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مقدمه

کت کنندگان در طول هشت جلسه آموزیسش آنالین جهت برریس مسايل ترویــــج و  این درسنامه به منظور همرایه رسش
حمایت گری در زمینه فعاالن حقوق کارگری طرایح شده است. هر جلسه آنالین با طرح یک سوال عمیل آغاز یم شود  که 
د. در طول دوره هر جلسه آنالین دو مطالعه موردی   از دریچه نظریه ترویــــج و حمایت گری  مورد برریس قرار یم گ�ی

ً
متعاقبا

ایط  د: ییک از این مطالعه های موردی در واقع تصویر فوری از وضعیت و رسش مختلف در بحث گرویه مورد برریس قرار میگ�ی
فت  موجود است- واین تصویر یا موضوع در جلسههای آموزیسش مختلف عوض میشود.مطالعه موردی دیگر، همزمان با پی�ش

فت خود را  ی هر جلسه آنالین ، پی�ش کت کنندگان تشویق یم شوند که با مراجعه به نتایج یادگ�ی برنامه توسعه یم یابد. رسش
ی کنند و هر گونه آگایه ایجاد شده را ثبت کنند. عالوه بر توضیح کامل موضوع هر جلسه آموزیسش ، هر  ارزیا�ب و اندازه گ�ی

کت کنندگان یم دهد تا هم دوره وهم تجربیات خودشان را مورد پرسش قرار  جلسه 90 دقیقه ای آنالین این فرصت را به رسش
دهند تا درک شخیص آنها از ترویــــج و حمایت گری بیش�ت شود.

لطفا توجه داشته باشید: مطالعه موردی ادامه دار در این درسنامه از تجارب خود نویسنده در زمینه ترویــــج حمایت گری 
ف ده ساله برای دستیا�ب به حقوق زایمان برای کارکنان سیار هواپیما�ی کشوری برگرفته شده است. اگرچه  در طول یک کمپ�ی
این ماجرا از دیدگاه نویسنده آن بازگو یم شود ، مشارکت شخیص نویسنده در این برنامه ترویــــج و حمایت گری )البته در آن 

کت کنندگان در یک فرایند تحلیل انتقادی و  ف عنوا�ف شناخته نیم شد( با هدف تسهیل و تقویت مشارکت رسش زمان تحت چن�ی
مقایسه و تحلیل گنجانده شده است.

ده ای از کارهای آنها  دول�ت َپکت که در این کتابچه به طور گس�ت نویسنده تمایل دارد از Danya Greenfield و سازمان غ�ی
استفاده شده  و از بسیاری جهات وامدار آنها هستیم ، قدردا�ف و تشکر کند.
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درس اول: تعریف ترویــــج و حمایت گری: قواعد رسانگش�ت  - ۵ اصل کلیدی

ی نتایج یادگ�ی

کت کننده باید بتواند: در پایان این جلسه ، رسش

• تعریف عمیل از ترویــــج و حمایت گری ارائه کند،

« رسیده باشد، • به درک  مفهوم » قواعد رسانگش�ت

• ترویــــج و حمایت گری را از طریق منشور »۵ اصل« تجزیه و تحلیل کند ، و

•  بتواند این درک نظری را در یک مطالعه موردی اعمال کند.

تعریف ترویــــج و حمایت گری

 با 
گ

در ماه فوریه هرسال »ماه تاریــــخ سیاهپوستان« یا همان جشن یکماهه  برای تجلیل از نقش آفریقا�ی تبارها و همبستیک
فت ایاالت  جوامع دور از وطن آفریقا�ی تبار برگزار یم شود و هم تاریــــخ منحرص به فرد آنها و هم نقش حیا�ت شان درپی�ش

متحده آمریکا را به رسمیت یم شناسند. درایجاد عرصه ای که بتوان ح�ت دردناک ترین و تحت ستم ترین جنبه های هویت میل 
ها�ی که قابل رویت نیستند بخو�ب نشان یم دهد. آنچه  ف ف چ�ی را گرایم داشت ، قدرت ترویــــج و حمایت گری را در نمایان ساخ�ت

که در سال 1926 با عنوان »هفته تاریــــخ سیاهان« با مشارکت تعداد انگشت شماری از مدارس آغاز شد ، به عنوان یک 
کت ها درآمده تا تعهد خود به تنوع نژادی را به نمایش بگذارند. بیش از هر شکل   ارزشمند برای موسسات و رسش

گ
دارا�ی فرهنیک

دیگری از عاملیت، ترویــــج و حمایت گری باید تخیل افراد را به پرواز درآورد ، همانطور که جمله زیر منسوب به هریت توبمن ، 
طرفدار لغو برده داری و فعال سیایس  قرن نوزدهم، اینکار را میکند:

نظریه ترویــــج و حمایت گری:

د: درتعریف ترویــــج و حمایت گری ، سازمان غ�ی دول�ت َپکت رویکرد عمل اجتمایع منط�ت را بکار میگ�ی

ترویــــج و حمایت گری: مجموعه ای از اقدامات طرایح شده برای ترغیب و نفوذ در افرادی که دارای قدرت دول�ت ، • 
سیایس یا اقتصادی هستند  تا آنها سیاست های عمویم را به شیوه ها�ی اتخاذ و اجرا کنند که به نفع افراد با قدرت 

سیایس کم�ت و منابع اقتصادی کم�ت باشد.

اتژی ها و تاکتیک ها�ی است که هر شخص یا سازما�ف در هر سطح از •  ترویــــج و حمایت گری: مجموعه ای از ابزارها ، اس�ت
ات مثبت استفاده کند. ترویــــج و حمایت گری برای همه است و یم تواند وسیله مفیدی  جامعه یم تواند برای تأث�ی بر تغی�ی

برای غلبه بر موانع دیرپا ، اعم  ازکوچک و بزرگ باشد.

د ، هر تعریف مفیدی از ترویــــج و  با این وجود ، از آنجا که کنش اجتمایع در بطن سیستم های اجتمایع صورت یم گ�ی
ف ساختارهای نهادی  که کنش اجتمایع را امکان پذیر یم سازند و کنش اجتمایع که خود   ب�ی

گ
ف باید دوگانیک حمایت گری ن�ی

 ساختارهای نهادی را ایجاد یم کند ، مورد توجه قرار دهد.
این امر به ارائه تعریف مفید و عمیل از نظریه ترویــــج و حمایت گری منجر میشود:
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نظریه ها برای ایجاد ساختار تفکر در مورد چرا�ی وضعیت موجود مفید هستند ، که به نوبه خود به ما اجازه یم دهد تا نحوه 
تغی�ی آنها در جهت بهبود را برریس کنیم.

قواعد رسانگش�ت

ف دلیل ، شناسا�ی  ایط پیچیده و درازمدت یم شود. به هم�ی تعامل با ترویــــج و حمایت گری به ناچار منجر به رویارو�ی با رسش
ی بوده و اصول کاماًل کارآمد مبت�ف بر تجربه عمیل دارند ، امر مهیم است. قواعد رسانگش�ت - که به راح�ت قابل یادگ�ی

ترویــــج و حمایت گری – قواعد رسانگش�ت

- محیط را بشناسید:  ترویــــج و حمایت گری با سیاست و قدرت رس و کار دارد. قاعده رسانگش�ت
هدف ترویــــج و حمایت گری ایجاد تغی�ی  در درون ساختارهای موجود سیایس و قدرت است ، که بطور معمول از طریق 

د. این امرنیازمند تحلیل دقیق مسئله یا موضوع ، ارزیا�ب ظرفیت بسیج  اتژیک انجام میگ�ی ف ترویــــج و حمایت گری اس�ت کمپ�ی
وها و دقت تمام در برریس ریسک تحرک  برای تغی�ی است. ن�ی

اتژیک است. قاعده رسانگش�ت - برنامه داشته باشید:  ترویــــج و حمایت گری یک کار اس�ت
ف ترویــــج و حمایت گری که به خو�ب برنامه ریزی شده، با مرور زمان اجرا میشود ،حاوی  یک پیام جذاب ، متحدان  یک کمپ�ی

اضات احسایس و هیجا�ف کار  قوی ، شواهد دقیق و »مطالبه« واضح است ، در طوال�ف مدت بسیار موثرتر از تظاهرات و اع�ت
خود را انجام میدهد.

ن ترویــــج و حمایت گری به زمان نیاز دارد. قاعده رسانگش�ت - پیگ�ی باشید: کمپ�ی
راه حل های پایدار بلند مدت معمواًل از طریق یک رسی مصالحه های کم�ت از ایده آل حاصل یم شود. ترویــــج و حمایت گری 

با شکستهای دوره ای و عقب نشی�ف ها روبرو خواهد شد. پافشاری در ترویــــج و حمایت گری از یک هدف کیل مشخص با 
وری است. دستیا�ب به اهداف میا�ف اسایس بوده و کاری �ف

پنج اصل کلیدی

 شکل 1 : پنج اصل کلیدی در ترویــــج و حمایت گری
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1: ترویــــج و حمایت گری محیل است
 ترویــــج و حمایت گری  پایدار و موثر باید با جامعه و گروه آسیب دیده آغاز و پایان یابد. افراد ، جوامع یا سازمانها�ی که تحت 

ف ترویــــج و حمایت گری را به عهده  ی واقیع و اصیل در هرگونه کمپ�ی ایط نامساعد قرار گرفته اند باید مالکیت و ره�ب تأث�ی رسش
ین خطر نایسش از  وعیت را درمطالبه برای تغی�ی دارد ، بلکه بیش�ت ین م�ش داشته باشند. جامعه آسیب دیده نه تنها بیش�ت

ف متوجه این گروه از افراد یم باشد. عواقب ناخواسته و پیش بی�ف نشده  ن�ی

ف ترویــــج و حمایت گری یم تواند: مرزهای جامعه مدنظر کمپ�ی

ی قابل تشخیص.•  ک ، با ساختارها و ره�ب رسیم باشد: یک جامعه ، یک موسسه یا یک هویت مش�ت

ی مشخیص ندارند.•  ک متحد شده اند اما هیچ ساختار و ره�ب رسیم باشد: افرادی که با هدف مش�ت غ�ی

سید: ب�پ

چرا جامعه باید از این امرحمایت کند؟ با جامعه آسیب دیده بطور مستقیم صحبت کرده و تحقیق کنید که آیا عالقه و • 
ی  ف نقش ره�ب . اگر افراد یا سازمانهای درون جامعه تمایل به پذیرف�ت اتفاق نظر کا�ف در مطالبه برای تغی�ی وجود دارد یا خ�ی

ف ترویــــج و حمایت گری وجود ندارد. را نداشته باشند ، در این صورت اختیار کا�ف برای ادامه کار کمپ�ی

وعیت و پایداری آن •  ان چه کسا�ف هستند؟ میل به تغی�ی باید از درون جامعه آسیب دیده نایسش شود تا متضمن م�ش ره�ب
ف به آن وجود ندارد و تالش برای ترویــــج  باشد. اگر حل یک مسئله مفید تل�ت نشود ، پس در اصل مسئله ای برای پرداخ�ت

ف ترویــــج و حمایت گری محیل به دلیل عدم مشارکت جامعه تضعیف یم شود. موضع کمپ�ی

ف ترویــــج و حمایت گری •  ید که چگونه پیام کمپ�ی ف ترویــــج و حمایت گری چقدر مرتبط است؟ در نظر بگ�ی پیام کمپ�ی
دن به پیام ترویــــج و  ی برای گوش س�پ ف انداز یم شود. بطور کیل افراد تمایل بیش�ت در مخاطبان مورد نظر شما طن�ی

ف ترویــــج و حمایت گری متناسب با وضعیت آنها باشد ، و به توصیف افرادی  حمایت گری پیدا میکنند اگر  پیام کمپ�ی
مانند آنها ویا مسائل آنها پرداخته باشد.

ف های •  چه سطویح از جامعه آسیب دیده الزم است مشارکت داشته باشند؟ مشکالت پیچیده و چند الیه هستند. کمپ�ی
ترویــــج و حمایت گری معمواًل چندین نقطه از قدرت یا ساختارهای حاکمی�ت را هدف قرار یم دهند تا پشتوانه ای هم در 
ف از یک مانع مشخص ایجاد کنند که ارتباط چند سطیح هماهنگ و تالش الزم برای دستیا�ب به راه حل های  باال و پای�ی

پایدار را تسهیل کند.

2: شواهد پیام را هدایت یم کند
ند کار  ه مورد توجه و تاکید قرار بگ�ی ف ف شواهدی که بخو�ب ارائه شده باشد و بطور دائم توسط جامعه باانگ�ی نادیده گرف�ت

دشواری است و لغو نتایج حاصله معموال« دشوارتر است.

به خاطر داشته باشید:

بالغت و قدرت نطق به تنها�ی رایه مناسب برای دستیا�ب به اعتبار پایدار نیست.• 

فرآیندهای سیاستگذاری شلوغ و پر پیچ و خم هستند.• 

استدالل ها باید آنقدر قوی باشند که بتوانند در برابر موشکا�ف و عیب جو�ی مقاومت کنند.• 

وع را نابود کند.•  توجیهات ضعیف و فاقد استدالل یم تواند هدف م�ش

اعتبار از دست رفته یم تواند به جامعه آسیب دائیم برساند.• 

ف  و�ی که در �پ فشار برای تغی�ی سیاست یا حکمرا�ف وجود دارد با کیفیت شواهد موجود در کمپ�ی بنیان مبت�ف بر شواهد: ن�ی
ترویــــج و حمایت گری مرتبط است. شواهد باید به صورت عل�ف قابل نمایش و اثبات باشد تا از اتهام جانبداری و عدم 

ی شود. وعیت جلوگ�ی م�ش

ف است. پیام رسا�ف یم  ف در واقع بیانیه عمویم یا همان هدف و دلیل وجودی کمپ�ی پیام رسا�ف ترویــــج و حمایت گری: پیام کمپ�ی
تواند به صورت یک پیام کیل یا پیام های هدفمندتر طرایح شده برای مخاطبان خاص یا هر دو باشد. پیام ها باید جذاب و 
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حاوی بار احسایس باشند.

ی  ات نیم گردد.اینکه بفهمیم چگونه تصمیمات اتخاذ یم شوند از اهمیت بیش�ت هشدار: شواهد به تنها�ی باعث ایجاد تغی�ی
برخوردار است.ارزش شواهد در توانا�ی در مواجهه با بریحف از چالشهای اجتمایع و احسایس برای تغی�ی نهفته است تا قدرت 

ند که بطور خاص مورد نیاز بوده  . به احتمال زیاد شواهد مواقیع مورد استفاده قرار میگ�ی �ف آنها در پرسیدن سوالهای ف�ف
ان باشند. شواهد در مواقع خاص مانند مواقع  یا سفارش شده باشند یا اینکه شواهد پاسخ سوایل خاص از سوی تصمیم گ�ی

عدم قطعیت یا وجود تردید یم تواند بسیار قدرتمند باشد.

حز�ب دنبال کنید. 3: ترویــــج و حمایت گری را با رویکرد غ�ی
ف  فت مداوم و پایدار در جهت اهداف کمپ�ی ده ، از درون دولت و عموم مردم ، به معنای پی�ش ترویــــج و حمایت گری گس�ت

ترویــــج و حمایت گری است. یک پایگاه سیایس با تنوع نژادی، به کاهش ریسک َانگ حزب گرا�ی کمک یم کند ، بنابراین سیع 
کنید از هر فرص�ت برای مشارکت دادن همه ذینفعان سیایس ) یا چندین نفر از آنها ( استفاده کنید.

این طرز تفکر که همه دولتها ، �ف نظر از ائتالف های سیایس ، مسئولیت های بنیادین دارند تا اطمینان حاصل کنند که 
ام به حقوق ب�ش برخوردار  تمام شهروندان از استانداردهای خوب معیش�ت ، بهداشت و درمان و رفاه اجتمایع - از جمله اح�ت

هستند ، به ایجاد تغی�ی در نهادهای دول�ت کمک یم کند.

4: ائتالف از شخص یا سازمان مؤثرتر است.
ف صداهای بسیار که بطورهماهنگ یکصدا  در حایل که یم توان به راح�ت یک صدای مخالف را  نادیده گرفت، نادیده گرف�ت

باشند خییل دشوارتر است. سازماندیه و فعالیت موثر ائتالف ها یم تواند دشوار باشد ، با این حال ، اگر این کار با موفقیت 
شان چندین برابر  یس به قدرت ، تأث�ی اک گذاری منابع ، دانش و دس�ت انجام شود ، ائتالف های ترویــــج و حمایت گری با به اش�ت

ک کمک یم کند. یم شود و دیدگاه های مختلف آنها به تقویت پیام مش�ت

ده و یک ائتالف نه  ف یک ائتالف سالم و قوی با توانا�ی  پشتیبا�ف گس�ت اتژیک ایجاد کنید : ب�ی اکت های اس�ت مذاکره کنید و رسش
اتژی یا هدف منسجم توافق کند ، تعادل برقرار کنید. ف و ناکارآمد که نیم تواند در مورد یک اس�ت چندان سازگار ، سنگ�ی

انواع ائتالف ها: اشکال مختلف ائتالف با سطوح متفاوت همکاری و اتحاد به وجود یم آید ،که شامل: کوتاه مدت یا بلند 
ف دو تا ده ها سازمان عضو ائتالف یم تواند باشد. برای مثال: رسیم یا رسیم ،  ب�ی مدت ، غ�ی

د دستور کار مشخیص گرد هم یم آیند. نقش •   موق�ت ، متشکل از چندین سازمان متحد بوده که برای پیش�ب
ً
ائتالف: غالبا

ف گردد. ها و مسئولیت ها ممکن است بر اساس تخصص فردی و شبکه های شناخته شده تعی�ی

ک را دنبال کنند. شبکه •  شبکه: به گرویه از سازمانها و یا اشخاص اطالق یم شود که دور هم جمع یم شوند تا هد�ف مش�ت
رسیم باشند. ها یم توانند رسیم یا غ�ی

ف وارد کار خود کرده  ، و در کنار هم برای دستیا�ب به •  جنبش: گرویه از افراد هستند، که ممکن است سازمانها�ی را ن�ی
دازند. ک به سازماندیه آنها ب�پ موضویع  مش�ت

حامیان شخص ثالث: برای غلبه بر احتیاط و شک و تردیدی که معمواًل در هنگام پیشنهاد تغی�ی در سیاست های عمویم  
 منتفع 

ً
طرفداران تغی�ی با آن مواجه یم شود ، اغلب طلب ترویــــج و حمایت گری از اشخاص یا سازمان ها�ی که مستقیما

وعیت بخشیدن به پیام رسا�ف مبت�ف بر  نیستند اما معتقد به راه حل پیشنهادی سیایس هستند بسیار مفید است و به م�ش
شواهد کمک یم کند. این گروه که به عنوان »حامیان شخص ثالث« شناخته یم شوند ، یم تواند هر سازمان یا فرد معت�ب و 

ان مد�ف یا  ف الملیل ) ان یحب او ها( ، ره�ب دول�ت ب�ی قابل اعتماد باشد ، به عنوان مثال: دانشگاهیان ، محققان ، سازمان های غ�ی
. مذه�ب

۵: ترویــــج و حمایت گری کن�ش تجمییع است.
اتژیک است ، به این مع�ف که فعالیتهای فردی ترویــــج و   امری اس�ت

ً
به عنوان یک فرایند ، ترویــــج و حمایت گری ذاتا

ک است، برنامه ریزی ، نظارت  ی که در تالش برای رسیدن به یک هدف مش�ت حمایت گری الزم است درون چهارچوب بزرگ�ت
و ارزیا�ب شود. به این ترتیب ، هر عمل  موفق یا ناموف�ت ، اثر تجمییع داشته و به عنوان عنرص اصیل در اقدامات بعدی 

ترویــــج و حمایت گری اثرگذار است.

ف های ترویــــج و حمایت گری  به تالش های مداوم در بازه های  ات معنادار به ندرت رسیــــع اتفاق یم افتند ، و بیش�ت کمپ�ی تغی�ی
زما�ف مشخص نیاز دارند.
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هنگام اجرای اقدامات ترویــــج و حمایت گری ، نکات ذیل را بخاطر داشته باشید:

تغی�ی در سیاست عمویم روند افزای�ش دارد،• 

ف باشد ،•  ند و ناچ�ی
ُ
ف های ترویــــج و حمایت گری یم تواند ک موفقیت در کمپ�ی

ید ،•  اهداف میا�ف و بلند مدت را در نظر بگ�ی

ارزیا�ب کنید که آیا هر اقدام ترویــــج و حمایت گری برنامه ریزی شده با چشم انداز وسیع تر  متناسب است یا نه،• 

اتژیک بوده و از آن پشتیبا�ف کند ،•  پیام های عاط�ف و بازتاب های احسایس باید همیشه در راستای  برنامه اس�ت

انه را آماده کنید.•  یک پیام تعریف شده و واضح تهیه کرده و اقدامات پیگ�ی

ف ترویــــج و حمایت گری اسایس است ، بنابراین: : برای کمپ�ی نظارت و خود-ارزیا�ب

ف خودارزیا�ب و انتقاد از خود تعادل ایجاد کنید ،•  ب�ی

اتژی ها نیست ،•  ِ جز�ئ دلیل تغی�ی تاکتیک ها و اس�ت
گ

عدم موفقیت افراد یا عقب ماند�

اتژی ها کمک یم کند.•  جمع آوری داده ها و ثبت دقیق آنها به حفظ چشم انداز هنگام مرور تاکتیک ها و اس�ت

مطالعه موردی – مساله باید به مساله شخیص شما بدل شود ...

ف کل این کتابچه راهنمای جلسه - من در مورد نحوه ارائه اطالعات که ممکن  ف این فصل ، و در واقع -  در نوش�ت در نوش�ت
ی است  ف است به یک »من جوان تر« مرتبط باشد، تأمل کرده ام. توصیف هر اقدایم به عنوان »ترویــــج و حمایت گری« چ�ی
 فقط در نظریه آشکار یم شود ، زیرا هنگامیکه فکرمان کار نیم کند و هیجان زده هستیم، تمرکزمان روی عمل است. 

ً
که غالبا

اگرچه ممکن است کلمه »من جوان تر« خود قابل تشخیص نباشد - آنچه فورًا قابل تشخیص است ، تعهد به حل مسئله 
است و عالوه براین، این تعهد کاماًل داوطلبانه بود )تا حدی که ح�ت وق�ت ازدواج کردم و با هم�م به کشور دیگری نقل مکان 

وع این جاست که  کردم، هر دو توافق کردیم که مشارکت من در روندی که آغاز کرده بودم قطع نشود و ادامه یابد(. نقطه رسش
اوار مطرح  تشخیص دهید رابطه شخیص شما با ترویــــج و حمایت گری یک انتخاب شخیص منحرص به فرد است - و این رسف

شدن و ارج نهادن است!

ین توصیف برای آن استفاده از کلمه بازاریا�ب باشد.  ترویــــج و حمایت گری باید شخیص باشد. اگر اینگونه نیست ، شاید به�ت
ف  ف این کتابچه راهنمای جلسه نهفته است - چگونه یم توان هر گونه تجربه انجام کمپ�ی ف دورایه بزرگ در نوش�ت اینجا دوم�ی
ترویــــج و حمایت گری در کشورها�ی را که کنشگران جامعه مد�ف از آزادی های زیادی برخوردار هستند ، برای کنشگران در 

کشورها�ی که خالف این قضیه برایشان صادق است ، ییک و مرتبط دانست؟  من پاسخ این سوال را نیم دانم و فقط 
امیدوارم که آگایه دوطرفه از این محدودیت به ما اجازه  دهد وجود همپوشا�ف و جا�ی که گفتگوهای بیش�ت و آگایه آزادانه 

باید رخ دهد را تشخیص دهیم. تمرکز مطالعات موردی ارائه شده در این کتابچه راهنمای جلسه از تجربیات خودم یا افراد و 
ف این مطالعات موردی در تجربه شخیص ،  پروژه ها�ی برگرفته شده است که با آنها تعامل عمی�ت داشته ام. با واقعیت یاف�ت

امیدوارم که این مطالعات موردی به اندازه کا�ف از استحکام برخوردار بوده و بتواند مفید واقع شود.

در روز دوم آموزش مهمانداری هواپیما، یک کاغذ به اعضای کالس ما دادند تا امضا کنند. با عنوان »قرارداد قبل از 
استخدام«، به ما گفته شد که روابط قراردادی ما با کارفرما مطابق با قانون ایاالت متحده آمریکا تنظیم شده و امتناع از 
امضای آن به معنای انرصاف و بازگشت به انگلستان با یک بلیط یک طرفه یم باشد. این خاطره در ذهن من حک شد ، 

بخاطر رسوصدا�ی که بوجود آورد، بخاطرقدر�ت که به کارفرمایان  یم داد و اینکه چقدرمتفاوت )یم گویم متفاوت بخوانید - با 
ی( این کار را یم توانستند انجام دهند. من به یاد دارم که با صدای بلند به گروه مان گفتم: »در قانون ، هر  حساسیت بیش�ت
ی تقریبا« شبیه آن گفتم. رسانجام همه ما آن  ف د فاقد اعتبار است و قابل اجرا نیست« ، یا چ�ی تواف�ت که حقوق شما را بگ�ی
ی که این تجربه در ذهن ما برجای گذاشت حس کینه و  ف برگه را امضا کردیم زیرا عدم استخدام واقعا« گزینه مان نبود. چ�ی

ی که انجام شده بود ویل غلط بود و نیازمند اصالح. ف عداوت بود - چ�ی

چند سال بعد ، وق�ت که در محل کار جدید خود مستقر شده بودم و داوطلبانه وقت خود را در اختیار اتحادیه محیل یم 
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گذاشتم  ، متوجه شدم که بریحف از همکاران از نظر مایل با مشکالت جدی روبرو هستند. کارفرمای ما این سیاست را داشت 
که اگر زنان باردار باشند ، آنها را از پرواز منع کند مگر اینکه پزشک آنها با امضای برگه ای تایید کند که ادامه کار برای آنها 

ایمن است. در هر صورت ، با فرا رسیدن هفته بیست و هفتم بارداری ، زنان تا زمان زایمان حق پرواز نداشتند. آنها یم 
ف باروری، سنوات الزم خدمت  « استفاده کنند ، در حالیکه اک�ث زنان جوان در سن�ی ه مرخیص استعالیحب توانستند از » ذخ�ی

برای بهره بردن و پوشش دوره های طوال�ف غیبت را نداشته اند. در ایاالت متحده ، یک مهماندار هواپیما این امکان را داشت 
که از دولت ایال�ت درخواست مزایای بیکاری کند - اما این گزینه در انگلیس وجود نداشت . چرا که  طبق قانون انگلیس  

کارفرمایان باید به شیوه دیگری عمل یم کردند.

معمول کارفرما در  در این شغل جدید مشکالت اولیه �ب شماری وجود داشت ، بسیاری از آنها مربوط به رفتار بسیار غ�ی
تاسیس شعبه مهمانداری هواپیما درخارج از ایاالت متحده ، ویل مطابق با قانون ایاالت متحده بود. به عنوان مثال ، پرداخت 
ف یم شد ، و هنگایم که دالر بطور دوره ای ارزش خود را در برابر پوند از دست یم داد، همه  حقوق با توجه به دالر آمریکا تعی�ی
ر قابل توجیه را در درآمد خود متحمل یم شدیم. رفتاراتحادیه صن�ف ما در ابتدا با این واقعیت که حاال نیاز بود نماینده   ما �ف
آمریکا�ی باشد، بسیار خصمانه بود – که این امر تا زمان دستیا�ب به توافق، باعث ناراح�ت بسیاری شد.اما اثبات  شهروندان غ�ی

ف به موضوِع حقوق بارداری در انگلیس از نظر دشواری در دستیا�ب به یک راه حل مناسب ، بسیار سخت تر  شد که پرداخ�ت
ف حاکم بر حقوق اجتمایع بود،  یک  ف حاکم بر حقوق کار و قوان�ی ف قوان�ی بود. این مطالعه موردی که درواقع محل تال�ت ب�ی

مطالعه موردی مفید در بحث ترویــــج و حمایت گری است.

موضوع حقوق زایمان کاماًل موضویع محیل بود. ما این مسئله را درک کردیم که وق�ت زنان آسیب پذیر در موقعیت های �ب 
ی را نیم تواند  ند ، هم بحث در برابر شواهد دشوار است و هم اینکه این موضوع  مخاطبان بیش�ت ثبات و خطر قرار یم گ�ی

ف کارفرما و مهمانداران هواپیما�ی مستقر در انگلستان و اتحادیه  جلب کند. این مشکالت عمیقا« در ماهیت روابط قراردادی ب�ی
و چارچوب سازما�ف اش ریشه دوانده بود. حل مشکل بوسیله شعبه محیل اتحادیه به تنها�ی امکان پذیر نبود ، که این امر 
وری یم کرد - ایجاد ائتالف ها�ی که در نهایت به همه طرف ها اجازه یم داد گرد هم  ده تری را �ف لزوم شبکه بسیار گس�ت

دازند. این روند از ابتدا تا انتها کیم بیش از ده سال بطول انجامید ومجبور به غلبه بر  ح راه حل ب�پ بیایند و به طور جمیع به رسش
موانع زیادی در طول راه بودیم.

یــها و تحقیقا�ت که ترویــــج و حمایت گری مجبور به انجامش است، به  در جلسه های آموزیسش پیش رو، به برریس انواع یادگ�ی
� تشکیل ائتالف هارا تسهیل کرده ، و جاها�ی که  اهمیت روابط در ایجاد پشتیبا�ف ، به زمان ها�ی که نگرانیها و مالحظات مش�ت

 است، خواهیم 
گ

، انعطاف نشان میداد و همینطور مسائیل که نشانگر خطر بزر� چهارچوب های نهادی در برابر تغی�ی
ی که آشکار بود احساس �ب عدال�ت بود. اما این احساس  ف پرداخت. نقشه راه مخصوصا« در ابتدا مشخص و آشکار نبود. چ�ی

عمیقا« احسایس شخیص بود و این معنا را داشت که باید راه ها�ی برای مشارکت سایر بازیگران در دستیا�ب به راه حل پیدا 
کرد.

بحث :

« چنان نظرات محکیم درباره حقوق داشت؟ این نظرات از کجا نشات یم گرفت؟•  چرا » من جوان�ت

ترویــــج و حمایت گری چگونه موضویع » محیل » است؟• 

فکر یم کنید نظر و برداشت اتحادیه صن�ف آمریکا در مورد کنشگران ترویــــج و حمایت گری مستقر در انگلیس چگونه • 
خواهد بود؟ نظر کارفرما چطور؟

ف ترویــــج و حمایت گری باز •  چه نگرا�ف ها�ی مهمانداران پرواز مستقر در شعبه انگلیس را از پشتیبا�ف اقدامات کمپ�ی
میداشت؟

چرا این مطالعه موردی نمونه ای ازیک مشکل » بد ِقِلق » است؟• 

برر�:

 » نظریه ترویــــج و حمایت گری«: آیا برای شما مفید است؟• 

ی را در مورد آنها مایلید تغی�ی دهید؟•  ف « مفید هستند؟ چه چ�ی آیا » قواعد رسانگش�ت

» پنج اصل کلیدی ترویــــج و حمایت گری » به عنوان وسیله ای برای فهمیدن موضوعات تا چه اندازه موثر هستند؟• 
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 های موفقیت - بایدها و نبایدها
گ

درس دوم: ویژ�

ی: نتایج یادگ�ی

کت کننده باید بتواند: در پایان این جلسه ، رسش

ف  موفق را بیان کند ،•  خصوصیات کمپ�ی

»بایدها و نبایدهای« ترویــــج و حمایت گری را درک کرده باشد ، و• 

این درک نظری را در یک مطالعه موردی اعمال کند.• 

 های موفقیت - بایدها و نبایدها..................................................................... 11
گ

درس دوم: ویژ�

11 ................................................................................................................ ی: نتایج یادگ�ی

 های ترویــــج و حمایت گری موفق.................................................................................. 12
گ

ویژ�

13 ................................................................................ بایدها و نبایدهای ترویــــج و حمایت گری

مطالعه موردی- خشم کا�ف نیست........................................................................................ 14
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 های ترویــــج و حمایت گری موفق
گ

ویژ�

 ترویــــج و حمایت گری موفق بسیار حیا�ت 
گ

تأمل انتقادی برای ایجاد خودآگایه در مورد توانا�ی و دانش با توجه به چهار ویژ�
است.

 ترویــــج و حمایت گری موفق
گ

شکل شماره 2 : چهار ویژ�

1: حکمرا�ن )شیوه اداره( یک سیستم است.
کنشگران فعال در ترویــــج و حمایت گری،  باید به طور مستمر در حال آموزش و کسب دانش در مورد عملکرد نظام حکمرا�ف 

و موضوعا�ت باشند که قصد تغی�ی آنها را دارند. هر تشکیالت یا زیرمجموعه ای از دولت دارای اجزاء، عالیق، جناح های 
ل و اداره سیاست  ی ، اجرا ، کن�ت رسیم ، عمویم و خصویص( برای ایجاد ، تصمیم گ�ی ف خاص )رسیم و غ�ی سیایس و قوان�ی

ف فرصت ها�ی برای شکل دادن به نتایج وجود دارد که ممکن است   بسته ن�ی
ً
های خاص خود است. ح�ت در سیستم های نسبتا

یط که سیستم به درس�ت درک و فهمیده شده باشد. د ، به رسش به طور خالقانه مورد بهره برداری قرار گ�ی

هشدار: در حایل که برنامه ریزی ِ ترویــــج و حمایت گری مشور�ت است ، اجرای ترویــــج و حمایت گری مستلزم قضاوت رسیــــع 
مبت�ف بر اطالعات ناقص است. هرچه یک سیستم به�ت درک شود ، شانس موفقیت بیش�ت خواهد بود. یک کنشگر آگاه یک 

کنشگر قدرتمند است.

2: رایز�ن )ال�ب گری( هدفمند.
ل آنها بر روی  رایز�ف فرایندی است که از طریق آن کنشگران پیام خود را به افراد یا موسسات مورد نظر بر اساس سطح کن�ت

مسئله منتقل یم کنند. این امر از طریق:

ان تشکیالت یا مقامات دول�ت ، یا•  رایز�ف مستقیم: مانند جلسات مستقیم با ره�ب

ندگان مورد نظر وجود دارد ، مانند فعالیت های آگایه •  رایز�ف خالق: هزاران روش مختلف برای جلب توجه تصمیم گ�ی
. ف الملیل یا سایر نهادهای جامعه مد�ف ، درخواست های عمویم و کار با رسانه ها ، ارگان های ب�ی بخ�ش

3: پیام رسا�ن موثر.
ت بوده و منجر به  موثرترین پیام ها پیام ها�ی هستند که نایسش از درک عمیق نسبت به مخاطب هدف و برخوارداری از بص�ی

ف احسایس یم شود. توجه داشته باشید: ایجاد طن�ی

ین داده ها و شواهد موجود بدست یم آیند ،•  استدالل های قانع کننده از به�ت

ف ترویــــج و حمایت گری معمواًل دارای یک پیام اصیل و فراگ�ی است که هدف خود را بیان یم کند •  یک کمپ�ی

پیام های ثانویه اهداف خاص را هدف قرار یم دهد ،• 

پیام رسا�ف ثانویه باید متناسب با مخاطبان هدف خود باشد ،• 
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ف کنید ، و•  موثرترین بس�ت پیام رسا�ف برای پیام و مخاطبان مورد نظر را تعی�ی

ایط  نوظهور را با صدور پیامهای مناسب ایجاد کنید.•  توانا�ی پاسخگو�ی رسیــــع به رسش

4: رسمایه سیا�.
ی مطلوب و قابل معاوضه است ، به این مع�ف که یم تواند متناسب با امکانات جمیع یک سازمان با سایر اشکال  ف رسمایه: چ�ی
رسمایه مبادله شود. رسمایه حلقه بازخورد مثبت ایجاد یم کند ، روابط اجتمایع را تغی�ی یم دهد و نویع قدرت سازما�ف است.

ف اشکال مختلف رسمایه سازما�ف را در زمینه سازماندیه اتحادیه های صن�ف  در ییک از جلسههای آموزیسش قبل ،  رابطه ب�ی
تحلیل کردیم.

شکل شماره 3 : سازماندیه اتحادیه های صن�ف  با توجه به اشکال مختلف رسمایه 

 به وجود اراده سیایس کا�ف یا رسمایه سیایس برای تحقق هدف نها�ی دارد. رسمایه سیایس را 
گ

ترویــــج و حمایت گری موثر، بستیک
یم توان در قالب مفاهیم زیر بیان کرد:

ان عمویم و سازما�ف یا سیایس ،•  ف نفوذ میان ره�ب نفوذ: داش�ت

ندگان برای غلبه بر مقاومت در برابر تغی�ی سیاست پیشنهادی تحمیل شود ،•  فشار: که یم تواند بر تصمیم گ�ی

پشتیبا�ف عمویم: برای هدف، و• 

ف ترویــــج و حمایت گری مداخله مثبت یم کنند•  پشتیبانان قدرتمند: در درون دولت یا سازمانها از طرف کمپ�ی

ف ترویــــج و حمایت گری سنجیده یم شود. ارزیا�ب   درک دیگران از کمپ�ی
گ

هشدار: رسمایه سیایس منحرصًا براساس چگونیک
ی نحوه تغی�ی این امر در طول زمان بسیار مهم است. انتقادی موجودی رسمایه سیایس سازمان و پیگ�ی

بایدها و نبایدهای ترویــــج و حمایت گری

دستورالعمل های زیر هنگام انجام فعالیت های ترویــــج و حمایت گری به شما کمک یم کنند:

1: با هواداران وپشتیبانان خود در تماس باشید.
ف ترین روش ها برای برخورداری از پشتیبا�ف است. ارتباط  باید ها : برقراری ارتباط مداوم با پشتیبانان و هواداران ییک از مطم�ئ

ف اهداف  اش فشارهای خود را ادامه خواهد داد. ه است و برای تأم�ی ف ف فعال و با انگ�ی مداوم نشان یم دهد که این کمپ�ی

وری غرق نکنید. �ف نباید ها: ارتباط استوار به معنای ارتباط مداوم نیست. متحدان را با انبوه اطالعات غ�ی

ف ترویــــج و حمایت گری که برای مخاطب  باید ها: هر زمان که فرصت و امکان دارد نسبت به توسعه متفکرانه و هدفمند کمپ�ی
محسوس و معنادار است و بروی ارتباطات قبیل بنا شده، اقدام کنید.

2: بدانید چه موقع سازش کنید و چه موقع بروی مواضع خود پافشاری کنید.
 سازش را بدانیم  این امر 

گ
باید ها: مصالحه اغلب در سطح خرد و کالن بطور مکرر الزایم یم شود ، ح�ت اگر زمان آن و چگونیک

اتژی دستیا�ب به هدف مورد نظر دارد. نیاز به ارزیا�ب حیا�ت مسئله و اس�ت
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نباید ها: هنگام ارزیا�ب امکان سازش ، جامعه آسیب دیده را در فرآیند ارزیا�ب زمینه و پیامدها فراموش نکنید.

ن خواسته های ذینفعان و منافع محیل تعادل برقرار نمایید. 3: ب�ی
د : ف مایل توسط نهادها�ی غ�ی از جامعه آسیب دیده انجام یم گ�ی اگر تأم�ی

ف این دو تعادل ایجاد کنید. با  ف خواسته های ذینفعان را با منافع و نیازهای جامعه محیل کاهش داده و ب�ی باید ها: اختالف ب�ی
مذاکره و دستیا�ب به سازش های قابل قبول ، به دنبال تأیید و حل زودهنگام اختالفات باشید.

د. نباید ها: اجازه ندهید منافع جامعه آسیب دیده تحت تاث�ی خواسته ذینفعان قرار بگ�ی

4: اقدامات عمیل را به  نمایش احسا� ترجیح دهید.
ی را به کنشگران پرشور بسپارید، با این کار آنان را تشویق یم کنید تا انرژی خود را به طور موثر و کارآمد در کانایل  باید ها: ره�ب

ند. مشخص به کار گ�ی

 روا�ف به همراه دارد، اما اغلب به اقدامات کنشگری �ب اثر منجر یم شود. از 
گ

ه نشده ، گرچه آسود� ف نبایدها: اشتیاق کانال�ی
ید و کاری را انجام دهید که موثر و کارآمد است. ف ه�ی  روا�ف در �پ دارد ب�پ

گ
وسوسه انجام کاری که آسود�

۵: بگویید »متشکرم«.
ین کاری کمک کرده اند  تشکر کنید و از تالش   از کنشگران ، متحدان و پشتیبانان هر بارح�ت وق�ت در کوچک�ت

ً
باید ها: حتما

های آنها قدردا�ف کنید.

 دارد  رافراموش نکنید.
گ

ف ترویــــج و حمایت گری به آنها بستیک نباید ها: هرگز سپاسگزاری از گروه ها یا افرادی که موفقیت کمپ�ی

مطالعه موردی- خشم کا�ن نیست...

حتما به خاطر یم آورید که پیش تر گفتم در سال های اولیه کار به عنوان مهماندار ، با بسیاری از مسائل روبرو بودیم. پرداخت 
حقوق ماه به ماه کم یم شد ، خطر بسته شدن و تعطییل شعبه انگلیس وجود داشت و به نظر یم رسید که ما کشش بسیاری 

از مشکالت اسایس را نداشتیم. ییک از تاکتیک های مورد استفاده اتحادیه محیل ما دعوت از نماینده ارشد جنبش کارگری 
ایاالت متحده برای انجام یک مأموریت حقیقت یا�ب و گوش دادن به شکایات ما بود. ده ها نفر از ما �ب درنگ وارد اتاق 

جلسه شدیم و در یط چند ساعت وضعیت خود را برای این آقا�ی که با دقت گوش یم داد توضیح دادیم. در پایان ، به ما 
ف شده است - که با ما این گونه رفتار یم شود. همه این   بسیار خشمگ�ی

ً
اطمینان دادند که مشکالت ما را شنیده اند ، و او واقعا

ید ... به عبارت دیگر ، خشم شما چگونه به ما در حل  ماجرا بسیار خوب است ، اما شما نیم توانید خشم تان را به بانک ب�ب
مشکل کمک یم کند؟

با وجود این ، یک مسئله کاماًل حیا�ت در یط آن جلسه بر ما آشکار شد و آن وق�ت بود که پرسیده شد آیا با هیچ یک از اتحادیه 
ف الملیل کارگران حمل  های کارگری انگلیس یا اتحادیه های جها�ف )GUF( در ارتباط هستیم یا نه؟  جلسه ای با فدراسیون ب�ی
و نقل )ITF( مستقر در لندن ترتیب داده شد که منجر به تماس اتحادیه ما با نمایندگان اتحادیه کارگران حمل و نقل عمویم 

ی آنها به ییک از اعضای تیم  انگلستان )TGWU( شد. ما برنده جایزه بزرگ شده بودیم )یا این طور تصور یم کردیم( ، زیرا ره�ب
 از اعضای ما در پرونده ای در دادگاه های کار انگلیس ، معروف به دیوان روابط شغیل ، 

گ
حقو�ت شان اجازه داد تا به نمایند�

د. کار را پیش ب�ب

ما گرویه متشکل از چهار زن تشکیل دادیم و آنها را متقاعد کردیم که یم توانیم با ترویــــج و حمایت گری این اتحادیه اصیل 
یم. به عنوان فرد پشتیبان، نقش من کمک به  ی، پرونده آنها را به دیوان روابط شغیل ب�ب انگلیس و با کمک وکالی دادگس�ت

کارشناس قانو�ف اتحادیه کارگران حمل و نقل عمویم انگلستان با تهیه پرونده های مورد نیاز برای هر کدام از این زنان بود.اما 
یم شد. هر زمان که در مورد ماهیت پرونده سواالت مشخیص یم  هرچه از هفته ها و ماهها یم گذشت اضطراب من بیش�ت
پرسیدم یا اینکه آیا الزم بود به دنبال شاهدا�ف باشیم یا نه ، پاسیحف که یم شنیدم این بود که نگران نباش، یا مهم نیست یا 

ون اتاق های دادگاه در  اینکه ربیط به موضوع ندارد. روز رسنوشت ساز حضور در دادگاه فرا رسید. کار ساختما�ف درست ب�ی
ف امر باعث یم شد بر اضطراب من افزوده شود.  کوب تمرکز را دشوار میکرد و هم�ی ف ت�ی حال انجام بود، و رس و صدای ماش�ی
ف با صداقت کامل جواب دادند  وع به پرسیدن سواال�ت از شاهدان در مورد محل کارشان کرد که آنها ن�ی سپس وکیل کارفرما رسش

در هواپیما�ی مشغول کار هستند و بیش�ت کارشان بر روی هواپیماها�ی است که خارج از انگلیس یم باشد.
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ف باشم. چرا نماینده قانو�ف ما شاهدان را در مورد سواال�ت که ممکن بود  حالم خوش نبود.این بار نوبت من بود که خشمگ�ی
ف اینکه آیا قانون انگلستان اعمال یم شود یا نه به یک آزمون حقو�ت  ازآنها پرسیده بشود آماده نکرده بود؟ مشکل در تعی�ی

 دارد - مانند موارد زیر: آیا فرد به طور کامل یا به طور عمده در انگلستان کار یم کند؟ با استفاده از 
گ

»کاماًل یا عمدتا« بستیک
 در مورد ما 

ً
قانون هواپیما�ی یا دریا�ی ، این قانون برای کارمندان کش�ت های ثبت شده انگلیس معافیت دارد - که مشخصا

صدق نیم کرد. دادگاه علیه ما بود ، و این ممکن بود پایان ماجرا باشد.

ح ماوقع و حقایق پرونده ذکر یم شود، مسايل  آرای دادگاه در انگلستان اسناد حقو�ت طوال�ف و مفصیل هستند  که در آن رسش
حقو�ت تجزیه تحلیل یم شود و در پایان هم حکم دادگاه ذکر یم شود. دیوان های روابط شغیل هم از این قاعده مستث�ف 

نیستند. پس از بدست آوردن نسخه ای از رأی دادگاه ، سند را با وسواس تمام در جستجوی خطا یا نقیص  چندبار خواندم. 
ف بیش�ت شده و امکان داشت نتیجه نامطلوب حاصل شود.  درخواست تجدیدنظر �ب مع�ف بود: با این کار فقط خطر باخ�ت

ی که جستحو و تحقیق من آشکار کرد این بود که دیوان روابط شغیل، دید بسیار یکطرفانه ای نسبت به روابط استخدام  ف چ�ی
ف این موضوع روشن کرد که در اصل دیوان های  ی آنها بود. همچن�ی اتخاذ کرده بود و این موضوع کامال« همسو با نتیجه گ�ی

روابط شغیل، به عنوان دادگاههای عام و غ�ی حرفه ای  تاسیس شده بودند و کارشان این بود که به افراد عادی که توان مایل 
دازند. دادخواست های گران را نداشتند اجازه میداد در زما�ف کوتاه به طرح دادخوایه و حل و فصل آن ب�پ

 بیش�ت را بر عهده 
گ

ان از من خواستند وظای�ف با پیچید� این تعامل در داخل اتحادیه محیل از توجه شان دور نمانده بود: ره�ب
ف فردی است.  م و رسانجام کاندیدای پست منتخب شوم. ییک از ویژگیهای سازمانهای مبت�ف بر عضویت، کیفیت روابط ب�ی بگ�ی

ک ایجاد شده باشد ، حل مسئله فقط ییک دیگر  روابیط که بر اساس دوس�ت بنا شده و جا�ی که اعتماد از طریق تجربه مش�ت
ت بعد از کار بود که بیش�ت مشکالت دنیا برطرف  از مولفه های طبییع آن رابطه است. در مورد ما ، در یط دوره های معارسش

یم شد )معمواًل پس از پیک سوم...(. فرایند، هرماهیت خایص داشته باشد ، باید شناخته شده و به آن ارزش داده شود . در 
عمل ، معنای این امر این است که وق�ت من پیشنهاد کردم پرونده دیگری را به دیوان روابط شغیل ارائه دهیم ، رسمایه کا�ف 

یم.  برای جدی گرفته شدن داشتم ، فقط این بار قرار شد خودمان کار را انجام دهیم و وکیل حقو�ت نگ�ی

ل کامل  اتژی ریسک خییل باال�ی داشت. با این حال ، چندین مزیت داشت. اول  و مهم�ت از همه  این بود که ما کن�ت این اس�ت
روند و هزینه ها را حفظ خواهیم کرد. دوم ، با توانا�ی شخص ثالث در درک ماهیت خاص کار خود و چارچوب نهادی مرتبط، 
استقبال یم کرد. ما  محدود نخواهیم شد. سوم ، شاید پرونده ما در یک هیئت دادگایه مطرح میشد که برای حل مسئله بیش�ت

 کارفرما 
گ

از ترویــــج و حمایت گری اعضای خود برخوردار بودیم ، و بنابراین پرونده دیگری را ارائه دادیم. این بار گرچه نمایند�
را وکیل برعهده داشت ، ویل آنها نماینده مدیری�ت نفرستادند. و این بار ، دادگاه به نفع ما بود - تا آنجا که آنها تشخیص دادند 

ف روشن شد این بود که دیگران توجه جدی به آنچه   به پرونده را دارد. آنچه همچن�ی
گ

دیوان روابط شغیل صالحیت رسید�
وع کرده اند! اتفاق یم افتاد را رسش

بحث:

چه دانش و توانا�ی های ترویــــج و حمایت گری در چارچوب زمان مطالعه موردی ارتقاء یم یابد؟• 

در چه مواردی یم توان اجزای ترویــــج و حمایت گری را در عمل مشاهده کرد؟• 

ف ترویــــج و حمایت گری چگونه با طرفداران خود در ارتباط است؟•  کمپ�ی

ف منط�ت بود؟•  آیا تصمیم برای ادامه کمپ�ی

برریس:

ف ترویــــج و حمایت گری موفق وجود دارد؟•   های کمپ�ی
گ

آیا ویژ�

»باید و نباید« های شما چیست؟ • 
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درس سوم: چرخه برنامه ریزی ترویــــج و حمایت گری )الهام بخش(

ی: نتایج یادگ�ی

کت کننده باید بتواند: در پایان این جلسه ، رسش

چرخه الهام بخش یک برنامه ترویــــج و حمایت گری را تهیه و تدوین کند ، و• 

درک نظری بدست آمده را در یک مطالعه موردی پیاده سازی کن• 
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چرخه برنامه ریزی ترویــــج و حمایت گری

چرخه برنامه ریزی  ترویــــج و حمایت گری رویسش است برای توسعه یک برنامه عمیل متفکرانه و هدفمند مبت�ف بر چرخه 
برنامه ریزی ، اجرا ، بازخورد و تحلیل ، همچنان و همزمان که طرح بطور مداوم مورد استفاده و بازیا�ب  قرار دارد.

شکل شماره 4 : چرخه برنامه ریزی ترویــــج و حمایت گری

چرخه برنامه ریزی ترویــــج و حمایت گری شکل عمیل تفکر سیستم انتقادی است ، جا�ی که:

تفکر انتقادی: نیاز به خودآگایه و تواضع را برای غلبه بر محدودیت های تفکر انسا�ف که نایسش از توانا�ی محدود ما در • 
درک مسائل است ، تصدیق یم کند ، و

ف عنا� تشکیل •  سیستم ها: برای درک آگایه از روابط متقابل ، چشم اندازها و مرزها ، با درک روابط و تعامالت ب�ی
دهنده کل سیستم ، اهمیت درک سیستم را تأیید یم کند.

ی است که هم الهام بخش است )یع�ف از ذهن( و هم  ف ترتیب ، چرخه برنامه ریزی ترویــــج و حمایت گری شامل یادگ�ی به هم�ی
تجربه محور  است )یع�ف از طریق تجربه عمیل(. گرچه نمودار فوق اینها را به عنوان چرخه های جداگانه نشان یم دهد ،  آنها 

 درهم تنیده شده اند.
ً
عمیقا

تهیه یک برنامه عملیا�ت ترویــــج و حمایت گری

1: مسئله را تعریف کنید.
مشکالت اجتمایع معمواًل چند بعدی هستند و دالیل اصیل آن به راح�ت قابل تشخیص و حل نیستند.
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روند:

جامعه را شناسا�ی کنید.• 

ی یم داند؟ آیا این موضوع دلیل واقیع نارضای�ت است؟•  ف ین مسئله خود را چه چ�ی این جامعه مهم�ت

این مسئله در جای دیگر - مثاًل توسط صاحبان قدرت - چگونه درک یم شود؟• 

د و چرا؟ حاکمیت یا خاستگاه سیاست مورد بحث چیست؟•  محیط محیل چیست؟ چه ک� تصمیم یم گ�ی

ی را تأیید یم کند؟•  راه حل این مسئله چیست؟ چه مدرک و شواهدی این نتیجه گ�ی

 جامعه چگونه بهبود یم یابد؟• 
گ

ف ترویــــج و حمایت گری ، کیفیت زند� در صورت موفقیت کمپ�ی

پیامدهای ناخواسته احتمایل در صورت موفقیت چیست؟• 

آیا نمایندگان محیل و اجماع کا�ف برای مطالبه تغی�ی وجود دارد؟• 

ترویــــج و حمایت گری چگونه یم تواند به جامعه آسیب برساند؟• 

پیامدهای احتمایل ناخواسته شکست چیست؟• 

ا�ت در تشکیالت و یا سیاست های عمویم مسئله را به طور پایدار حل یم کند؟•  چه تغی�ی

ف ترویــــج و حمایت گری ، همراه با اهداف میان  مدت پیش برود. این روند اجازه یم دهد تا هدف کیل کمپ�ی

2: شناسا�ی محیط.
ف ترویــــج و حمایت گری و اینکه بدانیم در هر سطح از روند کار  ف اهداف کمپ�ی در این مرحله ، شناسا�ی ذینفعان و همچن�ی

»مطالبه« چیست، از اهمیت برخوردار است.

ذینفعان: به هر شخص ، گروه یا سازما�ف اطالق یم شود که به موضوع و اصالحات پیشنهادی عالقه مند باشد. مشخص 
گذاری بر روی موضوع برخوردار است. ذینفعان ممکن است  ی مستقیم یا توانا�ی تأث�ی کنید چه ک� از قدرت تصمیم گ�ی

ف ترویــــج و حمایت گری باشند. حایم ، �ب طرف و فاقد موضع یا مخالف کمپ�ی

شکل شماره ۵ : شناسا�ی ذینفعان – طبقه بندی ها
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ف ترویــــج و حمایت گری برخوردار •  وری که هم از نفوذ و هم از عالقه باال�ی به کمپ�ی بازیکنان کلیدی: ذینفعان مهم و �ف
ی از نزدیک مدیریت  هستند. روابط با افراد و سازمان های این گروه باید از طریق مشاوره و مشارکت منظم و تصمیم گ�ی

شود.

ان عالقه کم. مشارکت و مشاوره با افراد و سازمانهای •  ف این ذینفعان را رایصف نگه دارید: ذینفعان مهم با نفوذ باال ، اما م�ی
ف نیازها و عالقه های مدنظر آنها متمرکز باشد. این گروه باید بر تأم�ی

. عالقه مندی آنها مفید است ، •  ف : ذینفعان عالقه مند با سطح عالقه باال ، اما با نفوذ پای�ی مشاوره و اطالع رسا�ف
ان حسن نیت.  باید با آنها مشاوره کرده و آنها را نسبت به امور مطلع نگه داشت.  به عنوان حامیان و سف�ی

ً
خصوصا

ف . براین گروه نظارت داشته و از طریق اشکال •  نظارت: ذینفعا�ف با آینده ای امید بخش با سطح عالقه و سطح نفوذ پای�ی
عمویم ارتباطات به آنها مشاوره دهید.

ف ترویــــج و حمایت گری با فعالیتهای رسکوبگرانه. •  ی از کمپ�ی دشمنان: ذینفعا�ف خطرناک با توانا�ی اعمال نفوذ و جلوگ�ی
خطر این گروه را به طور مناسب مدیریت کنید.

در هر زیر مجموعه ذینفعان، دیدگاههای مختل�ف وجود خواهد داشت ، بنابراین تشخیص تفاوتها برای ایجاد درک به�ت از 
نحوه ارتباط افراد با این موضوع مهم است. شکل 6 با نگاه کردن از منظر مشارکت و تعامل این امکان را یم دهد که با دقت و 

دازیم. تعامل با افراد، واکنش های عاط�ف ایجاد یم کند ، که یم تواند به نوبه خود  ی به شناسا�ی ذینفعان ب�پ جز�ئ نگری بیش�ت
د.  این توانا�ی ارزشمند را به ما بدهد تا بتوانیم تشخیص دهیم این فرد در کدام طبقه از طیف مختلف ذینفعان قرار یم گ�ی

ه و پرشور ممکن است در جاها�ی که ترویــــج و حمایت گری آنها به خودکفا�ی یم رسد دعوت به همکاری شود.  ف از افراد باانگ�ی
ف های ترویــــج و حمایت گری با  در انتهای دیگراین طیف ، در صورت عدم مدیریت صحیح نشانه های  تهدیدکننده ، کمپ�ی

خطرشکست مواجه یم شود.

 viii  شکل شماره 6 : شناسا�ی ذینفعان- مشارکت و تعامل

سپس اطالعات تولید شده، باید برای ایجاد یک نقشه شبکه ذینفعان استفاده شود که نشان دهنده ذینفعان ، اولویت بندی 
آنها بر اساس طبقه بندی و ارتباطات یا روابط آنها باشد. در عمل ، اینها احتمااًل شبیه مثایل است که در شکل 7 نشان داده 

شده است.
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ixشکل شماره 7: نفشه شبکه ذینفعان

ف  شناسا�ی ذینفعان روندی تکراری است و به�ت است به عنوان یک فعالیت گرویه مشارک�ت انجام شود. در نظر گرف�ت
گروههای کم�ت آشکار که یم توانند خودشان ذینفع شوند یا در نتیجه عواقب ناخواسته ترویــــج و حمایت گری تحت تأث�ی قرار 
ف ترویــــج و حمایت گری هستند، باید  ند ، مهم است. در این مرحله ، افراد یا سازمانها�ی که بعنوان ذینفع مورد هدف کمپ�ی بگ�ی

ف »مطالبه« برای هر ذینفع باید مشخص شده باشد: قابل شناسا�ی باشند و همچن�ی

ف ترویــــج و حمایت گری یم گذارند.•  اهداف: افراد یا گروههای خایص هستند که تأث�ی مستقیم بروی اهداف کمپ�ی

ف ترویــــج و •  ف یم خواهد هر فرد یا سازمان هدف برای کمک به دستیا�ب به اهداف کمپ�ی »مطالبه«: کاری است که کمپ�ی
حمایت گری انجام دهد.

: منابع ، خطرات و نیازها. 3: ارزیا�ب
ف اهداف عملگرایانه یم شود. نشان دادن موفقیت افزای�ش در جهت دستیا�ب به  منابع: ارزیا�ب منابع موجود منجر به تعی�ی

یس به منابع بیش�ت را با گذشت زمان تسهیل  اتژی موثر دراز مدت است که استفاده از اهرم دس�ت اهداف واقع بینانه یک اس�ت
یم کند. منابع را یم توان بصورت داخیل و خاریحب در محیط تعریف کرد:

منابع داخیل:

ف ترویــــج و حمایت گری که احتمااًل مدت زمان زیادی •  تعهد و فداکاری: جامعه آسیب دیده چقدر خود را وقف  یک کمپ�ی
ند و مداوم پیش 

ُ
به طول یم انجامد  خواهد کرد؟ آیا هسته ای از کنشگران وجود دارد که متعهد به ادامه کاری باشند که ک

یم رود؟

 چقدر زمان یم توانند به فعالیتهای ترویــــج و حمایت گری اختصاص دهند؟• 
ً
زمان: کنشگران واقعا

ان دانش نسبت به تعریف مسئله ، تغی�ی مورد نظر و زمینه محییط چقدر است؟ هنگام اجرای مراحل 1 و 2 •  ف دانش: م�ی
ف ترویــــج و حمایت گری ، جزئیات کا�ف آشکار شد؟ چرخه برنامه ریزی کمپ�ی

س است؟•  امور مایل: چه منابع مایل در دس�ت

س هستند ، به عنوان مثال: مهارت قلم فرسا�ی •  ده و در دس�ت مهارت ها: مهارت های ترویــــج و حمایت گری چقدر گس�ت
ا�ف عمویم  ، مذاکره و رایز�ف و سازماندیه؟ مجاب کننده و تشوی�ت ، سخ�ف

س است ، به عنوان •  ف های ترویــــج و حمایت گری در دس�ت ییک برای کمپ�ی ف ات: چه مصالح و ساختارهای ف�ی ف تدارکات و تجه�ی
نت و وسایل نقلیه یا وسایل حمل و نقل ؟ یس به این�ت مثال: فضای اداری و لوازم ، رایانه و دس�ت

ف ترویــــج و حمایت گری پشتیبا�ف یم کنند؟ این روابط را  : چه افراد ، گروه ها یا سازمان های ثالث دیگری از کمپ�ی منابع خاریحب
برای پشتیبا�ف بیش�ت ایجاد و تقویت کنید ، برای اینکار موارد زیر را انجام دهید:
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یس پیدا کنید ،•  به ائتالف های موجود ، شبکه های مردیم یا سازمان های داوطلب دس�ت

ف ترویــــج و حمایت گری را توسط شخص ثالث اعتبار سنیحب کنید،•  پیام و مطالبه کمپ�ی

کمک های مایل و غ�ی نقدی مواد و لوازم ،• 

معر�ف و ترویــــج و حمایت گری از افراد با نفوذ در روند سیاستگذاری و ترویــــج و حمایت گری از آنها که مایل به دفاع از • 
درون سیستم هستند )به عنوان مثال: پشتیبانان( ،

تجربه و دانش سیستم سیایس و فرآیندهای سیاستگذاری عمویم ،• 

آموزش مهارتهای ترویــــج و حمایت گری• 

ریسک : هشداری که در جلسه  آموزیسش شماره 1 تحت عنوان »شواهد پیام را هدایت یم کنند« داده شد اهمیت درک نحوه 
 مربوط به توان قضاو�ت افراد است ، صادق 

ً
ی را توضیح یم دهد. این امر به ویژه هنگام ارزیا�ب ریسک ، که ذاتا تصمیم گ�ی

است. کاری  که که یک شخص انجام آنرا کاماًل پرخطر تل�ت کرده و از آن �ف نظر کرده را شخیص دیگر یک فرصت از 
ی  دست رفته به حساب یم آورد. اهمیت ارزیا�ب ریسک جزو خود فرایند نیست بلکه رویسش برای ایجاد اجماع در تصمیم گ�ی

اتژیک است. اس�ت

شکل شماره 8 : ارزیا�ب ریسک

  هدف ترویــــج و حمایت گری در ایجاد رسمایه سیایس برای دستیا�ب به نفوذ ، فشار ، 
گ

انواع ریسک: در درس  2 به چگونیک
ی که به طور  ف ترویــــج و حمایت گری عمویم و درگ�ی کردن پشتیبانان قدرتمند پرداختیم. ریسک را یم توان به عنوان هر چ�ی

ف ترویــــج و حمایت گری در ایجاد و حفظ رسمایه سیایس آسیب برساند ، تعریف کرد: بالقوه یم تواند به توانا�ی کمپ�ی

ف ترویــــج و حمایت گری به حدی باعث دو قط�ب شدن یم شود که دشمنان قدییم ریشه دار شوند و •  تضاد: آیا کمپ�ی
ند؟ دشمنان جدید شکل بگ�ی

، ترویــــج و حمایت گری تبدیل به کاری �ب •  ف آسیب احتمایل: با افزایش مخالفت هرچه بیش�ت مردم در برابر پیام کمپ�ی
نتیجه  یم شود.

اتژی کاهش ریسک ارزیا�ب یم کند که چگونه یم توان پشتیبانان را بیش�ت تقویت کرد.•  اس�ت

ند، آیا به اندازه کا�ف محکم و دقیق هستند تا  از دست دادن اعتماد و اعتبار: اگر شواهد تحت برریس موشکافانه قرار بگ�ی
ف ترویــــج و حمایت گری را مورد تأیید قرار دهند؟ ادعاهای مطرح شده توسط کمپ�ی

ف ترویــــج و حمایت گری، �ب اعتماد شده  و بنابراین از •  آسیب احتمایل: مردم دیگر نسبت به برگزارکنندگان و پیام کمپ�ی
بسیج شدن دست یم کشند.

اتژی کاهش ریسک بر روی ابزارهای جایگزین ایجاد پشتیبا�ف عمویم متمرکز باشد.•  اس�ت

 آینده هر کنشگر یا طرف ذینفع تأث�ی 
گ

ف ترویــــج و حمایت گری چگونه بر شانس زند� آسیب به حسن شهرت: پشتیبا�ف از کمپ�ی
یم گذارد؟

آسیب احتمایل: آسیب به کار یا خاتمه کار حرفه ای یک فرد.• 

اتژی کاهش خطر در اینجا ممکن است ایجاد شبکه های پشتیبا�ف در جامعه باشد.•  اس�ت

آسیب های جسیم و از دست دادن ترویــــج و حمایت گری های مایل:

ی و ارعاب کنشگران.•  آسیب احتمایل: بسته شدن فضای اداری ، مصادره اموال ، نفوذ توسط عوامل خاریحب ، دستگ�ی

یس به پشتیبا�ف •  اتژی کاهش ریسک ممکن است بر سیاست های تهیه نسخه پشتیبان ایمن از اطالعات و دس�ت اس�ت
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حقو�ت یا پزشیک متمرکز باشد.

نیازها: در حایل که مشغول تامل در رفتار و کنش حیا�ت خود هستید ، تجلیل از ظرفیت و دستاوردهای موجود از اهمیت 
ف آگایه است. همانند شناسا�ی  برخوردار است. استفاده از ابزار ارزیا�ب ظرفیت ترویــــج و حمایت گری رایه مفید برای ساخ�ت
ین وجه در یک انجمن مشارک�ت یا گرویه قابل  ذینفعان و ارزیا�ب ریسک ها ، این کار هم یک فرایند تکراری است که به به�ت

انجام  است.

ین حالت برای کمک به ثبات هدف اصیل و سایر اهداف ترویــــج و حمایت گری در یک بافت و محیط محیل و  این ابزار در به�ت
ل محیل و حفظ پشتیبا�ف جامعه بطور واقع بینانه ای قابل دستیا�ب است. ی است  که با حفظ کن�ت ف تمرکز بر چ�ی

ف ترویــــج و حمایت گری شکل شماره 9 : ابزار ارزیا�ب ظرفیت کمپ�ی
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... ن مطالعه موردی – مورد توجه قرار گرف�ت

اض کرد ، و نتیجه این بود که موضوع باید به دادگاه   به پرونده اع�ت
گ

کارفرما، به تصمیم دیوان روابط شغیل برای رسید�
تجدیدنظر ارائه یم شد. در این مرحله از کار ، الزم است از خدمات وکالی حقو�ت متخصص ، معروف به وکیل دعاوی ، 

که  یم توانند در دادگاه از پرونده دفاع  کنند، کمک گرفت. از طریق ارتباط با  اتحادیه کارگران حمل و نقل عمویم انگلستان 
)TGWU ( ، همکار من اتحادیه محیل ما را به کنفدراسیون اتحادیه های کارگری انگلستان )TUC( پیوند داده بود و با این 

کت حقو�ت  ده ای با ذینفعان بالقوه برقرار کرده بودیم. از طریق ارتباطات در TUC ، ما به یک رسش کار روابط بسیار گس�ت
متخصص معر�ف شدیم و با فردی که قصد داشت به عنوان پشتیبان ما عمل کند رابطه برقرار کردیم. با این وجود ، کارهای 

داخیل زیادی وجود داشت که باید پیشاپیش انجام یم دادیم.

ف گران و پرهزینه شده بود. ما به حمایت   به پرونده نه تنها از نظر هزینه های حقو�ت بلکه با توجه به وقت خودم ن�ی
گ

رسید�
مایل طوال�ف مدت از طریق اتحادیه اصیل در ایاالت متحده نیاز داشتیم ، و اگرچه دریافت هزینه های حقو�ت این کار کاماًل 
ف بودجه یک موقعیت شغیل تخصیص که به من امکان ادامه کار بدهد  ، نیازمند کار قابل  ساده بود ، اما برای ایجاد و تأم�ی

توجیه برای ترویــــج و حمایت گری در درون اتحادیه بودیم. این تالش به طور کامل توسط دوست و همکار من انجام شد که 
ان ناپذیری به سازمان و  ی اتحادیه نه تنها در جریان باشد ، بلکه اطمینان داد که ما صدمه ج�ب اطمینان حاصل کرد که ره�ب
ف با کارشناسان  ف اتحادیه و زنا�ف که ما نماینده آنها بودیم و ن�ی اعضای آن نخواهیم رساند. نقش من به عنوان رابط اصیل ب�ی

حقو�ت با�ت ماند.

ف دیوان روابط شغیل ، اعتماد به اعضای حرفه وکالت برای من کارآسا�ف نبود. با این حال ، پس  بخاطر تجربه قبیل ما در اول�ی
 

گ
ی پیچید� کت حقو�ت جدید ، نامه ای طوال�ف دریافت کردیم که نشان یم داد چگونه برای یادگ�ی از تماس اولیه با یک رسش

های پرونده و مشکالت اسایس ما وقت گذاشته اند. با توجه با این نامه ارزیا�ب مجدد احساسات من�ف ما نسبت به وکالی 
ف آماده پذیرش این نکته بود  حقو�ت امکان پذیر شد. وكیل ما برای مشاوره و ترویــــج و حمایت گری از ما آماده بود ، اما همچن�ی

ل خود بر نحوه ارائه پرونده ها را حفظ كنیم. و چند سال بعدی را بدین گونه پیش رفتیم. كه ما باید كن�ت

مرحله مهم بعدی پرونده در دادگاه تجدیدنظرروابط شغیل بود ، جا�ی که مسئولیت اثبات کار بر عهده کارفرما بود تا نشان 
ی قبیل دیوان غ�ی منط�ت بوده و الزم است لغو شود. به غ�ی از ارائه یک درس کاربردی بسیار مفید در قانون  دهد نتیجه گ�ی

اشتغال انگلستان و رویه دادریس ، مزیت اصیل برای ما کشف سه پرونده فعیل و جاری بود که از نظر ماهیت به اندازه کا�ف با 
د. مسئله اسایس شباهت داشتند - چارچوب نهادی قانون انگلیس. که اجازه داد سایر اشکال همکاری مورد برریس قرار گ�ی

 نها�ی در 
گ

 کامل یا رسید�
گ

ما در دادگاه تجدیدنظر موفق بودیم. این بدان معنا بود که اکنون پرونده یم تواند برای رسید�
اتژی ما طرح پرونده های بیش�ت بود ، اکنون برای یک پرونده  دیوان روابط شغیل فهرست شود. با این حال ، از آنجا که اس�ت

 داشتیم: برای ییک از زنان ازپرونده اصیل که در آن دادخوایه با شکست مواجه شده بودیم  و از زمان آن 
گ

جدید تاریــــخ رسید�
ف تجربه من از رئیس دادگاه با رفتار   به فاجعه ختم شد. این اول�ی

ً
پرونده این خانم دوباره باردار شده بود. و این پرونده تقریبا

ف تفاوت این پرونده با پرونده قبیل بود. ما متهم به اتالف وقت دادگاه و مواجه شدن  بسیار خصمانه بود که خواستار دانس�ت
ف برد و به  داد فوری پرونده نداشتیم. این اتفاق حاصل ماهها کار ما را از ب�ی با تهدید رای انضبایط شده و چاره ای جز اس�ت

ف اعضاء لطمه وارد کرد- در واقع ، این عضو خاص دیگر هرگز از ما حمایت  نکرد. اعتبار ما در ب�ی

بحث:

چگونه دسته های مختلف ذینفعان را شناسا�ی یم کنید؟• 

چه احساسا�ت با توجه به تعامل ذینفعان آشکار یم شوند؟• 

ی را روی نقشه ذینفعان اضافه کنید؟•  ف یم خواهید چه چ�ی

چگونه ریسک را کاهش یم دهید و آیا برنامه عملیا�ت ترویــــج و حمایت گری نیاز به تجدید نظر دارد؟• 

ف ترویــــج و حمایت گری در این برهه از زمان چیست؟•  نیازها و ظرفیت های کمپ�ی

برر�:

چرخه برنامه ریزی ترویــــج و حمایت گری چقدر برای شما مفید است؟• 

ف الهام و تجربه کجاست؟•  مرز ب�ی
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درس  چهارم : چرخه برنامه ریزی ترویــــج و حمایت گری ) تجربه محور (

ی: نتایج یادگ�ی

کت کننده باید بتواند :  در پایان این جلسه آموز�ش رسش

چرخه تجربه محوریک  برنامه ترویــــج و حمایت گری را تهیه و تدوین کند، و • 

این دانش نظری را در یک مطالعه موردی پیاده کند.• 
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چرخه برنامه ریزی ترویــــج و حمایت گری- ادامه

اتژی ها: برای ایجاد یک برنامه عمل جهت ترویــــج و حمایت گری. 4: ارزیا�ب اس�ت
ی در مورد اهداف ، گام ها ، مطالبات و پیام رسا�ف های  اتژی ترویــــج و حمایت گری یک چارچوب اسایس برای تصمیم گ�ی اس�ت

ی حاصله از سه مرحله اول چرخه برنامه ریزی ترویــــج و حمایت گری ، یک  ف ایجاد یم کند. با تلفیق دانش و یادگ�ی یک کمپ�ی
ایط سیایس همچنان سازگار و انعطاف پذیر با�ت یم ماند. ارزیا�ب صادقانه منابع سازما�ف  اتژی کاماًل واضح و منطبق با رسش اس�ت

ف کاهش یم دهد. پاسخ رسیــــع به فرصت ها و چالش های پیش بی�ف نشده را تسهیل یم کند در حایل که همزمان ریسک را ن�ی

 های الهام بخش:
گ

ف ترویــــج و حمایت گری – ویژ� برنامه عمل برای کمپ�ی

هدف کیل: با تشخیص دقیق موضوع و تجزیه و تحلیل محیط ، هدف کیل منعکس کننده فرصتهای موجود است و • 
متمرکز و قابل دستیا�ب است.

اهداف فریع: نمایانگر گامهای مس�ی رسیدن به هدف کیل است.• 

ف خواهد کرد - افراد یا سازمانها�ی که ممکن است •  گروه های هدف : شناسا�ی ذینفعان، گروه های هدف مشخیص را تعی�ی
ف ترویــــج و حمایت گری باشند و منجر به موارد زیر شود: حایم،  �ب طرف یا ح�ت مخالف هدف کمپ�ی

ف ترویــــج و حمایت گری.•  »مطالبه«: خواست هر گروه هدف است برای دستیا�ب به هدف کیل کمپ�ی

 های تجربه محور:
گ

برنامه عمل ترویــــج و حمایت گری - ویژ�

چه ک� را یم توان نسبت به ایجاد تغی�ی متقاعد کرد یا چه ک� قدرت انجام آنرا دارد؟• 

یس پیدا کرد؟•  ی دارند و یا دارای نفوذ هستند دس�ت چگونه یم توان به کسا�ف که قدرت تصمیم گ�ی

کدام واسطه ها یا ارتباطات دیگری وجود دارد که یم توان از طریق آنها به این اهداف دست یافت؟• 

موثرترین )و ایمن( ترین روش برای برقراری ارتباط و رساندن پیام ترویــــج و حمایت گری چیست؟• 

اتژی ها برای اجرای تاکتیک ها و •  با توجه به زمینه ، منابع موجود ، ریسک ها ، اهداف اصیل و اهداف میا�ف ، کدام اس�ت
انتشار پیام از همه عمیل تر هستند؟
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۵: تهیه و تدوین پیام ترویــــج و حمایت گری.
ف ترویــــج و حمایت گری یک فراخوان جذاب برای اقدام به عمل است که مسئله و راه حل پیشنهادی آنرا بیان یم  پیام کمپ�ی

کند.

ف موثر ترویــــج و حمایت گری پیام های واضیح را برای گروه های مختلف مخاطب ارسال یم کند: یک کمپ�ی

یس به جامعه بزرگ�ت یا عموم مردم است و•  پیام های عمویم: متمرکز بر دس�ت

پیام های هدفمند: که »مطالبات« را به گوش ذینفعان خاص یم رساند.• 

 با مخاطب مورد نظر مرتبط باشد تا بتواند حداک�ث واکنش را در وی 
ً
ف ترویــــج و حمایت گری باید مستقیما پیام های موثر کمپ�ی

ف باید: ی مخاطبان مورد نظر، پیام های کمپ�ی ایجاد کند. در هدف گ�ی

مسئله را در درون محیط و بافت مرتبط با آن قرار داده و تعریف  کند ،• 

ف را با استفاده از یک فرمت رسانه ای مناسب و کارآمد ارائه دهد.•  پیام کمپ�ی

روای�ت بسازد که شواهد را با تأث�ی عاط�ف یا شخیص به هم آمیخته باشد.• 

6: تاکتیک های ترویــــج و حمایت گری را انتخاب کنید.
یس به افراد و سازمانهای هدف با استفاده از پیام های  ف یم کند چگونه دس�ت تاکتیک های ترویــــج و حمایت گری است که تعی�ی

ین گزینه های ممکن  ف به�ت مناسب و موثر اتفاق یم افتد. تاکتیک ها با توجه به فرصت ها و ریسک ها تغی�ی خواهند کرد و تعی�ی
د. ف صورت یم گ�ی ندگان کمپ�ی ایط  و براساس قوه قضاوت تصمیم گ�ی با توجه به درک موجود از رسش

ایط و محیط  ف ترویــــج و حمایت گری موفق اغلب از چندین تاکتیک استفاده یم کند که یم تواند با توجه به تغی�ی رسش کمپ�ی
عوض شود. تاکتیک ها را با جزئیات بیش�ت بعدًا در این مجموعه جلسه های آموزیسش مورد برریس قرار خواهیم داد. نکته 

ی و ثبت کنید که کارا�ی هر تاکتیک مشخیص چگونه است. اصیل اینجاست که پیگ�ی

7: اجرا ، ارزیا�ب و بازنگری
ی و ثبت  همزمان با اجرای برنامه عملیا�ت ترویــــج و حمایت گری ، ثبت ، ارزیا�ب و بازنگری آن از اهمیت برخوردار است. پیگ�ی

اتژی ها یا تاکتیک های  ف ترویــــج و حمایت گری ، اطالعا�ت را برای سنجش نقاط قوت و ضعف اس�ت اقدامات و نتایج کمپ�ی
د اهداف فردی و هدف کیل فراهم یم کند. خاص در پیش�ب

ف ترویــــج و حمایت گری تجمییع است و هر مرحله بر روی مرحله قبیل بنا یم شود. محیط یم تواند بسیار  فضا: تأث�ی کمپ�ی
ف دلیل ایجاد فضا�ی - لحظات عمدی در زمان مناسب - برای ارزیا�ب و برریس اینکه چه  س باشد ، به هم�ی آشفته و پراس�ت

ی مفید و مهم است  از اهیمت برخوردار است. ف چ�ی

ف کند که چه اطالعا�ت مرتبط با روند برریس مبت�ف بر ارزیا�ب ظرفیت ها  ف باید تعی�ی سوابق: یک برنامه عملیا�ت کارآمد همچن�ی
اتژیک موجود سازما�ف است )توجه: جمع آوری و سازماندیه مستلزم �ف وقت و انرژی است(. اصطالحات  و منابع اس�ت

اصیل عبارتند از:

ف ، وجود یک عامل خاص را نشان یم دهد. •  شاخص: قسم�ت از داده یا اطالعات است که وجود آن در یک محیط مع�ی
با توجه به برنامه عمل ترویــــج و حمایت گری ، این شاخص یم تواند واکنش خاص گروه یا فرد هدف در برابر »مطالبه« 

باشد. شاخص ها یم توانند هم کی�ف و هم کیم باشند.

اتژی یا تاکتیک خایص از برنامه عمل ترویــــج و حمایت گری آنرا ایجاد کرده است ، و یم توان •  ی که پیام ، اس�ت نتیجه: تاث�ی
ی کرد. با توجه به یک شاخص اندازه گ�ی

هشدار: مرتبط بودن علیت را ثابت نیم کند.• 

اتژی یا تاکتیک منفرد در برنامه عمل ترویــــج و حمایت گری •  ی آنچه یک اس�ت خرویحب ها: این معیاری است برای اندازه گ�ی
تولید یم کند ، به عنوان مثال: تعداد جزوه های پیام ترویــــج و حمایت گری و نظایر آن.

ح زیر ارزیا�ب کرد: اتژی یا تاکتیک منفرد برنامه عمل ترویــــج و حمایت گری را یم توان به رسش اثربخ�ش یک اس�ت
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شکل شماره 10 : برنامه عمل ترویــــج و حمایت گری – اثربخ�ش

مطالعه موردی - معضالت نهادی...

ف صالحیت به دیوان  وزی در دادگاه تجدیدنظر روابط شغیل، با توجه به مسئله صالحیت قضا�ی ، پرونده برای تعی�ی پس از پ�ی
روابط شغیل بازگشت. این بار ، با توجه به آموزیسش که در زمینه ارائه موارد در سطح دادگاه دیده بودیم )به لطف جلسه های 

ف تجربه در ارائه شکایت )به لطف ماهیت روابط کار و آموزش از اتحادیه خودم( ، پرونده  ارائه شده توسط TUC( و همچن�ی
ی ارائه شد - گرچه من هنوز در برابر یک وکیل حرفه ای قرار داشتم. کارشناس حقو�ت خود ما همچنان به  با انسجام بیش�ت

ف بار به دادگاه  پشتیبا�ف پشت صحنه ادامه داده و مراحل را مشاهده یم کرد. این پرونده حاوی چندین مورد بود که برای اول�ی
 زیر بار سوگند خوردن یم دیدیم 

ً
ف بار بود که نماینده کارفرما�ی را واقعا وزی قابل توجه ما بود ، اول�ی ف پ�ی ارائه یم شد - این اول�ی

ف بار تا آن روز بود که من  موفق شدم  )که هیئت دادگاه خوشبختانه آن را دید( ، در یک سطح کاماًل شخیص - این اول�ی
وزی در یک پرونده کا�ف نیست ... ف بار بود که یم فهمیدم که پ�ی ف پیچیده تسلط پیدا کنم ، و رسانجام ، اول�ی برموضویع چن�ی

ف انگلستان برای اعضاء-  هرچند هدف ما همیشه رسراست و شفاف بوده- دستیا�ب به حقوق زایمان  پیش بی�ف شده در قوان�ی
ایط جاری قانو�ف این قدرت را به ما نمیداد تا کارفرما را مجبور به تغی�ی سیاست فعیل کنیم. این بدین مع�ف بود که الزم بود  رسش
رایه برای اخذ موافقت کارفرما برای این تغی�ی پیدا کنیم، یا قانون را عوض کنیم و یا هر دو را. در حالیکه دنبال رایه برای پیدا 

کردن یک روند جهت دستیا�ب به راه حل اول یع�ف توافق کارفرما برای تغی�ی رویه اش بودم ، در آن زمان راه حل دوم یع�ف 
تغی�ی قانون کامال« خارج از افق دید و جهان بی�ف من بود.

ف تفاوِت نگرش، خود را در  ف جهان بی�ف آمریکا�ی و انگلی� در مورد بارداری وجود داشت، و هم�ی ی ب�ی تفاوتهای چشم گ�ی
ف یک انتخاب شخیص از  ف استخدام و سیاست اجتمایع بخو�ب نشان یم داد. در ایاالت متحده، بارداری  قبل از هر چ�ی قوان�ی

سوی زنان شناخته یم شود. کارفرما هیچ مسئولی�ت ندارد جز این که ثابت کند زن از نظر پزشیک قادر به انجام وظایف خود 
دیه،  یم باشد. در انگلستان ، بارداری موقعی�ت ویژه زنان است، بنابراین هر گونه رفتار نامطلوب با زنان به دلیل بارداری یا ش�ی

معادل تبعیض جنسی�ت و در نتیجه غ�ی قانو�ف است. عالوه بر این، برخالف آمریکا که در آن زنان بارداری که نیم توانند کار 
کنند میتوانند درخواست مزایای بیکاری کنند، درخواست مزایای بیکاری در انگلستان فقط در صور�ت موفق است که رابطه 

استخدایم به پایان رسیده باشد. زما�ف که یک کارفرما ز�ف را که در »سن باروری« است استخدام یم کند، باید ریسک سالم�ت 
دیه را هم بطور کیل و هم بطور خاص ارزیا�ب نماید. اگر این  ف دوران ش�ی این زنان هنگام بارداری وکودک متولد نشده و همچن�ی

ف کاری موجود نباشد،  ریسک خییل باال باشد ، کارفرما باید کار جایگزین مناسب دیگری برای این زنان تدارک ببیند، و اگر چن�ی
کار این زنان را با پرداخت کامل حقوق معلق نماید.

ف ایاالت متحده است، اجازه این کار را نیم دهد. لحظِه  ادعای کارفرمای ما این بود که چارچوب استخدام، که مطابق قوان�ی
معروف » اورکا« یا همان »یافتم« زما�ف رخ داد که همکار من متوجه یک بخش کوچک بال استفاده از توافقنامه جمیع ما شد 

ف  که در واقع، کار جایگزین را به رسمیت یم شناخت. بنابراین، سوال واقعا این بود - آیا یم شد کارفرما را واداشت تا از قوان�ی
انگلیس تبعیت کند؟

همکار من، که شبکه ای از ارتباطات در اتحادیه های کارگری انگلستان ) TUC ( ایجاد کرده بود، اکنون با TGWU همکاری 
ف پرونده به ما کمک حقو�ت ارائه کرده بودند. آنها پرونده مشابیه داشتند: ییک از  نزدییک داشت - اتحادیه ای که در اول�ی

قانو�ف اخراج شده است ، کارفرما - ییک دیگر از هواپیما�ی های غ�ی بریتانیا�ی مستقر  اعضای آنها ادعا داشت که بطور غ�ی
 به آن را 

گ
در بریتانیا بود، این  ادعا را باطل و �ب اثر یم دانست، زیرا از نظر آنها دیوان روابط شغیل بریتانیا صالحیت رسید�

نداشت. داستان آشنا�ی بنظر نیم رسد؟ این پرونده، همراه با پرونده ما، و دو مورد مشابه دیگر - نشان داد چه اتفا�ت یم افتد 
زما�ف که یک فرد در انگلستان کار یم کند، اما کارفرما مانع اجرای قانون این کشور درجا�ی که کارکنان کار خود را انجام یم دهند 
یم شود. با ارائه یک پیشنهاد به کنگره ساالنه TUC، که پس از آن به تصویب رسید، اتحاد من و TGWU ،کل جنبش اتحادیه 
ف ترویــــج و حمایت گری از تغی�ی قانون متعهد نمودند تا قانون را با حذف عبارت »به طور  کارگری بریتانیا را به پشتیبا�ف از کمپ�ی

کامل یا عمدتا« در نسخه اصالح شده قانون استخدام  تغی�ی دهند.
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بحث:

افراد یا گروههای هدف چه کسا�ف هستند و » مطالبات«  متفاوت دراین مطالعه موردی چیست؟• 

وع به استفاده از چه نوع پیام رسا�ف کرده اند؟•  ف های ترویــــج و حمایت گری، اکنون رسش کمپ�ی

چه تاکتیک ها�ی مورد نیاز است؟ چه ریسک ها�ی وجود دارد و چگونه یم توان آنها را کاهش داد؟• 

آیا واقعا امکان برنامه ریزی نتایج وجود داد و آیا امکان ارزیا�ب تاث�ی آنها از قبل وجود دارد؟• 

مرور:

افکار و نظرات شما در مورد چرخه برنامه ریزی ترویــــج و حمایت گری چیست؟• 
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اتژی و تاکتیک ها درس  پنجم: جعبه ابزار ترویــــج و حمایت گری: اس�ت

ی: نتایج یادگ�ی

کت کننده باید بتواند: در پایان این جلسه ، رسش

اتژی ترویــــج و حمایت گری را بیان کند•  اصول اس�ت

اتژی اعمال کند•  تاکتیک های مختلف را درک کند و این موارد را در اس�ت

اتژی و تاکتیک ها را موشکافانه برای برریس یک مطالعه موردی مورد نقد قرار دهد.•  اس�ت

29 ............................................ اتژی و تاکتیک ها درس  پنجم: جعبه ابزار ترویــــج و حمایت گری: اس�ت

29 ................................................................................................................ ی: نتایج یادگ�ی

اتژی ترویــــج و حمایت گری............................................................................................ 30 اس�ت

30 ....................................................................................... تاکتیک های ترویــــج و حمایت گری

34 ........................................................................................... مطالعه موردی- ایجاد هیاهو...
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اتژی ترویــــج و حمایت گری اس�ت

اتژی ترویــــج و حمایت گری ، تشخیص اینکه هدف یا مقصود وجودی است یا برای دستیا�ب و اینکه  هنگام تأمل در مورد اس�ت
وری است. به عبارت دیگر خوب است بدانیم آیا دستیا�ب به هدف  شمار اندک یا بسیاری را تحت تاث�ی قرار یم دهد مفید و �ف

نیازمند:

این  است که افراد عقاید خود را تغی�ی دهند یا در انجام کاری مشارکت داشته باشند، و• 

مشارکت انفرادی، گرویه و یا در حد انبوه است؟• 

ف ترویــــج و حمایت گری  ی نسبت به اتخاذ تاکتیک ها�ی که کمپ�ی با مفهوم پردازی جداگانه این جنبه ها ، به دید و بینش به�ت
ف ترویــــج و حمایت گری، باید در وهله نخست بروی موارد ذیل تمرکز داشته  د دست یم یابیم. برای مثال آیا کمپ�ی باید به کار گ�ی

باشد یا نه؟:

ده است. این فرایند زمان •  ف جمعیت های گس�ت آموزش عمویم: تاکتیک های آگایه بخ�ش که هدف آن تغی�ی ادراک در ب�ی
ایط پیش بی�ف نشده به طور برگشت ناپذیری روند افکار  بر است و این ریسک را در �پ دارد که عواقب ناخواسته یا رسش

عمویم را بر خالف موضوع بشوراند.

اقدام مستقیم: تاکتیک های جلب توجه که هدف آن ایجاد واکنش از سوی صاحبان قدرت است ، و معمواًل با ایجاد • 
ف   عادی است. به عنوان مثال یم توان به تحریم ، تظاهرات، راهپیما�ی  و اعتصاب اشاره کرد. پره�ی

گ
اختالل عمد در زند�

ازخشونت برای اقدام مستقیم موثر امری کاماًل مهم است.

ندگان یا دارندگان قدرت برای •  ان اصیل ، تصمیم گ�ی و: تاکتیک های ایجاد نفوذ که هدف آنها ایجاد روابط با ره�ب اهرم ن�ی
ترغیب آنها در جهت نیاز به تغی�ی سیاست های خاص است. ایجاد اعتبار و حفظ رسمایه سیایس در اینجا حیا�ت است.

ف ترویــــج و حمایت گری به ترکی�ب از هر سه مولفه نیاز دارد. در عمل، هر کمپ�ی

تاکتیک های ترویــــج و حمایت گری

ف های ترویــــج و حمایت گری استفاده یم شود: موارد زیر نشان دهنده تاکتیک های مختل�ف است که در کمپ�ی

رایز�ن )ال�ب کردن(:
ندگان ، صاحبان قدرت یا مقامات دول�ت است و مستلزم ایجاد روابط در سطح  این کار ِاعمال تأث�ی مستقیم بر تصمیم گ�ی
محیل ، منطقه ای ، میل یا فرامیل است. گرچه رایز�ف قدرتمند است ، اما از آنجا که ایجاد روابط پیچیده است ، تاکتیک 

پرمرص�ف بوده و برای موفقیت به زمان و انرژی نیاز دارد.

اعتماد: تمام روابط  اعم ازشخیص ، شغیل یا سیایس ، برای عملکرد و موثر واقع شدن تکیه بر اعتماد دارند.• 

د.•  ف ف از درون جامعه آسیب دیده بریم خ�ی ی کمپ�ی وعیت از مالکیت محیل و ره�ب اعتبار: م�ش

مطالبه واقع بینانه: درخواست یا همان مطالبات ارائه شده باید �یــــح ، روشن و واقع بینانه باشند و درک درس�ت از • 
 »مطالبه« ، بخ�ش از یک راه حل بزرگ�ت برای حل مشکل اسایس را نشان دهند.

گ
چگونیک

ف جمع یم کنند که یم تواند روابط •  ام و موفقیت دست یم یابند رسمایه سیایس ن�ی ف ها�ی که به اح�ت رسمایه سیایس: کمپ�ی
جدیدی ایجاد کرده و روابط ایجاد شده را تقویت کند.

: نکات مفیدی برای رایز�ف

ف زمینه های توافق متقابل که ممکن است به عنوان پایه یا •  درباره افراد یا گروه های هدف خود تحقیق کنید: برای یاف�ت
وع یک رابطه مثبت باشد تحقیق کنید. نقطه رسش

 با »مطالبه« ارتباط ندارند ، • 
ً
صبور و پایدار باشید: روش های خالقانه مشارکت دادن افراد یا گروه هدف که مستقیما

ف را برای آنها فراهم یم کند. فضا و زمان الزم برای شناخت کمپ�ی

ف به شیوه ای مثبت از روابط ایجاد شده مراقبت کنید.•  ف دوره ای کمپ�ی پرورش روابط: با ارائه و به نمایش گذاش�ت

شخیص سازی پیام برای گروه هدف انجام دهید: از داده ها�ی استفاده کنید که هدف برای آنها جذاب تر باشد و • 
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د. اطالعات را به شکیل ارائه دهید که بیش�ت مورد توجه آنها قرار گ�ی

پیام خود را مخترص و شفاف ارایه دهید: جزوه ها�ی یک صفحه ای درست کنید که شامل تمام اطالعات مربوط بوده، • 
در یک قالب جذاب بوده و خواندن آن آسان باشد.

در مورد مسئله و راه حل پیشنهادی خود آگایه کامل داشته باشید: نسبت به مخالفت های احتمایل قبال« فکر کرده و • 
آماده باشید و شواهد و استدالل ها�ی را برای رد یا به حداقل رساندن این چالش ها تهیه کنید.

مودب باشید: هرگز در برابر کسانیکه که مخاطب رایز�ف شما هستند �ب ادب و من�ف نباشید ، ح�ت اگر آنها به شدت • 
مخالف موضع شما باشند. رسیدن به یک راه حل یا توافق ممکن است بعدا« بوجود بیاید. 

گوش دهید! یک اشتباه رایج این است که فهرس�ت از خواسته ها را ارائه دهید و هرگز به مخاطب خود گوش فرا ندهید. • 
دازیم و سیع در برطرف کردن آنها نماییم ، باید به نظرات و دیدگاه  اگر یم خواهیم  به نگرا�ف ها و مسائل مخالفان ب�پ

کسا�ف که شدیدًا مخالف هستند گوش فرا داده و آنها را درک کرده و مد نظر قرار دهیم.

 • 
ً
دروغ نگویید و جعل نکنید: شهرت یک کنشگر فعال در ترویــــج و حمایت گری به عنوان منبع قابل اعتماد و معت�ب غالبا

تنها شکل قابل اعتماد رسمایه سیایس اش است ، و افرادی که دارای قدرت نبوده و یا فاقد آن باشند با �ف تالش بسیار 
زیاد این رسمایه سیایس را جمع آوری کرده اند.

هشدار: عواقب ناخواسته رایز�ف عبارتند از:

ندگان به دشمن در نتیجه تحقیقات ضعیف یا ارائه ضعیف اطالعات ،•  تبدیل تصمیم گ�ی

راه حل های ناخواسته یا نامطلوب توسط سیاستگذاران که به دنبال تحقق راه حل های خود هستند ،• 

ف ارتباط خود را با جامعه آسیب دیده از دست بدهند یا تالش های آنها از سوی عموم مغرضانه تل�ت •  نمایندگان کمپ�ی
شود،

ندگان که برداشت های غلط ارائه یم دهند.•  ف ترویــــج و حمایت گری توسط تصمیم گ�ی دستکاری در کمپ�ی

پرورش پشتیبان:
ف از درون ساختارهای حکمرا�ف موجود هستند. با  پشتیبان به افراد برجسته ای گفته یم شود که مایل به تقویت پیام کمپ�ی
ندگان ایجاد کرده اند ،  تقویت روابط مثبت با افرادی که رسمایه های سیایس ، اجتمایع یا اقتصادی خود را با تصمیم گ�ی

ف یم توانند به طرز ماهرانه ای تصمیمات سیایس را تحت تأث�ی قرار دهند. کنشگران کمپ�ی

ندگان اصیل دو یا سه درجه •  ی�ف است که با تصمیم گ�ی شناسا�ی پشتیبانان بالقوه: شامل تفکر خالقانه در مورد معارسش
فاصله داشته باشند.

مراقبت از پشتیبانان: این کار عمال« مشابه رایز�ف است.• 

هشدار: خطرات کار با پشتیبانان عبارتند از:

ند ،•  پشتیبانان ممکن است مورد عالقه قدرتمندان یا مردم قرار نگ�ی

ف ممکن است به یک مسئولیت و وظیفه تبدیل شود ،•  ان کمپ�ی پیوند پشتیبان با ره�ب

پشتیبانان ممکن است به اندازه کا�ف به مسئله مسلط نباشند ، یا بیش از حد مشتاق سازش باشند،• 

ی را دنبال کنند که برای آنها آسان باشد ، اما با منافع بلند مدت جامعه آسیب دیده در •  پشتیبانان ممکن است مس�ی
تضاد باشد.

توسعه شبکه های مردیم:
ف و  شبکه مردیم پایگاه حامیا�ف است متشکل از افرادی در درون جامعه آسیب دیده که مایل به ترویــــج و حمایت گری از کمپ�ی

ف هستند. سازماندیه مردیم: بسیج برای اقدامات خاص در ترویــــج و حمایت گری از کمپ�ی

مسئولیت جمیع را مورد تشویق قرار یم دهد ،• 

سطح آگایه عمویم را افزایش یم دهد ،• 
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پایگاه قوی تری از مشارکت مد�ف در جامعه ایجاد یم کند.

ف و ایجاد نوآوری کمک یم  ف ترویــــج و حمایت گری ، اطالع رسا�ف اقدامات کمپ�ی به نوبه خود ، شبکه های مردیم به حفظ کمپ�ی
کنند.

نکات مفیدی برای سازماندیه شبکه مردیم:

ف که بطور مشخص و واضح تعریف شده همسو نمایید و این کار را از طریق نشان •  شبکه های مردیم را با اهداف کمپ�ی
دادن  هد�ف خاص و قابل شناسا�ی به انجام برسانید.

ف سازماندیه ترویــــج و حمایت گری چه کسا�ف را باید جذب و برای بسیج آنها تالش کند.•  مشخص کنید که کمپ�ی

کت کنند ، چه اقدایم باید •  »مطالبه«: ایجاد یک پیام جذاب است در توضیح اینکه چرا مردم باید به آن بپیوندند و رسش
ف به آنها مرتبط است ، انجام دهند و چرا کمپ�ی

ف کند )نوع رسانه ، مدیریت ، سخنگو( •  یک ساختار ارتبایط طرایح و ایجاد کنید که نحوه ارتباط با جمعیت هدف را تعی�ی
،

گفتگو و تعامل را تشویق کنید تا شبکه مردیم در ظرفیت های مختلف مکان منظیم برای تعامل داشته باشد. روش های • 
خالقانه و رسیــــع  مشارکت در گفتگو و تعامل به مردم این امکان را یم دهد که بدون نیاز به وقت و انرژی قابل توجیه به 

موضوع عالقه مند شوند.

ف دست به اقدام در زمانهای •  با اختصاص فراخوان های مهم برای اقدام و بسیج برای لحظات مهم مرتبط با اهداف کمپ�ی
مناسب بزنید.

ی در مورد شبکه خود داشته باشد ، یم تواند آنها را به طور موثر و •  ف اطالعات بیش�ت ردیا�ب مشارکت - هرچه یک کمپ�ی
رسیــــع تری بسیج کند.

ارتباطات رسانه ای:
د یک هدف سیایس  اتژیک از رسانه ها برای برقراری ارتباط با تعداد زیادی از مردم برای پیش�ب ف رسانه ای، استفاده اس�ت »کمپ�ی

گذاری بر نگرش های عمویم در مورد یک موضوع مهم عمویم است.« اجتمایع عمویم یا تأث�ی

رسانه های سن�ت :

: روزنامه ها  ان رسانه های سن�ت )چا�پ ان و نارسش نگاران ، رسدب�ی این تاکتیک ها شامل ایجاد روابط مثبت با روزنامه نگاران ، خ�ب
و مجالت ؛ سمیع و برصی: رادیو و تلویزیون( با ارائه اطالعات فعاالنه برای جلب توجه مخاطبان آن رسانه است.

ف متناسب با جانبداری  ف ها برای تنظیم و پخش پیام به رسانه متیک هستند - این خطر وجود دارد که پیام کمپ�ی هشدار : کمپ�ی
خاص رسانه تغی�ی کند.

: نکات مفیدی برای توسعه روابط با رسانه های سن�ت

ف کنید که مخاطب چه ک� است و توجه داشته باشید اطالعات هم مورد عالقه و هم به موقع باشد ،•  تعی�ی

ف ترویــــج و حمایت گری هستند ،•  اطمینان حاصل کنید که اطالعات درست ، قابل تأیید و مطابق با پیام کمپ�ی

جانبداری روزنامه نگار یا رسانه را درک کرده و برای تعادل بخشیدن به اطالعا�ت که در هر چارچوب من�ف ارائه یم شود • 
تالش کنید.

ف کنید.•  ریسک ها و مزایای تعامل یا عدم تعامل با رسانه را تعی�ی
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رسانه های جدید

ف دانش و مهارت در استفاده از سیستم  نت و همچن�ی یس به فناوری و این�ت استفاده موثر از رسانه های جدید نیاز به دس�ت
یس کا�ف به فن آوری و مهارت استفاده از آن را داشته باشند.  ف باید دس�ت عامل های مختلف دارد. مخاطبان مورد نظر همچن�ی

رسانه های جدید یم توانند وسیله ای بسیار موثر برای برقراری ارتباط با تعداد زیادی از مردم باشند.

ف را با شناخته شدن به عنوان منبع  تاکتیک ها مانند رسانه های سن�ت هستند: بسیار مهم است که حسن شهرت  کمپ�ی
اطالعا�ت معت�ب و قابل اعتماد حفظ کنید. پاسخگوی مخاطب باشید ، در رویکرد خود متفکر باشید و پیام های جذاب و 

مبت�ف بر واقعیت ارائه دهید.

نکا�ت برای استفاده از رسانه های جدید:

اک بگذارید ،•  پیام های هدفمند قوی ایجاد کنید و اطالعات را به موقع به اش�ت

از پلتفرم ها�ی که بیش�ت مورد استفاده مخاطبان است استفاده کنید ،• 

به طور فعاالنه گفتگو و اجتماع را تقویت کنید و به سواالت پاسخ دهید ،• 

م باشید و•  همیشه مودب و مح�ت

ف افرادی که درخواست اقدام دارند خودداری کنید ، مگر اینکه با اهداف خایص مرتبط •  اتژیک باشید: از درهم شکس�ت اس�ت
باشد.

ممکن است. در صورت امکان: ل پیام پس از ارسال پیام غ�ی نت ، کن�ت هشدار : با توجه به ماهیت این�ت

 کند خودداری کنید ،• 
گ

مند� از اظهارا�ت که بطور بالقوه یم تواند ایجاد رسش

اطالعات را در قالب ها�ی ارائه کنید که دستکاری آن یا ارائه نادرست آن را دشوار یم کند ،• 

آماده تصحیح یا رد اطالعات غلط باشید.• 

پرسانه های جدید

ف دانش و مهارت در استفاده از سیستم  نت و همچن�ی یس به فناوری و این�ت استفاده موثر از رسانه های جدید نیاز به دس�ت
یس کا�ف به فن آوری و مهارت استفاده از آن را داشته باشند.  ف باید دس�ت عامل های مختلف دارد. مخاطبان مورد نظر همچن�ی

رسانه های جدید یم توانند وسیله ای بسیار موثر برای برقراری ارتباط با تعداد زیادی از مردم باشند.

ف را با شناخته شدن به عنوان منبع  تاکتیک ها مانند رسانه های سن�ت هستند: بسیار مهم است که حسن شهرت  کمپ�ی
اطالعا�ت معت�ب و قابل اعتماد حفظ کنید. پاسخگوی مخاطب باشید ، در رویکرد خود متفکر باشید و پیام های جذاب و 

مبت�ف بر واقعیت ارائه دهید.

نکا�ت برای استفاده از رسانه های جدید:

اک بگذارید ،•  پیام های هدفمند قوی ایجاد کنید و اطالعات را به موقع به اش�ت

از پلتفرم ها�ی که بیش�ت مورد استفاده مخاطبان است استفاده کنید ،• 

به طور فعاالنه گفتگو و اجتماع را تقویت کنید و به سواالت پاسخ دهید ،• 

م باشید و•  همیشه مودب و مح�ت

ف افرادی که درخواست اقدام دارند خودداری کنید ، مگر اینکه با اهداف خایص مرتبط •  اتژیک باشید: از درهم شکس�ت اس�ت
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باشد.

ممکن است. در صورت امکان: ل پیام پس از ارسال پیام غ�ی نت ، کن�ت هشدار : با توجه به ماهیت این�ت

 کند خودداری کنید ،• 
گ

مند� از اظهارا�ت که بطور بالقوه یم تواند ایجاد رسش

اطالعات را در قالب ها�ی ارائه کنید که دستکاری آن یا ارائه نادرست آن را دشوار یم کند ،• 

آماده تصحیح یا رد اطالعات غلط باشید.• 

آموزش عمویم:
ف آگایه بخ�ش عبارتند از: نگرا�ف های اسایس مورد توجه در یک کمپ�ی

ی معت�ب آماده •  دانش در مورد نحوه دریافت اخبار و اطالعات جامعه هدف و اعتماد به منابع. شاید بریحف منابع خ�ب
ف باشند ، به عنوان جایگزین، روشهای ارتبایط دیگری را باید جست.  همکاری با این کمپ�ی

ف بینش کا�ف در مورد اینکه پیام اصیل باید به گونه ای تنظیم شود که به خو�ب از سوی مخاطب درک و دریافت •  داش�ت
شود.

ف عمویم باید وجود داشته باشد.•  پتانسیل مواجهه با عواقب ناخواسته و پیش بی�ف نشده کمپ�ی

اقدام مستقیم:
د و همه افراد  اقدام مستقیم نافرما�ف مد�ف بدون خشونت است. ریسک ها و منافع این کار باید به دقت مورد برریس قرار گ�ی

، باید از عواقب احتمایل مشارکت شان ، که یم تواند شامل زندان ، جراحت یا مرگ باشد ، آگاه شوند. درگ�ی

ف در نظر گرفته شود: نگرا�ف های اسایس که باید با نافرما�ف مد�ف غ�ی خشونت آم�ی

ارزیا�ب احتمال عواقب من�ف احتمایل،• 

ارزیا�ب مزایای بالقوه،• 

مستقیم،•  ارزیا�ب اینکه چه ک� ممکن است آسیب ببیند ، چه مستقیم و چه غ�ی

شناسا�ی اقدامات برای کاهش ریسک،• 

 •. ف کنید که اقدام پیشنهادی متناسب است یا خ�ی با توجه به ریسک احتمایل ، تعی�ی

مطالعه موردی- ایجاد هیاهو...

ده اجازه اشتغال در کاری  ایط قرارداد کاری که به زنان باردار و ش�ی وزی در دیوان روابط شغیل و شناسا�ی رسش غم پ�ی عل�ی
ف  اتژی کمپ�ی ، بسیار مقاومت نشان یم داد. این امر نیاز به تجدید نظر در اس�ت جایگزین را یم داد، کارفرما  در برابر ِاعمال تغی�ی

اتژی ما محدود به اقدام مستقیم در محیط پرونده های دادگایه و پیام  ترویــــج و حمایت گری را الزایم یم کرد.  تا آن موقع اس�ت
ی برای دستیا�ب به  رسا�ف هدفمند چه به اعضای اتحادیه یا به وابستگان اتحادیه بود. اما معلوم شد که به اهرم های بیش�ت

این تغی�ی نیاز داریم...

و لندن در آن زمان، وجود یک روزنامه رایگان ، به نام » اسکای پورت« بود. روزنامه نگاران  ییک از مزایای کار در فرودگاه هی�ث
، و به ویژه داستان های مربوط به خطرا�ت که زنان بارداررا تهدید  ان روزنامه از داستان های مربوط به کارکنان هواپیما�ی و دب�ی
گذاری این کار، کا�ف است بگویم که رسانه ها نسبت به کارفرمای ما نظر خویسش  میکرد، بسیار استقبال یم کردند. از جنبه تاث�ی

س کامل مسافران و کارکنان در رستارس فرودگاه  نداشتند. این داستان ها معموال در صفحه اول قرار گرفته و رایگان در دس�ت
ف به این داستانها توجه نشان دادند ، که منجر به امتیاز غ�ی منتظره دیگری شد - از آنجا که  بود! مطبوعات اصیل بریتانیا ن�ی
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یس  وی کار دس�ت نام اتحادیه ما با حرف »A« آغاز یم شود، زما�ف که روزنامه نگاران یم خواستند به چشم اندازی در مورد ن�ی
، باعث افزایش امکان  بیابند، معموال داستان های ما در باالی لیست در کتابچه های آدرس قرار یم گرفت. ذینفعان بیش�ت

دیده شدن و افزایش توانا�ی آموزش عموم درباره ماهیت موضوعات و نگرا�ف های ما بود.

ف زمان پس از سالها بررسکار بودن حزب محافظه کار، حزب دیگری به قدرت رسید. دولت منتخب جدید از حزب کارگر  درهم�ی
ف کار بود. به عنوان پشتیبان اصیل حزب کارگر،  ات در قوان�ی دستور کار مهیم برای اصالحات داشت که از جمله شامل تغی�ی
ات داشت. نماینده قانو�ف  اتحادیه های کارگری انگلستان TUC در حال حا�ف نفوذ قابل توجیه در شکل دادن به این تغی�ی
اتژیک همکاری یم کردیم.  ف تبدیل به بازیگری اصیل در این عرصه شده بود و در نتیجه ما در اتخاذ تمام تصمیمات اس�ت ما ن�ی
ف مجبور شد نمایندگان قانو�ف اش را تغی�ی دهد، زیرا تضاد منافع مانع از ادامه کار آنها شد. همه اینها در را به  کارفرمای ما ن�ی

روی فرصت های جدید باز کرد. ما به رسعت یک پرونده جدید برای ارسال به دیوان روابط شغیل آماده کردیم،  که ناگهان 
بار دیگر در معرض فاجعه قرار گرفتیم. 

رییس دادگاه دقیقا همان فردی بود که چند سال پیش ما را مجبور به خارج کردن پرونده ازروند دادریس کرده بود! و او به 
وضوح ما را به خاطر داشت ! و هنوز نظرش نسبت به پرونده بسیار خصمانه بود! از این موضوع گرفته و ناراحت بودم. در 

این مرحله بود که رابطه ای را که ما با نماینده قانو�ف مان در طول سال ها با دقت ساخته و پرورش داده بودیم، ثمر داد. 
نماینده حقو�ت ما با دقت، مودبانه و بطور حرفه ای به هر یک از استدالل ها و نظرات ارائه شده توسط  رییس دادگاه پاسخ 
داد. این کار بیش از یکساعت به طول انجامید. در نهایت، یک مصالحه ای  شکل گرفت و جلسه بعدی برای استماع کامل تر 

پرونده برنامه ریزی شد.

ی در �پ داشت. وق�ت نماینده قانو�ف جدید کارفرمای ما متوجه شد که در  ف نتایج پیش بی�ف نشده بیش�ت این مواجهه تنش آم�ی
د، خواستار صحبت مستقیم  صورت عدم حل و فصل رضایت بخش پرونده، ممکن است موکل اش در معرض خطر قرار گ�ی

با نماینده قانو�ف ما شد. در واقع این خطر وق�ت که رییس دادگاه از قبل نسبت به پرونده نظر داشت و �ب طرف نبود بیش�ت 
ایط وکالی هر دو طرف، درخواست گفتگوی �ب طرفانه کردند. گفتگو�ی که بتوان  این نگرا�ف را مورد  یم شد. در نتیجه این رسش
بحث قرارداده و حل و فصل کرد. تغی�ی موضع از جبهه کامال« خصمانه به تالش در �پ ایجاد توافق بسیار چشم گ�ی و بزرگ 
ک در مورد حقایق مورد توافق  کمک کرد و این اظهارنامه به دادگاه در  بود. برای مثال این امر به آماده کردن اظهارنامه مش�ت
ف این امر نشان داد که موضوع از تقابل آشکار به سوی  ف پرونده پیچیده ای کمک شایا�ف بود. همچ�ی ف راه منط�ت در چن�ی یاف�ت

حل مسئله پیش رفته است.

ف هست. حل و فصل نها�ی نیازمند �ف زمان و  ف ترویــــج و حمایت گری، این مرحله نشانگر نویع نقطه پایان ن�ی از لحاظ کمپ�ی
 نها�ی تشکیل شد که منجر به روند یک ساله مذاکرات 

گ
انرژی برای چند سال دیگر بود زیرا پس از دادریس اولیه، جلسه رسید�

برای تهیه و تدوین توافقنامه سیاست گذاری زایمان شد.

بحث :

ف ترویــــج و حمایت گری مورد استفاده قرار گرفت؟•  اتژی کمپ�ی در این مطالعه موردی کدام اس�ت

کدام تاکتیک ها دراین مطالعه موردی قابل مشاهده هستند؟• 

چگونه یک نوع از رسمایه بعنوان اهرم برای نوع دیگر آن عمل یم کند؟• 

آیا هیچ گونه رایز�ف در حال انجام بود؟• 

در این مطالعه موردی پشتیبانان چه کسا�ف بودند؟• 

برریس:

ی برخوردار است؟•  اتژی ترویــــج و حمایت گری از اهمیت بیش�ت در محیط شما کدام یک از اجزای اس�ت

استفاده از کدام تاکتیک ها برای شما آسان�ت است؟ کدام یک مشکل تر است؟• 
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تبدیل نظریه به عمل

ل و مالکیت  آنها  تاکتیک های ترویــــج و حمایت گری باید اقدامات اجتمایع باشند که به صورت محیل سازماندیه شده و کن�ت
بویم باشد تا هم با سیستم های موجود در محیط درگ�ی شود و هم آنها را از درون دگرگون کند.

تاکتیک ها با توجه به زمینه و محیط خاص خود، فرصت ها ، چالش ها و خطرات را منعکس یم کنند. انتخاب  نوع تاکتیک 
ند. هیچ پاسخ  ایط است و در آن مالحظات رقیب و ناقض مورد برریس و داوری قرار یم گ�ی ف کردن رسش متضمن سبک سنگ�ی
ان ریسک ، تاکتیک ها تغی�ی کنند یا اگر این  ف درست واحدی وجود ندارد و ممکن است الزم باشد با تغی�ی زمینه یا تغی�ی م�ی

تاکتیک ها طبق انتظار ما عمل نکنند باید آنها را تغی�ی بدهیم. 

گذاران یا  ندگان ، تأث�ی د که تصمیم گ�ی موارد زیر نمونه ها�ی از تاکتیک ها است که باید در زمینه ها�ی مورد برریس قرار گ�ی
صاحبان قدرت از تعامل با جامعه مد�ف استقبال نیم کنند ، یا نگرا�ف های جدی در مورد امنیت شخیص و سازما�ف وجود 

دارد.

ن ترویــــج و حمایت گری تاکتیک های جایگزین در کمپ�ی

1: نقطه ورود جایگزین برای اثرگذاری
ف ترویــــج و حمایت گری ممکن است سازمانها یا افرادی باشند که دلسوز ، عالقمند به گوش  »نقاط ورود« جایگزین برای کمپ�ی
ندگان و عامه مردم  دادن و ح�ت آماده  برای اقدام باشند. هدف، ایجاد روابط با افرادی است که از نفوذ و تعامل با تصمیم گ�ی

برخوردارند.

نقاط ورودی ممکن است:

ندگان در سایر سطوح ، یا•  صاحبان قدرت و تصمیم گ�ی

رسیم و شخصیت های دارای اقتدار باشند.•  اداری یا غ�ی ان غ�ی ره�ب

ف ترویــــج و  هنگایم که اقدامات کنشگری در سطوح میل یا در سطوح سیاستگذاری باال دشوار یا بسیار خطرناک باشد کمپ�ی
یس و اثرگذاری بر آنها آسان تر است ممکن باشد. حمایت گری  ممکن است در سایر سطوح که دس�ت

مشارکت و روابیط که به این ترتیب ایجاد یم شود یم تواند به موارد ذیل کمک  کند:

ی ،•  دریافت پشتیبا�ف از سایر سطوح فرایند تصمیم گ�ی

ف عنا� سازنده از طریق مشارکت مردیم در سطوح محیل ،•  ایجاد اعتبار ب�ی

ی در سطح میل تأث�ی بگذارد ،•  ایجاد نتایج مثبت که بعدًا یم تواند در تصمیم گ�ی

 •. گشایش فرصتها برای کار سازمانهای جامعه مد�ف

2:مسائیل با حساسیت کم�ت
ی برخوردار هستند مانند مسائیل مرتبط با سایر نیازهای اجتمایع یا  تمرکز روی موضوعات »نرم« که از حساسیت کم�ت

ف ترویــــج و حمایت گری بروی مسائل »سخت« در آینده باشد ،  اقتصادی یم تواند رویسش موثر برای گشودن درهای کمپ�ی
ف یک تاکتیک مهم برای ارتباط با  . این کارهمچن�ی مسائیل از قبیل حقوق ب�ش ، مشارکت شهروندان ، شفافیت و پاسخگو�ی

ان جامعه نویع رسمایه سیایس  ندگان و ره�ب جوامع محیل و ایجاد اعتبار است. ایجاد اعتبار و روابط با مقامات ، تصمیم گ�ی
است که یم تواند در آینده برای رسیدن به سایر اهداف ترویــــج و حمایت گری بسیار حیا�ت باشد. تاکتیک ها�ی که باید در نظر 

گرفت عبارتند از:

مشارکت در مسائل به شیوه ها�ی که حایک از به چالش کشیدن مستقیم قدرت نیستند ،• 

ندگان که بعدًا بتوان از آنها برای بحث درباره موضوعات حساس تری استفاده کرد یا•  ایجاد روابط با تصمیم گ�ی

 روزمره آنها را تحت تأث�ی قرار یم دهد.• 
گ

ف جوامع محیل در مورد موضوعا�ت که زند� ایجاد اعتبار و پشتیبا�ف در ب�ی



DAVTALAB.ORG

38

ن الملیل / منطقه ای برای تحت فشار قرار دادن نهادهای میل 3: مکانیسم ب�ی
ف دستیا�ب به حقوق اسایس کار از طریق آزادی اجتماعات و چانه ز�ف  این تاکتیک در جلسه آموزیسش قبیل با عنوان »کمپ�ی

جمیع« به طور مفصل مورد بحث قرار گرفت.

وی نیم کنند و حقوق و آزادی ها را نقض یم کنند ، ح�ت اگر توافق نامه های  وق�ت کسب وکارها یا دولت ها از تعهدات خود پ�ی
ف الملیل یا منطقه ای  ف استاندارد ها�ی امضا شده باشد ، استفاده از فرایندهای ب�ی ف الملیل برای ترویــــج و حمایت گری از چن�ی ب�ی

برای تحت فشار قرار دادن تشکیالت متخلف یا دولت یم تواند  تاکتیک مناس�ب باشد.

ف الملیل یا منطقه ای یم تواند تأث�ی زیادی داشته باشد. نمونه ها�ی از  موقعیت ها�ی وجود دارد که مراجعه به یک سازمان ب�ی
ف الملیل عبارتند از: این ارگانهای ب�ی

سازمان ملل:• 

 •، )UNHRC( شورای حقوق ب�ش سازمان ملل

مجامع معاهدات سازمان ملل ،• 

 رویه های ویژه سازمان ملل ،• 

 •، )OHCHR( دف�ت کمیساریای عایل حقوق ب�ش 

روند برریس دوره ای جها�ف سازمان ملل ،• 

سازمانهای منطقه ای:• 

 دادگاه حقوق ب�ش اروپا ،• 

 •، OECD نقطه تماس سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 

تعامل محیل:• 

 دیپلمات ها و سفارتخانه های خاریحب• 

م ها باید  ف تاکتیک ها ممکن است شامل ترویــــج و حمایت گری از یک قطعنامه یا بیانیه با توصیه های خاص باشد. این مکان�ی
ف ترویــــج و حمایت گری هماهنگ شوند.  ف الملیل با هدف محیل کمپ�ی اتژی وسیع تر برای پیوند دادن اقدامات ب�ی در یک اس�ت

ف الملیل حقوق ب�ش بدست آورد. راهنما�ی های بیش�ت را یم توان از رسویس ب�ی

4: متحدین غ�ی محتمل
ف ترویــــج و حمایت گری در هر نقطه از جهان است. پشتیبا�ف گروه ها�ی که  ین روش برای کمپ�ی ایجاد یک ائتالف متنوع به�ت

ف ترویــــج و حمایت گری بسیار مهم باشد. برخورداری از ترویــــج  معمواًل اهل مشارکت اجتمایع نیستند یم تواند برای هر کمپ�ی
ف ترویــــج و حمایت گری و  و حمایت گری یک گروه یا بخش که روابط نزدییک با دولت دارد ممکن است به کارآ�ی بیش�ت کمپ�ی
ف محسوب شود زیرا منافع یا  محافظت از آن کمک کند. یک متحد یم تواند هر فرد یا سازما�ف باشد که احتمااًل حایم کمپ�ی

ف و آنها شناسا�ی شده است ، مانند یک انجمن تجاری ، یک نهاد مذه�ب ، یک حزب سیایس ، یک  ف کمپ�ی ک ب�ی نگرا�ف مش�ت
. گ
کنفدراسیون قبیله ای ، یک لیگ ورزیسش برجسته ، ویا یک سازمان فرهنیک

 � این تاکتیک شامل استفاده از شناسا�ی ذینفعان برای پیدا کردن گروه ها یا افرادی است که ممکن است دارای منافع مش�ت
ید: ف از اهمیت زیادی برای آنها برخوردار نباشد.موارد ذیل را در نظر بگ�ی باشند ح�ت اگر هدف نها�ی کمپ�ی

یس به صاحبان قدرت ، تصمیم •  « که ممکن است دس�ت
گ

ایجاد اتحاد با بازیگران خارج از »منطقه عملکرد همیشیک
گذاران را فراهم کند ، ندگان و تأث�ی گ�ی

ف ترویــــج و حمایت گری ، یا•  ده مردم از تالشهای کمپ�ی استفاده از این روابط برای پوشش سیایس و استقبال گس�ت

 •. فعالیت در برابر رویکرد »تفرقه بینداز و حکومت کن » توسط بازیگران دول�ت / غ�ی دول�ت
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۵: مقابله با دشم�ن ها و انتقام جو�ی ها
وق�ت که افراد و سازمان های کنشگر وضع موجود را به چالش یم کشند ، خواستار پاسخگو�ی یم شوند یا مانع منافع 

با هدف آسیب رساندن به اعتبار  ف  به شکل مبارزات هدفمند خصومت آم�ی
ً
اقتصادی قدرتمند یم شوند ، انتقام جو�ی ها غالبا

آنها و کاهش ترویــــج و حمایت گری عمویم آغاز یم شود. اطالعات تحریف شده، شایعات و دروغ ها یم توانند بسیار مرصف 
باشند و منجر به تهدیدهای جسیم برای افراد و خانواده های آنها شده و ح�ت سازمان ها را به تعطییل بکشاند.

به این موارد توجه داشته باشید:

کت ها یا •  دشمنان یم توانند: مقامات دول�ت ، سیاستمداران ، باندهای جنایتکار ، قاچاقچیان مواد مخدر ، منافع رسش
صنایع و بسیاری دیگر باشند.

فت ، ضد خانواده ، •  ف و کنشگران نسبت داده یم شود یم تواند شامل موارد زیر باشد: ضد پی�ش دروغ ها�ی که به کمپ�ی
غرب گرا، دست نشانده یا عامل خاریحب ، تروریست یا همه موارد فوق.

ف حمال�ت هستند.•  : جنسی�ت و جن�  است – و به ویژه زنان کنشگر هدف چن�ی
ً
حمالت غالبا

تاکتیک ها باید:

ف برنامه داشته باشید ،•  برای مقابله بر سخنان هراس افکن و تنفر آم�ی

ان وکنشگران برای بازیا�ب اعتماد و اعتبار ،•  تمرکز بر معکوس کردن برداشتهای من�ف با نشان دادن چهره انسا�ف ره�ب

اصالح تصویر سازمان در جامعه ،• 

وع جامعه است.•  ف ترویــــج و حمایت گری ییک از منافع قانو�ف و م�ش این ایده را ترویــــج کنید که کمپ�ی

6: کار با دیاسپورا 
 یم کنند- صاحب قدرت هستند و این قدرت یم تواند یک مؤلفه 

گ
جوامع دیاسپورا – هموطنا�ف که در خارج از کشور زند�

اتژی کاهش ریسک است ، زیرا  ف بخ�ش از اس�ت ف ترویــــج و حمایت گری باشد. مشارکت اعضای دیاسپورا ن�ی موثر در یک کمپ�ی
س و قابل انجام نباشد ، از  آنها فرصت ها�ی برای ترویــــج و حمایت گری دارند که ممکن است برای افراد داخل کشور در دس�ت

جمله:

وهای هدف - مانند دیپلمات ها یا گزارشگران ویژه سازمان ملل،•  دستیا�ب به ن�ی

توانا�ی انتشار پیام،• 

ایجاد ارتباط با سایر متحدان،• 

یس به منابع مایل، و•  دس�ت

بان •  ف امکان نشست و دیدار با سیاست گذاران در کشور م�ی

7: استفاده نوآورانه از فن آوری های دیجیتال
ف های ترویــــج و حمایت گری ، کنشگران و سازمان های آنها کمک  استفاده نوآورانه از فن آوری های دیجیتال یم تواند به کمپ�ی
ان ریسک را کاهش دهند. به ویژه هنگایم که آزادی بیان ، آزادی گردهما�ی و اجتماعات محدود شده باشد یم توانند  ف کند تا م�ی
با ابزارهای دیجیتال بر سانسور و رسکوب غلبه کنند و امکان دیده شدن و مطرح شدنشان را مدیریت کنند. تاکتیک ها شامل 

ایجاد موارد ذیل یم باشد:

های •  اک گذاری اطالعات مانند دادخواست های آنالین ، میکروبالگ ها یا پلتفرم ها یا همان بس�ت ابزارهای آنالین به اش�ت
روزنامه نگاری شهروندی.
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 نماید  ، داده • 
گ

یس پیدا کند ، ایجاد همبستیک سازماندیه آنالین که یم تواند شبکه ایجاد کند ، به مخاطبان جدید دس�ت
های  جمعی�ت را بدست آورد ، کمک مایل جمع آوری نموده و امکان دیده شدن و مطرح شدن فعالیت ها را افزایش دهد.

سازمانهای مجازی  که یم توانند فضای ام�ف را برای جلسات و سازماندیه فعالیتها فراهم کنند.• 

ف یم توانند سازمان ها و کنشگران را در معرض خطر قرار  هشدار: به خاطر داشته باشید ، فناوری های دیجیتال همچن�ی
دهند. ارزیا�ب نیازهای امنی�ت دیجیتال باید بخ�ش از برنامه ریزی ارزیا�ب ریسک سازما�ف باشد.

ن ترویــــج و حمایت گری مبت�ن بر شواهد 8: کمپ�ی
گذاری بر بحث  ف ترویــــج و حمایت گری مبت�ف بر شواهد به اقداما�ت اطالق یم شود که از داده ها و حقایق کیّم برای تأث�ی کمپ�ی

ف شواهدی یم تواند ادله را باورپذیرتر کرده و ارقام مشخیص را برای  ف استفاده یم کنند. چن�ی عمویم در مورد موضوع کمپ�ی
ادعای نقض حقوق ، حاشیه نشی�ف ، نابرابری یا تبعیض ارائه دهد. 

ف ترویــــج و حمایت گری مبت�ف بر شواهد برای پاسخ به اطالعات غلط و اخبار جعیل دولت ها و بازیگران غ�ی  ف از کمپ�ی همچن�ی
دول�ت استفاده یم شود. توجه داشته باشید تولید شواهد و مدارک با مشارکت دانشگاه ها و سازمان های تحقیقا�ت انجام یم 

شود.

اتژیک 9: دادخوایه اس�ت
اتژیک به این صورت تعریف یم شود: دادخوایه اس�ت

ات  اتژی برای ایجاد تغی�ی . این اس�ت اتژی ارتقاء حقوق ب�ش ی پرونده های حقو�ت به عنوان بخ�ش از اس�ت »... شناسا�ی و پیگ�ی
ده تر ، روی یک پرونده خاص متمرکز است. این پرونده ها با افشای عل�ف �ب عدال�ت ها ، افزایش آگایه و ایجاد  اجتمایع گس�ت
ي پايدار بر  اتژيك یمی تواند تأث�ی ف ، سیاست ها و رویه ها ، سوابق قانو�ف مهیم را ایجاد یم کنند. دادخوایه اس�ت تغی�ی در قوان�ی

ف الملیلی داشته باشد.« تعداد زيادي از افراد در سطح میلی ، منطقه اي و ب�ی

ده تر مورد  ف ترویــــج و حمایت گری  گس�ت اتژیک وق�ت به عنوان بخ�ش از یک کمپ�ی به عنوان یک تاکتیک ، دادخوایه اس�ت
د ، موثرتر است و معمواًل در ائتالف با سازمان های دیگر انجام یم شود. ح�ت در صورت عدم موفقیت در  استفاده قرار یم گ�ی

مستقیم در بر خواهد داشت از جمله: دادخوایه، منافع مستقیم و غ�ی

افزایش آگایه و ایجاد چارچوب ذه�ف برای درک عمویم موضوع ،• 

ارتقاء توانمندی فردی یا جامعه ،• 

 تاث�ی بر موسسات یا سازمان های دول�ت برای ایجاد تغی�ی در رفتار و سیاست، یا• 

ی از تخلفات آینده.•  ایجاد سابقه برای جلوگ�ی

 خالق
گ

10.مقاومت فرهن�
این تاکتیک ترویــــج و حمایت گری ،  از فرهنگ و ه�ف برای اعمال فشار به منظور تغی�ی با جلب توجه عمویم استفاده یم کند و 
ف با ه�ف ، نمایش ، مد ، موسی�ت ، فرهنگ  به غ�ی کنشگران کمک یم کند تا با موضوع ارتباط برقرار کنند. با تلفیق موضوع کمپ�ی
های نامر�ئ را برای عموم قابل رویت نماید و نظرافراد  ف  این قدرت را دارد که چ�ی

گ
عامه و بسیاری موارد دیگر ، مقاومت فرهنیک

را درباره کارهای ممکن و قابل انجام تغی�ی دهد. این تاکتیک  بالقوه یم تواند با تعداد زیادی از افراد ارتباط برقرار کند و بنابراین 
ف یم گردد.  هم باعث افزایش تصویر مثبت و هم باعث دیده و مطرح شدن کمپ�ی

ف شامل : بریحف منابع برای الهام گرف�ت

س است:•  اض، در لینک زیر در دس�ت های تجسیم به عنوان اع�ت  : قدرت موسی�ت و ه�ف
گ

 مقاومت فرهنیک
https://www.newtactics.org/conversation/cultural-resistance-powemusic-and-visual-art-

protest
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 •./https://actipedia.org : س است آکتیپیدیا ، در این لینک در دس�ت

ف به طرق ذیل ترویــــج و   خالق از طریق اشکایل که فهم آنها آسان بوده و قابل تکرار است از پیام کمپ�ی
گ

مقاومت فرهنیک
حمایت گری یم کند:

گذاری بر اهداف خاص،•  یک روش کم خطرتر برای ایجاد پشتیبا�ف مردیم و تأث�ی

 و مدیریت • 
گ

یک روش ایمن برای ایجاد ظرفیت سازما�ف )کار با ه�ف باعث ایجاد مهارت سازما�ف در برنامه ریزی ، هماهنیک
منابع یم شود(، و

تسهیل مهارت خود سازماندیه در میان شبکه ها یا گروه های کنشگر.• 

مطالعه موردی – نگاه به عقب...

ییک از مسائیل که در تهیه این کتابچه جلسه آموزیسش من از آن آگاه بودم ، خطر تبدیل شدن به »نماینده ارشد« است که در 
جلسه  آموزیسش 2 با آن روبرو شدیم. یع�ف فضیلت کسب موقعیت اقتدار نس�ب که در نتیجه نگرا�ف ها و خواسته های افراد 
متوجه فردی یم شود که قدرت انجام کار زیادی را ندارد- معمواًل به این دلیل که شخصا« در معرض آن نگرانیها و خواسته 
ها نیست. این آگایه و هشیاری، که قباًل در مکالمه مجازی با »من جوان تر« ابراز شده بود و نیاز به ترویــــج و حمایت گری 

ی  که در جلسه 1 برریس کردیم ، جلب  از موضوعات به�ت ، مرا وا   یم دارد تا توجه را به اهمیت  یک نظریه در حال شکل گ�ی
نمایم:

نظریه ترویــــج و حمایت گری:

مطالعه موردی ترویــــج و حمایت گری برای حقوق زایمان زنان مهماندارهواپیما�ی مستقر در انگلستان که تحت قرارداد 
ف چندین ذینفع داشت   ب�ی

گ
استخدام مطابق قانون ایاالت متحده کار یم کنند »موضوع محور« است. این امر نیاز به هماهنیک

اتژی های دیگری را برای حل این مسئله  ، جا�ی که فشار برای تغی�ی مثبت با آشکار شدن هر الیه دیگر از مشکالت،  اس�ت
ات سیستیم در اتحادیه ،  ف سازماندیه میشد و تغی�ی طلبیده و کل فرایند زمان بر بود. این اقدام محیل بوده و بصورت محیل ن�ی

وری یم کرد. کارفرما و چارچوب نهادی قانون حاکم را �ف

ف ترویــــج و حمایت گری مفید است: ف برای برریس تاکتیک های جایگزین در کمپ�ی این مطالعه موردی همچن�ی

 ارشد« بود. همانطور که به خاطر دارید موقعیت اتحادیه اصیل فراخوا�ف برای تعطییل 
گ

یک گزینه برای نفطه ورود » نمایند�
شعبه مهمانداری هواپیما�ی خارج از ایاالت متحده بود که تنش های زیادی را سبب شده بود. گرچه این کار شاید کمیک به 

برطرف شدن خصومت و �ب اعتمادی نکرده است، اما پیدا کردن شخصی�ت در نقش شخص ثالِث �ب طرف که آماده شنیدن 
اییط غ�ی این یم توانست این فرصت از دست برود. بود ، فرص�ت برای مشارکت فراهم کرد که در رسش

ی داشتند  ف ی داشت. اعضای ما نسبت به اتحادیه نظر خصومت آم�ی حقوق زایمان انگلستان مسئله ای بود که حساسیت کم�ت
زیرا اتحادیه موقعی�ت ایجاد کرده بود که یم توانست منجر به بسته شدن شعبه هواپیما�ی آنها و از دست دادن شغل شان 

شود. با گذشت حدود یس سال  این مورد هنوز فراموش نشده و یادآوراضطراب مداوم است. ره�ب اتحادیه محیل ما با تمرکز 
بر حقوق زایمان توانست  منطق وجودی سازمان را نشان دهد و این کار تفاوت واقیع و قابل توجیه برای بسیاری از زنان و 

خانواده های آنها ایجاد کرد.

ف الملیل کارگران حمل و نقل  ف الملیل و منطقه ای که دراین مطالعه موردی یم بینید مربوط به فدراسیون ب�ی مکانیسم های ب�ی
عمویم(  ) ITF هستند - سازوکاری که تماس با اتحادیه ها را در انگلستان، و اتحادیه های کارگری این کشور تسهیل کرد.

ف ترویــــج و حمایت گری مورد نیاز برای تغی�ی قانون شد. اتحادیه های کارگری انگلستان موجب تسهیل کمپ�ی

در رابطه با متحدان نامحتمل، در واقع نامحتل ترین آنها باید نماینده قانو�ف )وکیل( کارفرما باشد ، که لطمه ای را که ریشه 
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 هیچ 
ً
دار شدن این وضعیت و حل نشدن این موضوع به کارفرما تحمیل یم شد را تشخیص داد. وکیل قبیل کارفرما مطمئنا

گونه تردیدی به خرج نیم داد که از نظر من�ف رئیس دیوان روابط شغیل نسبت به دعوی ما برای ایجاد مانع در اقدامات 
ین بهره برداری را بکند. علیه موکلش بیش�ت قانو�ف بیش�ت

آگایه من از اهمیت وجود یک سیستم پشتیبا�ف در مقابله با مشکالت و انتقام جو�ی ها فقط زما�ف آشکار شد که دیگر آنجا 
ف دلیل ، مطالعه موردی موارد موجود را  نبودم زیرا من به کشوری دیگررفته بودم و نقش دیگری بر عهده داشتم. به هم�ی

ف ترویــــج و حمایت گری را همانطور که در واقعیت اتفاق افتاده بازگو نموده و آنرا نظاره یم کند.  برجسته کرده و کمپ�ی

در این مطالعه موردی ما فقط به این معنا که شعبه کوچیک مستقر در انگلستان منشعب از یک اتحادیه بزرگ�ت مستقر در 
یس پیدا کردیم. منابع اتحادیه مستقر در ایاالت متحده بود که در نهایت اامکان داد  ایاالت متحده هستیم ، به دیاسپورا دس�ت

ف ترویــــج و حمایت گری به ثمر بنشیند. این کمپ�ی

ف به  در آن زمان ، پلتفرم های دیجیتال و رسانه های اجتمایع نسبت به امروز بسیار کم�ت توسعه یافته بودند ، بنابراین پرداخ�ت
این نکته جا�ی ندارد.

بحث در مورد اینکه کار به عنوان مهماندار هواپیما خطری ندارد ، دشوار است )اگرچه نماینده کارفرما تالش کرد این کار را 
بکند( برای اینکه  دلیل اصیل حضور مهمانداران در هواپیما کاهش خطر است! و هنگایم که شواهد مغایرت با قانون دارند 

طرح این بحث دشوارتر است...

اتژیک از دادخوایه است. مراجعات متعدد به دیوان های روابط شغیل، نمونه ای از استفاده اس�ت

 انجام نیم دادیم ، تعامل با مطبوعات منجر 
ً
ف اقداما�ت را مستقیما  خالق ، در حایل که ما چن�ی

گ
در ارتباط با مقاومت فرهنیک

گذار بود. عموم از موضوع اطالع پیدا کردند و کارفرما مجبور به  به تصویرگری بسیار خالقانه رسانه ها از اوضاع شد - که تأث�ی
ی شد که غ�ی قابل دفاع بود. ف دفاع از چ�ی

بحث : 

درک نظری از ترویــــج و حمایت گری چقدر الزم و مفید است؟• 

مرور:

چه اشکایل از تاکتیک های ترویــــج و حمایت گری به نظر شما مهم اند؟• 

با چه چالش های خایص روبرو هستید؟• 
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پس زمینه

ف را به شکل نویع  ف کتابچه راهنمای جلسه آموزیسش که قصد دارد ترویــــج و حمایت گری و برپا�ی کمپ�ی ییک از معایب نوش�ت
ی برای توانمندسازی افراد محروم ارایه دهد، درک این نکته است که هیچکس توانا�ی توصیف  روند فن ساالرانه قابل یادگ�ی

ف  ف کاری شلوغ و پردردرس است و بیش�ت کنشگران در واقع کار را ح�ی مشکالت پیچیده در قالب کلمات را ندارد. اداره کردن کمپ�ی
ند. این جلسه آموزیسش چهار ابزار را برریس یم کند که هدف آن کمک به کنشگران برای تعامل با جهان بی�ف  انجام آن یاد یم گ�ی

ایط خودشان است. فن ساالرانه  با توجه به رسش

زیرک ) SMART  (و پر مطالعه ) SWOT (باشید!

، هوشمند بودن به معنای زیرک بودن است ، و swot به معنای پرمطالعه بودن است. این کلمات  در انگلی� بریتانیا�ی
 مورد عالقه همه دوره های آموزیسش مدیریت و سازما�ف هستند و برای پشتیبا�ف از روند چرخه برنامه ریزی 

ً
اختصاری تقریبا

ترویــــج و حمایت گری در اینجا گنجانده شده اند. این ابزارها به�ت است به عنوان بخ�ش از یک فرایند مشارک�ت استفاده شوند.

زیرک :

این ابزار به عنوان یک عدیس عمل یم کند که از درون آن به برریس اهداف یم پردازیم:

:)SWOT(  قوت ها، ضعف ها ، فرصت ها و تهدیدها

این ابزار به عنوان یک عدیس عمل یم کند که از درون آن به برریس محیط و ارزیا�ب خطرات یم پردازیم:

شناسا�ی دانش:

ف ترویــــج و حمایت گری این است که بفهمد چگونه یم توان از  دانش نویع قدرت است و ییک از ویژگیهای اسایس هر کمپ�ی
نابرابری های موجود در این حوزه را بهره برداری کرده و یا از آن برای کسب دانش بهره برد.

اطالعات ، که با حقایق مادی یا داده ها نشان داده یم شوند، از طریق فرایندهای جذب ، جمع آوری ، درک و فهم به دانش 
تبدیل یم شوند. تحقیق فرایند ایجاد دانش جدید یا استفاده از دانش موجود به روش های جدید و خالقانه برای تولید 

ف دلیل بیش�ت افراد و سازمان ها  مفاهیم ، روش ها و درک جدید است. کسب دانش یک فرآیند متمرکز بر رسمایه است به هم�ی
آن را نویع موهبت یا قدرت شخیص یم دانند.

 عملکرد اقتصاد دانش به زمینه سازی کمک یم کند تا دریابیم چگونه 
گ

در رابطه با ترسیم قدرت ، ایجاد بینش در مورد چگونیک
ف دشمنان تعامل داشته باشیم. با ذینفعان ، اهداف و همچن�ی



45

شکل شماره 11 : مفهوم سازی دانش

ف فرآیندهای اجتمایع ایجاد کننده اطالعات ، دانش و قدرت را نشان یم دهد.•  فرهنگ دانش: ارتباط ب�ی

ف ظرفیت تحقیق و تقاضا برای آن را برریس یم کند. تحقیقات مستلزم این است که افراد و •   ب�ی
گ

کیفیت دانش: دوگانیک
یس ، انجام ، ارزیا�ب و استفاده از تحقیقات را داشته باشند ، که به نوبه خود نیاز به بینش  ه دس�ت ف سازمانها توانا�ی و انگ�ی

در مورد رفتارها و جهان بی�ف ها ، یا درک آنها دارد.

ف هس�ت شنایس )مطالعه یک سیستم ، ماهیت وجود و هس�ت آن( و معرفت شنایس )مطالعه •  بوم شنایس دانش: ب�ی
ی( تفاوت قائل یم شود ، جا�ی که: سیستیم مبدا ، ماهیت ، روش ها و حدود دانش ب�ش

دموکرایس دانش: به ابعاد مختلف دانش توجه یم کند ، اینکه چگونه دانش را یم توان در اشکال مختلف ایجاد و نشان • 
اک گذاشته شده را به عنوان قدر�ت برای کنشگری اجتمایع  یس به دانش به اش�ت یس آزادانه  به دانش و دس�ت داد ، و دس�ت

و عدالت بریم شمارد.

دانش نویع فناوری اجتمایع است. تولید و استفاده از آن مطابق با هنجارها و استانداردهای ساخته شده اجتمایع است. 
آشکار کردن جهان بی�ف های پشت آن تفکر و زیر سوال بردن قضاوت های مرزی ، بخ�ش از تفکر انتقادی درباره سیستم ها 

را تشکیل یم دهد.

:)Cynefin( ف چهارچوب ساینف�ی

ی ایجاد کرد  و آن را »چهارچوب  دیوید اسنودن ، متفکر سیستم ها و اهل ولز ، یک چارچوب مفهویم برای تصمیم گ�ی
 Harvard Business یه معت�ب «  نامید که در زبان ولزی  به معنای »مکان وجود« است. یک مقاله عایل در  ن�ش ف ساینف�ی
ی ارائه یم دهد.   استفاده از این چهارچوب به عنوان ابزاری برای تصمیم گ�ی

گ
Review اطالعات مفیدی در مورد چگونیک

ف یک ویدیو در این رابطه در یوتیوب  بارگذاری کرده است. اسنودن همچن�ی

ف شکل شماره 12 : چهارچوب ساینف�ی
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محیط های ساده: به طور کیل این محیط ها با پایداری و روابط علت و معلویل واضح مشخص یم شوند که به راح�ت • 
ین تمرین )که نویع تمرین گذشته است(  قابل تشخیص هستند. پاسخ درست بدییه و بدون چون و چرا است. به�ت

مناسب ترین حالت است.

ف علت •  محیط های پیچیده: این محیط ها ممکن است چندین پاسخ صحیح داشته باشند ، و اگرچه رابطه مشخیص ب�ی
و معلول وجود دارد ، اما این برای همه واضح و مشخص نیست. در اغلب موارد دانش تخصیص مورد نیاز است ، اگرچه  

ی به راه حل آنها داده شود ، و باعث شود گزینه ها�ی که به همان اندازه معت�ب )و  این خطر وجود دارد که بهای بیش�ت
( هستند به دلیل تعصب آگاهانه یا ناخودآگاه نادیده گرفته شوند. احتمااًل به�ت

ف محیط ها�ی حداقل یک پاسخ درست وجود دارد  اما پاسخ  واضح و روشن نیست. همه •  محیط های مرکب: در چن�ی
ف فقط با نگاه به گذشته مشخص یم شود. در این حوزه ، انجام آزمایشات »ایمن در برابر شکست« تا پیدایش راه حل  چ�ی

ی است. ین نکته این است که درک کنیم شکست بخ�ش از یادگ�ی ایط ، مهم�ت مهم است. در این رسش

ف علت و معلول وجود ندارد زیرا وضعیت به رسعت •  محیط های آشفته: در این محیط ها هیچ رابطه قابل تشخییص ب�ی
ان باید برای برقراری نظم عمل کنند و سپس مفهوم  در حال تغی�ی است. تالش برای تشخیص الگوها �ب مع�ف است. ره�ب

ان باید منتظر انتقاد )به طور معمول از افرادی که برداشت اشتبایه  مدیریت را در ثبات موجود جستجو کنند. ره�ب
ان باید اطمینان حاصل کنند که جلوی رسیدن اطالعات دقیق به آنها گرفته  ایط پر هرج و مرج دارند( باشند و ره�ب ازرسش
د  ی هدایت پذیر، مدیریت محیط های آشفته یم تواند به پیش�ب نشده است. با تسهیل پذیرش رویکردهای بدیع و ره�ب

نوآوری کمک کند.

ان به غلط محیط موجود را محییط ساده طبقه بندی یم کنند در حایل که •  لبه پرتگاه: لبه پرتگاه هنگایم است که ره�ب
ف نیست.این مشکل یم تواند به دلیل رضایت وایه از خود و جا افتادن تفکر متعصبانه بوجود آید. موقعیت ها یم  چن�ی

ایط نمایانگر محیط لبه پرتگاه است.  به رسعت حاکم شود – بدین ترتیب این رسش
گ

ف رفته وآشفتیک تواند به رسعت از ب�ی

تحلیل اقتصاد سیا� کاربردی:

د - و باید به طور ایده  تجزیه و تحلیل اقتصاد سیایس کاربردی در واقع چهارچو�ب است که ذینفعان متعددی را دربریم گ�ی
ف شامل شود. بدییه است که  ندگان را ن�ی آل در تحلیل کیل موضوع و شناسا�ی راه حل ها، صاحبان قدرت و تصمیم گ�ی

ف ترویــــج و حمایت گری باید رسمایه سیایس قابل توجیه را به دست آورد تا بتواند از پشتیبانان برای ترویــــج و  هر نوع کمپ�ی
حمایت گری استفاده کند یا تعامل مستقیم با مقامات دول�ت داشته باشد.

فته به ظرفیت سازما�ف قابل توجیه نیاز دارد گنجاندن آن در این کتابچه  اگرچه این ابزار پی�ش

جلسه آموزیسش به منظور برجسته کردن ییک از روش های تحول سیستم از درون است.
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xxiv شکل شماره 13: چهارچوب اقتصاد سیایس کاربردی
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مطالعه موردی- قرار مالقات رسیــــع/ ترویــــج و حمایت گری رسیــــع...

ف آن محروم هستیم چه اتفا�ت یم افتد؟ این مطالعه موردی  ی تجمیل است ویل وق�ت از داش�ت ف برخورداری از زمان کا�ف چ�ی
، سناریوی دیگری را از پیشینه من مورد برریس قرار یم دهد –مهمانداران هواپیما�ی مستقر در فرانسه ، که برای همان 

کارفرمای خط هواپیما�ی در یک رابطه شغیل تحت قانون ایاالت متحده کار یم کنند. در واقع همان ساز وکار اتحادیه برقرار 
 اعالم کرده بود که شعبه 

گ
بود - یک سازمان بزرگ در ایاالت متحده ، با یک شعبه محیل کوچک در فرانسه . کارفرما به تاز�

هواپیما�ی مستقر درفرانسه بسته خواهد شد وهمه باید به کشور دیگری منتقل شوند و امتناع از این کار به معنای استعفای 
ف در موقعیت کارفرما به این مع�ف است  داوطلبانه تل�ت یم شود. تمام کارکنان در فرانسه مالیات پرداخت یم کنند و قرار گرف�ت
که اگرهرک� از انتقال به کشوری دیگر رسباز زند به طور اتوماتیک نیم تواند از مزایای بیکاری استفاده کند. فرانسه دارای 

ف یم شود. از دست دادن این  یک سیستم سخاوتمندانه مزایای اجتمایع است که عمدتا« از طریق کارفرمایان و کارمندان تأم�ی
مزیت برای بیش�ت مردم فرانسه غ�ی قابل تصور است. اتحادیه اصیل در ایاالت متحده از قدرت کا�ف برای تحمیل سیاس�ت 

متفاوت به کارفرما برخوردار نیست. چه باید کرد؟

ف در  ایط فوق العاده آشنا بود. ما از قبل به خاطر تجربه پیش�ی قواعد رسانگش�ت اینجا مفید واقع یم شوند: محیط و رسش
انگلستان برنامه کیل یا نقشه راه را در دست داشتیم.در حالیکه زمان ما محدود بود، مزیت بزرگ این بود که کمبود وقت سبب 

تمرکز بیش�ت یم شود. با توجه به اصول کلیدی پنجگانه: موضوع محیل است ) جامعه مهمانداران مستقر در فرانسه را تحت 
ف شود که آیا موضوع  تاث�ی قرار یم دهد( و شواهد روش�ف وجود دارد ) موقعیت کارفرما روشن است(. اکنون الزم است تعی�ی
وزی شود ایجاد کرد؟  که منجر به پ�ی

گ
ند، و چگونه یم توان  تاث�ی تجمییع بزر� فراگ�ی است، آیا ائتالف ها یم تواند شکل بگ�ی

ف هدف این بود که �فا« دریابیم کجا باید پشتیبا�ف کنیم و کجا  ف ترویــــج و حمایت گری، اول�ی از نظرچرخه برنامه ریزی کمپ�ی
باید با روایت غالب ترس و سلب مالکیت مقابله کنیم. بازرسان محیل کار در فرانسه قادر به کمک نبودند - همانطور که به 

ف ایاالت متحده بود. اما آنها به موضوع توجه نشان یم دادند. روابیط که چندین  درس�ت اشاره کردند ، قرارداد کار تحت قوان�ی
کت منظم در جلسات در فدراسیون کارگران حمل و نقل اروپا برقرار شده بود ، نتیجه داد - اتحادیه های  سال از طریق رسش

اصیل در فرانسه در جریان اوضاع قرار گرفتند و ییک از آنها با یک کارشناس حقو�ت مناسب تماس گرفت. تا این جا ،ما مبالغ 
کت هواپیما�ی دارای اتاق های جلسات عمویم بود و ما یم  هنگف�ت برای اجاره اتاق جلسات پرداخته بودیم. معلوم شد رسش

توانستیم رایگان از آنها استفاده کنیم.

مرحله بعدی چرخه برنامه ریزی ترویــــج و حمایت گری، با »ایجاد هیاهو« آغاز شد. مدت زیادی طول کشید تا نماینده قانو�ف 
د. با این حال ، وق�ت که کامال« اوضاع را  فهمید ، تفاوت زیادی در توانا�ی ما در خلق  ما به خو�ب �پ به ماهیت اوضاع ب�ب

تاکتیک های موثر ایجاد کرد. ما پیش نویس نامه ها�ی را برای اعضای مجلس قانونگذاری فرانسه تهیه کردیم و با دستوالعمل 
های دقیق، اسایم نمایندگان منتخب شان را برای تک تک مهمانداران نوشتیم. وق�ت که چند هفته بعد، ییک از همکارانم 
هیجان زده باعجله بسوی من آمد و پاسخ نامه ای را که از سناتور منتخبش دریافت کرده بود نشانم داد فهمیدم که کار 

دشوارمان به نتیجه رسیده است. این تاکتیک سه نتیجه مهم در �پ داشت: اعضای مجلس قانون گذاری فرانسه سواالت 
رسیم درباره سیاست کارفرمای ما طرح کردند. اخبار این نتیجه مثبت مثل بمب میان مهمانداران هواپیما پخش شد: همه 

کت کردند. کارکنان عاملیت کسب کردند و در فرایندی کامال« بدون خطر رسش

ایصف کوچک در محل ورود کارفرما در فرودگاه پرداختیم.  وع به تشکیل جلسات منظم کردیم ، سپس به تظاهرات اع�ت ما رسش
ی برای انتشار داشتند(  در ابتدا فقط رسانه های چپ گرا حضور داشتند اما رسانجام )احتمااًل در روزی که خ�ب مهیج کم�ت

مطبوعات مهم  ظاهر شدند. یک مقاله تأث�ی مطلوب اش را با جلب توجه وزیر کار فرانسه برجای گذاشته بود. دولت فرانسه 
کت در یک جلسه دعوت کرد. ما و کارفرما را برای رسش

ام جامعه حقو�ت  روابط ما با نماینده قانو�ف همچنان منافع زیادی برایمان در �پ داشت. به عنوان ییک از اعضای مورد اح�ت
فرانسه ، مشارکت وی ارتباط با سطوح باالی دولت فرانسه را بطرز فوق العاده ای تسهیل کرد. کنجکاوی و تعامل وی در 

مورد وضعیت ما، »مدرک غ�ی قابل انکار« را رو کرد - ییک از شواهدی که کارفرما نتوانست آن را رد کند. این مدرک غ�ی قابل 
ف اجتمایع را  انکار، نامه کارفرما بود که درخواست فسخ توافق نامه دو جانبه ایاالت متحده و فرانسه در مورد استفاده از تأم�ی

ف فرانسه و نه سیستم ایاالت متحده وابسته  کرده بود.بدین ترتیب مهمانداران هواپیما�ی مستقر در پاریس حق داشتند به قوان�ی
باشند. این پیشنهاد که کارمندان دیگر نتوانند از ساز و کاری که کارفرما شخصا در ابتدای استخدام ایجاد کرده بود بهره مند 

شوند به راس�ت ساده لوحانه بود.

دخالت دولت فرانسه نشان دهنده اهرم فشار مورد نیاز ما، برای دستیا�ب به یک راه حل از طریق مذاکره بود. این امر با 
حضور بازرسان محیل و میِل کار که از رعایت قانون اطمینان حاصل کردند به نتیجه رسید.
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بحث:

SMART و SWOT چگونه به تحلیل موقعیت کمک یم کنند؟• 

ذینفعان مختلف چه کسا�ف هستند؟• 

در چه مقاطیع از این مطالعه موردی، محیط مورد بحث از وضعیت هرج و مرج به وضعیت بسیار پیچیده و سپس به • 
وضعیت پیچیده تغی�ی پیدا کرده است؟

ان ، کارشناسان و اعضای جامعه بازی یم کنند چیست؟•  نقش ها�ی که ره�ب

چه اشکاِل مختل�ف از رسمایه در این مطالعه موردی وجود دارد؟• 

ف ترویــــج و حمایت گری موفق در اینجا نشان داده شده است؟•   های از کمپ�ی
گ

چه ویژ�

مرور:

چگونه این ابزارها در ایجاد جهان بی�ف وسیع تر به ما کمک یم کنند؟• 

ف ترویــــج و حمایت گری دارد؟•  ی در توانا�ی انجام کمپ�ی افزایش درک ازسایر دیدگاه ها،  چه تأث�ی
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درس هشتم: سازماندیه- ساختار، نقش ها و منابع

ی: نتایج یادگ�ی

کت کننده باید بتواند: در پایان این جلسه ، رسش

ف ترویــــج و حمایت گری ایفا یم کند برسد•  به بینش و درک کامل در مورد نق�ش که سازمان در پشتیبا�ف از کمپ�ی

بتواند نحوه مدیریت و تقسیم مسئولیت ها را مشخص و شناسا�ی نماید• 

ارزیا�ب منتقدانه ازعملکرد سازمان در یک مطالعه موردی داشته باشد• 

50 .................................................................. درس هشتم: سازماندیه- ساختار، نقش ها و منابع

50 ................................................................................................................ ی: نتایج یادگ�ی
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ن و نقش ها ساختار کمپ�ی

ف های ترویــــج و حمایت گری برای عملکرد مناسب به  نویع سازماندیه نیاز دارند. سازمانها از نظر اندازه و ساختار متنوع  کمپ�ی
هستند ، بعیصف از آنها دارای سلسله مراتب و حرفه ای هستند ، در حایل که بریحف دیگر از نظر ساختار اف�ت و غ�ی رسیم یم 

اتژی ، امور مایل ، عملیات  باشند. با این حال ، همه باید درک درس�ت از اینکه چه ک� عهده دار وظایف اصیل، از جمله اس�ت
، ارتباطات و سایر عنا� است ، داشته باشند و مسئولیت ها�ی مانند سیستم های حفظ ارتباط و پاسخگو�ی با جوامع و 

موسسات و تشکیالت  تعریف شده باشد.

ف کند. در زیر بریحف از  ین وجه نیازها و اهداف آن را تأم�ی ف یم کند که به به�ت ف ترویــــج و حمایت گری، ساختاری را تعی�ی هر کمپ�ی
نقش ها و مسئولیت های تخصیص مورد برریس ذکر شده است:

ی: ساختار ره�ب
ف یا  ی تعی�ی ف های ترویــــج و حمایت گری باید افراد را برای خدمت در ظرفیت ره�ب برای اطمینان از کارآ�ی و انسجام ، کمپ�ی

 یا کیفیت در این رابطه وجود دارد:
گ

انتخاب کنند. دو ویژ�

ف •  اتژی کمپ�ی ف یا تأیید اس�ت ف ترویــــج و حمایت گری و تعی�ی ف مسئولیت ی کمپ�ی ی اجرا�ی به معنای داش�ت : ره�ب ی اجرا�ی ره�ب
ی اجرا�ی  ی اجرا�ی باید نماینده جامعه آسیب دیده بوده و بطور بسیار نزدیک در ارتباط با آن باشد. ره�ب است. ره�ب

ف نظارت  ف یم کند و در حالیکه بر فعالیتهای کمپ�ی ف را تعی�ی ف را بریم گزیند ، هدف اصیل و اهداف فریع کمپ�ی موضوع کمپ�ی
دارد مشخص یم کند چه نوع سازش ها�ی قابل قبول است.

ف ترویــــج و حمایت گری نظارت •  ی اجرا�ی کار یم کند ، بر عملکرد روزمره کمپ�ی : این نقش که زیر نظر ره�ب ی عملیا�ت ره�ب
ی عملیا�ت وظایف کنشگران را مدیریت یم کند ، تحقیق و تجزیه و تحلیل را هدایت یم کند ، تاکتیک ها را اجرا  دارد. ره�ب
ف به اندازه  ی اجرا�ی مشاوره یم دهد. اگر کمپ�ی اتژیک به ره�ب یم کند ، منابع را تخصیص یم دهد و در مورد تصمیمات اس�ت
ی عملیا�ت به تیم ها یا کمیته ها�ی اختصاص یابد که برای  کا�ف بزرگ باشد ، ممکن است وظایف و نقشهای مختلف ره�ب

اهداف خاص کار یم کنند.

ورت وجود  ف های ترویــــج و حمایت گری برای عملکرد به منابیع نیاز دارند و نیاز به منابع به نعنای �ف مدیریت منابع: کمپ�ی
روندی  برای ردیا�ب و مدیریت منابع است. عنا� مرتبط با منابع عبارتند از:

ات.•  ف  افراد ، امکانات و تجه�ی
گ

تدارکات: هماهنیک

حسابداری و امور مایل: برنامه ریزی و ردیا�ب منابع مادی است. امور مایل با نیازهای آینده مایل رس و  کار دارد ، در حایل • 
کل و درآمد و هزینه  را حفظ و نگهداری یم کند. که حسابداری دف�ت

ارتباطات:
( و  ف ترویــــج و حمایت گری است ، اما باید به صورت مولفه های داخیل )سازما�ف ارتباطات اگرچه یک مولفه اسایس در کمپ�ی

( در محیط تعریف  شود: ف خاریحب )کمپ�ی

 • 
ً
ف را در ساختار سازما�ف حفظ یم کند. ح�ت اگر مستقیما ارتباطات داخیل:  ارتباطات داخیل یک رویکرد هماهنگ در کمپ�ی

ف آگایه داشته باشند. روشهای روشن و  اتژی و اهداف کالن کمپ�ی در این امر دخیل نباشد ، همه کنشگران باید از اس�ت
اک دانش کمک یم کند و از تکرار کارها یم کاهد. واضح ارتباط داخیل به تسهیل اش�ت

ف کنشگران و پشتیبانان را هماهنگ یم کند تا اطمینان حاصل شود که همه به طور •  : در واقع ارتباط ب�ی ارتباطات خاریحب
� را ارائه یم دهند. موثر و کارآمد پیام مش�ت

بازخورد و جمع آوری اطالعات: از نظر ف�ف ، این کار بخ�ش از عملکرد ارتباطات خاریحب است که با هدف حصول • 
اطمینان از درک موضوعات جامعه سیع در به روز و مرتبط بودن آن دارد.

ثبت سوابق :
ف های ترویــــج و حمایت گری بسیار حیا�ت هستند و در صورت لزوم این امکان را یم دهند تا  داده ها در برریس کارآ�ی کمپ�ی

ه  ف اینکه چه نوع اطالعا�ت باید جمع آوری شود ، داده ها باید به صورت ایمن ذخ�ی ند. با تعی�ی رویکردها مورد بازنگری قرار گ�ی
ند. س قرار بگ�ی شوند و در قالب قابل استفاده در دس�ت
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امنیت:
کت های هواپیما�ی که من در آن شاغلم، ما عبار�ت منتسب به اداره هواپیما�ی فدرال داریم که یم گوید: در دنیای رسش

»ایم�ف اتفا�ت نیست. باید برنامه ریزی شود ... «

ارائه نقطه نظرات  به مخترصترین شکل ممکن  در رابطه با ایم�ف و امنیت از حوصله این کتابچه جلسه آموزیسش خارج است. 
اتژی های  ف ترویــــج و حمایت گری کاماًل سازمان یافته، نیاز به رسمایه گذاری در منابع، زمان و انرژی در توسعه اس�ت هر کمپ�ی

دفاع در برابر تهدیدات و خطرات امنی�ت دارد.

 منابع مفید در ذیل آورده شده است:

س است(:•  مدافعان خط مقدم ) مطالب به چند زبان در دس�ت

 کتاب تمرین درباره امنیت :گام های عمیل برای مدافعان حقوق ب�ش که در خطر هستند:• 
https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/workbook-security-

practical-steps-human-rights-defenders-risk

 •:  کتاب راهنمای حفاظت برای مدافعان حقوق ب�ش
https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/protection-handbook-

human-rights-defenders

 •/https://securityinabox.org/en : امنیت در یک جعبه – امنیت دیجیتال و تاکتیک ها

ارتباطات دیجیتایل خود را خصویص نگه دارید• 

از تلفن هوشمند خود تا حد امکان ایمن استفاده کنید• 

محیط ها�ی که امنیت آنها باید نسبت به آسیب پذیری و قابل نفوذ بودنشان و همینطور کاهش خطر امنی�ت مورد ارزیا�ب قرار 
ند عبارتند از: بگ�ی

خانه• 

از نظر سازما�ف• 

هنگام مسافرت• 

ی•  موقع دستگ�ی

موقع تظاهرات• 
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امنیت دیجیتال:

ف منابعتوصیه هاموضوع کمپ�ی

• از دستگاه با رمز عبور محافظت کنید ، امنیت کامپیوتر

• سیستم عامل را  مرتب به روز کنید

• نرم افزار ضد ویروس را اجرا کنید

• به طور منظم از دستگاه پشتیبان )بک 
آپ( تهیه کنید

• اطالعات حساس را حذف کنید

 USB هرگز دستگاه را به پورت های •
عمویم متصل نکنید و درایوهای فلش 

USB ناشناخته را به دستگاه خود متصل 
نکنید

• هرگز از شبکه های WiFi عمویم غ�ی 
قابل اعتماد استفاده نکنید

• هرگز دستگاه را بدون مراقبت رها نکنید

 Keepass ، :افزار مدیریت رمز عبور
LastPass

 Avira، :نرم افزار آن�ت ویروس رایگان •
AVG، Avast

Bleachbit :حذف امن داده ها •

Tresorit :اک امن فایل • اش�ت

Cryptomator :ی از ابر • پشتیبان گ�ی

• رمزگذاری کامل دیسک را بر روی رمزگذاری داده ها
دستگاه خود فعال کنید )Bitlocker در 

)Mac برای Filevault ، ویندوز

• اک�ث تلفن های هوشمند دارای رمزگذاری 
فعال هستند. برای تأیید تنظیمات را 

برریس کنید

• برای محافظت از اطالعات موجود در 
درایو های فلش  رمزگذاری کنید

VeraCrypt :نرم افزار رمزگذاری دیسک •

ف اطالعات خود • ایمن نگه داش�ت

• از رمزهای عبور قوی استفاده کنید رمز ها

• از گذرواژه یکسان برای بیش از یک 
رسویس استفاده نکنید

• از احراز هویت دو عامیل استفاده کنید

• روی پیوندها کلیک نکنید یا پیوستها را 
باز نکنید

Password strength •

Two-factor authentication •

ایمیل رمزگذاری شده   end to end به رمزگذاری ایمیل مبت�ف بر وب
نده  این مع�ف است که فقط فرستنده و گ�ی

یم توانند پیام های رد و بدل شده و داده 
ف آنها را بخوانند. های مبادله شده ب�ی

  گزینه های رایگان مبت�ف بر وب:

 ,Protonmail •

Tutanota •

یک استاندارد که معمواًل مورد استفاده  رمز گذاری ایمیل
 PGP - Pretty Good ،د قرار یم گ�ی

Privacy نامیده یم شود

Pretty Good Privacy overview •

Supported platforms •

Downloadable guides •

  Mailvelope – Browser plug-in

https://xkcd.com/936/
https://xkcd.com/936/
https://brainstation.io/cybersecurity/two-factor-auth
https://brainstation.io/cybersecurity/two-factor-auth
https://protonmail.com/
https://protonmail.com/
https://tutanota.com/
https://tutanota.com/
https://www.varonis.com/blog/pgp-encryption/
https://www.varonis.com/blog/pgp-encryption/
https://www.openpgp.org/software/
https://www.openpgp.org/software/
https://guides.accessnow.org/tag_pgp.html
https://guides.accessnow.org/tag_pgp.html
https://www.mailvelope.com/en
https://www.mailvelope.com/en
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انعطاف پذیری و سالمت:
ف به همان اندازه  همانطور که امنیت مهم است ، ایجاد فرآیندهای موثر که از سالمت عاط�ف و ذه�ف فرد مراقبت یم کنند ن�ی
از اهمیت برخوردار است. توجه به سالمت  ، انعطاف پذیری فردی را در برابر آسیب ها بهبود یم بخشد ، پایداری سازمان 

ف های ترویــــج و حمایت گری ، به  ند. برپا�ی کمپ�ی ان کمک یم کند تا تصمیمات خو�ب بگ�ی را افزایش یم دهد و به کنشگران و ره�ب
س زا باشد. ویژه هنگایم که ترس از مجازات  وجود دارد، یم تواند بسیار اس�ت

ف ترویــــج و حمایت گری، روش های اهمیت به سالمت را ایجاد و از آن الگوی خو�ب  مهم است که سازمان پشتیبا�ف کنندِه کمپ�ی
ارائه دهد - و این موضوع فراتر از طبقه بندی کردن سالمت روان به صورت کاماًل پزشیک و حرفه ای است!

موارد زیر بیانگر روشهای خالقانه ایجاد سالمت عاط�ف و روان است:

ی و منابع ،•  ارائه آموزش ، فرصتهای یادگ�ی

ایجاد یک مجمع سالمت در جلسات منظم سازما�ف ،• 

سازماندیه یک شبکه پشتیبا�ف از همتایان آموزش دیده ، و• 

ت برای ایجاد پیوندهای دوس�ت و اعتماد.•  پیدا کردن فرصت ها�ی برای معارسش

./https://www.hrresilience.org : یک منبع مفید، پروژه انعطاف پذیری حقوق ب�ش در این سایت است

مطالعه موردی - متخصص شما هستید ...

 ، فردی و سازما�ف دارند. محیط 
گ

 ها�ی ها�ی وجود دارند که ماهی�ت فرهنیک
گ

همانطور که در مطالعات موردی قبیل دیدیم، ویژ�
های مورد بحث شامل جوامع کوچک و کاماًل مشخص است که با یک مسئله پیچیده اما در نهایت قابل حل روبرو هستند. 

ف محیط ها�ی امکان مشارکت سیستم نهادی حاکمیت مربوطه در گفتگو و تعامل وجود دارد. وق�ت  عالوه بر این ، در چن�ی
بسیاری از این عوامل غایب هستند ، چه کاری باید انجام دهید؟

 ح�ت اگر از ایمن ترین برنامه ها استفاده اپلیکیشن های رمزگذاری شده پیام رسان
یس به اطالعات  شود ، فرص�ت برای دس�ت

حساس با�ت یم ماند زیرا اطالعات یم تواند 
ه شود. ایجاد فرایندی  در دستگاه ذخ�ی
برای تجدید نظر در محتوای برنامه و 
حذف مرتب پیام های حساس بسیار 

وری است �ف

Secure apps by region

How to secure Messaging apps

استفاده ایمن از اپلیکیشن های:

Signal •

WhatsApp •

Others •

ن�ت ایمن  به جستجوی این�ت
ً
نت خود را مرتبا • نسخه مرورگراین�ت

روز کنید

• صحت وب سایت را با لینک یا نماد 
HTTPS برریس کنید

• از VPN برای محافظت از اطالعات 
ل به ویژه  ن�ت در برابر کن�ت جستجوی این�ت

ک  هنگام استفاده از Wi-Fi عمویم یا مش�ت
استفاده کنید

 Browser plug-in for safe •
browsing

Comparison of VPN’s •

Create a VPN server •

https://www.securemessagingapps.com/
https://www.securemessagingapps.com/
https://www.eff.org/deeplinks/2018/03/thinking-about-what-you-need-secure-messenger
https://www.eff.org/deeplinks/2018/03/thinking-about-what-you-need-secure-messenger
https://freedom.press/training/locking-down-signal/
https://freedom.press/training/locking-down-signal/
https://freedom.press/training/locking-down-signal/
https://freedom.press/training/locking-down-signal/
https://guides.accessnow.org/IM_Tips.html
https://guides.accessnow.org/IM_Tips.html
https://www.eff.org/https-everywhere
https://www.eff.org/https-everywhere
https://www.eff.org/https-everywhere
https://www.eff.org/https-everywhere
https://www.safetydetectives.com/best-vpns/
https://www.safetydetectives.com/best-vpns/
https://getoutline.org/
https://getoutline.org/
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ین نکته این است که متوجه شوید شما خودتان متخصص هستید! این بدان معنا نیست که شما همه پاسخ ها را   شاید مهم�ت
 نشان دهنده ظرفیت های 

ً
یم دانید! اما حضورتان  امروز در اینجا و پشتکار شما با حضور در این جلسه های آموزیسش مطمئنا

وری است.  ف ترویــــج و حمایت گری �ف الزم جهت خالقیت ، استقامت و تعامل است که برای تحقق بخشیدن به هر نوع کمپ�ی
ف بنظر یم رسد ، اما به یاد داشته باشید   و بغرنج بودن مسئله بسیار سنگ�ی

گ
ممکن است اکنون رسدرگم شده باشید زیرا پیچید�

ف بخ�ش از روند کار است! - این ن�ی

وق�ت که گو�ی تمام ایده هایم ته کشیده ، ییک از منابیع که به من کمک یم کند وبالگ »از فقر تا قدرت« دانکن گرین است که 
یس است: https://oxfamblogs.org/fp2p/. جستجوی کلیدواژه همیشه دنیای مشارکت افراد با  در این لینک قابل دس�ت

ف روبرو شدم: ک را باز یم کند. و در این جستجو بود که با یک نقل قول شگفت انگ�ی بینش و تجربیات مش�ت

xxvii».افکار دارای قدرت هستند. مخصوصا« وق�ت همه تجربه کسب این فکار را بدست یم آورند «

اک گذاری به گونه ای  ف یک ایده است و این اش�ت اک گذاش�ت ف ترویــــج و حمایت گری به اش�ت رسانجام، یم توان گفت کار کمپ�ی
انجام یم شود که آن ایده تبدیل به ایده همه افراد یم گردد. این کار مستلزم خالقیت است.باید رایه بیابید که جامعه شما، 
ندگان و صاحبان قدرت  بر انکار موضوع غلبه کرده، در موضع خود تامل کنند و سپس برای همکاری  ذینفعان، تصمیم گ�ی

هوشمندانه و شجاعانه قدم به میدان بگذارند. انجام این کار وق�ت که حاوی پاداش و جذاب باشد آسان�ت است.

ii»شکل شماره 14 : “پیامدهای قابل پیش بی�ف انتخاب های جمیع

بحث:

ی است؟•  ف این تصویر کارتو�ف حایک از ترویــــج و حمایت گری از چه چ�ی

با چه موضوعا�ت در این تصویر مقابله شده است؟• 

ف دیگری است؟•  این استعاره برای چه چ�ی

»مطالبه« در اینجا چیست؟ هدف کیست؟• 

د؟•  اتژی ترویــــج و حمایت گری قرار گ�ی چگونه این تصویر یم تواند به عنوان یک تاکتیک در یک برنامه اس�ت

مرور:

ف ترویــــج و حمایت گری چیست؟•  نیازهای شخص شما برای مشارکت در کمپ�ی
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ی و تحلییل در باره حقوق و مسایل صن�ف کارگران است.  داوطلب یک پایگاه خ�ب
سایت داوطلب، اخبار و گزارش های مرتبط با حقوق صن�ف کارگری را گردآوری، 
ف حال تالش یم شود که حق سازماندیه ، آزادی  تولید و منت�ش یم کند. در ع�ی
تاسیس و فعالیت انجمن ها ، حق آزادی تجمع و گردهما�ی ، حق چانه ز�ف 
و گفتگوهای دسته جمیع، منع تبعیض در اشتغال، منع کار کودک و… را به 
مثابه حقوق بنیادین کار، در جامعه کارگری ترویــــج نماید. هدف اصیل سایت 
داوطلب باال بردن سطح دانش ، آگایه و مهارت فعاالن مستقل کارگری برای 
ف تالش  د گفتگوهای اجتمایع، کار شایسته و حقوق برابر است . همچن�ی پیش�ب
یم کند بازتاب دهنده صداهای به حاشیه رانده شده در عرصه جامعه کارگری 

در جامعه ایرا�ف باشد
https://davtalab.org

https://davtalab.org

