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 اینترنتی اموزش درس

 مند های قابل پذیرش و قدرت تولید پیام

 معرفی

های سیاسی نیاز به متقاعد کردن اکثریت جامعه  انجام هرگونه اصالحات معنادار در عرصه سیاست و یا روش

ها برای قانع کردن دیگران در خصوص  ترین روش تغییرات و مفید بودن آن دارد. یکی از مهمنسبت به لزوم انجام 

کننده است. شیوه فعاالنه  های قانع که تغییر، هم برای خودشان خوب است و هم برای دیگران، ارائه استدالل این

نامیم. بر اساس این تعریف، "پیام" در  می پیام رسانی"های تغییر با او را " شناسایی مخاطب و در میان گذاشتن ایده

 ای است که قصد انتقال و رساندن آن به مخاطب را داریم. واقع همان محتوا یا ایده

 

در خالل این دوره آموزشی، اصول اولیه پیام رسانی، عناصر سازنده یک پیام خوب و روش بکارگیری موثر پیام 

 های این دوره عبارتند از: ناوین درسبرد اهداف خود را خواهید آموخت. ع برای پیش

 

 پیام چیست؟ ●

 های یک پیام خوب ویژگی ●

 شناخت مخاطب ●

 فعالیت مدنی در یک محیط استبدادی ●

 دادن یک طرح پیام رسانی ترتیب ●

 روش ارائه پیام ●

ها  پیام رسانی علم نیست، بلکه نوعی هنر است. هیچ روش ارتباطی وجود ندارد که بتوان آن را در همه وضعیت

سان بکار برد. شما اصول اساسی تاثیرگذار در پیام رسانی را خواهید آموخت، اما موفقیت یا شکست  بطور یک

اید دارد. در واقع روش و  گرفته طرح بستگی به شیوه اجرای این اصول در موقعیت خاصی که در آن قرار

مند در نظر گرفت. هنر برقراری ارتباط موثر،  عنوان یک اصل نوشته شده و قانون استراتژی خاصی را نباید به

نیازمند داوری و حکمت جداگانه، با توجه به شرایط هر موقعیت خاص است. نتیجه مطلوب در اثر تکرار و 

این دوره آموزشی به شما کمک آید.  ها بدست می با منافع و تجربیات آن ممارست و نیز درک مخاطبان و آشنایی

 خواهد کرد تا پیام خود را بپرورانید، آن را با موقعیت انطباق دهید و به مخاطب مورد نظر برسانید.

 

انتخاب دوره
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 : پیام چیست؟۱درس 

افرادی در حال برقراری ارتباط یا ارسال پیام به شما در طول شبانه روز، چه خودتان متوجه باشید یا خیر، فرد یا 

طور مشترک در معرض آن قرار داریم، تبلیغات بازرگانی و تجاری  هایی که همه ما به تر پیام هستند. بیش

شنویم هم از سوی رهبران حکومتی یا مذهبی ارسال شده است. مولفه  هایی که می محصوالت هستند. برخی از پیام

ها تالشی است که برای تحت تاثیر قرار دادن ما در خرید محصوالت، شیوه رفتار و روش  ن پیاممشترک همه ای

های بسیاری برای ارائه تعریف "پیام" و "پیام رسانی" وجود دارد، اما این  دهند. راه مان صورت می اندیشیدن

 تر است: تعریف به هدف ما نزدیک

 

ها یا رفتاری که برای تحت تاثیر قرار دادن مخاطِب هدف طراحی شده ها، نماد پیام عبارت است از گفتارها، ایده

 است.

کار برده شده و اشاره به عمل برقراری ارتباط برای رساندن پیام  عنوان فعل به به "پیام رسانی " در اینجا البته

 دارد.

خود را در قالب کلمات و های  هرچند کار شما فروش کاال یا خدمات تجاری نیست، ولی با این حال بایستی ایده

بندی کنید. شما در یک بازار شلوغ، در  رفتار جذابی که از دید مخاطب شما مرتبط و مطلوب به نظر برسد بسته

کنید که ممکن است در مقابله با باورهای  ای را می حال رقابت برای جلب توجه دیگران هستید و اغلب ترویج ایده

 سالیان دراز مردم باشد.

ای برای پایان بخشیدن به یک روند است. این پیام بایستی  های پیام رسانی شما وسیله که، پیام و روش ایندر نهایت 

 ای طراحی شود که حمایت دیگران را جلب کند، آگاهی را باال ببرد و رفتار را تغییر دهد. به گونه

طور که  برای کنش و عمل نیست، همان گزینی هم اهمیت دارد. پیام جای " نیستکه چه چیزی "پیام چنین بیان این هم

های عمومی هم نیست. اگر تنها حرف بزنید و هیچ عملی انجام ندهید، پیام  گزینی برای بیان راه حل سیاست جای

شما فاقد اعتبار خواهد بود. دلیل گنجاندن واژه "رفتار" در تعریف پیام رسانی همین بود که بگوییم برقراری 

کالمی و غیرکالمی. رفتار شما معموالً صدایی رساتر از گفتار شما دارد و این دو بایستی  ارتباط به دو گونه است:

 کار گرفته شوند. با هم به

های رسیدن به اهداف تعیین شده  های بعدی به مبحث درستی و امانت پیام و اطمینان از اعتبار آن و روش در بخش

 خواهیم پرداخت.

 

 یبعد قبلی
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 اهمیِت پیامی با  دو گونه

 .های منفی پیام -های مثبت  : پیاماند ها معموالً دو گونه پیام

کنید؟ دیدگاه شما نسبت به آینده چیست؟ توقع دیدن چه تغییرات مثبتی در  : از چه چیزی دفاع میپیام مثبت

 کنید؟ کنید؟ از چه کسی حمایت می جامعه محل زندگی خود دارید؟ چگونه مشکالت را حل می

کند؟  کنید؟ چه چیزی شما را عصبانی می : مخالف چه چیزی هستید؟ علیه چه کسی فعالیت میفیپیام من

 خواهید آن را برجسته کنید؟ چه مشکالتی در کشور شماست که می

چه مخالف آن  کند و آن پردازد، از سیاست یا فردی انتقاد می طور کلی، هر پیام منفی به توصیف یک مشکل می به

کند، به توصیف نحوه حمایت از یک  اندازی به آینده ارائه می دهد. در مقابل، پیام مثبت چشم میهستید را توضیح 

خواهید برای اصالح مشکالت جامعه اقدام کنید صحبت  که چگونه می پردازد و در مورد این اصل یا سیاست می

 ساسی داشته باشند.کند. مخاطبان شما همواره بایستی درک روشنی از موضع شما در قبال مشکالت ا می

با کنند.  های مثبت در تدوین استراتژی کلی هنگام برقراری ارتباط نقش مهمی بازی می های منفی و هم پیام هم پیام

تواند از مشکالت جامعه انتقاد کند  . چرا؟ چون هرکسی میترند های منفی مهم های مثبت همیشه از پیام این حال، پیام

گزین مناسبی برای مشکالت محسوب شود. اگر پیام شما هیچ  کنند که جای م توجه میولی مردم تنها زمانی به پیا

 های مردمی را جلب نماید. تواند پشتیبانی توده راه حل معتبری ارائه نکند، نمی

های مثبت به  که پیام های منفی ناشی از تمرکز بر خشم و توجه به مشکالت و مسببین آن است. حال این تاثیر پیام

 پردازد.  گزین مناسب، ایجاد امید و نشان دادن مسیر درست رو به جلو به مردم می جای ارائه

 

 بعدی قبلی
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 دو گونه با اهمیت پیام )ادامه(

یک نمونه پیام مثبت است؟ از نظر شما  یک مثالی برای پیام منفی و کدام دو عبارت زیر را در نظر بگیرید. کدام

 است؟ چرا؟تر  کدام پیام جذاب

 
 هرگاه ارزیابی خود را انجام دادید، به صفحه بعد بروید و بررسی ما در مورد ارزیابی دیگران را مشاهده کنید.

 

 بعدی قبلی
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 دو گونه با اهمیت پیام )ادامه(

گوینده با یک موضوع  مخالفت و مقابلهگر  است. این عبارت بیان منفیعبارت سمت راست مثالی از یک پیام 

های منفی در پی تحریک  ای است که گوینده به دفاع از آن برخواسته. پیام گر ایده است. عبارت سمت چپ بیان

های مثبت ممکن است احساس امید را در دل مخاطب  که پیام احساسات خشمگینانه در مخاطب هستند، حال این

شوند. پیام مثبت به دو دلیل کارآیی بهتری  مند محسوب می رتها احساسات انگیزشی قد برانگیزانند. هر دو این

 دارد:

 شود. ای برای حمله مستقیم به افراد نگاه نمی عنوان وسیله به پیام مثبت به -۱

 تر است. کند که از بیان خود مشکل مهم پیام مثبت یک راه حل ارائه می -۲

 

 پیام خود را بپرورانید:

های مورد حمایت شما باشد. از  ها یا ایده گر ارزش پیام مثبت بنویسید که بیانیک ورق کاغذ را بردارید. سه 

توانستم سه چیز را در مورد کشور/جامعه/حرفه خودم تغییر دهم، آن سه چیز کدام  خودتان بپرسید: " اگر می

 بودند؟"

 بعدی قبلی
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 یادآوری نکات کلیدی درس یک

 

 ها، نمادها یا رفتاری که برای تحت تاثیر قرار دادن مخاطِب  پیام عبارت است از گفتارها، ایده 

 هدف طراحی شده است. 

 

 توان به دو گونه ارائه کرد: مثبت و منفی. پیام را می 

 

 کند. حال  دهد یا مشکلی را شناسایی می پیام منفی چیزی که شما با آن مخالف هستید را نشان می 

 کند و راه حل ارائه  کنید صحبت می که پیام مثبت در مورد چیزی که شما از آن حمایت می این 

 

 تر است چرا که بر روی راه حل تمرکز دارد. در مرحله جلب  اهمیت پیام مثبت از پیام منفی بیش 

 بازگو کردن مشکالت، مخاطب  -صرفاً  -های معتبر، همیشه نسبت به  حل حمایت، ارائه راه  

 کند. تری جلب می بیش 

 

 بعدی قبلی
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 :۱نامه درس  پرسش

 کدام گزینه مثالی از یک پیام نیست؟ -۱

 گفتارها -الف

 نمادها -ب

 بسترهای سیاسی -ج

 رفتار -د
     

 … :یک پیام طراحی می شود تا  -۲
 گزینی برای کنش و عمل باشد جای -الف

 قرار دهدمخاطب هدف را تحت تاثیر  -ب

 پیام مخالفان را سرکوب کند -ج

 مخالفان را سردرگم کند -د
   

 هر پیام در نهایت فرمی است از: -۳

 جلب حمایت عمومی -الف

 کنید  که از چه دفاع می توضیح این -ب

 افشای مشکالتی که با مخالفان دارید -ج

 نمایش تسلط شما به فن بیان -د
    

 تر است؟ مهمچرا پیام مثبت از پیام منفی  -۴

 کند. پیام منفی خشم بسیار زیادی تولید می -الف

 تر از پیام منفی است. فهم پیام مثبت آسان -ب

 کند. انداز روشنی به سوی آینده ارائه می آید، اما پیام مثبت چشم انتقاد کردن از هرکسی برمی -ج

 شود. منفی بودن بیش از اندازه، باعث واخوردگی مخاطب می -د
    

 پیام مثبت: یک -۵

 کند اندازی رو به آینده ارائه می چشم -الف

 گر حمایت از یک اصل یا سیاست است بیان -ب

 کند شیوه حل مشکالت جامعه را بیان می -ج

 همه موارد -د
     

 پیام شما فاقد اعتبار خواهد بود اگر: -۶

 پیرامون نحوه اقدام در مورد مسئله صحبت نکنید -الف

 یام مثبت بسنده کنیدتنها به ارائه پ -ب

 تنها به بازتاب پیام منفی بپردازید -ج

 بعدی قبلی
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 های یک پیام خوب : ویژگی۲درس 

که محتوا یا هدف پیام چه باشد، موفقیت آن بستگی به وجود چندین عنصر گوناگون دارد. در این  صرف نظر از این

هایی که یک پیام بایستی دارا  ها و آرمان چنین ارزش همدرس به بررسی این عناصر از دیدگاه تکنیکی پرداخته و 

 باشد را مرور خواهیم کرد.

طور که با نگاه  های یک فروشگاه مواد غذایی هستید. همان تصور کنید که در حال قدم زدن بین دو سری از قفسه

ها و  ، واژهها ها، تصاویر، رنگ ها، آرم شوید، چشم شما به سمت مارک گذرا از کنار محصوالت رد می

هایی هستند که برای جلب نظر مشتری طراحی  ها پیام شود. همه این های گوناگون و متفاوت کشیده می بندی بسته

ها و  کند به درنظر گرفتن تمام اطالعات وارده، فیلتر کردن آن اند. در عرض چند ثانیه، مغز شما شروع می شده

 تر است. تر و مناسب ه شما جذابکه چه چیزی برای سلیق گیری در مورد این تصمیم

ای از پیام شما را ببینند یا  تر مردم ممکن است فقط خالصه کند. بیش همین اصل در پیام رسانی هم صدق می

ها را به خود جلب کند، منطقی به نظر برسد و در  بشنوند. این پیام بایستی قادر باشد تا در عرض چند ثانیه نظر آن

شان  خوان با عالئق های شما همراه کند. مردم هرچه را بالفاصله درک نکنند یا هم و با ایدهها را با پیام  نهایت آن

 آید. کنند. پیامی که پیچیده است یا نیاز به توضیحات طوالنی دارد، به کار نمی طور غریزی رد می نباشد، به

 گونه باشد: چه گفته شد، پیام شما بایستی این با توجه به آن

 یبعد قبلی
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 ساده و کوتاه  

طور تاثیرگذار منتقل نمایید به احتمال  پیام بایستی موجز باشد. اگر نتوانید پیام خود را در کمتر از یک دقیقه، به

زیاد توجه مخاطب را از دست خواهید داد. پیام باید مرتبط با مخاطب و فوراً قابل درک باشد. همچنین بایستی به 

 بماند و قابل تکرار باشد.آسانی در خاطر 

 

 گان از حق بنیادین آزادی بیان برخوردار باشند." خواهیم که در آن همه : "ما ایرانی میمثال

 

 صادق و معتبر 

که بر روی  های احساسی استفاده کنید یا این پیام بایستی واقعی و باورپذیر باشد. هرچند ممکن است از برخی جاذبه

نمایید، ولی هرگز نباید دروغ بگویید یا حقیقت را تحریف کنید. پیام بایستی مطابق تری  برخی حقایق تاکید بیش

رویداد واقعی باشد. اگر نسبت به تمامی حقایق مربوط به یک رویداد یا مسئله اطمینان کامل ندارید، بایستی همان 

 نظر نکنید.که اصالً در مورد آن مسئله اظهار  ابتدا به این عدم اطمینان اشاره کنید یا این

 

های رفتاری و تجربیات شما باشد. اگر مردم به شما اعتماد نکنند  ها، شیوه چنین بایستی معرف شما، ارزش پیام هم

 یا باورتان نکنند، پیام شما فاقد اعتبار خواهد شد.

 

ان گر این است که رژیم قصد ایجاد خفق نگاران، نشان های اخیر چندین نفر از روزنامه : "دستگیریمثال

 در آزادی بیان، پیش از انتخابات آینده را دارد."

 

 مرتبط با مردم 

هاست؟ آیا ایده شما  آیا پیام شما مربوط به زندگی و مشکالت روزانه مردم است؟ آیا بر اساس تجربیات شخصی آن

ها و درک  اقعیتتاثیر مثبتی در زندگی مردم خواهد گذاشت؟ آیا مفید و به درد بخور است؟ آیا پیام شما منطبق بر و

 کنند. شان اهمیت ندارد را رد می طور غریزی چیزهایی که برای منافع مخاطبان است؟ مردم به

 

 های با درآمد متوسط بسیار باالست." : "قیمت پایه اقالم اساسی مواد غذایی برای خانوادهمثال

 

 یبعد قبلی
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 ها گر تفاوت نمایان 

ها مخالف  که بپرسید آیا پیام شما با پیام رقبا و کسانی که با آن دارای اهمیت است. نخست ایناین اصل از دو دیدگاه 

های شما با افراد صاحب قدرت را نشان  خواهد تفاوت سیاست که پیام شما چگونه می هستید چه تفاوتی دارد؟ و این

 دهد؟
     

تواند نظرها  های گوناگون چگونه می شلوغ و مملو از پیاماهمیت دوم این است که ببینید آیا پیام شما در یک بازار 

ها دانست؟ ممکن است بسیاری  تر از دیگر راه حل های شما را عملی توان راه حل را به خود جلب کند. چگونه می

دیگر در  های غیر دولتی برای جلب توجه عمومی با یک چنین سازمان از فعاالن اجتماعی، احزاب سیاسی و هم

 کند؟ بت باشند. چه چیزی پیام شما را نسبت به پیام سایرین منحصر به فرد میحال رقا
      

تر  پیام مثبت از پیام منفی مهمکه چرا  جا به مبحث درس قبلی در خصوص پیام مثبت و پیام منفی و بویژه این در این

اه حل ارائه شده توسط رقبای شما دهد باید با ر . راه حلی که پیام مثبت شما برای حل مسئله میگردیم است باز می

دیگر متمایز کنند به  متفاوت باشد. این امر به ویژه در مبارزات سیاسی که در آن نامزدها بایستی خود را از یک

گزین مناسب و  چنین الزم است مخاطبان خود را متقاعد کنید که پیام شما جای کند. اما هم خوبی نمود پیدا می

د است. اگر پیام شما تفاوتی با پیام دیگران نداشته باشد، مخاطب به سوی پیام اولیه که معتبری برای وضعیت موجو

 تر و از سوی دیگران اعالم شده خواهد رفت. پیش

    

 :مثال

 های انقالب اسالمی را حفظ کنیم." شویم که ارزش پیام دیگران: "ما متعهد می

 بنیادین حقوق بشر را ارتقاء دهیم."های جهانی و  پیام ما: "تعهد ما این است که ارزش

   

 با عقل و قلب مخاطب حرف بزند 

کند و نیز احساس  گیرد، توجه مردم را به سرعت به خود جلب می پیامی که قلب و احساس مخاطب را هدف می

که عقل کند. در مقابل، پیامی  ها انگیزه کنش و حرکت ایجاد می انگیزد و حتی در آن دردی، غم و خشم را برمی هم

اند و  های شما معقول هستند، راست و درست کند که ایده ها را متقاعد می دهد، آن و سر مخاطب را هدف قرار می

 کارآیی دارند.
     

که کجا  ها را دربر بگیرد. هنر پیام رسانی یعنی توانایی ایجاد تعادل بین این دو و این پیام شما بایستی هردوی این

شود که پیام شما  ها باعث می دیگری تاکید کرد. استفاده بیش از حد از آمار و نظریه بایستی روی یکی بیش از

که بکار بردن بیش از اندازه احساسات در متن پیام، ممکن است به  آور به نظر برسد. حال این انتزاعی و مالل

 تحریف حقایق بیانجامد.

 بعدی قبلی
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 :مثال

 درصد است." ۱۱/۲ایران، در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور عقل: "بر اساس اعالم مرکز آمار 

ها  قلب: "رضا دارای مدرک مهندسی است، با این حال پس از گذشت یک سال و ارسال رزومه به ده

 شرکت، هنوز نتوانسته شغل مناسب پیدا کند."

 

بیات معمول خودتان بیان های آورده شده را با اد بر روی یک ورق کاغذ، واکنش خود به هریک از مثال :تمرین

 کنید. تفاوت هریک در چیست؟ تصویر ساخته شده در ذهن شما پس از خواندن هر متن چه خواهد بود؟

 

 درصد است." ۱۱/۲"بر اساس اعالم مرکز آمار ایران، در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور 

ها شرکت،  رزومه به ده"رضا دارای مدرک مهندسی است، با این حال پس از گذشت یک سال و ارسال 

 هنوز نتوانسته شغل مناسب پیدا کند."

کشد؛ نموداری آکادمیک و انتزاعی. آمار  مثال اول به سادگی یک آمار سیاه و سفید را در مغز شما به تصویر می

صویر در تبیین نقطه نظرات موثر هستند، اما همیشه اعداد و ارقام را با یک وضعیت انسانی پیوند دهید. متن دوم ت

توانید او را در دایره  آورد. می شناسید و در تالش برای پیدا کردن شغل است را به ذهن می فردی که احتماالً می

 های مختلف تصور کنید. ها یا در حال فرستادن درخواست برای شغل های استخدام روزنامه بسته آگهی

کنند. در ادامه دو مثال باال، متن زیر  ا هم ترکیب میقلبی را بو های عقلی  هایی هستند که جاذبه ها آن بهترین پیام

 نشان دهنده چگونگی ترکیب آمار و ارقام با یک وضعیت انسانی است:

درصدی بیکاری در ایران چیزی فراتر از یک آمار است. این رقم نموداری است از  ۱۱/۲"نرخ 

چنان در تالش روزانه برای یافتن  و هم  چون رضا، که در دانشگاه تحصیل کرده ها نفر هم وضعیت میلیون

 یک شغل مناسب هستند."

 یبعد قبلی
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 مند هدف 

شود. معنای ساده آن این است که شما  چون پیام و مخاطب آورده می مند" اغلب در ارتباط با مفاهیمی هم واژه "هدف

مند کردن پیام، شناخت افرادی است  هدفدر حال صحبت با گروه خاصی از مردم هستید، نه با کل جمعیت. الزمه 

شان چگونه  شان چیست؟ زندگی های ها و دغدغه ها چه کسانی هستند؟ نگرانی شود. آن ها ارسال می که پیام برای آن

 است؟

های مذهبی یا افراد مسن. اغلب بهترین حالت این  هایی از مخاطبان هدف عبارتند از جوانان، زنان، اقلیت نمونه

تر مستعد  اید. مردم بیش ها پرداخته شما عضوی از گروه مخاطبان هدفی باشید که به مشکالت آن است که خود

 اعتماد و باور کسی هستند که مانند خودشان است.

 تر خواهیم پرداخت. مند کردن انتخاب مخاطب بیش به موضوع هدف ۳در درس 

 

 یبعد قبلی
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  ،تکرارهمواره تکرار، تکرار 

مخاطبان شما پیش از به خاطر سپردن یا حتی مشارکت در پیام، بایستی آن را چندین مرتبه بشنوند و ببینند. در 

ها ممکن  گونه نیستند. آن تر مردم این حالی که خود شما ممکن است با پیام زندگی کنید و با آن نفس بکشید، بیش

های  بودن پیام، مخاطبان باید آن را به دفعات زیاد و از راه است فقط چند مرتبه پیام را بشنوند. برای اثرگذار

 متفاوت بشنوند.

محتوای پیام است. در حالی که رویدادها و شرایط ممکن است  ثباتچیزی که به مفهوم تکرار گره خورده است، 

ای مواجه  ها و حقایق تازهتغییر کنند، پیام شما بایستی ثابت باقی بماند و مشمول این تغییر نشود. البته همیشه با خبر

کند بایستی دست نخورده باقی بماند. این امر به  هایی که پیام شما آن را نمایندگی می شوید، اما وظیفه و ارزش می

کنید حائز اهمیت است.  ویژه زمانی که در گردهمایی برای یک رویداد عمومی یا در یک رسانه جمعی صحبت می

 های مختلف، اعتبار شما را از بین خواهد برد. یر پیام در مواجهه با گروههای متناقض و یا تغی دادن پاسخ

 
 

 یبعد قبلی
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 های جهانی حاوی ارزش 

شود که دوست دارید از آن بهره ببرید؛ اما بایستی  های گوناگونی به ذهن شما متبادر می هنگام ساخت پیام، ایده

طور دقیق از  کند. هرچند ممکن است به تان را مشخص می معرفی و جایگاهارزیابی کنید که کدام ایده شما را بهتر 

ها یا عبارات بکار رفته در نمونه زیر استفاده نکنید، اما این موارد حاوی نکات ارزشمندی هستند که معموالً  واژه

اهداف پیام  چنین به ها هم شوند. آن کار برده می نظر از موضوع خاص هر موقعیت، به در هر پیام خوب، صرف

اند چرا که بیشتر مردم جهان، از  " نامیدههای جهانی ارزشدهند. این موارد را " تری می شما زمینه و ابعاد گسترده

هایی هستند که مخالفت با  چنین ارزش توانند از آن سخن بگویند. این موارد هم هر فرهنگ یا بستر اجتماعی، می

 ها کار آسانی نیست. آن

  

                                    های جهانی ارزش  

 برابری/رقابت جوانمردانه برابری آموزش درآمدامنیت شغل و 

 استحکام خانواده امنیت شخصی بهداشت و سالمت کافی

 عدالت/حاکمیت قانون کرامت انسانی فرصت رشد

 حقوق بشر مشارکت سیاسی آزادی اعتقادات مذهبی

طور مشترک دارا هستند، مسئله گسترده کیفیت زندگی و در برخی موارد، حقوق بشر  بهها  چه تمامی این ارزش آن

های اجتماعی، نوعی جستجو برای منافع مشترک وجود دارد؛ به این  است. در نهاد هر مشکل مرتبط با سیاست

گذاشت و برای هم  ها، به یکدیگر احترام توان از زندگی با کیفیت باالتر لذت برد و با وجود تفاوت معنا که می

 ارزش و احترام قائل شد.

 این فهرست مطمئناً کامل نبوده و جزئیات آن بسته به فرهنگ یا کشور متفاوت خواهد بود.

 توانید در محیط اجتماعی خودتان شناسایی کنید؟ های جهانی دیگری را می ارزش چه

 

 یبعد قبلی
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 های خود را بیازمایید! دانسته

 کاغذ، حداقل سه ارزش جهانی که در متن زیر آمده است را یادداشت کنید.در یک ورق 

 

 پس از کامل کردن فهرست خود، برای دیدن تجزیه و تحلیل ما از این متن به صفحه بعد بروید.

 

 یبعد قبلی
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کرامت عنوان شهروند درجه دو" در مورد  این متن حاوی چند ارزش جهانی است. برای نمونه، عبارت "زنان به

نزدیک است.  امنیت شغل و درآمد های برابر به ماهیت ارزش کند. آموزش و پرورش و فرصت صحبت می انسانی

 شود. مرتبط می استحکام خانواده در نهایت، امکان کسب درآمد زنان برای تامین خانواده مستقیماً به ارزش

های جهانی گوناگون در محتوای پیام کار سختی نیست. تقریباً تمام مشکالت  بینید، ترکیب ارزش طور که می همان

 دهد. های بنیادین جهانی را تحت تاثیر قرار می های اجتماعی، کیفیت زندگی و ارزش مربوط به سیاست

 یبعد قبلی
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 نکات کلیدی درس دو:یادآوری 

 پیام شما بایستی:

 کوتاه بوده و به آسانی به خاطر سپرده شود؛ 

 تفاوت میان موقعیت شما با رقبای شما را نشان دهد؛ 

 طور مداوم تکرار شود؛ به 

 خطاب به عقل و قلب شنوندگان صحبت کند؛ 

 صادق و معتبر باشد؛ 

 گروه خاصی از مردم را هدف قرار دهد؛ 

 باشد؛ به مخاطبان مربوط 

 های جهانی مانند مشکالت معیشتی زندگی، فرصت آموزش کیفی، عدالت و   حاوی ارزش 

 حقوق بشر باشد.چنین  هم 

 یبعد قبلی
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 :۲نامه درس  پرسش

 یک پیام خوب کوتاه و ساده است چرا که: -۱

 کند.مخاطب بایستی بتواند معنای پیام را ظرف چند ثانیه دریافت  -الف

 بایستی به خاطر سپردن آن برای پیام رسان ساده باشد. -ب

 قدرها باهوش نیستند و قدرت درک پیام پیچیده را ندارند. مخاطبان شما احتماالً آن -ج

 تری برسید. وقت شما محدود است و باید به کارهای مهم -د

 

 کدام گزینه کاربرد دارد؟ که آیا پیام با مخاطبان مرتبط است یا نه، هنگام درنظر گرفتن این -۲

 های تازه دانشگاهی در خصوص حقوق بشر استفاده کرده باشد. پیامی که از آخرین آمار و گزارش -الف

 گوید که بازداشت شده و خانواده او قادر به مالقات او نیستند. پیامی که از دانشجویی سخن می -ب

 

 ت چون:دهد دارای اهمیت اس ها را نشان می پیامی که تفاوت -۳

 های دریافتی عالقه دارند. مردم به وجود تنوع در پیام -الف

 برانگیز است. ها با دیگران بیش از حد بحث اهمیتی ندارد چون نمایش تفاوت -ب

 اند. که یک پیام را بارها و بارها بشنوند خسته شده مخاطبان از این -ج

 ز کنید.های دیگر متمای شما بایستی پیام خود را از انبوه پیام -د

 

 عوض کردن پیام و بیان مطالب متفاوت به مخاطبان مختلف: -۴

 گیری درست مخاطب است. بندی به هدف نشان دهنده پای -الف

 دهد. مخاطبان را سردرگم کرده و اعتبار شما را کاهش می -ب

 گیرد. جلوی پاسخ موثر رقبای شما را می -ج

 رساند. تسلط شما بر پیام را می -د

 

 کند؟ سوال: "به چه دلیل پیام من بایستی مورد توجه مخاطب قرار گیرد؟" از کدام ویژگی صحبت می پاسخ به -۵

 مندی هدف -الف

 تکرار -ب

 ارتباط -ج

 کوتاهی و سادگی -د

 

 کنند و پیام شما فاقد اعتبار خواهد بود اگر: کنند و به شما اعتماد نمی مردم شما را باور نمی -۶

 طب از مسائل احساسی مایه بگذاریدبرای دسترسی به مخا -الف

 ها بیش از حد تاکید کنید تا حقیقت را تحریف کرده باشید بر بعضی واقعیت -ب

 از حقایقی مربوط به یک رویداد استفاده کنید که در مورد آن اطمینان ندارید  -ج
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 گزینه الف و ب -د

 گزینه ب و ج -ه

 گزینه الف و ج -و

 کدام هیچ -ز

 

 یشه بر پیام خود استوار و به آن متعهد بمانید.نیازی نیست هم -۷

 درست -الف

 نادرست -ب

 

 های جهانی به حساب آورد: توان مثالی برای ارزش کدام گزینه را می -۸

 آزادی اعتقادات مذهبی -الف

 عدالت / حاکمیت قانون -ب

 حقوق بشر -ج

 مشارکت سیاسی -د

 آموزش و تحصیل -ه

 همه موارد باال -و

 کدام هیچ -ز

 

 بعدی قبلی
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 : شناخت مخاطب۳درس 

 ها صحبت کنید. : گروهی از مردم که قصد دارید با آنکنید تعریف "مخاطب" به همان سادگی است که تصور می

جوان یا پیر،  -بندی کنیم  های مختلف بخش در وسائل ارتباط جمعی، نظریه بر این است که مخاطبان را به گروه

ها بپرورانیم.  و سپس پیام را متناسب با شرایط و موقعیت آن -سواد، شهری یا روستایی و غیره  کرده یا بی تحصیل

عنوان  های جمعیتی، همان چیزی است که به زیر مجموعهگونه که در درس قبل گفته شد، این تمرکز دقیق بر  همان

 شود. شناخته می هدف قرار دادن مخاطب

توانید پیامی بسازید که طنین واقعی  ها، امیدها و مشکالت او می تنها با شناخت مخاطب و دانستن منافع، ارزش

ها باشید. برای مثال زنی  آنصدای او باشد. موثرترین روش برای شناخت مخاطبان این است که عضوی از گروه 

توانند مدافعان بهتری برای حقوق  که قربانی سوء استفاده خانوادگی شده یا یک فعال دانشجویی که زندانی شده می

 اند. بشر باشند تا کسانی که قربانی نقض حقوق بشر نبوده

باید به حرف او نیز پیام به او، نکته مهم دیگر این است که عالوه بر برقراری ارتباط منظم با مخاطب و فرستادن 

گوی معتبر کرده و به شما اجازه  ها و منافع، مخاطب شما را تبدیل به یک سخن ها، ارزش . درک نگرانیگوش داد

 دهد تا به شکل موثرتری با مخاطب سخن بگویید. می

پیام این است که  های هدف گوناگونی را شناسایی کنید، بهترین راه برای پرورش در حالی که مجبورید گروه

تصور کنید قرار است فقط با یک نفر حرف بزنید. شخصی سازی پیام برای یک فرد، همیشه بهترین روش برای 

 برقراری ارتباط بوده است.

 

 بعدی قبلی
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 انواع مخاطب

ها  از آن به نمایندگیبندی کرد. گروه نخست کسانی هستند که پیام  توان به دو گروه عمده تقسیم مخاطبان را می

 زند؟ ساخته و پرداخته شده است. به بیان دیگر، پیام از طرف چه کسانی حرف می

 

 ها حرف بزنیم چه کسانی هستند؟ هایی که ممکن است به نمایندگی از آن گروه
 

 زنان اقشار کم درآمد جوانان

 افراد با ناتوانی جسمی وکالی حقوق بشر های قومی/مذهبی اقلیت

 دانشگاهیان و روشنفکران دگرباشان جنسی های کارگری اتحادیه اعضای
 

ای هستند که بیش از  های به حاشیه رانده شده ها گروه ها وجود دارد؟ این چه مولفه مشترکی میان همه این گروه

جایگاهی شوند و هیچ  مند نمی ها معموالً از شرایط موجود بهره سایرین در معرض سرکوب قرار دارند. این گروه

ها  های فرهنگی وجود داشته باشد که حقوق مدنی آن در قدرت حاکمه ندارند. حتی ممکن است برخی قوانین یا سنت

تر  مند و خشنود هستند، بیش طور کلی نسبت به کسانی که از وضع موجود جامعه بهره ها به را محدود کند. آن

شناسید، عضو یک یا چند نمونه  ، خود شما یا یک نفر که میباشند. به احتمال زیاد پذیرای پیام اصالح و تغییر می

 ها هستید. از این گروه

ها و به حاشیه رانده  ها رفته، گرفتاری هایی که بر آن های عاطفی اثرگذار از ظلم ها روایت هریک از این گروه

 ازگو کنید.ها گوش کنید و آن را برای دیگران ب هایی برای تعریف کردن دارند. به این روایت شدن

شان یا به  کنند و به دلیل جنسیت توان گفت کسانی که با مشکالت اقتصادی دست و پنجه نرم می به طور عقالنی می

های اصالحی  اند، بیشترین عالقه را به پیام دلیل نادیده گرفته شدن از سوی حکومت در معرض تبعیض قرار گرفته

برند و دارای امتیازات اقتصادی هستند، بیشترین  قدرت بهره می دهند. در مقابل، کسانی که از مزایای نشان می

 کنند. حمایت را از وضع موجود می

 

 پیام خود را بپرورانید:

ترین عالقه را به  ها حرف بزنید و احتماالً بیش توانید به نمایندگی از آن روی یک ورق کاغذ، نام سه گروه که می

 دیگری دور و بر شما هست که نامش در فهرست باال نیامده باشد؟ پیام شما دارند یادداشت کنید. آیا گروه

 

 بعدی قبلی
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 انواع مخاطب )ادامه(

نامید. این گروه شامل کسانی است که در ایجاد تغییر پیرامون موضوع و  گذارتاثیر توان مخاطبان میگروه دوم را 

 تر صاحب نفوذ و تاثیر هستند. یا در انتشار پیام در سطح مخاطبان گسترده

توان یک مقام ارشد دولتی دانست که دارای قدرت  بارزترین نمونه از اعضای گروه مخاطب تاثیرگذار را می

کشور است. نمونه دیگر ممکن است یک شخصیت مذهبی مورد احترام باشد که  وضع یا تغییر سیاست عمومی در

 های حکومت اثرگذار است. نظراتش بر سیاست

 

مردان و رهبران مذهبی کار سختی باشد، به خصوص اگر کارنامه حقوق  ممکن است برقراری ارتباط با دولت

دهند. هدف  المللی خود اهمیت می ر اجتماعی و بینتر رهبران به تصوی بشری خوبی نداشته باشند. با این حال، بیش

هایی که قادر به تقویت  گروه -های مستقل  المللی و رسانه های خارجی، نهادهای بین ارتباط قرار دادن رهبران دولت

تواند این دسته از  می -پیام شما در عرصه عمومی و یا در جلسات خصوصی با رهبران دینی و مذهبی هستند 

 به اقدام مفید تشویق کند. رهبران را

 

 هایی از مخاطبان تاثیرگذار نمونه
 

 سازمان ملل متحد مقامات دولتی های خارجی رسانه

 جوامع مهاجر یا در تبعید المللی های بینNGO  اتحادیه اروپا

 

 

 پیام خود را بپرورانید:

مند باشند را بنویسید.  پیام شما عالقهروی یک ورق کاغذ، نام سه گروه از مخاطبان تاثیرگذار که ممکن است به 

شان در فهرست  شناسید که نام های دیگری که وابسته به پیام/مشکل مطرح شده از سوی شما باشند را می  آیا گروه

 باال نیامده باشد؟

 

 بعدی قبلی
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 ترسیم جایگاه مخاطب

کنید  یابی به آن تالش می گروهی که برای دستتر، شناسایی دامنه و ابعاد  برای رساندن پیام به مخاطبان گسترده

طور کلی، اگر بخواهید موقعیت و جایگاه مخاطبان خود را ترسیم کنید، نموداری شبیه به این  حائز اهمیت است. به

 خواهد شد:

 
 

 بعدی قبلی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nabz-iran.com/


 [Type text]  
 

 

Nabz-Iran: Working to Raise Awareness around Human Rights Violations in Iran 
www.nabz-iran.com 

Follow us on Facebook @ ايران نبض Nabz Iran 

Follows us on Twitter @nabziran 

 
 

 

 ترسیم جایگاه مخاطب )ادامه(

گونه که  درصد است. همان ۱۱تا  ۵کنیم  ها را نمایندگی می آنبر اساس نمودار ارائه شده، فراگیری مخاطبانی که 

ها را بازگو  تر اشاره شد، این گروه پیشاپیش با پیام شما موافق هستند چرا که در واقع، پیام حرف خود آن پیش

 چنین قادر است در گسترش پیام به شما کمک کند. کند. این گروه هم می

ها تازه قرار است پیام شما  دهند. آن درصد( تشکیل می ۰۱تا  ۰۱افراد غریبه )با این حال اکثریت مخاطبان شما را 

را بشنوند و معلوم نیست در مورد مشکل مطرح شده از سوی شما نظری داشته باشند یا خیر. در دل این گروه 

نظرات و انتشار  گیری توانند به شکل درصد از مخاطبان تاثیرگذار نهفته است که می ۲۱تا  ۱۱طور بالقوه حدود  به

 پیام شما کمک کنند.

دهند. صرف نظر از محتوای پیام یا میزان تالشی که  مانده را مخالفان شما تشکیل می درصد افراد باقی ۱۱تا  ۵

 ها همیشه با شما مخالف هستند. دهید، آن برای قانع کردن مخالفان خود انجام می

عنوان هدف پیام خود در نظر بگیرید. این کار  نی را باید بهبندی مخاطبان به شما خواهد آموخت که چه کسا دسته

توانید "افراد غریبه" را به جمع  دهد که از طریق آن می چنین اجازه تولید پیامی روشن و مختصر را به شما می هم

 ها را برعهده دارید بیاورید. مخاطبانی که نمایندگی آن

 

 بعدی قبلی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nabz-iran.com/


 [Type text]  
 

 

Nabz-Iran: Working to Raise Awareness around Human Rights Violations in Iran 
www.nabz-iran.com 

Follow us on Facebook @ ايران نبض Nabz Iran 

Follows us on Twitter @nabziran 

 
 

 

 ها ها و سیاست روشسازی  شخصی

تر  المللی را از نزدیک دنبال کنید، ولی بیش شما ممکن است خبرهای مرتبط با دولت، حقوق بشر و نهادهای بین

کنند. حکومت معموالً تمایل دارد تا هنگام بکار بردن عبارات بوروکراتیک، آمار و الفاظ  مردم این کار را نمی

های مطبوعاتی و اظهارات سیاسی، ادبیات ساخته و پرداخته خود را  تخصصی موجود در اسناد دولتی، کنفرانس

توان دریافت که شهروندان معمولی هنگام شنیدن سخنان مقامات دولتی به سرعت  بکار ببرد. به راحتی می

 سردرگم شده و اشتیاقی به دنبال کردن ادامه صحبت ندارند.

اند یا وقتی که در یک جمع دوستانه چای  غذاخوری نشسته به راستی وقتی مردم در خانه خودشان دور سفره یا میز

های ماهیانه،  ها نگران مشکالتی مانند پرداخت قبض تر آن کنند؟ بیش نوشند، در مورد چه چیزهایی صحبت می می

های مواد غذایی و خواربار و بزرگ کردن فرزندان هستند. در برخی کشورها، افراد حتی  پیدا کردن شغل، هزینه

 های حقوق بشری، بیم جان و سالمت خود را داشته باشند. است بخاطر عقیده، مذهب و یا دغدغهممکن 

کنند، همیشه معتبرتر از  روایت مردمان معمولی ساکن در محله شما که از نزدیک با مشکالت دست و پنجه نرم می

کند. بجای آن که  صادر می تر طرف ای است که یک مقام دولتی از پشت میز کارش در صدها کیلومتر آن بیانیه

ها و گزارشات دولتی بپردازید، در صورت امکان به سراغ موضوعاتی بروید که مخاطب  صرفاً به آمار، تئوری

تر است. منظور این نیست که بگوییم  شما آن را از خودش بداند. یک روایت شخصی جذاب همیشه به یادماندنی

 خواهیم بگوییم بهتر است به آمار صورت انسانی داده شود. لکه میارائه آمار در انتقال پیام ضروری نیست، ب

های مبهم حکومتی بر مشکالت مورد بحث در سر سفره یا  برای این کار ممکن است نیاز به ترجمه "تاثیر سیاست

رتبط ها م کنند که با زندگی معمولی آن ها" داشته باشید. مردم تنها زمانی مشکالت را درک می میز غذاخوری خانه

های انسانی به ایجاد نوعی رابطه عاطفی با مخاطب منجر  ها و گرفتاری های مربوط به رنج باشد. روایت قصه

گیری یک تصویر ذهنی در ضمیر مخاطب در خصوص مشکل  چنین به شکل ها هم خواهد شد. ذکر این روایت

 مطرح شده خواهد انجامید، کاری که آمار به ندرت قادر به انجام آن است.

 دهید! دانید، تا وقتی نداند چقدر به دیگران اهمیت می دهد که شما چقدر می کس اهمیت نمی به یاد داشته باشید: هیچ

 

 بعدی قبلی
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 های خود را بیازمایید! دانسته

توانید  می تر است؟ آیا یک قانع کننده ها در چیست؟ به نظر شما کدام دو متن نوشته شده در زیر را بخوانید. تفاوت آن

 شود را در هریک پیدا کنید؟ عناصری که موجب استحکام پیام می

 هرگاه ارزیابی خود را انجام دادید، به صفحه بعد بروید و بررسی ما در مورد ارزیابی دیگران را مشاهده کنید.

 
 

 بعدی قبلی
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استفاده متخصصان اقتصادی و یا کند و برای  متن سمت راست هیچ تصویری در ذهن مخاطب پدیدار نمی

گیرد. در مقابل، متن  دانشگاهیان تهیه شده است. این متن پیامدهای انسانی ناشی از رکود اقتصادی را نادیده می

کند که ممکن است بسیاری از مردم به آسانی آن را  سمت چپ تصویری واضح از تالش یک خانواده را ترسیم می

گر یک روایت انسانی است که به آسانی درک شده و به  برقرار نمایند. این متن بیانشناسایی کرده و با آن ارتباط 

 شود. خاطر سپرده می

 
 

 بعدی قبلی
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 یادآوری نکات کلیدی درس سه:

 

 شناخت منافع مخاطب در تبیین اهداف پیام نقش مهمی دارد. ●

  شود. مانند  ها منتشر می های مخاطب کسانی هستند که پیام شما به نمایندگی از آن یکی از گروه ●

 های قومی. زنان، دانشجویان یا اقلیت   

  مخاطبان تاثیرگذار کسانی هستند که قدرت ایجاد تغییر در مشکلی که پیگیر آن هستید یا قدرت  ●

 هستند را دارند. فشار بر کسانی که قادر به ایجاد این تغییر  

  های انسانی را بازگو کنید  ها و روایت سازی کنید. قصه های خود را شخصی ها و سیاست روش ●

 تصویری به یاد ماندنی در ذهن مخاطبان شما ترسیم کند.که   

 

 بعدی قبلی
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 :۳نامه درس  پرسش

 کنیم باشد؟ می کدامیک ممکن است جزو گروه مخاطبانی که نمایندگی -۱

 یک سردبیر روزنامه -الف

 یک دیپلمات خارجی -ب

 یک مقام دولتی -ج

 زنی که وکیل حقوق بشر است -د

 

 یک ممکن است مخاطب تاثیرگذار محسوب شود: کدام -۲

 یک دانشجوی دانشگاه -الف

 نویس مستقل یک وبالگ -ب

 کند که در اروپا کار می NGOمدیر یک  -ج

 کتمدیر اجرایی یک شر -د

 

 … :عضو یک گروه مخاطب تاثیرگذار ممکن است  -۳

 های خارجی در ایران را نمایندگی کند جلسه دیپلمات -الف

 ای برای یک روایت انسانی در پیام شما باشد نمونه -ب

 کسی باشد که تجربه قوی مدیریتی دارد -ج

 یک فعال دانشجویی که مایل به پشتیبانی از موضوع شما باشد -د

 

 های اصالحی دارند؟ تری به پذیرش پیام های به حاشیه رانده شده تمایل بیش روهچرا گ -۴

 کنند کردگان را دارند و نقطه نظرها را بهتر درک می ترین تعداد تحصیل چون بیش -الف

 برند گر رنج می زیرا معموالً بیش از دیگران از زندگی در یک سیستم ناعادالنه و سرکوب -ب

 های انسانی هستند تا آمار و ارقام به شنیدن روایت تر مایل ها بیش آن -ج

 جویی ندارند ها گفته شود که چه بکنند چون خودشان توان چاره بایستی به آن -د

 

 ها یعنی: بر سر سفره خانه مشکالت مطرح شده با ها انطباق سیاست -۵

 های زندگی روزمره اقشار متوسط مربوط باشد  توضیح مشکالت به نحوی که به نگرانی -الف

 در مورد زندگی شخصی خود با دیگران سخن گفتن -ب

 های مرتبط با رفتار شخصی ها و سیاست ایجاد روش -ج

 ارائه آمار مربوط به رفتار مردم -د

 

 ها نیست. رتباط مستمر با مخاطبان و شنیدن نظرات آنپس از ایجاد و انتشار پیام، نیازی به برقراری ا -۶

 درست -الف
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 نادرست -ب

 

 کنیم مشترک است؟ ها را نمایندگی می کدام خصوصیت در اعضای گروه مخاطبانی که آن -۷

 اند معموالً به حاشیه رانده شده -الف

 در معرض سرکوب هستند -ب

 برند از وضعیت موجود نفعی نمی -ج

 ت حاکمه ندارندجایگاهی در قدر -د

 همه موارد -ه

 

 دهند: اکثریت مخاطبان شما را کدام گروه تشکیل می -۸

 کنیم ها را نمایندگی می گروهی که آن -الف

 مخالفان -ب

 افراد غریبه -ج

 مخاطبان تاثیرگذار -د

 

 های  ها و گزارش بیان ماجرایی که مخاطبان بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند اثرگذارتر از تکیه بر آمار، تئوری -۹

 دولتی است.

 درست -الف

 نادرست -ب

 

 بعدی قبلی
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 : فعالیت مدنی در یک محیط استبدادی۴درس 
   

کسانی که به فعالیت مدنی و حقوق بشری در کشور ایران های پیش روی  در این درس به بررسی و درک چالش

های  گر و تاکتیک خواهیم در زمینه مشکالت مربوط به یک محیط سرکوب اشتغال دارند خواهیم پرداخت. می

هایی که ممکن است از سمت مخالف بشنویم دست به کاوش بزنیم.  معمول برای ساکت کردن مخالفان و استدالل

شود، ولی مکان پرورش  است که، هرچند سرکوب در ابتدا از یک چارچوب قانونی آغاز میدرک این مسئله مهم 

خواهند رفتار، نحوه سخن گفتن و فکر کردن مردم را تغییر دهند. تاریخچه  سرکوب محیطی است که در آن می

ر کنید. هرچه این زمینه توانید روی آن کا ای است که می اند، زمینه رویدادها و باورهایی که این محیط را شکل داده

 را بهتر بشناسید، مدافع مدنی بهتری خواهید بود.

   

 خطوط قرمز و خودسانسوری
   

توان به تولید  گیرد، می گر برای حفظ قدرت بکار می هایی که یک حکومت سرکوب در میان بسیاری از روش

ای مستمر و  را به مسئلهقرمز" گر "خطوط  رضایت و اطاعت در میان شهروندان اشاره کرد. یک رژیم سرکوب

برد  شود بهره می عنوان رفتارهای تابو و مسائلی که در حکم تهدید حکومت تلقی می کند و از آن به دائمی تبدیل می

خط قرمز  .های گفتگو و کنش اجتماعی درست کند ها و محدودیت تا در نهایت پوششی برای اعمال ممنوعیت

 کند. سیاسی در جامعه با ایجاد محدودیت در رفتار مردم، به حفظ منافع کسانی که در راس قدرت هستند کمک می
  

 هایی از "خط قرمز": نمونه

 ها بحث در مورد مقامات دولتی و انتقاد از آن ●

 بحث و بررسی انتقادی در خصوص سیاست رسمی دولت ●

 نقش آن در سیاستبحث و بررسی انتقادی در خصوص دین و  ●

 ها بحث در مورد حقوق بشر و رفتار با اقلیت ●

 بحث درباره برابری زن و مرد، روابط جنسی، حقوق زنان و آداب و رسوم جنسی ●

طور غیر صریح به هدف ترویج و تبلیغ منافع دولت طراحی شده و  ها و نهادهایی که به تشکیل گردهمایی ●

 مجوز دریافت کرده است
 

خودسانسوری مانع از هرگونه سخن ترین پدیده فرهنگی در مواجهه با خطوط قرمز است.  خودسانسوری شایع

. بسیاری از آمیز و غیرقانونی تلقی شود خواهد شد برانگیز، تحریک که ممکن است بحث -حتی بیان ایده  -گفتن 

سیله ضریب امنیت خود را در برابر گر تمایل به خودسانسوری دارند تا بدین و شهروندان در کشورهای سرکوب

 افزایش سوء ظن مقامات دولتی، به خطر افتادن شغل یا دستگیری و زندانی شدن باال ببرند.

ها، هرچند نانوشته، کدهای دیکته شده برای رفتار اجتماعی را به دو بخش "قابل قبول" و "غیرقابل  این محدودیت

 کند. بندی می قبول" دسته

 بعدی قبلی
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 چرا خودسانسوری بهترین دوست حکمران خودکامه است؟

 

o کنند. شود که مردم از سیستمی که رژیم برپا کرده حمایت می باعث تداوم این توهم می 

o کند. احساس رضایت تولید شده را تبلیغ و ترویج می 

o دهد تا به حامیان خود و به جهانیان اعالم کند که به  به حکمران مستبد و خودکامه فرصت می 

که دردسر  های مدنی اساسی مانند حق آزادی بیان و ارتباط آزاد معتقد است، بی آن آزادی 

 کنند را تحمل کند. طور علنی مخالفت می کسانی که بهمجازات  

o شود. مخالفت با یک نظام حقوقی ناعادالنه می مانع از گفتگوی صادقانه و شفاف در 

کنند،  خودسانسوری موجب رستگاری دنیا و آخرت مستبد است. مردم خودبخود از ترس مجازات سکوت می

مندان  آور یا اقدام برای سرکوب آزادی بیان نیست. این امر به قدرت بنابراین رژیم مجبور به صدور قوانین شرم

قوق بشر در کشور را بدست بگیرند و در عین حال فعاالنه مردم را از صحبت کردن منع دهد تا تفسیر ح اجازه می

 کند. می

 

 بعدی قبلی
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 مسیریابی در خطوط قرمز

ها برای حفظ امنیت شما مهم است.  هر چقدر خطوط قرمز خسته کننده و ناامید کننده باشند، ولی درک معنای آن

شده در این دوره آموزشی بایستی در چارچوب حفظ امنیت شخصی خود شما در نظر گرفته همه موارد مطرح 

 دهد. شود. هرگز درگیر گفتار یا رفتاری نشوید که شما یا دیگران را در معرض خطر قرار می

ه و تر و یا حتی انتزاعی بیان شود. گفتار غیر مستقیمی که ذهنی بود صورت کلی ها بایستی به بعضی اوقات پیام

ای شود  ها، کدها و یا حتی اصطالحات عامیانه رسد، گاهی ممکن است شامل استعاره تعریف آن دشوار به نظر می

 کنند. که تنها گروه خاصی از مخاطبان آن را درک می

 

ها،  بسیاری از هنرمندان، مهارت خالقانه خود را در استفاده از استعاره

انگیز  ها، اشعار و نمادها به منظور مطرح کردن مسائل بحث سازی شبیه

اند. شیرین نشاط، هنرمند فیلمساز ایرانی است که زندگی در  نشان داده

 عکاسیو  ویدیوییمند  کند. آثار قدرت تبعید را در آمریکا سپری می

های مرتبط با فرهنگ و هویت جنسیتی در  شیرین در کار کشف سیاست

 کمپین" و "ایران نبضچنین نهادهای حقوق بشری مانند " ایران است. هم

" نیز روش استفاده از کارتون را برای به ایران در بشر حقوق المللی بین

 اند. تصویر کشیدن مسائل و مشکالت مردم ایران انتخاب کرده

طنز یا به ُسخره گرفتن مسائل برای تاکید بر رویکرد دیگر استفاده از 

ها و قوانین دولت است. طنز و تمسخر در خدمت  پوچی سیاست

زدایی از این قوانین و کسانی است که به تبلیغ و ترویج این  مشروعیت

 اند. قوانین پرداخته

 

کارتونی از کیانوش رمضانی، 

منتشر شده در "نبض ایران"، که 

در ایران موضوع آزادی اینترنت 

 را به تصویر کشیده است.
 

 بعدی قبلی
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 مسیریابی در خطوط قرمز )ادامه(
  

دهند که مردم به بحث در مورد مشکالت خاص )که اغلب مشکالت نیازمند گفتگو  گر ترجیح می های سرکوب رژیم

 خودخواسته است.هستند( نپردازند. قدرت سیاسی دیکتاتوری متکی بر اطاعت مردم از سکوت 

بدون آزادی بیان و آزادی اطالعات، هیچ بحث 

ها  ای وجود نخواهد داشت. این عمومی صادقانه

پذیری حکومت  اصول اساسی شفافیت و مسئولیت

 است.

سخن البته بایستی هوشمندانه و در جای مناسب بیان 

 شود.

به قصد دستیابی به قلب و عقل مخاطب سخن بگویید 

مبالغه نکنید. مطمئن شوید که ولی در کالم 

های قلبی و احساسی شما به حقایق موضوع  استدالل

نزدیک است. نقض حقوق بشر در ایران موجب 

شود، اما حفظ  برانگیخته شدن خشم و اندوه می

 خونسردی هنگام ارائه پیام ضروری است.

 

 
 

های شما مبنی بر دفاع  آسیب رساندن به تالشتواند منجر به اغراق در کالم و  های بیش از حد عاطفی می استدالل

های شما را به  حقوقی از موضوع شود. نام بردن از افراد، تهمت زدن، دروغ گفتن و یا تحریک به خشونت تالش

چنین  دهد تا به اعتبار شما آسیب برسانند. این کار هم کند و به رقیبان شما فرصت می دار می میزان زیادی خدشه

های تند و تیز از  اند با شنیدن نطق شود کسانی که با شما موافق بوده کند و باعث می منی تبدیل میدوستی را به دش

 شما روی بگردانند.
    

 اثرات مخرب مبالغه و اغراق در کالم

 انجامد به تحریف حقایق می ●

 دهد تا چهره فردی دردسرساز و فاقد اعتبار از شما ترسیم کنند به مخالفان شما اجازه می ●

 ممکن است متحدان بالقوه را به بیگانگان مبدل کند ●

  

اگر به درستی به دفاع از موضوعی اقدام کنید، نیازی به اغراق و مبالغه ندارید. حقایق خودشان به خوبی سخن 

 خواهند گفت.

 بعدی قبلی
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 حفظ برتری اخالقی

های حقوق بشری، نجابت اخالقی و ندای وجدان را با محتوای پیام خود ترکیب کنید. برای  در زمان مناسب، ارزش

خوان کنید.  آمده است هم متحد ملل سازمان بشر حقوق جهانی اعالمیهچه در  های خود را با آن مثال، خواسته

ها نفر در سراسر جهان از  بیاندازید. میلیون گاندی ماهاتماو  کینگ لوتر مارتینها و آثار   چنین نگاهی به دیدگاه هم

یل به پایین آوردن ها به دلیل عدم تما اند. اقتدار اخالقی آن آمیز مدنی الهام گرفته بندی این دو به نافرمانی مسالمت پای

ها موفق  گرشان بوده است. با این روش، آن های بکار گرفته شده توسط دشمنان ستم شان و منزلت خود تا حد روش

 تری شدند. به کسب مشروعیت و توجه جهانی بیش

در  هنگام پردازش پیام، این اصول را در ذهن داشته باشید. قرار نیست به دفاع از هرچیزی برخیزید که شما را

المللی قرار دهد. مانند مبالغه و اغراق در پیام، این موضوع نیز سبب  تقابل با قوانین یا استانداردهای حقوق بشر بین

 کاهش اعتبار و تبدیل حامیان بالقوه به مخالفان خواهد شد.

 

 پیام خود را بپرورانید:

ملل متحد که با پیام شما ارتباط روی یک ورق کاغذ، سه اصل از اصول اعالمیه جهانی حقوق بشر سازمان 

 دارد را نام ببرید.

 

 بعدی قبلی
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 مخالفت به شیوه پسندیده

ای برای ابراز  توان ادبیات مودبانه و محترمانه که مخالف نظر دیگران باشید نترسید. در عین حال می از این

)نکته مورد اختالف را … همین دلیل مخالفت من با موافقم، و … من با اصول شما مبنی بر »مخالفت پیدا کرد. 

 «باشد. جا درج کنید( می در این

 

ها  یکی دیگر از مزایای استراتژیک رعایت ادب در برابر دشمنان این است که: باعث سردرگمی و خلع سالح آن

ها  های معقول و با اخالق و ادب شایسته از سوی شما، انجام حمله به شما را برای آن شود. ارائه استدالل می

 کند.  دشوارتر می

 

 بعدی قبلی
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 "جرائم مبهم"کاربرد گسترده 

گیری از قوانین مبهم به مجازات هرگونه گفتار یا  گر، با بهره های سرکوب رژیم ایران، همانند دیگر حکومت

شود که از طریق آن،  پردازد. این امر باعث پیدایش نوعی سیستم قضایی می رفتاری که آن را تهدیدآمیز بداند می

 خود را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.تواند حریف سیاسی  مداری می هر قاضی یا سیاست

 

این قوانین برای هدف قرار دادن مخالفان رژیم به کمک شواهد ناچیز و نیز زندانی کردن افراد بدون طی مراحل 

برد حقوق بشر در سطح  ( که برای پیشNGOالملل، نهادی غیر دولتی ) قانونی طراحی شده است. سازمان عفو بین

در خصوص قوانین کیفری ایران و مشکالت پیامد آن در اختیار قرار داده  تری بیش جزئیاتکند،  جهان تالش می

کند که اگر  است. مقابله با قوانین مبهم کار سختی است چرا که بر تعدادی از جرائم بی اساس و واهی تکیه می

 گیرند. و درک شوند، مورد پیگیری و مجازات قرار میعنوان توهین به حکومت تلقی  به

 

 بعدی قبلی

 
 

 

 

 

 

http://www.nabz-iran.com/
http://www.hrw.org/node/109622/section/2
http://www.hrw.org/node/109622/section/2
http://www.hrw.org/node/109622/section/2
http://www.hrw.org/node/109622/section/2
http://www.hrw.org/node/109622/section/2
http://www.hrw.org/node/109622/section/2
http://www.hrw.org/node/109622/section/2
http://www.hrw.org/node/109622/section/2


 [Type text]  
 

 

Nabz-Iran: Working to Raise Awareness around Human Rights Violations in Iran 
www.nabz-iran.com 

Follow us on Facebook @ ايران نبض Nabz Iran 

Follows us on Twitter @nabziran 

 
 

 

 های دینی و غیره مضامین وحدت، ملی گرایی، امنیت، سنت

مراقب کسانی )به خصوص مقامات دولتی( باشید که با بهانه قرار دادن مضامینی مانند وحدت ملی، امنیت، تاریخ، 

تلقی خیانت و خطر از انتقاد به حکومت، در تالش برای ساکت کردن مخالفان تعهد به رهبران ارشد، مذهب و یا با 

عنوان ابزاری  ها به خود هستند. به سنت و فرهنگ دینی احترام بگذارید، ولی به دیگران اجازه ندهید از این ارزش

  برای سانسور استفاده کنند.

  

پرستی، ملی گرایی و شعارهای دیگر تحت عنوان  چون میهن ها زمانی که با احساساتی هم این نوع از استدالل

های  توانند قانع کننده باشند. در دام این شعارها نیفتید. در درس شش، راه کنند، می "شهروند خوب بودن" بازی می

 ها و شعارها و در عین حال مستحکم کردن پیام خود را خواهید آموخت. گریز از دام این استدالل

 

های عمومی نسبت به انتخابات را با "کمک به دشمن" برابر دانسته و بدین  ای توصیه  خامنههللا در مثال باال، آیت

 های مشترک تهدید و ارعاب را بکار برده است. وسیله یکی دیگر از تاکتیک

این اظهارات نه تنها به معنای ساکت کردن مخالفان است، بلکه منجر به تداوم فرهنگ خشنودی از عملکرد 

های حکومت  شود. خشنودی به معنای این که: از کسی توقع ابراز نگرانی نسبت به سیاست میحکومت نیز 

طور کورکورانه از حکومت پیروی شود. این فرهنگ برای مستبدانی که مایل  رود و تنها توقع این است که به نمی

 د.های خود هستند کاربرد دار به جلوگیری از تجزیه و تحلیل انتقادی عملکرد و سیاست

ها  گیر و تضارب آراء و نظرات و ایده دیکته نانوشته، غلط ندارد! فقط از طریق انجام گفتگوی اجتماعی همه

 توان به حقیقت دست یافت. می
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 یادآوری نکات کلیدی درس چهار:

 

  توانید از گفتار غیر مستقیم مانند استعارات، کدها و حتی  برای انتقال پیام خود به روش امن، می ●

 ای استفاده کنید که فقط گروه خاص مخاطبان شما آن را درک کنند. اصطالحات عامیانه   

  ای گسترش یابد. به قصد ارتباط با عقل و قلب مخاطب سخن  پیام شما باید به شکل هوشمندانه ●

 های تند و تیز پرهیز کنید. بگویید ولی از مبالغه و یا بکار بردم نطق   

 ها و اصول نجابت را با پیام خود ترکیب کنید. سطح باالی اخالق را حفظ کنید و ارزش ●

  ابراز مخالفت با دیگران ایرادی ندارد، مادامی که این کار را به شیوه مودبانه و محترمانه انجام  ●

 دهید.   

   هایی مانند میهن  بحث و جدل نشوید، به خصوص با مقامات حکومتی. استفاده از اهرمدرگیر  ●

 ای برای ساکت کردن مخالفان و تداوم خشونت باشد. پرستی، ملی گرایی یا مذهب، ممکن است وسیله   

 بعدی قبلی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nabz-iran.com/


 [Type text]  
 

 

Nabz-Iran: Working to Raise Awareness around Human Rights Violations in Iran 
www.nabz-iran.com 

Follow us on Facebook @ ايران نبض Nabz Iran 

Follows us on Twitter @nabziran 

 
 

 

 :۴نامه درس  پرسش

 

 یابد؟ دیکتاتوری تداوم میهای  خطوط قرمز با چه هدفی توسط رژیم -۱

 ها و رفتار آسیب رسان محافظت از جامعه در مقابل ایده -الف

 های ایشان پذیری و تجزیه و تحلیل انتقادی سیاست دادن مصونیت به مقامات حکومتی در برابر وظیفه مسئولیت -ب

 های سالم اجتماعی ایجاد قوانین روشن برای گسترش بحث -ج

 های حکومتی گاران برای پوشش هرچه بهتر سیاستن راهنمایی روزنامه -د

 

 کند: ترکیب اصول این منشور، به حفظ سطح باالی اخالق در محتوای پیام کمک می -۲

 اعالمیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد -الف

 یکی از کتب معتبر تاریخ ایران -ب

 منشور اتحادیه کشورهای اسالمی حوزه خلیج فارس -ج

 ایاالت متحده آمریکا قانون اساسی -د

 

 گر مستبدان است زیرا: خودسانسوری یاری -۳

 کند مردم را در برابر سخنان غیر مجاز مصون می -الف

 کند از به دردسر افتادن مردم جلوگیری می -ب

 کند های اجتماعی ناشی از ایجاد خفقان و سرکوب اندیشه جلوگیری می از بروز درگیری -ج

 کند های رژیم را ترویج می سیاستبحث عادالنه در مورد  -د

 

 برای مقابله با قوانین مبهم، بکار بردن چه تاکتیکی در پیام رسانی مفید است؟ -۴

 طنز و تمسخر -الف

 دسترسی احساسی به قلب و روح مخاطب -ب

 حمله به فردی که قانون را وضع کرده -ج

 استناد به بیانیه سازمان ملل درمورد قوانین مبهم -د

 

 کنند تا:  ها خطوط قرمز را همیشگی می تحکوم -۵

 قدرت را حفظ کرده و در شهروندان خود نوعی رضایت دائمی ایجاد نمایند -الف

 از شهروندان خود در برابر تاثیرات منفی محافظت کنند -ب

 یک شرایط پیش بینی شده برای فعالیت شهروندان ایجاد کنند -ج
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 با خطوط قرمز چیست؟ ترین پدیده فرهنگی در مواجهه شایع -۶

 تظاهرات -الف

 خودسانسوری -ب

 مبارزه مدنی -ج

 

 چرا خودسانسوری بهترین دوست حکمران خودکامه است؟ -۷

 کنند. شود که مردم از سیستمی که رژیم برپا کرده حمایت می باعث تداوم این توهم می -الف

 کند. احساس رضایت تولید شده را تبلیغ و ترویج می -ب

کنند را از پیش پای  های اجتماعی بدلیل مجازات کسانی که علناً مخالفت می ناشی از بروز درگیریدردسر  -ج

 دارد. رژیم برمی

 شود. مانع از گفتگوی صادقانه و شفاف در مخالفت با یک نظام حقوقی ناعادالنه می -د

 همه موارد باال -ه

 

 فعالیت مدنی شما آسیب بزند، چرا که: تواند به طرح یک بحث بیش از حد عاطفی )اغراق آمیز( می -۸

 شود منجر به تحریف حقایق می -الف

 دهد تا چهره یک فرد مزاحم و فاقد اعتبار را از شما ترسیم کنند به مخالفان شما اجازه می -ب

 ممکن است باعث تبدیل متحدان بالقوه به بیگانگان شود -ج

 همه موارد باال -د

 

 شود. برابر دشمن نوعی امتیاز برای پیام محسوب می استفاده از استراتژی ادب در -۹

 درست -الف

 نادرست -ب

   

 بعدی قبلی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nabz-iran.com/


 [Type text]  
 

 

Nabz-Iran: Working to Raise Awareness around Human Rights Violations in Iran 
www.nabz-iran.com 

Follow us on Facebook @ ايران نبض Nabz Iran 

Follows us on Twitter @nabziran 

 
 

 

 دادن یک طرح پیام رسانی : ترتیب۵درس 

عنوان یک برنامه کلی فعالیت مدنی نگاه کنید.  هنگام آمادگی برای تهیه یک طرح پیام رسانی، بهتر است به آن به

پیام رسانی به نوعی وسیله پایان بخشیدن به یک روند است. فعالیت مدنی برای پیام  توان گفت، در مجموع می

رسانی، به دنبال ایجاد اجماع در مورد یک موضوع از طریق اقناع است، نه اجبار. در درس نخست، از پیام 

طراحی شده" نام بردیم. ها، نمادها یا رفتاری که برای تحت تاثیر قرار دادن مخاطِب هدف  عنوان "گفتارها، ایده به

هدف نهایی، تاثیرگذاری بر مخاطب هدف است. بنابراین بیایید موضوع را با طرح چند پرسش بسیار مهم بر 

 اساس تعریف ارائه شده پیگیری کنیم.

 خواهید با پیام خود به چه چیزی دست یابید؟ می ●

 مخاطب هدف شما چه کسی است و چرا؟ ●

 کاری دارید؟ از مخاطب هدف خود توقع انجام چه ●

 گذارد کدام است؟ موثرترین زبان، ایده، نماد یا رفتاری که بهترین تاثیر را بر مخاطب هدف می ●

 گیرید؟ های پیام رسانی را برای رساندن پیام خود بکار می چه ابزار یا تاکتیک ●

 عنوان سخنگوی پیام است؟ چه کسی واجد شرایط ایفای نقش به ●

رسند، ولی بسیاری از مبارزات مدنی )و سیاسی(  بسیار بدیهی و ساده به نظر می ها در حالی که ظاهراً این پرسش

اند و  اند، هیچ مخاطب خاصی را از ابتدا هدف قرار نداده اند چون هیچ پیام منسجمی نداشته به شکست منتهی شده

رای حل مسئله، هیچ پاسخ اند. بایستی همین ابتدا بگوییم که ب گزین مناسبی برای وضع موجود ارائه نداده هیچ جای

ای در خرمن خالقیت شما، به  ها به مانند جرقه ساده و راحتی وجود ندارد. با این حال امیدواریم طرح این پرسش

 های خوب منتهی شود. بروز برخی ایده

 

 

 بعدی قبلی
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 خواهید با پیام خود به چه چیزی دست یابید؟ می

اید شروع کنیم. از خودتان بپرسید: به چه  که برای حل آن به فعالیت مدنی دست زدهبگذارید با شناسایی مشکالتی 

تر در جامعه دارند کدام هستند؟ مایل به  ها و مردمی که نیاز به توجه بیش چیزی میل و اشتیاق دارید؟ مشکالت، ایده

ازید؟ اگر در یک نهاد مشغول به خواهید به چه مشکالتی بپرد دیدن چه تغییراتی در جامعه یا کشور خود هستید؟ می

ها بسیار با اهمیت است؛ در غیر این صورت  کار هستید، ماموریت شما چیست؟ پاسخ مشخص به این پرسش

گیرد. پیام شما بایستی مستقیماً از  کند و به احتمال فراوان پیام شما را نادیده می تان را درک نمی مخاطب شما اهداف

اید اشاره  ون بیاید. اگر پیام شما به مشکلی که برای حل آن به فعالیت مدنی دست زدهدل پاسخ به همین سواالت بیر

 نکند، باعث سردرگمی خواهد شد.

 

 پیام خود را بپرورانید:

 روی یک ورق کاغذ، سه هدف را نام ببرید که با پیام خود قصد دستیابی به آن را دارید.

 

 

 ها مثال

های اساسی و ابتدایی مدنی  در ایران که در آن حقوق بشر و آزادیتر  ایجاد یک سیستم حاکمیت عادالنه ●

 مورد احترام قرار گیرد

المللی عدالت و حقوق بشر داشته  تری با استانداردهای بین خوانی بیش تصویب یا تغییر قوانین به نحوی که هم ●

 باشند

اینک به مسئله  که همباال بردن حساسیت جامعه جهانی نسبت به امر حقوق بشر در ایران، تا سطحی  ●

 شود. ای اهمیت داده می مذاکرات هسته

 

 

 

 بعدی قبلی

 
 

 

 

 

http://www.nabz-iran.com/


 [Type text]  
 

 

Nabz-Iran: Working to Raise Awareness around Human Rights Violations in Iran 
www.nabz-iran.com 

Follow us on Facebook @ ايران نبض Nabz Iran 

Follows us on Twitter @nabziran 

 
 

 

 خواهید با پیام خود به چه چیزی دست یابید؟ )ادامه( می

اید به تصویب  آل خود بیاندیشید. اگر قوانینی که برای آن به فعالیت مدنی و حقوق بشری دست زده به ایران ایده

 استراتژی و مبارزه کاربردی مرکزبرسند، جامعه، دولت و کشور شما چگونه خواهد بود؟ این چیزی است که 

اندازی رو به فردا، هدف  آن را "چشم اندازی رو به فردا" نامیده است. داشتن چشم) CANVAS) خشونت بدون

ها ممکن است عوض شوند، حقایق جدید پدید  اصلی و راهنمای دائمِی مبارزات مدنی شماست. شرایط و تاکتیک

 کند. انداز رو به فردا تغییر نمی آیند، اما چشم

 

 پیام خود را بپرورانید:

 بنویسید.انداز رو به فردا"ی خود را در چند سطر کوتاه  روی یک ورق کاغذ، "چشم

 

یافتی و  عنوان امری دست های مدنی، بخش مهمی از کار شما این است که اصالحات را به هنگام انجام فعالیت

بینانه به مخاطب معرفی و عرضه کنید. این کار یعنی شرح و توصیف یک ماموریت بزرگ، از طریق  واقع

ید وضعیت حقوق بشر در ایران را تغییر دهید، توان دهنده آن. احتماالً یک شبه نمی معرفی مجموع اجزاء تشکیل

شود را برای جامعه جهانی  توانید وضعیت یک زندانی سیاسی که در شرایط مخفی نگهداری می ولی الاقل می

آوری  اش را بر عهده دارید تماس گرفته و اقدام به جمع که با گروهی که نمایندگی مشخص و برجسته کنید؛ یا این

 بانی کنید.اطالعات و جلب پشتی

 

 بعدی قبلی
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 مخاطب هدف شما چه کسی است و چرا؟

مخاطبی که او با  مخاطب تاثیرگذارو تفاوت میان  مخاطب هدفهای قبلی در مورد  اگر به خاطر بیاورید، در درس

صحبت کردیم. روش دیگر برای درک تفاوت میان این دو گروه این است که بگوییم مخاطب  کنیم را نمایندگی می

کنیم کسی است که از طرف او  گوییم ولی مخاطبی که او را نمایندگی می تاثیرگذار کسی است که با او سخن می

تر  هدف جلب حمایت بیش کنیم به گوییم. به بیان کلی، برقراری ارتباط با مخاطبی که او را نمایندگی می سخن می

در خصوص مشکل است و ایجاد ارتباط با گروه مخاطب تاثیرگذار برای وادار کردن ایشان به اقدام در جهت حل 

که کدام گروه قرار است هدف ارتباط  دهید، در مورد این مشکل است. در حالی که اهداف خود را مد نظر قرار می

 ترین تاثیر را خواهد داشت؟ ان بیش سیدن شما به اهدافشما باشد تصمیم بگیرید. کدام گروه در ر

 ها باشند: ها را نمایندگی کنیم، ممکن است این توانیم آن طور نمونه، مخاطبانی که می به 

 خانواده زندانیان سیاسی. 

 زنانی که دچار خشونت و تبعیض هستند. 

 دانشجویی که بخاطر مجازات زندان مجبور به ترک تحصیل شده است. 

 هایی از گروه مخاطبان تاثیرگذار عبارتند از: چنین نمونه هم

 کنند، رهبران  های خارجی که برای انجام کارهای رسمی به ایران سفر می جامعه دیپلماتیک، دیپلمات 

 هایی که  اند؛ و یا گردهمایی های تشکیل شده در خصوص ایران شرکت کرده المللی که در گردهمایی بین 

 زمان در آن حضور دارند. طور هم کومت ایران هم بهرسمی ح .مقامات 

 یابی  دهند ولی قادر به سفر به سراسر کشور، یا دست خبرنگاران خارجی که خبرهای ایران را پوشش می 

 به اطالعات مستقل نیستند.  

 NGOطور گسترده منتشر کنند. هایی که قادرند اطالعات مربوط به نقض حقوق بشر را به 

 

 بعدی قبلی
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 مخاطب هدف شما چه کسی است و چرا؟ )ادامه(

کند؟ منافع شما با  ها را به خود جلب می به منافع مخاطب هدف خود فکر کنید. چه چیزی به احتمال زیاد توجه آن

کنید با شما همکاری  ها را نمایندگی می شود؟ آیا عضوی از گروه مخاطبانی که آن گرا می ها چگونه هم منافع آن

 دارد؟

گیرند؟ آیا دامنه هدف به سطح  به اهداف پیام خود فکر کنید. چگونه در رابطه با مخاطب مورد استفاده قرار می

گیرد؟ شناخت مخاطبی که قرار است هدف قرار  ای را دربر می کمی از مخاطبان محدود است یا بخش گسترده

رخی موارد ممکن است رسیدن به مخاطب تر پیام نقش مهمی دارد. در ب بگیرد، در موثر بودن هرچه بیش

 های محدودتر میسر شود. تر تنها از طریق ارتباط با گروه گسترده

عنوان اهرمی برای رسیدن به مخاطبان  به -به خصوص دسته مخاطبان محدود  -از گروه مخاطبان تاثیرگذار 

اند  ه توسط دیگران هدف قرار گرفتههای مخاطب تکراری ک تر استفاده کنید. از همان بدو امر سراغ گروه گسترده

نروید. برای مثال، اگر بدنبال ایجاد تغییر در یک جامعه بخصوص هستید، بجای تالش برای برقراری ارتباط با 

تک تک افراد آن جامعه، ممکن است بتوانید یک فرد مذهبی یا سیاسی که در آن جامعه نفوذ دارد را شناسایی کرده 

 نید.و با او تعامل برقرار ک

ترین تاثیر را بر گروه  ها را برعهده داریم، ممکن است بیش کدام گروه از جامعه مخاطبانی که نمایندگی آن

خواهیم با یک دیپلمات خارجی تماس بگیریم، اعضای جامعه ایرانیان  مخاطبان تاثیرگذار داشته باشند؟ اگر می

 تبعیدی در کشور متبوع آن دیپلمات چه کسانی هستند؟

ها  های او را مد نظر داشته باشید. به عنوان یکی از آن کنید، منافع و آرمان ه با مخاطب خود صحبت میوقتی ک

ها بایستی نحوه ارتباط خود با موضوع و یا نوع منافع شخصی خود در  حرف بزنید نه یک فرد خارج از گروه. آن

 رابطه با آن موضوع را درک کنند.

 

 پیام خود را بپرورانید:

ها  توان نمایندگی کرد و منافعی که فعالیت مدنی شما برای آن ورق کاغذ، نام سه گروه مخاطبی که میروی یک 

 خواهد داشت را بنویسید.

 

 بعدی قبلی
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 خواهید مخاطب شما چه کاری انجام دهد؟ عنوان نتیجه پیام، می به

خوانند. از مخاطب خود توقع انجام چه کاری  میهای خوب، مخاطب خود را به انجام نوعی عمل یا حرکت فرا  پیام

خواهید چه چیزی را بداند؟ موانع عمل یا حرکت او کدام است؟ چه چیزی احتمال عمل و حرکت او را  دارید؟ می

 توانید انجام دهید؟ افزایش خواهد داد؟ شما چه کاری برای کاهش موانع می

صالحات سیاسی یا حاکمیت قانون را مد نظر قرار دهند؟ آیا قصد آیا قصد دارید دیگران را در ایران قانع کنید تا ا

دارید ایرانیان را تشویق کنید که پیش از رای دادن به یک نامزد انتخاباتی، ابتدا کاندیداها را به دقت بشناسند؟ آیا 

 المللی به اشتراک بگذارید؟ های بین خواهید اخبار ایران را با رسانه می

. این کار بخشی از انگیزه دادن به مخاطب است. اگر در همیشه راه حل ارائه دهید ،التهنگام پرداختن به مشک

دهد و  گزینی برای وضعیت موجود ارائه نکنید، مخاطب شما حرکتی صورت نمی پیام خود هیچ راه حل یا جای

 اعتبار شما تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.

 

 پیام خود را بپرورانید:

به انجام آن توسط مخاطبان خود هستید را نام ببرید. برای هرکدام، مواردی که ممکن است به سه اقدامی که مایل 

 ایجاد انگیزه در انجام کار یا باعث جلوگیری از آن شود را بنویسید.

 

 

 بعدی قبلی
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 موثرترین گفتار، ایده، نماد یا رفتار برای تاثیرگذاری بهتر بر مخاطب هدف کدام است؟

نگاری و  کنید، در موفقیت یا شکست شما نقش حیاتی دارد. کسانی که در روزنامه که چگونه خود را بیان می این

چه باعث تفاوت  دانند که کلمات حائز اهمیت هستند. آن ای یا هنری( می نوشتن تجربه دارند )چه بصورت حرفه

ها در استفاده از  کاری شود، جزئیات و ریزه یمیان یک قطعه شعر با یک مطلب راهنما در مورد باطری اتومبیل م

 کلمات است.

اید؟ منافع مخاطبان شما چه هستند و در  آیا زبان، شرایط محیطی، شخصیت و دیدگاه مخاطبان را درنظر گرفته

 مورد آن منافع چه حرفی برای گفتن دارید؟

طور واضح به یک مشکل و راه حل  پیامی که بههنگام ایجاد پیام، تا حد ممکن موضعی مستقیم و دقیق داشته باشید. 

شود تا مسائل حل نشده باقی بمانند و افراد از زیر بار مسئولیت فرار کنند. نکته مربوط به  آن نپردازد، باعث می

 خاطر بیاورید: پیام منفی = بیان مشکل، پیام مثبت = بیان راه حل. پیام منفی و مثبت در درس یک را به

کنند شود.  آید و ممکن است باعث تحریک و جذب افرادی که به سادگی موافقت می ت از همه برمیانتقاد از مشکال

گیری باشد. در غیر  بینانه و قابل اندازه های واقع با این حال برای حل مشکالت، پیام شما بایستی حاوی راه حل

 صورت مخاطب شما بدون هیچ درمان روشن یا چاره عملی رها خواهد شد. این

طور حساب شده  یابی به آن را دارید تعلق ندارید. در این صورت، بایستی به هی اوقات به گروهی که قصد دستگا

حدس بزنید که کدام پیام برای گروه بهتر است. اگر دیدید پیام شما کارائی ندارد، از بازنگری و اصالح آن هراس 

 نداشته باشید.

 

 بعدی قبلی
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 ایده، نماد یا رفتار برای تاثیرگذاری بهتر بر مخاطب هدف کدام است؟ )ادامه( موثرترین گفتار،

 

 
بینید؟ گزاره اول یک بیانیه عمومی است که بسیاری از زنان ممکن است با آن  آیا بین دو گزاره باال تفاوتی می

عنوان فرازی خوب در یک  بهتواند  پردازد. در حالی که می موافق باشند، اما به راه حل مشکل مطرح شده نمی

 کند. رفت در زمینه مسائل حقوقی زنان نمی سخنرانی پرشور به کار گرفته شود، ولی کمکی به پیش

  

آمیزی اشاره دارد که  در ترویج "برابری جنسیتی بدون قید و شرط"، به قوانین خاص تبعیض دوم گزارهدر مقابل، 

پردازد. به  ذف شوند. این متن در ادامه به تشویق رئیس جمهور و مجلس برای اصالح قانون اساسی میبایستی ح

خواهد تا کاری انجام  پردازد و از مسئولین حکومتی می این ترتیب، در کنار طرح مشکل، به ارائه راه حل می

 دهند.

 پیام خود را بپرورانید:

چنین راه  یابی به آن را دارید نام ببرید. هم خود قصد دست دست روی یک ورق کاغذ، سه هدف که از طریق پیام

 ها یا اقدامات خاصی که برای نیل به این اهداف باید در پیام باشد را شناسایی و معرفی کنید. حل

 بعدی قبلی

 

http://www.nabz-iran.com/
http://www.feministschool.com/IMG/pdf/boroshor_entekhabati.pdf
http://www.feministschool.com/IMG/pdf/boroshor_entekhabati.pdf
http://www.feministschool.com/IMG/pdf/boroshor_entekhabati.pdf
http://www.feministschool.com/IMG/pdf/boroshor_entekhabati.pdf
http://www.feministschool.com/IMG/pdf/boroshor_entekhabati.pdf


 [Type text]  
 

 

Nabz-Iran: Working to Raise Awareness around Human Rights Violations in Iran 
www.nabz-iran.com 

Follow us on Facebook @ ايران نبض Nabz Iran 

Follows us on Twitter @nabziran 

 
 

 

 های پیام رسانی استفاده خواهید کرد؟ برای رسیدن به اهداف خود از چه ابزار و تاکتیک

ترین اصل شروع کنیم: مراقب امنیت خود باشید. از انجام هر کاری که باعث به خطر افتادن خود یا  مهمابتدا از 

 ۴دانید که چه چیز امن است و چه چیز نیست. درس  تان شود خودداری کنید. خودتان بهتر از هرکسی می همکاران

 گر است. وبهای فعالیت مدنی در یک محیط سرک تری در خصوص چالش حاوی توضیحات بیش

شود که فعالیت مدنی برای ایجاد تغییر، نیازمند تالش مداوم و هماهنگ است. تغییر چیزی نیست که خود  گفته می

 آید. به خود و به صورت غیرقابل اجتناب چرخ بخورد و به سمت ما بیاید، بلکه در اثر مبارزه مداوم بدست می

 

  تحقیق کنید 

های  هایی را بکار خواهید گرفت؟ آیا پیام شما صرفاً از طریق رسانه وشبرای رسیدن به هدف نهایی خود چه ر

کنید؟ آیا برای به اشتراک  شود؟ آیا فهرستی از مخاطبان مختلف را برای برقراری ارتباط تهیه می آنالین منتشر می

الکارد را در کنید؟ آیا گزینه تجمع عمومی و حمل پ گذاشتن اطالعات و دادن آموزش، جلسات گروهی برگزار می

 اید؟ نظر گرفته

های زیادی برای انتشار و ارسال پیام وجود دارد. بایستی یاد بگیرید و انتخاب کنید که بهترین تاکتیک برای  راه

های اجتماعی، مالقات خانه به  ترین تعداد مخاطبان هدف کدام است: رادیو، انتشارات، رسانه رسیدن به بیش

 کنید، بایستی منطبق بر هدف برقراری ارتباط بهتر با مخاطب باشد. میهر تاکتیکی که انتخاب … خانه

  به جایی که مردم هستند بروید 

بوک فعال  تر در فیس کنند. اگر بیش ببینید اعضای گروه مخاطب هدف شما چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار می

کند، شما هم  هدف شما به رادیو گوش میبوک بروید. اگر گروه مخاطب  ها به فیس هستند، شما هم برای مالقات آن

های تبلیغاتی یادداشت برداری کنید و نحوه عرضه پیام خود را با آن تبلیغات  با گوش دادن به رادیو از روی آگهی

 وفق دهید.

  شود ببینید چه چیزی باعث برانگیختن مخاطب می 

ها با یکدیگر چگونه است )چه  زدن آن دارد پیدا کنید. نحوه حرف چیزهایی که مخاطب را به صحبت کردن وامی

 نویسند؟ بار پیامی می صورت رسمی یا غیر رسمی(؟ چند وقت یک به

 

 بعدی قبلی
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 های پیام رسانی استفاده خواهید کرد؟ )ادامه( برای رسیدن به اهداف خود از چه ابزار و تاکتیک

شما در بیان واضح آن. البته اینترنت یکی از بهترین ترین ابزاری که در دست دارید "حقیقت" است، و توانایی  مهم

 تواند چالش برانگیز باشد. های اجتماعی در ایران می بسترها است، هرچند دسترسی به اینترنت و رسانه

 

هنگام برقراری ارتباط، شناخت ابزاری که ممکن است برای 

فرار از سانسور و نظارت در دسترس باشد ضروری است. 

توان از  های آنالین، می مونه خوب در فعالیتعنوان یک ن به

چنین مرجع آنالینی  نام برد. هم )Tor) تورافزار رایگان  نرم

منابع  )Frontline Defenders) مقدم خط مدافعانمانند 

ای برای درک و مقابله با سانسور آنالین در اختیار  گسترده

 گذارد. شما می

 

تر در زمینه  برای کسب اطالعات بیش

محافظت از خود و فعالیت آنالینی که انجام 

 در" ایران نبض" آموزشی دورهدهید، به  می

مراجعه کنید. این دوره  دیجیتال امنیت زمینه

آموزشی شما را با تهدیدات آنالین، امنیت 

کامپیوتر، تامین امنیت ارتباطات و نیز 

توانید در جهت مقابله با  های عملی که می گام

 کند. حمالت سایبری بردارید آشنا می
 

شود، اما در  های امروزین به روش آنالین و یا با استفاده از تکنولوژی موبایل ارسال و منتشر می که اکثر پیام با این

عین حال نباید از فرصت برقراری ارتباط چهره به چهره غافل شد. انجام یک گفتگوی صمیمانه در جمع دوستان 

های اجتماعی داشته باشد. در  ها و شبکه از طریق رسانهتری از ارسال پیام  تواند تاثیر قوی یا همسایگان می

 تواند بهترین روش برای پیام رسانی باشد.  صورت وجود امنیت، برقراری تماس چهره به چهره می

های تبلیغاتی، مقاالت، چاپ تبلیغات بر روی لباس،  تواند مواد چاپی مانند کتاب، جزوه، برچسب ابزارهای دیگر می

 باشد! بازی اسبابتابلوهای آگهی و حتی 

 

 پیام خود را بپرورانید:

 رق کاغذ، سه روش ارتباطی برای رساندن پیام به مخاطب هدف را نام ببرید.روی یک و

 

 بعدی قبلی
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 های پیام رسانی استفاده خواهید کرد؟ )ادامه( برای رسیدن به اهداف خود از چه ابزار و تاکتیک

پیام ارزیابی مستمر و دائمی موضوع دیگر در مقوله ارسال و انتشار پیام این است که "بایستی بر میزان اثرگذاری 

توان میزان موفقیت پیام رسانی را  زمان با گسترش و توسعه پیام، از خودتان بپرسید: چگونه می داشته باشید". هم

اید؟ ایا افراد پذیرای پیام شما هستند؟  گیری کرد؟ آیا پیام شما فراگیر است؟ آیا پیام را به مخاطب هدف رسانده اندازه

 اید؟ مخاطب دریافت کردهآیا پاسخی از 

 ها همه سواالتی هستند که هنگام ارسال پیام به مخاطب بایستی در ذهن داشته باشید و دائم به آن مراجعه کنید. این

 ابزارهای کمکی زیادی برای دستیابی به پاسخ این سواالت وجود دارد. برای مثال:

 ها؛ ایمیلگیری نرخ باز کردن و کلیک کردن  ابزارهای اندازه ●

کنندگان صفحه با مخاطبان  کند تا از انطباق بازدید بوک که به شما کمک می ابزار ارزیابی جمعیتی فیس ●

 هدف اطمینان حاصل کنید؛

 کند؛ گیری می ( که میزان فعالیت وبسایت را اندازهGoogle Analyticsابزار تجزیه و تحلیل گوگل ) ●

 کند. گیری می ذ شما در شبکه توئیتر را اندازهابزار تجزیه و تحلیل توئیتر که میزان نفو ●
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 چه کسی برای ارسال پیام واجد شرایط است؟

خود شما برای برقراری ارتباط با بسیاری از افراد واجد شرایط هستید. البته اگر بتوانید، بهتر است از یکی از 

برعهده دارید، برای ارسال پیام کمک بگیرید. برای مثال، یک دانشجوی اعضای گروه مخاطبی که نمایندگی آن را 

تواند به بهترین شکل ممکن تاثیر فشارهای سیاسی در دوره آموزشی را توصیف کند؛ یا یک زن که  دانشگاه می

ه از های مشابه. فرد پیام رسانی ک ای و آموزشی محروم مانده است، و نمونه های حرفه دلیل جنسیت از فرصت به

شود، اطالعات دست  ها منتشر شده( انتخاب می گروه مخاطبان درگیر در مسئله )گروهی که پیام به نمایندگی از آن

تری نسبت به کسانی که عضو گروه نیستند  اولی نسبت به مشکالت منحصر به فرد گروه داشته و مشروعیت بیش

 دارد.

 

 پیام خود را بپرورانید:

 فردی که پیام شما را منتقل خواهد کرد بنویسید. روی یک ورق کاغذ، در مورد

 

 

 بعدی قبلی
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 یادآوری نکات کلیدی درس پنج:

 

   اجماع بر روی پیام بایستی از طریق متقاعد سازی بدست بیاید نه اجبار. هدف نهایی شما  ●

 تاثیرگذاری بر مخاطب هدف است.   

  خواهید  برای شناسایی مشکالت به سواالت کلیدی پاسخ دهید. موارد اشتیاق شما کدام است؟ می ●

 آید. چه چیزی را تغییر دهید؟ پیام شما مستقیماً از پاسخ به این سواالت بدست می   

  پیام شما بایستی تغییرات دست یافتنی و واقعی را دربر بگیرد و برای حل مشکالت راه حل  ●

 کند. ارائه   

 ها را برعهده دارید و مخاطبان تاثیرگذار(. مخاطبان خود را شناسایی کنید )کسانی که نمایندگی آن ●

 ها ارتباط خود با موضوع را درک کنند. در راستای منافع مخاطبان خود سخن بگویید تا آن ●

 پیام مستقیم و دقیقی ایجاد کنید. مشکل و راه حل را به روشنی بیان کنید. ●

  های  رسی به مخاطبان را از طریق تحقیق پیدا کنید. ببینید روش کتیک برای دستبهترین تا ●

 دارد. ها چیست و چه چیزی ایشان را به سخن گفتن وا می ارتباطی آن  

 طور مستمر ارزیابی کنید. میزان اثربخشی پیام خود را به ●

 

 بعدی قبلی
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 :۵نامه درس  پرسش

 به چه معنایی است؟ فرداچشم اندازی رو به  -۱

 ای برای ساخت یک پیام در مورد خبرهای فردا برنامه -الف

 های آینده شما چگونه خواهد بود که دیدگاه انداز مبارزات انتخاباتی بر اساس این چشم -ب

های مدنی شما به ثمر بنشیند، کشور شما چگونه  که اگر اهداف فعالیت داشتن دیدگاه روشنی از این -ج

 بود خواهد

 تصور جهانی که در آن حاکمیت کامل قانون وجود دارد -د

 

 مولفه اصلی هر پیام این است که دیدگاه شما بایستی: -۲

 دست یافتنی باشد -الف

 مردان حمله نکند به دولت -ب

 ها باشد فهرستی از وعده -ج

 روی مشکالت مختلف تمرکز کند -د

 

 آیا این عبارت درست است یا خیر: -۳

 گوید." اثیرگذار کسی است که پیام شما به نمایندگی از او سخن می"مخاطب ت

 درست -الف

 نادرست -ب

 

 اشاره به مشکل خاص و راه حل آن در پیام شما مهم است چرا که: -۴

 کند اهداف فعالیت مدنی شما را روشن و مشخص می -الف

 کند ذهن مخاطب را بر روی مشکالتی که رژیم دارد متمرکز می -ب

 اید عنوان مخاطب در نظر گرفته دهد که شما چه کسی را به یح میتوض -ج

 کند تر در خصوص سیاست اجتماعی را فراهم می های گسترده زمینه بحث -د

 

 در فعالیت پیام رسانی است: خاصو  موثر کدام گزینه نشان دهنده یک راه حل -۵

 تمام زندانیان عقیدتی را آزاد کنید -الف

 های اقتصادی برابر ایجاد اطمینان کنید زنان به فرصتنسبت به دسترسی  -ب

 تری دهید به مطبوعات آزادی بیش -ج

 هایی که مایل هستند منع کنند  ها زنان را از تحصیل در رشته نگذارید دانشگاه -د
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 پیام شما بایستی: -۶

 شامل تغییرات دست یافتنی و واقعی باشد -الف

 راه حل مشکالت را ارائه کند -ب

 تشویق به کنش و حرکت نماید -ج

 همه موارد باال -د

 

 کنید؟ تری برقرار می برای پشتیبانی از حرکت خود با کدام گروه مخاطبان ارتباط بیش -۷

 گروه مخاطبان تاثیرگذار -الف

 مخالفان -ب

 ها را بر عهده دارید گروهی که نمایندگی آن -ج

 

 و دقیق باشید.موقع طراحی پیام، تا جایی که ممکن است صریح  -۸

 درست -الف

 غلط -ب

 

 بعدی قبلی
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 : روش ارائه پیام۶درس 

تا این مرحله بایستی دیدگاه روشنی در مورد پیام و نیز اهداف و مخاطبان آن پیدا کرده باشید. با این حال، پیام 

های مشخصی برای اطمینان از  تکنیکرسانی فقط به معنای ترکیب کلمات و جمالت به روشی هوشمندانه نیست. 

شود وجود دارد.  های مشابه که از سوی رقیبان صادر می درک درست پیام توسط مخاطب و قابلیت رقابت آن با پیام

 ها خواهیم پرداخت. در این بخش به توضیح چند روش مفید در ارائه پیام و مدیریت آن در بازار ایده

نخستین درس مهم در این رابطه، یادگیری نظم و انضباط در پیام رسانی است: ایجاد پیام، تکرار مداوم آن و عدم 

 اجازه به مخالفان برای تغییر پیام. 

 

 بندی مباحثه قاب

دی بن قابفراتر از زبان و ایده، پیام رسانی موفق نیاز به تعریف قواعد زمین بازی یا زمینه فعالیت پیام دارد. "

اید را  خواهید مشکلی که برای حل آن دست به فعالیت مدنی زده که: شما چگونه می ای است از این استعاره "مباحثه

بندی به هدف متمرکز کردن توجه و تمرکز  به مخاطب تفهیم کنید. درست مانند یک تابلوی نقاشی که در آن، قاب

 شود. بیننده به یک بخش ویژه از کلیت اثر انجام می

توانید به طور موثر بخشی از محتوای پیام، که  ین اصل در مورد ایجاد پیام هم مصداق دارد؛ زمانی که میهم

 بندی کنید. بندی یا چارچوب کنترل بهتری بر روی آن و بر روی ادراک مخاطب نسبت به آن دارید، را قاب

 د و به آن پاسخ دهید. برای مثال:بندی یک موضوع و مشکل این است که سوالی بپرسی ترین راه برای قاب ساده

 "های تحصیلی و شغلی ترین مشکالتی که امروزه زنان ایرانی با آن مواجه هستند کدام است؟ فرصت بزرگ "

 

 بعدی قبلی
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 بندی مباحثه )ادامه( قاب

به وضوح سبب  ها بندی یک مشکل این است که دو گزینه را پیشنهاد دهیم که پاسخ به آن روش دیگر برای قاب

 شود: رفت پیام می پیش

رفت استقالل زنان  با درنظر گرفتن آخرین مصوبه مجلس، بایستی از خودمان بپرسیم: آیا این مصوبه به پیش"

شود؟ نیاز زنان بالغ به اجازه گرفتن از یک سرپرست مرد برای خروج از  ها می کند یا باعث سرکوب آن کمک می

 "ی شکست در مسائل حقوقی زنان است.گر نوع کشور، به روشنی نشان

گذارید و یک اصل استاندارد را مطرح  کنید، آن را به معرض داوری می بنابراین با این روش مشکل را تعریف می

 کنید که مخالفان شما بایستی آن را رعایت کنند. می

مندی پیام اهمیت  انسجام و هدف بندی پیام، فرمی از کنترل پیام است. کنترل یا ماندن بر روی پیام، برای حفظ قاب

 بسیاری دارد.

 

 پیام خود را بپرورانید:

بندی دو مورد از مشکالت مطرح  های پاسخ را به منظور قاب روی یک ورق کاغذ، چند سری سوال و گزینه

 شده در پیام خود یادداشت کنید.

 

 بعدی قبلی
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 پل زدن

از روش بندی پیام خود هستید، مخالفان شما هم برای توضیح پیامی که دارند  طور که شما مشغول قاب همان

های استبدادی  کنند. در درس چهار، در مورد قوانین و خط قرمزهای مختلفی که رژیم استفاده می مخصوص به خود

گیرند صحبت کردیم. این "محدوده افکار  یداشتن مردم در "محدوده افکار پذیرفته شده" بکار م برای مرعوب نگه

گر، گفتگوها و نظرات مردم را در  پذیرفته شده"، دقیقاً نمونه مثالی است برای این که چگونه یک رژیم سرکوب

 دارد. قاب و چارچوب منافع خود نگه می

 روی پاشنه" " یاپل زدنیک تاکتیک کارآمد کالمی در برگرداندن مسیر گفتگو و مباحثه به مجرای اصلی، "

روید. بکارگیری این روش  شود که به موجب آن، شما از یک موضوع به موضوع دیگر می " نامیده میچرخاندن

 در رد استدالل حریف و پیش بردن استدالل خود بسیار حائز اهمیت است.

های  نگرانی اعالم کرد که هرکس به بیان ۰۱ای، رهبر جمهوری اسالمی، در دی ماه  هللا خامنه زمانی که آیت

پردازد، باید مراقب باشد که به "تحقق اهداف دشمن" کمک نکند، یک پاسخ  عمومی در مورد انتخابات آینده می

 معمولی )به شیوه "پل زدن" و با هدف بحث در مورد یکپارچگی انتخابات( به گفته او ممکن است این باشد:

 
 

 بعدی قبلی
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 پل زدن )ادامه(

دنبال جلوگیری از بحث در مورد حقوق برابر زنان و یا توجیه تبعیض  به سنت مذهبی رایج که بهدر مثال بعد، 

 شود: هاست، پاسخی تجدیدنظرخواهانه داده می علیه آن

 

شوید؟ بر اساس این روش، ابتدا پیام طرف مقابل مطرح  ها می آیا متوجه پویایی روش بکار گرفته شده در این مثال

گاه محور یا پاشنه بحث به سمت پیام خودمان چرخیده است. این فرمول  ذیرفته شده است، آنطور مشروط پ و به

به خصوص هنگام  -تواند در بسیاری از شرایط، برای یاری رساندن به هدف استفاده شود. این فرمول  ساده می

 د و کارآمد است.بسیار مفی -بحث و استدالل در مورد "قوانین مبهم" که در درس چهار به آن اشاره شد 

 

 بعدی قبلی
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 برد پیام خود استفاده از سخنان حریف برای پیش

دهد که برخی  استفاده از سخنان و نظرات حریف به نفع پیام خود، یکی دیگر از ابزار مفید است. این کار نشان می

های  نواختی در اطراف سیاست اجماع یککه هیچ  از مخالفان در واقع با شما موافق هستند و با برجسته کردن این

 دهد. ها را در موقعیت نامطلوبی قرار می مطرح شده توسط حریفان نیست، آن

توان اظهار کرد: "من با  نژاد می عنوان مثال، با استفاده از سخن مطرح شده توسط معاون اول محمود احمدی به

 چنان وجود دارد." اند و این ظلم و ستم هم : زنان در گذشته در جامعه ما تحت ستم بودهگفتسخن ایشان موافقم که 

ها را نگهداری و آرشیو کنید.  توانید سوابق این اظهارنظرها و گفته اگر مدیریت یک وبسایت را برعهده دارید، می

های سیاسی میان  د کردن اطالعات و اخبار پیرامون بی عدالتی، رفتار با زندانیان سیاسی، اصطکاک و تنشمستن

تواند بخشی از استراتژی ارتباطاتی شما را تشکیل دهد. عالوه  رهبران حکومتی و دیگر خبرهای سانسور شده می

اخبار و دیگر حقایق و آمار مربوطه بر این، حفظ سابقه اطالعات مهم حقوق بشری، اظهارات مقامات رژیم، 

 های عمومی شما کمک کند. برد اهداف سیاست تواند به پیش می

 

 بعدی قبلی
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 تکالیف خود را انجام دهید

پیش از شروع به فعالیت مدنی، جزئیات مشکلی که قرار است در رابطه با آن دست به اقدام بزنید را شناسایی 

ها و  تاریخچه موضوع، استدالل مخالفان، بازیکنان کلیدی درگیر با مسئله، مطالعه موردی در زمینه نمونهکنید: 

جا که پیام رسانی در خصوص سیاست عمومی نیاز به درک قانون دارد، در صورت  مصادیق و غیره. از آن

اجهه با حریفی که نسبت به صورت ممکن است در مو دان مشورت کنید. در غیر این امکان با یک وکیل و حقوق

 تری دارد بازنده شوید. شما اطالعات بیش

 گویند که چه می کنند، نه این ببینید چه می

شود. قوانین و الفاظ یک چیز  عمل آمده، یک فعال مدنی در عین حال یک ناظر هم محسوب می بر اساس تعریف به

نهادهای جامعه مدنی در نظارت بر اجرای قوانین  است، اما اجرا یا عدم اجرای آن چیز دیگری است. بسیاری از

کنند. یک مدافع حکومت، اغلب فهرست آمار مطلوب  و اطمینان از نیل به اهداف تعیین شده نقش مهمی بازی می

های باالی دولتی و یا معاهدات و قوانین مربوط به  ها و موقعیت ها در پست خود در زمینه منافع زنان، تعداد آن

کند. با این حال، اگر شما تکلیف و تحقیق خود را به خوبی  امضای حکومت رسیده است را ارائه میزنان که به 

چه در این فهرست گفته نشده، شکاف در اجرای قوانین یا تبعیض نهادین که   تان حاوی آن انجام داده باشید، پیام

 زنان با آن روبرو هستند خواهد بود.

فه شما این است که استانداردهایی برای حل مشکل درنظر بگیرید و کسانی که عنوان یک فعال مدنی ناظر، وظی به

. دلیل اهمیت مباحث ها نه با استانداردهای آنمحک زده و داوری کنید،  خودتان در قدرت هستند را با استانداردهای

ن همین است. های قبل، مبنی بر لزوم داشتن صراحت در بیان یک مشکل و ارائه راه حل آ مطرح شده در درس

اگر در رابطه با حل مشکل مطرح شده راه حل مدونی نداشته باشید یا اقدامی را پیشنهاد نکنید، در واقع هیچ 

 استانداردی برای داوری و قضاوت در مورد صاحبان قدرت ندارید.

رفتارشان یکی است؟ آیا در ها با  چنین در بررسی تناقض رفتاری رقیبان هم اهمیت دارد. آیا گفتار آن این مسئله هم

 کنند؟ شان، اصل نجابت را رعایت می ها یا عملکرد اقتصادی انگیزه

 

 بعدی قبلی
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 اگر تردید دارید، روی مسائل اقتصادی و سطح کیفی زندگی تمرکز کنید

به نحوی های عمومی، جامعه مدنی و مسائل دولتی است،  در نهایت هرکسی که درگیر مسائل مربوط به سیاست

مند باشد. به طور خاص  تری از مردم است؛ یا الاقل بایستی عالقه مند به بهبود کیفیت زندگی تعداد بیش عالقه

شود: امنیت شغل، توانایی پرداخت هزینه  های اقتصادی آغاز می توان گفت، مقوله کیفیت زندگی با نگرانی می

بر علیه مشکالتی مانند بیکاری یا ناتوانی در پرداخت نیازهای اساسی، تامین معاش خانواده و غیره. مبارزه 

های اساسی مثل بنزین، برنج، نان و گوشت کار سختی است. مشکالت اقتصادی این خصوصیت را دارند که  هزینه

گیرند. به بیان  های ایدئولوژیک قرار نمی های وفاداری، از خود گذشتگی مذهبی یا سایر تست مورد سنجش آزمون

 کار یا کم بضاعت در مورد فلسفه وضعیت بد اقتصادی بحث و جدل کند. تواند با یک فرد بی کس نمی دیگر، هیچ

 های اجتماعی فعالیت در شبکه

تر است. بنابراین  تر باشد، توان تاثیرگذاری آن بر گفتگوهای پیرامون موضوع بیش هرچه تعداد مخاطبان پیام بیش

دارای منافع و بلکه اهداف مشترک با شما هستند، دارای اهمیت است. در  یافتن و ارتباط برقرار کردن با کسانی که

تری  کنند، ممکن است شما موارد اشتراک را در اهداف گسترده های متفاوتی عرضه می حالی که افراد مختلف پیام

یی، یک های درمانی بیابید. برای مثال، یک فعال دانشجو مانند بهبود حقوق بشر در ایران، آموزش و مراقبت

ها و مسائل مشترک زیادی نداشته  نگار مستقل و یک وکیل زن حقوق بشر ممکن است در نگاه اول دغدغه روزنامه

چنین دارای یک  ها هم اند. آن های مشترکی از آزار و اذیت و تبعیض داشته ها تجربه باشند؛ با این حال، هر سه آن

 اند. که مانند خودشان مورد آزار قرار گرفته هایی هستند حس همدلی طبیعی نسبت به افراد و گروه

های اجتماعی بستر مناسبی برای برقراری ارتباط با افراد جدید و یافتن کسانی است که ممکن است  سایت شبکه

های  بوک و توئیتر به فعالیت های زیادی در فیس دلی باشند. برای مثال، حساب نسبت به موضوع دارای حس هم

ها و نیز الیک زدن و به اشتراک گذاشتن محتوا در  اختصاص دارد. بازتاب توئیت حقوق بشری در ایران

طور که شما به پیام  نمایی پیام و دسترسی به مخاطبان تازه است. همان های مناسبی برای بزرگ بوک، راه فیس

 توانند از پیام شما پشتیبانی کنند. ها نیز می کنید، آن رسانی دیگران کمک می

 

 ا بپرورانید:پیام خود ر

ها را برعهده گرفت، ولی مستقیماً با  توان نمایندگی آن روی یک ورق کاغذ، نام سه گروه را بنویسید که می

 یاری را توضیح دهید. توانند به یاری شما بیایند. دلیل و نحوه این هم فعالیت مدنی شما در ارتباط نیستند و تنها می

 

 بعدی قبلی
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 درس شش:یادآوری نکات کلیدی 

 

  طور مداوم آن را  رعایت نظم و ترتیب در پیام رسانی را تمرین کنید. پیام را ایجاد کنید و به ●

 تکرار کنید تا مطمئن شوید مخاطب آن را دریافت و درک کرده است.   

  بندی کنید تا مخاطب بتواند مشکل و راه حل  زمینه ارائه پیام را شناسایی کنید. پیام خود را قاب ●

 ببیند. ار  

  کند تا از  با روش "پل زدن"، محور گفتگو را به سمت پیام خود تغییر دهید. این کار کمک می ●

 طریق دفاع از خود، جلوی گسترش پیام مخالف را بگیرید.   

 برد پیام خود بهره ببرید. از گفتار رقیب در پیش  ●

 د آشنا شوید.ای تحقیق کنید و با همه جزئیات طرحی که به دفاع از آن برخواسته ●

   عنوان یک فعال مدنی، شما یک ناظر هم هستید. افرادی که در قدرت هستند را با  به ●

 ها. خودتان بسنجید، نه با استانداردهای آن استانداردهای  

 ها ارتباط برقرار کنید. برای گسترش پیام، کسانی که با شما منافع مشترک دارند را بیابید و با آن ●

 

 بعدی قبلی
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 :۶نامه درس  پرسش

 

 دهد؟ بندی مباحثه چه کاری انجام می روش قاب -۱

 دهد پیام شما را برای مخاطبان توضیح می -الف

 دهد به روایت مخالفان از موضوع پاسخ می -ب

 کند مشکل و راه حل آن را معرفی می -ج

 کند های مخاطب تمرکز می بر روی نگرانی -د

 

 بندی مباحثه کدام است؟ در قابترین شیوه  معمول -۲

 سوالی بپرسید و خود به آن جواب دهید -الف

 های مختلف تهیه کنید فهرستی از پیام -ب

 به سواالت مطرح شده توسط مخالفان پاسخ دهید -ج

 معایب پیام رقیب را توضیح دهید -د

 

 های مرتبط با مشکالت اقتصادی چیست؟ مزیت پیام -۳

 برانگیز ر سر مسائل مذهبی بحثاجتناب از مجادله ب -الف

 موضوعات اقتصادی به راحتی از سوی مخاطب قابل درک است -ب

توان با تهدید از طریق  تامین کیفیت زندگی مسئولیت اصلی کسانی است که در قدرت هستند و نمی -ج

 قوانین مبهم با آن مقابله کرد

 راحتی است مجادله با کسی که بیکار است و مشکالت اقتصادی دارد کار -د

 

 شود؟ تر به چه منظوری استفاده می "، بیشپل زدنتکنیک پیام رسانی" -۴

 از موضوعی به موضوع دیگر رفتن و درگیر کردن مخاطب با مسئله -الف

 ایجاد ارتباط میان دو ایده مخالف -ب

 برقراری ارتباط بین چندین مشکل با یک راه حل -ج

 پیام خودبرد  کنار زدن پیام مخالف و پیش -د

 

 های اجتماعی از طریق پیام چیست؟ مزیت تشکیل شبکه -۵

 کند نظرها را به سوی پیام جلب می -الف

 تر است تر باشد، گسترش نفوذ بیش هرچه تعداد مخاطب بیش -ب

 شود های چندگانه تولید می پیام -ج

 کند عنوان اهرم قدرت استفاده می از قدرت شبکه اجتماعی به -د
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 دهد تا: زدن در یک پیام به شما اجازه میتکنیک پل  -۶

 محور بحث را از یک موضوع به موضوع دیگر عوض کنید -الف

 دو پیام متفاوت را به هم مرتبط کنید -ب

 خوان را به هم مرتبط کنید دو پیام هم -ج

 

 تواند به اختالل در پیام شما منجر شود. استفاده از سخنان حریف می -۷

 درست -الف

 نادرست -ب

 

 بعدی قبلی
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 گیری نتیجه

انجام فعالیت مدنی نیاز به یک راهبرد قوی در امر پیام رسانی دارد. پیام خوب پیامی است که در عین سادگی، به 

آسانی فهمیده شود، به خاطر سپرده شود، تکرار شود و در جهت تامین منافع مخاطب سخن بگوید. همه مردم به 

، خودشانبدانند این است که شما و به خصوص  خواهند ها می شکل وسیعی از مشکالت آگاهی دارند، چیزی که آن

ای  توانند انجام دهند. روش برقراری ارتباط از سوی شما بایستی به گونه چه کاری در زمینه حل این مشکالت می

های ویژه تمرکز کند. هنر تاکتیکی این است که میان پیام مثبت و پیام منفی  باشد که بر مشکالت خاص و راه حل

 کنید؟ اید و علیه چه چیزی فعالیت می کنید: به دفاع از چه چیزی برخواستهتعادل برقرار 

ها و موضوعات مختلف در جریان فعالیت مدنی خود را بنا نهادید، "درک و شناخت  هنگامی که اساس پیام

زنید و چرا؟ منافع و  مخاطب" موضوع مهم بعدی است که بایستی در نظر بگیرید. با چه کسی حرف می

های مخاطب شما کدام هستند؟ از آمار و حقایق در تبیین نقطه نظر خود استفاده کنید، ولی روایات انسانی  نگرانی

 را هم به آن اضافه کنید تا برای مخاطبی که نمایندگی آن را بر عهده دارید، به یاد ماندنی و قابل شناسایی باشد.

بستر خاص فرهنگی حاکم بر ایران شناسایی و فهمیده  شود و بایستی در فعالیت مدنی شما در محیط خالء انجام نمی

هایی مانند  کند، تاکتیک های مختلفی برای رواج فرهنگ خودسانسوری استفاده می شود. رژیم ایران از تاکتیک

تواند  های تحت کنترل حکومت. آغاز فعالیت مدنی تحت این شرایط می ارعاب، خط قرمز، قوانین مبهم و رسانه

توانید رفتار خود را کنترل کنید، نه فشارهای بیرونی را، پس خود را برای  د. در نهایت شما فقط میآور باش دلهره

شود آماده کنید. همیشه سطح باالی اخالق در فعالیت  هایی که به تغییر هرچند کوچک منتهی می هماهنگی با راه

نت نروید و از اعالمیه جهانی حقوق مدنی خود را حفظ کنید. هرگز به سمت برانگیختن احساسات منتهی به خشو

 بشر سازمان ملل متحد به عنوان یک راهنما برای بنا کردن ساختاری مناسب و قانونی بهره ببرید.

طور کامل بشناسید. در صورت بکارگیری  پیام خود را ساده و مستقیم نگه دارید. مشکل و مخاطب خود را به

شود.  مدنی شما به امری آموزشی تبدیل شده و موجب ایجاد انگیزه میهای هوشمندانه، فعالیت  استراتژی و تاکتیک

هنر انجام فعالیت مدنی، از خالقیت در برقراری ارتباط، شناخت کامل مشکل و نحوه گزینش کلمات در مقابله با 

گیرد. مانند بسیاری از چیزهای دیگر در زندگی، تمرین و تجریه باعث درخشش  استدالل حریفان سرچشمه می

 های شما خواهد شد. مهارت

 شجاع، مصمم و همیشه در امان باشید و هرگز از پا ننشینید!
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 ۱ نامه درس پاسخ
 

ها  گیری بندی موضع بستر یا پلتفرم سیاسی سندی است که توسط یک حزب سیاسی، برای فهرست) : گزینه ج۱

 .توان نوعی پیام دانست ابداع می شود. این سند را نمی

شود تا نگرش مخاطب هدف را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت  ای طراحی می پیام شما به گونه) گزینه ب: ۲

 .موجب اصالح رفتار او گردد

استراتژی شما در پیام رسانی در نهایت به این منظور طراحی شده تا حمایت آحاد مردم را جلب ) : گزینه الف۳

 .ثیر قرار دهدهای عمومی مختلف را تحت تا کند و سیاست

های معتبر و عملی برای حل مشکالت  تواند انتقاد کند اما تنها تعداد معدودی دارای برنامه هرکسی می) : گزینه ج۴

 .های مثبت همچنین باعث افزودن بر اعتبار پیام شما خواهد شد اجتماعی هستند. تاکید بر پیام

کند و  پردازد، از سیاست یا فردی انتقاد می کل میطور کلی، هر پیام منفی به توصیف یک مش به) : گزینه ب۵

کند، به توصیف نحوه  اندازی به آینده ارائه می دهد. در مقابل، پیام مثبت چشم چه مخالف آن هستید را توضیح می آن

خواهید برای اصالح مشکالت جامعه اقدام  پردازد و در مورد اینکه چگونه می حمایت از یک اصل یا سیاست می

کند. مخاطبان شما همواره بایستی درک روشنی از موضع شما در قبال مشکالت اساسی داشته  حبت میکنید ص

 .باشند

گزینی برای کنش و عمل  که چه چیزی "پیام" نیست هم اهمیت دارد. پیام جای چنین بیان این هم): گزینه الف۶

نیست. اگر تنها حرف بزنید و هیچ های عمومی هم  گزینی برای بیان راه حل سیاست طور که جای نیست، همان

 .عملی انجام ندهید، پیام شما فاقد اعتبار خواهد بود

 

 ۲ نامه درس پاسخ

 

 .پیام بایستی کوتاه و ساده باشد تا نظر مخاطب را بالفاصله به خود جلب کند) : گزینه الف۱

تر از قرائت آمار و ارقام خشک  ماندنیتر و به یاد  رویداد مربوط به یک وضعیت انسانی همیشه قانع کننده) : ب۲

 .است

ها را  پیام شما بایستی تفاوت ایده شما با دیگران و شایستگی پشتیبانی از خود در مقایسه با سایر پیام) : گزینه ج۳

 .نشان دهد

 .دپیام شما بایستی بطور مداوم و مکرر گفته شود تا مخاطبان آن را درک کرده و به خاطر بسپارن) : گزینه ب۴

 .کند که به زندگی او مرتبط باشد شنود و بدان توجه می مخاطب تنها زمانی پیام شما را می) : گزینه ج۵

های احساسی استفاده کنید یا  پیام بایستی واقعی و باورپذیر باشد. هرچند ممکن است از برخی جاذبه) : گزینه ه۶

نباید دروغ بگویید یا حقیقت را تحریف کنید. پیام  تری نمایید، ولی هرگز که بر روی برخی حقایق تاکید بیش این

بایستی مطابق رویداد واقعی باشد. اگر نسبت به تمامی حقایق مربوط به یک رویداد یا مسئله اطمینان کامل ندارید، 

 .که اصالً در موردش اظهار نظر نکنید بایستی همان ابتدا به این عدم اطمینان اشاره کنید یا این

هایی که پیام شما آن را  شوید، اما وظیفه و ارزش ای مواجه می لبته همیشه با خبرها و حقایق تازها) : گزینه ب۷

کند بایستی دست نخورده باقی بماند. این امر به ویژه زمانی که در یک رویداد عمومی یا در یک  نمایندگی می

های  تغییر پیام در مواجهه با گروههای متناقض و یا  کنید حائز اهمیت است. دادن پاسخ رسانه جمعی صحبت می

 .متفاوت، اعتبار شما را از بین خواهد برد
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اند چرا که بیشتر مردم جهان، از هر فرهنگ یا بستر  " نامیدههای جهانی ارزشاین موارد را ") : گزینه و۰

ها کار آسانی نیست.  ا آنهایی هستند که مخالفت ب چنین ارزش توانند از آن سخن بگویند. این موارد هم اجتماعی، می

طور مشترک دارند، مسئله گسترده کیفیت زندگی و در برخی موارد، حقوق بشر است.  ها به چه تمامی این ارزش آن

های اجتماعی، نوعی جستجو برای منافع مشترک وجود دارد؛ به این معنا که  در نهاد هر مشکل مرتبط با سیاست

ها، به یکدیگر احترام گذاشت و برای هم ارزش و  ذت برد و با وجود تفاوتتوان از زندگی با کیفیت باالتر ل می

 .احترام قائل شد

 

 ۳ نامه درس پاسخ

 

تواند مثالی از کسانی باشد که گروه مخاطبان مورد تبعیض قارا  زنی که وکیل حقوق بشر است می) : گزینه د۱

 .کند گرفته را نمایندگی می

تواند عضو مخاطبان تاثیرگذار باشد  زمینه مسائل حقوق بشر کار می کند میکه در  NGO مدیر یک) : گزینه ج۲

 .گذاران جهانی کمک کند که به انتشار پیام شما در سطح سیاست

تواند موجب وارد  عنوان هدف پیام شما، می های خارجی در ایران مثالی است که به جلسه دیپلمات) : گزینه الف۳

 .آوردن فشار به حکومت شود

های  تر پذیرای پیام اند بنابراین بیش های به حاشیه رانده شده به احتمال زیاد مورد ظلم واقع شده گروه) ینه ب: گز۴

 .اصالحی هستند

های زندگی روزمره اقشار متوسط مربوط باشد روش  توضیح مشکالت به نحوی که به نگرانی) : گزینه الف۵

 .مخاطب استموثری برای حصول اطمینان از مرتبط بودن پیام به 

نکته مهم دیگر این است که عالوه بر برقراری ارتباط منظم با مخاطب و فرستادن پیام به او، باید به ) : گزینه ب۶

گوی معتبر کرده و به  ها و منافع مخاطب شما را تبدیل به یک سخن ها، ارزش حرف او نیز گوش داد. درک نگرانی

 .اطب سخن بگوییددهد تا به شکل موثرتری با مخ شما اجازه می

کند. این  ها را بازگو می کنیم کسانی هستند که پیام حرف آن ها را نمایندگی می مخاطبانی که آن) : گزینه ه۷سوال   

 .باشند مند هستند، بیشتر پذیرای پیام اصالح و تغییر می گروه، نسبت به کسانی که از منافع موجود بهره

ها تازه  دهند. آن درصد( تشکیل می ۰۱تا  ۰۱مخاطبان شما را افراد غریبه )با این حال اکثریت ) : گزینه ج۰سوال  

قرار است پیام شما را بشنوند و معلوم نیست در مورد مشکل مطرح شده از سوی شما نظری داشته باشند یا خیر. 

گیری  نند به شکلتوا درصد از مخاطبان تاثیرگذار نهفته است که می ۲۱تا  ۱۱طور بالقوه حدود  در دل این گروه به

 .نظرات و انتشار پیام شما کمک کنند

کنند  روایت مردمان معمولی ساکن در محله شما که از نزدیک با مشکالت دست و پنجه نرم می) : گزینه الف۰ 

تر صادر  طرف ای است که یک مقام دولتی از پشت میز کارش در صدها کیلومتر آن همیشه معتبرتر از بیانیه

خواهیم بگوییم بهتر است به  این نیست که بگوییم ارائه آمار در انتقال پیام ضروری نیست، بلکه می کند.  منظور می

 .آمار شکل و شمایل انسانی داده شود

 

 ۴ نامه درس پاسخ

 

های دولت و به منزله کمک به مقامات  خطوط قرمز به معنای تعطیل کردن بحث در مورد سیاست) : گزینه ب۱

 .پذیری است پاسخگویی و مسئولیتحکومتی برای عدم 

بندی به اصول اعالمیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در محتوای پیام به حفظ اعتبار  پای) : گزینه الف۲

 .المللی کمک خواهد داخلی و بین
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ه دهد تا به حامیان خود و به جهانیان اعالم کند که ب به حکمران مستبد و خودکامه فرصت می) : گزینه ج۳

که دردسر مجازات کسانی که  های مدنی اساسی مانند حق آزادی بیان و ارتباط آزاد معتقد است، بی آن آزادی

 .کنند را تحمل کند طور علنی مخالفت می به

زدایی از  ها و قوانین دولت و مشروعیت طنز یا به ُسخره گرفتن مسائل برای تاکید بر پوچی سیاست) : گزینه الف۴

 .ر استقوانین موثاین 

عنوان  کند و از آن به ای مستمر و دائمی تبدیل می گر "خطوط قرمز" را به مسئله یک رژیم سرکوب) : گزینه الف۵

برد تا در نهایت پوششی برای اعمال  شود بهره می رفتارهای تابو و مسائلی که در حکم تهدید حکومت تلقی می

کند. خطوط قرمز سیاسی در جامعه با ایجاد محدودیت  های گفتگو و کنش اجتماعی درست ها و محدودیت ممنوعیت

 .کند در رفتار مردم، به حفظ منافع کسانی که در راس قدرت هستند کمک می

ترین پدیده فرهنگی در مواجهه با خطوط قرمز است. خودسانسوری مانع از  خودسانسوری شایع) : گزینه ب۶

آمیز و حتی غیرقانونی تلقی شود خواهد شد.  انگیز، تحریکبر که ممکن است بحث -ها  حتی بیان ایده -سخن گفتن 

گر تمایل به خودسانسوری دارند تا بدین وسیله ضریب امنیت خود را  بسیاری از شهروندان در کشورهای سرکوب

 .در برابر افزایش سوء ظن مقامات دولتی، به خطر افتادن شغل یا دستگیری و زندانی شدن باال ببرند

شود. مردم خودبخود از ترس مجازات  انسوری باعث رستگاری دنیا و آخرت حکومت مستبد میخودس): گزینه ه۷

آور یا اقدام برای سرکوب آزادی بیان نیست. این امر  کنند، بنابراین رژیم مجبور به صدور قوانین شرم سکوت می

ن حال فعاالنه مردم را از دهد تا تفسیر حقوق بشر در کشور را بدست بگیرند و در عی مندان اجازه می به قدرت

 .کند صحبت کردن منع می

به قصد دستیابی به قلب و عقل مخاطب سخن بگویید ولی در کالم مبالغه نکنید. مطمئن شوید که ) : گزینه د۰

های قلبی و احساسی شما به حقایق موضوع نزدیک است. نقض حقوق بشر در ایران موجب برانگیخته  استدالل

 .شود، اما حفظ خونسردی هنگام بیان و ارائه پیام ضروری است شدن خشم و اندوه می

ای برای ابراز مخالفت پیدا کرد. این امر باعث سردرگمی و  توان ادبیات مودبانه و محترمانه می) : گزینه الف۰

شما را  های معقول و با اخالق و ادب شایسته از سوی شما، انجام حمله به شود. ارائه استدالل خلع سالح مخالفان می

 .کند ها دشوارتر می برای آن

 

 ۵ نامه درس پاسخ

 

 .های مدنی شما به ثمر بنشیند، کشور شما چگونه خواهد بود اگر اهداف فعالیت): گزینه ج۱

 .دهنده پیام شما بایستی دست یافتنی باشند ها، مجموع اجزاء تشکیل عالوه بر سایر ویژگی) : گزینه الف۲

 .شود تاثیرگذار کسی است که پیام شما خطاب به او صادر میمخاطب ) : گزینه ب۳

 کند اهداف فعالیت مدنی شما را روشن  پیامی که مشکل و راه حل را با صراحت مشخص می) : گزینه الف۴

 .تواند مشکل را دقیقاً شناسایی کرده و راه حل آن را پیدا کند و بنابراین مخاطب شما می کند می

 .ترین راه حل است گیری ترین و قابل اندازه دقیقگزینه د ) : گزینه د۵

 عنوان امری  های مدنی، بخش مهمی از کار شما این است که اصالحات را به هنگام انجام فعالیت) : گزینه د۶

بزرگ،  یافتی و واقع بینانه به مخاطب معرفی و عرضه کنید. این کار یعنی شرح و توصیف یک ماموریت  دست

 .دهنده آن وع اجزاء تشکیلاز طریق معرفی مجم
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تر در  کنیم به هدف جلب حمایت بیش به بیان کلی، برقراری ارتباط با مخاطبی که او را نمایندگی می) : گزینه ج۷

مورد موضوع است و ایجاد ارتباط با گروه مخاطب تاثیرگذار برای وادار کردن ایشان به اقدام در جهت حل 

که کدام گروه قرار است هدف شما  دهید، در مورد این خود را مد نظر قرار میمشکل است. در حالی که اهداف 

 .باشد تصمیم بگیرید

طور واضح به یک  هنگام ایجاد پیام، تا حد ممکن موضعی مستقیم و دقیق داشته باشید. پیامی که به): گزینه الف۰

و افراد از زیر بار مسئولیت فرار کنند.  شود که مسائل حل نشده باقی بماند مشکل و راه حل آن نپردازد، باعث می

خاطر بیاورید: پیام منفی = بیان مشکل، پیام مثبت = بیان  مطلب مربوط به پیام منفی و مثبت در درس یک را به

 .راه حل

 

 ۶ نامه درس پاسخ

 

 .کند بندی مباحثه، پیام را بر شناسایی مشکل و چاره آن متمرکز می قاب) گزینه ج :۱

پرسیدن سوال و پاسخ به آن اجازه می دهد که مشکل و راه حل آن را شناسایی کنید. این کار یکی ) گزینه الف :۲

 .بندی مباحثه است ها برای قاب ترین راه از معمولی

گوید که صاحبان قدرت در آن  های مرتبط با مسائل اقتصادی از مشکالت کیفی زندگی سخن می پیام) گزینه ج: ۳

های ایدئولوژیک، امنیت ملی یا مذهب مورد تهدید  هایی همچون قوانین مبهم، نگرانی ا بهانهتواند ب مسئولند و نمی

 .قرار گیرد

 .برد پیام خود پل زدن روشی است برای کنار زدن پیام مخالف و پیش) سوال چهار: گزینه د: ۴

 .تر است شما بیشتر باشد، میزان نفوذ و تاثیرگذاری پیام  هرچه تعداد مخاطبان شما بیش) گزینه ب :۵

پل یک تاکتیک کارآمد کالمی در برگرداندن مسیر گفتگو و مباحثه به مجرای اصلی، ") سوال شش: گزینه الف :۶
روید.  شود که به موجب آن، شما از یک موضوع به موضوع دیگر می " نامیده میروی پاشنه چرخاندن" یا "زدن

 .استدالل خود بسیار حائز اهمیت است بکارگیری این روش در رد استدالل حریف و پیش بردن

استفاده از سخنان و نظرات حریف به نفع پیام خود، یکی دیگر از ابزار مفید است. این کار نشان ) گزینه ب : ۷

نواختی در  که هیچ اجماع یک دهد که برخی از مخالفان در واقع با شما موافق هستند و با برجسته کردن این می

 .دهد ها را در موقعیت نامطلوبی قرار می شده توسط حریفان نیست، آن های مطرح اطراف سیاست
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