت كھ زنان شاغل یك ). شود  حاصل نمي

زنان شاغل . زیر مجموعھ كوچكتر از زنان است

دار ھم یك زیر مجموعھ دیگر است و داراي  بچھ

ت كودكان ھستند و اگر نگراني زیادي امور مراقب

نامزد شما آنان را مخاطب قرار دھد و درصد 

  .دھند زیادي از آنان بھ شما رأي مي

شگرد مناسب آن است كھ گروه خیلي كوچك 

ًمثال ویلن نوازان چسب . اھمیت شود نباشند كھ بي

ًمثال (دست در كنسرت نیز داراي مشكالتي ھستند 
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ن دست دائم مورد ضربات سقلمة ویلن زنان راس

اما اگر آراء ھر دو گوره را ھم ) گیرند قرار مي

كسب كنید شما را بھ پیروزي نزدیكتر نخواھد 

  .كرد

  

  ھاي جمعیت شناسي ما گروه

یك بخش مھم ھدفگیري جمعیت شناسي آن است 

ھا براي رأي  كھ ھرگاه بخواھیم بدانیم كدام گروه

دادن بھ نامزد مورد نظر قابل ترغیب ھستند باید 

ھایي بنگریم كھ ھمشأن و ھم مسلك نامزد  وهبھ گر

 سال دارد، در 38فرض كنید یك نامزد . ھستند

دانشگاه تحصیل كرده و یك كاسبكار كوچك است، 

ازدواج كرده و داراي یك پسر و یك دختر مدرسھ 
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. رو است و در بزرگترین شھر ناحیھ سكونت دارد

گروھھاي ھدف و عبارتند از جوانان میان سنین 

 سال، كاسبكاران جزء، و والدین داراي 40  تا25

او براي سایر رأي دھندگان . فرزند مدرسھ رو

و براي بازنشستگان، كارگران كم . جذاب نیست

اگر تعداد . سواد و برزگران روستاھا جذابیت ندارد

آراء كافي براي برنده شدن و در گروھھاي ھدف 

موجود باشد و او براي این افراد جذابیت كامل 

تھ باشد، پس فقط كافي است از طریق برنامة داش

خود یك پیام تشویقي براي آنان ارسال كند تا 

  .برنده شود

. دو مانع بر سر اجراي این ھدفگیري وجود دارد

كند شاید  نخست، گروه جمعیتي كھ وي انتخاب مي
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دوم اینكھ، نامزدھاي دیگر با . خیلي كوچك باشد

وه جذاب سوابق مشابھ ھستند كھ براي ھمان گر

در ھر دو حال، اگر نامزد دیگري براي . باشند مي

آن گروه جالب باشد و یا آن گروه جزء بزرگي از 

جمعیت را براي كسب حاشة پیروزي تشكیل ندھد، 

ھاي  ھاي ھماھنگ یا گروه پس برنامھ باید گروه

داراي بیشترین عالئق مشابھ را براي پشتیباني 

واند پیام خود ت در مثال فوق، وي مي. ھدف بگیرد

را توسعھ داده و افراد تحصیلكرده را كھ شامل 

ًمثال براي جلب . متخصصان است ترغیب كند

معلمان و پزشكان كھ با ارائھ پیام بھ والدین داراي 

  .كودكان مدرسھ رو ھماھنگ است اقدام نماید
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نتیجھ تمام این سخنان آن است كھ باید حساب و 

ل یك پیام كھ كتاب كرد و معلوم نمود با ارسا

مسائل افراد را منعكس كند چھ تعداد رأي دھنده 

. دھند در یك گروه خاص براي نامزد شما رأي مي

آراء جمعیت را % 100نباید انتظار داشتھ باشید 

كسب كنید اما اگر با كمي تالش، انتظار داشتھ 

 را كسب كنید،   رأي10 رأي از ھر 17 تا 6باشید 

  .ھنده در تماس باشیدپس باید با آن گروه رأي د

توانید ارقام دقیق این گروھھا را بیابید  شما نمي

ھر چھ باشد سیاست علم نیست بلكھ یك ھنر (

ھر چند انجام این امر و تعیین تعداد در زیر ). است

ھاي متقاطع بھ درك واقع  ھا و مجموعھ مجموعھ

  .كند گرایانھ بودن راھكار ھدفگیري شما كمك مي
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  شناسي آنانھاي جمعیت  گروه

یك بخش عمدة ھدفگیري جمعیت شناسي تعیین آن 

ھاي جمعیتي جزو مخاطبان  است كھ كدام گروه

ًمثال شما باید طي جلسة برنامھ ریزي . شما نیستند

ما كاركنان دولت «: راھبردي بھ صراحت ذكر كنید

ما كارآفرینان جوان «یا » دھیم را ھدف قرار نمي

ت بھ شما كمك این ممارس» .گیریم را ھدف نمي

  .كند از دام وسعت دادن مخاطبان برھید مي

توانید  ھاي مورد عالقھ خود مي پس از تعیین گروه

ھا را بھ  بھ آساني مشخص كنید كدام گروه

آنھا، نقطھ مقابل . كنید مخاطبان و رقبا واگذار مي

ھاي ھدف شما  ھایي ھستند كھ بھترین گروه گروه

  .دھند را تشكیل مي
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بازنشستگان مرد مسن كمترین وجھ براي نمونھ 

پس اگر . مشترك را با مادران شاغل جوان دارند

ھا را ھدف بگیرید، محتمل  شما یكي از این گروه

تھیھ . است كھ گروه دیگر را بھ رقبا واگذار كنید

پیامي كھ ھر دو گروه را قانع كند شما نیازھاي 

  .ھر دو را در نظر دارید مشكل است

  

  يدشواري در ھدفگیر

در اینجا نیز باید گفت ھدفگیري جمعیت شناسي 

یك علم دقیق نیست و حتي در بھترین شرایط، 

ھاي جمیعت شناسي مبھم  تعاریف زیر مجموعھ

این وضعیت . است و با یكدیگر ھمپوشاني دارند

  :شود با وجود سھ عامل دیگر دشوار مي
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 وجود نامزدھاي فراوان در ھر مبارزه -1

كند مقدار بسیار  ا را وادار ميانتخاباتي كھ نامزدھ

كمتري از نیمي از آراء را از ھر گروه انتظار 

  .داشتھ باشند

  .ھاي جمعیت شناسي دقیق  فقدان داده-2

 عدم رابطھ دقیق میان خصوصیات جمعیت -3

  .شناسي افراد با عالئق خاص آنان

با این حال انجام این مرحلھ و مطالعة مسائل مورد 

اند كھ بھ سبب  زدھایي بودهنام. بحث اھمیت دارد

. اند عدم تعریف مخاطبان ھدف شكست خورده

اند مخاطب را شناسائي  ھرگاه نامزدان خواستھ

ھاي جمعیتي ممكن   تمامي زیر مجموعھ-1كنند یا 

من نماینده «: اند ً مثال گفتھ- 2اند و یا  را نام برده
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در حالت اول آنان در واقع . »قشر متفكر ھستم

. ارند چون ھمھ را در نظر دارندمخاطب ھدف ند

در حالت دوم، تعداد مخاطب خیلي كمتر از آن 

است كھ پیروزي را ایجاد كند چون قشر متفكران 

یك اقلیت رأي دھنده است و در ضمن مورد توجھ 

  .باشد كلیھ احزاب دموكراتیك مي

  جمع بندي

جدول زیر یك الگوي ربط دادن تالش ھدفگیري بھ 

  :خاباتي شما استاقدامات برنامة انت

رأي   
دھندگان 

  قطعي

رأي 
دھندگان 
  احتمالي

افرادي كھ 
رأي 
  دھند نمي

پشتیبانان 
  قطعي

A 
تحكیم 
مباني 

D 
تمركز 

روي ایجاد 

G  
تالش 

احتمالي 
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انگیزه   حمایتي
  رأي دادن

براي 
  برانگیختن

آخرین (
  )اولویت

پشتیبانان 
  احتمالي

B  
تمركز 

اولیة پیام 
و ترغیب 

  آنھا

تمركز 
 ثانویھ
براي 

  ترغیب

H  
بدون 
  برنامھ

كساني كھ 
پشتیباني 

  كنند نمي

C  
ارتباطات 

  احتمالي
با اولویت (

  )كم

بدون 
  برنامھ

I  
بدون 
  برنامھ

  

  توضیحات

ً كساني كھ تقریبا قطعي است كھ رأي - Aكادر 

شما . دھند و مبناي حمایتي شما را پشتیباني كنند
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ین ھا را براي تحكیم ا بیاد پیش از ھر چیز فعالیت

  .مباني توسعھ دھید

 رأي دھندگان قطعي كھ شاید پشتیباني - Bكادر 

ھاي تشویق و ترغیب شما  كنند، ھدف اول تالش

ھر تالشي را در راه جلب این افراد انجام . ھستند

  .دھید

كنند   روي افرادي كھ شما را حمایت نمي- Cكارد 

در واقع تالش شما ممكن است . وقت صرف نكنید

 كند كھ بروند بھ رقباي شما رأي آنھا را وادار

  .دھند

  پشتیبانان قطعي كھ رأي دھندگان - Dكادر 

احتمالي ھستند باید براي ارائھ رأي مورد تشویق 

ھاي انگیزشي و  این افراد را با پیام. قرار گیرند
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یك فشار قوي در روز انتخابات فعال كنید تا 

  .دھند مطمئن شوید تعداد زیادي از آنھا رأي مي

 رأي دھندگان و پشتیبانان احتمالي مھم – Eدر كا

فقط پس از تماس با . ھستند ولي حیاتي نیستند

  . با این گروه تماس بگیریدB و Aكادر 

ھاي   این افراد ھدف احتمالي تالش– Gكادر 

اما منابع نایاب و كمیاب برنامھ . انگیزشي ھستند

ًرا صرف آنھا نكنید مگر قبال كامال كادرھاي فوق  ً

 بررسي كرده باشید و یا بھ رأي آنان در برنده را

وقت، پول و افراد شما در . شدن نیازمند باشید

  .آید موارد باال بھتر بھ كار مي

  . روي این افراد كار نكنید– I, H, Fكادر 
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  تحلیل رأي دھندگان

پس از تعیین مخاطبان ھدف، باید تالش كنید 

زمینة چھار . ًاعضاي ھر گروه را كامال درك كنید

ارزش، منش، موضوعات و نگرش بھ كیفیات 

  .رھبري را بررسي نمائید

  

  ارزش

ھاي اصلي كھ مخاطبان ھدف را متحد  ارزش

ًسازد كدامند؟ مثال آنان بھ كدامیك بیشتر ارزش  مي

تأمین اجتماعي یا فرصت اقتصادي؟ نظم : دھند مي

اجتماعي یا آزادي شخصي؟ ثبات یا اصالحات؟ 

ھا با  مي؟ آیا آنان در این ارزشصلح یا امنیت نظا
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ھایي آنان را  بقیھ مردم شریك ھستند؟ چھ ارزش

  سازد؟ از بقیھ جمعیت جدا مي

  

  منش

آیا رأي دھندگان در مورد آینده خوشبین یا بدبین 

ھستند؟ آیا آنان بھ دولت و سایر نھادھاي 

اجتماعي اعتماد دارند؟ آیا وضع آنان امروز 

تر شده است؟ آیا آنان نسبت بھ گذشتھ بھتر یا بد

  خواھند یا تغییرات را طالبند؟  ثبات مي

  

  موضوعات

موضوعات مھمي كھ رأي دھندگان را وادار بھ 

ًتوجھ بھ این انتخابات كند كدام است؟ معموال باید 
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دانست آیا رأي دھندگان دربارة مسائل اقتصادي، 

اجتماعي یا سیاست خارجي چھ نظري دارند؟ 

  تر براي پرسش  مشخصھاي ھاي پرسش نمونھ

آیا كنترل جرم و جنایت : شامل این موارد است

اھمیتتر شده است؟   تر یا بي نسبت بھ گذشتھ مھم

آیا موضع شما دربارة سرمایھ گذاري در این 

  انتخابات مھم است یا كسي بھ آن توجھي ندارد؟

  

  كیفیات رھبري

أي دھندگان چھ كیفیاتي را مایلند در رھبران   ر

نند؟ آیا آنان بھ دنبال رھبر ثابت و مجرب خود ببی

خواھند كھ  ھستند یا فرد جوان و پویایي را مي

تشكیالت را تحت تأثیر قرار دھد؟ آیا رھبران را از 
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طلبند و یا رھبراني از عامة مردم  قشر متفكر مي

  را خواھانند؟

  

  ھاي اجتماعي و جامعھ شناسي پژوھش

لیل باید ھرگاه امكان دارد باید ھدفگیري و تح

ھاي قطعي جامعھ شناسي  براساس پژوھش

ھایي كھ بر اساس پژوه  برنامھ. ارزیابي شود

قطعي بنا نشده است مانند رانندگي رانندگان 

آنان . خودرو در شب بدون چراغ جلو است

ًتوانند جلوي خود را ببینند تا موقعي كھ كامال  نمي

  .شود دیر مي

اي یك كنند دار بیشتر سیاستمداران تصور مي

عطیھ طبیعي براي درك مردم ھستند و مھارت 
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كنند  آنان فكر مي. مادرزادي در این مورد دارند

دانند باید در مورد كدام موضوع  بدون پژوھش مي

ھا را برانگیخت و كدام  حرف زد، كدام ارزش

مسائل را براي جلب نظر رأي دھندگان مطرح 

ه شده زد ًآنان معموال با نتایج انتخابات شگفت. كرد

و در روز انتخابات بھ تصورات خود دست 

  .یابند نمي

بیشتر فعاالت سیاسي از دو نوع پژوھش 

اجتماعي براي برنامھ ریزي راھكار خود استفاده 

. ھاي اتفاقي و رأي گیري سیاسي گروه. كنند مي

ھاي اتفاقي براي درك غیرعملي و كیفي  گروه

ارزش، منش و مسائل رأي دھندگار بھ كار 

ود و در حالي كھ رأي گیري سیاسي براي ر مي
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نظریھ و . كسب درك علمي و كمیتي مناسب است

روش پژوھش اجتماعي فراسوي محدودة این 

 ذكر 4مطلب است ولي برخي موارد را در ضمیمھ 

  .ایم كرده

  

  ھدفگیري جغرافیایي: 3كاربرگ 

كنند؟ آیا نواحي   نامزدھا در كجا زندگي مي-1

ھ نامزدي در آن جغرافیایي خاصي ھست ك

  پشتیباني مناسب دارد؟

 عملكرد قبلي نامزدھاي مشابھ در ھر محلھ از -2

  ناحیھ چگونھ بوده است؟

 سطح قابلیت ترغیب رأي دھندگان در ھر محلھ -3

  از ناحیھ چقدر است؟
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 تعداد رأي دھندگان واقعي ھر محلھ از ناحیھ -4

  چقدر است؟

  

  ھدفگیري جمعیت شناسي: 4كاربرگ 

یین اھداف جمعیت شناسي برنامھ، شما براي تع

  :ھاي زیر را جواب دھید باید پرسش

سن، جنس، حرفھ، ( سوابق جمعیت نگاري -1

كلیھ نامزدھاي جدي و نامزد ) تحصیالت و غیره

  شما چگونھ است؟

ھاي جمعیتي باید از نامزد شما   كدام گروه-2

  حمایت كنند؟

برنده ھا براي   آیا آراء كافي در میان این گروه-3

  شدن در انتخابات وجود دارد؟
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 آیا نامزدھاي دیگري ھستند كھ براي ھمان -4

  ھا جذاب باشند؟ گروه

  كنند؟ ھا از رقباي شما حمایت مي  كدام گروه-5

ھاي ھماھنگ در صورت لزوم باید   كدام گروه-6

  مورد توجھ شما باشد؟

  

  ھا گیري جمع بندي كل ھدف: 5كاربرگ 

ھا را در  ھید و جوابھاي زیر پاسخ د بھ پرس

  :برنامة كتبي انتخاباتي خود بگنجانید

 فھرست پشتیبانان قطعي خود را از نظر -1

  .جغرافیایي و جمعیت شناسي تھیھ كنید

 فھرست پشتیبانان احتمالي خود را از نظر -2

  .جغرافیایي و جمعیت شناسي تھیھ كنید
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ھاي غیر محتمل را كھ بھ رقبا   فھرست پشتیبان-3

  .كنید تھیھ كنید  ميواگذار

ھاي پشتیبانان قطعي یا احتمالي كدام   ارزش-4

  اي دارند؟ است؟ آیا آنھا تفاوت عمده

   منش آنان چیست؟-5

   این رأي دھندگان چھ مسائلي دارند؟-6

   آنان بھ دنبال كدام كیفیات رھبري ھستند؟-7

تواند   مي7 تا 4ھاي پرسش   كدامیك از جواب-8

وي رأي دھندگان ھدف شما مھمترین عامل نفوذ ر

  در انتخابات جاري باشد؟

  

  تدوین پیام تبلیغاتي: گام چھارم

  پیام تبلیغاتي چیست؟
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پس از اینكھ مطمئن شدید پیام شما باید بھ كدام 

مخاطبان ھدف ارسال شود، باید محتواي پیام را 

. براي تشویق آنان بھ رأي دادن بھ شما تنظیم كنید

براي رسیدن بھ مقام این پیام علت اقدام شما 

مورد نظر و اینكھ چرا شما بر دیگران ارجحیت 

اي است ولي  ًظاھرا كار ساده. كند دارید را بیان مي

  .باشد در اصل پیچیده مي

ًمثال اجازه دھید اول روشن كنیم پیام تبلیغاتي چھ 

پیام بھ معني برنامة كار یا استوار . چیزي نیست

 شدن چھ كاري كار نامزد و اینكھ پس از انتخاب

در ضمن شامل اموري كھ . انجام خواھد داد نیست

نامزد بھ آنھا خواھد پرداخت ھم نیست و یك شعار 

كلیھ این امور . باشد ساده و بھ یاد ماندني ھم نمي
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تواند قسمتي از پیام انتخاباتي شما باشد ولي  مي

بستگي دارد بھ اینكھ آیا ذكر آنھا در تشویق رأي 

یا خیر و بھ ھر حال نباید آنھا را دھنده مؤثر است 

اصل پیام عبارتست از . با اصل پیام اشتباه گرفت

یك موضوع خاص كھ در طول مبارزات انتخاباتي 

شود تا رأي دھندگان ھدف را  بارھا تكرار مي

  .ترغیب كند

  

دھند و  رأي دھندگان بھ چھ چیزي اھمیت مي

  آورند اطالعات خود را از كجا بھ دست مي

 فوق را در مورد رأي دھندگان بھ خاطر دو مورد

بسپارید، یعني آنچھ براي آنھا مھم است و منابع 

ین موضوع  باید فكر كنید كھ مھمتر. اطالعات آنان
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در ذھن رأي دھنده متوسط چیست؟ فھرست 

  :ھاي آنھا چیزي شبیھ این است اولویت

 آنان با شوھر، زوجھ، دوست پسر، دوست -1

  كنند؟ فتار ميدختر یا سایرین چطور ر

 عملكرد فرزندان یا والدین آنھا در مدارس یا -2

  عرصة زندگي چیست؟

 عملكرد شغلي آنان و میزان درآمد براي تأمین -3

  كند؟ معاش آنھا چقدر است و آیا كفایت مي

ً تیم فوتبال آنان چھ عملكردي دارد، آیا دائما -4

ھا راه خواھد  بازنده است و آیا بھ دور بعدي بازي

  فت؟یا

 آنان براي انتخابات فردا چطور رأي خواھند -5

  داد؟
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نكتھ این است كھ شما و مبارزات شما در فھرست 

ھاي مشكالت رأي دھندگان متوسط در  اولویت

آنان مسائل . گیرید اواخر فھرست قرار مي

 آنھا را در كوتاه مدت  تري دارند كھ زندگي مھم

توان  دھد و با كمي توجھ، مي تحت تأثیر قرار مي

آن مسائل را از نظر آنان درك كرد و اثرات آنھا را 

  .برآورد نمود

دومین مطلب قابل بھ یاد سپردن آن است كھ رأي 

دھندگان ھر روزه تحت بمباران تبلیغاتي قرار 

آنان از رادیو و تلویزیون اخباري دریافت . دارند

كنند و  كنند، در محل كار گزارشاتي را اخذ مي مي

ھا قرار دارند و شایعات  ض آگھيھمیشھ در معر

خاص در مورد ھمسایة ساكن انتھاي خیابان را 
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كنند رقباي  ًمعموال نامزدھا فكر مي. كنند دنبال مي

آنان فرد دیگري است كھ براي رسیدن بھ ھمان 

كند در حالي كھ واقعیت  مقام با آنان رقابت مي

دھد رقیب آنھا تمام مجموعة اطالعات و  نشان مي

یي است كھ رأي دھنده ھر روزه با آن ھا آگھي

پیام تبلیغاتي شما باید از دیوار . مواجھ است

بنابراین در حالي . ضخیم سایر اطالعات عبور كند

كھ نامزدھا و كاركنان برنامھ انتخاباتي ساعات، 

روزھا و ماھھا را در مورد تدوین برنامھ كار 

كنند، رأي دھنده فقط یكي دو دقیقھ  كرده و فكر مي

از وقت گرانبھاي خود را بھ آن تخصیص مي دھد 

  .و شما نباید این مدت كوتاه را ھدر بدھید
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. كنند ھاي تبلیغاتي این موضوع را درك مي شركت

بھ ھمین علت آنان یك پیام موجز و روشن تھیھ 

كنند تا اطمینان یابند  كرده و پول زیادي صرف مي

مخاطبان ھدف بھ دفعات متوالي آن را شنیده، 

. شما باید ھمین راه را بروید. اند یده یا چشیدهد

توانید ساعات زیادي را صرف تحریر  شما مي

 مواضع خود كنید ولي  ھا یا بیانیھ مقاالت بولتن

 ثانیھ آن را دور بیاندازد 15اگر رأي دھنده ظرف 

  .اید و ھیچكس آن را نخواند وقت تلف كرده

ھندگان با توجھ بھ نكات فوق باز ھم باید بھ رأي د

تر از  آنان سریع. خود بیشترین احترام را بگذارید

شوند كھ  آنچھ سیاستمداران فكر كنند متوجھ مي

  .اید یك پیام فاقد صداقت بھ دستشان داده
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  مشخصات یك پیام خوب

معیارھاي متعددي براي تھیھ یك پیام متقن وجود 

  :دارد

  

   باید كوتاه باشد پیام

یدن سخنان رأي دھندگان تحمل كمي براي شن

اگر نتوانید . طوالني و دراز سیاستمداران دارند

ً دقیقھ تحویل دھید قطعا 1پیام خود را در كمتر از 

اید و توجھ رأي دھنده و رأي او را از دست  بازنده

  .دھید مي
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  پیام باید حقیقي، صادقانھ و معتبر باشد

ھا، عملكردھا،  پیام باید مشحون از ارزش

 سوابق نامزد باشد و نباید ھا و تاریخچھ و سیاست

بھ عالوه پیام باید قابل . با پیشینھ و متناقض باشد

ھاي  نامزدي كھ وعده. قبول و باورد كردني باشد

رأي دھنده . كند نامعقول دھد فقط ایجاد انزجار مي

باید ادعاھا را باور كند كھ مطالب مربوط بھ 

خودتان و چھ درباره آنچھ انجام خواھید داد، 

بنابراین بسیار مھم است . باشد قیقي ميھمگي ح

كھ اظھارات خود را با شواھدي تجربي یا 

اطالعاتي از زندگي خصوصي گذشتھ خود 

فقط گفتن اینكھ یك مشكل را درك . پشتیباني كنید

كنید بدون اینكھ علت درك یا چگونگي درك آن  مي
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را بیان كنید اتالف وقت خود و رأي دھنده 

  .باشد مي

  

  براي رأي دھندگان جذاب و مھم جلوه كندپیام باید 

ترین مسائل مورد توجھ  باید در مورد مھم

این مسائلي است كھ افراد . مخاطبان سخن بگوئید

بھ طور روزمره با آنھا درگیر ھستند نھ مشكالتي 

كنند براي  كھ سیاستمداران تصور مي

رأي دھندگان . سیاستگذاري عمومي مھم است

كنند كھ در مورد شغل   ميبیشتر از نامزدي حمایت

آنھا، تحصیالت فرزندان یا بازنشستگي حرف 

گوید  بزند نھ نامزدي كھ در مورد بودجھ سخن مي

حتي اگر بودجة مزبور بھ تمام این مقوالت مرتبط 
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بھ یاد داشتھ باشید شما سعي دارید رأي . باشد

دھنده را قانع كنید كھ شما بھترین نامزد براي 

خواھید آنان را بھ انجام  ید و مينمایندگي آنھا ھست

  .یعني رأي دادن بھ شما: كاري ترغیب كنید

  

  پیام باید تباین را آشكار كند

رأي دھندگان باید میان شما و نامزدھاي دیگر 

شما . اختالفاتي ببینند و انتخاب خود را انجام دھند

باید براي سایر رأي دھندگان روشن كنید كھ چھ 

ا دارید و این را با نشان تفاوتي با سایر نامزدھ

اگر ھمة نامزدھا طرفدار . دادن تباین تأكید كنید

توسعھ اقتصادي و امنیت اجتماعي باشند آنگاه 

اگر . رأي دھندگان راھي براي انتخاب آنان ندارند
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از سوي دیگر شما از كاھش مالیات براي صنایع 

كنید و نامزدھاي دیگر چنین  خاص طرفداري مي

ي دھنده یك حق ا نتخاب روشن نكنند آنگاه رأ

ًپر كردن كادر پیام كھ بعدا ذكر . خواھد داشت

خواھیم كرد بھ تدوین و تھیھ یك تباین آشكار كمك 

   ھم نصایحي در مورد شیوه5ضمیمھ . كند مي

  .كند ایجاد تباین آشكار با نامزدھاي دیگر ارائھ مي

  

پیام باید واضح باشد و حرف دل مخاطب را بیان 

  كند

م شما باید بھ زبان كاربردي روزمرة رأي پیا

ًمعموال . دھندگان بیان شده و بھ سھولت درك شود

سیاستمداران مایلند رأي دھنده را تحت تأثیره 
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ھوش خود قرار دھند و واژگان فني بھ كار 

كنند یا براي آنھا معني  برند كھ آنان درك نمي مي

 شما نباید مردم را وادار كنید براي. خاصي ندارد

  .درك مطالب شما تالش زیادي كنند

ایجاد یك تصویر ذھني در ذھن رأي دھندگان از آن 

ًمثال در مورد خود مردم حرف . ھم بھتر است

بزنید یا از امور و اشیاء واقعي سخن بگوئید نھ 

  .»سیاست اقتصادي«از مفاھیم انتزاعي مانند 

سیاست یك امر عاطفي است و سیاستمداراني كھ 

ًرف بزنند معموال از سیاستمندراني با دل مردم ح

این . افتند  زنند جلو مي كھ با سر مردم حرف مي

دھد كھ مباني عقالني حزب  مطلب چنین معني نمي

یا نامزدي خود را رھا كنید و یا ھوش و درك رأي 
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بدین معني كھ شما باید . دھنده را دست كم بگیرید

ي ھاي ذاتي رأ راھي براي پیوند پیام خود با ارزش

دھندگان پیدا كنید و روشن نمائید كھ مسائل 

  .كنید  روزمرة آنان را درك مي

  

  پیام باید ھدفگیري شود

ھدفگیري رأي : گام سوم«ھمانطور كھ در 

عرض كردیم، اگر پیام انتخاباتي شما » دھندگان

براي ھمگان جذاب باشد پس در واقع میاني تھي 

 شما افرادي كھ بھ نفع. است و ھیچ مخاطبي ندارد

دھند  دھند از كساني كھ بھ شما رأي نمي رأي مي

متفاوتند و ھر گروه مسائل مختلفي را دنبال 

برنامة مبارزات شما باید مشخص كند كھ . كند مي
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ھا چیست و پیام شما را بھ پشتیبانان  این تفاوت

در موارد زیادي رأي . قطعي شما ھدایت كند

ارة دھندگان فقط بھ اطالعات روشن و صریح درب

ًكساني كھ واقعا نمایندگي مسائل آنھا را ایفا 

كنند نیاز دارند و اگر آن اطالعات را در اختیار  مي

ًمعموال . بگیرند براي فرد مزبور رأي خواھند داد

سیاستمداران اطالعات واضح مورد نیاز را بھ 

آنان از رأي دھنده انتظار دارند . دھند دست نمي

حوي بداند یا از بدون گفتن مطالب، آن را بھ ن

  .فحواي كالم سیاستمدار استنباط كند

  

  پیام را باید بارھا ھدفگیري كرد
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پس از اینكھ برنامة شما معلوم كرد كدام پیام، رأي 

دھندگان ھدف را براي رأي دادن بھ نامزد شنا 

كند آنگاه باید پیام مذكور در ھر  ترغیب مي

رأي دھندگان كاري بھ كار . فرصتي تكرار شود

صرف اینكھ مطلبي . نامة انتخاباتي شما ندارندبر

را بیان كنید بدین معني نیست كھ آنان در حال 

گوش سپردن ھستند یا مطالب را بھ یاد خواھند 

براي جا افتادن پیام در ذھن رأي دھنده . داشت

ھاي مختلف  باید پیام یكسان را بارھا بھ روش

یج پس اگر پیام را تغییر دھید آنھا را گ. بشنوند

  .خواھید كرد

  

  چرا بھ دنبال كسب این مقام ھستید؟: 6كاربرگ 
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 كلیھ دالیل اینكھ چرا باید رأي دھندگان براي -1

  .نامزد یا حزب شما رأي دھند را بیان كنید

 اكنون مھمترین دالیل فوق را برگزینید و یك -2

. بیانیة مختصر در مورد نامزد خود تحریر كنید

بھ دنبال كسب این چرا «این پاسخ ھمان سؤال 

چرا ما باید از شما حمایت «یا اینكھ » مقام ھستید؟

  .باشد مي» كنیم؟

 اكنون بیانیھ فوق را با صداي بلند خوانده و -3

اكنون باید بتوانید بقیة بیانیھ . ساعت را نگاه كنید

اگر بیش از یك . را طي كمتر یك دقیقھ كامل كنید

. تاه كنیددقیقھ وقت صرف شد پس باید پیام را كو

توجھ كنید . جمالت بلند یا توضیحات را حذف كنید
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اي شما  رأي دھندگان بھ تمامي سخنراني ده دقیقھ

  .گوش نخواھند داد

 پیام را براساس معیارھاي فوق رتبھ بندي -4

 آیا اظھارات  آیا پیام معتبر و حقیقي است؟. كنید

خود را با ذكر تجربیات شخصي گذشتھ خود 

ید؟ آیا شما در مورد مطالبي كھ كن پشتیباني مي

اید؟  براي رأي دھندگان ھدف مھم است حرف زده

ًاگر مدت پیام از یك دقیقھ بیشتر شود حتما كلمات 

آیا امكان . اضافي در آن است كھ باید حذف گردد

انتخاب واضح میان نامزد خود و رقباي اصلي را 

  اید؟ بھ مخاطب داده

  

  كادر پیام: 7كاربرگ 
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س سیاسي آمریكا پاول تولي، تمرین راھبرد شنا

زیر را براي تدوین پیام و كمك بھ نامزد در تفكر 

منظم و كامل در مورد راھكارھاي انتخاباتي تھیھ 

. كرده و آن را كادر پیام یا جعبة پیام نام داده است

خواھد كھ نھ فقط معلوم كند   كادر پیام از نامزد مي

بلكھ شیوه طي مبارزات انتخاباتي چھ خواھد گفت 

  .پاسخ بھ حمالت رقبا را ھم در بر دارد

این جدول را روي كاغذ یا تختھ سیاه یا سفید رسم 

  :كنید و اطالعات الزم را در آن قرار دھید

آنچھ ما دربارة خودمان 

  گوئیم مي

آنچھ ما دربارة آنھا 

  گوئیم مي

آنچھ آنان دربارة ما 

  گویند مي

آنچھ آنان دربارة 

  گویند خودشان مي
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  گوئیم آنچھ ما دربارة خودمان مي

نامزد و برنامھ انتخاباتي خود را چگونھ تعریف 

كنند؟ این ربع جدول داراي كلیھ نكات مثبت  مي

باشد رأي دھندگان در  است كھ برنامھ مایل مي

مورد نامزد بدانند و شامل اكثر اطالعاتي است كھ 

  . مندرج است6در كاربرگ 

  

  وئیمگ آنچھ ما دربارة آنھا مي

برنامة انتخاباتي شما در مورد رقباي مختلف چھ 

نظري دارد؟ این ربع جدول داراي كلیھ نكات منفي 

است كھ برنامھ مایل است در ذھن رأي دھنده در 

رابطھ با رقبا بگنجاند و علل عدم رأي دادن بھ 
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ًشما این مطالب را مستقیما ذكر . آنان را بیان كند

  . كھ چھ ھستندنخواھید كرد ولي باید بدانید

  

  گویند آنچھ آنان دربارة ما مي

در این ربع جدول، برنامھ باید از دیدگاه رقباي 

رقبا مایلند رأي . اصلي بھ نامزد و برنامھ نگاه كند

دھندگان در مورد نامزد شما چھ فكر كنند و علت 

آن چیست و چرا از نظر آنان نباید آراء بھ نفع 

  .شما ریختھ شود

  گویند ة خودشان ميآنچھ آنان دربار

پس از اینكھ بھ برنامة تبلیغاتي خود از دیدگاه 

اصلي نگاه كردید، اكنون مالحظھ كنید آنان 
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چرا، از نظر رقباي . بینند خودشان را چطور مي

  شما، باید رأي دھندگان بھ آنان رأي دھند؟

توانید  اگر كادر پیام را درست تكمیل كنید مي

ارزات توسط نامزد تمامي مطالي را كھ در طول مب

این . شود از قبل بدانید شنا و رقباي اصلي بیان مي

امور شامل موارد ناگفتني یا اتھامات تلویحي ھم 

تري  ًمثال اگر شما بگوئید كھ نامزد با تجربھ. ھست

اگر . دانید تجربھ مي ًدارید یعني تلویحا رقیب را بي

ًبھ صداقت خود متكي باشید تلویحا طرف مقابل را 

رقباي شما ھم اینكار را . دانید د و خراب ميفاس

اگر آنان با توجھ با امور تحصیلي . دھند انجام مي

توجھ  ًتكیھ كنند تلویحا شما را نسبت بھ آن بي
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شما با این اتھامات چھ جوابي . كنند قلمداد مي

  دھید، چھ تصریح شود و یا تلویحي باشد؟ مي

را در ًمعموال دشواري در این است كھ بتوان خود 

جاي رقیب گذارد و رقیب را داراي جنبة مثبت و 

بھ یاد داشتھ باشید . خود را داراي جنبة منفي دید

فقط صرف گفتن مطلبي از سوي رقیب بھ معني 

پرسش اصلي آن است كھ . حقیقي بودن آن نیست

كنند؟ اگر شما بھ  رأي دھندگان چھ چیز را باور مي

 اطالعات مطالب آنان پاسخ ندھید، رأي دھندگان

  .كنند موجود را حقیقي تصور مي

بخش مھم دیگر این تمرین داشتن پاسخ براي 

اتھامات احتمالي از سوي رقیبان در مورد شما 

اگر آنان در رابطھ با مطلبي كھ در . باشد مي
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ھاي آنان مندرج است بھ شما حملھ كنند، شما  ربع

ھاي كادر خود چگونھ بھ آن پاسخ  در ربع

  دھید؟ مي

  

افزایش اعتبار خود و كاھش اعتبار رقبا : باراعت

  در نظر رأي دھندگان

با بررسي پیام خود و ایجاد تباین با رقبا، باید بھ 

یاد بسپارید كھ در نھایت منظور شما افزودن 

اعتبار خود نزد رأي دھندگان ھدف بھ میزاني 

یعني مایلید تعداد . بیش از اعتبار رقیبان است

ن ھدف شما را نامزد بھتر بیشتري از رأي دھندگا

براي این كار دو راه . بدانند و بھ شما رأي دھند

  .وجود دارد
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نخست، باید اعتبار رقبا را در نظر رأي دھندگان 

این كار را با اشاره بھ خصوصیات . كاھش دھید

منفي رقبا یا مواضع غیرمردمي آنان از نظر رأي 

  .دھندگان انجام خواھید داد

انتخاب كنید و با چھ تركیب اینكھ كدام روش را 

آنھا را انجام دھید بھ موضعي كھ شما در طول 

ًمعموال اگر . بستگي دارد. كنید مبارزات كسب مي

ھاي رأي گیري طرفدار دارید و انتظار  در جایگاه

رود باید روي افزایش اعتبار  بنده شده آسان مي

در این حالت نباید ذكري از رقبا . خود تكیھ كنید

در ضمن با انجام . ام آنان را مطرح كنیدكرده و ن

مورد رقبا نباید رأي  مبارزات منفي یا حمالت بي

  .دھندگان را از خود بیگانھ كنید
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از سوي دیگر اگر خود را در مبارزات عقب 

بینید، افزاي اعتبار براي برنده شدن كافي  مي

در این حالت باید اعتبار خود را افزوده و . نیست

. ي كاھش اعتبار رقبا تالش كنیددر ھمان حال برا

بھ یك معني، شما چیزي براي از دست دادن 

و با حملھ بھ ) چون در حال باخت ھستید(ندارید 

یعني (رقیب ممكن است چیزي ھم بھ دست آورید 

  ).برنده شوید

  

  موضوعات جاري و پیام تبلیغاتي

ھمانگونھ كھ گفتیم، پیام برنامة انتخاباتي شامل 

ا یا فھرست موضوعات مورد برنامة كاري شم

با این حال، برنامة انتخاباتي شما باید . نظر نیست
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مسائلي را كھ براي رأي دھندگان ھدف شما مھم 

  .ھستند را در نظر گیرد

توان پیام مبارزات انتخاباتي را بھ شكل تنھ یك  مي

درخت بزرگ بلوط تصویر كرد كھ محكم و قوي 

خصي نامزد ھا و تجارب ش ًاست و كامال در ارزش

مطابق این مقایسة، موضوعات . شما ریشھ دارد

ھاي درخت را دارد كھ   شما حكم شاخھ برنامة

پوشاند ولي ھمگي محكم بھ  محوطة وسیعي را مي

بھ ھمین شكل، برنامة . اند بدنة پیام درخت چسبیده

شما باید طیف وسیعي از مسائل مورد عالقھ 

 انجام ھر چند براي. مخاطبان ھدف را پوشش دھد

مؤثر این كار و براي گیج نكردن رأي دھندگان 

ھاي درھم و برھم برنامة كاري  ھدف توسط ایده
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خود باید كلیھ موضوعات برنامة انتخاباتي را بھ 

 1992برنامة سال . پیام تبلیغاتي خود پیوند زنید

براي انتخاب رئیس جمھوري كھ میان فرماندار 

یك نمونھ بیل كیلینتون و جورج بوش انجام شد 

پیام كلینیتون یك مطلب . عالي از این حالت است

  :ساده بود

 سال رھبري جمھوریخواھان كھ موجب 12پس از 

 اقتصادي شده بود اكنون مردم –ركود اجتماعي 

انتخاب در سال . اند آمریكا براي دگرگوني آماده

یا تغییر انجام شود و یا ھمان :  روشن بود1992

  .وضع قبلي تحمل گردد

نامة مبارزاتي كلینتون كار شگرفي در پیوند ھر بر

اگر براي . یك از موضوعات با این پیام انجام داد
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نمونھ بیل كلینتون در مورد اصالحات مراقبت 

كرد، موضوع این  بھداشت و سالمت صحبت مي

بود كھ آیا خواھان تغییر ھستید یا ھمان وضع 

خواھید؟ اگر كلینتون دربارة  قبلي را مي

، اقتصاد، رفاه اجتماعي و سایر موارد تحصیالت

تغییر یا : زد پرسش ھمواره ثابت بود حرف مي

  تحمل وضع سابق؟

باید توجھ كرد كھ راھكار پیام كلینتون كلیھ 

معیارھاي یك پیام خوب را رعایت كرده و 

ھاي راھنماي برنامھ ریزي مبارزات  توصیھ

  :براي نمونھ. داد انتخاباتي حاضر را انجام مي

. م تبلیغاتي براساس پژوھش كامل تھیھ شدپیا

ھاي  برآوردھاي سیاسي و سنجش افكار گروه
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داد كھن مردم براي تغییر  اتفاقي مردم نشان مي

پیام، كوتاه، حقیقي و معتبر بود و براي . اند آماده

تباین با . بسیاري از رأي دھندگان اھمیت داشت

كرد  برنامة بوش و جمھوریخواھان را آشكار مي

یا (زد  بھ وضوح با دل مردمان آمریكا حرف ميو 

  .)زد حرف دل آنھا را مي

این پیام براي مخاطبان ھدف مشخص تھیھ شده 

بود یعني كارگران و قشر متوسط كھ احساس 

ھاي جمھوریخواھان بھ پیشرفت  كردند سیاست مي

ًبیل كلینتون دائما این پیام را . كند آنان كمكي نمي

 فرصت شعار تغییر یا و در ھر. كرد تكرار مي

  .نمود پذیرش وضع قبلي را بیان مي
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  انتخاب و گزینش موضوعات

مھم است كھ یك مسئلھ را با یك موشوع اشتباه 

مسئلھ یا مشكل عبارت از وضعیتي است . نگیریم

كھ باید مورد رسیدگي قرار گیرد، از جملھ 

موضوع عبارت از راه حل یا . مشكالت اقتصادي

شكل است از قبیل افزودن راه حل جزئي یك م

سرمایھ گذاري در آموزش و كسب و كارھاي 

  .كوچك براي رسیدگي بھ مشكل اقتصادي

با بررسي اینكھ برنامة شما از طریق پیام خود 

دھد، باید دو  كدام موضوعات را مدنظر قرار مي

این موضوع : نخست: نكتھ را بھ خاطر داشت

 براي رأي دھندگان ھدف شما چقدر مھم است؟

از نظر رأي دھنده، كدام نامزد در رسیدگي : دوم
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ًتر است؟ معموال نامزدھا یا  بھ این موضوع مجرب

روي موضوعاتي كھ براي رأي دھنده مھم نیست 

تأكید كرده یا روي موضوعاتي كھ رقیب آنان در 

موقعیت بھتري براي رسیدگي بھ آن است كار 

تمرین زیر این مطالب را روشن . كنند مي

  :یدنما  مي
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تعیین اھمیت و توان رسیدگي بھ : 8كاربرگ 

  موضوع

فرض كنید نامزد شما ده موضوع قابل اھمیت را 

شما براي . ھاي جاري را در نظر دارد در انتخاب

حفظ تمركز برنامة خود باید روي فقط دو یا سھ 

موضوع كار كنید، اما كدامیك را باید انتخاب كرد؟ 

  .شود یل ميبا استفاده از این جدول كار تسھ

نخست موضوعات ده گانھ را از نظر اھمیت آن در 

.  رده بندي كنیدJ تا Aنظر رأي دھندگان ھدف از 

 بیشتر است و C در این حالت، اھمیت موضوع 

 I, B, H, D, A, E, J, F, Gبھ دنبال آن 

دوم، موضوعات را از لحاظ اینكھ نامزد . آید مي

اي شما نسبت بھ رقیبان در چھ موقعیتي بر
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. رسیدگي بھ آن موضوع قرار دارد رده بندي كنید

در این حالت، رأي دھندگان باور دارند كھ نامزد 

 Gدر بھترین حالت قادر بھ رسیدگي بھ موضوع 

 ,D, C, F, H, E, B, I, Aاست كھ در دنبال آن 

Jقرار دارد .  

  

توان رسیدگي   درجھ اھمیت  موضوعات

  بھ موضوع

A 5  8  

B 2  6  

C 10  2  

D 4  1  

E 6  5  
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F 8  3  

G 9  10  

H 3  4  

I 1  7  

J 7  9  

  

اكنون، ده موضوع را بھ شكل نمودار ترسیم كید 

مثال ما . ھاي مختلف جاي دھید و آنھا را در ربع

  :بدین شكل است

توان / بسیار مھم 

  ضعیف

  توان خوب/ بسیار مھم 

10                          

C  
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9  

8                                  

F 

7  

6                                                        

E 

G  

  

                            J 

5  

4                   D 

                    A  

3                                           

H 

2  

1  

0         1         2         

  

       B  

    I  

  

6            7            8           
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3          4       5  

  توان خوب/ اھمیت كم 

9        10  

 توان ضعیف/ اھمیت كم 

  

برنامة شما باید روي موضوعاتي متمركز شودكھ 

در این مثال، نامزد . گنجد در ربع باالي راست مي

مخاطبان ھدف تصور .  تأكید كندJ, Gباید روي 

كنند این موضوعات مھم ھستند و نامزد شما  مي

. بھترین موقعیت را در رسیدگي بھ آنھا دارد

تمركز روي موضوعات ربع راست تحتاني 

چندان كمكي بھ نامزد ) توان خوب/ اھمیت كم (

كند چون مخاطبان ھدف آنھا را مھم  شما نمي

روي این مطالب بھ نامزد ھر چند تأكید . دانند نمي

زند ولي نباید منابع كمیاب را براي  اي نمي لطمھ

www.takbook.com



 

 1116 

بحث در مورد این مطالب ھدر دھید كھ مخاطب 

  .انگارد اھمیت مي ھدف آنھا را بي

تمركز روي موضوعات ربع چپ فوقاني در واقع 

این موضوعات از نظر . ًكامال خطرآفرین است

ا بھتر كنند رقب مخاطبان مھم است ولي فكر مي

پس ھر . توانند با آنھا دست و پنجھ نرم كنند مي

 صحبت كند یعني F,Cبار نامزد شما در مورد 

برنامة شما توجھ رأي دھندگان را بھ نقاط قوت 

بھ دیگر سخن، شما منابع . رقبا جلب كرده است

  .اید خود را براي كمك بھ رقیب بھ كار برده

 نظر توان كنند مي نامزدھا بھ اشتباه تصور مي

رأي دھنده را در مورد توان خود در رسیدگي بھ 

از دیدگاه روانشناسي، تغییر . موضوع عوض كرد
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نگرش رأي دھنده دربارة موضوع دشوار است و 

تر است كھ تمركز بحث روي موضوعاتي  سھل

در . باشد كھ نامزد شما در آن توان كافي را دارد

 در مثال فوق، چرا باید نامزد شما منابع كمیاب را

 صرف كند Cتعویض نظر مردم دربارة موضوع 

تواند با صحبت در مورد موضوع  در حالي كھ مي

Gتوجھ كافي را بھ خود جلب كند؟   

  

  پژوھش اجتماعي و تدوین پیام

تھیھ پیام تبلیغاتي، مانند ھدفگیري و تحلیل رأي 

. دھندگان باید براساس پژوھش كامل صورت گیرد

وضوعات را تكمیل براي مثال وقتي شما جدول م

كنید كھ یك مورد آن در باال نشان داده شد،  مي

www.takbook.com



 

 1118 

نباید بنشینید و درباره اھمیت نسبي ھر موضوع 

در صورت . و توان شما در مورد آن حدس بزنید

ھا باید براساس سنجش افكار  ممكن، درجھ بندي

  .صورت گیرد

در ضمن شما باید از پژوھش اجتماعي براي 

ز شروع مبارزات آزمایش پیام خود قبل ا

شما بدون راندن یك خودرو . انتخاباتي بھره گیرید

پس . كنید  ھرگز ھزاران دالر صرف خرید آن نمي

چرا باید ھزاران دالر براي انتشار یك پیام 

اختصاص دھید در حالي كھ آن را از نظر 

  اید؟ اثربخشي آزمایش نكرده
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  استمرار پیام

ل ترغیب پس از تھیھ یك پیام روشن، موجز و قاب

و انگیزش، باید آن را در ھر فرصت بكار برید و 

اینكار را . در طول مبارزات از آن منحرف نشوید

  .نامند استمرار یا پیگیري پیام مي

ھاي مختلف تماس با رأي  در فصل بعد روش

مھم است كھ در تمامي . كنیم دھندگان را ذكر مي

ًمعموال . ھاي تماس، پیام شما تكرار شود روش

تواند  ھاي تماس با رأي دھندگان مي از روشیكي 

اید تقویت   كرده پیامي را كھ با روش دیگر القاء

اي تلویزیوني  ًمثال یك آگھي سي ثانیھ. كند

ھا یا مطبوعات  تواند پیام ابراز شده در اطالعیھ مي

با استفاده از پیام یكسان در كلیھ . را تقویت كند
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ً كامال بھ ھا با رأي دھندگان، افرادي كھ تماس

مطلب توجھ ندارند گیج نشده و باالخره با 

شود كھ  ًمعموال گفتھ مي. شوند موضوع آشنا مي

باید پیام را حداقل ھفت بار تكرار كرد تا در ذھن 

  .فرد جایگزین شود

ًمعموال رقبا یا مطبوعات طوري عمل یا بیان 

. كنند كھ شما را از پیام خودتان منحرف كنند مي

ن حركات پاسخ دھید، یعني بھ جاي اگر شما بھ ای

پرداختن بھ موضوعات مورد عالقة خود دارید 

در اكثر موارد، . كنید آنچھ را رقبا مایلند دنبال مي

باید تمام اتھامات را پاسخ داد ولي سپس بھ 

سرعت مطلب را بھ موضعات خود و پیامي كھ 

  .مایلید برسانید باز گردانید
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 زیر انبوه در ضمن مھم است كھ پیام را در

نامزدھا و فعاالن سیاسي . اطالعات دفن نكنید

ًمعموال پس از صحبت با حامیان خود اشتباھا  ً

كنند رأي دھندگان بھ اطالعات زیادتري  تصور مي

شخص نباید رأي دھندگان عادي را كھ . نیاز دارند

ھنوز بھ تشویق بیشتري نیاز دارند را با حامیان 

ا یا حزب شما رأي كھ از قبل تصمیم دارند بھ شم

. دھند و بھ اطالعات بیشتر نیازمندند اشتباه كند

توان اطالعات بیشتر را بھ شكل مقاالت  ًمعموال مي

بیان موقعیت و توان فرد ارائھ كرد ولي باید نكات 

اي كھ  اصلي در یك بیانیھ مطبوعاتي تك صفحھ

  .پیام را در جملة نخست خود ارائھ كند گنجاند
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آن، پیام را در قالب یك جزوة با   باید عالوه بر

كیفیت كھ نظر رأي دھنده را با عناوین و تصاویر 

ًجلب كند خالصھ كنید بھ شكلي كھ فرد حتما پیام 

این مطلب . را دریافت كند و آن را دور نیاندازد

تواند بیشترین حجم تماس شما با رأي دھندگان  مي

ه اگر فردي نیازمند اطالعات بیشتر بود آنگا. باشد

بیانیھ مطبوعاتي یا مقالة بیان توان خود را ارائھ 

طرز تھیة مطالب با كیفیت را بعد مطرح . كنید

كنیم اما موضوع بر سر القاي پیام بھ نحو  مي

االمكان تعداد زیادي رأي دھنده  مؤثر است تا حتي

  .در مخاطبان ھدف شما را پوشش دھد

  

  تدوین برنامة تماس با رأي دھندگان: گام پنجم
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پس از اینكھ تصمیم گرفتید با چھ كساني صحبت 

كنید و چھ بگوئید، گام بعدي تصمیم درباره 

بھ دیگر سخن، . چگونگي گفتن مطلب است

چگونھ باید پیام تبلیغاتي را بھ رأي دھندگان 

  برسانید؟

ھاي مختلف دستیابي بھ رأي  قبل از توجھ بھ روش

ھا  دھندگان، نكات مھمي است كھ در كلیھ روش

نخست، . باشد و باید بھ آنھا توجھ كنید ترك ميمش

باشد كھ یعني شما باید  قاعدة منابع محدود مي

معلوم كنید ھر روش از نظر زمان، پول و افراد 

دوم، قابلیت تعویض منابع و . برد چقدر ھزینھ مي

ًتوانید معموال یك كار را  ھاست یعني شما مي روش

سرانجام، . دبا استفاده از منابع مختلف انجام دھی

www.takbook.com



 

 1124 

اثربخشي ھر روش در اغواي رأي دھندگان، 

شناسائي حامیان و كسب رأي بھ نفع شما مطرح 

ًمھم است كھ كامال از قبل براي ھر مرحلھ . است

از برنامة تبلیغاتي برنامھ ریزي كنید و بھ ویژه بھ 

  .تحریك رأي دھندگان در روز انتخابات توجھ كنید

  

  قاعدة منابع محدود

كھ گفتھ شد، برنامة مبارزات سیاسي ھمانگونھ 

ھاي  یك فرآیند ایجاد رابطھ است و كلیھ برنامھ

 منبع اصلي براي انجام 3مبارزه سیاسي داراي 

این سھ منبع را . وقت، پول و افراد. آن ھستند

توان بھ اشكال نامتناھي تركیب كرد و زرنگي  مي

آن است كھ بھترین تركیب حاصل شود و از سھ 
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شما باید . رآمدترین وجھي استفاده شودمنبع بھ كا

بھ ازاي ھر ساعت از فعالیت داوطلبانھ و ھر 

مقدار پول خرج شده، بیشترین اثرات را روي 

  .رأي دھندگان بگذارید

براي برنامھ ریزي تماس با رأي دھندگان بسیار 

. باشد مھم است كھ بدانید منابع شما محدود مي

انجام كار تصمیم بھ انجام یك كار معادل عدم 

 نفر داوطلب اعالمیھ پخش 20اگر . دیگري است

ھاي  توانند تماس كن دارید، آنھا در ھمان حال نمي

ھرگاه روي تلویزیون پول . تلفني ھم برقرار كنند

. خرج كنید، دیگر پول براي ارسال پستي ندارید

وقت صرف شده براي خوشامدگویي بھ خریداران 

ب بھ درب اخذ در بازار باید از وقت مالقات در
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مھم است كھ ھر سھ منبع را بودجھ بندي . شود

 بھ شكلي كھ در – یعني وقت، پول و افراد –كنید 

موقع نیاز در دسترس باشند و با كارآئي بھ كار 

با استفاده از حداقل این منابع باید حداكثر . روند

  .اثرات را روي رأي دھندگان بگذارید

  

  ھا قابلیت تعویض منابع و روش

توانید براي انجام یك كار  م است بدانید كھ ميمھ

. ھا استفاده كنید واحد از انواع منابع و روش

 رأي 10000فرض كنیم تصمیم بگیرید كھ باید 

یكھزار . دھنده را ترغیب كنید تا بھ شما رأي دھند

توانند از فردا درب بھ  داوطلب قابل اعتماد مي

 كنند  نفر را متقاعد10درب حركت كرده و ھر یك 
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بدون صرف پول یا وقت (بھ نامزد شما رأي بدھد 

از سوي دیگر خودتان ). و فقط با استفاده از افراد

 رأي دھنده حرف بزنید، یعني 10000دانید با  مي

بدون صرف ( روز 200 نفر در طول 50روزي 

توانید با  یا مي). پول و افراد و فقط با صرف وقت

 بگیرید و  نفر بدون ھیچ كمكي تماس10000ھمة 

یك آگھي جالب تلویزیوني پخش كنید كھ پول 

بدون صرف افراد و وقت ولي (خواھد  زیادي مي

  ).با پولي زیاد

اما . دھد ھاي افراطي را نشان مي ھا حالت این مثال

ھا قابل تعویض  توان دید چگونھ منابع و روش مي

ابتدا باید معلوم كنید ھدف چیست وسپس . ھستند

بھترین روش نیل بھ ھدف است راھھاي متعدد كھ 
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بدین سبب است كھ برنامھ ریزي . را بررسي كنید

برنامة انتخاباتي كھ برنامھ . ًمطلقا ضرورت دارد

ًریزي كتبي نداشتھ باشد معموال بودجة مورد نیاز 

كند، داوطلب الزم را ندارد و وقت  را تأمین نمي

  .دھد خود را ھدر مي

  

  ااثربخشي تماس با رأي دھندگان شم

ھر نوع تماس با رأي دھندگان، سھ چیز را بھ 

ترغیب رأي : آورد درجات مختلف حاصل مي

دھندگان ھدف، تشخیص پشتیبانان و ایجاد تعداد 

این درجات مختلف موفقیت، . كافي رأي دھنده

ھاي تماس با رأي دھنده را  اثربخشي تالش
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ھایي را اتخاذ كرد كھ  باید روش. كند مشخص مي

  .كدیگر ھر سھ وظیفھ را ایفا كنددر تركیب با ی

اكنون كھ شما یك پیام واضح و موجز و مؤثر 

دارید، مھم است كھ آن را براي ترغیب رأي 

دھندگان ھدفي بكار برید كھ نامزد شما را بھترین 

رأي دھندگان باید بدانند كھ پیام . دانند انتخاب مي

شما باید پیام . شما چیست و بارھا آن را بشنوند

 را بارھا براي مردماني كھ رأي خواھند تشویقي

  .داد ارسال كنید

سرانجام با فرا رسیدن پایان دورة انتخاباتي، 

توان رأي دھندگان را  رسد كھ دیگر نمي زماني مي

ترغیب كرده و تالش شما باید روي اطمینان یافتن 
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ًاز این صرف شود كھ رأي دھندگان مزبور حتما 

  .ي خواھند دادخواھند آمد و بھ نامزد شما رأ

براي انجام این كار، باید بدانید چھ كساني از شما 

ھاي شما در  كنند و چھ كساني با تالش حمایت مي

تماس با رأي دھندگان بھ رأي دادن بھ شما 

ًشما باید كامال قبل از روز . اند ترغیب شده

انتخابات براي شناسائي حامیان خود وقت صرف 

ید چطور در یك در ضمن مھم است كھ بدان. كنید

  .مقطع كوتاه زماني بھ آنھا دست خواھید یافت

  

  ترغیب رأي دھندگان ھدف

ھاي برنامھ در راستاي ترغیب رأي  بیشتر كوشش

دھندگان ھدف و اینكھ شما بھترین نامزده بوده و 
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بھ نفع آنان است كھ بھ پاي صندوق رفتھ و بھ 

آنچھ تا این لحظھ . شود شما رأي دھند صرف مي

ھاي، تعیین اھداف،   كلیھ پژوھش–اید  دادهانجام 

 شما را –ھدفگیري مخاطب و تھیة پیام تبلیغاتي 

اكنون باید تصمیم . بھ این نقطھ رسانده است

ترین راه تماس با گروه زیادي از  گرفت كھ راحت

افراد و قانع كردن آنان براي رأي دادن بھ شما 

  گوئید، اگر رأي دھندگان ندانند چھ مي. چیست

  .ھا ھم فایده نخواھد داشت تھیھ بھترین پیام

اگر مردم مطلب یكساني را از منابع مختلف 

اگر از . شوند ًبشنوند، معموال بھ سادگي اغوا مي

سوي یك سازمان بدني معتبر بشنوند شما نامزد 

خوبي ھستید، یا نامزدي را كھ درب بھ درب با 
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آنان مالقات كند ببینند، برخي مطالب تشویقي بھ 

آنان تحویل شود و مقالة موافقي در نشریات 

تر است آن نامزد را بھ  مطالعھ كنند، آنگاه محتمل

ھیچیك از این . خاطر بسپارند و بھ و رأي دھند

یك . ھا نباید بھ حساب بخت و اقبال رھا شود تماس

دھد كھ  برنامة انتخاباتي تنظیم شده اطمینان مي

كساني در ھر ھا انجام شود و پیام ی كلیھ این تماس

  .بار تأكید شده و تالش دفعات قبل را تقویت كند

  

  رأي را اخذ كنید

صرف ماھھا وقت براي امتناع مخاطبان ھدف كھ 

اي ندارد مگر اینكھ  شما بھترین نامزد ھستید فایده

ھا رفتھ و بھ  آنان در روز انتخابات پاي صندوق
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ًرأي دھندگان منفرد معموال . شما رأي دھند

كنند یك رأي تك آنھا اھمیتي نخواھد  احساس مي

آنان باید بدانند كھ بخشي از جامعھ ھستند . داشت

ًمعموال یك . و حمایت آنان از نامزد مھم است

یادآوري ساده مانند یك تماس تلفني یا پخش 

  .اعالمیھ براي تضمین رأي دادن آنھا كافي است

ً معموال یك (GOTV)كوشش براي اخذ رأي 

. شود برنامة تبلیغاتي تلقي ميمرحلة مستقل در 

ولي در واقع باید آن را مرحلة نھایي دانست كھ 

. شود تمام امور برنامھ بھ سمت آن سوق داده مي

اگر برنامة انتخاباتي خود را با فروش محصول 

 كھ در این معني ھمان فروش نامزد –مقایسھ كنید 

 روز انتخابات تنھا –باشد  بھ رأي دھندگان مي
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توانید جنس خود را بھ  كھ شما ميروزي است 

مھم است كھ رأي دھندگان انگیزه . فروش رسانید

كافي براي خرید محصول شما در آن روز داشتھ 

  .باشند

 GOTVمھلت كل برنامھ و بھ ویژه قسمت 

ھا در پایان روز رأي  عبارت از تعطیل صندوق

شما یا آمادگي ھل دادن نھایي را . گیري است

 و دیگر امكان انتخاب دومي دارید و یا ندارید

  .وجود ندارد

توان بھ انحاء مختلف   را ميGOTVاین تالش 

ھاي متعدد در یك نكتھ اختالف  انجام داد ولي روش

دارند و آن این است كھ آیا برنامة تبلیغاتي از 

  .مخاطبان تحت تماس مطلع ھست یا خیر

www.takbook.com



 

 1135 

 –در مناطقي كھ نامزد داراي حمایت زیادي است 

 الزم –دھند  ر از ده نفر بھ وي رأي مي نف6ًمثال 

دانید  زیرا مي. نیست رأي دھنده را شناسائي كنید

ھر تعددد رأي دھنده بیشتري را بھ یاد روز 

انتخابات بیاندازید و اطمینان یابید كھ رأي 

ًدھند، حتما نامزد شما بیشترین رأي را  مي

كشش «در این نواحي یك نوع باصطالح . آورد مي

كنید كھ در این حالت  ازماندھي ميرا س» كور

بدون نیاز بھ دانستن فرد مورد عالقة رأي 

ھا   آنھا را بھ پاي صندوق  دھندگان، ھمة

در این مناطق كھ حمایت بسیار قوي . كشانید مي

تواند عالئمي قرار دھد كھ  است، برنامة شما مي

روز انتخابات را بھ رأي دھنده یادآور شود و آنان 

www.takbook.com



 

 1136 

االمكان با  ًمثال حتي. دن تشویق كنیدرا بھ رأي دا

ھر تعداد رأي دھنده كھ ممكن است تماس تلفني 

  .گرفتھ و آنان را بھ رأي دادن تشویق كنید

در سایر نواحي كھ حمایت كمتر است، الزم است 

فقط بھ رأي دھندگاني كھ مطمئن ھستید از شما 

بنابراین الزم است . كنند یادآوري نمائید حمایت مي

 وقت كافي براي GOTVھاي   تالشقبل از

پس از تھیھ فھرست یا . شناختن آنان صرف كنید

اي حامیان خود باید روشھاي تماس با  پایگاه داده

آنان را در كوتاه مدت و درست قبل از انتخابات 

بنابراین مھم است كھ وقت، پول و افراد . بدانید

گرایانھ در مورد  كافي تھیھ كرده و یك برنامة واقع

  .وة تماس طراحي كنیدنح
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  شناسائي رأي دھندگان

 GOTVاز آنجا كھ مقدار زیادي از تالش 

ًبرداشتن فھرست دقیق حامیان كامال قبل از روز 

توان  انتخابات استوار است باید بدانید چطور مي

حامیان را در اوایل برنامة انتخاباتي شناسائي 

شما باید منابعي را صرف ترغیب رأي . كرد

ولي اگر فقط با آنان تماس بگیرید، . كنیددھندگان 

از لحاظ رفتن پاي صندوق بھ میل آنان متكي 

شما نباید این قمار را انجام دھید، بلكھ . اید شده

توانید با دانستن اینكھ چھ كسي قانع شده و  مي

اینكھ توان كشاندن و بھ پاي صندوق را دارید، 

  .بخت خود را افزایش دھید
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ط با پرسش از رأي دھنده توان فق ًمعموال مي

مردم . دھد دانست كھ و بھ چھ كسي رأي مي

شوند اگر كسي نظر آنان را  ًمعموال خوشحال مي

یك مقیاس . اندیشیند بپرسد و مایلند بگویند چھ مي

 درست كنید بھ شكلي كھ در آن، یك 3-2-1ساده 

حامي قطعي نمرة یك، یك رأي دھنده كھ تصمیم 

.  را دارد3مي رقبا نمرة  و حا2نگرفتھ است نمرة 

حین تماس برنامة شما و رأي دھندگان، بكوشید 

شما باید . سطح حمایت یا نمرة فرد را برآورد كنید

بیشتر منابع را در میان مخاطبان ھدف، روي 

  . صرف كنید2افراد داراي نمره 

با شناسائي رأي دھندگان، باید روشي جھت 

توان  يم. پیگیري آنان و سطح حمایت آنھا یافت
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اي درست كرد یا یك پایگاه دادة كامپیوتري  پرونده

ھا را  ًتھیھ نمود كھ مداوما بھ روز شود و پرونده

  .كند» سورت«براساس نیاز شما 

ًمعموال . االمكان دقیق باشد این پایگاه باید حتي

ًاند یا حتما از  افراد در صورتي كھ تصمیم نگرفتھ

.  شما نیستندكنند مایل بھ بحث با رقبا حمایت مي

ًھیچكس را حامي خود ندانید مگر مستقیما این 

نباید بھ آنھا بگوئید كھ از . مطلب را بھ شما بگوید

اید چون ذھن  جانب برنامة انتخاباتي تماس گرفتھ

  .كند  آنھا را منحرف مي

  

  ھاي تماس با رأي دھنده انواع روش
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با توجھ بھ كلیھ مراتب فوق باید موارد زیر در 

  : رأي دھنده مراعات شودتماس با

 ھزینھ این كار از نظر پول، وقت و افراد چقدر -1

  است؟

دانید كدام رأي دھندگان باید تحت   از كجا مي-2

  تماس قرار گیرند؟

  اند؟  آیا آنھا بھ اندازه كافي ترغیب شده-3

توان معلوم كرد آنھا از نامزد شما   آیا مي-4

رأي حمایت خواھند كرد و تضمین كنید بھ و 

  خواھند داد؟

ھاي تماس ذیل بھ درجات مختلفي  ھر یك از روش

  .كند از معیارھاي متفاوت تبعیت مي
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  ھا در منازل پخش مطالب یا اعالمیھ

پخش اعالمیھ در حالتي است كھ داوطلبان درب بھ 

اي دربارة   درب منازل را طي كرده و اعالمیھ

تعداد . دھند نامزد شما بھ ھر خانوار تحویل مي

توانند با سرعت محوطة  یادي داوطلب ميز

دانید  وسیعي را پوشش دھند و از آنجا كھ مي

توان  ھا در حوزة انتخاباتي شما است، مي خانھ

دانست كھ فقط با رأي دھندگان احتمالي تماس 

داوطلبان با رأي دھنده گفتگو . شود حاصل مي

كنند و لذا حمایت كنندگان را شناسائي  نمي

توانند درست قبل از روز   مينمایند ولي نمي

انتخابات یك یادآوري را بھ منازل حامیان شما 

  .تحویل دھند
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  ھا پخش اعالمیھ در خیابان یا گردھمائي

توان مطالب را در محل تجمع مردم پخش  مي

این كار در بازار،  درب كارخانھ، ایستگاه . نمود

این . قطار، ایستگاه مترو و مانند آن ممكن است

تر از پخش در منازل است  تر و ساده كار سریع

دانید دریافت  ولي ھدفگیري كمتري دارد چون نمي

كنندگان ساكن ھمان ناحیھ ھستند یا قادرند براي 

  .نامزد شما رأي دھند یا خیر

ًمعموال این فعالیت حول یك موضوع خاث كھ 

ًمثال مطالب . زند موجب تجمع شده است دور مي

ار فعالیت یك كارخانھ شما دربارة حفاظت از استمر

باید درب كارخانھ پخش شود و مطالب مربوط بھ 
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مرمت مترو در ایستگاه مترو و یا مطالب مربوط 

بھ احداث یك مركز سالمندان در محل تجمع 

  .سالمندان توزیع گردد

  

  ارسال پستي

ارسال مطالب با پست براي تحویل پیام و ترغیب 

 توجھ بھ با. افراد بھ رأي دادن بسیار مؤثر است

فھرست شما، باید رأي دھندگان ھدف از لحاظ 

) سن، جنس و غیره(جغرافیائي یا جمعیت شناسي 

ًمثال، مطلب خاصي را براي افراد . شناسائي شوند

مسن و مطلب دیگري را براي زنان جوان ارسال 

دانید گیرندگان مرسولھ  در این حالت ھم مي. كنید

  .در منطقھ خودتان ساكن ھستند
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  ات درب بھ دربمالق

ت درب بھ درب است  ھا و مالقا از مؤثرترین روش

ھا را طي كنید و با ھر  ھا و آپارتمان و باید خانھ

در این حالت با مشكالت . رأي دھنده صحبت نمائید

آنان آشنا شده، پیام خود را با توجھ بھ نظرات 

كنید و میزان حمایت آنان را برآورد  آنھا تنظیم مي

ًموال رأي دھندگان از اینكھ نامزد مع. نمائید مي

زحمت رفتن بھ درب منزل را بھ خود داده تحت 

توانید با انجام این كار  گیرند و مي تأثیر قرار مي

  .حمایتشان را جلب كنید

. البتھ این وقت گیرترین روش تماس با مردم است

براساس نوع محلة مورد توجھ شما ھر نامزد 
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ده و در ھر ھفتھ  رأي دھن50تواند ھر شب با  مي

 3یعني شما ھر شب .  نفر حرف بزند300با 

ساعت در محل سپري كرده و با ھر رأي دھنده 

و بقیھ مدت را (اید   دقیقھ حرف زده3حداكثر 

اكنون درك ). اید صرف جابجائي میان منازل نموده

كنید كھ چرا باید بتوانید پیام خود را كمتر از  مي

گیر است و براي  ر وقتاین كا. یك دقیقھ القاء كنید

توان كارھایي انجام داد و  موثرتر كردن آن مي

اطمینان داد كھ جدول زماني خود را رعایت 

این امور بھ آینده نگري و برنامھ ریزي . اید كرده

  .نیاز دارد

مردم در صورت شنیدن پیام شما بیش از یك بار 

سپردند و لذا اثربخشي نامزد آن  آن را بھ یاد مي
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مالقات درب منزل را از یكبار بھ دو، سھ است كھ 

این كار اول با تحویل . یا چھار بار افزایش دھند

اعالمیھ بھ درب منازل یك ھفتھ قبل از حضور 

شود و در اعالمیھ باید  نامزد در محل انجام مي

این مطالب با پست . زمان حضور نامزد ذكر شود

 یا توسط داوطلبان ارسال شده و پیام تبغلیاتي در

سپس، حضور نامزد در محل بدین . آن درج شود

معني است كھ آنان بھ نخستین وعدة داده شده وفا 

  .اند كرده

سپس نامزد ھم با حرف زدن و ھم با پخش مابقي 

سرانجام، اگر . كند ھا در محل گردش مي اعالمیھ

ریزان، افراد مالقات شده را ثبت كرده و  برنامھ

توانند یك ھفتھ بعد  افراد غایب را ھم ثبت كنند، مي

www.takbook.com



 

 1147 

یك كارت پیگیري براي آنان ارسال كنند بدین 

مضمون كھ نامزد از مالقات آنان خوشوقت یا از 

  .غیاب آنھا متأسف شده است

بھترین راه براي حضور درمحل با برنامة 

زمانبندي آن است كھ یك داوطلب معتمد ھمراه 

این فرد مسئول . نامزد درب بھ درب حركت كند

ب، درب زدن و معرفي نامزد پس از حمل مطال

سپس حین . جواب دادن افراد داخل منزل است

حرف زدن نامزد با افراد فرد ھمراه بھ درب دیگر 

رفتھ و در ضمن سوابق حضور یا غیاب مردم در 

اگر فردي نامزد را خیلي بھ . كند محل را ثبت مي

حرف بگیرد فرد ھمراه باید دخالت كرده و او را 
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بدین ترتیب، فقط فرد . بعدي بكشاندبھ سوي محل 

  .ند: در صحنھ را ایفاء مي» آدم بد«ھمراه نقش 

  

  تماس تلفني

توان براي تشویق رأي دھندگان،  از تلفن مي

شناسائي حامیان و یادآوري بھ حامیان براي رأي 

ھر یك از این موارد . دادن بھ نامزدتا استفاده كنید

ین ا. شود طي یك تماس جداگانھ انجام مي

پشتیبانان را شناسائي كنید و بھ آنان یادآوري 

ھا  این تماس. نمائید براي نامزد شما رأي دھند

  .ًتواند كامال كوتاه باشد مي

توان از منزل داوطلبان یا از یك مركز  تماس را مي

این مراكز تلفني را بانك . پر از تلفن انجام داد
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تواند یك نھاد شغلي یا  نامند و مي تلفني مي

زماني با تعداد زیادي تلفن باشد كھ بعد از سا

در . دھند ساعات كاري در اختیار شما قرار مي

توان خطوط تلفني اضافي براي دفتر  ضمن مي

مركزي خود اخذ كنید كھ فقط این كار را انجام 

  .دھید

در ھر حال، بانك تلفني داریا امتیازاتي نسبت بھ 

. باشد تلفن زدن داوطلب از منزل خویش مي

ھا در ھر بانك تلفن  تواند تماس خست، برنامھ مين

دوم، . را نظارت كند و از انجام تماس مطمئن شود

ھا را  داوطلبان از سوي سایر داوطلباني كھ تماس

ًمعموال بھ . شوند دھند، حمایت مي انجام مي

اشتراك گذاردن تجارب مھم است و شرح نتایج 
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 تواند براي دیگران خوب و بد آخرین تماس مي

سرانجام، برنامھ شما داراي كنترل . مفید باشد

فوري روي فرآیند است و بھ فوریت با مشكالت 

ھا را پاسخ داده و بازخورد  برخورد كرده پرسش

گاه مطالب بیان شده . دارد فوري را دریافت مي

توسط داوطلب پاي تلفن مؤثر نیست و باید تغییر 

 یا گاھي باید فوري ناحیة تحت تماس را. یابد

تر  تغییر داد و این امور در یك بانك تلفن راحت

  .شود انجام مي

در بانك تلفني یا تماس از منزل داوطلب، مھم 

ھاي روشن كتبي براي  است كھ دستورالعمل

داوطلبان ارسال شود كھ شامل ھدف انجام تماس 

باشد و  و راھنماي سادة شرح آنچھ باید گفت مي

www.takbook.com



 

 1151 

ھنده نیز موارد ممنوع مثل عدم بحث با رأي د

داوطلبان باید درك كنند ھر تعداد . گوشزد شود

توانند را انجام دھند و این كار را در  تماس كھ مي

اسرع وقت پیش برند و بحث با فرد مقابل آن 

توانند نظر طرف  روال را كند كرده و اینكھ نمي

  .مقابل را عوض كند

ًمعموال وقتي رأي دھندگاني كھ از یك نامزد حمایت 

شوند، بھتر است شما خود را   مشخص ميكنند مي

اگر طرف مقابل فكر كند این یك . معرفي نكنید

نظرسنجي است و نداند كھ از سوي یك برنامة 

اند، پاسخ  تبلیغات انتخاباتي با و تماس گرفتھ

 6نمونھ مطالب در ضمیمھ . دھد تري مي حقیقي

  .ذكر شده است
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  دیده شدن و مرئي بودن

 كاري است كھ برنامة شما دیده شدن بھ معني ھر

از قبیل . براي جلب نظر رأي دھنده انجام دھد

 عالئم روي منازل حمایت  نصب تابلو كنار راه،

  كنندگان، پوسترھاي روي پایھ و ستون، برچسب

روي خودروھا، داوطلبان كھ عكس و مطالب را 

در ترافیك تكان دھند، كاروان خودرو با 

ت اصلي دور خودروھاي تزئین شده كھ در محال

بزنند، نام نامزد روي تي شرت، یا فنجان قھوه و 

این كار آگاھي افراد در مورد برنامھ و . غیره

دھد ولي فقط  شناسائي نام نامزد را افزایش مي

این . رود براي تقویت پیام برنامة شما بھ كار مي

ھا بھ خودي خود در اغواي رأي دھنده كم  روش
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 از مخاطبان ھدف در ضمن مخاطبان آن. اثر است

افراد ساكن خارج از محل یا . بسیار بیشترند

 رأي نخواھند داد نیز  كساني كھ بھ ھر دلیل بھ وي

سرانجام، راھي براي . بینند این عالئم را مي

دانستن اینكھ كدام مخاطب از نامزد شما حمایت 

توان با  ھر چند این روش را مي. كند نیست مي

ھ رأي دھندگان در تأثیر زیاد براي یادآوري ب

  .نواحي پرطرفداري جھت رأي دادن بھ كار برد

  

  پشتیباني

تواند با رھبران افكار عمومي در  نامزد مي

راستاي ترغیب آنان بھ حمایت از برنامة شما 

توانند ھیأت سردبیري  این رھبران مي. دیدار كند
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نشریات، یا نمایندگان نھادھاي ذیربط یا نھادھاي 

بخشي دستیابي بھ رأي دھندگان اثر. مردمي باشند

بھ میزان نفوذ این رھبران روي مردم بستگي 

در اوایل برنامھ كھ مردم توجھي بھ . دارد

انتخابات ندارند ولي این افراد و نھادھا بھ آن 

توان چنین حمایتي را جلب  دھند مي اھمیت مي

  .نمود

  

  قھوه خانھ

قھوه خانھ اصطالحي است كھ بھ جلسات كوچك 

شود و در آن، دوستان  ل حامیان اطالق ميدر مناز

آنان . شوند تا با نامزد مالقات كنند و دعوت مي

مزیت گفتگوي رودرو با نامزد را داشتھ كھ 
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ترین راه تماس با رأي دھنده بھ شمار  قوي

توانند بھ عنوان یاري  در ضمن آنان مي. رود مي

دھندگان داوطلب عمل كرده یا بودجھ رسانان 

این كار بھ وقت و كوشش زیاد نیاز . كوچكي باشند

تدوین یك برنامة قھوه خانة مطلوب كار . دارد

  .بسیار دشواري است

اگر برنامة شما مایل است بھ عنوان نوعي تماس 

مستقیم با رأي دھنده یك برنامة قھوه خانھ برگزار 

كند، باید فردي مسئول یافتن داوطلباني باشد كھ 

ھ و ترتیبات آن را میزباني قھوه خانھ را پذیرفت

خانھ خوب اید حداقل در ھر  برنامة قھوه. بدھند

شب حداقل یك و حتي دو یا سھ قھوه خانھ برگزار 

كند،  آید، رأي دھندگان را مالقات مي نامزد مي. كند
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. رود زند و بھ رویداد بعدي مي چند كلمھ حرف مي

مانند مالقات درب بھ درب باید نامزد تعداد زیادي 

ندگان را مالقات كند و برنامھ باید از رأي دھ

در این حالت، . سوابق میھمانان را حفظ كند

باشد كھ در آن  ارتباطات متعدد بھ شكل دعوت مي

پیام برنامة انتخاباتي، مطالب الزم و چند كلمھ 

اضافي توسط نامزد در محل و سپاسگزاري از 

میھمانان حاضر در جلسھ پس از برگزاري 

ھ در دعوتنامھ، پیام شما ھم از آنجا ك. باشد مي

ھاي زیادي  االمكان دعوتنامھ ذكر شده است، حتي

ولي فقط رأي دھندگاني كھ میزبان را . ارسال كنید

برنامة شما باید . شناسند حضور خواھد یافت مي

  .خانھ برگزار كند  در ھر محلة ھدف یك یا دو قھوه
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  دوستان یك دوست

ًان شخصا با در برنامة دوستان، حامیان و داوطلب

خواھند بھ  آشنایان تماس گرفتھ و از آنان مي

توان با ارسال یك  این كار را مي. نامزد رأي دھند

كارت از پیش آماده شده براي افرادي كھ در 

مجاورت آنان ساكنند یا تماس با آشنایان در ناحیھ 

مھم است كھ برنامھ، انجام این كار . انجام داد

كرده و بداند با چھ توسط افراد مناسب پیگیري 

سازماندھي كلید . كساني تماس گرفتھ شده است

ًاز آنجا كھ این تماس معموال درست . این كار است

شود، قسمتي از  قبل از روز انتخابات انجام مي

  .باشد مي» اخذ رأي«كوشش 
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  رویدادھاي از پیش تعیین شده

رویدادھاي از پیش تعیین شده توسط مردم یا 

از برنامة انتخاباتي برگزار سازمانھاي خارج 

شود و در آن نامزدھا یا نمایندگان آنھا  مي

این موارد . توانند با رأي دھنده مالقات كنند مي

ھاي  ًتواند كامال متنوع باشد و در آن گروه مي

اثربخشي آن . دیگر و كلیھ نامزدھا شركت جویند

بھ عنوان یك روش تماس با رأي دھنده بھ تعداد 

از آنجا كھ . سترس بستگي داردمخاطبان در د

ھاي مزبور بازخورد كمي از رأي دھنده  رویداد

توان با میزان  كند، اھمیت آن را گاه مي حاصل مي

  .پوشش مطبوعاتي آن ارزیابي كرد
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  رویدادھاي برنامھ ریزي شده

توان رویدادھایي ترتیب داد تا برنامة  در ضمن مي

ري این موارد شامل برگزا. شما آشكارتر شود

میتینگ براي تشویق حامیان یا برگزاري 

كنفرانس مطبوعاتي براي تأكید روي مواضع شما 

در این حالت نیز، . باشد دربارة مسائل مي

ًاثربخشي تماس با رأي دھنده معموال با مقدار 

مزیت این . شود پوشش مطبوعاتي آن سنجیده مي

تواند وضعیت  رویداد آن است كھ برنامة شما مي

ًكند و معموال یك پیام روشن را القاء را كنترل 

زیان آن در صرف وقت، پول و افراد زیاد . نماید

باید مطمئن شوید كھ . باشد براي سازماندھي مي
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پیام شما تشویق كننده است و روي مخاطبان 

  .افتد ھدف مؤثر مي

  

   مطبوعات–ھاي جلب شده  رسانھ

تغییر سیاست و انتخابات امور نادر و مھمي 

ًھ معموال نسبت بھ سایر رویدادھا در محل ھستند ك

البتھ (كنند  توجھ بیشتري را در مطبوعات جلب مي

بھ ). دانند اكثر نامزدھا این ایده را مردود مي

عالوه از آنجا كھ مطبوعات نوعي منبع اطالعاتي 

جدا از برنامة تبلیغاتي شماست، رأي دھندگان بھ 

ت داراي با این حال مطبوعا. گذارند آن احترام مي

دستور كار خاص خود بوده و وقت و منابع آن نیز 

اگر براي رساندن پیام خود بھ . كمیاب است
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روزنامھ، تلویزیون و رادیو متكي ھستید باید 

روابط مناسبي با گزارشگر برقرار كنید و علت 

خوبي براي پرداختن بھ وضع خود بیان نموده و 

ھاي  مھبسیاري برنا. درك پیام خود را تسھیل كنید

انتخاباتي داراي دبیر مطبوعاتي و عملیات 

جداگانھ مطبوعاتي براي رسیدگي بھ این مسائل 

  .ھستند

با این حال، بھ یاد داشتھ باشید كھ این نوع دیگر 

از تماس با رأي دھنده است و باید با سایر انواع 

ماھیت ناحیھ و خروجي .  ھماھنگ شود تماس

اتي در آن اي آن، اھمیت روابط مطبوع رسانھ

ھر چند، بھ طور كلي . دھد ناحیھ را نشان مي

توان گفت كھ الزم است برنامة شما روابط  مي
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خوبي با روزنامھ نگاران و خبرنگاران در منطقھ 

  .بھ دو دلیل ایجاد كند

نخست، رسانة ھمگاني خرجي روي دست برنامة 

ھر با یك روزنامھ نگار . گذارد انتخابات شما نمي

ورد برنامھ شما منتشر یا چاپ مطلبي را در م

كند، بھ شما امكان القاي پیام را بھ مخاطبان  مي

دوم، . ھدف داده و خرج مستقیمي نداشتھ است

. شود ًرسانھ ھمگاني معموال معتبر انگاشتھ مي

اگر نظرات راجع بھ نامزد شما از منبع مستقلي 

بھتر است تا اگر ) یعني ھمان رسانھ(ابراز شود 

یعني برنامة (ي تعصب بیان گردد از منبع دارا

  ).انتخاباتي شما
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خواھید از مطبوعات براي ترغیب رأي   اگر مي

دھندگان استفاده كنید پس باید برنامھ ریزي داشتھ 

بسیاري از نامزدھا داراي دبیر مطبوعاتي . باشید

ھستند كھ مسئول تدوین این راھكار است تا ایجاد 

.  ممكن سازدرابطھ با مطبوعات و القاي پیام را

یكي از نخستین وظایف دبیر مطبوعاتي تدوین یك 

اي در  ھاي رسانھ فھرست جامع از كلیھ خروجي

ناحیھ است كھ بھ ھمراه نام و شماره تلفن و فكس 

  .و مھلت عملكرد گزارشگران ثبت خواھد شد

مھم است كھ نوشتن مطالب براي گزارشگران را 

اتي را بھ بیانیھ مطبوع. تا جاي ممكن تسھیل كنید

شكل یك مطلب خبري و مطابق میل خود تحویل 

ھا و منابع پشتیبان ارائھ  تا جاي ممكن داده. دھید
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در ھمان زمان، ). ھا بھ ھمراه شماره تلفن(كنید 

مطمئن شوید كھ ھمھ چیز واضح است و روي 

نباید درك مطلب شما براي . شود پیام شما تأكید مي

بیانیھ اظھار اگر شما یك . گزارشگر دشوار شود

كنید باید آن را در قالب یك بیانیھ  مواضع فراھم مي

مطبوعاتي كھ مواضع شما را در یك صفحھ 

  .خالصھ كند ارائھ كنید

كنفرانس مطبوعاتي باید خوب تنظیم شود و 

طوري باشد كھ مطبوعات آن را مھم بدانند و در 

یك اعالمیھ براي مطبوعات تھیھ . آن حاضر شوند

 تصویر نامزد، شرح حال و، ھر كنید كھ حاوي

گونھ شرح برنامھ انتخاباتي، مواضع شما، بریدة 

مھم . ھاي مطبوعاتي باشد مطبوعات و گزارش
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است بدانید ھر تماس با مطبوعات راھكار كلي 

اگر مطبوعات بخواھند .  شما را تقویت كند برنامة

ً و مثال –در مواردي غیر از پیام شما بحث كنند 

ھاي   پرسش–مورد توجھ قرار دھند پیام رقبا را 

آنان را بھ سرعت پاسخ داده و در انتھا پیام خود 

دبیر مطبوعاتي باید قبل از پرسش . را تكرار كنید

مطبوعات، احتمال بدھد چھ سؤاالتي مطرح 

شود بھ طوري كھ نامزد در قبال سؤال  مي

  .دفاع نباشد گزارشگر بي

 وقت كلیھ این امور مستلزم كوشش زیاد است و

نامند چون  این را رسانة جلب شده مي. گیرد مي

  .كنید  آن تالش مي شما براي جلب
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فرآیند انتخاب مقاالت براي چاپ یا انتشار توسط 

. روزنامھ نگاران و سردبیران بسیار متنوع است

بنابراین باید راھكار مطبوعاتي را براي مطبوعات 

  .با واقعیات منطقھ خود اصالح كنید

د، كساني كھ سابقھ كار با مطبوعات را با این وجو

اند كھ براي   دارند، قواعد متعددي را تدوین كرده

  :شما الزم است

 دورة بسیار كوتاه انتخاباتي، وجود رسانة -1

بھ جز مواردي كھ . كند ًھمگاني را مطلقا حیاتي مي

ھاي  پول زیادي در دست شماست، بھ كمك رسانھ

ر مدت كوتاه ھمگاني براي رساندن پیام خود د

  .مجاز براي تبلیغات نیاز خواھید داشت
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.  روابط مطبوعاتي نوعي شغل تمام وقت است-2

در ھر برنامة انتخاباتي باید فردي باشد كھ 

نگراني وي فقط منحصر بھ ایجاد آشنائي عموم با 

ھاي كوچك این وظیفھ  حتي در برنامھ. نامزد باشد

.  باشدباید بر عھدة مدیر برنامھ یا دستیار او

  .تواند خود دبیر مطبوعاتي باشد نامزد نمي

 كلیھ نامزدھا باید در تمام اوقات پیام را -3

ھاي اندكي  نامزد شما داراي فرصت. استمرار دھند

براي ظاھر شدن در تلویزیون یا رادیو و یا سخن 

ھاي  نباید این فرصت. ھاست گفتن براي روزنامھ

از نظر گرانقدر در صحبت براي موارد غیرمھم 

پس از صرف وقت . مخاطبان ھدف تلف شود

  .ًبراي تدوین پیام برنامھ باید دائما بھ آن بچسبد
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 كلیھ نامزدھا باید نوعي آمادگي یا تمرین -4

در این حالت ھم ظاھر . رسانھاي داشتھ باشند

شدن در تلویزیون یا رادیو، رویدادي نادر و 

 گرانقدر است و بدون آمادگي نباید آن را خراب

پیش از حضور در تلویزیون یا رادیو، باید با . كرد

دقت بدانید چھ خواھید گفت و مطالب مزبور با 

  .تمرین كنید

  

 آگھي در تلویزیون، رادیو و –ھاي پولي  رسانھ

  روزنامھ

متأسفانھ فقط روزنامھ نگاران براي شناساندن 

بلكھ باید با آگھي پولي در . شما كافي نیستند

 روزنامھ شناخت عموم را تلویزیون، رادیو و
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این یك روش با ھدفگیري اندك . خریداري كنید

تر از  جھت دستیابي بھ مخاطبان است و كم اثر

باشد  حضور در محل یا ارسال مطالب با پست مي

شود و روشن نیست  چون تعداد مخاطبان زیاد مي

كند قادر باشد بھ  آیا ھر كس آگھي را دریافت مي

با . مخاطبان ھدف باشدشما رأي دھد و یا جزو 

این وجود، چنین كاري بھ ویژه در تلویزیون 

این . ًتواند كامال رأي دھندگان را ترغیب كند مي

ًكار براي تقویت پیامي كھ شخصا یا بھ شكل درب 

  .باشد اید مفید مي بھ درب ارائھ كرده

  

  اینترنت
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آخرین روش تماس با افراد، ایجاد یك وب سایت 

ید اینترنت یك حالت منفعل باید بدان. باشد مي

رود  ارتباطي است بعني آن بھ سوي مردم نمي

بنابراین، شما . بلكھ مردم باید بھ سوي آن بروند

توانید با عرضة وب سایت، پوشش مطبوعاتي  مي

كسب كنید ولي دادن اطالعات فراوان بھ 

شود و براي دستیابي بھ  عالقمندان گران تمام مي

مگر شما بھ ( نیست مخاطبان ھدف و مؤثر مفید

  ).رأي ھر فرد ممكن نیازمند باشید
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  ھا ش تركیب رو

ھاي انتخاباتي در سطوح مختلف از  برنامھ

تركیبات متنوع تماس با رأي دھنده براي دستیابي 

ھاي سیاسي  برنامھ. كنند بھ آنان استفاده مي

تبلیغاتي كھ باید بھ چند میلیون رأي دھنده دست 

آنان . درب منازل را ندارندوقت مراجعھ بھ  یابند،

ھاي جلب شده و  توانند از تركیبي از رسانھ مي

ھاي تلویزیوني براي القاي پیام خود استفاده  آگھي

ھاي محلي كوچك  از سوي دیگر، برنامھ. كنید

ھزینھ تلویزیون را نپرداختھ و آن را براي 

در . دانند دستیابي بھ مخاطبان اندك بھ صرفھ نمي

 است كھ نامزد درب بھ درب این حالت معقول

حركت كند و با مخاطبان حرف بزند و در ضمن با 
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ارسال نامھ پیام خود را باز بھ ھمان افراد القاء 

  .كند

در ادامة یك برنامة ارسال پستي، داوطلبان در 

ھاي تلفني باید تمام رأي دھندگان احتمالي را  بانك

شناسائي كنند تا معلوم شود چھ كسي از نامزد 

كند و چھ كسي تحت تأثیر پیام وي قرار  یت ميحما

  .گرفتھ است

با تغییر درجات مصرف منابع وقت، پول و افراد، 

آید و ھرگز دو برنامھ  تركیب نامحدودي بدست مي

ًبھ ھمین سبب كامال حیاتي . یكسان نخواھد بود

ھاي ممكن درباره ناحیھ، رأي  است كھ كلیھ داده

شود و سپس برنامھ دھندگان، و كلیھ نامزدھا ثبت 
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باید یك طرح و نقشھ عملي و كتبي براي القاي 

  .پیام تدوین كند

  

تعیین بھترین روش تماس با رأي : 9كاربرگ 

  دھندگان

از جدول زیر براي تعیین بھترین روش تماس 

ھیچ برنامة . گرا باشد باید واقع. استفاده كنید

ھاي ذكر شده استفاده  انتخاباتي از تمام روش

، چون منابع شما پراكنده شده و معلوم كند نمي

شما . اید شود ھیچ روشي را درست دنبال نكرده مي

گرائي مشخص كنید كدام منابع وقت،  باید با واقع

پول و افراد در اختیار شماست و ھر روش چقدر 

در ضمن مھم است روش . دارد خرج بر مي
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متعددي را برگزینید كھ در تركیب با یكدیگر كار را 

رند یعني رأي دھنده را ترغیب، حامیان را پیش ب

  .شناسائي و رأي را براي شما اخذ كنند

ھایي كھ در برنامھ بھ كار  فھرستي از كلیھ روش

خواھید برد تھیھ كنید و سعي كنید با ارقام 

مشخص كنید چقدر وقت، پول، و افراد براي نیل 

  .بھ ھدف الزم است

  

  

  منابع  اثربخشي  
وظایف 

تماس با 
رأي 

  ھندهد

ترغیب 
رأي 

دھندگا
  ن

شناسائ
ي 

  حامیان

رأي 
اخذ 
  شده

وق
  ت

پو
  ل

 
افرا

  د

  بلھ    بلھ  بلھ  خیر  بلھپخش 
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  اعالمیھ
پخش 
دستي 

  اعالمیھ

شا  خیر  شاید
  ید

  بلھ    

    بلھ    بلھ  خیر  بلھ  پست
درب بھ 

  درب
  بلھ    بلھ  خیر  بلھ  بلھ

تماس 
  تلفني

  بلھ  بلھ  بلھ  بلھ  بلھ  شاید

  بلھ  بلھ  بلھ  بلھ  خیر  خیر   دیده شدن
شا  شاید  بلھ  پشتیباني

  ید
  بلھ    بلھ

قھوه 
  خانھ

  بلھ    بلھ  خیر   بلھ  بلھ

دوستان 
  عزیز

  بلھ    بلھ  بلھ  خیر  بلھ

رویدادھا
ي از 

پیش 

  بلھ    بلھ  خیر  شاید  شاید
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تعیین 
  شده

شا  خیر  بلھ  مطبوعات
  ید

      بلھ

    بلھ    بلھ  خیر  بلھ  ھا آگھي
صفحات 

وب و 
  اینترنت

        خیر  خیر  خیر

  
   مطالب تبلیغاتيتھیھ

ھاي تماس با رأي دھنده بھ  بسیاري از روش

كیفیت مطلب تبلیغاتي در رساندن پیام بستگي 

بنابراین مھم است كھ مطالب شما براي . دارند

شما حین . القاي پیام تا جاي ممكن مؤثر باشد

تھیھ مطالب تبلیغاتي باید بدانید كھ اكثر رأي 

اید  ھ كردهدھندگان آن را با دقتي كھ شما تھی
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پس باید با درك پیام شما . مطالعھ نخواھند كرد

براي رأي دھندگان سھل باشد و در اندك زماني بھ 

خورد آنان برود تا قبل از دور انداختن آن اثر خود 

  .را بگذارد

بنابراین مھم است بھ سرعت توجھ رأي دھنده 

بھ . جلب شود و بھ ھمان سرعت پیام القاء گردد

. مطالب ساده و دراماتیك باشددیگر سخن باید 

باید دربارة ھویت نامزد و علت اینكھ چرا مردم 

شما باید ھر . باید بھ او رأي دھند مطلبي بیان كنید

كنید براي تقویت  اطالعات دیگري را كھ ارائھ مي

ھاي چندي براي  تكنیك. پیام اصلي ضمیمھ كنید

جلب توجھ رأي دھنده و ارسال سریع پیام وجود 

  .دارد
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  تك موضوعي

براي سادگي پیام و اطمینان از درك سریع آن، 

مھم است كھ بیش از یك ایده در مطالب یك برگھ 

تواند بیان كند كھ  ًمثال یك برگھ مي. ذكر نشود

نامزد چطور با جرم و جنایت برخورد خواھد كرد 

كند، اما ھر  یا براي بھبود وضع اقتصادي چھ مي

.  بیان كرددو موضوع را نباید در یك برگھ

 است كھ palm cardاستثناي این قاعده حــالت 

یك سري مطالب كلي براي  معرفي نامزد ارائھ 

در این حالت، صحبت بر سر آن است كھ . دھد مي

چرا رأي دھنده باید از نامزد حمایت كند و با 

  .گردد جمالت كوتاه مواضع نامزد بیان مي
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  تصاویر پرتحرك

اباتي فقط حاوي یك ًمعموال مطالب برنامة انتخ

این عكس چیزي در . باشد عكس پرترة نامزد مي

گوید و یك اتالف  مورد نامزد بھ رأي دھنده نمي

تصاویر باید نامزد را در حال . فضاي واقعي است

  .حرف زدن با كسي یا انجام كاري نشان دھد

سایر تصاویر پرتحرك ھم توجھ رأي دھنده را 

ر از كلمات انتقال كنند و ھم پیام را سریعت جلب مي

براي مثال، تصویر شخصي كھ بھ زور . دھند مي

اي را بھ سمت  شود و یا اسلحھ وارد منزلي مي

اي كھ با جرائم سروكار دارد نشانھ  روي جلد مجلھ

رود بدین معني است كھ رأي دھنده كنجكاو  مي

. شود جزوه را ورق بزند و ببیند در آن چیست مي
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را در حال گفتگو با توان نامزد  درون جزوه مي

پلیس نشان داد و رابطھ دو موضوع را برقرار 

تصاویر كودكان در مدرسھ بھ القاي پیام . كرد

كند و تصاویر كسب و كارھاي   آموزشي كمك مي

تعطیل شده یا گدایان در خیابان مشكالت اقتصادي 

بھ یاد بسپارید كھ این تصاویر . نماید را مجسم مي

پرترة نامزدھا اطالعاتي . دباید تحرك را القاء كن

در ضمن كلیھ تصاویر . در مورد آنان نخواھد داد

تصویر رنگي گران است . باید سیاه و سفید باشد

  .كند و چندان كمكي بھ رساندن پیام نمي

  

  عناوین
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. خوانند ھا، مطالب را مي مردم پس از دیدن عكس

یك یا دو عنوان . كل پیام باید در عناوین ذكر شود

ھر مطلب دیگر در .  درشت كافي استبا حروف

ًمعموال . شود جھت تقویت این عناوین ذكر مي

عناوین فقط حالت اختصاري دارند و انتظار 

رود رأي دھنده بقیھ مطلب را بخواند تا مطالب  مي

برنامة «پس نباید مطالب كلي مثل . را درك كند

را » رأي بده«یا » رأي دھنده عزیز«یا » كار من

  .داددر آن قرار 

  

  (bulleted)نكات مھم 

ھنگام درج یك برنامھ كار، شرح حال یا سایر 

ھاي  اطالعات بھتر است آن را در پاراگراف
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شود كھ  بدین ترتیب روشن مي. جداگانھ قرار دھید

ًمثال پنج دلیل براي حمایت از نامزد یا شش مطلب 

مھم در راستاي بھبود اقتصادي از سوي نامزد 

نكات مھم داراي نشانگر این . بیان شده است

(bullet)تواند عنوان ھم داشتھ باشد ولي در   مي

ن عناوین اصطالحات پرتحرك مانند مبارزه با  آ

  .جرائم یا بھبود اقتصادي درج شود

  

  دقیق باشید

توان بدانھا وفا كرد، مھم  ھایي كھ نمي بھ جز وعده

االمكان در عرضة راه حل مشكالت  است كھ حتي

نامزد ما از قانوني «عبارت . یدمردم دقیق باش

بدین معني » شود... كند كھ موجب حمایت مي
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ًنیست كھ قانونگذار حتما این قانون را تصویب 

  .دارد كند بلكھ فقط موضعي را بیان مي مي
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  ایجاز

 انتخاباتي ھمیشھ كمتر بھ معني  در ادبیات برنامة

خواھید بگوئید را در حداقل  آنچھ مي. بیشتر است

بین یكصد تا سیصد كلمھ مطلب . بگنجانیدكلمات 

بھ یاد بسپارید . باید روي یك برگ كاغذ درج شود

كھ رأي دھندگان تمام متن را نخواھند خواند زیرا 

بھ تالشي بیش از آنچھ براي آنھا نتایج فوري در 

پس اصطالحي مثل . بر دارد نیاز خواھد داشت

توان حذف كرد زیرا  را مي» رأي دھنده عزیز«

دانند كھ حین دریافت برگة  ي دھندگان ميرأ

این، اصطالحات . باشند مطالب مخاطب آن مي

  .باشد كلمات اضافي مي
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  زبان رایج

از زباني استفاده كنید كھ بھ سادگي و وضوح 

تأثیر روي افراد با . موضوع را انتقال دھد

اصطالحات دھان پركن نسبت بھ بیان پیام بھ 

 كنند اھمیت كمي زباني كھ ھمھ بپسندند و درك

 آموزش رأي  در برنامة شما وقت كافي براي. دارد

  .باشد دھندگان نیست و وظیفھ شما ھم چنین نمي

  

  پیام را استمرار دھید

كلیھ مطالب برنامھ بدون توجھ بھ موضوع آن باید 

مھم . بر تم اصلي برنامة انتخاباتي متكي باشد

 این است كھ یك پیام یكسان را بارھا تكرار كنید و

برنامھ ممكن است . ربطي بھ موضوع ندارد
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بخواھد ھمان اصطالحات و شعارھاي كل مطالب 

را تكرار كند تا موضوع را براي مخاطبان جا 

  .بیاندازد

  

  بھ حقیقت پیوستن ھدف: گام ششم

اید، ھدف را تعیین  شما پژوھش خود را انجام داده

اید، پیام را  اید، مخاطب را ھدف قرار داده كرده

دیون نموده و شیوة القاي آن را مشخص ت

اید بھ تعیین اینكھ  در ضمن شروع كرده. اید  كرده

چھ مقدار زمان، پول و افراد در كل این ماجرا 

شود؟ در  این منابع از كجا تأمین مي. شود خرج مي

این گام نھائي، شما بھ نقش نامزد، مدیر برنامھ و 

  .كنید سایر متخصصان برنامھ توجھ مي
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ھاي گردآوري و حفظ داوطلبان  بھ روششما 

 انتخاباتي تھیھ  یك تقویم برنامة. كنید  توجھ مي

. دھید كرده و زمانبندي را مورد بحث قرار مي

سرانجام، یك بودجة برنامھ تھیھ كرده و شیوة 

  .كنید بودجھ رساني را تعیین مي

  

  نقش نامزد

مھمترین شخص در ھر برنامة سیاسي ھمان 

ت نامزد یك منبع ارزشمند براي نامزد است و وق

اگر نامزد یا برنامھ، وقت تلف كند، . برنامھ است

بنابراین مھم است . توان آن را جایگزین نمود نمي

درك كنیم نقش نامزد چیست و بھترین كاربرد 

  .وقت او چگونھ است
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مالقات و ترغیب : این نقش بسیار ساده است

نامزد ترین مبلغ و بودجھ رسان ھمان  مھم. مردم

رأي دھندگان و اعانھ دھندگان احتمالي كھ . است

شنوند  كنند و پیام را مي ًشخصا با نامزد مالقات مي

تر است كھ براي و رأي دھند و بھ برنامھ  محتمل

ًمعموال نامزدھا مایلند در دفتر . كمك مالي كنند

مركزي برنامھ ریزي بنشینند و ھمراه تیم خود 

با حمایت كنندگان راھكاري را تعیین كنند یا 

این نامزدھا وقت خود . محبوب خود مالقات نمایند

  .كنند و محكوم بھ شكست ھستند را تلف مي

در آغاز این جزوه گفتھ شد برنامھ باید طي یك 

جلسھ برنامھ ریزي راھبردي رسمي مشخص 

واضح است كھ نامزد باید عضو این جلسھ . شود
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 دست باشد و اثرات زیادي روي راھكار اصلي در

پس از تصمیم در مورد . تھیھ خواھد داشت

راھكار، باید نامزد كار ادارة برنامھ انتخاباتي را 

ًبھ مدیر برنامھ واگذارد و كامال روي مالقات و 

  .تواند كار كند ترغیب ھر تعداد از مردم كھ مي

  

  نقش مدیر برنامھ

بنابراین، نقش مدیر برنامھ ادارة برنامة انتخاباتي 

این فرد باید مورد اطمینان كامل .  استو تبلیغاتي

ترین  ھر چھ باشد این رویداد مھم. نامزد باشد

واقعة زندگي آنان در طول مدت كوتاه برنامة 

بھ یك معني، نامزد قلب برنامھ . باشد انتخاباتي مي

در ھر برنامة . و مدیر آن، سر یا مغز برنامھ است
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ك خوب باید نقش ھر دو نفر مؤثر باشد ولي ھر ی

  .اي دارند ھاي جداگانھ از آنان نقش

ًمعموال نامزدھا مایلند برنامة خود را خودشان 

كنند  آنان یا یك مدیر برنامھ تعیین نمي. اداره كنند

پندارنددر دست  گزینند كھ مي یا كسي را بر مي

در ھر حال وقت زیادي صرف . آنان مثل موم است

 عھدة كنند تا تصمیماتي اتخاذ كنند كھ باید بر مي

دیگران گذارد و این موضوع آنان را از مطلب 

اصلي یعني مالقات با رأي دھندگان و اعانھ 

  .دارد دھندگان باز مي

مدیر برنامھ باید اطمینان دھد كھ نامزد براي 

مالقات با مردم زمانبندي مناسب دارد و دیگران 

ھاي  باید افراد مسئول مطبوعات، پول، روش
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برنامھ ریزي را طي تماس دیگر و سایر نكات 

  .برنامة انتخاباتي مشخص كنند

  

  متخصصان برنامھ

ھاي انتخاباتي مانند ھر امر دیگر از وجود  برنامھ

ھر چھ كسي مدت بیشتري . برند تجربھ بھره مي

ھاي انتخاباتي قبلي دخالت داشتھ باشد،  در برنامھ

براي انتخابات بعدي آمادگي بیشتري خواھد 

وره، كمك یا تجربھ افراد در استفاده از مشا. داشت

اي كھ در این جزوه ذكر شده  مراحل مختلف برنامھ

  .تواند براي نامزد و برنامة و مثمرثمر باشد مي
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ھاي مندرج در اینجا یك مطلب است و  درك ایده

تجربة آنھا در تب و تاب برنامة انتخابات چیزي 

  .باشد دیگري مي

بدین سبب، احزاب سیاسي در صورت داشتن 

ھاي مجرب و دیگران كھ كار  رست مدیر برنامھفھ

توانند براي  دھند مي مفیدي در برنامھ انجام مي

احزاب باید این . نامزد خود كمك خوبي فراھم كنند

افراد را پرورش داده و فرصت كار در برنامھ را 

ھاي  بھ آنان بدھند بھ شكلي كھ آنان براي برنامھ

اوطلب مراحل طي شده از د. آتي آماده باشند

سختكوش تا دستیار و تا مدیر برنامة ذیصالح 

  .چندان زیاد نیست
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ھاي خاص  ًمعموال افرادي ھستند كھ در جنبھ

سنجش افكار یكي از . برنامھ تخصص دارند

مند شده از تجربھ است و در  ھاي بھره زمینھ

صورت ممكن، برنامھ باید قبل از سنجش افكار 

 را توسط افراد خودي، چنین افراد مجربي

ًدر آمریكا امور سیاسي كامال . استخدام كند

ھا،  تخصصي است و متخصصان تھیھ نامھ

ھاي سیاسي رادیو و تلویزیوني،  آگھي

گردآورندگان فھرست رأي دھندگان و غیره وجود 

توانند وقت زیادي در  كلیھ این افراد مي. دارند

ھر چند ھزینھ بر (برنامھ صرفھ جوئي كنند 

  ).دارد مي
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 كلیة مزایا، بسیاري كسان ھستند كھ خود با وجود

این افراد كھ . دانند و غیره مي» تصویر ساز«را 

اند،  تجربة كمي در یك برنامة انتخاباتي داشتھ

وقت نامزد خود را با صحبت در مورد تحلیل 

. كنند رواني رأي دھند یا تغییر لباس نامزد تلف مي

 این افراد مایل بھ سخت كوشیدن و تالش روزمرة

انتقال پیام ترغیب كننده براي رأي دھندگان نیستند 

و نامزدھاي تنبل كھ بھ دنبال راه حل آسان 

  .خورند گردند فریب آنان را مي مي

  

  ساختار برنامھ

اكنون پیش نویس برنامة انتخاباتي را فراھم 

حاال باید دربارة ساختار و افراد الزم . اید كرده
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نامزد و مدیر شما . براي اجراي برنامھ فكر كنید

براي تكمیل افراد خود بھ چھ كس . برنامھ دارید

دیگري نیاز دارید؟ براي دانستن این امر باید بھ 

برنامة تماس با رأي دھنده فكر كنید و دو مورد را 

نخست اینكھ ساختار برنامھ . بررسي نمائید

ھا مشخص  براساس شرح وظایف آن و مسئولیت

ام مدیریت برنامھ تنھا سمت مورد نیاز مق. شود مي

كند و نیز  است كھ بر كلیھ عملیات نظارت مي

شخصي كھ تلفن را جواب داده و بھ امور روزمرة 

بھ جز این موارد قاعدة خاصي . دفتر شما بپردازد

  .وجود ندارد

ًمثال فرض كنید برنامة تماس با رأي دھنده 

 مورد 4مستلزم گردآوري امضاءھاست و نیز 
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 بار پخش اعالمیھ براي 5كنفرانس مطبوعاتي و 

شما براي انجام .  خانوار را در بر دارد60000

  :این كار باید افراد زیر را منصوب كنید

   مدیر برنامھ1

براي جوابگوئي تلفن و رسیدگي بھ ( مدیر دفتر 2

  )ھا درخواست

یك شغل ( فرد مسئول تھیھ مطالب و چاپ آن 1

تواند با مقام دبیر  نیمھ وقت است كھ مي

  ).اتي تركیب شودمطبوع

ھمان ( نفر مسئول استخدام كاركنان موقت 2

افرادي كھ گردآوري امضاءھا را انجام داده و 

  .ًاحتماال روي انتخابات نظارت دارند
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 نفر كاركنان موقت براي توزیع مطالب بھ شكل 60

  . ورق در دو روز500ھر نفر 

از سوي دیگر، اگر اصل برنامة شما روي ترغیب 

ھ رأي دادن براي نامزد شماست بازنشستگان ب

  :پس ساختار برنامھ فقط چنین حالتي دارد

   نفر مدیر برنامھ مسئول نظارت بر سازمان دھي1

   نفر مدیر دفتر1

 نفر سازمان دھندگان بازنشستگان در نقاط 10

، پخش اوراق  مختلف كھ مسئول گردآوري امضاء

ھا ھستند در ساختار اخیر دبیر  و متینیك و مالقات

طبوعاتي، بودجھ رسان، زمانبندي كننده یا م

فھرست وظایف با . دستیاران خاصي وجود دارد

برنامھ ھماھنگ است و نیازي بھ صرفھ جویي 
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این عملیات با . اضافي جھت استخدام افراد نیست

  .افراد كمي انجام خواھد شد

مسئلھ دوم آن است كھ تعریف وظایف براساس 

شما . م شودشرح وظایف و نھ عنوان شغل انجا

نباید در مورد عناوین شغلي فكر كنید بلكھ وظایف 

در این حالت افراد از . آن شغل را در نظر بگیرید

مسئولیت خود مطلعند و مسئولیت امور تحت نظر 

توانید با  در ضمن مي. را بھ عھده دارند

گرائي وظایف را واگذار كنید بھ نحوي كھ یك  واقع

در . بیكار نماندفرد كار زیاد نكرده و دیگري 

ھا، افرادي بھ نام دستیار یا معاون  بسیاري برنامھ

وجود دارد ولي شرح وظایف روزانھ آنان روشن 

  .نیست
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. در انجام این امور داوطلبان را فراموش نكنید

توانند بھ   بسیاري اعضاي خانواده و دوستان مي

خاطر وفاداري بھ نامزد بھ صورت تمام وقت كار 

بھ عالوه، اگر كار جالب و . م دھندداوطلبانھ انجا

سرگرم كننده باشد افراد زیادي وقت خود را در 

مسافرت ھمراه نامزد، . گذارند اختیار شما مي

پژوھش روي رقبا، كمك بھ برگزاري متینیگ یا 

پر كردن پاكت نامھ در حین یك جشن ھمگي 

اموري ھستند كھ بھ راحتي كمك رایگان را جلب 

تر مانند گردآوري امضاء  امور سخت. كنند مي

مالقات درب بھ درب و پخش اعالمیھ را كاركنان 

مطمئن شوید براي ھر . دھند مزدور انجام مي

  .اید وظیفھ فرد مسئولي را نصب كرده
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  داوطلبان مردمي

اید كھ  ًحتما در طول تھیھ برنامھ متوجھ شده

توان ھمھ چیز را با كمك ھمان چند نفري كھ  نمي

براي . اند انجام داد نامھ كمك رساندهدر ابتدا بھ بر

انجام كلیھ امور ضروري باید كمك زیادي دریافت 

ًكنید و احتماال براي دستمزد افراد پولي نخواھید 

در . یابد در اینجا كمك داوطلبان اھمیت مي. داشت

كند شما  حین تبلیغات شما كھ مردم را قانع مي

ھ شوند ك بھترین نامزد ھستید، افرادي جلب مي

این . حاضرند بیش از رأي دادن، كاري انجام دھند

افراد مایلند در برنامھ بھ شكل داوطلب ھمكاري 

  .شوید كرده و اطمینان دھند شما برنده مي

www.takbook.com



 

 1201 

اول، . شوند مردم بھ علل متعددي داوطلب مي

وفاداران بھ حزب ھستند كھ احساس تعھد نسبت 

برخي مردم بھ خاطر اھمیت دادن . بھ حزب دارند

 یك موضوع و برخي بھ خاطر توافق شما با بھ

نظر آنھا در مورد مسائل یا مخالفت كامل با نامزد 

این داوطلبان . كنند رقیب شما، با شما ھمكاري مي

  .شوید ًمایلند اطمینان یابند شما حتما برنده مي

برخي افراد فقط بھ خاطر عالقمندي یا شركت 

خي كنند و بر دوستانشان در برنامھ ھمكاري مي

مندي خاص  آن را فرصتي شغلي یا نوعي بھره

سرانجام برخي افراد نیز براي . كنند تلقي مي

  .نمایند شناختھ شدن با شما ھمكاري مي
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مانند كھ احساس  داوطلبان موقعي با یك برنامھ مي

اند، بھ آنان ارج گذارده شده،  كنند كار مفیدي كرده

قات دھند، افراد جالبي را مال كار جالي انجام مي

شان  اما اگر حوصلھ. شوند كنند، و سرگرم مي مي

اھمیت بدانند یا كار  سر رود یا كار خود را بي

  .كنند زیادي از آنان كشیده شود برنامھ را ترك مي

وظیفھ نخست شما این است كھ معلوم كنید براي 

اید در ھر  نیل بھ اھداف خاصي كھ تعیین كرده

 و باید حساب زمان بھ چھ تعداد داوطلب نیاز است

  .و كتاب آن را معلوم كنید

 برگھ را در یك صبح 3000ًمثال فرض كنید مایلید 

اگر ھر . شنبھ خاص در یك محلھ پخش كنید

 اعالمیھ را بھ طور 100داوطلب در ساعت 
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 ساعت براي – داوطلب 30متوسط پخش كند بھ 

شما باید كل فعالیت را در سھ . انجام كار نیاز دارید

.  داوطلب نیاز دارید10 كنید، پس بھ ساعت تكمیل

در ضمن باید مطالب تا شنبھ حاضر شود و نقشة 

ھاي واضح براي داوطلبان  محلھ و دستورالعمل

تھیھ شود و باید شخصي را مسئول نظارت بر 

پخش اعالمیھ كنید كھ مطمئن شود این كار انجام 

در ضمن باید وسیلھ حمل آنان تا محلة . شود مي

داوطلبان فقط داوطلب ھستند .  كنیدھدف را فراھم

  .نھ بیشتر

 10براي آنكھ مطمئن شوید در موقع الزم حداقل 

دھند باید بیش از ده نفر  داوطلب كار را انجام مي

شما باید در .  نفر را گرد آورید20 الي 15یعني 
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مورد ھر قسمت از برنامة تماس مردمي این نوع 

 بیشتري محاسبات را انجام دھید و ھر چھ جزئیات

بدین سبب . برید فراھم ككنید بھتر كار را پیش مي

در . است كھ برنامھ ریزي كار حساسي است

ًھاي كم بودجھ و داراي زحمات زیاد معموال  برنامھ

فردي بھ نام ھماھنگ كننده داوطلبان مسئول 

گردآوري و تربیت افراد است تا بداند ھمھ چیز 

  .رود طبق برنامھ پیش مي

. آیند نواحي بسیار متفاوتي ميداوطلبان از 

نخستین داوطلبان از دوستان نامزد و فعاالن حزب 

اند تشكیل  ھاي قبلي كار كرده كھ در برنامھ

ًاحتماال این افراد كافي نیستند و باید . شود مي

باید بھ دنبال . افراد بسیار بیشتري جذب كنید
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ھاي زندگي  افرادي بگردید كھ در سایر جنبھ

ًمثال داوطلبان نھادھاي مدني، . اند داوطلب بوده

ھا،  ھا، نھادھاي مذھبي، اتحادیھ جوامع محلھ

اگر پیام تبلیغاتي شما با موضوع . مدارس و غیره

توانید نھادھاي  یا گروه خاصي سروكار دارد مي

دست اندكار آن موضوع را تشویق بھ حمایت و 

با گفتگوي تشكیالت شما و . ارائھ حمایت كنید

ھاي زیادي براي جذب افراد  ن، فرصترأي دھندگا

  .آید بھ دست مي

ھاي جذب داوطلب را مانند آنچھ در  ھمیشھ كارت

 ذكر شده ھمراه داشتھ باشید براي جذب 6ضمیمھ 

  .نمایند آماده باشید افرادي كھ حمایت خوبي مي
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   بودجھ بندي داوطلبان-10كاربرگ 

 فھرست كل وظایف تماس با مردم را كھ باید -1

ارقام واقعي بھ .  شما انجام شود تھیھ كنیدتوسط

بھ چھ تعداد . كار برید و تا جاي ممكن دقیق باشید

اعالمیھ نیاز است؟ چند تماس تلفني مورد نیاز 

است و چند تلفن دارید؟ چند خانھ را در جھ مدت 

  خواھید بازدید كنید؟ مي

 سپس معلوم كنید براي ھر یك از امور فوق بھ -2

 داوطلب نیاز دارید؟ چھ مقدار از چھ تعداد معقول

دھد  وظایف را ھر داوطلب در ھر ساعت انجام مي

 ساعت براي انجام كل كارھا –و چھ تعداد داوطلب 

  نیاز است؟
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 سرانجام عیین كنید در طول برنامھ انتخاباتي -3

ًمعموال ھمان . بھ چھ تعداد داوطلب نیاز دارید

تلف در توان براي امور مخ داوطلبان قبلي را مي

در سایر موارد، . زمانھاي  مختلف بھ كار گرفت

داوطلبي كھ در تماس تلفني مھارت دارد شاید 

بھ یاد بسپارید كھ . براي نصب عالئم مناسب نباشد

باید دو برابر تعداد الزم را جذب كنید تا یك كار 

  .ًخاص كامال انجام شود

  

  زمانبندي و تقویم انتخاباتي

ھاي خاص كھ   برخي تاریخاز ھمان ابتداي برنامھ،

براي شما حیاتي است مشخص و ذكر و ثبت شده 

. ًمثال روز انتخابات یك تاریخ مھم است. است
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ھایي  ھا و تاریخ ھاي مھم، شامل مھلت سایر تاریخ

كھ قانون مشخص كرده باید گزارشات خاصي را 

كلیھ این تواریخ باید روي . گردد ارائھ دھید مي

در اوایل .  مشخص شوندتقویم اصلي انتخاباتي

كار این تقویم حالت ماھانھ دارد ولي با رسیدن بھ 

نزدیك روز انتخابات یك تقویم ھفتگي یا روزانھ با 

  .یابد جزئیات زیاد ضرورت مي

ھر گونھ رویداد یا میتینگ مھم كھ باید نامزد در 

برنامة . شود آن حضور یابد در این تقویم ذكر مي

ھا  یدگي بھ دعوتشما باید سیستمي براي رس

ھاي تشخیص  این سیستم باید شامل راه. اتخاذ كند

این باشد كھ آیا حضور در آن مجموع ارزش دارد 

و در غیر اینصورت چطور باید دعوت را رد 
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ھاي تماس با  سپس باید كلیھ بقیة فعالیت. نمود

  .رأي دھندگان متنوع را بھ قضیھ بیافزائید

ھایي كھ از  یتدر اینجا، مھم است كھ میان فعال

نامزد ساختھ است و كارھایي كھ از برنامھ 

از آنجا كھ برخي . آید تمایز گذارد داوطلبان بر مي

ھاي تماس مردمي در مدت زیادي انجام  فعالیت

ھا ھمپوشاني دارد، الزم  شود و با سایر فعالیت مي

است یك سیر زماني رویدادھا تھیھ كرد كھ 

ل و افراد دست جزئیات بیشتري در مورد وقت، پو

  .اندركار در امور ارائھ كند

ھاي وسیع، مسئولیت كلیھ این امور بر  در برنامھ

ھاي كوچك  در برنامھ. عھدة فرد زمانبند قرار دارد

در اینجا نیز . دھد این كار را مدیر برنامھ انجام مي
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اي درست نكند  مھم است كھ نامزد تقویم جداگانھ

  .شود چون موجب سردرگمي كارھا مي

  

  تقویم: 11كاربرگ 

یك تقویم اصلي برنامة انتخاباتي درست كنید كھ 

ھاي مھم برنامھ  در آن تواریخ مھم وكلیھ فعالیت

فردي را براي بھ روز نگھداري تقویم . ذكر شود

و توزیع آن براي كلیھ افرادي كھ باید در جریان 

سیستمي براي رسیدگي . امور باشند منصوب كنید

ن حضور یا عدم حضور نامزد ھا و تعیی بھ دعوت

و اینكھ آیا پذیرش دعوت یا مردوي آن اطالع داده 

در ضمن كلیھ اطالعات مھم . شده یا خیر تھیھ كنید

دربارة رویداد، از قبیل فرد تحت تماس با شماره 
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تلفن و، اقداماتي كھ نامزد در رویداد انجام خواھد 

داد، مسیرھاي رویداد یا مسیرھاي منتھي بھ 

  . و غیره را تھیھ كنیدرویداد

شن

  بھ

دوشن

  بھ

سھ 

شن

  بھ

چھارشن

  بھ

y 

پنجشن

  بھ

جمع

  ه

شن

  بھ

              

              

              

              

              

  

  سیر زماني: 12كاربرگ 
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سیر زماني نمونة زیر براي برنامھ ریزي 

این سیر زماني . ھاي تماس مردمي است فعالیت

یك . گیرد ھاي اخیر برنامھ را در نظر مي نقیصھ

سیر زماني مشابھ از ابتدا تا انتھاي برنامة خود 

در این رابطھ قواعد زیر مفید خواھد . تدوین كنید

  :بود

تماس مردمي را از روز .  ریزي  برنامھ-1

در روز . انتخابات انجام داده و بھ عقب برگردید

پایان برنامة انتخاباتي، براي برنده شدن بھ چھ 

تر باید نصب اید؟ چند پوس اموري نیازمند بوده

كنید؟ چند جزوه باید پخش كنید؟ چند درب را شما 

  و حامیان شما باید بكوبید؟
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ھاي تماس مردمي باید قابل   كلیھ فعالیت-2

ھاي مردمي نباید  اھداف تماس. سنجش باشد

باشد زیرا » اي مطلوب ایجاد رابطة رسانھ«شامل 

چند رویداد باید . این ھدف قابل سنجش نیست

 چند بیانیھ مطبوعاتي باید ارسال برگزار شود؟

گردد؟ شما بایدھمھ چیز را بھ دو دلیل كمیت 

  :سنجي كنید

 اھداف قابل سنجش بھ شما در اندازه گیري –آ 

 دسامبر 10اگر در . كند پیشرفت برنامھ كمك مي

 درب را كوبیده باشد آیا كار 5000تیم شما 

 درب 6000مطلوبي شده است یا خیر؟ اگر ھدف 

 درب 60000طلوب است ولي اگر ھدف باشد، م

اگر شما یك ھدف قابل . باشد مطلوب نیست
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سنجش معین نكنید، دركي از موضوع نخواھید 

  .دااشت

 اھداف قابل سنجش بھ شما در فرآیند بودجھ –ب 

توانید ھزینھ یا  شما نمي. كند بندي كمك مي

سودمندي ارسال یا نصب جزوات یا پوستر را 

نید از ھر كدام چند عدد در مقایسھ كنید مگر بدا

  .دست دارید

 در مورد ھر ھدف، فعالیتھا را طوري تنظیم -3

اگر نظر شما . كنید كھ بھ آن ھدف دست یابید

طرح .  پوستر تا اول دسامبر است5000نصب 

پوستر را تا چھ تاریخي باید زیر چاپ ببرید؟ چھ 

 پوستر را 5000موقع باید افراد الزم براي نصب 

  ؟گرد آورید
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 فراموش نكنید براي منابعي كھ جھت رسیدن -4

. بھ ھدف ھر فعالیت نیاز دارید، برنامھ ریزي كنید

با توجھ بھ سیر زماني، در مورد ھر ھفتھ 

مشخص كنید چند نفر و چقدر پول براي 

این منابع از كجا . ھاي آن ھفتھ نیاز دارید فعالیت

  شود؟ تأمین مي

انتخابات  سیر زماني را در چارچوب قانون -5

آیا قانون انتخابات شما تواریخ خاصي . تعیین كنید

ھاي خاص و تكمیل آنھا معین كرده  را براي فعالیت

و اینكھ تا قبل از تمام آنھا شروع سایر اقدامات 

  باشد؟ ممنوع مي
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  ھزینھ  فرد مسئول  فعالیت  تاریخ
پس از 

روز 
  انتخابات

جمع بندي نتایج 
و پرداخت 

  دستمزد كاركنان

دیر برنامھ م
و مدیر مالي 
  تیم انتخاباتي

  

روز 
انتخابات 

 EDیا 

 765ناظران رد 
  گیري جایگاه رأي

ھماھنگ 
كننده 

  داوطلبان

  

ED  دیدار
ریزي شده  برنامھ

  نامزد مطبوعات

    فرد زمانبند

روز 
انتخابات 

منھاي یك 
روز 

(ED-1) 

 1500داوطلبان 
اعالمیة دقیقھ 
آخر را در سھ 
ناحیة نوساني 

  كنند ميپخش 

ھماھنگ 
كننده 

داوطلبان، 
ھماھنگ 

كننده 
اي و  ناحیھ
   داوطلب150

  

2- ED  ھماھنگ مربیان ناظران  
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ھاي  اعالمیھ
دقیقھ آخر را 
میان داوطلبان 

  كنند پخش مي

كننده 
  داوطلبان

2- ED  آخرین ارسال
پستي انجام 

  شود مي

    مدیر برنامھ

6-ED تا 
1-ED 

تلفن زدن بھ 
حامیان شناختھ 

و یادآوري شده 
  كھ باید رأي دھند

ھماھنگ 
كننده 

داوطلبان و 
   داوطلب50

  

6-ED  1500چاپ 
  اعالمیة دقیقھ

  آخر

    مدیر برنامھ

5-ED   مرحلة ماقبل
نھایي ارسال 
پستي انجام 

  شود مي

    مدیر برنامھ

7-ED مزد، سھ نانامزد درب بھ  تا  
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1-ED  درب در آخرین
ناحیھ حضور 

 300یابد و  مي
تماس برقرار 

  كند مي

دستیار و 
  زمانبند

7-ED  آخرین ارسال
  پستي انجام شود

    مدیر برنامھ

10-ED  مرحلة ماقبل
نھایي ارسال 
پستي انجام 

  شود مي

    مدیر برنامھ

14-ED  مطلب آخرین
ارسال پستي 

 عددي 1000
  رود زیر چاپ مي

    مدیر برنامھ

14-ED 
 ED-7تا 

نامزد درب بھ 
درب در ناحیة 
ماقبل آخر 

 یافتھ و حضور

نامزد، 
دستیار و فرد 

  زمانبند
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 تماس 300
  دھد انجام مي

17-ED  مطالب ماقبل
آخرین ارسال 

 1000پستي 
عدد زیر چاپ 

  رود مي

    مدیر برنامھ
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  كامپیوتر

استفاده از كامپیوتر از منابع برنامھ یعني وقت، 

بسیاري از امور . كند پول و افراد صرفھ جوئي مي

ھا، پیگیري و  یل داده مثل تحل–سیاسي اصلي 

توان با   را مي–تماس با مردم و القاي پیام 

توان از  مي. كامپیوتر شخصي انجام داد

ھاي  ھاي صفحھ گسترده براي تحلیل داده برنامھ

ھاي  توان از برنامھ مي. انتخابات قبل استفاده كرد

اي براي تحلیل و حفظ فھرست رأي  پایگاه داده

توانید  مي . فاده نموددھندگان و ثبت حامیان است

ھاي انتشاراتي خود را حفظ و بھ سرعت   برنامھ

براي تحریر مطالب از برنامة واژه . روزآمد كنید

ھاي  برنامھ. پرداز و انتشارات رومیزي بھره برید
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تواند پیام شما را  ھا مي فكس، ایمیل و وب سایت

  .ھا و رھبران افكار عمومي منتقل كند بھ رسانھ

 برنامھ در مورد آنچھ مایلید كسب پس از اینكھ

كنید قطعي شد و نحوة دستیابي بھ اھداف روشن 

توان فھمید چگونھ با استفاده از  شد، بھتر مي

  .توان امور را تسریع كرد كامپیوتر مي

  

ھمكاري با حزب : برنامة انتخاباتي ھماھنگ

  خودتان

بسیاري اقدامات در ھر برنامھ در صورت 

تر  تر و كم ھزینھ ھا سھل مھھماھنگي با سایر برنا

ھا و بدست آوردن  ھماھنگي این تالش. خواھد شد

ھا نقش حزب سیاسي شما در دورة  صرفھ جوئي
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رود براي نیل بھ  از شما انتظار مي. انتخاباتي است

برنامة شما باید . این اھداف با حزب ھمكاري كنید

بھ صراحت درك نماید كھ حزب چھ انتظاري از 

ا چھ توقعي باید از حزب داشتھ شما دارد و شم

كند سازماندھي  ًمعموال فرد تصور مي. باشید

مركزي حزب باید بودجة برنامھ را تأمین كند و 

تماس مردمي بھ حضور رھبر حزب در ناحیھ 

در اكثر موارد پول كافي در سطح . بستگي دارد

ھاي ھمگان وجود  كشور براي تأمین مالي برنامھ

. تواند ھمھ جا حاضر باشد ندارد و رھبر ملي نمي

اي كھ نتواند بودجة خود را  بھ عالوه، برنامھ

تأمین كند و براي تماس با مردم بھ رھبر حزب 

ًمتكي است معموال سازماندھي كافي براي انجام 
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حزب در . ارزد آن ندارد یا بھ اتالف وقت آن نمي

  :تواند بھ كمك بشتابد ھاي ذیل مي زمینھ

  

  پیام و اطالعات

یاسي شما باید یك پیام كلي ارسال كند كھ حزب س

با این . چرا مردم بھتر است بھ نامزد آن رأي دھند

فرض كھ شما با این پیام موافقت كنید و پیام 

 ملي ھماھنگ باشد، حزب  فردي شما با این پیام

حزب . تواند مطالب كلي بھ شما تحویل دھد مي

تواند اطالعاتي دربارة اقدامات  ملي شما مي

ستگذاري در سطح ملي یا اطالعات منفي سیا

گاه احزاب از . دربارة مخالفان و رقبا فراھم كند

كنند نامزدھاي  مسئوالن منتخب درخواست مي
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ھا در لحظات  تازه كار را از نظر مسائل، پرسش

  .اضطراري یاري دھند

  

  طراحي مطالب

توانند بھ شما كمك كنند  ًمعموال احزاب ملي مي

حي كنید كھ با پیام ملي مطالب را طوري طرا

تواند با چاپ كنندگان و   حزب مي. مطابق باشد 

سایر عوامل تولید تماس بگیرد تا مطالب را چاپ 

توانید از  مي. كنند و تخفیفي براي نامزد قائل شوند

مطالب آماده حزب ملي با افزودن نام خود و 

اطالعات محلي و موردي بھ نفع خود بھره 

  .برداري كنید
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  ات كشوري و مليموضوع

تواند پوستر، جزوه و سكوھایي  حزب ملي مي

تھیھ كند و باید بپرسید آیا امكان دارد در آنھا یك 

جاي خالي منظور شود تا برنامة شما روي آن 

گاه . چاپ كرده یا برچسب نام نامزد را الصاق كند

ھاي ملي در یك سمت داراي مطالب است و  جزوه

تا در (باشد  لي ميسمت دیگر براي مطالب شما خا

بھ عالوه، درخواست ). ھزینھ صرفھ جوئي شود

ھایي براي فروش یا   ھا، پوسترھا و تقویم كنید بج

دھند یا داوطلبان بھ  اھداء بھ افرادي كھ اعانھ مي

از قوانین انتخاباتي كھ ھدیھ دادن بھ (شما بدھند 

  ).كند تخلف نكنید رأي دھنده را منع مي
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  مطبوعات

لي باید در مورد رویدادھاي دفتر حزب م

تواند براي جلب  مطبوعاتي ملي كھ برنامة شما مي

. توجھ محلي از آنھا بھره گیرد اطالعاتي بدھد

پاسخ حزب بھ یك بحران ملي در سر وقت 

توان توجھ مطبوعات را بھ  ارزشمند است و مي

  .سطح محلي بحران جلب كرد

  

  دیدارھا

جھ را بھ تواند تو دیدارھاي رھبر حزب ملي مي

تواند تنھا   برنامة شما جلب كند ولي این نمي

ًمعموال احزاب محلي و نامزدان . راھكار شما باشد

محلي از رھبر و حزب ملي توقع دارند بھ جاي 
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این یك عالمت تنبلي است و شاید . آنھا تالش كنند

بھ معني این باشد كھ  تالش كردن ارزش 

  .دستاوردھا را ندارد

ور یابد، باید كارھاي زیادي اگر رھبر ملي حض

باید . براي آماده سازي بازدید وي انجام دھید

اطمینان یابید كھ داراي تعداد زیاد حامیان و 

گزارشگران ھستید كھ سفر را ثبت كنند و آن را 

اطمینان یابید این دیدار، وقت، پول یا . تلف نكنید

اگر سفر مزبور . افراد زیادي را از برنامھ نگیرد

 را از زمانبندي خارج كند یا منابع متعدد برنامھ

فاقد بودجھ را مصرف كند، برنامھ ضایع خواھد 

  .شد
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اگر رھبر ملي نتواند حضور یابد باید جانشین و یا 

. فرد دیگري بیاید تا نامزدي شما را پشتیبان باشد

بسیاري از نامزدھا سرگرم امور برنامة خود 

ند و دھ ھستند اما دیگران چندان اھمیتي نمي

در كلیة . توانند یك سفر كوتاه را انجام دھند مي

رویدادھا با حضور رھبر ملي، نامزدھاي محلي 

باید در جلوي چشم باشند و طي رویداد معرفي 

توان نام و شماره تلفن  در این فرصت مي. شوند

  .حامیان احتمالي را گردآوري كرد

  

  پشتیباني

دتان در رویداد بعدي، از رھبر محلي و نامزد خو

در كنار یكدیگر عكس بردارید تا در مطالب 
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بھ ھمین اندازه، . تبلیغاتي مورد استفاده قرار گیرد

جلب حمایت رھبران حزب در كمك بھ شما اھمیت 

ًمثال اگر یكي از گروھھاي ھدف شامل زنان . دارد

شاغل است بپرسید آیا یك، قانونگذار زن مشھور 

ا دربارة  شمConstituensاي بھ  تواند نامھ مي

  .اھمیت انتخاب نامزد شما بنویسد

  

  ایجاد ھمكاري و دستیابي بھ نھادھاي مدني

توانند نقش مھمي در برنامة  نھادھاي مدني مي

رغم این كھ تحوالت  علي. انتخاباتي شما ایفا كنند

نھادھاي مدني كند است، مشاركت مثبت سیاسي و 

چشم ھاي انتخاباتي بھ  فعالیت آنھا در انواع برنامھ

ھاي مدني در  شما باید فھرستي از گروه. خورد مي
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گر باشند تھیھ كنید  توانند حمایت ناحیة خود كھ مي

ھاي رسمي و ثبت شده فكر نكنید  و فقط بھ گروه

ھاي  ھاي غیررسمي مانند گروه دھي بلكھ سازمان

توان از  ھا را كھ مي كلیسائي، محل كار، و دانشگاه

 آنھا دست یافت در طریق رھبران افكار عموم بھ

با استفاده از ھدفگیري جمعیت . نظر گیرید

اي از گروھھاي حامي بھ  توان ایده شناسي مي

  .دست آورد

بكارگیري نھادھاي مدني باید در مراحل نخست 

برنامھ دنبال شود یعني موقعي كھ نامزد وقت 

تواند تقاضاي  مالقات با رھبران آنھا را دارد و مي

ت بگذارید تا روابط شما باید وق. حمایت كند

تر شود و بدین ترتیب حمایت مدني  مستحكم
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توانند بھ چند  گروھھاي مدني مي. تر گردد مؤثر

  .طریق بھ شما كمك كنند

  

  پشتیباني

فقط گفتن این كھ یك نھاد از نامزد شما حمایت 

. تواند برنامة شما را تقویت كند كند مي مي

ا مطالب توانید از نام نھاد روي پوسترھا ی مي

این حمایت بھ ویژه موقعي مؤثر . استفاده كنید

است كھ سازمان خوب شناختھ شده و مورد 

  .احترام باشد
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  تشویق بھ عضویت

پس از انجام پشتیباني، از گروه بخواھید تا یا 

توسط تلفن و یا با ارسال پستي با اعضاء تماس 

گرفتھ تا حمایت خود را اعالم و حامیان را براي 

لي برنامھ از قبیل گردآوري امضاء، وظایف اص

  .مالقات درب بھ درب و غیره آماده كنند

  

  رویدادھاي مطبوعاتي

توانند انواع  برخي از نھادھاي مدني مي

. ھاي مطبوعاتي را براي برنامھ فراھم كنند فعالیت

توانند یك كنفرانس مطبوعاتي  براي مثال، آنان مي

الم كند و ترتیب دھند كھ حمایت خود را از شما اع

اگر فرد یا گروھي . بر علیھ رقبا موضع بگیرد
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خارج از برنامة شما یك پیام منفي دربارة رقبا 

نھادھاي مدني . اعالم كند اثر آن بیشتر است

ھاي مطبوعاتي انتشار دھند كھ  توانند بیانیھ مي

حمایت آنان را دربارة موضوعات مورد عالقھ 

  .اعالم داردشود  آنھا كھ در طول برنامھ مطرح مي

  

  پژوھش

تواند در زمینھ تخصص خود  یك نھاد مدني مي

اطالعاتي فراھم كند و بھ پژوھش اثرات قوانین 

توانند  بھ عالوه آنان مي. روي جامعھ بپردازد

مقاالت اعالم مواضع را تھیھ كرده، نكات قابل 

بحث را براي نامزد فراھم كنند و یا حتي بھ آماده 

مسائلي كھ مورد عالقھ كردن سخنراني در مورد 
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توانند با  نھادھاي مدني مي. آنان است كمك كنند

شناسائي مواردي كھ رقبا علیھ موارد مورد عالقة 

آنان حرفي زده یا رأي داده شده است بھ پژوھش 

  .در مورد رقبا كمك كنند

  

  رویدادھاي عموم

ھرگاه یك گروه اجتماعي رویدادي را برگزار 

تا یك ورقة گردآوري كند از آنان بخواھید  مي

امضاء براي مردمي كھ مایل بھ پشتیباني از 

برنامة شما ھستند فراھم كنند و حتي یك گروه 

تواند مراسمي از طرف شما برگزار  اجتماعي مي

اگر برنامة شما در حال برگزاري میتینگ، . كند

بودجھ رساني یا كنفرانس مطبوعاتي است، از 

www.takbook.com



 

 1235 

داد را مشخص گروه بخواھید عضویت آنھا در روی

  .كند

  

  دسترسي

توانند شما را بھ سایر  رھبران گروھھاي مدني مي

از . ھا و رھبران افكار عمومي معرفي كنند گروه

ھاي آنان كمك گرفتھ و سایر گروھھا را جھت  رابط

  .حمایت یا پشیباني از برنامة خود ترغیب كنید

  

  قواعد ھمكاري با نھادھاي مدني

با نھادھاي مدني قابل قواعد زیر در ھمكاري شما 

  :رؤیت است
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 از آنان بخواھید حمایت قطعي و قابل سنجش -1

یكھزار امضاي قطعي . از برنامة شما انجام دھند

ھاي كلي براي حمایت  بھتر از تعداد كثیري وعده

  .است

ً تأئید كنید كھ گروه مدني واقعا بھ سخنان و -2

نباید چون وعدة . كند قول خویش عمل مي

 50000كصد ھزار امضاء در عمل بھ گردآوري ی

امضاء تبدیل شود، مانع از ثبت نام شما در 

  .انتخابات شود

ھاي مدني یك رابطة   رابطة شما با گروه-3

اگر شما بھ حامیان خود كمك نكنید، . دوسویھ است

بار دیگر كھ بھ یاري آنان نیاز دارید آنھا بھ شما 

تار با یك قاعدة مناسب براي رف. كمك نخواھند كرد
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كمتر وعده دھید و : ھاي مدني این است سازمان

  .بیشتر عمل كنید

  

ھاي مدني و  ھمكاري با سازمان: 13كاربرگ 

  حزب خودتان

ھاي مدني تھیھ كنید كھ   فھرستي از كلیھ گروه-1

نام فرد تحت تماس در . توانند حامي شما باشند مي

ھر نھاد را با شمارة تلفن و ھر اطالعات دیگري 

 ایجاد تماس با گروه ضروري است را ثبت كھ در

  .كنید

 فھرست افراد تماس با رأي دھندگان و سایر -2

ھاي برنامھ را تھیھ كنید و تصمیم بگیرید  فعالیت

توانند بھ  ھا و حزب شما چگونھ مي این سازمان
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برنامة شما یاري دھند؟ بھ یاد بسپارید كھ ایجاد 

ز شركاي ھر یك ا. اي دوجانبھ است ھمكاري رابطھ

شما در قبال كمك بھ شما چھ انتظاري از شما 

  دارند؟

  

  )1پول (بودجھ بندي برنامھ 

اي در بر  ھر یك از اقدامات در برنامة شما ھزینھ

باید تخمین بزنید ھر یك از كارھایي كھ باید . دارد

انجام دھید، مستلزم تھیھ یك مقدار پول است و 

بودجھ . باید بودجة كلي برنامھ را برآورد كنید

برنامھ نباید یك فھرست دلبخواه باشد بلكھ با 

. گرایي و توجھ بھ نیازھاي برنامھ تنظیم شود واقع

 كتبي تنھا ابزار پیگیري مخارج است  تعیین بودجة
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و اھدافي براي بودجھ رسانان تدوین نموده و 

نامزد و برنامھ را از مصارف فاقد دوراندیشي 

  .دارد برحذر مي

ویم خود را بازبیني كنید تا معلوم سیر زماني و تق

با . شود در كدام نقاط برنامھ بھ پول نیاز است

توان از قبل  تعیین بودجھ ماھیانھ یا ھفتگي مي

بنابراین از مشكل . مقدار پول الزم را برآورد كرد

ھاي جریان نقدینگي پرھیز شده و  دیرینة دشواري

كنند چقدر پول در چھ  بودجھ رسانان درك مي

  .اي مورد نیاز است لحظھ

داشتن برنامة بودجھ بندي زیاد، متوسط و كم در 

مواردي كھ بودجھ رساني بخوبي انجام نشود 

توان با برنامھ ریزي و  مي. كارآمد خواھد بود
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صرفھ جوئي و اولویت بندي مخارج بھ 

. ھایي مانند تماس با مردم رسیدگي كرد اولویت

جھ خود را ھاي انتخاباتي باید بیشتر بود برنامھ

ھاي اداري،  ھزینھ. ھاي مردمي كنند صرف تماس

ھاي اداري، كاركنان، تلفن و غیره  شامل ماشین

ھزینھ تماس . بودجھ باشد% 20باید كمتر از 

مردمي، شامل امور تلویزیوني، مطالب چاپي و 

تا % 70كاركنان مراجعة درب بھ درب باید 

پژوھش، شامل . منابع مالي را صرف كند% 80

بودجھ را صرف % 10ش افكار باید كمتر از سنج

  .نماید
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  تھیھ بودجھ: 14كاربرگ 

ھاي تماس مردمي و سایر   كلیھ فعالیت-1

عملكردھاي برنامھ را بازنگري كرده و معلوم 

كنید ھزینة تخمیني ھر یك در سھمیة آن از كل 

  بودجھ چقدر است؟

 تقویم را بازبیني كنید و معلوم كنید چھ وقتي -2

ھا  راي ایجاد جریان نقدینگي بودجھ پرداختباید ب

كلیھ این تواریخ را بھ تقویم اصلي . را انجام دھید

  .منتقل نمائید

  

  )2پول (بودجھ بندي برنامھ 

بودجھ بندي و بودجھ رساني شامل فرآیند منظم 

گردآوري نامھاي حامیان احتمالي و سپس 
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دھد  شناسائي این است كھ آن حامي چقدر پول مي

ین فرد در برنامھ براي تماس با آن حامي و بھتر

ھر بودجة انتخاباتي باید با یك برنامة . كیست

بودجھ رساني ھمراه باشد تا معلوم گردد چقدر 

  .بودجھ و در چھ موقع باید فراھم گردد

نامزد برنامھ باید اعانھ دھندگان ھدف را مانند 

در مورد اعانھ . رأي دھندگان ھدف معین كنند

نخست، . نكتھ را بھ خاطر بسپاریددھندگان دو 

توانند یكبار در  برخالف رأي دھندگاني كھ فقط مي

و در نتیجھ (این انتخابات بھ نامزد شما رأي دھند 

توانند  ، حامیان مي)با سایر رأي دھندگان برابرند

دوم اینكھ رأي . مقادیر مختلفي پول اھداء كنند

ن دھندگان باید ساكن یك محلھ باشند ولي حامیا
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پس اگر تعداد اعانات . توانند در ھر جا باشند مي

توان در  بھ نسبت تعداد آراء كمتر است ولي مي

  .ھر كجا بھ دنبال این حامیان گشت

درست ھمانطور كھ در مورد گردآوري داوطلبان 

شود، علل مختلفي ھست كھ چرا ممكن  اقدام مي

  .است مردم اعاناتي بدھند

ان، باید مقدار ھاي حامی براي ھر یك از گروه

متفاوتي وقت و تالش را صرف كنید تا پشتیباني 

  .آنان جلب شود

گروه نخست، خانواده، دوستان و ھمكاران 

این افراد بھ علت شناختن نامزد . اي است حرفھ

  .حاضرند كمك كنند
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ًگروه دوم افرادي ھستندكھ مستقیما از گزینش 

ا در برند و رابطة مالي با او دارند ی نامزد بھره مي

انتخابات از نظر مالي ذینفع ھستند و یا تصور 

كنند قدرت شخصي آنان از طریق گزینش نامزد  مي

  .بیشتر خواھد شد

گروه سوم مردمي ھستند كھ دیدگاه عقیدتي افراد 

این افراد در ھمان سازمان بندي . را قبول دارند

نامزد قرار دارند و یا در نھادھاي مرتبط با آن 

  .باشند مي

چھارم كساني ھستند كھ با رقبا مخالفند و گروه 

این . خورد مایلند ببینند كھ رقیب شما شكست مي

افراد ممكن است با نامزد شما موافقت نكنند ولي 

اي براي ثابت كردن  برنامة شما را وسیلھ
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كفایتي رقیب در یك موضوع خاص  نامناسبي و بي

خواھند مانع پیروزي  دانند و مي یا علل دیگر مي

  .شونداو 

كنند  این كھ چرا مردم بھ برنامة تبلیغاتي كمك نمي

بیشتر بدین سبب است كھ از آنھا درخواست نشده 

داند كھ فالني  كند مي گاه نامزد تصور مي. است

پول نخواھد داد یا امكانش را ندارد و لذا از او 

پس بدون درخواست، پولي . كند درخواستي نمي

ر مورد ھر اعانھ شما باید د. ھم حاصل نخواھد شد

دھنده احتمالي معلوم كنید بھترین راه درخواست 

آیا آن فرد طي یك مالقات كھ . پول از وي چیست

ھمراه با حضور نامزد یا عوامل برنامھ باشد پلي 

خواھد داد؟ آیا آنان عالقھ بھ حضور در چنین 
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جلساتي را دارند؟ آیا باید مطالب كلي را براي آنان 

ارسال كرد و سپس با تلفن آن شرح داد و با پست 

  را پیگیري نمود یا باید با نامزد مالقات كنند؟

در بسیاري از موارد، بھترین فرد درخواست 

باید كھ نامزد بداند . كنندة پول ھمان نامزد است

بلكھ از حامیان . نیست» گدایي«وي در حال 

» سرمایھ گذاري«درخواست دارد در این برنامھ 

 این ھمھ پول و تالش را صرف اگر نامزد كھ. كنند

اندیشد كھ ارزشش را دارد، چرا  كند چنین مي مي

  حامیان نباید اینطور بیاندیشند؟

البتھ دشوارترین بخش بودجھ رساني، سؤال 

فرد درخواست كننده باید . كردن و درخواست است

با ھمكاري یكي از اعضاي گروه تمرین كند و 

www.takbook.com



 

 1247 

ھا را براي  ھطرف مقابل باید انواع عذرھا و بھان

با تمرین بدین . عدم پرداخت پول عنوان نماید

  .یابد شیوه بودجھ رسان آمادگي بیشتري مي

ھاي بودجھ رساني خود باید بھ یاد  طي فعالیت

  :بسپارید كھ اصول زیر را رعایت كنید

 اگر حامي از موضوع خاص یا حزب شما -1

حمایت نكند، باید بحث را روي موضوعات مورد 

  .فین محدود كنیدعالقھ طر

بھتر است .  مقدار پول مشخصي را عنوان كنید-2

مبلغ را كمي دست باال بگیرید بھ شكلي كھ طرف 

خود را از نظر شما شخص پولدار و متمولي 

بیانگارد تا اینكھ مبلغ اندكي را ذكر كنید و 

  .سرانجام از آن كمتر را تحویل بگیرید
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و كي  بپرسید پول كجا و چھ وقت آماده است -3

آوري  جمع. باید فردي را براي تحویل آن بفرستید

زیرا مایل نیستید . تر است پول از ھمھ كار مھم

افراد پس از وعده دادن، دو ماه بعد از زیر آن 

ھر چھ زودتر دستتان بھ پول برسد . طفره بروند

  .بھتر است

این .  ھرگز سپاسگذاري را فراموش نكنید-4

ن از این است كھ ترین اطمینا بھترین و ارزان

حامي بداند پولي كھ داده ارزش داشتھ است و بھ 

  .شود كوچكي مبلغ اھمیت داده نمي

ھایي كھ  ھا در بسیاري از برنامھ رویدادھا یا جشن

ھا برگزار  با حضور رھبران ملي یا شخصیت

اگر رویداد سرگرم كننده و . شود، مفید ھستند مي
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. شوند يجالب باشد، مردم بھ پول دادن تشویق م

اگر با دفتر ملي حزب از قبل قرار بگذارید كھ 

ھاي ملي شده، با برنامة تقسیم  مبالغ صرف تالش

شود، از  شود یا ھمگي صرف برنامة شما مي مي

  .كنید ھاي سخت بعدي احتراز مي درگیري

ھاي درخواست پول، بھترین راه اطالع  نامھ

در این . رساني در مورد نامزد بھ حامیان است

ًھاي درخواست پول را صریحا مطرح نكنید  ھنام

اي  زیرا نھ گفتن و دور انداختن نامھ كار ساده

ولي اگر فردي این درخواست را مطرح كند، . است

نھ گفتن او و بیرون انداختن وي كار دشواري 

پس باید در نامھ بنویسید كھ فردي از سوي . است

برنامھ با تماس تلفني نتیجھ را جویا شده یا 
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بدین ترتیب . واست مالقات خواھد كرددرخ

توانید مبلغ مشخصي را درخواست كنید و بھ  مي

ھر یك از مسائل مطرح شده فرد حامي پاسخ 

این عملیات باید چند روز پس از ارسال . دھید

  .نامة اول انجام شود و نامة دیگري ارسال نكنید

ھاي  حالت استثناء آن است كھ اگر شما نامھ

براي حامیان كم بودجھ ارسال درخواست پول را 

كنید دیگر این عملیات لزومي ندارد و در ضمن  مي

نباید نگران باشید كھ مطبوعات افشاء كنند شما 

در پایان . بھ وجوه اندك شھروندان متكي ھستید

برنامة انتخاباتي «: جزوه یا نامھ ھمیشھ ذكر كنید

ما بھ اعانات اندك و داوطلبان از میان شما 

اگر مایل بھ كمك ھستید با . اتكاء داردشھروندان 
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، تماس بگیرید یا بھ دفتر ما 123-4567شماره 

انتظار تعداد » . مراجعھ كنیدpeaceدر خیابان 

صدھا پاسخ را نداشتھ باشید ولي چند مورد كمك 

ھرگز فرصت گردآوري پول . دریافت خواھید كرد

  .را از دست ندھید

  

  انيتدوین برنامة بودجھ رس: 15كاربرگ 

 در شروع، نامزد باید فھرست كلیھ اعضاي -1

خانواده، دوستان و ھمكاران را ذكر كند در ضمن 

ًنام ھر كسي كھ از انتخاب نامزد مستقمیا بھره 

سپس میزان پول مورد انتظار . برد ذكر شود مي

. كھ باید درخواست شودكنار ھر نام نوشتھ شود
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مقدار نام ھر فرد درون این فھرست اولیھ باید با 

  .پولي مجاور نام و مشخص شود

 سپس فھرست نام افرادي را كھ در -2

ھایي كھ معرف مخاطبان ھدف شما ھستند  سازمان

این موارد شامل نھادھاي محلي، . ذكر كنید

. باشد ھاي تجاري و غیره مي ھا، سازمان اتحادیھ

ھا و افرادي كھ  در ضمن باید فھرست سازمان

در . تند را ذكر كنیدمایل بھ شكست رقیب شما ھس

این فھرست مشخص كنید چھ كساني بھتر است از 

طرف برنامة شما بھ آن افراد مراجعھ كنند و ھر 

  .فرد چقدر باید اھداء نماید

ھا، معلوم كنید براي   در مورد كلیھ این فھرست-3

دستیابي بھ پول اھداء كنندگان باید چھ كاري انجام 
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شماره تلفن بدست توانید فھرست ھا را با  مي. داد

ًآورده، اعضاي گروه خاصي را قبال بھ شما كمك 

اند در نظر بگیرید و یا موارد مشابھ را دنبال  كرده

  .كنید

   معلوم كنید بھترین راه كسب اعانات از اھداء-4

این كار توسط تماس ! كنندگان ھدف چیست

حضوري نامزد، تماس از سوي اعضاي سازمان، 

 سوي برنامة شما یا تماس تلفني یا نامھ از

  .شود حضور در رویداد انجام مي

  

  برنامة مستمر انتخاباتي

. در طول برنامھ باید وظایف متعددي را انجام دھید

تعدادي از این وظایف بایست تا زمان شروع 
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بسیاري از وظایف، مانند . برنامھ بھ تعویق افتد

ھاي ترغیب رأي دھنده، در  كلیھ انواع روش

دیكي روز انتخابات انجام شود صورتي كھ در نز

ھر چند، اگر اغواي رأي . مؤثرتر خواھد بود

ًدھندگان و سایر وظایف كامال قبل از آغاز برنامھ 

برخي از . تر خواھد شد انجام شود، بقیھ كار ساده

توان  وظایف مانند تحلیل انتخابات پیشین را مي

  .ھا قبل از شروع برنامھ انجام داد سال

 شده، نامزدھاي احتمالي و مسئوالن انتخاب

احزاب سیاسي در صورتي كھ برنامة شما را 

فعالیتي مستمر و دائمي ببینند، از آن بھره 

در واقع برنامة . برداري زیادي خواھند كرد

انتخاباتي بعدي از روز پس از انتخابات جاري 
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گذاشتن كارھا براي روزھاي . شروع خواھد شد

 كرده و احتمال دورة انتخاباتي، كارھا را دشوار

  .كند كاھش كیفیت امور را بیشتر مي

در ادامھ یك فھرست جزئي وظایف برنامة شما كھ 

باید تكمیل شود و پیشنھاداتي در مورد اینكھ 

  توان یك مورد را قبل از شروع واقعي برنامة  مي

  .گردد انتخاباتي آغاز كرد یا خیر ارائھ مي

وظیفھ 

برنامة 

  انتخاباتي

  كنیم؟چھ موقع آغاز 

پژوھش 

قوانین 

  انتخابات

حزب و نامزد بایست از مفاد 

قوانین جاري در اوایل برنامھ مطلع 

بوده و خود را در جریان تغییرات 
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  .قرار دھند

ھدفگیري 

  ھا ناحیھ

ھاي تحت  احزاب سیاسي باید ناحیھ

ًتمركز خود را كامال قبل از شروع 

برنامھ معین كنند و ھدفگیري خود 

امور انتخابات را حین پیشرفت 

  .ارزیابي نمایند

پژوھش 

  اي ناحیھ

احزاب سیاسي و نامزدھاي 

ًاحتمالي باید كامال قبل از شروع 

برنامھ بھ گردآوري اطالعات در 

  .مورد نواحي انتخاباتي بپردازند

پژوھش رأي 

  دھندگان

احزاب سیاسي و نامزدھاي سیاسي 

احتمالي باید در اسرع وقت بھ 

مورد گردآوري اطالعات در 
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ھاي رأي دھندگان پرداختھ و  سلیقھ

ھا را  در طول برنامھ دگرگوني

  .بررسي كنند

پژوھش 

انتخابات 

  قبلي

ًپس از پایان انتخابات قبلي یا كامال 

  .قبل از شروع برنامة جاري

پژوھش 

انتخابات 

  جاري

برنامھ باید وضعیت سیاسي جاري 

را بھ محض آشكار شدن بررسي 

رنامھ تحت كرده و آن را در طول ب

  .نظر گیرد

  

  

احزاب سیاسي باید گردآوري و   گزینش نامزد
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ًپژوھش نامزدھاي احتمالي را كامال 

  .قبل از شروع برنامھ انجام دھند

ثبت نام 

  نامزد

ًمعموال یك مھلت قانوني براي ثبت 

  .شود نام اعالم مي

ایجاد یك 

كمیتھ 

  انتخاباتي

پس از تصمیم یك نامزد براي 

د گروھي افراد كھ شروع كار، بای

امور برنامھ را تقبل كنند انتخاب 

  .شوند

پژوھش 

  نامزدھا

برنامھ باید تحقیق تفصیلي در 

ھاي نامزد بھ  مورد كلیھ جنبھ

محض قبول شروع كار توسط 

  .نامزد بھ عمل آورد

بھ محض شناسائي رقیب انجام پژوھش 
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نامزدھاي 

  رقیب

  .شود

عین كند برنامھ باید در اسرع وقت م  تعیین ھدف

چھ تعداد رأي براي برنده شدن الزم 

دارد و ھر گونھ تغییر این عدد را 

  .در طول برنامھ بررسي كند

ھدفگیري 

  رأي دھندگان

ًحزب سیاسي باید معلوم كند كامال 

قبل از شروع برنامھ، رأي دھندگان 

. اساس بھ برنامھ چھ كساني ھستند

برنامھ باید در اسرع وقت مخاطبان 

ص كند و آنھا را در ھدف را مشخ

  .طول برنامھ تحت نظر گیرد

احزاب سیاسي باید یك پیام اصلي تدوین پیام 
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داشتھ باشند كھ دائم القاء كنند و   برنامھ

. اثرات آن را تحت نظر گیرند

نامزدھا و برنامھ باید در اسرع 

  .وقت یك پیام تدوین كنند

تدوین برنامة 

تماس 

  مردمي

ن پیام پس از تكمیل پژوھش و تدوی

باید تصمیم بگیرید چگونھ پیام را 

  .القاء كنید

تھیھ سیر 

  زماني برنامھ

باید در اسرع وقت یك سیر زماني 

براي برنامھ تعیین شود و با 

پیشرفت برنامھ بھ آن جزئیاتي 

  .بیافزائید

تحریر برنامة 

  كتبي

 انتخاباتي باید در اسرع وقت  برنامة

  تحریر شود
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تدوین بودجة 

  برنامھ

پس از اینكھ برنامھ دانست چھ 

اقداماتي باید انجام شود باید بودجة 

الزم از نظر وقت، پول و افراد 

براي نیل بھ آن اھداف مشخص 

  .شود

بودجھ 

  رساني

پس از تصمیم قطعي نامزد بھ 

. شروع كار، باید پول الزم اخذ شود

ًاین كار احتماال در طول برنامھ 

  .ادامھ دارد

نظارت بر 

جریان 

ًبرنامھ باید دائما شیوة خرج پول را 

  .تحت نظر بگیرد
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  دینگينق

استخدام 

  افراد برنامھ

نامزد باید بھ محض ایجاد نیاز، 

افراد الزم براي برنامھ استخدام 

  .كند

افتتاح یك 

  دفتر مركزي

برنامھ باید بر حسب لزوم یك دفتر 

  .مركزي ایجاد كند

تدوین راھبرد 

  مطبوعاتي

ید بخشي از راھبرد مطبوعاتي با

برنامة تماس مردمي باشد و 

  .االمكان با جزئیات تدوین شود حتي

تحریر متن 

  ھا سخنراني

متن سخنراني باید بر حسب لزوم 

  .تحریر شود

ایجاد 

  ھمكاري

ًاحزاب سیاسي باید كامال قبل از 

شروع برنامھ با نھادھاي مدني 
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برنامھ باید در اسرع . ھمكاري كنند

اده و با وقت تماس را انجام د

نھادھاي مدني شروع بھ ھمكاري 

  .كند

جلب 

  پشتیباني

ًجدول بندي پشتیباني معموال 

براساس توان سازماني است كھ 

با این . دھد حمایت را انجام مي

حال، باید برنامھ از این جدول 

زماني مطلع باشد و آنچھ را كھ 

الزم است براي كسب اعانات انجام 

  .دھد

جدول زماني 

  نامزد

 بندي باید بر حسب نیاز جدول

برنامھ باید سیستمي . انجام شود
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ھا و حفظ  براي پاسخ بھ دعوت

جدول زماني در اسرع وقت ایجاد 

  .كند

ھمیاري با 

  نامزد

ھمیاري با نامزد باید بر حسب 

در اكثر موارد، . لزوم انجام شود

نامزد باید ھمیشھ داراي ھمراه 

  .باشد

  

  

كار با تحویل 

دھندگان 

(Vendors) 

پس از درج كتبي برنامة انتخاباتي 

باید برنامھ كار خود را با تحویل 

دھندگان جھت نیل بھ اھداف 

  .شروع كند
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گردآوري 

  داوطلبان

گردآوري داوطلبان باید در اوایل 

كار انجام شود و در طول برنامھ 

احزاب سیاسي باید یك . ادامھ یابد

اي از داوطلبان قبلي و  پایگاه داده

  .بق تھیھ كنندفعاالن سا

تھیھ مطالب 

  برنامھ

پس از تعیین پیام و روش تماس 

مردمي، باید مطالب برنامھ تھیھ 

  .شود

اجراي طرح 

  تماس مردمي

پس از تصمیم درباره روش تماس 

مردمي، برنامھ باید كلیھ تالش 

خود را در اجراي برنامھ صرف 

ًدر ضمن كامال پیش از برنامھ . كند

ندگان تماس توان با رأي دھ نیز مي
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  .گرفت

پاسخ بھ 

ھاي   درخواست

  رأي دھندگان

پاسخ بھ درخواست رأي دھندگان 

باید از سوي حزب و نیز برنامھ 

  .استمرار داشتھ باشد
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  نتیجھ گیري

. این جزوه راھنما اطالعات فراواني در بر دارد

حتي اگر اول آن را خوانده، سپس آن را گام بھ 

 انتخاباتي خود را  گام دنبال كنید و سپس برنامة

. ماند تحریر كنید باز ھم نكاتي از نظر دور مي

توان تمامي آنچھ را كھ در برنامھ روي  نمي

دھد پیشگویي كرد و حتي اگر مقدار زیادي  مي

تجارب سیاسي ھم داشتھ باشید باز ھم نكات 

 با تداوم برنامھ و –ماند  اي باقي مي غیرمترقبھ

ن جزوه را ھمراه ھاي متعدد باید ای بروز پرسش

  .با برنامة انتخاباتي خود دوباره مرور كنید

  :ھا در این میان عبارتند از مھمترین ایده
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 شما باید از دیدگاه كلي بھ برنامھ نگاه كنید و -1

سپس آن را بھ اجزائي تفكیك كنید كھ اجراي آنھا 

  .ساده باشد

 براي برنده شدن   باید یك راھكار واقع گرایانھ-2

نید و سپس آن را طي یك برنامة انتخاباتي تدوین ك

  .ًگرایانھ كتبا تحریر كنید واقع

 سرانجام باید برنامة خود را درست دنبال كنید -3

ھاي مردمي و ترغیب آنھا را  و كار دشوار تماس

  .پي گیرید

با ادامھ این مراحل، كارآیي برنامة شما از نظر 

امة پول، وقت و افراد بسیار بھتر خواھد شد و برن

شما در تشویق رأي دھندگان بھ رأي دادن بھ نفع 

دنبال نمودن این مراحل . شما موفق خواھد بود
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شما را بھ مسیر پیروزي و سر منزل مقصود 

  .خواھد رساند
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  1ضمیمھ 

  اصطالحات انتخاباتي

 ورقة رأي بھ كار رفتھ توسط   برگة رأي غیابي

یك رأي دھنده كھ بھ علت ناتواني یا 

گیري  حیھ در روز رأيدوري از نا

قادر بھ رأي دادن پاي صندوق 

ًمعموال آن را بھ نشاني وي . نیست

پست كرده و باید قبل از روز 

گیري جواب را بھ ھیأت انتخابات  رأي

  .بھ برگة رأي مراجعھ كنید. بازگرداند

 نوعي تماس مردمي است كھ در آن،   ھا  آگھي

ھاي   انتخاباتي بھ رسانھ برنامة

دھد تا پیام خود را  ل ميھمگاني پو
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بھ پیام، رسانھ ھمگاني و . القاء كند

  .رسانھ پولي مراجعھ كنید

ھاي فرعي كھ  اي داراي ناحیھ ناحیھ  ناحیھ كالن

در آن بیشتر از یك نامزد در یك 

یك شھردار . شود ناحیھ برگزیده مي

كند در حالي   كالن عمل مي در ناحیة

كھ اعضاي شوراي شھر در نواحي 

اي  بھ چند برنده. كنند يعمل م

  .مراجعھ كنید

این اصطالح، احساس رأي دھنده در   ھا  منش

دارد كھ  رابطھ با انتخابات را بیان مي

یا راضي است و یا ناراضي، یا 
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احساس خوب دارد و یا احساس بد 

  .دارد و غیره

 سند رسمي است كھ رأي دھنده   برگة رأي

رود و در  براي دادن رأي بكار مي

  .دارد انتخاب خود را اعالم مينتیجھ 

محل ذكر نام نامزدان  این محلي 

است كھ در برگة رأي نام نامزدان 

اگر تعداد زیادي نام . شود ذكر مي

روي برگھ باشد یا بھ ھر شكل 

ًمطالب طوالني در آن باشد، معموال 

رأي دھندگان تمام مطالب را 

خوانند و در نتیجھ نامزدي كھ  نمي
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خت بھتري خواھد باالتر ذكر شود ب

  .داشت

یك سنجش افكار سیاسي كھ   سنجش افكار پایھ

براي كسب اطالعات ممكن دربارة 

رود و  رأي دھندگان بھ كار مي

ًمعموال در اوایل برنامھ و قبل از 

. شود فعالیت زیاد سیاسي انجام مي

بھ سنجش افكار سیاسي و نظرسنجي 

  .پیگیري مراجعھ كنید

زد داراي حمایت  در نواحي كھ نام  كشش كور

 رأي 10 عدد از 6ً مثال –كافي است 

 بھ نفع برنامھ است –كند  را كسب مي

االمكان ھر تعداد بیشتر رأي  كھ حتي
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ھا بكشاند  دھنده را بھ پاي صندوق

بدون اینكھ نیاز بھ شناسائي افراد 

اگر ھمگان در سطح . داشتھ باشد

ناحیھ تشویق بھ رأي دادن شوند، آن 

ور بھ سمت را نوعي كشش ك

 و GOTVبھ . نامند ھا مي صندوق

  .كشش مراجعھ شود

ً معموال یك ھیأت غیر   ھیأت نظارت بر انتخابات 

پارتیزاني یا چند پارتیزان است كھ 

براي نظارت انتخابات تدوین شده و 

. كند براي عادالنھ بودن آن فعالیت مي

  .بھ كمیسیون انتخابات مراجعھ كنید
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ي تشریح فرد،  این اصطالح برا  گلوگاه

مكان یا موقعیتي است كھ موجب 

شود جریان اطالعات یا سایر  مي

  .ھا آرام شده یا متوقف گردد فعالیت

ً بودجھ معموال بھ میزان پول مورد   بودجھ

انتظار كھ باید روي جوانب مختلف 

در . كند برنامھ صرف شود اشاره مي

ضمن باید معلوم كنید چھ تعداد افراد 

وظیفھ را انجام دھد الزم است كھ ھر 

. كشد و ھر وظیفھ چقدر طول مي

توانید وقت و افراد  بدین ترتیب مي

  .خود را ھم بودجھ بندي كنید
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 انتخاباتي است كھ در زمان   انتخابات فرعي

گیرد و  تعیین شده معمول انجام نمي

براي پر كردن یك پست و مقام فاقد 

ًمعموال در . شود متصدي انجام مي

 یا ویژه تعداد رأي انتخابات فرعي

بھ انتخابات . دھنده بسیار كم است

  .ویژه مراجعھ كنید

 تقویمي است كھ براي جدول   تقویم انتخاباتي

بندي زماني رویدادھا و تماس با 

این . شود مردم در برنامھ ایجاد مي

ن با  یك تقویم اصلي است كھ در آ

قاطعیت امور انجام شدني برنامھ 

طلبي روي اگر م. (شود گنجانده مي
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تقویم ذكر نشده بدین معني است كھ 

ًمعموال یك نسخة ). انجام خواھد شد

بزرگ و عموم و با جزئیات كم براي 

  .شود اطالع مردم بھ دیوار الصاق مي

ًمعموال گروھي است درون   كمیتھ انتخاباتي

برنامھ كھ از مشاوران اصلي نامزد 

ھا را  گیري شود و تصمیم تشكیل مي

 بھ تیم انتخاباتي .دھد انجام مي

  .مراجعھ كنید

 است كھ   مطالب چاپي برنامھ  مطالب انتخاباتي

براي مطلع كردن رأي دھندگان 

احتمالي در مورد نامزد و ترغیب 

www.takbook.com



 

 1278 

آنان بھ رأي دادن براي وي تھیھ 

  .شود مي

 فردي است كھ مسئول نظارت بر   مدیر برنامھ

پیشبرد راھكارھا و ادارة امور 

 نامزد .روزمرة برنامھ است

  .تواند خود مدیر برنامھ باشد نمي

اي براي   ھیچ راه ساده  ھاي انتخاباتي روش

برنده شدن و جلب اعتماد رأي 

فقط با كار . دھندگان وجود ندارد

ھاي مندرج در این  سخت و روش

  .توان كار را پیش برد جزوه مي

 یك سند كتبي است كھ   برنامھ انتخاباتي

ام و ھاي مھم، ھدفگیري، پی پژوھش
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راھكار برنامھ انتخاباتي را یكپارچھ 

این برنامھ را باید در اوایل . كند مي

كار پیش نویس كرد و یك طرح گام 

بھ گام براي رسیدن بھ روز انتخابات 

  .تھیھ نمود

 كساني ھستند كھ در   متخصصان برنامھ

ھاي انتخاباتي قبلي تجربھ  برنامھ

ًدارند و معموال براي كار در برنامة 

این افراد درك . گیرند حقوق ميشما 

كنند چھ كارھاي دشواري براي  مي

جلب رأي دھندگان و برنده شدن الزم 

در این رابطھ ھیچ میان بري . است

  .وجود ندارد
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 تنھا منابع موجود در دسترس   منابع برنامھ 

سیاستمداران پول، وقت و افراد 

توان بھ این  ھمھ چیز را مي. است

مھم است كھ . ھا تفكیك كرد زمینھ

ھاي كوچك یا بزرگ با  تمامي برنامھ

كارآمدترین روش از این منابع بھره 

  .گیرند

ًمعموال ھمان گروه تصمیم گیرنده   تیم برنامھ 

. شامل مشاوران اصلي نامزد است

در برخي موارد تیم برنامھ شامل 

كمیتھ برنامھ بھ عالوة تشكیالت آن 

  .بھ كمیتھ برنامھ مراجعھ كنید. است
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 فردي است كھ براي تصدي مقام   زدنام

نقش نامزد . كند مربوطھ تالش مي

 كنندگان  مالقات با مردم و اھداء

اعانات احتمالي بھ برنامھ و ترغیب 

. آنان براي حمایت از خود است

تواند ھمان مدیر برنامھ  نامزد نمي

باشد و مسئول پیشبرد راھكار و 

  .امور روزمرة برنامھ باشد

ھش نامزد تمام اطالعات پژو  پژوھش نامزد

خوب باید در مورد نامزد را در طي 

این بخشي از . گیرد برنامھ در بر مي

پژوھش كلي است كھ باید در بدو 
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بھ پژوھش . برنامھ انجام شود

  .مراجعھ كنید

ھا  حضور درب بھ درب در خانھ  حضور در محل 

ھا و دیدار رأي دھندگان و  و آپارتمان

تشویق آنان القاي پیام برنامھ براي 

بھ درب بھ درب . و شناسائي حامیان

  .مراجعھ كنید

پیام برنامھ باید كوتاه، حقیقي و   خصوصیات پیام 

معتبر باشد، براي رأي دھنده ترغیب 

باشد، تباین با رقیب را  كننده مھم مي

نشان دھد، حرف دل مردم را بزند، 

  .ھدفگیري شود و بارھا تكرار گردد
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ھا یا  خانھ   از قھوهتعدادبرنامھ قھوه خانھ

ھاي  رویدادھاي كوچك در خانھ

حامیان است كھ در طول برنامھ 

این كار بھ وقت و . شود برگزار مي

ًتالش نیاز دارد و معموال بھ یك فرد 

تمام وقت براي انجام آن نیازمنداست 

  .بھ قھوه خانھ مراجعھ كنید. 

رویدادي است كھ در خانھ داوطلبان   قھوه خانھ

گردد و در آن   برگزار ميیا حامیان

. كنند دوستان آنھا با نامزد مالقات مي

آنان امكان مالقات رودررو با نامزد 

را یافتھ كھ بھترین و ترغیب 

ترین روش تماس مردمي  كننده

www.takbook.com



 

 1284 

توان براي  قھوه خانھ را م. باشد مي

بودجھ رساني كوچك نیز بھ كار 

بھ برنامة قھوه خانھ مراجعھ . گرفت

  .كنید

یك گروه جمعیت شناسي است   اھنگگروه ھم

كھ داراي عالئق مشترك با سایر 

. باشد ھاي جمعیت شناسي مي گروه

توانند در بھبود  ًمثال معلمان مي

ھا، ھم عقیده با مادران  آموزش

پس مادران و معلمان . باشند

  .باشند ھاي ھماھنگ مي گروه

این ایده است كھ نامزد و حزب   برنامة مستمر

تخابات بعدي در ھمواره براي ان
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تالشند و براي رساندن پیام خویش 

منتظر شروع دوران انتخابات 

  .مانند نمي

Constitvency   بخشي از جمعیت است كھ

نمایندگي آن را یك رھبر منتخب یا 

  .نھاد بر عھده دارد

بھ معني كاربرد پیام برنامھ در   تباین

نمودار كردن تباین میان نامزدھا 

. دیگر استحین مقایسة آنان با یك

مھم است كھ بھ رأي دھندگان یك حق 

بھ اعتبار و . انتخاب واضح داده شود

  .پیام مراجعھ كنید
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پولي است كھ بدون قید و شرط بھ   اعانات

  .شود برنامة انتخاباتي اھداء مي

ھر تالشي است كھ   رویداد برنامھ ریزي شده

برنامھ انتخاباتي براي گردآوري 

ًمعموال . گروھي از مردم انجام دھد

افراد حاضر در یك رویداد از حامیان 

توان از رویداد  آن ھستند ولي مي

پوشش مطبوعاتي ایجاد كرد و روي 

از این رویداد . سایرین ھم اثر نھاد

براي بودجھ رساني و تحرك دادن بھ 

بھ . شود رأي دھندگان ھم استفاده مي

  .رویدادھاي مطبوعاتي نگاه كنید
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ي رأي دھندگان نگرش مثبت یا منف  اعتبار

ھا با  برنامھ. بھ نامزد حزب را گویند

توانند پیام خود را   ایجاد تباین مي

براي افزایش اعتبار نامزد بھ كار 

برند، یا براي كاھش اعتبار رقیب 

بھ تباین و . استفاده كنند و یا ھر دو

  .پیام نگاه كنید

ھاي  مقایسھ یا ارجاع پاسخ  مقیاس متقاطع

ر یك متنوع بھ یك پرسش د

ھا  نظرسنجي سیاسي با سایر پاسخ

ھا و یا با اطالعات  بھ سایر پرسش

اطالعات . جمعیت شناسي را گویند

واقعي یك نظرسنجي سیاسي بھ كمك 
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بھ . شود مقیاس متقاطع كسب مي

  .نظرسنجي سیاسي مراجعھ كنید

ھاي تفكیكي جمعیت شناسي  گروه  مجموعھ متقاطع

كھ عضو حداقل دو مجموعة دیگر 

  .دباشن

ھدفگیري جمعیت شناسي  گروه بندي جمعیت رأي 

دھنده براساس سن، جنس، درآمد، 

سطح تحصیالت، پیشینھ نژادي، 

مذھب یا ھر گروه بندي كوچك قابل 

. تشخیص در جمعیت رأي دھنده

فرض این است كھ رأي دھندگاني كھ 

با یك گروه خاص جمعیتي مطابقت 

  .دھند دارند بھ شكل یكسان رأي مي
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یا تماس مردمي شامل ھر روش   تقیم باتماس مس

ارتباط و انتقال پیام برنامھ رأي 

  دھندگان احتمالي

بھ شكل حضوري است نھ اینكھ از   رأي دھنده

  .ھا استفاده شود رسانھ

ارسال نامھ و درخواست پول از   بودجھ رساني با

رأي دھنده براي سازمان، حزب یا 

  .نامزد سیاسي

  پست

ھ در آن انتخابات ناحیھ جغرافیایي ك  ناحیھ

شود و پس از انتخابات،  برگزار مي

  .برنده نمایند آنجا است
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شامل كلیھ اطالعاتي است كھ   پژوھش ناحیھ

این . برنامة شما از ناحیھ دارد

قسمتي از پژوھش كلي است كھ باید 

بھ . در ابتداي برنامھ انجام شود

  .پژوھش مراجعھ كنید

ر آن نوعي تماس مردمي است كھ د  درب بھ درب

نامزد بھ ھر خانھ یا آپارتمان رفتھ و 

ًمستقیما با رأي دھندگان حرف 

ھرگاه این كار توسط نامزد . زند  مي

صورت گیرد، یكي از تشویق 

ترین روش جلب رأي است ھر  كننده

  .برد چند كار زیادي مي
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تر در  ًمعموال مقامات كم اھمیت  انتھاي برگھ رأي

ً معموال. گیرد انتھاي برگي قرار مي

این موارد بھ علت افت یا خستگي 

رأي دھنده آراء كمتري دریافت 

بھ مبارزات كم طرفدار، افت . كند مي

رأي دھنده و خستگي رأي دھنده 

  .مراجعھ كنید

ھر گونھ پوشش خبري   رسانة جلب شده

 انتخاباتي را گویند  مطبوعاتي برنامة

و جلب شدگي آن برخالف رسانة 

مھ باید پولي بدان سبب است كھ برنا

وقت و پول فراواني صرف كند تا 

  .پوشش خوبي را جلب كند
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ًمعموال یك ھیأت   كمیسیون انتخاباتي

غیرپارتیزان است كھ براي نظارت 

بر انتخابات و تضمین انجام عادالنھ 

بھ ھیأت نظارت . شود آن تدوین مي

  .انتخاباتي مراجعھ كنید

روزي است كھ رأي دھندگان   روز انتخابات

ق رفتھ و رأي خود را پاي صندو

  .دھند براي انتخاب رھبران خود مي

اي كھ براي  بھ تعداد رأي دھنده  ھدف انتخابات

. شود برنده شدن الزم است گفتھ مي

فرض این است كھ ھدف كلي برنامھ 

انتخابات، برنده شدن در یك مقام 

این ھمیشھ صادق . خاص است
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برنامھ نامزدھا بھ دنبال یك . نیست

تا یك ایده خاص را مقام ھستند 

ترویج دھند یا سوابق رقیب در مورد 

  .یك موضوع خاص را افشاء كنند

قواعد و مقررات انتخاباتي     ھرگونھ مقرراتي 

كھ كمیسیون انتخابات وضع كند و 

  .روي انتخابات بھ نحوي مؤثر باشد

ھا یا  این اصطالح بھ ایده  فناوري انتخاباتي

 ھاي متقاعد كردن رأي دھنده كلك

براي رأي دادن بھ نامزد باز 

در این جزوه كلكي نھفتھ . گردد مي

ھاي مطرح شده  نیست و روش

پیچیده نیستند، فقط بھ كار زیاد 
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ھاي  بھ روش. روزمره نیاز دارند

  .برنامھ انتخاباتي مراجعھ كنید

بخشي از جمعیت است كھ قادرند در   الكتورات

بھ . این انتخابات جاري رأي بدھند

  .ان مراجعھ كنیدرأي دھندگ

سازمان رادیو و تلویزیون   ھاي الكترونیك رسانھ

یا تصویر / است كھ از كالم و

ھاي چاپي  متحركت برخالف رسانھ

كھ از كالم كتبي یا تصویر چاپي 

بھ . شود كنند تشكیل مي استفاده مي

رسانھ چاپي و رسانھ ھمگاني 

  .مراجعھ كنید

www.takbook.com



 

 1295 

فردي است كھ داراي ملیت   رأي دھنده قومي

خاصي است یا بھ مذھب و زبان 

این افراد . خاصي وابستھ است

ھاي تفكیكي جمعیتي جاي  درگروه

  .گیرند مي

پشتیباني عبارت از حمایت اعالم   پشتیباني

شده یا كتبي نامزد از سوي رھبران 

ھاي افكار عموم است كھ  یا سازمان

روي اعضاي خود و دیگر افراد 

. براي رأي دادن بھ نامزد نفوذ دارند

بھ رھبران افكار عمومي مراجعھ 

  .كنید
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یك مقام منتخب است كھ ناظر بر   مقام اجرائي

ادارة امور دولتي است مانند 

شھردار، فرماندار یا ریاست 

بھ مقام قانونگذاري . جمھوري

  .مراجعھ كنید

 تعداد رأي دھندگاني   رأي دھندگان مورد انتظار

است كھ معتقدید بھ پاي صندوق 

 انتخابات خاص و رفتھ و در این

  .كنند مبارزات خاص شركت مي

فرد درون تشكیالت شما كھ مسئول   مدیر محلي

سازماندھي تماس مستقیم یا مردم 

  .توسط نامزد داوطلبان است
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آخرین روز و ساعتي است كھ   مھلت نام نویسي

تواند براي یك مقام  در آن نامزد مي

  .خاص نام نویسي كند

جتماعي است كھ یك روش پژوھش ا  گروه اتفاقي

در آن گروه اندكي از مردم 

آوري شده و تحت پرسش قرار  جمع

ھدف آن  است كھ . گیرند مي

ھاي  ھاي كیفي در مورد منش برداشت

ھا بھ انواع پیام و  اجتماعي و واكنش

بھ سنجش . اطالعات را بررسي كنند

  .افكار سیاسي مراجعھ كنید

یك روش تماس مردمي   برنامة دوست دوستان

 كھ داوطلب با پست یا تلفن با است
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دوستان خود تماس گرفتھ و آنان را 

  .كند بھ رأي دادن ترغیب مي

رویدادي است كھ با ھدف ایجاد   بودجھ رسان

. شود درآمد براي برنامھ برگزار مي

تواند شخصي باشد  بودجھ رسان مي

كھ وجوه را بھ ھر شكل براي برنامھ 

  .كند تھیھ مي

جاد درآمد توسط ھر روش ای  بودجھ رساني

  .برنامھ را گویند

گروه بندي جمعیت رأي   ھدفگیري جغرافیائي

دھنده براساس محل سكونت و تعیین 

الگوھاي درون جمعیت رأي دھنده 

فرض . براساس جغرافیاي محلي
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شود كھ رأي دھندگان در یك  مي

منطقھ خاص سكونت دارند و در 

اند  گذشتھ بھ شكل خاصي رأي داده

ان حالت را دارند و در آینده ھم ھم

تفاوت زیادي در وضع آنھا دیده 

  .شود نمي

ًھا باید دائما یك پیام  یعني كلیھ برنامھ  قاعدة طالیي

ترغیب كننده را براي مردم در 

  .راستاي رأي دادن تكرار كنند

GOTV   و اصطالحي » رأي را اخذ كن«یعني

است كھ بھ رأي دھنده یادآور 

ھ شود بھ پاي صندوق رفتھ و ب مي

ًمعموال برنامھ . نامزد شما رأي دھد
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باید میزان تالش زیادي را درست 

قبل از روز انتخابات انجام دھد تا 

اطمینان دھد حامیان شما خواھند آمد 

بھ كشش و . و رأي خواھند داد

  .كشش كور مراجعھ كنید

یك برنامة انتخاباتي براي   مبارزات پرطرفدار

تصاحب یك مقام خاص است كھ رأي 

گان بھ آن عالقمندند و دھند

. خواھند خبر آن را بشنوند  مي

ًمبارزات پرطرفدار معموال بیشترین 

بھ مبارزات كم . كند آراء را جلب مي

  .طرفدار مراجعھ كنید
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پرسشي است كھ در یك سنجش   پرسش مسابقھ

اگر : شود افكار سیاسي مطرح مي

  انتخابات امروز

دھید  برگزار شود بھ نامزد آ رأي مي  اسب دواني

اي  یا بھ نامزد ب؟ این اطالعات فایده

ندارد چون علتي براي انتخاب فرد 

تنھا باري كھ این . كند ذكر نمي

یابد در پاي  پرسش اھمیت مي

ھاي رأي در روز انتخابات  صندوق

  .بھ سنجش افكار مراجعھ كنید. است

افراد زیادي با تجربة اندك انتخاباتي   تصویر ساز

 تحریك ھستند كھ نامزدھا را

نمایند قبول كنند انتخابات كار  مي
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ھاي خاصي  اي است و كلك پیچیده

براي فریب دادن رأي دھندگان وجود 

آنان در مورد تحلیل رواني . دارد

رأي دھنده و نحوة لباس پوشیدن 

نامزد، بھ جاي كار سخت تماس با 

رأي دھندگان و ترغیب آنان با یك 

نامزدھاي . پیام روشن تأكید دارند

بل كھ بھ دنبال یك راه حل آسان تن

ًھستند معموال گول سخنان آنان را 

خورده و وقت و پول زیادي در این 

بھ متخصصان . كنند راه صرف مي

  .برنامھ مراجعھ كنید
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نامزدي است كھ براي مقامي كھ ھم   متصدي

  .كند اكنون داراست مبارزه مي

ھاي تماس  روش  برنامة انتخاباتي اینترنتي

مپیوتر و شبكھ ارتباطي مردمي با كا

ًمعموال این كار شامل ایجاد . را گویند

این راه ارزان . صفحات وب است

است و اطالعاتي زیادي براي 

عالقمندان بھ نامزد و برنامھ ارائھ 

دھد ولي یك روش مؤثر تماس  مي

مردمي نیست زیرا بھ سمت رأي 

رود بلكھ آنان باید بھ  دھنده نمي

  .سمت آن بیایند
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شامل یك راه حل یا قسمتي از راه   موضوع 

بحران اقتصادي . حل یك مسئلھ است

. یك مشكل است نھ یك موضوع

ھا براي جلي سرمایھ  ت كاھش مالیا

گذاري یا پرداخت حقوق بازنشستگي 

  .باشند انواع موضوعات مي

اصطالحي است براي تشریح   كابینھ آشپزخانھ

مشاوران اصلي نامزد كھ حالت 

جلب توجھ غیررسمي دارند و 

  .كنند نمي

عالئم بزرگ و تابلوھاي داراي نام   عالئم چمن

نامزد مورد نظر وي است كھ 

توان در محوطھ چمن و مجاور  مي
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عالئم چمن براي . راھھا نصب كرد

افزودن شناخت نام نامزد و یادآوري 

بھ دیده . رأي دادن بھ مردم مناسبند

  .شدن مراجعھ كنید

ھ مردم براي خصوصیاتي است ك  كیفیات رھبري

  .طلبند رھبري در نمایندگان خود مي

مقامي است در یك شوراي   مقام قانونگذاري

منتخب، كنگره یا سایر نھادھا كھ با 

بھ مقاوم . امور قانوني سروكار دارد

  .اجرائي مراجعھ كنید

یك روش تماس مردمي است كھ   پخش اعالمیھ

داوطلبان بھ درب منازل رفتھ و 

سطح ناحیھ مطالب برنامھ را در 
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آنان درب نزده و با . كنند پخش مي

این یك روش . زنند مردم حرف نمي

كمتر ترغیب كننده نسبت بھ روش 

درب بھ درب است ولي خیلي سریع 

بھ مطالب برنامھ درب . شود انجام مي

  .بھ درب مراجعھ كنید

یك روش تماس مردمي كھ   پخش دستي اعالمیھ

در آن اعالمیھ داوطلبان در یك جمع 

ًشود و مثال بھ  ردمي پخش ميم

كارگران درب كارخانھ، مسافران 

مترو یا خریداران بازار داده 

بھ مطالب برنامھ مراجعھ . شود مي

  .كنید
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یك برنامھ انتخاباتي جھت   مبارزات كم طرفدار

یك مقام كھ مورد عالقھ مردم نیست 

بھ . تفاوتند ًو احتماال نسبت بھ آن بي

ي برگھ مبارزات پرطرفدار و انتھا

  .رأي مرجعھ كنید

یك روش تماس مردمي كھ در آن   پست 

مطالب برنامھ با پست ارسال 

براساس پرونده رأي . شود مي

دھندگان یا فھرست پستي در اختیار 

توان براساس  شما، این مطالب را مي

محل جغرافیایي یا جمعیت نگاري 

بھ مطالب . رأي دھنده ھدفگیري كرد
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دگان برنامھ و پرونده رأي دھن

  .مراجعھ كنید

یك رأي + از آراء % 50شامل   اكثریت

این حالت در مقابل حالت . باشد مي

كثرت آراء یا تعداد بیشتر آراء قرار 

  .بھ كثرت مراجعھ كنید. دارد

تعداد آراء الزم براي تضمین این   حاشیھ پیروزي

بھ . برد كھ نامزد انتخابات را مي

  .ھدفگیري مراجعھ كنید

ھر گونھ مطبوعات مستقل كھ    رسانھ ھمگاني

  .داراي مخاطبان زیاد باشند را گویند

ناحیھ جغرافیایي در دسترس رسانھ   بازار رسانھ

ًمعموال . ھمگاني در یك ناحیھ خاص
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روزنامھ درون یك شھر و حومة آن 

شود و یك ایستگاه  پخش مي

تلویزیوني فقط بھ یك ناحیھ خاص 

  .دسترسي دارد

ًیقي كھ دائما یك مقدار اطالعات حق  پیام

شود  توسط نامزد و برنامھ القاء مي

تا علل اقناع رأي دھندگان بھ رأي 

  .دادن براي نامزد را فراھم آورد

تمریني است كھ در آن برنامھ   كادر پیام

كند چھ مطالبي باید در  مشخص مي

مورد خودمان بگوئیم، یا دربارة 

یا آنھا دربارة ما . دیگران بگوئیم

ھا دربارة خود ابراز گویند و یا آن مي

www.takbook.com



 

 1310 

ًاین یك تصویر نسبتا جامع . كنند  مي

از ھمة عوامل است كھ در طول 

شود و یك تباین  انتخابات مطرح مي

  .آورد واضح با رقبا پدید مي

یكي از سھ منبع در ھر مبارزة   پول

سیاسي است و بقیھ شامل وقت و 

مھم است معلوم كنیم . باشد افراد مي

قدر ھزینھ ھر فعالیت در برنامھ چ

. ریزي نمائیم دارد و براي آن برنامھ

بھ منابع برنامھ و بودجھ مراجعھ 

  .كنید

تواند اشتباه پیش  ھر چھ مي  قانون مورفي

  .رود، اشتباه پیش خواھد رفت
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شامل شناختن نام نامزد توسط رأي   شناسائي نام

ًمعموال مردم مطالب . دھندگان است

 دانند و در كمي دربارة فرد نامزد مي

شناسند  ھایي كھ مي نتیجھ براي اسم

مھم است نامزدھا . دھند رأي مي

كاري كنند كھ مردم نام آنان را با پیام 

مربوطھ تداعي كنند زیرا فقط نام 

  .شود است كھ روي برگھ ثبت مي

موردي است كھ در آن مطلبي بھ   غیرپارتیزان

كلیھ احزاب سیاسي ربط دارد یا بھ 

انتخابات یك . ھیچ حزبي ربطي ندارد

غیرپارتیزان حالتي است كھ در آن 

نامزد بھ احزاب خاصي وابستھ 
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نیست و نام حزب روي برگھ ثبت 

سازمان غیرپارتیزان یا با . شود نمي

ھیچ حزبي وابستگي ندارد یا با چند 

كند و از انتساب بھ  حزب ھمكاري مي

  .كند یك حزب پرھیز مي

رھبران افكار عموم   راھبران افكار عمومي

رادي از جامعھ ھستند كھ روي اف

این اشخاص . دیگران نفوذ دارند

رھبران نھادھاي مدني، سایر 

ھا یا  رھبران سیاسي، اعضاي رسانھ

ًمعموال مھم . افراد خوشنام ھستند

است كھ پشتیباني این افراد در اوایل 
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بھ پشتیباني . برنامھ كسب شود

  .مراجعھ كنید

 بدن شامل كلیھ اطالعات خوب و  پژوھش رقبا

. برنامة شما دربارة رقباي جدي است

این بخشي از پژوھش كلي است كھ 

بھ . باید در ابتداي برنامھ انجام شود

  .پژوھش مراجعھ كنید

ھایي است كھ با پرداخت  شامل آگھي  رسانھ پولي

پول در رسانھ ھمگاني مانند 

تلویزیون، رادیو یا روزنامھ درج 

  .شود مي

Plarn card لیغاتي یك قطعھ مطلب تب

استاندارد براي توصیف نامزد و 
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این . ارائھ دلیل رأي دادن بھ و است

مطلب باید یك خالصة روشن از پیام 

بھ . برنامھ را در برداشتھ باشد

  .مطالب برنامھ و پیام مراجعھ كنید

ھر چیز كھ بھ یك حزب سیاسي   پارتیزان

ھرگاه یك انتخابات . مربوط شود

ست كھ پارتیزاني باشد، بدان معني ا

وابستگي بھ حزب مھم است و روي 

بھ غیر . شود برگھ رأي درج مي

  .پارتیزان مراجعھ كنید

این یك روش رأي دادن ا ست كھ   فھرست حزبي

در آن رأي دھندگان بھ یك حزب رأي 

داده و حزب نامزدھاي الزم را 
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براساس درصد آراء اخذ شده انتخاب 

  .كند مي

ي براساس اطالعات انتخابات قبل  عملكرد قبلي

تعداد آراء و درصد آراء نامزدھاي 

اگر . باشد ھر حزب یا عقیده مي

نامزدھاي مشابھي وجود دارد یا 

انتخابات چندگانھ است، درصدھاي 

توان معدل گیري كرد  مختلف را مي

  .تا عملكرد كلي روشن شود

یكي از سھ منبع ھر برنامة مبارزاتي   افراد

است كھ دو منفع دیگر وقت و پول 

مھم است معلوم شود چھ . باشد مي

تعداد افراد الزم است تا ھر فعالیت را 
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انجام داده و براي آن برنامھ ریزي 

  .بھ منابع برنامھ مراجعھ كنید. كنند

درصد رأي دھندگان در محلھ یا   قابلیت ترغیب

ناحیھ است كھ ھمواره یكسان رأي 

بھ دیگر سخن، رأي . دھند نمي

انند براي تو دھندگان در یك ناحیھ مي

نامزد رأي دھند و براي نامزد داراي 

عقیده مشابھ از حزب مشابھ در 

ھمان انتخابات یا انتخابات متوالي 

این رأي دھندگان . رأي ندھند

نامشخص، قابل ترغیب ھستند و 

درصد رأي دھندگان قابل ترغیب در 
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ناحیھ روي نوع برنامة تماس 

  .مردمي در آن ناحیھ مؤثر است

رأي دھندگاني ھستند كھ بھ   قابلرأي دھندگان 

. دھند شكل پیوستھ و یكسان رأي نمي

  بــراي یـــك 

نامزد رأي داده و براي نامزد دیگر   ترغیب

با عقیده مشابھ یا حزب مشابھ در 

ھمان انتخابات یا انتخابات متوالي 

رود كھ این  تصور نمي. دھند رأي نمي

رأي دھندگان با یك حزب یا عقیده 

توانند یك  ستند و ميخاص ھمسو نی

  .طي پیام واضح ترغیب شوند
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محلي داراي چندین تلفن كھ داوطلبان   بانك تلفني

توانند در آن محل براي تماس  مي

  .تلفني با مردم گرد آیند

یك روش تماس مردمي است كھ در   تماس تلفني

آن داوطلبان با تلفن با مردم تماس 

توان براي  این روش را مي. گیرند مي

رأي دھندگان، شناسائي ترغیب 

حمایت كنندگان و اخذ آراء با تشویق 

  .در حوالي روز انتخابات بھ كار برد

ًیك برنامة معموال كتبي است كھ   سكو

حزب یا نامزد در صورت انتخاب 

این پیام . شدن بھ آن خواھد پرداخت
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بھ برنامة كار مراجعھ . برنامھ نیست

  .كنید

بیشترین آراء اخذ شده در یك   كثرت

این حالت با اكثریت . انتخابات است

 رأي متفاوت 1% + 50آراء 

  .بھ  اكثریت مراجعھ كنید. باشد مي

محیطي كھ در آن برنامھ برگزار   دورنماي سیاسي

شود بھ ویژه در رابطھ با انواع  مي

ارادي كھ در صحنھ سیاسي حضور 

  .دارند

افراد دست اندركاري سیاست در   بازیگران سیاسي

ي كھ بھ نحوي روي ناحیھ و كسان

  .برنامة شما تأثیر دارند
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 جامعھ شناسي  پژوھش  نظرسنجي سیاسي

علمي و كمیتي كھ براساس رأي 

دھندگان با گزینش تصادفي توسط 

شود تا نظرات رأي  برنامھ انجام مي

دھندگان بررسي شود و اطالعات 

  .برنامھ ریزي راھبري فراھم شود

ي محلي كھ رأي دھندگان برا  محل اخذ رأي

  .كنند دادن رأي بھ آن مراجعھ مي

عالئم بزرگي است كھ حاوي نام   پوستر

نامزد و مقام مورد نظر است و روي 

پوستر . شود پنجره یا تیرك نصب مي

براي افزایش شناختن نام نامزد و 
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یادآوري رأي دادن بھ مردم مناسب 

  .بھ دیده شدن مراجعھ كنید. است

حیھ از كوچكترین قسمت یك نا  محلھ یا محالت

. باشد لحاظ رأي گیري انتخاباتي مي

ًمعموال ھر محلھ یك جایگاه رأي 

  .گیري دارد

ھاي  فرد مسئول سازماندھي فعالیت  رئیس محلھ

حزب، برنامة تماس مردمي و 

گیري در یك محلة  عملیات روز رأي

گاه این افراد داوطلبند و . خاص است

بھ محلھ . باشد گاھي منتخب مي

  .مراجعھ كنید
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توان از یك  ھر اطالعاتي كھ مي  عات محلھاطال

محلھ خاص بدست آورد، مانند 

فھرست رأي دھندگان، تعداد رأي 

دھند در انتخابات قبل و بازدھي 

  .انتخابات قبلي

ھر رویداد یا گروه   رویداد از پیش تعیین شده 

بندي وسیع رأي دھندگان كھ خارج 

از برنامھ انتخاباتي برگزار شود و 

ن برنامھ بھ مالقات در آن مسئوال

این كار با جشن، . رأي دھنده بروند

راھپیمائي، سخنراني و غیره انجام 

شود و خارج از كنترل برنامھ  مي
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رویدادھاي برنامھ ریزي شده . است

  .را ببینید

ھر كسي كھ در سازمان   مطبوعات گزارشگر

رسانھ ھمگاني كار كند و در مورد 

ب برنامة انتخاباتي اظھارنظر یا مطل

این حالت بدین ترتیب . ارائھ دھد

وي پوشش مطبوعاتي . شود بیان مي

  .خوبي دریافت كرد

یك مقدار اطالعات تدوین شده   نامة مطبوعاتي

توسط برناھھ است كھ بھ مطبوعات 

شود تا اطالعات بیشتري  داده مي

دربارة نامزد و برنامھ انتخاباتي 

ًنامة مطبوعاتي معموال . داشتھ باشند
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 حال نامزد، عكس او، شامل شرح

رونوشت بیانیھ مطبوعاتي در مورد 

نامزدي و یا سخنراني او و مواضع 

او، رونوشت پوشش خوب 

مطبوعاتي در مورد او و رونوشت 

  .مطالب برنامھ است

فردي درون برنامھ ریزي   دبیر مطبوعاتي

انتخاباتي شماست كھ مسئول 

ھاي ھمگاني  رسیدگي بھ رسانھ

مگاني و بھ رسانھ ھ. باشد مي

  .مطبوعات مراجعھ كنید

روزنامھ یا مجلھ مستقل یا ھر قسمت   رسانھ چاپي

از رسانھ ھمگاني است كھ از كلمات 

www.takbook.com



 

 1325 

یا تصاویر / كند و  چاپي استفاده مي

و برخالف رسانھ . برد را بھ كار مي

الكترونیكي است كھ در آن از سخن 

. شود یا تصویر متحرك استفاده مي

سانھ بھ رسانھ الكترونیك و ر

  .ھمگاني مراجعھ كنید

برنامة داراي راھبرد و برنامھ ریزي   برنامة فعال

كتبي براي اجراي راھكارھا را 

برنامھ انتخاباتي دستور كار . گویند

داند باید  انتخابات را معین كرده و مي

بھ . چھ انتظاري از رقبا داشتھ باشد

  .برنامة نسبي مراجعھ كنید
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 یا حزب شامل برنامة كار نامزد  برنامة كار

مطالبي است كھ در مورد موضوعات 

مختلف مورد نظر رأي دھندگان بحث 

بھ . برنامة كار یك پیام نیست. كند مي

  .پیام و سكو مراجعھ كنید

اطمینان یافتن از اینكھ رأي دھندگاني   كشش

كھ حامي نامزد ھستند بھ پاي 

صندوق رأي رفتھ و براي نامزد در 

برنامھ . دھند روز انتخابات رأي مي

كند تا رأي دھندگان را  ھمھ كار مي

ًمعموال فقط . پاي صندوق بكشاند

اند  ًحامیاني كھ قبال شناسائي شده

شوند،  براي رأي دادن ترغیب مي

www.takbook.com



 

 1327 

مگر در مواردي كھ حمایت فراوان 

 و كشش GOTVبھ . وجود دارد

  .كور مراجعھ كنید

بھ پرسش و پاسخ مطبوعاتي   پرسش و پاسخ

  .مراجعھ كنید

برنامة انتخاباتي را بھ یك   بارزه یا مسابقھم

اند كھ در  مسابقھ دویدن تشبیھ كرده

. دود آن نامزد بھ دنبال كسب مقام مي

بھ دویدن براي كسب مقام مراجعھ 

  .كنید

اي است كھ منابع خود را  برنامھ   واكنشي برنامة

براي پاسخگویي بھ دورنماي 

سیاسي و آنچھ طي برنامھ روي 

www.takbook.com



 

 1328 

این برنامھ . كند يدھد صرف م مي

فاقد برنامھ ریزي است و ھمواره 

تواند دستور كار  عقب مانده و نمي

بھ برنامة فعال مراجعھ . داشتھ باشد

  .كنید

اطالعاتي است كھ روي این انتخابات   پژوھش

مؤثر است و باید براي درك آن اقدام 

كرد و شامل اطالعات درباره قواعد 

انتخابات،  ناحیھ، رأي دھندگان، 

انتخابات قبلي، انتخابات جاري، 

. گردد نامزد شما و ھر گونھ رقیب مي

پژوھش، نخستین گام در كنار ھم 
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چیدن راھكارھا و برنامة كار برنامة 

  .انتخاباتي است

ھر تصمیم براي انجام كاري   قاعدة منابع محدود

بھ معني تصمیم براي عدم انجام كار 

ھر برنامھ داراي تعداد . دیگر است

 منابع مثل وقت، پول و محدودي

افراد است و باید در مورد شیوة 

. كاربرد این منابع تصمیم بگیرد

بنابراین مھم است كھ یك برنامة 

انتخاباتي كتبي براي دانستن 

  .راھكارھا در دست باشد

Run off   در برخي موارد، بھ معني برگزاري

انتخابات دوم براي دانستن برنده 
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دي است داراي اكثریت آراء در موار

كھ ھیچیك از نامزدان در دور اول 

دو نامزد رتبة . اكثریت را كسب نكنند

اول كھ بیشترین آراء را در دور اول 

 run offاند در انتخابات  كسب كرده

  .كنند  شركت مي

یك برنامة انتخاباتي را   دویدن براي كسب مقام

ًمعموال با یك مسابقة دو مقایسھ 

اي كسب كنند كھ در آن نامزدھا بر مي

بھ مبارزه یا مسابقھ . دھند مقام مي

  .مراجعھ كنید
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فردي درون برنامھ است كھ مسئول   زمانبند

حفظ تقویم برنامھ، تقویم نامزد و 

  .باشد ھا مي پاسخ بھ دعوت

یك ناحیة انتخاباتي است كھ در آن،   اي تك برنده

یك نامزد مقام مندرج در برنامة 

  .كند انتخاباتي را كسب مي

 اصطالح كوتاه است كھ رأي یك  شعار

دھنده باید براي شناسائي نامزد یا 

شعار ھمان . حزب بھ خاطر بسپارد

  .پیام نیست

خودروھاي داراي بلندگو ھستند كھ   وانت بلندگو

در ناحیھ حركت كرده و پیام را القاء 

این وسایل نوعي روش دیده . كند مي
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شدن در تماس مردمي بھ شمار 

  .روند مي

انتخاباتي كھ در موعد مقرر   هانتخابات ویژ

ًشود و معموال براي كسب  انجام نمي

گیرد  یك پست و مقام خالي انجام مي

و تعداد رأي دھندگان در آن كم است، 

  .بھ انتخابات فرعي مراجعھ كنید

ًمعموال شامل مطالب خاص است كھ   سخنراني

بھ صورت شفاھي براي گروھي از 

  .شود مردم بیان مي

ھاي در ھر  رگاه نامزد یا برنامھھ  استمرار پیام

فرصت یك پیام را تكرار كنند آن را 

ًمعموال رقیب سعي . استمرار گویند
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كند كھ برنامھ را از پیام خود  مي

منحرف كند ولي نباید گذاشت چنین 

  .شود

یك یا چند جلسھ است كھ در   ریزي  جلسة برنامھ

آن نامزد و مشاوران اصلي گرد آمده 

  و اطالعات الزم 

آوري كرده و راھكار  را جمع      راھبردي

این راھكار باید بھ . كنند كلي برنامھ را  تعیین مي

برنامة انتخاباتي كتبي ارائھ       شكل 

  .بھ برنامة انتخاباتي مراجعھ كنید. شود

روش مندرج در برنامة كتبي   راھكار

انتخاباتي دربارة اقدامات برنامھ از 

این نقطھ تا روز انتخابات جھت 

www.takbook.com



 

 1334 

تخاب شدن نامزد در مقام مورد ان

  .نظر

یك سخنراني استاندارد كھ نامزد   سخنراني مكرر

این . كند در دفعات مختلف بیان مي

سخنراني باید داراي پیام برنامھ در 

بطن آن باشد و در ھر فرصت تكرار 

  .شود

رأي دھندگان و دیگران كھ توسط   حامیان

برنامھ بھ عنوان افراد رأي دھنده 

شوند و بھ نفع حزب یا  شناسائي مي

  .دھند نامزد رأي مي
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ھر كس كھ از سوي نامزد سخن   جانشین

بگوید یا بھ اشكال دیگر معرف نامزد 

  .باشد

یك ناحیة انتخاباتي كھ سابقة   ناحیة نوساني

رأي دادن بھ احزاب یا نامزدھاي 

. متنوع را در یك انتخابات دارا باشد

 تواند میان انواع از آنجا كھ ناحیھ مي

كند، » نوسان«احزاب و نامزدھا 

ًمعموال مھم است كھ منابع برنامھ 

براي تشویق رأي دھندگان این 

نواحي صرف شود تا تضمین گردد 

بھ قابلیت . اید آنان را جلب كرده

  .ترغیب مراجعھ كنید
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محالتي كھ داراي سابقة رأي   محلھ نوساني

دادن بھ احزاب یا عقاید مختلف در 

برنامھ باید . شدانتخابات متفاوت با

منابع اضافي در این محالت صرف 

كند تا تضمین یابد نامزد در آنجا 

بھ محالت مراجعھ . شود برنده مي

  .كنید

اي است كھ بھ یك  رأي دھنده  رأي دھنده نوساني

حزب یا عقیده خاص بستگي ندارد و 

در انتخابات یك موردي یا متوالي بھ 

. دھد انواع احزاب و عقاید رأي مي

 افراد قابل ترغیب ھستند و با این

القاي یك پیام خوب یا سایر اطالعات 
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بھ رأي . باشند قابل دسترسي مي

  .دھنده قابل ترغیب مراجعھ كنید

رأي دھندگاني ھستند كھ از   رأي دھنده ھدف

ترین امكان  دیدگاه برنامھ محتمل

تشویق توسط القاي پیام را دارند و 

لذا حاشیة پیروزي را تشكیل 

بھ پیام و حاشیھ پیروزي . نددھ مي

  .مراجعھ كنید

فرآیند تفكیك جھت رأي دھنده بھ   ھدفگیري

ھاي كوچك و تعیین اینكھ  گروه

كدامیك از آن باید با تمركز پیام براي 

. كسب حاشیة پیروزي انتخاب شوند
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بھ ھدفگیري جمعیت شناسي و 

  .ھدفگیري جغرافیایي مراجعھ كنید

ھي براي انتخاب یك سازماند  برنامھ انتخاباتي یا

اي كھ در آن انتخابات   نامزد یا دوره

  شود را برگزار مي

  .گویند  مبارزاتي

یكي از سھ منبع در دسترس ھر   وقت

برنامة انتخاباتي است و دیگر موارد 

مھم است . باشد شامل پول و افراد مي

معلوم شود ھر برنامھ چقدر وقت 

براي ھر اقدام در نظر دارد و 

وقت . امھ ریزي شودبراساس آن برن

برخالف سایر منابع براي كلیة 
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ھاي دست اندركار انتخابات  برنامھ

گذرد ولي ھمگي از وقت  یكسان مي

خود بھ شكل كارآمد استفاده 

بھ منابع برنامھ مراجعھ . كنند  نمي

  .كنید

یك نظرسنجي سیاسي است   نظرسنجي پیگیري

كھ در طول برنامھ براي دانستن 

ھاي   و انواع روشاینكھ پیام برنامھ

تماس مردمي تا چھ حدودي رأي 

دھندگان بدون تصمیم مؤثر واقع 

بھ نظرسنجي پایھ و . شده است

  .نظرسنجي سیاسي مراجعھ كنید
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این بخشي از الكتورات است كھ   تعداد رأي دھنده

ًواقعا پاي صندوق رفتھ و رأي 

آن را با درصد یا عدد بیان . دھد مي

  .كنند مي

ورد عالقھ و مطلوب رأي اصول م  ھا ارزش

  .دھندگان

نوعي روش تماس مردمي است كھ   دیده شدن

در آن نام نامزد روي عالئم، تي 

شرت، فنجان و ھر چیز دیگر درج 

اگر این نام بھ تعداد زیاد . شود مي

تواند درك و شناخت  شود مي دیده مي

نام نامزد را باال برده ولي براي 
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ترغیب رأي دھندگان در رابطھ با 

  .دھد یام برنامھ كار زیادي انجام نميپ

باشند كھ  گروه حامي نامزد مي  داوطلبان

ًمعموال وقت خود را بدون دستمزد بھ 

  .دھند  اختصاص مي برنامة

شخصي درون افراد   ھماھنگ كننده داوطلبان

برنامھ است كھ مسئول گردآوري و 

  .جدول زماني داوطلبان است

 یك ھرگاه رأي دھندگان در  جابجایي رأي

انتخابات براي یك فاز رأي داده و در 

انتخابات بعدي براي حزب یا نامزد 

رأي . با عقیده متفاوت رأي دھند

دھندگان داراي جابجائي رأي از نظر 

www.takbook.com



 

 1342 

بھ . پیام برنامھ قابل ترغیب ھستند

  .قابلیت ترغیب مراجعھ كنید

ھرگاه رأي دھندگان براي یك نامزد   تفكیك رأي

ر از حزب از یك حزب و نامزد دیگ

دیگر با عقیدة دیگر در یك برگھ در 

رأي دھندگان . یك انتخابات رأي دھند

با تفكیك آراء از نظر پیام برنامھ قابل 

بھ قابلیت ترغیب . ترغیب ھستند

  .مراجعھ كنید

مبارزات كم اھمیت یا كم طرفدار   افت رأي دھنده

ًمعموال رأي كمتري از مبارات 

ًموال كنند زیرا مع پرطرفدار كسب مي

رأي دھندگان چیزي در مورد برنامھ 
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شناسند، و  دانند، نامزدھا را نمي نمي

در رأي دادن بھ افرادي كھ 

  .شناسند راحت نیستند نمي

تمایل رأي دھنده بھ عدم   خستگي رأي دھنده

رأي دادن بھ نامزدھایي كھ 

شناسند یا مبارزاتي كھ اھمیت  نمي

خستگي رأي دھنده . ندارد را گویند

ارزات كم طرفدار یا اسامي در مب

بھ افت . پائین برگة رأي بیشتر است

رأي دھنده، مبارزات كم طرفدار یا 

  .انتھاي برگة رأي مراجعھ كنید

اي است كھ  یك پایگاه داده  پرونده رأي دھنده

حداقل نام و نشاني كلیھ رأي دھندگان 
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یك . شود یك ناحیھ را شامل مي

پرونده رأي دھنده بھبود یافتھ 

تواند شامل اطالعات دیگري شود  مي

مثل شماره تلفن، سن، سابقھ رأي 

نامزد و حزب سیاسي . دادن و غیره

توانند با دانستن اینكھ كدام افراد  مي

كنند یا كدام  از آنان حمایت مي

موضوع براي رأي دھنده مھم است، 

تنھا راه . پرونده را تكمیل كنند

دانستن آن پرسش مستقیم از رأي 

  .دھنده است

ًمعموال رأي دھندگان در   اولویت رأي دھنده

مورد آنچھ اثر مستقیم روي آنان 
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كنند، مثل شغل یا  دارد فكر مي

ًآنان معموال كمتر . تحصیالت فرزندان

دربارة موضوعات سیاستگذاري 

اندیشند كھ كنترل زیادي روي آن  مي

نامزدھا باید در مورد . ندارند

مشكالت رأي دھنده با او صحبت 

  .كنند

شخصي است كھ قادر است در   رأي دھنده

انتخابات جاري براي این مقام خاص 

  .بھ الكتورات مراجعھ كنید. رأي دھد
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  ھاي پژوھش برنامة انتخاباتي  پرسش-2ضمیمھ 

ھا براي درك موقعیت برنامھ و تدوین  این پرسش

. گرایانھ مفید است یك راھكار واقع

  ھا قـــابل ھمــة پرسش

ھاي انتخاباتي نیست ولي با   برنامھاطالق بھ كلیھ

توان درك كند  انجام كلیھ موارد مي

  كدام نــكات از نظر دور 

  .مانده است

ھا فوري مشخص است و  جواب برخي پرسش

در . بقیـــھ بھ كمي تحقیق نیــاز دارد

  مواردي باید یك حدس 
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این . ھوشمندانھ در مورد پاسخ احتمالي انجام داد

آخرین چاره انجام كار فقط بھ عنوان 

  مھم است كھ . شود مي

یك مھلت زماني براي تكمیل پژوھش تعیین كرده 

و بھ آن وفادار باشید و این 

  :ھا را پاسخ دھید پرسش

   قواعد انتخابات-1

   نوع انتخابات–آ 

ًیعني مثال ( این انتخابات چھ نوعي دارد -1

فھرست نامزدھاي حزب ارائھ 

  نـده شود، تك برنده است بــــر مي

  ؟)باشد مي
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 براي برنده شدن در این انتخابات چھ مقدار -2

یعني بھ اكثریت یا (رأي الزم است 

  ؟)كثرت آراء نیاز است

آیا (شوند   چند مقام در این انتخابات انتخاب مي-3

تك برنده است یا چند برنده 

  )/باشد مي

كنید یا عضوي از   آیا شما بھ تنھائي مبارزه مي-4

  یك تیم ھستید؟

ھاي مقامي كھ بھ دنبال   قواعد و مسئولیت-5

  كسب آن ھستید چیست؟

   قانون انتخابات–ب 

   ثبت نام نامزدھا-1

   مھلت ثبت نام چھ موقع است؟-1
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   براي ثبت نام چھ مداركي الزم است؟-2

   امور مالي برنامھ انتخاباتي-2  

   آیا محدودیتي در اعانات وجود دارد؟-1

ایطي الزم  براي اعانھ دادن چھ شر-2

  است؟

ھاي ثبت اعانات و امور مالي   مھلت-3

  برنامة انتخاباتي چیست؟

   برنامھ مبارزات انتخاباتي-3

ھا چھ   در مورد دسترسي بھ رسانھ-1

  مقرراتي وضع شده است؟

ھاي بلندگودار،   در مورد وانت-2

پوسترھا، عالئم چمن كاري و دیگر 
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ھاي دیده شدن چھ مقرراتي وجود  روش

  دارد؟

   روز انتخابات-4

 آیا براي معتبر شناختھ شدن انتخابات -1

الزم است تعداد رأي دھنده بھ حد نصاب 

  برسد؟

 زمان گشایش و تعطیلي صندوق آراء -2

  چھ موقع است؟

 قواعد برنامة مبارزاتي در روز -3

  انتخابات چیست؟

 قواعد برگزاري برنامة انتخاباتي در -4

  ھاي رأي چیست؟ مجاورت صندوق
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 چھ كسي مسئول اجراي انتخابات -5

  كند؟ است و نتایج را تأئید مي

 آیا در منطقھ سابقة تقلب انتخابات -6

  وجود دارد؟

   ناحیھ-2

   ناحیھ چگونھ است؟–آ 

ناحیھ ( محدودة فیزیكي ناحیھ چیست؟ -1

  )چقدر وسعت دارد؟

 خصوصیات فیزیكي ناحیھ چیست؟ -2

آیا شھري است یا روستائي، دشت است (

  )وھستاني؟یا ك

 عوامل زیست محیطي مھمي كھ روي -3

  محیط مؤثرند كدامند؟
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   موقعیت اقتصادي ناحیھ چیس؟-4

ً آیا خصوصیات اقتصادي اخیرا بھتر یا -5

  بدتر شده است؟

 آیا در جمعیت كلي ناحیھ در این اواخر -6

  تغییري رخ داده است؟

   سیستم حمل و نقل چگونھ است؟-7

 ناحیھ موجود ھاي دیگري در  آیا داده-8

  است؟

   دورنماي سیاسي ناحیھ چیست؟–ب 

 نقش آفرینان و بازیگران سیاسي -1

  منطقھ كیستند؟

اي و   موقعیت احزاب محلي، منطقھ-2

  ملي چیست؟
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   رھبران مدني كیستند؟-3

   رھبران تجاري كیستند؟-4

 چھ كسان دیگري رھبري افكار -5

  عمومي را بر عھده دارند؟

العاع خود را از كجا أي دھندگان اط  ر–پ 

  كنند؟ كسب مي

اي در كجا  ھاي رسانھ  كلیة خروجي-1

ھستند، چھ كساني ھستند و از چھ نوع 

  باشند؟ مي

ھاي  ھاي رسانھ  چھ كسي خروجي-2

  كند؟ محلي را كنترل مي
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ھاي محلي كھ این   گزارشگران رسانھ-3

دھند چھ كساني  انتخابات را پوشش مي

  ھستند؟

ي چھ موقع پخش ھاي خبر  برنامھ-4

  شود؟ مي

  ھاي گزارشگران چگونھ است؟  مھلت-5

ھا چگونھ بھ برنامة شما   رسانھ-6

  نگرند؟ مي

ھا چطور برنامة شما را پوشش   رسانھ-7

  دھند؟ مي

 كدام مطبوعات بھ نفع نامزد سخن -8

  اند و كدامیك رقیب را در نظر دارند؟ گفتھ
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ھا را از كجا   برنامة شما آگھي-9

  ھا منعكس كند؟ خریداري و در رسانھتواند  مي

   رأي دھندگان-3

أي دھندگان یا فھرست دقیق   آیا پرونده ر–آ 

أي دھندگان احتمالي در ناحیھ موجود است  ر

  و چھ كسي آن را در اختیار دارد؟

أي دھندگان بھ تفكیك حزب یا سطح   ر-ب 

  حمایت از احزاب سیاسي چھ وضعیتي دارند؟

أي دھندگان  ي ر وضعیت جمعیت شناس–پ 

ًمثال درآمد، تحصیالت، حرفھ، نژاد (چیست؟ 

  )و قوم، مذھب، سن و جنس آنھا چیست؟

 تفكیك جغرافیایي جمعیت رأي دھنده –ت 

  )چھ كسي در كجاست؟(چگونھ است 
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تر است  أي دھندگان محتمل  كدام گروه ر–ث 

  ھا رأي بدھند؟ نسبت بھ سایر گروه

  ؟ حامیان شما چھ وضعیتي دارند–ج 

أي دھندگان ھدف چھ وضعیتي دارند و   ر-چ 

 (profile)چند نفر آنان با این پروفایل 

  مطابق ھستند؟

  ھاي مھم در ناحیھ كدامند؟  سازمان–ح 

   تفریحات اصلي مردم كدام است؟–خ 

  كنند؟  مردم در كجا كار مي–د 

  كنند؟  مردم كجا خرید مي–ذ 

ھا جمعتي خاص مثل سالمندان،   آیا گروه–ر 

دانش جویان یا آپارتمان نشینان در بخش 

  خاصي از ناحیھ سكونت دارند؟
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ً آیا اخیرا در تركیب جمعیت ناحیھ تغییرات –ز 

  مھمي روي داده است؟

   انتخابات قبلي-4

 در انتخابات قبلي چھ كسي براي كسب این –آ 

  مقام مبارزه كرد؟

 نتایج كسب این مقام در انتخابات قبلي –ب 

  چھ بود؟

د درصد جمعیت در انتخابات قبلي رأي  چن–پ 

  دادند؟

   چند رأي در انتخابات قبلي داده شد؟–ت 

 براي كسب این مقام در انتخابات قبلي –ث 

  چند رأي مورد نیاز بود؟
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ھا در ناحیھ در انتخابات   نتایج سایر مقام–ج 

  قبلي چھ بود؟

 سطح حمایت از نامزدھاي مشابھ در –چ 

  وت بود؟انتخابات قبلي چقدر متفا

   انتخابات جاري-5

   موضوعات–آ 

أي   كدام موضوعات محلي براي ر-1

  دھندگان مھم است؟

اي یا ملي   كدام موضوعات منطقھ-2

أي دھندگان مھم  براي ر

  است؟

أي دھندگان   عامل و انگیزة اصلي ر-3

  چیست؟
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  أي دھندگان چگونھ است؟  ر  روحیة-4

أي دھندگان در مورد رھبران حزبي   ر-5

  اندیشند؟ ھ ميچ

أي دھندگان در مورد رھبران ملي   ر-6

  اندیشند؟ چھ مي

   سایر مبارزات–ب 

 در این انتخابات، چھ مبارزات سیاسي -1

شود و  دیگري توسط برگة رأي انجام مي

  وجود آنھا چھ اثري در مبارزه دارد؟

 چھ كس دیگري در ناحیھ داراي -2

  برنامة انتخاباتي است؟

ھا چھ  ا سایر برنامھ براي ھماھنگي ب-3

  ھایي در دست است؟ فرصت
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   نامزدھا-6

   پیشینھ نامزد شما چیست؟–آ 

   دوران كودكي نامزد چگونھ است؟-1

   تحصیالت نامزد چگونھ است؟-2

   سوابق كاري نامزد چگونھ است؟-3

   خانوادة نامزد چگونھ است؟-4

 نقش خانوادة او در برنامة انتخاباتي -5

  چیست؟

ًقبال انتخاب شده یا در  آیا نامزد -6

  مقامات عمومي تصدي داشتھ است؟

 نامزد كدام بیانات عمومي یا آراء مھم -7

  را ابراز كرده است؟
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اند؟   دیگران دربارة نامزد چھ گفتھ-8

  )خوب یا بد(

 آیا نامزد داراي سوابق وفاي بھ عھد -9

  و قول خود ھست؟

أي دھندگان ھست كھ   آیا یك گروه ر-10

بت بھ نامزد عالقمند بھ ویژه نس

  عالقھ یا بي

  باشد؟

 آیا نامزد داراي سوابق محكومیت -11

  كیفري و غیره ھست؟

 سوابق رأي دادن نامزد چیست و آیا -12

توان این مطالب را در اختیار  مي

  عموم قرار دارد؟
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 نامزد از چھ جھت بیشترین اشتھار -13

را دارد و تا چھ حدودي شناختھ 

  شده است؟

  ین دستاورد نامزد چیست؟ بزرگتر-14

 آیا نامزد حین مالقات یا مردم حالت -15

فرھمند و كاریزماتیك دارد؟ آیا 

  سخنران خوبي 

  است؟

 آیا در سوابق نامزد نكات منفي -16

ھست كھ باید برنامھ بھ آن رسیدگي 

  كند و رقیب از آن 

  بـــرداري خواھد كرد؟ بـھره 

   نامزد یا برنامھ چھ منابعي دارند؟–ب 
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 نامزد از كدام منابع مالي استفاده -1

  كند؟ مي

ً نامزد واقعا چھ مقدار زمان را صرف -2

  بودجھ رساني خواھد كرد؟

   نامزد بھ كدام سازمانھا تعلق دارد؟-3

توانند    این سازمانھا چھ كمكي مي-4

  بدھند؟

  ھاي فعالیت  كدام نھادھا یا كمیتھ-5

سیاسي براي برنامھ اعانھ 

  ؟كنند تھیھ مي

 ارزانترین راه حداكثر پول گرفتن از -6

مشاركت كنندگان قطعي و 

  احتمالي چیست؟
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   آیا در ابتداي كار پولي در دست است؟-7

   پول چھ موقع خواھد رسید؟-8

   جریان نقدینگي برنامھ چیست؟-9

 اعانات در چھ وقت گردآوري شده و -10

این چھ اثري روي جریان نقدینگي 

  دارد؟

  ئق و چھ اكراھاتي دارد؟ نامزد چھ عال–پ 

   رقباي جدي-7

   رقباي جدي كیستند؟–آ 

   پیشینھ رقباي جدي چیست؟–ب 

  . تحصیالت رقیب را شرح دھید-1

  . مشاغل سابق رقیب را شرح دھید-2
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 مقامات انتخابي یا انتصابي رقیب را -3

  .شرح دھید

   سوابق رأي دادن رقیب چیست؟-4

ي را ً رقیب سابقا چھ اظھارات یا آرائ-5

  بیان كرده است؟

 آیا رقیب داراي سوابق محكومیت -6

  قضایي ھست؟

 از كدام نكات منفي در پیشینھ رقیب -7

   برداري كرد؟ توان بھره مي

 رقبا كدام منابع را بھ برنامة خود –پ 

  آورند؟ مي

 رقبا چطور بودجة برنامة خود را -1

  كنند؟ تأمین مي
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   منابع دیگر در اختیار رقیبان چیست؟-2
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   روش ھدفگیري جمعیت شناسي-3ضمیمة 

 این ضمیمھ روش سنجش سھ خصوصیت مھم 

: ھدفگیري جغرافیایي را آنچنان كھ در گام سوم

. كند ھدفگیري رأي دھندگان بیان شده ارائھ مي

 بھ سادگي ھمان (Turn out)دھندگان  تعداد رأي

ًدھد كھ واقعا  تعداد رأي دھندگان مجاز با نشان مي

از آنجا كھ تنھا سرنخ شما در مورد . نددھ رأي مي

رفتار یك محلھ در انتخابات آتي، عملكرد آن در 

 Turnًانتخابات قبلي است، معموال باید میزان 

outرا از فرمول زیر بھ دست آورید :  

) 2 بھ عالوه آراء داده شده 1آراء داده شده (

  ) انتخابات2رأي دھندگان مجاز ضربدر (تقسیم بر 
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تعداد آراء در انتخابات اول  = 1شدة آراء داده 

  قبلي

تعداد آراء در انتخابات دوم  = 2آراء داده شدة 

  قبلي

كل تعداد رأي دھندگان مجاز = رأي دھندگان مجاز 

  در محلھ

 Turn outبنابراین این فرمول بھ سادگي مقدار 

. دھد متوسط را در دو انتخابات قبلي نشان مي

ھا نسبت بھ   فرمولتر باید در براي ھدفگیري دقیق

  .تر وزن بیشتري قائل شد انتخابات متأخر

 مورد انتظار مھم است كھ Turn outدر سنجش 

از انتخابات یك شخصیت مشابھ با انتخابات آتي 

  .استفاده شود
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اصطالح عملكرد عبارت است از درصد رأي 

ًدھندگان در یك محلھ كھ مستمرا براي احزاب یا 

بھ نامزد شما رأي نامزدھاي داراي عقاید مشا

در محالتي كھ وابستگي بھ احزاب زیاد . دھند مي

است، این امر بھ معني بررسي میزان متوسط كل 

آراء دریافت شده براي كلیھ نامزدھاي یك حزب 

براي دانستن . باشد در طول یك یا دو انتخابات مي

: شود عملكرد یك محلھ از فرمول ذیل استفاده مي

  )ن نامزد مجلس استنامزد قانونگذاري ھما(

 بھ اضافھ دم 96 بھ اضافھ دمپرس 95دم لگ (

 4تقسیم بر ) 97 بھ اضافھ دم مایور 97گاو و 

  انتخابات
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درصد آراء دریافتي نامزد  = 95دم لگ 

قانونگذاري حزب دموكرات در محلھ در سال 

1995.  

درصد آراء دریافتي نامزد ریاست  = 96دمپرس 

  .1996در سال جمھوري حزب دموكرات در محلھ 

درصد آراء دریافتي نامزد  = 97دم گاو 

فرمانداري حزب دموكرات در محلھ در سال 

1997.  

درصد آراء دریافتي نامزد  = 97دم مایور 

شھرداري حزب دموكرات در محلھ در سال 

1997.  

 عملكرد محلھ براي  این فرمول یك میانگین سادة

. باشد  انتخابات مي4 نامزد حزب دموكرات در 4
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تر ھستند و  ًھاي عملكرد معموال پیچیده فرمول

تر باید بھ انتخابات متأخرتر  براي ھدفگیري دقیق

  .وزن بیشتري دارد

واضح است كھ تعریف عملكرد در نواحي كھ 

وابستگي بھ حزب قوت كمتري دارد، دشوار 

  :یك فرمول ممكن عبارت است از. باشد مي

دم  بھ اضافھ 96 بھ اضافھ دمپرس 95دم لگ (

 4تقسیم بر ) 97 بھ اضافھ دم مایور 97گاو و 

  انتخابات

درصد آراء دریافتي نامزد  = 95دم لگ 

قانونگذاري حزب دموكرات در محلھ در سال 

1995.  
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درصد آراء دریافتي نامزد ریاست  = 96دمپرس 

جمھوري با تمایالت مشابھ حزب در محلھ در سال 

1996.  

زد درصد آراء دریافتي نام = 97دم گاو 

فرمانداري با تمایالت مشابھ حزب در محلھ در 

  .1997سال 

درصد آراء دریافتي نامزد  = 97دم مایور 

شھرداري با تمایالت مشابھ حزب در محلھ در 

  .1997سال 

تمایالت «این فرمول، متوسط آراء براي 

. دھد  انتخابات را نشان مي4در » دموكراتیك

ام نامزد پیداست كھ تعیین این كھ كدام حزب و كد
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معرف تمایالت دموكراتیك است كاري دشوار 

  .باشد مي

قابلیت ترغیب عبارت است از رأي دھندگان در یك 

آنان رأي . دھند محل كھ بھ شكل مستمر رأي نمي

یعني براي نامزدھاي (خود را تفكیك كرده 

و ) دھند ھاي مختلف در یك انتخابات رأي مي جناح

نامزدھاي براي (كنند  یا رأي را جابجا مي

ھاي مختلل در طول دو یا سھ انتخابات رأي  جناح

بھ طور كلي تفكیك كنندگان آراء و ). دھند مي

جابجا كنندگان آراء قابل ترغیب در طي برنامة 

  .انتخاباتي ھستند

تواند از فرمول زیر براي سنجش  برنامھ مي

این فرمول میزان . قابلیت ترغیب استفاده كند
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ن مبارزات مقامات بی(ھا  متوسط جابجائي

 و مقام ریاست جمھوري 1995قانونگذاري 

میان مبارزات (ھا  نسبت بھ تفكیكي) 1996

را مشخص ) 1997فرمانداري و شھرداري در 

  .كند مي

دم گام (باضافھ ) 96 منھاي دمپرس 95دم لگ ([

   انتخابات2 تقسیم بر ])97 منھاي دم مایور 97

 تعداد آراء دریافتي نامزد = 95دم لگ 

قانونگذاري حزب دموكرات در محلھ در سال 

1995.  

تعداد درصد آراء دریافتي نامزد  = 96دمپرس 

ریاست جمھوري حزب دموكرات در محلھ در سال 

1996.  
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تعداد درصد آراء دریافتي نامزد  = 97دم گاو 

فرمانداري حزب دموكرات در محلھ در سال 

1997.  

امزد تعداد درصد آراء دریافتي ن = 97دم مایور 

شھرداري حزب دموكرات در محلھ در سال 

1997.  

در مورد نتایج حاصل از عمل تفریق، قدر : توجھ

  .مطلق عدد را بھ كار برید

در این حالت ھم ھرگاه وابستگي حزبي قوي 

. تر است باشد، تعریف میزان قابلیت ترغیب مشكل

  :یك فرمول ممكن عبارت است از

دم گام (فھ باضا) 96 منھاي دم پرس 95دم لگ ([

   انتخابات2 تقسیم بر ])97 منھاي دم مایور 97
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تعداد درصد آراء دریافتي نامزد  = 95دم لگ 

قانونگذاري حزب دموكرات در محلھ در سال 

1995.  

تعداد درصد آراء دریافتي نامزد  = 96دمپرس 

ریاست جمھوري با تمایالت مشابھ حزب در محلھ 

  .1996در سال 

د آراء دریافتي نامزد تعداد درص = 97دم گاو 

فرمانداري با تمایالت مشابھ حزب در محلھ در 

  .1997سال 

تعداد درصد آراء دریافتي نامزد  = 97دم مایور 

شھرداري با تمایالت مشابھ حزب در محلھ در 

  .1997سال 
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میان ( محلھ  این فرمول جابجا كنندگان آراء

 و مبارزات 1995) مجلسي(مبارزات قانونگذاري 

را با تفكیك كنندگان ) 1996جمھوري ریاست 

میان مبارزات فرمانداري و شھرداري در (

كند كھ در رابطھ با تمایالت   گیري مي معدل) 1997

. شوند  انتخابات مشخص مي4دموكراتیك در 

روشن است كھ تعیین اینكھ كدام نامزد حزب 

كنند  بخوبي تمایالت دموكراتیك را منعكس مي

  .باشد دشوار مي
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موضوعات مرتبط با سنجش افكار : 4ھ ضمیم

  سیاسي

  اھداف نظرسنجي

  اطالعات راھبردي براي برنامة انتخاباتي

ھدف اصلي نظرسنجي سیاسي ارائھ اطالعات 

برنامھ ریزي راھبردي است كھ براي اجراي 

بھ ویژه شما باید . باشد برنامة انتخاباتي مفید مي

ھاي  از سنجش افكار براي دانستن اینكھ كدام گروه

 حامي شما ھستند و با پیام شما ترغیب  جمعیتي

نظرسنجي فقط براي . شوند استفاده كنید مي

اي  فایده دانستن موقعیت كنوني یك نامزد كار بي

برنامھ باید ھر . باشد است و اتالف منابع مي

نظرسنجي را با ھدف خاصي انجام دھد و باید دلیل 
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ھاي نظرسنجي  مشخص براي ھر یك از پرسش

  .شتھ باشددا

   منش و مسائل رأي دھندگان را كشف كنید-2

. زند برنامة انتخاباتي حول رأي دھندگان دور مي

براي موفق شدن باید درباره مسائل مورد عالقھ 

رأي دھندگان بھ شكلي حرف بزنید كھ براي آنان 

سنجش افكار یك راه عالي براي . قابل درك باشد

  . ستھا و مسائل رأي دھندگان ا سنجش منش

كند   موضوعاتي كھ رأي دھنده را تحریك مي-3

  كشف كنید

ھر فعال سیاسي از موضوعات مھم مطرح در 

ھر چند، با داشتن . انتخابات جاري مطلع است

منابع محدود براي مالقات با رأي دھندگان، برنامھ 
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ھاي رأي دھندگان در باب این  باید بداند اولویت

ھا با  اولویتمسائل چیست و بھ ویژه چگونھ این 

ھاي افراد رأي دھنده تفاوت حاصل  زیر مجموعھ

تواند بھ برنامھ كمك كند تا  سنجش افكار مي. كند

پیام خود را متمركز كرده و از منابع خود بھترین 

  .استفاده را ببرد

   موضع نامزد را كشف كنید-4

كنند ھر نامزد داراي نقاط  رأي دھندگان تصور مي

 كھ در مقابلھ با فساد نامزدي. ضعف و قوت است

شود ممكن است در اقتصاد یا  قوي تلقي مي

برنامھ . سیاست خارجي ضعیف بھ نظر رسد

تواند از نظرسنجي براي كشف دقیق موقعیت  مي
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خود در ذھن رأي دھندگان و تعیین موضوعات 

  .خاص براي تمركز برنامھ روي آنھا استفاده كند

  ھا  آزمایش پیام-5

 براي دانستن مؤثر بودن توان از نظرسنجي مي

ي آنھا بھ  ھا قبل از صرف منابع در القا انواع پیام

توانید از  بھ عالوه، شما مي. مردم استفاده كرد

ھاي احتمالي  نظرسنجي براي دانستن قوت پیام

رقیب علیھ پیام خود بھ عنوان بھترین دفاع 

  .استفاده كنید

   پیگیري روندھا-6

ید در ذھن مردم چھ با پیشرفت برنامھ، باید بدان

دھند   آیا آنان بھ پیام نامزد شما جواب مي  :گذرد مي

یا بھ پیام رقیب عالقمندند؟ نظرسنجي پیگیري در 
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تواند این اطالعات را در طي  سطح كوچك مي

  .برنامة انتخاباتي فراھم آورد

  

  ھا انواع پرسش

  ھاي غربالي  پرسش-1

ر از آنجا كھ ھدف نظرسنجي، فرمول بندي راھكا

انتخاباتي است باید فقط با كساني حرف بزنید كھ 

ًنظرسنجي معموال با یك . دھند ًواقعا رأي مي

ھاي غربالي براي دانستن  مجموعھ پرسش

  .گردد ترین رأي دھندگان شروع مي محتمل

  ھاي محبوبیت  پرسش-2

باید معلوم شود كدام احزاب، رھبران و نھادھا در 

باید رأي . ھستندنظر رأي دھنده محبوب یا منفور 
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دھنده را وادار كرد صداقت نشان دھد و اگر نامي 

ًاي ندارد، اظھار كند و معموال  داند یا عقیده را نمي

براي دانستن این » شاھد«اشاره بھ یك نام كاذب 

  .نكتھ ضروري است

   پرسش دربارة محیط سیاسي كلي-3

آیا كشور در مسیر درست «ھایي مانند  پرسش

وضع شما نسبت بھ «یا » رست؟است یا مسیر ناد

» چند سال پیش بدتر شده یا بھتر شده است؟

  .تواند روحیھ و منش كلي مردم را آشكار كند مي

ھاي اھمیت موضوعات و   پرسش-4

  ھا گیري موضع

خواھند موضوعات  ھا از مردم مي این پرسش

سیاسي را كھ باید در برنامھ تحت بحث قرار گیرد 
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رد احزاب را در مورد اولویت بندي كرده و عملك

در یك حالت، از رأي دھنده . آنھا مشخص كنند

شود ھر موضوع را درجھ بندي كند  درخواست مي

درجات ). مثل جرائم، تورم، بیكاري و غیره(

عبارتند از بسیار مھم، خیلي مھم، كمي مھم، 

شود  اھمیت و غیره و از مردم درخواست مي بي

  . بندي كنندیك فھرست كوتاه از موضوعات را رده

  ھاي موضع گیري  كیفیات رھبري و پرسش-5

خواھند آنچھ را  ھا از رأي دھنده مي این پرسش

. مایلند در رھبران سیاسي خود ببینند بیان كنند

ھا مشابھ سؤاالت  جملھ بندي این پرسش

ھاست و باید در مورد موضوعات  اھمیت
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اصطالحاتي مانند قوي، درس خوانده، درك 

  .من و غیره گنجانده شودافرادي مانند 

   پرسش مسابقھ اسب دواني-6

اگر . ًپرسش مسابقھ اسب دواني كامال آشناست

انتخابات امروز انجام شود بھ ایوان ایوانف رأي 

ھا از  دھید یا بھ سرگئي ارباتوف؟ این پرسش مي

ًنظر پیگیري كامال مھم است ولي بھ یك معنا كم 

ر زمینھ د. ھاي نظرسنجي است ترین پرسش اھمیت

آمریكا، علت اصلي طرح این سؤاالت، بودجھ 

ھاست و اساس راھكار  رساني یا دستكاري رسانھ

از آنجا كھ درصد اندكي از رأي . باشد سیاسي نمي

توانند با نامزد یا حزب ھمذات پنداري  دھندگان مي

ھائي درباره اینكھ آیا مردم براي  كنند، پرسش
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یا نھ مفیدتر دھند  رأي مي ×  × ×حزب یا نامزد 

توان طي   است، بدین ترتیب حامیان احتمالي را مي

  .ھاي جمعیتي شناسائي كرد گروه

  ھاي آزمون پیام  پرسش-7

/ اگر نامزد : ھا شامل این موارد است این پرسش

داراي خصوصیات فالن باشد، احتمال × حزب 

شود؟ این  رأي دادن شما بھ وي كمتر یا بیشتر مي

ھاي رقبا  ھاي حزب و پیام كار براي تست پیام

ھا  پرسش. جھت داشتن اثرات آن ضروري است

ًمعموال داراي جملھ بندي خنثي است تا نام نامزد 

  .یا حزب مورد بحث پوشیده بماند

  ھاي موضوعات دوجانبھ  پرسش-8
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ھدف از طرح این سؤاالت دانستن این نكتھ است 

كھ رأي دھندگان دربارة یك موضوع خاص پس از 

ستدالالت ھر دو  طرف چھ خواھند شنیدن ا

: تواند چنین باشد یك پرسش مي. اندیشید

گویند  طرفداران یك پیشنھاد خاص در مورد آن مي

xگویند  ، مخالفان آن ميY . میزان موافقت شما با

ًكامال : ھا شامل این پیشنھاد چقدر است؟ جواب

  .باشد ًموافقم، موافقم، مخالفم و كامال مخالفم مي

  ھاي جمعیت شناسي  پرسش-9

ًمعموال در پایان نظرسنجي از رأي دھندگان 

شود  ھاي جمعیت شناسي انجام مي تعدادي پرسش

كھ براي ) دربارة سن، درآمد، تحصیالت و غیره(

ھایي میان زیر  دانستن اینكھ چھ تفاوت
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بدین . ھاي جمعیتي وجود دارد مفید است مجموعھ

امي شما، ھاي جمعیتي ح دانید كدام گروه ترتیب مي

ھا حامي  تفاوت و كدام گروه ھاي بي كدام گروه

این كار، كلید تعریف . رقباي شما ھستند

ھاي  ھائي است كھ روي گروه موضوعات و پیام

  .جمعیتي مؤثر واقع خواھند شد

  

  

  

شرح برخی از اشتباھات رایج در طراحی و 
  شمارش و استفاده از آرا ء

  
  
  نمونھ گیری اشتباه.1
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 گیری نمونھ گیری ھا می بایست بھ در روند  رای
باشد و ) راندوم(طور کامل بھ صورت تصادفی 

ھیچ گونھ پیشداوری صورت نگیرد ھمچنین 
نمونھ می بایست کامال نشان دھنده کلیھ تعداد 

در بعضی موارد تعداد . جمعیت رای دھنده باشد
 ، سن،بسیار کم و یا زیاد نمونھ ھایی با جنس 

کھ در یک منطقھ جغرافیایی درامد و یا گروھھایی 
زندگی می کنند می تواند اطالعات نا درستی را در 

  .باره کل جمعیت آماری در اختیار قرار دھد
تحقیق و بررسی سوابق سیاسی داوطلبان ھم می 

  .تواند فقط در مورد برخی صدق کند
  
  
  سواالت مغرضانھ. 2

یکی از اھداف رای گیری این است کھ در اختیار 
پس . زاب اطالعات صحیح قرار دھندحزب یا اح

ھمھ ی سواالت می بایست سواالتی باشند بھ دور 
از ھر گو تھ غرض ورزی و پیش داوری تا 
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بتوانند از افراد رای دھنده جوابھایی صادقانھ و 
  .بھ دور از ھر گو تھ غرض ورزی استخراج کنند

برای مثال شما ھیچ وقت نمی توانید با سواالتی 
اتی با مشخصات ذکر شده را راجع این گونھ اطالع

بھ نگرش و طرز فکرافراد نسبت بھ چکنیا بھ 
آیا شما مخالف حملھ "سوالی چون . دست آورید

و کشتارظالمانھ چکنیا توسط حکومت فدرال 
آیا شما " مغرضانھ تر است یا " روسیھ ھستید؟

طرفدار اقدامات حکومت فدرال روسیھ در مقابل 
 مسبب بسیاری از نیروی تروریستی چکنیا کھ

 و ھمچنین خاتمھ این ،اقدامات غیر قانونی ھستند 
  "اقدامات می باشید؟

  
  پرسیدن دو سوال در آن واحد.3

) در یک زمان(پرسیدن دو سوال در آن واحد 
باعث می شود افراد پاسخ ھایی گیج کننده ارائھ 

آیا شما " در سوال مطرح شده در باال . دھند
درال روسیھ در مقابل طرفدار اقدامات حکومت ف

نیروی تروریستی چکنیا کھ مسبب بسیاری از 
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 و ھمچنین خاتمھ این ،اقدامات غیر قانونی ھستند 
فرد پاسخ گو نمی داند کھ "  اقدامات می باشید؟

بھ این جنبھ سوال کھ راجع بھ قانونی بودن 
اقدامات جدایی طلبانھ چکنیایی اشاره می کند 

ا غیر قانونی بودن پاسخ دھد یا جنبھ قانونی ی
  نیروی مخالف این حزب؟

  
  سواالت گنگ و پیچیده. 4

در نظرسنجی ھا و رای گیری ھایی کھ اشتباه 
بوده اند اشتباھات ھمھ منوط بھ سواالتی بود کھ 
بسیاری از سیاستمداران بھ خوبی متوجھ می 
شوند اما برخی از مردم عامی و معمولی جامعھ 

انطور کھ می و ھم. بھ سختی متوجھ می شوند
دانید اگر فرد بھ خوبی سوال را متوجھ نشود پس 

برای مثال تعداد . نمی تواند بھ خوبی ھم پاسخ دھد
اندکی ازرای دھندگان ممکن است این سوال را 

آیا بھ " درک کنند یا حد اقل راجع بھ ان نظر دھند 
نظر شما نیروھای کنوانسیونی یا قراردادی در 

د در درگیری ھای قطعنامھ اروپا می توانن
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چکنیایی مفید و مورد استفاده قرار گیرند؟ اما در 
آیا بھ نظر شما نمی توان روسیھ را " مورد سوال 

از طریق قطعنامھ ھای بین المللی بازداشت تا کھ 
از نیروھای نظامی اش در مرز حکومت فدرال 

  "               روسیھ استفاده نکند؟
توانند نظر دھند و  بھ طور قطع افراد بیشتری می 

  .چیزی برای گفتن داشتھ باشند
  
  سواالت بسیار کلی. 5

ھمھ می دانند کھ در ھر مبارزه انتخاباتی بحث 
مسائل مالی و اقتصادی عامل مھم و سرنوشت 

اما کدامیک از ابعاد اقتصاد مھم .سازی می باشد
است؟ و چگونھ؟ در ھر انتخابات و نظرسنجی 

ی نباشد و فقط راجع مھم این است کھ سواالت کل
  .بھ ھمان مسئالھ خاص و مھم مورد نظر باشد

  
  تکیھ کردن بیش از حد بر سواالت رقابتی.6

پاسخ ھای افراد بھ سواالت رقابتی فقط در روز 
. انتخابات است کھ مھم و سرنوشت ساز می باشد
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این اشتباه است کھ یک جناح بعد از گرفتن نتایج 
بیش ازحد ) ستمنظور نتایج مثبت ا(نظر سنجی

بھ نتیجھ بھ دست آمده مغرور شود و یا از طرفی 
دیگر آن یکی جناح شدیدا از نتایج بھ دست آمده 

نامید شود بلکھ جناحین ) منظور نتایج منفی است(
می بایست از نتایج نظر سنجی ھای پیش از 
انتخابات استفاده کرده و تدابیری مفید برای 

  .انتخابات اصلی اتخاذ کنند
دم موفقیت در استفاده از سواالت کلی و عدم ع. 7

موفقیت در تعمیم نتیجھ این پیام ھا بھ گروه ھای 
  مختلف رای دھنده

  
جمعیت رای دھندگان جمعیتی یکدست نمی باشد 
بلکھ از گروه ھای مختلفی تشکیل شده کھ با ھم 

احزاب باید از سواالتی استفاده کنند کھ . متفاوتند
د تا بتوانند زیر گروه مناسب ھر زیر گروه باش

ھمچنین پیام . ھای مختلف را از ھم تمیز دھند
ھایی را کھ طراحی می کنند می بایست طوری 
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طراحی شود کھ گروه مخاطب ھدف را پوشش 
  .دھد
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  ایجاد تمایز در میان رقبا .4ضمیمة
  

یکی از مشکالتی کھ ھمیشھ ھمھ کاندیداھای 
ارزاتی وھمھ فعاالن سیاسی با آن انتخاباتی و مب

روبھ رو ھستند این است کھ چگونھ در ذھن رای 
دھندگان خطی میان مخالفان و موافقانشان بکشند 

. و مخالفانشان را بھ رای دھندگان بشناسانند
ھمیشھ شعارھا و پیام ھای احزاب و افراد بھ 
سمت  بی تفاوتی و خنثی بودن میل می کرده 

گاه افراد رای دھنده تفاوتی را در نتیجھ ھیچ .است
پس . میان پیام ھای احزاب تشخیص نمی دھند
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نمی دانند کھ کدام کاندیدا یا حزب بھتر از دیگری 
در نتیجھ این موضوع باعث می شود تا . می باشد

رای دھندگان نسبت بھ نظرسنجی و رای گیری  بھ 
دیدی بی تفاوت و نا مطمئن برسند و انتخابات 

 چیزی    بی معنی و نا کارامد تلقی دموکراتیک را
  .کنند

پس چھ بھتر کھ در طراحی پیام و شعارھای 
انتخاباتی تان با دقت باشید و شعارھایی بسازید 

. کھ کامال تفاوت میان شما و رقبا را مشخص کند
و اگر چنین نباشد پس رای دھدگان ھیچ دلیلی پیدا 
 نخواھند کرد کھ بھ نفع شما و بھ ضرر رقیب رای

برای اینکھ . بدھند و یا بھ رقیب رای ندھند
مطمئن شوید کھ شعارھایی کھ طراحی کردید کامال 
تفاوت میان شما و رقبا را مشخص کند 

  .شعارھایتان می بایست بر طبق لغات ذیل باشد
وقتی کھ در روز انتخابات بھ پای صندوق ھای " 

رای رفتید از شما می خواھم کھ این را ھمواره بھ 
تفاوت میان من و رقیبم با وجود . اشتھ باشیدیاد د

شما می . این شعاربسیارواضح تر خواھد بود
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 است رای بدھید و یا بھ آآآتوانید بھ من کھ شعارم 
و آن چھ کھ ما . استب ب ب رقیبم کھ شعارش  

وھموطنان مان و منطقھ و کشورمان نیاز دارد 
و این است دلیل . استب ب ب  و کمتر  آآآبیشتر

ه اندازی این انتخابات و نظر سنجی و آن چیزی را
 .کھ شما باید در مورد اش تصمیم بگیرید

 ب ب ب و آآآو حال بھ ھنگام مشخص کردن این 
  :ھا می بایست بھ نکات زیر نیز توجھ کنید

شما باید مشخص کنید کھ ارزش : ارزش ھا. 1
ھایی کھ شما برای آن مبارزه می کنید چیست؟ و 

  قیبتان برای آن مبارزه می کند؟ارزش ھایی کھ ر
  
چھ تفاوت مھم و فاحشی :  سیاست ھای کاری . 2

میان سیاست ھا و سیاست گذاری ھای شما و 
  رقیبتان وجود دارد؟

در اینجا این مسئلھ مطرح است کھ : تجربھ . 3
تجربیات تحصیالتی و کاری شما و ھمچنین 
تجربیات تحصیالتی و کاری رقیبتان چگونھ بر 

فتار و عملکرد شما وقتی کھ پست و نحوه ر
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باید بھ این . موقعیت را گرفتید تاثیر خواھد داشت
نکتھ توجھ داشت کھ در شرایطی کھ ارزش ھا و 

یعنی دو (سیاست ھا یکسان و ھمتراز باشند 
نامزد رقیب انتخاباتی شرایطی یکسان و بسیار 

در اینجا بحث تجربھ عاملی ) مشابھ داشتھ باشند
و در .امزد را ازھم متمایز می کنداست کھ دو ن

اینجاست کھ با تاسی بر عامل تجربھ نامزد 
انتخاباتی می تواند بھ خوبی بھ ارزش ھا و 
سیاست ھایی کھ وعده داده است جامھ عمل 

در ضمن در این مرحلھ است کھ عامل .بپوشاند
تجربھ بھ رای دھندگان کاندید برتر را نشان 

  .خواھد داد
ای فوق شما باید شعاری برای ھمھ مشخصھ ھ

بسیار قوی بسازید کھ این شعار بتواند ھرچھ بھتر 
و دقیق تر شما را از رقیبتان متمایز کند و ھر چھ 
این خط تفاوت پررنگ تر کشیده شود بھتر 

برای مثال این جدول بھ شما خواھد گفت کھ .است
  .چگونھ این کار را انجام دھید
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  ب ب ب در مقابل  آآآ
    ارزش ھا

تغییرات مثبت و 
  ثبات و اطمینان

. رکود و رخوت   در مقابل
ادامھ وضع 

  موجود
عدم ثبات و  عدم 

  اطمینان
افکار عرف و 

 مورد قبول ھمھ
  یا

اطمینان و 
  شجاعت

کناره گیری و   در مقابل
گوشھ نشینی یا 
کندروی  یا کند 

  روی
عدم تمای بھ قبول 
ریسک و خطر و 
افکار متحجرانھ و 

 کسل کننده
  یھن دوستیحس م

  یا
  حس شوخ طبعی

حس  عدم وجود در مقابل
  میھن دوستی

 یا
افراط گرایی ھای 
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  میھنی و ملی
مصلحت اندیشی و 

 واقع گرایی
  یا

سازش پذیری و 
 ایده آل طلبی

  در مقابل
 

عدم مصلحت 
اندیشی وطرفداری 

 ھای تعصب آمیز
یا خود فروختگی 

  و خیانت
برای ھمھ مردم و 

 عامھ
 یا

ایجاد فرصت بر 
  .اساس ھوش

 و روشنفکری

   در مقابل.
 

فقط برای افراد 
 خاص

  یا
تفکر ضد 

  روشنفکری
  

  خوش بینی
  و یا  واقع بینی

 

  بد بینی و  در مقابل
  خیال پردازی
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 صداقت و اطمینان
  و یا

واقع بینی و جھان 
 بینی ھوشمندانھ

بی اعتمادی  در مقابل
 وفساد

ویا ساده لوحی و 
  بی پناھی

  
ھمچون طفلی در (

  ) گرگھامیان
  
  

  سیاست گذاری
 

  

ابتدا حافظ شما و 
 منطقھ شمایم

  و سپس
نماینده منطقھ شما 
بھ دنبال موقعیت 
بھتری در سطع 

  ملی است

خود فروشی و   در مقابل
وطن فروشی بھ 

  مسکو
  ویا

افکاری کوچک با 
  ذھنی بستھ

 
بر ضد بازرگانان   نفع جیب بھ در مقابل
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 طماع و حریص
  یا

موافق اقتصاد 
 سالم و پیشرفت

 پولداران
  یا

عدم عمل بھ 
قوانین و مخالف 

 پیشرفت
حمایت ھای 

  اجتماعی
  و یا

مسئولیت پذیری 
  شخصی

ظلم بھ ھمراه بی  در مقابل
  توجھی بھ افراد

  یا
حمایت دولت بھ 

 طور مرموزانھ
تفکر بھ صورت 

 فردی
 یا

بھ صورت گروھی 
  اما گروھی معتمد

عروسک خیمھ   در مقابل
شب بازی رھبران 

 یا دولو 
تکرو بی 

کسی کھ بھ (قانون
تنھایی جلو می 
رود کھ مسیرش 

 )قانون مند نیست
طرفدار و مسئول  مسبب از بین  در مقابل
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سرمایھ گذاری 
 ھای گروھی یا

موسس و بنیان 
گذار فعالیت ھای 

  خصوصی

رفتن صنایع و 
  کارخانھ ھا

  یا
حامی سرمایھ 
گذاری ھای بی 

  منفعت و
 اسرافی

 خصوصی حامی
ھای سریع سازی 

  و ثمر بخش     یا
حامی تقسیم 
عادالنھ دارایی ھا 

  در بین ھمھ

حامی مدیریت  در مقابل
ھای بی ثمر و 

مداوم  و         
  طوالنی مدت

 یا
حامی بخشش 
سرمایھ ھای ملی 
بھ ثروتمندان و 

منظور (مفسدین 
مفسدین اقتصادی 

 )است
   تجربیات
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جوان با نیرو و 

  پویا
  یا

  باھوش و مجرب

پیر و متحجر با   مقابلدر
 تفکر قدیمی

  یا
  کودن و بی تجربھ

توانایی و جنم در 
بھ انجام رساندن 

  امور
 یا

استقالل و تمانیت 
 و اخالقمندی

ضعیف و ناتوان  در مقابل
 بدون جدیت

 یا
مرتبط با عالمین 

 مفسد

روشنفکر و 
باھوش و تحصیل 

 کرده
  یا

درک و فھمیدن 
 عامھ مردم

ھ پیشینھ ای ن در مقابل
  چندان چشمگیر

 یا
بھ (عالم بی عمل 

اصطالح خودنانی 
و دور ) خرخون

 از دسترس افراد
تجربھ وسیع در   در عدم فعالیت  در مقابل
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 مورد دولت
  یا

تجربھ کار و 
فعالیت در محیط 

 واقعی

 و معیط واقعی 
 آزموده نشده  یا

قسمت وھستھ 
اصلی معضالت در 

 مسکو
درک عمیق و 
روشنی  از 

 بازرگانی
 یا

 با پول فاسد نشدن

در سیستم ھای  در مقابل
قدیمی مانده و 

 فسیل شده
 یا

روسی نو کیسھ 
کھ با پول رشد 

بھ اصطالح (کرده
خودمانی پولکی 

 )بار آمده
  
  

  فرم نمونھ برای شرکت در فعالیتھای انتخاباتی
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ھرچھ کھ فعالیت ھای انتخاباتی پیشرفت می کند و 
ده می شوند افراد برای رسیدن بھ این مرحلھ آما

پس چھ . اوضاع سخت تر و پیچیده تر می گردد
بھتر کھ برای تحکیم این روند از اشخاص فرم ھا 
و سوابق و پیشینھ ھای دقیقی در دست باشد تا 
بتوان راھنمایی ھای ھر چھ صحیح تر و مفید 
تری را در مورد مواردی چون درخواست ھا و 
 دعوت ھا و کمک ھایی کھ می توان درزمینھ ھر

چھ بھتر شدن فعا لیت ھای شما و تیم تان ارائھ 
شما باید تمامی فرم ھا و برگھ . داد دقیق تر باشد

ھای در دسترس را بررسی و مرور کنید و 
تغییرات مورد نیاز را در آن ھا ایجاد کرده و  این 

  .فرم ھا را در فعالیت ھای خود بھ کار برید
  

  5ضمیمة
 داوطلب و یا نمونھ ای از کارت مورد نیاز برای

فرم مورد نیاز برای بانک اطالعات و پایگاه داده 
  ھا
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:    نام رای دھنده
_______________________________

_________________________  
:    آدرس 
_______________________________

_________________________                                                
:    هحوز

_______________________________
_________________________  

:    تلفن
_______________________________

_________________________  
وابستگی 

حزبی
_______________________________

_______________________    :
_______________________________

__________________________  
مبارزات را از این   در خواست ھا                 
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طریق حمایت می 
  کنم

  با داوطلب شدنم اطالعات بیشتر
 با جمع آوری آرا رای غیر حضوری

بیرون کشیدن و کار  کنترل آرائ
  بر روی آرا

 آھدا کردن 
تماس گرفتن و  

 مخابره
  

اطالعات 
بیشتر

_______________________________
____________________________ 

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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_______________________________
_______________________________

_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

  5ضمیمة
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   تلفن)مرکز(برگھ راھنمای ناظر بانک

 
در روز رای گیری شما بھ عنوان ناظر و مسئول 
مرکز تلفن مسئول کلیھ تماسھا و امور مخابراتی 

و ھمھ امور و میزان بازده کلی بر .مرکز می باشید
شما باید با کلیھ اسامی .عھده شما می باشد

دھندگان در حوزه مورد موجود در لیست رای 
  .تماس بگیرید) حوزه ھدف(نظر 

 مسئول مرتبط و ھماھنگ کننده مراکز مخابراتی 
لیست اسامی حوزه شما را در اختیار شما کھ 

در ضمن شما . شخص ناظر ھستید قرار خواھد داد
می بایست در تمامی زمانی کھ بھ مکالمات 
اختصاص داده اند از خطوط استفاده کرده و 

یعنی می بایست حد اکثر .(اشغال باشندخطوط 
  ) استفاده را از زمان اختصاص داده ببرید

داوطلبان فعالیت در مرکز کھ زیر نظر شما کار 
می کنند می بایست توسط شخص شما آموزش 

شما می بایست برای آنھادرشب اول . داده شوند
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انتخابات جلسھ توجیھی و آموزشی ترتیب 
ک ساعت و نیم طول این جلسھ بیش تر از ی.دھید

شما می بایست  پیام ھایی را کھ . نخواھد کشید
باید برای رای دھندگان پشت تلفن خوانده شود را 

و بھ داوطلبان .با داوطلبان تمرین و تکرار کنید
آموزش دھید تا چگونھ از صفحات 

صفحات شمارشگر ھمچون چوب خط (شمارشگر
نگھ استفاده کنند و تعداد را .) است/////////// 

  .دارند و محاسبھ کنند
سعی کنید رفتاری گرم و خوشایند و مودبانھ 

داوطلبین را مرحلھ بھ مرحلھ و . داشتھ باشید
بھ . دائما تشویق کرده و بھ آنھا دلگرمی بدھید

فعالیت ھای خوب و موفق پاداش دھید و بھ خوبی 
از افرادی کھ احتماال فکر می کنید درھنگام تماس 

دھندگان دسر ساز خواھند بود و مکالمھ با رای 
  .مراقبت کنید

از جملھ کارھایی کھ در شرح وظایف شماست 
جمع بندی و محاسبھ جمع کل آرائ حوزه است و 
شما می بایست پیش از اینکھ شیفت کاری تان 
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تمام شود میزان جمع کل آرا و اطالعات آماری 
مربوط بھ آرا را محاسبھ و بھ شیفت بعد واگذار 

  .کنید
ھای کاری در مراکز ھر چھار ساعت یکبار شیفت 

و شما بھ عنوان ناظر افراد . تعویض خواھند شد
داوطلب را در شیفت ھای چھار ساعتی چھار 

  .ساعتی مشخص کنید
برگھ ھای درخواست را ھر چند ساعت یا ھر چند 
دقیقھ یکبار جمع آوری کنید و اجازه ندھید کھ 

ھا روی ھم جمع آوری گردد تا رسیدگی بھ آن
سپس برگھ ھا را پس از بررسی بھ .دشوار شود

فرد بعدی کھ بعد از شما مشغول خواھد شد تحویل 
دھید و گزارشی از ھمھ ما وقع بھ عالوه اطالعات 

  .اضافی راجع بھ کاندیداھا بھ ایشان ارائھ دھید
اگر در حین ساعات شیفت انجام وظیفھ مشکلی یا 

رفتھ و سوالی برایتان پیش آمد با مرکز تماس گ
  .سوال کنید............................... درمورد

بیشتر تماسھا می بایست کھ در بعد از ظھر و 
بھترین .عصر انجام شود نھ ساعات اولیھ روز
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.)  می باشد9.30 الی 5.30ساعت (ساعت ھا بین 
و در روزھای آخر ھفتھ چون افراد در منزل 

  ھستند بھترین ساعات 
. می باشد)  شب9بح الی  ص10ساعات ما بین (

البتھ در ساعت ھای اولیھ روز تماس گرفتن می 
تواند مفید فایده باشد البتھ در صورتی کھ شما 
بسیار از برنامھ روزانھ یا ھفتگی تان عقب مانده 

پس می توانید از ساعات بین روز علی . باشید
الخصوص در وسط ھفتھ بھ منظور ساعاتی 

  .جبرانی استفاده کنید
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  6ضمیمة 
  

مکالمھ افراد وشناسایی ھویت ) متن(نمونھ فرم 
 ھا
  

عصر / ظھر بخیر / صبح بخیر / با عرض سالم 
................... خانم / می توانم با آقا . بخیر

  صحبت کنم؟
  

ھستم ..................من ............... آقای / خانم 
ما .  شوم و از دفتر مشاوره انتخاباتی مزاحم می

گرد ھم آمده ایم و برنامھ نظر سنجی را راه 
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اندازی کرده ایم تا نظر افراد رای دھنده این 
می . منطقھ را راجع بھ انتخابات ارزیابی کنیم

خواھیم بدانیم کھ اگر انتخابات مجلس یا ھیئت 
مقننھ امروز برگزار شود رای مورد نطر شما چھ 

  شخص یا حزبی خواھد بود؟
یا ................ ...شما بھ 

رای خواھید داد؟ از این کھ ..........................بھ
وقتتان را در اختیار ما گذاشتید و ما را در این امر 

  .یاری کردید صمیمانھ متشکرم
سپس رای شخص رای دھنده را بر اساس امتیاز 
بندی زیر در برگھ مخصوص مکالمات  امتیاز می 

  .دھید
  

  .ص موافق کاندیدای شماست اگر شخ1 امتیاز 
  

  .  اگر شخص رای ممتنع دارد2 امتیاز
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 اگر شخص رای مخالف بھ کاندیدای شما 3امتیاز 
داده است و یا از کاندیدای رقیب حمایت کرده 

  .است
  

شما نمی بایست تحت ھیچ شرایطی با رای 
دھندگان وارد بحث یا مجادلھ شوید ویا نظر 

چون این کار .خودتان را بھ آنھا اعمال کنید
سودمند نمی باشد و فقط وقت تماسھای بیشتر 
شما را می گیرد و شما را از رسیدگی بھ دیگر آرا 

فقط سوال ھا را  کوتاه و با سرعت .باز می دارد
  .پاسخ داده و بھ سراغ فرمھا و افراد بعدی بروید

  
در ضمن فراموش نکنید کھ چھ افراد جواب 

 خیر در کمال ادب دلخواه شما را ارائھ دادند و چھ
پیش از خاتمھ مکالمھ تان از آنھا تشکر بھ عمل 

  .آورید
  

حتما برگھ پر شده را پس از پایان جمع بندی و 
نتیجھ گیری کنید و در ضمن فراموش نشود کھ در 
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صورتی کھ برگھ ای وجود دارد کھ نا تمام است 
حتما تا میزانی کھ پر کرده اید دقیقا عالمت گذاری 

  .کنیدو جمع بندی 
برگھ ھای مکالمھ ای را کھ ناتمام یا سفید ھستند 

  .را جداگاتھ بگذارید
  

از ھمھ تالشھایی کھ تا این لحظھ برای ھر چھ 
موفق تر بودن مرکز تلفن و بانک اطالعات انجام 

  .داده اید صمیمانھ متشکریم
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  7ضمیمة

  
  
  

  برگھ نمونھ و راھنمای جمع آوری آرا
 در این بخش انجام داد از این کاری کھ می بایست

  :قرار است
در برخی حوزه ھای انتخاباتی بخش جمع آوری و 
بررسی آرا بخشی متحرک است کھ برای جمع 
آوری بھ در منازل می روند و بھ افراد راجع بھ 

برگھ ھایی راجع بھ ،کاندیدا ھا اطالعات می دھند 
پیشینھ وشرح حال افراد و انتخابات بھ آنھا می 

 سواالت افراد را پاسخ می دھند و در آخر ،دھند
  .آرا را جمع آوری می کنند

در برخی از مراحل انتخابات مایل ھستیم کھ نتایج 
  .برخی آرا ئ مھم را ثبت کنیم

وقتی کھ جمع اوری آرا خاتمھ یافت بھ سراغ 
  برگھ ھایی با رای ممتنع می رویم و 
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 بھ با ارائھ اطالعات بیشتر سعی می کنیم افراد را
  .سمت یک رای ھدایت کنیم

  :حال چگونھ این امور را انجام دھیم 
یک کیت انتخاباتی در اختیار شماست کھ تمامی 

. وسایل مورد نیاز شما در آن موجود می باشد
  :چیزھایی کھ در کیت موجود می باشد شامل 

مطمئن شوید کھ :  ـــ برگھ ھای نطرسنجی است 
 فرد را ثبت نام و آدرس ورای یا شخص برگزیده

کرده اید و ھمانطور کھ می دانید امتیاز بندی بھ 
 اگر شخص موافق 1امتیاز . شرح زیر است
  اگر شخص رای ممتنع 2امتیاز .کاندیدای شماست

 اگر شخص رای مخالف بھ کاندیدای 3امتیاز .دارد
شما داده است و یا از کاندیدای رقیب حمایت کرده 

  .است
شما : طلبان رای گیرندهـــ کارت ھای شناسایی داو

می بایست این کارتھا را بر لباس خود نصب کرده 
و این کارت بھ این معناست کھ شما مسئول و 

  .داوطلب رای گیری می باشید
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شما می : ـــ برگھ توضیحات راجع بھ کاندیدا
توانید از این برگھ بھ منظور معرفی و توجیح 
کاندیدای مورد نطرتان استفاده کرده و موضع 

  .ایشان را بھ افراد رای دھنده بگویید
شما می ) : برگھ ھای تبلیغاتی(ـــ بروشور ھا 

  .بایست  یک بروشور در اختیار ھر فرد بگذارید
در : ـــ برگھ ھای سوال مخصوص داوطلبین

  بسیاری از مواقع پیش می آید کھ 
رای دھندگان با سواالتی برخورد می کنند کھ 

از بھ راھنمایی دارند پاسخ اش را نمی دانند و نی
ولی گاھی اوقات شما ھم پاسخ را نمی دانید پس 
سعی نکنید کھ موضوع را از سرتان باز کنید و یا 
پاسخی اشتباه بدھید بلکھ باید بھ رای دھنده 
بگویید کھ شما ھم یک داوطلب ھستید و از مراتب 
سوال را می پرسید و بعد پاسخ را بھ وی خواھید 

 از برگھ ھای سوال مخصوص بعد می توانید.گفت
مرکز (داوطلبین استفاده کرده و بھ پایگاه 

ارسال کنید در آنجا سوال بررسی و ) انتخاباتی
  .پاسخ داده خواھد شد
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لطفا پس از اتمام برگھ ھای : ـــ برگھ ھای گزارش
رای گیری برگھ ھای گزارش را پر کنید از این 
 طریق می توانید بسیار سریعتر آمار و چوب خط
ھا را محاسبھ کرده و نتیجھ انتخابات یا نظرسنجی 
را بھ دست آورید و حتی میزان پیشرفت تان را 

  .ارزیابی کنید
  

  :چھ بگوییم 
 ھمواره این موضوع را بھ خاطر داشتھ باشید کھ 

ھر . شما نماینده شخصی کاندیدای خود ھستید
آنچھ کھ بگویید وابراز کنید و ھر تاثیری کھ بر 

ذارید در واقع تاثیری مستقیم است شنوندگان بگ
کھ بر کاندیدای خود گذاشتھ اید و تصویری است 
کھ از وی برای رای دھنده ساختھ اید و بدانید کھ 
می توانید تاثیری شگرف بر رای اشخاص 

  .بگذارید
  

  :خودتان را بھ دیگران بشناسانید 
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با عرض سالم و عصر بخیر خدمت عزیزان 
 داوطلب تبلیعاتی کاندیدای و............. اینجانب 

ھستم کھ برای مجلس ........... خانم  / محبوب آقا 
  یا پارلمان 

حاال می توانم چند لحظھ وقتتان را . نامزد شده اند
  بگیرم تا با ھم صحبت کنیم؟

  
  :در مورد کاندیدای خود اطالع رسانی کنید

اینجانب برای کاندیدای مورد نظر کار می کنم دلیل 
نتخاب و ایجاد ھمکاری و تبلیغ من برای ا

برایشان این است کھ فکر می کنم ایشان یکی از 
صادق ترین کاندیداھا می باشند و در جامعھ ما 
جزئ معدود کسانی بودند کھ بسیار بھ افراد کمک 

در این روزھا کھ .کردند و مفید الفایده بوده اند
نمی توان بھ کسی اعتماد کرد ایشان می توانند از 

  .ین باشندمعتمد
  

  :از مردم بخواھید کھ سوال بپرسند
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ما این برنامھ انتخاباتی را کھ بھ صورت رو در 
رو در بین مردم است را راه اندازی کردیم تا مردم 
ھم با یکدیگر و ھم با کاندیدایشان در ارتباط 

از طرفی نامزدان مایلند کھ افراد موضع . باشند
 را بھ خوبی را بدانند و آنھا) موضع کاندیدا(شان 

از شما می خواھیم کھ اگر موضوعی .بشناسند
ذھن تان را مشغول کرده یا نگرانی دارید با 

  .کاندیدای مورد نظرتان مطرح کنید
  

  :بھ افراد بروشور پیشنھاد کنید
در مورد انتخاب خود ...........آقای /  خانم ،خوب 

  خوب فکر کرده اید؟
مشخص و اگر پاسخ شان مثبت بود کھ نتیجھ را (

ثبت کنید ولی چنانچھ منفی بود بھ این طریق 
  .)ادامھ دھید

من تمایل دارم کھ این بروشور را در اختیار " 
شما قرار بدھم تا در مورد این نامزد بیشترمطلع 
شوید و راجع بھ ایشان فکر کنید تا در روز 

با رای درست . انتخابات بھ درستی تصمیم بگیرید
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مجلس یکی از بھترین و شما ایشان می توانند در 
از اینکھ وقتتان را در . مفیدترین افراد باشند

  .اختیار ما گزاشتید بسیار متشکرم
  
  
  

  : برخی نکات و راھنمایی ھای خاص
 در بین افراد تقریبا اکثریت قریب بھ اتفاقشان 
بسیار تمایل نشان خواھند داد و شنوندگان 
مشتاقی خواھند بود اما اگر اتفاقی بھ شخصی 
برخوردید کھ اصال تمایل نشان نمی داد یا بد 
اخالق بود اصال بحث نکنید و گفگوتان را خاتمھ 

  .دھید
  

اگر بھ سوال یا مشکلی حین ماموریت برخوردید 
  (...........)می توانید با رابط ما 

  . تماس بگیرید(............) و با شماره تلفن 
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  8ضمیمة
  
  
  
  مونھ برگھ کزارش رای گیرین

  
  
  
 
  

 " 2. "برای آرای مثبت"1: "سیستم امتیاز دھی 
رای "3. " تمایل نسبی بھ کاندیدای مورد نظر

" 5. " نظر نھ چندان مطلوب "4.         "ممتنع
از پاسخ گویی "X", در منزل نبودند  ,.حامی رقبا

    "R"امتناع ورزیدند
 

ـــ  نام انجمن ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ:نام خیابان
حوزه ــــــــــــــــــــــ محل رای گیری 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 
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شماره 

  منزل
نام رای 

 دھنده
شماره 

 تلفن
امتیاز 

  بندی
پیشنھادا

 ت
موارد 
دیگر 

 پیگیری
      
      
      
      
      
      
      
      

  
  
 

                                         9 ضمیمة
  

  )کارت دوست عزیز(     نمونھ کارتھای دعوت 
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  ،دوست عزیز 
  

در روز سھ شنبھ ھفتھ دیگر شما این شانس را 
خواھید داشت تا در انتخابات مجلس شرکت کنید و 

  یکی از 
تاثیر گذارترین نمایندگان مجلس را انتخاب کرده تا 

تخت خواستھ ھا و نیاز بتواند با حضور در پای
  .ھای شما را بھ نحو احسن مطرح نماید

  
رای خواھیم داد پس شما ھم (...........) ما بھ 

زیرا کھ . رای دھید(...........) بیایید مثل ما بھ 
ایشان می تواند بھ بھترین نحو خواستھ ھای 
تحصیلی ما را برای فرزندان مان مطرح و 

ا بپیوندید و بھ پس بیایید بھ م. براورده سازد
  .رای دھید(...........) 

  
  ،ارادتمند شما

www.takbook.com



 

 1430 

  امضائ داوطلب
 
 
  

  10 ضمیمة
  
  
  

                                                   فرم نمونھ 
  برای برنامھ ریزی

  
  
 

 :قبول کردن :تاریخ درخواست
 :رد کردن :تصمیم اخذ شده

 :نگاه داشتن  :تاریخ ارائھ پاسخ
 

  ):اتفاق(مناسبت 
  :تاریخ
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  :زمان
  :مکان

  :ارگان یا سازمان حمایت کننده
  :آدرس

  :شماره تلفن
  :شخص رابط

  :آدرس
  :شماره تلفن

  :توضیح و شرح برنامھ
  

  :تعداد افرادی کھ انتظار می رود شرکت کنند
  

  آیا رسانھ ھا در این برنامھ حضور خواھند داشت؟
  

  :دلیل اصلی حضور کاندیدا
  

  :اطالعات دیگر
  
  

www.takbook.com



 

 1432 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  11ضمیمة
  
  

  فرم نمونھ برای جمع آوری اعانھ
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  برگھ موارد اھدایی ممکن

  
 :نام و نام خانوادگی

_______________________________
__________________  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:شغل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: آدرس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: محل کار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

: ــــــــــــــــــــــــــــــــــ تلفن منزل: تلفن محل کار
  ــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــــــــــ فکس 

عالقھ مندم کھ اھدایی ام 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .باشد
تماس گرفتھ ام تا راجع بھ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .انمبد

مبلغ / خواستار این مقدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .می باشم 

زده / یادداشت ھایی در مورد تماسھا ی گرفتھ
: پاسخ ھا / شده

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــ
  

: موارد پیگیری شده 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــ
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پیش ساختھ برنامھ راھبردی و )قالب(فرم 
  استراتژیکی انتخابات

  
این فرم پیش ساختھ بھ این منظور طراحی شده تا 
بھ شما کمک کند کھ کلیھ اطالعات مربوط بھ 
انتخابات را در یکجا جمع آوری کنید و برنامھ ای 

ی خود جامع و کامل را برای فعالیتھای انتخابات
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بیشتر این اطالعات از طریق . طرح ریزی کنید
پاسخ بھ کلیھ سواالت موجود در این دفترچھ 

  .راھنما بھ دست می آید
  

  تحقیق: قدم اول 
  

بھ طور اختصاربرخی از قوانین موثر بر این 
 . انتخابات را شرح دھید

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

__________ 
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بھ طور اختصار راجع بھ منطقھ ای کھ تبلیغات یا 

 .نمایندگی اش را بھ عھده دارید توضیح دھید
_______________________________
_______________________________

______  
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

____ 
  

بھ طور اختصار راجع بھ رای دھندگان منطقھ ای 
کھ تبلیغات یا نمایندگی اش را بھ عھده دارید 

 .توضیح دھید
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_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

__________ 
  

بھ طور اختصار راجع بھ اتفاقات انتخابات سال 
 .گذشتھ توضیح دھید

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

__________ 
 

بھ طور اختصار راجع بھ موارد تاثیر گذاربر 
  .انتخابات توضیح دھید

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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_______________________________
__________ 

  
  

 کاندیدای خود توضیح بھ طور اختصار راجع بھ
  .دھید

 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
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 کاندیدای خود بھ طور اختصار راجع بھ رقبای 
  .توضیح دھید

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

___  
  

  ایجاد ھدف کردن : قدم دوم 
  

  :جمعیت کل موجود در منطقھ عبارتست از
_______________________________
_______________________________

_______ 
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جمعیت کل رای دھندگان موجود در منطقھ 
 :عبارتست از

_______________________________
_______________________________

_______ 
  

جمعیت کل رای دھندگانی کھ انتظار می رود در 
 :انتخابات شرکت کنند عبارتست از

_______________________________
_______________________________

_______ 
 

اگر شما این تعداد رای دھنده داشتھ باشید برنده 
 :شدن شما حتمی می باشد

_______________________________
_______________________________

_______ 
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ما می بایست با این تعداد از منازل تماس بگیریم 
دھندگان مورد نظر را و مشاوره کنیم تا نعداد رای 

 :بھ دست آورید
_______________________________
_______________________________

_______  
  

  تعیین کردن موقعیت رای دھندگان: قدم سوم 
  

 تعیین کردن موقعیت جغرافیایی رای دھندگان
 

براساس اطالعاتی کھ از انتخابات سال کذشتھ در 
در این بخشھای دست است انتظار می رود کھ 

  حوزھای انتخاباتی آرا قابل قبول باشد  
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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_______________________________
_____ 

 
ر براساس اطالعاتی کھ از انتخابات سال کذشتھ د

دست است انتظار می رود کھ در این بخشھای 
حوزھای انتخاباتی آرا برای رقبا و جناح ھای 

 مخالف قابل قبول باشد  
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_____ 
  
  

براساس اطالعاتی کھ از انتخابات سال کذشتھ در 
دست است انتظار می رود کھ در این بخشھای 

  حوزھای

www.takbook.com



 

 1446 

  انتخاباتی آرای افراد بسیار حساس و نزدیک بھ 
ھم باشد و برای دست یافتن بھ تعداد آرا مطلوب 
می بایست با افراد صحبت کرده و آنھا را قانع 

 .دکنیم کھ بھ ما رای دھن
_______________________________
_______________________________

_______ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــ
  

 آزمونھای  پراکندگی جمعیت و جمعیت شناسی
  

کاندیدای مورد نظر ما در صورتی کھ بھ این بخش 
ناسی تعلق داشتھ باشد ما جغرافیایی و جمعیت ش

حمایت بر پایھ .(وی را حمایت خواھیم کرد
  .)ھمشھری بودن است
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_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

____________________ 
 

دیگر کاندیداھا در صورتی کھ بھ این بخش 
جغرافیایی و جمعیت شناسی تعلق نداشتھ باشد ما 

 .وی رابر اساس این دلیل حمایت خواھیم کرد
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

___                              
غرافیایی  جمعیت کل مربوط بھ این بخشھای ج

  :روی ھم رفتھ این تعداد خواھد شد
_______________________________
_______________________________

_______ 
 

ق تعداد واقعی آرا عدد بھ دست آمده عدد بر طب
  : ذیل خواھد بود

_______________________________
_______________________________

_______ 
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در انتخابات پیش رو درصد آرائ ذیل انتظار می 
  :رود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــ
  

در صورتی کھ تعداد آرائ تان کافی نیست و نیاز 
بیشتری بھ رای دارید می توانید از آرا گروه ھای 

  :چند جانبھ زیر استفاده کنید
_______________________________
_______________________________

_______ 
_______________________________
_______________________________

_______ 
 

رقبای ما انتظار دارند کھ بیشترین آرای مورد نیاز 
 را از گروه ھا و جمعیت ھای زیر بھ دست آورند
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_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

____________________________  
  
  

  آنالیز و بررسی رای دھندگان
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جمعیت و گروه رای دھنده ھدف شما ھمھ در دارا 
  :بودن این صفت و ارزش مشترک اند

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

____________________________ 
 

جمعیت و گروه رای دھنده ھدف شما ھمھ در دارا 
 :بودن این نقطھ نظر و نگرش مشترک اند
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_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
______________________________ 

_______________________________
_______________________________

_______ 
 

جمعیت و گروه رای دھنده ھدف شما ھمھ گرفتار 
  :این مشکل و دردسر اند

_______________________________
_______________________________
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_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_____________________ 
  

جمعیت و گروه رای دھنده ھدف شما  در مورد 
رات را خصوصیات رھبری تان این عالئق و انتظا

 : دارند
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

____________________________ 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پیام ھای انتخاباتی: قدم چھارم 
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     برگھ ھای یادداشت پیغام                        

  
ما خود درباره خودمان چھ 

  می گوییم؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چھ نظری درباره آنھا 
  دارید؟

 

آنھا در باره ما چھ می 
 گویند؟

 
 
 

آنھا درباره خودشان چھ می 
 گویند؟
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شما می بایست در عرض یک دقیقھ بیانیھ ای 
شما چرا ." بنویسید کھ پاسخ این سوال است

 این پست و مقام در این انتخابات کاندید شده برای
 "اید؟

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

______________________  
  :فاکتور ھای چک کردن پیغام ھا 

  
  .پیغام ھا ھمھ مشخصھ ھا را داراست
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  ــــــــــــ  آیا پیغام کوتاه است ؟
  

ـــــــــــ آیا پیغام پیغامی مورد اطمینان و قابل باور 
  است ؟

  
ــــــــــ آیا پیغام پیغامی ترغیب کننده و مھم برای 

  رای دھندگان می باشد؟
  

ـــــــــ آیا شعار یا پیغامتان شما را از رقبایتان 
 متمایز می کند؟

  
  ــــــــ آیا پیغام واضح و خالصانھ می باشد؟

  
 آیا دقیقا جمعیت ھدف شما را مورد خطاب ــــــــ 

  قرار می دھد؟
  
  

  آیا اطالعات زیر در پیغام شما یافت می شود؟
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  ـــــــــــ  بیوگرافی یا شرح حال کاندیدا
  

  ــــــــــ سرگذشت ھایی از کاندیدا
  

  رھای انتخاباتیــــــــــ شعا
  

  ـــــــــــ  عالمت یا شکل انتخاباتی
  

  ــــــــــ مالحضات و ضمائم انتخاباتی
  

 ــــــــــ شعار و پیغام ھای حزبی
 
 

 مسائل مھمی در باره رای دھندگان
  

موارد زیر نکات کلیدی است در باره رای 
 :دھندگان

1.)_____________________________
_______________________________
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_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

___________________________ 
2.)_____________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

___________________________ 
3.)_____________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

___ 
  

www.takbook.com



 

 1463 

فعالیت ھای انتخاباتی ما طوری طراحی شده است 
کھ بھ ھمھ شعارھایمان جامھ عمل بپوشانیم و 
ارتباط میان شعارھایمان و فعالیت ھایمان بھ 

 :شرح زیر است
1.)_____________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

___________________________ 
2.)_____________________________
_______________________________
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_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

___________________________ 
3.)_____________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

___________________________ 
 
 

 تماس با رای دھندگان: قدم پنجم
 

در کل ما تصمیم گرفتھ ایم تا رای دھندگان را در 
  جریان اطالعات و آمارھای زیر قرار دھیم 

  
 نحوه بررسی آنھا وه ھای مردم شناسی   گر
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ھمھ موارد زیر اھداف مشخصی است کھ رای 
دھندگان از شما انتظار دارند کھ برآورده کنید کھ 
اطمینان و گارانتی برای موفقیت حتمی شما در 

 انتخابات می باشد
  

 با 1توضیحات مربوط بھ فعالیت ھای شماره 
  اھداف قابل مقایسھ

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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_______________________________
____________________________ 

  
  

 با 2توضیحات مربوط بھ فعالیت ھای شماره 
  اھداف قابل مقایسھ

  
_______________________________
______________________________ 

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

______________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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_______________________________
____________ 

  
 با 3توضیحات مربوط بھ فعالیت ھای شماره 

  اھداف قابل مقایسھ
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

____________________________  
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_______________________________
_______________________________

_   
  

 با 4توضیحات مربوط بھ فعالیت ھای شماره 
 اھداف قابل مقایسھ

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_________________________ 
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 با 5ط بھ فعالیت ھای شماره توضیحات مربو
 اھداف قابل مقایسھ

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

____________________________ 
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  برنامھ و جدول زمانی انتخابات
   

ھ برنامھ ھا و شرح وظایف جدول ذیل شامل کلی
ھاست بھ عالوه شامل اھدافی است کھ انتخابات 

ھر فعالیت شامل .تصمیم بھ عملی کردن آنھا دارد
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 افراد مورد نیاز برای عملی کردن ،یک رابط 
 فعالیت ھا و ھزینھ ھای مربوط بھ پروژه ھا

 
 

نام رابط و  فعالیت تاریخ
 داوطلبین

 ھزینھ ھا

 در روز 
 انتخابات
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نام رابط و  فعالیت تاریخ
 داوطلبین

 ھزینھ ھا

یک ھفتھ 
پیش از روز 

 انتخابات
 
 
 
 
 

   

دو ھفتھ پیش 
از روز 

 انتخابات
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نام رابط و  فعالیت تاریخ
 داوطلبین

 ھزینھ ھا

سھ ھفتھ 
پیش از روز 

 انتخابات
 
 
 
 
 

   

 
 ھفتھ چھار

پیش از روز 
 انتخابات
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نام رابط و  فعالیت تاریخ
 داوطلبین

 ھزینھ ھا

 
پنج ھفتھ 
پیش از روز 

 انتخابات
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نام رابط و  فعالیت تاریخ
 داوطلبین

 ھزینھ ھا

 
شش ھفتھ 
پیش از روز 

 انتخابات
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نام رابط و  فعالیت تاریخ
 داوطلبین

 ھزینھ ھا

  
 ھفتھ ھفت

پیش از روز 
 خاباتانت
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نام رابط و  فعالیت تاریخ
 داوطلبین

 ھزینھ ھا

 
 ھفتھ ھشت

پیش از روز 
 انتخابات

 
 
 
 
 

   

 
پیش  سھ ماه

از روز 
 انتخابات
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نام رابط و  فعالیت تاریخ
 داوطلبین

 ھزینھ ھا

 
  ماهچھار

پیش از روز 
 انتخابات
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نام رابط و  فعالیت تاریخ
 داوطلبین

 ھزینھ ھا

پیش   ماهپنج
از روز 

 انتخابات
  
 
 
 
 
 
 

   

www.takbook.com



 

 1481 

نام رابط و  فعالیت تاریخ
 داوطلبین

 ھزینھ ھا

  ماهشش
پیش از روز 

 انتخابات
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 ساختار فعالیت ھای انتخاباتی

  
  

د در فعالیت ھای شرح وظایف و نقش افرا
  :انتخاباتی بھ شرح زیر است

  
  شماره تلفن نقش نام
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بودجھ ھا و ھزینھ ھای مورد نیاز برای فعالیت 

  ھای انتخاباتی
  

  کلیھ ھزینھ ھای مربوط بھ تماس با رای دھندگان
_______________________________
_______________________________

_______ 
  

 ،کھ شامل مرکز(کلیھ ھزینھ ھای مدیریتی 
 ماشینھا و وسائل دفتری و ، پرسنل،کارکنان

  می باشد) غیره
_______________________________
_______________________________

_______ 
 

  کلیھ ھزینھ ھای مربوط بھ تحقیقات
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_______________________________
_______________________________

_______ 
 

عددی کھ از جمع کردن کلیھ مقادیر بھ دست 
اوردید جمع کل ھزینھ ھای فعالیت ھای انتخاباتی 

 .می شود
_______________________________
_______________________________

_______ 
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کدام بخش خاص از این دفترچھ راھنما برای 
زات انتخاباتی شما بسیار مفید الفایده بوده مبار

  است؟
_______________________________
_______________________________

_______ 
_______________________________
_______________________________

____________________  
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کدام بخش خاص از این دفترچھ راھنما برای 
  ی شما مفید نبوده است؟مبارزات انتخابات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_________ 
 

کدام بخش خاص از این دفترچھ راھنما برای 
 و نیاز مبارزات انتخاباتی شما واضح نبوده است

  بھ توضیح بیشتر دارد؟
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
______________________________ 
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چگونھ ما می توانیم در نسخھ ھای بعدی سطح 

 کیفی دفترچھ را ارتقا دھیم؟
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________ 
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  بخش  ستاد  انتخابات  و اعمال  الزم

  
  
  
  

  پیوست   اعتقادت  آدولف  ھیتلر
 

 :برد منعقیده بھ خدا در ن
 

شاید خواست خدا این بود کھ من در بیستم <<
 در شھر کوچک و زیبای 1889آوریل سال 

بین دو کشور آلمان و ) این_ام_براناو(سرحدی
 نبرد من فصل اول>>.اتریش بھ دنیا بیایم

 
جملھ باال اولین پاراگراف از نبرد من است کھ 
نشان از اعتقاد بھ خدا و سرنوشت دارد کھ 

ی ھر کسی متصور است این شروعی خداوند برا
 .است برای سرنوشت شگفت آور آدلف ھیتلر
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 :کودکی و کلیسا

 
آدلف کوچک در خانواده ای کاتولیک کھ گرایشات 
مذھبی داشتند بھ دنیا آمد بھ دلیل روحیھ جستجو 
گر کھ داشت از ھمان کودکی در کلیسا رفت و آمد 

 :داشت و بھ قول خودش در نبرد من
 

ت بی کاری وقت آزاد خود را در آواز در ساعا<<
خوانی و سرود ھای مذھبی در کلیسای المباخ می 
گذارندم و فرصت ھای خوبی برای من پیش می 

نبرد >>.آمد کھ بتوانم در امور مذھبی مباحثھ کنم
 من فصل اول

 
او با یکی از دوستان پدرش کھ کشیش بود 

 .مباحثھ داشت 
 

 ):آشنایی با یھود)جوانی
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کش و قوس ھای فراوان در سال ھای پس از 
جوانی با اندیشھ مذھبی و سیاسی و اقتصادی 
یھودیان بیشتر از پیش آشنا شد و این دوره  را 
می توان آشنای آدلف جوان با یھودیت نامید مثال 
در مورد یھودیان و اینکھ یھودی آلمانی تبار 

 :نیستند این چنین می گوید
 

خارجی بود و مذھب آنان نسبت بھ مذھب ما <<
بھ نظرم این تنھا اختالفی بود کھ بین ما و آن ھا 
وجود داشت این اختالف ھم مسئلھ کوچکی نبود 
زیرا این افراد نسبت بھ مذھب خود متعصب بودند 
چنان کھ در سرلوحھ دعای صبح آن ھا ذکر شده 
بود کھ قبر خود را از قبر بیگانگان جدا 

 نبرد من فصل دوم>>.سازید
 

اراگراف از نبرد من می توان بھ این در این پ
موضوع پی برد کھ ھیتلر جوان بشدت در پی 
تحقیق در مورد دین یھود بود و دین پژوھی 

 .جستجوگر بود
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در این ایام آدلف جوان ھمچنان در پی تحقیق در 
موارد مختلف بود و ھمیشھ عقیده بھ سرنوشت 
خداوندی را ھمراه داشت مثال در اخرین پاگراف 

فصل دوم نبرد من در مورد نفوذ نیافتن ھای 
 :مارکسیت ھا می گوید

 
من نمی دانم شاید خداوند نخواستھ روزی این <<

عقیده در جھان پیشرفت نماید ولی یقین دارم آن 
نبرد من >>...روز ھنگام ویرانی جھان فرا رسیده

 انتھای فصل دوم
 

نکتھ بسیار جالب این است کھ آدلف ھیتلر حرکت 
 مان خدا می داند وجھاد بزرگخود را فر

 
با حالی مصمم می گویم اگر روزی در مقابل ...<<

یھودیان بھ دفاع برخیزم دفاع من جھاد بزرگ من 
نبرد >>.است کھ خداوند آن را فرمان داده است

 من انتھای فصل دوم
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 :عقاید در آلمان

 
رھسپار می شود ھر روز ) مونیخ(ھیتلر بھ آلمان 

کند و در پی آن بلوغ خدا بلوغ فکریش رشد می 
شناسی اش  و در قسمتی از کتابش بھ عدالت 

 .خداوند اشاره می کند
 

اگر عدالت خداوند را در نظر بگیریم او کسی <<
نیست اجازه بدھد کھ یک ملت متصرفات او پنجاه 
برابر دیگری باشد اگر زمین ھا دارای آنقدرھا 
 وسعت ھست کھ تمام مردم را نان بدھد پس ما ھم

کھ یکی از افراد این جھان وسیع ھستیم آن قدر 
زمین بدھند کھ بتوانیم زندگی خود را تامین 

 نبرد من فصل سوم>>.کنیم
 

 :عقاید در جنگ
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ھیتلر با شروع جنگ خود را مشتاقانھ بھ جبھھ ھا 
 رساند و خداوند را شاکر است کھ

 
 .کھ چنین موقعیتی را با بھ او داده است

 
ساعات دردناک بھ منزلھ برای من ھم این <<

رھایی از افکار و فشارھای روحی بود و امروز 
 ھم ھیچ شرم ندارم از این کھ اعتراف کنم

 
از پیش آمدن جنگ بسیار خوشحال بودم و سپاس 
خداوند را می کردم کھ در یک چنین دوره ای بھ 

 >>.دنیا آمده ام
 

برای بار دیگر شاھد آن ھستیم ھیتلر بھ 
ند برایش قرار داده ایمان دارد سرنوشتی کھ خداو

 .و خدا را نیز شاکر است
 

 :عقاید در سیاست 
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بعد از پایان جنگ و شکست آلمان در جنگ 
جھانی اول ایشان بھ حزب حزب کارگر 

پیوست  از این دوره بھ بعد بلوغ ) نازی(آلمان
 فکری ھیتلری بھ اوج خود می رسد

 
 بھ و بسیاری از سخنرانی ھا و اظھار نظرھایش

 .خداوند اشاره می کنند
 

بعد دستگیری در جریان کودتا علیھ دولت آدلف 
ھیتلر بھ ھمراه ھم حزبی ھایش دستگیر می شوند 
و زمانی کھ در دادگاه حاضر می شوند از جمالت 
مذھبی استفاده می کنند کھ در نوع خود جالب 

 :است
 

ھیتلر در پایان سخنان خود خطاب بھ ھیئت <<
لتی روحانی بھ خود داد و گفت قضات ناگھان حا

شما صالحیت محاکمھ ما را ندارید تنھا دادگاه خدا 
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و دادگاه جاویدان تاریخ است کھ می تواند درباره 
محاکمھ آدلف ھیتلر >>.ما و اعمال ما قضاوت کند

 1924دادگاه مونیخ سال 
 

آدولف ھیتلر بعد از بدست گرفتن قدرت 
 فرستاده از طرف مردم آلمان ) صدراعظم شدنش(

 .خداوند برای ملت آلمان لقب گرفت
 

بعد از قدرت یابی آدلف ھیتلر در آلمان دست بھ 
بازسازی ھای گستره زد و این شامل کلیسا ھا ھم 
می شد و ھیتلر احترام خاصی برای کلیسا قائل 
بود و گفتھ می شد در موارد نظرات مبلغان دینی 

ه را مورد نظر قرار می داد در منابعی ذکر شد
 نفر از معلمان و 600000است کھ بیش از 

استادان و اسقفان و روحانی ھای آلمانی درجنبش 
حمایت از ھیتلر عضو بودند و این عمق 

 .دوستداری ھیتلر در میان مسحیان نشان می دھد
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یکی از دالیلی کھ سالم نازی ھم مورد استفاده 
 قرار می گرفت این بود کھ گفتھ می شد

 
در ھنگام ) سس فرقھ پروتستانمو( مارتین لوتر

 .اعدام این نوع سالم را داده بود
 

در شرایطی کھ در شوروی و کشورھای 
کمونیستی بشدت با کلیسا و خداپرستان برخورد 
می شد و با تبعید ھای گسترده خداپرستان و 
برخوردھای زننده برقرار بود و از کلیساھا برای 

 نازی نگھداری دام استفاده می کردند در آلمان
 .کلیسا ھا در حال بازسازی بودند 

 
 :ھیتلر و واتیکان

 
بھ طور یقین  ھیتلر بھ طور خاص مورد حمایت 
واتیکان قرار داشت و بھ نحوی کھ بسیاری عقیده 
داشتند واتیکان بھترین فرد را برای مبارزه با 
رباخواران جھان و جنبش ھای ضد خدای 
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رگترین فراماسونی برگزیده تا بھ مبارزه با بز
سیستم ھای فساد در جھان برود و نکتھ بسیار 
خاص این است کھ ھیتلر بعد چند صد سال رابطھ 
بسیار مناسبی بین آلمان و واتیکان بھ وجود 

 .آورد
 

واتیکان آخرین مبارزه خود را با ربا خواری 
یھودی و فراماسون غرب و افکار منکر خدای 

 مبارزه کمونیست ھا را آغاز کرده بود و این پرچم
را در دست آدلف ھیتلر داده بود ودلیل حمایتش از 

 .سوی واتیکان و پاپ ھم ھمین بود
 

 :ھیتلر و مسلمانان
 

ھیتلر بھ ادیان دیگر ھم عالقھ داشت و آنھا را 
مورد بررسی قرار می داد از جملھ دین اسالم و 

بودند ھیتلر با مسلمانان ) مذھب ملی ژاپنی(شینتو
را آنھا را در خط مقدم رابطھ خوبی داشت زی

مبارزه با صھیونھا می دانست و قول داده بود بعد 
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از اتمام کار اروپا سراغ فلسطین بیاید و کار 
صھیون ھای اشغالگر را برای ھمیشھ یکسره 

 .کند
 

مقامات نازی بارھا با رھبران فلسطینی  و در 
راس آن ھا حاج امین الحسینی مفتی اعظم 

وعده ھای زیادی بھ آن ھا اورشلیم دیدار کردند و 
 دادند

 
  

 
حاج امین الحسینی بھ دستور و تقاضای آلمان 

کھ ( بھ کرواسی رفت 1941نازی، در پائیز سال 
در آن ھنگام بھ اشغال آلمان درآمده و با ھیتلر 

، تا مسلمانان آن سرزمین را )ھمکاری می کرد
برای خدمت در واحدھای وافن اس اس 

Waffen-SSبسیج کند . 
ھ دنبال کوشش ھای حاج امین الحسینی، یگانی ب

" گردان کوھستانی سیزدھم وافن اس اس"با نام 

www.takbook.com



 

 1501 

مرکب از مسلمانان بوسنی برپا گردید و مفتی 
اورشلیم در نطقی برای سربازان آن از جملھ 

مسلمانان سراسر جھان باید از شما تقلید «: گفت
 .»کنند

 
و  ھیتلر مذھب را بسیار بلند مرتبھ می دانند 

 :درنبرد من می گوید
 

از طرف دیگر ما عقیده داریم کھ اگر احساس <<
مذھبی در یک قوم تقویت شود الاقل می تواند ان 
ملت را مافوق درجھ انسانی قرار دھد زیرا ایمان 
داشتن بھ یک چیز اساس ازادی فکر و رھا 

نبرد من فصل >>.ساختن او قید اسارت است
 دوازدھم

 
 گرفتھ از مذھب می دانند و ھیتلر ایمان را نشعت

 ایمان را بسیار مھم می پندارد
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ایمان یک آلت نیرومندی است کھ گره ھا را <<
می شکافد و راه شناختن مفاھیم فلسفی و مذھبی 

 >>.را باز می کند 
 

 :توطئھ ھا و اعتقاد بھ موھبت خدا
 

آدلف ھیتلر چندین بار بھ طور معجزه آسایی از 
لم بھ در برد و ھر باری توطئھ ھای ترور جان سا

کھ از ترورنافرجام بھ خداوند متوسل می شد و آن 
ترور ھای نافرجام را موھبت خداوند می دانست  
و اراده بیشتری برای ماموریت بزرگش بھ کار 
می بست بھ عنوان مثال بعد از توطئھ نافرجام 

 والکری
 

 :بھ مردم آلمان از رادیو گفت 
 

از طریق -ار بمبآدولف ھیتلر پس از انفج<<
رادیو بھ مردم آلمان اعالم می کند کھ بھ طور 

او .معجزه آسا از حادثھ جان سالم بدر برده است
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اعالم می کند کھ این خواست خداوند بوده است کھ 
 >>زنده بماند

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بابک وزیری
  

09120260878  
dbvaziry@gmail.com  

 
  .حقیر  را  از  پیشنھادات  خود  دریغ نفرمائید
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