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 استفاده از اينترنت براي توسعه و سازماندهي

 
 

 

 

 

 
 

 

_ 
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Netaction  يكي از پروژه هاي مربوط بهTides Center  است كه

 (3)(c)501سازماني مبتني بر 

 
 

 

آموزش عملي و 

 مجازي خواننده
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 فهرست مندرجات
 

 

 2 -ارتباطات سنتي و ارتباطات اينترنتي

 3-آغاز كار با استفاده عملي از ايميل 

شما براي گردش در دنياي ارتباطات  هشدار عملي آيا 

 4-رايانه اي و اينترنتي آمادگي دارد؟ 

كارامد در  هشدار عملي چيزي اين موضوع را بصورت  چه

 5 -مي آورد؟ 

 7 -درست نيست؟ هشدار عملي چه مواردي مورد اين 

 9-آيا توسعه است و يا تبليغات؟ 

 11 -الين كارامدآن  نكاتي براي رسانه هاي

)بدون امكان مشاهده ديگر  bccچگونه يك فهرست ايميل 

 13 -گيرندگان( ايجاد كنيم

 21 -چك امنيتي فضاي رايانه اي و اينترنتيفهرست 

 23 -الينآن  منابع دفاعي رسانه هاي

الين براي امنيت فضاي رايانه اي و آن  منابع

 25 -اينترنتي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :Netactionدر مورد 

Netaction  سازماني مستقر در سان فرانسيسكو است كه به امر آموزش فعاالن در

ينترنت براي سازماندهي، توسعه و دفاع و همينطور مورد چگونگي استفاده از ا

آموزش عمومي و آموزش سياستگذاران در زمينه خط مشي فن آوري اختصاص دارد. 

 براي اطالعات بيشتر در اين زمينه لطفا با ما تماس حاصل نمائيد.

 

. كليه حقوق Netaction/ The Tides Centerتوسط  2002-1991حق نسخه برداري 

امكان استفاده از مطالب براي استفاده غير تجاري به شرط اشاره  محفوظ است.

 آزاد است.  Netactionبه 
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 ارتباطات سنتي و مقايسه با ارتباطات اينترنتي
 

تكنيك هاي 

 اينترنتي

 روش ارتباطات تكنيك هاي سنتي

ايميل، صفحات وب، 

 خدمات انتقال ديجيتال

 پست، نمابر

 

 توزيع نشريات

الين)براي  رسانه هاي آن

 (Cnet ،Salonمثال 

 

روزنامه ها، تلويزيون، 

 راديو، خدمات ديجيتالي

 

 تماس از طريق نشريات

 ايميل، صفحات وب

 

 خبرنامه ها چاپ

سالن هاي شهر آن الين 

 مجازي

 حفظ صف آرايي و نيروها

 

 صف آرايي و نيروها

 

 حفظ دوره هاي خانگي اتاق هاي گپ زني

 

 دوره هاي خانگي

 

هاي اظهارنظر فرم 

 اينترنتي

 

 هدايت بازديدها

 

بازديدهاي مربوط به 

 قانون گذاران

 

برگه هاي ثبت نام 

 اينترنتي

 

 جدول بندي هدايت جدول بندي

 انتقال از طريق ايميل 

)ايميل هاي با خاصيت" 

 5اين ايميل را براي 

نفر ز دوستان خود 

 ارسال كنيد."(

 

 تلفن زني

 

 درخت هاي تلفني

 

 نمابر آن الين سرورهاي

 

 پست، نمابر

 

نامه هاي مربوط به 

 قانون گذاران

 

 ايميل

 

 پست، نمابر

 

نامه هاي مربوط به 

افرادي كه قانون گذار 

 سياست گذاران.نيستند

 

نامه هاي مربوط به  پست، نمابر ايميل

 ويراستار

 

 پست، نمابر ايميل

 

 op-edقطعات 

ارسال نمابر بصورت آن 

 الين

 سنتي دستگاه نمابر

 

 نمابرها

تصاوير ديجيتالي كه 

بصورت آن الين ايميل مي 

 شوند

 

 پست

 

 كارت پستال ها

 صفحات وب

 

 تقاضاها كاغذي

  ايميل، صفحات وب

ابالغيه هاي چاپي بر 

روي بولتن ها، 

 تابلوها، 

 

 هشدار عملي
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و از طريق پستي، 

 نمابر، درخت تلفني

 

 گروه هاي خبري

 

 گروه هاي پشتيباني

 هاي همسايهگروه 

 

سازماندهي بر اساس 

 عاليق خاص

 

 

 

اين نمودار براي يك كارگاه عملگرايي ايميل  تحت پشتيباني اتحاديه حق  -1

( ايجاد شده و با مجوز ايشان مورد CARALسقط جنين و توليد مثل كاليفرنيا )

 استفاده قرار گرفته است. 
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 ميلآغاز به كار با عملگرايي اي
 

مجازا كليه مطالب كتبي كه سازمان شما ارائه مي نمايد مي  

تواند براي توزيع ديجيتالي از طريق ايميل، وب، و يا هر دو 

مورد استفاده قرار گيرند. در اينجا نكاتي براي كمك به شما 

 به منظور شروع بكار ارائه شده است:

 

o كار را با دركي روشن از آنچه كه مي خواهيد به منظور 

تكميل كار به انجام برسانيد و اينكه به چه كسي مي 

خواهيد دسترسي پيدا كنيد انجام دهيد. آيا حوزه انتخابي 

الين است؟ در غير اينصورت آيا شما در حال آن  شما بصورت

 سعي به توسعه اساس پشتيباني خود هستيد؟

 

o  مطمئن شويد كه از منابع مربوطه به منظور حفظ حضور خود

ين برخوردار بوده و تعيين نماييد كه چه مسي الآن  بصورت

مسئوليت پاسخگويي به ايميل مربوطه را بر عهده دارد. 

زماني كه وب سايتي را ايجاد مي كنيد و يا خبرنامه و يا 

آن  فهرست بحثي را از طريق ايميل آغاز مي نمائيد چه كسي

 را مديريت مي كند؟

 

o  و داوطلبان نشاني هاي ايميل را از اعضا، پشتيبانان

خود، رسانه ها، طرف هاي تماستان در دفاتر قانونگذاري، 

آن  موسسان خود و همچنين هركس ديگري مه بصورت منظم با

در تماس هستيد در اختيار داشته باشيد. فضايي را براي 

نشاني هاي ايميل در فرم هاي عضويت خود، فرم هاي اشتراك 

مك هاي مالي وري كآخبرنامه، و كارت هاي پاسخ به جمع 

 منظور نمائيد.
 

o  در صورتي كه سازمان شما خبرنامه اي منتشر مي كند، به

بصورت الكترونيكي را ارائه آن  اعضاي خود گزينه دريافت

داده و آنها را به اين كار تشويق نمائيد تا سازمان شما 

 از اين طريق بتواند در هزينه هاي خود صرفه جويي كند.

 

o ز وب سايتي برخوردار است كه دردر صورتي سازمان شما ا 

بازديد كنندگان مي تواند براي داوطلب شدن، اشتراك آن 

خبرنامه و يا هشدار عملي و يا اعطاي وجوه عضو شوند 

مطمئن شوبد كه نشاني ايميل و همينطور اطالعات تماس آنها 

 پرسيده شود.

 
o  در صورتي كه سازمان شما از جدولي در كنفرانس، اجتماع و

ر مناسبت ها برخوردار است، فضايي را براي نشاني يا ديگ

 ايميل در برگه عضويت خود منظور نمائيد.
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o  در صورتي كه شما نشريات را در اختيار رسانه ها قرار مي

دهيد كار را با ارسال مطالب براي آنها از طريق ايميل 

بجاي نمابر آغاز كنيد )در عين حال مطمئن شويد كه خروجي 

   را به فهرست توزيع خود اضافه كنيد.(هاي رسانه ها 

 

o  از ايميل براي ارتباط با مشاورين پرسنلي در دفاتر

 قانونگذاري استفاده كنيد.

 
o  .فهرست هشدار عملي ايميلي را ايجاد كرده و ترويج دهيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

را در نشاني  PEW INTERNETپروژه  -2
http://www.pewinternet.org/reports/index.asp  براي گزارشات در مورد

 مردمشناسي كاربران اينترنتي مشاهده نمايي

 

http://www.pewinternet.org/reports/index.asp
http://www.pewinternet.org/reports/index.asp
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آيا هشدار عملي شما براي گردش در فضاي رايانه اي و 

 اينترنتي آماده است؟
 

 NETACTIONيك فهرست بررسي 

 

 
o واهند دانست كه چه كسي هشدار عملي را آيا خوانندگان خ

 ارسال خواهد كرد؟

بصورت مشخص و روشن سازمان خود را بعنوان منبع هشدار عملي        

 مشخص نمائيد.        

 

 
o  آيا خوانندگان خواهند فهميد كه چگونه با سازمان شما

 تماس بگيرند؟

    وب اطالعات كامل تماس شامل نشاني ايميل، آدرس پستي، نشاني   
سايت، شماره تلفن و شماره نمابر را ضميمه نمائيد. در           

نام، سمت و شمار تلفن فردي كه بايد در زمينه   امكان        صورت 

 با وي تماس گرفته شود را نيز ضميمه نمائيد.   پرسش ها 

 

 
o  آيا خوانندگان خواهند دانست كه هشدار عملي به موقع است

 و يا خير؟

تاريخي كه هشدار عملي توزيع مي شود و تاريخي كه عمل همواره 

مربوطه مورد درخواست قرار گرفته را منظور نمائيد )و در ضمن 

 اعالم سال مربوطه را نيز فراموش نكنيد!!(

 

 
o  مجبور به خواندن هشدار عملي خواهند شد؟آيا خوانندگان 

ي با استفاده از عناوين انگيزشي و يا مجبور كننده حس اضطرار

بودن مطلب را منتقل كنيد، بگونه اي كه خوانندگان هشدار 

مربوطه را باز كرده و اقدام مربوطه را انجام دهند. هيچگاه 

 خط مربوط به موضوع نامه را خالي نگذاريد.

 

o  آيا خوانندگان دليل اهميت عمل مربوطه را درك خواهند

 كرد؟

نشاني  اطالعات پيش زمينه را بصورت روشن و دقيق بيان كنيد،

هاي مربوط به وب سايت هاي داراي اطالعات بيشتر و همينطور 

نكات كليدي براي برقراري تماس را منظور كنيد. از استفاده از 

نكات و واژگانت پيچيده خودداري كرده و تا حد امكان ساده 

نويسي كنيد و پاراگراف ها و عناوين بخش ها را بصورت خالصه 

ده كنيد. تصور نكنيد كه خواننده نوشته و از خطوط افقي استفا

 با موضوع مد نظر شما آشنايي دارد. 
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o  آيا خوانندگان خواهند فهميد كه چه عملي بايد انجام

 دهند؟

در مورد آنچه كه مي خواهيد انجام شود بصورت واضح و مشخص 

صحبت كنيد. نشاني پستي، شماره نمابر و يا تلفن را در صورتي 

هيد تا نامه بنويسند، نمابر ارسال كه از خوانندگان مي خوا

آن  كنند و يا تلفن بزنند ضميمه كنيد. اشاره گري به اطالعات

الين براي كمك به خوانندگان به منظور تعيين موقعيت مكاني 

 نمايندگان انتخابي ايشان اضافه كنيد. 

 

o آيا از واقعيات و حقايق مطمئن هستيد؟ 

ف چند دقيقه در سراسر هشدار عملي الكترونيكي مي توانند در ظر

جهان منتشر شوند. بدليل آنكه شما نمي دانيد كه دقيقا چه كسي 

هشدار شما را مي بيند، امكان تصحيح خطاهاي مربوط به حقايق 

ساده نخواهد بود. از صحت حقايق از طريق بررسي امر با سازمان 

 و يا فردي مطمئن پيش از فشار دادن كليد "ارسال" مطمئن شويد. 

 

o شما اساس پشتيباني خود را ايجاد مي كنيد؟ آيا 

همواره اطالعاتي در مورد اينكه خوانندگان چگونه مي توانند به 

سازمان شما ملحق شوند، براي كمك داوطلب شوند، و يا فهرست 

خارج شوند آن  هشدار عملي مشترك شده و يا از فهرست مشتركين

 ارائه نمائيد.
 

 

o را  "فعال مجازيزمينه " براي دريافت نكات بيشتر در اين

 مشاهده نمائيد. http://www.netaction.org/trainingدر نشاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.netaction.org/training
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چه امري اين موضوع را بصورت هشدار عملي كارامدي در 

 مي آورد؟

 

 

 

 
absmith@elomen.com; ellen@designshop.com; hmurray@change.org;  

frankee@petshop.com; dandrews@sirius.com; kpatrick@sirius.com; 

lily@kilwatz.com;  

tige2345@aol.com; kalani@apogee.net; bsmith@elomen.com; 

torth@earthlink.net;  

ellen@designshop.com; hmurray@change.org; frankee@petshop.com;  

dandrews@sirius.com; kpatrick@sirius.com; lily@kilwatz.com; 

tige2345@aol.com;  

kalani@apogee.net; bsmith@elomen.com; torth@earthlink.net; 

ellen@designshop.com;  

hmurray@change.org; frankee@petshop.com; dandrews@sirius.com;  

kpatrick@sirius.com; lily@kilwatz.com; tige2345@aol.com; 

kalani@apogee.net;  

bsmith@elomen.com; torth@earthlink.net; ellen@designshop.com; 

hmurray@change.org;  

frankee@petshop.com; dandrews@sirius.com; kpatrick@sirius.com; 

lily@kilwatz.com;  

tige2345@aol.com; kalani@apogee.net  

 

 

 actionalert@anygroup.org                                                                          از طرف:

 

 

 به:

 

 
 رونوشت:

 

 

 رونوشت بدون امكان مشاهده ديگر دريافت كنندگان:
 

آدرس ایمل 

 موردشخض 

 نطر

آدرس های ایمل 

 مخفی
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 2112مارس  6***** پس از چهارشنبه مورخه 

 مطالب اين هشدار عملي فاقد ارزش خواهد بود. *****

 

 

در  IHSSهشدار عملي: با ناظر خود به منظور محافظت از منافع 

 صالحيت هاي انتخاباتي تماس بگيريد. برابر كاهش

 

 7شنبه  5هيات ناظرين سان فرانسيسكو در نظر دارد تا در مورخه 

به منظور پيشنهاد در مورد كاهش حداكثر ميزان درامد  2112مارس 

مجازي كه فرد و يا زوجي را از شرايط برخورداري رايگان از 

ري كند. برخوردار مي نمايد راي گي منزلخدمات حمايتي فروش 

كاهش در حداكثر ميزان درامد مجاز مي تواند به اين معني باشد 

كه شما بايد به منظور دريافت اين قبيل خدمات خود نيز وجهي 

را بپردازيد. حتي در صورتي كه يك دالر بيش از حداكثر ميزان 

مربوطه درامد داشته باشيد ممكن است ملزم به پرداخت چند صد 

ها را بصورت آن  تي شويد كه هم اكنوندالر در ماه براي خدما

 رايگان دريافت مي كنيد!

 

امروز با ناظر خود تماس گرفته و وي را ملزم به دادن راي 

منفي به تغييرات مربوط به شرايط برخورداري از خدمات مزبور 

 نمائيد.

 

اين پيام را براي دوستان و همسايگان خود كه ايميلشان را 

نها را در آچاپ كرده و آن  ايي ازداريد ارسال كنيد. نسخه ه

 ها را نداريد قرار دهيد.آن  اختيار بقيه افرادي كه ايميل

 

 عملي: با ناظر خود به منظور حفاظت از منافع  موضوع: هشدار

 

 تاریخ انقضا

خط موضوع نشان 

 دهنده هشدار است
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 شماره هاي تلفن هيات ناظرين:

 

-5144س، تام اميانو، رئي شماره تلفن ناظر    شماره تلفن ناظر

55-7671سوفي ماكسول  554

  
 554 -7411گولدريك جيك مك  554-7971كريس ديلي 

 554 -5942گيون نيوسوم   554-7631مت گوانزالز 

 554 -7451آرون پسكين   554 -6516توني هال 

 554 -6975جراردو ساندوال   554 -7734مارك لنو 

 554-7752ليالند ئي  

 

در صورتي كه نمي دانيد در ناحيه كداميك از ناظرين  توجه:

( تماس 554-4375نتخابات )قرار داريد با شماره تلفن معاونت ا

نها نشاني خيابان خود را بگوئيد آبگيريد. در صورتي كه به 

آنها مي توانند به بگويند كه كداميك از ناظرين نمايندگي 

 ناحيه شما را بر عهده دارند.

 

 

 

 
 چه چيزي به ناظر خود در هنگام برقراري تماس بگوئيد:

 

موجب  IHSSش در حداكثر ميزان درامد مجاز براي هرگونه كاه•

سختي براي سالخوردگان و افراد ناتوان سان فرانسيسكو خواهد 

 شد.

 

دالر در ماه باالتر از حداكثر ميزان مجاز جاري  1فردي كه تنها •

دالر در ماه براي خدماتي كه قبال  211در مي آورد بايد بيش از 

 كند.براي وي رايگان بوده است پرداخت 

  

كاهش حداكثر ميزان مجاز درامد افراد را ناگزير از هزينه •

 خواهد نمود كه اين به معني IHSSكردن صدها دالر در ماه براي 

است كه آنها پول كمتري صرف غذا، اجاره، و ديگر ملزومات آن 

 زندگي خواهند كرد.
 

اضافه نمودن شماره هاي 

 ناظرین  تماس

نكات مورد 

صحبت منظور 

 شده است.
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ديگر برنامه هايي وجود دارد كه شهر مي تواند كاهش را در •

آنها اعمال كرده و موجب ايجاد سختي براي سالخوردگان و زمينه 

افراد ناتوان نمي شود. ناظرين بايد برنامه هاي دلخواه همچون 

اشتراك براي سوبسيدها براي مناسبت هاي ورزشي حرفه اي را 

 را كاهش دهند. IHSSبجاي 

 

 

 
 پيشينه

جرد و يا زوج هاي متاهل به راهي براي افراد م IHSSمقررات 

منظور برخورداري از كمك هاي مربوط به مراقبت هاي فردي و يا 

امور نگهداري منزل در صورتي كه درامد آنها بيش از ميزان 

بوده ولي در عين حال هنوز هم درامدي كم محسوب مي  SSIمجزا 

شود فراهم مي كند. اين قبيل خدمات امكان تامين ايمني براي 

 منزل خودشان را فراهم مي كند. آنها در

 

 
 

اطالعات تفضيلي در مورد شرايط برخورداري و اطالعات تماس براي 

 برنامه در وب سايت ذيل قابل دسترسي مي باشد:

 
http://www.seniorsurvivalschool.org/survival_sheets/share.htm  

 

 

 اطالعات تماس:
Any Group  

370 Main Street, 3rd Floor  

 

San Francisco, CA 94108  

 

  0000-555-415 :تلفن

 

  info@anygroup.org :ايميل

 

  http://www.anygroup.org :وب سايت

 

پيشينه 

 خالصه

اشاره گر 

به اطالعات 

 در روي وب

 سايت

متن به 

بخشهايي 

مجزا 

تقسيم 

 بندي شده

 است

اطالعات تماس 

شامل ايميل 

 و وب سايت
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 اطالعات مربوط به اشتراك:

 

به همراه واژه  actionalert@anygroup.orgبراي اشتراك: ايميلي به 

"اشتراك" در خط موضوع ايميل ارسال كنيد. پنجره مربوط به متن 

 پيام را خالي بگذاريد.

 
 

 

اطالعات مربوط به 

اشتراك منظور شده 

 است

 

 

mailto:actionalert@anygroup.org
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 چه مشكلي در مورد اين هشدار عملي وجود دارد؟
 

 joe@anygroup.org    از طرف:

 به: 
absmith@elomen.com; ellen@designshop.com; hmurray@change.org;  

frankee@petshop.com; dandrews@sirius.com; kpatrick@sirius.com;  

lily@kilwatz.com; tige2345@aol.com; kalani@apogee.net; 

bsmith@elomen.com;  

torth@earthlink.net; ellen@designshop.com; hmurray@change.org;  

frankee@petshop.com; dandrews@sirius.com; kpatrick@sirius.com; 

lily@kilwatz.com; tige2345@aol.com; kalani@apogee.net; 

bsmith@elomen.com;  

torth@earthlink.net; ellen@designshop.com; hmurray@change.org;  

frankee@petshop.com; dandrews@sirius.com; kpatrick@sirius.com;  

lily@kilwatz.com; tige2345@aol.com; kalani@apogee.net; 

bsmith@elomen.com;  

torth@earthlink.net; ellen@designshop.com; hmurray@change.org;  

frankee@petshop.com; dandrews@sirius.com; kpatrick@sirius.com;  

lily@kilwatz.com; tige2345@aol.com; kalani@apogee.net  

 

 
 :به

 رونوشت بدون امكان مشاهده ديگر دريافت كنندگان:

 خدمات پاراترانزيت در معرض تهديد است!        موضوع:

 

 

 
به شكست  INTELLITRANو  MUNIصحبت هاي قرارداد مابين 

موضع سختي در مذاكرات اتخاذ نموده و  MUNIانجاميد. مسئولين 

اعالم نمودند كه آنها قرارداد جاري را پس از  INTELLITRANبه 

موعد مربوطه در صورتي كه توافق جديدي حاصل نشود تمديد 

شب جمعه منقضي  11:59نخواهند كرد. قرارداد فعلي در ساعت 

خواهد گرديد. اين به دان معني است كه هيچگونه خدمات 

 شب شنبه در صورتي كه توافقي در12پاراترانزتيي پس از ساعت 

همين امروز مورد قرارداد جديد صورت نگيرد ارائه نمي گردد! 

با دفتر شهردار تماس بگيريد و شهردار براون را ملزم به 

اعالم نكرده كه اقدام در 

 اين زمينه الزم است.

 

نشاني بهتر به شرح 

 بود:ذيل خواهد 

actionalert@planningforel

ders.org 

تاريخ انقضايي براي 

 هشدار اعالم نشده است.

 

نشاني ها بايد در 

قسمت تحت عنوان " 

مكان رونوشت بدون ا

مشاهده ديگر دريافت 

 كنندگان:" ذكر شوند.
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براي ادامه ارائه خدمات بر اساس قرارداد جاري  MUNIدستور به 

 تا زمان به نتيجه رسيدن مذاكرات بنمائيد.

------------------------------------------------- 

 پيشينه موضوع

( برنامه ADAقانون خدمات پاراترانزيتي ناتوانان امريكايي )

اي با بودجه عمومي شهر و ناحيه سان فرانسيسكو به منظور 

ارائه خدمات حمل و نقل جانشين براي افراد ناتوان واجد شرايط 

 MUNIبه منظور استفاده از خدمات حمل و نقل و جابجايي ثابت 

براي افراد ناتوان  MUNIتخصصي است و توسط مي باشد كه خدماتي 

با  MUNIواجد شرايط هستند ارائه مي گردد.  ADAكه بر اساس 

INTELLITRAN  به منظور مديريت و اداره خدمات مزبور بعنوان

كارگزار پاراترانزيت داراي قرارداد است. حمل و نقل بر اساس 

 شركت تاكسي راني، يعني: 7برنامه ياد شده از سوي 
 Luxor, Desoto, Yellow Cab, Town Taxi, National, Serra Cab, Daly City 

Cab, and Pacific Cab 

انجام مي شود. خدمات گروهي ون نيز براي نمايندگي هاي 

اجتماعي و خدمات بهداشتي موجود مي باشند. ون هاي مجهز به 

 باالبر و تاكسي هاي مجهز به درب شيبدار نيز موجود مي باشند.

 

ن برنامه خدماتي اساسي براي افراد واجد شرايط داراي اي

ناتواني ارائه مي دهد. اياب و ذهاب نزد پزشكان، 

فيزيوتراپيست ها، نمايندگان خدمات اجتماعي و فروشگاه هاي 

زمان به نتيجه رسيدن  خوار و بار در صورتي كه خدمات مزبور تا

 مذاكرات قطع شود دچار اختالل خواهد گرديد.

 
                                                        

 چه كاري مي توانيد براي كمك در اين زمينه انجام دهيد

شهردار از حق تماس با دفتر شهردار براون، همين امروز -1

به تمديد قرارداد جاري در هنگام ادامه  MUNIدستور به 

ردار است.شهردار براون را داشتن مذاكرات مربوطه برخو

ملزم به دخالت به منظور اطمينان از اين امر كه خدمات 

 پاراترانزيت بدون وقفه ادامه خواهد يافت بنمائيد. 

 
 ( اين مطلب را به اطالع ديگر شهروندان مربوطه برسانيد.2

اين پيام  در صورتي كه دوستان و يا همسايگان شما ايميل دارند

نان ارسال كنيد. در غير اينصورت باز هم مي توانيد آرا براي 

به دوستان و همسايگان و يا آن  از طريق چاپ اين هشدار و دادن

اين يكي را باالي 

 پيشينه قرار دهيد.

ارائه متن نمونه در اين 

قبيل موارد به كار كمك مي 

 كند.
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نها قرار آنها اين هشدار را در اختيار آبرقراري تماس با "

 دهيد. 

 

*************** 

 
Any Group  

 

1370 Main Street, 3rd Floor                                      

 

San Francisco, CA 94106  

 

  0000-555-415 :تلفن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطالعات تماس 

مربوط به ايميل 

و وب سايت از 

قلم افتاده 

 است.
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 توسعه است و يا آگهي هاي تبليغاتي؟اين امر آيا 

 براي فعاالن مجازي NETACTIONنكات 
 

عال مجرب ايميل مي تواند در دستان يك سازمان دهنده و يا ف

ابزاري قدرتمند براي توسعه باشد. حتي كاربران فاقد تجربه 

اينترنتي نيز مي توانند بصورتي كارامد از ايميل براي انتشار 

و سازماندهي در مقياس جهاني استفاده كنند. تنها با فشردن يك 

كليد ساده شما به هزاران نفر از مردم تقريبا بدون تاخير 

شت. اما آيا اين كار توسعه است و يا زماني دسترسي خواهيد دا

الين شدن فعاالن بيشتر شكايات آن  آگهي هاي تبليغاتي؟ با

بيشتري نيز در مورد ايميل هاي ناخوانده و يا همان تبليغاتي 

)اسپم( نيز مطمئنا ارائه مي شوند. در اينجا نكاتي كه بايد 

 به منظور جلوگيري از دريافت پاسخ هاي نامطلوب رعايت كنيد

 ذكر مي شود.

 

 نخست برخي نكات در مورد كارامد كردن انتشار ايميل خودتان:

 

o را بر مطلب اصلي آن  متن را كوتاه كرده و تمركز

 بگذاريد.

ممكن است بخواهيد تا تحليل دقيقي از امر ارائه كنيد اما در 

صورتي كه هدف شما تحريك كردن مردم به اقدام است درست به سر 

 اصل مطلب برويد.

 

o  خط موضوع را بگونه اي بنويسيد كه متقاعد كننده و يا

 تحريك كننده باشد

بيا داشته باشيد كه خط موضوع نخستين چيزي است كه دريافت 

را متقاعد كننده تر بنويسيد احتمال آن  كننده مي بيند. هرچه

 اينكه پيام مزبور خوانده شود بيشتر خواهد بود.

 

o .هويت خود را اعالم كنيد 

ته باشيد كه كليه اطالعات تماس خود شامل شماره تلفن، بياد داش

همه افراد در نشاني، نمابر، ايميل و وب سايت را اعالم كنيد. 

فضاي اينترنتي و رايانه اي فاقد ظاهر هستند در نتيجه در 

صورت انجام اين امر شما از اعتبار باالتري برخوردار بوده و 

هويت خود، سازمان خود و احتماال نتايج بهتري نيز در صورتي كه 

 همينطور انگيزه و هدف خود را بيان كنيد بدست خواهيد آورد. 
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o اطالعات تماس براي تصميم گيرندگان را ارائه نمائيد . 

 

شما در صورتي كه شماره تلفن، نمابر، و نشاني پستي تصميم 

نها تماس بگيرند را آگيرندگاني كه از مردم مي خواهيد با 

ورد. اگر سازمان شما آائه كنيد نتايج بهتري بدست خواهيد ار

وب سايتي داراي سرور نمابر است، نشاني مربوط به سرور نمابر 

مزبور را نيز اضافه نمائيد. اكثر نرم افزارهاي ايميل نشاني 

هاي اينترنتي را شناخته و خواننده را از امكان ورود مستقيم 

 به اين سايت بهره مند مي كنند.

 

o  فهرستي از گروه هاي خبري و فهرست ايميل هايي كه مطالب

 را براي آنها ارسال مي كنيد تنظيم نماييد.

 

زماني كه بهترين محل براي ارسال هشدارهاي خود را مشخص كرديد  

نشاني هاي مربوطه را براي استفاده هاي بعدي در دسترس خود 

م ميل نگاهداريد. در صورتي كه ايميلتان به ما امكان تنظي

درس آباكس هاي فردي را مي دهد، يك ميل باكس براي اين قبيل 

نها را در يك پيام آها تنظيم كنيد بگونه اي كه بتوانيد 

ارسال كنيد. )در صورت ارسال به چندين نشاني از قسمت تحت 

 استفاده كنيد.( BCCعنوان 

 

o  متن در ايميل هاي هشدار طوالني را با استفاده از سمبل

 جداسازي كنيد. asciiبر كد بندي  هاي مبتني

 

درصورتي كه هشدار شما بيش از دو يا سه پاراگراف است، از 

به منظور جداسازي متن  و از طريق  = + ^ ~ *سمبل هايي همچون 

 نها استفاده كنيد. آايجاد خطوط و يا مستطيل هايي بين 

 

o  زمايشي پيش از ارسال هشدارهاي مربوطه بفرستيد.آپيامي 

 

ه نسخه اي از هشدار را براي خود  و يا يكي از همكاران هموار

 قبل از توزيع ارسال كنيد. 

فرمت را براي اطمينان از عدم وجود ناپيوستگي در خطوط و يا 

ديگر مشكالت بررسي كنيد. كليه نشاني هاي اينترنتي كه در 

نها آهشدار گنجانيده ايد را براي اطمينان از كاركرد صحيح 

 بررسي كنيد.
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نها خودداري كنيد در آحال برخي از موارد كه بايد از انجام 

 ورده مي شود:آذيل 

 

o  نها آايميل به ميزان زياد براي افرادي كه نمي خواهند

 را دريافت كنند ارسال نكنيد.

 

ما مي دانيم كه اين موضوع وسوسه انگيز است! اما در صورتي كه 

مردم تماس مي خواهيد در مورد موضوع با تعداد زيادي از 

بگيريد تنها پيام خود را به فهرست ايميل هاي بحث و يا گروه 

هاي خبري كه در مورد موارد مربوط به هشدار هستند ارسال 

 كنيد.

 

o  نها به فهرست ايميل ها اضافه آافراد را بدون اجازه

 نكنيد.

در صورتي كه مي خواهيد فهرست توزيع ايميل مربوط به خودتان 

كار را با ارسال پيام براي فهرست بحث هاي  را ايجاد كنيد اين

مربوطه شروع و فهرست جديد مربوطه را اعالم كرده و افراد را 

دعوت به عضويت كنيد. تا حد امكان در مورد موضوع و چگونگي 

عملكرد فهرست شفاف عمل كنيد. آيا فهرست بحث فاقد كنترل بوده 

مطلب ارسال و يا داراي كنترل خواهد بود؟ آيا روزانه چندين 

 مي شود و يا هر چند هفته يك مطلب ارسال خواهد شد؟

 

o  در هنگام ارسال ايميل، نشاني هاي ايميل را در قسمت هاي

 قرار ندهيد. ccو يا  toتحت عنوان 

قرار داده و از قسمت تحت  toنشاني ايميل خودتان را در قسمت 

 براي ديگر نشاني ها استفاده كنيد.  bccعنوان 

يق افرادي كه پيام شما را دريافت مي كنند نشاني از اين طر

ايميل ديگر كساني كه پيام را دريافت مي كنند نخواهند داشت و 

شما از اين ريسك كه يكي از  دريافت كنندگان پيام نشاني 

نها را آايميل ديگر دريافت كنندگان را مشاهده كرده و يا 

ي در حجم بدون اجازه در فهرست مشترك نموده و يا ايميل ها

نها نيست را براي ايشان ارسال كند آانبوه كه مورد نظر 

 جلوگيري مي كنيد. 
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o  هشدارهاي عملي در زمينه درخواست از مردم براي تماس با

 تصميم گيرندگان از طريق ايميل نفرستيد

دسته آن  اكثر تصميم گيرندگان ايميل ها را نمي خوانند و حتي

نسبت به آن  ر را مي كنند اهميت كمتري براينها كه اين كاآاز 

 نامه، نمابر و يا تماس تلفني قائل هستند.

 

o از حاشيه هاي زياد در پيام ايميل استفاده نكنيد 

حاشيه هاي زياد در پيام ايميل همواره بصورت خودكار برطرف 

نشده و در نتيجه موجب ايجاد فاصله در خطوط متن در هنگام 

 دريافت كننده مي گردد.دريافت در ميل باكس 

 

o  هشدار ها در مورد موارد نامربوط را به فهرست هاي بحث و

 يا گروه هاي خبري ارسال نكنيد.

 

را آن  در صورتي كه موضوع هشدار عملي شما هواي پاك است اگر

زادي بيان بفرستيد تنها موجب آبراي فهرست بحثي در مورد 

يا گروه خبري بايد ناراحتي مردم مي شويد. موضوع فهرست بحث و 

 اشاره مي كنيد مربوط باشد.آن  به موضوعي كه در پيام خود به

 

o !خط موضوع پيام را خالي نگذاريد 

در غير اينصورت مطمئنا دريافت كنندگان را عصباني خواهيد 

 كرد!
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 الينآن  رسانه هاي كارامدنكاتي براي 

 
يد آبا رسانه ها به حساب مي  ايميل ابزاري عالي براي ارتباط

. روشي مقرون به صرفه براي توزيع سريع نشريات و خبرنامه ها 

بوده و در عين حال براي ارائه نامه به ويراستار و يا مقاالت 

مفيد است. نشريات و خبرنامه هاي الكترونيكي نيز مي توانند 

پيشنهادات ذيل را  NETACTIONبه وب سايت شما ارسال شوند. 

 الين ارائه مي دهد.آن  ي ارتباطبرا

 
 

 

 الينآن  نكاتي براي رسانه هاي كارامد

 

o ريات ايميلي بر اساس متن ساده توزيع نشASCII 

مطالب خود را همچون ديگر ايميل هاي خود و يا استفاده از 

 MICROSOFTو يا  EUDORAبرنامه نرم افزاري ايميل همچون 

OUTLOOK الي به نشريات را ارسال كنيد. هيچگاه مطالب ارس

ضميمه ايميل نفرستاده و مدارك ديگري نيز ضميمه ايميل مربوط 

به مطالب ارسالي نكنيد. در صورتي كه بايد نسخه كاغذي نشريه 

پس از  WORDمربوط ه در فايل   ASCIIاي را تهيه كنيد متن 

 نوشته شدن مطلب مزبور در بروزر ايميل كپي كنيد.

 

o .متن را خالصه و متمركز بر موضوع حفظ كنيد 

مطالب ارسالي ديجيتالي براي نشريات بايد از همان هرم فرمت 

همچون ديگر مطالب نشريات برخوردار باشند. كار را با اطالعات 

مهم اغاز كنيد و نگاتي همچون چه كسي، چه چيزي، كجا، چه زمان 

گراف هاي كوتاه و به چه دليل را مد نظر داشته باشيد. از پارا

 استفاده كرده و متن را خالصه كنيد.

 

o  خط موضوع را بگونه اي بنويسيد كه متقاعد كننده و يا

 تحريك كننده باشد

بياد داشته باشيد كه خط موضوع اولين چيزي است كه گزارشگران 

و ويراستاران در هنگام دانلود كردن مطلب شما مي بينند. 

يگر پيام ها( را بدون پر كردن هيچگاه مطالب نشريه اي )و يا د

 خط موضوع ارسال نكنيد. 
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o .اطالعات تماس الكترونيكي خود را ارائه كنيد 

بياد داشته باشيد تا نشاني ايميل و وب سايت خود را عالوه بر 

شماره تلفن، نمابر و نشاني خودتان ارائه كنيد. كليه اطالعات 

 قرار دهيد. تماس خودتان را در باالي مطلب ارسالي

 

o  در صورت اقتضاHYPERLINK .استفاده كنيد 

 

مانند گزارشات و  -در صورتي كه اطالعات بيشتري در وب سايت شما

مربوطه را ارائه  HYPERLINKموجود است  -يا اعالميه مناسبت

دهيد طوري كه گزارشگران بتوانند بصورت مستقيم و با يك كليد 

الين اغلب اين قبيل آن  دسترسي داشته باشند.  نشرياتآن  به

پيوندها را در مورد داستان هاي خود ارائه داده و از اين روش 

بعنوان طريقه اي كارامد براي هدايت بازديد كنندگان به وب 

 سايت هاي خود استفاده مي كنند. 

 

o  زمايشي پيش از ارسال مطالب براي نشريات آپيامي

 بفرستيد.

و يا يكي از همكاران   همواره نسخه اي از مطلب را براي خود

 قبل از توزيع ارسال كنيد. 

فرمت را براي اطمينان از عدم وجود ناپيوستگي در خطوط و يا 

ديگر مشكالت بررسي كنيد. كليه نشاني هاي اينترنتي كه در مطلب 

نها بررسي آگنجانيده ايد را براي اطمينان از كاركرد صحيح 

 كرده و از تايپ صحيح انها مطمئن شويد.

 

o از افشاي نشاني ايميل دريافت كنندگان جلوگيري كنيد 

پيام  BCCهموار نشاني دريافت كنندگان را در قسمت ذيل عنوان 

ايميل خود بنويسيد و از انجام اين كار در قسمت هاي ديگر تحت 

خودداري كنيد. )قسمت تحت عنوان "چگونه  CCو يا  TOعنوان 

 NETACTIONربوط به ايجاد كنيم" م BCCفهرست رسانه اي ايميل 

 را مشاهده كنيد.(

 

o  اطالعات تماس رسانه اي سازمان خود را در صفحه خانه وب

 سايت خود ارائه كنيد.

 

مطمئن شويد كه اطالعات تماس را بروز سازي كرده و اطالعات 

مربوط به امكان اضافه شدن گزارشگران به فهرست پستي خودتان 

 را ارائه كنيد.

 

o ي از طريق ايميل را مانند استعالم استعالم هاي رسانه ا

 هاي تلفني تلقي كنيد.

همواره بالفاصله به استعالم هاي ايميي رسانه ها مانند تماس 

 هاي تلفني و سريع پاسخ دهيد. 
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الين كر مي كنند بيشتر تمايل آن  گزارشگراني كه براي نشريات

دارند تا بجاي تلفن از طريق ايميل با شما در ارتباط باشند. 

صورتي كه مسئول پاسخ به استعالم هاي رسانه اي هستيد ايميل  در

 خود را چندين بار در طي روز چك كنيد.

 

o الين براي ارتباطات رسانه اي خود ايجاد كنيد.آن  رشيوآ 

گزارشگران آن  محدوده اي در وب سايت خود ايجاد كنيد كه در

ر بتوانند مطالب ارسالي قبلي به نشريات را مطالعه كنند. )د

رشيو آصورتي كه خودتان خبرنامه الكترونيكي منتشر مي كنيد، 

 نالين نشريات قبلي را نيز نگهداري كنيد.(آ

 

o  مطالب را تنها براي فهرست ها، گروه هاي خبري و نشريات

 مربوطه ارسال كنيد.

در صورتي كه مي خواهيد مطلبي را هريك از فهرست هاي بحث، 

ين ارسال كنيد مطمئن شويد كه الآن  گروه هاي خبري و يا نشريات

موضوع مطلب ارسالي شما متناسب با فهرست و يا وب سايت مربوطه 

است. در صورتي كه مطلب ارسالي شما گزارش جديدي در مورد 

نها را براي گروه مربوط به افراد آآلودگي هوا است نبايد 

 عالقه مند به مسابقات اتومبيلراني سرعت بفرستيد. 

 

ل را از طرف هاي تماس رسانه اي خود جمع آوري نشاني هاي ايمي

 كنيد

در صورتي كه از طريق نمابر و يا پست نشريات خود را ارائه مي 

دهيد از طرف هاي تماس خود بخواهيد تا در صورت امكان نسخه 

ايميلي به آنها ارائه دهيد. روساي رسانه هاي بازرگاني 

ال اطالعات تماس ( معموBACON'S METRO CALIFORNIA MEDIA)مانند 

روزنامه ها اكثرا پرسنل مجزايي  ايميل را ارائه مي دهند. 

الين خود دارند در نتيجه شما بايد طرف هاي آن  براي نسخه هاي

تماس مزبور را نيز در فهرست خود بگنجانيد. در عين حال بخش 

الين آن  ها و سرويس هاي خبري رسانه اي خاصي نيز براي نشريات

نها به فهرست رسانه اي آممكن است اضافه كردن وجود دارد كه 

 شما خالي از فايده نباشد.

 

o .اندازه پنجره پيام خود را محدود كنيد 

در بسياري از بروزهاي ايميل، متني كه طوالني تر از عرض پنجره 

پيام بايد به خط بعدي منتقل مي شود. )زماني كه متن به حالت 

WRAP ن كليد تنظيم مي شود ديگر نيازي به زدRETURN  در

انتهاي هر خط نخواهيد داشت.(. در صورتي كه اندازه پنجره 

بصورت خودكار  WRAPتنظيم شده باشد  75پيام شما براي بيش از 

 ممكن است منجر به ايجاد فاصله در خطوط متن شود. 
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 BCCچگونگي ايجاد يك فهرست ايميل 
 

براي علمگرايي  BCCساده ترين راه براي ايجاد يك فهرست ايميل 

اينترنتي استفاده از نرم افزار معمول ايميل خودتان مي باشد. 

 نها استفاده كنيد آمعمولترين محصوالتي كه ممكن است از 
Qualcomm's Eudora, Microsoft Outlook, or Netscape Mail 

مي باشند. براي ايجاد فهرست عملگرايي ايميبل مربوط به 

صه نرم افزار ايميل مربوطه آشنا باشيد: خودتان بايد با دو خش

 bccدفترچه نشاني و حوزه 

 

 استفاده از دفترچه نشاني خودتان

اكثر برنامه هاي نرم افزاري ايميل از مشخصه اي برخوردارند 

مي آن  كه به شما امكان تنظيم دفترچه نشاني را مي دهد كه در

كسب و توانيد نشاني هاي ايميل دوستان، بستگان، و همكاران 

كار خود را ذخيره كنيد. اكثر دفترچه هاي نشاني ايميل به شما 

را آن  امكان ذخيره سازي صدها و يا حتي هزاران نام را داده و

بصورتي ابزاري مفيد براي ايجاد فهرست هاي ساده ايميل در مي 

براي ارسال هشدار هاي عملي، مطالب آن  آورد كه مي توانيد از

 اده كنيد.و يا خبرنامه ها استف
 

اقدام مي  به ارسال مطالببراي مثال در صورتي كه سازمان شما 

دفترچه نشاني تحت عنوان "رسانه ها" به منظور كند مي توانيد 

ذخيره سازي نشاني هاي ايميل گزارشگران و ويراستاران ايجاد 

كنيد كه در نتيجه ديگر نبايد پيام را به تكت تك اين افراد 

ذيل ما فهرست توزيعي تحت عنوان "نمونه  ارسال كنيد. در مثال

 ايجاد كرده ايم. outlookفهرست هشدار" در نرم افزار 
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و  OUTLOOKاكثر ويروس ها و كرم هاي اينترنتي به هدف استفاده از  -3

OUTLOOK EXPRESS  .تهيه مي شوندNETACTION  نرم افزار ،Eudora 

(http://www.eudora.com) ترين جانشين مربوطه توصيه مي كند. را بعنوان به 
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 BCCاستفاده از قسمت تحت عنوان 
زماني كه نشاني هاي ايميل در دفترچه نشاني وارد شدند فهرست 

شما براي استفاده آماده خواهد بود. اما شما مي خواهيد كه 

فهرست مزبور بدون اعالم نشاني هيچيك از دريافت كنندگان براي 

فاده قرار گيرد. در نتيجه در صورتي كه ارسال پيام مورد است

 آشنا نشده ايد در اينجا توضيحي در مورد BCCاز قبل با قسمت 

 ارائه مي گردد.آن 

 

زماني كه پنجره "پيام جديد" را در نرم افزار ايميل خود باز 

مي كنيد، فرم پيام معموال شامل سرصفحه اي است كه شبيه به 

 حالت ذيل خواهد بود:

 
 

To:  

 

 From:  

 

 Subject:  

 

 Cc:  

 

 Bcc:  

 

 X-Attachments  

 

در تنظيمات پيش  bcc)توجه: در برخي از نرم افزارهاي ايميل، 

را  bccفرض نمايش سرصفحه ارائه نشده است. در صورتي كه 

نديديد، در قسمت هاي تحت عنوان منوي ترجيحات و يا گزينه ها 

ي كاربر را كه به گشته و يا فايل كمك و يا راهنماآن  بدنبال

همراه نرم افزار ارائه مي شود را بررسي نموده و يا با قسمت 

خدمات پشتيباني شركت نرم افزاري مربوطه از طريق تلفن و يا 

 ايميل تماس حاصل نماييد.(

 

با استفاده از "مثال فهرست هشدار" در مثال قبلي در اينجا 

ارسال پيام  نسبت بهآن  روشي كه ما مي توانيد با استفاده از

بدون فاش نمودن نشاني هاي ايميل دريافت كنندگان اقدام كنيد 

 BCCمشخص شده است: "مثال فهرست هشدار" را در قسمت تحت عنوان 

در سرصفحه پيام بنويسيد و نشاني ايميل خودتان را در قسمت 

ارائه دهيد. پس از ارسال، به نظر خواهد رسيد  TOتحت عنوان 

براي خودتان ارسال شده و چيزي شبيه به  كه پيام توسط شما و

 مورد ذيل خواهد بود:
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  janedoe@anygroup.org :به

 

  janedoe@anygroup.org :از طرف 

 

 موضوع: خدمات پاراترانزيت در معرض تهديد است!
 

 Cc:  

 

 Bcc:  

 

 X-Attachments  

 

 

ه همواره در صورتي كه ايميل را براي فهرستي كه در دفترچ 

 BCCنشاني خود ايجاد كرده ايد مي فرستيد از قسمت تحت عنوان 

 استفاده كنيد.

 

با استفاده از مثال فوق در صورتي كه "نمونه فهرست هشدار" را 

تايپ مي كرديد، كليه نشاني هاي  CCو يا  toدر قسمت هاي 

دريافت كنندگان در زمان باز شدن پيام نمايش داده مي شد كه 

كل به همراه دارد. اول اينكه برخي از مردم اين موضوع دو مش

ترجيح مي دهند تا نشاني ايميلشان افشا نشود. ضمنا در صورتي 

كه فهرست نشاني طوالني باشد، سرصفحه نيز طوالني خواهد شد كه 

ا كه آنها مجبور آزاد برخي از مردم مي شود چراين امر موجب 

را رد كنند. مي شوند قبل از اينكه پيام ببينند كل آدرس ها 

در صورتي كه فهرست شما حاوي چند صد نشاني باشد فقط تصور 

كنيد كه چقدر انجام اينكار آزار دهنده و سخت خواهد بود! در 

اينجا مثالي ز يك پيام ايميلي از فردي است كه در زمينه 

 بي توجهي كرده است: bccاستفاده از قسمت تحت عنوان 
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From: "Jane Doe" janedoe@anygroup.org  

 

To: James King <JKing@msn.com>, Alan Williams <awilliams@sirius.com>,  

 

 Dave Garrison <DG@aol.com>, “Jennifer Reilly” <Reilly@Reilly.com>,  

 

 "George Kelly" <Gkelly@pacbell.net>, “Thomas Jones” <tj54@aol.com>,  

 

 Gina Rogers <GinaR@uswest.com>, Dan Stevens <dans@yahoo.com>,  

 

 Vincent Davis <vince@att.net>, Ron Butler <ronbutler@dnai.com,  

 

 "Marc Smith" <marc_smith@earthlink.net>, Tony Altura 

<tonya@food.org,  

 

 "Jeffrey Carr" <carr867@aol.com>, “Michael Milton” 

<mmilton@ucla.edu,  

 

 Peter Boyd<pboyd@mindspring.com>, “Susan Smith” ss@home.com  
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در مثال ذيل ما مراحل مربوط به تنظيم فهرست توزيع در نرم 

ايميل  bccرا شرح داده و سپس يك پيام   outlookافزار ايميل 

 ايجاد مي كنيم.

 

پنجره  با كليك كردن دفترچه نشاني را باز كنيد. در گام اول:

 كليك كنيد. newبر روي  select namesتحت عنوان 

كليك  new distribution listبر روي  new entryدر پنجره تحت عنوان 

 كنيد. 
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كنيد. رست توزيع نامي براي فهرست تايپ در پنجره فه گام دو:

 نام و نشاني ايميل جديد add new memberدر اين فهرست تحت عنوان 

را براي اضافه كردن تماس هايي كه قبال در فهرست تماس شما 

 موجود نبوده اند تايپ كنيد. 

 

 
 

براي اضافه كردن نام هايي كه قبال در فهرست تماس شما  گام سه:

كليك كنيد، نامي كه مي  select membersموجود بوده اند بر روي 

كليك  membersخواهيد اضافه كنيد را هاياليت كرده و بر روي 

 كنيد.
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 addressبراي ارسال پيام به فهرست توزيع، بر روي  گام چهار:

book  كليك كنيد، فهرست توزيع را از پنجرهselect names  انتخاب

 toرا كليك كنيد. از نشاني خودتان در قسمت  bccكنيد و كليد 

 مربوط به پيام استفاده كنيد.
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يتي رايانه اي و اينترنتي فهرست بررسي امن

NETACTION 
 

از اين فهرست بررسي اساس امنيتي رايانه به منظور ارزيابي و 

 بهبود شيوه هاي امنيتي رايانه خود استفاده كنيد.

 

o آيا عادات كاري شما امنيت را ارتقا مي دهد؟ 

كلمه هاي عبور و نام هاي كاربري خط نخست دفاعي شما در امنيت 

ترنتي هستند. از كلمه هاي عبوري استفاده رايانه اي و اين

نها را آكنيد كه حدس زدن آنها دشوار باشد و در ضمن مرتبا 

تغيير دهيد. )اگر فكر مي كنيد ممكن است كلمه عبور خودتان را 

را نوشته و در جائي كه تنها خودتان مي آن  فراموش كنيد

ه دسترسي داشته باشيد نگهداري كنيد.( هموارآن  توانيد به

بخاطر داشته باشيد ك وقتي از رايانه خودتان استفاده نمي 

نمائيد. اساسي ترين و پايه اي ترين شيوه امنيتي  LOGOFFكنيد 

كار آن  قفل كردن و يا خاموش كردن رايانه در زماني است كه با

نمي كنيد.  در غير اينصورت ديگر استفاده از كلمه عبور به 

 چندان معني دار نخواهد بود. منظور محافظت از هارد ديسك شما

 

o  آيا در صورت از كار افتادن رايانه شما مي توان داده

 هاي شما را بازيابي نمود؟

تهيه فايل هاي پشتيبان منظم يكي از اساسي ترين ملزومات 

اسناد و ديگر داده ها بايد  از امنيت رايانه به شمار مي رود.

هاي پشتيبان را بصورت روزانه فايل پشتيبان تهيه شود. داده 

مي توان بر روي رسانه هاي منقول )مانند ديسك هاي فشرده(، بر 

به رايانه شما متصل  EXTERNALروي هارد ديسك مجزا كه بصورت 

مي شود، بر روي نوار گردان، و يا بر روي يك وب سايت ايمن 

نگهداري شوند. بهترين استراتژي در اين زمينه تكرار اين عمل 

عه از فايل هاي پشتيبان ايجاد كنيد بگونه اي است: چندين مجمو

نها خارج از محل نگهداري شود. ضمنا تهيه فايل آحداقل يكي از 

پشتيبان كامل از كل هارد ديسك خودتان نيز ايده اي خوبي است 

بگونه اي كه در صورتي كه هارد ديسك شما از كار افتاد ديگر 

اري مربوطه نيازي به نصب مجدد تك تك برنامه هاي نرم افز

 نداشته باشيد.

بسياري از رايانه هاي جديد داراي درايو هاي ديسك فشرده 

هستند كه امكان تهيه فايل پشتيبان داده ها را ساده و ارزان 

كه مي توانند از رايانه  EXTERNALنموده اند. هارد درايواي 

جدا شده و در محلي مجزا نگهداري شوند نيز گزينه اي مقرون به 

اي تهيه فايل هاي پشتيبان از كل يك هارد درايو مي صرفه بر

 باشد.

 

o آيا رايانه شما در برابر ويروس ها و كرم ها ايمن است؟ 

ويروس ها و كرم هاي جديد رايانه اي همواره در حال كشف شدن 

هستند. نصب و بروز سازي منظم نرم افزار ضد ويروس شما براي 

 وري است.حفظ امنيت فايل هاي رايانه شما امري ضر
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o آيا رايانه شما در برابر هكرها ايمن است؟ 

تش در خطر آكليه رايانه هاي متصل به اينترنت فاقد ديواره 

و يا باند گسترده  dslصورتي كه از  قرار دارند اما در

(broadband استفاده كرده و يا به شبكه دفتري وصل هستيد اين )

ت معموال همواره خطر بيشتر است. بدليل اينكه اين قبيل اتصاال

برقرار هستند، هكرها مي توانند به رايانه شما وارد شده و 

اطالعات محرمانه را دزديده، وب سايت سازمان شما را تغيير 

حمله گسترده عدم داده و يا از رايانه شما بعنوان بخشي از 

( به ديگر سرورها استفاده كنند. ddosقبول به ارائه خدمات )

از بسياري از برنامه نويساني كه نرم  firewallنرم افزار 

و  Symantecمنجمله  -افزارهاي ضد ويروس را ارائه مي دهند

mcaffee-  .قابل تهيه است 

 

o  آيا فهرست هاي پستي شما در برابر افرادي كه ايميل هاي

 ها( ايمن هستند؟ spammerانبوه تبليغاتي ارسال مي كنند )

 

رار مي گيرند در نتيجه ق spamفهرست هاي ايميل متناوبا هدف 

امنيت فهرست ايميل از اولويت بسيار بااليي برخوردار است. در 

را  -majordomoهمچون  –صورتي كه نرم افزار فهرست بازرگاني 

اجرا مي كنيد فهرست هاي ايميل خود را بگونه اي پيكربندي 

كنيد كه تنها دارنده فهرست از دسترسي به نشاني هاي مشتركين 

باشد. در صورتي كه از نرم افزار مشتري ايميل خود برخوردار 

از افشاي استفاده مي كنيد،  OUTLOOKو يا  EIDORAمانند  

نشاني هاي مشتركين از طريق قرار دادن تمامي نشاني هاي 

جلوگيري كنيد. در صورتي كه از فراهم  BCCمربوطه در قسمت 

 YAHOO GROUPSو يا  TOPICAكننده خدمات كاربردي همانند 

استفاده مي كنيد مطمئن شويد كه فهرست ها به منظور جلوگيري 

از افشاي نشاني هاي مربوطه پيكربندي شده اند. در ضمن بصورت 

مرتب از فهرست مشتركين خود فايل پشتيبان تهيه نماييد. اين 

قبيل نشاني ها يكي از مهمترين دارايي هاي سازمان شما به 

 حساب مي آيند!

 

o مانه شما در برابر جاسوس ها ايمن است؟آيا فايل هاي محر 

 

تقريبا همه بر روي رايانه هاي خود داده هايي دارند كه حساس 

و يا محرمانه به شمار مي روند. از كلمه عبور و كدگذاري به 

قسمت از آن  منظور حفاظت از داده هاي شخصي خود استفاده كنيد.

ا را مي مشخصه هاي سيستم هاي عامل كه اجازه اشتراك داده ه

دهد غير فعال كنيد، مگر آنها ئيكه صد درصد الزم باشند، و در 

صورت اجازه به اشتراك فايل ها از كلمه عبور به منظور 

دسترسي دارند آن  اطمينان از اينكه تنها كاربران مجاز به

استفاده كنيد. در صورتي كه نسبت به ارسال و يا دريافت 

م ايميل خود را رمزگذاري اطالعات محرمانه اقدام مي كنيد پيا

 كنيد.
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o " آيا هر از چند گاه قسمت تحت عنوانUNDER THE HOOD "

 را بررسي مي كنيد؟

عليرغم اينكه اين موضع امري صد درصد امنيتي به شمار نمي رود 

 اما نگهداري مطلوب ديسك نيز حائز اهميت است.

 بسياري از فروشندگان نرم افزار برنامه هاي ابزاري سودمندي

( را به فروش مي رسانند كه مي NORTON SYSTE, WRKS)مانند 

تواند به شما هشدار داده و مشكالت كوچك را رفع كرده و در 

برخي از موارد حتي داده هاي از دست رفته را بازيابي كند. 

الزامات نگهداري متفاوت مي باشند در نتيجه راهنماي كاربر را 

ود را به منظور اطمينان مطالعه كرده و هر از چندگاه ديسك خ

 چك كنيد.آن  از عملكرد بهينه

 

o آيا براي بدترين حالت ممكنه امادگي داريد؟ 

هارد درايوها از كار مي افتند، اتفاقات رخ مي دهند، بالياي 

طبيعي بدون هشدار قبلي اتفاق مي افتند. در صورتي كه به 

رايانه بستگي داشته باشيد برنامه ريزي در مورد باليا و 

اتفاقات امري ضروري به شمار مي رود. اين كار را با نگهداري 

فايل پشتيبان بروز سازي شده از هارد درايو خود در محلي به 

غير از محل رايانه شروع كنيد كه البته نبايد در به همين حد 

بسنده كنيد. موجودي سخت افزاري ، نرم افزاري و خدمات دهنده 

. از خود بپرسيد كه در صورتي هاي خود را مد نظر داشته باشيد

كه دفترتان در زلزله و يا آشت سوزي از ميان برود چه كارهايي 

به را آن  بايد انجام دهيد. كليه موارد را نوشته و نسخه از

همراه فايل پشتيبان خود در خارج از محل دفتر نگهداري كنيد. 

هر از چند گاه برنامه خود را براي اطمينان از به روز بودن 

 ورد بازبيني قرار دهيد. م
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 الين براي عملگرايي ايميليآن  منابع
 

 

 راهنماي استفاده از فن آوري براي سازماندهي

 

 NETACTIONراهنماي آموزش فعال مجازي 
http://www.netaction.org/training/  

راهنماي عملي گام به گام براي استفاده از اينترنت بعنوان 

 ابزاري عملگرا.

 

 

 ك سازماندهندگاناشترا
http://www.organizenow.net/  

 منابع فن آوري براي سازمان هاي اصلي

 

 
One/Northwest’s Activist Tool Kit  

 

 http://www.onenw.org/  

 اطالعات جامع و راهنماي عملي در مورد عملگرايي اينترنتي

 

THE ENONPROFIT راهنمايي براي :ASP  ها، سرويس هاي اينترنتي

 الينآن  نرم افزارو 
http://www.compasspoint.org/enonprofit  

 

 
Tech Soup  

 

 http://www.techsoup.org/  

 

منابع عمومي مربوط به سازمان هاي غير انتفاعي با استفاده از 

 وريآفن 

 

 

 BENTON FOUNDATIONبهترين شيوه هاي 
http://www.benton.org/Practice/  

كمك به سازمان هاي غير انتفاعي براي فهرستي از منابع براي 

 استفاده موثر از فن آوري
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 طراحي موثر هشدارهاي عملي براي اينترنت

 
http://dlis.gseis.ucla.edu/people/pagre/alerts.html  

PIHL AGRE  استاد دانشگاهUCLA  توصيه هايي در مورد چگونگي

 د.الين موثر ارائه مي دهآن  طراحي هشدار عملي

 

 بر عليه تقاضاهاي نامه هاي زنجيره هاي در اينترنت
http://dlis.gseis.ucla.edu/people/pagre/petitions.html  

در مورد مشكالت مربوط به تقاضاهاي ايميل هاي  AGREپروفسور 

 زنجيره اي صحبت مي كند.

 

 

 منابع آنالين سياسي و قانوني
 

 

Project Vote Smart  

 

 http://www.vote-smart.org/  

اطالعاتي جامع در مورد كانديداها و مسئولين منتخب فدرال، 

 ايالتي و محلي

 
California Voter Foundation  

 

http://www.calvoter.org  

 الين دوحزبي و راهنماهاي راي دهندگانآن  اطالعات

 

 

Thomas 
 

 http://thomas.loc.gov/  

پيوندهايي به دفاتر وب سايت كنگره اياالت متحده به همراه 

 قانونگذاري و نمايندگان

 

 

 

 فهرست هاي راهنما

 
 گروه هاي گوگل موقعيت مكاني گروه هاي خبري را مشخص مي كند.

http://groups.google.com/  

 

 فهرست هاي ايميل در دسترس عموم
http://paml.net/  

 

 و تقويم مناسبت ها BAY  AREAفهرست راهنماي 
http://www.emf.net/~cheetham/index.html  
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، شغل BAY AREAبراي مناسبت هاي  CRAIGLIST5فهرست ايميل اعالن 

 ها، و...
http://www.craigslist.org/  

 

 جستجوي خبرنامه براي اخبار بر روي اينترنت
http://www.newstrawler.com/nt/nt_home.html  
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 الينآن  منابع دفاعي رسانه هاي
 

 
 دفاعي و جعبه ابزار رايانه اي رسانه اي راهنماي

 
 مديريت رسانه، راهنمايي براي فعاالن

http://tenant.net/Organize/media.html  

 

 "بلند كردن صداهايمان"، جعبه ابزار رايانه اي براي فعاالن
http://www.media-alliance.org/voices/index.html  

 

 

 CONSUMERNETمربوط به  راهنماي "چگونه با نشريات كار كنيم"
http://www.consumernet.org/library/pr_writing.shtml  

 

 CONSUMERNETراهنماي "عموميت غير انتفاعي" مربوط به 
http://www.consumernet.org/library/publicity.shtml  

 

 در مورد عملگرايي رسانه اي NETACTION 21يادداشت 
http://www.netaction.org/notes/notes20.html  

 

 در مورد عملگرايي رسانه اي NETACTION 47يادداشت 
http://www.netaction.org/notes/notes47.html  

 

 
 

 الينآن  رسانه ها و سرويس هاي خبري

 

 
 انستيتوي ارتباطات جهاني

 

http://www.igc.org  

 

 به صدها سازمان در حال پيشرفتپيوندهايي 

 

 انه اي به سازمان هاي رسانه ايپيوندهاي اتحاديه هاي رس
http://www.media-alliance.org/medialinks.html  

 

 هزاران پيوند عمومي رسانه اي
http://ajr.newslink.org  

 

 

 ASCRIBEخط ارتباط اخبار عمومي 
http://www.ascribe.org/  
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 WORKING ASSETSهشدار و اخبار از راه دور 
http://www.workingforchange.com/activism/index.cfm  

 

 پيوندهايي براي فعاالن در حال پيشرفت و رسانه اي
http://www.nlightning.com/bookmarks.html  

 

 SALONمجله 
http://www.salon.com 

 

AlterNet  

 

 http://www.alternet.org/  

 

 

Common Dreams Newswire  

 

 http://www.commondreams.org/community.htm  

 

  

 

  ONE WORLDشبكه 

 

 http://www.oneworld.net/us/  

 

  

 

NewsBytes  سرويس خبري  

 

 http://www.newsbytes.com  
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 الين براي امنيت رايانه اي و اينترنتيآن  منابع

 
 

از اطالعات جامعي در مورد كليه جنبه هاي  CERTمركز هماهنگي 

 ار استكامنيت شبكه برخورد
http://www.cert.org  

 

STAY SAFE ONLINE  اطالعات امنيتي با تكيه بيشتر بر مصرف كننده

 را ارائه مي كند:
http://www.staysafeonline.info/index.adp  

 

COUNTERPANE INTERNET SECURITY   اطالعاتي با مبناي فني بيشتر

 ارائه مي دهد:
http://www.counterpane.com/  

 

 

 در مورد امنيت اينترنتي و رايانه اي NETACTION 76دداشت يا
 

http://www.netaction.org/notes/notes76.html  

 

اطالعات پيشينه در مورد ديواره هاي آتش از نشاني ذيل قابل 

 دسترسي مي باشد:
http://www.interhack.net/pubs/fwfaq/  

 

ل قابل دسترسي از نشاني ذي DDOSاطالعات بيشتر در مورد حمالت 

 است:
http://www.cert.org/archive/pdf/DoS_trends.pdf  

 

SYMANTEC  وMCAFFEE  از هشدارهاي مربوط به ويروس در وب

 سايت هاي خود برخوردارند:

 
http://securityresponse.symantec.com/avcenter/  

 

http://www.mcafee.com/anti-virus/  

 

د چگونگي پيكربندي فهرست هاي ايميل براي اطالعات بيشتر در مور

 به نشاني ذيل مراجعه نمائيد:
http://www.netaction.org/training/part2b.html  
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براي اطالعات بيشتر در مورد استفاده از نرم افزار رمزگذاري 

 به نشاني ذيل مراجعه نمائيد:
http://www.netaction.org/encrypt/  

 

 

 
  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

براي گزارشات ماهيانه در 

زمينه عملگرايي اينترنتي 

يل مشترك در نشاني ذ

 NETACTIONيادداشتهاي 

 شويد:

 

http://www.netaction.org

/notes 


