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 راهنمای برنامه ریزی مبارزات سیاسی

 

 

 راهنمای گام به گام برای پیروزی در انتخابات

. براین او دییتوسط ج  

 انستیتیوت دموکراتیک ملی برای امور بین الملل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انستیتیوت دموکراتیک ملی 

 

انستیتیوت دموکراتیک ملی یک سازمان غیر انتفاعی و غیرحزبی است که برای تقویت و تحکیم  نهادهای 

دموکراتیک در سطح جهان کار می کند. انستیتیوت دموکراتیک ملی و همکاران محلی آن  از زمان تأسیس این 

ردهای دموکراتیک  از طریق جهت کمک  کردن به شکل گیری  نهادها و عملک بدینسو 3891انستیتیوت  در سال 

حمایت از سازمان های سیاسی و مدنی، حفاظت از انتخابات، و ارتقای سطح مشارکت شهروندان، شفافیت و 

 حسابدهی  حکومت،  فعالیت کرده اند. 

 

کشور،  افراد  311انستیتیوت دموکراتیک ملی با داشتن کارمندان و کارشناسان داوطلب امور سیاسی از بیشتر از 

گروه های مختلف را  به منظور تبادل  نظریات، دانش، تجارب و مهارت ها، گردهم می آورد. همکاران این و 

انستیتیوت  با بهترین شیوه ها و عملکردهایی در توسعه ی بین المللی دموکراسی آشنا می شوند که می تواند با 

وت دموکراتیک ملی بر این پیام تأکید می نهد نیازهای کشور شان سازگاری داشته باشد. رویکرد چند ملیتی انستیتی

که درحالیکه هیچ الگوی واحد دموکراسی وجود ندارد، اما دموکراسی ها دارای بعض اصول اساسی معین و 

مشترک می باشند. توسعه ی دموکراسی که بتواند بهبودهای ملموسی را در زندگی مردم وارد کند هدف اساسی 

 تشکیل می دهد. انستیتیوت دموکراتیک ملی را 

 

می توانند منافع  دموکراسی  نیازمند شهروندان آگاه و فعالی می باشد که کارآمدی و کارکرد -مشارکت شهروندان

عمل کنند و مسؤالن دولتی را پاسخگو قرار دهند. انستیتیوت دموکراتیک ملی  ی، به صورت جمعشان را بیان کنند

و مقامات  به عنوان رابط بین شهرونداناسی یاری می رساند و شهروندان را در سهم گیری فعال در روند سی

 منتخب عمل می کند. 

عرصه ی آموزش رای دهندگان انستیتیوت دموکراتیک ملی با احزاب سیاسی و سازمان های مدنی در  -شهروندان

کند. می  یکارهم انتخابات  ی مدنی، اصالح قانون انتخابات و نظارت از تمامی مراحل پروسه و آموزش

 و شفافیت درستی کشور، با صدها حزب حامی 47وه و ائتالف شهروندان در گر 111انستیتیوت با بیش از 

انستیتیوت هیأت بین المللی نظارت از انتخابات را تشکیل داده است.  311کرده است و بیش از  یکارهم انتخابات 

 ارت بین المللی از انتخابات ایفا کرده است. دموکراتیک ملی نقش عمده ای را در وضع کردن معیارهایی برای نظ

 

احزاب سیاسی  کردن خود در راستای تقویت همکارانانستیتیوت دموکراتیک ملی با  -احزاب سیاسیتقویت 

روندهای داخلی دموکراتیک و گزینش کاندیدا، رای گیری،  در موارد هماننداین همکاری  -همکاری کرده است

ردم صورت گرفته است. انستیتیوت احزاب سیاسی را در رویدست گرفتن توسعه ایجاد خط مشی و دسترسی به م

ی درازمدت تشکیالتی ، باالبردن سطح مشارکت در انتخابات، وضع کردن مقرره ی طرز سلوک، کاهش دادن 

 منازعات سیاسی و مشارکت  سازنده در حکومت یاری می رساند.  

ک ملی با قوه های مقننه در سراسر جهان در راستای تقویت انستیتیوت دموکراتی –دموکراتیک حکومت داری 

های پارلمانی و دسترسی به موکلین  گروهکمیته ها، نظارت تقنینی، آیین نامه ها، دسترسی عمومی به اطالعات، 

جمهوری را در  یاستمی کند. این انستیتیوت وزارت خانه های حکومتی و دفاتر نخست وزیری و ر یکارهم

  تر، دسترسی و پاسخگویی بیشتر به مردم کمک می کند.د معملکرد کارآ

 

 سوی  از این مؤسسه است. پروگرام های ((c()1)113§ ) انستیتیوت دموکراتیک ملی یک مؤسسه ی غیر انتفاعی
 ی ، وزارت خارجه(USAID) بین المللی ایاالت متحده ی توسعه ی ، اداره(NED)صندوق ملی برای دموکراسی

 . تمویل می گردد سایر نهادهای توسعه ای بین المللی و کمک های خصوصیایاالت متحده و 
 

چاپ و انتشار این سند با حمایت مالی دفتر دموکراسی و حکومت داری نمایندگی اداره ی توسعه ی بین المللی 

داد ، تحت قرار  DFD-A-00-03-00033-00ایاالت متحده در افغانستان، براساس شرایط قرارداد تعاونی شماره

افغانستان: پروگرام   DGC-A-00-01-00004( شماره  Leader Cooperative Agreement تعاونی اصلی )
،  ممکن گردید. نظریات مطرح شده در این سند به نویسنده تعلق دارد و حمایت از مشارکت گسترده در انتخابات

 س نمی کند.  لزوما دیدگاه های اداره ی توسعه ی بین المللی ایاالت متحده را منعک

 



 سرآغاز

، آموزگاااااااران سیاساااااای انسااااااتیتیوت 3881 سااااااالدرجریااااااان آمااااااادگی باااااارای انتخابااااااات دومااااااای روساااااایه در

 Sheila) و شاااایال او کانیاااال (Kate Head) ، کیاااات هیااااد(Ken Payne)دموکراتیااااک ملاااای کااااین پاااااین

O’Connell)هماااااراه باااااا کارشناساااااان روسااااای ، الیکسااااای، شوساااااتوف ، (Aleksie Shustov) گ و اولیااااا

. ایااان تااادوین کردنااادانتخاباااات را  راهباااردیرهنماااود برناماااه ریااازی  (Oleg Nikishenkov) نیکااای شاااینکوف

کتابخاناااه دفتاااار انساااتیتیوت در مسااااکو  -رهنماااود یکااای از انتشااااارات معاااروف در انسااااتیتیوت دموکراتیاااک ملاااای

 رفته است. بی شمارمورد استفاده قرار گ انتخاباتی به شمار رفته است وسالهاست که  در مبارزرات

 

  3889رهنمااااود را در اوایاااال سااااال  نسااااخه اصاااالی ایاااان و ماااان (Alex Grigorievs) الاااایکس گریگوریااااف

دولتااای ،  یآماااادگی بااارای انتخاباااات دوماااا همزماااان باااا ،کاااه بااارآن شااادیمو باااروز کاااردیم و در آن زماااان  ویااارایش

ماااه ریااازی مباااارزات برنا راهنماااای ، باااهویااارایش ساااوم اکناااون  .نساااخه کامااال تاااری را باااه دسااات نشااار بسااا اریم

 . مسمی گردیده استسیاسی، راهنمای گام به گام  برای پیروزی در انتخابات 

 

کاااه آموزگااااران و مشااااوران  ی اسااات حااااوی نظریاااات و ماااواد راهنماااای حاضااار مانناااد ویااارایش هاااای قبلااای، ه

کاااار ساااابق باااه ساااو در روسااایه و کشاااورهای اتحااااد شاااوری ه ایااان بااا 3881انساااتیتیوت دموکراتیاااک ملااای از ساااال 

باااارای راهنمااااا ایاااان  گااااردآوری رهنمودهااااای گ شااااته را دنبااااال کاااارده   و در قالااااب و فاااارم ،. ماااانگرفتااااه انااااد

 .  مراجعه کردم راهنمای به آنها

 

کااااااربر   بعاااااض داده  و  باااااود  بساااااط نیازمناااااد توضااااایح بیشاااااتر  باااااه نظااااارم  هاااااای را کاااااه بخاااااش ، مااااان

 حااا فباااا ، سااارانجامضاااافه کااارده ام. را جهااات کماااک باااه پروساااه برناماااه ریااازی باااه آن ا (worksheetsی)هاااا

 حاضاااار راهنمااااای کااااه  م ه اماااان سااااعی کاااارد، اشااااارات بااااه انتخابااااات خااااا  و کشااااورهای معااااین بساااایاری از

. چیااازی را کاااه شاااما در ایااان رهنماااود خواهیاااد یافااات اصاااول خاصااای نباشااادکشاااور و زماااان  متعلاااق باااه  محااادود و

 ی تواند. اولیه است که تقریبا بر هر مبارزه یا انتخابات تطبیق شده م

 

 دیگاااار امکااااان پاااا یر نماااای بااااود. ینیلاااای کوزینااااوبساااایاری از کساااان باااادون کمااااک  و تجدیااااد چاااااپ  ایااان اصااااالح

(Janelle Cousino)  مهااام تااارین حمایااات و تشاااویق را در دوساااال گ شاااته در مساااکو بااارای مااان فاااراهم کااارده

ش دفتااار انساااتیتیوت . از کارمنااادان فعلااای آماااوزاو باشااام از یهمکاااار خاااوبترخواهاااان اسااات. مااان  نمااای توانساااتم 

 Dima) ، دیماااااا والنتااااای(Raymond Sontag) ، ریماناااااد ساااااانتا زدر مساااااکو، الااااایکس گریگاااااوریف

Valentey)فو، علاااای علیاااا (Ali Aliev) و ویتااااالی چاروشااااین (Vitaly Charushin)  بخاااااطر نیااااز بایااااد

ر، همااه مااا . در اخیاا، س اسااگ اری شااوداطالعااات و همکاااری آنهااا هاام در آمااوزش و هاام در کمااک بااه ایاان سااند

 Olga) اولگاااااا بریساااااالف ساااااکایا پشاااااتیبان عاااااالی، کاااااه کارمنااااادان  آگااااااه هساااااتیم کارمنااااادان آماااااوزش 

Bereslavskaya)انااااادری موساااااین ،(Andrey Musin)ریناااااات ساااااابیروف ،(Rinat Saberov)  و لیناااااا

  د. که ما انجام می دهیم امکان پ یر می سازن آنچه را کسانی هستند که همه ( Lina Zybina) زیبینا

 

. فاارم بااه عهااده ماان اسااتاشااتباهات یااا نکتااه هااای ماابهم در ایاان رهنمااود باادیهی اساات، مسااؤولیت کاماال هرگونااه 

اضاااافه کااارده ام تاااا بتوانیاااد دفتااار انساااتیتیوت را در مساااکو درماااورد نکاااات ماااو ر در اخیااار ایااان ساااند ارزیاااابی را 

د کااارد تاااا نساااخه بعااادی ایااان شاااما کماااک خواهااا نهااااده هاااای  و غیااار ماااو ر در جریاااان قااارار دهیاااد. پاسااا  هاااا و

 رهنمود را برای همه سودمندتر بسازیم. 

 

  براین او دی ی. ج

 مسکو، روسیه

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ترجمه راهنما  به زبان عربی پیشگفتار

برنامااه ریااازی  مباااارزات سیاسااای: راهنماااای گااام باااه گاااام بااارای پیاااروزی در اهنماااای بساایار خرساااندم از اینکاااه ر

 شده است. عربی ترجمه زبان انتخابات به 

 

 ناااامزدان انتخاباااات در روسااایه جهااات کماااک باااه 3888ایااان نساااخه ای از  رهنماااود بااارای نخساااتین باااار در ساااال  

در ایاااالت متحااده  انتخاباااتی تهیااه پااالن هااای مبااارزات در ، ماان بااه ایاان سااوتهیااه گردیااد. از آن زمااان  یپارلمااان

قفقاااااز، اکااااراین،  حااااوزه شااااورهایو احاااازاب سیاساااای در روساااایه، ک نااااامزدان انتخاباااااتیآمریکااااا و آمااااوزش 

. آموزگاااااران دیگاااار از ایاااان رهنمااااود در کشااااورهای بهااااره جسااااته اماز ایاااان رهنمااااود  کااااوزو، یماااان و مااااراکش

یااک مقااام  رساایدن بااه  در رقاباات باارایا در هاار جاییکااه . هاار حاازب سیاساای و هاار کاندیاادبهااره باارده انااددیگاار 

  شرکت می کند می تواند از این رهنمود استفاده کند. 

 

از جهاااان  سراسااارسیاسااای در زه بایاااد در هرمباااار هرا کااا یاصاااول اساسااای ی، هنماااود  برناماااه ریااازی مباااارزاتر

رای دهناااده، و باااا ایجااااد پیاااام، تمااااس هااادف گیاااری، مااای کناااد: تحقیاااق، تعیاااین هااادف،  بیاااانپیاااروی گاااردد،   آنهاااا

 مانند قوانین فیزیک در همه جا تطبیق می شود. هتنظیم مبارزات. این اصول اساسی 

 

وفاااق دهیاااد.  یش خاااا  خاااو ه منطقاااه و مباااارز باااا فرهناااگ آنهاااا رارفتاااه وفراگشاااما بایاااد ایااان اصاااول اساسااای را 

ویااااه ای خصوصااایات از تفاااوت هاااای مااا اسااات کاااه مااا را دلچساااب ماای ساااازد و هااار فرهنااگ، کشاااور و منطقااه 

یااد یااک اساات و با یااک  اماار منحصاار بااه فاارد کااه باار سیاساات تااأ یر ماای گاا ارد. هاار مبااارزه  برخااوردار اساات 

خاااود و انتخاباااات  اها ، رای دهنااادگان، کاندیااادبخاااشمبتنااای بااار خصوصااایات  منحصااار باااه فاااردبرناماااه مباااارزاتی 

کنناااده باااه  قاااانعبایاااد باااه شاااما در انجاااام تحقیقاااات الزم جهااات ارائاااه یاااک پیاااام  راهنماااای حاضااارداشاااته باشاااد. را 

 . یاری رساندگروه رای دهندگان  مورد نظر 

 

 Hatem)حااااااتم باااااامهریز -ساااااخت کوشااااای هاااااای همکاااااارانم در یمااااان  باااااا ایااااان راهنماااااا  ترجماااااه عربااااای

Bamehriz)راسضااااامحمااااد  -و همکاااااارم در ماااااراکش -اد الحااااار یؤ، مااااراد ظفیااااار و فااااا (Mohammad 

Rherras)  بااااا شااااکیبای و دوسااااتی شااااگرف آنهااااا بیاااایش از آنچااااه کااااه در مااااورد  امکااااان پاااا یر گردیااااد. ماااان

 با دنیای عرب آموختم. م، در رابطه دهدرس  توانسته باشم  مبارزات سیاسی

  

 . خیلااای عالقاااه منااادباااه عهاااده مااان اساااتیاااا نکاااات مااابهم در ایااان رهنماااود  ات هرناااوش اشاااتباه مساااؤولیت  ، البتاااه

از شاااما بشااانوم کاااه از ایااان راهنماااا در مباااارزات تاااان چگوناااه  اساااتفاده کردیاااد. لطفاااا تبصاااره و یادداشاااتی  هساااتم 

 در مورد داستان های تان به من بگویید.  فرستاده و Brian@jboday.infoآدرساز طریق این را 

 

 براین او دی .ج

 1111، 33جمعه، جوالی 

  مراکش
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 مقدمه

 شد خواهد واقعبین حاال و روز انتخابات  رخدادهای زیادی یک مبارزه سیاسی تجربه هیجان انگیزی میتواند باشد. 

موارد وضعیت  خم ها آماده بوده و دربسا پیچ و ی دوراندیشی و برنامه ریزی برای همه کمی و شما می توانید با

 ،شما در پیش بینی آنچه اتفاق خواهد افتاد و آمادگی بهتر اهنمای حاضر برای یاری رساندن به کنید. ر لرا کنتر

  شده است.  یحاطر

 

در اکثر موارد مهم ترین ولی می باشد،  انتخاباتیدرحالیکه دورنمای سیاسی معین عامل مهمی در یک مبارزه 

 . ه انتخاباتی  نهفته استمبارز درون خودچیزی است که در -تفاوت بین پیروزی و شکست  -عامل

 

پیروزی در رسیدن به سه نوش مبارزه سیاسی وجود دارد که بخاطر نارسایی های درونی خویش تقریبا هیچ چانس 

 روز انتخابات را ندارد. 

 

ایده روشنی در مورد اینکه کدام  از و نداردای رای دهندگان برای کننده قانع پیام   نوش اول، مبارزه ای است که

دچار و  می باشداز مبارزه از آغاز فاقد جهت  ی. این نوع، برخوردار نیسترای دهندگان را میخواهد متقاعد سازد

 خواهد شد. نیز  یوضعیت بد تر

  

یده روشنی در مورد اینکه کدام رای ا از  و دارد ای  کننده قانعپیام مختصر و   مبارزه ای است که ، نوش دوم

برای متقاعد  قابل قبولی فاقد برنامه برخوردار می باشد. ولی این مبارزه  ،دهندگان را می تواند متقاعد سازد

در مدت زمان بین حاال و روز انتخابات  می باشد. این نوعی از مبارزه در حالیکه بدون  ساختن  این رای دهندگان 

با رویدادهای روز،  بارا ضایع می کند. این مبارزه  افرادوقت، پول و  ،بات نزدیک می شودمقصد به روز انتخا

بجای  و انحراف پیدا می کند،  ،چیزهای که مبارزه حریف انجام می دهد یا چیزهای که مطبوعات می گویند

 ف می کند. خویش وقت بیشتر را در واکنش به عوامل بیرونی صر /آجندایدستورکار اشاعه پرداختن به 

 

 در مورد رای دهندگانش و برنامه یارزه آن است که دارای پیام واضح ، ایده روشناین سه مب ، نوش سومسرانجام

برای انتخاب  وناکام می ماند،  پالنرساندن  انجام برای رسیدن به روز انتخابات می باشد ولی درراستای به ای 

ه بطی و سست است که برای اینکه چرا نمی تواند چیزی را که روزانه سخت کوشی نمی کند. این یک مبارز، شدن

 می تراشد. خود نیز ع رهای انجام دهد بهانه می آورد و دراخیر برای  شکست  ،می داند باید انجام داده شود

 

کننده  قانعغالبا مبارزه ای است که وقت را در هدف قرار دادن رای دهندگان، ایجاد پیام  مبارزه سیاسی موفق

 . ی را به اجرا می گ اردبرنامه معقول،  رای دهندگانآن  برای تماس با رف می کند و ص

 

مبارزه گونه  داشتن این برایدر برداشتن این گام ها  هارهنمود حاضر به منظور  کمک به احزاب سیاسی و کاندیدا

ام این رهنمود را یک بار مطالعه باید تمبرای اینکه درکی از تمام روند داشته باشید، موفق ترتیب داده شده است. 

ه کاربر  ها را خانه همه سؤاالت را پاس  دهید و همگام به گام  به صورت  اهنماربا مطالعه این  کنید. س س باید 

 یک پالن مبارزاتی خواهید داشت.  تدوین آغاز خوبی در این شیوه، شما  اپری کنید. ب

 

 را برای  چشم انداز کلی سیاسی، راهبرد و منابع الزم رزاتی مدونیک پالن مبابرای اعمار یک خانه،  طرحمانند 

باید  به عنوان یک  حاضر ساختمانی، پالن مبارزاتی طرح هایرسیدن به روز انتخابات،  تعریف می کند. مانند 

نید خانه اندازه گیری کرد. شما می توا طرح سؤاالت باشد. پیشرفت را می توان در برابر این پاس  به  راهنما برای

بسازید، ولی اشتباهات فروانی را مرتکب خواهید شد، مواد، وقت، و پول زیادی را  یها داشتن طرحای را بدون 

یک پالن مدون داشتن بدون  نیز ضایع خواهید کرد و احتماال با نتایج آن راضی نخواهید بود. مبارزات سیاسی

 چنین است. 

 



است، ولی بعض اصول اساسی وجود دارد که می تواند بر  به فردمنحصر این نظریه صادق است که هر مبارزه 

 شما در تطبیق این اصول اساسی بر مبارزات برای کمک به هر مبارزه انتخاباتی تطبیق گردد. رهنمود حاضر 

 . طراحی شده استتان  منحصر به فرد

کننده ای را به قانع  ررا پیاممبانی هر مبارزه انتخاباتی بصورت فریب آمیز ساده است. همه مبارزات باید مک

یک پروسه   درواقع رای خواهند داد، برساند. این "قاعده زرین" سیاست است. یک مبارزه سیاسی  ی کهمردم

پیام را بار  آنهدف قرار دهید، و را این پیام گروه درست رای دهندگانبا ، پیدا کنید یپیام درست -افهام و تفهیم است

 بار تکرار کنید. 

 

 چیزهای بیشتری هم در اینتعقیب یک قاعده است.  صرفاتر از  دشوار انه، فرایند برنامه ریزی واقعی خیلیمتأسف

یک  تهیه جهت یا مرحله به مرحله  از طریق فرایند گام به گام همبارزراهنما برای پیشبرد . این نهفته است پروسه

 از:عبارت اند  گام هااین پالن مدون مبارزاتی طرح گردیده است. 

 

 برای مبارزات. گرفتن   انجام تحقیق الزم برای آمادگی .3

 برای پیروزی. الزم  ی آراتعداد  در مورد تعیین یک هدف راهبردی مبارزاتی .1

 تحلیل و هدف قرار دادن رای دهندگان .1

 ایجاد یک پیام مبارزاتی .7

 تماس با رای دهنده برنامهایجاد یک  .1

 برنامهتطبیق آن  .6

 

 

 ارائههمه مشکالتی که مبارزات شما با آنها مواجه خواهد شد،  رایب  راه کارهای راهمه رهنمود حاضر نمی تواند 

نمی تواند به شما بگوید که  راهنما نمی تواند به شما بگوید که پیام مبارزاتی شما چه باید باشد. این راهنما  کند. این

تواند به شما بگوید که مؤ رترین  متودهای  این رهنمود نمی به همین ترتیب،  حامیان احتمالی تان چه کسانی اند.

سؤاالتی است  طرحچه است. چیزی را که این رهنمود می تواند انجام دهد  ،تماس با رای دهندگان در منطقه تان

 که شما را کمک می کند تا در جریان پروسه برنامه ریزی به صورت جامع و روشمندانه فکر کنید. 

 

برنامه ریزی استراتایکی  ای را برای دیر مبارزات و همه مشاوران کلیدی باید جلسه، مای انتخاباتازینرو، کاندید

باید نیز کنند. جلسه برنامه ریزی راهبردی شما  مروربرگزار کنند و این رهنمود را بصورت جدی و بادقت کامل 

ها یک استراتای موفق  را به یک پالن مبارزاتی مدون منتج گردد. بسا اوقات، سیاستمداران به این باور اند که آن

. پرسه می زنند کدام هدف و برنامه ای درواقع، آنها هیچ استراتای را ندارند و بدون آما در "سرهای شان" دارند. 

و مدیر مبارزات معتقد اند که آنها استراتای واحدی را دنبال می کنند، ولی بعدا می کاندیدای انتخابات بسا اوقات، 

، ا. یک پالن مبارزاتی مدون مورد توافق کاندیدهم می باشنداستراتای کامال مخالف  راجع به بینیم که نظریات آنها

اگر  -مدیر مبارزات و همه مشاوران کلیدی در اجتناب از اینگونه مشکالت کمک خواهد کرد. قاعده ساده است

 . نخواهد داشتپالنی تدوین نشود، هیچ پالنی وجود 

 

خوب است که  یتنها در صورت همه پالن ها بصورت منضبط دنبال کنید.  راباید آن، پالن مدون بعد از تهیه یک 

تطبیق گردد. همه مبارزات باید نسبت به شرایط متغییر انعطاف پ یر باشد، ولی این تغییرات باید محتاطانه مورد 

 زنه گردد. موا در نظر گرفته شده است،  پالنکه در تحقیق و استراتای اصلی  بابررسی قرار گرفته و 

 

سخت نیز خیلی کار یک صحیح انجام یابد، در صورتیکه به شکل یک مبارزه سیاسی یک تجربه سخت است و، 

. یک مبارزه سیاسی وجود نداردکسب اعتماد رای دهندگان  رایب ییا راه های میان بر های  نیرنگمی باشد. هیچ 

 باید بخاطرشما مبارزات،  مندانکار هاشد. بنیز ب سرگرم کننده می تواند یک تجربه روح بخش، ارزنده و

ه وقت و مهارت های تان جهت بهبود وضعیت کلی و کارآسازی دموکراسی ستایش شوید. ب اختصا  دادن 

.  با این کار شما نه خویش مورد ستایش قرار گیریدشما باید بخاطر جلو آمدن و ارائه خدمات به مردم  نامزدان، 

 می کنید، بلکه در کل به فرایند دموکراتیک نیز کمک می کنید. خویش خدمت جامعه  تنها به

 خوش بخت باشید



 گام نخست: تحقیق

می تواند بر هرمبارزه تطبیق گردد،  یدرحالیکه اصول اساسی معین. مبارزه سیاسی  متفاوت و بی نظیر استهر 

، داشته راه اندازی خواهد شدن که مبارزات تان در آ یفهم کامل از وضعیت و شرایط معین تا یک مهم است  اما

" یا "وضعیت خا  ما را اینجا متفاوت استتقریبا در هر مبارزه، در بعض موضوعات، کسی می گوید "باشید. 

و تفاوت ها و خصوصیات  شروش می کنیداست که شما از آن  نقطه ایگام نخست: تحقیق" در نظر نمی گیرید." 

ه ای است که شما چانس دارید تا ا بات کنید که وضعیت شما تا چه حد . این مرحلمی دارید ملحوظهر مبارزه را 

 واقعا متفاوت است.  

 

اول در ایجاد یک استراتای موفق باید با ارزیابی واقع بینانه از چشم انداز سیاسی که در آن به رقابت خواهید گام 

و رای  رقیبان تان، تان در باره بخش. حقیقت دارد که شما هرگز نمی توانید همه چیز را برداشته شودپرداخت، 

 را که اطالعاتیدهندگان تان بدانید. ولی شما با استفاده معقول از وقت و تعیین اولویت ها، قادر خواهید بود تا 

بعضی در مبارزات آتی نیاز دارید، گردآورید.  فعالیت هاایجاد یک استراتای خوب و آماده بودن برای اکثر  برای

تا حد ممکن بصورت کامل درک حین آمادگی برای تدوین یک پالن مبارزاتی، که باید  داردی وجود عوامل از

 :گردد

 

 نوش انتخابات چیست و مقررات چه می باشد؟ .3
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یابد)طوریکه در ذیل و در ضمیمه ب نشان داده شده  بسطزیاد دیگری  پرسشهایهریکی از این نکات می تواند به 

قیق خواهد بود. در بعض و بقیه نیازمند تح درخواهید یافتاست(. شما پاس  های بعضی از سؤاالت را فورا 

را موارد، ممکن است شما باید حدس علمی و اصولی در مورد پاس  به یک سؤال معین داشته باشید، ولی این کار 

 باید بعنوان آخرین چاره انجام دهید. 

 

 شما یک تیم کالن، قابل در صورتیکه دهد. وقت  پرسش ها ی حداکثر اینپاس  ها یافتنجهت  بایدتیم مبارزاتی 

یافته   می توانند آنهاس س را به اعضای مختلف تیم واگ ار کنید.  ی، میتوانید بخش های مختلفداشته باشیداعتماد 

 . دهندخواهد بود، گزارش  یآخرین پالن مبارزات تدوینول ؤای شان را به مدیر مبارزات که مسه

 

بند بمانید. همیشه ق تعیین کرده و به آن پای حدوده زمانی را برای انجام تحقیشما باید متنهای یا بشکل تیم،  ه ب

 ی رااستفاده از معلومات صرفاتوانید جمع آوری کنید، ولی این امر بوجود خواهد داشت که شما ی معلومات بیشتر

 به تأخیر می اندازد.  ،ایجاد استراتای تان برای که  قبال در دست دارید،

 

داده ها، مانند نظرسنجی های  جمع آوری ز متودهای علمی تر می تواند ا ی از تحقیقدر بعض موارد، این نوع

که چه منابع در دسترس شما قرار دارد و اینکه این  شخیص دهید. شما باید تگیردسیاسی یا فوکس گروپ ها بهره 

یک نظرسنجی به اندازه تمام  ، منابع ارزش صرف وقت و/یا پول را دارد یا خیر. در رقابت های کوچک و محلی

گسترده تری که هزاران دالر  ه. در مبارزدر نظر گرفته شودو ازینرو نباید  برداردهزینه می تواند زات مبار

نادان مصرف نکنید،  آن تبلیغات پیام مؤ ریتاز این مبلغ را جهت بررسی  بخشی، اگرخواهد شد تبلیغات صرف

 خواهید بود. 

 

. به شما توصیه می شود همه این سؤاالت ار می دهددر اختیار قرفهرست مفصلی از سؤاالت ذیل را  ، ضمیمه ب

سؤاالت خا  ممکن است بر رقابت شما تطبیق نگردد، ولی  تعداد اندکی از را محتاطانه پاس  دهید. درحالیکه

ضرورت است  واضح، چه چیزبرای ایجاد یک استراتای  برای به تفکر واداشتن شما به اینکه فهرست کامل 

 . طرح گردیده است



 ات انتخاباتمقرر

بخش زیادی . تشخیص دهیدمی کنید و مقررات این انتخابات را  رقابت مهم است که نخست نوش انتخاباتی که در آن

آن می  در پی رسیدن بهتقنینی است که شما  مقام استراتای اساسی به این معلومات بستگی دارد. آیا این یک از

ی آیا دور دوم اکثریت آرا ضرورت دارید یا اکثریت نسبی؟ به  برای پیروزی آیا شما ؟ییاجرا یک مقام باشید یا

این قوانین پیچیده  در صورتیکه ؟ شما باید در مورد قوانین قطعا تحقیق کنید و، خواهد بودانتخابات نیز  برای 

ین را آن قوان مهم ترین نکات را که یا حقوقدانی بخواهید تا یادداشتی خود است، شما می توانید از حزب سیاسی 

مبارزات شما قبل از می تواند به قانون  ی ازاز دست دادن ضرب العجل یا تخطی از بخشتهیه کند.  عنوان کند، 

 .دهد شروش شده باشد، خاتمه حتاآنکه 

 

 بخش/حوزه انتخاباتی

بخش/حوزه ، باید به جمع آوری معلومات در مورد شخیص دادیدمقررات اساسی انتخاباتی را تبعد از آنکه  

چه نوش   وسیع است؟ ه ای که شما در آن نامزد خواهید بود چه انداز حوزهو رای دهندگان ب ردازید.  نتخاباتی ا

چه نوش وسایل حمل و نقل شما و رای دهندگان باید استفاده کنید؟ از ؟ طی کنید باید برای انجام مبارزاترا  یزمین

 در اواخیر چگونه تغییر کرده است؟حوزه نفوس این 

 

چه  بخشکه در آن فعالیت خواهید داشت، درک کنید. بازیگران مهم سیاسی در این  را باید چشم انداز سیاسی شما

د؟ رهبران مدنی و تجاری که میتوانند هستنتا چه اندازه قوی  بخش کسانی هستند؟  احزاب سیاسی مختلف در این 

یک رهبر بانفوذ خا  در یک اجتماش غالبا می  حمایت جلببر مبارزات تأ یر و نفوذ داشته باشند چه کسانی اند؟ 

  آسان تر بسازد.  بسیار تواند مبارزات را

 

بفهمید که رای دهندگان چگونه معلومات بدست می آورند. نشرات رسانه های محلی این امر را نیز شما باید 

تحت پوشش  ه شکلبه چست؟ انتخابات ه وقت اآنها چ گزارش چیست؟ گزارشگران چه کسانی اند و ضرب العجل

قرار خواهد گرفت و دید مطبوعات نسبت به نامزدان مختلف چگونه است؟ مهم است که به منظور ایجاد یک 

  استراتای جامع مطبوعاتی، حداکثر معلومات ممکن را در مورد رسانه ها بدست بیاورید. 

 

 رای دهندگان

از  قابل اداره تقسیم کنید. این مبنای است که بعدا خویش را  به گروپ های حوزه انتخاباتیشما باید رای دهندگان 

 .  ، استفاده خواهید کردرای دهندگان خا هدف قراردادنجهت ایجاد یک استراتای برای آن 

رای دهندگان یا فهرستی از همه  ای در موردآیا پرونده مورد مالحظه قرار دهید. ذیل را  ؤاالتشما می توانید س

ارزه موجود است؟ چه حمایتی برای احزاب مختلف سیاسی وجود دارد؟ ترکیب رای دهندگان ممکن برای مب

، م هب، قومیتست؟ برای مثال، میزان درآمد، میزان آموزش و پرورش، شغل، گونه ارای دهندگان چجمعیتی 

ست؟ گونه او بازی می کنند؟ تفکیک جغرافیایی رای دهندگان چخرید  ، ، جنسیت و غیره؟ مردم در کجا کارسن

مناطق روستای یا در دهکده های کوچک زندگی می کنند؟ آیا رای در که در این شهر،  ییصد و تعداد مردمف

که امید  ی رافامیلی زندگی می کنند یا در آپارتمان ها؟ حامیان خویش و رای دهندگان-دهندگان در خانه های تک

 ؟ خواهید کرددارید آنها را متقاعد سازید، چگونه تشریح 

ان دارای منش های مشابه ممکن است منافع مشابه داشته باشند و ممکن است به شیوه مشابه رای دهند. رای دهندگ

به مکاتب  که  مادران برعکس سالمندان به مکاتب کمتر عالقه نشان خواهند داد و به حقوق بازنشستگی بیشتر 

د  شهروندان سالمند و مادران جوان، تعدا شخیصعالقه بیشتر نشان خواهند داد و به حقوق بازنشستگی کمتر. با ت

  .، برسانیدگروپ های که برای موفقیت شما اهمیت دارندبه پیام خویش را  خوبتر می توانید شما

 

 انتخابات گذشته

 راجع به اطالعاتبسا اوقات شما می توانید معلومات ارزشمندی را در مورد این انتخابات از طریق بررسی 

شما بود  و نتایج به چه شکل  بخشاین مقام درانتخابات گ شته در  نامزدرید. چه کسی انتخابات گ شته بدست بیاو

بود؟ چه تعداد  رای دهنده در انتخابات مشابه گ شته شرکت کردند؟ چه تعداد رای برای پیروزی نیاز بود؟ شما می 

حمایت در این ان پایه ی میزو  در انتخابات توانید از اینگونه معلومات جهت پیش بینی تعداد شرکت کنندگان

شما این کاندیداهای با سوابق و پیام های مشابه در انتخابات گ شته چگونه ظاهر شدند؟ انتخابات استفاده کنید. 



و چه  چیزی متفاوتی را شما باید  ه است واقع شد برای آنها کارسازچه چیز  اطالعات را حین تشخیص اینکه 

 .  نیاز خواهید داشتید، انجام دهید تا بهتر از آنها عمل کن

 

 انتخابات فعلی

که با رای دهندگان و  یمانند موضوعات مختلفخواهد گ اشت، که بر این انتخابات تأ یر  را شما باید عواملی س س

چه مسائل محلی، . بررسی کنیدسایر مبارزات سیاسی که در این منطقه براه انداخته می شود، ارتباط می گیرد، 

پای صندوق های تا به  انگیزه خواهد دادرای دهندگان به برای رای دهندگان مهم است؟ چه چیز  منطقه ای ویا ملی

 رای دهنده را چگونه توصیف می کنید؟ وضع و حالبروند؟ رای

 

رقابت های دیگر به مبارزات شما کمک  کاندیداهای؟ آیا بودخواهد  برگه رای دیگر چه رقابت های در این 

همکاری با مبارزات دیگر به شیوه هماهنگ شده وجود  ی برای اهند رساند؟ آیا فرصتخواهند کرد یا ضرر خو

مندرج در  اهایانتخابات چه تأ یر خواهد داشت؟ رابطه شما با حزب تان و سایر کاندید این دارد؟ مبارزات دیگر بر

شما  باید مکمل پیام های دیگر  بر استراتای شما تأ یر خواهد گ اشت. پیام مبارزاتی  انتخاباتینامزدهای لیست عین 

 . قرار نگیردتناقض در باشد یا حد اقل با آنها 

 

 ما نامزد انتخاباتی 

شما باید قوت ها و ضعف های کاندیدای خویش را . خواهد بود شما کاندیدای انتخاباتیمهم ترین عامل در انتخابات 

، این تمرینانجام حین ه مورد قضاوت قرار دهید. انصافا و صادقان،  در جریان جلسه برنامه ریزی استراتایک تان

تازه با و هره جدید چکنید. چیزی را که شما بعنوان یک خویش نیز نگاه  رقیب از نقطه نظر ای خودباید به کاندید

 عنوان یک فقدان تجربه بنگرد. ه تان ممکن است ب رقیبنظریات جدید می بینید، 

 

به بخش های مختلف، مانند دوران کودکی ، تحصیالت، تجربه کاری،  ندیدارا از کا ارزیابی خویش می توانیدشما 

 تنظیم کنید.   نامزد، و موقف های سیاسی گ شته نزدیکاده خانو

ستاد ، در ابتدا مهم است که قوت ها و ضعف ها را در همه این عرصه ها جستجو کنید. با یافتن ضعف ها

بهتر آماده تهامات که ممکن است بعدا در جریان مبارزه مطرح گردد، پاس  به ا مبارزاتی برای رسیدگی به آنها و 

آنها نخواستند به اشتباهات گ شته رسیدگی کنند و  زیراشکست خوردند  ازنامزدهای انتخاباتی. بسیاری خواهد بود

   .بودبه تصویر کشیدند برای شان غیر منتظره  نامطلوبشیوه ه شان اشتباهات آنها را ب رقیبانزمانیکه 

 

 توانا رقیبان

خویش را تشخیص داید، گام منطقی بعدی این است که این روند نامزد انتخاباتی قوت ها و ضعف های  بعد از آنکه 

هستید، باید تشخیص دهید که کدام یکی قوی  روبرو رقیبخویش تکرار کنید. اگر با چندین  رقیبان در موردرا 

ه شما میخواهید جلب کنید، می باشد. بازهم، شما می توانید ارزیابی ک یحمایت رای دهندگان در زمینه  ترین رقیب

 به بخش های مختلف تقسیم بندی کرده و قوت ها و ضعف ها را مورد بررسی قرار دهید.  را  خویش

 

تان مایل نخواهند بود در باره خود شان به شما معلومات بدهند. شما احتماال نیاز خواهید داشت تا جهت  رقیبان

. بسا اوقات، تحقیقاتی را انجام دهیدرای دهندگان علیه آنها و به نفع شما رای بدهند، بعض  اینکه  ن دالیل براییافت

جو در مورد رسوایی که مبارزات و  عنوان جسته را ب در مورد حریفتحقیقات  ستاد مبارزاتی، و  هاکاندیدا

  حریف را شکست خواهد داد، می بینند.  

 

می باشد که میتوانید  یرفتار الگوهایاتفاق بیفتد، ولی بیشتر اوقات چیزی را که شما می یابید این امر ممکن است 

حین ایجاد تان ویا به نفع شما ، استفاده کنید. شما  رای دادن علیه رقیبجهت متقاعد ساختن رای دهندگان به از آنها 

استفاده خواهید کرد  ه رقیبو مبارز تخاباتی تان ه انو مبارز نامزدجهت ایجاد تقابل بین  یرفتارالگوهای از پیام 

 ولی این پروسه مبنای است برای یافتن تقابل. 

 

راه به نمی خواهند یک مبارزه منفی را  آنها اشتباه دیگری را که مبارزات مرتکب می شود این است که میگویند

کامال متفاوت است. با وقت ندادن و تان و راه اندازی یک مبارزه منفی دوچیزی  رقیب. تحقیق درمورد اندازند



خواهد تان خواهد گفت یا انجام  رقیبآمادگی برای آنچه  ی، توانایرقیب تانتحقیق در مورد  جهتتالش نکردن در 

باید تحقیقات در مورد رقیب خویش را به را از دست می دهید.  ، تان رقیبایجاد تقابل بین خود و  یداد و توانای

فهرستی از منابع اسناد تان تهیه کنید، و سیستمی را ایجاد کنید که به شما امکان م دهید: صورت نظام مند  انجا

چیزی را بدانید ولی  خواهد داد تا به معلومات بصورت سریع دسترسی داشته باشید. هیچ فایده ای نخواهد داشت که

ات باید برای مراجعه آسان در یک کنید. همه این تحقیق تأمیناز معلومات را  و نسخه  پشتیبان نتوانید روگرفت

سبب صرفه جویی  حاال، . دقیق و منظم بودن ارجاش داده  شودگردآوری گردد وبرای ردیابی آسان  پوشه اسناد

 . بعدا خواهد شدوقت و انرژی  
 

 : ارزیابی چشم انداز سیاسی1کاربرگ 

 

انداز سیاسی که مبارزات شما  شمچند ساعتی را برای خود و تیم مبارزاتی تان جهت تحلیل جامعی از چ .3

ضمیمه ب : "که در ی را . هرشخص باید نسخه ای از پرسشنامه تخصیص دهید، کردخواهد  عملآن در

 ،  داشته باشد. ارائه شده است "تحقیق مبارزاتیپرسشهای 

که سازید مشخص ، نمی دانیدفورا  پاس  ها راپاس  دهید. اگر  ، هر مقدار از سؤاالت که ممکن باشدبه  .1

لیت جمع آوری آن را بعهده خواهد داشت. مهم ومسؤ چه کسی از کجا معلومات را میتوان بدست آورد و 

جهت جمع آوری همه را برای یافتن این اطالعات تعیین کنید. شما می توانید یک ضرب العجل است که 

 داشته باشید.   در جریان یک هفته مبارزاتجلسه دومی را با تیم اطالعات 

در اختیار همه تحقیقات را گردآوردید، دفتر یاد داشتی را که جزئیات را به شیوه سامان یافته  آنکه  بعد از .1

از اطالعاتی را که به منزله مبنا برای استراتای و پالن مبارزاتی  ای ایجاد کنید و خالصه قرار بدهد،

 کنید.  هیهمدون تان بکار برده خواهد شد، ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گام دوم: تعیین یک هدف

است. چیزی را که شما باید انجام دهید این  مبارزه سیاسی بدست آوردن یک مقام انتخابی تقریبا هدف نهایی هر  

ستادهای است که  مشخص سازید که چه چیز باید انجام  داده شود تا به این پیروزی دست یابید. بسا اوقات، 

و اینکه این آرا از محاسبه کنند روزی را تعداد آرای الزم برای تضمین پیه فراموش می کنند ک انتخاباتی مبارزات

در تالش برای صحبت با تمام  را . آنها منابع گرانبهای وقت، پول و مردم خویش، را تعیین کنندکجا خواهد آمد

اینجا در شما  صرف می کنند. ،دنتنها با رای دهندگان کمتری که آنها برای پیروزی نیاز دارصحبت بجای  جمعیت

را که باید با آنها افهام و تفهیم داشته باشید، به مقدار قابل اداره تقلیل خواهید داد. بعنوان بخشی  یتعداد رای دهندگان

خویش، مجموش رای دهندگان، آرای متوقعه، تعداد آرای  انتخاباتی بخش جمعیتاز تحقیقات تان، شما باید مجموش 

 نوارهای که رای دهندگان در آن زندگی می کنند، را مشخص سازید. الزم برای پیروزی و تعداد خا

 

های علمی و  برآوردبعضی از جوابات که در اینجا نیاز است شما را ملزم میسازد تا به آینده بنگرید و بعض 

  استفاده کنید. ،اطالعات که از انتخابات گ شته بدست آورید خود و از قضاوت بهترین. ازداشته باشیداصولی 

 

 مجموع نفوس این بخش انتخاباتی چقدر است؟

کودکان پایین . با توجه به اینکه یست دارندعبارت است از همه مردم و افرادیکه در این بخش ز "وش نفوسممج"

باید  کل جمعیتکه در این بخش  بت نشده اند، تعداد  یرای دهند و با توجه به افرادتر از سنی هستند که بتوانند 

 موش رای دهندگان باشد. بیشتر از مج

 

 تعداد مجموع رای دهندگان چقدر است؟

"تعداد کل رای دهندگان" عبارت است از  همه رای دهندگان در این بخش که واجد شرایط رای دادن هستند و 

 احتماال می توانند در این انتخابات رای دهند. 

 

 تعداد شرکت کنندگان متوقعه در انتخابات چقدر است؟

کت کنندگان متوقعه در انتخابات" عبارت است از  آرای متوقعه ای که در این انتخابات انداخته می شود. "تعداد شر

هر رای دهنده رای نخواهد داد. شما غالبا می توانید با بررسی انتخابات های مشابه گ شته  تشخیص دهید که چه 

% رای داده بودند و این بار هیچ 11 شته تعدادی از رای دهندگان رای خواهند داد. اگر در انتخابات شهری گ

% از 11عوامل دیگری که وضعیت را تغییر دهد وجود نداشته باشد، شما میتوانید به این نتیجه برسید که حدود 

رای دهندگان در انتخابات شهری این بار رای خواهند داد. از طرف دیگر اگر در انتخابات ریاست جمهوری 

رده بودند و این بار انتخابات شهرداری با انتخابات ریاست جمهوری همزمان % از رای دهندگان شرکت ک11

 % از رای دهندگان در این انتخابات شرکت خواهند کرد. 11برگزار می شود، شما می  توانید برآورد کنید که 

 

 چه تعداد رای برای پیروزی ضرورت است؟

به دنبال آن هستید مجموش آرای است که جهت  این یک  تعداد  بسیار حدسی و فرضی است. چیزی را که شما

تضمین پیروزی در رقابت ضروری می باشد. اگر برای پیروزی به اکثریت آرا ضرورت داشته باشید، در این 

% آرا به اضافه یک الزم خواهد بود. در بسیاری موارد شما تنها به اکثریت نسبی آرا یا بیشتر از آرای 11صورت 

، شما ممکن است  . در رقابت های چند نامزدی  ضرورت دارید این رقابت دریافت می کند،که کاندیداهای دیگری 

% آرا  یا کمترپیروز گردید. مهم است که این فیصد را به رقم واقعی تبدیل کنید. چه 11%، 11%، 11بتوانید با 

مین زیادی رای اشتباه طرف تختعداد آرای واقعی پیروزی شما را تضمین خواهد کرد؟ باید محتاط باشید و در 

   داشته باشید نه در کمی آن.

  

 رای دهندگان در چند خانواده زندگی می کنند؟

شما بازهم می توانید این گروه را تقلیل دهید. فرض را بر این می گیریم که  حد متوسط  در هر خانواده دو رای 

هنده داشته باشد که در یک خانه زندگی می دهنده وجود دارد. بعضی از خانواده ها ممکن است سه یا چهار رای د

کنند. بعضی از رای دهندگان ممکن است مجرد باشند و به تنهای زندگی کنند. اکنون،  اگر فکر می کنید که یک 

شوهر و زن احتماال به یک روش رای می دهند، شما میتوانید فرض را بر این قرار دهید که اگر شما با یک عضو 



پس میتوانید توقع رای دوم را نیز داشته باشید. بنابراین، با شما باید با چه تعدادی از خانواده خانواده صحبت کنید، 

 ها صحبت کنید تا تعداد آرای الزم برای پیروزی را بدست بیاورید؟

 

 همه اینها را در کنار هم قرار دادن

نفر جمعیت  دارد.  311111ی شما چگونه همه اینها در کنار هم قرار می گیرند؟  فرض میکنیم که بخش انتخابات

نفر آن را اطفال زیر سن رای دهی و سایر رای دهندگان غیر راجستر شده   11111از مجموش این جمعیت،  

% از رای 11نفر مجموش رای دهنده باقی میماند. در انتخابات اخیر شهرداری،   311111تشکیل می دهند و  

نداخته شده بود. شما فرض می کنید که این بار نیز چنین خواهد بود. رای ا 11111دهندگان شرکت کرده بودند یا 

آرای انداخته شده را بدست  34111% آرا یا 17دریک رقابت چند نامزدی برای شورای شهر، کاندیدای برنده 

 9111آورده بود. اگر فرض را براین قرار دهید که حد وسط دو رای دهنده در هر خانواده وجود دارد، در نتیجه 

 خانواده  وجود خواهد داشت. 

 

اکنون، شما نمی توانید فرض را بر این بگیرید  که هر رای دهنده ای که با آن صحبت می کنید به رای دادن برای 

خانواده  باید با تعداد بیشتری  9111رای دهنده یا  34111شما متقاعد خواهد شد. بنابراین، برای  دریافت آرا از 

نفر را  4رای دهنده ای که با آنها صحبت می کنید،   31کنید. فرض کنید که شما از هر  از رای دهندگان صحبت

خانواده  9111رای دهنده یا  34111متقاعد می سازید برای شما رای بدهند. برای اینکه مطمئین شوید که حمایت 

 x1.4=34،111 11،111خانواده صحبت کنید. ) 31111رای دهنده یا  11111را کسب خواهید کرد، شما باید با 

 (. x1.4=8،311 31،111و 

نفر صحبت کنید و سعی کنید آنها را متقاعد سازید، خیلی راحت تر است که با  311111اینکه با  در عوض

خانواده صحبت کنید و تالش کنید آنها را قانع نمایید. همه این پروسه،  گروه افرادی را که باید جهت  31111

 اندازه خیلی کمتر تقلیل می دهد. کنید به متقاعد ساختن آن تالش 
 

 :  تعیین یک هدف مبارزاتی2کاربرگ 

پرسشهای ذیل را با استفاده از اطالعاتی تحقیقی و بهترین قضاوت خویش پاس  گفته و پاس  ها را در پالن 

 مبارزاتی مدون خویش شامل سازید. 
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  گام سوم: هدف گیری رای دهندگان  

 هدف گیری چیست؟

چه تعداد رای دهنده را در نتیجه دارید، و  نیاز چه تعداد رای  به  برای پیروزی که مشخص کردید  بعد از آنکه 

این رای  تاسبب می گردد  چیز که چه شخیص دهید تان متقاعد سازید، باید ت نامزد انتخاباتیباید جهت حمایت از

هدف گیری "را . این روند نخواهند کرد شما حمایت نامزد انتخاباتیباشند که از  یدهندگان متفاوت از رای دهندگان

کدام زیر  کنید که تعیین  این است که  هدف از هدف گیریمی نامند.  "هدف گیریصرف "یا  "رای دهندگان

تالش های  تا  می باشند عالقه مندشما  نامزد انتخاباتیرای دهنده به احتمال قوی به جمعیت مجموعه های از

 . کنیدتمرکز بر این گروه های از رای دهنده،  را مبارزاتی تان

 

تا رای  بود  کار می کردید، از شما خواسته شد "گام نخست: تحقیق،"شما به خاطر خواهید آورد زمانیکه روی 

را هدف  یدهندگان را به گروه های قابل اداره تقسیم بندی کنید. در آنجا گفته آمد که زمانیکه رای دهندگان خاص

 آن فرا رسیده است. اکنون زمان . کرد از این معلومات استفاده خواهید ،قرار می دهید

 

 چرایی هدف گیری رای دهندگان ؟

هدف گیری بنابر دو دلیل مهم است. نخست، شما میخواهید منابع مبارزاتی گرانبهای وقت، پول و مردم را 

دادن به  که هنوز باید آنها را به رایرا  یشما میخواهید پیامی را ایجاد کنید که رای دهندگان دوم نگهداری کنید، و 

 بهتر متقاعد سازد. شما متقاعد سازید، 

 

 صرفه جویی در  منابع مبارزاتی

با هر رای دهنده  سعی نماییدو  انتخاباتی تهیه کنید برای هر شخص در بخش در صورتیکه برگه تبلیغاتی برای 

برای شما رای  دهید، شما در واقع پول و وقت زیادی را روی افرادی صرف و ضایع کردید کهاین بخش دست در

 نخواهند داد فرق نمی کند که شما چه میگویید یا انجام می دهید.

 

پیام  باکنید که به احتمال قوی مهمی از رای دهندگان را شناسایی ولی  تر از سوی دیگر، اگر بتوانید گروه کوچک

برای  آنها معطوف سازید وا قادر خواهید بود تالش های تان را بر ، در آن صورت مبارزاتی تان متقاعد خواهد شد

اینکه  معلوم گردد که آنها چز ، تا بع بیشتر برخوردار خواهید بوداز منا آنکه پیام خویش را بار بار تکرار کنید، 

 ندارند.   گزینه دیگری هیچ  نامزد انتخاباتی شمابه  رای دادن

 

% از رای دهندگان 11باید با  که برای پیروزی در انتخابات شخیص می دهید برای مثال، فرض کنید شما ت

، % را تشکیل می دهند، شناسایی کنید11مال زیاد این به احت ی را که کنید. اگر بتوانید دقیقا رای دهندگان صحبت 

، به آنها دسترسی پیدا کند. یدکه برای مبارزه غیرهدفمند نیاز داشت یشما میتواند با یک سوم منابعات آنوقت مبارز

شما انتخاباتی یک بار منابع داشت،  ر مبارزه شما برای رسیدن به هر رای دهنده در بخشبه عبارت دیگر، اگ

 کنید. معطوفتان سه بار  احتمالی رسیدن به حامیان  به میتوانستید تالش های خویش را 

 

 کنند.  شکایت  قلیل  منابع مبارزاتیارند که از حق ند ،که به هدف گیری رای دهندگان وقت نمی دهند کاندیداهای

 

 متقاعد ساختن رای دهندگان مورد نظر

صرف به بحث گرفتن پیام مبارزاتی تان خواهد شد. ولی قبل از آن، شما باید تعیین  زیادیدر بخش بعدی، وقت 

 تاپیام خواهند بود. این امر شما را در تعیین اینکه چه میتوانید بگویید آن کنید که چه کسانی بهترین مخاطبین برای 

 ا متقاعد سازد، یاری می کند. آنها ر

 

به مخاطبین  تا تالش میکند نامزد انتخاباتیقاعده مهمی که باید  بخاطر داشت این است که زمانیکه یک حزب یا 

ضعیف تر می گردد.  غیر مؤ ر و  برای هر بخش از مخاطبین نامزد انتخاباتیگسترده تر برسد، پیام آن حزب یا 

را آن دارد که هیچ رای دهنده  یکه هرچیز را به هر شخص وعده می دهد، پیام پوچی ادر نهایت، حزب یا کاندید

 معتبر و گیرا نمی یابد. 

 



که می  رزاتی بر یک دسته  از رای دهندگانی تمرکز  تالش مبا عبارت باشد از  ازینرو، هدف  هدف گیری باید 

تعداد  در صورتیکه . تأمین کنند تعیین نمودید، مبارزاتی تان در گام دوم  توانند تعداد آرای را که شما در هدف

مخاطبین  تعدادبرای پیروزی آرای کافی تان بدست نخواهید آورد. اگر ، مخاطبین مورد نظر تان خیلی محدود باشد

و  -بخش های از پیام یبا تمرکز بهتر نامزدانباشد، از قوت پیام تان کاسته شده ، و وسیع خیلی تان مورد نظر 

  را از چنگ شما خواهند ربود.  –اب کننده هیئت انتخ

 

بصورت عمومی، سه نوش رای دهنده وجود دارد: حامیان شما، حامیان رقیبان شما و رای دهندگانی که در وسط 

قرار دارند و هنوز تصمیم نگرفته اند. حامیان تان کسانی اند که قبال تصمیم گرفته اند  به شما رای بدهند. حامیان 

فرادی اند که قبال تصمیم گرفته اند به رقیبان تان رای دهند. به رای دهندگانی که  در وسط قرار دارند رقیبان تان ا

و  هنوز فیصله نکرده اند و  باید متقاعد شوند تا به یک نامزد انتخاباتی رای دهند،  رای دهندگان متقاعد شونده 

ه شما میخواهید آنها را هدف قرار دهید و پیام تان را گفته میشود. بخشی از این رای دهندگان متقاعد شونده است  ک

 به آنها برسانید. به خاطر داشته باشید که مبارزه سیاسی یک روند افهام و تفهیم است. 
 

 نحوه  هدف گیری رای دهندگان

ید تا برای تشخیص دادید که  باید تنها حدود نصف از هئیت انتخاب کننده یا کمتر از آن را متقاعد ساز بعد از آنکه 

. متمایز می سازد دیگرانرا از  که چه چیز رای دهندگان بالقوه شما درک کنیدرای دهند، باید  نامزد انتخاباتی شما

ترکیب . بسیاری از مبارزات ازجمعیتیدو راهی برای تعیین آن وجود دارد: هدف گیری جغرافیایی و هدف گیری 

 استفاده می کنند.  این دو شیوه 

 

 غرافیاییهدف گیری ج

شما رای خواهند داد با توجه به  کاندیدایچه کسانی به  عبارت از آن است که تشخیص دهید هدف گیری جغرافیایی

"الف" در شهر "الف"  زندگی می کند و در  ایکه کاندید کنیماینکه کجا زندگی می کنند. برای مثال، فرض می 

شهر "ب" زندگی می کند و در میان همسایگانش  "ب" در ایمیان همسایگانش مشهور و محبوب است. کاندید

باید به شهر "ج" برود تا  او"الف" از شهر "الف" خواهند بود و  ایحامیان کاندید اکثرمشهور و محبوب است. 

هست، متقاعد سازد. اگراو به  اکه بهترین کاندید ندی تعهد نه س رده ااساکنان آن را که هنوز به هیچ کاندید

نادان به وی رای دهند،  که "ب"  را متقاعد سازد  ایساکنان آن  و همسایگان کاندید عی کندو سشهر"ب" برود 

 بوده  و وقت خود راضایع خواهد کرد.  

 

ات خیلی آسان است. بسا اوقات، مبارز نیزانتخابات هدف گیری  در بعضی این یک مثال بسیار ساده است، هرچند

در  کنندگان متوقعه شرکتشدنی بودن رای دهندگان و تعداد  قانعگ شته،  دعملکرباید به انتخابات گ شته بنگرد تا 

. این امر در جاییکه اطالعات در زمینه انتخابات گ شته در سطح بخش میتواند اخ  شود، درا تشخیص ده انتخابات

  به بهترین وجه میتواند صورت گیرد. 

 

. حوزه بدست آوردندنامزد مشابه در انتخابات گ شته یا شما ، حزب شما گ شته فیصد آرای است که نامزد عملکرد

، از لحاظ تئوریکشما را در برخواهد داشت.  بسیار احتمالی باشد، حامیان داشته باال  عملکردکه  انتخاباتی های

اگر در جهت قانع کند؛ در کل، خیلی معقول نخواهد بود  ، باال با عملکردحوزه های  صرفنباید منابع را ات مبارز

منابع را از باید بعضی نامزدان . اما، اکثر ی که قبال به شما رای می دهند، تالش به خرج دهیدرای دهندگان ختنسا

و احزاب دموکراتیک می باشد تا پایه  نامزدان که دارای تاری  رای دادن برای  حوزه های به مصرف برساننددر 

 استحکام بخشند.  ،رسیدن به حامیان بالقوه دیگر از های حمایت خویش را قبل

 

شکل همسان رای ه که ب  فیصدی از رای دهندگان در یک حوزه عبارت است از رای دهندگان شدنی بودن متقاعد 

انتخابات یا در دو انتخابات متوالی  یک مشابه در  هاینمی دهند. این در واقع تفاوت در فیصدی آرا برای کاندیدا

انتخابات رای یک گرایش های مختلف در های )به کاندیدا رای می دهندبه نامزدهای مختلف است. رای دهندگان یا 

گرایش های مختلف در جریان دو انتخابات یا بیشتر رای  ان را تغییر می دهند )به کاندیداهایمی دهند( یا رای ش

 می دهند(.

 



در یک انتخابات هم  که هستند بخش های  "رای دهنده به نامزدهای مختلف" بخش های  در ایاالت متحده آمریکا، 

در روسیه، بخش به عضو جمهوریخواه کنگره.  رای دادند و هم ریاست جمهوری  برای دموکرات  به بیل کلینتون

به عضو کمیونیست دوما رای دادند و در انتخابات در یک انتخابات که  هستندبخش های "تغییر دهنده رای"  های

 رای دادند.  (Yeltsin) به رئیس جمهور یلتسین ، دیدبعدی که در جریان کمتر از یک سال برگزار گر

  

رای  "تغییر دهندگان رای رای دهندگان به نامزدهای مختلف"  و ""بطور عموم چنین پنداشته می شود که 

تالش های مبارزاتی متقاعد می گردند. بنابر این دلیل، اکثر مبارزات  بابه احتمال قوی  ی هستند که دهندگان

صرف  با ترغیب پ یری باال،حوزه های  ررا ب خویش -پوستر، دروازه به دروازه و غیره -یش هابسیاری از تال

 بدین گونه،  این استراتای معنا پیدا می کند. می کنند. 

 

که در انتخابات مشابه اخیر  یفیصدی رای دهندگان از طریق  را میتوان در انتخابات  متوقعه شرکت کنندگان تعداد 

که رای نخواهند  گردد منابع مبارزاتی صرف افرادی اگرتعیین کرد. بی معنی خواهد بود  دند، بو شرکت کردند

شرکت  باالی سابقه میزان از که صرف کندداد، بنابراین، مبارزات شما باید منابع بیشتر را روی حوزه های 

 .  گان در انتخابات برخوردارهستندکنند

 

" و عملکرد"در انتخابات"،  کنندگان شرکت "ورد استفاده در سنجش م متدلوژی نگاه مفصل تری به   جضمیمه 

 به معقول ترین شیوه با می اندازد. شما باید تعیین کنید که کدام فرمول در یک حوزه انتخاباتی ""ترغیب پ یری

انید میتو ، در آن صورت روی یک فرمول تصمیم گرفتید بعد از آنکه  .قابل تطبیق استمنطقه یا انتخابات شما 

( spreadsheet)انجام داده یا داده های رای دهی در سطح حوزه را به صفحه گسترده محاسبات ریاضی را 

را  ترغیب پ یری ، و عملکرد، از شرکت کنندگان در انتخاباتمیزان یک کام یوتر وارد کرده و برای هر حوزه 

 تعیین کنید. 

 

 :رده بندی کنید با پیروی از نمونه ذیل، را،  تی خویش انتخابا س س شما قادر خواهید بود تا حوزه های بخش

 

حوزه شماره   

 

  مجموش آرا

 

تعداد اشتراک کنندگان در 

 انتخابات

 

 

 

دموکراتیک  عملکرد

احزاب مشابه( گین )میان   

ترغیب پ یری )فیصد 

ی که گاهی  به 

رای می  دموکرات

 دهند(

35  976  62.5%  43.4%  11.2%  

107  1,563  52.7%  41.2%  16.7%  

14  1,132  53.4%  35.7%  26.7%  

77  875  55.7%  28.3%  12.7%  

93  1,343  27.2%  26.5%  29.5%  

178  734  60.4%  23.1%  17.3%  

 

 ،فوق . در مثالطراحی کند برای حوزه های مختلف ی را شما باید تاکتیک های مختلف انتخاباتی  مبارزاتستاد 

دموکراتیک نیاز به پوسترهای زیاد یا یک سلسله گردهمایی ها  پایگاه  خیلی عظیم جهت تقویت  است  پالن ممکن

 شماره  حوزه های مانند درممکن است  اداشته باشد. از سوی دیگر، کاندید 314و  11 شماره  در حوزه های مانند

دروازه برود. باید خاطر نشان ساخت  دروازه بهبخواهد  شخصا  ترغیب پ یری است، که دارای میزان باالی  37

در  ولی تعداد شرکت کنندگان "ترغیب پ یری"می باشدنیز دارای میزان باالی  81شماره که در حالیکه  حوزه 

نباید  اکه در این حوزه زیست دارند واقعا رای خواهند داد و کاندید قلیلیگ شته نشان می دهد که افراد  انتخابات 

 کند.  صرف دهندگان غیر فعالوقت خود را روی رای 

 

 

 



 هدف گیری جمعیتی

. این از جمعیترای دهنده به گروه ها یا زیر گروه های جمعیت از تقسیم بندی است عبارت  جمعیتیهدف گیری 

سایر دسته بندی تحصیالت، شغل، وابستگی قومی ویا  سطح گروه ها را می توان بر اساس سن، جنسیت، درآمد، 

یک نفوس به این شیوه این است که افراد مشابه احتماال داری نگرانیهای مشابه کی کرد. نقطه تف، تقسیم بندمتمایز

 رای می دهند.  امی باشند و به عین کاندید

 

یا به زیر گروه های بیشتر تقسیم بندی کنیم. برای  ترکیب کرده  گروه های متقاطع   س س می توانیم گروه ها را با

 مردان جمعیت را % از11 به صورت تقریبی  جنسیت ممکن است عیت براساس جمتفکیک در صورت ، نمونه

که همیشه قضیه چنین است(. زنان کارگر زیرمجموعه  بر این نگیریدزنان )فرض  %  آن را 11تشکیل دهند و 

ود. از زنان کار گر خواهند ب یزیر مجموعه کوچکترحتا باشند. زنان کارگر دارای اطفال  می  از زنان یکوچکتر

به آن  ای شما زنان کارگر دارای اطفال احتماال دغدغه های خاصی راجع به مراقبت اطفال دارند که اگر کاندید

 رای دادن به شما متقاعد سازد.  بهرسیدگی کنند، ممکن است فیصدی زیادی از آنها را 

 

 کنسرت . بازیگران چپ دستسدبرنظر ه ناچیز بکامال این است که گروپ نباید تا اندازه کوچک باشد که  ظرافت 

ویلون تحت کنسرت آنها پیوسته از سوی بازیگران راست دست ند )تدارای نگرانی خا  هس( violin)ویلون 

 نخواهد ساخت. یک ترنزد خیلی  به پیروزی  ما رای آنها شهردو یفشار قرار می گیرند(، ولی بدست آوردن آرا

 گروه های جمعیتی  ما

، باید در جستجوی شدمتقاعد خواهند به رای دادن به نامزد انتخاباتی شما که کدام گروه ها این تشخیصغالبا، حین 

 فارغ تحصیل کالج، ،  ساله 19فرد  اد. فرض کنید کاندیدمی گیربه آنها تعلق نامزد انتخاباتی  گروه های باشید که

 در بخش ر بزرگترین شهرد مکتبی دارد و ک پسر و یک دختر یتجارت پیشه کوچک و متاهل می باشد که 

، افراد تجارت پیشه کوچک، و 71و  11د نظر وی افراد جوان بین زندگی می کند. گروه های مورانتخاباتی 

او از گروه های رای دهندگان که به آنها تعلق نمی گیرد درخواست نخواهد  .ی می باشندوالدین دارای اطفال مکتب

تقاضای  انتخاباتی صیالت کمتر، و دهقانان از مناطق روستایی این بخشکارگران با تحنشسته گان، از بازکرد. او 

باشد که  اآرای کافی در گروه های مورد نظر باشد و او بهترین کاندید برای پیروزی او  . اگرداشتخواهد  یکمتر

در سراسر مبارزات یک پیام قانع کننده را  برای پیروزی تنها  ایدگاه  او بد، آنبتواند این رای دهندگان را ج ب کن

 برساند.  گروهبه این 

 

که او انتخاب می کند خیلی  جمعیتی، گروه های نخست. بکاهد ریت این هدف گیری چیز می تواند از مؤدو 

را ج ب می کنند. در هردو با سابقه های مشابه نیز هستند که عین گروه  یدیگر اهای، کاندیددوم. باشدکوچک 

بخش کافی از جمعیت این گروه یا  دیگر نیز از عین گروه درخواست می کندصورت، در صورتیکه کاندیدای 

یا گروه های که جنبی مبارزه باید به گروه های   آنگاه پیروزی را فراهم سازد،  الز برای نیست که تفاوت آرای 

هد تا بسط دام خود را پی کاندیدا می تواند ، فوقبنگرد. در مثال  هستند، حمایت بیشتر نزدیک تر  ه از لحاظ منافع ب

تا معلمان و  مسلکی(. او پیام خویش را توسعه دهد تحصیالت عالی را نیز شامل شود ) معموال افراد  دارایافراد 

نیز مفید دارای کودکان سن مکتب  والدین رپیامش ب تأ یرگ اریداکتران را نیز ج ب کند که ممکن است برای 

 باشد. 

 

چه تعدادی از رای  از است که محاسبه ریاضی را انجام داده و تشخیص دهید کهاینها این  در همه نکته اصلی

 ابه کاندید، اگر پیامی را بشنوند که به نگرانیهای آنها می پردازد که داشت متیوان توقع دهندگان در گروهی خاصی

اندک با یک تالش  ر اگ ولی داشته باشید % از آرای یک جمعیت را 311ه . نباید توقع بدست آوردن دنرای می ده

شما باید با این از هر ده رای انداخته شده را داشته باشید، در آنصورت  رای 4یا  6شما میتوایند توقع بدست آوردن 

  رای دهندگان در تماس باشید. گروهی از

 

علم(. اما،  سیاست یک هنر است نه  ، برای این گروه ها تعیین کنید )روی همرفته ی رادقیق شما نمی توانید تعداد

و گروه های متقاطع شما را در تشخیص اینکه استراتای  زیر گروه ها برای  تعدادمطالعه این تمرین و تعیین 

 کمک می کند.  ، هدف گیری تان واقعبینانه است یا خیر



 

 گروه های جمعیتی آنها

از مخاطبان  یبخش جمعیتیکدام گروه های  اینکه تشخیص  عبارت است از  جمعیتییک بخش مهم هدف گیری 

در جریان جلسه برنامه ریزی راهبردی تان، باید صریحا بیان دارید " ما برای نمونه، مورد نظر تان نخواهد بود. 

". این تمرین به شما دما متشبثین جوان را  هدف قرار نخواهیم دا"کارکنان دولتی را هدف قرار نخواهیم داد" یا 

 مورد نظر اجتناب کنید.خیلی وسیعی  از مخاطبان  تعریف ئه ارادام  افتادن درکمک می کند تا از

 

آسان است که تعیین کنید که کدام  گروه های  ،  اغلب که کدام گروه ها از شما ست تشخیص دادید  بعد از آنکه  

ه های بهترین گرو به نظر شماد. آنها مخالف گروه های اند که وگ ار کنیتان  رقیبانرا شما میخواهید به  جمعیتی 

باشند. برای نمونه، بازنشسته گان  مرد مسن تر کمترین وجه اشتراک را با مادران کارگر می مورد نظر تان 

واگ ار خود  رقیباندارند، بنابراین اگر شما یک گروه را هدف قرار داده باشید، به احتمال قوی گروه دیگر را به 

خیلی دشوار خواهد  زد که شما منافع شان را در دل داریدد سارا متقاع هردو گروهپیامی که ایجاد . کردخواهید 

 . بود

 

 مشکالت در هدف گیری

در بهترین شرایط، تعریف های از زیرمجموعه های  حتایک علم دقیق نیست؛  جمعیتی باز هم، هدف گیری 

 عامل مشکل تر شده میتواند: با سهمبهم است و با هم تداخل دارند. این تعریف ها  جمعیتی

 

ها درهر رقابت، که کاندیدان را مجبور می سازد تا گروه های را در نظر ا تعداد زیاد کاندید  حضور .3

 از آنها دریافت خواهند کرد. را آرا  نصفبگیرند که خیلی کمتر از

  جمعیتی  نبود اطالعات دقیق موجود .1

 جمعیتی مبتنی بر ویاگیهای  معین  عبا مناف افراد  توسعه نایافته  خود شناسایی .1
 

تا عمد هایبا این هم، مهم است که این تمرین را انجام داده و این مسایل را مورد بررسی قرار دهید. چه بسا کاندیدا

 یکه از کاندیداها خواسته می شد تامورد نظر در گ شته شکست خوردند. زمان بخاطر ناکامی در تعریف مخاطبان

با  برای مثال،  (1قابل تصور ویا  گروه جمعیتی فتن هر زیر( نام گر3یا با  آنها  مخاطبان خود را شناسایی کنند،

اول، آنها هیچ مخاطب مورد  مورددادند. در می ، پاس  "من از روشنفکران نمایندگی می کنمکه " ن جملهگفتن ای

به حدی کوچک دوم، مخاطبان مورد نظر شان  مورد نظر نداشتند چرا که همه مخاطبان مورد نظر شان بودند. در 

که نمی توانستند آنها را به پیروزی برسانند )روشنفکران یک بخش نسبتا اقلیت از جمعیت رای دهنده را  ند بود

 تقریبا هر حزب متمایل به دموکراسی ادعای آن را دارد(.  برعالوه تشکیل می دهد و 

 

 همه اینها را کنار هم قرار دادن
 دف گیری با تالش های مبارزاتی تان فراهم می سازدنمودار ذیل نمونه ای را  در مورد نحوه پیوند دادن ه

  غیر رای دهنده  رای دهنده بالقوه  رای دهنده احتمالی

  الف   حمایت کننده احتمالی

اساس حمایتتحکیم   

  د

به ایجاد انگیزه تمرکز روی 

دادنرای   

 ز

تالش احتمالی برای 

ایجادانگیزه )اولویت 

  نهایی(

  ب  حمایت کننده بالقوه

رکز اولیه روی رساندن  تم

  پیام و متقاعد ساختن

 ه

تمرکز  انی روی متقاعد 

 ساختن

  ح

هیچ برنامه ای وجود 

  ندارد



مایت کننده غیر محتملح   ج  

 ارتباطات ممکن )اولویت

(و کم پایین  

 

  و

برنامه ای وجود نداردهیچ   

 ط

هیچ برنامه ای وجود 

 ندارد

 

 

 توضیحات

ال قوی به شما رای می دهند و از شما حمایت می کنند پایه و اساس حمایت شما را : افرادیکه به احتمجعبه الف

 تشکیل می دهند. در قدم نخست، شما باید فعالیت های را جهت تقویت این حمایت طرح ریزی کنید. 

 

ش جعبه ب: رای دهندگان احتمالی، که حامیان بالقوه برای شما محسوب می شوند، هدف شماره یک تان برای تال

 های متقاعد سازی می باشند. از هیچ تالشی در مورد این رای دهندگان دریغ نه ورزید. 

 

جعبه ج: بر افرادیکه احتماال از شما حمایت نخواهند کرد، وقت زیادی  صرف نکنید. در واقع، فعالیت های شما 

 رای بدهند. ممکن است آنها را وادار سازد تا به پای صندوق های رای رفته و به رقیبان تان 

 

جعبه د: حامیان احتمالی که تنها رای دهندگان بالقوه را تشکیل می دهند،  باید به رای دادن متقاعد شوند. این افراد 

را با پیام انگیزشی  و تالش روز انتخابات هدف قرار دهید تا اطمینان حاصل گردد که حداکثر ممکن آنها رای می 

 دهند. 

 

فداران بالقوه اهمیت دارند ولی تعیین کننده نیستند. تنها بعد از افهام و تفهیم  با جعبه جعبه ه: رای دهندگان و طر

 های الف و ب، روی آنها تمرکز کنید. 

 

جعبه و: هدف احتمالی برای تالش های انگیزشی. ولی تا زمانیکه جعبه های فوق را بصورت کامل تحت پوشش 

به این آرا نیاز نداشتبه باشید،  منابع کم مبارزاتی را در اینجا مصرف قرار نداده اید یا تا زمانیکه برای پیروزی 

 نکنید.  بهتر است که وقت، پول و افراد روی امور فوق صرف گردد.

   

 جعبه های ز، ح  و ط:  تالش های خود را روی این رای دهندگان به هدر ندهید. 

 

 تحلیل رای دهنده

ارزات خود، شما باید سعی کنید تا اعضای این مخاطبان مورد نظر را به بعد از تعیین مخاطبان مورد نظر برای مب

صورت کامل بفهمید. چهار بخشی را که باید مورد تحلیل قرار دهید عبارت اند از ارزشها، نگرشها، مسایل و 

 آرزو برای ویاگیهای رهبریت. 

 

 ارزشها

رد هم می آورد،  چه است؟ برای مثال، به ارزشهای اساسی که  رای دهندگان را درقالب مخاطبان مورد نظر گ

کدام یکی بیشتر ارج می نهند: حمایت اجتماعی یا فرصت اقتصادی؟ نظم اجتماعی یا آزادی شخصی؟  بات یا 

اصالحات؟  صلح یا امنیت نظامی؟  در چه ارزشها با سایر جمعیت شریک اند؟ چه ارزشها آنها را از سایر 

 جمعیت جدا می سازد؟

 

 انگرشه
رای دهندگان در باره آینده خوشبین هستند یا بد بین؟ آیا آنها نسبت به حکومت و سایر نهادهای اجتماعی  اعتماد  آیا

 دارند یا اعتماد ندارند؟  آیا آنها در مقایسه با گ شته غنی تر اند یا فقیرتر؟ آیا آنها خواهان تغییر هستند یا  بات؟

 

 

 



 مسایل

آنها این انتخابات را تعقیب کرده و  جدی بگیرند،  چیست؟ عموما، شما باید  مهم ترین مسایل که باعث می گردد

بدانید که رای دهندگان در مورد مسایل اقتصادی، مسایل اجتماعی بیشتر نگران هستند  یا مسایل سیاست خارجی. 

نسبت به گ شته  نمونه های از پرسشهای معین تری که باید پرسیده شود شامل امور ذیل می گردد: آیا کنترل جرم

مهم تر است یا کم اهمیت تر؟ آیا موقف شما راجع به سرمایه گ اری تجاری در این انتخابات مهم خواهد بود یا هیچ 

 کسی به آن  توجه نخواهد کرد؟ 

 

 ویژگیهای رهبریت 

با تجربه  رای دهندگان خواهان چه ویاگیهای  در رهبران شان می باشند؟ آیا آنها در جستجوی رهبریت استوار و

؟ آیا آنها رهبران از طبقه  ،  می باشندد دادشخصی  جوان و پویای که نظام را تغییر خواهد، یا آنها خواهان هستن

 میخواهند که بتوانند نگرانیهای فرد عادی را بازگو کنند؟ ی راترجیح می دهند، یا رهبران را  روشنفکران

 

 تحقیق جامعه شناختی

و تحلیل رای دهنده  باید از طریق تحقیق قابل اطمینان جامعه شناختی آزموده شود. در صورت امکان، هدف گیری 

مبارزات که بر تحقیقات معتبر استوار نیستند مانند رانندگان بدون چراغ پیش رو در شب می مانند. آنها تا زمانیکه 

 خیلی دیر نشده،  غالبا نمی بینند که چه در جلو آنها درست است. 

 

اری از سیاستمداران بر این باور اند که آنها از یک استعداد طبیعی درک " افراد" برخودار هستند. در هرجا، بسی

آنها معتقد اند که بدون تحقیق درک می کنند که برای ج ب عالقه رای دهندگان چه مسایل باید به بحث گرفته شود، 

ود. آنها بارها از نتایج نظرسنجی سیاسی یا نتایج به  چه ارزشها باید استناد گردد، و به چه نگرانیها باید رسیدگی ش

 روز انتخابات حیرت زده می گردند. 

 

اکثر فعاالن سیاسی از دو نوش تحقیق جامعه شناختی برای کمک به طراحی استراتایهای مبارزاتی شان کار می 

ی در باره گیرند: فوکس گروپ ها و نظرسنجی سیاسی. فوکس گروپ ها به منظور شناخت غیرعلمی و کیف

ارزشها، نگرش ها و نگرانیهای رای دهندگان طراحی می گردند در حالیکه نظرسنجی سیاسی به منظور کسب 

آگاهی علمی و کیفی بکار گرفته می شود. تئوری و روش شناسی  تحقیق جامعه شناختی در وسعت این سند نمی 

 وا می کند.  گنجد، با آن هم ضمیمه د بعضی از مواد را در زمینه نظرسنجی احت

 

 :  هدف گیری جغرافیایی3کاربرگ 

 به منظور تعیین هدف گیری جغرافیایی برای مبارزات خود به پرسشهای زیر پاس  دهید:  

  

کاندیداها همه در کجا زندگی می کنند؟ آیا مناطق مشخص جغرافیایی حمایت از کاندیدای خاصی وجود  .3

 دارد؟ 

 هر حوزه از بخش انتخاباتی چه گونه بوده است؟ عملکردهای گ شته کاندیداهای مشابه در .1

 سطح  ترغیب پ یری رای دهندگان در هر حوزه ای از بخش چه اندازه است ؟ .1

 شمار شرکت کنندگان متوقعه در انتخابات  از هر حوزه ای از بخش انتخاباتی چه قدر است؟ .7

 

 : هدف گیری جمعیتی4کاربرگ 

 مبارزات خود به پرسشهای زیر پاس  دهید:  به منظور تعیین هدف گیری جغرافیایی برای

بیوگرافی های  جمعیتی )سن، جنسیت، حرفه، تحصیالت و غیره( کاندیداهای توانا به شمول کاندیدای  .3

 خودتان چیست؟ 

 کدام گروه های جمعیتی باید از نامزد انتخاباتی  شما حمایت کنند؟  .1

 وجود دارد؟آیا آرای کافی برای پیروزی در انتخابات در این گروه  .1

 آیا نامزدان دیگری نیز هستند که عین گروه های جمعیتی را ج ب کنند؟ .7

 کدام  گروه های جمعیتی را به  رقیبان تان واگ ار خواهید کرد ؟ .1

 در صورت نیاز، کدام گروه های فرعی را ج ب خواهید کرد؟ .6



 

 : کنارهم قرار دادن همه هدف گیری ها5کاربرگ 

 و پاس  های تان را در پالن مبارزاتی مدون تان شامل سازید:به پرسشهای ذیل پاس  داده 

 

 همه حامیان احتمالی را هم از لحاظ جغرافیایی و هم از لحاظ جمعیتی  فهرست کنید. .3

 همه حامیان بالقوه را هم از لحاظ جغرافیایی و هم از لحاظ جمعیتی فهرست کنید.  .1

 خواهید کرد، فهرست کنید. همه حامیان غیر محتملی را که به رقیبان تان واگ ار .1

 ارزشهای حامیان احتمالی و حامیان بالقوه چیست؟ آیا  تفاوت قابل توجه بین آنها  وجود دارد؟ .7

 نگرش ها چیست؟ .1

 چه مسایلی باعث نگرانی این رای دهندگان می گردد؟ .6

 آنها در جستجوی چه ویاگیهای برای رهبری می باشند؟ .4

مهمترین عوامل نفوذ بر رای دهندگان مورد نظر تان در این  4الی  7کدام یکی از جوابات سؤال های  .9

 انتخابات می باشند؟

 

 : ایجاد پیام مبارزاتیچهارمگام 

 

 چیستی یک پیام؟

بعد از آنکه تعیین کردید که  چه کسانی مخاطبان مورد نظر تان هستند، باید فیصله کنید که برای اینکه آنها را 

چه خواهید گفت. این پیام مبارزاتی شما است. این پیام علت نامزدی شما را  متقاعد سازید به شمار رای دهند، 

برای مقام خا   و اینکه رای دهندگان چرا شما را بر رقیبان تان برای عین مقام ترجیح دهند، به آنها بیان می 

 ت. دارد. ساده به نظر می رسد، چطور؟ بسیار خوب، باز هم این امر به شکل فریب آمیز پیچیده اس

 

برای مثال، با این مطلب که چه چیز یک پیام نیست شروش می کنیم. پیام مبارزاتی، برنامه نامزد انتخاباتی بعد از 

انتخاب شدن  نیست، پیام مبارزاتی فهرستی از مسائلی که کاندیدا به آنها  رسیدگی خواهد کرد نیست، به همین طور 

ه این چیزها میتواند بخشی از یک پیام مبارزاتی باشد، بسته به این یک گزاره  یا شعار ساده و جاذب نیست. هم

اینکه آنها رای دهندگان را متقاعد می سازد یا خیر، ولی آنها نباید با پیام خلط شود، که عبارت است از یک گفتار 

 ساده ای که در سراسر مبارزات جهت متقاعد ساختن رای دهندگان مورد نظر بار بار تکرار خواهد شد. 

 رای دهندگان به چه توجه می کنند و معلومات شان را چگونه بدست می آورند

 

دو چیزمهمی را باید در مورد رای دهندگان به خاطر داشته باشید. اول، چیزی که برای آنها مهم است و دوم منابع 

 اطالعات آنها. 

 

سط است؟ فهرستی از اولویت های لحظه ای را فکر کنید، چه چیز مهم ترین مسائلی در اذهان رای دهندگان متو

 آنها احتماال امورمانند ذیل می تواند باشد:

 

 با شوهر، خانم، دوست پسر، دوست دختر وغیره چه گونه تعامل دارند؟ .3

 کودکان یا والدین آنها در مکتب یا زندگی چه گونه اند؟  .1

 د یا خیر؟با وظایف شان چطورند، آیا پول کافی برای تأمین مایحتاج شان بدست می آورن .1

 تیم فوتبال شان چطور است، چرا پیوسته می بازد وآیا  آنها قادر خواهند بود بازی بعدی را ببینند یا خیر؟ .7

 آنها در انتخابات فردا به چه کسی باید رای دهند؟ .1

 

نکته مهم این است که شما و مبارزات انتخاباتی شما در فهرست اولویت های  رای دهنده متوسط در سطح خیلی 

زل قرار دارید و  دقیقا چنین می باشد. همه چیزهای دیگری که در سطح باالتری در فهرست قرار دارند تأ یر نا

بسیار مستقیم تری بر زندگی آنها در کوتاه  مدت  خواهند داشت و با توجه اندکی از سوی آنها آنها، تآ یری بسیار 

 مستقیم تری بر این چیزها خواهند داشت.  

 



که باید به خاطر س رد این است که رای دهندگان هر روز سیلی از اطالعات را به دست می چیزی دومی را 

آروند. آنها خبرها را از تلویزون و رادیو می شنوند، آنها گزارشهای را در محل کار دریافت می کنند، آنها تبلیغات 

ره همسایه در کوچه میشنوند. نامزدان و آگهی ها را همیشه دریافت می کنند، و آنها شایعات پرآب و تابی را در با

انتخاباتی فکر می کنند که رقابت آنها با شخص دیگری است که نامزد این پست می باشد، درحالیکه در واقع رقابت 

آنها  برای جلب توجه رای دهنده  همه منابع اطالعاتی است که رای دهنده هر روز دریافت می کند. پیام مبارزاتی 

 خیم اطالعات دیگر را درهم بشکند.شما باید دیوار ض

 

بنابراین، درحالیکه کاندیداها و کارکنان مبارزاتی ساعت ها، روزها، ماه ها را صرف فکر، نگرانی در مورد این  

مبارزات و انجام چیزی برای آن می کنند، رای دهندگان یک یا دو دقیقه از وقت گرانبها و توجه خود را به شما 

 آنرا ضایع کنید.  می دهند. شما نباید 

 

شرکت های تبلیغاتی همه اینها را می فهمند. بنابراین دلیل، آنها پیام روشن و موجزی را طرح می کنند و پول 

زیادی را  صرف می کنند تا مطمئین شوند مخاطبان مورد نظر آنها این پیام را  در حد اکثر دفعات  ممکن می 

چیز را انجام دهید. شما میتوانید ساعت ها را  در نوشتن مقاالت  بینند، می شنوند و می چشند. شما باید عین

 انیه دور می  31اندیشمندانه برای مجالتی موضعی، خبرنامه ها صرف کنید، ولی اگر رای دهندگان آنها را در 

 اندازند، اگر هیچ کسی آنها را نمی خواند، شما دارید وقت خویش را ضایع می کنید. 

 

ر، شما باید بیشترین احترام را نسبت به رای دهندگان داشته باشید. آنها از طریق یک پیام با نظر داشت این ام

 ریاکارانه زود تر ازآنکه  سیاستمدارآن را می تواند بیان کند، متوجه می شوند. 

 

 مشخصات یک پیام خوب

 یک پیام قوی بر معیارهای متعددی استوار است.

 

 یک پیام باید کوتاه باشد

ان درگوش دادن به سیاست مداران پرچانه و پرگو حوصله مندی اندکی از خود نشان می دهند. اگر رای دهندگ

نمیتوانید پیام خویش را به رای دهنده در کمتر از یک دقیقه به صورت مؤ ر برسانید، آنگاه شما یقینا توجه رای 

 دهنده و احتماال رای آنها را از داست خواهید داد.  

 

 ق و معتبر باشدیک پیام باید صاد

پیام باید بر ارزشها، شیوه ها، سیاست ها و پیشینه کاندیدا  استوار باشد. این پیام نمی تواند با سابقه کاندیدا ناسازگار 

باشد. برعالوه، پیام شما باید قابل باور باشد، کاندیداهای که وعده های غیرواقع بینانه می کنند، تنها به بی عالقگی 

ایند. رای دهندگان باید باور کنند آنچه را  که شما چه در مورد خود و چه در باره فعالیت های رای دهنده می افز

آینده تان می گویید،  حقیقیت دارد. ازینرو، فوق العاده مهم است که بیانات خویش را با شواهدی مانند دانش یا 

یا مسئله ای را می فهمید بدون اینکه  تجربه ای از گ شته ای شخصی تان تثبیت کنید. اگر بگویید که شما مشکلی

  ابت کنید چرا یا چگونه می فهمید،  وقت خود  و وقت رای هنده را ضایع می کنید.   

 

 یک پیام باید برای رای دهندگان قانع کننده و مهم باشد

ب شما باید در باره موضوعات که برای مخاطبان مورد نظر تان مهم است، صحبت کنید. این موضوعات اغل

مشکالت روزمره زندگی رای دهندگان را تشکیل خواهد داد نه مسائلی را که سیاستمداران فکر می کنند برای 

سیاست عمومی مهم است. رای دهندگان بیشتر از کاندیداهای حمایت می کنند که در مورد شغل آنها، آموزش 

که راجع به بودجه سخن می گوید هرچند  کودکان یا حقوق بازنشتگی آنها با آنها حرف می زنند نه از  کاندیدای

بودجه ممکن است با همه اینها سروکار داشته باشد. بخاطر داشته باشید که شما سعی می کنید رای دهنده را متقاعد 

سازید که شما بهترین کاندیدا برای نمایندگی از آنها می باشید، و آنها را متقاعد می  سازید تا چیزی انجام دهند 

 ا رای دهند. یعنی به شم

 

 



 یک پیام باید بیانگر تقابل باشد

رای دهندگان باید بین شما و سایر کاندیداها گزینش کنند. شما باید از طریق مقایسه بین خود و سایر کاندیداها به 

رای دهندگان روشن سازید که چه گونه در رقابت از  آنها متفاوت هستید. اگر همه کاندیداها از توسعه اقتصادی و 

منیت اجتماعی حمایت می کنند، در آنصورت رای دهندگان راه گزینش روشنی نخواهند داشت. از سوی دیگر، ا

اگر شما از تقلیل مالیات بر این صنعت مشخص حمایت می کنید و رقیبان تان حمایت نمی کنند، در آنصورت رای 

با تفصیل به بحث گرفته خواهد شد، در دهندگان انتخاب بسیار روشنی خواهند داشت. پرکردن جعبه پیام که بعدا 

ایجاد تفاوت و تقابل روشنی کمک خواهد کرد. ضمیمه ه  نیز مشوره های را در مورد چگونگی ترسیم یک تقابل 

 روشن میان خود و رقیبان تان فراهم می سازد. 

  

 یک پیام باید روشن باشد و در دل رسوخ کند

ه راحتی به کار می برند و می فهمند، ارائه گردد. بسا اوقات سیاستمداران پیام شما باید به زبانی که رای دهندگان ب

میخواهند رای دهندگان را  با استفاده از واژه های فنی که یا رای دهندگان آنها را نمی فهمند ویا ارزش واقعی 

گان را وادار کنید تا برای آنها ندارند، متأ رسازند که  تا چه اندازه زیرک می باشند. شما نمی خواهید رای دهند

 جهت فهم آنچه شما در بار آن صحبت می کنید، تالش نمایند. 

 

ایجاد تصویرروشن در اذهان رای دهندگان خیلی بهتر است. به منظور تشریح ایده های انتزاعی همانند "سیاست 

 اقتصادی" ، در مورد مردم، چیزها و شرایط زندگی واقعی صحبت کنید. 

 

ی است و سیاستمدارانی که در دل رای دهندگان راه می یابند  عموما کسانی را که در افکار سیاست یک کار عاطف

شان نفوذ می کنند،  شکست می دهند. ولی این امر بدان معنا نیست که شما باید مبنای عقالنی حزب یا نامزدی 

د. بلکه مراد این است که شما خویش را رها کنید یا اینکه شما باید هوش و فراست رای دهندگان را دست کم بگیری

باید راهکاری را برای پیوند بر قرارکردن میان پیام خود و ارزشهای جوهری رای دهندگان خویش،  بیابید و 

 روشن سازید که شما مشکالت روزمره آنها را می دانید. 

 

 یک پیام باید هدفمند باشد

اگر پیام مبارزاتی شما برای همه حرف داشته  چنانچه در "مرحله سوم: هدف گیری رای دهندگان" بحث گردید،

باشد، در واقع برای هیچ کسی حرف ندارد. مردمی که  به شما رای خواهند داد متفاوت از آنانی اند که به شما رای 

نخواهند داد و هردو گروه نگرانی های متفاوتی دارند. مبارزات شما باید تشخیص دهد که این تفاوت ها چه هستند 

ود را متوجه حامیان احتمالی خویش بسازید. در بسا موارد،  رای دهندگان فقط نیازمند اطالعات روشن در و پیام خ

باره اینکه چه کسی واقعا از منافع آنها نمایندگی می کنند، می باشند. اگر آنها این معلومات را داشته باشند،  به آن 

این اطالعات روشن ناکام می مانند. به نظر می رسد   شخص رای خواهند داد. سیاستمداران غالبا در فراهم آوری

اینکه باید تالش کنند تا   آنها از رای دهندگان انتظار دارند تا به  نحوی این را بدون اینکه گفته شود بدانند یا

 هرچیزی را که سیاستمدار می گوید،  بفهمند.

  

 یک پیام باید بار بار تکرار شود

نتخاباتی شما تشخیص داد که چه پیامی رای دهندگان مورد نظر شما را به رای دادن بعد از آنکه ستاد مبارزات ا

برای کاندیدای شما متقاعد خواهد کرد، آنگاه  شما باید عین آن پیام خود را در هر فرصتی تکرار کنید. رای 

د که آنها گوش می دهندگان به مبارزات شما توجه نمی کنند. فقط بخاطر اینکه شما چیزی میگویید دلیل نمی شو

دهند یا چیزی را که میگویید به خاطر خواهند س رد. برای اینکه پیام تان را به رای دهندگان انتقال دهید، آنها باید 

یک  پیام را چندین بار به روش های مختلف بشنوند. بنابراین، اگر پیام خود را تغییر دهید، تنها رای دهندگان را 

 گیج می کنید. 

 

 مقام  هستید؟  چرا نامزد این: 6کاربرگ 

 

 فهرستی ازهمه  دالیلی که چرا رای دهندگان باید به کاندیدا یا حزب شما رای دهند، تهیه کنید. .3



اکنون، از میان این دالیل قانع کننده ترین آن را برگزینید، بیانیه ی مختصری در مورد کاندیدای خویش  .1

امزد این مقام هستید؟" یا "چرا من باید از شما حمایت کنم؟" بنویسید. این بیانیه باید به  این سؤال" چرا ن

 پاس  دهد.  

 

اکنون، این بیانیه  را با صدای  بلند بخوانید و زمان را  بت کنید. شما باید بتوانید آن را در کمتر از یک  .1

عبارت ها یا دقیقه تمام کنید. اگر بیش از یک دقیقه را در برمی گیرد، باید پیام  خود را پیرایش کنید. 

توضیحات طوالنی را بردارید. بخاطر داشته باشید که رای دهندگان به همه نطق های ده دقیقه شما توجه 

 نخواهند کرد. 

 

پیام خویش را مطابق معیارهای فوق سنجش کنید. آیا معتبر و صادق است؟ آیا توضیحات خویش را با  .7

در باره چیزهای که برای رای دهندگان مورد تجارب شخصی از گ شته خود  تقویت می کنید؟ آیا شما 

نظر تان مهم است،  صحبت می کنید؟ اگر پیام شما بیشتر از یک دقیقه را در بر می گیرد، ممکن است 

واژه ها و عبارت های بی فایده زیادی در آن باشد که میتوانید آنها را ح ف کنید. آیا یک گزینش روشن 

 ود ارائه می کنید؟بین کاندیدای خود و رقیبان عمده خ

 

 

حاال بیانیه خود را دوباره بنویسید و چیزهای را که بار اول از دست داده بودید، در نظر بگیرید. بازهم  .1

باید پیام خود را کوتاه تر از یک دقیقه بسازید. بیانیه تان با نوشتن و دوباره نویسی آن و استفاده از آن در 

 اهد شد. صبحت با رای دهندگان، پیوسته اصالح خو

 

 .:  جعبه پیام7کاربرگ 

( تمرین ذیل را طراحی کرد. این تمرین  به کاندیداها کمک Paul Tullyاستراتایست سیاسی آمریکای پال تولی )

کند تا  پیام های خویش را طراحی نمایند و درمورد استراتایهای انتخاباتی خویش روشمندانه و به صورت کامل 

"جعبه پیام نام گ اشت." جعبه پیام کاندیداها را ملزم می سازد تا نه تنها تعیین کنند که در فکر کنند. او این تمرین را 

جریان مبارزات چه خواهند گفت، بلکه این امر را نیز تعیین کنند که به حمالت و خرده گیریهای رقیبان شان چه 

 گونه پاس   خواهند داد.

 

 گراف ذیل را روی کاغ  یا تخته ای رسم کنید

 ما درباره آنها چه میگوییم درباره خود چه میگوییمما 

 آنها درباره خود چه میگویند آنها درباره ما چه میگویند

 

 اکنون هر جعبه را با حداکثر اطالعات ممکن پر کنید.

 

 ما درباره خود چه میگوییم

ای مثبتی  که ستاد انتخاباتی کاندیدا و ستاد انتخاباتی، خود شان را چگونه تعریف می کنند؟ این ربع با همه چیزه

میخواهد رای دهندگان در باره کاندیدای شما بدانند، پر می شود. این اساسا،  اطالعاتی است که شما در کاربر  

 می نویسید.  6شماره 

 ما در باره آنها چه میگوییم

زهای منفی که ستاد انتخاباتی ستاد انتخاباتی  شما رقیبان مختلف تان را چه گونه تعریف می کند؟ این ربع با همه چی

میخواهد رای دهندگان در مورد رقیبان تان فکر کنند، دالیلی که چرا رای دهندگان به آنها رای ندهند،  پرمی  شود. 

 ممکن است این چیزها را بصورت مستقیم بیان نکنید، ولی باید حد اقل آنها را بدانید. 

 

 آنها در باره ما چه میگویند

اد انتخاباتی باید کاندیدا و مبارزات شما را از منظر رقیبان عمده تان بنگرد. رقیبان میخواهند رای در این ربع، ست

 دهندگان در باره کاندیدای شما چه فکر کنند و چرا، آیا از نظر آنها رای دهندگان نباید به کاندیدای  شما رای دهند؟

 



 آنها در باره آنها چه میگویند

از دید رقیبان عمده خویش بررسی می کنید، حاال ببینید آنها خود شان را چگونه تعریف زمانیکه کم این خویش را 

 می کنند. چرا، به  نظر رقیبان شما، رای دهندگان باید به آنها رای بدهند؟

 

جعبه پیام تکمیل شده، در صورتیکه به شکل درست خانه پری گردد، باید هرچیزی را که ممکن است در جریان 

خاباتی از طرف کاندیدا و همه رقبای عمده شما گفته شود، عنوان کند. این شامل چیزهای که ممکن مبارزات انت

است ناگفته بماند یا اتهاماتی ضمنی،  می شود. برای مثال، اگر بگویید که شما کاندیدای با تجربه تری هستید، 

فتار که شما درستکار هستید، مفهوما ابراز مفهومش این است که رقیبان تان فاقد تجربه اند. شما میتوانید با این گ

دارید که رقیبان تان فاسد هستند. رقیبان میتوانند عین این کاررا در مورد کاندیدای شما نیز انجام دهند. برای نمونه، 

  زمانیکه میگویند به آموزش توجه دارند، تلویحا چنین بیان می کنند که شما در باره آموزش فکر نمی کنید. شما به

 اتهامات تصریحی و ضمنی آنها چگونه پاس  خواهید داد؟

 

غالبا مشکل است که خود را  بجای رقیبان خود قرار داده و آنها را با دید مثبت ببینید و خود را با دید منفی . 

ل بخاطر داشته باشید که فقط بخاطریکه رقیبان تان میگویند،  به این معنا نیست که باید حقیقت داشته باشد. سؤا

واقعی این است که رای دهندگان به چه باور خواهند داشت؟ اگر شما به آنچه آنها میگویند، پاس  ندهید، رای 

 دهندگان ممکن است معلومات آنها را به عنوان حقیقت ب ندارند. 

 

های بخش مهم دیگری این تمرین این است که برای اتهامات که رقبای تان در باره شما وارد خواهند کرد، پاس  

داشته باشید. اگر آنها شما را در یکی از جعبه های خود به خاطر چیزی مورد حمله قرار دهند یا متهم کنند، شما 

 در جعبه های خود چگونه پاس  خواهید داد؟

 

 بلند بردن اعتبار خود در میان رای دهندگان و پایین آوردن اعتبار رقیبان خود در میان رای دهندگان -اعتبار

پیام خود را به بررسی میگیرید و تقابل بین خود و رقیبان تان ایجاد میکنید، باید بخاطر داشته باشید که زمانیکه 

چیزی را که میخواهید در اخیر بدست آورید این است که نسبت به رقبای تان از اعتبار بیشتر در میان رای 

گان مورد نظر تان، شما را به عنوان دهندگان برخوردار شوید. به سخن دیگر، شما میخواهید اکثر رای دهند

 کاندیدای بهتر ببینند و به شما رای دهند. دو راهی برای نیل به این مقصود وجود دارد. 

 

 نخست، شما میتوایند چیزهای را برای باالبردن اعتبار خود در دید رای دهندگان، انجام دهید و بگویید. شما می

 ثبت و موضع های مشهور خود راجع به مسایل انجام دهید. توانید این کار را با تمرکز روی صفات م

 

دوم، شما می توانید سعی کنید اعتبار رقیبان خود را در دید رای دهندگان پایین بیاورید. شما می توانید این کار را 

طریق  از طریق ذکر  آنچه که رای دهندگان به عنوان ویاگیهای منفی برای رقیبان شما قلمداد خواهند کرد یا از

 اشاره به موضع گیری های غیر مشهور آنها راجع به مسایل، انجام دهید. 

 

اینکه کدام یکی از این روشها را شما برمی گزینید و به چه ترکیبی، غالبا بستگی دارد به اینکه خود را در جریان 

دارید براحتی برنده شوید،  مبارزات در چه موقعیت می یابید. غالبا، اگر شما در نظرسنجی ها پیش هستید و انتظار

درآنصورت شما میتوانید روی باالبردن اعتبار خود تمرکز کنید. شما نمی خواهید که رقبای خود را نام ببرید و 

توجه را به  آنها جلب کنید. همین طور، شما نمی خواهید رای دهندگان را با راه اندازی مبارزات منفی یا حمالت 

 از خود دور سازید. غیر ضروری بر رقیبان تان،  

 

از طرف دیگر، اگر خود را در نظرسنجی ها عقب می بینید، ممکن است  برای پیروزی باالبردن اعتبارخود  

کافی نباشد. در آن صورت، شما ممکن است در عین زمانیکه اعتبار خود را باال می برید، جهت پایین آوردن 

ا هیچ چیزی را با حمله بر رقیبان تان از دست نمی دهید)قبال اعتبار رقیبان تان نیز تالش کنید. از یک جهت، شم

 دارید می بازید( و همه چیزرا بدست می آورید )ممکن است برنده شوید(. 

 

 



 مسایل و پیام مبارزاتی

طوریکه در باال ذکر گردید، پیام مبارزاتی شما غیر از برنامه ویا فهرستی از مسائلی است که به آنها رسیدگی 

 رد. با آن هم، مبارزات شما باید به مسائلی ب ردازد که برای رای دهندگان مورد نظر تان اهمیت دارد. خواهید ک

 

شما می توانید پیام  خود را به عنوان بدنه یک درخت بلوط کالن، نیرومند، استوار، مبتنی بر ارزشها و تجارب 

که شما به بحث خواهید گرفت به مثابه شاخه  شخصی کاندیدای خود،  تصور کنید. با این تمثیل، مسایل مبارزاتی

های درخت می مانند که حیطه  وسیعی را تحت پوشش قرارمی دهد ولی با بدنه درخت پیام تان قویا مرتبط می 

باشد.  به همین ترتیب، مبارزات شما باید یک سلسله مسایل گسترده ای را  که باعث نگرانی مخاطبان مورد نظر 

شش قرار دهد. ولی به منظور رسیدگی مؤ ر به این مسایل، به منظور پرهیز از سردرگم تان می شود،  تحت پو

ساختن رای دهندگان مورد نظر با نظریه های نامرتبط ودرهم آمیخته راجع به برنامه ، باید همه مسایل را با پیام 

 مبارزاتی تان پیوند دهید. 

یس جمهور جورج بوش مثال عالی را  برای چگونگی این فرماندار بیل کلینتن علیه رئ  3881مبارزه چالش زای 

 امر ارائه می کند. پیام بیل کلینتون یک پیام ساده بود:

 

بعد از دوازده سال رهبری جمهوری خواهان که به رکود اجتماعی و بحران اقتصادی انجامید، اکنون مردم آمریکا  

 یا یکنواختی بیشتر. روشن است: تغییر 3881آماده تغییر هستند. انتخاب در سال 

 

مبارزات کلینتون کاری فوق العاده ای را انجام داد که عبارت بود از برقرارکردن پیوند میان هر مسئله مبارزاتی و 

این پیام. برای مثال، اگر بیل کلینتون در مورد اصالحات مراقبت صحی صحبت می کرد، پرسش این بود تغییر یا 

جع به آموزش و پرورش، اقتصاد، رفاه اجتماعی یا چیزی دیگری  صحبت می یکنواختی بیشتر؟ اگر کلینتون را

 کرد، سؤال همیشه یک چیز بود، تغیر یا یکنواختی بیشتر؟ 

 

باید توجه کرد که استراتای پیام کلینتون همه معیارهای یک پیام خوب را برآورده می ساخت و از پیشنهادهای که 

 ضر عنوان گردیده است،  پیروی می کرد. برای مثال:  در راهنمای  برنامه ریزی مبارزاتی حا

 

پیام مبارزاتی بر تحقیق معتبر استوار بود. نظرسنجی های سیاسی و فوکس گروپ ها حاکی از آن بود که مردم 

 آمریکا در واقع مشتاق تغییر می باشند. 

 

تقابل با بوش و جمهوریخواهان را پیام کوتاه، صادق، راست، معتبرو برای اکثر رای دهندگان  حایز اهمیت بود، 

 نشان می داد، و به صورت روشن با دل مردم آمریکا صحبت می کرد. 

 

پیام برای مخاطبان مورد نظر مجزا، کارگران و طبقه متوسطی طراحی شده بود که احساس می کردند سیاست 

ور نرفت. او عین این پیام را، " های جمهوریخواهان آنها را  در پیشرفت کمک نمی کنند. بیل کلینتون از پیام د

 تغییر یا یکنواختی بیشتر" در هر فرصت تکرار می کرد. 

 

 انتخاب مسئله

مهم است که مشکل را با یک مسئله خلط نکنیم. یک مشکل،  وضعیتی است که نیاز به رسیدگی دارد، مانند 

مانند سرمایه گ اری افزوده روی مشکالت اقتصادی. یک مسئله،  راه حل یا راه حل جزئی برای یک مشکل است، 

 آموزش و و تجارت کوچک جهت رسیدگی به مشکالت اقتصادی. 

 

زمانیکه بررسی می کنید که به چه مسایل  مبارزات شما از طریق پیامش خواهد پرداخت، دوچیزمهمی را باید به 

دارد؟ دوم، کدام نامزد خاطر س رد. نخست، این مسئله خا  برای رای دهندگان موردنظرتان تا چه حد اهمیت 

موقف بهتری در مورد این مسئله خا  از نظر رای دهندگان دارد؟ غالبا، کاندیداها یا روی مسایلی تمرکز می 

کنند که برای رای دهندگان مهم نیستند، و مسایل مهم تری را نادیده می گیرند، و یا تمرکز شان را روی مسایلی 

 اعتبار معین یا موقف بهتری دررابطه به مسئله دارند.  معطوف می دارند که رقیبان شان ادعای

 



 تمرین زیر این نکته را نشان می دهد.

 

 : اهمیت مسئله تعیین کننده و موضع گیری8کاربرگ 

در مبارزات انتخاباتی  فاکتورهای شما ده مسئله ای را به بررسی می گیرد که ممکن استیدای فرض کنید که کاند

معطوف تنها بر دو یا سه تمرکز تمرکز خود را ، شما میخواهید خودحفظ تمرکز مبارزات  . به منظورشوند آینده 

 از آنها؟ استفاده از این نوش گراف میتواند شما را در انتخاب یاری رساند.  یکی ولی کدام دارید

 

کنید  )شماره ها  نخست، ده مسئله را به ترتیب اهمیت آنها برای رای دهندگان مورد نظر)از الف الی ی( رده بندی

در پهلوی جعبه(. در این مثال مسئله ج برای  رای دهندگان از بیشترین اهمیت را دارد، بدنبال آن به ترتیب مسایل 

 ز، و، ی، ه، الف، د، ح، ب و ط حایز اهمیت می باشد. 

مسایل تا چه حد خوب می شما در مقایسه با رقیبان عمده شما در مورد این  ای دوم، مسایل را به ترتیب اینکه کاندید

قابل خواهد  ادرخشد، رده بندی کنید )شماره ها در سمت پایین جعبه(. در این مثال، رای دهندگان باور می کنند که کاندید

  به ترتیب رسیدگی کند.ی، الف، ط، ب، ه، ح، و، ج و د دنبال آن به مسایل ه ب زبه مسئله  بود تا
 

 موقف اهمیت مسایل

  8  5 الف  

  6  2 ب

  2  10 ج

  1  4 د

  5  6 ه

  3  8 و

  10  9 ز

  4  3 ح

  7  1 ط

  9  7 ی

 

 

اکنون، این ده مسئله را طوریکه در گراف نشان داده شده است،  ترسیم کنید، و  آنها را در ربع مختلف قرار دهید. 

 مثال باید شبیه گراف زیر باشد:

 خیلی مهم/ موضع ضعیف

  ج                       10

9  

  و                                 8

7  

 ه                                             6 

 خیلی مهم/ موضع خوب

  ز                                              

 ی                                                       



5  

   د                     4 

 ح                                      3

2  

1  

1     3     1      1      7                 1 

  کم اهمیت تر/ موضع ضعیف

 الف            

  ب

  ط

6    4     9    8               31 

 کم اهمیت تر/ موضع خوب 

 

رف باال قرار می گیرد. در این مثال، نامزد انتخاباتی کم این شما باید روی مسایلی تمرکز کند که در ربع  راست ط

باید روی مسایل ز و ی تمرکز کند. مخاطبان مورد نظر براین باورهستند که این مسایل اهمیت دارد و معتقدند که  

 کاندیدای شما بهترین موضع گیری را در مورد رسیدگی به آنها دارد. 

مت پایین )کم اهمیت تر/ موضع خوب( به  کاندیدای انتخاباتی تمرکز روی مسایل مندرج در ربع دست راست س

شما خیلی زیاد کمک نخواهد کرد چرا که مخاطبان مورد نظر آنها را خیلی مهم نمی پندارند. هرچند تمرکز روی 

رد این مسایل برای کاندیدا زیان نخواهد داشت، ولی نباید منابع قلیل را در صحبت در باره چیزهای که مخاطبان مو

 نظر به آنها توجه ندارند، ضایع کنید. 

 

بنابراین، هرمرتبه که کاندیدای شما در باره مسایل ج و و صحبت کند، مبارزه شما توجه رای دهندگان را به قوت 

 های رقیب تان جلب می کند. به سخن دیگر، شما منابع خود را جهت کمک به رقیب خویش مصرف می کنید. 

 

لب دچار این باور نادرست می باشند که ممکن است اذهان رای دهندگان را راجع به  نامزدهای انتخاباتی اغ

از نظر روانی،  بسیار دشوار است که بتوان ذهن یک رای  .موضع گیریهای  آنها در ارتباط با مسایل تغییر داد

معطوف دارید که دهنده را در مورد یک مسئله تغییر داد؛ خیلی راحت تر است که تمرکز بحث را روی مسایلی 

کاندیدای انتخاباتی شما موضع گیری خوبی دررابطه با آن دارد. در مثال فوق، چرا نامزد انتخاباتی شما منابع کم 

را در تالش جهت تغییر اذهان مردم در مورد مسئله ج صرف کند در حالیکه او می تواند توجه مطلوبی را از 

 ب کند. طریق صحبت در مورد مسئله ز به صورت فوری جل

  

 تحقیقات جامعه شناختی و ایجاد پیام

ایجاد پیام مبارزاتی تان مانند هدف گیری و تحلیل رای دهنده مبارزاتی، باید بر مبنای تحقیق معتبر صورت گیرد. 

برای نمونه، زمانیکه نمودار یک مسئله را، مانند نمودار فوق،  پر می کنید، شما نباید بنشنید و اهمیت نسبی هر 

ه و موضع گیری خود را در مورد آن حدس بزنید. در صورت امکان، رده بندی های شما باید بر پایه مسئل

 اطالعات بدست آمده از نظرسنجی صورت گیرد. 

 

شما باید قبل از آغاز مبارزات انتخاباتی از تحقیقات جامعه شناشنانه جهت آزمایش پیام مبارزاتی تان نیز کار 

بیازمایید، مصرف  نخواهید کرد. چرا شما باید روی موتری بدون اینکه آنرا دالر را  گیرید. شما هیچگاه هزاران

هزاران دالر را جهت اشاعه پیامی بدون اینکه آن را بیازمایید که مؤ ر خواهد بود یا خیر،  صرف کنید؟ فوکس 

 بارزاتی تان، فراهم سازد. گروپ ها می تواند بهترین بدیل کم هزینه را برای انجام نظرسنجی برای آزمودن پیام م

  

 چسبیدن به پیام

بعد از آنکه پیام واضح، کوتاه، و متقاعده کننده را ایجاد کردید، مهم است که از  آن در هر فرصت استفاده کرده در 

 طول مبارزات از آن منحرف نشوید. این روند را "چسبیدن به پیام " می گویند.  

 

س با رای دهندگان را به بحث خواهیم گرفت. مهم است که از هرمیتودی که در فصل بعدی شیوه های گوناگون تما

شما استفاده می کنید، دربرگیرنده یک  پیام باشد. بسا اوقات یک گونه از تماس با رای گیرنده پیامی را که با 

ک وقفه بازرگانی استفاده از نوش مختلف تماس با رای گیرنده ارائه گردیده است،  تقویت خواهد کرد. برای مثال، ی



سی  انیه ای در تلویزون می تواند پیامی را که از طریق تبلیغات و مطبوعات انتقال عرضه شده است،  تقویت کند. 

در صورتیکه در همه تماس ها با رای دهنده  از یک پیام استفاده کنید، احتمال کمتر وجود دارد که رای دهندگانی 

سردرگم سازید و آنچه را آنها شنیده اند تقویت کنید. غالبا گفته می شود که را که ممکن است توجه دقیق  نکنند،  

 برای اینکه یک پیام در رای دهندگان رسوخ و نفوذ کند،  باید آن را هفت بار بشنوند.

 

رقیبان یا مطبوعات غالبا به چیزی خواهند پرداخت یا چیزی خواهند گفت که شما را از "پیام خارج" خواهد  

ر به آنها پاس  دهید، شما در رابطه با مسایلی که میخواهید صحبت کنید، صحبت نخواهید کرد بلکه ساخت. اگ

راجع به مسایلی که  رقیب تان میخواهد صحبت کند،  صحبت خواهید کرد. در بسا موارد، شما باید به اتهامات  

 ید، به صورت سریع برگردانید. پاس  دهید ولی بحث را به مسایل و پیامی که شما میخواهید به آنها ب رداز

 

به همین ترتیب، نباید پیام را با اطالعات زیاد ب وشانید. بعد از گفت و گو با حامیان، کاندیداها و فعاالن سیاسی 

غالبا به این باور نادرست می رسند که رای دهندگان خواهان اطالعات بیشتر می باشند. نباید کسی رای دهندگان 

اید قانع گردند با حامیان که احتماال قبال متقاعد شده اند به کاندیدا یا حزب شما رای دهند و عادیی را که هنوز ب

خواهان اطالعات بیشتر می باشند، خلط کند.  شما می توانید نیاز به معلومات بیشتر را در قالب مجالت موضعی 

اتی که پیام را در جمله نخست ارائه می یا مقاالت تأمین کنید ولی نکات عمده را باید در یک صفحه اعالمیه مطبوع

نماید،  خالصه کنید. برعالوه، باید پیام را در برگه تبلیغاتی با کیفیت با تصویر وعناوین که توجه رای دهندگان را 

جلب کند، خالصه تر سازید و قبل از ارائه پیام آن را نشر نکنید. این برگه تبلیغاتی بخش عمده ای از شیوه تماس با 

دهنده شما خواهد بود. اگر کسی بگوید که آنها معلومات بیشتر می خواهند،  شما می توانید اعالمیه مطبوعاتی رای 

یا مجله موضعی را به آنها بدهید. ما در مورد چگونگی ایجاد برگه ادبیاتی با کیفیت به تفصیل بحث خواهیم کرد، 

هنده ممکن درمخاطبان مورد نظر خود تاحدممکن به ولی نکته اصلی این است که پیام خود را به بیشترین رای د

 صورت مؤ ر ارائه کنید.  

 

 گام  پنجم: ایجاد یک طرح تماس با رای دهنده

بعد از آنکه  تصمیم گرفتید که با کی  صحبت خواهید کرد و چه خواهید گفت، گام بعدی این است که در مورد 

نه پیام مبارزاتی خویش را به رای دهندگان انتقال خواهید چگونگی بیان آن تصمیم بگیرید. به عبارت دیگر، چگو

 داد؟  

قبل از بررسی میتودهای مختلف برای دسترسی به رای دهندگان، بعض نکات مهمی وجود دارد که بر همه این 

شیوه ها تطبیق می گردد. اول قاعده  منابع محدود است، به این معنا که شما باید مشخص سازید که هر شیوه  از 

لحاظ زمان، پول و مردم چه مقدار هزینه خواهد داشت. دوم  تعویض پ یری منابع و شیوه ها است، به این معنا که 

شما اغلب بتوانید عین وظیفه را با استفاده از منابع مختلف به انجام رسانید. نکته آخر، مؤ ریت هر شیوه در متقاعد 

دهندگان به پای صندوق های رای  است. مهم است که بر  ساختن رای دهندگان، شناسایی حامیان و کشاندن رای

هرمرحله ای از مبارزات به شمول کشاندن رای دهندگان به پای صندوق های رای  در روز انتخابات قبل از قبل 

 برنامه ریزی کنید. 

 

 قاعده  منابع محدود

مه مبارزات از سه منبع اصلی برای چنانچه قبال بیان گردید، یک مبارزه سیاسی یک روند افهام و تفهیم است و ه

انجام این افهام و تفهیم بهره مند می باشد که عبارت اند از وقت، پول و مردم. این منابع میتواند در تعداد نامحدود 

جمع گردد و زیرکی در این است که بهترین ترکیب ممکن را انتخاب کرده و بتوان از هر سه منبع  به کارآ ترین 

د. شما میخواهید در بدل هر ساعت هر رضاکار و هر مقدار پولی که به مصرف می رسد، شیوه استفاده کر

 بیشترین  تأ یری را روی رای دهندگان  داشته باشید. 

درجریان برنامه ریزی بخش تماس با رای دهنده  مبارزات خود، باید بخاطر داشته باشید که شما منابع محدودی را 

نجام چیزی درواقع تصمیمی است بر انجام ندادن امری دیگر. زمانیکه شما برای در اختیار دارید. هرتصمیم برا

توزیع برگه تبلیغاتی بیست رضاکار دارید، این بیست رضاکار نمی توانند درعین زمان تماس های تیلیفونی را  نیز 

ول را در پست انجام دهند. زمانیکه روی آگهی های تلویزونی پول صرف می کنید، شما نمی توانید عین آن پ

مصرف کنید. وقتی که سالم و احوال پرسی  با خریدکنندگان در بازار صرف می شود، وقتی است که از رفتن 

را برنامه ریزی کنید تا در  -وقت، پول و مردم –دروازه به دروازه گرفته می شود. مهم است که همه سه منبع 



منبع به کارآترین شیوه  مصرف گردد. شما میخواهید  موقع ضرورت همه اش را در اختیار داشته باشید و هر سه

 با کمترین استفاده ممکن از این منابع بیشترین تأ یری را روی رای دهندگان داشته باشید. 

 

 تعویض پذیری منابع و روش ها

ه های مهم است به خاطر داشته باشید که شما غالبا می توانید جهت دست یابی به عین مقصد از منابع مختلف و شیو

رای دهنده را متقاعد سازید که به شما رای  31111مختلف کار گیرید. فرض کنید شما تصمیم می گیرید که باید 

رای دهنده را متقاعد سازد تا هرکدام  31دهند. هزار داوطلب قابل اعتماد می توانند فردا دروازه به دروازه رفته و 

دون پول ولی افراد زیاد(. شما به تنهایی می توانید شخصا با به نامزد انتخاباتی شما رای دهند )بدون وقت، ب

روز آینده صحبت کنید )بدون پول، بدون افراد  111رای دهنده در روز، در جریان  11رای دهنده ، با  31111

رای دهنده از طریق پخش پیام بازرگانی  31111ولی با وقت زیاد(. یا شما می توانید بدون هرگونه کمک با همه 

 یع،  فردا در تماس شوید. این امر پول زیادی را هزینه خواهد کرد )بدون افراد، بدون وقت فقط پول(. وس

 

اینها مثالهای مفرط هستند، ولی نشان می دهند که  منابع و شیوه ها تا چه اندازه تعویض پ یر می باشند. شما باید 

 س برای رسیدن به هدف تان از میان این راه های در قدم نخست تعیین کنید که میخواهید چه را بدست آورید و س

متعدد بهترین آنها را تشخیص دهید. اگر یکی از شیوه ها ممکن نباشد، شما غالبا می توانید شیوه دیگری را درپیش 

گیرید. بنابراین،  برنامه ریزی یک امر مطلقا ضروری است. مبارزاتی که دارای یک پالن مدون نیست،  فکر می 

می تواند پول مورد نیاز خود را جمع آوری کند، رضاکاران الزم را در اختیار ندار و درنهایت وقت خود کند که ن

 را ضایع کرده است. 

 

 مؤثریت تماس شما با رای دهندگان 

متعقاعد ساختن  -هرنوش تماس با رای دهنده به سه چیز به درجات مختلف  می تواند دست یابد که عبارت اند از

مورد نظر، شناسایی حامیان و کشاندن رای دهندگان به پای صندوق های رای. این درجه های  رای دهندگان

مختلف،  مؤ ریت تالش تان را برای تماس با رای دهنده تعیین می کند. براین اساس مهم است که یک کم این شیوه 

 های را انتخاب کند که در صورت ترکیب همه این سه وظیفه را انجام دهد. 

 

برای اینکه گروه رای دهندگان   که شما یک پیام واضح، کوتاه و مؤ ر در اختیار دارید، مهم است که از آنحاال 

رای دهندگان نیاز دارند بدانند پیام تان چه  مورد نظر را متقاعد سازید که کاندیدای شما بهترین است، استفاده کنید.

را بشنوند. شما باید پیام متقاعدکننده ای را به رای  آنباید چندین بار برای اینکه برای شان واضح شود است و 

  دهندگان مکررا ابالغ کنید. 

 

، زمانی فرا می رسد که شما دیگر نمی توانید رای دهندگان را متقاعد سازید و با نزدیک شدن انتخاباتدر نهایت، 

رای  به اوو  خابات شرکت کرده در انتشما  ایاینکه حامیان کاندید حصول اطمینان به تالش های شما باید صرف 

 می دهند، گردد. 

 

از طریق  که  کسانی که از شما حمایت می کنند و  برای شناسایی کسانیراهی به منظور انجام این امر، شما باید 

داشته باشید. قبل از روز انتخابات  ، دنتالش های تان برای تماس با رای  دهنده متقاعد شده اند از شما حمایت کن

از  یباید وقت را صرف شناسایی حامیان تان کرده باشید. مهم است که بدانید چگونه به آنها در مدت کوتاه شما

  .دسترسی پیدا خواهید کردوقت 

 

 متقاعد ساختن رای دهندگان مورد نظر 

ندیدا اکثر تالش های مبارزاتی شما در جهت متقاعد ساختن رای دهندگان مورد نظر تان به اینکه شما بهترین کا

هستید و به نفع آنها هست که به پای صندوق های رای رفته و به شما رای دهند، صرف خواهد شد. همه آنچه را 

شما را به  -همه تحقیقات، تعیین هدف، هدف گیری مخاطبان و ایجاد یک پیام متقاعد کننده -که تا حال انجام داده اید

رید که آسانترین راه برای شما جهت افهام و تفهیم با این گروه این نقطه رسانده است. اکنون شما باید تصمیم بگی

وسیعی از افراد و متقاعد ساختن آنها به رای دادن به شما، چه ا ست. داشتن یک پیام بزر  در صورت که رای 

 دهندگان در باره آن ندانند، اهمیت ندارد. 



 

تلف بشنوند. اگر آنها از یک سازمان مدنی معتبر مردم اغلب زمانی متقاعد می گردند که عین چیز را از منابع مخ

بشنوند که شما یک کاندیدای خوب هستید، با کاندیدا در حال دروازه به دروازه رفتن مالقات و گفت گو کنند، آگهی 

مبارزاتی متقاعد کننده را ببینند، و مقاله مطلوب را در روزنامه بخوانند، آنگاه  به احتمال قوی آنها کاندیدا را 

بخاطر خواهند س رد  و به  احتمالی قو به او رای خواهند داد. هیچ یکی از این تماس ها نباید به شانس محول و 

موکول شود. یک مبارزه نظام یافته تضمین خواهد کرد که همه این تماس ها برقرار می گردد و برای اینکه پیام 

 . خودش را هر بار تقویت کند، عین پیام هربار ارائه می گردد

 

 به پای صندوق های رای کشاندن

در صورتیکه  مخاطبان مورد نظر تان در روز انتخابات  به پای صندق های رای نروند و به شما رای ندهند هیچ 

سودی نخواهد داشت که ماه ها را صرف کنید تا  آنها را متقاعد کنید که  شما بهترین کاندیداهستید. رای دهندگان 

ر می کنند که رای واحد آنها اهمیت ندارد. آنها باید بدانند که جزء چیزی کالنتر هستند و انفرادی غالبا چنین فک

برای اطمینان  -تماس تیلیفونی یا برگه ادبیات تبلیغاتی -حمایت آنها از کاندیدای شما اهمیت دارد. غالبا، ت کر ساده

 به اینکه آنها رای می دهند، می تواند کافی باشد. 

 

پای صندوق های رای کشاندن" غالبا به عنوان یک مرحله جداگانه مبارزه پنداشته می شود. در تالش برای "به 

واقع، این باید آخرین مرحله ای باشد که همه چیز در مبارزه  به طرف آن روان است. اگر شما مبارزات سیاسی را 

مزد انتخاباتی به رای دهندگان با یک تجارت که محصولی را می فروشد، مقایسه کنید،  در این قضیه فروختن نا

باشد، در آنصورت روز انتخابات تنها روزی است که شما می توانید این فروش را انجام دهید. باید برای رای 

دهندگان به حد کافی انگیزه ایجاد کرد تا در آن یک روز"محصول شما را روز بخرند". ضرب العجل برای همه 

پای صندوق های رای کشاندن ختم رای گیری در روز انتخابات است. مبارزات و مخصوصا بخش مبارزاتی به 

 شما یا برای این تالش نهایی آماده هستید  یا نه. هیچ گونه  شانس دومی وجود ندارد. 

 

تالش برای به پای صندوق های رای کشاندن می تواند به طرق مختلف صورت گیرد ولی تفاوت شیوه های 

 اینکه کم این می داند که با چه کسی  تماس گرفته می شود یا خیر.  -تگوناگون در یک فاکتور مهم اس

 

فرض کنید شش نفر از هر ده رای دهنده  به آنها رای  -در مناطقی که نامزد از حمایت چشم گیر برخوردار است

ی دهنده شناسایی حامیان ضروری نیست. شما درک خواهید کرد که هرقدر روز انتخابات را به یاد را -خواهند داد

بیاورید و اطمینان حاصل کنید که آنها رای می دهند، به همان اندازه کاندیدای شما اکثریت آرا دریافت خواهد کرد. 

شما می توانید در این مناطق "کشاندن کورکورانه" رای دهندگان یا کشاندن هر شخص به پای صندق های رای 

ی کنند یا خیر، سازماندهی کنید. در این مناطق که حمایت در قطع نظر از اینکه  می دانید که از چه کسی حمایت م

آن خیلی قوی است، ستاد انتخاباتی می تواند عالیمی را نصب نماید که  رای دهندگان را به یاد روز انتخابات 

 بیندازد و آنها را به رای دادن تشویق کند. آنها می توانند با اکثر رای دهندگان ممکن جهت حصول اطمینان به

 اینکه آنها به پای صندوق های رای می روند، تماس بگیرند. 

در مناطق که حمایت قطعی نیست، شما می توانید تنها به  رای دهندگانی یادآوری کنید که می دانید از شما حمایت 

می کنند.  ازینرو مهم است که قبل از تالش برای کشاندن به پای صندوق های رای وقتی را در شناسایی رای 

هندگان که از شما حمایت خواهند کرد، صرف کرده باشید. بعد از آنکه پایگاه اطالعات یا فهرستی از حمایت د

کنندگان را ایجاد کردید، مهم است که منابع و ابزارهای افهام و تفهیم با آنها را در مدت زمان کوتاه قبل از انتخابات 

ه صورت درست برنامه ریزی کرده و پالن واقع بینانه ای را در پیدا کنید. بنابراین، باید وقت، پول و افراد را  ب

 مورد اینکه چگونه با حامیان تان در تماس خواهید شد، ایجاد کنید.   

 

 شناسایی رای دهنده

از آنجاییکه بیشتر تالش ها درجهت کشاندن رای دهندگان به پای صندوق های رای به داشتن فهرست درستی از 

روز انتخابات بستگی دارد، مهم است که بدانید چگونه در اوایل مبارزات به شناسایی حامیان حمایت کننده قبل از 

خواهید پرداخت. شما باید منابع را روی قانع کردن رای دهندگان صرف کنید. ولی درصورتیکه با آنها تنها افهام و 

ای بروند. این امر قماری می تواند باشد تفهیم کنید، شما به آنها اعتماد می کنید که خود شان به پای صندوق های ر



که باید آن را انجام دهید. درصورتیکه بدانید چه کسی متقاعد شده و قادرباشید که آنها را به پای صندوق های رای 

 بکشانید،  شما می توانید شانس های خویش را افزایش دهید.

کدام کاندیدا حمایت می کنند. مردم عموما دوست غالبا فقط از طریق پرسیدن ممکن است که بدانید رای دهندگان از 

" تهیه کنید تا حامی 1-1-3دارند نظریات شان پرسیده شود و مایل اند تفکر شان را به شما بگویند. یک رده بندی "

" قرار دهید. زمانیکه کم این 1" و حامی رقیب را در رده "1" و رای دهنده مردد را در رده "3قطعی را در رده "

رای دهندگان افهام و تفهیم دارند، سعی کنید میزان حمایت آنها را تشخیص دهید. شما خواهید اکثر منابع  شما با

 " قرار دارند،  مصرف کنید.1خویش را روی مخاطبان مورد نظری که در رده "

میزان   زمانیکه رای دهندگان را شناسایی می کنید، شما خواهید خواست که شیوه ای را برای  بت آنها و  بت 

حمایت آنها داشته باشید. شما می توانید از فایل ساده کارتی استفاده کنید یا حتا بهتر است از پایگاه اطالعاتی استفاده 

 کنید که شما را قادر خواهد ساخت تا پیوسته فایل ها را جهت تأمین نیازهای خود بروز کرده و دسته بندی کنید.

 

 .حدممکن دقیق باشد. کسی را تا زمانیکه مستقیما به شما نگفته حامی ن ندارید مهم است که این پایگاه داده ها تا

اکثرا، مردم اگر تصمیم نگرفته باشند یا در واقع از رقیب شما حمایت کنند، نخواهند خواست شما را برنجانند یا با 

اد انتخاباتی با آنها صحبت می کنید، شما مشاجره کنند. بنابراین، شما نباید بخواهید  آنها را با گفتن اینکه شما از ست

 تحت تأ یر قرار دهید. 

 

 گونه های فعالیت های تماس با رای دهنده

مهم است که سؤاالت ذیل را حین بررسی انواش گوناگون تماس با رای دهندگان از خود  این امور،همه با توجه به 

  ب رسید. 

 دارد؟ این تماس از لحاظ وقت، پول و افراد چقدر هزینه برمی .3

 آیا شما می دانید که به کدام رای دهندگان دسترسی پیدا می شود؟ .1

 آیا آنها متقاعد می شوند؟ .1

آیا شما می توانید دریابید که آنها از نامزد انتخاباتی شما حمایت می کنند و و اطمنیان حاصل کنید که آنها  .7

 به نامزد انتخاباتی شما رای می دهند. 

 

 س با رای دهندگان این معیارهای گوناگون را به درجات مختلف برآورده می سازد. هریکی از گونه های ذیل تما

 

 پخش برگه  تبلیغاتی

در مورد  را دروازه به دروازه رفته و آگهی نامه ای رضاکارانکه  صورت می گیرد نامه در زمانی برگهپخش 

سریع تحت را بصورت نسبتا  وسیعی توانند منطقه می ر هرخانه می اندازند. تعداد زیادی رضاکاراند اکاندید

می دانید که تنها به رای دهندگان شما که خانه ها در حوزه رای دهی قرار دارند، پوشش قرار دهند، و از آنجا 

ن با رای دهندگان صحبت نمی کنند، همینطور آنها حامیان را شناسایی رضاکارا. صورت می گیردبالقوه دسترسی 

 آنها قبل از روز انتخابات در خانهحامیان رای دادن نامه ای را برای ند یادآوری نمی کنند، ولی آنها می توان

 ند. بگ ار

 

 توزیع برگه تبلیغاتی 

مبارزات شما می تواند در هرجاییکه مردم زیاد جمع می شوند برگه تبلیغاتی را توزیع کند. تجمع می تواند در 

باشد. درحالیکه این امر ممکن  ر، ایستگاه های میترو وغیرهبازارها ، دروازه های کارخانه ها، ایستگاه های قطا

است نسبت به پخش برگه تبلیغاتی در خانه های رای دهندگان خیلی راحت تر و سریع باشد، ولی کمتر هدفمند است 

یا می زیرا شما مطمئین نیستید که افرادیکه برگه تبلیغاتی شما را میگیرند در این حوزه انتخاباتی زندگی می کنند و

 توانند برای کاندیدای شما رای دهند. 

 

غالبا، این گونه ای از فعالیت حول مسئله خاصی است که باعث نگرانی کسانیکه در آن منطقه گرد آمده اند،  

خواهد شد. برای مثال، ممکن است شما برگه های تبلیغاتی را در باره نجات یک کارخانه در دروازه های کارخانه 

رمیم میترو در یک ایستگاه میترو یا در باره احداث یک مرکزجدید برای سالمندان در جایی که ، یا در باره ت

 سالمندان گردآمده اند، توزیع کنید. 



 

 پست

ارسال برگه تبلیغاتی به رای دهندگان از طریق پست می تواند در رساندن پیام تان و متقاعد ساختن آنها به رای 

به اینکه چه نوش فهرستی در اختیار دارید، شما می توانید رای دهندگان را  از  دادن برای شما مؤ ر باشد. بسته

لحاظ جغرافیای ویا ازلحاظ جمعیتی )سن، جنسیت وغیره( هدف قرار دهید.  برای مثال، شما میتوانید چیزی را به 

را به زنان جوان شهروندان سالمند ارسال کنید که بیانگر موضع شما در مورد یک مسئله باشد وبرگه مختلفی 

بفرستید که موضع شما را در مورد مسئله مختلف بیان کند. بازهم، شما باید بدانید که کسانیکه پیام پستی شما را 

 دریافت می کنند، در این حوزه زیست می کنند. 

 

 دروازه به دروازه

پارتمان، دروازه به دروازه و یکی از مؤ رترین شیوه های اقناش رای دهندگان رفتن خانه به خانه، آپارتمان به آ

صحبت به رای دهندگان انفرادی است. شما می توانید مشکالتی را که گریبانگیر آنهاست  بشنوید، پیام تان را برای 

رفع نگرانیهای فردی آنها تغییر دهید و میزان حمایت را سنجش کنید. غالبا، رای دهندگان از اینکه کاندیدا به خود 

 یدن آنها بیاید، متأ ر می گردند و شما میتوانید با این تالش حمایت آنها را از آن خود کنید. زحمت داده و برای د

 

بدیهی است که این یک شیوه وقت گیر تماس با رای دهنده است. بسته به نوش همسایگی های که شما در آن راه 

رای دهنده در یک  111و حدود  رای دهنده در یک شب 11خواهید رفت، یک کاندیدای منضبط میتواند تقریبا با 

هفته صحبت کند. در اینجا فرض براین است که شما شبانه سه ساعت را  صرف فعالیت برای جمع آوری آرا می 

کنید و با هر رای دهنده بیش از سه دقیقه مصرف نمی کنید)کمی از وقت را به دروازه به دروزاه رفتن می دهید(. 

 پیام خویش را در کمتر از یک دقیقه بتوانید ایراد کنید.اکنون شما می فهمید که چرا باید 

 

از آنجاییکه رفتن دروازه به دروزاه خیلی وقت گیر است، شما می توانید بعضی ازچیزهای را برای مؤ رساختن 

قبلی این شیوه و اطمینان به اینکه مطابق برنامه زمانی پیش می روید، انجام دهید. بازهم، این چیزها نیازمند اندیشه 

 و برنامه ریزی است. شما می توانید این شیوه  ها را برای مطابقت  با شرایط تان، تعدیل کنید.  

 

رای دهندگان به احتمال زیاد پیام یک کاندیدا را اگر بیش از یک بار بشنوند بخاطر  می س ارند، بنابراین یک 

زه از یک مرتبه به دو، سه یا چهار مرتبه افزایش کاندیدا در صورتیکه بتوانند تماس شان را با رای دهنده در دروا

می تواند تأ یر خوبی بگ ارد. این امربعد از آن می تواند صورت گیرد که ستاد انتخاباتی اول  برگه تبلیغاتی  دهند،

را به خانه های رای دهنده گان مورد نظر یک هفته قبل از آنکه کاندیدا در همسایگی برود، پخش کند و این آگهی 

امه باید ازحضوریافتن کاندیدا  در همسایگی خبردهد. این آگهی نامه می تواند پست شود یا توسط رضاکاران ن

پخش شود و باید پیام مبارزاتی را برساند. س س، زمانیکه کاندیدا واقعا حضور پیدا می کند، آنگاه آنها به وعده 

 نخست خویش به رای دهندگان عمل می کنند. 

 

را هم شفاها می رساند و هم از طریق برگه تبلیغاتی   باتی به همسایگی سرمی زند  و پیام خویشس س نامزد انتخا

که به رای دهنده  داده می شود. درنهایت، اگر مبارزات بتواند یاد داشت کند که  با چه کسی صحبت کرده است و 

ا ارسال کند و در آن  بیان کند که چه کسی باقی مانده است، در آن صورت میتواند یک هفته بعد کارت تعقیبی  ر

 کاندیدا از دیدار با رای دهنده خرسند بود  و یا ازاینکه نتوانست با آنها دیدار کنند، متأسف است. 

 

بهترین راه برای  جمع آوری آرا مطابق برنامه زمانی داشتن یک رضاکار بااعتماد است که کاندیدا را در رفتن 

این شخص مسؤولیت دارد تا  همه برگه های تبلیغاتی را حمل کند، در بزند، و  دروازه به دروازه همراهی کند.

زمانیکه کسی از پشت دروازه جواب می دهد، کاندیدا را  معرفی کند. س س در حالیکه کاندیدا با رای دهنده 

ت و کدام صحبت می کند رضاکار به دروازه بعدی می رود ، و یاد داشت می کند که کدام دروازه جواب داده اس

نداده است. اگر کاندیدا با رای دهنده که می خواهد صحبت نماید، گیر کند، نقش رضاکار است که باید برگشته و به 

 کاندیدا و رای دهنده  بگوید که آنها باید بروند. با این شیوه،  این داوطلب است که نقش آدم بدی را بازی می کند. 

 

 تماس تیلیفونی



، شناسایی حمایت کنندگان و یادآوری کردن حمایت ای شماهندگان به رای دادن به کاندیدرای د اقناش به منظور

هرکدام . ، می توان از تیلفون استفاده کردشما ایرای دادن به کاندیدبه پای صندوق های رای و  کنندگان برای رفتن

شناسایی حامیان و کشاندن رای  اینها باید تماس تیلیفونی جداگانه باشد. بسا اوقات، از تماس تیلیفونی بخاطر

 دهندگان به پای صندوق های رای استفاده می شود. هردوی اینها می تواند تماس های کوتاه باشد. 

 

تماس های تیلیفونی را می توان از خانه های داوطلبان یا ازیک موقعیت مرکزی مجهز به تیلیفون های زیاد انجام 

یلیفون گفته میشوند، میتوانند یا مراکز تجاری باشند یا سازمانهای مجهز داد. موقعیت های مرکزی، که بانک های ت

که به مبارزه امکان بدهد تا  جهت تماس با رای دهندگان از آنها بعد از ساعت ها   با خطوط زیاد تیلیفونی جداگانه

 شته شود. اسفتاده کند. این خطوط می تواند خطوط اضافی باشد فقط بخاطر این هدف در دفتر مرکزی گ ا

 

درهردو صورت، بانک های تیلیفون نسبت به تیلیفون رضاکاران از خانه های شان فواید زیادی دارد. نخست، 

ستاد انتخاباتی می تواند تماس های تیلیفونی را در بانک تیلیفونی نظارت کند و اطمینان حاصل کند که تماس ها 

تماس می گیرند، حمایت کسب می کنند.مهم است که صورت می گیرد. دوم، رضاکاران ازرضاکاران دیگری که 

تجربه آخرین تماس تیلیفونی، چه خوب چه بد، شریک شود.  درنهایت، ستاد انتخاباتی کنترل آنی روی پروسه 

دارد، می تواند به مشکالت فورا رسیدگی کند، به سؤاالت پاس  دهد و بازخورد فوری دریافت کند. گاهی 

آن حین صحبت با رای دهندگان استفاده می کنند، کارساز نیست و باید تغییر کند. یا گاهی دستنوشته که داوطلبان از

ستاد انتخاباتی ممکن است بخواهد از تماس تیلیفونی خود را از یک حوزه بصورت سریع به حوزه دیگر انتقال 

 تواند صورت گیرد.  این امر در بانک تیلیفون خیلی راحتر میدهد. 

 

 واضح، مهم است که دستورات های شان بانک تیلیفون و هم تماس داوطلبان از خانه از هم در صورت تماس

 داوطلبان صحبت با رای دهندگان حین نوشته شده بشمول هدف از تماس گرفتن و دست نوشته آسان در مورد اینکه

م داده شود مانند مشاجره با . همین طور مهم است که توضیح دهید چه نباید انجا، برای آنها تهیه کنیددباید بگوینچه 

در اسرش وقت ممکن انجام دهند و اینکه  ممکن را  رای دهندگان. داوطلبان باید بفهمند که مهم است حداکثر تماس

 و ذهن رای دهنده را احتماال تغییر نمی دهد. می کاهد بحث با رای دهندگان تنها از سرعت آنها 

 

خود را معرفی  ستاد انتخاباتیحمایت می کنند، مفید است که ک کاندیدا ایی رای دهندگان که از یغالبا، حین شناس

خواهند داد در صورتیکه باورکنند که این نظرسنجی است  درستنکند. به احتمال بسیار قوی رای دهندگان جواب 

 نه تماس مبارزاتی. 

 

  فراهم گردیده است. ودست نوشتهای نمونه در ضمیمه 

 

 مشهود بودن

 چیز ارت است از هرچیزی که مبارزات بخاطر جلب توجه رای دهندگان انجام می دهد. اینبودن عب مشهود

آگهی در کنار جاده، عالیم در خانه های حمایت کنندگان، پوسترها روی پایه ها، ورقه  های تخته نصب میتواند

که از میان ن یافته تزییبه مردم، کاروانهای با موترهای  ایا کاندید رضاکاران خودچسپ روی موترها، اشاره

 باشد.   ، روی زیرپیراهنی ها، روی قوطی های کافی و غیره ای کلیدی عبور کنند، اسم کاندیداهاهمسایگی ه

این  باالببرد، ولی اکاندید اسم آگاهی رای دهنده را در مورد مبارزه و شناخت مکن استبودن ممشهوددرحالیکه 

همچنین، رای دهندگان است.  کردناین یک شیوه بسیار ضعیف متقاعد  پیام مبارزاتی را میتواند تقویت کند. صرفا

رج ازاین حوزه . افرادیکه خاپیدا می کنداین شیوه بجای مخاطبان مورد نظر  به طیف وسیع مخاطبان دسترسی 

. کردخواهند  مشاهدهرای دهند یا نخواهد داد، تابلوها را یا به نحوی نمی توانند به کاندیدا زندگی می کنند انتخاباتی 

وجود ندارد. با این هم،  این شیوه راهی برای شناسایی کسانی که از کاندیدای شما حمایت می کنند در درنهایت، 

می  ،که حمایت قوی وجود دارد به رفتن به پای صندوق های رای یدهندگان در مناطق کردن جهت یادآوری رای

   .بهره جستاین شیوه  بصورت مؤ ر توان از 

 

 هاامضا



نامزد انتخاباتی میتواند با صاحب نظران مختلف در یک تالش برای اقناش آنها به حمایت از مبارزات، مالقات و 

گفت و گو کنند. این صاحب نظران میتوانند هیئت تحریر روزنامه  یا نمایندگان سازمانهای موضوعی یا مبتنی بر 

به نفوذی دارد که صاحب نظران یا سازمان های آنها  اجتماش باشند. مؤ ریت در دسترسی به رای دهندگان بستگی

روی رای دهندگان دارند. غالبا برای جلب این حمایت باید در اوایل مبارزات زمانیکه رای دهندگان به انتخابات 

 توجه ندارند ولی صاحب نظران توجه دارند، وقت صرف شود.  

 

 محفل قهوه

های کوچک در خانه های حمایت کنندگان بکار برده می  "محفل قهوه" اصطالحی است که جهت توصیف جلسه

شود. حامیان از دوستان خود دعوت بعمل می آورند تا در این جلسات با کاندیدا مالقات و گفت و گو کنند. فایده  

این گونه جلسات تماس رو برو با کاندیدا که  متقاعد کننده ترین شکل تماس با رای دهنده است، می باشد.  از این 

نوش محافل برای استخدام داوطلب و جمع آوری پول نیز میتوان استفاده کرد. این گونه جلسات از لحاظ کاری و 

 زمانی متمرکز و فشرده اند. تنظیم یک برنامه قهوه خوب ممکن است خیلی مشکل باشد. 

 

مه تماسش  با رای دهنده در صورتیکه ستاد انتخاباتی تصمیم بیگیرد که یک برنامه قهوه را بعنوان بخشی از برنا

ترتیب دهد، باید شخصی مسؤول یافتن رضاکارانی باشد که از محافل قهوه پ یرایی کنند و همه ترتیبات را فراهم 

سازند.  یک برنامه خوب حداقل یک جلسه قهوه در شب  برگزار خواهد کرد وغالبا دو یا سه  محفل قهوه برای هر 

ا میتواند دریکی توقف کرده با رای دهندگان مالقات کند، چند کلمه ای صحبت شب برنامه ریزی خواهد کرد. کاندید

کند و س س به محفل بعدی برود. همانند برنامه  دروازه به دروازه رفتن، مهم است که کاندیدا با بیشترین رای 

شت کند. در این دهندگان  ممکن مالقات کند و کم این باید کسانی را که در جلسه قهوه حضور یافته اند، یاددا

صورت، یک ارتباط و افهام و تفهیم چند جانبه شکل یک دعوت را بخود میگیرد که شامل پیام مبارزاتی، برگه 

 تبلیغاتی و چند کلمه توسط کاندیدا در محفل، وتشکری از کسانیکه به برنامه حضور پیدا کرده اند،  می گردد.  

شما نباید در فرستادن بیشترین پیام های ممکن  تردید بخود راه دهید. بخاطریکه دعوت ها نیز پیام دارد، بنابراین  

 احتماال تنها رای دهندگان که واقعا میزبان را می شناسند، حضور خواهند یافت.

 

 ستاد انتخاباتی باید در هر حوزه مورد نظر حداقل یک یا دو محفل قهوه را  درنظر بیگیرد.  

 

 دوستان یک دوست

زمانی است که حامیان و رضاکاران شامل کم این با افرادیکه می شناسند شخصا در تماس شده و برنامه "دوستان" 

از آنها می خواهند که به کاندیدا رای بدهند. این برنامه می تواند با فرستادن کارت های از قبل تهیه شده  توسط آنها 

ن برنامه می تواند  از طریق تماس آنها با به افرادیکه در نزدیک آنها زندگی می کنند، اجرا شود. همین طور ای

مردمی که در منطقه می شناسند، صورت گیرد. مهم است که ستاد انتخاباتی کسانیکه این تالش را از طرف ستاد 

انتخاباتی  انجام خواهند داد و افرادیکه  با آنها تماس گرفته می شود، را یاد داشت کند. سازماندهی  کلید است. زیرا 

غالبا فقط قبل از روز انتخابات صورت می گیرد، براین اساس غالبا بخشی از تالشهای "کشاندن رای   این تماس

 دهندگان به پای صندوق های رای" به شمار می رود. 

 

 برنامه های از قبل تعیین شده

م می گردد. در برنامه های از قبل تعیین شده برنامه های است که توسط افراد یا سازمان ها خارج از کم این تنظی

این برنامه ها کاندیداها  یا نمایندگان آنها میتوانند با رای دهندگان دیدار و گفت و گو کنند. این برنامه ها  می توانند 

مانند  مباحثه های که از سوی گروه های بیرونی  ترتیب داده می شوند یا نمایش های که امکان شرکت برای  همه 

متنوش باشند. مؤ ریت به عنوان یک شیوه تماس با رای دهنده به مخاطبان موجود کاندیداها فراهم می سازند، 

بستگی دارد. از آنجاییکه  این نوش برنامه ها ممکن است  بازخورد یا فیدبک کمی از رای دهندگان را به همراه 

 داشته باشند، اهمیت آن را میتوان در میزان انعکاس مطبوعاتی، سنجش کرد. 

 

 

 

 ایجاد شدهبرنامه های 



ستاد انتخاباتی همچنین میتواند محافل و برنامه های  را برای بدست آوردن  شهرت ایجاد کند. این برنامه ها ممکن 

است گردهمایی های برای تحریک حامیان یا کنفرانس های مطبوعاتی جهت برجسته ساختن موضع گیری 

س با رای دهنده غالبا با میزان انعکاس مطبوعای مبارزات در مورد یک مسئله،  باشد. بازهم، مؤ ریت برای تما

یک جلسه یا برنامه  مورد سنجش قرار می گیرد. فایده  محافل و برنامه های ایجاد شده این است که ستاد مبارزات 

انتخاباتی میتواند کنترل وضعیت را در دست بیگیرد و غالبا یک پیام واضح ارائه کند. زیان این است که  تنظیم 

های ایجاد شده اغلب وقت، پول و افراد زیاد دربر می گیرد. برای مؤ ریت پیام، ، باید اطمینان حاصل کنید  برنامه

 که پیام متقاعد کننده است و به تعداد کافی مخاطبان موردنظر رسانیده می شود. 

 

 مطبوعات -رسانه های مجانی

سبتا(  نسبت به وقایع دیگری در عین منطقه سیاست و انتخابات از جمله وقایع بسیار نادر و مهمی است که)ن

رسانی   انعکاس  بیشتری می یابد )اکثر کاندیداها باور نمی کنند(. برعالوه، از آنجاییکه مطبوعات منبع اطالش

خارج از مبارزات است، رای دهندگان غالبا به آن احترام دارند. با آن هم، مطبوعات دارای اجندای خود  می باشند 

ای زیاد در وقت و منابع خود دارند. اگر برای انعکاس پیام خود از روزنامه ها، تلویزون و رادیو و و تقاضاه

کارگیرید، شما نیازمند روابط خوب با گزارشگران هستید. روابط خوب با گزارشگران دلیل قانع کننده ای است 

. بسیاری از ستاد های مبارزات انتخاباتی برای آنها تا گزارش و همچنین یک نکته قابل فهم از پیام تان را نشر کنند

دارای منشی مطبوعات و فعالیت های جداگانه مطبوعاتی می باشند تا بتوانندبا همه این ها رسیدگی کنند. بازهم، 

بخاطر داشته باشید که این شکل دیگری از تماس با رای دهنده است و باید با گونه های دیگری از تماس تان با 

 گ شود. رای دهنده هماهن

 

ماهیت بخش انتخاباتی و نشرات رسانه ای آن اهمیت روابط با رسانه ها را در بخش شما تعیین خواهد کرد. ولی به 

صورت عموم، بنابردولیل دلیل ضروری است که مبارزه شما روابط نیک با ژورنالیستان رسانه های چاپی و 

 الیکترونیکی در منطقه خود داشته باشد. 

 

. هروقتیکه  یک ژورنالیست داستانی را در مورد مجانی استای همگانی برای مبارزه )عموما(  نخست، رسانه ه

بدون  تان برسانیدپیام تان را به مخاطبان مورد نظر تامبارزه شما چاپ می کند یا پخش می کند، شما فرصت دارید 

 . وارد آید کدام هزینه پولی مستقیم روی مبازه شمااینکه  

 

 ایدر باره کاندید را اطالعات مثبتی بیشتر. رای دهندگان قلمداد می شوند ی جمعی غالبا قابل اعتباردوم، رسانه ها

جانبدار و منبع "یک باور می کنند تا از  ، )رسانه های همگانی( پخش می گردد "مستقل" شما که از یک منبع

 " )مبارزه شما(. مغرض

 

افهام و تفهیم و متقاعد ساختن رای دهندگان  ات به هدفاز مطبوعتصمیم بگیرید که میخواهید  در صورتیکه

ه باشید. بسیاری از مبارزات دارای ی را در مورد چگونگی انجام این امر، داشتمهم است که پالنآنگاه گیرید، کار

ه لیت ایجاد این استراتای، ایجاد رابطه با مطبوعات و ارائه پیام به مطبوعات را بودبیر مطبوعات است که مسؤ

یکی از وظایف اولیه دبیرمطبوعات این است که فهرست جامعی از همه رسانه های که در منطقه  هده دارد.ع

 نشرات دارند، همرا با اسامی خبرنگاران، شماره های تیلیفون، فکس و مواعد تهیه کند.

 

اعالمیه های  مهم است که  کار تهیه گزارش در باره  مبارزه را برای خبرنگاران تاحدممکن آسان  سازید. 

مطبوعاتی را به شکل یک گزارش خبری بنویسید زیرا شما میخواهید آنها آن را نوشته کنند. تا هر اندازه که می 

توانید داده ها و منابع پشتیبان )همراه با شماره های تماس( فراهم سازید. درعین زمان، اطمیان حاصل کیند که همه 

تأیید می کند. شما نمی خواهید آنچه را بیان می کنید برای فهم خبرنگار چیز واضح  است و پیام تان را تقویت و 

خیلی دشوار بسازید. اگر مجله موضعی فراهم می سازید، یک اعالمیه مطبوعاتی که موضع گیری شما را در یک 

 صفحه خالصه کند،  را نیز در آن بگنجانید. 

 

مهم باشد که ارزش آمدن مطبوعات را داشته باشد. کنفرانس های مطبوعاتی باید خوب نوشته شود و بحد کافی 

بسته ای مطبوعاتی همراه با تصویرو زندگینامه  نامزد، یک برگه تبلیغاتی، مجالتی موضعی مرتبط، قطعه 



روزنامه بریده شده و اعالمیه های مطبوعایت فراهم سازید.  هر گونه ارتباط با مطبوعات استراتای کلی 

برای مثال پیام رقیب  -ی بخشد. اگر مطبوعات میخواهد چیزی دیگری غیر از پیام تان مبارزاتی شما را تقویت م

به سریع ترین وقت ممکن به سؤاالت آنها جواب دهید و با تبیین مجدد پیام تان بحث را  -تان را به بحث گیرند

بداند که چه سؤاالتی را  خاتمه دهید. غالبا وظیفه دبیر مطبوعاتی است که باید قبل از آنکه مطبوعات پرسش کنند

 خواهند پرسید تا که کاندیدا با سؤال خبرنگار دست پاچه نشود.

 

همه این ها سخت کوشی است وغالبا زمان می برد. این امر را رسانه های مجانی میگویند زیرا شما باید بخاطر  

 آن کار کنید. 

 

یرند که چه مقاله های را باید چاپ کنند و چه پروسه ای که از طریق آن ژورنالیستان و ویراستاران تصمیم می گ

خبرهای را باید پخش کنند، میتواند خیلی زیاد متفاوت باشد. بنابراین، شما باید استراتای مطبوعاتی خود را جهت 

سازگاری با واقعیت های منطقه خود تغییر دهید. با این وجود، کسانیکه تجربه وسیع سروکار با رسانه ها را دارند 

 قاعده را شناسایی کرده اند که کم این انتخاباتی شما باید آنها را در نظر بگیرد.  چندین

 

یک سیکل بسیار کوتاه انتخاباتی رسانه ها را کامال تعیین کننده می سازد. اگر منابع مالی مبارزه  .3

رزات اجازه انتخاباتی شما نا محدود نباشد، شما برای انعکاس پیام تان در مدت زمان کوتاهی که برای مبا

 داده شده است، به کمک رسانه های همگانی  نیاز خواهید داشت. 

 

روابط با مطبوعات غالبا یک وظیفه تمام وقت است. هر کم این انتخاباتی متوسط و کالن باید فردی را  .1

 استخدام کند  که دغدغه اصلی اش تبلیغات برای  کاندیدا باشد. حتا در مبارزات انتخاباتی کوچکتر، این

 امر باید وظیفه مدیر یا معاون  ستاد انتخاباتی باشد. نامزد نمی تواند منشی مطبوعات خود باشد. 

 

همه کاندیداها باید در همه اوقات "به پیام" بچسبند. کاندیدای شما برای ظاهر شدن در تلویزون و رادیو  .1

نبها نباید در صحبت ویا اظهار نظر در روزنامه فرصت خیلی کمی خواهد داشت. این فرصت های گرا

راجع به چیزهای که مخاطبان مورد نظر شما توجه نمی کنند، تلف شود. بعد از آنکه برای ایجاد یک پیام 

 مبارزاتی وقت دادید، به آن پیام به شدت بچسبید. 

 

یا  همه کاندیداها باید در مورد رسانه ها آموزش  ببینند و یا آمادگی بگیرند. بازهم، ظاهرشدن در تلویزون .7

رادیو خیلی نادر و گرانبها است. ظاهرشدن ها  را با آماده نبودن ضایع نکنید. قبل از ظاهر شدن در یک 

 تلویزون یا رادیو، دقیقا بدانید که چه خواهید گفت و آنرا تمرین کنید. 

 

 آگهی های تلویزونی، رادیویی و روزنامه  -رسانه های پرداختی

راهم ساختن زمینه تبلیغات الزم برای مبارزات شما، روی ژورنالیستان اعتماد متأسفانه، شما نمی توانید برای ف

 کنید. شما باید تبلیغات اضافی را در قالب تبلیغات روزنامه، آگهی های رادیو و تلویزون بخرید. 

رای  تبلیغات نسبت به فعالیت برای جمع آوری آرا یا ارسال پست مستقیم  یک شیوه بی نشان تر برای دسترسی به

دهندگان است.  زیرا با آنکه  شما به مخاطبان وسیعی دسترسی پیدا می کنید، ولی روشن نیست که همه کسانیکه  

 آگهی را می شنوند یا می بینند، میتوانند برای شما رای دهند یا از در صف مخاطبان مورد نظر شما قرار گیرند.  

افهام و تفهیم با رای دهندگان باشد، مخصوصا تلویزون. این  با این حال، تبلیغات میتواند یک شکل متقاعد کننده

 شیوه به ویاه در تقویت پیامی که شخصا ارائه می گردد، مانند دروازه به دروزاه رفتن،  مؤ ر است. 

 

 صفحات انترنیتی

نیت انتشار صفحه ای روی انتراضافه شده است  در فهرست شیوه های تماس با رای دهنده  شیوه ای که آخرین 

به این معنا که دنبال رای شکل منفعالنه افهام و تفهیم است،  که انترنیت یکمی باشد. باید بخاطر س رده شود 

ممکن است قادر باشید که مطبوعات  با آنکه شمااو بیاید. بنابراین،  ه سویدهندگان نمی رود؛ رای دهندگان باید ب

میتواند یک شیوه مقرون به صرفه  ا آنکه  صفحه انترنیتیبرا از طریق معرفی سایت انترنیتی خود ج ب کنید و 



به مخاطبان خا  و مورد نظر مؤ ر  دسترسی، ولی این شیوه در باشدبه عالقه مندان  یارائه اطالعات زیاد برای

 رای کسانی باشید که به کام یوتر معتاد هستند(. نیست )مگر اینکه شما دنبال 

 

 ترکیب شیوه های مختلف

انتخاباتی مختلف برای دسترسی به رای دهندگان  در سطوح مختلف از ترکیب های مختلف شیوه های  کم این های

تماس با رای دهنده استفاده خواهند کرد. مبارزات سیاسی ملی، که باید به میلیون ها رای دهنده دسترسی پیدا کند، 

ست برای ارائه پیام شان از  آمیزه ای از نمی تواند برای دروازه به دروازه رفتن وقت داشته باشد. آنها ممکن ا

رسانه های مجانی و آگهی های تلویزونی استفاده کنند. از سوی دیگر، مبارزات کوچک محلی ممکن است نتواند 

برای دسترسی به تعداد قلیلی از رای دهندگان از عهده مبلغ پول آگهی تلویزونی برآید. دراین صورت، معقول 

روازه به دروازه رفته با رای دهندگان صحبت کند و همزمان برای ارائه عین پیام به عین خواهد بود که کاندیدا د

رای دهندگان پست مستقیم ارسال کند. بدنبال برنامه پست مستقیم، یک ستاد انتخاباتی با رضاکاران زیاد ممکن 

کاندیدا حمایت می کنند و  است برای تماس با همه رای دهندگان بانک های تیلیفونی ایجاد کند تا کسانی که از

 کسانی که  با پیام کاندیدا متقاعد شده اند، را شناسایی کند. 

 

با منابع متفاوت زمان، پول و افراد، شیوه های تماس با رای دهنده  و ترکیبی از آنها نامحدود است و هیچگاه دو 

همه اطالعات ممکن در مورد بخش  مبارزه انتخاباتی یکسان نخواهند بود. براین اساس، بی نهایت مهم است که

انتخاباتی، رای دهندگان و همه نامزدها بدست آورده شود، و س س ستاد انتخاباتی باید پالن مدون کارسازی را 

 جهت ارائه پیام  ایجاد کند. 

 

 : تعیین اینکه از کدام شیوه های تماس با رای دهنده باید کار گرفت9کاربرگ 

شیوه تماس با رای دهنده  را مبارزات انتخاباتی شما برخواهد گزید، از نمودار ذیل به منظور تعیین انیکه کدام 

استفاده کنید. مهم است که واقع بین باشید. هیچ مبارزه انتخاباتی نباید استفاده از همه شیوه های فهرست شده را در 

ازد و این امر حتمی می شود که از ها منابع شما را خیلی پراکنده می س  نظر بگیرد. چراکه استفاده از همه شیوه

هیچکدام بصورت صحیح استفاده نخواهید کرد.  شما خواهید خواست تا واقع بینیانه بررسی کنید که چه منابع وقت، 

پول و افراد را در اختیار خواهید داشت و هر شیوه چقدر هزینه خواهد داشت. همین طور مهم است که شیوه های 

اقناش رای دهندگان، شناسایی حامیان و اشتراک  –ا که زمانیکه یکجا شود همه وظایف مختلفی را درپیش گیرید ت

 را  انجام دهد. -رای دهندگان در انتخابات

  

از آنها در مبارزات انتخاباتی تان استفاده کنید، ترتیب دهید و  در نظر داریدشیوه های که ی از همه  را فهرستی

چه مقدار وقت، پول و افراد  ضرورت  برای دستیابی به مقصد تان به که رقم حقیقی تعیین کنیدسعی کنید در 

  خواهید داشت.

 

 منابع مؤ ریت 

متقاعد کردن   وظیفه تماس با رای دهنده

  رای دهندگان

شناسایی 

  حامیان

کشاندن رای 

دهندگان به پای 

صندوق های 

  رای

 افراد پول وقت

لیب بلی بلی بلی نخیر بلی پخش برگه تبلیغاتی  

 بلی   شاید نخیر شاید توزیع برگه تبلیغاتی

  بلی  بلی نخیر بلی پست

 بلی  بلی نخیر بلی بلی دروازه به دروزاه



 

 ایجاد برگه تبلیغاتی

 

ه های تماس با رای دهنده بر کیفیت برگه تبلیغاتی برای ارائه پیام بستگی دارد. ازینرو مهم است که بسیاری از شیو

برگه تبلیغاتی تان در ارائه این پیام تاحد ممکن مؤ ر باشد. حین ایجاد و نوشتن برگه تبلیغاتی برای یک مبارزه 

شما یا طوریکه شما میخواهید به دقت نخواهند خواند.  سیاسی باید بیاد داشته باشید که اکثر رای دهندگان آن را مانند

برای اینکه رای دهندگان پیام تان را در زمان کوتاهی که در آن تصمیم می گیرند برگه تبلیغاتی را دور بیندازند، 

 بفهمند، مهم است که برگه تبلیغاتی را آسان بسازید. 

 

ا جلب کنید و همین طور به صورت سریع پیام تان را ازینرو، مهم است که به صورت سریع توجه رای دهندگان ر

انتقال بدهید.  به بیان دیگر، شما باید برگه تبلیغاتی خود را ساده و مهیج بسازید. شما باید داستانی را درمورد اینکه 

را کاندیدای شما کیست و چرا رای دهندگان برای کاندیدای شما رای دهند، بازگو کنید. هرگونه معلومات دیگری 

که شما فراهم می کنید باید پیام اصلی را تقویت کند. مهارت های فنی چندی وجود دارد که میتواند جهت جلب توجه 

 رای دهندگان و ارائه سریع یک پیام مورد استفاده قرار گیرد. 

 

 موضوع واحد

ه  برای انتقال بیش از به منظور حفظ سادگی پیام و حصول اطمینان به اینکه پیام زود فهمیده میشود، مهم است ک

یک نظریه  به وسیله یک برگه تبلیغاتی تالش نکنید. به عنوان مثال، یک برگه تبلیغاتی ممکن است بگوید که 

کاندیدا چگونه با جرایم مبارزه خواهد کرد یا کاندیدا برای بهبود اقتصاد چه انجام خواهد داد ولی هردو موضوش 

( یا برگه تبلیغاتی عمومی که جهت palm cardوشش داده شود. " کارت دستی")نباید به وسیله یک برگه تبلیغاتی پ

معرفی کاندیدا مورد استفاده قرار می گیرد از این شگرد و تکنیک مستثناست. در اینجا موضوش این است که چرا 

راجع  رای دهندگان باید ازنامزد حمایت کنند و ممکن است توضیحات مختصری را در مورد موضع گیری نامزد

 به مسایل گوناگون احتوا کند. 

 

 بلی بلی بلی بلی بلی شاید تماس تیلیفونی

 بلی بلی بلی بلی نخیر نخیر مشهود بودن

 بلی  بلی شاید شاید بلی امضاها

 بلی  بلی نخیر بلی بلی محافل قهوه

ت عزیزدوس  بلی  بلی بلی نخیر بلی 

 بلی  بلی نخیر شاید شاید برنامه های از قبل تعیین شده

 بلی بلی بلی شاید نخیر شاید  برنامه ایجاد شده

   بلی شاید نخیر بلی مطبوعات

   بلی شاید نخیر بلی تبلیغات

    نخیر نخیر نخیر صفحات انترنیتی



 تصاویر کنشی

بسا اوقات، برگه های تبلیغاتی تنها تصویر نقاشی شده نامزد را دربردارد. این تصویر چیزی را در مورد کاندیدا 

به رای دهنده نمی گوید و ضیاش کامل جا و فضا است. تصاویر باید کاندیدا را در حال صحبت با کسی یا در حال 

 دادن چیزی نشان دهند.  انجام

سایر تصاویر کنشی می تواند هم توجه رای دهنده را جلب کند و هم یک پیام را نسبت به کلمات سریع تر انتقال 

دهد. برای مثال، نشان دادن  تصویری شخصی در حال ورود غیرقانونی به یک ساختمان و یا در حال نشانه رفتن 

ربوط به جرایم این احتمال را تقویت می کند که رای دهندگان برای اینکه با اسلحه روی چلد یک برگه تبلیغاتی م

ببینند در باره چیست،  آن را باز خواهند کرد. تصویر درونی باید نامزد را در حال صحبت کردن با پولیس نشان 

ر مکتب در انتقال   دهد و به این ترتیب ارتباط بین این مسئله و نامزد برقرار می گردد. نشان دادن تصاویر اطفال د

پیام آموزشی کمک می کند، ونشان دادن تصاویر تجارت های بسته یا افراد در حال تگدی در کوچه ها میتواند 

پیامی را در مورد مشکالت اقتصادی که به آَنها رسیدگی خواهد شد، انتقال دهد. نباید فراموش کرد که این تصاویر 

اشی شده ی کاندیدا اطالعاتی را در مورد اینکه آنها کی هستند، تأمین نمی باید بیانگر کنش و عمل باشد. تصویر نق

کند. به همین ترتیب، همه تصاویر باید سیاه و سفید باشند. استفاده از تصاویر رنگی خیلی  پرهزینه بوده و پیام 

 ارائه شده را بهبود نمی بخشد. 

 

 سرتیترها

تیترها شروش خواهند کرد. تمام پیام باید از سرتیتر، یعنی یک یا بعد از نگاه کردن تصاویر، مردم  به خواندن سر

دو گزاره کوتاه در خط درشت، فهمیده شود. هرچیزی دیگر مشمول برگه تبلیغاتی این پیام مختصر را تقویت 

خواهد کرد. بسا اوقات، سرتیترها  صرف عناوینی هستند و انتظار می رود رای دهنده آنها را برای فهم مطلب 

وانند. ازینرو، مهم است که سرتیترهای را با عناوینی همانند "برنامه من" یا جمالت بی فایده ای که چیزی را بخ

 نمی رساند مانند "رای دهنده عزیز" یا "رای" ضایع نکنید. 

 

 نکات عالمت گذاری شده

به صورت پاراگراف حین فهرست کردن یک برنامه، زندگینامه یا سایر اطالعات، متن را بجای نوشتن به شکل 

بنویسید. این امر واضح میسازد که پنج دلیل برای حمایت از کاندیدا وجود دارد ویا شش چیز را  بولیت پواینت

کاندیدا برای  بهبود اقتصاد انجام خواهد داد. این عالمت ها میتواند سرتیتر نیز داشته باشد ولی سرتیترها باید از 

 یم" یا "بهبود بخشیدن اقتصاد شما" استفاده کند. کلمات کنشی مانند "مبارزه با جرا

 صریح بودن

بدون دادن وعده های که نمی توان به آنها عمل کرد، مهم است که در ارائه راه حل ها برای مشکالتی که 

گریبانگیر مردم است تا حد ممکن صریح باشید. زمانیکه می گوییم کاندیدا از "قانونی حمایت می کند که ... " به 

ن معنا نیست  که قانون باید تصویب شود ویا به هدف برسد ولی هنوزهم موضع گیری را درخصو  یک مسئله ای

 بیان می کند. 

 

 اختصار/ایجاز

در برگه های تبلیغاتی، کمتر بهتر است. هرچیزی را که می خواهید بگویید در کمترین کلمات ممکن بیان دارید. 

صد الی سه صد کلمه باشد. نباید فراموش کرد که رای دهندگان متن طوالنی یک برگه تبلیغاتی باید حد اکثر شامل 

را نخواهند خواند چراکه خواندن متن طوالنی بیش از آنچه که آنها میخواهند صرف چیزی کند که تأ یرفوری روی 

واند ح ف گردد آنها ندارد، به تالش نیاز خواهد داشت. باتوجه به این نکته، جمالت مانند "رای دهنده عزیز" میت

زیرا رای دهندگان زمانیکه برگه تبلیغاتی را میگیرند، میدانند که آنها مخاطب قرار گرفته اند. این عبارت ها، 

 کلمات اضافی  و غیرضروری است. 

 

 زبان مشترک

هندگان از زبانی کارگیرید  که آنچه را میخواهید تفهیم کنید، به صورت ساده و واضح بیان کند. متأ رکردن  رای د

با کلمات دهان پرکن نسبت به تفهیم پیام خویش به زبانی که همه رای دهندگان بفهمند، اهمیت کمتری دارد.  در 

 مبارزات انتخاباتی، شما نه وقت کافی دارید و نه  نقش شماست که رای دهندگان را آموزش دهید. 

 



 چسبیدن به پیام

فرق نمی کند که چه مسئله به بحث گرفته می شود.  ارزه بچسبدهمه برگه های تبلیغاتی باید به موضوش اساسی مب

مهم است که عین پیام، قطع نظر از مسئله، بار بار تکرار گردد. ستاد انتخاباتی  ممکن است بخواهد که حتا برای 

 فهماندن مطلب به رای دهندگان در همه برگه های تبلیغاتی از عین عبارتها یا شعارها استفاده کند. 

 

 ششم: فعلیت بخشیدنگام 

شما تحقیق انجام داده اید، هدف تعیین کرده اید، مخاطبان را هدف گیری کرده اید، پیام ایجاد کرده اید و چگونگی 

انتقال پیام تان را مشخص ساخته اید. شما به تعیین مقدار زمان، پول و افراد الزم برای آنها نیز شروش کرده اید. 

خواهد شد؟ در این گام نهایی، شما به نقش های کاندیدا، مدیر ستاد انتخاباتی و سایر همه این منابع از کجا تأمین 

کارشناسانی که  ممکن است در مبارزات خود درگیر ساخته باشید، نگاه خواهید کرد. شما راه های استخدام 

ه ریزی زمانی را به رضاکاران و ابقای آنها را بررسی خواهید کرد. شما تقویم مبارزاتی  ایجاد کرده  و برنام

بحث خواهید گرفت. درنهایت، شما بودجه ای مبارزاتی ایجاد کرده و درمورد چگونگی جمع آوری پول تصمیم 

 خواهید گرفت. 

 

 نقش کاندیدا

مهم ترین فرد در مبارزات سیاسی کاندیدا است و وقت کاندیدا گرانبها ترین منبعی است که مبارزه در اختیار دارد. 

یا ستاد انتخاباتی این وقت را ضایع کند، هیچگاه نمی تواند جبران شود. ازینرو، مهم است که نقش  اگر کاندیدا

 نامزد و بهترین استفاده از وقت آنها را بفهمید. 

 

نقش خیلی ساده است: دیدار با و متقاعد کردن مردم. مؤ رترین مبارزه کننده و جمع آوری کننده پول نامزد است. 

مویل کنندگان احتمالی که شخصا با کاندیدا مالقات می کنند و پیام را میشنوند به احتمال قوی به آن رای دهندگان و ت

 کاندیدا رای می دهند و به مبارزه کمک می کنند. 

 

بسا اوقات، کاندیداها از نشستن در مقر ستاد انتخاباتی خود، طراحی کردن استراتای همراه تیم های خود یا مالقات 

 طلوب شان  ل ت می برند. اینگونه کاندیداها وقت شان را ضایع می کنند و محکوم به شکست هستند. با حامیان م

 

در آغاز این سند، پیشنهاد گردید که ستاد انتخاباتی شما یک جلسه رسمی برای برنامه ریزی استراتایک برگزار 

تأ یری بسیار  ،اساسی که ایجاد می گردد باید بخشی از این جلسه باشد و روی استراتای ااست که کاندید بدیهیکند.

باید اداره مبارزه را به مدیر مبارزات و دیگران  نامزداستراتای مشخص گردید،  بعد از آنکهزیادی خواهد داشت. 

  رای دهندگان ممکن تمرکز کند. بیشترینو متقاعد ساختن  با واگ ار کند و کامال روی مالقات

 

 نقش مدیر مبارزات انتخاباتی

است. او باید کسی باشد که کامال مورد اعتماد کاندیدا قرار ، اداره مبارزه انتخاباتی ینرو، نقش مدیر مبارزاتاز

دوام انتخاباتی برای مدت زمان نسبتا کوتاه که مبارزات  یمهم ترین چیز باید. رویهمرفته، این امرداشته باشد

لب مبارزه است و مدیر مبارزات انتخاباتی مغز آن. برای به یک معنا، کاندیدا قخواهد یافت در زندگی هردو باشد. 

 اینکه مؤ رواقع شود،  یک مبارزه خوب به هردو نیاز دارد ولی آنها نقش های متمایز دارند که باید ایفا کنند. 

 

تخاب بسا اوقات، نامزدها میخواهند مبارزات انتخاباتی خودشان را اداره کنند. آنها یا مدیری را برای مبارزات ان

نمی کنند ویا هم کسی را انتخاب می کنند که به نظر آنها ممکن است در مبارزات دستکاری  کنند. درهردو 

صورت، آنها وقت زیادی را صرف اتخاذ تصمیم گیریهای میکنند که باید به کسی دیگر واگ ار شود، که وقت 

 می گیرد.  وظیفه اصلی آنها، یعنی مالقات با رای دهندگان و تمویل کنندگان را

 

مدیر مبارزات انتخاباتی باید اطمینان حاصل کند که کاندیدا با رای دهندگان مالقات می کند، آنها باید کسانی را که 

با مطبوعات، پول و سایر شیوه های تماس با رای دهنده و تمام چیزهای طراحی شده )غیرطراحی شده( دیگری 

 ه کنند یا به نحوی نظارت نمایند. در جریان مبارزات سروکار خواهند داشت، ادار

 



 کارشناسان مبارزات انتخاباتی

مبارزات سیاسی، مانند هرچیزی دیگر، از تجربه سود می گیرد. در صورتیکه یک فرد هرقدرزیاد در مبارزات 

مشوره، سیاسی در گ شته درگیر بوده باشد، به همان اندازه باید برای مبارزه سیاسی بعدی آمادگی بهتر داشته باشد. 

احل گوناگونی یک مبارزه را که در این رهنمود عنوان گردیده است، کمک یا معاضدت گرفتن از کسی که مر

تجربه کرده است، میتواند برای یک کاندیدا و مبارزه انتخاباتی خیلی سود مند باشد. فهمیدن نظریات مطرح شده در 

 اینجا یک چیز است و داشتن تجربه از آنها در اوج یک مبارزه شدید کامال چیزی دیگری است.   

 

راین دلیل، اگراحزاب سیاسی فهرستی از مدیران مجرب مبارزات انتخاباتی وافراد دیگری که از خود تعهد بناب

نشان داده اند که با ستاد انتخاباتی کار خواهند کرد،  حفظ کنند،  میتوانند نامزدهای شان را قویا کمک کنند. احزاب 

ر مبارزات بدهند تا که برای مبارزات آینده آماده شوند. باید این افراد را پرورش دهند و به آنها فرصت کارکردن د

  گام ها از دواطلب سخت کوش، تا دستیار تا مدیر مبارزات انتخاباتی خیلی کم است.

 

غالبا افرادی هستند که در ابعاد خا  مبارزات سیاسی تخصص دارند. نظرسنجی سیاسی گستره ای است که از 

ممکن باشد، ستاد انتخاباتی باید قبل از آنکه تالش کند که نظرسنجی را به  تجارب زیاد نفع می برد و اگر درکل

تنهایی انجام دهد، کسی را استخدام کند که از این تجربه برخوردار باشد. در ایاالت متحده، سیاست خیلی تخصصی 

ویی، جمع آوری شده است و متخصصانی هستند که در ایجاد پست مستقیم سیاسی، تبلیغات سیاسی تلویزونی و رادی

فهرست های رای دهندگان و غیره تخصص دارند. همه این متخصصان میتوانند از ضیاش وقت زیاد مبارزه 

 جلوگیری کنند )هرچند پول مصرف خواهند کرد(.

 

همه آنچه گفته آمد، افراد بسیار زیادی هستند که به عنوان "تصویر ساز" و مانند آن تظاهر می کنند. بسا اوقات  

ونه افراد با تجربه مبارزاتی خیلی کم، وقت کاندیدا را در صحبت در موردتجزیه و تحلیل روانی رای این گ

دهندگان یا تغییر سبک لباس کاندیدا ضایع می کنند. این افراد نمی خواهند کار سخت روزانه انتقال یک پیام متقاعد 

نبال راه حل سریع هستند غالبا به دام صحبت آنها می کننده به رای دهندگان را انجام دهند و کاندیداهای تنبلی که بد

 افتند. آنها وقت و پول زیاد شان را در این امر مصرف می کنند. 

 

 ساختار مبارزات انتخاباتی

تاحاال شما باید آغاز یک پالن مبارزاتی را تسوید کرده باشید. اکنون شما باید در باره ساختار و کارکنان الزم برای 

ن فکر کنید. شما کاندیدا و مدیر مبارزات انتخاباتی دارید. برای تکمیل کارکنان ستاد انتخاباتی،  دیگر تطبیق این پال

به چه کسانی نیاز دارید؟ به منظور تعیین این امر، باید ازبررسی برنامه  تماس با رای دهنده آغاز کنید. دو باور و 

 فرضیه وجود دارد که شما میتوانید در نظر بگیرید. 

 

رضیه اول این است که ساختار با وظایف مندرج در برنامه  و جوابگویی برای این وظایف تعیین می گردد. تنها ف

پست های که باید تعیین گردد مدیر مبارزات انتخاباتی برای نظارت همه عملیات ها، و کسی که به تیلیفون ها 

ی پست های دیگری هیچ گونه قاعده ای وجود جواب بدهند و به وظایف عمومی دفتر رسیدگی کند، می باشند. برا

 ندارد. 

 

برای مثال، فرض کنید که برنامه تماس شما با رای دهنده  به جمع آوری امضا، چهار کنفرانس مطبوعاتی، وپخش  

 خانه نیاز دارد. به منظور انجام این امر، شما به تعیین افراد ذیل نیاز خواهید داشت: 61111برگه تبلیغاتی در  1

 مدیر مبارزات انتخاباتی 3

 رئیس دفتر )که به تماس ها پاس  می دهد، به درخواست ها رسیدگی می کند(  3

شخص مسؤول برای تهیه برگه تبلیغاتی و چاپ آن )ممکن است پست پاره وقت باشد/ ممکن است با پسن   3

 منشی مطبوعات باشد(

ارمندانی که به جمع آوری امضا یا شاید نظارت شخص  مسؤول برای استخدام کارمندان موقت)همان ک  1      

 برانتخابات رسیدگی می کنند(

 برگه تبلیغاتی  درظرف دو روز. 111کارمند موقت برای توزیع  61

 



از طرف دیگر، اگر تالش عمده پالن شما بر متقاعد کردن بازنشستگان به رای داده به کاندیدای شما متمرکز  

 ا شامل مقام های ذیل باشد:باشد، در آنصورت شاید ساختار تنه

 مدیر مبارزات انتخاباتی که مسؤول نظارت از همه سازمان دهندگان می باشد 3

 رئیس دفتر 3

سازمان دهنده بازنشستگان در موقعیت های مختلف که مسؤولیت جمع آوری امضا، تهیه اوراق تبلیغاتی   31

 و جلسات را به عهده دارند. 

 

ر ساختار اخیر نه منشی مطبوعات ، جمع کننده پول و زمان بند وجود دارد و نه شما مشاهده خواهید کرد که د

دستیارانی برای هرکدام از این وظایف. وظایف پالن  را به دقت تعقیب می کند. بودجه شما مجالی برای افراد 

 اضافی ندارد. شما به یک عملیات سبک که به انجام وظیفه منتج خواهد شد،  نیاز دارید.  

 

 ضیه دوم  این است که هر وظیفه با تکالیف محوله تعریف میگردد نه با عنوانش.فر

شما نباید در باره عناوین فکر کنید، بلکه وظایف را با تکالیف که باید انجام داده شود تعریف نمایید و برای آنها  

برابر تکالیف که به آنها  کارمند  استخدام کنید. در آنصورت، اعضای کارمند مسؤولیت های شان را میفهمند ودر

س رده شده است،  پاسخگو می باشند. همچنین، این امر به شما امکان می دهد که تکالیف را بصورت واقع بینانه 

توظیف کنید تا که یک شخص کار خیلی زیاد و شخصی دیگر کار خیلی کم انجام ندهد. مبارزات زیادی هستند که 

ن" در دفتر کار می کند، و آنها نمی توانند جواب روشنی در مورد اینکه چه در آن کسی به عنوان"دستیار" یا "معی

 کارهای را باید روزانه انجام دهند، ارائه کنند. 

در طراحی تشکیالت  مبارازات انتخاباتی تان، افرادی را که در مبارزات  انتخاباتی شما به صورت داوطلبانه کار 

عضای خانواده و دوستان بخاطر وفاداری به کاندیدا در یک پست کارمند خواهند کرد، فراموش نکنید. بسیاری از ا

کارمند به صورت دواطلبانه تمام وقت کار خواهند کرد. برعالوه، در صورتیکه کار دلچسب و یا سرگرمی باشد، 

یق در بسیاری از افراد وقت خود را داوطلبانه دراختیار خواهد گ اشت. مصاحبت با کاندیدا در سفر، انجام تحق

مورد رقیب، کمک با راه یمایی، یا پرکردن لفافه ها در یک پارتی همه وظایفی هستند که برای انجام آنها به 

راحتی میتوان کمک بدون اجرت دریافت کرد. وظایف دشوار تر مانند جمع آوری امضاء، دروازه به دروازه رفتن 

ی داشته باشد. اطمینان حاصل کنید که مسؤولیت و پخش اوراق تبلیغاتی ممکن است ضرورت به کارکنان پرداخت

 هر وظیفه را به کسی می س ارید.  

 رضاکاران )مردم(

در جریان ایجاد پالن تماس با رای دهنده، شما احتماال درک کرده اید که نمی توانید همه چیز را با افراد کمی که 

چیزهای الزم را انجام دهید، به کمک های زیاد در ابتدای مبارزه کمک می کردند، انجام دهید. اگر میخواهید همه 

نیاز خواهید داشت و احتماال قادر نخواهید بود که برای همه شان پول پرداخت کنید. اینجاست که حمایت رضاکار 

مطرح می شود. زمانیکه ستاد انتخاباتی شما  به متقاعد کردن رای دهندگان به اینکه شما بهترین کاندیدا هستید، 

ند، همزمان افرادیی را ج ب خواهد کرد که حمایت بیشتر از رای شان ارائه خواهند کرد. این افراد در شروش می ک

 مبارازات به صورت داوطلبانه کار کرده و در جهت پیروزی شما سعی خواهند نمود. 

 

احساس تعهد به مردم بنابر دالیل متعددی داوطلب خواهند شد. اولین داوطلبان اغلب وفاداران حزب اند که بخاطر 

حزب فعالیت می کنند. بعضی از افراد رضاکار می شوند بخاطریکه احساس عمیق در مورد مسئله خا  دارند و 

باور دارند که شما در مورد آن مسئله با آنها موافق هستید یا رقیب شما راجع به این مسئله موضع گیری خوب 

اسی بخاطر دوستان یا کسان دیگری که عالقه مشترک دارند، ندارد. بعضی از افراد اجتماعی اند و در مبارزات سی

فعالیت می کنند. بعضی از افراد رضاکار می شوند بخاطریکه آنها این را یک فرصت برای بدست آوردن وظیفه 

 یا بعض منافع دیگری می پندارند. در نهایت، برخی از افراد داوطلب می شوند  زیرا آنها در جستجوی شهرت اند. 

 

بان با یک مبارزه انتخاباتی  ادامه می دهند زیرا احساس می کنند که کمک می کنند، زیرا احساس قدردانی می داطل

کنند، زیرا کار دلچسپ است، زیرا با افراد دلچسپ مالقات می کنند، زیرا این سرگرمی است. داوطلبان میتوانند 

ه شوند یا به آنها کاری س رده شود که احساس کنند تالش نمایند اگر کارهای زیادی به آنها س رده شوند ولی  خست

 اهمیت ندارد، ممکن است مبارزاتی انتخاباتی را ترک بگویند. 

  



وظیفه اولیه شما این است که تعیین کنید که برای دستیابی به مقاصد معینه خود به چه تعداد رضاکار در چه وقت 

 کنید.  جهت  ضرورت خواهید داشت. بازهم، باید محاسبه ریاضی

 

برگه تبلیغاتی  در همسایگی خا  در یک صبح شنبه  1111برای مثال، فرض کنید شما تصمیم می گیرید که 

برگه تبلیغاتی را در یک ساعت پخش  311خا  پخش کنید. شما فیصله می کنید که یک داوطلب میتواند حدوسط 

شما میخواهید همه برگه های تبلیغاتی را  در سه داوطلب نیاز خواهد بود.  30کند. ازینرو، برای انجام این کار،  

ساعت پخش کنید، در آن صورت شما به ده داوطلب برای سه ساعت نیاز خواهید داشت. همچنین شما باید برگه 

های تبلیغاتی را تا روز شنبه آماده سازید، باید نقشه منطقه و دستورات روشنی برای رضاکاران تهیه کنید و باید 

نظارت پخش برگه های تبلیغاتی و آگاهی در مورد چیزی قرار است صورت گیرد، تعیین کنید. کسی را برای 

ممکن است شما باید سهولت حمل و نقل در همسایگی مورد نظر فراهم سازید. رضاکاران  صرف داوطلب اند. 

داوطلب قابل اعتماد   31تا مطمئین شوید که به   11یا  31رضاکار استخدام کنید؛ فرض کنید  31شما باید بیش از 

 در وقت معین دسترسی دارید. 

 

شما باید این نوش محاسبات را برای هر بخشی از پالن تماس با برنامه انجام دهید و هراندازه جزئیات بیشتر فراهم 

کنید به همان اندازه بهتر خواهد بود. به همین خاطر برنامه ریزی تعیین کننده است. درصورت قلت بودجه و در 

ارزاتی که از لحاظ کارفشرده هستند، غالبا یک شخص، هماهنگ کننده داوطلبان، است که مسؤلیت استخدام و مب

آموزش دواطلبان را به عهده دارد، و اطمینان حاصل می کند که آنها مواد مورد نیازرا دارند و همه چیز مطابق 

 پالن پیش می رود. 

 

اولین داوطلبان، احتماال دوستان کاندیدا و فعاالن حزب که در رضاکاران ممکن است  از مناطق مختلف باشند. 

مبارزات انتخاباتی گ شته کار کرده اند، خواهند بود. این داوطلبان احتماال برای انجام همه چیز کافی نخواهند بود و 

باشید که در حوزه زمانیکه مبارزه شدت می گیرد شما باید افراد بیشتری را پیدا کنید. شما باید در جستجوی افرادی 

های دیگری زندگی شان فعالیت داوطلبانه داشته اند. آنها ممکن است برای نهادهای مدنی، گروه های همسایگی، 

سازمانهای م هبی شان، اتحادیه ها، مکاتب و غیره به صورت رضاکارانه کار کرده  باشند. اگر پیام مبارزاتی شما 

میتوانید سازمانی را که در راستای این مسئله فعالیت می کند متقاعد به مسئله یا گروه خاصی می پردازد، شما 

سازید که از شما حمایت کند و برای شما رضاکارانی فراهم سازد. زمانیکه مبارزه شما با رای دهندگان صحبت 

ت می کند، شما باید برای درخواست کمک از مردم برای مبارزات تان  از هر فرصت استفاده کنید. همیشه کار

های رضاکار مانند کارت های نمونه که  در ضمیمه و می باشد، برای افرادی که حمایت قوی شان را از شما 

 اظهار می کنند، موجود و آماده داشته باشید.  

 

 : رضاکاران برای بودجه ریزی11کاربرگ 

 

هد،  فهرست کنید. با همه فعالیت های تماس با رای دهنده را که ستاد انتخاباتی شما در نظر دارد انجام د .3

استفاده از اعداد حقیقی،  تاحدممکن دقیق باشید. چه تعداد برگه تبلیغاتی باید پخش کنید؟ چه تعداد تماس 

تیلیفونی باید داشته باشید و چه تعداد تیلیفون موجود دارید؟ از چه تعداد خانه  میخواهید دیدن کنید و در 

 چقدر وقت؟  

 

تعداد رضاکار باید داشته باشید تا هر وظیفه ای را که در باال فهرست  گام بعدی، مشخص کنید که چه .1

کرده اید، به صورت درست  انجام دهید. چه مقداری از  وظیفه را یک داوطلب میتواند در یک ساعت 

 انجام دهد و چند ساعت را دربرخواهد گرفت تا داوطلبان همه کارها را به انجام رسانند؟

 

که در طول مبارزات به چند رضاکار ضرورت خواهید داشت. غالبا شما میتوانید  سرانجام، برآورد کنید .1

از عین رضاکاران برای وظایف مختلف در زمان های مختلف استفاده کنید. در موارد دیگر، رضاکاری 

که در تماس تیلیفونی مهارت دارد ممکن است درنصب عالیم خوب نباشد. نباید فراموش کرد که برای 

 خا  شما  باید دوبرابر بیشتر از آنچه که برآورد می کنید باید رضاکار استخدام کنید. یک وظیفه 

 



 

 برنامه ریزی زمانی و تقویم )زمان(

از ابتدای مبارزه، شاید شما تاری  های گوناگونی را که برای مبارزه شما اهمیت خواهد داشت، جمع کرده باشید. 

اری  های مهم دیگر ممکن است شامل ضرب العجل برای  بت روزانتخابات یک تاری  واضح و مهم است. ت

 نامزدی و تاری  های شود که شما طبق قانون ملزم به ارائه گزارشهای معینی می باشید.  

 

همه این تاری  ها باید در یک تقویم اصلی مبارزه حفظ گردد. در اوایل مبارزه، این تقویم ممکن است یک تقویم 

ه روزانتخابات نزدیک تر میشود، شما ممکن است بخواهید تقویم هفته وار یا حتا روزانه ماهانه باشد ولی زمانیک

 تهیه کنید که جزئیات بیشتری در برداشته باشد. 

 

شما وقایع و جلساتی را  به این تقویم اضافه خواهید کرد که کاندیدا باید در آن حضور یابد. ستاد انتخاباتی شما باید 

ی به دعوت ها ایجاد کند. این سیستم باید  راه های تصمیم گیری در مورد اهمیت و عدم سیستمی را برای رسیدگ

 اهمیت محفل و حضور کاندیدا در آن و شیوه های  رد دعوت های غیرمهم، را شامل شود.

 

یت بعدا شما همه فعالیت های گوناگون تماس با رای دهنده را اضافه خواهید کرد. مهم است که در اینجا بین فعال

های که نیاز به کاندیدا دارد و فعالیت های که توسط  ستاد انتخاباتی  و داوطلبان اداره خواهد شد، تمیز دهید. از 

آنجاییکه فعالیت های معین تماس با برنامه در ظرف مدت زمان طوالنی صورت گرفته و با فعالیت های دیگر 

ه جزئیات بیشتر در مورد وقت، پول و افرادی که تداخل خواهد کرد، ضروری است که خطوط زمانی وقایع را ک

 ایجاد کنید.  در هر فعالیت درگیر اند، فراهم کند، 

 

در مبارزات انتخاباتی وسیع تر، مسؤولیت همه اینها به برنامه ریز/زمان بند واگ ار خواهد شد. در مبارزات 

یر مبارزاتی انتخاباتی به عهده خواهد انتخاباتی کوچک تر این امرممکن است یکی از مسؤولیت های باشد که مد

گرفت. بازهم، مهم است که کاندیدا از خود تقویم نداشته باشد زیرا این امر  باعث سردرگمی در مورد اینکه چه 

 کسی باید در کجا و درچه زمان باشد، می گردد. 

 

 : تقویم11کاربرگ 

. شخصی احتوا کندم و فعالیت های مهم مبارزه را برای مبارزات تهیه کنید که همه تاری  های مه  تقویم اصلییک 

. از آخرین فعالیت ها  مطلع باشند، بگماریدرا برای بروز رسانی تقویم و توزیع آن به همه افرادیکه باید در مبارزه 

اینکه نامه پ یرش یا  بررسی، وادر مورد شرکت و عدم شرکت کاندیدگیری برای رسیدگی به دعوت ها، تصمیم 

در مورد  یاطالعات مهم همه سیستمی را ایجاد کنید. شما خواهید خواست که یا خیر،  تاده شده استتأسف فرس

و غیره جمع  محفل بهراهنمایی ها در واقعه چه خواهد کرد،  ا، کاندیدمحفل مانند  شخص رابط با شماره تیلیفون

  آوری کنید.
 

 

 

 

 : خط زمانی12کاربرگ 

 شنبه جمعه  پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشبنه

       

       

       

       

       



راستای برنامه رساندن به ستاد انتخاباتی شما در برای کمک است  وسیله بسیار خوبی ذیل ای خط زمانی نمونه

انی را نشان می دهد. خط زم مبارزاتمانی نمونه هفته های آخر ز. این خط زی فعالیت های تماس با رای دهندهری

 مشابهی را برای مبارزه خود از آغاز تا آخر خانه پری کنید. در انجام این امر، باید مقررات ذیل را ملحوظ دارید:

 

باید برنامه ریزی تماس با رای دهنده خود را از روزانتخابات شروش کرده و به صورت برگشت کار  .3

؟ چه می دادید تا به پیروزی می رسیدیدانجام چیز باید مبارزه ختم میشود، چه کنید. در روزی که دوره 

د؟ چقدر دروازه را شما و حامیان تان یگرد می قدر پوستر باید نصب کنید؟ چه قدر بروشور باید توزیع

 باید می زدید؟

 

باید شامل نباشد. اهداف تماس با رای دهنده تان  سنجش همه فعالیت های تماس با رای دهنده تان باید قابل .1

برگزار  جلسهبا رسانه ها" باشد زیرا چنین هدف در واقع معنای ندارد. چقدر  "ایجاد روابط خوب

خواهید کرد؟ چه تعداد اعالمیه مطبوعاتی بیرون خواهید داد؟ کمیت هر چیز را باید بنابر دو دلیل تعیین 

 کنید: 

 

تا  شما را در سنجش پیشرفت مبارزه تان کمک خواهد کرد. اگر تیم شما سنجشاهداف قابل الف.  

باشد، این  6111باشد، آیا خوب است یا بد؟ اگر هدف شما  دق الباب کردهدروازه را  1111دسامبر  31

را تعیین نکرده باشید،  سنجش پ یریاست، این بد است. اگر هدف  61111خوب است؛ اگر هدف شما 

 هیچ نظری ندارید.

  

و منافع  د. شما نمی توانید هزینه هاهد کر.  اهداف قابل سنجش به پروسه بودجه گ اری تان کمک خواب

ندانید که در صورتیکه اشتهارات  رادیوی مقایسه کنید  دربرابردربرابر پوسترها  را نسبی بروشورها

 در باره چه تعداد از هرکدام صحبت می کنید. 

 

ر واهد بود برنامه ریزی کنید. اگر در نظبرای هر هدف، فعالیت های را که جهت نیل به هدف الزم خ .1

پوستر را الی اول دسامبر تهیه کنید، تا چه تاری  شما باید طرح پوستر خود را به  1111د که بگیرید

 چاپ ببرید؟ چه زمان باید افرادی را که برای نصب پوستر ها الزم است استخدام کنید؟ 

 

مانی خود تکمیل هر فعالیت را فراموش نکنید. زمانیکه به خط زی الزم برای برنامه ریزی برای منابع .7

می نگرید، فکر کنید که برای هر هفته چه تعداد افراد و چه مقدار پول برای فعالیت های که برای آن 

 ؟ تأمین خواهد شد هفته برنامه ریزی شده است، ضرورت خواهید داشت. منابع از کجا

 

 

انتخابات معین  خط زمانی خود را مطابق چهارچوب زمانی قانون انتخابات برنامه ریزی کنید. آیا قانون .1

شود و تاری  های که قبل از آن  انجام داده فعالیت های معینی باید شما تاری  های معینی که قبل از آن

 تعیین می کند؟  ، رافعالیت های دیگر ممنوش است

 

 مصارف شخص مسؤول فعالیت تاری 

محاسبه نتایج و تآدیه پول  بعد از روز انتخابات

 کارکنان

اباتی و مدیر مبارزات انتخ

تیم مبارزات انتخاباتی و 

 مدیر مالی

 

حوزه  461مشاهدین در  روز انتخابات

 رای گیری

  هماهنگ کننده داوطلبان

دیدارهای برنامه ریزی  روز انتخابات

 شده کاندیدا با مطبوعات

  برنامه ریز

برگه  3111رضاکاران  یک روز قبل از انتخابات

تبلیغاتی را در سه بخش 

هماهنگ کننده 

هماهنگ  1رضاکاران، 

 



ییرپ یر توزیع انتخاباتی تغ

 می کنند

کننده بخش انتخاباتی و 

 رضاکار 311

آخرین پست در صندوق  دو روز قبل از انتخابات

 های پستی

  مدیر مبارزات انتخاباتی

شش الی یک روز قبل از 

 انتخابات

تماس تیلیفونی با حامیان 

معلوم جهت یادآوری 

 کردن به رفتن به پای

 صندوق های رای 

هماهنگ کننده رضاکاران 

 رضاکار 11و 

 

آخرین برگه  3111چاپ  شش روز قبل از انتخابات

 تبلیغاتی

  مدیر مبارزات انتخاباتی

پست یکی به آخر در  روز قبل از انتخابات 1

 صندوق های پستی

  مدیر مبارزاتی انتخاباتی

روز قبل از  3الی  4

 انتخابات

خش کاندیدا در آخرین ب

انتخاباتی دروازه به 

 111 -دروازه می رود

 تماس

کاندیدا، سه دستیار و 

 برنامه ریز

 

  مدیر مبارزات انتخاباتی آخرین پست ارسالی  روز قبل از انتخابات 4

 

  مدیر مبارزات انتخاباتی پست ارسالی یکی به آخر روز قبل از انتخابات 31

 

ه پست ب3111آخرین  روز قبل از انتخابات 37

 چاپخانه می رود

  مدیر مبارزات انتخاباتی

روز قبل از  4الی  37

 انتخابات

کاندیدا به بخش انتخاباتی 

یکی به آخر دروازه به 

 111 -دروازه می رود

 تماس

کاندیدا، سه دستیار و 

 برنامه ریز

 

پست یکی به آخر  3111 روز قبل از انتخابات 34

 به چاپخانه می رود

  تیمدیر مبارزات انتخابا

 

 کامپیوتر ها

. بسیاری ستاد انتخاباتی شود -وقت، پول و افراد -سه منبع باعث صرفه جویی در می تواند هااستفاده از کام یوتر

تحلیل اطالعات، پی گیری و تماس با مردم، و تفهیم  همانند -که در سیاست انجام می دهید ای از چیزهای اساسی

به  یوتر شخصی بصورت کارآ انجام داده شود یا استفاده از کام یوتر شخصی کم استفاده از می تواند با  -یک پیام

از برنامه های صفحه  برای تحلیل اطالعات از انتخابات گ شته  کند. شما می توانید انجام دادن آنهامی تواند  کمک

هندگان و کار گیرید. شما می توانید جهت نگهداری فهرست های از رای د (Spreadsheet Program)گسترده

کنید. شما می توانید با  ستفاده از برنامه های پایگاه اطالعات ا ،شما حمایت می کنند ایکه از کاندید  بت کسانی

برنامه را حفظ و بصورت سریع بروز کنید. برای نوشتن، از  مبارزاتتقویم  ،استفاده از برنامه های تقویمی

استفاده کنید. برنامه (Desktop Publishishing)رومیزی و برنامه نشریه ( Word Processingپردازش کلمه )

 پیام به مطبوعات و اهل نظر کمک کند.  انتقالهای فکس، ایمیل و سایت های انترنیتی می تواند در 

 

 خود دست خواهد یافت، ستاد انتخاباتی مقاصد  تصمیم گرفت که چه می خواهد انجام دهد و چگونه بهبعد از آنکه 

. ، بهتر قادر خواهد بودکام یوتر ها تا چه حد چیزها را آسان تر می سازد  هکبه تعیین این  

 

 همکاری با حزب -مبارزات هماهنگ شده

شود، مشابه دیگری هماهنگ  مبارزاتبا  بتواند  که اکثر وظایفی که یک کم این انفرادی باید انجام دهد در صورتی

ابد. هماهنگی این تالش ها و دست یابی به این پس انداز ها باید نقش می تواند خیلی کارآ تر یا با هزینه کمتر انجام ی

که حزب را در  ستاد انتخاباتی شما انتظار این باشدیک حزب سیاسی در سیکل انتخابات باشد. ممکن  است از 



ا چه راستای دست یابی به این اهدافش نیز کمک کند. ستاد انتخاباتی شما باید به وضوح درک کند که حزب از شم

 توقع دارد و شما چه می توانید از حزب توقع داشته باشید. 

 فکر می کنند که سازمان مرکزی حزب باید بنابر دالیلی ستاد انتخاباتی آنها را تمویل کند و تماس غالبا کاندیداها

طح مرکزی کافی در س . در بسیاری موارد، پولمتکی است بر دیدار رهبر حزب از منظقه شان  با رای دهنده آنها

ستاد هر شخص را تمویل کند و رهبر ملی نمی تواند از هرجای دیدن کند. گ شته از این،  وجود ندارد تا مبارزات

به  متکی است، بر رهبر حزب  برای تماس با رهندگان جمع آوری کند و و پول که نمی تواند اعانه انتخاباتی ای

ندارد. حد کافی سازمان یافته نبوده و ارزش این تالش را   

است که حزب می تواند در آن کمک کند:ذکر شده های  بخشدر ذیل بعضی از   

 

 پیام و اطالعات

آن حمایت کنند. فرض  های حزب سیاسی شما باید یک پیام کلی داشته باشد که چرا رای دهندگان باید از کاندیدا

ملی مطابقت دارد، حزب می تواند مواد عمومی  تان با این پیام این پیام موافق هستید و پیام انفرادیکنید که شما با 

ی یا اطالعات منفی در . حزب ملی شما میتواند اطالعات در مورد اقدامات سیاستی در سطح ملتأمین کندبرای شما 

گاهی مقامات منتخب در احزاب کاندیداها بار اول خود را انتخاب می کنند تا در تان فراهم سازد.  باره رقیبان

  ت و لحظ های اضطراب آور کمک کنند.مشکالت، سؤاال

 طراحی مواد

احزاب ملی قادر خواهند بود شما را برای اینکه مواد تبلیغاتی با پیام ملی و عمومی مطابقت داشته باشد،بسا اوقات، 

. حزب ممکن است با چاپخانه های یا تهیه کنندگان دیگر قرار داد کند که همه یا اکثر کند کمک آنها  در طراحی

از خود داشته باشد. شما می توانید  صرفه جویی در قیمت برای همه کاندیداهای بدین گونهو اد را تولید کنند، مو

استفاده مجدد کنید. در آن، فقط با اضافه نام یا اطالعات محلی خود مواد حزب ملی خود   

 مواد ملی

که اگر از آنها تقاضا کنید  می توانیدتهیه کند و شما ها  و خط مشی های حزب ملی می تواند پوستر ها، بروشور

دشنه نام کاندیدا را روی  شما را چاپ کند یا ایبتواند نام کاندید جای خالی بگ ارند تا ستاد انتخاباتی شماممکن باشد 

شما میتواند طرف لی در یک طرف چاپ میشود و ستاد انتخاباتی بعضی اوقات بروشور های مبگ ارد.  آن 

دکمه ها، پوستر ممکن است شما (. برعالوه، مبارزات تانپول برای  هت صرفه جویی درگری آن چاپ کند)جدی

 بفروشید یا بدهید. )مواظب باشید که خود  یا داوطلبانه اعانه دهندگان توانید برا تقاضا کنید  که ب یها، و تقویم ها

نید.(تخطی نک ،احکام قانون انتخابات  که هدیه به رای دهندگان را منع می کند از  

 مطبوعات

شما می تواند جهت جلب توجه  ت مطبوعاتی مرکزی که ستاد انتخاباتی دفتر مرکزی باید شما را در جریان جلسا

 به آن قرار دهد. پاس  حزب به یک بحران ملی ارزنده خواهد بود که توجه مطبوعات را ، استفاده کنداز آن محلی 

 در سطح محلی به وقت مناسب جلب کنید.

 

 ا دیداره

شما جلب کند، ولی نباید این امر تنها استراتای شما  می تواند توجه محلی را به مبارزات دیدار رهبر حزب ملی 

را  بیایند و کارآنها وقع دارند که های محلی از حزب ملی و رهبر ملی تباشد. بسا اوقات، احزاب محلی و کاندیدا

و به این معنا است که ارزش تالش از مرکز را ندارد. تنبلی استشان انجام دهند. این صرفا نشانی از برای   

 

انجام دهید. باید اطمینان  او  رهبر ملی بیاید، شما باید کارهای زیادی را برای آمادگی برای دیداردر صورتیکه 

تا که سفر یک تالش ضایع شده یا بدتر از  کنید که تعداد زیادی از حامیان و اهل مطبوعات شرکت می کنند حاصل 

برای  هزینه گزافی از لحاظ وقت، پول و افراد د که این دیدار سرافکنی نباشد. اطمینان حاصل کنی ، یکآن

سازد یا منابع زیاد غیر برنامه را از برنامه زمانی خارج ب در صورتیکه یک دیدار مبارزاتندارد. مبارزات در بر

. رودهدر میتواند  ، همه فایده های آنرا به مصرف برساندریزی شده   

 

یا شخصیت عمده دیگری درخواست  م بیاید، شما می توانید از قایم مقا به منطقه شما اگر رهبر مرکزی نمی تواند

بیشتر در  هستند، ولی دیگرانکه بیاید و نامزدی شما را تأیید کند. بسیاری نامزدها مصروف کم این شان  کنید

همه جلسات با رهبران حزب مرکزی، ه را داشته باشند. در وتاه یک روزو می توانند سفر ک رقابت گرفتار نیستند



شوند. اینها نیز فرصت های محلی باید در سکوی مخصو  قرار گیرند و در جریان جلسه معرفی  کاندیداهای

. می باشنداسامی و شماره تیلیفون های حامیان بالقوه  خوبی برای جمع آوری   

 

 امضاها

خویش را با رهبران حزب مرکزی بگیرید که بتواند در مواد  ایدیددر جلسه بعدی خود، عکس های از کان

مبارزاتی مورد استفاده قرار گیرد. گرفتن تعهد از رهبران حزب جهت کمک به تالش های شما نیز به همان اندازه 

 یک وکیل  نظر شما زنان کارگر هستند، از یک حایز اهمیت است. برای مثال، اگر یکی از گروه های مورد 

شما  ایتان در باره اهمیت انتخاب کاندید اند نامه ای را برای انتخاب کنندگان توهور زن بخواهید که اگربمش

 بنویسد. 

 

 ایجاد ائتالف و دسترسی به سازمان های مدنی

نهادهای مدنی می تواند نقش مهمی را در مبارزات انتخاباتی شما ایفا کنند. درحالیکه توسعه نهادهای مدنی ممکن 

فعال، مثبت و سیاسی از سوی سازمان های مدنی در  ینسبتا در سطح پایین قرار داشته باشد، ولی مشارکتاست 

 مبارزات انتخاباتی گوناگون صورت گرفته است.

؛ تنها گروه های تهیه کنید که بتوانند حامی شما باشند خود انتخاباتی شما باید فهرستی از گروه های مدنی در بخش 

مانند گروه های کلیسا، محل کار، دانشگاه "هسازمان های غیررسمی "را در نظر نگیرید بلکه راجستر شده رسمی

استفاده از هدف گیری  های که می توانید به آنها از طریق اهل نظر رسیدگی کنید، را نیز در نظر داشته باشید.

بدهد.  به شما می تواند نظریاتی را در مورد گروه های حامی جمعیتی  

 

اا برای مالقات با رهبریت آنها تان، زمانیکه کاندید مبارزات سازمان های مدنی باید در مراحل اولیه بطه باایجاد را

برای اینکه حمایت مدنی مؤ ر باشد، باید برای رشد روابط تان  ، صورت گیرد. وقت دارد جهت جلب حمایت شان 

 وقت بدهید. 

کمک کنند.  ت شمابه مبارزاطرق متعدد  مدنی می توانند ازگروه های   

 اعالن حمایت

. شما می را تقویت بخشدشما حمایت می کند می تواند مبارزه شما کاندیدای با اعالن اینکه یک سازمان از صرف 

 استفاده کنید. در صورتیکه سازمان دارای شهرت و  شتبلیغاتی خوی برگه در پوستر ها یا  از نام سازمان توانید 

ایت بصورت ویاه مؤ ر است. احترام باشد، این حممورد   

 بسیح کردن اعضا

 

، از گروه بخواهید که با اعضای خود یا از طریق تیلیفون یا از طریق پست یا اعالم گردیدحمایت بعد از آنکه  

مع برای وظایف مبارزاتی عینی مانند ج ی رااعالن کنند و حامیانرا از شما خبرنامه تماس بگیرد تا حمایت شان 

و غیره استخدام کنند. رفتن دروازه به دروازه  لب آوری آرا از طریقآوری امضا، ج  

 

 فعالیت های مطبوعاتی

است که سازمان های مدنی می توانند برای مبارزه شما انجام دهند. برای مثال، آنها زیادی  فعالیت های مطبوعاتی

کنند و در عین زمان آنها می توانند  ن را از شما اعالممی توانند کنفرانس مطبوعاتی را ترتیب داده و حمایت شا

یگری غیر از ستاد انتخاباتی پیامی منفی شما صحبت کنند. غالبا معتبر تر است که یک گروه یا کسی د علیه رقیبان

می شود، در جریان  سازمان های مدنی زمانیکه مسایلی که سبب نگرانی خا  برای .در مورد رقیب ارائه کند

. ندحمایت شان را تکرار کن در ضمند اعالمیه های مطبوعاتی نشر کنند نمی توان امبارزات پیش می آید، آنه  

 

 تحقیقات

در حوزه تخصص شان فراهم سازد و در انجام تحقیق در مورد تأ یر  ی رایک سازمان مدنی می تواند اطالعات

موضوش گفت "تهیه کنند، قانونگ اری روی اجتماش کمک کند. برعالوه، آنها می توانند نشریه های موضع گیرانه 

کمک  باعث نگرانی آنها می شود،تهیه سخنرانی ها راجع به مسایلی که  " برای کاندیدا فراهم سازد یا حتا در و گو

شما بیانیه های را  زمانی که رقیباناز طریق شناسایی  وانند به تحقیقات در مورد رقیبانکنند. نهادهای مدنی می ت

کمک کنند.  ،ه اند ویا رای دادندعلیه منافع آنها ارائه کرد  



 

 محافل عمومی

افرادیکه عالقه  برای ملحق شدنزمانیکه یک گروه مدنی جلسه ای را برگزار می کند، از آنها بخواهید که ورقه 

ابت از شما برگزار توزیع کنند؛ یک گروه می تواند حتا جلسه ای را به نی ، شما حمایت کنند مند هستند از مبارزات

، یا کنفرانس خبری را برگزار می کند، از گروه ما گردهمایی، جلسه جمع آوری پولش گر ستاد انتخاباتی کند. ا

 بخواهید که اعضای شان را به جلسه بیاورند. 

 

 آگاهی دهی

رهبران گروه مدنی می توانند در معرفی شما به سایر گروه ها و اهل نظر کمک کنند. از تماس های آنها جهت 

  استفاد کنید. ،شما یا تأیید آن سایر گروه ها به حمایت از مبارزات ردن متقاعد ک

 

 قواعد کار با سازمان های مدنی

 درکار با سازمان های مدنی، مقررات ذیل را در نظر داشته باشید: 

 

به شما کمک  بیشتر خیلی خود گردید. هزار امضای رسمی مبارزات.  خواهان کمک عینی و قابل سنجش به 3

. حمایتوعده مبهم رد تا یک خواهد ک  

 

 جام می دهد. شما نمی خواهید که ان ،که گروه مدنی واقعا دارد آن چه را گفته بود انجام خواهد داد تثبیت کنید. 1

امضاء منتهی  11111اء اعتماد کردید که تنها به امض 311111وعده  برشما  وانید نامزدی خود را بخاطر اینکه نت

. ،  بت کنیدشودمی    

 

جهت کمک به حامیان  است. اگر شما یک مسیر دو طرفه به خاطر داشته باشید که رابطه شما با گروه های مدنی

، حضور نداشته ، آنها ممکن است در مرتبه بعدی که به کمک آنها ضرورت داشته باشیدتان راه طوالنی ن یمایید

رت است از " وعده کم و اجرای زیاد". خوبی که باید با سازمان های مدنی دنبال شود عبا باشند. قاعده   

 

 : کار با سازمان های مدنی و حزب تان13کاربرگ 

 

تهیه کنید.  ،تان باشد سایر سازمانهای که باید حامی مبارزات فهرستی از همه گروه های مدنی و .3

آن شخص رابط در هر سازمان، شماره تیلیفون و سایر معلوماتی که در برقراری تماس با لیستی از 

 کنید. تهیه را  ،گروه مفید خواهد بود

 

تان ، تصمیم بگیرید که چگونه  با بررسی فهرست تماس با رای دهنده و سایر فعالیت های مبارزاتی .1

اینکه ائتالف  تان باشند. با توجه به می توانند بهترین کمک به مبارزات این سازمان ها و حزب تان

تان از شما در ازای مساعدت شان چه توقع  یهر یکی از شرکااست،  سازی یک راه دو سویه 

 خواهند داشت؟ 

 

 

 ( 1بودجه ریزی برای مبارزات انتخاباتی )پول 

هزینه ای خواهد داشت. شما باید برآورد کنید که هریکی از  ،انجام می دهید ما در مبارزات هرچیزی را که ش

یک بودجه کلی برای تمام مبارزات تعیین کنید.  وظایفی که توقع دارید انجام دهید چه مقدار هزینه خواهد داشت و

از آنچه که ای واقع بینانه بلکه باید فهرست  تان باشد (wish list)یآرزوها ی ازباید فهرستنشما  بودجه مبارزاتی

برای پی گیری  بودجه های مدون تنها ابزارهای است. ، باشدجهت تطبیق پالن مبارزاتی تان الزم خواهد بود

 از مصرف بدون فکر.  ا و ستاد انتخاباتی ازکاندید اعانه دهندگان، و بازداشتنن اهداف برای مصارف، تأمی

خطوط زمانی و تقویم به منظور تعیین اینکه به کدام مرحله و نقطه ای از مبارزات به پول نیاز خواهید داشت، به 

چه مقدار در چه زمان نیاز  پیش بینی اینکه  اهانه  یا حتا هفته وار، شما بهتنظیم بودجه تان م با. مراجعه کنیدخود 



اعانه  ، وماند خواهید، از مشکل قدیمی دشواری جریان پول به دور . بدین گونه، قادر خواهید بودخواهید داشت

 پول در چه زمان الزم است. مبلغ درک خواهند کرد که چه  دهندگان

 

د مدت، میان مدت و برنامه های بودجه ای بلن توقع خوب پیش نرود داشتندر صورتیکه جمع آوری پول مطابق 

مانند فعالیت  یاولویت هامصرف بر . شما می توانید بهتر برنامه ریزی کنید و پول را برای ید استمف کوتاه مدت 

  ید. ، ذخیره کنهای تماس با رای دهند

 

تماس با رای دهنده مصرف باید قسمت عمده ای از بودجه خود را در فعالیت های  در هرجا مبارزات انتخاباتی

% بودجه تان را 11، و تیلیفون ها باید کمتر از اداری، کارمندان اداریکند. هزینه های اداری بشمول ماشین های 

% 41مصرف کند. هزینه های تماس با رای دهنده بشمول تلویزون، مواد چاپی و کارکنان دروازه به دروازه باید 

% بودجه تان را تشکیل 31رف کنند. تحقیقات بشمول نظرسنجی باید کمتر از % از منابع مالی تان را مص91الی 

 بدهد. 

 

 : تهیه بودجه14کاربرگ 

جهت تعیین بودجه   فعالیت تماس با رای دهنده و سایر فعالیت های مبارزاتی خود را بررسی کرده و .3

 هزینه تخمینی برای هر ماده را تعیین کنید.  عمومی

 

چه وقت باید برای اینکه یک بودجه گردش پول ترتیب دهید، تعیین کنید که  تقویم را بررسی کنید و .1

 پرداخت کنید. همه این تاری  ها را به تقویم اصلی اضافه کنید. 

 

 ( 2جمع آوری اعانه  برای مبارزات )پول 

سایی اینکه شنا ی اعانه دهندگان بالقوه  و س سپروسه جمع آوری نظام مند نام هاعبارت است از  پولجمع آوری 

 بهترین شخصی که درخواست پول کندآنها می توانند بدهند و پولچرا اعانه دهنده بالقوه پول خواهد داد و چه مقدار

شود که  هجمع آوری اعانه داشته باشد تا فهمید همتای باید یک برنامه هر بودجه مبارزاتی. کیست ستاد انتخاباتیدر 

 ه زمان. د و چمقدار پول باید چمع آوری گردچه 

 

گیری می کنند، هدف گیری که رای دهندگان را هدف  ای باید تمویل کنندگان را به شیوه ستاد انتخاباتیو  اکاندید

به خاطر شما کمک کنند  مورد افرادیکه ممکن است به مبارزاتکه باید در  فاکتور مهمی وجود دارد دو کنند. 

در این انتخابات رای دهند ) و  اوانند فقط یک بار برای کاندیدشوند. نخست، برخالف رای دهندگان که می ت س رده 

می توانند کمک کنند. نکته  ی رایکسان اند(، اعانه دهندگان مبلغ های متفاوت ن دیگرازین رو با همه رای دهندگا

توانند ، اعانه دهندگان می زیست داشته باشند انتخاباتی دوم این است که در حالیکه رای دهندگان باید در بخش

دریافت آرای دریافتی کمک خیلی کمتری  در مقایسه باتقریبا در همه جا باشند. بنابراین، در حالیکه ممکن است 

 خواهید کرد، شما می توانید در جست و جوی این اعانه دهندگان در هرجا باشید. 

 

برای هرنوش کمک کننده شما ، دالیلی مختلف وجود دارد که چرا مردم باید کمک کنند. مانند استخدام رضاکاران

 بدست آوردن حمایت آنها صرف کنید. مقدار متفاوت زمان و تالش الزم براینیاز خواهید داشت که 

 

ک خواهند کرد . این افراد کمن شخصی و همکاران مسلکی نزدیک می شودخانواده، دوستاشامل گروه نخست  

 را شخصا می شناسند. چرا که آنها کاندیدا 

ممکن است افرادی باشند که  ا سود خواهند برد. آنانرادی اند که بصورت مستقیم از انتخاب کاندیدگروه دوم اف

دارند یا اشخاصی که بر این باورند که قدرت شخصی آنها با  ا، منفعت مالی در انتخاب کاندیدارابطه مالی با کاندید

 فزونی خواهد یافت.  اانتخاب این کاندید

 

ی اند که کاندیدا سازمان ا دارند. غالبا آنان اعضای دیدگاه ایدئولوژیکی مشترک  با کاندید گروه سوم افرادی اند که

 خود را وابسته  به  آنها  می داند.  ادر آن عضویت دارد یا سازمان های که کاندید

 



ند. این نشما موافق نیستند و می خواهند حریف تان را شکست خورده بیبیروه نهایی افرادی هستند که با رقیب گ

له یک وسیله برای بد نشان شما را به منزوافق نباشند ولی مبارزات شما م افراد ممکن است با نامزد انتخاباتی 

 تان را از رقیب تان در موضع گیری راجع به مسئله خا  می بینند و بنابر دالیل دیگری می خواهند دادن رقیب 

 پیروزی بازدارند.  رسیدن به

 

برای اینکه چرا مردم به مبارزات سیاسی کمک نمی کنند این است که هیچگاه از آنها خواسته  مهم ترین دلیل عمده

کمک نخواهند کرد یا نمی توانند کمک  بعض افراد که  "می دانند"احساس می کنند که  نشده است. غالبا کاندیداها

در  وپول  رفتن از درخواست کردند. غالبا این یک بهانه ای است برای طفره کنند و ازینرو از آنها نمی خواهن

 . نتیجه طفره رفتن از جمع آوری پول

 

 ا. آیا آن شخص در جلسه با کاندیدنده بالقوه، باید تعیین کنید که بهترین راه درخواست پول چیستبرای هر کمک کن

ماتی  کلی برای آنها پرداخت خواهد کرد؟ آیا آنها به جلسه ای اشتراک خواهند کرد؟ آیا باید معلو مبارزاتیا همکار 

 صورت گیرد؟  افرستاده شود و بدنبال آن تماس تیلیفونی یا مالقات با کاندید

 

باید بدانند که آنها برای پول  ا است. کاندیداهاکاندید تقاضای پول کند در بسا موارد، بهترین شخصی که باید

 ، مبارزاتی کنند "سرمایه گ اری"آنها  زات تا روی مباربلکه دارند از حامیان خود می خواهند  " نمی کنندگدایی"

انتخاب شدن کاندیدا برای او  سرمایه گ اری می کنند. اگر روی آن را شان آنها غالبا بسیاری از وقت و پول خود

 نداشته باشد؟ را ارزش  این دارد، چرا برای حامیان نیز ارزش

 

ستاد  ه می خواهد باید قبل از قبل با عضویالبته، دشوار ترین بخش جمع آوری اعانه خواستن است. شخصی ک

این شیوه، جمع کننده اعانه  به "تمرین "ن پیش آورد،  تمرین کند. بادبهانه ای را برای ندا گونه  که هر انتخاباتی

 . آمادگی بهتر می گیرد

 

 جمع آوری اعانه، باید مقررات ذیل را به خاطر بس ارید.    راجع بهفعالیت های تان حین 

 

در مورد مسایل و  را کمک کننده از یک مسئله یا حزب شما حمایت نکند، سعی کنید گفت و گو اگر .3

 ادامه دهید.  مشترک خود نگرانیهای

 

مقدار برای مقدار مشخصی بخواهید. بهتر است که مقدار باالتری را بخواهید و تملق بگویید، بجای اینکه  .1

 . درخواست کنید و اعانه کمتری دریافت کنید قلیلی

 

 

 " مهمترینجمع آوری"ب رسید که چگونه و چه زمان پول موجود خواهد بود تا کسی آنرا بردارد. این  .1

زیرا نمی خواهید که مردم از تعهدات شان دو ماه بعد اجتناب کنند. هرقدر زود تر پول را  ،بخش می باشد

 در دست بگیرید، به همان اندازه بهتر است. 

 

فراموش نکنید. این بهترین )کم هزینه ترین( راهی است برای اطمینان به  را هیچگاه اظهار س اسگ اری .7

 . باشد چه کمهر اینکه اعانه دهنده می داند که کمک آنها مورد تقدیر قرار می گیرد فرق نمی کند که 

 

 مورد می شود،شامل یک رهبر ملی یا شخصی نامدارغالبا که  مبارزاتی جلسات و پارتی ها  توسط بسیاری از 

، دلچسب به نظر برسد و ج به داشته باشد افراد به احتمال قوی کننده استفاده قرار می گیرد. اگر جلسه سرگرم

ری شده در جلسه برای تالش های جمع آو اگر پولکه اگر با دفتر مرکزی مشخص کنید کمک خواهند کرد. 

اختصا   مبارزه  یا کامال برایشما تقسیم خواهد شد مرکزی مصرف خواهد شد، بین تالش مرکزی و مبارزات 

 خواهید کرد.  شما از نزاش های کالن جلوگیری ،داده خواهد شد

 



 نباید اا به اعانه دهندگان بالقوه. شممعلومات در مورد کاندید نامه های جمع آوری پول شیوه خوبی است برای ارائه

را دور بیندازد. خیلی دشوارتر است که به درنامه درخواست پول کنید، زیرا خیلی راحت است که بگوید نه و نامه 

دور بیندازند، بنابراین در نامه بنویسید که کسی از ستاد انتخاباتی تیلیفون خواهد کرد یا او را شخصی نه بگویند و 

رای درخواست کند، و به نگرانیهای که  یشما می تواند مقدار معین ی خواهد داشت. به این شیوه مبارزاتمالقات

کند بنابراین بیش از آنچه کسی باید نامه را بعد از چند روزی  دنبال  ستاد انتخاباتیده دارد پاس  گوید. اعانه دهن

 نامه نفرستید.   ،تواند دنبال کندب

 

می فرستید،  اگر  اعانه دهندگان کم استثنا در اینجا این است که اگر نامه های زیاد در مورد جمع آوری اعانه به 

، شرمنده مورد اینکه شما چگونه بر کمک های از شهروندان تکیه می کنید، می نویسد مطبوعات گزارشی در

ما روی کمک های کم و داوطلبی  بیان دارد که " مبارزه . همچنین، بروشورها و پست باید همیشه در آخرنشوید

درکنار بزنید یا  زنگ 7164-311 ه این شمارهشهروندان مانند شما اعتماد دارد. اگر دوست دارید کمک کنید، ب

 دریافت خواهید کرد. اندکی در کوچه صلح درنگی بنمایید." صدها پاس  نخواهد بود بلکه کمک  دفترخود

 

 هیچگاه فرصت جمع آوری پول را از دست ندهید. 

 

 : ایجاد یک پالن جمع آوری اعانه15کاربرگ 

 

سلکی شان شروش کنید. آنها باید دوستان و همکاران نزدیک م، افهرست کردن اعضای خانواده کاندید از .3

کسانی را که مستقیما از انتخاب آنها نفع خواهند برد فهرست کنند. س س کاندیدا باید مقدار کمکی را که  

پولی در پهلوی نام  هرشخص در فهرست اول باید مبلغتوقع دارند دریافت کنند، در پهلوی هر نام بنویسد. 

 باشد.  داشتهشان 

 

در سازمان های که از مخاطبان مورد نظر شما نمایندگی  ادی را گرد آوری کنید که فهرست های از افر .1

ممکن است سازمان های همسایگی، اتحادیه ها، سازمان های  این سازمان ها. ، فعال هستندمی کنند

شما را شکست  رقیب میخواهندد. شما باید فهرست های از سازمان ها و افرادی که نتجاری و غیره باش

نیز در نظر بگیرید.  ،شما را به عنوان یک وسیله برای وقوش آن می پندارند بینند  و مبارزاتب خورد

شما  تر می تواند از این افراد درخواست کند به مبارزاتزیرا این فهرست تعیین می کند که چه کسی به

  کمک کنند و چه مقدار از هر شخص می توان توقع داشت. 

 

پول بدست ین کنید که چه باید انجام داده شود تا از تمویل کنندگان بالقوه همه این فهرست ها، تعیدر  .1

ی گروه خاصی را که قبال از بدست بیاورید، اعضا را با شماره های تماس  . باید فهرست هابیاورید

 و غیره شما حمایت می کند، شناسایی کنید.  مبارزات

 

بهترین راه . کنندگان مورد نظر چیستتمویل از  بهترین راه برای درخواست کمکتعیین کنید که تا  .7

، از عضوی سازمان، تماس تیلیفونی یا نامه از ستاد اممکن است تماس تیلیفونی شخصی از کاندید

 ، یا اشتراک در یک جلسه باشد. یانتخابات

 مبارزات مداوم

 

باید تا زمانیکه  ین وظایفاز ا ود دارد که باید در جریان مبارزات تکمیل شود. بعضیزیادی وج  وظایف

اگر نزدیک رای دهنده، یف، مانند همه اشکال اقناش . بسیاری از این وظامبارزات شروش می شود، معلق بماند

خیلی  رای دهنده و بسیاری از وظایف دیگر اقناش اگر مؤ رتر خواهد بود. ولیبه روز انتخابات انجام یابد، 

بعضی از وظایف، مانند تحلیل  .لی به راحتی صورت گیردی تواند خیم قبل از مبارزات واقعی آغاز گردد، 

 تکمیل گردد. ،شروش شود ، می تواند سالها قبل از آنکه مبارزاتانتخابات گ شته

 

مبارزات سیاسی را به عنوان یک روند مداوم و  ،بالقوه و احزاب سیاسی های، کاندیدامقامات انتخابی اگر

ند برد. مبارزات بعدی یک روز بعد از انتخابات گ شته شروش می خواه خیلی زیاد نفع ،مسلسل قلمداد کنند



زمانیکه سیکل انتخابات شروش می شود همه این کارها را دشوار د. محول کردن همه کارهای مبارزاتی به شو

 .انجام پ یرد، کاهش می دهدصورت احسن را که  هرکدام از این کارها به چانس ها  این تر می سازد و

 

توانستن و تان باید تکمیل کند و پیشنهادات در مورد  ای از وظایفی که مبارزات ستی جزئیدر ذیل فهر 

. شما می توانید چیزی در این فهرست نتوانستن شروش کار قبل از آغاز مبارزات واقعی، ارائه گردیده است

 اضافه کنید یا آن را با شرایط خا  خود وفق دهید.  

 

 

 

ستاد انتخاباتیوظیفه  ان باید شروع کردچه زم     

حزب و کاندیداهای بالقوه باید قانون جاری را در اوایل  تحقیق در مورد قوانین انتخابات

 . مبارزات بدانند و درجریان هرنوش تغییرات باشند

را که می خواهند  انتخاباتی احزاب سیاسی باید بخش های  هدف گیری بخش انتخاباتی

کزکنند قبل از تمرخوب تالش های شان را روی آنها 

ند و همزمان با پیشرفت انتخابات  این نانتخاب ک مبارزات

   . هدف گیری را ارزیابی کند

بالقوه باید پیشاپیش مبارزات به  احزاب سیاسی و کاندیداهای  انتخاباتی تحقیق در مورد بخش

جمع آوری معلومات در مورد حوزه های انتخاباتی مبادرت 

  . ورزند

بالقوه باید به اسرش وقت ممکن  هایاحزاب سیاسی و کاندیدا رای دهندگانتحقیق در مورد 

به جمع آوری اطالعات در مورد ترجیحات رای دهنده 

  .مبارزات نظارت کنند طولشروش کنند و تغییرات را در 

 پیشاپیشکه انتخابات گ شته پایان می یابد یا اینبه محض   تحقیق در مورد انتخابات گ شته

  .مبارزات

وضعیت فعلی سیاسی به محض روشن به ستاد انتخاباتی باید   تحقیق در مورد این انتخابات

و در سراسر مبارزات از آن  آن دسترسی داشته باشدشدن 

 . نظارت به عمل آورد

احزاب سیاسی بایدپیشاپیش مبارزات به انتخاب و جست و   اانتخاب کاندید

  .بالقوه به پردازند هایجوی کاندیدا

چه  نامزدیکه  ی محدود در قانون وجود داردفرصت غالبا   ابت نام کاندید 

  وقت می تواند به صورت رسمی راجستر شود. 

باید گروهی  آنها تصمیم به رقابت گرفت، اکاندید بعد از آنکه  تشکیل یک کمیته مبارزاتی

  از افراد را جهت عملی ساختن مبارزات انتخاب کنند.

ستاد تصمیم به رقابت گرفت،  اکه کاندیداینبه محض  هاندیداتحقیق در مورد کا

همه ابعاد کاندید راجع به انتخاباتی باید تحقیقات مفصلی را 

 شان انجام دهد.  ای 

 . که اپوزیسیون معلوم شوداینبه محض  مخالفتحقیق در مورد کاندیدای 

د که برای ستاد انتخاباتی باید به اسرش وقت ممکن تعیین کن تعیین یک هدف

پیروزی به چه تعداد رای ضرورت خواهد داشت و در 

 تعداد باشد.   این تغییرات در هرگونه جریان مبارزات مراقب



حزب سیاسی باید قبل از آنکه مبارزات شروش شود،  هدف گیری رای دهندگان

ستاد  .مشخص سازد که رای دهندگان پایه شان چه کسانی اند

ت تصمیم بگیرد که کدام رای انتخاباتی باید به اسرش وق

 طولمخاطبان مورد نظر شان هستند و در  از جملهدهندگان 

 مبارزات مراقب آن باشد. 

آن را  باشد که  ی اساسیاحزاب سیاسی باید دارای پیام مبارزاتیایجاد یک پیام 

آن نظارت به عمل آورد.  گ اریکند و از تأ یر ارائهپیوسته 

پیامی ممکن باید به زودترین وقت و ستاد انتخاباتی  اکاندید

 را ایجاد کند. 

ستاد انتخاباتی تحقیقات را تکمیل کرد و پیام  بعد از آنکه ایجاد یک پالن تماس با رای دهنده

تصمیم  رائه این پیامایجاد کرد، باید در مورد چگونگی ا

 . بگیرد

به ایجاد یک خط ممکن ت ستاد انتخاباتی باید به به اسرش وق مبارزات ایجاد خط زمانی برای

زمانی اساسی اقدام کند و همزمان با پیشرفت مبارزات به آن 

 اضافه کند.  

 باید به اسرش وقت ممکن تدوین گردد. برنامه مبارزاتی  پالن مبارزاتی تدوین

می داند که چه را میخواهد انجام  یستاد انتخابات بعد از آنکه  تعیین بودجه مبارزاتی

لحاظ از باید بودجه الزم دن به این اهداف برای رسیدهد، 

 تعیین کند.  نیروی انسانی را زمان، پول و 

باید به جمع  آنها تصمیم به رقابت گرفت، اکاندید بعد از آنکه  جمع آوری اعانه

احتمال قوی  پول بهد. جمع آوری نالزم به پرداز پول آوری

 مبارزات ادامه خواهد یافت.   طولدر 

 رسیدن مصرفبه باید پیوسته از چگونگی  یستاد انتخابات پولدش نظارت از گر

 .پول نظارت به عمل آورد

باید به محض ضرورت  کارمندانی را  استخدام کند.  اکاندید  مبارزاتاستخدام کارمندان برای 

  

 یک دفتر مرکزی  باید در صورت ضرورت یستاد انتخابات دفتر مرکزییک گشایش 

 باز کند.  

استراتای مطبوعاتی باید بخشی از پالن کلی تماس با رای   استراتای مطبوعاتی ایجاد

 به صورت مشخص  ممکن دهنده باشد و باید به اسرش وقت

 ایجاد شود.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .نوشته شود متن سخنرانی باید در صورت ضرورت سخنرانی متن نوشتن



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ات به ایجاد یک ائتالف با احزاب سیاسی باید قبل از انتخاب ایجاد یک ائتالف

. ستاد  انتخاباتی باید با سازمان سازمانهای مدنی ب ردازند

های مدنی تماس بگیرد و به زودترین وقت ممکن با آنها 

 شروش به کار کند. 

که  ی استغالبا در کنترل سازمان امضاها برنامه زمانی برای امضاهاکسب 

امه را باید برن ی. بازهم، ستاد انتخاباتاعالن حمایت می کند

 ، رامطلوب الزم است بداند و آنچه که جهت کسب تأییدات

  . انجام دهد

صورت می گیرد.ستاد  زمانی مطابق ضرورتبرنامه ریزی  اتقسیم اوقات برای کاندید ترتیب

 ه اسرش وقت ممکن    سیستمی را برای پاس بباید  یانتخابات

 . جاد کندبه دعوت ها و حفظ یک تقسیم اوقات  ای دادن

صورت خواهد گرفت. در  مطابق ضرورتاستخدام کارمندان  ااستخدام کارمند برای کاندید

باید در همه اوقات کسی را با خود  ابسیاری موارد، کاندید

 . داشته باشد

پالن مبارزاتی تدوین گردید، ستاد انتخاباتی باید  بعد از آنکه معامله با طرف های معامله

طرف های معامله به معامله اصد با برای رسیدن به مق

 ب ردازد. 

استخدام داوطلبان باید زود شروش شود و در سراسر مبارزات  استخدام داوطلبان

 پایگاه اطالعاتی یک  باید صورت گیرد. احزاب سیاسی باید

 حفظ کند.  ایجاد و داوطلبان و فعاالن گ شته در مورد

جاد گردید و شیوه تماس با رای دهنده تعیین پیام ای بعد از آنکه تهیه مواد مبارزاتی

 شد، ستاد انتخاباتی باید به تهیه مواد شروش کند. 

شیوه تماس با رای دهنده تعیین گردید، ستاد  بعد از آنکه تطبیق پالن تماس با رای دهنده

پالن این انتخاباتی باید همه تالش های خود را صرف تطبیق 

د با رای دهندگان تماس کند. همچنین قبل از مبارزات بای

 صورت بگیرد. 

پاس  به درخواست های رای دهنده باید هم برای حزب و هم  پاس  به درخواست های رای دهنده

 مداوم باشد.  یک امر برای ستاد انتخاباتی



 جمع بندی

 

و س س  مطالعه کنیدرهنمود را  این همه  وافری را فراهم می سازد. حتا اگر شما نخست حاضر اطالعات رهنمود 

ی تدوین یک پالن مبارزاتی وقت دهید،  باز هم نکات مهم عین زمان برایمرحله به مرحله روی آن کار کنید، در

نیست که همه آنچه  حتا اگر شما از تجربه سیاسی گ شته برخوردار باشید، ممکن از دست خواهید داد. را احتماال 

ی شرفت مبارزات و بروز سؤاالت، باید به این  همزمان با د پیوست پیش بینی کنید. را در مبارزات به وقوش خواه

 رهنمود مراجعه کنید همانطوریکه باید به پالن مبارزاتی خویش مراجعه کنید. 

 

 ا عبارت اند از:فرضیه ها مهم ترین

 

 یم کنید. تقسسهل االجرا باید به مبارزات به صورت یک کل بنگرید و س س آن را به بخش های  .3

 

پالن یک  قالب پیروزی ایجاد کنید و آن استراتای را در رسیدن به برای ای باید استراتای واقع بینانه .1

  تدوین کنید.مبارزاتی واقع بینانه 

 

شما باید در جریان انجام کار سخت تماس با رای دهندگان و متقاعد کردن آنها،  آن پالن سرانجام،  .1

 مبارزاتی را تعقیب کنید.

 

دنبال ترخواهد ساخت.  خیلی مؤ ریروی از این مراحل مبارزات شما را در استفاده از منابع وقت، پول و افراد پ

این مراحل مبارزات شما را در متقاعد ساختن رای دهندگان به رای دادن به شما خیلی مؤ ر تر خواهد  کردن

 . هد دادقرار خواپیروی گام ها شما را در راهی بسوی ساخت. پیروی از این 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ضمیمه الف: واژه نامه اصطالحات مبارزاتی

ای که از سوی رای دهنده ای که یا بخاطر معلولیت ویا بخاطر اینکه در دروز  رای ورقه  -برگه رای غیابی

غالبا این  می شود.انتخابات از حوزه انتخاباتی دور خواهد بود، نمی تواند به پای صندوق های رای برود، استفاده 

انتخاباتی برگردانند. به برگه  به هیئتقبل از روز انتخابات آن را برگه رای به رای دهنده پست می شود و آنها باید 

 رای مراجعه کنید. 

 

پیامش به رسانه های جمعی پول  پخشدر ایزای  یشکل از تماس با رای دهنده که در آن ستاد انتخاباتیک  -تبلیغات

 کند. به پیام، رسانه های جمعی و رسانه های پرداختی مراجعه کنید.  پرداخت می

 

بخش انتخاباتی که غالبا بخش های فرعی را در خود جای داده است و یا  یک بخش انتخاباتی -انتخاباتی کالنبخش 

 ردازد ولی به رقابت ب "کالن انتخاباتی بخش"هستند. یک شهردار ممکن است در  ا از آنجابیش از یک کاندید که 

 مراجعه کنید.  وکالتیاعضای شورای شهر در بخش ها. به چند 

راضی  -تشریح می کند که رای دهندگان حین رفتن به انتخابات چگونه احساس می کنند طرز رفتار -طرز رفتار

 .هستند یا ناراحت، احساس آسودگی دارند یا وضع بد دارند و غیره

جهت انداختن رای شان به کار می برند، و به این ترتیب انتخاب های  مدرک رسمی که رای دهندگان -برگه رای

 شان را آشکار می سازند. 

برگه رای ظاهر می شود. اگر  روی این جایی است که اسم نامزد انتخاباتی -اسم کاندیدا در ورقه رایمحل 

ی دهندگان غالبا همه فهرست ، راباشد در برگه رای درج باشند یا برگه رای به نحوی طوالنی یزیاد هایکاندیدا

 در جای باالتر، چانس بهتر فراهم می کند. قراردادن نام کاندیدا نخواهند خواند، بنابراین  به سمت پایین را

این نظرسنجی سیاسی که جهت تعیین اطالعات ممکن در مورد رای دهندگان انجام می شود،  -نظرسنجی آغازین

صورت می گیرد. به  ل از آنکه فعالیت سیاسی زیاد شروش شود،در اوایل مبارزات قبمعموال نظر سنجی 

 نظرسنجی سیاسی و پیگردی نظرسنجی مراجعه کنید. 

 ااز کاندید نفر مثال از ده رای دهنده شش -وجود دارد لدر مناطقی که حمایت چشمگیر برای کاندید -کشش ناپیدا

 ، قطعبرای مبارزات سودمند خواهد بودی بروند، اگر بیشترین رای دهنده به پای صندوق های را -حمایت می کند

می شود، در تشویق به رای دادن  یا خیر. اگر هرشخص در منطقه  نظر از اینکه حامیان شناسایی شده اند

به پای صندوق های رای قلمداد می شود. به   به سوی صندوق های رای "کشش ناپیدا"یک این امر آنصورت 

 مراجعه کنید.  کششکشاندن و 

معموال هیئتی غیرحزبی یا چندحزبی که به منظور نظارت از انتخابات و حصول اطمینان به اینکه  -هیئت انتخابات

 انتخابات به صورت عادالنه برگزار می شود، تشکیل می گردد. 

اصطالحی است که به منظور تشریح فرد، محل و موقف که سبب کند شدن یا توقف جریان  - (bottleneckمانع )

 . ، به کار می رودعات یا سایر فعالیت ها می شوداطال

مصرف  مبارزات اطالق می شود که توقع دارید آن را در جهات مختلف ی از پولبودجه معموال به مقدار -بودجه

به این  وظیفه چقدر طول خواهد یافت.است و هر  اد افراد الزمچه تعدبرای انجام هر وظیفه کنید. شما باید بدانید که 

 ریزی خواهید کرد. نیروی انسانی خود را نیز برنامه شما منابع وقت و  شیوه،

ست در وقت تعیین شده برگزار نمی شود، غالبا جهت پرکردن پ معموال که یانتخابات -انتخابات میان دوره ای

دوره ای  میان رای دهنده در انتخابات ویاه  و یاقلیلی تعداد غالب اوقات . برگزار می شود ، در دفتر بالتصدی

 . به انتخابات ویاه مراجعه کنید. شرکت می کنند

جهت برنامه ریزی فعالیت ها و تماس با رای دهنده در مبارزات به کار برده می شود.  ی کهتقویم -تقویم مبارزاتی

باشد )" اگر در  ،در مبارزات صورت می گیردآنچه که در مورد  یک تقویم اصلی با آخرین خبر بایداین تقویم 

 ( روی دیوار آویزان است.مومی)و ازینروه نامکملقویم نباشد، واقع نمی شود"(. غالبا یک نسخه کالن و عت

ی در ستاد انتخابات اگروه تصمیم گیرنده متشکل از مشاوران کلیدی کاندید این کمیته،غالبا  -کمیته مبارزات انتخاباتی

 مراجعه کنید. است. به تیم مبارزات انتخاباتی

 

اقناش آنها به رای و  ارای دهندگان بالقوه در مورد کاندیدبرای آگاهی مواد تبلیغاتی چاپی که  -تبلیغاتی برگه های

 مورد استفاده قرار می گیرد. دادن به کاندیدا،

 



ولیت نظارت از پیشرفت استراتایک و اداره روزانه مبارزات را به وشخصی که مس -یانتخاباتمدیر مبارزات 

 باشد.  یانتخابات ا نمی تواند مدیر مبارزاتعهده دارد. کاندید

برای بدست آوردن اعتماد رای دهندگان هیچ حیله یا تکنیک های خیالی وجود  -انتخاباتی شیوه های مبارزات 

 وجود دارد.  ،ندارد. تنها سخت کوشی و شیوه های که در این رهنمود عنوان گردیده است

 می مهم، هدف گیری، پیام و استراتای مبارزات انتخاباتیامل تحقیقات که ش یسند مدون -انتخاباتی پالن مبارزات

ه به توضیح گام به گام در مورد اینکه مبارزات چه گونیک . این پالن باید در ابتدای مبارزات تهیه شود و باشد

 . سوی روز انتخابات پیش خواهد رفت، ارائه کند

شته برخوردار بوده و در گ  مبارزات ه فعالیت در بسیاری ازتجرباز  که یافراد -یانتخابات کارشناسان مبارزات

متقاعد ساختن رای دهندگان و  برابر پرداخت پول در مبارزات کار می کنند. این افراد سخت کوشی الزم برای

 وجود ندارد. یمیان بر راه های انتخاب شدن را می فهمند. هیچ نیرنگ یا

این یکی از  در جود در سیاست عبارت اند از وقت، پول و افراد. هرچیز تنها منابع مو -یانتخابات منابع مبارزات

. مهم است که هر مبارزه، فرق نمی کند که چقدر کالن یا کوچک است، از این منابع می تواند قرار گیرد بخش ها

 کند. کارآ ترین شیوه ممکن استفاده  به

می  ی در ستاد انتخابات اه متشکل از مشاوران کلیدی کاندیدغالبا این تیم  گروه تصمیم گیرند -یانتخابات تیم مبارزات

به عالوه کارمندان  یانتخابات مبارزات ممکن است عین کمیته یانتخابات مبارزاتباشد. در برخی موارد، تیم 

 مراجعه کنید. یانتخابات مبارزاتباشد. به کمیته  یانتخابات مبارزات

عبارت  امقام انتخابی خا  به رقابت می پردازد. نقش کاندید به رسیدنشخصی است که برای کاندیدا  -اکاندید

و متقاعد ساختن آنها به حمایت از  یانتخابات مبارزاتبالقوه  ت با رای دهندگان و تمویل کنندگاناست از مالقا

مبارزات را   استراتایک و اداره روزانه دربباشد، مسوولیت پیش یانتخاباتمبارزات نمی تواند مدیر  ا. کاندیداکاندید

 به عهده بگیرد.

ی ستاد انتخاباتتحقیقات در مورد کاندیدا عبارت است از همه اطالعات، خوب و بد، که  -اتحقیقات در مورد کاندید

بخشی از تحقیقات کلی است که باید در ری می کند. تحقیق در مورد کاندیدا جمع آوشما در مورد کاندیدای شما 

 به تحقیقات مراجعه کنید.آغاز مبارزات انجام پ یرد. 

رفتن دروازه به دروازه، خانه به خانه، آپارتمان به آپارتمان،  عبارت است از -(Canvassبرای جلب آرا)فعالیت 

پیام مبارزاتی، متقاعد ساختن رای دهندگان و شناسایی حامیان. به دروازه به  ارائه  رای دهنده به رای دهنده،

 دروازه مراجعه کنید. 

، حایز اهمیت باشد و معتبر، متقاعدکننده و برای رای دهندگانصادق یک پیام مبارزاتی باید کوتاه،  -پیام مشخصات

 و بار بار تکرار شود. هدف گیری داشته باشد  ، در دل رسوخ کند، بین کاندیدا و اپوزیسیون نشان دهدتقابل 

یا نشست های کوچک در خانه های سری "جلسات قهوه" عبارت است از  -(Coffee program)قهوهبرنامه  

از لحاظ زمان و کار فشرده است و به شخص تمام وقتی نیاز دارد مختلف حامیان در جریان مبارزات. این جلسات 

 محافل قهوه مراجعه کنید. که آنها را تنظیم کند. به 

برگزار  طلب یا حامیدر خانه یک داو می باشند که  نشست های محافل قهوه عبارت از  -(Coffees)قهوه محافل

ا می باشد تماس رو در رو با کاندید محافل قهوه. فاده این ا مالقات کنندکاندید با می توانند آنهادوستان  می شوند و 

نیز  قلیلتمویل کنندگان پول از است. جلسات قهوه برای جمع آوری  قاعد کننده ترین شکل تماس با رای دهندهمتکه 

 ه برنامه قهوه مراجعه کنید. ب می تواند استفاده شود. 

منافع مشابه با گروه جمعیتی دیگری است. برای مثال، معلمان دارای  گروه  جمعیتی که مشابه یا -متوازی گروه 

ممکن است در بهبود آموزش و پرورش با مادران منفعت مشترک داشته باشند. معلمان و مادران گروه های 

  متوازی خواهند بود. 

 برای ارائه یک پیام و حزب همیشه برای انتخابات بعدی کار می کنند و اکه کاندید فرضیه ای -مبارزات دایمی

 منتظر زمان انتخابات نمی مانند. 

 . ی کندنمایندگی ماز آن خا   منتخب یا سازمان  رهبربخشی از جمعیت که  -نتخاباتیحوزه ا

زمانیکه با هم مقایسه می شوند. مهم است  بین کاندیداها نشان دادن تفاوت استفاده از پیام مبارزاتی به منظور -قابلت

 به رای دهندگان داده شود. به اعتبار و پیام مراجعه کنید. انتخاب واضح که 

 می شود. ول های که به یک مبارزه سیاسی اعطا می شود یا به نحوی بدون شرایط داده پ -کمک ها

 



از مردم. به  یانتخاباتی جهت گردهم آوری گروه وسیع هرگونه تالش از سوی ستاد -ایجاد شده برنامه های

ممکن  هستند، ولی گردهماییکه از سوی ستاد انتخاباتی گردهم آورده می شوند قبال حامیان  یصورت عموم افراد

یجاد شده به منظور ا ایر رای دهندگان نیز تأ یر بگ ارد. محافلاست پوشش مطبوعاتی داشته باشد و در نتیجه بر س

از قبل تعیین شده مراجعه  برنامه هایو تحریک و نیروبخشی حامیان نیز استفاده شده می تواند. به  وری پولجمع آ

 کنید. 

می  ییا حزب دارند. با ایجاد تقابل، ستاد انتخاباته رای دهندگان نسبت به یک کاندیدا ک ای دید مثبت یا منفی -اعتبار

. به تقابل و استفاده  کند پیامش پایین آوردن اعتبار رقیبان یا هردو از  رای باال بردن اعتبار کاندیدای خود،تواند ب

 پیام مراجعه کنید. 

مقایسه یا ارجاش پاس  های گوناگون به سؤاالت در یک نظرسنجی سیاسی  -( Cross Tabsجدول بندی متقاطع )

اسی است که از جدول بندی با پاس  ها به سؤاالت دیگر یا اطالعات جمعیتی. اطالعات واقعی یک نظرسنجی سی

 متقاطع بدست می آید. به نظر سنجی سیاسی مراجعه کنید. 

 گروه های کوچکی در تفکیک جمعیتی که عضو حداقل دو دسته جمعیتی دیگر می باشند.  -ی متقاطعدسته ها 

شینه سطح تحصیل، شغل، پیدهنده بر اساس سن، جنسیت، درآمد،  رای دسته بندی جمعیت -هدف گیری جمعیتی

رای دهنده. چنین انگاشته می شود که  کتر و قابل شناسایی دیگر همه جمعیتکوچیا دسته بندی قومی، م هب  و

 رای خواهند داد.  ی خا  قرار می گیرند به شیوه یکسانکه در گروه جمعیت یرای دهندگان

یا  اکه از طریق آن کاندید، سانهاستفاده از برخی از اشکال ر غیر از ای، هرگونه شیوه -تماس مستقیم با رای دهند

  ستاد انتخاباتی پیام را به رای دهنده بالقوه شخصا می رساند. 

 درخواست کمک به یک سازمان، حزب سیاسی یا یک کاندیدا از طریق -جمع آوری اعانه از طریق پست مستقیم

 ارسال پیامی پستی به رای دهندگان. 

برنده از آن د شد و به دنبال انتخابات، در آن انتخابات برگزار خواه منطقه جغرافیایی معین که -انتخاباتی بخش

 نمایندگی خواهد کرد. 

انتخاباتی عبارت است از همه اطالعاتی  که ستاد انتخاباتی تحقیق در مورد بخش  -انتخاباتی تحقیق در مورد بخش

تشکیل می دهد که بایست در ابتدای بخشی از تحقیقات کلی را تحقیق بخش گردآوری می کند. این آن شما در مورد 

  مبارزات انجام پ یرد. به تحقیقات مراجعه کنید.

ک خانه یا آپارتمان ن از یرضاکارایا  ااین گونه ای از تماس با رای دهنده است که در آن کاندید -دروازه به دروازه

 ا انجام شود، کار توسط کاندیداین  ای دهندگان صحبت می کنند. در صورتیکهمستیقما با ر به دیگری می روند و

 یکی از متقاعد کننده ترین شیوه های کسب رای می باشد، هرچند از لحاظ زمان و کار فشرده است. 

 پست های می شود. غالباقرارداده برگه رای  سمت پایینکم اهمیت در  پست هایغالبا  -ورقه رای رو به پایین

افت رای  رای دهنده  آرای کمتری دریافت می کنند. به ه و  خستگیافت رای دهند برگه رای رو به پایین به خاطر

 دهنده و خستگی رای دهنده مراجعه کنید. 

می گویند، که در مقابل  مجانی" رسانه های"پوشش مبارزات در مطبوعات. این را  رگونهه -مجانیرسانه های 

دار چشمگیر از وقت و انرژی خود را صرف رسانه های پرداختی قرار دارد، زیرا ستاد انتخاباتی غالبا باید مق

 دریافت پوششش خوب کند. 

هیئت غیرحزبی است که جهت نظارت از انتخابات و اطمینان به اینکه انتخابات به یک معموال  -کمیسیون انتخابات

 صورت عادالنه برگزار می شود تشکیل می شود. به هیئت انتخابات مراجعه کنید. 

 را آرای شان ،رهبران شان برای برگزیدنی دهندگان به پای صندوق های می روند و روزی که را -روزانتخابات

 می اندازند.             

. چنین زم برای پیروزی در انتخابات اطالق می گرددهدف انتخابات معموال به تعداد آرای ال -هدف انتخابات 

مقام خا  است. همیشه قضیه چنین نیست. انگاشته می شود که هدف کلی مبارزات انتخاباتی دست یابی به یک 

نامزدها برای اشاعه نظریه ای خا  یا افشای سابقه رقیب در مورد یک مسئله خا   نامزد مقامی می بعضی از 

 . شود

 هرنوش قوانین و مقررات کمیسیون انتخابات که به نحوی روی انتخابات تأ یر خواهد گ اشت.      -قواعد انتخابات

این اصطالح غالبا به نظریات پیچیده یا "فوت و فن ها" برای متقاعد ساختن رای  -نتخاباتتکنولوژی های ا

وجود ندارد و شیوه های مبارزاتی که در این  یدهندگان به رای دادن به داوطلب اشاره دارد. هیچ فوت و فن

ه شیوه های مبارزاتی مراجعه پیچیده نیستند. تنها به سخت کوشی روزانه نیاز دارند. ب ،رهنمود عنوان گردیده است

 کنید. 



عبارت است از بخشی از جمعیت که می تواند در این انتخابات رای دهند. به رای دهندگان  -هیئت انتخاب کنندگان 

 مراجعه کنید. 

 زبان گفتاری که از ییو رادیو یتلویزون نهادهایرسانه های الکترونیکی عبارت اند از  -رسانه های الکترونیکی

و/ یا تصاویر استفاده می کنند. به  رخالف رسانه های چاپی که اززبان نوشتاریتصویری استفاده می کنند، بو/یا 

 رسانه های چاپی و رسانه های گروهی مراجعه کنید.  

یا سازمان  صاحب نظرانعبارت است از حمیات اعالم شده یا کتبی برای داوطلب از سوی ها امضاء  -هاامضاء

صاحب سازمان های خود یا سایر رای دهندگان نفوذ می کنند تا برای نامزد رای دهند. به های که بر اعضای 

 مراجعه کنید.  نظران

رای دهنده قوی کسی است که به گروه خاصی قومی، م هبی یا زبانی تعلق می گیرد. اینها  -رای دهنده قومی

 قرار می گیرند. جمعیتعموما دسته های اند که در تفکیک جمعیتی 

عبارت است از مقام انتخابی که بر اداره حکومت نظارت دارد، مانند شهردار، والی یا رئیس  -قام اجراییم 

 جمهور. به مقام تقنینی مراجعه کنید. 

به پای صندوق های رای رفته در این  به باور شماکه  یتعداد رای دهندگان -شرکت کنندگان متوقعه در انتخابات

 بت خا  رای خواهند داد. انتخابات خا  و در این رقا

مان دهی تماس نامزد و الیت سووخاباتی که مسانت امبارزاتکارمندان جمع شخصی است در  -رئیس ساحوی

 داوطلبان با رای دهندگان را به عهده دارد. 

نامزدی شان را برای مقام خا   بت  آخرین روز و زمان که نامزدها می توانند -برای  بت نامزدیضرب العجل 

 . دکنن

و یک شناختی که در آن گروه کوچکی از افراد گردهم آورده می شود  همعاشیوه ای از تحقیق ج -فوکس گروپ ها

سؤاالت از آن پرسیده می شود. نکته مهم این است که اطالعات با کیفیت در مورد طرز نگرش عمومی سلسله 

 شود. به نظرسنجی سیاسی مراجعه کنید.  دریافت شود و واکنش ها نسبت به پیام ها و اطالعات گوناگون بررسی

موافقت می کنند با رضاکاران  ی تماس با رای دهنده در جاییکهاعبارت است از شیوه  -برنامه دوستان دوستان

 کنند.  تشویق به رای دادن به نامزد را دوستان شان یا از طریق پست یا از طریق تیلیفون تماس گرفته و آنها

اعانه  آوریکه با هدف جمع آوری پول برای مبارزات انتخاباتی برگزار می شود. جمع  محفلی -جمع آوری اعانه

 نیز اطالق می شود.  ،جمع می کند پول برای مبارزات انتخاباتی یک نحویبه کسی که به 

ی که جهت جمع آوری پول برای مبارزات به کار گرفته می عبارت است از هرگونه شیوه  -جمع آوری اعانه

 شود. 

دسته بندی جمعیت رای دهنده بر اساس محل سکونت شان و تعیین الگوه ها در میان جمعیت  -ف گیری جمعیتیهد

که در منطقه خاصی زندگی می کنند  و در  یرای دهنده بر اساس جغرافیا. چنین انگاشته می شود که رای دهندگان

شیوه رای  انبه هم ،م تغییر زیاد در وضعیت شانکدا ی رای داند احتماال در آینده نیز، به استثنایگ شته به شیوه ا

 خواهند داد. 

 داد انتقال دهند.  ،که رای خواهند یهمه مبارزات باید پیام متقاعد کننده ای را به مردم -زرینقاعده 

یادآوری رای دهندگان به  رفتن به پای صندوق های که برای  اصطالحی است -رای کشیدن های به پای صندوق

قبل از روز انتخابات تالش های خود  درست دادن به نامزد شما، استعمال می شود. غالبا ستاد انتخاباتیرای و رای 

. به ،  گسترش خواهد داداطمینان به اینکه حامیان شما به پای صندوق های رفته و رای می دهند حصول را جهت

 ش ناپیدا مراجعه کنید. کشش و کش

آن  بهانتخاباتی برای مقام خاصی که رای دهندگان  بارزهم -(High profile race) رقابت مورد توجه عمومی

بشنوند. رقابت های مورد توجه عمومی غالبا بیشترین آرا را دریافت می  در باره آن عالقه مند هستند و می خواهند

 مراجعه کنید.  (Low Profile Raceمورد توجه کمتر)کنند. به رقابت 

سؤالی است در یک نظر سنجی سیاسی که می پرسد، "اگر  -(Horserace Question)سؤال مسابقه اسب 

ی ." این گونه اطالعات فایده کمYرای می دادید یا نامزد   Xانتخابات امروز برگزار می شد، آیا شما به نامزد 

ست در ارائه نمی کند. تنها سؤال مسابقه اسب دوانی که مهم ا گیری مبارزات دارد زیرا دلیلی برای تصمیم برای

 پای صندوق های رای در روز انتخابات می باشد. به نظرسنجی سیاسی مراجعه کنید. 

 ر مورد مبارزات انتخاباتی کاندیداهاد با تجربه خیلی اندکافراد زیادی هستند که  -(Image Maker)تصویر ساز

 می توانند برای ود دارد که آنهاحیله های معین وج از یا بعضی ا می دارند که انتخابات پیچیده استرا به این فکر و

فریب رای دهندگان به کار برند. آنها غالبا بجای تالش برای تماس با رای دهندگان و متقاعد ساختن آنها با یک پیام 



د. نامزدان تنبلی که به دنبال نلباس پوشیدن نامزد صحبت می کن ه تحلیل روانی رای دهندگان یا سبکدر بار واضح

عاشق صحبت شان هستند و وقت و پول هنگفتی را صرف این کار می کنند.  ر دایم هستند غالباراه حل سریع و غی

 به کارشناسان مبارزات انتخاباتی مراجعه کنید. 

 . نامزد مقام انتخابی ای می شود که قبال در تصاحب داردکه دوباره کاندیدای  -متصدی

دهنده  با استفاده از کام یوترها و شبکه های ارتباطی. هرگونه شیوه ی تماس با رای  -از طریق انترنیت مبارزه

می تواند طریقه  ترنیتی می شود. در حالیکه این روشدر سایت ان ه شامل ایجاد صفحات تبلیغاتیمعموال این شیو

یک  ولی باشد،  ،مقرون به صرفه در امر رساندن اطالعات به کسانی که به نامزد و مبارزات عالقه مند هستند

اطالعات به سوی رای دهندگان نمی رود بلکه رای دهندگان باید به ؤ ر تماس با رای دهنده نیست زیرا شیوه م

 اطالعات  بروند.  سوی

یک راه حل یا راه حل جزئی به یک مشکل. بحران اقتصادی یک مشکل است، نه یک مسئله. اینکه جهت  -مسایل

ممکن  یا پرداخت حقوق بازنشستگی ایده خوب است یا خیروتشویق سرمایه گ اری مالیات تقلیل پیدا کند یا خیر 

 است مسایل باشند. 

تشریح مشاوران کلیدی  اصطالحی است که برای -(Kitchen Cabinet)مشاورین خصوصی/مشاورین پشت پرده

 در تشکیالت غیر رسمی به کار برده می شود تا جلب توجه نکند.  یک نامزد

که می تواند در یا روی چمن ها یا الن با اسم نامزد و مقام مورد رقابت ک عالیم -(Lawn Signs)عالیم چمنی 

به جاده ها گ اشته شود. عالیم روی چمن برای افزایش شناخت نام نامزد و یادآوری مردم به دیگر نزدیک جاهای 

 مراجعه کنید.رای دادن مفید است. به مشهود بودن 

 د. در نمایندگان شان ببینن دارندصفات ویاه ای که مردم دوست  -خصوصیات رهبریت 

یا نهاد دیگری که با امر قانونگ اری  در یک شورا، کنگره انتخابیعبارت از مقامی است  مقام تقنینی -مقام تقنینی

 سروکار دارد. به مقام اجرایی مراجعه کنید. 

در آن داوطلبان دروازه تماس با رای دهنده که  ی عبارت است از شیوه -(Literature Dropپخش برگه تبلیغاتی)

 مبارزات می انتخاباتی برگه تبلیغاتی راجع به  به دروازه رفته در هر خانه یا آپارتمان رای دهندگان در بخش

شیوه تماس با رای دهنده  و با رای دهندگان صحبت نمی کنند، این اندازند. از آنجاییکه آنها دق الباب نمی کنند

ی سریعتر انجام داده شود. به  برگه تبلیغاتی ولی می تواند خیل متقاعد کننده است کمترت به دروزاه به دروازه  نسب

 دروزاه به دروزاه نگاه کنید.  و

رای دهنده که در آن داوطلبان برگه عبارت است از شیوه تماس با  -(Literature Handoutتوزیع برگه تبلیغاتی)

ی که به شکل گروه های کالن، مانند ا دهندگان بالقوه را در مورد مبارزات انتخاباتی به رای های تبلیغاتی

 یا دکانداران در بازار، توزیع می کنند. قطار  در حال انتظار کارگران در یک کارخانه، عابران

مبارزات انتخاباتی برای مقام خاصی که رای دهندگان به آن عالقه مند نیستند و احتماال  -رقابت مورد توجه کمتر 

 ی گیرند. به رقابت مورد توجه عمومی و برگه رای رو به پایین مراجعه کنید. نادیده مآن را 

به رای دهندگان از طریق پست  با رای دهنده که در آن برگه تبلیغاتی  تماسای شیوه  عبارت است از  -پست

 برگه تبلیغاتیدر اختیار دارید، هدف این  فرستاده می شود. بسته به نوش فایل رای دهنده یا فهرست پستی که شما

 و فایل رای دهنده مراجعه کنید.  ی باشد. به برگه تبلیغاتی می تواند رای دهندگان بر اساس جغرافیا یا آمار جمعیت

عبارت است از پنجاه فیصد آرای انداخته شده به عالوه یک رای. اکثریت مخالف اکثریت   -اکثریت

 شده است. به اکثریت نسبی مراجعه کنید.  ساده آرا یا بیشترین آرای انداخته (plurality)نسبی

پیروزی نامزد در  تضمین تعداد آرای که جهت  -(Margin of Victory)پیروزی آرای الزم برای تفاوت

 انتخابات ضرورت است. به هدف گیری مراجعه کنید. 

 مطبوعات مستقلی که دارای مخاطبان گسترده می باشد.  -رسانه های گروهی

تحت پوشش رسانه های جمعی یک منطقه خا  قرار دارد. غالبا یک منطقه جغرافیایی که  -ها بازار رسانه

 دارد و ایستگاه تلویزون تنها در یک منطقه خا  پوشش دارد.  تیراژ در درون یک شهر و توابع آن روزنامه ا

دگان برای رای ای دهنبرای ر جهت فراهم ساختن دالیل متقاعد کننده از اطالعات محدود و صادقی که  متنی  -پیام

 . ارائه می شود ستاد انتخاباتی  صورت پیوسته از سوی نامزد و بهدادن به این نامزد، 

د که چه در باره ما توسط ما، در باره ما توسط ی بررسی می کنتمرینی است که در آن ستاد انتخابات -جعبه پیام

کامل  خواهد شد. این تمرین باید یک تصویرانتخابات گفته آنها، در باره آنها توسط آنها و در باره آنها توسط ما در 

ستاد قابل روشن میان کاندیدا و رقیبان برای از همه چیزهای که در جریان مبارزات گفته خواهد شد باشد و باید ت

 انتخاباتی فراهم سازد. 



 

فراد. مهم است که سیاسی است، دو تای دیگر عبارت است از وقت و انبع در هر مبارزه یکی از سه م -پول

و برای آن برنامه ریزی شود. به منابع  خواهد داشتچه مقدار پول هزینه ت در مبارزه تشخیص داده شود هر فعالی

 مراجعه کنید.   و بودجهمبارزه انتخاباتی 

 ، دست میمورد رقابت در این مبارزهکه در آن بیش از یک نامزد به مقام های  ای بخش انتخاباتی -چند وکالتی

 یابند. 

 ."رود یخطا برود، خطا م تواند یکه م زیهر چ"  -قوانین مورفی

و  لبا رای دهندگان در باره نامزدها شناخت اندکی دارنداسم نامزد توسط رای دهندگان. غا شناخت  -شناخت اسم

ی کننده پیام ند که می شناسند. مهم است که کاندیداها کاری کنند که نام شان تداعازینرو برای اسمی رای می ده

 . را تنها نام روی برگه رای ظاهر خواهد شدیشان برای رای دهندگان باشد ز

ارتباط یا به هیچ یکی از احزاب سیاسی خا   زی به همه احزاب سیاسی ارتباط می گیردزمانیکه چی -غیرحزبی

و حزب آنها بر روی  احزاب خا  وابسته نباشند هنمی گیرد. انتخابات غیرحزبی انتخاباتی است که نامزدان ب

دارد یا با احزاب سیاسی ا هیچ حزب سیاسی ارتباط نسازمان غیر حزبی سازمانی است که ببرگه رای درج نباشد. 

 ارتباط دارد  و از ارتباط با یک حزب خا  اجتناب می کند.  مختلف و متعدد

ر دیگران نفوذ کنند. این افراد که می توانند ب هستند عبارت از افرادی در اجتماش صاحب نظران -صاحب نظران

. باشند ، رهبران سیاسی دیگر، اعضای رسانه ها، یا افراد مشهور و محترمنند رهبران سازمان های مدنیمی توا

 مهم است که امضای این افراد را در ابتدای مبارزات بدست آورید. به امضا ها مراجعه کنید. 

که نامزد شما  مقامی رقابت می کنند و در برگه رای ای قرار دارنداینها نامزدهای یگری هستند که برای  -بانرقی

 است. 

عبارت است از همه اطالعات، خوب و بد،  که ستاد انتخاباتی  تحقیقات در مورد رقیبان -تحقیقات در مورد رقیبان

در ابتدای  شما در مورد همه رقیبان توانا جمع آوری می کند. این تحقیق بخشی از تحقیقات کلی است که باید

 مبارزات انجام پ یرد. به تحقیقات مراجعه کنید. 

در رسانه های جمعی، مانند تلویزون،  هانشر آن تبلیغات های که ستاد انتخابات در برابر -رسانه های پرداختی

 پرداخت می کند. پول رادیو ویا روزنامه ها 

 ها و ارائه دلیل برای رای دادن به آنها نامزدکه جهت توصیف  قطعه ای معیاری  تبلیغات انتخاباتی -کارت دستی

 یو پیام مبارزات ی را احتوا کند. به برگه تبلیغاتیاز پیام مبارزات . این کارت باید خالصه واضحیاستفاده می شود

 مراجعه کنید. 

بی حزب سیاسی. زمانیکه یک انتخابات حزبی است، به این معنا است که وابستگی حز بوط بههرچیزی مر -حزبی

 مهم است و ممکن است در ورقه رای درج شود. به غیر حزبی نگاه کنید. 

یک حزب که در آن رای دهندگان برای عبارت است از شیوه ای از رای دهی  -(Party Listی)حزب صورت 

 گزینش می کند.  ،را براساس فیصد آرای که در یافت می کند رای می دهند و حزب نامزدها

 تعداد یا چند فیصد آرا را نامزداهادر مورد اینکه چه  از انتخابات گ شته  اطالعاتگ شته  عملکرد -عملکرد گ شته

که نامزدان مشابهی یا چندین انتخابات وجود  ید. در صورتدنایدئولوژی مشابه دریافت کر با از یک حزب خا  یا

 . ا استخراج کردوان میانگین فیصدهای گوناگون رمی ت برای دانستن عملکرد گ شته  داشته باشد،

دیگری عبارت اند از وقت و پول. مهم است که  مبارزه سیاسی دارد، دو منبعکه هر  یکی از سه منبعی -مردم

 یچه تعداد افراد ضرورت خواهد بود. به منابع مبارزاتکه برای هر فعالیت و برنامه ریزی آن تشخیص داده شود 

 مراجعه کنید. 

که به شیوه یکسان رای نمی حوزه یا بخش انتخاباتی رای دهندگان در یک  عبارت است از فیصد -ترغیب پ یری

ممکن است برای یک کاندیدا رای بدهند و برای کاندیدا انتخاباتی دهند. به بیان دیگر، رای دهندگان در یک حوزه 

این رای دهندگان . با ایدئولوژی مشابه یا از حزب مشابه در عین انتخابات یا در دو انتخابات متوالی رای ندهند

قلمداد می شوند و فیصد رای دهندگان متقاعد شدنی در یک بخش می تواند بر مقدار و نوش  نااستوار ترغیب پ یر

 تأ یر بگ ارد. ،تماس با رای دهنده که ستاد انتخاباتی در آن بخش در نظر دارد

بلکه به یک کاندیدا رای می دهند و  رای دهندگانی که به شیوه همسان رای نمی دهند -رای دهندگان متقاعد شدنی

باور  به کاندیدای با ایدئولوژی مشابه یا از عین حزب در عین انتخابات و یا در دو انتخابات متوالی رای نمی دهند. 

متقاعد  باشند و می توانند با یک پیام واضحچنین است که این رای دهندگان با حزب یا ایدئولوژی خاصی نمی 

 شوند. 



 

برای تیلیفون کردن به رای دهندگان   جایی که تعدادی از تیلیفون ها وجود دارد و داوطلبان می توانند -یفونبانک تیل

  . به صورت گروهی جمع شوند

شیوه ای از تماس با رای دهنده که در آن داوطلبان از طریق تیلیفون با رای دهندگان تماس می  -تماس تیلیفونی

به پای کشاندن رای دهندگان متقاعد ساختن رای دهندگان، شناسایی حامیان و  برایگیرند. این شیوه می تواند 

 به کار گرفته شود.  ،روز انتخابات ق های رای  درصندو

ه آن خواهد برنامه ای، غالبا مدون، که حزب سیاسی یا کاندیدا در صورت یا بعد از انتخاب شدن ب -خط مشی

 به پروگرام مراجعه کنید. یک پیام مبارزاتی نیست.  پرداخت. خط مشی 

شده یا  در یک انتخابات معین. اکثریت نسبی با اکثریت آرای انداختهبیشترین آرای انداخته شده  -اکثریت نسبی

 ه عالوه یک رای تفاوت دارد. به اکثریت مراجعه کنید. %  آرا ب11

به افراد مختلفی که درگیر  ف ه در آن مبارزات صورت خواهد گرفت، به ویاه معطومحیطی ک -چشم انداز سیاسی

 منطقه است.  آنسیاست در

اشخاصی که درگیر سیاست در منطقه هستند و ممکن است به نحوی روی مبارزات تأ یر  -بازیگران سیاسی

 بگ ارند. 

تحقیق جامعه شناسانه علمی و کمی مبتنی بر گزینش تصادفی رای دهندگان که از سوی ستاد  -نظرسنجی سیاسی

جهت تشخیص نظریات رای دهندگان استفاده می شود و جهت تأمین اطالعات در مورد برنامه ریزی انتخاباتی 

 راهبردی به کار گرفته می شود. 

 محل خاصی که رای دهندگان جهت انداختن برگه رای شان به آنجا می روند.  -محل رای گیری

می تواند در پنجره ها و تیره ها د نظر که های کالن با اسم کاندیدا و مقام مورنشان  عبارت است از -پوسترها

 مشهود بودن نصب شود. پوسترها برای افزایش شناخت اسم کاندیدا و یادآوری مردم به رای دادن مفید است. به

 مراجعه کنید. 

 به انتخابات. معموال یک حوزه دارای یک محل رای گیری است.  کوچکترین بخش راجع - حوزه

را در  حزب سؤولیت تنظیم فعالیت، برنامه تماس با رای دهنده و عملیات روز انتخاباتفردی که م -حوزه کاپیتان

 افراد منتخب هستند. به حوزه انتخاباتی مراجعه حوزه خا  به عهده دارد. گاهی این افراد داوطلبان اند و گاهی

 کنید. 

آوری شود، مانند فهرست رای اطالعاتی که می تواند در باره حوزه خا  جمع  همه  -اطالعات در مورد حوزه

 دهنده، تعداد اشتراک کنندگان در انتخابات گ شته، و برگشت ها از انتخابات گ شته. 

انتخاباتی برگزار می شود، عظیمی از رای دهندگان که بیرون از ستاد محفل یا تجمع -از قبل تعیین شده برنامه های

نمایش ها، همایش محافل می تواند ای دهندگان دیدار کند. این با ردر آن شرکت کرده و ستاد انتخاباتی می تواند  و

 ایجاد شده مراجعه کنید.  نترل ستادانتخاباتی است. به برنامه هایها ویا مناظرات باشد. این محافل غالبا خارج از ک

یا به  رسانه گروهی کار می کند و در مورد مبارزات انتخاباتی می نویسد هرشخصی که برای یک نهاد -مطبوعات

" او انعکاس خوبی در رسانه ها داشت" اشار -نحوی اظهار نظر می کند. مطبوعات به چیزی که نوشته می شود

 دارد. 

محفلی که از سوی ستاد انتخاباتی برنامه ریزی می شود ودر آن مطبوعات با هدف ارائه  -کنفرانس مطبوعاتی

 له خا  دعوت داده می شوند. یا در مورد یک مسئ انتخاباتی اطالعات در مورد مبارزات

 یارائه اطالعات بیشتر در مورد کاندیدا و مبارزات از سوی ستادانتخابات جهت بسته اطالعاتی که -بسته مطبوعاتی

به مطبوعات داده می شود. بسته مطبوعاتی غالبا شامل زندگی نامه کاندیدا، قطعه عکس کاندیدا، کاپی ه و شد تهیه 

سخنرانی، اعالمیه های مطبوعاتی که موضع گیرهای متن مزدی شان را اعالم می کند یا اعالمیه مطبوعاتی که نا

خوب انعکاس داده است، و کاپی های را مبارزه انتخاباتی گوناگون را عنوان می کند، کاپی های روزنامه های که 

 می شود.  برگه های تبلیغاتی 

 .پرسیدن سؤاالت از کاندیدا و دریافت پاس  هابرای مطبوعات جهت   فرصتی است -پرسش و پاس  مطبوعاتی

ر رسانه های جمعی د افراد دیگر برای گزارشگران و یستاد انتخابات ی که از سویاطالعات -اعالمیه مطبوعاتی

کاندیدا را در مورد مسئله خا  یا واقعه بیان می دارد. اعالمیه های مطبوعاتی  گیری موضع فراهم می شود و

 رش خبری نوشته می شود. غالبا در قالب گزا

 



منشی مطبوعات شخصی است در ستاد انتخاباتی که مسؤولیت رسیدگی به رسانه های گروهی  -منشی مطبوعات

 کنید.  مراجعه را به عهده دارد. به رسانه های گروهی و مطبوعات 

بخش دیگری از رسانه رسانه های چاپی عبارت اند از روزنامه ها و مجله های مستقل یا کدام  -رسانه های چاپی

، برخالف رسانه های الکترونیکی که از زبان گیرند کار می از زبان نوشتاری و/ ویا تصاویر جمعی که های 

 گفتاری و/ ویا زبان تصویری استفاده می کند. به رسانه های الکترونیکی و رسانه های جمعی نگاه کنید. 

راتای و پالن مدون ی است که دارای یک استبارزه ام -(Proactive campaignپیش گستر) مبارزه کنشی یا

استراتای می باشد. این گونه مبارزات اجندای انتخابات را تعیین می کند و می داند از رقیبان شان  برای اجرای آن

 چه توقع داشته باشند. به مبارزات واکنشی یا انفعالی نگاه کنید. 

ی که برای رای دهندگان مهم می گویند دررابطه با مسایل مختلف مه کاندیدا یا حزب چیزی است که برنا -پروگرام

 انجام خواهند داد. یک پروگرام یک پیام نیست. به پیام و خطی مشی مراجعه کنید.  است، 

که از کاندیدا حمایت می کنند در روز انتخابات به پای صندوق  یاطمینان به اینکه رای دهندگان حصول  -کشاندن

رای دهندگان به  "کشاندن"ی کاندیدا رای می دهند. ستاد انتخاباتی باید هرچیزی را در راستای های رای رفته برا

که قبال شناسایی شده اند به رای دادن تشویق می  یپای صندوق های رای انجام دهد. به صورت عموم، تنها حامیان

رای و  های به پای صندوق هندگانبه کشاندن رای د .در آن وجود دارد حمایت زیادد، به جز از مناطقی که شون

 کشش ناپیدا مراجعه کنید. 

 کنید.  به پرسش و پاس  مطبوعاتی مراجعه  -س پرسش و پا

" برای کسب مقامی  در آن کاندیداهامقایسه می شود که  یمبارزاتی انتخاباتی  غالبا با یک مسابقه فعال -مسابقه

 کنید. رقابت می کند.". به رقابت برای کسب مقام مراجعه 

مبارزاتی که منابع خود را صرف پاس  دادن به چشم انداز سیاسی و آنچه در جریان مبارزات  -مبارزات واکنشی

، و همیشه عقب می ماند و نمی تواند اجندا را مبارزاتی است که فاقد یک پالن می باشدرخ می دهد، می کند. این 

 تعیین کند. به مبارزات کنشی مراجعه کنید. 

ستاد مبارزاتی شما می تواند پیدا کند. این  و مه اطالعاتی که روی این انتخابات تأ یر خواد گ اشته -تحقیق

اطالعات در مورد قوانین انتخابات، بخش، رای دهندگان، انتخابات گ شته، این انتخابات، کاندیدای  اطالعات شامل

 ای ایجاد یک استراتای و پالن مبارزاتی. . تحقیق نخستین گامی است در راستگردد شما و کدام رقیبان نیرومند

هر تصمیم برای انجام چیزی تصمیمی است برای انجام ندادن چیزی دیگری. هر مبارزه  -منابع محدود قاعده

چگونگی به  راجع به، پول و افراد می باشد و باید تصمیماتی را ی منابع وقتدارای تعداد محدودانتخاباتی 

 ، داشته باشید. ون مبارزاتی که استراتای را بیان کند. ازینرو، مهم است پالن مدکارگیری آن منابع اتخاذ کند

انتخاباتی که در سیستم های معین جهت تعیین برنده اکثریت آرا برگ ار می شود زمانیکه هیچ  -دور دوم انتخابات

دای که بیشترین آرا را در دور اکثریت آرا را در دور اول بدست نیاورده باشد. دو مهم ترین کاندی اهایکی از کاندید

 نخست کسب کرده اند در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند کرد. 

" برای کسب  هاکاندیدادر آن مقایسه می شود که  یغالبا با یک مسابقه فعالمبارزات انتخاباتی  -رقابت برای مقام

 مقامی رقابت می کند.". به مسابقه مراجعه کنید. 

شخصی در ستادانتخاباتی که متصدی تقویم مبارزات، تقویم کاندیدا و پاس  به دعوت ها می  -زمان بندبرنامه ریز/

 باشد. 

 ست خواهد یافت. مورد رقابت در این مبارزات د که در آن یک کاندیدا به مقامیای بخش انتخاباتی  -یوکالتتک 

به یاد  ندیدا یا مبارزه انتخاباتیانند جهت شناخت کاکه رای دهندگان می تو شعار  عبارت کوتاهی است -شعار

 داشته باشد. یک شعار یک پیام نیست. 

می روند  انتخاباتی بخش وها در آن نصب شده اند و به جاهای مختلف خودروهای که بلندگ -بلندگو با کاروان های

 است.  تماس با رای دهنده بخشی از شیوه مشهود بودن -کاروان های با بلند گوو پیامی را پخش می کند. 

که معموال در وقت معین برگزار نمی شود و غالبا جهت پرکردن پست بالتصدی است انتخاباتی  -انتخابات ویاه

کم تری اشتراک کننده در انتخابات ویاه یا انتخابات میان دوره می باشد. به خیلی برگزار می شود. غالبا تعداد 

 انتخابات میان دوره نگاه کنید. 

 گروهی از مردم یا مخاطبان زیاد شفاها ایراد می شود.  هارات آماده شده ای که درجمع معموال اظ -سخنرانی

 



می کند. غالبا  یام یا موضوش را در هر فرصت ارائهزمانیکه یک کاندیدا یا ستادانتخاباتی عین پ -پیام چسبیدن به

اده نشود این امر صورت است که اجازه دولی مهم  منحرف کندرقیب سعی خواهد کرد مبارزات را از پیامش 

 گیرد. 

که اطالعات ای کلیدی  انمشاور ی کاندیدا وچلسه یا سری جلسات مختصر -جلسه برنامه ریزی راهبردی

استراتای باید درقالب یک پالن ند. نضروری را جمع آوری کرده و استراتای کلی مبارزات را تعیین می ک

 نید. مبارزاتی تدوین شود. به پالن مبارزاتی مراجعه ک

الی روز انتخابات جهت  روش، مندرج در پالن مبارزاتی،  انجام چیزی که ستاد انتخاباتی از حاال -استراتای

 کاندیدا برای پست انتخابی  انجام خواهد داد.  شدن انتخاب

نامزد در بسیاری مواقع ایراد می  ای که توسطسخنرانی معیاری  -(Stump Speech)سخنرانی مبارزات سیاسی

 احتوا کند و در هر فرصت تکرار شود.  به عنوان هسته مرکزی خود. این سخنرانی باید پیام مبارزاتی را شود

در این  کهی ستاد انتخاباتی به عنوان افرادی شناسایی شده اند که از سو یرای دهندگان یا کسان دیگر -حامیان

 برای کاندیدا یا حزب رای خواهند داد.  انتخابات

 شخصی که به نیابت از کاندیدا سخن می گوید یا به نحوی رسما از کاندیدا نمانیدگی می کند. هر  -قایم مقام

در  رای دادن به احزاب مختلف یا انواش مختلف کاندیدا ای که دارای تاری  بخش انتخاباتی -متغیرانتخاباتی بخش 

تغییر "مختلف ن احزاب یا کاندیداهای می تواند بی از آنجاییکه  این بخشعین یا در انتخابات متوالی  می باشد. 

صرف کند تا اطمینان متقاعد ساختن رای دهندگان در این بخش ها  دهد، مهم است منابع مبارزاتی را در  "رای

 مراجعه کنید.  ترغیب پ یری . بهآرای  آنها را جلب می کند تخاباتیحاصل گردد که مبارزه ان

که سابقه رای دادن به احزاب یا ایدئولوژی های  انتخاباتی معینی ایحوزه های در بخش ه -حوز انتخاباتی متغیر

مختلف در انتخابات مختلف دارد. ستاد انتخاباتی ممکن است بخواهد منابع اضافی به این حوزه ها تخصیص دهد 

 آنها را بدست می آورد. به حوزه ها نگاه کنید. آرای کاندیدا  که تا اطمینان یابد

که وابسته به حزب سیاسی یا ایدئولوژی خا  نیستند، ولی داری پیشینه رای  یای دهندگانر -رای دهنده متغیر

دادن به احزاب مختلف یا ایدئولوژی مختلف در عین انتخابات یا انتخابات مختلف می باشند. این گونه ای از رای 

. به دسترسی پیدا کرد دیگر به آنهایا اطالعات باید با پیام مبارزاتی خوب  دهندگان متقاعد شدنی قلمداد می شوند و

 رای دهنده متقاعد شدنی مراجعه کنید.  

به احتمال قوی با پیام مبارزاتی متقاعد می  به باور ستاد انتخاباتی  که یرای دهندگان -رای دهندگان مورد نظر

پیروزی نگاه  زم برایآرای ال پیروزی را فراهم می سازد. به پیام و تفاوت آرای الزم برای شوند و ازینرو تفاوت

 کنید. 

روند تقسیم بندی رای دهندگان به گروه های کوچک و تصمیم گیری در مورد اینکه  عبارت است از -هدف گیری

. به هدف یروزی را بدست بیاوریدپ آرای الزم برای شما می خواهید پیام تان روی کدام آرا تمرکز کنید تا تفاوت

 مراجعه کنید.  گیری جمعیتی و هدف گیری جغرافیایی

اطالق  ،کاندیدای خا  ایجاد شده است کردن که جهت انتخاب یبه سازمان این اصطالح  یا -یمبارزات انتخابات

 که در آن انتخابات صورت می گیرد.  یبه مدت زمان یا می شود و

فراد و پول. مهم دیگر عبارت اند از ا اختیار دارد، و دومنبع سیاسی در یکی از سه منبعی که هر مبارزه -زمان

چه مقدار وقت دربرخواهد گرفت و برای آن برنامه ریزی که هر فعالیت مبارزاتی است که تشخیص داده شود 

شود. برخالف دو منبع دیگر، زمان برای هر مبارزه انتخاباتی یکی است، ولی همه مبارزات انتخاباتی وقت شان 

 زاتی نگاه کنید. را به صورت مؤ ر استفاده نمی کنند. به منابع مبار

 

پیام مبارزاتی و شیوه  چگونگی تأ یر که بعدا در مبارزات جهت تشخیص ای نظرسنجی سیاسی -نظرسنجی تعقیبی

 شدنی، صورت می گیرد. به نظرسنجی اولیههای گوناگون تماس با رای دهنده روی رای دهندگان مردد و متقاعد 

 و نظرسنجی سیاسی نگاه کنید. 

 

که معموال به پای صندوق هیئت  انتخاب کنندگان عبارت است از بخشی از  -انتخابات ان درتعداد شرکت کنندگ

 د واقعی اشاره می شود. به عنوان فیصد و هم به عنوان عدرای می دهند. به این اصطالح هم  های رای می روند و

 

 می شود.  پنداشتهکه از سوی رای دهندگان مطلوب  یاصول -ارزشها



، (tee shirts)از تماس با رای دهنده که در آن اسم کاندیدا در نشان ها، پیراهن های بی یقه ای  وهشی -مشهود بودن

دیده شود، این شیوه می تواند به شهرت اسم کاندیدا بیفزاید اگر به حد کافی پیاله ها و چیزهای دیگر تبلیغ می شود. 

 . چندانی ندارد ای دهندگان با پیام مبارزاتی تآ یرولی برای متقاعد ساختن ر

 

بدون دریافت معاشی  صرف کمک به کم این  از وقت خویش را یک حامی کاندیدا که عموما بخشی -رضاکاران

 . می کند

 

که متصدی استخدام و تنظیم  انتخاباتی شخصی در کارمندان مبارزاتعبارت است از   -هماهنگ کننده رضاکاران

 برنامه داوطلبان می باشد. 

 

انیکه رای دهندگان در یک انتخابات برای یک کاندیدا  رای می دهند و برای کاندیدای دیگر از زم -تغییر رای

می توانند که آرای شان را تغییر می دهند ف در انتخابات بعدی. رای دهندگانی حزب مختلف یا با ایدئولوژی مختل

 نگاه کنید.  با  پیام مبارزاتی متقاعد شوند. به ترغیب پ یری

 

برای  در یک برگه و در یک انتخابات زمانیکه رای دهندگان -(vote shifting)  مختلف به نامزدهای رای دادن 

ای از حزب مختلف یا با ایدئولوژی مختلف رای می دهند. ر دیدا رای می دهند و برای کاندیدای دیگریک کان

دنی قلمداد می شوند. به ترغیب عد شمختلف رای می دهند با یک پیام مبارزاتی متقا دهندگان که به نامزدهای 

 نگاه کنید.  پ یری

 

رقابت های مورد  در مقایسه با رقابت های کم اهمیت یا مورد توجه کمتر -(voter drop off)رای دهنده بی میلی

انند را نمی د ر باره رقابت نمی دانند، کاندیداهازیرا غالبا رای دهندگان د آرای کمتر دریافت می کنند توجه عمومی

 .راحت نیستند برای کاندیداهای رای دهند که نمی شناسند و

 

ا نمی شناند یا به رقابت های که توجه ندگان به رای ندادن برای کاندیداهای که تمایل رای ده -خستگی رای دهنده

نده، شترین است. به تقلیل رای دهو برگه رو به پایین بی رای دهنده در رقابت های مورد توجه کمتر ندارند. خستگی

 و برگه رای رو به پایین نگاه کنید.  مورد توجه کمتر

 

که حد اقل اسم و آدرس همه رای دهندگان در یک حوزه را احتوا می کند.  ای پایگاه اطالعاتی -پرونده رای دهنده

و  ماره های تیلیفون، سن،شپرونده رای دهنده پیشرفته می تواند سایر اطالعات در مورد رای دهندگان مانند یک 

داشته باشد. احزاب سیاسی و نامزدان می توانند فایل رای  را دربر ،داشتن سابقه رای دادن در انتخابات گ شته

دهنده  را با یافتن اینکه چه کسانی از نامزد حمایت می کنند و چه مسایلی برای رای دهندگان اهمیت دارند، بیشتر 

 ست که به صورت مستقیم از رای دهندگان ب رسید. توسعه بدهند. تنها راهی برای انجام این کار این ا

 

ها تأ یر می به چیزهای توجه دارند که به صورت مستقیم روی آن رای دهندگان اغلب -های رای دهندهاولویت 

کنترل کمتر غالبا به مسایل سیاستی ای  که روی آنها  ها یا آموزش و پرورش اطفال شان. آنهاگ ارند، مانند شغل آن

باید با رای دهندگان در مورد چیزهای صحبت کنند که به آنها  یانتخابات هایتر توجه می کنند. نامزددارند، کم

 توجه دارند. 

 

ی دهد. که می تواند در این انتخابات برای این مقام خا  را است از هرشخصی رای دهنده عبارت  -رای دهنده

  کنید. به هیئت انتخاب کنندگان مراجعه 
 

 

 

 

 

 

 



 پرسشهای تحقیقات مبارزاتی ضمیمه ب:

 

در فهم وضعیت خا  این مبارزات  انتخاباتییاری رساندن به ستاد لسه پرسش های است که جهت یک س در زیر

و ایجاد یک راهبرد واقع بینانه طراحی شده است. ممکن است هر پرسش بر هر نوعی از مبارزات قابل تطبیق 

که ممکن است از  ممکن است در باره چیزهای به تفکر ب ردازیدمجموعه نباشد ولی با کارکردن روی همه این 

 آنها چشم پوشیده باشید. 

 

بعضی دیگر به بعضی تحقیقات نیاز دارد. در  پاس  های پاس  بعضی از پرسشها را فورا خواهید دانست ولی

باید به عنوان را  پاس  به پرسش خاصی حدس اصولی بزنید. این کار ارتباط بابرخی موارد، ممکن است باید در 

به آن  یک حدزمانی تعیین کرده وآخرین چاره انجام دهید. برای تکمیل این تحقیق و پاس  دادن به این پرسشها، باید 

 پایبند باشید. 

 قواعد انتخابات (3

 الف( نوش انتخابات

 

 ،یا چندوکالتی(؟  یوکالت تک  چه نوش انتخابات است )برای مثال، لیست حزب یا کاندیدا 

 

 انداخته  یای پیروزی در انتخابات چه ضرورت است )برای مثال، اکثریت نسبی ساده یا اکثریت آرابر

 شده(؟

 

  یا  ی استکالتاست)برای مثال، آیا این یک کرسی تک وچه تعداد کرسی در این انتخابات خالی

 چندوکالتی(؟ 

 

  یم؟به عنوان بخشی از یک تآیا تنها در این انتخابات شرکت خواهید کرد یا 

 

 چیست؟ ،که شما برای رسیدن به آن رقابت می کنید یولیت های مقامونقش ها و مس 

 

 

 قانون انتخاباتب(   

 بت نامزدی  

 

 ضرب االجل های  بت نامزدی چیست؟ (3)

 چه چیز برای  بت به عنوان یک نامزد الزم است؟ (1)

 

 

 دارایی ستاد انتخاباتی 

   

 ؟آیا محدودیت های در کمک وجود دارد (3)

 ا وجود دارد؟ برای گزارش دادن کمک هچه شرایط  (1)

 چیست؟ انتخاباتی ضرب االجل های  بت دارایی مبارزات (1)

 

 انجام مبارزه انتخاباتی 

 قانون در مورد دسترسی به رسانه ها چیست؟ (3)

 چیست؟ مشهود بودنبلندگو، پوسترها، نشان های چمنی یا سایر شیوه های  با قانون در باره کاروان های (1)

 

 روز انتخابات 

 



 باشد، شرطی برای تعداد شرکت کنندگان وجود دارد؟ یا برای اینکه انتخابات معتبرآ (3)

 چه زمان رای گیری شروش و تمام می شود؟ (1)

 مقررات در باره مبارزات در روز انتخابات چیست؟ (1)

 مقررات در مورد انجام مبارزات نزدیک محل رای گیری چیست؟ (7)

 نتایج را به عهده دارد؟ ولیت اداره انتخابات و قانونی شناختنچه کسی مسو (1)

 رای دهنده در منطقه وجود دارد؟ از سوی ه تقلبآیا سابق (6)

 

 بخش انتخاباتی (3

 است؟الف( بخش چه گونه 

 مرزهای فیزیکی بخش چیست) به عبارت دیگر، بخش چقدر کالن است(؟ (3)

یا است خصوصیات فیزیکی بخش چیست)برای مثال، آیا بخش روستایی است یا شهری، هموار  (1)

 ی، و غیره(؟کوهستان

 وجود دارد؟آیا کدام فاکتورهای محیطی تأ یرگ ار بر بخش  (1)

 وضعیت اقتصادی در بخش چه گونه است؟ (7)

 آیا شرایط اقتصادی اخیرا خوبتر شده است یا بد تر؟ (1)

 بخش اخیرا چه گونه تغییر کرده است؟  به صورت کل جمعیت  (6)

 سیستم حمل و نقل چه گونه است؟ (4)

 موجود است؟ دیگر چه اطالعات در مورد بخش (9)

 

 بخش چه گونه است؟حاکم در  ب( چشم انداز سیاسی 

 

 بازیگران سیاسی در بخش چه کسانی اند؟ (3)

 وضعیت احزاب سیاسی محلی، منطقه ای یا ملی چه گونه است؟ (1)

 رهبران مدنی چه کسانی اند؟ (1)

 رهبران تجاری چه کسانی اند؟ (7)

 محسوب شود؟ نظردیگر چه کسی می تواند یک صاحب  (1)

 

 ندگان اطالعات شان را از کجا می گیرند؟رای ده  ج(

 

 چه کسانی، چه و در کجا همه نشرات رسانه های محلی می باشند؟ (1

 چه کسی کنترل نشرات رسانه های محلی را در دست دارد؟ (1

 کیها اند؟ ،که این انتخابات را برای نشرات رسانه های محلی پوشش می دهند یگزارشگران (7

 برنامه های خبری چه زمان است؟ (1

 جل ها برای گزارشگران چیست؟رب العض (6

 دید رسانه ها نسبت به مبارزات چه گونه است؟ (4

 رسانه ها مبارزات را چه گونه پوشش خواهند داد؟ (9

 کدام مطبوعات برای کاندیدا مطلوب خواهد بود و کدام برای مخالف؟ (8

 ؟ر کجا می تواند تبلیغات بخرددستاد انتخاباتی  (31

 

      رای دهندگان( 1

 

رای دهنده یا فهرست دقیقی از همه رای دهندگان احتمالی در این بخش وجود دارد و چه کسی آن  آیا فایل (3

   را در اختیار دارد؟

 تفکیک حزبی رای دهندگان و میزان حمایت برای احزاب سیاسی گوناگون چه گونه است؟ (1

یشه ها، نااد یا ترکیب جمعیتی رای دهندگان چه گونه است) برای مثال، سطح درآمد، سطح تحصیالت، پ (1

 سابقه های قومی، سابقه م هبی، سن، جنسیت و غیره(؟



 تفکیک جغرافیایی نفوس رای دهنده چه گونه است )چه کسی در کجا زندگی می کند(؟ (7

 رای دهندگان به احتمال بیشتر رای می دهند؟ کدام گروه های رای دهندگان در مقایسه با سایر گروه های (1

 حامیان شما چه گونه اند؟ (6

 ؟مطابقت دارداین تشریح  باای دهندگان مورد نظر چه گونه اند و چه تعداد ر (4

 سازمان های مهم در این بخش کدام اند؟ (9

 اشکال عمده سرگرمی چه هستند؟ (8

 مردم در کجا کار می کنند؟ (31

 مردم از کجا خریداری می کنند؟ (33

ان دوست دارند در بخش ، مانند بزرگساالن، دانشجویان یا ساکنان آپارتمآیا گروه های جمعیتی معین (31

 زندگی کنند؟ انتخاباتی خاصی از بخش

 صورت گرفته است؟در اواخیر کدام تغییرات چشم گیر در ترکیب کلی جمعیت  آیا  (31

 

( انتخابات گ شته7  
 

 چه کسی برای کسب  این مقام در انتخابات گ شته رقابت کرد؟ (3

 بود؟ گونه نتایج برای این مقام در انتخابات گ شته چ (1

 یصدی از جمعیت در انتخابات گ شته رای دادند؟ف ندچ (1

 چه تعداد رای در انتخابات گ شته انداخته شد؟ (7

 چه تعداد رای برای تصاحب این مقام در انتخابات گ شته الزم بود؟ (1

 بود؟ ی دیگر در انتخابات در این بخش چگونه نتایج برای مقام ها (6

 چیست؟  ،ت گ شته دریافت کردندکه نامزدان مشابه در انتخابا یتفاوت در میزان حمایت (4

 

( این انتخابات1  

 

 الف(  مسایل

 مسایل محلی برای رای دهندگان مهم است؟ کدام  (3

 مسایل منطقه ای و ملی برای رای دهندگان مهم است؟ کدام (1

 فاکتورعمده  انگیزه بخش برای رای دهندگان چیست؟ (1

 حالت رای دهنده چه گونه است؟ (7

 زبی چه احساس دارند؟رای دهندگان در باره رهبران ح (1

 رای دهندگان در باره رهبران ملی چه احساس دارند؟ (6

 ب( مسابقات دیگر

دیگر چه رقابت های در این برگه رای در این انتخابات خواهد بود و حضور آنها روی این رقابت چه   (3

 ؟ داردتآ یر 

 دیگر چه کسانی ستادهای انتخاباتی فعال در این بخش خواهند داشت؟ (1

 ای برای هماهنگی با مبارزات دیگر وجود دارد؟چه فرصت ه (1

 

 کاندیدای ما

 الف( پیشینه کاندیدای شما چیست؟

 کودکی کاندیدا را توصیف کنید.  (3

 تحصیالت کاندیدا را تشریح کنید. (1

 کاندیدا را شرح دهید.  کارنامه (1

 خانواده نزدیک کاندیدا را شرح دهید.  (7

 د کرد؟ایفا خواه خانواده چه نقشی را در این مبارزه (1

 ؟انتخابی یا انتصابی را به عهده داشته است مقام دولتیآیا کاندیدا قبال  (6

 ؟داده استچه بیانیه های عمومی ایراد کرده است یا آرای مهم کاندیدا  (4

 دیگران در باره کاندیدا چه گفته است )هم خوب و هم بد(؟ (9



 آیا کاندیدا سابقه حفظ وعده های گ شته اش را دارد؟ (8

 که از کاندیدا راضی یا ناراضی باشد؟از رای دهندگان وجود دارد  یا گروه خاصیآ (31

 دارد؟ پرونده دادگاه یا سایرپرونده های دولتی آیا کاندیدا کدام (33

 کاندیدا چیست آیا می شود آن را علنی ساخت؟ سابقه ی رای دادن (31

 مشهور است؟ تا چه اندازه و ی چه مشهور استکاندیدا برا (31

 یدا چیست؟مهمترین دست آوردهای کاند (37

 خوب است؟ یک سخنوردر مأل عام می نماید؟ آیا کاندیدا  آیا کاندیدا حین مالقات با مردم کاریزمایی (31

کاندیدا وجود دارد که ستادانتخاباتی باید به آنها رسیدگی کند و یا یک رقیب  ی آیا چیزهای منفی در گ شته (36

 ممکن است از آن استفاده کند؟

 

ی از چه منابعی برخوردار می باشد؟ب( کاندیدا یا ستادانتخابات  

 

 منابعی مالی استفاده خواهد کرد؟ (   کاندیدا از کدام3

 کاندیدا چه قدر وقت را برای جمع آوری اعانه به صورت واقع بینانه صرف خواهد کرد؟ (1

  کاندیدا به کدام سازمان تعلق دارد؟ (1

 این سازمان ها چه مساعدتی را می تواند فراهم سازد؟ (7

 کمک می کند؟ ان ها یا کمیته های اقدام سیاسی احتماال به این مبارزهکدام سازم (1

 کم هزینه ترین راه برای جمع آوری پول از کمک کنندگان قطعی و بالقوه چیست؟ (6

 آیا پول پیشین وجود دارد؟ (4

 چه زمان پول جمع خواهد شد؟ (9

 ؟ش وجوه یا پول برای مبارزه چگونه استگرد (8

 

 

و چه را دوست ندارد؟ دارد ج( کاندیدا چه را دوست  

 

 رقیبان توانا (4

رقیبان توانا چه کسانی اند؟الف(   

؟چگونه استب(  سابقه های رقیبان توانا   

 

 تحصیالت رقیبان را تشریح کنید. .3

 قبلی رقیبان را شرح دهید.شغل های  .1

 مقام های انتخابی و انتصابی قبلی رقیبان را تشریح کنید.  .1

 سابقه رای دهی رقیبان چیست؟ .7

 است؟داده  نیه های عمومی قبلی رقیبان ایراد کرده است ویا آرای مهمیچه بیا .1

 ود دارد؟دیگر در مورد رقیبان وج دولتیهای دادگاه یا ه دنآیا پرو .6

 از چه چیزی منفی در سابقه رقیبان می توان استفاده کرد؟ .4

 

 ج( رقیبان چه منابعی را برای کم این به ارمغان می آورد؟

 چگونه تمویل خواهند کرد؟ رقیبان مبارزات شان را .3

 دیگر چه منابعی برای رقیبان موجود است؟ .1

 

 

 

 

 

 



 ضمیمه ج: روش شناسی هدف گیری جغرافیایی

 

این ضمیمه روش شناسی برای سنجش سه ویاگی مهم در هدف گیری جغرافیایی طوریکه در گام سوم: هدف 

بیان می کند. را گیری رای دهندگان  توضیح داده شد،   

 

رای  واقعات کنندگان در انتخابات به صورت ساده عبارت است از فیصد رای دهندگان واجد شرایط که تعداد شرک

در انتخابات گ شته تار بخش در انتخابات آینده رفتارآن می دهند. از آنجاییکه تنها سرن  اطالعات شما در باره رف

  پیش بینی می کنید:است، تعداد شرکت کنندگان در انتخابات را عموما با فرمول های زیر 

 

انتخابات(  1)رای دهندگان واجد شرایط وقت بر( تقسیم 1به اضافه آرای انداخته شده  3)آرای انداخته شده   

 

= تعداد آرای انداخته  شده در انتخابات گ شته اول 3آرای انداخته شده   

= تعداد آرای انداخته شده در انتخابات گ شته دوم1آرای انداخته شده   

رای دهندگان واجد شرایط در این حوزهمجموش هندگان واجد شرایط= رای د  

 

ی که هدف . اشخاصرا ارائه می کند تعداد شرکت کنندگان در دو انتخابات گ شتهمیانگین بنابراین، این فرمول تنها 

خواهند داد. وزن بیشتر در فرمول های شان به انتخابات اخیرتر گیری دقیق دارند،  

 

مشابه با که دارای خصوصیت  ی رارکت کنندگان متوقعه در انتخابات، مهم است که انتخاباتدر سنجش تعداد ش

انتخاب کنید.  انتخابات آینده باشد،  

 

که گرایش  یعملکرد عبارت است از فیصد رای دهندگان در یک حوزه که به صورت یکسان به کاندیداها یا احزاب

در جاهای که وابستگی قوی حزبی وجود دارد، عملکرد به این معنا رای می دهند.  ی شما دارند،مشابه با کاندیدا

همه آرای دریافت شده توسط همه کاندیداهای یک حزب در جریان دو انتخابات یا بیشتر نگاه  میانگیناست که به 

تعریف "عملکرد" یک حوزه از فرمول ذیل استفاده خواهد شد: به منظورشود.   

 

به اضافه  86به اضافه کاندیدای ریاست جمهوری حزب دموکراتیک 81اتیک )کاندیدای پارلمانی حزب دموکر

 7( تقسیم بر 84به اضافه کاندیدای شهرداری حزب دموکراتیک  84حزب دموکراتیک  فرمانداری والیتکاندیدای 

 انتخابات.

 

حوزه در سال کاندیدای پارلمانی حزب دموکراتیک= فیصدی آرای که کاندیدای پارلمانی حزب دموکرات در این 

د. کرده بودریافت  3881  

 

= فیصد آرای که کاندیدای ریاست جمهوری حزب دموکرات در این 86کاندیدای ریاست جمهوری حزب دموکرات 

بدست آورده بود.  3886حوزه در سال   

 

 والیت حزب دموکرات درفرمانداری = فیصد آرای که کاندیدای 84والیت حزب دموکرات فرمانداری کاندیدای 

کسب کرده بود.  3884این حوزه در سال   

 

= در صد آرای که کاندیدای شهرداری حزب دموکرات در این حوزه در 84کاندیدای شهرداری حزب دموکرات 

بدست آورده بود.  3884سال   

 

حوزه در این  این فرمول عبارت است از میانگین عملکرد چهار کاندیدای "حزب دموکرات" در چهار انتخابات

که هدف گیری دقیق تر انجام می دهند  یباتی. فرمول های عملکرد معموال پیچیده تر هستند، و بازهم اشخاصانتخا

بیشتر خواهند داد.  ارزشبه انتخابات اخیرتر   



تر است، اندکی دشوارتر خواهد بود. رنگروشن است، تعریف "عملکرد" در جاهای که وابستگی های حزبی کم 

باشد: رمول زیرف یک فرمول ممکن می تواند  

 

به اضافه کاندیدای  86به اضافه کاندیدای ریاست جمهوری حزب دموکرات 81)کاندیدای پارلمانی حزب دموکرات 

 7( تقسیم بر 84به اضافه کاندیدای شهرداری حزب دموکراتیک  84حزب دموکراتیک  فرمانداری والیت 

 انتخابات.

 

در این  یک"دموکراتباگرایش " ای که کاندیدای پارلمانی= فیصدی آر81کاندیدای پارلمانی حزب دموکراتیک

بود. کرده دریافت  3881حوزه در سال   

 

 با گرایشصد آرای که کاندیدای  ریاست جمهوری = در86ی ریاست جمهوری حزب دموکرات کاندیدا

بدست آورده بود.  3886در این حوزه در سال  یک"دموکرات"  

 

= فیصد آرای که کاندیدای فرمانداری والیت با 84کرات والیت حزب دموفرمانداری کاندیدای 

کسب کرده بود.  3884در این حوزه در سال  یک"دموکراتگرایش"  

 

در این  یک"دموکراتبا گرایش"= در صد آرای که کاندیدای شهرداری 84کاندیدای شهرداری حزب دموکرات 

بدست آورده بود. 3884حوزه در سال   

 

انتخاب   بدیهی است کهآرا برای "گرایش دموکراتیک" در چهار انتخابات. یانگین ماین فرمول عبارت است از 

کمی دشوار خواهد بود. خوب نمایندگی می کنند، "گرایش دموکراتیک" از اینکه کدام احزاب و کدام کاندیداها   

 

ه یکسان رای عبارت است از فیصد رای دهندگان در یک حوزه  که به شیو ترغیب پ یری یا متقاعد شدنی بودن

نمی دهند. یا آنها " به کاندیداهای مختلف رای می دهند" )برای کاندیداهای دارای گرایشهای مختلف در یک 

انتخابات رای می دهند( یا "رای شان را تغییر می دهند)برای کاندیداهای دارای گرایش های مختلف در جریان دو 

کاندیداهای مختلف"  و "رای  به اشته می شود که " رای دهندگانانتخابات یا بیشتر رای می دهند(. عموما چنین انگ

تالش های مبارزاتی متقاعد می شوند.  ی اند که به احتمال خیلی قوی بادهندگان متغییر" رای دهندگان  

 

یک ستاد انتخاباتی می تواند از فرمول ذیل استفاده کند. این فرمول میانگین "رای برای سنجش ترغیب پ یری 

( و "رای دهندگان به کاندیداهای 3884و شهرداری در  3881ن متغییر" )میان رقابت های پارلمانی در دهندگا

( را بیان می کند. 3884و شهرداری در  لف" ) بین رقابت فرمانداری والیتمخت  

 

دای الوه ) کاندی( به ع86منهای کاندیدای ریاست جمهوری حزب دموکرات 81)کاندیدای پارلمانی حزب دموکرات 

انتخابات. 1( تقسیم بر 84منهای کاندیدای شهرداری حزب دموکراتیک  84حزب دموکراتیک  فرمانداری والیت  

 

= فیصدی آرای که کاندیدای پارلمانی حزب دموکرات در این حوزه در 81کاندیدای پارلمانی حزب دموکراتیک

بود.  کردهدریافت  3881سال   

 

= فیصد آرای که کاندیدای ریاست جمهوری حزب دموکرات در این 86کاندیدای ریاست جمهوری حزب دموکرات 

بدست آورده بود.  3886حوزه در سال   

 

والیت حزب دموکرات در فرمانداری = فیصد آرای که کاندیدای 84والیت حزب دموکرات فرمانداری کاندیدای 

کسب کرده بود.  3884این حوزه در سال   

 

در صد آرای که کاندیدای شهرداری حزب دموکرات در این حوزه در  =84کاندیدای شهرداری حزب دموکرات 

بدست آورده بود.  3884سال   



  ت کار: برای تفریق نتایج از ارزشهای مطلق کار گیرید. 

 

"  اندکی دشوارتر خواهد بود. ترغیب پ یریاست، تعریف " رنگ ترباز هم در جاهای که وابستگی های حزبی کم   

ذیل باشد: فرمول  اندیک فرمول ممکن می تو  

 

( به عالوه ) کاندیدای 86منهای کاندیدای ریاست جمهوری حزب دموکرات 81)کاندیدای پارلمانی حزب دموکرات 

انتخابات. 1( تقسیم بر 84منهای کاندیدای شهرداری حزب دموکراتیک  84فرمانداری والیتی حزب دموکراتیک   

 

در این  یک"دموکراتبا گرایش "آرای که کاندیدای پارلمانی   = فیصدی81کاندیدای پارلمانی حزب دموکراتیک

بود.  کردهدریافت  3881حوزه در سال   

 

با گرایش = فیصد آرای که کاندیدای  ریاست جمهوری 86کاندیدای ریاست جمهوری حزب دموکرات 

بدست آورده بود.  3886در این حوزه در سال  یک"دموکرات"  

 

 یک"دموکرات دارای گرایش "= فیصد آرای که کاندیدای والیت 84زب دموکرات والیت ح فرمانداری  کاندیدای

کسب کرده بود.  3884در این حوزه در سال   

 

در  یک"دموکراتدارای گرایش "= در صد آرای که کاندیدای شهرداری 84کاندیدای شهرداری حزب دموکرات 

بدست آورده بود. 3884این حوزه در سال   

  

و ریاست  3881یک حوزه)میان رقابت های پارلمانی در  در "رای دهندگان متغییر" این فرمول میانگین 

و شهرداری در  لف" ) بین رقابت فرمانداری والیت( و "رای دهندگان به کاندیداهای مخت3886جمهوری در 

دام احزاب انتخاب اینکه ک که بدیهی است ( را  برای "گرایش دموکراتیک" در چهار انتخابات بیان می کند.3884

 دشوار خواهد بود.  یاندک نمایندگی می کنند،"گرایش دموکراتیک"  خوب  از و کدام کاندیداها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ضمیمه د: مسایل مربوط به نظرسنجی سیاسی

 

 اهداف نظرسنجی

 

 اطالعات راهبردی برای مبارزات سیاسی .3

برنامه ریزی راهبردی  که برای  درمورد العاتاط است از بدست آوردنهدف عمده نظرسنجی سیاسی عبارت 

اینکه کدام گروه  تشخیصباید از نظرسنجی های خود جهت شما اجرای مبارزات سیاسی آن مهم است. به ویاه، 

های جمعیتی به احتمال قوی حامیان شما می باشند و توسط پیام شما متقاعد خواهند شد، استفاده کنید. انجام 

است. ستاد انتخاباتی باید هر  با ارزشافتن موقعیت فعلی کاندیدا بی فایده و ضیاش منابع نظرسنجی تنها بخاطر ی

نظرسنجی را با یک هدف خا  انجام دهد و باید یک دلیل خا  برای پرسیدن هر سؤال در نظرخواهی داشته 

 باشد. 

 کشف طرز نگرش ها و نگرانی های رای دهندگان .1

مورد درباره چیزهای  ای ، شما باید به شیوهیتموفق کسب . برایکی استمترای دهندگان سیاسی بر  یک مبارزه

برقرارکنند. نظرخواهی  ارتباطمیان آنها و صحبت شما رای دهندگان صحبت کنید که رای دهندگان بتوانند عالقه 

 برای سنجش طرزنگرش ها و نگرانیهای رای دهندگان است. شیوه ی عالی ای 

 

 ی دهندگان راتآ یر گ ار برکشف مسایل  .1

اند. ولی با توجه به منابع محدود برای مالقات با را می د جاریمبارزات سیاسی  ی هر فعال سیاسی مسایل عمده

آن  گی تفاوتچگون  مخصوصااولویت های رای دهندگان ، ستاد انتخاباتی باید از میان این مسایل رای دهندگان

. نظرسنجی می تواند ستاد انتخابات را در تمرکز را بدانددسته های جمعیت رای دهنده -اولویت ها در میان زیر

  پیامش و بهترین استفاده از منابعش  یاری رساند. 

 

 کشف موضع کاندیدا .7

هر کاندیدا قوت ها وضعف های خود را دارد؛ برای نمونه، کاندیدای که قویا مخالف  که رای دهندگان می دانند

ه همان میزان در رسیدگی به سیاست اقتصادی و یا خارجی ضعیف ، ممکن است همزمان ببه حساب می آید فساد

که در اذهان رای دهندگان دقیقا درکجا  کند نظرسنجی کشف  با استفاده ازمی تواند  یشمرده شود. ستادانتخابات

 . متمرکز نمایدمبارزات خود را  یروی  چه مسایل تعیین کند کقرار دارد و 

 

 آزمایش پیام ها .1

منابع برای انتقال آن پیام ها  مصرفتشخیص مؤ ریت پیام های گوناگون قبل از  به منظورمی تواند  یستاد انتخابات

 تانبه رای دهندگان از نظرسنجی استفاده کند. برعالوه، شما می توانید جهت تشخیص مؤ ریت پیام های که رقیبان 

 از نظرسنجی استفاده کنید.  از پیام های خود نند، همچنین بهترین دفاش هااستفاده می کپیام های شما احتماال علیه 

 

 پیگیری روندها .6

همزمان با پیشرفت مبارزات، باید بدانید که در اذهان رای دهندگان چه می گ رد: آیا آنها به پیام های کاندیدا گوش 

ریان پیام های رقیبان؟ "نظرسنجی های تعقیبی" مقیاس کوچک می تواند این اطالعات را در ج به می دهند یا

 مبارزات انتخاباتی تعیین کند. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انواع پرسشها

 

 (Screening Questionsگزینشی ) سؤاالت .3

عالقه  به صحبت با کسانی تنها از آنجاییکه هدف از نظرسنجی عبارت است از تنظیم استراتای انتخاباتی، باید 

نظرسنجی های ال قوی رای خواهند داد، برای تشخیص کسانیکه به احتمباشید که واقعا رای خواهند داد.  داشته

 شروش می شود.  گزینشیپرسشهای  ای از سیاسی معموال با مجموعه

 

 مطلوبیتراجع به سؤاالت  .1

برای رای دهندگان  مطلوب و یا غیر مطلوب  ستاد  انتخاباتی باید تشخیص دهد که کدام احزاب، رهبران و نهادها 

، تشویق وی اسمی را نمی داند یا هیچ نظری ندارد به اینکه اذعان  و به صادق بودن . رای دهندگان باید هستند

 ؛ غالبا، یک "کنترل" ساختگی اسم برای این هدف استفاده می شود. شوند

 

 سؤاالت در مورد فضای سیاسی عمومی .1

در  ما" آیا کشوربه راه درست روان است یا راه نادرست؟" یا " آیا شاین امور شود این پرسشها می تواند شامل

؟" هدف از این گونه پرسشها سنجش حالت و قرار دارید سال قبل آسوده تر هستید یا در وضع بدتر مقایسه با چند

 طرزنگرشهای کلی رای دهندگان است. 

 

 موضع گیریسؤاالت مربوط به اهمیت مسئله و  .7

به بحث گرفته شود  باتیانتخاکه باید در مبارز ای رامسایل سیاسی  تا این پرسشها از رای دهندگان می طلبد

یر، از رای دهندگان یاولویت بندی کنند و کارکرد احزاب را در مورد این مسایل ارزشیابی کنند. در یک متغ

، تورم، بی کاری و غیره( را به عنوان "بی نهایت مهم"، "خیلی مهم"، جرایمهر مسئله )تا خواسته می شود 

فهرست  تا ر دیگر، از رای دهندگان خواسته می شودینند؛ در متغی"تاحدی مهم"، یا "نه خیلی مهم" درجه بندی ک

 مسایل را اولویت بندی کنند.  مختصر

 

 و موضع گیریسؤاالت راجع به خصوصیات رهبری  .1

را که دوست دارند در رهبران سیاسی شان ببینند اولویت بندی  یویاگیهای تا این پرسشها از رای دهندگان می طلبد

ین سؤاالت شبیه جمله بندی سؤاالت مربوط به اهمیت مسئله می باشد، عبارت های چون کنند. جمله بندی  ا

کند" را جانشین اصطالحات مربوط به مسئله می مثل مرا درک  ی"، یا "مردمخوب"قوی"، "دارای تحصیالت 

 شود. 

 

 سؤاالت  مسابقه اسب دوانی .6

 Ivan)امروز برگزار می شد، شما به آیوان آیوانوفسؤاالت مسابقه اسب دوانی  کامال آشنا است: " اگر انتخابات 

Ivanov)  سر گی ارباتوفبه رای می دادید یا(Sergie Arbatov) "این پرسشها برای پی گیری   با آنکه؟

در یک معنا دارای کمترین اهمیت در نظرسنجی می باشد. در مورد آمریکا، هدف عمده  ولی پیشرفت مهم است،

ی اعانه یا کنترل رسانه ها می باشد نه مبنای استراتای سیاسی. از آنجایی که فیصد این گونه پرسشها جمع آور

 این است که اگر سؤاالت مفید تر برای کاندیدا رای دهندگان ممکن است وابسته به احزاب یا کاندیداها باشند، قلیلی

ان بالقوه می تواند از طریق ؛ با این روش، حامیرای دهند XXXرای دهندگان در نظر دارند به کاندیدا یا حزب 

  گروه های جمعیتی شناسایی شوند. 

 

 سؤاالت آزمون پیام .4

ذیل باشد:"آیا شما با احتمال قوی یا ضعیف برای کاندیدا/حزب  سؤاالت پرسشهای آزمون پیام می تواند شامل

برای تعیین  حزب رای خواهید داد؟" البته هدف عبارت از آزمایش پیام های حزب و رقیبان Xدارای ویاگیهای 

 .تأ یر احتمالی آنها ست

 

به صورت بی طرفانه گزاره بندی می ای مورد بحث، پرسشها اغلب پنهان کردن اسم حزب یا کاندید به منظور 

 شود. 



 

 مربوط به مسئله دو بعدی سؤاالت  .9

شنیدن دالیل از که رای دهندگان ممکن است در باره یک مسئله خا  بعد از  گونه پرسشها را درک آنچههدف این

می  معین. یک سؤال عادی ممکن است قرار ذیل باشد: " طرفداران پیشنهاد ، تشکیل می دهدفکر کنند دو طرف

. آیا شما با این پیشنهاد قویا موافق هستید، با این پیشنهاد Yمی گویند در حالیکه مخالفان این پیشنهاد  Xگویند 

 ا قویا مخالف هستید؟"موافق هستید، تاحدی مخالف هستید، ی تاحدی 

 

 سؤاالت جمعیتی .8

معموال یک سری  دسته های جمعیت -برای تشخیص تفاوت های موجود در میان زیر در اخیر یک نظرسنجی،

سؤاالت جمعیتی )سن، سطح درآمد، سطح تحصیالت و غیره( از رای دهندگان پرسیده می شود. این امر برای 

حمایت می کنند، مردد هستند، یا از رقیبان شما حمایت می کنند مهم  که از حزب شما ای تعریف گروه های جمعیتی

 است. این امرهمچنین  کلیدی است برای تعریف مسایل و پیام های که برای گروه های جمعیتی مؤ ر است. 

 

 

 نظرسنجی ها: استفاده از شتباهات متعارف در طراحی وا

 

 نمونه برداری نادرست .3

پرسش دهد.  پوششکه سرانجام رای خواهند داد  را تصادفی باشد و جمعیتینمونه ی نظرسنجی باید کامال 

کل خیلی زیاد یا ناکافی از جنس، سن، سطح درآمد یا گروه جغرافیایی و غیره اطالعات غیردقیق در باره  شوندگان

 مهم گزینش ،اطمینان به اینکه تنها رای دهندگان احتمالی پاس  می دهندحصول جمعیت فراهم خواهند کرد. برای 

 است. 

 

 مغرضانهسؤاالت  .1

براین، به منظور دریافت صادق ترین پاس  همه پرسشها هدف نظرسنجی دادن اطالعات دقیق به حزب است. بنا

پرسشهای چون " آیا شما با تهاجم بی شما . برای نمونه، اگر طرح شودطرفانه، غیرجانبدارانه  بی یباید به شیوه ا

توسط فدراسیون روسیه مخالف هستید؟" یا " آیا شما از اقدام نظامی جهت مخالفت با  رحمانه و غیرقانونی چیچین 

جداشدن از فدراسیون روسیه رهبری می کنند، حمایت می  برایتروریستان  چیچین که تالش غیر قانونی را 

 ورد. هیچگاه اطالعات دقیق در باره طرز نگرش مردم نسبت به چیچین بدست نخواهید آ ، کنید؟" ب رسید

 

 پرسیدن دو سؤال همزمان .1

پرسیدن دو سؤال همزمان پاس  های گیج کننده ای به شما خواهد داد. برای مثال، اگر این سؤال را " " آیا شما از 

جداشدن از فدراسیون روسیه  برایاقدام نظامی جهت مخالفت با تروریستان  چیچین که تالش غیر قانونی را 

،" ب رسید،  پرسش شونده نمی داند که در مورد قانونی بودن جنبش جدایی طلبانه رهبری می کنند، حمایت می کنید

 مخالفت با آن؟ برایچیچین ابراز نظر کند یا در باره حقانیت کاربرد زور 

 

 سؤاالت محرمانه .7

. در عادیمردم  می فهمند  اما نهنظرسنجی های ناقص سؤاالتی را در بردارند که  سیاست مداران خوب 

ئه کند. برای نمونه، رای دهندگان خیلی پرسش شونده یک پرسش را نفهمد، نمی تواند پاس  درستی اراصورتیکه 

 Conventional Forces in)در اروپا متعارفدر مورد سؤال چون " آیا به نظر شما معاهده نیروهای کمی  

Europe) ت آنها در مورد سؤال ولی ممکن اس خواهند داشت می تواند در منازعه چیچین تطبیق شود؟" نظری

مثل " آیا به نظر شما روسیه باید از کاربرد زور نظامی در داخل مرزهای فدراسیون روسیه از طریق معاهدات 

 بین المللی جلوگیری شود؟" نظری داشته باشند. 

 

 سؤاالت خیلی عمومی .1

صاد دقیقا چه چیز مهم اقت درباره است. ولیاقتصاد یک مسئله مهم سیاسی  در هر مبارزههرشخص می داند که 

 باشد.  اهمیت خواهد داشت، که یاست؟ در نظرسنجی پرسشها باید مخصو  مسایل



 

  اتکای بیش از حد بر سؤاالت مسابقه اسب .6

یک حزب هیچگاه نباید از نتایج قوی . تنها در روز انتخابات اهمیت دارد درنهایت پاس  به پرسش مسابقه اسب

یا از نتایج ضعیف نظرسنجی محزون شود. بلکه، حزب باید از  ته پیدا کنداعتماد داش نظرسنجی بیش از حد 

 تعیین استراتای خود در آینده استفاده کند.   براینظرسنجی 

 

 پیام ها.  بخش های رای دهنده با متقاطع جهت هدف قراردادنجدول بندی ناکامی در استفاده از اطالعات  .4

به شیوه یکسان پاس  نخواهند داد. حزب باید از نظرسنجی جهت  مشابهرای دهندگان یکسان نیستند و به پیام های 

دسته های رای دهندگان و طراحی پیام ها برای هر زیردسته ی مورد نظر استفاده -یافتن تفاوت ها در میان زیر

  کند.
 

 

 

 

 

 ضمیمه ه: ایجاد تقابل با رقیبان

 

یاسی مشکل ایجاد یک تقابل با رقیبان در اذهان رای یکی از دشوار ترین مشکالت فراروی کاندیداها و فعاالن س

دهندگان است. برنامه ها و پیام های حزبی مالیم و عمومی می باشد، و رای دهندگان هیچگاه نمی فهمند که چرا 

می شوند و انتخابات دموکراتیک را بی  ظنینیک کاندیدا یا حزب بهتر از دیگری است. در نتیجه، رای دهندگان 

 . ندارندمی پمعنا 

 

برای مخاطبان مورد نظر ترسیم  را تقابل ممکن با رقیبان خود واضح تریندر طراحی پیام مبارزاتی تان، باید 

 کنید. اگر این کار را نکنید، در آنصورت، مخاطبان مورد نظر تان هیچ دلیلی برای رای دادن به شما بجای رای

این تقابل را دربردارد، باید بتوانید آن را به  تان به اینکه پیاماطمینان حصول رقیب تان ندارند. به منظور  دادن به

 شیوه ذیل گزاره سازی کنید:

 

 ذهنیک چیز را در که از شما میخواهم  من " زمانیکه در روز انتخابات به پای صندوق های رای می روید،

می  XXX نامزد ید برای من، کهتر باشد. شما می توان واضح داشته باشید. تفاوت ها بین رقیب من و من نتوانست

  XXX بیشتربهمی باشد. کشور و منطقه ما  YYY نامزدباشم رای دهید، یا می توانید به رقیب من رای دهید که 

چیزی است که شما  این ، وآن را تعیین می کند. این چیزی است که این انتخابات YYY به و کمتر نیاز دارد

 میخواهید تصمیم بگیرید." 

 

 کنید:  "، شما می توانید به نکات  ذیل توجهYYY" و "XXX وجو برای " حین جست

تفاوت قابل توجه  که رقیبان تان حمایت می کنندآنچه  باارزشها: چگونه چیزی که شما حمایت می کنید  .3

 دارد؟

 

به  که از آنچه رقیبان تان انجام خواهند داد داد خواهیدچه انجام شما به عنوان رهبر منتخب سیاست ها:  .1

 ؟صورت قابل توجه متفاوت است

 

این پست و که شما در ای تفاوت ها بین تجربه کاری و علمی تان و تجربه رقیبان تان روی شیوه  تجربه:  .1

تأ یر خواهد گ اشت؟ غالبا، زمانیکه ارزشها و سیاست ها خیلی شبیه هم اند،  ،رفتار خواهید کردمقام 

دام کاندیدا به خوبی می تواند سیاست ها و ارزشهای وعده شده ک -تقابلایجاد تجربه بهترین راهی برای 

 می باشد.  -را برآورده سازد

 

 



مطلوب ترین تقابل با رقیبان تان  ترسیمبرای هر ویاگی خا  تحت عناوین فوق، شما باید پیام خود را به منظور 

 ایجاد کنید. نمونه های چگونگی انجام آن شامل امور زیر است:

XXX در مقابل YYY 

   ارزشها

 تغییر مثبت

 یا  بات، اطمینان

 رکود، وضعیت موجود مقابلدر 

 یا

 بی  باتی، عدم اطمینان

 عادی

 یا

 جسور، پویا

، رادیکال، (Fringeکناره جو) مقابلدر 

 افراطی

 یا 

 به ریسک میلآرام، بی 

 میهن دوست

 یا

 حس عام

 غیرمیهن دوست، مقابلدر 

 یا

 افراط گرایی ملی گرا

 

گرا، مصالحه جو عمل  

 یا 

 آرمانگرا

 

 متعصب، غیرمصالحه جو مقابلدر 

 یا 

 "خیانت کار"

 

 حامی مردم عادی 

 یا 

 فراست محور

 

 حامی نخبگان مقابلدر 

 یا

 ضد روشنفکران

 

 خوشبین

یا   

واقع گرا   

 

 بدبین مقابلدر 

یا   

رؤیاباف   

 

 

قابل اعتماد صادق،   

 یا

واقع گرا، دارای شهرت جهانی   

 فاسد، غیرقابل اعتماد، ابلمقدر 

 یا

ساده لوح،"بی تجربه و 

 (babe-in-the-woods)خام"

 

   سیاست ها

منطقه شما را حفظ می کند اول  

 یا

 سیاستمدار که مواظب ملت است

 

 به مسکو خیانت می کند مقابلدر 

 یا 

 کوته فکر، کوته نظر 

 

 مخالف تاجران حریص

 یا

 طرفدار تجارت،

رشد-طرفدار  

 

 در جیب توانگران بلمقادر 

 یا

، مخالف رشدبیش ازحد مقررات   

 

 حمایت اجتماعی

 یا

 برای مسؤولیت فردی

 بی احساس، بی عاطفه، مقابلدر 

 یا

 حمایت از حکومت مواد مخدر



  

 اندیشمند فردی

 یا

 "بازیگر قابل اعتماد تیم"

 

 دست نشانده رهبر حزب، مقابلدر 

 یا

، شخص بی مسوولیتتک رو  

"loose cannon" 

سرمایه گ اری عمومی  طرفدار

 مسؤوالنه

 یا

 اقدام خصوصی

زوال کارخانه ها  به اجازه دادن مقابلدر   

 یا

تصدی های دولتی ولخرج   طرفدار

 ناکارآ

 

خصوصی سازی سریع و  طرفدار

 کارآ

 یا

عدالت در توزیع دارایی ها طرفدار  

 

مدیریت ناکارآمد مداوم طرفدار مقابلدر   

 یا

نابع ملی به توانگران دادن م طرفدار

 و فاسدان

 

   تجربه

 جوان، متحرک

 یا

 خردمند، با تجربه

 

 مسن، پابند به گ شته مقابلدر 

 نابخرد، بی تجربه

 

توانایی انجام امورداشتن   

 یا

 مستقل، صداقت

 

 ضعیف، غیرجدی مقابلدر 

 یا

  مافیای فسادروابط با داشتن 

 

 دارای تحصیالت عالی و هوشمند

 یا

ردم عادی مدرک    

 

 سابقه نامرغوب مقابلدر 

 یا

-Eggروشنفکر غیرعمل گرا)

headed)شرایط جدید از ، ناآگاه 

 

 تجربه زیاد حکومتی

 یا

تجربه دنیای برونی یا حقیقی   

 

 ناآزموده، آزمایش نشده مقابلدر 

 یا

 بخشی از مشکل در مسکو

 

جارت را می فهمدت  

 یا

 با پول فاسد نمی شود

 

در نظام گ شتهگرفتار  مقابلدر   

 یا روسی جدید، مفسد پول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ضمیمه و: نمونه فرم های برای مبارزات انتخاباتی

 

برای حفظ یادداشت های دقیق، ارائه  را شدت و اوج می گیرد، مهم است که شیوه های کاری زه زمانیکه مبار

اید فرم های تان،  ایجاد کنید. ب ارزهمور گوناگونی چون دعوت ها و کمک ها به مبدستورات روشن و رسیدگی به ا

 تعدیل کنید.  خوددر مبارزات  برای استفادهزیر را بررسی کنید و آن را 

 

 رضاکار ینمونه فرم کارت یا یا بانک اطالعات

اسم رای دهنده:            ________________________________________________________

      

_____________________________________________________________ آدرس:             

        

بخش:              _____________________________________________________________

     

شماره _______________________________________________________________

  تیلیفون:     

وابستگی حزبی:             _______________________________________________________

      

 

  از مبارزات از طریق امور ذیل حمایت خواهد کرد:                                                  نیازمندیها:

 

 داوطلبی                                            اطالعات بیشتر

 آرا جلبفعالیت برای                        رت غیابیارسال برگه رای بصو

 به پای صنوق های رایکشاندن رای دهندگان تالش برای                           به پای صندوق های رای رفتن

 کمک کردن                            روز انتخاباتدر مراقبت طفل 

 تماس تیلیفونی                                                                  

طالعات اضافی: ا

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بانک تیلیفونبرای ناظر  دستورات  

 

 ی عمومی بانک خواهید بود. بازدهتماس تیلیفونی، و  های بانک تیلیفون، شما عهده دار همه فعالیت ناظربه عنوان 

 

نک تیلیفون شما مطابق فهرست های رای دهندگان در بخش های مورد نظر تماس خواهید گرفت. هماهنگ کننده با

 شما فراهم خواهد کرد.  هرست های شماره های تیلیفون را برایف

 

 ول مشغول نگهداشتن تیلیفون ها در جریان ساعات تماس تیلیفونی خواهید بود. وشما مس

 

تنها برای نصف ساعت دوام یابد.  رضاکاران خود در شب اول برگزار کنید. این بایدشما باید جلسه آموزشی برای 

 تکرار کنید، در ساختن کاربر  های حسابداری و غیره آنها را راهنمایی کنید.  برای آنها یلیفونی راپیام ت

 

پاداش دهید و مواظب  کنید. به اجراآت خوب و فروتن باشید. داوطلبان خود را به صورت پیوسته تشویق دوستانه

 باشید.  ،مشکالت کسانیکه تیلیفون می کنند

 

مه کاربر  های حسابداری را جمع کرده و بر  های ارزیابی آماری را محاسبه کنید. هکه ولیت دارید شما مسو

 این کار را در آخر نوبت انجام دهید. 

 

فرم . توظیف کنیدبرای تیلیفون را هر روز بر اساس نوبتی  رضاکاراننوبت ها را برای چهار ساعت ادامه دهید. 

با که انباشته شود. به کسی  این فرم ها نگ ارید که جمع کنید. های درخواستی خا  را به صورت ادواری

  . ، ارجاش دهیداطالعات بیشتر در مورد کاندیدا تعقیب خواهد کرد

 

 و _______________ بخواهید.  هدر صورت داشتن کدام مشکل، با دفتر مرکزی تماس گرفت

 

بعد  8:11قبل از ظهر الی  31:11شنبه )بعد از ظهر( و تمام روز  8:11الی  1:11اکثر تماس ها باید هنگام شام )

هفته  یک گزینه است مخصوصا درصورتیکه از تقسیم اوقات  طولاز ظهر(  صورت گیرد. تماس در روز در

 عقب بمانید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تماس تیلیفونی برای تننمونه م

 ؟، لطفابا آقای/ خانمی ________ صحبت کنم می توانمشب )صبح یا بعد از ظهر( بخیر. 

 

می گیرم. ما  با شما تماس(Forum Consultingمجمع مشورتی ) آقای/ خانمی___، نام من _____ است و از 

رای دهندگان در این منطقه انجام می دهیم. اگر امروز انتخابات  انتخاب داریم یک سروی را جهت تشخیص 

 ______؟ تشکر از شما به خاطر وقت تان. مجلس برگزار می شد، آیا شما برای ____ رای می دادید یا برای __

 

 رای دهندگان را روی برگه های تیلیفون مطابق مقیاس ذیل درجه بندی کنید:

 از کاندیدای شما حمایت می کند..  3 

 مردد است.   1

 رقیب حمایت می کند..  از یک 1

گیرد. تنها به پرسشهای اساسی با رای دهندگان وارد بحث نشوید. این امر صرف وقت را از تماس های بیشتر می 

مسایل بحث نکنید. به یاد داشته باشید که از هر فردی که با او صحبت می کنید در اخیر راجع به پاس  دهید و 

 کنید.  س اسگ اریتماس 

 

که در  یقینی سازیدبرگه های تماس خانه پری شده را تحویل دهید. در صورتیکه برگه ای تماس را تکمیل نکنید، 

جدا  خانه پری نکرده اید،تماسی را که  های توقف به صورت روشن عالمت گ اری شده است. همه  برگهنقطه 

 نگهدارید. 

 

 کامیاب ساختن بانک تیلیفون تان.  برایتشکر از تالش تان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اآر جلبنمونه برگه دستور فعالیت برای 

 . انجام می دهید چه 

به  برگه تبلیغاتیسر می زنیم تا  در باره کاندیدای خود به رای دهندگان بگوییم،  خاباتی متغییرحوزه های انتما در 

 و به سؤاالت آنها پاس  بگوییم.  بدهیم آنها 

 

. زمانیکه نظرسنجی تمام می شود، ستاد مهم  بت کنیم خیلی همچنین می خواهیم ترجیحات آنها را در این رقابت

 بیشتری به رای دهندگان مردد ارائه خواهد کرد.  غاتیبرگه های تبلی انتخاباتی

 

 چگونه باید آن را انجام داد

 

 در بردارد: ،این بسته همه آنچه را شما الزم خواهید داشت

" از کاندیدای شما 3اسم، آدرس و ترجیح رای دهندگان را  بت می کنید. " یقینی سازید که -سرویورقه های 

 "  از رقیب حمایت می کند. 1و "" مردد است 1حمایت می کند، "

 نشان خواهد داد.  مبارزه انتخاباتیپوشیدن این نشان شما را به عنوان داوطلب  -رضاکارنشان 

 این برگه در باره کاندیدا و چیزی مورد حمایت شان به شما می گوید.  -در مورد کاندیدا برگه معلومات مختصر

 بدهید. ور یک بروشبه هر رای دهنده  -بروشور تبلیغاتی

سؤالی مواجه می شوید که پاس  آن را نمی دانید، جا نزنید. فقط به رای دهنده بگویید که  زمانیکه با -ورقه سؤال

"برگه سؤال" را  یک . س سپیدا خواهید کردبرای شما  را هستید،  پاس  را نمی دانید ولی پاس  رضاکارشما یک 

 خواهد شد.  پاس  داده یباتخانه پری کنید که در دفتر مرکزی ستاد انتخا

 

برای اینکه بتوانید به صورت سریع نتایج آن را محاسبه کرده و ، ختم نمودیدآرا را  جلبزمانیکه فعالیت  -گزارش

 گزارش آن را تکمیل کنید. پیشرفت خود را سنجش کنید، 

 چه باید بگویید

های که شما میگویید و تأ یری که می گ ارید  به خاطر داشته باشید که شما نماینده شخصی کاندیدا می باشید. حرف

 . گ اشتخواهد  تأ یر کالنی تصمیم رای دهندهبر 

ید آن را چند بار شما بابرای اینکه به کلمات خود بنویسید، است.  فعالیت برای جلب آرادراینجا عنوان کلی از پیام 

 . بخوانید

 خود را معرفی کنید. 

می . استکنگره  نامزد برای )کاندیدا( هستم، که رضاکار( است، و من یک بعد از ظهر بخیر، اسم من )اسم شما

 با شما برای لحظه ای صحبت کنم؟" توانم

 در باره کاندیدا صحبت کنید. 

کمک به مردم در اجتماش  ی" من برای )کاندیدا( کار می کنم زیرا )کاندیدا( یک کاندیدای صادق دارای پیشینه خوب

است که می توانید باالی آنها در این روزها اعتماد  )کاندیدا( یکی از کاندیدای معدودی ر من. به نظمی باشدشما 

 کنید."

 خواستار سؤال شوید.

  مردم  موقف )کاندیدا( اطمینان یابد کهمبارزات مردم به مردم انجام می دهیم چراکه )کاندیدا( می خواهد یک " ما 

 خاصی هست که شما در باره آن نگران باشید؟". آیا کدام موضوش می دانند در مورد مسایلرا 

 بروشور ارائه کنید.

" آیا شما در مورد انتخابات تصمیم خود را گرفته اید، )آقای/خانمی رای دهنده(؟" )اگر بلی، ترجیح آنها را 

 خاتمه دهید. در صورت نخیر، ادامه دهید.( درست شکلشناسایی کنید و مکالمه را به 

. لطفا رای دادن معلومات بیشتری بدهد( به شما  ر را پیش شما بگ ارم تا در باره )کاندیدا" می خواهم این بروشو

 کنگره خواهد بود. تشکر از وقت تان." دا( عضو خوبی)کاندی -به )کاندیدا( را در روز انتخابات فراموش نکند

 راهنمایی های ویاه

مواجه . اگر با یک شخص غیردوستانه هستنده مند گوش دادن عالق به شما درخواهید یافت که تقریبا همه مؤدب و

 مکالمه را زود تمام کنید.  فقط -، مشاجره نکنیدشدید

 در صورت داشتن  سؤاالت یا مشکالت، با )هماهنگ کننده( به )شماره تیلیفون( تماس بگیرید.



 در مورد فعالیت جلب آرانمونه گزارش 

 

 -"rطرفدار رقیب، " -"1مخالف، " -"7مردد، " -"1ندیدا، "" متمایل به کا1، "حامی" 3بندی: " رده سیستم 

 " در خانه نبود. xنشد، " حاضر به پاس  دادن

 :__________محل رای گیری_________حوزهاسم کوچه:________اجتماش:__________

 تعقیقب مالحظات دسته بندی شماره تیلیفون اسم رای دهنده شماره منزل

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 نمونه کارت "دوست عزیز"

 

 دوست عزیز،

برای  کرد، خواهد از ما نمایندگیدر پایتخت   به گونه مؤ رترشما فرصت دارید عضو جدیدی که  آیندهسه شنبه در 

 کنگره  برگزینید. 

 

 شما کار خواهد کرد. من به )کاندیدا( رای می دهم زیرا او برای مکاتب بهتر برای فرزندان همه 

 

 و برای )کاندیدا( رای دهید.  ملحق شویدلطفا به من 

 

 مخلص شما

 رضاکار امضای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نمونه فرم زمان بندی

                                                       قبول:  تاری  درخواست: 

 رد:  تصمیم اتخاذ شده: 

 معلق:  تاری  پاس :

  فل:مح

  تاری :

  زمان:

  موقعیت:

  سازمان تمویل کننده:

  آدرس:

  شماره تیلیفون:

  شخص رابط:

  آدرس:

  شماره تیلیفون:

  تشریح پروگرام:

  تعداد شرکت کنندگان متوقعه:

  آیا رسانه ها حضور خواهند داشت؟

  نوش شرکت کاندیدا:

  سایر اطالعات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مونه فرم  جمع آوری اعانهن

 

 اسم:____________________________________________________________________

 شغل: ___________________________________________________________________

 آدرس:__________________________________________________________________

 شماره تیلیفون خانه:___________ فاکس:_____________ن محل کار:______________تیلیفوشماره 

 عالقه به کمک:_____________________________________________________________

 :____________________________________________________درخواست کمکتماس برای 

 __________________________________________چه مقدار:_______________ درخواست

 یادداشت های تماس/تیلیفون ها؟پاس  ها:______________________________________________

 تعقیب:__________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مبارزات استراتژیکضمیمه ز: نمونه ی پالن 

 

به شما در گرد آوری همه اطالعات جمع آوری شده و ایجاد یک پالن مبارزاتی قالب زیر به منظور یاری رساندن 

 ،جامع طراحی شده است. اکثر اطالعات باید در پاس  ها به کاربرگهای که در رهنمود حاضر یافت می شود

 گردآوری گردد. 

 

 مرحله اول: تحقیق

 به صورت مختصر شرح دهید.  ،که بر این انتخابات تأ یر خواهد گ اشت را باتقوانین انتخا

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 د. مختصرا تشریح نمایی نامزد انتخاباتی خواهید بود،بخشی را که در آن 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 . مختصرا تشریح کنیددر بخش را به  یرای دهندگان

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

 تشریح کنید.  خالصهرا به صورت  واقع شده است، آنچه در انتخابات گ شته در این بخش

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 تشریح کنید.  طور خالصه به  این انتخابات تأ یر خواهد گ اشت،  فاکتورهای را که روی

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

 توصیف کنید.  طور خالصه کاندیدای خود را به 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

 توصیف کنید.  خالصههمه رقیبان توانا را به صورت 



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

 دوم: تعیین یک هدف گام

 مجموش نفوس این بخش عبارت است از:

 

_____________________________________________________________________  

 

 تعداد کل رای دهندگان عبارت است از:

 

_____________________________________________________________________  

 تعداد شرکت کنندگان متوقعه در این انتخابات: 

_____________________________________________________________________  

 پیروزی ما تضمین خواهد شد:  ،را بدست آورید این مقدار رایدر صورتیکه 

_____________________________________________________________________  

  خانه برسانیم: تعداد ، باید پیام شما را به اینمقدار رایکسب این  برای 

_____________________________________________________________________  

 

 

 سوم: هدف گیری رای دهندگان گام

 

 هدف گیری جغرافیایی

از بخش داشته باشد)منطقه  مناطقیبر اساس انتخابات گ شته، کاندیدای شما می تواند توقع اجرای خوب را در این 

 پایه ای ما(:

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

می تواند توقع انجام خوب را در این بخش های از بخش داشته باشند)منطقه  اپوزیسیونبراساس انتخابات گ شته،  

 پایه ای آنها(: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

باالنس از رای دهندگانی را از این بخش، مناطق متغییر خواهد بود که باید  مناطق زیربراساس انتخابات گ شته، 

 متقاعد سازید:  ،که جهت پیروزی نیاز دارید

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 هدف گیری جمعیتی

 شود.   قلمدادحمایت ما قرار خواهند گرفت،   اساسکاندیدای ما می تواند متعلق به گروه های جمعیتی ذیل که 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 از کاندیدای ما حمایت کنند: گروه های جمعیتی دیگر توقع داشت که بنابردالیل ذیل از می توان 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 د: نهمه این گروه های جمعیتی فیصد ذیل جمعیت راتشکیل می ده

________________________________________________________________________ 

 

 : شمار آرا قرار ذیل است، عدد حقیقیدر 

________________________________________________________________________ 

  

 ما می توانیم توقع دریافت فیصد ذیل از آرا را داشته باشیم: 

________________________________________________________________________ 

 

 :آرا قرار ذیل است ، تعدادعدد حقیقیدر 

________________________________________________________________________ 

 

 نیز جلب کنید:  را در صورت ضرورت، شما می توانید آرای گروه های متوازی ذیل

________________________________________________________________________ 

 

 ذیل داشته باشند:  از گروه های جمعیتی به صورت عمده توقع جلب آراند نرقیبان ما می توا

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 تحلیل رای دهنده 

 اعضای مخاطبان مورد نظر شما دارای ارزشهای مشترک ذیل می باشند:

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 اعضای مخاطبان مورد نظر شما دارای نگرش های ذیل می باشند: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  



 اعضای مخاطبان مورد نظر شما دارای نگرانی های مشترک درباره مسایل ذیل می باشند: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 : دارندبرای ویاگیهای رهبریت ذیل  ی مشترکاعضای مخاطبان مورد نظر شما آرزو

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

 

 

 چهارم:  پیام مبارزاتی گام

 

 

 جعبه پیام

 می گوییمچه ما در باره آنها  چه میگوییمره خود ما در با

 

 

 

 

 

 

 

 

می گویند چه آنها در باره خود شان می گویندچه آنها در باره ما    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیام مبارزاتی

 ؟" پاس  می دهد. ست که به این پرسش" چرا شما نامزد این مقام هستیدیک دقیقه ی اتوضیح در ذیل 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

 بررسی پیام

 می باشد:برخوردار همه معیارها  ازاین پیام 

 کوتاه است؟این پیام ______ آیا 

 ر است؟براست و معت این پیام ______ آیا

 برای رای دهندگان متقاعد کننده ومهم است؟این پیام ______ آیا 

 را نشان می دهد؟ رقیبان تان باتقابل این پیام ______ آیا  

 می کند؟نفوذ  واضح است و در دلاین پیام ______ آیا 

 ؟مخاطب قرار می دهدمخاطبان مورد نظر این پیام ______ آیا 

 

 آیا امور ذیل پیام شما را تقویت می کند؟

 ______ زندگی نامه کاندیداها

 ______ داستان ها در باره کاندیدا

 ______ شعار مبارزاتی

 مبارزاتی ______لوگوی

 ______ امضاها

 ______  پیام حزبی

 

 مسایل کلیدی انتخاب کنندگان

 مهم ترین مسایلی است برای مخاطبان مورد نظر شما: امور آتی

 

3_____________________________________________________________________).

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

1 ).

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

1 ).

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



7___________________________________________________________).__________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

1 ).

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

را به شیوه ذیل با پیام مبارزاتی  این مسایل تمرکز روی مسایل ذیل بهترین موضع گیری دارد و برایمبارزات ما 

  بط خواهد داد:  ر

3 ).

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

1 ).

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

1 ).

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 پنجم:  تماس با رای دهنده گام

 به صورت عموم، ما می خواهیم پیام خود را با استفاده از روش های ذیل به رای دهندگان برسانیم:

 به آنها دسترسیشیوه  گروه جمعیتی

  

  

  

  

  

 

 

 

 



، پیروزی را تضمین خواهد است که، در صورت دستیابی به آنهارای دهنده شما  با اهداف مشخص تماسدر زیر 

 کرد. 

 با هدف قابل سنجش:  3تشریح فعالیت 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 با هدف قابل سنجش:  1تشریح فعالیت 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 با هدف قابل سنجش:  1تشریح فعالیت 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 با هدف قابل سنجش:  7تشریح فعالیت 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 با هدف قابل سنجش:  1تشریح فعالیت 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 انتخاباتی خط زمانی مبارزات

 

عنوان  انجام دهد،می خواهد  ما است که همه فعالیت های را که ستاد انتخاباتیدر ذیل خطوط زمانی مبارزات ش

 شود.  می کند. برای هر فعالیت یک هماهنگ کننده، تعداد افراد مورد نیاز برای انجام وظیفه، و هزینه  تعیین می

 

 

 

 

  

 

 

 



 هزینه ها هماهنگ کننده و داوطلبان فعالیت تاریخ

 

 

 

    روز انتخابات

 

 

 

 

    یک هفته  قبل از روز انتخابات

 

 

 

 

    دوهفته قبل از روز انتخابات

 

 

 

 

    سه هفته قبل از روز انتخابات

 

 

 

    چهار هفته قبل از روز انتخابات

 

 

 

باتپنج هفته قبل از روز انتخا     

 

 

 

    شش هفته قبل از روز انتخابات

 

 

 

    هفت هفته قبل از روز انتخابات

 

 

 

    هشت هفته قبل از روز انتخابات

 

 

 

 



    سه ماه قبل از روز انتخابات

 

 

 

    چهار ماه قبل از روز انتخابات

 

 

 

    پنج  ماه قبل از روز انتخابات

 

 

 

    شش ماه قبل از روز انتخابات

 

 

 

 

 

 انتخاباتی ساختار مبارزات

 خواهند بود: انتخاباتی این افراد دارای نقش های ذیل در مبارزات

 انتخاباتی بودجه مبارزات

 : عبارت است از مجموش هزینه های فعالیت های تماس با رای دهنده

________________________________________________________________________ 

 

 :( قرار  زیر استستاد انتخابات، کارمندان، ماشین های اداری و غیرهدفترمرکزی مجموش هزینه های اداری )

________________________________________________________________________ 

 

 مجموش هزینه های تحقیقات: 

________________________________________________________________________ 

 

 با جمع کردن همه این هزینه ها، شما مبلغ ذیل را در مبارزات مصرف خواهید کرد:

________________________________________________________________________ 

  شماره تیلیفون نقش اسم

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 فرم ارزیابی

 

تقویت نهادهای دموکراتیک و ارزشهای کثرت  به منظور (NDI) تیتیوت دموکراتیک ملی برای امور بین المللانس

مل مساعدت به احزاب سیاسی گرایانه در دموکراسی های نوظهور در سراسر جهان فعالیت می کند. این فعالیت شا

 . می شود ،هستند که وسیله ای برای مباحثات سیاست عمومی فراگیری

 

نظرات شما حایز اهمیت داده ها و سعی می کنیم خدماتی را که فراهم می سازیم بهبود بخشیم. ازینرو،  بی وقفها م

 . رای چگونگی بهبود آن مارا در جریان بگ اریداست. لطفا برای ارزیابی این رهنمود وقت بدهید و ب

 

 شده را به آدرس ذیل برگردانید: خانه پریلطفا فرم ارزیابی 

 

 مسکو -تیوت دموکراتیک ملیانستی

 349پست باکس 

 311113مسکو، روسیه 

 

 شما کدام است؟ انتخاباتی مفید ترین بخش های خا  این رهنمود در برنامه ریزی مبارزات

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 شما مفید نبود؟ انتخاباتی این رهنمود در برنامه ریزی مبارزات معینبخش های کدام 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 ؟می توانست بهتر توضیح داده شوداین رهنمود واضح نبود و  کدام بخش های معین

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 چه گونه می توانیم این رهنمود را در ویرایش های آینده بهبود بخشیم؟

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 کتابخانه مسکو -دموکراتیک ملیسایر نشرات درانستیتیوت  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


