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باال،  مالی هایکمک آوریجمع با. استتت انتخابات در پیروزی ملزومات از کمپین، یکی مالی تامین

 قدرت. گرددمی فراهم ثیرگذارأت و متنفذ دهندگان، افراد یأر با بیشتتتتتتتر عمقی و گستتتتتتتره در ارتباط امکان

 یأر جامعه از بیشتری سطح متعدد، به هایروش با را خود کمپین پیام تا دهدمی را امکان این شما به مالی

 متخصتتتط، طی انستتتانی نیروی از تا دهدیم شتتتما به را اختیار این مالی همچنین، قدرت. برستتتانید دهندگان

 از زمینه این در مهارت کستتب بنابراین. ببرید تان، بهرهانتخاباتی امور پیگیری برای متعدد زمانی هایبازه

 . است برخوردار ایویژه اهمیت

 عمده هاییچالش با انتخاباتی، گاه ستتتتتتتاد برای نیاز مورد انستتتتتتانی و مالی منابع حال، یافتن این با

 پی شتتود، درمی بیشتتتر منابع به نیاز که انتخابات به مانده هایماه در ویژه نامزدها، به بیشتتتر. استتت روبرو

 در ردصتتتتتت حیت احتمال موضتتتتتتو  به توجه با هرچند. هستتتتتتتند خود نیاز مورد بودجه آوریجمع و تحلیل

 و رد احتمال به نگاهی نیم حامیان، همیشه که شود؛ چرامی روبرو بیشتری چالش با روند این کشور، گاها  

 اما. کنند صتتر  قطعی نامزدهای برای را وقتشتتان و بودجه خواهندمی و دارند کاندیداها صتت حیت تایید یا

 .کنید منتقل هاص حیت ییدأت از پس به را خود منابع بسیج تا شد نخواهد آن از مانع موضو  این

دارند،  هم با هاییتفاوت شوراها و مجلس انتخابات دو سیاسی و جغرافیایی، اقتصادی ابعاد چه اگر

 ذکر جزوه، با این پایانی بخش در. دارند هم با زیادی ها، همپوشتتتتتانیانتخابات این دو هر در عمل رویه اما

 . برد خواهید پی ریزیبرنامه حوزه در آنها هایتفاوت به نمونه
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 از پس بلکه استتتتتتت مهم مهارتی انتخابات از پیش ایام در تنها نه انتخاباتی نامزدهای برای مالی منابع تأمین

 برخی یا و پیروز نامزدهای تمام معموال  . دارد انکاری غیرقابل اهمیت نیز انتخابات بین هایستتتتال در و آن

 در پیروز کاندیدای که آمده پیش متعدد موارد حتی. شتتتتوندمی نامزد نیز بعدی دوره بازنده، برای نامزدهای

 نمونه، محمدرضتتتا عنوان به. استتتت کرده مجلس، شتتترکت انتخابات روستتتتا، در و شتتتهر شتتتورای انتخابات

ستتتال  در استتت می شتتتورای مجلس دهم دوره انتخابات برای اردبیل شتتتهر چهارم شتتتورای عضتتتو ستتترداری

 مینأت هایراه تداوم و تقویت لذا. کند شتتتتترکت انتخابات آن در بتواند تا داد استتتتتتعفا خود ستتتتتمت ، از 139۴

 . داشت خواهد کلیدی انتخابات، نقشی از پس و پیش دوران طی غیرمادی و مادی منابع

 چگونگی با دارند، بلکه آشتتتتتتنایی مالی منابع تأمین هایروش با تنها نه موفق انتخاباتی نامزدهای

 مالی هایکمک که است حامیانی: یافتن معنی به کار این. هستند آشنا نیز منابع دیگر انوا  مدیریت و جذب

 ارائه کاال یا مالی، خدمات منابع دریافت قبال در که حامیانی دهند، یامی قرار شما کمپین اختیار در را خود

 اختیار در رایگان صتتتورت به را خود کار نیروی و مهارت توانندمی که داوطلبی افراد جذب یا دهند، ومی

 . دهند قرار نامزد انتخاباتی کمپین

 که بود خواهد انتخابات پیروز مختلف، نامزدی کمپین دو برای یکستتتتتتتان بودجه گرفتن نظر در با

 در درس این در لذا. باشتتد داشتتته را اثربخشتتی و راندمان، بازده بودجه، بیشتتترین صتتر  کمترین با بتواند

 بررسی نیز را منابع کارگیریبه و مدیریت به مربوط هایشیوه و هامالی، مهارت منابع تامین هایراه کنار

 . کرد خواهیم

 حامیان به کم دسترسی علت کوچک، به شهرهای و روستاها در شوراها انتخابات در مثال طور به

. دارد اولیت اثربخش ریزیبرنامه و باشتتتد، مدیریت داشتتتته اولویت منابع تامین اینکه از بالقوه، بیشتتتتر مالی
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 ستتتتاختار دلیل به و استتتتت تناستتتتب، اند  همین به هم کوچک شتتتتهرهای و روستتتتتاها در کمپین هزینه البته

 انستتتتتانی منابع و غیرمادی هایکمک کوچک، کفه شتتتتتهرهای و روستتتتتتاها ایقبیله و اجتماعی، اقتصتتتتتادی

شتر ست داوطلب، بی  مکان اجاره و تبلیغات هزینه ، کل 1392شوراهای  انتخابات در. مالی هایکمک از ا

 که حالی بوده، در تومان هزار ۴00گلستتتان  استتتان غربی شتتهر یک در شتتوراها انتخابات نامزد یک کمپین

ستان همان در و انتخابات همان در  اجاره بابت تنها تومان میلیون ۴0تا  1۵مابین  گرگان، مبلغی شهر در ا

  .1است شده گزارش نامزدها انتخاباتی ستاد محل ایهفته یک

 یکستتتانی و جامع اجتماعی، الگوی حوزه در بستتتیار تنو  دلیل به ایران جامعه برای تواننمی طبعا  

 را موضتتتو ، آن هر محور در  با تا کندمی کمک شتتتما درس، به این در شتتتده گفته نکات اما. داد ارائه را

 . بیاورید بدست را بازده بیشترین تا کرده سازیبومی خود روستای و شهر برای مجددا  

 به و در  ایران جامعه ساختار در هنوز است ممکن که شده گفته نکاتی گاها   درس این در همچنین

 آوریشتتما، جمع نظر مورد انتخابیه حوزه روستتتای یا و شتتهر در استتت ممکن. باشتتد نیافتاده جا دیگر بیانی

واقعیت،  در لذا. شتتتتتود تلقی شتتتتتما محبوبیت کاهش جهت در اقدامی عمومی، حتی صتتتتتورت به مالی کمک

 استتتتتاندارد و جامع برنامه یک عنوان به آن به توانمی نیستتتتت، اما الزامی طبعا   درس این بند به بند اجرای

 پیاده نیز را ستتتازی آموزش، فرهنگ کنار در بتوانیم تا بوده این دروس این در ما اهدا  از یکی. کرد نگاه

 شود، تصویب و نهایی ایران در هاانتخابات مالی منابع سازیشفا  به مربوط قوانین که هنگامی لذا. کنیم

                                                                 

 1392 خرداد 27دوشنبه خبرنامه مهر،  1
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 هایروش و شتتتتتد خواهد پیش از تر، بیششتتتتتفا  و ترمدارانه قانون های روش به انتخاباتی نامزدهای نیاز

  . گرفت خواهد قرار انتخاباتی هاینامزد استقبال گذشته، مورد از درس، بیش این در شده معرفی

 در را توقع از باالیی مالی، ستتتتطح کمک دریافت که باشتتتتید داشتتتتته نظر در نیز را پایانی نکته این

 کوچک، هزینه شتتتهرهای و روستتتتاها مانند کوچک جغرافیایی هایحوزه در گاها  . کندمی ایجاد مالی حامی

 ضروری مالی هایهزینه بتوانید که است ایگونه به شما مالی توانایی اگر لذا. است کمپین، اند  و تبلیغات

ید تامین خود را تان باقی و کن یازهای بان و حامیان غیرمادی هایکمک محل از را ن ید،  تامین داوطل مای ن

 دقیق ریزیبرنامه. بگذارید کمپین به مربوط اقدامات ستتتتتتایر روی را بخش این به مربوط انرژی توانیدمی

  .داد خواهد کاهش بسیار را مالی منابع به شما منابع، نیاز از درست استفاده و هاهزینه برآورد و منابع

 ستتتتپس و گرفته  جزوه از ،رو پیش درس کلی ستتتتاختار

 .   است شده اضافه آن به مختلف هایبخش و سازی،  تدوینبومی ،ایران در محلی هایانتخابات برای

 هاییدرس، تمرین این هایبخش اکثر در. است شده تدوین درس این برای عنوان 9مقدمه،  این ذکر با حال

 هر خواندن از پس و کرده پیاده را دارید که دیدگاهی تا نماید کمک شتتتما به تواندمی که شتتتده گرفته نظر در

 چالش به یا و بررستتتتتتی را خود اید، دیدگاهنگاشتتتتتتته تمرین آن برای که پاستتتتتتخی به دوباره رجو  بخش، با

 . بکشید

  

https://www.ndi.org/campaign-skills-trainers-guide
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 : از عبارتند درس این موضوعات

  حمایتی طیف .1

  انتخاباتی کمپین مالی منابع تأمین در نادرست باورهای .2

  مالی منابع تأمین مسئول هایویژگی و نقش .3

 بالقوه مالی حامیان شناسایی .4

  مالی منابع تأمین هایشیوه و ابزارها .5

   آنها بازدهی و منابع مقایسه .6

  کردن درخواست هنر .7

 منابع آوریجمع برای ص حیت رد چالش با مواجهه .8

 منابع صر  و مینأت بندیاولویت و ریزیبرنامه نمونه .9

 شهر شورایالف( 

 روستا شورای (ب

 اس می شورای مجلس نمایندگی (ج
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 :دهید پاسخ زیر سواالت هب مبحث، اولین شروع از پیش

 .کنید ذکر را مورد ده ،اولویت ترتیب به چیست؟ کمپین یک نیاز مورد منابع شما نظر از 

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

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

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

 

 از تومان میلیون 3یا  استتتت ترمطلوب نفر 2از  تومان میلیون ۵مالی  کمک شتتتما، دریافت نظر از 

 نفر؟ چرا؟ 180

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

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

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

 

 ،مذهبی مراستتتتم ،کنستتتترت مانند) جمعی هایکنید، برنامه آوریجمع مالی کمک بخواهید شتتتتما اگر 

 کنید؟می گفتگو نظرشان جذب برای افراد با خصوصی صورت به یا کنیدمی برگزار...(  و همایش

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

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

........................................................................................................................................................... 
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 از را رأی و حمایت بیشتتتتترین که هستتتتتند افرادی انتخابات برنده انتخاباتی، نامزدهای هاینظام در

 . کنندمی دریافت ها گروه و مردم

 حمایت که کنند، چرامی تأمین را کمپین نیاز مورد حمایت از بخشتتتتتی تنها دهندگانحال، رأی این با

 .نیست دادن یأر به اقدام و گیرییأر روز در تنها کمپین یک از

 

 هاییروش کنند؟ حمایت آنان هایکمپین و نامزدها از توانندمی هاییروش چه به مردم شتتما نظر به 

 و شهر انتخابات در گذشته هاینمونه از توانیدمی. بنویسید زیر قسمت در را رسدمی تانذهن به که

 . بگیرید کمک خود روستای

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................ 
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 نامزد یک انتخاباتی کمپین به کمک از فرد یک دارید، هد  خود پیرامون جامعه از که شتتتناختی با 

 چیست؟ 

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

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

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

 

 در شتترکت مث    – استتت ستتاده یا کوچک بستتیار کاری شتتهروندان، گاه حمایت جلب در شتترو  نقطه

 مثال طور به. شتتتودمی تبدیل تربزرگ کاری به الیتفع   این ستتتپس و – نامزد برای گردهمایی یا برنامه یک

 برنامه ستتترخ  توضتتتیح ضتتتمن و شتتتده جمع محل یک در که بخواهید کوچک هایگروه در خود حامیان از

. کنند ایفا شتتما کمپین و ستتتادی امور در بیشتتتری نقش که بخواهید آنان وار، ازتمثیل و ستتاده بیانی به هایتان

  . شوند «مشارکت هایپله» وارد تا ایدخواسته آنها از ترتیب بدین

 : کرد مشاهده زیر شکل در توانمی را مراحل این

 



12 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

ست، همکاری به دادن رأی صرفا   قصدش که حامی حالت، فرد این در  را دادن یأر از فراتر شما

 حامی فرد اعتماد چه هر. شودمی ترگسترده او مشارکت سپس و کندمی شرو  نظرش مورد نامزد کمپین با

 هاکمپین االنفع   از بستتیاری. داردمی بر هاپله این در را بیشتتتری هایشتتود، قدم بیشتتتر شتتما کمپین و شتتما به

 . کنندمی استفاده روش همین از سیاسی مشارکت گسترش و کار شرو  برای

 

 : کنندمی حمایت انتخاباتی هایکمپین و نامزدها از عمده دلیل سه به کلی، مردم طور به

 (سیاسی ـ عقیدتی) نامزد یک از حمایت به تمایل دلیل به حمایت .1

 ...( و گروهی و ای قبیله - قومی) دیگران درخواست دلیل به حمایت .2

 (گذاری سرمایه) انتخابات در شدن برنده از نامزد، پس از حمایت دریافت دلیل به حمایت .3

 کرده شناسایی را داد خواهند رأی نامزد به که را کسانی یا حامی افراد که است این کمپین اعضای کار

 تا دهند افزایش را آنها تعهد و حمایت، همکاری میزان مشارکت باالتر هایپله به افراد این انتقال با سپس و

 . کند پیدا دسترسی خود نیاز مورد مادی غیر و مادی منابع و داوطلب افراد به کمپین

 بالقوه، آشتتتنا حامیان و حمایتی هایطیف شتتتناستتتایی برای هالیستتتت تهیه شتتتیوه با رو پیش هایبخش در

 . شد خواهید
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 بررستتتتتتی از قبل. دارد وجود نادرستتتتتتت هاییبرداشتتتتتتت انتخاباتی کمپین مالی منابع تأمین بحث در

 مالی منابع تأمین در نادرست باورهای» - نادرست هایبرداشت این است بهتر مالی منابع تأمین هایروش

 . کنیم بررسی را ـ« انتخاباتی کمپین

 کمپین هایهزینه تامین برای الزم کمیت و کیفیت بتوانید شتتتما تا شتتتد خواهند آن از مانع باورها این

 . بگیرید اختیار در خود

 در. کنیممی اشتتاره انتخاباتی کمپین مالی منابع تأمین درباره نادرستتت باورهای از برخی به ذیل در

 تصاویری چپ سمت در. است شده نوشته مالی منابع تأمین درباره نادرست هاییگزاره صفحه راست سمت

 مربوط گزاره به خ  یک با را تصویر هر. دهندمی نشان تصویری شکل به را هاگزاره این که بینیممی را

 . کنید وصل آن به
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 .کنندمی مالی کمک نامزدها و انتخاباتی هایکمپین به ثروتمند افراد فق 

 

 .کندمی عصبانی را افراد پول درخواست

 

 .شودمی محدود پول به صرفا   منابع تأمین

 

 .فهمید نخواهد چیزی کسگوید؛ هیچمی چه قانون نیست مهم

 

 .است آورشرم عملی و گریتکدی نوعی مردم از مالی منابع تأمین

 

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

 

 .کنند جذب مالی کمک توانند می زنان از بهتر مردان

 

 .کرد پیدا مالی حامی توان ها، نمیص حیت تایید روند از پیش تا
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 برای جدید منابع جذب جهت ریزیبرنامه کرد؟ در باید چه هستتتتتتند، پس نادرستتتتتت باورها این اگر

 . داشت توجه مهم های واقعیت این به باید انتخاباتی کمپین

 نادرست  باور واقعیت

 مالی کمک نامزدها و انتخاباتی هایکمپین به مایلند که نیستتتند ثروتمند افراد فق  

 . کنند

 پول درصد بیشترین دارند را درآمد کمترین که کشورها، افرادی از بسیاری در 

 . کنندمی مالی حمایت صر  را

 به حاضتتتر بستتتیاری افراد. رستتتید انبوه مبالغ به اند  مبالغ آوریجمع با توانمی 

 .هستند جمعی امور برای اند  مبالغ اهداء

 .ادعاست این برای مثال ها، بهترینامامزاده و امداد کمیته هایصندوق 

 بقققه ثققروتققمققنقققد افققراد فققققق 

ین پ م تی هقققایک تخقققابقققا ن  و ا

 .کنندمی مالی کمک نامزدها

 

 توهین افراد به کمپین برای مالی کمک درخواستتتتت با که هستتتتتیم این نگران گاه 

ید کنیممی فکر یا کنیم بال در با ئه چیزی مالی کمک ق  ممکن چند هر. دهیم ارا

 باید کنند؛ اما مطرح را گرفتید، تقاضتتاهایی قرار کار مستتند بر که آینده در استتت

کند،  کمک شتتتما کمپین به خواهیدمی کستتتی از وقتی که کنید نهادینه را تفکر این

 کمپین اندازچشم از و گرفته دست در را «رهبری» تا اید خواسته او از واقع در

 کمک مردم به دیدگاه این. کنند حمایت آن آینده و خود شتتتتهر و روستتتتتا از شتتتتما

 آنان از که این از مردم طبعا   و باشتتتتتتند داشتتتتتتته تربلندمدت تفکری تا کرد خواهد

 . کنندمی افتخار احساس شود آفرینینقش درخواست

 شما سوی از مکرر درخواست طرح. نباشید مصر و پول، عجول درخواست در 

 از بودن فشتتتتتار تحت از حستتتتتی استتتتتت افراد، ممکن از مالی کمک گرفتن برای

 خود تا کرد خواهند ت ش زمان، آنها مرور به و کند تحمیل آنان به را شما ناحیه

 و کنید مطرح افراد، یکبار از را خود درخواست. کنند خارج شما دسترس از را

 ستتتتاد و خود توانمندی برآورد نیازمند آنان. باشتتتید آنان واکنش منتظر آن از پس

 .هستند شما انتخاباتی

 را افقراد پقول درخقواسقققققققققت

  .کندمی عصبانی
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 رقم بعدی، میزان هایبخش گرا  در شده لیست افراد از پول درخواست هنگام 

 را اند  بستتتتتیار یا ک ن بستتتتتیار هایرقم. کنید بیان متعادل را خود درخواستتتتتتی

 فرصتتت یا و جویی صتترفه عدم به را ک ن، شتتما بستتیار رقم طرح. نکنید مطرح

 به! ناتوانی و ضتتتعف به را شتتتما اند ، بستتتیار هایرقم کند؛ ومی شتتتهره طلبی

 تومان، درخواست میلیون یک ماهیانه حقوق با دولتی کارمند یک مثال، از طور

 رقمی طرح. است نادرست تومانی، رقمی هزار 2۵یا  تومانی میلیون یک کمک

 انتخاباتی، منطقی کمک فرد، برای هر ماهانه درآمد از درصتتتد 1۵تا  10مابین 

         . است

 . نیست چیز همه است، اما مهم پول 

 مالی کمک تا هستتتتتتتند خدمات رائها به تمایل بیشتتتتتتتر مواقع، افراد بستتتتتتیاری در 

 و شودمی مخابره کشور در مالی فساد درباره بسیاری خبرهای روز هر. مستقیم

 در توانیدمی تا. کندمی ستتتتتتخت افراد اعتماد جلب برای را اخبار، شتتتتتترای  این

 عوض در غیرمادی کمک پیشنهاد شما به که افرادی و باشید شفا  کردن هزینه

 .کنید در  را کنندمی مادی کمک

مغازه،  از بخشتتی بتوانند نباشتتند، شتتاید مالی کمک به قادر حامیان از برخی اگر 

دفتری،  وستتتتتتایل یا دهند قرار نامزد اختیار در را خود کار دفتر یا و انبار، خانه

 نقل، لوازم و حمل اینترنت، وستتایل به مطبو ، دستتترستتی رایانه، چاپگر، تهویه

 مربوط جلستتتات و هابرنامه حتی یا کنند فراهم را...  و پذیرایی و بهداشتتتتی، غذا

 ایتتام در ،نمونتته طور بتته. کننتتد میزبتتانی خود منزل در را انتختتابتتاتی نتتامزد بتته

 طرالن انتخاباتی ستتتتتاد غذای و پذیرایی ،روستتتتتا و شتتتتهر شتتتتوراهای انتخابات

 تامین خواهرانش ستتتوی از رودهن شتتتهر شتتتورای ستتتوم دوره عضتتتو ،حستتتینی

 2.است شدهمی

 . نگیرید کم دست را مادی غیر و انسانی منابع ارزش 

 هاگردهمایی یا و شما انتخاباتی ستادهای یا ستاد از افراد مثال، میزبانی طور به 

 خواهد پدید شتتتتما دهندگان یأر میان در را عام مقبولیت از یجلستتتتاتتان، حستتتت   و

 ،دماوند انتخابیه حوزه از شتتتتتتشتتتتتتم مجلس نماینده ،خانزادی مصتتتتتتطفی. آورد

 به صققققققرفا مالی منابع تأمین

 .شودمی محدود پول
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- اقوام بزرگان منزل در جلستتتتتته تشتتتتتتکیل» که استتتتتتت معتقد رودهن ،فیروزکوه

  3« .هستند شما با آنها یعنی.. و طوایف - اصنا 

 صتتادقانه هستتتند، و مشتتکو  ستتیاستتت و پول بین رابطه به نستتبت دهندگانرأی 

 . باشند مشکو  هم بگوییم، باید

 و قانونی باید دهیدمی انجام انتخاباتی کمپین مالی منابع تأمین در که کاری هر 

 . باشد اخ قی

شنا قوانین با   چقدر مالی کمک کند، میزان مالی کمک تواندمی کسی چه: شوید آ

 باید افشا روش و شوند افشا عمومی شکل به باید چیزهایی چه باشد، و تواندمی

 را کشتتتور انتخابات تبلیغات مالی منابع ستتتازی شتتتفا  الیحه متن. باشتتتد چگونه

 پایبند معیارها این به و کنید تدوین را خود معیارهای آن استتتتتتتاس بر و بخوانید

 راهی نقشه تواندمی نشده، اما تصویب و اجرایی هنوز الیحه این چه اگر. باشید

 کمپین پیرامون حواشتتی آمدن پدید از جلوگیری و شتتما مالی شتتفافیت برای باشتتد

  . تانانتخاباتی

 و اجتماعی هایشبکه در موضو  این اگر: بپرسید خود از را سؤال این همیشه 

سی شود(، چه لعمط   موضو  این از مادرم یا) شود درج هارسانه  خواهم احسا

 احمدی دولت اول رحیمی، معاون محمدرضتا که بود 139۴تابستتان  داشتت؟ در

 دریافت خاطر به که را پولی تومان میلیون 200و  میلیارد یک که بود گفته نژاد

 هشتتتم مجلس انتخابات نامزد 170شتتده، به  زندانی و آن، محکوم کردن هزینه و

  . است کرده پرداخت

 طور به: کنید عمل مالی، شتتتتفا  هایکمک عمومی آوری جمع مستتتتیر در حتی 

 برای بخواهید مردم از عمومی ای جلستتتتتته طی توانیدمی شتتتتتتفافیت، برای مثال

 اختیار در را هاییپاکت. شوند جمع شهر یا روستا مسجد در مالی کمک اعطای

 از همچنین. بگذارند آن درون را خود مالی کمک بتوانند آنان تا دهید قرار آنان

 خود همراه تلفن شماره احیانا   و بودند، اسم مایل که صورتی در که بخواهید آنان

 گذاشته سالن جلوی قسمت که صندوقی در نهایتا   و بنویسند ها پاکت آن روی را

 .شده، بریزند

 چتتته قتتتانتتون نتتیستتتتتتتتتت متتهتتم

 چتتیتتزی کتتسگتتویتتتد؛هتتیتتچمتتی

 .فهمید نخواهد
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 شتتتتما عملکرد در ضتتتتعفی نقطه یافتن دنبال به همیشتتتته شتتتتما رقیبان و هارستتتتانه 

 در. کنید عمل قانونی و شفا  دارند؛ پس بین ذره زیر را شما  هستند، وعملکرد

پاسارگاد،  و مرودشت، ارسنجان انتخابیه حوزه در مجلس انتخابات دوره دهمین

  «ستتازی شتتفا » عنوان با را خود های هزینه کامل لیستتت مقصتتودی علیرضتتا

 قرار پنجم رده نامزد، در 17بین  از توانستتتتتت جوان کاندیدای این. کرد منتشتتتتتر

 .گیرد

 و شتتتتتترم مایه را آن نباید و نیستتتتتتت گریتکدی انتخاباتی کمپین مالی منابع تأمین 

 پیروزی این شما که رساندمی مردم به را پیام دانست؛ برعکس، این سرافکندگی

 . خواهید می آنان حضور و کمک با را

 بین که است «تخصصی بازاریابی» از شکلی انتخاباتی کمپین مالی منابع تأمین 

 هستتتتتتتند اندازچشتتتتتتم این تحقق دنبال به که افرادی و انتخاباتی نامزد اندازچشتتتتتتم

 . کندمی ایجاد ارتباط

 ستتیاستتی های برنامه در مردم مشتتارکت با ستتیاستتی فعالیت برای وجه آوریجمع 

 برای مردم از درخواستتتتتتتت. گذارندمی تأثیر جامعه کل بر که استتتتتتتت همراه

 درخواستتتتی باید خود روستتتتای و شتتتهر ستتتیاستتتی آینده در بیشتتتتر گذاریستتترمایه

 .آورشرم درخواستی نه و شود تلقی آمیزاحترام

 اعتماد و شفافیت از مالی، نوعی کمک آوری جمع برای شما علنی و عملی اقدام 

 چه شتتما، از انتخاباتی هایهزینه که میابند در مردم. داد خواهد شتتما کمپین به را

 . شودمی تامین طریقی

 در بلوچستتان و ستیستتان آباد ونصترت میرجاوه مردم نماینده پشتنگ رضتا حمید 

آخر،  دوره در اشانتخاباتی تبلیغات هزینه که بود گفته مجلس 8 و 7 های دوره

 .است کرده تامین مردمی ستادهای از که بوده تومان میلیون 30 حدود

 مردم از مقققالی منقققابع تقققأمین

 عملی و گریتکقققدی نوعی

 .است آورشرم

  

 با البته. شود انتخاباتی کمپین یک وارد خود به خود پول که آیدمی پیش ندرت به 

 در رانت مبحث و روستتتتتا و شتتتتهر شتتتتورای و مجلس نمایندگی جایگاه به توجه

باال،  شتتتتتتدن برنده شتتتتتتانس با انتخاباتی کشتتتتتتور، نامزدهای اداری ستتتتتتاختاری

 دریافت از. باشتتتید پیشتتتنهادها این مراقب. کنندمی دریافت نیز مالی هایپیشتتتنهاد

 مالی حامی دنبال نیسقققت الزم

 را مقا مقالی بگردیم؛ حقامیققان

 !کرد خواهند پیدا
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 دارند، شتتما از فراقانونی هایخواستتته که دهندگانی پیشتتنهاد یا و نامتعار  مبالغ

  . بپرهیزید

 شتتتناستتتایی برای گستتتترده کار و پژوهش به تخصتتتصتتتی بازاریابی از شتتتکل این 

 . دارد نیاز آنها با مستقیم ارتباط و بالقوه مالی حامیان

 !است پول درخواست پول آوریجمع راه تنها 

هستتتتتتتیتتد،  زن اگر امتتا. کننتتد جتتذب متتالی کمتتک تواننتتدمی بهتر مردان احتمتتاال   

 در مردان از زنان، بیشتتتر به ستتفید، جامعه کارنامه دلیل به که باشتتید خوشتتحال

 زن اگر همچنین. دارد شتتتتتتفافیت، اعتماد و مالی فستتتتتتاد مالی، عدم مدیریت باب

 های محفل یا و دار خانه زنان شتتتبکه. نگیرید کم دستتتت را زنان هستتتتید، جامعه

 منابع مینأت هایشتتتتتتبکه ترینقوی از یکی تواندزنان، می غیرمذهبی و مذهبی

 .باشد انسانی و غیرمادی و مادی

 توانندمی زنان از بهتر مردان

 جذب انسققققققانی و مادی منابع

 .کنند

 

 با کمی مالی هایکمک اهداء در ها، افرادص حیت رد موضو  به توجه با شاید 

که یا و نگرانی نداختن چرت ما پیش ا هداء در بروند، ا نابع ا  غیرمادی، چنین م

 پیرامون ها، بیشتتترانتخابات مرستتوم و معمول هایهزینه. نیستتت مرستتوم چیزی

 افراد. شودمی هزینه انسانی منابع نیز و تبلیغاتی مواد ستادها، چاپ مکان اجاره

 نیروی عنوان صتتتت حیتتان، به ییدأت از پیش شتتتتما به بود خواهند حاضتتتتر زیادی

 .باشند داشته همکاری شما هایتان، بابرنامه و ستاد میزبانی یا و انسانی

 یققیقققدأتققق رونقققد از پققیققش تقققا

 حامی توان ها، نمیصققالحیت

 .کرد پیدا غیرمادی و مادی
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 باورها این میزان دارد؟ چه وجود مادی منابع تامین درباره باورهایی چه شتتما روستتتای و شتتهر در :تمرین

 (کنید کامل را است؟ چرا؟ )جدول صحیح باورها این آیا است؟ مربوط انتخابات حوزه به

 

 دربققاره بققاورهققا این آیققا دموجو باورهای

 برای کمقققک آوریجمع

 هم انتخقققابقققاتی کمپین

 است؟ منطبق

 صققققققحی  بقققاور این آیقققا

 است؟

 چرا؟
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سایی در مالی منابع تأمین مسئوالن. شودنمی محدود پول یافتن به صرفا   مالی منابع تأمین  نقاط شنا

 نهتتایتتت در و آنهتتا همکتتاری ارزش و اهمیتتت و ارتبتتاط کمپین، چگونگی بتتالقوه حتتامیتتان بتته دستتتتتتترستتتتتتی

 حمایت افزایش به کمپین به حامیان جذب و گستتتترده ارتباط از شتتتکل این. دارند کلیدی ریزی، نقشتتتیبرنامه

 . کندمی کمک عمومی

 چه اگر) است نقدی غیر و نقدی هایکمک جذب از فراتر مالی منابع تأمین مسئوالن بنابراین، نقش

 و نامزدها به همچنین مالی منابع تأمین مستتتتتئوالن(. دهدمی تشتتتتتکیل را آنها وظایف از مهمی بخش کار این

 . کنندمی کمک حمایت درخواست برای الزم ظرفیت ایجاد در آنها کمپین

 کمپین در مالی منابع تأمین مستتتتتئول. شتتتتتودمی محدود کمپین از بالقوه ظرفیت، حمایت این نبود در

 : دارد عهده بر را مهم نقش چند
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ایجاد ارتباط بین منافع حامیان مالی و نیازهای کمپین• واسطه گری

شناساندن چهره عمومی کمپین یا نامزد انتخاباتی• نمایندگی

فروشندگی دیدگاه کمپین و پیشبرد منافع آن برای جلب حمایت حامیان• بازاریابی

یافتن روش های برای سرمایه گذاری حامیان در تمامی سطوح کمپین• سازمان دهی

بررسی نقاط دسترسی به حامیان و سرمایه گذاران• پژوهش

و ارائه طرحی مدون در خصوص میزان منابع مالی مورد انتظار، چگونگی تأمین این منابع•
(راهبرد)شفافیت مالی 

(بودجه)هزینه الزم برای تأمین منابع مالی •

(زمان بندی)زمان مورد انتظار برای دست یابی به این منابع •

طرح ریزی

کمک به کمپین در ایجاد تعادل بین اهداف و توانایی های واقعی کمپین• مدیریت مالی

ه در تهیه و تدوین گزارشات مالی دقیق پیرامون حامیان و هزینه های صورت گرفت•
جهت شفافیت مالی کمپین انتخاباتی شفاف سازی

مذاکره با حامیان مالی احتماال در چارت حامیان مالی بالقوه•
آگاهی سیاسی 

و دیپلماسی

آگاهی پیرامون ساختار انتخاباتی و برنامه ریزی مالی•

درک درستی از همه فعالین در سایر حوزه های کمپین• تجربه
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 به بودن شهره ضمن که دیگران و شما اعتماد مورد افراد میان از تواندمی مالی منابع تأمین مسئول

 و بازنشسته بانکی مدیران از توانیدمی مثال طور به. شود دارد، انتخاب نیز زنی چانه داری، قدرت امانت

 . کنید استفاده مالی مدیر عنوان هستند، به شما کمپین نزدیک اعضای از که خوشنام

 . روندمی شمار به کمپین مهم اعضای از مسئوالن حال، این هر در

 برای ابزارها سایر از استفاده و هامراسم بالقوه، برگزاری حمایت پژوهش، گسترش وظیفه چه اگر

 استتت، اما مالی منابع تأمین مستتئول عهده بر مالی حامیان به مربوط امور پیگیری مالی، و هایکمک بستتیج

 بودن اهمیت با از عمل، سطحی این. کند مطرح را حمایت درخواست شخصا   انتخاباتی، باید نامزد همواره

 .کندمی القاء احتمالی حامیان به را احترام و
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 جهت بالقوه مالی حامیان با شتتتتتتفا  و روشتتتتتتن ارتباط معنی به انتخاباتی کمپین مالی منابع تأمین

 انتخاباتی نامزد و کمپین اهدا  از حمایت چگونگی و کمپین اندازچشم راستای در مشارکت هایراه تشریح

 تحقق دنبال به و داشتتتتتتته نظر در را انتخاباتی نامزد یا کمپین اندازچشتتتتتتم همان مالی حامیان اگر. استتتتتتتت

 ترساده کمپین منابع مالی مینأت و آنها نیازهای بین پیوند باشند، ایجاد محلی جامعه یا کشور برای اهدا  آن

 کرد؟  شناسایی و پیدا را افرادی چنین توانمی کجا اما. شد خواهد
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  فکری طوفان: اول گام

 انتخاباتی نامزد با که استتت هاییگروه و افراد شتتناستتایی بالقوه مالی حامیان یافتن برای شتترو  نقطه

 از چیز همه و استتتت ستتتاده بستتتیار کار این انجام. دارند مشتتتتر  هاینگرش انداز، وباورها، افکار، چشتتتم

 درباره دقیق تفکر طریق از اط عات آوریجمع یعنی اینجا در فکری طوفان - شودمی آغاز فکری طوفان

  . کنندمی مشخط را احتمالی مالی حامیان که نکاتی و سؤاالت

 : بپرسید انتخاباتی نامزد از را زیر سؤاالت

 دارند؟  ع قه شما به کسانی شناسند؟ چهمی را شما کسانی چه 

 داند؟ می مهم را مسائل این دیگری کس اید؟ چهبوده پیشتاز مسائلی چه در 

 دهد؟ می قرار تاثیر تحت یا کرده جذب را دیگران شما ایحرفه دستاوردهای از یک کدام 

 دهد؟ می قرار تاثیر تحت یا کرده جذب را دیگران شما شخصی دستاوردهای از یک کدام 

 هستند؟  کسانی چه تانسیاسی متحدان 

 هستید؟  عضو هاییسازمان چه در 

 کنند؟می حمایت کارتان از محلی جوامع رهبران از یک کدام 

 کنند؟می کمک مالی منابع تأمین به خانوادگی رواب  از یک کدام 

 دارد؟  ندارید، نفوذ نفوذ شما که اجتماعی حوزه در شما حامیان یا و نزدیکان از افراد کدام 

 با مذاکرات در را شتتما موازی نقش تواندمی( هستتتید زن اگر) مرد یا و( هستتتید مرد اگر) زن کدام 

 کند؟ مدیریت و پیگیری را مخالفتان جنس از حامیان
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 هایبندیدسته نمودار این. کنید استفاده زیر شکل در فکری طوفان نمودار از سؤاالت این کنار در

 :دهدمی نشان مالی حامیان برای را معمول

 

 

 

 

 

 : مالی حامیان اکثر برای معمول بندیدسته

 : دارد وجود مالی حامیان برای کلی بندیدسته فوق، شش نمودار به توجه با

قدرت

نفرت

رهبری

ایدئولوژی و افکار

حوزه شخصی

نامزدها

 کوشش زمان
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 . کنند مالی حمایت خود کمپین از باید نامزدها  نامزدها

 افراد کردن نکنند، متقاعد مالی حمایت شانکمپین از افراد این خود اگر 

 .بود خواهد دشواری کار مالی حمایت برای دیگر

 .گرفت خواهد شکل نامزد اولیه بودجه با کمپین استارت 

 ام   فروش یا و 4بانکی وام انداز، اخذپس محل از گاها   منابع این 

  . شودمی تامین شخصی

خانواده،  اعضای با رابطه جمله از خود شخصی رواب  به باید نامزدها  شخصی حوزه

 بالقوه مالی حامیان بتوانند تا کنند فکر خود نزدیک همکاران دوستان، و

 . کنند شناسایی خود شخصی حوزه در را

 نامزد موفقیت دنبال به نامزد با خود شخصی رابطه دلیل به افراد این 

 .دانندمی نامزدی این شریک بیشتر را خود و هستند

 کشور، نقاط روستاهای و شهرها در ایقبیله یقوم و فامیلی ساختار 

   . آوردمی پدید شخصی حوزه در کمک جذب برای را قوتی

 .«پیروزیم" ما" و است مهم برایم کار این»: مالی منابع تأمین پیام 

 یا دارند مشابهی هایآرمان که هستند افرادی دسته این در مالی حامیان  ایدئولوژی و افکار

 . هستند انتخاباتی نامزد و کمپین هایاندیشه و افکار همان طرفدار

 انتخابات در طلباص ح کاندیدای یک عنوان به اگر نمونه طور به 

 فعلی نماینده با مالی کمک آوریجمع کنید، برایمی شرکت شهر شورای

. کنید است، رایزنی اص حات جریان از که خود شهر اسبق یا و

                                                                 
مین أت «طریق گرفتن وام جداگانه به نام خود و همسرش»اش را از هزینه ستاد انتخاباتی ،عضو دوره سوم شورای شهر رودهن ،طرالن حسینی 4

 (1395تابستان   -کرده بود. )مصاحبه با یلدا 
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 بیشتری محلی منابع جغرافیایی، معموال   وسعت دلیل به مجلس نمایندگان

 .دارند سراغ را

 مادی منابع به را شما تا بخواهید خود فکری جریان در نفوذ ذی افراد از 

 در نیز بازرگانان و تجار حتی. کنند متصل خود پیرامون غیرمادی و

 این به فکری تمای ت و کنندمی پیگیری را سیاست ایران جامعه

 .دارند سیاسی جریانات

 سیاسی هایدهم، گروه مجلس انتخابات در اخیر، خصوصا   هایدوره در 

 شهر ک ن و استان هر در سراسری هایلیست هئارا به احزاب، اقدام و

 نقطه تواندسو، می هم لیست در گرفتنقرار برای رایزنی. اندکرده

  . باشد هاکمک این جلب برای خوبی شرو 

 نیز ایقبیله و قومی مشتر  میراث زندگی، یا پیشینه، محل دارای افراد 

 . گیرند قرار دسته این در توانندمی

 «.داریم مشترکی اندازچشم و هاارزش ما»: مالی منابع تأمین پیام 

هستند،  سیاسی غیر رهبران بیشتر که آنهایی محلی، حتی جوامع رهبران  رهبری

 بدانند، از محلی جامعه نیازهای برای خوبی نماینده را شما اگر معموال  

 . کرد خواهند حمایت شما

 توس  شدن ییدأت. باشید محلی رهبران و معتمدین نظر جلب دنبال به 

 القاء شما پیرامون جامعه به را اعتماد از حسی تواندمی محلی رهبران

 . کند کمک شما به مالی کمک جذب در تواندمی اعتماد این و کند

 دانشگاهی، مذهبی، یا و شهروندی، علمی جوامع در محلی رهبران به 

 در نیز سیاسی مطلوب رهبری از بخواهند شاید که بیندیشید کار و کسب

 . کنند حمایت هازمینه همین

 بلوچستان و سیستان در روستا یک میمعل   تواندمی محلی رهبران این 

 نامدار گیر کشتی یک حتی یا و ارا  در مسجد یک جماعت امام یا باشد

 . مازندران در

 چیزها همین دنبال به جامعه برای نیز ما»: مالی منابع تأمین پیام 

 «.هستیم
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 یا و سیاسی، کمپین دیدگاه و جریان از چندان شاید مالی حامیان برخی  نفرت

 رقیب نامزد یا و کمپینجریان،  به نسبت اما. نیاید خوششان شما نامزد

 مطمئن آنها برابر در شما پیروی از خواهندمی و دارند بیشتری نفرت

 .شوند

 برای زیادی ت ش و افراد، انگیزه از گروه نفرت، این قدرت دلیل به 

 .داشت خواهند رقیبتان مقابل در شما به کردن کمک

 نیز مذهبی یا و دینی سیاسی، جنبه دیدگاه بر ع وه تواندمی نفرت این 

 .بگیرد خود به

. شود تبدیل شما کمپین برای تهدید به تا بزنید دامن نفرت این به نباید 

 نورآباد شهرستان توابع از« پخشآب» روستای ساکنان از تعدادی

 اطرا  روستاهای تلفن و هشتم، برق مجلس انتخابات جریان در ممسنی

 در توانیدمی نیز را نفرت این از دیگری گونه! کنند قطع را خود

 هازبان آذری میان رقابت و ارومیه شهر در مجلس ادوار هایانتخابات

 از ارومیه کردهای میان در رقابت این حتی. کنید مشاهده هازبان کرد و

 ادامه جداگانه صورت به نیز شهر این سورانی و شکا ، َهرکی قوم سه

 این توانمی نیز یکدست قومیتی جامعه یک در حتی یعنی. است داشته

  . دید را موضو 

 آنها توانیممی اخ ق رعایت با و هستیم قوی ما»: مالی منابع تأمین پیام 

 «.دهیم شکست را

 داشته ارتباط قدرت در افراد با دارند تمایل که هستند زیادی مالی حامیان  قدرت

 . کنند حفاظت خود منافع از بتوانند تا باشند

 . کنید ایجاد پیوند کمپین در خود عمومی داتتعه   و افراد این منافع بین 

 وارد انتخاباتی کمپین به دیرتر معموال   دسته این در هاسازمان یا افراد 

 .است بیشتر کسی چه پیروزی احتمال ببینند خواهندمی شوند، چونمی

 در مانند، امامی هایص حیت تایید منتظر افراد از دسته این همچنین 

-می چشمگیری کمک کنند، معموال   کمک شما به بخواهند که صورتی

 .کنند

 علی. بکشاند شما سمت به را کسی هر است قدرت، ممکن این گاها   البته 

انتخابات،  قانون در که بود گفته مجلس هفتم دور احمدی، نماینده

 انتخابات در تواننددارند، نمی مالی سوءاستفاده که افرادی یا قاچاقچیان

 را نامزدها، آنان برخی از مالی کمک با افراد همین شوند، اما داوطلب

 حزب مرکزی شورای سابق عضو عطریانفر محمد. کنندمی خود داروام
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 نو  این در کهکسانی اغلب که بود گفته ای مصاحبه در نیز کارگزاران

 نامزد با خود همراهی ازای کنند، درمی درگیر را خود مالی رواب 

 هایخواسته از کامل آگاهی با لذا. خواهانند را آن برابر انتخاباتی، چند

 و قانونی حدود رعایت و خود توانایی میزان سنجش و کنندگان کمک

 . کنید دریافت مالی کمک آنان اخ قی، از

 در  را شما مشک ت و شد خواهیم برنده ما»: مالی منابع تأمین پیام 

 .«کنیممی

 

 به و گرفته مرکز، فاصتتتتتتله از چه دهد، هرمی نشتتتتتتان نمودار روی هایپیکان جهت که گونه همان

 ت ش و زمان به مالی حامیان انوا  با رابطه گستتتتتتترش و شتتتتتتویم، ایجادمی ترنزدیک بیرونی هایدایره

 . داشت خواهد نیاز بیشتری

 های دایره از شده تامین بودجه از استفاده با شد، شما گفته پیشتر که همانطور است ممکن سویی از

 تتامین بته نیتازی و دهیتد تتان، پوشتتتتتتشجغرافیتایی حوزه در را خود کمپین بته مربوط امور اولیته، بتوانیتد

  . باشید نداشته بعدی هایگروه و هادایره ها، ازهزینه
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  هافهرست تدوین: دوم گام

 ها، نامفهرست تدوین شرو  بالقوه، برای مالی حامیان شناسایی برای فکری طوفان انجام هنگام در

 را شتتتتتتوندمی مطرح ستتتتتتواالت به گوییپاستتتتتت  و بحث حین در که را هاییگروه و افراد تماس اط عات و

 . کنید یادداشت

 هایگروه عناوین از یک هر برای که دهید، چرا انجام باال لیستتتتت استتتتاس بر را برداری فهرستتتتت

 . هستید ایجداگانه پیام هئارا و گفتمان به باال، نیاز

 جلستتتتتات یا فکری طوفان در شتتتتترکت برای نامزدها از درخواستتتتتت مفید بستتتتتیار کارهای از یکی

 : شودمی شامل را زیر موارد که است آشنایان و دوستان فهرست و هاداده ارائه جهت همفکری

  قبلی یا فعلی زمانی هایبرنامه روزانه، و هایجداول، یادداشت 

 همراه تلفن در آشنایان و دوستان فهرست 

  هاسمن و هاگروه اعضای فهرست 

 کار محل در همکاران یا کارکنان فهرست 

 اندمقیم استان مرکز یا و پایتخت در که بومی نفوذ ذی و سرشناس هایچهره فهرست 

 داوطلب افراد فهرست 

 …( و اجتماعی ـ سیاسی) مشتر  فکری هایحوزه در الفع   افراد فهرست 

 تانانتخاباتی رقیبان رقبای فهرست 

 آنها مدیران و انتخابیه حوزه( تلگرامی هایگروه مانند) مجازی اجتماعی صفحات فهرست 

  اصنا  و ها انجمن اعضای 
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 ... و خانواده اعضای نام 

 

 ممکن، در زمان کوتاهترین در و جامع شتتتتکلی به شتتتتفافیت حداکثر رعایت با را اط عات این همه

 دادن قرار مخاطب درست کنید؛ شیوه یادداشت درست ام ی با را هانام. کنید آوریجمع کامپیوتری جداول

ید تعیین را افراد این از یک هر با تماس برای راه بهترین و کرده مشتتتتتتخط را افراد  به را ها تماس. کن

 .کنید ریزی برنامه حضوری یا و تلفنی صورت
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  مناسب درخواستی مبلغ یا میزان تعیین: سوم گام

 از درخواستی مبلغ میزان که است این بعدی بالقوه، سؤال مالی حامیان اصلی فهرست تهیه از پس

 چیست؟  درخواست برای راه بهترین و باشد چقدر باید افراد این از یک هر

یاز مورد مبلغ از تخمینی کار این برای بات دوره طی خود کمپین برای ن خا یه را انت ید ته  این. کن

 پرستتیدن استتت؟ با چقدر شتتما کمپین هزینه که شتتوید مواجه افراد ستتوال این با که دارد وجود همیشتته احتمال

. داشت خواهند سهم شما کمپین در میزان کمک، چه صورت در بدانند خواهندمی هاکننده سوال، کمک این

 را شتتما پیروزی بر خود تاثیر استتاس، میزان این بر کنندگان انتخابات، کمک در شتتما پیروزی صتتورت در

 . کنندمی گیری اندازه

 جدول این. کنید درج را بیشتری بیشتر، جزئیات وقت صر  با و کنید تهیه زیر مانند اولیه جدولی

 . کنید بروز هفته هر مالی مدیر کمک با را

 مبلغ زمانی بازه عنوان ردیف

 ،داربستتت ،بنر ،پوستتتر) تبلیغات ۱

 تبلیغاتی تیزر، عکاسی، بروشور

 …( و

نده روز ده  شتتتتتترو  تاری  به ما

 تبلیغات

 تومان میلیون 12
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 ستادها یا ستاد اجاره ۲

 

 به بسته) انتخابات به مانده ماه سه

 رقم این حوزه و انتختتتابتتتات نو 

 (کند تغییر تواندمی

 تومان میلیون دوماهیانه 

 تومان میلیون نیم و یک بوس مینی یا و ون اجاره ذهاب ایاب ۳

 مراسم و ستادی افراد نهار و شام خوراکی و مصرفی مواد ۴

 تبلیغات دوران طی…  و چای

 تومان میلیون نه

 تومان…  .… .… ۵

 

 نشده، در پیشبینی های هزینه یا مالی منابع رفت هدر برای درصد 1۵تا  10نهایی  مبلغ تخمین در

 . بگیرید نظر
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 : شوندمی تقسیم دسته سه به آنها از درخواست قابل مبلغ میزان اساس بر معموال   مالی حامیان

 

 نبود یا بود درآمد، و محلی، میزان اقتصتتتتادی شتتتترای  به دستتتتته هر افراد از درخواستتتتت قابل مبلغ

 در را عوامل این از یک هر. استتتت زمان نیازمند آن ایجاد که دارد ستتتیاستتتی، بستتتتگی مالی حمایت فرهنگ

 از یک هر از درخواستتت جهت را خاصتتی مبلغ یا خاص رقم مالی حامیان از دستتته هر برای و گرفته نظر

 .کنید مشخط فهرست در مندرج افراد

 اهدا کمپین به را اندکی مبالغ که افرادی حتی. نگیرید کم دستتتتتتتت را اند  مالی هایحمایت نقش

 دیگران زیاد احتمال به و دهندمی رأی شتتتما به افراد کنند؛ اینمی گذاریستتترمایه کمپین موفقیت در کنندمی

 همچنین شوند، ومی جمع یکدیگر با اند  مالی هایحمایت. سازندمی همراه خود با دادن رأی برای نیز را

 نشتتتان را چیزی چنین عمده مالی هایحمایت که حالی هستتتتند، در کمپین از مردم عموم حمایت دهندهنشتتتان

 180از  تومان میلیون نیم و ستتتتتتهب  نامزد و نفردو از  تومان میلیون پنجالف  مثال، نامزد برای. دهندنمی

 برخوردار بیشتری حمایت از ب نامزد دارد، اما بیشتری پول الف نامزد چند هر. است کرده آوریجمع نفر

یزان افرادی که در این دسته قرار می گیرند می توانند م•
.نداندکی پول یا منابع مادی در اختیار کمپین قرار ده حمایت اندک

از افررراد ایررن دسررته مرری ترروان میررزان متوسررطی از منررابع•
.مادی یا وجوه نقدی را درخواست کرد حمایت متوسط

د منابع از افراد این دسته می توان مبالغ باال یا میزان زیا•
.مادی را درخواست کرد حمایت زیاد
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 خواهند تبلیغ و ت ش شما موفقیت کنند، برایمی کمک شما کمپین به را مبالغ کمترین حتی که افرادی. است

 . است بیشتر شده کمک مبلغ از کنندگان کمک تعداد اهمیت لذا. کرد

 

 

 ها هزینه لیست تهیه: تمرین

 یک در تفکیک به را خود ثابت و جاری هایانتخابیه، هزینه حوزه ابعاد گرفتن نظر در به توجه با

 .کنید استفاده زیاد و اند ، متوس  کلمه سه رقم، از درج جای به مبلغ بخش در. کنید درج جدول

 

 مبلغ عنوان  ردیف

 متوس  بنر چاپ ۱

 زیاد ... خیابان ستاد اجاره ۲

۳ ... ... 
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  بالقوه مالی حامیان شناسایی: تمرین

 افراد اط عات، این همین اساس بر. کنید استفاده بالقوه مالی حامیان فهرست تهیه برای موجود اط عات از

 . کنید بندیدسته زیاد اند ، متوس ، و مالی حمایت دسته سه در را

 

 حمایتی دسته مالی کمک احتمالی مبلغ میزان نام ردیف

 متوس  هزار تومان 150 خانم ... ۱

 اند  هزار تومان 25 آقای ... ۲

 متوس  هزار تومان 200 آقای ... ۳

 زیاد یک میلیون خانم ... ۴

۵ ... ... ... 
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 دیاگرام تهیه: تمرین

 در طبعا  . کنید رصد را خود دارایی و هزینه گرا ، تعداد صورت به و تهیه زیر، دیاگرامی شکل مطابق

 . شد خواهند درج دارایی، مبالغ و هزینه تعداد جای واقعی، به شکل

 

 

 نیز غیرمادی منابع برای توانیدمی را مالی هایکمک پیرامون درس از بخش این در شده گفته موارد :نکته

 غیرمادی کمک برای افراد که صتتتورتی در و کنید تهیه را خود غیرمادی نیازهای از لیستتتتی. ببرید کار به

 به شتتتما نیاز مورد هایمکان میزبانی. بخواهید را خود دقیق خواستتتته آنها داشتتتتند، از بیشتتتتری تمایل ابراز

 . است کمپینی هر نیازهای ترینهزینهپر از پذیرایی، یکی اق م همراه

 

0

0.5

1
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2
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3

3.5

4
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5

کم متوسط زیاد

چارت هزینه و دارایی

دارایی هزینه
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 برای نامزدها که استتتتتتت ابزارهایی ها، وها، روشفعالیتمالی،  منابع تأمین هایشتتتتتتیوه و ابزارها

ای، مزایده،  دوره پرداخت از عبارتند هاشتتیوه و ابزارها این از هایینمونه. گیرندمی کار به پول آوریجمع

 . غیره مذهبی، و جلسات و شام، همایش ضیافت یا پذیرایی

 این طراحی در نتتامزدهتتا و افراد برخی. دارنتتد وجود متتالی منتتابع تتتأمین برای متعتتددی ابزارهتتای

 و کار میزان) بازدهی استتتتتتاس بر باید هاروش این حال هر به اما. دهندمی خرج به زیادی خ قیت هاروش

 بالقوه مالی حامیان هایخواسته و ع یق و( کار این از حاصل مالی منابع میزان برابر در نیاز مورد هزینه

 و ضتتروری مذهبی، چندان تفکر با روستتتا یک در موستتیقی کنستترت برگزاری مثال طور به. شتتوند انتخاب

 تر روستتتا، کارآمد در مرستتوم و رایج های گردهمایی ستتازی پیاده شتتاید مقابل رستتد، درنمی نظر به کارآمد

 . کند جذب بهتر خود سوی به را مردم بتواند نشده تجربه و خ قانه برنامه شاید حتی. باشد

 هاشیوه و ابزارها خود، هد  جامعه اقتصادی و فرهنگی، مذهبی، اجتماعی شرای  از آگاهی با لذا

  . کنید طراحی یا و سازی بهینه را

 این از برخی. دارند نیاز مالی منابع تأمین به منظم طور به دانیدمی که کنید فکر هاییستتازمان به :۱تمرین 

 مذهبی، مدارس، ستتتایر هایخیریه، ستتتازمان هایدولتی، ستتتازمان غیر هایستتتازمان از عبارتند هاستتتازمان
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 استتفاده هاییروش چه کنند؟ ازمی چه مالی منابع تأمین برای هاستازمان این. غیره ستیاستی، و هایستازمان

 اید؟ برآمده کار این پس از اید، چطورداشته را مالی منابع تأمین تجربه قب  کنند؟ اگرمی

 : کنید یادداشت زیر قسمت در رسدمی تانذهن به که را هاییروش همه

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

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

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

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

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

 

 روبرو عموم باالی استقبال با همیشه عمومی هایبرنامه شما، چه اقامت محل شهر و روستا در :۲تمرین 

 کنند؟می جذب خود به را مخاطب تعداد دارید؟ چه هابرنامه این هزینه از شود؟ تخمینیمی

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................ 
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 برای. کنید انتخاب دارید شتتتناخت آن از که ایمنطقه در را روستتتتا یک و شتتتهر تفکیک، یک به :۳تمرین 

 برای دلیلی و بنویستتتتید موفقیت، را اولیت به را مالی منابع آوری جمع شتتتتیوه چهارجدول،  مطابق کدام هر

  :کنید ذکر شیوه این انتخاب

 

 :روستا یا  شهر

  روش اولویت دلیل مبلغ

 ۱شیوه  ... مجلس برگزاری سوم ... زیاد

 ۲شیوه  ... فروش ... اولویت ... متوس 

 ۳شیوه  ... ... اولویت ... کم

 ۴شیوه  ... ... اولویت ... ....
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  مالی منابع تأمین هایشیوه

 : کنیممی اشاره منابع تأمین در رایج هایشیوه از برخی به بخش این در

 

  مزایده

 این. استتتتت افتاده خیریه هایبازارچه عنوان به چشتتتتمتان تبلیغاتی های تراکت یا و خبرها در بارها

 مرکز یک هایهزینه مینأت یا و عمومی خیرخواهانه اقدام یک برای کمک آوری جمع هد  با ها بازارچه

 به عموم خرید برای…  و دستتتتتی، شتتتتیرینی ها، صتتتتنایعبازارچه این در. شتتتتودمی برگزار عمومی خدمات

باشتتد،  نداشتتته مستتتقیم نقدی کمک برای باالیی مالی ستترمایه شتتاید نقاش هنرمند یک. شتتودمی گذاشتتته نمایش

 هاینمایشتتگاه. دارد را مالی کمک آوری جمع هد  با آثار عرضتته برای باالیی بالقوه و هنری ستترمایه اما

. استتت گونه همین شتتود، بهمی برگزار ستترطانی بیماران به کمک هد  با که محک موستتستته متعدد خیریه

 . گیرد قرار استفاده مورد بزرگ شهرهای در انتخاباتی، خصوصا   منابع تامین برای تواندمی ایده همین

 را دیگر موارد و ...، و ک ه و هنری، لباس آثار مانند توجه جالب اهدایی اق م مزایده مستتتتتتئوالن

 ستتتتتتتاد، دعوت محل یا مزایده در خرید و حضتتتتتتور برای بالقوه مالی حامیان از کرده، و تهیه فروش برای

 . کنندمی
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  ایدوره یا ایمرحله پرداخت

 طی بخواهید افراد از. باشتتتد مطلوب تواندمی متوستتت  و اند  گروه کنندگان کمک برای روش این

 داشتتته را ثابت کمک یک ماهانه یا و هفتگی صتتورت به شتتما کمپین انتخابات، به به مانده هایماه یا و هفته

 اگر یا و. دهند اختصتتاص شتتما به را شتتانماهیانه حقوق فیش از مبلغی که بخواهید کارمندان از مث   . باشتتند

 برایش یکجا صتتورت به مبلغ آن مینأت کند، اما مالی کمک شتتما به «زیاد گروه» در که دارد دوستتت فردی

 . کند کمک شما به را مبلغ آن( قسطی) مرحله چند طی که دهید است، پیشنهاد ناممکن یا و دشوار

 

  مالی منابع عمومی تأمین

 مبالغ آوریجمع با متوستتتتتت  یا انبوه وجوه که دهدمی رخ زمانی مردم از مالی منابع عمومی تأمین  

 کاالهای فروش از عبارتند گیرندمی قرار دستتتتتته این در که هاییروش از برخی. شتتتتتوندمی حاصتتتتتل اند 

 هایگروه یا تلگرامی هایگروه شتتناستتایی با. پذیرایی جلستتات برگزاری و ...؛ یا شتترت، ک هتی مثل کمپین

 صتتورت در. کنند واریز را مبالغشتتان شتتما حستتاب شتتماره به که بخواهید مردم از توانیددیگر، می اینترنتی

 و( اعتماد حس افزایش برای) باشتتتد انتخاباتی نامزد حستتتاب، شتتتخط صتتتاحب نام روش، حتما این انتخاب

 حامیان لیست تهیه برای) کند ارسال شما برای را واریزی مبلغ رسید که بخواهید کنندگان کمک از همچنین

 (. آنها با تماس راه ایجاد و مالی
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  چای میهمانی یا پذیرایی

 اعضتتای آن در که هستتتند رستتمی غیر هایبرنامه جزء انتخاباتی ستتتاد در پذیرایی یا چای میهمانی  

 صتتتورت به خود همکاران یا ها، وخانواده، همستتتایه دوستتتتان، اعضتتتای از اندکی تعداد از حامیان و کمپین

 به نامزد معرفی برای هابرنامه این از میزبان. کنندمی پذیرایی دیگری مناستتتتتتتب محل یا خانه در جداگانه

 از اهالی تمامی با هزینه، اما کم و ستتاده را هادورهمی و میهمانی این توانید می تا. کندمی استتتفاده میهمانان

 .کنید برگزار…  و مذهبی و قومیتی هایها، گروهمحله

 نستتبت کنند، نظرشتتانمی گفتگو شتتما با خصتتوصتتی محفلی در که جوامع، هنگامی در دهندگان یأر

 نداشته مشترکی دیدگاه شما با اگر حتی افراد. باشد منفی یا و مثبت تواندمی تغییر این. کندمی تغییر شما به

 به نظرشان توانندگوید، میمی سخن شعارهایش و خود درباره واسطه بدون نامزد که جلسات این باشند، در

  . باشد آنها  دغدغه که کنید عرضه آنها به را چیزی که شماست هنر این البته. شود جلب شما سمت

 

  اشتگدبزر جلسات

 یا نامزد، بلیت انتخاباتی کمپین ،هاییبرنامه چنین در و دارند بیشتتتتتتری هزینه معموال   جلستتتتتات این  

 یا جایزه اهدای برای برنامه این از کمپین. فروشتتتتتتتدمی مالی بزرگ حامیان به را هابلیت از ایمجموعه

 یا کمپین اندازچشم با او هایارزش یا هات ش راستایی هم دلیل به محلی جامعه اعضای برخی داشتبزرگ
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عام،  مقبولیت. باشید داشته را دقت کنید، نهایتمی تقدیر آنها از که افرادی انتخاب در. کندمی استفاده نامزد

 .باشند دیدگاهتان و شما حامی و خوشنام و معتبر

 

  کنسرت

 متوس  مبالغ آوریجمع و تفریح برای روشی اجتماعی هایبرنامه از دیگری شکل هر کنسرت، یا

 که بخواهید محلی یا پاپ موستتتیقی گروه یک از توانیدمی. استتتت جوان یا جدید حامیان با ارتباط برقراری و

 که بخواهید مردم از و تهیه برنامه این برای متعار  مبلغ با هاییبلی . کنند اجرا را ایبرنامه شتتتتتتما برای

 .کنند خریداری را هابلی  شما، آن کمپین به کمک برای

 

  محلی جشنواره

 خاص ستتتتتتتالگردهای یا هامناستتتتتتبت داشتتتتتتتتبزرگ برای هاستتتتتتمن یا انتخاباتی نامزدهای برخی

 هاستتازمان و هاشتترکت به را هاغرفه و میزها پول آوریجمع برای و کرده میزبانی را محلی هایجشتتنواره

 تأمین مختلف هایروش از کنند، ومی پیدا جدید فروشتتتتتتند، اعضتتتتتتایمی غذایی مواد و دهند، کاالمی اجاره

 روش است، این آن مدیر یا و سمن یک اعضای از خود انتخاباتی نامزد که صورتی در. کنندمی مالی منابع

 . باشد مفید بسیار تواندمی
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  فردی معاشرت

 هاییراه از یکی. استتتت رو در رو م قات در دیگران از پول درخواستتتت واقع در فردی معاشتتترت  

 کرد، با خواهید مطالعه بعدی هایبخش در که همانطور و استتتتتت برخوردار باالیی موفقیت ضتتتتتریب از که

شترین کمترین  کنید شد، توجه گفته افراد لیست تهیه در که مواردی به. داشت خواهد را بازگشت هزینه، بی

 برآورد را آنان احتمالی های خواستتتتتتته نمودن برآورد در خود توانایی افراد، حدود هر با م قات از پیش و

 . کنید

 

  مجدد درخواست

 همین یا گذشته هایدوره در نامزد یا کمپین به قب  که گیردمی صورت افرادی از مجدد درخواست

 شتتتتتما به خود کمک از و دیده را شتتتتتما پیروزی قب  که افرادی از مجدد درخواستتتتتت. اندکرده دوره، کمک

 . «است گلو در هلو» المثل ضرب اند، حکایت بوده راضی

 

  پیامک و تلفنی تماس

سیاری   ست و بالقوه حامیان با تلفنی تماس برای هفته هر در را زمانی نامزدها از ب  از کمک درخوا

 اول تماس در شاید که کرد استفاده افرادی با رابطه ایجاد برای توانمی زمان این از. گیرندمی نظر در آنها
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 هوشمند هایسامانه از استفاده همچنین. کرد خواهند کمک نامزد به زمان طول در نباشند، اما کمک به مایل

 هایروش از یکی کنند، نیزمی اهدا خودکار صورت به را پیامک، مبلغی یک فرستادن با افراد که پیامکی

 .بود خواهد مطلوب

 

 اجتماعی هایشبکه و اینترنت

 طبعا  . استتت گستتترش حال در کشتتور در افزونی روز شتتکل به اجتماعی هایشتتبکه استتتفاده فرهنگ  

. کرد خواهید اجتماعی هایشتتتتتتبکه در اینترنتی هایگروه اندازی راه به اقدام خود انتخاباتی کمپین برای

 اندازی راه اجتماعی شتتتتتتبکه در که گروهی شتتتتتتد، در گفته مالی منابع عمومی مینأت روش در که همانطور

 . کنید تبلیغ را مردمی هایکمک برای خود حساب اید، اط عاتکرده

 مجوز گرفتن. نشتتتتتتده مرستتتتتتوم هنوز اینترنتی پرداخت هایدرگاه طریق از مالی کمک آوری جمع

ست قانونی مراحل تکمیل برای اقدام و قبل از ریزی برنامه مشمول نیز اینترنتی پرداخت درگاه برای  از. ا

 صتتفحات در حستتاب شتتماره اع م موجود راه بهترین و اند شتتده فیلتر ایران در نیز واستت  هایدرگاه طرفی

 . است کمپین وبسایت و ها اجتماعی، وب گ
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  مالی کمیته

مد فرد چند از یه حوزه از خارج حتی و داخل در معتبر و حامی، معت خاب  به که بخواهید خود انت

 افراد، یافتن این وظیفه. باشتتتد داشتتتته عضتتتو بیشتتتتر یا نفر ستتتهتواند  می کمیته این. بپیوندند شتتتما مالی کمیته

 و توانیدنمی همیشه شما که باشید داشته نظر در را این. است خواص و عموم نظر جلب و جدید مالی منابع

 را خود محوری نقش طرفی از کنید، اما متمرکز مالی هایکمک آوری جمع روی را خود انرژی همه نباید

 . کنید حفظ نیز

 

  گردهمایی و همایش

 حامیان و مهم مقامات آن در که کنندمی برگزار را هاییگردهمایی یا ها، همایشکمپین از بستتتتیاری

 برگزاری محل مختلف نقاط در. کنندمی سخنرانی مردم عموم برای مهم موضوعات درباره انتخاباتی نامزد

 کمپین امور به آگاه فردی میز هر پشتتتتتتتت. کنید تهیه را میزهایی و هاگردهمایی، صتتتتتتندوق یا همایش این

 آنها به رستید آنان، برگه هایکمک مقابل در و پاست  مردم احتمالی ستواالت به تا دهید قرار را تانانتخاباتی

 شتتتتتتما کمپین به کمک مند ع قه که افرادی دارند وجود. کند تشتتتتتتکر کمپین، به کمک برای آنها از و بدهد

 هالذا، صندوق. شود آنها، سنجیده اهدایی مبلغ که ندارند ع قه یا و ندارند باالیی مالی توانایی یا هستند، اما

 .باشد ثرؤم بسیار تواندمی خاموش اصط ح به هایکمک برای
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 در اگر مثال طور به. بگیرید نظر در را روانی کمپین، نکات مالی هایهزینه مینأت پروستتتتتته در :۱نکته 

 با را عدد این و استتتتت تومان میلیون 30شتتتتما  مالی نیاز و خود، برآورد انتخاباتی کمپین اندازی راه ابتدای

ید، وکرده مطرح افراد ته دو از پس ا ندازی راه از هف  به را عدد همین به نزدیک مبلغی کمپین، دوباره ا

 کمپین که ایدکرده ارستتتتتتال آنان برای را پیام دادید، این ارایه خود حامیان کمپین، به نیاز مورد مبلغ عنوان

 لذا. کند جذب کمک توانستتته کمی بستتیار درصتتد هفته دو طی و بوده برخوردار کمی عمومی اقبال از شتتما

 پیام نیز روانی منظر از تا کرده پر را موجود های شتتتتخصتتتتی، گپ حوزه و نامزد منابع از استتتتتفاده با باید

 . باشید داشته خود رقیبان و حامیان برای قدرتمندی

 پوشتتتتی چشتتتتم نیز تخریبی هایروش از رقبا برخی که انتخاباتی حستتتتاس شتتتترای  در و ایران در :۲نکته 

 صتتدقه» یا «گدایی» به را مالی کمک آوری جمع برای شتتما هایافراد، روش برخی استتت کنند، ممکننمی

 استتتتتتت، کام    حاکم انتخاباتی شتتتتتتفا  و ناظر قانون که جوامعی در روش این اما. کنند تعبیر «کردن جمع

 لذا. انتخاباتی نامزدهای کمپین منابع از عمومی آگاهی و سازی شفا  جهت در است اقدامی و بوده معمول

 از را خود کمپین هایهزینه تا خواهیدمی کنید؛ شتتتتمانمی جمع اعانه شتتتتد، شتتتتما گفته مقدمه در که همانطور

 . بگیرید مشترکتان، کمک تفکرات و هاخواسته سازی پیاده و تحقق برای مردم از تامین، و شفا  مسیری

 

 یک برگزاری جای به توانیدمی مالی، شتتتتتما منابع مینأت کوچک، برای و متوستتتتت  شتتتتتهرهای در: ۳نکته 

 این به. کنید ریزی برنامه را خصتتتتوصتتتتی نیمه برنامه عمومی، یک مراستتتتم و بزرگداشتتتتت یا و کنستتتترت

 آنان رستتمی، به دعوت هنگام و آورید عمل به دعوت برنامه برای شتتهر متمولین از تعدادی از که صتتورت

 . باشند داشته را شما به کمک برای پیش، آمادگی از تا بگویید را برنامه این برگزاری از هد 
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 و کشور پاپ هایستاره حضور با بزرگ کنسرتی برگزاری برای کمپین در توانایی وجود صر 

 در شام مراسم یک برگزاری یا بزرگ، و صوتی هایسیستم از استفاده و صحنه در کنندهخیره نورپردازی

( مالی کمک جذب هد  با) شام مراسم یا و کنسرت برگزاری ضرورت بر اهالی، دلیلی برای روستا مسجد

 و انرژی نظر مورد برنامه و مراستتم اگر. استتت منابع به رستتیدن مالی منابع تأمین در اصتتلی هد . نیستتت

 کرد؟  برگزار را مراسم و برنامه این باید واقعا   باشد، آیا نداشته پی در چندانی پول و ببرد زیادی هزینه

، زمان، مث   ) کار هر برای الزم منابع باید همواره مالی منابع تأمین در. است مهم بسیار سؤال این

( کمپین برای خالط درآمد یا شتتتتتدهآوریجمع ، پولمث   ) آن از حاصتتتتتل بازدهی با را( غیره افراد، پول، و

 . کرد مقایسه
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 .است شده انجام مالی منابع تأمین رایج روش چند در آنها بازدهی و منابع بین ایمقایسه ادامه در

 

 

 منافع و اهدا ، ابعاد از آگاهی. کنید تهیه را خود، جداولی نظر مورد هایبرنامه از یک هر برای

 آن خود، به نظر مورد هایشتتتتتتیوه از شتتتتتتما اط عات دامنه افزایش با که استتتتتتت کلیدی ایبرنامه، نکته هر

 برنامه هر برای شتتتتما که منابعی تمام شتتتتناستتتتایی پیرامون محوریت را اط عات دامنه این. رستتتتید خواهید

 به محدود را باال جدول در شده ذکر زیاد و اند  منابع. دهید بیاورید، انجام بدست یا و صر  است ممکن

 خود محاسبات در نیز را دست این از مواردی و غیرمادی اعتبار، منابع و انسانی، زمان نیروی. نکنید پول

 . بگیرید نظر در
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  آنها بازدهی و منابع مقایسه :تمرین

 مرور ایدکرده تهیه مالی تأمین هایشتتتیوه برای خود که را فهرستتتتی همچنین و قبلی بخش فهرستتتت 

دارد؟  پی در را منابع برگشتتتتتتت و بازدهی بیشتتتتتتترین هاشتتتتتتیوه این از کدامیک شتتتتتتما نظر به. کنید

 آورد؟(  دست به توانمی روش کدام از را پول )بیشترین

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

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

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

 

 و کار بیشتتتتتتترین روش دارند؟ )کدام نیاز اولیه منابع بیشتتتتتتترین به یککدام ها،روش این میان از 

 طلبد؟(می را دهیسازمان

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

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

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

 

 انتخاباتی نامزدهای توس  پیشتر هاییروش خود، چه نظر مورد انتخابیه حوزه روستای و شهر در :تمرین

 .کنید تکمیل را زیر بود؟ جدول شده اجرا
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 ردیف عنوان انتخابات مخاطب جذب هزینه هدف

 ۱ تقدیر همایش برگزاری مجلس متوس  زیاد نامزد معرفی

 ۲ پزشکان جامعه با دیدار شهر شورای زیاد کم پزشکان جامعه نظر جلب

 برنتتتامتتته معرفی و تبلیغتتتات

 سخنرانی

 ۳  پیامک ارسال شهر شورای زیاد زیاد

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

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

     6 

 

 مواردی ستتپس. کنید اثربخشتتی، تفکیک میزان و هزینه تفکیک به را باال، آنها جدول تکمیل از پس

نه جدولی در را برد بهره مالی کمک جذب برای توانمی آن از که ید یادداشتتتتتتتت جداگا  برای آن از و کن

 .کنید استفاده خود کمپین ریزیبرنامه
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 خواه - حمایت ستتتتیاستتتتت، درخواستتتتت در. استتتتت مذاکره هایمهارت از کردن درخواستتتتت توانایی

 به. کند پیدا رشتتتتد باید که استتتتت مهمی هایمهارت از - ستتتتیاستتتتی یا مادی غیر حمایت خواه و مالی حمایت

 تعهدی به ستتتپس شتتتود، ومی شتتترو  کوچک کاری از گاه حامیان مشتتتارکت جلب که باشتتتید داشتتتته خاطر

 شتتدن تبدیل و کوچک گام این برداشتتتن برای حامیان از کردن درخواستتت توانایی. شتتودمی تبدیل ترگستتترده

 اهمیت عمده مالی هایحمایت درخواست توانایی اندازه به داوطلب به دهنده رای از و دهندهرأی به خنثی از

 . دارد

کنید،  مالی کمک درخواستتتت آنان از استتتت قرار که گروهی برای ستتتخنرانی یا و مذاکره هنگام در

 . کنید ک م، رعایت طرح هنگام را صمیمت و تهییج، انگیزه، ثبات، قدرت اصول

 و مقابل فرد با رابطه ماهیت به مستتتتیر این در استتتتتفاده مورد خاص درخواستتتتت، رویکرد بحث در

 روند این حال، در این با. دارد بستگی کنندهدرخواست فرد برای استفاده قابل ارتباط هایسبک و زبان نو 

 : داریم نیاز زیر هایگام به معموال  
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 یا نامزد از حمایت برای نظر مورد فرد چرا و است چقدر تاندرخواست بدانید قبل از باید :آمادگی 

 را ممکن اط عات نامزد، بیشتتترین با احتمالی شتتخصتتی رواب  بررستتی برای. دارد انگیزه کمپین

 ختتانوادگی، تحصتتتتتتی ت، و او، رواب  ارتبتتاطتتات و نظر مورد فرد ایحرفتته پیشتتتتتتینتته دربتتاره

 انتخاب نیستتتتتت، برای افراد با کردن طرح برای اط عات این. آورید دستتتتتت به او هایمندیع قه

 داشتتته او روی برای را گذاریثیرأت بیشتتترین بتوانید تا استتت شتتخط آن با شتتما گفتگو های گزاره

 نمودار در حلقه کدام در نظر مورد فرد کنید هستید، مشخط مالی حمایت جلب دنبال به اگر. باشید

  . گیردمی قرار مالی منابع تأمین

 

 هم و خودتان هم تا کنید استتتفاده ارتباط ایجاد برای مناستتب محی  زبان، حرکات، و از :تفاهم ایجاد 

 دهید نشان وضوح به خود رویکرد و بدن زبان از استفاده با. باشد داشته راحتی احساس مقابل فرد

 داشتتته دیگر هایکمک یا مالی کمک درخواستتت صتترفا نیستتت استتت؛ قرار دوطرفه ارتباط این که

 قوی صتتدایتان طنین و کنید؛ لحن آغاز صتتمیمیت با را ارتباط دیدار، شتترو  اولین هنگام در. باشتتید

   . کنید برقرار چشمی ارتباط افراد مذاکره، با هنگام همچنین. بفشارید محکمی به را آنان دستان و

 

 دنبالش به نامزد یا کمپین عنوان به شتتتتتتما چه آن و استتتتتتت مهم مالی حامی برای چه آن بین :ارتباط 

. دهید تغییر را شرای  توانیدمی چطور دهید توضیح و کنید ایجاد روشن و واضح هستید، ارتباطی

شد؛ خیلی کنندهقانع اما کوتاه تانپیام کنید سعی  های هزینه کامل جزئیات نیست نیاز. نزنید حر  با

ید تشتتتتتتریح مالی حامی برای را کمپین ها،  نظر از استتتتتتتت ممکن. کن نه برخیآن ما های هزی  شتتتتتت

 مالی، استتترا  مبالغ کردن هزینه در شتتتما که کنند احستتتاس نتیجه در و بیاید نظر به غیرضتتتروری
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 افراد از برخی. کنید استتتتفاده نمونه و مثال ذکر ارتباط، از برقراری برای ها گفته بیان در. کنیدمی

 در. ندارد مفهومی« رقمی دو و رقمی یک تورم» آنان برای. ندارند رقم و عدد شنیدن به ای ع قه

 را داشتتتت خواهد آنان وضتتتعیت بر شتتتما عملکرد که عینی، تاثیری صتتتورت افراد، به این با گفتگو

نیستتت؛  صتتادراتی و اقتصتتادی هایشتتاخصتته ذکر به تولیدی، نیاز یک مدیر با گفتگو در. دهید ارائه

 و او بنگاه اقتصادی رونق جهت قانونی، در هایپتانسیل از استفاده با که بگویید او به کافیست تنها

  . کرد خواهید دست، ت ش این از مواردی و نیاز مورد احتمالی مجوزهای برای پیگیری

 

 هستید، به پول درخواست دنبال به اگر. باشید داشته مشخط درخواستی :مشخص درخواست ارائه 

ید بالقوه حامی قا بگوی  چه هر» یا« چیز هر» برای درخواستتتتتتتت. خواهیدمی او از پول چقدر دقی

 بالقوه حامیان برای را شروعی نقطه باید – است مذاکره نوعی درخواست این. نیست کافی« بتوانید

 این برای همیشتته. بپرستتند را تانهزینه برآورد رقم شتتما از مالی حامیان استتت ممکن. کنید مشتتخط

 بالقوه حامیان از کدام هر درباره تحقیقات پیرامون نیز قبلی هایبخش در. باشتتتتتتید آماده پرستتتتتتش

 را مشتتخصتتی بالقوه، رقم حامی هر برای آن استتاس بر و کنید تکمیل را خود لیستتت. کردیم صتتحبت

 . کنید درج

 

 این حامی تا باشید منتظر و نزنید حر  مشخط، دیگر درخواست ارائه از پس :زدن حرف توقف 

 گفتگو حین در ستتکوت بار دو یکی از. دهید گوش او پاستت  به ستتپس و کند بررستتی را درخواستتت

 تانهایحر  با را ستتتتکوت این کنید ستتتتعی اگر. استتتتت عادی کام    وضتتتتعیت نشتتتتوید؛ این نگران

 درخواستتت ستتطح کار این کنید، شتتاید مطرح خود خواستتته جهت در را دالیلی مجددا   یا بشتتکنید، و
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 چای یا استتت، آب ستتخت بودن ستتاکت اگر. کند تضتتعیف را درخواستتت این یا بیاورد پایین را شتتما

 که چیزی هر و خود همراه گوشتتتتی با طبعا   کنید، اما طوالنی را تاننوشتتتتیدن کنید ستتتتعی و بنوشتتتتید

 !نکنید طی را خود است، زمان اند  شما برای گفتگو این اهمیت کند فکر مخاطب

 

 هر مقابل در بدهد، و شما درخواست به پاس  چهار تواندمی مالی حامی :دادن پاسخ و دادن گوش 

 : باشید داشته را زیر هایواکنش از یکی توانیدمی شما پاس 
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 ستتتایر و مکان و استتتت، زمان کرده اع م را خود مالی تعهد نظر مورد فرد اگر :جزییات به توجه 

 این بیشتر بررسی برای بیشتری زمان به حامی اگر. کنید مشخط مالی کمک اخذ برای را موارد

 برای تاریخی و رساند خواهید او به را نیاز مورد اط عات چطور کنید دارد، مشخط نیاز پیشنهاد

 کرده اع م کمپین در بیشتتتتتتر مشتتتتتارکت برای را خود موافقت حامی اگر. کنید تعیین بعدی م قات

 . کنید مشخط را مشارکت این چگونگی و است، زمان

 

 موضتتتو  بررستتتتی و گذاشتتتتتن وقت خاطر به فرد این از مقابل، حتما فرد پاستتتت  از فارغ :قدردانی 

 و کنید قدردانی مناستتب و رستتمی شتتکل مالی، به کمک میزان از حامیان، فارغ همه از. کنید تشتتکر

 حامی افراد از قدردانی. یابند حضور شما انتخاباتی ستاد محل و مراسمات در تا کنید دعوت آنها از

 . کندمی تلقین آنان به را وفاداری از حسی گذارند،می وقت شما برای که کسانی و

 

 که حامیانی. نترستتید مجدد درخواستتت ارائه مالی، از حامیان از قدردانی از پس :مجدد درخواسققت 

. کرد خواهند کمک کمپین به هم باز زیاد احتمال اند، بهکرده گذاریستتتتتترمایه زمینه این در قب 

 در داوطلبانه همکاری برای را خود موافقت فردی اگر. قبل هایدوره موفق نامزدهای به خصوصا  

 میزبانی با مث    دارد ع قه آیا بپرسید او است، از کرده اع م خانه به خانه مراجعه یا کمپین مراکز

 . کند ایفا بیشتری نقش کمپین برای هامراسم

 

نه رواب  :ارتباط حفظ   کمک کمپین به واقعا که افرادی بالقوه، و بالفعل، حامیان حامیان با حستتتتتت

 هایمناستتتبت در نگیرید، بلکه تماس آنها با دارید درخواستتتتی که زمانی فق . کنید حفظ اند، راکرده

 افراد این با نیز ستتیاستتی خاص هایبرنامه درباره رستتانیاط   برای رستتمی، یا خاص، تعطی ت
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شته پیامکی هایگروه یا و اجتماعی هایشبکه در خود گروهی لیست در را ها آن. بگیرید تماس  دا

  . بگیرید مشورت آنان از و بگذارید آنان با ایدوره جلسات. باشید

 

 تمرین برای ابتدا که صتتورت این به. بروید پیش مالی حامیان بندی دستتته نمودار استتاس بر :تمرین 

 جلب برای خود شتتخصتتی حوزه در افراد مذاکره، با در خود های کاستتتی و قدرت میزان ستتنجش و

 و «نفرت»، «رهبری»، «ایدئولوژی و افکار» هایگروه به را دایره این و کنید مذاکره آنان نظر

 .دهید بس  «قدرت»

 

 صتتورت در فرد آن احتمالی منافع از مالی، لیستتتی احتمالی کنندهکمک هر با مذاکره از پیش :منافع 

 منافع که برسانید باور این به را آنان بتوانید باید. باشید داشته ذهن در را انتخابات در شما پیروزی

 . است طرفین برای بردـبرد مذاکره مذاکره، یک این و دارند انتخابات این در شما با مشترکی

 

 و مبلغی، قدرت هیچ برای. استتتتتتت کلیدی نکات از مذاکره در قدرت که کنید دقت :قدرت بر کیدأت 

 به آنها مالی کردن کمک ببینند، احتمال قدرت در خلل شتتما در افراد اگر. ندهید هدر را خود اعتبار

 آنقدر شتتما که بداند شتتما مقابل مذاکره، طر  در استتت بهتر گاهی. یافت خواهد کاهش شتتما، بستتیار

 انتخابات این پیروز و برده پیش را خود انتخاباتی کمپین بتوانید نیز او کمک بدون که دارید توانایی

 شتتتتما پیروزی در بودن ستتتتهیم به مشتتتتتاق را مالی کننده شتتتتما، کمک در قدرت از حس این. شتتتتوید

 و مقتدر انتخاباتی مردم، نامزد. استتتتت اهمیت پر نیز انتخاباتی تبلیغ بخش در موضتتتتو  این. کندمی

 .خواهندمی محکم
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 داده منفی پاس  شما به که فردی برای مکررا را درخواستی شما که صورتی در :ضعف از پرهیز 

 شتتما کمپین مالی نیاز بشتتنوند، درباره شتتما هایبرنامه درباره مردم اینکه از بیشتتتر یا کنید، و طرح

شتتتد،  گفته که همانطور هرچند. کنیدمی القاء خود پیرامون جامعه در را ضتتتعف از بشتتتنود؛ حستتتی

 محورهای از نیز روانی مستتتتتتائل استتتتتتت، لیکن انتخابات در موفقیت محورهای از یکی مالی منابع

 حوزه و فردی منابع از استتتفاده با. نکنید دیگر محور فدای را محور یک. شتتماستتت پیروزی اصتتلی

 مالی باالتر؛ کمبودهای راندمان و اند  هزینه با تبلیغاتی هایشتتیوه برای ریزی برنامه و شتتخصتتی

 مراقب برد؛ لذا خواهد منابع مثبت پیام ایجاد از بیشتتتتتر بستتتتیار منفی پیام حذ . دهید کاهش را خود

 . نکنید القاء خود پیرامون جامعه به منفی پیام باشید
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  کردن درخواست هنر: تمرین

 را کسی فهرست این از. کنید مرور کردید تکمیل قبلی تمرین در که را بالقوه مالی حامیان فهرست 

 و پیام طراحی با. داد خواهد مناستتتتتبی پاستتتتت  مالی کمک درخواستتتتتت به نظرتان به که کنید انتخاب

 نکات. کنید آماده فرد این از درخواستتتتتت برای را درخواستتتتتتی، خود منابع یا مشتتتتتخط مبلغ تعیین

 . کنید یادداشت زیر  قسمت در را کلیدی

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

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

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

 

ست نامزد یا کمپین حامی که کنید فکر کسی به  شتری مشارکت تواندمی و ا شته کمپین کار در بی  دا

 زمان، تعهد، یا لحاظ بیشتتتتر، از گذاریستتترمایه جهت فرد این از درخواستتتت برای را خود. باشتتتد

 . کنید یادداشت زیر قسمت در را کلیدی نکات. کنید بیشتر، آماده حمایت

 :هاست سوال این شامل کلیدی نکات

 بگویم؟ چه .1

 بخواهم؟ چقدر .2

 بگویم؟ چگونه .3

 باشم؟ چگونه .4
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 دهم؟ پاس  چگونه .5

 کنم؟ ایجاد انگیزه چطور .6

 ... غیره و .7
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 رد یا ییدأت از آنان اطمینان کشور، عدم در انتخاباتی نامزدهای روی پیش اصلی هایچالش از یکی

 این از نیز استتبق منتخبان حتی. استتت انتخابات در شتترکت برای نظارتی نهادهای ستتوی از شتتدن صتت حیت

 طول به نیز انتخابات به منتهی آخر های هفته تا گاها   اطمینان عدم قوانین، این به توجه با و مستتتتتتتثنی قاعده

 .آوردمی پدید را حامیان خاطر اطمینان پیرامون انتخاباتی، ابهام نامزد وضعیت در ابهام لذا. انجامد می

 قبل روز 2۶نامزدها، تنها  ص حیت رد یا و ییدأت ، نتیجه 1392سال  روستای و شهر شورای انتخابات در

 شتتتتکایت پاستتتت  دریافت و شتتتتکایت روزه 9روند  گرفتن نظر در با. شتتتتد اع م آنان به گیری یأر تاری  از

 . بود روز 17نامزدها  برخی برای عدد شدگان، اینردص حیت برای

 نامزدهای صتتتت حیت تایید عدم یا تایید نتایج دوره ، اولین 139۴ستتتتال  در دهم مجلس انتخابات در

 روز از پیش هفته نهایی، ستتتتته شتتتتتدگان صتتتتت حیت تایید قطعی نتایج انتخابات، و از قبل هفته ۵انتخاباتی، 

 . شد اع م انتخابات

 همه بخواهید اگر که چرا. یافت خواهید را بخش این اهمیت میزان خوبی به باال آمار با نگاهی با

 زیاد احتمال کنید، به موکول صتتتت حیت تایید تاری  از پس به را آن اندازی راه و کمپین ستتتتازی آماده امور

 . بود خواهید انتخابات بازنده
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 پول تقاضای بالقوه مالی کننده کمک یک از اگر: دهید پاس  زیر سوال بخش، به این شرو  از پیش :تمرین

 داد؟ خواهید او به پاسخی هستید، چه مطمئن خود ص حیت ییدأت از چطور که پرسید شما از او و کردید

 

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

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

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

........................................................................................................................................................................ 
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 : بگیرید پیش در باید را زیر هایبرنامه و کارها کمپین، راه مدیر یا و انتخاباتی نامزد عنوان به

 مالی منبع به اینکه از انتخابات، بیشتتتتتتر عرصتتتتته در شتتتتتما بقای و دوام عامل :مالی ریزی برنامه .۱

 برنامه از منظور. دارد بستتتگی انتخاباتی کمپین برای مالی ریزی برنامه باشتتد، به داشتتته وابستتتگی

 نیز و بودجه مینأتبلیغاتی، ت هایها، روشها، هزینهبرنامه برای بندی تبخش، اولی   این در ریزی

 شتتتترو  باید شتتتتما کمپین که باشتتتتید داشتتتتته توجه. استتتتت تبلیغاتی هایروش از کدام هر اثربخشتتتتی

 افکار تحریک برای روانی موج دو به خود، نیاز انتخاباتی تبلیغات در شتتما. باشتتد داشتتته قدرتمندی

 اند ، چگونه بودجه با و هاصتتتتتت حیت ییدأت از پیش نامطمئن شتتتتتترای  در پس. دارید نیاز عمومی

 کنیم؟ ایجاد را اول موج

 این در شققخصققی حوزه نیز و نامزد خود مالی منابع شققد، نقش گفته قبل هایبخش در که همانطور .۲

 و خود بودجه بر مبتنی که را کمپین اولیه بودجه توانیدمی تا :است کننده تعیین و مهم بسیار بخش

 یا و رقیبان ستتتوی از تبلیغاتی تخریب گاهی حتی. برستتتانید حداکثر به را استتتت تانشتتتخصتتتی حوزه

 صتتر  به را شتتما و ،دشتتوار برایتان را عمومی محل از مالی منابع تامین ،شتتما با جامعه آشتتنایینا

 وادار ،انتخابیه حوزه در شدن شناخته برای شخصی حوزه و خود منابع محل از باال تبلیغاتی هزینه

 این درباره ،برازجان شتتتهر استتت می شتتتورای دوره چهارمین کاندیدای ،محمدخانی ستتتهی . کندمی

 تقریبا شتتتدم مجبور{ رقبا ستتتوی از} مختف های برچستتتب زدن و تخریب علت به»: گویدمی چالش

 5«.شد تامین برادرانم کمک به مبلغ این. کنم هزینه تومان میلیون ده

                                                                 
 1395مصاحبه با یلدا؛ تابستان  -سهیال محمدخانی  5
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 :بگذارید نیز مادی غیر منابع روی گذارید، برمی مادی منابع روی بر که همانقدر را خود تمرکز .۳

تاد برای مکان یک رایگان گرفتن باتی ستتتتتت خا  که افرادی یافتن یا و نیروها هماهنگی محل و انت

 شتترو  قدرتمند به شتتایانی دستتت، کمک این از مواردی کنند، و میزبانی رایگان را شتتما هایبرنامه

 .کرد خواهد کمپین کردن

 از پس به را خود تبلیغاتی مثال، اق م طور به :کنید تهیه زمانی برنامه کردن، یک هزینه برای .4

 در که کنید امضتتتا تبلیغاتی شتتترکت و چاپخانه با قراردادی تنها، باید. کنید واگذار هاصتتت حیت ییدأت

 . دهند اختصاص شما سفارشات به را شده تعیین قبل از وقتی شما نظر مد تاری  آن

 هایکانال ها، ازشهرستان در اجرایی هایتأهی موضو  و انتخابات قانون به :آمار ارائه و تحقیق .5

 داشتتته را هاییخود، پیگیری صتت حیت رد و ییدأت به ستتیاستتی، نستتبت نفوذذی افراد با خود ارتباطی

 و شهر شوراهای 1392سال  انتخابات در. روستاهاست از بیشتر شهرها در ص حیت رد. باشید

 نیز درصتتد 3۵حدود  و بودند شتتهرها به مربوط شتتدگانصتت حیت رد درصتتد ۶۵از  روستتتا، بیش

 هزار 3داوطلب،  هزار 300انتخابات، از  همان در همچنین. روستا شوراهای انتخابات به مربوط

 که کنید مطرح را استدالل این توانیدمی شما لذا. درصد یک به نزدیک. شدند ص حیت رد داوطلب

 البته. است درصد یک حدود در چیزی شهروروستا، شورای انتخابات در شما ص حیت رد احتمال

 رد نخستتتتتتت مرحله در. استتتتتتت استتتتتتتدالل غیرقابل و باال مجلس، بستتتتتتیار انتخابات برای رقم این

کنندگان،  نام ثبت درصتتتتتد ۶0به  ، نزدیک 139۴ستتتتتال  در دهم مجلس انتخابات در هاصتتتتت حیت

 . بودند شده ردص حیت
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کنیم،  نگاه گذاری ستتترمایه دید به انتخابات در نامزدی موضتتتو  به اگر :شقققخصقققی گذاری سقققرمایه .6

 گرفته را گذاری ستتتترمایه برای خود تصتتتتمیم شتتتتود، طبعا  می نامزد انتخابات در فردی که هنگامی

 زیادی هاینشتتانه آن موفقیت و ستتودآوری از که کندمی گذاریستترمایه به اقدام هنگامی فرد 6.استتت

 آن برای را خود شخصی سرمایه و شویدمی انتخابات نامزد شما که هنگامی. باشد دیده پیش از را

 ییدأت از که دهیدمی افراد به را پیام کنید، اینمی اندازی راه قوی را خود ستتتتتتتاد و کنیدمی هزینه

 دقیق برنامه با کمپین یک اندازیراه و قوی شخصی گذاری سرمایه با پس. مطمئنید خود ص حیت

 ردصتتتتتت حیت نگران و ایدآمده پیروزی برای که بدهید خود پیرامون جامعه به را پیام منظم، این و

 . نیستید

 آیا» که شتتتد خواهید مواجه مردم پرستتتش این با خود، بارها انتخاباتی کمپین دوران طی در :گفتگو .7

 مگر« »شتتتتوممی ییدأت حتما  » همچون هاییپاستتتت  بردن کار به از« هستتتتتید؟ صتتتت حیت رد نگران

 و« نشوم ص حیت رد دانم، امیدوارمنمی»،  «شوم ص حیت رد میترسم» ،«نشوم؟ ییدأت شودمی

 استتاس بر. کنید باشتتد، پرهیز پردازیخیال یا و تفکر ستتردرگمی، عدم نشتتانه که هاپاستت  از مواردی

 از را آنان بدهید، اما قطعی افراد، پاس  پرسش به ؛ نباید«نیست قطعی چیز هیچ» که عقلی استدالل

 آمار از توانیدهستتتتید، می روستتتتا و شتتتهر شتتتورای کاندیدای اگر. کنید مطمئن خود صتتت حیت ییدأت

 نامزدهای اولیه شرای  مطابق شما شرای  که بگویید نیز و بگویید سخن شدگان« ص حیت ییدأت»

 که افرادی از شتتده صتت حیت ییدأت هاینمونه ذکر از. استتت انتخابات قانون در شتتده درج انتخاباتی

    . کنید نیز، استفاده اند داشته شما مشابه سیاسی و اجتماعی شرای 
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 و 139۴ستتتال  در استتت می شتتتورای مجلس گذشتتتته انتخابات دو تاری  مبنای بر بخش این بندیزمانبندی

 برنامه از مشابه نسبتا نمونه بخش، سه این در. است شده انجام 1392سال  در روستا و شهر شوراهای

 بوده پیشنهادی مدل این. است گرفته صورت منابع صر  بندی اولویت نیز و منابع تامین پیرامون ریزی

 این پایان از پس را خود پیشتتتنهادی مدل گرفته، لیکن صتتتورت او هاییافته و مدرس تجربه استتتاس بر و

 . کنید تهیه درس

 

روش،  این در طبعا  . استتت گستتترش حال شتتوراها، در و مجلس هایانتخابات در ائت فی شتتیوه البته

 و مشتتتتر  انتخاباتی ستتتتاد یک ائت  ، از اعضتتتای همه و یابدمی کاهش زیادی بستتتیار نستتتبت به هاهزینه

قزوین؛  شتتتهر شتتتورای فرهنگی کمیستتتیون رئیس ،اشتتتدری فاطمه. بود خواهند برخوردار مشتتتتر  تبلیغات

 مدل این لیکن  7.کند می «جلوگیری{ منابع} و تبلیغات بیهوده استتتترا » از ائت فی شتتتتیوه که استتتتت معتقد

 کمپین ستتتتاخت به مربوط درس در. استتتتت ستتتتازی پیاده قابل ائت فی و انفرادی مدل دو هر برای پیشتتتتنهادی

 .شد خواهد اشاره موارد این به ترانتخاباتی، جزئی
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 نامزدی شورای روستا

 زمان توضی  عنوان 

 حداقل بودن دارا شتتتتوراها، از انتخابات قانون مطالعه با قوانین ۱

 .شوید ص حیت، آگاه ییدأت و نامثبت برای شرای 

 انتخابات از قبل ماه سه

 برای خود شتتخصتتی دارایی برآورد به نیاز شتتما ابتدا در شخصی دارایی برآورد ۲

 .دارید کمپین زدن استارت

 نام ثبت از قبل نیم و ماه دو

 حتتتوزه دارایتتتی بتتترآورد ۳

 شخصی

تان و فامیل با  کمک دریافت برای خود نزدیک دوستتتتتت

 و کنیتتد گفتگو انتختتابتتات دوران در انستتتتتتتتانی و متتالی

 .باشید داشته آن از شفا  برآوردی

ته یک و ماه دو بل هف  از ق

 نام ثبت

 شتتوراهای انتخابات قانون 28ماده  گرفتن نظر در بدون شدن نامزد برای تصمیم ۴

 نام ثبت تاری  از پیش ماه دوشتتتتتتهروروستتتتتتتا، حداقل 

 .بگیرید را نامزدی برای قطعی تصمیم

 نام ثبت از قبل ماه دو

 و متتادی منتتابع مینأتتت برای را کمپین جلستتتتتتتتات اولین اولیه کمپین ۵

 این. کنید برگزار خود نزدیکان و دوستتتتتتتان با غیرمادی

ما منزل در تواندمی جلستتتتتتتات  با ٬نزدیکانتان یا و شتتتتتت

 .شود چای، برگزار مهمانی صورت به هزینه کمترین

 نام ثبت از قبل ماهدو 

 و اط عتتتات آوریجمع ۶

 تحقیقات

 احتمالی نامزدهای لیست 

 در دادن یأر برای شتتتتتترای  واجتتتدین تعتتتداد 

 شما روستای

 به یابیراه برای نیاز مورد یأر حداقل تخمین 

 (قبلی هایدوره اساس بر) شورا

 ثیرگتتذارأتتت حتتامیتتان و محلی دینمتتمعت لیستتتتتتتت 

 آنان با مذاکره برای بالقوه و احتمالی

 از قبتتل نیم و متتاه یتتک از

 مینأتتتت/  نتتتام ثبتتتت تتتتاری 

 دارایی محتتل از هتتاهزینتته

 شخصی
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 خود ضعف و قوت نقاط 

 هامحدودیت و انتخابات تبلیغات قانون 

 در العف هایشتتتتتترکت پیرامون تحقیقات انجام 

 هاچاپخانه و محیطی تبلیغات حوزه

 روستا مشک ت و معض ت لیست 

 قبلی نامزدهای شعارهای لیست 

 و هادهیاری اجرای حال در هایبرنامه لیستتتت 

 روستا شورای

 کمپین و خود برای شتتتتتتعتتتار و هتتتد  تعیین 

 انتخاباتی

 در هتتابرنتتامتته و اهتتدا  بینتتانتته واقع لیستتتتتتتتت 

 پیروزی صورت

 چهره که روستتتا ستتاکن غیر شتتهروندان لیستتت 

 و اقتصتتتتادی، اجتماعی تاثیرگذار و موفق های

 .هستند شهرها دیگر در فرهنگی

 از دوره هر برای نیاز مورد افراد لیستتتت تهیه 

 تبلیغات و کمپین کارهای

 هفتگی ثابت جلستتتتتتتات برای زمان یک تعیین  اقدامات 7

 انجام و کمپین اعضتتتتتتای و اولیه حامیان برای

 آن

 هایچهره با م قات و شخصی دیدارهای انجام 

 روستا گذارثیرأت

 هنگام گفتگوها ضتتتتتتب  و ثبت و فکری بارش 

 جلسات و هام قات

 مالی حامیان به مربوط جداول تهیه 

 کمپین هاینیازمندی لیست تهیه 

 کمپین داوطلب اعضای لیست تهیه 

  حامیان لیست تهیه 

 از قبتتل نیم و متتاه یتتک از

 نام ثبت تاری 
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 اقدامات زمانبندی جدول تهیه 

 و تبلیغاتی هایشتتتتتترکت و هاچاپخانه با گفتگو 

 و چتتتاپی امور انجتتتام از اطمینتتتان حصتتتتتتول

 شما تبلیغاتی

 اقدامات و شتتده آوریجمع اط عات استتاس بر  بازنگری و اولیه برآورد ۸

 احتمال از خود اولیه گرفته، برآورد صتتتتتورت

  .کنید تهیه انتخابات در خود شکست یا پیروزی

 هادارایی و قدرت نقاط لیست 

 کمبودها و ضعف نقاط لیست 

 کمپین اهدا  در بازنگری 

 خود گفتگوی محتوای و شتتتعارها در بازنگری 

 مردم و هاچهره و افراد با

 ثبت تاری  از قبل ماه یک

 نام

 مشتتترکی ایدئولوژی و افکار شتتما با کستتانی با  دیدار ۹

 متتالی حمتتایتتت و کمتتک دریتتافتتت برای دارنتتد

 .کنید گفتگو

 یا و انفرادی دیدارهای روستتتتتتا شتتتتتهروندان با 

 .باشید داشته خانوادگی

 

 ثبت تاری  از قبل هفته دو

 نام

 ثیرگذارأت هایچهره دیدار نام، به ثبت از قبل روز در نام ثبت ۱۰

 از نوعی به و بروید دارند شما به مثبتی دیدگاه که محلی

 صتتتتتورت در حتی. بگیرید رخصتتتتتت نام ثبت برای آنان

 عمومی ایبرنامه در ایام آن در شرای ، اگر بودن فراهم

 میان در آنان با را خود تصتتتتتتمیم کردید، این شتتتتتترکت

 شتتتما کمپین به کمک و همراهی برای آنان از و بگذارید

  . کنید دعوت

 انتخابات از قبل ماه دو
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 طور به که هاصتت حیت ییدأت نتیجه اع م تا ایام این طی انتظار دوران اقدامات ۱۱

ته ستتتتتتتهتقریبی   زمان نام ثبت تاری  از ماه یک تا هف

 :دهید انجام را زیر برد، اقدامات خواهد

 کنید برگزار روستا مردم با خصوصی جلسات 

 نیازهای و خود هایبرنامه پیرامون آنان با و

 .کنید گفتگو روستا جامعه

 دیدار روستا غیرساکن شهروندان هایچهره با 

 مادی حمایت شما به که بخواهید آنان از و کنید

 .کنند معنوی و

 روند دارید، پیرامون دستتتتتتت در که منابعی از 

 تحقیقات خود ص حیت رد یا ییدأت به رسیدگی

 .کنید رایزنی و

 پوستتتتتتترهای و بروشتتتتتتورها اولیه هاینستتتتتتخه 

 .کنید آماده را تبلیغاتی

 خود انتخاباتی بانوان و آقایان ستاد قطعی محل 

 و ءامضتتا آن برای اولیه مشتتخط، قرارداد را

  .آورید فراهم را آن تجهیز ماتدمق

 مستتجد به نزدیک را خود انتخاباتی ستتتاد محل 

 آمد رفت پر های محل یا و روستتتتتتتا اصتتتتتتلی

 .بگیرید

 آن تجهیزات و ستتتتاد دو هر محل تا کنید ت ش 

 حامیان و افراد غیرمادی هایکمک محل از را

 .کنید مینأت

 انتخابات به مانده ماه یک

 پیام یک عنوان به خود ص حیت ییدأت خبر از   ص حیت ییدأت ۱۲

 .کنید استفاده قوی

 حامیان گرا  در «قدرت» و «نفرت» گروه با 

 .شوید گفتگو وارد مالی

 به مانده هفته سه تا ماه یک

 انتخابات
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 .کنید افتتاح را خود انتخاباتی ستاد 

 و مردم با را جلستتتتتتتاتی روزانه صتتتتتتورت به 

 در جداگانه صتتتتتورت به خود کمپین اعضتتتتتای

 .کنید برگزار خود انتخاباتی ستاد محل

  تبلیغاتی اق م چاپ و عکس، طراحی تهیه 

 به تبلیغات به مربوط مستتتتتتئولیت قطعی تعیین 

 کمپین اعضای

 و تبلیغ هایمحل تعیین و ریزیآگاهی، برنامه 

 توزیع هایگروه بندی دسته

 هاصندوق سر نمایندگان لیست تهیه 

 هایچهره افتتاح، از روز در ستتتتتتتاد محل در  روانی موج اولین ۱۳

 در که بخواهید محلی سفیدان ریش و سرشناس

 . شوند حاضر شما ستاد محل

 انتخاباتی ستتتتتاد دو مرد؛ انتخاباتی نامزد برای 

 در همزمان صورت به را خود بانوان و آقایان

 . کنید افتتاح بعدازظهر

ظهر،  از قبتتل در زن؛ انتختتابتتاتی نتتامزد برای 

 را خود آقایان ظهر، ستاد از بعد و بانوان ستاد

 ستاد افتتاح هنگام در شما حضور. کنید افتتاح

 .است ضروری

 افتتتتتتتتتاح متتراستتتتتتتم بتترگتتزاری بتترای قتتبتتتل از 

 از پتتتذیرایی مقتتتدمتتتات و کنیتتتد ریزیبرنتتتامتتته

 . کنید فراهم را مهمانان

 شتتتتتتهروندان جمعی همراهی با را خود ستتتتتتتاد 

 جمعی از توانیدمثال، می طور به. کنید افتتاح

 که بخواهید خود حامی ستتفیدان ریش و حامیان

 روستا اصلی مسجد یا میدان، حسینیه محل از

 انتخابات به مانده هفته سه
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 پیاده صتتتتتتورت به ستتتتتتتادتان محل تا را شتتتتتتما

 .کنند همراهی

 حاضتر خود ستتتاد محل در روزانه و فشتترده صتتورت به دیدار و حضور ۱۴

 را آنان نظرات مدت این طی. کنید دیدار افراد با و شوید

 نظرخواهی آنها از روستتتا شتترای  بهبود برای و بشتتنوید

 فردی عنوان به شتتما ستتتاد در را خود آنان بگذارید. کنید

 .ببینند گذارثیرأت

 تا ستاد بازگشایی هنگام از

 انتخابات روز

 صتتتتتتورت هایهزینه و دارایی میزان از نهایی برآورد ثانویه برآورد ۱۵

 پس روز تا شتتما برای که ایبودجه. باشتتید داشتتته گرفته

 برای و بگیرید نظر در را استتتتت مانده باقی انتخابات از

داشتتتتتتتتت،  خواهیتتد نیتتاز بتتاالیی بودجتته کتته آخر هفتتته

 .کنید ریزیبرنامه

تادها، توزیع محل در پذیرایی هزینه  مواد کنندگان ستتتتتت

ستتتتتتتتتاد،  محتتل در فعتتالین احتمتتالی انتختتابتتاتی، هزینتته

 ستتتتتتتایر یا و انبوه هایپیامک ها، ارستتتتتتتالستتتتتتخنرانی

 .بگیرید نظر در را تبلیغاتی هایروش

 انتخابات با مانده هفته دو

 و نهتتتایی، اجرا مینأتتتت ۱۶

 گیری گزارش

 اگر. بروید پیش قبل از شتتتتتتده تهیه ریزی برنامه مطابق

 لیستتتتت در افرادی و نشتتتتده مرتفع شتتتتما مالی نیاز هنوز

 از یا و نکردید مذاکره آنها با که دارید خود نظر مورد

اند، شتتتتده اضتتتتافه لیستتتتت به تازه یا و بودند مردد لیستتتتت

 به تا بخواهید آن مستتتئول و مالی کمیته از. بگیرید تماس

ما نه و دارایی از گزارشتتتتتتی شتتتتتت یه هزی عا  . دهد ارا  طب

 آغاز هفته از پیش توانستتتتتتته که استتتتتتت موفق ایبرنامه

 را خود نیتتاز مورد منتتابع و انتختتابتتاتی، بودجتته تبلیغتتات

 . باشد کرده تامین

 تبلیغات هفته
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 مردم حضتتتور و انتخاباتی ستتتتادهای بازگشتتتایی چند هر

نامزد،  هر محبوبیت حدود شتتتدن معین و آن پیرامون در

 . کشدمی آنان سوی به را بالقوه مالی حامیان

نه و تبلیغاتی هایشتتتتتتیوه  با را آنان به مربوط هایهزی

بودن،  ناکارآمد صتتتورت در و بستتتنجید اثربخشتتتی معیار

 پیاده جدید نام، استراتژی ثبت مهلت روز هفت همان در

 قرار دهنده یأر مقام در بارها شتتتتتما خود. کنید ستتتتتازی

 یک جذب را شتتتما که هاییشتتتاخصتتته اینکه در. ایدگرفته

 .باشد گشا راه تواندمی. کنید بود، تفکر چه کرد نامزد

 را خود انتخاباتی ستاد ندارید، اما تبلیغات اجازه چه اگر یأر ۱7

 ستتاعات در که بخواهید خود حامیان از و داشتتته نگه باز

 پایان تا را شتتتما و شتتتوند حاضتتتر گیری، آنجایأر پایانی

 .کنند آراء ، همراهی شمارش

 تن مذاکره به اقدام باید شتتتما کمپین آن، اعضتتتای از پیش

 ندادن یأر یا و دادن یأر در هنوز که افرادی با تن به

ما به  تا افراد برخی گاهی. کنند دارند، اقدام تردید شتتتتتت

 پتتای در حضتتتتتتور برای تصتتتتتتمیمی هم انتختتابتتات روز

 روستتتا و شتتهر شتتورای انتخابات در. گیرندنمی صتتندوق

 ۶2کشتتتور،  کل در مشتتتارکت ، میزان 1392ستتتال  در

 در مردم از درصتتتتتتد 38دیگر،  بیانی به. بود درصتتتتتتد

 . نکردند شرکت انتخابات

 آماده انتخابات در خود شتتتتکستتتتت و پیروزی برای متنی

 .کنید

 را خود یأر محل معتمدین و کمپین اعضتتای همراهی با

 .بیاندازید صندوق به

 گیری یأر روز
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 در خود انتخاباتی کمپین اعضای و خود مالی حامیان زا گزاریسپاس ۱۸

 .باشید داشته اولیه تشکری و تقدیر خصوصی ایجلسه

 یکبار را جلستتتته انتخابات، این در پیروزی صتتتتورت در

 رستتمی صتتورت نخستتتین، به روزهای همان در و دیگر

 .کنید برگزار

 گیری یأر از قبل روز

 

 

 شهر شورای نامزدی

 زمان توضی  عنوان 

 حداقل بودن دارا شتتتتوراها، از انتخابات قانون مطالعه با قوانین ۱

 .شوید ص حیت، آگاه ییدأت و نام ثبت برای شرای 

 انتخابات از قبل ماه سه

 برای خود شتتخصتتی دارایی برآورد به نیاز شتتما ابتدا در شخصی دارایی برآورد ۲

 .دارید کمپین زدن استارت

 نام ثبت از قبل نیم و ماه دو

 حتتتوزه دارایتتتی بتتترآورد ۳

 شخصی

تان و فامیل با  کمک دریافت برای خود نزدیک دوستتتتتت

 و کنیتتد گفتگو انتختتابتتات دوران در انستتتتتتتتانی و متتالی

 .باشید داشته آن از شفا  برآوردی

ته یک و ماه دو بل هف  از ق

 نام ثبت

 شتتوراهای انتخابات قانون 28ماده  گرفتن نظر در بدون شدن نامزد برای تصمیم ۴

 نام ثبت تاری  از پیش ماه دوشتتتتتتهروروستتتتتتتا، حداقل 

 .بگیرید را نامزدی برای قطعی تصمیم

 نام ثبت از قبل ماه دو
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 و متتادی منتتابع مینأتتت برای را کمپین جلستتتتتتتتات اولین اولیه کمپین ۵

 این. کنید برگزار خود نزدیکان و دوستتتتتتتان با غیرمادی

 کمترین با نزدیکانتان یا و شما منزل در تواندمی جلسات

 .شود چای، برگزار مهمانی صورت به هزینه

 نام ثبت از قبل ماهدو

 و اط عتتتات آوریجمع ۶

 تحقیقات

 احتمالی نامزدهای لیست 

 شتتهر در دادن یأر برای شتترای  واجدین تعداد 

 خود

 به راهیابی برای نیاز مورد یأر حداقل تخمین 

 (قبلی های دوره اساس بر) شورا

 ثیرگتتذارأتتت حتتامیتتان و محلی معتمتتدین لیستتتتتتتت 

 آنان با مذاکره برای بالقوه و احتمالی

 خود ضعف و قوت نقاط 

 هامحدودیت و انتخابات تبلیغات قانون 

 در فعال هایشتتتتتترکت پیرامون تحقیقات انجام 

 هاچاپخانه و محیطی تبلیغات حوزه

 شهر مشک ت و معض ت لیست 

 قبلی نامزدهای شعارهای لیست 

 و فرمانداری اجرای حال در هایبرنامه لیست 

 فعلی شهر شورای

 کمپین و خود برای شتتتتتتعتتتار و هتتتد  تعیین 

 انتخاباتی

 در هتتابرنتتامتته و اهتتدا  بینتتانتته واقع لیستتتتتتتتت 

 پیروزی صورت

 که شتتتهرستتتتان ستتتاکن غیر شتتتهروندان لیستتتت 

 اقتصتتتتتتتتتادی، ثیرگتتتذارأتتتت و موفق هتتتایچهره

 .هستند شهرها دیگر در فرهنگی و اجتماعی

 از قبتتل نیم و متتاه یتتک از

 مینأتتتت/  نتتتام ثبتتتت تتتتاری 

 دارایی محتتل از هتتاهزینتته

 شخصی



78 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

 از دوره هر برای نیاز مورد افراد لیستتتت تهیه 

 تبلیغات و کمپین کارهای

 هفتگی ثابت جلستتتتتتتات برای زمان یک تعیین  اقدامات 7

 انجام و کمپین اعضتتتتتتای و اولیه حامیان برای

 آن

 ایچهره با م قات و شتتخصتتی دیدارهای انجام 

 شهر گذار ثیرأت

 هنگام گفتگوها ضتتتتتتب  و ثبت و فکری بارش 

 جلسات و هام قات

 مالی حامیان به مربوط جداول تهیه 

  کمپین هاینیازمندی لیست تهیه 

 کمپین داوطلب اعضای لیست تهیه 

  حامیان لیست تهیه 

 اقدامات زمانبندی جدول تهیه 

 و تبلیغاتی هایشتتتتتترکت و هاچاپخانه با گفتگو 

 و چتتتاپی امور انجتتتام از اطمینتتتان حصتتتتتتول

 شما تبلیغاتی

جاد قصتتتتتتتد که هاچهره و هاگروه لیستتتتتتتت   ای

 .دارند مشتر  هایکمپین

 از قبتتل نیم و متتاه یتتک از

 نام ثبت تاری 

 اقدامات و شتتده آوریجمع اط عات استتاس بر  بازنگری و اولیه برآورد ۸

 احتمال از خود اولیه گرفته، برآورد صتتتتتورت

  .کنید تهیه انتخابات در خود شکست یا پیروزی

 هادارایی و قدرت نقاط لیست 

 کمبودها و ضعف نقاط لیست 

 کمپین اهدا  در بازنگری 

 خود گفتگوی محتوای و شتتتعارها در بازنگری 

 مردم و هاچهره و افراد با

 تتتتاری  از قبتتتل متتتاه یتتتک

 نامثبت
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 مشتتترکی ایدئولوژی و افکار شتتما با کستتانی با  دیدار ۹

 متتالی حمتتایتتت و کمتتک دریتتافتتت برای دارنتتد

 .کنید گفتگو

 دیتتدارهتتای شتتتتتتهر ثیرگزارأتتت شتتتتتتهرونتتدان بتتا 

 .باشید داشته خانوادگی یا و انفرادی

 ائت  ، با برای پیشتتتنهاد داشتتتتن صتتتورت در 

 از و کنیتتد گفتگو و دیتتدار ائت   آن در افراد

 آنهتتا پیروزی احتمتتال میزان و آنتتان شتتتتتترای 

 .شوید مطمئن

 

 ثبت تاری  از قبل هفته دو

 نام

 انتخاباتی، برای کمپین و خود حامی اصتتلی هایچهره با نام ثبت ۱۰

 .شوید شهر، حاضر فرمانداری در نام ثبت

 انتخابات از قبل ماه دو

 طور به که هاصتت حیت ییدأت نتیجه اع م تا ایام این طی انتظار دوران اقدامات ۱۱

 خواهد زمان نامثبت تاری  از ماه یک تا هفته سهتقریبی 

 :دهید انجام را زیر برد، اقدامات

 کنید برگزار شتهر مردم با خصتوصتی جلستات 

 نیازهای و خود هایبرنامه پیرامون آنان با و

 .کنید گفتگو خود شهری جامعه

 غیرستتتاکن شتتتهروندان  از مطرح هایچهره با 

 از که بخواهید آنان از و کنید دیدار شتتهرستتتان

 .کنند معنوی و مادی حمایت شما

 روند دارید، پیرامون دستتتتتتت در که منابعی از 

 تحقیقات خود ص حیت رد یا ییدأت به رسیدگی

 .کنید رایزنی و

خه  یه هاینستتتتتت  و بروشتتتتتتورها طراحی و اول

 .کنید آماده را تبلیغاتی پوسترهای

 انتخابات به مانده ماه یک
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 خود انتخاباتی بانوان و آقایان ستاد قطعی محل 

 و امضتتتتا آن برای اولیه مشتتتتخط، قرارداد را

  .آورید فراهم را آن تجهیز مقدمات

 میدان به نزدیک را خود انتخاباتی ستتتتتتاد محل 

 آمد رفت پر و اصلی هایخیابان یا شهر اصلی

 .بگیرید

 آن تجهیزات و ستتتتاد دو هر محل تا کنید ت ش 

 حامیان و افراد غیرمادی هایکمک محل از را

 .کنید مینأت

 پیام یک عنوان به خود صتت حیت ییدأت خبر از  ص حیت ییدأت ۱۲

 .کنید استفاده قوی

 حامیان گرا  در «قدرت» و «نفرت» گروه با 

 .شوید گفتگو وارد مالی

 .کنید افتتاح را خود انتخاباتی ستاد 

 و مردم با را جلستتتتتتتاتی روزانه صتتتتتتورت به 

 در جداگانه صتتتتتورت به خود کمپین اعضتتتتتای

 .کنید برگزار خود انتخاباتی ستاد محل

 در که بخواهید مالی بالقوه حامیان لیستتتتتتت از 

 کمپین دیدار به مشتتتتتخط ستتتتتاعت و روز یک

 که بخواهید آنها از دیدار آن در و بیایند شتتتتتتما

 .کنند مادی غیر و مادی حمایت شما از مجددا  

  تبلیغاتی اق م چاپ و عکس، طراحی تهیه 

 به تبلیغات به مربوط مستتتتتتئولیت قطعی تعیین 

 کمپین اعضای

 و تبلیغ هایمحل تعیین و ریزی آگاهی، برنامه 

 توزیع هایگروه بندی دسته

 نمایندگان و هاصندوق ناظرین لیست تهیه 

 به مانده هفته سه تا ماه یک

 انتخابات
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 اولیتتته، از افتتتتتاح روز در ستتتتتتتتتتاد محتتتل در  روانی موج اولین ۱۳

 که بخواهید شهر معتمد و سرشناس هایچهره

 شتتتما ستتتتاد محل در خصتتتوصتتتی صتتتورت به

 . شوند حاضر

 در را خود بانوان و آقایان انتخاباتی ستتتتتتتاد دو 

عدازظهر تاح ب ید افت گام در. کن تاح هن یه افت  اول

 . کنید سخنرانی و شوید حاضر ستاد دو هر

 افتتتتتتتتتاح متتراستتتتتتتم بتترگتتزاری بتترای قتتبتتتل از 

 از پتتتذیرایی مقتتتدمتتتات و کنیتتتد ریزیبرنتتتامتتته

 .کنید فراهم را مهمانان

 انتخابات به مانده ماه یک

 حاضتر خود ستتتاد محل در روزانه و فشتترده صتتورت به دیدار و حضور ۱۴

 طی. کنید دیدار خصتتوصتتی صتتورت به افراد با و شتتوید

 شتتتترای  بهبود برای و بشتتتتنوید را آنان نظرات مدت این

 در را خود آنان بگذارید. کنید نظرخواهی آنها از شتتتتتهر

 .ببینند گذارثیرأت فردی عنوان به شما ستاد

 تا ستاد بازگشایی هنگام از

 انتخابات روز

 صتتتتتتورت هایهزینه و دارایی میزان از نهایی برآورد ثانویه برآورد ۱۵

 پس روز تا شتتما برای که ایبودجه. باشتتید داشتتته گرفته

 برای و بگیرید نظر در را استتتتت مانده باقی انتخابات از

 داشتتتتتتت، برنامه خواهید نیاز زیادی بودجه که آخر هفته

 .کنید ریزی

تادها، توزیع محل در پذیرایی هزینه  مواد کنندگان ستتتتتت

ستتتتتتتتتاد،  محتتل در فعتتالین احتمتتالی انتختتابتتاتی، هزینتته

 ستتتتتتتایر یا و انبوه هایپیامک ها، ارستتتتتتتالستتتتتتخنرانی

 .بگیرید نظر در را تبلیغاتی هایروش

 انتخابات با مانده هفته دو

 و نهتتتایی، اجرا مینأتتتت ۱۶

 گیریگزارش

 اگر. بروید پیش قبل از شتتتتتتده تهیه ریزیبرنامه مطابق

 لیستتتتت در افرادی و نشتتتتده مرتفع شتتتتما مالی نیاز هنوز

 از یا و نکردید مذاکره آنها با که دارید خود نظر مورد

 تبلیغات هفته
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اند، شتتتتده اضتتتتافه لیستتتتت به تازه یا و بودند مردد لیستتتتت

 به تا بخواهید آن مستتتئول و مالی کمیته از. بگیرید تماس

ما نه و دارایی از گزارشتتتتتتی شتتتتتت یه هزی عا  . دهد ارا  طب

 آغاز هفته از پیش توانستتتتتتته که استتتتتتت موفق ایبرنامه

 را خود نیتتاز مورد منتتابع و انتختتابتتاتی، بودجتته تبلیغتتات

 . باشد کرده مینأت

 حضتتور و انتخاباتی ستتتادهای رستتمی بازگشتتایی چند هر

 هر محبوبیت حدود شتتتتتتدن معین و آن پیرامون در مردم

 . کشدمی آنان سوی به را بالقوه مالی نامزد، حامیان

نه و تبلیغاتی هایشتتتتتتیوه  با را آنان به مربوط هایهزی

بودن،  ناکارآمد صتتتورت در و بستتتنجید اثربخشتتتی معیار

 را جدیدی تبلیغات، استراتژی مهلت روز هفت همان در

 دهنده یأر مقام در بارها شتتتتتتما خود. کنید ستتتتتتازی پیاده

 جذب را شتتما که هاییشتتاخصتته اینکه در. ایدگرفته قرار

 گشتتتتتتتا راه تواندمی. کنید بود، تفکر چه کرد نامزد یک

 .باشد

 را خود انتخاباتی ستاد ندارید، اما تبلیغات اجازه چه اگر یأر ۱7

 ستتاعات در که بخواهید خود حامیان از و داشتتته نگه باز

 پایان تا را شتتتما و شتتتوند حاضتتتر گیری، آنجایأر پایانی

 .کنند ، همراهیآراء شمارش

 شتتتما کمپین گیری، اعضتتتای یأر روز در و آن از پیش

 هنوز که خود نزدیکان با تن به تن مذاکره به اقدام باید

 تردید شتتتما به دادن یأر یا و انتخابات در شتتترکت برای

 هم انتخابات روز تا افراد برخی گاهی. کنند دارند، اقدام

 انتخابات در. گیرندنمی آن در حضتتتتور برای تصتتتتمیمی

 مشارکت ، میزان 1392سال  در روستا و شهر شورای

 گیری یأر روز
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 38دیگر،  بیانی به. بود درصتتتتتتتد ۶2کشتتتتتتور،  کل در

 . نکردند شرکت انتخابات در مردم از درصد

 آماده انتخابات در خود شتتتتکستتتتت و پیروزی برای متنی

 .کنید

 را خود رای محل معتمدین و کمپین اعضتتای همراهی با

 .بیاندازید صندوق به

 

 در خود انتخاباتی کمپین اعضای و خود مالی حامیان از سپاسگزاری ۱۸

 .باشید داشته اولیه تشکری و تقدیر خصوصی ایجلسه

 یکبار را جلستتتته انتخابات، این در پیروزی صتتتتورت در

 رستتمی صتتورت نخستتتین، به روزهای همان در و دیگر

 .کنید برگزار

 گیری یأر از قبل روز
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 :کلی پیشنهادهای

 حر  تازه ای داشته باشید. 

 صادق باشید. 

 شفا  باشید. 

 بانه برخورد نکنید.متعص 

 با اعتماد به نفس و قاطع باشید. 

 قدرتمند اما فروتن باشید. 

 اخ ق گرا باشید. 

 تخریب نکنید. 

 آگاه باشید. 

 نشوید.ناامید  

 منظم، دقیق، و با چهارچوب باشید. 
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