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های کمپین خود را از مســیری شــفاف تامین، و از مردم برای تحقق و خواهید تا هزینهکنید؛ شــام میشــام اعانه جمع منی

ـــتهپیاده ـــازی خواس ـــرتکس ـــت. با مین مالی کمپین، أ تان، کمک بگیرید. تها و تفکرات مش یکی از ملزومات پیروزی در انتخابات اس

دد. قدرت گر ثیرگذار فراهم میأ دهندگان، افراد متنفذ و تیأ های مالی باال، امکان ارتباط در گسرته و عمقی بیشرت با ر آوری کمکجمع

دهندگان برســـانید. یأ عه ر های متعدد، به ســـطح بیشـــرتی از جامدهد تا پیام کمپین خود را با روشمالی به شـــام این امکان را می

های زمانی متعدد برای پیگیری امور دهد تا از نیروی انســـانی متخصـــص، طی بازههمچنین، قدرت مالی این اختیار را به شـــام می

 ای برخوردار است. تان، بهره بربید. بنابراین کسب مهارت در این زمینه از اهمیت ویژهانتخاباتی

ها، هایی عمده روبرو است. بیشرت نامزدبا این حال، یافنت منابع مالی و انسانی مورد نیاز برای ستاد انتخاباتی، گاه با چالش

ــرت میبه ویژه در ماه ــود، در پی تحلیل و جمعهای مانده به انتخابات که نیاز به منابع بیش ــتند. ش آوری بودجه مورد نیاز خود هس

های تأمین منابع مالی آشـــنایی دارند، بلکه با چگونگی جذب و مدیریت انواع دیگر منابع فق نه تنها با روشنامزدهای انتخاباتی مو 

ه دهند، یا حامیانی کهای مالی خود را در اختیار کمپین شام قرار مینیز آشنا هستند. این کار به معنی یافنت حامیانی است که کمک

توانند مهارت و نیروی کار خود را به دهند، و یا جذب افراد داوطلبی، که میاال ارائه میدر قبال دریافت منابع مالی، خدمات یا ک

ـــان برای دو کمپین مختلف، نامزدی پیروز  صـــورت رایگان در اختیار کمپین انتخاباتی نامزد قرار دهند. با در نظر گرفنت بودجه یکس

 ین راندمان، بازده و اثربخشی را داشته باشد.انتخابات خواهد بود که بتواند با کمرتین رصف بودجه، بیشرت

های جغرافیایی کوچک مانند گاها در حوزه کند.دریافت کمک مالی، ســــطح باالیی از توقع را در حامی مالی ایجاد می

شام به گونه ست. لذا اگر توانایی مالی  شهرهای کوچک، هزینه تبلیغات و کمپین، اندک ا ست که بتوانید هزروستاها و  های نهیای ا

 توانید انرژیمین منایید، میأ های غیرمادی حامیان و داوطلبان تمین کنید و باقی نیازهایتان را از محل کمکأ مالی رضوری را خود ت

سایر اقدامات مربوط به کمپین بگذارید.  ستفاده در ریزی دقیق منابع و برآورد هزینهبرنامهمربوط به این بخش را روی  ست ها و ا

 از منابع، نیاز شام به منابع مالی را بسیار کاهش خواهد داد. 

ست  ساده ا سیار کوچک یا  شهروندان، گاه کاری ب مثال رشکت در یک برنامه یا گردهامیی  -نقطه رشوع در جلب حامیت 

سپس این فعالیت به کاری بزرگ -برای نامزد  های کوچک بخواهید که در میان خود در گروهشود. به طور مثال از حاتر تبدیل میو 

ــیح رسخط برنامه ــده و ضــمن توض ــاده و متثیل وار، از آنان بخواهید که نقش بیشــرتی در امور یک محل جمع ش هایتان به بیانی س

  شوند.  »نردبان مشارکت«اید تا وارد ستادی و کمپین شام ایفا کنند. بدین ترتیب از آنها خواسته

 توان در شکل زیر مشاهده کرد: این مراحل را می
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صدش رصفا رأی ست، همکاری فراتر از رأیدر این حالت، فرد حامی که ق شام ا کمپین نامزد مورد نظرش دادن را بدادن به 

ی را های بیشرت شام بیشرت شود، قدم شود. هر چه اعتامد فرد حامی به شام و کمپینتر میکند و سپس مشارکت او گسرتدهرشوع می

 ند. کنها برای رشوع کار و گسرتش مشارکت سیاسی از همین روش استفاده میدارد. بسیاری از فعاالن کمپینها بر میدر این پله

 کنند: های انتخاباتی حامیت میبه طور کلی، مردم به سه دلیل عمده از نامزدها و کمپین

 سیاسی) -حامیت به دلیل متایل به حامیت از یک نامزد (عقیدتی 

 ای و گروهی و ...)قبیله –حامیت به دلیل درخواست دیگران (قومی 

 گذاری)شدن در انتخابات (رسمایهحامیت به دلیل دریافت حامیت از نامزد، پس از برنده

کرده و سپس با انتقال این داد را شناساییکار اعضای کمپین این است که افراد حامی یا کسانی را که به نامزد رأی خواهند

های باالتر نردبان مشارکت میزان حامیت، همکاری و تعهد آنها را افزایش دهند تا کمپین به افراد داوطلب و منابع مادی افراد به پله

 خود دسرتسی پیدا کند.  و غیر مادی مورد نیاز

 

شتدر بحث تأمین منابع شام  هایی نادرست وجود دارد. این باورها مانع ازمالی کمپین انتخاباتی بردا شد تا  آن خواهند 

 :تندهس های کمپین خود در اختیار بگیرید. برخی از این باورها شامل موارد زیرمین هزینهأ بتوانید کیفیت و کمیت الزم برای ت
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 باور نادرست

 .کنندهای انتخاباتی و نامزدها کمک مالی میفقط افراد ثرومتند به کمپین

 .کنددرخواست پول افراد را عصبانی می

 .شودتأمین منابع مالی رصفا به پول محدود می

 .کس چیزی نخواهد فهمیدهیچ گوید؛مهم نیست قانون چه می

 .آور استگری و عملی رشمتأمین منابع مالی از مردم نوعی تکدی

 الزم نیست دنبال حامی مالی بگردیم؛ حامیان مالی ما را پیدا خواهند کرد!

 .کنندتوانند منابع مادی و انسانی جذبمردان بهرت از زنان می

 .توان حامی مادی و غیرمادی پیدا کردها، منییید صالحیتأتا پیش از روند ت

 

رشیح راهتأمین منابع مالی کمپین ا شفاف با حامیان مالی بالقوه جهت ت شارکت های منتخاباتی به معنی ارتباط روشن و 

انداز کمپین انداز کمپین و چگونگی حامیت از اهداف کمپین و نامزد انتخاباتی است. اگر حامیان مالی هامن چشمدر راستای چشم

اف برای کشــور یا جامعه محلی باشــند، ایجاد پیوند بین نیازهای آنها و اهد یا نامزد انتخاباتی را در نظر داشــته و به دنبال تحقق آن

 توان چنین افرادی را پیدا و شناسایی کرد؟ تر خواهد شد. اما کجا میمین مالی منابع کمپین سادهأ ت

سایی افراد و گروه طوفان فکری گام اول: شنا ست که با نامزد انتخاب هایینقطه رشوع برای یافنت حامیان مالی بالقوه  اتی ا

شــود. های مشــرتک دارند. انجام این کار بســیار ســاده اســت و همه چیز از طوفان فکری آغاز میانداز، و نگرشباورها، افکار، چشــم

آوری اطالعات از طریق تفکر دقیق درباره ســـؤاالت و نکاتی که حامیان مالی احتاملی را مشـــخص طوفان فکری در اینجا یعنی جمع

  کنند. می

در هنگام انجام طوفان فکری برای شــــناســــایی حامیان مالی بالقوه، برای رشوع تدوین  هاتدوین فهرســــت گام دوم:

 شوند را یادداشت کنید. االت مطرح میؤ گویی به سهایی را که در حین بحث و پاسخها، نام و اطالعات متاس افراد و گروهفهرست

ت سؤال بعدی این اس پس از تهیه فهرست اصلی حامیان مالی بالقوه،  درخواستی مناسبتعیین میزان یا مبلغ  گام سوم:

که میزان مبلغ درخواســتی از هر یک از این افراد باید چقدر باشــد و بهرتین راه برای درخواســت چیســت؟ برای این کار تخمینی از 
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غ قابل درخواست از افراد هر دسته به رشایط اقتصادی محلی، مبل مبلغ مورد نیاز برای کمپین خود طی دوره انتخابات را تهیه کنید. 

میزان درآمد، و بود یا نبود فرهنگ حامیت مالی ســیاســی، بســتگی دارد که ایجاد آن نیازمند زمان اســت. هر یک از این عوامل را در 

از افراد مندرج در فهرســت  نظر گرفته و برای هر دســته از حامیان مالی رقم خاص یا مبلغ خاصــی را جهت درخواســت از هر یک

 مشخص کنید.

آوری پول به کار ها، و ابزارهایی اســــت که نامزدها برای جمعها، روشهای تأمین منابع مالی، فعالیتابزارها و شــــیوه

ای، مزایده، پذیرایی یا ضیافت شام، هامیش و جلسات مذهبی، دورهها عبارتند از پرداخت هایی از این ابزارها و شیوهگیرند. منونهمی

 کنیم: های رایج در تأمین منابع اشاره میو غیره. در این بخش به برخی از شیوه

 مزایده  

 ای ای یا دورهپرداخت مرحله 

 تأمین عمومی منابع مالی  

 پذیرایی یا میهامنی چای  

 داشت جلسات بزرگ 

 کنرست  

 جشنواره محلی  

 معارشت فردی  

 درخواست مجدد  

 متاس تلفنی و پیامک  

 های اجتامعیاینرتنت و شبکه 

 کمیته مالی  

  هامیش و گردهامیی  

 

در تأمین منابع مالی همواره باید منابع الزم برای هر کار (مثال، زمان، افراد، پول، و غیره) را با بازدهی حاصــل از آن (مثال، 

های مورد نظر خود، جداولی را تهیه کنید. برای هر یک از برنامه کرد. یا درآمد خالص برای کمپین) مقایســــهشــــده آوریپول جمع
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های مورد نظر خود، به آن ای کلیدی است که با افزایش دامنه اطالعات شام از شیوهآگاهی از اهداف، ابعاد و منافع هر برنامه، نکته

 خواهید رسید. 

ست، درخواست حامیت کردن از مهارتتوانایی درخواست سیا خواه حامیت مالی و خواه حامیت  -های مذاکره است. در 

باشید که جلب مشارکت حامیان گاه از کاری های مهمی است که باید رشد پیدا کند. به خاطر داشتهاز مهارت -غیر مادی یا سیاسی 

کردن از حامیان برای برداشنت این گام کوچک شود. توانایی درخواستتر تبدیل میدی گسرتدهشود، و سپس به تعهکوچک رشوع می

 های مالی عمده، اهمیت دارد.دهنده به داوطلب به اندازه توانایی درخواست حامیتدهنده و از رأیو تبدیل شدن از خنثی به رأی

صول تهییج، انگیزه، ثبات، قدرت و  در هنگام مذاکره و یا ست کمک مالی کنید، ا ست از آنان درخوا سخرنانی برای گروهی که قرار ا

 صمیمت را هنگام طرح کالم، رعایت کنید. 

ــبک ــیر به ماهیت رابطه با فرد مقابل و نوع زبان و س ــتفاده در این مس ــت، رویکرد خاص مورد اس های در بحث درخواس

 های زیر نیاز داریم: کننده بستگی دارد. با این حال، در این روند معموال به گامرای فرد درخواستارتباط قابل استفاده ب

 آمادگی

 ایجاد تفاهم

 ارتباط

 ارائه درخواست مشخص

 زدنتوقف حرف

 دادندادن و پاسخگوش

 توجه به جزییات  

 قدردانی  

 درخواست مجدد 

 حفظ ارتباط

 مترین
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آن فرد در صــــورت پیروزی شــــام در  کننده احتاملی مالی، لیســــتی از منافع احتاملیپیش از مذاکره با هر کمک :منافع

باشــید. باید بتوانید آنان را به این باور برســانید که منافع مشــرتکی با شــام در این انتخابات دارند و این انتخابات را در ذهن داشــته

 برد برای طرفین است. -مذاکره، یک مذاکره برد

. برای هیچ مبلغی، قدرت و اعتبار خود را هدر کنید که قدرت در مذاکره از نکات کلیدی اســــتدقت :تاکید بر قدرت

 یافت. کردن مالی آنها به شام، بسیار کاهش خواهدندهید. اگر افراد در شام خلل در قدرت ببینند، احتامل کمک

ضعف سخ منفی داده طرح کنید، و یا بیشرت از  :پرهیز از  شام پا ستی را مکررا برای فردی که به  شام درخوا صورتی که  در 

های شــام بشــنوند، درباره نیاز مالی کمپین شــام بشــنود؛ حســی از ضــعف را در جامعه پیرامون خود القاء ه مردم درباره برنامهاینک

 کنید. می

صالحیتأهای اصلی پیش روی نامزدهای انتخاباتی در کشور، عدم اطمینان آنان از تیکی از چالش سوی یید یا رد  شدن از 

نهادهای نظارتی برای رشکت در انتخابات اســــت. حتی منتخبان اســــبق نیز از این قاعده مســــتثنی و با توجه به قوانین، این عدم 

انجامد. لذا ابهام در وضــــعیت نامزد انتخاباتی، ابهام پیرامون ز به طول میهای آخر منتهی به انتخابات نیاطمینان گاها تا هفته

 د: های زیر را باید در پیش بگیریکارها و برنامهآورد. به عنوان نامزد انتخاباتی و یا مدیر کمپین، راهاطمینان خاطر حامیان را پدید می

 به شــد،باداشــته وابســتگی مالی منبع به اینکه از بیشــرت انتخابات، عرصــه در شــام بقای و دوام عامل: مالی ریزیبرنامه

 ها،نههزی ها،برنامه برای بندیاولیت بخش، این در ریزیبرنامه از منظور. دارد بســــتگی انتخاباتی کمپین برای مالی ریزی برنامه

 رشوع باید شام کمپین که باشید داشته توجه. است تبلیغاتی هایروش از کدام هر اثربخشی نیز و بودجه مینأ ت تبلیغاتی، هایروش

 .دارید نیاز عمومی افکار تحریک برای روانی موج دو به نیاز خود، انتخاباتی تبلیغات در شام. باشد داشته قدرمتندی

 افراد با خود ارتباطی هایکانال از ها،شهرستان در اجرایی هایتأ هی موضوع و انتخابات قانون به: آمار ارائه و تحقیق 

 .باشید داشته را هاییپیگیری خود، صالحیت رد و ییدأت به نسبت سیاسی، نفوذذی
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 در فردی که هنگامی کنیم،نگاه گذاریرسمایه دید به انتخابات در نامزدی موضــــوع به اگر :شــــخصــــی گذاریرسمایه 

 زا که کندمی گذاریرسمایه به اقدام هنگامی فرد. اســــت گرفته را گذاریرسمایه برای خود تصــــمیم طبعا شــــود،می نامزد انتخابات

 .باشددیده پیش از را زیادی هاینشانه آن موفقیت و سودآوری

ــش این با بارها خود، انتخاباتی کمپین دوران طی در :گفتگو ــد واهیدخ مواجه مردم پرس ــالحیت نگران آیا« که ش  ردص

 صـــالحیت رد ترســـممی« ،»نشـــوم؟ ییدأت شـــودمی مگر» «شـــوممی ییدأت حتام« همچون هاییپاســـخ بردنکار به از» هســـتید؟

شوم صالحیت رد امیدوارم دانم،منی« ،»شوم سخ از مواردی و» ن شانه که هاپا شد، پردازیخیال یا و تفکر عدم رسدرگمی، ن  پرهیز با

 صالحیت ییدأت از را آنان اما بدهید، قطعی پاسخ افراد، پرسش به نباید ؛»نیست قطعی چیز هیچ« که عقلی استدالل اساس بر. کنید

 گوییدب نیز و بگوییدسخن شدگان»صالحیت ییدأت« آمار از توانیدمی هستید، روستا و شهر شورای کاندیدای اگر. کنید مطمنئ خود

ست انتخابات قانون در شده درج انتخاباتی نامزدهای اولیه رشایط مطابق شام رشایط که  از شدهصالحیت ییدأت هایمنونه ذکر از. ا

 . کنید استفاده نیز، اندداشته شام مشابه سیاسی و اجتامعی رشایط که افرادی
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